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TO ΚΥΡΙΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΜΑΣ
’SfaxoJciioeirrc n)r άημοοίιυσιν άρθρνν rttpl zov attcviaiotatov Αιτήματος tiic dra- 

ζροφηί τΰν ttxrur, iin to όποιον .tJecatoi τΰν παρ'ήμΐν γονιών xai χηάιμόνων ϊσπινοαν 
νά ουγγαρΰσι tf/v άιινθννσιν, παραθίτομιν σήμιρον σημιιώσιιε περί τής Λνατροφής τών 
κχΐίων έν Σπάρτη, ι'πιφν.ΙασοιΙμινοι ιΐ; ΐπόμινα cpi'i.l.la νά ίημοαιιύσωμιν νάι; γνώμαε 
πΐιίσνων παιόαγωγΰν ίχ tt τΰν παρ' ήμΐν χαί r!J fivy πτρί rov απουόαιοτιίτου τούτου 
Αιτήματος.

Ώς ρέγιστον συμφέρον τής Σπάρτης έθεώρησεν ό Λυκούργος 
νά γεννώντατ έν Σπάρτη παϊδες ΰγιεϊς καϊ ν ’ άνατρέφωνται καταλ
λήλως, διά νά γίνωνται γενναίοι στρατιώτου Διά τοΰτο τά νεογέν
νητα παιδία έφέροντο ένώπιον τών γερόντων οί δέ γέροντες, έάν 
μέν εΰρισκον αύτά μέ σωματικάς έλλείψεις, τά έρριπτον είς κρη- 
μνόίδη τόπον τοΰ Ταΰγέτου, έάν δέ εΰρισκον αύτά ύγια και εύρω
στα τέι έδιδον είς τούς γονείς των. Οί γονείς ανέτρεφον αύτέι μέχρι 
τοϋ εβδόμου έτους, έπειτα δέ τά παρέδιδον είς τήν πολιτείαν, ή ό
ποια έφρόντιζε περί τής ανατροφής των.

Οί παϊδες έν Σπάρτη δέν έμάνθανον πολλά γράμματα, έδιδά- 
σκοντο δμως ν’ άγαπώσι τήν Πατρίδα, νά ύπακοιίωσιν εϊς τους νό
μους. νά σέβονται τούς γέροντας και νά έγείρωνται έκ τής θέσεώς 
των, δτε γέρων τις διήρχετο πλησίον των.

Ενώπιον τών γερόντων ούδέποτε οί παϊδες ώμίλουν, είμή έάν 
ήρωτώντο Άλλέι καί έρωτώμενοι ώφειλον ν ’ αποκρίνονται συνετώς 
καί συντόμως εκαλείτο δέ ή σύντομος άπόκρισις λακωιιΟμός. 
Άνετρέφοντο δέ μετά μεγίστης σκληραγωγίας καί συνείθιζον νά 
ύποφέρωσι πείναν, δίψαν, ύΰχος, καύσωνα καϊ κόπους. Έβάδιζον 
άνυπόδυτοι, έφόρουν τό αύτό ένδυμα καϊ κατά τόν χειμώνα καϊ κατά 
τό θέρος, έκοιμώντο έπι στρωμάτων έκ καλάμων, έλούοντο τακτικώς 
είς τόν Εύρώταν καϊ καθ έκάστην έγυμνάζοντο είς τόν δρόμον, τήν 
δισκοβολίαν, τό άλμα, τήν πάλην καϊ τό άκόντιον. Τοιουτο
τρόπως δέ άνετρέφοντο καϊ αύτοϊ οί βασιλόπαιοες.

Αλλά διά τών νόμων του Λυκούργου καϊ αύταϊ αί Σπαρτιάτιδες 
άνετρέφοντο άνδρικώς. Έγυμνάζοντο δηλαδή είς τάς αύτάς ασκήσεις, 
είς τάς οποίας έγυμνάζοντο οί παϊδες. καϊ έμάνθανον ν ' άντέχωσιν 
είς τούς κόπους καϊ τάς κακουχίας. 'Ενεκα τής τοιαύτης ανατροφής 
έγίνοντό' γενναίοι καϊ έθυσίαζον τά πάντα ύπέρ τής πατρίοος. Ή 
Σπαρτιάτις δίδουσα είς τόν υιόν της τήν ασπίδα έλεγεν ”11 τάν η 
επί τάς, ήτοι «ή ταύτην νά φέρης νικητής ή έπ,ϊ ταύτης νά σέ φέ · 
~'·>σι πεσόντα ύπέρ πατρίδος».

αύτη ή ανατροφή τών τέκνων έν Σπάρτη ήτις τοσοϋτον έδο
' τής οποίας τό όνομα παρέδωκαν οί αίώνες είς τά έθνη 

__  ____ ν.

ΕΠΙΣΤΟΛ ΑΙ ΤΟΓ “ΗΛΙΟΙ*,,
it.

» Έξύπνησα πρωί όπως πάντοτε καί άπέστειλα τάς άκτϊνας μου είς τίν κόσμον. 
., Αλλαι άπεξήραναν άπό τό κλειστό άκόμη μπονμ,ποϋχε τήν δρόσον τής νυκτός, 
χαι τό εύμορφο τριανταφυλλάκι ήρχισε ν' άνβίγη δειλά δειλά τά φύλλα του 
ααί νά χύνη τό άρωμά του τό δποϊον εστελεν ώς ευχαριστίαν είς τάς ακτίνας μου 

δποϊαι τό ίθώπευον τόσον εύεργετικώς, άλλαι ε'σπευσαν νά έξυπνήσουν τήν κοι- 
θ^ωμένην θάλασσαν καί 'νά τήν χρωματίσουν τόσον εύμορφα τήν γαλανήν μας 

λασσαν είς τήν δποίκν λούομαι καθ'έκάστην νύκτα και ανατέλλω τήν έπομέ- 
^ν τόσον λαμπρός, άλλαι ε'σπευσαν νά ιίσέλθουν είς σκοτεινήν καί κάθυγρον φυ- 

κήν οπού σήπονται ατυχείς φυλακισμένοι εύρίσκοντες είς τάς θωπείας μου τήν 
παρηγοριάν καί τήν έλπίδα, άλλαι νά θερμάνουν τήν γήν διά νά άναδώση τούς 
καρπούς της καί άλλαι τέλος είς τά διάφορα μέρη τοΰ κόσμου, πάντοτε πρόθυ
μοι, πάντοτε εύεργετικαί.

Μία άκτίς μου είσήλθεν είς τό δωμάτων τοΰ Κίμωνος τόν δποϊον εύρεν άκόμη 
κοιμώμενον είς τό μαλακό του κρεββατάκι.

Τόν ίθώπευσε σιγά σιγά ώς νά τφ έλεγε αΞύπνησε πλέον Κίμων, είναι ή ώρα 
τής μελέτης σου» άλλ' επειδή, δ Κίμων ίγύρεσε άπό τό Λ.Ι.Ιο π.ίευρό ήναγκά- 
σθη ή άκτίς μου νά γείνη ολίγον κακή καί νά έζαναγκάση τόν Κίμωνα νά έγερ■ 
Οή θυμωμένος άπό τό μαλακό του κρεδδάτι.

— Μαρία, Μαρία δέν σοΰ είπα νά κλείης καλά τά παράθυρα ; Νά τόρα μοϋ 
έψησεν δ ήλιος τό κεφάλι I

— Μά είναι όκτώ ή ώρα κύριε, έψέλλισεν ή πτωχή ύπηοέτρια. ΤΙ μαμά 
σου μέ είπε νά σέ «ξυπνήσω προτήτερα άκόμη.

Ή άκτίς μου τά ήκουε όλα χωρίς νά δμιλή.
Τέλος δ Κίμων άφοΰ ίρρόφησε τό γάλα του πολύ βιαστικός, έπήρε τά βιβλία 

του όπως τά είχε αφήσει τήν προηγουμένην καί διηυθύνθη είς τό σχολεΐον του. 
Είς τόν δρόμον έκτύπησεν ένα πτωχό γέρικο σκυλί τό δποϊον τρέμον άπό τό ψύχος 
καί τά γηρατεϊα είχεν «ζαπλωθή είς μίαν γωνίαν τής δδοΰ καί «θερμαίνετο άπό 
τάς πρωϊνάς άκτίνας μου, έφόνευσε μέ τό ε.Ιαστιχόκ το δποϊον έφερε πάντοτε μα
ζή του ενα σπουργιτάκι μικρό δια τό δποϊον εκλαυσαν πολύ πικρά ο: ατυχείς γο
νείς του, περιέπαιξε ενα γέροντα χωλόν τόν δποϊον συνήντησε είς τόν δρόμον, ε- 
θραυσεν ενα δενδράκι χω.ίς καμίαν άφοομήν, έκτύπησεν ενα άσθενή συμμαθητήν 
του κκί ίνέπαιζεν τόν γέρον-γα έπιστάτην τοΰ λυκείου.

