
Ο ΜΑΘΗΤΗΣ:

ϊ) τίτλος- ό τού μαθητού είν' εύγενής και ύφαλός 
Μακάριος ό μαθητής ό άξιος και ό καλός !

Δέν είνε μόνον μαθητής· ό μαθητής σχολείων. 
Λυκείων, άκαδημιών και πανεπιστημίων 
Εις έργον παν κ' επάγγελμα καί τέχνην κ' έπιστήμην 
ΙΙας, δσον κ' άν ευδόκιμη, κ' άν πλείστην έχη φήμην. 
Και άν μακράν διατελή λαμπρός καθηγητής. 
Είνε καί μένει πάντοτε κυρίως μαθητής 
ΙΙας, δστις τι διδάσκεται και διδαχθείς μανθάνει. 
Τον μαθητου τό όνομα δικαίως δέν λαμβάνει -, 
Καί τίς είς τό επάγγελμα αύτού έπί τής Γης. 
Τίς. όσημέραι πλείονα νά διδαχθεί δέν έχει. 
"Αν μετά ζήλου τό άσκή. αγάπης καί στοργής. 
'Εάν συντόνως είς αυτό, διηνεκώς προσεχή: . . 
"Εκαστος άνθρωπος λοιπόν, κ'άν μέγας ιινε, κ' άν μικρός. 

Αν ύγιαίνη νοερώς, 
Και ϊνα ύγιαίνη.

"Αν θησαυρούς έπιθυμμ <ϊφθ·ιτου»· νά κερδαίνη. 
Και είνε κ" έστω πάντοτε καί κατά, βάθος μαθητής 
’Επιμελής, ϊν’ αληθούς σοφίας γίνιιτ' έγκρατής 

Μακάριος ό μαθητής ό άξιος καί ό καλής : 
Είν" ό σκοπός τού μαθητου καί εύγενής καί ύφαλός.

’Ο μαθητής ό αληθούς γλιχόμενος παιδείας. 
<)ΰ μόνοι· τήν διάνοιαν μορφώνει θαυμαστήν. 
Αλλά, επιμελούμενος όμον καί της καρδίας. 
'Εξευγενίζει κάλλιστα παιδεύων καί αύτήν 
Ιϊρός τούτο πλήν διδάσκαλοι χρηστοί προαπαιτοϋνται. 
Άλλά πρό πάντων οί γονείς αυτοί ύποχρεούνται. 
Μονομερής δ' άνάπτυξις πολλή τής διάνοιας 
Συχνά, παράγει τέρατα φρικτά τής Κοινωνίας . . 
Άλλά ποτέ μή καυχηθή κανείς έπι μαθήσει : 
Είν' δλως ανεξάντλητος ωκεανός αΐ γνώσεις 
Καί όσα. δσ’ άν δήποτε νά μάθεις κατορθώσεις, 
//ρός τό .Ι/ΐ|όεΤ, ώ άκθρωπε, ί/ μάάηοίς σοκ Ζ<;η.
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Εικότως είπε κάτοχος σοφίας βαΟυτάτης: 
«Γιχώσχω ί»·, δτι οΰάεν γινώσχω !» ό Σωκράτης.

***
Μηδέποτε πλήν άπαυδης και παύσης νά σπουδάζεις ! 
"Αν μηδαμώς έκ τών καλών σπουδών παραιτηθης. 
Και πρός· την έπί Γής ζωήν καθίστασ' εύμαθής 
Κ' έτι πρός Κόσμον κρείττονα σαυτόν προετοιμάζεις : 
Ιϊρός Κόσμον ύπέρ αϊσθησιν, ούδόλως ύλικόν. 
'Αλλά ύπεραιθέριον, άγνώς πνευματικόν 1 . .. .

Ό τίτλος, ώς καί. ό σκοπός τοΰ μαθητου είν’ εύγενής, 
Καί πάσα ή αξία του καί σημασία προφανής :

Ιίροορισμόν έχ' ύφηλόν
Νά [ΐάθη ό,τι άΛηθές, παν αγαθόν χαΐ παν κα.Ιόν, 
Μακάριος ό μαθητής δ ρε.Ιετων έπιρε.Ιως !
Είνε, νά ήκε μαθητής πρέπ«ι πάς άνθρωπος κα-ίός.

Φ. Α Οι... .

Α Γ I Ο IX Ο Ρ Ο Σ2
ΑΙ ΚΑΡ Ε A I

('Απόσπασμα έξ άνεκδότου περιηγήσεως)

περιηγούμενος τήν σεμνήν τοϋ Άθω- 
ζν ·^-^νος χερσόνησον είνε ήναγκασμένος προς 

έπιτέλεσιν διατυπώσεων τινων νά έπι- 
σκεφθή άμέσως κατά πρώτον τήν πρωτεύουσαν 
αύτοϋ, τάς δροσεράς καί παραδόξους Καρεάς.

Κ’ έγώ μόλις άποβάς εις τόν κεντρικόν λι
μένα της Χερσονήσου, τήν δασώδη Δάφνην, 
έμαθον ότι, ϊνα περιηγηθώ τάς διαφόρους τοϋ 
Όρους Μονάς, δέν ήρκει ότι έπέδειξα τό διαβα- 
τήριόν μου ε’.ς τον Τούρκον ύγειονομοσταθμάρχην, 
καλόγνωμον ’Αλβανόν, λαλοϋντα άριστα τήν 
’Ελληνικήν, έπρεπε νά πορευθώ πρώτον είς τήν 
Μεγάλη·/ Μέσην, τήν Ίεράν Διοικούσαν τοϋ Ά- 
θωνος Κοινότητα, υποβάλω τά σεβάσματά μου 
προς τούς αγίους Πατέρας, τούς αντιπροσώπους 
τών είκοσι Μονών, οΐτινες έδρεύουσιν έν Καρεαΐς 
καί δηλώσας τήν ταυτότητα μου έφοδιασθώ διά 
έσφραγισμένης συστατικής, ήτις χρησιμεύει ώς 
ιίσιτήριον εις τάς διαφόρους Μονάς.

Ωστε, ώς βλέπετε, ταξειδεύοντες είς Άγιον 
"Ορος εισθε υποχρεωμένος νά έμφανισθήτε εις δύο 
άρχάς.Ή μέν σάς δίδει την άδειαν νά έξέλθητε, 
ή δέ νά είσέλθητε.

***
Έμεσουράνει σχεδόν δ ήλιος, οτε ήμέραν τινά 

τοϋ Ιουλίου κατερχόμενος τήν ανατολικήν κλι
τόν τής Χερσονήσου τοϋ Άθωνος, πρός τό κέν
τρο·/, εύρέθην αίφνης, χωρίς καν νά τό φαντά

ζομαι, έν μέσω δροσεράς πολίχνης, ής αί οίζίαι 
παραδόξως μεγάλαι, ώς οικία·, πόλεως έν εύ- 
μαρεία ζώσης, προέκυπτον ή μία κατόπιν τής 
άλλης άπο τοϋ μέσου πυκνής φυτείας λεπτοκα- 
ρυών, η άπο δασείας συστάδος σεμνών κυπα- 
ρίσσων κ’ ενίοτε πορτοκαλεών. ώς έπαύλεις 
πλουσίων δεσποτών μέ τούς πύργους των καί μέ 
τούς θολούς των τούς βυζαντινούς καί μ.έ τήν 
στακτεράν έπιστέγασίν των έκ φαιών πλακών 
τοϋ βουνού.

Κατ’ άρχάς ένόμισα ότι μία μόνη τις ήν ή 
προκύψασα αίφνης άσκητική έπαυλις· πλήν διά 
τής έλικοειδούς άτραποϋ χωρών πρός τά κάτω 
όπισθεν πυκνού φράκτου κυπαρίσσων έμέτρησα 
δευτέραν και ακολούθως τρϊτην καί πάλιν άλλην 
καί μόλις τότε ένόησα ότι είχον ένώπιόν μου 
παράδοξον έν μέσω δάσους πόλιν.

Εί καί τό θέρος ήν έν τή άκμή αύτοϋ, έν 
τούτοις αί άκτΐνες τοϋ φλογερού ήλιου διά μέσου 
τών πυκνών κλάδων τών δένδρων,, έφ ’ ών άκόμη 
έπεκάθητο ή πρωινή δρόσος, άπέβαλον τή/ δύ- 
ναμίν των τήν καυστηράν κ’ ήσθανόμην εύά- 
ρεστον περί έμέ αύραν, εύωδιάζουσαν άπό τών 
μεθυστικών αρωμάτων τοϋ δάσους καί ποικιλ- 
λομένην διά τών γοργών τών θερινών πτηνών 
ασμάτων, άτινα πηδώντα μέχρι τών ήδέως κε- 
λαριζόντων ρυάκων εβρεχον τά πτερά των παί- 
ζοντα καί έχάνοντο είς τά σκοτεινά τών καστα-

μένη άστυνομική διάταξις τής Κοινότατος είς 
γλώσσαν έλληνικήν καί ρωσσικήν, κανονίζουσα 
τον έν τή κωμοπόλει βίον κατά τά τυπικά τών 
Μονών μετ’ αύστηρότητος.

Διά τοϋτο ΰσας ήμέρας έμεινα ούτε συναθροί
σεις είδον ε"ξω τοϋ καπηλειού καθημένων, ούτε 
άσματα ήκουσα — ε δά ! αύτό μάς έλ.ειπεν ! άλλ’ 
ούτε καπνίζοντά τινα είς τάς δδούς είδον.

— Μέσα εις τά μαγαζειά έπιτρέπεται ; ή- 
ρώτησα.

Ό κάπηλος έγέλασε μετά κρυφής πονηριάς. 
*** .

Η σύστασις τής κωμοπόλεως έχει τήν άρχήν 
της είς αρχαίους χρόνους φθάνοντας μέχρι σχε- 
δον τής πρώτης ένοικίσεως τής Χερσονήσου. 
Αφού δηλαδή διενεμήθη ή χώρα είς τά είκοσι 
μεγάλα Μοναστήρια, ών έκαστον έπροικίσθη 
διά χρυσοβούλων τών αύτοζρατόρων τοϋ Βυ
ζαντίου, οΐτινες παρεχώρησαν καί γενικώτερα 
άλλα προνόμια διοικήσεως , όπως εύκολώτε- 
ρον διεξάγονται αί ύποθέσεις τής Χερσονήσου, 
άπεφασίσθη νά σχηματισθή σκήτη τις, Πρω- 
τάτον καλουμένη, έν ή νά παραμένωσιν οί 
άντιπρόσωποι τών Ιερών Μονών καί συνεδριά- 
ζοντες τακτικώς καθ’ εκάστην νά λύωσι τάς 
άναφυομένας διαφοράς καί φοοντίζωσι περί τής 
τάξεως καί άσφαλείας τοϋ τόπου. ’Επειδή διά 
τοϋ χρόνου αί ύποθέσεις έπληθύνοντο καί πολλάκις 
δ εις αντιπρόσωπος τής Μονής συνέβαινε νά πα- 
ρακολουθήται καί παρ'άλλων μοναχών καί ύπη- 
οετών ήναγκάσθη έκαστη μονή νά κτίση παρά τό 
ΙΙρωτάτον ίδιον οίκον, κατά τό μάλλον καί 
ήττον εύρύχωρον, άναλόγως τών περισσευμάτων 
καί τής οικονομικής καταστάσεως έκάστης.

Καί οΰτω λοιπόν περί τό ΓΙρωτάτον έζτί- 
σθησαν αί είκοσι άσκητικαί έπαύλεις μέ δάση 
καί κήπους καί νερά, καί ναΐσκους, αϊτινες Κο
νάκια έκλ.ήθησαν, ών ν.ί έποπτεϊαι καί περιποι
ήσεις άνετέθησαν είς τούς Κονακτοήδες, φιλο- 
πόνους καί ρωμαλέους μοναχούς, προωρισμένους 
νά ύπηρετώσι τόν κατά καιρόν άντιπρόσωπον 
καί τούς έπισκεπτομένους αύτόν ξένους.

Άλλά ή ζατάστασις δέν έμεινε·/ έως έδώ. 
Βλέπετε είς τά πράγματα τών μοναχών έπέρ- 
χονται μεταβολαί, ώς είς τά πράγματα τοϋ 
κόσμου, καί μεταβολαί ριζικά·, ένίοτε άπομακρυ- 
νόμεναι τοϋ σκοπού έν τή τύρβη τοϋ βίου.

