
ANT. I. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΠΟΙΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Ίερολοχϊται νέοι, 
τών σχολείων οτρατιώται, 

Εις τών παλαιών τό μνήμα 
στέφανον ανδρείας οότε.

Καί μέ τ' όπλον εις τάς χεΐρας 
έδραιοϋντες τήν πατρίδα,

Τήν φιλτάτην τών πατέρων 
έκριπίζετε έλπίδα.

Φίλοι ! καί έν Βυζαντιω 
νικηταΐ νά φιληθώμεν 
έν φιλήματι άγίω.

♦

Μέ τον Όμηρον άπαύστως 
και τον θούριου Τυρταίον, 

Έμπνευοιν άμα ζητείτε 
εις τον 'Ρήγαν τόν Φεραΐον 

Σύνορα δ’ όπως έκεϊνος 
θέτοντες έπί τοΰ Αίμου, 

Χαράν έχετε τόν κρότον 
τοΰ βαρβαρικοϋ πολέμου.

Φίλο. ! καί έν Βυζαντιω 
νικηταΐ νά φιληθώμεν 
έν φιλήματι άγίω.

Μέ γοργόν τό Ρήμα, τάζιν 
καί ρυθμόν όμοΰ κρατείτε,

Σπαρτιάται νέοι, βράχοι 
τής έλευθερίας στήτε.

Καί τών Μαραθωνομάχων 
τόν παιάνα λυρωδοΰντες, 

Προχωρείτε ή τήν νίκην 
ή τόν Θάνατον ζητοϋντες.

Φίλοι ! καί έν Βυζαντιω 
νίκη Γοΐ νά φιληθώμεν 
έν φιλήματι άγίω.

*.
* * Α -Έοτε κόομιοι κι’ αθώοι* 

μόνον μετά σωφροσύνης
Μάς φιλοέενοϋν αί κόραι 

αί άγναΐ τής Μνημοσύνης.
Φεύγετε τά ζένα ήθη, 

όσα πλάττουν νεολαίαν
Μσλυσμένην, μέ καρδίαν 

εις τά στήθη μή γενναίαν.
Φίλοι ! καί έν Βυζαντιω 

νικηταΐ νά φιληθώμεν 
έν φιλήματι άγίω.

Γόν δειλόν ζητεί ή σφαίρα 
εις τάς μάχας νά τρυπήση· 

Τόν άνδρεΐον καί ό Άρης 
έρχεται νά βοηθήση.

"Οπου θάρρος καί άγάπη, 
ό θεός τής μάχης στρέφει,

Ί ούς πολεμιστάς μέ δάφνην 
και μυρσίνην έπιστέφει.

Φίλοι ! και έν Βυζαντιω 
νικηταΐ νά φιληθώμεν 
έν φιλήματι άγίω.

*. *Ίερολοχϊται νέοι, 
όπως εις τό Δραγατσάνι,

Μετά δόζης πρέπει ό Έλλην 
ή νά ζή ή νάποθάνη.

Πώς ; άκόμ/j θά κοιμάοδε 
τών Πελοπιδών οί γόνοι, 

“Οταν άδελφών τά σπλάγχνα 
σχίζωσι δουλείας πόνοι ;

Φίλοι ! καί έν Βυζαντιω 
νικηταΐ νά φιληθώμεν 
έν φιλήματι άγίω.

Άντοινιάδης. πατών έπι τοΰ βάθρου τ·
. .. _ Σ —r.

• ♦
Άν παγκόσμιον ειρήνην 

θέλωσι νά καθιδρύσουν,
Τά δεσμά τών δούλων πρέπει 

μέ τό δίκαιον νά λύσουν.
Άλλως «πϋρ» πρός τών βαρβάρων

τά πυρά θά άπαντώμεν,
Καί αν πάντες εις τόν Άδην 

πέπρωται νά καταδώμεν.
Φίλοι 1 και έν Βυζαντιω 

νικηταΐ νά φιληθώμεν 
έν φιλήματι άγίω.

*
* *

'Ρήτορες λαών τά έθνη 
τά νεκρά άς έζυπνίζουν, 

Όσα παρελθόν δέν εΤδον 
σσα μέλλον δέν ελπίζουν.

Εις τοΰ Έλληνας τά στήθη, 
εις 'Ελληνικήν καρδίαν 

Δέν άπέσόεσεν ό χρόνος 
τήν αγίαν προσδοκίαν.

Φίλοι ! και έν Βυζαντιω 
νικηταΐ να φιληθώμεν 
έν φιλήματι άγίω.

Ίο ανωτέρω ποίημα άπήγγειλεν αύτός ό δαφνοστεφής ποιητή;, z. Α. Άντωνιάδης. πατών έπι τοΰ βάθρου τοΰ έν τώ πεδίω 
τον "Αρεωζ Μνημείου τών Ιερολοχιτών ζαΐ αποτεινόμενο; πρός του; ένοπλοι; παρχτεταγμινου; μα'ιητά; τών Γυμνασίων 'Αθη
νών, ζατά τήν τελετήν του μνημοσύνου ζα: τη; στέψεως του Μνημείου τούτον την Γ.Ι τρ. μηνο; ’Απριλίου. II υψηλη έννοια 
τη; τελετήν, τό έστεμμενον Μνημείου. χχ'ι ή σοΰαρά χα’ι επίυάλλονσα παράστασ:;. ήν άπετέλει ή πυκνή φάλαγ; 300 περίπου 
μαθητών, έχόντων τάς λόγχχ; έπι τών όπλων, τίντα πάντα ισχυρώ; έπιδρωντα. έςήγεφον τά βαθύτερα ζαι εύγενίστερα αισθή
ματα έν τη ψυχή τών παρισταμένων. Έν τί, στιγμή οί ταύτη μετ' αληθούς ενθουσιασμού χπαγγελίΐέν τό ποίημα τούτο, ητο 
έπόμενον νά έμποιήση μεγάλην αϊσόησιν εί; πάντα;, ζα'ι ίδια εις τούς μόβητάς.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Τά ,ιρο(τι·>.τα τοΰ όια,Ιο'γου

Γεώργιος, μαθητή; τή; γ'. τάξεως του γυμνασίου/·* 
άη/ιήτριος, μαθητής τής β'. τάξεω; τοΰ Έλζηνιχοϋ|ς- 

σχολείου. ’■'«
Ό χ. Άριστοχ-Ιης, καθηγητής έν Άβήναις.

(Ώοαΐον δωμάτων έπιμελώς επιπλωμένο». Έν τώ 
μέσω υπάρχει τράπεζα ευρύχωρος, καλυπτόμενη ύπό 
οθόνης κατάστικτου έκ μελάνης. Έπί ταύτης παρα
τηρούνται τα αναγκαία πρός γραφήν χαΐ διάφορα βι
βλία, παραπλεύρως δέ κάΟηται έπί έδρας δ Γεώργιος 
μελετών συντακτικόν).

ΣΚΗΝΗ Λ'.

Γεώργιος (μονολογών μέ πικρόν παράπονονί. 
Άκοϋς έκει δυο φύλλα συντακτικόν καί μέ τά 
παραδείγματα ! Πώς νά τό μάθω ; Είναι δυνα
τόν ; Καί μήπως ειν’ αυτό μόνον ; Δέν μ' άρ- 
κοϋν τόσα καί τόσα μαθήματα, έχω καί τόν 
μπαμπά που θέλει καί καλά καί ιδιαιτέραν διδα
σκαλίαν δυό ώρας. Τήν ώραν πού θά έμελέτων 
την σπαταλώμεν μέ άλλον δάσκαλον, πού ; στη 
γραμ.ματική ! στό συντακτικό! Άνοησίαι; !!!... 
Κατηραμένον συντακτικόν μέ τάίς τελικαϊς και 
άτελείωταις προτάσεις σου, μέ τά άρνητικζ μό
ριά σου, μέ τούς τεσσάρων ειδών ύποθετικους λό
γους σου ! Φόβου καί τρέλλας σημαντικόν καί 
συνέπειαν τήν ασθένειαν έχον. Θά ασθενήσω ! 
τό βλέπω. Οί πλάγιοι λόγοι κεφαλαλγίαν γεν- 
νώσιν, οί δέ συμπερασματικοί ώς συμπέρασμα 
φέρουσι τήν έξάπλωσιν τού πόνου καθ' ολον τό 
σώμα. Οπως τό άρθρον κολλά πρό τών λέξεων, 
οϋτω έπ' έμοϋ τά μικρόβια τών ποικιλώνυμων 
άσθενειών. Τό ποοσδοκώι/.ενον όν.ωο τών άσθε-

_ -. .. Λ - * . .1 ,νειων ουστυχω; οεν είναι, ως το της υποτακτι
κής, κλλά θάνατος ! 'Απελπισία... δέν θά ζήσω. 
Ταλαίπωροι γονείς τό συντακτικόν είναι το δρι- 
μ.ύτερον δηλητήριο·?, οπερ κατά γενναίας δόσεις 
προσφέρουσιν οί διδάσκαλοι τώ υίώ σας. 'Ανά
θεμα τήν ώραν πού έγρζφη. πού έγρζφη τοιοϋτο 
βιβλίον..,.

(Δέν είχε τελιιώαει τάς όζ.ιγα; τίντα; λέξεις καί 
εισέρχεται τρέχων ό μικρότερο; αδελφός του Δημή- 
τ?<ο;).

ΣΚΗΝΗ Β .

Λημήμριος και Γεώργιος,

^ημήτριος κζε'/.v.y.z'j. Δέν -rJiJ)'
ακόμη δ δάσκαλός σου :

Γεώργιος. Δέν μ’ άφίνεις καϋμένε καί σύ. 
"Εχω νά μάθω δυό φύλλα συντακτικόν καί σύ 
μοϋ ενθυμίζεις το ιδιαίτερον, άφ’ ού αύριον θά 
πάρω μηδέν.

Λημήτριος. τα! Έγώ που έχω δυό φύλλα 
γραμματική, τί λέγω ; Έπανάληψις είναι, μά 
πάντα είναι γραμματική. Πώς έγώ, παρακαλώ, 
θά τήν μάθω : Καί άφησε νά ΐδής ποϋ θά μοϋ 
βάλη δ μπαμπάς καί Γαλλίδα. Τότε πλέον θά 
κάμω τά είκοβι-δεκαεννιά.

Γεώργιος. Συντακτικόν ! Κοπιάζεις, μήπως 
περιμένεις τουλάχιστον νά ώφεληθης ; Άπαγε.

Λημ.ήτριος. Αλήθεια, Γώγο, ή γραμματική 
τί ωφελεί : ώφελήθης σύ τίποτε ;

Γεώργιος Τίποτε. Πλησιάζω νά τήν ενθυ
μούμαι δλην άπ' έξω καί δέν δύναμαι νά σκεφθώ 
τί έμαθα, εις τί θά μοϋ χρησιμεύσουν τά τόσα 
τρονπάριά της.

κ/ημήτριος. Καϋμένε Γώγο, αυτό έσυλλογιζό- 
μην χθες. Έλεγα τί ωφελεί ή γραμματική, εΰρι- 
σκα. δέ ότι δέν ωφελεί τίποτε άλλο παρά νά προ- 
ξενώμεν γέλωτα εις τούς άλλους όταν τήν με- 
ταχειριζώμεθα. Ξέρεις τί έ'παθα προχθές; 
• Γεώγριος. Όχι.

Λημήτριος Θέλεις νά στό εΐπώ ;
Γεώργιος ΙΙές το.
Λημήτριος. Προχθές μέ τήν μαμά έπήγαμεν 

στοϋ Θείου, όπου εΰρομεν και άλλους πολλούς. 
Ελεγον εκείνοι πολλά καί έγώ τούς ήκουα προσ- 

εκτικώς, καθώς μοϋ έχει είπή ή μαμά. 'Ύστερον 
άπο πολλην ώραν μέ ύπεχρέωσεν δ θείος καί με 
παρεκάλεσαν καί οί άλλοι νά εΐπώ καί 'γώ ό,τι 
ξέρω. Ήναγκάσθην νά τούς διηγήθώ πρώτον τήν 
ιστορίαν 'κεινοϋ τού διεφθαρμένου βασιλόπαιδος 
τού Κομμ.όδου, ποϋ τήν έχει στήν άρχήν τό 
«Περιοδικόν τών μαθητών» και νά τούς άπαγ- 
γείλω καί δυο ποιήματα, τά όποια έχω άναγνώ- 
σει στό αυτό περιοδικόν, όλοι δέ έφώναξαν «εύγε!» 
«εύγε!» «εύγε!». Κατόπιν, επειδή έπέμενον νά 
τούς ειπω καί άλλο τι, τούς έκλινα έν όνομα τής 
β . 'Αττικής κλίσεως. διά δύσκολον, καί έπί- 
στευον πώς θζ με καταχειροκροτήσουν πλέον 
άλλ'. άντί νά μέ χειροκροτήσουν, ήρχισαν νά 
γελούν όλοι έπί έν τέταρτον καί έγώ έκοκκίνισα 
σάν παπαρούνα. Νά. τί ωφελεί ή γραμματική.

Γεώργιος. Κι' έπειτα, έάν δέν μάθης συν
τακτικόν. μένεις στήν αυτήν τζξιν.

_Λ;μ»)τριι>3 (μετά σκέψιν). Μά λές. Γώγο, πώς 
δέν έχει κανένα σκοπόν ή γραμματική :

Γεώργιος. Μά ξέρω κι' έγώ, καϋμένε. Ά- 
φησέ με.

