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Ν τοΐς άρχουσι τήςΡωμαϊκής αύτοκρατορίας 
έδείχθη σαν λαμπρόταται άρεταί καί μέγιςαι 
κακίαι.Ό Μάρκος Αύρήλιος καί δ υιός αύτοϋ 

Κόμμοδος είνε οί δύο αντίθετοι τύποι της αρετής 
καί κακίας, είνε δ διφυής, ούτως είπεϊν, χαρα- 
κτηρ τοϋ ^ωμαϊκοϋ κολοσσού. Ό μέ» πατήρ 
Μάρκος (161 —180) ού μόνον ίλάμπρνί'ΐ τό 
^ωμαϊκόν κράτος διά τοϋ σεμνού ήθους, σώ- 
φρονος βίου, Six ττ,ς ανδρείας,τή, στρατηγικής 
καί πολιτικής αρετής άλλά κατέλιπεν οίονεί 
γνώμονα τοϋ βίου φιλοσόφου βασιλέως καί «τών 
είς εαυτόν βιβλία ιβ' », έν οις δ άνήρ διδάσκει 
δτι ή καθαρά -συνειδησις ώς θείος Λόγος, ώς 
Θεός, ώς άλλο τι Δαιμόνιου τού Σωκρατους 
άναγκη νά ποδηγετή τόν τε θεωρητικόν καί 
πρακτικόν φιλόσοφον καί πάντα άνθρωπον εν τε 
τή θεωρία καί τή πράξει. Ό δέ υιός Κόμ
μοδος θεωρητικός καί πρακτικό; δλως τάναν- 
τία τοϋ πατρός πραξας ώς τυφλωθείς τήν συν- 
είδησιν έκ πάσης ακολασίας καί πονηριάς 
κατήσχυνεν ού μόνον τό ρωμαϊκόν έθνος, άλλά 
καί εαυτόν καί τό έαυτοϋ γένος καί τήν αν
θρώπινη» έν γίνει φύσιν. Ό [Λεν πατήρ φύσεως 
αγαθής ών, έξ άγαβ-ής didaexuttus, άνατροφής 
και τής μετ’ αγαθών συναναστροφής έγένετο 
τύπος άρετής τελείου άνδρός. δ Si υιός καίπερ 
«ρύσεως καθάπερ δ πατήρ τυχών αγαθής έκ κα
κής συναναστροφής καί κολακείας άπέβη κά
κιστος καί πονηρότατος, τύπος απαίσιου άνθρώ- 
που. Σχεδιογραφία τοϋ βίου τοϋ Κομμοδου πι- 
στοϋται την τοϋ πράγματος αλήθειαν καί παρέ
χει την ιι’κόΐ’α νέου δι«φθ·ειρομϊΊ'ου ex χακί].· 
&ν/αναστροφής.

Ό Κόμμοδος ήν καλός τε κάγαθός' φυής 
λαμπράς καί χαρακτήρος τοϋ προσώπου μεγα
λοπρεπούς· ή ήμερότης τών οφθαλμών καί αί 
πυρώδεις βολαΐ αυτών έπεσπώντο τα όμματα 
πάντων· ή δέ δλως ξανθή καί ουλή κόμη αύ
τοϋ οίονεί έκ ρινήματος χρυσού έπιπεπασμένη 
υπό τάς ακτίνας τοϋ ήλιου έκλαμπουσα ώς τι 
πυροειδές,—ώστε οί έκθειάζοντες νά λέγωσιν δτι 
αίγλη τις ούρανία περιέβαλλε τήν κεφαλήν αύ-
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τοϋ, — ίκίνει τού; παντας είς θαυμασμόν οί δέ 
ΐουλοι έπί τών ρόδινων αύτοϋ παρειών έπαν- 
θοϋντες άπειργαζοντο τήν έξο/ον τοϋ μειράκιου 
καλλονήν ε”τι χαριεστέραν. Έχων δ’ εύφυιαν 
πνεύματος, φιλομαθειαν μετά λόγου καί επι
μέλειαν μετά σωφροσύνης καθίστατο ύπό διδα
σκάλου; έπί λόγοις δοκιμωτατους άριστος μα
θητής καί άξιος υιός τοϋ φιλοσοφου πατρός, 
δστις «μόνος βασιλέων φιλοσοφίαν, κ/θ’ Ήρφ- 
διανόν, ού λόγοι; ούδέ δογμάτων γνώσεσι, σε
μνό δ' ήθει καί βίω σώφρονι ΐπιστώσατο » 
Άποθανόντος δε μάλιστα τοϋ άδελφοϋ αύτοϋ 
Βηοισσίμου δ Κόμμοδος ήν τώ πατρί ώς άλλος 
τις παρά τώ Διί Ζαγρεύς. "Οπως δέ δσφ ή 
φιλοστοργία τοϋ πατρός πρός τόν υιόν καί 
μαλιστα μόνον δντα μείζων καθίσταται, τό
σοι μείζων καί ή περί αύτοϋ φροντίς και ή περί 
άποκαταστασεως πρόνοια αποβαίνει, ούτω καί 
δ Μάρκος γηραιό, ήδη ών έν μερίμνη πολλή διε- 
τέλει περί τοϋ Κομμόδου φοβούμενος πρό πάντων 
τήν έν όρφανία άκμαίαν αύτοϋ νεότητα, ήτις 
ρχύίως έξολισθαίνουσα είς ήδονάς άφίσταται 
τών τής παιδείας καλών. Τού; δέ φόβους αύτοϋ 
έπηύζανον τά παραδείγματα νεαρών ήγεμόνων 
|φστα διαφθαρέντων, 
λίας τυράννου, δστις καινάς 
έθήρευε, καί τοϋ Ιΐτολεμαίου τοϋ Φιλαδέλφου , 
δστις καί μέχρις άθέσμων ερώτων τής ιδίας αύ
τοϋ αδελφής περιέπεσε , καί τοϋ ’Αντιγόνου, 
δστις αντί μακεδονικού πίλου (καυσίας ) καί 
διαδήματος κισσόν ώς Διόνυσος περιέβαλλε τήν 
κεφαλήν αύτοϋ καί άντί σκήπτρου έφερε θύρσον, 
καί τοϋ Νέρωνος, δστις ούτω θηριώδης έγένετο, 
ώστε πλην άλλων μυρίων καί την μητέρα καί 
τόν διδάσκαλον αύτοϋ άπέκτεινε, καί ούτως 
έαυτον παρεΐχεν ώστε κατέστη παγγέλοιος, καί 
τοϋ Δομετιανςϋ, δστις πάσαν ωμότητα μετήλθε, 
καί πολλών άλλων νεαρών βασιλέων, οίτινες 
ελεεινόν έν τή ιστορία τών εθνών πρόκεινται 
παράδειγμα.

Τούς περί άποκαταστασεως τοϋ υιού φόβους 
έχων δ φιλόστοργος πατήρ Μάρκος Αύρήλιος 

αριθ. 2

οίον Διονυσίου τοϋ Σικε- 
παντοτε ήδονάς



18 Περιοδικόν τών Μαθητών Περιοδικόν τών Μαθιιτων
συνεκάλεσε, καθάπερ ποτέ ό πατήρ τού Λου
κιανού,τούς φίλους καί τούς παρόντας έν Παννο- 
νία συγγενείς καί, παρισταμένου τοΰ Κομμό- 
δου, παρεκάλεσεν αυτούς, ϊνα άνθ’ όσων ύπ' αυ
τού εύηργετήθησαν γένωνται αυτοί αντί ενός 
αύτοΰ πατέρες πολλοί περιποιούμενοι τον Κόμ- 
μοδον καί συμβουλεύοντες τά βέλτιστα, όπως 
άποδείξωσιν αύτόν άριστον βασιλέα. Μετά το 
συμβούλιου τούτο ό Μάρκος έπιβιώσας μιάς έτι 
νυκτός καί ημέρας έτελεύτησε καταλιπών πό
θον μέν τοϊς τότε άνθρώποις,ο'ίτινες πάντες πεν- 
θούντες άνωμολόγουν την χρηστότητα, άγαθό- 
τητα, τήν στρατηγικήν δεινότητα, τήν σώφρονα 
καί κόσμιον αρχήν τοΰ άνδρός, μνήμην δέ άί- 
διον τής άρετής αύτοΰ είς άπαντα τόν αιώνα. 
Ό Μάρκος Αύρήλιος ην τών χρηστών εκείνων 
βασιλέων, ούς ζώντας μέν πας τιμφ, θνήσκοντας 
δέ ούδείς άδακρυτει άναμιμ.νήσκεται.

Άποθανόντα τόν Μάρκον διεδέξατο ( 180 
— 192 ) δ Κόμμοδος άγων τό 19 έτος τής 
ηλικίας.

Ό νεαρός αύτοκράτωρ άκακος ών καί τά 
μαλιστα απλούς, έχων την επιείκειαν καί αγα
θότητα τοΰ πατρός Μάρκου μετά τίνος όμως 
δειλίας καί τήν έξοχον καλλονήν τής μητρός 
Ί’αυστίνης μετά τίνος όμως κουφότητας άσπα- 
σίως έγένετο δεκτός παρ' άπασι τοϊς ’Ρωμαίοις, 
οϊτινες ήλπιζον παρ’ αύτοΰ τά βέλτιστα· καί 
ώς ούδενός μέν άντιπαλου ύπαρχοντος ούδένα 
περί εμφυλίων στάσεων είχον φόβον, ώς κατα- 
τροπωθέντων δέ ύπό τοΰ πατρός αύτοΰ τών βαρ
βάρων ούδένα έξωθεν εχθρόν έβλεπον. Ειρήνην 
άρα,ευδαιμονίαν καί άπόλαυσιν τών άγαθών έν 
τε τοϊς άνακτόροις καί έν ζπαντι τώ ρωμαϊκω 
κράτει προαπηγγέλλετο ή άνάρρησις τοΰ Κομ- 
μόδου. 'Εντεύθεν έορταί έν τοϊς στρατοπέδοις 
τής Παννονίας,ένθα έτελεύτησεν ό Μάρκος καί ά- 
νηγορεύθη δ Κόμμοδος, πανηγύρεις έν 'Ρώμη καί 
έν άπαση τή ροιμαϊκή αύτοκρατορία έν χαρά καί 
αγαλλιάσει έτελέσθησαν έπί τή άρχή τοΰ εύελ- 
πιδος νεαρού ήγεμόνος. Μετά τήν μεγαλοπρεπή 
κηδείαν καί άποθέωσιν τοΰ πατρός έν Σιρμίω 
ή έν Βιέννη κατά τά ρωμαϊκά έθιμα καί μετά 
την άνακήρυξιν τοΰ υιού ύπό τής γερουσίας 
παρέστη ούτος ενώπιον τοΰ στρατού περιστοι- 
χούμενος έν πομπή καί πολυτελείς ύπό τών 
πατρικών φίλων, έπιτρόπων, διδασκάλων καί 
συγγενών, έδωρήσατο τοϊς στρατεύμασι χρή
ματα, έπετέλεσε τάς βασιλείου; θυσίας καί 
τέλος — παντοίοις λόγοις τήν ές αυτών εύνοιαν 
περιποιησαμενος καί άναμνήσας τήν προς αύ- 
τους άγαπην τοΰ πατρός, οΰ; πάντας έφίλει, 
καί τά πολεμικά κατορθώματα, άπερ μαχό- 
μενοι προς τους βαρβάρους διέπραξαν, καί εαυ
τόν «υστησαμενος ούχί ώς έπείσακτον, άλλ' 
ώς νόμιμον φύσει καί θέσει βασιλέα είπών

« όμοΰ δέ μέ είδεν ό ήλιος άνθρωπον καί βα
σιλέα ............ ού δοθέντα ϋμιν, άλλά γεννη-
θέντα αύτοκράτορα » καί είς τον κατά τών 
βαρβάρων πόλεμον παροτρύνας, — έπανήλθεν 
εις τήν βασίλειον αυλήν. Οΰτω δέ ό αύτοκρά
τωρ, ή γερουσία, ό στρατός, οί πατρικοί φίλοι, 
οί συγγενείς καί οί κρατιστοι τών βουλευτών 
επίτροποι τοΰ νέου αύτοκράτορος συνέπραττον 
όμοθύμως βαίνοντες επί τοϊς ϊχνεσι τοΰ Μάρ
κου Αύρηλίου.

