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ETXAPISTON γγμναςμα

Λάβε τεμάχιον χάρτου μαλακού σχήματος ορθογω
νίου παραλληλογράμμου, τοΰ 
όποιου έκαστη τών ϊΰο με
γάλων πλευρών νά ηναι κα
τά δύο και ήμίσειαν φοράς 
μεγάλειτέρα έκάστης τών μι- 
|Χροτέρων, όπως φαίνεται, εΐς τό 
σχήμα αβ(εΐκών2.)Μετάτοϋ- 
ιΐρδίπλωσον το τεμάχιον τοϋτο 
[κατά τό μέρος όπου είναι αί 
στιγμαί, προσεχών δμως ώστε 
'τό δίπλωμα νά γείνη έξ αρι
στερών πρός τά δεξιά. Τό οΰτω 
'άποτελεσθέν σχήμα, δίπλωσον 
|έκ νέου έγκαρσίως εΐς άναλο- 
Ϊίαν ενός τρίτου έκ τών ανω 

σχήμα 2 ) καί θά εχης τό 
σχήμα 3. Τό άνω ήμισυ αΰτοϋ 
δίπλωσον άπό τά δεξιά πρός 
τά αριστερά καί θά έχης τό 
σχήμα 4. Τοϋτο χώρισαν διά 
ψαλίδος εις το μέσον κατά τό 
μέρος τών στιγμών (σχήμα 5.) 
καί θά έχης ολα τά τεμάχια 
ίτά αποτελόϋντα τόν σταυρόν, 
με τά κηρία καί τήν βασιν 
αυτών.

Είκΰν 1.

<£

— *0 βασιλεύς τής Βυρ
τεμβέργης θέλωννά λύσητόέν- 
διαφέρον ζήτημα τής ύπάρξεως 
ανθρωπίνων πλασμάτων εις τήν 
Σελήνην, διώρισε νά πάρουν τήν φωτογραφίαν τής Σε- ___  ___
λήνης όσον^τό δυνατόν ^κάλλιον, μετά τοϋτο δέ νά μεγε- λίας, αξίας 1C0,000,000 φρ ! 
Λύνουν κατά 1000 φοράς τήν άρντητικήν πλάκα, δηλ.
|τήν πλάκα, έπί τής δποίας έλήφθη ή φωτογραφία τής | ------- --

Είκών 2.

Εύχάριστόν γύμνασμα.

Σελήνής κατα πρώτον. Δια τοΰ τρόπου τούτου πιστεύει 
ότι θά κατωρθώση να ιδη ανθρώπινα πλάσματα, άν ή- 
ναι τοιαϋτα έπί της Σελήνης ! Δυστυχώς ή Α. Με- 
γαλειότης δεν έλαόεν ύπ’ δψει δτι διά τής μεγεθύνσεως 
τής πλακάς, μεγεθύνονται άναλόγως καί αί άνωμαλίαι 

καϊ άτέλειαι τής ύέλου, καί 
οΰτω εξαλείφεται παν ίχνος 
ανθρώπινης ή ζωϊκής ένερ- 
γείας, καί άν άκόμη ύπήρχον 
τοιαϋτα έν τή πρωτοτύπω φω
τογραφία,

Μέ τά παμμε^έθη τηλεσκό
πια, τά όποια είναι εν χρήσεε 
σήμερον, έαν ύπήρχον πόλεις 
έπί τής Σελήνης, η καί οι 
κοδομαί μεγάλαι, ώς οί μεγά
λοι ναοί καί αί Πυραμίδες τής 
γής μας, βεβαίως θά ή 3υν άμε- 
θα κα'ι νά τά.διακρίνωμεν.

- Τώ Πανεπιστήμιου τής 
’Οξφόρδης έν Άγγλίφ είναι τό 
πλουσιώτατον Πανεπιστήμιου 
εν τφ κόσμφ. Κατα τοπαρελ-γ 
θον έτος τό εισόδημα του α— 
νήλθεν ε’ις 66,000 λίρας ήτοι 
1,650,000 φρ ί Έκ τούτων οΐ 
καθηγηταί λαμβάνουν 250,000 
φρ. —οί υπάλληλοι τοΰ Πανε
πιστημίου 125,000 φράγκα. 
—Οί έξετασταί 125,000 πε
ρίπου φρ.—Ή αστυνομία του 
Πανεπιστημίου καί ή εΐς τήν 
πόλιν Όξφόρδην δωρεά 50,000 
φρ. Έκτος τούτων ΰπάρχουσι 
διάφορα άλλα μικρά έξοδα, τά 
όποια άναβαίνουν εις 2 5,000φρ.

— *11 μελισσοτροφία έν 
Γερμανίά άποφέρει 17,000,000 
φρ. κατ’έτος. ,

— Είς τήν ’Αγγλίαν είσαγονται κατ’ έτος ώά εκ Γαλ- 
1 εκτός τών πουλαδικών.
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ΜΤΡΤΙΣ.

Λιήγημα. τοΰ τράτου αίωτος ji. X.

«Ή έπαύρων όμως είχε τά έαυτής.» Περί τά 
χαράγματα έφθασεν άγγελιαφόρος έκ Ρώμης, κο- 
μίζων εΐς τον Βεργινών Ροϋφον τήν ειδησιν ότι 
ή κ-ορη του Κλαυδία, ή Έστιάς, ήσθένει βαρέως 
καΐ έπεθύμει νά τον ϊδή.

'0 Βεργίνιος άμέσως ήτοιμάσθη it* άναχώρη- 
σιν, αΐ δέ προετοιμασία! αύται έφερον σύγχυσιν 
καΐ ταραχήν εΐς όλην την οικίαν. Ή σύζυγος 
καΐ ή θυγάτηρ του έ'κλαων καΐ ώδύροντο κατά 
της σκληράς μοίρας τής Κλαυδίας, καΐ κατά τής 
θεάς Τύχης, ήτες είχεν επιφέρει τήν ασθένειαν 
ταύτην, μετά τήν ΐδικήν των άναχώρησιν έκ 
'Ρώμης.

