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μου. πολλά καλά τραγούδια 
’μορφιά, περίσσεια χάοι .

Σοϋ είπαν, Αλεξάνδρα
’Ενόσω 'ζοΰσες γι' αρετή. ’μορφιά, περίσσεια χάοι .
Μά τώρα, άχ ! ’που διάλεξε άπ’ όλα τά λουλούδια
'Εσένα, τό πιο έμμορφο Λ Χάρος νά μάς 'πάρη.

ή άπονος <’> Χάρος,
,_____ Σοϋ 'πή ποιος έχει τώρα fldppoc.
υμνήσουν καρτερούν μοναχα τ αγγελονοια ; . . .

'μπορώ νά ’πώ. . . ’ποΰ όλου τρέιιω. πάλλω 
. και πώς νά φάπλω 

Ελληνική καρδιά 'ποΰ έτρεφες ’σ τά στήθη

Άχ! ήθελα τήν σιωπή τραγούδι νά Σοϋ έλεγα....
Μ' αυτό, βασιλόπουλά μου. και μόνο νά Σέ έκλαιγα . 
Λύπη ’πού σιωπά βαθειά <5 τί Ί'ηλό τραγούδι 
Σέ μνήμα τόσο έξοχο τί καρδιακέ» λουλούδι !

'Οσα Σοϋ πρέπουν νά
ΊΙοϋ νά Σ’ ...
’Εγώ ;. . . και τί ’μπορώ να ’πώ, .
’Σ τό φοβερό Σου τό χαμό . . . και πώς.
Και τιιν.......
Καί τήν άνάπη τοΰ λαού 'πού Σέ κατεστεοήθη 
- ■ . ,Λ ά , . - > ·.· - Ί·-.

ΕΤΟΣ λ'. — ΤΕΥΧΟΣ ζ'.
Οι....
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ΤΟ ΜΑΓΕΤΜΕΝΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΔΙΗΓΗ12ΙΣ ΜΑ.ΘΜΊΟΥ

SA πιστεύσητε ίσως, μετά την άνάγνωσιν της 
ιστορίας ταΰτης, ότι ημείς ήμεθα μαγευμένοι 

* καί οχι τό ώρολόγιον. Πιθανόν τούτο. Έτιμω- 
ρήθημεν όμως αρκετά διά την κακοτροπίαν μας 
παρά τοΰ διδασκάλου μας, ώστε νά κριθώμεν 
παρ’ύμών μετ’ επιείκειας τινός. Ώς μόνην δε πα
ρηγοριάν έ'χομεν διά τό άτυχες πείραμά μας ότι 
την ιδέαν ελαβομεν έκ τοΰ επεισοδίου της νεό
τητας ενδόξου τινός άνδρός τοΰ όποιου τό όνομα 
έλησμόνησα.

Τό Σαββατον μετά τό εσπερινόν μάθημα, τό 
όποιον τήν ημέραν εκείνην έτελείωνεν εις τάς 
τΡεί’ ειχβμεν την συνήθειαν, ιδίως όταν ήτο κα
κοκαιρία, νά συναθροιζώμεθα, δ Μαρτέλ, δ Σμίθ 
καί εγώ, όπως άναγινώσκωμεν καί μελετδμεν 
άπο καινού’ ό Μαρτέλ ήτο μανιώδης άναγνώς·ης. 
Προετίμα νά στερηθή μάλλον τού άρτου ή τού 
βιβλίου καί άναμφιλέκτως άνεγίνωσκε λαμπρό
τατα .

’Αλλά πάντοτε ήμεθα μαζύ’ όταν έβλεπε τις 
ένα εξ ημών ήούνατο νά είναι βέβαιος ότι οί 
όύο άλλοι δέν ήσαν μακράν. Εις τό σχολεϊον 
μάς ώνόμαζον ή rQcavdgta' καί δικαίως,διότι ώς 
πρώτοι μαθηταί τής τάξεως κατείχομεν πρό τών 
συμμαθητών μας ύπόληψιν, ήτις μάς παρεϊχεν 
έςουσίαν τινά άνεγνωρισμένην ύπ’ αυτών. ’Ε
πομένως τίποτε δέν έγίνετο εις τήν τάξιν άνευ 
τής γνώμης ή τής άδειας ήμών.

Τό Σαββατον λοιπόν εκείνο ό Μαρτέλ μας χ- 
νέγνωσε τήν ιστορίαν του ιϋιργιτικυΰ ώρολο- 
γών. Δέν είξεύρω άν τήν γνωρίζητε' ιδού αϋτη 
εις ολίγας λέξεις. Οί μαθηταί σχολείου τινός έ- 
πιθυμοΰντες ήμέραν τινά νά έξέλθωσιν ένωρίτε- 
ρον τού συνήθους διά νά μεταβώσιν εις παίγνιον 
προεσχεδιασμένον έσμίκρυνον τό εκκρεμές τού ω
ρολογίου τής τάξεως") ούτως ώστε έξετέλει τούτο 
τόν κύκλον έπί τής πλακάς εις ήμισυν τού συν
ήθους χρόνον.

Μόλις εϊχομεν άναγνώσει τήν ιστορίαν αυτήν

’) Έκαστη τάξις εις τά σχολεία τής Γαλλίας εχει 
καί ώρολόγιον. 

καί ιδού μας έπήλθεν ή αυτή ιδέα και εις τούς 
τρεις. "Επρεπε λοιπόν νά κάμωμεν κάτι τι δ- 
μοιον. Όποια διασκέδασις έάν ήδυνάμεθα νά κα- 
τορθώσωμεν ώστε τό μάθημα νά διέρχηται εις 
ήμισυν χρόνον. Καί τότε όποια ύποληψις άπέν- 
αντι τών συμμαθητών μας! 'Αλλά κατ' άρ- 
χάς προσεκρούσαμεν πρός τι έμπόδιον όπερ μάς 
έφάνη ανυπέρβλητον. Τό ώρολόγιον τής τάξεως 
είχε σταματήσει πρό ήμερων καί διά νά το ά- 
ναπληρώση ό καθηγητής μας ήγόρασεν άλλο 
φορητόν, δμοιον πρός έξυπνητήριον κοινής χρή- 
σεως.

Δέν ήδυνάμεθα λοιπόν νά σμικρύνωμεν το εκ
κρεμές τού ώρολογΐου τούτου διά τον άπλούστα- 
τον λόγον οτι δέν είχε τοιούτον δ μηχανισμός 
του ήτο άλλοιος. Δέν έγκατελείψαμεν ούχ ήττον 
τήν ιδέαν μας, άπ’ εναντίας τά προσκόμματα 
ύπέκαιον καί έξήγειρον τόν ζήλον μας.

'(> Μαρτέλ, τού οποίου ό νούς ήτο πάντοτε 
γόνιμος καί ιδία εις τοιαύτας περιστάσεις, εύρε 
το μέσον τής έκτελέσεως.

— Βλέπετε, μάς είπεν ήμέραν τινά, παρετη- 
ρησα οτι τά ιόρολόγια αύτά άν καί στερούμενα 
εκκρεμούς δύνανται όμως νά κανονισθώσιν ούτως 
ώστε νά έργάζωνται ταχύτερον ή βραδύτερον, 
οι ’ ελατηρίου τό όποιον έκτείνουσιν ή συστέλλου- 
σιν. Ακριβώς σήμερον ό πχτηρ μου μεταβαίνει 
εις τήν πόλιν. Θά τόν συνοδεύσω καί θά υπάγω 
εις τον ώρολογοποιόν Μενιέ καί θά μάθω παρ' 
αυτού τον τρόπον.

— 'Αλλά, παρετήρησεν ό Σμίθ, έάν ύποθέ- 
σωμεν ότι είναι δυνατόν νά γίνωσιν οσα λέγεις, 
πώς θά. δυνηθωμεν νά λάβωμεν τό ώρολόγιον τού 
κυρίου Άριστοκλέους (ήτο τό όνομα τού καθη- 
γητου των) όπως κανονίσωμεν αυτό κατά τήν 
επιθυμίαν μας ; "Αν τό άρπάξωμεν θά έννοη- 
θώμεν πάραυτα. ’Ιδού νέα δυσκολία άπροσδόκη- 
τος.Ευτυχώς ό Μαρτέλ ήτο πάντοτε ετοιμότατος.

— Δέν έχομεν άνάγκην τοΰ ώρολογΐου τού 
κυρίου Άριστοκλέους, λέγει ό Μαρτέλ σκεφθείς 
έπ’ ολίγον, όπως γνωρίζετε τά ώρολόγια αύτά 

όλα είναι τού ίδιου συστήματος Ειδον δωδεκάδα 
τοιούτων εις τό έργαστήριον τού Μενιέ, άπολύ- 
τως όμοιων. Θά τόν παρακαλέσω νά μάς δα- 
νείση εν, τό όποιον θά ρυθμίση κατά τάς οδη
γίας μας καί θά το θέσωμεν εις τήν θέσιν τού 
άλλου. Βλέπετε οτι είναι άπλούστατον.

Τό σχέοιον τούτο μάς έφάνη ευφυέστατου καί 
τό έδέχθημεν μετ' ενθουσιασμού, μή άμφιβάλ- 
λοντες περί τής επιτυχίας αυτού. Τήν έπομένην 
πρωίαν ήρωτήσαμεν τόν Μαρτέλ περί τής έπι- 
σκέψεώς του εις τόν ώρολογοποιόν. Ό ώρολο- 
γοποιός, ώς μάς είπεν ό Μαρτέλ, έδίσταζε 
κατ’ άρχάς, άλλ’ άφού οΰτος τόν επεισεν ότι 
πρόκειται περί παιγνιδιού τό όποιον ήθέλο- 
μεν νά κάμωμεν όπως παίξωμεν εις τό σχο
λείου, έφάνη νά ένδιαφέρηται καί έπί τέλους 
ύπεσχέθηνά πράξη οσα ήθέλομεν. Τό ώρολόγιον 
οΰτω διορθούμενον ή μάλλον καταστρεφόμενου θά 
ήτο έτοιμον τήν έπομένην Πέμπτην καί δυνά- 
μεθα νά λέγωμεν, προσέθηκεν δ συμμαθητής μας, 
ότι μάς βοηθοϋσιν όλοι οί δαίμονες, διότι καθ’ήν 
στιγμήν έξηρχόμ.ην έκ τον εργαστηρίου τού κ. 
Μενιέ δ καθηγητής μας κ. Άριστοκλής είσήρ- 
χετο φέρων τό ώρολόγιον τού θυλακίου του προς 
έπιδιόρθωσιν. Είναι περίστασις άληθώς ευτυχής 
άφού τοιουτοτρόπως δέν θά εχη δ καθηγητής 
μας πλέον μέσον έξελέγξεως καί δέν θά δυνηθή 
νά ϊδη τήν διαφοράν.

Μετά πολλάς συζητήσεις άπεφασίσαμεν νά 
έκτελέσωμεν τό πείραμα μας τό επόμενον Σαβ
βατον, καθ’ ό, ώς εϊπομεν, τό μάθημα έτελείω- 
νεν εις τάς τρεις- άπό τής πρώτης μέχρι τής 
τρίτης ώρας εϊχομεν τό μάθημα τής απαγγελία,· 
καί άκριβώς τήν ήμέραν εκείνην έπεθυμούμεν τήν 
αλλαγήν τών ώρολογίων ώστε νά ε'χωμεν μίαν 
ώραν μαθήματος άντί δύο. Φοβούμενοι προδο
σίαν ένεπιστεύθημεν τό μυστικόν μας εις ολίγους 
μόνον έκ τών συμμαθητών μας’ ήθέλομεν άλλως 
νά άπολαύσωμεν τής έκπλήξεως τών άλλων 
κατά τήν έξοδον, οτε θά έ'βλεπον τό αποτέλεσμα 
τής ιδέας μας, τήν όποιαν δέν έδισταζομεν νά
λέγωμεν μεγαλοφυά.