'Αλλά μετ'ού πολύ τήν κοινήν πάντων ταύτην 
έπ’ άγαθώ τού αύτοκράτορος καί τή εύδαιμο- 
νία τού ρωμαϊκού κράτους αρμονίαν έτάραξς 
καί τούς σκοπούς αυτών έματαίωσεν ή ύπουλος 
παρϊΐ’σόυσε? τώυ τής αυλής υι’κετώι' Έΐ'τεΰθίΐ' 
άρχεται η όϊαφθορκ τού Κυμμόόου και ή από 
τών καλών ει’ς τάς >;ό'οΐ'άς καί τάς κακίας ιιε- 
τάσταΟις « Ράστα γάρ αί τιόν νέων ψυχαί είς 
ήδονας έςολισθαίνουσαι άπό τών παιδείας κα
λών μετοχετεύονται» κατά τόν αύτόν Ήρω- 
διανόν. Οί τής αύλής οΐκέται, οί συνήθως τά 
παντα έπιτεχνώμενοι πρός τέρψιν τών κυρίων 
έπί ίδίω αύτών τέλει καί πάση κολακεία χρώ- 
μενοι πρός τήν έξ εκείνων εύνοιαν, παρεισδύντες 
πρός τόν Κομμοδον διηγούντο αύτώ όσα καί 
οία ύπέρ αύτοΰ έν τώ κρατεί έλέγοντο καί πα- 
ρεσκευαζοντο έπί τή είς 'Ρώμην κα.θόδω αύτοΰ· 
περεέγραφον ποικίλοις χρώμασι τά τερπνά ά- 
κούσματα, άπερ έμελλον έν τε τή μητροπόλει 
καί ταΐς άλλαις πόλεσι νά κατακηλήσωσιν ώς 
μουσική τις θεσπεσία τά ώτα αύτού’ ζωηρώς 
παρίστων αύτώ ώς έν είκόνι τά θαυμαστά θεά 
ματα τών θέατρων, τών ιπποδρομίων, τών έορ- 
τών και τελετών καί τάς τών άμφιθεάτρων μο
νομαχίας καί θηρίομαχίας· κατηρίθμουν την 
δαψίλεεαν τών εδωδίμων, τάς πολυτελείς τρα- 
πέζας, τά συμπόσια , τάς θαλίας έν γένει , 
τούς χορούς, πάσαν τέρψιν, πάσαν άπόλαυσιν 
εϊσήγον αύτόν διά τής φαντασίας είς τά λαμπρά 
ανάκτορα τής 'Ρώμης- περιήγον αύτόν ενώπιον 
του σμήνους τών έν αύτοϊς οίκετών καί τών 
μεγιστάνων φιλοτιμουμένων 'ένα έκ παντός τρό
που μηδεμίαν κολακείας καί εύτελείας ύπερβο- 
λήν ένώπιον τού ποθητού αύτοκράτορος κατα- 
λίπωσιν άλλω τινι. ΙΙρος δέ τούτοι; έπήνουν 
τό εύκρατου κλίμα, τήν κούφην άπόγειον καί 
τήν εϋπνουν ποντιάδα αύραν, τό χρυσούν έαρ, 
τόν μαλακόν χειμώνα, τάς θερμάς πηγας, τά 
ψυχρά νάματα, τό εύφορον έδαφος, τάς ποικί
λας οπώρας, καί έν γένει τά παντοϊα προϊόντα 
τοΰ εδάφους καί τήν λαμπρότητα τοΰ ούρανοΰ 
τής Ιταλίας. Άλλ’ ούδέ τά δώρα τής ουρανίας 
καί τό μέλι τής πανδήμου Αφροδίτης κατε- 
λίμπανον απερίγραπτα, άπερ δαψιλέστατα τό
τε ήσαν έν Ίταλίφ καί μαλιστα έν 'Ρώμη έκ- 
κεχυμένα. Καί έν κεφαλαιω ε'ιπεϊν οί κόλακες, 

οσάκις έπελαμβανοντο καιρού, ούδέν παρέλειπον 
όπερ ήδύνατο νά καταγαργαλίση νέον ούδαμώς 
μέν άπολαυστικώς βιώσαντα, άγευστου δέ και 
άπειρον πάσης τρυφής, ήδυπαθείας, ηδονής καί 
άπολαύσεως τών αισθήσεων, δι’ ΰ καί εύάλωτον 
ύπ’ αύτών τών κακιών άτε τά μάλιστα εύσω- 
ματούντα καί σφριγώντα. "Ολως δέ τούναντίον 
διέβαλλον οί επιτήδειοι οΐκέται τήν άφορον 
γήν τής ΓΙαννονίας καί τό πηγνύμενον καί ό- 
ρυττόμενον διά ρήξεως τών πάγων πρός πόσιν 
ϋδωρ τοΰ Ίστρου καί τό τραχύ κλίμα καί τόν 
συννεφή άέρα καί τάς λιτάς τραπέζας καί τόν 
άνευ απολαύσεων καί τιμών στρατιωτικόν έν 
βαρβάροις βίον παρίστων αύτώ οτι έν μέν τή 
Ιΐαννονία έστερεϊτο τών πάντων, έν δέ τή Ίτα-

ΓΟ ΑΕ1\ΔΡ0\ Ι1ΙΙ1ΕΙΊΑ
Διατί τό ξενικόν δένδρον τών δενδροστοι- 

χιών τών Αθηνών καί κυρίως τών περί τά 
ανάκτορα οδών ώνομάσθη πιπεριά, δέν εινε δύ
σκολου νά εΐκάσωμεν βλέποντες κρεμαμένους 
του: έρυθρούς αύτοΰ καρπούς τούς ε’χοντας όχι 
μόνον μέγεθος κόκκου πεπέρεω; άλλά καί γεΰσιν 
αρωματικήν και πω; πεπερώδη. Τό μέλαν πέ- 
περι τών φαγητών έ'άγεται έκ τοΰ θάμνου ΙΙε- 
περεω? τοΰ μελανό; (piper nigrum L.), τό 
όποιον εινε φυτόν άναρριχώμενον έπί τών δέν-
δρων όπως τό ήμέτερον κλήμα, έχον φύλλα 
πλατέα, άπλά, ωοειδή, καί φύεται είς τήν

του 
την

Μαλαβάρην, Κεϋλάνην καί τάς νήσους 
Σούνδα, πρό έτών δέ μετεφυτεύθη καί εις 
Αμερικήν. Ή κοινή πιπεριά εινε δένδρον τοΰ 
I Ιερού καί τής Βραζιλίας ούδεμίαν σχέσιν έ- 
χουσα πρός τόν θάμνον τοΰ μέλανος πεπέρεοις 
ούτε κατά τήν εξωτερικήν μορφήν ούτε κατά 
τήν έπιστημονικήν συγγένειαν.
, Ή κοινή πιπεριά ονομάζεται έπιστημονικώς 
-Σχϊΐ'ο? ό μόλλι? (Schiuus inolle L.). Φαίνεται 
δέ ότι τό δένδρον τούτο είχε τό ατύχημα καί 
περί την μεταφρασεν τού ονόματος αύτοΰ είς

19 
λία έμελλε τών πάντων αφειδέστατα ν’ άπο- 
λαύη. Ό άθωος Κόμμοδος αδαής ών τής αίμυ- 
λοτάτης τών κολάκων γλώσσης τελέως έγένετο 
έρμαιου αύτών· αί περιγραφαί τών έν ’Ιταλία 
ηδονών έπεσπάσαντο τήν τε ψυχήν καί καρδίαν 
αύτού. ’Εντεύθεν ροπή καί όρέξεερ πρίι; επι
θυμίαν ηόυνών ϋιηγέρθηΰαν εν αύτώ δι’ ών 
ούτος έκγτοΰ ύψους τής αρετή; κατεκρημνίζετο 
όσημέραι είς τό βάραθρον τής κακία?, μέχρες 
οΰ τέλος οίκτρότατα άπώλετο Τό πρώτον άρα 
γνώρισμα διαφθειρομένου νέου είναι ακόλαστο? 
σωματική απόλαυσε?.

(’Ακολουθεί).

Γεώργιος Π. JCpemox

τό Ελληνικόν, διότι ό πρώτος μεταφρασας αύτό 
ό μακαρίτης Θ. Όρφανίδης έξέλαβε τό molle 
ώς λατινικόν όνομα καί μετέφρασεν αύτό ό α
παλό;, ένώ οΰτω καλείται είς τήν περουβιανήν 
γλώσσαν.

Τό δένδρον τούτο είσήχθη είς τήν Έλλαδα 
ύπό τής βασιλίσσης Αμαλίας διά τοΰ μακα
ρίτου άρχ’.κηπουρού τών ανακτόρων Σμίθ πι- 
θανώτατα περί τό έτος 1840.

Τό δένδρον τούτο παρ' ήμϊν μεταχειρίζονται 
είς δενδροστοιχίας καίτοι ό κορμός αύτοΰ δια 
τών ε’τών έξοιδαίνεται καί γίνεται άκανόνιστος 
καί όζώδης ή λαμβάνει ύπό τοΰ ανέμου λοξήν 
διεύθυνσιν. Είς τάς χώρας ε”νθα φύεται αύτο- 
φυές έξάγουσιν έκ τών ραγών αύτοΰ είδος τι 
οινοπνευματώδους ύγροΰ. Ή ρητίνη αύτοΰ ήτις 
όζει λίαν ίσχυρώς καί ήτις εύρίσκεται άφθονος 
είς ολα τά όργανα τοΰ φυτού τούτου εινε όλως 
άχρηστος. Τό δένδρον εινε συγγενές προς I It- 
στάκην τόν λευτίσκον Pislacia Leutiscus I..) 
ήτοι προς τόν ήμέτερον αύτοφυή σχϊνον, άπο 
τοΰ οποίου εξάγεται ή μαστίχη.

Σ. 'ΪΜ'.ηλιαρακηχ.
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Ο ΚΑΣΤΩΡ
JL
ΤΟ γένος Κάστωρ, είνε εντελώς αυτόνομον 
Sr τών λοιπών τής τάξεω: τών τρωκτικών 
» καί περιλαμβάνει τήν σήμερον εν μόνον 

είδος, τον κοινόν κάΰτοριι. Καθ’ όσον αφορά 
τό μέγεθος αύτου δυναμεθα νά φαντασθώμεν 
τον καστορα ώς υπερμεγέθη μύν, ούτινος τό ολι
κόν μήκος συμπεριλαμβανομένης καί τής ούρα: 
είνε περίπου ενός μέτρου.

Οί μυκτήρες τοϋ ζώου τούτου είνε κινητοί και 
διατίθενται οΰτως ώστε έμποδίζουσι τήν εισ
ροήν τοϋ ΰδατος έντός τών ρινικών κοιλοτήτων· 
τοϋτ’ αύτό συμβαίνει καί διά. τά ώτα άτινα είνε 
οΰτω πως διατεταγμένα ώστε κλίνοντα πρός 
τήν κεφαλήν άποφράττουσι τόν άκουστικόν πό
ρον. “Εχει τούς οφθαλμούς μικρού: τήν δέ τρί- 
χωσιν έν γένει λεπτήν καί απαλήν βαθύτερου 
χρώματος άνωθεν ή κάτωθεν, οαινομέλαιναν 
ενίοτε λευκήν ή βαθέως μέλαιναν.Άποτελεΐται 
δ’ έκ δύο ειδών τριχών τών μέν μακροτέρων καί 
παχύτερων περικαλυπτουσών ε'ξωθεν τό ζώον, 
τών δέ άλλων, κάτωθι τών πρώτων, τεφρο- 
χρόων καί σχηματιζουσών πυκνόν καί λεπτό
τατου χνοϋν Αί τρίχες αύται ύπαλείφονται ύπό 
παχείας τινός όλης ήτις έμποδίζει αύτάς τοϋ νά 
διαβρέχονται ύπό τοϋ ΰδατος. Περιεργοτάτη 
όμως τοϋ ζώου τούτου είνε ή ούρα, ήτις μήκος 
έχουσα (J,30 τοϋ μέτρου, παχεΐα δριζοντίως καί 
πεπλατυσμένη σχηματίζει επιμήκη έ'λλειψιν καί 
καλύπτεται ύπό λεπίων παρεμφερών πρός όνυ
χας άνθρώπου. Χρησιμεύει δέ ή ούρά αΰτη ώς 
κώπη καί ώς πηδαλιον κατά τό κολύμβημ 
"Γπο δέ τήν ούράν ύπάρχουσιν άδενοειδεΐς θύ
λακοι οί όποιοι έκκρίνουσιν ϊδιόν τι ύγρόν τό 
λεγόμενον καιίτόριον ’Επειδή δέ οί οπίσθιοι 
πόδες είνε μακρότεροι τών προσθίων ό καστωρ 
βαδίζει πάντοτε μέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην 
καί τά νώτα κεκυρτωμένα, ένίοτε όμως βαίνει 
δι’ αλμάτων ώς οί λαγωοι.

Ό Καστωρ είνε θηλαστικόν β-οϋν έν τοις ΰ- 
δασι, νηχομενον μετά μεγίστης ευκολίας. Ή 
φωνή του ομοιάζει πρός μικρόν .κλαυθμηρισμόν 
καί ύπόκωφόν τινα ύλακήν. Έν άγρια κατα
στήσει δ καστωρ φαίνεται ότι είνε ούσεως θη- 
ριωδεστάτης. Τρέφεται πρό πάντων διά φλοιών 
δένδρων καί διά τών μακρών καί παχέων ρι
ζωμάτων τής νυμφαίας, πρός δέ καί διά τών 
ιχθύων, οΰς νηχόμενος συλλαμβάνει. Είνε δέ εγ
κρατέστατος καί δέν φαίνεται σαρκοβόρος, άν 
καί ευρισκόμενός έν αιχμαλωσία καταβροχθίζει 

α.

άπλήστως έψημένας σάρκας. Τό τρωκτικόν 
τοϋτο ζώον άπαντα είς τά βόρεια καί εύκρατα 
μέρη τοϋ παλαιού καί νέου κόσμου είς τας 
όχθας τοϋ Ροδανού, τών ποταμών τής Βοη
μίας Σιλεσίας καί Σιβηρίας καί πρό πάντων έν 
τοΐς ποταμοί: καί ταϊς λίμναις τοϋ Καναδά. 
Είς παλαιοτέραν δέ έποχήν, ώς έξκγεται έκ 
τών άνακαλυπτομένων σκελετών. δ κάστωρ 
κατώκει καί άλλα μέρη τής γης, έν οίς σήμε
ρον έξέλ,πε.

