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Κατά τάς χειμερινάς τοϋ ήλιου τροπάς έπί 
δύο σχεδόν εβδομάδας άποτόμως καταπαύει τό 
βαρύ τοϋ χειμώνος ψϋχος, ό δέ ήλιος εκπέμπει 
διά τών άκτίνων του θαλπωρήν εαρινήν καί τό 
φοβερόν κϋμα παύει νά βρυχάται παρά τήν βρα
χώδη άκτήν. Ή θάλασσα τότε αναλαμβάνει τήν 
γλυκυτάτην τοϋ έαρος ήρεμίαν καί μόνον ήσυχος 
φλοίσβος ακούεται διακόπτων τήν σιγήν, ήτις 
βασιλεύει εις τάς έρήμους παραλίας. ΑΙ ήμέραι 
αύται, καθ’ άς τόσον άποτόμως ό ουρανός ανα
λαμβάνει τό γλυκύ του κυανοΰν χρώμα, καλούν
ται Άλχυονΐδες ήμέραι, διότε τότε ή εις πτη
νόν μεταμορφωθείσα 'Αλκυόνη κτίζει τήν φωλεάν 
καί τίκτει τά ώά της.

“Εχει δέ ό μύθος τής μεταμορφώσεως τής δυσ
τήνου ’Αλκυόνης ώς έζής :

Αίολος ό Θεός τών άνεμων έλαβε σύζυγον 
τήν τοϋ Δηϊμάχου θυγατέρα Έναρέτην έκ δέ 
τοϋ γάμου τούτου έγεννήθησαν αύτοϊς επτά μέν 
υιοί καί θυγατέρες πέντε. Πάντων όμως τών τέ
κνων τοϋ Αιόλου ΰπερεϊχεν ή Αλκυόνη καί διά 
τό κάλλος αύτής άλλ’ ιδία διά τήν σεμνότητα 
τών τρόπων καί τήν τής ψυχής της αρετήν.

Ή φήμη τής καλλονής της καί τών άλλων 
αρετών της ταχεία διεδόθη άνά τήν 'Ελλάδα, 
καί ιδού ό τής Τραχϊνος τής Θεσσαλικής βασι
λεύς Κήϋξ περίκοσμον κυνηγετικήν στολήν ένδε- 
δυμένος καί ύπό δύο πιστών θηρευτικών κυνών 
ακολουθούμενος, αναχωρεί πρός τά μητρικά τής 
’Αλκυόνης μέγαρα, όπως ζητήση αύτήν σύζυγον.

Ό ήλιος έρριπτεν ήδη τάς τελευταίας γλυ
κείας έαρινάς ακτίνας, ότε ό Κήϋξ μετά μακράν 
πορείαν άφίκετο είς τά μέγαρα τής Αλκυόνης 
καί δειλώς είσήλθεν είς τόν πρό τής οικίας περί
βολον ένθα εύρε τήν ’Αλκυόνην δρέπουσαν μετά 
τής μητρος της άνθη, δι’ ών έσκόπει νά πλέξη 
στέφανον διά τό άγαλμα τής Άρτέμιδος. "Αμα 
ίδοΰσαι τόν ξένον έσπευσαν άμφότεραι πρός 
αυτόν καί άφοϋ τόν ώδήγησαν έντός τών ανα
κτόρων, τόν παρεκάλεσαν νά παραμείνη καί 
άναπαυθή τήν νύκτα έκείνην παρ’ αύτοϊς διότι 
έφαίνετο ότι μακράν οδόν είχε διανύσει. Τήν 
έπομένην έφανέρωσεν ό Κήϋξ είς τήν μητέρα 
τής ’Αλκυόνης τόν σκοπόν τής άφίξεώς του.

«Είμαι, λέγει, ό τής Τραχϊνος βασιλεύς Κήϋξ 
καί άκούσας περί τής έξοχου τής ’Αλκυόνης 
καλλονής καί τών άλλων αρετών της, έπορεύθην 
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τήν μακράν ταύτην οδόν, όπως ζητήσω τήν 
χείρα τής θυγατρός σου πρός δεσμόν συζυγι
κόν.

« Ούδέ ή μορφή σου, άπεκρίθη ή τής Αλκυό
νης μήτηρ, ούδέ τό γένος σου είναι ανάξιον πρός 
τοιοϋτον γάμον. Είθε οί θεοί νά είναι μι(>' υμών 
καί ή Αρτεμις νά φανή εύμενής είς τόν μ.ετά 
τής θυγατρός μου δεσμόν.

Δέν παρήλθον πολλαί ήμέραι καί μεγαλοπρε
πείς έτελοΰντο οί γάμοι τοϋ Κήϋκος καί τής 
Άλκυόνος. ΙΙλούσιαι ησαν, λέγεται, αί προ τοϋ 
γάμου θυσίαι είς τόν Τέλειον Δία καί τήν “Ηραν 
καί τήν παρθένον Άρτεμιν.

Άφοϋ παρήλ.θον αί ήμέραι τών γάμ.ων, ό 
Κήϋξ άνεχώρησεν είς τά έν Τραχϊνι ανάκτορά 
του μετά τής έναρέτου συζύγου του έν μέσω τών 
δακρύων τής υ.ητρός τής ’Αλκυόνης. Περίλαμ
προς ήτο ή δεξίωσις αύτών έν Τραχϊνι. Παρθέ
νοι έστεμμέναι καί αδουσαι έξήλθον είς προϋ- 
πάντησιν τοϋ εύτυχοϋς ζεύγους. Προηγείτο ώραϊος 
παϊς μέ αύλόν καί κατόπιν αύτοϋ αί παρθένοι 
ήδον τόν Υμέναιον καί τούτων προηγούντο 
έτεραι μέ λαμπάδας άνημμένας. Παρά τήν νύμ
φην έβάδιζε κόρη καλή κρατούσα άτρακτον καί 
δύο ετεραι, ών ή μέν έφερε κοσκινον ή δέ ηλα
κάτην διά τών οποίων έδηλοϋντο τά έν τή οικία 
έργα τής φρονίμου γυναικός. Οτε εφθασαν είς 
τά ανάκτορα ή μήτηρ τοϋ Κήϋκος ίσταμένη 
παρά τάς έστολισμένας δι' ελαίας καί δάφνης 
θύρας ύπεδέχθη τήν τοϋ υίοΰ της σύζυγον. Εύτυ- 
χής διέρρεεν έκτοτε ό βίος αύτών. Ή ’Αλκυόνη 
ήγάπησε ώς ίδιαν έαυτής τήν τοϋ Κήϋκος μ.ητέρα 
έκπληροϋσα μετά εϋπειθείας πάσαν επιθυμίαν καί 
συμβουλήν αύτής. Άλλά φαίνεται ότι ή μεγάλη 
εύτυχία έπέδρασε κάπως, καί άπό ήμέρας είς 
ήμέραν ήρξαντο νά θεωρώσιν εαυτούς ίσους πρός 
θεούς κατά τήν εύδαιμονίαν καί περαιτέρω άκόμη 
προβάντες, άπεφάσισαν νά μή προσαγορεύωνται 
πλέον διά τών ιδίων των ονομάτων, άλλ’ ή μ.έν 
’Αλκυόνη έκάλει τόν Κήϋκα ζΖια, ούτος δέ τήν 
Αλκυόνην "Ηραν.

Καί έπί τινα μέν χρόνον δέν έδωκεν ό Ζεύς 
προσοχήν είς τό συμβάν νομίσας ότι τοΰτο ήτο 
παροδικόν. Άλλά τό πράγμα έξηκολούθει τόν 
δρόμον του καί ή ζηλότυπος Ήρα ήρχισε νά κα- 
ταλαμβάνηται ύπό σφοδράς άγανακτήσεως άκού- 
ουσα θνητούς ανθρώπους νά προσαγορεύωνται 
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Περιοδικόν τών Μαθητών 259258 Περιοδικόν τών Μαθητών
διά τών ονομάτων τών ύψίστων θεών τοΰ Ού- 
ρανού.

« Νεφεληγερέτα Ζεύ, λέγει ημέραν τινά ή 
Ήρα, τό πράγμα κατήντησεν άνυπόφορον, καί 
άπαιτώ έπιμόνως οί δύο ούτοι αύθάδεις θνητοί 
οί σφετεριζόμενοι τά θεία ήμών ονόματα νά τι- 
μωοηθώσιν άπηνώς.

Ό τόνος τή; φωνής ήτο τόσον επιτακτικό; 
καί ή μορφή της ούτω απειλητική, ώστε ό Ζεύς 
κάπως τά έχρειώσθη, μήπως χάριν δύο άνοήτων 
θνητών διαταραχθώσιν αί πρό ολίγου μόλις έπα- 
ναληφθεϊσαι φιλικαί μετά τή; συζύγου του σχέσεις. 
Άλλως τε δά δέν καλ.οήρεσκεν καί εί; τόν Δία 
νά άκούη νά διασύρηται τό υψιστον Ονομα 
αύτού, τού πατρός άνδρών τε θεών τε, είς οίκους 
άνθρώπων θνητών. "Ελαβε λοιπόν σταθεράν άπό- 
φασιν νά τιμωρήση αύτούς, μεταχειρισθείς έπί 
τούτω^τάς συμφοράς τοΰ οίκου τού αδελφού τού 
Κήϋκος, Δαιδαλίωνος.

Ούτος δήλα δή είχε θυγατέρα καλήν καί έπέ- 
ραστον τήν Χιόνην, ήτις καυχηθεϊσά ποτέ οτι 
ήτο ωραιότερα τής Άρτέμιδος τής αδελφής τοΰ 
’Απόλλωνος, έπέσυρε καθ' έαυτή; τήν οργήν καί 
άποστροφήν τής θεάς, καί επειδή ή Άρτεμις 
πολύ πολύ δέν έχωράτευε, ήμέραν τινά ένώ ή 
Χιόνη εύρίσκετο είς τούς άγρούς δρέπΟυσα άνθη, 
χωρίς νά χάση πολύν καιρόν ή θεά. ρίπτει κατ' 
αύτής φοβερόν βέλος καί φονεύει τήν Χιόνην. 
Άπελπις ό Δαιδαλίων διά τόν φοβερόν τής θυ- 
γατρός του θάνατον περιφέρεται θρηνών άνά 
τούς άγρούς καί τά όρη. Δέν ευρίσκει πλέον τέρ- 
ψιν είς τους οίκους του- μόνον δέ ότε έπλανάτο 
ένόμιζεν ότι κάπως άνεκούφιζε τήν συμφοράν του. 
“Οτε δέ ήμέραν τινά έκάθητο έπί κορυφής ορούς 
θρηνών, ερριύεν έν τή απελπισία του έαυτόν άπό 
τών βράχων, όπως θέση τέρμα είς τόν άβίωτον 
βίον του. Άλλ’ ό ’Απόλλων εύσπλαγχνισθείς 
μετεμόρφωσε τοΰτον είς ίέρακα.

Έμαθεν ό Κήϋζ τάς συμφορά, 
άδελφού του καί άπεφάσισε νά 
Μαντεϊόν τών Δελφών, όπως έοωτήση 
τούτων.

Άλλά οί ·ί 
τούς Δελφούς 
σωσι τά πλούσια άναθήματα τοΰ 
πυρπολήσωσι τόν ναόν τού Πυθίου 
διότι ό Θεός ούτος τ 
τήν Κορωνίδα τήν θυγατέρα τού 
Ί’λεγυών. Τούτου λοιπόν ένεκεν ένόμισεν άσφα— 
λέστερον νά πορευθή εί; τό έν Κλάρω τή; Μι
κρά; Ασίας Μαντεϊόν τού Απόλλωνος καί μάθη 
παρά τή; Κλαρίας μάντιδο; το αίτιον τών συμ
φορών τοΰ οίκου τού άδελφού. του. Μάτην ή 
δύστηνο; Αλκυόνη, ώσεί προμαντεΛυσα τήν μέλ- 
λουσαν συμφοράν άπέτρεπεν αύτόν τοΰ τοιούτου 
πλοΰ. Μάτην παρίστα τού; κινδύνου; καί τάς 

τού οι/.Ου τού 
μεταβή είς τό 

τό αίτιον

Φλεγύαι τότε κατεϊχον τήν πρός 
οδόν, πορευόμενοι όπως διαρπά- 

Μαντείου καί 
'Απόλλωνος, 

ροσηνέχθη άπρεπώ; πρός 
βασιλεω; τών

τρικυμίας. Ό Κήϋξ έμενεν άμετάτρεπτος. Πρωίαν 
δέ τινα κατηφής καί δακρύων άπεχαιρέτιζε παρά 
τήν πολύφλοισβον άζτήν όδυρομένην ζαί άπα- 
ρηγορητον την Αλκυόνην, ζαί είσήρχετο είς τήν 
ναϋν, ήτις μετ' ολίγον άπέπλεε διά τόν μακρινόν 
πλοΰν. Ή δέ Αλκυόνη ώσεί εύρίσζουσα άναζού- 
φισιν ζαί έζ μόνης τής θεάς τοΰ πλοίου όπερ έφερε 
τον πεφιλημένον τη; Κήϋζα, έκάθησε έπί τών 
παρά τήν άζτήν βράχων θεωμένη τοΰτο, έως ού 
ήφανίσθη είς τό άπειρον. Έπανήλθεν είς τόν 
οίζόν της ζαί έπεσεν έπί τής κλίνης θρηνούσα, ότι 
τήν ζατέλαβεν ύπνος βαθύς. ’Αντί δέ άναζούφισιν 
νά προξενήση είς αυτήν ό ύπνος, τρόμου ζαί ρί
γους αίτιος έγένετο ένεκα ονείρου φοβερού. Είδε 
δήλα δή ζαθ ’ ύπνους ότι ήσόχως ήνοίχθη ή θύρα 
τού δωματίου έν ω έζοιματο ζαί άνήρ γυμνόπους, 
τρέμων ζαί βεβοεγμένος άπό κεφαλής μέχρι πο- 
δών είσήλθε ζαί άφοΰ έκάθησε παρ’ αυτήν είπε 
τά έξης:

« Έγέρθητι ώ ’Αλκυόνη καί ένδύθητι μέ- 
λαιναν έσθήτα καί στήσαι θρήνον καί κοπετόν 
είς τά δώματά σου. 'Αναγνωρίζει; άρά γε είς 
τήν μορφήν μου τόν Κήϋκά σου ή μέ ήλλοίωσεν 
ό θάνατος. Ούδόλως λοιπόν, ουδόλως, ώ ’Αλ
κυόνη μέ έβοήθησαν αί εγκάρδιοι εύχαί σου. Ό 
άγριος ΙΙοσειδών φοβερά ήγειρε τά κύματά του 
κατά τοΰ πλοίου, βροχή καί άστραπαί μας κα
τέλαβαν καί φερομενοι τήδε κάκεϊσε εΰρομεν οί 
δύστηνοι οίζτρόν θάνατον καταποντισθείσης τής 
νεώς.

Περίτρομο; έκ τού απαίσιου ονείρου ήγέρθη 
ή 'Αλκυόνη καί αυτομάτως φερομένη, ήλθεν είς 
τήν παραλίαν ζαί έκάθησεν είς τήν θέσιν έκεί- 
νην, όπόθεν απεχαιρέτα τον Κήϋζα απερχόμε
νον. ’Ενώ δέ παρετήρει τά γλαυκά κύματα καί 
άνηρώτα αυτά περί τής τύχης τού Κήϋζός της, 
βλέπει έπιπλέον έπί τών κυμάτων πτώμα άνδρός 
καί έκ τών ενδυμάτων καί τής μορφή; αναγνω
ρίζει ότι ητο τό τού Κήϋζο;. "Απελπις μέ λε- 
λυμένην τήν κόμην καί ώσεί μαινομένη όρμα καί 
πίπτει έκ τών βράχων, όπω; τό περιπτυχθή. Οί 
θεοί όμως οίζτείραντες τήν δύστηνον τήν μετα
μόρφωσαν είς πτηνον, όπερ έκ τού ονόματος τη; 
ώνομάσθη Άλκυών.

“Εκτοτε λέγεται ότι τό πτηνον τοΰτο δέν απο
χωρίζεται τής θαλάσση; τήν δέ φωλεών του 
κτίζει παρά τήν άμμον τή; παραλίας. Ότε δέ 
κατά τά; χειμερινά; τοΰ Ήλιου τοοπα; επωάζει, 
χάριν ταύτης ό Αίολος παύει νά έκπέμπη τούς 
άνεμους έκ τών άσκών του ζαί ό Ποσειδών νά 
έγείρν) τά κύματά του, επικρατεί δέ άκρα νηνεμία 
κατά τάς ήμέρας ταύτας, αίτινε; έζ τής Άλκυό- 
νος Λλχυονΐόίί ήμε’ραι έζλήθησαν.