'Επειδή πολλάκις άνεφύοντο πολύπλοκοι ύπο- 
θέσεις καί ήτο άνάγκη έπί ήμέρας νά παραμέ- 
νωσιν έν τώ Πρωτάτω πολλοί μοναχοί καί κο
σμικοί— διότι μέ τόν καιρόν ήρχισαν οί μοναχοί 
νά έχουν ύποθέσεις καί μέ κοσμικούς — έχρειά- 
σθησαν δωμάτια πρός ϋπνον καί φαγητόν πρός 
τροφήν. Καί ιδού πλησίον πρό έκάστου κονακίου 
άνηγέρθησαν κελλία εμπόρων καί έργαστήρια, 
άτινα ένοικιάζοντες ή μοναχοί ή κοσμικοί διαμέ-

νεών φύλλα. Μετ' ολίγον άκόμη αί έπαύλεις 
εκείνα·. συνεπυκνώθησαν, τά δάση τών κυπαρίσ
σων καί τών λεπτοκαρυών μετεβλήθησαν είς μι
κρούς κήπους λαχανικών καί άνυπόπτως εύρέθην 
έν μέσω λιθοστρώτων οδών σωστής ορεινής πο
λίχνης.

—Είνε ή Καριές, μοί ειπεν δ άγωγιάτης. ον 
είχον παραλάβει έκ τής Δάφνης.

Αί Καρεαί, ή Καρυαί, εινε ή πρωτεύουσα, τοϋ 
Αγίου "Ορους, ή ζαθέδρα τής προνομιούχου καί 
πρωτοτύπου Διοικήσεως τής Ίεράς Χερσονήσου, 
ένθα οί είκοσι·/ άντιπρόσωποι τών είκοσι σεβα
σμίων Μονών λύουσι τάς άναφυομένας μεταξύ 
των διαφοράς καί φροντίζουσι περί τής τάξεως 
τής ίεράς χώρας, ‘χωρίς νά δίδωσι καί τόσην ση
μασίαν διά τήν τουρκικήν σημαίαν, ήτις ήμέραν 
καί νύκτα αερίζεται έπί τίνος οικίας, ένθα κατά 
τύπους παραμένει δ Καϊμακάμης τής τουρκικής 
έξουσίας.

Άφήσας τόν ήμίονον καί τόν αγωγιάτην μετ’ 
εύφροσύνης ήρχισα τήν έπιθεώρησιν τής κωμο- 
πόλεως διά τών λιθοστρώτων δδών έξετάζων έν 
πρός έν τά διάφορα μαγαζεϊα καί μαγειρεία καί 
έργαστήρια, κινών τήν περιέργειαν τών μοναχών 
καί τών κοσμικών, οΐτινες έν τή κωμοπόλει μετέρ
χονται διάφορα έπαγγέλματα παντοπωλών καί 
τεχνιτών λίαν προσοδοφόρα, έπειδή άντιπροσω- 
πεύουσιν ούτοι τήν έμποριζήν κίνησιν πόλεως έξ 
είκοσι χιλιάδων κατοίκων τούλάχιστον, διότι 
τόσοι εινε οί κάτοικοι τών διαφόρων μονών καί 
άσκητών τοϋ Αγίου Όρους, οΐτινες πάντες έκ 
τής μικρζς κωμοπόλεως τών Καρεών Οά προ- 
μηθευθώσι τά πρός τό ζήν ποικίλα καί πολυώ
νυμα επιτήδεια.

Μετά ένα σύντομον γύρο·/ διέκρινα ταπεινόν 
τι μαγαζεϊον, είδος καπηλειού μάλλον ή καφε
νείου, καί κουρασμένος έκ τής δδοιπορείας έκτύ- 
πησα ε’.ς τήν θύραν διατάξας νά μοί φέρωσι 
κάθισμα καί καφέ·/ κατά τήν συνήθειαν τών 
πόλεων.

Δύο τρεις μοναχοί καθήμενοι έντός μέ περι- 
ειργάζοντο λεπτομερώς, δ δέ διευθύνω·/ τό άνά- 
μικτον έκεΐνο μαγαζεϊον, κοσμικός έκ Μακεδονίας, 
προβάς είς τήν θύραν μέ προσκαλεΐ νά είσέλθω.

Ή άτμοσφαϊρα μέσα ήτο πνιγηρά. Ή έσω- 
τερική σανιδέίνος έπίπλωσις μοί έφαίνετο καί 
μακρόθεν θερμή καί φλέγουσα.

Έξω τούναντίον δ ήλιος καλυπτόμενος ύπό 
θαλερών δένδρων έπέτρεπε νά σχηματίζηται 
δροσερά σκιά, τά μάλα εύφρόσυνος έ/ ήμέραις 
θέρους.

Ό κκπηλος ίδών με διστάζοντα.
— Δεν έπιτρέπεται έξω, μοί λέγει, νά πίνουν 

ποτά καί καφέ.
Τωόντι έκεΐ πλησίον, έπειδή είνε τό κεντρικώ- 

τερον μέρος, έκρέματο έπί πίνακος τοιχοκολλη-
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νουσιν έν χύτοϊς, μετερχόμενοι τόν έμπορον, τόν 
παντοπώλην, τόν ξενοδόχο·/, τόν έπζγγελματίαν.

Καί ούτω περί τήν άρχαίαν σκήτην τού 
Πρωτάτου μέ τούς κίτρινους τοίχους του καί 
τούς φαιούς του Ού/.ους, άνέκυψεν έν τώ μέσω 
τού δροσερού έκείνου δάσους τών κυπαρίσσων καί 
καστχνεών ή οροσεοά κωμόπολις τών «χρεών 
μέ τά ώραΐχ καί ύψηλά. κονάκια της, μέ τά 
κρύα νερά της καί τήν δροσιάν έν Οέρει τήν 
άμύΟητον, μέ τά νόστιμα. εκείνα λεπτοζχρυα καί 
τούς ευώδεις μαύρους οίνους της, πλήν μέ μίαν 
μόνην κατήφειαν ότι είς τάς ύψηλάς όροφάς χύ
της καί τά έρημα παράθυρα ούδέποτε Οά συν
αντήσεις γυνχικείαν μορφήν, τ-ήν καλλονήν τού 
οίκου καί το στόλισμα. Διότι αί Καρεαί μέ όλας 
αύτάς τάς φΟονητάς καλλονάς της είνε καλο- 
γηριζή κώμη. Ωραία κόρη, πλήν φευ ! μέ 
μαύρον κουκούλιον καλύπτουσζ τήν μαγευτι
κήν καλλονήν της Καί είς τόν ξένον τόν συνη
θισμένο·/ έν τώ γυναικείο» τών πόλεων τού κόσμου 
άλαλχγμώ πχρέχουσι πένθιμο/ έντύπωσιν κατ' 
άοχάς οί φιλάργυροι οφθαλμοί τών έμπορων 
μονάχοι·/ καί αί κατηφεϊς μορφαί των έπαγ- 
γελμζτιων ραπτών καί ύποδηματοποιών καί τά 
-χλωμά. πρόσωπα τών εφήβων ύπηρετών, οΐτινες 
ύπό τά τραχέα σαγζκια πιέζουσι άθλιοι: τάς 
σάρκας των, σκληραγωγούμε νοι πρός τήν μέλ- 
λουσαν μοναχικήν ζωήν των.

Σέ Βλ.έπουσι τόν ξένον καί φχνταζόμενοι ότι 
έρχεσαι έκ τού κόσμου καί τού άλαλητού τής 
ζωής κρυφά άναστενάζουσιν οί μονήρεις έμποροι 
καί λαίμαργοι μαγαζάτορες.

Έν τούτοις κατά τά τελευταία έτη ήρχισε 
ν' άποβαλη όλίγον τού πένθους της ή χλωμή 
πρωτεύουσα τού Αγίου “Ορους, άποκτωσα μι
κρόν κατά μικρόν κοσμικωτέραν δψιν, ιδίως άο' 
οτου οί Ι’ώσσοι. κζτακτήσαντες τήν'Ιεράν Μονήν 
τού ’Αγίου Παντελεήμονος μετέβαλον ταύτην 
είς πρακτορείου συγκοινωνίας τού Άθοινο; πρός 
τήν αχανή ρωσσιζήναύτοκρα:ορίαν.

11 άρχαία οιάταςις ή παρέχουσα τήν άδειαν 
ίορύσεως έν Καρεαΐς ταπεινών μαγαζείων καί 
ξενώνων πρός παρηγοριάν τών διαμενόντων διά 
τάς υποθέσεις των μοναχών, άναγραφεϊσα με
ταξύ ζλλων διατάξεων είς τήν ιστορικήν τού 
'ΆΟωνος μεμβρζναν τί>ι· τράγοι·. ώς έκ δέρμα- 
τος τράγου κατεσκευασμένην, περιέστη είς άχρη- 
στίαν. κα.τατεθεισα τις ο’δεν είς ποιας βιβλιο
θήκης τά νοτισμένα σκότη· κ' αίφνης ιδού ϊδρύ- 
θησα.ν πλουσιώτατα έδωόιμοπωλεΐα. πωλουντα 
τά όρεκτικώτερα ρωσσικά παστζ,τά πλέον σπυ
ρωτά χαβιζριζ, τά όποια άμφιβζλλω ζν έγεύ- 
θησζν ποτέ αί τρυφηλαί Άθήναι. καί τά μεθυ
στικότερα ευρωπαϊκά ποτζ. έμπορικά πολυτελή 
μεταςωτών ύφασμάτων διαφόρων χρωμάτων καί 
πρός τούτοις καπηλεία σκοτεινά, έν οί: καθή-
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μενοι πολλάκις οί μοναχοί πίνουσι κατά μόνζς 
τήν μεθυστικήν μαστίχην καί οοκιμζζουσι τήν 
σατανικήν ρωσσιζήν βότκαν καί ζαπνίζουσιν έγ- 
γύς τής τοιχοκολλημένης άπαγορευτικής διατα- 
ξεως τής Κοινότ-ητος.

Διά τούτο δέν πρέπει νά μας φαίνεται πα
ράδοξον άν εσχάτως ό αύτόθι έφησυχάζων Ιωα
κείμ ό I". ζωηρός παρέστησε πρός τούς σεβα
σμίους άντιπροσώπους τό κτοπον καί άκατχνόη- 
τον τής ύπάρξεως καπηλειών έν τή παναρχαία 
ταύτη Σζήτη είς μεγάλην προσβολήν του σεμνού 
τρ«μου, όστις είνε πλήρης, ώς είπομεν, αύστηρών 
διατάξεων καί πύρινων άφορισμών. Οί λαίμαρ
γοι κοσμικοί πζρεισζχθέντες έν τη ερημική σκήτη 
δέν ήδύναντο νά ένεργήσωσιν άλλως ή ιός ούρά 
τού διαβόλου. Είνε τό μόνον τρωτόν σημείο·/ τή: 
σεμνής κωμοπόλεως, ήτις πλήν τούτου άφίνει 
άριστα: εντυπώσεις μονήρους εύδζίμονος βίου εί: 
τόν ξένον, όστις φεύγω·/ έκ τής τύρβης τού κό
σμου φαιδρός προσατενίζει τάς γαλήνιους μορφάς 
τών εργαζομένων μοναχών είς έκπλήρωσιν παν- 
τοίων άναγκών τού βίου, άφού είς τάς ημέρα: 
μας ήτο πεπρωμένου καί τής Μοναδικής πολι
τείας νά αυζήσωσιν αί κκθημεριναί άνζγκαι.

***.'.
Το παμποίκιλον τοαροί, η σύνηθες είς τά: 

τουρκικάς πόλεις, άπλούται ζ'έδώ λιθόστρωτο·/ 
καί καμπύλον. μικρόν μέν καί εύκολογύριστον. 
πλήν μέ τήν δέουσαν καλαισθησίαν του καί τήν 
ζαθζρώς εμπορικήν κερδοσκοπίαν του.

Αί προθήκαι τών μαγαζείων γέμουσι ποικί 
λων ειδών, άπο τών συνήθων τής χρήσεω: άντι- 
ζειμένων μέχρι τών μικρών έκείνων καί ζοριστώ·/ 
κομψοτεχνημάτων καί ά.Ουρμάτων, ών πάλιν τά 
μάλλον ώρισμένου σκοπού ε'νε τά κομβολόγια.

Καί τί κομβολόγια !
Αληθώς οί εύλογημένοι μοναχοί, τό είδος 

τούτο τού έλληνικωτάτου αθύρματος ανέπτυξαν 
τελειότατα καί ήγαγον είς λεπτοτάτην καί δαι 
δαλώδη βιομηχανίαν. Είνε άναρίθμητα καί πε 
ριεργότατα τά διάφορα αύτού είδη άπό τού κοι 
νοτάτου διά θαλασσίων οστράκων καί ζλλων 
οστρακοειδών σπόρων γήινου φυτού αύξζνοντος. 
ώς ό άρζβόσιτος. μέχρι τού πολυτίμου κεχριμπκ- 
ρεΊ'ίου, τού όποιου τού: κίτρινους ώς κρόκος 
αυγού κόκκους μετά χάριτος παίζουσιν αί πλα 
δαραί τών μετζξοφόρων προηγουμένων χεΐρες- 
δειλως έςερχόμεναι έκ τών μακρών χειριδών αύ- 
των. Καί τί ποικιλία είς τάς χάνδρας καί τόν 
σχηματισμό/ καί τά χρώματα καί τί πα- 
χουλαί φούντες.