Τό ώρολόγιον ήτο έτοιμον τήν ώρισμένην ήμέ
ραν. Πρώτη μας φροντίς ήτο νά τό χορδίσωμεν 
καί νά τό δοκιμάσωμεν. Έπήγαινε κατά τήν 
επιθυμίαν μας. Έκαμνε όλον τον κύκλον του 
δωδεκαώρου δ λεπτοδείκτης εις τριάκοντα λεπτά, 

ΐατον λοιπόν την πρωίαν ό Μαρτέλ τό 
:ό θυλάκιόν του. ' Ήμεθα 
μάς έφαίνετο οτι τό τίκ- 

παρ’ όλων τών συμμαθητών μας 
ποκλής διήλθεν έ’μπρο- 

σθέν μας βηματίζων έν τη τάξει ήδύνατό τις νά 
πιστεύση ότι ό Μαρτέλ κατελήφθη ύπο σπα
σμών. Έκινεϊτο καί προσεπάθει νά καταπνίξη 
τον κρότον τού ώρολογΐου διά τού κρότου τών

Τό 
έφερε κεκρυμμένον εις 
ολίγον συγκεκινημένοι, 
τάκ^ήκούετο 
καί· όταν δ κύριος Άρισ- 

κινήσεών του. Έάν ποτέ μάς έφάνη πρωία μα- 
κρά έν τώ σχολείω βεβαίως ήτο αϋτη. Ήμεθα 
τόσον άνυπόμονοι νά άπολαύσωμεν τών καρπών 
τών κόπων μας.

Τό μάθημα έτελείωσεν καί έξήλθομεν διά τό 
φαγητον. Πτο κρίσιμος στιγμή αϋτη. Ό Μαρ
τέλ κατώρθωσε νά μείνη τελευταίος προσποιού
μενος οτι θέλει νά τακτοποιήση τά βιβλία καί 
τά τετράδιά του· όταν δέ δέν ήτο ούδείς εις τό 
οωμάτιον άπέθηκε ταχέως τό ίοικόν μας ώρολό
γιον άντί τού άλλου, όπερ ήτο έπί τής τραπέ- 
ζης τού καθηγητοϋ μας.

Είσήλθομεν καί πάλιν εις τήν τάξιν καί ό 
ωροδείκτης ιδού έδείκνυεν άκριβώς μίαν. Μόλις οέ 
έκαθισαν οί πλεϊστοι εις τάς θέσεις των καί ό 
λεπτοδείκτης προεχώρησε κατά πέντε λεπτά. ’() 
καθηγητής μας έπεθύμει νά διεξέλθη όλον τό 
ώρισμένον μάθημα καί έπρεπε νά σπεύση πολύ 
οιά τούτο, άλλά δέν έδείκνυεν ότι έμερίμνα περί 
τού χρόνου καί εϊδομεν μάλιστα ότι ήρξατο τής 
διδασκαλίας του δι' ανεκδότων τινών ιστορικών, 
ατινα έφαίδρυνον μέν τό μάθημα άλλ έμήκυνον 
τόν χρόνον έπί πολύ.

— ’Ρενάρ, είπεν εις έ'να μαθητήν, πήγαινε 
εις τόν πίνακα καί γράψον οσα είνε γεγραμμένα 
εις τόν χάρτην αυτόν. Ούδείς ας μ.ή κυττάξη 
πριν ή έγω δώσω τό σύνθημα. Ό 'Ρενάρ Οά 
γράψη δύο στροφάς,έκ τεσσάρων στίχων έκάστην. 
Ό σκοπός μου είναι νά δοκιμάσω τήν μ.νήμην 
έκαστου καί Οά αμείψω γενναίως εκείνον όςπς μετά 
πρώτην άναγνωσιν δυνηθή ν' άπαγγείλη άλαν- 
θαστως, έχων έστραμ.μένα τά νώτα πρός τόν πί
νακα, τούς οκτώ στίχους.

Έπί τινα λεπτά ήκούετο μόνον δ τριγμός τής 
κιμωλίας έπί τού πίνακος καί το τίκ-τάκ τού 
ώρολογΐου όπερ έν τώ μέσω τής σιωπής ήκού
ετο θορυβωδέστερον καί ταχύτερον. Ιδού ήδη I 
καί 20 λεπτά. II ταχύτης αυτή μάς άνησύχει 
καί έφοβούμεθα καθ’ έκάστην στιγμήν μή ύ 
καθηγητής μας παρατηρήση τι.

Όταν ό Ρενάρ έτελείωσε καί ό κύριος Άρι
στοκλής εδωκε το σϋνθημ.α, άνέγνωμ,εν πάντες 
τάς ούο στροφάς και άπήγγελλε ταύτας δ εις 
υ.ετά τόν άλλον κατά σειράν. Αλλά παράδοξον 
πράγμα ! ένώ δ νούς μου ήτο προσηλωμένος εις 
τήν άπαγγελίαν συνέβη κάτι τι εις το ώρολό
γιον. Άλλά πώς συνέβη τούτο εις αυτό, αδύ
νατον νά μαντεύσωμεν ήτο πρόδηλον ότι ήλλα- 
ξεν εντελώς πορείαν. ’ϊ’πελογίσαμεν τόν χρόνον 
τής απαγγελίας τών στροφών καί ένώ κατά τούς 
υπολογισμούς μας τό ώρολόγιον έπρεπε νά δει- 
κνύη 2 ώρας έδείκνυε μόνον 1 καί 35. Εβάοιζε 
πάντοτε άλλά μέ ποιαν διαφοράν ταχύτητος. 
Άντί τού ταχέως τίκ-τάκ ήκούομεν κρότον βρα
δύτητες απελπιστικής. Παρετήρησα τόν Μαρτέλ
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καί τόν Συ.'.Η. βΐτινες καί αύτοί ήσαν έκπεπληγ- 
μενσι ώς έγω.

Τό μάθημά τής απαγγελίας ήρχισεν. Ό κύ
ριος Άριστσκλ.ής έκάλει πρός την έδραν τούς 
μαθητάς κατ’ αλφαβητικήν τάξιν άλλ’ ϊνα 
διέλθη όλη ή τάξις πρό τής έδρζς έχρειάζοντσ 
δύο ώραι περίπου. Ειχομεν άνακουφισθή στη- 
ριχθέντες είς το ώρολόγιον τής έφευρέσεώς μας, 
άλλ' αί έλπισες μας έματαιώθησαν. Πρώτος μα
θητής έκλήθη ό Άδαμίδης. Έγνωρίζομεν έκ τών 
προτέρων τί θά άπήγγελλε. διότι πάντοτε ά
πήγγελλε τό αύτό χωρίον καί ήτο περίφημο: 
όιότι κατόρθωνε νά τό προσαρμόζη πάντοτε άο- 
ρίστως. Έπανέλαβε λοιπόν τήν ημέραν εκείνην 
οιά όεκάτην ‘ίσως φοράν τήν περίφημου διήγη- 
σιν τού Θηραμενους έκ του Ι’ακίνα. Ούδέν ένοια- 
φέρον παρεΐχεν ήμϊν ή γνωστή αΰτη διήγησις. 
καθ’ όσον μάλιστα άπήγγελλεν αύτήν ό Άδα- 
ρ.ίόης. μονότονου δήλα όή. χωρίς ύφους καί άνευ 
θέρμης. "Οτον έτελείωσεν, ό κύριος 'Λριστοκλής 
τώ είπεν εύθύμως·

— Άδαμίδη, μοί φαίνεται ότι καθ’ έκάστην 
φοράν καθ’ ήν άπαγγέλλετε καί πάλιν τήν όιή- 
γησιν ταύτην του Ρακίνα. άπαγγέλλετε αύτήν 
καλλίτερου τής προηγούμενης· άλλά πάσας φοράς 
επιθυμείς νά τήν άπαγγείλης :

— Δέν γνωρίζω, κύριε, άπήντησεν, εντελώς έκ 
πεπληγμένος ό Άδαμίδης.

— 'Αναμφιβόλως τέσσαρας ή πέντε φοράς 
άκόμη, έξηκολούθησεν ό καθηγητής. ,\ϊ λοι
πόν, άπάγγειλον τώρα άμέσως κατά συνέχειαν 
πέντε ή έξ φοράς ταύτην καί τοιουτοτρόπως θά 
άπ α λλ α χθ ώ μ εν κ ύ τής.

Είς τήν τραχεϊαν φωνήν τού καθηγητοϋ ό μα
θητής δέν ήδύνατο ν' άντισταθή. 'Ο δυστυχής 
συμμαθητής μας είχεν άπαγγείλη τήν όιήγησιν 
ταύτην τρις, όταν ό καθηγητής τόν διέκοψεν 
είπών

— Άρκεΐ διά σήμερον, τό λοιπόν όιά τό άλλο 
μάθημά.

Είναι περιττόν νά είπω ότι ό'έν ήκούσαμεν 
πλέον τήν περίφημου αύτήν όιήγησιυ, διότι ό 
Άόαμίόης έκρινε καλόν νζ μζθη άλλην.

' Αλλά ταυτα όέν άπέτρεύαν τήν προσοχήν 
ήμών άπό τοϋ ώρολογίου. I Ιαρετηρήσαμεν καί 
εϊοομεν ότι έβζδιζε βραδύτερου τοϋ συνήθους. 
11το άκατανόητον. Κάλλιον ήτο δι’ ήμάς νά 

έπανήρχετο είς τήν θέσιν του ή νά έσταμάτα 
όλοτελώς. άλλά νά πράξη έντελώς τό εναντίον, 
τούτο ήτο δυσεξήγητου. Καί έάν εξακολούθηση 
ούτω αντί τό μάθημα νά τελείωση είς μίαν ώραν 
όπως ύπελογίζομεν θά τελείωση είς τέσσαρας 
ώρας! Τί θά έγίνετο ή ύπόληψίς μας μετ’ αυτήν 
τήν απόπειραν : θύσεις όμως έκ τών συμμαθη
τών μας τών γνωριζόντων τό μυστικόν έφαίνετο 

νά προσεχή είς τήν ώραν. ΙΙολλοί μαθηταί 0ια- 
όοχικώς άπήγγελ.λον.

Έπειτα παρουσιάσθη ό Δαβίδ, καλό παιδί, 
άλλ’ άτακτου καί άποστρεφόμενον τήν μελέτην, 
όήλα όή όχι καλός μαθητής. Δέν έμελέτα παρά 
εις τήν έσχάτην ανάγκην όταν ένόει όήλα όή 
0τι θά τόν ίβγαζευ ί> κκ^ηγητής 'gro μά&ημα. 
Είχε καί ούτος μέσον τι όπερ μέχρι τοϋδε έπε- 
τύγχανεν. Έμελέτα μίαν φοράν χωρίον τι άρ- 
κετά μεγάλου καί έπειτα άπήγγελλε κατά σει 
ράν μέρη έξ αύτοϋ όσον τό δυνατόν μικρά, ϊνα 
εχη ύλην διά πολλά μαθήματα. Τήν ήμεραν 
εκείνην ό Δαβίδ άπήγγειλε μέρος έκ τοϋ γνω
στού χωρίου καί έσπευσε νά κατέλθη τής έδρας 
ΰτε έκρατήθη ύπό τής φωνής τοϋ κ. Άριστο 
κλέους.

— Αί λοιπόν Δαβίδ, έλεγεν ούτος μέ τό αυτό 
κακεντρεχές ΰφος. τί τρέχει, πού πηγαίνεις :

— Έτελείωσα κύριε, άπήντησεν ό Δαβίδ.
— Έτελείωσας ! έπανέλαβεν ό καθηγητής 

προσποιούμενος εκπ'ληξιν, είσαι βέβαιος περί τού 
του ; Τό χωρίον αύτό είναι μακρότερον πολύ ή 
άπατώμαι : εύαρεστήθητε νά έξακολουθήσητε. 
() Δαβίδ συνελήφθη είς τήν παγίδα. Άνέβη 

λοιπόν καί πάλιν έπί τής εύρας καί άπήγγειλε 
τό χωρίον μέχρι τών τελευταίων λέξεων αϊτινες 
είχον ούτω : « δεν γνωρίζω ποιαν άπόφασιν άλ
λοι θά λάβωσιν, είς έμέ δότε τήν ελευθερίαν ή 
τόν θάνατον.»

— Σοί δίδω τήν ελευθερίαν, τώ λέγει ό κύριος 
Α ριστοκλής γελών.