Τέλος είσήλθεν είς τό σχολεΐον. Ή άκτίς μου τόν παρηκολούθει πάντοτε. 
Κίμων Γραφείδης, έφώναξεν δ διδάσκαλος- τό μάθημά σου.

Ό Κίμων ήγέρθη, 'μουρμούρισε κάτι τί μέσα είς τά χείλη του, ήνοιζε το βιβλίον 
του άλλά δέν κατορθώνει ν' άρθρωση λίξιν.

— Άμελέστατε, ύπέλαβεν δ διδάσκαλος, απρόθυμε, κακέ. Πώς είναι δυνα
τόν νά ήσαι είς τά μαθήματα σου έ’τημος άφοΰ έξυπνάς είς τάς όκτώ τό πρωί 
καί πάλιν διά νά κτυπήσης κανένα σκυλί, νά φονεύσης κανένα πουλάκι, νά περί· 
παίζης κανένα γέροντα, νά θραύσης κανέν δένδρον. νά ΐμπχΐζης κανένα χωλόν ή 
νά κτυπήσης κανένα συμμαθητήν σου ;

Ό διδάσκαλος τά είχε μάθη ολα διότι τίποτε γινόμενον ύπό τάς όψεις μου 
δέν δύναται νά μείνη μυστικόν !
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— Κάθησε εις τήν θέσιν σου. έζηκολούθησεν δ διδάσκαλος καΐ τήν μεσημ
βρίαν πρός τιμωρίαν σου θά μείνης νήστις είς τό σχολεΐον.

Ό Κίμων ήρχισε νά κλαίη· τά δάκρυα τά όποια προκαλοϋν αί παρατηρήσεις 
τών μεγαλειτέρων εις ένα παιδί είναι δείγμα παρήγορον· σημαίνουν μεταμέλειαν 
ψυχής εΰγενοϋς τήν όποιαν δμως κανείς δέν έφρόντισε νά διαπλάση καταλλήλως.

Καΐ τοιαύτην ψυχήν ειχεν ό Κίμων.
Ή άκτίς μου ίλυπήθη τήν θέσιν τοΰ μικρού καΐ ε'σπευσε νά κρυβή μέσα είς 

τά σύννεφα, μία όμως άλλη άκτίς τής δειλής έπιστρέφουσα τό εσπέρας ε’ις τόν 
ουρανόν μέ ειπεν οτι μόλις ε’φθασεν δ Κίμων είς τό σπήτι του, έσπευσε νά παραγ- 
γείλη είς τήν ύπηρέτριάν του ν’ άνοΐγη άλλοτε άπό τάς έξ τό παράθυρον τοϋ 
δωματίου του !

Τώρα είναι καιρός νά σάς άφήσω. Κατά τόν μήνα τούτον δέν θά σάς έπισκε- 
φθώ πολύ συχνά διότι περιστοιχίζομαι άπό τόσα. .. νέφη· δπως δήποτε δμως 
δέν θά παραλειψω νά σάς στείλω μέ τάς χειμεοινάς ακτίνας μου φιλήματα καί 
θωπείας. Χαίρετε. Ήλιος.

ΜΙΚΡΟΣ HPΩΣ
— Φωτιά, φωτιά !
Ήτο ή φοδερά λέξις ήτις αντήχησε δυ

νατά είς τήν σιγήν τής νυκτός παροτρύ- 
νουσα τό πλήθος τό όποιον έζώρμα έδώ 
καί εκεί, έμπροσθεν υψηλής οικίας παρα- 
δεδομένης είς τάς φλόγας.

— "Ας εύχαριστήσωμεν τόν Θεό»του
λάχιστον διότι δέν υπάρχει κανείς έκεϊ, 
έλεγε κάποιος πρός έτερον έκ του πλή
θους’ άλλά δέν έπρόφθασαννά τελειώσωσι 
τήν συνομιλίαν των καΐ βωνή ήκοΰσθη :

— Τό παιδί μου. δι'όνομα τοΰ Θεοΰ, 
τό παιδί μου έλησμονήθη έκεϊ' ’/αί (δεί
κνυε πτωχή μήτηρ εν παράθυρον έπί 
τής τρίτης οροφής.

— Σώσατέ το, κύριοι, καί πληρώνω 
τήν ζωήν μου διά τήν σωτηρίαν του.

Ούδείς έκινήθη’ ολοι έγνώριζον πολύ 
καλά οτι ητο πλέον άργά' άλλως πάσα 
προσπάθεια τοιαύτη θά ητο και·.πολύ επι
κίνδυνος. Τήν στιγμήν εκείνην παιδίον 
τί ώρμησεν έκ τοϋ πλήθους καί έστάθη 
έμπροσθεν τής γυναικός:

— Έγώ, Οά προσπαθήσω νά τό σώσω!
Το παιδίον τοΰτο ήτο μικρός Ιταλός 

επαίτης, άνευ γονέων καί συγγενών, πτω
χόν καί άσήμαντον μέρος τής ανθρωπό
τητας. Ποια ίίμως ευγένεια ψυχής, ποια 
ανδρεία ΰπήρχεν εις τά στήθη του! Δέν 
είχε κανένα είς τόν κόσμον καί δια τοΰτο 
ούδείς προσεπάθησε νά τό έμποδίση άπό 
τό σωτήριον εργον του.

"Εφερον άμέσως μίαν κλίμακα καί ο

μικρός ήρως άνερριχήθη ώς γαλή. Φθά
νει είς τό φλεγόμενον παράθυρον καί άρ
μα έντός τοΰ καιομένου δωματίου μετ'ο
λίγον δέ έπαναφαίνεται έν μίσφ τοΰ κα
πνού κρατών λειπόθυμον ξανθόν κοράσιον. 
Ο μικρός ’Ιταλός καταδαίνει μετά προ

σοχής τήν κλίμακα καί φθάνει είς τό έ
δαφος σώος.

— Έσώθησαν, έσώθησαν, (κραύγασαν 
παντες ζητωκραυγάζοντας υπέρ τοΰ ήρωος.

Δέν ειχεν δμως τελείωση άκόμη ή 
πρώτη ζητωκραγή, δέν είχε προφθάση ή 
πτωχή μήτηρ νά εύχαριστήση τόν σωτή- 
ρα τοΰ τέκνου της, δταν τό φλεγόμενον 
παραθυρόφυλλου κατέπεσε μετά πατάγου 
καί έκτύπησεν είς τήν κεφαλήν τόν μι
κρόν ηρώα !

"Εν — "Ωχ! πικρόν ήκούσθη μόνον 
καί τό εύγενές παιδίον, ό μικρός ήρως έ
πεσεν νεκρές !

Τό έθαψαν μετά μεγάλης πομπής καί 
άπειρων τιμών είς τό κοιμητήριον τών 
ήοώων. Δέν είχε μητέρα να τό κλαύση, 
δέν άφηνε κανένα όπίσω διά νά τό λυπη- 
θή. Διά τοΰτο κατήρχετο ευχαριστημένου 
εί; τόν τάφον του, εις τό χαμογέλίο δέ 
τό όποιον έπλανάτο είς τά κιτρινισμένα 
χείλη του (νόμιζε τις δτι άνεγίνωσκε:

—«Τί υψηλόν είνε νά θυσιάζη κανείς 
τήν ζωήν του διά νά σώση εύγενή καί α- 
θώαν ΰπαρξιν !»

[Έχ τοϋ ΆγγΛιχοϋ) Έμμ ♦ Κ.

Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
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ΔΓ ΕΝ ΕΙΣ IT HP ΙΟΝ
Ό Πέτρος Ρουστάν, μικρός καμπού

ρης, έπώλει άνθη τά. δποϊα τώπαρέδι- 
δεν ή θεία του μία σκληρά καί διε
στραμμένη γυναίκα. Τί νά κάμη ό καϋ- 
μένος ό Πέτρος- ήτο ορφανός. Μόλις 
ένεθυμεϊτο τάς θωπείας της ζάλης μη- 
τρός του. διότι είχεν άποθάνει πρό πολ- 
λου. άλλ’ είχε ζωηράν άκόμη έμπροσθεν 
τών οφθαλμών του την εικόνα τοΰ αγα
πητού πατρός του, γενναίου και τίμιου 
εργάτου, ενός τών πρώτων εργατών τοΰ 
μηχανουργείου Έφφέλ.