Ιίλήν κ’ εδώ έλυπήθημεν κατά τι. Άφού 
εϊδομεν τους χαλκοτύπους, τούς κα τασκευζζον- 
τας τάς ώραίας έκείνζ: χύτρας καί τάς κομ
ψής λεζζνζς καί ύδροχόας. άφού έπεσκέφθημ;·/ 
τούς άλλους τού ορειχάλκου έργάτζς. τούς πω-

καί χαρακτικής, σταυρούς έξ οστρέων, σταυρούς 
άλλους σκαλιστούς έπί σεντεφίων καί κομβολόγια 
μέ μαύρους έκ γιούζσουρι κόκκους πολυθζύμαστα. 
«αϊτό περίεργον ό I Ιαπα-Ιωζσαφ έχει πλούσια·/ 
ξ'κΟεσιν καί γυναικείων πρός τούτοι: κοσμημάτων, 
πάντων λεπτότατα έξειργασμένων έκ σεντεφίου, 
ένωτίων είς σχήμα άετών καί άετιδέων, περιδέ
ραιων έξ ζλύσεως σταυρών, ζαί βραχιονίων παλ- 
λεύκων φερόντων γλυφάς ρόδων καί κλώνων καί 
πτηνών.

Εϊπομεν. Ό μοναχικός βίος παρήλλαξε καί 
αύτό: μαζί μέ τόσα άλλα, ζτινα Οά ήσαν βε
βαίως άγνώριστα νύν είς τούς ζήσαντας πρό αι
ώνων. Ό άναγνούς έν τοΐς συναςαρίοις τών όσιων 
περί ζπλών πλήν ώρζίων έργοχείρων ζαί περί 
πωλήσεως αύτών χριστιανικώς όπως-όπως. άντί 
άρτου, Οά πζραξενευΟή σήμερον, όταν εύρεΟή 
ενώπιον τής άήΟους αύτής πολυτελείας ζαί τών 
άηΟεστέρων παζαρίων, μοναχού φέροντος άκονι- 
σμένην τήν γλώσσαν διά τόν πκράι· καί κοσμι
κού ύποβαλλομ-νου είς καλογηριζήν άσκησιν διά 
το/ παρζν.

Καί τωόντι παρετηρησζ κάποιαν ακρίβεια··, 
έν τή έμπορική τής λέξεως σημασία. Ιδίως 
όμως είς τού: κοσμικούς έμπορους, τούς μετα- 
πρζ.τας καί καπήλους. τούς δύο τι.ιόντι άδελφούς 
άκριβούς.

— Διά τούτο στερούμεΟα τον κόσμον,μοί άπήν- 
τησε παντοπώλης, άφ’ ού ήγόρασα σημειωματά
ριο·/ άντί δραχμής, όπερ έν Θεσσαλονίκη τιμζται 
άντί δεζζλέπτου.

— “Αμ καί ή σαλάτα μέ τής τομάτες: τί 
λέγεις, λαμπρέ σύντροφέ μου είς τήν διά τών 
μαύρων έκείνων δασών περιήγησιν, πάτερ—Διο
νύσιε: II άναμνησίς μου σέ έρωτά. ΙΙώς σού 
έφζνη ή σαλάτα μέ τής τομάτες :

— Ναι, ήταν κομμάτι ξυνή, άπαντά γλυκά 
μειοιών ό Ιΐζτερ — Διονύσιος, δεικνύων έπιχα- 
ρίτως τά κατάλευκα όδόντια.

— Αλήθεια! Ήταν κομμάτι ξυν η !
V ‘

'Εάν δέν ε"χ·ης γνωρίμους Οά κακοπεράσ-ης 
ολίγον είς τάς Καρεάς άπό ύπνον καί άπό τρο
φήν. Καί όμως καί τά δύο χρειάζονται καθ' 
ύπερβολήν είς τήν μονήρη πρωτεύουσαν τού ' Α
Οωνος. ΊΙ δροσερά ατμόσφαιρα, ή θέα τών πέριξ 
δασών, καί τών οειλώς προκυπτουσών διά τών 
σκιεοών δένδρων έπαύλ-ων καί μζλιστα. τό δι
αυγές καί ψυχρόν ύδωρ, ζν πρό πάντων ζντληΟή 
έζ τής περιζητήτου πηγής τού Δοχειαρινού κο- 
να.κίου, όπερ. λέγεις, έχει έντός πζγον, προκζλεϊ 
τήν όρεξιν είς τόν ύπέρτατον βαθμόν. Καί δέν 
εύρίσκεις νά φάγ·η: ή μόνον τράγον νόστιμο·/ μεν 
πλήν δυσκολοεύρετον καί κακομαγείρευτον. Τήν 
νύκτα πζλιν ! "Ω πόσον γρήγορα νυζτώνει εις 
τόν ΆΟωνα ! Μόλις έ’δυσεν ό ήλιος καί ή κω-

λούντας τά ώραϊζ θυμιατήρια καί κηροπήγια 
καί μανουάλια. καί τούς άρχαιοπρεπεϊς βυζαντι
νούς πολυελαίους, καί άφού εϊδομεν τούς φιλόπο
νους ύποοηματοποιούς καί ράπτας καί τούς τοι- 
ούτους, είς μζτην άνεζητήσαμεν τά άφελή πλην 
εύμορφα έκ-ΐνα εργόχειρα τών πάλαι άσκητών 
τής Άγιας Άννης καί τών Καυσοκαλυβίων.

Τά μχγαζεΐα τού είδους τούτου ένόθευσαν τό 
άγνον έμπόρευμα των.

Δέν βλέπεις πλέον τά γλυπτικά όιραΐα εκείνα 
τών άσκητών έργα, τάς σφραγίδας κ’ εκείνους 
τούς μαύρους άπο εύμορφον Λκίκι σταυρούς, οϊ- 
τινες μετά τόσου μόχθου έσκαλίζοντο έν νηστεία 
καί άγρυπνίζ ύπό εύλαβών άσκητών. φυλακτά 
τών ■/ ριστιανοπαίδων τής Ανατολής. Ούοέ έκεί- 
νους τούς ξυλίνους πζλιν σταυρούς, τούς φέρον
τας είς τάς μικροκαμωμένας έκείνας γλυφάς των 
τάς πού.υπλοκωτέρας παραστάσεις τής αγιογρα
φίας μζς έν υπομονή όντως άσκητική, άλλ' 
ούδέ τά ώραίζ έκείνζ κοχλιάρια, ών ή λαβή 
παρίστανεν εύλογούσαν ίερέως χείρζ, ούδέ τέλος 
τάς χάρτινους εικόνας τών Μονών, αϊτινες τόσον 
σεμναί, τόσον τέλεια παρίστανται είς τήν φαντα
σίαν μου άπό τών παιδικών άκόμη χρόνων, ότε 
τόσον ηύφραινόμ.ην νά. βλέπω την Λαύραν παρα
δείγματος χάριν μέ τους πολυδαιδάλους πύργους 
της καί τούς κομψούς Οόλους καί τούς μοναχούς 
της έν τώ προαυλίω τού καθολικού λιτανεύοντας 
μετά τής εϊκόνος τής Ηεομήτορος.

Έλειψζν σήμερον τά εύωδιάζοντα ζπλότητα 
εκείνα άγιορειτικά έργόχειρζ. Τά δέ σύγχρονα 
κομψοπωλεϊζ των Κζρεων, βρίΟουσι ρωσσικων 
ιός έπί τό πλειστον έργοχείρων. ζτινζ σωρού: 
αποστέλλει μία ολόκληρος αύτοκρατορία. κατζ- 
κλύσασα. τήν Ανατολήν, πρό τής εύΟηνίας των 
όποιων δέν ήδύνατο νά συναγωνιστή ή χειροτε
χνία των ’Ελλήνων άσκητών τού ΑΟωνος, οϊτινες 
σήμερον τωόντι πένονται. Τά έ/αφρά <·ιζ γγ.^τ·.ι·Λ 
Λζγ'/.ιχζι.τ. ττ,ς Μόσχα: μέ τά κόκκινα καί κί
τρινα χρώματά των καί αί χρυσαΐ καί ζωηρού 
χρωματισμού ρωσσικαί εικόνες καί αί άλλαι έκ 
σμζλτου πολυποίκιλοι, πληρούσιν όλας τάς Οήκας 
των έμπορικών καί μόνον ό ΙΙαπα-Ίωάσαφ. ό 
.Χουτόπουλος τού Άγιου Όρους, δίς τό ε"το: 
ταξειδεύων είς ’Ιεροσόλυμα καί Κωνσταντινού- 
πολιν ήξεύρει νζ πολεμή δεξιώς τό ρωσσικόν ερ
γόχειρο·/. κομίζω·/ εκλεκτά κομψοτεχνήματα έξ 
ύστρέων καί λίθων τής Ερυθρά: θαλασσής καί 
τών άγιων Τόπων καί ακόμη άπο των Τζαμιών 
τής Κωνσταντινουπόλεως Χοντζάδικα κομβολό
για. Τό καταστημα του έν τω κέντρω τών Κα- 
ρεών τριώροφο·/ καινουργές οικοδόμημα (ϊθ.000 
φράγκων, περιέχον είς τό άνω πάτωμά καί χρυ- 
σολζμπές πζρεκκλήσιον, προβάλλει κζτω τάς 
προθήκ.χς του πλουσιωτάτας είς εύμορφα άγιο- 
γραφικά. ποικίλματα τορευτικής καί γλυπτικής
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μόποΜς έρημοϋται, τά έργαστήοια κλήίυν, οί 
μοναχοί κλείονται, αί λιθόστρωτοι δδοί έρημοϋν- 
ται πάραυτα καί έρημος ή σελήνη φωτίζει τούς 
σκιερού; τών Κονακίων τοίχους καί τά κεκλει- 
σμένα παράθυρα αύτών. Εινε ή μόνη διάταξις 
τοϋ τράγον, ήτις εφαρμόζεται οπωσδήποτε. Μετά 
τήν ούσιν τοϋ ήλιου ούδείς επιτρέπεται νά περι- 
φέρηται είς τούς δρόμους, ούδέ μαγαζεΐον επιτρέ
πεται νά μένη ανοικτόν. Νυστάζεις δέν νυστά
ζεις λοιπόν, είσαι υποχρεωμένος νά κοιμηθή;. 
ΙΙλήν, ώς εΐπομεν, κακώς θά κοιμηθής, έάν δέν 
έχης φίλον καί γνώριμον. Θά σοί παραχωρή
σουν οπωσδήποτε είς κανέν κονάκιον κλίνην, 
άλλά κακήν καί ψυχρήν. Καί άν λησμονήσουν 
νά σοί είπουν περί τοϋ παραθύρου οτι πρέπει νά 
τό κλείσης, έστω καί έν καυστικό» Ίουλίω, διότι 
τό νυκτερινόν άγιάζι τών καστανεών εινε βλαβε- 
ρώτατον καί δηλητηριωδέστατον, κινδυνεύεις νά 
έγερθής μέ ήμίσειαν πλάτην, άν είσαι ολίγον 
ποιητικός καί σοϋ άρέση όπωςδήποτε έν νυκτί ή 
θέα δασών ερήμων ή δ θρηνώδη; κρωγμός τών 
νυκτόβιων όρνέων II άβραμιαία φιλοξενία τών 
Αγιορειτών πατέρων ή περίπυστος καί φημιζό
μενη εϊς πλούτον τραπέζη; καί κλίνης άρχεται 
άπο τών 'Ιερών Μονών μόνον. Ή πρωτεύουσα των 
ή τρυφερά δέν απέκτησε φαίνεται τό άγιον 
τοϋτο δώρον, οπερ θά ίδωμεν πλουσιοπάροχου έν 
ταΐς Μοναϊς.

Ώ καλέ μου Πάτερ-Διονύσιε ! ΓΙώ; πάλιν σ’ 
ενθυμούμαι. Καί πόσον μετανοώ διότι εκείνην 
τήν πρωίαν έξ αιτίας μου ήγέρθης μέ ήμίσειαν 
πλάτην, άν καί έγνώριζες τήν δολοφόνον τών 
καστανεών δρόσον, ήτις νομίζει: πώς σέ δροσίζει 
καί όμως ή δολερά σέ φονεύει.