Ο Δαβίδ ύπέστρεφεν είς τό θρανίου του κα- 
τησχυμμένος έν τώ μέσω τών γελώτων. Έν τού- 
τοις έγώ καί οί δύο φίλοι μου όέν ειχομεν καρδίαν 
νά γελάσωμεν. διότι τό ώρολόγιον έτήρει παρά
δοξον πορείαν καί πάσα μεταβολή έφαίνετο ά- 
όύνατος. Πόσον τό κατηράσθην τό ιόρολόγιον 
εκείνο, το όποιον έγένετο άφορμή τόσων ελπίδων 
κατ' άρχάς άλλά καταρών έν τελεί. Τό μάθημα 
έπρεπε νά είχε τελειώσει καί καθήμεθα άκόμη 
μίαν ώραν, όχι ώραν συνήθη άλλ' ώραν εκατόν 
είκοσι λεπτών κατά τό διαβολικόν ώρολόγιον. II 
άν ιπομονησία μας ηϋξανεν όταν έβλέπομεν τόν 
κύριον Άριστοκλή νά μή προσεχή ούδαμώς είς 
τήν ώραν. Άπ' εναντίας προσεπάθει νά έκτείνη 
τάς άσκήσεις ύπερμέτρως. Άπήγγειλεν αύτός ό 
ίδιος έξαιρέτως μακρότατα χωρία, τά όποια κα
τόπιν άνέπτυσσε διά μακρών. Άλλά δύο μαθη 
ταί ύπελείποντο μόνον είς τήν άπαγγελίαν καί 
ίσως μετ’ αυτούς ό κύριος Άριστοκλ.ής θά μάς 
άπέλυεν. Άλλοίμονον ! ή έλπίς μας αΰτη άπέ- 
πτη. Οταν έτελείωσεν ή απαγγελία ό άσπλαγ 
χνος δήμιός μας παρετήρησε τό ώρολόγιον καί 
ειπεν :

'Έχομεν άκόμη ήμίσειαν ώραν έχω τινά θέ 
μ.Ί.'ΖΊ. προς οιόρθωσιν συγχρόνως ύμεϊς οί όποιοι 

μελετάτε τούς Bi'ovg έΐ'όιίξων άΐ'όρώι-, καί πα- 
ρετήρησεν άσκαρδαμυκτεί τόν Μαρτέλ, τόν Σμιθ 
καί έμέ, οΐτινες ήμεθα είς τό τμήμα τών Λατι
νικών, μελετήσατε άκόμη μίαν σελίδα έξ αυτών 
θά εινε εξαίρετου πράγμα· διότι θά προχωρή- 
σητε ταχέως είς τά Λατινικά. 'Έπειτα διώρισε 
τήν έργασίαν τών λοιπών μαθητών, εκάθισεν εις 
τήν έδραν του καί μάς άφήκε νά μελετήσωμεν.

Οί συμμαθηταί μας ένόησαν ότι δέν παρήρ- 
χετο ϋ χρόνος, συνεστρζφησαν έπ' ολίγον έπί 
τών θρανίων των, ρίπτοντες άγρια βλέμματα 
έπί του ωρολογίου, άλλ' έπί τέλους έπεδόθησαν 
είς τήν μελέτην χωρίς νά ποοσέχωσι πλέον περί 
τής ώρας. , ,

Ήμεϊς ήθέλομεν νά μελετήσωμεν άλλ' ητο 
αδύνατον τό πνεύμα μας ήτο προσηλωμένου είς 
τό γεγονός έκεΐνο. Έμείναμεν παρατηροΰντες τό 
όργανον τής βασάνου μας. Τέλος πάντων ετε- 
λείωσεν ή ώρα’ ό κύριος καθηγητής έδωκε τό 
σύνθημα τής άναχωρήσεως.

Έτρέξαμεν άμέσως πρός το ώρολόγιον του 
ιημαρχείου καί εϊοομεν οτι ή ωρα ήτο τετκρτη. 
II τριανδρία δέν τώοειξε. II άποπειρα μας 

έγένετο γνωστή είς τούς συμμαθητής μας καί

ΓΝΩΜΟΛΟΓ1ΚΑ 1ΙΟ1ΗΜΑΤΙΑ

Άδικον είνε νά ζητΰς, νά Οέλπς (ΐλλ’ πντ <ϊ?^ων.. .. 
Μεγάλα παρά τών πικρών, μικρά παρά μιγάλ.·>ν.. .. 
■1'πντάσθητι πόσον μωρά, άλλοκοτος· ιδέα .. ·. 
Ωραία ρόδα νά γεννά ή κνίδη ή χυδαία!.. ..
ΙνΛ κάρυα ιϊ τρυφερά μιιλέα νά παράγη, 
Κ' ιχθύς νά τρέφωσι καλούς τά. ελη καί τενάγιι 
Και όόπως ιόν δεινού παοά στρουθού ,ίΟώου.- . ■
Και έργα χαλκέως νά ζπτής παρά τού χρυσοχόοϋ !· · .. 
Διαστυόφΐιν τών νόμων της αύτιι ιϊ Φύσις φρίττει.... 
Τού Κόσμου την έξόντωσιν καν όλου μάλλον ζήτει !.. ·· 

ν·*
Ιίολλά μη λέγε, οί πολλοί δέν ώψελοΰσι λόγοι, 

ν-?
Παντοΐα είνε τά καλά, ώς μέλισσ' άνθολόγει.

Έκαστου ζήτει πράγματος τήν όήιιν τήν καλήν 
Ποτέ μή έσο κάνθαρος τρυφών είς τήν ίλήν

Ποτέ uii γίνου Φορτικός, μή παρακάλει μάτην.
<«■«·

Έσο πρός πάντας προσηνής· κ' είς ώραν τιιν ύστάτην.

Περϊ έογων σου μεγαλ,ας μη εμπνεης προσοοκιας, 
Θέλε μάλλον δι' άοίστης νά έκπλήττης ένεογείας.

Φ. Λ. Οι ..

101 
άντί συγχαρητήριων έδέχθημεν κατηγορίας καί 
φωνας. ΊΪ έπιρροή μας λοιπόν κατέπεσεν. Α
φού ό καθηγητής είσήλθεν είς τό δωμάτιόν του 
ό Μαρτέλ μετέβη καί άντήλλαξε τά ώρολόγια 
φέρων τό ίδικόν μας. Όποια ήτο ή έκπληξίς 
μας όμως όταν παρετηρήσαμεν οτι έπανέλαβεν 
τήν ζτακτον πορείαν του. Ό ώρολογοποιός, είς 
τόν όποιον έφέραμεν τό ώρολόγιον, μας έδωκε 
σκοτεινά: εξηγήσεις περί τού παραδόξου συμβάν 
τος. ' Γποθέτομεν όμως ότι τό ώρολόγιον άντηλ- 
λζγη ύπό τού καθηγητοϋ, ότε ά.νεγινώσκομεν 
τάς έπί του πίνακος στροφζς. Ί2ς εΐπομεν. τά 
ώρολόγια ταϋτα όμοιζζουσι- τόσον ώστε δέν ήου- 
νήθημεν νά ίδωμεν τήν ανταλλαγήν. Ό κύριος 
Άριστοκλης δέν μάς (ΰμίλησε ποτέ περί τού πα
ραδόξου τούτου γεγονότος, έξ ού άποδεικνύεται 
οτι έγνώριζε τό πείραμά μας, άλλά πώς: Ό ώ
ρολογοποιός μας προέδωκεν ιδού όλον τό μυστι
κόν. Έν τούτοις όσακις ύ καθηγητής μας κύριος 
Άριστοκ’λής μάς ώμίλει έ'κτοτε είχε συνήθως μέν 
τό βλέμμα έπιεικές,άλλ'έν τή έκφράσει τού προσ
ώπου του διεκρίνομεν ότι μζς προέτρεπε νά μη 
διανοηθώμεν ποτέ νά τόν γελάσωμεν.

(«ατά τό αγγλικόν τοϋ J Browrljolirt).



Περιοδικόν τών Μαθητών

ΕΚ
Ύπο ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ'

(Κατά γερμανικής πηγής).

ΟΙ ΜΥΡΜΗΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΔΑ ΚΑΙ Αί ΜΕΛΙΣΣΛΙ 

ΤΟΥ ΠΛΛΤΟΚΟΣ

ΥΜΣ τΓ> στόμα τοΰ Μίδα, είς την έξου- 
jj αίαν τον οποίου δλη ή Φρυγία ύπεϊ- 

- κεν, ένώ ήτο έτι παϊς σμήνος μυρ- 
μήκων συναπέθετο καθ' ύπνους κόκκους 
σίτου. "Οτε δέ οί γονείς του άνηρεύνησαν 
τί άρά γε το δνειρον έσήμαινε, τοΐς άπε 
κρίθησαν οί όνειροκρίται. δτι έμελλε νά 
καταΰτή ό πλουσιότατος απάντων τών 
ανθρώπων. Καί Λ πρόόόησίς των δέν d- 
πεδείχθη όευδής. επειδή τώ δντι ό Μί
δας ύπερέοαλε κατά τήν περιουσίαν και 
τόν πλούτον σχεδόν πάντας τούς συγ
χρόνους βασιλείς.

Άλλά τών μυρμήκων τοϋ Μίδα Λδυ- 
νάιιην, θαόρώ, μεθ' δλον τοϋ δικαίου τάς 
μέλισσας τοϋ ΙΙλάτωνος νά προτιμήσω. 
'Επειδή, ένώ εκείνοι οίονεϊ προάγγελοι 
εύφθάρτων και .παροδικών τής τύχης δώ
ρων παρουσιάζονται, αυται άποδεικνύον- 
ται διαρκούς τίνος και αιωνίου αγαθού 
τοϋ βίου προμηνυταί. Είς τοϋ ΙΙλάτωνος. 
δηλαδή, τά χείλη, μικρού έτι παιδός δν- 
τος, ένώ εϊς τήν κοιτίδα του έκοιμάτο, 
σμήνος μελισσών ποοσέπτη καί μέλι είς 
τό στόμα του έναπέθετο. Οί δέ έρμηνευ- 
ταί τών τεράτων εϊπον. άκούσαντες τό 
πράγμα, δτι τού ΙΙλάτωνος ό λόγος· χάοιν 
έκτακτον έμελλε νά έχη' καί ούτως ήδη 
έκτοτε προδιεγνώσθη έν τώ παιδίω ή 
μέλλουσα εύφράδεια. Καί διϊσχυρίζονται 
μέν τινες, δτι τοϋτο τό είδος· τών ση
μείων ούδέν θαυμάσιον προοιωνίζει’ καί 
δτι είτε τά γεγονότα ήδύναντο νά είναι 
ψευδή, είτε ή τοιαύτη πρόόόησίς έξ α
πλής συμπτώσεως νά έπηλήδενσεν.Άλλά 
τοϋτο άς έχιι δπως θέλει. Είς εμέ φαίνε
ται ώσάν αί μέλισσ' έκεΐναι, αί είς τά 
χείλη τοϋ παιδός ΙΙλάτωνος καθίσασαι 
τό μέλι των ούχί έκ τών άνθέων τοϋ ο
ρούς Υμηττού νά έξεμύζησαν, άλλ' έπί 
τών έξ άπασών τών καλών τεχνών άν- 
θούντων Έλικωνείων λόφων τών Μουσών 
νά συνέλεξαν καί έπί τώ νεύματι θεοτή

των τήν ήδεϊαν τροφήν τής ύψίστης ρη
τορικής εύφραδείας είς τό δαιμονιώτα- 
τον εκείνο πνεύμα νά ένεστάλαξαν.

