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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ ΛΥ-ΙΝ

Αιά την δευτεραν ’.άλγεβρα.

4 | (α8_β2)γδ + (γ2_£δ)αβ|2+[(α»-β*) 
(γ2—δ2) — 4 αβγδ ]2.

ζ/ιά τή>’ τρίτην. Γεωμετρία.

Έκ τού πρός την βάσιν ΒΓ ισοσκελούς τρι
γώνου ΒΑΓ αντιστοιχούντο; ύψους ν και έκ της 
άκτϊνος ρ τού έγγεγραμμένου κύκλου εύρεϊν τάς 
πλευράς τού τριγώνου, το εμβαδόν αυτού και την 
ακτίνα τού περιγεγραμμένου κύκλου.

ζ/ιά τήν τετάρτην. Φυβική καί γεωμετρία.

Σφαίρα έκ μολύβδου, ούτινος ή πυκνότης είναι 
*=11,35, χρησιμεύει πρός έρματισμόν έτέρας 
έκ φλιού σφαίρας, ης ή άκτίς είναι ρ=0π,05. 
Ζητείται ή άκνις τής πρώτης σφαίρας ϊνα το 
σύστημα των δύο σφαιρών δλοκλήρως έμβεβα- 
πτισμένων έν τφ ΰδατι διατελη έν ισορροπία έν 
τω ύγρω. Ή πυκνότης τού φλιού είναι II' =0,2 4.

ζ/ιά τήν τετάρτην. Τριγωνομετρία.

Νά δειχθη δτι είναι:

3Α „ A . , Αημ-^- = 3ημ -g----- 4ημ3

■ ·.

.'X- ζ · ··.

ΛΓΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ. ΠΡΟΗΓΟΪΜΕΝΩ. ΦΤΛΛΑΔΙΩ.
ΔΗΜΟΣΙΕΓΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Λοά τήν Ιί' τοΰ Γυμ.νασ£ου.

Λύσις. Άζ άχθώσιν αί εύθεϊαι ΔΓ, ΔΑ, ΑΒ', ΓΒ1, ΔΒ'.

Αί εύθεϊαι ΔΓ, ΑΒ είναι παράλληλοι διότι άμφότεραι 

είναι κάτετοι επί την πλευράν ΑΒ. Ωσαύτως παράλληλοι 

είναι καί αί έπί την πλευράν ΒΓ κάθετοι ΛΑ, ΓΒ”. Τό 

σχήμα ΑΔΓΒ' είναι τούτου ένεκα παραλληλόγραμμον καί 

επομένως ή διαγώνιος ΔΒ' διέρχεται διά τού μέσου τής 

έτέρας διαγώνιου ΑΓ. Τά τρία λοιπόν σημεία Β’,Ζ, Δ 

έπί τής αυτής κεΐνται ευθείας.

Λεά τήν Γ' τοΰ Γυμνασίου.
Αύΰι?. Έστωσαν Ο τό κεντρον τού περιγεγραμμένου 

κύκλου καί Δ τό σημεϊον τής τομής των ύψών. Άχθεισών 
των άκτίνων AO, ΒΟ, ΓΟ καί των έπί τάς πλευράς ΒΓ, 
ΑΓ, ΑΒ καθέτων ΟΑ', OB', ΟΓ, εύρίσκομεν

Ε = ΒΟΓ 4- ΓΟΑ 4- ΛΟΒ
$ Ε = —. ΟΑ'4- 4- θΒ’ + ΟΓ'.

Κατά τό προηγούμενον όμως θεώρημα είναι
ΑΔ ή α'=2(ΟΑ'), ΒΔ η β'=2(ΟΒ'), ΓΔ ή γ'=2(ΟΓ') 

καί επομένως: Ε=-^-(αα’4- ββ'4- γγ).

« Περιοδικήν τών Μαθητών. »

Ώς μύρον άποπνέον 
έκ τών καλών άνθέων. 
ώς πτηόις τών ύρνΐΟων, 
ώς μόμα τών πτηνών. 
Ώς ότάχυς Οίτου βρίΟων, 
ούτω τερπνόν, ώραϊον, 
εντρύφημα κοινόν, 
εις πάντας ποθητόν, 
προκύπτει καί τό νέον

Κ. Α. Διαλε^ιςμας

ΊΓοος φίλοι ς άναγνώσταες!

πρώτον παρερχόμενοι πρό ύμών χαιρετίζομεν ύμάς μετ’ άκρας χαράς 
πεποιΒότες δτι διά τού πνευματικού χαιρετισμού τούτου έξεγείρομεν 
Αγάπην προς ημάς και προς τό άποστελλόμενον Περιοδικόν, οι’ού 
έπικοινωνοΰμεν πρός άλλήλους άδελφικώτατα και διαπέμπομεν πάσαν 
πνευιιατικην εργασίαν πρός κοινήν επικουρίαν έπί την πραγμάτωσιν

τού ιίθικού Αγαθού. Ή πρός Λμάς και τό Περιοδικόν ύμετέρα αγάπη πηγάζει βε
βαίως ούχι μόνον έκ τού ιίθικού άγαθοϋ άλλα και έκ τοΰ πνευματικού συμφέροντος 
πάντων τών παιδευομένων.

Πας άνθρωπος μικρόκοσμον δλον άποτελών καί ένεκα τίνος γεννάται καί πρός 
σκοπόν τινα τείνει διά παντός τού βίου καί κατά τούτο διαφέρει τών άλογων δντων, 
τά όποια ούτε τίιν Αρχήν έοευνώσιν ούτε μετά σκοπού βαίνονσιν έν τώ βίω Δια- 
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2 Περιοδικόν τών Μαθητών

φέρων τούτων ό άνθρωπος χαράσσει κανόνα τού βίου, καθ’ ον οφείλει Απαρεγκλί- 
τως νά οιάγη, έχων οϋτω χαρακτήρα, άλλως Αποβαίνει Αχαρακτήριστος καί κατά τήν 
μορφήν μόνον διαφέρει τών Αλόγων οντοιν. Καί οί μαθηταί, ώς όντα λογικά και ανε
πτυγμένα μάλιστα, χαράσσουσι τήν έν τώ βίω πορείαν, όρίζουσι τέρμα τής όλης 
πνευματικής δράσεως καί περί τούτο ώς περί πολικόν Αστέρα στρέφονται. '(.) τών 
μαθητών σκοπός είνε ή τού πνεύματος άνάπτυξις καί κατ' άνθρωπον τελείωσις και 
ή. έπίρρωσις τών σωματικών δυνάμεων, ϊνα ουτοις Αποτελεσθή ό παρά τοϊς προγό- 
νοις ϊιμών λεγόμενος καλόςκάγαθός.

Ή πλήρωσις τού σκοπού τούτου επιδιώκεται Υπό τών καλών γονέων και ΰπό τής 
καλής πολιτείας διά τών σχολείων, έν οίς πρέπει νά μορφώται και τελειώται ό άν
θρωπος πνευματικώς καί σωματικώς, τούτο θέλομεν επιδίωξη καί ήμεϊς διά τού πε
ριοδικού έπικουροϋντες Αδελφικώς προς παν καλόν καί Αγαόόν.

Καί τούτο μέν δύναται νά ρηθή γενικώς περί πάντων πάσης έθνικότητος μαθη
τών. παρ' ήμϊν όμως νπάρχουσι μεγαλείτερα καθήκοντα κατά λόγον τής κληροδο- 
τηθείσης ήμϊν παρά τών ενδόξων ήμετέρων προγόνων μεγάλης καί υπέροχου δό- 
ξης, ής ή αίγλη κατέστησε σκοτεινά τά έργα πάντων τών άλλων. "Όσον μεγάλη ή 
κληρονομιά τόσον μεγάλαι καί αί Υποχρεώσεις, όσον ύπερέχοντες οί πρόγονοι τόσον 
μεγαλείτερον τό έπί τών Απογόνων καταλειπόμενον φορτίον. Ήμεϊς Απόγονοι τρισεν- 
δόξων προγόνων καί έν τη πνευματική Αναπτύξει καί έν τή σωματική τελειότητι 
έχομεν έπί τών ώμων ϊιμών φορτίον βαρύτατον. τό όποιον δυνάμεθα νά καταστήσοι- 
μεν κουφότατον μόνον έάν δειχθώμεν εφάμιλλοι εκείνων. Ό "Όμηρος, ό Σοφοκλής, 
ό Θουκυδίδης, ό Ξενοφών, ό Πλάτων.ό ’Αριστοτέλης καί πάσα ή πληθύς τών Ανδρών 
εκείνων τελείων τώ πνεύματι- ή Σαλαμίς, αΐ Θερμοπύλαι, τά Ψαρά, αί ΓΙλαταιαί, τό 
Δερόενάκι, ή 'Αλαμάνα καί τόσοι άλλοι τόποι οόξης καί Υπεράνθρωπου Ανδρείας- 
ό Λυκούργος, ό Σόλων, ό Περικλής, ό Θεμιστοκλής, ό Λεωνίοας καί οί ήρωες τού 
χίλια οκτακόσια είκοσι έν πάντες άποτελούσι τον φάρον, προς ον οφείλει νάδιευθύνη 
τό Ακάτιον τού βίου του πάς Έλλην μαθητής. 'Ό "Ελλην μαθητής είνε θεματοφύ- 
λαξ δόξης μεγίστης καί τούτην οφείλει νά φυλάξη άμείωτον καί μεγαλειτέραν νά 
παραδώσητοϊς έπιγιγνομένοις. άλλως έξέρχεταιτού προορισμού του, παραβαίνει τόν 
όρισθέντα χαρακτήρα τού βίου.

Οί πρόγονοι ημών είναι οδηγοί τών Ανδρών πάσης έθνικότητος καί δεν δύνανται 
νά είνε ίδικοί μας; ά'πασα ή Ελληνική χώρα καί θάλασσα είνε έστεμμέναι Υπό στε
φάνων δόξης Αμαράντων, πώς λοιπόν θά τολμήσωμεν νά μαράνωμεν ήμεϊς τούτους 
διά τής Απομακρύνσεως Από τών έργων έκείνων ; 'Όταν λέγωμεν δτι εΐμεθα παϊδες 
Ελλήνων όφείλομεν νά Ακολουθώμεν καί τά έργα έκείνων, τήν έκ τού όνόματος 
γεννωμένην δικαίοις έθνικήν Υπερηφανίαν όφείλομεν νά καθιστώμεν κτήμα ϊιμών 
διιι τής εργασίας τής καλής. Έχοντες λοιπόν τά έργα τών προγόνων ϊιμών οδηγόν 
καί γιγνώσκοντες δτι Αντί πόνων πωλούσιν ήμϊν πάντα τά Αγαθά οϊ θεοί, κατά τινα 
άρχαιαν ρήσιν, άς έργαζώμεθα Αδιαλείπτως, διότι μακράν τού οκνηρού καί ταπεινού 
μένει ή Αρετή.

Τήν εργασίαν καί τήν Απομίμιισιν τών προγονικών έργων θέλομεν καί ήμεϊς έπι- 
διώξη διά τού περιοδικού νά Αναπτύξωμεν παρά τοϊς φίλοις μαθηταΐς, τοϊς Απογό- 
νοις τών μεγαλώνυμων Ανδρών τής περικλεούς Ελλάδος. Διά τού περιοδικού 
έξεγερθήσεται ή άμιλλα ούχί μόνον έν κύκλω στενώ ενός ΐι δύο σχολείων Αλλ’ έν 
κύκλω εύρυτάτω καί ίσω προς τήν δλην Ελλάδα. "Οσον εύρύτερος ό κύκλος τού 
Αγώνος, τόσον καί οί άθλοι μεγάλοι καί τά άθλα περιζήτητα καί ένδοξα. Ώς έν τή 
’Ολυμπία συνέτρεχον πανταχόθεν νά Αγωνισθώσι καί στεφθώσι ούτω καί έν τώ πε
ριοδική ϊιμών θά Ανοιχθή Αγών μαθητικός πανελλήνιος, πρός δν καλούνται οί "Ελ
ληνες πάσης χώρας. Ήμεϊς μετά χαράς προβαίνομεν εις τήν ϊδρυσιν τού Αγώνος 
τούτου έχοντες συνεργάτης τούς δοκιμωτέρους τών λογιών τά άθλα ώρίσθησαν, οί 
Αγωνοδίκαι πρόθυμοι, οί Αγωνισταί μόνον Αναμένονται καί οντοι είσθε Υμείς, φίλοι 
μαθηταί, ούς διά πάσης θυσίας καλούμεν έπί τόν αγώνα τούτον, ϊνα καταστήσωμεν 
πολιτείαν τών γραμμάτων όντως Ελληνικήν, όντως ζηλωτήν.

Έρρωσθε.
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Ή ήμιολϊα ο Πιλγκρϊν»

ΗΝ 2 Φεβρουάριου 1873, ή ημιολία 
Πιλγκρϊν έπλεε μεταξύ τής 43° 57 
κατά πλάτος νότιον καί της 163° 

19' κατά μήκος δυτικόν ώς προς τό μεσημ
βρινόν της Γκρίνιτς.

