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Τ&ΠΙΣΚΟΤΙΣΘΕΙΣ τήν διάνοιαν δ Κόμμοδος 
ρζ έζ. τών περιγραφών τών κατ' αϊσθησιν ήδο- 
'τ' νών, έστρεψε τόν νοΰν καί τήν καρδίαν πρός 
πάν δ τι εύδαιμον τή γαστρί ζ.αί ό τι τερπνόν 
τή Αφροδίτη καί πρό; τήν Ρώμην, τόν τόπον 
τών απολαύσεων. Άλλ’είχεν έτι αίόημοσύτητ, 
τι\Ί σώτειραν ταύτην τών νεαρών ψυχών ώ; 
εΰλαβουμένην ζ.ατά τόν Ζήνωνα tor opffor iso
por, ήτις έχάλα μέν, συνέστελλε, τά;
ρόγας τών ορέξεων καί επιθυμιών τοϋ σφριγών
τας νέου· άλλ' αϊ επαναστάσεις τών δρμών αύ
τοϋ δσημέραι έγίνοντο άγριώτεραι. Ούτω πό
λεμος ήγέρθη τών πα^ώχ ζοϋ Κομμόδου προς 
vi/r αίδημοσύτητ, δστις έπολεμηθη έφ' ολό
κληρον τό θέρος τοϋ 180 ε’τους. Έν τώ 
ηθικής πολεμώ τούτω αϊδούμενος ετι τούς 
τρικούς φίλους και τούς έ 
ελεγεν, ώς είκός, περί τΓ ·--- !-■£ 
ύπεκρίνετο οτι έπεθΰυει νά ιδη τήν 
τήν 'Ρώμην, φοβούμενος δήθεν μή τι 
πατρίδων προκαταλάβη τήν βασιλείαν. Κρυ
πτών ούτω τους 
λογισμούς έφανέρου τους ανυπάρκτους περί τα
χέος κινδύνου έκ τών ευπατριδών φόβους άσυ- 
στόλως. Καί πάντες μέν οί περί τόν Κόμμοδον 
σεβαστοί καί συνετοί άνδρες, βλέποντες τήν ε
πιμονήν αύτοϋ όπως παρά πάσαν φιλικήν συμ
βουλήν μεταβή είς Ρώμην,συνεταράσσοντο τήν 
ψυχήν διανοούμενοι όσα έζ.είνω εμελλον νά συμ- 
βώσι κακά έν πόλει διεφθαρμένη οϊα ή 'Ρώμη 
καί έσκυθρώπαζον καί έκ παντός τρόπου έδεί- 
κνυον τήν αύτών δυσαρέστησιν άλλ’ ούδέν ή- 
δύναντο νά πράξωσι γινώσκοντες ότι καί δ στρα
τός ήθελεν 0 τι καί δ βασιλεύς: λύσιν δήλα δή 
τών τοϋ πολέμου πρός τους βαρβάρους δεινών, 
επάνοδον είς 'Ρώμην καί άπόλαυσιν τών έν 
αυτή ηδονών, τής τρυφής καί δωρεών άνθ' όσων 
έπί μακράν μαχόμενος μακράν τών οικείων εύ- 
ηργέτησε τήν πατρίδα. Μόνο; δ Πομπηϊανός 
άνήρ πρεσβύτατο; πάντων τών περί τόν Κόμ-
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μοδον σεβαστών άνδρών ώς έχων παρρησίαν 
παρ’ αύτώ άτε γαμβρός ών έπί τή αδελφή 
Λουκίλλη παρήνεσεν αύτόν παρρησιωδέστερον 
παντός άλλου είπών ότι πάντα μέν οσα έκεϊνος 
διενοεΐτο περί δήθεν καταλήψεως τής βασι
λείας ύπ’άλλου τινός, εί μή κατήρχετο είς 'Ρώ
μην, ήσαν δλως ασύστατα, διότι ούδαμόθεν 
ήδύνατο νά έπέλθη κίνδυνος, έφ' όσον οί άριστοι 
τής βασιλείας, αί άρχαί καί έξουσίαι καί οί 
νικηφόροι λεγεώνες ήσαν παρ' αύτώ, τά δέ 
βασιλικά ταμεία πλήρη χρημάτων, δ δέ λαός 
ήν φιλοβασίλειο; διά τε τό προ; τόν εύεργέτην 
Μάρκον σέβας καί διά τό αγαθόν τοϋ Κομμόδου 
ήθος,— ού ή ήρεμαία δίκην οφεω; έρποντος ύπό 
τήν χλόην καί ύπουλο; έπί τά χείρω μεταβολή 
ούπω έγένετο τοϊς πολλοί; γνωστή.—Τουναν
τίον δέ, έάν κατέλθη δ Κόμμοδος είς 'Ρώμην, 
πρώτον μέν οί βάρβαροι οί τότ’ έκπεπληγμένοι 
έκ τών νικών τοϋ Μάρκου μέλλουσι νάναθαρ- 
ρήσωσι καί νέα; εί; τό ρωμαϊκόν κράτος έπι- 
δρομά; νάναλάβωσι , διότι, καταλειφθέντος 
τοϋ πολέμου άτελοΰς, ή απραξία τοϋ Κομμόδου 
καί ή έπανοδο; είς 'Ρώμην θεωρηθησόμεναι ώ; 
φυγή καί δέος τοϊς μέν βαρβαροις εμελλον, ώ; 
είρηται, νά έμβάλωσι θράσος, τοϊ; δέ 'Ρωμαίοι; 
μϊσο; μέν κατ' αύτοϋ ώ; δειλού και απολέμου, 
φόβον δ' έκ τών βαρβάρων ώς επικινδύνων αύ- 
τοϊς έσομένων, έξ ών τό μέν έκείνφ άπρεπες, 
τό δέ τώ όωμαϊκώ κρατεί επισφαλές· είτα δέ 
οί δι' αρετήν καί δύναμιν τοϋ πατρός καί διά 
τά; πρός τούς βαρβάρους νίκα; καί διά τήν πρός 
τόν υιόν άγάπην τοϋ όωμαϊκοϋ λαού καταπτήσ- 
σοντες εχθροί τής βασιλείας, λαβόντες ώ; άφορ- 
μήν τόν μετά τήν επάνοδον έκ τών βαρβαρών 
κίνδυνον καί τό έκ τούτου κατά τοϋ Κομμόδου 
μίσος, αίφνης ταχείς έγερθήσονται καί έπιβου- 
λεύσουσι τή βασιλεία· προθυμότατοι δέ καί οί 
πολλοί άκολουθήσουσι τούτοις καί χορηγήσου- 
σι πάσαν βοήθειαν, διότι τό τε σέβας καί ή 
εύνοια τοϋ λαού πρό; πατέρα άξιον μεταβαλ-
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λονται εις καφαφρονησιν και δυσνοιαν πρός 
υιόν ανάξιον τόσω δη μάλλον, όσω ούτος χεί- 
ρων Εκείνου. Αλλ ό Κόμμοδος, εί καί κζτενόει 
ότι καί αί συμβουλαί τών φίλων καί οικείων 
νισαν ειλικρινείς καί ώφελιμώτκται αύτώ καί 
ότι ή διατριβή αυτού έν ΙΙαννονία ήν αναγκαιό
τατη, ούόέν όμως ήττον ένέμενε τή όλεθρία 
αυτού άποφάσει. Καί λόγφ μέν ύπεκρίνετο οτι 
ίήΟεν έσκόπει νά σκεφθή καθ' αυτόν' περί τού 
πρακτέου, πράγματι δ όμως διενοεΐτο τινι τρό- 
πω ναπαλλαγή τών συμβουλών τών έπιτοό- 
πων και τών οικείων, διότι ε'χων έτι αϊδηιιοσύ- 
κτ,χ ήδεΐτο έτι αύτού; καίτοι τά; νουθεσίας αύ
τών Ουδαμώς ηυλαβεϊτο. Οΰτω διακειμένου τήν 
ψυχήν του Κομμόδου, οί τής αύλή; κόλακες 
οΐκέται οί τήν ψυχολογικήν αύτού καταστασιν 
διαγνόντες ετι μάλλον ήδη ένέκειντο έπανζ- 
λαμβάνοντες αύθις αύτώ οία καί πρότερον ε’λε- 
γον παροτρύνοντες ϊνα οσον τάχος διαλύση τάς 
πρός τού; βαρβάρου; έχθρα; καί άναζεύξη εις 
Ρώμην, ής οί κάτοικοι άνέμενον τήν κάθοδον 
αΰτου μετά πόθου. Οί πονηροί οΐκέται ίσχν- 
aar ύπέρ τους αγαθούς οικείους καί ρί.ίους. Ό 
Κόμμοδος είπών χαιρειν ταΐς συμβουλαί; αύτών 
καί ύποθήκαις ήλθεν είς λόγους περί ειρήνης 
προς τούς βαρβάρους ’ ό νικητής τοϊς ήττη- 
μενοις παρέχει αύτοθελεί πάντα ώς νικηταϊς. 
Ούτως οί Μαρκομάννοι καί οί Κούαδοι καί οί 
Βουροι ού μόνον χρήματα καί τους αύτομολους 
καί τούς αιχμαλώτους ε'λαβον καί τά ύπό τών 
Ρωμαίων κατειλημμένα φρούρια αύτών άνε- 
*τήσαντο, άλλά καί τους ορούς τής ειρήνης ώς 
ηβούλοντο υπεβαλον ολίγα διδόντες αύτώ καί 
πολλά λαβόντες καίτοι ούτε τροφήν ούτε στοα- 
τόν πολύν, διά τό πλήθος τών έπί Μάρκου 
άπολλυμμένων καί διά τήν ύπ' εκείνου κάκω- 
σιν τής χώρας αύτών είχον. Εσπευσμένος ει
ρήνην ποίησα; πρός του; βάρβαρους δ Κόμμο- 
όος έσπευσμένω; παρεσκευάζετο νά κατέλθη είς 
Ρώμην έφελκόμενος ώς ύπ' ισχυρότατης τινός 
ίυνάμεως, ύπό τών ορέξεων δήλα δή καί έπι- 
Ουμιών, ών εικόνας καθ' έκαστην μάλλον εύ- 
χρουστιρας προ τών όμματων τής όσημέραι 
τυφλουμένης ψυχής αύτοΰ προέβαλλον οί αύλι- 
κοί οΐκέται. Εντεύθεν δ Κόμμοδος ήν αιχμά
λωτος τών οικετών καί φανερώς μέν ψυχρός, 
κρυφίως όέ τά μάλιστα καταφρόνησής, προς 
τους τά βέλτιστα αύτώ συμβουλεύοντα, καί 
παραινούντας.

δεύτερον αρα γνώρισμα τοΰ διαερθειρομέυου 
νέου είτε ένθεν μέν προσκό.Μησις και οίκειό- 
της πρός τας κακάς όμι.Ιίας και πράξεις τών 
ςραύ.Ιων ενθεν δέ καταφρόνησες καί ά.ί.Ιοτριό- 
της πρός τας χρηστάς τών χρηστών αν
θρώπων.

