
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΡΑΓΚΑΒΗΝ

Ώ! Θρηνεί, πένθει, άστυ τής Παλλάδες! 
Εις κόσμος σου κατήλθεν εις τό μνήμα, 
Σοφός άνήρ, κοινόν τοΰ Έθνους κτήμα, 
Πνεύματος ήρωε, δόξα τής Ελλάδος ! 
Άλλ' όχι δέν άπέθανεν .... έτάφη 
Τό τής ψυχής του μόνον άπνουν σκήνος· 
Ζή και θά ύή ό ’Ραγκαέής έκεΐνος, 
Ύφ' ου πληθύς κλεινών έπών έγράφη .... 
Δύει άστήρ γλυκύφωτος τοιοϋτος ;
Ίό πνεΰμά του, πώς! δέν έπανατέλλει ; 
Διηνεκώς άκτϊνάς του δέν στέλλει 
Ό τόσος τών λαμπρών του έργων πλούτος ; 
Ή ος δέν σβέννυτ' ευφυΐα
Άλλ’ έκ τής Γής άπερχομένην ούτως 
Τήν δέχεται διπλή αθανασία,

Β-

ι·

Τής Γής ή μία τ’ Ουρανού ή άλλη, 
Και άξιος δέν είσαι άμφοτέρων, 
Σύ ού τό στέφος πλήρες κάλλους θάλλει 
Καλών υιών έν μέσω και πατέρων ; 
’Αλέξανδρε, ή χάρις σου όποια 
Ή χάρις ναι, ή νοερά έν πρώτοις 
Καί ζωηρότης καί δραστηριότης 
Και ποϊά των τά έργα σου μνημεία ; 
Τις τά άνέγνω, τις θά τά γνωρίση 
Και θελκτικά δέν ευρε ; δέν θά εύρη: 
Αλέξανδρον τόν 'Ραγκαβήν είέεύρει 
ΤΙ Γή, θαρρώ, καί δέν θά λ/ρμονήση . . . .
Χαϊρ’ Έλλην εύμουοότατε καί ί-ι : 
Διάλαμπε έν πάση ένθυμήσει
Εύμούσω, κάτω, ώς κ ’ επάνω, ξήθι !

Έν Άβήναις, τη 20 'Ιανουάριου.

etos λ'.— τεύχος: ir‘
Φ· Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.
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Έν προγενεστέρω φύλλω έγραψα 
περί .Ιηχιβιύιν. δεικνύων ότι οΰτω 
πρεπει νζ λέγωνται τά κοινώς oyi'- 
ρίγτραις ονομαζόμενα άγγεία. ’ΤΙδη 
πρόκειται περί τών ληκύθων καί 
τοϋτο ΐνα γίνα, γνωστόν καί δια- 
οοθή οιά τών φίλων άναγνωστών 
τοϋ μαθητικού τούτου περιοδικού 
το άληθές. το γνήσιον όνομα αγ
γείων συχνότατα άπαντώντων, αγ

γείων τά δποϊα πάντες βλέπομεν είτε έν ταις 
προθήκαις τών άρχαιοπωλών, είτε ώς κόσμημα 
ιδιωτικών αιθουσών, είτε έν χερσί μικροπωλητών 
αρχαιοτήτων, είτε καί

Τά άγγεία ταϋτα κοινώς όνομζζουσ: ύαχρυρ- 
αύτών, ιδίως τοϋ τών 

ύ τόπου της εύρέσεως. τών τάφων, 
ήν μουσικήν 

τοσαύτην καί αί .Ιήχνθοι πρό; τήν 
ήν κοινώς πιστεύονται παρεσκευα- 

είναι άγγεία άνευρισκόμ.ενα 
ζοοις. όπως τά πλείστα τών άλλων 

ποτελουσι τον κυριώτερον οιζκοσμ.ον 
ι.. ----------- -’-•'γ' ούδέποτε έχρη-

τών δακρύων τών 
ποθανόντος. Δι ’ ον 

ο έν τοΐς

οι

ρδα, έκ τε τού σ; 
χειλεων. και του cv^vcwj,

Οσην όμω; σχεσιν έ’χουσι προς- 
τά .li/xiffta, 
χρήσιν 
σμέναι. Αί λήκυθοι 
έν τοΐς 
αγγείων. ά· 
τών άρχαίων κτερισμζτων, άλλ, 
σίμευσαν πρός περισυλλογήν 
θρηνούντων συγγενών τοϋ ά 
λόγον πάντα τά λοιπά αγγεία έτίθεν 
τάφοις. είτε ώ; προσφιλή τού άποθανόντος αντι
κείμενα. είτε <·>; ζνζμ.νησι; έκ μ.έρους τών απο
λειπόμενων, είτε οι οίονδήποτε άλλον λόγον, 
δια τον αύτον καί αί λήκυθο·, έκόσμουν τούς 
παλαιούς.

Λί λήκυθοι είναι άγγεία σχήματος άρκετά λα
γαρού καί έπιχάριτος, κομψότατα, συνήθως ά- 
παρτιζόμενα έκ σώματος κυλινδρικού, λαιμού 
ύψηλού. χειλεών χωνοειδών, μια: λαβή; καί βζ- 
σεως ταπεινής. Λί παλαιότεραι φέρουσιν έπί 
έδαφους φέροντο; τό χρώμα τής ύλης, έξ ής τό 
άγγεϊον, έρυθροϋ. ή κιρροϋ χρώματος μελανός, 
παραστάσεις είκονιζούσας μυθολογικής σκηνζς. 
ζθλόν τινα τοϋ Ήρακλίους. τόν Ηησέα μετά 
τοϋ Μινωταύρου, ίππηλζτας. άρματηλζτα; κτλ. 
Οί καλοί χρόνοι τής τέχνη: προήγαγον είς μέ
σον τάς Άτιιχονργας καλούμενα; ληκύθους, 
άγγεία όμοιου σχήματος, άλλά διάφορά τό μέ
γεθος. έξικνούμενα είς ύψος μέτρου κζί πλέον 
πολλάκις. Αί Άττικουργεϊ: δίακρίνοντζι τών 
λοιπών έκ του χρώματος του σώματος αύτών,τό 
σώμα αύτών δηλ. είναι άληλιμμένον λεπτοτζτω 
στρώματι γύψου μετά, γανώσεω: λαμπρά:, φε -

ρουσι σ’ έπί τή; έπαλοιφής ταύτης παραστάσεις 
σχετικά; πρός τήν χρήσιν, δι’ ήν προωρίζοντο, 
νεκρικά; δηλ. παραστάσεις, ήτοι τόν Χάρωνα 
έν τφ πορθμείω άναμένοντα ψυχήν τινα, παρά 
τήν ακτήν ίσταμένην ή τάφον πρός ον προσέρ
χονται συγγενείς τοϋ άποθανόντος μετά τών κτε- 
ρισματων κ. τ. τ.

Άλλου είδους λήκυθοι είναι αί ζνευ ιδιαιτέρα; 
βζσεω;. αί έχουσαι τό σώμα 
έξωγκωμένον, αί φουσκόκοιλοι. 
Λύται έ’χουσι χρώμα μέλαν 
μετά έξοχου γανώσεω;. φέ- 
ρουσι δε εικόνας χρώματος 
έρυθροϋ, είκονιζούσας παίδα; 
παίζοντας διάφορα παίγνια, 
συνήθως τό τοϋ τροχού, ή ά- 
σχολουμένου; είς έργα τινά. 
οίον την αγγειοπλαστικήν. 
Πολλάκις φέρουσιν εικόνα 
πτηνού τίνος, ή κεφαλήν γυ
ναίκας.

Καθ' όσον προέβαινον οί χρόνοι ή λήκυθο: 
άπέβαλλε τό άρχικόν αύτή; ώραΐον σχήμα καί 
έπί τέλους κατήντησε σχεδόν άγνώριστος άπο- 
βαλοϋσα. τήν λαβήν, τήν βζσιν καί συσταλεϊσα 
πολύ τό σώμα, καταντήσασα δέ είς άτρακτοει- 
δές έπίμηκες άγγεϊον ονομάζονται δέ ύπό των 
κοινών άρχαιοκαπήλων διά τοϋτο άόρήχηα. 
Ί'έρουσι δέ αί τοϋ σχήματος τούτου λήκυθοι τό 
φυσικόν τής ύλης χρώμα, κιρρόν ή φαιόν, δπότε 
φέρει ένίοτε καί δύο ζώνας λεύκάς περί τό σώμα. 
Είναι σέ τά άγγεία ταϋτα δύο ειδών, ή δηλ. συνί- 
στανται έκ σωλήνος 

._ ....... καί στενούμενο; 
ζκρον. Τοιαϋτα άνευρίσκονται έν 
έν τοί; τάφοις, τοιαϋτα δ' άνεϋ-

κυλινδρικού άρκετά 
έπιμήκους άπολήγον- 
τος είς σώμα σφαιρι
κόν σχεδόν ή είναι έντε- 
λώ; άτρακτοειδή, σω- 
λην δηλ. κυλινδρικώς 
έξογκούμενο; περί τό μέσον 
προ; τό κάτω : 
μεγάλη πληθυϊ έν τ.·., . -Αγυνς, 
ρον, ώ; έγραψα ήδη έν τώ περί ληκυθίων (κοιν. 
^νριχιζρωκ), ττερί τά ένενήκοντα έν άνασκαφή 
τάφου τινός πρό; β. τοϋ ΓΙε-.ραιώ;.

Οπως λοιπόν τά .ΙηχύΟια ούδεμίαν σχεσιν 
προ; την μουσικήν έ’χουσι (ϊδε ΙΙεριοδ. τών μα
θητών έτους Α’. τόμ. Α'. Άριθ. 4 σελ. 59 — 
60), οΰτω καί τά κζλλιστα τών αγγείων, αί 
λήκυθοι, μόνην σχεσιν πρός τά δάκρυα καί τάς 

θλίψεις καί τούς στόνους έ’χουσι τό ότι άνευρί
σκονται έν τοΐς τάφοις, ουδόλως όμως ένεκα 
τούτου δύνανται νά όνομάζωνται dasrptippoa. 
Οί άναγνώσται ας διαδώσωσι την ορθήν, την 
εύηχοτατην. τήν Έλληνικωτάτην ονομασίαν τή; 
.Ιηχνθου μανθάνοντε; ζμα καί όσα στοιχειωδώς 
άρμόζουσιν εί; την θέσιν αύτών. Η λεξις προ
έρχεται έκ τοΰ ληκέω ή λακέω. οπερ σημαίνει 
κάμνω κρότον, ήχον, ίσως νοείται ο εν τή λεζει 
αυτή δ ήχος τού καταπίπτοντος κατά σταγόνας 
μεγαλας ύγροϋ ενεκα τού στενού λαιμού του 
άγγείου. κα’ι τότ' έ’χομεν νά άντιπαραβάλωμεν 
έκ τής νεωτέρας γλώσσης λέξιν πεποιημένην την 
xovpxovrm. 'Ονομάζεται δέ οϋτω; έν Σιφνω 
άγγεϊον όπερ ένδοθεν τοϋ κάτω άκρου του λαι
μού έχει διάφραγμα πήλινον φέρον οπζς, ες ων 
έξερχόμενον τό ΰδωρ όταν άνατραπή το άγγεϊον 
άποτελεϊ τόν ήχον έξ ού τό όνομα χοβρχυυηα, 
τών παλαιών ») .Ιήχυθος.

Εν ΓΙειρζιεΐ

,Ιλκ. %. Δραγατςης

ΠΕΡΙ ΦΩΤΙΣΜΟΙ’

Ό φωτισμό: παρά τοΐς άρχαίοι; έτελεϊτο οιά 
παντός είδους καυσίμου ΰλ.η; και κύριοι; οιζ φυ
λών οητινωδων, τούθ’ οπερ καί μ·εχρι νυν μετα
χειρίζονται διάφοροι λαοί εί; ού: τά πνευματικά 
φώτα δέν είσεχώρησαν είσέτι. Επί τών ομηρι
κών χρόνων π. χ. ό φωτισμό; τών οικιών έγίνετο 
διά. ξηρών ξύλων καί δάδων. ώ; μαρτυρεί αυτό; 
ό ”< Ιμηρο; έν Όδυσσείζ Σ. στίχ. 307.

«ΑύτΙκα λαμπτήρα: τρεί: έσταοαν έν μεγάροισιν, 
έφρα «αείνοιεν· περί οέ ίύ>α κάγκανα θήκαν, 
αύα πάκαι, περίκηία, νέου κεκεσσμένα χα/κφ, 
καί οαΐοαο μετέμιογον.»

Λύτη δέ ή μαρτυρία καί άλλα.'. πολλαί άνα- 
φερόμεναι είς τόν < Ιμ.ηρον άποδεικνυουσιν ότι =πι 
των ’Ομηρικών χρόνων ή χρήσι; του ελαίου και 
του κηρού ήτο άγνωστο;, εί; οε του; Ινοου; και 
εί; του: κατοίκου; τή; άνω Ασία;, εί; του; Αι
γυπτίου; καί του; ’Εβραίου; ήτο γνωστή ή χρλ- 
σι;του λύχνου επομένως καί ή χρήσι; του ελαίου. 
Έξ άλλων δέ χωρίων τού < Ιμήρου συμπεραι- 
νου.εν ότι ό φωτισμ.ος των οικιών ετεΛειτο ου υ.ο- 
νον διά των λαμπτήρων άλ.λά και ζπλιο; οιά 
δάδων, ζ; έκράτουν είς τάς //»?»; 7·· θαλ αμη
πόλοι όταν σημαντικόν τι πρόσωπον την νύκτα 
μετέβαινεν άπό τού ένός δωματίου είς το άλλο- 
ο δέ άφθονος καπνός όστις παρήγετο εκ τή; 
καύσεως των δάδων διεχέετο έντο; του σωμα

τίου καί κατεμαύριζεν αύτό, έξ ού καί ή λέ- 
ξις αίθουσα.