Ζή έντός ύπογείων φωλεών, τάς όποιας σκά
πτει διά τών προσθίων ποδών κατά αήκος τών 
παρόχθιων προχωμάτων, έκλέγων κατά προτί- 
μησιν τά μέρη εκείνα όπου τό μέν ε“δαφος είνε 
υψηλότερο*, ή δέ έπιφάνεια τού ΰδατος δια
τηρεί τό αύτό περίπου ύψος, καί ένθα φύονται 
δένδρα ύδρόβια, οίον ή κληθρα (σκλήθρον) ή 
λεύκη καί ή ιτέα. ’Εξέρχεται δέ τής τρώγλης 
αύτοϋ, μόνον μετά τήν δύσιν τοϋ ήλιου, δπότε 
ρ.πτεται έντός τού ΰδατος καί, ώς πανουρ- 
γότατον ζώον λαμβάνει ποικίλας προφυλάξεις 
πριν ή άποβιβασθή εις τήν ξηραν. Δήλα δ ή 
κατ’ άρχάς μένει μετέωρος είς μακράν άπό τής 
όχθης άπόστασιν έχων πρός τώ εκτός τοϋ ΰδα- 
τος μονον τους οφθαλμούς καί το ρύγχος αύτού, 
ακολούθως άφίνει μικράν κραυγήν οίονεί άνι- 
χνευτικήν. Έπί τώ έλαχ ιστοί δέ κινδύνω βυ
θίζεται ταχέως καί δέν άναφαίνεται πλέον καθ’ 
ολην τήν νύκτα είς τά μέρη έκεΐνα. Συμβαίνει 
δέ πολλακις νά διέρχηται νηχόμενος ποταμούς 
εύρυτατους καί λίαν δρμητικους, ώς λόγου χά- 
ριν τόν Ροδανόν, πρός άναζήτησιν έπί τής άν- 
τικειμένης όχθης τοϋ φελλού τών ιτεών, συ
νήθους αύτού τροφής. Τήν αυγήν έπιστρέφει 
άποφερων έν τή τρώγλη αύτού προμήθειαν κλα
διών, τά όποια τρώγει έν άνέσει μακράν παν
τός κίνδυνου. Ό δέ τρόπος δι’ ού κόπτει τά 
δένδρα είνε τώ όντι περίεργος. Στηριζόμενος 
διά τών προσθίων ποδών έπι τοϋ κορμού τοϋ 
δένδρου είς ύψος ενός περίπου μέτρου, άναλό- 
γο>ς του αναστήματος αυτού, περιτρώγει τόν 
κορμόν καί άνατρέπεε αύτόν διά τών προσ
θίων ποδών έπί τό αντίθετον μέρος . Δυσ
τυχώς όμως τά τρωκτικά ταϋτα ζώα μη άρ- 
κούμενα είς το νά ίκζνοποιώσι τήν πείναν αύ- 
τών καταστρέφουσιν έκ συνήθεια; μάλλον ή έξ 
ανάγκης οΰτως, ώστε δέν εινε σπάνιον νά 
ίδη τις ζεύγος καστόρων άνατρέπον έν μιφ 
καί μόνη νυκτί πεντηκονταδα νεαρών ιτεών

την 
αύτών 
Πρός

έχουσών τό πάχος βραχίονος άνθρώπου .
Τά είδη τών καστόρων τού Καναδά παρου- 

σιάζουσιν άλλας ιδιοφυίας. Κατά τό θέρος ού- 
τοι ώς οί Ευρωπαίοι κάστορες ζώσι κατά γε
νικόν κανόνα μεμονωμένοι, έν ύπογείοις φω- 
λεαϊς, άς σκαπτου- 
σιν αυτοί παρά τάς 
όχθας τών ποτα
μών καί λιμνών. 
Άλλά τού χειμώ
νος προσεγγίσαντος 
έγκαταλιμπάνο υ σ ι 
τά καταφύγια ταϋ
τα καί συνενούμενοι 
πολλοί όμού, 200 ή 
300 πολλάκι; κα- 
τασκευαζουσι 
χειμερινήν 
κατοικίαν, 
τούτο έκλέγουσι τό- 
πους γειτνιάζοντας 
μετά ύδάτων βα- 
Οέων, όπως μή πή- 
γνυνται ταύτα τε
λείως, προτιμώσιν 
όμως έν γένει τά 
τρέχοντα ΰδατα . 
Τ όν κατάλληλον 
χώρον εύρόντε; κα- 
τασκευαζουσι πρώ
τον πάντων πρόχω
μα παρόχθιον όπως 
προφυλασσονται από 
τών πλημμυρών, 
μεθ’ ο χωρίζονται 
κατά οικογένειας ό
πως οίκοδομήσωσ·. 
καλύβας ή άνακαι- 
νίσωσι τάςπαλαιας. 
Αί καλυβαι αύται 
έχουσι σχήμα ώοει- 
δέςκαί έπιστεγαζό- 
μεναι ύπό θολού 
κυκλικού , παρου - 
σιάζουσι δυο όρο- 
φάς, ών ή μέν κα- 
τωτέρα χρησιμεύει 
ώς αποθήκη 
ζωοτροφία ν, 
άνωτέρα ώς κατοι
κία αύτών. Ένεκα
δέ τού μεγάλου άριθμού αύτών οί κάστορες 
σχηματίζουσιν άληθεΐς κώμας έν αί; διαβιοϋ- 
σιν έν αρμονία καί ειρήνη , όσον επιτρεπου- 
σιν αύτοϊς έννοεϊται οί περικυκλοϋντες αυτους 
πολυπληθείς εχθροί. Διότι συχνάκις έν ώρςρ 

τών 
ή δέ

Ενεκα
ου

χειμώνος διάφορα σαρκοβόρα ζώα, οίον άρκτοι, 
άλώπεκες καταστρέφουσι τά οικήματα ταύ- 
τα όπως συλλαβωσι τούς κάστορας· άλλ’ ή 
κυριωτέρα αίτια τής καταστροφής τών ζώων 
τούτων προέρχεται έκ τού άνθρώπου άδιακόποις

κυνηγούντος αύτού;. Συμβαίνει δέ πολλακις νά 
καταστραφή ολόκληρον χωρίον, οί δέ κάτοικοι 
αύτοϋ νά διασπαρώσιν· έν τοιαύτη δέ περιστά- 
σει άντί νά"συνενωθώσι πάλιν τουναντίον ζώσι 
μοναδικώς μεμονωμένοι γινόμενοι έξ έμπειρων
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άρχιτεκτόνων καί οικοδόμων, σκαφείς υπογείων 
τρωγλών άλλά καί ενταύθα διατηρούσι τό πρός
οικοδομήν ένστικτον αυτών καθότι καί αί ύπό- 
γειοι αύται φωλεαί παρουσιάζουσι πολλά πρός 
άλληλα συγκοινωνοΰντα διαχωρίσματα.

Τό κρέας τοΰ κάστορος εινε άρκούντως εύχυ
μου, τρο'ιγουσι δ’ αύτό οί παρά τόν 'Ροδανόν

Ο ΣΓΛΛΟΓΟΣ ΕΑΙΚίΙΝ (1836 60
'Εάν rig, άναδραμών είς χρόνου»· οΰ πολΰ 

ήμών διεστηκότας, ήθελεν έξετάσει τήν πνευ
ματικήν κίνησιν και τά πρός άνάπτυξιν και 
μόρφωσιν τοΰ νοΰ μέθα έν τή μαθητιώση τότε 
νεολαία, παραβάλει όέ ταύτα πρός τά τής σή
μερον, δέν δύναται βεβαίως, ή ΐ’ά θαυμάση 
διά τό ευάριθμου και τήν γλισχρότητα εκεί
νων και τήν αφθονίαν καί ευκολίαν τούτων έν 
τή παρούση έποχή. Καί τωόντι όπου καί άν 
Οτρέψωμεν σήμερον τοΰ»· οφθαλμούς, ιίπαντώ- 
μεν συλλόγους καί εταιρείας έν πάση ελευθε
ρία έργαζομένους ον μόνον πρός πνευματικήν 
ένασχόλησιν τίις ελληνικής νεότητας, άλλά καί 
πρός κοινωφέλειαν, άφθονα δέ τά μέθα ει'ς 
αυτούς χορηγούμενα παρά τε τοΰ κοινού καί 
τού Κράτους πρός διευκόλυνσιν τοΰ άγαθοΰ 
αύτών σκοπού. Μάρτυρες τούτων εινε <> διδα
σκαλικός , ό Παρνασσός, ό Βύρων, ό πρός διά 
δοσιν τών ' Ελλ. -/ραμμάτων καί τόσοι, άλλοι 
σύλλομοε έν ’ Αθι\ναις καί έν ταΐς έπαρχίαις, 
και πλεΐσται έταιρεΐαι, ώς ή τών φίλων τού 
λαού,ή τών φιλόπλων καί άλλων πολλών,ών ή 
έργασία πολύτιμος.έθνωφελής καί αφιλοκερδής.

Και όμως πρό τριάκοντα ε’τών εις καί μόνος 
ΰφιστατο σύλλογος. άγνωστος και αφανής 
είς τούς πολλούς, μηδεμιας άπολανων συν
δρομής καί ύποστηρίξεως, πενιχρότατα δέ συν
τηρούμενος καί άπλοίκώτατα έργαζόμενοςέ Ητο 
δέ ούτος ό σύλλογος ό' Ε λ ικ ώ ν. άποτελούμε- 
νος έκ μόνων φοιτητών τοΰ Πανεπιστημίου- 
Κατέβαλλαν δ ούτοι 50 μόνον λεπτά κατά 
μήνα διδόμενα ώς συνδρομή είς τόν διευθυν
τήν τοΰ καφενείου, έν ω συνεδρίαζαν rd μέλη 
τοΰ συλλόμου τούτου. Τό καφενείου δέ τούτο 
έκειτοτότε έν τη όδώ Αέκκα.μάτην δέ ήθελε' τις 
αναζητήσει νά εύρη σήμερον ώρισμένως τήν 
θέσιν αύτού. Τόσον ό χρόνος καί αι'μεταβολαί 
μετέβαλον πλέον οικοδομήματα τινα, έν οίς 
πάτε τοσοΰτος συνωθείτο κόσμος καί τοσαντη 
ένηργεΐτο κίνησις'. Τό έκ φοιτητών τούτο σω
ματείο» συνήρχετο έκεΐσε μόνου έν καιρώ υυ- 
κτός, τό δέ καφενείο» άπό τής 8ης εσπερινής 
ώρας έκλειε τάς θύρας αυτού ει’ς πάντα ξένον. 
Τότε τό καφενείο» μετέβαλλεν εντελώς όψιν 
τράπεζα ε’τοποθετει'το έν τώ άνω αύτού μέρει 

κατοικούντες ένθα συλλαμβάνουσιν ενίοτε τοι- 
αύτα ζώα έχοντα βάρος 35 χιλιόγραμμων.

Τό δέρμα αύτού χρησιμεύει είς κατασκευήν 
μηλωτών καί καλυμμάτων τής κεφαλής' τό δέ 
καστοριού πρόσφατον μέν χρησιμεύει ώς κοσμη
τικόν άρωμα τοϊς άγοίοις λαοϊς , ξηρόν δέ χρη
σιμεύει έν τή Ιατρική ώς διεγερτικόν φάρμακου. 

Ά. Ά. Ά.ΝΤΙΠΑΧ

κεκαλυμμένη δι' έριούχου, μελανοδοχείου δέ 
άπλούν καί φύλλα χάρτου, καί τ<> βιβλί ν τών 
πρακτικών.έτίθεντο έπ'αϋτής,ό δέ κατά καιρούς 
πρόεδρος μετά τού γραμματέας του έλάμβανου 
τήν τιμητικήν αύτών θέσιν. Είς τήν κρούσιν 
εΰήχου κωδωυισκου τά μέλη κατελάμβανον τάς 
θέσεις των και η συνεδρία ήρχετο έκ τής άνα- 
γνώσεως τών πρακτικών τής προηγούμενης 
συνεδρίας, ώς καί σήμερον γίνεται έν τοϊς 
συλλόγοις Μετά συζήτησε ν καί ψηφοφορίαν 
πολλάκις ζωηρά», έγίνοντο παραδεκτά νέα με'λη 
τά όποια καί εκαλούντο νά καταλάβωσι θέσιν 
έν τοϊς παλαιοίς. Μετά δέ ταύτα συνεζητείτο 
το προς μελέτην δοθεί* θέμα καί δεινό»· ήγεί 
ρετο άγιον μεταξύ τών εύφραδεστέρων, τών 
μέν άντικρουόντων τούς δέ. 'ΙΙσαν δέ τά θέ
ματα φιλοσοφικά. φιλολογικά, πολλάκις δέ καί 
πολιτικά, έχρησίμευον δέ ώς άκόνημα κατ’ 
ίδιαν σπουδής. Πρός παρασκευήν δέ κρείττω 
οι" φιλ.οτιμόιτεροι τών φοιτητών έκείνων ημέ
ρας όλας ε’νησχολοΰυτο έν τή δημοσία βιβλιο
θήκη μελετώντες καί εκκονίζοντες παλαιά και 
νέα βιβλία καί ολόκληρα φύλλα χάρτου πλη- 
ρούντες σημειώσεων. Ενθυμούμαι έτι καί νύν 
τοιαΰτά τινα πρός συζήτησιν θέματα, ών καί 
έγώ τότε μετέσχου συζητάν, θέματα κινούντα 
σήμερον ίσως θυμηδίαν καί ι'λαριίτητα. ήμίν 
δέ τότε έκ τών σπουδαιοτάτων θεωρούμενα. 
Περί φιλίας, περί έρωτος, περί άγάπης, περί 
παιδείας, ήσαν προσφιλή τότε ήμίν ζητήματα 
πολλοί δέ. ό εις μετά τόν άλλον έλάμβανον 
τον λόγον μετά θερμότητας καί πάθους. Αιά 
τ ο ν π ο λ έ μ ου η δ ι ά τ ή ς π α ι 0 ε ι α ς δ ύ- 
ν α τ α ι ή ' Ε λ λ ά ς ν ά δ ο ξ α σ θ ή, ήτο θέμα 
πολλάς καταναλώσαν νύκτας καί μετά πολλής 
ζωηρότητας συζητηθέν. Αγνοώ άν διασώζονται 
έτι καί νύν τά πρακτικά εκείνα, ώς και έν κα
ταστατικόν τού συλλόγου Έλικώνος, άνευρι- 
σκόμενα δέ ήθελον άποτελέσει περίεργόν τι 
σημείου τής τότε ένασχολήσεως τών φοιτητών, 
έν άντιθέσει πρός τούς τής σήμερον, δέν θά 
ήσανδέ ανάξια καί ιστορικής σημασίας.'Π σφρα- 
μίς δέ τούτου θά ήτο ωσαύτως χρησίμη ει’ς 
τόν μέλλοντα νά συγγράψη εκτενώς τά τών έν 
' Ελλάδι συλλόγων, περίεργον δέ έγγραφοι· θά 