Καταφρονήσας τών συμβουλών τών φίλων

και οικείων ο Κόμμοδος διήγγειλε μέν τώ έν 
ΙΙαννονία στρατοπέδω τήν κάθοδον είς Ρώμην, 
άμα γενομένη; ειρήνης μετά τών βαρβάρων, 
αγγέλους δ’ ε’πεμψε περί τούτου είς τάςκυ- 
ριωτερας πόλεις. 'Επί τή διαγγελία έχάρησαν 
χαράν μεγάλην πάντες μέν οί Ρωμαίοι, μάλι
στα δέ δ στρατός, δστις, ώς εϊρηται, ήβούλετο 
ναπαλλαγή τών τού πολέμου δεινών, καί δ 
τής Ρώμη; δήμος, ό'στι; τιμών καί φιλών τόν 
πατέρα ένόμιζεν ότι έν τώ υίώ πατρώζοντι, ώς 
έπυνθανετο παρά τών αύλικών, ε’βλεπεν εκείνον 
άναγεννώμενον καί χρηστάς ε’λπίδας ε’τρεφεν ότι 
καθαπερ επί του πατρός ούτω καί έπί τού υιού 
ή Ρωμαϊκή αυτοκρατορία έμελλε νά λαμπρυνθή. 
Ούίέ ύπήρχεν άνθρωπος έν τώ κράτει άλλοϊα 
φρονών, διότι οί μέν περί τόν Κόμμοίον χρη
στοί άνδρες οί καθαπερ δ πατήρ Μάρκος Φο
βούμενοι περί τής χρηστότητος αύτού καί 
πρόσφατόν παρακοής αύτού παράδειγμα έχον- 
τες έσιωπων, οί δε κόλακες ικύλικοί καί τάς· 
εμφζνιζομένας τού νεαρού αύτοκράτορος κακίας 
τάς μεν έκάλυπτον, τά; δέ καί ώ; άρετάς έμε- 
γάλυνον. Οΰτω συνήθως πάντες οί αύλικοί πάν
των των χρόνων ποιούσε, τήν μέν εύήθειαν 
φερ ειπεϊν, τών ύφ’ ούς διατελούσιν ηγεμόνων 
παριστώσιν ώς ε’μβρίθειαν , τήν δέ άκολασίαν 
και το μετά κοινών συμ,φθείρεσθαι ώς ηγεμο
νικήν συγκαταβασιν, τήν δέ ψευδολογίαν' ώ; 
εύφυίαν, τήν δέ άπραξίαν ώς προμελέτησιν τών 
πρακτέων. τήν δέ αρπαγήν καί φιλαργυρίαν ώς 
αύστηράν οικονομίαν, τήν δέ ολιγωρίαν τής ευ
νομίας καί τών κοινών ώς λελογισμένην άπο- 
χήν τού κατεπεμβαίνειν τή διοικήσει, τήν δέ 
τού σκοπού αποτυχίαν ένεκα ανικανότητας ώς 
έργον ατυχίας η καί ισχυρότερα; βίας, τήν δ' 
εκ τύχη; Επιτυχίαν ώ; αποτέλεσμα μόχθων τής 
ηγεμονικής πρόνοιας, άποκρύπτοντες οΰτω πάν
τοτε τώ λαώ τήν αλήθειαν. Άλλως τε δέ 
έπί των χρόνων τή; ρωμαϊκή; αυτοκρατορίας, 
θτε πολλαί βδελυραί κακίαι 'θεωρούντο ώ; 
άρεταί, αί μέχρι τού χρόνου τής καθόδου έκ- 
δηλωθεισαι νεανικαί κμαρτίαι τού Κομμόδου, 
οιον ή φι.έηδονία, ή υποκρισία καί ή τών γρσ- 
στών περιφρόνησις, οόδαμως ή έλαχιστον έ- 
λαμβανοντο πρό οφθαλμών.

, Διά ταύτα παντε; μετά πόθου άναμένοντες 
την κάθοδον τού Κομμοδου ομοθύμως πζντα- 
χου παρασκεύαζον αυτώ θριαμβευτικά; ύπο- 
όοχας, οιων θά ήζιούτο δ νικητής τών Μαρκο- 
μάννων καί τών Κουαδων καί τών άλλων 
βαρβάρων Μάρκος, μεθ' ών αισχράν ειρήνην 
έποίησεν δ Κόμμοδος. II οδοιπορία τού Κομ
μόδου ποιούμενου αύτήν μετά νεανικής σπου
δής, όπως οσον τάχος απόλαυση τών έν Ρώαη 
ηδονών, ην άδιάπαυστος εορτή καί πανήγυ- 
ρις τών τε δρώντων αύτόν καί άκουόντων λαών.

Άλλά πάντων τών Ρωμαίων λαμπροτέραν, 
θαυμκσιωτέραν ύποδοχήν παρασκεύασαν αύτώ 
δ τής Ρώμη; δήμος, δστις μάλλον διεφθαρ
μένος ήν καί μάλλον ταΐς ύποδοχαϊς τών ηγε
μόνων ένησμένιζεν διό άμα γνωστής γε- 
νοαενης τής καθόδου τού Κομμοδου και τά 
πλήθη έν άληθεϊ τή; ψυχής διαθέσει έπόθουν 
νά ίδωσιν αύτόν άναμιμνησκόμενοι πρώτον μέν 
ότι κατήγετο έκ τριγονίας έκ λαμπρότατου 
βασιλικού καί εύπατριδών γένους πρός πατρο; 
μέν άναγομένου είς έπισημοτατους τής συγκλή
του βουλής, πρός δέ μητρός είς προπάππον τον 
αύτοκοάτορα Τραϊανόν, έφ’ ώ ώφειλετο αυτώ 
σεβασμός · δεύτερον Si ότι δ πατήρ αύτού 
Μάρκο; έλάμπρυνε διά τε τών αρετών καί νι
κών τό Ρωμαϊκόν κράτος, εφ' ω έκρίνετο δι
καιότατα άξιος μεγίστης χάριτο; καί άϊδίου 
εύγνωμοσύνης- τρίτον Si ότι ή περιαδομένη 
άγαθότης, εύγένεια και έξοχωτατη καλλονή 
τού Κομμόδου καθίστων αύτόν τριφίλητον πάοί 
τε τοΐ: Ρωμαίοι; καί πάσαι; ίδίβρ ταΐς τότε 
ώ; τά πολλά πολυφίλτροι; Ρωμαίσιν. ’Εντεύ
θεν, ώ; έγένετο ό Κόμμοδος πλησίον τή; Ρώ
μης, πάντες : εύπατρίδαι, σύγκλητος βουλή, 
άρχαί τε καί έξουσίαι, πλούσιοί τε καί πένητες 
καί σύυ-πας ό σύγκλυς τής Ρώμης όχλο; πάν
δημε! καταλιπόντες τά; εαυτών εργασία; πορρω 
τής πόλεως ε’δραμον έκαστο; φιλοτιμούμενοι 
νά προτεοήσωσιν έν άμίλλη ο'ί τ εποχούμενοι 
ο'ί τε ίππεύοντες και οί πεζή, βαίνοντε; εις 
προνπάντησιν αύτού έορτασιμα φοροϋντες και 
φέροντε; οί μέν δάφνας, οί δέ στέφανους, οί δε 
άνθη, οί δέ καλαθίσκους ώριμων καρπών καί 
άλλοι άλλα. 

Καί, έν κεφαλαίω ειπεϊν, έπειδη δ πλείστου; 
οσους βάρβαρους λαού; ύποταξας Μάρκο; καί 
πλεϊςα όσα φρούρια έλών ηγούμενο; αύτού εκεί
νου τού στρατού,ού τότε ήγεΐτο ο υπό τή; Ρώ
μης θριαμβευόμενος Κόμμοδος, ούδένα θρίαμβον, 
ώς έ'δει,έτέλεσε,προαποθανων,ώ;ειρηται, πάν
τως καί πρό; τιμήν τού άειμνής-ωυ βασιλέως και 
ποό; πεοιποίησιν τού νικηφόρου αύτού στρατού 
καί πρό; την έκ του Κομμ.όδου εύνοιαν καί χ α
ράν θριαμβευτική τις είσοδος αυτού εις την 
'Ρώμην έγένετο τοιαδε τις,οίον δ Αππιανό; περι
γράφει τόν θρίαμβον Σκιπίωνος τού Αφρικανού’ 
έπορεύοντο δήλα δη ω; έφεζή; και τότε πάντες 
έστεφανωμ.ένοι γερουσιασταί, άρχοντες, σαλπιγ- 
κταί, στρατιώται, άλλοι φέροντε; όπλα, στέμ
ματα, σημαίας, πύργου; μιμήματα άλωθεισών 
πόλεων, γραφάς καί σχήματα τών γεγονότων, 
χρυσόν, άργυρον άσήμαντόν τε και 
σμ-ένον, στεφάνου; τών πόλεων, 
χων ή 
τής πολεμικής αρετής ένεκα καί εί 
τροπον άλλο. Ειτζ έπηκολούθουν β

σεσημα- 
τών συρμά

των φίλω ' τών άναδούντων τόν βασιλέα 
- · ~ “ τι τοιουτό-

βούς λευκοί,

ελέφαντες, αιχμάλωτοι. Του δε βασιλέως προη
γούντο ραβδούχοι φοινικούς ένδεδυκότες χει- 
τώνας καί χοροί κιθαριστών καί τιτυριστών 
πεοιεζωσμένοι τε καί χρυσώ στεφάνω εστεμμένοι 
άδοντες καί όρχούμενοι, ών είς ποδήρη πορφυ- 
οαν περιβεβλημένο; καί ψελλια χρυσά καί στρε
πτούς ποικίλως μετεσχηματίζετο πρό; γέλωτα 
τών νικητών καί χλεύην τών ήττημένων πο
λεμίων. Έπειτα δέ έφ’ άρματος πολλοϊς ζωγρα- 
φήμασι πεποικιλμένου έφέρετο έν μεσω παίύων 
καί παρθένων, εκατέρωθεν έπί τών παρηόρων 
φερομένων συγγενών καί οικείων, αύτό; δ βασι
λεύ; έστεμμένος μέν άπό χρυσού καί πολυτίμων 
λίθων, φορών δέ πορφύραν παντοίων αύτή, ένυ- 
φζ.σμένων κατά τόν πάτριον τροπον άστερων, 
φέρων δέ σκήπτρον έξέλέφαντος, έφ'ού έκάθητο 
άετό;, καί τό παρά τοΐ; Ρωμαίοι; σύμβολον 
τής νίκης, τήν δάφνην παρείποντο δ αύτω οί 
κατά τόν πόλεμον γραμματείς, ύπηρέται, ύπα- 
σπισταί, ή στρατιά κατ’ ίλα; καί τάζει; 'στε
φανωμένη καί δαφνηφορούσα, οί άριστεϊ; ε”χον- 
τε; άνά χεϊρα; τάριστεϊα καί πας άλλος άκο - 
λουθος. Ότε λοιπόν έν τοιαύτη τινι πομπή 
πολυπόθητος Κόμμοδος ώς νικητής οίονεί των 
Μαρκομάννων, Κουάδων καί Βούρων καί των 
άλλων βαρβάρων ένεφανίσθη ηγούμενος αύτού 
εκείνου τού νικηφόρου στρατού τού πατρός 
Μάρκου ώραιότατος κάλλει υπέρ πάντας τού; 
Ρωμαίου;,τότε τό πάν,ώς εϊκός, έκινεΐτο έκ του 
κεότου τών αρμάτων, έκ τού ήχου τών σαλ
πίγγων, έκ τής συνωδίας τών χορών, έκ τών 
πολυστόμων εύφημιών καί έκ τών έκπληκτικων 
θορύβων τών συνωθουμένων πληθών,οϊτινε; παν- 
τε; άρρενές τε καί θήλειαι γυναίκες τε καί κο- 
ραι ε'χασκόν μέν έκκεκωφωμένοι προς το περι- 
βόητον μάλιστα τού Κομμοδου κάλλος, επευ- 
φήμουν δ' εΰφημίαι; παντοδαπαϊς, ερριπτον δ' 
αύτώ στέφανους και ήνθοβόλουν. εκλαιον δ έκ 
χαράς έπί τή εύδαιμονία αύτού τε καί αύτών 
έλπιζοντε; τά βέλτιστα.Μόνοι δέ μεταξύ κατοί
κων πόλεως διεφθαρμένης έκβεβακχευμένων 
έ’οωτι τοΰ Κομμοδου σκυθρωποί,ώ; δηλον,όιετέ- 
λουν οί πατοώοι τού Κομ.μόδου φίλοι,οί οικείοι, 
οί έπϊτροποι, οί διδάσκαλοι και πρό πάντων δ 
γαμβρό; Ιίομπηϊανός δ μάτην ύποθήκα; αύτώ 
ύποβαλών καί συνετά νουθέτησα;.ο'ϊτινε; έγίνω- 
σκον μέν τήν έπί τα χείρω τροπήν αύτού όντος ε’τι 
έν τοϊς στρα.τοπέδο'ι; τή; ΙΙαννονία;, ήγνόουν 
όμως τους αίτιους της μεταβολής: τούς κο.Ια- 
κας δη.έα δή αύ.Ιικούς οΐκέται;