Μετά παρέλευσιν δέ πολλών χρόνων άνεκα- 
λύφθη ό λύχνο; όστις καίει διά τή: θρυαλλίδες- 
ύ δέ κηρός είναι πολύ μεταγενέστερος. ΊΙ χρή
σι: αύτού έγένετο έν Αγγλία, μέν τον 13 αιώνα 
μ. X έν Γαλλία δέ τώ 1370 έπί Καρόλου τού 
1'7. Έπί δέ Καρόλου τού Ζ’ έδόθη διαταγή 
νά φωτίζωνται αί πόλεις ζνευ τινό: έξαιρέσεως. 
Έκαστο; δέ πολίτη; ωφειλε μετά την έννζτην 
εσπερινήν ώραν νζ έξαρτζ έξωθεν τή; οικία; του 
του φανόν περιέχοντα λύχνον άνημμένον. Έπί οε 
Λουδοβίκου τού 14ου συνέστη έν Γαλϋ.ιζ έται- 
ρία φανοφόρων, ο'ίτινε; ύπεχρεο’ύντο νά συνοδεύ- 
ωσιν εί; τζ; οδού; τού; πολίτας.

Έν έτει δέ 1750 έπενοήθη ό άντανακ/.αστι- 
κό; καθρεπτη; ον έθετον όπισθεν τών λύχνων πρό; 
φωταγινγησιν των όσιόν καί των πλατειών ή οε 
χρήσι; των λύχνων οιήρκεσε σχεδόν καθ’ όλον 
τόν 18ον αιώνα.

Έν άρχή δέ τού παρόντο; αίώνο; ό Φίλιππος 
Αεβών οιά διαφόρων πειραμάτων άπέοειξεν ότι 
ήδυνζντο αί πόλεις νά. φωταγωγώνται διά τίνος 
άερίου έξαγομένου έκ τών γαιανθράκων άλ,λ ’ έν 
τώ μέσω τών έργασιών του έδολοφονήθη χωρίς 
νά ϊοη πρζγματοποιουμένα; έν τή πάτριοι αύτοϋ 
τάς σκέψεις ζ; αύτό: από τής νεανικής ήλικίας 
συνέλζβεν. Έν έτει 1805 έγένετο χρήσι; τού 
φωταερίου έν Βιρμιγχάμη, μετά 5 δέ έτη είσή- 
χθη ή χρήσι; αύτού καί έν Λονδίνω. Έν έτει 
δέ 1 Ν 1 7 έφωτζγωγήθησαν κα’ι οί Παρίσιοι, ένθα 
έγενοντο τζ πρώτα πειράματα τή; άνακαλύψεω; 
του Φιλίππου Λεβών. Μετά δέ την άνακζλυψιν 
του φωταερίου πζντε; ένόμισαν ότι ό φιοτισμο; 
των πόλεων έξέφρασε τήν τελευταίαν αύτού λέ
ξιν, καί όμως άποδεικνύεται τρανώ; οτι ό φωτι
σμό; δια του φωταερίου κατά πο/.λά μειονεκτεί 
ιό; πρό; τόν δι' ηλεκτρισμού φωτισμόν.

Πρώτον ό διά. τοϋ φωταερίου φωτισμό; (gaz) 
είναι πολύ δαπανηρό:, δεύτερον εί; τά; μεγάλα; 
πόλοι; ένθα καιονται πού.λζ φώτα καί έπί πολ- 
λά; ώρα; φθείρεται μεγάλη ποσότη; τού οξυγό
νου του άτμοσφαιρικου άέρος. αυξάνει δέ τό άν- 
θοακικόν όξυ όπερ ολέθριον εί; την ύγείαν, το οε 
ηλεκτρικόν φω; έπειδή καίει καί έντο; τού κενού, 
ούτε όξυγόνον του ατμοσφαιρικού ά.έρο; ζατανα- 
λίσκει, ούτε ανθρακικόν οξύ παράγει. Έκ 
τών άνω λοιπόν έζτεθόντων βλέπει έκαστο; οτι 
ή πρόοδο; του φωτισμού έγένετο κατ’ εύθύν λό
γον πρό; τήν πρόοδον του φωτισμού τοϋ ανθρω
πίνου πνεύματος.

Α. ΚοκετΛΝΤίΝίΔΗε:
4>

σ



196 BtowOiKOV τών Μαθητών

Η ΚΛΙΜΑΞ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
(Διηγημα χωρικόν)

Τί νέα έχομεν, μπάρμπα Γεώργη :
— Τρομερά παιδί μου. Μή τά ’ρωτάς τίτρά

βηξα. Μέ ’βοήθησε ό Θεός καί ξεγλύτωσα άπό 
τά νύχια τους. "Α’ι, κάποιο καλό ν:/·/. καμωμένο.

— Μά τί έπαθες ; τί σου συνέβη :
— Χθες τό βράδυ, παιδί μου, πήγα κοντά ’σέ 

’κείνον ’κεϊ τόν βαθειόν τόν λόγγο,πού καί την ή- 
μέρα σκιαζει Καί ’ξαφνικό ποΰ μ’ ήρθε. ΙΙετζ- 
ζονται μονομιάς ένας—δύο — τρεις — σαράντα 
λύκοι καί μέ κυνηγούν.

— Σαράντα λύκοι ;! καί πώς ’μπόρεσες νά 
τούς μέτρησης όλους. μπάρμπα Γεώργη, καί νά 
ξερής ότι ήσαν σαράντα, οΰτε ’λιγώτεροι οΰτε 
περισσότεροι ; Σαράντα λύκοι ! Χμ.

— Μά οχι καί τόσοι, άλλά καμμιά τριαντα- 
πενταριά θά ήσαν.

— Μά, μπάρμπα, ’σέ ’κείνη ’κεϊ την ταραχή 
πού ’χες τον νούν σου.νά τούς μετράς ή νά κυτ- 
τάζης τί θά κάμουν ;

— Τό δεύτερο βέβαια. Διότι τριζντα λύκοι 
δέν είναι παίξε—γέλασε. Καί κάτι άγριόλυκοι. 
Πού ζν ήταν άλλος θά τάχανε.

— Άλλ’ ’γώ έχω ακουστά πώς τόσοι πολ
λοί δέν πάνε μαζί ποτέ, ’σάν σ’ εκστρατείαν, 
γιατί δέν βρίσκουν τροφή καί τρώγονται μονάχοι 
τους.

— Τί τά θέλεις, παιδί μου,στην άρχη ’νόμισα 
πως ήταν λίγοι καί τούς μετρούσα ώς τούς . . . 
δέν ενθυμούμαι καλά, άλλά ώς τούς είκοσι.πζνω 
κάτω· άλλά κατόπιν μού’πιάσθη ή φωνή καί δέν 
μπορούσα νά λέγω είκοσι ένας—είκοσι δύο ....

— Πάει καλζ. Μά πώς ερχόντουσαν. Ενας 
— ένας.στή γραμμή ή απλωμένοι δεξιά καί άρι- 
στερά.

— Ό δρόμος είναι στενό: καί ήρχοντο ό ένας 
’πίσω άπο τόν άλλον.

— "Αμ τότε πώς μπορούσες νά ίδής τούς πι
σινούς πού τούς σκέπαζαν οί μπροσθινοί:

— Γαμπρό μέ μάτια θέλεις τώρα. "Εστω νά 
ήσαν καί 15 :

— Σωστοί I 5 :
— Χμ, [απορεί καί 1(1.
— Μά λένε πώ: ένα: λύκο: κάνει αντάρα γιά 

10.
— Τότε θά ήτον ένας.
— Στή ψυχή σου τόν είδες μέ τά μάτια σου ;
— "Οχι, παιδί μου. τήν άρβαλαν [θόρυβον) 

ήκουσα καί τό ’κοψα λάσπη.

ΙΙαχάβ

♦ &

0 ΑΓΓΡΤΗΣ

Κατά τήν εσπέραν κυριακής τίνος, ταξεΐδιώ- 
της τις πλουσίως ένδεδυμένος είσηλθεν εις τι 
ν.έγα πανδοχεΐον τού χωρίου καί έζήτησεν ώς 
γεύμα όρνιθα οπτήν καί φιάλην έκ τού καλλί- 
στου οίνου.

Άλλ’ αίφνης έξέβαλε κραυγάς καί έστέναζε, 
προκαλώ·/ τόν οίκτον τών παρευρισκομένων συ ■ 
σφίξας δέ στερεώς τήν σιαγόνα του διά ρινομζκ- 
τρου λευκού, ειπεν ότι τώ έπανήλθεν ή οδονταλ
γία, έξ ής ύπέφερεν άπό δέκα πέντε ήμερων. 
1 Ιάντες οί χωρικοί οί ευρισκόμενοι έν τή αιθούση 
τού πανδοχείου έ'βλεπον τόν ξένον μετά λύπη: 
οΰτω πονούντα.

Μετά τινας στιγμάς είσηλθεν αγύρτης τις καί 
έκάθησεν έπί τίνος σκίμποδος ζητήσας ποτήρι:·/ 
οίνου. "Οτε δέ ήκουσε τήν αιτίαν τών στεναγμών 
τού ξένου τώ είπε :

« Έγώ δύναμαι μά τήν αλήθειαν, έντός στι
γμής νά σάς άπαλλζξω τών πόνων».

Καί λέγων τάς λέξεις ταύτας, έξήγαγεν εκ 
τίνος κιβωτίου,όπερ έφερε, χάρτην χρυσοΰν δεδι- 
πλωμένεν έπιμελώς.

«Λάβετε, καλέ μου κύριε, τήν κόνιν αυτήν, 
βρέξατε τό ζκρον τού δακτύλου σας, κατόπιν 
βυθίσατε τον δάκτυλον έν τή λευκή ταύτη κόνει 
καί τρίψατε διά ταύτης τόν πονούντα όδόντα».

Ό άγνωστος έπραξεν ό,τι ό ψευδίατρος τώ 
διέταξε, καί σχεδόν ταύτοχρόνως ανέκραξε :

«Ευτυχής έγώ! τή άληθείζ, δ πόνος παρήλ- 
θεν ώς νά τον άφήρπασεν δ άνεμος.»

"Εδωκε πζραυτα. είς τόν ψευδίατρ:·/ νόμισμα 
πεντζδραχμον καί προσεκάλεσεν αύτόν νά μοι- 
ράσωσιν τό γεύμα του.

Οί παρεστώτες χωρικοί, οΐτινες μετ’ έκπλή- 
ξεως είδον τό συμβάν, παρεκάλουν τόν άγύρτην 
νά τοΐς πώληση κόνιν, προσφέροντες άδράν τι
μήν. Έντος ολίγης ώρας δέ έπώλησεν εκατόν 
φακέλλους περιέχοντας κόνιν, προς πεντήκοντα 
λεπτά έκαστον. Έάν τις λοιπον έπόνει έν τώ 
χωρίω έδιδε·/ έκ τής θαυμασίας ταύτης κόνεως, 
ήτις ούδέν άποτέλεσμα έφερε.

Μετά χρόνον δέ οί αγαθοί χωρικοί άνεκάλυ- 
ψαν τήν συνεννόησιν τών δύο αγυρτών. Ή 
λευκή κόνις ήτο κιμωλία γή τετριμμένη.

Μετά παρέλευσιν όμως χρόνου οί δύο άγύρται 
έτιμωρήθησαν ύπό τού Δικαστηρίου ώς ένοχοι 
πολλών παρου.οίων πράξεων.

Χριστόφυρυς Χμ.10.

(ίεοεύ;)

-

Ο ΔΕΚΑΙΙΕΝΤΑΕΤΙΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
[Συνέχεια ίδε τεύχος ι6', σελίδα 184]

ΚΕΦ Λ. ΛΑΙΟΝ ΙΓ' 
Γή! Γή!

Έν τούτοι:, ή πεποίθησις αΰτη, ή όποια έπλή- 
ρου τήν καρδίαν τού Χτίκ-Σάντ. ε'μελλεν έν μέ- 
ρει νά δικαιολογηθή.

'Γήν έπαύριον, 97 Μαρτίου, ή στήλη τού ύ- 
δραργύρου ύψώθη έν τώ σωλήνι τού βαρομέτρου. 
Αί πτώσεις καί άναβζσεις δέν ήσαν απότομοι, 
ουδέ σημαντικαί. Ή τρικυμία κατεπιπτε- ζν δέ 
ή θάλασσα ήτο υπερβολικός τρικυμιώδης, τούτο 
καθιστά πρόδηλον ότι ό άνεμος έκόπαζε. Δέν ήτο 
άκόμη καιρός νά σκεφθή δ Χτίκ-Σάντ περί άνα- 
πτύξεως ιστίων, διότι καί τό μικρότερο·/ ήδύνατο 
ν’ ζναρπαγή· ήλπιζε·/ όμως έντός 94 ώρών νά 
κατασκευάση μίαν προΓΟΓίόκ. Κατά τήν νύκτα, 
όντως ό άνεμος έχαλαρώθη σημαντικώς. Οί έπι- 
βάται ζνεφζνησαν έπί τού καταστρώματος- δέν 
έκινδύνευον πλέον ν ’ άναρπαγώσιν ύπό τών κυ
μάτων. ΤΙ κ. Βελντόν έγκατέλιπε πρώτη τόν 
θάλαμον όπου ό Χτίκ-Σάντ τήν ήνάγκασε νά 
κλεισθή κατά τήν διάρκειαν τής μεγάλη: ταύ
της τρικυμίας. Ήλθε νά συνομιλήση μετά τού 
δοκίμου, τόν όποιον θέλησις ύπερανθρώπινος κατέ
στησε·/ ικανόν ν’ άντίσχη είς τόσους κόπους. 
Ισχνός, ωχρός, ήλιοκαής, καί ιδίως ένεκα τής 

στερήσεως του ύπνου, τού τόσον άναγκαίου είς την 
ήλικίαν του. ήδύνατο νά άρρωστήση.

