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ώ δέ δ Κόμμοδος έουθίζετο δσημέ- 
ρΚπ 1-7 Ρ»1 έν τώ πελάγει τών ήδονών καί

Ψ V τών φόνων, ό Περέννιος ποίησα; πάν
τα; τούς Ισχυρούς εκποδών έκ παντός τρόπου 
άνερριχάτο εις ύψος, δπω; καταρρίψα; τόν τε- 
λευταίον τών Άντωνίνων γόνον καθίση αύτος 
έπΐ τοΰ αύτοκρατορικοϋ θρόνου καί γένηται αρ
χηγός νέας δυναστείας. Τά πάντα συνεβάλλον- 
το εις τόν σκοπόν αύτοΰ : λαμπρότη; αξιωμά
των, μέγας πλούτος, παντοδυναμία έν τή διοι
κήσει, δολιότης, ίπιτηδειότη; απαράμιλλο; καί 
πρό πάντων ή τυφλή πρός αυτόν τοΰ Κομμόδου 
πίστις πιστεύοντος ότι έν τώ ^ωμαΐκώ κράτει 
πάντες μέν 'Ρωμαίοι ησαν πολέμιοι αύτοΰ καί 
συνωμόται, μόνος δέ ειλικρινής φίλο; δ Περέν- 
νιος. Είς τοϋτο προαγαγών τά πράγματα δ 
Περέννιος ένός ετι έστερεΐτο όπως δ σκοπός 
αύτοΰ έκτελεσθή : τοϋτ' ε’στιν ίνα δ υιός αυ- 
τοΰ άναλάβη τήν τών 'Ιλλυρικών στρατευμά
των αρχηγίαν, όπως ούτως ή τε πολιτική καί 
στρατιωτική διοίκησις σύμπαντο; τοΰ κράτους 
ε’ν τε τή Ρώμη καί έν ταΐς έπαρχίαις περιίλ- 
θωσιν είς χεϊρας αύτοΰ.

Ό Κόμμοδος έκδεδωκώ; εαυτόν άρματηλα- 
σίαις καί παντοίαις άκρασίαις ούτε τότε κατε- 
νόησε τον κίνδυνον ούτε είδεν οτι αυτός μέν 
λόγω, δ δέ Περέννιος πράγματι ήν αύτοκράτωρ 
ούτε ήκουεν ότι οί μέν στρατοί τή; Βρεττανία; 
προιδόντες ότι έγγύς ήν ή τοΰ Περεννίου αύτο- 
κρατορία έστασίαζον καί φανερώςήγειροντο κατ' 
αύτοΰ, οί δέ τής Ιλλυρίας προσεφέροντο πρός 
τόν υιόν τοΰ Περεννίου ώ; υιόν αύτοκράτορος· 
ούδενί δέ τών έτι ΰπολειπομένων όλιγίστων φίλων 
καί οικείων ήθελε νά πιστεύση περί τοΰ εγγυ
τάτου έκ τοΰ Περεννίου κινδύνου ούδέ τοΐς χι- 
λίοις πεντακόσιοι; άκοντισταϊς, οΐτινε; έπέμ- 
φθησαν ύπό τών έν Βρεττανία ύπαρχων όπως 
άγγείλωιιν αύτώ τά έν τοΐς στρατοπεδοι; αλ
λαχού τε τοΰ 'Ρωμαϊκού κράτους καί μάλιστα έν 
Ίλλυρίδι ύπό τοΰ υιού τοϋ Περεννίου κατ’ αύτοΰ 
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τεκταινόμενα. Τά αύτώ άγγελλόμενα άνεκοι- 
νοΰτο αυτός αμελλητί πρός τόν πιστόν αύτοΰ Πε- 
ρέννιον. Ούτος δέ μανθάνων τούς εχθρούς αύτοΰ 
παρ’ αύτοΰ τοΰ μωρού αύτοκράτορος καί τάς 
