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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Είς τόν μήνα τούτον έδόθη τό όνομα πρός τιμήν τοΰ Αύγουστου τού μο- 

ναρχήσαντος έφ' όλης τής οικουμένης. Οί αρχαίοι τόν Αύγουστον έζωγράφιζον 
κνδρα γυμνόν πίνοντα ύδωρ διά. κύλικος, ϊνα παραστήσωσι τήν ανάγκην δρο
σού κατά τά φοβερά καύματα τών ήμ.ερών αύτοΰ, καί κρατούντα είς τήν χεϊρα 
κρηπίδα. Είς πολλά μέρη της Ελλάδος οί άνθρωποι άποδίδουσι μεγάλην ση
μασίαν είς τάς εξ πρώτας ήμέρας τοΰ μ.ηνός τούτου, νομ.ίζοντες οτι ήμ.ίσεια 
ήμερα τών έξ πρώτων ήμ.ερών τοΰ Αύγούστου προλέγει τόν καιρόν ενός μηνός 
τοϋ επίλοιπου ενιαυτού. II. /. ΊΙ Iη Αύγούστου μέχρι μεσημβρίας αντιστοιχεί 
πρός τόν Αύγουστον ή αύτή Ιη Αύγουστου άπό μεσημβρίας μ-έχρι τής έσπέρας 
πρός τόν Σεπτέμβριον κλπ. μέχρι τής βης,άντιστοιχούσης πρός τόν 'Ιούνιον και 
’Ιούλιον’ ή παρατηρούμενη δέ ατμοσφαιρική κατάστασις κατά τά ήμερομήχεα. 
ώς όνομάζουσι τάς 6 ταύτας ημέρας φρονοΰσιν. οτι θέλει είναι ή άτμ,οσφαιρική 
κατάστασις τών αντιστοίχων μηνών.

ΙΙρό τοϋ αύτοκράτορος Αύγουστου, ο συνώνυμος αύτοΰ μήν όινομάζετο Δ'εξ- 
ti.hoc, ήτοι ίχζος τοϋ ενιαυτού μ.ήν. διότι πρώτος, ώς εϊπομεν άλλοτε, ήτο ο 
Μ άρτιος.

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΟΣΧΑΚΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
Έκ τοϋ ύφ ήμών χνχγγελβέντο; έν τώ προηγουαένφ φύλλω τομιδίου ύπό τόν τί

τλον Ipwriiuixoi.· Οίκος, τοΰ περιλαμβάνοντος τά; ωραία; εκείνα; ομιλία; τά; έκφωνη- 
θείσχ; ύπό του διαπρεποϋ; καί εύφραδεστάτου ιεροκήρυκα; καί θεολόγου κ. Ιγνατίου 
Μοσ/άκη έν τώ Να<;> τοΰ Αγίου Γεωργίου, δημοσιεύομεν κατωτέρω κατ’ εύγενή καί 
πρόθυμον παρα/ώρησιν τοΰ συγγραοέω; καί συνεργάτου ήμών πολυτίμου μίαν έ; αυτών, 
ήν ΐχρϊναμιν ίπάναγκιι; 3ti πρίπιι νά <ί>·<ΐ)υ·,.ί,-<.»π ,τ'ιήκ: tirefaipenoe; οί συ>·3ρομι/εαί 
άμων. μικροί τε καί μεγάλοι, ώ; ουσαν απάνθισμα καί Οησαύρισμα όλων τών ιερών συμ
βουλών, τα; οποία; δύναται ό καλλίτερο; πατήρ νά ποιήσηται εί; τά έαυτοϋ τέκνα, καί 
αφ' ετέρου ιός αριστοτέχνημα λόγου Ουνάμενον νά ίπιδράση καί έπί τή; σκληροτέρα; 
καρδίας διά τή; άρελοϋ; όσω καί εντέχνου αναπτύξει»; τών έμφυτων τω άνθρώπω 
καθηκόντων πρό; τού; εαυτού γονείς.

X

«Τίμα ·ύ>· πατέρα σου καί ζήν μητίρα 
σου, ϊνα εν σοι γέτηται, καί ϊνα μακροχρό- 
νιυι; γένι/ ϊ.τί τςι; γήι;. l'Ef. κ' lll.n

I γονείς, ώς είπον πρός ύμας, εύσεβείς άκροαταί, έν προηγούμενη 
ομιλία μου, οί γονείς οόντες τήν ϋπαρξιν καί τήν ζωήν είς τά τέ
κνα, οφείλουσι φυσικώτατα να συντηρήσωσιν αύτά καί άναθρέψωσιν 
όφείλουσιν είς πάντα κόπον καί πάσαν θυσίαν νά ύποβάλλωσιν εαυ
τούς. ϊνα έπαρκώσιν είς τάς άναγκας αύτών καί τάς ύλικάς καί τάς 
πνευματικής, ίνα προφυλάττωσιν αύτά άπό παντός κινδύνου καί 
σωματικού και ηθικού. Γην ανατροφήν δε τών τέκνων αύτών, ήτις 
άποτελεί ούσιώδες καί αναπόφευκτου τών γονέων καθήκον, οφείλου- 
σιν οί γονείς νά έπιδιώκωσι, προβάλλοντες είς τά τέκνα τό καλόν 
αύτών παράδειγμα, δεικνύοντες άγαπην λελογισμένη·/ καί αύστηράν 

καί διά τής ύπακοής όδηγούντες αύτά είς τήν ηθικήν αύτών ελευθερίαν, είς 
τόν αληθή τής καρδίας αύτών εξευγενισμόν.

Άλλά τά μεγάλα ταϋτα καί δυσχερή τών γονέων καθήκοντα πρός τά τέκνα 

υνεπάγονται ετερα καθήκοντα επίσης μεγάλα, επίσης ιερά, τά καθήκοντα 
τών τέκνων πρός τούς γονείς. Καί ούδέν άπλούστερον, ούδέν φυσικώτερον τού
του. Τά τέκνα όφείλουσιν είς τούς γονείς ού μόνον τήν ύπαρξιν καί τήν ζωήν, 
άλλά καί παν αγαθόν έξ αύτών καί δΓ αύτών ύπάρχουσ·.’ πάν ό,τι είνε, είς 
αυτούς τό οφείλουσι. Συνδέονται άρα διά δεσμών αρρήκτων πρός τούς γονείς’ 
εχουσι πρός αύτούς καθήκοντα ιερά καί άγια. Καί τά καθήκοντα ταΰτα καθ- 
ιεροί ό ήθικός νόμος διά τής έ εντολής λε'γων «Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν 
μητέρα σου, ϊνα εύ σοι γένηται, καί ϊνα μακροχρόνιος γένγ, έπί τής γής». 
Καί τά καθήκοντα ταύτα έςαγιάζει το Εύαγγέλιον παραγγέλλον « Τα τέκνα 
ύπακούετε τοϊς γονεϋσιν ύμών έν Κυρίω’ τούτο γάρ έστι δίκαιον» (Έφεσ. ΟΙ). 
Τά καθήκοντα de ιαΰτα tear texrear προς rove: yoreic, έρχομαι ν’ αναπτύξω 
πρός ύμάς έν τή παρούση ομιλία μ.ου.