Τοιουτότροπον κατάγων ό Κομμοάο; ώς άλ
λος Σκιπίων ’Αφρικανός θρίαμβον είσήλασεν εις 
'Ρώμην, άνήλθεν, ώ; πάντες οί νικηταί, εις το 
τού Διός τέμενος καί εί; τού; άλλους ναούς, 
ώμολόγησε χαριτα; τή τε συγκλήτω βουλή 
καί τοΐ; έν 'Ριόμή καταλειφθεΐσιν, αύτού τε και
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τ&ϋ πατρός άπόντων έν ξένη, στρατιώτες διχ 
την φυλαχθεΐσαν πίστιν καί τέλος άνεχώρησεν 
£'-ί την βασιλείαν αυλήν,είς τάνάκτορα τών ε'ν- 
δόζων προπατόρων καί πατέρων, τοΰ προπάππου 
Τραϊανού,τοΰ παππού Άντωνίνου τού Πίου καί 
τού πατρος Μάρκου Αυρηλίου. Έν αυτοί; επί 
πολλάς ημέρας έδεξιούτο δ Κόμμοδο; πάντα; 
τους έν τέλει κατά τά είθισμένα, έ. ω ή 'Ρώμη 
πάσα έν ηδονή ήγεν έορτάς καί πανηγύρεις ά- 
ναπλάττουσα έαυτή καινήν ρ,αχαρίαν έπΐ τή 
ευέλπιδι αυτού καθόδω, ήτις όμως, δτε υ.ετ’ ο
λίγον τά έν τή ψυχή αύτού κεκρυμμένκ πάθη 

Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ
Κατά τό Γερμανικόν]

Γοσοϋτον ητον εις άνήρ φιλάργυρος 
Ωστε ετι τό ΠορΟμεϊον , ένα οβολόν, 

Θανών νά δώσ' ήρνήθη είς τόν Χάρωυα 
Κ έρρίφ>η είς τήν Στύγα πρό αύτού Θρασύς, 
Και οιεπεραιώθ είς Αδου κολυμβών. 
Μα,ών ό Πλούτων τσΰτο άνεφώνησε·
« Ιόν άνδρα τούτον λάβετε θεράποντες 
Καί άνευ οίκτου καταμαστιγώσατε. 
Άλλ’ όχι, όχι.» Πάραυτα ύπέλαβε, 
«Σύ άριστε κριτά μου, Μίνω, λέγε συ
Επινσών δικαίαν τιμωρίαν του. 

Μοναδική εϊν’ ή φι/.αργυρία του, 
Μοναδική τώ πρέπει άρα καί ποινή.» 
Καί εκείνος είπε: «Τον καταδικάζομεν 
Να έπανέλθη πάλιν άνω είς τήν γην 
Κ έκεϊ νά βλέπη πως οί κληρονόμοι του 
Τά πλούτη όσα είς σωρούς ουνήΘροισεν, 
'Ολίγα κα-' ολίγα καί αγωνιών 
1 ρυφώντες σπαταλώσι νϋν κακή κακώς 1»

καταφωρα έγένοντο, κενή έξηλέγχθη καθάπερ 
τά έν όνείροι; χρυσών έλπίδων απατηλά ινδάλ
ματα τά καθ' υπαρ ώς σκιά άφανιζόμενα.

Τρίτον άρα γνώρισμα τοΰ διεφθαρμένοι) 
π.Ιέον νέου είνε τό έπιζητεϊν χαί έχόέχεαθαι 
τιμάς, άιιοιβάς χαι θριάμβους έπΐ πατραγα
θία έν ώ χρόνω ούτος εΰεπιφόρως έχει πρός 
κακίας άτιμαζούσας πατέρα τε χαί μητέρα 
χαί τό γένος αύτού.

(’Λκολ-,υθεϊ).

Γεώργιος: Π. ,Κρεμος

Φίλιπποι: Λ· Οικονομιδιιχ

«|»£λοο μ,αθηταέ.

Τό πλεΐστον τού μαθητικού υμών βίου 
κα'ι δή πολύτιμου τρυφερός ηλικίας χρόνοι- 
κατατρίβετε έυ τή σπουδή και μελέτη τώυ 
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Πρός τίνα 
άρά γε σκοπόν καί διά τίνα λόγον ; μή έπι- 
διώκεται ή σπουδή αύτών διότι πρόγονοι ημών 
συνέγραψαν τά έργα ταϋτα, έξ εθνικής του- 
τέστι φιλοτιμίας ; μή σκοπούμεν διά τής με
λέτης και σπουδής τούτων άπόκτησιν ποι
κιλίας γνώσεων, μόνον ώς γνώσεων άνευ 
ώφελείας τινός ’, βεβαίως άν ούτος είτε ό σκο
πός,άν εκείνη ήτο ή αίτια, έπρεπε ι·ά διαγραφή 
άπό τών προγραμμάτων τώυ τι/? Ελλάδος 
παιδεντηρίων ή αναγραφή τώυ αρχαίων κλα
δικών Ελλήνων συγγραφέων. Οί σημεριυοί 
χρόνοι δεν άποβλέπουβιν είς εύκλεια? απλώς 
προγονικός ουδέ σκοποϋσι τήνκτήβιν γνώσεων 
αχρήστων ΰλως τώ παιδενομένω, τουναντίον 
επιβάλλεται παντ'ί σπουδάξοντι ή ύποχρέωσι? 
νά δειχθή κρείττων τών προγόνων καί νά 
επίδειξη τήν εαυτού άνάπιύξιν διά γνώσεων 
όσω αρίστων τόσω χρησιμωτάτωυ.

"Ενεκα λοιπόν τών δύο τούτων λόγων και 
ημείς παιδευόμεθα πολλά έτη ευ τή σπουδή 
τής αρχαίας ’Ελληνικής γλώσσης και πάντα 
τά πεπολιτισμένα έθνη, τά πρωταγωυιστούντα 
έν τή σταδιοδρομία τής διανοητικής άναπτυ- 
ξεως καί προόδου, λαμβάνουΰιυ ώς κυριώτε- 
ρον παράγοντα τής άναπτύξεως καί τελειωσεως 
τώυ νέων τήν διδασκαλίαν τής αρχαίας Ελλη
νικής γλώσσης. Και άν τοιαϋτα δοξάζωσι καί 
άκολουθώσι ξένοι δλω? τής Ελληνικής, γλώσ
σης, τί όφείλομεν ημείς νά πράξωμεν, οι όποιοι 
τό παρόν και μέλλον ημών στηρίζομε ΐ’έπί μο
νού τοΰ παρελ&όυτο?; άν εκείνοι με&’όλη? τής 
ένδελεχοΰς μελέτης καί τού μεγίστου ζήλου αυ
τών φέρωσιι· έγκόλπιον έυ τώ βίω τού? τής αρ
χαίας "Ελλάδος συγγραφείς, έν οί? εύρίσκουσι 
πάσαν τελειότητα, άν εκείνοι πράττωσι τούτο, 
έυω τόσον προύχώρησαυ έν τή αναπτύξει και 
διανοητική· μορφώσει, τι όφείλομεν νίι πρά
ξωμεν ημείς οί τοσούτου υστερούντες έν τε τη 
διανοητική μορφώσει καθ όλου και ειδικωτε- 
ροι- έν τή αναπτύξει τών τεχνών καί επιστη
μών ; "Ημείς όφείλομεν καί νουν καί καρδίαν 
και πάσαν ήμετέραν εργασίαν νά στρέψωμεν 

πρός τά έργα τώυ προγόνων ήμών καί ταύτα 
νά μελετώμεν ενδελεχώς ούχί καθ' ύποχρέω- 
σιν και ανάγκην εξωτερικήν, άλλ' ίνα προ παν 
τό? μορφώσωμεν ημάς αύτούς διά τής μελέτης 
εκείνων.

Καί μεγίστηυ έχουιϊιν οι αρχαίοι Έλληνες 
συγγραφείς μορφωτικήν δύναμιν, τήν όποιαν 
μόνου οί άμυοούπτε? τήν άρχαίαυ ’Ελληνικήν 
γλώσσαν δέν δύναιται νά διακρίυωσι και 
ΰποστηρίξωσιν οτι δί τούτο εινε άληθε? και 
ανώτεροι’ πάσης «ίυξητήσεω? μαρτυρεί σόμπαν 
τό παρελθόν, κυροί δΐ τό παρόν έν τούτοι? 
πρό? άρσιι· καί της έλαχίοτη? αμφιβολίας ιιπό 
τώυ φίλων νέων, οϋ? δύναται νεανική οκνηρία 
και περί άλλα τροπή νά άποτρέιί’η άπο τής 
μετ' επιστασίας μελέτης τών προγόνων ήμών, 
θέλομεν προσπαθήση διά παραδειγμάτων πολ
λών και ποικίλων ειλημμένων έξ αύτών τώυ 
συγγραφέων, νά δείξωμεν τήν μεγάλην μορφω
τικήν δύναμιν τώυ έρρ’ωυ εκείνων, ίνα οΰτω 
προτρέψωμευ πά.ντας επί τήν έπισταμενηυ με
λέτην εκείνων.

Γνωρίζετε πάντες τήν ’Αττικήν μέλισσαν, 
τόν Ξενοφώντα, πόσον τερπνός εινε καί έυ τή 
λέξει καί έυ τή φράσει καί έν τή έι νοια, αλλά 
πλήν τούτων τών ιίγαθών δά εΰρητε πανταχού 
έν τοίς έργοις αύτού έγκατεσπαρμένους μορ
φωτικούς μαργαρίτας άπειρου?’ τούτων πα- 
ρουσιάζομενπρός υμάς, φίλοι μαθηταί, ένα σή
μερον σχετιζόμενον πρός τά πρώτα καί νψιστα 
παντός καθήκοντα

’Εν τώ β’ κεφαλαία τοΰ β τώυ Απο - 
μ ν η μ ονευ μ ά των βιβλίου διά βραχέων 
μεν αλλά λίαν ισχυρών επιχειρημάτων διδά
σκεται ό νέος τό πρός τούς γονείς καί δ ή προ? 
τήι· μητέρα καθήκον. Εκεί παιδιού τι κακό
τροπου, όποιου εύχόμεθα νά μή είνε ουδέ!? 
τώυ αναγνωστών ήμών, προσεφέρετο κακώς 
πρό? τήν εαυτού μητέρα καί πολλαχώς έπι 
κραινε ταύτην, διότι κατά τήυ κρίσιν τούτου 
πολλά κακά έλεγε τον παίδα, η κακολογια δ 
αϋτη ούδ'εν άλλο ήτο ή επίπληξι? διά πράξεις 
κακάς ή παραβάσεις καθήκοντος ύπό τοΰ παι- 
δό?. ό όποιος ούδένα ήθελε δεσμόν τώυ όρέ- 
ξεών του και διά τούτο ώργίζετο κατά τής 
εαυτού μητρός, προσπαθούσης νά διακωλύση



Περιοδικόν τών Μαθητών38
τούτοι' άπό τών κακών. Έκ τούτων άφορμώ- 
μευο? ύ με'μα^ έκεΐνο? τίίν άνθρωπότητο? δι
δάσκαλο?, δ Σωκράτη?, όμιλεϊ διά μακρών 
πρό? τόν νεανίσκον εκείνον, ϊνα τώ δείξη 
οποία είνε ή μήτηρ, ήν τόσω ι'ικρίτω? έκεΐνο? 
έπίκραινε. Κατά πρώτον έξετάζων ανευρίσκει 
οτι μέγιστοι· πάντων έγκλημα εϊνε ή άχα- 
ρ ι σ τ ία ήτοι ή διά κακών άπόδυσις του προ- 
ξενηθέντο? «}'«9ού , διότι ό αχάριστο? δια- 
πράττει έν γΐ'ώσει τ,δ κακόν ώ? κακόν καί 
δια τούτο είνε δικαίως τό βδελυρώτατον τών 
όντων και άξιο? πάσης άποστροφ Γ,ς· εϊνε δε 
ή άχαριστία αδικία μεγίστη ού μόνου πρός 
τούς φίλου? άλλά καί πρό? τού? εχθρού?, διότι 
δ άνθρωπο? οφείλει ευεργετούμενο? ν' άντα- 
ποδίδη την ευεργεσίαν άποτίνωυ ώ? οφειλέ
τη? ειλικρινή? ιερόν χρέος, άλλως άχαριστών 
δείκνυται άδικος, ή δ’ αδικία ού μονοί' 
κατά τά? δοξασία? τών ήμετέρων προγόνων 
άλλά και κατά τά παραγγέλματα της ιε
ρά? ημών θρησκεία? ούκ εΰλογεΐται εί? τόν 
αιώνα.