Λημήτριος. Γώγο,'μ' ζφίνεις νά ρωτήσω τόν 
δάσκαλόν σου όταν έλ.θη, κι' έτσι τρως καί λίγη 
ώραν μέ τήν συζήτησιν.

Γεώργιος (άδιαφόρως). Δέν τόν ρωτάς. 
Λημήτριος. Θά βραδύνη νά έλθη.
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.■Ιριβτοκλής. Καλλίτερα βέβαια. Άλλως τε 
καί το «Περιοδικόν τών μαθητών» καί Ιερά 
ιστορία εκείνων τών βιβλίων τάς έννοιας καί 
τά; λέξεις έχουν δανεικά;.

^/ημήτριος. Καί άπο τήν ιστορίαν γράφουν 
καλλίτερα ;

Ό κ. Άριοτοκλής Καί άπό τήν ιστορίαν άλ- 
λω; τε ή ιστορία είναι έξηγμένη έκ τών βιβλίων 
εκείνων, όστις δέν θέλει νά μάθη τήν ιστορίαν έν 
έκτζσει οφείλει νά άναγνώση έκεϊνα τά συγγράμ
ματα. Έν ένί λόγω όλοι όσοι γράφουσιν,έγραψαν 
καί θά γράψωσιν, έμελέτησαν καί εμαθον πρώτον 
έκεϊνα τά βιβλία. Άφ’ ού μάθη τις έκεϊνα δύνα
ται ύστερον νά γράφη ού μόνον περιοδικά καί 
ιστορίας άλλά καί μυθιστορήματα καί ποιήματα 
καί παντός είδους βιβλία. Είναι πολύ σπουδαία 
τά Ελληνικά γράμματα καί δΓ αυτό τά μαν- 
θζνουσιν ολα τά παιδιά τοΰ κόσμου, καί οί Άγ
γλοι καί οί Ρώσσοι καί οί ’Αμερικανοί, όλοι.

Λημήτριος (έκθαμβος). Μανθάνουσι καί αύτά 
γραμματικήν ;

Ό κ. Άριοτοκλής. Γραμματικήν καί συντα
κτικόν. όχι μόνον Ελληνικήν άλλά καί τήν γραμ.- 
ματικήν τής γλώσσης των καί τάς γραμματικάς 
άλλων γλωσσών. Καί τήν μανθάνουσι διότι, ώ; 
εϊπομεν, αν δέν μάθουν τά έλληνικά συγγράμ
ματα δέν δύνανται νά γράψουν καί αυτοί άλλα.

^ημήτριος. Τόσον λοιπόν σπουδαία είναι τά 
έλληνικά γράμματα ;

Όκ. :·1ριβτοκλΐις. Σπουδαιότατα. Εις τήν ελ
ληνικήν γλώσσαν έχουσι γραφή τά ώραιότατα 
ποιήματα, τά σπουδαιότατα δράματα, αί άριστα·, 
κωμωδίαι, ίστορίαι κλ.π., σήμερον δέ, όταν τις 
θέλει νά γράψη τι έκ τούτων, μελετά πρώτον καί 
μανθάνει πώς εκείνοι οί άρχάϊοι έγραφον, ϊνα 
γρζψη καί αύτός τό ίδιον, καί δσω περισσότερον 
του; πλησιάσει ε’.; τάς ιδέας καί τού; τύπους, 
τήν φαντασίαν καί τό κάλλος, τόσω καλλίτερα 
θά γρζψη.

ζίημήτριος. Σπουδαίοι άνθρωποι αύτοΐ οί πα
λαιοί έλ.ληνες. Καλά μοϋ τό έλεγεν ό μπαμ
πάς όταν μιά ημέραν έβλέπομεν τήν 'ζίκρόπο- 
λιν. Μά ποϋ δέν μ.πορεϊ νά μζθη κανείς γραμ
ματικήν καί συντακτικόν, διότι, καθώς λέγει δ 
Γώγος καί αύτό ε’ναι τού διαβόλου. Διόλου δέν 
εννοούνται χωρίς τήν γραμματικήν :

’<) κ. 1-1ριΰτοκλής. Διόλου. Ή γραμματική καί 
τό συντακτικόν ε’ναι αί άνημμέναι λ.αμπαδε; ύπό 
τό φώ; τών όποιων βαδίζομεν ε'ις τάς σκοτεινά; 
καί άγνώστους χώρας τών άρχαίων έλληνικών 
θησαυρών καί έκεϊθεν λαμβζνομεν τού; άναγκαι- 
οϋντας ήμϊν άδάμαντας, ε’ναι δ μίτο; διά τού 
όποιου άλανθζστω; είσερχόμεθα εις τόν λαβύριν
θον καί άβλαβώ; έξερχόμεθα άποκομίζοντε; καθ' 
έκαστην έπίσκεψιν καί νέα έφόδια πνευματικής

Γεώργιος (βλέπει τό ώρολόγιόν του, άλλ’ 
ακούεται κρότος βημάτων). Νά, έρχεται.

(Φαίνεται επ'ι τής Ούρα; πολιός τι; γέρων, χύπτων 
ολίγον ώ; έχ τοΰ βάρους τών ετών καί τής πολυμόχθου 
διδασκαλική; εργασία; του, χαλοϋ εξωτερικού καί συμ
παθητική; φυσιογνωμία;).

ΣΚΗΝΗ I”.

Λημήτριος— Γεώργιος — ό κ. '/ίριβτοκλής.

Ό κ. ’Λριστοκλής (χαιρετίζει σοβαρώς). 
Χαίρετε.

Γεώργιος (χαιρετίζει ύποκλινόμενος). 
ζ/»;μήΓριος(δρμά καί λαμβάνων άσπάζεταιτήν 

χεϊρα τοϋκαθηγητοϋ).Πώς έχετε,κύριεΆριστοκλή;
Ό κ. ’Λριστοκλής. Ευχαριστώ, καλά. Σύ 

Μίμη. πώς περνάς, πώς παν' τά μαθήματα :
Λημήτριος (καθ'έαυτόν). ’Ωραία ήλθε. (Με

γαλοφώνως) Καλά· άλλ' αυτή ή γραμματική 
κινδυνεύει νά με ξεθεώση, άλλως τε δέν δύναμαι 
νά εννοήσω εις τί θά μοϋ χρησιμεύση, ερωτώ καί 
τόν Γώγο, άλλά καί αύτός δέν ήξεύρει.

Ό κ. 'Λριΰτοκλής. Ά ! ή γραμματική είναι 
σπουδαιον μάθημα.

Λημήτριος. Μά, κύριε καθηγητή, τί σπου- 
δαιότητα έχει; Άν κλίνης εις συναναστροφήν 
κανέν όνομα, οί άλλοι ποϋ σ' ακούουν γελούν.

Ό κ. Άριατοκλης. Τώρα ήλθον δΓ άλλην ερ
γασίαν καί δέν δύναμαι νά σάς έπιδείξω τήν 
αξίαν τή; γραμματική; καί τού συντακτικού, 
επιφυλάσσομαι όμως νά πρζξω τούτο έν καταλ- 
λήλω χρόνω.

^ημήτριος. Κύριε καθηγητή, καί έγώ καί δ 
Γώγο: σάς παρακαλοϋμεν, κάμετε μα; τήν χάριν 
καί είπατε μας τήν χρησιμότητα τής γραμματι
κή; καί τού συντακτικού, δέν πειράζει διά τό 
μάθημά, αύριον.

Ό κ. ‘Λριστοκλής. ΤΙ επαινετή επιθυμία σας 
μοϋ επιβάλλει νά δεχθώ.Καί λοιπόν δι'ολίγων σά; 
λέγω ότι τήν γραμματικήν καί το συντακτικόν 
μανθζνομεν διά ra καταλαμβάνω μεν, όταν άνα- 
γινώιίκωμεν τό περιεχόμενον τών ονγγραφών 
τών άρχαίων Ελλήνων.

Λημήτριος. Άφ’ ού τά έννοώμεν μόνον μέ τήν 
γραμματικήν, τήν δποίαν ε’ναι τόσον δύσκολον 
νά μάθωμεν, τότε ζ; μή τά άναγινώσκωμεν.

Ό κ. ’Λριοτοκλής. Ναι, άλλ'είναι αναγκαία. 
Έν αύτοϊς εξιστορούνται ε’κτακτα γεγονότα, πόλε
μοι, μαχαι, περιέχοντας μύθοι, ποιήματα, ύμνοι 
καί πολλά άλλα, καί τόσον καλά, τόσον τερπνά, 
τόσον διδακτικά είναι γεγραμμένα. ώστε τά άνα- 
γινώσκουσιν οί άνθρωποι όλου τού κόσμου.

^Ιημήτριος. Αυτά τά. βιβλία λένε καλλίτερα 
πράγματα καί άπό εκείνα οπού γράφει τό «Περιο- 
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άναπτύξεως και ηθικής μορφώσεως* άνευ αυτών 
Οά ήτο ήμιν άπηγορευμένον τό ξύλον τής γνώ- 
σεως τού πονηρού καί τοΰ καλού.

z/>;fiijrpiob·. Χωρίς γραμματικήν λοιπόν οέν 
εννοούνται ;

Ό κ. ά/ριστοκλή?. Όχι.
Λημήτριος. Τότε άς διαβάζωμεν έκεϊνα τά 

βιβλία, τά όποια έννοούμεν χωρίς γραμματικήν, 
τάχα οέν έχουν καί αυτά τά ίδια.

Ό κ. 'Λριστοκλής. Βεβαίως όχι. Πολλά καί 
ταΰτα διδάσκουσιν, άλλ’ όγι δλα. Ή πνευματική 
.. r . , τ . . . . » , · .αναπτυςις εκείνων ητο πολύ ανώτερα οια τοιαυτα. 
"Ενας ζωγράφος παλαιός έγραψε τήν έξης εικόνα. 
Τον ποιητήν "Ομηρον, τόν θειον έκεϊνον ποιητήν 
ό όποιος έξύμνησε τόν τρωικόν πόλεμον καί άλλα 
ποιήματα έγραψε, νά έμή (ξερνίρ) έντός λεκάνης, 
διά κοχλιαρίων δέ νά τρώγωσι λαιμάργως έκ τής 
λεκάνης άλλοι ποιηταί μεταγενέστεροι. ΤΙ άλ- 
ληγορική αΰτη είκών αίνίττεται ότι όλοι όσοι 
έγραψαν καί γράφουσι ποιήματα μιμούνται τόν 
"Ομηρον. Τό αύτό ο' άναλόγως δύναται νά είπη 
τις διά τούς δραματογράφους, ιστοριογράφους, 
κωμωδιογράφους κτλ. Άλλως τε τί θέλεις νά 
έχης τό πρότυπον ή τό άντίτυπον, τόν μπαμπά 
σου, τήν μαμά σου, τόν κ. Άριστοκλή σου, ή τάς 
εικόνας των :

ζ/ι?μί}τρεοί (μετά σπουδής). Ίον μπαμπά μου, 
τήν μαμά μου τόν κ. Άριστοκλή μου.

Άριοτοκλής- Τό αύτό λέγομεν καί διά τά 
συγγράμματα. Μάθετε τήν γραμματικήν καί τό 
συντακτικόν ϊνα άναγινώσκητε καί εννοείτε τά 
πρότυπα καί όχι τά άτελή αντίγραφα τούτων.

Λημήτριο$. Άφ' ού έχει οΰτω έγώ θά. τά μά
θω, μάθε καί συ Γ'ώγο τό συντακτικόν.

Γεώρμιοξ. Θά τό μάθω.
Λημήτριος. Ζήτω λοιπόν ή γραμματική καί 

το συντακτικόν.
Γεώργιος καί Λημήτριος (όμοΰ) Ζήτω-ω-ω.

Βαχάβ ...................

Η ΧΩΡΑ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ANWPL»11UN

"Εν τινι χώρα, κείμενη μακράν, πολύ μακράν 
άπό τής ήμετέρας, δύο χωρικοί παρουσιάσθησαν 
πρό τού δικαστοϋ. Ό εις έξ αύτών ώμίλησεν 
οΰτως:

« Ήγόρασα μέρος γής παρά του γείτονός μου, 
ό όποιος εινε αύτός- καί άνασκάπτων τόν άγρόν 
τούτον εύρον θησαυρόν καί κατά, συνείδησιν νο
μίζω, οτι δέν μοί άνήκει, διότι Αγόρασα μόνον 
τήν γήν καί δέν έχω ούδέν δικαίωμα έπί τού 
θησαυρού. »

Ό ετερος τών χωρικών ύπέλαβε :

« Καί έγόι έν συνειδήσει όμολογώ, ότι ούδέν 
δικαίωμα έχω έπί τού χρυσού τούτου. Δέν κα
τέχωσα έγώ τόν χρυσόν έν τή γή καί επομένως 
δέν είμαι κτήτωρ αύτού. Καί έπί πλέον έπώλησα 
εις τόν γείτονά μου όχι μόνον τό έ'δαφος, άλλ' 
άκόμη καί τά ύπό τό έδαφος.»

— 'Ήδη, ε’πον όμού οί χωρικοί πρός τόν δι
καστήν, αποφασίσατε μεθ' όλης τής δικαιοσύνης 
εις ποιον ό θησαυρός άνήκει.