Ιΐασών τών έντολών τού ηθικού νόμ.ου ή φυσικωτάτη, προσφιλέστατη καί 
εύχερεστάτη είνε άναντιρρήτως ή έ εντολή. Είνε ή έντολή, ής τό κύρος καί τήν 
άλήθειαν ούδείς. ούδ’ αύτός ό μάλλον διεφθαρμένος τών ανθρώπων δύναται νά 
διαμφισβητήση. Είνε έντολή, ήτις ίσχυρώς αντηχεί έν τή συνειδήσει, ήτις 
άνεξιτήλως είνε έγκεχαραγμ.ένη έν τή καρδίκ παντός ανθρώπου. Καί διατί 
όφείλομεν νά τιμ.ώμεν τούς γονείς ήμών : Ούχί βεβαίως, διότι είνε κάλλιστοι 
καί έξαίρετοι άνθρωποι. Πόσοι έξ αύτών .δέν είναι δυστυχώς τοιοΰτοι ! Πόσοι 
έξ αύτών άγνοούσι τά ύύιστα αύτών καθήκοντα ή παραμελούσε καί διαστρέ- 
φουσιν αύτά έπί βλάβη άνυπολογίστω καί τών τέκνων αύτών καί τής κοινω - 
νιας'. Ούχί. διότι συνέλεξαν επίγεια αγαθά καί έκληροδότησαν αύτά εις ήμας. 
Ιίόσοι γονείς άντΐ πλούτου καί έπιγείων άγαθών κληροδοτούσιν είς τά τέκνα 
αύτών τήν πτωχείαν καί τήν δυστυχίαν ! Καί όμως όφείλομεν νά τιμ.ώμεν 
αύτούς. Ή έντολή δέν λέγει’ τίμα τούς γονείς σου, διότι ύπήρξαν κάλλιστοι 
άνθρωποι, διότι σέ κατέστησαν κληρονόμον ύλικών άγαθών άλλά λέγει απλού- 
στατα’ τίμα τόν πατέρα σου. διότι είνε πατήρ σου’ τίμα τήν μητέρα σου, 
διότι είνε μήτηρ σου. Καί διατί : Διότι βαθύτατου φυσικόν αίσθημα, συμπίπτει 
είς έν μετά ιερού ήθικοδ νόμου’ διότι εϊμ.εθά σάρξ καί αίμα τών γονέων ήμών 
διότι αύτών αί χείρες έβάστασαν ήμας. Διότι οί γονείς ήμών. όσον ατελείς άν 
ύποτεθώσιν, ούδέποτε ήδυνήθησαν νά. καταπνίξωσιν έν έαυτοΐς τήν άκατανί - 
κητον πρός ήμας αγάπην καί τό φίλτρου’ διότι αύτοί πρώτοι ήγάπησαν ήμας 
διότι, όσον τυφλή καί ίδιοτελής άν ύποτεθή ή αγάπη αΰτη. διετέλεσαν όμως 
πάντοτε ύπό το κράτος αύτής και έλησμ.όνουν τά πάντα ύπέρ ήμ.ών. Διότι 
ύπέρ ήμών έγρηγόρησαν καί έμ.ερίμ.νησαν καί είργάσθησαν καί στερήσεις καί 
πικρίας παντοειδείς ύπέστησαν. Διότι έφ’ήμ.άς έστήριξαν τάς έλπίδας αύτών. 
έν ήμϊν διείδον τήν εύτυχίαν αύτών. Διότι ούδέποτε πρέπει νά λησμονώμεν τάς 
ήμέρας έκείνας, καθ’άς ύπ’ αύτών έτράφημεν καί έπροστατεύθημεν καί ούδέν 
άνευ αύτών ήδυνάμεθα τάς ώρας έκείνας, καθ' άς εις τάς άγκάλας αύτών 
έρριπτόμεθα καί τά ομματα ήμ.ών είς αύτούς εϊχομεν προσηλωμένα καί έπί 
τού στήθους αύτών άνεκλινόμεθα’ τάς στιγμής έκείνας, καθ’άς ήσαν δι'ήμας 
ή πηγή πάσης χαράς, παντός αγαθού, πάσης εύτυχίας.

'Αλλ ού μόνον διά τούτο Οφείλομεν νά τιμώμεν τούς γονείς ήμών. άλλά καί 
δι άλλο τι άνώτερον καί σπουδαιότερου όφείλομεν νά τιμ.ώμεν αύτούς’ διότι 
ϋύιστα καί ίερώτατα καθήκοντα είνε ανατεθειμένα είς αύτούς’ διότι ή έμ.φυ-
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τος αύτών πρός τά. τέκνα άγάπη ύπό θείου περιβάλλεται κύρους. Είνε οί γονείς 
οί αντιπρόσωπο: τοϋ Θεού έπ: τής γης. Λαλοΰσ: πρός τά τέκνα αύτών έν όνο- 

, μάτι τοϋ Θεοΰ. Έ'αγγέλλουσιν είς αύτά τάς έντολάς αύτοΰ κα: έγχαράσσουσιν 
είς τάς άπαλάς αύτών καρδίας το θειον αύτοΰ θέλημα. Άνυψοϋσι τάς ψυ/άς 
αύτών είς τόν έν ούρανοίς πάντων πατέρα. λ’πείρουσιν είς αύτάς τόν σπόρον 
παντός καλοΰ ζα! εύγενοΰς. Χειραγωγοΰσι τά τέκνα καί συγκρατοΰσιν αύτά έν 
τή ευθεία όδώ πρό πάντων διά της δυνάμεως τοΰ παραδείγματος καί τών 
έργων. Παρίστανται αύτοί: έν ,παντί πειρασμώ καί κινδύνω. Έπαγρυπνοΰσιν 
έπ’ αύτά, όταν τό πνεύμα αύτών καθεύδη τείνουσιν είς αύτά χεϊρα βοήθειας, 
όταν ό πειρασμός έγγίζη, καί συναγωνίζονται μετ’ αύτών. Καί ή θεία αύτη 
αποστολή, όσον άτελώς αν έκπληρώσιν αύτήν έν τή ανθρώπινη αύτών αδυνα
μία, έςαγιάζει τούς γονείς ένώπιον τών τέκνων II θεία αύτη αποστολή άνυ- 
ψοί τούς γονείς καί άναδεικνύε: αύτούς ανώτερους εαυτών κα! καθαίρει κα: 
εξευγενίζει έν τή συναισθήσει οτι δεν ζώσ: μόνον δι’εαυτούς, άλλά καί διά 
τά τέκνα αύτών, καί ότι οφείλουσι διά τοΰτο νά /ρησιμεύσωσιν εϊς αύτά ώς 
πρότυπα καί ν' άνυψωθώσιν αύτοί πρώτοι, ϊνα δυνηθώσι ν' άνυύώσωσι καί τά 
τέκνα αύτών καί παράσχωσίν αύτοίς τήν δέουσαν αγωγήν καί παιδείαν.

Πώς δε τιμ.ώσι τά τέκνα τους γονείς ; Ποια καθήκοντα εχουσι τά τέκνα 
πρός τούς γονείς αύτών : Εν τών πρωτίστων αύτών καθηκόντων είνε νάύπα- 
κούωσιν εϊς τούς γονείς αύτών. Τήν ϋπακοήν τών τέκνων εις τούς γονείς ώραιό- 
τατα καί δικαιότατα παριστα τό Εύαγγέλιον ώς τό ούσιωδέστατον καί ύψιστον 
τών τέκνων καθήκον, ώς την βάσιν καί τό θεμέλιον τών λοιπών αύτών καθη
κόντων. «Τά τέκνα, λέγει, ύπακούετε τοϊς γονεΰσι- τοΰτο γάρ έστι δίκαιον καί 
εύάρεστον τώ Κυρίω» (Κολ. γ'. 20). Καί είνε τώ όντι δίκαια, είνε εύάρεστος 
ή ύπακοή αύτη. Εινε διάταξις θεία, ϊνα οί γονείς παιδαγωγώσι τά τέκνα, 
άτινα οφείλουσι διά τοΰτο νά ύπακούωσιν είς τού: γονείς. Ό άνθρωπος έχει 
άνάγκην διαπαιδαγωγήσεως έν τή ηλικία μάλιστα εκείνη καθ’ ήν ένεκα έλλεί- 
ψεως κρίσεως ώριμου, πείρας ικανή: καί γνώσεων είνε εκτεθειμένα εϊς μυρίας 
παρεκτροπής κα! άποπλανήσεις, είς μυρίους πειρασμούς καί κινδύνους. Τί θά 
έγίνοντο τά τέκνα, άν ή θεία πρόνοια δεν ένεπιστεύετο εις τούς γονείς τήν άνα- 

...... Λ' * _ -1 - γ » X · . . 1 ' - ,τροφήν αυτών, αν ύεν ωρι,εν αυτους να επαγρυπνωσ'.ν επ αυτα, να προφυλατ- 
τωσιν αύτά άπο παντός επαπειλοΰντος κινδύνου καί παρεκτρεπόμενα νά έπα- 
ναφέρωσιν αύτά είς τήν εύθείαν οδόν : Ναί, καί ωφέλιμον καί καθήκον άπαραί- 
τητον είνε είς τά τέκνα νά ύπακούωσιν εις τούς γονείς αύτών. 'Οφείλουσι νά 
ύπακούωσιν είς τούς γονείς ούχί ώς δούλοι, διότι έν τώ Εύαγγελίω δέν ύπάρχει 
δουλεία, άλλά μ,ετά προθυμίας καί χαράς, έν τή συναισθήσει ότι τό καθήκον 
τοΰτο είνε το μόνον σωτήριον είς αύτά. Λς μή λησμονώσι τά τέκνα, ότι οί 
γονείς ούδέποτε δύνανται έν γνώσει νά διατάξωσί τι παρά, τό αληθές αύτών 
συμφέρον οτι οί γονείς καί δύνανται έν τή άνωτέρκ αύτών. πείρα καί ήλικίκ 
καί θέλουσιν έν τή άγάπη αύτών νά διατάξωσί τά άριστα καί ωφελιμότατα εις 
τά τέκνα. Άς μ.ή λησμ.ονώσιν ότι αύτός ο Θεός παραγγέλλει αύτοίς νά ύπα- 
κούωσιν εϊς τούς γονείς, έτι ή παρακοή φέρει άναποφεύκτως αύτόν τόν θάνα
τον αύτών καί τόν σωματικόν καί τόν πνευματικόν. Πόσα τέκνα άνδρωθέντα 
βλέπουσιν άνά παν βήμα διανοιγόμ-νον πρό αύτών το βάραθρον τής άπωλείας, 
καί έν στεναγμοΐς καί δακρύοις άναμιμνήσκόντα·, τών ώραίων δ'.δαγμ.άτων κα! 
συμβουλών τών γονέων αύτών καί πικρώς μεταμέλονται ότι παρήκουσαν είς 
τούς άρίστους αύτών φίλους έπί τής γής εις τόν πατέρα αύτών καί τήν μη-

