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μυθολογία πολλάκις συνανεμίγη τή 
ιστορία τών ζώων. Παράδειγμα ταύ
της άναφέρομεν τό εξής.

Οί Άραβες πιστεύουσιν, ότι έκαστον γένος 
ζώων έχει αρχηγόν διευθύνοντα τοϋτο. Οϊ κρο
κόδειλοι εχουσιν οΰτω βασιλέα οίκοϋντα μετά 
τής ακολουθίας του πλησίον τοϋ Σιούτ. είς το 
Δέλτα τοϋ Νείλου· ό βασιλεύς των ψύλλων έχει 
τόν θρόνον του εις τούς κήπους, τούς πέριξ τής 
Τιβεριάδος λίμνης. Μεταξύ τών πτηνών, γνωρί- 

ζομεν ότι ό ϊτ.'Λ είναι κοινός έν Αίγύπτω· τό 
ευρωπαϊκόν τοϋτο γένος είναι πρός τούτοις αρκετά 
κοινόν ώστε καθίσταται περεττή πάσα περιγρα
φή λεπτομερής· δ ίποψ έχει ανάστημα κοσσύφου, 
σώμα όμως λεπτότερον και λιγνότερον εκείνον 
ή πτέρωσίς του είναι ερυθρά, λευκή καί μέλαινα. 
έπί δέ τής κεφαλής του δράται μακρόν τοξοει
δές λοφίον. τό δποΐον τό πτηνόν άνυψοι ή κατα- 
βιβάζει κατά βούλησιν' τό λοφίον τοϋτο άποτε- 
λεϊτζι έκ δύο σειρών πτερών έπιμήκων ζωηρού
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ερυθρού χρώματος μετ' άκρων ύπομελάνων. 
’Ιδού νΰν δ,τι διηγούνται οί "Αραβες περί τοΰ 
ωραίου τούτου πτηνού.

Πάλαι ποτέ δ βασιλεύς Σολομών. υιός τοΰ 
Δαβίδ, ισχυρότατος γενόμενος έκ μυστηριώδους 
τίνος νίκης, έβασίλευεν έπί τών πνευμάτων καί 
έφ' ολοκλήρου τής άνθρωπότητος. Οτε δ βασι
λεύς έταςείδευε μετεχειρίζετο τάπητα τετρά
γωνον οστις έξετείνετο έπί τοσοΰτον, ώστε ήδύ
νατο νά περιλάβγι ή στράτευμά μετά τών 
σκηνών καί τών αποσκευών, ή τόν βασιλέα μόνον 
μετά τών ύπουργών του. Τέσσαρες δαίμονες τοΰ 
άέρος έκράτουν τον τάπητα καί κατά τάς δια- 
ταγάς τοΰ βασιλέως έξεκίνουν. 'Ημέραν τινά 
ένώ δ Σολομών έκάΟητο έπί τοΰ ελεφάντινου θρό
νου του καί έταξείδευε τοιουτοτρόπως έν τώ 
άέρι, φερόμενος ύψηλότατα άνωθεν τών λαών 
τής γής, αί καυστικαί ακτίνες τοΰ ήλιου έξηκον- 
τίζοντο έπί τής κεφαλής του καί τοΰ αύχένος 
του χωρίς νά όύνηται νά προφυλάττηται- μετ' 
όλίγον διέρχεται άγέλη γυπών δ βασιλεύς έκζ- 
λεσε τά πτηνά ϊνα πετώσιν πλησίον αύτού καί 
τον σκιάζωσι διά τών πτερύγων των άλλά 
ούτοι ήρνήθησαν τούτο, προφασιζόμενοι ότι άκο- 
λουΟούσιν δδόν διάφορον.Τότε δ βασιλεύς κατηρά- 
σΟη τά άρπακτικά πτηνά καί κατεδίκασεν αύτά 
είς τό νά άπολέσωσι τά πτερά τά οποία περιε- 
κάλυπτον μέχρι τότε τόν λαιμόν των,καί έπρος-α- 
τευον αυτά άπό τής θερμότητος του ήλιου καί 
τής δριμύτητος τού χειμώνος. Προσέθηκεν έτι 
ϊνα είς το μέλλον τρώγωσι μεμολυσμένα καί ή 
καταδίκη έξεπληρώθη. Μετά τινα χρόνον έφανη 
άγέλη έπόπων εις τόν ορίζοντα, ήτις, κληθεΐσα, 
προσήλθε και πυκνή έσκίασε τήν βασιλικήν κε
φαλήν κατά τό ύπόλοιπον τής οδού. Έπιστρέ- 
ψας είς τά άνακτορα δ Σολομών έκαλεσε τον βα
σιλέα τών έπόπων καί τώ είπε νά έκλέςη τήν 
άμοιβήν ήτις ώφείλετο είς αύτόν καί τώ γένει 
του. Ο βασιλεύς τών έπόπων, έξ αβρότητες πρός 
τήν σύζυγόν του, άφήκε νά έκλέξη ή βασίλισσα.

τών Μαθητών

Αΰτη άπήτησε στέμμα χρυσοΰν, οι' ού οί έπο- 
πες Οά. καθίσταντο άνώτεροι ή.πάντων των άλ
λων πτηνών. Ό βασιλεύς Σολομών, καίτοι 
μεμφθείς τήν βασίλισσαν διά τήν φιλοδοξίαν 
της, παρεχώθησε τήν αίτηΟεΐσαν άμοιβήν.

Κατά τήν έποχήνταύτην ένώ όρνιθοΟήρας|τις 
μετεχειρίζετο κάτοπτρου ώς παγίδα, ε"ποψ τις 
προσήλΟεν ϊνα Οαυμάση τό κάλλος του καί συνε- 
λήφΟη· μεγάλη ύπήρξεν ή εκπληξις τοΰ όρνιΟο · 
Θήρα, όταν παρετήρησε τήν κεφαλήν του πτηνού 
φέρουσαν χρυσοΰν στέμμα- έκοψεν άμέσως τήν 
κεφαλήν τού συλληφθέντος καί έφερε το στέμμα 
είς τινα χρυσοχόον. ΊΙ μεγάλη τιμή ήν ά.ντ’ 
αύτού έλαβεν ένεθάρρυνεν αύτόν. Μετ’ όλίγον 
έτερος έ’ποψ άνήλθε, καί ούτος πζραυτα συνελή- 
φΟη καί έφονεύΟη, τότε δ δυστυχής βασιλεύς τών 
έπόπων προσέρχεται θρήνων είς τον Σολομώντα 
τόν βασιλέα- δ υιός τού Δαβίδ έπέπληξε τό πτη
νόν διά τήν άνοιάν του, «άλλά τώρα, λέγει 
αύτώ,πρός άνάμνησιν τής ύπηρεσίας ήν μοι πα- 
ρέσχετε, τό χρυσοΰν στέμμα άς μεταβληθή είς 
στέμμα έκ πτερών ϊνα δυνηΟήτε νά ζήτε έπί 
τής γής ακαταδίωκτοι». Ότε οί θηρευταί πα- 
ρετήρησαν τήν μεταμόρφωσιν έπαυσαν τού νά 
καταδιώκωσι τό γένος τών έπόπων καί οΰτω 
λήγει ή ιστορία τοϋ βασιλέως τών πτηνών τού
των. Οί άραβες καλοϋσι τόν έποπκ «βοΰ — ούό 
—ούδ, ήτοι θεράποντα τοϋ βασιλέως.

Ιϊρός συμπλήρωσιν τού ιστορικού τού έποπος 
θά προσθέσω οτι τό πτηνόν τοϋτο πάντοτε ύπό 
των αρχαίων έθεωρεΐτο ώς άντικείμενον δεισιδάι- 
μονιών οιισχυρίζονται οτι έγνώριζε τάς σοιτηριώ- 
οεις βοτζνας πολλών ασθενειών έτρωγον μάλιστα 
πρός τόν σκοπόν τούτον μέρη τοϋ σώματός του. 
Οί Αιγύπτιοι έζ. τής φωνής καί τής πτήσεως 
τοϋ πτηνού τούτου προοιωνίζοντο τά κατά τάς 
έσοδίας τών καρπών. Καί νυν έτι έν Λίγύπτφ, 
ή έμφανίσις τών έπόπων προαγγέλλει σπουδαιό- 
τατον συμβεβηκός, τήν λήξιν τής πλημμύρας 
τού Νείλου. Ν. X. Λ.

ΧΟΡΩχΔΙΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΑΑΩΠΗΞ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΣ
[Λίσώπειος μύθο; κατά Γερμανικήν τινα διασκευήν]

Κεοδώ τις έπεσ’ έξ απροσεξίας
Ποτέ είς φρέαρ όπωσοϋν βαθύ· 
Καί πώς λοιπόν αύτόθεν νά σωθζί,
Άφοϋ ελπίς δέν ήτο σωτηρίας
Διι]ών—καλή της τύχη—τράγος τρέχει: 
Τιιν έρωτα »τό φρέαρ ϋδωο έχει

«Καί άφΟονον !» τώ άπαντμ εκείνη 
«Κ’έγείρετ' έκ νεκρών τις ήν τό πίνι,ι 
«Κατάδα !» καί ό τράγος καταΰαίνει 
Πηδμ εκείνη είς τά κέρατά του, 
Ανέρχεται χαράς μεστή άφάτου, 
Ένώ ό τλιίμων κάτω τράγος μένει.

Σνχνα κακός Siu τής ηιινον$γίας 
dtv ευτυχεί εξ άλλου δυστυχίας ;

Φ. Α Οι . . .

οι μα9ηταί : Ώ συμμαθηταί. φανώμεν
Άριστήες! πειθαρχώμεν 
Και άόκνως μελετώμεν: 
Πρόκειται ν’ άναδειχθώμεν 
Καί χρηστός πατήρ καθείς 
Και πολίτης ευπειθής, 
Πατριώτης αληθής, 

"Αξιοι τής ύφ-ηλής 
'Εθνικής αποστολής !

ζ/Γ μα&ητραα : Συμμαθήτριαι, φανώμεν
Άρισται, νά καταστώμεν 
Καί ώς σύζυγοι χρησταί 
Καί μιιτέοες σεβασταί, 
Πατριώτιδες γενναίοι, 

ΊΙρωΐδες άμα νέαι, 
Έλληνίδες καί ήμεϊς, 
Πάσης δξιαι τιμής. 
Τέρμα ϊχουσαι τιμών 

Όλην τήν φυλήν ήμών ’

"Ολοί ύ χορόδ τώι- μα&ητών 5μα καί μαθι/τριώ".

Ναί ! τήν γην τήν Έλληνίδα, 
Τιιν κοινήν ήμών πατρίδα, 

Ηάντιμον καί παμΦιλτάτην κ' ύπιρ πάντα ίεράν. 
Ζώντες'δΓ αυτήν καί μόνην 

Διά μελετών άπανστων καί δι’ εύγενών αγώνων, 
Καταστήσωμεν ώς πάλαι καί μεγάλην καί λαμπραν 

Κ' εις τήν νέαν Ιστορίαν 
’Λναδείξωμεν ανδρείαν, 
Άναδείξωμεν κλεινήν 
Είς τοϋ Κόσμον τιιν σκηνήν, _

Eic τά έργα τής ειρήνης πάντα θάλλουσαν, ανθούσαν, 
’Αγαθών καί πλούτου πλήρη, πάντοτε εύημερουσαν, 

Κατά πάντα εύτυχή '. 
Ζήτω ή τής Οικουμένης Φωτοοότειρα φυχη · 

ΊΙ πατρίς 'Ελλάς, ω, ζήτω . 
Διαρκώς ευδαιμονείτω !

ΦίΛΙΙΠίΟέ OlKOJiOMliHE
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Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΓ ΑΠΟΓ ΜΙΧΑΗΛ

σκότος χειμερινής νυκτός παγεράς 
αί δμιχλώδους έπιπτεν ήδη έπί τόν 
χανή ωκεανόν. 11 αμμεγέθη σύννεφα 

μολυβδόχροα διέτρεχον τόν ουρανόν διωκόμενα 
ύπό τής θυέλλης, ήτις πελώρια έζεγείρουσα κύ
ματα έσφενδόνιζεν αύτά έπί τών πλευρών άτμο- 
πλοίου, μεστού έπιβατών, παλαίοντος γενναίω; 
εναντίον τών άπολελ.υμένων στοιχείων.

Δύο άνδρες, ορθοί έπί τής γεφύρας ένθα είχον 
προσδεθή διά σχοινιών όπως μή γείνωσιν ανάρ
παστοι ύπό τού ανέμου ή τών κυμάτων, προσε- 
πάθουν νά διασχίσωσι διά τού βλέμματος τήν 
περιβάλλουσαν αύτούς δμίχλην. Ό μέν ήτο δ 
πλοίαρχος, δ δ' έτερος είς τών πεπειραμένων 
πλοηγών, οϊτινες είναι απαραίτητοι κατά τά 
κινδυνώδη ταϋτα μέρη.

«Έπρεπε νά είναι ήδη ορατός δ φάρος τού 
Αγίου Μιχαήλ, άνέκραξεν δ πλοίαρχος.

— Βεβαίως, καί δέν δύναμαι νά εξηγήσω 
διατί δέν βλέπομεν ήδη τό φώς του, άπήντησεν 
δ πλοηγός. 'Αλλά, προσοχή ! "Λκουσον, τί ση
μαίνει αύτος δ πάταγος ο, προσέθηκεν άμέσως.

Άμφότεροι ήκροάσθησαν μετά προσοχής καί 
δέν έβρά.δυναν νά διακρίνωσι γνωστότατον κρό
τον έξ ού άδύνατον ήτο νά άπατηΟώσι, τόν 
ιδιαίτερον εκείνον θόρυβον ον έξεγείρουσι τά κύ
ματα όταν θραύωνται έπί τών βράχων.