Ό δικαστής τοΐς άπεκρίθη :
« Έμαθον ότι ό υιός ενός έξ ύμών. έπιθυμεϊ 

νά νυμφευθή τήν κόρην τού έτέρου. Καλώς λοι
πόν, δώσατε τόν θησαυρόν εις τά δύο ύμών τέκνα- 
αΰτη θά εινε ή προίς αύτών. »

Οί καλοί άνθρωποι ύπεσχέθησαν νά πράξωσιν 
οΰτω καί έπέστρεψαν περιχαρείς.

Εις ξένος παρευρεθείς κατά τήν δίκην ταύτην 
έμεινεν έκπεπληγμένος . . .

« Πώς! έ’λεγεν έν τή χώρα μου θά συνέβαινον 
άλλως τά πράγματα. Ό άγοραστής δέν θά είχε 
ποτέ τήν ιδέαν νά δώση εις τόν πωλήσαντα ούδέ 
το έκατοστον έκ τού πλουσίου τούτου εύρήματος 
καί θά. έτήρει μυστικήν τήν άνεύρεσιν τού θη
σαυρού.

'Εάν έμάνθανεν. άφ' έτέρου, δ πωλήσας τόν 
άγρόν τήν άνεύρεσιν τού χρυσού θά ένήγε τόν 
εύρετήν καί θά. έζήτει τόν χρυσόν αύτού- θά ε'φε- 
ρεν ευοταοιν ότι προϋπήρξε δόλος έν τή άγορά 
τού κτήματος, ότι δήλα δή δ άγοραστής προε- 
γνώριζε τήν ΰπαρξιν τού χρυσού καί ήγόρασε 
το κτήμα άπατήσας οΰτω τόν πωλ,ητήν καί εις 
άπόδειξιν θά. έφερε τήν κατεσπευσμένην τού κτή
ματος ά.γοράν. Έννοητέον όμως ότι ήδίκηένεκα τών 
πολλών μαρτυρικών αποδείξεων θά διήρκει έπί 
μακρόν καί τά δικαστικά έξοδα θά. ησαν περισ
σότερα τού άνευρεθέντος θησαυρού. »

Ό δικαστής έκπληκτος ήρώτησε τόν ξένον :
« Ό Ηλιος φωτίζει ώσαυτως έν τή χώρα σας;
— Βεβαίως, άπήντησεν ό ξένος.
— Καί βρέχει έπίσης ;
— Άναμφιβόλως, άπεκρίθη καί πάλιν.
— Τούτο μέ έκπλήσσει ! έφώναξεν ό δικαστής. 

Άλλ' ύπάρχουσιν ίσως καί άγελάδες καί πρό
βατα έν τή χώρα σας ;

— 1‘πάρχουσι πολλά άπήντησεν ό άγνωστος.
— Ά ! τώρα εννοώ, λέγει δ δικαστής μει

διώ·/, άναμφιβόλως χαριν τών άθώων ζώων δ 
Θεός φωτίζει καί θερμαίνει διά τού ήλιου τήν 
χώραν ταύτην καί ρίπτει βροχήν εις αύτήν διότι 
τή άληθεία οί έν αύτή οίκούντες άνθρωποι ε'ισίν 
άνάξιοι τοιαύτης εύεργεσίας !

--^-1· ' Ο—

Ο ΑΕΚΑΙΙΕΝΤΑΕΤΙΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
[ Συνέχεια ϊδε τεύχος ιε', σελίδα 236]

πρός τά πρόσω, έφευγεν άνά μέσον τών ύψηλών 
χόρτων, ένεδρεύων τά ορθόπτερα καί παν άλλο 
εντομον είς «πτερον» μέ κίνδυνον τού νά δηχθή 
ύπό ιοβόλου τινός όφεως.

Κατά τήν πρώτην ώραν τής πορείας ή κ. 
Βελντόν φοβούμενη, είκοσάκις τόν προσεκαλεσε 
νά πλησιάσή, άλλ' ούδέν κατώρθωσε.

« Κύρ Βενέοικτε, έπί τέλους τώ είπε, σάς 
παρακαλώ σπουδάζουσα νά μή άπομακρύνεσθε- 
λάβετε ύπ' όψιν τήν σύστασίν μου ταύτην, ήτις 
εινε καί ή τελευταία.

— Έν τούτοις, κυρία, άπήντησεν δ άνοικο- 
νόμητος έντομολόγος, όταν παρατηρήσω έντο- 
μ.όν τι. . .

— Όταν παρατηρήσητε έ'ντομόν τι. ύπέλαβεν 
ή κ. Βελντόν, θά πράξητε καλώς νά τό άφήσητε 
νά τρέχη άτάραχον, άλλως θά μέ άναγκάσητε 
νά σας άφαιρέσω τήν θήκην !

— Νά μού άφαιρέσητε τήν θήκην ! άνέκρα- 
ξεν δ κύρ Βενέδικτος, ώσανεί έπρόκειτο νά. τού 
άποσπάσωσι τά έντόσθια.

— Τήν θήκην καί τό δίκτυόν σας, προσέθη
κεν άμείλικτος ή κ. Βελντόν.

— Τό δίκτυόν μου, κυρία ! Καί διατί όχι 
καί τά ματογυάλιά μου : Δέν θά τολμήσητε ! 
'Όχι ! δέν θά τολμήσητε !

— Καί αύτά τά 'ματογυάλιά σας, τά όποια 
έλησμόνησα ! Σάς εύχαριστώ, κύρ Βενέδικτε,διότι 
μοί ύπεμνήσατε, ότι είχον τό μέσον τούτο, όπως 
σάς καταστήσω τυφλόν, καί διά τούτου, νά σάς 
άναγκάσω νά γείνητε σοφός ! »

ΤΙ τριπλή αΰτη άπειλή έσχεν ώς άποτέλεσμα 
νά έξαναγκκση τόν έντομολόγον, τόν άνυπότα- 
κτον αύτόν κύριον, νά ήσυχάση, έπί μίαν περίπου 
ώραν. Είτα ήρξατο αύθις άπομακρυνόμενος καί, 
έπειδή τά αύτά θά έπραττε καί άνευ δικτύου 
καί θήκης καί διοπτρών, έδέησε νά άφήσωσιν 
αύτόν νά πράττη ώς ήθελεν. Άλλ' δ 'Ηρακλής 
έπεφορτίσθη νά τόν προσέχη. καί συνεφωνήθη, ότι 
θά έλαμβανε τοιαύτην στάσιν άπέναντί του, 
όποιαν δ κυρ-Βενέδικτος άπέναντί εντόμου, οη- 
λαδή ότι Οά τόν συνελάμ.βανεν, έν άναγκη. καί 
θά τόν έπανέφερε μετά τής αύτής προσοχής καί 
φροντίδος, μεθ' ής καί ό ετερος τό σπανιώτερον 
τών λεπιδοπτέρων.

Τούτου συμφωνηθέντος, δέν έφρόντιζον πλέον 
περί τού κύο-Βενεδίκτου.

Ή μικρά συνοδία ήτον, ώς είδομεν, καλώς

Kf-ΦΛΛΛΙΟΝ ΙΖ· 

Τά καθ' οδόν.

Μετά τίνος φόβου, δικαίου άλλως τε, ό Ντίκ- 
Σάντ άναβάς τήν όχθην τού ποταμίου κατά 
τριακόσια βήματα είσήλθεν εις το πυκνόν δάσος, 
τού όποιου οί σύντροφοί του καί αύτός έ’μελλον, 
έπί δέκα ημέρας, ν’ άκολουθήσωσι τάς δύσβα
τους άτραπούς.

'Εξ έναντίου ή κυρία Βελντόν δέν έφοβεϊτο, 
άν καί ήτο μήτηρ καί γυνή καί έπρεπε έπομέ- 
νως νά φοβήται διπλασίως.

Δυο σπουδαιότατοι λ.όγοι ύφίσταντο εις τό νά 
καθησυχασωσιν αύτήν- το μέν. ότι οί λειμώνες 
ούτοι δέν ήσαν έπικίνδυνοι ούτε ένεκα τών ιθα
γενών, οΰτε ένεκα τών θηρίων το δέ, διότι ύπο 
τήν διεύθυνσιν τού Άρή δδηγού, έχοντος πεποί- 
θησιν εις έαυτόν όποιαν έφαινετο ότι ειχεν ό 
Αμερικανός, δέν έφοβούντο ν’ άποπλανηθώσιν. 
Ίοού, ή διάταξις τής πορείας ήν έ’μελλον νά 
άκολουθήσωσι κατά τό ταξείδιον έφ’ όσον ήδύ- 
ναντο.

Ό Ντίκ-Σάντ καί ό Άρής, άμφότεροι ώπλι- 
σμένοι, δ είς διά τού μακρού του όπλου καί ό 
ετερος δι'όπλου Remington, ήσαν έπί κεφαλής 
τής συνοδείας.

Κατόπιν εΐποντο ό Μπάτ καί ό Αύγουστϊνος 
ομοίως «οπλισμένοι δι' όπλου καί διά μαχαίρας.

Κατόπιν ε'ϊποντο ή κυρία Βελντόν καί ό μι
κρός Ιάκωβος έφιπποι έπειτα δέ ή Νανά καί δ 
Τόμ.

Καί όπισθεν, ό Άκταίων φέρων τέσσαρα Re
mington καί ό Ηρακλής φέρων πέλεκυν εις τήν 
τήν ζώνην, έφύλασσον τά νώτα.

Ό Ντίγκο έπαλινδρόμει καί πάντοτε ά.νήσυ- 
χος άνίχνευεν, οπερ δέν διέφευγε τήν προσοχήν 
τού Ντίκ-Σάντ. Οί τρόποι του ήλλαξαν έπαι 
σθητώς άφ'ήςήμέρας τό ναυάγιον τούς έρριψεν 
έπί τής άκτής ταύτης. Ήτο άεικίνητος καί ά 
παύστως έμόρμυρεν ύποκώφως καί μάλλον τε
θλιμμένοι: ή όργίλως. Τούτο μάλιστα ύπο πάντων 
παρετηρήθη, χωρίς νά έξηγηθή ύπ' ούδενός.

Ό δέ κύρ - Βενέδικτος έβαδιζεν έπίσης άτά- 
κτως όσον δ Ντίγκο. καί σχεδόν άχαλίνωτος. 
"Εχων τήν έκ λευκοσιδήρου θήκην του άνηρτη- 
μένην έν ειδει τελαμώνος, κρατών το δίκτυόν 
του έν τή χειρί, τόν δέ μέγαν φακόν έξηρτημέ- 
νον άπό τού ’■λαιμού, τοτέ μέν όπισθεν τοτέ δέ
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ώπλισμένη καί έτοιμη κατά παντός ένδεχομένου 
κινδύνου. Άλλώς έπανελάμβανεν δ Άρής, δέν 
ειχον άλλην νά φοβώνται συνάντησιν, εί μή τήν 
τών νομάδων Ινδών, καί πιθανώς μηδέ τούτους.

Έν πάσν] όμως περιπτώσει αί ληφθεϊσαι προ
φυλάξεις ήρκουν όπως άποσοβήσωσι τόν κίνδυ
νον τούτον. Αί διά [ζέσου τοϋ πυκνού δάσους 
άγουσα! άτραποί δυσκόλως έπέτρεπον τήν διά- 
βασιν. Όθεν δ
Άρής καλώς
πελόγισε το διά
στημα δρίσας μό- 
νον είς πέντε η 
έξ [ζίλλια τόν μέ- 
σον δρό;ζον, δν θά 
ε"καμνεν δ μικρός 
όμιλος έν δώδεκα 
ώρών πορεία.

Ό καιρός ήτο 
ώραιότατος. Ό 
ήλιος άνήρχετο 
πρός τό ζενίθ , 
σζορπίζων άπλ έ- 
τως τάς σχεδόν 
καθέτους αύτοϋ 
άκτϊνας. Τοιαύτη 

έν πε- 
ήτο ά-

Οερμότης 
σιάδι θά ή 
φόρητος, δ Άρής 
έφρόντισε νά κά- 
μη την 
τήοησιν 
άλλ’ ύπό 
οιαχώρητον

« Δέν ήλθες λοιπόν ποτέ είς τάς χώρας τής 
Νοτίου Αμερικής ; τον ήρώτησεν δ Άρής πριν ή 
άπαντήση είς την έρώτησιν αύτοϋ.

— Ούδέποτί, άπεκρίΟη ό 
κατά τούς πλους μου ιηγεν 
έπισζεφθώ τάς άκτάς τ:

* > » '

έβένους, μάλλον εύμεγέθεις 
παρέχοντας ξύλον μελάντερον

' τοϋ έμπορίου. Ακολούθως 
πολυπληθή καί 

πολύ άπεϊχον τής θαλάσσης. Τον 
καί τούς κλάδους καλύπτονται τά δένδρα 
ύπό λειχήνός τίνος έν είδει σισύρας βε- 
ςς, ή δέ παχεΐα αύτών σκιά καί οί γλυ

κείς καρποί καθι- 
στώσι τά δένδρα 
ταϋτα πολύτιμα- 
καί έν τοσούτω, 
ώς διηγήθη δ Ά - 
ρής, ούδέ είς ιθα
γενής έτολμησε 
ποτέ νά διαδώση 
τό εΐοος αύτών. 
« Ό φ υ τ ε ύ ω ν 
μαγγιοφόρον δέν- 
δοον αποθνήσκει!» 
Τοιαύτη εινε ή 
δεισιδαίμων πα- 
οο'.'ζία του τοπου.