τέρα ! Άλλ' είς μάτην καί άνωφελώς· διότι ό,τι κατά την παιδικήν ηλικίαν, 
ητις ορίζει τό μέλλον τοΰ άνθρώπου. ό,τι κατά τήν ηλικίαν ταύτην .παρημε- 
λήθη, τοΰτο εινε δυσχερέστατων, άν μή αδύνατον ν’ άναπληρωθη δι ολου_του 
βίου. Καί ή είκών τών γονέων ώς φάσμα φοβερόν παρίσταται αείποτε προς 
τής τρεμούβης συνειδήσεως τών τέκνων τούτων, κα: ή δυστυχία ..αρακ,ο ,ου 
θεΐ αύτά μέχρι τοΰ τάφου. "Ω. αν άνελογίζοντο πάντοτε τα τέκνα, οποίος 
κίνδυνος περιμένει αύτά έκ τής παρακοής αύτών, ούδεποτε ουδαμως ία πα- 
ρήκουον είς τούς γονείς, άλλ’έν προθυμία καί χαρά θά ύπετασσοντο πάντοτε 
είς αύτούς. , . ./ 7'ά n.l«c eic rd ;.το//ε>·ο>·.<.

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
ΠΙμον, πίμ<·ν ριγγαραύι 
ΙΙοϋ συχνά Q τόν ουρανό 
Γνρω. γύρω τριγνρίι'τιι 
Χρυσωμίνο γωττινύ 
Μν χουρόΐ'ηται >·ά ι<-«ιι·>|. 
Σ’ ιόν βαθντ ώχιανό 
Καί τήν ι'ί.Ι.Γ ήμίρα πό.ΐι 
Λίί προίϊαΐντμ; ■’<) ί^'ιννύ .

J,r /οι,ράζομβί ,-ταΜχι 
Γιατί φωκιΐ'ό 
Κόθί '/ι/ρα νά προβαίνω 
Σ’ νύν γα.Ιάζιο ουρανό 
Κα ί όν .παυσω νά πηγαίνω 
Είι: τό χϋμα τό ftaOi' 
ΊΙ ώραία μου ΰ 
β<< μαυρίσ’Ι θά χαθη '

» ·
“Ετσι ΰται ' όποιον. Θί-Ι"
Νά ΐ^ίχ’Ι "'-τ’ τοί'Ο 
Πρίπιι πρόθυμοι: νά 'pip’l 
Κάπουι; -τιό πο.Ιό μιγάύίουι:. Νι-< ·οη

ι
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Διά τών κατωτέρω περιληπτιχωτάτων ερανισμάτων έξ Ευρωπαϊκών εφημερίδων και 
περιοδικών δίοομεν τοϊς αναγνώσται; ήμών μικιάν ιδέαν πεο'ι τών γιγνομένων και εφαρ
μοζόμενων έν ταΐς μεγαλουπόλεσι προόδων της τέχνης, φρονοΰντες οτι οϋτω (καί τοι 
ζυπούμενοι. διότι δέν εινε τό περιοδικόν ημών προωοισμένον δι’ ευρυτέρας επιστημονικά; 
αναπτύξεις καί μελετάς) ώφελοΰμεν οϋκ ολίγον καί ώΟοΰμεν αύτοΰ; πρός τήν έμπειρο- 
τεχνίαν καί τάς θετικά; έπιστήμα;, αί όποια: Οριαμβεύοοσι νϋν καθ' άπασαν την ΰφή- 
λιον πασών τών άλλων θεωρητικών έπιστημών.

Οΰδ' αΰταί αί 
πλέον έμπόδιον εις τήν 
δύτας, τούς εργαζομένους εις μεγάλα βάθη έπί τοΰ 
κατέστη σήμερον προσιτή ή ''
.συγκοινωνία έλαβεν ήδη εκτάκτως

’<) φωνογράφος

I καταπλ.ηκτιζα! πρόοδοι τής έμπειροτεχνίας έξα- 
σκοΰσ-.ν όσημίραι μείζονα έπίδρασιν έπί τοϋ καθημε
ρινού βίου, απείρους ευκολίας καί ανέσεις φέρουσαι 
καί ανυπολόγιστον ωφέλειαν προξενοϋσαι εις τήν 
ανθρωπότητα. Τηλιζαύτην άδιάκοπον σειράν αλ
ληλοδιαδοχών. κα; όντως θαυμάσιων θριάμβων Ου
δέποτε πρότερον έπέδειξεν ή έμπειροτεχνία. Αύτό- 
ΖΡγΤα θαυμάσια·. φαίνονται αί πρόοδοι αύται πρό 
πάντων εις τούς άμυήτους, τούς μή γινώσκοντας δη
λαδή τήν πολλάκις άπλουστάτην λύσιν τών μ.υστη- 
ρίων τής τέχνης.

Διά . τοΰ άπλούστατα κατασκευασμένου. άλλ’ 
Ουχ ή"07 θαμασίου τηλεφώνου δυνάμεθα σήμερον 
νά συνομιλώμεν πρός ανθρώπους διατρίβοντας έν 
άλλαις πολύ μεμακρυσμέναις άφ’ ημών πόλεσιν. 

θάλασσα·., αί χωρίζουσαι τάς πόλεις άπ’ άλλήλων. παρέχουσι 
ι διάλεξιν διά τοϋ τηλεφιόνου' ετι δε καί εις τούς 

. , ’ . - - .-ϋ πυθμένος τής θαλάσσης,
ή ή διά τοΰ τηλεφώχου συνδιάλεξις. Ή τηλεφωνική 

εΰρείαν διάδοσιν.
τοΰ Έδισον, τό γραφόφωνον τοϋ Tainter καί τό γραμ- 

μόφωνον τοϋ Berliner είναι τρόπον τινά φωτογραφικά! συσκευαί διά τήν 
άνθρωπίνην φωνήν, καί διά τούς ήχους έν γένει. Δια τών μηχανών τούτων οί 
λόγοι ήμών οίονεί φωτογραφοϋνται, μονιμοποιούνται, άποστέλλονται εις μεμα- 
κρυσμένας χώρας, όπως αί έπιστολαί, καί έκεί πολλαπλασιάζοντας Οί τελευ
ταίοι λόγοι τοϋ άποθνήσκοντος παραδίδονται εις τούς έπιγενομένους, οί αύτοί 
κα! απαράλλακτοι διά τών φωνογραφικών τούτων συσκευών. Λέγεται μάλιστα 
ότι ’Αμερικανός τις ίεροκήρυς πρό τοϋ θανάτου του άπήγγειλεν ό ίδιος τόν έπι- 
κήδειον λόγον του εις τόν φωνογράφον, βραδύτερου δέ ότε ό ίεροκήρυς άπέθα- 
νεν, ό φωνογράφος άναπαρήγαγεν έν τή εκκλησία τόν λόγον έ/είνον, ούτως 
ώστε οί παριστάμενοι ήκουον αυτούς τούς λόγους τοΰ νεκρού μέ την ίδιαν του 
φωνήν.

Ό σήμερον πανταχοΰ σχεδόν έν -Ευρώπη διαδεδομένος, καί έν συγκρίσει 
πρός προτέρους χρόνους αυτόχρημα μαγικός, ηλεκτρικός φωτισμός, εινε έτερον 
θαύμα τών ήμετέρων χρόνων. Τά πλεΐστα τών μεγάλων τής Ευρώπης θεάτρων, 
τά μεγάλα δημόσια καταστήματα, ωδεία, καφενεία, ξενοδοχεία, έργοστάσια. 