«Πλοίαρχε ! άνεφώνησεν δ πλοηγός μετά φω
νής αγωνιώδους,εύρισκόμεθα πλησίον ύφαλων καί 
κινδυνεύομε? νά έξοκείλωμεν.Είναι άκατανόητον 
διατί νά μή φαίνηται δ φάρος· ανευ αύτοΰ δέν 
δύναμαι νά δδηγήσω τό σκάφος. Δέν εγγυώμαι 
πλέον διά τό πλοΐόν σου ! . . .

— Ναι, είναι παράδοξον κάτι Οά συμβαίνη 
έπί τοΰ Άγιου Μιχαήλ, ύπέλαβεν δ πλοίαρχος.

Προς στιγμήν οί δύο άνδρες έμειναν ώσεί 
κατάπληκτοι- ή αύτή φρικαλέα σκέψις διήλθε 
διά τοΰ νοός αύτών. Άναμφιβόλως εύρίσκοντο 
ήδη έγγύτατα τών επικινδύνων ύφαλων τής πα
ραλίας εκείνης καί (μέλλον άφεύκτως άπό στιγ
μής είς στιγμ.ήν νά κατασυντριβώσιν, έάν δ 
φάρος άναπτόμενος δέν έδείκνυεν είς αύτούς τήν 
διεύθυνσιν ήν ώφειλον ν' άκολουθήσωσιν.

Αίφνης πλατεία φωτεινή άκτίς διέσχισε τά 
σκότη.

«Μηχανή όπισθεν, ολοταχώς» διέταξεν άμέσως 

δ πλοηγός διά φωνής σιζούσης καί, δραττόμενος 
τοΰ τροχού τοΰ πηδαλίου, έ'θεσε δι' ίσχυράς κι- 
νήσεως τον οιακα άριστερά.

Τό πλοΐον ύπό τήν ωσιν τής ίσχυράς αύτοΰ 
μηχανής έκινήθη δρομαίως, απομακρυνόμενο·/ 
τών βράχων, άφ’ ών δεκάδας τινάς μόνον μέ
τρων άπεϊχεν.

«Δόξα τώ Θεφ, έσώθημεν !» άνέκραξεν δ 
πλοίαρχος έκμάσσων τό μέτωπον,άπο τοΰ δποίου, 
παρά τό δριμύ ψύχος, θρόμβοι έρρεον ίδρώτος, 
τήν αγωνίαν τής ψυχής αύτοΰ μαρτυροΰντες.

Όλίγαι έτι στιγμαί καί δύο έκατοστύες άν- 
θρώπων έξηφανίζοντο μετά τού πλοίου ύπό τά 
κύματα τοΰ μυκωμένου 'Ωκεανού !

***
Ό Φάρος τοΰ Άγιου Μιχαήλ, (κτισμένος έπί 

βράχου, άπεμονούτο άπό τής άκτής έν ώρα 
παλίρροιας.

Ο φύλαξ αύτοΰ, άλλοτε ναύτης, έν χηρεία 
δέ προ πολλών έτών, κατώκει έν δωματίω κει- 
μένω παρά τήν βάσιν αύτήν τού φάρου' είχε δέ 
μεθ' εαυτού, πλήν τού ανεψιού του Πέτρου, 
όστις έκτελών χρέη δευτέρου φύλακας άνεπλήρου 
αύτόν έν ανάγκη, καί τόν υιόν Μά.ξιμον, παϊδα 
δωδεκαέτη περίπου τήν ήλικίαν. Ούτος άνατρε- 
φόμενος τέως παρά συγγενεΐ κατοικούντι μεμα- 
κρυσμένην πόλεν,ειχεν έπιστρέψει μόλις πρό τινων 
ημερών είς τάς άγκάλας τού πατρός του.

Είς τό βάθος τού δωματίου, οπερ έχρησίμευεν 
ώς κατοικία είς τούς τρεις τούτους άνθρώπους. 
δ γηραιός ναύτης εύρίσκετο έξηπλωμένος έπί 
τής κλίνης του ύπό τό κράτος σφοδρού πυρετικού 
παροξυσμού. Παρελήρει. Πλησίον τού γέροντος 
μόνος δ Μάξιμος ητο τήν ώραν έκείνην. Συχνά 
μετέβαινεν άπό τής κλίνης τού άσθενοϋντος πα
τρός του πρός τό μόνον παράθυρον τής κατοι
κίας καί βλέμματα έρριπτε πρός τήν άκτήν, 
έρωτηματικά καί αγωνιώδη.

Ή χιών πίπτουσα κατά πυκνάς νιφάδας δέν 
άφινεν είς αυτόν είμή πεδίον κατοπτεύσεως λίαν 
περιωρισμένον. Άπο τής άγονου ταύτης έπισκο- 
πήσεως άπέσπων τόν μικρόν Μαξιμον τά παρα
ληρήματα τοΰ αρρώστου, όστις έν μέσω τών 
παραισθήσεων αύτοΰ έλάλει άπαύστως περί τού 
συνήθους αύτού έργου.

«Διόρθωσον τάς θρυαλλίδας, Πέτρε, έλεγε, 
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έβασίλευεν εις τό ύψος (κείνο ! καί πώς τό πε
λώριον οικοδόμημα έδονεϊτο έκ βάθρων ύπό τάς 
άλλεπαλλήλους έφόοους τής θυέλλης !

Ό μηχανισμός τοΰ μεγάλου κεντρικού λαμ
πτήρας έφαίνετο ίκανώς απλούς. Ό Μάξιμος 
ένθυμηθεις τάς άκολούθους λέξεις άς δ πατήρ έν 
τή έξάψει αύτού προέφερε : «Κόψε τάς θρυαλ
λίδας έξ ίσου, Πέτρε» παρετήρησεν άν αί θρυαλ
λίδες ήσαν έν καλή καταστάσει. Μετά χαράς 
δέ πολλής είδεν ότι ήσαν πάσαι έτοιμοι, καθότι 
δ Πέτρος έσχε τήν πρόνοιαν νά προετοιμάση 
αύτάς πρό τής άναχωρήσεώς του. Άμέσως πλη- 
σιάσας τήν φλόγα τού φανού τόν δποϊον έκράτει 
μετέδωκε τό πύρ είς τάς θρυαλλίδας. Άλλ' 
αυται διατηρηθεϊσαι άνημμέναι έπί τινας στιγ
μής άπηνθρακώνησκν καί μετ’ολίγον έσβέσθη- 
σαν Φανερόν ότι δέν ύπήρχεν έλαιον έντος τών 
λαμπτήρων ! Ό Μάξιμος κατέβη (ν τάχει πρός 
άναζήτησιν τοΰ έλαιοδοχείου καί τής ψαλίδος 
έκεΐ, όπου είδε τόν Πέτρον τοποθετούντα αύτά.

Άποκόψας έκ νέου όσον ένεστι κανονικώς τάς 
άπηνθρακωμένας θρυαλλίδας έξεπωμάτισε τό 
άνώτερον στόμιον τού λαμπτήρος και άνυψώσας 
μετά κόπου τό βαρύ έλαιοδοχείον προσεπάθει νά 
πληρώση τόν ύποδοχέα έκείνου. Άλλά πρός με
γάλη·/ αύτού έκπληξιν τό έλαιον δέν έρρεεν. 
Καί ό^.ως τό έλαιοδοχείον βεβαίως ήτο πλήρες, 
διότι ητο τόσον βαρύ ! Έσεισεν αύτο μετά δυ- 
νάμεως άλλ' ούδέν έκινήθη έντός. Άφαιρέσας δέ 
τό πώμα είσήγαγε τήν χείρα, ήτις συνήντησε 
σώμα σχεδόν στερεόν. Τό έλαιον ήτο πεπηγός !

ΊΙ στιγμή ήτο κρίσιμος. Ό Μάξιμος ήγνόει 
πλέον τί νά πράξη, ότε έπήλθεν αίφνης είς τόν 
νούν αύτού ή ιδέα τού νά προσπαθήση νά συλ- 
λάβη δδηγίας έκ τών παραληρημάτων τού πα
τρός του. Όθεν ταχέως πάλιν κατέβη εις τόν 
κοιτώνα.

« Άνύψωσον τούς διαθλαστικούς φακούς, Πέ
τρε, ύπετονθόριζεν δ πασχών.

— Τό έλαιον είναι παγωμένον, πάτερ μου, 
ειπεν δ Μάξιμος, έπί τή έλπίδι τού νά προσελ- 
κύση την προσοχήν του.

Λόγους άκαταλήπτους έλαβεν άν ί άπαν- 
τήσεως.

«Πάτερ, πάτερ, ύπέλαβεν δ Μάξιμος διά 
τόνου ικετευτικού,δέν μέ άκούεις; τό έλαιον είναι 
παγωμένο·/, τί νά κάμω ; δ Πέτρος δέν (πέστρεψε.

—Τό έλαιον— μή πολύ θερμόν., .η
Μή πολύ θερμόν ! πώς δέν τό έσκέφθην ! Α

ληθώς τό έλαιον συχνζκις έπήγνυτο τόν χει
μώνα, (ν τοιαύτη δέ περιπτώσει έθερμαινον 
αύτό πρό τής χρήσεως.

Όθεν άνέβη αύθις τήν μακράν κλίμακα καί 
ούχί μετά μικρού κόπου (κράτησε τό έλαιοδο- 
χείον άνωθεν τού φανού, περιστρέφω·/ αύτό ήρεμα 
είς τρόπον ώστε νζ τακή μέν τό έλαιον νά μή

διόρθωσον καλώς, καί άναψον αύτάς άμέσως 
πρέπει νά φωτίζωμεν ένωρίς τόν χειμώνα.

— Ναι, πάτερ, ναι, άπήντα δ Μάξιμος σπεύ- 
δων πρός τήν κλίνην. Είτα έπανήρχετο πάλιν 
δρομαίος είς τό παράθυρον όπως άναλζβη τήν 
άνιχνευτικήν του θέσιν.
Ό Πέτρος άπό τής πρωίας είχε μεταβή εις τήν 

πόλιν πρός άγοράν τινων φαρμάκων τών δποίων 
ειχον απόλυτον άνάγκην. Ύπεσχέθη δέ άναχω- 
ρών, ότι Οά έπανέλθη πρό τής ώρας τής παλίρ
ροιας, ήτις τήν ήμέραν έκείνην ήρχιζε τήν τρίτη·/ 
ώραν. Έν τούτοις ή τρίτη μετά μεσημβρίαν 
ώρα είχε σημάνει καί δ Πέτρος δέν έπανήρχετο. 

Τό λυκόφως ταχέως διεδέχετο ζοφερά νύξ καί 
ή άπό πρωίας έπικειμένη καταιγίς έπετείνετο 
άπό στιγμής είς στιγμήν.

«Διατί άρά γε δέν έπιστρέφει δ Πέτρος: 
έλεγε καθ’ έαυτόν δ παϊς, ούτινος ή άνησυχία 
καί δ φόβος ηύξανον καθοσον παρήρχετο ή ώρα, 
καθότι (γνώριζε καλώς, ότι άπαξ τής παλίρ
ροιας έπελθούσης δ Πέτρος δέν θά ήδύνατο νά. 
προσέγγιση τόν φάρον ύπό τοιαύτην τρικυμίαν.

Ό Μάξιμος ήγνόει τόσον τόν τρόπον τής 
διευθετήσεως τών λαμπτήρων τοΰ φάρου, όσον 
καί τά μέσα τού νά κατευνάζη τόν πυρετόν· διό 
ή άναπόλησις, ότι έμελλε νά διέλθη νύκτα όλη·/ 
έν μέσω τοΰ ρόχθου καί τού πατάγου τών κυ
μάτων καί τοΰ γογγυσμού τού άκατασχέτου 
άνεμου, μόνος παρά τήν κλίνην τού ταλαιπω
ρούμενου πατρός του χωρίς νά δύνηται ούδέν νά 
πράξη πρός άνακούφισιν αύτού, ή σκέψις αύτη, 
όδυνηρώς κατέθλιβε τήν καρδίαν του καί (“λή
ρου αύτόν τρόμου άνυπερβλήτου.

Άπολεσας δέ πάσαν ελπίδα τού νά ϊδη έπα- 
νακκμπτοντα τόν Πέτρον , δ Μάξιμος συνε- 
σπειρώθη είς μίαν γωνίαν τού δωματίου καί 
προσεπζθει παντί σθένει νά μή άκούη πλέον 
ούδέν.

Άλλ’ αίφνης εύρέθη έπί ποδός. Φρικαλέα 
σκέψις διήλθε τοΰ νοός του. Ή νύξ έπήλθε πρό 
πολλού και δ φάρος δέν ειχεν είσέτι άναφθή. 
Έάν πλοΐόν τι συνέβαινε ν’ άπολεσθή ένεκα τοΰ 
σκότους έπί τής άκτής έκείνης έσκέπτετο δ Μά
ξιμος, δέν Οά ήτο αύτός ή αιτία καί δ ύπεύθυ- 
νος τοΰ δυστυχήματος: Καίτοι δέ ούτε δ πατήρ, 
ούτε δ Πέτρος είχόν ποτέ δείξει είς αύτόν τά τοΰ 
φάρου, έν τούτοις μή δέν ώφειλε τά πάντα νά 
μηχανευθή όπως συντελέση είς τήν άποφυγήν 
παρόμοιας καταστροφής καί σώση τόν πατέρα 
έκ τής δυστυχίας, ήτις άφεύκτως ήθελεν έπακο- 
λουθήσει έκείνην: ΤΙ ούτως ή άλλως δέν ήδύ
νατο νά μένη εκεί, άδρανής, άνακυκλών έν τή 
φαντασία τό φρικώδες θέαμα τοΰ ναυαγίου (κεί
νου,ούτινος αύτός ήθελεν είναι τό έμμεσον αίτιον.