Γαβριήλ Βυζαντινοί:.
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0 ΒΩΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
διήγημα της κνρίας Έρριτττης Λ/πησσερ Στόβη 

(Συγγραφέα; τής Καλύβης τοΰ Μπάρμπα Θωμά).
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Ό ήλιος κλίνει πρός τήν δύσιν κατά θλιβε

ρών καί παγωμένην χειμερινήν εσπέραν ή κο
ρυφή όγκου μεγάλου χιόνος έπί τών ύψηλών 
βουνών έκτεινομένης χρωματίζεται βυσινερυθρά 
καί τό χρώμα τοΰτο μεταβάλλεται μετ ’ ολίγον 
είς πορφυροΰν καί ίόχρουν έν ταϊς χαράόραις άς 
ή χιών κατακαλύπτει.

Ό σφοδρός άνεμ.ος τών πεδιάδων, άνεμος χει
μέριος, φυσά καί μυκάται προοιωνίζων έπίσκη- 
ψιν καταιγίδος, άπομακρύνων άποτόμως και 
λυσσωοώς τόν μανδύαν τών δοοιπόρων περιβάλ
λοντα τό σώμα αυτών άπό τής κεφαλής μέχρι 
τών ποδών, άφ' ού προβάλλουσι τάς χεϊρας καί 
τήν ρϊνά των ίνα άμύνωνται καί άναπνέωσιν.

— Ούρρά ! έφώνησεν δ μικρό; Ντίκ-Γουά ροής, 
όρθιος έπί σωρείας ξύλων χλωρών — πώς φυσά 
αύτός δ άνεμος !

Πρέπει δέ νά είξεύρητε, ότι δ Ντίκ-Γουάρδης 
είχε σταλή μετά τής αδελφής του, τής μικράς 
Χώριτος, διά νά μαζεύσουν πελεκούδια, άσχολίαν 
δηλαδή θεωρουμένην κατά τόν άρχαϊον καιρόν 
θείαν και εύχώριστον. Άφοΰ λοιπόν άνέβη έπί 
τοΰ σωροΰ τών ξύλων έστησε έμπήξας που ρά
βδον εις τήν κορυφήν τής όποιας προσεπάθει παντί 
σθένει νά προσάρτηση τό μικρόν αύτοΰ έρυθρον 
μανδύλιον.

— Θάρρος ! Χάρις ! έλεγε κατά διαλείμματα, 
κάμε γρήγορα νά μαζεύσης άρκετά πελεκούδια.

— Αυτό θέλω καί έγώ, άπήντησεν ή μικρά 
Χάρις, άλλά βλέπεις ότι τά πελεκούδια είνε σκε
πασμένα μέ τό χιόνι καί μοϋ παγώνουν τά δά
κτυλά μου, νώ !

— "Ω ! καί δέν τά φυσάς τά δάκτυλά σου, 
νά διασκεδώζης μάλιστα ; Σύναξε γρήγορα πε
λεκούδια σοΰ λέγω καί έγώ μετ’ ολίγον θά κάμω 
νά κυματίζη μ.προστά στά μάτια σου ή σημαία 
τής « έλευθερίας ! »

Ευπειθής πρός τήν προτροπήν ταύτην τοΰ 
άδελφοΰ της ή Χάρις , καίτοι όλίγιστα έπιβλη- 
τικήν, άπετέλεσε πλήρη προμήθειαν πελεκουδίων 
ούδόλως άμφιβάλλουσα, οτι κρύπτουσα ήδη τόν 
όξύν πόνον, τόν προξενούμενον αυτή έπί τών 
δακτύλων διά τής προστριβής τών πάγων, κατέ
θετε επίσης έν συμβολική τινι έννοια τόν φόρον 
της έπί τοΰ βωμού τής έλευθερίας.

Τέλος, ένω μόλις ή κορασίς είχε τελειώσει τήν 
έργασίαν της, τό ερυθρόν μανδύλιον, τό όποιον 
πρό μικρού ό Ντίκ είχε προσδέσει στερρώς έπί 
τοΰ άκρου τής ράβδου, άνεπτύχθη αΐφνιδίως, θο-

ρυβωδώς άνακινοΰν τάς πτυχάς του ύπό τόν 
σφοδρον εσπερινόν άνεμον.

— Τώρα, Χάρις, φώναξε ένα Ζήτω ! καί πέ- 
ταξε τό καπέλλο σου ψηλά είς τον αέρα, έπανέ- 
λαβεν δ Ντίκ περιχαρής, κατερχόμενος άπό τής 
σωρείας τών ξύλων.

— Άλλά φοβούμαι [i-ηπωζ πετη καί χωθή 
εις καμμίαν τρύπαν τής σωροξυλείας ε’πεν ή 
Χάρις άνησύχως.

“ ’Ω! ! '.■ ' . 
έμοΰ «Ζήτω ή Ελευθερία !

μή φοβοΰ, Χάρις, καί κράξε μετ’ 
' ' I» Άς ρίψωμεν μαζύ

σύ μέν τό καπέλλο σου έγώ δέ τό κασκέτον μου 
καί έπειτα νά κάμωμεν στρατιωτικά γυμνάσια, 
οπού έγώ θά είμαι δ στρατηγός Βασιγκτών.

Σφενδονισθέντα συγχρόνως, δ πίλος τής Χά
ριτος καί τό κασκέτον τοΰ Ντίκ έπτερύγισαν έν 
συνοδεία είς τόν άέρα. Συγχρόνως δέ ή έθνικη 
σημαία έκυμάτιζεν ύπό τάς πνοάς τοΰ άνεμου 
καί τά δύο παιδία έφανέρωνον τήν χαράν των 
διά τών θορυβωδεστέρων ένδείξεων.

Άλλ’ δ άνεμος εκείνος, δ μοχθηρός εκείνος 
καί έπίβουλος άνεμος, εισεχώρησε δολίως ύπό τόν 
μικρόν πίλον τής πτωχής Χάριτος, τόν έσήκω- 
σεν άποτόμως καί τόν έφερε μακράν. "Επειτα 
μετριάζων τήν δρμήν του τόν έκαμε νάΐπταται, 
νά καταπίπτη καί νά περιστρέφεται. Τέλος κα- 
τευναζόμενος ολίγον τό έφερε μεγαλοπρεπώς άνω
θεν μακράς πεδιάδος χιονοσκεπούς καί τό έτοπο- 
θέτησεν εί; τό ύψος ένός πασσάλου πολύ ύψηλοΰ.

— Τώρα κύτταξε Ντίκ, πού έσκάλωσε τό 
καπέλλο μου ! ”Ω ! τί θά είπή ή θειά-Χίτζ, εΐ
πεν ή κόρη κλαΐουσα.

— Μή κλαίης, Χάρις· τό προσέφερες θυσίαν 
είς τήν ελευθερίαν είξεύρεις ότι εινε τό ένδοξό- 
τερον εργον πάντων, τό νά προσφέρη τις μίαν θύ
εις τήν έλευθερίαν.

— "Ω ! . . . άλλ' ή θειά-Χίτζ δέν νοιάζεται 
γι’ αυτά, ούτε τά πιστεύει.

— Καί λοιπόν ! Χάρις, δέν πρέπει νά κλαϊς. 
Τί ανόητη πού είσαι ! πιστεύεις λοιπόν ότι δέν 
μπορώ νά συλλάβω τό καπέλλο σου ; ’Εμπρός ! 
άς ύποθέσωμεν ότι δ μέγας ούτος πάσσαλος εινε 
τό φρούριον καί οτι τό καπέλλο σου συνελήφθη 
έκει ώς αιχμάλωτος- θά ίδής πώς θά κυριεύσω 
σέ λίγο αυτό τό φρούριον καί θά σοΰ παραδώσω 
τό καπέλλο σου. »

Ταϋτα είπών δ Ντίκ έθηκεν έπί τοΰ ώμου 
του ραβδίον έν ειδει τυφεκίου καί έφυγε τρέχων 
ώς βέλος.

— Άλλά ποιος νά κρατή άρά γε αυτά τά 
παιδία τόσον χρόνον έξω- ειχον έξέλθει μόνον διά 
νά συνάξουν πελεκούδια — εΐπεν ή θειά Μιχετκ- 
βελ — ή φωτιά σέ λίγο θά σβύση καί θά παύση 
τό βράσιμο.

Μετά τάς τελευταίας λέξεις τοΰ συντόμου 
τούτου μονολόγου ή Χάρις πα ρέστη είς την θύ-
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ραν τοϋ οίκου, σύρουσα κατόπιν της σάκκον βα
ρύτατου, πλήρη πελεκουδίων. 1 Ιρίν είσέλθη ήρχισε 
νά τινάσση τά σανδάλια τη; επί τοϋ λιθοστρώτου 
διά νά άποβάλη την χιόνα ήτις τά έκάλυπτε 
κα'ι συγχρόνως διά νά θερμάνη τούς μικρούς πα
γωμένους πόδας της. Το πρώτον πρόσωπον το 
όποιον παρετήρησεν οτε τή ήνέωξαν την θύραν 
ήτο ή θειά-Μιχετάβελ, τής όποιας ή σκυθρωπή 
φυσιογνωμία ούδέν αγαθόν προοιώνιζεν.

— Χάρις, θά μου πής τήν αλήθειαν ! . . . . 
λέγε μου γιατί έχεις τά χέρια σου κρουσταλλια
σμένα ; . . . . ποΰ νά εινε δ Ντίκ ; θά μοϋ πής 
ποΰ εινε ; . . . . Καί ποιος σάς ήμπόδισε τόσον 
καιρόν ; . . . . ποΰ εινε τό καπέλλο σου;

Ταραχθεΐσα ύπο τού χειμάρρου τούτου τών 
ερωτήσεων ή πτωχή Χάρις ούδεμίαν λέξιν ήδυ- 
νήθη νά εϊπη είς άπαντησιν άλλά διολισθήσασα 
έκρύβη είς γωνίαν τινά, τήν θερμοτέραν τής 
εστίας, οπού ή μάμμη αύτής συνείθιζε νά 
πλέκη κάλτσαις. Έκεΐ δέ ήρχισεν ή κόρη νά 
φυσά καί διά τής πνοής της νά θερμαίνη τάς 
χεΐρας της καί νά τριβή αΰτάε. Άλλ’ ή τριβή 
τών χειρών έπροξένησεν άλγηδόνας εις τήν πτω
χήν κόρην καί δέν έβράδυνον τά δάκρυα νά ρεύ- 
σωσιν έπί τών παρειών της.

— "Ω τήν μικρούλα μου ! ειπεν ή μάμμη 
θέσασα τάς χεΐρας τής κορασίδος έντός τών ίδι- 
κών της· ή Χίτζ δέν θά σε μαλώση. Ή μάμμη 
είξεύρει οτι συ είσαι πάντοτε φρόνιμη . . . ό άνε
μος έπήρε τό καπέλλο τής πτωχής Χάριτος.

Καί ή μάμμη τής έσφόγγιζε τά δάκρυα τών 
οφθαλμών καί τοϋ προσώπου. Μετά τούτο έξή- 
γαγεν έκ τοϋ θυλακίου της τεμάχιον κριθοσακ- 
χάρου, καί ή Χάρις ενεκαρδιώθη πλειότερον.

■■ Ή μήτηρ μου διαφθείρει πάντοτε τά παιδία 
τής Ι’οξής, ειπεν ή θεία Μιχετάβελ, φυσώσα 
μετά ζέσεως ύπό τήν χύτραν. Νά καί ένα κομ
ματάκι ζάχαρι άπό σφένδαμνον. μέσα είς αυτό 
το πιατάκι ειπεν έξακολουθούσα νά φυσά δυνα- 
τώτερα. Καί τώρα, Χάρις, ειπεν αΰτη, άφοϋ τό 
πϋρ ήρξατο νά ζωογονήται, θέλεις νά μοϋ άπο- 
κριθής ; Πού εινε ό Ντίκ ;

— Έτρεξε είς τόν βοσκότοπον διά νά πιάση 
το καπέλλον μου.

•— Πώς το καπέλλον σου σού βγήκε άπό τό 
κεφάλι ; ειπεν ή θεία Μιχετάβελ’ κ’ έγώ τό είχα 
τόσον σφικτά δεμένα 1

— Ό Ντίκ μ'είχε παραζαλίσει νά τό λύσω 
διά νά τό ρίψω στόν άέρα, ύπέρ τής ελευθερίας.

— Ύπέρ τής εύηθείας I Τούτο εινε μία μω
ρολογία τοϋ Ντίκ- καί είσαι καί σύ πολύ άνόητος 
νά προσέξης είς αύτό.

— Άλλ ’ εστησεν εις τήν έκ^ξύλων σωρείαν 
μίαν σημαίαν ύπέρ τής ελευθερίας·" τής ελευθε
ρίας, είξεύρεις, διά τήν οποίαν μάχεται ό πατέ
ρας, ειπεν ή Χάρις μετά πλείονος πεποιθήσεως, 

δέν έπρεπε νά λυπηθώ, ότι 
τούτο ήτο μία προσφορά

παρατηρήσασα οτι ή μήτηρ της, ή γλυκεία της 
μήτηρ, μέ τούς γλαυκούς της οφθαλμούς εΐχεν 
είσέλθει άπαρατήρητος έν τώ δωματίω κατά τήν 
συνομιλίαν.

«Μοί είπε τότε νά πετάξω είς τόν άέρα τό 
καπέλλον μου, διότι καί αύτός έκαμε τό ίδιον 
διά τό κασκέτον του. καί έκραυγάζομεν όμοϋ :

— Ζήτω ή έλευθερία !
"Εκαμα καθώς μοϋ είπε· καί τότε ό άνεμος 

μού πήρε τό καπέλλον μου καί τό έπήγε μζ- 
κρυά καί μοϋ είπε οτι 
το χάνω .... Διότι 
πρός τήν ελευθερίαν.

— Είν' αλήθεια, έφώνησεν ό Ντίκ, παραστάς 
όπισθεν τής μητρός του καί τής άδελφής του, 
ευθύς ώς αίγειρος. 'Εσχάτως, δ πατήρ είς μίαν 
έπιστολήν του οτε έγραφεν εί; τήν μαμάν, δέν 
έλεγεν ότι όφείλομεν νά θυσιζζωμεν τά πάντα 
είς τόν βωμόν τής έλευθερίας ; . . Καί διά τούτο 
έκαμα έκ μιάς σωρείας ξύλων βωμόν τής έλευ
θερία;.

— Έξαίρετον τέκνον ! ειπεν ή μ.ήτηρ· ένθυμοϋ 
πάντοτε ό,τι έγραψεν δ πατήρ σου. Ούτος προ- 
σέφερε τά πάντα είς τόν βωμόν τής έλευθερίας, 
είνε αληθές· καί έλπϊζω, οτι θά ζήσης διά νά κά- 
μης καί συ το ίδιον όπως έκεΐνος.

— Μόνον, έάν ύποχρεωθώ νά κάμνω τά κα- 
πέλλα καί τά κασκέτα τών δύο τούτων παιδιών, 
ειπεν ή θειά Χίτζ, έλπϊζω οτι αί προσφορά! αυ- 
ται δέν θά γίνωνται κατά πάσαν εβδομάδα.

— Ώ ! πλήν, θειά Χίτζ, έπανέλαβεν δ Ντίκ 
συνέλαβα τό καπέλλο’ δέν έχεις τίποτε νά πής 
πλέον περί τούτου. Στρόβιλος άνεμου τό είχε 
σηκώσει ύπεράνω τοϋ γρασιδιού τοϋ Νταττή 
Βάρδη, καί τέλος τό έκρέμασεν είς τό άκρον 
ένος μεγάλου στύλου. Προεϊπον είς τήν Χάριτα 
ότι ό στύλος ούτος είνε έν φρούριον καί ότι εμελ- 
λον νά τό κυριεύσω καί τό καταστρέψω· καί 
τούτο έκαμα.

— Ώ ! ναι, είπε, πάντοτε είσαι έτοιμος νά ζυ- 
ριεύη; φρούρια καί νά έπιχειρής πάσαν έργασίαν 
τήν όποιαν δέν σού ζητούν. Στοιχηματίζω λοιπόν 
τώρα ότι θά άφησες τήν Χάριν νά σύναξη μόνη 
της πελεκούδια.

