
ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 1892
Πανάγαθε ! τή θεία Σου δυνάμει κ’ ευδοκία 
Ό παρελθών ένιαυτός παρήλθ' έν εύτυχία' 
Αισίως τόν διήλθομεν, όργώντες πρός παιδείαν 
Μετ’ εγκαρδίου ζέσεως, τήν ενγενή και θείαν

Δός, ΓΙάτερ, νά διέλθωμεν κ’ ενιαυτόν τόν νέον
Ποιοϋντες είς τήν πρόοδον βήμ' αληθώς γενναϊον ! 

Θεέ ! συνέτιζε ήμάς. σοφίας πόσης ή πηγή,
Ίΐς μόνα καί τά νεύματα 
Έκτρέπονται είς ρεύματα 

Ενποιϊών, ΐίς δέχονται έν "Γμνοις Ουρανοί και Γή!
Ώ σύ, φωτός ώκεανέ 
Και μόνε καί αληθινέ.

Ω ήλιε ανέσπερε τών νοητών ήλιων.
Καταύγαζε καθοδηγών καί νύν ήμών τόν βίον! 
Τού πνεύματός Σου μί ’ άκτίς καί μόνη φαεινή, 
Καί λάμζις τής άκτϊνός του, δέν είνε ικανή 
Τό γένος τό ανθρώπινον νά θάλφη. νά φώτιση ;
Δέν έξαρκεϊ τρισόλβιον αύτό νά καταστήση ;

Δός, Πάτερ, vet διέλθωμεν κ’ενιαυτόν τόν νέον 
ΙΙοιοΰντες είς τήν πρόοδον βήμ’ αληθώς γενναϊον !

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟίΚΟΝΟΜΙΛΗΣ

ΕΤΟΣ λ'. — ΤΕΙΧΟΣ IB*. APie. 12
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ΝΕΩΤΕΡΑ ΤΙΣ ΝΗΡΗΪΣ

ί§ Αλέξανδρος Αγάπα ν' άναγινώσκη πρό
Λίκ πάντων διηγήματα μυθώδη καί πολ.λάς 

προς τούτο έδαπάνα ώρας. Πρό τίνος παρά τά 
ένδεκα αύτοΰ έτη ειχεν εικοστήν ίσως φοράν 
χρυσοδέσει τά πεφημισμένα παραμύθια τοΰ 11ε- 
ρώλ,* δηλ.αοή το ωραιότερου καί διασκεδαστι- 
κώτερον βιβλίου, κατ'αύτόν, ό’τε ήμέραν τινά 
κατενθουσιασθείς έκ τής άναγνώσεως αύτοΰ ύπο- 
τονθορίζει :

' Συγγραφευς Γάλλο; παραμυθιών
«Κρίμα νά μ ή ζώμεν είς τούς χρόνους κατά 

τούς όποιους ύπήρχον αί νεράιδες ! Τώρα δέν 
βλέπει τις εκπληκτικά πράγματα ώς είς έκείνην 
τήν εποχήν ! »

Ό πρεσβύτερος αύτοΰ άδελφός Γεώργιος, όστις 
το κατ'αυτόν τερπεται μάλλον έκ τής μελέτης 
συγγραμμάτων σκοπούντων τήν διάδοσιν τών 
επιστημονικών γνώσεων, άκούει τήν παρατήρη- 
σιν ταύτην του άοελφοΰ του μετά τίνος άγανα-
κτησεως.

«Πώς δέν ύπάρχουσι πλέον θαυμάσια καί 
εκπληκτικά πράγματα ! άναφωνεΐ. Δι' όσους 
δέν λαμβάνουν τόν κόπον νά παρατηρήσωσι μετά 
προσοχής τά περί αύτούς γινόμενα, ίσως· άλλά 
το κατ’ έμέ εύρίσκω, ύτι ούδέποτε άλλοτε συνέ- 
βησαν Οαυμασιώτερα πράγματα παρ’ όσα έπί 
τών ήμερών μας, καί ότι ή μικρότερα σημερινή 
νεράιδα ύπερτερεΐ κατά πολύ ολας τάς νεράιδας 
τών παραμυθιών σου.

— Λέγεις αύτό διά νά μέ είρωνευθής, είπεν ό 
’Αλέξανδρος- έγο> γνωρίζω καλώς ότι δέν υπάρ
χουν πλέον νεράιδες.

— ] ΐεβαίως, φαντάσματα καί νηρηίδες έκ 
τοΰ είδους έκείνων τάς όποιας σύ ποθείς δέν ύφί- 
στανται πλέον. Αλλά δέν συλλογίζεσαι ότι αί 
διάφοροι δυνάμεις τής φύσεως αΐτινες έκτελοΰσιν 
άεννάως περί ημάς τόσον έξαίσια καί θαυμαστά 
έργα, δέν νομίζεις ότι αύταί ά.ξίξει νά όνομά- 
ζωνται νηρηίδες καί οτι ένδιαφέρει πολύνά γνω- 
ρίζωμεν καί τήν ιστορίαν αύτών :

— IIρέπει όμως νά μοί τό απόδειξης, ύπέλα
βεν ό Αλέξανδρος. Άν με πείσης, ότι τά πλήρη 
εικόνων διαφόρων μηχανών βιβλία σου είναι έξ 
ίσου τερπνά, όσον καί τά ώραιά μου παραμύθια, 
θά τά διέλθω όλα. Σοί τό ύπόσχομαι, προσέθηκε 
μειδιών, πεπεισμένος ότι ούδέποτε ήθελε περιέλθει 
είς τήν ανάγκην νά τηρήση τήν ύπόσχεσιν αύτοΰ.

— Αν θέλης αποδείξεις τών λεγομένων μου, 
σοί προλέγω ότι ένικήθης ! άνέκραξεν εύθύμως δ 
Γεώργιος· ούνασαι νά έτοιμασθής, διότι ούδέν 
εύκολώτερον ή νά σοί φέρω πειστικάς άποδείξεις 
τών λόγων μου’ ή μόνη δυσκολία είναι τό τί νά 
έκλέξω πρός τοΰτο. Άλλά θά άρκεσθώ νά σοί 
σώσω άμυδράν εικόνα περί τοΰ τί δύναται νά 
πράξη μία άπό τάς σημερινάς νεράιδας, ήτις άν 
καί νεαρωτάτη ε'ισέτι έν τούτοις έκδηλοϊ ήδη 
τήν δύναμιν αύτής κατά μυρίους τρόπους τούς 
μέν έκπληκτικωτέρους τών δέ. Έάν μετά τοΰτο 
δέν πεισθής, σημαίνει ότι δέν θέλεις νά πεισθής. 
Δέν είναι δέ άνάγκη νά τρίξω μακράν διά νά 
κζμω αρχήν, άφοΰ άνεπαισθήτως σύ αύτός έγι
νες μάρτυς έκατόν ανδραγαθημάτων αύτής.

— Τό άνδραγάθημα τοΰτο βεβαίως δέν Οά 
ητο πολύ ά.ξίοσημείωτον. άφού διήλθεν άπαρα- 
τήρητον, διεκούεν ό ’Αλέξανδρος.

— Άπατάσαι πολύ, φίλε μου, καί κρίνε έκ 
τών ακολούθων. Γνωρίζεις ότι δ πατήρ άνεχώ- 
ρησεν είς Κωνσταντινούπολην και ότι ϊνα μεταβή 
έκεϊ έδέησε νά ταξειοεύση έπί δύο ήυ.έοας δι' 
άτμοπλοίου. Λοιπόν τώρα μάντευσον πόσον χρό
νον έδαπάνησεν ή μικρά μου νηρηίς, όπως κομίση 
ένταΰθα τήν ειδησιν τής άφίξέως τοΰ πατρός, 
την όποιαν ειδησιν πρό μικρού έλάβομεν.

— ’Ακριβώς δέν γνωρίζω, ύποθέτω όμως ότι 
τό όλιγώτερον έχρειασθη τό ήμισυ τοΰ χρόνου, 
ήτοι μίαν ήμέραν.

— Μίαν ήμέραν ; ούτε εν λεπτόν τής ώρας ! 
Δέν σοΰ φαίνεται ότι το γεγο.νος τοΰτο έπισκιά- 
ζει τά έπτάλευγα ύποδήματα του Κοντορεβι
θούλη σου ■

— Ναι, αύτο δέν είναι άσχημου- άλλ' είμαι 
περίεργος νά μάθω πώς ή νεράιδα σου κατορθό- 
νει νά ταξειδεύη τόσον ταχέως, άπεκρίθη ό Αλέ
ξανδρος έπιστήσας ήδη τήν προσοχήν του. Είναι 
όμως πολλά άκόμη πράγματα, τά όποια αναμ
φίβολος δέν δύναται νά έκτελέση. Είμαι βέβαιος, 
παραδείγματος χάριν, ότι ή νεράιδα σου είναι ανί
κανος νά μεταφέρη ήμάς έν άκαρεί, διά. μιάς 
πλήξεως μαγικής ράβδου, πλησίον τοΰ πατρός.

— Καί τί μέ τοΰτο : ύπέλαβεν ό Γεώργιος· 
αρκεί ότι έπιτρέπει νά τώ όμιλώμ.εν, νά τόν 
άκούωμεν καί προσέτι νά τόν βλέπωμεν, παρά 
τήν μεγάλην άπόστασιν, καί ταΰτα χωρίς καν 
νά. κινηθώμεν άπό τής θέσεώς μας. Δέν σοι φαί-

νεται τοΰτο καλλίτερου καί σπουδαιότερου : Σε 
βλέπω άμφιβάλλοντα, καί όμως ούδέν τούτου 
άληθέστερον. Χάρις είς τήν περί ής ό λόγος νη- 
ρηϊδα ήδυνήθησαν οί άνθρωποι νά κατασκευάσωσι 
ποικίλας μηχανάς καί συσκευάς περιεργοτάτας. 
Τή βοήθεια δέ μιζς έκ τούτων είναι εύκολώτατον 
νά συνομιλήσωμεν μετά τοΰ μακράν ήδη εύρι- 
σκομένου πατρός καί τόσον ευκόλως ώσανει ευ- 
ρισκόμεθα μετ' αύτοΰ έν τώ αυτω οωματίω. 
Μυριάδες ανθρώπων καθ' ε'κάστην διατηροΰσι 
τοιαύτην άνταπόκρισιν προς άλλήλους άφ ' ένος 
μέρους τής πόλεως είς άλλο, ή άπό πόλεως είς 
πόλιν. Πλήν τούτου ύπζρχει και έτέρα συσκευή 
έχουσα τό προτέρημα νά έναποταμιεύη τούς 
ήχους, τήν φωνήν, ούτως ώστε ζν τις λαλή η 
αδη πρό τής συσκευής, αύτη τρόπον τινά άντι- 
γράφει πάσας τάς λέξεις τοΰ λαλοΰντος ή άδον- 
τος. Ακολούθως τήν συσκευήν ταύτην δύναται 
τις νά πέμψη δσονδήποτε μακράν καί, μετά έν 
ή δύο έτη, ν' άκούση-----' ----- ~· -----.........
ο,τι ειχεν αύτός είπεΐ άλλ 
παραλλαγών 
ότι είναι 
τοΰτο, 
λαλιάν 

παρ' αύτής προφερομενον 
ε, καί μεθ’ όλων τών 

τής Φωνής του. Βλέπεις λοιπον 
ανωφελές νά μετατοπισθώμεν προς 

άφοΰ δυνάμεθα ν’ άποστείλωμεν τήν 
μας ώς σύνηθες έμπόρευμα.

ΐ Καί μή άπόρει διά. τά λεγάμενα μου. καθότι 
θά σοί εΐπω έτι εκπληκτικότερα πράγματα. Είς 

όνητος έφευρέτης, όστις κατηνάλωσε τόν 
ιλεϊστον χρόνον τοΰ βίου του είς τήν ύπηρεσίαν 

νηρηΐδος καί ούτινος το όνομα 
προφερομενον, δ Εδισων προ 

χρόνου χάρις είς αυτήν έφευρε νέαν συ- 
έτι μάλλον θαυμασίαν, τή βοήθεια τής 

θά ήδυνάμεθα, έάν είχομεν τήν μηχανήν 
είς τήν διάθεσιν ημών, νά βλί'πωμεν 

τέρα, παρά τήν μεγάλην άπόστασιν ήτις

μικρά.ς μου

ακαταπο·

τής . .
βεβαίως ήκούσατε 
ολίγου 
σκευήν 
όποιας 
ταύτην 
τον πα
μάς χωρίζει. _ , , ,

— Α ! αύτο δέν είναι ουνατον ! ά.νεφώνησεν ό 
Αλέξανδρος έκστατικός γενόμενος καί μή δυνά- 
μενος νά. συγκρίνη πλέον τόν Παποντβωμένον 
Γάτον, μέ τήν νεράιδα τοΰ άοελφοΰ του.