Κατά τό δεύ
τερον ήμισυ τής 
πρώτης ήμέρας 
τής οδοιπορίας, δ 
μικρός ο μ ι λ ο ς, 
μετά μ ι κ ρ ά ν 
κατά τήν μεσημ
βρίαν άνκπαυ - 
λ αν, ήρξατο άνα- 
βαίνων επικλινές 
έδαφος, είδος κυ
ματοειδούς δροπε- 
δίου συνοέοντος 
τήν πεδιάδα προς 
τό δοοο.

Σάντ ωραιότατους 
τοϋ κοινού έβένου, 
καί σκληρότερον ή το τ 
παρετήρησαν τά μκμχιοφίίρα 
ταϋτα, άν καί
κορμον 
ταϋτα 
βαμμένη

αατα τού κόσμου τούτου. » , . ,
' Διό, έπειδή ούδείς έν τή μικρά συνοοειρι εγνω- 
ριζε τόν τόπον ούτε τά προϊόντα αύτου, δ Αρης 
εύχαρίστως κατονόμασε τά περιεργότερα του 
δάσους δένδρα.

Τή άληθεία, Λ 
κτος πρός τον έν 
τόν βοτανικόν ! 
σπάνιά έντομα ή 
νέα, ώραίας όμως 
θά έκαμνεν άνζ- 
καλυφεις έν τή 
βοτανική. Ύπήρ · 
χον έν αφθονία 
παντοειοή φυτά, 
ών ή υπαρξις δεν 
εΐχεν είσέτι κα- 
τορθωθή νά άπο- 
δειγθή έν τοϊς 
τροπικοϊς δ^σεσι 
τοϋ Νέου Κό - 
σμου. Ό κύρ-Βε- 
νέδικτος έπομε- 
νως θά συνέδεεν 
άναμφιβόλως το 
όνομα του μετά 
τοιαύτη; τινός ά- 
νακαλύύεως. Άλ
λά δένήγάπα την 
βοτανικήν , και 
ούδέν έξ αύτής έ- 
γνώριζε. Καί μά
λιστα εΐχεν άντι- 
πκθειαν — φυσικώ 
τώ λόγω — προς 
τά άνθη έπί τή 
προφάσει,οτι τινα 
έξ αύτών εχουσι 
τό θράσος νά 
θείργωσι τά 
τομα έντός 
κζλυκος 
καί να οηΛ»ι·<ι- ,
ριάζωσιν αύτά διά τοϋ ιοβόλου αυτών χυμου. 
Τό δάσος καθίστατο ένίοτε βάλτωσες. Ησία- 
νετο δέ τις ύπό τούς πόδας δίκτυον ολον όυακιων 
δυσβάτων πολλάκις.

Έπί τών οχθών αύτών έφύοντο πληθυς κα
λάμων, οϋο δ Άρής ώνόμασε πάπυρους. Και οεν 
ήπ'ατάτο, διότι τά ποώδη ταϋτα φυτά υπηρχον 
άφθονα παρά τάς ύγράς όχθας τών ποτάμιων.

‘ Εΐτα. υ.ετά τό τέλμα, ή συστάς των οενορων 
κατελάμβανεν αύθις 'τάς στενάς ατραπούς του 

δάσους.
Ό Άρής έδειξε τή κ

δόκιμος, ούδέποτε 
τήν ευκαιρίαν νά 

αύτας καί, άληθώς είπεϊν, 
ούδείς μέχρι τοϋδε, νομίζω, μοί άνέφερε περί τών 
χωρών τούτων μετ' άκριβοΰς γνώσεως αύτών.

— Άλλά τού- 
λάχ ιστόν περιη- 
γήθητε τάς άκτάς 
τής Κολομβίας, 
τής Χιλής ή τής 
Παταγονίας :

— “Οχι, ούδέ-

— Άλλ' ή κ. 
Βελντόν έπεσκέ- 
φθη ίσως το μέ
ρος τούτο τής νέας 
Ηπείρου. Οί Α

μερικανοί δέν φο 
βοϋνται τά τα- 
ςείδια καί, άναμ- 
φιβόλως . . .

— Όχι, κύριε 
Αρή, άπήντησεν 

ή κ. Βελντόν. Τά 
εμπορικά συμφέ
ροντα τού συζύ
γου μου μόνον 
τήν Νέαν Ζηλαν
δίαν ήνάγκασαν 
νά έπισκεφθή. καί 
μόνον έκεϊσε έ- 
1 < σχον την ευκαι- 
δίαν νά τον συνο- 
ήεύοω. Ούδείς ές 
τμών γνωρίζει τό 
ρμήμα τούτο τής 
κάτω Βολιβίας.

— Καί λοιπόν, 
Βελν τόν ι θά 

παράδοξον τό- 
:ών χωρών τής Ιίερουΐας, 
Λργεντινής Δημοκρατίας, 

λήττουσι τον φυσιο- 
δύναταί τις νά είπη δτι έναυαγήσατε 

■ν. καί άν ποτέ επιτρέπεται νά ευ- 
τήν τύχην. . .
πιστεύω οτι δέν μάς ώοήγησεν ή 

μοιραϊον. κύριε Αρή, άλλ’ δ Θεός.
! ναι ! δ Θεός !» άπεκρίθη δ Άρής 

ανθρώπου μηδόλως άποδεχομέ- 
■ής προνοίας εις τά πράγ-

εντύς τού πυκνού δάσουςΌ Ντιζ-Χάντ εΐσεδυσεν

παρα- 
αύτην. 
τήν ά- 

καί 
ατελεύτητου ταύ- 
την σειράν τών 
κλάδων ύφίσταν- 
το αύτην ευκόλως 
καί άτιμωρητεί.

Τά πλεϊστα 
τών δένδρων του 
δάσους εκείνου ή- 
σαν άγνωστα τό 
σον τή κ. Βελντόν, δσον καί τοϊς συντρόφοις 
αύτής λευκοΐς ή μαύροις. Έν τούτοις δ είδήμων 
ήθελε παρατηρήσει, δτι ήσαν άξια λόγου μάλλον 
διά τό ποιόν αύτών ή διά τό [ζέγεθος. Ενταύθα 
εφυετο ή «Βαυχινια» με το σιοηροϋν της φυλον, 
έκεΐ το «μολομπί» παρερ-φερές πρός το πτερό- 
ζαρπον. ξύλον στερεόν άμα καί έλαφρόν, κατάλ
ληλον πρός κατασκευήν κωπών ι καί ούτινος τό 
στέλεχος ήν περικεχυμένον ύπό ρ-Λρίνης άφθονου' 
άπωτέρωιιχρυσόξυλα» βρίθοντα χρωστικής ύλης 
καί άλλα. Ό Ντίκ-Σάντ ήρώτα τόν Άρήν τό 
όνομα τών διαφόρων εκείνων ουσιών.

κ. 
ΐδητε μετά τών συντρόφων ύμών 
πον, ολως διάφορον 
τής Βραζιλίας ή τής
Η Χλωρίς καί δ Φαϋνος έκ 

δίφην. Ώ ! ' 
είς καλόν τόπο 
χαριστήση τις

— Θέλω νά 
τύχη ή

— Ό Θεό 
διά τόνου φωνής 
νου την έπέμβασιν τ

ήτο λυπηρόν, ότι δ κύρ -Βενέδι- 
το·ζολόγον δέν άπηγγέλλετο καί 
Άν δέν εΐχεν εύρη μέχρι-τουοε

ϊάσνς καθίσταται βαλτδδες.

κα- 
έν- 
τον

χύτώ ν 
νά δηλητη-

Βελντόν και τω Ντίκ

έτολμησε

Έκεΐ, τά δέν
δρα κατ’ αραιό
τερα διαστήματα 
κείμενα καί ποτέ 
συνηνωμένα έν 

πορείαν εύχερε-συλαδω, ήθελον καθιστά τήν , ...
στέοαν άν μή τό έδαφος έκαλύπτετο ,υπο ποω
δών φυτών. Ή βλάστησις έφαίνετο ηττον υλο- 
υ,ανή' η έν τή κάτω κοιλάδι τοϋ ποτάμιου, αλλα 
καί τοιαύτη ύπερεϊχε τήν τών εύκραών χωρων 
-ού Αρχαίου καί Νέου Κόσμου. Το ινοικον εφυ
ετο έκεΐ άφθόνως καί, κατά τόν Άρήν, το φυτον 
τούτο έξελαμβάνετο δικαίως ώς τό επικόατεστε- 
ρόν τής’ χώρας. Έγκατελιμπάνετό ποτε_ άγρος 
τις καί έμενε χέρσος; τό παράσιτου τούτους 
ίσου όλιγωρούμενον καί δ σκόλυμος η η κνιοη, 
έπελαμβάνετο αύτοϋ αμέσως.
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“Εν δένδρον δέ έφαίνετο έλλεϊπον έκ τού δά
σους εκείνου, άν καί έπρεπε νά ύπάρχη κοινότα- 
τον έν τώ τμήματι τούτω τής νέας ηπείρου. Καί 
τούτο ήτο τό δένδρον δπερ παρέχει τό καουτσούκ.

Ό Ντίκ Σάντ ειχεν ίσα ίσα ύποσχεθή είς 
τόν φίλον του 'Ιάκωβον νά τώ δείξη δένδρα άπό 
καουβτού*. Μεγάλη λοιπόν απάτη 
οάκιον. im»..-·»''--- "-·
Λαυνοιυυ·'. ιηεγαΛη Λοιπον απάτη διά το μει- 
ράκιον, δπερ έφαντάζετο ότι τά διάφορα 
έξ ελαστικού ά- 
θύρματα έφύον- 
το φυσικότατα 
επι τών οένορων 
εκείνων. Παρε- 
πονεϊτο.

«’Έχε ύπομο- 
νήν, μικρέ μου, 
τώ ειπενδ Άρήο.

απαντήσω- 
οιαϋτα κα-

Θά 
μεν 
ουτσούκ καί κα
τά έκατοστύας, 
εις τά περιφ τής 
χώρας ταύτης.

— Ωραία, έ- 
λ αστικά πολύ: 
ήρώτησεν δ μι
κρός Ίάκωβ

— Έκ τών ε
λαστικότατων. - 
Λάβε έ------
μίαν οπώραν 
νά

% ττ4ν
Καί,ταύτα λί

γων ,δ Άρής συνέ- 
λεξεν ολίγους 
καρπούς παρεμφε
ρείς κατά τό εΰ- 
χημον καί γλυκύ 
προς τά όοδάκινα.

« Είσθε βέ
βαιος, κύριε Άρή, 
ήρώτησεν ή κ. 
Βελντόν, οτι δ καρπι

— Κυρία Βελ ’

- εντοσουτω
I 'ΑΧ

'Αγχν σου. η

Ίο δβΐπνον ήτοιμάσόη άμάσως.

ιός οΰτος δέν εινε έπιβλαβής ;
— Κυρία Βελντόν, θά σάς καθησυχάσω, άπήν- 

τησεν δ Αμερικανός καταβροχθίζων συνάμα ένα 
έκ τών καρπών έκείνων. Εινε καρποί μαγγιο- 
φόρου.»

Καί δ μικρός 'Ιάκωβος άνευ άλλων παρα
κλήσεων ήκολούθησε τό παράδειγμα τού Άρή. 
Είπε δέ οτι δ καρπός ούτος ήτο κάλλιστος, καί 
τό δένδρον πάραυτα περιήλθεν είς \τήν κατοχήν 
τών δδοιπόρων. )

Τά μαγγιοφόρα ταύτα άνήζουσι είς τό είδος 
τών δένδρων, ών οί καρποί ώριμάζουσι κατά

δ 
δ φίλος

μάρτιον καί άπρίλιον, ένώ άλλα κατά σεπτεμ- 
βριον και επομένως οί καρποί ούτοι ήσαν ώρι
μοι πλέον.

« Ναι! ώραΐος. καλός, γλυκύς, καρπός ! ελε- 
γεν δ μικρός ’Ιάκωβος εχων πλήρες τό στόμα. 
Άλλ’ δ φίλος μου Ντίκ μού ύπεσχέθη καου- 
τοοΰχ καί τά θέλω !

— Θά έχης,'Ιάκωβέ μου, άπήντησεν ή κ. Βελ
ντόν, άφού δ κύ
ριος Άρής σοι τό 
βεβαιόνει.

— Άλλ’ 
Ντίκ, 
μου, μοί ύπεσχέ
θη καί άλλο! '

— Τί λοιπον 
ύπεσχέθη δ φίλος 
Ντίκ ; ήρώτησεν 
ό Αρής μειδιών.

— Μυιοτροχί- 
λους, πτηνά μι
κρά ώς μυϊαι.

