
ΜΑΝΟΓΗΛ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΤΑΡΑ

1 * Ί·' έμμένη τις είς τά πάτρια καί 
θαυμάζη αύτά, όταν πονηοά ή γελοία 
είναι, μαρτυρεί άναμφιβόλως μεγίστην 

άγροικίζν τουναντίον όέ νους γενναίος πειρζται 
νζ λαμ.βάνη τά παρά τοΐς ζλλοις καλώς έ'χοντα. 
Άλλ'είς ήμάς τούς νεωτέρους Έλληνας συμβαί
νει τι ζτοπώτατον παρελάβομεν μέν άπό τοϋ 
πολιτισμού τών νεωτέρων εθνών μετά πλείστων 
κακών καί ελάχιστα άγαθζ. άλλ' άπερρίύαμεν 
τήν αγνότητα τού έλ.ληνικού βίου, τήν αφέλειαν 
καί τήν χάριν τών εθίμων ήμών, τόν όφειλό- 
•κενόν θαυυ.ζσυ.ον πού: πάν καλόν Ελληνικόν. » ι ι ι ’
όποια ό θαυμάσιος χορός μας καί ή αθάνατος 
ιστορία μας.

ίΐζσχουσι όέ τήν τοιαύτην νόσον όσο·, τυχόν έ- 
γνώρισαν ολίγον τόν βίον τών ξένων έθνών, γιγνό- 
μενοι καταφρονηταί τών πατρίων, τών εθίμων, 
τής θειοτζτης τών γλωσσών 
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τινές όέ
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ότι

τών μεγάλων ζν- 
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,λιτισμός σόμπας. Οί πλεϊστοι έξ άγνοιας. 
• έκ μωρίας, νομίζουσιν ότι οί αρχαίοι 

έ'ζων <ος τρωγλοουται : δ περιούσιος 
είς τήν φιλολογίαν, είς τάς τέ- 

ύγένειζν τού όημοσίου βίου καί τήν 
ου ίόιωτικοϋ. Φρονοΰσι όέ πλεϊστοι 

έκ μικρολόγων καλογήρων καί αγενών αρ
χόντων ζπετελεΐτο ή ελληνική τού Βυζαντίου 
αυτοκρατορία, ήτις έπί εννέα περίπου έκζτον- 
ταετηρίόας ήτο ό άοαμζντινος πύργος του πολ. 
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Τοιαύτην, άγνωστον 
βόλου άνόοείας πράςιν

ΕΤΟΣ Λ'. — ΤΕΎΧΟΣ II'
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Έπί τοϋ αύτοκρατορικου θρόνου τοΰ Βυζαν
τίου έβασΐλευε κραταιώς δ Μανουήλ. Κομ.νηνός. 
6>ς βασιλεύς ελευθέριος, επιεικής πρός τούς ζ- 
μαρτάνοντας, μεγαλ.οπρζγμ.ων, καί τής πατρίόος 
ύπερασπιστής καί σωτήρ πολλακις- ώς στρα
τιώτης όέ, έχων ρώμην γιγαντιαίαν, άνόρείαν 
παραβολωτζτην καί φιλοκινόυνώτα.τος, περιέ
βαλε οιά στέφανου όόξης τήν αυτοκρατορίαν 
νίκησα: πολλζκις τους Τούρκους, του; Φράγκους. 
τους Δαλμάτας, τους Ούγγρους, τους Νορμ.αν- 
όούς. Δεκαοζταετής μόλις παρά τήν Νέαν Και
σαρείαν άφειόήσας εαυτού μετ' ολίγων ένέπεσεν 
είς το σ.έσον τών πολεμίων, νικά αύτούς καί

> V ' · · w ·» » » \σοκει τους ν,ττν,’Λςν^υς ηοη και ε·-ς φυγ^ν τ£- 
τραμμένου: Έλλ.ηνας. Διό προτιμηθείς τοΰ πρε- 
σβυτέρου ζόελφοΰ Ίσαακίου, όυσέριόος, όξυθύμου 
καί τό σώμα ασθενικού, άνηγορεύθη αύτοκρζτωρ 
ύπο τού πατρός αυτού ετι ζώντος, οί οέ άρχον
τες τού στρατού μετά όακρύων χαράς καί ήοο- 
νής άπεοέξαντο τούτο, καί τώ I I ί3, νεανίσκος 
έ'τι άγένειος, άνέβη τόν θρόνον.

I ίαραλ.είποντες τζ τού λοιπού ένοοξοτάτου 
αύτοϋ βίου, ζλ,λότρια τής διατριβής ταύτης. 
έρχόμεθζ είς τον πόλεμον τής αυτοκρατορίας 
πρός τούς άπό βίρρά πολεμίους αυτής Δαλμζ 
τα: καί Ούγγρους, καί τήν ηρωικήν όιζβασιν 
τής γεφύρας τοϋ Τάρα, οι' <■>'> θά όείξωμ-ν οτι 
ή όιζβασις τής γεφύρας τής Άρκόλ.ης ύπο τού 
Νζπολέοντος όέν είναι πρζξις μοναδική ίν τν, 
ϊστοοϊζ.4 · Φ

Δαλμάται, Ούγγροι, Χαλίσιο: καί ΙΙετζι- 
νζκαι. στρατιά παμπληθής καί γενναία, ει- 
χον παραταχθή είς τήν πέραν όχθην τοΰ ποτα
μού Τάρα. Τό κύριον σώμα του αύτοκρατορικοΰ 
στρατού οδηγούμενου ύπ αυτού τού Μανουήλ, 
έσπευδε πρός τον ποταμόν, όπου ή πρωτοπορεία 
αύτοϋ έκινούνευε νά κυζλωθή καί κα.τακοπή ύπο
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τών πολεμίων. Έζ τής ταχείας ζαί μαζρζς 
πορείας ζαί αυτός ό ίππος τοΰ φέροντος τήν 
αύτοζρατοριζήν σημαίαν ειχεν άποζάμη. Ό 
αύτοκράτωρ τότε λαβών τήν σημαίαν ζναβαί- 
νει έπί τίνος ύψώματος, δπόθεν φανείς θάρρος 
ένεπνευσεν εις τούς εαυτού, τρόμον δέ εις τούς 
αντιπάλους.

Ή μάχη έγίγνετο κατά τήν γέφυραν ζρα- 
τερά, τών μέν ’Ελλήνων προσπαθούντων νά 
άπωθήσωσι τούς Δαλμάτας, εκείνων δέ νά έμ- 
ποδίσωσι τήν διζβασιν. Τών άντιμαχομένων οί 
γενναίοι έ’χουσι τάς όψεις φονιζάς έξ όργής, αί 
δέ ζαρδίαι αυτών ίσχυρώς π-άλλονται έζ θυμού 
ζαί μίσους , οί δέ δειλοί ωχροί έζ τού τρόμου 
εχουσιν εις τούς πόδας πλέον ζαί ζαρδίαν ζαί 
νούν. Βέλη ζαί λίθοι χειροπληθεϊς πέτονται ύπέρ 
τήν γέφυραν έπί τάς ζεφαλάς- πελέζεις, άπελα- 
τίζια (ρόπαλα), ξίφη, δόρατα, ζαταταζόπτουσι 
ζαί συντρίβουσι τάς σάρκας ζαί τά όστζ τών 
αντιπάλων. Έρυθραίνονται τά άγνά ρείθρα 
τού ποταμού, ταραχή δέ δαιμονιώδης, οίμωγαί 
ζαί ζραυγαί έπινίζιοι ζαί ζρότος τών συγζρουο- 
μένων όπλων άντηχούσιν εις τάς οχθας αυτού 
ζαί τούς άπέναντι βράχους. Αί σάλπιγγες ση- 
μαίνουσιν άδιαλείπτως τό πολεμικόν, οί δέ άξιω- 
ματιζοί προβαίνουσιν εις τούς πρου.άχους πα- 
ρασύροντες έμπρος τά τάγματα ζαί τάς ϊλας.

Έν τή άκμή τής μάχης ό αύτοκράτωρ κα- 
ταβαίνει άπό τού ύψώματος ζαί τ-ήν σημαίαν 
φέρων διά τής άριστερζς, εις τήν δεξιάν δέ πάλ- 
λων τό βαρύτατου δόρυ αύτοΰ όρμά εις συμ- 
πεπυζνωμένους τους πολεμίους· άζολουθούσι τόν 
βασιλέα ζαί τήν ίεράν σημαίαν τής πατρίδος 
οι Ελληνες συνεσπειοαμένοι ιός τείχος άδιάσει- 
στον, ζαί έμπεσόντες διαρρηγνύουσι τήν φά
λαγγα τών πολεμίων, ώθούσιν αυτούς πέραν 
τού ποταμού ζαί τρέπουσιν εις φυγήν.

Ό Μανουήλ Κομνηνός, ύπερέχων ζατα την 

ΜΙΜΗΣΙΣ ΚΑΙ Φϊ’ΣΙΣ

Εις θεάτρων παραστάσεις, ζωηράς σκηνογραφίας·.
ΙΙώς σνρρέορεν άθρόόι 1 πόσα, πόσα είς μουσεία 
Δαπανώμεν και είς άλλα καταστήματα παντοΐα, 
Να Οαυμάσωμεν εικόνας· σπεύδοντες και ζωγραφιάς,

ήτοι άτελεϊς μιμήσεις
Τών αριστοτεχνημάτων, ιϊπεο πλαστουργεί ή Φύσις. 

καί αυτών όλιγωροϋμεν
Των έξοχων πρωτοτύπων, ϊι ψύχρώς τά θεωροϋμεν !

Φ. Α. Οι...
---------- --------------------------

δώμην τού σώματος καί τήν ευψυχίαν πάντας 
τούς συγχρόνους αΰτώ ζαί αυτούς τούς περιβό
ητους κατά τήν άνδρείαν Φρζγκους ίππότας, 
πολυθρύλητος διά τήν καταφρόνησιν πρός τούς 
κινδύνους, άνευ άσπίδος καί θώραζος, σχεδόν 
άοπλος, ειχεν όρμήση πρός τούς έχθρούς. Διαβάς 
δέ τόν ποταμόν περιβάλλεται τά όπλα αυτού 
καί διώκει αυτούς φεύγοντας προτροπάδην. Φυγή 
όλεθριωτάτη, διότι ήκολούΟει φόνος δεινός. 'Αλλά 
μετά μακράν δίωξιν πάντες μέν σχεδόν οί Έλ
ληνες άποκαμόντες έστησαν, δ δέ αύτοκράτωρ 
ακολουθούμενος ύπό δύο μόνον, τού Ίωάννου 
Δούκα καί τού Ίωάννου Καντακουζηνού, έδίωζε 
τούς φεύγοντας φόνον έπιφέρων πολύν. οτε τέλος 
συγκρουσθείς προς τριακοσίους Δαλμάτας, πολ
λούς μέν, κτυπών καί κτυπούμενος, έφόνευσε, καί 
διε σκόρπισε πάντας. μονομαχήσας δέ πρός τόν 
ζρχιζουπάνον Βαζχίνον, ύπερέχοντα, κατά τήν 
άνδρείαν καί ζατά τό μέγεθος ζαί τ-ήν άζ- 
μήν τού σώματος, αυτός μέν έλαβε πληγήν εις 
το πρόσωπον, δεινώς δέ τραυματίσας έκεΐνον 
ζφώπλισε καί παρέδωκεν εις τόν Καντακουζη- 
νόν ζαί τόν Δούζαν, οϊτινες έπανήλθον εις τό 
στρατοπέδου μετά τού Βαζχίνου. ακολουθούμενοι 
ύπο τού αύτοκρά.τορος. μόνου άγοντος τεσσαρά
κοντα αιχμαλώτους, άφ' ου ύπέρ τούς πεντή- 
ζοντα. ζατά τήν δίωξιν έφόνευσεν. 11 ό’ψις αυτού 
ή εύγενής ζαί γενναία έλαμπεν εις τόν δύοντα 
ήλιον περισσότερον τής παγχούσου αυτού πα
νοπλίας.

Μετ'ολίγον δέ ού μόνον πρέσβεις τών πολε
μίων άλλζ ζαί αυτός ό ήγεμών αυτών έλθών 
έρριψεν έαυτον προ τών ποδών τού αύτοκρζτο- 
ρος συγγνώμην αίτούμενος ιός ικέτης, καί μεθ’ 
όρκων ύπέσχετο ότι δούλος θέλει είναι τών Ελ
λήνων ακολουθών μετά στρατιάς, όπου ήθελε 
στρατεύει ό βασιλεύς.

,Κ>. Γ. ίζΗΣΙΟΤ

Ο ΜΠ'ΜΙΙΞ KAI II ΜΕΛΙΣΣΑ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ

[Πολλοί μαθηταί τοΰ Ελληνικού σχολείου καί Γυ
μνασίου συνιστώσι ζωηρόν όμιλον. Έν τή αιθούση τή; 
μαθητικής όμηγύρεως υπάρχει βιβλιοθήκη καί τού; 
τοίχου: κοσμοϋσιν έπ’ αυτών ανηρτηυ,ένοι μεγάλοι 
ζωολογικοί πίνακες. Τών μαθητών άλλοι μέν άναγι- 
νώσκουσιν, άλλοι δέ παρατηοοΰσι τά διάφορα ζώα ζω- 
ηρώς τινές δαλεγόμινοι. Τήν προσοχήν καί τό ενδια
φέρον πάντων εγείρει ό επόμενος διάλογο; άρξάμενο; 
μεταξύ Γεωογίου καί Δημοσβένους).

