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Δεν δυναται ν αποκρύφη άπό τών μικρών φίλων της ή Διεύθυνΰις 
τοϋ περιοδικού την λύπην ίϊν Λσθάνθη έπι τή πρός αύτήν διαγωγή 
ένίων έκ τών δήθεν ύποστηρικτών της, οϊτινες ένώ δι ’ ένθουσιωδών 
έπιστολών έσπευσαν νά έκφράσωσι πρός αύτήν τήν χαράν των έπι 
τή έκδόσει τοϋ περιοδικού και νά έγγράφωσι σειράς όνομάτων έν 
ταϊς άγγελίαις τού «Παιδικού φύλλου», έλησμόνησαν είτα τάς υπο
χρεώσεις των πρός τήν διεύθυνσιν κωφεύοντες είς τάς πρός τούτο 
άλεπαλλήλους έπιστολάς αύτής και τάς έπικλήσεις τών κατά τό ■ 
πους ανταποκριτών της.

Θά παρηρχόμεθα τό πράγμα άνευ αναγραφής έάν τούτο δέν συνε- 
δέετο πρός αύτήν τήν πρόοδον τοϋ περιοδικού, διότι έπϊ τή βάσει 
τών έγγραφομένων έν ταϊς άγγελίαις συνδρομητών άπεδύθημεν είς 
τόν αγώνα και έπεζητήσαμεν τάς βελτιώσεις τάς όποίαβ πάντες βλέ
πετε έν έκάστω φύλόω.

Δέν σαλπίζει σάλπισμα κινδύνου διά τοϋ παρόντος άρθρου ή 
Διεύθυνσις, διότι εύτυχώς τρεϊς χιλιάδες συνδρομηταϊ οϊτινες 
έσεβ^υθησαν τήν ύπογραφήν των καϊ τάς έξ αύτής ύποχρεώσεις των, 
άποκλείουσι πάσαν τοιαυτην ίδέαν αναγράφει μόνον τό γεγονός διά 
νά κατάδειξη κατά ποίων απροόπτων προσκομμάτων έχει ν ' άντιπα- 
λαίση έν Έλλάδι ή ένσάρκωσις πάσης ίδέας εύγενοϋς.

Είς ούδένα έπεβλήθιιμεν δπως δήποτε νά μάς υποστήριξή είς τό 
έργον έπεκαλέσθιιμεν μόνον τήν συνδρομήν τών γονέων καϊ διδα
σκάλων και έπϊ τή ύποσχέσει αύτών, ύποσχέσει έγγράφως διατυπω - 
θείση έπεδόθημεν είς τό έογον Δέν δικαιούμεθα λοιπόν νά έκφρα- 
σθώμεν μετά παραπόνου κατά τών άσεδούντων πρός τήν ίδιαν αύ
τών ύπογραφήν και νά παραδώσωμεν τή δημοσιότητι τά ονόματα 
τών άθετησάντων τήν πρός τό περιοδικόν ύποχρέωσίν των, ούχΐ δι’ 
άλλον λόγον άλλά διά νά προφυλάξοιμεν καί άλλους συναδέλφους 
από παθήματος όμοιου καί νά δικαιολογηθώμεν πρός τους ήμετέ- 
ρους συνδρομητής άν έν τώ πρώτω έτει τής έκδόσεως τοϋ «Παι
δικού φύλλου» δέν δυνηθώμεν νά έπιφέρωμεν πάσας έκείνας τάς 
βελτιώσεις τής οποίας έθεωοοϋμεν χρησίμους διά τήν εύπροσωπο 
τέραν έκδοσιν τοϋ περιοδικού ;

Μικροί μου φίλοι,
Υμείς οί όποιοι πράγματι ήγαπήσατε και ύπεστηοίξατε τό πε

ριοδικόν, ύμεϊς έργασθήτε υπέρ αύτοΰ χάοιν ύμών τών ίδιων. Έγ- 
γοάφοντες έκαστος ένα μόνον συνδρομητήν, παρέχετε τη οιευθύνσει 
τάμέσανά έπιφέρη πάσας τάς τροποποιήσεις καϊ βελτιώσεις αϊτινες 
θά καταστήσωσι τό «Παιδικόν σας φύλλον» τό καύχημα παντός Έλ- 
ληνόπαιδος, ΊΙ Διεύθυνόις.
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Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΟΥΛΑΣ

τον μιά φορά καί ζοϋσε σ'έ'νχ φτωχό σπητάκ1 
μιά καλή γριούλα, έως 75 χρόνων μέ τό έγ- 
γονάκι της, ένα κοριτσάκι 10 έτών. Δέν είχαν 
τίποτε στον κόσμον άλλο άπό την άγάπηντους- 
ά,σαν τόσον πτωχοί, ποΰ είχαν νά κάμουν είς 
την γειτονιά μέ τήν κακομοιριά τους.

Τό κοριτσάκι τό έλεγαν Γηωργίτσα καί ή· 
τον άρρωστο τό δυστυχισμένο. Ήταν ραχυτι- 
κό. Κάθε μέρα καί χειρότερα έπήγαινε, άπό 
τότε μάλιστα που πιθανέ ό πατέρας του, ερ
γατικός άνθρωπος ποΰ τό άγαποϋσε πολύ, τό 
έτρεφε καλά ζαί τό έπήγαινε περίπατο. Έ- 
μενέ1 μέ τήν κυρούλα του, μά τί νά τού κά· 
μη μιά γριά 75 χρόνων; Αύτό τό έσυλλογίζετο 
κι’ έκείνη καί τό είχε μεγάλο μαράζι σ'τήν 
καρδιά της ποΰ δέν ήμποροΰσε νατό περιποίησή 
όπως έπρεπε τό αγαπημένο έγγονάκι της.

Τήν τελευταία φορά ποΰ τό είχε βγάλη περίπατο ήτο παραμονή τής Πρωτο
χρονιάς. Έκείνη τήν ήμερα ή κυρά Άντώναινα—έ^σι τήν έλεγαν τήν κυρού
λα— έτύλιξε ζαλά τήν Γηωργίτσα μέσα σέ πολλά σάλια, τής έβαλε τά δύο καί 
μοναχά ζευγάρια κάλτσες ποΰ είχε δικά της, καί έτσι προφυλαγμένη τήν έβγα
λε νά σεργιανίση κι’ αύτό τό κακόμοιρο στα μαγα,ιά ποΰ ήσαν καταστολισμένα 
άπό χίλια ώραϊα παιγνιδάκια γιά μπουναμάδες.

Τό θέαμα αυτής τής ήμέρας ένετυπώθη βαθειά εις τήν φαντασίαν τής Γηωρ- 
γίτσας καί ένόσω έβλεπε τόσα ώραΐα πράγματα τό φτωχό κοριτσάκι έτρεμεν ά
πό λύπην καί έπιθυμίαν. 'Ιδίως είς ένα μαγ αζί είχεν ίδε’ϊ μία κούκλα μεγάλη, 
μέ χρυσά φορε'ματα, ποΰ μ’ ένα κουμπάκι έκλεινε τά μάτια της, έστρεφε τό κεφά
λι, έχαμογελοΰσε, έμιλοϋσε, ενα θαύμα τέχνης, ένα αριστούργημα.