***
Ό θέλων νά έντρυφήση είς ποικίλων μορφών 

συναντήσεις καλά θά κάμη νά παραμείνη είς 
τάς Καρεάς έν σάββατον. Γίνεται τακτικώς πα
ζάρι καί πληροϋται θορύβου τότε ή ήσυχος κω- 
μόπολις. Αί οδοί της, αί όποϊαι άλλοτε διασχί
ζονται μόνον ύπό τών σοβαρών αντιπροσώπων, 

οΐτινες μέ τόσον όγκον άπό τών Κονακίων μετα- 
βαίνουσι καθ' έκαστην είς τό ΙΙρωτάτον διά τήν 
συνεδριάσω, τότε, τό σαββατον, πληροΰντα.ι αυ
τόχρημα τοϋ διφυούς κόσμου τοϋ "Λθωνος. Μο
ναχών, άφ' όλων τών μονών καί σκήτεων καί 
κελλίων κατερχομένων, καί κοσμικών, χωρικών 
τής Μακεδονίας καί τών Μαδεμοχωρίων ιδίως, 
οΐτινες φέρουσιν είς πώλησιν ποικίλα πράγματα, 
τροφάς καί εργόχειρα. Οί μέν μοναχοί σκούφου; 
λευκούς καί μαύρου; καί πρόστυχα κοχλιάρια, 
οί δέ χωρικοί τυρούς καί ώά κατά κόφας. Διότι 
τό αύγόν. τό τόσον κοινόν είς τά ελληνικά μονα
στήρια ελλείπει άπό τοϋ "Λθωνος,διά τόν άπλού- 
στατον λόγον οτι ελλείπει αύτόθι πάσα κόττα καί 
πάνθήλυ. Τήν ημέραν αύτήν δ μή κρεοφαγών 
άσκητής θά διάσχιση λόφους καί βουνά καί 
δάση, ϊνα έλθών είς Καρεά; πωλήση τού; σκού
φου; τής έβδομάδος του καί προμηθευθή τα ώά 
του, δι' ών θ' ζρτύση τό λιτόν γεύμα του τήν 
έορτάσιμον τής Κυριακής ημέραν.

— Εύλόγησον !
— Ο Κύριος I
Ακούεις όλην εκείνην τήν ημέραν. Καί βλέ

πεις νά περιφέρωνται είς τό ζωηρόν τότε τσαρ- 
σίον χλωμαί μορφαί καί άκτένιστοι γενειάδες 
άσκητών, συναντώμεναι πρό; τάς πονηρά; τών 
κελλιωτών όψεις καί τά ήλιοκαυμένα πρόσωπα 
τών Μαδεμοχωριτών, έως ού κτυπήσωσι τά σή
μαντρα τοϋ ΙΙρωτάτου, οτε. κλίναντος όπισθεν 
τοϋ ήλιου, ή έξαπλουμένη σκιά διαλύει τό πολυ- 
ζσχολον παζάρι, άποστέλλουσα τούς ξένου; μο
νάχου; μέ τά δισάκκια εί; τά; καλύβας των καί 
τά ορεσίβια πτηνά είς τάς φωλιάς των. 'Επέρ
χεται ήνύξ. Ή κωμόπολις κοιμάται. Καί μόνον 
ή τριγωνική τοϋ "Λθωνος κορυφή ώς φαλακρά 
προβάλλει κεφαλή όπισθεν τών γειτονικών 'λόφων, 
ύψηλοτέρα τών άλλων βουνών τής χερσονήσου, 
καί φέρουσα τήν νεφελώδη κουκκούλαν της ώ; 
ερημίτη; φρουρό; αγρυπνεί άνωθεν τόσων Μονιόν 
καί τόσων κελλίων.

Μ.

ΣΤΜΒΟΥΛΗ-ΙΣΟΤΗΣ

ΙΙάντοτε πράττε, ώς πρέπ’ είς ελεύθερον άνδρα νά πράττη
Και μεγαλείων ματαίων ενώπιον μή ταπεινού πώς '.
Ίσοι οί άνθρωποι, ίσοι, διπάτριδες είμεθα πάντες :
Μία ή πρόσκαιρος είνε πατρίς αϋτ’ ή Γη, έψ’ ής ζώμεν 
Ό ούρανός είν' ή άλλη, λαμπρά κ’ αΐωνία και ΐίτις 
Βλέμματα ρίπτοντας πόθου είς τ' άφθιτα δέχεται κάλλη 
ΓΙάντας εξίσου, πτωχούς και πλουσίους, μικρούς καί μεγάλους.

Φ. Α. Οι..

Οίκονόμει, μή σπατάλα ! φείδου χρήματος και χρόνου ! 
Εργασίας πλήν μή ψείδου καί συντόνου κόπου μόνου! 

Τ' άριστα άν προϊόντα ην' έξοχου εύψυίας 
Χρήσιμ' αγαθά πλήν πόσα έργ' απλής ψιλοπονίας ! ... 
Μ ή έκ τοϋ Κόσμον προσδοκάς πολλήν ευγνωμοσύνην, 
Μάλλον περίμενε συχνά δεινήν αγνωμοσύνην, 

I Ιικράς αχαριστίας. 
ΙΙαρά τής κοινωνίας!

"Λν, μή έλπίζων τό καλόν, τό λάβης αίφνιδίως. 
Χαίρεις, άγάλλεσαι πολύ κ’είσαι έπομένως ευτυχής. . . 
Λν τό προσμένης καί οίκτρώς σέ λείύιι, έγκαρδίως 

Λυπεϊσαι κ' είσαι δυστυχής.
**

Ναί ! κάν άς σέ παρηγορά πολύ καί ένθαρρύνη 
Είς τό άναξιοπαθεΐν ή τοϋ Χριστού όδύνη ....
Φεύ! παρ’ Λύτου αξιωθείς μεγίστης εύποιίας

Διά τής σωτηρίας 
'Από τής αμαρτίας, 

’< > Κόσμος Τόν ήξίωσε σταυρώσεως άθλιας! 
'Ανάγκη τήν καρδίαν σου μεγάλως νά εΰρύνης,

'Εχθρούς καί φίλους ν' αγαπάς, 
Ν<ί πάσχης καί νά σιωπάς, 

Νά δίδμς μέλι ίίδιστον καί άψινθον νά πίνας.
♦**

Λν ύπομένων καρτεράς, δεινάς περιπετείας 
ΙΙολύ επιτυχέστεροι’ Λ αντιμετωπίζεις 

ή ολως αφοπλίζεις....
'Ενώ οξύνεις καί δεινοϊς αύτάς απεναντίας, 

Έστερημένος ών αύτής 
Τής ποΛυτίμου αρετής.

©©
'(>λιγαρκής, ολιγαρκής προσπάθιισον νά ησαι 
Καί πρός τάς περιστάσεις σου συμφώνως νά κινήσαι.

Άρετάς παρά τών άλλων μή τοσούτον άπαιτής’
ΙΙαρά σοϋ αύτοϋ δέ μάλλον,

Καί έσο ποός σαυτόν έν νένει αύστηρότατος κριτής! 
Τό πνεύμα μάλλον στόλιζε τοϋ σώματος καί φρονεί, 
Καλλίστη πολυτέλεια δτ’ είν' ή γνώσις μόνη. 

μ©
Όπλίζου πρός τάς συμφοράς καί περιθωρακίζου 
Δι' άκρας γενναιότητας’ σωφρόνει καί άνδρίζου !

Δυσαρεστούσι, — πρόσεχε, μή περιαυτολογεί! — 
Τούς άλλους οί περί ήμών αύτών μεγάλοι λόγοι !

Ο©
Μ ή ευτυχίαν, μή ζητής άλλά. εύδαιμονίαν ! 
Εκείνην έχεις πρόσκαιρον καί ταύτην αΐωνία ν. 
II εύτυχία ήρτηται έκ τύχης καί έξ άλλων 

Εύδαιμονία έξ ήμών αύτών πηγάζει μάλλον. 
Τήν ευτυχίαν φέρουσι καλά τοϋ έξω Κόσμου 
Εύδαιμονίαν αγαθά μονώτατα έντός μου.
Η εύτυχία κούφη τις σκιά παρερχομένη· 

Άν τις θ' εύδαίμων καταστή εύδαίμων διαμένει.
Φίλιππος Οικονομιδης
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Ο ΔΕΚΑΙΙΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
[Συνέχεια ίδε τεύχος ζ. σελίδα 119.]

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΤΊ*

ΙΙλοίαοχος ό Ντϊκ Σάντ

^Ί^Ι·/ πρώτη έντύπωσι; τήν όποιαν ήσΟζν- 
ί^ΓνΙ^Οησζν ;· έπιβζτζι τού Πιλγχρίν ένεκα 
<β£^τή ς φοβερά; ταύτης καταστροφής ήτο 
πλήρης οίκτου ζ.αί φρίκης. Συνελογίζοντο μό
νον τον φρικώόη θάνατον τού πλοιάρχου Ιλ 
ζ.αί τών πέντε ναυτών. Ή τρομερά αύτη σκη,ή 
έξετελέσΟη προ τών οφθαλμών των χωρίς νά ου- 
νηΟώσι ζ.ζν νζ πρζξωσι τίποτε ύπέρ τής σωτη
ρίας των.Έζων άκόμη οί ναύται πληγωμένοι καί 
παλαίοντε; πρός τζ κύματα, άλλά τό ΙΙΓ/.γκρίν 
όέν ήόύνατο νά πλησιάσω, αύτούς ένεκα τού σάλου 
τον όποιον ήγειρεν ή φάλαινα συστρεφόμενη. Ο 
πλοίαρχος'Ίλ ζ.αί οί πέντε ναύται μετά τινα λεπτά 
κατεποντίσΟησαν.Ότχν ή ήυ.ιολία έφΟασεν είς τον 
τόπον τής καταστροφής ή κυρία Βελντόν γονυκλι
νής ζ.αί τάς χεΐρας έ’χουσα ύψωμένα; προ; τον ου
ρανόν » ζ; προσευχώμεΟα ύπέρ αύτών», ειπεν ή 
εύσεβής γυνή, καί ό μικρός τότε Ιάκωβος προσέ- 
τρεξε κλαίω·/ πλησίον τής μητρός του. Τό μικρόν 
ένόησε τό δυστύχημα. Ό Ντίκ-Σάντ, ή Νανά, 
ό Τόυ. καί οί άλλοι μαύροι ϊσταντο μέ τήν κε
φαλήν κεκλιμένη·/ πρός τζ κάτω επαναλαμβά
νοντας τήν προσευχήν τήν όποιαν ή κυρία Βελντόν 
ζπηύΟυνε πρό; τόν Θεόν, συνιστώσα είς τήν άπει
ρον αγαθότητα Αύτού έκείνου; οί όποιοι είχον ήόη 
έμφανισΟή έμπροσθεν τού θρόνου του. "Επειτα, 
στρεφόμενη πρός τού; συντρόφου; «Καί τώρα, 
φίλοι {/.ου,ειπεν ζ: ζητήσωμεν παρά του θεού τήν 
όύνζμιν καί τό θάρρος οι'ήμζ.ς αύτούς.

Μάλιστα ! όέν ήδύναντο ή νζ έπιζ.αλεσΟώσι 
την βοήθειαν 'Εκείνου, τού παντοδυνάμου, όιότι 
ή κζτζστασι; αυτών ητο σπουόαιοτζτη.

Το πλοϊον το όποιον του: έφερε όέν είχε πλέον 
πλοίαρχον όιά την όιοίκησιν. ούτε π/.ήρωμα όιά 
την κίνησιν. Εύρίσκοντο έν τώ μέσω του άχα- 
νού; Ειρηνικού Ωκεανού, εί: έκατοντζόα; μι
λιών άπο των πέρις ακτών,εί; τήν οιάΟεσιν τών 
άνεμων καί τών κυμάτων !

Ποια μοίρα ώοηγήσε την φάλαιναν εί; τόν 
δρόμον τού ΙΙιλγκρίν : Ποια σκληρότατη ειμαρ
μένη ώθησε τον άτυχή πλοίαρχον, τόν τόσω 
συνετόν, νά διακινδυνεύσω, πάντα όπως συυ.πλη 
ρώσω, τό φορτίον του; Καί όποια καταστροφή 
μεταςυ τών σπανιωτάτων εί; τά χρονικά τών

μεγάλων αλιειών. καταστροφή, ή όποια όέν έπέ 
τρεψε νά σώσωσι ούό’ ένα τών ναυτών τή; φα- 
λαινίόο; ! ζ.αί ήτι; έπέβαλε νά ΐόωσιν αύτού; ύπό 
τά ομματζ των καταποντιζομένους !

Ναι ! ήτο τρομερά ειμαρμένη !
Τώ οντι όέν ύπήρχε πλέον ναύτη; είς τό 

ΙΙιλγκρίν !
Ναι ! Εί; μόνο; ! Ό όόκιμο; Ντίκ-Σζντ.νεα

νία; όεκαπέντε ετών ! Πλοίαρχο:, κελευστής. 
ναύται, συνελόντι είπεϊν το πλήρωμα όλον, συνε- 
κεντρούντο έν τώ Ντίκ-Σζντ.

Έ τώ πλοίω ήσαν ή κυρία Βελντόν καί ό υ ό; 
της. τών όποιων ή παρουσία ζ.α.Οίστα τήν κατά
στασή έ'τι όυσκολωτεραν. Ήσαν άκόμη ζ.αί τινες 
(μαύροι, καλοί ζνόρε;, γενναίοι καί έπιμελει;. 
άναμφιβόλως, έτοιμοι νζ ύπακούσωσιν εκείνον ο 
όποιο: ήόύνατο νά του; κυβερνά,άλλά στερούμενοι 
καί τών άπλουστάτων γνώσεων τή: ναυτιλίας !