— Θά έχης 
καί ταύτα μικρέ 
μου, άλλά βρα - 
δύτερον, 
πέχομεν 
πολύ έκ 
ρους έκείνου,

διότι ά- 
άκόμη 

τού μέ- 
, α- 

πήντησενδ Άρής. 
Ό μικρός Ιά

κωβος δικαίως 
έζήτει τινά έκ 
τών θελκτικών 
έκείνων κολυ- 
βρίων, διότι εύ- 
ρίσκετο έν χώρα 
ένθα εδει νά ύ- 
πάρχωσιν έν α
φθονία. Οί Ίν- 
δοίέπεδαψίλευσαν 
τά ποιητικότερα 
τών ονομάτων είς 

ών πτηνών.
) « ακτίνας » ή η κόμην τού 

τών άνθέων'» 
■ή, πτήσει του 

Ιος.» Ή «ή 
άκτινοβο-
. . w.K-

τά ώραϊα ταύτα όντα τού κόσμου τά 
Καλούσι δέ αύτά ή ’ 
ήλιου.» ’Εδώ, «δ μικρός βασιλεύς 
έκεϊ « τό ουράνιον άνθος δπερ έν .., 
ερχεται νά θωπεύση τό έπίγειον άνθ: 
έκ πολυτίμων λίθων ανθοδέσμη, ήτις .
λεϊ είς τό φώς τής ημέρας 1» Δύναται τις μά
λιστα νά πιστεύση οτι ή φαντασία αύτών έφεύρε 
νέαν ονομασίαν ποιητικήν δι ’ -·· ζ,.ζ.
τόν πεντήκοντα ειδών τών άποτελούντων τήν 
θαυμασίαν ταύτην φυλήν τών κολυβρίων.

Έν τούτοις οσον δήποτε πολυάριθμα καί άν

έκαστον τών έκα- 
■ελούντων 

άων. 

ήσαν τά πτηνά ταύτα έν τοΐς δασεσι τής Βολι
βίας, δ μικρός Ιάκωβος έδέησε νά εύχαριστηθή 
άπαξ ετι έκ τής ύποσχέσεως τού Άρή. Κατά 
τόν Αμερικανόν, εύρίσκοντο είσέτι έγγύτατα 
τής παραλίας τά δέ κολύβρια δέν ήγάπων τάς 
παρά τόν Ωκεανόν έρημους έκείνας. Ή παρουσία 
τού άνθρώπου δέν έφόβιζεν αύτά, καί είς τήν 
επαυλιν δέν ήκουέ τις, καθ’ δλην τήν ήμέραν, ή 
τό «τέρ τέρ» αύτών καί τόν βόμβον τών πτε
ρών των.

« Ά ! πόσον έπεθύμουν νά είμαι έκεϊ !» άνέ- 
κραξεν δ μικρός ’Ιάκωβος.

Τό άσφαλέστερον δέ μέσον νά φθάσωσιν εις τήν 
επαυλιν τούΆγίου-Εύτυχίου, ήτο νά μή σταθώσι 
καθ’ δδόν. άλλά νά προχωρώσι διηνεκώς. Η κ. 
Βελντόν λοιπόν μετά τών συντρόφων της έδαπά- 
νων έλάχιστον μόνον χρονικόν διάστημα διά τήν 
άπολύτως άναγκαίαν άνάπαυσιν.

Τό δάσος ήλλασσεν ήδη όψιν. Μεταξύ τών 
δένδρων έξετείνοντο τηδε κάκεΐσε εύρύτατοι χώ
ροι άδενδροι κατάφυτοι ύπό ποικίλων χόρτων 
καί θάμ.νων άνά μέσων τών δποίων ύψούντο τε
μάχια έρυθροΰ γρανίτου καί πρασίνου, στίλβοντα 
ώς λίθοι πολύτιμοι είς τήν λάμψιν τού ηλιακού 
φωτός.

Πρό τής δύσεως τού ήλιου ή μικρά συνοδεία 
εύρίσκετο οκτώ μιλιά άπό του σημείου τής άνα- 
χωρήσεως. II πορεία αΰτη έγένετο άνευ τίνος 
σεμβεβηκότος καί δή άνευ μεγάλου κόπου. Εινε 
αληθές ότι διήρχοντο τήν πρώτην ήμέραν τού 
δρόμου καί άναμφιβόλως ή έπομένη πορεία θά 
ήτο τραχυτέρα

Κατά κοινήν γνώμην άπεφάσισαν νά σταθώ- 
σιν είς το μέρος εκείνο. Έπρόκειτο λοιπον ούχί 
νά στρατοπεδεύσωσιν δριστικώς. άλλά νά προε 
τοιμάσωσιν άπλώς τά τού ύπνου. Είς φύλαξ, 
άλλασσόμενος κατά δύωοον, ήρκει όπως έπα- 
γρυπνή τήν νύκτα, άφού μάλιστα δέν είχον νά 
φοβόνται μήτε τούς ’Ιθαγενείς, μήτε τά θηρία.

Ώς κατάλυμα δέ και στέγην έξέλεξαν τερά
στιον το μέγεθος μαγγιοφόρον δένδρον, οΰτινος οί 
ευρεΐς κλώνες, πυκνόφυλλοι, έσχημάτιζον φυσικόν 
θόλον. Έν ανάγκη ήδύναντο νά κατακλιθώσιν, 
ώς έν φωλεοϊς, έντός τών φυλλωμάτων του.

Μόνον, κατά τήν άφιξιν τού δμίλου, θορυβω- 
οεστάτη συναυλία άντήχησεν άπό τής κορυφής 
τού οενορου.

Τό μαγγιοφόρον έχοησίμευεν ώς κατοικία είς 
άποικίαν όλην ψιττακών φαιών.φλυάρων, φιλερί- 
οων,άγριων πτηνών μαχομίνων πρός άλλα πτηνά' 
άν δέ θέληση τις νά κρίνη περί αύτών λαμβάνων 
ώς ύπόδειγμα τούς ψιττακούς οΰς οί έν Εύοώπη 
τηρούσιν έν κλωβοΐς, ήθελεν μεγάλως άπατηθή.

Τοιούτον δέ θόρυβον προύξένουν οί ψιττακοί 
ούτοι, ώστε δ Ντίκ Σάντ έσκέφθη νά πυροβό

ληση κατ’ αύτών, όπως τούςάναγκαση νά σιγή- 
σωσιν ή νά τραπώσιν είς φυγήν. Άλλ' δ Άρής 
τόν άπέτρεψε, έπί τώ λόγω, οτι έν ταΐς έρήμοις 
έκείναις προτιμότερον ήτο νά μή έξαγγέλη τις 
τήν παρουσίαν του δι' έκ πυρσοκροτήσεως πυρο
βόλου όπλου.

« Διέλθωμεν άθορύβως, είπεν, καί θέλομεν 
οιέλθει άκινδύνως.»

Τό δεΐπνον ήτοιμάσθη άμέσως, χωρίς μάλιστα 
νά λάβωσιν άνάγκην νά προβώσιν είς τήν έψησιν 
τών τροφών, καθότι συνέκειτο έκ μελιπήκτων 
καί διπυρίτου άρτου. Ρύαξ δέ διαυγής, όστις 
όφειοειδώς έκύλιε τό νάμα του άνάμεσον παχείας 
χλόης, παρέσχεν είς τούς οδοιπόρους τό πόσιμον 
ύδωρ, οπερ έπιον μετ' ολίγον σταγόνων ρουμίου. 
Οσον άφορι? τά έπιδόρπια, είχον πλησίον τό 

μαγγιοφόρον δένδρον, μέ τούς εύχύμους αύτού 
καρπούς, οΰς οί ψιττακοί δέν άφήκαν νά συλλέ- 
ξωσι χωρίς νά διαμαρτυρηθώσι διά τών άποτρο- 
παίων αύτών κραυγών.

Περί τά τέλη τού δείπνου, τό σκότος τής νυ- 
κτός -ήρζχτο έπερχόμενον. Ή σκιά άνέβη ήρέμα 
άπό τού έδάφους πρός τήν κορυφήν τών δένδρων, 
ών τό φύλλωμα άπεσπάσθη πάραυτα ώς τις 
λεπτή κατατομή έπί τού φωτεινοτέρου επιπέδου 
τού ούρανού. Τά πρώτα άστρα έφαίνοντο ώς 
λάμποντα άνθη, στίλβοντα είς τούς άκρέμονας 
τών τελευταίων κλάδων. Ό άνεμος έκόπαζε 
καθ’ οσον προέβαινεν ή νύξ καί δέν ήκούετο δ 
ψίθυρος τών φύλλων. Καί αύτοί οί ψιττακοί έσί- 
γησαν. Ή φύσις έμελλε νά άποκοιμηθή καί 
προσεκαλει πάσαν ζώσαν ΰπαρξιν νά άκολουθήση 
αύτήν έν τώ βαθεΐ τούτω ΰπνω.

Αί πρός κατάκλισιν προπαρασκευαί έννοεΐται 
ότι ήσαν στοιχειώδεις.

«Δέν θά άναψωμεν πυράν διά την νύκτα : 
ήρώτησεν δ Ντίκ Σάντ τόν Αμερικανόν.

- Πρός τί ή πυρά : είπεν δ Άρής. Ευτυ
χώς αί νύκτες δέν εινε ψυχραί, τό δέ τεράστιον 
μαγγιοφόρον ήμών θά προφύλαξη τό έδαφος άπο 
πάσης έξατμίσεως. Δέν έχομεν νά. φοβηθώμεν 
ούτε τό ψύχος, ούτε τήν υγρότητα. Σοι έπανα- 
λαμβζνω, νεαρέ μου φίλε, δ,τι σοι είπον προ μι
κρού ! Διέλθωμεν άγνωστοι. Ούτε πυράν, ούτε 
πυροβολισμόν, έάν εινε δυνατόν.

— Νομίζω, είπεν ή κ. Βελντόν, οτι δέν έχο
μεν νά φοβώμεθα τούς ίνδούς, μηδ ’ άπ αυτους 
έ'τι τούς διατρέχοντας τά δάση, περί ών έλα- 

λήσατε, κ. Άρή. Άλλά δέν ύπαρχουσιν άλ
λοι δρομείς, τετράποδες, οΰς ή θέα τής πυράς θά 
συνετέλει όπως άπομακρύνη :

— Κυρία Βελντόν, άπεκρίθη δ 'Αμερικανός, 
μεγάλην περιποιεϊτε τιμήν είς τά θηρία ζζύ τό
που τούτου! ’Αληθώς! Περισσότερον αυτά φο
βούνται τόν άνθρωπον, ή οΰτος εκείνα !
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— Εύρισζόμεθα έντός δάσους, εΐπεν δ ’Ιάκω

βος, καί ύπαρχουσι πάντοτε ζώα έντός τών 
δασών !

— Ύπάρχουσι δάση καί δάση. μικρούλη μου. 
καθώς ύπαρχουσι ζώα καί ζώα ! άπήντησε γε- 
λών δ Άρης. Σκέφθητε, ότι εύρίσκεσθε έν μέσω 
έκτεταμ.ένου παραδείσου. Τή άληθεία, οϋχί άδί- 
κως οί Ινδοί άποκαλούσι τήν χώραν ταύτην 
« επίγειον παρά
δεισον !»

— Ύπκρχου- 
σι λοιπόν όφεις: 
εΐπεν δ ’Ιάκωβος.

— Οχι, ’Ιά
κωβε ν. ου. άπήν- 
τησεν ή ζ. Βελν
τόν, δέν υπάρχουν 
όφεις, καί ουνα- 
σαι νά κοιμηθής 
ήσυχα !

— Λέοντε 
ρώτησεν ό 
ζωβος.

— Ούτε .
Λεόντων, 
λη μου! ι 
δ Άρης.

—Τίγρεις λοι-

μιζρός 'Ιάκωβος, καί άν έ’λθη κανέν ζώον διά νά 
μάς δαγζάση . . .

— 'Εγώ Οά τό δαγκάσω, κύριε ’Ιάκωβε ! 
άπεκρίθη δ Ηρακλής, δειζνύων το St’ έξαισίων 
όδόντων ώπλισμένον στόμα του.

— Ναι. Οά φυλάξης. Ήοάκλεις, 
μος, άλλ’οί σύντροφοί σου 
καταστήσωμεν διαδοχικώ:.

εΐπεν ό δόκι- 
ζαί έγώ Οά σε άντι-

: -Α
ία

σζια 
', μικρού- 
άπεκρίθη

πον :
— Έρωτήσα- 

τε την μητέρα 
σας άν ποτέ η
χούσε νά λέγωσιν 
οτι ύπάρχουσι τί
γρεις έπί τής η
πείρου ταύτης.

— Ουδέποτε, 
άπεκρίθη ή κ. 
Βελντόν.

— Λαμπρά ! 
έτονθόρισεν ό κυρ 
Βενέδιζτος. όστις 
κατάτύχην ήζουε 
την συνδιάλεςιν, 
καί τίγρεις έν 
βαιότατον είνε 
ZZ'J

Ι'.:*φισε·. βγρυ—ννϋντος γιγχντο;.

ν.ν ύπν,ρχεν
'ώ Χέω Κόσμω.

, οτι ένταύθα εύρίσκονται 
λάχ ιστόν άγριαίλουροι.
— Και εινε επικίνδυνοι: ήρώτησεν ό μικρός 

Ιάκωβος.
— Εις ιθαγενή; δέν φοβείται νά προσβάλη τά 

ζώα ταϋτα, ήμεϊς ειμεθα καί πολλοί και (οπλι
σμένοι. — ’Ακούσατε! δ 'Ηρακλής ύπεραρζεϊ νά 
κατασύντριψα) δύο άγριαιλούοους Υαύτοχρόνως, 
ένα οι' έζάστης χειρός!

— Νά φύλαξης καλά. Ηρακλή, είπε τότε δ

δηλαδή λέοντες 
Άλλά τό βε-

— θΖι
Ντίκ, άπεκρίθη ό 
Άζταίων. Ό Η
ρακλής. δ Βατ. δ 
Αύγουστίνο; καί 
έγώ Οά έπαρκέ- 
σωμεν εις τήν υ
πηρεσίαν ταύτην. 
Πρέπει νά άνα- 
παυΟής όλην τήν 
νύκτα.