Διό λαβών μικρόν φανόν άνήλθε τήν κλίμακα. 
Ώ ! τί δριμύ ψύχος καί τί ψηλαφητόν σκότος
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ύπερθερμανθή’ομως. Έπειδή δέ όπως ύποβαστάξη 
τό βάρος τοϋ δοχείου, ήτο ήναγζασμενος νά στή
ριξή αύτό έφ’ εαυτού, δέν παρετήρησεν οτι τό 
ελαιον ενόσω έρρευστοποιεϊτο έξέρρεε στάγδην διά 
τοϋ στομίου έπί τών ένδυμάτων του καί όιεπό- 
τιζεν αύτά. Αίφνης άνεμος σφοδρός άναπετάσας 
την θύραν της ζ.λίμακος έκλόνισε τήν φλόγα τοϋ 
φανού, ήτις προσψαύσασα τήν χειρίδα τού έπεν- 
δύτου μετέδωκεν εις αύτόν τό πυρ αστραπηδόν.

Δι' ενός βλέμματος ό Μάξιμος ένόησεν, ότι 
ούδέν περί αύτόν ύπήρχε τό δυνάμενον νά βοη- 
θήση αύτώ πρός κατάσβεσιν τού πυοός ούτινος 
τούς νυγμούς ήρξατο ήδη αισθανόμενος."Επρεπε 
νά καταβή. Άλλά Οά είχεν άρά γε τόν άπαι- 
τούμενον χρόνον πρός τοϋτο ; Ευτυχώς έν τή 
δεινή ταύτη περιστάσει διετήρησεν όλην αύτού 
τήν ψυχραιμίαν. Έρρίφθη λοιπόν πρός τήν κλί
μακα μέ κίνδυνον τοϋ νά κατασύντριβα,. καί δι’ 
ενός άλματος εύρέΟη ε”ξω τού φάρου, είς τό ύπαι
θρον. ’Εκεί φθάσας ε’ισεπήδησεν έντός τής χιό- 
νος. ήτις διά παχέος στρώματος έκάλυπτε τό 
παρά τήν βάσιν τού φάρου ζνδηρον, ζ.αί έζ.υ- 
λίσθη έν αύτή οίονεί μετά λυσσώδους μανίας.

Καί κατά μέν τάς πρώτας στιγμάς οί σφο
δροί πόνοι οΰς ήσΟάνετο έμπόδιζον αύτόν νά 
σκεφθή- μικρόν όμως καί κατ'ολίγον έπανήλθεν είς 
τον νούν του ή συνείδησις τής κκταστάσεώς του.

ΊΙ Ιδέα τού ότι δ φάρος δέν είχεν είσέτι άνζ- 
φθή άνέθορεν αύθις έν τώ πνεύματί του ζ.αί 
τρόμος κατέλαβε·/ αύτόν. Έπρεπεν έκ παντός 
τρόπου ζ.αί πζ.ση Ουσία νά κατορθώση ν' ζνάψη 
αύτόν ! Τί έσήμαινον αί ίδιαι αύτού δούναι, 
όταν έκατοστύες ανθρώπων διέτρεχον ίσως, τήν 
αύτήν στιγμήν τον έσχατον κίνδυνον, τόν κίνδυ
νον τού θανάτου, ένεκεν τής έλλείψεως τού φω
τός έκείνου ;

ΊΙ σκέψις αίίτη νέαν δράσιν ζ.αί νέον θάρρος 
έδωζ-εν είς τόν παίδζ ζ.αί συγχρόνως ε'σωσεν 
αύτόν, διότι έάν ε’μενεν έπί τής χιόνος έν τή 
παγερά έζ.είνη νυκτί άφεύκτως ήθελεν εύρει τόν 
όλεθρόν του.

Καίπερ δέ τελείως έξηντλημένος ζ.αί σχεδόν 
ημιθανής έζ. τού ψύχους, όμως έγερθ-ίς είσήλθε 
ζ.λονούμενος είς τό δωμάτιον. ΊΙ θερμότης άνε- 
ίωογόνησεν αύτόν μικρόν ζ.αί ούτως ήδυνήθη 

Είς πτωχόν άλαζονεία ούδεμίαν ίχΐ'ΐ βάσιν
Δύναται κενός όρΟ,ϊαν νίι τιιούάη άιίκκος ιίτάιΐιν ,

ΊΙ αγνωμοσύνη είναι καί κακίας πάόης χείοων !
Ή ευγνωμοσύνη είναι εύγενοΰς ύυχης τό μύρον.

Τ' άγαΟόν, καν δέν ίάχύπς πάντοτε νά πράττης θέλε! 
Έτοιμάζουσι τόν όμβρον'όυναγήμεν’ αί νεφέλάι. 

Καί, άν πάσ' αύτών δέν βρέχει 
ΙΙλήν είς τήν βροχήν συντρέχει.

πάραυτα ν’ άναβή πάλιν τήν κλίμακα. Άλλά 
πόσον μακρύς και άτελεύτητος ό δρόμος ούτος 
τώ έφάνη τήν φοράν ταύτην.

Το έλαιοοοχεΐον μεϊναν έγγύς τού φανού έθερ- 
μάνθη είς τοιούτον βαθμόν, ώστε τό ε"λαιον είχε 
ταζ.ή εντελώς. “Λν καί πάσα κίνησες άπέσπα 
κραυγάς άλγους, πολλάκις δέ τό ταλαίπωρον 
παιδίον εύρεθη είς τήν ακμήν τού νά πέση λι
πόθυμο·?, κατώρθωσεν όμως έπί τέλους νά πλη- 
ρώση έλαίου τόν λαμπτήρα. Καί ειτα δι’ύπερ- 
τάτης προσπάθειας καί άγώνος, καθ' ον μετε- 
χειοίσθη πάσαν τήν ύπολειπομένην αύτώ θέλησιν 
καί ενέργειαν, ήναψε τήν θρυαλλίδα καί έτοπο- 
Οέτησε τον λαμπ-.ήρα έν τώ μέσω τών διαθλα
στικών φανών.

Ό φάρος τού Άγιου Μιχαήλ ερριψε τότε πρός 
τό διάστημά τάς ισχυρής αύτού ακτίνας, ακρι
βώς έν καιρώ όπως αποσόβηση τήν έπιζειμένην 
καταστροφήν.

Τήν πρωίαν τής έπιούσης, οτε δ Πέτρος, 
όστις ένεκα, απροόπτου κωλύματος έβράδυνεν, 
ήδυνήθη νά έπαναζ.ζμψη είς τόν φζρον. πρώτη 
αύτού φροντίς ύπήρξε ν' άναβή είς τόν θάλαμον 
τού φωτισμού. Έκεϊ εΰρε τόν μικρόν Μζξιμον 
έκτασην κείμενον, κατάψυχρον ζ.αί άπνουν. καί 
έμαντευσε τά διατρέξαντα. Άναλαβών δέ τό 
γενναϊον παιδίον είς τάς άγκζλζς κατ-βίβασεν 
αύτό μετά προσοχής καί θείς έπΐ κλίνης έπεοα- 
ύίλευσεν αύτώ τάς άναγκαίας τή καταστήσει 
του βοήθειας. Έδόξασε δέ τόν Ι-·εόν καί έθεώ- 
ρησεν εαυτόν εύτυχή όταν είδε τόν μικρόν Μζξι- 
μον συνελθόντα μετά πολλά.ς προσπάθειας.

«Τον ήναψα, Πέτρε. είπε τό παιδίον άνοιγον 
τούς οφθαλμούς του.

—Ναι. τόν ήναψες γενναϊον παιδίον. ζ.αί θά 
ήτο θλιβερά ή ήμέρα κύτη διά πάντας ημάς 
έάν οέν έπραττες τούτο. Ανευ σου έν άτμό- 
πλοιον θά. συνετρίβετο έπί τοΰ βράχου αύτοϋ 
τούτου τού φάρου καί θά κατεβυθίζετο δμου 
μετά, τών διακοσίων κυτου έπιβατών. Καί ούδείς 
μετκξύ αύτών δέν θέλει μάθει ότι είς σέ οφείλει 
την ζωήν.

[Κατά John II Coryell]
Άνδρεαξ Άντιπας

Ο ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
[Συνέχεια ϊοε τεύχος 0, σελίδα 136.]

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ Ι'
έλέγξη μετά τήν καταστροφήν τής πυξίδος τού 
θαλαμου τού πλοίαρχου.

Τοιουτοτρόπως νομίζων ότι έστρεφε πρός άνα- 
τολζς. πράγματι έστρεφε νοτιανατολικώς! Ή 
πυξίς ήτο πάντοτε ύπό τά βλέμματα του, δρομό
μετρον έρρίπτετο κανονικώς. Διά τών δύο τούτων 
οργάνων ήδύνατο νά. διευθύνη τό Πιλγκρίν καί 
νά έζ.τιμζ τον αριθμόν τών απείρων γευμάτων.

« Θά. φθάσωμεν, θά φθάσωμεν ! έπανελάμ- 
βανεν, θά προσορμισθώμεν είς τήν αμερικανικήν 
ακτήν, άδικφορον είς ποιον άκριβώς μέρος, άλλ’ 
άδιστζζ.τως θά προσορμισθώμεν.

— Δέν αμφιβάλω, Ντίκ, ειπεν ή Κυρία 
Βελντόν.

— Βεβαίως, κυρία Βελντόν, θά είχον ήσυχω- 
τέραν τήν καρδιάν, έάν οέν ησβε έπί τού πλοίου, 
άλλά . . .

— Άλλ' έάν δέν ήμην έγώ έπί τοϋ πλοίου, 
άπεκρίθη ή κυρία Βελντόν, έάν δέν ήτο δ Κυρ- 
Βενέδικτος, δ ’Ιάκωβος, ή Νάνα, δέν θά ύπήρχον 
έπιβάται έπί τού Πιλγκρίν, ζ.αί έάν άφ' ετέρου 
δέν έσώζοντο οί ναυαγοί, δ Θωμάς καί οί σύν
τροφοί του, Ντΐκ. θά ύπήρχον τότε μόνον δύο 
άνθρωποι έδώ, σύ καί δ Μαύρος ! . . . Τί Οά έ-- 
καμνες, μόνον μετά, τοϋ κακού αύτού ά.νθρώπου, 
είς τόν δποΐον ούδεμίαν έμπιστοσύνην όύνασαι νά 
έ'χης ! Ναί, παιδί μου, τί θά έκαμνες !

— Κατ' άρχάς, άπεκρίθη άποφασιστιζ.ώς ό 
Ντίκ-Σάντ, θά καθίστων τόν Μαύρον ανίκανον 
πρός πάσαν κακουργίαν

Καί τότε θά διηύθυνες τό πλοΐον μόνος σου ;
— Ναί. . . μόνος . . . μέ τήν βοήθειαν τού 

Θεού ! «
Ή εύστζθεια τών λόγων τούτων εδοσαν έλ- 

πίσας είς τήν κυρίαν Βελντόν. Καί έν τούτοις, 
παρατηρούσα οΰτω τόν μικρόν της ’Ιάκωβον, 
ήσθζνετο πολλάκις άνησυχίας ! Καί έάν ή γυνή 
δέν άφηνε νά ϊδωσιν τί ήσθζνετο ή μήτηρ, έν 
τούτοις πολλάκις τήν καρδίαν αύτής δειναι στε- 
νοχωρίαι έπίεζον !

"Λν καί. ώς ειπομεν, δ δόκιμος δέν είχε τόσας 
γ/ώσεις ύΰρογραφικάζ ώστε ίχ δύναται νά ύ- 
πολογίζη, έν τούτοις έκέκτητο άληθή τινά ναυ
τικήν ιδιοφυίαν, νά προγνωρίζη τόν καιρόν. ΊΙ 
καταστασις τού ούρανού άφ’ ένος ή χρήσις τού

Τρικυμία.

Ί'ΔΕΝ συμβάν άξιοσημείωτον συνέβη 
κατά τήν εβδομάδα, ήτις τό γεγονός 
τής καταστροφής τής πυξίδες έπη- 

κολούθησεν.Ό βορειοδυτικός άνεμος ένεδυναμούτο 
ολίγον κατ’ ολίγον, καί τό ΙΙιλγκρίν ταχέως 
διέσχιζε τά κύματα διατρέχον 160 μιλιά κατά 
μέσον όρον άνά 25 ώρας, Ή ταχύτης αυτή ήτο 
άρκοϋσα διά πλοΐον, οίον το Πιλγκρίν.

