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TO ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ TOT ΜΑΘΗΤΟΥ

Ό,τι ό πόθος δύναται νά άποφέρη ούτος
Δεν είναι ό τής αρετής και τής σοφίας πλούτος ; 
Kai ούτος πάλιν δεν γεννά τήν μόνην καί σπάνιάν, 
1 ήν άλ/|9ή σου, έπ’ αύτής τής Γής εύδαιμονίαν :

£>αθύς νά ήσαι φρόντιζε τούς στοχασμούς έν πρώτοις
Φευκτέα λόγων καϊ σπουδών ή έπιπολαιότης 1

Δέν αποκτά καί γνώσεων κεφάλαια εύκταϊα; 
ΙΙλήν καί μετρίως εύφυής, κάν δι’ έπιμελείας 
Συντόνου, δέν άναπληροΐ έλλείψεις, άτελείας ;
Ύδωρ αργούν εις τέλματα έκτρέπεται καί έλη,

Γεννώντα σηπεδόνα 
Kai παντη νοσογονα

"Ύδωρ κινούμενον τήν Γην ζωογονεί έν τέλει, 
Γονίμως τήν αρδεύει,

Φιλοπονίαν γεωργών καί κηπουρών ρραόεύει 
Και άνθη καί οπώρας,

Καρπούς παντοίους. χορηγεί, χρησίμους εις τάς χώρας.

Δ ινόν εΐν' ή αμάθεια, φρικτον ή έκνηιία, 

Λαμπρόν ή φιλομάθεια κ’ έν πόνοις καρτερία- 
Ζητεί τήν μέν, άπόφευγε τήν δέ παντί σου σθένει, 
Τήν μίαν έκοιοπομποϋ καί έγκολποΰ τήν άλλην: 
E-δαίμων πας φιλομαθής καί φίλεργος έν γένει, 
Μακάριος κ' έν τή ζωή καί μετά ταύτην πάλιν !

ΕΤΟΣ A'.—ΤΕ7ΧΟΧ ΙΕ APIS. 1S
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^λπίδα έχε ν' άποόής έέόχως επιστήμων,
Έάν έγκαίρως γίνεσαι τού πρέποντος είδήμων- 
Ώς έπισ-ήμων δ’ άριοτος δικαίαν τρέφ ’ ελπίδα 
Νά ώφελήοης σεαυτόν, τούς σούς καί τήν πατρίδα- 
Καί ν’ άποκτήσης, χρήσιμο- εις πάσαν Κοινωνίαν, 
Πλούτη καί δόξαν καί τιμήν όμού κ’ εύδαιμονίαν.

Ι^^αλόν κάνεις άφ' εαυτού νά σκέπτηται σωστά

Καί νά εύρίσκη τό ορθόν καί νά τό εκτελή-
Ούχ’ ήτταν ώφελεϊ

Καί ν' άποδέχηται τ’ ορθόν, ό άλλος συνιστά- 
Άλλ’ άχρηστος κ' έπιολαό’ής οίκτρός τε καί γελοίος 
Ό μένων άσυνέτιστος καί αμαθής τελείως.

καί πάντοτε ωφέλιμος να ήσαι 
άν άφιεροΤς εαυτόν κ' ένασχολήσαι-

ν&υποΰ μετρίως εν δεινοΐς, μή λησμονής εκείνην 

Τήν γνώμην: ΰλίψις ή πολλή γεννά παραφροσύνην.

Πάς άνθρωπος ώς ένεστι κοινοφελώς βιών 
Άρέσκ' εις πάντας κ’ εις αυτόν όμού κ’ εις τον θεόν.

^^,λιος εΐνε ό σοφός, ό αληθής, τοϊς άλλοις, 

Φωτίέων, θάλπων έν ταύτώ καρδίαν τε καί πνεύμα- 
Ώ ! ποιον νάμα ήδιστον των λόγων του το ρεύμα !. . . 
Πλήν ποιας, ϊνα καταστή τοιούτος, χρήέει πάλης, 
Πολέμου, ναι, πρός έαυτόν, προς τύχην καί πρός άλλους 

’Εχθρούς, παντοίους πειρασμούς, μικρούς τε καί μεγάλους! 
Πόσον ευκόλως δύναται κάνεις νά ληοιιονήση, 

Ένώ παντοίως προσπαθεί νά τελειοποιήση 
'Ασκών τον νούν καί έκ παθώζ άγνίςων έαυτόν, 

Το «γνώθι σεαυτόν !» ;
Ποθείς σοφός ν' άναδειχθής ; Θελήσεως μεγάλης 

’Ανάγκη, αγών' άτρυτον, δεινόν, νά καταόάλλης!

&

"O'ocv ποτέ μή λησμονής εις έ.τι καί άν πράττης: 

Τοΰ βίου Λείαν τήν οδόν καί ομαλήν χαράττεις, 
Έάν τον έχης όδηγόν- 

τήν καρδίαν τού Θεού ή πίστις δέν θερμαίνη 
τό πλάσμα του τό λογικόν, τί μένει;

βαίνει κτήνος πάντυφλον εις σκότη φορτηγόν ; 
εΐν' ή πίστις εις 
βλέμμα πάντα

^|^άνΘανε πάντως, πανταχού κ’ έκ πάντων τών πραγμάτων. 

Διδάσ.ου! ω, το μέγιοτον ιδού τών διδαγμάτων.

ύπάρχουσι πολλαί, πλήν ή άπαιδευσία
Εΐν’ ή πασών χειριστή, 
Καθώς ύγεί' άρίστη 

Καρδίας άμα καί νοός εΐν’ ή ορθή παιδεία.

Άν
Ό άνθρωπος,
Δέν
Φως
Καί

tSfeoava ήσαν πάμπολλα καί εΐνε απ' αίώνος-
Πλήν ποιον καί μωρότερον 
Εΐν’ άμα καί οίκτρότερον

ΙΙλουσιωτάτου αμαθούς καί όμως αλαζόνας,
Εις τά τής τύχης άγαθα δεινώς έγκαυχωμένου

Καί έναόρυνομένου ;...
Ποτέ μή τούτον μίμησής ! . . . καί θησαυρών τού Κ ραΐσου 
Γόν πλούτον καί τήν μόρφωοιν προτιμά τής χυχής σου ! 
Ο θησαυρός τού πνεύματος πάντ' άλλον ύπερδαίνει 
Κ’ ή έέ αύτού ωφέλεια άγήρως διαμένει.

τ’

ϊ κάρου

Λαυδάνων εις τον
Τήν άλλως σκολιάν 
Ό προσλαμδάνων οδηγό 
Πτώσιν συχνά Ίκάρειον 
ΕύημερεΤ συχνότερον ό

έχει πτέρυγας

Θεόν, διότι φώς κ' Εκείνος 
άγαθά μιας του εΐν’ άκτΐνος !

κούφην φαντασίαν

άνύοωΠος, ως εΐν είκων τού Ουρανίου Πλάστου, 
Νά συμμρρφώται έπεται καί προς τάς έντολάε το 
Καί ώς. διάγων κατ’ αύτσ.ς, σχεδόν άποθεούται, 
Ούτως, άπέχων τού σκοπού αυτών, άποκτηνο^ται

ο
ρίον του ώς μόνην οδηγίαν· 

ίωήν ευρίσκει μάλλον ίσην, 
ον έμόρίθειαν καί κρίσιν: 

ό πρώτος υποφέρει- 
δεύτερος καί χαίρει.

&

ΙΙ,οεποντα εΐνε πάμπολλα, πλήν πρεπει νά νόησης, 

Ότι προ πάντων πρέπει σοι πάν πρέπον να γνωοίσης 
Έκ τούτου πάν αντίθετον καλώς θά διακρίνης 
Καί. φεύγων πάν τό σκοτεινόν, έν τώ φωτι -ά μείνης
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έει ό ρύαξ ήρεμος και ρέων κελαρύζει
Και κελαρύζων ασμά του πρόσ τον Θεόν τονίζει, 

Άντανακλών τόν Ουρανόν.
Πλήν βίος ήρεμώτερος τις ρέει ενάρετου 
Όοτις ύπ' αίγλης λάμπεται εύποιϊών στιλέτου

Τόν ΰψιστον Θεόν ύμνων ;. .

&

ιώπ’, άν πρέπει νά σιγάς- άν νά λαλήσ, όμίλετ 
Άκαίρως πλήν μηδέποτε διάνοιγε τά χείλη 1 
Οσον κάνεις, έπίκαιρα άν όμιλή, κερδαίνει, 
Τόσον, άκαίρωσ άν λαλή, γελοίος άποόαίνει

Καϊ δύναται νά πάθη 
Πολλά καί άλλα πάθη ....

X ,ρέους θεώρει σεαυτόν μεγάλου οφειλέτην 

Προς άρωγόν σου, βοηθόν καί πάντα ευεργέτην 
Καί χοίρε, άν που δύνασαι καί σύ καλόν επίσης 
Νά πράξης τι ύπέρ αύτοϋ ή νά διενεργήστε : 
Εύγνωμοσύνη, άρωμα τού ουρανού, θυσία, 
Ήν καί εις τόν βωμόν αύτής ή εύγενής καρδία !

&

ός καί αίνος τώ Θεώ καί ένθους ύμνωδία 
Παντός άξιου μαθητου γενέσθω ή καρδία ! 
Εύχαριοτία προς αυτόν πάσης ψυχής ό βίος 
Καί δόξα πάσα ύπαρξις τώ Πλάστη αιωνίως 1

! είθε νά είσακουσθή πάσα χρηοτή εύχή 

Καί ζήση βί°ν άμωμον έκάστου ή ψυχή.

Φ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜ1ΔΗΣ

άφος σου έστω μυστικών τό στήθος- ολέθρια 
Ή άκριτομυθία·

Τίμα πάν τίμιον παντού καί σέόου, ώς οφείλεις, 
Προσέχων εις ασέβειαν ποτέ μή έξοκείλησ!

Αγάπα πάν αγαπητόν 
Καί μίσει ό,τι μισητόν !

δεικνύου,ψαύχην, ύπεροπτικός, μηδέποτε
Μηδέ ύπέρ τήν δύναμιν νά ύψωθήσ τανύου ! . 
Καί έξοχος άν αληθώς άναδειχθή ό σώφοων,

’Εμμένει μετριόφρων 
Κ’ ύπό παντός τιμάται 
Καί μάλλον άγαπάται.

Εις πάντα όν γνωρίζεις· 
Προσεκτικός, έκλεκτικός
Έσο κ’ έπιφυλακτικός

Εις τό πολυτιμώτατον απάντων τών πραγμάτων, 
Φίλον άν εύρης αληθή, λατρευων καί φυλάττων

Ως θησαυρόν τών θησαυρών, 
Μέγα κειμήλιον, λαμπρόν I

(» Ι1Ε11ΑΑΑ1ΩΜΕΝ0Σ ΜΑΝΔΥΑΣ.
Διαρκοϋντος τοϋ πολέμου πλεϊστοι στρατιώ- 

ται είσήλΟον έν τινι χωρίω καί προσέλαβον ώς 
δδηγάν -χωρικόν δυνάμενον νά τοϊς δείξη τόν δρό
μον των. ΙΙτωχός τις εργάτης έξελεγη ύπ’ αυ
τών ώς δοηγός. Ήτο ψύχος οριμύ, ή χιών έπι
πτε κατά μεγάλας νεφάδας, δ άνεμος έπνεε 
μετά βιαιότατος έσχατης. Παρεκάλεσε λοιπόν 
τούς χωρικούς δ πτωχός εργάτης νά τώ δανεί- 
σωσι μανδύαν τινά. Άλλ’ ούδείς έδιδε προσοχήν 
εις τάς παρακλήσεις του. Μόνος εις γέρων ηύ- 
σπλαγχνίσθη τόν εργάτην καί τώ έδανεισε τόν 
μανδύαν του ; ήτο ούτος πτωχός εργάτης σιδη
ρουργείου. ξένος πρός τό χωρίον, εις τό δποϊον τά 
τά τοϋ πολέμου τόν ήνάγκασαν νά ζητήσγ, κατα- 
φύγιον καί έν τώ δποίω κοπιωδώς έκέρδιζε τά 
πρός τό ζην έξασκών τό έπαγγελμκ του. Ό ερ
γάτης σφίγξας τήν χεΐρα τοϋ σιδηρουργού άνε- 
χώρησε με-ά τών στρατιωτών

Άλλ’ έπελΟούσης τής νυκτός, εΐδον εΐσερχό· 
μενον έν τώ χωρίω καί καλπάζοντα νεαρόν κα'ι 
ώραίον άξιωματικόν τοϋ ιππικού, φέροντα ώροίαν 
στολήν καί σταυρόν τιμής επί τοϋ στήθους. Ό
ποια ύπήρξεν ή έκπληξις τών χωρικών όταν έζή- 
τησεν ούτος νά τόν δδηγήσωσι πρό τοϋ γέροντες 
εκείνου, όστις έδανεισε τόν μανδύαν του εις τον 
έκ τοϋ χωρίου παραληφθίντα κατά τήν πρωίαν 
δδηγόν ! Όταν λοιπόν συνηντήθησαν δ άξιωμα- 
τικός και δ σιδηρουργός, άνέκραξεν δ δεύτερος 
περιχαρής:,

« Ώ Θεό μου ! ίδου δ υιός μου "Ροδόλφος :ι> 
Καί λίγων τάς λέξεις ταύτας προσέτρεξε καί 

νηγκαλίσΟη τόν νεαρόν άξιωματικόν.