— "Αχ! έκαμε ή Γηωργίτσα μ’ένα παράπονο, τί ώραία κούκλα! Πόσα νάχη 
κυρούλα αύτή ;

— Θάσου τήν πάρω παιδί μου, έννοια σου, άπεκριθη ή γριούλα. Θά σοΰ 
τήν πάρω δταν γίνωμε πλούσιοι.
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— Πότε θά γίνωμε πλούσιοι ;
— Σέ λίγες μέρες, μάτια μου.
Άπ' εκείνην τήν στιγμήν ή ιδέα τής κούκλας 8ίν έξεκόλλησεν άπό τό νοΰ 

τής Γηωργΐτσας. Μέρα καί νύκτα τήν ενθυμείτο και έστέναζε. Κι ’ οσο περνούσαν 
ή ήμε'ραι; καί δέν έγίνοντο πλούσιοι, τόσον ίμαραίνετο τό άρρωστο κοριτσάκι.

11 κυρ’ Άντώναινχ έκχτάλχβε αύτό τό πράγμα, {κατάλαβε δτι ή άρρώστεια 
τής έγγονής τη; έμεγάλωνε άπό τήν ό’υσεκπλήρωτον επιθυμίαν καί ε’δεν, ότι 
επρεπε νά έκτελέση τήν ύπόσχεσίν της, νά άγοράση τήν κούκλαν.

Ναι, να τήν άγοράση. άλλά πώς : Αύτό τό παιγνίδι ήτον γιά άρχοντοπούλα, 
είχε είκοσι φράγκα- καί ποΰ νά τά εύρη ; Έπώλησε κάτι πράγματα άπό δώ, 
κάτι ρούχα άπό ’κεΐ, είχε καί κάτι δεκάρες άπό έλεημοσύναις καί τής έλειπαν 
άκόμη τά μισά. Άπεφζσισε νά τά οίκονομήση καί αύτά διά τής νηττείας. 
Εδιδε φαγητό μόνον εις τήν έγγονήν τη; καί όταν αύτή τήν έρωτοΰσε:

— Δέν πείνας κυρούλα ;
— ”Ο/ι παιδί μου, μοΰ έδωσαν έ'νχ πιάτο σούπα έδώ στοΰ γείνονά μας.
Έπέρασε έτσι νηστική δύο ήμιρόνυκτα κχί ή πείνα ήρχισε νά τήν καταβάλη. 

Άπό τά άπομεινάρια τής έγγονής τη; έτρωγε κρυφά δύο μπουκιές και εσβυνε 
κάπως τήν πεινά της.

II Γηωργίτσα ώς τόσο δλονέν έμχραίνετο μέ τήν επιθυμίαν της όσο έβλεπεν, 
δτι ή μίραις περνούσαν καί πλούσιοι δέν έγίνοντο. Ή κυρά Άντώνχινα άπό τ’ 
άλλο μέρος έτήκετο άπό τήν πείναν καί αί 20 δραχμαί δέν συνεπληρώνοντο. 
Ησαν δέκα όκτώ. Άλλαι δύο δραχμαί έχρειάζοντο άκόμη. Είχε γείνει κατα- 

κίτρινη καί άδύνατη Δέν ήμπορούσε νά κινηθή, νά πάρη τά πόδια της. Άρ
χισε νά τήν πονή τό στομάχι της. "Επρεπε νά νηστεύση τέσσαρας ήμέρχς άκόμη 
διά νά οίκονομήση τάς δύο δραχμάς !

’Επί τέλους πέρασαν ή δύο, πέρασε καί ή τρίτη καί άπό ζητιανιές, καί άπό 
οικονομίες συνεπλήρωσε τό ποσόν τών 20 δραχμών.

Ένα πρωί σηκώνεται έλεεινή καί άζιοδάκρυτος, άλλά μέ μιά χαρά, καί 
χωρίς νά είπή τίποτε τής Γηωργΐτσας, ζαλισμένη, άδύνατη, πηγαίνει στόν έμ
πορο, που έπωλούσε τήν κούκλα, δίνει τάς 20 δραχμάς τήν αγοράζει, τήν τυλίγει 
καλά καλά στήν άγκαλιά της καί γυρίζει πίσω.

Πολλές φορές στο δρόμο τής ήρθε νά. λιποθυμήση, νά πέση κάτω. Τό στομάχι 
της έπονούσε, τό πρόσωπό της ήτο κίτρινο σάν τό κερί.

Λυμένη στόν ιδρώτα, άν καί ήτον χειμώνας άκόμη, φθάνει τέλος πάντων στό 
φτωχικό της καμαράκι, άνοίγει τήν πόρτα καί δείχνει στήν Γηωργίτσα τήν ώ- 
ραία κούκλα μέ τά χρυσά φορέματα.

Τό κίτρινο προσωπάκι του άρρωστου κοριτσιού έκοκκίνησε. Τό σβυσμένο μάτι 
του έλαμψε άπό χαρά καί έτρεξε νά άρπάξη τήν κούκλα μέ μιά φωνή δυνατή, 
μ' ένα χαμόγελο, μ’ ένχ τρέξιμο γερού άνθρώπου.

Ή κυρούλά της {χαμογέλασε σάν είδε τό έγγονάκι της νά ζωντανέζη πάλιν, 
άλλα μόλι; τοΰ παρέδωσε τήν κούκλα αισθάνεται μιά ζαλάδχ ς’ τό κεφάλι, μιά 
λιποθυμίχ ς' τήν καρδιά καί σωριάζεται χάμω ς’ τό πάτωμα.

ΤΙ κακομοίρα ή κυρούλα δέν έξανχσηκώθη πλέον !
(Κατά τόν .Ιι-.aii KieHEPlM).

* -* 3 οδός Έ[ψου — ΌΟων Λινκοβετς, ύδόντοϊαιρός — 13 7

ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ
ιχεν εις τόν Λ-σιγε τσρ-ϊ 
του δ μικρ'-ς Αίμύ- 
λιο; άπό δώρα τών 
γονέων καί τών συγ
γενών του πενιήζον- 
τα δραχμάς.
Πολλαϊς φοραίς δ 

πάππος του. γέρων ά
γων.στής, μέ τήν πί
παν είς τό στόμα και 
σκούφον είς τήν κεφα-τόν γεροντικόν < 

λήν, κρατών τόν Λίμϋλιον 
νατά του τού διηγείτο τα 
κατά τήν έτανάστασιν καί 
νά γεννήση είς τά στήθη τοΰ μικρού εγ- 
γονοϋ του άσβιστον ενθουσιασμόν ύπερ 
τής πατρίδες.

είς τα γο- 
- άβλά του 
ί προσεπάθει

Είμαι περίεργ-.ς, έλεγε μίαν ημέραν 
δ γέρων άπόμαχος, πρ ; τήν θυγατέρα 
του, τήν μητέρα τού Αΐμυλίου, είμαι 
περίεργο; νά ίδώ πώς θά διάθεση δ μι
κρός μου έγγονός τά χρήματα τά όποια 
τώ ε'χομεν χαρίσει.