—Το εργον τής γυναικός είνε νά συναζη πε
λεκούδια· άλλά νά ζυριεύη φρούρια καί νά υπε
ρασπίζεται τόν τόπον, είνε εργον άνδρός !

— Άλλά, μέ συγχωρεΐς, κύριε Πομπήϊε, άπό 
πότε έγινες άνήρ;

— Δέν είμαι μέν άνήρ, άλλά θά γίνω μετ’ 
ολίγον ή κεφαλή μου εφθασεν είς τόν ώμον τής 
μαμάς, καί ήμπορώ τώρα νά τουφεκίζω καί νά 
σημαδεύω. Προχθές έπήγα είς τό σκοπευτηρίου 
καί έκεΐ έκαμα γυμνάσιά· επιθυμώ, μαμά μου, 
νά μέ άφήση; νά καθαρίσω καί νά γεμίσω τό

παλαιόν τουφέκι· εις τρόπον ώστε άν οί "Αγγλοι 
ε"λθωσι . . .

— Καί λοιπόν ! έάν είσαι τόσον ισχυρός καί 
τόσον μεγάλος, σήκωσέ μου αυτό τό τραπέζι, 
ειπεν ή θειά Χίτζ, διότι ή ώρα τού δείπνου 
έσήμανε πρό πολλού.

Ό Ντίκ δι’ ένός άλματος έπλησίασε, καί μετά 
μίαν στιγμήν, ή τράπεζα ήτοιμάσθη, άλλ' ούχί 
άνευ ολίγου θορύβου- έπειτα έτοποθέτησε τά 
πελεκούδια μέ ύφος ύπερήφανον.

Τούτων δέ ύπό τοϋ Ντίκ, μετά τής οικείας 
αΰτω γαλήνης καί γλυκύτητος, τελεσθέντων, ή 
μήτηρ του έξήγαγευ άπό τής σκευοθήκης τρα- 
πεζομαυδυλα καί έστρωσε τήν τράπεζαν έπ' 
αυτής δέ έτοποθέτησεν έν συμμετρία τά κύπελλα 
καί τά ύποδίσκια, τά μαχαιρίδια καί τά πινά
κια, έν ω ή θεία Χίτζ κατεγίνετο περί τήν βου- 
τύρωσιν τοϋ άρτου καί τήν παράθεση» τών κυμ- 
βίων τοϋ τείου

— Θά ευχαριστηθώ πολύ, ειπεν αΰτη, όταν 
δ πόλεμος λήξη· καί έχω ισχυρόν λόγον είμαι 
άρκετά άποκαμωμένη πίνουσα φασκομηλιάν αντί 
τείου.

— Καί λοιπόν '. θεϊά Χίτζ, διατί έμαλώσατε 
τήν παρελθοϋσαν έβδομαδα τόν μικρέμπορον εκεί
νον, όστις ήθελε νά πωλήση αληθινό τσάι;

—Τόν έμάλωσα· ναι' άλλ’ έάν αγόραζα τσάι 
άπ’ αυτόν τόν παληόγερο, πού τό έφερεν άπο 
τούς 'Άγγλους, τούτο θά ήτο ώς νά τον έοι- 
καίωνα διά τήν πράξιν του.

— Άλλα, μαμά μου δέν ήμπορώ νά εννοήσω 
άκριβώς τί έχει νά κάμη ή ύπόθεσι; τοϋ τείου, 
μέ τον λόγον, δι’ ου οί κάτοικοι τής Βοστώνη; 
δέν θέλουν νά λάβουν τέϊον άπ'αυτούς.

— "Εχει νά κάμη, επειδή ή κυβέρνησις επέβαλε 
δι’ αύτό τό τρόφιμον φόρον ζνισον. Δέν εινε μέν 
πολύς αύτός καθ’ εαυτόν άλλ’ αύτό τό μέτρον 
άποτελεΐ μέρος συστήματος λίαν καταθλιπτικοϋ 
έναντίον μας καί τό όποιον τείνει νά μάς κατα- 
στήση δούλους είς ξένην δύναμιν.

— Δούλους ! έπανέλαβεν ό Ντίκ άγανακτών 
καί ύπερήφανον στάσιν λαβών ό πατήρ μου 
δούλος I

— Άλλ’ οί Αμερικανοί δέν θέλουν νά είνε 
δούλοι' έυόησαν ζαθαρώς πού τούτο έτεινε καί 
άπεποιήθησαυ καί τήν έλαφροτέραν υποταγήν.

— Ούτε έγώ δέν θά ύποταχθώ πλειότερον, 
έπανέλαβεν ό Ντίκ.

— Εκτός τούτου, ειπεν ή αήτηρ έλκύουσα 
τόν παΐδα πρός έαυτήν, δέν λαυ.βάνουσι δι’ έαυ- 
τους μόνον τήν φροντίδα ταύτην. Ό τόπος μας 
είνε απέραντος καί καθ' έκζστην μεγεθύνεται 
πλειότερον Εινε λοιπόν έπαυαγζε; καί αυτός νά 
έχη νόμου; κανονίζοντας έν δικαιοσύνη την ελευ
θερίαν καί τήν ισότητα’ διότι όάπέραντο; ούτος 
τόπος σήμερον θά είνε αΰριον πόλις ύπερμεγέθου; 

έκτάσεως. Ελεύθερος δέ όταν είνε δ τόπος ούτος, 
θά εινε ό φάρος τής οικουμένης, ώς τις πόλις έκ- 
τισμένη έπί λόφου μή δυναμένου νά κρυφθή άπό 
τά βλέμματα- πάντες δέ οί καταδυναστευόμενοι 
καί πάντες οί δυστυχείς θά εΰρωσίν ενταύθα κα- 
ταφύγιον, έν ώ θά άπολαύωσιν έξ ίσου τής
έλευθερία; καί τή; ίσότητος. 'Ιδού, προσφιλές μοι 
τέκνον, διατί δ πατήρ σου καί οί θείοι σου ύπή- 
γον νά πολεμήσωσι καί διατί μένουσιν ύπο τά

ή χύτρα άδει τό
σαι

τα 
χου

όπλα καί εξακολουθούν νά άγωνίζωυται. Ό Θεός 
δέ γνωρίζει πόσα ύποφέρουσι καί . . .

Έν τούτοις οί οφθαλμοί τή; κυρίας Βάρδης 
έπληρώθησαν δακρύων, διά τών οποίων όμως ε- 
λαμπεν άκτί; ύπερηφανείας καί θριάμβου.

— Καλά, καλά, 'Ροξή· γνωστόν είνε ότι δ 
λόγος σου δέν τελειώνει ποτέ, ειπεν ή θειά Χίτζ, 
ήτις ούδεμίαν προσοχήν έδωκεν είς τον πει
στικόν τούτον πατριωτικόν λόγον. ΙΙλην βλεπετε, 
ότι τό τσάι έκρύωσε, καί έκεΐ πέρα βλέπω το 
σκεπαστόν άμαξίδιον, καί μετ' ολίγα λεπτά νο
μίζω οτι δ Τζών θά ήνε έοώ. Εμπρός, άς βα- 
λωμεν τά καθίσματα είς τό τραπέζι.

Μετά δύω λεπτά δ Τζών. ό μεγαλήτερος υιός 
τή; οικογένειας, δεκαπενταετής τήν ηλικίαν, 
ήλθε κρατών άνά χεΐρας έπιστολήν. Εκ τής 
σπουδή; αυτού, ρίπτει ταύτην εί; τά γόνατα τής 
μητρός του. Τότε λησμονούσι τό τέϊον είς μάτην 

” τό κλαυθμηρόν αύτής ασμα. Πά- 
αί χεϊρες στηρίζονται έπί τών έρεισματων 

τοϋ σκίμποδο; τή; κυρία; Βάρδης ϊνα μαθωσι 
-- νέα. Ή έπιστολή προήρχετο έκ τοϋ πλοιαρ- 
ζ_ Βάρδη, ύπηρετοϋντος είς τόν αμερικανικόν 
στρατόν Walley-Forge. Ή κ. Βάρδη την διέ- 
τρεξε ταχέως έπειτα τήν άνέγνωσε μεγαλοφώ
νως εί; το ανυπόμονου άκροατήριόν της. ΙΙαρα- 
θέτομεν ένταύθα τά; έπομένας σειράς.

« Ύποφέρομεν είσέτι πολύ. Έόωκα όλα 
ζεύγη τών καλτσών, τά όποια μοί επεμψας, 
φυλάξας είμή εν μόνον δι' έμαυτόν, οιότι 
θέλω νά έχω πλειοτέραν άνάπαυσιν τοϋ δυστυ- 
χεστέρου στρατιώτου, τού άγωνιζομένου ύπέρ τής 
πατρίδος. Πτωχοί άνδρες '. ή καρδία μου σχίζε
ται όταν τού; βλέπω μέ τά έφθαρμένα ένδύμα- 
τά των, μέ τά τρυπημένα ύποοήματά των, και 
τού; πόδας των αίματωμένους. νά οεικνυουν πρό
σωπον εύθυμου καί έλπιδοφόρςν καί νά κηρύττω- 
σιν ότι είνε έτοιμοι τά παντα νά ύποστώσι. Συ- 
χνάκι; ή άποθάρρυνσις του; κυριεύει το εσπέρας 
οτε, κεκμηκότε; ύπό τού κόπου, διαπερώμενοι 
ύπό τοϋ ψύχους, θνήσκουτε; τής πείνης, μένου- 
σιν ύπό τά γυμνά σκηνώμ.ατά των καί βλέπουσιυ 
ότι θά κοιμηθώσιν έπί χιόνος. Τότε ανέρχεται εί; 
τό πνεύμα αυτών ή είκών τή; οικογενειακής 
εστίας μέ τό λαμπον αυτή; πϋρ. Πλήν την 
έπιοϋσαν πρωίαν φθάνει ή ήμερησία δίστιχος δια
ταγή τού Οΰασιγκτώνος. 'Οποίαν μαγείαν περιέ-

τα 
μή 
δέν
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χει ή διαταγή αΰτη! Οί στρατιώται ύφίστανται 
τά πάντα, τά πάντα περιφρονούσιν, έτοιμοι είνε 
καί εις πϋρ, και εις θάνατον !

«Επίτροποι, διατρέχουσι τόν τόπον συνάζο?- 
τες εκούσιας προσφοράς παντός είδους ύπέρ τών 
άγωνιζομένων. Έάν έλθουν καί πρός ύρας, δέν 
έχω άνάγκην νά σάς είπω τί οφείλετε νά πρά- 
ξητε· γνωρίζω τάς καρδίας σάς.»

—Τώρα, τέκνα ρου. βλέπετε τί ύποφέρει δ 
πατήρ σας. λέγει ή Κα Βάρδη, καί διά τίνων 
θυσιών οί δυστυχείς ούτοι στρατιώται μάς δί- 
δουσι τήν ελευθερίαν.

— Ό Έφραΐρ Σκάντων ρ ’ είπεν οτι έφάνη- 
σαν οί επίτροποι πρός τό ρέρος τής παραλίας 
τών Τρισχιλίων Οινοπωλείων, καί νορίζει, οτι 
τό έσπέρας τούτο Οά ήνε έδώ, είπεν δ Τζών 
προσφέρων μπιζέλια πεφρυγρένα πρός τήν ρικράν 
όρήγυριν ήτις τόν ήκουεν έν σιγή.

— Τήν έσπέραν ! τότε πρέπει νά έχωρεν τό 
αυτί ρας έξυπνον, καί νά ρή σταυρώσωμεν τά 
χέρια, είπεν ή θεία Χίτζ. "Ας είδωρεν τί ήρπο- 
ρούρεν νά βάλωρεν κατά ρέρος διά τους έπι- 
τρόπους.

— Πρώτον, θά στείλλω τό καινούργιο·? ρου 
επανωφόρι, είπεν δ Τζών. Τό παλαιόν ρου τούτο 
δέν έλυωσεν άκόρα, άλήθεια θειά Χίτζ ;

— 'Όχι, είπεν ή Χίτζ. Έσκέφθην τήν Παρα
σκευήν νά τό ξυλώσω, διά νά τό γυρίση δ Δε- 
σιραϊος Σμίθ. όταν θά έλθη νά έργασθή ένταύθα 
τήν ήρέραν του. Εινε δέ είς τό μεσημβρινόν δω- 
ράτιον, έξηκολούθησεν ή γυνή σκεπτική, ε’νε έπί 
τής κλίνης δύο παπλώματα τής γραίας θείας 
Βάρδης καί τό ρέγα έπίστρωρα τό κυανούν, κα
θώς καί δύο προσκέφαλα. "Επειτα, είς τό δωρά- 
τιον τής ραράς καί είς τό ίδικόν ρου, εινε δύο 
ζεύγη σινδονών τέσσαρα προσκέφαλα καί τρία 
στρώματα. Είς δέ τό καλλίτερον δωράτιον ύ- 
πάρχουν . . .

— "Ω θειά Χίτζ ! πέρψε πάν οτι εύρίσκεται 
είς τό καλλίτερον δωράτιον ! Έάν τις έλθη νά 
μάς ϊδη δυνάρεθα νά τώ παρέξωμεν καλήν κλί
νην, παραχωρούντες μέρος τών πανικών ρας, εί
πεν δ Τζών. Είρπορώ νά άοαιρέσω άπό τήν κλί
νην ρου εν ή δύω σκεπάσρατα- διότι Οά ροί 
άρκέση νά θέσω τά φορέρατά ρου, έπί τής κλί
νης ρου, έχω τοιαύτα πολλά τώρα !

— Θειά Χίτζ. βγάλε άπό τά κρεββάτια ρας 
ριά κουβέρτα· ειπον συγχρόνως ή Χάρις καί δ 
Ντίκ.

— Καλά, καλά, θά ίδούρεν είπεν ή θειά 
Χίτζ, ρεριρνώσα.

Τότε ή μάρμη ήγέρθη λίαν σοβαρά, καί είσ- 
ελθουσα είς τό παρακείμενον δ<3^.άτιον, ήνέωξε 
κιβώτιόν τι ρέγα έκ κέδρου, καί επανήλθε φέρουσα 
έν τοΐς βραχίοσιν αυτής δύο ρεγάλα κλινοσκεπά-
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σρατα λευκά ώς τήν χιόνα, άτινα ήπλωσεν έπί 
τής τοαπέζης, καθ’ ήν στιγρήν ή θειά Χίτζ 
έτελείωνε ξεστρώνουσα τήν τράπεζαν. |

— Θεία άγαθότης! ρήτερ άνέκραξεν ή θειιά 
Χίτζ. Τί σκοπεύεις νζ κάρης στό θεό σου ; !

— Νά ! είπεν έκείνη μετά ζέσεως- τά έπλεξα 
έγώ καθολοκληρίαν ρέ τά χεράκια ρου, όταν ·
έκαλούρην Μαρία Έβανς. Λυτά εινε τά νυρ- 
φικά ρου κλινοσκεπάσρατα, κατεσκευασρένα έκ 
τού καθαροτέρου λινού καί κεντηρένα ρέ ρόδα 
είς τάς τέσσαράς των γωνίας. Τά ε’βγαλα άπό 
τό κιβώτιόν διά νά τά δώσω.

Καί ή ράρρη έθώπευε καί άνεθώπευεν ήσύ- 
χως διά τής παλάρης της ταύτα, διευθετούσα 
τάς πτυχάς των ρεθ' ύπεοηφανείας καί τρυφερό- 
τητος. Προφανώς έν τή πράξει αύτής ταύτη έδεί- 
κνυερέν συγκίνησίν τινα, άλλ' ούδένα δισταγμόν.

— Άλλά ρήτερ ρου, είπεν ή θειά Χίτζ' δέν 
έχουν χρείαν τών ώραίων τούτων πραγμάτων 
ρεταχειρίσου ταύτα διά τήν ίδικήν σου κλίνην. 
Πέρψε κλινοσκεπάσρατα συνήθη, τά δποϊα θά 
ήνε καλλίτερα διά στρατιώτας.

— "Οχι! είπεν ή γραία γυνή άρχίζουσα νά 
θερραίνηται· έκείνα διόλου δέν είναι καλά δι’αύ
τούς. Θά τοΐς δώσω πάν ό,τι καλλίτερον καί 
ώραιότερον τού τοιούτου είδους έχω πριν ή ύπο- 
φέρωσι. Πέμπω λοιπόν τά κλινοσκεπάσρατα τού 
γάρου ρου, προσέθηκε τέλος ρέ χειρονορίαν ρή- 
τ5ρϊί;

Ούτως είχον τά πράγρατα ότε έκτύπησέ τις 
είς τήν θύραν ήσύχως, καί σχεδόν παρευθύς εί- 
σήλθον δύο άνδρες άναγγείλαντες εαυτούς ώς έπι- 
τρόπους άπεσταλρένους ύπό τής συρπολιτείας 
ΐνα έπιζητήσωσι προμήθειας, έφόδια, ένδύρατα, 
κλινοστρωρνάς ή κλινοσκεπάσρατα κλπ. κλπ. 
διά τους ύπέρ πατρίδος άγωνιζορένους.