Καΐ ό Βεργίνιος ό 'ίδιος, ώς φιλόσοφος 3τωΐ- 
κός άν καΐ προσεπάθει νά μη δείξγι έξωτεοικά 
σημεία λύπης, έν τούνοις συνεκινήθη βαθέως, βλέ- 
πων τήν θλίψιν τής συζύγου του, ήρνήθη όμως 
έντόνως νά τήν παραλάβη μαζύ του μέχρι Ρώμης.

~ Εις τοιαύτην εποχήν θά ήναι θάνατος διά 
σέ νά έπιστρέψγις είς το κλίμα τής Ρώμης, μέ 
την ύγρασίαν, ήτις τώρα επικρατεί εκεί.

—Τούλάχιστον ύποσχέσου μοι οτι θά μέ φέ- 
ρης όπίσω έδώ τήν Κλαυδίαν, εϊπεν ή Κορνηλία 
κλαίουσα.

—Λησμονείς, αγάπη μου, ότι είναι Έστιάς;
—Ήτο όμως κόρη μου πριν γείνη 'Εστιάς, 

άνέκραξεν ή μήτηρ μέ έξαψιν. Ή Βεργίνιε, φέρε 
μού την έδώ νά τήν νοσηλεύσω 1 Δεν δύναται νά 
εκτελέση τήν υπηρεσίαν τής Εστίας, έάν ήναι 
άσθενής, καί ή Γερουσία βεβαίως δέν θά άρνηθή 
νά τής δώση τήν άδειαν νά μείνη μαζί μου ο
λίγον καιρόν.

— Καλά, ή Γερουσία, άλλ' οί θεοί; είπεν ό 
Βεργίνιος, σοβαρώς.

Ή Κλαυδία έκάλυψε τό πρόσωπον μέ τάς 
χεΐρας, άλλά μετά τινας στιγμάς έσήκωσε τήν 
κεφαλήν της, ώχρά καί ήρεμος ώς άγαλμα εΐπεν.

— Βεργίνιε, θά αψηφήσω και τών θεών τήν 
οργήν ’ Φέρε μού την έδώ, άλλως θά άποθάνω.

Ό σύζυγός της ειδεν ότι θά ήτο ανωφελές νά 
συζητηση το πράγμα μαζί της κατ’ έκείνην τήν 
ώραν, οθεν άπεκρίθη, «Θά σοϋ στείλω άγγελια- 
φόρον, άμα φθάσω είς τήν 'Ρώμην, νά σοϋ εΐ'πη 
τά περΐ τής υγείας τής κόρης μας. Είναι οΐ δού
λοι έτοιμοι;»

Ό γέρων απελεύθερος Ανίκητος τό όνομα, 
οστις έπί πολλά ετη κατείχε θέσιν οικονόμου έν

τη ο’ικίφ τοϋ Ρούφου, εΐσήλθεν εΐς τό δωμάτων 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν διά νά άναγγείλη ότι 
τά πάντα ήσαν έτοιμα προς άναχώρησιν ’ιδών 
δέ τήν κυρίαν του βεβυθισμένην είς θλίψιν, έτόλ- 
μησε νά ειπη ότι ϊσως τό Δελφικόν μαντεϊον ή- 
δύνατο νά ερωτηθή περΐ τής υγείας τής εύγενοΰς 
Κλαυδίας.

Ή Κορνηλία άνεσκίρτησεν έπΐ τή νέορ ταύτη 
έλπίδι. «Ή Βαλερία καΐ μερικοί δοϋλοι έμπο- 
ροϋν νά μέ συνοδεύσουν,» είπε ζωηρώς.

—· Άλλά λησμονείς τούς κινδύνους και τάς 
δυσκολίας τοωύτου ταξειδίου, Κορνηλία μου, 
είπεν ό Βεργίνιος διστάζων.

■—>Ό άγγελιαφόρος μας, οστις τώρα μόλις έφθα
σεν, έταξείδευσε μαζί μέ τούς άγγελιαφόρους τοϋ 
Αύτοκράτορος, οί όποιοι άμα παραδώσουν μερι- 
κάς έπιστολάς εΐς τόν Διοικητήν ενταύθα, θά με- 
ταβοϋν διά Κορίνθου εΐς Δελφούς, διά νά έρωτή- 
σουν τήν Πυθίαν περΐ τών ταραχών έν Βρεττανία, 
ώστε ή κυρία μου δύναται νά συνταζειδεύση μα
ζί των άσφαλώς, είπεν ό άπελεύθερος.

Έπί τέλους ό Βεργίνιος εδωκε τήν συγκατά- 
θεσίν του, καΐ άποχαιρετήσας τήν κλαίουσαν σύ
ζυγον καΐ κόρην του, άνεχώρησεν μέ βεβαρημέ- 
νην καρδίαν, μή γνωρίζων άν θά έπρόφθανε νά 
ϊδη τήν προσφιλή του Κλαυδίαν ετι ζώσαν. Άφ’ 
ετέρου ή Κορνηλία καΐ ή Βαλερία έκλαιον, σκε· 
πτόμεναι ότι έκτος τοΰ κινδύνου, δν διέτρεχεν ή 
ζωή τής Κλαυδίας, υπήρχε και κίνδυνος διά τήν 
υγείαν τοϋ Βεργινίου, διότι έπέστρεφεν εΐς τήν 
'Ρώμην καθ’ ήν εποχήν αί μιασματικαϊ αύραι 
τών Π or τ (rar λεγομένων έλών, παρά τον Τίβε- 
ριν, έκόμιζον πυρετούς καΐ θάνατον εΐς τήν κο
σμοκράτοραν πόλιν. "Οθεν όλοι οί ευκατάστατοι 
'Ρωμαίοι άνεχώρουν έκ τής πόλεως κατά τήν ε
ποχήν ταύτην, άποσυρόμενοι εΐς τήν Πομπηίαν, 
είς τό 'Ηράκλειον καί εΐς άλλας έζοχάς, μόνον 
δε οί πενέστεροι πολΐται καΐ έκεΐνοι, οΐτινες ή- 
ναγκάζοντο είτε έκ τών καθηκόντων των, είτε έξ 
απροόπτων περιστάσεων, εμενον εΐς τήν πόλιν.