— "Ωχ ! καλέ πατέρα, διίκοψεν ή 
μήττρ τοΰ Αΐμυλίου, θά τά πετάζη σέ 
παιδιάτικα πράγματα. "Επειτα ά; τά 
κάμη οτι θέλει.

πράζιν ενός παιδιού καταλαμβάνει κα
νείς τί κρύβει τό μικρό εκείνο είς τά 
στήθη του καί τί είμπορεΐ νά γείνη όταν 
μεγαλώση.

Μίαν ημέραν εύρέθη σπασμένος δ 
χουμπαρϋ,ς του Αΐμυλίου. Κανείς δέν 
έγνώριζε τί ε’γεινε τ', περιεχόμενον, έφλέ - 
γοντο όμως όλοι άπο ζωηράν επιθυμίαν 
ν> τό μάθουν. Διά τούτο τήν μεσημ
βρίαν όταν έκάθησα; είς τό τραπέζι, 
ό γέρων παππούς μέ γλυκό χαμόγελο 
είς τά χείλη άφοΰ έφίλησε τόν εγγονόν 
του, τόν ήρώτησε :

— Έλα. καλό μου παιδί, πέ μα; 
τόρα πώ; διέθεσες τά χρήματα τά όποια 
είχε; δ χοιψ,παρίίζ σου ;

Ό Αίμύλιο; έστενοχωρήθη, έκοκκί- 
νησεν ολίγον, κατέβασε τά μάτια του 
καί δέν άπήντησιν είς τήν έρώτησιν τού

— Δέν τό πιστεύω, έμουρμούρισ6 
μέσα άπό τά δόντια του δ γέρων άπό
μαχος, ώς ε’/ων πεποιθησιν είς τά αι
σθήματα τοΰ έγγονοΰ του. Δει το πι
στεύω. καί δΓ αύτό ακριβώς θέλω -ά 
μάθω ποιαν χρήσιν θά κάμη τών χρη
μάτων του, διότι πολλάκις άπό μίαν

παππού του.
— Θά τά έπήρε παιγνίδια τό μικρό 

μου,διίκοψεν ή μήτηρ του καί φοβείται 
νά τό είπή. Μή φοβήσαι όμως παιδί 
μου’ τά χρήματα είναι ίδικά σου καί 
ήδύνασο νά τά κάμτ,ς οτι ήθελες. Είπε 
μας μόνον ποΰ τά έδαπάνησες διά νά 
εΰχαριστήσης τήν περιέργειαν τού παπ
πού σου.

Ό Αίμύλιος έσήκωσε σιγά σιγά τούί 
μεγάλους μαύρους οφθαλμούς του και 
δίδων μίαν εφημερίδα είς τόν πάππον 
του έπρόφερε μέ ΰποτρέμ.ουσαν φωνήν:

— Δέν θά μέ μαλώση; παππού 
μου ; αί ;

Ό γέρων άπόμαχος μή γνώριζαν τό 
περιεχόμενον τής έφηυ,ερίδος ερριψε
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βλέμμα πλήρες ανυπομονησίας, ίίοΰ ίε 
τί άνέγνωσε :

«Κύριε Λιευθυντά,

«Δεχθήτε πεντήκοντα δραχμάς 
ατά παιδικά μου δώρα ύπέρ τοϋ 
«άγώνος της λατρευμένης Κρή- 
«της μας».

n Μικρός Λίμύλιοςη.
Ή έφημερΐς έζ.ύλισεν άπό τά χέρια 

τοϋ παππού, δπως άπό τά γεροντικά 
μάτια του έχύλισεν έν δάκρυ !

Όσα έλεγε τό δάκρυ «κείνο τοϋ γέ- 
ροντος άγωνισιοϋ δέν είπαν οΰτε αί χι
λιάδες τών φιλημάτων μέ τά όποια 
έκάλυψαν τό τιμημενον μέτωπον τοϋ μι
κρού Αΐμυλίου οί γονείς καΐ δ παππούς, 
ούτε αί περιπτύξεις καί αί θωπεΐαι τών 
οικείων καΐ φίλων.

— Είσαι ευχαριστημένος άπό την 
εκλογήν μ.ου, παππού, ύπέλαβεν δ Αί· 
μύλιος άναΟαρρήσας.

— Ναι, άγαπημένο μου παιδί. Εις 
τήν δωρεάν σου αύτήν βλέπω δλοζών· 
τανο ζωγραφισμένο τ-ί κρύβει ή μεγάλη 
ψυχή σου μέσα είς τά παιδιάτικα στήθη 
σου. Ναι Αΐμύλιέ μου ! άν έμιμοϋντο

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟΥΔΙ ΜΟΥ
(Συνίχεια)

— Μεγαλοδύναμε στρατιώτα, δ όποιος 
πρώτος ήδη μεταξύ τών ζώντων πατεϊς 
τά χώματα τοΰ αδου, ό όποιος τόσα θαύ
ματα έν τώ κόσμω έκαμες, χάρις εις τήν 
θαυματουργόν δύναμιν τοΰ σακκουλίου σου, 
ό όποιος τούς έν τώ αδη δαίμονας συλλα
βών ήλευΟέρωσας έξ όλοκλ.ήρου κατόπιν, 
καί τόν θάνατον αύτόν έσταμάτησας, σοί 

τό παράδειγμά σου δλα τά Έλληνό- 
παιδα, τά όποια έςοδεύουν είς μάταια 
παιγνίδια καί άσκοπους διασκεδάσεις 
τά δώρα τών γονέων των, τήν στιγμήν 
αύτήν πόσα τουφέκια άκόμη θά έβρον- 
τοϋσαν επάνω εις τά δοξασμένα βουνά 
τής μαχομένης Κρήτης μας ;

— Ή ψυχή τοϋ Αΐμυλίου καθησύ
χασε δταν είδε πόσον ‘έπευφημήθη ή 
πρόεξίς του. Τά μεγάλα ματάκια του 
ήρχισαν νά κλείουν καί έζήτησε τήν 
άδειαν τών γονέων του ν’άναπαυθή.

— IΙήγαινε είς τήν εύχή τοϋ Θεού 
παιδί μου, έπρόφερεν δ παππούς απο
θετών νέον φίλημα είς τούς ύγρούς ά
κόμη οφθαλμούς τοϋ Αΐμυλίου.

Καί όταν δ μικρός ειχεν άποχωρή- 
σει πλέον είς τό δωμάτιόν του, ό γέ
ρων τής έπαναστάσεως στραφείς πρός 
τούς γονείς τοϋ Αΐμυλίου μέ φωνήν τρέ- 
μουσαν άκόμη άπό τήν συγκίνησιν :

— Αύτό τό παιδί, νά τό ένθυμηθήτε, 
έάν μάς τό χαρίση ό Θεός,Οά γείνη μίαν 
ήμέραν μεγάλος πατριώτης!

Δέν πιστεύομεν νά ήπατήθη δ γέρων 
άπόμαχος.

Νίκος Κοτσελόπουλος.