Πώς δ πατήρ του τόν έθώπευεν όταν 
ϊπέστρεφεν άπό .τό σχολειον έκ τών 
πρώτων και πόσον ήτο ευτυχής τότε !

— Θά ΐδής, μικρόν αου παιδί, πό
σον θά κοπιάσω νά σέ κάμω νά γενής 
καλός άνθρωπος, άρκεϊ μόνον νά έξακο- 
λουθής νά ήσαι επιμελής καί καλός, 
έλεγεν δ άγαθός πατήρ του.
, Καί δ Πέτρος τόν ήκουε μέ τό ώχρόν 

του πρόσωπον ευχαριστημένος καί ευ
τυχής.

— Θά σέ κάμω εύγενή καί μεγάλον 
όπως εκείνος δ έργοστασιάρχης μου κ. 
Έφφέλ, δ δποΐος έκοπίασε τόσον διά 
νά γείνη μέγας.

Μίαν ήμέραν καθ’ήν οί έργάται κα- 
τεγίνοντο να θέσουν τήν στέγην τής 
Έκθέσεως, μία κραυγή φοβερά ήκούσθη 
τήν δποίαν ήκολούθησε θόρυβος πολύς- 
ένας εργάτης είχε κρημνισθή άπό φοβε
ρού ύψους I

'Απερίσκεπτος, ώς οί πλεΐστοι τών 
έογατών, Siv είχεν ύπολογίση καλώς τά 
πράγματα. Ή γενναία καρδία του τόν 
έκαμνε νά άψηφή όλους τούς κινδύνους 
καί νά μή σκεφθή προς στιγμήν δτι 
όταν τό φέρετρόν του θά έξήρχετο άπό 
τήν θύραι τής οικίας του ή δυστυχία 
θά είσήρχετο είς αυτήν έκ τού παρα
θύρου! .......

'Εννοείτε βιβαίως. μικροί μου φίλοι, 
ότι δ έογάτης ίκεϊνος ήτο δ πατήρ τού 
μικρού μας ήρωις!

Οΰτω τό παιδίον εμεινεν άνευ βοή
θειας- μία θεία το» παρουσιάσθη νά τό 
προστατεύση καί τό παρίλαβε μεθ 'έαυ- 
τής- φιλάργυρος όμας καί κακή, ίτυ- 
ράννει σκληρώς τό δυστυχές ορφανόν. 
Τό εστελλε κατ'άρχάς είς τό σχολειον, 
άλλά μετ’ όλίγας ήμερες τού άνήγγει- 
λεν ότι δέν δύναται πλίον νά τό τρέ- 
φη, καί ότι οφείλει νά έργασθή διά νά 
κερδίζη τήν τροφήν του μόνον του !

Τό ταλαίπωρον μικρό» περιφερόμενον 
ήμέραν καί νύκτα είς τήν πόλιν έκέρ- 
διζεν άπό τήν συμπαθητικήν του φυσιο
γνωμίαν καί άπό του; γλυκείς του τρό
πους, οί όποιοι έκαμον τούς διαβάτας 
νά τό περικυκλώνουν,» ίρκετά χρήματα 
τά δποϊα τό εσπέρας τού άφήρεε ή 
κακή του θεία. Τού είχε τεράσει εις τόν 
λαιμόν του ένα πανεράκι τό δποΐον είχε 
γεμίσει άνθη, καί τό ει^εν ύποχρεώσει 
νά φωνάζη είς τούς δρόμους : 

πτά!...
Ό χείυών έτλησίαζε και ή βροχή 

ήτις άπαύστως ήρχισε νά πίπτη ήμπό- 
διζε τό πτωχόν να πωλή, τά άνθη του. 
και διά τούτο ήναγκζζετο νά κοιμάται 
νηστικόν !

Πολλάκις δ πτωχός Πέτρος ηύχήθη 
νά ήκολούθει τόν πατέρα του είς τόν 
τάφον, άφ’ ου δέν ήτο ικανός νά κερ
δίζη τίποτε.

• ·
Άπό ενός μηνός αί πύλαι τής Έκ

θέσεως τών Παρισίων ησαν άνοικταί. 
Μία ίϊέα έγεννήθη είς τήν κεφαλήν τού 
Πέτρου. Ηθελε νά ιδη αυτήν τήν θαυ- 
μασίαν έκθεσιν, ήτις ύψούτο έκεϊ έμ
προσθεν του.

Ήτο μία τρελή επιθυμία, μία φαν
τασιοπληξία, ήδποία τόν παρηκολούθει 
άπαύστως. ...

Δι’έν είσιτήριον έδιδεν όχι βασι
λέων. όχι τήν νεότητα του, άλλά καί 
τήν ζωήν του άκόμη!....

Άλλά πού νά εύρη μίαν δραχμήν 
διά ν’άγοράση είσιτήοιόν ; ! Ποτέ ή 
γραία φιλάργυρος δ;ν θά επίτρεπε τοι- 
αύτην σπατάλη- καί δ Πέτρος ήτο 
πολύ τίμιο πχισί διά νά μή κλέψ/) 
αυτά τά χοή μα τα.

Κατόπιν ή τιμή τής εισόδου κατήλ- 
θεν εις τό ποσόν τών εξήκοντα λεπτών, 
καί δ Πέτρος ήκολούθει τήν έκπτωσιν 
αυτήν μετά μεγάλου ενδιαφέροντος.

— "Α! άν κατέβαινεν άκόμη μερικά 
λεπτά!

Τέλος ή τιμή κατεβιβάσθη είς πεν- 
τήκοντα λεπτά μόνον, καί δ Πέτρος 
ήρχισε νά έλπίζη περισσότερον.

Ή εϊσπραξίς του υπήρξε τήν ημέ
ραν εκείνην λαμπρά.

Δειλά, πολύ δειλά, μέ όφθαλμο- 
χαμηλωμένους έκούμβωνε καί έξεκο 
βωνε τό φόρεμά του, καί τέλος μέ 
λέξεις ίξιστόμισε τήν επιθυμίαν

— Ναι, θά τόκάμω, άλλά 
καί μόνην φοράν καί κατότ 
σθώ τόσον πολύ, ώστε ν' 
τήν έκτακτον αυτήν δι-

Μέ χεΐρας ήνωμένα 
πάλλουσαν άνέμενε ι 
θείας του.

Άλλ ’ ή κακή έ 
έκύταξε διά τού π 
τού άπήντησε δι' 
δποΐον «πλήγωσε 
καρδιά τού μικρού άνθ·...

— Πρέπει νά ήσαι πολύ κακή 
διά νά μού ζητής νά διασκέδασης ε·., 
μέρος τό δποΐον έγινε αίτια τού θχνα- 
του τού πατρός σου!

Τούτο ήτο άρκετόν νά πλήξη βαθύ
τατα τήν καρδίαν τού καλού εκείνου 
μικρού.

Καί δ πτωχός μάρτυς χωρίς νά είπη 
λέξιν έπήγε καί έρρίφθη πνιγμένος είς 
τά δάκρυα είς τό μικρό του αχυρό
στρωμα όπου άπεκοιμήθη άπηλπ-.σμένος 
πλέον καί πλέον δυστυχής.

(Κατά τόν Arthur Dourlieu)
tl'rurai τό ri.loc) Βιλιίΰ Κοτοελοκούλου



Ο ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΩΝ
Έζεπάγιασε ό ΠαϋΛος α την αύ.Ιή, 
Ούδέ βήμα δέν μπορεί νά τό κουνήση' 
Μά ό Λέων, τό πιστό του τό σκυ.Ιί 
Τόν αφέντη τον μονάχον δέν θ'άφηση.

Και ζαπΛώνεται ό σκΰΛος σ’τό π.Ιευρό 
Τοϋ ΠαυΛάκη ποϋ τον πάγωσε τό χιοη 
Και το άσπρο του μα.ΙΛί μέ τον καιρό 
Τόν αφέντη του ζεσταίνει, δυναμώνει.

Εις τή ράχη του πηδά σιγά, σιγά 
Μέ άγάπη καί χαρά τον άγκα.Ιιάζει 
Και ό Λέων ό κα.Ιός γοργά γοργά 
Γιάτό σπήτί τους'στά τέσσαρα τό βάζει.