άνθρωπίνην φωνήν, καί διά τούς ήχους έν γέ·
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εμπορικά καταστήματα, σιδηροδρομικοί σταθμοί, έτι δέ καί ολόκληροι συνοι
κία·. μεγαλοπόλεων, πεοιλούονται σήμερον ύπό θαλάσσης ηλεκτρικού φωτός. 
’Ακόμη καί εις εκκλησίας ήρχισεν έν Ευρώπη νά. είσάγητα·. ό ηλεκτρικός φωτι
σμός, όστις είναι σήμερον εισηγμένος καί εις πολλά μικρά καί ασήμαντα πολί- 
χνια, άτινα δέν εχουσι μέν τόσην σπουδαιότητα ώστε νά. φωτισθώσιν ουδέ καν 
δ;' αεριόφωτος, τά οποία όμως εύμοιροϋσι φυσικών τινων προτερημάτων (οίον 
παραρρεόντων ύδάτων κτλ.) δυναμένων μέ μικράς σχετικώς δαπάνας νά χρη- 
σιμοποιηθώσι πρός κίνησιν δυναμόμ.ηχανών. Ή δύναμις τών ρεόντων ύδάτων 
όπως καί ή τών άνεμων, ήρξαντό ήδη πρό πολλοϋ χρησιμοποιούμενα·, ύπό 
τής ηλεκτροτεχνίας, έν τω μέλλοντι δέ θά χρησιμοποιηθώσιν άναμ.φιβόλως 
πολύ περισσότερον κα! τελειότερον ή μέχρι τοϋδε. Αί δυνάμεις αύται τών ύδά
των καί τών άνέμων μεταβιβάζονται σήμερον τή βοήθεια τοΰ ήλεκτρισμοϋ άπό 
τόπου εις τόπον, εις πολλών μιλίων άπόστασιν !

Ή άντικατάστασις τών ίπποσιδηροδρόμ.ων δι ηλεκτροκινήτων σιδηροδρόμων 
έλαβεν ήδη έν ταΐς μεγάλαις πόλεσι τής Αμερικής εκτάκτως μεγάλας διαστά
σεις. Ή Ευρώπη έπί τού παρόντος ύπολείπεται πολύ τής Αμερικής έν τή 
προόδω ταύτη τών μέσων τής συγκοινωνίας. Δέν θά παρέλθη όμως πολύς 
χρόνος είσέτι, καί ή χρησιμ.οποίησις κύτη τής άσυγκρίτως κκταλληλοτέρας 
ηλεκτρικής δυνάμεως αντί τής δυνκμεως τών ίππων θά λαβή καί έν Ευρώπη 
μεγάλην διάδοσιν. ’Εν τω παρόντι τουλάχιστον εϊς πλείστας πόλεις τής Γερ
μανίας σχεδιάζεται ήδη ή εισαγωγή ηλεκτροκινήτων σιδηροδρόμων διά. τήν 
έντός τών πόλεων κα! έν τοίς περιχώροις συγκοινωνίαν. Εν συνόλω ύπάρχουσιν 
μέχρι τούδε 1 09 ήλεκτρικο! σιδηρόδρομοι μέ ολικόν μήκος 925.36 χιλιαμέ- 
τρων καί μέ 936 άμαξας. Εν μόνη τή Βορείω 'Αμερική ή δια τοιούτων 
σιδηροδρόμων συγκοινωνία έκτελείται ήδη εις 26 μεγάλας πόλεις.

Διά τού ηλεκτρισμού καθαρίζονται καί τά βορβορώδη ϋδατα έν ταΐς πόλεσι. 
μεταβαλλόμενα εις διαυγή καί άνοσμκ ύγρά.

Προσέτι έγένοντο πειράματα πρός καθαρισμόν τοΰ ατμοσφαιρικού άέοος άπό 
κόνεων κα: μιασματικών άναθυμιάσεων Τό οςυγόνον δηλ . τό σπουδαίο·/ τούτο 
συστατικόν τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος, μετατίθεται διά τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύμ.ατος 
εις άλλην τινά. όλως ίδιάζουσαν κατάστασιν. έν ή διατελοΰν ονομάζεται οζον- 
ή δέ ιαματική ενέργεια τοΰ όξοχεος τούτου είναι πανθομολογουμένη.

Τή βοήθεια τοϋ ήλεκτρικοΰ ρεύμ.ατος κατωρθώθη νά. κατασκευα^θή καί 

άδαμαντόκονις.
Παραλείπομεν ένταϋθα πλεΐστα άλλα παραδείγματα χρησιμοποιήσεως τοΰ 

ήλεκτρισμοϋ, κα! άναφέρομεν τελευταίο·/ τό ηλεκτρικόν κλειδοκύμβαλο·/. Έν 
έτι I <886 μηχανικός τις έν Βερολίνω κατώρθωσε διά. τοΰ ήλεκτρισμοϋ νά κα
ταστήσω, τούς τόνους τοϋ κλειδοκύμβαλού διαρκείς καί έπί μακράν μετά τής 
αυτής έντάσεως ήχοΰντας. προσέτι δέ απομιμούμενους τόν ήχον άλλων μου
σικών οργάνων. ’Εσχάτως ό αυτός μηχανικός «τελειοποίησε την έφεύρεσίν του 
ταύτην, τώρα δε τό -ηλεκτρικόν κλειδοκύμβαλο·/ λέγεται ότι απομιμείται μετά 
καταπληκτικής άκριβείας ολόκληρον ορχήστραν '.

Μεγάλα·, είναι τώ όντι αί πρόοδοι τής ηλεκτροτεχνίας, αί μέχρι τοϋδε συν- 
τελεσθείσαι, άλλ’ έτι μεγαλήτερα καί καταπληκτικώτερα θαύματα δυνάμεθα 

νά προσδοκώμεν έν τω μέλλοντι.
'Ας εΰχηθώμεν μόνον νά έφαρμόζωνται καί έν Έλλάδι όσα άλλαχού έπαυ

σαν πλέον νά θεωρώνται ώς θαύματα !
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ΤΟ ΒΡΑΔΥΠΤΩΤΟΝ
ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ειχομεν είπε·. πέουσιν ολίγα τινά περί αεροστάτων καί τής ιστορίας αύτών 
λαβόντες αφορμήν έκ τής έπανειλημμένως γενομένης τότε λίαν επιτυχούς όσω 
κζί επικινδύνου άνυψώσεως είς ικανόν ύψος τοΰ αεροναύτου κ. Σπελτερίνη 
μετά τινων συμπολιτών ήμών. έν επομένοις 8ε φύλλοις περιεργότερα περί τοΰ 
πάντοτε ενδιαφέροντος τούτου θέματος Οέλομεν γράψε·..

Τώρα δραττο- 
μεΟα πάλιν τής ευ
καιρίας, ϊνα ικανό- 
ποιήσωμεν τήν πε
ριέργειαν τών συν
δρομητών ήμών έκ 
τής πρό ολίγων ή- 
μερών γενομένης έν 
Φαλήοω νέας άνυ
ψώσεως αεροστά
του, κατά τήν ό
ποιαν, ώς ει/εν ζ- 
ναγγελΟή δια τών 
εφημερίδων. κατ- 
έπεσεν αβλαβής ό 
άεοοναύτης διά τί
νος μηχανήματος, 
έχοντος τό σχήμα 
τοΰ άλε ξ'.βρόχου 
(ώς ή εϊκών) έξ ι
κανού ύψους, καί 
περί τοΰ όποιου 
ποιούμενα αμέσως 
κατωτέοω τόν προ-I I
σήκοντα λόγον, 
γαντιαϊαι όμβρέλλαι. είς τζς όποιας κρέματα; μικρόν σωσίβιου σκάφος.

Οταν ο αεροναύτης διατρέχη τήν ήρωϊκήν τζύτην στιγμήν, πίπτει κατ’ 
άρχάς είς το διάστημα μετά τρομακτικής ταχύτητος. Αλλά μετ’ ολίγον τό 
βραδύπτωτον, ανοιγομενον τελείως, προσφέρει μεγ 
άέρα καί ή ταχύτης τής πτώσεως έλατ· 

Έάν το βραδύπτωτον έπαρουσίζζεν. 
τό παρομο'.άζομεν, έπιοάνειαν συνεχή, 
αήρ φεύγων άλλοτε έκ τοΰ ενός άκρου 
ξένε', ταλαντεύσεις επικινδύνους είς τον 
αεροναύτην κζί θ' ζνέτρεπε 
άνατρέπεται καί ή όμβρέλλα

Είνε γνωστόν έκ 
τής φυσικής ιστο

ί I τα- 
σωμά- 
ταΰτα

ριας οτι : 
χύτης τών 
των, όταν 
πίπτωσι, μετριά
ζεται έκ τής άντΐ- 
στάσεως τοΰ άέρος.

Επί τής απλού- 
στάτης τζύτης αρ
χής στηριζόμενοι οί 
άεροναΰται κατε- 
σκεύασαν ευφυέ
στατα μηχανήμα
τα, άτινα έπέτρε- 
πον είς αύτούς έν 
καιρω κινδύνου να 
ευκολύνωσι τήν κα- 
τζβασίν των έγκα- 
ταλίποντες είς τό 
κενόν τό άερο'στα- 
τον.