Τό πλοϊον τούτο, 400 τόνων χωρητικότητος, 
κατεσκευασμένον διά τάς μεγάλας αλιείας τών 
νοτίων θαλασσών, άνηκεν εις τόν Ίωάννην Γου- 
λιέλμον Βελντόν, πλούσιον έξοπλιστην Καλλι- 
φόρνιον· ή δέ διευθυνσίς του άπό πολλών ετών 
είχεν ανατεθεί εις τόν πλοίαρχον Ίλ.

Τό Πιλγκρϊν ητο τό μικρότατον άλλά καί

τό κάλλιστον έκ τών πλοίων τού στόλου, τόν 
όποιον ό Ιωάννης Βελντόν έστελλε κατ’ έτος 
πρός αλιείαν πέραν τού Βεριγγείου πορθμού με - 
γρι τών βορείων θαλασσών καί άπο τών παρα
λίων τής Τασμανίας ή άπο τού ακρωτηρίου τού 
Όρν, τής εσχατιάς τής Αμερικής, μέχρι τού 
Άνταρκτικού Ωκεανού.Ήτο ταχύπλουν, τά δέ 
εύστροφα ιστία του τώ έπέτρεπον νά προχωρήση 
μετ’ όλίγοιν ναυτών πρός τους αδιαπέραστους 
παγετώνας τού νοτίου ημισφαιρίου. Ό πλοίαρ
χος Ίλ έγνώριζε νά ξεμπερόενηται, όπως έλε- 
γον οί ναύταί του, άπο τούς πάγους τουτους 
οϊτινες κατά τό θέρος πλέουσι πλαγίως τής Νέας 
Ζηλανδίας, η τού ακρωτηρίου τής Καλής Έλ-
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πιδος ύπό πλάτος πολύ κατώτερον εκείνου είς 
τό όποιον εύρίσκονται οί πάγοι εις τάς βορείους 
θαλζσσας τής σφαίρας κατά τόν αυτόν χρόνον. 
Εινε άληθές ότι πρόκειται περί ύποβρυχίων πα
γετώνων, μικρών διαστάσεων, συντριβόμενων έκ 
τών επικρούσεων καί καταβιβρωσκομένων ύπό 
τών θερμών ύδάτων, καί τών όποιων οί πλεϊ- 
στοι διαλύονται εις τόν Ειρηνικόν ή τόν Ατλαν
τικόν ’Ωκεανόν.’Γπό τάς διαταγάςτοϋ πλοιάρ 
χου ‘Ιλ, ναυτικού έμπειρου καί σκοπευτού έκ 
τών έπιδεξιωτάτων τού στολίσκου τό πλήρωμα, 
του ΙΙιλγκρίν συνέκειτο έκ πέντε άνδρών καί 
ένός δοκίμου. Ησαν ολίγοι βεβαίως διά την αλι
είαν τής φαλαίνης, ήτις απαιτεί πολλούς άν- 
δρας, τούς μεν διά τήν κίνησιν τών λέμβων τής 
προσβολής, τους δέ διά τήν έκδοράν τών συλ- 
λαμβανομένων καί θερμών ακόμη ζώων. Άλλ" 
ό Ιωάννης Γουλιέλμος Βελντόν χάριν οικονομίας 
προσελάμβανεν εις τόν "Αγιον Φραγκίσκον τό 
διά τήν κίνησιν τού πλοίου κατά τόν διαπλουν
άναγκαϊον προσωπικόν. Έν τή Νέα δέ Ζηλαν
δία ύπήρχον φαλαινοθηρευταί έπιδεξιώτατοι 
και ναϋται πάσης έθνικότητος, λειποτάκται ώς 
έπί το πλείστον, ιδίως δέ κατά τήν έποχήν 
τής άλιείας προσήρχοντο έκεί, ένθα τούς έμί- 
σθουν οι έςοπλισταί, έφ’ όσον χρόνον διήρκει ή 
αλιευτική περίοδος κβρδίζοντες οΰτω τόν ύπό- 
λοιπον χρόνον. Ούτως επραξαν καί διά τό 
ΙΙιλγκρίν.

Ή ημιολία πρώτην ήδη φοράν άνεχώρει έκ 
τών θαλασσών τής άλιείας μέ τό φορτίον ούχί 
πλήρες έξ έλαίου καί όδόντων φαλαίνης κα
τεργασμένων καί μη. Κατά τήν έποχήν ταύ- 
την τά φαλαινοειδή ύπερβολικώς καταδιωκό- 
μενα ήσαν σπανιώτατα Ή φαλαινα ή γνήσια 
έν τώ βορείοι Ώκεανώ καί ή μακροπτερύγιος έν 
ταίς νοτίαις θαλασσαις έξηφανίζοντο δσημέραι. 
Οί άλιεΐς όθεν κατ’ άνάγκην ήρκούντο εις τήν 
άλιείαν τής «πτερωτής φαλαίνης», γιγαντιαίου 
θηλαστικού, ής ή Θήρα δεν είνε άπηλλαγμένη 
κινδύνων

Εις τήν αλιείαν δέ ταύτην ήρκέσθη καί ό 
πλοίαρχος "Ιλ. Άλλ’ εις τό προσεχές ταζείδιον 
του έσκόπει να προχωρήση εις βορειότερου πλά
τος, καί άν ή ανάγκη τό έκάλει μέχρι τών 
γαιών τού Κλαρί καί Άντέλι, ών ή ανακάλυ
ψες αμφισβητούμενη ύπό τού’Αμερικανού Ούίλκ. 
οφείλεται άνζμφιλλέκτως εις τόν ένδοξον κυ
βερνήτην τής 'Αβτρολάβηζ καί τού Ζηλωτον, 
εις τόν Γάλλον Δήμον τής Ήρβίλλης. Έν μια 
λέξει ή αλιεία δέν ύπήρξεν διόλου ευνοϊκή διά 
τό ΙΙιλγκρίν. Κατά τάς άρχάς τού ’Ιανουάριου, 
τούτ’ ε'στι κατά τά μέσα τού θέρους τών νο
τίων χωρών, αν καί ή εποχή καθ’ ήν έπανα- 
κάμπτουσιν εις τά ίδια δέν είχεν ακόμη ε'λθει, 
ϋ πλοίαρχος Ίλ ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη 

τάς χώρας τής άλιείας. Τό έπικουρικόν πλήρω
μα — σωρεία άθλιων δντων — έξήτηβε παρά 
τού πλοίαρχου του λογαριαβμόν, καί άπεφάσισε 
νά άποχωρήστρ.

Το ΙΙιλγκρίν παρέκαμψε τό νοτιοανατολικόν 
ακρωτήριου παρά τάς άκτάς τής Νέας Ζηλαν
δίας τήν 1 5ην Ιανουάριου. Έφθασεν είς Βαϋ- 
τεμάταν, λιμένα τού Όκλάν , κείμενον είς τό 
βάθος τού Σουρακίου κόλπου, είς τήν ανατολι
κήν πλευράν βορείου νήσου, ε’νθα άπεβίβασε 
τούς διά τήν άλιείαν έν Νέα Ζηλανδία μισθω- 
θέντας ναύτας.

Τό πλήρωμα ήτο δυσηρεστημένον ε’λειπον 
τούλάχιστον 200 βαρέλια έλαίου είς τό φορτίον 
τού ΙΙιλγκρίν- ποτέ δέν άπέτυχον ούτως- ό πλοί
αρχος Ίλ έπανήρχετο μέ τήν στενοχώριαν τήν 
όποιαν δοκιμάζει κυνηγός πρώτην ήδη φοράν 
επανερχόμενος άπρακτος. Ή τόσον υπέρμετρος 
φιλαυτία του διεκυβεύετο νύν καί κατ’ ούδένα 
λόγον συνεχώρει τούς άθλιους τούτους ναύτας, 
τούς έκ τής Νέας Ζηλανδίας προσληφθέντας, 
τών όποιων ή άπείθεια έτάραξε τά άποτελέ- 
σματα τής άλιείας.

ΙΙροσεπαθησε νά έκμισθώση είς τό Όκλάν 
νέον πλήρωμα πρός άλιείαν άλλ’ όλοι οί δια
θέσιμοι ναύται έπεβιβασθησαν επί τών άλλων 
φαλαινοθηρευτικών πλοίων Ήναγκάσθη λοιπόν 
νά έγκαταλείψη καί τήν ιδέαν ταύτην, ;ά συμ
πληρώσω δηλ τό φορτίον τού πλοίου του. Ό 
πλοίαρχος "Ιλ ήτοιμαζετο δριστιχώς νά άνα- 
χωρήσγι έκ τού Όκλάν όταν τώ έγένετο αϊτη- 
σίς τις πρός ήν ούδέν ήδύνατο νά άντείπη.

Ή Κ“ Βελντόν, σύζυγος τού έξοπλιστού τού 
ΙΙιλγκρίν, ό νεαρός της υιός Ιάκωβος, ήλικίας 
πεντε έτών καί είς συγγενής των ονομαζόμενος 
συνήθως Κυρ-Βενέδικτος διέτριβον τότε είς τό 
Όκλάν. Ό ’Ιωάννης Βελντόν , τόν όποιον αί 
εμπορικά-, του άσχολίαι ήνάγκαζον ένίοτε νά 
έπισκέπτηται τήν Νέαν Ζηλανδίαν ε’λαβε καί 
τούς τρεις μεθ’ εαυτού έλπίζων νά τούς έπα- 
ναφέρτ, είς τόν Άγιον Φραγκίσκον.
• - Άλλ’ ένώ εμελλον νά άναχωρήσωσιν ό μι
κρός Ιάκωβος ήσθένησε σοβαρώς. Ό πατήρ 
ήναγκάσθη νά τούς άφήση είς τό Όκλάν, διότι 
τον έκάλουν έμπορικαί ύποθέσεις άλλαχόσε. 
Τρεις μήνες χωρισμού, μακροί, οίτευε^ ί>χηρξαι> 
δυσάρεστοι διά τήν κ. Βελντόν. Έν τουτοις ό 
μικρός της υιός άνέλαβε καί ήδύνατο νά ταζει- 
δεύση έν τή θαλάσση, όταν άνηγγέλθη τή Κ" 
Βελντόν ή άφιξις τού ΙΙιλγκρίν. Ίνα έπιστρέψγ, 
κατά τήν έποχήν ταύτην είς τόν Άγιον Φραγ
κίσκον ώφειλε νά ζητήση εις τήν Αυστραλίαν 
πλοϊον έκ τών τής ύπερωκεανείου εταιρείας « ό 
Xpveovg Λ ίων » άτινα συνδέουσι τήν Μελ- 
βούρδην καί τόν ’Ισθμόν τού Παναμά διά τού 
Παπαετιο. Έπειτα φθάνουσα είς τό Ιΐαναμά 

έπρεπε νά περιμένη τήν άναχώρησιν τού άμε- 
οικανικού άτμοπλοίου τού διά τήν συγκοινω
νίαν μεταξύ τού Ισθμού καί τής Καλλιφορνίας 
προωρισμένου. Όθεν βραδύτητες άποβιβάσεως. 
έπιβιβάσεωε, πάντοτε δυσάρεστοι διά γυναίκα 
καί παιδία. Δέν έδισταζε νά ζητήση ϊνα ό 
πλοίαρχος Ίλ δδηγήση διά τού Πιλγκρϊν είς 
τόν άγιον Φραγκίσκον αυτήν τόν υιόν της τον 
Κυρ-Βενέδικτον και -.ήν Νανάν, γραίαν μαύρην 
ήτις τούς ύπηρέτει άπο παιδικής ήλικίας.

Τρεις χιλιάδες λεύγαι Οαλάσσιαι έπί ιστιο
φόρου πλοίου! Το 
πλοϊον τού πλοι · 
αρχου Ίλ ήτο κα
θαρόν. Ή έποχή 
καί ό καιρός ήσαν 
έξαίσιοι καί έκ 
τών δύο μερών 
τού ’Ισημερινού . 
Ό πλοίαρχος Ίλ 
μετ’ ευμενείας ά- 
πεδέχθη τήν αϊ- 
τησιν ταύτην τής 
Κ“ζ Βελντόν καί 
παρεχώρησεν αυ
τή τόν θάλαμόν 
του.Έπεθύμειΐνα 
κατά τόν διά
πλουν τούτον οσ- 
τις θά διήρκει 40 
ή καί 50 ημέρας 
ή Κ“ Βελντόν λά- 
βη τάς καλλίτας 
εντυπώσεις έπί 

τού φαλαινοθη - 
ρευτικού πλοίου.

Ήδύνατο λοι
πόν ευκόλως νά 
ταξειδεύσ-/) ή Κ“ 
Βελντόν ύπό τούς 
όρους τούτους καί 
έάν έξαιρέσωμεν 
σταθμόν τινα μι
κρόν έν Βαλπα- 
ραιζό καί 
δέν ήσαν ήναγκασμένοι 
’Αμερικανικήν ακτήν.