Καί όμως όχι ! ή γενναία, φύσις άντεϊχε προς 
πάντα.

— Χτίκ. άγαπητόν [ζου παιδίον.πλοίαρχέ μου! 
τώ λέγει ή κ. Βελντόν, τείνουσα αύτώ την χ/ΐρα..

— Λ ! κυρία Βελντόν, έφώναξεν ό Χτίκ-Σάντ 
[ζειδιών, παρηκούσατε πρός τόν πλοίαρχόν σας! 
Έπα.νήλθετε έπί του καταστρώματος, έγκατε- 
λίπετε τόν θάλαμόν σας παρά τάς . . . παρα
κλήσεις του !

— Μάλιστα, σέ παρήκουσα, άπεκρίθη ή κ.
Βελ.ντόν,άλλ’έγεννήθη είς τήν καρδίαν μου προαί
σθημα τε, οτι θά καταπαύση ή τρικυμία !

— Πράγματι κοπάζει, κ. Βελντόν, άπεκρίθη 
ό δόκιμος,δέν άπατζσθε! τό βαρόμετρο·/ δέν κατέβη 
άπό τής χθες. Ό άνεμος έχαλαρώθη καί δύνα
μαι νά πιστεύσω ότι αί σκληρότεραι δοκιμασία·, 
μας έλ.ηξαν.

— Είθε δ Θεός νά σέ άκούση, Χτίκ! Αχ, 
ύπέφερες πολύ, πτωχόν μου τέκνον ! "Επραξας

— Τό καθήκον μου μόνον, κ. Βελντόν.
— Άλλά τώρα, δύνασαι νά λάβης μικράν 

τινα άνάπαυσιν :
— Άνάπαυσιν! άπήντησεν δ δόκιμος. Δέν 

έχω άνζγκην άναπαύσεως, κ. Βελντόν ! "Εχω 
καλώς, δόξα τώ Θεώ, καί δύναμαι νά έκτελέσω 
τό καθήκόν μου. Μέ ώνομζσατε πλοίαρχον, καί θά 
μένω τοιούτος [^έχρι τής στιγμής, καθ ’ ήν οί 
έπιβάται πάντες τού Πιλγκρϊν θά ώσιν έν άσφα- 
λείζ έν τή, ξηρά.

— Χτίκ, έπανέλαβεν ή κ. Βελντόν, δ σύζυ
γός μου καί έγώ ούδέποτε θά 7-ησμονήσωμεν 
ό,τι επραξας δι’ ήμάς.

— Ό Ηεός επραξε τά πάντα, άπεκρίθη ό δό
κιμος, τά πάντα!

— Τέκνον μου, σοί έπαναλαμβζνω ότι διά 
τής φυσικής καί ηθικής σου καρτερίας έδείχθης 
άνήρ, άξιο: νά κυβερνάς, καί μετ’ολίγον, άφ’οΰ 
συμπληρωθώσιν αί σπουδαί σου — καί ό σύζυγός 
μου δέν θά μέ διαύεύση, — θά γίνης πλοίαρχος 
παρά τώ οϊκω τού Ίωζννου-Γουλιέλμου Βελντόν!

— Έγώ ! . . Έγώ. . . άνέκραξεν δ Χτίκ — 
Σζντ, τού οποίου οί οφθαλμοί έθολώθησαν έκ τών 
δακρύων.

— Χτίκ! άπεκρίθη ή κ. Βελντόν, ήσο μέχρι 
τούδε θετός υιός ήμών, καί τώρα είσαι υιός μας 
δ σωτήρ τής ;ζητρός σου καί τού μικρού σου ά- 
δελφού Ιακώβου ! Άγαπητεμου ’Ριχάρδε*, σέ 
έναγκαλίζομαι διά τόν σύζυγόν μου καί έμέ ! »

Ή γενναία γυνή έπεθύμει νά μή συγκινήται 
πιέζουσα. τόν δόκιμον είς τάς άγκάλας της, άλλ’ 
ή καρδία. της έπλημμύρει ’Αλλά ποια γραφίς 
δύναται νά περιγραφή τάς συγκινήσεις του Χτίκ- 
Σάντ ! Άφού συνελογίζετ: άν εϊχέ τι μεϊζον τής 
ζωής του νά θυσιζση χάριν τών εύεργετών του, 
μετά πόσης χα.ρζ: θά ύφίστατο πάντα κίνδυνον 
καί πάσαν δοκιμασίαν έν τώ μέλλοντι :

Μετά τήν συνδιζλεξιν ταύτην ό Χτίκ-Σάντ 
ήσθζνθη έαυτόν ισχυρότερο·/. Είθε ό άνεμος νά 
γίνη μετριώτερος, ώστε νά μή έπιτρέύη, έλεγε, 
νά θέσω ίστίόν τι, καί δέν ζμφιβζλλω ότι θά 
οδηγήσω τό ΙΙιλγκρίν πρός τινα λιμένα, έν ώ 
θά εΰρωμεν πάντες σωτηρίαν.

Κατά τήν 99, τού άνέμου έλαττωθέντος ολί-

(Ί Το ί/ουα Ντίκ «ίναι ύποχοριστιχόν τον Ριχάρ-
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Χτίζ-Σάντ διενοήθη νά έπαυαθεση τό 

ζαί τόν (ίό.Ι<·ιτα, όπως αύξηση τήν 
τού ΙΙιλγζρίν, άσφαλίσας τήν οιεύ-

γον, ό 
άχάτι.ο>-
·:■/:/-i-t-t-v. 
θυνσίν του.

«Έμ.πρός, <-·ωμζ ! έμ,πρός, φίλοι
ναξεν ούτος, μόλις άναβάς έπί τού 
μ.ατος, ζατά τόν βαθύ·/ ορθρον. Έλ( 
ανάγκην τών βραχιόνων σας !

— Είμεθα έ
τοιμοι, πλοίαρχε 
Σάντ, ζπεζοίθη 
ύ γέρων θωμάς.

— Καθ ’ όλα 
έτοιμοι, προσέθη- 
ζεν ό Ηρακλής. 
Δεν εΐργάσθην 
καθόλου ζατά 
την τρικυμίαν 
ταύτην ζαίήρχι- 
σα νζ σκωρία ζω!
- Έπρεπε 

νά φυσάς μέ τό 
μεγάλου σου στό
μα, λέγει ί> μι
αρός Ίάζωβος. 
Νομίζω ότι έχεις 
ισην μ.ε τον ά
νεμον ουναμιν.

υ.ία ιδέα, 
κωβε !

ε'υαι
Ίζ- 

άπεζρίθη 
δ Χτίζ Σάντ γε- 
/ώυ. Οταν είναι 
νηνεμία, νά ου- 
σζ ό 'Ηρακλής 
είς τά ιστία !ζ ιστία !

- Εΐ: τ
οιαταγζς σου, 
κύριε Χτίζ ! ά-•
πεζρίθη δ γεν
ναίος μαύρος ' 
έςογζωυ τά: πα
ρειά: του ώς γι
γάντωσης βορράς.

— Τώρα, φίλοι 
θ' άρχίσωμεν νά 
άζατίου.
την καταιγίδα, 
άλλά πρό........,.

— θά γίυη !

θολομαίου ζαί βοήθει αύτόν είς τήν κυβέρνησιν.» 
Έάν ό μικρό: ’Ιάκωβος ήτο ύπερήφανο: νά 

είναι βοηθός οίακιστής τού ΙΙιλγζρίν, είναι περιτ
τόν νά εϊπωυ.εν ενταύθα.

«Ήδη, έπί τό έργου. έπανέλαβεν δ Ντίκ— 
Σάντ ζαί. όσον τό '

Οί μαύροι 
χισαν τήν εργασίαν ταύτην.

δυνατόν, νά. μή εκτιθέμεθα»’ 
ι, οδηγούμενοι ύπό τ

Ί

έπανελθώυ είς 
την του θόσιν, 
οίκιαστην τού 

κυμάτων, 
εύνόητος είς όσους
τά. πράγματα τής 

ά νέφη 
αύτής ταχύτητος, άλλ

των 
είναι

ότι θά έβλεπε γήν μετά έπτζ ήμερα: ζαί κατέ
στησε ζοινωνόν τής γνώμης ταύτης ζαί τήν ζ. 
Βενλτόν, δείξας συγχρόνως αύτή ζαί τήν πιθανήν 
θέσιν τού πλοίου έν τώ -iy.z-.-t..

«Αϊ ζαλζ ! εις ποιον σημεΐον 
άφιχθώμεν, άγαπ-ητέ μου Ι’γ 
αύτη.

την πρω- 
όν βοηθόν

Δέν ήτο πλέον έρμαιο·/ 
καλώς. ΊΙ χαρά του 

έχουσι πως έξοιζειωθή 
θαλάσσης.

τρεχου άκόμη μετά 
άφινον μεταξύ των

τό πηδάλιου, έπανέλαβε 
ζφ’ ού ηύχαρίστησε 
11ιλγκρίν.

Επλεε
άζτής θ’ 
ήρώτησεν

-«λ
Τήν επαύριον, 

τή 
μεγάλα κενά,διά. 
των όποιων αί 
άκτϊνες· 
έρρί: 
τής 
τών

του δοκίμου, ήρ- 
ο νζ έυδύσωσι τήν 

κεραίαν τού άζα
τίου ιστού παρεί
χε·/ είς τόν θω
μά·/ ζαί τούς συν
τρόφους του δυσ- 
ζολίας τινζς . 
'Έπρεπε νά ύψώ- 
σωσι πρώτον τό 
ίστίον διά τής 
τροχαλίας ζ’ έ
πειτα νά θέσωσιν 
αύτό έπί τής ζε
ραίας.

Έν τούτοις ό 
Χτίζ-Σάντ διέ
ταξε τόσον κα
λώς ζαίήζούσθη 
ύπο τώυ υ.αύρων 
τόσον καλώς ώς- 
τε, μετά μιάς 
ώρας εργασίαν, 
τό ίστίον ήτο έπί 
τής κεραίας, ή 
κεραία ήτο έν τή 
θέσειτης ζαίό δό
λων είχε τεθή όι- 
σειροβπροσφυώς. 

Το οέ άκάποί' 
ζαίή άρτεαοΐ'ΐ.·, 
τά δποΐαήδύυαυ- 
το νά πτυχ&ώσι 
πρό τής τρικυ
μίας. άνεπτύ- 
χθησα.υ ζζόπως, 
παρά τον βίαιου 

άνεμον.
τήν δεζζτην πρω- 
μετά τού άζατίου 

εμονίδος. Ό Ντίζ- 
ΓΓ...Γ... νά θέσ-fi ζαί άλλα 

ιστία,καθ' όσον τά ήδη τεθέντα τώ έξησφζλιζου, 
έάν δ άνεμος δέν ήλαττούτο, ταχύτητα τούλζ- 
χιστον 
ώρας 
όπως

«Ντίχ, αγαπητόν μου τέχνον, πλοίαρχέ μου !» εϊπεν ή χ. Βελντόν.

οσον

'Εδώ, ζυρία Βελντόν,

μου έπανέλαβεν ό δόκιμος. 
ϊκόύωμεν τάς κεραίας τού 

οιότι το ζζζτιον ίστίον άνηρπζγη ζατά 
II εργασία αύτη είναι δύσκολος 

ιρέπει νά γίνη.
! άπεκρίθη δ

Δύναμαι νά σάς βοηθήσω : 
Ίάζωβος, πάντοτε πρόθυμος 
σίαν.

— Ναι, Ιάκωβέ μου, άπε; 
γαινε είς τό πηδζλιον μετά. ·.

Άζταίων. 
ηρώτησεν ό μικρό: 
"ρσ: πάσαν έρνα-

Τέλος τήν ήμέραν ταύτην, 
ιυήν ώραν, το ΙΙιλγζρίν έπλεε 

ύ δόλωυος ζαί τής άρτ 
δέν ένόμισε φρόνιμον 

ά ήο
Σάν

•ύτί,
διαζοσίων αιλίων άνά είκοσι τέσσαοας 
, Β,Λ — . .V ' ·------- Γ,_. _£.,σσ,_..ζ _ζ..υ_γ, 

την Αμεριζανιζην ζζτην εντός
ζαι οεν τω εχρειζζετ 
άντιζρύστ, 

δέκα ημερών.
< * 50ΖΙ'Ζ5£

τοϋήλίου 
ουτο μέχρι 
έπιφανείας 

ύοζτων.
1‘πο τών ά- 

ζτίνων τούτων 
ένίοτε έλούετο 
ζαί τόΙΙιλγζρίν. 
I Ιόσου ώραϊον 
ζαί πόσον πα- 
ρήγορον τό ζωο
γόνο·/ τούτο φως! 
Ενίοτε, έξετεί- 
νετο εμπροσθευ 
μαζρά μάζα ύ- 
σρατμώυ, οϊτινες 
έτρεχον πρός ά- 
νατολζς, έπειτα 
πζρήρχοντο ζαί 
άπώλλυντο,άλλ' 
ό ζαιρός ζποζα- 
θιστατο εδραίος.

