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ί' I έορταί έληξαν δ κρότος τών θριάμβων 
έπαυσατο πλήττων τά ώτα τών φιλεόρτων 

V *Ρωμαίων· τά όνειρα διελύθησαν ύπό τό φώς 
της αλήθειας τών πραγμάτων- οί καπνοί τής 
φαντασίας καί τών ψευδών έλπίδων ήφανίσθη- 
σαν· αί έν τώ αέρι τής ’Ρώμης, έκ κονιορτοϋ 
τών αρμάτων καί τοϋ θορύβου τών κουφών κε
φαλών έπινεφεί καταστάντι, αίωρούμεναι πο
λύχρωμοι πομφόλυγες, ύφ’ ών περιεβαλλετο τό 
εϊδωλον τοϋ Κομμόδου, διερράγησαν καί τέλος, 
όπως μετ' όμβρον πολύν δ Ζεύς επ’ ολίγον πέμ- 
ψας τήν ποικιλόχρουν καί χρυσόπτερον ίριν αί
θριαζε: τόν αέρα καί τά πάντα έπιφαίνονται 
οία είναι, οϋτω καί δ Κόμμοδος έπ’ ολίγον 
προκύψας έκ τών ανακτόρων χρυσόμορφος ώς 
άλλος Ζευς τάχιστα ίνεφαυίσδη οιος ηυ ονχι 
λόγω, άλλ' εργω' οΰχί δ ευφημούμενος καί ύπό 
τών αυλικών κολάκων έκθεια',όμενος άλλ’ δ 
ψευδεπίγραφος τού Μάρκου υιός Κόμμοδος αύ- 
τός, αύτότατος- ^υμεώρ· πάβι?? «ρεη;9·Ή ήρεμα 
καί άψοφητί ύφέρπουσα και τα σπλάγχνα αύ- 
τοϋ κατεσθίουσα άκρασία μεγαλυνθεΐσα προέχυ- 
ψεν ώςέκ βαθείας λόχμη; θρασεΐα,δρακοντώδης.

Τρία τινά κατά τόν Ισοκράτη τά κύρια 
παντός άληθοϋς βασιλέως ε"ργα: «πολιν τε δυσ
τυχούσαν παϋσαι καί καλώς πραττουσαν δια- 
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φυλαξαι καί μεγάλην έκ μικράς ποιήσαι ». ‘Ο 
Κόμμοδος ώφειλεν ϊνα τό δεύτερον πράξη, του- 
τέστι καλώς πραττουσαν τήν ρωμαϊκήν αυ
τοκρατορίαν διαφύλαξη. Ουδέτερον ε'πραξεν 
άλλ’ έπί τινα χρόνον δ νεανίσκος αύτοκράτωρ 

ε’χων τήν τε τοϋ πατρός μνήμην καί τήν πρό; 
τους φίλους καί σύμβουλους αιδώ, λάθρα πως 
έφήδετο ταϊς σωματικαϊς άπολαύσεσεν ■ ειτα 
δ’ άποβαλών καί τήν μνήμην εκείνου καί τήν 
αιδώ τούτων πλησίστιος άνήχθη εις τό πέλαγος 
τών ήδονών, τών τρυφών καί τών κραιπαλών 
καί κολυμβών άνέδην αύτών ένεφορεϊτο.Έκ τής 
χρήσεως καί καταχρήσεως αύτών ίδίοις ώσίν 
ήκουσε καί ίδίοις οφθαλμοί; είδε καί ϊδίαις 
χερσίν ήψατο τών δσα οί αυλικοί κόλακες έν 
ΙΙαννονία όντι περιέγραφον αύτώ πραγματα 
ψηλαφητά, ύπέρτερα μαλιστα τών προσδοκιών 
αύτοϋ- έφ’ ώ καί αυτούς μέν ετι μάλλον προσ- 
ηταιρίζετο καί έφίλει ώς άληθιζομένους, ώς 
δήλον έζ. τών ύστερων,τους δέ πατρφους φίλου; 
καί συμβούλους δσημέραι άπεσχοίνιζεν έαυτοϋ 
ώς βαρείς αύτω όντας. Καί εντεύθεν ε'βλεπέ 
τις συχνούς μέν τούς ναυαγούς τοϋ πόντου τών 
ποικίλων ήδονών φοιτώντας εις τάνακτορα παρά 
τό μειράκιον , σπανίζοντας δέ τους λάτρεις 
τής Αρετής. Έν τοΐς ούτως ύπερεμπλησθεϊσι
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ΙΙεριοΛικόν τών Μαθητών tlt-ριοδικόν τών Μαθητών
τοιούτων κυλικών βασιλείοις ό Κόμμοίος ε’κειτο 
συνίιαφθειρόμενος καί δσημέραι άλλοιούμ.ενος' 
καί ίή άντ'ι τών πυρωίών βολών έκυλοιίία 
τους οφθαλμούς καί άντί τών ροίίνων παρειών 
ώχρία τό πρόσωπον άπό καλοϋ αισχρόν γενό- 
μενον ούί' έφαίνετο πλέον εύσωματών δ νεα
νίσκος ούίέ σφριγών ούίέ φίλεργων.

Άλλ’ ούχ ήττον, καίπερ άθύμως πρός πάν 
τής ίιοικήσεως ε’χων ίι' ελλειψιν ύπνου καί 
άναπαύσεως, προθύμως όμως ύφίστατο απροφά
σιστου αγρυπνίαν έν τή, τών ήίονών άκολα- 
στεία. Τοιοΰτος ίέ ύπό νωθείας έκ τής κατα- 
ναλώσεως τών σωματικών καί ψυχικών ίυνα- 
μεων γενόμενος δ Κόμμοίος έκίνει τών μέν φί
λων τόν οίκτον παραβαλλόντων μάλιστα αυτόν 
πρός τον άεί νηφάλιου καί συνετόν καί φιλερ- 
γότατον πατέρα, τών ίέ εχθρών την έπιχαι- 
ρεκακίαν. τών ίέ βουλευ τών τόν γέλωτα καί 
τήν περιφρόνησιν λαβόντων πείραν τής άνοιας 
αυτού ευθύς άμα τή, ε’μ.φανίσει έν τή βουλή,οτε 
μεταξύ άλλων ύπέρ έαυτοϋ πολλών άνοήτων 
σεμνολογημάτων στομφάζων ώς μέγαν είς αύ
τόν έπαινον είπε καί δτι ποτέ τόν πατέρα αύ
τοΰ Μάρκον έμπεσόντα είς βαθύν πηλόν αυτός 
ίππεύων έρρύσατο έκεΐθεν· καί ταϋτα, οτε έν 
τοϊς πρό: τούς βαρβάρους πολέμοις πολλοί πολ
λάκις τών Ρωμαίων ίιέπρεψαν ύπό τά όμματα 
αύτού τού Κομμοί ου, ό ίέ πατήρ έλάμπρυνε 
τό ρωμαϊκόν κράτος. Έπειίή ίέ αύτοΰ τοιαύτα 
σεμνοκοποϋντος,σαρίώνιος παρά τοϊς βουλευταϊς 
ήγέρθη γέλως, ούτος ού μόνον τότε, ώς ίήλον, 
ίιωργίσθη, άλλά καί ύστερον ίυσμενώς ίιακεί- 
μενος πάντοτε πρός τούς βουλευτάς αφορμήν 
έπεζήτει τιμωρίας αύτών. Ούτοι ί- δ Κόμμοίος 
άποβαλών τό κάλλος καί τούτου τό χρώμα, «ίι' 
ού καί τά μέλη καί δλον τό σώμα φαίνεται» 
κατά τόν Ψευίοίημοσθένη,καί τά κάλλιστα τών 
ηθών καί τό σεμνόν καί τήν σωφροσύνην καί τήν 
φοόνησιν καΐ'τήν άνίρείαν καί, συνελόντι εί- 
πεϊν, πάν τής ψυχής κάλλος καί άνεπιτήίειος 
πρός πάσαν ού μόνον βασιλικήν, άλλά καί λο
γικήν έργασίαν γενόμενος ώς μή ε’χων πλέον 
σωματικόν σθένος καί φρόνιμον γνώμην καί ψυ
χήν αγαθήν, ουίαμώς ε’στη ποτέ άπορών, ώσπερ 
ποτέ δ 'Ηρακλής, ποτέραν τών δίών νά τρα- 
πή είτε τήν ίι' «pfrijff είτε τήν ίιά x«xi«g, 
άλλ' ύπό τής αλογίστου καί θηριώίους κατ' 
Άριστοτέλην ήίονής καθελκυόμενος ώς άψυχον 
πτώμα καί εύμενώς ε’χων πάντοτε πρός τους 
φαύλους τελέως εΐασε χαίρειν τά του κράτους. 
Άπαγαγών ί’ έαυτόν παντός βασιλείου κόπου 
καί τής τών κοινών φροντίίος καί τής τών χρη
στών δμιλίας παρέίωκε τά έαυτοϋ τε καί πά
σαν τήν τής άρχής ίιοίκησιν τώ Ίταλιώτγ, 
Περεννίφ άνθρώπω πανούργω, άπλήστω, ίοξο- 
μανει καί ίιαβόλω καί πάσαν τήν τών στρατό- 

πέίων επιστασίαν και έπαρχίαν. Τέλος ί' άνα- 
κηρύζας έαυτόν φανερώς ενώπιον φίλων τε καί 
έχθρών, οικείων τε καί ξένων οίονεί Οιασάρχην 
τών εν τε τοϊς βασιλείοις καί τών απανταχού 
που τής 'Ρώμης λάτρεων τής Άφροίίτης καί 
τού Έρωτος καί τών θεραπόντων τού Βάκχου 
κατέλιπε τό κράτος έρμαιου τής Τύχης.

Τέταρτον «ρ« γνώριομα διαφθιιρομινον 
νέου fivai tvfrtv μίν βΐμΐ'ών καί σπουδαίων 
καί καλών καί έΐ’όόξων και τίμιων καί όσιων 
καί δικαίων άφροντιστεΐν ύπό νωθείαρ καί άπί~ 
χεσί>«ι. περί όέ τά φανλα καί «ίοξα καί ανό
σια καί άδικα καί επίμεμπτα έπιμελείσΟαι 
και άσχολεΐσθαι i’r&fi· δε τών μεν επιβεβλη
μένων καθηκόντων άμελείν. τών δε μή προσ- 
ηκόντων φροντίζει ν.

Ενώ ίε δ Κόμμοίος έλατρευε τάς ειρημένας 
θεότητας, δ Ιίερένειος έποφθαλμιών πρός τε τά 
πλούτη τών πλουσίων καί εΰγενών καί πρός τό 
άπογυμνοϋν τόν άπειρον αύτοκράτορα τών ίύ- 
ναμιν παρ’ αύτώ έχόντων παντοίοις μηχανή- 
μασι ίιέβαλλεν αύτούς δτέ μέν ώς ίυσμενώς 
ίήθεν καί ύπόπτως πρός αύτόν έχοντας, δτέ ίέ 
ώς έμπόίιον αύτώ έν τώ ίιοικεϊν όντας καί 
έκποίων έποιεϊτο καί τάς ούσίας αύτών ήρπα- 
ζεν. Οΰτω ίέ φερόμενος άκράτω πλούτου καί 
άρχής έπιθυμία έκτάτο δσημέραι πολλά' άλλ’ 
άπληστος ών οσω πλείω έκτατο, τόσω καί ε’τι 
πλείω άντεποιεϊτο. Φοβούμενος ίέ δ Περέννιος 
μη οί πατρώοι φίλοι καί οικείοι τού Κομμόίου 
ώς εχοντες παρ’ έκείνω παρρησίαν γνωρίσωσιν 
αύτώ τά έαυτού φαύλα ίιανοήματα καί τάς 
άίικίας, πρώτιστα πάντων αύτους ίιαβαλών 
ύποπτους κατέστησε καί τέλος άπεσκευασατο, 
δπεο καί δ Κόμμοίος ήίέως είίεν. Πλούτον ίέ 
πολύν δ Περέννιος έξ άίικίας κτησαμενος καί 
γενόμενος κράτιστος έν τή ίιοικήσει τής αύτο- 
κρατορίας, καίτοι ούίαμώς τό παράπαν ουτ’ 
έν αρετή οΰτ' έν τή εύνομία έκρατίστευε, κα
τέστη έτι προσφιλής τώ Κομμόίω έκ τούτου; 
ΤΙ Λουκίλλα ίήλα ίή ή πρεσβυτατη πάντων 
άίελφή τού Κομμόίου άπέλαυε προ τοΰ γάμου 
αύτοΰ τών οικείων βασιλικιού τιμών, τουτέστι 
σύν τοϊς άλλοις έκαθέζετο έν τοϊς θεάτροις έπί 
τού βασιλείου θρόνου καί τό πϋρ προεπόμπευεν 
αύτής· νυμφευθέντος ομιος αύτοΰ έν πάσιν, ώς 
είκός, τήν προείρείαν έλαβιν ή αύτοκράτειρα 
Κρισπϊνα. Τούτο ί' ώς ΰβριν μεγίστην έκλα- 
βοΰσα ή Λουκίλλα, ή ούίέν ιερόν και όσιον ε- 
χουσα καί συν τή φιληίονία,ήν έκ τής μητρός 
Φαυστίνης έκληρονόμησε, φιλόίοξος ούσα, συνε- 
σκευάσατο, — άγνοούντος τού χρηστού άνίρός 
αύτής I Ιομπηϊανοΰ τοΰ φίλα πάντοτε πρός τόν 
Κόμμοίον φρονούντος,— συνωμοσίαν κατά τού 
Κομμόίου παραλαβούσα μετά καί άλλων ώς 
συνωμότας νεανίσκον τινά εύγενή καί πλούσιον

