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ΑΣΜΑ
ΔΙΑ

ΜΑΘ ΗΤΡΙΩΝ
ΤΑ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ

ΊΙ γυνή, άφοΰ έκτίσθη, 
Ώ Θεέ, ή Γή αύτή,
Νά πρωτεύιι δέν ώρίσθη 
Έπί κάλλους αρετή :

Καλλονή πλήν υπέρτατη 
Δέν ύπάρχ' ή ψυχική ;
Θαύματα δέν διαπράττει, 
"Οπου δήποτ' ένοικεϊ :

Ώς πρώτισταν καί κυρίαν 
Ί'άσιν της ΐιπομονήν 
Έξασκώμεν, καρτερίαν. 
Άψοσίωσιν αγνήν
Καί τοΰ πνεύματος γαλήνην 
Καί αίδώ καί συστολήν
Καί αγάπην πρός ειρήνην 
Ένδυθώμεν ώς στολήν.

Ώς οί μαθηταί πατέρες. 
Δέν ώρίσθη καί ήμεϊς

ΑΣΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μελετώμεν, 
Μελετώμεν, 

Κοπιωμεν ευχαρίστως 
Καί μανθάνωμεν άπλήστως 
ΓΙάν, παν μάθημα καλόν 

Προχωρώμεν 
Προχωρώμεν

ΕΤΟΣ Λ'.— ΤΕΪΧΟΚ ί'.

. · ·
 ·»>

 ·

"Ινα γίνωμεν μητέρες
ΙΙάσης άξιαι τιμής :

Μελετώμεν. μελετώμεν 
Καί σπουδάζωμεν λοιπόν 
Μέτοχοι νά καταστώμεν 
Τών χαρών των καί λυπών. 
Σύντροφοι παρήγοροί των 
Εις τόν βίον βοηθοί 
Φώς, ζωή. χαρά, ψυχή των. 
"Αγγελοί των αγαθοί ! 
ΚαταβάΜΙωμί »· jjportiJa 
Ιΐΰσαν, πϊϊσαν προσοχήν 
Νά ριζώοωμεν πατρσϊα 
Είς τών τέκνων τήν ι'·υγήν. 
Μέ τών φώτων τήν λαμπάδα 
Έμποιώμεν είς αυτήν 
'Έρωτα πρός τήν Ελλάδα, 
Άφοσίωσιν πιστήν!

Φίλιππος Οικονομιδης

Είς τό τέρμα ν' άναδώμεν 
Τό λαμπρόν καί ύύηλόν ! . .

Μαθιιταί χρηστοί άν ώμεν, 
Μίαν καί ήμεϊς Λμέραν 
—Τής ζωής την λαμπροτέραν— 
Ασφαλώς θά καταστώμεν

ΛΡΙβ ίο
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Καί πολϊται αγαθοί' 
Ώ ! τί δνειρον ώραϊον : 
Δι’ ήηών ποτέ τών νέων 
IΙόντων, πάντων τών εύκταίων 
ΊΙ πατρις ν’ άξιωθιϊ !

Νΰν όξύνωιιεν τήν κρίσιν 
Και πλουτίζωμεν μέ ϊσην 
Επιμέλειαν τήν μνήμην 
Πλεϊστα νά δεχθή έτοίμην 
Νούν καί λόγον έξασκώμεν 
Μέ μεγάλην προσοχήν. 
Άναπτιίσσωμεν. μορφώμεν 

’Όλην, δλην τιιν ψυχήν ! 
Έστω πάν καλόν βτόλίον 
Καί τροφή της καί τρυφή 
"Εως ου είς τό σχολεϊον 
Έπαρκώς άνατραφή.

Είναι, μή, μή λησμονώμεν, 
Τής σπουδής ή ή.Ιικία 
Ή μεγίοτη ευτυχία. ! . . . 
Σπεύσωμεν ! ώφεληθώμεν ! 
Ώ ! χαρά, χαρά μεγάλη: 
Κήδονται ημών νΰν άλλοι . .
Είς ήμάς τό πάν οί δόντες 
Και είς φώς έξαγαγόντες

ΤΑ

- — vjr
,;λΙ*Έ*Ι < τ.ϋττ; ζεϊται έν τώ Κρητιζώ
/ Τ,ΪΪΓΑπ:λζγ·ει. ζατά νότον τή: ΙΙελοπον- 
■•Ι-λΆ*- ■ ■ S. - ■> -νήσου, αντίκρυ οε των I >:*.<·>·/. πόλεως 

Λακωνικής· ζν δέ καί μικρά, ήτο όμως έν άρ 
χαίζ ϊ~ν/τ, ιπ/.Λν) λόγου άξια διά τήν θέ
σιν αύτής. Τήν νήσον ταύτην ικανοί ζατά και
ρούς έπεσκέφθησζν περιηγηταί. πολλά γρζψαντες 
περί ταύτης· εις τήν νήσον ταύτην ή Αφρο
δίτη κατήχθη κατά πρώτον, οτε ζνέδυσεν έζ 
τής θαλάσσης ζαι ειτα έπεραιώθη είς Κύ
προν. Έν αρχαιότερα έποχή εκαλείτο I Ιορφυρίς· 
οί Φοίνικες δ’ έποίησαν τήν νήσον ταύτην ένα 
τών κυριωτέρων σταθμών διά τήν άλιείαν τής 
πορφύρας. Ό Παυσανίας εξιστορεί τήν μεγαλο
πρέπειαν τοϋ ιερού τής Αφροδίτης ναού, ούτινος 
λείψανα μόνον διατηρούνται μέχρι σήμερον. Έν 
ίστοριζοϊς χρόνοις τά Κύθηρα ήσαν ύποτεταγ-

Τής ζωής ήμάς τό πρώτον . .
Μετ’ άγάπης μεριμνώσιν 
Ουτοι νΰν περί ήμών. 
Τίς δέν θέλει έπιδώσε: 
Είς τό στάδιον τών φώτων 
Τήν στοργήν των έκτιμών ;

Οάντες φιλοτιμηθώμεν 
Τά τροφεία ν’ άποδώμεν 
Εις γονείς καί διδασκάλους 
Καί είς κηδεμόνας άλλους. 
Ώ ! όποια ευφροσύνη 
Ή φροντίς ή ιερά : 
Παρ’ ήμών εύγνωμοσύνη 
Νά δειχθή αύτοϊς λαμπρά !

[Ιλήν πρός πάν καλόν, θρησκεία 
ΓΙοώτιστα καί ηθική.
Δεϊταί οου, δυάς άγία, 
ΊΙ ψυχή ή παιδική !

’.Ip.iflo')·, ώε ή παιδεία. 
Νους φωνάζει καί καμδία 
Jh· είν ά.Ι.Ιο έπι γής. 
Πάντες ωμεν έκ καμδίας 
Βιασωται τής παιδείαν, 
Λάτμεις ίλ/.π./εοι στοργής !

ΦίΛίπηοε ΟικοΝΟΜίΔΐιε

μένα τοϊς Σπαοτιζταις. οΐτινες ζατέταςαν τούς 
ζατοίζους της μετά, τών περίοικων ζαι επεμπον 
κατ’ ε'τος έζ Σπάρτης διοικητήν Κυθηροδίκην 
καλούμενον ό δέ Ηρόδοτος αναφέρει δτι δ Δη- 
μζρζτος συνέστησεν εις τον Ξέρξην νά καταλάβη 
τά. Κύθηρα μέ στόλον ζατά τό διάστημα τού 
Περσικού πολέμου, άναφέρων τήν γνώμην τού 
Χείλωνος οτε είχεν ζποφανθή δτι μεγάλη ήθελεν 
ύπζρξει εύεργεσία -είς τήν Σπάρτην έάν ή νήσος 
αΰτη κατεβυθίζετο· δ φόβος ούτος έπραγματο- 
ποιήθη ζατά. τό διάστημα τοϋ I Ιελοποννησιακού 
πολέμου, δτε τζ Κύθηρα έκυριεύθησαν ύπό τού 
Νιζίου. ΊΙ κυρία πόλις έν τή άρχαιότητι εκα
λείτο Κύθηρα καί εζειτο, ώς μανθάνομ,εν έζ τού 
θουκυδίδου ζαι I Ιαυσανίου,έπί τής πλευράς ήτις 
άντιζρύζει τον Μαλέαν, εις άπόστασιν 2 
σταδίων ζπό τής θαλασσής- ό κύριος λιμήν έζα-
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λεϊτο Σζάνδεια καί ταύτίζεται ύπό τού σοφού 
Αήζ μέ τό Καψάλι- δ γζλλος αρχαιολόγο: Rie
mann ταύτιζε·. τήν άρχαίαν πόλιν Κύθηρα μέ 
τό Παλαιόζαστρον.ζαί τον λιμένα μέ τήν είσοδον 
είς τήν πεδιάδα τής Παλαιοπόλεως· είςάμφότερα 
ταύτα τά σημεία εύρίσζονται αρχαιότατα λειψά - 
νζ. Πλησίον τής παλαιοπόλεως ζεϊται καί έτερος 
λιμήν ύπο το όνομα Αύλα.ΐμων,δπου ζατά.Σεπτέμ- 
βριον τού 1802τό ληστρικόν πλ.οΐον Μέντωρ φορ
τωμένο·/ μέ μέρος τών συληθέντων ύπό τού Έλ- 
γίνου έζ τού Παρθενώνος μετοπών ζαι ζνα.γζα- 
σθέν νά προσορμισθή ένεκα τρικυμίας είς τόν λι
μένα τούτον ζπωλέσθη αύτανδρον, καί οΰτω τζ 
πολύτιμα λείψανα τών μετοπών τού αριστουρ
γήματος Παρθενώνος ζεΐνται, ώς είζάζουσιν, έν 
τώ βυθώ τής πολυτάραχου θαλάσσης.

Τό μήκος τής νήσου Κυθήρων είναι 20 μι
λιά, τό δέ πλάτος 12. Τά Κύθηρα έν μετα- 
γενεστέροις χρόνοις ύπέπεσον ύπό τήν κυριαρ
χίαν τών Ενετών, ήτις διήρκεσε μέχρι τού 
1807, δτε παρέλαβον ταύτα ύπό τήν κυριαρ
χίαν των οί "Αγγλοι μέχρι τού 1804, δτε 
ήνώθησαν μετά τής μητοός Ελλάδος.

Έπί άγγλοκρατίας δ άγγλος διοικητής Μζζ- 
φελ διά προσωπικής αγγαρείας έποίησεν άξιόλογα 
έργα, οιο/ δδούς λαμπράς γεφύρας, ών όνομζστή 
είναι ή έν τφ χωρίω Λειβαδίω κειμένη, έχουσα 
διαζοσίων ποδών μήκος καί φέρουσα 13 στοάς· 
δμοίως τόν φανόν δστις φωτίζει άπό άποστάσεως 
30 . σχ εδόν'ναυτικών μιλιών. Οί κάτοικοι συμ- 
ποσούνται είς 25,000 περίπου. 11 νήσος είναι ο
ρεινή καί βραχώδης, ένεκα δέ τής φιλοπονίας 
τών κατοίκων της παράγει μέλι, οίνον καί τυρόν 
άξιόλογον. Ιίολλοί τών Κυθήρίων ά.πίρχονται 
κατ' έτος είς τήν’Ανατολήν καί ιδίως είςΣμύρνην, 
όπου έργαζόμενοι έπί πολλά έτη έπιστρέφουσι 
κατόπιν είς τήν πατρίδα των. ζποκομίζοντες έκεΐ 
πάν δ,τι απέκτησαν. ΊΙ νήσος περιέχει χωρία 
45 ών τό μεγζλείτερον είναι δ Ποταμός, δστις