— Ευχαριστώ 
Άκταίων,εΐπεν ό 
Χτίκ Σαντ, άλλ’ 
οφείλω . . .

— Όχι ! άφες 
τους γενναίους 
αυτούς άνδραςνά 
έζτελέσωσι τό ε"ρ- 
γον των αγαπητέ 
μοι Χτίκ ! είπε 
τότε ήζ.Βελντόν.

— Κ αί έγώ 
Οά φυλάξω ! προ- 
σέΟηκεν δ μικρός 
Ιάκωβος, ούτι- 

νος τά βλέφαρα 
έζλείοντο ήδη.

— Χαί, 'Ιά
κωβέ μου, ναι, 
καί σύ Οά άγρυ- 
πνήσης φυλάσ
σω* .' άπεκρίθη ή 
[λήτηρ του μή θέ- 
λουσα να

*
έναν-

τιωΟή εις αύτόν.
— Άλλά, προσέθηκε/ δ 

χωσι λέοντες, άν δέν ύπά 
τοΰ δάσους, ύπάρχουσιν όμως λύκοι !

— Ώ ! άστεϊοι λύκοι! άπήντησεν δ ’Αμερι
κανός. Ούτε τό όνομα αυτό τοις αρμόζει. διότι 
δεν είνε άλλο, ή είδος τι άλωπέζων, ή μάλλον 
ζυνών τών δασών οΰς όνομάζουσι «γκαράς».

— Καί δεν δαγκάνουν αυτοί οί Γκαράς ; ήρώ
τησεν δ μικρός 'Ιάκωβος.

Ό Χτίγκο τούς κάμνη μιά μπουκιά !
— Άδιάφορον. άπήντησεν δ 'Ιάκωβος τό ΰ-

ν οεν 
ίγ==·.;

ύπάρ- 
έντός

στατον χασμώμ.ενος. οί γκαρας αυτοί είνε λύκοι, 
άφ' ού τούς ονομάζουν λύκους!»

Έν τούτοις ό 'Ιάκωβος άπεκοιμήθη ήσύχως 
εις τάς άγζάλας τής Χανάς στηριζομένη; πρός 
τό στέλεχος τοΰ δένδρου. ΤΙ κυρία Βελντόν κα- 
τακλιθεϊσα παρ' αύτή ε’δωκε τελευταίου φίλημα 
είς τό παιδίον της καί οί οφθαλμοί της ζεζμη- 
κότες δέν έβράδυναν νά κλεισθώσι

Μετ’ ολίγον δ Ηρακλής έπανέφερεν εις τόν 
τόπον τής στρατοπεοεύσεως τόν κύρ Βε/έοίκτον, 
όστις πρό μιζροΰ ειχεν άπομαζρινΟή προς κα- 
ταδίωξιν καί σύλληψιν πυρφόρων μυιών φω
τεινών, τάς όποιας αί καλλωπιζόμεναι προ- 
σαπτουσι έπί τής κόμης των. ώς ζώντας πολυ
τίμους λίθους. Τά έντομα ταϋτα. άτινα έκπέμ.- 
πουσι ζωηράν λάμψιν καί γλαυκήν έκ δύο ζη- 
λίδων κειμένων είς τήν βάσιν τοΰ θώραζος αυ
τών, βρίθουσιν έν τή νοτίω Αμερική. Ό ζυο Βε- 
νέδιζτο; λοιπόν ύπελόγιζε νά ζάμη καλήν έξ 
αυτών προμήθειαν, άλλ’ δ ’Ηρακλής δέν τώ έσω
ζε τόν πρός τοΰτο άπαιτούμενον χρόνον ζαί, παρά 
τάς διαμαρτυρήσεις αύτού, τόν έπανέφερεν είς τόν 
τόπον τοΰ σταθμού. Καί τούτο διότι δσάζις εί- 
χεν δ ’Ηρακλής έντολήν τινα έξεπλήρου αυτήν 
στρατιωτιζώς, — τούθ' δπερ έσωσε βεβαίως έζ 
τής καθείρξεως έν τή θήκη τού έντομολόγου ικα
νόν άριθμόν φωτεινών μυιών.

Μετά τινας στιγμάς, έξαιρέσει τού άγρυπνούν- 
τος γίγαντος, πάντες έκοιμώντο βαθύν ύπνον, 

(έπεται συνέχεια).
(Κατά τόν 'Ιούλιον Βέρν).

ΚΡΙΣΙΣ
■ Ιερό τών είς τόν .V ί»οαγωνοσ|>.<>ν 

τοΰ ΙΙεροοΠοχοΔ τών ΜΙαθζ,τών 
ΰποδληΟέντων Οεμ.χτιον.

II διεύθυνσι; τοΰ ΙΙεριοδικού τών Μαθητών 
ούδενός φειδομένη άλλά παντί σθένει έπιδιώκουσα 
τήν άληθή πνευματικήν μόρφωσιν τής σπουδα- 
ζούσης παρ’ ήμϊν νεότητος, προεζήρυξεν έν τώ 
12 φυλλαδίω τής 15 Ιανουάριου έ. έ’. τόν Α' 
διαγωνισμόν, έν ώ έτέθησαν ζητήματα προσιτά 
είς πάντας τούς μαθητάς τών τε ’Ελληνικών 
σχολείων καί γυμνασίων. Σκοπος δέ τής Διευθύν- 
σεως πρός προζήρυξιν διαγωνισμών, οΰς θέλομεν 
συνεχίσει, είνε τό μέν νά προτρέψη τούς μαθητάς 
εις ιδίας μελετάς, τό δέ νά γύμναση αυτούς είς 
τήν χρήσιν τής γραφόμενης γλώσσης. ώστε νά 
δύνανται νά έζθέτωσιν όρθώς τάς ιδίας σκέψεις 
καί πορίσματα τής μελέτης, οπερ δυστυχώς λίαν 
παραμελεϊται έν τοϊς σχολείο·.; ήμών. Άπόδειξις

δέ τούτου είνε αύτός δ διαγωνισμός- διότι άν καί 
ύπέρ τούς τρισχιλίους είνε συνδρομηταί μαθηταί 
τού μαθητικού περιοδικού, ελάχιστοι κατήλθον 
είς τόν διαγωνισμόν, οί πλεϊστοι δέ έκ τών τού 
Ελληνικού σχολείου μαθητών. Τούτο δέ είνέ 

πως παρήγορον, ώς ζαταδεικνύον ότι οί νεώτεροι 
μαθηταί μάλλον καταγίνονται είς μελέτην καί 
χρήσιν τής γραφόμενης ήμών γλώσσης. Ίσως δέ 
πρός τούτο συνετέλεσεν ότι κατά τά τελευταία 
ταύτα έτη έοόθη μείζων προσοχή είς τήν νεωτέ- 
ραν ήμών γλώσσαν, εΐσαχθείσης τής άναγνώσεως 
εκλεκτών τεμαχίων έκ τών άριστων νεωτέρων 
συγγραμμάτων καί τής άσζήσεως είς τήν γραφήν 
τής νεωτέρας γλώση; δι’έζθέσεων.

Οί είς τόν διαγωνισμόν ζατελθόντες εινε 2S 
τούτων 20 μέν είνε μαθηταί τοΰ Ελληνικού 
σχολείου, 8 δέ μόνοι τοΰ γυμνασίου Τών μέν 20 
τοΰ Ελληνικού 3 μέν είνε τής Λ’, 5 τής Β καί 
12 τής Γ’ τάξεως- τών δέ 8 τοΰ γυμνασίου 2 
μέν είνε τής Α’, \ τής Β', 1 τής Γ ζαί 1 τής 
Δ' τάξεως.

Έν πρώτοις όφείλομεν νά σημειώσωμεν ότι 
τινές τούτων δέν συνεμορφώθησαν προς τους όρους 
τούς πρός συμμετοχήν είς τον διαγωνισμόν τε- 
θέντας, παρείδομεν δ’ όμως τούτο άρκούμενοι νά 
συμβουλεύσωμεν τούς μικρούς άγωνιστάς νά ώσιν 
είς τούς μέλλοντας άγώνας τυπιζώτεροι ϊνα μή 
άποκλεισθώσιν.

Άρχόμενοι δέ ήδη τής έξετάσεως ενός έζάστου 
διαγωνίσματος άποφαινόμεθα τά εξής Έζ των 
τριών τής Λ τάξεως τού ’Ελληνικού άπορρί- 
πτονται τά δύο, επειδή οί μικροί διαγωνιζόμενοι 
ού μόνον έπραγματεύθησαν ζητήματα άλλοϊα. 
τοΰ διαγωνίσματος (διότι τό μέν διαγώνισμα 
ώριζε παραμύθιον... αυτοί οέ έζέθηκαν άνέζδοτα) 
άλλά ζαί έν τή εκθέσει άπέτυχον, μάλιστα δέ 
δ έτερος τούτων δ γράψας τό άνέζδοτον «Σωτηρ 
τοΰ βασιλέως»· όθεν ύπολείπεται έν μόνον, κρι- 
νόμενον άξιον τού βραβείου- διότι ζαί τό θέμα 
εινε ώραϊον παραμύθιον « τό μαγευμένο φρέαρ » 
ζαί ζαλώς έχει γραφή. Άνήζει δέ τοΰτο είς τον 
έζ Χίου μαθητήν τής Α’ τάξεως τού Ελληνι
κού Θεόδωρον Μ. Τσοΰρον. Έκ τών 5 τών άνη- 
κόντων εις μαθητάς τής Β τάξεως τού Ελλη
νικού άπορρίπτονται μέν τά 3 ών τά μέν 2 είνε 
άτελή τό δέ άλλο πλήρες άνορθογραφιών ζαί 
ούχί ζαλώς γεγραμμένον όθεν ύπολείπονται δύο 
ών τό μέν τού Νικολάου II. Ροσολύμου έξ ’Αργο
στολιού τή; Κεφαλληνία; ζρίνεται άξιον βρα- 
βευσεωςώς άκριβέστερον καί σαφίστερον εκτεθειμέ
νο·? καίτοι ε“χει γραμματικά τινα ζαί συντακτικά 
καί άλλα τινά αμαρτήματα τό οέ τού Νικολάου 
Μαυράζη έκ Τήνου άξιον έπαίνου.

Έζ τών 12 τής Γ' τάξεω; του 'Ελλη
νικού σχολείου τά πλεϊστα εΐνε καλώς γεγραμ-



252 Περιοδικόν τών Μαθητών Περιοδικόν τών Μαθητών 253

μένα άνευ άνορθογραφιών καί σολοικισμών όθεν 
δυσχερής καθίσταται και ή απονομή τοϋ βρα
βείου καί τοϋ επαίνου. Ούχ ' ήττον δ’ όμως κρί
νομεν μέν άξιον τοϋ βραβείου τον έκ Τρικέρων 
τοϋ Βώλου Περικλή Γ. Άγάλλον έν Ξηροχωρίω 
κατοικούν τα. διά τήν σύντομον σαφή καί άνευ 
σολοικισμών καί βαρβαρισμών έκθεσιν τών κατά 
Κόδρον έπαινούμεν δέ πάντα τά λοιπά ήτοι τών 
Άριστοτέλους Δ. Γκίνη καί Γεωργίου Κ. Καλ- 

λιπέτση, μαθητών τοϋ έν Μεγάροις ελληνικού 
σχολείου· Βασιλείου Ν. Βλυσμά καί Κωνσταν
τίνου Τηλ. Κωνστάκη, τοϋ έν Μεσολλογίω’ 
Λουκά Ν. Μπατεστοπούλου, τοϋ έν Γαυρείω- 
Δ. Άρ. Δήμεο, Μάνου Σαμαρτζοπούλου καί 
Φιλίππου Γ. Άγγελή τοϋ Α' Βαρβακείου έλλην. 
σχολείου' ΙΙαναγιώτου Λ. Άντωνοπούλου, τοϋ έν 
Αίγίω Γεωργίω Βόλου καί Νικολάου Μ. Νώε, 
τοϋ έν Ίηνω.

Έκ τών 2 τών τής Α' τάξεως τοϋ γυμνασίου, 
πραγματευομένων τά μεταξύ Κύρου καί Τομύρι- 
δος συμβάντα.κρίνομεν μέν άξιον τοϋ βραβείου τό 
τοϋ Δημητρίου Στεφανοπούλου έκ Κουτσιαρής 
τοϋ δήμου Φύλλου, μαθητου τοϋ έν Λαρίσση 
γυμνασίου ώς άκριβέστερον καί σαφέστερον, καίτοι 
διεξοδικόν,καί άνευ σολοικισμών καί βαρβαρισμών 
έπαινούμεν δέ το τοϋ Στυλιανού ΙΙαπα/δρέου μα
θητου τοϋ έν Άμφίσση γυμνασίου.