Κοίράτον, ον ύπερεφίλει καί μάλλον τοΰ αύτής 
άνίρός,καί έτερον νεανίσκον Κυϊντιανόν βουλευ
τήν όντα" τούτον ί' έκ τών συνωμοτών ώς προ- 
πετή κάί θρασύν άνέπεισεν όπως τόν άίελφόν 
Κόμμοίον άποκτείνη. Ούτος στάς έν τή τοΰ 
άμφιθεάτρου είσόίω, είς ο είσήρχετο δ Κόμ
μοίος, καί πριν ή πλήςη αύτόν κραυγάσας έν 
τω άνατείνειν τό ξίφος: «Ίίού τούτο σοι ή βου
λή πέπομφε», παρέσχε καιρόν τοϊς σωματο- 
φύλαξι ϊνα τόν μέν αύτοκράτορα σώσωσιν, αύ
τόν ίέ φονεύσωσιν. Και πρότερον μέν ίυσμε
νώς, ώς εΐρηται, ίιέκειτο δ Κόμμοίος προς 
τήν βουλήν, ε’κτοτε ίέ μαλιστα καί έμαίνετο 
κατ’ αύτής άεί μεμνημένο; τής τοΰ Κυϊντιανοΰ 
φονικής φωνής. Τήν ψυχικήν ταύτην τού Κομ-
μόίου ίιάθεσιν ίιαλογιζόμενος δ Περέννιος καί 
ύπ' επιθυμίαςφλέγόμενος ϊνα έαυτόν μέν παρα- 
στήση ώς τόν μόνον τοΰ αύτοκράτορος πιστόν φί
λον,τάς ίέ ουσίας τών συνωμοτών άρπαση,πάντα 
λίθον έκίνησεν όπως άνεύρη τούς αρχηγούς τής 
συνωμοσίας.; Χαράν ί' ένίόμυχον ήσθάνθη ά- 
νακαλύψας ότι τήν συνωμοσίαν συνεσκεύασεν 
ή Λουκίλλα καί τινες έκ τών πλουσιωτάτων 
καί εύγενών βουλευτών. Ό Κόμμοίος αμελλητί 
ού μόνον τήν άίελφήν καί τούς λοιπούς συνω
μότας, άλλά καί πάντας άφειίώς, πρός οΰς ίυσ
μενώς αυτός τε καί δ Ιίερέννιος ίιέκειντο μετά 
λόγου, μάλλον ίέ παραλογώτατα έφ' απλή οία- 
ίήποτε ψευίεί ίιαβεβλημένους αίτιορ, άπέκτει- 
νεν. 1 Ιρό ίέ πάντοιν κατείίωκε, καθείργνυ καί 
κζτέσφαττεν δ Περέννιος τους πλουσίους καί 
τους κώλυμα όντας έν τή αυταρχία αύτού, σκο
πόν τού βίου αύτοΰ προτιθέμενος ε’ργω μέν τόν 
τού Κομμόίου όλεθρον, λόγω ίέ τήν σωτηρίαν 
αύτοΰ, όπως εκείνος τούτω έαυτόν έμπιστευόμε- 
νος καί πάσαν σωτηρίας έλπίία άνατιθέμενος 
αίειαν παρέχη αύτώ ϊνα πράττη, ό τι άν βού- 

λ '/.ι —. s.ληται. Τούτου ίέ, δπερ καί έπεζήτει, δ ΙΙερέν- 
νιος τυχών, πανθ' όσα ήβούλετο επραττεν ά- 
ίεώς. Τότε άοα ού μόνον τούς όντα: ή ύπο- 
τιθεμένόυς έχθρούς, άλλά καί τούς πατρώους φί
λους καί οικείους καί συμβούλους καί τού, τέως 
έπιτρόπους, οϊτινες όντως προμήθειαν είχον τής 
σωτηρίας τού Κομμόίου, πάντας συλλήβίην έκ- 
ποίών ποιήσας ίιετέλει αύτός μόνος ού μόνον 
ώς αΰτοκρατωρ εργφ τό ρωμαϊκόν κράτος ίιοι- 
κών, άλλά καί ώς αύτοκράτωρ ίεσπότης τοΰ 
κατά τύπον όντος αύτοκράτορος Κομμόίου. 
'Εντεύθεν ίέ δ Κόμμοίος πεποιθώς έπί μόνον 
τόν ΙΙερέννιον αενάως έκυλινίεΐτο έν πότοις 
καί θαλίαις καί έν τή πολυκυμία τής τού 
συώίους αύτοΰ βίου θαλάσσης έρυθράς ε’κτοτε 
γινομένης έκ τών δσημέραι είσρεόντων είς αύ- 
τήν αίματων τών ε’τι ύπολειπομένων άθώων τε 
καί μάλιστα πατρώων φίλων καί πάντων έν 
γένει τών όπωςίήποτε προσκρουόντων τή άνοια

αύτοΰ ή τή πλεονεξία τοΰ Περεννίου. "Οπως 
λέων ώμοφάγος είσπηίήσας είς άγέλην προβά
των ή αιγών ή βοών κατασπαράσσει ομοίως τούς 
τρυφερούς άρνας τε καί έρίφους καί τούς σφρι
γώντας ταύρους ή μάλλον όπως λυσσαλέος κύων 
ίάκνει τούς κύνας καί πάν ώ άν προσπέση κατά 
τύχην ζώον καί ανθρώπους καί αύτούς τούς κυ
ρίους αύτοΰ άίιακρίτως και ούίέποτε παύεται 
ίάκνων έφ' όσον ζή λυσσών, οΰτω καί δ Κόμ
μοίος. Ούτος όπως τό ποτόν τής ήίονής ποτισθείς 
ίιά τών αύλεκών κολάκοιν ούίεμιάς τών ήίο- 
νών ε’μεινεν άγευστος, οΰτω καί ανθρωπίνου αϊ- 
ματο; γευσάμενος έκ τοΰ τών συνωμοτών τής 
Λουκίλλης άρξάμενος πάντοτε πρός πάντας φο
νικόν όμμα ερριπτε καί άπ’ ούίενός τάς μιαι- 
φόνους αύτοΰ χεϊρας άπεϊχε, μέχρις ού ή ψυχή 
κατέλιπεν αύτόν, άλλά παντας καί πάσας πά- 
σης ηλικίας καί τάςεως άπέκτεινεν. Εΐρηται 
ότι δ Κόμμοίος τήν φονικήν φωνήν τοΰ βουλευ- 
τοϋ Κυϊντιανοΰ πάντοτ' εναυλον ε’χων πάντοτε 
φονικήν χεϊρα επέβαλλε τοϊς βουλευταϊς ήτοι 
τοϊς γερουσιασταϊς. Τήν βουλήν ήτοι τήν γερου
σίαν, ήν δ πατήρ Μάρκος έθεώρεικαι εύλαβεΐτο 
ώς το άσαλευτον θεμέλιον τοΰ ρωμαϊκού κρά
τους, ταύτην έκ θεμελίων άνέτρεπεν. Τους μέν 
ζωηρούς καί ίραστηρίους τών γερουσιαστών 
τους ύπέρ τής πολιτείας εργαζομένους έθει.'ιρει 
ώς έπαναστάτας· τούς ίέ φιλησύχους ώς ύπο- 
κριτάς καί συνωμότας' καί τους μέν πατρώους 
φίλους έμίσει ώς μή προλαμβάνοντας τάς κατ' 
αύτοΰ συνωμοσίας, τούς ίέ μή φίλους ώς κε- 
κηρυγμένους έχθρούς. Τούτου ί’ ένεκα τούτους 
καί εκείνους έφόνευεν· δμοίως ί' έφόνευε καί τούς 
τυχόν την τύχην τών φονευομένων οίκτείροντας 
ώς ύποπτους καί αύτούς θεωρούμενους. Άλλά 
καί οί μή οίκτείροντες έθεωοοϋντο ύποπτοι ό>ς 
ύποκριταϊ. Καί χαρά άρα καί λύπη, φιλεργία 
καί φιλησυχία, πασα έκίήλωσις οίουίήποτε αι
σθήματος καί έκτέλεσις πραξεως πολιτικής καί 
πάσα σχέσις ήν ύποπτος παρά τώ Κομμοίω. 
Έφανταζετο ότι πλήν τοΰ Περεννίου πάντες 
άνθρωποι αρρενές τε καί θήλειαι, παντε; θεοί τε 
καί ίαίμονες ήσαν αύτώ πολέμιοι. Έφόνευσεν 
ού μόνον πάντας τούς τής Λουκίλλης συνωμό
τας, άλλά καί πάντας τούς σχέσιν τινά οίαν- 
ίήποτε πρός αύτούς έχοντας ή σχόντας ποτέ 
Άλλ' ούίέ τών οίκειοτάτων καί φίλιον ίπεί— 
χετο. Τέλος καί τήν εύειίεστάτην και ευγε- 
νεστατην αύτοΰ σύζυγον τήν Κριβπΐΐ'αι* οίκτρώ 
θανάτω άπώλεσεν. Άπέκτεινε καί ίύο μεγά
λους εύεργέτας αύτοΰ ό Κόμμοίος: τόν'Ιουλιανόν 
Σαλούϊον καί τόν ΙΙατερνον Ί’αρρουτήνιον πε
ριφανείς ύπατους, οϊτινες μετά τόν θάνατον τού 
Μάρκου ήίύναντο ϊνα καταστρέψωσι ραίίως αύ
τόν' ίιότι δ μέν αγαθός 'ίουλιανός έπιτετραμ- 
μένος τήν μεγίστην στρατιάν, ήτις προθυμότα
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τα ήδύνατο, ϊνα εί περ αύτος ήθελε, τόν μέν 
Κόμμοδον καθέλη, αυτόν St άνακηρύξγ, αύ- 
τοκράτορα, ένεμεινε πιστός St' εύνοιαν πρός 
τόν Κόμ.μοδον καί σέβας πρός τόν Μάρκον ό δέ 
ΙΙάτερνος αρχηγός ών τών δορυφόρων τά μά
λιστα φιλούντων αυτόν ράστα ήδύνατο ί’να φο- 
νεύση τόν Κόμμοδον. Άλλ' επί τή χρηστότητι 
αυτών ταύτη άπώλοντο ύπ' αύτού άμφότεροι 
ο'.κτρώ θανατω. Άλλ’ οϋ μόνον γερουσιαστας, 
στρατιωτικούς καί πολιτικούς άπέκτεινε καί 
ήδέως ε'βλεπε βιαίως άποθνήσκοντας, άλλά καί 
άνδρας”έλλογιμωτάτους καί σπουδαίους ούδα- 
μώς έν τοΐς τά πολιτικά πράττουσιν άναμιγνυ- 
μένους καί παντελώς αθώους καί ςένους παντός 
σκευωρήματος. Μεταξύ τών αθφοτάτων, αγνό
τατων καί έλλογιμωτατων τότε άνδρών τής 
διεφθαρμένης Ρώμης τού μαινομένου Κομμόδου 
περιβόητοι έπ' αρετή, έπιεικεία, φιλομαθεία 
εύδαιμονία, πλούτω καί λαμπρότητι γένους 
καί αξιωμάτων καί προ πάντων έπΐ ένδομύχω 
φιλαδελφία περιβοήτφ έν τή ιστορία κατάστα
ση ήσαν οί δύο αδελφοί Κυϊντίλιοι Κονδιανος 
καί Μαξιμος. Ώς ημίθεοι έθρυλήθησαν διά τήν 
άκραιφνεστατην αύτών φιλίαν οί έν τοΐς ήρωΐ- 
κοϊς χρόνοις φίλοι Όρέστης καί Πυλαδης, Θη- 
σευς καί Ιίειρίθους, Άχιλλευς καί Ιίατροκλος' 
έθαυμαστώθησαν δ' έπΐ φιλία καί οί έπΐ τών 
ιστορικών χρόνων Ιΐυθαγόρειοι φίλοι Φιντίας 
καί Δάμων οί καί αύτόν τόν τύραννον Διονύ
σιον έκπλήξζντες. Οΰτω περίδοξοι έπΐ φιλαδελ- 
φία κατέστησαν οί Κυϊντίλιοι αδελφοί Κονδια- 
νός καί Μαζιμος. Ούτοι ού μόνον διέφερον πάν
των τών κατ' έκεϊνο τού χρόνου έλλογιμωτατων 
άνδρών τής Ρώμης έπΐ στρατηγική δεινότητι, έπΐ 
άμφιλαφεΐ παιδεία,πολυκτημοσυντ, καί όλβω και 
πλούτφ,έπιεικεία καί πασγ, αρετή καί πρό πάν
των έπΐ αδελφική Ομοφροσύνη έ'ν τε τή θεωρία 
καί τή πραζει, άλλά καί γεωπονικόν τι σύγ
γραμμα, ού πολλοί πολλάκις τών μεταγενεστέ
ρων χρησιν έποίησαν, έκ κοινού συνέταξαν οί 
φίλτατοι αύταδελφοι. Οί Άντωνίνοι έτίμ,ων αυ
τούς μεγάλως επί ταϊς άρεταις καί τήν αδελφι
κή·. αύτών ομοφροσύνην έν χαρά άνεκήρυττον καί 
ύπατους αύτους άνέδειξαν.Ό δέ Μάρκος καί τήν 
διοίκησιν τής Έλλαδος αύτοΐς έπέτρεψε καί με- 
γαλήν στρατιάν έν τώ κατά Γερμανών μεγαλω 
πολεμώ, έν ώ καί μεγαλην ήραντο νίκην. Ό δέ 
άθλιος Κόμμοδος αύτούς άμφοτέρους όμού άπέ- 
κτεινεν ούδέναλόγον ε’χων. Ούτως οί χρηστοί α
δελφοί καί ζώντες πάντοτε ηνωμένοι διετέλεσαν 
και έν Άδου, Ώς δήλον, καί τα μεγαλα κτή
ματα αύτών παντα ήρπάγησαν, τού άρπαγος 
Ιίερεννίου ούχΐ ξένου τής αρπαγής, ώς ε’.κός, 
γενομένου.’Αλλ’ ούδέ του μόνου άπογόνου αύτών 
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Κονδιανού Σέξτου υιού του Μαςιμου έφείσθη 
ό Κόμμοδος, καίτοι μακράν τής Ρώμης διατρί- 
βοντος έν Συρίφ. Ό έκ τών εύγενών Κυΐντιλίων 
έλκων τό γένος νέος ούτος τών παντοιν στερηθείς, 
μαθών τήνθανατηφόρου ψήφον,ε'πιεν αίμα λαγό» 
καί μετά τούτο έπιβάς ίππου εσπευσε καί έπί- 
τηδες άπ’αύτού καταπεσών τό τε αίμα ώς ίδιον 
έξήμεσε καί ώς δήθεν έτοιμοθανατος είς οίκη
μα τι άπεκομίσθη· καί αμελλητί τού θανάτου 
αύτού διαδοθέντος κριός έν λάρνακι άντ’ αύτού 
έκαύθη· αύτος δέ μεταβάλλων σχήμα, έσθήτα 
καΐ διαμονήν άλλοτ’ έπλανάτο άλλαχόσε πρός 
απάτην τών κρατούντων. Άλλ' ούχ ήττον, πολ- 
λαχού έπιμελώς καταζητηθείς, ώς γνωστής γε- 
νομένης τής διά τού κριού άπάτης καί πολλών 
άντ' αύτού φονευθέντων, πλείστων δέ κεφαλών 
ώς έκείνου ούσών εις Ρώμην κομισθεισών,— έπ! 
τέλους ούδ’ αύτός άπέφυγε τόν θανατον, καίτοι 
άδηλον πού καί πώς καί πότε άπέθανεν. Τό δέ 
άστεΐον ότι, άποθανοντος τού Κομμόδου, άλλος 
τις άσημος Σέξτος, καθάπερ έν τοΐς καθ' ημάς 
χρόνοις Άγγλος τις βάναυσος κρεωπώλης ύ- 
πέδυ τόν εύγενή 'Γιτσβώρν, ύποδυσάμενος τόν 
εύγενή άπολωλότα Κυϊντίλιον Σέξτον ώρμησεν 
ϊνα λαβή καί τά πλούτη καί τάξίωμα καί 
πάσαν έν γένει κληρονομιάν τού μηκέτι ζώντο; 
Σέξτου Άλλά καί δ ψευδοσέζτος ούτος άπαι- 
τών πλούτη καί αξιώματα άπέβαλεν έπΐ Ιίερ- 
τίνακος καί τήν αύτού κεφαλήν κατάφωρος γε- 
νόμενος ώς άπατεών καί έκ τούτου: οτι ούδαμώς 
τήν ελληνικήν γλώσσαν ένόει, ήν δ άληθής Σέξ
τος καί ένόει καί ώμίλει καί έγραφεν, εί περ τις 
καί άλλος Ρωμαίος, άριστα.