Δήμοι. θενηε (προ τοΰ πιΤαζος τώη έκτομω/· 
ά>-α]·εεώσζά>κ [ΐεγα.ΐοφώ'<■><:). « ΙΙυγολ.αμπίς, 
ινδικός κάνθαρος, έλαφοζάνθαρος. λαμπυθήλεια. 
ζωνοφόρος τής Βρασιλίας, μηλολόνθη, σής, άζρίς, 
σίλφη, τέττιξ, ώτοσκώληξ, άχέτας. χρυσόχρους, 
κάνθαρος τού έδζφους....»

Γει/ριιος (διακόπτων τόν Λημοσθένην καί 
νύνεχίζων ανεός τή·' άνάγνωσιν καί δεΐζιν 
τώ<- εντόμων ).— Σφήξ. μυρμηκολέων, τερμϊται, 
άνθρήνη, μύρμηξ, μέλισσα.

Δημοσθένης.—Τί έζ τούτων τών εντόμων 
θεωρείς καλλίτερου, Γεώργιε:

Γεώργιος.— Άναμφιβόλως τόυ μύρμηκα- καί 
ούτε άλλος τις, ούτε σύ, ούδ ’ ζν ήθελες όληυ τ-ήν 
ρητορικήν δύυαμιν τού ομωνύμου σου άναπτύςει, 
θά ήδύνατο νά απόδειξη άλλο τι έντομον τού 
μύρμηζος καλ.λίτερον. Χαϊοε, ω μύρμηξ.τών έν- 
τόμων βασιλεύ !

Δημοσθένης.— Όχι δώ τόσος ενθουσιασμός 
ύπέρ τού μύρμηζος. Πάντοτε είσαι ύπερβολικός. 
Γεώργιε. Στοιχηματίζω οτι, άν θέλησης νά συ- 
ζητήσωμεν, καί σύ ο ’ίδιος καί πάντες οί παρόν- 
τες φίλοι θά όμολογήσωσιν ότι ή μέλισσα οίνε 
καλλιτέρα καί αύτού τού μύρμηζος- ώστε έγιό 
δικαίως δύναμαι νά άναφωνήσω : Χαϊοε, ώ μέ
λισσα, τών έντόμων βασίλισσα !

Γεοργιοε. — Καί τί ε'νε έργατικώτερον τού 
μύρμηζος:

Δημοσθένηε. — Μήπως δέν εινε έπίσης έογα- 
τική ζαί ή μέλισσα : "Επειτα ή μέν μέλισσα 
'ίπταται. δ δέ μύομηξ έρπει έπί τής γής ταπεινός.

Γεώργιος. — Μέ συγχωρεΐς. Ταύτα λ.έγων λη
σμονείς ότι ύπάρχουσι ζαί μύρμηζες ιπτάμενοι.

Δημοσθένης.—Τινές- τό ομολογώ- άλλ.’ αί 
μέλισσαι πζσαι.

Γεώργιος.—Καί τί μέ τούτο ; Έάν είς μόνα 
τά πτερά συνίστατο ή άξια, έπρεπε το γένος 

τών κοράκων νά ήτο άνιότερον τού γένους τών 
άνθρώπων, οϊτινες, ώς καί οί μύρμηζος, βαίνοισιν 
έπί τής γής, ζαί δέν ΐπτανται. ώς αί μέλισσαι.

Δημοσθένης.— 'Ανόμοια συγκρίνεις, Γεώργιε. 
Άλλως, είμαι βέβαιος ότι, ζν ύπήρχον ζαί άν
θρωποι ιπτάμενοι, ζαί σύ θά προύτίμας νά συνη- 
ριθμεϊσο μεταξύ τών πτερωτών μζ/.λον ή με
ταξύ τών άπτέρων.

Γεώργιος.— Αφού λοιπόν καί σύ ομολογείς 
ότι. διά νά προτίμηση τις μεταξύ δύο το έν, δέν 
πρέπει μονομερώς νά βλέπη είς μίαν ζαί μόνην 
έκατέρου ιδιότητα, μή βλέπε καί σύ είς μόνην 
τήν προσφιλή σοι των μελισσών πτήσιν, ζλλ 
ίδέ ζαί τήν έξοχον άοετήν τής άλληλοβοηθείας, 
ήτις παρατηρειται μεταξύ τών μυρυ-ήζων.Όταν 
μύρμηξ τις δέν δύναται μόνος νά σύρη σπόρον 
τινά, έρχεται καί δεύτερος καί τρίτος, καί βοη- 
θούσιν ά'λλήλους, καί τό άδύνατον εις τόν ένα 
γίνεται κατορθωτόν διά τής βοήθειας τών πολ
λών. Είδες όμως ποτέ τοιαύτην καί μεταξύ τών 
μελισσών άλληλοβοήθειαν ;

Δημοσθένης.— Άλλ’ αί μέλισσαι δέν έχου- 
σιν άνάγκην δμοίας ακριβώς άλληλοβοηθείας, 
διότι έκαστη τούτων, σοφή, δέν αίρει ύπέρτερον 
τής δυνάμεώς της φορτίου. Εχεις όμως μέγα 
λάθος, ζν νομίξης ότι καί αί μέλισσαι δέν συμ- 
βοηθούνται. Γπαγε είς τά μελισσοτροφεϊα ζαί 
ϊδε τήν άλληλοβοήθειαν μετά τού καταμερισμού 
τής εργασίας θαυμασίως λειτουργούσα/ ζνά τά 
σμήνη τών μελισσών. Τούτων ζλ.λη μεν φέρει 
τό μέλι είς τήν κυψέλην, άλλη τό βάλλει είς τήν 
θέσιν του, άλλη τό φυλζττει διά νά μή κλαπή 
ύπό τών κηφήνων, ά.λλη διορθοΐ τάς κηρήθρας 
καί ζλλαι άλλα έργζζονται μεθ' αρμονίας πζ
σαι καί τζξεως. Δέν ένθυμεΐσαι τί περί τούτου 
έπεφώνει άλλοτε δ διδάσκων τήν ζωολογίαν κα
θηγητής ; «Είθε, έλεγε, τ-ήν τοιαύτην τών με
λισσών δραστηριότητα καί τά.ξιν καί αρμονίαν 
καί άλληλοβοήθειαν νά έπεδείκνυντο καί οί μα- 
θηταί έντός τών σχολείων των καί αί οικογένεια: 
έντός τών οικιών των καί οί λαοί έντος τών βα
σιλείων των !»

Γεώργιος. — "Εστω- παραδέχομαι ότι και αί 
μέλισσαι κέκτηνται τής άλληλοβοηθείας τήν ά- 
ρετήν. Άλλ’έν τή έπιμονή καί ύπομονή είς τήν
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έργασίαν του είνε άνυπέρβλητο; ό μύρμηξ. Καί 
διά νά. έννοήσης τούτο.... Iαπευθυνόμενος εις 
παριστάμενον μαθητήν). Άνζγνωθι παρακαλώ, 
φίλε Θεόδωρε. ό,τι περί τούτου μοί άνεγίνωσκες 
εκ τού περί τών ιδιοτήτων τών ζώων βιβλίου.

(Ο Θεόδωρος Λαμβάνει το βιβΛίον έκ τής 
βιβΛιοθήκης ).

Πολλοί μλθητλι. — Μεγαλοφώνως, νά άκού- 
σωμεν πάντες.

Αλλοι.— Έπιθυμούμεν νά ίδωμεν τίς θά έξέλ- 
θη νικητής έκ τής συζητήσεως ταύτης.

Θεόδωρός (άΐ’αγινώσχων). «Είς μαθητής 
έμελέτα το μάθημα τής γεωμετρίας του. Το 
διήλθεν άπαξ, δίς, τρις, τετράκις, άλλά δέν ήδυ- 
νήθη νά τδ έζ.μζθη. Έρριψε τότε βαρυνθείς 
ζ.ατά γής τό βιβλίο·/ του ζ.αί έξηπλώθη όζ.νηρώς 
είς τή/ κλίνην του, οτε βλέπει μύρμηζ.α κρα- 
τούντα κόκκον ύπέρτερον τού άναστήματός του 
ζ.αί άναοαίνοντα τόν παρακείμενον τοίχον τού 
παραθύρου. Ό μαθητής παρετήρει μετά περιέρ
γειας τόν μύρμηζ.α. οστις άνέβαινεν έπανειλημ- 
μένως, άλλ' ύπό τού βάρουςέκρημνίζετο. ’Ενίοτε 
έ'πιπτεν, ένώ έπλησίαζεν ήδη νά ύπερβή τόν 
τοίχον τού παραθύρου· δέν παρήτει όμως τον 
κόκκον του, ουδέ άνέκοπτε τάς προσπάθειας 
του. Ό μαθητής, έθαύμαζε τήν έπιμονήν καί 
ύπομονήν του. «Είμαι περίεργος, ανέκραξε, νά 
ΐδω άν αύτος δ μύρμηξ θά κατορθώση τέλος ν ' 
άνζβιβζση εις τό παράθυρο·/ τόν σπόρον του!» 
Καί συγχρόνως ήρίθμει τάς αναβάσεις καί τάς 
πτώσεις του. Απαξ, δίς. τρίς, δεκάκις, είκοσζ- 
ζ.ις. τεσσαρακοντάκις άναβαίνων κατεκρημνίσθη. 
Άλλ’ ιδού- τήν τεσσαρακοστήν πρώτην φοράν 
τό κατώρθωσεν. «Άααα!» άνεφώνησε τότε ό 
μαθητής πλήρης έκπλήξεως καί κ.ατεπήδησεν από 
τής κλίνης του. Κατά τύχην έπάτησε τό βιβλίο·/ 
τό όποιον είχε πρό ολίγου ρίψη. Ί Ιρυθρίασε τότε 
δι' εντροπήν καί άναλαβών τό βιβλίο·/ του εί
πε ν: « Αν είχον έν μόνον μέρος τής έπιμονής καί 
υπομονής αυτού του ζωυφίου, θά έμζνθανον πρό 
πολλου τήν γεωμετρίαν μου». Τό είπε καί το 
ε'πραςεν' έκτοτε ό μαθητής ούτος ήριθμειτο με
ταξύ των αρίστων τής τζξεώς του καί οί καθη- 
γηταί έθκύμαζον έπί τή αΐφνιδίω άλλοιώσει του.

ΓΙολλοι μλθητλι.— Εύγε είς τήν έπιμονήν ζ.αί 
υπομονήν τού μύρμηκος.

Γεώργιος ιθρ αμ(>ευτιχώς προς τόν Λημο- 
σθένην σιωπώντα).—Βλέπεις λοιπόν. ώ φίλε, 
ότι αί ανυπέρβλητοι αύται τού μύρμηκος άρε- 
ταί ζ.λείουσι τό στόμα τού έπαινέτου τής με- 
/ίσσης.

Διιμοςθενιις.— "< >/ι δζ ! έχε καί σύ, ώς ό 
μυρμης σου. ύπομονήν, καί μή νόμιζε ότι στε
ρείται τοιαύτης ή μέλισσα, ήτις ούδέποτε παύε
ται μετ' επιμονή: καί ύπομονής εργαζόμενη. 
Αΰτη. έξερχομένη λίαν πρωί τή: κυψέλης της. 

δέν άποκζμνει μέχρις εσπέρας άπό άνθους είς 
άνθος έφιπταμένη καί απ’ αύτών τό γλυκύ μέλι 
καί τό εύώδες κηρίον συγκομίζουσα. δι' άλλεπα- 
λήλων δρόμων είς τήν κυψέλην της.Καί τίς ήθελε 
ποτέ προτιμήσει τόν μύρμηζ.α, ύπέρ τήν μέλισ 
σαν. ήτις μετά τής έπιμονής ζ.αί ύπομονής έκείνου 
συνενοΐ ζ.αί τής φιλομουσίας τήν φαιδρότητα. 
διότι, ένώ άδιαλείπτως έργζζεται, άδιαλείπτως 
ζ.αί ζδει τό άσμα τής φιλεργίας διά βόμβου αρ
μονικού ; Καί τίς ήθελε ποτέ προτιμήσει ύπέρ 
τήν μέλισσαν τόν κλέπτην μύρμηζ.α, οστις, πάν
τοτε άφωνος, εισέρχεται είς τά ερμάρια, εισχω
ρεί είς τά ψωμιά, έμβαίνει είς τό σζκχαρον καί 
πανταχόθεν άποφέρει τάζ.λέμματα είς τήν απο
θήκην του; ΊΙλθεν ό κλέπτης ούτος νά άρπάση 
πολλακις καί τής μελίσσης τόν θησαυρόν, άλλ’ 
έζ.όλλησα.ν οί πόδες του είς τό μέλι καί έπλή 
ρωσε τήν κλοπήν διά. τού θανάτου του.