Ό μυοπζρων λοιπόν ώφειλε, ώς έσκέπτετο 
δ Ντίκ-Σάντ, νά ζ.αταφθάση τάς ύπό τών μι
κρών ρευμάτων συχναζομένας θαλάσσας. ζτινα 
τεϊνουσι νά διέλθωσιν άπο τού ενός είς το έτε
ρον ήμισφαίριον. Ό δόκιμος πάντοτε ήλπιζε νά 
συνάντηση πλοΐόν τι. καί προσεϊχε διηνεκώς προς 
τούτο, όπως μεταβίβαση έπ’ αύτού τούς έπι- 
βζτα.ς οΰς είχεν είς τό ΙΙιλγκρίν, καί λαβή παρ' 
αύτοϋ ολίγους επικούρους ναύτας ζ.αί ίσως καί 
τινα αξιωματικόν. Άλλ' άν κζί πάντοτε μετά 
προσοχής έφρούρουν έν τή, πρώρα, ούδέν πλοΐον 
έγένετο δρατόν, ζ.αί ή. θάλασσα πάντοτε ήτο 

W5>· ... ... . „ .Πάντοτε εζεπληττε τούτο ολίγον τον Ντικ- 
Σζντ. Διήλθε πολλάκις τάς θαλάσσας ταύτας 
τού Ειρηνικού ’ί,.’ζεανοϋ κατά τάς τρεις ά.λιευ- 
-ικάς έποχά.ς πρός τάς θαλάσσας τής Αύστρα- 
λίας. Λοιπόν έσκέπτετο ότι ήτο σπάνιον νά 
μή ΐδωσι πλοΐόν τι ά.γγλικον ή αμερικανικόν, 
παραζ.άμπτον τό άκρωτήριον Όρν πρός τήν 
ήπειρον ή καταβαϊνον πρός τήν έσχάτην ζκραν 
τής Νοτίου Αμερικής.

Άλλ' ήγνόει δ Ντίκ-Σάντ, ζ.αί δεν ήδύνατο 
νά μή τό άγνοή , οτι τό ΙΙιλγκρίν ήτο ήδη έν 
ύψηλοτέρω πλκτει, δέν ύπέθετε τουτέστι οτι ήτο 
εις νοτιωτέραν μοίραν

Τοϋτο συνέβαινε διά δύο λόγους :
Πρώτον διότι τά ρεύματα τών θαλασσών τού

των, ένεκα τών όποιων δ δόκιμος δέν ήδύνατο νά 
έκτιμήση τελείως τήν ταχύτητα τού πλοίου, ει- 
χον δώσει παρέκκλισιν είς τό πλοΐον, τό δποΐον 
ήτο ήδη έκτος τής κεκζνονισμένης δδοϋ.

Δεύτερον διότι ή πυξίς διαστραφεΐσα ύπό τής 
κακούργου χειρος τού Μαύρου, παρεΐχεν ένδει- 
ξεις ψευδείς, τάς όποιας δέν ήδύνατο πλέον νά
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7.Χ-

τε-

βαρομέτρου άφ’ ετέρου τώ έπέτρεπον νά λαμ- 
βάνη τάς προφυλάξεις του. Ό πλοίαρχος Ίλ, 
λός μετεωρολόγος, τώ είχε μάθει τήν χρήσιν τού 
οργάνου τούτου,τοϋ όποιου αί ένδείξεις είναι 
λείως βέβαιοι.

Ό Ντίκ-Σάντ έγνώριζεν άριστα νά μεταχει- 
ρίζηται τόοργανον τοϋτο καί έλάμβανε δι' αύτού 
τάς δέουσας προφυλάξεις κατά παντός ένδεχο- 
μένου κινούνου.

Λοιπόν, άκριβώς, κατά τήν 20 Φεβρουάριου, 
αί πτώσεις τής 
βαρομετρικής ς-ή- 
λης ήρξαντο νά 
έμβάλωσιν είς μέ
ριμνας τον νεαρόν 
δόκιμον,όστις τάς 
παρηκολούθε ι 
πολλάκις τής ή
μέρας καί μετά 
πολλής φροντίδος. 
1 Ιραγματι τό βα- 
ρόμετρον έπιπτε 
βραδέως καί συν
εχώς, οπερ έδεί- 
κνυε τήν έλευσιν 
βροχής- άλλά δέν 
έφάνη βροχή καί 
δ Ντίκ - Σάντ 

συνιπέρανεν ότι 
οί κακοί άνεμοι 
θά διαρκέσωσι.

Ό άνεμος ηΰ- 
ςήνθη έπί τοσοϋ- 
τον ώστε τό ΙΙιλ- 
γκρίν έτρεχε μέ 
ταχύτητα 60 πο- 
δών κατά πάν 
δευτερόλεπτον ή
τοι τριάκοντα μι
λιών καθ’ ώραν.

'<) Ντίκ-Σζντ 
έπρεπε λοιπον νά 
λζβη προφυλά
ξεις τινάς διά
τά ιστία τού ΙΙιλγκρίν.

Ο Ντίκ-Σάντ μετά τού 
Αυγουστίνου άνέβησαν έπί 
καί κατόρθωσαν, ούχί άκόπως 
τον φώσωνα. Έάν δ καιρός ήτο όλιγώτερον 
πειλητικος άφόβως ήθελεν ζφίσει τάς 
έπί τοϋ ιστού άλλά προβλέπων, ότι 

: νά άφοπλίση τόν 
νά τόν καταρρίψη έκ βάθρων, 

ούο κεραίας καί τάς έτοποθέτησεν

άριθμός τών ιστίων νά έλαττωθγ άλλά ζ.ζϊ αυ
τοί οϊ ιστοί νά καθαιρεθώσιν. Οΰτως ανακου
φίζεται μεγάλως τό πλοϊον, όπερ ήδη ήττον 
κατάφορτον πρός τά άνω δέν κυλινδεΐται πλέον 
ύπο τού σζλου τών κυμάτων.

Τήν έργασίαν ταύτην συντελέσαντες μετά 
δίωρον ό Ντίκ-Σάντ καί οί σύντροφοί του ήσχο- 
λήθησαν άκολούθως ε’.ς τήν διευθέτησιν τοϋ ό<>- 
λωνος. Τό ΙΙιλγκρίν δέν έφερεν όπως τά πλοία 
τών σημερινών πλοίων διπλοΰν δόλωνα,τοϋθ οπερ

τής άτμοσφαίρας. "Επρεπε λοιπον νά 
συμπεράνη τις τήν προσεχή περίπτωσιν καθ’ήν 

αΰτη μάζα κκτερχομένη θά μετεβάλ- 
τρικυμίαν καί ίσως είς καταιγίδα. 
..................... ήτο ------- "-· 

,ύδαμώς τά 
έδειξε μεγάλην άδιαφορίαν, έν τ 

κακούργον μειδίαμα συνέσπασε 
Δύναται τις νά εϊπη, έκ τών ύστέρων 
0τι ή τοιαύτη τών πραγμάτων

μάτωνπλέον τό κατάστρωμα καί μόλις έκοιμζτο. Έυ 
τούτοις τό ηθικόν αύτού σθένος τώ έπέτρεπε ν' 
άπωθή τάς άγωνιώδεις ταύτας σκέψεις είς τούς 
μυχούς τής καρδίας του.

Τήν έπαύριον, ήτοι τήν 23 Φεβρουάριου, δ 
άνεμος έφάνη μικρόν έλαττούμευος τήν έντασιν 
περί τήν πρωίαν, άλλά τούτο δέν εφησύχασε 
τόν Ντίκ-Σζντ, καί δικαίως, διότι μετά με
σημβρίαν δ άνεμος έγένετο σφοδρότερος καί ή 
θάλασσα έκυμαίυετο έτι «.άλλον άγοίως.

Κατά τήν τε- 
τάρτην ώραν, δ 
Μαύρος τόν ό
ποιον σπανίως έ
βλεπον έγκατέ
λιπε τό μαγει
ρείου του καί 
άνέβη έπί 
σκοπιωρού

ή βαρεία 
λετο είς

Είτε διότι δ Μαϋρος 
είτε διότι δέυ έυόει ο’ 
καιρού, ί

άνθρωπος άφοβος, 
τάς άπειλάς του 

ςούτοις 
τά χείλη του. 

κρίνων, 
τροπή ηύχαρί- 
■)σε μάλλον ή 

δυσηρέστησεν αυ
τόν . Άνέβη έπί 
τοϋ δορατίου τού 
προβόλου ιστού 
καί έ ρ ρ ι ψ ε τό 
βλέμμα του ώσεί 
έζήτει άντικείμε- 
νόν τι έν τώ δ- 
ρίζοντι. ’Ακολού
θως κατέβη καί 
ήσύχως,χωρίς ου
δέ λέξιν νά προ- 
φέρη, χωρίς ουδό
λως νά μορφζση, 
έπανήλθεν είς τά 
ίδια.

Έν τούτοις, έν 
μέσω πασών τού
των τών φοβερών 
περιστάσεων, ύ
πήρχε ν ευτυχής 
τις συντυχία τήν 
όποιαν πζντες ώ- 
φειλον έ ν τ φ 
πλοίω νζ λάβω- 
σιν ύπ' οψιν, ότι 
δήλα δή δ άνεμ 
όσον δήποτε βί
αιος καί άν ήτο, 
ή καί έμελλε ν 
άποβή, ήτο όμως 
ούριος, τό δέ ΙΙιλ- 
γ κ ρ ί ν έφαίνετο 

άμερικανικήν άκτήν. 
δέν έτρέπετο είς τρι- 
έγίνετο άκινούνως, οι 
άνεφαίνοντο όταν θά 

εις δυσόριστόν τι

ευκολύνειτόν χει
ρισμόν. Έπρεπε 
λοιπον νΰν ν ά 
τρέξωσιν έπί τών 
οιαβαθρών όπως 
φέρωσιν είς την 
ζρμοοίαν θέσιν 
ίστίον ύπο τοϋ ά
νεμου πλησσόμε- 
νον καί στερρώς 
προσδέσωσιν αύ
τό. Δύσκολος,μα- 
κρά καί κινδυνώ
δης ύπήρξεν ή 
εργασία αΰτη · 
άλλ ’ δ δόλων πε- 
ρισταλείς, ήλάτ- 
τωσε κ α ί τήν 
προς τον άνεμον 
άντίστασιν, καί δ 
μυοπζρων ίκανώς 
άνεκουφίσθη.

Ο Ντίκ-Σάντ 
κατέβη μετά τοϋ 
ΒαρΟολο μ α ί ο υ 
καί τοϋ Αυγου
στίνου κ αϊτό 
ΙΙιλγκρίν έπλεεν 
ήδη οπωσδήποτε 
καλώς. ·

Κατά τάς τρεις 
έπομένας ήμέρας 
τήν 20, 21 καί 
22 Φεβρουάριου 

οΰτε ή δύναμις, οΰτε ή διεύθυνσις τοϋ άνέμου 
έμετριζσΟη έπαισθητώς. Έν τοσούτω δ ύδρζρ- 
γυρος συνεχώς κατήρχετο έν τώ βαρομετρικοί 

τήν τελευταίαν ταύτην ήμέ- 
;ς έσημείωσεν οτι έμενε πάντοτε 

:του.ετοων.• τ 1 ,υοανου ητο κακή και εκτάκτως 
δέ πυκναί δμίχλαι έκάλυπτον 

δέν έβλεπον πλέον 
νά δρίσωσι το μέ- 

δύσεως αύτού. Ό 
ήρχισε ν’άνησυχή· δέν έγκατέλιπε

*0 δόκιμος κά/τοτ· χαβησύχαζε τήν χνρίαν Βελντόν

Βαρθολομαίου καί 
:οΰ άκατίου ιστού 

νά περιστείλωσι 
ά- 

κεραίας 
Θά ήτον 

ιστόν καί 
έξήγαγε 

καταστρώματος. Καθόσον 'εύνόητον ότι. όταν ό 
άνεμος είναι ισχυρότατος, άνάγκη όχι μόνον δ

ίσως ήναγκασμένος 
ίσως ·-*· _1 
τάς

γύρος συνεχώς 
σωλήνι καί κατά 
ρζν ό δόκιμος ί,.,.____
κάτωθεν τών 728 χιλιοσ'

ΤΙ Θέα τοϋ ο 
άνεμώδης. Ιϊρός 
χυτόν συνεχώς ούτως ώστε 
τον ήλιον καί ήτο δύσκολον 
ρος τής ανατολής καί τής 
Ντίκ-Σάντ

τοΰ 
τής 

πρώρας. Ό Ντίγ
κο έκοιμζτο ά
ναμφιβόλως εις 
τινα γωνίαν, καθ’ 
όσον δέν ύλζκτη- 
σεν ώς συνήθως.

Ό Μαύρος , 
πάντοτε σιωπη
λός. έμεινεν έπί 
ήαίσειαν ώραν 
παρατηρών τόν 
δρίζοντα.

Κύματα ύπερ- 
μεγέθη διεδέχοντο 
άλληλα χωρίς 
έτι νά συγκρού- 
ωνται. ’Ενίοτε εί
ναι ύψηλότερα, ή 
ώστε νά δύνηται 
ή φορά τοΰ άνέ
μου νά συνωθή 
αύτά. Εντεύθεν 
ήδύνατό τις νά 
συμπεράνη, ότι 
ύπήρχε κακοκαι-

Ό Μαϋρος, πάντοτε σιωπηλός.... 

ρία πρός άνατολάς, ’ίσως είς ούχί μεγάλην άπ' 
αύτών άπόστασιν καί ότι δέν θά ήργουν νά πλη- 
σιάσωσι τάς παραλίας ταύτας.

Ό Μαύρος παρετήρησε τήν άπέραντον ταύ
την έκτασιν τής θαλάσσης βαθέως ταρασσομέ- 
νην πέριξ τοϋ Πιλγκρϊν. Ειτα οί οφθαλμοί του 
πάντοτε άπαθεΐς καί έσβεσμένοι έστρζφησαν 
πρός τόν ουρανόν.

Μεγάλας ανησυχίας ένέπνεεν ή Θέα τού ου
ρανού. Τά νέφη μετίβζλλον Θέσιν μετά διαφόρου 
ταχύτητος, καθόσον τά τής άνωτάτης ζώνης 
έτρεχον ταχύτερου ή τζ τών κατωτέρων στρω

προσεγγίζον ταχέως τήν 
Έάν μάλιστα δ άνεμος 
κυμίαν δ πλοΰς ούτος Θα 
δέ άληθεϊς κίνδυνοι Οά 
προέκειτο νά προσορμισθώσιν 
τής παραλίας σημείου.