— Κ αί όμως ούδέν τούτου αληθέστερου, άπήν
τησεν δ Γεώργιος- θά. εύρης δέ τήν έξήγησιν όλων 
αύτών τών πραγμάτων, άτινα δικαίως σοί φαί
νονται ύπερφυσικά, εν τοΐς βιβλιοις τά όποια τά. 
άποστρέφεσαι. Έν τοσούτω μή νομίσης, ότι 
ή δύναμις τής νηρηΐδος μου περιορίζεται έως έν- 
ταΰθα, απεναντίας, αί εκδηλώσεις τής ισχύος 
αύτής είσίν απειράριθμοι, Λύτη, τήν νύκτα σοί 
παρέχει φώς λαμπρόν ώς τό τής ήμέρας· αύτή 
κινεί άμαξας, αΐτινες προκαλοΰσι τόν θαυμασμόν 
είς τόν βλέποντα αύτάς νά τρέχωσιν άνευ ίππων 
ή ατμομηχανής· αύτή βοηθεΐ τον χημικόν είς 
τάς διαφόρους αύτοΰ χημικάς έργασίας καί τά 
διάφορα πειράματα, ένίοτε δέ καί τον ιατρόν 
κατά τάς θεραπείας αύτοΰ. Δέν θά μοί έξαρκέση 

δέ ό χρόνος έάν σοί απαριθμήσω παν ο,τι αύτή 
έκτελεΐ. Άλλά τό Οαυμαστότερον πάντων είναι 
τοΰτο, ότι δύναται νά. πολλαπλασιαζηται όπως 
ούτω έπαρκή είς τάς απαιτήσεις τοΰ πλήθους 
τών προστρεχόντων είς αυτήν πιστών, ότι μετα- 
μορφοΰται άναλόγως τών απαιτήσεων καί τής 
ανάγκης, καί ότι δύναται νά έφαρμοσθή τόσον 
είς τά ελάχιστα πράγματα, όσον καί είς τά μέ
γιστα. Άφοΰ παραγάγη τήν αστραπήν καί τόν 
κεραυνόν — διότι αύτή πάλιν, ιός έγνώσθη. έκ- 
δηλοΰται καί έν τώ φαινομένω τούτω—δέν ά.πα- 
ξιοϊ έπειτα νά ύποβληθή καί είς τάς ταπεινο- 
τέρας οίκιακάς έργασίας. Ούτω έν αίς οίκίαις 
ιδιαζόντως περί τής νύμφης μου φροντίζουσιν, 
αύτή είς άμοιβήν ανταποδίδει ακαταπόνητος 
ύπηρεσίας ά.πειραρίθμους όσον καί ποικιλωτάτας, 
άσυγκρίτως καλλιον, ή όσον δύναται νά πράξη 
στρατιά όλη φαντασμάτων καί νηρηίδων. Διότι 
εύθυς άμα ό οικοδεσπότης οιατάζη, εκείνη καλεϊ 
τούς ύπηρέτας, ανοίγει τάς θύρας, φωτίζει διά. 
λαμπρού φωτός τήν κατοικίαν, στρέφει έν τώ 
μαγειρείω τόν οβελόν, κινεί τήν ραπτομηχανήν 
καί τέλος, τήν νύκτα, έπέχει τόπον άγρύπνου 
καί προσεκτικού φύλακος. Αλέξανδρε, νομίζεις 
ήδη, ότι ένδιαφέρει νά γνωρισθής μετά τής νη
ρηΐδος μου :

— "Ω ναι ! αναγνωρίζω τήν αλήθειαν τής 
παρατηρήσεώς σου- όσα μοί λέγεις ύπερτεροΰσι 
πάν ό,τι μέχρι τοΰδε έχω άναγνώσει ! άνεφώνη
σεν δ ’Αλέξανδρος· καί τώρα έγώ μάλλον σέ 
παρακαλώ νά μοι είπης τις είναι αύτη, πώς ονο
μάζεται . . .

— ΊΙ μικρή μου j ονομαζετα.’. Ήλικτμι-
βμός, άπεκρίθη δ Γεώργιος. Ώς δέ σοί είπον 
είναι μικρά τήν ήλικίαν είσέτι,άλλ’ όμως καίτοι 
νεαρά έπροίκισεν ήμας, πρός πολ.λοΐς άλλοις έξαι- 
σίοις πρζγμασι. διά. μέσων δράσεως και ένεργείας 
άπαραμίλλων περί ών σοί έ'λεγον πρό μικρού 
καί άτινα καλούνται Ηλεκτρικός τηλέγραφος, 
Τηλεφώνου, Φωνόγραφον, κ.λ.π. κ.λ.π.»

Τό μάθημά ώφέλησεν. Ό Αλέξανδρος συμ- 
φώνως προς τήν ύπόσχεσιν αύτοΰ άνέγνωσε καί 
τή βοήθεια τού άδελοοΰ ζαί τών διδασκάλων του 
ήρμήνευσε τά άλ.λοτε φοβίζοντα αύτόν βιβλία. 
Τόσην δέ τέρψιν αισθάνεται νυν έκ τής άναγνώ- 
σεως αύτών, ώστε ού μόνον έτερα βιβλία όπως 
διέρχηται τάς τής σχολής ώρας δέν θέλει νά 
βλέπη άλλά. καί πρός τά. εύνοούμενα έτι Παρα
μύθια του διέρρηξε πάσαν σχέσιν. Άλ.λ.ά. διατη- 
ρών εύγνώμονα μόνον τήν ά.νάμνησιν δια τάς 
εύτυχεΐς ώρας, άς έν ττ, άνα-ρώσει αύτών διήλθε, 
σκέπτεται ήδη, ότι τά. εύφυά καί έντεχνα πλά
σματα τής φαντασίας τών διηγηματογράφων πρέ
πει έν δεδομένη ώρα τής ηλικίας νά έξαλείφωνται 
πρό τών θαυμάσιων καί περικαλλών αληθειών 
τών νεωτέρων ήμών νηρηίδων. ( ΛΛ/ω/σις·).
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Ο ΑΕΚΛΙΙΕΝΤΑΕΤΙΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
[Συνέχεια- ΐοε τεύχος ια', σελίδα 172]

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ IB'

Εϊς τόν ορίζοντα
<^1ή/Τ·υ"ζτά. τόν ί·λίζί τούτον ή τρικυμία 
>!<■>». - ρ ' - · -ι ε/.αϋε την τρομερωτεραν μορφήν. εγε- 

νετ5 καταιγΐς. Ό άνεμος μετεβλήθη 
είς νοτικνατολικόν δ άήρ μετετοπίζετο μετά 
ταχύτητος ένενήκοντα καθ’ ώραν μιλλίων.

Ητο πράγματι καταιγΐς, άνεμος θυελλώδης, 
ές εκείνων οΐτινες ρίπτουσι είς τούς βράχους όλα 
τά πλοία όραου τινός. καί κατά τών όποιων όέν 
δύνανται ν' άντίσχωσι τζ στερεώτερχ πλοία.

Τοιαύτη καταιγΐς έλυμαίνετο τήν 25 Ιουλίου 
τού 1825 τήν Γκουαντελόπην. Τότε τά βαρέα 
πυροβόλα έξετινζχθησάν άπό των ύποστχτών 
αύτών τί ούναται λοιπόν νά. πράξη πλοΐον, 
όπερ οέν έχει άλλο μέσον ύποστηρίξεως παρά τήν 
τεταραγμένην θάλασσαν ! Καί έν τούτοις είς την 
εύκινησίαν του μόνην ήούνατο νά οφειλή την σω
τηρίαν του. Ί’πέκυπτεν είς τάς ώσεις τού ζνέ- 
μου καί έπειόή ήτο στερεώς κατεσκευασμένον 
ήούνατο νά οεχθή τά ισχυρότερα τής θαλάσσης 
κτυπήματα.

Μετά τινα λεπτά ό ούλων έγενετο θρύμματα 
καί ή ζρτεμονίς άφηρπζγη.

'<) Ντίκ-Σάντ άπεφζσισε νά κατασκευά.σωσιν 
μίαν προτου/ύκ, ίστίον μικρόν τριγωνικόν έξ 
ισχυρότατου πανιού, οπερ θά καθίστα τό πλοΐον 
εύκολώτερον είς το κυβερνάν.

Το ΙΙιλγκρίν έ’πλεεν ήόη ζνευ ιστίων, άλλ' ό 
άνεμος εύρίσκων άντίστασιν παοζ του σκάφους, 
των ιστών, τού έςαρτισυ,ού, έόιόεν εις αύτο τα
χύτητα καταπληκτικήν. Ενίοτε έφαίνετο ότι 
άνέόυεν έκ τών κυυ.ζτων καί άλλοτε πάλιν υ.όλις 
έπέύαυεν έλαφρώς αύτών.

Οϋτω τά σζλεύμζτζ τού πλοίου, πζρζκυ- 
λιομένου έπί των παμμεγέθων κυμάτων, ήσαν 
φοβερά. Έκινόύνευε νά όεχθή κτύπημα τι έκ 
τών όπισθεν. Τά ύοζτινα ταϋτα όρη έτρεχον τα
χύτερου τοΰ μυοπζρωνος καί ήπείλουν νά πλή- 
ξωσιν αύτόν κατά τήν πρύμνην. έάν όέν ύύούτο 
ταχέως- ούτος οέ είναι ό έσχατος κίνδυνος όιά 
πλοΐον φεύγον πρό τής τρικυμίας.

Αλλά τί ήούνατο νά κάμη όπως άποφύγη 
την συμ.φοράν ταύτην. Δέν ήόύναντο νά όώσωσιν 
είς τό ΙΙιλγκρίν μεγαλειτέραν ταχύτητα όιότι

έπρεπε νά ε'χη όλα τά ιστία αναπεπταμένα. 
"Επρεπε λοιπον νά. κρατήσωσι όσον το όυνατόν τό 
πλοΐον είς τήν ευθείαν όιά. τού πηόαλίου, τοϋ 
οποίου ή ένέργεια πολλάκις ήτο ανίσχυρο:.

Ό Ντίκ-Σάντ οέν άφινεν πλέον τόν οίακα· 
ήτο όεοεμένος από τής όσφύος όπως μή ζφαρπαγή 
ύπό τίνος σαλεύματο: τής θαλάσσης. Ό Θωμάς 
καί ό Βαρθολομαίο:, καί ούτοι οεοειαένοι, ήσαν 
έτο’[Λ3’. νζ τον βοτ,Οησωσιν ό ΙΙρζζ/.ής ζζί ό 
Άκταίων ήγρύπνουν έν τή πρώρα. ΊΙ κ. Βελ
ντόν. ό μικρός ’Ιάκωβος καί ό κυρ-1 ϊενέοικτος 
καί ή Νανά έμειναν κατά διαταγήν τού δοκίμου 
είς τούς θαλάμους τής πρύμνης. ΊΙ κ. Βελντόν 
θά. προετίμα νά μένη έπί του καταστρώματος, 
άλλ' δ Ντίκ-Σάντ τή ζπηγόρευσεν όριστικώς 
τούτο, όιότι ουτω έξετίθετο ζνευ ανάγκης είς 
κίνόυνον. ()'. κα&έχται -ν.'ίτι·- ('τά καπάκια) ήσαν 
καλώς κεκλεισμένοι. ΙΙλπιζον ότι θά άντίσχωσιν 
καθ' ήν περίπτωσιν φοβερά κύματα θά έ’πιπτον 
έπί του πλοίου- έάν δυστυχώς έκάμπτοντο πρό 
τού βάρους των ύόζτίνων όγκων τό πλοΐον θά 
έβυθίζετο. Εύτυχώς επίσης ή φόρτωσες είχε γίνη 
μετά προσοχής ούτως ώστε άν καί τό πλοΐον 
ΐτοίχιζιν (έγερνε) τί φορτίον του όέν έκινεϊτο έκ 
τή: Οέσεώς του. Ό Ντίκ-Σάντ όέν έκοιμζτο 
σχεδόν έπομένως ή κ. Βελντόν έφοβείτο νά μή 
άσθενήση, καί κατώρθωσε νά τόν πείση ν' άνα- 
πα.υθή έπ’ ολίγον. Εν ώ λοιπόν έκοιμζτο τήν 
νύκτα τής 13 πρός τήν I ί Μαρτίου νέον συμβάν 
έλαβε χώραν. Ό Τόμ. καί ό Μπάτ ήσαν έν τή 
πρύμνη, 0τε ό Μαύρος, όστις σπανίως ήρχετο 
προς το μέρος τούτο τού καταστρώματος, έπλη- 
σίζσε καί έφζνη ότι ήθελε νά συνόιαλεχθή μετ’ 
αυτιών, άλλ’ ό Τομ κζί ό υιός του όέν τώ ζπε- 
κριθησαν. Αίφνης κζτζ τινα βιζ.ίζ.ν ταλάντευσιν 
ό Μαύρο: έπεσε καί θά έρρίπτετο είς τήν θάλασ
σαν έζν οέν έλζμβανε το φυλζκεϊον τής πυξίοος 
οιά τής χειρός.