ΙΙρό πολλών ετών, από τοϋ συμβάντος τούτου, 
δ 'Ροδόλφος ειχεν ε'ισέλθει έν τώ στρατιό καί 
χάρις εις το ταλαντον οπερ κατεΐχεν, εις τήν 
παιδείαν,τήν γενναιότητα αυτού καί χρηστότητα 
έγένετο βαθμηδόν αξιωματικός.

Μετά τήν άναχώρησίν του όμως εκείνην ούδέν 
εγνώριζε περί του πατρός του. όστις ήτο τότε 
άρχισιδηρουργός έν τή κωμοπόλε·. αύτών, άλλ’ ή- 
ναγκάσθη νά φυγαδευΟή έκτοτε έκεΐΘεν όπως άπο- 
φύγη τά δεινά τοϋ πολεμ.ου. Άλλ' δ υίος άνε- 
γνώρισε τόν παλαιόν μανδύαν τοϋ πατρός ε’πί 
τών ώμων τοϋ εργάτου καί έμαθε παρ’ αύτοϋ 
ότι, δ γέρων εΰρεν άσυλον έν τινι χωρίω καί έζη 
μετρίως έκ τής εργασίας του.

Ο πατήρ καί δ υιός έκλαιον έπί μακράν έκ χα
ράς καί οί χωρικοί περιεστοίχιζον κύτους δακρύ- 
οντες καί αυτοί μετ’ αύτών.

Ό ’Ροδόλφος διήλΟε τήν νύκτα μετά τοϋ γε- 
ροντος πατρός του συνομιλών μέχρι πρωίας.

Τήν έπαύριον ένηγκαλίσθη φιλοστόργως τον 
πατέρα του καί άνεχώρησεν έκεΐ, όπου τόν «κά- 
λει τό καθήκον, άφοϋ άφήκε πολλά χρήματα εις 
τόν πατέρα του καί ύπεσχέθη νά τώ στέλλη 
τακτικώς τά πρός τό ζήν.

Οί χωρικοί έ’λεγον μεταξύ των ότι εις το συμ
βάν τούτο ένήργησεν ή χειρ τοϋ Θεού.

<· Επειδή, έλεγον, δ γέρων ούτος έφανη τόσω 
άγαΟός καί εύεργετικός πρός τόν πτωχόν εργάτην, 
δ Θεός ηύσπλαγχνίσθη αυτόν καί τώ έστειλε τόν 
υιόν του, τόν όποιον άπό τόσου χρόνου είχε νά 
ϊδη.

('Εκ τών τοϋ Χριστόφορου SxlO, ίιρέωε I
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ΚΚΦΛ ΛΑΙΟΝ ΙΕ

Ό Άρης.

Την έπαύριον, 7 ’Απριλίου, ό Αυγουστίνος, 
όστις έφρούρη κατά τά 'ξημερώματα, είδε τόν 
Χτίγκο ύλακτούντα καί τρέχοντα πρός τό ποτά
μιον. Σχεδόν άμέσως, ή ζ. Βελντόν, δ Χτίκ-Σάντ 
καί οί μαύροι έξήλθον τού άντρου.

Άφεύκτως κάτι συνέβαινεν.
■· Ό Χτίγκο ήσθάνθη φαίνεται έμψυχόν τι 

ον, άνθρωπον ή ζώον, λέγει δ δόκιμος.
— Έν πζση περιπτώσει όμως δέν είνε δ 

Μαύρος, διότι τότε δ Χτίγκο θά ύλάκτει μετ' 
;>ργή«·_

— Άλλ' έάν δέ·· εινε δ Μαύρος έκει, που 
δύναται νά εινε : ήρώτησεν ή κ. Βελντόν. όί- 
πτουσα εις τόν Χτίκ-Σάντ βλέμμα έταστικόν.

— Θά τό μζ.θωμεν όσον οϋπω, κ. Βελντόν,» 
άπεκρίθη δ δόκιμος

Κατόπιν απευθυνθείς πρός τόν Βαρθολομαίον 
τόν Αύγουστΐνον καί τόν Ηρακλή :

« Όπλίσθητε, φίλοι μου, καί έλθετε!»
Έκαστος τών μαύρων έλαβεν έν όπλον καί 

έν έγχειρίδιον. όπερ επραξε καί δ Χτίκ-Σάντ. 
Άνά έν φυσίγγιο·/ έτεθη έν τοίς κοιλώμασι τών 
όπλων Kemiligcton, καί ούτως /οπλισμένοι καί 
οί τεσσαρες διηυθύνθησαν προ: την όχθην του 
ποταμού.

Ή κ. Βελντόν. δ Θωμάς, δ Άκταίων. έμει
ναν έν ~τ, εϊσόδω του σπηλαίου, εντός δ' -ύρί- 
σκοντο ακόμη δ μικρός 'Ιάκωβος και ή Χανα.

Ό ήλιος άνέτελλεν. Αί άκτίνες του, διακο
πτόμενα! ύπό τών ύψηλών όρέων, δεν έφθανον 
κατ’ ευθείαν προς τον βράχον αλλά μέχρι τού 
πρός δυσμάς δρίζοντος· ή θζλασσα έλαμπε·/ ύπο 
τά πρώτα τής ημέρας φώτα.

Ό Χτίκ-Σάντ και οί σύντροφοί του ήκολού- 
θουν τήν άμμώδη δδόν. ήτις καμπυλουμένη 
ήνούτο προς το στομιον τού ποταμίου.

Εκεί, δ Χτίγκο. ακίνητος καί λαβών στάσιν 
άπειλητικήν, ύλάκτει διαρκώς. Τίτο φανερόν 
ότι έβλεπεν ή ήσθζνετο ιθαγενή τινα.

Καί, πράγματι, δέν ώργίζετο πλέον κατά 
τού Μαύρου, τού έν τώ πλοίω εχθρού του, τήν 
φοράν ταύτην δ Χτίγκο.

Τήν στιγμήν εκείνην άνήρ τις έστρεφε τό τε
λευταίων άκρον του βράχου. 11 ροεχώρει μετά 
πεοισκέψεως έπί τής όχθης, καί διά φιλικών χει

ρονομιών έζήτει νά καθησύχασα, τόν κύνα. Δέν 
έπεθύμει ν' άψηφίση την οργήν τού γενναίου 
ζώου.

«Δέν εΐνε δ Μαύρος! λέγει δ Ηρακλής.
— Βεβαίως, δέν θά εινε ποτέ χειρότερος έκεί 

νου ! άπεκρίθη δ Βαρθολομαίος.
— θ/.1 >£TS‘ ό δόκιμος. Εινε κατά πάσαν 

πιθανότητα ιθαγενής τις. όστις θά μάς άπαλλζξη 
σκληρού χωρισμού. Θά δυνηθώμεν λοιπον νά 
μαθωμεν άκριέώς που ειμεθα ! »

Καί οί τρεις, θέτοντες τά όπλα έπί τών ώμων, 
κατηυθύνθησαν ταχεϊ βήματι προς τον ζγνω-

Έκεϊνος, βλέπων αύτούς πλησιάζοντας, έδειξε 
ζωηράν έκπλ.ηξιν.

Βεβαιότατα ίφαίνετο ότι δέν περιέμενε ποτέ 
νά συνάντηση ξένους έπί τής άκτής ταύτης. 
ΙΙροφανές ήτο ώσαύτως. ότι δέν ειοεν εισέτι τά 
λείψανα τού ΙΙιλγκρίν καί διά τούτο τόσον έςέ- 
πληζεν αύτόν ή έμφάνισις τών ναυαγών. Αλλως 
τε κατά τήν νύκτα ή παλίρροια κατεσυνέτριψε 
τό σκάφος τού πλοίου καί μόνον λείψανα τινα 
έπλεον άκόαη έν τώ πελζ.γει.

Αμα ειοεν δ άγνωστος τους τεσσαρας ωπλί- 
σμένους άνδρας έρχομένους πρός αυτόν έσταθη 
καί έφερε το άπο τού ώμου του άνηρτημένον 
όπλον ταχέως εις τάς χείρας καί προέτεινεν 
αυτό πρός αύτούς. Ευνόητο·/ ότι έταρζχθη.

Ό Χτίκ-Σάντ έχαιρέτισε διά χειρονομίας, 
τήν όποιαν δ άγνωστο: ήνόησε βεβαίως, διότι 
ζνευ δισταγμού προεχώρησε πρός αύτούς.

Ό Χτίκ-Σάντ ήδυνήθη νά τόν έξετζση
οσοχής.

IIτο άνθρωπος ι 
περίπου- είχε ζωηρό 
γένειον λευκαζοντα 
iyz-jGw ζ·. vcy.zci; ζζ·. ζγροτα». Ο’.τινες ζωσι πζν- 
τότε έν ύπαίθρω έν τώ δζσει. ή ταϊς πεδιάσιν. 
Έφόοει άμπέχωνον έκ κατειργασμενου δερμα- 

έκζλυπτε τήν κεφαλήν 
οδήμζτα αυτού έφθανον 
υ· οί δέ πτερνιστήρες μέ 
τροχίσκους ηχούν πρ 

πτερνών.

ι/.ετζ
εύρωστος, τεσσαρακοντουτης 
ους οφθαλμούς. κόμην καί 

καί χρώμα ήλιοκαές, οίον 
ινες 

η ταϊι
Έφορε·, άμπέχωνον έκ κατειργασμένου 
τος· πλατύγυρος πίλο: 
του’ τά δερμάτινα ύ· 
μέχρι τών γονάτων τ 
πλατείς οδοντωτούς 
λωμένοι έπί τών

Ήνόησε λοιπόν δ Χτίκ-Σάν 
ένώπιον του Ινδόν τινα. έκ τών συνήθων πε 
πόρων τών κοιλάδων, άλλά 
πολλακις επικίνδυνον κακοϋργον, οΰς συναντά

τις συνήθως εις τάς μακράς ήπείρους. Έφαί- 
νετο ιδίως, έκ τού ευσταθούς παραστήματος 
αυτόν, έκ του έρυθρού τών τριχών τής γενειάδος 
χρώματος, βτι δ άγνωστος ούτος δυνατόν·/’ άνή- 
κεν εις τήν άγγλο-σαξωνικήν φυλήν. Δέν ήτο έπο- 
μένως ούτε Ινδός, ούτε ’Ισπανός.

Ή σκέψις αϋτη έβεβαιώθη όταν δ Χτίκ-Σάντ 
τώ είπε·/ άγγλιστί : ο Καλώς ήλθατε !» καί εκεί
νος άπήντησε διά 
τής αυτής γλώσ- 
σης καί προφοράς 
καθαράς.

«Καί σεις κα
λώς ήλθατε, φί
λοι μου, » καί 
προχώρησα ς πρός 
τον δόκιμον συν- 
έσφιγξε τήν χεϊ · 
ρα του.

ΙΙρός δέ τούς 
μαύρους ζπήυθυ 
νεν χαιρετισμόν 
διά τής χειρός 
μόνον, χωρίς νά 
τοϊς εϊπη τι.

« Εισθε "Αγ
γλος ; ήρώτησεν 
τόν δόκιμον ούτος.

— 'Αμερικανός, 
άπεκρίθη δ Xτίκ- 
Σάντ.