• ·ί χαύΐχται
f·- 

-<■>; άερισθή τό 
έσωτεριζόν τού 
πλοίου. ’Αήρ ύ- 
γιεινός είσήλθεν 
είς το κύτος, είς 
το srfuuvxisvcix- 
[Χ5ρισ[Λζ.κ; τού; 
θαλάμους τών 
ναυτών. 'Έθεσαν 
προς ςήρανσιυ τά 
ύγρά ιστία, τά 
έπί τού 
πλύνθη. Ό Χτίζ 
του νά είσέλθη εί 
άπζσχολή 
θεισώυ καθ 
θά ε!χεν εί:

«Είς ποιον σημείο» τής άκτή; Οά προσορμισΟώμεν;»

εζρίθη ό δόζιμος 
δειζνύων τηνμα- 
ζράν σειράν ■ 
άζτών τών 
τεινομένων 
τό Περού μί 
τής Χιλής, 
μαιβεβαιότα. 
Ίδούή νήσος 
I Ιζσχα, ήν αφή
σαμε·/ προς 
τολζς,ζαί, 
τήν
τού άνεμου,

όποια ήσαν συυεσωρευμέυα. 
καταστρώματος. Το κατάστρωμα έ- 

Σάντ δέν έπεθύμει το πλοΐόν 
λιμένα άζζθαρτον.

ούς ναύτας του 
έζζστην διά 
καλήν ζατζστασιν

"Αν ζαί ό δόζιυ.
το δρομόμετρου 
ύπολογίζη τήν ταχύτητα · 
αύλαζωμζτων αυτου. Δέν

Χωρίς νζ 
ολίγων <όρ<·)ν οιατε- 

ήν εργασίαν ταύτην, 
•ό πλοίο·/.

ς δέν ήδύνατο πλέον νά ρίπτη 
ειχεν άρζούντως συνηθισ-η νά 

~λοίου τίνος έζ τών 
ζμ.φέβαλλε λοιπον

ανα- 
ζατά 

διεύθυνσιν 
ος- 

τιςδιεμεινε στα
θερός, συμπεραί
νω ότι θά έπα- 
νίδωμεν την γήν 
πρό: άνατολζς. 
Οί όου.ητηοιοι 
/.vxivi; είσίν ιύ- 
ζριθμοι έπί τής 
άζτής ταύτης, 
άλλά δέν δύνα
μαι νά σας ειπω 
άζριβώς έπίτού 

παρόντος είςποί- 
ον άζριβώς θά 
προσορμισθώσιν.

— Αϊ ζαλζ. 
Χτίζ. όστις ζαί 
ζν είναι δ λιμην 
ήυ.ων. καλώ: νζ 

έλ.θν, !
—Ναι, κυρία 

Βελντόν.ζαί σείς 
θά εύρητε έζει 

τανελθητε ταχέως είς 
11 άτμοπλοιζη Έται 

κζλλιστα ώργανισμένην συγ- 
άκτάς ταύτας. Τά άτμό- 

ά ζυριώτερα τής άζτής 
,ν νά μ.εταβήτε δι'

βεβαίως τά μέσα νά έ· 
τον Αγιον Φραγκίσκον, 
ρία. τοΰΕίρηνιζού έχε 
κοινωνίαν ζατά τά 
πλοιζ της έγγίζουσίν ε 
σημεία, ζαί είναι εύζολώτατο· 
αύτών είς την Καλλιφοονίαν.

— Δέν σκέπτεσαι νά. έπαναφέρχ,ς το ΙΙιλγζρίν 
είς τον Αγιον Φραγκίσκον : ήρώτγ,σεν ή ζυρία 
Βελντόν.

— Μζλιστα, άφού σάς επιβιβάσω έπί τίνος
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άτμοπλοίου, κυρία Βελντόν. Έάν δυνηθώμεν νά 
προμηθευθώμεν ένα αξιωματικόν καί ναύτας. Οά 
έκφορτώσωμεν εΐ; τό Βαλπαραιζό, όπως Οά ε”κα- 
μνε καί δ πλοίαρχος "Ιλ. Κατόπιν Οά έπανέλθω- 
μεν είς τόν δρμητήριον λιμένα τοΰ πλοίου. Άλλά 
τότε Οά χρονοτριβήσωμεν έπί πολύ, καί, ζν καί 
λυπούμαι νάχωρισθώ ύμών . . .

— Καλά, Ντίκ, άπεκρίθη ή κ. Βελντόν. Θά 
ίδωμεν αργότερα τί Οά κάμωμεν.— Είπε μου, 
φοβείσαι τούς κινδύνους οΰς παρουσιάζει ή εμφά
νισες της ξηράς;

— Πράγματι, παρέχουσι φόβους, άπεκρίθη δ 
δόκιμος, άλλά πάντοτε ελπίζω νά συναντήσωμεν 
πλοϊόν τι έπί τών παραλίων τούτων. Έάν συναν
τήσωμεν, έστω και εν, θά έλθωμεν είς συγκοι
νωνίαν μετ’ αύτοϋ, Οά μάς δώση πληροφορίας 
ακριβείς περί της Οέσεως τοΰ πλοίου, αϊτινες θά 
διευκολΰνωσι πολύ ήμάς.

— Δέν ύπάρχουσιν έδώ πλοηγοί, ύπηρετοΰντες 
έν τή άκτή ταύτη: ήρώτησεν ή κ. Βελντόν.

— Άφεύκτως Οά εΰρωμεν, άπεκρίθη δ Ντίκ- 
Σάντ, άλλά πολύ πλησιέστερον πρός τήν γήν. 
Πρέπει λοιπόν νά προσπαθώμεν νά πλησιάζωμεν 
αύτήν.

— Καί έάν δέν συναντήσωμεν πλοηγούς; . .. 
ήρώτησεν ή κ. Βελντόν, ήτις ήρώτα διά νά γνώ
ριζα) πώς δ νεαρός δόκιμος θ' άντεπεξήρχετο κατά 
τών ένδεχου.ένων κινδύνων.

— Έν τη περιπτώσει ταύτη, κ. Βελντόν, 
αν δ καιρός διατηρηθή διαυγής καί δ άνεμος 
μέτριος, θά προσπαθήσω νά πλησιάσω τήν ξηράν 
καί νά ευρώ καταφύγιου. άν όμως δ άνεμος γίνη 
ισχυρότερος, τότε . . .

— Τότε ; . . . τί Οά κάμης, Ντίκ ;
—Τότε, άπεκρίθη δ Ντίκ-Σάντ, άν άπαξ έξ- 

οκείλη τό ΙΙιλγκρίν, θά ήναι πολύ δύσκολον νά. 
άνυφωΟή, ώ; εύρίσκεται νΰν!

— Τί θά κάμη,ς λοιπόν ; έπανέλαβεν ή κ. 
Βελντόν.

— Θ ’ άναγκασθώ νά ρυμουλκήσω τό πλοϊόν 
μου εις την ςηράν, άπεκρίθη δ δόκιμος, τοΰ Οποί
ου τό μέτωπον έρρυτιδώθη έπί στιγμήν, Λ ! Οά 
είναι τούτο σκληρά τύχη,καί δ θεό: μή δότω νά 
φθάσωμεν έως έκεΐ ! Άλλά, σας τό έπαναλαμ- 
βάνω, κ. Βελντόν, ή οψις τοΰ ουρανού είναι ευ
σταθής, καί είναι αδύνατον νά μή συναντήσωμεν 
πλοϊόν τι ή πλοηγόν. Λοιπόν, έλπίς Έχομεν 
τήν πρώραν πρός τήν γήν, ήν Οά ίδωμεν έντός 
όλίγου ! »

Ναί, νά έξωκείλη τό πλοϊον. είναι ή έσχατη 
άπόφασις, προς ήν δ γενναιότερος ναυτικό: δέν 
προβαίνει άνευ τρόμου ! Ό Ντίκ-Σάντ δέν ήθε
λε νά προίδη τήν περίπτωσιν ταύτην, διότι είχε 
έλπίδας τινάς νά την άποφύγη.

Κατά τινας ήμέρας, δ καιρός ήρχισε νά τρέ- 
πηται έπί τά. χείρω,οπερ ανησύχησε τόν δόκιμον. 

Ό άνεμος έγίγνετο Ισχυρότερος. Έάν τό βαρό- 
μετρον άνήρχετο άκόμη κατά δύο άριθμ,ούς ήδύ- 
νατό τις νά πιστεύση ότι»/ πρυμιέ 9ά εγίνετο 
πρώρα τουτέστιν δ ανατολικός άνεμο; δυτικό;.

Νέα άδημονία διά τόν Ντίκ-Σάντ. Τί θά 
έγΐνετο έχων καί τόν άνεμον έναντίον. Νά τρέχη 
πλαγίω; ; Άλλά ποΐαι νέαι αργοπορία» καί 
ποιο; κίνδυνος άφ’ ού θά έρρίπτετο εις τό πέλα
γος πάλιν !

Οί φόβοι ούτοι δέν έπραγματοποιήθησαν εύτυ- 
χώς. Ό άνεμος, άφοΰ έλαβε διαφόρους τάσεις 
κατά τινα; ήμερα;, πνέων δτέ μέν πρό; βορράν, 
δτε οέ προ; νότον, άποκατεσταθη πλέον ώρισμέ- 
νως ανατολικός. Άλλ ’ ήτο πάντοτε ισχυρός καί 
έπίεζε πολύ τού; ιστούς.

Ήτο 5 Απριλίου. Οΰτω δύο μήνες καί πλέον 
παρήλθον άφ’ ής τό ΙΙιλγκρίν άφήκε τήν Νέαν 
Ζηλανδίαν. Κατά είκοσιν ήμέρας άνεμος έναν- 
τίος καί μικραί νηνεμίαι έπεβράδυνον τήν πο
ρείαν του. Ακολούθως εύρέθη εις εΰνους περι
πτώσεις νά ε"λθη ταχέως πρό; τήν ξηράν. Ή 
ταχύτη; αύτού ήτο πολύ καλή κατά τήν τρικυ
μίαν. Ό Ντίκ-Σάντ ύπελόγιζε κατά μέσον όρον 
τουλάχιστον 200 μιλιά καθ’ ήμέραν. Πώς 
λοιπόν δέν είδον άκόμ.η τήν γήν ; "Εφευγε·/ αΰτη 
πρό τού ΙΙιλγκρίν.Τό πρόβλημα τούτο ήτο έντε- 
λώς άνεξήγητον.

Καί, έν τούτοι:, ούδεμία γή έφάνη, άν καί 
ταντοτε είς τών μαύρων έφρούρει έπι τών διζύ- 
ρων. Πολλάκις άνέβαινεν αύτός δ Ντίκ-Σάντ. 

εΐ; τούς οφθαλμούς 
>ίν τινα τών όρέων. 

"Ανδεων είναι πολύ ύψηλή. 
το βλέμμα πρό; τήν ζώνην 

άνακαλύύη σημεΐον τι αύτών 
ύδρζτμών του δρίζοντος.

καί οί σύντροφοί του 
οντε; οτι βλέπουσι γήν, βλέ- 

ύ; σχημάτων άλλοκότων. Πολ- 
.ιϊοι ζνδρες ήριζον περί τούτου· 

ινον χρόνον, έγελων βλέ

έντε-

11.ΛΛΛΛ.- άνέβαινεν αύτι 
Έκεΐ, τό τηλεσκόπιο·/ έχων ι 
έζήτει νά κνακαλύψη κάτοψ1.·.

Ή άλυσις τών 
Έρριπτε λοιπόν 
τών νεφών όπως 
άναδυον διατών .......(..

Πολλακις δ Θωμάς 
ήπ ζτήθησαν νομίζοντε; 
ποντες ύδρατμ.ού: 
λακις οί γενναίοι 
άλλά, μετά τινον χρόνον, έγελων βλέποντε; την 
οπτικήν των άπάτην. Ή νομιζομένη γή μετήλ- 
λασσε θέσεις, σχήματα καί έπί τέλους έξηλεί- 
φετο δλοτελώς.

Τήν G ’Απριλίου, δέν ύπηρχε πλέον αμφι
βολία.

Ήτο έννάτηπρωινή ώρα.Ό Ντίκ-Σάντ άνήλ- 
θεν έπί τών διζύγων.

Τήν στιγμήν ταύτην διελύοντο τά σκότη ύπό 
τάς άκτϊνας τοΰ ήλιου καί δ δρίζων έφωτίσθη 
άρκούντως.

Έκ τού στόματος τοΰ Ντίκ-Σάντ έξέφυγε 
τέλος ή φωνή :

«Γή ! γη έμπροσθεν μας !»
Είς την φωνήν ταύτην πάντες προσέτρεξαν εις 

την γέφυραν, δ μικρός Ιάκωβος, περίεργος, όπως 

είναι πάντες οί συνομήλικέ: του, ή κ. Βελντόν, 
τής όποιας τά βάσανα, θά. τελειώσωσι μετά τής 
είς τήν ξηράν άποβιβάσεως, δ Σύμ καί οϊ σύν
τροφοι του, οί όποιοι εμελλον νά θέσωσι πόδα έπί 
τοΰ Αμερικανικού έδάφους, καί αύτος δ κύρ-Βε- 

όστις ήλπιζε νά συλλέξη άκόμη μίαν 
εΐσέτι.

δ Μαύρος ούδαμοΰ έφάνη. Εκαστος 
ι οπερ δ

άντειχεν

νεοικτος,
πλουσίαν συλλογήν εντόμων άγνώστων ε

Μόνος 
τότε ειδεν 
Ντίκ-Σά 
ϊδει, οί μέν πολύ 
εύδιακρίτως οί οε 
μέ 
μου:

Έν τώ αέαω τών σκοπέλων ή Οχ/χστα ητο άκόση ι/.χ·<ΐωοης.

νατό 
τόσον 
συ,ένο: 
ζή 
τα;
σης 
καί 
ώραν 
νά 
ότι δένή: 
Εΐ;

- -» 
τούς οφθαλ- 
ςτήςπίστεως. 