Ώς εξής δέ έσκέπτετο δ Ντίκ-Σζντ, καί 
έσκέπτετο όρθώς. "Απαξ άναγνωρίσας τήν άκτήν. 
πώς ήθελε δυνηθή νά διευθύνη το πλοϊον άνευ 
πλοηγού τίνος, γνώστου τής άκ.τής ταύτης ; Έν 
ή δέ περιπτώσει ή κακοκαιρία τόν ήνζγκαζε νά 
ζητήση λιμένα καταφυγής τί θά έποαττεν, άφού
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ή παραλία αυτή τώ ήτο έντελώς άγνωστος γή ; 
Βεβαίως δέν ήτο καιρός άκόμ.η νά σζέπτηται 
περί τών περιστάσεων τούτων. Έν τούτοις ότε 
ήθελεν ε'πιστή ό καιρός έπρεπε νά άποφασίση. 
Έστω ! ό Ντίκ-Σάντ ()' άπεφζσιζε τότε.

Κατά τήν διάρκειαν τών δέκα καί -τριών 
ημερών άπό τής 24 Φεβρουάριου μέχρι τής 9 
Μαρτίου, ή κατζστασις τής ατμόσφαιρας δέν 
μετεβλήθη έπαισθητώς. Ό ουρανός έκαλύπτετο 
διαρκώς ύπό πυκνής ομίχλης. ό δέάνεμος ότέ 
μέν έπί μικρόν έ- 
κόπαζεν, ότέ δέ 
πζλιν έπνεε μετά 
τής αύτής δυνά- 
μεως. Έξ άλλου 
δέ τό βαρόμετρου 
δέν έδείκνυε ση- 
μεϊα τοιαΰτα έξ 
<·>ν νά. έλπισα, τις 
καί προσεχή τής 
τρικυμίας λήξιν.

ΙΙρός τούτοις 
άστραπαί διασχί- 
ζουσαι τήν θυελ
λώδη άτμοσφαΐ- 
ραν είς μεγίστη·/ 
ένέβαλλον τον 
Ντίκ-Σάντ άνη- 
συχίαν δίς δέ ή 
τρις ό κεραυνός 
ένσκήψας έπληξε 
τά κύματα εις 
ζπότασιν ολίγων 
μέτρων άπο του 
πλοίου. Καί ειτα 
βροχή ραγδαιο- 
τζτη ιός χείμαρ
ρος πΐπτουσα με- 
τεβζλλετο ε ΐ ς 
στροβίλους έξ ή- 
μ.ισυμ.πεπυκνωμέ - 
νων υοοατυ.ών,οϊ
τινες πυκνήν σχη- 
ματί,οντες όμί- 

π-ριέβαλλον 
Γούτου ένεκα έπί 
ούοέν ήδύνατο νά 
τύχην.

Αν και τό σκάφος έρυ.αιον 
καί τής άνεμο,ζλης φρικωδώς 
έν τούτοις ή κυρία Βελντόν ούδέν 
ύπέστη έζ του σζλου τούτου. Άλλά τό μικρόν 
παιοίον μεγζλως ύπεφερεν.

Ο οέ κυρ-Βενέδικτος οιήρχετο τον χρόνον με
λετών, ώσανεί εύρίσζετο άμέριμνος · έν τώ έν 
Άγίω Φραγκίσκο δωματίω του.

Λϊΐ)«ψ οφοίροτάττ, ένέσ*ηψ»ν.

το κλυδωνιζόμενον ΙΙιλγζρίν. 
όλοκλήρους ώρα: ό σκοπός 
διακοίνη καί έπλεον κατά

των κυμάτων 
έκλυδωνίζετο . 
τό δυσζοεστον

Ευτυχώς επίσης ό Ταμ. καί οί σύντροφοί του 
μ.ή πζθόντες ναυτίαν έξηζολούθησαν νά βοη- 
θώσι τόν νεαρόν δόκιμον όστις ειχεν έθισθή εις 
άπάσας τάς ζακορρύθμους κινήσεις ταλαντευό
μενου πλοίου.

Τό Πιλγκρΐν έπλεε ταχέως, ό δέ Ντίκ-Σάντ 
προέβλεπεν ότι ώφειλε καί άλλα νά περιστείλή 
ιστία·, κατά δέ τήν έκτίμησιν αύτοΰ ή άκτή 
δέν απείχε πολύ τοΰ πλοίου. Ό σκοπός παρα
τηρεί τά πέριξ μετά προσοχής. Έν τούτοις ό 

δόκιμος δέν ήδύ
νατο ποσώς νά 
έμπιστευθή εις 
τούς οφθαλμούς 
τ ώ ν συντρόφων 
του όπως άναζα- 
λύψη τά πρώτα 
σημεία τής ξη- 
ρζς. Καθότι όσον 
δήποτε όξεΐαν τήν 
όρασιν καί άν έχη 
τις. ζν μ.η ή έςω- 
κειωμένος είς τήν 
έςότασιν τών θα
λασσίων οριζόν
των είναι ανεπι
τήδειος νά δια- 
κρίνη τάς πριότας 
περιοχάς άκτής 
τίνος, καί μάλι
στα έν μέσω όμί- 
χλης. Διά τούτο 
ό Ντίκ-Σάντ αυ
τός ζγρυπνον είχε 
διαρκώς τό ομμα 
καί συχνά ανέ
βαινε μέχρι τών 
διζύγων όπως 
ζζλλιον κ α τ ο- 
πτεύση τά πέριξ. 
Άλλ’ούδέν είσέτι 
σημειον αμερικα
νικής γής έφαί- 

λνΐΤ5·
η δε κυρία Βελντόν,

ινες διέφυγον αύτόν, ένόησε 
ταύτην.

ή It Μαρτίου. Ο δόκιμος ΐστατο έπί 
ρώρας, ότέ μέν θεωρών τήν θζλασσαν καί 

ούρανόν, ότέ δέ παρατηρών τά έξάρτια τοΰ
ΙΙιλγζρίν άτινα ήρχιζον καμπτόμενα ύπό την 
φοράν τοΰ άνεμου.

«Δέν βλέπεις άκόμ.η τίποτε,Ντίκ ; τόν ήρώτησε.
— Ούδέν. κυρία Βελντόν, άπήντησεν ό δόκι

μος, καί έν τούτοις ό όρίζων φαίνεται άπαλ- 
λασσόμενος ολίγον τής όμίχλης.

Τούτο τόν έξεπληττε. 
έκ τινων λέξεων αϊ 
τήν έκπληξιν

Ήτο

κιμος έδυσπίστει καί έσκέπτετο περί τούτου.
Όπως καί ζν έχη, τό δρομόμ-ετρον κατε- 

στράφη ήδη καί ό Ντίκ Σάντ ούδέν μέσον 
πλέον είχε νά δοκιμάζη τήν ταχύτητα τοΰπλοίου 
του. Ώς μόνον δργανον λοιπόν είχε μίαν πυ
ξίδα τής όποιας δέν ήδύνατο καί αύτής νά 
γνωρίζη έάν αί ένδείξεις ήσαν αληθείς ή 
έσφαλμέναι!

Ή κυρία Βελντόν τόν είδε τόσω λυπημένο·/ 
έκ τοΰ γεγονότος τούτου ώστε δέν ήθέλησε νά 
τόν έρωτήση περί αύτοΰ. καί μέ τεθλιμμένη·/ 
καρδίαν έπανήλθεν εις τόν θάλαμόν της.

Άλλ’ έάνήταχύτης τού ΙΙιλγζρίν καί, επο
μένως ό διανυθείς δρόμος, δέν ήτο δυνατόν νά 
έκτιμηθώσιν. ήτο εύζολον όμως νά βεβαιώσωσιν 
οτι ή αύλας τού πλοίου δέν ήλαττούτο.

Πράγματι, τήν επαύριον, το βαρόμετρου έ
δειξε 716 χιλιοστόμετρα. Ή πτώσις αΰτη ά.νήγ- 
γελλεν άνεμον ταχύτητος εξήκοντα μιλλίων 
καθ' ώραν.

Ήτο έπάναγκες νά έλαττώσωσιν άκόμ.η τά 
ιστία, όπως προλζβωσι πζντζ ένδεχόμ.ενον κίν
δυνον.

Ό Ντίκ-Σάντ ζπεοζσισ; νά καταβιβζση 
τό έπιστήλιον (τσιμπούκι) ζαί νά. περιστείλή 
τά κατώτερα ιστία όπως πλέη μετά τής άρ- 
τεμονίδος.

Έζζλεσε τόν Θωμά·/ ζαί τους συντρόφους 
του διά νά τόν βοηθήσωσιν είς τήν δύσκολου ταύ
την έργασίαν, ήτις, δυστυχώς, δέν ήδύνατο νά 
γίνη μετά ταχύτητος.

Καί έν τούτοις, ό καιρός έβίαζε, διότι ή τρι
κυμία έμαίνετο ήδη μετά βίας.

Ό Ντίκ-Σζντ, ό Αυγουστίνος. ό Άζταίων, 
ό Βαρθολομαίος άνήλθον είς τού: ιστούς ενώ ό 
Τόμ έμεινε* είς τό πηδάλιου καί ό Ηρακλής 
έπί του καταστρώματος, ϊνα χκλαρώσωσι τά: 
ύπέρας είς πρώτην διαταγήν.

Μετ’ άπειρους προσπάθειας, κατεβιβασαν τήν 
άτρακτον (πίπολο) καί τό έπιστήλιον άφου οί 
γενναίοι ζνδρες έκινδύυευσαν έκατοντάκις νά ρι 
φθώσιν είς τήν θζλασσαν τόσω τά σαλεύματα 
καί αί ταλαντεύσεις έζίνουν τά έξζρτια. "Ε
πειτα άφού ό δόλω. ήλαττώθη τό δέ άκζτιον 
συνεστζ/.η, ό μυοπζρων δέν έφερε πλέον είμή 
τήν άρτεμονίοα (τουρκετίνχ) καί τόν δό’λωνα 
ήμισυνεστκλμένον.

Άν καί ό άριθμός τών ιστίων κατά πολύ 
ήλαττώθη, έν τούτοις τό ΙΙιλγκρίν έξηκολούθει 
πλέον μεθ’ ύπερβολική: ταχύτητος. Τήν 12 ό 
καιρός έτρζπη έπί τά χείοω. Τήν ήμέραν έκεί
νην άπό της πρωίας ό Ντίκ-Σάντ περίτρομος 
παρετήρησεν ότι τό βαρόμετρου κατέβη είς τά 
7011 χιλιοστόμετρα.

Εδείκνυε λοιπόν άληθή θύελλαν καί τοιαύ- 
την ώστε τό ΙΙιλγζρίν δέν ήδύνατο νά φέρη καί

— Καί, νομίζεις, Ντίκ, ότι ή άμ,ερικανική 
άκτή δέν άπέχει ήδη πολύ ;

— Μάλιστα, κυρία Βελντόν, καί έκπλήσσο- 
μαι πώς άκόμη δέν εϊδομεν ταύτη/ !

— Έν τούτοις, ύπέλαβεν ή κυρία Βελντόν, 
τό πλοΐον έπλεε πάντοτε ταχέως.

— Πάντοτε, άφ’ ότου ό άνεμος έγένετο βο
ρειοανατολικός, άπεκρίθη ό Ντίκ-Σάντ, τουτέ 
στιν άφ' ής ήμέρας έχάσαμ.εν τόν δυστυχή 
πλοίαρχόν μ.ας καί τό πλήρωμα του! τήν 10 
δηλαδή Φεβρουάριου. Σήμερον έχομεν !Ι Μαρ
τίου. Παρήλθον λοιπόν 27 ήμέραι!

— Άλλ’ όποιαν άπόστασιν είχομεν τότε άπό 
τής άκτής; ήρώτησεν ή κυρία Βελντόν.

— 4500 μίλλια περίπου, κυρία Βελντόν.
— Καί ποια ήτο ή ταχύτης τοΰ πλοίου; 
—Κατά μέσον όρον, 180 μιλιά καθ' ήμέ

ραν, άφ' οτου ό άνεμος έγένετο ισχυρότερος, 
άπήντησεν ό δόκιμος: καί απορώ διατί ακόμη 
δέν ειδον τήν ξηρζν. Καί τό περισσότερον, δέν 
συνηντήσαμεν πλοΐόν τι έξ έκείνων άτινα συνή
θως διαπλέουσι τά παράλια τζΰτα !

— Μήπως ήπατήθης, Ντίκ, έπανέλαβεν ή κυ
ρία Βελντόν. ύπολογίζων τήν ταχύτητα τού 
II ιλγκρίν ;

— Όχι.κυρία Βελ.ντόν. Είναι αδύνατον τούτο. 
Τό δρομόμετρο·/ έρρίπτετο καθ' έκζστην ήμί- 
σειαν ώραν διαρκώς, καί πάντοτε έσημείουν 
ακριβέστατα τάς ενδείξεις του — ’Ιδού, θά τό 
ρίψω ζαί πζλιν. ζαί θά ϊδητε ότι τρέχομεν ήδη 
μέ ταχύτητα ΙΟ μιλιών καθ’ ώραν, ήτοι πλέον 
τών 200 μιλιών καθ’ ήμέραν.

Ό Ντίκ-Σάντ έκζλεσε τόν Θωμά·/ καί τόν 
διέταξε νά ρίψη τό δρομόμετρο·/— έργον είς τό 
όποιον ό γέρων ναύτης ητο ήδη εμπειρότατος· 
ούτος προσδέσας ισχυρός διά σχοινιού τό δρομό
μετρον έρριψεν αύτό είς τήν θζλασσαν.