— Έκ τής Χο
τίου 'Αμερικής:

— Έκ τής Βο
ρείου » 

ΤΙ ζπζντησις 
αΰτη φαίνεται ότι 
εύηρέστησεν εις 
τόν άγνωστον, 
διότι ε'σφιγξε πε
ρισσότερον τήν 
χεϊρα του δοκί
μου κατά τήν Ά 
μερικανικήν συνήθειαν.

« Καί δύναμαι νά μζθω, φίλε μου, ήρώτησεν 
ούτος. πώς εύρέθητε έπί τής άκτής ταύτης ; » 

'Αλλά ταύτοχρόνως καί χωρίς νά. περιμείνη 
τήν άπάντησιν τού δοκίμου δ άγνωστος έσυρε 
τόν πίλον του καί έχαιρέτισε·/.

II κυρία Βελντόν προχωρήσασα πρός τήν 
όχθην, ητον ήδη κατέναντι αυτού.

Άπήντησε λοιπόν αϋτη πρός τήν έρώτησιν 
τού άγνιόστου.

«Κύριε, ειμεθα ναυαγοί, τών όποιων τό πλοίο·/ 
έθραύσθη χθες έπί τών σκοπέλων ! »

Συναίσθημα λύπης έζωγοαφίσθη έπί τού προ-
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σώπου τού άγνωστου, όστις έρριψε τό βλέμμα 
πρός τήν άκτήν πρός άναζήτησιν τού ναυαγίου.

« Δέν έμεινε τίποτε έκ τού πλοίου μας. προ- 
σέθηκεν δ δόκιμος. ΤΙ παλίρροια συνεπλήρωσε 
τήν καταστροφήν κατά τήν νύκτα. »

— Καί κατά πρώτον θά. σάς έρωτήσωμεν πού 

ειμεθα :
Άλλ' είσθε έν τη άκτή τής Χοτίου 'Αμερι

κής. άπεκρίθη δ 
άγνωστος έκπλη- 
χθείς διά την έρ/ό- 
τησιν Είχατε άμ- 
φιβολίαντινά. περί 
τούτου:

Χαί, κύριε, διότι 
ή τρικυμία μάς 
έξέβαλεν άπό τής 
δδού καί δέν οϋ- 
ναμαι νά ύπολο- 
γίσω ακριβώς τήν 
θέσιν 
θη δ 

μάθω ήδη άκρι- 
βέστερον πού ε'ί- 
μεθα. : έπί τής 
άκτής τού 1 Ιερού, 
ύποθέτω.

— "(>χι, φίλε 
ου, όχι ! '< Ιλι
ον νοτιώτερον 

Έήωκείλατε έπί 
Βολιβιανής

Κά/«>: τ,’/'ι»σι φί/'.ι μου·

....___την
υ.ας, άπεκρί
Χτίκ-Σάντ 

έπιΟυμώ να

ση-

>τ ότι δέν είχεν 
:ζ’θ- 

τυχοδιώκτην ξένον.

Α ! ειπεν 
ό Χτίκ-Σάντ.

— Καί μάλι
στα εισθε έπί του 
μεσημβρινού μέ
ρους της Βολι
βίας, τού γειτνι
άζοντας μετά τής 
Χιλής.

— Τότε ποια είνε ή άκρα αύτή : ήρώτησεν 
ό Χτίκ-Σάντ, δεικνύω·/ τό προς νότον άκρω- 

τήριον.
— Δέν είξεύρω νά σάς εϊπω τό όνομα του, 

άπήντησε·/ δ άγνωστος· είνε πρώτη φορά, καθ ’ 
ήν επισκέπτομαι τήν άκτήν ταύτην καί δέν 

γνωρίζω αυτήν έπαρκώς. >■
Ό Χτίκ-Σάντ έσκέπετο π 

Δέν έξεπλήσσετο όμως, διότι ή 
πατηθή ένεκα 
δέν ήτο 
μεταξύ

ερί όσων ήκουσε. 
δυνατόν ν' ά- 
άλλ' ή πλάνη...ο τών ρευμάτων 

σπουδαία. Ιΐρζγματι, ένόμιζεν ότι ήτο 
τής εικοστής έβδομης καί τριακοστής 

παραλλήλου, μετά την συναντησιν τής νήσου
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τού ΙΙάσχα, καί ήτο επί τής εικοστής πέμπτης 
παραλλήλου. Άναμφιβόλω; λοιπόν τό ΙΙιλγ- 
κρΐν παρέκλινε σχεδόν έλάχιστον άναλόγως προς 
τήν τόσω μακράν πορείαν .του.

Άλλως τε δέν ήδύνατο νά πιστεύση καί εις 
τάς βεβαιώσεις τού αγνώστου. ’Εάν όμως ήσαν 
έν τή κάτω Βολιβία ούδέν άπορον διατί εύρέθη- 
σαν έν χώρα έρήμω, καθ' όσον ή κάτω Βολιβία 
εινε όντως χώρα 
ε'ρημος.

« Κύριε, λέγει 
τότε δ Ντίκ - 
Σάντ, μετά τήν 
άπάντησίν σας , 
συμπεραίνω ότι 
είμεθα πολύ μα
κράν τής Λίμας.

— Ώ ! βε
βαίως, ή Αίμα 
εινε μακράν . . . 
έκεϊθεν! πρός βορ- 
ράν !»

II κ. Βελντόν 
συν έλαβε κατ 
άρχάς ύπονοίας 
διά την άναχώ- 
οησιν τού Μαύοου 
κχί πχοίτηοίΐτον• ■»
νεωστί έλΟόντα 
μετά, προσοχής 
μεγίστης άλλά 
τό παράστημά 
του καί ή δμιλία 
του ύπενεφαινον 
άνθρωπον καλής 
πίστεως.

«Κύριε, ίσως 
ή έρώτησί; μου 
εινε ολίγον από
τομος... Μήπως 
είσθε καταγωγής 
Περουβιανής ;

— Είμαι Αμερικανό; 
ρία ; . . . λέγει ό αγνόν 
στιγμήν τήν συμπλήρωσιν

— Κυρία Βελντόν, 
Βελντόν.

— Έγώ ονομάζομαι Άρής καί έγεννήθην έν 
τή Νοτίω Καρολίνα,. Άλλά πρό εϊκοσιν ετών 
έγκατελιπον τήν πατρίδα μου καί ήλθον εις τούς 
λειμώνας τής Βολιβίας, καί ευχαριστούμαι σή
μερον διότι βλέπω συμπατριώτης μου.

Κατοικείτε τό μέρος τούτο τής επαρχίας
ριε Άρη ; ήρώτησεν ή κ. Βελντόν.

— Οχι, κυρία Βελντόν. άπεκρίΟη δ Άρής, 
κατοικώ ακόμη νοτιώτερον. έπί τής μεθορίου 

,.-Γ....  . ■ Λϊγει 1 Αΐιεριχανϋς.

καί σεις, κύ
τος, περιμένών έπί
τής φράσεώς του.

προσέθηκεν ή κ.

ί, ζ.υ-

γραμμής τής Χιλής άλλά τώρα μεταβαίνω εις 
τό Άτακαμά. πρός τό νοτιανατολικόν.

— Εϊμεθζ εις τό άκρον τής ομωνύμου έρη
μου ; ήρώτησεν δ Ντίκ- Σάντ.

’Ακριβώς, φίλε μου, καί ή έρημος αύτη εκ
τείνεται μακράν, όπισθεν τών ορίων τούτων.

— Ή έοηυ.ος Άτακαμά , έπανέλαβεν δ 
Ντίκ-Σάντ. ' 

li&y

Λ 1
X- 
κ.

Αμερικανόν, 
νόμενος πρό;

«Οί μαύροι οΰτοι

— Ναι, άπε
κρίθη δ Άρής. II 
Ιζύ,'ιλζ αΰτη εινε 
χώρα διάφορος 
τής εύρεία; νοτίου 
Αμερική; ύπο 
πολλάς έπόψεις. 
Εινε ή μερίς αυ
τής ή μάλλον πε
ρίεργος άλλά καί 
ή όλίγιστα γνω
στή.

— Καί τΧξει- 
δεύετε μόνος ; 
ρώτησεν ή 
Βελντόν.

— "Ω ! ί 
πράττω πρώτ 
φοράν τούτο ! 
πήντησεν ό '? 
μερικανός. Ε 
ζπόστασιν δι ακο- 
σίων μιλλίων άπ' 
εδώ, υπάρχει ε- 

υλις , ή χα- 
έντα(επαυΛ'.ς) 

> Άγίου-Εύτυ- 
υ , άνήκουσα 
ένα άδελφόν 

μου, καί έκεϊ με
ταβαίνω y άριν 
του έν.ποοίουν.ου. 
Έάν θέλετε νά 
μ’άκολουθήσητε, 

θά τύχητε ύποδοχής ευμενούς καί ολα 
θά σας παρασχεθώσιν όπως μίταβήτε εις 
πόλιν Άτακαμά. Ό άδελφός μου θά εϊνε ευτυ
χής νά σάς δεχΟή.»

Αί προσφορά! αύται. γενόμεναι άνυποκρίτως, 
έγεννησαν εύνοιαν παρά τών ναυαγών πρός τόν 
’Αμερικανόν, οστι; έπανέλαβεν αμέσως άπευθυ- 

■ην κ. Βελντόν.
εινε δούλοι σας ;— 
τής χειρός τόν Θωμάν καί 

ζ μέσα
την

S * οιζ 
τούς συντρόφους του

«Δέν εμομεν πλέον δούλους έν ταΐς Ήνωμέ- 
ναις 11ο/.ιτείαις, άπεκρίθη ζωηροί; ή κ. Βελντόν. 
Ό Βορράς άπό πολλού χρόνου κατήργησε την

Καί ί'δείξεν

δουλείαν καί δ Νότος οφείλει νά μιμηθή τό πα
ράδειγμα έκείνου !

Ά ! όρθώτατα, άπεκρίΟη δ Άρής. Έλησμό- 
νησα ότι δ πόλεμος τού I 862 διέλυσε τό φοβε
ρόν τούτο ζήτημα. Ζητώ συγγνώμην παρά τών 
καλών τούτων άνδρών, προσέΟηκεν δ Άρής, 
μετά λεπτής ειρωνείας χαρακτηριζούσης τους 
νοτίους Αμερικανούς. Άλλά, βλίπων τούς εύ- 
πατρίδας αύτούς εις την ύπηρεσίαν σας, είπον...

— Δέν εινε καθόλου, ουδέ ύπήρζαν ποτέ, 
εις τήν ύπηρεσίαν μου, κύριε. ύπελαβ εν σοβαρώς 
ή κ. Βελντόν.

— Τό θεωρούμε·? τιμήν μας νά σάς ύπηρε- 
τώμεν, κυρία Βελντόν, είπε τότε δ γέρων Θω
μάς. Άλλά, 0περ δ κ. Άρής τό γνωρίζει, δέν 
άνήκομεν εις ούδένα. ΤΙμην δούλος, έγώ, εινε 
άληΟές, καί έπωλήΟην ώς δούλος έν Αμερική, 
εξαετής τότε ών άλλ' δ υιός μου Μπάτ έγεν- 
νήΟη παρά πατρός απελεύθερου όπως καί όλοι οί 
άλλοι σύντροφοί μου.

— Δεν δύναμαι ή νά σας συγχαρώ ! άπεκρί
Οη δ Άρής δι' ύφους άπαρέσαντος εις την κ. 
Βελντόν. Έπί τής Βολιβίας άλλως τε δέν εχο- 
μεν δούλους. Λοιπόν δύνασθε νά μή φοβήσΟε 
καί νά βαδίζητε έπί τού έδάφους τούτου έλευθέ- 
ρως oojw; καί έν τοΐς κράτεσι τής Νεας-Βρετ- 
τανίας.»

Τήν στιγμήν ταύτην. δ μικρός Ιάκωβος, 
συνοδευόμενος ύπο τής Νανάς. έζήλΟεν έκ του 
σπηλαίου τριβών του; οφθαλμούς. Κατόπιν, ίδών 
τήν μητέρα του. προσέτρεζε πρό; αύτήν 11 κ 
Βελντόν τόν ένηγκαλίσθη τρυφεοώς.

Το χαριτωμένου παιδάκι ! λέγει δ Αμερι
κανό;. πλησιάζων τόν ’Ιάκωβον.

— Εινε δ υιό; μου. άπήντησεν ή κυρία Βελν
τόν

— Ναι ; κυρία Βελντόν. έδοκιμασατε διπλά; 
βασάνου; λοιπόν τότε!