Όπως δ' έν Άκράγαντι κατά Τίμαιον τόν 
Άκραγαντϊνον νεανίσκοι τινές άκρατου έμφορη- 
θέντες ούτως άφρονες έγένοντο, ώστε ή μέν οι
κία,έν ή κατώκουν, έφαίνετο αύτοΐς ώς τριήρη?, 
έφ'ής επλεον,ώς ύπό τρικυμιώδους θαλάσσης τή- 
δε κάκεΐσε φερομένη, τά δ' έν αύτή συνταρασ- 
σόμενα ώς κίνδυνον αύτοΐς άπειλούντα, δι' ό καί 
έρριπτον τά παντα έκτού οίκου, ώς δήθεν έκ τής 
τριήρους είς τήν κλυδωνιζομένην θαλασσαν,πρός 
εαυτών σωτηρίαν,έν ώ πράγματι αίκεφαλαί αύ
τών συνεταράσσοντο και ούδαμού ηρεμίαν εύρι- 
σκον, οΰτω καί δ Κόμμοδος έκφρων γινόμενος έκ 
τής μέθης τής τών ήδονών άκρατείας καί τής 
έξ άνθρώπων αίματοποσίας έφανταζετο οτι τά 
πάντα έταράσσοντο καί κίνδυνον αύτώ ήπεί- 
λουν, έν φ πράγματι ή τεταραγμένη αύτού 
κεφαλή τά παντα συνετάρασσε καί συνεκύκα 
καί προύκαλει αύτώ κίνδυνον πρόοπτον.

(Ακολουθεί).

Γεώργιος Π. ,Κρεμοχ

ΤΟ ΓΑΛΑ ΓΙΙΣ ΣΥΚΗΣ
Τό γάλα τής συκής. ώς γνωστόν, έκκρίνεται 

άφθοι/ου εαυ χαράξωμευτόν φλοιοί· αύτή? dice 
κοπτεροϋ οργάνου η έάν κόψωμεν τόν μίσχοι· 
τώυ φύλλων. ’Αλλά καί άπό του μόσχοι· τώυ 
σύκων άποστάξει γάλα έάν κόψωμεν αυτόν.

• καί εσωθευ δέ τοϋ περικαρπίου έξιδροΰται 
γάλα οταΐ' άποφλοιούμευ αύτά.

Ό χυμός ούτος τής συκής, ό ένεκα τής λευ
κότατος αυτού κληθεί? γάλα, οϋδεμίαυ έχει 
οχε'σιυ πρός τό γάλα των ζώων, διότι κύριου 
αυτού συστατικόν ουδόλως εινε τό λεύκωμα. 
άλλά διάφοροι άλλαι ούσίαι αμυλώδεις, ζακ- 
χαρώδεις, κομμιώδεις, αλκαλοειδείς, κατ' Ελά
χιστου δέ ποσού λευκωματώδεις. Κυκλοφορεί 
δε ό χυμός ούτος έντός ιδίων αγγείων, τώυ 
γαλακτοφόρων, τά όποια είνε τόσου στενά ώσ
τε ουδόλως φαίνονται διά τού γυμνού ο
φθαλμού.

Είς τί χρησιμεύει είς τήν σνκήν τό γάλα, 
όπως καί είς άλλα γαλακτοφόρα τής αυτής 
οικογένειας ή καί άλλων οικογενειών φυτά, δέι· 
γυωρίζομευ ακριβώς μέχρι σήμερον, ούτε σκο
πούμε!' ν’ άναφέρωμευ ενταύθα τάς επί τού
του θεωρίας και γυώμας. Ημείς θά έξετάσω- 
μευ τό γάλα τής αυκής ώς πρός τήν χρησιμό
τητα αυτού είς τόν άνθρωπον

Είς όλους τούς τρώγοντας χλωρά σύκα είνε 
μυωστόυ οτι μετά τόν άποφλοϊβμόυ αυτών έ 
πέρχεται αίσθημα υυμμοΰ εί5· τά άκρα τώυ 
δακτύλων, οϊ δε τρώγοιπες τά σύκα μετά τού 
φλοιού αισθάνονται βραδύτερου τσούξιμου ει’? 
τά χείλη. Οί ΐ’υμμοι ούτοι παράγουται διότι 
τό γάλα τής συκής καταστρέφει τήν Επιδερ
μίδα τών δακτύλων και τού στόματος, διαλύου 
αυτήν, ούτω δε ή έπιφάυεια τοϋ δέρματος μέ 
ι-ουσα γυμνή η καλυπτόμενη διά λεπτότερου 
στρώματος έπιδερμίδος, γίνεται εύαισθητοτέρα.

'Εάν λάβωμεν ευ ποτηριού πλιιρες ίνικής 
(ούσι'α? λευκωματώδους, ε’ξαχομεί'η? έκ τού αί
ματος έυτός τού όποιου περιέχεται άφθονος) 
και κατεργάσωμεν αύτι'/ι· ε'πί ίο μόΐ’ου λεπτά 
μετά 2-3 κυβ. έκατοστομ γάλακτος συκής ί>ά 
ίδιομεν τήν πεπηγυΐαν ίνικήυ διαλυομένηυ κα'ι 
μεταβαλλομένην είς υγρόν. Τό γάλα δηλ. τής 
συκής έκτος τώυ άλλων ουσιών περιέχει έυτός 
και φύραμα, diet τοϋ οποίου η λευκωματώδης 
ουσία μεταβάλλεται, όπως έντός τού στομάχου 

τού ανθρώπου, είς πεπτώνηυ, τοντέστιυ είς 
διαλελυμειοι· ύδαρέ? λεύκωμα. II όμοιότης 
αντη τοϋ χυμοϋ τής συκής πρός τά πεπτικά 
φυράματα τοΰ στομάχου καθίσταται έτι μεγα- 
λητέρα κατά τήν πήξιν τοϋ γάλακτος δι’ όπου 
συκής. Έάν έντός δοχείου περιέχοντας γάλα 
ρίψωμευ όλίγας τινάς σταγόνας γάλακτος ου- 
κής. τό γάλα πήγνυται μεταβαλλόμενου είς τυ
ρόν, ώς dice πητιάς προβάτου, γεγονός τό ό
ποιου ήτο γνωστόν καί ε’πί τώυ όμηρικών χρό
νων ( Ίλ. Ε. 902 ).

ώς Ρ Hr' οπος γά.ία Jruxov ίπτιγκμιτος συνίπηζτν 
ύγρ^τ ίό>·, μάλα Λ' ωκα πβρ'.στρέφεται xvxoatrri

"Ενεκα τής φυραματικής ταύτης ίόιότητος 
τού γάλακτος τί/ς συκήρ προέρχεται πιθανώς 
κα'ι ή διάλυσις και καταστροφή τής έπιδερμίδος 
τών δακτύλων και τώυ χειλέωυ. Ένεκα τοϋ 
αυτού λόχου δε τά σύκα εινε ωφελιμώτατα ώ? 
τροφή νωπά τε και άπεξηραμε’υα, διότι ή δύ- 
υαμις τού γάλακτος εΰρέθη σχεδόν ή αύτή καί 
είς τά ξηρά σύκα

'Επειδή δέ ή ιατρική μεταχειρίζεται σήμερον 
έυαυτίου τής διφθερίτιδας και άλλων ι·όσωι· 
τόν γαλακτώδη χυμόν ετέρου δένδρου αμερι
κανικού ενεκα τών πεπτικών τούτου ιδιοτή
των. έπεται ότι είς τήν χώραν μας δυνάμεθα 
νά μεταχειρισθώμεν έπιτυχώς κατά διαφόρων 
ι οσημάτωυ του χυμόν τής ήμετέρας συκής, άι·τί 
τοϋ δένδρου Καρικής τής Π α π αΰ υ υ. ό 
όποιος έρχεται σήμερον είς τό έμπόριου έκ τής 
νοτίου ’Αμερικής, ένθα τό δένδρου τούτο φύ
εται αυτοφυές. Ο χυμός μάλιστα τή? ήμετέρας 
συκής θά ύπερτερήκατά τούτο, καθότι θά είνε 
υωπότερος και άμεταβλητότερος' διότι ό ο
πό? τή? συκήρ ένεκα αρωματικής τίνος ουσίας, 
ή όποια ευρίσκεται έυτός αυτού καί ή οποία 
υποτίθεται οτι εμποδίζει τήν ιίοάπτυξι ν βακτη
ρίων. δέν αποσυντίθεται εύχερώς. ι

Είς τήν νότιου Αμερικήν οί εγχώριοι μγυύ- 
ουτες τόν γαλακτώδη χυμόν τής καρικής μετ’ 
έλαίου μεταχειρίζονται αυτόν ώ? φάρμακου 
κατά τώυ νοσημάτων τού δέρματος καί κατά 
τής ταιιίας Σταγόνες τινές δέ αυτού μόνοι' 
μιγνυόμευαι μεθ’ ϋδατο? άρκοϋιίιΐ' όπω? έυ 
βραχεί χρόνιο καταστήσωσι ν το ώμου κρέας τώυ 
ξώων'^μαλθακόν καί απαλότατου.
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Έκ τών ολίγων τούτων περί τής φυραμα- 

τικής δυνάμεως τού γάλακτος τής κοινής ημών 
συκης γίνεται φανερόν δτι δυνάμε&α νά μετα- 
χειρισΰώμεν αύτό άντι πεψίνης πρός πέψιν τών 
λευκωματωδών ουσιών καί οτι άρκεΐ ή βρώβις 
ολίγων σύκων μετά τοϋ έξωφλοίου αυτών μ ε- 
τά τό γεν μ α όπως διευκόλυνα τά μέγιστα 
τήν πέψιν τών κρεάτων. Ο λαός <5υΐ'ειί>ι’ξδΐ 
παρ ήμϊν νά τρώγΐ] τά νωπά, άρτίδροπα σύκα 
κρύα έν καιρώ πρωίας,νά πίνη δε κατόπιν πο
τηριού ρακής. Τό τοιοΰτον εϊνε λίαν ωφέλιμον 
διότι τό οινόπνευμα κατακρημνίξον τάς φυ- 
ραματώύεις ουσίας τού γάλακτος τών σύκων, 
καΙΙιστά «ύτάς άδρανείς έντός τού στομάχου, 
οστις ουδόλως περιέχει λευκώματα, ούτω όέ 

ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΣ ΤΟΥ
Κατά τό Γερμανικόν]

Ήδέληο’ εύγενήα tic κύοιόα ποτέ
Ν' απαλλαγή τοϋ σάγματος ό όνος του . . . 
Καί τ' όνειδος του τοϋτο τοΰ άφήρεοεν.
Άλλά έκεΤνοε μέ ύφος ύπερήφανον, 
’Ορδών -ά δύο εύμεγέ'η ώτά του,
Τώ λέγει « Αφες μοι, ώς πριν το σάγμα α'.τό» 
Πατήρ μου, πάπποε, προπάππος μου άπαντες, 
Χάριτι δεία κατ' άίίαν ίσοι μου,
Τό έφερον καί μόνος c πτωχός εγώ
Ν’ άπαρνηθώ τό γένος μου ! μή γένοιτο 1 ... .
Άφ' οτου έγεννήθην τό έόάσταζον 
Καί έως οτου άποδανω δά κρατώ ' 
Καί είς τόν κόσμον πόσοι δέν ώρκϊούησαν 
Ύπό »υγόν διότι έγεννήό^σαν

Νά μένωσι καί πάντοτ' ύπό τόν ζυγόν.