ΤΑΠΕΙΝΩΘΕ1ΣΑ ΜΑΤΑ1ΟΤΗΣ

Ό Έρμης, θέλω·/ νά γ··ωρίση ποιαν ύποληψ:·/ είχε μεταξύ τών ανθρώπων, ύτήγεν 
εις τό έργαστήοιον περίφημου τινός γλύπτου, ένθα ούτος έπώλει αγά’/μαία τού Διός ζαι 
τής ΊΙρας Αύτοθι λοιπόν είδε καί Έρμήν μεθ’ όλων αύτοϋ των συμβολών. «Έδώ είμαι, 
είπε καθ’ έαυτόν ό Έρμη:, ώς άγγε/ιαφορος τού Διός, καί λοιπόν ό φίλος έοώ θά μου ζη- 
τήση διά τό άγαλμα τούτο δεκαπεντάζις περισσότερον ή όσον δια τα άλλα». Και ούτως 
ήρώτησε τίς ήτον ή άξια τον άγαλματος εκείνου. «Μα την αλήθειαν», ειπεν ό γλύπτης, 
«μαίνεται ότι είσθε εύγενής έζ τού άστεως, οοτε μοι λοιπόν τήν αξία/ τών όύο άλλων καί 
τού ο τό λαμβάνετε ώς δώρον άπλούν.
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περιέχει 5.000'κατοίκους. Διαιρούνται δέ ταϋτα 
είς δύο δήμους. ΙΙάσζι αί άρχαί έδρεύουσιν έν τή 
πόλει καί συνίστανται έζ τού έπαρχου, δημάρ
χου, έπισζόπου, είρηνοδίκου κτλ. Τά σ/ραιότερα 
τών χωρίων εΐσί τά Μητάτα καί δ Μυλοπότζ- 
μος, κείμενα έν μαγευτική καί ζαταφύτω θέσει, 
όπου διαυγέστατα ΰδατα. έκρέουσιν ζφθόνως· είς 

.·.— ............. ,,.,λ.ι,λ., -.-.ύ-ών άπόστασινδίωρο·/ δέ άπό των χωρίων τούτων άπόστασιν 
ζεϊτζι πηγή ΰδατος, <(ιόι,ρ<ίι·ερ<>>· καλούμενη, 
λίαν ωφέλιμος κατά, τήν γνώμην τού ζναλύσαν- 
τος τό ΰδωρ αύτής καθηγητοϋ κ.Χρηστομάνου τοϊς 
λυμφατικοΐς. Εις τήν νήσον ταύτην ιδίως ζατά 
Σεπτέμβριον.κατέρχονται έκ τών βορείων κλιμά
των όρτυγες παμπληθείς- βροχηδόν δέ τις ακούει 
τούς τουφεκισμούς τών κυνηγών, οΐτινες κατζ- 
στρέφουσι τά αθώα καί δειλά πτηνά.

Η παιδεία έν τή νήσω άνθε? έχει δύο ελλη
νικά σχολεία, έπτά δέ δημοτικά έν τοΐς διαφόροις 
δήμοις έν τή εποχή δέ τών” Αγγλων είχε καί Λύ- 
κειον, τό όποιον άνεγνωρίζετο ώς ίσον πρός τά 
ένταύθα γυμνάσια.

Έν τώ μέσω δέ κοιλζδο: καί έν γραφική θέ
σει, είς άπόστασιν 3 περίπου ιδρών άπο τής 
πόλεως. ύπζρχει ώραιοτάτη Μονή, ή τής Μυρτι- 
δίοτίσσης καλούμενη ή μονή αΰτη ζπό τοϋ 
1838 διευθύνεται έπαξίως ύπό τού ηγουμένου 
’Αγαθάγγελου Κα/.λιγέρου, άνδρός πολλά πρζ- 
ξαντος ύπέρ τής Μονής.Είναι λαμπρώς έκτισμένη· 
τό είζονοστζσιον δέ έζ μαρμάρου Τηνίου ζατε- 
σκευασμένον φέ^ει ζρίστας εικόνας· τό σέβας δέ 
τών Κυθήρίων είναι ανέκφραστο·/ καί ή είζών τής 
Μυρτιδιοτίσης εϊνε ή δόξα απάντων τών κατοί
κων τής νήσου.

Κατά καιρούς έπεσκέφθησαν τά Κύθηρ 
ριηγηταί ξένοι τήν νή· 
χ α ιολογικώ ς, ίοίως 
Riemann, τρόφιμ: 
νυν δέ καθηγητή:

α πε- 
ίσον σκιαγραφήσαντες άρ- 

δ Ca.slelau, δ Αήζ καί δ 
ς τότε τής Γαλλικής Σχολής, 
έν τή σχο/.ή τής Nancy. 

ρΕ^ΜΜ· ,Κ>ανε;λληχ



φ ο INIS ΕΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΩι

Α'·

'Στό Μεσολόγγι τίποτε δέν έχει μείνει, δίχως
Νάχη στά στήθια μιά βολιά-

'Εκεί λιθάρια καί δέντρα καί κρημνισμένος τοίχος, 
Έχουν ’Λοάπικαις λογχαίς καί Τούρκων πιάτολιά !

Β’·

Μέσ’ Ότό Ή ρ φ ο, είς τή γη τή μπαρουτοκαϋμένη, 
Ποϋ τόσοι δράκοι κοίτονται ’ότό χώμα 'ξαπλωμένοι, 
Τήν ώρα πού ξεσκέπαζαν τού Μπάϋρον τήν όφι, (1) 
Καίϋστραύε ώσάν σπαθιού τό πρόσωπό του κόφα, 
Φοίνικας γέρος, μέ πληγαίς καί χρόνια φορτωμένος, 
Κυρτός άπ’ τά γεράματα καί Ότή κορφή καημένος, 
Ν’ άναόηκώσμ τ' άφυλλα έπάσχιζε κλαδιά του. 
Καί είς τόν κόσμο έλεγε, ποΰ ήτανε ’μπροστά του.

«Παραμερίστε, βρέ Παιδιά, παραμερίστ’ ολίγο, 
«Χνώτα μυρίζω ευγενικά, ήλιο παλμό ξανοίγω- 
«Παραμερίστε νά ίδώ τόν Λόρδο μου καί πάλι, 
«Νά ίδώ πώς μού τόν έκαναν τό χώμα καί οί χρόνοι, 
«Νά ’πώ τό -καλώς ώρισες» στή Λύρα τή μεγάλη 
«Κ' είς μιά ματιά νά ξαναϊδώ άετοΰ φτερό κι' αηδόνι.... 
«Μή φοβηθήτε, ό καιρός άν μ' έχμ χαλασμένα, 
«Τό δέντρο,του τό άκριδό πώς δέν Οά χαιρετίσμ- 
«Μέ της άγάπης τή ματιά Οά ΟυμηΟΓι κ’ εμένα 
«Κι' άπ' ταίς πολλαίς λαβωματιαίς εύθΰς Οά μέ γνωοίση .. 
«Άνοίξτε, τόσο έχομε καιρό ν’ άνταμωθοϋμε 
«Καί τόσα, τόσα έχομε παλμό νά θυμηθούμε!

Ό κόσμος παραμέρισε κι’ ό Μπάϋρον έφάνη-
Θαρρούσες πώς χαμογελά ότό γέρο σύντροφό του... 

«Άχ, νότος, είπε· είν' αυτός- χαράς δέν είναι πλάνη- 
«Νά τά σγουρά του τά μαλλιά καί νά τό μέτωπό του, 
«Συννεφιασμένος ουρανός κΓ όλάργυρο άστέρι- 
«Νά τό πικρό χαμόγελο, τό φιλτισένιο χέρι, 
«Πού μέ ταίς χούφταις μοίραζε φλουριά 'στά παλληκάρια 
«Κ’ έδινε δρόμο Ότόν άετό καί νύχι Ότά λειοντάρια !.... 
«Καλώς τή Λύρα, ποϋ κάνεις δέν έπιαϋεν άκόμα- 
«Της ΛευΟεριάς τ' άέρισμα, τής δάφνης τό λουλούδι-
■ Καλώς τήν άφθαρτη καρδιά, τό πικραμένο στόμα,

■ Πού έβγαινε τό στεναγμό μαζη μέ τό τραγούδι. 
«Καλώς τά μάτια, πώκλειδαν τά δάκρυα κι' οχι μνήμα, 
«Τό θυμωμένο πέλαγος μέ τ’ ασημένιο κύμα I
«Πόσο τοΰ μοιάζει- δές τέ τον θαρρώ πώς Οά μιλιίσμ, 
«Καί πώς ακούω τή φωνή, τό λάλημα τό πρώτο, 
«Μά όχι, δέν μπορεί ποτέ κανείς νά ζουγραφήσμ, 
«Τήν μυρωδιά τοΰ γιασεμιού, τού τουφεκιού τόν κρότο, 
«Ούτε σέ μάρμαρο μπορεί νά δείξμ ποτέ χέρι, 
«Τού άιιδονιού τό λάλημα καί τ’ άφαντο άγέρι... 
Δέν είν' έκεΐνος- γέλασε ύ πόθος τήν καρδιά μου· 

«Άν ό παλμός μου σύντροφος εΰρίσκουνταν κοντά μου,
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«Θά ήρχουνταν 'στήν ρίζα μου σάν πρώτα νά καθίόμ, 
«Καί θάσκυφτε τό φίλο του τό γέρο νά φιλήσμ !... 
«Άχ, πόόαις ήρχουνταν φοοαίς ότόν ίσκιο μου άπό κάτου 
«Κ' είς χάρου σκόρπιζε σκοπό τή ζωντανή καρδιά του- 
«’Βτραγουδοΰσ' άνάσταόι, ’Ελευθερίά κι’ άγάπη 
«Κ’ έσυντροφεΰαν τόν σκοπό ή μπάλαις τού Άράπη! 
«Πόσαις φοραίς είς τό πλατύ κορμό μου δέν τόν είδα 
«Τής Άδας του τό όνομα μ’ άγάπη νά χαράζμ, 
«Ν’ άόπάζηται κόοης μικρής ολόχρυση πλεξίδα, 
«Καί δακρυσμένος στίιν καρδιά επάνω νά τήν βάζμ ! 
«Μιά νύχτα ήταν πειό χλωμός- μέ κουρασμένο βήμα
• Άπό τού Νόρμαν ήρχουνταν συννεφιαστός τό μνήμα 
«Έσκυψε καί μ’ έφίλησε μέ στόμα πικραμμένο
«Καί «έχε γειά, έφιθύρισε,|δεντρί μου άγαπημένο |υ 
«Άπό εκείνη τή στιγμή τόν βλέπω τώρα πάλι- 
«Εύχαριστώ τόν ούρανό και τήν Ανεμοζάλη 
«Ποΰ άφήκαν τό κουφάρι μου πριν σωρευθμ ’ότό χώμα, 
■ Νά καμαοώση μιά φορά τό φίλο του άκόμα!
• "Ας έλθη τώρα πέλεκυς καί φλόγα νά μέ κάύμ... 

Κ' έσώπασε- δέν έμεινε κανείς χωρίς νά κλάψμ ! 
Αγέρι πήρε κ’ έπεσε λουλούδι μυρωμένο
Άπ’ τ’ άγαλμα τοΰ Μπάϋρον ’στό δέντρο τό γυρμένο- 
Ποιος ξέρει, ποιός, άν έοριξε τό λούλουδο τ’ αέρι, 
Ή τ’ ώοριξε τού Μπάϋρον τό μαομαρένιο χέρι!

(Έν Μιοολογγίω χχτά τον Όζτώδπον τοΰ 188!). ΙΑ. ^ΓΊαΡΑΣΧΟΧ

(I) Κατό τ’ αποκαλυπτήρια τοΰ Βύρωνος έν Μκτολογγίφ. χατα τό 188!.



Ο ΛΕΚΛΙΙΕΧΤΛΕΤΙ1Σ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
[Συνέχεια' ίδε τεύχος θ', σελίδα 136.]

κε:φλλλιον ι·

Αί τέ<Μιιοες έπήμενζιι ιΊμέζηιι

Ντίκ-Σάντ ήτο ήδη πλοίαρχος έν τώ 
I Ιιλγκρίν. καί χωρίς ούδέ στιγμήν νά 
χάση ήρχισε νά άναπεταννύη τά ιστία. 

'Εννοείται ότι οί έπιβάται μίαν μόνην είχον έλ
πισα : νά ποοσορμισθώσιν είς οίονδήποτε λιμένα 
τής αμερικανικής παραλίας. Ό Ντίκ-Σάντ 
διενοεϊτο νά εύρη μέσον οοον τής διευθύνσεως καί 
ταχύτητος τοϋ Πιλγκρίν. Πρός τοϋτο έσημείου 
καθ' έκάστην έπί τοϋ χάρτου τόν διανυθέντα 
δρόμον, όν εϋρισκε οιά τοϋ δρομομέτρου, καί τήν 
διεύθυνσιν, ήν εΰρισκε διά τής πυξίδος. Είχε δέ 
έν άκριβές δρομόμετρον. μετά πλακός καί έλικος, 
οπερ έδείκνυεν άκριβώς τήν ταχύτητα καθ' 
ζορισμένου χρόνον.