<&-8>
ιι πείνα ος ο αριςτος μάγειρος·

"Οτε ό Δαρεΐος έν φυγή ποτέ θολερόν 
καί ύπό πτωμάτων όερυπαιμένον ύδωρ έ- 
πιεν, έδεδαίωσεν, δτι ούδέποτε ποτόν τώ 
έφάνη εύγευστότερον καί περισσότερον 
τώ άρεσε’ καί βεβαίως, έπειδή ουδέποτε 
είχε πιει διψών. Καί ό ΙΙτολεμαϊος ωσαύ
τως ούδέποτε είχε φάγει πεινών. 'Επειδή 
οτε καί εις αύτόν ποτέ κατά τήν διέι τής 
Αίγνπτου όδοιπορίαν του, ένώ δέν τόν 
ιίκολού'Ιησεν ή συνοδία τον. εϊς τινα κα- 
λύδην μέλας άρτος τω έδόθη, ούδέν ενρε 
νοστιμώτερον τοϋ άρτου εκείνου. Ό δέ 
Σωκράτης λέγεται δτι. οτε ποτέ μέχρις 
έσπέρας περιδιαδάσας ιίοωτήθη διατί έ
καμε τοϋτο. άπήντησεν, δτι ούτως Λγό- 
ραζεν άκαταπαύστως περιπατών τήν πει 
ναν ώς δύον. ϊνα κάλλιον δειπνήση. Καί 
πώς τάχα όχι ; μήπως δέν βλέπομεν καί 
τήν τών Λακεδαιμονίων κατά τά συσσί
τια δίαιταν : Ούτως δτε ποτέ παρ’ αύτοΐς 
ό τύραννος Διονύσιος έγευμάτισε καί 
έδεδαίωσεν, δτι δέν είχεν ιδιαζόντως εύ- 
χαριστηθή έκ τοϋ μελανός έκείνου ζω
μού, τοϋ κυριωτάτου έν τώ γεύματι αύ- 
τών φαγητού, τότε ειπεν ό μαγειρεύσας 
αύτόν, δτι ούδέν άπορον, έπειδή τά κα
ρυκεύματα τόν έλιπον. Καί ποια λοιπόν 
ήσαν ταϋτα, έρωτήσαντος· τοϋ τυράννου, 
ό έκ τής Θήρας κόπος καί κάματος, άπε
κρίθη έκεΐνος. ό ίδρώς, ό κατά μήκος τοϋ 
Εύοιότα ένάμιλλος δρόμος, ή πείνα καί 
ή δίψα. Διότι οϋτω καρυκεύονται τών 
Λακεδαιμονίων τά γεύματα καί τά δείπνα 
τών Σπαρτιατών.

<8-β>
Η ΣΠΑΘΗ ΤΟΥ ΔΑΜΟΚΛΕΟΪΣ·

Ό τύραννος Διονύσιος έξήνεγκεν αύ
τός ούτος ποτέ κρίσιν περί τοϋ πόσον 
ευδαίμων ήτον. Οτε δηλαδή είς· έκ τών 

κολάκων του τά πλούτη, τούς θησαυρούς, 
τό μεγαλεΐον τής αρχής, δλην τήν αφθο
νίαν τών αγαθών καί τήν λάμψιν τών βα
σιλικών ανακτόρων αύτοϋ έν συνδια- 
λέξει έμνημόνευε καί έδεδαίου, δτι ούδέ
ποτε ύπήρξεν άλλος άνθρωπος εύδαιμο- 
νέστερός του, « θέλεις λοιπόν, τώ ειπεν. 
ώ Δαμόκλεις, άφοϋ χαράν καί τέρψην σύ 
είς ταύτην τήν ζωήν εύρίσκιις, νά. άπο- 
γευθής αύτής καί τήν εύδαιμονίαν μου 
νά δοκιμάσης ; Καταφήσαντος δ’ αύτοΰ 
έκείνου. διέταξεν ό Διονύσιος νει θέσωσι 
τόν άνδρα είς χρυσήν κλίνην δυί λαμ- 
πρώς έξυφασμένου τάπιιτος έπεστρωμέ- 
νην καί πολλάς τραπέζας άμα κατεκό- 
σμησε δι' αργυρών καί χρυσών σκευών 
έξαιρέτου εργασίας. Είτα δέ προσέταξεν , 
ϊνα καί παΐδες έκλεκτοί, έξόχου ωραιό
τατος , παριστάμενοι είς· τήν τράπεζάν 
του έπί τώ νεύματι αύτοϋ ετοιμότατοι

ΣΑΡΑΟΝΙΟΣ ΓΕΛ&Σ
, Λ . -

ΟΣ γνωστόν σσι, φίλε μαθητή. έν τω Τυορη- 
νικω πελάγει κεϊται ή νήσσς Σαρδώ. Τής 
νήσσυ ταύτης :ί ζζτίΓΖ.ιι. ίϊτινες ήσζν άπ;ι- 

κσι τών Κχρχηδσνίων, ι·.γζ, ζζτά τήν παλαι- 
τζτη? έπσχήν την άπάνθρωπσν ζχί φρικώδη 
συνήθειαν νζ Ουσιάζωσιν είς τόν Κρόνον τούς 
ύπερβζίνίντζς τό εβδομηκοστόν της ήλιζίζς έτος 
γονείς των έζ θρησκευτικής δέ προλήψεως οί 
πατραλοία·. ζζί οί μητρχλοϊαι ούτοι διαπράττον- 
τες τήν στυγερήν ταύτην πρζξιν ώφειλον νζ γε- 
λώσι ζζί νζσπζζωντζι ζλλήλους . Άλλ’ ώς 
ήν επόμενον, ό τοιούτος γέλως τών Σαροώων 
έζ Ορησζευτιζής ζνζγζης γινόμενος ζζί οή πι- 
ζριζς γέμων ήτο προσποιητός ζζί σζρζαστιζός. 
Άπό του τοιούτου οέ γέλωτος έπεζρζτησεν, ώς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΊΑΤΑΙ

Γαυρούμενος έκ τών νικών, θριάμβων καί τροπαίων
Ό βασιλεύς 'Αλέξανδρος σχεδόν έξέστη πλέον 

καί τών αύτοϋ φρενών.
Καί πρός αυτήν ποτ" έγραψε τήν Σπάρτην παροινών,

Νά τόν άναγνωρίσωσι 
Καί νά τόν προσκυνήσωσι 
Θεόν καί οί υιοί της!. . .

ΙΙλήν τί τώ άπεκρίθησαν ;. . — Ώ! θαυμαστή βραχύτης ! 
«’Αφού νϋν ό Αλέξανδρος Θεός νά είναι θέλει.
Έστω Θεός ! . . . ( παντάπασι τό πράγμα δέν μάς μέλει!....) 

φ. Α Οι.. ..

103 
τώ ύπηρετώσιν οϋτω λοιπόν έκεϊ μΰρα 
καί στέφανοι ύπήρχον καί άρώματα έ- 
καίοντο καί αί τράπεζαι ύπό τών σπα- 
νιωτάτων έδωδίμων ήσαν κατακεκαλυμ- 
μέναι καί ό Δαμοκλής έαυτόν όλβιον ένό- 
μιζεν. Άλλ'έντώ μέσω ταύτης τής λαμ
πρότατος ό Διονύσιος διέταξε καί μίαν 
σπάθην στίλδουσαν, άπό τριχός ίππείας 
δεδεμένην, έκ τής όροφής οϋτω νά κρε- 
μάσωσιν, ι'όστε ύπεράνω τοϋ τραχήλου 
πάντοτε τοϋ εύδαίμονος έκείνου νά αίω- 
ρήται. Καί ούτως· άρα ό Δαμοκλής ούτε 
είς· τούς ώραίους θεράποντος τό βλέμμα 
του έρριπτεν.οϋτε είς τά περίτεχνα χρυσά 
σκεύη, ούτε κάν τήν χεΐραπρός τήν τρά
πεζαν έξέτεινεν, άλλά τελευταίοι' μάλι
στα παρεκάλεσε τόν τύραννον, ϊνα τώ έ- 
πιτοέψη καί ν’ άπέλθη, διότι, ούδ’ έπε- 
Θύμει πλέον οϋτω νά εύδαιμονή.

Φίλιππος Α. Οικονομιδβς

παραδέχεται όΑλεξανδρινός Αισχύλος, ό Ησύ
χιος ζ.αί άλλοι, νζ ζζλήτα·. Σαράοκιοε γΐΑωζ 
'> πιζρίζς γόμων γέλως, ΰ προσποιητός γέλως, ό 
σαρκαστικός γέλως.

Υπάρχει όμως ζζί άλλη τις πζρζόοσις περί 
τού Σαρδόνιου γέλωτος (Cic. ad Fam. VII, 2 5 ). 
Έν τή νήσω τών Σαρδώων έφύετο βοτζνη τις, 
ήτις είχε την ίδιότητζ νζ διζστρέφη τό στόμα 
τού γευσαμένου αύτής ( Virg. Ε, VII, -II ) ζαΐ 
δή νζ έπιφέρη τοιούτους σπασμούς είς τά χείλη 
ζύτου , ώστε νζ φαίνηται ούτος γελών. Έζ τής 
αιτίας δέ ταύτης έπεζράτ-ησεν έν τή Δύσει ιδίως, 
πζς ό γελών προσποιητόν γέλωτα νζ λέγηται 
οτι γελά τόν Σαροόνιον γέλωτα.

Αλκιβιάδης Σ Ιολννιδης
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Ο ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
[ Συνέχεια ί« τεύχος r', σελίδα 80.]

Κ Ε Φ Λ. A A I Ο 3ST Ζ ’.
Προπαραιίκεναί.

1ι0Jz 
κΤνζ'σε
V την 

λων των άνδρών 
τού ΙΙιλγζρίν.

Ή φάλαινα, 
πλέουσα έν τώ υ.ί- 
σ<·> των έρυθρών 
ύδάτων, έφαίνετο 

Ιδού 
νά συμ- 

τό ή- 
ς φορτίου . 

Ισύναντο φα- 
λαινοθηρευταί νά 
ά.φίσωσι νά πα- 
ρέλθητοιαύτη εύ- 
ζαιρία :

II κυρία Ι5ελ- 
ντον ένόμισε κα
θήκον αύτής νά 
έρωτήση τόν πλοί
αρχον, εάν ϋφί- 
στατο κίνδυνός τι; 
διά. τούς άνδρα: 
ζαίδι'ζύτήν κατά 
τήν προσβολήν 
τά,ς φαλαίνης.

«θύσεις, κυρίά 
Βελντόν. άπεζρίθη 
δ πλοίαρχος “Ιλ. 
ΙΙολλάζις μ οι 

συνέβη νά άλιεύ- 
σω φζλαινκνμετά ,, , , ,
μιάς μόνης λέμ- " Ε’ω^ε νεΧ;υ-
βου. καί τήν συνελζμβανον πάντοτε. Σζς έπα- 
ναλεγω οτι ουσει; κίνσυνος ύφίστατζι δι'ήμζς 
ζαί επομένως δι’ ύ-χάς.

II ζ.υρια Βελντόν, ζαθησυχασθεϊσα, δεν έπέ- 
μεινεν.

Λί προετοιμασίας λοιπόν διά την άλιείαν τής 
?«>·«ίνης ήρξαντο· έγνώριζον έκ πείραςοτι ή κα
ταδίωξες τής φαλαινοπτέρας είναι δυσκολω- 
τζτη ζαί επρεπε νά προιδωσιν όλους τούς κιν
δύνους.

Δέ^.ήδύναντο ν'άντεπεξέλθωσι κατά τής φα-

τοΰ θαυμάσιου τούτο 
βεβαίως 

άοεξιν ο-

λαίνης διά πολλών λέμβων, διότι ναι ιχεν ύπήε 
Ου θηλαστικού εκι- χον =πι του ΙΙιλγζρίν μία άκατος κείμενη με

ταξύ τού μεγα7 ου 
καί τού πρωραίου 
ιστού ζαί τρεις 
φαλαινίδες. ο'ίτι- 
νες έκρέμαντο άπό 
σιδηρών μοχλών 
εις τήν δεξιάν 
πλευράν, άλλ' ε- 
λιπον οί φαλαι- 
νοθηρευταί ο’ΐτι- 
νες. ώς είπομεν, 
π ρ ο σ ε λ α μ β ζ ν ο ν τ ο 
επίκουρο· εις τον 
σταθμόν τήςΝέζς 
Ζηλανδίας.

Τό ΙΙιλγζρίν 
λοιπον νύν παρεί
χε πέντε μόνον 
ναύτας, ικανούς 
τουτέστιν ΐνα δ- 
πλισωσι μίαν μό
νην φαλαινίδα . 
11το δε αδύνατον 

νά χρησιμοποιή- 
σωσι το? Τομ. καί 
τού: λοιπούς υ.αύ- 
ρους. Ή λέμβος 
τής προσβολής έ
χει άνζγζην άν
δρών πολύ έξη- 
σζημένων . διότι 
έν λάθος των κω- 

καλά'» έιώναξε τελίν-αίχ» φορά» ϊ. πλοίαρχοι- (ϊ'ελ lOli) |"ζ·λζ“ων ουνί- 
—·'■ ’ άνατρέψηται ν 

τήν λέμβον κατά τήν προσβολήν.
Επειτα ό πλοίαρχος δέν έπεθύμει 

το πλοΐον του ζνευ ούδενός ναύτου, 
σμένο; λοιπόν νά έζλέξη ανδρείους ζαί εμπείρους 
ναυτάς οιά τήν προσβολήν άνέθηζε κατ' άνζγ- 
κην εις τον Ντίζ - Σάντ τήν φύλαξιν του 
ΙΙιλγζρίν

ΐ'Ντίκ. τώ λέγει, σέ οιατάσσω νά μείνης επί 
του πλοίου κατά τήν άπουσίαν μου. ήτιο δεν 
πιστεύω νά είναι μακοζ.