ήτο καί ή άδεια τής άστυνομίας πρός σύσταιίι» 
τοΰ συλλόγου εκείνου, διότι δι άστυνομικής 
άδειας τότε επετράπη ήμίν νά σννεδριάζωμεν. 
Καθ' όλου δ' είπεΐν ευχής έργον άν ήτο ή διά- 
σωσις τών τοιούτων έμχράφων, διότι <’> τοιοΰ 
τος σύλλογος έγένετο άναμφιλέκτως ό πυρήν0 &ΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

ΙίΚΊ·Λ ΛΑΙΟΝ Θ' 
Ντίκ - Σίιντ

Ή θάλασσα ητο γαληνιαία καί ή ημιολία 
βραδέως έπί τών κυμάτων ύπό τού άνεμου ε'σύ- 
ρετο. Ή Κ“ Βελντόν έγκατεσταΟη έπί τού 
πλοίου όσον ήτο δυνατόν πολυτελώ;, σιότι οΰτε 
θάλαμος τών άξιωματικών, ούίέ αίθουσα κα
τείχαν τό όπισθεν τού καταστρώματος, ούίέ εν 
ίωμάτιον πρυμναϊον ύπηρχε ϊνα ίεχθφ τούς 
έπιβάτας Κατ’ άνάγκην έ'μεινεν είς τό ίιαχώ- 
ρισμα τοΰ πλοιάρχου Ίλ όπισθεν κείμενον καί 
άποτελοΰν τήν μέτρια; κατοικίαν ναυτικού.Ό 
πλοίαρχος Ίλ έπέμεινε πολύ ϊνα πείση την Κον 
Βελντόν πρός τούτο.'Εκεί λοιπόν είς τήν στενήν 
ταύτην κατοικίαν έγκατεσταθη ή Κ“ Βελντόν 
μετά τού υιού της καί τής γραίας Νανάς Έκεϊ 
έγευμάτιζε έν συναναστροφή, τοΰ πλοίαρχου και 
τοΰ Κυρ-Βενε·ϊίκτου, ίιά τόν όποιον είχον κα
τασκευάσει είιϊος δωματίου είς τήν πρώραν,

Ό δέ κυβερνήτης τού Ιΐιλγκρίν έλαβε τό 
πλησίον τοΰ φυλακείου κείμενον διαμέρισμα 
τό όποιον ήτο προωρισμένον μέν διά τόν ύπο- 
πλοίαρχον, άλλ' επειδή δέν ύπηρχε τοιούτος, 
γνωρίζομεν ύπό ποιους οικονομικούς ορούς έπλεε 
ή ημιολία, ήτο κενόν. Οί άνδρες τοΰ ΙΙιλγκοίν, 
καλοί καί όωμαλέοι θαλασσινοί έφαίνοντο πολύ 
συνη·,ωμενοι διά κοινών ιδεών καί συνηθειών. 
II αλιεία αϋτη ητο ή τετάρτη ήν όμού έκα- 

μνον. Όλοι ’Αμερικανοί δυτικοί, έγνωρίζοντο 
άπό πολλοΰ καί άνήκον είς τήν αύτήν παρα
λίαν τής επαρχίας τής Καλλιφορνίας, Οί καλοί 
ούτοι άνδρες ήσαν περιποιητικώτατοι πρός την 
Κ“ν Βελντόν, τήν σύζυγον τοΰ έζοπλιστοΰ των, 
πρός τόν όποιον έδείκνυον άφοσίωσιν καί αγά
πην απεριόριστον. Εινε βέβαιον οτι λαμβάνον- 
τες μέρος εις τά κέρδη τού πλοίου έπλευσαν 
μέχρι τοϋδε μετά μεγάλων ωφελειών. Έάν δέ 
δέν έφείδοντο κόπων, άν καί ολίγοι, τούτο τό 
έπραττον διότι πάσα εργασία ηΰξανε το όφελος 
είς τήν διακανόνισιν τών λογαριασμών, οΐτινες 
έληγον έκάστην έποχήν τής αλιείας. Εινε άλη- 
θές,οτι τήν φοράν ταύτην,τό κέρδος θά ήτο σχε
δόν μηίέν καί διά τούτο έμεμψιμοίρουν δικαίως 
κατά τών άθλιων ναυτών τής Νέα; Ζηλανδίας.

Είς μόνος άνθρωπος, έπί τού πλοίου δέν ήτο 
’Αμερικανικής καταγωγής. Πορτογαλλος τό 
γένος, όμιλών ομω; τά γαλλικά εύχεοώς, ονο
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πάσης μετέπειτα συλλογικής κινήσεως καί είς 
αύτον οφείλεται ή πρώτη ώθησις ή δοθείσα είς 
τήν νεολαίαν νά προαγάγη τήν τοιαύτην κί- 
νησιν, ήτις ούκ ' λίγα παρήγαγε καί παράγει 
καλά καί ωφέλιμα τή πατρίδι.

77C. ^Βρατςανοχ

μαζόμενος Μαύρος,έξεπλήρου τάς ταπεινάς ύπη- 
ρεσίας τού μαγείρου τής ημιολίας. ’Επειδή ό μά
γειρος τούΠιλγκρίνέλειποτάκτησεν είς το Όκλάν 
ό Μαύρος ούτος, άεργος τότε, προσεφέρθη νά τόν 
άναπληρώση.’Ητο άνθρωπος σκυθρωπός, σιωπη
λός, κατηφής, όλίγιοτα κοινωνικός, έμενε μόνος 
πάντοτε. 'Επειδή όμως έξετέλει καλώς τήν ύπη- 
ρεσίαν τού μαγείρου ούδεμια; άπό τής έπιβάσεώς 
του ήξιώθη κατηγορίας παρά τού πλοιάρχου.

'Εν τούτοις ό πλοίαρχος Ίλ έλυπεΐτο διότι 
δέν ήδυνήθη νά ζητήση πληροφορίας περί τού 
παρελθόντος τοΰ Μαύρου. Τό πρόσωπόν του ή 
μάλλον τό βλέμμα του δέν τώ ήρεσκον,καί όταν 
πρόκειται νά είσαχθή άγνωστος είς τήν ζωήν 
τού πλοίου τήν τόσω στενήν καί οίκείαν ούδέν 
πρέπει νά παραμελήται πρός έςακρίβωσιν τοΰ 
βίου,τοΰ παρελθόντος καί τού χαρακτήρος αύτού.

Ό Μαύρος ήτο περίπου τεσσαράκοντα έτών. 
'Ισχνός, νευρώδης, άναστήματος μέτριου, κα- 
στανόχρους τήν τε κόμην καί τό γένειον, ολίγον 
μελάγχρους. Έν γένει έφαίνετο ^ωμαλέος άνήρ. 
Έλαβέ ποτέ παίδευσίν τινα ; Ναι- τούτο πα- 
ρετηρεΐτο έκ τινων παρατηρήσεων αΐτινες διέ- 
φευγον ενίοτε έκ τού στόματός του. Ούδέποτε 
ώμίλει περί τοΰ παρελθόντος του, ούδέ λέξιν 
έλεγε περί τής καταγωγής του. Άπό πού ήρ- 
χετο, πού έζησεν, αδύνατον νά μαντεύση τις. 
ΙΙοϊον θά ήτο τό μέλλον του; δέν έγνώριζον 
πολύ μάλλον τούτο. Έξέφρασε τήν έπιθυμίαν 
νά αποβιβασθή είς τό Βαλπαραιζό.

Βεβαίως ήτο παραδοξώτατος άνθρωπος. Δέν 
έφαίνετο οτι ήτο ναυτικός, έφαίνετο μαλιστα 
οτι ήτο πλέον ή ξένος είς τά ναυτικά πράγ
ματα, παρ’ όσον εινε συνήθως είς μάγειρος 
πλοίου, τοΰ όποιου μέρος τής ύπαρξεως διαρ
ρέει έν τή θαλάσση. Έν τούτοι; δέν ήνωχλεϊτο 
διόλου άπό τάς ταλαντεύσεις, ώς άνθρωπος 
πρώτην φοράν ταξειδεύων, καί τούτο εινε προ
τέρημα διά τόν μάγειρον πλοίου. Έν συνόλω τόν 
έβλεπον ολίγον κατά τήν ημέραν,έμενε συνήθως 
κεκλεισμένος είς τό στενόν μαγειρείου, έμπροσθεν 
τού έκ χυτού σιδήρου πυραύνου τοΰ καταλαμ
βάνοντας τόν πλεϊστον χώρον αύτοΰ. Τής νυκτός 
έπερχομένης καί τού κλίβανου σβεννυμένου ό 
Μαύρος μετέβαινεν είς τήν ιικα.Ιύβην» του ήτις 
τώ άνήκεν,είς τό βάθος τοΰ θαλάμου τοΰ πληρώ
ματος. Εκεί κατεκλίνετο καί άμέσως έκοιμάτο.



24 Περιοδικόν τών Μαθητών ΙΙεριοδικόν τών Μαθητών 25
Εΐπομεν ανωτέρω οτι τό πλήρωμα του Πιλ- 

γκρίν άπετελείτο έκ πέντε ναυτών καί ένός δο
κίμου. Ό νεαρός δόκιμος ούτος, δεκαπενταετής 
τήν ηλικίαν, ήτο άγνώστου καταγωγής. Τό 
δυστυχές πλάσμα ε'γκαταλελειμμένον άπό τής 
γεννήσεώς του άνετράφη έν τώ όρφανοτροφείφ. 
Ό Ντίκ-Σάντ—οΰτως ώνομάζετο—κατήγετο 
ώς φαίνεται έκ τής Επαρχίας τής Νέας Ύόρκης 
καί άναμφιβόλως έκ τής πρωτευούσης. Τό όνο
μα Ντίκ, όπερ είχεν ό μικρός ορφανός, πιθα
νώς ήτο τό όνομα 
τοϋ εύσπλαχνου 
διαβάτου ό ό
ποιος τό παρέλα
βε βρέφος, δύο ή 
καί τρεις ώρας 
μετά τήν γέννη- 
σίν του. Τό δέ ό
νομα Σάντ τώ έ- 
δόθη ώς άναμνη- 
σις τού τόπου ό
που εύρέθη, δη
λαδή τού Σάντε 
- Ουκ, τό όποιον 
σχηματίζει τήν 
είσοδον τοϋ λιμέ
νας τής Νέας Ύ
όρκης, εις τό στό- 
μιον τοϋ Οΰτσον 
(ποταμού).

Ό Ντίκ-Σάντ 
ήτο άναστήυ.α-I 
τος μέτριου,αλλά 
σωματώδης καί 
δέν ήδύνατο τις 
νά άμφισβητήση 
ότι ητο Άγγλο- 
Σαζωνικής κατα
γωγής. Ήτο κα- 
στανόχρους τήν 
όψιν. Οί οφθαλμοί 
του ήσαν κυανοί, 
έκπέμποντες έκ 
τών κορών πϋρ Ό Μαύρος, 
φλογερόν. Ή ναυτική ζωή τόν προητοίμασε κα
ταλλήλως είς τούς αγώνας τοϋ βίου. ΤΙ ευφυής 
φυσιογνωμία του έξεδήλου ένεργητικότητα Δέν 
ήτο ριψοκίνδυνος άλλά τολμητίας ό ριψοκίν
δυνος είνε άπρόσεκτος, δ τολμητίας σκέπτεται 
πρώτον καί έκτελεϊ έπειτα, ιδού ή διαφορά είς 
τάς δύο ταύτας λέξεις, ό Ντίκ-Σάντ ήτο τολ
μητίας. Δέκα πέντε έτών έγνώριζε νά άποφα- 
σίζη καί νά έκτελή μέχρι τέλους τάς αποφά
σεις του. Ή όψις του συγχρόνως ζωηρά καί σο
βαρά εϊλκυε παντός τήν προσοχήν καί τήν συμ
πάθειαν. Ώμίλει ολίγον καί ουδόλως ε'χειρονό-

μει καθώς κάμνουσι τά παιδία τής ήλικίας του
'Ενωρίς, είς τήν ηλικίαν έκείνην, ήν ή άφρον- 

τισία χαρακτηρίζει, άντεκατόπριζε έν τώ νώ του 
τήν περιβάλλουσαν αυτόν άθλιότητα καί ύπέ- 
σχετο είς εαυτόν νά άναπλάση αύτός έαυτόν. 
Καί άνεπλάσθη, ήτο ήδη άνήρ είς ηλικίαν 
καθ’ ήν άλλοι είσίν ακόμη παιδία.