Τό άκριβές όμως δρομόμετρον είναι άχρηστον 
τών ρευμάτων. Άλλά είς ναυ- 
έξουδετεροι καί τό πρόσκομμα 
τον χρόνον οιά μαθηματικών

πολλάκις ένεκα 
τικός ε“μπειρος

εύ ρίσκων 
υπολογισμών ή δι' άστρονομικών παρατηρήσεων, 
τών όποιων δέν ήτο κάτοχος είσέτι δ νεαρός 
Zw.tti.zi.

Ό Ντίκ-Σάντ κατ’ άρχάς συνέλαβε τήν 
ιδέαν νά έπαναφέργ, το ΙΙιλγκρίν είν τήν Νέαν 
Ζηλανδίαν. Ό διάπλους ήτο βραχύ------ —:·
τήν Νεαν Ζηλανδίαν καί θά έξετέλει 
τούτο εάν αίφνίδίως οέν μετεβάλλετο ό άνεμος 
είς οΰριον. μέχρι τοϋδε ών ενάντιος. Προ—- 
τερον /.οιπόν ήδη ήτο νά διευθυνθή πρός 
Αμερικήν.

"< ·ντως δ ζνεμος μετεστρζφη έζ δλοκλήοου. 
καί ε'πνεεν ήδη σχίρωχ (βόρειό — δυτικός, μαύ- 
στρος), άγριούμενος πάντοτε.

Ό Ντίκ-Σάντ άπεφζσισ- ν’ ζναπτύξη όλα 
τά ιστία· διότι έπρεπε νά έπωφεληθή τοϋ ούριου 
τούτου άνεμου. Είς ενα μυοπάρωνα (διότι άκρι
βώς μυοπάρων ήτο τό ΙΙιλγκρίν) :

Ό άχάτιος ιστός (τουρκέτο) φέρει τέσσαρα 
τετραγωνικά ιστία : τό άκάηοΓ, έπί τής στή
λης τοϋ ίστοϋ· άνωθεν τούς J '.Ιώτας, έπί τών 
έπωμίόωτ τοϋ ίστοϋ· κατόπιν έπί τοϋ έπιστη- 
.ίίου τον φώσωνα καί τον ζ,-έπαρζ»·.

Ο yz -yac ιστός. έξ εναντίου.είναι ήττον κατζ-

ερος προς 
τό σχέδιον

[ΛΟ- 
τήν

φορτος ίστίωνφέρει έπί τής στήλης ένα ϊπίόροροτ 
(μποϋμα), καί άνωθεν τό μέσον .Ιαίφος (φλίσι).

Μεταξύ τών δύο ιστών, έπί τών .ιροστίων 
( βελαστρζλια ), ζτινα ύποστηρίζουσιν αύτούς 
έκ τών έμπροσθεν, ουνανται άκόμη νά θέσωσι 
τριπλήν σειράν ιστίων τριγωνικών.

Έπί τέλους είς τήν πρώραν, έπί τοϋ πρού'ό 
.Ιου ι στού (μπομπρέσο) καί τοϋ δορατίου αύτοϋ 
(μπαστούνι) ποδούνται τρεις άρτέμονες (φλόκοι).

Οί άρτέμονες (φλόκοι), ό έπίδρομος (μποϋμα ). 
το λαΐφοί (φλίσι), καί τά προιστια είσίν εύ
χρηστα. Δύνανται νά αίρωνται ή χαλαρώνται 
άπο τοϋ καταστρώματος, χωρίς νά ύφϊσταται 
ά.νζγκη νά άνέρχηται ό ναύτης έπί τζον ιστών, 
διότι δέν είναι έσφιγμένα ούδέ προσδεδεμένα. 
έπ' αύτών

Απ' εναντίας, ύ χειρισμός τών στίων τοϋ 
άκατίου ιστού άπαιτ-ί λίαν έξησκημένον ναυ
τικόν. Αποβαίνει άναγκαίον. πράγματι, οσάκις 
μεταχειρίζονται ταϋτα, νά άναρριχώνται διά 
τζϋν επιπόνων ( ξάρτι καί βέντο I, ή διά τοϋ έπι- 
στηλίου (τσιμπούκι) τοϋ άκατίου. ή διά των 
διζύγων (κρουζέτα), ή διά τοϋ τραχηλώματος 
ι καπελαδούρας) τοϋ ίστοϋ τούτου—καί ταϋτα 
διά ν ’ άναπτύζωσιν ή χαλαρώσωσιν ή έλατ- 
τζόσωσι τήν έπιφζνειαν σειροδετοϋντες. 'Εντεύ
θεν άνάγκη νά τρέχωσιν έπί των διαβαθρων 
(πασαδοϋροι, σχοινιών κινητών έκτεινομένων 
κζτωθεν των κεραιών), καί νά έργζζωνται οιά 
τής μιας χειρος. κρατούμενοι άπό τής κεραίας 
οιά τής έτέρας έργασία κινδυνώδης διά τούς 
μή συνειθισμε’νους. Αί ταλαντευτείς καί τά σα- 
λεύματα καθιστάμενα μέγιστα ένεκα τοϋ μή 
κους τοϋ μοχλού ι δηλαδή τοϋ ίστοϋ ι, αί προσ
κρούσεις τζον ιστίων ένεκα τοϋ ισχυρού άνεμου, 
δύνανται νά πετζζωσιν τον άνθρωπον είς τήν 
θάλασσαν. ΊΙ έργασία λοιπόν αυτή ήτο πολύ 
έπικίνδυνος διά τον γέροντα θωμ.άν καί τούς 
συντρόφους του.

Εύτυχώς δ άνεμος έπνεε μετρίως· ή θζλασσα 
ήτο ήπια καί αί ταλαντεύσεις όλίγισται.

"Οταν ό Ντίκ-Σάντ, έπί τώ νεύματι τοϋ 
πλοιάρχου 'Ίλ. έπορεύετο πρός τό θέατρον τής 
καταστροφής, τό ΙΙιλγκρίν έφερε μόνον ώς ιστία 
τούς άρτέμονας, τόν έπίδρομον, τό άκζτιον καί

ΙΙεριοδικόν τών Μαθητών 

τήν άνακωχήν, δ δόκιμος 
λήη τό πρωραιον πέτα

σον 
; οί

τό δολώνιον. Μετά · 
έπρεπε νά άντιμεθέλξη το 
σμα ( τά πανιά τής πλώρης ), καί είς \ 
χειρισμόν τούτον έβοήθησαν αύτόν εύκόλως 

μαύροι. τα
τό

Προέκειτο τώρα νά άναπτύξωσιν όλα 
ιστία, νά άρωσι τό φωσώνιον (τόν πλωριόν), 
σιπάριον, τό λαίφος καί τά προιστια.

«Φίλοι μου, ειπεν δ δόκιμος είς τούς πέντε 
μαύρους, πραξατε ΰ.τι σάς διατάξω, καί όλα θά 

είναι καλά».
Ό Ντίκ-Σάντ 

έκράτει τόν τρο
χόν τοϋ πηδαλίου. 

« ’Εμπρός, έ- 
φώναξε, Τόμ, είς 
άναπέτασιν ί - 

στίων !
— Είς άναπέ- 

τασιν τζ7>ν ιστίων: 
. . . λέγει δ Τόμ, 
μη έννοών παν- 
τάπασι τήν εκ- 
φρασιν ταύτην.

— Ναί....άνα- 
πτύξατε τά πα
νιά ! — Σύ Μπάτ 
... . Τό αύτό !... 
Καλώς Ι.,Έλκε!.. 
Έντεινε ! . . Έμ- ι 
πρός, αίρε, αίρε !

—Οΰτω; λέγει 
δ Μπάτ.

— Ναί, οΰτω. 
Καλώς! .. . Έμ.- 
πρός. ΊΙρζκλεις... 
δύναμιςΙ δύναμις! 
δόσε ένα καλό 
χέρι αύτοϋ.»

Νά εϊπη τις : 
δύναμις ! είς τόν 
Τίρακλήν, ήτοί
σως άνοησία. Ο 
γίγας, άκουσίως. 
έσυρε τόσον ίσ' 
σπζση τό σχοιν

«Αί! όχι τόσον 
έφώναξεν δ Ντίκ- 
βζσης τά πο....'.___

— Μόλις έσυρα, άπήντησεν ό Ηρακλής.
— Αί καλά, προσποιήσου λοιπόν ότι σύρεις 

μόνον ! <ζ)χ ίδης οτι άρκεΐ τόσον ! . . . Καλά, 
Χζλα ! ... 'Έντεινε ! . . . Άνάδεσον ! .. . δέσον ... 
Οΰτω . . . Καλ,ώς . . . Ολοι μαζύ ! Σύρατε . . 
σύρατε διά τών βραχιόνων μόνων . . .

Καί ολον τό πέτασμα τοϋ άκατίου ίστοϋ,

151
ύψώθη. Ό άνεμος κοιλών τά ιστία, προσέδωκε 
ικανήν ταχύτητα είς τόν μυοπάρωνα.

Ό Ντίκ-Σάντ έκάλεσε κατόπιν τούς ναύτας 

είς τήν πρύμνην.
«Τά πάντα έγένοντο καλώς, φίλοι μου ! Τώρα 

είς τόν μεγάλον ιστόν. Άλλά πρόσεχε νά μή 
σπάσης τίποτε, Ήράκλεις.

— <-)ά προσπαθήσω,» άπήντησεν ό κολοσσός 
μετ'έπιφυλάξεως. Ή δευτέρα αΰτη έργασία δέν 
ήτο τόσζο δύσκολος Ό χτρχόπους (τό παραγκό

χυρως.
ιίον.

δυνατά.
Σάντ ύπο 

πανιά κζτω ! 
ις έσυρα 
καλά.

Και οι “?ιις έπεσα* 

ώστε ολίγον έλειύε νά

παλληκαρά μου '. 
του.ειοιών. θά καται-

τής ρζντας) ανα
πτυχθείς ήσύχως, 
ό ίπίόρομος 7.ζ·.~ 
λωθείς καί ούτος 
ήρέμα προσέθηκε 
τήν ίσχύν του είς 
τά ιστία τής πρώ- 

?ας'„Τό .Ιαίφος έ- 
τοποθετήθη λοι
πόν άνωθεν τοϋ 
έπιορόμου. καί έ- 
πειδή απλώς συν- 
εσταλμένον ήτο 
έπρεπε μόνον νά 
έντείνωσιτήνι'υτε- 
ρατ (το ίμαντά- 
ρι) καί έπειτα νά. 
ποδώσωσι (κελζ- 
ρωσι). Άλλ' ό 
Ηρακλής έσυρε 
τόσον ίσχυρώς. ε“- 
συρεν έπίσης καί 
δ’Ακταίων καί ό 
μικρός 'Ιάκωβος, 
ώστε ή ι'·.τε'ρα έ- 
θραύσθη.

Καί οί τρεις 
έπεσαν ύπτιοι 
—χωρίς νά πζ- 
θωσι τίποτε εύ
τυχώς. Ό Ιά
κωβος ήτο 
γευμένος.

τε! έφώναξεν δ δόκι
' οατε ήσύχως. 

ίπίβλεύιν " *’■■· ■ 
ηδζλιον. 
ορός τήν

τήν

μα-
ϋιζτιοι

εν ί:να·.τ·.ζοτί.οεν ε·.νχι τ·.· 
μος.Ι Ιροσδέσατε τά δύο άκρα καί συρ

Τό κατώρθωσαν ύπό τ-ην έ 
Σάντ, όστις οέν άφινε το πι 
κρίν έπλεεν ήδη ταχέως, π 
καί έπρεπε μόνον νά έμμείνη εί: 
ταύτην. Ούδέν εύκολζότερον. διό 
ούριος, καί τά. ΰδατα οέν έ'πιπ 
τώ πλοίζο.«Καλώς, φίλοι μου! ειπεν δ δόκιμος. Θά 
είσθε καλοί ναϋται πριν ή ημέρα τελειώση.