Κ' ή μητέρα, από του πόνο της τρεΛ.Ιή 
Ι/οΰ δεν ’φάνηκε άκόμα τό παιδί της 
Μέ Λαχτάρα τώρα τρέχει και φι Ιεϊ
Τό παιδάκι της μαζή καί τό σκυΛί της
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0 ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

( ΒιογραφικαΙ σημεϊώσΐΐς).
'€) Νέος ΜηζροποΜΐης ’Αθηνών έγεννήθη είς τό χωρίον Δουαενά τής έπαρ- 
ας Καλαβρύτων κατά τό έτος 1839.
Ό πατήρ του, συναισθανόμενος διπλήν τήν ύποχρέωσιν πρός τό/ υιόν του καί 

ώς πατήρ καί ώς ίερεύς τοΰ 'Γψίστου, ένεπιστεύθη αυτόν δωδεκαετή τήν ηλικίαν 
πρός τόν έν τή ιερά τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου Μονή θειον αύτοΰ ιερομόναχον Δο- 
σίθεον, όπως μαθητεύση παρ’ αύτώ ζαί διαπαιδαγωγηθή. Μετά πενταετή μα
θητείαν έν τή Μονή τοΰ Σπηλαίου ΰ Προκόπιος μετεζλήθη παρά τώ έν Ναυ- 
πλίω θείφ του Άνδρέα Δημοπούλω, παρά τώ δποίφ διήνυσεν εύδοζΐμως τάς 
γυμνασιακής αύτοΰ σπουδάς. Ταύτας διεδίχθησαν αί πανεπιστημεακαί έν τή 
Θεολογική Σχολή. Τό δέ 1867 συστάσει τοΰ αοιδίμου αρχιεπισκόπου Κοριν
θίας Άμφιλοχίου εστάλη είς τήν 'Ακαδημίαν Μόσχας όπου ένεποίησεν έντύπωσιν 
είς τούς διευθύνοντας αυτήν ή σεμνότης καί χρηστότης τοΰ χαρακτήρας τοΰ νεα
ρού σπουδαστοΰ. Τά προσόντα ταΰτα συνετέλεσαν, ώστε δ αοίδιμος αύτοκράτωρ 
’Αλέξανδρος Β'. νά παράσχη τώ ΙΙροκοπίφ ύποτροφίαν καθ' δλον τό διάστημα 
τών σπουδών αύ<οΰ έν τή 'Ακαδημΐιρ. Περατώσας εύδοζΐμως τάς σπουδάς αύτοΰ 
έν Μόσχορ, άπήλθεν ε’τα είς Γαλλίαν, ‘Ελβετίαν καί Γερμανίαν πρός εΰρυνσιν 
τών θεσλογικών αύτοΰ σπουδών.

Έιτανελθών ένταϋθα διωρίσθη τό πρώτον καθηγητής τών ιερών έν τοΐς γυμνά— 
σίοις Πειραιώς καί ’Αθηνών, διαζριθείς έπί διδακτική. Ό ήμέτερος διευθυντής 
έχρημάτισεν μαθητής Του.Τότε έξεδωκε τόν?’ιο>· τοΰ άχ^ρώπου.άπενεμήθη δ'αύτώ 
δ τίτλος Διδάκτορες τής Θεολογίας ώς και τό χρυσοϋν παράσημο·/ τοΰ Σωτήρος.

Τό 1883 διωρίσθη τό πρώτον γραμ.ματεύς παρά τή Ιερά Συνόδω, συγχρόνωί 
δέ προσελήφθη καί ώς ιδιαίτερος καθηγητής τών Βασιλοπαίδων έπιδείξας άκραν 
προσοχήν καί λεπτότητα ήν έκτιμών ή Α. Μ. έτίμησεν αυτόν πρώτον διά 
τοΰ άργυροΰ καί είτα προήγαγεν είς τόν χρυσοϋν Σταυρόν τοΰ Σωτήρος, δν νΰν 
έπαξίως φέρει. Τφ 1891 διωρίσθη τακτικός καθηγητής τής Πατρολογίας καί 
τής ιστορίας τών δογμάτων έν τώ Έθνιζώ Πανεπιστημίω Έκ τής περιφανούς 
δέ ταύτης θέσεως έκάλεσεν αυτόν ή ψήφος τής I Συνόδου καί ή ε’γκρισις τής Κυ- 
βερνήσεως καί τοΰ Βασιλέως είς τόν επίζηλον Μητροπολιτικόν θρόνον ’Αθηνών, 
δστις έπί εννέα μήνας διετέλει έν χηρεία. Ό Προκόπιος Οίκονομίδης κατ’ έπανά· 
ληψιν Ιξελίγη κοσμήτωρ τής Θεολογιζής Σχολής,διατελέσας τοιοΰτος καί εσχάτως 
πριν έζλεγή ώς Μητροπολίτης. Ή διδασκαλία του έν τφ άνωτάτφ πανδιδα- 
ζτηρίω ύπήρξε καρποφόρος Είργάσθη άθορύβως, άνευ επιδείξεων, άς ό χρηστός 
καί σεμνός χαρα.κτήρ αύτοΰ άπίζρουσε πάντοτε.

Τοιοΰτος δ Νέος Μητροπολίτης ’Αθηνών Προκόπιος Οίκονομίδης δ χειροτονη
θείς έν τω Μητροπολιτικώ ναώ τήν 17 'Οκτωβρίου ε. ε. ον είθε ή θεία Πρόνοια 
νά καθοδηγήση ε’ις τό καλόν έπ’ άγαθώ τής 'Εκκλησίας καί τής Πατρίδος.

ΜΕΣΑΣΤΟ ΣΑΚΚΟΥΛΙ ΜΟΥ
(Σν-ίγρια)

Τότε ό στρατιώτης στραφείς πρός τόν 
υπασπιστήν αύτοΰ τω λέγει.

— Ό Άρχιδαίμων, κύριε ύπασπιστά, 
άνήλθεν είς τόν κόσμον. Νομίζω οτι θα 
έπαναληφθή ή αυτή σκηνή, διά τοΰτο άς 
μή χάνωμεν τόν καιρόν μας μένοντες έν
ταϋθα, δυνάμεθα νά περιεργασθώμεν καί 
άλλα μέρη.

— Όπως θέλετε στρατιώτά μου' προ
θυμότατος είς ο,τι διατάξετε.

Καί συγχρόνως προχωρήσας βήματα 
τινά έκρουσε μίαν θύραν καί δαίμων τις 
παρουσιάσθη ένώπιόν του.

— Διατάξατε 1 τώ είπεν.
— Ειδοποιήσατε τόν γενικόν κλειδοΰ- 

χον τοΰ "Αδου νά μας άκολουθήση.
— 'Αμέσως, άπήντησεν ό δαίμων, καί 

εϊσήλθεν είς τήν υπόγειον στοάν του.
Δέν παρήλθε πολλή ώρα καί έτερος 

δαίμων κρατών ορμαθόν κλειδιών ένεφα- 
νίσθη πρό τοΰ στρατιώτου.

— Πρόθυμος, Άρχιδαίμων, είς τάς 
ύμετέρας διαταγάς.

— 'Οδηγήσατε μας έν πρώτοις είς τό 
διαμέρισμα τών κλεπτών.

Ό δαίμων κλειδοΰχος έκλινε τήν κε
φαλήν καί έπροχώρησεν, ό δέ στρατιώτης 
ήκολούθει μετά τοΰ ύπασπιστοΰ του. 
Κανήλθον κλίμακάς τινας, διήλθον υπο
γείους στοάς άμιδρώς φωτιζόμένας, καί 
τέλος έστάθησαν έμπροσθεν ένός σπη
λαίου. Σιδηρά πύλη έφρασσε τήν είσοδον.

Ό προπορευόμενος δαίμων έξήγαγε 
σημειωματάριό/ τι, έξήτασε τόν άριθμόν 
όστις είχε τεθή άνωθεν της πύλης καί

κατόπιν ρίψας εν βλέμμα έπί τοΰ σημειω
ματάριου του έφώναξεν:

— "Ενδεκα αριθμός’ ύπόγειος στοά κα- 
ταδεδικασμένων κλεπτών’ καί έρευνήσας 
έν τώ όρμαθώ τών (κλειδιών άνεΰρεν έν, 
δι’ου ήνοιξε τήν σιδηράν πύλην.