προσφωνώ πρώτος έγώ ό Άρχισατανας 
καί αρχηγός τοΰ αδου τό «καλώς ήλθες». 
Παν δ,τι θέλησης, παν δ,τι διατάξης είς 
τό βασιλεών μου θέλει έκτελεσθή, πάσα 
περιέργεια σου θέλει ΐκανοποιηθη. Οί ύπό 
τάς διαταγάς σου ύπασπισταί μου θέλου- 
σιν έκτελή τάς θελήσεις σου.

Άφ' ού ειπεν αύτούς τούς λόγους ό 
Άρχισατανας, έκλινε τήν κεφαλήν έν 
είοει χαιρετισμού καί όπισθοχωρήσας έπ'

7

ολίγον έκάθησεν έπί τοΰ θρόνου τοσ ατε- 
νίζων τον στρατιώτην.

Ό στρατιώτης έκ της κολακευτικής 
αύτής δεξιώσεως παρά πολύ εύχαρστηθείς 
άπήντησεν εις τούς λόγους τοΰ Σατανά ώς 
έξής:

— 'Αρχηγέ τοΰ αδου είς τό βασίλειον 
τοΰ οποίου εύρίσκομαι, ευχαριστώ ύμάς 
διά τάς περιποιήσεις τάς οποίας έλαβον. 
Ουδέποτε θέλω λησμονήσει αΰτάς έν τφ 
ύπολειπομένω μοι βραχυχρονίω βίω.

Άφ’ού έτελειωσί τούς λόγους αύτούς 
ό στρατιώτης έχαιρέτισε και ούτος τόν 
Άρχισατανάν καί τούς παρευρισκομένους 
ύπασπιστάς του καί έόάδισε πρός τήν 
θύραν τής έξόδου.

— "Ας άνοιχθώσιν πάσαι α! πύλαι τοΰ 
αδου είς τόν στρατιώτην, άς έπισκεφθή 
πάντα τά διαμερίσματα καΐ άς τώ δοθώσι 
πάσαι αί άπαιτούμεναι πληροφορία!, ειπεν 
όΆρχισατανας πρός τούς ύπασπιστάς του, 
πριν άκόμη έξέλθη ό στρατιώτης. ’Αμέ
σως αί μουσικαΐ ήρχισαν παιανίζουσαι καί 
τά πυροβόλα «κροτούν όπως κατά τήν εί
σοδόν του.

Ό σρτατιώτης έξήλθε τής αιθούσης 
λίαν εύχαριστημένος.

— Ύπό τάς διαταγάς σου, στρατιώτα 
μου ! Ποΰ θέλετε νά πηγαίνωμεν ;

— Έπεθύμουν κατά πρώτον νά μάθω 
τό ύπτλιπον τής ζωής μου ! Πόσος χρό
νος δηλ. μοί μένει, δπως ζήσω άνετώ- 
τερον καί προπαρασκευασθώ διά τήν μέλ- 
λουσαν ζωήν.

— Άπλούστατον στρατιώτά μου ! Πη- 
γαίνωμεν’ ανάγκη νά κατέλθωμεν είς σκο
τεινόν τι διαμέρισμα οπού ΐδίοις όμμασιν 
θέλετε άντιληφβή τοΰ πράγματος.

Τότε ό ακολουθών αύτόν υπασπι
στής έξαγαγών σφυρίχτραν έσφύριξεν τρις 
καί αμέσως πελώριος δαίμων κρατών ορ
μαθόν κλειδιών παρουσιάσθη ένώπιόντου.

— 'Οδηγήσατε μας είς τό διαμέρισμα 
ένθα δεικνύεται τό υπόλοιπον τής ζωής 
τοΰ ανθρώπου.

Ό δαίμων άμέσως ήνοιξεν παρακει- 
μένην θύραν, καί οί τρεις όμοΰ ήρ- 
ξαντο καταδαίνοντες κλίμακά τινα’κατό- 
πιν εύρέθησαν πρό μικροΰ αναπαυτηρίου 
καί έπειτα είσήλθον εις σπήλαιον σκοτει-
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νότατον όπου διάφοροι κανδύλαι έκαιον.
— Ιδού στρατιώτά μου ! Έδώ ειμεθα.
— Άλλά δέν εννοώ τίποτε.
— Άμέσως σοί έξηγοΰμαι. Βλέπετε 

αύτάς τάς κανδύλας έκ τών οποίων άλλαι 
μέν λάμπουσιν, άλλαι είναι έτοιμόσόεστοι 
καΐ άλλαι έσόεσμέναι ;

— Μάλιστα.
— Λοιπόν αύται παριστώσι τήν ζωήν 

τοΰ άνθρώπου. Είναι τό μόνον διαμέρισμα 
τό όποιον ό ά'δης έχει δμοιον ακριβέστατα 
μέ τόν Παράδεισον. Έδώ δεικνύεται πότε 
θ’ αποθάνη ό άνθρωπος. Τοΰτο δέ τό 
έννοοΰμεν εύθύς ώς ή κανδύλα σόεσθή. 
Τότε αμέσως ό δαίμων φέρεται πρός τόν 
κόσμον, καί άπ' έκεϊ πρός τόν νεκρόν 
ό όποιος πρό ολίγου άπεόίωσε καί έκεϊ 
κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοΰ αγγέλου 
παραλαμόάνει τήν ψυχήν του ή τήν πα- 
ραδίδει είς αύτόν.

— Άλλά πώς τοΰτο ;
— 'Ιδού ! μεταόαίνουσιν αμςότεροι οί 

απεσταλμένοι, τοΰ ούρανοΰ και τής κολά- 
σεως, είς τόν έπίγειον κόσμον, καί εύθύς 
ώς άποθάνη κανείς, έκαστος ήμών ζυγίζει 
διά τής πλάστιγγός του τά καλά πράγ
ματα τά όποια έν τώ κόσμω έπραξεν, κα
θώς καί τά κακά καΐ έάν φανή υπερτερών 
κατά τάς άγαθοεργίας καί τα παρόμοια, 
παραλαμδάνεται παρά τοΰ άγγέλου ή ψυχή 
του, καΐ ό δαίμων τοΰ αδου τότε άπέρχε- 
ται, άλλως, οδηγείται εις τά ενδότερα τοΰ 
αδου όπου πάλιν ζυγίζονται έκ νέου τά 
αδικήματα καί γενικώς αί κακαΐ πρά
ξεις τάς όποιας κατά τό διάστημα τής 
ζωής του έκαμε καί άναλόγως κατόπιν 
ύποόάλλεται εις τιμωρίαν.

— Εννόησα άρκετά.
— Και τάρα θά έπιθυμήτε νά ΐδήτε 

καΐ τήν ίδικήν σας κανδύλαν. Άμέσως Οά 
σας τήν δείξω

Καί έσπευσε πρός έ'ν βιόλίον, ήνοιξεν 
αύτό τό έξεούλλισε, έφάνη ότι εύρε κάτι τι 
καί έπειτα ήλθε πρός τόν στρατιώτην '.

— Λοιπόν κύριε ύπασπιστά.
— Άμέσως στρατιώτά μου Οά σοί δείξω 

τόν ύπολειπόμενον χρόνον τής ζωής σου ! 
άλλά μέ μόνην τήν παράκλησιν νά μή θε- 
θήσης νά άναζωπυ ρήσης τό φώς αύτής 
καθ' οσον άλλως τοΰτο είναι αδύνατον.