— ΙΙρζττομεν τό καθήκον μας. πλοίαρχε

τοϋ Ντίκ-
Τό Ιΐιλγ- 
άνατολήν. 
διεύθυνσιν 

ό άνεμος ήτο 
,ν έπομένως έν

μου .
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Σάντ, η s'
Βελντόν ηύχαρίστησε τούς καλούς

Καί δ μικρός ’Ιάκωβος ελαβεν 
τήν πολύτιμον εργασίαν του.

«Νομίζω, κύριε ’Ιάκωβε, ειπεν 
μειδιών, είσαι σύ όστις έ’θραυσες

άπεκρίθη δ γέρων Ηωμάς. ΊΙ κυρία 
άνορας. 
επαίνους διά

δ Ηρακλής 
, . τήν ύπέραν !

Τί ώραίαν, μικράν πυγμήν έχεις ! Χωρίς έσέ δέν 
Οά έκάμναμε τίποτε !»

Καί δ μικρός ’Ιάκωβος, πολύ ύπερήφανος έξ 
εαυτού, έσεισε στιβαρώς τήν χεΐρα τοΰ'ΙΊρακλέους.

ΊΙ άνάπτυξις 
τών ιστίων τοΰ 
11 ιλγκρίν δέν ήτο 
πλήρης είσέτι.Έ- 
λειπον τά e.la- 
'/’[ΐά ιστία ('ψηλά 
πανιά), 
ποιων ή

Τ οεν ητο 
φρόνητος 
οΰ

άναρριχηθή είς 
άκατίου ίστοΰ, είς τ 
νων τοΰ έπιστηλίου, 
ζύγων ήτο παιγνίδιον διά 
άμα ήτο έπί τών 
φώσωνος, καί ελυε 
δενον το ίστίον.

Ό Ντίκ-Σάντ 
λαβοιν έν σχοινίον 
τοΰ καταστρώματος.

άς βαθμίδας τών έπιτόνων τοΰ 
~άς άναβάθρας τών έπιτό- 

νά έξαρτηθή άπό τών δι- 
ϊ τον δόκιμον. Έν τώ 

διαβαθρών τής κεραίας τοΰ 
τά σχοινιά τά δποϊα προσέ-

έτελείωσε 
τής δεξιάς

το εργον του, καί 
: ώλίσθησε μέχρι

θάλαμόν της καί έπεσεν είς έν είδος ύπνου δ 
όποιος πράγματι δέν ήτο ύπνος.

Τό νέον πλήρωμα έμεινεν εις τό κατάστρω
μα τοΰ μυοπάρωνος, φυλάττον είς τήν πρώραν, 
καί έτοιμον νά ύπακούση είς τάς διαταγάς τοΰ 
Ντίκ-Σάντ, τουτέστιν είς τήν διευθέτησε·? τών 
ιστίων άναλόγως τών μεταλλαγών τού ανέ
μου- άλλά έπειδή ή αύρα ένεδυναμοΰτο τόσον 
πρός τήν διεύθυνσιν ταύτην δέν ειχεν άπο- 
λύτως τίποτε νά κάμη.

Ό μικρός Ιάκωβος ήτο πολύ υπερήφανο; ίιά τό κατόρθωμά του.

τόν γέροντα Θωμάν είς

τών δ- 
έργασία 
εύκατα- 
ύπό τοι- 

;ν πλοΰν.
Τό φωσώνιον. 

το σιπάριον, τά 
προιστια, έπρεπε 
νά άναπτυχθώσιν 
έπί τοΰ μυοπά- 
ρωνος, καί δ Ντίκ 
-Σάντ άπεφάσισε 
νά τοποθετήση 

αυτά.
Ό χειρισμός 

ούτος δύναται νά 
είναι δυσκολότε
ρος τών άλλων,όχ ·. 
τόσω διά τά προ- 
ΐστια. τά δποϊα 
δύνανται νά αί- 
ρωνται καινά πο- 
δώνται έκ του 
καταστρώματος , 
άλλά δι ά 
σταυρωτά 
τοΰ άκατίου 
Έπρεπε ν’ 
βώσι μέχρι τώ 
αύτά, καί δ Ντίκ - Σάν· 
έκθέση είς τήν κινδυνώδη 
τού άγυμνάστου πληρώμα 
αύτός ταύτην.

Έκάλεσε λοιπόν τόν Θωμάν, καί τόν ε'θεσεν 
είς τό οιακοστρόφιο·?. δεικνύων αύτώ όποιαν δι- 
εύθυνσιν έμελλεν είς τό πλοΐον νά δώση. Κατόπιν 

ς, ό Άκταίων. δ 
είς τάς ύπέρας τοΰ 
τών φωσώνων καί 

ιούς ιστούς. Τό νά

τ α
ιστία 
ί^ϊϋ. 
άνα- 
ών διζύγων διά νά άναπτύξωσιν
2’.... —/τ, μή Οέλων ούδένα νά

..------- .ή ταύτην εργασίαν έκ
αύτοΰ, άνελαβεν

δ Ηρακλής, ό Βαρθολομαίο 
Αυγουστίνος έτεθησαν οί μέν 
σιπάρου, οί δέ είς τάς ύπέρας 
δ Ντίκ-Σάντ διηυθύνθη πρός ο

Κατά τήν ή
μέραν ταύτην δ 
Ντίκ-Σάντ έθεσε
τά πάντα είςτά- 
ξιν βοηθούμενος 

ύπό τών εύπειθών
μαύρων καί άρί- 
στη τάξις έβασί-

ακα- 
όλη

Τά δύο ιστία 
ίσχυρώ; έποδώ- 
θησαν και έπειτα 
έστηρίχθησαν έπί 
τών κεραιών. 
Άφοΰ τά ποοί- 
στια έτέθησαν 

μεταξύ τοΰ μεγά
λου καί τοΰ 
τίου ίστοΰ ,
ή εργασία έλη- 
ξεν.

Ο Ηρακλής 
δέν είχε τί 
νά

Τό I 
έφερε λοιπόν 
τά ιστία τά άπο- 
τελοΰντα τόν έξ- 
αρτισμόν του. 
Άναμφιβόλως δ 
Ντίκ-Σάντ ήδύ
νατο νά πρόσθε
ση τά παρίστια 
( τής κουρτελά- 
τσαις )· άλλ’ήτο 
δύσκολος εργασία 
καί όχι τόσον 
αναγκαία κ α ί 
άπήτει χρόνον 

πολύν διά τούτο 
δ δόκιμος παρέ- 
λειύε ταύτην.

Ό Ντίκ-Σάντ 
τό πη-

λευεν έν τώ πλοίω.
Ό μαύρος έξ 

άλλου είργάζετο 
άδιακόπως μόνος 
έν τώ μαγειρείω 
του χωρίς νά έξ- 
έρχηται καθόλου 
είς τό κατάστρω
μα. "Αλλως τε δ 
Ντίκ-Σάντ ειχεν 
άποφασίσει, έάν 
ποτέ δ Μαύρος ή
θελε ταράξει τήν
ή σ υ χ ί α ν τοΰ 
πλοίου νά τον ρί
ψη είς τό ύπό- 
φραγμα δέσμιον. 
Καί έν νεύμα ήρ-
κ-ι όπως δ Ηρα
κλής άρπαση τον
μάγειρον t διά 
πυγμών του

των 
άπό

τοΰ τράχηλου.
Καί έν τοιαύ-

αντικατέστησε ·“' 
δάλιον.

ΊΙ αύρα ένεδυναμοΰτο. Τό Πιλγκρΐν, ολίγον 
πρός τά δεξιά κεκλιμένον, ώλίσθαινε ταχέως έπί 
τής έπιφανείας τής θαλάσσης, άφίνον όπισθεν 
αύλακα πλατύν.

« Πηγαίνομεν καλά, κυρία Βελντόν, είπε 
τότε δ Ντίκ-Σάντ, δ Θεός μάς έστειλεν εύνοϊκόν 
άνεμον !»

ΊΙ κυρία Βελντόν έσφιξε τήν χεΐρα τοΰ νεα
ρού δοκίμου. Κατόπιν, κουρασμένη άπο τάς 
συγκινήσεις τής καταστροφής, έπανήλθεν είς τόν

καθ’ όσον ή ατμόσφαιρα ούδένα κίνδυνον έδεί- 
κνυε καί έπειτα δ νεαρός δόκιμος ειχεν απο
φασίσει νά μείνη τήν νύκτα ταύτην όλην έπί 
τοΰ καταστρώματος καί έπομένως ήδύνατο νά 
προλάβη πάσαν αίφνιδίαν μεταβολήν.

Είπομεν ότι τό δρομόμετρον καί ή πυξίς ήσαν 
τά μόνα όργανα, τών όποιων δ Ντίκ-Σάν ήδύ
νατο νά κάμη χρήσιν, όπως έκτιμήση ώς έγγι
στα τόν διανυθέντα ύπό τοΰ IIιλγκρίν δρόμον.

Καθ' όλην τήν ήμέραν ταύτην, δ δόκιμος 
έοριπτε τό δρομό
μετρον καθ’ έκά- 
στην ήμίσειαν ώ
ραν καί έσημείου 
τάς ύπό τοΰ ορ
γάνου παρεχομέ- 
νας ένδείξεις.

Πυξίδες ύπήρ- 
χον δύο έπί τοΰ 
πλοίου- ή μία έν 
τώ πηδαλιουχείω, 
ύπό τά ομματα 
τοΰ οίακιστοΰ(φω- 
τιζομένης τής 
πλακός αύτής τήν 
μέν ήμέραν ύπό 
τοΰ ηλιακού φω- 
tog, τήν δέ νύκτα 
ύπό δύο πλαγίων 
λυχνιών), έδείκνυε 
καθ ’ έκάς-ην ς-ιγ- 
μήν τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ πλοίου’ ή 
δ'έτέρα πυξίς ητο 
πυξίς ανάστροφος, 
προσηλωμένη είς 
τάς κιγκλίδας τοΰ 
θαλάμου τοΰ άπο- 
θανόντος πλοιάρ
χου”^. Καί ούτω. 
χωρίς νά έγκατα- 
λίπη τόν θάλαμον 
ό πλοίαρχος ήδύ-

τ:να όιολισθησασα» νατό πάντοτε να 
γνωρίζη έάν^ή ύποδειχθεΐσα ύπ' αύτοΰ δοος 
ήκολουθεϊτο ακριβώς,ή έάν δ οίακιστής, έξ άπει- 
ρίας ή ολιγωρίας, εδιδε μεγάλας άποκλίνσεις είς 
τό πλοΐον.

"Αλλως σε, πάντα τά πλοία τά χρησιμεύοντα 
διά μακρούς πλόας, έχουσι τούλαχιστον ουο 
πυξίδας καί δύο χρονόμετρα. Πρέπει νά συγ- 
κρίνωσι τά δύο ταΰτα όργανα πρός άλληλα καί 
νά έλέγχωσιν ούτω τάς ένδείξεις των.

Τό Πιλγκρΐν ύπό τήν έ'ποψιν ταύτην ήτο 
ίκανώς εύπορον, καί δ Ντίκ-Σάντ διέταξε τους 
ύπ’ αυτόν άνορας μεγάλην φροντίδα νά εχωσι

τη περιπτωσει η ,·'»··ΧΤ . AB* HOB S.OIHOV ΟΛΙΪ'
γρχιζ Wxvz 
άντικαθίστα αυτόν έν τώ μαγειρείω.

Ό άνεμος έπνεεν δ αύτός μέχρις έσπέρας καί 
επομένως ούδεμία μεταβολή έγένετο εις τά ιστία 
τοΰ Πιλγκρΐν. τού όποιου τά στερεά ιστία καίτά 
σιδηρά έξαρτήματα τώ έπέτρεπον νά πλέη καί 
ύπο σφοδρότατον άνεμον.

Κατά τήν νύκτα, κατά συνήθειαν, έλαττοΰσι 
τά ιστία καί ιδίως τά άνώτερα καί ελαφρά ιστία, 
τά λαίφη, τχ φωΰώνια καί τά Οιπάρια κτλ. 
Τό μέτρον τούτο είναι συνετόν, έν ή περιπτωσει 
ένσκήύη καταιγίς. Αλλ'δ Ντίκ-Σάντ ένόμισεν 
οτι ήδύνατο νά άποφύγη τήν έργασίαν ταύτην
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όεάτάς όύίΜτυξίδας. αϊτινες ήσαν τόσω χρήσιμοι.