— Ό Θεό; τό έτήρησε σώο·? καί ύγιειές, ώς 
καί ημάς, κύριε Αρη, άπεκρίΟη ή κ. Βελντόν.

— Μοί επιτρέπετε νά τό φιλήσω εις τάς 
ωραίας παρειάς του ; ήρώτησεν δ Άρής.

— Ευχαρίστως,» άπεκρίΟη ή κ. Βελντόν.
Άλλ’ ή μορφή τού «κυρίου Άρή» δέν ήρεσε 

τόσον εις τόν μικρόν ’Ιάκωβον καί συνεσπειρώθη 
πλησίον της μητρός του.

— Ά ! λέγει δ Άρής, δέν θέλεις νά σέ έναγ- 
λισΟώ ! Σέ φοβίζω μικρέ μου φίλε ;

— Συγχωρήσατέ τον, κύριε. έσπευσε νά είπη 
ή κ. Βε'λντόν. Φοβείται.

— Καλά ! Θά κάμωμεν μεγαλειτέραν γνωρι
μίαν ! άπεκρίΟη δ Άρής. Εί; τήν χατσιέντα Οά 
διασκέδαση; μ’ εν αλογάκι, τό δποϊον θά σού 
χαρίσω καί τότε Οά μέ αγαπάς. »

Άλλ’ ή προσφορά τού ιππαρίου δέν ϊσχυσε 
νά έλκύση τήν εύνοιαν τού Ιακώβου.

Ή κυρία Βελντόν στενοχωρηθεΐσα εσπευσε 
νά μεταστρίψη τό θέμα τής συνομιλίας. Δέν 
έπρεπε νά δυσαρεστώσιν άνθρωπον, όστις τόσον 
εύγενώς προσέφερεν ύπηρεσίας εις αύτούς.

Ό Ντίκ-Σάντ. κατά τό διάστημα τούτο, 
έσκέπτετο έπί τής προτασεως τού νά μεταβώ- 
σιν εις τήν επαυλιν τού Άγίου-Εύτυχίου. Ή 
έπαυλις αΰτη άπεΐχεν, ώς είπεν δ Άρής, δια
κόσια μίλλια καί δ δρόμος διέσχιζεν δάση καί 
πεδιάδας, ταζείδιον δηλαδή κοπιαστικιότατον, 
καθ' όσον καί τά μέσα τής συγκοινωνίας ε'λει- 
πον έντελώς.

Ό νεαρός δόκιμος έπέφερε μερικά; παρατη
ρήσεις ώς πρός τούτο καί περιέμενε τήν άπάν- 
τησιν τού 'Αμερικανού.

« Τό ταζείδιον εινε ολίγον μακρόν, πράγματι 
άπεκρίθη δΆρής, άλλ’έχω έκεϊ, εκατόν βήματα 
όπισθεν τής όχθης, ίππον τόν όποιον θέτω εί; 
τήν διάθεσιν τής κυρίας Βελντόν καί τού υίου 
της. Δι ημάς, ούδεμία δυσκολία, δέν εινε κόπο; 
πολύ; νά βαδίζωμεν πεζή. "Αλλως τε ειπον δια
κόσια μίλλια, νομίζων ότι θ ’ άκολουθήσο>μεν 
τήν όχθην τού ποταμίου. Άλλά αν διελθωμεν 
διά του δάσους δ δρόμος μα; θά συντομευθή 
τουλάχιστον κατά δγδοήκοντα μίλλια καί. αν 
διατρέγωμ-ν δέκα μίλλια καθ’ έκάστην. νομίζω 
0τι θά φθζσωμεν εις τήν επαυλιν άκόπως.

Ή κ. Βελντόν ηύχαρίστησε τόν Αμερικανόν.
« Δέν δύνασθε κζλλιον νά μ' εύχαριστήσητε 

ή δεχόμενη, άπεκρίθη δ Άρής. Αν καί δέν 
διήλθον ποτέ τό δάσος τούτο έν τούτοις θά το 
διελθωμεν εύαρέστως όπως διήλθον τόσα άλλα 
δζση τής Βολιβίας.

Άλλ’ εγείρεται σπουδαιότερο·? ζήτημα, τό 
ζήτημα τών ζωοτροφιών. Αί ζωοτροφία', άς 
έχω μόλις έμέ άρκούσι διά τόν δρόμον.

— Κύριε Άρή, άπεκρίθη ή κ. Βελντόν, έχο- 
μεν ευτυχώς άφθονους ζωοτροφίας καί -ό θεω
ρούμε·? ευτύχημα ότι θά τά; μοιρασθώμεν.

— Τότε λοιπόν κυρία Βελντόν, μού φαίνεται 
ότι όλα βαίνουσι καλώς καί υπολείπεται ήμΐν 
μόνη ή άναχώρησις.

Ό Άρής διηυθύνθη πρός τήν όχθην, μέ τήν 
πρόθεσιν νά λαβή τόν 'ίππον του, όταν δ Ντίκ- 
Σάντ τόν έσταμάτησεν άκόμηκαί τόν ήρώτησε τι.

Δέν έφαίνετο καλόν εις τόν νεαρόν δόκιμον νά 
έγκαταλίπη τήν άκτήν καί νά είσέλθη εις το 
εσωτερικόν τής χιόρας, εί; τό άτελεύτητον αύτο 
δάσος. Ώ; ναύτη; προετίμα μάλλον τήν παρά
λιον δδόν τής μεσογείου.

« Κύριε Άρή, είπεν ούτος, άντί νά διατρέ- 
ςωμεν κατά διακόσια μίλλια τήν έρημον ταύτην 
τού Άτακαμά. διατί δέν άκολουθούμεν τήν 
παράλιον δδόν ; Δέν θά ήτο καλλίτερου νά ζη- 
τήσωμεν οΰτω πόλιν παράλιον είτε προς βορράν 
είτε προς νότον.
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τιας. 
[ΖίΤΧ 
μου

— ’Αλλά, νεαρέ μου φίλε, άπεκρίΟη δ Άρης, 
συνοφρυούμενος έλαφρώς, νομίζω ότι δέν Οά εΰ- 
ρητε πόλιν ή μετά τριακόσια ή τετρακόσια μίλ- 
λια έπί τής άκτής ταύτης, τήν όποιαν γνωρίζω 
άορίστως.

— ΙΙρός βορρκν, ναι, άπεκρίΟη ό Χτίκ-Σάντ, 
άλλά πρός νότον ; . . .

— ΙΙρός νότον. “----- ί1
άναγκη νά κα- 
ταβή τις μέχρι 
τής Χιλής. Λοι
πόν δ δρόμος εινε 
ωσαύτως μακρός, 
καί δέν Οά έπεθύ- 
μουν ποτέ νά. δι- 
έλΟω τάς κοιλά
δας τής Αργεν
τινής Δημοκρζ- 

Έγώ δέ, 
μετά μεγάλης 
μου λύπη 
Οά δυνηΟώ 
συνοδεύσω

— Τά πλοία 
τά μεταβαίνοντα 
άπό τής Χιλής 
εις τό IΙερού δέν 
διέρχονται λοιπόν 
πρό τής άκτής 
ταύτης, ήρωτησε 
τότε ή κ. Βελντόν.

— Οχι. άπε
κρίΟη δ 
1Ιλέουσι 
τερον έν 
λζγει.

— 1 Ιράγματι, 
άπεκρίΟη ή κ. 
Βελντόν . — Έ 
καλά,Χτίκ. έχεις 
άκόμη ν ’ άπ·υ- 
Ουνης έρώτησιν 
τινά πρός τόν ζ. 
Άρήν :

— Μίαν μόνην, κυρία Βελντόν, 
δόκιμος, μή πειθόμενο; 
Αρή, Οά έρωτήσω τον 

μένα Οά δυν,/.ώ,—. ........................
έπιστρέύωμεν είς τόν Άγιον Φραγκίσκον :

— Μά. τήν πίστιν μου. νεαρέ μου φίλε, δέν 
δύναμαι περί τούτου νά σέ πληροφορήσω, άπε
κρίΟη δ Άυ.ερικανός. Γνωρίζω μόνον ότι Οά δυ- 
νηθώμεν είς τήν έπαυλιν τοϋ Άγίου-Ευτυχίου 
νά. σάς παράσχωμεν τά μέσα διά τήν μετζβα- 
σιν είς τήν πόλιν Άτακαμζ. καί έκεϊθεν . . .

— Κύριε Αρή, είπε τότε ή ζ. Βελντόν, μή

’Αμερικανό:

Εκεί ιππ-,; πρ',οΐεϊιμ--, Άνδρον....

την 
κ. Άρην 

ουνηθωμ.εν νά εΰρωυ.εν

άπεκρίθη δ 
πρότασιν τού 

εις ποιον λι- 
πλοϊον όπω:

Βελντόν. Σάς επαναλαμβάνω

νομίσητε ότι δ Ντίκ-Σάντ διστζζη νά δεχθή 
την προσφοράν σας !

— "Οχι, κυρία Βελτόν. όχι, βεβαίως, δέν 
διστάζω, άπεζρίθη ό νεαρός δόκιμος, άλλ’ έπι- 
Ουμώ νά μάθω ποιος είνε ό καλλίτερος τρόπος 
Ζι' ού ()χ έπανέλθωμεν είς τήν πατρίδα ημών.

— Μή φοβεϊσθε νά άπζτηθήτε παρ’ έμοΰ, ζ. 
ότι σπανϊως έπα- 
νευοίσκω συμπα- 
τριώτας καί δι ’ 
έμέ είνε μεγίστη 
ευτυχία δσζκις 
βλέπω τοιούτους 
νά τοϊς φαίνωμαι 
χρήσιμος.

— Δεχόμεθα 
τήν προσφοράν 
σας, κύριε Άρη, 
άπεκρίΟη ή κ. 
Βελντόν , αλλά 
δέν έπεθύμουν έν 
τούτοις νά σάς 
στερήσω τοϋ ίπ
που σας. Είμαι 
καλή πεζοπόρος..

— Κ αΐ έγώ 
κάλλιστος δρο- 
υ.εύς, άπεκρίΟη δ 
Άρης ϋποκλινό- 
μενος, συνειΟισ- 
μένος εις τάς μα- 
ζράς πορείας δια 
μέσου τών κοι
λάδων. "Οχι, κυ
ρία Βελντόν σείς 
μόνη καί ό μικρός 
Ιάκωβος Οά ίπ- 
πεύσωσιν . Εινε 
δυνατόν άλλως 
νά εΰρωμεν καθ’ 
όδόνύπηρέταςτης 
έπαύλεως. ο’ίτινες 
θά. μάς παραχω- 

υτι
τήν κ. Βελντόν.

ς, ποτέ 0 ’άναχωρή-

έάν έζήτει νέας
ρήσωσι τους ’ίππους των.»

Ό Χτίκ-Σάντ εννόησεν 
πληροφορίας. Οά δυσηρέστει

« Κύριε Αρη, λέγει ούτο 
σωμεν :

— Σήμερον, νεαρέ μου φίλε, άπεκρίΟη δ Α
μερικανός. ΙΙρό του ’Απριλίου, καθ’ όν δ καιρός 
δεινοϋται, πρέπει νά είμεθα εις τήν έπαυλιν τοϋ 
Αγίου-Ευτυχίου. Καθ’ όλου δ’ είπεϊν ή διά 

τών οασών δόος εινε συντομωτέρα καί άσφαλε- 
στέρα. καθ’ όσον ή άκτή εινε εκτεθειμένη εις 
τάς έπιορομάς τών νομάδων Ινδών, άκαμπτων 
ληστών.

— θωμά, φίλοι μου. άπεκρίΟη δ Χτίκ-Σάντ 
στρεφόμενος προς τους μαύρους, τώρα πρέπει νά. 
έτοιμασΟώμεν. “Ας έκλέξωμεν έκ των προμη
θειών τοϋ πλοίου τάς πλέον εύμετακομιστους, ζς 
κζμωμεν δέματα, έκ τών όποιων έκαστος θά 
λάβη άνά έν

— Κύριε Χτίκ, λέγει δ Ηρακλής, έάν θέλετε, 
έγώ φέρω δλον τόν φορτίον.

— Οχι. γενναίε μου Ήράκλεις, άπεκρίΟη δ 
δόκιμος. Είνε καλλίτερου νά διαμοιρασθώμεν τό 
β«Ρ«ί·

— Είσαι γενναίος σύντροφος, ύπίλαβεν δ 
Αρης μειδιών. παρατηρών τον μαϋρον «·>ς έμ- 

πόρευμα. Είς τάς άγοράς τής Αφρικής Οά είχες 
μεγζλην άξΐαν !