Έπΐ τέλους ή μήτηρ καΐ ή θυγάτηρ, παρηγο- 
ρηθεϊσαι κάπως ύπό της έλπίδος ότι οί θεοί, εις 
οΰς πάντοτε είχε μείνει πιστή ή οΐκογένειά των, 
ήθελον εύσπλαγχνισθή αΰτάς είς τήν παρούσαν 
δεινήν περίστασιν, έθυσίασαν εΐς τόν βωμόν τής 
Υγείας, ό δέ Ανίκητος έκαμε ταχείας προετοι
μασίας, όπως άναχωρήσωσιν άμέσως μέ τήν Αύ- 
τοκρατορικήν συνοδείαν.

Ή Φουλβία πολύ έξεπλάγη καΐ έξωργίσθη 
συνάμα, όταν ή Μύρτις έλαβε παρά τής Βαλε- 
ρίας διαταγάς νά έτοιμασθή νά ύπάγη μαζύ της 
εΐς τούς Δελφούς, αυτή δέ νά μείνη όπίσω. Ή Βα-
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λερία όμως οχι μόνον είχε βαρυνθή τάς κολα
κείας της Φουλβίας, άλλά καΐ ε'βλεπεν οτι αΰτη 
δέν είχε ούδε τό πολλοστημόριου τής καλαισθη
σίας τής Μύρτινος.

Άφοΰ εδωκε τάς διαταγάς ταύτας ή Βαλερία 
μετέβη, κατά τήν συνήθειάν της, εΐς το άγαλμα 
τής Φλώρας, τό όποιον ΐστατο εΐς τό άτριον. Μέ 
εκπληξιν της όμως είδεν οτι τό άγαλμα δέν ήτο 
εστολισμένον μέ νέα άνθη τής ήμέρας, άλλά ά
κόμη έφερε τά μεμαραμένα τής χθες. Ή καθη
μερινή αλλαγή τών άνθέων τούτων ήτο άνατε- 
θειμένη εΐς. τήν Μύρτιδα και ούδέποτε μέχρι 
τοϋδε είχε παραμεληθή,

—Τί είναι τούτο, Φελίκιτα; άνέκραξεν ή Βα
λερία εις γραίαν δούλην, ήτις διήρχετο
έκεϊθεν τήν στιγμήν εκείνην· φώναζε τήν Μΰρτιν 
νά έλθη έδώ άμέσως !

—Βεβαίως,’ κυρία μου, θά τό έλησμόνησεν ή 
κόρη μέ ύλην τήν σύγχυσιν καΐ τήν ταραχήν, 
τήν όποιαν εΐχομεν σήμερον τό πρωί, άπεκρίθη 
ή Φελίκιτα, θέλουσα νά δικαιολογήση τήν Μύρ- 
τιν, διά τήν όποιαν μόνη αύτή έκ τών άλλων 
δούλων ήσθάνετο συμπάθειαν.

— Άλλ’ οί θεοί πρέπει νά ήναι ή πρώτη μας 
φροντίς, άπεκρίθη ή Βαλερία, τώρα μάλιστα ο
πού εϊμεθα είς στενοχώριαν. Είπέ της νά έλθη 
άμέσως.

Ή Μύρτις προσήλθε τρέμουσα οχι μόνον τήν 
οργήν τής κυρίας της, άλλά καΐ- τήν δυσαρέ
σκειαν τής θεάς, τήν όποιαν πράγματι έκ προ
μελέτης είχε παραμελήσει, καΐ ούχί έκ λησμο- 
νησίας. Είχε μέν άρχίσει νά συλλογίζεται περΐ 
τοϋ αγνώστου εκείνου Θεοϋ τών Χριστιανών, άλ
λά δέν ήδύνατο διά μιας νά παραιτήσγι τήν πί- 
στιν της εΐς τούς θεούς έκείνους, τούς όποιους 
άπό παιδικής ηλικίας εΐχε λατρεύσει, Ή Βαλε
ρία, βλέπουσα τόν τρόμον καϊ τήν άμηχανίαν τής 
κόρης, μετεμελήθη καΐ δεν τήν επέπληξε τόσον 
αύστηρώς.

— Βλέπω οτι συναισθάνεσαι τό σφάλμα σου, 
Μύρτι, καΐ βεβαίως ή μεγάλη μας Φλώρα θά σέ 
συγχώρηση όπως σέ συγχωρώ καΐ εγώ, άλλά νά 
μή τό έπαναλάβης πλέον, άλλως . . .

—Εΐς τήν αόριστον ταύτην άπειλήν ή Μύρτις 
άνετριχίασε. Πήγαινε τώρα, έξηκολούθησεν ή 
Βαλερία, νά κόψης νέα άνθη, έγώ δέ θά άφαι- 
ρέσω αύτά τά μεμαραμένα. Καΐ ταϋτα εΐποϋ- 
σα, έγονυπέτησε πρό τοϋ αγάλματος, καΐ ήρχισε 
νά άφαιρή τά ξηρά άνθη, ή δε Μύρτις ε"τρεξεν 
εΐς τόν κήπον καΐ με τρέμουσαν χεϊρα έκοψεν ο,τι 
εΰρισκε πρόχειρον, χωρίς νά προσεχή τί εκ οπτέ. 
Τά δάκρυά της έρρεον κρουνηδόν, διότι έσυλλο-

γίζετο ότι διά τής πράζεως ταύτης δυσηρέστει 
τόν μέγαν εκείνον Θεόν, καί έφοβεΐτο μήπως οΰ- 
τος τήν έκδικηθή, κακοποιών τόν άδελφόν τηςί 

Άλλ’ ένθυμηθεϊσα οτι ή κυρία της την περι- 
έμενεν εΐς τό άτριον, συνέλεξε τά άνθη, τά όποϊα 
είχε κόψει, καΐ έσπευσεν έκεΐ.

Ή Βαλερία συνωφρυώθη, όταν τά είδε, καΐ 
μέ αύστηρότητα τήν έπέπληξεν εΐποϋσα, Είσαι 
πολύ απρόσεκτος σήμερον, Μύρτι 1 Κότταξε I 
ούδέ εν καλόν άνθος είναι έδώ 1 Συνελεξες τά 
πλέον μηδαμινά καϊ άνάξια όπου υπάρχουν εΐς 
τόν κήπον. Πήγαινε νά κόψης τά καλλίτερα 
άμέσως, και είθε ή θεά νά μάς έσπλαγχνισθή !