Δυστυχώ: όμως /.ατά την νύχτα της 12 καί 
13 Φεβρουάριου, καθ’ ον χρόνον δ δόκιμ,βς ητο 
έν ύπηρεσία και έζ.ράτει το οίκκοστρόφιον, Λυ
πηρόν γεγονός ελαβε χώραν. Ή ανάστροφος 
πυζΐς. ή έν τώ θαΛζμω διά στοοφέων χαλκών 
προσηρμοσμένη. άπ-σπζσΟη και ητο έρριμμένη 
έν τώ σαπίσω. "Ελαβον δέ γνώσιν τούτου τήν 
έπου.ένην ήμέραν.

Πώ; οί χάλκινοι στραφείς έξήλθον ; ήτο αρ
κούντως δυσεςήγητον. Ήτο δυνατόν, έν τούτοι;, 
έπειδή ούτοι ειχον όξυδωθή, τζ ισχυρά σαλεύ- 
ματα καί αΐ ταλαντεύσεις νά έξετϊναξαν τού 
του:, διότι ζληΟώ; ή θάλασσα ήτο άγριωτάτη 
κατά τήν νύκτα εκείνην. Όπως καί ζν συνέβη, 
ή πυςι; έθραύσθη οΰτως, ώστε ήτο πλέον άχρη
στο; καί ανεπίδεκτος πάσης έπιδιορθώσεως.

Ό Ντίκ-Σάντ έδυσθύμησε σφοδρώς. Ητο 
ήναγκασμένος. ζπό τοϋδε, νά συμβουλεύηται μό 
νον τήν πυξίδα τοϋ πηδαλιουχείου. II κατα
στροφή αΰτη της έτέρας πυξίδος, δι’ ήν ούδείς 
προφανώς ήτο υπεύθυνος, ήδύνατο νά ε"χη συν 
επείας βλαβ-ρζς. Ό δόκιμος λοιπόν ε"λαβεν όλα 
τζ μίτρα όπως άναπληρώση τήν έΛλ.ειψιν τής 
δεύτερα; πυξίδος.

Μέχρι τοϋδε, εξαιρέσει τής καταστροφής τή; 
πυξίδος,τάπράγματα εβαινον καλώς έν τώ πλοίω.

ΊΙ. κυρία Βελντόν. βλέπουσα τήν ψυχραιμίαν 
τοϋ δοκίμου, έφησύχασεν, χωρίς καί νά εύελπί- 
ζηταιΰμω; πάντοτε. Άλλα πρό παντός ήλπιζεν 
εις τόν Θεόν ούσα αληθής καί ευσεβή: χριστιανή. 
π ζρηγορειτο προσευχόμενη.

Ό Ντίκ-Σζντ ύπηρέτει κατά τήν νύκτα έν 
τώ πηδαλίω. Έκοιμζτο πέντε ή εξ ώρα; κατά, 
τήν ήμέραν, ικανοποιούμενος αρκούντως έκ τοϋ 
ύπνου τούτου. Κατά τόν χρόνον τούτον ζνεπλή - 
ρουν αύτόν έν τώ πηδαλίω ό γέρων Θωμάς ή δ 
υιός του Βαρθολομαίος, καί, χάρις είς τά; συμ- 
βουλάς αύτοϋ. καθίσταντο όλίγον κατ' όλίγον 
έμπειροι οίακισταί.

Συχνά, ή κυρία Βελντόν καί δ δόκιμο; συνω- 
μίλουν. Ό Ντίκ-Σάντ μετά χζρζς έδέχετο τά; 
συμβουλά; τής ευφυούς καί γενναίας ταύτης γυ- 
ναικός. Καθ' έκάστην τή έσιίκνυε τάς εκτιμή
σεις ζ; εκαι/.νε περί τοϋ διανυθέντος δρόμου 
καί τής διευθύισεως καί τζχύτητος τοϋ πλοίου.

«'Ίδετε, κυρία Βελντόν. τή έπανελάμβανε 
συχνακις, τή βοήθεια τών ούριων τούτων άνε
μων θά πλησιάσωμεν τήν Αμερικανικήν παρα
λίαν. Δέν σάς βεβατώ απολύτως περί τούτου, 
άλλά πιστεύω, οτι όταν τό πλοΐόν μας άντι- 
κρύση τήν γήν, δέν θά εινε μακράν τό Βαλ- 
παραιζό !»

Ή κυρία Βελντόν έπείσθη ότι ή σιεύθυνσις 
τοϋ αυοπζρωνος. εύνοουμένη ύπό τοϋ νοτιοδυτι
κού άνεμου, ητο καλή. Άλλά πόσον τή έφαί

νετο ότι ήτο μακράν άκόμη τό ΙΙιλγκρίν άπό 
τής Αμερικανικής άκτής! Όποιοι κίνδυνοι 
ύφίσταντο μεταξύ τοϋ πλοίου καί τής ξηράς. 
έάν ύπολογίσωμεν καί τάς ένδεχομένας μετα- 
βολάς τοϋ ούρανοϋ καί τής θαλάσση; !

Ό ’Ιάκωβος άφροντις, ώς άφρόντισες είναι οί 
παϊδες τής ήλικίας του, έπαιζε μετά τών συν
ήθων παιγνισίων του, τρέχων έπί τοϋ κατα
στρώματος καί διασκεδάζω·/ μετά τοϋ Ντίγκο. 
"Εβλεπε σπανιώτατα τώρα τόν φίλον του Ντίκ- 
Σάντ, άλλ’ ή αητηρ του τώ είχε καταδείξει 
ότι επρεπε νά μή ένοχλή πλέον τόν Ντίκ-Σάντ 
εργαζόμενον. Ό μικρός 'Ιάκωβος ύπήκουσεν είς 
τάς εύλογους διαταγής ταύτας καί δέν ήνώχλει 
πλέον τόν «πλοίαρχον Σάντ».

Οΰτω τά πράγματα ε’βαινον έν τώ πλοίω. 
Οί μαύροι έξετέλουν εύφυώς τάς εργασίας των 
καί καθίσταντο δσημέραι εμπειρότεροι έν τή 
τέχνη τοϋ ναύτου. Ό Θωμάς ήτο φυσικώς δ 
άρχηγος τοϋ πληρώματος, διηύθυνε τό πηδά
λιου, καθ’ δν χρόνον δ δόκιμο; άνεπαύετο, καί 
είχε πλησίον του τότε τόν υιόν του Βαρθολο
μαίον καί τον Αυγουστίνον. Ο Άκταίων καί 
δ Ηρακλή; συνυπηρετούν μετά τοϋ Ντίκ-Σάντ. 
Οΰτως ένώ οί μέν έκυβέρνων, οί δέ έφρούρουν έν 
τή πρώρα.

Άν καί αί θάλασσαι αύται ήσαν έρημοι καί 
ούδεμίαν σύγκρουσιν είχον νά φοβηθώσιν οί έν 
τώ Πιλγκρϊν, έν τούτοι; δ δόκιμος έξήσκει ίσχυ- 
ράν έπαγρύπνησιν καί προσοχήν κατά, τήν νύκτα. 
Δέν ε'πλεεν άνευ τών ώρισμένων φανών οΰτως 
είχεν ένα φανόν πράσινον έν τή δεξιά πλευρά καί 
έτερον ερυθρόν έν τή αριστερά· καί ώς πρός 
τούτο έπραττε σοφώτατα.

Ενίοτε κατά τάς νύκτα:, ζ; ολοκλήρου; δ 
Ντίκ-Σάντ διήρχετο παρά τώ πηδαλίω. ήσθζ 
νέτο εαυτόν ενίοτε κατεχόμενον ύπο άνίπαισθή- 
του κοπώσεως" ή χειρ του τότε έκ συνήθεια: 
καί ένστικτου διώκει τό πηδάλιον.

Κατά την νύκτα λοιπόν τής 13 καί 14 Φε- 
δ Ντίκ-Σάντ παρέδωκε 
τον γέροντα Θωμάν καί 
άνζπαυσιν.

Ο ουρανό: ητο κεκαλυμμένος υπο νεφών πυ
κνών. άτινα πρός τήν έσπέραν κατήλθον ύπό τήν 
έπίδρασιν τοϋ ψυχρού άνεμου. Σκότος λοιπον 
διεχύθη καί ήτο άδύνατον νά διζκρίνη τις τά 
ύψηλά ιστία, άπολλύμενα έν τώ σκότει. Ο Η
ρακλής καί δ Άκταίων ήσαν σκοποί έν τή 
πρώρα.

Εί; την πρύμνην, τό φώς του πηοαλιουχείου 
προσέρριπτεν αόριστον καί άμυοράν λαμψιν, γλυ- 
κέω; άντικατοπτριζομένην είς τό μεταλλικόν 
επικάλυμμα τού τροχού τοϋ πηδαλίου. Οί φανοί, 
ρίπτοντες τό φώς των πλαγίως, άφινον τό κα
τάστρωμα τοϋ πλοίου ύπό βαθύ σκότος.

ορουαριου, κατάκοπος 
τήν κυβέρνησιν πρός 
υ.ετέβη πρός όλιγόωρον

Κατά τήν τρίτην ώραν τής πρωίας,φαινόμενο·/ 
ύπνωτισμού έγένετο, τό όποιον ούδόλως ησθάνθη 
δ γέρων Θωμάς Οί οφθαλμοί του οΐτινες ήσαν 
προσηλωμένοι έπί τίνος φωτιζόμενου σημείου 
τού πηδαλιουχείου έχασαν τήν αισθησιν τής 
δράσεως καί επεσεν ούτος είς αληθή αναισθητικόν 
ΰπνον.

Όχι μόνον δέν έβλεπε·/, άλλά έάν τόν ωθούν 
ή τον έκίνουν ΐσχυρώς ούδέν θά ήσθανετο βε
βαίως.

Δέν είδε λοιπόν σκιάν όλισθήσασαν έπί τού 
καταστρώματος. ΤΙ σκιά αΰτη ήτο δ Μαύρος.

Φθάς είς τήν πρύμνην δ μάγειρος, ε'θηκεν 
ύπό τό πηδαλιουχεΐον άντικείμενον αρκετά βαρύ, 
οπερ έκράτει είς τά; χεϊράς του.

Κατόπιν, άφού παρετήρησεν έπί στιγμήν τήν 
φωτιζομένην πλακα τής πυξίδος, άνεχώρησεν 
αοράτως.

Πράγματι, ήτο τοϋτο τεμάχιο·/ σιδήρου, τοϋ 
όποιου ή έπίδρασις θά διέστρεφε τάς ένδείξεις

ΠΟΙΚΙΛΑ Δ1ΗΓΗΜΑΤ1Α

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΣΤΜΒΟΓΛΙΙ
Χάν* τις τή; Ταρτχρίας. περιοδεύων μττά τών εΰ· 

γενών του, άπήντησε Δερβίσην, οστις έιώνει μεγα
λοφώνως 5τι έ ζν τι; τώ δώση εκατόν χρυσά νομίσματα 
θέλει τώ δώσει μίαν συμβουλήν. Ό Χάν διέταξε νά 
τώ οοΓ>ή ή ποσότης, μεθ'δ ό Δερβίσης είπε τά έξης, 
σ" 'ρχιζε μηδέν, ούτινο; δέν έχει; δικσκεφθή ’καλώς τό 
τέλο;».