— Αξίζω ότι άξίζω, άπεκρίΟη ό Ηρακλής 
γελών, καί οί άγορασταί πρέπει νά τρέχωσι 
πολύ διά. νά μέ συλλζβωσι ! »

Τά πάντα ήτοιμζσθησαν καί προς έπίσπευ- 
σιν τής άναχωρήσεως έκαστος είργζζετο είς τι. 
' Επρεπε νά έφοδιασΟωσι παντοιοτρόπως διά τα- 
ζείδιον δωδεκαήμερον περίπου.

« Άλλά πριν ή άναχωρήσωμεν, κύριε Αρή, 
λέγει ή κ. Βελντόν. πριν ή δεχΟώμεν τήν φιλο
ξενίαν σας. σας παρακαλώ νά. δεχθήτε την ίδι- 
κην μ.ας. Σάς φιλοξενούμεν μεΟ ’ όλης ψυχής.

— Δέχομαι, κυρία Βελντόν, ευχαρίστως '. 
άπεκρίΟη φαιδρός δ Άρής.

— Μετά τινα λεπτά, τό γεύμα. μας Οά είνε 
έτοιμον.

— Καλζ. ζυοία Βελντόν. Κατά τά. δέκα 
ταύτα λεπτά. Οά φέρω τόν ίππον μου έδω. Έ- 
γευμζ.τισεν ήδη εκείνος !

— Ηέλετε νά σάς συνοδεύσω, κύριε : ήρώ- 
τησεν δ Χτίκ-Σάντ τόν Αμερικανόν.

— Όπως θέλετε, νεαρέ μου φίλε. άπεκρίΟη ό 
Αρής. Ελθετε, νά ίδωμεν τάς έκβολάς του πο

ταμίου. |>
Άμφότεροι άνεχώρησαν.
Κατά, τό διζστημα τούτο δ 'Ηρακλής, μετέβη 

είς άναζήτησιν τού έντομολόγου.
Ο Κυρ-Βενέδικτος χίτγ^Ί'-'· ολίγον, μά τήν 

πίστιν μου, διά. τά περί αυτόν συμβαίνοντα. 
Έπλανζτο έπί τής κορυφής τοϋ βράχου, είς άνα- 
ζήτησιν εντόμου «δυσευρέτου» καί άγνωστου 
άλλάχόσε.

Ο Ηρακλής τόν έπα.··έφερεν έκόντα ζζοντα.
11 κ. Βελντόν τώ άνεκοίνωσεν ότι ή άνα- 

χώρησις άπεφασίσθη καί ότι έπί δέζχ ήμέρας Οά 
ταξειδεύσωσιν έν τώ εσωτερικό τής ηπείρου.

Ό Κυρ-Βενέδικτος άπεκρίΟη ότι είνε έτοιμος 
πρός άναχώρησίν καί ότι θεωρεί ευτύχημα τό 
νά διέλθωσι καί τήν Αμερικήν Ολόκληρον έάν 
τώ έπιτρέύωσι νά συλλίγη έντομα καθ’ δδόν

11 κυρία Βελντόν ένησχολήθη τότε, βοηθου- 
μένη ύπό τής Χανζς, είς τήν ετοιμασίαν τοϋ 

235
γεύματος, καλού ενδυναμωτικού διά τόν δρόμον 

Κατά τόν χρόνον τούτο δ Άρής. άζολουθού- 
•αενος ύπο τού Χτίκ-Σάντ, έστρζφη προς τήν 
γωνίαν του βρζχου. Άμφότεροι ήκολούθουν τήν 
όχθην είς άπόστασιν τριακοσίων βημάτων. 'Εκεί 
είς 'ίππος, προσδεόεμένος είς τι δένδρον, έχρεμέ- 
τιζεν χαριέντως έπί τή εμφανίσει τοϋ κυρίου του.

Ήτο ζώον ευρωστον, γένους άγνωστου διά. 
τόν Χτίκ-Σάντ. Είχε τό στήθος μακρόν. τήν 
ΰσφύν βραχεΐαν καί τά. όπισθόκωλα μακρζ. τούς 
ώμους εύρεϊς, την πρόσοψιν σχεδόν κυρτήν καί 
έν γένει έφαίνετο ότι ά.νήκεν είς Αραβικήν κα
ταγωγήν .

• Βλέπετε, νεαρέ μου φίλε, λέγει δ Άρής, ότι 
δ ’ίππος μου είνε ευρωστον ζώον καί δεικνύει με
γζλην αντοχήν είς τον δρόμον.»

Ό Αρής ε"λυσε τον ’ίππον του, τόν έλαβε διά 
τοϋ ήνίου καί κατέβη τήν όχθην, ήγουμένου τοϋ 
Ντίζ-Σάντ. Ούτος έρριψε βλέμμα, τα.χυ πρός 
τόν ποταμόν καί προς το δάσος. Άλλ' ουοεν 
είδαν άνησηχαστικόν. Τότε ζπέτεινε τήν έξης 
έρώτησιν πρός τόν Αμερικανόν.

«Κύριε Άρή. μήπως συνηντήσατε κατά τήν 
νύκτα ταύτην ΙΙορτογάλλον τινά όνομαζόμενον 
Μαϋρον ;

— Μαύρος: άπήντησεν δ Άρής μετ’ ΰφους 
έλέγχοντος παντελή ζγνοιαν. Τί εινε αυτός ό 
Μ αυρος :

— Είνε δ μάγειρος τοϋ πλοίου, άπεκρίΟη δ 
Χτίκ- Σάντ Χθές τήν εσπέραν ήτο άκόμη μεΟ' 
ήμών άλλά. κατά τήν νύκτα, μάς άφήκε καί 
άνεχώρησε παρακολουθιόν τήν όχθην του πο
ταμίου. Καί λοιπόν σάς ήριότησζ μήπως τόν 
συνηντήοα.τέ που, άφο'ύ διήλθετε τήν όχθην του 
ποταμίου.

— Ούδένα συνήντησα. άπήντησεν δ Αμε
ρικανός. καί έάν δ μάγειρός σας περιεπλανήθη 
μόνος έν τώ δασει. εινε κίνδυνός μή έχζθη. Πι
θανόν νά. τόν συνα.ντήσωμ-ν καθ’ δδόν.

— Χαί... πιθανόν!» άπήντ-ησεν δ Χτίκ- 
Σζντ.

Όταν άμφότεροι έπανήλθον είς τό ζντρον,το 
γεύμα ήτο έτοιμον. Συνίστατο, όπως τό δείπνον 
τής προτεραίας, έξ έδωδίμων, έκ κρέατος βοείου 
ήλισμένου καί έξ άρτου διπυρίτου. Ό Αρής 
έφαγε μετά, καταπληκτικής όρέξεως.

— Λοιπόν, είπεν ούτος. βλέπω ότι δέν Οά 
ά.ποΟζνωμεν τής πείνης, τουναντίον δε πιστεύω 
ότι συμβαίνει εις τόν δυστυχή ΙΙορτογάλλον. 
περί ού μοι ομιλήσατε.

— Λ. λέγει ή κ. Βελντόν. δ Χτίκ-Σζντ. 
σάς «ομίλησε περί τής άπωλείας τού Μαύρου :

— Χαί. κυρία Βελντόν. άπεζρίθη δ δόκιμος. 
Έπεθύμουν νά μζθω έάν δ κ. Αρής τον συνήν- 
τησέ που.

— Όχι, άπεκρίΟη δ Άρής. Ας άφήσωμεν
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καί άς φροντίσωμεν περί τής άναχωρήσεως ! — 
όταν θελήσητε, κυρία Βελντόν !»

Έκαστος ε"λαβε τόν σάκκον του.
Βελντόν 
έπί τού 
έχων τό 
τος έπί 
παρασχόντα εις αύτόν τήν ευεργεσίαν

> ·_ Ρ'—» J— · ·— —

και ζς φροντίσωμεν περί τ-
. ε, κυρι

ος ε"λαβε
βοηθουμένη ύπο τού Ίίρακλέους 
ίππου καί δ μικρός άγνωμων 
όπλον του έπ’ ■
τού ίππου χωρίς

ΤΙ κυρία 
άνέβη 

'Ιάκωβος 
ώμου, έκαρφώθη και οΰ- 

νά εύχαριστήση τόν 
. ,. . ....Γ|-----/ ταύτην.

Άναβάς λοιπόν έπί τού 'ίππου καί τεθείς πρός 
τής μητρός του έκρζτει τά ήνία καί ένόμιζεν 
εαυτόν αρχηγόν τού καραβανιού.

(επεται συνέχεια).
(Κατά τόν ’Ιούλιον Βέρν).

0 ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ

Έν άκρα τινί τ 
πλούται νωχελώς, 
νήσος Σικελία, έν 
όποιας ύψούται 
Το ορος τούτο

■ής μεσογείου θαλάσσης έξα- 
ώς γνωστόν, ή τριγωνική 

τή άνατολική πλευρά τής 
τό ήφαίστειον όρος, ή Αΐτνη. 

κατά τήν μυθολογίαν έξ-τόξευ- 
σεν έκει ό 'Ολύμπιος Ζεύς κατά τού Τυφώνος, 
τέρατος ύπερανθρώπου, μετά μανίας πρός έκδί- 
κισιν κατά τών θεών έπερχομένου. Καί τόν μέν 
Τυφώνα κατέχωσεν ύπ' αύτω καί διώρισεν ώς 
φύλακα τον Ηφαιστον, όστις έπί τής κορυφής 
τού όρους τό χαλκεϊόν του έστησε καί είργάζετο, 
τό τέρας όμως μή φονευθέν καί στενοχωρούμε/ον 
ύπό τού βάρους τής Αίτνης συστρέφεται περί 
ενίοτε καί θέτει κατά καιρούς εις κραδασμόν τήν 
νήσον, έξεμεϊ δέ έκ τών κρατήρων ΰλα: έν τε- 
τηκυίζ καί οιαπύρω καταστήσει ούσας. Παρήλ- 
θον χρόνοι, τήν μυθολογίαν διεδέχθη ή ιστορία 
καί τόν Ηφαιστον καί τάς λοιπάς ούρανίας καί 
επιγείους θεότητας έκήοευσε πενιχρότατα ό Χρι
στιανισμός, καί όμως δ δύσμοιοος Τυφών «'ακο
λουθεί άποτίνων τήν σκληοάν ποινήν του. Στέ- 
νει καί σπαρταρά ύπο το παμμέγιστον βάρος, 
σείει τό έδαφος καί έξεμεϊ πυρώσεις ποταμούς 

άλλά κατά μακρά πλέον 
έ ς η σ θ ε ν ω μ έ ν η ς έν τά σ ε ω ς.

.πώρος Τυφών, αδυνάτισε·/ έξε- 
■ών σωματικών του δυνάμεων, 
λύ γλίγωρα οί φυσιοδίφαι μας 

τήν νεκρολογίαν του, θά εϊπωσι 
τήν τελευταίαν λέξιν των, θά τόν 
έκει όπου άπέθανεν, έν τή παγερά 

'Ελληνικός άλ- 
ύς πολλούς τούς 

όνων 
κατά

καί όμως δ δύσμοιο 
ίνων τήν σκληοάν 

σπαρταρά ύπό τό π:
Μ

τής πικράς χολής του 
διαλείμματα καί μετ 
Έγήρασεν δ ταλα 
μών έκζστοτε έκ 
λιποψυχών. καί π: 
θά γράψωσι 
περί αύτού 
κηοεύσωσιν 
πλέον τότε Αΐτνη. Τί δ ευφυή, 
ληγορικός μύθος, εις .άπό τ 
όποιους μόνον τό πνεύμα τών ήμετέρων προγ 
έγνώριζε νά πλάττη, αίνίττεται, πάντες 
λαμβάνετε. ΤΙ Αΐτνη είναι ήφαίστειον, ήφαί-

θά μαρτυρώσι περί τής ηφαιστειογενούς 
’ί της. Ήδη έπιτραπήτω ήμϊν νά διη-

ά ' ολίγων μίαν τών πολλών αύτού

τινα προς τά έξημερώματα έποχής

στειον γηράσζν. Ούτε τήν άρχήν ούτε τό τέλος 
τής ένεργείας τού ήφαιστείου τούτου δυνάμεθα νά 
δρίσωμεν, τούτο μόνον δυνάμεθα νά είπωμεν, 
ότι λειτουργεί πρό άμνημονεύτων χρόνων, άπό 
τής μυθικής έποχής, καί ένεργεϊ κατά καιρούς 
έκ μακραίωνος ύπνου άφυπνιζόμενον, θά είναι δέ 
έσβεσμένον μετά χρόνους αορίστους, μεθ’ οΰς 
μόνον ή σύστασις τής Αίτνης καί τών πέριξ 
τόπων ΡΛ 
ίδιότητός 
γηθώμεν 
εκρήξεων.