Ό Τόμ. έφώναξε φοβηθείς μήπως έθρζύσθη ή

Ό Μαύρος είχε λοιπόν συμφέρον όπως^ η μχ- 
γνητική βελόνη έπανακτήση τήν αληθή οιευθυν- 
σιν αύτή: ;

Μάλιστα, έπειόή οί άνεμοι οί νοτιοδυτικοί 
τόν ύπηρέτουν ήοη . . -
« Τί τρέχει ; » ήρώτησεν ό δόκιμός.

— Είναι ό μάγειρος όστις έ'πεσεν έπί τής πυ
ξίοος. ,. , ,

Εί: τάς λέξεις ταύτας, ό Ντικ-Σκντ, ανήσυ
χος πολύ έπορεύθη 
ποό: τό ©υλακεΐον.» * · , , 
Είχε καλώς, και η 
βελόνη , φωτιζο- 
υ.ένη ύπό τών λυ- 
χνιών, άνεπαυετο 
πάντοτε έπΐ τών 
όύο ομοκέντρων κύ
κλων .

ΤΙ καροία τού 
νεαρού όοκίμου έγέ- 
νετο έλαφροτέρα.

11 κατασροφή τής 
μόνης πυξίοος τού 
πλοίου θά ήτο δυσ
τύχημα ανεπανόρ
θωτου .

Άλλ' ό Ντΐκ 
-Σάντ όέν παρε- 
τήρησεν ότι ή βε
λόνη έπανέλαβε 
τήν φυσικήν τη: 
θέσιν κζί έοείκνυεν 
άκριβώς τόν μζ- 
γνητικόν βορρζν. 
τοιούτον οποίο: ω- 
οειλε νά είναι υπο 
τον μεσημβρινόν 
τούτον, άφού άφη- 
ρέθη τό τεμάχιον 
τοϋ σιόήρου.

Έάν όέ όέν ή-

'Αλήθεια !» άπεκρίθη ό Μαύρος, μορφάσας
ειλητικώς.
Ό δόκιμος εσυρεν έκ τού θυλακίου του περί 

στοοφον καί τό όιηύθυνε πρός τόν μάγειρον :
«Μαύρε, ειπεν, γ-νώριζε καλώ: ότι 

στοοφον τούτο όέν μ’ εγκαταλείπει, 
πρώτον κίνημα ανυποταξίας θά σού 
κεφαλήν !»

Ταυτοστιγμεί, ό Μζύ:

ζτ

Γ'*το πε ρί
κα! είς 

θραύσω την

Ο Ντΐκ Σάντ, άύπνών τήν στιγμήν εκείνην, 
ήκουσε την φωνήν κζί ώρμησεν έκ τού θαλάμου 
προς την πρύμνην. Ο Μαύρος έσηκώθη ήόη, 
άλλά έκρζτει είς την χεΐραν τεμάχιον σιόήρου 
οπερ άπέσπασε κάτωθεν τής πυξίοος καί το άπέ- 
κρυψε πριν ή ό Ντίκ-Σάντ τό ϊόη.

Ο δόκιμος εσυρεν έκ τοϋ Ουχακίου του τό περίστροοον.

ήσθάνθη εαυτόν 
βιαίως ιόθουμενον 
καί κυπ: 
τό όζπεόον.

'(> Ηρακλή: α
πλώς είχεθέσειτήν 
βαρείζν τ 
έπί τού ώμου 
«1 Ιλοίαρχε 
λέγει ό γιγας, Οί- 
λει: Ί7. ρίύω αυ
τόν τόν παληζν- 
θοωπον έκτο: τού 
πλοίουιόέν θά όυσ- 
αρεστήση το 
υ.α τούτο τ: 
χθυς!

— «”(1χι άκό- 
μη.» άπήντησεν ΰ 
Ντίκ-Σάντ.

Ό Μαύρος ή- 
•·έοθη, όταν ό Η
ρακλής άπέσυρεν 
τήν χεϊρά του, άλ
λα όιερχ.όμενο: πρό 
τού γίγαντο^:

« Μαύρε άθλιε, 
θά μοϋ τό πληρώ- 
σης! έύιθύρισενο.

' Έν ' τούτοι: ό
I»·. «κνεν.ο: η/./.ασσε. η 

τούλζχιστον έφαί
νετο οτι επήοησε

ντα πρ

υ //φ* 
ου.

Σάντ,

γευ-
,υς ί-

νζ ζχτζ- 
στ-ήση τόν Μαύρον 
ύπόλογον όιά τήν κατζστ 
έφαίνετο ότι ήτο τυχαία, υ 
όμως έξεπλήχθη όιότι ευρε· 
ωρζ, είς τήν πρύμνην του

«Τί κζμνεις έκεϊ : ήριότησεν αυτόν.
_  Ο,τι υ.οί άοέσκει. άπήντησεν ο Μαυρ
— Λέγεις'.... έφιθναξεν ό Ντικ-Σζντ, 

όυνηθεί; νά κρύύη τήν οργήν του.
— Λέγω, έπχνέλαβεν ό μάγειρο:, ότι δέν ■ 

χει νόμος ζπχγορεύων τόν περίπατον εν τη πρ
— Αΐ καλά, τόν νόμον τούτον, τον ? 

έγώ. άπεκρίθη θ Ντίκ-Σάντ, καί σι 
νά έ'ρχησαι έν τή πρύμνη '

.φήν τής πυξί 
Ντίκ-Σζντ.

ίν υτον
Λοιου.

ζ.·

εν

μη

ζπα-

τούς τεσσαράκοντα 
βαθμούς. Καί πάν

ες έξέπληττε τόν δόκιμον, 
θαλάσσης όέν εοεικνυετο 

λοΐον είχε πάντοτε τήν αυτήν 
άνεμος καί τά κύματα 

λήττωσιν αυτό ευθέως εκ των όπισθεν

έν τή καταστήσει τής 
άλλαγή τις. Τό, 
διεύθυνσιν, άλλ’ ένώ ύ 
έπρεπε νά τ 
τό επληττον ήόη κζτζ την 
θέσιν επικίνδυνον.’εκθετουσζν

ξιάν πλευράν, εις 
ό πλοΐον εί: 

τήυ.ατα κινόυνώόη τής θαλάσση:.
‘'Αλλ' έξ άλλου, ό δόκιμο: έπέστησε

η

κ υ-

ου
ην

Διε- 
:ής πτώσεως 
—ής πρώτη:

Ί.'/.'
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Ένδιεφέοετο ίσως διά τήν καταστροφήν καί τής 
·» / * F»■» >» «7 'οευτίοχς ζυςίύδ;; Οποιον ηουνχτο νζ εινχι το 
ένδιαφέοον τούτο ! Τούτο δέν ένόει κατ' ούδένα 
τρόπον. Ό Μαϋρος δέν έπεΟύμει, όπως όλοι τό 
έπεθύμουν, νά πλησιζσωσι τό ταχύτερον τήν 
αμερικανικήν άκτήν ;

Όταν ό Ντίκ-Σάντ ώμίλησε περί τοϋ συμ
βάντος τούτου είς τήν κ. Βελντόν, αΰτη, μετέ- 
χουσα έν μετρώ τής πρός τόν Μαύρον άπιστίας, 
δέν ήδύνατο νά εύρη τήν εύλογον άφορμήν, δ·,' 
ήν άπεδίδετ 
τόν μάγειρον 
κούργημα π 
υ.ελετημ.ένον.

Έν τούτο 
συνέσεως, ό Μαύ
ρος έτέΟη ύπό αύ- 
στηράν έπιτήρη- 
σιν. Ούτος δέ ύπή- 
κουεν είς τάς δια- 
ταγάς τού δοκίμου 
καί δέν έτόλμησε 
πλέον νά μεταβή 
είς την πρύμνην 
τού πλοίου, όπου 
ούδεμία ύπηρεσία 
τον έκάλει. Ό δέ 
Ντίγκο έγκατε- 
στάΟη έκεΐ διαρ
κώς, καί δ μάνει- 
ρος άπέφευγε 
τόν πλησίασα,.

Καθ' όλην 
έβδομάδα, ή τΓ. 
κυμία δέν ήλατ- 
τώΟη. Τό βαρόμε
τρου κατήλΟεν ά
κόμη. Άπο τής 1 4 
μέχρι τής 2G Μαρ
τίου δέν έπέτυχον 
ησυχίας τίνος όπως 
δυνηΟώσι νά Οέσω- 
σιν ιστία τινά.Τό 
ΙΙιλγκρίν έτρεχε 
πρός τό βορειανατολικόν μετά ταχύτητες έσχά- 
της, διακοσίων μιλιών άνά 24 ώρας, καί ή 
γή δέν έφαίνετο άκόμη! Καί όμως, ή γή αΰτη, 
ή Αμερική δηλαδή, ήτο έριμμένη ώς παμμέγε- 
Οες πρόχωμα μεταξύ τού 'Ατλαντικού καί Ει
ρηνικού Ωκεανού, κατά μήκος πλέον τών εκατόν 
είκοσι μοιρών.

Ό Ντίκ-Σάντ έσκέφΟη μήπως ήτο τρελλός, 
έάν κατεϊχεν άκόμη τό αίσθημα τού άληΟούς, 
έάν, άπο τόσων ήμερων έν άγνοια του έτρεχε 
κατά ψευδή τινα διεύΟυνσιν ! 'Όχι ! δέν ήδύ- 
νζτο ν' άποπλανηΟή οΰτως! Ό ήλιος, άν καί

ώμίλησε περί τοϋ συμ-
— .. ......... Λ »’>τη, μετέ-

£ ·νι

δέν ήδύνατο νά 
τελλε πάντοτε π 
Άλλά τότε, ■' 
ΤΙ Αμερική αΰτη, 
Οά συντριφΟή, ποϋ ήτο, 
έγενοντο αί δύο ήπειροι, 
Τί διήλΟεν ούτος κατά 
Τί ήδύνατο άκόμη νά δ 
ήτις Οά έπέφερε τήν σωτηρίαν ή τήν απώλειαν, 
δέν έφαίνςτο. Ό Ντίκ-Σάντ ώφειλε νά ύποΟέση 

οτι ήπατήΟη ύπό 
τής πυξίδος, τής 
οποίας δέν ήδύνατο 

"άς
rry

τόν ϊδη διά τής δμίχλης, άνε
το αύτοϋ όπως δύη όπισθεν του! 

ή γή αΰτη έξηφανίσθη λοιπόν ; 
ής ίσως τό πλοϊόν του 

έάν δέν ήτο έκεΐ : Τί 
ή βόρεια καί ή νότιο: ; 
τήν φοβεράν τρικυμίαν ;

ά διέλΟη άφοϋ ή άκτή αΰτη

έφ

«Είθε; γην

αρίου, κατά

συγκρίνη 
ενδείξεις, μετά 
καταστροφήν •■s
πρώτης; Τή ά.λη- 
θεία, έ'σχε τόν φό
βον τούτον όστις 
ηουνατο νά δικχιο- 
λογήση τήν μή 
έ'ζοάνισιν πάσης

Οταν δέν ήτο 
τού οϊακος τού 

πηδαλίου ό Ντίκ 
ζντ κατέτρωγε 

τών οφθαλ
μών τον χάρτην ! 
Άλλά πολλά είχε 

έξηγήση καί 
ήδύνατο τήν 

λύσιν ένος μόνου 
αινίγματος νά δώ- 
ση τό όποιον, έν ή 
καταστάσει έφερε 
τά πράγματα δ 
Μαύρος, ήτο άκα- 
τανόητον αύτώ, 
όπως Οά ήτο καί 
παντί άλλο» !

Την ήμέραν ταύ
την, την 2 του- 
τέστι Φεβρουάριου 

ρωίνήν ώραν, συνέβη 
γεγονός μεγίστης σημασίας.