Γεοργιος.— Καί πώς τολμάς σύ νά κατηγο- 
ρής τον μύρμηζ.α, τον όποιον οί αιώνες ύμνούσιν. 
έπζινεί δέ καί αύτή ή Αγία Γραφή : 'Ακού
σατε τί περί αύτού λέγει: (Άναγινώσχει Λαμ· 
ό'άνοιν έχ τής βιβΛιοθήχης τήν αγίαν Γραφήν). 
«Τθι προς τόν μύρμηκα, ώ οκνηρέ, καίζήλωσο/ 
ίδών τάς οδούς αύτού καί γενού έκείνου σοφώτε- 
ρος. Έκείνω γζρ γεωργίου μή ύπζρχοντος, μηδέ 
τόν άναγκάζοντα έχων, μ.ηδέ ύπό δεσπότην ών. 
ετοιμάζεται θέρους τήν τροφήν, πολλή·/ τε έν τώ 
ζμητώ ποιείται τήν παρζθεσιν. » Αύτά γράφει 
δ σοφός τών Ισραηλιτών βασιλεύς διά τόν μύρ 
μ.ηζ.α, τον όποιον συ τόσον κατηγορείς !

Πολλοί μλθιιτλι τ<>·< ελληνικού σχολείου.—
'Εξηγήσατε.παρακαλουμεν. τους λόγους τούτου: 
τής αγίας Γραφής.

Γεοργιος.— Ή Γραφή λέγει πρός τόν οκνη
ρόν, οστις, βαρυνόμενος νά έργασθή μένει πτωχός 
ζ.αϊ πειναλέος: «Ώ οκνηρέ, ύπαγε είς τον μύρ- 
μ.ηζ.α καί ΐδέ καί ζήλευσε τήν φιλεργίαν του 
ζ.αί γενού έκείνου φρονιμότερος. Διότι ό μύρμηξ 
ένώ δέν έχει ίδιον αγρόν, ένώ δέν έχει ούδένα 
διατζσσοντα κύριον, ετοιμάζει αυθόρμητος τήν 
τροφήν του ζ.ατά τό θέρος ζ.αί κ.ζμνει πολλήν 
προμήθειαν είς τόν καιρόν τού θερισμού.» Αυτά 
λέγει ή Γραφή. 'Επαινεί δηλαδή τήν εργατικό 
τητα τού μύρμηκος ζ.αί προτρέπει τούς οκνηρούς 
νά μιμηθώσιν αύτόν. τόν όποιον ό κύριος ούτος. 
ύπέρ τόν σοφόν σοφισθείς, ύβρίζει ζ.αί κατηγορεί.

Tines.— 'Άδικα.
Δημοσθένης.— Άλλά διατί δέν άναγινώσκεις 

καί τά κατωτέρω : Δός λοιπόν είς έμέ τήν βί
βλον, όπως αποδείξω ενώπιον πάντων ότι και 
αύτή ή ζγία Γραφή, επαινεί ύπέρ τόν μύρμηκα. 
τήν μέλισσαν. (Άναγινώσχει Λαβών τήν β!- 
6Λοι·). » Ή πορεύθητι πρός τήν μέλισσαν. ώ 
οκνηρέ, καί μζθε ώς έργζτις έστί. τήν τε έργα 
σίαν ώς σεμνήν ποιείται, ής τού: πόνου: βασιλείς

Οέλησε νά κλέψη τό μέλι των. Άλλ' ήμεϊς ού
δένα λόγον έχομεν νζ καταφερώμεθα κατά τών 
μυρμήκων. Φίλοι πρό παντός τής άληθείας όμο· 
λογούμεν καί τούτων καί τών μ.ελισσών τάς ά- 
ρετζς. Είνε καλός ό μύρμηξ, διότι είνε προνοη 
τικός. έργατικός. συμβοηθητικός. Αλλά καλλι- 
τέρα εινε ή μέλισσα, διότι ένώ έχει καί αύτή 
πάσας ταύτα: τάς άρετάς, είνε άκόμη καί φι- 
λόμουσος. διότι άγαπζ τήν μουσικήν, καί άν- 
δρεία, διότι επιτίθεται διά τού κέντρου της, 
χωρίς νά φοβήται. καί έναντίον τού άνθρώπου 
καί έναντίον παντός άλλου ζώου, τό όποιον ή 
θελε τολμήσει νά παραβίαση τήν κυψέλην της. 
Καί ομοιάζει ή μέλισσα πρός τόν ζνδρεΐον στρα
τόν. οστις γενναίως ύποστηρίζει τήν πατρίδα του 
όταν ό έχθρός τόν προσβάλλη Άλλ' εκτός 
τούτου ή μέλισσα εχει καί άλλα καλά, διά τά 
όποια είνε πολύ καλλιτέρα άπό τόν μύρμηκα. 
Διότι ένώ ούτος ομοιάζει πρός τόν ΐδιοτελή φι
λάργυρο·/, οστις θησαυρίζει μόνον δι' έαυτόν καί 
τούς οικείους άποκλειστικώς. ή μέλισσα καί έαυ- 
τήν καί τά μικρά της τρέφει διά καλλιτέρας ή 
ό μύρμ.ηξ τροφής καί τούς άνθρώπους ευεργετεί 
διά τού καλλίστου μέλιτός της καί είς τόν ναόν 
τού Θεού προσφέρει τά ευώδη κηρία της. Καί 
είνε όμοια ή μέλισσα προς τον φιλοστοργον καί 
φιλάνθρωπον καί φιλόπατριν καί φιλόθεο·/ πλού
σιον. οστις πιστώς έκτελεϊ καί τά πρός τούς 
οικείους καί τά πρός τούς άνθρώπους καί τά πρός 
τήν πατρίδα καί τά πρό: τόν Θεόν ίερζ του 
καθήκοντα. 'Ομολογήσατε λοιπόν ήδη πζντες 
είλικρινώς ζν ό μ.ύρμηξ ή ή μέλισσα είνε καλ
λίτερα.

Πλντες (μια. φωνίί μ>ιόε τοΰ Γεωργίου έτ.α,ι- 
ροιμένου). —« ΊΙ μέλισσα, ή μέλισσα» (Χει
ροκροτήματα ).

ΔιίΜυΕθΕΝΗΣ. —Χειροκροτημάτων ζξιον είνε 
μζλλον τό έν πεζώ λόγω ποίημα, όπερ συνέτα- 
ξεν ό Θεόδωρος, δστις. ώς γνωστόν, ζέκτηται 
πολύ τό ποιητικόν τζλαντον. καί δντινα παρα
καλώ νά μζς άπαγγειλη αύτό. ώ: κζ.λλιστον 
επίλογον μετά τά είρημενα.

11 λντες. — Μζλιστα. Μάλιστα.
Θεόδωρός ( άπαγγε'ΛΛων). — « Ό Θεός εινε ό 

πρώτος καί ό μέγας διδάσκαλος.
Ό άνθρωπος είνε πάντοτε μαθητής.
ΤΙ φύσις είνε βιβλίο·/.
Είς τό βιβλίο·/ τούτο δ Θεός ε”γραψε ζώσας 

τάς διδασκαλία; του.
< )τε επΛζττε τζς τκςεις τι.ιν ζωυφίων, ειπεν 

είς τόν μύρμηκα καί εί; τήν μέλισσαν: «Διδά
σκετε τό μάθημα τής φρονήσεως, τής φιλεργίας, 
τής αλληλοβοήθεια: καί τή; τζξεως εί: τά γένη 
τών θνητών.»

Τά ζωύφια ταύτα ούδέποτε παρέβησαν τό 
θειον πρόσταγμα.

καί ίδιώται πρός ύγίειαν προσφέρονται. ποθεινή 
δέ έστι πζσι καί έπίδοξος· ζ.αίπερ ούσα τή ρώμη 
άσθενής. τήν σοφίαν τιμήσασα προήχθη».

Τινες.— Έπί τό ά.πλούστερον,παρακαλοϋμεν.
Δημοσθένης.—Διά νά προτρέψη ή Γραφή είς 

έργασίαν τόν όκνηρον, φέρε·, ιός παράδειγμα καί 
τήν μέλισσαν λέγουσα : « Έλθέ, ι·> οκνηρέ, ζ.αί 
πρός τήν μ.έλισσαν, ζ.αί ΐδέ πόσον είνε έργατική 
καί μετά πόσης σοφίας έργζζεται. Τό μέλι, οπερ 
συνάγει διά τών κόπων της, εϊνε τροφή ύγιεινή. 
Τό τρώγουσιν οί βασιλείς καί οί λαοί. Διά τούτο 
εινε αγαπητή ζ.αί περίφημος ή μέλισσα. Είνε 
μικρά ή δύναμίς της, άλλ' έπειδή μετά τόσης 
σοφίας έργζζεται, διά τούτο προοδεύει.» Αύτά 
λέγει ή Γραφή διά τήν μέλισσαν τήν οποίαν πε
ρισσότερον τού μύρμηκος έπαινεϊ, διότι εινε έργα
τική, διότι έργζζεται μετά θαυμαστής σοφίας, 
διότι συνάγει τό γλυκύ μέλι καί το εύώδες κη
ρίον της. καρπούς πολυτίμους, δι' οΰς δικαίως 
άγαπζται καί τιμζται ύπό τε ιδιωτών καί βα
σιλέων.

Πολλοί —Εύγε εί: τήν εργατικότητα καί σ: 
φίαν τής μελίσσης.

ΓεοργιΟΣ.— Ναι άλλ’ ό κύριος πρέπει νά 
άναζ.αλέση τάς έναντίον τού μύρμηκος ύβρεις 
του' εί οέ μη. λέγω ζ.αί έγώ τήν μέλισσαν του 
καζ.ούργον καί φονεύτριαν.

Δημοσθένης. — ΙΙώς: Λέγεις άλλά δέν άπ: 
δεικνύεις.

Γεώργιος. — Τό άποδεικνύω άμέσως. 'Οτε ή
μην μικρότερος, διερχόμενο; μετά τινων φίλων 
μου διά τίνος μελισσοτροφείου, είσήλθον έκεΐ μετ' 
αύτών, άπόντος τού μελισσοτρόφου, όπως φζγω- 
μεν μέλι. Ευθύς ώς άπεκαλύψαμεν κυψέλην τινα, 
αί έν αύτή μέλισσαι ώρμησαν έναντίον μας μυ- 
ρίαι. καί μζς ήνζγζ.ασαν νά φύγωμεν έκεΐθεν 
κακώς έχοντες. Έπρήσθημεν παρ' αύτών ζ.εν- 
τηθέντες είς τοιούτον βαθμόν, ώστε έπί πολλά: 
ήμερα.: οί οφθαλμοί μας ησαν κεκλεισμένοι ζ.αί 
αί παρειαί μα: έξωγκωμέναι α»ς ψωμιά. Δέν είνε 
τούτο δεινή καζ.ουργία τών μελισσών//'έ./ωΓί/,·/ 

Δβμοςθενηο.— Γούτο είνε δίκαια τιμωρία 
τών κλεπτών.

Γεώργιος.— Άφες αύτζ ! Αί μέλισσαι είνε 
κακούργοι, πλήττουσαι άνηλεώς διά τού κέντρου 
των. Αί μέλισσαι είνε φονεύτριαι, φονεύουσαι καί 
ρίπτουσαι εξω τών κυψελών των τούς κηφήνας.

Δημοσθένης.—Τουναντίον. Αί μέλισσαι είνε 
δικαιότατα·, έκδικήτριαι τή: κλεπτικής οκνηρίας, 
ητις, παρζσιτος. σφετερίζεται τους ξένους ιδρώ
τας. Άλλά διά νά ειμεθα δίκαιοι κριταί. πρέπει 
νά όμολογήσωμεν ότι έχουσι τά καλά των ζ.αί οί 
μύρμηκες, άλλ'αί μέλισσαι πολύ τούτους ύπερέ- 
χουσι. Καί ή μέν κατά των μελισσών τού Γεωρ
γίου καταφορά έξηγείται ήδη. Ο φίλος μαίνεται 
«τι κατ' αύτών. δεινά παρ αύτών παθών, οτε ή-
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"Οταν ό μύρμηξ έξέρχηται μετά σπουδής έκ 

τής φωλεδς του, καί μετά σπουδής έπιστρέφη 
σύρων τον κόκκον του, λέγει είς τον οκνηρόν : 
εργάσβητι.

"Οταν αυτόκλητος σπεύδην’ άνακουφίση τόν 
σύντροφόν του ε’λκοντα άνώτερον τών δυνάμεώντβυ 
βάρος, τότε λέγει είς τούς γηγενείς: Συμβοηθεϊσθε.

"Οταν ή μέλισσα κδουσα ϊπταται άπό άνθους 
είς άνθος καί άποφερη τόν γλυκύν της χυμόν, 
τότε λέγει είς τούς άμελεΐς : ' Επιμε.Ιήθητε.

Οταν πλήττουσαι τοΐς κέντροις άποκτείνωσι 
καί όίπτωσι τούς κηφήνας έςω τών οικιών των, 
τότε άναβοώσι πρός τάς κοινωνίας τών άνθρώ- 
πων : Μη έητ'ε αργοί εν μέσω ήμών.