Ή Κ“ Βελντόν άλλως τε ήτο γυνή γενναία 
τήν όποιαν δέν έφόβιζεν ή θάλασσα. Τριακον- 
τούτις τήν ηλικίαν, κράσεως ισχυρότατης καί 
έξησκημένη έν τοϊς μακροϊς ταξειδίοις ώς συμ- 
μετέχουσα τών πολλών ταξειδίων τού συζύγου 
της είχε τό θάρρος νά έπιβή καί πλοίου μέ
τριας χωρητικό τητος.

Είνε βέβαιον ότι έγνώριζε τόν πλοίαρχον Ίλ, 
ώς έξαίρετον ναυτικόν , εις δν δ σύζυγός της

:ί έν Χιλή πρός παραλαβήν φορτίου
ν’ άκολουθήσωσι τήν

Ιωάννης Βελντόν ετρεφεν άκραν έμπιστοσύνην. 
Τό ΙΙιλγκρίν δέ ήτο πλοϊον στερεόν, εϋδρομον, 
όνομαστόν είς τόν στόλον τών φαλαινοθηρευτών.

Ό Κυρ-Βενέδικτος, έννοεΐται, ε’μελλε νά τήν 
συνοδεύση. Ό Κυρ-Βενεδίκτος ητο καλός άν
θρωπος. Ήτο πεντηκοντούτης καί όμως ήτο 
άνόητον νά τόν άφίνωσι νά έζέρχηται μόνος. 
Μάκρος μάλλον ή μέγας, στενός μάλλον ή ισ
χνός- τό πρόσωπον οστεώδες έχων τό κρανίου 
χονδρόν καί πυκνότριχον. 
τώ άπεράντφ προσώπω του

Ανεγνώριζέ τις έν 
άξιον επιστήμονα 
μετά χρυσών δι
οπτρών. Ήτο έκ 
τών άβλαβών καί 
άγαθών έκείνων 
άτόμων , άτινα 
αένουσι καθ’ δλην 
τήν ζωήν μεγάλα 
παιδιά καί άπο- 
θνήσκουσι τοιαύ- 
τα άν καί εκα
τοντούτη.

Ό Κυρ-Βενέ
δικτος πάντοτε 
κωλυόμενος άπό 
τούς μακρούς του 
βραχίονας κ α ί 

άπό τάς μακράς 
του κνήμας ητο 
απολύτως άνίκα- 
νος νά ξεμπερδεν- 
ηται καί είς τάς 
κο-.νοτάτας περι
στάσεις τού βίου. 
Άν καί δέν ήτο 
απαιτητικός, ώ 
οχι, ήτο όμως έμ- 
πόδιον καί είς 
τούς άλλους καί 
είς εαυτόν. Αύ- 
τάρκης ύποχ_ω- 
ρών είς πάντα , 
λησμονών καί νά 
πίνη καί νά τρώ- 

γη άν δέν τού ε'φερον τροφήν,άναίσθητος καί είς 
τό ψύχος καί εις τήν θερμότητα. Έφαϊνετο ότι 
άνήκεν μάλλον είς τό ζωϊκόν ή είς τό φυτικόν 
βασίλειον. Άς φαντασθώμεν δενδρον άχρηστον, 
χωρίς καρπούς καί φύλλα,άνίκανον νά τρέφηκαί 
νά σκιαζη, αλλά τό όποιον ε’χει καλήν καρδίαν.

Τοιοΰτος ήτο δ Κυρ-Βενέδικτος- θά ύπηρέ- 
τει ευχαρίστως τούς άλλους άν ήτο ικανός.

Τέλος τόν ήγάπων διά τήν άδυναμίαν του. 
Ή Κ“ Βελντόν τόν έθεώρει ώς τέκνον της ώς 
μεγάλον πρωτότοκον υιόν της ώς αδελφόν τού 
μικρού Ιακώβου.
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’Ανάγκη νά προσθισωμεν ότι ό Κυρ-Βενέδι
κτος <ϊέν ήτο ούτε οκνηρός ούτε άεργος, απεν
αντίας φιλοπονώτατος.

Τό μόνον πάθος όπερ είχε κυριεύσει την ψυ
χήν του ητο ή Φυσική Ίβτορία αύτη τόν 
κατεϊχεν δλοκλήρως.

'Αλλά δύναταί τις νά ειπη ή Φυοικη Ιοτορία;
Διότι γνωρίζετε, ότι ή Φυσική 'Ιστορία πε

ριλαμβάνει την Ζωολογίαν, την Βοτανικήν, την 
Γεωλογίαν καί την 'Ορυκτολογίαν.

Ο Κυρ-Βενέδικτος όμως ουδέ Βοτανολόγος 
ούδέ γεωλόγος ούδέ όρυκτολόγος ήτο.

ΤΗτο τότε άφεύκτως ζωολόγος· άλλά καθ' 
όλην την σημασίαν τής λέξεως ; Κυβιέρος τις 
τοΰ Νέου Κόσμου, διαλύων τό ζώον καί έπα- 
νασυνθέτων τούτο, βαθύς γνώστης, εις έκ τών 
έμπειρων περί την σπουδήν τών τεσσάρων τύ
πων εις οϋς διήρητκι ή επιστήμη αύτη τού 
ζωικού βασιλείου, (σπονδυλωτά, αρθρωτά, μα
λάκια, οστρακόδερμα.)

Έκ τών τεσσάρων τούτων διαιρέσεων τού 
ζωικού βασιλείου δ άφελής άλλ' ακάματος επι
στήμων παρετήρησε τάς διαφόρους κλάσεις, άνε- 
δίφησε τάς τάξεις, τάς οικογένειας, τάς φυλάς, 
τά γένη, τά είδη καί τάς ποικιλίας αΐτινες τά 
ίιακρίνουσιν ;

’°X‘ ,
Παρεόόθη λοιπόν εις την σπουδήν τών σπον- 

δυλωτών ήτοι τών θηλαστικών, τών πτηνών, 
τών έρπετών καί τών ιχθύων ;

Ούδόλως.
Μήπως ετυχον τής προτιμήσεώς του τά μα

λάκια από τών κιφαλοπόδων μέχρι τών μικρο
βίων ' καί ή μαλακιολογια δέν ε'χει τι τό μυ
στηριώδες δΓ αυτόν;

Ούχί βεβαίως.
Ήσαν λοιπόν τά ακτινωτά καί τά έχινό- 

δερμα, οί άκαλήφαι,τά πολύποδα, τά άνθόζωα, 
οί σπόγγοι καί τά έγχυματικά έπί τής σπου
δής τών δποίων είχε καταναλώσει τό ελαιον 
τής λυχνίας του ;

'Ομολογούμε·/ ότι δέν ήσαν ουδέ ταύτα.
Λοιπόν δέν ύπολείπονται ή τά τής ομοταξίας 

τών αρθρωτών. Ευνόητο·/ ότι ταύτα εινε τό άν- 
τικείμενον τών σπουδών του.

Έχομεν όμως ανάγκην διασαφήσεων.
Ό κλάδος ούτος τών αρθρωτών περιέχει εξ 

κλάσεις ήτοι: τά έντομα, τά μαλακόστρακα, τά 
μυριόποδα, τά αραχνοειδή, τά κιρρόποδα καί 
τά δακτυλωτά.

Αλλά δ Κυρ-Βενέδικτος, ΐνα δμιλήσωμεν 
έπιστημονικώς, δέν ήδύνατο νά διακρίνη τόν 
σκώληκα τής γής, την κοινήν /Ιόελλαΐ', τόν 
έχΐνον, τήν οικιακήν άράχνην.

Έντομολόγος απλούς καί ούδέν πλέον.
ΙΙρός τούτο θ’ άπαντήση τις άναμφιβόλως 

ότι εις την εντομολογικήν σημασίαν τής λέξεος 
ή έντομολογία εινε μέρος τών φυσικών επιστη
μών, τό δποϊον περιλαμβάνει τά αρθρωτά.Αλη
θές τούτο καθ’ όλου- άλλ’ ή συνήθεια έγκατέ- 
στησεν εις τήν λέξιν ταύτην ε'ννοιαν στενοτέ 
ραν. Μόνον εις τήν κυριολεκτικήν μελέτην τών 
έντόμων γίγνεται χρήσις τής λέξεως. τουτέστιν 
όλων τών άρθρωτών ζώων τών δποίων τό σώμα 
συνιστάμενον έκ σπονδύλων τεθειμένων τού ενός 
έπί τού άλλου σχηματίζει τρεις διακεκριμένες 
διαιρέσεις ή ΐυτομάς αΐτινες εχουσιν έκατέρωθεν 
τρία ζεύγη ποδών. Εντεύθεν δ- ονομάζονται 
καί έξάποδα.

Λοιπόν, δ Κυρ-Βενέδικτος έπιδοθείς εις τήν 
αποκλειστικήν μελέτην τών έντόμων, κλάσεως 
τών άρθρωτών,ήτο μόνον απλούς ίντομολόγος.

Άλλ’ ϊνα μή άπατηθή τις, εις ταύτην τήν 
κλάσιν τών έντόμων καταλέγουσι δέκα έν δλω 
γένη, ήτοι : τά όρθόπτερα, τά νευοόπτερα, τά 
ύμενόπτερα. τά λεπιδόπτερα, τά ήμίπτερα, τά 
δίπτερα, τά ^ιπιδόπτερα, τά παράσιτα, καί τά 
θυσάνουρα. Εις δέ τά κολεόπτερα 30 χιλιάδες 
γενών είσί γνωστά καί εις τά δίπτερα 60.000. 
Δέν ελλειπουσιν επομένως θέματα πρός σπου
δήν καί ένασχόλησιν καί δμολογούμεν οτι 
ύπαρχουσι τόσα ώστε εινε ικανά αυτά μόνα νά 
άπασχολήσωσιν έ’να άνθρωπον.

Ούτως ή ζωή τού Κυρ-Βενεδίκτου ήτο εν
τελώς καί άποκλειστικώς καθιερωμένη εις τήν 
εντομολογίαν Εις τήν επιστήμην ταύτην άφιέ- 
οωσε τάς ώρας του δλας άνευ έξαιρέσεως καί 
τάς τού ύπνου μάλιστα, διότι ώνειοεύετο πάν
τοτε έξάποδα.

Ήτο αδύνατον νά μέτρηση τις τάς καρφί- 
δας τάς όποιας ε'φερεν έμπεπηγμένας εις τάς 
χειρίδας, εις τά περιλαίμια , εις τό βάθος τού 
πίλου του καί εις τάς ώτίδας τού ένδύματός 
του. Όταν έπανήρχετο έκ τής έξοχής ήτο δο- 
χεϊον τής φυσικής ιστορίας, ήτο πλήρης έσωτε- 
ρικώς καί έξωτερικώς έντόμων, διά καρφίδων 
ύποβασταζομένων.

Καί τώρα δτε εϊπομεν τά πάντα περί τού 
ίδιοτρόπου αυτού ανθρώπου πρέπει νά γνωρί- 
ζωμεν ότι διά τόν πρός τά έντομα έρωτα του 
καί ενθουσιασμόν ήκολούθησε τήν κυρίαν Βελ- 
ντόν εις τήν Νέαν Ζηλανδίαν.

Έκεϊ έπλούτισε τήν συλλογήν του διά σπα- 
νιωτατων έντόμων. Πας τις εννοεί μετά πόσης 
σπουδής έζήτει νά έπανέλθη εις τόν "Αγιον 
Φραγκίσκον ΐνα τοποθέτηση καί κατατάξη τά 
ώραιότατα καί ποικίλα το χρώμα έντομά του 
εις τάς έντομοθήκας έν τφ μουσείφ του.

Κατά τάς τρεις ημέρας τής έν Βαϋτεμάτα 
άναπαύσεως τού Πιλγκρίν ή Κ“ Βελντόν προη- 
τοιμάζετο έν βίο: μή έπιθυμούσα νά βραδύνη 
τόν άπόπλουν καί τή 22 Ιανουάριου έπεβιβά- 

σθησαν άπαντες έπί τού πλοίου. Ό έντομο
λόγος Βενέδικτος έφερε κιβώτιον περιέχον τήν 
συλλογήν τής Νέας Ζηλανδίας τού όποιου αντί 
άδράς τιμής ήσφάλισε τήν έπί τού πλοίου τύ
χην. Μεταξύ δέ τών άλλων έν τή συλλογή 
ταύτη έφερεν είδη τινά κολεοπτέρων σαρκοφά
γων τών δποίων οί οφθαλμοί κεΐνται ύπεράνω 
τής κεφαλής.

Εις τήν Νέαν Ζηλανδίαν τώ συνέστησαν ποτέ 
οί αύτόχθονες άράχνην τινά δηλητηριώδη τής 
όποιας τό δήγμα αποβαίνει θανατηφόρο·/.Άλλ’ 
ή άραχνη μή άνήκουσα εις τήν τών έντόμων 
κλάσιν,άλλά εις τά αραχνοειδή, ήτο ξένη πρός 
τόν έντομολόγον, επομένως δ Κυρ-Βενέδικτος 
τήν περιεφρόνησε.