Ό Ντίκ-Σζντ έμενε·/ άκίνητο; τους βρα
χίονα: έχων έσταυρωμένους, παρατηρών τό ση
μείο·/ οπού κατεβυθίσθη δ πλοίαρχος Ίλ, ό προ
στάτη; του, πρό; τόν όποιον ήσΟζνετο στοργήν 
υίικήν. “Επειτα, οί οφθαλμοί του όιέτρεχον τον 
δρίζοντζ, άναζητουντες ν' άνακαλύφωσι πλοΐόν 
τι άπό τού όποιου Οά. έζήτει βοήθειαν καί συν
δρομήν, εί; τό όποιον Οά. ήδύνατο. τουλάχιστον, 
νζ έμπιστευΟή την κυρίαν Βελντόν.

Λέν Οά έγκατέλιπεν ούδέποτε τό ΙΙιλγκρίν. 
οχ·. βεβαίως ! χωρίς νά προσπαθήσω, όι' όλων του 
των δυνάμεων νά το δόηγήσω, εί: τόν λιμένα. 
Άλλ’ ή κυρία Βελντόν καί τό τέκνον της Οζ 
ήσαν έν άσφαλείζ. Δέν Οά όιέτρεχον πλέον κίν
δυνον τά δύο αύτά όντα, ύπέρ τών όποιων είχεν 
άφι-ρώσει ζ.αί σώμα καί καρδίαν. '<) Ωκεανός 
ήτο έρημο;. Μετά τόν καταποντισμόν τής φα- 
λαινίδος, ουδέν σημείο·/ ήλλοίωσε τήν έπιφάνειαν. 
Μόνο: δ ούρανο; καί ή Οζλζσσα περιεκύκλουν τό 
ΙΙιλγκρίν Ό νεαρό; δόκιμος έγνώριζε καλώ; ότι 
εύρίσκετο έκτό; τή; κεκανονισμένη; όόού τών 
εμπορικών πλοίων, και ότι οί φαλαινοΟηοευταί 
έπλεον άκόμη μακράν, εις τάς Οαλζσσα; τής 
άλιείας.

Έν τούτοι:, προέκειτο ν' αντιμετωπίσω, του: 
κινδύνου: αύτούς, όπερ κατώρΟωσεν ό Ντίκ- 
Σζντ. ζητών παρά του Ηεοΰ, έζ. βάθους καρόιας. 
βοήθειαν καί προστασίαν.

Όποιαν άπόφασιν ήόη νά. λζβη;

IΙιοιοδικον τών Μαθητών

Τήν στιγμ.ήν εκείνην, έφζνηδ Μαύρο; εί; τό 
κατάστρωμα, τό όποιον έγκατελιπε μετά τήν 
καταστροφήν. Τί ήσΟζνΟη πρό τής άνεπανορΟώ- 
του δυστυχία; όέν ήόύνατο τι; νά. ένοήση. Efy/ 
παρατηρήση, τήν καταστροφήν άκίνητο: ζ.αί ά
λαλος. Οί οφθαλμοί του άπλήστως παρετήρουν 
τά; λεπτομέρεια; πάσα; π/;; καταστροφή;. Άλλ- 
έάν τι; εί; ταύτην τήν στιγμήν παρετήρει τού- 

Οά. έςεπλήσσετο βλέπω·/ τούλάχιστον ότι 
του ζταρζχου προσώπου

τον.
ούόεί; μύ; έκινείτο 
του. Έν τούτ 
προσποιηθείς < 
δέν ήκουσε, 1 
ηλΟεν εί; τήν 
σεβή παράζ.λησιν 
"ής 
τόν 
νης
ταπ 

πληοώματος.
‘θ Μαύρο; 

προεχώρει προ; 
την πρύμνην, ό
που ό Ντίκ-Σάντ 
ΐστατο ακίνητος. 
ΈστζΟηπρό τού 
δοκίμου είς τριών 
βημάτων άπό- 
στάσιν. « Ι-)έλει; 
νζ μοι εϊπης τι : 
ήοώτησεν ό Ντίκ 
-Σζντ.

— Θέλω νά ο
μιλήσω πρός τόν 
πλοίαρχον "Ιλ. ά- 
πεκρίΟη φυχρώς ό 
Μαύρος, ή. έκεί
νου άπόντος. εί; 
τόν κελευστήν *0- 
βικ.

:οιςΗ οτι 
όέν 
εύ-

κυρίας Βελν- 
προσευχομέ- 

ύπέρ τού ζ.α- 
οντισΟέντος

επι

— Γνωρίζει; 
καλώ; ότι άπέ- 
Οζνον καί οί όύο ! 
έοώναςεν 
ζ.ιν.ο;.

' -Τίς 
ήοώτησεν

χος Σζντ, ζ.αί είνε καλόν έκαστο; νά ύπακούγι 
εί; αυτόν είς ό,τι γνωρίζει !»

Ό Μαύρος, ύποκλίνας. έύιΟύρισε όιά ύφους 
ειρωνικού λέξεις τινά; άζ.αταλήπτους. καί ύπέ- 
στρεύεν είς τό μαγειρείο·/ του.

’Όπως φαίνεται, δ Ντίκ - Σάντ έλαβε τήν 
άπόφασιν του.

Έν τούτοι:
της αύρα;
πειοον σωοο·/* >

ή ήμιολία, ύπο 
ήτις ήρχισε ** "‘^ή· 

τών μαλακίων.

Ή Κυρία Βελνών Εχυψεν ««< τοΰ χάρτου

πλοϊον :Οά κυβερνά λοιπόν 
αύΟαόώ: ό Μαύρος.

ήντ-ησεν ζνευ δισταγμού ό Ντίκ-— Έγώ. άπ1
Σζντ.

— Σύ! είπε
Πλοίαοχο; σέκο 
, -Πλοίαρχο 
δόκιμό:, προχωρώ·/ προ; τον

Λυτό; ώ π ι σ 0 ο δ ρ ό μ η σ ε ν.
«Μή τό λησμονεί! είπε 

τόν. Εί; πλοίαρχο; μόνον είν

ύύών
I

του: ωμούς.

ότι ή κυρία Βε/.ν- 
έδώ . . . , ό πλοίαρ-

την έπίόρασιν 
σιήλΟε τόν ζ

Ό Ντίκ-Σάντ 
έξήτασε τά. ιστία, 

αρετή- 
κατζ- 

ή-

’Έπειτα π 
ρήσε το 
στρώμα, και 
σΙ

Τ c-·’ 
ΟάνΟη ότι φο1 

ρά εύΟύνη τώ 
πεβζλλετο όιά 
μέλλον, έπρεπε 
έχη τό θάρρος _ 
άποόεχΟήτήν ευ
θύνην ταύττ,ν. Έ- 
τόλμησε νά πα
ρατηρήσω, εί; τού; 
έπιζώντα; τού 
Πιλνκοίν. τών ο-• 1 . ' ποίωνοί οφθαλμοί 
π ρ ο σ η λ ώθησαν 
πρό; αύτόν. Καί, 
ζνανινώσκων έν 
τοϊ; βλέ μ μ α σι των 
0τι ήόύνατο νά 
βασισΟή έπ ’ αύ
τών. τοί; ειπεν εί; 
όύο λέξεις ότι ζ.αί 
ούτοι ήόύναντονά 
βζσισΟώσιν έπ 
αύτού.

Ό Ντίκ-Σάντ 
έκαμε άκριβή έξ- 
έτασιν τή; συν- 
ειόήσεώ; του."Av 
καί ήόύνατο νά 
όιευΟετήση ή τρο
ποποιήσω, τά ι

στία τή; ήμιολία;, κατζ τζ; περιστζ.σει;, μετα- 
χειριζόμενο; τού; βραχίονα; τού Ηωμζ ζ.αί τών 
συντρόφων του, όέν κατείχε·/ όμως προόη/.ω; ά. 
κόμη όλα; τά; άναγκαία; γνώσει; ώστε νά. γνω 
ρίζη όιά τών ύπολογισμων τόν όρόμον του.

Μετά τέσσαρα ή πέντε ε“τη. δ Ντίκ Σάντ 
Οά. έ-ρ/ώριζε κατά βάθος τό ώραϊον ζ.αί δύσκο
λο·/ έπζγγελμα του ναυτικού. Ηά. έγνώριζε τήν 
χρήσιν τού έςάντο;, τού οργάνου τούτου, το 
οποίον μετεχειρίζετο καθ’ έκζστην ό πλοίαρχο; 
Ίλ. καί όπερ τώ έ’όιόε τό ϋύο; τών άστερων !

,βε-
έ-

νζ
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Οά άνεγίνωσκεν έπί τοϋ χρονομέτρου τήν ώραν 
τού μεσημβρινού τής Γρινουίγχη: καί Οά ύ- 
πελόγιζε τό μήκος διά τού γώνιογράφου. Ο 
Ηλιος Οά έγίγνετο σύμβουλός του καθ' ήμέ- 

ραν ! Ή σελήνη, οί πλανήται Οά τώ έλ.εγον:
’Εκεί, έπί τού σημείου έκείνου τοΰ Ωκεανού, εινε 
τό πλοΐόν σου ! Αύτό τό στερέωμα έπί τοϋ όποιου 
οί αστέρες κινούνται όπως οί ώροδεϊκται τελείου 
ωρολογίου, το όποιον ούδεμία κίνησις δύναται 
νά ταράξη καί τοϋ όποιου ή ακρίβεια εινε άπό- 
λυτος, το στερέωυ.α τοϋτο Οά τω έδίδασκε τάς 
ώρας καί τάς αποστάσεις ! Διά τών άστρονομι- 
κών παρατηρήσεων, Οά. έγνώριζεν, όπως τό έ
γνώριζεν έκάστην ημέραν ό πλοίαρχός του, τό 
σημεΐον οπού τό ΙΙιλγκρίν έπλεε καί τήν όόόν ήν 
ήκολούθει καί ήν πρέπει νά άκολουθήση!

Καί τώρα, εϊς τους ύπολογισμούς, τοϋ δρόμου 
μετρουμένου διά τοϋ δρομομέτρου, ε’πρεπε νά ζη- 
τήση τόν δρόμον του.

Καί έν τούτοις όέν άπέθαρρύνθη.
ΊΙ κυρία Βελντόν ένόησε τί συνέβαινεν είς τήν 

καρόίαν τοϋ τόσω αποφασιστικού δοκίμου.
«Εύχαριστώ, Ντΐκ, τώ λέγε·, όιά φωνής ά

καμπτου. Ό πλοίαρχος Ίλ όέν υπάρχει πλέον ! 
Όλον τό πλήρωμα έχζ.θη μετ’ αύτοϋ. Ή τύχη 

του πλοίου είνε είς τάς χεΐράς σου ! Ντΐκ, 
Οά σώσης τό πλοΐον καί έκείνους τούς όποιους 
φέρει!

—Ναί, κυρία Βελντόν, άπεκρίθη δ Ντίκ- 
Σάντ, ναί! Οά προσπαθήσω μέ τήν βοήθειαν 
τοΰ Θεού!

— Ό Θωμάς καί οί σύντροφοί του είνε καλοί 
άνδρες έπί τών όποιων δύνασαι νά έχης απόλυ
τον εμπιστοσύνην.

— Τό γνωρίζω, καί Οά τούς κάμω ναύτας, καί 
Οά άσκηθώμεν μαζύ, κατά τόν καλόν καιρόν. 
Μέ τήν κακοκαιρίαν Οά παλαίσωμεν καί Οά σώ
σωμεν ύμάς, κυρία Βελντόν, ύμάς καί τόν μι
κρόν Ιάκωβον, όλου: ! Ναί, αισθάνομαι οτι Οά 
τό κατορθώσω . . . .» Καί έπανέλαβεν:

Μέ την βοήθειαν τοϋ Θεού !
— Τώρα. Ντΐκ, όύνασαι νά γνωρίζη; τήν θέ- 

σιν τοϋ ΙΙιλγκρίν: ήρώτησεν ή κυρία Βελντόν.
— Εύκόλως, άπεκρίθη ό δόκιμος. Πρέπει νά 

συμβουλευθώ τόν χάρτην τού πλοίου, έπί τοϋ 
όποιου χθές ό πλοίαρχος έσημείωσε τόν δρόμον.

— Καί Οά δυνηθής νά θέσης εί; καλήν οιεύ- 
θυνσιν τό πλοΐον ;

—Ναί. δύναμαι νά. στρέφω τήν πρώραν πρός 
τήν άνατολήν, περίπου είς τό σημεΐον τής Α
μερικανικής παραλίας, είς τό όποιον θά προσορ- 
μισθώμεν.

— 'Αλλά, Ντΐκ, έπανέλαβεν ή κυρία Βελν
τόν, έννοεΐς καλώς, όέν ε'χει οΰτω, ότι ή κατα
στροφή αυτή ούναται καί μαλιστα μέλλει νά 
τροποποιήση τά πρώτα σχέδιά μας : Δέν πρό

κειται νά όόηγήσης τό ΙΙιλγκρίν είς τό Βαλπα- 
ραιζό. Ό πλησιέστερος λιμ-ήν τής ’Αμερικής είνε 
τώρα ό λιμήν τής κατευΟύνσεως ήν είς τό πλοΐον 
οί άνεμοι παρέχουσιν.