Ή αιφνίδια αΰτη παρουσία παρήγαγεν ηλεκ
τρικόν άποτέλεσρα. Ή θεία Χίτζ διέρχεται τα- *
χέως τό έστιατόριον, τό πλυσταρεϊον, τό γα
λακτοκομείο·?, έπειτα τόν διάδρομον, καί έν 
άτάκτω πορεία, κατέρχεται είς τό ύπόγειον, 
έπειτα άναβαίνει είς τήν σιταποθήκην, ριγνύ- 
ουσα αδιακρίτως πάντα όσα ένόριζον ότι ήδύ- 
ναντο νά ώσι χρήσιρα τοίς άρυνομένοις ύπέρ τής 
πατρίδος καί τά όποια έκορίσθησαν είς τό ραγει- 
ρεϊον ύπό τού Τζών. τού Ντίκ καί τής Χάριτος, 
οϊτινες τήν ήκολούθησαν ώς βοηθοί έν τή ταχεία 
αύτής περιφορά. Άλλ’ ή κ. Βάρδη, θετικωτέρα 
καί γαληνιωτέρα ούσα, προσέρχεται έγκαίρως 
καί κατορθοί νά έπιφέρη τήν τάξιν καί τήν ησυ
χίαν είς τήν συγκεχυρένην ταύτην συσσώρευσιν.

Ή θεία Χίτζ έφάνη μετ’ όλίγον έν τώ ρα- 
γειρείω κρατούσα είς τούς βραχίονας της ρέγιστον 
άριθρόν καλτσών, άς ήρζατο νά ξεδιπλώνη καί 
νά άριθρή άφ’ ού έγονυπέτησεν έπί τού έδάφους.

— 'Ιδού, είπε θέτουσα πάσας ταύτας τάς
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περικνημίδας έπί τινων κλινοσκεπασράτων. θά 
κοατήσωρεν καθείς άπό δύω ζευγάρια.

— Ά ! λέγει ό Τζών, εινε περιττόν νά κρα
τήσετε δύω ζεύγη δι ’ έρέ’ είρπορώ νά άρκεσθώ 
ρέ έν ζεύγος ρόνον, καθώς ό μπαμπάς.

— Βεβαίως, λέγει ή Κα Βάρδη. καθ' όσον 
ήρπορώ νά πλέκω έν ζεύγος τήν ήρέραν.

— "Εν ρόνον ζεύγος ρέ άρκεϊ. είπεν ό Ντίκ.
— Αί κάλτσαι σου πιθανόν νά ήνε πολύ κον- 

ταί, νέε ρου σύντροφε, είπεν είς τών έπιτρόπων.
— Όχι, έπανέλαβεν ό Ντίκ- έχω ένα πόδι 

πολύ γερό, καί ή θεία Χίτζ ρού πλέκει πάντο
τε τής κάλτσαις ρου όλίγον ρεγαλήτεραις, διότι, 
λέγει, ότι εύρίσκοραι είς τήν ήλικίαν τής άνα- 
πτύξεως. Θά πάνε πολύ καλά είς τούς στρατιώ
τας. Κυττάξατε, προσέθηκεν επιδεικνύω·? τό ρή- 
κος καί το πλάτος τών περικνημίδων του.

— Καί αί έδικαί μου κάλτσαι έπίσης, είπε 
ρετά πεποιθήσεως ή Χάρις, ήτις έξήγαγε τέ
λος τάς ιδικάς της.

— Κύριε, κύριε, είπεν είς τόν άνθρωπον όστις 
έρριπτεν άναρίξ πάσας τάς προσφοράς έν τινι 
σάκκω, ού τό στόμιο·? ήτο έκτάκτου εύρύτητος, 
ιδού καί αί ίδικαί ρου, κύριε ; καί οί μεγάλοι αύ
τής οφθαλμοί έλαρψαν διά ζωηράς λάρψεως.

Ή θεία Χίτζ έτρεξε πρός αύτήν είπούσα.
— θεέ ρου, συ έτρελλάθης κόρη ρου ! νά πι- 

πιστεύη; ότι οί άνδρες δύνανται νά φορέσουν τής 
κάλτσαις σου;; !

Ή Χάρις περιέφερε βλέμμα άπελπι περί έαυ- 
τήν είς ήρξατο νά κλαίη.

— Ήθελον νά τοίς στείλω κάτι, είπεν, θά 
περιπατώ γυρνόπους έπί τής χιόνος δλην τήν 
ήρέραν μάλλον παρά νά ρή τοΐς στείλω τίποτε

— Δός ροι ταΐς σκάλταις, τέκνον ρου, είπεν 
ό άπεσταλρένος συγκεκινηρένος. ’Εμπρός, θά τάς 
λάβω, θά τάς δείξω είς τούς στρατιώτας, καί θά 
τοίς έπαναλάβω τούς λόγους, πού είπες προσφέ- 
ρουσα τό δώρον σου, καί τούτο θά τοίς εύχαριστή- 
ση τόσον όσον καί έάν έκαμνον χρήσιν αύτών. 
Καί αύτοί έπίσης έχουν ρικράς κόρας είς τάς οι
κίας των.

Μέχρι καρδίας ύπό γλυκείας χαράς συγκινη- 
θεϊσα ή Χάρις, άφησε τήν κεφαλήν της νά πέ- 
ση έπί τού κόλπου τής μητρός της, ένώ ή θεία 
Χίτζ έψιθύρισε.

— Πάντες διαφθείρουσι το παιδίον τούτο. . . 
καί δι' αύτό δέν εκπλήττομαι.
Τότε τό παλαιόν άραξίδιον, ύπερφορτωθέν ύπό 
διαφόρων δεράτων έτέθη βραδέως είς κίνησιν ό 
δέ Ντίκ καί ή Χάρις κατεκλίθησαν εύθυμοι τήν 
καρδίαν.

Ή μικρά κόρη τότε είπεν είς τόν αδελφόν της.
— Κάτι τι έθέσαρεν καί ήρεΐς έπί τούβωμού 

τής έλευθερίας άπόψε, Ντίκ, δέν είν' άλήθεια ;
— Βέβαια, άπεκρίθη εκείνος.
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’ Επειτα ύψών τούς οφθαλμούς του πρός τήν 
μ.ητέρα του είπεν,

— Άλλά, μ.ήτεο, σείς τί έδώκατε;
— Έγώ ; είπεν ή Κα Βάρδη ρέ ύφος ρερβόν.
— Ναι, σεις μαμά, τί έδώκατε ύπέρ τής πα

τρίδος ;
— Πάν ό,τι έχω, άγαπητά τέκνα, είπε τιθε- 

μένη τάς χεϊράς της έπί τών κεφαλών αύτών τόν 
σύζυγον ρου καί τά τέκνα ρου !..........

(έχ τοΰ άγλιχοΰ) 
Π. Δ ΙΙΛΙΟΙΙΟΥΛΟΣ.

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

"Εκαστος γινώσκει ότι, αυτόματα καλούνται 
μηχανήματα παριστώντα ζώα ή αγάλματα 
αυτοκίνητα. Περί τοιούτων δέ αντικειμένων, κα- 
τασκευασθέντων ύπο εύφυεστάτων ρηχανουργών, 
άναφέρορεν ένταύθα όλίγα τινά.

Ό στρατηγός Δεγέννης (de Gennes) γάλλος, 
ό προστατεύσας την άποικίαν τού Άγιου Χριστό
φορου κατά τών Άγγλων κατά τό 1G88, ΐνα 
διασκέδαζα) κατεσκεύασεν αύτόματόν τινα τ«ώι·, 
πεοιδιαβάζοντα άνω-κάτω μεθ' όλης τής ύπερη- 
φανείας καί καλλονής τών έπιρήκων πτερύγων 
του καί συλλέγοντα σιτοκόκκους άπό τού έδά
φους τούς όποιους καί κατεβρόχθιζεν.

Ό Βιλλιάρος Δανεκούρτης κατά τήν Π” έκα- 
τονταετηρίδα κατεσκεύασεν άγγελον, 
πάντοτε τόν ήλιον διά τού δακτύλου του.

Ό Μκρκήσιος τής Βορσεστέρης έποίησεν ίππον 
τεχνητόν, δυνάρενον νά φέρη ιππέα τοσούτον τα
χέως, οσον καί ίππος λυβικός.

Κατά τήν 1Ε' έκατονταετηρίδα ό Ρηγιομόν- 
τανος, άστρονόμος έπίσημος, κατεσκεύασε μυΐαυ 
σιδηράν, κινουρένην έν τή άτμοσφαίρα.' προς τού- 
τοις έπειτα καί αετόν άρφότερα δέ ταύτα, έλ- 
θόντος τού αύτοκράτορος Μαξιριλιανού είς Νυ
ρεμβέργην. έπέταξαν πρός συνάντησίν του ένώ- 
πιον αύτού.

Ό Αλβέρτος δ Μέγας, λέγεται κατασκευά- 
σας κεφαλήν κινουρένην καί λαλούσαν, τοσούτον 
δέ τρόμον προξενήσασαν είς τόν Θωμά·? Άκκίναν, 
ώστε ούτος έθραυσε τήν κεφαλήν είς τεμάχια. 
Ίδών δ Αλβέρτος τό έργον του τεθραυσμένον 
άνεβόησεν « Οΰτω συντρίβει; έργον τριάκοντα 
έτών ! ; . ...»

Ό Φίλιππος Κάμπης έφεύρε θαυράσίον σύμ
πλεγμα αύτοράτων διά τόν Φίλιππον ΙΔ". Ήτοι 
κατεσκεύασεν άραξαν τέθριππο·? ποιούσαν κατά- 
πληξιν διά τόν θόρυβον τού ραστιγίου τού άρα- 
ξηλ άτου, καί διά τήν έπί τών οπισθίων μέν 
ποσών άνόρθωσιν τών ίππων, διά τόν τριποδισμόν 
δέ καί καλπασμόν αύτών. Ή άμαξα δ' αΰτη

ί
*
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τρέξασά ποτέ άπό ^υτήρος συνήντησε τόν βασι
λέα, πρό τοΰ όποιου έ'στη· ξοανικός δέ τις θε
ράπων τότε κατήλθε καί άνοίξας τήν θύραν τής 
άμάξης έβοήθησε κυρίαν τινά νά κατέλθη αύτής, 
κυρίαν χαριεοτάτην. Ή κυρία, ποιήσασα εύγενή 
ύπόκλισιν, παρουσίασε·/ άναφοράν πρός τήν Α. 
Μεγαλειότητα, ήν επέδωκεν άνελθούσα δέ πάλιν 
εις τήν άμαξάν της άπήλθεν.

ΤΑ ΜΗΡΤΚΑΖΟΝΤΑ

Καί άλλοτε λάβομεν άφορμήν νά καταδεί- 
ξωμεν τοΐς φίλοις ήμών άναγνώσταις, ίίτι ή 
μητρική στοργή δέν είνε προνόμιον τοϋ άνθρώ- 
που άποκλειστικόν, άλλ' ότι άπαντά είς άπί- 
στευτον βαθμόν ανεπτυγμένο·/ τό αίσθημα τοΰτο 
καί παρ' αύτοΐς τοΐς ζώοις. Σήμερον θά λάβω- 
μεν ώς παράδειγμα τά μηρυκαστικα. Πάντες 
βεβαίως γνωρίζετε τά μηρυκάζοντα θηλαστικά· 
τοιαϋτά είσιν ό βοϋς, ή βοϋς, ή αϊξ, τό πρόβα
το·/, ή ε"λαφος, ή κάμηλος, ή αίγαγρος, ή καμη
λοπάρδαλη κλπ., είδη έξόχως χρήσιμα τώ άν- 
θρώπω έν τώ όφθαλμώ τών όποιων ό πλάστης 
έζωγράφησε τήν άγαθοτητα, .τήν πραότητα, τό 
άφροντι. Άλλα παρά τοΐς ζώοις τούτοις ό πα
τήρ δέν οεικνύει στοργήν πρός τά μικρά, του, καί 
μόνη ή μήτηρ αναλαμβάνει τήν επιμέλειαν τής 
πρώτης αυτών ήλικίας. Είνε άληθές, οτι τά ζώα 
ταϋτα έν άντιθέσει πρός άλλα είδη γεννώσιν 
όλιγώτερα τόν άριθμόν τέκνα, ή δέ μήτηρ διά 
τοΰτο έπαρκεϊ μόνη όπως άναθρέψη καί περι
ποιηθώ αυτά. Προσθετέου επίσης, ότι τά μηρυ- 
καστικά ταϋτα φυτοφάγα όντα καί έκ γενετής 
βαδίζοντα δύνανται καί τκχιον νά στερηθώσι 
τών γονέων αύτών ή τά σαρκοβόρα ζώα 'Αλλά 
τό μητρικόν πάθος τειοϋτον ύπάρχει παρά τοΐς 
ζώοις, ώστε παρατηρείτε έν τή οικογένεια τών 
μηρυκαστικών τήν έλαφον, τήν φύσει αδύνατον 
καί δειλήν εύθαρσώς ποοκινδυνύουσαν τών μικρών 
της καί μόνον έν έσχατη άνάγκη φεύγουσαν τόν 
έπαπειλοϋντα κίνδυνον. Έν γένει δέ τό θάρρος 
τών μητέρων είνε ανώτερο·/ τοϋ ένστικτου τής 
αυτοσυντηρήσεως. Τό ένστικτον όπερ άγρυπνο·/ 

είδους, σιγά όταν 
έπαγρυπνοϋν έπί 
Έκεϊνο γνωρίζει 

αύτόν. Το θήλυ 
άπειλοϋντος αύτο

φεύγει καν μή παρίσταται απόλυτος ή άνάγκη· 
έάν όμως περιστοιχίζηται ύπό τών μικρών της 
ατινα πρέπει νά προστκτεύση. τδΤβ^μζχεται. Άπό 
δειλού καθίσταται τολμηρόν, όρμά’δέ τυφλοϊς όμ- 
μασι κατά τοϋ έχθροϋ χωρίς νά λαβή πρό όφθαλ- 

οιατελει εις την οιατηρησιν τοϋ 
αναφαίνηται το ένστικτον τό 
τής διατηρήσεως τοϋ γένους, 
τον φόβον, το δεύτερον αγνοεί 
ζώου τίνος εύρεθέν πρό κινδύνου
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[/.ών τήν δυσανάλογον προς τό θάρρος του αδυνα
μίαν. Έκ τών πολλών παραδειγμάτων, άτινα 
παρέχει ή ιστορία τών ζώων, άναφέρομεν ολίγα 
καταδεικνύοντα την πρός την οικογένειαν αυτών 
άφοσίωσιν τών ζώων τούτων.