ΜΗ ΠΑΗΡΟΗΪ ΤΙΠΟΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΪ ΑΚΡΙΒΑ 
ΑΝΈΚΔΟΤΟΝ ΕΚ ΤΟΤ ΒΙΟΪ ΊΌΓ ΦΡΑΓΚΑΙΝΟΪ

SJ^AcTE ήμην παιδίον έπταετές τήν ήλι- 
κίαν, οί φίλοι μου εορτήν τινα έπλή- 
ρωσαν τό θυλάκιόν μου δηναρίων. 

Εγω κατηυθύνθην τότε πρός μικρόν εμπορικόν, 
όπου έπωλούντο παιγνίδια διά τά παιδια. Άλλά 
θελχθεί: έκ τοϋ ήχου συρίκτρας, ήν καθ’ δδόν 
παρετήρησα είς τάς χεΐρας άλλου παιδιού, προ- 
θύμως τώ προσήνεγκα πάντα, μου τά νομίσματα 
δι ’ αυτήν κατόπιν έπορεύθην εις τά ίδια καί 
άνέβαινον συρίζων είς τόν οίκον, λίαν εύηρεστη- 
μένος έκ τής συρίκτρας μου. άλλά. καταθορυβών 
όλην τήν οικογένειαν. Οί άδελφοί μου. αί άδελ- 
φαί καί οί έξάδελφοι έννοήσαντες τό είδος, όπερ 
ήγόρασα. μοί ειπον ότι είχον δώσει περισσότερα 
τοϋ όσον ήξιζε. Τοϋτο δέ μ’ ένεθύμισε πόσα καλά 
ήδυνάμην ν’ άγοοάσω διά τοϋ υπολοίπου τών 
χρημάτων μου.Κ ’εκείνοι με περιεγέλων τόσον διά 
τήν τρέλλαν μου, ώστ’έγώ ε’βαλλον φωνάς αγα
νακτήσει»;. Άλλ’οί περί τοϋ αντικειμένου τούτου 
συλλογισμοί μου μοί προύξένουν περισσοτέραν λύ
πην ή όσην ήσυρίκτρα. μοί παρεϊχεν εύαρέστησιν.

Τοϋ δέ μικρού τούτου συμβάντος, άν καί 
κατόπιν συνεθίσθην εί: αύτό . ή έντύπωσις 
έςηκολουθησ’ ενεργούσα ζωηρά είς τό πνεύμα 
μου: Ούτως ώστε συχνά, δσάκις έπειραζόμ.ην 
ύπό τής όρέξεως τοϋ ν’ άγοοάσω πράγμα τι 
μή έπαναγκες, ελεγον ένδομύχως πρός έμαυτόν: 
« Μή έΐόόενε παραπολλά διά τ>,ι· ουρίκτραν" 
•/.ί.'. τοιουτοτρόπως έσωζον τά χρήματα μου. 
Αφού ήλικιώθην καί είσήλθον είς τόν κόσμον καί 

παρετήρησα τας πράξεις τών άνθρώπων, άπήν- 
τησα πολλούς, λίαν πολλούς, οί όποιοι έξώ<)ει·οι· 
παρά πολλά διά τί,ι· συρικτραι· τωι·.

Όταν έβλεπον κάνένα παραπολύ κενόδοξον 
έραστήν αύλικής εύνοιας, θυσιάζοντα τόν καιρόν 
του είς τήν προσδοκίαν πρωινής άκροάσεως, τήν 
άναπαυσιν, τήν ελευθερίαν, τήν άρετην του. ίσως

Ώ Κύριε, πόσα διδάσκεις καί διά μόνων τών 
ζωυφίων τούτων !

ΙΙοίησον καί τούς νεαρούς ημάς μαθηταςσου 
προνοητικούς καί φιλεργούς, ώς τούς μύρμηκας, 
καί, ώς τάς μέλισσας, εύτακτους. άνδρείους καί 
ευεργετικούς.

Τή; μελίσσης τό μέλι γλυκαίνει τούς θνητούς, 
καί δ κηρός αύτής. ευώδης, καίεται εύπρόσοε- 
κτος είς τούς ναούς σου.

Οΰτω καί τά έργα ήμών έστωσαν ωφέλιμα 
είς τούς γονείς καί τούς συμπολίτας καί τήν πα
τρίδα ήμών, καί πας δ βίος ήμών έστω ώς άγια 
είς τον βωμόν σου προσφορά».

____ ___ χύ. Ά ΔίΑΛΕΙΣΜΛΣ

κε<ϊ·λλλιον τζ'

καί τούς φίλους του, ϊν ’ άξιωθή αύτής, ελεγον 
κατ’έμαυτόν: «ό άι·&ρωπο?· oiiroj δίδει παρα- 
πολλά διά τήν σνρίκτραν rot·.

’Όταν έβλεπον άλλον τινα εραστήν δημοτι
κότητας, έπιμόνως ένασχολούμενον είς αγώνα: 
πολίτικους, παραμελοϋντα τά; οίκιακα: του ύπο- 
θέσεις καί καταστρέφοντα εαυτόν διά τής παρα
μελήσει.); ταύτης. "Και ουτος, έλεγαν, τώ δΐ’τι 
παραπολλά πληρώνει διά την σνρίκτραν του.»

Όταν πάλιν παρετήρουν άθλιον θυσιάζοντα. 
είς παν είδος ευζωίας πάσαν τέρψιν καί χαράν 
έκ τού εύποιεϊν τού: άλλους πηγαζουσαν, πάσαν 
τήν ύπόληψιν τών συμπολιτών του καί τήν έκ 
τής ευεργετικής φιλίας ήδονήν, χαριν πλούτου 
συσσωρεύσεως· «ό πτωχό·! ό «ΐ’ίλρωπο-·! καί πά
λιν ελεγον, πράγματι πληρώνει παραπολλά διά 
την ονρίκτραν του!»

Οταν άπήντων φιλήδονου. θύοντα. παν είδος 
άςιεπαίνου πνευματική: προόδου ή καί περιου
σίας είς μόνα; τά: κατ' αϊσθησιν ήδονας, "τα
λαίπωρος ίίν&ρωπος " ελεγον «καί ού λύπην 
είς σειιντόν προύιιι,Οευσα,· άι.Ε ηδονής : δί 
δεις παραπολλά διά τι)ι· όνρίκτραν σου»

Οταν ε'βλεπον κάνένα έραστήν κομψών ενδυ
μάτων, κομψών επίπλων, κομύών αμαξών, καί 
πάντων ύπέρ τήν κατάστασίν του. δι’ απερ είς 
χρέη ύπεβαλλετο καί έτελεύτα τό στάδιόν του 
έν δεσμωτήριο· « ' .Ίλλοίμονον » ελεγον, «καί 
ούτος επληρωοεν ακριβά, πολύ ακριβά, διά τήΐ’ 
όνρίκτραν του».

Καί έν γένει δέ παρετήρησα ότι κατά μέγα 
μέρος αί δυστυχία·, τών άνθρώπων τοΐς έπήρ- 
χοντο έκ τής ψευδούς των περί τής άξια; τών 
πραγμάτων έκτιμ.ήσεως καί έκ του ότι έδιδον 
παραπολλά διά τάς συρίκτρας των.

[Έκ τής Αγγλικής],
Φ. Ά, Οί. .

Ο ΔΕΚΑΙΙΕΝΤΑΕΤΙΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
[Συνέχεια· ίδε τεύχος ζ’, σελίδα 104.]

Ή φάλαινα δέν έκινεϊτο καί δέν έφαίνετο ότι 
παρετήρησε τήν λέμβον περιγράψασαν πέριξ αύ
τής περιφέρειαν. Οΰτω δέ άπεμακρύνετο άπό 
τοϋ Πιλγκρίν, τοϋ όποιου ή άπόστασι: έσμικρύ- 
νετο ολίγον κατ’ ολίγον.

Είναι παράδοξον πώς φαίνονται τόσον μικρά 
τά. άντικείμενα έν τώάχανεΐ πελάγει εις μικράν 
άπόστασιν,τόσον μικρά ώς νά. έβλέποντο ύπό άνε- 
στραμμένου φακού τηλεσκοπίου. Τοϋτο βεβαίως 
συμβαίνει,διότι δέν ύπαρχουσιν εκεί πλησίον άντι- 
κείμενα άλλα πρός σύγκρισιν.Τό Πιλγκρίν λοιπόν 
έν τώ πελάγει έσμικρύνετο είς την κόρην τού 
οφθαλμού καί έφαίνετο πλέον μεμακρυσμένον ή ό
σον πράγματι ήτο. Μετά ήμίσειαν ώραν ό πλοί
αρχο: καί οί ναϋται ήσαν όπισθεν τής φαλαίνης, 
ήτις ήτο έν τώ μέσω τοϋ πλοίου καί τής φαλαι- 
νίδος. Καί ό μικρότατος θόρυβος ήδη ήτο επικίν
δυνος. διότι έπρεπε νά ρίψωσι τάς άρπάγας έζ 
τών πλαγίων άποτελεσματιζως , πριν έγερθή ή 
προσοχή τού ζώου.

« Κωπηλατείτε ήσυχώτερα, παιδιά, λέγει 
χαμηλή φωνή ό πλοίαρχος.

— Μοϋ φαίνεται, άπεκρίθη ό "Οβικ, ότι ή μα
ρίδα ήσθάνθη κάτι τι,άναπνέει ήσυχώτερον τώρα.

— Σιωπή ! Σιωπή !» έπανέλαβεν ό πλοίαρχος. 
Μετά πέντε λεπτά ή φαλαινίς ήτο είς άπό- 

στασιν διακοσίων μέτρων άπό τής φαλαίνης, 
Ό κελευστής ήτο όρθός είς τήν πρύμ.ναν τή 
οδηγία δ’ αύτοϋ έπλησίαζον πρός τήν άριστεράν 
πλευράν τοϋ θηλαστικού, άποφεύγοντες μετά με
γίστης προσοχής νά διέλθωσι πλησίον τής φο- 
βεράς ουράς, τής όποιας εν κτύπημα μόνον ήρ- 
κει νά συντρίψη τήν λέμβον.

Είς τήν πρώραν, δ πλοίαρχος Ίλ, τάς κνή- 
μας έχων διεστηκυίας, ϊνα στηρίζηται κάλλιον, 
έκράτει τήν λόγχην έν ταΐς χερσίν, έτοιμος νά 
τήν βυθίση είς τάς σάρκας τού όγκου τοϋ έξερ- 
χον.ένου έκ τής θαλασσή:. Ιίλησίον τής θαλασ
σής έν τή λέμβω ήσαν οί κάδοι, έντός τών όποιων 
ήσαν τά σχοινιά τά δεδεμένα πρός τάς άρπάγας, 
ϊνα μή διαφεύγη ή φαλαινα είς τά άμετρα βάθη 
τού πελάγους.

— “Ετοιμοι, παιδια : έψιθύρισεν ό πλοίαρχος.
— Χαί, άπήντησεν δ Οβικ. συσφίγγων τήν 

κώπην έν ταΐς πλατείαις του χερσίν.
— Πλησίασον ! έμπρός! »
Ό κελευστής ύπήκουσε καί ή φαλαινίς ήλθε

Φάλαινα ίι μακοοπτερύγιος.

ΓΜΣ έμπειρος φαλαινοθηρευτής, οίος ήτο καί δ 
Γ·; πλοίαρχος ’Ίλ, πρέπει τά. πάντα νά προ- 
λ βλέπη καί νά λαμβάνη πάσαν προφύλαξιν 

διά τήν δυσκολωτάτην αλιείαν τών κητοειδών. 
Ούδέν παρημελήθη ήδη.

Καί πρώτον ό πλοίαρχο: ώδήγησε τήν φα- 
λαινίδα, οΰτω; ώστε νά πλησιάση τό κήτος, 
έχων τόν άνεμον έναντίον ϊνα μή κρότος τις 
κατάδειξη τήν προσέγγισίν των. Ό κελευστής 
Όβικ διηύθυνε τήν λέμβον τής προσβολής, άκο- 
λουθών τήν έκτεταμένην καμπύλην τήν έσχη- 
ματισμένην έκ του έρυθρού τών πτεροπόδων μα
λακίων σωρού, είς τό μέσον τής όποιας ητο ή 
φάλαινα οΰτω δέ θά τήν περιεκύκλουν. Ό κε
λευστής ούτος ήτο ναύτης ψύχραιμος καί ένέ- 
πνεεν έμπιστοσύνην είς τον πλοίαρχον Ιλ. Δέν 
έφοβοϋντο απ’ αύτού ούτε δισταγμόν, ούτε ά- 

προσεξίαν.
— Προσοχή είς τό πηδάλιου, ’Όβικ. λέγει δ 

πλοίαρχος, πρέπει νά κρυφθώμεν έως ού ρίψωμεν 
τάς άρπάγας.

— Ένόησα, πλοίαρχε, άπεκρίθη ό κελευστής. 
(·)ά άκολουθησω την περιφέρειαν τών ερυθρών 
ύδάτων. ούτως ώστε νά έχωμεν ίμπροσθέν μας 
πάντοτε τόν άνεμον.

— Καλά ! ειπεν ό πλοίαρχος Ίλ. Παιδιά, 
μη καμ.νετε τόν έλάχιστον θύρυβον ζ.ωπηλα- 
τούντες.»