— Άναμφιβόλως, κυρία Βελντόν, άπεκρίθη ό 
δόκιμος. Επομένως, μή φοβεΐσθε τίποτε ! Ή 
Αμερικανική αΰτη άκτή εκτείνεται βαθέως πρό: 

τόν Νότον καί βεβαίως Οά —ήν φθάσωμεν.
— Πού κεΐται ; ήρώτησεν ή κυρία Βελντόν.
— Έοώ, είς αύτήν τήν όιεύθυνσιν, άπεκρίθη 

ό Ντίκ-Σάντ, δεικνύων διά τοϋ δακτύλου τήν 
άνατολήν.

—Αΐ λοιπόν, Ντΐκ, νά φθάσωμεν τό Βαλπα
ραιζό ή παν άλλο σημεΐον τής παραλίας, δέν 
πειράζει ! Τό άναγκαΐον είνε νά. προσορμισθώμεν.

— Θά. τό κατορθώσωμεν, κυρία Βελντόν, 
καί θά σάς αποβιβάσω είς τόπον άσφαλή, άπήν
τησεν ό δόκιμος διά φωνής σταθερά;. Άλλως τε 
ζητών τήν ξηράν, δέν άποκρούω τήν ελπίδα νά 
συναντήσω πλοΐόν τι άκτοπλοούν. ’A ! κυρία 
Βελντόν, ό άνεμος πνέει ήδη βορειοδυτικός I Είθε 
νά πνέη οΰτω, θά διατρέξωμεν ταχέως μ.έγα 
διάστημα. Θά. πλεύσωμεν μέ τά ιστία.

Ό Ντίκ-Σάντ ώμίλησε μετά τής πεποιθή- 
σεως θαλασσινού όστις αισθάνεται ύπο τούς πό
σα; του πλοΐον στερεόν καί εΰδρομον καί τό ό
ποιον δύναται νά. ύποτάξη εις τήν θέλησίν του. 
Έμελλε /ά λάβη τό πηδάλιον καί νά καλέση 
τούς συντρόφους του νά ύψώσωσι τά ιστία, οτε 
ή κυρία Βελντόν τώ ένεθύμισεν ότι πρέπει πρό 
πάντων νά γνωρίζη τήν θέσιν τοϋ Πιλγκρίν.Ήτο, 
πράγματι, τό πρώτον του εργον προς έκτέλεσιν. 
Ό Ντίκ-Σάντ μετέβη καί έλαβεν έκ τοϋ δωμα
τίου τοϋ πλοιάρχου τόν χάρτην έπί τοϋ όποιου 
τό σημεΐον τής προτεραίας ήτο γεγραμμένον παρά 
τοϋ πλοιάρχου. Ήδυνήθη λοιπον νά δείξη εί; τήν 
κυρίαν Βελντόν ότι ή ήμιολία έπλεεν εί; πλάτος 
43 μοιρών καί 35 λεπτ. καί είς μήκ. 164 μοιρ. 
καί 13’λ-πτ.διότι πρό 24 ώρών δέν έκινήθη ποσώς. 
1 Ή κυρία Βελντόν έκυψεν έπί τοϋ χάρτου. 
Έκύτταξε τό καστανόχρουν χρώμα, όπερ έδεί- 
κνυε τήν ξηράν εί; τά. δεξιά τοϋ άπειρου αύτοϋ 
’Ωκεανού. Ήτο ή παραλία τή; Νοτίου ’Αμερι
κής. άπειρον πρόχωμα έρριμένον μεταξύ τοϋ Ει
ρηνικού καί ’Ατλαντικού Ωκεανού, άπό τοϋ 
ακρωτηρίου "Ορν μέχρι τών παραλίων τής Κο
λομβίας. Κυτταζουσα τόν χάρτην, όστις έξη- 
πλοϋτο πρό τών οφθαλμών της, καί έπί τοϋ 
όποιου έσημειούτο ολόκληρος Ωκεανός, έφαντάσθη 
ότι ήτο εΰκολον νά έπανέλθωσιν είς τήν πάτριον 
γήν. Καί έν τούτοις έν τώ μέσω τής λευκής 
ταύτης σελίόος τό ΙΙιλγκρίν σημειούμενον μετ’ 
άκριβείας ήτο τό μικροσκοπικώτατον τών μι
κροβίων.

Ό Ντίκ-Σάντ δέν ήσθάνθή τήν ίδιαν έντύ- 
πωσιν τής κυρίας Βελντόν. Έγνώριζε καλώς οτι 

ή ξηρά άπειχεν εκατοντάδας μιλιών. Άλλ ’ ειχεν 
αποφασίσει ήδη. Είχε ,γείνη άνήρ. ένεκα τής 
εύθύνης ήτις τω έπεβάλλετο.

II ώρα τής ένεργείας ήλθεν.Έπρεπε νά έπω- 
φεληθή τής βορειοδυτική; ταύτη; αύρας ή όποια 
ηύξανε καί οΰτω ούριος άνεμος διεδέχετο τόν 
εναντίον. Καί νεφύδρια τινά λευκά, διεσπαρμένα 
εϊς τόν ουρανόν έδείκνυον ότι ό άνεμο: θά. διαρ- 
κέση πολύν χρόνον. Ό Ντίκ-Σάντ έκαλεσε τόν 
Θωμκν καί τούς συντρόφου; του.

—Φίλοι μου, τοΐς λέγει, τό πλοΐόν μα; ύμάς 
μόνους έχει ώς πλήρωμα, καί δέν δύναμαι νά 
θέσω είς κίνησιν αύτό άνευ ύμών. Δέν εισθε ναϋ
ται, άλλ’ έχετε ισχυρούς βραχίονας. Μεταχει- 
ρισθήτε αύτούς είς τήν ύπηρεσίαν τού ΙΙιλγκρίν 
καί οΰτω θά δυνηθώμεν νά. τό κυβερνήσωμεν. 
Ή σωτηρία ήμών αύτών απαιτεί νά πηγαίνω- 
σιν όλα τά πράγματα καλά έν τώ ΙΙιλγκρίν.

— Κύριε Ντΐκ, άπήντησεν ό γέρων Θωμάς, 
έγώ καί οί σύντροφοί μου εϊμεθα οί ναϋται σου. 
ΊΙ προθυμία δέν θά λειψή άφ’ ήμών. ΙΙζν ό.τι 
άνδρες δοικούμενοι παρ’ ύμών σύνανται νά. πρζ- 
ξωσι θά τό πρζξωμεν.

— ΓΙολύ καλά, γέρον Θωμά, λέγει ή κυρία 
Βελντόν. 

—Μάλιστα, πολύ καλά, έπανέλαβεν ό Ντΐκ 
-Σάντ, άλλά πρέπει νά. ήμεθα συνετοί, νά μή 
ζναπτύξωμεν αμέσως όλα τά. ιστία ώστε νζ 
ριψοκινδυνεύσωμεν τό πλοΐον. Όλιγωτέρα τα- 
χύτης άλλά περισσοτέρα άσφάλεια. Θά σάς 
δείξω, φίλοι μου, τί έκαστος έχει νά. πράξη. Έγώ 
θά μείνω είς τό πηδάλιον έφ' όσον ό κόπο; δέν 
μέ ά.να.γκζση νζ τό έγκαταλείψω. Άπό καιρού 
είς καιρόν ώρα: τινές ύπνου άρκοϋσιν είς άνζ-

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ
ΓΕΛΟΪΝΤΛ ΊΊΙΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΫ ΚΑΘΙΑΡΥΜΑΤΟΪ ΛΥΤΟΎ 

τή εσπέρα τής 30 'Οκτωβρίου 1891

Παρνασσέ ! τό όνομά σου είνε μέγα και ποί.ν :
Έπΐ γής τίς δεν γνωρίζει, τις, τόν μέγαν Παρνασσόν, 
ιερόν τών αθανάτων, ένδιαίτηιια Μουσών ;
Σύλλογε συνώνυμέ του, δέν είν’ άρα ύψτηλή
Καί λαμπρά, ώς ή έκείνου καί ι'ι σή αποστολή ; . . . 

Έσο, ώς όμώνυμος. 
Άμα και Φερώνυμος !

"Αλλως τ’ όνομά του μόνον άν κοσμη σε. τί διιλοϊ . 
Εϊθ' έν σο’ι ν’ άνθηση νέα τέκνων τών Μουσών πληθνς ! 
Χιονοσκεπής δ’έκείνου πάντ’ άν μέν’ ή κεώαλή.
Σΰ πολύκλωνα κ' άν δάφνην έντρεφε αειθαλή 

"Ωστε όλης τής Ελλάδος στέφανος ν’ άναδειχθής.
Φίλιππος Οικονομιδης

παυσίν μου. Άλλά. κατά τάς ώρας ταύτας 
πρέπει νζ μέ άναπληρώτε. <->ωμά, θά σοί δείξω 
πώς κυβερνώσι διά τή; πυξίδος. Δέν είνε δύσκο 
λον, καί. δι' όλίγης προσοχής θά μάθης ταχέως 
νά. διευθύνης τήν πρώραν.

Είς τάς διαταγάς σου. κύριε Ντΐκ, άπήντη
σεν ό γέρων μαύρος.

— Αϊ λοιπόν, άπήντησεν ό δόκιμο:, μείνε 
πλησίον μου, είς το πηδάλιον, μέχρι τοϋ τέλους 
τής ήμέρας. καί έάν ό κόπος μέ καταβζλη, θά 
δυνηθή,ς νά. μέ άναπληροΐς καθ’ ώρας τινάς.

— Καί έγώ, λέγει ό μικρός ’Ιάκωβος, δέν δύ
ναμαι νά. βοηθήσω εί; τίποτε τόν φίλον μου 
Ντΐκ;

—Ναί, άγαπητον παιδίον, άπεκρίθη ή κυρία 
Βελντόν, συσφίγγουσα είς τάς άγκζλας της τόν 
Ιάκωβον, θά σέ διδάξωσι τήν κυβέρνησιν. καί 
είμαι βέβαια ότι όταν κυβερνάς θά έχωμεν ού- 
ριον άνεμον !

— Βεβαιότατα! Βεβαιότατα! σοϋ τό ύπόσχο- 
μαι ! άπήντησε τό μικρόν παιδίον. κροτών τά; 
χεΐράς του.

—Μάλιστα, λέγει ό δόκιμος μειδιών, οί καλοί 
ναυτόπαιοες γνωρίζουσι νά. προσελκύωσι τόν ού- 
ριον άνεμον ! Τοϋτο τό γνωρίζουσι καλώς οί γέ
ροντες ναϋται!»

— 'Έπειτα άπευθυνόμενο; πρό; τόν Θωμζν 
καί τού; λοιπού; μαύρου;:

<r Φίλοι μου. τοΐ; λέγει θά τοποθετήσωμεν 
τάς κεραίας. Θά. κάμετε ό,τι σάς εΐπω.

— Εί; τάς διαταγάς σου, άπήντησεν ό Τόμ. 
είς τά; διαταγάς σου πλοίαρχε Σάντ.

[Έπεται συνέχεια]
Κατά τ·.ν ’Ιούλιον Βέρν.
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( Συνέχεια· ίδε σελ 124 )

IC'.z. 17. ΙΙεητικός σωλή> εντόμου.

Λ κ ο ή. Καίτοι ή αίσΰησις α'ύιη τών εντόμων εΐναι 
μάλλον ανεπτυγμένη, διότι και ύ ελάχιστος κρότος &υρυβεΐ 
ταΰτα, έν τούτοις ή ακριβής ϋέσις τοΰ οργάνου τούτον 
διατελεϊ έτι άγνωστος. ".-Ιλλοι παραδέχονται ώς έδραν 
ταύτης τάς κεραίας, καί άλλοι ΰτι αύτη εί'ρηται πέραν 
τής κεφαλής.

Ο ο <Ρ ρ η σ ι ς· γ ε ν σ ι ς. 'II τής γεύσεως έδρα κεΐται 
παρά τό στόμα, ή δέ τής όσφρήσεως ενρίσκεται έπί τών 
κεραιών. Φυφίοδίφαιτινές παραδέχονται ("π διά τών στιγ
μάτων τά έντομα όσφραίνονται

Κι υ η ο ι ς. II κίνησις τών εντόμων όπως και τών 
σπονδυλωτών γίνεται τή συυεργείαμοχλών, με τήν δια
φοράν όμως ταύτην, ότι ενώ εις τά σπονδυλωτά οί μοχλοί 
είναι έσωτερικοί καί τά κινητήρια έξωτερικά, είς τά έντομα 
τουναντίον οί μΰς είναι έσωτερικοί καί οι' μοχλοί εξω
τερικοί.