Όλίγην ώραν μετά ταϋτα ή Κορνηλία καΐ ή 
Βαλερία μέ τήν συνοδείαν των έξεκίνησαν δπως 
συναντήσωσι τούς Αύτοκρατορικοϋς άγγελιαφό- 
ρους εξωθι τής πόλεως έπΐ τής Ίεράς όδου.

(Ακολουθεί)

ΤνίΙ-Α. ΚΑ,Λ,ίί ΚΟΡΗ

Πόση αύρα! Πόση δρόσος!
’Ξαπλωμένος ίσκως πόσο; I

Τί γλυκεία μυρωδιά 1 
"Αχ ! Μου ϊρχεται ’νά τρίξω 
’Πάνω, κάτω, μέσα, έξω,

’Νά τά ράλω ’στήν καρδιά.

Τ( ωραία τά χορτάρια!
Τί δροσάτα τά λιβάρια !

Τί ευχάριστος ζωή 1
Τί λαμπρά τά κοτσιψάηια 
Τά κ ανάρια τ* άηδονάκ^α 

Κελαίοΰν πρ«ΐ πρωΐ ! !-

Κοριτσάκια μου ’ξυπνητέ,
Τδν θεό μας ’νά ΰμνήτε,

’Ποϋ σας έπλασε καλά.
ΣηκωΟήτε—τόσα δώρα
Σας χαρίζει κάβε ώρα, ,

’Σαν τ’ αστροόλια μας πολλά.

Κόρη σήκω,—σίνα εινε 
Τριαντάφυλλα μυρσίναι 

Δάρναι κρίνοι καί κισσοί.
Σήκω, κόσμος μνροβόλος 
Έχει ίξυπνήσει όλος, 

Καΐ κοιμασ* άκόμη σύ;

Ήι καμέλ^αις κοκκινίζουν,
Ήι γκαρνίτσαις σοϋ μυρίζουν.

Κότα, κότα μυρωδιάίς 1
■Έλα, κ’ ίχουν όλα μίλι 
Έλα, κόψε μή σε μέλει, 

Νά γιμίσης δυό ποδιαίς.
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Εις τα Ζύα της χειλάκια | Νίπτεται, *αϊ γονατίζει,
Δέν πλαγιάζουνε πουλάκια' | Καί την προσευχή αρχίζει

"Ομως είναι Γι’σάν>|φωλ>μζ, | Νά προσρέρη μέ χαρά.

Μία καλή κόρη.
Που πλαγιάζουν ΰμνφδίαις,
Κ' ίξυπνοϋνε ευλογίαις,

ΚάΙ γ^ά τή μαμα φιλιά.

Λυτή ’ξεΰρει πως νά ζήση
Τδ πρωί παΟως ζυπνήσν),

Καί φορέσ») καβαρά,

Κι’ αμα *πη την προσευχήν της, 
Τάτε τρώει τό ψωμί της,

Καί μέ μία πηδησιά 
Κάτω ’βρίσκεται στο κήπο 
Δίχως βρόντο, δίχως κτύπο, 

"Ετοιμη χιά πότισμά.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1890 ......ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1893

Σπείρει, σκάπτει καΐ σκαλίζει, 
Βοτανίζει, χαΐ ποτίζει

Μέ τά κρύα τά νερά' 
'Ξεκαμπίζει μαρουλάχ α, 
Καΐ όε^αφίζει σταφνλλάxja·

Και δουλεύει στά γερά,

Καΐ τό φαγητό σαν φέρη, 
Καΐ ’σαν πή το μεσημέρι

Mi τΐ τρόπο βα ψηύή, 
Επιστρέφει, γονατίζει 
Είς τον κήπο της χαΐ αρχίζει 

Πάλι νά προσευχηθή.

ι

Καΐ δουλεύει με χαρά της,
Νά φυλά ί η τήν ΰγειά της, 

Γεά ’νά γείνη δυνατή.
Βγάλλει πέτρες, τρώει μήλα, 
Κάνει φράχτες, κόβει ξυλά, 

Καΐ στά χόρτα δέν πατεΐ"* 
ί—_____ _ _____ _________-_____

Κι' άπο τή χαρά της κλαίει, 
Κ* εΐς τήν προσευχή της λέει, 

«Πάτερ μου σ’ ευχαριστώ, 
«Που μου εδωκες μητέρα, 
«Αδελφό, γιαγιά, πατέρα, 

•Καΐ που μ" ϊχαμες σωστό.

________  ______
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«Που ανοίγεις τά ουράνια,
«Καϊ μοΰ Λλίκιις τά στεφάνι»

• Ποΰ χαρίζω τη; μαμας.
*Ποΰ τή γή καταποτίζει;,
*Καϊ ϊερμαίν«ις, ααϊ πλουτίζει;

«Τή φτωχολογιά κ’ίμάς.»

*Χύ, π«υ μ* £$ωχες τά φροΰτα, 
ηΤ« λαμπρά λουλούδια τούτα,

• Καί ακόμη τή ζωή,
■ ΣτβΠ< μ1 εν «ου μόνον νεύμα
• Τδ Πανάγών σου Πνεύμα

•Κ’ είς εμέ πρωΐ, κρωΐ,θ

«Σέ παρακαλώ να λούσης
•Τό κηπάκι, χαΐ ν’ άχουσΥ^ς

«Ταίς μικραίς μου προοευχαίς*
«’Νά ’ξυπνήση ή μαμά μου,
• Καί, σαν τα χουχχ^ά τής άμμου,

«Νά μοΰ δώσιρ ταίς ευχαΐς»*

Μαρία Κεκτοϊρη*

Έκ /ϊίζραίΤ /,? (890

ΎΜΝΟΒ ΕΕΠΕΡΙΝΟΚ

1. Ήδη τά δκδτη τής νυκτός 
Καλΰπτουάι τόν ούρανόν, 

Καϊ ώς μ' έφύλαξ’ ό ©εός, 
"Ας ψάλω τόν έάπερινόν.

ϊ. Εΐς πάδαν ώραν θεωρώ
Τήν εύδπίαγχνΐαν τοϋ Θεού, 

Καϊ φεύ I μέ εντροπήν θρηνώ
Τ’ Λχάρχάτον έμοΰ αύτόν.