Αί κώπαι, ένδεδυμέναι μέ στρώμα άχύρου. 
έκινούντο άθορύβως. Καί ή λέμβος έπιδεξίως δι- 
ευθυνομένη ύπό τοϋ κελευστοϋ. είχε πλ.ησιασει 
τον πλατύν σωρόν τών μαλακίων. Αί κώπαι 
τής άριστερζς έβυθίζοντο άκόμη είς τό πράσινον 
καί διαυγές είσέτι ύδωρ, ένώ αί τής δεξιάς, άνυ- 
ύούσαι τό ερυθρόν ύγρόν. έφαίνοντο ώς βεβρεγ- 
μέναι έκ σταγόνων αίματος .

«Κρασί καί νερό ! ειπεν είς ναύτης.
— Ναί. άπήντησεν δ πλοίαρχος Ίλ. άλλά 

νερό λύσσα καί κρασί, τό όποιον δέν δύναται τις 
νά θέση είς τό στόμα του ! Εμπρός παιδια. 
σιωπή καί κωπηλασία ισχυρά !

’Π φαλαινίς, ύπό τήν οδηγίαν τοϋ κελευστοϋ 
Οβικ, ώλίσθαινεν άθορύβως έπί τών λιπαρών 

ύδατων ώς νά επλεεν έπί στρώματος έλαίου.
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πρός τά πλευρά τού ζώου είς δέκα ποδών ζπό- 
στασιν. Δέν έκινεϊτο αυτή, έφαίνετο ζοιμωμένη. 
Αί φαλαιναι συλλαμβανόμεναι καθ' ύπνον, είναι 
λεία εύκολος καί πολλάκις συμβαίνει, ώστε τό 
πρώτον κτύπημα νά έπιφέρη τόν Οζνατ

« II άκινησία αύτη είναι παράδοξος 
καθ’ εαυτό/ δ πλοίαρχος, ή πονηρά δέν 
ται καί όμως! . . . Κάτι τρέχει ! »

ΊΙ ιδέα του κελευστοϋ, όστις έζήτει 
τήν αντίθετον πλευράν του ζώου, ήτο ν 
Δέν ήτο καιρός 
πλέον σκέψεων . 
άλλά προσβολής. 
ΌπλοίαρχοςΊλ. 
κρατών τήν αρ
παγήν άπό τού 
μέσου τού κον
τού, επαλλεν αυ
τήν πολλάκις , 
ϊνα άσφαλίση 

τήν ακρίβειαν 
τού κτυπήματος. 
Έσκόπευσε τήν 
πλευράν τής φα- 
λα ίνης καί έρ- 
ριψε τήν ά.ρπά- 
γην μεθ ’όλης τής 
δυνάμεως.

« Όπίσω, ΰπί- 
σω !» έφώναξεν 
άμέσως.

(>ί ναύται κω 
πηλατοϋντες δ 
μου πρός τά ο 
σΟεν, διέφυγον
κτυπήματα τής 
ουράς τού κήτους 
’Αλλά.τήν στιγ
μήν ταύτην. έκ 
τής φωνής τού 
κελευστοϋ (νόη
σαν διατί ή φά
λαινα ήτο τόσον 
καιρόν καί τόσω 
παραδόξως άκί- 
νητος έπί τής έπιφανείας

«Έν φαλαινίοιον !» έφώναξεν ούτος.
ΙΙρζγματι, ή φζλαινα, κτυπηθεΐσα ύπό τής 

άρπζγης έοτρζφη. άποκαλύπτουσα ούτω φαλαι
νίοιον τό όποιον έΟήλ.αζεν. 11 περίστασις αύτη. 
τήν όποιαν δ πλοίαρχος έγνώριζε καλώς, καθι
στά τήν άλιείαν δυσκολ,ωτάτην. ΊΙ μήτηρ, πρό
δηλον, Οά υπεράσπιση μετά μανίας όχι τόσον 
έαυτήν. όσον το ιιικοόυ ~r,z. έάν δυνάμεΟα βε
βαίως νζ άποδώσωμεν τό επίθετο·/ τούτο είς ζώον 
μήκους είκοσι ποδών τουλάχιστον.

πι-

κώπην. έκαμε σημ-ϊον προς τους έν τω π> 
ϊνα πλησιζσωσι.

Καί σχεδόζ άμέσως ε'δεν ότι δ Ντίζ-Σάντ. 
βοήθεια, του Τομ. καί τών συντρόφων του. 
χισε ν ’ άλλάσση διεύΟυνσιν, άλλ. 
αδύνατος
Βεβαίως

σχοινίον προσετέΟη είς το ζκρον του πρώτου ζαί 
αύτη δέν έβράδυνε νά σύρη καί τούτο μετά τής 
αυτής ταχύτητος. Μετά πέντε λ.επτά. προσέθε
σαν καί τό τρίτον σχοινίον. ΊΊ φάλαινα δέν 
έσταμζτζ. Ή ζρπάγη δέν ειχεν εισχωρήσει, ώς 
φαίνεται, είς τάς σάρκας του σώματ 
ρατ-ηρητέον έπίσης ότι τό ζώον άνο 
έπί τής έπιφανείας. έβυΟίζετο πρός

«Διάβολε! έφώναξεν δ πλοίχρχ
, · Λ · « ___ »_

— Και Οκ μζς 
σύρη είς μεγάλην 
άπόστασιν ι 
τοΰ ΙΙιλ.γκρ 
άπεκρίΟη δ 
λευστής.

— Πρέπει νά 
τήν έπι- 
τής Οα- 
όπωο ά-

ι

Έν τούτοις ή φάλ.αινα όχι μόνον δέν ώρμ-ησε 
ζατά τής λέμβου. άλλ’ άπεναντίας άζολουΟου- 
μένη άπό τό φαλαινίοιον έβυΟίσΟη είς τήν θά
λασσαν πλέουσα μ.ετά τής έσχζτης ταχύτητες.

Πριν ή βυΟισΟή. δ πλοίαρχος ζαί δ ζελευστής 
ον καιρόν νζ ϊδωσιν αυτήν 
την άςίαν της. ΙΙτο φζ- 

ιος ; παμμεγέΟης , μήκους 
Τό δέρμα της ήτο καστανό- 
-ιτ.ζ'./.·'ι.\ιΑ·ιζί απειρίας 

κηλίδων χρώμα
τος καστανού 
μέν, άλλά βαθύ
τερου. * 

Ήτο -αληθώς 
λυπηρόν . μετά 
ποοσδολην τοσω 
ευτυχή, να εύρε- 
Οώσιν είς τήν α
νάγκην νζ έγζα- 
ταλείύωσι τόσοι 
πλουσίαν λείαν.

ΊΙ καταδίωξες 
ήρξατο. Ή φα- 
λαινίς έτρεχε·/ ώς 
βέλος. κυλιομένη 
έπί τής ράχεως 
τών ζυαζτων.

‘ΟΌβικ έχει- 
ραγώγει 
άταράχως, εναν
τίον τών ταχύ
τατων καί φοβε
ρών τα/.αντεύ- 
σεων.Ό πλοίαρ
χος Ίλ, εχων 
προσηλωμένους 

τούς οφθαλμούς 
έπί τής λείας του, 
άκαταπαύστως 

(φώναζε τό αιώ
νιον πρόσταγμα.

« I Ιρόσεχε κα
λά.”· )βικ, πρόσ
εχε καλά !»

Καί δυνζμεΟα νζ βεβαιώσωμεν ότι ή προσοχή 
τού κελευστοϋ ήτο άζοίμητος. Έπειοή οέ ή φα- 
λαινίς έτρεχε παρασυρομένη ύπό τής φαλαίνης. 
τό σχοινίον τής άρπάγης έξετυλίσσετο μετά. το- 
σαύτης ταχύτητες, ώστε ύπήρχε φόβος μ.ή έζ. 
τής προστριβής τοΰ σχοινιού πρός τά. πλζγια 
του κάδου καί τής λέμβου ήθελε·/ έκραγή πυρ. 

Άλλ' δ πλοίαρχος Ίλ έφρόντιζε νά βρέχη 
τό σχοινίον. πληρών τους κάδους ΰοατος.

Ή φάλαινα δέν έφαίνετο ότι ίμελ.λε νά στα 
Οή ή μετριάση τήν φυγήν της. Τό δεύτερον

! είπε ίστζμενοι, εσχον τϊ
ζοιυ.ζ- f καί νζ έζτιμήσωσιν

λ α ι ν α μ α κ ρ ο π τ ε ρύ γ ι
νζ CG7, όγδοήκοντα ποδών. Ί

1 αύτή. χρουν ύποκίτρινον. τ

ός της. ΙΙχ- 
•ί νά άνέλΟη 

έπιφανείας, έβυΟίζετο πρός τόν πυθμένα.
! έφώναξεν δ πλοίαρχος ’Ίλ, αυτή 

νηρά Οά μζς φζγη τά πέντε σχοινιά !

ή-~ 
η αύρα ητο 

ζαί άστατος πνέουσα έζ διαλειμμάτων, 
τό I Ιιλ.γκρίν Οά ζοπιζση πολύ νά 

αντήση τήν φαλαινίδα, 
σισ,ο: άλλ’ έσύρετο ύπ1 ‘λ

ι

ΊΙ ?*χλα<>1ζ απείχε διαχόσια μέτρα άπό της φαλαινης.

τής θαλάσσης.

χυτήν

συν- 
στά- 

Έν 
ϊνα 
σ. έ I 

ζγν.ν 
si; 

τήν πλευράν."Ε 
κειτο άκίνητος 
άναμένουσα ό>ς 
φαίνεται τό φα
λαινίδιον, το δ

έον δ μανιώδης 
τος δρόμος είχε 

τοσον άπομα- 
κρύνει. Ό πλοί 
αρχος μετ ’ ίσχυ 
άν κωπηλασίαν 
.-ροσεπζΟησε νζ

ζση πολύ νζ 
δέν ητο 
φαλαίνης.

:ών ΰδά.των, 
άναπνεύση 
τήν ζ.

βεβυΟισμένην

ελΟη είς 
φανεί αν 
λζσση;
ναπνεύση 
κρίΟη δ πλ 
χος Ίλ.· διότι 
φζλαινα δέν είναι 
ιχθύς ζαί πρέπει 
νά κζμη προ 
Οειαν άέρος.

— Κρατεί 
άναπνοήν της 
νά τρέχη κχλζ,ι- 
τερον !» είπεν είς 
ναύτης γελών.

ΙΙράνυ.ατι 
σχοινίον

ζ.ζίω;
/.ζν ζζ1.

ΖΖΙ ζντ,Ίν-

/•/“,σίν :ύζ r//.’.ycv 
τούς νζύτζς.

«Διάβολε! οιζ- 
βολέ ! έφιΟύριζεν ό πλοίαρχ 
τούτο! Σατανική φάλαινα !«

Επί τέλους προσετέΟη και
νίον, οτε ήσΟζνΟησαν ότι έχα.λαρούτο.

« Καλά ! καλζ ! έφιόναξεν ό πλοίαρχος. Το 
σχοινίον είναι όλ.ιγώτερον τεταμένο·/ ! ΊΙ φά
λαινα κουράζεται.

Τήν στιγμήν ταύτην τό ΙΙιλγζρίν ε'πλεεν 

άπόστασιν 5 μιλιών.
’() πλοίαρχος ’Ίλ. ύύώνων σημαίαν μέ τήν

συναντήση την 
φάλαιναν ζαί

■’ ολίγον ήτο 
μικρά·/ άπό 

στάσιν.
Οί δύο πρώτοι 

ζωπηλζται ύ
ψωσαν τάς κώ- 
πας ζαί έξωπλί- 
σΟησαν μέ δύο 
μακράς ΊΑ"Ί?·ζ 
διά νά ποοσβζλ- 
λωσι το ,ώον.
() "()βικ διηύ- 

Ουνεν έπιδεξίως 
στρέψη 'τα

χέως τ-ήν λέμβον
πεοιπτι·»- 
οάλαινα

— Προσοχή ! έφώναξεν ύ πλοίαρχος. Δέν πρέ
πει νά χζσωμεν ούδέν κτύπημα ! Κυττζςατε 
ζαλά παιδιά ! Είσαι έτοιμος · >βιζ. :

— Μάλιστα, πλοίαρχε, άπηντησεν όζελ.ευστής, 
άλ.λζ τούτο μέ ζζυ.νε·. νά κνησυχώ,ύτι ή φάλαινα 
μετά τόσην τα.χείαν φυγήν εύρίσκεται έν ήσυ 
χίζ τώρα.

— ΙΙοζνυ.ατι. Όβιζ. τούτο υ.οί φαίνεται » ·» » » 
ύποπτον.

— Άς δυσπιστώμεν.

υικ.
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Ό πλοίαρχος έςηπτετο άπό 

στιγμήν.
II λέμβος έπλησίασεν ακόμη, 

συνεστρέφετο χωρίς νά μεταβζλλη 
το φαλαινίδιον όέν ήτο πλησίον αύτή:, .·/*.' ... ε-ητπ η το Tracts [j.svsv.

Αίφνης έκίνησε τήν ουράν καί άπεμακρόνθη 
κατά τριάκοντα πόδας.