Ό Ηρακλής έζ τής σκοπιά: τής Πρώρας έρ- 
ρηξε κραυγήν :

«Γή ! γη ! »
Ό Ντίκ-Σάντ εδραμε πηοών σχεδόν πρός 

τήν πρώραν. Ό ’Ηρακλής, όστις δέν είχεν οφθαλ
μούς ναυτικού, μη ήπατάτο άρά νε ;

συνέβη

τήν πρώραν. Ό Ηρακλής, όστις δέν είχεν οφθαλ
μούς ναυτικού, μη ήπατάτο άρά γε ;

«Γή! άνέκραξεν ό Ντίκ-Σάντ.
— Έκεΐ, » άπήντησεν ό Ηρακλής, δεικνύων 

διά τής πυγμής σχεδόν άορίστως είς τόν ορίζοντα 
πρός τό βορειανατολικόν.

Μόλις ήκούοντο δμιλούντες ένεκα των μηκυΟ- 
μών τής θαλασσής καί τού ούρανοϋ.

«Είδες γην; . . . λέγει δ δόκιμος.
— Ναι,» άπεκρίθη δ Ηρακλής έπιβεβαιών 

συγχρόνως καί διά τής κεφαλής.
Καί ή χειρ του έξετείνετο άκόμη πρός δεξιά 

έμπροσθεν.
Ό δόκιμος παρετήρει . . . Ούδέν έβλεπε.
Τήν στιγμήν ταύτην, ή κ. Βελντόν, άκούσασα 

τήν φωνήν τοϋ Ήρακλέους, άνέβη έπί τού κατα
στρώματος, παρά τήν ύπόσχεσιν τού νά μή άνα- 
βή καθόλου.

«Κυρία ! ...» άνέκραξεν δ δόκιμος.
Ή κ. Βελντόν, μή δυναμένη ν’ άκουσθή, έδο- 

κίμασε, καί αΰτη ωσαύτως, νά ίδη. τήν ύπό τού 
μαύρου δεικνυομένην ταύτην γην, καί έφαίνετο 
ότι είχε συγκεντρώσει όλην τήν ζωήν της είς 
τούς οφθαλμούς.

Ανάγκη νά πιστεύσωμεν 0τ'ή χειρ τού ΙΙρα- 
κλέους κακώς έδείκνυε τό σημεΐον τού δρίζοντος 
τό όποιον ήθελε νά δείξη. διότι οΰτε ή κ. Βελν
τόν, οΰτε δ δόκιμος ήδύναντο νά ίδωσί τι.

Άλλ’ αίφνης δ Ννίκ-Σάντ έξέτεινε τήν χεϊρα. 
«Μάλιστα ! ναι ! γή ! » ειπεν ούτος.
Έφάνη είδος κορυφής διά τής ομίχλης κατά 

τινα λάμύιν.·()ί ναυτικοί οφθαλμοί του δέν ήδύ
ναντο νά τον άπατήσωσιν

« Έπί τέλους! έφώναξεν έπί τέλους!»
Έκρατεϊτο πυρετωδώ; άπό του τοίχου. ΤΙ κ. 

Βελντόν, κρατουμένη ύπο του Ήρακλέους, παρε- 
τήρει ζπλήστως τήν σχεδόν άνέλπιστον ταύτην 
π·ζ- „ , ..........................

Ή ξηρά λοιπον αΰτη άνυύουτο είς οέκα μιλ- 
λίων άπόστασιν πρός τόν ζνεμον. πρός δεξιά. Δευ
τέρα δέ λζμύις κατέστησεν ορατήν την κορυφήν 
ταύτην διά τίνος σχίσματος τών νεφιών. Λυτ’ήτο 
άν αμφ ιβ ολω; ά κρωτή ριόν 
Χερσονήσου. Τό ΙΙιλγκρίν 
νατό μέν νά διευΟυνΟή ι 
νά μή τό παρακζμύη. 
έντος ολίγου ν ’ άποφασίση, 
δόη πρωινή ώοα, καί ποο · 
γκρίν 0ζ ήτο πλησίον τή; ?

Διά νεύαατ 
δήγησε 
αΰτη 
τη τα

Ό 
έν τή 
λιον, πλησίον τού γέοοντο: Θωμά.

Έβλεπε λοιπόν την γήν ταύτην, τήν τόσον 
βραδέως γνωσΟεΐσαν, τήν τόσον φλογερός γενο- 
μένην επιθυμητήν ! άλλά μετά τίνος συναισθή
ματος τρόμου έβλεπε ταύτην !

Καί όντως, τό Πιλγκρϊν έτρεχε πρό τής τρι
κυμίας, έ'χον οΰριον τόν ζνεμον καί την γήν, ή

την ϊ 
•ών νεφών. Αΰτ 
τής Αμερικανικής 

, άνευ ιστίων, δέν ηού- 
πρός αύτό άλλ’ ούτε 
Ώφειλε κατ' ά.νζ.γκην 

, διότι ήτον ήοη ογ- 
μεσημβρία; το Ηιλ- 

ιλησίον τή; ξηρά;.
----ο; τού Ντίκ-Σάντ, ό Ηρακλή; ώ- 

ήν κ. Βελντόν είς τήν πρύμνην, διότι 
οεν ήδύνατο ν' άντιστή πρός τήν βεβαιό- 
των σαλευμάτων. 
οόκιμο; έμεινεν 
πρώρα, κατόπιν 
τλησίον τοϋ · ’

έπί τινα; στιγμάς άκόμη 
έπανήλΟεν είς τό πηδά-

•ήν γήν 
, τήν

μάλλον ραχίαν τινά, έμπρό: μεθ' όλων τών πα
ρεπομένων αύτή συμφορόίν.

ΔιήλΟον δύο ώραι. Τό άκρωτήριον έφαίνετο τό
τε έκ τών πλαγίων τού πλοίου.

Τήν στιγμήν ταύτην, δ Μαύρος έΟεάΟη έπί 
τού καταστρώματος. Ηαρετήρησεν ήδη τήν γήν 
μετ' έσχάτη; προσοχής, έκίνει τήν κεφαλήν ώς 
νά έγνώριζε έκεΐνο όπερ έβλεπε, καί κατέβη, άφού 
προέφερεν όνομά τι όπερ ούδείς ήδυνήΟη ν' ά- 
ζούση,.

Ό Ντίκ-Σζντ έζήτει νζ μζΟη, τήν άκτήν ή- 
τις έξετείνετο όπισθεν τού άκρωτηρίου.

ΔιήλΟον δύο ώρας. Το άκρωτήριον διηυΟύνετο 
όπισθεν δεξιά, άλλ’ άκτή ούδαμού έφαίνετο ά
κόμη.

Ό ούρανό; αίφνης έφώτισε τόν ορίζοντα, καί 
ύψηλή τις γή, όποια τις έπρεπεν άκριβως νζ είναι 
ή Αμερικανική γή, κοσμουμένη διά τής παμ- 
μεγέΟους άλύσσεως τών 'Άνδεων, έγένετο ορατή 
προ είκοσι μιλλίων. Ό Ντίκ-Σάντ έλαβε τό τη
λεσκόπιο·/ καί έφερε τούτο βραδέως καθ’ όλον τόν 
πρός ζνατολά; δρίζοντα.

Ούδέν, ούδέν έβλεπε πλέον !
Κατά τήν δευτέραν μετά μεσην.βρίαν, ώραν, 

πάσα γραμμή •ρής έξηλείφετο όπισθεν τού 
ΙΙιλγκρίν. Έμπροσθεν τό τηλεσκόπιον δέν ήδύ
νατο νά οείξη κάτοψίν τινα ξηρζς τινός.

Ό Ντίκ-Σάντ έξέβαλε κραυγήν καί άφίνων 
συγχρόνως τό κατάστρωμα κατέβη ταχέως πρό; 
τόν θάλαμον, όπου έμενεν ή κυρία Βελντόν μετά 
τού μικρού 'Ιακώβου, ή Νανά καί δ κύρ-Βενέδι- 
κτος.

«Είνα.ι νήσος! δέν είναι άλλο τι ή νήσος! ειπενΤ guts;.
— Νήσο; τις, Ντίκ, άλλά ποια ; ήρώτησεν 

ή κ. Βελντόν.
— Ό χ άρτης Οά μάς τό εϊπη !» άπεκρίθη δ 

δόκιμος.
Καί τρέξας προς τό φυλακεϊον έφερε τόν χζρτ-ην 

τού πλοίου.
«Έκεΐ, κ. Βελντόν, έκεΐ! ειπεν ούτος. Ή γή 

τήν οποίαν είδομεν είναι σημεΐον αφανές σχεδόν έν 
τώ Εΐρηνικώ Ώκεανώ ! είναι ή νήσος του Ηάσχα 
δέν ύπζρχει καί άλλη τι; έν ταίς Οαλάσσαι; 
ταύταις.

Καί τήν άφϊσαμεν ήδη όπισθεν : ήρώτησεν ή 
κ. Βελντόν.

— Ναι, έχοντε; οΰριον τον ζνεμον ! »
Ή κ. Βελντόν παρετήρει προσεκτικού; τήν 

νήσον τού Πάσχα ήτις ήτο σημεΐον άφανέ: έν 
/7?“(Ι·

« Καί τινα άπόστασιν έχει αΰτη άπο τή; 
άμερικανική: άκτή; ;

Περίπου δύο χιλιάδων μιλλίων.
— Άλλά τό ΙΙιλγκρίν δέν έβζδισε καθόλου, 

άφού εύρισκόμεΟα τόσω μακράν ζπό τή; ηπείρου :
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— Κυρία Βελντόν. άπήντησεν ό Ντικ-Σάντ, 

Οέσχ; τήν χεϊοα πζζ τούμετώπου του όπως συγκεν
τρώσει τρόπον τινά τάς Ιδέας του, δέν γνωρίζω... 
δέν δύναμαι νά εξηγήσω την άνέλπιστον τχύτην 
βραδύτητα ! . . . "Οχι ! δεν δύναμαι . . . Έκ
τος άν αί ενδείξεις τή; πυξίδος είσίν ψευδείς! . . . 
Άλλ' ή νήσο; αύτη είνε άφεύκτως ή νήσος τού 
Πάσχα, Ναί· κχί άπέ/ει δύο χιλιάδας μιλλίων 
άπό τής άκτής ! Γνωρίζω τέλος πού ή τρικυμία 
μζς ώθησε, καί. έάν χύτη κχτευνασΟή, δυνάμεΟχ 
νά προσεγγίσωμεν μετά τινων ελπίδων σωτηρίας 
τήν άμερικανικήν ήπειρον ! "Ηδη, τουλάχιστον, 
τό πλοΐόν μας δέν άπωλέσΟη έν τώ άπείρω τού 
Ειρηνικού ! »

ΊΙ εμπιστοσύνη, ήν έδείκνυεν ό Ντίκ-Σάντ. 
μετεδόΟη κχί εις όλου; όσοι τόν ήκουον όμι- 
λούντχ.

11 νήσος τού Πάσχα, — ή κχί άλλως ονο
μαζόμενη Vai-Hoil— άνχκχλυφΟεΐσχ ύπό τού 
Cook κχί ^Laperouse, κεϊται έν τή 27 μοίρζ 
κατά πλάτος νότιον κχί έν τή 1 12 κατά μήκος 
άνχτολικόν.

Ό μυοπάρων ειχεν ούτω πχρχσυρθή κατά 15 
μοίρα; πρός βορράν, καί βεβαίως ούτω; έπρεπε νά 
γίνη ένεκα τή; τρικυμία; έμπροσθεν τής όποια; 
έφευγεν.

Ί'ό 11 ιλγκρίν λοιπόν άπειχεν άκόμ.η άπό τής 
ξηρά; δύο χιλιάδα; μιλλίων.

Συνεπώς, ύπό τήν έπίδρασιν τού άνεμου τούτου 
όστις έσύριζεν ώ; κεραυνό; ώφειλε τουλάχιστον 
μετά δέκα ήμερα; νά ϊδη σημεΐον τι τής Άμε- 
ρ ικανική ; ά κτή;.

Άλλά δέν ήδύνχντο νά έλπίσωσι, ώ; ειπεν ό 
δόκιμος, ότι ό καιρό; Οά έχαλαρούτο και οτι Οά 
ήτο δυνατόν νά μετανειρισΟώσιν ίστίόν τι ότε 
ίχ ίολεπον τχν ςτ,:ζν.

Λύτη ητο άκόμη ή ελπίς τού Ντίκ-Σάντ. 
Ελεγεν ότι ή καταιγις αύτη πρό τόσων ήμε- 

ρών ύφισταμένη, Οά έτελείωνεν ίσως. Καί ήδη, 
χάρις είς τήν έμφάνισιν τή; νήσου του Πάσχα, 
έγνώριζεν άκριβώς τ-ήν Οέσιν του, καί ήδύνατο νά 
δδηγήση τό πλοΐον είς τόπον άσφαλή.