6. Ή μέν ζωή μου προχωρεί 
Μέ λάθη καθημερινώς.

Άλλ’ό θεός μέ όυγχωρβΐ 
Τ’ άπαλείφει ό άτανρός.

4. ’Ιδού κοτμώμαϊ γαληνώς,
ΟΙ άγγελοι θά Αγρυπνούν, 

Καϊ εΐς τά άκότη της ννκτός,
Θά μέ φνλάττουν καϊ φρουρούν.

ΤΟΓ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ.

Ό Μπάρμπα Γιάννης ητο γνωστός εΐς ολην 
τήν περίχωρον διά τό γλυκύ και πράον τοϋ χα
ρακτήρας του καΐ ιδίως διά την άγάπην καί συμ
πάθειαν, τά όποια έδειχνεν εΐς τά παιδία, φι- 
λεύων αύτά συχνά με όπωρικά άπό τόν κήπον 
του, διότι είχεν εκτεταμένου περιβόλι, είς τό 
όποιον «καλλιεργούσε διάφορα όπωροφόρα δέν-

δρα. Τόσον δέ προσείλκυσε τά παιδία διά τώ'1 
τρόπων και τών άωρων του, ώστε έβλεπε τις πά" 
σαν ήμέραν πολλά παιδία νά κάθηνται τρυγύρω 
του, καί άν ήτο κανέν πολύ μικρόν είς τά γό
νατά του, καΐ νά τόν άκροάζωνται διηγούμενου 
διαφόρους ιστορίας καί ανέκδοτα τής ζωής του, 
ή όποια ήτο μακρά, διότι ήτο 105 ετών, καϊ ποι
κίλη, διότι είχε περιηγηθή ώς ναύτης όλα σχε
δόν τά μέρη τής γής.

Μίαν ήμέραν τά παιδία άπεφάσισαν να τον 
παρακαλεσουν νά τούς εϊπτ] καμμίαν ιστορίαν 
τής παιδικής του ηλικίας, εξέλεξαν δέ προς τού
το ώς καταλληλότερον τόν Άχιλλέα Μυιγοπιά- 
στην, οστις έπί κεφαλής τών συντρόφων του ήλθε 
καί έκάθησε πλησίον τοϋ γέροντος, και άφοΰ έφι- 
λησε τήν χεϊρά του, «Δέν θά μάς πής Μπάρμπα 
Γιάννη, είπε, κανέν άπό τά άνέκδοτα τής παι
δικής ηλικίας σου; Καμμίαν άπό ταΐς τρέλαις σου 
ταίς παιδικαίς; ή εΐς τόν καιρόν σου τά παιδιά 
δέν έκαμνον ταίς τρέλαις πού κάμνομεν ήμεΐς 
τώρα ;»

Ευχαρίστως, τέκνον μου, θά σας εϊπω μίαν, ή 
οποία μέ εκόστισε πολύ, καί πιστεύω οτι θά ά- 
ρέσ^ καί θά ώφελήσφ και σας, έάν θέλετε νά 
προσέξετε εΐς αύτήν. Θά σας τήν διηγηθώ δέ 
μεθαύριο όπου είναι έορτή καί θά ησθε ελεύθε
ροι άπό τό σχολεΐον.

Εις τό άκουσμα τοϋτο τά παιδία ήρχισαν νά 
σκιρτούν άπό τήν χαράν των καΐ άφοΰ ευχαρί
στησαν τόν Μπάρμπα Γιάννην, άνεχώρησαν έ'κα
στόν είς τήν οικίαν του, καί άνήγγελλον είς τούς 
γονείς καί τούς αδελφούς αύτών τήν ύπόσχεσίν 
του ταύτην.

Κατά τήν όρισθεϊσαν ήμέραν πλήθος παιδιών 
έπλήρωσε τόν διάδρομον τής οικίας τοϋ Μπάρμ
πα Γιάννη, διότι ό λόγος διεδόθη, οτι είχε 
μίαν ώραίαν ιστορίαν νά τούς διηγηθή,και εκά- 
θησαν άτενίζοντα είς τό πρόσωπον του μέ πολ- 
λήν προσοχήν έτοιμα νά άκοΰσουν πάσαν λέξιν, 
ή όποια θά έξήρχετο εκ τοϋ στόματός του. Τέ
λος δ Μπάρμπα Γιάννης ήρχισεν ώς έζής·—

«Πρό 90 περίπου έτών ήμουν μικρόν παιδίον 
ώς έν άπό σας, άλλά πολύ άνήσυχον, άτακτόν 
καί κακόν. Ένόμιζον ότι ήτο παληκαρεά νά ήμαι 
τραχύς καί ταραχοποιός καΐ νά μή μέ μέλγι διά 
κανένα, άλλ* άπλώς νά ευχαριστώ τόν έαυτόν 
μου καΐ τίποτε άλλο. Έγνώριζον ότι οΐ γονείς 
μου θά έλυποϋντο, έάν ήξευρον μέ ποιους συν
τρόφους συνανεστρεφόμην, ένφ έγώ εύχαριστού- 
μην μέ τάς παράτολμους πράξεις των κα'ι τάς 
μωράς συνομιλίας των.

«Μίαν ήμέραν τήν όποιαν ενθυμούμαι κατ’ έξο-
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χήν, διότι έμελλε νά -ήναι ή άρχή ευχάριστου δια- 
σκεδάσεως $ι’ έρεε, έπαιζα μέ άλλα παιδία εΐς 
εν λειβάδιον, πλησίον, τοΰ όποίου ητο ή καλύβη 
μιάς πτωχής γραίας, "Αννας καλούμενης, τήν 
όποιαν συχνά έπειράζαμεν. Τήν ήμέραν εκείνην 
εΐς έκ τών συντρόφων μου έπήγε κρυφίως καί έ- 
κϋτταξεν άπό τό παράθυρόν της, μάς έφερε δε 
την εϊδησιν, δτι ή γραία έκοιμάτο εΐς τήν καρέ
κλαν της καί έπρότεινε νά τήν έξαφνίσωμεν ^ί- 
πτοντες χαλίκια εΐς τό παράθυρόν της. Ή πρό- 
τασις έγένετο αποδεκτή καΐ ολα τά παιδία I- 
προμηθεύθημεν μέ χαλίκια, έγώ δέ τολμηρότερος 
τών άλλων έσφενδόνισα τά ιδικά μου μέ τόσην 
βίαν κατά τοΰ παραθύρου, ώστε συνετρίβη έν 
τών γυαλιών του. 'Ο σκοπός μας δέν ήτο νά χά- 
μωμεν ζημίαν, άλλ’ απλώς κρότον διά νά τρο- 
μάξωμεν τήν γραίαν, άλλά τό κακόν ίγεινε καΐ 
ημείς τρομασμένοι διεσκορπίσθημεν διά νά μή 
φανερωθώμεν οτι έσπάσαμεν τό γυαλί.