Πρώτον έκ τούτον διδασκόμεθα, φίλοι- μα
θηταί, νά εί'μεθα εύγνώμονε? πρό? τού? εύ- 
εργετήσαντα? ήμ&ς καθ’ οίοι δήποτε τρόποι·, 
μάλιστα δε πρό? τούς γονείς και έξαιρέτω? 
πρό? τήν μητέρα, ήτις παοέσχει· ε'κάστω ο,τι 
άγαθόν έν τώ βίω' ή μ ήτηρ τό πάν διαπρατ- 
τει χάριυ τού ι'αυτή? παιδός καί τήν εαυτή? 
ζωήν διακινδυνεύει χάριν αύτού' τίς ταί-της 
μεγαλειτέρα θυσία και τίς μεγαλειτέρα ευερ
γεσία τής παροχής τής ζωής ; γαλουχεί διά 
τού έαυτής αίματος τόυ άγνουνντα όλω? τόν 
ευερμετην παίδα, υπομένει τά πάντα χάριν 
αύτού, δανείζει χωρίς νά περιμένη νά Λά/ϊη 
τι ' ευ μόνον περιμένει ή μήτηρ και τούτο 
απαιτεί, πώς νά ίδη τό ε'αυτής τέκνου μέγα 
κατά τε τό σώμα και τόν νούν. ϊνα εύημερήση 
έν τώ /ϊίω ή ζωή εϊνε βεβαίως εν τών μεγί
στων αγαθών τού άνθρώπου, άν μή τό μέ
γιστοι', τίς δε παρέσχεν ταύτην ; ή μήτηρ ' 
τί? άγαπα τόσον όσον ή μήτηρ ; παρατηρήσατε 

τούτο και είς αυτά τά άλογα ζώα, ϊνα ιδητε 
τί εϊνε ή μητρική στοργή.

ζ/ιά τούτο καί άνά στόμα πάντοτε έν δυσ
τυχία καί στεναγμώ φέρομεν τήν μητέρα, διότι 
έκ πείρα? γιγνώσκομεν δτι εκείνη έν τώ κο
σμώ αγαπά ήμας υπέρτεροι· πάντων και συγ- 
κινεϊται χάριν ήμών και καταβάλλει πάν 
μέσον προ? απαλλαγήν ημών άπό τών δει
νών ' ιερόν 'όνομα τό τής μητρό? και θείου 
παλλάδιου παντός εύ ήγμένου καί αγαθού 
τήν καρδίαν μόνου πεπωρωμένοι τόυ νούν 
και άπεσκληρυμέΐ'οι τήν καρδίαν δύνανται νά 
άγνοώσι τί είνε μήτηρ.

Έκ τούτου διδασκόμεθα δεύτερου οτι πρός 
τήν μητέρα όφείλομεν αείποτε νά εί'μεθα εύ
γνώμονε? και εύπειθείς . είδότες δτι αί τής 
μητρό? έπιπλήξει? είνε οί ώφελιμώτεροι σύμ
βουλοι καί αί γλυκύτερα/ παραινέσεις. '() πρό? 
τήν μητέρα άχαριστών είνε πολίτη? κακό? και 
φίλος άχρηστο? ’ ό καθ όλου αχάριστο? και 
ιδία πρό? τήν μητέρα είνε δ κάκιστος τώυ 
ανθρώπων.

Εντεύθεν παραιυούμεν πατρίκιος υμάς , 
φίλοι μαθηταί. ι·ά εισθε πρό? πάντα? μεν 
τούς εύποιήσαΐ'τας υμάς εύγνώμονες, ίδια δε 
πρός τήν μεγίστην εύεργέτιδα τήν φυσι
κήν μητέρα πείθεσθε τϋ φυσική μητρί, 
έστε τέκνα προσφιλή έι· τή αγαθή πρά- 
ξει πβός τήν καθολικήν μητέρα, τήν πα
τρίδα, μ ή απέχετε τής μελέτη? τών έργων 
τών προγόνων ήμών, διότι πολλά έκείθεν θά 
άντλήσετε διδάγματα χρήσιμα έν τώ βίω. άλ
λω? είσθε αχάριστοι καί κατ' άκολουθίαν άδι
κοι , δπερ τό μέγιστοι τών κακών . Φεύ
γετε δε τά ξένα και επιβλαβή διδάγματα, 
δλως άλλότρια τού ήθους καί τής θεσεως 
υμών.

Πρώτου τούτον ήντλήσαμεν μαργαρίτην 
μορφώσεω? τών νέων. έάν άρέση ύμΐν τούτο 
θέλομεν συνέχιση τό έργον.

’Ερρωσθε

0 ΔΕΚΑΙΙΕΝΤΑΕΊΊΙΣ ΠΑ01ΑΡΧ0Σ
Συνέχεια ' ίδε αρΛ. 2 ]

— Τότε θά είνε κήτος χαλκοϋν, διότι βλέπω 
νά λάμ,πη είς τά; άκτϊνας τοϋ ήλιου, άπήντη
σεν δ πλοίαρχοί Ίλ, γελών.

—Καί ομω;,Κύρ-Βενέδικτε, θά παραδεχθήτε 
ότι είνε νεκρόν τό κήτος τοϋτο, προσέθηκεν ή 
κυρία Βελντόν, διότι είνε πρόδηλόν, ότι δέν 
κινείται καθόλου.

—“Ας ίδωμεν , άπήντησεν ό έντομολόγος, 
οστις ε"διδεν ολα τά θηλαστικά τών αρκτικών 
ή άνταρκτικών θαλασσών δι' ε’ντομον δυσ- 
εύρετον.

—Όδήγει, Μπόλτον, όδήγει, έφώναςε πά
λιν δ πλοίαρχο; Ίλ. Μή έγγιζε τό ναυάγιον, 
δίελθε είς μήκος διακοσίων μέτρων άπ' αύτοϋ ! 
Έάν ήμεϊ; δέν έπιφέρωμεν βλάβην είς τό σκάφος 
τοϋτο, δύναται νά μα; προξενήση έκεΐνο ζημίαν, 
καί δέν επιθυμώ νά συγκρουσθώσιν αί πλευ
ρά! τοϋ Πιλγκρϊν. Στρέψον ολίγον, Μπόλτον, 
στρέψον 1

—Ή πρώρα τοϋ ΙΙιλγκρίν, ήτις διηυθύνετο 
πρός τό ναυάγιον ήλλαςε διεύθυνσιν, έστράφη 
διά μικρά; τοϋ πηδαλίου κινήσεως, Ί1 ημιολία 
ήτο είς άπόστασιν ενός μιλίου άπό τοϋ άνεστραμ.- 
μένου σκάφους. Οί ναϋται τό παρετήρουν άπλή 
στως. Ίσως περιέχει, ελεγον, φορτίον πολύτι
μον, τό όποιον ήδύναντο νά μεταφέρωσιν είς τό 
Πιλγκρϊν. Είνε γνωστόν δτι έν ταϊς ναυαγοσω- 
στικαϊς περιστασεσι τό τρίτον άνήκει εί; τού; 
σωτήρας. Καί έν τοιαύτγ, περιπτώσει,έάν τό φορ
τίον δέν έβλαβη, τό πλήρωμα θά εκαμνε καλοί’ 
ψάρευμα, καί θά ήτο παρήγορον τοϋτο διά τήν 
άποτυχίαν των έν τή αλιεία τών φαλαινών.

Μετά έν τέταρτον τής ώρας τό ναυάγιον εύρί- 
σκετο είς άπόστασιν όλιγωτέραν ήμίσεος μιλίου.

Τοϋτο ήτο αληθώς πλοϊον, τοϋ όποιου έφαί- 
νοντο τά πλάγια. Άνεστραμμένον μέχρι τών 
τοιχωμάτων ήτο τόσω κεκλιμένον, ώστε ούδεί·, 
ήδύνατο νά ϊσταται έπί τοϋ καταστρώματος. 
Ιστοί δέν ύπήρχον, έκ δέ τών ξύλινων κλιμάκων 
τών ιστών ύπήρχον μικρά τινα σχοινιά καί αί 
σιδηραΐ άλύσεις αύτών.

Είς τήν δεξιάν πτέρυγα ήνοίγετο πλατεία 
όπή μεταξύ τών πλευρών τοϋ σκελετού καί τοϋ 
έξωτερικοϋ σανιδώματος.

—Τό πλοϊον συνεκρούσθη, ίφώναξεν δ Ντίκ 
-Σάντ.

—Δέν είνε άμφιβολία, άπεκρίθη ό πλςίαρ-
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Τό ναυάγιον.

τάς φωνά; τοϋ Ντίκ - Σάντ τό 
λήρωμα δλον έτέθη εις κίνησιν . 
ί άνδρες οΐτινες δέν ήσαν είς ύπη- 

ρεσίκν άνήλθον έπί τής γεφύρας καί δ πλοί
αρχοί έγκαταλείψας τόν θάλαμόν του διηυ- 
θύνθη πρός τήν πρώραν. Ή κυρία Βελντόν ή 
Νανά καί αύτός δ αδιάφορος Βενέδικτος προσ- 
έτρεξαν είς τά; κιγκλίδας τής δεξιάς πλευράς 
ώστε νά βλέπωσι τό ναυάγιον δεικνυόμενου ύπό 
τοϋ νεαροϋ δοκίμου.

Μόνος ό Μαύρος δέν άφήκε τό μαγειρεϊόν 
του καί ήτο δ μόνος έξ δλου τού πληρώματος δ 
δποϊος δέν εδειξεν ότι τόν ένδιέφερεν ή έμφά- 
νίσις αΰτη τοϋ ναυαγίου.

"Ολοι παρετήρουν λοιπόν μετά προσοχής τό 
ύπό τών κυμάτων τήδε κάκεΐσε περιφερόμενον 
ναυάγιον καί τό όποιον τά κύματα έλίκνιζον 
εί; τριών μιλιών άπόστασιν άπό τοϋ ΙΙιλγκρίν.

•—Τί νά είνε άράγε τοϋτο;*Ελεγεν είς ναύτης. 
•—Σχεδία έγκαταλελειμμένη, ίσως, άπεκρί- 

νατο άλλος. —Ίσως εύρίσκονται έπί τής σχε
δίας ταύτης δυστυχείς ναυαγοί, προσέθηκεν ή 
κυρία Βελντόν.

—Θά τό μάθωμεν τοϋτο άπεκρίθη δ πλοίαρ
χο;, άλλά το ναυάγιον δέν είνε σχεδία, είνε 
σκάφος άνεστραμμένον έκ τών πλαγίων.

— Αί ! μήπως είνε ζώον θαλάσσιον μάλλον, 
θηλαστικόν παμμέγεθες, παρετήρησεν δ Κύρ— 
Βενέδικτος.

—Δέν πιστεύω, άπήντησεν δ δόκιμος.
— Σύ τί ύποθέτεις Ντίκ ; ήρώτησεν ή κ. 

Βελντόν.
—Σκάφος άνεστραμμένον, όπως ειπεν δ πλοί

αρχος, κυρία Βελντόν. Μοϋ φαίιεται ότι βλέπω 
τήν χαλκήν τρόπιδα λάμπουσαν εις τάς ακτί
νας τοϋ ήλιου.

Ναι. πράγματι, άπήντησεν ό πλοίαρχος 
έπειτα άποτεινόμενος πρός τόν πηδαλιούχον 
Τό πηδαλιον πρό; τόν άνεμον, Λ/πόΛτοι·. στρο
φή ένό; τετάρτου, ώστε νά πλησιάσωμεν είς 
τό ναυάγιον.

—Ναι, πλοίαρχε, άπεκρίθη δ πηδαλιούχο;, 
—Άλλ’ επιμένω είς τήν γνώμην μου,έπανέ- 

λαβεν δ έντομολόγος. Είνε άφεύκτως ζώον.
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χος. Είνε θαύμα ότι δέν έβυθίσθη άμέσως.

— Έάν έγένετο σύγζοουσις, παρετήρησε δι
καίως ή κυρία Βελντόν, τό πλήρωμα παρε- 
λήφθη έπΐ τοΰ ετέρου πλοίου.