Οί αΰλικοί άκούσαντε; τό αφελές καί άπ/.οΰν αύτό 
γνωμ-κόν, έμειδίασαν καί ιιπον μετά χλευασμού τίνος: 
«όΔειβΐσης είναι καλά πληρωμένος δ·.ά τό αξίωμά του» 
Άλλ' ό βασιλεύ; είχε τόσον ευχαρίστησή έκ τή; άπο- 
κρίσεως, ώστε διέταξε νά γραφή χρυσοί; γράμμασιν 
είς διζφόρου-. θέσεις τοϋ παλατιού του καί /ά έγχα- 
ρκχθή εί; πάσα; τά; πα:οψίδα; του. Όχι πολύ ιετά 
ταϋτα, ό χειοουργό; τοϋ Βκσ-.λέω; έδωίοδοκήθη ϊνα τό» 
δολοφονήση διά διδηλητηριασμένου νυστηρϊου. καθ' 
ον χρόνον τόν έφλεβοτόμει. Μιαν ήμέραν, ένώ ό Βρα
χέων τοϋ βασιλέω; ητο ήδη δεδομένο; καί τό ολέθριοι 
νιστήριον εϊ: τα; χεϊρα; τοϋ χειροιογοϋ, ανέγνω ο ντο; 
έπί τή: λε άνη; : «Άρχιζε αηδέν. ουιινο; δέν εχει; 
καλώς διχσκεφδή τό τέλο; »— Άμέσω; άνεστζλη, καί 
άφήκε τό νυστήριον νά έκπέση τής χειρό; του. Ό 
βασιλεύ; παοετήρησε τήν σύ'χυσϊν του, καί ήρώτησε 
τήν αιτίαν Ό χειιουργό; έπεσε γονυπετή; ενώπιον 
του, τώ έξωμολογήΟη δλην τήν ύπό'ίεσιν και έσυγ/ω- 
ρήΟη, οΐ δέ συνωμόται έφονεύόησαν. Ό Χάν στρσφεις 
πρό; τούς αύλικού; του, οϊτινε; μετ' έκπλήξεω; ήκου-
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τής πυξίδος. Ή βελόνη μαγνητιζομέ/η παρέκλι- 
νε καί αντί νά δείξη τόν μαγνητικόν βορράν, 
οστις διαφέρει όλίγον άπό τοϋ βορρά τοϋ κόσμου, 
έδείκνυε βορειοανατολικόν. Υπήρχε λοιπόν πα
ρεκτροπή τεσσάρων ρόμβων.

Ό Θωμάς, σχεδόν άμέσως, ήγέρθη έκ τού 
λήθαργου. Οί οφθαλμοί του έρρίφθησαν έπί τής 
πυξίδος . . . Έφώναξε, ύπέθεσεν οτι τό Πιλ- 
γκρίν δέν ήτο είς καλήν διεύθυνσι·/.

"Εστρεψε λοιπόν τόν ο’ίακα, όπως έπαναφίρη 
την πρώραν πρός άνατολζ: . . . Άλλά, χωρίς 
νά ύποθέση ότι ήδύνατο νά παρεκτραπή ή βε
λόνη, έστρεψε κατά τέσσαρας ρόμβους τήν πρώ
ραν πρός Νότον.

Καί οΰτως, ένώ ύπό τήν έπίδρασιν τού ούριου 
άνεμου έμελλε τό Πιλγκρϊν νά κερδίση δρόμον 
ικανόν, έβζδιζε πλανώμενον κατά τεσσαρζκοντα 
βαθμού; άπό τοϋ εύθέος δρόμου !

["Επεται συνέχεια]
Κατά τόν 'Ιούλιον ϋέοζ.

σαν τήν εβησιν, το?; είπε «τοιαύτη συμβουλή δέν δύ
ναται άρκετα νά εκτιμηθή, ή όποια εσωσε τήν ζωήν 
βασιλέως».

<8—8>

Ο ΑΙΣΩΠΟΣ ΜΕΊΆΞΓ ΤΩΝ ΙΙΑΙΔΩΝ

ΆΟηναΐός τις μίαν ήαέραν εύρε τόν Αίσωπον μετά 
συντροοίας μικρών παιδιών συμπαίζοντα τά; παιδικός 
των διασκεδάσει; καί ήρχισε νά τόν περιγελά δι' αύτό. 
Ό γέρ ων σύντροφο; καί συμπαίκτωρ δστις ητον αύτό; 
ό ίδιος παρκπολύ αστείος η ώστε να ύποφέρη νά τόν 
κκθιστμ γελοΐον άλλο;, έλαβεν άτάνυστον τοξον καί 
εΟεσεν αυτό έπί τοΰ εδάφους, έπειτα καλέσα; τό» φι
λόψογο·/ 'ΑΟηναϊον : Τώρα, φιλόψογε, τώ ειπεν, έξή- 
γησον τό αίνιγμα τούτο άν δύ/ασαι καί είπε εί; ήμα; 
τί τό άτάνυστον τόξον σημαίνει. Ό άνήρ άοού έσπασεν 
άρκετα τήν κεφαλήν του καί έξεσε σκεπτόμενο; τήν 
φαλάκραν του έπί ακτα-ω, τελευταίοι πκοητήθη άπό 
της περαιτέρω πρυσπκθιία; καί διεδήι.ωσεν δτι δέν 
έγνώριζε τί νά συζπεοάν-/; περί αύτοϋ. «Λοιπόν· ειπεν 
ό Αίσωπο; γελών, «όταν διατηρή: τό τόξον πάντοτε 
τετανυσμένον. θά θραυσθή εί; τήν στιγμήν. Άλλ' άν 
τό άφίνη; άτάνυστον καί χκλαοόν, θά εΐιαι έπιτηδειό- 
τερον πρός χρήσι», όταν τό χρειασθήςν. -Καί ή διά
νοια τοΰ άνθοώπου ομοιάζει πρό; τό τόξον, έπειδή, άν 
καί αΰτη διηνεκώ; έντεταμένη διατηρήται ει;·.ύποθέ- 
σει; καί ένασχολήσεις. ή θά συντριβή καί θά καταστή 
πρό; παν άχρηστος ή θά άπολέση τήν γοργότητα καί 
ενεργητικότητα αύτής, ήτις απαιτείται νά ύπάρχη εί; 
τόν θέλοντα μετά πεποιθήσεω; νά κάμνη τό έργον του.



Γ'·
ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΓΑΛΟΓΙΙ ΕΝΤΟΜΩΝ

Εργαλεία, παγίδες και μέθοδοι Θήρας τών διαφόρων 
τάξεων τών έντόμων.
( Συνέχειχ· ίοε σελ 124)

Θήρα καί συλλογή τώυ έντόμων. 
Ό φίλος τών έντόμων ύ έν ταΐς μεγάλαις 
όδοΐς βαδίζων όλίγιστα συλλαμβάνει έντομα. 
Κατ' άρχάς άφθόυως Συλλέγει είδη- ύ αρχά
ριος τά πάντα θεωρεί νέα, άν μάλιστα συλ
λαβή καί έντομον τι μετά μεταλλικής στίλβης, 
τούτο θεωρεί σπουδαίου ιΰρημα Μετ ολίγον 
άρχεται ή άπογοήτευσις- πάντοτε τά αύτά συλ
λαμβάνει' σπανιώτατα δέ διά νέου τίνος ω
ραίου είδους πλουτίζει τήν συλλογήν του.

Ό έντομολόγος πρέπει νά έχι; ύπ' όψειτου 
τάς έξης άρχάς. Καθ' οδόν άπαντά μόνον 
κοινά έντομα- πρός σύλληψιυ τών έντόμων 
πρέπει νά γνωρίση καλώς τά ήθη καί έθιμα 
τών έντόμων. 'Έντομα σπάνια θεωρούνται 
εκείνα, τών όποιων άγνοοΰμεν τάς κατοικίας 
και τά μέρη έν οίς δυνάμεθα νά συλλάβωμεν 
ταϋτα. δεν δίίσχυριζόμεθα ότι είόι; τιυά είναι 
παραγωγικότερα ετέρων ότι άλλα μέν βρίθου- 
σιν απανταχού, ένώ έτερα σπαυίζουσινάλλά δέν 
παραδεχόμενα απολύτως ότι έντομόν τι είναι 
σπάνιον μόλις γνωρίσομεν τά έθιμα ενός έν- 
τόμου, κατορθοΰμεν υά συλλάβωμεν αύτό, 
ούχΐ ίσως έν αφθονία άλλ’ έν αρκετή ποσότητι.

Όπως πλούσια άποκομίσωμεν έκ τής Θήρας 
πρέπει νά έχωμεν καί τά κατάλληλα εργαλεία- 
έπειδή δέ τά εργαλεία διαφέρουσι κατά τά 
έντομα, τά όποια έκαστος προτίθεται υά συλ- 
λάβ>] καί κατά τούς τόπους, τούς όποιους θά 
άυερευυήση, πρέπει τις νά λαμβάνη μεθ' εαυ
τού ώρισμένα έργαλεΐα όπως μή έπιβαρύυηται 
υπό φορτίου περιττού. "Ενεκα τούτου πρέπει 
κεχωρισμέυως νά έξετάσωμευ τάς γενικάς με
θόδους τής Θήρας τής εφαρμοζόμενης είς τάς 
διαφόρους τάξεις τών έντόμων.

Θήρα κ ο λ ε ο π τ έ ρ ω ν. Έπειδή σκοπός 
τής θήρας είναι ή σύλληψις πρός διατήρηση’, 
πρέπει πρώτον να έφοδιασθή τις μετά θηκών 
έν αίς νά έυαποταμιεύη τά θηρευόμενα, υά 
έπιφέρη ταχέως τόν θάνατον αύτών και τά 
μεταφέρη άθικτα Πρός τούτο ύ θηρευτής προ

μηθεύεται πλατύστομα φιαλίδια κλειόμενα διά 
πώματος φελλού. ζ/ύο τοιαϋτα φιαλίδια άρ- 
κούσι, έυ διά τά μεγάλα έντομα καί έτερον 
όιά τά μικρά. 'Εν τώ πρώτω ρίπτεται μέχρι 
τού μέσου πρίσματα ξύλου, εύκόλως διαβρεχ,ό- 
μενχ, άφ ών διά συνεχών κοσκινισμάτων άφη- 
ρέθησαν αί κόυεις καί. τά παχύτερα τεμάχια. 
Έν τώ δευτέρω φιαλιδίω τεμάχια διηθιστι- 
κού χάρτου ικανά όπως μή τά μικρά έντομα 
βλάπτωνται.

Σταγόνες δέ τινές βενζίνης άυανεούμευαι 
άπό καιρού είς καιρόν διατηρούσε ασφυκτικήν 
ατμόσφαιραν έν ή ταχύτατα άποθνήσκονσι τά 
έντομα.

Τά φιαλίδια ταύτα, άτινα μεθ' ήμών λαμβά- 
νομεν, πρέπει υά τά πληρώσωμεν έντόμων. 
Πολλά κολεόπτερα έν τή ημέρα κατάφεύγουσιν 
ύπό τούς λίθους καί τά βρύα- όιά τώυ χειρώυ 
πρέπει νά άυεγείρωμεν τούς λίθους καί έκρι- 
ζώσωμεν τά βρύα. Ετερα κρύπτονται ύπό τά 
ξηρά φύλλα, ύπο τά ξυλάρια, ύπύ τά άπορρίμ- 
ματα τά σχηματισθέντα πλαγίως τών αυλα
κών ύπό τών ύδάτων, ύπο τά φύκη τά ρι- 
φθέυτα έν ταΐς άκταΐς. Τά τοιαϋτα έντομα 
συλλαμβάνει τις, κοσκινίζων τά φύλλα καί τ’ 
απορρίμματα,')} πλήττων τά ξυλάρια διά ράβδου.

'Π έργασία αντη τελείται, άνω σινδόνης 
λευκής έστρωμέυης κατά γής, καί έφ' ής πί- 
πτουσιν άυαμίξ έντομα πάσης τάξεως, κάμπαι 
άράχναι, κοχλίαι.Τότε έκλέγει τις καί συλλέγει 
'Επίσης άνωθεν σινδόνης πλήττονται θάμνοι 
όπως πέσωσι τά έν αύτοΐς έντομα, τά κρυπτό 
μένα ύπο τά φύλλα καί τάς ρυτίδαςτοΰ φλοιού, 
και άτινα άνευ τής μεθόόου ταύτης θά όιέ- 
φευγον τό βλέμμα ήμών. Συνήθως άντικαθι- 
στώσι τήν σινδόνηυ δΤ άλεξιβροχίου έχοντος 
τήν ράβδον τεθρανσμέυην, καί ούτινος τό 
εσωτερικόν ύπενδύεται διά λευκού υφάσματος. 
Τηρούσι τούτο διά τής μιας χειρός ύπό τόν 
θάμνον, καί διά τής έτέρας πλήττουσι τούς 
κλάό'ους διά ράβδου.

Κοσκινίζουσι τά ξηρά φύλλα έυ δικτύω μετά ' 
πλατέων όφθαλμώυ, έχουτι σχήμα θυλάκου 
καί όυυαμέυω υά κλείηται άνωθεν. "Οπως ό 
σάκκος διατηρήται ανοικτός προτιμότερου 
είναι υά τίθενται καί τόξα φαλαίνης έν τώ 
στομίω. Τά φύλλα τά τιθέμενα έν τώ σάκκω 
ταράσσονται άυωθι σινδόνης έξηπλωμένης έπί 
τοϋ έόάφους.