■β·*

δεν προσβάλλονται τά τοιχώματα αυτού ύπό 
τής διαβρωτικής ταύτης ουσίας.

Έι· γένει μετά την ού πρό πολλού χρόνου ά- 
νακάλυψι ν τών ιδιοτήτων τούτων τον γάλακτος 
τής συκής ανοίγεται νέος όρίξων πειραματικής 
έρεύνης είς τούς ύγιεινολόγους και ιατρούς 
πρός σαφή ορισμόν τώι· ενδείξεων τής εφαρ
μογής αύτοϋ έπι ύγιών και έπι νοσούντων. 
Μέχρις ού όμως έλΟι/ ό χρόνος ούτος άρκε- 
σ9ώμεν είς τήν γνώσιν δτι τά χλωρά σύκα είνε 
ή πεπτικωτέρα τών τροφών και δτι ή έξις τού 
τρώγειν ξηρά σύκα μετά τό φαγητόν είνε λίαν 
ωφέλιμος.

Σ· ‘Μηλιαρλκ ς

ΦίΛΙΠΙΙΟε Α· Οικονομιδηχ

0 ΛΕΚΑΙΙΕΧΤΛΕΊΊΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
[Συνέχεια- ίδε Τεύχος γ', σελίδα 3'.!.]

1< Ε ■>. Λ Λ A X Ο Ν ώ.-

ΟΙ έπιζώντες έν τώ Ούάλντεκ

Η σωματεμπορία έξασκεϊται ακόμη εις με
γάλα; εκτάσεις έν τή 'Αφρική, κατά τούς 
Ϋ τροπικού; άν και καταδρομικά'Αγγλικά καί 

Γαλλικά διατρέχουσι πάντοτε τάς θαλάσσας 
ταύτας και συλλαμ.βάνουσι τά φορτωμένα άπό 
δούλους πλοία, καταλείποντα τάς άκτάς τής 
Άγγόλης καί τής Μοζαμβίκης καί μεταφέ- 
ροντα Μαύρους είς διάφορα μέρη τοϋ κόσμου 
καί 0ή τοϋ πεπολιτισμένου.

Ό πλοίαρχος Ίλ ού^αμώς ήγνόει τοϋτο- άν 
καί τά σημεία ταϋτα, έν οίς τό ναυάγιον εύρε- 
θη , δέν έσυχναζοντο ύπό σωματεμπορικών 
πλοίων. Έσκέφθη μήπως οί μαύροι τού; όποιου; 
μόλις έσωσε ήσαν οί έπιζώντες φορτίου δούλων, 
τού; οποίους τό Ούάλντεκ ίέν είχε πωλήσει 
είσέτι είς αποικίαν τινά τοϋ Ειρηνικού Ωκεα
νού. Έν τούτοις οί μαύροι ούτοι απέκτησαν έκ 
νέου τήν ελευθερίαν των θέσαντες τόν πόία 
έπί τοϋ καταστρώματος τοϋ ΙΙιλγκρίν. Έν τώ 
μεταξύ αί περιποιήσεις αί πλέον επείγουσα·, 
έπεό'αψιλεύθησαν είς τούς ναυαγούς τοϋ Ού- 
αλντεκ.

ΊΙ κυρία Βελντόν μετά τής Νανάς καί τού 
Ντίκ-Σάντ τοϊ; έ'ίωκεν ύδωρ δροσερόν ολίγον, 
τοϋ όποιου πρό ήμερων έστεροϋντο- καί τοϋτο 
μετ’ όλιγίστης τροφής τους επανέφερεν εις την 
ζωήν.Ό πρεσβύτερος τών μαύρων (ήτο περίπου 
fiO έτών) τΛυνήθη μετ’ ολίγον νά όμιλήση καί 
άπήντα άγγλιστί είς τά; έρωτήσεις των.

— Τό πλοϊον τό οποίον σά; μετέφερε συν.- 
κρούσθη: ήτο ή πρώτη ερώτησες τοϋ πλοίαρχου.

— Ναι, άπήντησεν ο γέρων Μαύρος, πρό 
ίέκα ήμερων συνεκρούσθη κατά ζοφερωτάτην 
νύκτα

— Καί οί ναύται τοϋ Ούάλντεκ τι άπέ- 
γειναν ;

— Είχον φύγει, πλοίαρχε, όταν έγώ καί οί 
σύντροφοί μου άνέβημεν είς τό κατάστρωμα.

— Τό πλήρωμα ήίυνήθη λοιπόν νά πηίήση 
είς τό πλοϊον όπε. συνεκρούσθη μετά τοϋ Ού- 
αλντεκ ήρώτησεν ό πλοίαρχο; Ίλ.

— Ίσως καί τοϋτο εινε τό πιθανώτερον.
— Καί τό πλοϊον έκεΐνο μετά τήν σύγκρου-

ί τοϋ πελα- 
χωρίςνά ίιόσωσιν ούίεμίαν εί; αύτούς

ι τούτο καί 
τήν φροντίία νά άνεγεί- 

έπί τής δημοσίας όίοϋ 
καί φονευΟέντας εινε

σιν ίέν ήλθε νά σά; παραλαβή ;
_'°χι !
— Κατεβυθίσθη και έκεΐνο λοιπον ;
— Δέν κατεβυθίσθη, άπήντησεν ό γέρων 

μαύρος ύψώνων τήν κεφαλήν, άν καί ίέν τό 
εϊίομεν φεϋγον κατά τήν νύκτα.

Τό γεγονός τούτο βεβαιωθέν παρ’ όλων τών 
έπί τοϋ Ούάλντεκ εύρεθέντων μαύρων ϊσω; θά 
φανή άπίστευτον τοΐς άναγνώσταις ήμών- εινε 
όμως άληθέστατον. Πολλακις πλοίαρχοι μετά 
φοβεράν σύγκρουσιν, ένεκα άπροσεξίας αύτών 
τών ίίίων πολλακις, άναχωρούσιν έγκαταλεί- 
ποντες τού; δυστυχείς ναυαγού; έπί 

ϊου«· λ - 
βοήθειαν.

Έάν οί άμαξηλάται ποαττουσι 
άφίνουσιν εί; άλλους 
ρωσι τούς ύπ’ αυτών 
τραυματισθέντα; ή καί φονευθέντας εινε μέν 
πολύ έπιβαρυντικόν και τοϋτο, άλλά τούλα- 
χιστον είνε βέβαιοι δτι θά ευρωσιν άμέσω; βο
ήθειας παρ’ άλλων διαβατώνΆλλ’ άλλως ε"χ ει 
ίιά τού; έγκαταλελειμμένου; έν τή θαλασσή, έν 
τώ άχανεϊ πελαγει.

Έν τούτοι; ό πλοίαρχος Ίλ έγνώριζε πολλά 
παραδείγματα τοιαύτης άπανθρωπίας καί ίι- 
ηγήθη εί; τήν κυρίαν Βελντόν ότι αύτά τά 
πράγματα άν καί τερατώδη <ϊέν ήσαν ίυστυ- 

ώ; σπάνια. Έπειτα έπαναλαβών:
— 'Από πού ήρχετο τό Ούάλντεκ: 
—Έκ τής Μελβούρνης.
— Δέν είσθε λοιπόν δούλοι :
—Όχι, πλοίαρχε, άπήντησεν ζωηρώς ό γέ

ρων μαύρο; καί ήνωρθώθη σύσσωμος, έπί τή 
προσωνυμία ταύτη τοϋ πλοιάρχου, εϊμεθα ύπή- 
κοοι τής έπαρχίας τής 1 Ιενσυλβανίας καί πο- 
λϊται τή; Έλευθέρας Αμερικής.

— Φίλοι μου, άπήντησεν ό πλοίαρχος Ίλ 
αειίιών, πιστεύσατε ότι ίέν κινδυνεύει ή ελευ
θερία σας καθόλου έπί τή; ’Αμερικανικής ήμιο- 
λίας ΙΙιλγκρίν.

Πράγματι οί πέντε μαύροι τούς όποιους με
τέφερε τό Ούάλντεκ ήσαν ύπήκοοι τής 1 Ιενσυλ- 
βανίας- ό πρεσβύτερος έπωλήθη εί; τήν 'Αφρι
κήν ώς δούλος- εξαετής έπειτα μετεφέρθη εις 
τά; 'Ηνωμένα; Πολιτείας καί έγένετο έλεύθε-

Ζ1
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νομού τής άπε-

νεώτεροι αύτοϋ, 
ννήθησαν έλεύ—

λοιπόν 
τ ά ς

ρος πρό πολλών ετών διά τοϋ 
λευθερώσεως.

Οί δέ σύντροφοί του, πολύ 
υιοί δούλων άπίλιν&ίοων έγε 
θέροι καί ποτέ κανείς έίσπρορ δέν είχε δικαίω
μα κτηματικόν επ' αύτών καί μάλιστα δέν 
ώμίλουν πλέον την διάλεκτον τών μαύρων, ή 
όποια δέν έχεε τό άρθρον καί έχει μόνον τό 
άπαρέμφατον τών ρημάτων. Ή γλώσσα αΰτη 
έξηφανίσθη ολίγον κατ' ολίγον μετά τόν πό
λεμον κατά τής 
δουλείας.Οί μαύ
ροι ούτοι έγκα- 
τέλειπον 
ελεύθεροι 
'Ηνωμένας Πολι
τείας καί έπαν- 
ήρχοντο ελεύθε
ροι, "Οπως είπον 
είς τόνπλοίαρχον 
Ίλ έμισθοδοτή- 
θησαν ώ; έργα- 
ται παρα τίνος 
Άγγλου , οστις 
κατείχε μεγαλην 
ιδιοκτησίαν πλη
σίον τής Μελ
βούρνης είς τήν 
μεσημβρινήν Αύ- 
στραλίαν, Έκεΐ 
διήλθον τρία έτη 
μετά μεγάλων 

κερδών δι' αύ
τούς καί όταν έ- 
τελείωσεν ή συμ
φωνία των ήθέ- 
λησαν νά έπα- 
νέλθωσιν είς την 
Αμερικήν. Έπε- 
βιβασθησαν είς 
τό Ο ύ α λ ν τ ε κ 
πληρώνοντες τό 
ταξείδιον όπως οί 
λοιποί έπιβάται.
Τήν 5 Δεκεμβρίου έγκκτέλιπον τήν Μελβούρνην 
καί μετά 17 ημέρας κατά ζοφεράν τινα νύκτα 
συνεκρούσθησαν μετά μεγάλου άτμοπλοίου- οί 
μαύροι έκοιμώντο. Μετά τινα λεπτά μετά τήν 
σύγκρουσιν,ή όποια ήτο φοβέρα, ε'τρεξαν είς τό 
κατάστρωμα. Ιστοί, ιστία, τά παντα, είχον 
πέσει είς τό κατάστρωμα καί τό Ούάλντεκ έ
κλινε πλαγίως άλλά δέν κατεβυθίζετο διότι 
τό ύδωρ δέν προσέβαλε τά ΰφαλα μέρη τού 
πλοίου.

Ό πλοίαρχος καί τό πλήρωμα τού Ούάλ- 
ντεκ έξηφανίσθησαν είτε κρημνισθέντες είς τήν 

'Εδόθησαν αυτοι’ς

θάλασσαν είτε πηδήσαντες είς τό ετερον πλοϊον 
κατά τήν σύγκρουσιν μεθ' ήν καί εφυγον άνε- 
πιστρεπτεί. Οί πέντε μαύροι εμειναν μόνοι έπί 
τοϋ σκάφους ήμιανεστρ.μμένου είς άπόστασιν 
12000 μιλιών άπό τών πέριζ ακτών.

Ό πρεσβύτερος τών μαύρων εκαλείτο Τόμ 
(-)ωμας). Ή ηλικία του καί ό ενεργητικός χα- 
ρακτήρ του καί ή πολλή του πείρα ή πολλακις 
δοκιμασθεΐσα κατέστησαν αύτόν φυσικώς αρχη
γόν τών τεσσάρων συντρόφων, μεθ’ών είργαζετο’ 

Οί άλλοι τέσσα- 
ρες μαύροι ήσαν 
νέοι άγοντες ηλι
κίαν περίπου άπό 
τοϋ 25 μέχρι τοϋ 
30 ε’τους καί ώ- 
νομαζοντο Μπάτ 
( Βαρθολομαίος ) 
Ώστέν (Αύγου- 
στίνος) Άκταίων 
καί’Ηρακλής καί 
οί τέσσαρες ήσαν 
σωματώδεις καί 
ισχυροί. "Αν καί 
ύπέφερον πολύ ή- 
δύνατδ τις εύκο- 
λως νά αναγνώ
ριση είς αύτού; 
τρανά γνωρίσμα
τα ισχύος καί 
ανδρείας, έφ' ών 
“Ζ» Ζ“Ρ’Ζθί· 
σφραγϊς τής φι
λελευθέρου άγω- 
γής ήν παρέχου- 
σιν αί πολυάριθ
μοι σχολαί τή; 
Βορείου'Αμερικής.