—Το πιστεύω, κυρία Βελντόν, άπήντησεν δ 
πλοίαρχος Ίλ. Πιθανόν όμως τό πλήρωμα τοΰ 
ναυαγήσαντος πλοίου νά ζατέφυγεν είς τάς 
ίσιας σωστικάς λέμβους μετά τήν σύγκρουσιν, άν 
μαλιστα τό έτερον πλοΐον ήζολούθησε τόν δρό
μον του,τό δποΐον συμβαίνει, δυστυχώς, ενίοτε.

— Είνε δυνα
τόν ! Τούτο άπο- 
δεικνύει μ ε γ ί— 
στην απανθρω
πιάν, κύριε Ίλ.

—Ναι, κυρία 
Βελντόν,...ναι... 
άλλά τά παρα
δείγματα δέν 
έλλείπουσιν. 'Ε
κείνο , όπερ με 
πείθει, οτι τό 
πλήρωμα τοΰ 
ναυαγήσ α ν τ ο ς 
πλοίου δέν έσώ- 
θη παρά τοΰ μετ' 
αύτού συγκρου- 
σθέντος είνε οτι 
δέν ύπάρχουσιν 
αί λέμβοι,καί πι
στεύω οτι προσ- 
επάθησαν νά με- 
ταβώσιν είς τήν 
ξηράν διά τού
των. Καί εϊς τοι- 
αύτην άπόςασιν 
άπό τής 'Αμερι
κανικής άκτής ή 
τών νήσων τής 
Ωκεανίας φ ο- 
βούμαι μήπω. 
πνίγησαν.

—Ίσως,λέγει 
ή κυρία Βελντόν, 
τό μυστικόν τής

S -

ΙΙεοιοδικόν τών ΜαΟιιτών 41ΙΙεοιοδιπόν τών Μαθητών

Άλλά τήν στιγμήν ταύτην δ Ντίκ-Σάντ 
διά χειρονομίας επέβαλε σιωπήν.

— Ακούσατε, άκούσατε, λέγει. 
ΙΙάντες προσήλωσαν τά ώτα.
—Ακούω ύλακάς, ε’φώναξεν ό Ντίκ-Σάντ. 
Πράγματι ύλακαΐ μεμακρυσμέναι άντήχουν 

έντός τοΰ σκάφους. Ήτο βεβαίως κύων, ζών 
άκόμη, πεφυλακισμένος ίσως, διότι πιθανόν 
κατά την ώραν τής καταστροφής οι καταφρά- 
κται τού καταστρώματος νά ήσαν κεκλεισμένοι.

Τό κατάστρω
μα δέν ήτο δρα- 
τόν είσέτι.

—Καί δ κύων 
μόνος έάν είνε Οά 
τόν σώσωμεν, 
πλοίαρχε, λέγει 
δ δόκιμος.

— Ναι . . . 
Ναι .. . έφώνα- 
ςεν δ μικρός ’Ιά
κωβος , Οά τόν 
σώσωμεν, Οά τοΰ 
δώσω νά ©άγη, 
Οά μάςάγαπήση 
πολύ, Μαμά,πη
γαίνω νά φέρω 
ένα κομμάτι ζα- 
7«Ρ«·

— Στασου , 
παιδί μου, είπεν 
ή κυρία Βελντόν 
μειδ ι ώ σ α, τό 
πτωχόν ζώον εί
νε βεβαίως πει- 
νασμένον καί Οά 
προτίμηση μίαν 
σούπαν κ α λ η ν 
άπό τήν ζάχα- 
ρίν σου.
—Αί λοιπόν άς 

τοΰ δώσωσι την 
σούπαν μου, δέν 
μέ μέλει εμένα.

Τώρα πλέον αί ύλακαΐ ήκούοντο εύδιακρί- 
τως· τριακόσιοι πόδες έχώριζον τά δύο πλοία· 
οτε κύων μεγάλου άναστήματος έφάνη άναρρι- 
χώμενος εϊς τά τοιχώματα τής δεξιάς ύλακτών 
άπελπιστικώτατα.

—Όβικ, λέγει δ πλοίαρχος στρεφόμενος προς 
τον κελευστην τοΰ Πιλγκρίν, σταματήσατε καί 
καταβιβάσατε τήν λέμβον εϊς τήν θάλασσαν.

—Εύγε σκύλε μου, εύγε, έφώναζεν δ μικρός 
'Ιάκωβος πρός τό ζώον τό δποΐον έφαίνετο υ
λακτούν πάντοτε διά φωνής πεπνιγμένης.

Τά ιστία τοΰ Πιλγκρίν έχαλαρώθησαν ύπό
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Μήπω; ό κύω< άνεγνώρισε τό' μάγειρο» ; 
καταστροφής ταύτης Οά εινε 

πάντοτε άγνωστον ! Έν τούτοις πιθανόν νά 
ύπάρχωσι καί άνθρωποι έπΐ τού πλοίου.

—Δέν είνε πιθανόν, κυρία Βελντόν, άπεκρίθη 
δ πλοίαρχος· διότι έάν ήσαν εντός αύτού ναϋ- 
ται Οά ήσΟάνοντο έγγίζον τό πλοΐον καί θα 
έζαμνον σημεΐον. Θά βεβαιωθώμεν.

— Στρέψον ολίγον, Μπόλτον, έφώνα-εν δ 
πλοίαρχος δειζνύων διά τής χειρός τόν δρόμον. 
Το Πιλγκρίν άπεΐχεν έςακόσια μέτρα άπό τοΰ 
ναυαγίου καί δέν ήδύναντο νά άμφισβητήσωσιν 
ότι έγκατελείφθη παρ’ όλου τοΰ πληρώματος.

τοΰ άνεμου καί τό πλοΐον έμεινε σχεδόν άκί- 
νητον είς άπόστασιν πεντήκοντα περίπου μέτρων 
άπό τοΰ ναυαγίου. ΤΊ λέμβος κατεβιβάσθη, καί 
δ πλοίαρχος Ίλ,δ Ντΐκ—Σάντ καί δύο ναΰται 
έπεβιβάσθησαν πάραυτα. Ό κύων ύλακτει άκζ- 
ταπαύστως καί προσεπάθει νά κρατήται είς τά 
τοιχώματα, άλλά πάντοτε έπιπτεν έπΐ τοΰ κα
ταστρώματος. Ήτο κατάδηλον οτι αί ύλακαΐ 
δέν διηυΟύνοντο πρός τούς ερχομένους, άλλά 
πρός τό πλοΐον, πρός ναύτας ή έπιβάτας έντός 
τοΰ πλοίου εύρι- 
σκομένους β ε - 
βαίως.

—Μήπως είνε 
είς τό πλοΐον λοι
πόν ναυαγός τις 
επιζών,ήρώτησεν 
ή κυρία Βελντόν.

Ή λέμβος τοΰ 
Πιλγκρίν μετά 
κωπηλασίαν μι
κρά·/ έστη πρό 
τοϋ άνεστραμμε- 
νου σκάφους.

Άλλ' αίφνης 
ή στάσις τού κυ
νός μετεβλήθη ' 
τάς ύλακάς, αϊ- 
τινες προσεκα- 
λουν τους σωτή- 
ρας εις βοήθειαν, 
διεδέχθησαν ό- 
ρυγμοί μ α ν ι ώ - 
δεις- βιαιότατη 
όογή έζήγειρε τό 
παοζδοςον ζώον.

Τί έχει λοι
πόν δ σκύλος αύ- 
τός, λέγει δ πλοί
αρχος , ένώ ή 
λέμβος παρέκαμ
πτε, όπως πλησι- 
αση τό μέρος τοΰ 
ζαταστρώματ ο ς 
τό εύρισκόμενον έπΐ του ΰι 
όμως παρατήρησαν ότι ή μανία 
δηλώθη έπΐ τή εμφανίσει ·

σκάφους, έκ τινων λεπτομερειών τάς δποίας μό
νον ναυτικός εννοεί, διά μόνου τού βλέμματος 
δ πλοίαρχος Ίλ έγνώρισεν ότι τό πλοΐον ήτο 
'Αμερικανικής κατασκευής. Καί τό όνομά του 
τό έβεβαίωνε. Τό σκάφος τούτο ήτο λείψανον 
μεγάλου βρικίου πεντακοσίων περίπου τόννων. 
Είς τήν πρώραν τού Ούάλντεκ πλατεία όπή 
έδείκνυε τήν θέσιν τής συγκρούσεως. Ένεκα δε 
τής άνατροπής τοΰ σκάφους ή όπη αύτη εύρί- 
σκετο τότε είς πέντε ή ες πόδας άνωθεν τού ΰ- 

δατος, οπερέςή- 
γει διατί τό βρί- 
ζιον δέν είχεν ά
κόμη βυθ ι σ Ο ή. 
'Επί τοΰ κατα
στρώματος το ό
ποιον δ πλοίαρ
χος έβλεπε καθ’ 
ολην τήν έκτασιν 
δέν ήτο ούδείς.

Ό κύων έγκα- 
ταλείψας τό τοί
χωμα ώλίσθησεν 
εϊς τήν κεντρικήν 
οπήν,καί ύλακτει 
έντός τού κύτους 
έπανερχ όμ ε νος 
καί έπιστρέφων 
έπανειλημμένως.

— Τό ζφον 
τούτο βεβαίως 

δέν είνε μόνον έπΐ 
τού πλοίου, πα- 
ρετήρησεν ο Ντΐκ 
-Σάντ.

Τό ζώον προεχώρει μετά κόπον πρό; τήν λέμόον.
Έάν ή Οαλασσα δέν ήτο γαληνιαία 

αφίυχτω;
ϋδατος Έκ τοΰ Πιλγκρίν 

: τοΰ κυνός έςε-
... . .. .. ι τοΰ Μαύρου επί τοΰ
καταστρώματος έγκαταλιπόντος τό μαγειρεΐόν 
του. Μήπως δ κύων άνεγνώρισε τον μάγειρον· 
ητο άπίθανον. Ό Μαϋοος όμως τοΰ δποίου αί 
όφρΰς συνεσπάσΟησαν έκύτταζε τόν ζύνα χωρίς 
νά έζδηλώση έκπληξίν τινα, καί είσήλΟέν εϊς 
τό ένδιαίτημά του. Ή λέμβος διήλΟε τήν πρύ
μνην.Ό πίνας έφερε τό όνομα α Ούάλντεκ». Ού
άλντεκ μόνον χωρίς ύποσημείωσίν τινα τοΰ δρ- 
μητηρίου λιμένος. Άλλά έκ τής κατασκευής τού

—Όχι, αλη
θώς. άπεκρίθη δ 
πλοίαρχος.

Ή λέμβος προσ- 
ήγγισε κατά μή- 
κοςε'ιςτό τοίχωμα 
τής άριστεράς το 
δποΐον ήτο κατά 
τό ήμισυ βεβυθι- 

: τό 
έντος λε-

σμένον.
Ούάλντεκ Οά έβυΟιζετο 
πτών τινων.

Ή γέφυρα τοΰ βρικίου ητο διεσκορπισμένη 
άπό άκρου εϊς άκρον. Δέν έμειναν ή αί βάσεις 
τοΰ μεσαίου καί τοΰ πρυμναίου ιστού, τεθραυ- 
σμένων δύο πόδας άνωθεν τών σιδηρών δακτυ
λίων. Έν τούτοις όσον δύναται νά έκταθήή ορα- 
σις ούδέν ναυάγιον έφαίνετο πέριξ τοϋ Ούάλν
τεκ, όπερ έδείκνυεν οτι ή καταστροφή ,έγένετο 
πρό ημερών. Έάν τινες έπέζησζν μετά τήν σύγ- 
κρουσιν, λέγει δ πλοίαρχος, άπέθανον πιθζνώ-
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τατα έκ τής πείνη; καί τής δίψης, διότι τό 
ύδωρ είσήλθεν είς τήν τροφοδόχην. Ώστε μόνον 
πτώματα θά ύπάρχωσιν.

—Όχι, όχι, έφώναξεν ό Ντίκ-Σάντ, ό κύων 
δέν θά ύλάκτει οΰτω- ύπάρχουσιν ακόμη ζώντες 
άνθρωποι.