Έκ τοΰ Γαλλικοΰ (ακολουθεί) 
Γ. Εύθύβουλος.
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ΑΛΛΟΤΕ ΤΩΡΑ
Άλλοτε, πικρό παιδάκι μεσ' ς ’ τό σπήτί του κλεισμένο 
Είχε φτειάση καραβάκι άπό ξύλα καϊ πανί
Και το (όμορφο καράβι μιά χαρά άρματωμένο
Είχε ξάρτια και τιμόνι καϊ σημαία γαλανή.
Ένα μόνον ποΰ δέν είχε, τά κανόνια τον γερά
Γιά νάτρέξη σά δελφίνι μεσ' ς' τής Κρήτης τά νερά.

Τύίρα ναύτης τό παιδάκι, σέ καράβι αληθινό,
Μέ γερά πανιά καϊ 'ξάρτια, στο τιμόνι άκουμβημένο
Σχίζει, σχίζει σάν πουλάκι τό νερό τό γαλανό
Καϊ πέτα στην Κρήτη μέσα, ναντοποΰλι ανδρειωμένο.
Αϊ! ποιος ξέρει, άπ’ τό ναυτάκι, μέσ' 'ς τής Κρήτης τά νεοά 
Τό κανόνι άν δέν βροντήξη τής πατρίδος μιά φορά !
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ TOY TOTO Μ ITO

Τοτομιτό 
διάδοχος 
ενός θρό
νου ισχυ
ρού καθι
σμένος η
μέραν τι- 
νάείς την 
σκιάν ένός 

δάσους 
άπο μυρ- 
τιαΐς,πα- 
ρεδόθη είς 

ρεμβα
σμούς καί είς λίαν σοβαράς σκέψεις.

Ό Τοτομιτό είχε λάβη τάς τελευ
ταίας συμβουλάς τοΰ θνήσκοντος πα
τρός του, και ήλθεν έκεϊ δια νά τάς 
μελετήση μόνος του.

— «Υιέ μου, τοΰ είχεν είπει, δ γέρων 
Αύγουστος πατήρ του, δ πόλεμος είναι 
μία θλιβερά ανάγκη· όταν νικήσης 
τούς εχθρούς σου κυβέρνησον μετά φρο- 
νήσεως τόν λαόν σου, και έργάσου διά 
τήν ευτυχίαν τοΰ βασιλείου σου. 11α- 
ρατήρησον τάς μέλισσας, πόσον φιλο- 
πόνως εργάζονται καί φρόντισε νά τάς 
μιμηθή,ς. 'Γούτο θα καταστήση ευτυχείς 
τους ύπηκόους σου».

Διά τούτο δ Τοτομιτό ακίνητος, πα· 
ρετήρεε προσεκτικώς τάς χρυσάς μύγας 
αίδποΐαι έπέτων πέριξ τής φωλεάςτων.

Αίφνης, σφοδρός άνεμος ήγέρθη καί 
διεσκόρπισε τά ξηρά φύλλα πλησίον 
κυψέλης τινός. Ό Τοτομιτό κύψας πα- 
ρετήρησεν έπί τής γής ένα μικρόν τέ- 
τιγα, δ δποΐος έσυρε τά βήματά του, 
καί μίαν μικράν μέλισσαν πληγωμένην.

— Τί σού συνέβη ήρώτησεν δ μικρός 
ψάλτης τήν πληγωμένην μέλισσαν ;

— Έπληγώθην είς τήν πτέρυγα πί· 
πτουσα, άπήντησεν ή μέλισσα, καί 
τώρα είμαι άνίκανος νά έπαναλάβω τό 

πέταγμά μου. Εκείνο όμως τό δποΐον 
μέ στενογωρεΐ είναι ή διακοπή τής ερ
γασίας μου !

— Αί ! λοιπόν άναπαυθήτε ολίγον.
— Πώς δμιλής οΰτω απερίσκεπτε ; 

Ν’άναπαυθω; Άλλά τότε τις θά έκτε
λέση τήν ίδικήν μου εργασίαν ;

— Μία άλλη άπό τήν κυψέλην.
— Δέν άγαπώ νά μοΰ κάμη άλλος 

τήν εργασίαν μου,άπήντησεν ή μέλισσα 
μετ’ έγωϊσμού.

— Αί λοιπόν τό φρονιμώτερον είναι 
να έχης ύπομο.ήν. Έγώ θά σού κάμω 
συντροφιάν, καί άν θέλης μάλιστα σοΰ 
ψάλω καί όλίγην μουσικήν.

— Ουφ ! ε’χω φοβερόν πονοκέφαλον.
— Έν τοιαύτη περιπτώσει ή καλή 

κχρδία τοΰ τέτιγος θά σοΰ κράτηση 
συντροφιάν, άρκεϊ νά μού κάμης τήν 
χάριν νά μοΰ δμιλήσης περί τών φω
λεών σας. περί τών δποίων δέν γνωρίζω 
τίποτε Πόσον θαυμάσια πράγματα θά 
περιέχουν ! . . "Ενας φίλος μου γρΰλ— 
λος (τριζώνι) μοί διηγείτο, οτι τά πα
λάτια σας είναι πλήρη μυθώδους θη
σαυρού καί οτι δ λαός σας είναι τό πα
ράδειγμα τής άρετής.

— Είναι αληθές, άπήντησεν ύπερη- 
φάνως ή μέλισσα. Ή ζωή μας πρέπει 
νά είναι παράδειγμα είς πολλά κράτη.

Ό Τοτομιτό ήρχισε νά προσέχη πε
ρισσότερον.

— Ώ ! , είπεν δ τέτιξ, κινήσας τάς 
πτέρυγάς του μετά θαυμασμού.

— Ή φύσις, ίπανέλαβεν ή μέλισσα, 
ήθέλησε νά μας κάμη νά γεννώμεν τ’ 
αυγά μας και νά τρέφωμεν τά παιδιά 
μας μέ άληθινήν στοργήν ευθύς μόλις 
τά μικρά λάβουν ζωήν τά τρέφομεν μέ 
ζύμην άποτελουμένην άπό κερί και άπό 
τροφήν τήν δποίαν έκλέγομεν άπό τά 
διάφορα άνθη άργότερα εις αυτήν τήν 
τροφήν άναμιγνύομεν καί ολίγον μέλι. 
Γνωρίζεις έκ πείρας πόσον ώραϊος είναι 
δ ύπνος τής χρυσαλίδος ; Μετά εϊκοσιν 

ή τριάκοντα ημέρας, άφ’ οΰ γείνουν 
κατ’ άρχάς πεταλοΰδχι καί κατόπιν 
μελισσαι, μάς άκολουθούν είς τήν έξο- 
χήν καί αρχίζουν τήν έργασίαν των. 
Όταν θά έλθη τό ψύχος τοΰ χειμώνος 
κλείομεν τάς θύρας τών οικιών μας καί 
μένομεν ή μία πλησίον τής άλλης διά 
νά κρατώμεν περισοτέραν ζέστην καί 
άποκοιμούμεθα μέχρι τοΰ προσεχούς θέ
ρους. Άλλ’ όταν έλθη ή ώραΐα έποχή, 
έκάστη έπαναλαμβάνει τήν έργασίαν 
της, Ό κτίστης μάς κτίζει τάς κυψέ- 
λας, καί τότε τά λειβάδια, τά βαμ
βάκια καί ή γή είναι ίδικά μας· τό 
βλέμμα μας διακρίνει καί είς τήν μα- 
κρυτε'ραν άπόστασιν τά άνθη τά δποϊα 
άγαπώμεν, και ή όσφρυσις μάς βοηθεΐ 
ν’ άποφεύγωμεν έκεϊνα τά δποϊα μάς 
βλάπτουν.