’Αμέσως είς τήν θύραν εύρεθησαν πα- 
ρατεταγμένοι εξ δαίμονες, οΐτινες, καθώς 
έξήγησεν ό υπασπιστής είς τόν στρατιώ
την, ησαν, τρόπον τινα, οί φρουροί τών 
καταδίκων κλεπτών.

Ό στρατιώτης εϊσήλθεν έντός τοΰ σπη
λαίου καί φρικίασις κατέλαβε τά μέλη του.

Είδε νέους, γέροντας, παιδί», γυναί
κας, οΐτινες έθασανίζοντο, περιδεδεμένας 
έχοντες τάς χεΐρας’ άνωθεν τών κεφαλών 
των έκρέματο ποτήριον υδατος καί τεμά
χιο·/ άρτου, άλλά διά τών χειρών των, 
αΐτινες ήσαν άλυσσόδετοι δέν ήδύναντο νά 
τά λάδωσι.

— Διατΐ αυτά κρέμανται τοιουτοτρό
πως κ. ύπασπιστά;

— Διά νά βασανίζωνται οί κατάδικοι. 
Αί χεϊρές των έκεϊναι, αί όπόϊαι έν τω 
έπιγείφ κόσμφ έδωκαν διά τής κλοπής 
τόσα καλά, άφαιρέσαντες αύτα παρ'άλ
λων, έδώ αδυνατοΰσι νά τοΐς προμηθεύ- 
σωσιν ολίγον νερόν καί άρτον! Αί χεΐρες 
διέπραξαν τό κακούργημα αί χεΐρες βα
σανίζονται ήδη, άλλά μετ’ αύτών καί ολον 
τό σώμα. Ύπάρχουσιν άκόμη φοβερώτερα 
βασανιστήρια διά τούς άνθρώπους τους 
διαπράςαντας φόνους, εμπρησμούς, κτλ. 
άλλά περιμείνατε ολίγον καί θα τά ίδήτε.

Τότε ό στρατιώτης στραφείς πρός 
τινα τφ λέγει:
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— "Ανθρωπε βασανιζόμενε, τί έχεις 
κάμει στη ζωή σου καί υποφέρεις;

— Έκλεψα διά νά πλουτίσω, στρα
τιώτά μου ! Άλλ’ άπαξ μόνον. Κατεδι- 
κάσθην δι’ ολίγον καιρόν.Άνθρωπε, όστις 
θά έπανέλθης είς τον κόσμον, άν έχης 
συγγενείς, φίλους, αδελφούς, άπότρεψέ 
τους, άν τούς αγαπάς, από τήν κλοπήν, 
συμδούλευσέ τους όσον δύνασαι καλλίτερα, 
νά μή κλέπτωσι διά νά μή ύποστώσιν η
μέραν τινά τά αύτά μέ έμέ βασανιστήρια.

Ό στρατιώτης έκίνησε τήν κεφαλήν 
του καί άπεμακρύνθη.

— Τπάρχουσιν έν τή αΰτή στοά άλλα 
διαμερίσματα διά τά λοιπά κακουργήματα 
τών φονίων, τών εμπρηστών κτλ. είπεν ό 
υπασπιστής.

— Πολύ καλά, άλλά σέ παρακαλώ, 
ολοι οί κλέπται, διαφόρων ποσών, τά αύτά 
βασανιστήρια έχουν ;

— Βεβαίως ό νόμος όστις μας ε
στάλη έξ ουρανού δέν διακρίνει τόν 
κλέπτην πέντε λεπτών, έπί παραδείγματι, 
από τόν κλέπτην μεγάλου τίνος ποσοΰ. 
’Αρκεί ότι ή αμαρτία έχει διαπραχθή είς 
αμφοτέρας τάς περιπτώσεις.

— Σωστόν αύτό ύπασπιστά μου.
—Είνε δέ ώς θά παρατηρήσητε τό μό

νον σχεδόν έγκλημα ποΰ υποπίπτουν όλων 
τών ηλικιών οί άνθρωποι.

— Προχωρήσατε είς τά ενδότερα τής 
στοάς διά νά άντιληφθήτε καλλίτερον 
στρατιώτα.

— Όχι, κύριε ύπασπιστά, μέ άρκοϋν 
αΰτα τά όποια βλέπω. Άλλά σάς βεβαιώ 
ότι αν οί άνθρωποι ητο δυνατόν ν> περά- 
ρασουν όλοι άπό δώ μέσα καί νά ΐδουν 
ίδίοις όμμασι τί βασανιστήρια ύφίστανται, 
και τί ύποφέρουν ποτέ δέν ήθελον έν τώ 
κόσμφ άμαρτήσει.

— "Εχετε δίκαιον, στρατιώτά μου, άλλά 

ΣΟΦΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΙ
— Δέν έγεννήθημεν δι’ήμάς αύτούς άλλά διά τήν πατρίδα.
— Σκέπτου τό καλόν, λέγε τό καλόν, πράττε τό καλόν.
— θεώρει τήν άνάπαοσιν ώς μέσον δι’ού θ’άποκτήσης νέας δυνάμεις πρός νέαν 

έργασίαν.
— Φρόντισαν να έχης νοΰν ύγιά είς ύγιές σώμα.
— Ή σκωρία φθείρει τόν σίδηρον καί ό φθόνος τόν φθονερόν.
— Έν καλόν βιβλίον είναι ό καλλίτερος φίλος.
— Η μεγαλειτέρα άπό όλας τάς ευτυχίας είναι ή εκπλήρωσες τοΰ καθήκοντος.

νομίζω ότι δέν είναι ανάγκη νά γίνη αύτό 
τό όποιον σεϊς λέγετε. Έν τώ έπιγείω 
κόσμφ δέν ύπάρχουσι πλεϊστα βιβλία δι
δακτικά, θρησκευτικά, τά όποια άπαγο- 
ρεύουσιν όλα τά άμαρτήματα, δια τα όποια 
δύναται μετά θάνατον νά βασανισθή ο άν
θρωπος, άν τυχόν ήθελεν έν τώ βίφ του 
ύποπέστι είς κανέν ές αυτών ; Οί γονείς 
δέν διδάσκουσιν τά τέκνα των ; Οί διδά
σκαλοι έν τοϊς σχολείοις, οι ιερείς έν ταϊς 
έκκλησίαις δέν συμβουλεύουσι ; Και τέ
λος άμα μεγαλώσει ό άνθρωπος δέν έχει 
τόν καλλίτερον του σύμβουλον, τό λογικόν 
καί ιήν συνειδησίν του ; Βλέπετε καλά, 
ότι ή θρησκεία προβλέπει όλα αΰτα 
τά άμαρτήματα, καί νουθετεί τόν άνθρω
πον νά μή ύπο-έση είς αύτά.

— Έχετε δίκαιον ύπασπιστά μου. Τήν 
στιγμήν ταύτην ό στρατιώτης έφάνη ολί
γον σκεπτικός’ έφερε τήν χεϊρα πρό τοΰ 
μετώπου του, έςισεν ολίγον τήν ρίνατου, 
καϊ έν γίνει έξετελει κινήσεις ανθρώπου 
Οελοντος νά άναμνησθή τό παρελθόν.Βε
βαίως ό στρατιώτης θα προσεπάθει να α- 
μνησθή μήπως καί αυτός είχε διαπράξει 
κλοπήν τινά.

— Άλλά πώς τά ένθυμεϊσθε κ. ύπα- 
σπιστά όλα αυτά ;

— Ίδού,κρατοϋμεν κατάλογον τών κα
λών καί κακών πράξεων, τάς οποίας ό άν
θρωπος καθ’έκάστην ήμέραν έν τφ βίφ 
του διαπράττει.

Αύτήν τήν στιγμήν ό στρατιώτης έστρε
ψε τήν κεφαλήν του καί ίδών ενα τών 
βασανιζόμενων δέν ήδυνήθη νά κράτηση, 
δυνατήν φωνήν.

— Μπά! πώς ; έδώ καί σύ παλαιέ 
μου συνάδελφε ;

Έκ τοϋ Γαλλικού (ακολουθεί)
Γ. Εϋθύϊουλος

ΡΩΣΣΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
’β στρατιώτης καί 6 ίνθρωπος,

Ό κόμης Τιζενχάουζεν, γαμβρός τοΰ 
Κουτούζωφ, έπληγώθη θανασίμως είς τήν 
μάχην τής Αύστερλίτσης. Ήτο πολύ 
γενναίος καί έξετίβετο είς τά μάλλον έπι- 
κίν'υνα μέρη- μία σφαίρα τώ έτρύπησε 
τό στήθος.