Κατά τόν άπόπλουν, όταν ή Κυρία Βελντόν 
καί οί συνταξειδιώται ήσαν έπί τού καταστρώ
ματος δπλοίαρχος’Ιλ πλησιάσας αυτήν τή είπεν

— Εϊμεθα σύμφωνοι Κυρία, ότι είσθε μόνη 
ύπεύθυνος διά τό ταξείδιον τούτο ;

— Διατί μοί κάμνετε τήν παρατήρησιν ταύ
την κύριε Ίλ ;

— Διότι δέν έλαβον διατκγάς άπό τόν σύ
ζυγόν σας περί τούτου καί διότι ή ημιολία δέν 
παρέχει τάς εγγυήσεις άτμοπλοίου μετακομι- 
στικού ειδικού διά τήν μεταφοράν επιβατών.

— ‘Εάν δ σύζυγός μου ήτο έδώ, νομίζετε, κύ
ριε Ίλ, ότι θα έδίσταζε νά ταξειδεύση μέ τό 

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ

Μια χήρα μάνα, .έρημη 'ς τόν κόσμο πεταμένη, 
λυωμένη μέσ’ ’ς τά βάσανα, στεγνή καί στραγγισμένη 
μέ μαλλιασμένη τήν καρδιά ’ς αύτό τόν κόσμο ζοϋάε, 
μέ καρδιοχτύπια άδιάκοπα τήν τύχη της θρηνούσε. 
Μά είχε, μιά παρηγοριά τής δυστυχίας λουλούδι· 
είχε παιδάκι ώμοοφο, ξανθό σαν άγγελοϋδι... 
Γι’ αύιό έξενοδούλευε , γι’ αϋτό ι^υχοπονούσε, 
τό τάϊζε αρχοντικά, κ-έκείνη ας πεινούσε. 
Καλοντυμένο ’ς τό σχόλιό τό έστελνεν ή μαύρη, 
κ' έλπίδαις είχε άπ’ αύτό τίιν εύτυχιά της ναύρη.

•ίτ-ί
Μιά ’μέρα όμως θλιβερή τό φέρνουν χτυπημένο 
τό άγγελοΰδί της αύτό κ' αΐματοβουτημένο 1 
Είς τό σχόλιό τό χτύπησε παιδί ξελογιασμένο 
μέ πέτρα καί τό άφησε ξερό καί μαραμένο !
Τό εϊδ* ή μάνα ή έρημη κΓ άπ’ τήν τρομάρα 'χάθη, 
λιγώθηκε, σωριάστηκε κΓ άμέσως έξεράθη.

·6--8>
Ό ! μή πειοάξμς το παιδί τής έρημης τής χήρας, 
γιατί ‘ς τά χέρια έπεσε άφωρισμένης μοίρας.
Αγάπα το γιά τό Θεό· ποτέ μή τό πειράξης 
γιατί 'ς τής μάνας τήν καρδιά τό θάνατο Oil Οτάξι,ις.

Αλκιβιάδη·: Σ. Ιολννιδηε

Ιΐιλγκρίν μετά τής συζύγου του καί τού υιού του; 
— Όχι, Κυρία Βελντόν, δέν θά έδίσταζε, 

άπήντησεν δ πλοίαρχος Ίλ, όχι βεβαίως, όπως 
δέν θά έδίσταζον εγώ. Τό ΙΙιλγκρίν εινε πλοϊον 
καλόν — άν καί έκαμε πενιχράν άλιείαν — καί 
είμαι βέβαιος περί τούτου όσον είς ναυτικός εινε 
βέβαιος περί τούπλοίου του. τό όποιον διευθύνει 
άπό πολλών ετών. Σάς είπον δέ τούτο ΐνα μή 
λάβω ούδεμίαν εύθύνην καί σας επαναλαμβάνω 
ότι δέν θά εύ’ρητε είς τό πλοϊον όλην τήν συν- 
ειθισμένην πολυτέλειαν.

— Δέν πρόκειται περί πολυτελείας καθόλου, 
κύριε Ίλ, άπεκρίθη ή Κ“ Βελντόν Τούτο δέν 
μ’ εμποδίζει. Έπειτα παρατηρήσασα στιγμάς 
τινας τον μικρόν της Ιάκωβον τού όποιου έκρά- 
τει τήν χεϊρα, έμπρός, κύριε Ίλ, έμπρός. είπεν.

Αί διαταγαί έδόθησαν πρός πελαγοδρόμησιν· 
τά ιστία άνεπετάσθησαν καί τό Πιλγκρίν έγ- 
καταλεϊψαν τόν κόλπον κατ’ εύθεϊαν διηυθύνθη 
πρός τήν ’Αμερικανικήν άκτήν. Άλλά τρεις 
ημέρας άπό τής άναχωρήσεως πιεζόμενον άπό 
τάς ίσχυράς έξ ανατολών προσβολάς ήναγκά- 
σθη νά χαλαρώση τά ιστία πρός τόν άνεμον. 
Τή 2 Φεβρουάριου εύρίσκετο είς πλάτος ανώ
τερο·/, ένφ έπεθύμει ό πλοίαρχος Ίλ νά πα
ράκαμψη τό άκρωτήριον Όρν ΐνα προσέγγιση 
τάχιον είς την Νέαν ήπειρον.

[Έπεται συνέχεια]
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'Ο αλέκτωρ αποτελεί γένος έν τή τάξει τών 
άλεκτοροειδών καί τΐ) όμογενεία τών Φασια- 
υιόώυ, χαρακτηρίζεται όέ διά τής κ υ ρ β ά σ ε ω ,· 
(λιρί) τής κοσμούοης τήυ κεφαλήν αυτού, και 
έκ τών σαρκίων τών κάτωθεν τού ράμφους. 
Οί άλέκτορες διαφέροι σι κατ' άνάστημα καί 
κατά φυλάς. Τά πτηνά ταΰτα είναι βαρέα, σπά
νιάς ΐπτανται, άλλα βαδίζονσιυ άριστα καί τρέ- 
χουσι μετά μεγίστης ταχύτητας. Τό σταθερόν 
καί ύπερήφανον βήμα αυτού ελέγχει τήν 
ΐσχνν και τό θάρρος. Ή φωνή τού άλέκτορος 
είναι ισχυρά καί σαφής. Φωνεΐ- έν νυκτί και 
έν ημέρα. Όταν φωνή τύπτει τάς πτέρυ
γας, άνυψούται έπΐ τών ποδών και τανύει τόν 
τράχηλον. '11 θήλεια τού άλέκτορος καλείται 
άλεκτορίς, κοινώς ίί ρ υ ι ς και κ ό τ τ α. Α'ύτη 
είναι κατά τό τρίτου μικρότερα τού άλε'κτορος, 
έχει δε κνρβασιυ χαμηλοτέραυ ή εντελώς στε

ρείται τοιαϋτι,ς. 11 ουρά τής άλεκτορίδος είναι 
στρογγυλή άνευ λοφωτών πτερών. II φωνή 
ταύτης είναι άπλούν κάκασμα. Αί έν ελευθε
ρία βιούσαι άλεκτορίδες σχηματίζουσι νεοττιάν 
όμοίαν πρός τήν τών περδίκων, έν δουλεία ό
μως τίκτουσιν οπουδήποτε Γιγνώσκομεν μετά 
ποιας προνοίας ή άλεκτορίς επωάζει τά ώ« αύ 
τής όστις είδε τοιαύτην έπωάζουσαυ υποθέτει 
ότι αντη όρμάται πρός τούτο έξ ελατηρίου τί
νος νοητικού' αλλά τούτο δεν αληθεύει, αντη 
υποκύπτει ει’ς όρμέμφυτου διότι ή άλεκτορίς 
επωάζει άδιαφόρως πάντα τά τιθέμενα ταύτη 
ώά, ακόμη και γύψινα και περιποιείται πάν- 
τας τούς έκ τών ώών εκκολάπτομε νους νεοσ
σούς, είτε όμοιάζονσι ταύτη είτε άνήκουσιν εις 
άλλα πτηνά π. χ. εις νήσσας. Ή άλεκτορίς ε
πωάζει 19—21 ημέρας. μετά τόν χρόνον τούτον 
ό νεοσσός ρηγνύει τό κέλυφος τον ώοΰ διά τον 

στερεού άκρου τού ράμφους του. καταφεύγει 
ύπό τάς μητρικάς πτέρυγας, άλέά δύναται νά 
βαδίζη κάλλιστα καί άναζητή μόνος τον τήν 
τροφήν.— Κατά τό χρώμα και τήν καλλονήν 
διαφέρουσιν οί άλέκτορες τών άλεκτορίόων 
ό αλέκτωρ αγαπά κατ' εξοχήν τάς άλεκτορίδας 
τον πρός πάσας δε φέρεται ευμενέστατα' ουδέ
ποτε προσβάλλει πλήττει οϋδεμίαν άλεκτορί- 
δα, πάντοτε όταν εύρη τροφήν, δι ιδιαιτέρας 
φωνής προσκαλει τάς άλεκτορίδας. καί όταν 
προσέλθωσιν όλαι τότε αρχίζει καί αΰτίις νά 
τρώγη. Πρός τούς άντιπάλους του είναι αμεί
λικτος, μόλις παρατηρήση τοιοΰτον, ρίπτεται 
κατ' αυτού, μάχεται μέχρις ού είτε νικήση είτε 
ήττηθή. — 1! έξημέρωσις τού άλέκτορος καί

HUHIiTIOI TOT ΑΑΕΞΑΗΡΟΪ
Ιίαρά τά ύψηλά λείψανα τού Όλυμπιείου 

ίστάμενο: θεώμαι τού Παρθενώνος τήν άμίμη- 
μητον μεγαλειότητα· άπό περιωπής δέ επισκο
πών. καθ’ βλον τόν μακρόν τοΰ κόσμου βίον, 
τους ανθρώπους καί τάς πράξεις αυτών, τής 
μεγαλειότητας ταύτης ενα ευρίσκω αντάξιον, 
τόν ’Αλέξανδρον. 'Οπουδήποτε τής γής, είτε 
έπΐ τών στύλων τών Προπυλαίων στηρίζεται 
είτε έν Λύστραλίγ. δια
τρίβει,ό καλλιτέχνης καί 
ό φιλόκαλος βλέπει όπερ
ά νω τών κορυφών τών 
ύψίστων όρέων αιρόμενου 
έπΐ χρυσής νεφέλης φω
τός τό απαράμιλλου ε’ρ— 
γον τοΰ αρχιτέκτονος 
‘Ικτίνου’ καί άπό οίασ- 
δήποτε οψεως ήθελε ρίψη 
το βλέμμα αυτού έπΐ τών 
άνθρωπίνων πράξεων ό 
δίκαιος ιστορικός, ήθελεν 
ίδη ύψούμενον ύπερανω 
παντός ανθρωπίνου μεγα
λείου περιβεβλημένον ύπό 
χρυσής νεφέλης φωτός τόν
άπαράμιλλον υιόν τοΰ Φιλίππου."Αν λοιπόν δι
καίως ό Παρθένων νομίζεται ό ευπρεπέστατος 
ναός τοΰ καλού, δικαίως ωσαύτως ναοί καλοί 
ίδρύθησαν, ώ; εις θεόν, εις τόν άήττητον 
κατακτητήν λαών πολεμικωτάτων. τον κατα- 
λύσαντα τό μέγιστον τότε κράτος έν τή γή, 
τό Περσικόν.

Έργον ήθελεν είναι χαλεπώτατον μεν δι’ 
έμέ, δυσανάλογον δέ διά τό περιοδικόν ή ανα
γραφή πασών τών πράξεων τοΰ γιγαντοπαλά-

άήττητον

έν τή γή,

τής άλεκτορίδος είναι αρχαιότατη' προήλθεν 
έξ Ινδιών ένθα καί ΐ'ύυ βιοΰσιν άγρια τυιαύτα 
πτηνά. Τό άγριον είδος καλείται Αλέκτωρ 
τής Βαγκίβας: Μεταξύ τών κυριωτέρων 
εΐόώΐ’ τοΰ άλέκτορος «υαφερομευ ά λ έ κ τ ο ρ α 
τ ό υ λ ο φ ω τ ό ν, τού όποιου ή κεφαλή άντί 
κυρβάσεως φέρει πυκνόν λοφίου πτερών ’κί- 
λέκτορα τ ό ν Αιθίοπα καταμέλανα μέ
χρι καί τής κυρβάσεως αυτής. Α λέκτορα 
τόν μ ε τ α ξ ώ δ η. λευκά καί μεταξώδη έχοντα 
πτερά — Αί κυριώτεραι φυλά! τών άλεκτο- 
ροειδών τούτων είναι αί τής Κογχιγχίνης, τής 
Κρεβκερ τής Ούδάι·, τής Φλές, τής Αόργ- 
γιγκ κτλ.