Εύλύγιστος, εύκαμπτος, έπιδεξιώτατος είς ό
λα τά φυσικά γυμνκσματα ό Ντίκ-Σάντ. Τό

ν τών 
τ ή ς

βήμά του ήτο στερρόν καί τό βλέμμα του αλό
γιστον. Άνετρά- 
φη ώς εΐπομεν έν
τός φιλανθρωπι
κού καταστήμα
τος. Έτέθη κατ' 
άρχάς είς τό άσυ- 
λον τών εκθέτων 
παίδων είς τήν 
'Αμερική/.Έπει
τα τετραετής δ 
Ντίκ-Σάντ έμάν- 
θανε τήνάνάγνω- 
σιν τήν γραφήν 
καί τήν αριθμη
τικήν είς 
σχολείων 
Νέας-Ύόρκης τά 
όποια φιλάνθρω
ποι συνδρ ομα ϊ 
συντηρούσε τόσον 
γενναίως.

'Οκταετή ό 
πρός τήν θάλασ
σαν έρως, τον ό
ποιον ό Ντίκ έξ 
απαλών ονύχων 
ε’τρεφε, τόν προέ- 
τρεψε νά είσέλθη 
εις τήν υπηρεσίαν 
μεγάλου 
δρομικοϋ ατμό
πλοιου τών με
σημβρινών 
λασσών ώς 

ταχυ-

θ α-
ναυ- 

τόπζις.Έκεΐ έμαθε τήν ναυτικήν ύπηοεσίαν τήν 
όποιαν πρέπει τις νά μάθη άπό παιδικής ήλικίας. 
’Ολίγον κατ’όλίγον έδιδάχθη ύπό τήν οδηγίαν 
αξιωματικών ένδιαφερομένων ύπέρ τοϋ μικρού 
τούτουάνθρώπου.‘Επομένως ό ναυτόπαις· δέν θά 
έβράδυνε νά γείνη δόκιμος άναμφιβόλως.Τό παι
δί όμως δπερ καταλαμβάνει κατ' άρχάς δτι ή 
εργασία είνε ή μόνη δύναμις ήτις καί τήν ζωήν 
δίδει και τήν προκοπήν, οπερ γνωρίζει ενωρίς 
οτι δέν θά κερδίση τις τό ψωμί του ή μή μέ τόν 
ίδρωτα τοϋ μετώπου του, τό παιδί αύτό είνε 
προωρισμένον διά μεγάλα ε’ογα, διότι μίαν ήμέ—

ραν θά εχη μέν καί τήν θέλησιν άλλά καί τήν 
δύναμιν νά τά έκτελέση.

Όταν ήτο ναυτόπαις έπί τού ταχυδρομικού 
πλοίου δ Ντίκ-Σάντ έκίνησε τήν περιέργειαν 
τού πλοιάρχουΊλ.Ό γενναίος ούτος ναυτικός τό 
ήγάπησε τό γενναίου παιδίον καί έγνώρισε τόν 
σκοπόν του εις τόν έξοπλιστήν Ίωάννην Βελντόν. 
ΤΙσθάνθη ούτος ζωηρόν ενδιαφέρον διά τό 
ορφανόν, τό προσέλαβε πράγματι, τό είσήγαγε 
είς τό σχολείου πρός συμπλήρωσιν τών σπουδών 
του εις "Αγιον 
Φραγγϊσκον καί 
τόν άνέθρεψεν είς 
τήν καθολικήν έκ- 
κλησίαν είς τήν 
όποιαν άνήκεν ή 
οικογένεια του. 
Κατά τήν διάρ
κειαν τών σπου
δών του δ Ντίκ- 
Σάντ έ'δειξεν ίδι — 
αζουσαν κ λ ί σ ι ν 
πρός τήν γεωγρα
φίαν, είς τά τα- 
ξειδια καί τάς πε
ριηγήσεις καί είς 
τά μαθηματικά 
τά άναφερόμενα 
εί; τήν ναυτιλίαν 
κατόπιν. Είς τό 
θεωρητικόν τοϋτο 
μέρος τής παιδεύ- 
σεώς του δέν πα- 
ρημέλησε καί τό 
πρακτικόν.Ώς δό
κιμος λοιπόν έπε- 
βιβάσθη πρώτην 
φοράν είς τό Πιλ- 
γκρίν. Πρέπει είς 
καλός ναύτης νά 
γνωριζη τήν με- 
γαλην άλιείαν ό
σον καί τήν μεγά- 
λην ναυτιλίαν.Εί
νε λοιπόν καλή ή 
ναυτικού σταδίου 
δ Ντίκ Σάντ
του καί τού όποιου ό πλοίαρχος ήτο ό προστάτη; 
τουΊλ Περιττόν είνε νά είπωμεν περί τής άγάπης 
καί άφοσιώσεως ήν έτρεφε πρός τήν οικογένειαν 
τοϋ εύεργέτου του. Καλλίτερου είνε νά άφήσωμεν 
νά όμιλώσι τά γεγονότα. Άλλά πας τις έννοεϊ 
όποια ύπήρξεν ή χαρά του όταν ε'μαθεν ότι μέλ
λει νά έπιβιβασθή έπί τοΰ ΙΙιλγκρίν ή Κ* Βελν
τόν ήτις ητο δι’ αύτόν μήτηρ σχεδόν ώς έθεώ- 
ρει τον μικρόν ’Ιάκωβον άδελφόν του. Ή καρ-

Ό Ντίκ-Σάντ καί

παίδευσες είςόλα τά είδη τοϋ 
έπί πλοίου τοιούτου. Έπειτα 

είσήρχετο είςπλοϊον τοϋ εύεργέτου

: ί

δία του έφούσκονεν άπό χαράν προερχομένην έκ 
τής ευγνωμοσύνης καί έάν πρέπει νά θυσιάσω 
έαυτόν χάριν έκείνων, ελεγε καθ’ έαυτόν, έκεί
νων οΐτινες μοί ένέπνευσαν τήν πρός τόν θεόν 
καί τήν Παιδείαν αγάπην, θά τό πράξω μετά 
χαράς.Ιδού δ Ντίκ-Σάντ έσκέπτετο ώς τριακον
ταετής άνήρ.

ΤΙ Κ“ Βελντόν έγνώριζε τήν αξίαν τοϋ παι
διού τούτου.

Ήδύνατο χωρί ς φόβον νά τώ έμπιστευθή τόν
μικρόν Ιάκωβον. 
Ό Ντίκ - Σάντ 
ήγάπα τον 'Ιάκω
βον τρυφερώτατα, 
δ οποίος τόν άπε- 
καλει « μεγάλον 
αδελφόν ». Κατά 
τάς μακράς ανα
παύσεις, συνήθεις 
κκτά τόν δια- 
πλουν ιστιοφόρου 
πλοίου , όταν ή 
θάλασσα ήτο ώ- 
ραία καί τά ιστία 
τεταμμένα κ α ί 
κοίλα ύπό τού 
πνέοντος άνέμου δ 
Ντίκ-Σάντ καί 
δ ’Ιάκωβος ήσαν 
πάντοτε μαζύ.

Τά πάντα έζή- 
τει νά μάθη δ μι
κρός περίεργος , 

περί πάντων τών 
έν τώ πλοίφ καί 
τή θαλάσση τψ 
έ'λεγεν δ Ντίκ - 
Σάντ. Μετά χα- 
ράςή Κ“ Βελντόν 
έβλεπε τόν μικρόν 
της υιόν άναρρι- 
χώμενον μετά τοϋ 
Ντίκ - Σάντ είς 
τάς κεραίας.

;ϋτω· ό διάπλους ήτο 
ΤΙ έπιμονή όμως τών ά- 

όν πλοίαρχον Ίλ. 
ι πλοϊον είς καλόν δρό- 

, , , ού τροπικού τοϋ Αίγό-
ρω έφοβεϊτο νά εύρη νηνεμίαν ήτις θά τόν ήνώ- 

>ϋ ρεύματος τό όποιον 
ό πλοϊον προς 
πάντων διά 

αιτίας τών βραδυτήτων 
υπεύθυνος. Επομένως 

θά συνήντα είς τόν δρόμον του έν

ό μικρόι 'Ιάκωβος.
Τά πράγματα εβαινον οΰι 

λαμπρός μέχρι τούδε. 
νατολικών ανέμων άνησυχει 
Δέν κατώρθωνε νά θέση τό 
μον. 'Αργότερα πλησίον τι 
κεοω 
χλει μέχρι τού '.σημερινού 
θά ε’ρριπτεν άναποφεύκτως 
δύσιν. Άνησύχει λοιπόν προ 
Κ“ν Βελντόν, έξ 
τάς όποιας δέν ήτο 
τυχαίως

την 
τήν 
διά 
έάν 
τών
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ΰπερωζ.εανείων ατμόπλοιων πλέον προς την 'Α
μερικήν έσκέπ-.ετο νά συμβουλεύση αυτήν νά 
έπιβιβασθή. Δυστυχώς έζ.ρατείτο τό πλοϊον εις 
πλάτη πολύ ύψηλά είς τά όποια ήτο αδύνα
τον νά συναντήσωσιν άτμόπλοιον πλέον προς 
τό ΙΙαναμϊ. Καί εις τήν εποχήν εκείνην μά
λιστα αί συγκοινωνία! μεταςυ τοΰ Ειρηνικού 
'Ωκεανού καί τής Αυστραλίας καί τού Νέου 
Κόσμου δεν ήσαν τόσον συχναί όσον σήμερον. 
Έπρεπε λοιπον νά άφήσωσι τά πράγματα εις 
τό έλεος τού Θεού.

Έφαίνετο οτι δέν θά έτάρασσε τόν μονότονον 
διαπλουν των ούδέν συμβάν όταν εν πρώτον 
συνέβη, ακριβώς τήν ημέραν ταύτην, τήν 2 
Φεβρουάριου δηλαδή, έπΐ τού προειρημένου 
πλάτους καί μήκους.

Ό καιρός ήτο διαυγέστατος· ό ‘Ντΐκ- Σάντ 
καί ό 'Ιάκωβος περί τήν έννάτην πρωινήν ώραν 
μετέβησαν εις τήν κεραίαν τού πρυμναίου ιστού 
Έκεΐθεν ε“βλεπον τό πλοϊον ολον καί μέρος ά- 
πέραντον τού Ωκεανού, εις μεγίστην ακτίνα. 
ΓΙρός τά όπισθεν ή περίμετρος τού δρίζοντος 
έκόπη εις τούς οφθαλμούς των αίφνης έπΐ τή 
θέα μεγάλου ιστού μετ' ιστίου μικρού. Ό φάρος 
οΰτος έκρυπτε άπό τών όμμάτων μέρος τής θα

ΣΧΟΛΙΚΙΙ ΙΙΙΝΑΚΟΓΙ'ΑΦΙΑ
Γενικώς άνομολογεΐται ότι ή πινακογραφία 

(χαρτογραφία) είνε ή βάσις τών γεωγραφικών 
καί ιστορικών σπουδών, ώς τοιαύτη δέ παι
δαγωγική άρχή έγένετο δριστικώς παραδεκτή 
εϊς τά νεώτερα προγράμματα τών ευρωπαϊκών 
σχολείων.

’Αλλά παρ’ ήμϊν δέν είσήχθη έτι τό μά
θημα τούτο τής γεωγραφικής πινακογραφίας. 
όπερ έπρεπε νά συνδιδασκηται μετά τών γενι
κών περί γεωγραφίας γνώσεων. Οΰτω δέ οί μα- 
θηταί ουδέποτε διδαχθέντες τίνι τρόπφ κατα
σκευάζονται οί γεωγραφικοί πίνακες καί άγνο- 
ούντες αυτήν τήν βάσιν τής γεωγραφία: μένουσιν 
ώς έπΐ τό πλεϊστον αγεωγράφητοι. Διότι άν ό 
μαθητής δέν διδαχθή τήν πινακογραφίαν. όπως 
δι' αυτής δύναται νά ύποτυπώνη τήν χώραν, 
ής τήν γεωγραφίαν διδάσκεται, ουδέποτε θά 
μάθη αυτήν άποχρώντως, ήτις άλλως άνευ τής 
πινακογραφίας καθίσταται εις αυτόν άχαρι καί 
άτερπές μάθημα.

Αί μέχρι τούδε είς τινα σχολεία έν χρήσει 
ούσαι μηχανικαί ή μάλλον δουλικαί μέθοδοι 
πρέπει πλέον νά καταργηθώσιν. Αί νηπιώδεις 
μέθοδοι άντιγραφής τών πινάκων έπΐ διαφανούς 
χάρτου, ή διά τών ύαλων τών παραθύρων, δια 

λάσσης και τού ουρανού. Έβλεπον εκτεινόμενα 
έπΐ τών κυμάτων τρία μικρά ιστία στηριζόμενα 
έπΐ τού μπομπρέσοι* ώς τρία μεγάλα πτερά 
άνισα καί τρέμοντα ύπό τήν πνοήν τού άνε
μου. ’Ενώ λοιπόν ή ημιολία έτρεχε τών ιστίων 
κοιλουμένων ίσχυρώς ύπό τού ανέμου, δ Ντΐκ 
έξήγει εϊς τόν μικρόν ’Ιάκωβον πώς τό Πιλγ- 
κρίν μέ καλόν έ’ρμα, είχε καλήν Ισορροπίαν εις 
όλα τά μέρη καί πώς δέν άνετρέπετο οΰτω, άν 
καί έκυπτε πρός τά πλάγιά.