Νύκτα 
προϊστορικής οί κάτοικοι κώμης τινός, κείμενης 
έπί τής κάτωθιτής Αίτνης πεδιάδος, έν φ βαρέως 
έκοιμώντο έξ αιτίας τής καθ ’ όλην τήν πρηγου- 
μένην εορτάσιμον ήμέραν γενναίας πόσεως εκλε
κτού οίνου, έξ εκείνου όστις συνειθίζει μόνον εις 
τά τοεαυτα μέρη νά παράγηται, ήσθζνθησαν 
ίσχυράς καί παρατεταμένας δονήσεις σεισμού 
μετά, προηγουμένου υπογείου βρόμου. Έντρομοι 
ήγέρθησαν τού ύπνου ψελλίζοντες δειλά προχεί
ρους πρός τόν ύψιστον δεήσεις, εντός 
δευτερολέπτων οί πάντες εύρίσκοντο 
οικιών των. 'Γό έδαφος έξηκολούθει 
συγκίνησις δέ, ταραχή καί δέος κατεκυρίευσε 
ψυχάς πάντων. “Ηδη 
άλλά πλήν τούτου, δυσθεωρήτι 
στήλαι άτμίδων έξώρμουν 
τής κορυφής καί τών πλευρών 
οφθαλμοί πάντων έστοζφηραν 
ταύτα νέφη, έκ- 
λαβε, βροχή δέ σπ 
των μετέβαλε τήν 
έκαστος ήρξατο νκ 
κοινοί καί εις τούς 
ότι διατρέχουσι τόν έσχατον 
κίνδυνον, 
πιαίως τ: 
κρατεί ά

δέ ολίγων 
εκτός τών 
σειόμενον, 

άς 
•ό λυκαυγές έρρόδιζεν, 

ήτου ύψους φωτειναί 
πρός τόν ούρανον έκ 

τής Αίτνης. Οί 
πρός τά φωτεινά 

ληξις δέ καί θαμβός τούς κατέ- 
τποδού καί χζλαζα άναβλημζ- 

κπληξιν εις πανικόν. "Ηδη
< - οα/.ε ■ 

; ήρξατο 
καί εις 

διατρέχουσι 
Φόβοι 

ού νού ■

σκέπτηται, χωρίς νά άνα- 
ς άλλους τάς σκέψεις του,

καί φοβερώτατον 
καί έλπισες διήρχοντο άστρα- 

ων. ταραχή καί συγκίνησις έπι- 
ερίγραπτος. Τά μικρά προβλέποντα 

τον κίνδυνον, ιός πτηνά, συνεσπειρούντο περί τούς 
γονείς των, ούτοι δέ οί δύστηνοι τά προσέβλεπον 
άθύμως. Άλλ ’ ώ τού κινδύνου !

Έκ τών διαφόρων κρατήρων τού όρους καί 
κυρίως τής κορυφής, τού μεγίστου, τού έ'χοντος 
περιφέρειαν 1800 μέτρων, ήρξαντο νά έκχύνον- 
ται ωκεανοί διζπύρου ύλης. Κατέκλυσαν ήδη 
τά ύψηλ.ότερα μέρη τής Αίτνης καί μετά ταχύ
τητες πρός τήν πεδιάδά έχύνοντο γενικήν έξα- 
φάνισιν έπιφέροντες. Έ. τότε όλοι κατελήφθη- 
σαν ύπο απελπισίας, άπογνώσεως. Σωτηρίαν 
ούδείς ήλπιζε. Καί όμως έψέλλιζον, έκινούντο, 
έσπευδον Πού : Ούτ’ αυτοί έγνώριζον. Εις τούς 
άπροσδοκήτους καί αιφνίδιους κινδύνους δ νούς 
ϊλιγγιά, τό άτομον άπόλλυσι τήν έτοιμότητα τού 
πνεύματός του. καί όμως δέν j/.ένει άογόν, ένερ-

γεϊ άλλ' άσκόπως, ψελλίζει άλλ’ άνόητα. 'Ακούε
ται έξαίφνης μία φωνή, "εμπρός», καί πάντες 
σπεύοουσι τρέχοντες, ζητούντες λιμένα σωτηρίας. 
ΤΙ έπακολουθήσασα σκηνή έν τε τή κώμη καί 
τή πεδιάδι είναι άνέκφραστος. Έν τή κώμη 
φωναί, κραυγαί, έπικλήσεις, δάκρυα, οίμωγαί. 
Γέροντες, βρέφη, χωλοί, τυφλοί καί άλλως άνά- 
πηροι, κατοικίδια ζώα, τά πάντα άπετέλουν διά 
τών κραυγών των, τής στάσεώς των, τών κινή- 
σεών των εικόνα οντων έγκαταλελειμμένων καί 
άπό στιγμής εις στιγμήν φρικώδη πλήν άναπόφευ- 
κτον θάνατον άναμενόντων. Καί όντως μετ'ολίγον 
ή κώμη κατεκλύσθη. πάν δέ τό έν αυτή κατε 
κζη καί παρεσύρετο πρός τήν πεδιάδα ϊνα ούτως 
είπεϊν εκδικούμενο*/ κατακαύση τους έγκαταλι- 
πόντας αύτήν.'Εν δέ τή πεδιάδι δέν έβλεπε τις 
εί μή όγκους κινούμενους δεξιά καί άριστερζ, 
συγκρουομόνους, πίπτοντας, άνορθουμένους, κυλιο
μένους, έπικαλουμένους, κραυγάζοντας, όδυρομέ- 
νους, λιποψυχούντας έκ τού κόπου καί τού φόβου, 
θνήσκοντας. Έκαστος έφρόντιζε περί αύτού. Αί 
μητέρες έγκατέλειπον τά τέκτα σπεύδουσαι πρός 
ιδίαν σωτηρίαν, οί ανδρες τάς γυναίκας των, τά 
τέκνα τους γονείς, οί άδελφοί τάς άδελφάς. Εις 
δέ, καί μόνον εις, νεανίσκος βλέπει τόν έαυτοϋ 
πατέρα βραδύνοντα ιός έκ τού βάρους τών έτών, 
σπεύδει, λαμβάνει τούτον έπ' ωμού καί τρέχει 
ϊνα τόν σώση- τό πολύτυμον όμως βάρος, όσας 
καί άν τώ προσέδιδε δυνάμεις, τόν έξασθενεΐ. 
Άποκάμνει, μόλις κινείται καί λαμβάνει τήν 
θέσιν τού πλησιεστέρου προς τον κίνδυνον. Ή 
λάβα, τής καταστροφής καταδιώκει κύτους κατά 
πόδας. “Ηδη μόλις άπεϊχε πεντήκοντα μέτρα. Ό 
εύσεβής νέος βλέπων τό άσκοπο·/ τής έπιμο/ής 
του σταματά καί διά τελευταίαν φοράν προσ
βλέπει γλυκά τόν πατέρα του. Ή γλώσσά του 
είχε δεθή ύπό τού φόβου, διά τού βλέμματος μό
νον τού έλεγε ; « ΙΙάτερ μου, τί νά σού κάμω
δέν δύναμαι πλέον νά προχωρήσω, αποθνήσκω 
όμως εύχαριστημένος διότι αποθνήσκω πλησίον 
σου άγωνισθείς νά σέ σώσω ». Αλλά καί δ τα
λαίπωρος πατήρ δέν ελεγεν όλιγώτερα διά τού 
βλέμματος, τόν προσέσφιγγεν εις τάς άγκάλας 
του δεικνύων τήν πλήρη εύχαρίστησίν του. Τό 
ρεύμα ήδη λαύρον μόλις άπεϊχε πέντε βήματα, 
άλλ’ άνελπίστως ε"στη. Ίδόν τήν εικόνα καί τού 
νέου τήν εύσεβειαν έκτιμήσαν ε'μεινε άμφιρρε- 
πές πρός στιγμήν, άν πρέπη νά έξαφανίση μετά 
τών λοιπών καί την εύγενή τού νέου ψυχήν καί 
αίφνης, ώς διά μιά.ς νά έλαβεν άπόφασιν διεσχί- 
σθη καί περιέρευσε κύκλω τόν τόπον έκεΐνον, 
έν ώ δ πατήρ έξηκολούθει στενότερον έναγκαλι- 
ζόιιενος τόν υιόν του, τόν σωτήρα του. Οΰτω δέ 
μόνον αυτοί έσώθησαν, πάντες δέ οί λοιποί κατα- 
κλυσθείσης πζσης τής πεδιάδος κακώς κατε- 
καησαν. Ό τόπος, όπου σταντες ούτοι έσώ

θησαν προσαγορεύεται «λ'ώρορ τώι< εύοε^ώι·».
ΤΙ εύσεβής καί εύγενής τού νέου πράξις έστω 

ύμΐν, φίλτατοι άναγνώσται, κζ.νών τής πρός 
τούς γονείς ύμών διαγωγής σας. Κήδεσθε τής 
ύγείας καί της ζωής τών γεννησάντων ύμάς μέ 
κίνδυνον τής ύμετέρας, καί οϋτω θά έχητε τόν 
Θεόν βοηθόν εις τάς επιχειρήσεις σας καί μύστην 
παντός κακού.

Βαχάβ ...................

ΣΙΚΕΛΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Έν τή ιστορία τού Μεσαίωνος μνημονεύεται 
συμβάν τι όνομαζόμενον Σικελικοί Έοπιρινό?. 
Τούτου άξιομνημονεύτου όντος ή άρχή, ή έξέλι- 
ξις καί τά άποτελέσματα ε’χουσιν ώδε.Κατά τόν 
ΙΓ' μ. χ. αιώνα έβασίλευεν έν Γαλλία δ Λου
δοβίκος δ "Αγιος, όστις είνε γνωστός ώς μετα- 
σχιόν τών ιερών πολέμων ή Σταυροφοριών κατά 
τών Μουσουλμάνων τής Ανατολής ύπέρ τών 
άγιων τόπων δ άδελφός δέ τούτου Κάρολος 
κατανικήσας τόν τής Νεα.πόλεως καί Σικε
λίας βασιλέα έγένετο κύριος τού βασιλείου τών 
δύο Σικελιών. 'Αλλά βεβακχευμένος ύπό τής 
έπιτυχίας δ Κάρολος πρβσεφέρετο ώμώς πρός 
τους ύποταχθέντας λαούς άτιμαζων διά τής 
άπανθρωπίας τήν ένδοξον νίκην. Οί δέ λειτουρ
γοί αύτού πολιτικοί καί στρατιωτικοί άμιλλώ- 
μενοι πρός τόν δυνάστην ετι μάλλον κατεπίεζον 
τόν ύποτελή λαόν καί τήν χώραν εχοντες δορί
κτητον διετέλουν άκολασταίνοντες. Έκ τούτων 
δέ ό λαός τών δύο Σικελιών, ώς είκός, βαρέως 
έφερε καί έκαραδόκει εύκαιρίαν, ϊνα τον άφόρη- 

τουτον ζυγόν άποσείσας άνακτήση τήν έαυ- 
έλευθερίαν. ΙΙλήν άλλ’ όμως ή δυστυχία 
λαού τούτου έπετείνετο, καθόσον ή δύναμις 
Καρόλου δσημέραι αυξανόμενη παρεϊχεν αύτώ 
εύελπιστίαν, ϊνα καί τήν Έλλαδα ύπ' έαυ- 
ποιούμενος τής 'Ανατολής καί τών άγιων 

οΰτω δέ α'ί τε ελπίδες ύπέρ 
ι, καί τινες μεγάλοι 

ανδρες τής Σικελίας φυγαδες άποπειραθέντες 
τήν δύσμοιρο·/ πατρίδα νά άπελευθερώσωσιν άπέ- 
τυχον οίκτρώς καθίστάντες θύματα τής μεγάλης 
αύτών φιλοπατρίας.