Ό Γέρων Τόμ 
λοιπόν καί οί σύν
τροφοί του εύρέ- 
θησαν μόνοι έπί 
τοϋ Ούάλντεκ 
μετά τήν σύγ- 

νά θέσωσιν είς κίνησιν 
σκάφος άλλ’ ούδέ νά έγκα-

oi πρωτσι βοήδιιαι

κοουσιν μη δυνάμενοι 
τό άδρανές τοϋτο < 
ταλείψωσιν αύτό διότι αί λέμβοι τοϋ πλοίου 
συνετρίβησαν κατα τήν σύγκρουσιν·

ΙΙεριέμενον λοιπόν τήν διαβασιν πλοίου τίνος· 
άλλ' είχεν έπί τοσοϋτον, παρασυρόμενον ύπό 
τών ρευμάτων, τό Ούάλντεκ λοξοδρομήσει άπο 
τού πλάτους εκείνου δι' ού διέρχονται τά πλοία 
συνήθως ώστε έπρεπε νά χάση τον δρόμον έπίσης 
καί τό Πιλγκρϊν διά νά συναντηθώσι.

Κατά δέκα ημέρας άπό τής συγκρούσεως μέ 
χρι τής στιγμής καθ' ήν μετά τού ΙΙιλγκρίν

καταστρώματος συνετρίβη-

συνηντήθη τό ναυαγήσαν πλοϊον οί πέντε μαύ
ροι έτρωγον τάς όλίγας τροφάς τάς όποιας εύ- 
ρον είς τόν θάλαμον τών άςιωματικών. ’Αλλά 
μή δυνάμενοι νά είσέλθωσι είς τήν μεγάλην τρο- 
φοδόχην είς τήν όποιαν τό ύδωρ είχεν εισχω
ρήσει πανταχόθεν καί στερούμενοι όχι μόνον 
ΰδατος άλλά καί ποτών οινοπνευματωδών δι’ 
ών ήδύναντο νά καταπαύωσι τήν δίψαν των, 
ύπέφερον σκληρότατα. Τά βαρέλια τού ΰδατος 
δεδεμένα έπί τού ι 
σαν διά τής συγ
κρούσεως.

Τήν προτεραίαν 
τής συναντήσεως 
ό Τόμ καί οί σύν
τροφοί του βασα
νισμένοι άπό τήν 
δίψαν είχον λι
ποθυμήσει κ α ί 
μόλις τό Πιλ- 
γκρίν φθάσαν ή- 
δυνήθη νά εΰρη 
έπ'αύτών ολίγων 
άκομη ώρών ζω
ήν. Τοιαύτη ήτο 
ή διήγησις τήν 
όποιαν ό Τόμ έ- 
καμε μέ όλιγας 
λέξεις είς τόν 
πλοίαρχον Ί λ . 
Δέν ήδύναντο νά 
άμφισβητήσ ω σ ι 
τήν φιλαλήθειαν 
τοϋ γέροντο; μαύ
ρου- οί σύντροφο·, 
του διεβεβαίωσαν 
ταϋτα, άλλως τε 
τά γεγονότα συν
ηγορούν ύπέρ τών 
πτωχών άνθρώ- 
πων.

Άλλο όν ζών, 
σωθέν έκ τοϋ 
ναυαγίου θά ώ- 
μίλει μέ τήν αύτή 
νά ίμιλή 
Μαύρου 
άντιπάθεια τις άληθώς δυσεξήγητος μεταξύ 
του κυνος τούτου καί τοϋ μαγείρου τής ημιολίας.

Ό Ντίγκο (ήτο τό όνομα τού κυνός) άνήκεν 
είς το γένος τών μεγάλων φυλάκων κυνών, τό 
όποιον είνε ιδιαίτερον είς τήν νέαν 'Ολλανδίαν. 
Δέν τόν εύρεν ομω; ό πλοίαρχος τοϋ Ούάλντεκ 
είς τήν Αύστραλίαν. Πρό δύο έτών ό Ντίγκο 
πλανώμενος ημιθανής άπό πείναν συνήντησε τό 
πλήρωμα τοϋ Ούάλντεκ έπί τής δυτικής πα- 

Μόνος ό κολοσσός εσυρι ιό σχοινίον . . 

ςν ειλικρίνειαν, έάν ήδύνατο
Ητο ό κύων τόν όποιον ή θέα τοϋ

εταραξεν τόσον, ώς εϊδομεν. Υπήρχε

οαλίας τής 'Αφρικής, είς τά περίχωρα τοϋ στο
μίου τοΰ Κογκό, ό πλοίαρχος τοϋ Ούάλντεκ 
ε"λαβε τό ώραϊον τοϋτο ζώον, οπερ ολίγον άκοι- 
νώνητον, έφαίνετο πάντοτε νά λυπήται δι’ άρ- 
χαϊόν τινα κύριον άπό τοϋ όποιου θά έχωρι- 
σθη βιαίοις, καί τόν όποιον δέν ήδυνήθη νά έ- 
πανεύρη είς τήν έρημον ταύτην χώραν.

Σ. Β. , τά δύο ταϋτα γράμματα κεχαραγ
μένα έπί τοϋ μετάλλινου περιλαίμιου του συν- 
έδεον τό ζώον τούτο πρός παρελθόν τοϋ όποιου

ματην θά έζήτουν 
τό μυστικόν.

Ό Ντίγκο,ζώον 
λαμπρόν καί ρω
μαλέου, μεγαλο- 
σωμοτερον τών 
κυνών τών 11υρ- 
ρηναίων,ήτο θαυ- 
μασιον είδος τών 
ποικίλων φυλά
κων κυνών τής 
ΝέαςΌλλανδίας. 
Όταν ήνωρθοϋ- 
το, έρριπτε τήν 
κεφαλήν πρός τά 
όπίσω καί έφαί
νετο ώς άνθρωπος 
κατά τό άνάστη

Ή εύκαμψια 
, ή δύναμις 
μυώνων του 
κατέστησαν

μα. 
του 
τών 
τόν 
κύνα άπ' έκείνους
οΐτινες άνευ δι
σταγμού έπιπί- 
πτουσι κατά τού 
πανθηρος καί άν- 
τιμετωπί ζ ο υ σ ι 
θαρραλέως τάς 
άρκτους.

Τό τρίχωμα 
του ήτο πυκνόν, 
ή ούρά του ήτο 
μακρά καί τρι

ς δύσκαμπτος, καί 
του βαθύ ύπόξανθον μετά τινων 
-“.ί κηλίδων λευκών. Το ζώον 

έπίδρασιν τής οργής , καθι- 
καί έννοητέον οτι ό Μαϋ-

χωτή καί ώς ούρά λέοντος 
το χρώμα · 
άποχρώσεων καί 
τούτο , ύπό τήν 
στατο τρομερόν 
ρος δέν ίκανοποιήθη έκ τής υποδοχής τής ό
ποιας τώ ε'καμεν τό πρότυπον τούτο τής φυ
λής τών κυνών.

Έν τούτοι; ό Ντίγκο. ένώ δέν ήτο κοινωνι
κός δέν ήτο καί κακός’ έφαίνετο μάλλον πε
ρίλυπος. Ό γέρων Τόμ παρετήρησεν έπί τού 
Ούάλντεκ, ότι ό Ντίγκο δέν έδείκνυεν έμπι- 
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στοσύνην ούδέ φιλίαν πρός τούς μαύρους. Δέν 
έζήτει νά τοΐς προξενήση κακόν, άλλά βεβαίως 
τούς άπέφευγε καί τούς άπεστρέφετο. "Ισως 
έπΐ της παραλίας εκείνης της Αφρικής, είς ήν 
έπλανάτο, ύπέστη πολλά ύπό τών ιθαγενών. 
*Αν κα'ι δ Τόμ καί οί σύντροφοι ήσαν άνδρες 
γενναίοι, έν τούτοις ποτέ δέν έπλησίασεν αυ
τούς. Κατά τάς δέκα ημέρας καθ’ άς οί ναυα
γοί εύρίσκοντο εϊς τό Ούάλντεκ, δέν έγνώριζον 
πώς έτρέφετο, άλλ' ύπέφερε κα'ι ούτος ώσαύ- 
τως σκληρώς άπό δίψαν.

Τοιούτοι ήσαν λοιπόν οί έπιζώντες τοϋ ναυα
γίου τούτου, οπερ τό πρώτον κύμα τρικυμίας 
θά κατεπόντιζεν εις τά βάθη τοϋ ωκεανού όπου 
Οά έσύροντο μετά τοϋ ναυαγίου καί πέντε πτώ
ματα άν μή ή ανέλπιστος άφιζις τοϋ ΙΙιλγ— 
κρίν,έπιβραδυνθεϊσα και αΰτη ύπό τών εναντίων 
άνεμων κα'ι τής γαλήνης, δέν έπέτρεπεν εϊς τόν 
πλοίαρχον νά διαποάξη εργον φιλάνθρωπον 
γενναΐον καί Οεαρεστον. Καί τό εργον τοϋτο 
τοϋ πλοίαρχου είχεν άνάγκην συμπληρώσεω;" 
οί πέντε μαύροι άπώλεσαν παν ό τι έκέρδησαν ερ
γαζόμενοι επί τρία έτη. Έσκέφθη καί περί τού
του ό καλός πλοίαρχος. Μετά τινα έκφόρτω- 
σιν είς Βαλπαραιζό, Οά άνήρχοντο παραπλέον- 
τες τήν 'Αμερικανικήν άκτήν μέχρι τής παρα
λίας τής Καλλιφορνίας.Έκεϊ δ Τόμ καί οί σύν
τροφοί του Οά εύρισκον εργασίας επικερδείς παρά 
τώ έξοπλιστγ, 'Ιωάννη Γ. Βελντόν, καθ’ ά διε- 
βεβαίωσεν αυτούς ή γενναία σύζυγος εκείνου, 
καί Οά εύρισκον πάσαν ευκολίαν όπως έπιστρέ- 
ψωσιν εϊς τήν Πενσυλβανίαν.

Οί γενναίοι ούτοι άνδρες, βεβαιωΟέντες περί 
τοϋ μέλλοντος των. ευχαριστούν την Κυρίαν 
Βελντόν καί τόν πλοίαρχον Ίλ. Καί βεβαίως 
πολλά ώφειλον είς τούτους καί αν καί ήσαν 
μαύροι πτωχοί ήλπιζον έν τούτοις νά δείζωσι 
μίαν ημέραν τήν ευγνωμοσύνην των.

ΚΕΦ-Λ-ΛΑΙΟΙ-Τ S’.
S. Β.

Τό Πιλγκρίν έπανέλαβε τόν δρόμον του, και 
προσεπαΟει νά προχωρήση όσον ήτο δυνατόν 
πρός τήν ανατολήν. Ή δυσάρεστος επιμονή 
τής γαλήνης άνησύχαζε τόν πλοίαρχον "Ιλ, όχι 
διά μιας ή δύο έβδομάδων άργοπορίαν κατά 
τόν κατάπλουν άπό τής Νέας Ζηλανδίας είς το 
Βαλπαραιζό, άλλά διότι έκ τής αργοπορίας ή
δύνατο νά ύποφέρη ή Κυρία Βελντόν.Έν τούτοις 
ή Κυρία Βελντόν δέν παρεπονεϊτο καί ύπέφερε 
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φιλοσοφικώς τους κόπους. Τήν ημέραν ταύ
την 2 Φεβρουάριου, περί τήν εσπέραν έξηφα" 
νίσΟη πλέον άπό τών οφθαλμών των τό ναυα" 
γιον καί δ πλοίαρχος Ίλ έφρόντιζε πώς νά το- 
ποΟετήση όσον ήτο δυνατόν καταλλήλως 
τοΐς ναυαγούς, τόν Τόμ καί τούς συντρόφου; 
του. Ό θαλαμος τών ναυτών δέν ήδύνατο 
νά περιλάβη πάντας, διά τοϋτο τούς έτοποθέ- 
τηοαν ύπό τό κατάστρωμα τής πρώρας. Άλλ' 
οί γεν αϊοι άνδρες έσκληραγωγημένοι δι' εργα
σίας μικρας δέν έταλαιπωρήθησαν ύπό ώραϊον 
καιρόν δερμόν καί ύγια καί ή κατοικία τ ν 
ήτο επαρκής διά τον καταπλουν. Ό Θωμάς, ό 
Αυγουστίνος, δ Βαρθολομαίος, ό Άκταίων καί 
δ 'Ηρακλής έπεθύμουν νά είναι ωφέλιμοι είς τό 
πλοΐον άλλά μέ τους άμεταβλήτσυς τούτους 
ανέμους ύφ' οΰς τά ιστία ήσαν πάντοτε τετα
μένα καί κοίλα δέν ύπήρχεν εργασία. Έν · ού- 
τοις όταν προέκειτο περί λοζοδρομήσεως δ γέ
ρων μαύρος καί οί σύντροφοί του έσπευδον να 
δώσωσι χεϊρα βοήθειας εις ι ό πλήρωμα. Ήτο 
λαμπρόν θέαμα όταν δ κολοσσιαίος 'Ηρακλής 
έσυρε κανέν σχοινίον. Ό ρωμαλαϊος μαύρος, υ
ψηλός κατά τό άναστημα εξ πόδας μόνος του 
ίσοδυνάμει πρός ένα γερανόν (βαρούλκ ν μηχά
νημά).'1'περβαλλόντως δ’ έχαιρεν ό μικρός Ία 
κωβος νά βλέπη τον γίγαντα εργαζόμενον δέν 
τόν έφοβεϊτο καδόλου. Ό Ηρακλής τόν έχό- 
ρευεν είς τούς βραχίονας του ώσάν νά ήτο παε- 
δίον άπό φελλόν και δ μικρός έξέβαλλεν κραυ
γής χαρας άτελευτήτους.