Έξετυλίχθησαν μόλις 25 όργυιαί. ότε αίφνι- 
δίως τό σχοινίον έχαλαρώθη είς τάς χείρα: του 
Θωμά.

«Ά! κύριε Ντίζ, έφώναξεν ούτος.
—Τί τρέχει, Θωμά :
— Το σχοινίον έκόπη !
— Έκόπη! έφώναξεν ό Ντίκ-Σάντ! καί τό 

δρομόμετρον έχζ.θη ! Ο Γέρων Θωμά: έδειξε το 
άζρον τοΰ σχοινιού, τό όποιον έμεινεν είς τάς 
χεΐράς του.

Ήτο άληθέστατον. Τό σχοινίον τό όποιον ήτο 
άρίστης ποιότητες δέν έλύθη ποσώς, άλλ' ήτο 
κομμένον εις τό μέσον. Κατ' ανάγκην λοιπόν 
πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι τό σχοινίον έφθζρη 
είς ήν θέσιν έθραύσθη έκ τής συχνής τριβής καί 
τής πολλής χρήσεως. Καί πράγματι τοιοϋτον 
τι ήδύνατο νά πιστεύση ό Ντίκ Σάντ όταν ειχεν 
είς τάς χεΐρζς του τό έναπομεΐναν τεμάχιον. 
Άλλ’ ζρζ γε έκ τής χρήσεως έφθζρη : ό δό
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τά ολίγα ιστία τά όποια έμενον αναπεπταμένα. 
Ό Ντίζ Σάντ βλέπων οτι δ οόλων έμελλε νά 
σχισΟγ, σιέταξε νά περιστείλωσιν αύτόν. Άλλ’ 
είς μάτην διότι λαϊλαψ σφοδρότατη ένέσζηψεν 
έπί τοΰ πλοίου ζαΐ άπέσπασε τό ίστίον. Ό Αυ
γουστίνος όστις εύρίσζετο έπί της ζεραίας τοΰ 
δολωνίου έπληγη ύπό τών ποσών (σκότες) της 
δεξιάς. Οϋτω ελαφρώς τετοχυματισμένο; ήσυ- 
νήΟη νά καταβή έπί τοΰ καταστρώματος. Ό 
Ντίκ-Σάντ καθ' ύπερβολήν άνήσυχος μίαν μό
νην είχε σκέψιν ότι δηλαδή τό πλοΐον ώθούμε- 
νον μετά τοιαύτης μανίας έμελλε νά ζατασυν- 
τριβή άπό στιγμής είς στιγμήν καθ’ όσον κατά 
τούς ύπολογισμούς του οί βράχοι τής ξηράς δέν

ΕΚ 0ΑΑΑΣΣΙΟΒ ΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΒ ΕΦΗΒΟΣ ΗΡΑΣ

'Επ’ αύτοΰ τοΰ μεγάλου πλοίου, το όποιον προ
βαίνει έχον τά ιστία αναπεπταμένα, έφ’ ού βλέπετε 
άνω καί κάτω περιπατοΰντας ναύτας μέ κόμην ήδη 
πολιάν, ήςεύρετε ποιος κυβέρνα, καί δίδει τά προσ
τάγματα ;

Δεκατετραετές παιδίον, ο Βόλνεϋς Βέκερ.
Έγεννήθη τώ 1748’ είναι υιός πτωχοΰ ναύτου, 

Ιρλανδού' ή καταγωγή του λοιπόν μικρά, άλλά 
πόσον μέγα Οά είναι τό μέλλον αύτοΰ τοΰ παιδός, 
όστις δεκατετραετής ήδη. ήτο ό αρχηγός τών πρω- 
ρέων. Δέν γνωρίζει άλλην πατρίδα παρά τό πλοΐον 
όπου ό πατήρ του είναι ναύτης. Μόλις ό Βόλνεϋς 
ήτο τριετής και ό πατήρ του συνείΟιζ-ν ήδη τούς 
μικρούς βραχίονάς του είς τήν σκληραγωγίαν τών 
ναυτών. Μεγάλη διηγέρΟη χαρά είς τούς έν τω 
πλοίω μίαν ήμέραν, οτε τό παιδίον πενταετές ήκο- 
λούΟει αύτό κολυμίών έπί δύο ώρας, ύπό τόν άγρυ- 
πνον οφθαλμόν τοΰ πατρός. "Οταν διέτασσον γυ- 
μνασίν τινα ναυτικήν, ό μικρός ναύτης στάζων 
άκόμη θάλασσαν, έπήδα δ ά μιας, άνέίαινεν είς τήν 
κορυφήν τών ιστών, ώλίσΟαινε κατά μήκος τών σχοι
νιών, καί πρώτος πάντων τών ναυτών έξεπλήρου 
τήν δοΟεϊσαν διαταγήν. Ούτως ό Βόλνεϋς συνείΟιζε 
νά παίζη μέ τόν κίνδυνον ώς καί μέ τά κύματα 
τής θαλάσσης. Είχεν ήδη άναδειχθή τολμηρότατος 
πάντων τών έν τώ πλοίω. Κατέστη δέ καί ό μά
λιστα πεπαιδευμένος. Τα πάντα κατορθοϋνται δι' 
ίσχυρας θελήσεως. Δωδεκαετής είχεν ήδη βαθμόν 
έν τώ πλοίω καί τινα τών ήμερων τφ λέγει ό πλοί
αρχος ένώπιον τοΰ πατρός του καί όλου τοΰ πλη
ρώματος: φίλε μου, άν έςακολουθήσης νά φέρεσαι 
οϋτω, μετ' ολίγον Οά έχης βαθμόν άνώτερον τοΰ 
ϊδικοΰ μου.

Τώ 1760 κατά τό διάστημα ταςειδίου τίνος εις 
τήν Γαλλίαν, μικρά τις κόρη άπειθής, ήτις εΰρί- 
σκετο έν τώ πλοίω διευΟύνοντος τοΰ Βόλνεϋς Βέ
κερ, ώφελουμένη έκ τοΰ ΰπνου τής διδασκαλίσσης 
της έξέφυγε τοΰ διαμερίσματος τοΰ προσδιωρισμένου 

άπεΐχον πολύ. Έπέστρεψε λοιπόν είς τήν πρώ
ραν, άλλ’ ούδέν παρετήρησε ποοσομοιάζον πρός 
γήν, ζαΐ έπανήλθεν είς τό πηδάλιον.

Μετά μικρόν δ Μαύρος άνήλΟεν έπΐ τοΰ κα
ταστρώματος. ’Εκεί αίφνης, ώσεί άκων έξέτεινε 
τόν βραχίονα του πρός τι σημεΐον τοΰ δρίζοντος. 
Ένόμιζέ τις ότι άνεγνώριζε ξηράν τινα διά μέ
σου τής δμίχλης! . . .

Καί πάλιν ύπεμειδίασε κακεντρεχώς καί χω
ρίς νά είπη τι έξ όσων ήδυνήθη νά ίση έπα
νήλθεν είς τό μαγειρεΐόν του.

[Έπεται συνέχεια]

Κατά τόν Ιούλιον Βέρν.

διά τούς ταςειδιώτας καί ολως χαίρουσα διά τό κα
τόρθωμά της άναβαίνει έπί τοΰ καταστρώματος. Δια
σκεδάζει αύτόθι εύθυμοτάτη. Τά κύματα συντριβό
μενα είς τάς πλευράς τοΰ πλοίου τήν περιβρέχουσιν' 
αύτό τήν ενθουσιάζει καί ολίγον κατ' ολίγον πλη
σιάζει πρός τό άκρον, ένώ μεγάλη δόνησις τοϋ πλοίου 
Απέρχεται, αύτή χάνει τήν ισορροπίαν καί έν ριπή 
εύρίσκεται είς τήν θάλασσαν, έκβάλλουσα κραυγήν 
απελπιστικήν καί γίνεται άφαντος.

Εύτυχώς ναύτης τις τήν είχεν ίδεϊ πίπτουσαν* 
ήτο ό πατήρ τοϋ Βέκερ. Ρίπτεται είς τήν θάλασ
σαν καί βυθίζεται είς αυτήν οτε δέ άνεφάνη έκράτει 
διά τής άριστερας μέν τήν μικράν ανόητου, διά τής 
δεξιάς δέ έπλησσε τήν θάλασσαν κολυμβών. Άλλά 
τό πλοΐον ύπό ανέμου ούριου προσπνεόμενον,είχεν ήδη 
απομακρυνθή καί αρκετόν διάστημα τόν έχώριζεν 
άπ’ αύτοΰ. Άλλ' ευτυχώς οί βραχίονες τοΰ πατρός 
τοΰ Βόλνεϋς εύρώστως κινούμενοι άντέχουσι καί έν 
τάχει τό πλησιάζει. Άλλ’ έν τοσούτω έκ τοΰ πλοίου 
παρατηρουσιν είς απόστασίν τινα άπό τοΰ κολυμβη- 
τοΰ μαΰρόν τι σημεΐον, οπερ διηυθύνετο πρός αύτόν. 
Γοερά κραυγή εξέρχεται έκ τοΰ στήθους τοΰ δυστυ
χούς, κραυγή άπελπισίας, ήτις ήκούετο καί μεθ’ 
όλοντόν θόρυβον τών κυμάτων. Καρχαρίας ! βοήθεια! 
βοήθεια ! Τώ όντι έν έξ αύτών τών τρομερών θη
ρίων διηυθύνετο ορμών κατ' εύθεΐαν πρός αύτόν. 
Αύτός δέ ό δυστυχής έθλιβε τό παιδίον πρός τό 
στήθος του καί κατέβαλλεν ύπερανθρώπους δυνάμεις 
ΐνα σωθή. Έν τούτοις είς τό πλοΐον απερίγραπτος 
ταραχή έδασίλευε. Πάντες έπί τοΰ καταστρώματος 
έναγωνίως έθεώντο τό φρικώδες δράμα' οί ναϋται όρ- 
μώσιν, άρπάζουσι τά όπλα των, σκοπεύουσιν, άλλ' 
αί σφαίρα’, διολισθαίνουσιν είς τό δέρμα τοΰ θηρίου 
χωρίς κάν ν’ άναχαιτίσωσι παντάπασι τήν πορείαν 
αύτοϋ. Καί άπό στιγμής είς στιγμήν ή απόστασις 
μεταξύ τοΰ κολυμβητοΰ καί τοΰ τέρατος έλαττοΰται. 
Άλλ' ένώ έσχάτη έπεκράτει απελπισία καί τό θη- 
ρίον έτοιμον ήτο ν' άρπάση καί τούς δύο. παρατη-
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ροΰσιν αύτό στρεφόμενου ατάκτω; και έν ταύτώ τήν 
θάλασσαν τεθολωμένην ύπό αίματος. Χειρ άόρατος 
έπλήγωσε τό Οηρίον.

— Ό Βόλνεϋς! φωνάζουσι πάντες οί τοΰ πλοίου. 
Καί πράγματι ήτο αύτός, όστις μέ μακράν μάχαι- 
ραν είς τήν χεΐρα, έρρίφθη είς τήν θάλασσαν χωρίς 
νά παρατηρηθή, θυσιάζων τήν ζωήν του ύπέρ τοΰ 
πατρός του. Βυθισθείς δέ διηυθΰνθη ύπό τήν κοιλίαν 
τοΰ θηρίου και ένέπηξε τήν μάχαιράν του είς τά 
σπλάγχνα του.Ό Καρχαρίας πληγωθείς έγκατέλιπε 
τόν πατέρα Γνα έκδικηθή τόν υιόν. Άλλ’ αύτό τοϋτο 
ήθελε καί ό Βόλνεϋς'νά έπισΰρη δηλαδή τήν προσο
χήν τοΰ τέρατος έφ’ εαυτόν, ί'να οϋτω σωθή ό πατήρ 
του καί μετά θαυμασίας είς τήν πρόθεσίν του άφο- 
σιώσεως τώ όντι διευθύνεται πρός τό άντίθετον μέ
ρος, άναγκάζων οΰτω τό Οηρίον νά τόν άκολουθήση.