Ό μικρός ’Ιάκωβος διέκοψεν αίφνης τόν δό
κιμον.

— Βλέπεις έκεί κάτω, τώ λέγει.
— Τι εινε, ήρώτησεν δ Ντΐκ- Σάντ ώρθού- 

μενος έπΐ τής κεραίας.
— Έχει ! έφώνησεν δ μικρός δεικνύων διά 

τού λιχανού σημειον τής θαλάσσης δρώμενον 
διά τού διαστήματος τών σχοινιών τού ιστού. 
Ό Ντΐκ - Σάντ παρετήρησε μετά προσοχής τό 
ύποδειχθέν μέρος καί πάραυτα διά φωνής ίσχυ- 
ράς έφώναξε.

— Ναυάγιον, Ναυάγιον, έμπροσθεν, δεξιά.

("Επετσι συνέχεια)

[Κατά τόν 'Ιούλιον Βέρν]

τετραγώνων, σταυρών κτλ., δι'ώνμαλιστα πολ
λάκις έπιφορτίζονται οί πίνακες διά περιττών 
και ανωφελών λεπτομερειών, ταχέως λησμονου- 
μένο>ν, αί μέθοδοι αΰται, λέγομεν, δέν διδα- 
σκουσι τίποτε τόν μαθητήν, άλλά μάλλον δια- 
στρεβλούσι τάς Ιδέας του. ’Αντί τούτων πρέπει 
νά έφαρμοσθή μεθοδική καί λογική εργασία 
πρός κατασκευήν τών πινάκων, οί όποιοι διά 
τής άκριβείας καί σαφήνειας αύτών άποτυπούν- 
ται ζωηρώς καί εύκρινώς ε'ις τήν μνήμην τών 
μαθητών. 'Αφού δέ ί> μαθητής σπουδαση πώς 
κατασκευάζονται οί πίνακες, θά εινε είς θέσιν 
νά σχεδιαζη πίνακα άκριβή καί διδακτικόν είς 
όλιγώτερον σχετικώς χρόνον παρ' όσον έχρειά- 
ζετο μεταχειριζόμενος τάς προειρημένας με
θόδους τών ύαλων , τού διαφανούς, τών τε · 
τραγώνυιν κτλ, καί μετά ζήλου καί εύχα- 
ριστήσεως θά καθηδύνηται είς τήν σπουδήν 
τής Γεωγραφίας.

•
Ή σπουδή τής Γεωγραφίας κατορθούται διά 

τής έξεικονίσεως καί παρατηρήσεως μάλλον ή 
διά τής μελέτης τών βιβλίων καί τής κατά 
φαντασίαν άναπαραστασεως τών γεωγραφικών 
άντικειμένων. Διά τούτο ό μή ασκηθείς, ϊνα έξ
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μέχρι τών ημερών ημών οί γεωμέτραι καί μα
θηματικοί πολλούς κόπους κατέβαλον, όπως ε
πακριβώς παραστήσωσιν αύτάς έπΐ τού πίνακος, 
διότι είνε δύσκολον ή μάλλον αδύνατον νά πα
ρασταθή σφαιρική έπιφάνεια επί έπιπέδου έκ- 
τάσεως χωρίς ν' άποτμηθή ή συμπτυχθή τμή- 
μά τι αύτής.

Ό μαθητής ό Οέλων νά κατασκευά.ση πί
νακα τινα μετ' άκριβείας, πρέπει νά προε- 
τοιμάση τήν προβολήν , ήτοι νά προβάλη 
τάς μοίρας τού πλάτους καί μήκους, έφ’ ών 
αναπτύσσεται ή έκτζσις τής χώρας. Πρός τόν 
σκοπόν τούτον άρκούσι στοιχειωδέστατα! τινες 
γνώσεις έκ τής γεωμετρίας. Ιίάς δέ γνωρίζων 
νά χειρίζηται τόν γνώμονα καί τά άλλα τής 
ιχνογραφίας όργανα δύναται' εύκόλως νά έκτε- 
λέση τήν εργασίαν ταύτην. Ή μέθοδος ή επί 
τού παρόντος μάλλον έν χρήσει λέγεται κωνι
κή προβολή, ήτις ύποθέτει οτι ή σφαιρική έπι- 
φζνεια τής γής περιβάλλεται ύπό κώνου έφα- 
πτομένου τής σφαίρας είς τόν παράλληλον τον 
ώρισμένον νά παραστήση τό μέσον τού πίνακος. 
Τού κώνου δέ τούτου ή κορυφή ύποτίθεται ότι 
κεϊται έκεΐθεν τού πόλου έπΐ τού προεκτεινό
μενου άξονος τής γής. 'Αφού προβληθώσιν έπΐ 
του κώνου τά διάφορα σημεία τής σφαίρας, ύπο- 
θέτομεν τότε οτι άνοίγομεν αύτόν καί άναπτύσ- 
σομεν έπΐ έπιπέδου.

("Ιίπεται συνέχεια)
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,ΚαΝΔΗΣ 

ποταμών. Οί Φοίνικες ωσαύτως μετεχειρίζοντο ναυ
τικούς άτλαντας, οΰς άπέκρυπτον έπιμελώς άπό τών 
ςένων Παρ' Έλλησιν οί Μιλήσιοι φαίνονται πρώτοι 
πινακογράφοι έκτος οέ τού'Αναξίμανδρου μαθητου τοΰ 
Ηάλητος, καί ό 'Αρισταγόρας, τύραννος τής Μιλήτου, 
μετά μίαν γενεάν μεταύάς είς Λακεδαίμονα όπως πεί
ση τόν Κλεομένη·/ εις τήν κατά τών ΙΙερσών εκστρα
τείαν καί προσβολήν αύτών έν αύτή τή πρωτευούση 
εφερε μεΟ' έαυτοϋ πίνακας χαλκούς, έφ' ιόν, ώς λέγει 
ό Ηρόδοτος, ήσαν κεχαραγμένα τά όρια πάσης -.ής 
γής μετά τών θαλασσών καί ποταμών.

όψεως ένθυμήται καί ύποτυπώνη τό γενικόν 
σχήμα τών χωρών μετά τών κυριωτέρων αύτών 
φυσικών χαρακτηριστικών καί τής θέσεως πάν
των τών σπουδαιοτέρων μερών, λίαν άτελώς 
καί συγκεχυμένο»; γινώσκει τήν Γεωγραφίαν. 

Ή καλλιτέρα λοιπόν μέθοδος πρός έπίτευξιν 
ακριβούς γνώσεως χώρας τίνος είνε ή έπιστα- 
μένη μελέτη αυτής έπΐ καλών πινάκων, τους 
όποιους πρέπει πολλάκις νά έξεικονίζη ό μα 
θητής.
. Πρέπει δέ κατ’ άρχάς ό μαθητής, όπως ίσχυ- 

ρώς έντυπωθή έν τή μνήμη αύτού τό γενικόν 
σχήμα χώρας τινός, νά σχεδιάζη έπΐ χάρτου, 
ή έπΐ πλακάς σχιστόλιθου, ή μαυροπίνακος τόν 
γεωγραφικόν πίνακα αυτής ούτως, ώστε νά πε- 
ριέχη μόνον τά όρια τής χώρας. Μετά ταύτα 
σημειοϊ τά όρη, τούς ποταμούς και κατόπιν τάς 
πολιτικά; διαιρέσεις καί τάς πόλεις αυτής.

Όταν κατασκευάζη πίνακα τινα ό μαθη
τής, όπως έπ' αυτού παραστήση τους τόπους, 
τούς όποιους περιγράφει ή άνά χεΐρας αυτού 
Γεωγραφία, οφείλει νά σημειώνη έπ αύτού μό
νον τάς σπουδαιοτέρας λεπτομέρειας καί τά ο
νόματα ή μόνον τά έν τή Γεωγραφία άναφε- 
ρόμενα. Πολλάκις πολλοί πινακογράφοι ύποπί- 
πτουσιν εις τό σφάλμα τούτο έπιβαρύνοντες τους 
πίνακας αύτών διά πλείστων καί ανωφελών ο
νομάτων. Τό αύτό σφάλμα παρατηρειται καί 
είς πολλούς «tAai'rag έκδιδομένους πρός χρήσιν 
τών σχολείων.

ΙΙροβολή τών πινάκων. Ούδείς πίνας θεωρεί
ται άκριβής, άν έπ’ αύτού δέν σημειώνται αί 
Μοϊρια τού γεωγραφικού Πλάτους καί Λίφεου^ 
'Από τής έποχής 'Αναξίμανδρου τού Μιλησίου, 
όστις, ώς λέγεται, πρώτος έφεύρε τους γεωγρα
φικούς πίνακα; (*) περί τά 570 περίπου π. X.,

(1) Ή χρήσις τών χαρτών (πινάκων, κύρόεων) είνε 
άρχαιοτάτη. Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι είχον τοιούτους, έφ' 
ιόν έσημείουν Λεπτομερώς τάς όσους καί τήν ροήν τών
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Ϊ1ΙΟ Κ. Α. ΔΙΑΛΕΙΣΜΑ

αγωνοθέτης

Σήμερον ή σχολή μας άγει εορτήν. 
Οί πρόγονοί μας, όταν είχον εορτήν, 
αγώνας καί βραδεία προεκήρυττον. 
Εκείνους τώρα καί ήμεϊς μιμούμενοι, 
αγώνας καί βραδεία προκηρύττομεν, 
καί ζήτημα πρός λύσιν τούτο Οέτομεν : 
« I ί αγαθόν πρό πάντων ώψε/.εΐ ήμάς. » 
Ιδού πού θέλει ό άγων περιστραφή. 
Ό είς αύτόν νικήτας , χειροκροτηθείς , 
διά στεφάνου δάφνης θά στεφανωΘή.

16 αγωνοθέτης

Εκείνος όστις θελει νά άγωνισυή 
άς γρόψη τούτο , όπερ ευεργετικό? 
νομίζει, είς δελτίον καί υπογράφεις 
άς δώση φέρων τό δελτίον είς ήμάς. 
Κατόπιν θελει ομιλήσει έκαστος, 
θποστηρίζων τήν ιδίαν πρότασιν.

■ ” αγωνοθέτης

Ήμεϊε άγώνοθόται είμεθα οί τρεΐε. 
οί υέντεε τόν άγώνα καί τούς όρου- τον 
σείς οέ άγωνοδίκαι. παϊδεε, γέίνατε.
Γών άγωνιζομένων όταν τις καλώς 

ϋποστηρίζη τήν ίδιαν πρότασιν, 
θά έπαινώμεν τούτον καί ήμεϊς οί -σεί
σεις δέ χειροκροτείται, άν εγκρίνετε- 
δηλώσατε δ’ έν τέλει απαντες όμοϋ 
τινα έκ πάντων Θεωρείτε νικητην, 
ίνα αυτός πρό πάντων χειροκτοτηθή 
καί λάδη ώε βρσόεΐόν του τόν στέφανον.

(Εννέα μαθηταί φέρουσιν ίαάριθμα άιλτία 
ηρό τίίν άγωνοδϊτών).

.V αγωνοθέτης

( ανοίγει το a δε.Ιτίον )

« Άπό τών ζώων λίαν ωφελούμενα. » 
Ό ύπογράψας τήν τοιαύτην πρότασιν 
είς ύποστήριίίν της τώρα άς προδή.

.-%’ άγωνεστής

Άπό τών ζώων λίαν ωφελούμενα.
Γίς αγνοεί τήν έί αύτών ωφέλειαν ; 
Τό κρέας των μας τρέφει καί τό γάλα των. 
μάς τρέφει ό τυρός των καί τό βούτυρον, 
τό δέρμα των κ' αί τρίχες μάς ένδύουσιν, 
ή δύναμίς των φέρει τά φορτία μας 
καί εις μύρια έργα μάς ύπηρετεϊ. 
Αί ίδιότητές των μάς διδάσκουσι, 
τά κελαδήματά των μάς εύφραίνουσι. 
Χωρίς τών ζώων — τις δέν τό κατανοεί ; — 
θά ήτο ή ζωή μας άζωος ζωή.

.%' αγωνοθέτης

1 ήν έκ τών _ωω< είς ήμάς ωφέλειαν 
πρεπόντως ό προτείνας ύπεστήριζε 
καί χειροκροτημάτων είνε άίιος.
«Χωρίς τώ? _ώων—τίς δέν τό κατανοεί ;— 
θά ήτο ό ζωή μας ά.ωος ι,ωή.»
Γσύς δύο τούτους στίχους, πσϊδες, βάλατε.

(ό χορός -ών μοΟητών ψάλζςι τους δύο οτίχους).

It αγωνοθέτης

( άνοιγε- τό 6' όε.Ιτίον )

«Έκ τών φυτών μεγάλως ωφελούμενα». 
Καί ό προτείνας τήν τοιαύτην πρότασιν 
είς ύποστήριζίν της τώρα άς προδή.

It αγωνιστής

Έκ τών φυτών μ_(άλως ώφελούμεθα. 
Την χρησιμότητα των τις άμφισδη-εϊ;
Ναι, καί τών ςωων πλεϊστα είνε χ .ήσιμα, 
άλλά πολλά έκ τούτων είνε άχρηστα, 
καί άλλα πάλι?είνε λίαν βλαβερά. 
Τά δέ φυτά τών ζώων χρησιμώτερα· 
ακόμη καί αυτά τά δηλητήρια, 
ώς φάρμακα τών νόσων χρησιμεύουσιν. 
Ώς φυσικήν τροφήν μας παντες έχομεν 
τά φύλλα, τούς καρπούς των ή τάς ρίζας των. 