Τήν στιγμήν ταύτην ύπακούων είςτήν πρόσ- 
κλησιν τού δοκίμου έπεσεν είς τήν θάλασσαν 
καί έκολύμβησε προς τήν λέμβον καταβάλλων 
πάσας τάς έξηντλημένας δυνάμεις του. Τόν έ
βοήθησαν εί; τήν άνάβασιν, έτρεξε μεθ’ όρμή; 
όχι προς το τεμάχιον τού άρτου τά όποιον ό 
Ντίκ-Σάντ τού έδωκεν, άλλά πρός τό ξύλι- 
νον άγγεϊον τό περιέχον ύδωρ γλυκύ.

— Τό πτωχόν ζώον αποθνήσκει άπό δίψαν.
Ή λέμβος τότε έζήτησε κατάλληλον μέρος 

νά. πλησιάση τό Ούάλντεκ εύκολώτερον, καί 
πρός τούτο άπεμακρύνθη μερικούς βραχίονας τού 
πλοίου. Ό κύων ένόμισεν οτι οί σωτήρες άπε- 
μακρύνοντο τού πλοίου νομίζοντες ότι δέν ύπάρ- 
χει τι έπ' αύτού. Έσυρε τόν Ντίκ-Σάντ άπό 
τό ένδυμά του καί έπανήρχισεν ύλακτών γοερώς. 
Τον ένόησαν. Λί κινήσεις τού σώματός του 
ήσαν τόσον κατάδηλοι όπως ή γλώσσα άνθρώ- 
που. Ή λέμβος έπροχώρησε πάραυτα μέχρι τής 
κλίμακος της άριστεράς. Έκεϊ οί δύο ναϋται 
συνέδεσαν στερεώς τήν λέμβον,ένώ ό πλοίαρχος 
καί ό δόκιμο; έθεσαν τόν πόδα έπί τού πλοίου 
ταύτοχρόνως μετά τού κυνός.Άνερριχήθησαν μέ
χρι τής οπής μετά κόπου- διά ταύτης δέ είσήλ- 
Οον είς τό ύπόστρωμα. Τό ύπόστρωμα κατά τό 
ήμισυ πλήρες ΰδατος δέν περιεϊχεν ούδέν έμπό- 
ρευμα- τά δέ έρμα τού πλοίου, έρμα άπό άμ
μον, είχε συσσωρευθή πρός τό αριστερόν μέρος 
τοΰ πλοίου.

— Ούδείς έδώ, λέγει ό πλοίαρχος.
— Ούδείς, άπεκρίθη ό δόκιμος προχωρήσα; 

μέχρι τού βάθους τού ύποστρώματος.
Άλλ’ ό κύων οστις ητο έπί τής γεφύρας υ

λακτεί πάντοτε καί έφαίνετο προκαλών έπιμό- 
νως τήν προσοχήν τού πλοιάρχου.

— Άς άναβώμεν, είπεν ό πλοίαρχος είς τον 
δόκιμον. Καί οί δύο έφάνησαν έπί τού κατα
στρώματος. Ό κύων τρέχων πρός αύτούς έζήτει 
νά τούς φέρη πρός τόν θάλαμον τοΰ κυβερνήτου. 
Τόν ήκολούθησαν.

Έκεϊ έν τώ θαλάμω πέντε σώματα, πέντε 
πτώματα άναμφιβόλως, εκειντο έπί τού σανι
δώματος. Είς τό απλετον φώς τής ημέρας, τό 
όποιον είσήρχετο κατά δέσμας άπό τού φεγγί
του, έγνώρισαν τά πτώματα πέντε μαύρων. Ό 
Ντίκ-Σάντ τρέχων άπό τού ενός είς τόν άλλον 
ήσθανετο ότι οί δυστυχείς άνέπνεον ακόμη.

— Είς τό πλοϊον, είς τό πλοϊον, έφώναξεν ό 
πλοίαρχος “Ιλ.

Οίδύο ναύται οί όποιοι έφρούρουν την λέμβον 
κληθέντες έβοήθησαν είς την μεταφοράν τών 
ναυαγών έκτος τοΰ θαλάμου'καί τούτο ούχί άνευ 
κόπου.

Μετά τινα λεπτά οί πέντε μαύροι εκειντο 
έντός της λέμβου χωρίς ούδείς έξ αύτών νά αί- 
σθάνηται οτι προσεπάθουν <ϊιά τήν σωτηρίαν 
των. Σταγόνες τινές ποτού άναρρωτικοϋ καί ολί
γον ύδωρ δροσερόν μετά συνέσεως διδόμενα 
ήδύναντο ίσως, νά τούς έπαναφέρωσιν είς τήν 
ζωήν.

Τό Πιλγκρίν ε’μενε πεντήκοντα μέτρα άπό 
τοΰ ναυαγίου καί ή λέμβος έπλησίασε πάραυ- 
τα. Διά τροχαλίας άπό τής μεγάλης κεραίας 
έξηρτημένης καί καταβιβαζομένης εις τήν λέμ
βον έκαστος τών μαύρων άνυψούμενος χωριστά 
ετίθετο είς τό κατάστρωμα τοΰ πλοίου. Ό κύ
ων τού; ήκολούθησεν.

—Οί δυστυχείς, έφώναξεν ή κυρία Βελντόν, 
παρατηρούσα τού; ναυαγούς αναίσθητους.

— Ζώσι, κυρία Βελντόν, ζώσι- θά τού; σώ- 
•σωμεν- έφώναξεν ό Ντίκ —Σάντ.

— Τί συνέβη λοιπόν είς αυτούς; ήρώτησεν 
ό έντομολόγος Βενέίικτος.

—ΙΙεριμείνατε μ-έχρις οτου όμιλήσωσιν, άπε- 
κρίνατο ό πλοίαρχο; Ίλ, καί Οά μάς διηγηθώ- 
σι την ιστορίαν των, άλλά προ πάντων ά; τοϊς 
δώσωμεν ύδωρ άναμεμιγμένον μετά σταγό
νων ρουμίου. Έπειτα στρεφόμενος — Μαύρε, 
έ φώναξε.

Έπί τή, εκφωνήσει τού ονόματος τούτου ό 
κύων άνηγέρΟη έντρομος, μέ τάς τρίχας ήνωρ- 
Οωμένας καί τό στόμα άνοικτόν.

Έν τούτοις ό μάγειρος δέν έφαίνετο.
«Μαύρε», έπανέλαβεν ό πλοίαρχος, καί ό κύ

ων έδειξε πάλιν σημεία ύπερτάτης οργής.
Ό Μαύρος άφήκε τό μαγειρεϊον. Έφανη έπί 

τοΰ καταστρώματος οτε ό κύων ώρμησεν είς 
τόν λαιμόν του.

Κτύπημα τοΰ πτύου δι* ού ήτο ώπλισμένος 
ό μάγειρος απώθησε τό ζώον, τό όποιον ναΰταί 
τινες έπρόφθασαν νά κρατήσωσι.

— Μήπως γνωρίζετε τόν κύνα τούτον, ήρώ
τησεν ό πλοίαρχος τόν μάγειρον.

—Έγώ ! άπήντησεν όμάγειρος, δέν τόν ειδον 
ποτέ.

Τούτο εινε παράδοξον . . . I έψιθύρισε·. ό 
Ντίκ-Σάντ.

ΚΟΡΥΦΟΑΟΥΣ Ο ΣΥΣΦΙΓΚΤΗΡ

Ό όφις ούτος ανήκει εί; τό γένος τών δενδρογαλών, τών κοινοτέρων άνιοβόλων όφεων καί βιοϊ 
έν τή Βορείω Αμερική, ένδιαιτώμενο; κατά προτίμησιν είς τά ελώδη μέρη. Τό είδος τούτο τού

όφεως έρπει, άναρριχαται έπί τών δένδρων καί εισχωρεί έν ταΐς οίκίαις καταδιώκον τούς μύς, τους 
σκιούρους καί τά πτηνά Καλείται δέ συσφιγκτήρ, διότι συλλαμβάνων τήν λείαν περιτυλίσσεται

ταύτην όπως άποπνίξη τό θύμά του. Ώς δείκνυται είς την εικόνα, έν και μόνον πτηνόν δέν άρκεϊ 
διά τό γεύμα του, άλλ' ένώ συγχρόνως κρατεί μεταξύ τών σιαγόνων του έν θύμα, γνωρίζει διά 
τών σκιρών τού σώματός του καί τού βάρους αύτού νά τηρή, έτοιμα πρός καταβρόχθισιν καί έτερα 

δυστυχή όντα. ΙΙλήν τών πτηνών θηρεύει ιχθύς καί βατράχια.
Ό όφις ούτος, ΰστι; δυστυχώς καταστρέφει πλεϊστα ώφέλιμα πτηνά, θεωρείται έν τή βορείιρ 

'Αμερική ώς ώφέλιμος, διότι καταδιώκει άαειλίκτως τούς ιοβόλου; κροταλίας όφεις.
__________ Λ.

AYFION

(Έπιται συνέχεια)

[Κατά τόν 'Ιούλιον Βέρν]

Τ' αΰριον τών "Αθηναίων καί έν γένει τών 'Ελλήνων 
Τό κοινόν καί έθνικόν,

'Αφελές τι τό φρονείτε; είνε πάροχον κινδύνων 
Είνε πρόξενον κακών ! . . . .

Αΰριον Οά εϊπω τούτο’! » «γράφω ανοιον εκείνο ! 
«Κάμνω αΰριον τό άλλο ! » «ανοιον αύτό προτείνω !· 
«Αΰριον· παντού ακούεις, οπού δήποτε στραΦΓις...........

Καί ίιπλοϋν τι τό νομίζεις
Ούτε καν υπολογίζεις

ΊΙ Φαντάζεσαι όπόάιις εϊν' άρχή καταστροφής. 
"Εως αΰριον όπόσαι περιστάσεις, εΰκαιρίαιΆλλοιοΰντ' έπί τά χείρ'ω, πριν ευνοϊκοί ;. . . . μυρίαι '. . 
Ι'ίνοντ’ έκπτωτοι μεγάλοι άνδρες αίφνης κ'υπουργεία 
Μεταβάλλονται καί νέοι έρχονται πρωθυπουργοί .... 
Διαδέχοντ’ άλλους άλλοι ώς τού Κράτους λειτουργοί . . 
Καί ληστεύονται, κενοϋνται όλα εθνικά ταμεία . . . 
Καταστάσεις, υποθέσεις όμαλώταται. δεινοΰνται, 
Ώς καί πράξεις όσον οΰπω κυοωτέαι άκυροϋνται . . .
Εκ πολέμου λάμπ' ειρήνη κ' εξ αύτής πολέμου σκότος 
Ιΐεοιόάλλει πάντα . . Ποία αλλαγή τοΰ καθεστώτος ! . . 
"Οθεν ώς Αξίωμά σου έχε, φίλε πρός τοϊς ίίλλοις 
'Ότι δύνασαι να κάαι,ις σήμερον μή άναβάλης 
Είς τήν αΰριον ! Έκ τούτου θέλεις ίι συχνά κερδίσει 
Ή τουλάχιστον σπανίως χάσει καί μετανοήσει.'

Φίλιπποι. Ι· Oikoxomiahl



ΙΙεριοδικόν τών Μαθητών

ΣΧΟΛΙΚΙΙ ΙΙΙΝΑΚΟΓΡΑΦΙΑ
( Συνέχεια· ίσε σελ 26 |

“Αν έςετασωμεν σφαίραν τινα παρατηρούμεν 
δτι αί γραμμαί τοϋ Π.Ιάτους (1) ή ώς γενικώς 
ονομάζονται οί παρά.Ι.Ιη.Ιοι άπέχουσι πάντες έξ 
ίσου άπ' άλλήλων καί είνε παράλληλοι πρός 
τόν Ισημερινόν. Τρεις η τέσσαρες.παράλληλοι 
άρκούσι πρός κατασκευήν οίουδήποτε πίνακος. 
ΙΙαραδείγμ. χάριν, αν πρόκειται νά σχεδια- 
γραφήσωμεν τήν Αυστραλίαν παρατηρούμεν δτι 
ό 10ος, 20ος, 30ος καί 40ος νότιοι παράλληλοι, 
περιλαμβάνουσιν άπασαν τήν έκτασιν αυτής 
άπό βορρά πρός νότον καί δτι αί γραμμαί τοϋ 
Μήκους η Μεσημβρινοί τών 1 1 5°, 125°, 135°, 
145° καί 155° περιέχουσι τήν άπό ανατολών 

πρός δύσιν έκτασιν αυτής, επομένως άρκοϋσιν 
ούτοι, δπως έπί τοϋ δικτύου αύτών σχεδιαγρα- 
φήσωμεν τήν Αυστραλίαν.