Λοιπόν έν τοιαύτη καταστάσει διέκειντο τά 

τον 
τού 
τού 
τού 
τήν 
τόν 
τόπων βασιλεύση· 
έλευθερίας φρούδαι άπέβαινον 
ν'* — . ν’ *. '

τών Σικελών καί τού Καρόλου κατά τόν Μζρτιον 
τού 128’2. Τότε δέ δ Κάρολος άποδημών έκ τής 
Σικελίας κατέστησε τοποτηρητήν τόν Σαιντο- 
ρήμον, όστις έδρεύων έν τώ Ιΐανόρμω βαρύτερον 
τόν ζυγόν τών ύπηκόων κατεσκεύαζε. Καί έπειδή 
προσήγγιζον αί τού πάσχα έορταί, καθ’ άς ού 
μόνον όμιλοι πυκνοί έκασταχού συναγείρονται,
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άλλά καί συγκινήσεις ζωηρότερο» αναπτύσσονται 
καί εξάψεις τοϋ χριστιανικού κόσμου ούχί μέ
τρια·.· δ τοποτηρητής τοϋ Καρόλου έκρινε συνε
τόν, ϊνα κατ' αύτά; άπαγορεύση τοϊς ύπηκόοι; 
τήν χρήσιν τών οπλών. Καί έπειοή ή πρόνοια 
αυτού ήτο άγαν πολλή, τό μέτρον έπεξετάθη 
και κατά τών ευγενών, ΰπερ ούόεπώποτε έγενετο. 
Άλλά ή ύπερβολική αΰτη προφύλαξις άπέβη 
όλεθρία τώ τε προνοοϋντι καί τοϊς κατακτη- 
ταϊς καί έπέσπευσεν την άλλως κατεπεΐγουσαν 
κρίσιν.

Τώ υστεραία δηλαδή τοϋ πάσχα, δ λαό; τής 
πρωτευουσης Πανόρμου είχε συρρεύσγ, έξω τών 
τειχών τής πόλεως παρά τόν ναόν τού '/ίγΐου 
//νεύματος, Τά πέριξ τής πεοιάόος αντηχούν 
ύπό τών χαρμοσύνων άλαλαγμών τοϋ έορταζον- 
τος πλήθους, οτε έφανη προσεγγίζουσα είς τόν 
ναόν νεαρά τις γυνή εύόοκιμουντος Πανορμίου 
διαπρέπουσα έπί κάλλει. Ίίγον ό’αύτήν εις τόν 
ναόν χάριν τον έοπεριί’οΰ είτε σύζυγος καί οί 
άόελ.φοί. Καί οτε ώς εγγύτατα έγενετο. τό κάλ
λος καί ή ίμερόεσσα χάρις αύτής επαυξανόμενα 
καί ύπό τής κοσμιότητες, έφείλκυσαν, ώ; εϊκός, 
πάντων τών πάριεστώτων τά βλέμματα καί δη 
καί τών παρόντων στρατιωτών άλλά τούτων 
τις δ καί θρασύτερο; άκρατή: γινόμενο: έαυτοϋ 
προσέρχεται πρός τήν γυναίκα καί οιατεινόμε- 
νος, δτι αΰτη φέρει όπλα ύπό τόν ιματισμόν, 
εφάπτεται αύτής, ήτις αίόήμων ουσα έλιποθύ- 
μησεν. Οί συμπολίται αύτής έκπλαγέντες διά τό 
θράσος τοϋ στρατιώτου επιτίθενται κατ' αύτών 
καί νεανίας Σικελός πλήξας τόν θρασυν στρα
τιώτην καί ύφελών τό ξίφος αύτοϋ παίει διαμ
περές καί παραχρήμα νεκρόν άφίνει. Καί τόν 
τολμητίαν αυτόν μιμούμενοι καί οί άλλοι συμ- 
πολϊται άθρόοι επέρχονται καί κατά τών άλλων 
στρατιωτών το μέν πρώτον διά λίθων, εΐτα δέ 
καί διά τών όπλων τών σκυλευομενων έκ τών 
έχβρών. Εντεύθεν δέ ρεύμα άνεπίσχετον έξαρθέν 
τών Σικελών συμπαρασύρει πάν τό προστύχαν 
καί ύπό πάντων μία φωνή ακούεται « θάνατος 
κατά τών Γάλλων ». Έν τούτοι: οί κώδωνες
τοϋ ναού ηχούν συνεχώς χάριν τού 'Εσπερινού, 
όπερ ούδεμίαν υπόνοιαν παρέσχε τοϊς έντός τής 
πόλεως Γαλλοις, όπως προπαρασκευζσωσι του
λάχιστον
θύματα τής πρώτης έκδικήσεως τών έπαναστα- 
τών. ών το ρεύμα δλονέν όγκούμενον ήρχιζε νά 
κατακλυζη τήν πόλιν ήτο δέ περί λύχνων αφάς, 
δτε δ επαναστάτης λαός μαινόμενος είσεπιπτεν 
είς τήν πόλιν. Διακρϊνοντες δέ οί Πανόρμιοι τούς 
έν ταϊς οίκίαις άνυπόπτους Γάλλους φο-εύουσι 
καί διά τών οπλών εκείνων οπλίζονται. 11 σφαγή 
αΰτη ή φρικαλέα έξηκολούθησε καθ' άπασαν 
τήν νύκτα έκείνην τήν αίματηράν (31 Μαρτίου

άμυναν. Διακόσιοι Γάλλοι πίπτουσι 

προς Ιην Απριλίου) έν Πανόρμω, καθ’ ήν ούδέ 
είς τών Γάλ.λων περιεσώβη. 11 λύσσα τών έπα- 
ναστατών έγενετο τοιαύτη ώστε ούδενός έφείδετο 
ούτε παίδων ούτε γυναικών άλλά πάν ο,τι ήτο 
Γαλλικόν άνοικτίστως διεφθείρετο. Τό παρά
δειγμα δέ τούτο τής πρωτευούσης έμιμήθησαν 
ώς έκ συνθήματος καί πάσα·, αϊ άλλα·, τής Σι
κελίας πόλεις ούτως ώστε έν δέκα ήμέραις ή 
πολλά παθοϋσα μεγαλόπολις ύπό τών δορικτη- 
τόρων Γάλλων άπηλλαγη απ' αύτών καί έκα- 
θάρθη τέλεον.

Λοιπόν τοιαύτη τι; ύπήρξεν ή αξιομνημόνευ
τος έκείνη λαϊκή έπανάστασις, ή δικαίως κλη- 
θεϊσα Σικελικός Έϋπερινός. Καί έπειδή ούδέν 
προοίωνον σημεΐον αύτής έφαίνετο καί συντόνω: 
έπετελεσθη, παρήγαγε τοσάύτην έκπληξιν παρά 
τοϊς τότε άνθρώποις, ώστε τινές τών κατά τήν 
όεισιόαιμονικήν έκείνην τού μεσαίωνος περίοδον 
ιστορικοί έκάλεσαν αυτήν ίλείοι· καί διαβολικόν 
εργον. Άλλά τήν μεγίστην έκπληξιν καί τρόμον 
προύξένησεν έν Γαλλία, ένθα Βουλή καί Βασι
λεία έπί χρόνον πολυν έπισήμω; έπενθηφόρησαν. 
Καί ή 1 αλλική ποίησις έμπνευσθεϊσα καί έπί 
τής σκηνή; διετραγώδησε ττ,-ι συμφοράν έκείνην, 
καί έν τή μουσική έμελοποίησε. Καί καθόλου 
είπεϊν ό Σικελικός εκείνος 'Εσπερινός κατήντη- 
σεν οΰτω γνωστός· ώστε απλώς πάσαν μεγάλην 
αιματοχυσίαν καί σφαγήν σημαίνει.

Τό αυτό δέ τούτο γεγονός παρέσχε καί τό 
έξής λογοπαίγνιον οτε δηλαδή δ τής Γαλλίας 
βασιλεύς ’Ερρίκος δ Δ' καυχώμενος πρός τόν 
τή; Ισπανία; πρεσβευτήν ελεγεν, οτι ήδύνατο 
τή; αυτή; ήμέρας νά προγευματίσει μέν έν Με- 
διολάνω, έν Ρώμη δέ νά προφθάση νά άκούση 
τήν λειτουργίαν καί έν Νεαπόλει νά αριστο
ποίηση. δ ευφυέστατο; Ισπανό; ύπολαβών, Με- 
γαλειότατε, λέγει, άν ή ύμετέρα μεγαλειότης 
οΰτω δρομαίως βαίνη. θά δυνηθή έπίση; έν τή 
αύτή ήμέρα νά άκούση καί τόι· Εσπερινοί· έν 
Σικελία.

11 τραγικωτάτη αΰτη σκηνή έναργώς διδά
σκει, δτι πάσα βία των κρατούντων, όσον ισχυ
ροί καί άν είνε ούτοι, άνατρέπεται άρδην καί 
πρό; όλεθρον τών έκβιαστών. όταν ούτοι τό μέ
τρον ύπερβαίνωσιν Άλλά τόν Ελληνόπαιδα, 
τόν απόγονον τοϋ μζλιστα φιλελευθέρου λαού τή; 
άρχαιότητος, ένδιαφέρει έ'τι μάλλον το κατόρθωμα 
τούτο τών Σικελών, όταν άναμνησθή μετά τινο; 
ψυχική; συγκινήσεως, οτι καί ή μεγαλόνησος 
αΰτη ήτο πζλαι ποτέ έλληνική άποικία. Έν 
αυτή άλλοτε, ώ Έλληνόπαιδε;, ήκμαζε ή τών 
προγόνων ήμών γλωσσά, έκει ήνθουν αί Συρζ- 
κουσαι, οπού οί εύγενέστατοι τύραννοι δαψιλώς 
τήν Ελληνικήν Μούσαν έβράβευσαν, καί ή πόλι; 
έκείνη έγέννησε τόν όιασημότατον μαθηματικόν 

Άρχιμήδην, ού τού; γεωμετρικού; καί φυσικούς 
νόμους σήμερον έν τοϊς σχολείοι; διδάσκεσθε.

Πρός δέ δ Σικελικό; Εσπερινό; εύκόλω; ύπο- 
μιμνήσε·. τόν φιλομαθή Ελληνόπαιδα καί άλλην 
παραπλησίαν σφαγήν, ήν ή Ελληνική ιστορία 
μνημονεύει καί ήτις σκνταλιβμός έκλήθη. Βε
βαίως δ Ελληνόπαις μαθητής, δ τήν πάτριον 
ιστορίαν καλώς μελετήσας αναπολεί εις τήν 
μνήμην κατά τόν τής δμοιότητος νόμον καί τήν 
έν Άργει περί τό 370 π. χ. σφαγήν τών αρι
στοκρατικών ύπό τών δημοτικών, ήτις διά τόν 
τρόπον τοϋ θανάτου ετυχε καί τής προσηγορίας 
ταύτης. Άλλά τό Ελληνικόν μειράκιον οφείλει 
νά παρατήρηση, δτι δ μέν Σικελικός Εσπερινό; 
έγένετο κατά τών ξένων καί βιαίων έπιδρομέων, 
δ δ’ έν Άργει σκυταλισμός κατά συμπολιτών 
καί αγαθών ζνδρών. Διό έκεϊνο; μεν είνε δίκαιος 
καί έπαινετός, ούτος βμως άδικος καί ψεκτός. 
Μζλιστα δέ τόσον άποτρόπαιος ένομίσθη τό έν 
Άργει σπαραξικζροιον έκεϊνο φονικόν, ώστε οί 
ευσεβείς καί εύγενέστατοι Αθηναίοι πυθόμενοι 
αύτό περιήνεγκον περί τήν πόλιν καθάρσιον, ώς 
εί σήμερον έλέγομεν έψαλαν αγιασμόν φοβηθέν- 
τες, ϊνα μή καί πόρρωθεν τό ιερόν τής Ιίαλλζδος 
άστυ μιανθή ύπό τή; τοσαύτη; μιαιφονίας.

Έκ δέ τούτων τών μαθημάτων τώ; ιστορίας, 
σύ φιλόσπουδε καί φιλομαθής τής Ελλάδος νεα
νία, διδασκόμενος μίσει τόν εμφύλιον πόλεμον, 
τρέφε τήν πρός τόν πλησίον σου άγάπην, ζνα- 
τρέφου έν φιλανθρώπω ίσότητι. καί λάτρευε την 
αγνήν ελευθερίαν, ήν μετά κινδύνων πολλών κτη 
σάμενοι οί πρόγονοι έκληροδότησαν ήμϊν. ϊνα 
καλός κζγαθός άποβής μή μόνον πρός σεαυτόν, 
άλλά καί πρός την φιλτζτην πατρίδα χρησι- 
μώτατος.