— Σήκωσε με πάρα πολύ υψηλά Ηρακλή, 
έφώνκζεν δ ι ικρός Ιάκωβος.

— Ιδού, κύριε'Ιάκωβε, άπήντα δ Ηρακλής
— Είμαι παρά πολύ βαρύς ; At ;
— ΤΩ ναι, δέν σέ αϊσθανομαι διόλου.
— At λοιπόν ύψηλότερα άκόμη είς τό ακ.ον 

τής χειρός σου.
Καί δ Ηρακλή κρατών τού; δυο μικρούς 

πόδας τού παιδιού εις τήν πλατείαν παλαμην 
του το περιεπατει ίπως γυ ναστης εϊς άμφι - 
δίατρον. Ό ’Ιάκωβος έφαίνετο μέγας, μέγας. 
καί τούτο *.όν διεσκέδαζε πολύ. Ιίροσεπάθει νά 
είναι βαρύς και πρός τούτο συνέθλιβε τάς δυ
νάμεις του άλλ' δ κολοσσό; δέν τό παρετήρει.

'Ο Ντίκ-Σάντ λοιπόν καί δ'Ηρακλής ήσαν 
οί δύο αχώριστοι φίλ ι τοϋ μικρού Ιακώβου" 
μετ' ολίγον π οσετέδη καί τρίτος.

(Έπιται συνέχεια |
[Κατά τόν "Ιούλιον Βέρν]

άπο τούς μαδητάς δέν θά ήκου- 
ονομα τοϋτο προφερόμενον ύπο

Ϊ^ΟΣΟΙ καί 
ψ.ψ σαν τό _

• αυτοσχεδίων αρχαιολόγων, ύπό άρχαιο- 
καπήλων μικρών διατριβοντων εκεί περί τήν 
είσοδον τής Άκροπόλεως τών Αθηνών ή καί 
αλλαχού, άλλά καί ύπό σοβαρωτέρων πως συλ
λεκτών, άποδιδόμενον εις ώρισμένης κατα
σκευής αρχαία άγγεια έν τοΐς ταφοις άνευρι- 
σκόμενα. Καί πόσοι ε’τι δέν θά έπανέλαβον 
αύτό, χωρ'ις νά γνωρίζωσιν ότι ύποπίπτουσιν 
είς πλάνην, όπως συνήθως συμβαίνει είς τάς 
έπιστημονικάς γνώσεις, όταν αύτα: δέν μετα- 
δίδωνται όπως δει καί π 
καί άπλουστέροις περί τά τοιαϋτα.

Σφυρίχτρας λοιπόν 
στεροι τυμβωρυχούντες 
λοι, αγγεία σχεδόν σφαιρικού σχήματος 

αρά τοΐς άπειροτέροις

όνου.άζουσιν οί άπλού- 
ώς καί οί άρχαιοκκπη- 

.. '. (*ξτά 
βραχέος λαιμού, μεγάλων δέ καί δισκοειδών 
χειλέων, έν μέσω τών οποίων στενή σχετικώς ή 
όπή ή τό σνόμιον τού άγγείου, φέροντα λα
βήν μίαν ή μάλλον κάθετον συνοχήν τού χεί
λους τού άγγείου μετά τού σφαιροειδούς σώ
ματος αύτού. Καί όνομαζουσιν αύτά σφυρίχ
τρας γνωρίζετε διά τί; Διότι διά τής έμ
φυσήσεως έπΐ τού στομίου άποτελοϋσιν ήχον 
τινα άναλογον πρός τό μέγεθος τής κοιλοτητος 
τοϋ άγγείου. Άλλά μήπως καί πάν άλλο άγ- 
γεΐον διά τής έμφυσήσεως δέν άποδίδει τοιού- 
τον ήχον, όταν είνε κλειστόν οΰτω κατά τό 
στομιον, ώς αί καλούμεναι σφυρίχτρα·.;; "Ωστε 
απλώς δ ήχος δέν δύναται νά χρησιμεύση ιός

βάσις τής χ ρήσεως καί τής ονομασίας αύτών.
Υπήρξαν όμως τινές, οί δποϊοι άπό τής ά- 

πατηλής ταύτης ονομασίας προαχδέντες, ένεκα 
τής άνευρέσεως πολλών τοιούτων έν τάφοι; άρ- 
χαίοις (έν Τανάγρα άνευρέδησαν καί 80—100 
τοιαϋτα έντός ενός τάφου), διαφόρου δέ με- 
γέδους, ένεκα τού δποίου καί διάφορον ήχον 
έμφυσώμενα άνέδιδον, προέβησαν εί; τό νά δε- 
χδώσιν ότι τά τοιαϋτα έν σειρφ άπετέλουν 
πλήρη τήν διατονικήν κλίμακα. Οΰτω; δ άλ
λοτε έν Άθήναις Ρώσσος πρεσβευτής Σαβού- 
ρωφ, δ ούκ ολίγα έκπατρίσας έξ Έλλαδος τών 
άρχαίων λειψάνων, συλλογήν σπουδαιοτάτην 
εντεύθεν έξαγαγών, ούκ εύκαταφρόνητον δέ τό 
τίμημα είς τά θυλάκιά είσαγαγών διά τής ά- 
πεμπολήσεως ταύτης, θεραπεύων καί τήν μου
σικήν μετ’ έπιμελείας καί τόν Κερδώον τώ 
Μουσηγέτγ, άρμοσα:. είχε τήν ιδέαν ταύτην 
καί έξήτασε σειράν όλην τούτων, άλλ’ είς ού- 
δέν άπέληξε, μάτην δ' άπέβη ή εργασία αύ- 
τοϋ έκεινη. Διότι πληθύ; τών τοιούτων άγ- 
γείων, ούχί μόνον τών κακώς καλούμενων 
σφυριχτρών, άλλά καί άλλων παντός είδους, 
ανευρίσκονται έν ένί καί τώ αύτώ ταφώ. Ού
τως έξωθεν τού Πειραιώς, έν άνασκαφή τάφου 
τινός. άνεύρον περί τά ένενήκοντα ανισομεγέθη 
άγγεία, έχοντα το σχήμα τών αγγείων, τά 
δποία καλούσιν κατ' άλλην πεπλανημένην εκ
δοχήν δακρυρρόα, τά στενόμακρα εκείνα ά- 
τρακτοειδή πήλινα άγγεία, τά όποια καί ταϋτα 
διά τής έμφυσήσεως διαφόρους δύνανται νά 
άποδώσωσι τού; ήχους. Καί εις ταϋτα λοιπόν 
πάντα ζητητέον μουσικήν σχέσιν πρός άλ- 
ληλα ή ιδιότητα συρικτρών ;

Ούτε μουσική τις σχέσις πρέπει νά ζητηθή, 
ούτε σφυρίχτραις πρέπει νά όνομαζωνται. ούδέ 
πρό; χρήσίν τινα άναλογον ήσαν προωρισμένα.

Άλλά τί τό όνομα αύτών, τις ή χρήσις, 
πώς εύρίσκονται έν τοΐς τάφοι;;

Τά άγγεία ταϋτα βεβαίως είνε τά παρ' Ά- 
ριστοφανει ληκύδια. Έχρησίμευον τό παλαι 
εί; τούς νέους έν τοΐς γυμνασίοις είς έναπόθε- 
σιν τού χρησίμου έλαίου καί έφέροντο άνηρ- 
τημένα άπό τού ζωστήρος ή τής χειρός διά 
μικρού ίμαντο; διερχομένου διά τής πρό; τούτο 
χρησιμευούσης καί καταχρηστικώς καλούμε
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νης λαβής. Έκ τοΰ στενού στομίου αύτών 
κατά σταγόνα κατέπιπτε τό υγρόν, τά ίέ χείλη 
τ,σαν πεπλατυσμένα έπίτηίες, ΐνα μή τι τοΰ 
άπομένοντος ε’π’ αυτών ελαίου περιέχριε τό 
σώμα τοΰ ληκυθίου, άλλ' άπομένον έκεϊ έπί 
τοΰ ίίσκου άπεμάσσετο ευκόλως τή παλάμη. 
Επί αναγλύφων καί εικόνων φαίνονται συνή

θως έξηρτημένα άπό τής χεερός νεανιών, έσώ- 
θησαν ίέ άπειρα πήλινα, πολλά ίέ καί χαλκά. 
Τά πήλινα είνε συνήθως χρώματος κιρροΰ καί 
φέρουσιν εικόνα χρώματος καστανού είκονίζου- 
σαν οίονεί πτέρυγας ή φύλλα πέντε συνήθως 
περί κέντρον τι συμμετρικώς ίιατεθειμένας 
ενίοτε φαίνεται πρό: τό κάτω μέρος ειίος ουράς 
πτηνού, πολλά ίέ φέρουσι καί βάσιν ταπεινήν, 
ίίίως τά χαλκά,

Γά αγγεία ταϋτα άνευρέθησαν έν μεγάλη 
πληθύϊ έν τοϊς ταφοις τής Ταναγρας περί τό 
σώμα τού νεκρού, άλλά και έν άλλοις άλλων 

ΜΓΗΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ή 5i45xeic τυΰ Έραοϋ πρό τοΰ Ήλιου.

Δι ν είναι κλέπτης ύ Έρμης έκ παναοχαίων χρόνων .
II μήπως δέν πρηνξένικίε καί μέριμνάν και πόνον 

Καί άλλοτε εις τον θεάν Απόλλωνα Λη.πιϊζων 
Γας £οΰς του και τίιν θέληιίιν τού Φοίβου έκόιάζων 
Χα τώ διδιίξη μουσικήν : τας ·3οϋς .ϊέν ιϊ-.-ε κρΰι'/ει 
Κ' έζήτει μύτην ό θεός νίι τας άνακαλί'ϊ ιι 
Ώ ν' άποδώόμ έότεμξε τ<ι ζώα τότε, μόνον 
'Αφοΰ την τέχνην τήν λαμπρήν έξέμαόε τών τόνων 
Τι άπορον λοιπόν καί νΰν προ «η-ίαυροϋ άν θειον 
Ό κλέπτης διερχόμενος τοΰ παμφαοδς Ήλιου, 
Προ τοΰ έκλάμπρηυ διάκου του. χρυσών Γικτίνων πλούτον 
Ό Άογειφόντιις οϋδιιμώς έφείδατο,και .τούτοι· 
Άλλά κακήν ποιούμενος καί πάλιν χρηδιν 
Κατέκλεζε τόν Ήλιον κ' ήμαύρωόε τήν Κτίιίιν 
Διότι ή κατήφεια πώς αϋτη τοΰ Ήλιου 
Έξηγητέα κάλλιαν έν τέλει Απριλίου· 
Ή έκ τοΰ οτι ό Έρμης, ό παλαιός εχθρός τον 
Ό άρχικλέπτης τών θεών διέόη άπ’ εμπρός τον ; 
Μή αμελών παντάπαόι νά διαποάξι,ι πάλιν 
Κατόρθωμ' Αξιώτατον αύτοΰ, κλοπήν μεγάλην. 
Άλλά, Έρμη, προώδενόας καί συγχαρητηρίων, 
Ώς βλέπω, είσαι άξιος μυρίων καί μΰρίων!.... 
Άν βόας μόνον έκλεπϊες έπι τών πάλ' Ελλήνων, 

Δΰαγμάς νΰν κλέπτεις έκ χρυσού ηλιακών άκτίνων. 
Πλήν φεΰ * οϋδ' άργυοαν δραχμήν νΰν έχομεν καιι·.ία>· 
Διό doi άπευΟύνομεν δεήσεις περισσός !
Οίκτειρον, οϊκτειμον ήμας και προς παρηγοριάν 
Δηαγμής άκτίνων'άψες κάν νά δλέπωμεν χρυσής.

ΦίΛΙΠΙΙΜΙ Λ- ΟΙΚΟΜΟΜΙΛΗΙ
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μερών ταφοις. Κεϊνται ίέ έν τούτοις κατά τήν 
συνήθειαν, ήν είχον οί παλαιοί νά καταθέτωσιν 
έντος τών τάφων ή καί περί αύτούς παντός 
ειίους άγγεϊα, περικαλλέστατα πολλάκις καί 
χρυσά καί άργυρά καί χαλκά καί ύέλινα καί 
πήλινα καί πασης ύλης, μετά εικόνων καί γλυ
φών έξοχων, ίιευκρινιζουσών ήμίν πολλά τών 
τού βίου τών παλαιών. Όπως πάντα τά λοιπά 
άγγεϊα, τοιουτοτρόπως καί τά ληκύθια άπε- 
τέλουν μέρος τοΰ εντάφιου ίιακόσμου, τών ά- 
φιερωματων εκείνων, άτινα άφιεροϋντο τώ νε
κροί ή τή μνήμη αύτοΰ και έφερον τήν γενικήν 
ονομασίαν χτερίσματα

Ούίεμία λοιπόν σχέσις τών αγγείων τούτων 
προς τάς σφυρίχτρας άντί τοΰ ονόματος τών 
όποιων πρέπει νά

Έν Ιίειραιεϊ τή

φέρωσι το τών ληκυθίων

20ζ; Ιουλίου 1891.