Καθ' όσου άφορά τά έντομα τά έπί τών 
περιττωμάτων βιοΰντα ολίγα άπαιτοΰυται ερ
γαλεία, λαβίδες, θάρρος, χειρόκτια είς συκχαι- 
νομένους, άφθονον ύόωρ μετά τό έργου είς 
τούς λοιπούς. Πρέπει νά κύψη τις ϊνα συλ- 
λέξη, μετ έκπλήξεως δέ θά ίδη όπόσα περιέ
χει κόπρος βοεία έν καταλλήλω χρόνω.

Τά έν ταΐς άποσυντεθειμέυαις ούσίαις βι- 
οϋντα κολεόπτερα εύκόλως συλλαμβάυονται' 
άλλά καί όιά ταύτα απαιτείται διάθεσις όπως 
τολμήση τις υ' άνασκαλεύση έυ τοΐς δζουσι 
πτώμασι τώυ πτηνών καί θηλαστικών καί συλ- 
λάβη Σταφυλίνους, Σίλφας καί Νεκροφόρους. 
Μόλις διά ραβδίου άναστρέψη τις τό περιέχον 
δύναται νά συλλαβή τούς κατοίκους, άρκεΐ 
νά έυεργήση ταχέως, διότι πάραυτα άρχεται 
φυγή γενική άλλα έντομα άνίστανται, έτερα 
ζητοΰσι υά καταφύγωσιυ ύπό τήυ γήν, ήτις 
πάντοτε είναι τετρυπι;μέυΐ) ύπό τό πτώμα τό 
διαμεΐυαν ημέρας τιυάς έυ τή αύτή θέσει.

'Απλούστερα συλλαμβάυονται τά έντομα όιά 
παγίδων. Μία χύτρα βερνικωμένη ζ· μία φι
άλη μετά λείων τοίχων αρκεί πρός τοϋτο. Τό 
έργαλεΐον χώνεται είς τήυ γήν, ώστε τό στο
μίου του υά έρχηται μέχρι τής επιφάνειας τοϋ 
έόάφους- έν τώ βυθώ τίθεται άσπάλαξ, μΰς, 
κεφαλή όρυιθος, τεμάχιον κρέατος κατά τήν 
όιάθεσιυ τοΰ έυτομοθήρα. 'II χύτρα καλύπτε
ται ύπο πλακός άρκετά βαρείας, όπως μή γάταν 
ή άλλα σαρκοβόρα δύνανται υά μετακινήσωσι 
ταύτην καί καταφάγωσι. τό περιεχόμευον. Αέν 
πρέπει όμως τό άγγεΐον νά κλείηται άκροστε- 
γώς τελείως, μικραί τιυες σχισμαί άρκοϋσιν 
όπως όι’ αϋτώυ είσέλθωσι τά σαρκοφάγα έν
τομα. Αιά τής μεθόδου ταύτης δέν άποδει- 
κνύεται καί ή όξύτης τής ύσφρήσεως τών έντό
μων, αφού δέν βλέπουσιν ουδόλως τό δέλεαρ:

Επίσης οί μύκητες ί,τά μανιτάρια) χρησι- 
μεύουσιν ώς τροφή πληθύος ειδών. ’Αρκεί υά 
τρίψη τις ολίγους μύκητας έπί σινδόνης όπως 
έξ αύτών συλλέξΐ] πίπτουτα πλείστα κολεόπτερα.

Έν ταΐς μυρμηκιαΐς βιοΰσι πολυάριθμα μι
κρότατα κολεόπτερα. Ταύτα θεραπεύουσι μετά 
μεγίστης προνοίας οί μύρμηκες- χρησιμεύουσιν 
ώς κατοικίδια ζώα είς τά εύφυή ταϋτα ύμε- 
υόπτερα. Τά ζώα ταϋτα τρέφουσιυ οί μύρμη
κες ούχί όπως τά φονεύσωσιν, άλλ' ϊνα άπο- 
λαμβάυωσι τώυ έξ αυτών παραγομέυων.Όπως

Περιοδικόν τών Μαθητών
συλλάβη τις τά μικρότατα ταϋτα κολεόπτερα, 
μεταχειρίζεται κόσκινου ιδιαιτέρου σχήματος, 
σάκκον έχοντα βάθος έκ μεταλλικού ίστοϋ. Έν 
τώ σάκκω όιά τοΰ πτύου είσάγουται μυρμηκιαί 
Ολόκληροι καί κοσκινίζονται αύται. Οί οφθαλ
μοί τοϋ κοσκίνου πρέπει νά είναι αρκετά στε
νοί όπως παρεμποδίσωσι τήν πτώσιν τών μυρ- 
μήκων,αρκετά όμως εύρεΐς όπως διέλθωσι δι 
αύτών οί συνήθεις κάτοικοι τών μυρμηκιών. 
Αί άπόχαι είναι τά καλείτερα έργαλεΐα- άνάγκη 
δε νά έχη τις δύο τοιαύτας έφαρμοζομένας είς 
τό αύτό κοντόν,έυ διά τήν Θήραν έν τοΐς χόρ- 
τοις καί έτερον όιά τήν έν τοΐς έλεσι. Σχήμα 
28. "Εκαστον κατασκευάζεται έξ ιδιαιτέρου 
υφάσματος κατά τήν χρήσιν.

"Οπως άυαγκάσωσι ι 
τώυ δένδρων βιοΰν- 
τα έντομα μεταχειρί
ζονται τόν ύπερου 
( σχήμα 26 ), ί5ρ;<αυου 
κατασκευαζόμενον έκ 
ξύλου περιβεβλημέ- 
νου διά δέρματος βου
βάλου. Τό έργαλεΐον 
τούτο αντικαθίσταται 
κάλλιον δι ολίγων 
κτύπων τοΰ ποδός έπί 
τών κλάδων. Επίσης 
χρήσις γίνεται τής ξύ
στρας, δι ής άυεγεί- 
ρονται οί φλοιοί καί 
έρευυάται ή γή.

'Επίσης τό κάπνι
σμα διά κοινού κα
πνού συντελεί όπως 
τά έντομα έγκαταλεί- 
ψωσι τά κρησφύγετα 
αύτών καί ουτω τά 
συλλάβωμεν. Τό κά
πνισμα καλόν ι·ά γί- 
νηται διά καπνοσύ 
ριγγος.' Π Θήρα τώυ έυ σπηλαιοις βιούυτων έν
τόμων άπαιτεΐ ιδίαν φροντίδα' άνάγκη νά 
προφυλάττη τις τήν ύγείαυ του έκ ψύξεων καί 
συγχρόνως μή πάθη κάταγμά τι. — Αί παγίδες

να καταπέσωσι τά έπί

Είχ.26.’Απόχη των χόρτων.

όπως πλουσίαν

Τά όρθόπτερα 
κολεόπτερα. Αί

άρκοϋσι διά του είσελθόυτα 
ποιήσηται Θήραν.

Θήρα ύρθοπτέρων 
συλλαμβάυονται ώς καί τά 
αύται σχεδόν μέθοδοι Θήρας, διά τινα μόνον, τά 
άρεσκόμενα έυ τή σκοτία, -η βιοΰντα είς υπο
γείους στοάς δύναται τις υά στήυη παγίδας. 
Ούτως οί ώτοσκώληκες καταφεύγουσιν είςχάρ
τινους χοάνας τεθείσας έπί φυτών έπίσης συλ- 
λαμβάυουται όταν θέσωμεν ώριμου καρπόν 
ύπό άυεστραμμένηυ γάστραν. αίπρασοκουρίδες
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συλλαμβάνονται, άν θάψωμεν αγγείου περιέχου 
ολίγου ύδωρ, ούτως ώστε το στομίου αυτού νά 
μή φθάνη μέχρι τής έπιφανείας τού εδάφους. 
Τεμαχίου ωμού κρέατος δύναται νά χρησι- 
μεύση ώς δέλεαρ. Οί γρύλλοι συλλαμβάνονται

Εΐκ. 29. Λαβίς ψαλιδωτή.άν θέσωμεν μικρόν χόρτον έν τή οπή τή χρη- 
σιμευούσΐ] αΰτοίς ώς καταφύγιου.

Θήρα Νευροπτέρω υ. Αί Αιβελλύλαι 
συλλαμβάνονται κυρίως τήν πρωίαν καί τήν 
εσπέραν, διά τής γνωστής άπόχης τών ψυχών. 
Αύτη άποτελείται έκ θυλάκου ίξ υφάσματος 
λεπτού στηριζομένου έπί κύκλου σύρματος καί 
προσαρμοσμένου είς κοντόν. Τοιούτον τό έρ· 
γαλείον επίσης όμως ο έντομοθήρας οφείλει 
νά έχη μεθ' εαυτού κιβωτίδιον ΰποστρωμέιον 
διά φελλού, έφ' ου έμπηγί'ύει άμα τή βυλ-

Εΐκ. 28. Καρριδο'ιήκη.

λήψει τά έντομα, καρφόνωυ ταύτα διά καρφί- 
δος, ών πληθνυ φέρει μεθ' εαυτού πάντων 
τών μεγεθών έν καρφιδοθήκη όμοια τώ ανω
τέρω σχήματι.

Θήρα ΰμενοπτέρων Τά ΰμενόπτερα 

θηρεύονται διά τής αυτής άπόχης πρός άποφν- 
γήν όμως τού κεντρίσματος αυτών έπενοήθη 
λαβίς τις ίδι άρρυθμος, λαβίς ψαλιδωτή

Θήρα Λεπιόοπτε'ρων (ψ.ιχώυ) Πέταλου- 
δ ών κοινώς. ζ7ιττώς προμηθεύεται τις ψυχάς' 
firs συλλαμβάνω!' τοιαύτας. είτε άυατρέφων 
ταΰτας Μεγίστη έπιδεξιότης άπαίτεΐται πρός 
ανατροφήν ψυχών χρειάζεται επιμονή και υπο
μονή. ζ/λλως «ί ψυχαί θηρεύονται διά, τής 
άπόχης έν τε τοΐς άγροίς καί τοΐς δάσεσιν. Ιδού 
δε πώς διηγείται ό Γοδάρ τήυ σύλληψιν ψυχής

«7/ρός σύλληψιν ήμερίας ψυχής καθημένης 
πρέπει vcc τήν πλησιάση τις μετά προσοχής 
προσπαθώ!’ ν' άποκρύψη ταύτη τήν σκιάν της 
άπόχης. ’Εάν εύρηται κατά γής, τίθεται άνω
θεν αυτής τό εργαλείου και άνεγείρουσ' το 

ύφασμα όπως βοηθήσωσι τό έντομον ν άνέλθη. 
Έάν είναι έπί φυτού έπί κορμού ή έπί «όρου 
τοίχου, τήυ συλλαμβάνουσιν άνερχόμενοι καί 
άμέσως άναστρέφουτες τό ΰωασμα όπως κλείση 
ό σάκκου.

"Οταν τό ζώου αίχμαλωτισθή, τό περιορί 
ζουσιν είς μίαν γωνίαν τής άπόχης, μεθ' δ 
πιέξονσιυ ελαφρώς τά πλάγια τού στήθους 
διά τού άντίχειρος καί τού λιχανού. Μετά 
τούτο καρφόνουσι τούτο έκ τοΰ νώτου ούτως, 
ώστε ή καρφίς νά έξέρχηται μεταξύ τού δευτέ
ρου ζεύγους τών ποδών. Αιά δε τάς νυκτίους 
ή εσπερίους ψυχάς τάς έν ημέρα ακινήτους 
έπί τών φύλλων καί τού κορμού τών δένδρων, 
μεταχειρίζονται του ύπερον, δι ον πλήτ- 
τουσι τά φυτά καί άπορρίπτουσι τά έντομα 
άφού πρώτου κατά γής στρώσωσι σιυδόυα λευ
κήν. Καλλίτερα όμως αποτελέσματα έχει ή διά 
τών φανών θήρα καί τον μέλιτος.

II Θήρα διά τού φανού γίνεται τήν νύκτα' 
έξαπλούται σινδόνη έφ' ής τίθεται είς ρ πλειό- 
τεροι φανοί άνημμένοι. Αί ψυχαί προσελκνό- 
μεναι υπό τοΰ φωτός, περιΐπτανται τώ φωτί, 
ή κάθηνται έπί τής σινδόυης, ότε ευκόλως δύ
νανται καί νά βυλληφθώσι διά τής άπόχης ή 
λαβίδος.