Γ. Γαρδίχας

II ΜΪΟΣΩΤΙΣ 

'Ημέραν τινα ή Σόφια ήρωτα τήν μητέρα τη;:
« Πώς λοιπον καλοΰσι τα ώραΐα ταϋτα κυανά 

άνθη, τα έχοντα τό χρώμα τοϋ ούρανοϋ ήμών, 
τα φυόμενα εί; τήν όχθην τοϋ διαυγούς τουτου 
ρυακίου; Είδον πολλάκις αύτά εί; ζωγραφιά; καί 
κεντήματα, άλλα δέν γνωρίζω άκόμη τό όνομά 
των.

—Τα θελκτικά καί χαρίεντα ταϋτα άνθυλ- 
λια, τά έχοντα χρώμα κυανοϋν ώ; το γλαυκόν 
τοϋ ούρανοϋ ήμών. τά καλοΰσι Μυοοωτίϋας, 
τουτεστι ώτιόα? τών μνών, χπικρΛτ, τ, μτ,ττ.ρ· 
ή λέξις, βλέπεις, ε;ν= ελληνική· οΰτω; ονομά
ζονται όμω; καί Γαλλιστί. Άλλ’ έν Γερμανία, 
καλούνται μη με λησμονεί, διότι έκεΐ συνειθί-

ζουσι να ποοσφέρωσι τό άνθος τούτο εί; φίλου; 
κατά τήν στιγμήν μακροϋ άποχωρισμοΰ.»

Ή Σοφία ίπανέλαβε :
Δέν εύρέθην άκόμη εί; τήν δυσάρεστον θέσιν 

νά απομακρυνθώ τών γονέων μου, τών άδελφών 
μου, ή των φίλων μου. Δέν γνωρίζω δέ τινά τοϋ 
όποιου τό άνθος τοΰτο νά μοί άνακαλεϊ τήν 
άνάμνησιν.

— Έν τούτοι;, άπήντησεν ή μήτηρ, ύπάρχει 
τι; πρός ον πάντοτε πρεπει νά εχωμεν έστραμ- 
μένην τήν προσοχήν. Είνε ό δημιουργός πάντων 
ήμών καί τή; μνοοωτίϋος. ό Θεός. Άλλά δέν 
εχομεν άνάγκην νά βλέπωμεν τήν μυοσωτίδα, 
ϊνα ένθυμώμεθα τόν Θεόν. “Οταν βλέπωμεν παν 
άνθος, πάν εργον, πάν δημιούργημα, πρεπει νά 
βλεπωμεν έν αύτοΐ; τον Δημιουργόν των, τόν 
θεόν “Οπου στοέψωμεν λοιπόν το βλέμμα μα; 
δίδοται πεοιστασι; νά βλέπωμεν τόν Θεόν, διότι 
τα πάντα είσίν έργα Εκείνου-

Τά ωραιότερα Ό Λουδοβίκος έθαύμαζεν 
άνθη. ήμέραν τινά έν τω κήπω

ροδήν ήνθισμενην καί είπε πρό; τά; άδελφάς του: 
«Το ρόδον είνε τό ώραιότερον άνθος !
— Ό κρίνος, όστις ύψοϋται έκεΐ έν τώ μέσω 

τής πρασιάς είνε επίσης ωραίος ώς τό ρόδον, 
άπεκοίθη ή Καρολίνα Νομίζω τα δύο άνθη αύτά 
ώς τά ώραιότερα’ ούδέν άλλο δύναται να συγ- 
κριθή πρός αύτά.

— Έν τούτοι;, ύπέλαβεν ή μικρά Άθηνά, 
έλησμονήσατε τα θελκτικώτατα ΐα. Είσί τόσω 
χαρίεντα, καί, μάλιστα κατα τήν παρελθοϋσαν 
άνοιζιν, μέ κατεγοήτευον καθ’ έκάστην.»

Ή μήτηρ ήτις ήκουσε τήν συνομιλίαν τών 
παιδιών τοϊ; λέγει:

«Τα τόσω άρεσκοντα είς υμάς τρία ίν<)τ, είσίν 
τχ σύμβολα τριών ώραίων άρετών. Τα ταπεινά 
καί κυανά ία είσί τό συμβολον τή; μετριότητος’ 
ό λευκό; κρίνο; είνε τή; άθωότητο; τό έμβλημα 
καί τό ρόδον τό ερυθρόν, ιό τόσω λάμπον, δέν 
φαίνεται ότι σας λεγει: «ΓΙαιδία, είθε ή καρδία 
σας πάντοτε να τρεφη φλογέραν άγάπην προς 
τόν Θεόν, πρό; τούς άνθρώπου; καί πρό; πάν 
καλόν διότι ή άγαπη αΰτη είνε ή άληθής άγα- 
θότης.

• ·

Τό κάρνον. Γπό μεγάλην καρύαν, ήτις 
ήτο πλησίον τοϋ χωρίου, δύο 

παιδία εύρον εν κάρυον.
— Είνε ίδικόν μου, έφώναξεν ό Δημήτριος 

διότι έγώ τό ε·.δονΛπρώτος.
— Οχι, είνε ίδικόν μου, ύπέλαβεν ό Πέτρος, 

διότι έγώ το έλαβον πρώτος.»



240 Περιοδικήν τών Μαθητών

Καί συνήφθη έκεϊ κάτωθεν σφοδρά έρις ρ.εταζύ 
τών δύο παιδιών.

Κατά τύχην διήλθεν έκεϊθεν νεανίας τις, δστις 
άνέλαβε νά κρίνη αύτούς.

Πράγματι έτεθη ριεταζύ τών δύο παιδιών, 
ήνοιξε το κάρυον καί απευθυνθείς πρός αύτούς: 

β'Η λεπίς αύτη (κέλυφος, κοενώς τσόφλι) 
ανήκει εις τόν πρώτον ίδοντα το κάρυον. Ή άλλη 
ήρ-ίσεια λεπίς ανήκει εις εκείνον, όστις έλαβε τό 
κάρυον έκ τής γής. Ό δέ καρπός ανήκει εις έριέ 
δια τά δικαστικά έζοδα και τέλη.»

Καί ταϋτα εϊπών κατέφαγε τό κάρυον ό περί
φημος δικαστής καί γελών έπειτα προσέθηκεν:

«Ιδού τό σύνηθες τέλος τών ερίδων.»

117
Είμ’ έπίμηκες νηχτόν 
Καί εις πλείστους αρεστόν...

Ώς όλισθηρώς έκφεϋγον, μή κ’ έγώ δέν εχω μία
Καταντήσει παροιμία ; . ..

Τοΰ αινίγματος μου τώρα τί παράδοξον επίσης
"Αν σ’ έχφύγη καί ή λύσις ;

Πλήν, κ’ άν αΰτη οέν σ' έχφύγη, ώς χολυμβητοΰ Δ ήλιου 
Μή βεβαίως δεόμενη,

Κάτοχος έμοΰ πλήν ούτε νΰν σό είσαι τοΰ ίδιου
Ισως ... ή ολισθηρά μου φύσις θαυμαστή σοι μένη . ..

-»«-
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Ειν’ ή τοΰ ονόματος μου σημασία προφανής : 
"Οτι φύσει καί οϋσίςι 

Νήσος εϊμαι Γής κλεινής. 
Έν τοΐς μύθοι; θαυμασια . .

ΝΟΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΡΙΑ

114
Δέν μ' έφόρεσαν πολλάκις κεφαλαί ουτιδανών, 
ΙΙάσης αρετής άμοιρων, φαύλων, τρις έλεϊνών ; . . . 
Τότε χαιπερ άλλως λάμπον, έχ τής κορυφής αυτών 
Σκότος εις τον Κόσμον μάλλον δέν ήκόντιζον φριχτόν ; .. 
"Αν ό άνθρωπος έπλάσθη ώς τις τοΰ Θεού εικών 
Καί υπέρτερος τών όντων ετι τών αγγελικών, 
[Ιλήν πρό πάντων έξοχός του ειν' εικών συμβολική, 
"Οστις πλήθη τών όμοιων ηροσηχοι·τω( διοικεί:

Τότε θάλπω χαί φωτίζω 
Ώς φωστήρ έξ Ουρανού, 
"Οταν κεφαλήν στολίζω 
Έθτιχου πατρδς x.letro’B .. .

Ή ζωή του τής ψυχής του τότ' απαύγασμα άπλοΰν, 
Τότε κόσμον του μέ φέρει σώμα καί ψυχή οιπλοϋν.

-8x8-
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119
Είμαι σύμβολον ειρήνης, 
Τή; ΓΙαλλάοος ιερόν . . . 
Χλοερόν μέ διακρίνεις 
Πάντοτε χαί θαλερόν 
Νικήτας λαμπρών αγώνων
Εστεφεν ό χλων μου πάλαι 

Καί ημείβοντο μεγάλαι 
Πράξεις δι' αύτοΰ καί μόνου 
Άλλ' άν ητον ό θαλλός μου 
ΙΊολυτίμητος τοσοΰτον. 
Συνιστή καί ό καρπός μου 
Τών πτωχών συχνό τό' πλούτον 
Ειμ* άπλούστοτον φυτόν 
Καί εις άπσντας γνωστόν 
Κ’ έν τή τοΰ Θησέως χώ:α 
Άφθονώτοτον χαί ·ώςα .

-8x8-

120
Τοΰ φυτοΰ τοΰ Διονύσου πώς λατρεύω τόν καρπόν ! 
"Εκαμον καί την ανάγκην δΓ αύτόν φιλοτιμίαν, 
Ώς παράδοσίς τις λέγει ... πάσαν οιδα πανουργίαν . . . 
Έ I εις ποϊ’ ανήκω όντα; πώς καλούμαι τό λοιπόν;

-8x8-
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Μονοσύλλαβος τις λέξις είμ’ έγώ αρμονική, 
Ώς συχνά μου κ’ ή ουσία 
Εινε καί ή σημασία
Έν τώ κοσμώ μουσική . ..

Πλήν άν χ'εν στοιχεϊον ετι πρό τών άλλων μου προσθής, 
Δύνασαι ούχ ήττον πάλιν ύπ’ έμοΰ νά μαγευθής, 
'Επειδή ή άρμονία νά μ' άκολουθή δέν παύει 
Καί τό οΰς σου έξ αίτιων άλλων άλλοτε νά ψαύη .. .

Τ’ αρχικά δ' άν μ' άφαιρέσης
Κ’ ύπ·. την περισπωμένην τών γραμμάτων μου πρόσθεσης 

Τών λοιπών εν τότε πνεΰμα,
"Οργανόν τι καθιστξί; με παρευθύς ακουστικόν, 
"Οπερ σοι διαβιβάζει τέρπον πάν αρμονικόν
Τις εγώ; θαρρώ, μ’ εύρίσκει εύχερώς ό έχων πνεΰμα.

-8«8- 

"Αν ό άνθρωπος λατρεύη 
Ματαιότητα; ποικίλας 
Καί άφθόνω; έξοοεύη 
Διά τέρψεις αύτώ φιλάς . . - 
Φεύ ! κ’ έγώ τι;
Ματαιότης
Τών ματαιοτήτων τούτου,

Εις ύγείαν δέν συντείνω, ούτε αΰξησιν τοΰ πλούτου : 
Ή τερπνή μου ή πικρία κ' άν ούδ’ οβολόν αξίζει, 
ΔΓ αύτήν εις τόν αιθέρα πόσα χρήματα σκορπίζει.

Φ. Ά. Οί...

ΛΥΣΕΙΣ
τών έν τυΐς δεκάτω τρίτη» καί δεκάτω τετάρτω 

φυλλαδϊοις κάταχωριαθεντων αινιγμάτων.

[05. Ή λύρα.— [06. Βοΰς-Ίρις=Βούσιρις.— 108 
Ναπολέων ό Βοναπάρτης (ό λέων τών ναπών καί 
Bonna parte= Καλομοίρης).— 207. Ίρις ή έν τώ 
Οϋρανώ καί ή τών οφθαλμών. — 109. Ή Σφίγξ. — 
110—[II. 'Η σοφία—ή αμάθεια. — 112. Ό άστήρ 
Έωσφορος ή "Εσπερος δ φέρων καί τό όνομα τής 
θεάς ’Αφροδίτης.—I 13. Ό γαστήρ-άστήρ.
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