Καί ταΰτα είναι 
τά λεγόμενα βρ<ι- 
ιίιύττωηι, ήτοι γι-

ήν ήσωϊκην αυτήν στιγμήν.
Αλλά μετ’ ολίγον 

ζλην ζντίστζσιν είς τόν 
•οΰτζι έπζισΟητώς.

όπως ή όμβρέλλα, πρός τήν όποιαν 
δηλαδή ζν·υ οπής τίνος, ό πιεζόμενος 
καί άλλοτε έκ τοΰ άλλου Οά έπρο- 
έπΐ τοΰ μικρού σκάφους καταφυγόντα 

γζ τό μηχάνημα, ζπαρζλλάκτως ώς 
πνέη άνεμος δυνατός.

Διά τοϋτο ήναγκάσθησαν νά άνοίξωσιν είς τό κέντρον μικρόν άνοιγμα, τό 
όποιον έκτος τής ασφαλείας, τήν όποιαν παρέχει, κάμνει τό βραδύπτωτον νά 
κατέρχηται ζνευ κλονισμών καί τό εμποδίζει ν’ζνατραπή. Μ.|<

Ni έρμηνευΟή Η4σ-.η εϊκών Ιδεάζω, δι'όλιγωτέρων δΟψ τ6 δυνατόν Μξ.-ν

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τά χειρόγραφα είσι δεκτά μέχρι 
τής 10 Σεπτεμβρίου.

Τό καλλίτερου Οά δημοσιευΟή, 
Οά έπαινεΟώσι δέ τά μετ'αύτό άτια 
μνείας.

Τά ονόματα τών διαγωνισΟησο- 
μένων Οά δημοσιευΟώσιν.

Είς τόν βραβευΟησόμενον Οά 
διανευ-ηΟώσιν άπαντα τά μέχρι 
τοϋοε ύπό τού) ΙΙεριοδικοϋ έκδο- 
Οέντα.
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0 ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΑΛΟΥ
Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ

Πριν σβύση ό αύγερινός. πριν σκοτειν?άσ'ή πούλια, 
πρωτοϋ νά β«ψ? ρόδινα τόν ουρανό ή αύγοϋλα, 
πριν νά σκορπίσουν μυρωδιαΐς τά ρόδα καί τά γιούλια. 
άπό τόν ύπνο δροσερή ξυπνά ή βοσκοποΰλα.

Μέ τά μαλλιά της τά χρυσά στους ώμους της ριγμένα 
ποϋ κυματίζουν σιγανά στό δροσερό άγέρι 
μέ τό χιονάτο πρόσωπο, τά μάτια τά γραμμένα 
μοιάζει λουλούδι ζηλευτό, μοιάζει λαμπρό αστέρι.

Σάν κυπαρίσι λυγερή λευκή ροδοπλασμένη 
ολόχαρη καί δροσερή ή κόρη ή ξανθοΰλα 
μαζεύει τά αρνάκια της καί στό βουνό ανεβαίνει, 
πριν σβύση ο αύγερινός. πριν νά φανή ή αύγοϋλα !

Κατ' άπό πεύκο κάθεται μήν τύχη καί μαυρίση 
τό μαρμ,αρένίο της λαιμό, τ' άφρόπλαστά της κάλλη, 
ό ήλιος, όταν τόν βαθύ τόν ύπνον του άφήση 
και στόν γαλάζιον ουρανόν ολόχρυσος προβάλη.

Κι' έν ώ ολόχαρα σκιρτούν τ' αρνάκια στό χορτάρι 
εκείνη μέ χαμόγελο στά κοραλένία χείλια 
ψάλλει τραγούδι χαροπό μέ ζηλεμένη χάρι 
καί τ’άηδονάκια σιωπούν καί κρύβονται άπό ζήλια

Καί τή γλυκεία της τή φωνή τήν πέρνει ό αέρας 
καί δώθε κείθε σέ βουνά καί κάμπους τήν σκορπάει 
καί κάπου κάπου ακούεται ήχος γλυκείας φλογέρας 
τής βοσκοπούλας τό σκοπό σιγά ν’άκολουθάη.

Κ' έτσι άθώα καί άγνή όλο χαρά γεμάτη 
ζή μέσ’τήν φύσιν ςένοιαστη μέ τά άρνιά σιμά της 
νομ.ίζει ότι βρίσκεται σέ μαγικό παλάτι 
ότ' είν' αύτή βασίλισσα κΐ’ύπήκοοι τ' άρνιά της.

Ξανθίππη I. Κλλοςτγιπι

ΕΙΣ τό νεκροταφεϊον νήσου μικράς μέν 
κατά τήν έκτασιν, μεγάλης όμως διά 
τά κατορθώματα τών άνδρών της κατά 
τήν Έλλ. έπανάστασιν, περιφερόμενος 
μίαν ήμέραν μετά γέροντος ναυτικού, ό 
όποιος μοί έχρησίμευεν ώς οδηγός, έστα- 
μάτησα τό βήμα έμπροσθεν ενός τάφου 
ούδέν σημεΐον φέροντος ότι. ύπ' αύτόν 
αναπαύεται ύπαρξις ανθρώπινη, πλάσμα 
τοϋ θεού. Ούτε κανδύλα, ούτε πλάξ, 
ούτε σταυρός, ό άπαραίτητος σύντροφος 
τών κοιμωμένων. σοί έδιδον νά έννοήσης 
ότι τό χώμα, τό όποιον έπατεις έ- 
κρυπτεν ενα άνθρωπον ! Ούδείς έρχε
ται νά έπισκεφθή τόν τάφον, ούδείς 
μνημονεύει τόν κοιμώμενον νεκρόν. Ή 
θάλασσα μόνον βλέπουσα τήν περιφρό- 
νησιν ταύτην τών κατοίκων τής νήσου 

άφρώδες κύμα της εϊς τούς βράχους τής 
ιρόπολις ώς νά δροσίζη τό χώμα πεφιλη-

μένου τέκνου κοιμωμένου έκεϊ.
ΊΙ γή ζηλεύσασα τήν θάλασσαν φυτρώνει καθ' έκαστον έαρ παρά τό ςηρόν 

μ.νήμα χλόην κα! άνθύλια, άπό τών φύλλων τών όποιων κυλίονται καθ'έκάστην 
πρωίαν ώς δάκρυα αί σταγόνες τής νυκτερινής δρόσου, τάς όποιας χαιρετίζει 

ή πρώτη τοϋ ήλιου άκτίς.
Τήν νεκρικήν σιγήν τήν βασιλεύουσαν εις τό κοιμητηριον διέκοψεν αίφνης ό 

συνοδός μου.
— Νά ! έδώ είναι ύ τάφος τοΰ τρελλοΰ.
— Τίνος τρελλοΰ. μπάρμπα-Σταμ.άτη ;
— Νά' ενός γέρω-Νικόλα ζαΛ·Λ-ά>·.?ου ποϋ τον βρήκανε μιά ήμέρα πεθα

μένου έδί> είς τήν άκροπελαγίά. Έχει κι αύτός ό τρελλόςτήν ιστορίαν του.
— Τήν ιστορίαν του ;
— Ναί είναι μιά ύπόθεσις πού τήν ξέρουν όλοι οί χωρικοί’ σείς ποΰ νά τήν 

ξέρετε.
— Διηγήσου με λοιπόν σέ παρακαλώ τήν ιστορίαν τοΰ τρελλοΰ αύτοΰ. θά 

ήναι άςία νά τήν άκούση κάνεις.
Ό μπάρμπα-Σταμάτης άφοΰ έκάθησεν είς ενα τάφον και ήναψε τήν πίπαγ 

γου. ήρχισιν ώς έξής τήν διήγησίν του
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— Είναι τώρα περασμένα πολλά χρόνια, επάνω κάτω καμ,μιά εικοσαριά, 
όταν ενα πρωί άκούσθηκε εις τό χωριό άτι εύρέθηκε πεθαμένος εις τήν ακρο
γιαλιά ό τρελλός τοϋ νησιού-,ό μπάρμπα-Νικόλάς. Ό μπάρμπα-Νικόλας ήτανε 
ναυτικός άπό εκείνους ποϋ τούς είχε φοβήθή ή θάλασσα. Οταν οί πατέρες 
μας είχαν σηκώσει τήν παντιέρα τής έπαναστάσεως ό τρελλός ήταν παλλικάρι 
20 χρόνων. Όλοι οίνγ,οι άπ'τό νησ ιέ μπήκαν εις τά καράβια μέ τούς καπετανέους 
καί οϊ περισσότεροι δέν έβγήκαν πλέον άπ’αυτά" τά τουρκικά βόλια τούς έδωκαν 
γιά τάφο τή θάλασσα. Ό Γέρω-Χικόλας ήταν τότε ναύτης καις' τό καράβι ποϋ 
ήταν καπετάνιος ό Μιαούλης, ό όποιος τόν είχε σαν ψυχογυΐό γιά τήν πολλή 
του παλλικαριά. Λέγουν γιά νά δείξουν πόσον παλλικάρι ήτανε αύτός ό τρελλός 
ποϋ κοιμάται τώρα εκεί κάτω, οτι μιά ήμέρα ποϋ έμαγείρευε τό φαή τοϋ καπε
τάνιου εις το κατάστρωμα τοϋ καραβιού. μπόμπα τουρκική έχτύπησε τό τσου
κάλι καί τό έκαμε θρίψαλα. Τότε ό Χικόλας χωρίς νά φοβηθή κατέβη εϊς τό 
καράβι καί είπε εϊςτόν Μιαούλη «Καπετάνιε, πάλι ψωμί ξερό θά φάμε σήμερα 
οί μουρτάτες μάς έσπασαν τό τσουκάλι μέ τής μπόμπαις των ! »

Λένε πολλά γιά τήν παλλικαριά τοϋ ανθρώπου αύτουνοϋ, τά όποια δέν έχω 
καιρό τώρα νά σοϋ τά διηγηθώ.