Τό εσπέρας ήκουσα τον πατέρα μου νά λέγη 
οτι ήτο πολύ ψύχος καΐ ότι οΐ πτωχοί,οΐ όποιοι δέν 
ειχον παρά ολίγην φωτιάν και όχι καλώς προφυ- 
λαγμένας οικίας, θά ύπέφερον άπό τό ψύχος, καΐ 
ή συνείδησίς μου μέ έτυψεν ένθυμηθείς οτι έξέ- 
θηκα τήν πτωχήν εκείνην γραίαν εΐς τό ψύχος 
τήςνυκτός διά τής θραύσεως ένός τών γυαλιών 
τοϋ παραθύρου της, διήλθον δέ κακήν νύκτα 
έ'νεκα τούτου,

«Τήν άκόλουθον ήμέραν πρωί έσηκώθην καί δι- 
ευθΰνθην εΐς τήν καλύβην τής γραίας αποφασι
σμένος νά μάθω τί άπέγεινεν· ΐδών δέ μικρόν 
κοράσιον έξερχόμενον έκ τής καλύβης, τό έπλη- 
σίασα καϊ μέ τρόπον άθώον ήρώτησα, «πώς 
συνέβη νά ηναι σπασμένον τό γυαλί εκείνο ;»

«Κάποιον σκληρόν καΐ κακόν παιδίον τό εσπα- 
σεχθές, είπε το κοράσιον,ήδέ γραία’Άννα «κρυ
ολόγησε ν έ'νεκα τούτου καΐ είναι ασθενής, ή δέ 
μήτηρ μου έκόλλησε τό χαρτίον έκεΐνο, διά νά 
έμποδίζη τό ψύχος άπό τό νά εισέρχεται εΐς τήν 
καλύβην, της έφερα δέ ολίγον ζωμόν νά φάγη, 
διά νά ζεσταθή.

«Οΐ λόγοι τής κορασίδος εΐσέδυσαν μέχρι τής 
καρδίας μου και μέ έκαμαν νά αισθανθώ τό μέγα 
κακόν, τό όποιον είχον κάμει εΐς τήν πτωχήν ε
κείνην γραίαν, ένφ δέ έσυλλογιζόμην περί τοΰ 
αποτελέσματος παρετήρησα ότι τό χαρτίον, τό 
όποιον ήτο κολλημένον εΐς τό μέρος τοΰ γυαλιού, 
τό όποιον είχε σπάσει, έφερε τήν έξής φράσιν μέ 
μεγάλα γράμματα κόκκινα, «ό Θεός jii 
έγνώρισα δέ άμέσως, ότι ήτο εδάφιον έκ τής 
Γραφής, καΐ άφοΰ τό άνέγνωσα έπανειλημμένως, 
άνεχώρησα λυπούμ,ενος διά τήν κακίαν μου.

1895

«Άλλά τό πράγμα δέν έτελείωσεν έως έδώ* 
’Επέστρεψα εΐς τήν πατρικήν οικίαν, άλλ’ είς το 
μέσον τών μαθημάτων καί τών παιγνιδίων μου, 
έξηκολούθουν νά βλέπω τό έδάφιον έκεΐνο μέ τά 
κόκκινα γράμματα, «ό θεός μέ βλέπει,» καί έ- 
συλλογιζόμην σαν τί νά ε’στοχάζετο άρά γε ό 
Θεός δι’ έμέ ;

«Είς τήν πατρικήν οικίαν έβασίλευεν ή ειρήνη 
καϊ ή χαρά καί ή ευτυχία και όμως έγώ δεν έ- 
φρόντιζον δι’ άλλο τι είμ.ή διά τον έαυτόν μου, 
άδιαφορών άν διά τοϋτο ύπέφερεν άλλος τις και 
ποιος ήτο ούτος.

«Ειχον πράξει μεγάλας ανοησίας καϊ μεταχει- 
ρισθή πολύ κακήν γλώσσαν, καί βάλει είς πρά- 
ξιν πολύ αστεία καί μωρά τεχνάσματα κατ' άλ
λων, χωρίς νά συλλογισθώ ότι ό θεός μέ εβλεπεν. 
Έφανταζόμην ότι ήτο πολύ μακράν εις τόν ου
ρανόν, μή φροντίζων περί τών παιγνιδίων, τών 
πράξεων ή τών λόγων μου, αλλά τότε ήρχισα 
νά αΐσχύνωμαι, και νά σκέπτωμαι ότι άν ό θεός 
ήκουσε καί εΐδεν όλα όσα έ'πραξα καΐ ειπον, βε
βαίως θά «σχημάτισε πολύ κακήν ιδέαν περί έμοϋ[

«Ή μήτηρ μου ήκουσεν οτι ή γραία Άννα ήτο 
πολύ βαρειά, καϊ ειπεν εΐς τόν πατέρα μου εις 
τήν τράπεζαν τό μεσημέρι οτι κάποιον πονηρόν 
παιδίον είχε ^ίψει πέτρας καΐ σπάσει τό γυαλί 
τοΰ παραθύρου της. Έκαθήμην ήσυχος, ένφ συν- 
ωμίλουν περί τούτου, άλλά ήσθανομην τόν εαυ
τόν μου τόσον άθλιον, ώστε έπί τέλους άνέκραξα, 
«"Ω! μήτερ, έγώ τό επραξα, λυπούμαι δέ πολύ 
τώρα δι’ αυτό.
—Σϋ*1<ύάκνη} έξεφώνησεν ή μήτηρ μου. Αιΐ! 