Οτε ό Κουτούζωφ μαθών τό λυπηρόν 
αύτό συμβάν δέν έξέφρασε ποσώς τήν θλί- 
ψιν του, τούναντίον μάλιστα έφαίνετο εν
τελώς ήσυχος και μετ’ έκτάκτου ψυχραι
μίας έξηκολούθησε νά δίδη διαταγάς καθ’ 
όλην την μάχην. Τήν επαύριον όμως τό 
έπιτελεϊόν του εύρεν αύτόν βυθισμένου είς 
ανέκφραστου λύπην’ τά δάκρυα περιέρ- 
ρεου τας παρειάς του καί ώλόλυζεν έπί 
τοΰ πτώματος τοΰ νεαροΰ γαμβρού του.

Ό στρατιώτης τής χθες ήτο σήμερον 
μόνον άνθρωπος !

Ή υπογραφή τοΰ Ποτέμκιν.
Ό Ρώσσος στρατάρχης ΙΙοτέμκιν πολ- 

λακις προσεβάλλετο άπό ύποχονδρία” 
ένεκα τής οποίας έμενε μόνος έπι ’ 
κλήρους ημέρας έν πλήρει άδρα- 
μή δεχόμενος ούδένα.

Μίαν φοράν, ότε εύρίσν 
τήν κατάστασιν, πολλά ? 
ρεύθησαν χρήζοντα τ 
αλλ’ούδείς έτόλμα ν 
όπως τώ τά παρουσ

Νεαρός τις ύπ' 
τούσκωφ, μαθών 
προσεφέρθη κσ 
περί ών ό λό·

Ό Ποτέμκι 
γησε μετά θ 
έλαβε τόν ν 
νά εϊπη λέξ 
τό άλλο.

Ό Πιετ 

είς τόν άντιθάλαμον μέ πρόσωπον θριαμ
βευτικόν.

— α Υπέγραψε!» λέγει.
Άπαντες διευθύνονται προς αύτόν καί 

παρατηροΰσιν, οτι πράγματι όλα τά έγ
γραφα ήσαν υπογεγραμμένα.

Εύγε, εύγε Ηιετούσκφ !
Άλλά κάποιος παρατηρήσας προσεκτι- 

κώτερον τήν ύπογραφήν :
- «Τ’ είν’ αύτά ;» λέγει.
Όλα τά έγγραφα, άντΐ νά ηναι ύπογε- 

γραμμένα : π ρ ί γ κ η ψ ΙΙοτέμκιν, 
έφερον τήν ύπογραφήν : ΙΙιετο ύσκωφ, 
Πιετούσκωφ, Πιετούσκω φ...

[Κατά τό Ρωσσιχόν]
I U. ΧρυσανθΑσουλος

Ευφυής ίερεϋς.
’Εφημέριός τις μικρού χωρίου τής’’- 

λίας έπέστρεφεν έκ Φλωρεντίασ 
χωρίου του έτ— ■

Με
V*·
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
(Συνέχεια, ίδε προηγουμενον ψύλλον).

Σημειώσεις περί αγώνων παρ' άρχαίοις
Περί πυγμής ιδία
Ό άγων κατέπαυεν δ'ταν δ έτερος τών 

άγωνιζομέ'ων είτε έχ τοΰ καμάτου εί
τε δι' ας έλαβε πληγάς, ήναγχάζετο νά 
δμολογήση οτι ήττήθη, υψών τήν 
Ζεϊ?“·Τήν πυγμαχίαν έθεώρουν οί αρχαίοι 
ώς ωφέλιμον χαί θεταπευτιχόν γύμνα
σμα τό περίεργον δέ εί-αι οτι τήςγνώ» 
μης αυτής ήτο χαί δ διάσημος έν τή 
άρχαιότητι ιατρό. Άρεταΐος.
Εις τήν πυγμαχίαν διέπρεπον πρό πάν
των οΐ Σάμιοι, έν Σπάρτη όμως ή πυγ
μαχία περιεφρονεΐτο.
ΙΙυχτας διάσημους αναφέρει πλείστους 

όσους δ ΙΙαυσχνίας. Εις τάς περισωθεί- 
τοΰ Πινδάρου ωδάς εϋρίσκομεν νικητάς 
εις τήν πυγμήν Διαγόραν τόν Ρόδιον 
χαί τον 'Λγησιδάμαντα Λοχρόν Έπι- 
ζεφύριον.

Περί Παγκρατίου ιδία
,·. Τό παγχράιιον ήτο άγων σύνθετος έχ 

πά.Ιηκ χαί πυγμής αλλ' ανευ ιμάντων.
,*. Ό "Ομηρος ούδαυαυ αναφέρει τό άγώ- 

νισμα τούτο χαί τοι έμυθονογεΐτο ότι δ 
Ήραχνής ένίχησε παγχράτιον χαι δ θη- 

■ς δια παγκρατίου κατέβαλε τον Μι-

' · αόλις κατά 
πιάδχ

L __________ _  __  __  __ ·:

Ό Πολυδάμας εις τών διάσημων παγ“ 
χρατιαστών συναντήσας ποτέ άοπλος έν 
'Ολύμπω λέοντα έφόνευσεν αυτόν.

,*, Ό αυτός εΐσελθών ποτέ εις άγέλην 
βοών συνέλαβεν έχ τών οπισθίων ποδών 
μέγιστον χαί άγριώτατον ταύρον χαί 
διεμέλισεν αυτόν.
"Αλλοτε έσταμάτησε διά τής μιας χει- 
οό; άραα άπό ρυτήρος τρέχον.
Τό τέλος τοΰ IIολυδάμαντος ΰπήρξεν 
τραγικόν. Διότι εΐσελθών ποτέ μετά τι- 
νων φίλων του εις σπήλαιον ήσθανθη 
χατολισθαίνουσαν τήν κορυφήν τού σπη
λαίου, θελήσας δέ νά ΰποβχστάση αυτήν 
διά τών χειρών του χατεπλακώθη ύπό 
τοΰ χαταπεσόντος βράχου, άφοΰ πρώτον 
εδωσε καιρόν εις τούς φίλους του νά 
έξέλθωσιν περίτρομοι τοΰ σπηλαίου. 
Διάσημος παγχρατιαστής υπήρξε χατά 
τόν Παυσανίαν χαί Θεαγένης δ Τιμο- 
σθένουι Θάσιος.
Τδ έννατον άγων έτος τής ηλικίας τ·υ 
δ Θεαγένης έκόμισεν έκ τής άγοράς εις 
τήν οικίαν του χαλκοΰν αγαλμα άποσπχ- 
τας αυτό τής βάσεώς του κρυφίως.
Ό Θεαγένης έλαβεν εις διαφόρους ά- 

γώνας 4 400 στεφάνους!
,·. Ιίερίφημος επίσης παγχρατιαστής άνα- 

φέρεται δ Σιχυώνιος Σώστρχτος οστις 
ϋπό τών συγχρόνων του έχαλεϊτο άχρο- 
χιρσίζιμ;.
Ό Ιΐίνδαρος εις τάς ώδάς του έξυμνεί 

τοΰς'παγχρχτιστάς Στρεψιάδην τόν Θη
βαίον, Τ μόδημον τόν Αθηναϊον, Άρι- 

■οχλείδην, Κλιανδρον, Φυλαχίόην Αΐ- 
-ας χαί ΙΙυθέα Διγινήτην παίδα τοΰ 

ος νςκήσαντα εις άγώνα παίδων

ογείας σημειοΰμεν χαι ό 
τα έπί ανδριάντων, νιχη-

ΠΝΕΥΜΑ

— Γιώργο, λέγει ή μαμα, εΐπέ μου πώς 
διακρίνεις τήν γρηά χόττα άπό τό κοτό
πουλο;

—»Νά, άπό τά δόντια
— "Ελα, άφησε τ' σστεία ή χόττα δέν 

έχει δόντια.
— Δέν έχει έκείνη μά έχω έγώ μαμά, 

άπαντα θριαιαβευτικώς δ Γιώργος.
’Εστάλη υπό «ί/αρ0ετόπηςι>.