— Ναι.πλοίαρχε, «άπήντησεν ό νεαρός δόζιυ.ος.

ν' άφίση
ΤΙναγζα-

ίέν

Ό Ντίζ —Σάντ έπεθύμει νά συμμετάσχη τής 
αλιείας ταύτης· άλλ' ένόησεν ότι οί βραχίονες 
ενός άνδρός ήξιζον περισσότερον των ίδιζών του 
διά τήν ύπηρεσίαν τής φαλαινίδος, καί ότι αυ
τός μόνος ήδύνατο ν' άναπληρώση τόν πλοίαρ
χον “Ιλ. 'Γπέκυψε λοιπόν.

Ί’ό πλήρωμα τής φαλαινίδος συνίστατο έκ 
πέντε άνδρών. συμπεριλαμβανομένου καί τού ζε- 
λευστού "Οβικ, τουτέστιν ολον τό πλήρωμα τού 
ΙΙιλγζρίν. <>ί τέσσαρες ναύται διά τάς ζώ- 
πας ζαί ό ”< >βιζ ώς πηδαλιούχος , μετα- 
χειριζόμενος ώς 
πηδάλιου ζ.ώπην

προσηρ-

τά. άκρα συνεστραμμένων ώς τά άρχαία βέλη 
καί δύο λόγχας μαζρά; μέ οξεία; αΐχμάς. ΙΙροσ- 
έθηζε πέντε δέματα σχοινιών μαλακών άλλά 
στερεών, έξαζοσίων μέτρων έκαστον, τά όποια 
πολλάζις είναι άνεπαρζή όταν ή φάλαινα βυ
θίζεται εις τά άμετρα βάθη τής θαλάσσης. < >ύ 
το: ήτο ό εξοπλισμός τής φαλαινίδος.

Κατά τήν άποβίβασιν. ό πλοίαρχο; "1λ έ'ρ- 
ριψε τελευταίου βλέμμα πρός τό πλοΐον. Έβε- 
βαιώθη ότι πάντα ήσαν έν τάξει, έπεθύμει. 
άφίνων μόνον τον νεαρόν δόκιμόν έπί του πλοίου, 

νά μή ζζμη ούτο; 
ουδόν πλήν κατε - 
πείγοντος τινός 
καί έκτακτου . 

Κατά τήν στιγ
μήν τής άναχω- 
ρήσεώς. τώ έσω
ζε τά: τελευταίας 
παραγγελίας.

« Ντίζ, τώ λέ
γει, σε άφίνω μό
νον, πρόσεχε εις 
όλα. Έζν, οπερ 
άδύνατον, θά ύ
παρξη άνζγζη νά 
θέσης τό
εις κίνησιν, 
περιπτώσει 
ρασυρθώμεν 
άπόστασιν 
ζροτατην
τήν ζαταδίωςιν 
τής φαλαίνης, ό 
Τόν. ζαί οί σύν
τροφοί του δύναν 
ται νά προσέλ- 
θωσιν εις βοή
θειαν σου.

— Ναι, πλοί
αρχε, άπεκρίθη ό 
γέρων Ί'όμ, ό κύ
ριο: Ντίζ. δύνα- 
ται νά βασισθή 
έφ' ήμών.

— Διατζξατε, διατζξα.τεΒ έζραυγασεν ο 
Μπζτ. θέλομεν νά φανώμεν ιϋφέλιμοι ζαί ήμεί: !

— Τί πρέπει νά σύρω : . . . έρωτά ό ΙΙρα 
κλής. άνασπζσα: τάς πλατεία; περιχειρίδας του.

— Τίποτε έπί τού παρόντος, άπήντησεν ό 
Ν τίζ-Σ άντ ύπομ=ιδιών.

— Εΐ; τάς διαταγας σου, έκραύγασεν δ κο
λοσσός.

— Ντίζ, έπανέλαβεν δ πλοίαρχο: Ίλ, μή 
εγκατάλειψη; τό πλοΐον, επ' οΰδενί λόγω, δ και
ρός είναι καλός, δ άνεμο: έπεσε, δέν ύπζρχμι

<ι6ϊ ίπιβίέπο·., ό:ι>ρίθη ό Ήραχλής. (Σε).107)

μακράν 
μοσμένην εΐ; το 
πρυμναΐον χ-έρο; 
τή; φαλαινίδο; . 
πηδαλιον άπλουν. 
ευκίνητον καί εύ
στροφου. Ό πλοί
αρχος , έμπειρο; 
σκοπευτή;, έζρκ- 
τει άνά χεΐραςτήν 
άρπζγην ζαί έπέ- 
βλεπεν εις τήν 
κανονικήν έζτύλι- 
ςιν τού σχοινιού.

Μεταχειριζον - 
ται ενίοτε οί φα- 
λαινοθηρευταί καί 
πυροβόλα όπλα 
διά τήν άλιείαν.
Διά πυροβόλου 

'χεγζλου τεθειμέ
νου εΐ; τά πλευρά 
τή; λέμβου ρί- 
πτουσι λόγχαςζαί 
εκρηκτικά; σφαί
ρας, α'ίτινε: έπι- 
φέρουσι τελείάν 
καταστροφήν εΐ; 
τά κήτη. Αλλά 
τό ΙΙιλγζρίν δέν 
είχε τοιαύτα,διότι 
είναι άκριβζ καί 
δύσχρηστα καί οί άλιεις, όζίγιστζ φί/.οι τών ε
φευρέσεων. προτιμώσι τά άρχαία όπλα, τήν ζρ 
πζγην τουτέστι καί τήν λόγχην.

'< > καιρό: ηΰνόησε τήν άλιείαν ταύτην.
ΊΙ θάλασσα ήτο γαληνιαία. Ό άνεμος έκό- 

πασε καί το ΙΙιλγκρίν ήδύνατο ούτω νά μ.είνη 
σχεδόν άκίνητον καθ' ον χρόνον τό πλ.ήρωμα θά 
είργζζετο διά τήν προσβολήν.

Μία έκ τών φαλαινίδων κατεβιβζσθη ζαί οί 
τέσσαρες ναύται έπεβιβασθησαν. "Οβικ πα- 
ρέλαβε δύο μεγάλα άζόντια μετά περονών εΐ;

πλοΐον 
έν ή 
πα-

μα- 
κατά



106 Περιοδικόν τών Μαθητών Πεοιοδικόν τών Μαθητών 10 *
σημεΐόν τι έν τώ δρί'ζοντι προδίδον αλλαγήν τή; 
νηνεμίας.

— Μάλιστα πλοίαρχε.
— Έάν ύπαρξη ά.νζγκη νά έλ.θη τό ΙΊιλ- 

γκρίν είς βοήθειαν θά σοί κάμω σημεϊον διά τής 
κώπης.

— Μείνατε ήσυχος, πλοίαρχε, πάντοτε θά 
έχω προσηλωμένο·; τό βλέμμα πρός τήν φαλαι- 
νίδα, άπήντησεν δ Ντίκ-Σάντ.

— ΙΙολύ καλά παιδί μου, άπεκρίθη δ πλοί
αρχο; Ίλ. Θάρρος καί ψυχραιμία. Είσαι ύπο- 
πλοίαρχος, τίμησον τόν βαθμόν σου. Ούδείς κα
τέχει τοιαύτην θέσιν έν τή ήλικίζ σου !»

Ο Ντίκ-Σάντ δέν άπήντησε πλέον, άλλ' 
ήρυθρίασε μειδιώ·;. Ό πλοίαρχος Ίλ ένόησε καί 
τό έρύθημα καί τό μειδίαμα.

«Τό καλό παιδί, είπε καθ’ εαυτόν, τή άλη- 
θεία είναι όλος μετριότη; καί καλή καοδιζ !»

Ο πλοίαρχος Ιλ οιηυθύνθη προ: τήν κλίμακα. 
« Καλή τύχη ! ειπεν ή κυρία Βελντόν.
— Ευχαριστώ, άπήντησεν ούτος.
— Σάς παρακαλώ, νά μ ή κακοποιήσητε πολύ 

τήν καύμένην τήν φάλαιναν ! έφώναξεν δ μικρό; 
'Ιάκωβος.

— Όχι, παιδί μου, άπεκρίθη δ πλοίαρχος.
— Νά τήν πιζσητε σιγά-σιγζ. κύριε πλοίαρχε.
— Μάλιστα . . , μέ τά γάντια, μικρέ Ιάκωβε!
— 'Ενίοτε παρετήρησεν δ κυρ-Βενέδικτος εύ- 

ρίσκονται σπουδαία έντομα έπί τής ράχεως τών 
μεγάλων θηλαστικών.

— ΓΙολυ καλά, κύριε Βενέδικτε, άπεκρίθη μει
διώ·; δ πλοίαρχο; Ίλ. δύνασαι νά έΐ'τομολογή- 
eyg, ',ζχ·/ ύ, φάλαινα θά είναι κατά μήκος έπί 
τού πλοίου.

Έπειτα στρεφόμενο; πρό; τόν Θωμζν :
«Τόμ. έπιθυμώ νά βοηθήσητε"κατά τήν εκ

δοράν τοΰ ζώου, όταν θά κήται τούτο έπί του 
πλοίου.

— Είς τήν διζθεσίν σα;, πλοίαρχε, άπεκρίθη 
δ γέρων μαύρος.

— Καλά! έπανέλαβεν δ πλοίαρχο;. — Ντίκ. 
οί καλοί μαύροι θά σέ βοηθήσωσιν εί; τήν ετοι
μασίαν τών κενών βαρελιων. Ετοιμάσατε λοι
πόν ταύτα κατά τήν απουσίαν μα;.

— Μζλιστα, πλοίαρχε.
Όταν ή φάλαινα φονευθή προσδένεται στε- 

ρεώς ύπο τών ναυτών είς τά πλευρά του πλοίου· 
οί σε ναύται καθήμενοι έπ ’ αυτής κόπτουσι με- 
θοδικώς παραλλήλου; ταινία; άπό τή; κεφαλή; 
μέχρι τής ουράς. Αί ταινίαι αύται κόπτονται 
πζλιν είς μικρότερα τεμάχιά, άτινα Οέτουσιν 
έντος τών βαρελιων έν τώ ύποφράγματι. Ενίοτε 
τό πλοϊον μεταβαίνει εί; τήν πλησίον ξηρά·;, ο
πού γίνεται ή εργασία αύ’τη ώς καί ή εξαγωγή 
τού λίπους κζλλιον ύπο τήν ενέργειαν τή; θερ- 
μότητος.

11 στιγμή τής άναχωρήσεως ήλθεν. ΊΙ φά
λαινα έπλεε πάντοτε έν τώ μέσω τών μαλακίων, 
άνοίγουσα αυτομάτως τό εύρύ στόμα τη; καί 
καταποντί'ζουσα έκάστοτε δισεκατομμύρια πε
ρίπου έκ τών ζωαρίων.

Ό πλοίαρχος Ίλ έπήδησεν έκ τού τοιχώμα
τος εί; τήν κλίμακα καί κατήλθε πρό; τήν φα- 
λαινίδα.

Ή κυρία Βελντόν, δ ’Ιάκωβο;, δ έντομολόγος, 
δ Τόμ καί οί σύντροφοί του έχαιρέτι'ζον τελευ- 
ταίαν φοράν, ευχόμενοι καλήν έπιτυχίαν εί; τόν 
πλοίαρχον.

Καί αύτό; δ Ντίγκο,έπί τού τοιχώματος άνελ- 
θών, έφαίνετο ότι ά.πηύθυνεν χαιρετισμόν πρός 
τό πλήρωμα.

Επί τώ προστζγματι του πλοίαρχου β"Α- 
πωσονυ ή φαλαινίς άπεμακρνύνθη τού ΙΙιλγκρίν.

«Ιϊρόσεχε καλά, Ντίκ. πρόσεχε καλζ ! έφώ 
ναξε διά τελευταίαν φοράν δ πλοίαρχος πρός 
τον νεαρόν δόκιμον.

— Μείνατε ήσυχος, πλοίαρχε.
— 'Έχε τό βλέμμα δτέ μέν έπί του πλοίου 

δτέ οέ έπί της φαλαινίοο;. παιοί μου ! Μή τό 
λησμονεί !