Ή βοϋς, ή θεία τών άγρών πρόνοια, ή τρο
φός αΰτη τοϋ άνθρωπίνου γένους, είνε έξοχος 
μήτηρ. Θαυμάζει τις τήν συγκίνησιν ύφ’ ής τό 
άθώον τούτο πλάσμα καταλαμβάνεται καθ' ήν 
στιγμήν γίνεται διά πρώτην φοράν μήτηρ. Οί 
μεγάλοι αύτής οφθαλμοί πλήρεις τρυφερότητος 
προσβλέπουσι μετά συγκινήσεως τό μικρόν της· 
λείχει, θαυμάζει καί λείχει πάλιν αυτό μέχρις 
ού το άποστεγνώση, μέχρις ού άναγνωρίση τήν 
μητέρα του καί άμφότερα άγαπώσιν άλληλα, 
τό μέν έκ στοργής αγνής, τό δέ έξ άνάγκης εί 
μή έξ ευγνωμοσύνης. Άλλά, φεΰ ! ή στοργή 
αΰτη ταχέως είς σκληράν ύποβαλλεται δοκιμα
σίαν. Τό χρήμα, όπερ είς τινας περιστάσεις χρη
σιμεύει όπως ένώση τάς καρδίας, ενταύθα δέν 
βραδύνει νά τάς χωρίση. Μετά τρεις ήτέσσαρας 
εβδομάδάς δ δυστυχής μόσχος είνε κατάλληλος 
όπως χρησιμεύση ώς τροφή' ό βουκόλος ευρίσκει 
συμφέρουσαν τήν τιμήν ήν προσφέρει δ κρεωπώ- 
λης. Άπεφασίσθη ! πρέπει νά άποσπασθή άπό 
τής καλής αύτού μητρός, άπό τών μεστών χα
ράς καί ευδαιμονίας βλεμμάτων της. Ή ήμέρα 
τοϋ χωρισμού έφθασε καί ή ήμέρα αΰτη είνε 
μεστή στεναγμών, κραυγών οδύνης, μυκηθμών 
σπαρακτικών. Ata τινας άγελάδας ό χωρισμός 
τόσον οδυνηρός τυγχάνει, ώστε δέν δύνανται νά 
παρηγορηθώσιν, άποθνήσκουσε δ' έκ τής λύπης 
αν μή λάβωσι τήν πρόνοιαν όπως προπασζευά- 
σωσι τήν μητρικήν καρδίαν πρός τοιζύτην δοκι
μασίαν. Τό ατυχές ζώον άδυνζτεΐ νά άντεπε- 
ξέλθη κατά τοϋ άφαρπαζοντος άπ’ αύτού τόν 
μόσχον του. Τήν μητρικήν τρυφερότητα άναχαι- 
τίζει ή άλυσις καί τότε τήκεται ύπό τής θλί- 
ψεως. Άλλως όμως συμβαίνουσι τά πράγματα, 
όταν ή μήτηρ εύρίσκηται έν έλευθερία. ΤΙ στοργή 
καί ή πρόνοια τής μητρός παρακινεί τούς ταύ
ρους, τάς βοϋς καί τούς βοϋς, όπως συνενωθώσιν 
είς άγέλας παρουσία τοϋ κινδύνου καί έμπνέει 
αύτοΐς τήν σωστικήν ιδέαν νά τοποθετήσωσι μέν 
τά νεογνά έν τώ κέντρω τοϋ κυκλοτερούς αύτών 
δμίλου, νά στρέψωσι δέ τά μέτωπα κατά τοΰ 
έχθροϋ.

Η βοϋς, ή συνήθως τόσον πραεΐα καί ήμερος 
καθίσταται λίαν επίφοβος έν ώρα τοκετού. Άλλά 
τό μάλλον άξιοσημείωτον, ότι πολλά μηχανάται 
όπως διαλάθη τήν έποπτείαν τών φυλάκων, πρός 
τόν σκοπόν τοΰ νά μή άντιληφθώσιν ούτοι τής 
θέσεως όπου μέλλει νά καταθέση τό νεογνόντης. 
Συνήθως κρύπτουσιν αύτό έντός θάμνων ή πυκνής 
βάτου.

Δυστυχία όμως εις έκεΐνον, ούτινος τά βήματα

t

τότε 
κα-

ήθελεν ή τύχη φέρει πλησίον τοϋ καταφυγίου, 
οπερ αύται έξέλεξαν ! Ενίοτε δέ συμβαίνουσι 
δυσάρεστα περιστατικά είς άπρονοήτους κυνη
γούς οϊτινες άφίνουσι τούς κύνας των νά προχω 
ρώσιν έν μέσω αγέλης μόσχων. Οί κύνες 
καταδιωκώμενοι ύπό τούτων χάριν παιοιάς, 
ταφεύγουσι φυσικώ τώ λόγω παρά τώ κυρίω των, 
δπότε αί μητέρες φοβούμεναι κίνδυνον δια τά 
μικρά των, φθάνουσι πάση ταχύτητι. Δεν μενει 
δέ πλέον είς τόν κυνηγόν ή δύο τινά νά έκλέξη- 
ή νά διαφύγη διά τής ταχύτητες τοϋ ίππου του, 
ή νά έπιδιώξη τήν σύλληψιν ενός μόσχου νά 
άνατρέψη αύτον και 
νά προσδέση τάς κνή- 
μας του διά τοϋ ρινο- 
μάκτρου, οΰτως ώστε 
νά μή δύναται νά βα- 

' δίση· ή μήτηρ φθάσα 
άσχολεΐται είς τήν ά- 
παλλαγήν τοϋ μικρού 
της άπό τών δεσμών 
άντί νά καταδιώξη 
τόν κυνηγόν.

Ό μητρικός ερως 
τών κατοικίδιων προ
βάτων τόσον είνε γνω
στός, ώστε άν μήτηρ 
τις δεικνύη άδιαφο- 
ρίαν διά τό νεογνόν 
της οί ποιμένες συμ- 
περαίνουσιν έκ τού
του, ότι μέλλει νά 
άποθάνη. Καί μάλι
στα παρετηρήθη, οτι 
τά πρόβατα τόσω 
μείζονα κέκτηνται 
τήν μητρικήν στορ
γήν, όσω τά τέκνα 
αύτών εινε άσθενή, 
καί έπιδαψιλεύουσιν 
αύτοΐς τόσω πλειο- 
νας περιποιήσεις, οσω 
μάλλον τό νεογνόν 
φαίνεται μή εύνοηθέν 
ύπο τής φύσεως.

Αί αίγες δεικνύου- 
σινέπίσης πολλήν τρυ
φερότητα καί άγαπην 
δέ τόσον καλαΐ τροφοί, 
αύτάς πρός θηλασμόν άλλων ζώων πολύ μεγαλει- 
τέρων. Πώλον όστις είχεν προώρως άπολεσει τήν 
μητέρα ένεπιστεύθησαν είς τήν έπιμέλειαν α’ιγός, 
ήν άνεβίβαζον έπί κάδου, όπως δύναται νά θη- 
λαζη το ίππάριον εύκολώτερον. Ο πώλος ηκο- 
λούθει τήν θετήν του μητέρα είς τούς λειμονας, 
ή δέ αϊξ έπηγρύπνει έπ’αύτού μετά τρυφερωτά- 

πρός τά έρίφια των. Είνε 
ώστε' χρησιμοποιοϋσιν

της μερίμνης, προσκαλοϋσα αύτόν διά τών βλη- 
χηθμών της δσάκις τό νεαρόν ίππάριον άπεμα- 
κρύνετο άπ 'αύτής. Υπάρχουσι οέ παραδείγματα, 
καθ’ ζ αίγες προσηλώθησαν καί εις παιδία· ού 
μόνον δέ εδιδον αύτοΐς τόν μαστόν μετ' αξιοση
μείωτου ύπομονής, άλλά καί άνεζήτον αυτά 
κατά τάς ώρας τού θηλασμού έρχόμεναι μόναι, 
όπως άφ’ έαυτών προσφέρωσιν είς τα θετά αύ
τών τέκνα τάς μητρικάς φροντίδας.

’Αξιόπιστος συγγραφεύς άναφέρει, ότι έν τινι 
έζαχτι έτρέφετο παιδίον τι βΰπό αίγός· οί γονείς 
άναγκασθέντες νά έπανακάμψωσιν είς τήν πόλιν 

έπώλησαν τήν αίγα 
καί άνεχώρησαν μετά 
τού παιδιού διά νυ
κτερινού λεωφορείου. 
Περί τήν ένάτην ώ
ραν τό παιδίον, κα
κώς θήλασαν, ήρξατο 
κλαυθμηρίζον άκρι- 
βώς καθ' ήν ώραν 
συνήθως έλάμβανε τό 
δεΐπνόν του άπο τού 
μαστού τής τροφού 
του.Άλλ’ ένώ ή μή
τηρ έθλίβετο καί με- 
τενόει διότι έπώλη
σαν τήν αίγα, αίφνης 
βληχηθμός μεμακρυ- 
σμένος καί θρηνώδης 
πλήττει τάς άκοάς 
τής μητρός καί τοϋ 
πατρός. Ήτο ή πο
θητή αϊξ,ήτις κατορ- 
θώσασα νά διαφυγή 
τών χειρών τού νέου 
κυρίου της, ήκολούθει 
τό παιδίον καί ήτις 
δέν έβράδυνε,τού λεω
φορείου άνακόψαντος 
τόν δρόμον, νά επί
θεση τούς πόδας της 
έπί τής θυρίδος και 
νά προβάλη τήν κε
φαλήν της έντος τής 
άμαξης.

Τις ποτέ ύπήρξεν 
εύτυχέστερος, έρωτά δ Φραγκλϊνος, συγγραφεύς 
τής διηγήσεως ταύτης, τοϋ παιδιού, όπερ άνευρε 
τήν τροφόν του, ή τής τροφού άνευρούσης τό θετόν 
της τέκνον ;

Πολλαί περιστάσεις δέν παρουσιάσθησαν, όπως 
γείνωσιν ακριβείς παρατηρήσεις περί τής στοργής 
τών καμηλοπαρδάλεων πρός τά μικρά αυτών. 
Έν τούτοις 0τε αί τού ζωολογικού κήπου τού 
Λονδίνου καί τής Βιέννης ετεκον, έπίστευσαν οί
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ίδόντες, ότι τά ζώα. ταϋτα οέν είχον πολύν τόν 
μητρικόν έρωτα, οιότι εβλεπον, οτι οέν έθώπευον 
πολύ τά νεογνά των. Άλλά άπαντες οί περι- 
ηγηταί συμφώνως βεβαιούσιν, ότι τό ζώον τοϋτο 
άμύνεται θαρσαλέως ύπέρ τοϋ τέκνου του κατά 
τών σαρκοβόρων, επιτιθέμενον κατά τούτων δι' 
ισχυρών λακτισμάτων Ή δύναμις της καμ.η- 
λοπαρδάλεως είνε τοσαύτη, ώστε δύναται, λέ- 
γουσι. νά. άνατρέψη διά λακτίσματος καί λέοντα.

[Κατα Ε. Menaull]
Α.Α.Α

ΑΛΗΘΗΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑ

•Εί αϊματοο εύγένεια, τΐ είν’ έπ’ άληθώαε ;
Έφ’ ή καυχώνται τόσοι, 
Χωρίο νά τδ σκεφθώσι ;

Τό πάν ψυχής ευγένεια, εύγένεια καρδίαε ! 
Τΐ άν, λαμπρόν Tie όνομα λαβών παρά προγόνων, 
Τοιοϋτο καί νά τό τηρή έπιυελεϊται μόνον 
Ή άν, άνάίιος αύτοϋ πολλάκις, τό μολύνη; 
Μέγας είν’ δστιο άμαυρδν εύρίσκων τό λαμπρύνει.

Φ. α' Οί-

ΣΚΗΝΗ ΕΝ ΟΙΝΟΘΗΚΗι

Συνάντησα κατά πρώτον την δεσποινίδα Φύ- 
οην είς τι έν Ραμσγαίτη οικοτροφείου. ένθα 
διέμενε μ.ετά τής θεραπαινίδες της. ΤΙ δεσποινίς 
αΰτη ήτο υψηλή καί λεπτοφυής, μέ κόμην πολιάν. 
ύγιές καί θαρραλέου πρόσωπον καί εΰρεΐς στα- 
κτοχρόους οφθαλμούς Εΐχομιν καθίσει εσπέραν 
τινα περί τήν πυρεστίαν, ότε ή δεσποινίς Φύφη 
διηγήθη ήμΐν τήν έπομένην ιστορίαν.

Διεβίωσα, έλεγεν, έν Λονδίνω επί Ολου έτος 
καί άπεγοητεύθην άληθώς άπο τούτου ούτως, 
ώστε άπεφάσισα νά κατέλθω εις τινα μικράν 
εξοχικήν οικίαν, τήν οποίαν είχον έν τή κομ,η- 
τεία της Λεϊτσεστέρης, ένθα δ ανεψιός μου Φρεϊοος 
ήτο προειδοποιημένος νά μέ δεχθή. Ή άρχη τοϋ 
’Ιουνίου μ.ηνός εύρεν ημάς παντας διευθετημένους 
καλώς είς τό ένδιαίτημα τοϋ Ίβύ, είς τό όποιον 
έν μόνον ελάττωμα ήσυνατό τις νά εύρη, άτι 
άπηχεν έξ όλα μίλ'.α άπό τής πλησιεστέρας 
έξοχικής πολίχνης.

Τό θέρος καί τό φθινόπωρου διήλθον άρκούν - 
τως ήσυχα· πρωίαν δέ τινα πρωίμου χειμώνος ό 
Φρεϊδος λαβών πρόσκλησιν νά πορευθή παρά τινι 
φίλω του. καί νά μείνη παρ’ αύτώ έπί τινας 
ημέρας άναχώρησεν. Τήν έπιοϋ^αν τής άνα- 
χωρήσεώς του ή Μαρία, ή ύπηρέτρϊ^ τής οικίας 
ήρώτησεν έάν καί αυτή μετά τής Έλισσάβετ 
ήδύναντο νά ύπάγουν, ώς συνήθως, εις τήν άγοράν

Έπέτρεψα είς αύτάς τοϋτο, 
τό άπομεσήμερον. έλθόντος τοϋ πατρός τής 

έλαφροΰ άμ.αξίου 
ό γέρων παρετή-

νά έπι- 
όν οίκόν του,

τής Βεστβουρίας. 
ώστε
Μαρίας, άνεχώρησαν οιά τοϋ 
του. Ποίν δέ αναχωρήσουν, 
ρησεν ότι

« Πιθανότατα μέν αύτός ήδύνατο 
στρέψη πολύ άργά τήν νύκτα είς 
άλλ’ αί νεάνισες βεβαίως θά έπανέλθουν βραδύ
τερου έτι είς τό ένδιαίτημα.

— Έάν άναγκασθοϋν νά αργήσουν, είπον, δέν 
ήτο καλλίτερον δι’ αύτάς νά μείνουν ύλην την 
νύκτα είς τόν οίκόν σας καί νά έπιστρέψουν τήν 
πρωίαν αύριον κατά τό πρόγευμα :»

Μόλις τό άμάξιον έξηλείφθη τών οφθαλμών 
μας άνεμνήσθην, 5τι έγώ θά διέμενον μόνη καθ’ 
ύλην τήν νύκτα καί ότι ύπήρχε παρ’ έμοί με
γάλη ποσότης χρημάτων. Άλλ’ επειδή πάν 
συναίσθημα φόβου δέν ήτο οικείου είς εμέ, μηδόλως 
ούσαυ γυναίκα νευρικήν ή αισθηματικήν, πάραυτα 
άπεδίωξα τοϋ πνεύματός μου πάν τοιοϋτον. 
Άλλως δ Βόλφης, δ μέγας τής οικίας κύων, θά 
ήτο ικανός προστάτης μου διά μίαν νύκτα. Όθεν 
έκλεισα τήν θύραν, παρεσκεύασα τό τέϊόν μου, 
καί πιοϋσα αύτό είργάσθην έπί δίωρου- ακο
λούθως έλαβον βιβλίου τι καί άνεγίνωσκον. 
Άνέγνωσα σχεδόν μέχρι της δέκατης ώρας, ότε 
ήγέρθην νά πορευθώ πρός τόν κοιτώνα ΐνα κα- 
τακλιθώ. «Άλλά τί νά κάμ.ω μέ τόν Βόλφην ;>> 
είπον κατ' έμαυτήν «νά υπάγω νά τόν λύσω, 
ή νά τόν άφήσω δεμένου ; . . κ! όχι !»

ΊΙνέφξα τήν θύραν τής διόδου, τής προς την 
αύλήν άγούσης. σκοπούσα νά ύπάγω νά λύσω 
τόν κύνζ· άλλά ταυτοχρόνως συνησθανθην νευ
ρικόν τινα τρόμον καθ' όλον τό σώμά μου, οίον 
ούδέποτε άλλοτε πρότερον έδοκίμασα, καί μεγά
λην άποστροφήν τοϋ νά προχωρήσω προς τά σκο
τεινά μέρη τής οικίας. Καθήσασα δέ προσεπαθουν 
νά ελέγξω έμαυτήν διά τό παράλογον τών φόβων 
μου'άλλά τοϋτο ήτο στιγμιαία σκέψις, διότι άπε- 
οάσισανά μ.ή λύσω τόν Βόλφην τών δεσμών του.

>< Έχω ήδη λάβει καταρροήν έπί δύω ημέρας, 
είπον κατ' έμαυτήν καί δέν θά ήνε φρόνιμον νά 
έξέλθω άπό τήν ζέστην μου καί νά. έκτεθώ είς 
τό ψύχος. »

Καί άνάψασα τό κανδύλιόν μου έπορεύθην 
νά κοιμηθώ- ότε δέ είσέδυσα είς τόν κοιτώνα, οί 
οόβοι μου μέν κατά τινα βαθμόν κατέπαυσαν, 
άλλ' άντί τούτων έκυριεύθην ύπό προαισθήματος 
έπικειμένου μοι κακού άμέσου.