Άλλά δέν ήδύ- 
---- ο δ δόκιμ.ος δ 

συνειθι- 
.; νά έξετά- 

:ού: δρίζον- 
τής θαλάσ- 
ν’ άπατηθή 
μετά μίαν 
έπρεπενΰλοι 
όμολογώσιν 

ατήθη.
άπόστασιν 

τεσσάρων μιλ- 
λίων προ; άνα- 
τολά; έζωγραφί- 
ζετο παραλία άρ- 
κετά. χαμηλή,ή, 
τούλάχιστον, έ
φαίνετο τοιαυτη. 
Έκορυφοΰντο ό
πισθεν αί ύ- 
ψηλαί σειραϊτών 
’Άνδεων τών ο
ποίων ή τελευ
ταία ζώνη τών 
νεφών δένέπέτρε- 
πε νά βλέπωσι 
τά; κορυφάς.

Τό ΙΙιλγκρίν 
έπλεε κατ’ εύ- 
θεϊαν καί ταχέως πρός τήν παραλίαν εκείνην, ητις 
έπλατύνετοβαθμηδόν εΐ; τόν οφθαλμόν τοΰ παρα- 
τηρητοΰ.Μετά δύο ώρα; άπεϊχε μόνον τέσσαρα μί- 
λια.Τό μέρο; τούτο τή; παραλία; έληγε δια τινο; 
ακρωτηρίου άρκετά υψηλού, οπερ έκοίλου όρμος. 
Άπ’έναντίαςδέπρόςτό νοτιανατολεκόν ή παραλία, 
έξετείνετο ώ; γλώσσα λεπτή γή;. Δένδρα τινά 
έστεφον σειράν βράχων χαμηλών. Λοιπον ούδεμία 
κατοικία, ούδείς λιμήν, ούδέν στόμιον ποταμού, 
όπερ θά ήδύνατο νά χρησιμεύσγ, ώ; καταφύγιο·/ 
πλοίου.

Τό ΙΙιλγκρίν έπλεε κατ’εύθεϊαν πρός τήν 
ζ·')?5'··';

Πρός τά έμπρός έζωγραφίζετο μεγάλη σειρά 
σκοπέλων έπί τοΰ όποιου τά κύματα καταλευκα. 
καί άφρίζοντα έθραύοντο- έ'βλεπον τά κύματα ν' 
άνυψώνται μέχρι του ήμίσεο; ύψους τών βράχων 
καί νά έπανέρχωνται φοβερά πάλιν.

Ό Ντίκ-Σάντ, άφοΰ εξαεινεν άρκετήν ώραν 
πρώραν 

τήν 
έπα- 

ι την 
οπού 
είπη 

τό

εΐ; τήν ·. 
παρατ-ηρών 
παραλίαν, 
νήλθεν εΐ; 
πρύμνην, 
χωρίς νά 
λέξιν έλ.αβε 
πηδάλιο·/.

Ό άνεμο; ηΰ- 
ξανε πάντοτε , 
δ '/.υοπάοιον ά- I Γ
πεϊχε μόνον έν 
μίλιον άπο τή, 
παραλία;,δ Ντίκ 
-Σάντ παρετή- 
ρησε τότε ώ: μι
κρόν κόλπον εί; 
τόν όποιον άπε- 
φζσισε νά 
ορμισθή. 
7ίν , , : 
εΐ; αυτόν ε

άλλά 
νά οθάση

νά διέλθη, διά 
σειρά; σκοπέλων 
μεταςύ τών ό
ποιων ή δίοδο: 
ήτο δύσκολος. Ή 
πτώσις τών υο α
τών έγύμ.νωσε 
φοβερού; σκοπέ- 
11 τ;, 

ταύτην δ Ντίγκο 
δ όποιο; έπαλιν- 
δοόυ.ει. ώου-ησεν» » » » 
πρό: την πρώραν 

καί παρατηρώ·/ τήν ξηράν ύλζκτει πενθίμως. 
Έπίστευέτιςότι δ κύων άνεγνώριζετήν παραλίαν, 
καί οτιτό ένστικτονένεθύμιζεν αύτω κζποιανλυπη- 
ράν άνζυ.νησιν. ΌΜαΰρο; τόν ήκουσεν άναμφιβό
λως,διότι άναπόφευκτον συναίσθημα τον ώθησε·/ 
έξωτοΰ θαλάμου. Καί άν καί έφοβεΐτο τόν κύνα 
ήλθε νά έπακουμβήσγ, έπί τών τοιχωμάτων. Εύ- 
τυχώς οι’ αύτόν δ Ντίγκο παρατηρώ·/ πζντοτε 
την Γήν δέν ειδεν αύτόν.

Ό Μαύρος παρετήρει τήν μανιώδη παλίρροιαν 
χωρίς νά φοβήται καθόλου, άλλά ή κυρία Βελντόν
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η δποϊα τον κατεσκόπευεν οτε τόν είδε έρυθρι- 
ώντα έλζφρώς ζζί κατά στιγμήν τινα συνο- 
φρυουμενον.

Ό Μαύρος έγνώριζε λοιπόν τό σημεΐον τοϋτο 
τής ήπείρου. όπου οί άνεμοι ώθησαν τό ΙΙιλ- 
γζρίν ;

Τζ,ν στιγμήν ταύτην δ Χτίκ-Σζντ έγκατα- 
λιπών το πηδάλιον, οπερ ένεχείρισεν εί: τόνΓέρον- 
τζ Ηωμάν οιζ τελευταία·/ φοράν, είδε τόν μικρόν 
κολπον ζντικρύ του ζζί είπε υ.ετζ οωνής στζ- 
Οερζ: πρός τήν κ. Βελντόν :

— Κυρία,όέν έχω πλέον ελπίδα νζ εύρω κατα
φύγιο·/. Μετζ ήμίσειαν ώραν. πζρά τζ: προσπά
θειας μου. τό ΙΙιλγκρίν Οά είνζι έπί τών σκοπέ
λων. \νζγκη νζ νζυαγήσωμεν. Δέν Οζ οδηγήσω 
το πλοΐον είς λιμένα ! 'Αναγκάζομαι νζ τό/ζσω 
οιζ νζ σάς σώσω. Μεταξύ τής σωτηρίας ύμών 
ζζι του πλοίου οέν έχω δισταγμούς !

— Εκαμες όλα τζ δυνατά. Χτίκ: ήρώτησεν 
ή κ. Βελντόν.

Ί’ζ πάντα ! ζπήντησεν δ δόκιαος.
Κζί αμέσως προετοιυ.ζσΟη νζ έξοκείλη. Κατ’ 

ζρχζς ή κυρία Βελντόν, ό ’Ιάκωβος, ό κυρ-Βε- 
νέόιζτο:. ή Χανζ, έζώσΟησαν τζ σωσίβιζ. Ί > 
Χτίκ-Σζντ ζζί ο Ηωμζς ζζί οί μαύροι. ζολυμ.- 
βηταί επιτήδειοι, προητοιμζσΟησαν νζ μεταβω- 
σιν είς τήν ξηράν. καΟ'ήν περίπτωσιν Οζ έπι- 
πτον είς την Οζλζσσζν.

' 1 I Ιρζκλής, εμελλε ιδίως νζ φροντίζη περί της 
ζ. Βελντόν ό δόκιμός Οζ έφρόντιζε περί του μι
κρού Ίζκώβου. '<) Κυρ-Βενίόικος ήσυχώτατος 
ζνεφζ.νη επί του καταστρώματος φορτωμένο: τό 
κιβώτιο·/ των έντόμων του' ό δόκιμος τον συνέ- 
στησεν είς τήν έπιτήρησιν του Μπάτ ζζί Αυγου
στίνου.

Ο Μαύρος οιζ τή: ήσυχίας του έόείζ.νυεν οτι 
όεν είχεν ζνζγκην βοήθειας. '() Χτίζ.-Σζντ <·>: 
τελευταία·/ προφύλαξιν όιέτζξε νζ φέρωσιν εί: 
τήν πρωρζ.ν όέζ.ζ βαρέλια πλήρη ελαίου φζλζ.ί- 
νη:· τό ελχιον τοϋτο, χυνόμένον έν καιρώ κζί 
καθ’ ήν στιγμήν τό ΙΙιλγκρίν Οζ ήτο έν τώ μέσω 
τών κυμάτων, έμελλε νζ ήσυχάση ζμέσω: τήν 
Οζλζσσζν άλεϊφον τζ μόρια του ύόζτος. ΊΙ πεζ
οί: χύτη Οζ όιηυζολυνε τήν όιάβζσιν τοϋ πλοίου 
μετζςύ των σκοπέλων. '() Χτίζ. Σάντ όέν ήθελε 
νζ παραμελήση τίποτε, οπερ ήόύνζτο ν’ ζσοα- 
λίση την κοινήν σωτηρίαν. 'Αφού έξετέλεσεν ολα: 
τάς προφυλάξεις ταύτα: ό δόκιμος έπζνέλαβε 
τον οιζκζ. Το ΙΙιλγκρίν άπείχε μόλις §00 μέτρα 
όηλζόή ήγγιζε σχεδόν του: σκοπέλους. Ή δεξιά 
πλευρά του έλούετο είς τόν λευκόν άφρόν τών έπί 
σκοπέλων Ορζυομένων κυμάτων. Καθ' έζάστην 
στιγμήν δ δόκιμος περιέμενεν ϊνα ή τρόπις τοϋ 
πλοίου συντριβή έπί σκοπέλου τινός. Λίφνιόίω: 
δ Χτίζ.-Σζντ άνεγνώρισε μεταβολήν τοϋ χρώμα
τος τοϋ ύόζτος, εΐόεν οτι δίοδος ήνοίγετο μεταξύ

των σκο,.ελων, επρεπε λοιπόν, χωρίς νζ όιστζση. 
νά εισελΟη τολμηρώς ζζί νά εισχώρηση εί; τήν 
ςηράν. (> δόκιμός οεν έοίσταζε, κζί δι’ ενός κι
νήματος τοϋ πηδαλίου έρριψε τό πλοΐον είς τό 
στενόν τών σκοπέλων. Εκεί ή Οζλζσσα ήτο ά· 
κομη μανιώδης κζί τά κύματα είσεπήόων έπί του 
καταστρώματος. ()ί μαύροι ϊστζντο είς τήν πρώ
ραν πλησίον τών βαρελίων περιμένοντες τά: όιζ- 
τζγάς του δοκίμου.

— Χύσατε τό έλαιον ! Χυσατέ το ! Έφώνα- 
ςεν ο Χτίζ.-Σζντ. Αμέσως όιά τής επιρροής του 
ελαίου ή Οζλζσσα ήσύχζσεν ώς όιά μαγείας. Τό 
ΙΙιλγκρίν ωλίσΟησε ταχέως επί των άληλιμμένων 
υοζτων κζί διευθύνετε κζτ' ευθείαν πρός τήν πα
ραλίαν. Αίφνης σύγκρουσις έλαβε χώραν. Τό πλοΐ
ον υφωΟέν επι τών φοβερών κυμάτων έξώκειλε 
και οι ιστοί χωρίς νά πληγώσωσί τινα κατέπε- 
σον : Το σκάφος όιζ.τρυπηΟέν έζ. τής συγκρούσεως 
έπληρώΟη ύόζτος. Αλλά ή παραλία άπείχε μό
νον εκατόν μέτρζ'κζί σειρά τις μικρών μαύρων 
πετρών έπέτρεπε νά τήν φΟζσωσιν ευκόλως.· >ύτω 
μετζ όέζ.ζ λεπτά όλοι οί έπιβάτζι τοϋ ΙΙιλγκρίν 
άπέβησζν εί: του: πρόποδας τών βράχων.

(έπεται συνέχεια).

(Κατά τόν ’Ιούλιον Βέρν).

ΦΙΛΑΡΓΓΡΟΣ ΚΑΙ ΚΙΣΣΑ
-W-

Δέν παύει νά τούς Θησαυρούς του,
Νομίσιιατα χρυσά καί παμπληθή, 
Φιλάργυρος· ήρι'Θμει τούς σωρούς του 
Νυχθημερόν, χωρίς νά κορεσθή 
ΊΙ νά συλλογισΰή, ένώ τούς ύάπτει , 
Όπόσον κ' εαυτόν καί άλλους βλάπτει ! . ..

I ό θ.-,σαυροφυλάκιόν του μένει 
ΙΙλήν ανοικτόν μια τών ημερών 
Καί κίσσα κλέπτει, ήτις οίκοι μένει, 
Χουσοϋν τι κέρμα έκ τών θ/|σαυρών 
Κ’ είς τοϋ έόάφους ρήημάτι τό κρύπτει. 

Έλύών δ’ εκείνος τό άν:καλύπτει.
« ΙΙώς! λέγει πρός τήν κίσσαν ωργισμένος, 
«Επ' αύτοφώρω νϋν σε συλλαμβάνω !

Αί! θάνατος σοί πρέπει επομένως !
« Μή σπεύδης ! » λέγ ’ ή κίσσα <ι ν ’ άποθάνω 
Έγώ άν άπαξ πρέπη διά μίαν 
Τοιαύτην μου μικράν παρανομίαν, 
Τί πρέπει σύ. αύύέντα μου, νά γίνης, 
Σύ, οοτις, πλείστα κλέπτων, πά /τα κρύπτεις, 
Ούδέν καί εϊς ούδέν' αποκαλύπτεις 
Καί τόσους τής ένδειας θΰμ' άφίνεις; . . 
ΙΙοαάχις, ΐνώ ϊίλλουί ΐ'ον&ετονμίΐ' 
Ήμας ήμιϊί αύτο'ι χατηγορούμεν.

Φίλιπποι: Οικονομιδιιε

Ο ΠΡΟΣΚΓΝΗΤΗΣ
Έντός μεγαλοπρεπούς πύργου, τού δποίου σή

μερον ά.πό πολλου χρόνου ερείπια μόνον 
ται τήν ύπαρξίν του μαρτυρουντα. : . 
ποτέ πλουσιώτατος ιππότης. Έόαπανα ποσότη
τας χρηματικής ΐκζνάς πρός καλλωπισμόν του 
πύργου του· άλλ’ όλίγιστα έφρόντιζε περί των 
πτωχων.