Μέ φυτικάε ούσίας μόνας εζησαν 
πολλοί, άλλά μέ μόνας ζωϊκάς ούδείς. 
Οί πρώτοι τών ανθρώπων, «,ώντες είς μακρόν, 
έκ τών φυτών καί μόνων διετρέφοντο. 
Ό βάμδαζ καί τό λϊνον μάς ένδύουσιν 
ή εύωδία καί τό κάλλος τών φυτών 
τήν γην κοσμοΰοι καί ήμάς εύφραίνουσι. 
Τά έκ τών δένδρων ζύ/.α προς κατασκευήν 
τών οίκων καί σκευών μας χρησιμεύουσι, 
καί ναυπηγοϋμεν πλοία έζ αύτών πολλά, 
καί'έί αύτών πρός καΰσιν ύλην έχομεν.
Πρός τούτοις πλεϊστα ζώα τρέψοντ’ έκ φυτών, 
είς τρόπον ώστε, άν αύτά έκλίπωοιν, 
ή γή είς έρημίαν μεταβάλλεται· 
ή δέ ζωή τών ζώων καί ήμών αύτών 
αδύνατος Θά ήτο άνευ τών φυτών.

It αγωνοθέτης.
Ότι μεγάλως ώφελοϋσι τά φυτά 
πρεπόντως ό προτείνας ύπεστήριίε 
καί χειροκροτημάτων είνε άζιοε.
«Ή υπαρζις τών ζώων καί ήμών αύτών 
αδύνατος Θά ήτο άνευ τών φυτών»· 
τούς δύο τούτους στίχους, παϊδεε, ψάλα ε.

1” αγωνοθέτης
( ανοίγει το γ' ύε.Ιτίον. / 

«Ιό ύδωρ λίαν τούς ανθρώπους ωφελεί. » 
Καί ό προτείνας τήν τοιαύτην πρότασιν 
είς ύποσιήριέίν της τώρα άς προδή.

Γ' άγωνεστής.
« Τό ύδωρ τούς ανθρώπους λίαν ώφε/.εΐ. » 
Έκ τών όμιλησάντων δύο πρό έμοΰ 
ό εις τά ζώα, ό δέ άλλος τά φυτά 
ώφελι^ιώεατ’ είς ήμάς κατέδειζε· 
καί εινε όντως· άνευ όμως ΰδατος 
εύΘύς αμέσως τά μέν ζώα Θνήσκουοι. 
πάν δέ φυτόν έκλείπει καί ξηραίνεται.
1 ήν δίψαν μέ τό ύδωρ Θεραπεύομεν 
καί μέ αύτό τούς ρύπους άποπλύ?ομεν. 
Ές ΰδατος τά νέφη καί οί ύδρατμοί.

1 ό ϋδωρ πίπτει ώς βροχή ή ώς χιών 
καί σφθόνον ποτίζει τήν οιψώσαν γην, 
καί σχηματίζει τάς πηγάς, τούς ποταμούς, 
τάς λίμνας, τάς Θαλάσσας, τούς ωκεανούς. 
Καθώς τό αίμα, όέον είς τάς φλέδας μας, 
ζωογονεί καί τρέψει πάν τό σώμά μας, 
ομοίως καί τό ύδωρ, καί ύπέρ τήν γην 
καί έν αύτή καί έπ’ αύτής κυκλοφορούν, 
πάν ζώον άμα καί φυτόν ζωογονεί. 
Από τής γης τό ύδωρ άν άφαιρεθή, 

συναφαιρεϊται ο,τι πνέει καί άν.εΐ.
Γ' αγωνοθέτης

Λαμπρά ό όμιλήσας περιέγραψε 
τάς ώφελείας τάς άπό τοϋ ΰδατος 
καί χειροκροτημάτων είνε άζιος.

29
«Άπό τής γήσ τό ύδωρ άν άφαιρεθή, 
συναφαιρεϊται ό,τι πνέει καί άνθεΐ.» 
Τούς δύο τούτους στίχους, πσϊδες, ψάλατε.

.%' αγωνοθέτης
( ανοίγει το ιΥ δε.Ιτί.ον )

« Ί άς ώφελείας τοϋ φωτός τις αγνοεί; » 
Καί ό προτείνας τήν τοιαύ-ην πρότασιν 
είς ύποστήριίίν της τώρα άς προδή.

Λ άγωνεστής.

Τάς ώφελείας τοϋ φωτός τις άγνοεϊ; 
ΦωτιΣον καί Θερμαΐνον καί ζωογονούν 
τό φώς δεικνύει είς τούς οφθαλμούς ήμών 
τα χρώματα, πάν σχήμα, πάσαν καλλονήν. 
Ώ I άν έκλίπη 1 ό άήρ ψυχραίνεται, 
τό ΰδωρ κρυσταλλοϋται, ή ήμερα δέ 
είς αδου μαύρην νύκτα μεταβάλλεται, 
πάς οφθαλμός τυφλοϋται, πάσα κίνησις 
δεσμεύεται, πάν φθίνει ζώον καί φυτόν. 
Έάν τό φώς έκλίπη—τίς τό άγνοεϊ;— 
Εκλείπει άμα πάσα βλάοτη καί ζωή.

Λζ αγωνοθέτης

Λαμπρά καί ούτος τοϋ φωτός παρέστησε 
τάς ώφελείας τάς πολλασ καί προφανείς 
καί χειροκροτημάτων είνε άέιος.
«Έάν τό φώς έκλίπη—τίς τό άγνοεϊ;— 
Εκλείπει άμα πάσα βλάοτη καί ζωή.»

IS αγωνοθέτης.
( ανοίγει το ε.' όε,Ιτίον /

« Τί τόσον όσον ό άήρ ώφέλιμον; » 
Καί ό προτείνας κ. τ. λ.

■ύ αγωνιστής.
Τί τόσον όσον ό άήρ ώφέλιμον; 
Είνε τού ήχου αγωγός· χωρίς αύτοϋ 
παντού σιγή θανάτου, ούδαμοΰ φωνή 1 
τό πάν θά μείνη καί κωφόν καί άλαλον. 
Έντός άέρος ζώμεν καί κινούμεΘα, 
ως ζώσιν οί ιχθύες είς τά ΰδατα. 
Τίς άλλος είνε φίλος όσον ό άήρ; 
Άφ’ ότου γεννηόώμεν, μέχρι τής στιγμής 
καθ' ήν τής σφαίρας τούτης άπερχόμεθα. 
άχώριστος μάς εΤνε ούτος σύντροφος. 
Καί οτ' άκόμη ήσυχοι κοιμώμεθα, 
άέρα άκαταπαύστως άναπνέομεν. 
Χωρίζεται τις έκ παντός άγαπητοϋ, 
πατρός, μητρός, συζύγου, τέκνου, αδελφού, 
πολύν καιρόν καί όμως δύναται νά ζή. 
Χωρίς τροφήν καί ύδωρ απομένει τις 
έφ’ ικανόν καί όμως δύναται νά ζή. 
Ιίολλάκις διά- βίου εινέ τις τυφλός, 
δέν βλέπει φώς· καί όμως δύναται νά ζή. 
Άλλ' άν χωρίς άέρα μείνη τις μικρόν, 
τόν Θάνατον Θά εύρη παρευθύς πικρόν.
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Β αγωνοθέτης.
Ό όμιλήσας κάλλιστα άνέπτυξε 
ποσον μας εΓνε ό άήρ ωφέλιμος 
καί χειροκροτημάτων εΓνε άξιος. 
«Έαν χωρίς αέρα μείνη τις μικρόν, 
τόν θάνατον θά εύρη παρευθύς πικρόν.» 
1 ούς δυο τούτους στίχους, παϊδες, ψάλατε.

■' αγωνοθέτης.
( ανοίγει το ς·’ όε.Ιείον /

« Η γ/'| προ πάντων ωφελεί τόν άνθρωπον. » 
Καί ό προτείνας κ. τ. λ.

5τ αγωνιστής.

Ή γή πρό πάντων ώφελεϊ τόν άνθρωπον.
Ή γη παρέχει είς ήμας τό έδαφος, 
έφ’ ού οίκοϋμεν καί έφ ου κινούμεθα. 
Ία χώματα, οί λίθοι καί τά μέταλλα, 
τά είς πολλάς άνάγκας μας ωφέλιμα, 
μάς χορηγούνται πάντα ταϋτα έκ τής γής. 
Οί τίμιοι της λίθοι, οί άδάμαντες 
και τό χρυσίον της καί τό αργύριον, 
ίσου ό πλούτος καί ό στολισμός ήμών. 
Ή γή τά ζώα τρέφει, τά φυτά ή γή, 
καί έν τή γή τό ύδωρ τό ζωογονούν, 
περί τήν γήν κυκλούται πνέων ό αήρ, 
καί αυτή άεννάωε δέχεται τό φως.
Ελήφθην πεθεν; Έκ τής γής. Καί τρέφομαι; 
Από τής γής. Καί Θά στραφώ πού; Είς τήν γήν. 
ίλ I πόσων εινε, πόσων άγαθών πηγή 1 

Λοιπόν πρό πάντων πάντως ωφελεί ή γή.

■ ’ αγωνοθέτης

Ό όμιλήσας κάλλιστα άνέπτυξε 
ποσον τώ όντι εΓν’ ωφέλιμο» ή γή 
καί χειροκροτημάτων εινε άξιος, 
«’ίλ πόσων εΓνε, πόσων αγαθών πηγή! 
Μεγάλως τούς άνθρώπους ώφελεϊ ή γή. » 

1 ούς δύο τούτους στίχους, παϊδες, ψάλατε.

αγωνοθέτης.
( ανοίγει το ζ ' ιΐε.ίτίον )

« Ουδέν ώς οί γονείς μας εύεργετικόν. » 
Καί ό προτείνας κ. τ. λ.

Ζ' αγωνιστής
Ουοένως οί γονείς μας εύεργετικόν ! 
Πατήρ καί μήτηρ, οντα τιμιώτατα, 
αύτοί γεννώσι καί έκτρέφουσιν ήμας.

κα* Ι'Έλ03 ®ν εΐχοειε-ν, 
αρυνατεν .ά ήτο ζά ύπάρξωμεν. 
Είς τής μητρός τά στήθη τά φιλόστοργα 
ευρίσκομεν τήν πρώτην γλυκερόν τροφήν. 
Κατά τήν πρωτην ηλικίαν τής ζωής,

τουςαοε/^φούς

οτε νά κινηΘωμεν δέν δυνάμεθα 
πρός έργασίαν καί συντήρησιν ήμών, 
έν τή άγνοια καί τή απειρία μας 
πρός τούς κινδύνους καί τάς χρείας τής ζωής, 
άναμφιόό/.ως θά συνετριβόμεΘα, 
άν δέν ήγρυπνουν οί γονείς μας έφ’ ήμας. 
Αύ τοί μάς άγαπώσι, μάς Θωπεύουσι, 
μάς τρέφουσι μοχθοΰντες, μάς ένδύουσι, 
μάς όδηγούσι καί μάς έκπαιδεύουσιν. 
Η ύπαρξις μας καί ή διατήρησις 

καί ή προαγωγή μας πάντα οι’ αύτών. 
Γιμώμεν τούς γονείς μας· όστις άσεβεϊ 

προς τούς καλούς γονείς του θέλει συντριβή.

αγωνοθέτης.
Ό όμιλήσας κάλλιστα ανέπτυξε 
οποσον οί γονείς μας ευεργετικοί 
καί χειροκροτημάτων εϊνε άξιος. 
Ιιμώμεν τούς γονείς μας· όστις ασεβεί 

πρός τούς καλούς γονείς του θέλει συντριβή.

■* αγωνοθέτης.
( ανοίγει το η . ύε.Ιτίον )

« Πατρίς, ιδού τό πάντων τιιιιώτατον. » 
καί ό προτείνας κ. τ. λ.

II αγωνιστής 
Πατρίς, ιδού τό πάντων τιμιώτατον! 
Αυτήν θά έπαινέσω πρό παντός έγώ. 
Πατρίς ή κοινωνία εΓνε ή μιας 
κοινής φυλής καί γλωσσης καί θρησκεύματ'’ 
πρός δέ ή χώρα, έπου αύτη κατοικεί. 
Ο,τι καλόν καί τέρπον, ο,τι ωφελούν 

είς τήν πατρίδα τούτο περιέχεται. 
Ζώα φυτά, γή, ύδωρ, φώς, άήρ. γονεϊ».

, I ’
όλα ταϋτα περιέχει /, πάτριε.

,/ά έδάφη Της,
, "ά »ώα -όν άερα τής, 

της, τά φυτά -ης, οί γονείς μας 
έκ τών μελών της εινε, εΓνε τέκνα της.