Προς χατασχευήν τών παρα.Ι.Ιή.Ιων γαράσ- 
σομεν κατά πρώτον όσον τό δυνατόν κατά τό 
μέσον τοϋ πίνακος τόν χιντριχον μεσημβρινόν, 
οστις έν τώ πίνακι τής Αυστραλίας είνε ό τής 
135 ης μοίρας τοϋ άνατολικοϋ Μήκους. Ό με
σημβρινός ούτο; πρέπει νά είνε κάθετος. Άγο- 
μεν τήν γραμμήν αγβ ήτοι τόν I Οον νότιον

(1) ΙΜάτος χώρα; τίνος λέγεται ή κατ’ εύΟεΓαν 
γραμμήν απόστασι; αυτή; από τού ισημερινού, κει- 
μένη; είτε πρός βορραν ή πρός νότον τούτου. Ή άπό- 
στασις αΰτη σημειοϋται χατά μοίρας (·), λεπτά (') 
χα! δεύτερα ("). "Αν ή χώρα κεΓται έν τω βορείφ 
ήμισφαιρίω λέγομεν ότι ι/ιι βόρειον .vJciroc, άν έν 
τώ νοτίω νότιον, προσεπισημειοΰται δέ τό μέν βόρειον 
Β II τό δέ νότιον Ν.ΙΙ. ΑΙ παρά τού; πόλου; χώρα: 
κεΐνται εϊ; ύι^η.Ιόίer a π.Ιάτη, αί παρα τόν ισημερι
νόν είς κατώτερα, αί δέ έν ταΓ; εύκρατοι; ζώναι; εί; 
μεσαία.

Μΰχος δέ λέγεται ή άπόστασι; χώρα; τινός πρός 
άνατολος ή δυσμάς σημείου τινό; κατά συνθήκην πα
ραδεδεγμένου· Οί “Αγγλοι έχουν ώ; τοιοΰτο τό έν 
Γρηνουϊνσίω (Γρηνουΐτ:| παρά τό ΛονδΓνον βασιλικόν 
αστεροσκοπείο*, οί Γάλλοι τούς ΙΙαρισίους καί οί 'Α
μερικανοί τήν Βασιγκτώνα Οί όροι Μΐίχόζ χαΐ Π.Ιάτοι; 
προήλύον έκ τής δοξασία: τών αρχαίων, οΐτινες ένό- 
μιζον δτι ή γή ήτο μακιοτέρα ές ανατολών πρό; δυ
σμάς (Μήκος), ή έκ βορρά πρό; νότον (Πλάτος). Ση
μειοϋται δέ τό μέν ανατολικόν Μήκος ΜΑ. τό δέ δυ
τικόν ΜΑ. 

παράλληλον κάθετον έπί τοϋ κεντρικού μεσημ
βρινού" έκ τοϋ γ άναχωροϋντες σημειοϋμεν κατ’ 
ϊσκς αποστάσεις (κατά τήν έκτασιν ήν θέλο- 
μεν νά έχη δ πίνας) τά σημεία δ, ε, ζ, καί διά 
τών σημείων τούτων άγομεν τούς 20ον, 30ον, 
καί 4Οον νοτίους παραλλήλους.

Κατασχευή τών μεσημβρινών. "Αν παρα- 
τηρήσωμεν έπί σφαίρας τινός, βλέπομεν δτι ή 
μεταξύ δύο παραλλήλων διάστασις είνε παν- 
ταχοϋ ϊση, ή δέ μεταξύ δύο μεσημβρινών έ- 
λαττοϋται βαθμηδόν καθ' δσον ούτοι προχω- 
ροϋσιν άπό τοϋ Ίσημερινιύ προς τούς πόλους, 
οπού ή διάστασις αύτών καταντά είς τό μηδέν, 
διότι έκεΐ πάντες οί μεσημβρινοί συναντώνται 
είς τό αύτό σημεϊον. ΊΙ έπί τοϋ 'Ισημερινού 
διάστασις τών μεσημβρινών άπ' άλλήλων είνε 
τοσαύτη, δση είνε καί ή διάστασις ή χωρί- 
ζουσα δύο οίουσδήποτε παραλ.λήλους. Διά νά 
εύρϊσκωμεν τήν βαθμιαίαν καί άνάλογον έλατ- 
τωσιν τής διαστάσεως ταύτης, μεταξύ τών με
σημβρινών άπό τού Ισημερινού πρός τού; πό
λου; προβαίνομεν ώς έξης :

“Εστω ή γραμμή ΛΙϊ τού σχήματος 1, ήτις

παριστφ τήν διάστασιν τήν ύπάρχουσαν κατα 
τόν 'Ισημερινόν μεταξύ τών δύο μεσημβρινών, 
ή δπερ τό αύτό μεταξύ τών δύο παραλλήλων 
ώς μεταξύ γδ, δε καί εζ (ίδε πίνακα Αυστρα
λίας). Άγομεν ΑΓ καθέτως έπί τής ΑΒ καί

115 125 «35 145 «

άπό τού Λ μέ άκτϊνα ϊσην πρός τό ΑΒ περι- 
γράφομεν τό τόξον ΒΓ. Τό ΑΓ είνε κατά συνέ
πειαν ίσον πρός τό ΑΒ, τό δέ ΑΒΓ είνε τό 
τέταρτον τής σφαίρας Τό Α παριστά τό κέν- 
τρον τής γής, τό Β τόν ισημερινόν, τό Γ τόν 
πόλον καί τό τόξον ΓΒ τήν εξωτερικήν έπιφά- 
νειαν τής γής, ήτις άποτελεϊται έξ 90° άπό 
τού Β μέχρι τού Γ. Διαιρούμεν τό τόξον ΒΓ 
εις 9 'ίσα μέρη άριθμούντες αυτά 10° 20° 30° 
40° 50° 60° 70° 80° 90°. Έν τώ πίνακι τής 
Αυστραλίας οί άκροι παράλληλοι είνε ό 10° 
καί 40° Nil. Διά νά εΰρωμεν τήν διαστασιν 
τών μεσημβρινών έπί τών δύο τούτων άκρων 
παραλλήλων, άγομεν άπό τή; 10® καί 40® 
τοϋ σχήμζτο; 1 τάς καθέτους 1 0®υ καί 40° X 
έπί τής ΑΒ καί παραλλήλους πρό; τήν ΑΓ. 
Ή Αυ είνε ή διάστασις τήν όποιαν σημειοϋμεν 
έπί τού ΙΟ3 παραλλήλου εκατέρωθεν τού κεν
τρικού μεσημβρινού τού πίνακος τής Αυστρα

λίας, άπό τού γ εις τό 0 καί άπό τού θ είς τό 
η, άπό τού γ είς τό κ καί άπό τού κ εί; τό λ 
καί οΰτω εχομεν τά σημεία διά τών όποιων 
θά διίλθωσιν οί μεσημβρινοί 115®, 125®, 145" 
καί 155®. Τώρα πρέπει νά εΰρωμεν καί τά 
σημεία τού 40® παραλλήλου, δι' ών θά διέλ— 
θωσι οί αυτοί μεσημβρινοί. Τά σημεία ταύτα 
προσδιορίζομεν διά τού σχήματος 1, ούτινος ή 
γραμμή ΑΧ, δεικνύει τήν έπί τού 40® παραλ
λήλου διάστασιν τών μεσημβρινών, ήτοι προς 
άριστεράν τού έπί τού κεντρικού μεσημβρινού 
ζ σημειοϋμεν μ. καί μετά τούτο είς ίσην διά- 
στασιν ν· προς τά δεξιά τό π καί είτα τό ρ. 
Ένώνομεν θμ, ην, κπ καί χρ. Αί γραμμαί αύ
ται είνε οί ζητούμενοι μεσημβρινοί. Τέλος χα- 
ρασσωμεν τό τετράγωνον γεισον τού πίνακος 
καί οΰτως έχομεν τετελεσμένην τήν προβολήν.

(Έπεται συνέχεια)
^Βασίλειος ,Κανδης



IHlkllAEIA I01UA
"Ολα τά είδη τών μυρμήκων διαθέτουσι με

τά μεγίστης φροντίδος τού; νεκρού; αύτών. Καί 
βεβαίως πρό; τοϋτο εξαναγκάζονται έκ λόγων 
ύγείας· συγγραφεύς τι; ό Μάκ Κούκ λέγει οτι 
ούδέν είναι περιεργότερον τών επικήδειων εθί
μων τών μυρμήκων. «Όλα τά είδη, λέγει, τά 
όποια έμελέτησα κατά τον αύτόν τρόπον φέρον
ται πρός τούς νεκρούς· έάν άνήκωσιν εις την 
μυρμηκιάν των θάπτουσι τούτους μετά τινο; σε
βασμού έάν είναι ξένοι άφαιροϋσιν έξ αύτών 
πρώτον όλους τους χυμούς καί μετά τοϋτο τούς 
άποθέτουσιν εις τι κοινοτάφιον. Δέν κατόρθωσα 
νά ΐδω κοιμητήρια μυρμήκων έν τοϊς άγροϊς 
μηδέ νά παρατηρήσω τάς κηδεία; αύτών είς 
τά; τεχνητά; όμως μυρμηκιάς μου πολλακις 
μοί έδόθη αφορμή νά έξετασω τό πράγμα· ιδού 
έν παράδειγμα τό όποιον πάρε τήρησα έν τή 
πρώτη μυρμηκιφ- οκτώ ξένοι μύρμηκες, τούς ό
ποιους είσήγαγον είς ταύτην, κατεκόπησαν είς 
τεμάχια ύπό τών έν αύτή μυρμήκων. Κατ'ζρ- 
χάς οί μύρμηκες έγκατέλειψαν τά τεμάχια άλ
λά μετ' ολίγον συνήθροισαν ταϋτα καί τά έφε- 
ρον πέριξ τής μυρμηκιάς1 τήν επαύριον έξηκο- 
λούθησαν τό αύτό καί έπί άλλας τρεις ημέρας- 
τοϋτο δέ προήρχετο έκ τής δυσκολίας, είς ήν 
εύρίσκοντο μή δυνάμενοι έν τή τεχνητή μυρ- 
μηκια νά εΰρωσιν άπομεμακρυσμένον τι μέρος 
όπως θάψωσι τά λείψανα, έπέμενον όμως νά έ- 
πιτύχωσι καί ούδέν ήδύνατο νά έμποδίση τάς 
έρεύνας των. Φαίνεται οτι άνεγνώρισαν ότι εύ
ρίσκοντο κεκλεισμένοι έν περιωρισμένω χώρω. 
Έπί τέλους εύρον μικράν κοιλότητα είς τά τοι
χώματα τής ύαλου καί έν ταύτη έθεσαν μέρος 
τών πτωμάτων καί τά λοιπά είς τάς ρωγμάς 
τής ύαλου τής μυρμηκιάς, έκτοτε τό μέρος τοϋ
το κατέστη τό κοιμητήριον αί όπαί, αί ρωγ- 
μαι καί αί γωνίαι έχρησίμευον ώς τάφοι- τά 
πτώματα όμως εμενον άκάλυπτα, καί διά τοϋ
το φαίνεται οί έπιζώντε; ούδέποτε έθεώρησαν 
το μέρος τοϋτο ώς όριστικόν κοιμητήριον, άλλά 