' Κ κκ ρ ί ο ε ι ς. Πλειύτα έντομα έκκρίνονύι. προϊόντα 
τινα μέν ωφέλιμα, τινα ό' επιβλαβή. Ώ,φέλιμοι έκκρίσεις 
είναι ό κηρός καί ή μέταξα. Τήν με'ταξαυ παράγουσι κυ-

Εικ. 18. Θέσι; τών στιγμένων έπι χτμ.της.

ριως εν μεγάλη ποσότητι οί Βόμβνκες 
ζοντα δι’ αύτοΰ κυψελίδας πρός 
έυαπόδεσιι· τοΰ μέλιτος. ,·/ί φυτο- 
φδεΐραι καί οί κόκκοι έκκρίνονοί 
λιπαράς ουσίας , αΐτινες περικαλύ- 
πτουσιν ως λευκός χυοΰς τό σώμα 
αυτών.

Τινα τών εντόμων αμύνονται διά 
τών εκκρϊσεων ούτως τά νμενό- 
πτερα έκχύνουσιν ιόν έν τή πληγή τή 
παραχ&είση διά τον κέντρου αυτών. 
Ομοια έιμυχή προκαλεί τήν παραγω

γήν τών κηκίδ ων έπί τών φύλ
λων τών δένδρων. Ιΐλεϊστα κολεό- 
πτερα διαδίδουσιν -'σμάς ίσχυράς, ή 
κικινδιλη έχει, οσμήν ρόδου. ή ά ρ ώ- 
μ >> ι α μόσχου.

Τον κηρόν διάφορα όμειόπτερα κατασκευά-

Εικ. 49. Εντομον αμυνόμενον κατ’ αιλου εντόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ LT.

Ιστορία.—Δχασ,πορα καί ΤαξινόρηΟις

Τ ά π ρ ο ϊ Ο τ ο ρ ι κ ά έ ν τ ο μ α — Μέχρι 
τοΰ 1839 ολίγιστα προϊστορικά έντομα είχον 
εύρε&ή και ήσαν γνωστά. Τό πράγμα έ&εω - 

Είχ. 20. "Εντομα τής τριτογενοΰς έποχής.
I. Φιλυϊρος βεώμενο ς κατα νώτον. 2. Φίλυδρος 
βιώμενο; κατέ τήν κοιλίαν. 3. Λεπιδόπτερον.

οείτο φυσικώτατον, διότι δέν ήδυνατό 
τις νά φαντασ&ή ότι ήτο δυνατόν νά 
διατηρη9ώσιν οί ευαίσθητοι σκελετοί 
τώυ ζώων τούτων, καί ε’υ τούτοις κα- 
τωρθώθη νά ευρεδώσι τεμάχια λίδωΐ'. 
έφ ωυ διακρίνουται αί λεπτοτεραι δια
κλαδώσεις τών νεύρων και λέπη ακόμη 
λεπτεπίλεπτα.

Τά στρώματα τών ορυκτών εντόμων 
είναι σπάνια, άπαντώσι δΐ μόνον είς τά 
μέρη εκείνα είςά άπολίδωσιςταχεία τών 
κα&ιζημάτων ηύνόησε τήι· διατήρησιν 
τών λεπτών μερών τώι· άρδροπόδωυ 
τούτων ζώων.Ό'Έερ έκτης παρουσίας 
έντόμωντινών έν τοΐς γεωλογικοϊςστρώ- 
μασιν έπεζήτησε νά έξηγήση τ<> κλίμα καί 
τήν φυτείαν τής άντιστοιχούσης εποχής.

' ίΐσαύτως παραδέχονται ότι τά έντομα 
άνεφάνησαν άμα ή φυτεία άνεπτνχδη 
έπί τών ηπείρων λείψανα εντόμων εΰρίσκονται 
έν τοις λιγνίταις καί τοΐς γαιάνδραςι.

Λ! μεταβολαί άς ΰπέστησαν τά έντομα άπό 
τής έμφανίσεως αυτών έπί τής γής άχρι νυν

δευ είναι μεγάλαι, κατά τόυ Ιίικτε όμως, ά
παντα τά ορυκτά έντομα είναι διάφορα τών 
υπαρχόντων νΰν Τά μεγέ&η καί τό σχήμα 
άτινά είναι παρόμοια πρός τά κατά τούς τρο
πικούς βιοΰντα, άποδεικνύουσιν "τι ή θερμό - 
κραοία τής Ευρώπης κατέστη ταπεινότερα άπό 
τών παρωχημένων εκείνων χρόνων. II νπαρξις 
τών εντόμων συνεδέετο βεβαίως ού μόνον 
μετά τής νπάρξεως φυτών άλλά καί έν γένει 
ζώων. Τ άν&ολόγα έχρειάζοντο Μη' διά 
τούτο καί αί μέλισσαι, αΐτινες δέν ύπήρχον 
κατά τά πρωτογενή στρώματα, καί ήσαν σπα 
νιαι κατά τά δευτερογενή, άνεπτύχδησαν πο ■ 
λυαριδμόταται κατά τά τριτογενή ότε ή φυτεία 
ήτον είς άκρου ανεπτυγμένη

Ίο ήλεκτρου είναι ρητίνη ορυκτή, προελ- 
δοΰσα εκ κωνοφόρων δένδρων τής τριτογενοΰς 
εποχής Κατακεχωσμένον έν τώ λιγνίτη προ- 
ερχομένω έκ τών φυτών εξ ών έρρεε, άπο- 
σπάται συι ηδέστατα υπό τών κυμάτωυ και φέ
ρεται έπί τών ακτών. Ενρίσκεται έν άφδονία

Είκ. II. "Εντομα τής τριτογενοΰς εποχής. _
Όίβόπτερον. 2. Κάμπη νευροπτέρου. 3. Νενρόπτερον. 

έπί τών ακτών τής Βαλτικής καί τής Βορείου 
δαλάσσης.

Άφοΰ είναι γνωστή ή φύσις τοΰ ήλεκτρου, 
ουδόλως είναι παράδοξου ότι και πλεΐστα έν
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τομα βιοΰντα έκ τώυ κωνοφόρων, βυνεμίγησαν 
τώ ρέοντι ήλέκτρω. Λιά τούτο έντός τεμαχίων 
ήλέκτρου άνευρίσκομεν πληθύν μυρμήκων καί 
άλλων ύμεί'οπτέρων, όρθοπτέρων καί κολεο
πτέρων. Εύκόλως δέ καθίστανται όρατά έν τή 
διαφανεΐ μάζη τοΰ ήλεκτρου άμα στιλβοϋσι 
δύο παραλλήλους επιφάνειας τοΰ ήλεκτρου. 

Τ ά έντομα έ ν τ ή 
ιστορία. Κατά τούς 
χρόνους τοΰ Φαραώ πλεί- 
στοι Σκαραβαίοι ήσαν σε
βαστοί. έν Λίγύπτω. Τά 
αντάξια μελέτης κολεό- 
πτερα ταϋτα προφνλά- 
τουσι τήν ύπαρξιν τών 
άπογόνων αύτών περι- 

Είκ.22.Άτευχος ό ί1ρδ;. τνλίσσοντα τά ώά διά 
τής κόπρου τών μεγάλων 

μυρηκαστικών σχηματίζουσι οϋτω βόλον ον 
σφαιροϋσι κυλίοντες διά τών ποδών μέχρι τής 
οπής έν ή πρέπει νά τηρηθώσι. Οϋτω πράττει 
Ατενχος ό ιερός, τού οποίου τήν μορφήν εύρί- 

σκομενέγγεγραμμένην, ού μόνοι· έπί τών Αιγυ
πτιακών μνημείων ένσχήματι γιγαντείω, άλλά 
και έπι τών λίθων, τών σφραγίδων κτλ

Επί μακρόν χρόνον κολεόπτερόν τι τή? 
αύτής οικογένειας, ύ χρυσοκανθαρο?, έλαμβά- 
νετο ώ? ιατρικόν κατά τής λύσσης. Τά πειρά
ματα όμως απέδειξαν τό τοιοϋτον άβάσιμον.

Και έτερα έντομα έχουσι τήν ιστορίαν των. 
Μικρόν τι κολεόπτερον ό Νεκρόβιος έχει συγ- 
κινητικωτάτην ιστορίαν. ’Ιδού δ' αϋτη. Λα- 
τρέϊγ, ίερεύς εις Μπρίβεφ—Αά Τγαγιάρ, 
συνελήφθη κατά τό 1708 καί έφυλακίσθη είς 
Βορδίγαλλα. 'ίίφειλε νά μετενεχθη είς Γουΰ- 
άννην. Ημέραν τινά, έπί. τών τοίχων τής φυ
λακής του, βλέπει έντομον τι είσέτι. άγνωστον. 
τό συλλαμβάνει, τό εξετάζει καί τό θεωρεί μετά

χαράς.'Ο ιατρός τήςφυλακής παρι- 
στάμενος κατά τήν στιγμήν εκείνην 
ζητεί εξηγήσεις. Μανθάνει ότι τό 
έντομον είναι νέον τό ζητεί έκ τον 
Αατρέΐγ όιά νά τό άποστίίλη είς 
συλλογέα τινα γνώριμόν του. Κλεί- 
ουσι τό έιτομον καί τό άποστέλ-

Ούτος
Ε..33.Ν.«Ρό«,ε·. 
λουσιυ είς τόν Βορό δέ Σαιν-Βενσάν. 
μανθάνει τό ’όνομα τον δωρητ,οϋ είχεν ακού
σει περί αύτοΰ, ένδιαφέρεται. καί κατορθοί τήν 
άποφυλάκισίν του. Είς άνάμνησίν τον εύτυ- 
χο&8 τούτον συμβεβηκότος, ό Λατρέΐγ εδωκε 
είς τό έντομον τό όνομα Νεκρόβιυς. όπερ 
κατά τήν ιδέαν του έσήμαινε Βίος νεκρού.

Λί έκδεροτικαί ιδιότητες τών Κανθαρίδων 
και άλλων κολεοπτέρων τής αυτής οικογένειας 
είναι γνωστόταται άπό τών αρχαιότατων χρόνων.

Κατά τους' Ρωμαϊκούς χρόνους έτιμωροΰντο 

αυστηρότατα, όσοι^άνεμίγνυον προσκαραβαίους 
εί? τήν τρυφήν τών ξωων

Οί κτηνίατροι μετεχειρίσθησαν συχνότατα 
τούς προσκαραβαίους είς θεραπείαν τών άσθε- 
νειών τών'ίππων Είναι δέ γνωσταί επίσης αί 
χρήσεις τών Κανθαρίδων έν τή νεωτέρα θερα
πευτική.

Είχ. 24. Ιίροσχαραβαίος.

Έκ .τών όρθοπτέρων αί άκρίδες θλιβερόν 
κατέχουσι σελίδα έν τή ιστορία τών λαών. Έν 
τή άγια γραφή άναφέρονται ώς ή όγδοη πληγή 
τοΰ Φαραώ. ’Από δέ τής παναρχαίας ταύτης 
εποχής, πλείστας όσας καταστροφάς τών ακρι
δών αναγράφει ή ιστορία, έν διαφόροις χώ
ρα ις τής γής.

Οί Σΐναι άπ' αιώνων κατασκευάζουσι κηρία 
έκ φυτικού τίνος κηρού προερχομένου έκ τίνος 
Κόκκου τοΰ Επικούρου Πέ—Λά.Ή Καρ
τερία Λάκκα δίδει τό κόμμι. λάκκοι' καί χρι- 
στικήν τινα ερυθρόν άνεξίτηλον ούσίαν.

Άπό τών αρχαιότατων χρόνων μετεχειρί- 
ξοΐ'το τό κ ε ρ μ έ ζ ι ο ν ώς[θύσίαν χρωστικήν 
Ο Κόκκος τοΰ κ ά κ τ ο ν έφ' οϋ λαμβά- 

νεται τό κ α ρ μί ν ι ο ν χρώμα, είναι γνωστός 
άπό τοΰ ΙΛ' αιώνας.

Γεωγραφική διανομή. Ό αρχά
ριος έν τή εντομολογία δυΟκόλως αντιλαμβά
νεται πόσα είναι τά μικρά ταϋτα ζωύφια, ών 
επιχειρεί τήν μελέτην. Έάν έν αρχή ιίυλλέγη 
άδιαφόρως τά έντομα πασών τών τάξεων, προ- 
τιθέμενος νά έξετάση πάντα, μίτ ολίγον θά 
έννοήση ότι πρέπει νά περιορίση τάς αξιώσεις 
και άρκεσθή είς ώρισμένον κύκλον έξ αύτών.