Φεύγει άκόμη ! πρέπει νζ έπαναοχίσωμεν τήν 
άτελεύτητον καταδίωξιν ;

» Προσοχή ! έ
φώναξεν ό πλοί
αρχος Τλ · τα 
ζώον θά όρμήση 
καθ ' ήμών ! Κυ
βέρνα. Οβικ, κυ
βέρνα ! »

Ή φάλαινα τω 
οντι. λοξοορομή- 
σασα ούτως ώστε 
ν' άντιμετωπίσγ) 
την φαλαινίόα 

καί π 
α.ίως 
διά
γων
προς.

' ί

ϋ.ήξασα βι- 
τά κύματα 
τών πτερύ- 
της έρρίφθη 
τά έμπρός. 

Ό κελευστής, 
υστις περιέμενε 

την ευθείαν ταύ
τη·; προσβολήν . 
εστρζφη οΰτω; 
ώστε ή φάλαινα 
διήλθε κατά μή
κος τής λέμβου 
ζνευ συγκρούσε- 
ώς τίνος.

Ό πλοίαρχος 
Ιλ και οί δύο 

ναϋται σκοπευταΐ 
έ'ρριύζν κζτζ τήν 
δίοδον αυτής τρεις 
μακράς λόγχζς 
είς καίρια αέλη 
τής φαλαίνης.

Εσταμζτησεν 
ύφος ύδατο: 
κατά τής ; 
και φοί

< >ϊ ναϋται 
κζί άνδρείοι 
τοιαύταις π=. 
τήν 
την λερι&ον ο

Τρία κτυ· 
έπήνεγκον

ή φάλαινα 
θίσιν, άλλά 

ίσως τό

Αλλά κατά τήν όιζβασιν ε’πληξε τόσον ίσχυ- 
ρώς τά κύματα διά τής φοβεράς ουράς ώστε 
κύμα παμμέγεθες ύψώθη. ώς άν ή θάλασσα ήτο 
έν τρικυμία.

Η φαλαινίς σχεδόν άνετράπη- τό ύδωρ έπλή- 
ρωσεν αύτήν κατά τό ήμισυ.

« Τούς κάδους, τούς κάδους ! » 
πλοίαρχος 'Ίλ.

Οί ούο ναϋται άφίσαντες τάς 
σαν ν' άφαιρώσι ταχέως τό ύδωρ,

"Επ-ηττί φοβερά τά τετϊραγμένα ίίατα.

βέρά τήν ούιν.

"τ 
έπζνήλθε 

ούτως ειπεΐν

έκραύγασεν ό

κώπας ήρχι- 
ένω ό πλοί

ο; έκβπτε τό 
νίον τής άρ- 

πζγης, άχρηστον 
τότε.

Όχι! 
μανιώδες έκ τοΰ

τό ζώον.

πόνου, όεν έσκέ- 
πτετο νά φύγη· 
ήτο ή σειρά της· 
ή τρομερά άγω- 
νία της ήπείλει 
προσβολήν.

Καί τριτην φο
ράν στραφεΐσα 
εντελώς έφώρ - 
μησε κατά τής 
λέμβου.

Άλλ’ ή φα
λαινίς ήμιπλήρης 
ύδατος άπώλεσε 
τήν εύστροφίαν . 
I Ιώς θάάπέφευγε 
τήν έπικειμένην 
προσβολήν ;

Καί ή φυγή 
ήτο πλέον ά.όύνα- 
τος τών επιτό
πιων υπεκφυγών.

’Ολίγα άλματα 
τής φαλαίνης έ- 
χρειαζοντο.

Δεν ητο και
ρός πλέον προσ
βολής . άλλ ’ ά- 
υ.ύνης.

η

— Παρών ! » άπήντησεν δ κελευστής άνυ- 
ψούμενος· άλλά παρετήρησεν οτι πίπτων έθραυσε 
τήν κώπην κατά το ήμισυ.

— Αλλην κώπην ! λέγει δ πλοίαρχος.
— "Εχω, ειπεν δ Οβικ.
'Αναβρασμός έτζραξε τά κύματα είς μικράν 

άπό τής λέμβου άπόστασιν. Τό φαλαινίδιον άνε- 
φάνη, ή δέ φάλαινα ίδοϋσα τοϋτο. προσέτρεξε 
πλησίον του. Ό άγών προσέλαβεν ήδη χαρα
κτήρα τρομερόν. Τό θηλαστικόν ζώον πολέμα 
ύπέρ δύο, ύπέρ έαυτής καί τοϋ τέκνου της.

Ό πλοίαρχος προσέβλεπε τό Πιλγκρίν, χει- 
ις. Άλλά τί ήδύνατο νά κάμη 

Τά ιστία τοϋ Πιλγκρίν έκοι- 
>ς Άνατολάς. καί ή ήμιολία έστερεΐτο 

vs δέ ν«ΐΜι ή κή-zninr ν.ά οίώη 
ς τήν θάλασσαν καί νά τρέξη εις βοή- 
πλοιάρχου μέ τούς μαύρους· άλλως τε ’ . . , I * » ♦ ·*

ρονομών φρενητιωδώ;
ό Ντίκ-Σάν
λοϋντο προ 
ελικος. Δέν είχε δέ καιρό; ό δόκιμος νά ρίψη 
λέμβον εί 
θειαν τοϋ
όιετάχθη νά μη εγκατάλειψη το πλοΐον έν ουοε- 
μιζ περιπτώσει. Έν τούτοις κατεβίβασε · 
άκατον τής πρύμνης καί τήν προσέοεσεν είς 
πλοΐον ώστε ο πλοίαρχος καί οί ναϋται νά 
γωσιν έάν ήτο άνάγκη.

Ή φάλαινα καλύψασα τό φαλαινίδιον 
τών πτερύγων της έπανέλαβε τήν έφοδον, 
πήρχετο δέ κατ' ευθείαν.

«Προσοχή, Όβικ!» έκραύγασε διά τελευ
ταία·; φοράν δ πλοίαρχος.

Ό κελευστής όμως ήτο άφωπλισμίνος ούτως 
ειπεΐν είχε μικράν τινα κώπην άντί τής θραυ
σθείσης μεγάλης.

Ποοσεπάθησε νά ύπεκφύγη.

τήν 
. τό 
φύ-

διά

Έ-

Άδύνατον .'
Οί ναϋται προεΐδον τήν καταστροφήν. Ήγέρ- 

θησαν πζντες, έκρηγνύοντες φοβεράς κραυγζς, 
α'ΐτινες ήκούοντο 'ίσως εις τό ΙΙιλγκρίν !

Φοβερόν κτύπημα τής ουράς τοϋ τέρατος έ- 
πληξε τήν φαλαινίόα έκ τών κάτω. II λέμβος 
άνυψωθεΐσα δι' άκαταβλήτου όυνάμεως έπανέ- 
πεσε θραυσθεΐσα είς τρία τεμάχια, έν τώ μέσω 
τών ύπό τών αλμάτων τοϋ κήτους έξεγηγερμέ- 
νων κυμάτων.

Οί δυστυχείς ναϋται, ζαιρίως πληγωμένοι θά 
ήδύναντο ίσως νά έπιπλεύσωσιν άκόμη είτε νη- 
χόμενοι, είτε στηριζόμενοι έπί συντρίμματος τί
νος- τοϋτο έκαμε καί δ πλοίαρχος, τον δποΐον 
είδον ύψώνοντα τόν κελευστήν Οβικ έπί τίνος 
ναυαγίου, άλλ’ ή φάλαινα έν τή τελευταία βα- 
θμίοι τής μανίας, συνεστρέφετο. έφιόρμα. έπήοα. 
εύρισκομένη ίσως έν ταΐς τελευταίαις στιγμαϊς 
φοβεράς άγωνίας . καί διά τής ουράς έπληττε 
φοβερά τά τεταραγμένα ύδατα. καταπνίγουσα 
ίσως τάς τελευταία: κινήσεις προς σωτηρίαν τών 
δυστυχών ναυαγών !

Σίφωνες κζί οέσμαι ύοατος ύψώθησαν είς τον 
άέρα.

Μετά τινα λεπτά, οτε ό Νντίκ-Σάντ μετά 
τών μαύρων έν τώ άκατίω κατέφθασεν έν τώ 
πεοίω τής καταστροφής, δέν εύρεν είμή συντρίμ
ματα τινα τής φαλαινίοος έπί τής έπιφανείας 
τών ερυθρών έκ τοϋ αίματος ύοατων.

Οί πζντες έχάθησαν !
[Έπεται συνέχεια]

Κατά τόν ’Ιούλιον Βέ'ν.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ιπτουσζ συ: στη/.ζ 
ος σννζν.ζ»
ζλαζτω'/

. οφιν. 
πρέπει νά ώσιν άλιεί: 
ϊνα μή ζαλισθώσιν 

ριστάσπν. Ο 'Όβικ διέο· 
προσβολήν ταύτην τής φαλαίνης 
;-··*’-·· πρό: τά πλάγια

ήματα άκόμη εύστόχως 
τρεις καίρια: πληγής εί:

εςησκημενοι 
έκ φόβου έν 

υγε ακόμη 
διευθύνζς

* > πλοίαρχος τό ένόησεν.
Δεν ήσυνηθησαν ν άποφύγωσιν εντελώς τήν 

τριτην προσβολήν τοϋ ζώου. Διερχόμενον τό κή 
τος προσεκρουσε προς τήν φαλαινίόα διά τών 
πτερύγων τής όαχεως μετά 
ώστε ϋ Όβικ ζνετρζπη επί 
κτυπήματα τών σκοπευτών 
άποτομου τζλαντεύσεως τής 
σκόπευσιν.

« Οβικ ! Όβικ ! έκραύγασεν δ πλοίαρχος, 
μόλις κρατηθείς έπί τών ποσών.

τόσης όυνάμεω; 
τοΰ έδωλίου. Τά 
άπέτυχον. ένεκα 
λέμβου κατά τήν

'<) Μακεδών Άλέξανδοος εύρών τόν Διογένη 
Ήλιαζοιιενον σιμιϊ τοϋ πίθου του νά μένη, 
Ισχύος τόσης κάτοχος αύτός και τόσου πλούτου 
Άνδρος νά γίνη Αρωγός έπιθυιιών τοιούτου : 
«Φιλόσοφε Διόγενες και φίλε, ειπεν, εί-τι 
Νά λάβης θέλεις παρ' εμού, άγ' έλευθέρως, ζήτει!» 
— Κατακτητά. άπήντησεν αύτός. τής ύφηλίου! 
Άπόστιιθι. παρακαλώ, μικρόν μοι τοΰ ήλιου. 
θαυμάζ>'·ν δ’ό Αλέξανδρος τήν ολιγάρκειάν του, 
Τήν άκραν του απάθειαν και τήν άφέλειάν του, 
Έφώνησεν «Αλέξανδρος, άν, φίλοι ιιου, δεν ίίυουν 
Ώ ! Διογένης βέβαια νά Γιιιιιν έπεθύμουν ! . . .»

Φ. Α Οί.
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ΑΧ**)* .ι/λ/ολ
^·ίτό- 
ευτοαου.

έ υ τ ο μ ο υ. Σ κ ε - 
Τό σώμα τοΰ ακμαίου 

ώ»· ει'πομευ, δύναται νά
όιαιρεθή είς τρία κύρια διακεκριμένα μέρη 
τήν κεφαλήν, τόν θώρακα και τήν κοιλίαν

τίσθη είς όργανα .Ιιίξεως ή έκμυξήσεως κατά 
τάς περιστάσεις.

Τά μασοητικά όργανα τών κατακερματιξόν 
των έυτόμωι· κινούνται πλαγίως ώς ψαλίδες,

11 κεφαλή φέρει το στόμα, τάς κεραίας, τούς
οφθαλμούς. Οί επόμενοι τρεις συνηνωμέυοι

ένώ αί'έκ τών σπονδυλωτών σιαγόνες κινούν
ται έκ τών κάτω πρός τά άνω ώς λαβές.—'Ευ

δακτύλιοι άπυτελούσι τόυ θώρακα. Μετά τόν 
θώρακα ακολουθεί ή κοιλία,ης τίνος πολλοί 
όακτύλιοι κινούνται και δύνανται νά εισχωρώ-

τώ στόματι τών τοιούτωυ εντόμων ενρίσκουται 
κατά τήν εν τή είκόνι ένόεικννομένην τά-

1'ό'κ. (>. Μέρη τοΰ σώμζτο; 
ζολεοπτέρου' κεφαλή, προ 
βώρα^, μιαο9ώρα(. μετα- 

Οώραξ κοιλία.
μ ώ υ 

μεοαι κάτωθεν και προ τών

σιι· οί μέν έν τοΐς δέ
Κ ε φαλ ή 11 κεφα

λή δύναται νά ΰποόιαι- 
ρεθή είς μέρη, άτινα 
πρέπει νά γιωρίζωμεν 
ακριβώς.όιότι χρησιμεύ 
ουσιν είς τήν περιγρα
φήν και τόν καθορισμόν 
τών ειδών. Τά μέρη 
ταύτα είναι τέοοαρα, 1. 
τό μέτωπον, οϋτω κα
λείται τό μεταξύ τών 
οφθαλμών διάστημα 2. 
ή κορυφή, δηλ. το ανώ
τεροι· μέρος τής κεφα
λής όπισθεν τών όφθαλ- 

3. αί παρειαί, κΐί- 
ϋφί) αλμών 4. τό

ξιν τά εξής ·— ι εν χεΐ 
λος ανώτεροι· 2. ζεύγος 
άνω σιαγόνων 3 ζεύγος 
κάτω σιαγόνων κοσμού
μενων ύπό λοβώυ. Σχ. 4. 
χείλος κατώτερου φέρον 
ζεύγος λοβώυ. Τούτο κα
λείται και γ λ ω ο σ ί ς και

τ—-? αχ

υπομένει πολλοώ: μετα
σχηματισμούς,

κΐί ανώτεροι σιαγόνες 
όίαρθρούμεναι Επί τών Ε·κ.7. Στόμα κατα- 
παρειών είναι ισχυρότατοι «Ι* "*·«·' έ’τύ^· 
καί συνήθως όδοί'τωται πρός τό εσώτερον
αυτών.