Ναι ! Άφού είδε τό έρημον τούτο σημεΐον έν 
τώ μέσω τής θαλάσσης, ώς δι' ευνοϊκή; προε- 
σΟήσεως, έπανέκτησε τήν πεποίΟησίν του ό Ντίκ 
-Σάντ.

Ιο Πιλγκρΐν, άφ'έτέρου, στερεώ; κατεσκευα- 
σμένον καί ώπλισμίνον, ολίγον ύπέφεοε κατά 
τά; δρ-μείας προσβολά; τής τρικυμίας. Όλαι 
αί νανφθορίαι τζ-j (άβαρϊαι) συνίσταντο εΐ; τήν 
απώλειαν τού δόλωνος καί τής άρτεμονίδος, 
άτινα ήδύναντο νά παρασκευασΟώσιν έκ νέου.

Ουδέ σταγών ύδατος είχε διαπερζσει τό σκά- 
Ο-ζ '/.χ.'. ζχτζ'ττοων.χ. Ο’>ο * sysvsTc ycxc'.c 
υδραντλιών. Γπό τήν έποψιν ταύτην δέν είχον 
τίποτε νά φοβηΟωσιν.

"Εμεινε λοιπόν άμετά.βλητος ή καταιγις αύτη, 
τή; όποιας δέν έφαίνετο ότι ήθελε μετριασΟή ή 
φορά. Έάν, έν ικανή τινι μετριότητι, ό Ντίκ- 
Σάντ ήδύνατο νά παλαίση μετά τού πλοίου του 
εναντίον τού κλύδωνος. δέν ήδύνατο όμως νά δικ- 
τάξη τόν άνεμον τούτον νά κοπάση, τά κύματα 
νά κατευνασΟώσι καί τον ουρανόν νά αίΟριάση. 
Έάν ήτο έν τώ πλοίω δεσπότη; μετά τόν Θεόν, 
έκτος τού πλοίου, ό Θεός μόνο; διώκει τούς 
άνέυ.ους καί τά κύματα.

(έπεται συνέχει»).

(Κατα τόν 'Ιούλιον Βέρν).

ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ

’Ερευνάτε τήν Γραφήν
Καί προσέχετε μεγάλως
Είς τών ιδεών τό κάλλος,
Όχ’ είς λόγου τήν ύφήν !

'Ερευνάτε τάς Γραφάς 
Κ' έχετε χρηστός ελπίδας, 
Ότ' είς ίεράς σελίδας 
Γνώιιας σψεσθε σοφάς !

'Ερευνάτε τήν I ραφήν 
Κ' έχετε τάς αλήθειας, 
Τάς άγνάς αύτής και θείας, 
Καί τρυφήν ώς καί τροφήν !

Φ. Α. Οι.

ΔΡΥΣ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΣ
(Μύθος κατά τό Γερμανικόν)

Ουρανομήκης ύπερήφανος τις δρϋς, 
Μακράν τό βλέμμα κύκλο, της έκτείνουσα, 
ΙΊεριεφρόνει θάμνον σλως άφελή, 
Κειμένην πρό ποδών της, ούτε βλέμματος

'Ενός κάν ά'ιοΰσα· ή δέ είπε προς αύτήν : 
Όσον κ’ άν είσαι έξοχος τό μέγεθος, 
Καθ’ έν, θαρρώ, ούχ ηττον όμοιάζομεν 
Κ’ αί δύο προς άλλήλας εντελέστατα.

«Καί κατά τί;» ευθύς ή δρϋς ήρώτησεν 
— Κυρία, κατά τήν σκιάν καί μάλιστα 
Ή ίδική σου πόσον μέλαινα ΐδέ !
Ή δρϋς έπί στιοάοα τότε έρριψε

Το βλέμμα κ’είδε τήν βαθεΐάν της σκιάν 
Καί πλέον έντραπεϊσα κατεσίγησεν.
Όσα τά δένδρα, τόσην ρίπτουσι σκιάν: 
Μεγάλην τά μεγάλα, τά μικρά μικρόν.

Φ. Οι.

( Συνέχεια· toe σελ. 159)

Κ ε ό ά λ α ι ο ν Δ'. 
ΚΟΛΕΟΙ1ΤΕΡΑ 

Περιγραφή. — “Ηθη — Ένδιαίτησις.
Κ ι κ ι ν ό ε λ ΐ 0 α ι. Αί Κικιιδελΐδαι είναι 

σαρκοφάγα Κ ο λ ε ό π τ ε ρ a, άτινα οί μικροί 
και λεπτοί πόδες αύτών καθιστώσιν εύσταλέ- 
στατα. Τινα έξ αύτών έχουσι θύμα λεπτόν ώς

Κ ο λ λ υ ρ ί ς ή μ ά
κρο τ ρ ά χ η λ ο ιν
δικόν είδος καί ετερον 
χονδροειδές ώς Μάν- 
τ ι; ή σιαγονοφό- 
Ρ OS·

'Ο χρωματισμό; αύ
τών ποικίλλει, ευ ώ τινες 
είναι καταμέλαιναι, ετε- 
ραι λευκαί έλέφαντος, 
πρό; τούτοι; άλλαι πρά- 
σιναι, κναι-αϊ, αί πλειό- 
τεραι όμω; εχονθι χρώμα 
ερυθρόν χκλκοΰν μετά 

. Άπαντώαιν αί κικιν- 
ιιρ και τό φ&ι νόπωροι·,

Είχών 36. ΚολλυρΙς 
ή ραχροτρχχηλος. 

Collyris longicollis. 

μεταλλική; βτίλβη; 
δελϊδαι κατά τό ε·

Είχών 37. Μάντι; ή σιαγονοφύρος. 
Manlicora maxillosa.

τρΐχουθαι εν ταΐ; ιΐόοί?·, ταϊ; ατραποί;, τύ 
παρακτίω, κατά τά; θερμότερα; <">p«g τη; ημέ
ρα;. Τό βημά των είναι ζωηρόν, ή πτήϋί; των 
ταχεία άλλά βραχεία Αιά νά κατορ&ώβΐ] τι; νά

συλλαμβάνονται

Είχών 38. 
ιχινδέλη τών δασών, 
icindula sylvalica.

ονλλάβη ταύτα; πρέπει νά είναι έπιτηδειότα- 
το;, μόνον διά τή; απόχη; 
ίπτάμεναι, άν καταπέβω- 
οιν έπι τή; γή; είαχω- 
ρονσιν έν τοΐ; χόρτοι; 
κα'ι δνθκόλω; πλέον ανευ
ρίσκονται.

Μεταξύ τώι- λοιπών 
άναφέρομεν Κικι νδέλην 
τήν τών δααών, αυναν- 
τώοαν έν τοί; δάϋεοι, και 
έχονσανελυτρα χυοδωτά, 
χρώματο; ΰπομέλανο; ο
ρειχάλκου, φέροντα ται
νίαν κολπώδη μεταξύ δύο 
λευκών οτιγμών.

Κ ά ρ α β ο ι . Οι' Α'«- 
ραβοι είναι σαρκοφάγοι, τίνε; ύέι- έ'χουσι μεμ
βρανώδεις πτέρυγα;, καί οί κεκτημένοι ϋμω; 
τούτωυΐπτανται ολίγον και οπανίω; έν τη ημέ
ρα Οί κάραβοι 
εύρίσκονται κατά 
μήκος τών οδών, 
ύπό τού; λίθον;, 
τ« ξηρά φύλλα, 
τά βρύα, τά; ρα
γάδα; τού έδά- 
φον;, παρά τοΐ; 
ύδασι, έν τή (ίιιμω 
κα'ι sig αύτά τά 
θλώμενα κύματα 
τή; &αλάοοη;.

Ε λ α φ ρ ό ; ό
παρόχθια τών ποταμών, έν τοΐ; τέλμαοι τρέχων 
έπί τή; ίλύο; καί κρυπτόμενο;, έπικειμένου 
κινδύνου, ύπό τά φύλλα, η εί; τά; ραγάδα; 
τον έδάφου;. Τά ελυτρα τοΰ Ελαφρού φέρονθι 
τέσσαρα; σειρά; κοιλοτήτωΐ’ περιβαλλομένμ; 
πρασίνω χρώματι μετά λαμπρού στίγματα; έν 
τώ μέσω. Τό σώμα, πράσινον ορειχάλκου άνω
θεν, είναι πράσινον χαλκού κάτωθεν.

'Ο Πρόκερω; είναι έκτων γιγαντείων σαρ
κοφάγων κολεοπτέρων.

Και παρ' ήμΐν εύρίσκονται ωραίοι Κάραβοι, 
ιδίως Κ ά ρ α β ο g ό κ α τ έ ρ υ ίλ ρ ο ς χρώμα
τος λαμπρού ερυθρού χαλκού μετά στιγμάτων 
έπί τών έλύτρων.

Elx. 39. ’Ελαφρό; ό παρόχθιος. 
Elaphrus riparius.

παρόχθιο; βιοϊ εί; τά
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Τά Καλόσωμα, κατατρώγοντα κάμπας, άνα· 

ζητούνται ύπό τώυ συλλεκτών ενεκα τών 
λαμπρών αύτών χρωματισμών. Καλόσωμος ό 
συκοφάντης, έχων κεφαλήν καί θώρακα κυανά,

Είκ. 40. Πρόχςρως ό ροκανίζω?. 
Procerus scabrosus.

έλντρα πράσινα, ουδόλως υστερεί τών ωραιό
τερων ξενικών κολεοπτέρων Τήυ σύλληψιν 
συκοφάντου θεωρεί μέγα ευτύχημα δ νέος 
έντομολόγος. Αιότι ούτοι δεν είναι μήτε κοι
νοί, μήτε εύσύλληπτοι. Τρέχοντες έπί. τών

Είκ. 41.
Κάραβος ί χχτέρυΟρος 

( ambus rutilans.

κλάδων τών δρυώυ 
πρός ά ν ε ύ ρ ε σι ν 
καμπών, εύκόλως 
διαφεύγουσι τόΰμ- 
μα τοΰ θηρευτού. 
Καθιστάμενοι δε 
καταφανείς ένεκα 
τών λαμπρών χρω
ματισμών, ανευρί
σκονται καί κατα
τρώγονται υπότώυ 
έντομοφάγων πτη
νών. 'Ενίοτε όμως 
όταν καταπέσωσιν 
έκ τών δένδρων, 
ανευρίσκονται πα
ρά τήν ρίζαν ή έπί 
τού κορμού προσ-

παθοΰντες ν άνελθωσι. Εύχερέστιρου όμως 
συλλαμβάυονται αν άυαγκάση τις τούτους νά 
καταπέσωσι, σείων μεθ' ορμής τούς κορμούς 
τών καμποφόρωυ δένδρων.

Α ί Ν ε β ρ ί α ι βιούσι παρά τά υδατα καί 
είς τά όρη μέχρι τών ορίων τής χιόνος. Νέ- 
βριος ή τής άμμου είναι έντομον ωραίου ευρι
σκόμενον υπό τά χόρτα καί τούς λίθους τών 
θαλασσίων ακτών, έχει χρώμα λευκόν κιτρί
νιζαν, καί έλντρα φέροντα μικρός μελανιζούσας 
γραμμάς. Νέβριος ή βραχυτράχηλος είναι μέ- 
λαινα, έχουσα έλυτρα κατάστικτα καί εύρίσκεται 
ύπό τούς λίθους.

Είκ 4?. Λ. Νέβριος τής άμμου. 
Nebria sablosa.

Β. Νέβριος ή βραχυτράχηλος. 
Nebria brevicollis

Τά Μορμολύκεια, είναι περιεργότατα 
ένεκα τοΰ πεπλατυσμένου σχήματος τοΰ σώ
ματος αυτών, τών πλατέων ε’λύτρων ών αί

Ε'ικ. 43. Μορμολύκειο? τό φυλλώδες. 
Mormolyce phyllodes.

πλάγιαι προεξοχαί έκτείνονται πρός τά πλάγια 
καί τά όπισθεν προσδίδοντα τώ ξώω μορφήν 
ξηρού φύλλου.

Το ώραιότερον είδος τούτων, οπερ έπί μά
κρους χρόνους διετέλεσε τό μόνον γνωστόν, 
είναι μορμολύκειον τό φυλλώδες 
τής ’Ιάβας.

Οί Σκ α ρ ί τ α ι, είναι ισχυρά θηρευτικά 
κολεόπτερα άρεσκόμενα κυρίως είς τάς αμμώ
δεις άκτάς τής Μεσογείου. Τινά εξ αύτών 
ΐρύσσουσι φωλεούς, έν οίς διαμένουσιν έυε- 
δρεύοντα κατά τήν ημέραν, έξερχόμενα μόνον 
τήν εσπέραν και τήν νύκτα' έτερα τρέχουσιν 
έν πλήρει ημέρα.