Έν ώ ήμεϊς κατ’ αύτον τόν τρόπον 
έργαζόμεθα, ή Βασίλισσά μας έχει άνα- 
λάβει τήν έκκόλαψιν τών ώών, μετά 
δέ τό πέρας τής έργασίας ταύτης έκλέ- 
γεται άλλη βασίλισσα, καί έκείνη ανα
λαμβάνει τήν έργασίαν τής πρώτης. 
Τώρα αισθάνομαι δτι δύναμαι νά πε- 
τάξω. Χαϊρε τέτιζ μου !

Καί ή μέλισσα έπέταξε καί έφυγε ! 
Όταν έφυγεν ή μέλισσα δ ενθουσιώ

δης ψάλτης έρρίφθη είς συλλογισμούς.
a Άλλοίμονον ! Εγώ Είμαι πάντοτε 

προσκεκολλημένος είς τούς πόδας ενός 
δένδρου, κρύπτομαι ύπό τήν γήν καί 
ζητώ τήν τροφήν μου δσον δύναμαι άπό 
ρίζας. Μίαν πρωίαν τού θέρους χωρίς νά 
γνωρίζω διά ποιαν αιτίαν, έξέρχομαι 
άπό ένα σκληρόν περικάλυμμα. Ό ή
λιος διά πρώτην φοράν μοΰ δίδει μίαν 
χαράν, καί ψάλλω δι’αΰτόν ένα ύμνον.

Έν τούτοις οί λόγοι τής μελίσσης 
θλιβερώς άντήχουν εις τήν καρδίαν του 
καί ήρχισε νά κλαίη προφέρων :

Είμαι εντελώς άχρηστος είς τόν κόσμον 
Μία μικρά σαύρα καθημένη έκεί πλη

σίον ε"λαβεν εΰσπλαγχνίαν δι’αΰτόν.
— Ή ζωή σου δέν είναι διόλου ά

χρηστος, τφ είπε μετά τρυφερότητος, 

σύντροφε τού βοσκού καί τοΰ γεωργού.Οί 
ποιηταί οΐτίνες ώμίλησαν περί τής με
λίσσης δέν έλησμόνησαν καί σέ. Ψάλ
λεις τάς ώραίας ήμέρας, φαιδρύνεις τό 
θέρος, δεικνύεις είς τούς ανθρώπους τήν 
ώραν τής έργασίας τών άγρών, καί έ- 
κείνην τής άναπαύσεως.

Ώ τέτιξ ! Φίλε τού ήλιου καί τών 
ώραίων ημερών άκουσον έκεϊνο τό δποΐον 
οί ποιηταί είπον δι’έσέ:

«Ευτυχή τέτιξ 1 Είσαι αγαπημένος 
άπό τούς γεωργούς’ κανείς δέν σού κάμει 
κακόν καί οί θνητοί σέ σέβονται ώς 
γλυκόν προάγγελον τοΰ θέρους »

α Ανέρχεσαι είς τούς υψηλότερους 
κλάδους καί γεμίζεις τον αιθέρα μέ τήν 
φωνήν σου, καί ή άθώά σου ψυχή α
πέρχεται μέ τό τελευταίου άσμα σου.» 

Ό Τοτομιτό ήγέρθη σκεπτικός.
— Μικρά ζώα, είπε. Καλλίτερου 

άπό τόν μακρόν διάλογον τόν δποΐον 
ήκουσα δέν έχω άκούσει είς τήν ζωήν 
μου. Μέ έδίδαξες μέλισσα, δτι διά νά 
ευδοκίμηση εν κράτος πρέπει νά ύπα- 
κούωσι πάντες είς τούς νόμους, καί νά 
έργάζωνται δλοι μαζή άπό τού βασι- 
λέως μέχρι τοΰ τελευταίου.

Έπειτα προσέβλεψε τόν τέτιγα :
— Καί σύ τέτιξ, μικρέ εφήμερε, 

μέ έκαμες νά έννοήσω δτι τίποτε έδώ 
κάτω δέν είναι άχρηστον έδειξες εΰ
σπλαγχνίαν διά τήν πληγωμένην μέλισ
σαν παρηγόρησες αυτήν είς τάς θλίψεις 
της, καί έκαμες πάν δ,τι ήδύνασο νά 
τήν κάμη νά τάς λησμονήση !

Ό Τοτομιτό βασιλεύς τών ανδρείων 
του πολεμιστών θά γείνη έπίσης χάρις 
είς σέ καλός βασιλεύς τού λαού του, έρ- 
χόμενος παρήγορος πρός τούς δυστυχείς 
καί τούς πάσχοντας ύπηκόους του.

Καί έγερθείς έπανέλαβε τόν δρόμον 
τοΰ παλατιού του.

Ή βασιλεία τοΰ Τοτομιτό ήτο ή δι- 
καιοτέρα βασιλεία δλων τών προκατό- 
χων του.

(Κατά τό 8. Robart).
Βελιώ Κοτσελοπούλου.
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ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΩΝ Η Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΪ ΜΑΓΣΩΛΟΪ

Παραθέτομε)- σΐψερο)· χάριν ΓωΓ ήμετέρων α·αρνωστώκ τη) εικόνα όεντέρου 
θαύματος τον κόσμου. ήτοι τοϋ Μαυσωλείου μετά π./ιιρεστέρων συμειοισεων.

Ό Μαύσωλος έβχσί 
λευθ£ν είς τήν Άλίκαρ 
ντσσον άπό τοϋ 377- 
353 κ>ί έγίνετο Α\> 
βόητες ίιά τήν πρός το 
/ρήματα απληστίαν 
του ένεκεν τής όποιας 
συνεκέντρωσεν είς εαυ
τόν μεγάλην περιουσίαν. 
Έκν όμως ήτο τοιοΰ. 
το: ώ: άνθρωπος, ώ: 
συζ·.γ-.: ή-ο άξυγκπη 
το: καί Λιά τούτο ή 
συζυγός του 'Αρτεμίσια 
μετά τόν θάνατόν του 
άνίμιξε μετά μύρων τήν 
κόνιν τοϋ συζύγου τη; 
και κα·. έπιεν ταύτην 
ίιά νά μά /<··;ισθν, ποτέ 
άπ'αύτού Π:',: τιμήν 
τής μνήμη: αύτοΰ ή 
Άρτευη--ία μετά τ'ν 
Οχνατόν ~:υ ά.ν7,γείρε
τό περίφημου Μτυσω 
λεϊον παριστνμίνων ώς 
αρχιτεκτόνων τοΰ Φι- 
λεως καί Σκούρου Ο 
περίβολος τοΰ μνημείου 
σ·,νίστατο έκ 'ill πο · 
Λών. Τό κκ*ω μέρος 
τοΰ Μ: υοω/είου κα
θούμενον πτερό)' έστη- 
ρίζετο έπι 36 στηλών 
καί ίίχεν 25 ποίών ύψος Άνωθεν τοΰ πτερού ητο πυραμίς είς τήν κορυφήν τής 
όποιας άνήρχετό τις ίΓ 24 βκθμίίων. Έπι τής κορυφής του ήτο τέθριππου τό 
όποιον παρίστα τον Μαύσωλον. Τό ύφος τοΰ μνημνίου ήτο 140 στολών.