Δέν πιστεύω οτι ό υιός μου έπραξέ ποτέ τοιοϋ- 
τον ποταπόν πράγμα I Άν πράγμ.ατι σύ επραξες 
τούτο, σηκώθητι άμέσως και πήγαινε εΐς τήν 
γραίαν καί είπε της πόσον λυπεϊσαι δΓ αύτό ! 
Έντρέπομαι, ’Ιωάννη, διά σέ. Ετοιμάσου, εί
ναι καιρός διά τό σχολεϊον, καθ’ οδόν δε ήμπο- 
ρεΐς νά σταθής εΐς τήν καλύβην τής γραίας και 
νά τής ζητήσης συγχώρησιν.

Έσηκώθην μέ τήν άπόφασίν νά πράξω δ,τι ή 
μήτηρ μου μέ διέταξε καί διευθύνθην κατ’ ευ
θείαν <ίς τής γραίας τήν καλύβην. Έκτύπησα 
τήν θύραν τρέμων έξ εντροπής, καί όταν ήκουσα 
τήν ασθενή φωνήν της νά ειπη, «εϊσε^Ζάε,» ή- 
νοιξα τήν θύραν και εισήλθον, Ή γραία Άννα 
έκάθητο εις μίαν έ'δραν τυλιγμένη εΐς έν σάλιον, 
έγώ δε, χωρίς νά τήν καλημερίσω, επήγα κατ’ 
εύθεϊαν εΐς αύτήν καί γονατίσας πλησίον της, καί 
λαβών τήν ψύχραν χεϊρά της, ειπον με λυγμούς, 
«Συγχώρησόν μοι, κυρούλα, διότι, έγώ έσπασα 
τό γυαλί τοϋ παραθύρου σου, πιστεύω δέ, οτι
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isu θά (ΛοΙ έγχ.βλ'λε ποσώς διά τούτο, άν [ΐή άνε- 
γίυωσκο» το εδάφιου, το όποιου ήτο εις τό χαρτί, 

, τό κολληθέν είς τό σπασθέν γυαλιού! Ποιος τό έ- 
κόλλησεν έκεϊ, κυρουλα ;

— Σέ συγχωρώ έκ καρδίκς, τέκνου ριου, ειπεν 
•ί) γραϊα, δακούουσα, άλλά πρέπει νά γνώριζες, 
οτι τό κακόν δέν σονίσταται εις τό θραυσθέυ γυ
αλί, άλλ’ εις τήν καρδίαν Ικείνου,όστις τό έσπασε.

— Τό γνωρίζω τώρα, κυροϋλα, δ'τι άν ή καρ
διά ριου δέν ήτο πονηρά, δέν θά έπραττον πονη
ρά πράγριατα, χωρίς νά συλλογιοθώ τόν θεόν.

— "Αχ, έπρόσθεσεν ή γραία, άν ή καρδία ή- 
ναι ορθή, όλαι αί πράξεις θά ήναι όρθαϊ επίσης. 
"Οθεν σε συμβουλεύω νά ζητήοης παρά Θεοϋ νά 
μεταβάλν) τήν καρδίαν σου, νά κάμη αυτήν ορ
θήν καί τότε ολα τά άλλα θά έχουν καλώς.

— Θά το κάμω, κυροΰλα, καί σέ ευχαριστώ 
διά τήν συγχώρησιν καί τήν καλήν συμβουλήν 
σου. Ταϋτα είπών άνεχώρησα ανακουφισμένος.Τό 
εσπέρας μετά τόν δείπνου, ό πατήρ άνέγνωσε τό 
ώραΐον εκείνο εδάφιου, «Ό Θεός τόσον ήγάπησε 
τόν κόσμον, ώστε έδωκε τόν υιόν αΰτοϋ τόν Μονο
γενή, ώστε πας ό πιστεύων εις αυτόν νά μή χά
νεται, άλλά νά έ'χη ζωήν αιώνιον.» εγώ δέ καλο- 
νυκτίσας τούς γονείς μου μετέβην είς τό δωμώτιόν 
μου καϊ γονατίσας προσευχήθην είς τόν Θεόν νά 
μοί δώση νέαν καρδίαν, αυτός δ’ είσήκουσε τής 
δεήσεώς μου, καί ε“κτοτε έγεινα εύτυχέστερον 
παιδίον, καί μέχρι τοϋδε δέν έπαυσα νά ενθυμού
μαι τό £ητόν, «Ό Θεός μέ βλέπει,» καί οΰτως 
έσώθην άπο πολλάς αμαρτίας, είς τάς οποίας άλ
λως θά έπιπτον.

Τήν γραίαν "Ανναν έπεσκέφθην εκτοτε πολλά- 
κις καί εύχαριστούμην νά άκούω αυτήν ομιλούσαν 
περί τής άγαθοτητος τοΰ θεού, 5σω δε περισσό
τερον έμώνθανον περί αΰτοϋ, τόσον περισσότερον 
τόν ήγάπων, και τώρα δέ εΐς τά γηρατεΐα μου 
άγαπώ αυτόν περισσότερον καί δέν βλέπω τήν 
ώραν, καθ’ ήν θά μέ καλεση νά υπάγω νά τφ 
προσφέρω τήν λατρείαν μου καί τήν αγάπην μου 
είς τον ουρανόν.

Καί τώρα, τέκνα μου, άν θέλετε νά προφυ- 
λαχθήτε άπό τήν αμαρτίαν, μή λησμονήτε οτι 
ό Θεός σας βλέπει καί σάς ακούει, καί θά σάς 
εύλογή, έάν ύπακούετε είς τό Εύαγγέλιόν του.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1890
Ή πόλις Τόμσπ είναι δ κεντρικός σταθμός τών εξόριστων, 

ϊχει δέ φυλακήν χωρούσαν 765 πρόσωπα, ά.ιαλογιζομίνων δι’ 
έκαστον ατομον 4, 8)00 κυβικών μέτρων άέρος. Ή φυλακή 
αυτή διαιρείται εΐς δύο μέρη καί εις μέν τό μεγαλείτερόν ίν- 
διαιτώνταΐ αί ΰγιεΐΐ, 490 τον αριθμόν, είς δέ το μικρότερου, 
275 οίάσθενεις.