Ό Καρχαρίας άπέβαλλεν άκαταπαύστως τάς δυ
νάμεις του διά τοΰ αίματος τοϋ έκρέοντος έκ τής 
βαθείας πληγής του, άλλά καί ό νέος έν ταύτώ 
συνησθάνετο τάς δυνάμεις του έκλειπούσα;' στρέφει 
τήν κεφαλήν παρατηρεί ότι ό πατήρ του έφθασε τό 
πλοΐον κα'ι ανέβαινε μετά τής μικράς είς τάς άγκά- 
λας του καί τότε μόνον έσκέφθη περί έαυτοΰ' ανακό
πτει τόν δρόμον του καί όρμα πρός τό πλοΐον καί 
μετά πολλούς κόπους καί ελιγμούς καί μεθ’ όλην 
τήν έξάντλησίν του πλησιάζει τέλος καί σχεδόν

ΥΙΙΚΗ ΣΤΟΡΓΗ

Είς τών τρομερών εκείνων εκρήξεων τοϋ όρου; 
Αΐτνης, αΐτινες συχνά συνέβησαν, 6 κίνδυνος διά τούς 
κατοίκους τών περιχώρων ήτο εκτάκτως μέγας Πρός 
αποφυγήν άμέσου καταστροφής ύπό τών φλογών καί 
τής τετηγμένη; λάβας, ήτις κατέρρεεν άνωθεν είς τάς 
πλευράς τοϋ όρους, ό λαός ητο ήναγκασμένο; ν άπο- 
συρθή εις ικανήν έκεΐθεν άπόστασιν. Έν τώ μέσω τής 
φρίκης καί τής συγχύσεως τοιαύτης σκηνής (έκαστου 
φεύγοντος καί παραλαμβάνοντος μεθ' έαυτοΰ δ,τιδήποτε 
έθεώρει ώς τό πολυτιμότατον), δύο άδελφοϊ έξ ών ό 
μέν ώνομάζετο Άνοιπίος, δ δέ άλλος Άμφίνομο; είς 
τόν ΰψιστον βαθμόν μεριμνώντες περί τής διασώσεως 
τοΰ πλούτου καί τών αγαθών των, αίφνης ένεθυμή- 
θησαν, ότι ό πατήρ καί ή μήτηρ των άμφότεροι πολύ
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έγγίζει. Μεγάλη συγκίνησις έντώ πλοίω επικρατεί' 
πάντες τρέχουσι, ρίπτουσι σχοινιά, κρίκους σίδηρους' 
αί γυναίκες προσεύχονται, τά παιδια γονυπετοΰσι μέ 
τάς χεΐράς ύψωμένας πρός τό ύπέρτατονΌν, καί άν 
ήτο δυνατόν, ήθελον άνοίξει αύτά τά σπλάγχνα τοΰ 
πλοίου, όπως εΐσέλθη ό άριστος υιός, τό γενναϊον 
τέκνον, τό σώσαν τόν πατέρα. Ό Βόλνεϋς αρπάζει 
τέλος έν σχοινίον καί κραυγή χαράς έκρήγνυται έκ 
τοΰ στήθους πάντων. Άλλά τό θηρίον βλέπει ότι 
τό θΰμά του διαφεύγει, συγκεντροΐ τάς δυνάμεις 
αύτοϋ, έφορμά κα'ι σχεδόν έγγίζει τό άπέραντον στόμα 
του τούς πόδας τοΰ παιδός. Άλλ’ οί ναϋται μέ τάς 
στιβαράς χεΐράς των είχον ήδη ύψωσες άρκετά ύπέρ 
τήν θάλασσαν τό σχοινίον κα'ι μεθ’ όλην τήν έξάν
τλησίν των διά μιας έσχάτης προσπάθειας των ό νέος 
εύρέθη είς τάς άγκάλας τοϋ τρέμοντος πατρός του. 
Αί ζητωκραυγαί τών νέων ναυτών έφθασαν μέχρι 
τρίτου ούρανοϋ καί τά δάκρυα τών γερόντων έκυ- 
λίοντο είς τό κατάστρωμα. Τό θηρίον έξέπνευσε 
πληρώσαν τήν θάλασσαν αίματος.

Μετά πολλά έτη έρωτηθείς ό Βόλνεϋς άν ήγάπα 
τήν δόξαν. Ναί, άπεκρίθη, καί τί είναι δόξα κατά 
τήν ιδέαν σας; τό έκπληροΰν τό xath~jxor χαί er 
πάσ>/ iiixp'j έργασία τοϋ χαίίη/iepirov καί er 
αΰτι] rij έχτεταμέηι χαί νύη.ΙΓι τοϋ χαθό.Ιοο 
βίου. 'Ιδού μία αλήθεια μεγάλη.

γέροντες, ήσαν ανίκανοι νά σώσωσιν έαυτούς διά φυ
γής. Ή υίϊκή στοργή έθριάμβευσεν ύπέρ πάσαν άλλην 
σκέψιν : «Ποϋ, ανέκραξαν οί γενναίοι νεανίαι,» ποϋ 0έ- 
λομεν εύρεϊ πολυτιμότερον θησαυρόν έκείνων, οΐτινες 
έδωκαν εϊς ημάς τό είναι καί μετά στοργής περιεποι- 
ήθησαν καί προύιτάτευσαν ημάς πάντοτε;» Ταϋτα 
είπόντες έπήοαν εις τούς ώμους των ό είς τόν πατέρα 
καί ό άλλος τήν μητέρα, καί ευτυχείς διήλθον διά τοΰ 
περικυκλοΰντος αύτούς καπνοϋ καί τών φλογών. Πάν
τες όσοι ήσαν αύτόπται μάρτυρες τής συμφώνου πρός 
τό καθήκον καί φιλόστοργου ταύτης διαγωγής τών δύο 
νέων έπεκρότησαν τήν πράξιν αύτών. Και έκτοτε, ό 
τόπος έκεΐνος ώνομάζετο ύπό τών μεταγενεστέρων άτο
πος τών φιλόστοργων υιών (χώρος τών εύσεβών)».



upoz toys δςκουμεςοτς εις η οπδα
ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΤΜΝ ΑΣΙΩΝ

·ΛΛΆΣ διεξήλδον τήυ ιστορίαν τοϋ 
μεγάλου Ναπολέοντος. πρό? πολ - 

Λϊνΐίζ/’ λοΐ? άλλοι?, βαδεΐαν αί'σδησιυ μοί 
ευεποίησε πάντοτε ή δαιμόνια τοΰ άυδρώπον 
τούτου δύναμις είς δημιουργίαν, εν ίλίγω 
χρύΐ’ω και πολλάκις εκ τοΰ μηδενός, έξοχων 
στρατηγών Mot έφαίνετο ώς υπερφυσική μη
χανή. ήτις περίλαμβάνουσα υγιά μέν άλλ' ακα
τέργαστου ύλην διέπλαττε κατά τόν ίδιον τύ
πον είς στρατιωτικήν τελειότητα, δι ής συν - 
ταράξας και συντρίψας τήν Ευρώπην, άυυ- 
ψώδη είς δόξαν και δύναμιν καταπληκτικήν. 
Άλλ’ ό χρόνος ώς πάντοτε το αναγκαίου φώς 
παρέχωυ, κατέδειξευ οτι πρός έπίτευξιυ τούτου 
τό όποιον άπεδόδη σχεδόν έξ ολοκλήρου πρός 
τόν Ναπολέοντα, ού μικρό»' συυεβάλετο, ώς 
ύπολαι δάυωυ παράγων, ή εργασία τής προη- 
γηδείσης δημοκρατικής έποχή?, κατατιδεΐσα έν 
πολλοί? τά στοιχεία τής έπίδειχδείσης ακατα
γώνιστου γαλλικής δυνάμεως, ήν ώργάνωσε 
καί όιηύθυνεν είτα δ Ναπολέων.

Όλίγον ύστεροί' τής ήμέρας, καδ' ήν ώς 
συνέχεια προηγούμενης μακράς καί επιμόνου 
προσωπικής ένεργείας, έξεδόδη έν 'Λδτμαις 
φυλλαδίου περ'ι τής στρατιωτικής αγωγής τής 
εκπαιδευόμενης έυ Έλλάδι υεότητος, ήκούσδη 
και ή πρώτη έν Γαλλία περί τούτου φωνή, ήτις 
'όμως έκεΐ, σοβαρώς άκουσδεΐσα, έτέδη άμέσως 
είς έφαρμογήυ.'Άμα δέ τή έυάρξει τοΰ έργου 
έυ Γαλλία και εις βεβάίωβιυ αύτοϋ έυ τή δη
μοσία γνώμη, εύπαίδευτος Γάλλος, ό Αριστεί
δης Ρέϋ, έυ περισπουδάστω έκδέσει κατέδειξε 
δι επισήμων ιστορικών μαρτυριών, ότι ό άνα- 
κιυηδείς δεσμός τής στρατιωτικής τών μαδη
τώυ μορφώσεως δέν είναι τι νέου, άλλ' άναφέ- 
ρεται έξ ολοκλήρου είς τήν πρωτοβουλίαν τής 
πρό τοΰ Ναπολέοντος δημοκρατίας, ήι· ή δη
μοκρατική σήμερον Γαλλία οφείλει και έν τώ 
ζητήματι τούτω νά μιμηδή, άυαλαμβάνουσα 
τηυ συνέχειαν τοΰ νήματος, τοΰ έκτοτε υπό τοϋ 
Καισαρισμού άποτόμως διακοπέυτος. Ούτω δέ 
εκ τού καδόλου πνεύματος τής έκδέσεως ταύ
της καταφαίνεται, νομίζω, καδαρώς και άυαμ- 
φισβητήτως ότι οί μεγάλοι έκεΐνοι στρατιωτι
κοί, οί υπό του Ναπολέοντα, και ενίοτε άνευ 
αύτοϋ, καταγαγόυτες νίκας περιφανείς, τάς 

στοιχειώδεις βάσεις τής εαυτών στρατιωτικής 
άγωγής Απέκτησαν, ώς μαδηταί, κατά τόυ χρό
νου τοΰ μεγάλου ένδουσιασμοΰ, οστις έδέρμαυε 
καί έκίυησε τους Γάλλους, κατά τήν πρώτην 
δημοκρατίαν. Είς πίστωσιν δέ τοϋ ισχυρισμού 
τούτου, αυτί παντόν άλλου, δεωρώ αναγκαίου 
νά δημοσιεύσω έλευδέρως μεταφρασδέντα τά 
σχετικά τής είρημένης έκδέσεως μέρη.

" Τήν επομένην τής ήμέρας, καδ' ήι> ήλώδη 
ή Βαστίλλη, λέγει ή έκδεσις, ήτοι τή 15 ’Ιου
λίου 1789, αί χωρικαί φρονραί, είς ών τόυ 
σχηματισμόν είχεν ίσχυρώς άυτιταχδή ό Λου
δοβίκος ΐιιορ. ήνώδησαν αυτομάτως. Πάραυτα 
δέ ύπέρ τά G έκατομ. άυδρώπων ώπλίσδησαν 
πρός υπεράσπισαν τών εαυτών δικαίων. Ό 
πατριωτικώτερος ζήλος καδ" άπασαν τήν Γαλ
λίαν έπεκράτει είς τόυ σχηματισμόν τής δυυά- 
μεως ταύτης, ήτις έκτοτε ώνομάσθη εθνοφυ
λακή. Οί γέροντες καί οί παΐδες κατετάχδησαν 
εί? τάς τάξεις αύτής, έκαστου δέ τάγμα είχεν 
ένα λόχου έξ άποοτράτων καί ένα έκ μαδη- 
τ ώ υ. Ούτω δέ ή πόλις τών Παρισίων έυ τώ 
πρώτω σχηματισμό) αριθμούσα 60 τάγματα, 
είχεν 60 λόχου? μαδητώυ, προσερχομέυων τα- 
κτικώς είς πάσας τά? ασκήσεις καί σ τ ρ α τ ο- 
πεδεύσεις, όπου άπό τής ήλικίας τοΰ ίο έως 
18 έτους έτελεΐτο ή στρατιωτική αύτών αγωγή, 
ής ή σπουδαιότης, κατανοηδεΐσα παρ όλων, 
έγένετο άμέσως έυ ολη τή Γαλλία παραδεκτή.

'Από τών πρώτων ημερών τής έπαναστά- 
σεως οί νεαροί μαδηταί στρατιώται άναφαί- 
νονται είς πάσας τάς δημοσίας τελετάς καί 
έορτάς, έυ Παρισίοις έξ ίσου καί ταίς έπαρ- 
χίαις.'Ότε δέ κατά Τβριον τον 1790 ή πολίχνη 
Sant Marcellin, έτ.έλει τά δρησκευτικά νευο- 
μισμένα πρός τιμήν τών έυ Nancy πεσόντων 
έδνοφυλάκων, κατά τήν τελετήν αύτήν, καδ’ 
ήν παρίσταυτο πάντα τά’Εκκλησιαστικά πολι
τικά και κοινωνικά σωματεία, καί πάντες οί 
φίλοι τής Συντακτικής Συυελεύσεως,πρωτίστως 
διεκρίνετο τό τάγμα τώυ παίδωυ. Το αύτό δ’έ
τος οί κάτοικοι μικρυτέρας πολίχνης συυηδροί- 
σδησαν ϊνα δώσωσι τόυ κατά τό άπό 7 Ιανουά
ριου ψήφισμα τής Έθυοσυυελεύσεω? όρκου. 
Π έδνοφυλακή, ό τακτικός στρατός, καί βασι

λικοί κυνηγοί προσήλδον έυ σώματι είς τήν 

τελετήν, έν μέσω (Υ αύτών έβάδιζον έν τάξει οί 
νεαροί μαδηταί. η Ελπίς τή? Πατρίδος, ώς 
έγένετο έκτοτε άρχή νά καλώνται.

Τό τάγμα λοιπόν τής έδνοφυλακής υπήρξε τό 
στοιχειώδες σχολείου τνς στρατιωτικής τώυ μα
δητώυ άγωγής.ήν ή’Εδυοσυυέλευσις καί)ιέρω- 
σευ έπισημως διιι τοΰ άπό Ιίϋβρίου 1791 νόμου.

Οί παΐδες καδόλου έγένουτο παραδεκτοί είς 
τό τάγμα άπό τοϋ 10 η 11 έτους- έξέλεγου εξ 
εαυτών τούς ίδιους αξιωματικούς, οί όποιοι, 
έπισήμως άυαγνωριξόμενοι, έόϊόου τόν όρκου 
τής υπηρεσίας. «Μικροί παΐδες. έγραφε τις 
αντιπρόσωπος τοϋ λαού, μοί έδοσαυ διά τού 
άπλοϋ καί αφελούς τρόπου τής σνγκιυούσης 
άληδείας, τόυ όρκου τοΰ ΐ'ά μιμηδώσι τους 
πατέρας αυτών καί νπερασπισδώσι τήν πα 
τρίδα. Μοί έφαυέρωσαν τήν χαράν αύτών, 
διότι συγκροτούσε τάγμα καί υπολογίζονται 
ώ? κάτι τι έν ταίς τάξεσι τής έδνοφυλακής, 
τής υπερασπιζόμενης τήν δημοκρατίανη.