— Ούδέποτε θζ τό λησμονήσω, πλοίαρχε, άπε
κρίθη δ δόκιμος.

ΊΙ έλαφρά φαλαινίς άπεμ.ακρύνθη ήδη τού 
πλοίου ώστε νά μή άκούηται ή φωνή τού πλοι
άρχου, δστις δι' εκφραστικών σημείων έπανέλα 
βε τζ; προ; τόν Ντίκ-Σάντ παραγγελία; του.

Τότε δ Ντίγκο έξέβαλε κραυγήν λυπηρζν, 
ήτις προύξένησε φρίκην εί; τήν κυρίαν Βελντόν.

«Ντίγκο, Ντίγκο, τώ λέγει, δέν ενθαρρύνεις 
ούτω τού; φίλου; σου ! Εμπρός, κραύγασον φαι- 
δρώς ήδη !«

Άλλ’ δ κύων δέν ύλζκτησε πλέον, άλλ’ ήλθε 
βραδέως καί έλ.ειξετήν χεϊρα τής κυρία; Βελντόν.

— Δεν κινεί τήν ούράν του! .. . έφιθύρισεν δ 
γέρων Τόμ χαμηλή τή φωνή. Κακόν σημεϊον. 
κακό; οιωνό; !»

— Άλλά πζραυτα δ Ντίγκο έσηκώθη καί 
έξέβαλεν όρυγμόν οργής.

ΊΙ κυρία Βελντόν έστρζφη.
Ό Μαύρος έγκαταλιπων τήν θέσιν του δι- 

ηυθύνετο πρός τήν πρώραν ϊνα παρατηρήση τήν 
προσβολ.ήν τής φαλαίνης.

Ό Ντίγκο μανιώδης έπέπεσε κατά του μα
γείρου, δστις έ~λαβε στάσιν αμυντικήν κρατών 
πυράγραν έν ταΐς χερσίν,οτε δ Ντίκ-Σάντ έφώ
ναξεν :

— Έδώ Ντίγκο, έδώ καί έτρεξε προς τήν 
πρώραν.

Ό Ντίγκο ύπήκουσε καί βρυχώμενο; ύποκώ- 
φω; επανήλθε προ; τον νεαρόν δόκιμον.

Ό Μαύρο; ώχριζσα; καί χωρίς νά προφέρη 
λέξ'.ν επανήλθε καί ούτος εί; τήν καλύβην του.

« ΊΙρζκλεις, είπε τότε δ Ντίκ-Σάντ, σέ δια
τάσσω νά έπιβλέπης δ ίδιο; τον άνθρωπον τού- 
τον !

— Θά έπιβλέπω,» άπήντησεν απλώς δ Ηρα
κλή;, συσφίγγω·; τού; δύο του γρόνθους, ώς ση
μεϊον συγκαταθέσεως.

ΊΙ κυρία Βελντόν καί δ Ντίκ—Σάντ έπανέ-

4^ 11 Al ’X ΕΙ μικρόν

'•kj -r _
νεογνά αύτού

■ι πτηνόν κορυδαλ
λό; όνομαζόμενον. Κατοικεί καί νεοτ- 
τεύει εί; τά σπαρτά καθ’ ον χρό
νον προσεγγίζοντο; του θερισμού τά 

> πτεροφυούσιν. Εί; τοιού· 
δαλλο; είχε κατά τύχην 
είς πρωίμώτερον ώριμ-άσαντα σπαρ 
νεογνά, οτε 
άκόμη πτεροφυησει · 
έςαπέπτη ϊνα ζητήση τροφήν διά τζ μικρά 
τοί; συνεβούλευσε νά προσέξωσιν ζν ήθελε συμβή 
ή ρηθή τίποτε άξιοσημείωτον καί μετά τήν ε
πιστροφήν 
του.. ...... .
νεαρόν υιόν τ 
είναι 
Διά 
χίση 
καί
•λζ: 

λέξει, 
έπέστ

ι
;ς κ&ρυ- 

ζζ’Λίΐ την φωλεζν του 
τζ. Οθεν τά 

σπζοτζ Εκιτρινισζν. οεν ί’./ον 
οτε λοιπον δ κορυοαλλο;

--------  — ............... _,υ

ίχ ζζ τώ άναγγείλωσι. 
.’ών σπ;---- ~ !

•ώ λέγει :
- V *>ηοη 

αύριον τό

. Μετά 
άρτων έκείνων τον 
: Βλέπει;, τό θέρο; 
, τζ; χεϊρα; ήμών. 
ί πρωί, μόλις ά.ρ- 

πρό; του; φίλου: 
νά. έ'λθωσι καί νά 

δέ τά;

τιποτ
του

καλεϊ δ κύρι
•υ καί 

ώριμον καί άπαιτ

νζ χχρζςγ, νζ ύπζγη; -ζ' 
ίχ του; παοακαλέση; νά. έ 
βοηθήσωσιν εί; τόν θερισμόν’ 

ταύτα; άπήλθεν. Οτε δέ δ κορυδαλλό;
ρεψεν, έθρόησαν τά νεογνά 

τών πτερυγίων των καί τόν 
σπεύση νζ τά υ.ετ:’ . ... 1 .τοπον, επειοη ο κύριος 
γειλε νζ παρακληθώσιν 
ρωμα νζ έ'λθωσι καί νά
Ο κορυδαλλός τότε τοϊς λέγει νζ ήσυχάσωσιν.
Επειδή, λέγει, αν δ κύριος εί; τού; φίλου; α

ναθέτει τον θερισμόν, τότε τό σπαρτόν δέν θά 
θερισθή κύριον καί επομένως 
σήμερον νά σζ; μετακομίσω, 
ήμέραν άφίπταται πζλιν έκ 

τροφή;· δ ίϊ a;jzizz 
χΏ.' 

τρεμοντα οιζ 
παρεκζλεσαν νά 

ακομίση πζραυτα εί; άλλον 
τών σπαρτών 
οί φίλοι μέ τό 
θερίσωσι τόν καρπόν.

..........
δέν είναι ανάγκη 
Τήν ο' έπομένην 
τή; φωλεοί: προ; 

προσμένει τού; πα- 
ό Ήλιο; ήδη εκαιε,

ήμέραν
'ζήτησιν 
ρακληθέντα: φίλου;,

φερον τότε τά. βλέμματα των πρό; τήν φαλαι- 
νίδα, τή; όποια; ταχέως άνυψούντο αί τέσσαρε; 
κώπαι.

Μόλι; έφαίνετο ήδη έπί τή; έπιφανείας τή; 
θαλασσή;.

["Επεται συνέχεια]
Κατά τόν Ιούλιον Βέρν.

καί τίποτε ακόμη δεν γίνεται : ουδεις έκ των 
φίλων έπαρουσιζσθη. Τότ’ έκεΐνο: λέγει πζλιν 
πρός τόν υιόν του: Οί φίλοι, λέγει, είναι κοινώς 
όκνοί, διά τούτο κζλλιον ζς παρακαλέσωμεν τούς 
οικείου; καί συγγενεϊ; καί του: γείτονα; ήμών 
αύριον έγκαίρως νά. προσέλθωσιν εί; τόν θερι
σμόν. Καί τούτο δέ τά νεογνά μετά τρόμου α- 
ναγγέλλουσιν εί; τόν κορυδαλλόν πλην αυτό: 
καί τότε πζλιν τοϊ; συμβουλεύει νά μενωσιν ζ- 
νευ φόβου καί φροντίδος: έπειδή σχεδόν ούοει; 
οικείο; καί συγγενή; είναι τόσον πρόθυμο:, ώστε 
προκειμένου ν’ άναδεχθή μετά ζήλου έργασίαν. 
νά. μή ένδοιάση καί πζραυτα νά ύπακούση είς 
τήν παραγγελίαν. Τώρα μόνον προσέχετε, αν 
τίποτε περαιτέρω λεχθή. Τήν ζλλην ήμέραν έξ- 
έπτη αύθ'.ς τό πτηνόν πρός ζήτησιν τροφής. 
Άλλ’ οί οικείοι καί συγγενεϊ; ώκονόμησαν' την 
βοήθειαν, διά τήν όποιαν παρεκλήθησαν. Τελευ
ταίο·; 0μω: τότε λέγει δ κύριος πρός τόν υίον 
του: Έρρέτωσαν εί: κόρακας οί φίλοι μετά τών 
συγγενών ! αύριον μέ το πρώτον λυκαυγές θά 
οέοη; έδώ δύο δρέπανα, έξ ών το μέν θά λάβω 
έγώ. τό δ’ έτερον σύ- καί τον σίτον θέλομεν λοι
πόν ήμεϊς αυτοί ίδίαις χερσί θερίσει. Αμα σε 
δ κορυδαλλό; παρά, τών νεογνών του τούτο η- 
κουσεν. ώ: τό είχεν είπες δ κύριος, λέγει : Τώρα 
είναι καιρό; ν’ άπέλθωμεν καί άπομακρυνθώμεν 
έντεύθεν, διότι βεβαίως τώρα πλέον θά γίνη 
ό.τι δ κύριο; είπε. Καί ούτω; ό κορυδαλλό; με- 
τεκόμισε τ«> όντι τήν φωλεζν του. Το δέ σπαρ
τόν έθερίσθη ύπό τού κυρίου.

[Έκ τοΰ Γερμανικού] Φ. Λ. Οί

’) Ήρνήθηβαν.
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1ΈΙΣ ψυχαί διεσκέδαζου έντός 
κήπου χλοερού καί έπαιζον το 
κυνηγητού έπάνω είς τά ευώδη 

καί ποικίλα άνθη. ΊΙ πρώτη ψυχή εί
χε ““^γας Λεύκάς ώς τήν χιόνα, ή δεύ
τερα έρυΟράς ώς κερασιού καί ή τρίτη 
χρυσάς ώς τάς ακτίνας τοϋ ήλιου. Καί αί 
τρεις ήταν άδελφαϊ καί ήγαπώντο περιπα- 
Οώς καί ήσαν αχώριστοι.

Έν ώ έπαιζον έν μεγίστη χαρα και ευ
θυμία, αίφνης νέφη έσκέπασαν τόν ουρανόν 
καί ήρχισε βροχή ραγδαία.

Αί τρεις κομψαί άδελφαϊ κατεοράχησαν 
καί έτρεμον. Έζήτησαν καταφύγιου, άλλά 
πουθενά δέν εύρισκον. Έστράφησαν πρός τά 
άνθη καί πνρεκάλεσαν τό λείριον.

« Ανοιξε μας τήν κάλυκα σου, εύοσμου 
λείριον. νά καταφύγωμεν έως νά παύσή ή

·..........................
’Αλλά τό λείριον άπεκρίθη.
«Μετά χαράς άνοίγω τήν κάλυκα μου, 

αλλά μονού σείς αί δύο Οά έμβήτε (καί έ 
δείξε τήν έρυΟράν καί τήν χρυσήν), τήν λευ 
κήν δέν τήν δέχομαι διότι τό χρώμα της 
είνε άσχημον.

‘Γγίαινε, λείριον, είπον αί δύο άδελφαϊ, 
δέν την Οέλομεν τήν φιλοξενίαν σου, άφ’ ου 
δέν δέχεσαι καί τήν λευκήν αδελφήν μας, 
ύγίαινε καί σ' εύχαριστοΰμεν.»

Ή βροχή έςηκολούΟει καί αί τρεις κομ

ψαί άδελφαϊ έβρέχοντο καί έτρεμον. Έστρά 
φησαν τότε πρός τό κρίνον καί τό παρεκά- 
λεσαν

·* Άνοιξε μας τήν κάλυκα σου, εΰγενές 
κρίνον, νά καταφύγωμεν. . .

— Μετά χαράς άνοίγω, άλλά μόνον τήν 
λευκήν δέχομαι, διότι έχομεν τό αύτό χρώ 
μα, τάς δύο άλλας δέν σας θέλω.»

Αλλ' ή λευκή παρευΟύς άνεφώνησεν.
« Όχι, κρίνον μου, όχι ! άφ’ ού δέν θέλεις 

καί τάς άδελφάς μου, δέν δέχομαι τήν φι 
λοξενίαν σου. Προτιμότερου νά ύποφέρω- 
μεν καί αί τρεις μας παρά νά μείνη μία 
«Τ 1 Iεςω.»