Άλλ* δ άριθ. των εξόριστων, οίτινες έφθασαν είς Τόρσκ τό 
1886 ήτα 16,184, έ; ών μόνον 14,886 μετεφέρθησαν εΐςάλλα 
μέρη οί δέ λοιποί έμειναν εν Τόμσκ, έν τή Ιν λόγω φυλακή ! !

Τό 1887 εφθασαν έκεΓ 14,274, τό 1887 15,074 καί το 
1883 μέχρι Σεπτεμβρίου ύπέρ τούς 12,000. Έκ τοΰ άλικου 
τούτου αριθμόν μόνον 34,000 μετεφέρθησαν εις το ενδότερον 
τής χώρας, ο! δέ λοιποί έμειναν εΐς Τόμοκ,

Τό 1886 δ μέσος αριθμός τών καθ’ έκάστην ερχομένων είς 
Τόμσκ ήτο 1300 περίπου, το 1887, 2700 καί τό 1888,300(jr

Ό'μέσος αριθμός τών καθ’ ημέραν ασθενών ήτο τό 1886, 
394, τό 1887, 512 καί τό 1888, 496, οί περισσότεροι δέ 
τούτων ϊπαθον έκ τυφοειδούς πυρετοί. Ή έπίσημος έκθε- 
σις λίγοι δτι δι’ ίλλιιψιν χώρου εκατοντάδες κλινών μέ α. 
σθενείς πάσχοντας εκ σπουδαίων νοσημάτων ησαν έκτεθε<- 
μέναι είς τό ύπαιθρον, ενώ το θερμόμετρου εδείκνυε 45 Vs 
βαθμούς Φαρενχάϊτ, δηλ, 12Vj άνω τον βαθμού, όπου τό -ί- 
βωρ γίνεται πάγος [ Τούτον ένεκα ή θνησιμότης ητο τρο
μερά. Μόνον έκ τών φυλακών τού Τόμσκ αποθνήσκουν κατ’ 
ίτος ύπέρ τούς 400 φυλακισμένους ! Είναι καιρός νομίζομεν 
ή Κυβέρνησις τής 'Ρωσσίας νά στρέψη τήν προσοχήν της εΐς 
τάς βαρβαρότητας ταύτας καί να έξοδευη τά χρήματά της προς 
περίθάλψιν τών δυστυχών έκείνων, και ονχΐ είς δώρα συνι· 
στάμενα είς αμφια καί κώδωνας εκκλησιών 1

— Γάλα συμπε πυκνωμένου. Ή Ελβετία εξάγει κατ' 
έτος περί τάς 500,000 κιβωτίων, έκαστον τών όποιων περιέ
χει 48 τενεκέδες σνμπεπυπνωμένου γάλακτος, ίπερ είναι τό 
προϊόν 15,000 αγελάδων, άνηκουσών εΐς 250 χωρία, αποφέρει 
δέ τό οΰτω παρασκευαζόμενου γάλα 24,000,000 φραγ ί 'Εκ 
τής αυτής χώρας εξάγεται κατ’ έτος τυρός αξίας 30,400,000 
φρ. Καί ίμω; ή 'Ελβετία είναι όρεινή καί πτωχή χώρα!

— ΟίκιακαΙ χρήσεις αμμωνίας. Όλίγαι σταγό
νες αμμωνίας εις χλυαρόν ύδωρ μαία κώνον σι καί καθαρίζουσι 
τό δέρμα.

—Ή πτητική αμμωνία όσφραινομένη ανακουφίζει πολλά- 
κις σφιδρόν πονοκέφαλον.

—"ίσοι 1*ίρη Αμμωνίας καί τερεβινθίνης εξαλείφονσι 
στίγματα χρώματος έπί τών φορεμάτων, καί όταν ακόμη τό 
χρώμα έγένε το ξηρόν.

—Φλανίλλαι καί έν γίνει μάλλινα υφάσματα έμβαπτόμε- 
να εις κάδον ΰδατος περιέχοντας εν κοχλιάριον τής τραπέζης 
αμμωνίαν καί ολίγον σάπωνα, καί τριβώμενα οσον τό δυνα
τόν όλιγώτερον, καθίστανται λευκά καί καθαρά χωρίς να 
ζαρώσουν.

—dEv «οχλιάριον τοΰ γλυκόν αμμωνίας και ίίν ΰδατος 
καθαρίζουν χρυσά ή αργυρά τζουβαϊρικά.

—"Εν ή δύο κοχλιάρια της τραπέζης αμμωνίας εΐς ενα κάδον 
ΰδατος καθαρίζει τά ύαλιά τών παραθύρων ανευ σάπωνος.

— Τό ΰψηλότερου κωδωνοστασίου τοΐ> κόσμου. 
Είναι τό του νέου Μητροπολιτικοϋ Ναοΰ τής Οΰλμης έν 
Γερμανία, άποπερατωθέν τήν 30 ’Ιουνίου 1890 καί άρχισαν 
τήν 30 ’Ιουνίου 1337 ήτοι έντός 553 έτών, αλλ* ουχί κατά 
συνέχειαν, διότι μετά 130 έτών έργασίαν τό έργον διεκόπη 
ένεκα τής Άναμορφώσεως μέχρι τοΰ 1844, ώστε τό ίλονίργον 
ίχρειάσθη 176 έτη.
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Τρομερά άλήθεε*.
—*0 Σιβηρία είναι χώρα απέραντος παγετώδης τό,πλεΐστον 

τοΰ έτους και χρησιμεύει ώς τόπος έξορίας Βιά τούς πολιτι
κούς κυρίως καί άλλους βαρυποίνους καταδίκους.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΛΤΙΙΣΕΙΧ.

1. Ποΰ λέγεται περί τοΰ άγριου βοος ώς ισχυρού ’,
2. Ποΰ ώς κερασίζοντες διά των κεράτων του ;
3. Ποΰ ώς ερχομένου ώς θυσία ;

Συνδρομή « Παιδικών διηγημάτων,» 8 κατ έτο^, &ν ' Ελλάδι 4ο λεπτ. εν τφ ’Ε^ωτερικφ 60 λεπτ· 
Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΒΧΤΗ ΚΟΝϊΤΑΝΤΙΝΙΑΟΤ 1890.—2291,