Ν. X- ΛΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ.

μου Μακεδόνος. Έκθέτομεν μόνον ενταύθα τά 
κατά τήν στρατείαν τού 'Αλεξάνδρου εις τούς 
Μαλλούς (*) Ινδούς καί τόν κατά τήν ζλωσιν 
πόλεώς τίνος αυτών κίνδυνον τού ηρωικού βα- 
σιλέως, χάριν τών μαθητών αναγνωστών, εις 
μίμησιν, διδασκόμενων ότι τά μεγαλουργή- 
ματα δέν κατορθούνται άνευ πόνων καί κιν
δύνων.

διδασκόμενων ότι τά μεγαλουργή- 
κατορθοΰνται άνευ πόνων καί κιν- 

ί

Άναγκασθείς ύπό τών 
Μακεδόνων ό 'Αλέξαν
δρος νά θέση όριον τοΰ 
κράτους καί τέρμα τής 
εν τή Ινδική πορείας τόν 
Ύρασιν, άνέστρεψε καί 
κατερχόμενος τον Ύδα- 
σπην παρεσκευάζετο διά 
στρατείαν έπΐ τούς Όξυ- 
δράκας καί τούς Μαλ- 
λούς, ε'θνη 'Ινδικά μαχε- 
μώτατα καί αυτόνομα. 
Κατόρθωσα; δέ νά διά
σπαση τήν συνεργασίαν 
τών δύο εθνών ώρμησε 
κατά μόνων τών Μαλ- 

διελθών σχεδόν έν μι^ νυκτί τε-
e Μιγβ,·.
λών καί . .......  _Λ
τρακοσίους σταδίου: δια χώρας άνύδρου έφάνη 
πρό τών Μαλλών, καί γενόμενος έντός πέντε 
ήμερών κύριος πέντε πόλεων καί νικήσας έκ

(* Ό Λουκιανό;, ό Παυσανίας, ό Κούρτιος ,'Ροΰ- 
φος καί ό Άππιαν'ος λέγουσιν ότιτόν κϊνόυνον ό Αλέ
ξανδρο; ύπέστη έν τοΐ; Όξυδράκαις. Διόδωρος δέ Σι- 
κελιώτης δέν δηλούπαρά τίνι τών δύο εθνών,δ δέ Πλού
ταρχο; έν τώ «περί τής ’Αλεξάνδρου τύχης ή αρετή;» 
συγγράαματι (Π. 13) λέγει ότι παρά τοϊς Όξυδρά-
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παρατάξεως πεντακισμυρίους Ινδούς ε’φθασε πρό 
όχυρωτάτης τινός πόλεως, είς ήν κατέφυγον οί 
περισωθέντες έκ τής φυγής Μαλλοί. Ή ημέρα 
έκλινε πρός τό τέλος αυτής, ή πεζή στρατιά 
ύπό τής μακροτάτης πορείας είχε ταλαιπω
ρηθώ καί οί'ίπποι διαβαίνοντες τόν Ύδραώτην 
καί τάς ύψηλάς αύτοϋ όχθας καί δλην τήν ήξε
ραν έν πορεία ή συνεχεΐ διώξει οντες είχον κα- 
κωθή καθ’ ύπερβολήν. Έκρίθη λοιπόν καλόν νά 
άναπαυθή δ στρατός άναβαλλομένης τής προσ
βολής είς τήν ύστεραίαν. Περιεζώσθη δέ τό 
τείχος κύκλω ύπό τοϋ σιδηρού τών λογχών 
σταυρώματος.

Ή μελανοπτέρυξ νύξ έκάλυψεν ουρανόν καί 
γήν καί μόνον είς τήν λάμψιν τών αστέρων 
ήστραπτεν ή λόγχη τών φρουρών, ών τό βαρύ 
βήμα μετά τοϋ χρεμετισμοϋ τών ίππων έτα- 
ρασσε την άπέραντον ησυχίαν. Έν τή πόλει οί 
Μαλλοί δέν δύνανται νά τύχωσιν ήρεμου ύπνου· 
ήσαν μέν άδούλωτοι καί άνίρεϊοι, άλλ’ή μεγα
λόφωνος φήμη προτρεχουσα τοϋ Αλεξάνδρου 
είχε παραστήση τόν άήττητον βασιλέα ώς θεόν, 
είς ον πάσα ή ’Ασία ύπό τής Μοίρας ήτο ώρι- 
σμένον νά δουλεύση. Οί ηγεμόνες αυτών περι
έρχονται τά τείχη έπισκευάζοντες αυτά, δπου 
ήσαν πεπονημένα, καί έξετάζοντες άν φρουροϋ- 
σιν άγρυπνοι οί φύλακες, έκ φόβου νυκτερινής 
τίνος έφόδου. ’Αλλά μή φοβεϊσθε τοϋτο γεν
ναίοι Ινδοί· δ’Αλέξανδρος ουδέποτε έκλεψε τήν 
νίκην ! "Ηδη προβασα άπό τής άνατολής ή ήώς 
ευρίσκει τάς φάλαγγας καί τάς ίλας τής με
γάλης στρατιάς τεταγμένας· αί σάλπιγγες είχον 
έγείρη αύτήν άπό τοϋ όρθρου. Ό ’Αλέξανδρος 
δέν ύπνώττει καί μετά τήν ανατολήν τοϋ ή
λιου, όπως την πρωίαν τής μάχης τών Γαυ
γαμήλων σπεύδει, γενόμενος κύριος καί τής 
τελευταίας ταύτης πόλεως τών Μαλλών, νά 
κατέλθη τόν 'Ινδόν μέχρι τών εκβολών αύτοϋ, 
καί έξετάση άν δύναται νά κτίση αυτόθι πό- 
λιν, έμπόριον άπάσης τής 'Ινδικής.

Ό στρατός τών πολιορκητών διηρέθη είς δύο 
καί το μέν ηγεν αυτός δ ’Αλέξανδρος, τοϋ δ' έτέ- 
ρου ήγεϊτο δ σωματοφύλαξ Ιίερδίκκας δ Όρόν- 
τα. Αί τάξεις τών πορθητών τής Τύρου ύπα- 
σπιστών, οί λόχοι τών τοξοτών καί τών Άγριά- 
νων καί αί ιλαι τών έταίρων καί έππακον- 
τιστών προβαίνουσιν ώς σιδηροϋν τείχος αί 
λόγχαι φρίσσουσιν, αί ασπίδες, οί θώρακες, τά 
κράνη άστραπτουσιν είς τόν άνατέλλοντα ήλιον.

καις, εν τώ αύτώ δέ συγγράμματι (I, 2) καί εν τώ 
βίω τοϋ 'Αλεξάνδρου (63) ότι παρά τοϊς Μαλλοϊε. 
Παρά τοϊς Μαλλοϊς ωσαύτως λέγει, ότι συνέβη τό 
πράγμα καί ό Άρριανός πειΟόμενος εις τά συγγράμ
ματα τών συστρατευσάντων τώ Άλεξάνδρω 'Αριστο
βούλου, Πτολεμαίου καί εις τάς εφημερίδας τοϋ Εύ- 
μένους.

Τά τείχη ύπορύσσονται, κλίμακες προσζγονται, 
καί οί έπί τών τειχών πυκνοί φαινόμενο Μαλ
λοί δέν ύπομένουσι τήν ορμήν τών 'Ελλήνων 
και καταλιπόντες τά τείχη τής πόλεως κατα- 
φεύγουσιν είς τήν άκρόπολιν. Οί περί τόν ΙΙερ- 
δίκκαν νωθρότεοον προσβάλλοντες είσήλθον βρα
δύτερο·/ είς τήν πόλιν, ούδέ τάς κλίμακας φέ- 
ροντες, οί δέ περί τόν 'Αλέξανδρον σχίσαντες 
πυλίδα τινά είσήλθον πολύ πρό τών άλλων 
καί ώρμησαν πρός τήν άκρόπολιν. Άλλ’ αϋτη 
κατείχετο ίσχυρώς ύπό τών 'Ινδών παρεσκευα- 
σμένων είς άγώνα μέχρις έσχατων, πυκνότεροι 
δέ ήδη έφαίνοντο διά τόν στενότερον τής άκρο- 
πόλεως χώρον. Άλλ' οί "Ελληνες τούτους μέν 
διεσκόρπισαν διά τών βελών, ήρξαντο δέ άλλοι 
μέν προσαγοντες κλίμακας, άλλοι δέ ύπορύσ- 
σοντες τό τείχος, προσπαθοϋντες διά τής βίας 
νά γείνωσι κύριοι αύτοϋ.

*
Άν δ Άλέζανδρος έγένετο δ ύπατος μέχρι 

τοϋδε κατακτητής διά τό πλήθος καί τό μέ
γεθος τής κατακτηθείσης χώρας καί τών έν 
αύτή λαών καί διά τόν άνθρωπιστικόν σκοπόν 
τής κατακτήσεως, τόν έξελληνισμόν δηλαδή 
τών ήττηθέντων, δέν κατώρθωσε τοϋτο μόνον 
διά τοϋ δαιμόνιου στρατηγικού πνεύματος καί 
τής άηττήτου στρατιάς αύτοϋ. Τήν πολύα- 
θλον ταύτην στρατιάν ένεθάρρυνε τοϋ βασιλέως 
ήεύψυχία καί τό φιλοκίνδυνον.Άπό τοϋ έν Ίλίω 
ναού τήςΆθηνάς είχε λάβητήν πανοπλίαν τών 
ηρώων τινός τής Ίλιάδος, ταύτην δέ φερομένην 
κατά τάς μάχζς πρό αύτοϋ ώς σημαίαν τιμής 
εθνικής δ Αλέξανδρος ούδέποτε κατήσχυνε, δι
καίως δέ έκρίθη αντάξιος τοϋ άνδρειοτάτου τών 
πρό τής Τροίας 'Ελλήνων, τοϋ Άχιλλέως. Με
ταξύ τής άθανατου στρατιάς δέν ήτο είς στρα
τιώτης έκτών ύπασπιστών, τών Θεσσαλών ιπ
πέων, τών έταίρων, τών σωματοφυλάκων έχων 
τήν άποοσμαχητον τοϋ βασιλέως άνδοείαν, ούδ' 
αύτός δ λυσσομανών έν ταΐς μάχαις Ταρρίας δ 
Δεινομένους, ούδ' αύτός δ σιώ/ρεοσ Φιλώτας δ 
Ιίαρμενίωνος, δ ήγεμών τών έταίρων Αν Αν
τιγόνης δ Πελληναίος ήδύνατο μεθ’ ύπερηφα- 
νίας νά έπιδεικνύη μύρια έπί τοϋ σώματος 
τραύματα, μεγαλοφώνους κήρυκας τής παρά
φορου άνδρείας αύτοϋ, καί ό Αλέξανδρος ώσαύ
τως ήδύνατο νά άντεπιδείξη τό σώμα κεκαλυμ- 
μένον άπό κεφαλής είς πόδας άκρους ύπό τραυ
μάτων, άτινα έλαβε μαχόμενος άντιμέτωπος 
πρός τούς πολεμίους. Εις τάς συρράξεις τών 
άντιπάλων στρατευμάτων πρώτος ήτο, έπί τών 
αποτόμων οχθών τοϋ Γρανικοϋ καί τοϋ Πι— 
νζρου, εις τήν πεδιάδά τών Γαυγαμήλων, έπί 
τών πυλών τής Περσίδος, έν Βακτριανή, παρά 
τόν Ύδάσπην πρώτος έπί τών τειχών τής 
Τύρου, τής Κυρουπόλεως, τής Άόρνου πέτρας, 

πρώτος καί έπί των τειχών τών δύο πόλεων 
τών Μαλλών, αΐτινες ύπέστησαν την πολιορ
κίαν, ών ή έτέρα αύτη, ής γράφομ.εν τήν άλωσιν.

*
'Επειδή οί περί τόν Περδΐκκαν νωθρώς, ώς 

εϊπομεν, προσέβαλλον, καί οί περί τόν βασιλέα 
δέ έφαίνοντο αύτώ ότι είργάζοντο βραδέως, δ 
Αλέξανδρος, πολυθρύλητος διά τάς καταπλη
κτικής πορείας καί τάς ραγδαίας προσβολάς, 
άρπάσας τήν κλίμακα ε'κ τίνος τών φερόντων, 
μόνος έστήριξεν αύτήν έπί τοϋ τείχους καί 
συσπειραθείς ύπό τήν ασπίδα ήνέβαινεν. Οί 
"Ελληνες ώρμησαν κατόπιν τοϋ ήγεμόνος αυ
τών, οί μέν δε’ άλλων πλαγίως προστεθεισών 
κλιμάκων, οί δέ δι' ής άνήρχετο δ βασιλεύς. 
■Ραίνεται ήδη πλησίον τής έπάλξεως καί στη- 
ρίξας έπ’ αυτής τήν ασπίδα, άλλους μέν έκ τών 
έπιτιθεμένων ’Ινδών φονεύων διά τοϋ ξίφους, 
τούς δέ λοιπούς ώθών πρός τά έντός, ανέρχεται 
έπί τοϋ τείχους, οτε οί στρατιώται άθροώτεροι 
δρμώντες έπί τών κλιμάκων θραύουσιν αύτάς 
καί κατακρημνίζονται ύπό τό τείχος. Παρά τόν 
βασιλέα δέν ϊστανται εί μή τρεις μόνον άνα- 

ποίν συντριβώσιν αί κλίμακες, ΙΙευκέ- 
άσπίδα τήν 

έν Ίλίω ναού τής 'Αθήνας φέρων, δ 

βάντες 
στας δ ύπασπιστής, δ τήν ίεράν 
έκ τοϋ έ. ”..1Τ .
σωματοφύλαξ Αεοννάτος καί δι' άλλης άνελ- 
θών κλίμακος δ διμοιρίτης Άβρέας.