ένεργείας αύτών καί πολλω ταχύτερον καί άσφα- 
λέστερον έποιεϊτο αύτούς εκποδών. Οΰτω τυ- 
φλώττουσι συνήθως οί τοΐς μέν ταπεινότατοι; 
κόλαξι καί φαύλοι; συκοφάνταις τής αύλής πα- 
ραδεδομένοι ηγεμόνες, τους δέ αληθείς φίλους 
άποδιώκοντε; καί ούχί σπανίως καταδιώκοντες 
άνεξετάστως.Τούς εαυτού λοιπόν εχθρούς, δήλα 
δή τούς «ληθεΓδ φίλους τούς τάληθή αύτώ λέ
γοντας, έκδιώξας τή κραταιάχειρί τοΰ εμπίστου 
αύτώ φίλου καί προστάτου, δήλα δή τοϋ επί
βουλου καί άπατεώι-ος, Περεννίου, έκ τυφλώσεω; 
δ Κόμμοδος αντί τοϋ προφυλάξαι εαυτόν τής 
επικείμενη; επιβουλής παρεσκευαζετο εί; μεγα- 
λοπρεπεστάτην τελεσιν τής τοϋ Καπιτωλίου 
Διό; εορτής,καθ’ ήν έτελοΰντο ιεροί άγώνες ισχύος 
τοΰ τε σώματος καί τοΰ νοΰ. Είς αύτούς παντα- 
χόθεν τής Ιταλία; συνέρρεον άγωνισταί έπιδει- 
ξόμενοι τήν σωματικήν αύτών ίσχύν καί τέχνην 
ή 'Ρώμη ένεδύετο ευπρέπειαν λαμπρώς εδεξι- 
οΰτο τούςέκ τών επαρχιών προσερχομένους,δτε οί 
μέν πλούσιοι έπεδείκνυον τον εαυτών πλούτον καί 
τήν χλιδήν καί τά πολυτελή άρματα καί τούς 
θαυμάσιου; ‘ίππους μετά τών κεκαλλωπισμένων 
θεραπόντων αί δέ ’Ρωμαίδες τήν πολυτέλειαν 
τών έσθήτων, τών πολυτίμων περιδέραιων, τών 
κρωβύλων, τών ποικίλω; άναδουμένων τριχών 
τής κεφαλής, τών έλλοβίων, τών πορπών, τών 
δακτυλίων,άλλοϊαι έκ τοϋ ψιμύθου, καθάπερ καί 
έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις, έν οΐκφ καί έτεροίω; 
έν τώ δήμω έμφανιζομεναι- έκ δέ τοΰ βάρους τών 
κοσμημάτων και τής περισφίγζεως τή; έσθήτος 
καθεζόμεναι μέν έν τοΐς πολυτελέσιν όχήμασιν 
έφαίνοντο ώς άψυχά τινα είδωλα ινδικών θεο
τήτων, βαδίζουσαι δέ ώ; έτερόγναθό; τι; ίπ
πος. Άλλ’ ό κατ’ εξοχήν έπιδείξεις παρασκευα- 
ζων ήν αύτό; ό Κόμμοδος άτε ών αύτος, ώ;
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βασιλεύς, ιερός άνηρ καί αθλοθέτης έν τοϊς 
ίερεΰσι τοΰ Διό; και θεατής έν τή χορεί$ τών 
μεγιστάνων της οικουμένης . Καί όντως τή 
ήμερα τής εορτής τοΰ Διός σμηνηίόν εις τό θέ- 
ατρον έ'σπευίον ό ίήμος καί κυματηίόν συνω- 
θοΰντο έν τοϊς ίιαίρόμοις καί έν τοϊς ύπερώοις 
οί Οχλοι. Τό θέατρον ήν ύπέρπλεων τφ πλήθει. 