— Καί πώς κατάντησε τρελ.λός αυτός ό άνθρωπος :
— Αύτό είναι άλλη ιστορία πολύ συγκινητική. ΙΙηγαίνωμε καί εις τον δρόμο 

σοϋ τήν λέγω καί αυτή.

Έγκατελείώαμεν τό νεκροταφείου διευθυνόμενοι εϊς τήν νήσον, ότε ό Κύρ- 
Σταμάτης έξηκολούθησεν ώς έξής.

— Άμα έτελείωσεν ή έπσνάστασις όσα παλλικάρια έγλύτωσαν έπήραν 
άπό τούς καπετάνιους χαρτιά, τά όποια έγραφον γιά. τήν άνδρεία τους εις τόν 
πόλεμον τέτοια χαρτιά έπήρι καί ό Χικόλας καί τά έφύλαγε σαν τήν κόρη τοϋ 
ματιού. Ή κυβέρνησις τότε έκάλεσε όλους όσους είχαν τέτοια χαρτιά νά τά 
παρουσιάσουν γιά νά τούς δώσγ, μίαν σύνταξιν κα! τό παράσημου τοϋ άγώνος. 
Όλοι έπαρουσίασαν τά χαρτιά τους καί έπήρανε σύνταξι καί παράσημο- μόνον 
ό γέρω Νικόλας δέν ήμπόρεσενά τά παρουσίασα,, διότι είχον χαθή ! Έτρεξε εϊς 
τήν κυβέρνησιν, τά έζήτησε έδώ κ'έκεί. άλλ' έστάθη άδύνατον νά τά εύρη,. Έ
φερε μάρτυρας νά βεβαιώσουν ότι είχε τέτοια έγγραφα, άλλ' ή Κυβέρνησες δέν 
έπίστευσε τούς μάρτυρας καί ό κόσμος έλεγεν έπειτα ότι δέν ήτον άξιος νά 
τύχη καί ό γέρω-Νικόλας τής τύχης τών άλλων!

'Από 'κείνη τήν ήμέρα ό Νικόλας άρχισε νά ήναι θλιμμένος καί μελαγχο
λικός. ’Όταν έβλεπε τούς συντρόφους του νά ζοϋν καλά, νά φορούν τά παράσημά 
τους κα: νά περνούν εμπρός των μέ σεβασμό οί χωρικοί, έφευγε άπό τό μάτι 
του ένα μεγάλο δάκρυ, τό όποιον έδειχνε πόση πικράδα έκρυβε εις τά στήθεια του.

Ή παρηγοριά του ήτανε ή θάλασσα. Άπό τό πρωί έως τό βράδυ έψάρευε 
μέ τή μικρή βαρκούλα του καί έζη άπό τά χρήματα, τά όποια τοϋ έδινε ή 
δουλειά του. Μά. ή δυστυχίαις όταν έλθουν εϊς τόν κόσμον έρχονται μαζή. Μιά 
ήμέρα, μία τρικυμία φοβερή έκομάτιασε επάνω εϊς τούς βράχους τή βάρκα κα! 
ό φτωχός γέρω-Νικόλας μαζύ μέ τή βάρκα r/ysit καί τό ψωμί της ήμέρας 
του. ΊΙναγκάσθη τότε νά ζητιανεύη διά νά ζή ! Ώ .' άν τόν έβλεπες μέ πόσο 
φόβο άπλωνε τό χεράκι του. τό τιμημένο εκείνο χέρι, γιά νά ζητήσγ ελεημο
σύνη, θά ένοιωθες πόση εντροπή τοϋ έσπάραζε τά στήθεια του. Ήτο κουτσός, 
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διότι μιά σφαίρα τουρκική άπό τόν καιρόν της έπαναστάσεως τοϋ είχε σπάσει 
τό ποδάρι. ΊΙ κουτσαμάρα του, ή 'ντροπή, μέ τήν όποιαν έζητιάνευε καί ή 
λύπη ποϋ τον είχε κυριεύσει, τόν έκαμαν ώστε τά παιδιά τοϋ χωριού μας νά 
τόν περάσουν γιά τρελλό. Κάθε πρωί, όταν ήθελαν νά πάνε στό σχολείο τους 
καί κάθε μεσημέρι ποϋ έγύριζαν εις τό σπήτι άπερνοϋσαν άπό τήν κάμαρα τοΰ 

τρελλοϋ, τοϋ έπετούσαν πέτρες καί τοϋ έλεγαν :
— Τά χαρτιά γέρω-Νικόλα *απίτά>·εε.  τά χαρτιά.
Έθύμωνε κάποτε πολύ καί τά κυνηγούσε" γέρως όμ.ως καί κουτσός δέν 'μπο

ρούσε νά τά φθάσγ, ποτέ. Τέλος νά μή σού τά πολυλογώ». εϊς τα τελευταία άπό 
τά βασανιστήρια ποϋ τού έκαναν κάθε ώρα τά παιδιά τού χωρίου, ό Γέρω- 
Χικόλας έτρελλάθη εις τ' αλήθεια καί μετά τινα καιρόν εύρέθηκε πεθαμένος εϊς 
τήν αμμουδιά!—Χά αυτή είναι μέ λίγα λόγια ή ιστορία τοϋ Γέρω-Νικόλα τού 
τρελλοϋ τοϋ νησιού, ποϋ είθε νά ήσαν όλο: οί γνωστικοί σάν κι αυτόν.

• ·

Έπανήλθον εις Αθήνας.
Κατά τήν τελευταίαν έκθεσιν τών εθνικών κειμηλίων, τήν όποιαν είχε τοΰ 

Ιερού Άγώνος διενεργήσει έν τω 1 Ιολυτεχνείω. μεταξύ τών διαφόρων έγγράφων 
τής έπαναστάσεως εύρον καί 'έν τοιοϋτον τού ναυάρχου Μιαούλη, τό οποίον 
περιείχε τά έξής:

« Ό ναυτικός Νικόλας Σ... καταταγμένος 'στό καράβι μ.ου εϊς όλη τήν 
έπανάστασι έδειξε τέτοια παλληκαριά καί θάρρος, τά όποια πρέπει καλά νά 
εκτίμηση) ή πατρίδα μας. Μιά νυχτιά σκοτεινή σάν τήν πίσσα πού μάς είχε 
περικυκλώσει ή τουρκική αρμάδα κοντά εϊς τό νησί... θά εϊμεθα όλοι χαμένο·, 
καί τό νησί Οά έπεφτε εις τά. χέρια τών Τουρκών, άν δέν εύρισκότανε τό παλλη- 
κάρι αύτό νά πάη κρυφά-κρυφά νά βάλη φωτιά εις ένα τούρκικο καράβι καί 
νά τρομάξη τόν εχθρό, ποϋ όταν είδε τό κακό έφοβήθη καί έφυγεν αμέσως γιά 
τ’ ανοιχτά. Τής άλλαις μικρότεραις παλληκαριαίς του δέν τής μ.νημ.ονεύω- 
φθάνει αύτή γιά νά τόν τιμήσγ όπως πρέπει ή πατρίδα μας». Κάτωθι τού έγ
γραφου τούτου ύπήρχον γεγραμμεναι αί λέξεις : «Εύρέθη καθ'οδόν ύπό τού κ. 

Γ... καί έδόθη τή αρχαιολογική Εταιρία».