Αίσθανομένη δέ δίψαν έτεινα τήν χεϊρά μου 
διά νά λάβω ποτήοιον ΰδατος, τεθειμένου είς 
χαμηλόν τι κάθισμά, κείμενον παρά τήν κλίνην, 
δπότε, ώ φρίκη τών φρικών ! δ καρπός τής χει- 
ρός μου συνελήφθη αίφνης ύπό χειρός ψυχροτάτης, 
όμοιας τεθνεώτός τίνος, ήτις τήν έκράτησεν έπί 
εν δευτερόλεπτου καί είτα τήν άφήκεν- έπι στι

γμήν ή καρδία μου έπαυσε παλλουσα, καί ψυχρός 
ίδρώς μέ περιέλουσεν. Έστην δέ μέ έξεστηκότας 
οφθαλμούς, περιμένουσα τήν παρουσίαν άπαισίας 
τινός έμφανίσεως.

Μετά έν δευτερόλεπτου προσέβαλε τήν δψιν 
μου θαμβωτικόν τι φώς περικεκαλυμμένου δελέ- 
τρου καί φωνή τις ξηρά προσέβαλε τό ούς μου.

« Τώρα κυρά μου, μή θελήσητε νά μέ ύπο- 
χρεώσητε νά άπέλθω : λυπούμαι μέν, ότι θά 
ενοχλήσω ολίγον μίαν κυρίαν ώς πΛς, illi δέν 
ήμπορώ νά άποφύγω τό τοιοϋτον είς τοιοϋτον 
καιρόν.

— Έάν μ.όνον μοί έγραφες λέγων μοι ότι Οά 
ήρχεσο ενταύθα είς τοιαύτην ώραν θά έλάμβανον 
τά μέτρα μου.

— Έπεθύμουν νά σας προξενήσω εύχάριστόν 
τινα έκπληξιν, άπήντησεν προτίθεσθε νά έξέλ- 
θητε ;

— Μετ’ ολίγον, όταν έξιλθης σύ έκ τού δω
ματίου. »

Έπορεύθη δέ τότε έκεϊνος έξωθεν τής θύρας, 
κρατών ταύτην μετά φροντίδες διά τε τής χειρός 
καί τού ποδός του, ένώ έγώ έσπευσα νά λάβω 
ενδύματα τινα.

Ήρχισα νά συνταράσσωμαι πλήν έσκέφθην 
οτι θά ήτο κάλλιον νά μή άποδείξω τοϋτο καί 
νά μεταχειρισθώ αυτόν μετά θάρρους εύγενοϋς.

« Είμαι πρόθυμός τών διαταγών σας, τώ είπον 
μετά παρελευσιν διλέπτου χρονικού διαστήματος.

— Λοιπόν ανάψατε τό κανδύλι σας καί πη- 
γαίμ.εν έπάνω. σείς μέν προπορευομένη έγώ δέ 
άκολουθών ύμάς. Άλλά πρώτον παραχωρήσατέ 
μοι τό ώρολογζκι σας αύτό πού φορεΐτε,

— Πρέπει νά προσέχητέ νά μή γυρίζητε τό 
κλειδιού του πλειότερον άπό έξ φοράς όταν τό 
κουρδίζητε η τώ είπον παραδίδουσά τό ώρολό- 
γιόν μου μέ τήν άλυσσίδα του μετά τίνος στε
ναγμού.

Ηοη τοϋ κανουλίου άνάφθέντος ήδυνάμην νά. 
βλέπω εύκρινώς τις ήτο δ είσδύσας είς τόν οίκόν 
μου. Άλλά καί αί χεΐρές του καί τό πρόσωπόν 
του ησαν μαυρισμένα, ή δέ κεφαλή του μάλλον 
μεταβεβλημένη, έκαλύπτετο διά. ξανθομαλλού 
φενάκης καί διφθερωτοϋ σκούφου. "Οτε προσηγγί- 
σαμεν είς τήν πρώτην βαθμίδα τής κλίμακες, 
έκεϊνος ειπεν

« Σταθήτε μίαν στιγμήν. Ας έπισκεφθώμεν 
πρώτον τό μικρόν αύτό δωμά-ιον πρός άριστερα, 
όπου 'βρίσκονται μερικά άπό ροδόξυλον άναλόγια, 
έντος τών όποιων κρύπτονται δνακόσιαι λίραι είς 
χαρτονομίσματα καί έβδομήκοντα είς χρυσόν, 
υπόλοιπον έκ μικροεξόδων. »

Πώς έλαβε τοιαύτας πληροφορίας; Άλλ' εν
ταύθα οέν έπρόκειτο περί άλλου ή νά ϋπακούσω- 
οθεν ώδήγησα αυτόν είς τό σπουδαστηρίου ήνέωξα 
το γραφεΐόν μου καί άνενδοιάστως τώ ε'δωκα τό 

χρήμα. Ούτος ήρίθμησεν αύτό μετά χαράς καί 
τό έθηκεν είς τό έπιστήθιον θυλάκιόν του.

« Τώρα επιθυμώ κατά τον ίδιον τροπον νά 
διεκπεραιώσωμευ τάς υποθέσεις μας, είπε μήτε 
θόρυβον, μήτε στενοχώριαν, μήτε κραυγήν 
μήτε δάκρυα θέλω. Μισώ τούς ανθρώπους οιτινες 
κλαυθμυρίζουν, καί κραυγάζουν, καί πάντοτε 
σκέπτονται νά δώσουν μίαν κατακεφαλιάν είς 
τον άντίπαλόν των. Έάν καθένας ήτο εύγενής 
όπως σείς, κυρά μου, ή ΰπόθεσις θά ήτο λίαν 
εύχάριστος πάντοτε. Ήδη νομίζω οτι άν προσ- 
θέσητε όλίγα μαχαιροπείρουνα καί χουλιάρια είς 
τήν λείαν μου δέν θά έκαμνον κακήν συντροφιάν, 
άλλως τε περιμένω φίλους τήν προσεχή έβδο- 
αάδα. ... »»

Τά πειρουυομάχαιρα καί τά χουλιάρια, άμα 
τή αιτήσει του, έτέθησαν είς την διάθεσίν του 
πρός μεγίστην θλίψίν μου- δ προσφιλής μου αρ
γυρούς τεϊοδόχες καί διάφορα άλλα πολύτιμα 
σκεύη τής τραπέζης μου, έτέθησαν είς εύρύν 
σάκκον, έξαχθέντα ύπό τοϋ Μαύρου έκ τίνος θυ
λακίου αύτοϋ

«Τώρα, κυρά μου, είμαι ωραιότατα φορτω
μένος, κατ’ αύτόν τόν τρόπον, είπε διευθετών το 
τελευταϊον πράγμα είς τόν σάκκον του- καί είμαι 
άληθώς ευγνώμων διότι έλθόντα ενταύθα μέ 
ύπέδέχθητε καλώς».

Ταϋτα είπών έξήγαγε τό ώρολόγιόν μου.
χ Άλλά δίωξόν με. ύπολείπονται δύο-ήμισυ 

ώραι μέχρι τής πρωίας· είνε χρόνος τού δείπνου, 
έάν δέν ε'χητε άντιλογίαν τινά, κυρά μου, προ
γευματίζω ένταύθα εύχαρίστως.

— Ούδεμίαν. έπέφερον έάν μέ άκολουθήσηο 
είς το έστιατόριον θά ίδω τί δύναμαε νά εϋρω 
καί νά σοί προσφέρω έκεΐ.

— Διάβολε ! άλλά τούτο είνε θρίαμβος ! δέν 
είνε κακούργημα. . . άνεφώνησεν άναστρέφων τήν 
χειρίδα τής έφεστρίδος του, ότε έ’θηκα. ένώπιόν 
του τά λείψανα δρνιθος, άρτον καί ήμίσειαν 
φιάλην οπορτίου οίνου «Κάλλισται μερίδες, τάς 
όποιας πρό πολλών ημερών δέν άπήλαυσα. επι
τρέψατε μοι νά έπωφεληθώ τούτων.

Καί ήρξατο τής έστιάσεώς του μετ’ όρέξεως.
« Έχετε έοώ ύγιεινότατκ πράγματα, κυρά 

μου- είπε μετά τινα χρόνον. Καί αί κάλλισται 
έπιθυμίαι τού άνθρώπου, ούτινος ή καρδία δέν 
έχει πολλάς, δι’ αύτών τάς άναπτύσσει πάν
τοτε . . . . »

Άφ’ ού ’ετελείωσε τό πρόγευμά του. έξήγαγε 
μικράν καπνοσύριγγα μέλαιναν καί κασσιτέρινήν 
καπνοθήκην, είπών.

« Μέ τήν άδειαν σας. κυρά μου. τώρα θά. δια
χύσω είς τόν άέρα ολίγον καπνόν, καίτοι τοϋτο 
θά ήνε ίσως έναντίον τής συνήθειας νά καπνίση 
τις είς τό έστιατόριον. Άλλ' έάν είνε τούτο, 
λέγε μοι καί έγώ άποσύρομαι είς τό μαγειρείου.
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— Είσαι προνομιούχος επισκέπτης- ειπον Άλ- 

λωςτε ή πίπα σου εινε πολύ μικρά , . . .’Αλλά., 
παλληκαρά μου σοι τό είπα καί προτήτερα . . . 
θέλω νά σάς καθυποχρεώσω.......... άς φέρωμεν
έδώ καί άλλο κρασί . . . ύποθέτω ότι ύπάρχει 
περισσότερον τοΰ εύρεθέντος είς τό κελάρι . . .

— Μάλιστα, ύποθετω κ’ έγώ οτι ύπάρχει 
πολύ περισσότερον έκεϊ.

Λαβοϋσα το κανδύλιον διά της μιάς χειρός 
καί τον ορμαθον τών κλειδιών διά της έτέρας, 
έπορεύθην πρός την οδόν της οίνοθήκης, ακο
λουθούμενη ύπό τοΰ ληστοΰ.

Ή οίνοθήκη έξετείνετο παρά κατωφερή τινα 
ιλιτύν διόδου κλιμακωτής, έν τή κορυφή δέ τής 
κλίμακος ταύτης ύπήρχεν έλαφρά Ούρα έν μέρει 
ύελόφρακτος. ένώ έν τή τελευταία κάτωθι βαθ- 
μίδι υπήρχε Ούρα στερεά, συνήθως κεκλεισμένη 
διά κλειδός. ΚατελΟοϋσα τάς βαθμίδας ταύτας, 
έξεκλείδωσα τήν κατωτέραν Ουοαν, καί άμφό- 
τεροι είσήλθομεν είς την οϊνοθήκην. Έδειξα τάς 
διαφόρους καί ποικίλας σειράς τών φιαλών και 
είπον είς τον κύριον Μαΰρον,

ι,Παρετήρησε καί διάλεξε, ή τελευταία άοάδα 
εινε κρασί τής Όπόρτης

— Πιθανόν νά μή έγκρίνητε τήν τελευταίαν 
δωρεάν πλήν σάς τό λέγω, κυρά μου, θά ήτο 
δι’ έμέ πολύ κακόν νά μή πάρω μαζή μου ένα 
ζευγάρι τουλάχιστον φιαλών διά νά τσουκρίσω- 
μεν έπάνω τά ποτήρια μας πριν αναχωρήσω 
άπ' έδώ. »

Ευχαριστηθείς καθ' εαυτόν έκυψε νά λάβα, 
φιάλας τενάς- τότε τώ ε'δωκα αϊφνιδίαν ώθησιν. 
μεθ’ όλης τής δυνάμεως τών χειρών μου, ήτις 
τον έσφεδόνισε μετά μεγάλου θορύβου κατακέ
φαλα έν μέσω τών φιαλών. Έκλείδωσα τήν θύ
ραν αμέσως καί άνήλθον ταχέως τήν κλίμακα, 
διπλοκλειδώσασα καί τήν δευτέραν θύραν τήν έν 
τή κορυφή τής κλίμακος ούσαν.

Ό κ. Μαύρος ταχέως άνηγέρθη έν μέσω τών 
φιαλών καί ήλθε κλονιζόμενος είς τήν θύραν :

« Τί ανόητος άπατη είνε αυτή ; ! άν;κράξε 
διά. τής ϋπής τού κλείθρου. Άνοιξε τήν θύραν, 
γρηά μαγισσα. θά σέ σκοτώσω όταν έξέλθω 
άπ ’ έδώ. »

I Ιλην έγιύ σπεύσασα άνήλθον είς τά άνώγεια 
καί ήναψα κανδύλιον έν τώ μαγειρείω. Άφίσασα 
δέτούτο πρός στιγμήν,έσπευσα πρός τήν όπισθίαν 
θύραν καί έφώναξα τόν Βόλφην άλλά μή άκού- 
σασα κανένα γρυλλισμόν. καμμίαν ύλακήν άνα- 
γνωρίσεως, έπορεύθην διά. τής αύλής καί εύρον τόν 
πτωχόν σκύλον μου κατακεϊμενον άπνουν καί 
ψυχρόν, δηλητηριασθέντα άναμφιβόλως παρά 
τού άθλιου έκείνου τοΰ κεκλεισμένου είς τήν 
οϊνοθήκην μου.

Τήν έπιούσαν έ’σχον τήν εύχα^ίστησιν νά 
ιοω αυτόν πορευομενον έν συνοοεία προς τήν 

ώρισμένην διά τούς τοιούτους κακούργους τιμω
ρίαν...

(Έκ τοΰ Αγγλικού)
Π. Δ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

I Συνέχεια]
Αγάπανθος τών άκανθων έχει κεραίας φε- 

ρούσας δακτυλίους λευκούς καί μέλανας, θώ
ρακα χρώματος ΰρειχαλκίνου διατεμνόμενον ύπο 
τριών έπιμήκων κιτρινιζουσών γραμμών, έλυ
τρα έλαιόχροα.

Είκ. 72. Αγάπανθος τών άκανθων.
(Agapanlhia cardui.)

'II Στραγγαλίς είναι έπίσης μέλαινα μετ' 
έλύτρων κίτρινων φερόντων στίγματα μέλανα.

Είκ. 73. Στραγγα/ΐς ή πληκτροφόρος και ή κάμπη ταύτης.
(Slrangalia armata.)

.Χρ υ σο μ ε λ ΐ δ α ι Τά έντομα ταύτα τρέ
φονται ώςκάμπαι καθώς καί τά ακμαία διά φυ
τών. Τ' ακμαία βιούσισυνήθως έπι τών «ι·9·έ- 
ων καί τών φύλλων, ών τρώγουσι τό παρέγ
χυμα. Είς τινα δέ, τά κατώτερα άκρα χρησιμεύ- 
ουσι δι' άλματα' είς άλλα αί κάμπαι είναι υδρό
βιοι καί κεκλειβμέναι είς κουκούλια κεκολλη- 
μένα υπό τά νδατα είς βλαστούς φυτών. Τοι- 
οΰτον είναι ή Άονακία.

Η Αδημονία καί Ίσπα ή μέλαινα, είναι έν
τομα βλαβερά προσβάλλοντα κυρίως τά φυτά 
τών κήπων ιδία τά καλλιεργούμενα έκ τών 
σταυρανθών.

Ε<κ. 74. Δοναχία. (Donacia).

Είκ 73. Αδημονία ή αγροτική. Ει’κ . 76."Ισπαή μέλαινα. 
(Adimonia ruslicaj. (Hispa atra).
'Επίσης ό Εύμορφος τής ’Ιάβας ανάγεται 

είς τήν αύτήν όμοιογένειαν.

Είκ. 77. Εύμορφο;. (Eumorpllius).
Κόκκοι- II μελέτη τών κόκκων είναι 

δύσκολος ενεκα. πολλών τύπων προελθόν- 
των έξ επιγαμίας. Κατά τά χρώματα απαντά
ται ή μεγαλειτέρα ποικιλία. Άλλοτε όμοιαξουσι 
πρόν σταγόνας γάλακτος πεσούσας έπί κορα- 
λίου, άλλοτε κγλϊόκς αίματος διασπαρείσας 
έπί θώρακας ίάσπιδος' άλλοτε στίγματα μελά
νης έπί μανδύαν πορφυρού ζ ύσγίνου.

11 ιπποδάμεια έχει σώμα μέλαν, έλυτρα έρυ- 
θρά μετά έξ μελαινών κηλίδων βιοί έπί τών 
ύόροβίων φυτών.

Κόκκος όεπτάστικτος είναι κοινό
τατος βιοΐ έπί τών άνθέων τής πίτυος.

Ό άνισόστικτος είναι κίτρινος μετά μελαι- 
νών κηλίδων.