Σκαρίτης δ γίγας, έχει κεφαλήν πα· 
χεϊαυ, σιαγόνας ίσχυράς, θώρακα λεπτόν πρός

ΙΙεριοδικόν ■ 

τά όπισθεν συνενούμενον τή κοιλία διά στενού 
ποδίσκου.

Τά μικρά κίτρινα ωχρά Κολεόπτερα, γνωστά 
ύπό τό όνομα Oepus, διάγουσι περίεργον 
βίου, μέρος τοΰ βίου του διέρχονται ύπό τά 
θαλάσσια υδατα, καί έκάστην ημέραν, έπί όλί- 
γας μόνον ώρας μένουσιν ακάλυπτα τρέχοντα 
έπί τής άμμου.

Είκ. 44. Σκαρίτης δ γίγας. Είκ 45.
Bcariles gigas. Oepus τον Kobin

Αύται. Οί Αύται είναι σαρκοφάγα κολεό
πτερα, ών τό ιόοειδες άνευ προεξοχών σώμα, 
είναι πεπλασμένου διά τόν ε’ν τοΐς 'ύδασι βίου' 
οί οπίσθιοι αύτών πόδες, ενίοτε δε καί οί με
σαίοι είναι διατεθειμένοι ποός τήυ υήξιν. Αί 
πτέρυγες κεκρυμμέναι ύπό τά έλυτρα χρησι- 
μεύουσιυ είς τά έντομα ταύτα κατά τήυ εσπέ
ραν, οτε ή λαιμαργία αύτών έξαντλήσασα πάν 
τό περί αυτά, τά έξανα^καξει ν' άυαζητήσωσιυ 
έτερα υδατα πλουσιότερα είς τρόφιμα. Κατά 
τόν χειμώνα πλείστα έξ αύτών είσχωροΰσιν έυ 
τή ίλύϊ' έτερα καταφεύγουσιν ύπό τά χόρτα 
καί τά βρύα. Αί κάμπαι αυτών είναι ώς και 
τά ακμαία σαρκοφάγοι.

Ώς έντομα μεγάλα οί δύται,μή άρκούμενοι 
είς τόν ολίγου αέρα τόν έυ τοΐς ύδασι, προσέρ- £ 
χονται όπως λάβωσι τοιούτον είς τήυ επιφά
νειαν ανέρχονται βραδέων, μέ κεκλιμένου τό 
σώμα καί τήν κεφαλήν πρός τά κάτω. 11 κοιλία 
βοηθουμένη ύπό κατασκευής ιδιαιτέρας τού 
άπευθυσμέιου,σχηματίζοντος θύλακον άεροφό- 
ρον, όμοιου τή άεοοφόοω κύστει τώυ ιχθύων, 
ύψοΰται ολίγον άνω τώυ ύδάτων, τά έλυτρα 
άνασηκώυονται και καταπίπτουσι πάραυτα , 
συγκρατούντα φυσαλλίδα άέρος, ήν δι’ ίσχυ
ράς ώθήσεως τών οπισθίων ποδ'ών πεπλα
τυσμένων έν είδει κώπης, μεταφέρουσιν έν τώ 
βάθει τοϋ υδατος, όπως διά ταύτης πληρώσωσι 
τά στίγματα αύτών. Τήυ εργασίαν ταύτην 
έπαναλαμβάυουσι συχνάκις.

'II κυριωτέρα τροφή τών δυτών, ε’ν τή ακμή 
τής ηλικίας, καθώς καί ε’ν τή πρώτη ηλικία, 
άποτελεϊται έκ καμπών διπτέρων καί υευρο- 
πτε'ρων, καθώς καί ε’κ γυρίνων βατράχων, μα-
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λακίων τών γλυκέων ύδάτων, καί εξ ίχθυδίων, 
συλλαμβάυουσι τήν λείαν dice τώυ προσθίων 
ποδών και φέρουσι ταύτην είς τάς σιαγόνας 
αύτών.

Τά έλυτρα τών άρρένωυ είναι λεία, άλλά 
τά τής θηλείας φέρουσιν αύλακας βαθείας.

Ο ί Γυρίνοι. Οί Γυρίνοι διαφέρουσι τώυ 
δυτών κατά τε τά ήθη και τήυ ΰργάνωσιν. 
Προτιμώσι τά διαυγή καί ολίγου άνανεούμενα 
υδατα τών λιμναζόντων και ίλυωδών ύδάτων. 
"Ολοι βεβαίως είδου τά μικρά ταύτα μέλανα 
έντομα, τά στίλβοντα, χαράσσοντα τούς άλλοκο- 
τωτέρους μαιάνδρους, στρεφόμενα άδιαλείπτως, 
διασταυρούμενα,χωρίς ποτέ υά σνγκρουσθώσιν, 
ε’ξ οϋ καί άπεκλήθησαυ περ ι αy ω/είς. Έν 
καιρώ λάμποντος ήλιου ύμοιάζουσιυ ώς λαμ
προί αστέρες νηχόμευοι έπί τοΰ κυανού υδατος. 
όταν καταδύωνται ταχέως συμπαρασύρουσι 
μετ' αύτών λεπτήν φυσαλλίδα άέρος προσκε- 
κολλημένηυ τη κοιλία, ήτις ομοιάζει πρός σφαι
ριδίου αργύρου ή υδραργύρου. Οί Γυρίνοι 
καταδιώκουσιν άδιαλείπτως τά έντομα, άτινα 
ώς αυτοί βιοϋσιν έπι τής επιφάνειας τώυ ύδά
των, τά άνερχόμενα ν' άναπνεύσωσι, καί τά έκ 
τού άέρος πίπτοντα είς τό ύδωρ. II όρασις 
αύτών θαυμασίως ώργανισμένη τοΐς έπιτρέπει 
υά θηρεύωσιυ έυ τε τώ αέρι καί τώ υδατι, και 
υά διαφεύγωσι τούς άπειλοΰντας αύτά κινδύ
νους έυ άμφοτέροις τοΐς στοιχείοις. Ό σύνθε
τος οφθαλμός χωρίζεται είς δύο μέρη διά τοΰ

Είκ.'446 Δύτης ό πλατύτατος. Ό άρρην. Θήλτια. 
Dytisous iatissimus.

πλαγίου τής κεφαλής, και αί κυρτότητες τού 
κεοατοειδούς είναι ολως διάφοροι είς τά δύο 
ταύτα ήμίση, ένεκα τής ποικίλης διαθλάσεως 
τού φωτός έυ τώ αέρι καί τώ ϋδατι.ΙΙράγματι, 
οί γυρίνοι διά τού άνωτέρου μέρους τοΰ 
οφθαλμού αύτών βλέπουσι τά έυ τώ αέρι έν
τομα καθώς καί τό απειλούν ταύτα ράμφος τής 
χελιδόνας, όπερ δι.αφεύγουσι καταδυόμενα'
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διά τοΰ κατωτέρου βλέπουσι τάς νηχομένας 
κάμπας και τούς καταδιώκοντας ταύτα ιχθύς, 

αύτών όράοεως καί τών 
ταχειών κινήσεων δυσκό- 
λως συλλαμβάνονται οί 
Γυρίνοι' πρέπει νά ρίψη 
τις ταχύτατα τό δίκτυον 
έν τώ μέσω τής περιαγο- 
μένης αγέλης όπως συλλα
βή τινα έξ αυτών.

Γυρίνος ό κολυμβητής 
είναι τό κοινότεροι' είδος 
εξ αυτών.

Φιλυδρίδαι. Ένώ 
αί κάμπαι τών φιλυδρι- 

δών είναι σαρκοφάγοι, τά ακμαία έντομα τρέ
φονται έκ φυτών. Έν τή όμοιογενεία ταύτη, 
τΰ περιλαμβανοΰση έντομα μορφής και ηθών 
διαφόρων, τινα νήχονται μετ' ευκολίας, έτερα 
περιδιαβάζουσιν ύπτια έπί τής έπιφανείας τών 
ύδάτων ώς αί μυΐαι βαδίζουσαι έπι όρόφου, 
πλείστα προσκολλώνται είς τούς υποβρυχίους 

Είχ. 47.
Γυρίνος δ Χυλυμβητής. 

Gyrinus nalalor.

Είχ. 48. Φίλυδρος δ ύπόυελας. 
Hydrophilus piceus.

λίθους ή ερπουσιν έπί τής ίλύος, ένια οίκούσιν 
έν τοΐς περιττώμασι, είς έποτρίμματα φυτών ή 
είς μύκητας. ΊΙ ομοιογένεια τέλος αύτη περι
λαμβάνει γίγαντας καθώς καί μικρόσωμα 
έντομα.

Φίλυδρος ό ύπόμελας βιοΐ είς τά λιμνά- 
ζοντα ύδατα· συχνάκις ΐπταται όπως μεταβή 
άπό τενάγους είς ετερον τέναγος. Τό μέγα 
τούτο κολεόπτερον, όπερ συχνότατα άνατρέ- 
φουσιν έν ένυδροτροφείοις, έχει ελυτρα στίλ- 
βοντα ύπομέλανα πρασινίζοιτα , μετά τριών 

ε’πιμήκων γραμμών φερουσών μικρά στίγματα. 
Όταν καταδύονται έν τώ ϋδ'ατι τό άνω τού 
Σώματος φαίνεται άργυρώδες, διότι έλθόντες 
εις τήν επιφάνειαν προύμηθεύθηναν αέρα. 'Ο 
Φίλυδρος προχωρεί πρός τήν έπιφάνειαν τοΰ 
ύδατος προβάλλων τήν κεφα.ίήν, ένώ αί κε- 
ραίαι σχηματίξουσαι κύκλον λαμβάνουσι τόν 
αέρα μεθ' δ κατά τήυ κίνηιην ήι< έκτελεΐ όπως 
έπανέλθη είς τό βάθος τοΰ υδατος ή φυσαλίς 
τοΰ ληφθέντος άέρος καταβαίνει βαθμηδόν 
κατά μήκος τοΰ συμπιλημένου ιστού τού καλύ
πτοντας τήν κοιλίαν καί φθάνει είς τά στίγματα. 
Επίσης περίεργος είναι ό τρόπος τής κατα
σκευής της φωλεας του. Ή είχών 47 δεικνύει 
θήλειαν συγκρατουμένην έκ τοΰ κουκουλίου 
δπερ ύφανε. ' Γπό τι φύλλου τό έντομον ού
τινος οί κοιλιακοί αδένες έκκρίνουσιν είδος τι 
μετάξης, κατασκευάζει κουκούλιον μαλακόν, έν 
ώ καταθέτει τά ώά του. Τό κουκούλιον φέρει 
σωλήνα έξέχοντα τοΰ υδατος, όστις δέχεται τόν 
χρησιμεύοντα τώ νεογνώ αέρα, καί συγχρόνως 
καθιστά έλαφρότερον τούτο όπως παρασύρεται 

καί προσκολλΰται είς τά επιπλέοντα σώματα 
κάτωθι τών όποιων προφυλλάσσεται. Εις διά
στημα τριών ωρών τό κελλίον κατασκευάζεται 
καί ρυμουλκείται ύπό τής μητρός είς τι ήσυχου 
μέρος καί έγκαταλι μπάνεται έπί τού κύματος. 
Μετά δεκαπέντε ημέρας τά ώά εκκολάπτονται 
καί μετ’ ολίγον αί κάμπαι άρχονται τού έργου 
αύτών, εξ ου άπεκλήθησαν δολοφόνοι 
σ κ ώ λ η κ ε ς.

Κάμπαι, γυρίνοι βατράχων, μαλάκια, τά 
πάντα ανηλεώς κατακρεουργοϋνται όπως κο-

μύρμηξ ορέγεται τά περιττώματα τοΰ σταφυ- 
λινού. Συμφωνοΰσι λοιπόν, αί λομεχουσαι εγ
καθίστανται παρά τοΐς μύρμηξίν. Οϋτοι μόλις 
προσκληθώσιυ έμούσι τό ύγρόν αύτών έν τώ 
στόματι τού σταφυλίνου. Μετ ολίγον δ μύρμηξ 
παρουσιάζεται είς τό αντίθετον άκρου τοΰ 
σταφυλίνου, οστις εξ άμοιβαιΰτητος άνυψοϊ 
εναρέστως τήυ κοιλίαν του και έπιτρεπει εις 
τήν τροφόυ του νά έκμνζήση τά έκρεουτα υγρά. 
Μήπως άρά γε αί λομέχουσαι είναι άπλά ιίπο- 
στακτήρια χρησιμεύοντα είς άπόσταξιυ τοΰ 
ύδρομε'λιτος ;

Ψυ λλα φΐδ at. Τά μικρά ταύτα έντομα 
καταφεύγουσιν ύπό τά βρύα, τούς φλοιούς, 
εύρίσκονται περί τά ϋδατα καί τα λιπάσματα 
πλεϊστα φιλοξενούνται ύπό τών μυρμήκων.