Ιακ. 'Χ- Δραγλγςιιι,. -

ΣΧΟΛΙΚΙΙ ΙΙΙΧΑΚ0ΙΤΑΦ1Α

Τό σύστημα τούτο πρέπει νά άκολουθώμεν 
είς πάσαν περίστκσιν; Ήτοε έν πρώτοις άγο- 
μεν τόν κεντρικόν μεσημβρινόν, είτα κατα τό 
μέγεθος, το όποιον πρέπει να ε'χη δ πίνας καί 
τήν έκτασιν τής έπιφανείας τής γής, ήν θέλο- 
μεν νά παραστήσωμεν, σημειοΰμεν έπί τοΰ με
σημβρινού τούτου ϊσας άποστασεις ίεικνυούσας 
τά σημεϊα, ίι’ ών θά άχθώσιν οί παράλληλοι. 
"Επειτα τή βοηθεί<£ τοΰ σχήματος 1 ευρίσκο- 
μεν τά σημεία ίιά τών όποιων θά άχθώσιν οί 
λοιποί μεσημβρινοί έπί τών άκρων παραλλή
λων, τουτέστιν έπί τοΰ βορειοτέρου καί έπί τού 
νοτιωτέρου παραλλήλου, καί ένώνομεν τά ευ- 
ρεθεντα σημεία. Τό ΑΒ τοΰ σχήματος 1 δει
κνύει πάντοτε τήν άπόστασιν ήν έχουσι προς 
άλλήλους οί παράλληλοι καί τό ΒΓ είνε πάν 
τότε ίιηρημένον είς 90 ίσα μέρη.

"Οταν ίέν ύπάρχη άκριβώς εις τό κέντρον 
τοΰ πίνακος ούίείς μεσημβρινός, τοΰ όποιου νά 
ποιώμεθα χρήσιν ώς ανωτέρω κατείείξαμεν, 
τότε κατασκευαζομεν εικονικόν κεντρικόν με
σημβρινόν, ήτοι άγομεν ίιά μολυβίίίος μίαν 
κεντρικήν γραμμήν καί τούς παραλλήλους ώς 
έσημειώσαμεν άνωτέρω. Διά νά εΰρωμεν ίέ τά 
σημεία, ίιά τών δποίων πρέπει ν' άχθώσιν οί 
ίύο πλησιέστεροι είς τό κέντρον τοΰ πίνακος 
μεσημβρινοί, φέρορεν εκατέρωθεν τής κεντρική; 
γραμμής το ημιρυ ιιόΐΌΐ1 τής άποΰτάβεωρ, ο- 
περ ευρομεν did τόι> παράλληλον. 'Εννοείται 
ίέ οίκοθεν ότι τα σημεία τών άλλων μεσημ
βρινών τών πρός άνατολάς καί προς ίυσμάς 
τών άνωτέρω σημειωθέντων ήίη ίύο μεσημ
βρινών, πρέπει νά έχωσιν δλόκληρον τήν άπό- 
στασιν, Άφοΰ ούτω άχθώσιν οί αναγκαίοι πα
ράλληλοι καί μεσημβρινοί, έζαλείφομεν τήν 
ίια μολυβίίίος κεντρικήν γραμμήν.

Σ'χεόιαγράφηϋις. Συμπληρώσαντες τήν προ
βολήν χαρασσομεν τότε ίιά μολυβίίίος ελα
φρώς καί έπιμεμελημένως τά όρια τής χώρας, 
ίιά γραμμών ίέ άίυνατων σημειοΰμεν τήν ίι- 
εύθυνσιν τών όρέων καί τήν ροήν τών ποταμών.

’Επίχρωΰιρ. Άν είνε άναγκη νά σημειώσω- 
μεν τας πολιτικάς ίιαιρέσεις ίια χρωμάτων, 
τότε έπιχρωματίζομεν αύτάς πριν ή γράψωμέν 
τι ίιά μελάνης· ίιότι άλλως ή μελάνη έξα- 
πλοΰται. Τό χρώμα πρεπει νά μή είνε πυκνόν, 
άλλ’ άραιόν. Άν ίέ πρόκηται νά έπιχρώσω- 
μ.ν μεγάλην έπιφάνειαν, ύγραίνομεν τό οπι- 

σθεν τοΰ χάρτου ίι’ ύίατος ή έπιπνέομεν ίσχυ- 
ρώς έπί τής έπιφανείας τής πρός έπίχρωσιν, 
τοιουτοτρόπως ίε τό χρώμα εκτείνεται έζισου. 
ΙΙρίν προβώμεν καί εις άλλην έπίχρωσιν, πρέ
πει νά άφίνωμεν τήν προηγηθείσαν νά ζηρανθή, 
ίιότι άλλως κατά τό σημεϊον τής συνεπαφής 
τά ίιάφορα χρώματα θά άναμιγνύωνται.

Παράλια Τά παραλία τής χώρας πρέπει νά 
σημειώνωνται ίιά κυανοχρόου μελάνης καί 
γραφϊίος μετρίως παχείας,ή ίέ γραμμή τής πα
ραλίας νά μή είνε μήτε πολύ λεπτή, μήτε 
πολύ ίύσκαμπτος, άλλά ελαφρώς κυματοειίής 
ίιά νά ίεικνυη τους κατακολπισμους αύτής. 
Δυναμεθα όμως καί ίιά γραμμής μαύρης νά 
σημειώμεν τά παραλία, καί άφοΰ ζηρανθή ή 
μελάνη νά καμωμεν έπίχρωσιν κυανήν πέριζ 
τών παραλίων ίιά χρωστήρος ή ίιά κυανής 
μολυβίίίος ή καί νά σκιάζωμεν τά παραλία 
ίιά γραμμών πυκνών καί παραλλήλων, οτε αί 
γραμμαί νά μή είνε μήτε πολύ παχεϊαι μήτε 
πολύ μακραί, άλλά πασαι είς τήν αύτην ά- 
πόστασιν άπ’ άλλήλων καί εντελώς παράλλη
λοι πρός τό άνω καί κάτω γεϊσον τοΰ πίνακος, 
άλλως φαίνεται δ πίνας άφιλόκαλος καί ίυσ- 
κρεστος εις τά ομματα τοΰ θεατού, ώς π. χ. 
ή βορειοίυτική παραλία τής Αυστραλίας.

Ποταμοί και λίμναι. Ιχνογραφοϋμεν τούς 
ποταμούς άρχίζοντες από τας πηγάς αύτών 
ίια λεπτής κυματοειίούς γραμμής, βαθμηίον 
ίέ καθόσον προβαίνομεν πρός την παραλίαν καί 
τάς έκβολάς αύτών παχύνομεν τήν γραμμήν 
ίέν πρέπει ίέ νά δμοιαζωσιν οί ποταμοί πρό; 
εύθεϊαν γραμμήν καθώς έν τή Αυστραλία οί 
ποταμοί Φλίνίερις καί Βικτώρια. Σημειοΰμεν 
ίέ έπί τοΰ πίνακος τούς κυριωτέρους ποταμούς, 
ίιά νά μή έπιβαρύνωμεν τόν πίνακα ίι' άνω- 
φελών μικρότερων ποταμίων καί παραποτά
μιων. Αί όχθαι τών λιμνών έπίσης σημειοΰνται 
ώς τά παράλια τών ηπείρων καί νήσων καί 
σκιαζονται έαωτερικώς κατά τόν αύτόν τροπον.

"Ορη. Η ύποτύπωσις τών όρέων έν τφ πί- 
νακι εινε τό ίυσκολώτερον μέρος αύτοΰ καί ά- 
παιτεϊ μεγάλην έςάσκησιν. Άλλά ίιά μαθη
τήν είνε αρκετόν νά σημεεώνη αύτά ίιά γραμ
μών παραλλήλων και ίσων, καθόσον ίέ προ
χωρεί πρός τά ύψηλότερα μέρη νά πυκνώνη τάς 
γραμμάς ίιά νά καταφαίνωνται τά σχετικά 
ύψη τών όρέων.
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ΙΙόλεις. At πρωτεύουσας τών κρατών, καί αί 
πόλεις πρέπει νά σημειώνιονται δι' ιδιαιτέρων 
σημείων τά δέ ονόματα αύτών νά άρχωνται άπό 
τών σημείων τούτων ή νά λήγωσιν είς αύτά.

Γραφή. Πρός γραφήν τών ονομάτων τών 
πολιτικών διαιρέσεων, τών θαλασσών, ποτα
μών, πόλεων καί όρέων κτλ. πρέπει νά μετα- 
χειριζώμεθα διάφορα γράμματα. Ό τίτλος τοΰ 
πίνακος δύναται νά γραφή διά συνήθων κεφα
λαίων γραμμάτων ή γοτθικών ή άλλως κεκο- 
σμημένων. Τά ονόματα πρέπει νά γράφωνται 
όσον τό δυνατόν παράλληλα πρός τό άνω καί 
κάτω γεϊσον τοϋ πίνακος πρό πάντων τά πέριζ 
τών παραλίων. Δέν είνε όμ.ως δυνατόν νά συμ- 
μορφωνώμεθα πάντοτε πρός τόν κανόνα τούτον 
καί μάλιστα προκειμένου νά σημειωθώσι τά ο
νόματα τών πολιτικών διαιρέσεων, τών ποτά
μιον καί ορέων, άτινα ώς έπί τό πλεΐστον γρά
φονται κατά τήν διεύθυνσιν αύτών. Τά γράμ
ματα δέν πρέπει νά είνε πολύ παχέα· νά τί
θενται δέ είς ίσα; αποστάσεις. Γράφοντες τά 
ονόματα τών πόλεων δέν είνε άνάγκη νά έ- 
πεκτείνωμεν αύτά έπί πολύ- π. χ. Ά&ήναι 
φαίνεται καί αναγινώσκεται κζ.λλίτερον ή 
Α 0 ή ναι. Τά ευθέα γράμματα είνε εύανα- 

γνώστότερα τών κυρτών.
Κατωτέρω καταχωρίζομεν πίνακα χρησιμώ- 

τατον πρός κατασκευήν χαρτών. Έν αύτώ ση- 
μειοϋμεν διά κλασμάτων εύμνημονεύτων τάς 
διαστάσεις τών μεσημβρινών έπί διαφόρο/ν πα
ραλλήλων. π.χ. είς τήν 48" βλέπομεν ότι ή 
διάστασις είνε μικρότερα κατά τή; έπί τον 
Ισημερινού, είς τήν 60° κατά l/a, είς τήν 70" 
κατά % -λ.

Έπί τοΰ Ίσημερ.= 1
Είς την 16® = 1 περίπου

J) » 24" 7,ο
η 33" =78 (ί

» 37" = 78 7ΐο'
>· 42" 7.ί (7- 7,2
» )) 48" = % '■·, ’*)

υ 53® 7s 7,ο)
60® = ’Λ ( -^ ’ ,|| )

η η 65" = 7.»
η 66" = 75 (·ύ 71»)

76" = 73 (ΐ 7 )
» 72" 7ι<>
I» » 86" = ‘ 6 ( :'· 7,2 )
ί) >> 90» = 0

Οΰτως όταν είς πίνακα τινα οί παράλληλοι 
ή οί μεσημβρινοί έπί τού ’Ισημερινού άπέχωσιν 
άλλήλων κατά 6 ύφεκατόμετρα, είς τον 48® 
παράλληλον ή διάστασις τών μεσημβρινών πρέ
πει νά είνε τά S/3 ήτοι ύφεκατόμετρα, είς 
τόν 60" παράλληλον τό */2 ήτοι 3 ύφεκατό
μετρα, κτλ.

Αί κλίμακες τών πινάκων — Όνομάζομεν 
κλίμακα, τήν σχέσιν ητις ύπάρχει μεταξύ τών 
διαστάσεων πίνακος τίνος καί τής πραγματι
κής έκτάσεως τής επιφάνειας, ήν παριστά.

Αιά νιι εΰρωμεν εις ποιαν κλίμακα είνε κα- 
τεβκευαιΐμένος πίναξ rig, διαιρούμεν τό πραγ
ματικόν μήκος τών παραλλήλων διά τοϋ τού 
πίνακος. Τό πηλίκον τής διαιρέσεως ταύτης 
δεικνύει τήν κλίμακα τής σμικρύνσεως εις ήν 
δ πίνας εινε κκτεσκευασμένος. π. χ. είς τόν πί
νακα τής Αύστραλίας οί παράλληλοι έχζρά- 
χθησαν άπό 10° είς 10" καί είς μέγεθος Ομ, 
3367. Διά νά εΰρωμεν τήν κλίμακα τού πί
νακος τούτου πολλαπλασιάζομεν 111,111 μέ
τρα (έκτασιν έπί τής γής μιας μοίρας πλάτους) 
X 10 καί διαιρούμεν διά τού Ομ, 3367. Όθεν 
έξάγομεν ότι τό Ομ. 3367 (έκτασις τών 10" 
έπί τοϋ πίνακος) εισέρχεται 33,000,000 φοράς 
εις τό 11 1,1 I I ,Λ X 10 (έκτασιν τών 10 μοιρών 
έπί τής γής), ήτοι οτι δ πίνας ούτος είνε 33, 
000,000 φοράς μικρότερος τής πραγματικής 
Αύστραλίας, καί λεγομεν ότι ή Αύστρχλία πζ- 
ρίστατζι ενταύθα ύπό κλίμακα. --------- !_______

Γ 33 000.000 
ή 1: 33,000 000.