ΚΕΦ. Ε'.
Ιίεριγραψίι — ιίθη—Κατοικία. 

'Ορθόπτερα.
Τά Ορθόπτερα είναι έντομα έχοντα μετα

μορφώσεις άτελείς ή κάμπη δέν διακρίνεται 
τοΰ ακμαίου είμή μόνον έκ τοΰ μικρότερου 
αναστήματος καί τής ατροφίας τών πτερύγων 
αύτής, ών ή άνάπτυξις γίνεται βαθμιαία έφ 
οσον αυξάνει το έντομον. ’ Εκτός τής διαφοράς 
ταύτης κατά τάλλα όμοιάζει καθ' Ολοκληρίαν 
τώ τελεία έντόμω έχονσα τ’ αύτά ήθη.

Κατά τήν ακμήν τής ηλικίας, τό πρώτον 
ζεΰγος τών πτερύγων, καίτοι αύται διατελούσι 
εύκαμπτοι, έχει σύστασίν τινα. .Ίύται καλύ- 
πτουσι τάς μεμβρανώδεις πτέρυγας, αΐτινες 
συμπτύσσονται κάτωθεν αύτών. Έν τού
τοι? είδη τινα μένουσιν άπτερα έ'τερα δ' έχου- 
σιν υποτυπώδεις πτέρυγας.

Το στόμα έχει πλήρη ’όργανα μασήσεως, αί 
δε σιαγόνες ένεργοϋσιν ώς ψαλίς.

Τά ορθότερα διαιρούνται είς βαδιστικά 
καί αλτικά.

'ίΐ τ ο σ κ ώ λ η κ ε ς. Ό ώτοσκώληξ κοινώς 
καλούμενος ψαλίς, έχει κεραίας νηματοειδείς εκ 
15=40 άρθρων, έλυτρα καί κάτωθεν αύτών 
μεμβρανώδεις πτέρυγας- πόδας βραχείς' κοιλίαν 
μετά εννέα άρθρων, ών τό τελευταΐον φέρει 
ίσχυράν προσακτρίδα, ΐσχυροτέρα παρά τώ 
άρρενι ή τή θηλεία. Τά ιπτάμενα ήδη βοη- 
θοϋνται ύπό τής προσακτρίδος ταύτης έκδη- 
λοΰντα τάς πτέρυγας πρό τής πτήσεως.

Οί ώτοσκώληκες άρέσκονται είς τά σκιερά 
μέρη- ενρίσκονται ύπό τά παντός είδους λεί
ψανα, ύπό τούς λίθους, τούς φλοιούς, ύπό τά 
φύλλα πεπροικισμένοι ύπό εκτάκτου όρίζης 
τρέφονται έκ πάσης φυτικής ύλης δέν άποστρέ- 
φονται όμως καί τά πτώματα. ΙΙροσβάλλουσι 
μάλιστα καί ξώντα ζώα, αφού έν αιχμαλωσία 
άλληλοτρώγονται. Τά ώά αύτών λεία, λευκά 
καταθέτουσιν είς ύγρά μέρ»; καί περιποιούνται 
τά μέγιστα αί θήλειαε, άμα δέ τρ έκκολάφει 
έπωάζουσι σχεδόν τάς άπολεπιζομένας λεύκάς 
κάμπας μέχρις ού τά καλύπτοντα αύτάς άπο- 
κτήσωσι' χρώμα κανονικόν καί σκληρυνθώσιν 
έν τώ άέρι.

β λα τ τ ΐ δ α ι Οί Βλαττΐδαι όντα σιωπηρά, 
άπόζοντα, ικανά διά μόνης τής επαφής των νά 
μολύνωσι τό πάν, είναι έντομα χερσαία άπο- 
φεύγοντα τό φώς. Βιούσιν έν ταΐς οίκίαις 
ημών, έν τοΐς δάσεσι καί πλανώνται μόνον τήν 
νύκτα. Κατά τήν ήμέραν παραμένουσι κεκρυμ- 
μένα όπισθεν τών ξύλων, έντός τών σχισμά
δων τών τοίχων, ύπό τούς λίθους, τά ξι;ρά 
φύλλα, τά βρύα' τρέφονται έκ ζωικών νεκρών 
ουσιών, έξ άρτου, έξ άλεύρου' τά εμπορικά 
πλοία μεταφέροντα ένέπλησαν τήν έφήλιον 
τοΰ φοβερού τούτου λυμεώνος.

( ΆκολουθεΓ)
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ΚΡΙΣΙΣ
■ Ιερό τών εις τόν Λ' διαγωνεομ.όν 

τοΰ ΙΙερεοδεχοΰ τών Μαθητών 
ύποβληθέντων 6εμ.άτων·

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΙΩΣΗΦ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι

Ιωσήφ υιός τοϋ ’Ιακώβ, πωληθείς ύπό τών 
άοελφών χύτοϋ άντί 20 χρυσών νομισμάτων, είς 
έμπορους Ίσραηλίτας, ένεκα φθόνου διά τήν 
εξαιρετικήν αγάπην τοϋ πατρός των πρός αύτόν, 
καί διά τήν διήγησιν τοϋ διπλού ονείρου, τήν 
οποίαν άθώως (έκθεσεν) ενώπιον αύτών. . . .

Οί έμποροι Ίσραηλϊται έλθόντες είς Αίγυ
πτον, άνευ έπιδόσεως έπώλησαν τόν Ιωσήφ είς 
τόν μέγαν αξιωματικόν καί άρχιμάγειρον τοϋ 
Φαραώ Πετεφρήν. Ούτος βλέπων τήν εύσέβειαν 
και αρετήν τοϋ ’Ιωσήφ, ένεπιστεύθη είς αύτόν 
τήν οικονομίαν όλου τοϋ οίκου του. Άλλ’ ή γυ
νή τοϋ Ιίετεφρή πονηρά καί ασεβής, συκοφαν
τεί τόν Ιωσήφ είς τόν άνδρα της ώς άτιμον 
ούτος δέ πιστεύσας τήν διαβολήν ταύτην της 
γυναικός του, έρριψε(ν) τόν άθώον Ιωσήφ είς τήν 
φυλακήν. Άλλά καί εκεί αγαπηθείς ύπό τοϋ 
άρχιδεσμοφύλακος, διωρίσθη επιστάτης τών άλ
λων δεσμωτών. Έκει δέ διά τής βοήθειας τοϋ 
Θεού έξηγήσας τά όνειρα τοϋ άρχ(οι)νοχόου καί 
άρχισιτοποιοϋ τοϋ Φαραώ άπελύθη τής φυλακής. 
Έξηγήσας πάλιν τό διπλοϋν δνειρον τοϋ Φαραώ 
τών 7 παχεών * καί ισχνών αγελάδων καί τών 
7 μεστών καί λεπτών σταχύων, ότι αί μέν πα
χιές” αγελάδες καί αί μεσταί στάχυες προεμή- 
νυον 7 έτη εύφορίας, αί δέ άλλα·, τό εναντίον, 
ευχαριστήσας διά τής έξηγήσεως ταύτης τόν 
Φαραώ όστις διώρισεν αύτόν δεύτερον άρχοντα 
τής Αίγύπτου, καί τόν ένύμφευσεν μέ τήν θυ
γατέρα τοϋ Ίερέως τής ’Ηλιουπόλεως Άσινέθ, 
έξ ής έγέννησε 2 υιούς τόν Μανασή καί τόν 
Έφραίμ. Κατά τήν διάρκειαν τής εύφορίας ό 
’Ιωσήφ συνεκόμιζεν είς τάς άποθήκας τό πέμ- 
πτον τών καρπών όλης τής Αίγύπτου διά νά 
χρησιμευσωσιν είς τήν διάρκειαν τής σιτοδείας. 
Έπελθούσης δέ ταύτης λιμός μέγας κατεμάστι- 
ζεν όχι μόνον τήν Αίγυπτον, άλλά καί τάς πέριξ 
χώρας. Τότε ύ Ιωσήφ ήνοιξεν τάς άποθήκας καί 
έπώλει είς τούς ερχομένους σίτον.

’Αποστέλλει λοιπόν καί ό ’Ιακώβ τούς υιούς 
του διά νά άγοράσωσι σίτον κρατήσας τόν νεώ- 
τατον πάντων Βενιαμίν. Φθασαντες δέ οί άδελ- 
φοί του έκει προσεκύνησαν αύτόν χωρίς νά τόν 
άναγνωρίσωσι, άλλ’ έκεϊνοςζάνεγχώρισεν αύτούς 
άλλά δέν έφανερώθη. Διέταξε τόν οι^βνόμον του 

γράφε παχειων. " γρ. παχεΓαι. 

ϊνα γέμιση τούς σάκκους των καί νά θέση έντός 
έκαστου έξ αύτών τά έκ τής πωλήσεως τοϋ σί
του ΖΡΑαχτχ· Κατηγόρησε δέ τάχα αύτούς ώς 
κατασκόπους καί έφυλακίσθησαν έπί τρεις ημέ
ρας· άφήσαντες δέ τόν Συμεών ώς όμηρον, έπ- 
ανήλθον είς τήν πατρίδα των, καί έκκενώσαν- 
τες τούς σάκκους είδον μέ άπορίαν τά έντός αύ
τών χρήματα. Ό λιμός έξηκολούθει ό σίτος έτε- 
λείωσε καί διά τούτο ήνκγκάσθη ό ’Ιακώβ νά 
άποστείλη πάλιν αύτούς είς Αίγυπτον, πεισθεί- 
μετά πολλάς παρακλήσεις τών υιών του νά άφή- 
ση καί τον Βενιαμίν νά ύπάγη. Άνεχώρησαν 
λοιπον ούτοι καί άφοϋ έ'φθασαν είς τήν Αίγυ
πτον, παρουσιάσθησαν μετά φόβου πρός τόν ’Ιω
σήφ φοβούμενοι μή πάθωσι κανέν κακόν διά τά 
χρήματα. Άλλ’ εκείνος προσεποιήθη ότι δέν 
έγνώριζε τίποτε, καί διέταξε νά παρατεθη τρά
πεζα είς αύτούς. Τήν έπομένην λαβόντες τόν σί
τον (τόν όποίεν διέταξεν δ Ιωσήφ νά βάλλωσι 
εις τούς σάκκους, καί έν τώ σάκκω τοϋ Βενιαμίν 
τό άργυροϋν ποτήριόν του) άπήλθον χαίροντες. 
Άλλ’ όμως έξεπλάγησαν πολύ ΰτε έ'μαθον ότι 
κατηγοροϋντο διά τήν κλοπήν άργυροϋ ποτηριού. 
Παρεδέχθησαν δέ ότι όποιος ήθελε συλληφθη έ'χων 
τούτο νά κρατείται δούλος. Όποια όμως ή λύ
πη των ότε είδον τό έν τώ σάκκω τοϋ Βενιαμίν 
άργυροϋν ποτηρίον* έλθόντες δέ είς τόν ’Ιωσήφ 
τον παρεκάλουν νά τούς συγχώρηση· εκείνος όμως 
μή συνήθεις πλέον νά κρύπτηται, έφανερώθη είς 
τους άδελφούς του καί στέλλει αύτούς μέ πολλά 
δώρα καί άμαξας ϊνα φέρωσι τόν πατέρα του είς 
την Αίγυπτον. Ό Ιακώβ μάθών ότι δ Ιωσήφ 
ζή άποφασίζει καί ύπάγη λαβών τούς υιούς καί 
έγγόνους καί τάς γυναίκας αύτών, οϊτινες ήριθ- 
μοϋντο είς 75 ψυχάς. Έζησε δέ έκει 17 έτη 
άπολαμβάνων πολλά άγαθά καί ζήσας 147 έτη.

Ο Ιωσήφ είνε πρόσωπον ιερόν διακριθείς διά 
τάς πολλάς αύτού άρετάς, φανείς πιστός είς τόν 
Θεόν καί έταπεινώθη ύπό τών άδελφών του, άλλ’ 
έπί τέλους άνυψώθη. Έζησε δέ 1 10 έτη πα- 
ραγγειλας είς τούς συγγενείς του νά μεταφέρωσι 
τά όστά του εις την γήν Χαναάν.

Νικολλοϊ Π. Ροεολυμοε

Έκ Άργοστο.Ιίω Κβ^αΛΑηνΙαο.
ετών 13

Β’ Ελληνικού Σχολείου 
Ίϊκπαώιυτήριον Ραζή Άργοστόλιον.

Γνωστοποιώ ύμίν ότι τό ύπό τοϋ μαθητοϋ 
Ν. 11. Ροσολύμου θέμα είνε άνάλογον τών δια
νοητικών αύτοϋ δυνάμεων και τής ήλικίας καί 
τάξεως αύτοϋ.

Ό Λιεν&νντήζ
Λ.. X.

ΠΕΡΙ ΚΟΔΡΟΓ

Ό Κόδρος ύπήρξεν δ τελευταίος βασιλεύς τών 
Αθηνών. Ούτος έ/ ώ οί Δωριείς έπολιόρκησαν 
τάς Αθήνας, έξελθών είς τό εχθρικόν στρατό
πεδο·; ώς χωρικός ξυλοκόπτης, ήνώχλησε Δω
ριέα στρατιώτην, όστις θυμωθείς τον έφόνευσεν 
Έπραξε δέ τούτο πρός έκπλήρωσιν χρησμού τί
νος, καθ’ ον, (ΐέμελλον νά νικήσωσιν εκείνοι, τών 
όποιων ήθελε φονευθή δ βασιλεύς». Καί οί μέν 
Πελοποννήσιοι μαθόντες τόν θάνατον τοϋ Κά
δρου άνεχώρησαν. Οί δέ Αθηναίοι πρός ένθυμη- 
σιν αύτοϋ κατήργησαν τήν βασιλείαν, καί άντι- 
κατέστησαν αύτήν δΓ άρχοντες ισοβίου, πρώτος 
δέ ύπήρξεν δ υιός τοϋ Κάδρου Μέσων.

Δέν έξεπλήρωσα τά παραγγελθέντα άσθε- 
νοϋντος τοϋ Σχολάρχου’ σάς βεβαιώ δέ ότι είμαι 
ίτών μέν δέκα καί τριών ( Άριθ. 13) έγεννήθην 
είς Τρίκερα Βώλου, άλλά κατοικώ είς Ξηροχώ- 
ριον. Είμαι μαθητής τοϋ σχολαρχείου (δηλαοη 
3ης τάξεως Έλλ. Σχολείου Ξηροχωρίου). Άλλ ’ 
έγώ άν καί δέν έξεπλήρωσα τά παραγγελθέντα 
νομίζω όμως ότι έξεπλήρωσα τό καθήκον μου.

'Τγι^υετε
■ Ιεροκλής Άγάλλος.

-♦·

ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΜΪΡ1ΔΟΣ

Ό Κύρος καθυποταξας τούς Βαβυλωνίους ή- 
θέλησε νά καθυποτάξη καί τούς Μασσαγέτας, 
φημιζόμενους ώς έθνος μέγα καί ισχυρόν, όπερ 
ωκει πέραν τοϋ Αράξου ποταμού. Προς τούτο δ 
Κύρος παρεκινείτο ύπό πολλών αίτιων πρώτον 
μέν ύπό τής γενέσεως, διότι ένόμιζεν ότι ήτο 
πλέον ή άνθρωπος, δεύτερον δέ ύπό τής έπιτυχίας 
τής κατά τούς πολέμους γινομένης. Διότι δ Κύ
ρος οπού διηύθυνε τά στρατεύματα του ήτο άδύ- 
νατον εκείνο τό έθνος νά διαφύγη τήν ύποδούλω- 
σιν. Έβασίλευε δέ τών Μασσαγετών γυνή τις 
καλουμένη Τόμυρις. Ό Κύρος κατ’ άρχάς θέλων 
νά έξαπατήση ταύτην, έζήτησεν ώς σύζυγον. 
Επειδή δέ αϋτη νοήσασα τήν πανουργίαν άπέρ- 
ριψε τήν πρότασιν, δ Κύρος ήρξατο παρασκευα
ζόμενος φανερώς είς πόλεμον κατά τών Μασσα
γετών γεφυρών τον ποταμόν, όπως διαβή δ στρα
τός αύτοϋ καί οικοδομών πύργους έπί τών πλοί
ων άπερ διεπόρθμευον τόν ποταμόν. Τού Κύρου 
δέ είς τοιαύτας εργασίας ένασχολουμένου, ή Τό- 
μυρις άπέστειλε κήρυκα καί έλεγε τά έςής :

« Ώ βασιλεύ τών Μήδων, μή σπεύδεις νά 
διαπράξης έ"ργα, άπερ δέν γινώσκεις άν θά σε 
όφελήσωσι μάλλον ή θά σέ βλάύωσι;. Άφες αυ

τά καί άρχε τών ίδιων σου, άφες δέ καί ήμάς νά 
άρχωμεν, ιόν άρχομεν. Άν δέν θέλης νά άκού- 
σης τάς παραινέσεις μου καί θέλης μεγάλως νά 
δοκιμάσης τήν δύναμιν τών Μασσαγετών, μ.η 
μόχθει γεφυρών τόν ποταμόν. Ημείς φεύγομεν 
άπό τοϋ ποταμού μακράν τριών ήμερών διάστη
μα, σύ δέ διάβηθι είς τήν χώραν ήμών άνενό- 
χλητος. ’Άν δέ έπιθυμής νά δεχθής ήμάς είς τήν 
χώραν σου, πράξον σύ τούτο καί ήμείς έρχόμεθα.»