Σ ι λ φ ΐδ α ι. Οί νεκροφόροι, τά μεγαλεί- 
τερα κολεόπτερα τής όμοιο/ενείας ταύτης, 
εχουσιυ όσφρησιν τόσω ίσχυράν, ώστε αισθά
νονται άπό μεγίστης άποστάσεως τά πτώματα 
εξ ών τρέφονται. Οί νεκροφόροι είναι αληθείς 
νεκροθάπται' θάπτοισι μετά μεγίστης φροντί
δας, καί διά νά τραφώσι, καί διά νά παρα- 
σκευάσωσι τροφήν τοΐς ιιπογόνοις αύτών , 
πτώματα πτηνών, μικρών θηλαστικών καί βα- 
τραχίων. Μόλις διά τής οσμής διαδοθη ή 
ΰπαρξις πτώματος, οί νεκροφόροι προσέρχονται 
όπως θάψωσι τούτο. Σκάπτεται τό έδαφος 
πέριξ καί κάτωθεν τόσω καλώς, ώστε βαθμηδόν 
τό πτώμα καταδύεται έν τή γη καί μετά μικρόν 
καλύπτεται. Αί θήλειαι τίκτουσι τά ώά έν τώ 
έσωτερικεο, καί αί κάμπαι κατά τήν έκκόλαψιν 
εύρίσκουσιν έν αφθονία άπόζοντα κρέατα ών 
αύται ορέγονται.

(Έπιται συνέχεια)
^ί. 5^ποςτολιδης

ρεσθωσιν αυται. Έν τώ κινδύνω όμως, ο 
άμείλικτος θηρευτής, όστις είναι μάλλον λαι- 
οαργος ή ανδρείος, άναδείκνυται ταπεινός Αια 
μεθόδου ανεξήγητου άχρι τοΰδε, η καμπή 
φοβηθεϊσα καθίσταται μαλακή, δεν δεικνύει 
ούδέν σημεΐον ζωής καί φαίνεται άναίσθητος 
είς παν τό θΐγον αυτήν. 'Απλή πονηριά πολέ
μου, έφευρεθεισα. πρός άποπλάνηΟιν τών 
εχθρών τών έπιζητούντων ζώσαν λείαν συ
χνότατα άπατώνται καί παρέρχονται περιφρο- 
νητικώς τό άθλιον τοΰτο λείψανου. Εάν κατα 
τύχην τό τέχνασμα άνακαλυφθή, παραυτα η 
κάμπη ρίπτει ύγρόν ύπόμελαν, θολόνων το 
ύδωρ κα'ι άποκρύπτον ταύτην απο των βλεμ
μάτων τού έπιτιθεμένου

Τό έντομον μεταμορφούται έν τή γη. . , 
Σταφύλι νΐδαι. Οί στ αφυ λινοί ανη- 

κουσιν είς τά έντομα είς α έλαχεν ο κλήρος ν^ 
άπαλλάξωσι τό έδαφος πάσης ακαθαρσίας, και 
σηπομένης ούσίας, αΐτινες θά καθίστωυ ακά
θαρτον τόν αέρα. Ή έξωτερική αύτών μορφή 
δεν ομοιάζει σχεδόν πρός τά λοιπά κολεόπτερα. 
Ή κεφαλή αύτών είναι μεγάλη καί προσκολ- 
λημένη τώ θώρακι διά λεπτού ποδίσκου η 
κοιλία πεπιεσμένη μάλλον μακρά τ, πλατεία 
έξέχει τών έλύτρων, άτινα είναι βραχύτατα 
καί καλύπτουσι τάς λίαν συμπτηχθείσας μεμ
βρανώδεις πτέρυγας. Πολλά είδη, ότανταράσση 
τις ταύτα, άνοίγουσι τάς ίσχυράς σιαγόνας και 
άνυψοΰσι μετ' απειλητικού ήθους τήν κοιλίαν 
των. Πάντοτε δέ σχεδόν διαδίδουσι ίσχυράν 
οσμήν μόσχου Οί Σταφυλϊνοι, οίκούσιν είς 
τά περιττώματα, τά πτώματα, τά παντός είδους 
άποορίμαατα, είς τούς μύκητας, ύπό τά βρύα, 
τούς φλοιούς τούς λίθους, τήν στεφάνην τών 
άνθέων έτεροι συνοικοΰσιν ώς φίλοι έν ταίς 
μυρμηκειαΐς τών μυρμήκων ή ταΐς,φωλεαΐς 
τών βόμβων. Όξύπορος ό ερυθρός ανήκει τη 
ομοιογένεια τών σταφυλίνων καί είναι έντομον 
ερυθρόν εχον μελανόν τό άκρου της κοιλίας.

«Το Γτω9ι, άνβρωπτ, σ,ιυτό··» το π α .1 α ιητεκειτο 
'Qc μεγιστοτ τΰ>· γτωμικ'.ν τοΒ Κόσμον ώίον κριτω.

’ότ τα ίκτι.ΐισθρ ποτέ ήίντατο τι.ίείω·: 
Σντ'ληγτ προορισμοί ήμ3>· ιηιοΰ και βιος . ■ .

4>T-J

Είχ. 49.
Όξύπορος δ ερυθρός. 

Oxyporus rufus.

Elx. 50.
Λομέχουσχ ή παράδοξος, 

l.omechusa paradoxe.

Αί Αομέχουσαι συνοικοΰβι μετά τών μυρ
μήκων άλληλοβοηθούμευοι. Ό Σταφυλΐνος 
δεν δύναται νά τρώγη μόνος' άφ ετερου ο

'AJ.V εαυτοτ πστ errtJ~>C ovitic, ονδε'κ; γτωριϊτι· 
Κ' ίπ ιϊπε,ροτ ό άνθρωπος προς τά ίμπρος βαδίζει.
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tot iimroror
Πυθαγόρας, ό μεγαλήτερος μαθημα
τικός καί φιλόσοφος τής αρχαιότα
τος, έγεννήθη κατά τό 58(1 π. χ. 

Άγνοοϋσι τίς ύπήρξεν δ τόπος τής γεννήσεώς 
του- άλλοι μέν ισχυρίζονται ότι έγεννήθη έν Σι- 
δώνι. άλλοι όέ έν Φοινίκη, καί άλλοι λέγουσιν 
ότι ώνομάσθη Πυθαγόρας ώς προλεχθείς δπό τής 
Πυθίας (μάντεως τών Δελφών) καθ' όσον αΰτη 
ειπεν είς την μητέρα του 
ότι θά γέννηση υιόν πε
ρίφημου όιά τήν σοφίαν 
του’ άλλοι τέλος λέγου- 
σιν ότι έγεννήθη έν Σά- 
μω, νήσω τοϋ Αιγαίου 
πέλαγους, πλησίον τής 
Μικράς 'Ασίας.Ό περι
ώνυμος Πολυκράτης, τύ
ραννος τής Σάμου,θέλων 
πιθανώς νά έμποόίση την 
μετανάστευσιν τών ύπη- 
κόων του, είχεν άπαγο- 
ρεύση τήν άναχώρησιν 
τών νέων έκ τής νήσου.
Ο Πυθαγόρας, όλως ά- 

ψηφών τήν άπαγόρευσιν, 
άφήκε την Σάμον καί 
ήρχισε τά μεγάλα αύ
τοϋ ταξείδια. Μετέβη 
είς τήν Μίλητον όπου έ
λαβε μαθήματα παρά 
τοϋ Θαλή. όιήλΟε τήν 
Φοινίκη·/ καί έφθασεν είς τήν Αίγυπτον όπου 
έζήτησε παρά τών ιερέων νά μυηθή είς τήν 
επιστήμην αύτών.

Ό Πυθαγόρας μετέβη κατ' άρχάς πρός τούς 
ιερείς της Ηλιουπόλεως, οΐτινες τόν έπεμψαν 
πρός τούς ιερείς τής Μέμφιδος, καί ούτοι πρός 
τούς ιερείς τών θηβών. “ϊνα δέ μηδένιση τήν 
κακήν Οέλησιν τών Θηβαίων ιερέων, δ ΙΙυθα- 
γόρας δέν έδίστασε νά εΐσέλΟη ώς πρωτόπειρος 
είς τόν σύλλογον αύτών ύπεβλήθη είς τά θρη
σκευτικά αύτών έθιμα καί καθήκοντα καί διέ- 
μεινεν εΐκοσιν έτη μετ' αύτών. Διηγούνται ότι 
δ βασιλεύς τής I Ιερσίας Καμβύσης είσβαλών 
είς τήν Αίγυπτον άπεκόμισεν είς Βαβυλώνα 
πολλούς αιχμαλώτους, μεταξύ τών όποιων εύρί- 
σκετο καί δ Πυθαγόρας. Ό ήρως ήμ.ών έπε-

σκέφΟη τήν χώραν τών’Χαλδαίων τήν Περσίαν 
καί την Ινδικήν όπου ή μ.νήμη τοϋ ονόματος 
του μένει άκόμη.

Μετά δωδεκαετή αιχμαλωσίαν, δ Πυθαγόρας 
(ήτο τότε 60 έτών) επανέρχεται είς Σάμον, ήτις 
ήτο πάντοτε ύπό τήν επικυριαρχίαν τοϋ βασι- 
λέως^τών Περσών, χωρίς όμως ή έπικυριαρχία. 
αΰτη νά έδραιωθή. Μετά μακρόν ταξείδιον είς 

τήν 'Ελλάδα καί 'Ιταλίαν, δ I Ιυθαγόρας έφΟα
σεν είς τήν Κρότωνα, πόλιν τής Μεγάλης Ελ
λάδος, παρά τό Βρούττιον, πλησίον τής θαλάσ
σης. Έκεΐ άπεφάσισε νά ίορύση σχολήν έν ή 
έδίδασκε τάς θεωρίας αύτοϋ.

Ό Πυθαγόρας έσχε τραγικόν τέλος. Διηγούν
ται ότι μερίς '-'-'/ι σχηματισθή έν Κρότωνι κατά 
τών I Ιυθαγορείων, ών ή σχολή προ πολλοϋ ητο 
εις θέσιν νά κυβερνά τήν πόλιν είτε άμέσως, 
είτε εμμέσως διά τής επιρροής αύτής. 'Επί κε
φαλής τού κόμματος τούτου ήτο δ Κύλων μα
θητής τοΰ ΙΙυΟκγόρου άλλοτε καί έκδιωχΟείς τής 
σχολής. Μίαν ήμέραν οτε δ Πυθαγόρας ήτο είς 
τοϋ Μίλωνος τήν οικίαν μετά τών μαθητών 
αύτοϋ, φθάνει δ Κύλων μετά πολλών συνεταί
ρων καί θέτει πυρ είς τήν οικίαν. Ό Πυθαγόρας 

άγων ήλικίαν όγοοήκοντα έως έννενήκοντα έτών 
έχάθη έντος τών φλογών.

Ό ΙΙυΟαγόρας ύπήρξεν δ άρχηγός σχολής 
ήτις άριΟμεϊ επιφανείς άστρονόμους : δ Νικήτας 
δ Ήρακλείδης τοϋ Πόντου, δ Φιλόλαος . . . καί 
λοιποί. ’Ιδού ποια ήτο ή βάσις τής διδασκαλίας 
του: δ 'Ήλιος είναι άκίνητος έν τώ διαστήματι 
πέριξ δέ αύτοϋ στρέφονται οί πλανήται καί έν 
μερει ή Γή- οί δύο άστέρες δ ’Έσπερος καί δ 
'Εωσφόρος είναι είς καί δ αύτός άστήρ, δ πλα
νήτης τής 'Αφροδίτης. Ή Γή είναι στρογγύλη καί 
τοιαύτη ώστε δύναται νά ύπάρξωσιν άνθρωποι 
ευθείς έπί τών ποδών των καί κατά διεύθυνσιν 
άντίΟετον εκείνης ήν έχομεν έπί τοϋ ήμετέοου 
ήμισφαιρίου· στρέφεται δέ περί έαυτήν παοέ- 
χουσα οΰτω τή/ ήμέραν καί τήν νύκτα.