Τά τάγματα δέ τώυ Μαδητώυ δέν ήσαν 
μόνου σχολεία στρατιωτικά αύτών, διότι πολ
λάκις έχρησιμοποιήδη καί είς άλλα ή καλή 
αύτών δέλησις. Μετεχειρίσδησαι· αύτά είς τάς 
φρουράς τών πόλεων πρός τήν υπηρεσίαν ττ,ς 
τάξεω? καί ασφαλείας, όταν οί άνδρες έξήρ- 
χοντο είς πόλεμου. Πλέον δέ ή άπαξ οί μικροί 
ούτοι μαχηταί όΐήύθυΐ'αΐ’ τό πυροβόλου άπό 
τών έπάλξεων πόλεως πολιορκουμένη? Οί μι 
κροί παΐδες τής Άβένης, οί τοσοΰτου περιφα- 
νώς κατά τήυ άλωσιν τής Lamidrecies διακρι- 
δέυτες, άυήκου είς τά Τάγματα τής Έλπίδος. 
Ο ύιαβοηθεί? Βιάλας, ό δεκατριετής ούτος ή 
ρω?, ου τό ’όνομα ή Συνέλευσις ήδέλησε νά 
έξισώση πρός το όνομα τοΰ Βάτα, ήτο διοικητής 
τοϋ τάγματος τής Avignon.

"Οτε δέ άπό τώυ οχδών τού Ρήνου δ H»u- 
get ilc Lisfe έρριψευ είς τήι· ηχώ τής άπειλου- 
μένης Γαλλίας τάς φλογέράς στροωάς τής προσ
φυγή? είς τά όπλα, ό λαός έλαβε τόυ πολε
μικόν ύμνον, καί θεί? είς αύτόν τήυ πνοήν 
αύτοϋ καί τήν ψυχήν, τονίσας τόν ρυδμόυ, 
διαμορφώσας τήν μελωδίαν, καί συμπληρώσας 
τάς λέξεις, έσχημάτισε τό έδνικόν αύτοϋ άσμα. 
Κατά τήυ στιγμήν δέ εκείνην, καδ’ ήν πάσαι 
αί χορδαί έδονήδησαυ, καί αί φωναί έταυτί- 
σδησαυ, καδ' ήν ή πατρίς, ή έλευδερία καί 
άδελφότης έφώυαξαν, εί? τά όπλα, ήκούσδη καί 
ή φωνή τώυ παίδωυ. Τό ύίστιχου αυτών ήτο 
τό πρώτου άπό τής λαϊκής έμπυεύσεως έξελ- 
δόυ, καί ήσαν περίπου είκοσι. Τίς συνέδεσε, 
και τις έγραψε τόυ όρκου τούτου τής Έλπίδος 
Θά εΐσίλθωμε·' εις τό στάδιον
Όταν οί πρεσβύτεροι ύαών Θά έξέλθωσιν αύτοϋ.... ; 

Ίον άπέδοσαυ είς τόυ Chenier, είς ένα Λββάυ 
είς ένα παιδαγωγόν. Οί μαθηταί τόν έ'ψαλλον 
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κατά τήν διάβασιν τώυ Μασσαλιωτών, όταν 
άνήρχοντο τήν κοιλάδα τοΰ Ροδανού πρόςΟυν- 
άΐ'τησιν τοΰ Barbarous έν Παρισίοις, τή 10 Αύ
γουστον. 'Αλλ' ό οριστικός ποιητής, γυωσδείς 
μετά ήμισυυ αιώνα, ήτο μικρός παΐς, ονομαζό
μενος Louis Dubois. Τό άσμα τώυ μαδητώυ 
συυετέδη δια τους μαδητάς τής'Ελπίδος καί 
-ό έψαλου κατά πρώτον έυ τη εορτή τής Έλευ- 
δερίας, τώ 11 αβρίου 1792.

ΓΙρό πάντων δέ είς τάς έδυικάς εορτάς ήτο 
ή δέσις τώυ μαδητικών ταγμάτων. Έυ Παρι
σίοις έφάυησαυ κατά πρώτον τή ι·ι 'Ιουλίου 
1790. Πάντες οί λόχοι τών μαδητώυ παρέστη- 
σαυ είς τήυ μεγάλην συγκέντρωσα’ τώυ εθνι
κών δυνάμεων. "Οτε δέ αί συγκευτρωδεΐσαι 60 
χιλιάόε? στρατιωτών, άυαχωρήσασαι άπό τής 
δέσεως, όπου ώρΟοΰτο πρύτερον ή Βαστίλλη. 
όιηυθιίνοντο είς τό Πεδίου τού "Λρεως, άμέ
σως έπί κεφαλής έβάδιζε τάγμα μαδητώυ. φε 
ράντων τήν στολήν τής Έδνοφυλακής Έκεΐ 
δέκαδ’ ήν στιγμήν άναγγελδείσης της πανηγυ
ρικής νποχρεώσεως, άνυψώδι, είς τόυ άέρα ή 
σημαία τής πατρίδος καί πάσαι αί χεΐρες ήπλώ 
θησαν πρό? τόυ ναόν, είς τόν όρκον τώυ άυ- 
δρών άνέμιξαν και οί μικροί στρατιώται. τόν 
ίαντών όρκον, ον έγνώριζον νά φυλάξουν.

Τοιουτοτρόπως άπό τοΰ 1789 οί παΐδες τοΰ 
ίο έως is έτους προητοιμάζουτο είς ύπεράσπι - 
σιυ τή? πατρίδος. "Οτε δί ήρχισευ ό πόλεμο? 
τώυ βασιλέων κατά τώυ λαών, οτε ήκούσδη ή 
πένθιμο? φωνή τού Νομοδετικοϋ «.Πολΐται, ι 
πατρίς κινδυνεύει», οτε εί? τήυ πρόκλησιυ τη? 
Ελευθερία? ή Συνέλευσις έτέλεσε τάς μεγάλας 
στρατολογίας, οτε είς τήν έξαψιυ τοΰ πατριω
τικού ένδουσιασμοΰ τη? ή Γαλλία όρδωδεΐσα 
σύσσωμος κατά τών τυράννων έρριψευ είς τά 
σύνορα δλην τήυ δύναμιν, τήυ νεότητα κα! 
καρδίαν αυτής, ο ί μ α θ η τ α ΐ τη? Ελπί
δας ή σ α ν π λ έ ο ν ν έ ο ι, καί έ χ ρ η σ ί
α ε υ σ α ν ο ί π ρ ώ τ ο ι στρατιώται της 
δημοκρατίας, οί έδελουται τώυ 11 σ τ ρ α 
τι ω τώυ, οί ηρωικοί πρόμ'αχοι τής 
έλευδερίας καί ά ν εξ α ρ τ ησ ί α ς.' II Έδυο - 
συνέλευσις, λέγει ό Michelet, ύπεβίβασε προ? 
χάριν αύτών μέχρι τοϋ 16ou έτου? τήυ εύκολίαν 
τής καταγραφής. Κατά δέ τά έτη 1792, 9.Ί, 
94, 95 . . δτε τά δίκαια τοΰ άνθρώπου, ε
δράνου τά αιώνια αύτών δεσμά, οτε ή άπερρο- 
φημέυη Γαλλία άυελάμβαυε τά νόμιμα καί δί
καια όρια, πολλοί έξ έ κ ε ί υ ω ν, ο'ίτι υ ε ς 
κατ εγ ράφ ησαυ έδε λ ο ντ αί κατά τ ή ν 
περίδοξου έκ είν ην εποποιίαν, εί 
χο ν μ ά θ ε ι ε ί? τό τ άγ μ α τ ή ς'Ε λ π ίδο ς 
πώς υπηρετείται ή τ ι μ ή. ή έ λεν θ έ
ρια τ ής πατρίδος.

Γεώργιος ϊ&ντωνογιοϊλος
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ΝΟΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
103.

Διαλογικόν αίνιγμα.
— Τοϋ ήλιου μ’ ακοντίζει ή άκτίς, ώς και τό

J^p . . .
«Καί έρ.έ προχέων πάλιν εις τον κόσμον δ

| άήρ ...»
— Έν καιρώ τοϋ θέρους είμαι είς τό άκρον

(καυστικά. . .
« Κ ’ έγώ τότε πάλιν είμαι λίαν άναψυκτι- 

|κή . . ·»
— Κ' ύπό σοϋ λοιπόν ώς πρέπει, τότε σβεν-

| νυμ. ’ έν χαρά . . .
«Ναί βεβαίως σέ σβεννύω την φλογώδη ή 

........................................ [ΨυΧΡά1-;·
— Δέν σβεννύορ.αι ευκόλως [xgvgv ώς καρδιχκη... 

«*Ω ! καί τότε σέ σβεννύω πάλιν ώς πνευ-
[ ματική ...»

— Τά φυτά έγώ μαραίνω . . πυρπολώ σχεδόν
(τήν γήν . . .

«Άλλ’ έγώ δροσίζω τ’ άνθη καθ’ εσπέραν
|καί αυγήν ...»

— Σ’ έγκρατώ ύποτελή μου την αντίζηλον
|έχθράν . . .

« Άλλ’ έγώ, λεπτή, σ' έζ.φεύγω ή ψυχρά τήν 
| φλογέράν. . .»

— Σύμφωνα καί εναντία έχομεν δμοϋ πολλά. . 
«Έγώ αρχομαι έκ τοϋ άλφα.. . — κ’ έγώ

| πάλιν έκ τοϋ λά . . .
— ΙΙλήν τό άρχιχόι· σ.οιχεϊον άνκαλώς παρα-

[τηρώ, 
Τέλος ειν' εις άμφοτέρας ίσον καί κοινόν, θαρρώ... 
Αληθώς δ’ ώς δύο οντα εύρυθμα καί ηχηρά, 
Όμοιοκαταληκτοΰμεν καί αί δύο είς τό ρά. . . 
Άλλ’ ήμών ή συμφωνία καί προ τούτου θαυ

μαστή :
Έπειδή ταυτοφωνοϋμεν πάλιν, πλήν άρχαϊστί.

«-0=

104.

Λέγε μου, νά μάθω θέλω, φίλε : άγαπάς τό 
| μήλον ;

Άναπόσπαστόν του μέρος καί έμέ τότ’ έχεις 
| φίλον . . .

Πλήν αύτοϋ μή μ’ απόσπασης: έπειδή ευρίσκεις 
[τότε

Τό δι'ού τά θεία στήθη ήμαξαν οί στρατιώται... 
Άλλ’ είπέ μου περαιτέρω , φίλε , άγαπάς τό

(μέλι :

Ούδαμοϋ αύτο εύρίσκεις έμοϋ άνευ, μή σοι μέ- 
|λη ! . . .

Είς παρόν ή παρελθόν τι δέν με άπαντά δ θέλων. 
Παραγρήμα πλήν μ’ ευρίσκει και ευκόλως εις 

| το μέλλον . . .
Είς φθινόπωρον κι’ είς έαρ δέν με άπαντάς κ’ 

| είς θέρος.
Άλλ' είς τόν χειμώνα μόνον οΰδ' είς ό'λον, 

| άλλ’ είς μέρος . . .
Έγώ μόνον πάσαν, φίλε, μά αλήθειαν τήν μίαν. 
Καί αρχίζω καί διέπω καί άποτελώ μαγείαν... · 
Καί είς τό μηδέν μ’ εύρίσκεις μόλις μέ ζητή- 

|σης ολον.
Κ’ είς τόν κόσμον, όχι όμως καί είς τ’ ούρανοϋ 

τον Οόλον . . .
Έν ω δέ έμοϋ στερούνται καί Θεός δμοϋ καί 

| Φύσις,
Καί παράδεισος καί Αδης, ποϋ, θαρρείς, θά 

|μ* άπαντήσης : 
Είς τον μύρμηκα !. . . καί δίς !

Δίς έντός αύτοϋ μέ έχει δ μικρός δ άναιοής !...
Φ Λ.········ ata ■<·······»·■······ an·!'· · ·

• ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ Γ ΤΕΥΧΟΥΣ,

<8-8>
Τοϋ ύπ’άριθ. 89.= ΊΙ πόλις Νινευί.

» η 9Ο. = Αί έννέα Μοϋσαι.
» » 91.= Ό τό πάλαι τοϋ πολέμου

θεός καί νϋν άστήρ 'Άρης.
» » 92.= Ό ζυγός.
» » 93.= Ή λέξις πριββυς.
» » 94.=( Ό αρχαίος γλύπτης) Μύ

ρων— Βύρων (ποιητής τών 
νέων χρόνων).

» » 95.= Αστραπή — Βροντή —
Βροντής καί Στερόπης.

» » 96.=Μ0σχος (Μόσχος τό ζώον,
μόσχος τό χόρτον, καί Μό
σχος δ άρχ. είδυλλικ. ποιητ.

» » 97.=Καρκϊνος.(Τό γνωστόν ζωά-
ριον καί δ δμώνυμ.άστερισ.)

» » 98.= Ή αιδώς.
» » 99.=Τά θηρία'Άρκτος καί Λέων

καί οί δμώνυμοι άστερισμ.
» » 100.=’Γοϋρκος—Κούρκος.
» η 101.= Ή πατρίς.
» » 102.= Ή Μούσα τής ποιήσεως

Καλλιόπη.

εν ΑΟΙ'ΝΛΙΧ εκ tot τυπογρλφηιου τον ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΪ 1891—2723