επιστόμιου, προέκταοις τού μετώπου προεκτει
νόμενη έμπροσθεν τού στόματος.

II κεφαλή όιαρθροϋτιιι μετά τού πρυθώρα-

.■/ί κατώτεροι συνίστανται έκ πολλών μερών.
Τό στόμα τών λειχόντων και έκμυζώυτωΐ' 

εντόμων καί τοι φαινόμενου διάφορον, φέρει 
τ' αυτά συστατικά μετασχηματισθέϊ'τα όμως 
κατά τάς άυάγκας. //άς όμως μετά προσοχής 
ερευνώΐ' δύναται. ι·' άΐ’εύρή άπαντα τά με'ρι,. 
Πρώτος οστις απέδειξε τήν ομοιότητα ταύτην 
έγένετο ό Σαβιγ ν ϋ κατά το isitl

κος όιά λεπτού συνδέσμου ούτως, ώστε 
ευκόλως δύναται ι·ά κινήται καθ' όλας 
τάς dieυθύνσεις

Στόμα. ' Ιπαντα τά έντομα δέν έ- 
χονσιν όμοιου στόμα, όιότι, άλλα κα- 
τακερματίζονσι τάς τροφάς, άλλα λεί- 
χουσι καί άλλα έκμυζώσι ταύτας Jut 
τούτο καί ό εξοπλισμός τού στόματος 
είναι διάφορος. έν τούτοις όμως ό κυ· 
ριώτερος σχηματισμός είναι ύ τού στό
ματος τοϋ κατακερματίζοντας εντόμου* 
ό σχηματισμός όμως ούτος. ένεκα διαρ
κούς χρήσεως είς άλλας λειτουργίας, με- 
τεβλήθη άνεπαισθήτως, κα! μετεσχημα-

ιζ.8-Στόμα μελίσοη;. ΙΙροβοτκί; ήμιρίου 
[ίόμόυκο;

Ό φ ί) α λ μ ό ς. Ό οφθαλμός τών σπον
δυλωτών είναι κινητός, ώς καί ή κεφαλή. τού- 
υαυτίου ό όφθαλμός τών έι τόμων είναι ακί
νητος καί στερρώς προσηρμοσμε’υος τή κεφαλή, 
ήτις έπίσης λίαν περιωρισμένως κινείται Καί 
ούτως όμως έχόντων τών πραγμάτων ό < φθαλ- 
μός τον εντόμου ενεργεί καλώς Ό οφθαλμός 
τοϋ εντόμου άποτελεΐται έκ πλι/θύος μικρών 
• φθαλμών 20.000 περίπου συνηνωμενων είς 

τών λεπτών τούτων 
οργάνων, διακρινο
μέ νων ευκόλως δια 
τοΰ φακού, περι
λαμβάνει έξάγωνον 
επιφάνειαν άντι- 
στοιχοΰσαν πρός 
τόν κερατοειδή χι
τώνα' κάτωθεν κω
νικήν διαθλαστικήν 
μάζαν αντίστοιχον 
τώ κρυσταλλώδει 
φακώ, και είς ταύ
την καταλήγει νεΐ— 
ρον προερχόμενου 

υ μετά τής εγκεφα

λικής μάζης.
Τό έξωτερικώς φαινόμενου μέροςτοΰ οφθαλ

μού είναι κυρτόν, ή ώς τμήμα ελλειψοειδές. 
Πολλάκις τό έσωτερικόν μέρος είναι κεκομμέ- 
νον έν σχήματι φασιόλου, ή νεφρών σπονδυ
λωτού, τότε οί οφθαλμοί καλούνται νεφρό- 
μ ο ρ φ ο ι. Ιίαρά τούς συνθέτους οφθαλμούς, 
πλεϊστα έντομα έχουσι. καί απλούς οφθαλμούς, 
δι ιόν τό έυτομον δύναται νά διακρίνι/ τ'αν
τικείμενα έν χώρω μι) όρατώ υπό τών συνθέ
των. καί ουτω σνμπληρούται ή όρασις Τοιον- 
τοι οφθαλμοί είναι συνήθως τρεις και κείνται 
τριγωνικώς μεταξύ τών συνθέτων οφθαλμών. 

Κερά ία ι. Ji κεραΐαι είναι άρθρωταί 
καί φέρονται υπό τής κεφαλής τών εντόμων, 
πλησίον τής κεφαλής οτε μέν έμπροσθεν ταύ
της ότι δέ όπισθεν, καί αϊτινες δύνανται ν 
αΰξηθώσι τά μέγιστα

Ji κεραΐαι θεωρούνται ώς όργανα αφής, 
έπίσης δι' αυτών νομίζεται ότι τά έντομα κα! 
ίσφραίνονται' έπίσης όε παρά τι νων θεωρούν
ται καί ώς όργανα τής ακοής. Όπως καί άν 
έχη τό πράγμα, αί κεραΐαι συνίοτανται έκ σει
ράς άρθρων συνηνωμενων πρός άλληλα, ών ό 
αριθμός καί τό χρώμα χρησιμεύουσι είς τ',ΰς 
έντομολόγονς ώς άριστοι χαρακτήρες τής ταξι- 
νομ ήσεως.

Ji κεραΐαι είναι άγκωνοειδείς και εΰθεΐαι.

ιιίαυ μάζαν. "Εκαστον εκ

κ

Είκ. 11. Τομή όφβαλ.μοΰ 
e>. τόμου.

ex γαγγλίον (ΐννόεοιιε

τό ακροτελεύτιοι· μέρος τι/ς κεραίας, σχήματος 
συνήθως ελαίας σννίσταται έκ πολλών άρ 
θρων. Το δέ μέρος τό μεταξύ τού ρ ο π ά λ ο υ 
κα! τοϋ σ κ ά π ο υ αποτελεί τό σ χ ο ι ν ί- 
δ ιου.

Εί». 12- Δώφορκ ιιίη κερκιώκ.

Τό τμήμα τής βάσεως αύτών καλείται Σ κ ά - 
πος. καί τούτο κυρίως είς τάς άγκωνοειδείς 
κεραίας είναι μεγίστου. Τό ρ ό π α λ ο ν ήτοι

ωώραξ Ό θώραξ περιλαμβάνει τρεις 
σνγκεκολλημένους δακτυλίους τιιν π ρ ο θ ώ 
ρ α κ α, μ ε σ ο θ ώ ρ α κ α κα! μ ε τ α θ ώ
ρα κ α .

Ό προθώραξ φέρει τό πρώτου ξεϋ;’ος τώυ 
ποόώυ καί καθίσταται μέγιστος είς τά κολεό- 
πτερα καί ήμίπτερζ. σχηματίζωι· άσπίδα κερά-
τοειόή διαρθρονμέυην μετά τού μεσοθώρα- 
κος καί καλουμέυην π ρ <ί υ ω τ σ υ.

Ο Μεσοθώραξ φέρει τ<> όει'τερον ζεύγος
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τώυ πτερύγων. Τούτον μέρος μόνον φαίνεται 
εις τινα έντομα, καλούμενου θυρεός. Ό μετα- 
#ώραξ είναι στερρώς συγκεκολλημένος μετά 
τοΰ προηγουμένου δακτυλίου, καθώς συνήθως 
καί μετά των πρώτων δακτυλίων τής κοιλίας' 
φέρει τό τρίτον ζεύγος τών ποδών καί το 
δεύτερον ζεύγος τών πτερύγων, όταν τοιαΰ- 
ται νπάργονΟί. Τό πρός τήν κοιλίαν μέρος 
ολοκλήρου τοΰ θώρακος καλείται β τ έ ρ ν ο ν 
και τά πρός τά πλάγια μέρη έ π ι μ ε ρ ή.

II τ έ ρ υ γ ε ς. Αί πτέρυγες είναι συνήθως 
τέσσαρες, πολλάκις δύο, ή καί έλλείπουσι καθ’ 
ολοκληρίαν, τότε τό έντομον ονομάζεται α
πτέ ρο ν.

"Οταν καί τά δύο ζεύγη τών πτερύγων 
υπάρχουσι υ, ή είναι, άνόμοιαι, ώς είς τά κο- 
λεόπτερα καί τάς κόρεις, ί) είναι ομοιαι ώ,· είς 
τά ύμενόπτερα και τά νευρόπτερα.

Όταν αί πτε'ρυχες είναι άνόμοιαι, αί τού 
ανώτερου ζεύγους καθίστανται τερατοειδείς, 
καί σχηματίζουσι θήκην προστατεύουσαι» τό 
δεύτερου ζεύγος, τότε καλούνται έ λ υ τ ρ α.

Αί πτέρυγες τού δευτέρου ζεύγους, είναι 
μεμβρανώδεις, συγκρατούμευαι μόνου υπό 
δικτύου νεύρου άποτελούυτος τόν σκελετόν 
αύτών.

Μέρη τού έλύτρου είναι τά έξης·--ή βά σ ι ς 
το προς τόν προθώρακα μέρος' ό ώ μ ο ς. ό 
βραχιονικός τύλος, κείμενος παρά 
τώ ώμω' ή ραφή εσώτερου μέρος δι ον έν 
αναπαύσει τά έλντρα εφάπτονται ή β ρ α - 
χιουική γωνία, βασική γωνία (πρόυ 
τόν ώμου) ή θ υ ρ ε α κ ή γωνία, γωνία 
βασική εσωτερική (πρός τόν θυρεόν) ή κ ο- 
ρ ν φ> ή, άκρου τοΰ έλύτρου πρός τήν κοιλίαν 
ραφική γωνία, γωνία σχηματιζομέυη ύπό τής 
ραφής μετά τής εξωτερικής άκρας και τής κο · 
ρυφής τοΰ έλύτρου.

Τά έλντρα δεν είναι πάντοτε κερατοειδή, 
πολλάκις παραμένουσι κατά μέγα μέρος μεμ
βρανώδη.

Όταν καί, αί πτέρυγες είναι ομοιαι καί αί 
τέσσαρες είναι μεμβρανώδεις. Κατά τήν κατα 
σκευήν όμοιάζουσι πρός τό δεύτερου ζεύγος 
τών κολεοπτέρων τοιαύται είναι αί πτέρυγες 
τής μελίσσης, τών ψυχών κλπ.

Αί πτέρυγες τών διπτέρων (Μυίας, Κωνώ- 
πωυ). είναι κατά τό φαινόμενου μεμβρανώ
δεις' παρ' αύτοΐς τό δεύτερου ζεύγος έξηφα- 
υίσθη, καί μόνου λείψανα υποτυπώδη αύτών 
ύφίστανται.

ΓΙ ό δ ε ς . Οί πόδες είσΐυ έσχηματισμένοι, 
διά ά λ μ α, β ά δ ι σ μα. τ, ν ήξ ι ν. Πάντοτε 
όμως είναι κατεσκενασμένοι κατά τό αύτό σχέ- 

διού. Τά μέρη τού ποδός τού εντόμου φέρου- 
σι τά εξής ονόματα α ισχίου, [5. τροχαντήρ, 
γ. μηρός, δ. κνήμη, ε. ταρσός

Τό ίσ χ ί ο ν είναι βραχύ, και άρθροΰται 
ε'πί τοΰ σώματος, ό επόμενος τροχαντήρ 
βοηί)εΐ τάς κινήσεις τής διαρθρώσεως τοΰ μη
ρού- ύ μηρός είναι μοχλός ισχυρός, καθι
στάμενος κυρίως είς τά οπίσθια άκρα τώυ 
πηδητικών εντόμων παμμέγιστος. II κ νήμ ι;, 
έχει σχήμα έπιμήκους τραπεζίου, ούτινος ή 
μεγίστη βάσις κειμένη πρός τά κάτω κοσμείται 
συνήθως ύπό πλήκτρων, ένώ ή έξωτερική 
επιφάνεια φέρει σκληρός σμήριγγας. Ό ταρ- 
σ ό ς συΐ'ίϋταται έξ άρθρων, ούδέποτε πλειό- 
νων τώυ πέντε, ποικιλοτρόπως όμως έσχημα- 
τισμένων. Συιηθέστατα φέρονσι πληθύν τρι
χών χνοωδώυ ύποβοηθουσών τήν στάσιν ή 

Εΐχ. 14. Ποΰς μυΐαι.

κοτυληδόνας πρός ταύτό χρησιμευούσας. Το 
τελευταίου μέρος τοΰ ταρσού καλούμενου 

ό υ ύ χ ι ο ν φέρει ένα η δύο όνυχας. Κατά γε
νικόν κανόνα άπαντες οί πόδες τών εντόμων 
έχουβι τόν αύτόν αριθμόν άρθρων τοΰ ταρσού, 
έν τούτοις, πολλάκις οί ενδιάμεσοι πόδες έχου- 
σιν ολιγώτερα.