Μιζ των ήμερων, πτωχός τις 
προσήλ.Οεν είς τήν Ούραν τοϋ πύργου 
ξενίαν διά μίαν μόνην νύκτα.

έπιλέγων : 
ξενοδοχείο·/».
ε :

νζ
Οά

> σιόζον- 
έζη ζλλοτέ

X προσκυνητής 
ζητών φιλο- 

Αλλ' ό ιππότης
ζπέπεμύεν αύτόν σκληρως

« Ό πύργος μου όέν είναι
Τότε δ προσκυνητής τω είπ
« Δότε μοι τήν άδειαν μόνον 

τρεις έρωτήσεις, καί κατόπιν 
τόν δρόμον μου.

— Ούτως, άπήντησεν 
μέ έρωτησης, καί Οά σοί

Αοιπόν,
ίς κζτώκει έν τώ 
πατήρ μου. ζπήντησεν ό ιππ

σζς άποτείνω 
έξζκολουΟήσω

όύνζσζι νά

Ό έρημίτης ρίύας πρός τόν πρίγκιπα βλέμμα 
αυστηρόν τώ ζπήντησε :

«Ζητώ νά μάθω έάν ή κεφαλή 
είς πρίγκηπά τινα ή είς έπ: 
δύναμαι νζ διακρίνω άν ζνήκεν 
έκείνον».

ζύτη άνήζ.ίν 
οέν 

•ί: τούτον η είς
ζίτην. Δυστυχώ:

Ο ΜΓΛΩΘΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΓ
κζί ό υιός το

:ην πόλιν, μέλλον” 
γ άγορζ.
πόν τινζ όστις τοΐς

·> ιππότης, 
απαντήσω ευχ αρίστως. 

ήριδτησεν δ προσκυνητής, είπατε 
·■ -ί τ<;> πύργίυ τούτω πρό ύμών : 

........ .  χτ.Ύ,-ι-Ύ^ίΊ <> ιππότης.
— Τις όέ κατώκει πρό του πατρός σου :
— Όπζππος μου,άπήντησεν δ πύργοι.εσπυτης.
— Κζί τις Οά κατοίκηση μεθ’ ύμάς:
— Ηεοϋ Οέλοντος, δ υίό.ς μου, 

τοϋ πύργου.
— At, καλώς, έξηκο/.ούΟησεν 

άφοϋ πζντες κζτοικουσιν έν τώ τ 
ιόοισυ.ένον τινά χρσνον. ζφου δ εί 
του είς τόν άλλον, τί είσΟε σεις έντζϋΟζ η δια
βατής: ΙΙραγμχτι λοιπόν δ πύργος ούτος είνζι 
ξενοδοχείο·/. Τότε λοιπόν ιιατί δαπανάτε τόσον 
άργυρον πρός καλλωπισμόν τοϋ οίκου τουτου, εν 
(·> έπί τινα χρόνον μόνον Οζ όιαμείνετε : Ί'.στε 
μάλλον προσηνής καί βοηθητικός πρός τους πτω
χούς· κζί Οά οικοδομήσετε ούτω λαμπραν και 
διαρκή κατοικίαν τήν έν τώ ουράνιο».

'(> ιππότης συναισθανθείς τούς λόγους τουτου: 
του προσκυνητοϋ. έφιλοξένησεν αύτόν, καί ε'κτοτε 
παρείχε πζσαν αρωγήν προς τους πτωχούς

'◄· -·►

Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ
ΙΙρίγκηύ τις, 

καταγωγήν του 
έΟήρευεν ήμέραν 
ερημίτην τινά 
τής Ούρας 
ήλωμένον 
νεκρού άνΟρώ·

μοι. 
'(>

υτις XΊΙμέραν τινά μυλωθρός 
ώοήγουν την Ονον των προς

. , / ' Xτες νκ πω/.ζσωσ'.ν αυ.νρ =ν
ΚζΟ’όόόν συνήντησζν ε'φι· 

λέγει γελών :
'— ΕισΟε άληΟώς άνόητοι άφίνοντες ούτω τό 

ζώον τοϋτο ζνευ φορτίου, έν <·> σείς μεταβαίνετε 
πεζή.ιι

ΐίάραυτζ ό πατήρ πζρήγγειλεν είς τόν υιόν 
ής όνου.

ινζς στιγμές συνζντωσι φορτηγον άμα
ξαν βζρεως συρομένην. ·) αμαξηλάτης έζ.ρζυ- 
γζσε προ: τον υιόν :

<ι 'Εντροπή ! σύ ρωμαλέος ■ 
έπί τής όνου κζί ν’ άφίνης ■ 
σου νά βζόίζη πλησίον σου !

Άκούσζς τούς λόγους τούτ
,πό όνου κζί έβοήΟησε τον 
άνζβή.
ρήσει βήμζτζ τινζ ίίτε συνηντή- 
<ος χωρικού φέροντος επί τής κε

πλήρη κζρπων.
«Είσαι ζληύως πατήρ χ,ωρίς έν 

πρός τόν γέροντα ούτος, καΟήμενος 
όνου καί ζφίνων τον πτ< 
κζί ταλζιπωρήτζι έν

Τότε ό 
ν' άναβή

Άλλα 
βόσκοντζ 
όζκος τής 
ρικούς έπί

« "Ω !
κύύη ύπο 
δήμιοι αυτου.

Κατέβησαν καί οί δύο αμέσως έκ της ονου 
καί & υιός είπε πρός τόν πατέρα :

«Τί πρέπει λοιπόν νά πρζξωμεν όπως ευχζ 
στήσωμεν τους ανθρώπους : Δεν μα 
τι ή νζ 
φέρωμεν 
έπί τών

— Βλ

ν άνζβή έ· 
Μετζ'

νεζνιζς 
τόν γέρ

ειπεν ό κτητωρ πεις έπήόησεν ζ·
πατέρα του ν'

ό προσκυνητής. Είχον προχω.
πυργω τουτω επ·. Οησαν υ.ετζ τιν
ίς δίδει τήν θέσιν φα.λ.ής κάλαθον

άλζζών όιά τόν πλούτον του 
κζί τήν 
τινά έν ■
κχΟήμενον

::ϋ ερημητηρίου 
όν νοϋν του είς

•77C

ςύ υιό: κζί έντρζ-
■ ■<- ά

σΟίων, λέγει 
.ς μόνος επί τής 

•ωχόν υιόν σου νά βζόίζη 
τή ζμμω.»

--έοων παρή·.—έι/.εν είς τόν υίον του 
κζί ούτος έπί τής ον ου.
μετζ τινζ βήμζτζ συνζντωσι ποιμένα 
τό ποίμνιόν του κατά μήκος τής χζν- 

: ϋόοϋ. Ίόών όέ ό ποιμήν τους ουο χω- 
. τής ονου ζνέκραςεν :
τό ζτ·/χ;ς ζιυον ! Αφεύκτως Οά ϋπο- 

, τό όιπλοϋν υοοτίον. ΕίσΟε άληΟεις

X τν,ν

TCU.εξοχον καλλονήν
ινι όασει. 'Εκεί που εΰρε 

πζρά τώ κατωφλίιο 
του κζί έχοντα. προσ- 
τήν έξέτασιν κεφαλής

_____ _ _ . VUCU .w'-’J.X ‘
Ό πρίγκηυ πλησιζσζς 

ύφους εϊρωνος:
‘ «Διζτί παρατηρείς, γέρον 

την κεφαλήν μετζ τοσζύτης 
εργον παρέχει ζύτη : »

ήρώτησεν ζυτον ά

οεσωμεν τους 
ιζΰτο είς την 
ώμων μζς.

πεις λοιπόν.
νζ ευχαρίστηση πο: 
νησις όιόζσζ.ει ήμζ 
μζς χωρίς ν 
ζλ.λος.

υα αου 
έ όλον τόν 

: ν’ άκολ 
ζκουωμεν τί

ς μένει άλλο 
ζώου κζί νά 
τίνος ρζβόου

: όέν όυνζτζί τι: 
κόσμον ή όέ φρο- 

υύήσωμεν τήν ϋουν 
λ.έγει ο εί: κζί ϋ
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4) wa sawaea
( Συνέχεια· ΐδε; σελ. 150 )

' Τστερΐδαι. Τά έν
τομα ταύτα βιοΰσιν επί τώυ 
πτωμάτων, τών περιττωμά
των, τών μυκήτων καί τώυ 
άποσυντιθεμένων φυτών ■ 
άπαντα δε είναι μελανά λάμ-

Εϊκ. 51.' ruspnlor ποντα,τινά 0έ μόνον φέρουσι
• ερυθρός κηλϊδας.

ζ/ ε ρ μ ε ο τ ΐ δα ι- Οί Αερμεστΐδαι συμπλη- 
ροΰσι τό έρμου τώυ συλωιδών καταστρέφοντες 
τούς τένοντας και το δέρμα τών άποξηρανθέν- 
των πτωμάτων συνηθωςδε συνεργάζονται τά έν
τομα τών δύο τούτων όμοιογενειών. Έάν είς 
τοΰτο περιωρίζοντο οί Αερμεστΐδαι θά ήσαν 
ζώα ωφέλιμα τώ άυθρώπω’ δυστυχών έάν τινα 
ευχαριστούνται μόνον κατακόπτοντα τά θνη
σιμαία, τά πλειότερα κατατρώγουσι τάς μηλω- 
τάς (γουναρικά), τά μάλλινα ένδύματα, τάς 
τρίχας, τά αλίπαστα κρέατα, τόν τυρόν, ήτοι 
πάσας τάς έκ ζώων προερχομένας ουσίας. Έν 
εξ αύτών 'ζίθρήυη ή τών μουσείων, σχήματος 
ωοειδούς καταστρέφει τάς συλλομάς τής φυσι
κής ιστορίας, κυρίως ή κάμπη αύτής ή κεκα- 
λυμμένη ύπό ύπομελαινών τριχών, διότι το 
ακμαίου ζώον βιοί έπι τώυ άνθέων.

Β υ ρ ρ ΐ δ at. Έν τή όμοιογενεία ταύτη τό 
Χοσόδενδρον είναι περίεργου σπάνιον έντομον 
οχήματος ωοειδούς, μέλαν, φέρον έπί τής ρά- 
χεως λοφία έχι νωδών τριχών εύρίσκεται έπί 
τών πληγών τών δένδρων καί κυρίως είς τάς 
τών καοτανεών. Οί Βϋρροι, ών ό μεγαλείτερος 
προσομοιάζει πρός πυρήνας κεράσου, έχουσι 
τά μέλη συσταλτά. Αηλαδή τά διάφορα μέρη 
τών ποδών των όιπλούνται τά μίν έπί τών δε 
καί έφαρμόζουσιν έπί τής κοιλίας, ώστε μόλις 
τό έντομον ένυοήση τόν κίνδυνον, συστέλλεται 
καί καθίσταται ώς ώοειδες καταπότιον.

Φ α νοφ ό ρ ο ι. Είς τά άρρενα τώυ’ κολεο- 
πτέρων τούτων αί σιαγόνες προεξέχουσι οχη- 
ματίζουσαι μεγίστας προσακτρίδας. Αί θήλειαι 
όρύσσουσι στοάς είς τούς κορμούς τών γηραιών 
δρυών, καί έν αύταίς τίκτουσι τά ώά αύτών 
αί κάμπαι κατατρώγουσι τά ξύλα και τάς ρίζας, 
μεθ ό μεταμορφούνται έν κουκουλίω ύφαι- 
νομένω διά συγκεκολλημίνων σεσηπότων τε
μαχίων.

Αί κεραΐαι τώυ Φαυοφόρων έχουσι δέκα 
άρθρα, είναι γωνιώδεις καί κτενοειδείς, άλλά

%υυ τού ιερού, τού έγκλείοντος τά ώά ε’υ σφαι- 
ριδίοις κόπρου, άτινα θάπτει έν τη γή. Καί 
πολλοί άλλοι σκαραβαίοι οϋτω πράττουσι, είς

> ' ζ’.·-__ _τούτους τάσσονται καί οί Σίσυφοι.
Οί Γεωτρήται έχονΊ

τά άρθρα τά σχηματίζοντα τούς όδόντας τού 
κτενός μένουσιν ακίνητα.

Τά έντομα ταύτα βιοΰσιν έκ φύλλων καί 
χυμών έκκρινομένων έκ τών ρωγμών τώυ 
δένδρων Πολλά ξενικά εϊίη έχουσι μεταλλικά 
χρώματα, καί οί άρρενες αυτών φέρουσι δερ
ματικός προεκτάσεις καθιστώσας αύτά ωραιό
τατα έντομα. Είς τά ήμέτερα εύκραή κλίματα 
έχομεν Αόρκον τόν παραλληλεπίπεδον,μέλανα, 
ώς τό έκ τώυ σεσηπότων δένδρων λίπασμα καί 
Ιΐλατνκερω τών καραβοειδή χρώματος κυανού 
λαμπρού, πρασίνου ή ιώδους.

Είς τούς Πασσά
λους, κολεόπτερα 
ξένα αί κεραΐαι 
είναι απλώς άγκω- 
νοειδεΐς , οΰτοι 
είναι έντομα με
λανά μεγάλου καί 
μεσαίου αναστή
ματος τών θερμών 
χωρών τής'Αμερι
κής , Αφρικής , 
Ασίας καί Αυ
στραλίας.
Σκα ρ αβ ϊδ α ι.