Κατά τάξεις ίέ γραμμοειίώ; ϊσταντο οί έ'νίο- 
ξοι τοΰ ροιμαϊκοΰ κράτους άγωνισταί ένθεν μέν 
οί εύτονα τά μέλη τοΰ σώυ.ατος καί παλλο- 
μένην τήν κζρίίαν ε’χοντες άθληταί, ε'νθεν ίέ οί 
όξύν νοΰν καί εϋτροχον τήν γλώσσαν μεγαλόφω
νοι λόγιοι άνίρες, άναμένοντες τήν ώραν όπως 
άμα τή έμφανίσει τοΰ αύτοκράτορος κατάρςων- 
ται τών αγώνων, οΰ; έτέλουν οί θνητοί καί 
έπώπτευε γηθόμενος έν τή χορεία τών θεών 
έκ τοΰ Καπιτωλίου δ πατήρ άνίρών τε 
θεών τε Ζεύς. Οί έν άξιώμασιν έκαθέζοντο έν 
ταΐς έζαιρέτοις έίραις. Τά πάντα εύκοσμα, 
εύ ίιατεταγμένα. Καί τέλος έπιφανέντος τοΰ 
έφ' άρματος φερομένου Κομμόίου, πάντες ύπεξ- 
ανέστησαν , μέχρι; ού έκείνος προεκάθισεν έν 
τή βασιλείφ έ'ίρα. Ένώ ίέ δ λαός άνέμενον 
τήν έμφάνεσιν έπί τής σκηνής άγωνιστοΰ τίνος 
παραίόξως εΐσίραμών παρέστη έν μέση αυτή 
παράίοξος άνήρ σχήμα ε’χων κυνικοΰ φιλο
σόφου ώς βακτηρίαν φόρων μετά χεΐρας, έκ 
γυμνοΰ ίέ τοΰ ώμου έκκρεμαμένην πείραν, βα- 
θύν ίέ καθειμένος πώγωνα. Ό άνήρ ούτος ίιά 
νεύματος τής κεφαλής καί τής χειρός κατασι- 
γάσας τόν έπί τή πκραίόξφ έμφανίσει αύτοΰ 
ίήμον είπε καθ’ ΊΙρφίιανόν τάίε: «Οΰ πανη- 
γυρίζειν σοι καιρός, έφη, Κόμ.μοίε, νΰν, ούίέ 
θέαις καί έορταϊς σχολάζειν. Έπίκειται γάρ 
σου τοϊς αύχέσι τό τοΰ Περεννίου ξίφος· καί, 
εί μή φυλάξει κίνίυνον οΰκ έπκιωρούμενον, 
άλλ’ ήίη παρόντα, λήσεις άπολούμενος. Αυτός 
τε γάρ ένταΰθα ίύναμιν έπί σοι καί χρήματα 
αθροίζει οϊ τε παΐίες αύτώ τήνΤλλυρικήν στρα
τιάν άναπείθουσιν Εί ίέ μή φθάσεις, ίιαφθεί- 
ρη. » Έξεπλάγη τό πλήθος έπί τοϊς λόγοι; 
τούτοι;· ύπ’ άφασίας ίέ κατελήφθη δ Κόμ
μοίος, ίιότι δ έπί τής σκηνής παρελθών ήν ά
γνωστος καθαπερ άίηλον καί απρόοπτον τό αί
τιον. Άλλά πάντων μάλλον έξεπλάγη καί 
μανιώίης έγένετο δ ΙΙερέννιος έκ τής άίοκή- 
του προίόσιας τής ύπ’ αύτοΰ έσκευωρημένης 
συνωμοσίας· ίί ο καί συλλαβών τόν παράίο- 
ζον φιλόσοφον αμελλητί ε'ρριψεν είς τό πΰρ καί 
κατέκαυβεν άναπολόγητον τό μέν δτι ίιά τής 
άπροσίοκήτου μανίας αύτοΰ έν τώ θεάτρω συν- 
ετάραξε τόν τε αύτοκρατορα καί τόν ίήμον, τό 
ίέ δτι ίιά τών ψευίών ίήθεν είρημένων λόγων 
κατέστησεν αύτόν ύποπτον μέν τω αύτοκράτορι, 
μισητόν ίέ τώ πλήθει ώς έπιβουλεύοντα τώ 
αύτοκράτορι, τό ίέ σπουίαιότατον, δτι, άπο-

καλυφθείσης τής κατά τοΰ αύτοκράτορος σκευ
ωρίας αύτοΰ, έμελλον τάχιστα ϊνα οί μέν αγώ
νες αύτοΰ πρός όλεθρον τοΰ Κομμόίου καί κα- 
τάληψιν τοΰ αύτοκρατορικοΰ θρόνου ματαιω- 
θώσιν, αύτός ίέ καί οί παΐίες καί δ οίκος καί δ 
άπειρος πλούτος αύτοΰ άρίην άπολεσθώσιν."Οπερ 
ό ίόλιος ΙΙερέννιος έφοβήθη, τούτο καί έγένετο. 