"Ο,τι δέν έκαμεν ή πατρίς εις τόν γέρω-Νικόλα ζώντα. τό έκαμε κατόπιν εϊς 

τήν μ.νήμ.ην του.
Έκεί όπου αφανής έκειτο ό δύστηνος ήρως, μεγαλοπρεπές ήδη μαυσωλείου 

άνεγείρεται. Τά παιδία. τοϋ χωρίου, τά όποια έι^έφερον τόν θάνατον εις τό αν
δρείου τέκνον τής πατρίδος, άνδρωθέντα τώρα.έρχονται καί γονυπετοϋσι πρό τού 

τάφου του.
Τήν 2.”> Μαρτίου έκαστου έτους μεγαλοπρεπές μνημόσυνου συγκαλεί πέριξ 

τοϋ μ.νημείου τούς κατοίκους τής μικράς νήσου, οίτινες μέ δάκρυα εις τούς 
οφθαλμούς φιλοϋσι τό χώμά του ζητοϋντες νά έξιλεωθώσι διά τό σφάλμα των.

Κανδήλα μεγάλη, άδιακόπως λάμπουσα, ώς φωτεινός άστήρ, δεικνύει εις 
τούς πχρχπλέοντας τήν νήσον, τό μνήμα τοϋ κοιμωμένου γενναίου ναύτου ! τόν 

τάφον τού τρελλοϋ !
NlKOS Λ. KOTSEAOIIOTAOS
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΧΩ

'Αμάθεια
Διδάσκαλος είς κρεοπωλείου πορευθείς 

ήρώτα τί κρέας έστίν αυτό ;
— Πρόβειου. είπεν ο κρεοπώλης.
t— Α, είπεν ό διδάσκαλος, έσται α ΐς 

ή α γ ε λ ά ς.
— Οΰ γελώσε, ΰπέλαδεν ό κρεο

πώλης, ου μά τον θεόν.
* ♦

♦ 
Άλλο

Άκούοντες άγρόται τινές ό θωμάς 
ό δίδυμος καί μή έννοοϋντες τδ δ ί - 
δ υ μ ο ς επεθύμουν νά μάθωσι τοϋτο. Τήν 
έδδομάδα τοΰ θωμά λοιπον έξελθόντες έκ 
τής εκκλησίας επλησίασαν τον εκεί που 
καθήμενον ιερέα και ήρώτησαν αυτόν. ό 
δέ είπεν:

— "Ωχ. ευλογημένοι, αύτδ δέν εν
νοείτε: περίεργον πράγμα', Ν ά, ή τ α ν ε 
α π δ τ δ χ ω ρ ι δ τ δ Δίδυμο.

Εκ τούτου δύναται τις είπεϊν 

J/4>o»· η άμάβιια 
άλλά καί

■Μαϋησις ariv ΰριιίίι· 
tori χ>·ώόο.Ιο>· σωστόν.

• »

'Αλβανόφωνος
Αλβανόφωνος έρωτώμενος άπδ ποια? 

έποχ/ς έχει τδ ξίφος οπερ φέρει ;
— ' Α π δ τ δ ν κ α ι ρ δ τ ή ς Γ ρ ί - 

δ α ς, άπεκρίνετο.
Τοΰτέστιν άπδ τοΰ 186'2 δτε ήν ό Δη- 

μήτριος Γρίβας είς Ναύπλιον ένεκα τής 
έςώσεως τών αγίων εκείνων κορυφών Ό- 
θωνος καί 'Αμαλίας.

ΙΙαροιμίαι
Ας με λένε βοϊδοντίνα 

κι ας ψοφά’ άπδ τήν πείνα.
♦ ·

Γρηγορεύθ’ ή άκαμάτρα 
όταν είδε τήν κομμάτα.

t ΙΙροσβετέον πρός γνώσιν τής κυρίας 
αύτής καί τδ δίστιχον τόδε.

« Οποιος πεινάει 'ς τον ϋπνο του 
«βλέπει ψωμιά καί πήτες, 
»κι οποίος είνε ξυπόλυτος 
«παπούτσια μέ τής μύτες.»

• *
*

Λαΐκ& γλωσσικά γυμνάσματα
Μιά γελαδίτσα δίμουργη. 
διμηργοπυργοκέρατη. 
κάνει δαν.άλια δίμουργα, 
διμηργοπυργοκέρατα,

Ίίζατερ. .1/. .Ιε./ε'ζυο
Α Λ

*
Ευφυής απάντησες φιλοσόφου

Ο φιλόσοφος καί συγγραφεϋς Διδερό- 
τος μετέδη ήμέραν τινα είς τδ τυπογρα
φείου τοϋ ΙΙανκούκου διά νά διορθώση 
τά δοκίμια τής τυπονωμένης εγκυκλοπαί
δειας του, άλλ’ επειδή ούτος ένεκα τής 
τής γεροντικής ήλικίας του έδράδυνε νά 
ένδυθή, ό Διδερότος έλαβε τδ φόρεμά του 
καί τδν έδοήθει νά τδ φορέση, άλλ’ ό 
ΓΙανκοΰκος έκ σεβασμού δέν ήθελε νά 
έπιτρέψη τούτο’ άφησε νά σέ βοηθήσω 
τώ είπεν ό φιλόσοφος, διότι δέν είμαι 
ό πρώτος συγγραφεϋς. οστις ένέδυσα τυπο- 
ϊράφους. Α’.'Γεωργκίάι/ς

Ό Διδάσκαλος έξετάζων τόν Κωστακην 
είς τήν Γεωγραφίαν έρωτά.

— Νά μοϋ είπής τώρα, πού είνε ή νήσος 

Σάυος ;
Και ό Κωστάκης μετά τινα σκεψιν :
— 'Στή θάλασσα, δάσκαλε ! Ήρ· May.

* * » t
Μετά τό γεύμα παρετέθη εις την τρά

πεζαν 'ένα καλό xatγλυκύτατου, άλλά πολύ 

μικρό πεπουάκι.
Ό μικρός Κοκός, άμα έσώθη τό πεπο-

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Αίνιγμα lie
"Αψυχον ψυχήν ούκ. έχει 
και άνά την χώραν τρέχει 
παΐζον μετά τών ζεφύρων 
έπί δόμων καί σιδήρων.

Μιχαη.Ι Ai.ltxor.

Αίνιγμα 111
Τό πρώτον είνε γράμμα 
τό δεύτερον έπίσης, 
στερούμενος τοΰ ολου 
δυσκόλως Οά με λύσης

Έμμ. Μ. Χευγώ.Ιηι:

Λαϊκόν αίνιγμα 11<»
Κούφιος ελατός, 
δροσιά γεμάτος.

Α’. Ταμπαχόπου.1ο<;

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ή Διεύθυνσις του ΙΙαεό,χου //ερωίιζοϊ συγχαρεί δλοψυχως τας προσφιλείς συνορον 

■αητρίας δεσποινίδας 'Αθανασίαν Αρ. Κοτσελοπουλου, Ανναν 1Ιουλιου,_ Ελ -ω , 
ροπούλου, Ούρανίαν Ιίολυγένους, Ίφιγ. Λιγυπτιαδου, Ερασμιαυ
Κωνσταντινίδου. Λγγελ. Παπαρέσχου, Ειρήνην Σχορτσανίτου, Βασιλ. I αραυτη, Ιόυφρ. 
Βεργοπούλου, Μαρίκαν Λοιδωρικιώτου, Μ. ΙΌυσοπουλου, ΑιΧ«ερ.
Β-νετσάνου, Χαρ. ΓαβαΟά, Μαρίαν I εωργακοπουζου, Ελένην 1 ιολοχση. Ιουλ α 
Σααόλη. Μαρίαν Σιγανού. Πηνελόπην Καζάχου και Αικατερίνην '
τυχούσας πτυχίου διδασκαλίσσης και εύχεται ίνα Λ“
-Ζ αελέτης και τής διδασκαλίας απεκόμισαν χρησιμευσωσιν αυταις προ, οιοασκαΛ.α 
καί μόοφωσιν τής εύπλαστου νεότητος, ήν έταχΟησαννα χειραγωγησωσι και αναπλασωσ 
φροντίξουσαι ώς άλλα, μητέρες διά τήν ήθικήν αύτής μόοφωσιν και την «ναπτυς.ν συμ 

φώνως πρός τάς έθνικάς ήμών παραδόσεις-

ΤΟΙΣ ΣΤΝΔΡΟΜΗΤΑΙΣ
Ιΐαοακαλουνται οσοι μεταλλάττουσι κατοικίαν ή διαμονήν νά γνωστοποιώσιν ήμϊν 

έγκαίρως τοϋτο πρός αποφυγήν παραπόνων επίσης οσοι ες «»;'« είτε ταχυδρομικής 
εϊ-Ε 4>ν διανομέων ήμών δέν λαμβάνουσι τακτικώς το φυλλον η δεν ελα ,ον τυχόν φυλ- 
λον τι. Ειδοποιούνται δέ οπωςμή .ι.1ηρώ,·ωσ<.· τούδε ...·ευ ...τω'ειίεω.: παρ ενός των 

διευθυντών υπογεγραμμένης.