ΙΙάσαι αί Πυθαγόρειοι ίδέαι άς άνεφέραμεν 
είναι τελείως άκριβεΐς ώς ή νεωτέρα έπιστήμη 
έβεβαίωσε. Συγγραφείς τινες άρνοϋνται ότι δ 
Πυθαγόρας έγνώριζε τήν κίνησιν τής Γής περί 
τόν ήλιον, άλλά δέν θά έξετάσωμεν ούδόλως το 
ζήτημα τοϋτο. Άλλ’ ούχ ήττον δ Πυθαγόρας 
καί οί μαθηταί του μετέδιδον έσφαλμένας πλη
ροφορίας έπί τινων ζητημάτων.

Οΰτω δ Πυθαγόρας έλεγε·/ ότι οί άστέρες 
είναι προσκεκολλημένοι έπί μ,ιάς κρυστάλλινης 
σφαίρας- ότι έκαστος πλανήτης ήτο δμοίως έπί 
μιάς σφαίρας προσκεκολλημένος· ότι πάντες οί 
άστέρες έκινοϋντο διαγράφοντες τήν τελείαν 
γραμμ.ήν, τόν κύκλον . . . Ό Πυθαγόρας παρε- 
δέχετο τήν πολλαπλότητα τών κόσμων καί έβε- 
βαίου. έπί παραδείγματι, οτι τά ζώα τά εύρι- 
σκόμενα έπί τής Σελήνης είναι πεντάκις ισχυ
ρότερα τών τής Γής! Καλόν είναι ενταύθα νά 
άναφέρωμεν όνόματά τινα αστρονόμων είτε ανη- 
κόντων είς τήν σχολήν τοϋ Πυθαγόρου είτε είς 
τήν σχολήν τής Έλέας, ής δ ιδρυτής Ξενοφάνης

ΑΓΩΝ Α' ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α'

X τάξος Γυμ,νασόου
Νά συντεθή διήγημα ή ιστόρημα τι έν γλώσση 

όσον ένεστιν άπταίστω, καθαρά καί όπωσοϋν 
γλαφυρά έπί τή βάσει ένός έκ τών έζής τριών 
αρχαίων γνωμικών :

γνώ0ι σαυζον
μηύεν άγαν (η πάν jierpor άριστον) 

μ,ηΰένα. πρυ ζοϋ τί.Ιους μακάριζε

~.ν. όποια δύνανται νά τεθώσι καί ώς έπισφραγι- 
στικον έπιμύθιον.

Βραϋεϊον : Πεντάτομος Ιστορία, Κ. Παπαρ- 
ρηγοπού/.ου. 

άπέθανεν έν τή πόλεε Έλέκ . . . . Άναφέρομεν 
έν παρόδω :

Τόν φιλόσοφο/ ’Εμπεδοκλή, οστις έπεσεν, ώς 
λέγουσιν, είς τόν κρατήρα τής Α'ίτνης, ϊνα μή 
άφήση ούδέν ίχνος τοϋ θανάτου αύτοϋ.

Τον Νικήταν, όστις έβεβαίωσεν ό,τι άργότε- 
ρον άπέδειξεν δ Κοπερνικος, ότι δηλ. ή Γή κι
νείται ήμεϊς οέ βλέπομεν τά φαινόμενα, ιός έάν 
ή Γή ήτο άκίνητος καί έκινεϊτο δ ούρανός.

Τον Μέτωνα ούτινος θά διηγηθώμεν τήν ιστο
ρίαν άλλοτε, καί όστις παρετήρησεν ότι μετά 
δέκα εννέα έτη ή Γή καί δ 'Ήλιος κατέχουσι 
τάς ιδίας θέσε.ς.

ιτον όστις πρώτος άνεκάλυψεν ότι 
άπείρως άπο- 
συγχέεται καί

Τόν Δημ.όκρ 
δ Γαλαξίας ήτο σωρός άστέρων 
μεμακρυσμένων καί ών τό φώς 
σχηματίζει λάμψιν ύπόλευκον.

Ό μέγας φιλόσοφος Γ 
Σωκράτους, έγεννήθη κατά τό έτος 
V____- ΓΊ ....!? ’ . , ·. νομος, εν τουτοις οεον να αναφερωμεν το 
του. διότι πρώτος ένόησεν ότι ή Άστ 
δέν συνίσταται μόνον είς 
ρατήρησιν τής ανατολής 
άστέρων, άλλ’ ότι έχει σκο 
τόν προσδιορισμών τών γενικών νόμων τ 
σεως τών ουρανίων σωμάτων.

Μαθητής τις 
επάθησε νά π> 
λουθοϋσιν 
Πλάτωνος 
πήρξε δέ δ πρώ- 
έκ τής

Πλάτων, μαθητής τοϋ 
■ ’ ■ 424 πρό

Χριστού. Εί καί δέν ήτο καθαρώς είπεΐν άστρο- 
----- 2.. »,/./ vu'/mtem/fu tq

'Αστρονομία 
τήν προσεκτικήν πα- 
καί τής ούσεως τών 
πόν ύύηλότερον δηλ. 

τής κινή-

ος, προσ- 
.ς, οΰς άκο- 

ευφυώς ύπο του 
ϋ χρόνου όνομασθέντες, ύ- 

οφών τών έξελθόντων 
Ακαδημείας, 

τόπον 
Ακα-

οϋ Πλάτωνος, δ Εΰδοξ 
σδιορίση τούς νόμου.- 
όρες, οί τόσον ι 

οϋ
ος τών σοφέ,. 

:οϋ Πλάτωνος
ι Άθήναις είς ■ 

εκ δένδρων ονομαζόμενο·/

— ---- 
οί άστέρει 
όργανα τ

■ ος 
σχολής τής τ 

ήν ό Πλάτων ϊδρυσεν έν 
κατάφυτο·/ :· ------
δήμειαν.

Ά.Ρ1ΣΤΟΤΕΛΗΣ ^ΜΜ. ΓΑΛΑΝΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β’
Γ τάςις Γυμνασίου

Νά έκτεθή ύπό τών διαγωνιζομένων τίς καί 
ποιος τών έξοχων άνδρών τής ιστορίας τών 1‘ω- 
μ.αίων εινε, κατ' αύτούς, δ σημαντικώτατος καί 
σεβαστότατος χαρακτήρ καί διατί: έκαστος, 
εννοείται, τήν ίδιαν έαυτοϋ γνώμην καί ύποκει- 
μενικήν κρίσιν πρόκειται ενταύθα νά έκφραση.

Βραβεϊον : Λεξικόν άρχαιολογικόν, δίτομο·/, 
’Αλέξανδρου Ραγκαβή.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ’ 
It Γυι».να.σόο·ο

Νά έκτεθή έκ τής Ελληνικής ιστορίας γεγο-
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νός τι, όσον ε’νεστι σπουδαιότερου, καί ώραιότε- 
ρον, έπί τό .Ιαχωη κώτεροχ. Οί διαγωσθησόμενοι 
ρφείλουσι νά γράψωσι περί πάντων χωρίς νά 
γράψωσι πολλά.

< ) περιττήν φράσιν ή λέζιν πρέπει νά
ε'χη το Μμα των.

Βραβεΐοχ : Λεξικόν έλληνικής γλώσσης δίτο
μου, ύπό -Λ. Γιάνναρη.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Δ'
Λ’ τάξος Γυρ.υχσίου

Νά έζτεθή τό ornpor της Μ ar θά της ύ, -ν. 
σνμβΰντα μεταζο Κ'ύρου χαί Τομνριβους, (έζ 
τοϋ Ξενοφώνσος), ώς οίόν τε συντόμως ζαΐ καλ- 
λιεπώς.

Βραβεΐοιτ : Χε'.ν/ΛΊ ζπζυτων τών ρημ.άτωυ, 
υπο Γεωργίου Ζηκίδου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ε'
I’1 τάξός έλληνεκοΰ σχολείου

Νά έζτεθώσι τά τοϋ Κάδρου, τοϋ βασιλέως 
τών ’Αθηνών, ώς οίόν τε συντόμως ζζί καλλιε- 
πώς.

Βραβεί'οχ : Λεξικόν έλληνικής γλώσσης, δίτο
μου, ύπό Ά. Γιζνναρη.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤ
It τχςες έλληνιζού σχολείου

Νζ έζτεθώσι τά συμβάντα τοϋ ’Ιωσήφ έν 
Αιγύπτιο, (έζ τής ιερά: ιστορίας), συυτόμως ζζί 
γλαφυρός.

Βραβεϊοχ : Λεξικόν ζπζντων τών ρημάτων, 
ύπό Γεωργίου Ζηζίδου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ζ’
Λ' τάξος έλληνοκοΰ σχολείου

Τό βραβείου συυιστζμενευ έζ τών χρνσούέτωτ 
daritUr Πυραμυ^ΐωχ τοϋ 'Άχύερσε/, μετα- 
φρασθέυτωυ ύπό Δ. Ιίικέλα, θ’ ζπουεμηθή είς 
εκείνον όστις Οά έκθέση τό ώραιότερον παραμύ- 
θιον τό όποιον τυχόν ήζουσε παρά τής μζμμης 
του ή τίνος άλλου τών οικείων αύτοϋ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
Γπο των διαγωνισθησομένωυ άνάγκη νζ τη- 

ρηθώσι τά εξής:
α’) Τά χειρόγραφα ν' άποσταλώσι πρός τήν 

διεύθυνσιν πρό τής πρώτης Μαρτίου έ. έτους.

β') Νά ώσι καλλιγεγραμμένα ή τουλάχιστον 
ευανάγνωστα.

γ' ) Νά. φέρωσι κάτωθι τήν ύπογραφήν τοϋ 
μαθητου (όνομα καί επώνυμου), τήν πατρίδα, 
τήν ήλιζίαν, τήν τάξιν καί τό σχολεϊον είς ΰ 
ανήκει.

'Ενταύθα παρατηρούμεν τά εξής: Δέν δύ
ναται μαθητής τής δ', έπί παραδείγματι, τζ- 
ξεως τοϋ γυμνασίου νά πραγματευθή θέμα τής 
τρίτης ή καί κατωτέρζς ή καί τάνάπαλιν. Πρός 
πίστωσιν δέ τούτου κάτωθι τοϋ σταλησομένου 
θέματος πρέπει νά ύπογράύη ό διευθυντής τοϋ 
σχολείου είς ό ανήκει ό διαγωνιζόμενος μαθη
τής, ζαΐ νά πίστωση οτι πιστεύει, οτι τό άπο- 
στελλόμενον θέμα εινε άναλογον τών διανοητι
κών τοϋ μαθητου δυνάμεων καί ότι ό μαθητής 
ούτος ανήκει είς ήν τάξιν καί τό θέμα περί ού 
πραγματεύεται. ΙΙαρά δέ τήν ύπογραφήν νά τεθή 
καί ή σφραγίς τοϋ σχολείου.

Διά τοϋ μέσου τούτου Οέλομεν ν ’ άποφύγωμεν 
το σύνηθες έζεΐνο καί γνωστόν μέσον, τής ύπο- 
βολής δηλαδή έργων ξένης χειρός, δΓ ού άνα- 
τρέπεται άρδην καί ματαιοϋται ό σκοπός τών 
διαγωνισμάτων.

1 Ιαρακαλοϋμεν δέ τούς διδασκάλους ϊνα προ- 
θύμως παρζσχωσιν ήμϊν τήν ύπηρεσίαν ταύτην.

δ’) Έν γένει δέ οί ζριταί θά λάβωσιν ύπ’όψιν 
τά έξής:

Τήν ορθογραφίαν, τό ορθόν τής συντάξεως, 
τόν συνειρμόν τών ιδεών καί διανοημάτων, τήν 
άκριβή χρήσιν τών λέξεων καί τόν .ΙακωησμΐϊΤ 
δηλαδή τήν βραχυλογίαν.

Άφ’ έτέοου δ’ επίσης τήν ήλιζίαν τοϋ μαθη
του.

Μετά ταύτα δέ θά δημοσιευθώσι κρίσεις έπί 
τών διαγωνισμάτων, διδακτικόν έχουσαε χαρα
κτήρα.

Τά βραβευθησόμεχα θέματα θά όιιμοσκυ- 
θώσιχ ir τω « περιοβικω »

"Οπως λάβη τις μέρος είς τά διαγωνίσματα 
ταϋτα πρέπει νζ ήναι μαθητής πληρώσας τήν 
συνδρομήν του· δύναται όμως νά στείλη ταύτην 
τή διευθύνσει έντός τής οριζόμενης προθεσμίας ή 
καί μετά τού θέματός του, καί νά λζβη οΰτω 
μέρος, ώς έχων δικαιώματα τελείου συνδρομητοϋ.

’Εμπρός λοιπόν, μαθηταί, έπί τόν άγώνα 
ζατέλθετε μετά, θάρρους, διότι ιιάρχη τοϋ rixar 
τό θαρρεϊν».

Χαίρετε !
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