Εννοείται ότι είς τά νηχόμευα έντομα, ά
παντα τά μέρη τοΰ ποδός διεπλατύνθησαν ό
πως εύκολώτερον τό έντομον νήχεται.

Κοιλία. 'Η κοιλία συνίσταται έκ σειράς 
δακτυλίων συνηνωμέυωυ πρός άλλήλους ύπό 
λεπτής μεμβράνης έπιτρεπούσης τήν κίνησιν 
Ούτως ή κοιλία τών θηλειών πεπληρωμένη ούσα 
ώώυ δύναται νά έξογκωθή τά μέγιστα δ αριθ
μός τών δακτυλίων τής κοιλίας ποικίλλει άπό 
τρεις μέχρις ε’ννε'α. συνήθως of τελευταίοι- μετα
σχηματίζονται Ο τελευταίος δακτύλιος καλεί
ται II υ γ ί δι ο ν.

Πε ρ ί β λ η μ α τ ο ύ σ κ ε λ ε τ ο ΰ. Τό χρώμα 
τών έντόμων είναι συνήθως ωχρόν, μέλαυ. 
πυρρόν, χρώμα πίσσου, συνήθως μετά μεταλ
λικός στίλβης, κυρίως όμως τό περίβλημα απο 
τελεί τήν πλουόιωτέραν έπένδυσιν αύτών Ίο 
περίβλημα τούτο σχηματίζεται.ύπό μεταξοειδών 
τριχών, τριχών συμπεπιλημένων. άκανθων, 
λεπτότατων, εύπτώτων λεπών, ών ή διευθέτη- 
τησις διαγράφει περιεργότατα σχήματα. Κ ι ς 
ΰ α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ό ς, κολεόπτερον τής 
Βρασιλίας, θεώμενον διά φακού φαίνεται ώς 
άληθες κόσμημα σμαράγδων καί άδαμάντωυ.

Ku κλοφοο ία—Νε ϋι

Ίΐς κατεδείχθη τό 
εντόμου κείται είς τό :

— Ιΐέύις— ’Αναπνοή.

Τά όργανα τής κυ
κλοφορίας τοΰ ε’ντό· 
μου συνίστανται έκ 
νωτιαίου άγγείου(καρ- 
δία). ε'ξ ου άρχονται 
κλάδοι, φέροντες τό 
αίμα απανταχού τοΰ 
σώματος. Τό νευρικόν 
πλέγμα εκτείνεται έπΐ 
τής κοιλιακής χώρας 
τοΰ εντόμου, καί έχει 
σχήμα δύο γαγγλιακώι 
σχοινιών συνηνωμέ
νων κάτωθεν τοΰ πε
πτικού σωλήνος καί 
άποχωριζομένων πά
λιν είς δύο κλάδους. 
Ταϋτα περιβάλλουσιν 
έν είδει περιλαίμιου 
τόν οισοφάγον καί 

συνενούνται άνωθεν 
σχηματίζοντα τήν έγ- 
κεφαλικήν μάζαν, 
νευρικόν σύστημα τοΰ 

Γρός τήν κοιλίαν μέρος,

ένώ τά τής κυκλοφορίας όργανα τουναντίον 
εύρίσκονται πρός τά νώτα. Συμβαίνει δηλαδή 
σχεδόν τουναντίον ή είς τά σπονδυλωτά. Τό 
πεπτικόν σύστημα τών έντόμων ιύρίσκεται με
ταξύ τού νευρικού και τού κυκλοφορικού. Τά 
δε τής αναπνοής όργανα άποτελούμευα ύπό 
τών τ ρ α χ ε ι ώ υ διακλαδιζομένων καί>’ όλου 
τό σώμα, συγκοινωνούσε μετά τοΰ εξωτερι
κού δί οπών κειμένων κατά μήκος τοΰ σώ
ματος καί καλό υμένων σ τ ι γ μ ά τ ω ν.

Εί*. '6. Νευρ·χόν σύτττ,μα μώ-Ισση;.

.1 ί σ θ η τ η ρ ι α όργανα Άφ ή. Ά- 
παν τό σώμα τοϋ εντόμου έχει τήν γενικήν 
αισθητικότητα, έδρα όμως κυρία τής αφής είναι 
αί τρίχες αί αμέσως συνδεόμευαι μετά τον 
νευρικού συστήματος, και κυρίως αί τρίχες 
τώυ κεραιών.

"Ο ρ α σ ι ς. II θαυμασία διάταξις τών ο
φθαλμών τού έντόμου επιτρέπει αύτώ νά βλέπι, 
πέριξ χωρίς υά ποιη τήν έλαχίστην κίνησιν. 
Μέχρι ποιου σημείου έξικνεΐται ή όρασις αύτοΰ: 
Ίά πειράματα άποδεικνύουσιν οτι αυτή είναι 
λίαν περιωρισμένη. άγνωστος όμως είναι ή έν- 
έργεια έτι τών άπλών οφθαλμών.

Τέι όργανα τής δράσεως τώυ έν τή σκοτία 
βιονντων έντόμων, κυρίως τών οίκούντων έν 
σπηλαίοις καί ών αί μορφαί είναι τόσω παρά
δοξοι, είναι ύποτυπώδη' παρίστανται ύπό α
πλών προεξοχών έν τώ κέντρω τών δποίωτ' 
έκτείνονται νευρικά νήματα. Ευ τούτοις δέν 
δύναται τις υά είπη ότι τά ζώα ταϋτα είναι 
αναίσθητα είς τήν έυέργειαυ τού φωτός, διότι 
μόλις έκτεθώσιν έν τώ φωτί, άμέσως σπεύ- 
δουσι ν' άπαλλαγώσιν αύτού. καί δείκνυνται 
κατεστευοχωρημένα.

[Έπεται συνέχει»]
3^. ίΆ,ΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
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ΝΟΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
07 — 69.

Τρία αίνιγιιιιτώδιι ποιημάτια
Α'.

Αλλο τι ούδέν υπάρχει φίλτερον, ήδύτερόν μου .. 
' >ΰδ' αυτός ό Πλάστης έχει μεΐζον ή τόν θησαυρόν μου... 
"1.1, τό πράγμα ϊνα εϊπω κατά τρόπον άμ' άλλοίον, 
Τοΰ Θεού έγώ τό βάθος είμαι χχί τό μεγαλείου... 
Είμ' ή ανεξάντλητος Του ύπερτάτη ίδιότης

Καί ενδόμυχος ούσίχ.
Κ’ εμοΰ ανευ τί σημαίνει όλη ή αίωνιότης,

"Ολη ή αθανασία ;
"Ο,τι ειν’ 'Εκείνος ειμχι... ο,ομά μου τ' όνομά Του. 
"Εργονμου χχί παν Του έργον. .ποίημά μου ποί ημά Του 
Είς μηδέν η χάος πάλιν έπιπτεν ή Κτίσις πάτα. 
"Αν νά τήν εγχατχλίπω ήδυνάμην άποπτάσα . . . 
Άλλ’έμοΰ παντού παρούσης χχί τό πϊν οημιουργείται, 
Ηαυμασίως χ' αιωνίως συντηρείται χχί ΧΓζεΐτχι.
"Ο.τι καθ αύτό συνέχει χαί ζωογονεί τήν Φύσιν 
Είμ' έγώ κυρίως. . . λέγε τοΰ αινίγματος τήν λύσιν!

<8-8>

Β'

Εις τήν θέλησιν μεγχλως επιδρώ- βουνά καί όρη 
Δύναμαι να εκτοπίσω, τ’ ουρανού αγία κόρη . . , 
Μάχαρ,όστις μέ κατέχει θησαυρόν είς τήν ψυχήν ! 
Ιεραν γεννώ δυάδα : σεβασμόν καί προσευχήν .... 

Τον στηρίζω, δέν φοβείται...νίκας θαυμαστά; ελπίζει, 
Κατ’ έχθρών καί έναντίων, ώς έγώ, ούδέν οπλίζει. . 
Οστις πζ.ήν δέν μ' έχει έρμα και έφόδιον τοΰ βίου, 

Ούτος ώ; εντός πελάγους κλυδωνίζεται άγριου 
Και απαύστως κινδυνεύει, ό θεός άν δέν τώ στείλη 
Αρωγήν, νά βυθισθή που είς αύτό ή έξοκείλη ..

<S-8>

Γ’
Μάγισσα, σειρήν γλυκεία εις τά τής χαρδίας βάθη 
ΙΙόσον τήν ανακουφίζω όταν υαίνωνται τά πάθη 1 
Όταν λύπη τήν μαστίζη χαί οδύνη φοβερά, 
Τής ζωής περώ.τά νέφη ώς άχτι; τις ιλαρά . . . 
Ως παρηγορος αστήρ τις ύποφώσχω χνατέλλων 
Είς αμηχανίας πλήοη εναγώνιο, ψυχήν .. . 
Αδελφήν φιλτάτην έχω την βαθείάν της >ΐ·χή>· . . . 

ΙΙαρελθόν, παρόν, δέν βλέπω...ατενίζω είς το μέλλον. . 
Κ ετι όταν τοΰ θανάτου τόν θνητόν καλή τό φάσμα 

Καί δεινώς τόν απειλή
Είς τό ους του ψιθυρίζω σιγανά Λί Γήσρς ! . . . άσμα 

Όπερ τόν κατχκηλεί...
Κ' έπί τής έσχατης κλίνη:

Κ' έν τή πανυστάτη ώρα τό'ν καταπληρώ γαλήνης! .

7(1.
Είμαι εύμορφόν τι άνθος καί συνάμα νεανίας 

Κάλλος τής μυθολογίας...
"Αν τήν πρώτην συλλαβήν μου
Άφαιρών, όξυτονίσης, φίλτχτε, τήν τελικήν μου, 

Τότε γίνομαι φυτόν
Εόκαμπτον, αγαπητόν,

Ου τ' άβρά κλωνιά δένδρα περιβχλλουσ’ ισχυρά 
Καί μεγάλα καί λαμπρά

Σύμβολου δέ θεωρούμαι τότε αρετής σπάνιάς 
Έν τώ κόσμω, τής φιΛίας.

' <8-8>
71.

Είμαι όπως είμαι τόπος,
"Αν τό χ μοϋ άφαιρέσης

Τρέχουσαν νά μέ συλλαβής πού ποτέ Οά είμπορέσης : 
"Οαως γίνομαι καί νόσος κατατρώγουσ' άπανθρώπως 

Τόν νοσούντα ύπ’ εμού...
ΓΙλήν τό χ είς ψ νά τρέψης σύ πρός τούτο ένθυμοΰ! 

«-8>
72.

"Α / βαδίζης. συμβαδίζω· σταματάς καί σταματώ' 
Κάμνω παν, παν ό,τι καμνεις,δίχως καν νά σ' έρωτώ .. 
Μή ζητήσης νά μ’ έγγίσης έπειδή θ' άπατηθής....

Αν νά μέ συλλαβής τρέχης, σού έκφεύγω παοευθύς . . 
"Αν καί είμαι καί δέν είμαι, πλήν, περίεργον! ποθείς 

Είς τήν δροσεράν καί θείαν 
Μάγον μου ανυπαρξίαν

Μετά θερμότατου πόθου κάποτε ν' άνχπχυθή: ! . . .
«-θ’
73.

Βάθος είμαι τού στομάχου, τυΰ μαστού, τοΰ οφθαλμού, 
ΙΙλήν καί προϊόν θαλάσσης, λίμνη: ή καί ποταμού - - 
Ώς τοιοϋτο δέ προόδους κάμνω πάντοτε λχυπράς 
Καί τοΰ γέλωτος έκρήξεις προκαλούσας ήχηράς .

74. 
Ποιυ.ήν νέος, τόσην χάριν έλαβον παρα Κυρίου, 
Ώστε νικητής έχθροΰ μου άνεδείχθην πελωρίου . . 
"Εψαλλον ώδάς ύψίστας, πλήρεις άκρου μεγαλείου. 
Καί έπράϋνον τά πάθη βασιλέως τρισαθλίου . 
Σώζονται είς τάς ώδάς μου προφητείαι μου μεγάλα: . . 
Τέλος, άναξ άνεδείχθην περίφημου έθνους πάλαι.

«-&
ι a.

“Ανευ ρώ άν μ' εκφώνησης 
Κ' έν ταύτώ μ' άνατονίσης, 
Είμαι ζώον δηκτικόν . . .

Μετ' αύτοΰ δέ, τοΰ προσώπου υ.σριον κοσμητικόν
Φ. Α. Οί.

<S-fr

Λύσις. καί αύτή αινιγματώδης, τοΰ Γ'

Έν τινι πυξιδι πάλαι, πλήρει ουράνιων δώρων,
Τόν κατώτατον χατείχον, τελε .ταίον μόνη χώρον.... 
Κ 'έκλιπόντων τέλος πάντων τών καλών της τών άφθό ων 
Έναπέμε·να κ>! πάλιν αγαθόν έγώ τό μό·ο. !...

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ Ζ· ΤΕΥΧΟΥΣ.
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