Οί Μαλλοί καταπλήσσονται έκ τής όξύτη- 
τος τοϋ Μακεδόνος’ ή πανοπλία αύτοϋ, μάλι
στα δέ τό έκ σιδήρου, άλλ' ώς καθαρός άργυ
ρος άπαστράπτον κράνος περιβάλλει διά φωτός 
την λεόντειον αύτοϋ μορφήν, τρόμον έμποιοϋσαν 
είς τούς πολλούς. Άλλ’ή καταπληξις εις άνδρας 
γενναίους δέν είναι διαρκής, βλέπουσι δέ τόν 
φοβερον πολέμιον,ούτινος το όνομα είχε πληοώση 
πάσαν τήν Ασίαν, άπομονωθέντα έν μέσω αύ- 
τών, καί άρχονται βάλλοντες άπό τών πλησίον 
πύργων ύετόν βελών καί άπό τοϋ έσωτερικοϋ 
τής άκροπόλεως άκοντίζοντες κατ’ αύτοϋ.

Ό κίνδυνος τοϋ Αλεξάνδρου δεινός, διότι 
ούτε ήδύνατο ούτε ήθελε νά ύποχωρήση. Έ
μελλε λοιπόν άδόξως ν’ άποθανη έπί τών ευτε- 
λών τειχών άσήμου πόλεως δ κύριος τής Ασίας! 
Έπρεπε νά κατάπληξη τούς Ινδούς διά παρά
βολου τολμήματος, ή, άφ' ού διαπραξη έργα 
μεγάλα,νά τύχη τέλους τοϋ βίου άξιου έαυτοϋ. 
Έρριψε λοιπόν έ αυτόν άπό τών τειχών έν μέσω 
τών πολεμίων καί κατά τύχην έστη ορθός. 
Έβρόντησαν τά όπλα αύτοϋ, θαμβός δέ κατέ
λαβε τους βαρβάρους νομίσαντας οτι «σέλας τι 
καί φασμα έφέρετο πρό αύτοϋ» Άλλ' άνα- 
θαρρήσαντες ήρξαντο πάλιν βάλλοντες αύτόν 
δι' άκοντίων, βελών καί χειροπληθών λίθων 
στηρίζοντα τά νώτα έπί τοϋ τείχους, έχοντα 
δέ άμυντήριον πρός τά δεξιά τόν κορμόν και

τούς πυκνούς κλάδους παλαιού δένδρου. Ώς 
αδρά χάλαζα έπί στέγης έξ έλασμάτων ψευ
δαργύρου, ούτως έβρόντα καί ή θύελλα τών 
βελών έπί τοϋ κράνους, τής άσπίδος καί τοϋ 
θώρακος τοϋ Αλεξάνδρου καταπονήσασα αύ
τόν. Τοϋτο ίδόντες δύο τών έγγυτάτω μαχο- 
μένων βαρβάρων ώρμησαν κατ' αύτοϋ, άλλά 
τόν μέν, ηγεμόνα όντα τών Μαλλών. σχίζει διά 
τοϋ ξίφους, τόν δέ έξ άποστάσεως καταβάλλει 
διά λίθου, τρίτον δέ τινα μετ' αύτούς έγγύ-.ε- 
ρον έλθόντα διά τοϋ ξίφους πάλιν.

Κατά τόν άγώνα τούτον καταπηδήσαντες 
άπό τοϋ τείχους είχον ταχθή παρά τώ Άλε
ξάνδρω δ Πευκέστας, δ Αεοννάτος καί δ'Αβρέας, 
δστις εύθύς τοξευθείς είς τό πρόσωπον άπέθα- 
νεν. Έμάχοντο δέ έκατέρωθεν τοϋ βασιλέως δ 
σωματοφύλαξ καί δ ύπασπιστής, άλ' βάρβα
ρός τις δεινός τοξότης βάλλει τόν Άλ ξανδρον 
διά βέλους, όπερ διακόψαν διά τής δρμής τόν 
θώρακα ένεπάγη είς τά όστά τοϋ στήθους. Ύπό 
τής αιμορραγίας τής πληγής καταβληθείς έ- 
κλινεν έπί τοϋ τείχους έχων έστραμμένον τό 
πρόσωπον πρός τούς πολεμίους, πρό αύτοϋ δέ 
έτάχθησαν δ Αεοννάτος καί δ την ίεράν έ- 
χων άσπίδα, δ Πευκέστας. Ό δέ τοξεύσας τόν 
’Αλέξανδρον βάρβαρος ξίφος πάλλων έν τή χειρί 
δρμφ κατ' αύτοϋ καί τών πρό αύτοϋ μαχομέ- 
νων· καί ούτοι μέν άπωθοϋντες τόν πολέμιον 
τραυματίζονται ύπό τών άλλων βαρβάρων, τόν 
δέ έπιτιθέμενον δ Αλέξανδρος άνδριζόμενος αύ
τός φονεύει έμπήξας τό ξίφος είς τά γυμνά.

Τό πλάτος τής πληγής, τό μήκος τοϋ βέ
λους, δύο πήχεων, καί ή ροή τοϋ αΐματος ήρ
ξαντο καταβάλλοντα τόν ’Αλέξανδρον, οτε 
βάρβαρός τις δραμών έκ μύλου βάλλει τόν ’Α
λέξανδρον είς τόν τράχηλον δι’ ύπερμεγέθους 
ύπέρου (1). Αί όψεις τοϋ βασιλέως έσκοτίσθη- 
σαν καί έφάνη ώσεί νεκρός. Έκ δέ τών πρό 
αύτοϋ μαχομένων δ μέν Αεοννάτος, βληθείς ώ
σαύτως είς τόν τράχηλον, κατέπεσεν ημιθανής 
παρά τούς πόδας τοϋ ήγεμόνος αύτοϋ, δ δέ 
I Ιευκέστας μόνος ύπολειφθείς, καίτοι τρία φέρων 
τραύματα, ύπερεϊχε τήν ίεράν άσπίδα ύπεράνω 
τοϋ κατακειμένου άνακτος όλιγωρών έαυτοϋ. 
Άλλά καί αύτός ήθελε κατάκοπη καί δ 'Αλέ
ξανδρος ήθελε καταβληθή τέλεον, άν μή έφθα- 
νον βοηθοϋντες έξωθεν οί Μακεδόνες.

Ούτοι, ώς αί κλίμακες συνετρίβησαν, έπειδή 
δέν είχον άλλας προχείρους, έν άπελπισμω ώρ
μησαν κατά τοϋ έκ χώματος τείχους θέλοντες 
νά σχίσωσιν αύτό, εί δυνατόν, διά τών ονύχων 
καί τών όδόντων. Οίμωγή ήκούσθη καθ' άπαν 
τό στράτευμα, έπειδή ένόμιζον οτι δ βασιλεύς 
άπέθανε. Καί προσεπάθουν άλλοι μέν νά άνα-

(I) "Υπερος γουδοχέρι.
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βώσιν έμπηγνύοντες πασσάλους είς τό τείχος, 
άλλοι δέ πατούντες είς τού; ώμους τών συστρα
τιωτών. Τελευταΐον κατασχίσαντες τόν μοχλόν 
τής πύλης τοΰ μεταπυργίου είσήρχοντο πρώτον 
ολίγοι, έπειτα διά τών ώμων ώθούσι την πύ
λην καί άνοίγουσι την είσοδον είς την άκρό- 
πολιν.

Πρώτοι άναβάντες τό τείχος κα ρίψαντε; 
εαυτούς, οπού έφαίνετο κατακείμενος ό βασι
λεύς, ήσαν δ Λιμναίος, ό Τίμαιος καί Άριστό- 

• νους δ σωματοφυλας (1), ώνοίδύο πρώτοι μα- 
χόμενοι περιφανώς προ τοΰ Αλέξανδρο·.· λαβόν- 
τες μύρια τραύματα άπέθανον. Άλλ’ ήδη οί 
Μακεδόνες έχύθησαν ακατάσχετοι κατά τών 
Ινδών, ών ούδενός έφείσθησαν διότι πάντα;, 
άνδρας μαχητάς, γέροντας, γυναίκας καί πα.ΐ- 
δας κατέσφαξαν, κατέσκαψαν δέ καί τήν πόλιν, 
νομίζοντες ότι έφονεύθη ύπ’ αύτών δ βασιλεύς.

*
Τούτον έζέφερον ημιθανή έπί άσπίδος' ή άκϊς 

τού βέλους, τεσσάρων δακτύλων πλάτους καί 
πέντε δακτύλων μήκους, έμπεπηγμένη ύπερανω 
τού μαστού παρείχεν άλγηδόνας θανατηφόρους. 
"Επρεπε λοιπόν νά έξαχθή, άλλ' οί ιατροί έδί- 
σταζον φοβούμενοι μή έπέλθη θανατος κατά τήν 
εξαγωγήν.καί διαβληΟώσι πρός τού; στρατιώτας.

(I) Έκτωνύσερασπισάντων τόν'Αλέξανδροντίν μεν 
Άβρέαν αναφέρει μόνον ό Άρριανός, τόν οέ Τιμαιον 
χαϊ τόν Άριστόνουν μόνον δ Κούρτιος ’Ροΰφος, τόν δέ 
Λιμναϊον μόνον δ ΙΙλούταρχος τρις, τόν δέ Λεοννάτον 
δ Άρριανός, δ Πλούταρχος καί ό Κούρτιος 'Ροΰφος. 
ΙΙερί τοΰ Πευκέστου πάντες οι παλαιοί συνεφώνουν, 
ότι προχινουνεύσας ΐβ.»σι τόν ’Αλέξανδρον διό και δ 
'Αλέξανδρος είς τους έπτά σωματοφύλακας όγδοον 
αυτόν κατέταξε καί σατράπην τής Περσίδος κατέστησε 
και κατόπιν έν Σούσοες άμειβων τους επ' άνδταγαθία 
διαπρεποντας πρώτον τόν Πευχέστχν έστεφάνωτε χ:υ- 
σώ στεφάνω.

Άλλ' δ 'Αλέξανδρος έπέμενεν ίσχυρώς, ένέπαιζε 
τούς κλαίοντας καί άπεκαλει λειποτάκτας μή 
τολμώντας, έν ω διατάσσονται, νά βοηθήσωσιν 
αύτόν. Έβόα δέ πρός τού; περιστοιχίζοντας 
αύτόν εταίρους, «μηδεί; έστω μηδέ υπέρ έμού 
δειλός», ώστε τελευταίον κατ’ άλλους μεν δ 
ιατρός Κριτόδημος ή Κριτόβουλος, Κώος έκ τών 
Άσκληπιαδών, κατ' άλλους δέ δ σωματοφύλαξ 
Ιίερδίκκας σχίσας τήν σάρκα διά τού ξιφιδίου 
έζήγαγε τό βέλος. Φορά δέ αίματος πολλού 
έπήλθεν, ώστε έλειποθύμησεν

Οίμωγή διήλθε τό στρατοπεδον καί μετ' 
ολίγον λύπη συλλογιζομένους πώς θά έπανέλ- 
Οωσι σφοι είς τήν χώραν αύτών, άν άπολέ τωσι 
τόν δαιμόνων άνδρα, όστις ήγαγεν αυτούς παν- 
ταχού νικηφόρους διά μέσου μαχιμωτάτων 
λαών. Ταύτα μαΟών δ Αλέξανδρος, έπτά ήμέ- 
ρας μετά τό τραύμα έπιβάς τριήρους κατέπλευσε 
τόν ποταμόν 'Γδραώτην μέχρι τών συμβολών 
αυτού καί τού Άκεσίνου, όπου ήτο δλον τό 
στρατοπεδον καί έπέδειξεν έαυτόν είς τούς 
στρατιώτας. Πάντες ύψωσαν τάς χείρας είς τόν 
ουρανόν καί έκ τού κροτου άντήχησαν αί ό’/θαι 
τών ποταμών καί αί πλησίον κοιλάδες. Άνα
βα; δέ 'ίππον διήλθε τό στρατοπεδον, πλησίον 
δέ τή; σκηνή; κατέβη, οί δέ Μακεδόνες έχύ
θησαν περί αυτόν καί οί μέν ήγγιζον τάς χει- 
ρας, οί δέ τά γόνατα, οί δέ τά ένδύματα 
αυτού, άλλοι δέ έρριπτον έπ’ αύτόν ταινίας καί 
άνθη. Έδάκρυον δέ έκ χαρά; ώς παιδίαοί χα
λύβδινοι έκεΐνοι ήρωες, οί συγκινούμενοι μόνον 
διά την τιμήν τού βασιλέω; αύτών καί την 
δόξαν τής ιερά; πατρίδας, τή; Ελλάδος, ήτις 
δαφνοστεφής ήγεν αυτού; μέχρι τών μέσων τή; 
'Ινδικής άνέχουσα έν ταΐς χερσί τήν περιφεγγή 
δφδα τού 'Ελληνικού πολιτισμού.