'II διά τού μέλιτος θήρα δεν απαιτεί πολλά 
εργαλεία. Μετά τήυ εκλογήν καταλλήλου θέ- 
σεως, έπί. τού άκρου δάσους ή αλλαχού, ανα
μιγνύεται έν ύδατι ' λίγου μέλι ή σάκχαρον καί 
δι' αυτού αλείφονται οί κορμοί τών δένδρων 
μέχρις ύψους ανθρωπίνου αναστήματος Μετά 
τούτο άποσύρεταί τις καί άπό καιρού είς και
ρόν επιθεωρεί μόνον τούς άλειφθέντ.ας κορ
μούς. Τότε ευρίσκει πληθύν Νυκτίλων και 
Ι’εωμετρών, οϊτινες άπησχολημένοι νά τρώ- 
γωσι τό νέκταρ συλλαμβάνονται.

’Ελλείψει δένδρων έμπήγουσι κατά γής 
άπό άποστάσεως είς άπόστασιν σ*όλοπας, οϋς 
άλείφουσιν ώς έλέχθη 'Εντομολόγοι τινές μετα
χειρίζονται μήλα κεκομμένα είς δύο καί δια- 
ποτισμένα διά σταγόνων αίθέρος νιτρώδους. 
Ούτω τά μήλα διαδίδουσιν · βμήυ, ήτις προσ
ελκύει τάς υυκτίους ψυχάς. 'Αν τά κολεόπτερα 
δύναται τις νά ρίπτι/ ανευ δυσαρέστου έν φι- 
άλαις, τίι αυτό δέν δύναται νά γίνη καί διά 
λεπιδόπτερα τών οποίων τά λεπτά λέπη άπο- 
σπώνται έπί. τ?7 έλαχίστη τριβρ. Εν τούτοις ό 
θηρευτής ψυχών πρέπει νά φέρη μεθ' εαυτού 
φιάλην πλατύστομου άεροβτεγώς κλειομέ- 
νην, έν τώ βάθει τής οποίας θά θέση 'έν τε
μαχίου κυανούχου καλ ίου 
περιβεβλημέυου δι' άγαρικού (ίσκας) καί, 
βάμβακος εξω&ευ ταύτης "Ανωθεν καί 
όπως τό άπομονώση θά τοποθετήση τε
χνητόν βυθόν κεκολλ,ημέΐΌΐ' είς τά τοι
χώματα τής φιάλης διάτρητον όπως αί 
διαδιδόμεναι ί>σμαι δύνανται έν τώ έ- 
λευθέρω τμήματι νά σχηματίζωσιυ 
ιτφυκτικήν ατμόσφαιραν. "" °"
τούτο πρέπει νά γίνηται 
χάρτου^ή έκ

α- 
Τό βάθος 
έζ ισχυρού 

περγαμηνής.
’Εν τγ φιάλη ταύτη 

ρίπτουται τά μικρολεπι- 
δόπτερα καθώς καί αί 
μεγάλαι ψυχαί

Πρός τούτοις χρήσιμον 
είναι καί τό κιβώτιουτών 
καμπών κατεσκευασμέ- 
υου έκ λευκοσιδήρου.

Τά τοιχώματα τού κιβωτι- 
όίου είναι τετρνπημένα διά μι
κρών οπών, καί επί τοΰ καλύμ- 

ι' ματος εύρίσκεται οπή έπιτρέ- 
JJ πουσα τήυ εϊσαγωγίμ1 καμπών, 

έξέλ 
τούτο

ιιή δυναμένωυ όμως νά 
Είκ.3ν.ΦιάΛη μετά· γ·() jwr,-0l(„,
Κυανονχου καλιού. 1

τίθεται έν τωθυλακιω.
II ανατροφή τών καμπών είναι τέχνη ιδιαι

τέρα. Αέν αρκεί νάσυλλάβη τις κάμπας καί νά 
δίδ η είςαύτάς οίαυδήποτε τροφήν έκ φύλλων καί 
νεαρών βλαστών πρέπει νά γυωρίζη τις καλώς
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όπ.ιίον είδος φυτού άπαιτεΐ έκαστον είδος κάμ
πης 11 ανατροφή δύναται νά γίυη είς γά· 
στρας φυτών, έν τώ βάθει τών οποίων τίθεται 
χώμα κήπειον μεμιγμένον άμμω. 'II γάστρα 
καλύπτεται διά μετάλλινου καλύμματος. Αί 
τροφαί τίθενται έπί τής γής. — Το σύστημα 
τό είκουιξόμευου διά τής είκόνος :ΐ'< είναι μάλ
λον τέλειου.

Φιάλη πλήρης ύδατος θάπτεται έν ταύτη καί 
τίθενται οί κλάδοι, εξ ών τραφησουται αίκάμ-

Εΐκ. 31. Κιβωτίδιον καμπών.

παι. Αέν πρέπει ουδέποτε νά μεταφέρη τις 
τάς κάμπας έκ μαραμένων φύλλων είς νωπά 
φύλλα, πρέπει υ' άφίνη ταΰτας μάνας νά με-

ταβαίνισοι. Το άνωθεν τής γάστ.ρας καλύπτει 
διά λευκού υφάσματος.

Θ ή ρ α ή μ ι π τ έ ρ ω ν. Αί αυται μέθοδοι 
συλλογής τών κολεοπτέρωυ εφαρμόζονται καί 
είς τά ήμίπτερα.

Θήρα Α ι π τ έ ρ ω ν. Συλλαμβάυοι ται διά 
τής άπόχης τών ψυχών όΰυαταί τις όέ ν’ άνα- 
θρέψη καί κάμπας τούτων. Τ’ άκμαία έντομα 
θανατούνται έν τή φιάλη τού κυανούχου κα
λιού, καί μετά τούτο άμέσως καρφούνται.

[Έπεται συνέχεια]
3^ί. ς^ΙΙΟΣΓΟΛΙΔΗΣί
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ΝΟΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
89.

Πάλ’εύρίσκει; με πλουσίαν πόλιν, ισχυράν, κλεινήν...
“Αν με 3’ δπωσοϋν θελήση;
Γράφων να τροποποίησης,

Τότε, φιλτατε, φωνώ σοι, ώς ακούει; σεύοί, νΰν!·
<8-8»
90.

Εί'μεθα τρις τρεις ημείς :
Όντα πρόξεν’ άξι’ άμα πάσης δόξης καί τιμή;.... 
Πλήν, άν κ’ ήαεθα τώ ίντι φύσεις έξοχοι τρις τρείς 
Μία είνε εν τώ Κόσμω τών ζοσοντωτ ή πατρίς.

■8-8=
91.

Είμαι νΰν αστηρ ώραίος, ζωηρός καί φλογερό;·
Ώ; " θεό; τό πάλαι ήμην φοβερό; και τρομερό;!....

<8—8>
92.

Είμαι καί δικαιοσύνης όργανςν έγώ κοινόν 
Καί έσχάτης αδικία; άμα μέσον φοβερόν 
Διά τοΰ όποιου βλάπτει μάλιστα έχθρό; εχθρόν. 
Όμως καί λαμπρόν μ' εύρίσκει; πράγμα εί; τόν ουρανόν

«-β·
, 93.

Γέρων καί απεσταλμένο; 
Λέξι; μία κ’ ή αυτή 
Ευχερώς σοι προσιτή. .. 
Ποια είμαι επομένως.

<8—Β>
94.

Καλλιτέχνας λαμπρού; δύο διπλοΰν γράμμα διακρίνει, 
Σύμφωνόν τι αρχικόν,

Καί ήθέλησεν ή Μοίρα γλύπτη; μέν ό εΐ; νά γίνη, 
Τόν δέ άλλον εΐ; τόν κόσμον ζήτει τόν ποιητικόν. 

Καί τόν μέν εί; τόν άρχαίον 
Τόν οέ άλλον εΐ; τόν νέον. . .

<8—β>
95.

Ώ; έγέννησεν έκπάγλων ζεϋγος αδελφών ήμάς 
Ά/αλόγω; κα! ένστικτου; Οιεκφαίνομεν δρμά; 
Είμεθ' αδελφών διδύμων ζεϋγος, πλήν άκουομένη 
Ή έτέρα ή-χών μόνον, ή 3' έτέρα βλεπομένη...

■8—&
96.

Ειιχ’ έκ τών συνήθων ζώων, χρήσιμο; εΐ; σέ τροφή 
Έξ έμοϋ σοι δέ καί άλλω; προξενεΐταί τις τρυφή. 
'Επειδή κα! εΰοσμόν τι λίαν παριστώ φυτόν 
Κ' ένα τών χαριεστχτων τών αρχαίων ποιητών.

<8-β
97.

Εί; τήν θάλασσαν μ’ εύρίσκει;. μάλιστα έν παραλία 
Έν μεγίστη αφθονίμ

Καί γελών έν <5 μοϋ βλέπει; τήν παράδοξον πορείαν 
’Αφορμήν έκ τούτου έχει; ού σμικράν πρό; ειρωνείαν. 
"Ομως μή περιγελά; με μέ τοσαύτην ευκολίαν : 
Ίδε 1 εΐ; τήν σφαίραν λάμπω καί έγώ τήν ουρανίαν.

98.
Είμαι χρώμα 
Εί; τό σώμα 
Ευυ,ορ^ον καί θελκτικόν

Και φαινόμενον εΐ; νέου; λίαν εΰελπιστικόν 
Ώ; ή μή έμφάνισί; μου δείγμα απελπιστικόν . . . 
Όμως τή; ψυχής πρό πάντων είμαι μέγα; στολισμό; 

Έξοχος ώραϊσμός .. .
Εΐ; καθ’ ένα έχοντά με ευλογία κι' εύτυχία, 
Άλλ’ ε’ι; τόν σεερούμενόν μου κα! άρά καί δυστυχία !...

&
99.

Ζεύγους φοβερών θηρίων δύ’ ονόματα όμοΰ 
Ζεϋγος όντων ουρανίων παριστώντα ένθυμοΰ.

<8-8>
100.

Ός εύρίσκομαι κα! είμαι 
Είμαι Μωαμεθανός... 
Ώ; τοιοΰτος πλήν δέν μένω 
"Αν τό πρώτον υ-ου άλλάξη; 
Σύμφωνον άλλα σ' ευφραίνω 
"Αν μαγειρευθώ, ώ; δρνι; 
11εριζήτητο; κοινώς.

«-β
ίοι.

Λέξι; δισύλλαβος, μικρά, 
Είμαι τήν έννοιαν λαμπρά 
Ό,τι σημαίνω επαινεί 
Πας, κα! ό Όμηρο; ύμνεί 
Μοναδικόν εΐμί κα! έν 
Γλυκύτερόν μου δέ ούδέν 
Νά μ* αγαπμ; είν’ αρετή 
Όλω; ιδία καί αύτή. 
Τό δ’ άποθνήσκειν δι' έμέ 
Στέφουσιν άφθιτοι τιμαί.

’Ιδού παράδειγμα κλεινόν 
Κ’ εΐ; βασιλεύ; τών 'Αθηνών.

<8-β>
102.

Τοΰ έξ ’Ιωνία; ψάλτου είμαι ή καλλίστη φίλη 
"Οστις κα! μ’ έπεκαλέσθη μόλις ήνοιξε τά χείλη, 

Όθεν πρό; έμέ κ’ έστράφη
Πο’ιν τά έπη του ν' άρχ,ίση τά ούράνια νά γράφη. 

Φ. Α. Οί.

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ Θ' ΤΕΥΧΟΥΣ.

76. Μήλον — τό χρυσοΰν τή; έριοο; μήλον.— 77. Ό 
Αίας.—78. Ή “Αλκηστις.—79. Ό Άδάμ (α= ανα
τολή, 3= δύσις, α= άρκτος, μ= μεσημβρία). — 80. 
Φώς (άνήρ)—φώς. — 81. Εύρύκλεια. — 82. Χαρί- 
κλεια. — 83. Εύρνδίκη. — 84. ’Ιφιγένεια. — 85. 
Ή λερναία υδρα, ήν ό Ηρακλή; έφόνευσε κα! ή νή
σο; "Υδρα. — 86. Ή δόξα. — 87. Ή Τερψιχόρη. 
— 88. Ή Θαλία ή τή; κωμωδία; προστάτις.
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