'Η μεγάλη αύτη Εΐκ. 52. Πάσσαλος.—Passalus. 
Ομοιογένεια περιλαμβάνει κολεόπτερα ηθών καί 
χρωματισμών ποικίλων, απάντων όμως όμοια- 
ζόντων κατά τήν νεαρόν ηλικίαν. Αί κάμπαι αυ
τών είναι πάντοτε μεγάλοι μαλακοί σκώληκες, 
λευκοί τ, υποκίτρινοι, κεκαμπνλωμένοι έν ήμι- 
κυκλίω, έχοντες κεφαλήν κερατοειδή καί σιαγό
νας ισχυρός διών προσβάλλουβι τάς ρίζας τώυ 
φυτών Έν τή περιστάσει ταύτη αί κάμπαι. ίδια 
αί βιοΰσαι πολλά έτη, έπιφέρουσι μεγάλας κα- 
ταστροφάς όρύσσουσαι έν τή γή όπάς. Τ' ακ
μαία έχουσι κεραίας βραχείας, ών τά τελευταία 
άρθρα είναι έλάσματα κινητά, άραιούμενα καί 
πυκνούμενα ώς σελίδες βιβλίου. Οί άρρενες 
διακρίνονται, διότι φέρουσι ν έπί τοΰ σώματος 
προεξοχός τερατώδεις πολλάκις μεγίστας' κυ
ρίως ε’πι τοΰ προθώρακας αναπτύσσονται τά 
μεγάλα ταύτα κέρατα δίδοντα περίεργον μορ
φήν ιίς τά ξένων τόπων είδη. Ό χρωματισμός 
αύτών συμφωνεί μετά τού ενδιαιτήματος' τά 
βιονντα έπι φυτικών έν αποσυνθέσει ουσιών 
έχουσι χρώμα μέλαν ή νπόμελαν τά ιπτάμενα 
καί βιοΰντα έπι τώυ άνθέων έχουσι καί τήν 
ποικιλίαν τών χρωματισμών αύτών.

Κατά τό ανάστημα έχομεν επίσης μεγίστην 
ποικιλίαν. Ενώ τινα είναι γιγάντεια, ώς οί 
Σκαραβαίοι τής ’Αφρικανικής άκτής καί τών 
τροπικών τής ’Αμερικής, έτερα είναι νάνα 
έχοντα μόλις ανάστημα κέγχρου. Έν τή εισα
γωγή, εϊπομέν τινα περί της βιομηχανίας Άτεύ-

Εΐκων 53. Σίσυφος.
Sisiyphe.

γραμμωτά ελυτρα με
λανά, κυανά ϊ) πρά
σινα ορειχάλκου'<ι όταν 
ή θήλεια ετοιμάζεται 
νά τέζη, λέγει ύ Μυλ- 
σάν, ορύσσει οπήν 
βάθους 40 ύφεκατο- 
μέτρων ή καί πλειο- 
τέρων. Αύναται νά 
ύποθέση τις ότι ούτω 
βαθέως καταβαίνουσα 
προβλέπει πιθανήν κα
ταστροφήν τών καμ
πών αυτής ύπό τής 
άξίνης η τού αρότρου

Ο·

αοΰ γεωργού.Αιά τών σιαγόνων καί τού πρώτου 
ζεύγους τών ποδών αύτής κατορθοΐ τόν σκοπόν 
νύτής. Τή συνεργεία αυτών, τό φρέαρ όπερ 
νάαλαιιβάνει μετ’ ολίγον συμπληρούται. Ιΐιθα- 
τώς έν αύτώ ανέρχεται καί κατέρχεται πολλάκις 
όπως διατρυπήση τούς τοίχους τής καθέτου 
στοάς καί καταστήση τούτους σκληρότατους.

.Μόλις λήξωσιν αί έτοιμασίαι, αύτη κατα
σκευάζει είς τό βάθος, συι ηθως διά γής, φω
λεόν τινα η ώοειδες κουκούλιον ανοικτόν έξ 
ενός μέρους. Έν τώ λίκνω τούτω, τώ τεχνηέν
τως κεκυλλημένω έν τώ έσωτερικώ τοιχώματι, 
προσκολλά ευ υπόλευκου ώ'υν μεγέθους κόκκου 
σίτου’ μεθ' δ παρασύρει καί σωρεύει άνωθεν 
τής φωλεΰς παί'τοίαν κόπρου σχηματίζουσα 
άλλάντα μήκους 10—12 ύφεκατομέτρων.Συι ή- 
θως εύρίσκονται δύο ή καί τρεις ύπό τήν αυτήν

κόπρου.

Είκΐον 54. Γεωτρήτης. 
Geotrupus.

Ο ί ό ρ ύ κ τ α ι έχουσι 
μέγα ανάστημα. Οί 
άρρενες έχουσι πάν
τοτε τήν κεφαλήν κο- 
σμουμένην ύπό παχέος 
κέρατος ό χρωματισμός 
αύτών συμφωνεί μετά 
τού ύπογείου αύτών 
βίου, διότι καίτοι κατά 
τάς ωραίας εσπέρας 
Ιουνίου καί Ιουλίου 

φαίνονται Ιπτάμενοι .
συνήθως εύρίσκονται fv τοΐς λιπάσμασι και τώ 
χώματι τών σικυώνων.

Έκ τοΰ Μεξικού τώυ '.Ίντιλλών καί τής 
ΓουΓάνης προέρχονται παράξενοι Σκαραβαίοι, 
έχοντες ελυτρα ελαιόχροα φεροιτα στίγματα 
μελανά, ών ό προ&ώραξ προεκτείνεται σχημα-

Εΐκ. 55. Ορυκτής ό ρινόκερως.—OryCleS 1'llinOCei'Ob 
τίζου κεράς μέγα όσον καί τό σώμα. Είς τάς 
δυτικός άκτάς τής ’Αφρικής βιοϋσι μεγάλοι 
Γο λ ι ά ϊ> έχοντες χρώμα λευκόν μεταξώδες.

Οί ώραιότεροι τών χρυσοκανθάρων, καίτοι 
έν Ευρώπη αρκετοί έκ τούτων ύπάρχουσι , 
προέρχονται έκ τών ύπερθαλασσίων χωρών.

β ο υ π ρ η σ τ I δ α ι. Τά ωραιότερα επίσης 
είδη τής Ομοιογένειας ταύτης βιονσι μακράν 
ημών. Είς τά ώραία ταύτα έντομα αί κεραΐαι 
είναι κτενοειδείς ή όδοντωταί τιθέμεναι έν 
αναπαύσει κατά τά πλάγια τού θ'ώρακος. H 
κεφαλή τίθεται έν τώ προθώρακι καί ούτος 
έν τή βάσει τών έλύτρων, άτινα καλύπτουπι 
καθ’ολοκληρίαν τήν κοιλίαν καί στενοΰνται πρός 
τά όπισθεν.

Οί Βουπρηστίδαι βαδίζοντες κάκιστα, ί'πταν- 
ται μετά ζωηρότητας, αναπαυόμενοι συχνάκις 
έπί τώυ κορμών τώυ δένδρων, έξ ών καταπί- 
πτουαι μόλις πρόκειται νά συλληφθώΟι "Ενεκα 
τού πλουσιωτάτου χρωματισμού αύτών καί 
τής ζωηρός Οτίλβης άναζητούνται πρός κόσμον 
ύπό διαφόρων λαών. Αί έκ τώυ ύπό τούς 
φλοιούς τεχθέντων ώώυ προερχόμενα! κάμπια 
όρύσσουσι στοάς δαιδαλώδεις εισχωρούσα; 
μέχρι τού ξύλου, έν ω τελείται ή μεταμόρφω- 
σις. Τά ωραία είδη τής ινδικής ηπείρου άνή- 
κουσιν είς τό γένος Κ α τ ω ξά ν θ η ή δίχρους 
καί έχουσι τήυ κοιλίαν λευκήν κιτρινίξουσαν 
μετά κηλίδος τον αυτού χρώματος έφ' έκάστου 
έλύτρου. Το υπόλοιπου τού σώματος είναι πρά
σινον μεταλλικόν ή πορφνρούν.
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Είχίον 51ί. Γολιάθ. — Goliath

Είχών 58. ΚβτωξάνΟη ί, δίχρους 
Catoxniitiia bicolor.

Ειχων οι. ΧρυσοχανΘαροι και Τριχοι 
Uetonia anr.ua, — trichius fasciatus.

Ελατηριδαι. Οί έλατηρΐδαι, όμοιάζον- 
τες κατά τό σχήμα πρός τούς βουπρηστίδας,στε 
ροΰνται λαμπρών χρωμάτων, καί διακρίνονται 
κυρίως διά τών αλμάτων αύτών. Τό στέρναν 
αύτών εκτείνεται πρός τά όπισθεν είς γλωσσίδα 
τινά ήτις ύπό τήυ μυί'κήΐ’ ίσχύντοΰ ζώου εισ
χωρεί ή εξέρχεται έκ κοιλότητάς τίνος τού 
μεσοστέρνου Τά κολεάπτερα,περί ών πρόκειται, 
εχουσι τό σώμα έπίμηκες και τούς πόδας βρα- 
χυτάτους ,ώστε δίν δ ύνανται άπαξ άναστραφέντα 
έπί τής ράχεως ν' άυαλάβωσιν την φυσικήν 
αύτών στάσιν. Τό άναστραφεν σώμα κυρτοΰ- 
ται. έξάγει τήν στερνικήν ακίδα έκ τής κοιλό
τητας, και στηριζόμενον διά της κεφαλής καί 
τοΰ άκρου τής κοιλίας, καταβάλλει ίσχυράν 
μυϊκήν δύναμιν, δι’ ής εισάγει τήν άκΐδα έν τή 
κοιλότητι, και ρίπτεται είς τόν άέρα επανα
λαμβάνει καταπίπτον τήυ αύτήν έργασίαν μέ- 
χρις οϋ πέση έπι τών ποδών του.

Οί ελατηριδαι τρεφόμενοι έκ φυτικών ον- 

σιών, βιοΰσιΐ’ επί τώί’ φύλλων, τών άνθεων 
καί τών φλοιών τών φυτών. ' Ιπτανται έν ημέρα 
λάμποντος τοΰ ήλιου. Τίυες όμως τούτων 
ιπτανται περί τό λυκόφως, ή την νύκτα, ώς 
οι Πυροφόροι τής ‘Αμερικής,οΐτινες ώς αίΑαμ- 
πυρίδες εχουσι την ιδιότητα νά καθίστανται 
φωτεινοί έν τώ σκότει.

Τί> έξ αύτών έκπεμπόμενον φώς είυ«ι τόσω 
ζωηρόν ώστε δύναται τις ν’ άναγιγνώσκη. //«ρ! 
τά μέσα τοΰ τελευταίου αιώνας, τεμάχια ξύλου 
τών νήσων περιέχοντα κάμπας πυροφόρων 
έκομίσθησαν είς τι έπιπλοποιεϊον τών Παρι- 
σίων.

Μετά τήν έκκόλαψιν, τά έντομα ιπτάμενα 
έφώτισαν έν τή ννκτί τά παράθυρα τής απο
θήκης καί τό πλήθος συνηθροίσθη θεώμενον, 
άλλ' ούδείς έτόλμα νά είοε'λθι; και συ.Ιλάβή τάς 
πλανωμένας ώυχάς τών βρυκολάκων, ώς ένο- 
μίσθησαν, καί ών ή παρουσία προοιώνιζε κα
ταστροφήν τινα. Τό γεγονός άναφέρεται έντοίς 
άπομνημονεύμασι τής γαλλικής Ακαδημίας 
τών έπιστημών.

Οί ιθαγενείς της Γουίάνης, τής Κολομβίας 
καί τής Βρασιλίας άπό άμυημονεύτωΐ' χρόνων 
μεταχειρίζονται τά έντομα ταϋτα, άτινα μετά 
τήυ δύσιν τοΰ ήλιου φωτίζουσι τούς θάμνους. 
Προσελκνουσι ταύτα κινονντες ε’ν τώ αέρι 
άυημμέυους άνθρακας. Οί Ινδοί δένουσι τούς 
πυροφόρους είς τό άκρου μικρας ράβδον ή είς 
τούς δακτύλους τώυ γυμνών ποδών των κα) 
φωτίζονται ούτω έν τώ σκότει τώυ δασών. Αί
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ΙΙιριποιοϋ τόν κύνα σου, τόν οϊκόν σου φυλάττει 
Καί είν’ ή πίστις αρετή αύτοϋ σπουδαιοτάτη· 
Φεϋ! κ’ είς αύτόν τόν άνθρωπον τήν σήμερον σπανία 

Τώ δντι ούρανία.
Έπιμελώς διάτρεφε καλώς τήν όρνιθά σου : 
Γεννά καί τά πουλιά σου γεννά καί τά ώά σου,

Τά πρός τροφήν σου χρήσιμα 
Κ’ είς τήν ίωήν άνύσιμα!

Καί τήν γαλήν έάν αύτήν έτ' ή φροντίς σου τρέφη, 
Καί τοϋτ' ώφέλιμον· τούς μΰε αύτή σου καταστρέφει, 

Σοϋ σώίει τά βιόλία 
Καί πράγματα παντοΐα.

Πάν ίώον κατοικίδιου περίθαλπε ώς δέον, 
Διότι πάν καί όφελος παρέχει σοι εύκταϊον 
“Αλλως τε είναι αρετή καί ή στοργή πρός έώα. 
Όσον κακίας ένδειΕις νά βλάπτη τις τ’ άθώα.

γυναίκες αύτών κατασκευάζουσι περιδέραια 
και έυώτια ή στολίζουσι τήν μέλαιναν αύτών. 
κόμην.

’Εν τή Άβάνη εΰρίσκεται ό Πυροφόρος. 
Περί τά τέλη του ’Απριλίου μετά τάς πρώτας 
βροχάς φαίνεται ιπτάμενος κατά το λυκόφως 

είς τά δασώδη μέρη και 
τάς φυτείας τοϋ σακ
χαροκαλάμου. Έν ημέ
ρα μένει κεκρυμμένος έν 
ταίς κοιλότησι τών δέν
δρων, τών σεσηπότων 
κορμών, υπό τά χλωρά 
χόρτα, διότι άγαπα τήν 
υγρασίαν, άναζωογονεϊ- 
ται μάλιστα ή λάμψις 
του άν καταβυθισθή είς 
ϋόωρ . Περί τά τέλη 
’Ιουλίου έξαφανίζεται, 
δύναται όμως νά τη- 
ρηθΐ) αιχμάλωτος είς 
μικρούς κλωβούς βρύλ-

Είχώι 59. Πνρορόρος.
Pyrofliorus.