κί(« νά εΰρωμεν είς ποιαν άπόστασιν πρέπει 
νά χαράξωμεν τούς παραλλήλου? ε’πί πίνακος, 
οντινυς μάς δίδεται ή κλίμα!· διαιρούμεν 111, 
111 μ. (πραγματικόν μήκος μιας μοίρας πλά
τους) διά τής έν τή κλίμακι σημειουμένης σμι- 
κρύνσεως. Τό πηλίκον τής διαιρέσεως ταύτης 
παριστφ τό μέγεθος τής μοίρα; τοϋ πλάτους 

έπί τοϋ πίνακος.“Αν ή άπόστασις τών παραλ
λήλων περιέχει πολλάς μοίρας τότε πολλα
πλασιάζομε·/ 111,111 μ. έπι τοϋ άριθμοϋ τών 
μοιρών καί διαιρούμεν διά τής σμικρύνσεως τής 
κλίμακος. π. χ. όταν θέλωμεν νά εΰρωμεν τήν 
άπόστασιν είς ην πρέπει νά χαράζωμεν έπί τοϋ 
πίνακος παραλλήλους απέχοντας 5" άπ’ άλ
λήλων καί είς κλίμακα 1: 12,060,000, πολ- 
λαπλασιάζομεν 111,111 μ. χ 5* καί διαι- 
ρούμεν διά. τοϋ 12,000,600. Τό πηλίκον 0 μ. 
0463 είνε ίσον πρός τήν έκτασιν 5° έπί τοϋ 
πίνακος.

(Ί'πεται συνέχεια)

^Βασίλειος ,Ρ^ανδιις

rTJkZF* Ο ZlVEIJk.1

Αί παροιμίαι άπο των αρχαιότατων ήδη 
χρόνων είναι έν χρήσει παρά τοΐς πολλοϊς. "Ε
καστος λαός, πεπολιτισμένο: ή βάρβαρος, έχει 
τάς παροιμίας αύτοϋ’ οΰτως έχομεν έθνολο- 
γικώς παροιμίας έβραίκάς, φοινικικά;, ελληνι
κά;, ρωμαϊκά;, άραβικάς, περσικά;, ινδικά;, 
σινικά;, ιαπωνικά; κλπ. Ή δ’ Εκκλησία ή
μών τό έκ τών παροιμιών όφελος άναγνωρίζουσα 
έθεσπισεν ί’να καθ' άπασαν την Μ. Τεσσαρα
κοστήν άναγινώσκωνται έν τώ Έσπερινώ— 
πλήν σαββατου καί κυριακή; — αί παροιμίαι 
τοϋ Σολομώντος.

"Απειρον πληθύν παροιμιών παντοίας ύλης 
καί έπί πασών τών βιωτικών περιστάσεων εί
χον οί πρόγονοι ήμών έπίσημοι δ' άνδρες τής 
αρχαιότητας, καί ιδίως φιλόσοφοι, δέν άπη- 
ξίωσαν ν' έπϊληφθώσι τής συλλογής και ερμη
νείας τών ελληνικών παροιμιών. Τοιούτοι άνα- 
φέοονται 'Αριστοτέλης, Θεόφραστος, Χρύσιππος, 
Κλεάνθης καί άλλοι, ών δυστυχώς τά έργα δέν 
περιεσώθησαν μέχρις ήμών μόνον συλλογας τι- 
νας μεταγενεστέρων έχομεν, Ζηνόβιου τοϋ σο- 
Φίστού, Διογενιανοϋ τού Ηρακλειώτου, άκμα- 
σζντων έν 'Ρώμη έπί Άδριανοϋ Καίσαρος, Μι
χαήλ Άποστολίου, Γρηγορίου Κυπρίου καί 
άλλων.
(Τί δ’ έστί παροιμία;

Διάφοροι διαφόρους έδωκαν δρισμούς’ προ
τάσσομε·/ τόν τοϋ Άριστοτέλους, ως εκφραστι
κότερου καί περιεκτικώτερον. Αί παροιμίαι, 
λέγει δ ύπατος ιών φιλοσόφων, πα.ίαιάς εισί 
φιλοσοφίας έν ταϊς μεγΐσταις ανθρώπων φθο 
ραϊς άποΛομένης έγκατα.ίείμματα,περισωθέντα 
διά συντομίαν καί δεξιότητα. Σύμφωνος σχε
δόν τώ τοϋ Σταγειριτου καί δ τοϋ άοιόιμου 
Κοραή. Αΐ παροιμίαι είνε ή φι.Ιοσοφία τοϋ 
κοινού Ααοΰ. Έκτενέστερον δέ και δή καί έρ- 
μηνευτικώτερον βρίζει δ μέγζς Βασίλειος’ 77α- 
ροιμίαι, "λέγει,παρόδια και τετριμμένα ρήματα, 
τά έν χρήσει των πο.ί.Ιών. άτινα δύνανται 
απ' ώΰγων μεταΛηφθήναι έπί π.ίείονα όμοια 
πράγματα. Τό δ' έτυμον τής λέξεως εύρισκο- 
μεν παρά Διογενιανώ έν τή «Δημωδών Παροι
μιών Συναγωγή» αύτοϋ. « Την παροιμίαν 
όνομάζεσθαί φασιν άπό τών οδών οίμο; γάρ 
ή δδός. Οί άνθρωποι όσα κοινωφελή εΰρισκον, 
ταϋτα κατά λεωφόρους δδους άνεγραφον, ύπέρ 

τού πλείονας έντυγχάνοντας τής ώφελείας με- 
ταλαμβάνειν.»

Τερπνόν άμα καί διδακτικόν φρονοϋντες 
ότι παρέχομεν ανάγνωσμα τοϊς φίλοι; άναγνώ- 
σταις τού «Περιοδικού τών μαθητών» θέλο
μεν δημοσιεύει έν αύτώ άριθμόν τινα εκλεκτών 
παροιμιών, ήμετέρων τε καί ξενικών, έν παραλ
ληλισμό—όπου τοϋτο δυνατόν — πρός άρχαίας 
αντιστοίχους ή κατά τό μάλλον καί ήττον 
παρεμφερείς, μετά τών δεουσών εξηγήσεων 
πρός ευχερή κατάληψιν τής αρχικής αύτών 
έννοια; καί τής πρώτης δοθείσης άφορμής πρός 
σχηματισμόν έκάστης.

Αί παροιμίαι ύπάγονται είς δύο κατηγορίας, 
είς τά; έπί ώρισμένων άντικειμένων καί έπί 
δεδομένης τινός περιστασεω; εφαρμοζόμενα;, 
καί είς γενικζς τινας τήν αύτήν έννοιαν έκφρα- 
ζούσας ύπό διάφορον όψιν, οίαι αί παρά Ιίλου- 
τάρχω έπί τών άδυνάτοις έπιχειρούντων.

Άρχόμεθα έκ τών τής Α' κατηγορίας.

ι 7/i' Νικόλα βοήθ-α κούνα καί τό χέρι «?<>/’.

Ότι τήν δείαν αρωγήν επικαλούμενοι όφείλομεν 
καί αυτοί νά έργαζώμεΟκ.

Ταύτοσήμαντος τή αρχαίοι
Σνν ’Α9ηνβ και χείρα κινεί.

Αυτή έλαβε τήν αρχήν άπό τίνος πολεμιστου 
οστις άπερχόμενος είς μάχην έλαβε χρησμόν 

παρά τή; 'Αθήνας ότι ήθελε νικήσει. ΙΙεποι- 
θώς δέ εί; τόν χρησμόν, κάτω βαλών τάς χεΐ- 
ρα;, άκίνητο; ϊστατο απέναντι τοϋ έχθροϋ, μέ
χρι; ού έντελώς ήττηθεί; ήμιθνή; άπήχθη τοϋ 
πεδίου τής μάχης. Μεμφόμενο; δ' ειτα τήν 
Άθηνάν έπί άπατη ήκουσεν ότι καί αύτος ώ- 
φειλε τάς χειρας νά κινή.

■2. 'Αλάτι πάγει ’? τήν άλικη, και ξΰλα '$ τόν 
| λόμκο.

Έπί τών άχρήττους εμπορία; αγόντων.
Γλαύκας εις Ά&ήνας.

Διότι, ώ; γνωστόν,πολλαί έν Άθήναις γλαύκες. 
-I "Αλλα 'ς τά χείλη, καί άλλα ς τήν καρδιά. 
Έπί τών ύποκρυπτόντων τού; δολίου; αύτών σκοπούς.

Ή γλώΰο’ ύμώμοχ'· ή όέ φρήν άνώμοτυς.
Τούτο πρώτος Ιππόλυτος (παρ' Εύριπίδη)

V-
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είπε τή τροφώ αϋτοΰ· κατά δε τούς νεωτέρους 
χρόνους κατέστη έκ τών πρώτων άζιωμάτων 
τοΰ τάγματος τών Ίησουϊτών.

■I. ’Λπό ταλογο 'ς τό γομάρι.

Έπΐ βιωτικών περιπετειών.

Ό /Ινδός τον όνον (έλαύνεε).
Διότι ϊππικώτατοι ήσαν οί Λυδοί.

Καί έπΐ λέζει : άφ 'ίππων επ' όνους.

Ίλλος εφαγε τά βΰκα.κι άλλος τά πληρώνει

Έπΐ αθώων τιμωρούμενων άντΐ τοΰ ενόχου.

Τό κυνός κακόν ύς άπε'τιιίεν.
I Ιαρεμφερής τφ παρά τοΐς προφήταις
«Οί πατέρες εφαγον όμφακα, και οί όδόντες 

των τέκνων έγομφίασαν» (Ίεζεκ.ιη').

6. ' Από μυλωνάς Αεσπότης.
Έπΐ τών παρ’ αξίαν προαγομένων.

Άπό κώπης έπΐ βήμα.
("Επεται συνέχεια).

Γαβριήλ Σοφοκληχ

ΑΔΑΜΑΝΤΕΣ
— Πτωχός είναι ούχί ό ολίγα έχων, Λλλ’ ό πλείονα έπιθυρων.
— Ό θέλων νά βχη φίλον ύφείλει νίι τηρξι τά έξης τρία : νά τιμ$ μεν αυτόν παρόντα, να 

έπαινίι δέ άπόντα καί νά βηηΟξι άπηροΰντα.
— Ή Αλαζονία είνε θυγάτηό τής άμαόείας καί τής κακής Ανατροφής.
— Πλούτος ύνευ παιδείας εινε άωμα άνεν ψι/χήζ .
— 'Γό κεκλεκίμένον βιβλίον βέν καθιιίτα σοφόν τόν Ανθρωπον.

Μίι ψεύδεσαι - διότι τούς -φούστας έν τέλει ού μόνον δέν πιΟτεύονάιν, άλλ' οΐ'δ'Λκούουόιν.
— 01 "Αραβες λέγουάιν; ό λόγος εϊνε έξ Αργύρου, ή δέ σιωπή έκ·χρυ<ιοϋ-
— Τής Αρετής αί ρίζαι πικραί, οι δέ καρποί γλυκείς.
— Ή γλώσσα νά σιωπά, τά δ'αγαθά έργα νάόμιλώσι.
— Ό Ηίλων νίι όμιλή ό'ρθώς πρέπει νά ιϊκέπτηται. Φί-loc. α.Ιι^τμ:

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
3«. Αίνιγμα.

Είμ.’ ώς κήπος έν θαλάσση ή παράδεισός τις 
[πλέων

Πλήρης παμποικίλου κάλλους καί τερπνής ο- 
[σμής άνθέων.

Εις τ' ώραΐον όνομά μου την άρχήν άν μετα- 
[τρέψης

Εις καλλίστου πάλιν άνθους όνομα δέν θά μέ 
[ τρέψης;

“Ετι καί αυτός ό πάντων μέγιστος τών ποιητών 
Μ’επαινεί διότι μ' εύρε, φαίνεται, επαινετόν.

Φ. Α. Οί-

SB. Αίνιγμα.

Δύο ονόματα λογιών* είμεθα, πολλής τιμής 
Άπολαύοντα ημείς

'Ίσας συλλαβας μετροΰμεν
Καί δμοκαταληκτοϋμεν

"Αν εις δύο δέ θέλησης 
Άλλοιών νά μάς χωρισης

Τότε μή γελφς, φωνοΰμεν, ώ ! μή άπορης, μή 
[φρίττης,

Τό μέν, ότι κάπως ύδωρ, τό δέ, ότι πΰρ έζήτεις. 
Φ. Α. Οΐ. 

πην τού πρώτου πάντοτε γράμματος, μετα
βάλλομαι εις όρος έν χερσονήσψ όνομαστή, εις 
ζώον σαρκοβόρον, εις έπίρρημα καί εις γράμμα 
τοΰ άλφαβήτου.

'Εστάλη ύπό τής ΓaAareiac.

ST. Αίνιγμα.

Είμαι ε’ξοχος γυνή τις, ήρωις αρχαίων χρόνων 
Καί βασίλισσα μεγάλη ομοφύλων έν ταΰτω. 
Διά τοΰ ονόματος μου περιέργως παριστώ

"Αν εις δύο τό χωρίσης
Καί τά δύ’ ώς δει, τονίσης

Έρμαιον ή λάφυρόν τι βα&ειών λυπών και 
[πουων . . .

"Αν τόν Όμηρον γινώσκης (καί τόν Κόίντον
[επίσης)

Εΰχερώ; να μέ μαντεύσης δύνασαι καί έννοήσης. 
Φ. Α. 01.

S8. Αίνιγμα.

I Ιοίον μέλος τοΰ σώματος τοΰ ανθρώπου 
παροςυτονοϋμενον γίνεται μέγας ποιητής ;

’Εστάλη ύπό της Λαυμαχ-ίας trjc Σα.Ια/ιΐνος.

SB. Αίνιγμα.

Είμαι έπίρρημα, μετά διαδοχικήν δ' άποκο-

Λογίων συγχρόνων.

38 Μιταμόρφωσις.

Έκ τής λέξειβς ίΙά<ρος ιά σχηματισθή ή 
λέξις Σύρος διά τεσσάρων μεταλλαγών. 

Εστάλη ύπό τού ΖΖερικά/ονς.

εν αοηναιχ εκ τον τϊποΓΡΑΦΕίο* τον καταχτημαγον ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΟΥ 1891—2723