,Κι. Γ. ίζΗΣΙΟΤ·

ΤΑ ΠΤΗΝΑ

Η ΝΕΟ ΤΤ 1 Α

Έν τώ κόσμω τών πτηνών εύρίσκομεν τά 
πλεΐστα καί καλλιστα παραδείγματα μητρική; 
στοργής. ‘Εκεί ύφίσταται έν ολη αύτής τή άρ- 
χαιτύπω άγαθότητι, ξένη κακού αισθήματος, 
άνευ ανυπομονησίας, άνευ οργής, μή διαφθει- 
ρομένη ούτε ύπό τού εγωισμού, ούτε ύπό τού 
ποταπού συμφέροντος. Τό ζώον πλεονεκτεί η
μών, κατά τούτο, οτι το καλόν παρ αύτώ 
διαμένει πάντοτε τοιούτον. Οί δέ άνθρωποι ά- 
γαπώμεν τά πτηνά όχι μόνον μάλλον τών άλ
λων ζώων, άλλά καί πρώτιστα πάντων αύτα’ 
διότι διά τών πτηνών ή λέξις στοργή λαμ
βάνει σάρκας έν τή ζωική φύσει. Τό πτη- 
νόν ζή καί ύπαρχε·, μόνον διά νά άγαπά. Ό 
λαμπρός αυτού στολισμός, τά μελωδικά ά
σματα, ή άρχιτεκτονική ιδιοφυία, τό φιλό
τεχνον , τό γενναϊον , τό πανούργου αύτού, 
-αύτα πάντα εινε χαρίσματα τής αγάπης, τής 
στοργής.”0,τι δέ άναντιρρήτως άποδεικνύει, δτι 
ή μητρική στοργή εινε ζωηρότερα παρά τοϊς 
πτηνοϊς,ή παρ’ούδεμιά άλλη τάξει ζώων εινε τού
το, οτι ή μήτηρ μόνη έκλέγει τόν πρός πήξιν τής 
νεοττιάς τοπον, καί μόνη αύτη τοποθετεί τό 
υλικόν. Μόνη ή μήτηρ φιλοτεχνεί τκ έναέρια 
έκείνα οικοδομήματα, τά τόσον ποίκιλα τό 
σχήμα καί τήν ύφήν τά θέλγοντα τό βλέμμα 
καί καταπλήττοντα τον νούν τού άνθρώπου. 
Λύτη παλιν ή μητρική στοργή έμπνέει τον καλ
λιτέχνην καί παράγει θαυμασια αντικείμενα 
πλεχτικής, άγγειοπλαστικής καί άρχιτεκτονι- 
κής. Είς μόνην δέ τήν μητέρα έπιβαλλεται ή 
φροντίς τής έπωάσεως, καί έν τή λειτουργία 
ταύτη ούχί άπλούν μόνον ένστικτον, ή ορμήν 
τινα φυσικήν δεικνύει, άλλά αίσθημα, καρδίαν 
καί άφοσίωσιν.

Έν τοϊς ακολούθοις θέλομεν έξετασει διαδο- 
χικώς τάς εκδηλώσει; τή; μητρικής στοργής έν 
τή κατασκευή τής καλιάς, έν τή έπωασει καί 
έν ταΐς περί τών νεοσσών φροντίσιν.

Είς τό πτηνόν ήφωλεά δέν εινε μόνον λίκνον 
κομψόν, προωρισμένον όπως ίκανοποιή τήν μα- 
ταιοδοξίαν τής μητρός, άλλ' έργον τέχνης εις ΰ 
είργασθη ή καρδία, ή ψυχή, ή στοργή· εινε ό 
ΰψιστος σκοπός τών διακαών πόθων τής τρυ
φερά; μερίμνης τών πτηνών πρός τά νεογνά αύ
τών. Έν τώ γένει τών άνθρώπων πλείσται μη
τέρες άγοράζουσι πρό τής γεννήσεως τού τέκνου 
των τό λίκνον οπού θέλει άναπαυθή, έκεϊνο, τά

ιω-

βρεφικά ένδύματα άτινα μέλλουσι νά περικαλύ- 
ψωσι τά τρυφερά του μέλη· μετά συγκινήσεως 
δέ προσβλέπουσι τήν περίκοσμον κοιτίδα ένθα 
τό προσδοκώμενον βρέφος θέλει σκιρτήσεε άλλά 
το λίκνον τούτο έν τώ δποίω ύπάρχει ήδη ή 
καρδία τής μητρός πρό τού παιδιού της, δέν 
κατεσκεύασεν καί δέν έφιλοτέχνησεν ή ίδια, 
μόλις ίσως τόν διάκοσμον αύτού προητοίμασεν. 
Έξ εναντίας τό πτηνόν οίκοδομεϊ αύτό τήν νεοτ- 
τιαν του ολόκληρον έν τώ ζήλω τής έργασίας 
του, έν τή ένδελεχεϊ αύτού δραστηριότητι βλέ- 
πομεν οτι έςάπτεται καί ώθεϊται ύπό αισθή
ματος, ύπό φλογός ένδομύχου, ήτις καταβιβρώ- 
σκει αύτο. Τό αίσθημα τούτο, ή φλοξ αύτη 
ούδέν άλλο εινε ή ή μητρική στοργή. Νά ά
γαπα, νά έξασφαλίση τήν ύπαρξιν τών νεοσσών, 
νά προετοιμαση αύτοϊς έν μέσω τών άτραπών 
τών δασών, έν τή σκιά καί τή ηρεμία άπαλον 
λίκνον έκ βρύων καί λεπτών πτίλων, νά άκού- 
ση τής πρώτης αύτών κραυγής, νά ικανοποιήσω, 
τάς πρώτας αύτών άνάγχας, είτα δέ μέ τήν 
καρδίαν πλήρη συγκινήσεως, φοβούμενον καί διά 
τόν έλαχιστόν θόρυβον, τόν έλαφρότατον τών 
φύλλων ψίθυρον νά εύρίσκηται έκεϊ πλησίον 
σιωπηλόν έκ τή; άγαπης,θωπεύον διά τού βλέμ
ματος τά μικρά, τοιαύται εινε αί έντυπώσεις άς 
δοκιμάζει τό πτηνόν καθ’ δν χρόνον πηγνύ-ι 
την νεοττιάν του.

Καί όμως πρός οικοδομήν τής νεοττιάς ταύ- 
της τό πτηνόν δέν ε’χει ούτε τάς γνάθους τού 
έντόμου, ούτε τήν χεϊρα τού σκιούρου, ούτε τόν 
όδόντα τού κάστορος. 'Επειδή δέ παρά τής φύ- 
σεως έχει τό ράμφος μόνον καί τόν πόδα, οστις 
βεβαίως δέν δύναται νά έκτελέση έργασίας 
χειρός, φαίνεται διά τούτο, οτι ή νεοττιά πρό
κειται άλυτον πρόβλημα είς τό πτηνόν.

Περιώνυμός τις ζωολόγος είπεν, ότι τό έργα- 
λεϊον τού πτηνού εινε αύτό τό σώμα του, τό 
στερνόν του, δι’οΰ συμπελεϊ, συνθλίβει τάς ύλας, 
εως άν καταστήσω, αύτάς τελείως στερεας, άνα- 
μιξη καί προσαρμόση πρός τό καθόλου έργον. 
Καί έσωθεν πάλιν τό έργαλεϊον τό όποιον πα
ρέχει είς τήν νεοττιάν τό κυκλικόν σχήμα ούδέν 
άλλο εινε ή τό σώμα τού πτηνού. Τούτο συ- 
στρεφόμενον διαρκώς καί προσωθούν τά τοιχώ
ματα πανταχοθεν κατορθοϊ τέλος νά σχημα
τίσω, τόν κύκλον.

Ή κατοικία λοιπόν εινε αύτό τό άτομόν
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του, το σχήμα του, ή άμεσος προσπαθεί», ή 
όδύνη του' τό άποτέλεσμα αποκτάται μόνον δι’ 
έπανειλημμένης πιέσεως τού στέρνου, ουδέ ύ- 
πάρχει κζρφος ή πτίλον, όπερ, ΐνα λάβη καί

Νεοττιά _Ι1λοχίως.

διατηρήση τό κυρτόν σχήμα, νά μή έπιέσθη 
μυριάκις ύπό τοϋ στήθους, υπό τής καρδίας τοϋ 
πτηνού βεβαίως μετά διαταραχής τής ανα
πνοής, μετά παλμών ίσως.

Το σχήμα τούτο τής νεοττιας τό τόσον ποι- 
κίλον και ενίοτε τόσον άτεχνον καί χονδροειδές, 
είνε πάντοτε έκδήλωσις τής μητρικής προνοίας. 
Όσαι τών νεοττιών εχουσι τό σχήμα έπίμηκες 
μετά εισόδου έστραμμένης προς τά κάτω, ά- 
νήκουσιν εις τά πτηνά τών τροπικών χωοών, 
άτινα οίκοδομούσιν οϋτω αΰτάς όπως προφΰλά- 
ςωσι τά ώά καί τούς νεοσσούς των από τών ά- 
ναρριχωμένων θηλαστικών καί τών παν
τοειδών έρπετών, ών γέμουσιν αίχώραι 
έκεΐναι.

Η μητρική στοργή μεταβάλλει τά 
πτηνά εις τέκτονας, ραπτας, λιθοξόους, 
σκαπανείς, υφαντουργούς. Ό μέροψ(κοινώς 
μελισσουργός)έ πί παραδείγματι,νεοττεύει 
έντος αληθών ύπογείων, άτινα σκάπτει 
διά τών δακτύλων του.Ή χελιδώνκαί ή 
σίττη (είδος δρυοκολαπτου) κτίζουσι τήν 
νεοττιαν των διά γής στερεάς καί συμπε- 
πιλημένης. Εύρηται δέ έν τή ’Ανατολή, 
είδος ύπολαίδος ήτις συρράπτει διά τού 
ράμφους της καί διά νήματος δυο παρα
κείμενα φύλλα δενδρυλλίου όπως έγ- 
καταστήση έκεΐ τήν νεοττιαν της . 
Η κίχλη τών αμπέλων κατασκευάζει 

κομψού άδιαβρόχου κυπέλλου έχοντος - ' 
τής κάλυκος λειριού πρός έναπόθεσιν τών ω
ραίων γλαυκών ώών της ύπό μελαινών κηλίδων 

είδος 
τό σχήμα

διάστικτων. Ό σπίνος, ή άκανθυλλίς (κοινώς 
xapdeplrx), ή σπίζα κατεργάζονται τάς τρίχας 
καί τό ε'ριον μετά τελειότητος άπαραμίλλου, ό 
χλωρίων (κοινώς συκοφάγος) άναρτμ διά τινων 
νημάτων την νεοττιάν του άπό κινητών κλα
διών λεύκης, οίονεί όπως έξαναγκάζη τήν αύραν 
νά άναλικνίζη καί βαυκαλίζτ, τά μικρά του. 
0/ α ταϋτα τά αριστουργήματα τής κομψότη- 

τος, τής στερεότητος, τής λεπτότητος είνε ε’ρ- 
γον τών μητέρων,ένώ τουναντίον παρά τοϊ; φω· 
Aeonoioig τών ιχθύων, παρά τοϊς λύχνοις εις τόν 
άρρενα άπόκειται ή φροντίς τοϋ οίκοδομείν τήν 
νεοττιαν,όστις και τόν πρός τούτο εκλέγει τόπον.