*
Διδ. Μά κάθε μέρα θά μοΰ έρχεσαι εις 

τάς 8 ’|3 Κουφιοκεφαλάκη ;
Κουφ. Μά δέν μοΰ είπες δάσκαλε, δ'τι τό 

πράγμα τό όποιον γίνεται μέ βίαν, δέν είναι 
σωστό ; Αί δι’ αυτό κ' έγώ έρχομαι χωρίς 
νά βιαζωμαι καθ’ 6'0» I

Εστάλη υπό αΛικαίον 'Apiattiiov·
• ·

— Ό Κώστας περίπατων μέ τόν μιχρόν
—<V«|

ΑΣΚΗΣΕΙΣ I

Αίνιγμα 51.
Είμαι νήσος τών Σποραδών 
‘Αν μέ άποχεφχλίσης
Βασιλέα 0’ άπαντήσης.

• 'Αραπάχοι:· 
Αίνιγμα 52.

Και τετραπόδου και πτηνού
Τήν φύσιν άυα έχω
Ούδ’ εις τό σχότος τό πολύ 
Ούδ’ εις τό φώς αντέχω.

• 'ΑΑσου τοΰ Ζαππιίου*. 
Άπροσδόκητον 53.

Χίλια πρόβατα χωρεΐ
Μ' άρν.οΰ ποδάρι όέν χωρεΐ.

• "AvOoc τοΰ Μαίου·. 
Αίνιγμα 54.

Είμαι τί μέγα, υψηλόν
Θεσπέσιον, ώραϊον

ΜΙΚΡΟΝ

Μανώλην εις τήν πλατείαν ενώ παιανίζει ή 
μουσική, τόν έρωτά διατί παίζουν όλα τά 
όργανα δμοδ ;

Καί δ Μανώλης ;
— Νά, παίζουν μαζή δ α διά »ά τελειώ

σουν μίαν ώραν πρωτήτερχ.
’Εστάλη ϋπό : Γ. Ααρατζΰ».

• ·
Ο Γιώργος αναγινώσχει :

— «Ό ’Ιωάννης ό^ισθήσας έ’πεσεκ άπό 
τής κλίμακος· . . .

Ό Διδάσκαλος :
— Λοιπόν, τό ’Ιωάννης, Γιώργο, ποιας 

πχώσεως είναι ;
Καί δ μαθητής :
— Είναι πτώσεως φοβέρας δχσχαλε, γιατί 

ή σχάλα έχει 15 σκαλοπάτια.
'Εστάλη ϋπό ·ΆγράμπιΛης*.

Άκέφαλον, ελάττωμα
Αποστροφήν έμπνέον.

«Εύ’μο-ί.τος·.
Αίνιγμα 55.

Ιΐοόθεσις ύπάρχω φίλε
Αν μέ άναγραμματίσης 

Τότε δργανον θά γείνω 
’Αλλά ποίον ; Θά μέ λύσης ;

• Φθινοπωρινή ,ίροχή·.

Λύσεις τών έν τώ ι Οω φύλλο» δημοσιευ- 
θεισών ασκήσεων πνεύματος.

46) Ήρι-Δανός= Ήοιδανός. — 47) Ή 
οπή. — 48) Ή 'Αγγινάρα.—19) ’Εν χόποις 
χαί μόχθοις τά καλα χτώντχι.—50) στα- 
φυλή=σταφυλή.

9 Όλυμπιονίχης ού- 
ας, ειχέ ποτέ ρίνα, 

καί βλεφαρίδας, 
-.ιάντος τοΰ Σρα- 

σης να έγχατο- 
,Μά τόν Δία, 

•·ν
·( χεφαλή σου 
λ’ δυως δύ- 
χωρίς νά έ- 
αβην, διότι 
ίον διά νέα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

‘Από τοΰ νέου έτου 189ΐ έκτος τών νέων 
μεταρρυθμίσεων τάς οποίας εις τό έπόμενον 
τεύχος θ' άνχγγείλη ή Διεύθυνσής, θά δη- 
μοσιευωνται καί κατά τριμηνίαν τά ονόματα 
τών άριστευόντων εις τά σχολεία τοΰ Κρά
τους συνδρομητών ημών. ΙΙρός τούτο ή 
διεύθυνσις θά έλθη εις συνενόησιν μετά τών 
χ. κ. έλληνοδιδασχάίων καί δημοδιδασκά
λων τοΰ κράτους.

— ' Αριθμητικά προβλήματα τοΰ κ. 
ΙΙαναγ. Κονόυλη καθηγητού τοΰ έν 'Αθή- 
ναις Διδασκαλείου χαί 'Αρσάκειου έγκε- 
χριμένα κατά τόν νόμον πρός χρήσιν τών 
Έλλην σχολείων έςεδόθησαν καί πωλοΰν- 
Tat παρ'ήμίν αντί δραχμής.

— Στοιχειώδεις γνώσεις φυσικής πρός 
χρήσιν τών Δημοτικών σχολείων τοΰ αύτοΰ 
συγγραφέως τιμώντας δραχμής.

137 οδός Έρμου — *Οβων Αενκοβιτς, όδοντοϊατρός — I3J
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Εί; τού; χ. χ. δημοδιδασκάλους *Αλέζ. 
Μουμούρην χαί I. Φιλιππίδην μετ' ένδιαφέ- 
ροντο; έξόχου έργασθέντας πρός εύρυτέραν 
διάδοσιν τοΰ «Παιδικού φύλλου· ή Διό 
θυνσις έχφράζει χαί εντεύθεν θερμά εύχα- 
ρυτήρια.

'Εάν έξακολ >υθής νά γραφής τόσον πυκνά 
καί κακογραμμένα τά γραμματάχια σου φίλ- 
τοτε δίκαιε Άδιστείδη δέ» θά δυνηθώ νά 
δημοσιεύσω τίποτε έξ 8σων θά μοι άπο- 
στελης. Eivat τόσον δυσανάγνωστα.

• Τό ΙΙαιδικόν φύλλον μϊς έτρέλανε μέ 
τα ωραϊά του διηγήματα, μοί γράφει τό 
προσφιλές “Ανθος τοϋ Λωτοΰ. Ό πατήρ μου 
μοί λέγει οτι τό περιοδικόν τοΰτο πρεπει 
κιθ' ό'λην τήν ζωήν μου νά είναι ή καλλι- 
τέρα φιλολογική τροφή δι* έμέ. Καί θά 
είναι !· Σ' ευχαριστώ αγαπητόν μοι “Ανθος 
τον Λωτον ώς καί τόν πατέρα σου διά τάς 
ευμενείς κρίσεις του χαί σέ παρακαλώ νά 
μοί γραφής. Τά αινίγματα σου θά δημο- 
σιευθώσι μέ τήν σειρά» των.

Ή καλλιτέρα λύσις είναι αυτή τήν ο
ποίαν προτείνεις Άρχιναναρχε Θεμιστοκλή' 
'•ά παραιτηθής δηλ. τής συνδρομής, διότι 
τό πράγμα έφθασεν είς τό άπροχώρητον. 
Κατά στατιστικήν τήν όποίαν έκαμα μέχρι 
τοΰδε σοί άπέστειλα βΐς τό α'. 6'. καί γ'. 
φυλλάδιον, τρίς τό δ', καί ε'. δίς τό 
ζ'. χαι η', καί τρίς τό Γ. Είς τό τελευ
ταίο» μάλιστα φυλλάδιον ίνώ σοί έγραφον 
εί; τά αντί επιστολών περί τούτου καί σοί 
τό απέστειλα έκ τρίτου τό φύλλον, παρά 
προσδοκίαν λαμβάνω άλλο γράμμα σου διά 
τοΰ οποίου μοί παραπονείσαι πάλιν δτι δέν 
τό έλαβες ! ! ! Τί νά υποθέσω δτι δέν είναι 
ακριβής ή διεύθυνσίς σου ; Άλλά τότε πώς 
λαμβάνεις τό έκ τρίτου άποστελλόμε»ο» ! 
"Αλλο συμβαίνει είσαι απρόσεκτος, ξεσχί
ζεις φαίνεται τό φύλλο» σου καί ζητείς άλλο 
άπό τό γραφείόν μου ϊσχυριζόμενος δτι δέν 
σοΐ έσταλη φύλλον ένώ διά σέ ιδιαιτέρως, 
απελπισθείς άπό τά άλεπαλληλα παράπονά 
σου, ρίπτω μόνος τό φύλλον εις τό ταχυδρο
μείο». Άλλά τίποτε, τίποτε" σύ εξακο
λουθείς την αύτήν τακτική». Τώρα είμαι 
Βέβαιος χαΐ σοί τό προλέγω, δτι μετά τρεις 
ημέρας θά έχω άλλο γράμμα σου —έ άπει- 
Λας διότι δέν έλαβες δήθεν τό φύλλον τοΰ

Τύποίς 

Νοευβρίου ! ! χαΐ κατόπιν θά γείνουν τά 
αύτά και διά τ όν Δβριον χαί ουτω χβθ’έξής!! 
Τοιαύτη ύποστήριξις ας λείπη φίλε Αρ- 
χιναύαρχε Θεμιστοκλή.