λωυ ή σίδηρους μέχρι Νοεμβρίου, τρεφόμενος 
διά τεμαχίων σακχαροκαλάμου καί λουόμενος 
δίς τής ήμέρας πρός άντικατάστασιν τής πρωι
νής καί εσπερινής δρόσου. Οί Πυροφόροι είναι 
ζώντα κοσμήματα τών κυριών τήν εσπέραν 
είσάγουσιν αύτούς είς μικρούς σάκκους ΐξ έλα- 
φροΰ υφάσματος, ούς ή θαλαμηπόλος συρρά-’ 
πτει τεχνηέντως έπι τώυ ενδυμάτων, ή περι
βεβλημένους τροχίλων ( κολιβρίων ) και άδα- 
μάντων τοποθετεί έπί τής κόμης διά μακρύς 
καρφίδος διερχομένης χωρίς νά φουίύόΐ; τό 
ζώον μεταξύ τής κεφαλής καί τοΰ θώρακας.

Τελευταίως έπετεύχθη καί έν Εύρώπη ή 
ανατροφή αύτών. Μετά τινα έτη, βεβαιότατα 
ούτοι θά έξαποστέλλονται απανταχού καί, θα 
χρησιμεύσωσι καί παρ'ήμϊν πρός κόσμον τών 
κυριών.

("Επεται συνέχεια)
^1. βζ. δ^ΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΣΙΤ JXZLBO1T-A- ΑΙ

Συμπεριφέρου εύγενώς πρός πάντας καί πρός πάντα
Καί κατ’ ούτά τά χαλεπά καί λυπηρά συμόάντα- 
’ΛΕΙους τού άνθρωπισμού διικνύς πρός πάντα τρό- 

[πους,
Τιμών άγάπα πρό παντός ιούς άγαθούς άνθρώπους, 

Πρός πάν καλόν προθύμους, 
χρηστούς καί ωφελίμους.

Είς τήν αγάπην καί στοργήν πρός πάντα συνειθΚου
Μηδέ καν εντομον άπλοϋν κακώς μετσχειρΚου 

χωρίς δικαίου λόγου*
Πλήν έέαιροϋντ' έπιόλαόή τοιούτου καταλόγου...·

Άπό τριόάλων κάθαιρε άγρούς σου καί άμπέλους 
Καί καλλιέργει άνθη σου καί δένδρα καρποφόρα ! 
Καί νά τρυγήσης έρχεται, ώς καί νά δρέψης, ώρα 
Γλυκείς καρπούς τών κόπων σου στεφάνους, έπί 

[τέ λους 
Έπιμελοϋ καί κέρδαινε μή χάνε, μή άμέλει : 
Έργαέ,ομέν' ή μέλισσα ήδύ παράγει μέλι.

ΤΟ ΒΑΛΑΝΤ10Ν

Ό Χορβίρτος 
πώλου, έκάθητο ·. 
όρου τινός έν τώ 
παρεκαλει μετά 
μανόύαν πράσινον 
αστέρα έπί του 
έκείνην έκεΐ που 
μους του παιοος 
τόν

Α .
:, υιός πτωχού τίνος άνθρακο- 
ήμέραν τινά ύπό τήν σκιάν όέν- 
όκσει. “Εκλαιεν, έστέναζε καί 
πάθους. Είς ιππότης, φέρων 

ών ώμων καί χρυσοΰν 
. έθήρευε τήν στιγμ.ήν 

τούς στεναγ- 
ήρώτησεν αύ- 
πα.ιόίον μου :» 

ίρτος, ή 
ςς. ’Ο όέ πα- 

.... ι πρός αγοράν 
όιά τ-ήν ασθενή μητέρα 
τά χρήματα μετά τοϋ

,-...... - ' ί στιγμήν χαμηλή, τή
άκολουθοΰντα αυτόν κυνηγόν.

;οϋ θυλακίου του βαλαντιον 
έν ώ περιείχοντο πλεϊστα 

καί είπε πρός τό

Ηκουσε 
πλησιάσας · 

οΰτω λοιπόν, 
άπεκρίθη δ Νορβέ 

μακρόν άσθενήι 
εις τήν πόλιν

άπώλεσα 
βαλαντίου.

ώμίλησεν έπί σ·
όν „.......

έπι τ
στ-ήθου:. 
πλ-ησίον 
ζ.αί

: « Διατί κλαίεις
— Άλ.λοίυ.ονον ! 

υ.-ήτ-ηρ μου είναι έπί 
τ·ηρ μου μ.' έ’στειλεν 
φαρμάκων καί 
μου, καί ΐοού 
περιέχοντος αυτά.

Ό ίππότ-ης 
φωνή προς 
Κατόπιν έσυρεν έκ 
μετκξινον έρυΟρόν, 
χρυσά, καινουργή νομίσματα, 
παιοίον :ι· Είναι τοϋτο βεβαίως.τό βαλκντιον τό όποιον 

ά.πώλεσας !— Ώ! όχι, άπεκρίθη ό Χορβερτος, τό έμόν 
ήτο όλιγώτερον ώραίον τούτου,καί όέν είχεν έν
τός τόσα χρήματα καί χρυσά μάλιστα.

anr.ua
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— Είναι λοιπόν τούτο ; ύπέλαβεν ό κυνηγός 

σύοας συγχρόνως έζ τού θυλακίου του βαλάντίίν 
Μ-ίκράς άξίας.

— Ά ! ναι, είναι αυτό !» έφώναξεν δ Νορ- 
βέρτος περιχαρής:

□αραυτα δ κυνηγός τω εοωκε τό βαλάντιον, 
καί δ ιππότης προσέΟηκε-

υ'Γέκνον ρ.ου, επειδή παρεκαλεσας [ζετά τόσης 
προθυμίας καί πίστεως καί εδειξας τοιαύτην 
χρηστότητα, σοί όωρούρ.αι καί τό βαλάντιον 
τούτο τό περιέχον τόν χρυσόν.

«—Β>

Β'.

Έτερον παιοίον, έκ γειτονικού τίνος χωρίου, 
ζαλούρ.ενον Στέφανος, ήκβυσε όιηγουυ.ένην τήν 
ιστορίαν ταύτην. Ώς δέ έ’μαΟεν ότι δ ιππότης 
έξέδραυ.ε καί παλιν ε’.ς τό κυνήγιον έν τώ δώσει, 
μετέβη έκεΐ ζαί καθίσας ύπό τήν σκιάν ελατής 
τινός εκλαιε ζαί άνεστέναζεν !

«Ώ ! το βαλάντιον ρ.ου ! "Ω ! τό βαλάντιον 
μου ! Άπώλεσα τό βαλαντιόν μου !

Ό ιππότης ετρεξε πρός τάς φωνώς.
«Μήπως είναι τούτο τό βαλαντιόν σου;» λέγει 

αύτώ δείξας τό χρυσούν βαλάντιον.
— Ναι, άπεκρίθη δ Στέφανος, αύτό είναι» 

καί έτεινε τήν χείρα ϊνα τό λαβή.
'Λλλ. ’ ό κυνηγός, όστις ήτο πλησίον τού ίπ- 

ποτού, τω είπε οι υφους αυστηρού : « Η' ευστα 
κακοήθη ! είχες τήν τόλμην ν ’ άπατήσης ημάς : 
Ααβε, ή αμοιβή σου Οά είναι έξ άλλου νομί
σματος. »

Καί ταύτα λίγων άπέσπασε κλζδον εκ τίνος 
παρακείμενου σχοίνου καί άπένειμεν είς τόν απα
τεώνα τήν πρέπουσαν τιμωρίαν.

ΝΟΟΣ Δ1ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
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Είμαι δν χαριτωμένου, είμαι μαγικόν τι δν 
Καί σέ ανυψώ λαλοΰσα είς τόν τρίτον ουρανόν. .. 
Δύναμαι τριπλήν νά έχω ή καί τετραπλήν φωνήν 
Καί νά είμαι γλυκύτερα καί τοΰ μέλιτο; έγώ, 
Μάλιστα άν αριστοτέχνης μέ κατέχ’ έν ζυγώ, 
Εΐ: τόν νοϋν σου νά παρέχω παραδείσου ηδονήν. . . 
Ήμπορώ ν' απομιμώμαι καί το ωδικόν πτηνόν 
Καί ώ; αηΟων να είμαι νά εξαπατώ τινα ... 
Γοητεύσασα τό πάλαι καί ιχθυν θαλασσινόν, 
Δι’ αύτοΰ έκ τοΰ θανάτου εσωσ' άοιδόν κλεινόν . . . 
Είμαι θήλεια τό γένος, ποικιλόηχος, καλή
Καί σε τέρπει ή λαλιά μου, ου; καί πνεΰμά σου κηλοΐ... 
Μάλιστ' άν τόν άνθρωπόν μου εϋρω ώ; τόν εννοώ 
Ύπέρ τούς αιθέρας σ’ αίρω καί πλησίον τώ θεώ ... 
Δυσχερή; δ 'χειρισμός μου, αλλ’ ό ενθουσιασμό;
Είναι μέγα;,ον παράγει δεξιός μου χειρισμός . .. 
Κ' ϊνα τήν σοφήν μου τέχνην έντελώς έκδιδαχθής, 
Έκ παιδιού πρέπει όλος νά μοι άφοσιωθής . . .

Καί αθάνατο; νά γίνης ίσω; φθάση; οι’ έμού.
Ινα μ’ εΰρης τον Όρφέα, Σίμωνίδην, ένθυμοΰ : 

Φίλη ένθερμος πρό πάντων ποιητών καί άοιδών, 
Δόξης καί ’Αθανασίας τοΐ; ανοίγω τήν οδόν ! .. . 
'Ανακρέων καί ’Αλκαίος, Πίνδαρος, Σαπφώ όμοϋ 
Διεκρίθησαν έξόχως έν τώ Κοσμώ δ:’ εμοΰ . .. 
Κ’ επειδή πραΰνω τ' άλγη καί τά πάθη τής ψυχής 
Διά τής έμμουσοτάτης τεχνικής μου ταραχής 
Κ' είμαι τών δμογενών μου πάντων άνασσα λαμπρά, 
Μ' εστεψε συχνά καί στέφει ροδοδάφνη ανθηρά .. . 
Καί αύτό; δέ ό 'Απόλλων, τών Μουσών ό ήγεμών, 
"Εχων με δέν ζωγραφεΐται καί κρατών μου τόν λαιμόν;
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"Αν τά πρώτα τέσσαρά μου δν τετράπουν παριστώσιν 

αρκετά χονδροειδές,
Τ’ άλλα τέσσαρά μου όμως έξοχόν τι συνιστώσιν, 

όλως άεροειδές ... 
Εύμορφον, ζωγραφητόν, 
Ευδιάλυτου, λεπτόν .. . 
Μόλις, μόλις όρατον.. . 
Μερικά; φοράς πλήν πάλιν, 

"Αλλοτε, άναλαμβάνον ζωηρότητα μεγάλην
Ό στίγμα; ύπαρχον μένει,

Πλήν καθ’ ίεράς γραφάς τι πράγμα μέγιστον σημαίνει 
Ώ; ειρήνης δή σημεΐον 
Μέσω Γής καί Ούρανοΰ, 
Ου θαμβοί τό μεγαλεΐον 
Έν τώ υ,έσω τοΰ κενού . . . 
Τ’ δλον μου λελατρευμένον 
Σοί αποκαλύπτει δν 
Αιγυπτιακόν Θεόν . , .
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Μέγα παίγνιον τή; τύχης, έτυχον αθανασίας· 
"Ονομα μυστηριώδες εχω, οιδεν όλ’ ή Γή· 
Θαυμασίως μοί αρμόζει κ’ έντελώς αναλογεί 
Πρός τας δσας εχω κάμει αίματος δείνας θυσίας

Εί; τής Δόξης τόν βωμόν, 
Έμαυτόν διά τής φρούδης λαμπηδόνα; της τιμών, 
Άν εί; δύο τ' όνομά μου τό πολύκροτου χωρίσης 
Εί; τό μέν, γής τι μέρος, είδος τόπου, θ’άπαντήσης

Εί; τό δέ, λαμπρόν θηρίον 
Είς τό είδος του ένέχον βασιλέως μεγαλείου. .. . 
Τό έπίθετόν μου, ώς τις μυστική συμπλήρωσές του, 
Ξένον—έλληνικωτατη όμως ή μετάφρασές του.

Μοίραν τήν καλήν σημαίνει 
Κ' ίσως τήν καταγωγήν μου έξ 'Ελλήνων ύπεμφαίνει, 
Συμπληροΰν τήν τοΰ κυρίου έννοιαν ονόματος μου, 
"Οπερ ούδέ εν στοιχεΐον περιέχει ξενικόν, 
Άλλά είναι κατά γράμμα καθαρώς 'Ελληνικόν... 
Γί αργείς ! εύθύς τήν λύϊιν λέγε τοΰ αινίγματος μου.

Κ 
Κ
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έν τώ παλαιώ Όλύμτω είμαι μία τών θεών 
έν τώ ούρανώ σημεΐον θειον τών Χριστιανών 

Αλλως τε κ' αισθητηρίου μέρος τι συστατικόν 
Διασταλτικόν συνάμα είμαι καί συσταλτικόν.

rn λοηναιχ εκ του τϊπογραφειου tun KATAXTHMATQs ΑΝΈΣΤΗ ΚίλΝΣΤΑΝΤΙΝίΔΟΥ 1892—2723