Καί άπεμακρύνΟησαν τρέμουσαι.
'Αλλά παρευΟύς ό ήλιος οστις έκρύπτετο 

όπισθεν τών νεφών καί είδε τήν αδελφικήν 
αγάπην τών τρ ών ψυχών, συνεκινήΟη καί 
κατέπαυσε τήν βροχήν, διέλυσε τά νέοη, 
έδειξε τό άκτινοβολον πρόσωπόν του καί διά 
τών θερμών άκτίνων του έστέγνωσε τά διά 
βροχα σώματα τών τριών ήγαπημένων ά 
οελφών καί έμάρανε τήν εύμορφίαν τών ούο 
ύπερηφάνων άνθέων.

Αί τρεις καλαί άδελφαϊ έπανέλαβον τά 
παιγνίδια των μετά περισσοτέρας χαράς καί 
φαιδρότητος, διότι πρώτην φοράν ήσΟάνΟη- 
σαν ότι δέν υπάρχει γλυκύτερου πράγμα 
έπί γής παρά τό νά συμπάσχή τις μετ’ έ
κείνου του όποιον άγαπα. '" Φ.

(!) <Wa\(!)2 samma
Α' 

ΟΡΓΛΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
[Μεταμορφώσεις.— Ωόν, Κάμπο. Χσνσολλίς. Ί'υχή.— Σκελετός

Λειτουργίαι. — Αισθήσεις. — Έκκμίσεις.

τ ώ ν έ ν τ <ί -
J'll'IJ τέλειον
Τίκτεται ώς

’11 Συνομοταξία τών ι'<ρ9ροπόόωυ περιλαμ
βάνει τά "Ε ν τ ο μ α. τά Ά ρ ά χ ν ι α. τά 1/ υ- 
ρ ι ά π ο δ α και τά Μαλακόστρακα Ε
καστη τών ομοταξιών τούτων διακρίνεται εκ 
τών έξης Τά έντομα εχουσι πόδας εξ. τά 
’ Αράχνια οκτώ, τά Μυριάποδα πλειοτέρους.ον- 
δέποτε όμως μυρίοϋς, ώ; τό όνομα δεικνύει., 
έπίβης ύ αριθμός τώυ ποδών τών μαλακόστρα
κων είναι διάφορος κατά τάς τάξεις αύτών

Τό Σώμα τών εντόμων διαιρείται είς τρία 
διακεκριμένα μέρη είς τήν Κεφαλήν, 
τόν Θώρακα και τήν Κ ο ι λ ί α ν. Αύ- 
ναται λοιπού νά όρισθώσι τά έντομα ώς 
ίξιίς. Ζώα αρθρωτά έξάποδα έ'χοντα τήν 
κεφαλήν τόν θώρακα και τήν κοιλίαν δια 
κεκριμένα άλλήλων.

Μετά μ ο ρ φ ώ σεις 
μ ω ν : Ίό έντομον προτού 
διέρχεται τά έξης Στάδια, 
ώ ό ν. μεί>’ ϋ γίνεται κάμπη, έπειτα χρ ν - 
Σ α λ λ ί ς και τέλος ψ ν χ ή ή τέλειον έν
τομον. Τινα τών έντόμων είναι ζωοτόκα. 
τό τοιούτον όμως είναι έξαίρεσις σπανία 
τοϋ γενικού κανόνας; διότι άπαντα τά 
λοιπά ωοτοκοΰαιν.

SI ό ν. Το ώόν περιβάλλεται ύπό κε- 
λύφους περιέχοντας υγρόν διαυγές, περί 
λαμβάνον τήν βλάστην τοΰ εμβρύου κα'ι 
Σφαιρίδια λεκύθου δι ών τούτο τραφή- 
Σεται. Κατά τήι· έκκόλαώιν,τό κέλυφος έκ- 
λεπίζεται ϊ) ανοίγεται ώς κυτίον έχον κά
λυμμα. Τά ώά τών έντόμων εχουσι Σχή
ματα ποικίλα. Πλείστα έξωθεν φέροναι ποι
κίλματα Πολλά όμοιάξονσι πρός κόκκους, άλλα 
είναι Στρογγυλά, κυλινδρικά, κωνικά, ήμισφαι- 
ρικά' τινά είναι Στερεί πεπλατυσμένα και αίχ 
μηρά.

ζ/ί ίώ'ιλειαι καταθέτουαι τά ώά· μετά μεγί
στης τέχνης. ΤίκτουΣι ταϋτα μεμονωμένα.η πε- 
ριβεβλημένα ύπο κελύφους μεταξώδους ϊ) περ- 
γαμίιΐΌειδονς. δι'ού έπιπλέουΣι τών ύδάτων. ι) 

άποκρέμανται άπό φλοιού δένδρου ϊ, άπό λί- 
9ου τινός "Αλλοτε σχηματίζουΣι δακτυλίους 
περιβάλλοντας κλάδον δένδρου.

II θήλεια όπως εναποθέοη τά ώά, διατρύπα 
διά τοΰ τιρέίλρου αυτής τούς βλαστούς τών 
φυτών, τοϋ; ιστούς τών ζώων. τά έπιπλα τών 
κατοικιών μας. κΓεν παρορίί μήτε τοϋ; κορ
μούς τών γηραιών δένδρων μήτε τούς όΐίρρτο- 
γότας τοίχου,· τών Ερειπίων.

*—ά * .
ρου. Βομουκος. 3. επίσης. 4, ορβοπτϊρου, ακρΐδος. 5

■ rro/jnir.l. <·ια κολεοπτερου τοϋ φίλυδρον.2- ωα λεπιδοπτι U1...---- , --- ·.. 5 ,ίλφΤι.
Ιχατστρίδαςι.Π. νιυιοπτέρου. 7. φΟιίρας της κεφαλής.

11 θήλεια φροντίζει κυρίως νά τέξη τά ών 
αυτής ύπό τοιούτους δρουί, ώστε μόλι; έξιλ- 
θωσι τώυ ώώυ τά νεογνά νά εϋρωσιν άμέαως 
πλησίον αύτών την άναγκαίαν τροφήν είς 
τούτο περιορίζεται ή μητρική Στοργή' «ί τοΰ 
ήλιου ακτίνες ιίυμπληροΰΣι τά λοιπά, τή Συν
εργεία τούτων τελείται ή έκκόλαψις. Ευτυχής 
Συγκυρία διότι συχνάκις οί yoi’fig ι<πο9υή- 
ΣκουΣι πρό τής έκκολάψεως.
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Γπό την επήρειαν τής θερμότητας, το έμ- 
βρυον αναπτύσσεται ταχέως έν τώ ώώ, καί μετά 
τι να χρόνον ρηγνύει τό κέλυφος ή διανοίγει τό 
κάλυμμα.

Κ ά μ π η. Εκ τού ώοΰ έξέρχεται όντι σχε
δόν δμοιον τοΐς γονεύσιν αυτού ή έντελώς α
νόμοιου. Ίά έιτομα πριν ή τελέως άναπτυ 
χθώσιν ύπομένόυσι μεταμορφώσεις' ό
ταν τό έντομον διέλθη μέχρι τής τελείας άνα- 
πτύξεως άπαντα τά στάδια τών μορφών 
λέγομεν δτι πάσχει τελείας μεταμορφώσεις, 
άλλως ατελείς.

"Οταν τό έκ τοΰ ώον έξελθόν νεαρόν εντό
μου ίμοιάζη προς τό τέλειον, λέγομεν ότι πά
σχει ατελείς μεταμορφώσεις. Τά νεογνά τών 
τελείας πασχόντων μεταμορφώσεις έξέρχονται 
υπό μορφήν κάμπης. Τό έντομον αυξάνεται κυ
ρίως όταν είναι κάμπη Μετά τινα χρόνον τό 
περίβλημα τού σώματος καθίσταται στενόχω
ρου διά τό περιβαλλόμενου σώμα. Ούτως αί 
κάμπαι κατά περιόδους ώρισμένας τής ύπάρ- 
ξεως αυτών ά λ λ ά σ Ο ο υ σ ι δ έ ρ μ α, ή μάλ 
λου διαρρηγνύονσι τό περιστέγασμα και άπεκ- 
δέρονται αυτού. Ή άπεκδορά αύτη κατά τά 
είδη επαναλαμβάνεται τρις πολλάκις δε όκτάκις

Κατά τάς περιόδους τής άπεκδορας ή κάμ
πη, ώς καταλαμβανόμενη υπό ασθένειας τίνος 
άπόλλυσι τήν ακόρεστου ορεξιν αυτής, παύει 
νά τρώγη και παραμένει ακίνητος.

Τά ατελείς πάσχουτα μεταμορφώσεις έντομα 
αναπτύσσονται δια συνεχών άπεκδορών. Καθ' 
ε'κάστην δέ απεκδοράν αναπτύσσεται και μέρος 
τι τής δργανώσεως αυτών.

λοιπών εντόμων, δηλαδή φέρει σιαγόνας. Μό 
νον αί κάμπαι τών διπτέρων αυτί κεφαλής έ 
χουσιν οξύ τι μέρος συσταλτικόν, διό καλούν
ται και Άκέωαλοι

Μετά τήν κεφαλήν έπονται δακτύλιοι.προσ 
ομοιάζοντες άλλήλοις. ών ό αριθμός ουδέποτε 
είναι ανώτερος τών δώδεκα' έν τούτοις τρεις 
διάφοροι περιπτώσεις διακρίνονται ι) αί κάμ- 
παι έ'χουσι μόνον πόδας αρθρωτούς. 2) αυται 
έχουσι συγχρόνως αρθρωτούς καί μεμβρανώ
δεις πόδας καί 3Ι δύνανται νά είναι έντελώς 
άποδες.

Κατά τήν πρώτην περίπτωση', οί αρθρωτοί 
πόδες άπολήγοντες διά μιας ή δύο αγκυλών, 
είναι προσκεκολλημένοι εις τούς τρεις δακτυ
λίους τούς αμέσως επομένους τή κεφαλή, κατά 
ζεύγος έπί έκαστου δακτυλίου' οί τρεις δακτύ
λιοι ούτοι θά σχηματίσωσι τήν θωρακικήν κοι
λότητα τοΰ τελείου έντόμου.

Κατά τήν δευτέραν περίπτωσιν οί αρθρωτοί 
πόδες είναι έξ τόν άριθμόν οί τρεις επόμε
νοι τή κεφαλή δακτύλιοι φέρουσι τούς αρθρω
τούς πόδας, ό τέταρτος όμως καθώς καί οί 
ακόλουθοι δακτύλιοι φέρουσ ισαρκώδεις προεκ
τάσεις άναρθρους καλουμένας, μεμβρανώδεις 
πόδας.

σίαις, έν τοΐς όστοΐς τών ζώντων ζώων, εν τοΐς 
ύφάσμασι, έν τοΐς ύδασιν, απανταχού τέλος 

'Οπουδήποτε και αν εύρίσκωνται, αί κάμπαι 
ένασχολούνται νά κορέσωιίι τήν πεινάν των. 
αυται καταβιβρώσκουσι καί χορταίνονται μη
δόλως προϊΌοϋσαι νά έξασφαλίσωσι την υπαρ- 
ξίν των από τών εξωτερικών εχθρών. Έν τού- 
τοις κάμπαι τιυες ούχί όμως πολυάριθμοι, 
μάλλον προνοητικά! κατασκευάζουσι καταφύ
για, μικρούς κινητούς οίκους, ους το ζώου με
ταφέρει απανταχού μεθ’ αύτοΰ, και ε’ν οίς έγ- 
κλείεται έν ανάγκη ώς αί χελώυαι έν τώ χελίω 
αυτών. Ή κάμπη προσκολλάται έι· τώ έσωτε
ρικώ τού καταφυγίου της διά τών μεμβρανω
δών αύτής ποδών, βαδίζει δε διά τών αρθρω
τών ποδών. Αί κάμπαι όπως κατασκευάσωσι τά 
καταφύγια ταύτα συναγείρουσιυ έξωθεν τά 
αναγκαία υλικά. Αί φ ρ υ γ α υ ί 0 ε ς ξυλά- 
ρια, κόκκους άμμου, τεμάχια οστράκων έκ τού 
υδατος, αί κάμπαι τών αητών τεμάχια υφα
σμάτων άποκοπέντα από τών υφασμάτων ήμών, 
άλλας γαιώδεις ουσίας, ας άπάσας συχκολλώσι 
ό'ιά τών υπό τού σώματος αυτών έκκρινομέ- 
νων προϊόντων.