Έκ τών 4 τών τής Β' τζξεως τοϋ γυμνασίου 
απορρίπτονται μέν τά δύο ώς μή πραγματευό
μενα περί γεγονότος έκ τών σπουδαιότερων καί 
ώραιοτέρων τής Έλ.ληνικής ’Ιστορίας, ετι δέ 
ώς μή καλώς έκθέτοντα τά κατ’αυτό- μαλιστα 
το πραγματευόμενου περί τής έκστρατείας τών 
έπτά έπι Θήβας. 1’πολ.-ίπονται λοιπόν δύο, ων 
τό μέν πραγματεύεται τήν έν Θερμοπύλαις μά
χην, τό δέ τά κατά τόν Άλή ΙΙα.σσζ καί τούς 
Σουλιώτας. Άμφότερα τά θέματα είνε έκ τών 
σπουδαιότερων καί ώραιοτερων. τό μέν τής πα
λαιός τό δέ τής νέας ήμών ιστορίας· διό καί έξ 
ίσου zeta τοϋ βραβείου. "Ετι δέ καί ή έκθεσις 
εινε ακριβής, σαφής άνευ πολλών βαρβαρισμών 
καί σολοικισμών. Διό εύρεθέντες είς δυσχερή θέ- 
σιν πότερον νά βραβεύσωμεν άπεφασίσαμεν νά 
βραβεύσωμεν άμφότερα. ϊνα ετι μάλλον ένθαρ- 
ρύνωμεν τούς μικρούς ήμών άγωνιστάς είς τόν 
καλόν άγώνα τής μελέτης, έκλογής, καί έκθέ- 
σεως τών λαμπρότατων σελίδων τής ένδοξου 
ήμών παλαιάς τε καί νέας ιστορίας. Άνήκουσι 
δέ ταϋτα τό μέν περί τής έν θερμοπύλαις μάχης 
εις τόν τής Ριζαρείου σχολής μαθητήν κ Γεώρ
γιον Παπασιδέρην το δέ περί Άλή ΙΙασσζ καί 
Σουλιωτών είς τόν τοϋ Β’ έν Άθήναις γυμνασίου 
μαθητήν κ. Ίωζννην 11. Μανέττα^.

Τό μοναδικόν τής Γ’ τάξεως τού’γυμνασίου 
άνήκον είς τον τοϋ έν 1 Ιύργω γυμνασίου μαθητήν 

Ίωζννην Μπαρλαμάν κρίνομεν άξιον έπαίνου 
διότι ούτε ό Καΐσαρ είνε δ σημαντικώτατος καί 
σεβαστότατος χαρακτήρ τής ιστορίας τών 'Ρω
μαίων οϋτε τά κατ' αυτόν έχουσι σαφώς καί 
ακριβώς έκτεθή.

Τό οέ επίσης μοναδικόν τής Δ’ τάξεως τοϋ 
γυμνασίου,έκθετον διήγημα έπί τή βάσει τοϋ ρητού 
« ούδένα πρό τοϋ τέλους μακάριζε » κρίνομεν 
άξιον τοϋ βραβείου, καίτοι ή εισαγωγή αύτοϋ 
ήθελεν είναι προτιμότερον νά ελείπεν. Ανήκει δέ 
τούτο είς τόν τού Α’ έν Άθήναις Βαρβακείου 
μαθητην Άντων. Δαμιανού

Περάναντες οΰτω τήν ζρίσιν περί τών ύποβλη- 
Οέντων είς τόν πρώτον διαγωνισμόν συγχαίρομεν 
τοϊς μικροϊς άγωνισταϊς καί ευχαριστούμε·/ αυ
τούς οτι μετά θάρρους ύπακούσαντες είς τήν 
πρόσκλησιν ήμών κατήλθον ευθαρσώς είς τον 
αγώνα. Συμβουλεύομεν δέ τους μέν βραβευθέντας 
νά έπιδοθώσιν έτι μάλλον είς τήν σπουδήν ϊνα 
καί κρείττω έργα παραγαγωσι, τούς δέ έπαινε- 
Οέντας ή καί άποτυχόντας νά μή άποδειλιάσωσιν 
άλλά διά συντόνου μελέτης νά προσπαθήσωσι το 
μέν νά άποκ-ήσωσι άκριβεστέρας καί πλείους 
γνώσεις το δέ νά έξασκηθώσιν είς τήν σαφή, ευ
κρινή καί άνευ σολοικισμών καί βαρβαρισμών 
έκθεσιν τών έγνωσμένων. Ιίροτρέπομεν δέ έν τε
λεί τούς μή κατελθόντζς είς τόν άγώνα είτε έξ 
άμελείας είτε έκ δειλίας νά καταγϊνωνται είς 
σπουδήν νά άποκτήσωσι θάρρος πεποιθότες είς 
τάς ίσιας δυνάμεις καί ευθαρσώς νά κατέλθωσιν 
εις τούς μέλ.λοντας διαγωνισμούς, άναγνωρίζοντες 
οτι ό τολμώιζ νίκα. 

ΤΟ ΜΑΓΕΓΜΕΝΟΝ ΦΡΕΑΡ

(ΤΟ βρχβευϋέν παραμυθιού |

Είς παϊς ονομαζόμενος Φασουλακης ήτο πολύ 
μικρός τό ανάστημα. Όταν έγεννήθη δέν ήτο 
μεγαλείτερος άπο έν φασουλάκι καί έτι τότε ώνο- 
μζσθη Φασουλακης. Ό πατήρ του εΐχεν έν 
ποίμνιον προβάτων, καί έπήγαινε καί τό ε"βοσκεν 
είς τά λειβ άδια. Μίαν ήμέραν ήθελε νά ύπάγη 
είς τήν χώραν διά νά πωλήση τυρόν καί βού- 
τυρον καί φωνάζει τον Φασουλάκην καί τού λέ
γει : « Φασουλακη, είσαι άξιος νά ύπάγν,ς σήμε
ρον νά βοσκήσης τά πρόβατα ;» Ό Φασουλακης 
τότε λέγει:

« 11ώς οέν είμαι άξιος πατερ. στεΐλέ με καί 
θά ίσης ».

Ό πατήρ τού λέγει πάλιν : « Τούτο μόνον θά 
προσέξης· έκεΐ κάτω υπάρχουν τρία, μεγαλα 
πλατάνια έν μέσω τών όποιων είνε έν φρέαρ

I

κλεισμένου μέ μάρμαρον. Οσον καί άν διψάσης, 
μή τό άνοιξης, διότι τό φρέαρ τούτο εινε μαγευ- 
μένον »,

Ό Φασουλάκης είπε : « Μείνε ήσυχος πατερ ».
Έπήρε τά πρόβατα καί έπήγε νά τά βόσκηση. 

Κατά τήν μεσημβρίαν τά φέρνει κάτω άπό πολλά 
πλατάνια, όπου ήξευρε ότι τρέχει ΰδωρ νά πο
τίση τά πρόβατα καί νά πίη καί αυτός. Αίφνης 
βλέπει τόν αύλακα τοϋ ΰδατος στεγνόν. Τί νά 
κάμη ; "Αλλο ΰδωρ οέν ύπήρχεν έκεΐ πλησίον. 
Τά πρόβατα έδίψων καί ε'γλυφον μέ τάς γλώσ
σας των τούς λίθους. Ό Φασουλάκης είδε μα
κράν τρία μεγαλα πλατάνια τά μεγαλείτερα 
όπου ήξευρεν οτι ήτο έκεΐ τό μαγευμένον έκεϊνο 
φρέαρ. Έπήρε τότε τά πρόβατα καί έπήγε νά 
κινήση τό μάρμαρον, τό όποιον έκάλυπτε τά. 
χείλη τού φρέατος. Άπό έπάνω είς τό μάρμα
ρον ήτο κρεμασμένος είς κάδος, δεδεμένος εις τά 
τρία πλατάνια. Τότε βλέπει έν χρυσούν πτηνόν 
καί έφώναζε :

« Τό νεράκι τό νερό 
τό νερό τό καθαρό 
ό καλότυχος τό πίνει 
at'δ κακότυχος τ’ άφίνει ». 

Ό Φασουλάκης δέν έκρατήθη πλέον κύπτει 
νά κινήση τό μάρμαρον άλλ’ έκεϊνο ήτο πολύ 
βαρύ. Εις τήν άκραν βλέπει έν χρυσούν κλεϊθρον 
άλλά κλείς δέν ύπήρχεν έπάνω. Καί πάλιν βλέ
πει τό χρυσούν πτηνόν τό όποιον έ'λεγε :

« Τό καϋμένο τό παιδί 
θέλει ν ’ αΰρη τό κλειδί 
αν 'ρωτήση τοϋ τό δείχνω 
καί τό περνώ καί το ρίχνω »

Έστράφη δ Φασουλάκης καί έρωτά: » ΙΙού 
έΐνε ή κλείς δός μου την ». Τό πτηνόν έδζγκασε 
τό στήθος του καί έβγαλε μίαν χρυσήν κλείδα 
καί τήν έ'ρριψεν είς τάς χεΐρας τού Φασουλάκη. 
Τότε έ'λεγε τό πτηνόν :

« Τόν κουβά τόν άργυρό 
πάρε τον νά πιής νερό 
κράτα τον καλά στο χέρι 
κι’ δ Άράπης δέν τό ξέρει.»

Καί ήπλωσε τά πτερά, είς τον κρεμασμένου 
κάδον καί μέ τό ράμφος του κόπτει τά σχοινιά 
μέ τά όποια ήτο κρεμασμένος δ κάδος. Αφού δ 
Φασουλάκης ήνοιξε τό φρέαρ, δ κζδος αντί νά 
πέση είς τάς χεΐρας τού Φασουλάκη πίπτει έν- 
τός τού φρέατος. Τότε βγαίνει είς Άράπης μέ 
τόν κάδον είς τήν κεφαλήν, λέγων καί χαιρετών 
« Σέ ευχαριστώ διά τόν άργυροϋν πίλον -.όν 
όποιον μού έχάρισες ». Ευθύς τότε τον αρπάζει 
δ Άράπης καί τόν καταβιβάζει είς τό βάθος 
τού φρέατος. Επειδή δέ ειδεν ότι ε’τρεμεν δ

παϊς έκ τού φόβου τόν όποιον εΐχεν, εΐπε: 
« Μή φοβήσαι καλό θά σού κάμω. 'Απλωσε τάς 
χεΐρας είς τό ΰδωρ και όσον ΰδωρ πιάνεις τάλ- 
λ.ηρα θά γίνονται είς τήν παλάμην σου. Ό Φα
σουλάκης άπεκρίθη :

« Άράπη τάλλ.ηρα δέν θέλω, άρκεΐ μόνον νά 
μού ποτίσης τά πρόβατα καί νά πιω καί έγώ ». 
Ό Άράπης πάλιν λέγει :

« Τώρα πλέον δέν έχεις πρόβατα »· καί έπή- 
γαν νά ίδουν καί εΐδον τά πρόβατα ότι έγειναν 
λίθοι. Ήλθε πάλιν τό πτηνόν καί τού λέγει.

« Σώπασε καλό παιδί 
u.9. πάρε τό κλειδί 

είν’ ή πόρτα σφαλισμένη 
κι’ δ Άράπης έξω μένει ».

Ό Φασουλάκης έπήρε τήν κλείδα καί τήν 
έ'κρυψεν είς τά. στήθη του. Τώρα δ Άράπης ήρ- 
χισε νά κλαίη καί έλεγεν. « "Ανοιξε τήν θύρα 
μου καί ότι χάριν καί άν ζητήσης νά σού κάμω ο.

Ο Φασουλάκης λέγει : η Νά κάμης τούς λί
θου: τούτους πρόβατα. Όταν δέ τά κάμης νά τά 
ποτίσης καί νά οώσης καί είς έμέ νά πιω ». Ό 
Άράπης τότε ήρχισε νά. κλοτσά τούς λίθους καί 
ευθύς έγειναν πρόβατα. Έπειτα ήρχισε νά σείη 
τά πλατάνια καί έγέμισεν δ αΰλαξ καί έπιον τά 
πρόβατα. Έπειτα βγαζη τόν κάδον έκ τής κε
φαλής καί έφύσησε έντός καί επιεν δ Φασουλά
κης. Τό πτηνόν πάλιν λέγει.

« Άπ' τ ’ αθάνατο νερό 
δός του μιά στά μαύρα μούτρα 
ήπιες κι’ έγεινες γερό 
κι' άλλη μιά 'σ τή μαύρη κούτρα »

Τότε ό Φασουλάκης πηδά έπάνω είς μίαν πέ
τραν καί δίδει έν ράπισμα είς τόν Άράπην έπί 
τοϋ προσώπου τού Άράπη καί άλλο εν είς τήν 
κεφαλήν. Έκτοτε δέ εμεινεν έκεΐ έν πράγμα ώς 
ξύλον καί έκάπνιζεν.

Ό Φασουλάκης έγύρισεν είς τήν οικίαν του 
καί είδε τό πτηνόν ότι έκαθισεν έξω άπό τήν θύ- 
ραν είς μίαν μηλέαν.

Ό Φασουλάκης τότε διηγήθη είς τόν πατέρα 
του όσα τού συνέβησαν.

Ό δέ πατήρ λέγει : « Τούτο ήτο γεγραμμένον 
ότι θά γείνη, άλλά δέν ήλπιζον ότι θά γείνη άπό 
σέ. Ας ε'λθη έντός τό πτηνόν ». Καί εύθύς ήλθε 
τό πτηνόν καί έκάθισε είς τό γόνυ τού πατρός 
τού Φασουλάκη καί εγεινεν έν πτερον χρυσούν 
ξίφος καί έν άλλο χρυσή θήκη, το δέ πτηνόν είς 
βασιλόπαις.