Εις δέ τόν κόσμον τών πτηνών μόνον τό 
θήλυ εκλέγει τήν τοποθέτησιν τής καλιάε, ή δ' 
εκλογή αύτη γίνεται σχεδόν πάντοτε μετ’ α
ξιοθαύμαστου όξυδερκείας καί κρίσεως. Ή μή- 
τηρ λαμβάνει ύπ’ οψιν τήν συνήθη τών ανέμων 
διεύθυνση», τοποθετούσα τήν νεοττιάν ύπό τούς 
έπικρατούντας άνεμους- τούτο παρετηρήθη εις 
πλείστας νήσους, ίδίικ δέ εις τάς Φερόας, όπου 
οΰδεμία νεοττιά θαλασσίου πτηνού εύρίσκεται 
επί τών πρός άνατολάς κειμένων βράχων, ένώ 
τουναντίον είκοσι καί πέντε είδη νεοττεύουσι πρός 
τά δυτικά καί βορειοδυτικά, τήν συνήθη τών 
ανέμων διεύθυνσιν έν τώ άρχιπελαγει έκείνφ. 
Οταν δ χλωρίων φωλεύη έν τή Λουϊζιανή, 

ε"νθα ή θερμότης είνε μεγίστη, ή προβλεπτι
κή μήτηρ μεταχειρίζεται τό βρύον διά τήν 
ο'ικοδόμησιν τής φωλεάς του, πλέκουσα αυτήν 
άραιώς καί έκθέτουσα εις τάς πνοάς τοϋ βο
ρειοανατολικού ανέμου. 'Αλλά, ώς παρετηρήθη, 
όταν ή αυτή μήτηρ πρόκηται νά νεοττεύση μι
κρόν βορειότερον, πρός τήν ΙΙενσυλβανίαν καί 
Νέαν Τόρκην, υφαίνει τήν νεοττιάν ταύτην 
δι' ύλών διατηρουσών καλώς τήν θερμότητα,

Νεοττιά βημοχρατιχυΰ στρουΟοϋ. 
έκθέτουσα συναμα αυτήν πρός μεσημβρίαν. 
Παρά τοϊς στρουθοκαμήλοις ή μήτηρ πάλιν θά
πτει εις τά πέρις τής ύπονόμου, ε'νθα τά μικρά 
της μέλλουσι νά έκκολαφθώσιν, άριθμόν τινα 

ώών άτινα θέλουσι χρησιμεύσει ώς πρώτη εκεί
νων τροφή.

Τά θήλεα τοϋ δημοκρατικόν στρου&οΰ συν
εταιρίζονται πρός οικοδομήν τών παμμεγίστων 
εκείνων κυκλοτερών οικοδομημάτων, εν οίς έμ- 
φωλεύουσι, γεννώσι τά ώά καί έπωαζουσιν έν 
κοινωνίικ.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν, είτε τυγχάνουσιν το- 
ποθετηυ-έναι αί νεοττιαί επί τών κορυφών τών 
δένδρων, είτε πρόσκεινται τώ εδάφει έν τοϊς 
βάττοις ή ταΐς ^ίζαις, έν τοϊς βρύοις ή έν τή 
φλεγούση άμμω τής ερήμου, έν τώ στελέχει 
τών δένδρων ή έν τή μάζη λίθου η παλαιού 
τείχους, είτε είνε άνηρτημέναε άπό λαβής δί
κην’λίκνου εις τήν διάκρισιν τού ανέμου, είτε 
πλέουσιν έπί τών ύδάτων, οίαδηποτε τέλος καί 
άν ύπάρχν) βέβαιον είνε ότι ή τοποθέτησις εκ
λέγεται πάντοτε θαυμασίως έπιτυχώς ύπό τού 
πτηνού, ούτως ώστε νά παρέχη πάσαν άσφα- 
λείαν καί ευκολίαν τή νεοττιά.

Τά πτηνά, ών τά μικρά άδυνατοϋσι νά στη- 
ριχθώσιν έπί τών ποσών άμα τή γεννήσει αΰ-

ΠΚΜΗΙΙνΑΙ ΑΡΑΑΙΙΙΑ EAAIIAJ1A

Τών πόνων πωλουσιν ήμϊν πάντα τά αγαθά οί θεοί.
Επίχαρμος.

Εις οιωνός άριστος, άμύνεσθαι περί πάτρης.
’Όμηρος »Ι ΊλεάΠος. ‘·£4Ά.

Γηράσκω αεί διδασκόμενος.
Χόλων ό Αθηναίος.

15 
τών, τοποθετούσι τήν νεοττιάν έπί δένδρων, ή 
λίθων καί τόπων ύψηλών.

Καί ή έκλογή δέ τού υλικού μαρτυρεί ομοίως 
προβλεπτικότητα οΰχ ήττον μεγάλην. Διότι 
οσαι μητέρες πρόκειται νά δώσωσι τό είναι εις- 
πτηνά άνευ πτερών λαμβάνουσι τήν πρόνοιαν 
όπως παρασκευασωσιν αύτοϊς λίκνο·» μαλθακω- 
τατον καί θερμότατου. Συνήθως ή νεοττιά σύγ- 
κειται έκ δύο ή τριών διαφόρου ύλης στρωμά
των, έξ ών τό μέν τήν ολην οικοδομήν περι
βάλλον καί στηρίζον άποτελεΐται έκ τών μάλ
λον χονδροειδών καί άκατεργάστων ύλικών, τό 
δεύτερον έκ λεπτοτέρων καί τό τρίτον το έσώ- 
τατον έκ λίαν απαλών.

Τέχνη τοσοϋτον αξιοθαύμαστος, προορατι- 
κότης τοσοϋτον μεγάλη εμφαίνει έτερον γεγονός 
ε’τι μάλλον άξιοθαύμαστον, τό αίσθημα οπερ 
ένέπνευσεν αΰτάς. Τό δέ αίσθημα τούτο είνε 
τό τής οικογένειας Ό άρχιτέκτων εΰρε τήν ευ
φυΐαν αύτού έν τή καρδια του, ό έρως διέπλα- 
σεν αυτόν καλλιτέχνην καί μητέρα.

| Κατά τόν Έρνέστον Μενώλ ]
Ά. Ά· 50ΝΤΙΠΑΣ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.,

’ Λ λληλογραφία 
ΙΙερ&οΰςχοϋ τών Μαθητών

Το «περιοδικόν τών μαθητών» άφιεροϊ τήν τελευ- 
ταίαν σελίδα τοΰ ψύλλον είς τήν αλληλογραφίαν. 
«Το περιοδικόν τών μαθητών » αναμένει τας έπι- 
στολάς τών φίλων αναγνωστών του. Ωσαύτως δύ- 
νανται καί προς άλλήλους οι άναγνώσται νά άντα- 
ποστέλλωσ-. χαιρετισμούς καί ασπασμούς, ώστε έν 
τή αλληλογραφία τοΰ περιοδικού τών μαθητών θά γί- 
γνηται πνευματική συναναστροφή τών συνδρομητών. 
Το περιοδικόν τών μαθητών θά απαντά είς όλους 
συντδμως καί λακων.κώς. Θά διορθοϊ δε ενίοτε καί 
το περιεχίμενον τών επιστολώντών συνδρομητών του.

Άναμενομεν λοιπόν τάς έπιστολάς σας.

·1·ευτ»ώνυμ.α
'Ανάγκη έκαστος τών συνδρομητών τού περιοδι

κού τών μαθητών νά έμφαίνηται έν τή αλληλογρα
φία, έν τοϊς διαγωνισμοί;, έν ταις λύοεσι τών πνευ
ματικών ασκήσεων τών μαθηματικών προβλημάτων 
καί τών ερωτήσεων τών γεωγραφικών και ιστορικών 
ύπό ψευδώνυμον. Τιμιώτατον προτέρημα ή μετριό- 
της. Έκάστοτε όμως παρά τώ ψευδωνύμω πρέπει 
νά σημειώται καί τδ αληθές όνομα.

Χ'ανορομ.ητα.ό, συνεργάται
Μετά χαράς θά δημοσιεύσωμεν πάσαν τών συνδρο

μητών μας πνευματικήν εργασίαν μετά βάσανον αύ
τής. 'Ιδία όμως δεχόμεθα παρ' αύτών αινίγματα, 
προβλήματα καί ευφυολογήματα.

Βραδεία
Είς τδ έπόμενον φύλλον θα άναγράψωμεν τά βρα

βεία τά ώρισμένα διά τούς λύτας τών μαθηματικών 
προβλημάτων, τών ιστορικών καί γεωγραφικών ερω
τήσεων, τών πνευματικών ασκήσεων κτλ. κτλ. δλου 
τοΰ έτους.

Λοαγωνισμ-όα
Είς τδ προσεχές φύλλον θά δημοσιεύσωμεν τούς 

ορούς διαγωνίσματος προς σύνθεσιν διηγήματος. Ε
πίσης θά σάς είπωμεν τότε καί τα βραδεία Υπομονή.

·► -♦·
Τδ «περιοδικόν τών μαθητών» θά πωλείται καί κατά 

φύλλον πρός 25 λεπτά. Οϊ άγοράζοντες όμως τδ πε
ριοδικόν κατά φύλλον δεν λαμδάνουσι μέρος είς τήν 
αλληλογραφίαν, είς τά διαγωνίσματα, είς τας βρα
βεύσεις κτλ·

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΛΥΣΙΝ

Aci τήν Β τάξιν τοΰ 'Ελληνικού σχολείου.—
α'| ΙΙώς γίνεται ή δοκιμή τοΰ πολλαπλασιασμού 

διά τοΰ 9 ;
β') Δύναται νά γίνη ή δοκιμή διά τοΰ 9 έπί έκάστου 

τών μερικών γινομένων ;
γ ) Πώς γίνεται ή διά τοΰ 9 δοκιμή γινομένου πολ

κών παραγόντων ;
ΔιΑ τήν Γ' τάξιν τοΰ ’Ελληνικού σχολείου.—
α’) Πατήρ τι; εινε 45 ετών καί ό υιός αύτοΰ 20. 

Μετά πόσα έτη ή ηλικία τοΰ υΐοΰ θά εινε τά 2)3 
τής ηλικία; τοΰ πατρός ;

6') "Οφείλει τις νά πληρώνη 2580 δραχμάς ώς εξής : 
380 δραχμάς μετά 2 μήνας, 760 μετά 5 μήνας καί 
4 410 μετά 8 μήνας. ’Εάν θέλη νά πλήρωσή όλας 
Ομοΰ, μετά πόσον χρόνον πρέπει νά γίνη ή πληρωμή 
ώστε νά μή ώφεληθή ή νά μή ζημιωθή;

Λι4 τήν α’ τοΰ Γυμνασίου τάξιν.—α’| νά εύρεθή 
τό γινόμενον τοΰ 42345679 κατά σειράν έπί τούς, 9, 
18, 27, 30, 45, 54. 63, 72. 81 δε’ άφαιρέσεως καί 
διά τοΰ πολλαπλασιασμού έπί 10, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8,9-........................................

β') Διά τί δέν εξελέγχεται τό λάθος, διά τής δοκιμής 
διά τοΰ 9, τό προσγινόμενον έν τινι πολλαπλασιασίΛω, 
έάν έν τών μελικών γινομένων γραφή μίαν πρός τά αρι
στερά θέσιν εκείνης εις ήν έπρεπε νά γραφή ;

Διά τήν Β τού Γυμνασίου τ4ξιν.=α’) πόσοι ακέ
ραιοι αριθμοί ύπάρχονσι μή δντες τέλεια τετράγωνα 
μεταξύ τοΰ 79479’ καί 79480’ ;

6’) νά οειχθή ότι έν οίωδήποτε τετραπλεύρω αί ιύ- 
θεΐνι αί ένοΰσαι τα μέσα τών απέναντι πλευρών τε- 
μνονται δίχα.

Διά τήν Γ’ τάξιν τού Γυμνασίου. — α') νά εύρεθή 
ή πλευρά καί ή έπιφάνεια τοΰ ισοπλεύρου τριγώνου 
μόνον διά τοΰ ύψους αύτοΰ.

β'| Νά εύρεθή τύπος δΓ ού χορηγείται τό άθροισμα 
πάντων τών αριθμών τών έν τινι πυθαγορείω πίνακι.

Δι4 τήν δ’ τοΰ Γυμνχσίον τάξιν —α’) '.Η διά
μετρος τής Σελήνης εινε τά 27 3 χιλιοστά τής διαμέ
τρου τής Γης Ποιος εινε ό όγκος τής Σελήνης ώς 
πρός τόν τής Γής;

β') Σφαίρα έκ πλατίνης, ής ή διάμετρος εινε Οι* , 
03, περιεκαλΰφθη δια στρώματος έκ χαλκού πάχους 
δύο εκατοστών.

Ζητείται τό ολικόν βάρος αύτής —Αί πυκνότητες 
εινε τής μέν πλατίνης 21,45 τοΰ δέ χαλκού 8,85.

Αί λύιίεις' ιιτιαλογημέναι έν τώ προιίεχεϊ ψύλλω.
S. Ε.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τίνα ησαν τά αποφθέγματα τών έπτά σοφών τή; 
αρχαίας "Ελλάδος καί τίνε; οί έπτά σοφοί ;

Όποιον εινε τό επίγραμμα τό έπί τοΰ τάφου τοΰ 
Λεωνίδαν και τών μετ' αύτοΰ πεσόντων έν Θερμοπύ- 
λαις γεγραμμένον καί τις ό ποιήσας τούτο ;

ΙΙόθεν έλαβεν ή Εύρώπη τό όνομα τούτο ;

εν Αβ.ίΝΑίΕ εκ τοϊ τυιιογεαφειοτ τον καταετημλτον ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝ’ΓΙΝΙΔΟΪ 1894—2723