Άκούσας ταϋτα ό Κύρος προσεκά.λεσε τούς 
επισημότερους τών Ιίερσών καί ήρώτα αύτούς 
τίνα γνώμην νά άκολουθήση.

Καί άπαντες μέν οί άλλοι συνεφώνουν νά δεχ- 
θώσι τήν Τόμυριν καί τάς δυνάμεις αύτής είς τήν 
χώραν των, δ δέ Κροϊσος άντέστη είπών τά εξής :

« Βασιλεύ, καί άλλοτε ειπον καί νϋν επανα
λαμβάνω ότι, άφ' ού δ θεός μέ παρέδωκεν εις τήν 
εξουσίαν σου, θα προσπαθώ καθ'όσον δύναμαι νά 
άποδιώκω πάσαν συμφοράν συμβησομένην είς τόν 
οικόν σου. ’Άν μ.έν νομίζης σεαυτόν ώς καί τόν 
στρατόν σου άθάνατον, περιττόν εινε νά είπω τήν 
γνώμην μου. 'Άν δέ άναγνωρίζης ότι είσαι καί 
σύ άνθρωπος καί οί άλλοι, μάθε πρώτον οτι υ
πάρχει τροχός τών άνθρωπίνων πραγμάτων, όστις 
περιφερόμενος δέν άφίνει τούς ανθρώπους πάντοτε 
νά εύτυχώσι. Καί νϋν περί τού προκειμένου πράγ
ματος έχω εναντίαν γνώμην τών άλλων. Διότι, 
άν θελήσωμεν νά δεχθώμεν τούς εχθρούς είς τήν 
χώραν ήμών, ύπάρχει δ έξής κίνδυνος. Άν μέν 
ήττηθής, θά άπολέσης σύν αύτή τή ήττη καί 
άπασαν τήν άρχήν σου. διότι οί Μασσαγέται νι· 
κώντες δέν θά έπιστρέψωσιν, άλλά Οά όρμ.ήσωσιν 
εναντίον τών διαφόρων χωρών σου- άν οέ νικήσης, 
δέν θά νικήσης τόσον όσον άν ένίκας τούς Μασ
σαγέτας διαβάς εις τήν χώραν αύτών καί κατα
δίωκες αύτούς φεύγοντας. I Ιλην δέ τούτου εινε 
αισχρόν νά ένδώση ό Κύρος δ Καμβύσου κατά 
πρότασιν μιας γυναικός. Νϋν λοιπον πρέπει νά 
διαβώμεν τόν ποταμόν καί νά προχωρήσωμεν, έφ ’ 
όσον εκείνοι ένδίδουσιν, έπειτα δέ νά προσπαθή- 
σωμεν νά νικήσωμεν αύτούς διά τού έξής μέσου. 
Ώς πληροφορούμαι, οί Μασσαγέται δέν ειδόν 
ποτέ Ιίερσικά άγαθά καί δέν έδοκίμασαν μεγά
λα καλα. Λοιπόν χάριν αύτών άς σφάξωμεν, 
έν άφθονία πολλά πρόβατα καί άς παρασκευά- 
σωμεν αύτά δΓ αύτούς, άς θέσωμεν δ' εκεί πρός 
τούτοις άπειρους κρατήρας πλήρεις άκρατου οίνου. 
Τότε άφίνομεν ολίγους στρατιώτας έν τώ στρα- 
τοπέδω, οί δέ λοιποί επανέρχονται είς τόν ποτα
μόν. Καί εκείνοι, άν μή άπατώμαι, ώς ίδωσι τά 
αγαθά ταϋτα θά έπιδοθώσιν είς αύτά, είς ήμάς 
δέ δέν μένει άλλο τι ή νά διαπράξωμεν μεγάλα 
κατορθώματα. »

’Η γνώμη αΰτη ήρεσεν είς τόν Κύρον, όστις 
παρήγγείλε τή Τομύριδι ν’ άναχωρήση, διότι 
έσκόπει αύτός νά διαβή τόν ποταμόν. Άναχω
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ρησάσης τής Τομύριδος ό Κύρος κατέστησε βασι
λέα τον υιόν αύτοϋ Καμβύσην, ώ παρέδωζε τόν 
Κρο ίσον παραγγείλας νά τιμή και εύεργητή αυ
τόν. Μετά ταϋτα τόν μέν υιόν αύτοϋ καί τόν 
Κροΐσον έ’πεμψεν εις την Περσίαν, αύτό; δέ καί 
άπας αύτοϋ δ στρατός διέβη τόν ποταμόν. Έν 
τή χώρα τών Μασσαγετών πέραν τοϋ ’Αράξου 
ποταμού, έπελθούσης νύκτας, έκοιμήθη καί ώνει- 
ρεύθη οτι δ υιός τοϋ ’ϊ'στάσπους είχε πτέρυγας 
δι’ ών έπεσκίαζε διά τής μιάς μέν τήν Ασίαν, 
διά τής άλλης δέ τήν Εύρώπην. Ό νέο: ούτος 
(_δ υιός τοϋ Ί'στασπ.) είκοσι περίπου ετών έμ-ει- 
νεν είς τήν Περσίαν, διότι δέν εΐχεν είσέτι στρα
τεύσιμον ήλικίαν. Ώς δ’ ήγέρθη δ Κύρος έφο- 
βήθη τό όνειρον καί προσκαλέσας τόν ’ Γστάσπη 
ιδιαιτέρως ειπεν αύτώ τά έξης :

« Τστασπες, δ υιό; σου άνεκαλύφθη ενεργών 
δολίως καί εναντίον μου. Πώς δ’ έγώ ακριβώς 
τούτο γνωρίζω, θά σοι είπω. Ό θεός προνοεϊ 
περί έμοΰ καί μοι προδεικνύει παν τό συμβησό 
μενόν μοι. Καί νϋν την παρελθοϋσαν νύκτα ένώ 
έκοιμώμην ώνειρεύθην ότι δ πρεσβύτατος υιός 
σου είχε πτέρυγας, δι’ ών έπεσκίαζε διά τής μιάς 
μέν τήν Ασίαν, διά τής άλλης δέ τήν Εύρώ
πην. Ούδεμίά δ’ αμφιβολία ύπάρχει κατά τό 
ονειρον ότι αύτος ενεργεί δολίως εναντίον μου. 
Μετάβηθι λοιπόν ταχέως εις Περσίαν καί κατόρ
θωσαν ώστε, όταν έπιστρέψω έκεΐ νικητής νά μοί 
παρουσίασης αύτόν, όπως τόν εξετάσω. »

Τότε δ ’Γστάσπης άπήντησεν ώς έςής :
« Βασιλεύ, άν ύπάρχη άνθρωπος όστις νά 

ένεργή δολίως εναντίον σου, νά άπολεσθή ! Διότι 
σύ ήλευθέρωσας τούς Περσας, δούλους όντας, σύ 
δέ άρχομένους, άρχοντας πάντων έποίησας. Αν 
δέ τό ονειρον δηλοϊ ότι δ υιός μου ένεργε’ι δολίως 
έναντίον σου, (=τού βασιλέως) έγώ παραδίδω 
σοι αύτόν νά τόν μεταχειρισθής οπωσδήποτε 
θέλεις »

Μετά ταϋτα δ Γστάσπης διαβάς τόν Άρά- 
ξην ποταμόν έπέστρεψεν είς Περσίαν κατά τά 
διατεταγμένα. Ό δέ Κύρος προχωρήσας μίαν έτι 
ήμέραν προσωτέρω έξετέλεσε τήν συμβουλήν τού 
Κροίσου. Καί όντως άπομακρυνθέντος τοϋ στρα
τεύματος τού Κύρου έκ τού στρατοπέδου, μεγί
στη μοίρα τοϋ στρατού τών Μασσαγετών διοι- 
κουμένη ύπο τού υιού τής Τομύριδος έφώρμησε 
κατά τών ύπολειφθέντων ΙΙερσών καί άπέκτεινε 
αύτούς. Γενόμ.ενοι δέ κύριοι τοϋ στρατοπέδου ι οί 
Μασ.) καί ίδόντες τά φαγητά καί τόν οίνον, 
ήρξαντο τρώγοντες καί πίνοντες έως ού μεθυ- 
σθέντες άπεκοιμήθησαν.

Τότε οί Πέρσαι έπελθόντες πολλούς μέν αύτών 
άπέκτειναν, πολλώ δέ πλείονας ήχμαλώτισαν 
έν οίν καί τόν υιόν τής Τομύριδίς—Σπαργαπίσην 
καλούμενον.Ή δέ Τόμυρις μαθούσα -Λ: συμβάντα 
καί περί τόν στρατόν καί περί τόν υιόν αύτής,

επεμψε κήρυκα πρός τόν Κϋρον καί είπε τά έξής:
«"Απληστε αίματος Κϋρε, μή επαρθής διά τό 

συμβάν τοϋτο, άν τώ καρπώ τής άμπέλου, 
μεθ’ ού ύμεϊς πληροϋντες τήν γαστέρα ύμών 
καταντάτε είς τοιαύτην παραφροσύνην ώστε, άν 
τοϋ οίνου καταβαίνοντος είς τό σώμα ύμών, οί 
απρεπείς λόγοι έπιπλέουσιν είς τά χείλη ύμών, 
άν τοιούτω φαρμάκω έξαπατήσας έγένου κύριος 
τοϋ υιού μου καί ούχί τή μάχη ώς έμπρέπει είς 
άνδρας. Άποδος μοι λοιπόν τόν υιόν καί φύγε 
άτιμώρητος έκ τής χώρας ταύτης. εί καί έξύ- 
βρισας τό τριτημόριον τοϋ στρατού τών Μασ
σαγετών. Αν όμως δέν Οέλης νά πράξης ταϋ
τα, επικαλούμαι μάρτυρα τόν ήλιον, τόν δεσπό
την τών Μασσαγετών, ότι θά κορέσω σε αίμα
τος οσον άπληστος καί άν είσαι ».

Άκούσας ταϋτα δ Κύρος ούοεμίαν έσωζε προ
σοχήν δ δέ υιός τής βασιλίσσης Τομύριδος Σπαρ- 
γαπίσης, άπαλλαγείς τής μέθης καί νοήσας τί 
κακόν είχε πζθει, παρεκάλεσε τόν Κϋρον νά λύση 
αύτόν έκ τών δεσμών. Λυθείς δέ και κύριος ών 
τών χειρών του, παραχρήμα ηύτοκτόνησεν. Ή 
δέ Τόμυρις, τοϋ Κύρου μή είσακούσαντος είς τούς 
λόγους αύτής, συλλέξασα άπαντα αύτής τόν 
στρατόν έπέπεσε κατ’ αύτοϋ. Ούδεμία δέ άλλη 
μάχη πασών τών γενομένων μεταξύ τών βαρβά
ρων, ύπήρξε πεισματωδεστέρα ταύτης Πρώτον 
ήρξαντο διά τόξων, είτα δέ έξαντληθέντων τών 
βελών, ήλθον είς χεΐρας καί έφονεύοντο διά λογ
χών καί εγχειριδίων. Καί έπί πολύν μέν χρόνον 
εμενον μαχόμενοι καί ούδέτεροι ήθελον νά φύ- 
γωσι. Τέλος δέ ένίκησαν οί Μασσαγέται. Έν 
τή μζχη ταύτη έφονεύθησαν πολλοί Πέρσαι έν 
οίς καί δ Κύρος βασιλεύσας είκοσι καί έννέα έτη. 
Η δέ Τόμυρις ά.νευροϋσα τόν νεκρόν αύτοϋ ένέ- 

θηκεν έντός ασκού πεπληρωμένου άνθρωπίνου αί
ματος έπιλέγουσα :

« Συ μέν συλλαβών διά δόλου τόν υιόν μου 
άπώλεσζς με εί καί ζώ καί νικώσε, έγώ δέ θά 
κορέσω σε αίματος, ώς ειχόν σοι προμηνύσει ». 
Ούτως έφονεύθη δ Κύρος παρά τών Μασσαγετών.

Έν Λαρίσση τή 26η Φεβρουάριου 1892.
Δπμητριος Στ. ΣτεφλνοπΟυλοχ 

μαθητής τής Αης τάξεως τοΰ Γυμνασίου, ετών 16, 
έκ Κουτσιαρής τοϋ or,μου Φύλλου·

Τό παρόν διαγώνισμα εινε προϊόν έργασίας 
τού ανωτέρω μαθητου Δ. Στεφανοπούλου, ένος 
τών καλλίτερων μαθητών τής Λ' τάξεως

’/'.r _</<ιρ>ίσσρ τή 27 Φεβρουάριου 1892.

Ό γυμυαβιάρχης 
I. Ιώορφοωτάζης.

εν ΛΟΗΝΛΐε ΕΚ το» ττπογρλφειοτ ton καταστημάτων ΑΝ£ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΟΥ 1892 — 2723

Λοά τήν τετάρτων τάςον τοΰ Γνμ.νασόου.
Λύβις. Χρώμενοι τοϊς γνωστούς τύποι;

Ε=ρ' (τ—α,) Ε==ρ" (τ—β), Ε=ρ"' (τ—γ), Ε=ρτ,

Λαμβάνομεν —·|— = κχζ επομένως :
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g γ = 4 ΡΕ, (Συλ. προβλ. Σωμερ. Σημείωσ. β' σελίς 36)
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Χύσις. "Εστω X ή ζημουμένη άκτίς καί Σ δ όγκ 
Έν τή πρώτη περιπτώσει τό ύψος -

άφ’ ενός μέν είναι :

ώφ’ ετέρου δέ:

*) (-4-4 (F-*)

"Ετερον δοά τήν τετάρτην.
ιος του υοατος

τού ΰδατος είνε 2ρ καί έν τή δευτέρη 2Ρ. Επομένως

V

ν

Εντεύθεν προκύπτει ή έζίσωσις: 

ϊ 4
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3

JuANNHX ΣοΜΕΡΙΤΙΙΧ.

Σημ. Τά ονόματα τών λυτών, τών αινιγμάτων χαί προβλημάτων θα δημοσιευθώσιν έν τώ έπομένω φύλλω, 
ελλείψει χώρου. , , . , , .

ΑΙ λύσεις τών αινιγμάτων τοϋ δέκατου τρίτου ψυλλαόιου θα δημοσιευθωσιν επίσης εν τω επομενφ.
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ΕΚΠΑΙΔΕΓΣΕΩΣ

Αριθ. Πρωτ. 16770

Διεκπ. 11805.
Σύστασις «Περιοδικού τών Μαθητών»
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Προς τούς κκ. γυμνασιάρχες, καθηγητές, σχολάοχας καί ‘Ελληνοδιδασκάλους

Πρό τριών μηνών άρζάμενος ό κ. Γ. Ήλιάδης τή συνεργασία καί άλλων λογιών 
έκδίδωσι κατά δεκαπενθήμερον « Περιοδικόν τών Μαθητών » σκοπούν τήν ωφέλειαν 
τών παιδευομένων. Έίετάσαντες τό περιοδ'κόν τοΰτο εύρομεν λίαν χρήσιμον τή σπου- 
δαέούση νεότητ 
τήν σπουδάζουσαν νεότητα δυναμένην κλειστά νά καρπωθή έκ τής μ 
χρησίμων φιλολογικών έργων.

Έν Άθήναις τή 31 Αύγουστου 1891.

ι, διό καί έγνωμεννά συστήσωμεν τοΰτο πρός ύμας καί δ' ύμών πρός 
ελέτης τοιούτων

’Εντολή τοΰ Υπουργού 
Ό Γενικός Γραμ.ματεύς 

Ν. ΛΤΚΑΚΗΣ
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