ε

Είχών 2. Κάμπη μέ αρθρωτούς πόδας 
και κάμπη αχούς.

Αί κάμπαι τών εντόμων έχουσι συνήθως κε- 
ρατώδη κεφαλήν φέρουσαν σιαγόνας δι' ών κα- 
τακερματίζουσι τάς τροφάς. Και αυτών άκόμη 
τών εντόμων, τών όποιων τό στόμα έν άκμή 
τής ηλικίας είναι 'Έεπλασμένον δί άπομύ- 
ζησιν, αί κάμπαι έχουσι στόμα όπως καί τών

Κατά τήν 
τρίτην περί- 
πτωσιυ, θεω- 
ρούσιν ώςκάμ- 
πας άποδας 

τάς κάμπας έ- 
κείνας αΐτινες 
έχουσι μέυ αρ
θρωτούς πό
δας, άλλα τά 
κινητήρια αυ
τών όργανα 
συνίςανται έκ 
λοβώυ αναλο
γών προς τούς 
μεμβρανώδεις 
πόδας.

Κάμπαι τι- 
νές έχουσι με- 
ταξώδεις θυ
σάνους, έτεραι 
άκάνθας, καί 
άλλαι τέλος 

σαρκώδεις πε-
Είκων 3. Κάμπη εχουσα άρβρω-ου; 

χαΐ μεμβρανώδεις πόδας.

Είχών 4. Κολεοί ρρνγανίδων

γαμηνοειδές, έλάχισται δέ τινες κινήσεις τών 
δακτυλίων της κοιλίας έκδηλοΰσι τήν ϋπαρξιν 
τής ζωής- έν τούτοις απ' αύτής τής αρχής τής 
μεταμορφώσεως, επ' αυτού τοΰ ήμιτεθνηκότος 
οντος αναφαίνονται εύδιακρίτως, καίτοι κεκα- 
λυμμένα ύπό πυκνού πέπλου, αί κεραϊαι. αί 
πτέρυγες καί οί πόδες. Τά διάφορα ταύτα ορ 
γανα είναι συμμετρικώς συμπεπτυγμένα κατά 
μήκος τού σώματος. Ή χρυσαλλίς ακινητούσα 
υπό τό κάλυμμα αύτής έχει τήν μορφήν τού 
τελείου εντόμου. Αϋτη παραμένει συγκεκρα- 
τημένη εις τοίχον τινα κρεμαμένη εις κλάδον 
διά μεταξώδους προεκτάσεως νφανθείσης ύπό 
τής κάμπης' η έντελώς έγκεκλεισμένη έν μετα- 
ξίνω βομβύκια η κουκουλίω' όσαι χρυσαλλίδες 
έχουσι τοιαύτα όργανα προστασίας μένουο'ΐν έν 
τώ αέρι, ενώ αί στερούμεναι τοιούτων, όπως 
άποφύγωσι τούς παντοιους κινδύνους καί τήν 
άμεσον έπήρειαν τού ήλιου, καταφεύγουσι βα
θύτατα έν τή γη.

Έ κ κ ό λ α ψ ις. Τό έντομον διά μεγίστης 
μυϊκής προσπάθειας κατορθοΐ ν'άπαλλαγή τών 
περιβλημάτων τής χρυσαλλιόος· ότέ μεν τό 
περίβλημα τούτο σχίζεται κατά τό» νώτον, καί 
ο'ύτω έξέρχεται βαθμηόον ό θώραξ, ή κεφαλή, 
οι" πόόες καί αί πτέρυγες' ότέ όέ δλόκληρον 
ύπεΐκον εις τήν δύναμιν τού έντομον διασχί
ζεται καί έξέρχεται τό τέλειον έντομον. Κατά 
τήν στιγμήν τής έκκολάψεως, τό νέον έντομον 
είναι ανίκανον νά ίπταται' αί πτέρυγες του

ριέργων μορφών προεκτάσεις. Πολλαί έχουσι 
χρωματισμούς λαμπρούς, ώς καί πλεΐσται στε
ρούνται ζωηρών χρωμάτων Πού εύρίσκονται 
αί κάμπαι ; ΓΙανταχού καί έπί πάντων έπί τών 
φύλλων τών ριζών, έν τώ έσωτερικώ τών φυ
τών, έν τή γή, ένταίς άποσυντεθειμέυαις ού-

λ ρ υ σ α λ λ ί δ ε ς. Αί κάμπαι είτε βιούσι ν 
έν τώ αέρι, είτε ύπό τό ύδωρ, είτε εν τώ βά· 
θει ύπογείων στοών, καθ ώρισμενην τινά επο
χήν μεταμορφούνται εις χρυσαλλίδας Αι 
χρυσαλλίδες τών ατελείς μεταμορφώσεις πα- 
σχόντων έντόμων ολίγον διαφερουσι τού τε
λείου έντόμου, κινούνται καί τρέφονται όπως 
καί τούτο' δλως άντιθέτως όμως συμβαίνει ει’ς 
τά πάσχουτα άπάσας τάς μεταμορφώσεις έντομα' 
ή χρυσαλλίς καθίσταται ακίνητος καί παύει δια- 
τρεφομένη' τό δέρμα αυτών καθίσταται περ-

Εΐχών 5. I. Κάμπη κανθάρου Οεωμένη χκτα νώτον. 
2. Κάμπη κανβάρου βεωμένη κατα τήν κοι

λίαν. 3. Κάμπη τής κηράμβυκος.
4. Χρυσαλλίς βόμβυκος.

είναι μαλακαΐ καί. συνεπτνγμέναι, μετ’ ολίγον 
ίίμως ή κυκλοφορία καθίσταται ένεργητικωτέρα, 
αί πτυχαί. έκλείπουσι και ή πτέρυξ ιϊποκτά σκλη
ρότητα ικανήν, όπως δύναται τό νεογέννητοι· 
νά άναλάβη τήν πτήσίν του.

ΓΈπεται συνέχεια]
ΪΆ.ΠΟΣΤΟΛΙΛΗΣ



II? Ilt-ριοδικον τών Μαθητών

ΝΟΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΡΙΑ*
60.

Υπήρξα κόρη δύσμοιρε; δυστήνου βασιλέω;, 
X )ύ ε’ψαλλ:ν<ή ποίησι; τά πάθη καί το κλέβε... 
Γενναία καί φιλόπζτρι; καί φίλανδρο; συνζμζ 
Υπήρξα· φεϋ ! πώ; εληξε τού βίου μου τό

I OpZJ/.Z ! . . . 
<) συζυγό; μου πρώτιστο; όμοεθνών ηρώων. 
ΙΙόσον πεσών ποούκάλεσε τον Οοήνόν ι/.ου κζίI t ι

| γόον ! . . . 
Τότ’ έπεσα αιχμάλωτο; εί; τών εχθρών τά;

„ , , ]Ζί1Ρ*« · ·;
I Ιλην ορώντο; Αρεω; [ζεστόν τό όνομά μου έτι 
Εί; άρετά;μου αρετήν κζί τούτο δέν προσθέτει:...

3-»
61.

Τον βασιλέα πολεω; σημαίνει τ' όνομά μου 
Καί έχω τον πατέρα μου τιμήν κζί καύχη-

, , . ,Την χάριν. την ζυ,οότητα κζί την ά.φέλειζν μου 
Τών ζοιδών ό μέγιστος ύμνοι πρό; εύκλειάν μου. 

"Οστι; πρό πάντων έ’ψζλλε τζ κλέη τού πζ- 
Ρρ?[Αίυ 

Ώ; έξζιρέτου ήρωο; τού πζνζρχζίου Κόσμου...

62.
”11 ρω; ευειδή; άρχζϊο;, δ'.εκρίθην κζί ώ; 
Κ’ έν ειρήνη κ' έν πολέμω ώ; εχθρό; ό;

Έσχον Οέζινζν μητέρα
Κζί θνητόν δμού

Έπληττον συνήθως πάντα;

ΙΙλήν κ’ εμού προώρισ. ι

63.
Εί;. ό μέγιστο; απάντων τών’Ελλήνων λυρικών. 

Σχεδόν είχε κζί τό γέρ’ζ;
ΔΓ ασμάτων με νίκησα;

Εί; ένάμιλλον αγώνα. κρζτερόν. ποιητικόν·
Εί; τή; πάλη; πλήν τό πέρζ; 

Ένικήθη υστέρησα;
Κ έλζβον έγω τήν δάφνην κ εϊμζ: δόξα γυναικών. 

Τί; έγό> κζί τί; εκείνο; : ή τοιαύτη ζπορίζ 
Λύετ' έν τή ιστορία. . .

Σημείωσι; τοΰ ποιητοΰ.
"Απαξ ?>.ά παντός σημειοϋμεν. ότι -ζ δημοσιευόμενα 

έντώ περιοδικά τούτφ αινίγματα απευθύνονται ώς έπί 
τό πλεϊστον πρός τήν νεαραν μαθητιώσαν ηλικίαν διά
φορα όμως έξ αύτών άποβλέπουσι ζαΐ είς κύκλους άνω- 
τέρας διανοητικής άναπτύξεως.

64.
Τ’ όνομα ώραιοτάτη. τήν μορφήν καλή, κζλ- 

| λίων 
Τήν ψυχήν, τοσούτον είχον τού νοό; τό μεγα-

| λεΐον, 
"Ωστε μέγιστον τό πάλαι άρχοντα λαού ζρίστου 

όπλου εύγλωττίζ; έφωδίζίον κζλλίστου. 
ήστρζπτεν αύτό;, έβοόντζ. ξυνεκύκζ τήν 

| ’Ελλάδα.» 
σύντροφόν του έχων κζί προστζτιν τήν

I Παλλάδα!...

Διά 
« Κ

Ό σοφώτατο; δέ
Τζ; έμπνεύσει; μου

Κζί ή φιλοκαλοτζτη 
Ούκ όλίγζ μοι όφ

ζντων ήκροζτο μου λεγούση;. 
έμπνεύσει; έ κλ κ μ.β ά ν ω ν 

| θεία; Μούση;...
ίσως δέ Καλλιτεχνία 

φείλει έ’ργζ τη;, ή δαιμόνια I...

65.
Γλαφυρήν. λαμπρζν. ώραίαν. τ’ όνομα μου 

| δέν σημαίνει.
Ώ; άν ήμην άγαλμά τι ; . . .

Είν’ αρμονική τι; /.έξι; κζί καλλιτεχνικότατη. 
Πζρευθύ; έκφώνησόν με ! τί ό νού; σου περι- 

| μένει :

66.
ΛΛίρωπ' έπί γή; 0.τ' είμαι πρώτον πάντων σε

| βασίζει
Κζί εί; πάσαν κίνησίν σου κζί όσον ύποστηρίζει... 

Γίνομαι δ’ ευθύ; άλλοΐον
"Λν μου ζντικζτζστήση; εν, το πρώτιστον στοι- 

lxf5,v;· 
'Αντιθέτω; πρό; τό πρώτον δηλαδή δ,τ’ ύψηλσν 

. “Εχει; μέγα *αί καλόν. . .
Τό αύτό δέ άν στοιχεϊον μ' αφαίρεση; δλοκ/.ήρω; 

Κ ’ εί; τήν ύπολειπομένην
Συλλαβήν ψιλήν πρόσθεσης ύπότήν περισπωμένην 
Νά είμ’έν αίσθήσεώςσου μέσον μ’έ'λζχεν άκληρο;... 
1'ρζμ.μ’ ζν δ έτι μ.’ αφαίρεση; το ύπολοιπον 

| γρυλλίζει . . .
Τώοζ πρόσεχε καί λέγε τί ύ νού; σου μέ νομίζει:... 

Φ. 'Λ. ΟΙ.

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ς· ΤΕΥΧΟΥΣ.

54. Κλειώ — κλείω. — 55. Ουρανία
56. Λί τρεΐ; Χζριτε;. ( Αγλαΐα. Ευφροσύνη, 

ι->αλία).
57. Εικασία ιή κοινότερου Κασιανήλ
58. Ειρήνη. — 59. 'Ελένη — ΙΙηνελόπη.

εν ΛΟΗΝΛΐε ΕΚ ΤΟΥ τϊπογραφειοτ τον κατλετηματον ΑΝΕΣΤΗ Κΐ/ΝΣΊ’ΑΝΤΙΝΙΔΟΪ 1891—2723