δέ τούτων περιέχει ή πατρίς 
~ (Τ ε[ς -5ν άνθρωπον,

ούς φίΛους καί τούς συγγενείς, 
''■ , τούς ίίασιλεΐς, ι__ ν _ 2?__

»

εινε ωραία πάντα καί ωφέλιμα, 
αλλ' —·"·---------- · '■ —
Καί, ή πατρίς μας έχει τ 
τά θδατα.
τό φώς ■% ·

Εκτός
καί άλλα προσφίΛέστα- 
τούςάδελφούς, τε '— ' 
τούς διδασκάλους, τόν λαόν, 
τόν κλήρον, τούς πολίτας καί τούς άρχοντας. 
Είς τήν πατρίδα ή θρησκεία· είς αυτήν 
η πολιτεία καί παιδεία· είς αυτήν 
ελευθερία, νόμοι, γλώσσα, παν καλόν.
'Η μήτηρ ή μεγάλη εΓνε ή πατρίς, 
ε£ ης καί οί γονείς μας καί ήμε.ΐς αυτοί. 
Πατρίς φίλτάτη ! ύπό σοϋ καί διά σού 
γεννώμεύα, [υΐούμεν. προαγόμεθα.
Οταν τήν λεξιν ταύτην τήν διούλ-λαοόν 
«Πατρίς» προψερω. δέν ρωρί-ω διά τι 
αισθάνομαι εντός μου άρρητον χαράν

τών Μαθητών
’Από τών ζώων λίαν ώφελούμεθα- 
άλλά τα ζώα ό Θεός έποιήσεν 
Έκ τών φυτών μεγάλως ώφελούμεθα- 
άλλά καί ταϋτα ό Θεός έποίησε- 
Τό ύδωρ λίαν τούς άνθρώπο'υς ώφελεϊ, 
’' ■ _.ί τούτο ό Θεός έποίησε.

φελείας τού φωτός τις αγνοεί: 
καί τούτο ό Θεός έποίησεν. 
μεγάλως ό άήρ ώφέλιμος- 

άλλά καί τούτον ό Θεός έποίησεν 
Η γή μεγάλως τούς άνθρώπουεωφε/.εί· 

άλλά καί ταύτην ό Θεός έποίησε. 
Μεγάλως οί γονείς μας ευεργετικοί- 
άλλά καί τούτων ή άρχή έκ τού Θεού 
Έκ τών τιμιωτάτων εΓνε ή πατρίς- 
άλλά καί ταύτην ό Θεός συνεστησεν 
'Αρχή τών όντων πάντων εΓνε ό Θεός. 
Θύοεν ύπήρχεν τών κτισμάτων άλλοτε 
καί ούτος πάντα ταύτα έτεχνούργησεν. 
Άν δ’ αίφνης παν ύπαρχον έξαφανισθή, 
δύναται πάλιν — τι τώ εΓν’ άδύ,ατον ; - 
άνατραπέντων άρδην γής καί ούρανοΰ, 
έκ νέου, νά ποίηση ταϋτα κρείττονα. 
Άν δε πρό πάντων δέν ύπήρχεν ό Θεός, 
ούδέν τών ύπαρχόντών θά ύφίστατο. 
Άν δέ ή ύπαρξις του αίφνης έληγε, 
τάπαν θα ήψανίζετ’ άνεπιστρεπτεί. 
Αύτός συνέχει καί προάγει άπαντα. 
Γής άληθοϋς σοφίας εΓνε ή πηγή, 
και τού δικαίου καί τών νόμων ή άρχή, 
καί ή θρησκεία έξ αύτού ή άληθής. 
Έάν ή άνθρωποτης πάλαι έκυπτεν 
ύπό τήν πλάνην καί ύπό τήν προληψιν. 
έλευθερούται δι' αύτού κατά μικρόν, 
καί Θά ύπαρξη χρόνος, ότε οι /.αοι 
πεφωτισμένοι, άδελψοί, όμοφρονες, 
θα εΓνε μία ποίμνη, είς δ' αυτός ποιμην. 
καί άπαντες θά ύώσι πανευδαίμονες- 
Έν τώ Θεώ καί ζώμεν καί κινούμεθα, 
καί όταν μετά |ίίον βραχυχρόνιον 
διαλυθή είς χώμα, χοϋς τό σώμα μας, 
θα άναδραμη πρός αύτόν τό πνεύμα μας 
και έν αύτώ θά εύρη την άνάπαυσιν. 
Όπόταν ο' ή έσχάτη σάλπιξ άκουσυή, 
είς .τήν διαταγήν του, πάντες οί νεκροί 
θά άναστώσι, καί κριυέντες οι αύτοΰ 
καί άμοιβάς λαβόντες, όσοι άξιοι, 
πανευδαιμό/ως μετ’ αύτού αιώνιοι 
Θά συμόιώμεν καί θά συνδιάγωμεν. 
Θεός τών όντων πάντων τό άνώτατον 
καί τών τίμιων πάντων τιμιώτατον.

Γ αγωνοθέτης

Λαμπρά- χειροκροτείτε εύγε- άριστα- 
λαμπρά τήν πρότασίν του ύπεοτήριξε. 
«Θεό» τών όντων πάντων τό άνώτατον

Περιοδικόν · 

και είς τά χείλη ύπέρ μέλι γλυκασμόν. 
Άλλά πώς πράγμα έρωτώ πασίδηλον; 
Πατρίς θά εΐπη χρήμα τό θειότατον, 
τό ύπέρ πάντα τίμιον καί προσφιλές. 
Καί δίκαιον καί πρέπον εΓνε, ω πατρίς, 
παν γνήσιόν σου τέκνον καί ειλικρινές 
ύπέρ τού άγαθού σου νά έργάξηται. 
πρός ύπεράσπισίν σου νά άγωνίζηται, 
νά μή προκρίνη άλλο άγαθόν πρό σοϋ 
καί ύπέρ σοϋ Θυσία νά προσφέρηται. 
Πατρίς jiov, πράγμα Θείον, όνομα γλυκύ. 
εΓν’ ή Ελλάς καί πάσα γή Ελληνική. 
Πατρίς μου, είς τό ιερόν ομνύω ονομάσου, 

μέχρις έσχάτης μου πνοής 
καί μέ Θυσίαν τής ζωής 
νά είμαι στήριγμά σου.

Μικρός άκόμ/| μαθητής, όπόταν γείνω νέος, 
τά όπλα σου Θά ένδυθώ, 
καί όταν ύπό σοϋ κ/.ηθώ, 
Θ' άγωνισθώ γενναίως.

'Ελεύθεροι ολ' οί λαοί είς τήν Ευρώπην »ήτε, 
καί μόνον, τί φρικτόν κακόν, 
τό έθνος τό Ελληνικόν 
ακόμη τυραννεΐται.

Οί δοϋλοι χθές μ’ ήμας, αύτοί έλεύΰερ', ήνω- 
καί ο χαρίσας είς τήν γήν | μένοι. 
έλευΘερίας χαραυγήν 
άκσμη δούλος μένει !

τίέ δύναμις τού ουρανού, πηγή ελευθερίας, 
δός, Πάτερ, χεϊρα άρωγόν 
να άποσεισωμεν »υγόν 
μακραίωνος οουλείας.

It αγωνοθέτης.

Λαμπρά, χειροκροτείτε- εύγε- άριστα. 
Τό δέ καλόν του άσμα, παΐδες, ψάλατε.

1’ αγωνοθέτης.

(ανοίγει το όε.ίείον).

« Θεός, ιδού τό άκρον αγαθόν ήμών ».
Καί ό προτείνας κ.τ.λ.

<·» άγωνεστής

Θεός, ιδού τό άκρον άγαθόν ήμών. 
Θεός, είς τούτο τό αίγλήεν όνομα 
δικαιοσύνη, άγαΘότης, δύναμις, 
σοφία, συνενούνται έν άκρότητι. 
Παν τό ύπαρχον είς αυτόν τήν θπαρξιν 

! οφείλει, ούτος δ' εΓνε ό πρό πόντων ών. 
Παν ό,τι ζή είς τούτον τήν »ωήν αυτου 

I Οφείλει, ούτος δ’ εΓνε ό πρό πάντων ζών. 
Πάν ό,τι δύνατ' είς αύτόν τήν δύναμιν 

. Οφείλει, ούτος δ’ εΓνε παντοδύναμος. 
Β ίίάν άγαθόν δ' έν γένει -εΓνε έξ αύτού, 
Ε καί ούτος μόνος εΓνε ό πανάρθος.

άλλά καί 
Τας ώ· 
άλλά
ΕΓνε

συνεστησεν
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καί τών τίμιων πάντων τιμιώτατον.» 
Τούς δύο τούτους στίχους. πάϊδεσ, φάλατε.

-Α αγωνοθέτης

Λοιπόν έπερατώθη ήδη ό άγων. 
Εννέα έν συνόλμ ήγωνίσθησαν. 
Ό εις τά ζώα προ παντός έπήνεσεν· 
ό δεύτερος έτάχθη ύπέρ τών φυτών 
τοΰ υδατοςό τρίτος έγκωμιαστής· 
ό τέταρτος προ πάντων έταζε τό φως· 
ό πέμπτος τον αέρα διεφήμισε· 
ό έκτος επαινετής έγεινε τής γής· 
ό έβδομος προ πάντων τάσσει τούς γονείς· 
ό όγδοος πατρίδας έγκωμιαστής, 
ό δ’ ένατος πρό πάντων τόν Θεόν ύμνεϊ. 
Άγωνοδίκαι πάϊδες, σείε ήκούσατε 
τούς λόγους πάντων τούτων καί λοιπόν καιρός 
/’ άποφανυήτε γνώμην τις ένίκησε ; 
εις τινα ούτος νά δοθή ό στέφανος ;

Οε κριτα'ι ήμια </>(·> r ΐι) 

Ό ύπέρ πάντα έζυμνήσας τόν Θεόν, 
τούτον νικώντα όμοφώνως κρίνομε/ 
καί είς αυτόν τό στέμμα γέρας δίδομε/.

Ό νικητής ζ,τρΰ τον πατρός του)

Είς σέ τό στέμμα, πάτερ μου φιλόστοργε, 
λαβών ιδού κομίζω, επειδή είς σέ 
οφείλω τήν ζωήν μου καί συντήρηοιν.

Ό πατήρ

"Αν είς έμέ οφείλεις, τέκνον, τήν ζωήν, 
άλλ' είς τούς διδασκάλους τήν καλήν ζωήν 

λοιπόν είςτούτους πρόσφερε τό οτέμμα σου.

Ό ΠιΏάσκαλος

I Ιοΰ ραίνεις ; συ δέν είπες ότι παν καλόν 
είς τον Θεόν οφείλει έκαστος ήμών ; 
ώς είς αύτόν άνήκον καί τό στέμμα σου, 
άς στεφάνωση τήν σεπτήν εικόνα του.

Ό νικητής ήέ/ρό τής Άγιας Τριάύοτ.)

ΓΙάν αγαθόν προέρχεται έκ Σοϋ,Ί ριάς’Αγία· 
Σύ πάντα χορηγείς ήμΤν 
είς Σέ όφει/.ομεν τιμήν- 
Σοί πρέπει ή Λατρεία.

1 ό στέμμα έκ τής κεφαλής ήμών περιαιροϋμεν 
καί τήν εικόνα σου α^τήν, 
1 ριάς Άγια, τήν σεπτήν 
πρεπόντως στεφανοΰμεν.

1 οΰ'Εένους μας ή κραταιά Σύ έσο προστασία, 
καί Σύ τών αδελφών ήμών 
άείποτ’ έοο κηδεμών 
ισχύς καί σωτηρία.

Γούς μασι/.εΐε, τούς άρχοντας, τόνκλήρόν μας 
καί είς τό παν ελληνικόν [όδήγει· 
απαλλαγήν έκ τών κακών 
καί εύκλειαν χορηγεί.

Έκ Σοϋ καί τής σχολής ήμών τό μέλλον έζαρ- 
|όοήύει ϊνα έζ αυτής [ταται
έζέλθουν άνδρες αρετής 
καί τών καλών έργάται.

Ναι," / φιστε, ες ούρανοΰ, εύλόγει τήν σχολήν 
τούς διδασκάλους, τούς γονείς, | μας, 
τούς φίλους μας, τούς συγγενείς 
καί_τόν διευθυντήν μας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΛΥΣΙΝ

■ -5. Λιά τήν Ιί τοΰ Έλλ. Σχ<»λεί<»\>.

ΙΙοϊον είνε τό κλάσμα τό όποιον έλλαττω- 
θέν κατά μονάιϊα γίνεται -4;

1 Τ. Λ’-α τήν Ι< .
Νά ίιαιρεθή αριθμός τις α είς ίύο μέρη 

τοιαϋτα ώστε νά ε’χωσι λόγον προ; άλληλα 
ον εχει δ μ πρό; τόν ν.

Ιίί. -Via τήν ■" τοΰ ΊΊλλ. Σχολείου.

Ιίόσα γραμμάρια καί πόσα ίραμιζ ζυγίζει εν 
φράγκον έκ χαλκού, έξ αργύρου ή έκ χρυσού ; 
Νά εύρεθη ή άξια μετάλλου τινός έκ τών τριών 
προηγουμένων ίιά τού βάρους αυτών.

16. Αιά τήν .V' τοΰ Γυμ.νασίου.

Τίς αριθμός αυξηθείς κατά τό τετράγωνόν 
του γίνεται 1722 ;

1 W. Αιά τήν .

Νά εύρεθώσιν οί Οροι τής συνεχούς άναλο- 
γίας ής οί ίύο πρώτοι έχουσιν άθροισμα 15 
και οί Ίύο τελευταίοι άθροισμα 13.

I». Αιά τήν Α’.
Δίίοται ορθός κώνος άκτϊνος Α καί ΰψους Γ 

ζητείται νά εύρεθώσιν οί όγκοι τής εγγε
γραμμένης καί τής περιγεγραμμένης εις αύτά 
σφαίρας. Σ Ε. Σγαηχ
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