νάκι, λέγει είς τόυ ύπηρέτηυ, ό όποϊος τό 
ειχεν αγοράσει.

’__ Αϊ ! κουτέ ! . . . δέν τό ’περνες πειό
μεγάλο !

Mrr. Έμμ. Α’σχαζάζη
*

Ή μικρά Φιφή έρωτά τήν μαμά της με 
μεγάλην περιέργειαν.

__ Μαμά ’, τά ίδια σκαλοπάτια εχει ή 
σκάλα και όταν καταιβαίνωμεν ;

' Hp. Μαφοϋιτης

•Απροσδόκητου 119
Τί δύναται νά γίνη εις Τόμοι; Χρυσός ; 

'Λγγ. Έμμ. Καιαχιίχη

Αίνιγμα 118
Τό πρώτον είνε συλλαβή 
νήσος τό δεύτερόν μου 
έν ζώον δε τής 'Αφρικής 
είνε τό σύνολόν μου

&εόό. Μπΐχος

Λύσεις ασκήσεων Ί' τεύχους
206 "Ονυξ=νύξ.-207) Ναϋς-πλοϊον — 

Ναύπλιον. - 208) "Αρκτος = άοτος. - 209 
Άθως=θως.-2Ι0) ΙΙούπουλα 'ς τήν πλά
τη σου.-211 Ζωμός _ώμος.-21 2) '11 μαύ
ρη θάλασσα.-213) Βίων-Δίων.-2Ι4)"Υδρα. 
215) Σμικρόν=Μικρόν.
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Γ.1νκ>2" ι«ιυ .το(>εοχα.1_’« ·'. · ή βραδύτης 
τής αποστολής τοϋ φύλλου ήτο γενική. 
Έν τούτοις σοί ζητώ συγγνώμην, άφ’ ού σέ 
έκαυ.ε νά ύποφέρης τόσον περιμένουσα.

Έάν σοί εΐπω οτι περισσότερον έχάρην 
ότχν "έλαβον τό τεύχος τοϋ Ιουλίου αφ’όσον 
έχάρην οτχν έλαβον τό απολυτήριόν μου, 
οέν θά μέ πιστευτής «ποκοι· «Παιδικόν 11ε- 
οιοδικόν», μο'ι γράφει τό προσφιλές ",ΐι-ίίοη 
taiMafov. «Μή άογήτης λοιπόν εϊς τό εξής 
νά έρχεσαι διότι μάς κρατείς εις φοβερόν 
αμφιβολίαν».

Εις μάτην σέ έπερίμενα τήν ήμέραν τής 
έορτής μου, μοι γράφει ό αγαπητός μου 
/ίέερος Βαντάι.Ι, οια νά σέ προσφέρω πρός 
άνάγνωσιν. ή όποια Οά ήτο τό καλλίτερον 
γλύκισμα εϊς όλους τούς μικρούς μου φίλους, 
οί όποιοι τήν ήμέραν εκείνην μέ έπεσκε- 
φθησαν. Δέν ήλθες όμως και μέ έλύπησες 
κατάκαρδα 1

Δέν εΐξεύρω ε’ις ποίαν θέσιν Οά εϋρεθώ 
αν πάλιν συμβή ή αύτή βραδύτης εϊς τήν 
διανομήν μοί γράφει ή προσφιλής Πράσινη 
Χ.Ιύη.

Θέλετε νά μάθετε ότι έλυπήθην, ότι 
ήσθένησα, ότι άπέθανα άπό τήν λύπην μου 
διά νά μοί στέλλετε τό φϋλλον . με έρωτα 
ό Μικρός Suipavoqv.lat.

Έντελώς μας «λησμόνησες ήμάς τους 
ζώντας είς τήν αλλοδαπήν μοί γράφει πα- 
ραπονουμένη ή Ξινιτινιιίνιι ΈΛ.Ιηνοπον.Ια. 
Ό βαρύς καί ομιχλώδης τοΰ Λονδίνου ου
ρανός είνε άρκετός νά μας κρατή εις διαρκή 
μελαγχολίαν, μή θέλεις καί σύ νά έπιτεί- 
νης ταύτην διά τής άπουσίας σου.

"Αλλοι ευρίσκουν τήν δρόσον είς τήν Φα· 
ληρικήν ακτήν, άλλοι τήν ζητοΰν εις τής 
Κ ηφισσίας τόν ιόοαϊον Πλάτανον, έγω όμως 
τήν ζητώ καί τήν ευρίσκω εις τάς στήλας 
σου, εύεργέτα τής παιδικής ήλικίας. μοί 
γράφει ό προσφιλής μοι Ζιγα.1ό<: 3ί;-/«λ<;<,·.

Εις όλας αύτάς τάς έπιστολας τών μικρών 
μου φίλων καί πρός άλλας πολλάς.τάς οποίας 
δέν μοι επιτρέπει ό χώρος νά δημοσιεύσω, 
ή διεύθυνσις τοΰ περιοδικού διαβλέπουσα 
τήν μεγάλην αγάπην καί έκτίμησιν τών 
συνδρομητών της πρός τό εργον αύτής. 
χαίρει και αγάλλεται έπί τή ύπολήψει. ης 

τό «ΙΙαιδικόν Περιοδικόν απολαύει, καί 
αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν. ινα έν τώ μέλ- 
λοντι φροντίση όπως μη έπελθη ή παρα
μικρά βραδύτης, άφ' ού Οιά ταύτης πικραί
νονται οί μικροί της φίλοι, τούς οποίους 
τόσον αγαπά !

Τή έν ΙΙόρω καλή μου αναγνωστρία Οεσ- 
ποινίδι '.Ίρισεέσ Κα.Ι . . . Τό διήγημα δέν 
είνε τόσον καλόν, όσον ή μετάφρασες, δι’ήν 
σάς συγχαίρω. Λν έκλέξητε άλλο καλλί- 
τεοον. θά δημοσιευθή βεβαίως. Διά τάς 
κρίσεις σας περί τοΰ « Ιίαιδικοϋ Περιοδικού» 
σάς εύχαριστώ πολύ.

“Ελαβον τό γραμματάκι σου, καλέ μου 
φίλε Η. I. «όμορφογεγραμμένο,
τακτικόν και μέ γράμματα καλλιγραφικά, 
καθαρά καί μέ μεγάλην προσοχήν γραμ
μένα. Μόνον ή ήμερομηνία τώ έλειπεν. 
Έξ αύτοΰ έπείσθην ότι δέν ήπατήθην δι' 
όσους έπαίνους σοί έγραψα, καί εχω πεποί- 
θησιν καίέλπίδα οτι πάντοτε θά μοί παρέχης 
άοορμήν νά σέ επαινώ ϊ Δια τήν αγάπην 
σου τήν πολλήν σέ φιλώ καί έγώ ! . . II 
έφημερίς σου εξακολουθεί νά έκδίδηται ;

Δέν είνε δυνατόν νά μ.ή τό έλάβετε καθο- 
λοκληρίαν τό φύλλον τοϋ Ιουλίου, αγαπητέ 
Πο.Ιιχί Ηοτύρ. Έν τούτοις σοί τό στέλλω 
προθύμως έκ δευτέεου μετά τοϋ παοόντος 
μόνον καί μόνον δια να λησμονήτης τήν 
αγωνίαν, τήν όποιαν ύπέστης.

Αξιότιμος κυρία Δ’τσνροΰ./σ /'ιατάχου. 
Πολύ καλά ' Τά. έλάβομεν. Μή στενόχω
ρε·, σθε '. Τό λάθος ήτο πρός ζημίαν μας. 
έγένετο δέ ύπό τοϋ διεκπεραιωτοΰ μας. Δέν 
θά ξαναγίνγ, πλέον .' Ησυχάσατε !

'Αγαπητέ I'ipnv εοΐ Νωριΐί ΙΙτο επό
μενον νά μ.ή λαβητε τό φύλλον εις ΙΙρο- 
υύοιον. αφού σάς έστά/.η εις Πορταριάν. 
όπόθεν ανεχωρήσατε. —οί τό στέλλω όμως 
καί πάλιν, διότι σέ άγαπώ πολύ '

'II ιτιριιιΛικί'ΐ: !■ ό περιοΑχός . . . Έτσι 
φωνάζουν τά παιδάκια, οί συνδρομηταί μας 
έν Λουτοακίω.όταν βλέπουν τόν αυτόθι δια- 
μένοντα χάριν τών λουτρών κ. Ν. Κοτσε- 
λόπουλον ' Έξωθεν δέ τοϋ δωματίου του 
συναθροιζόμενα κάθε πρωί τραγουδούν εις 
τό παράθυρον του και λέγουν <ί.τ"έ?ω άλατά 
τραγουδάκια μας 1 ... '.Ι.τ<·.1ον<π<;