πάντοτε πρό τοϋ νά φέρωσι νεκρόν τινα μέχρι; αύ
τοϋ περιέφερον αύτόν καθ' όλα; τά; διευθύνσεις 
άναζητοϋντες κατάλληλον χώρον πρό; ταφήν 
καί έν ταϊς μυρμηκιαΐς, τάς όποιας είχον τοπο
θετήσει εί; φιάλα; ύαλίνους, πάρε τήρησα ότι 
τόσος ήτο ό πόθος τών μυρμήκων όπως έναπο- 
Οέσωσι τούς νεκρούς των έκτος τής μυρμηκιάς, 
ώστε άνερριχώντο τά ολισθηρά τοιχώματα τή; 
φιάλης μέχρι τοϋ στομίου φορτωμένοι τό λεί
ψανου ενός τών όμοιων των- ούδέποτε δ' άλλο
τε άνελάμβανον τό δυσχερές τοϋτο έργον, εί 
μη οτε έπρόκειτο νά θάψωσι τινα- άλλ' όπως 
οί μύρμηκες τής άλλη; τεχνητής μυρμηκιάς 
καί ούτοι ένόησαν τήν θέσιν των καί παρεδέ- 
χθησαν ώς κοιμητήριον άκραν τινά τής βάσεως 
τής φιάλης τήν μάλλον άπέχουσαν τής εισόδου 
τής μυρμηκιάς αύτών καί έκεΐ εγκατέστησαν 
τό κοιμητήριον των. Ιίεριεργότερον έθιμον κη
δείας έχουσιν οί αιμοχαρείς μύρμηκες, ούτοι έκ- 
στρατεύουσι κατά τών μυρμηκιών άλλων ειδών 
μυρμήκων πρό τοϋ νά γίνωσι κύριοι τή; ξένης 
μυρμηκιάς, έννοεϊται φρικώδης συναπτεται μά
χη, καί πολλοί νεκροί πίπτουσιν έξ έκατέρων 
τών μερών. Μετά τήν νίκην οί αιμοχαρείς μύρ
μηκες, γινόμενοι κύριοι τής μυρμηκιάς, άπο- 
χωρίζουσι τά πτώματα τών πεσόντων έξ αύ
τών άπό τά τών ήττηθέντων ούδέποτε δ' ά- 
ναμιγνύουσι ταϋτα μετά τών πτοιμάτων τών 
δούλων· πρός τοϋτο όμοιάζουσι τους άνθρώπου;, 
οϊτινε; έν τοϊς νεκροταφείοις όρίζουσι θέσεις κε- 
χωρισμένας τών πλουσίων καί εύγενών άπό τάς 
τών πτωχών καί ταπεινών. Τά μέχρι τοϋδε πε- 
ριγραφέντα βεβαίως δέν δεικνύουσι πλήρη κη
δείαν, έχομεν όμως παραδείγματα μυρμήκων 
τινών τής Λύστραλίας, οΐτινες συνειθίζουσι νά 
ένταφιάζωσι τούς νεκρούς· ιδού πώς ή Κυρία 
Ούτων περιγράφει τοιοϋτόν τι γεγονός. « Ημέ
ραν τινα έφόνευσα μύρμηκας τινα; έκ τίνος μυρ
μηκιάς· επανελθοϋσα μετά ήμίσειαν ώραν εί; 
τον τόπον τοϋ φόνου παρετήρησα πληθύν μυρ-

Περιοδεκόν τ 

μήκων πέριξ τών πτωμάτων,καί παρέμεινα ές- 
ετάζουσα αύτούς. Τότε είδον τέσσαρας ή πέν
τε άπομακρυνθέντας τής όμάδος καί διευθυν- 
θέντα; πρός μικρόν ύψωμα, έν ώ εύρίσκετο η 
μυρμηκιά- ούτοι είσήλθον και άνεφάνησαν έκ 
νέου ακολουθούμενοι ύπό πολυαρίθμου συνοδείας 
βαδιζούση; στοιχηδόν άνά δύο. "Αμα ή συνο
δεία έφθασεν εί; τό μέρος, έν ώ εύρίσκοντο τά 
πτώματα, οί άποτελοϋντες ταύτην έσταμάτη- 
σαν έπί τινα λεπτά· μεθ’ ό, άναλαβόντες τό 
πτώμα τών συναδέλφων των, έτέθησαν είς κί- 
νησιν βαδίζοντες ά/ά δύο- έν ζεϋγος έφερε τόν νε
κρόν, ε'ϊποντο δύο, τρίτον ζεϋγος έφερε νεκρόν, 
Εϊποντο δύο καί ούτω καθεξής· κατά τήν τά- 
ξιν ταύτην ύπελόγισα τεσσαράκοντα ζεύγη, μεθ' 
ά ήκολούθουν άτάκτως περί τούς διακοσίους 
μύρμηκες. 'Από καιρού εί; καιρόν οί νεκροφόροι 
ϊσταντο καί παρέδιδον τό πτώμα εις το επό
μενον ζεϋγος, οί όποιοι καί τό άνελάμβανον. 
Οΰτως έφθασαν εί; αμμώδες μέρος παρά τήν 
θάλασσαν, καί έκεΐ άνέσκαψαν τάφους δι’ έν έ
καστον τών πτωμάτων, έν οί; έθεσαν τά λεί
ψανα καί έκάλυψαν ταϋτα διά γής- συνέβη μά
λιστα καί γεγονός τι, καθιστών έτι σπουδαιό
τερου τό πράγμα. Μύρμηκες τινες, καθ' ήν στιγ
μήν άνεσκάπτοντο οί τάφοι, ήθέλησαν φεύγον-
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‘Λ. μη κροσήκει μήτ’ ακούε μηθ ορα.

Γνώμ,αι άμείνους ..εϊσί τών γεραιτέρων.

Χάριν Λαβών μ,έμ,νησο. καί οούς επιλάθυυ.
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τες νά άποφύγωσι τήν έργασίαν ταύτην ούτοι 
συνελήφθησζν, βία ώδηγήθησαν είς τό μέρος, 
έφονεύθησαν καί έρρίφθησαν όλοι όμοϋ εί; κοι
νόν τάφον. Καί άλλο; τις παρατηρητής, ό ίερεύ; 
Ούάϊτ, έπιβεβαιοϊ τήν μαρτυρίαν τής κυρίας θυ
τών διά τών εξής 'ιδίων παρατηρήσεων. «Είδον, 
λέγει,τού; μικρούς τούτους νεκροφόρους φέροντας 
τούς νεκρούς διά τών σιαγόνων. Μεταξύ αύτών 
ήτό τις, δστις ένησχολεϊτο νά θάψη έν πτώμα· 
πράγματι ή ταφή δέν ήτο εύκολον έργον, διότι 
οί μύρμηκες είχον έκλέξει ώς κοιμητήριον τάς 
μικρά; έξοχά;, τάς άνωθεν τής τεχνητή; μυρ
μηκιάς, καί τών όποιων αί πλευράς ήσαν σχε
δόν κάθετοι. Έν τούτοι; δέν ήδύναντο νά έγ- 
καταλείψωσι τούς νεκρούς είς τήν επιφάνειαν 
τής φωλεάς, καί ούδέποτε παρέλειπον νά Οά- 
ψωσι τούς νεκρούς εί; έξωτερικά κοιμητήρια. 
'Ημέραν τινά έν τινι μυρμηκιά διέκρινα υπόγειον 
κοιμητήριον καθ' ήν στιγμήν οί μύρμηκες έθα- 
πτον τούς νεκρού; των καλύπτοντε; αύτούς διά 
κόνεως, εί; μύρμηξ, έξ άγάπης πρός τόν νεκρόν 
βεβαίως φερόμενος, ήθελε νά έκθάψη τινα, άλ
λά ήμποδίζετο ύπό τών νεκροθαπτών τό κοι- 
μητήριον έσχημάτιζε παμμέγιστον κοινοτάφιον 
έντελώς κεκαλυμμένον, ώς καί ή πρός αύτό φέ- 
ρουσα όδός.» Ν. X. ΛΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
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Λιν. τήν Λ' τοΰ ΊΕλλ. 3-χολεόου.

520. Πόσον τιμώνται 24 μέιρα καί 5 πα- 
λάμαι ύφάσματός τίνος ε’άν ή τιμή τοΰ μ.ίτοου 
είνε 37 δραχμαί καί 32 λεπτά ;

521. Άνταλλάσσομεν 12 πήχεις ύφάσματός 
άντί 15 άλλου κατωτέρας ποιότητος. Είς πή- 
χυς τής δεύτερα; ποιότητος μέ πόσον τής πρώ
της αντιστοιχεί;

Αοά τήν Β' τοΰ Έλλ. Σχολείου.

5252. Αί ήλικίαι δύο ανθρώπων είνε ώ;
2 : 5 γνωστού όντος δτι ή ηλικία τοΰ πρώτου 
είναι 20 ετών, ποια είναι ή ηλικία τοΰ δευ
τέρου ;

523. ΙΙοϊον είναι τό εικοστόν τέταρτον τών 
130 ταλήρων καί 4 δραχμών;

Ata. τήν Γ τοΰ Έλλ. Χχολεόου.

52 4L Έπλήρωσέ τις 7236 δραχ. διά χρέος 

έξ 6480 δρ. τό όποιον έμεινε 2 — έτη πλέον 

τής προθεσμίας· πόσον τοΐς εκατόν έπλήρωσέ ;

Jktx τήν Λ' τοΰ Γυμ.νχσόου.

2». Έπλήρωσέ τις διά χρέος τό όποιον 
έμεινε 205 ημέρας πλέον τής προθεσμίας κε- 
φάλαιον καί τόκους πρός 6 °/0 2428 δραχ. 
πόσον ήτο το χρέος;

τών όσων τώ είχε δώσει ό πατήρ του. Ιίόσα 
τώ είχε δώσει ό πατήρ τον ; πόσα έδαπάνα 
κατά μήνα ;

Λεά τήν Γ τοΰ Ι’υμνασεου.

52ί*. Ή επιφάνεια ενός ορθογωνίου είναι 
960 τετρ. πόδ. ή βάσις αύτοΰ είναι 16 πόδας 
μεγαλειτέρα τοΰ ύψους· πόσους πόδας έχει έκα
στη πλευρά τοΰ όοθογωνίου ;

52«>. Ή ύποτείνουσα ένο; ορθογωνίου τρι
γώνου είναι 6 πόδας μεγαλειτέρα μιας τών 
καθέτων καί τρεις τής άλλης· πόσους πόδας 
ε'χει έκαστη πλευρά τοΰ ορθογωνίου τριγώνου;

30. Διήνυσέ τις 105 μέλια καί ευρίσκει 
οτι αν διήνυε δύο μιλιά όλιγώτερα τήν ημέ
ραν ήθελε κάμει 6 ημέρας περισσότερον- ποια 
ή ταχύτης αύτοΰ ;

31. Νά μερισθγ, ό άριθμός 49 είς δύο μέρη 
τοιαΰτκ ώστε εάν τό μεγαλείτερον διαιρεθή 
διά τοΰ μικρότερου καί άντιστρόφως τό μικρό
τερου διά τοΰ μεγαλειτέρου, τά πηλίκα αύτών 
θά αναλογούν 16:9.

Λχχ τήν Λ' τοΰ Γυμ,ναβόου.

S3. Ή άκτίς τής βάσεως κώνου εινε 
τό δέ ύψος αύτοΰ 4πΊΧ· ποια εινε ή κυρτή αύ
τοΰ επιφάνεια ;

Λοά τήν Β τοΰ Γυμ,ναβέου.
ΠΑΙΓΝΙΛ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

S6. Πατήρ τις ύπεσχέθη είς τόν υιόν του 
νά τώ δίδη καθ’ έκαστην ήμέραν όταν μανθάνη 
τά μαθήματα του 50 λεπτά,όταν όμως δέν με
λετά νά δίδγ, αύτός προς τόν πατέρα του 80 λε
πτά (καθ’ έκαστην)· έλαβε δέ ό υιός του είς τό 
τέλος τοΰ μηνός 7,20 πόσας ημέρας έμελέτησε 
καί πόσας δέν έμελέτησεν;

τί?'. Μαθητής τις έγραψε πρός τόν πα
τέρα του οτι έκ τών χρημάτων τά όποια τώ 
εδωκε διά νά σπουδαση έδαπάνα Α τόν μή

να δι’ ένοίκιον καί τροφήν, I
20

τόν

βιβλία καί πλυστικζ' μετά πέντε

μήνα διά 

μήνας τώ
έμειναν μόνον 50 δραχμαί· «ίς το τέλος δέ τοΰ 
έτους εύρέθη χρεωμένος 40 δραχ. περισσότερον

'Οπτική άπάτη. Ποια έκ τών δύο Οριζον
τίων γραμμών είνε ή μεγαλειτέρα. "A? καί 
φαίνεται ή πρώτη ώς μεγαλειτέρα μετά κατα - 
μέτρησιν αύτών δμώς άποδεικνύεται δτι εΐ- 
σ'ιν ίσα·..

ΕΝ αοηναικ εκ τον τϊποΓΡΑΦΕίοϊ τον KATA1THMATQN ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1891—2723