Τότε έπήγαν όλοι είς τό φρέαρ καί διατάττει 
δ βασιλόπαις νά έξέλθη είς βασιλικός οίκος. 
Ήσαν δέ έντός τού βασιλικού οίκου μία γραία 
ήτις ήτο μήτηρ τού βασιλόπαιδος, καί μία νέα 
ήτις ήτο άδελφή τού βασιλόπαιδος, καί ταύτην
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ένυμφεύθη δ Φασουλοίκης. Ό δέ Φασουλάζης 
είχε υ.εγαλώσει, καί ώνιριάσΟη Φασουλής.

Έκτοτε έριεινεν άπ’ έξω άπό τόν βασιλικόν 
οΤκσν έν προέγμα ώς ξύλον και έκάπνιζε, τούτο 
δέ ήτο δ Άράπης.

'Er Χίω εί) 17 Φ’ιβροναρίον 1992.
Θεόδωρός Μ. Τςοτρος

Πιστεύω εΐλικρινώς, οτι τό ανωτέρω παραρ.ύ- 
θιον έγράφη δπως έχει ύπό τοΰ μαθητού της 
πρώτης τάξεως τοΰ Ελληνικού σχολείου Θ. Μ. 
Τσούρου.

’Er Χίω 22 ΦεΒροναρίου 1892
Ό Διευθυντής τοΰ Σχολείου

Εμμ I. Αραπης

Βεβαιώ τήν ύπογραφήν κα'ι τήν ιδιότητα τοΰ 
κ. Έμμ, I. Άράπη.

"Er Χίω, 24 Φεβρουάριον 18.12
Γ. 1. ΖΟΛΩΤΑΣ

Γυμνασιάρχης τοΰ έν Χίω Ελληνικού Γυμνασίου.

χουοΊ σχήματα ωραία πεποιλκιμένα δι’ ώραιο- 
τάτων καί βτιλβόντων χρωματισμών.

Ο Πρωτόκερως κολοσσός, καίτοι. μ ή εχων 
τόσω μακράς κεραίας ώς αί λοιπαί κηραμβυκΐδαι 
τάσσεται έν τούτοις διότι έχει τούς λοιπούς 
χαρακτήρας.

ιδία δε οί άρρενες μακροτέρας τών θηλειών, 
βιοΐ ώς καμπή έν τώ έσωτερικώ τών πιτυων.

Ί1 Ροζαλία τών "Αλπεων, έχει χρώμα φαιόν 
μαργαρίτου, μετά κηλιδων μελαινών χνοδοτών 
καί βιοΐ έπι τών ιτεών.

(Συνέχεια "δε σελ. 222)
Τά /I πια, καίτοι μικρότερα κατ' άρι&μϋν 

είναι πολυπληθέστερα.Τά είδη αύτών προοβάλ- 
λουβι λίαν τά φυτά, το τριφύλλιον, τήν μη
δικήν, τάς φακάς, τά ρόδα, τά ώποροφόρα 
δένδρα.

Είχ. 65. Άπόδιρο; ό μαχροτράχηλο;. Eix. 66 Βρένθος. 
(Apodcrus longicollie). (Brenlhus).

Τά εικονιξόμενα είδη βυγγενεύονβι πρός 
τά Άπια.

Οί ’ίΐτεόρυχχοι, ύπομέλανες, μελάνες, 
ή φαιοί πολυάριθμοι είς είδη εξέρχονται ιδίως 
την νύκτα. Εύρίβκονται υπό τούς λίθους, έπί 
τών τοίχων, είς τάς οδούς. Είόί-Αίλαβερά εις 
τά ώποροφόρα δένδρα, είς την άμπελον είς τάς 
χαμαί κεράσους και είς πολλά άλλα φυτά.

Είκ. 67. Ώτιόρυγχος ό μέλας 
(Otiorynchus niger).

Κηραμβυκΐδαι. Οί κηραμβυκΐδαι κα
λούμενοι καί Λίακρόκεροι ένεκα τών μακρών 
κεραιών αυτών τρέφονται έκ φυτών. Αί κάμ-

Είχ. 68 ΙΙρωτόκερω; κολοσσός. PfOtOCOrillS^COlOsSa 

παι τών μεγάλων ειδών κόπτουβι και διάτρυ- 
πώσι τά σκληρότερα ξύλα, τά μικρότερα όρ
κον νται τρώγοντα ποώδεις βλαστούς" τ’ακμαία 
έντομα, έξ ών τινα ίπτανται μόνον τήν εσπέ
ραν, τινά δέ στερούνται τελειωρ πτερύγων, ε-

Είχ 69. Ύποχέραλος ό ένοπλο; 
(Hypoeephalus armalus)

’ Τποκέφαλος ό "Ενοπλος έπίσης έν αύτοΐς 
τάσσεται. Οΰτος βιοΐ έν τή Βρασιλία" το δέ

Εΐχ. 70. Εργάτης Ergata

Εΐχ. 71. Ροζαλία τών Άλπεων
(Rosalia Alpina)

Αί άκανθαι καί. τά λοιπά φυτά τής αυτής ο
μοιογένειας και τών όμοιων οικογενειών τρέ- 
φουοι κάμπας τών ’ Α γ α π α ν θ ώ ν, τών ό
ποιων τά ακμαία περίίπτανται τών άνθέων. 
Είς τά έντομα ταύτα αί κεραΐαι φαίνονται όα- 
κτυλιωταί ένεκα τής έπαλλαγής τών χρωμάτων, 
ανοικτών καί βαθέων.

(’Ακολουθεί)
Ν. X. Αποετολιδηε.

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ
◄· ·►

Τί κακόν υπάρχει άλλο μείζον τής συκοφαντίας
Συμφοράς εί; τοΰ; ανθρώπου; προξενούν δεινά; παντοϊας; 
Τέρα; χείρον τών τεράτων καί τή; γής καί τής θα- 

[λάσσης
Εινε φαρμαχερωτέρα εχιδνα έχίδνης πάσης. 
Συκοφάντης, δολοφόνος, εν καί τό αύτό σημαίνει 
Πόσον πλήν καί δολοφόνον συκοφάντης υπερβαίνει ! 
Άφαιρεί ζωήν εκείνος, πλην τιμήν αυτό; φονεύει 
Ό μέν μέχρι τάφου μόνον, ό δέ πέραν θριαμ.βεύει

Καί τού μνήματο; ακόμη,
Όσον ζή ή χαλκευθείσα κατά θύματός του γνώμη 

Εις την τών ανθρώπων μνήμην,
Ό*ον μένε: τ όνομά του την κακήν ένσώζ-.ν φημην.

Φίλιππος: Οικονομιδης

πρώτον έντομον τό άγορασθέν όιά τύ μουσει'ον 
τών Παριβίων έπληρώθη 30ό χρυσά φράγκα.

Ό Εργάτης, εχων καί κεραίας μακράς

ΝΟΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΡ1Α
121

Άπαλώτατόν τι είμαι τοΰ οργανισμού σου μέλος 
Καί γλυκ.ύτατον συνάμα καί πικρότατου εγώ . . . 
’Αναρίθμητα ειν’ όσα είς τόν Κόσμον ενεργώ . . .
I Ιοΐον τόξον εκτοξεύει οίον εκτοξεύω βέλο;;
ΙΙώς! δέν είμ’ έγώ τών όπλων τό όξύτατον απάντων; 
Καίπερ τι μικρόν, μεγίστων αίτιον συχνά συμβάντων; 
ΙΙόσον ει-τ’εύδαίμων, κρίσινεις τήν χρήσιν μου δεικνύων! 
Δύστηνο;, έμέ άκρίτω; τών δεσμών μου άπολύων ! ...
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122
"Αν μέ εχης, δεν φωνάζεις, ότι μ’ εχεις... τό δεικνύεις 

Διά τρόπων πρεπωδών ...
"Αν δέν μ’ ίχης, νά θαύμαζες σεαυτόν κ' έπιδεικνύης 

Ποτ’ έφάνης απαυδών ; . . .
"Η ολίγον ή πολύ
Πάντες έχουσί με . . όμως, 
Φυσικός ύπάρχει νόμος 
Νά μή μ’ εχωσι τρελλοί. . .

-Μ-
123

Δίπουν, τρίπουν ή τετράπουν καί μικρόν ή καί μακράν. 
Βάρβαροι καί ζώον μ’ ειπον κατά τήν φωνήν λαμπρόν... 
Σύντροφον καλόν μ' εύρίσκεις φιλόκαλων κυριών 
Καί πλουσίων νεανίδων κ' εύγενών νεανιών. ..
"Αν έμπείρως μέ θωπεύη δέσποινα ή δεσποινίς, 
Δέν σέ θέλγω καί μαγεύω ώς άν ησ' έν οΰρανοίς; . .

-Μ-
124

Είμαι τό αγαπητόν
Τοΰ 'Απόλλωνος φυτόν 
Καί επίζηλον : στολίζω 
Όσους άπαθανατίζω . . .

-Μ-
125

Τί: καί ποΰ καί πώς καί πότε μέγας τύραννος αχρείος 
Έμαστίγωσε τον πόντον κατεξοργισθείς αγρίως ;
Τις ώδήγησε κατ' έθνους στόλον χιλιοτριήρη
Κ'εΰρε σώτειράντου λέμβον φεύγων, ούτε κάν τριήρη!..

-Μ-
126

Τις παράδοξον φονεύων ήρως παλαιός θηρίον
Φόρον αίματος κατήργει τής πατρίοος του άχρειον;..

-8*8-
127

Ύπό ήρωος τις πάλαι βασιλόπαις προδοθείσα
Καί έγκαταλελειμμένη

................. Έν γή/ςένη
Εύρ' εκεί θεόν σωτήρα αίφνης παρηγορηθείσα

-Μ
Ι 28

Πλήρεις καλλονών μεγάλων
ΙΙοϊαι χώροι άμιλλώνται πρό πασών, πασών τών άλλων, 

ώς γεννήσασαι τόν μόνον
Φίλτατον τή Καλλιόπη, δόξαν πάντων τών αιώνων 

Είν’ άσμα έν, μοναδικόν, 
Πνευματική, σεπτή εΐκών 

Μεγίστου γεγονότος
ΙΙασ' αί χωρείαι τών πιστών 
Καθ' έκαστον ενιαυτόν 
Τό ψάλλουσιν εικότως 
Έν φαιδρότατη έορτή 
Έκλάμπρω πανηγύρει 
Έγείρ’ ή ψαλμωδία αύτή 
Αισθήματα θυμήρη.... 
Τό ασμα ενθουσιασμόν 
Παράγ' εις τάς καρόίας 
'Απάντων δόσεις ασπασμών 
Πρός άπαντας ήδείας... 
Πιστεύεις μόνον, δέν νοείς 
Τό θειον νόημά του.... 
Κ' ελπίδων σε πληροί ζωής 
Μελλούσης, άθανάτου.

■8-ft·
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Άλη-
“Αοπτον, πτερυγοφόρον,

;πτον αίσθήσει πάση, άκατάληπτον και νώ
Ούτε φαίνομ’ ουτ' έφάνην, ούτε που και θά φανώ
"Αν καί ϊπταμ’ αιωνίως καί τό πάν τελεί μοι φόρον ;

"Ο,τι ζή πως, τήν ζωήν του, 
Πάν, πάν ον τήν ύπαρξίν του

Καί παράγω καί εξάγω πάντα κ' είς τό φώς έκρίπτω 
Καί καλύπτω κ’ έκκαλύπτω καί δηλώ όμοϋ καί κρύπτω 
Τών πτερύγων μου τό ζεύγος, άν καί πλήρες μυστηρίου 

Καί άνήκ’ είς τ’ αφανή 
Όμως πλήρες μεγαλείου

Έκ. τοΰ χάους εκκολάπτει πάντα καί ζωογονεί 
Τί λεπτότερον; καί όμως ή ισχύς αύτοϋ δεινή 
Γονιμοποιοί τά πάντα καί εις πρόοδον κινεί.

-Μ
Ι 33

Πάντων τών φυτών τοΰ Κόσμου 
Κόσμος ειμ’ έγώ λαμπρός, 
Καί εινε ό χρωματισμός μου 
'Αρεστός καί ζωηρός . . . 
Πορφυροΰν, λευκόν, ποικίλον, 
Σύγκειμ* αλλοτ' έκ πολλών, 
Άλλοτ εξ ολίγων φύλλων 
Είμαι πάντοτε καλόν . . . 
Καί πρό πάντων λίαν φίλον 
ΕΙμ’ είς τό ώραΐον φΰλον . . . 
Σύμβολον τής καλλονής, 
Άγαπώμ’. έπιζητοΰμαι, 
Πλήν ποτέ μή λησμονής : 
Πώς δεινώς περιφρουροΰμαι

-Μ-
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ΤΙ στενόν εύρύ καί μέγα και παγκόσμιον τήν φήμην 
Εις τήν ’Ιστορίαν λάμπει καί εις τών σοφών τήν μνήμην;

-Μ
Ι 30

Ποιον γεγονός τόν Δία μεθ’ άπάντών^όν θεών
Φάσμ’ απέδειξε φασμάτων, φρούδων Ομιλον σκιών;...

-Μ-

ΛΥΣΕΙΣ 
τών έν τώ δεκάτφ πέμπτω φυλλαδίω καταχω- 

ρισθέντων αινιγμάτων.

11 4 Στέμμα.—115 Άλώπηξ.—116 Ροΰς-θροΰς-ούς.— 
I 17 “Εγχελυς.— 118 ή νήσος Δήλος.— 1 19 Ή έλαια.— 
120 Ό καπνός.
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