Είς τήν Μαγενμένην ‘Ακρογιαλιάν ή όποια 
μοί προσφέρει τάς προσρήσεις της, τή» Φθι
νοπωρινήν βροχήν ή όποία μέ α»αγι»ώσκει 
δεκάκις,τό ΚΙτρινον φύλλον τό ότοίον α»έρ- 
ρωσεν άπό τήν μακράν ασθένεια» του χαί 
έσπευσε νά μοί γράψη ά/έσως, τή» καλή» 
μου ΙΙαρθενοπήν ή οποία μοί γράφει ότι μέ 
λατρεύει, τήν Μικρούλα Τρα λα-λά ή δ- 
ποία ούδέποτε μ ’έλησυό··ησεν στέλλω πολκά 
φιλήματα.

Ρίψατε ό’λαι στμερον εν βλέμμα προσε
κτικόν είς τό δημοσιευόμενου κατά συνέ
χειαν διήγημα .Μέσα '; τό σακκοϋλι μου» 
καί γράψετέ μου έάν ήτο δυνατόν νά εύ- 
ρεθή καταλληλότερο» διήγηαα διά τούς 
μικρούς μου φίλους. Οί γονείς καί πολλοί 
τών διδασκάλων τών μικρών φίλων μου δι' 
αλλεπαλλήλων έπιστολών τω» έσπευσαν 
νά μοί έκφράσωσι τάς εύχαριστίας των καί 
τά συγχαρητήριά των. Καί έγώ φίλτατοι 
ύπερήφανον αναγράφω τοΰτο διότι βλέ
πω όπόσον έξεημήθη ή περί τήν εκλογήν 
τής ύλης προσοχή μου χάριν χαί μόνον 
τών άγαπητών μου συνδρομητών

Εις τό επόμενον φύλλον θά ίδης τάς 
νέας μεταρρυθμίσεις καί βελτιώσεις τοΰ 
φύλλου Καναρινάκι τοΰ Κλωβοΰ ώ; χαΐ μίαν 
έκπληξιν τήν όποίαν ετοιμάζω δι’ δλους 
τούς μικρούς φίλους μου.

Οί φίλτατοι Πετεινός, ΙΙοσειδών^ Πολυμή
χανος Όδνσσεύς, 'Ορμητικός Βορράς, Α'όρη 
τον Ευρώτα, ΆσπΙς τοΰ Άχιλλέως, Αρα- 
πάκος, Κέα-“Ππειρος, Εϋμολπος. 'Αθηναϊ
κός Άστήρ, "Ολυμπος, Κορνδαλός, Ναύ
σταθμος, Ωκεανός, Απόλλων, Αστήρ, Πη
νειός, Μικρομΐγας, Λεοντόκαρδος Κρής καί 
Βράχος τής Ντραμπάτοθας τί γίνονται, "Εχω 
καιρόν νά λάβω γραμματάκια τω».

"Ελαβον φίλτατε Λεοντόκαρδε Κρής τό 
γραμματάχι σου ώς καί τό διά τόν διάγω, ι- 
σμόν διήγημά Σου. Διά τάς εύχάς σου σ' 
ευχαριστώ.

Είς δσα γραμματ άκια έλαβον μετά τήν 
25 'Οκτωβρίου θ' απαντήσω εί; τό επό
μενον.

;ων ιλεων,,

ΕΤΟΣ Α' =ΤΟΜΟΣ Α’·

ΠΔΙΔΙΚΟΙίΓΦΥΛΛΟΝ
ΙΪΙΗΝΙΑΙΟΝ ΣΥΓΓΡΑΟΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΑΙΕΓΘΓΚΟ MENON
ύπό Ν. Α. ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ^‘κηγόρου

ΤΟ Ϊ'ΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εννισεΐί τοΰτο διά τής ύπ’άριθ. 22ϋ85 τον 189'ϊ εγκυκλίου τον 

ώς ώφελιμώτατον και έπιτιιδειότατον 

|ΐοε»^<οτικόν μεΟον

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

'Εν Έλλάδι δρ. 3—'Εξωτερικοί φρχ. 3 Ά —Ρωι-σία ρ άργ. 2

ΑΘΗΝΗΣΙ
‘Εκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΙ ΝΕΑ1 1JEA!

1890



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΕΡΙ ΣΓΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΤ

ΙΙΥΙΑ1Ι<θν «Ι»Υ*ΛΛ.θν
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

-rar· 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

TON ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ίΗΒΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕ^
πρωτ. 22885

Λαχ.-r. 2352Ρ

Πρδί
Tobi: χχ. Γυ/η-ασιάργας, Ζχο-ίάρχας, Έ.Ι.Ιη 

τοδιδαοχά.Ιους χαί δημοδιδασκάλους τοΰ 
Κράτους.

Έκ των μέχρι τούδε έκτετυπομένων τευχών τον ύπό τόν διεύ- 
Θνν τοΰ κ Ν Κοτσελοπούλου Δικηγόρον έκδιδομένου περιοδικού 
συνάγομεν, δτι ούχί όσνντελής έσται και πρός ήθικήν τών παίδων 
κατά τήν απαλήν ηλικίαν διαμόρφωσιν καί πρός τήν διανοητικήν 
αύτών άνάπτυξιν, ή έκδοοις τον άρίστου τούτου περιοδικού, διότι 
καί ή γλώσσα είναι Αρμοσμένη πρός τήν παιδικήν άνάπτυξιν και αί 
έννοιαι έκλελεγμέναι έπιμελώς καί ή οίκονομίαι αύτοΰ έγγυώνται 
τήν εύστοχίαν αύτοΰ πρός τόν σκοπόν·

Συνιστώντες ονν ύμΐν τούτο, έντελλόμεθα ύμΐν. δπως σνντελέ- 
σητε είς διάδοσιν τοΰ ώφελιμωτάτου τούτου περιοδικού ώς έπιτη- 
δειοτάτου μορφωτικού μέσου.

Έν 'Αθήναις τή 29 Νοεμβρίου 1895.

Ό Τπονργός ό jux„epaiarfa
Δ. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Στέφανος Ν. Παρέσης

Πρός τούς φίλους Συνδρομητάς
Ή ΑιεύθυΓαις επιθυμούσα ra σάς χάμγ ra διέλθητε er χαρά τάς άγιας 

ημέρας τής Γεννιίσεως τοΰ Χριστού χαί τής 1ι>ς τον Νέου "Ετους 1891 
εκδίδει pi τρία χρώματα

ΙΙανπγυρικόν χρωματιστόν φύλλον.
Τί θά περιέχρ τί χρωματιστόν μας fbJJor der περιγράφεται. Ό xa-l.li- 

τέχνης μας χ. Γα.ίάνης άνέ.Ιαβε τήτ χα.Ι.άτεχηχήτ διαχόσμησίτ τον.
ME NEON ΧΑΡΤΗΝ χαί ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

θά Ιδήτε ra προβά./ρ φιγουρι/'άχι α.Ιηθιτό άπο τον νέου έτους το αγαπητό/· 
Σας «Παιδικόν ψύλλον», τό όποϊοτ θά χαταστή μοναδικό/· er τή ’Aravo.lij.

ΊΙ Συνδρομή του προπληρωτέα πάντοτε
διατηρείται ή ίδια. 3 δρ. διά τό Εσωτερικόν χαί φρ χ. 3 διά τό Έζωτεριχό/·.

ΟΣΤ1Σ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕ1 ΠΡΩΤΟΣ τήν σννδρομήν τοΰ Νέου έτους 
1891 Λαμβάνει ώς δώρον μεγά.Ιην χα.Ι.Ιιτεχηχήν εικόνα.

Είς τους φροντίζοντας πρός έγγραφή/ συνδρομητών δωροϋνται τά 
έν έπομέιι σε./ίδι αναγραφόμενα δώρα ΗιιΟαυρός ολόκληρος ! ! !

Είς ούδένα θόποσταλμ τό φύλλον δνεν προπληρωμής τής συνδρομής.