Πλείστα έντομα ενεκα τής μικρότητας τοΰ 
σώματός των διεφυγον άχρι τοϋδε τάς έρευνας 
τών φυσιοδιφών ταξειδιωτών και έν τούτοις

Περιοδικόν τών Μαθητών

τά γνωστά άχρι τοΰδε Ανέρχονται είς 370,000 
είδη. Μόνα τά κολεόπτερα άριθμοΰσιν 100,000 
είδη καί 20,000 τα λεπιδόπτερα Ό φίλος τών 
εντόμων άν θέληση ν' άναλάβη τήν μελέτην 
πάντων τούτων, δεν θ αρκεση αυτώ ολόκλη
ρος δ βίος του. δτε μάλιστα εί? τήν μελέτην 
τών έντόμων τάς ώρας τής σχολής του μόνον 
προτίθεται ν αφιέρωση. Κατ' άνάγκην πρέπει 
νά περιορισθή Λιά τούτο ό έντομολόγος άρ- 
κείται συνήθως μανθάνων γενικώς μέν απάσας 
τάς τάξεις, Αναλαμβάνει δέ τήν μελέτην μιας 
ή δύο έκ τούτων ιδία. Πολλάκις έλλείψει θε- 
σεως καί χρημάτων άρκείται συλλέγων τά έν
τομα τής ιδίας του μόνον χώρας Και τό τοι
οϋτον είνε τό προτιμότερου, διότι συλλογή 
πλήρης απάντων τών έντόμων μιας χώρας είναι 
πολύτιμος ύπό πάσαν έποψιν, και κατά πολύ 
άνωτέρα πάσης άλλης περιεχούσης ποικιλίαν 
παντοίων έντόμων, προερχομένων ε’ς απάντων 
τών μερών τής γής.

Έν συνόψει, προτού θελήσωμευ νά μελετή- 
σωμεν τά ξένα ήμϊν έντομα, ένασχοληθώμεν 
είς τά ήμέτερα, βέβαιοι οντες οτι καί. έν τούτοις 
πλείστα θά άνεύρωμεν άξια μελέτης.

Ή έμφάνισις τών ακμαίων έντόμων έξαρ- 
ταται έκ τών εποχών καί τοΰ κλίματος έκάστης 
χώρας. ΙΤαρ' ήμίν σχεδόν άπαντα τά έντομα 
έξαφανίζονται τόυ χειμώνα, ούχί διότι άπο- 
θνήσκουσι, διότι πλείστα φωλεύουσι ή ληθαρ- 
γοΰσι, άλλά καταφεύγουσι ύπό τά βρύα, τά 
ξηρά φύλλα, τούς φλοιούς τών δένδρων έν 
αύτό τή γή. όπως έκ νέου έμωανισθώσι τό έαρ' 
έν δέ τή διακεκαυμένη ζώνη είναι άφθονα κατά 
τήν ύγράν έποχήν, καί σπάνια κατά τήν ξηράν. 

Ταξινόμησες. Έπί μακρόν χρόνον, 
μόυου λό/ιο' τιυέ? ένησχολοϋντο εις τά τής 
φύσεως, ήρκουν ονόματα τινα διδόμενα εί? τά 
σπάνια γνωστά έντομα. Νύν όμως ή τοιαύτη 
μέθοδος δέν άρκεΐ, δπω? δέ κατορθωθή νά 
γνωρίζη τις άπαντα τά έντομα καί μυηθή έν 
τή πληθύι τώυ ίινομασιών, εύρέθησαν αί τα
ξινομήσεις, έν αΐς συνενοΰνται κατά τάξεις 
πάντκ τά έχοντα πρός άλληλα συγγένειαν τινα 

Βάσις πάσης ταξινομήσεως είναι τό είδος, 
οπερ ό Βυφφών ώρισεν ώς ίξήν «είδος είναι 
διαρκής διαδοχή άτόμων γεννωμενων έξ όμοιων 
καί. γεννώ ντω ν όμοια.»

Τά όμοιάζοντα πρός άλληλα είδη άποτελοΰσι 
τό γ ένο ς. Τά γένη τά συγγενεύοντα δίδουσι 
τάς ύμοιογενείας. Λί ύμοιογένειαι τάς τ ά ξε ι ?, 
αί τάξεις τάς ομοταξίας καί αί όμοταξίαι
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τήν συ ν ο μ ο τ α ξ ί αν. Κατά ταϋτα, όπως 
όρίση τις τόν κάνθαρον πρέπει νά εί'πη ζώον 
τής συνομοταξίας τών άρθροπόδων. τιις ομοτα
ξίας τών έντόμων, τής τάξεως τών κολεοπτέ
ρων, τής όμογενείας τών σκαραβαίων, τοΰ γέ
νους τών μηλολονθών καί τοΰ είδους Μήλο- 
λόνθη ή κοινή Έν τη πράξει άρκεΐ νά εί'πη 
τις Μ η λ. ο λ ό ν θ η ή κ ο ι ν ή, τό όνομα τοΰ 
γένους καθιστάμενου ούτως ειπεΐν πατρωνυμι
κόν ονομα τοϋ έντόμου, τό δ'έ είδος, ’όνομα 
βαπτίσματος.

'Ο ακόλουθο? πίναξ δεικνύει τήν γενικώς 
παραδεδεγμένη!’ ταξινόμησιν τώυ έντόμων.

Άυωτέρας , χερατοιι-ι
ίεΓ;· χατωτέρας δίδι-1
πλωμένας πλαγίως·μι ί Ι'0*'εΟΙΙΤΕΡλ 
ταμορφώσεις ατελεΓς./

Κατατρίβοχτα
■ζέσσαρας πτέρυγας

Λιχτιχα 
τέσοαρας πτέρυγας

Άνωτέρας περγαμηνο- 
ειδεΐς* χατωτέρας δι- 
διπλωμένας έν σχή- 
μάτι ριπιδίου' μετα
μορφώσεις ατελείς.

ΟΙ’ΘΟΠ Ι ΕΡΑ

Μεμβρανώδεις χαί δι-| 
χτυωτάς μεταμορφώ-j· ΝΕΤΡΟΙΙΊΈΡΑ 
σεις ατελείς.

Μεμβρανώδεις, διαφα-|
νεϊς Μεταμορφώσεις? ΤΜΕΝΟΠΤΕΙΆ

I πλήρεις. ·

Μεμβρανώδεις κεχα-1

Ιλυμμένα: ύπό λεπώνέ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ 
μεταμορφώσεις πλήρεις’

πτέρυγας >
ΙΠοικίέης συστάσεως" ·
■ μεταμορφώσεις ατελείς) Η,ΜΙΙΠΙ.ΡΛ

δύο 
πτέρυγας

Μεμβρανώδεις τάς χα- 
τωτέρας υποτυπώδεις 
μετασχηματιστεί σας 
εί; όργανα ίσορροπί- 

I ας · μεταμορφώσεις α- 
[ τελείς.

ΔΙΙΙΤΙ.ΡΛ

ΓΙαρά ταΐς τάξεσι ταύταις, παραδέχονται καί 
άλλας θεωρουμένας ώς δευτερευούσας- τοιανται 
είναι ή τών Στρεψιπτέρω ί, ταχθέντων 
άλλοτε μετά τώυ Κολεοπτέρων και άλλοτε μετά 
τών Νευροπτέρων τών Θ υ σα νο ύρ ω ν, ύ- 
μοιαζόντων πρός τά όρθόπτερα τώυ Ά φ α νι- 
π τ έ ρ ω ν, περιλαμβάνουσαν δίπτερά τινα π χ. 
ό ψύλλος, έντομα πηδητικά έχοντα πτέρυγας 
ύποτυπώδεις Τέλος τήυτών Ά ν ο π λ ο υ ρ ω ν 
περιλαμβάνουσαν άπάσαςτάς φθείρας

["Επετα* συνέχεια]
^4. 5\.ποςτολιδης

.9
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ΝΟΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
76. 82.

Ειμ' οπώρα τις ωραία,
'< 'σον άλλ,.,; τε συνήθης καί κοινή καί αγοραία...

Πλήν, ύπό πολυτελή 
“Οψιν και περικαλλή, 
Έδωκ" αφορμήν μεγάλην

Εις δεινότατον αγώνα, αίμα ηροτάτην πάλην...
«-ft 

77.
Είμαι ήρως παλαιός

Κ’ επιφώνημά τι έχει τ' όνομά μου οίμωγής .. 
Μ' έτρεμε οέ τών 'Ελλήνων ό πολύφυλος εχθρός, 

Βαρβαρώνυυος λαός.
'Επειδή έ, τώ πολεμώ ήμην μέγας. φοβερός, 

Νικητής αύτοϋ λαμπρός....
Άλλ' αδικηθείς έν άθλοις έςεμάνην ύπ' οργής.

«-ft
78.

Πίστιν αν ζητής. αγάπην, άφοσίωσιν μεγάλην. 
Αρετήν συζυγικήν 

Καθ’ αύτό μοναδικήν. 
Παρ' εμέ μή ζήτει άλλην 
Ως τό ποότυπον αυτής 
Μ' εψαλλεν έκ τών αρχαίων 
Έξοχός τι: ποιητής.

—Φ

79.
"Ονομα τι ϊνιάΐον, μυστική αλληγορία, 
Ειμ’ ανατολή και δύεις άρκτος τε καί μεσημβρία.

«-ft
Λύεις, καί αύτή αινιγματώδης, τοϋ αύτοϋ αινίγματος

Έχω τέσσαρα στοιχεία.
Τήν ΐσχύν κ’ επιρροήν μου προωρίσθην να εκτείνω,

"Οπου καν τήν διευθύνω,
Κ’εΐς τα τέσσαρα τοϋ Κόσμου τούτου μέρη καί σημεία .. 
Πρώτιστος τής Γής ειμ’ άναξ καί πρώτιστης άμ’άνασσης 
Σύζυγος... .θαρρώ, εύκολος δύνασαι νά μέ είκάσης.

«-ft

80.
Λέξις ειμ' έγώ διπλή τις, κατά προφοράν μέν μία,

Κατά δέ γραφήν άλλοία.
Κα! ώς ον τι ηθικόν
Κα! ώς αν τι ύλικόν
Δύναμαι συχνά, νομίζω,
Καί νά θάλπω καί φωτίζω.

«-ft

81.
Μεγαλόδοξος ότ’ είμαι τ’ όνομά μου δέν σημαίνει ; 
Μορφή είμαι παρ' Όμήρω κα! έγώ άπαντωμένη. 

Έπί χάριτι καί δόξαν έχω. λέγει τ' όνομά μου . . 
"II ότ' ειν' ή άρετή μου αΰτη καί πως καύχημά μου.

«-ft
83.

Καί ό Κέρβερος, τό τέρας, πάλαι δέν έτιθασσεύθη
Δι' έμέ, ώς κα! ό "Αδης όλος δέν έγοητεύθη

Ύπό λύρας θελκτικής ;. .
Τίς ό λυρωδό; κα! ποιος ; τίς έγώ καί πώς καλούμαι ; 
"ϊνα μ' ανίχνευσης, μνήμην, γνώσεις σου έπικαλοϋμαι, 

’Αν τάς έχης έπαρκείς.
«-ft

(Λύσις αύτοϋ ώς νέον α'ινιγμάτιον)

Αΰτη ή έννοια τό όλον όνομά μου δέν διήκει: 
"Οτι έν μεγάλο» μέτρω εις εμέ ανήκει ή δίκη ;. .

«—ft
84.

Θαύμα μ' έσωσε τό πάλαι νά Ουσ-.ασθώ έτοιμη». .. 
Ύπέρ τής πατρίδος κόρην πλήρη ενθουσιασμού. . . 
Μέ κατέστησε δ' αξίαν παγκοσμίου θαυμασμού 
Ποιητής έκ τών αρχαίων Έλλην. έξοχος τήν φήμην.

«-ft
85.

Μέ κατέβαλε τό πάλα·, ό ανδρείος Ηρακλής
Ύπό τήν μορφήν θηρίου ..

Πλήν κατά τούς νέους χρόνους, ώ; τις νήσος αφελής 
Γίγαντος κ’ έγώ τό κράτος δέν κατέβαλον άγριου ;

«—ft
86.

Πόσοι δι' έμέ αγώνες, πόνοι, μόχθοι περισσοί! 
Θησαυροί περιφρονοΰνται, άλλ’ έμέ ούδείς μισεί !

«-ft
87.

Μόλις μέ αναπόληση έκ χαράς σκιρτφ ή κόρη. 
"Αλλεται 6 νεανίας.

Τόσης πρόξενος τοίς είμαι τέρψεως κ' εύβαιμονία:. 
"Αν δέν μέ μαντεύης έτι, γέρων είσαι, μή άπόρει !

«-ft
88.

Προστατεύω κα! προάγω τήν ροπήν προς εύθυμίαν 
Κα! ανέκαθεν εμπνέω ποίησίν τινα ήδείαν.

’Ανθηρόν μέν τ' όνομά μου,
Ευχαρι. πλήν δυσχερές τι άμα τ'ο έπάγγελμά μου.

Φ. Α. Οι.

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ Ζ' ΤΕΥΧΟΥΣ,

67 — 69. ’Αγάπη— Πίστες—’Ελπίς — 79. νάρκισ
σος—Νάρκισσος—κισσός.—7 I. Χώρα—ώρα—ψώρα.— 
72. Ή σκιά.—73 Καρκίνος.—74. Ό προφητάναξ 
Δαυίδ.—76. Όφις— Όφρύς.—
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