Τό Μαυσωλείου ΐσώζετο σώον μέχρι τοΰ Ακάτου μ. X. χίών-.ς δτε κατεστράφη 
εκ τοΰ σεισμού καί τών επιδρομών.

ΙΙαρασημοφορημένο; κύων
Είς τήν μάχην τοΰ Άουστερλτίς, ήτις 

έλαδε χώραν τήν 2 Δεκεμβρίου 1805 με
ταξύ τών Γάλλων αγ ’ ενός και τών Αύ- 
στριακών καί Ρώσσων αφ’έτέρου, ό ση
μαιοφόρος ενός τάγματος Γαλλικού συνέβη 
νά θανατωθή, ή δέ σημαία έπεσεν εί; τάς 
χεϊρας Αυστριακού τίνος στρατιώτου, δ- 
στις έφερεν αύτήν έν Οριάμβφ. Δέν είχεν 
όμως προχωρήση ολίγα βήματα καϊ αί
φνης προσδάλλεται ύπό τοΰ Μούτς, όστις 
ήτο ό αγαπητός κύων τοΰ τάγματος, είς 
τό δποϊον άνήκεν ό φονευθείς σημαιοφόρος, 
καί αναγκάζεται νά τώ παραδώση τήν ση
μαίαν, τήν όποιαν λαβών ο κύων έφερεν 
εύΟύς είς τόν ταγματάρχην του. Ό 
στρατάρχης Λαίνης, έπι παρουσία όλου 
τοΰ στρατού έκρέμασεν επί τοϋ λαιμού τοΰ 
γενναίου κυνός τό παράσημου τής βΛεγε- 
ώνος τής Τιμής !»

^Αιμοσταγής Α’(»|τ>)».
*$*

ΠύΟιν ή λίξι; καρπούζι.
’Εμίρης τις (πολιτικός καί θρησκευτι

κός αρχηγός) ένεκατέστη ποτέ είς έν λαμ
πρόν ανάκτορου εϊς Βαδυλώνα. Έκεΐθεν 
διέκρινε είς τόν κήπον πλησίον μικροΰ 
φυτοΰ μεγάλην πρασίνην σφαίραν ήν διέ- 
ταςεν ν’ αποκόψωσι καί νά φέρωσι πρός 
αύτόν. Άφοΰ είς μάτην έζήτησε πληρο
φορίας περί τοϋ ονόματος και τής χρησι- 
μότητος τής σφαίρας εκείνης άπό τόν κη
πουρόν ο οποίος έλεγεν οτι δεν έφΰτευσεν 
αυτός τό φυτόν έκεϊνο άλλά κάποιο πτη- 
νόν Οά μετέφερεν άπό άλλο μέρος τόν 
σπόρον, διέταξεν νά διαμελίσωσι τήν 
σφαίραν έκείνην ήτις είς τό εσωτερικόν 
ητο ερυθρά, έξηνάγκασε δέ τόν κηπουρόν 
νά φάγη έν τεμάχιον ές αύτής. Ό κηπου
ρός έκών άκων έξετέλεσε τήν παραγ - 
γελίαν.

— Λέγε, όμιλε: δ’.ατάσσει δ Εμίρης, 
τί αισθάνεσαι;

— Καρ .... μπούζ . . . (ήτοι χιόνι, 
πάγος) άπαντα ό θεράπων έξακολουθών νά 
τρώγη τον ώραιον έκεϊνον καρπόν.Τούτον 
δέν έβράδυναν νά μιμηθώσι πάντες.

Το φυτόν έκτοτε άγνωστον εϊς τήν Ευ
ρώπην καί τήν Αμερικήν, μετέφερον μεθ’ 
εαυτών οί Τούρκοι, είς τάς κατακτήσεις 
των, είς Ικόνιου, ΙΙροΰσαν, Άδριανού- 
πολ'.ν καί τελευταίου εις Κωνσταντινού
πολην, έκεϊθεν δέ μετεδόθη πανταχοΰ. Οί 
Βυζαντινοί ώνόμαζον τοΰτο χ ε ι μ ο ν ι- 
κόν, οπερ είναι ή έςήγησις τής λέξεως 
κ ά ρ-μ π ο ύ ζ.

«'Jrt<5<Jo».loc Έ.Ι.Ιάς·.

ΣκαρτιΧτις μήτηρ.
Σπαρτιάτης τις παρεπονεϊτο είς τήν μη- 

τέοα,του δτι τό ξϊφος του ητο βραχύ.
— Πλησίασον περισσότερον τόν έχθρόν 

σου. άπεκρίθη ή μήτηρ, καί Οά τό εΰρης 
πολύ μακρόν 1

« 'Ε.Ιίνη Σ. ’ ApaCarnrov".

Σοφού άπάντησις
"Ασωτός τις παρεπονεϊτο είς τόν Σω

κράτην δτι δέν έχει χρήματα.
— Δινείσθητι άπό τόν εαυτόν σου άπε- 

κρίθη ό σοφός, περικόπτων τάς δαπάνας 
σου.

α"4ι·ί)ος της 1!α)Ί.Ιιας ο
.X.

Αημώίεις παροιμία:
— Άλλα λογαριάζη κανείς 

καί άλλα τόν βρίσκουνε.
— Άλλα σκοπεύει ό γαίδα,.ος 

κι'άλλα ό γαϊδουρολάτης·.
— Άλλο ποΰ νά ίδής 

κι' άλλο ποΰ ν’ άκούσης.
— Άλλοι σκάφτουν καί κλαδεύουν 

κΓ άλλοι πίνουν κκί χορεύουν.
— Άλλος έχασκε 

κΓ άλλος μεταλάβαινε.
— Άλλοι ποΰ τόν δέρνουν !κατό 

και δέν τόν δέρνει ό νο'

•1
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Σημειώσεις περί άγώνων παρ' άρχαίοις.

(Συνέπεια ι<*ε προηγούμιγον yiiX.lo··). 
Παραδείγματα καταπληκτικής ώκυπο- 
δίας άναφέρονται πλείστα οσα
Ό ’Αργείος Κλεόβουλο: νιχήσαςεϊ, τόν 
δόλιχον κατά τούς 'Ολυμπιακούς αγώ
νας δέν έσταμάτησε νά στεφανωθή, άλ
λα διηυθύνθη εις τήν πατρίδα του "Αρ
γος όπως άναγγείλη τήν νίχην, έφθχσεν 
δέ έχει περί τήν αύτήν εσπέραν.
Ό Βοιωτός Εύχίδας είς μίαν χαΐ μόνην 
ήμέραν μετέβη χαΐ έπέστρεψεν άπό τάς 
Πλαταιας εις τους Δελφούς.

,*. Φειδιππίδης δ ήμεροδρόμο; πεμφθεΐς 
ϊνα έπιχαλεσθή τήν βοήθειαν τής Σπάρ
της ύπδ τών ‘Αθηναίων, όταν οί Πέρ- 
σαι άπεβκβάσθ^σαν εί$ grov Μαραθώνα 
διέτρεξεν τδ άπ ' ώ’Λ^ω^'εΐς Σπάρτην 
διάστημα έντός τριών ημερών.
Τήν αύτήν ώκυποδίαν άπέδειξεν δ άναγ- 
γείλας είς τους 'Αθηναίους τήν νίκην 
τοΰ Μαραθώνος, Άριβτίων.
Λεωνίδας δέ δ 'ΡΑοί τοιαύτης εκπλη
κτικής άντοχής nd ταχϋτητος ήτο είς 
τόν δρόμον, ώστε*πϊ τέσσαρας 'Ολυμ
πιάδας δέν ειχεν/άντίπαλον.
"Ελαβε δώδεκα, βραβεία είς τόν άπλοΰν 
δρόμον χαΐ δύο1 είς τδν δόλιχον. 
Περί Πάλη? ίίία. 
’Εφευρέτης τής π άλ η ς λέγεται δ Θη- 
σεΰς. «Παλαιστικήν δέ τέχνην εύρε Θη- 
σεύς πρώτος, χαΐπάλης κατέστη ύστερον 
άπ' εκείνου διδασχαλία·-
Κατά τόν Πλάτωνα τήν πάλην είσή- 
γαγον είς τους άγώνας δ 'Ανταίος δ 
γίγας, και δ Κερχύων.
Προστάτης θεός τής πάλης έθεωρειτο 
ιδίως δ Ερμής' μία' δέ τών θυγατέρων 
του έλέγετο Π α λ α ί σ τ ρ α.
"Ο "Ομηρος μετά χάριτος καί δυνάμεως 
περιγράφει τοιοΰτον άγώνα μεταξύ Αί
α.τος τοϋ Τελαμωνίου καΐ τοΰ’Οδυσέως. 
ΊΙ κονίστρα ένθα έπάλαιον έστρώννυτο 
δι’ άμμου, τρυφηλοί όμως τινές έπέθε 
τον καΐ τάπητας.
Περιζώματα έφερρν οί παλαίοντες κατά 
τούς 'Ολυμπιακούς άγώνας μέχρι τής 

δεχάτη: πέμπτης Όλυμπιάδος, δπότε 
τα α,.έβαλον πρώτοι οι χϊακεδεαόνιοι.

,". Ή πάλη ήτο δυο ειδών. Ορθή ή όρ
θια πά 1 η /όρθοστάδηγ παΛαίιιν^, ή μό
νη γνωστηχατά τούς ηρωικούς χρόνους 
χαί ή ι'··ακ.1ινοπά.1η

,*. Κ' '■ μέν τήν πρώτην άμφότεροι

*

οί άγωνισταΐ ισταντο ορθιοι, έκάτερο* 
δέ τούτων προσεπάθετ νά άνατρέψη δι 
έλξεων, ωθήσεων χαί λογισμών τρις 
τόν αντίπαλόν του.
Τά τής πά.Ιηη έχανονίζοντο διά νόμου 
Ού·ω άπηγορεύετο μέν τό τύπτειι- έπε- 
τρέπετο δέ τό μΘιϊυ.

*,* Τό τρις καταρρίπ-ειν τόν άντίπαλον έ
λέγετο τριάίαι, δ δέ νικητής ilrpiaxcoc. 
"Ο παλαιστή: ανατρέπων τόν ανταγωνι
στήν του ώφειλε νΐ έζαναγκάση αύτόν 
οπω; έγγίση διά τών ώμων του τό έδαφος 
δ'περ ήτο δύσχολον, διότι τό σώμα διω- 
λίσθαινε πάντοτε τών χειρών, ένεκεν 
τοϋ ελαίου μέ τό δποίον ήλείφοντο.
Είς τήν ά>·αχ·1ι>·οπά-1ην, δ είς τών α- 
γωνιζομένων έπιπτε πρηνής κατά γής 
τοΰ ετέρου προσπαθοΰντος νά στρέψη 
αύτόν ύπτιον
Ούτος δμως άντέχων ηγωνίζετο νά κα- 
ταρμίψη τόν ορθιον άντίπαλον, άναπτύσ- 
σων θαυμασίαν ευκινησίαν καί δύναμιν. 
Ό όποκάμνων άνέτεινεν τον δάκτυλον 
είς σημείον ήττης έξ ού και τό: τόν Λί- 
χτΒ.ίον lira τιΐΊααθαι.

’ t Διά τοΰτο οΐ Σπαρτιαται περιεφρόνουν 
τήν άσχησιν ταύτην, καθ' ήν δ κατα
βληθείς δμολογεί μόνος ότι ήττήθη. 
Διάσημοι παλαισταί άναφέρονται πολ
λοί εις τά άρχαϊα συγγράμματα επιση
μότατος όμως πάντων ΰπήρξεν Μ ίλών 
δ Κροτωνιάνης.

/, Περί αύτοΰ λέγεται οτι ζητήσας ποτέ 
έν'Ολυμπίρι άνταγωνιστήν και μή ευρών 
τοιοΰτον, έχριθη νικητής· προχωρήσας 
δέ νά λάβη τό έπαθλον ώλίσθησε χαΐ 
έπεσεν έξ απροσεξίας.
Οΐ θεαταΐ έκραξαν θορυβοΰντες ότι ένι- 
χήθη άφοΰ έπεσεν.'Αλλ ' δ Μίλων έγερ- 
θεϊς τής Οέσεώς του καί προχωρήσας είς 
τό μέσον τής κονίστρας :

— "Επεσον άνέχραξεν άλλά άπαξ' άς εύ- 
ρεθή δμως εκείνος δστις θά μέ ρίψη δίς 
έτι!

*
Ό Πίνδαρος έξυμνεί τούς παλαιστάς 
Άλχιμέδοντα, Άλκιμήδαν, Άριστο- 
μένην και Τιμάσαρχον, Αίγινήτας, 'Ε
φαρμοστόν τόν Όπούντιον, Μίδαν τον 
Άχραγαντϊνον καΐ Θειαϊον τ'ον 'Αργείον 
νικήσαντα είς τά Νέμεα.
Ό Παυσανίας άναφέρει δτι δ Κρατϊνος 
παϊς έξ Αίγείοας τόσην άνέπτυξε τέ
χνην παλσίσας, ώστε έπέτρεψαν εις αυ
τόν νά έγείρη π ησίον τοΰ άγάλματος 
αύτοΰ χαί τό τοϋ παιδοτρίβου του