Οί τέως πολλά ύπ’ αύτοΰ παθόντες καί παραγ- 
κωνισθέντες αύλικοί καί άλλοι τών έν άξιώμασι 
καί πολλαχώς ύβρισθέντες σύμπαντες συνώμο- 
σαν κατ’ αύτοΰ παρά τώ Κομμόίω παροτρύ- 
νοντες αύτόν ΐνα έκβάλη έκ τοΰ μέσου τόν ΰ-
πουλον στασιώτην Περέννιον. Άλλ’ δ Κόμμο
ίος πάνυ ίυσγερώς ήίύνατο νά έκβάλη έκ τού 
μέσου τον Περέννιον, άνθρωπον ούτως αυτώ 
αγαπητόν καί έπί πολύ (180 —185) τό κρά
τος ίιοικήσαντα, μέχρις ού ή σκευωρία καί ή 
κατ’ αύτοΰ έπιβουλή άπεκαλύφθησαν συμφανέ- 
στατα οτε έκ τοΰ τής Ιλλυρίας στρατοπέίου 
ίιαλαθόντες τόν αρχηγόν αύτών, τόν υιόν τοΰ 
Περεννίου, στρατιώταί τινες έλθόντες είς ’Ρώ
μην έπείείκνυον νομίσματα φέροντα τήν ει
κόνα αύτοΰ, άπερ ό Κόμμοίος ίίών ίημίους 
νύκτας πέμψας άπέτεμε τήν κεφαλήν αύτοΰ. 
Αμελλητί ίέ δ Κόμμοίος ίιά γραμμάτων ψευ
ίών προσεκάλεσε καί τόν υιόν έκείνου έξ Ιλ
λυρίας είς Ρώμην ώς έκ μέρους δήθεν τοΰ πα
τρός Περεννίου πρός κατάληψιν τοΰ θρόνου. 
Έκείνου ίέ τά έν ‘Ρώμη άγνοοΰντο; άμα καί 
τάχιστα προσελθόντος πέμψας άπέτεμεν δ Κόμ
μοίος τήν κεφαλήν καθαπερ καί πάντων τών 
περί τους Ιίερεννίου; πιστών όπαίών. Οΰτω 
κακώς κακός άπώλετο δ Περέννιος καί άπας δ 
οίκος αύτοΰ έκ θεμελίων άνετράπη φονευθέντων 
ύπό τών τοΰ Κλεάνίρου ίορυφόρων και τών 
ίύο υιών καί τής γυναικός καί τής άίελφής 
αύτοΰ.

Κατά ίέ τον Δίωνα Κάσσιον αίτιος τού ο
λέθρου τοΰ Περεννίου ήν ούχί ό παράίοξος φι
λόσοφος, άλλ’ οί είρημένοι χίλιοι πεντακόσιοι 
άκοντισταί οί έκ Βρεττανίας τή ’Ρώμη άνευ 
άίείας καί γνώσεως τοΰ αύτών άρχηγοΰ πλη- 
σικσαντες, οϊτινες πρός τόν Κόμμοίον άίοκή- 
τως μαθόντα τήν κάθοίον αύτών καί άπαντή- 
σαντα αύτοϊς καί έρωτήσαντα : « Τί ταϋτα, 
ώ συστρατιώται ; Τί βουλόμενοε πάρεστε ; » 
άπεκρίναντο ; « Ήκομεν ΙΙερέννιος γάρ σοι 
έπιβουλεύεε, ϊνα αύτοκράτορα τόν υιόν άπο- 
ίείξη.» Είς ίέ πίστιν τών ύπό τών στρατιω
τών τω Κομμοίφ λεχθέντων τά μάλιστα συνέ 
τεινεν ό τόν Περέννιον μισών Κλέανίρος δ άρ- 
7’εΐγός τών ίορυφόρων ή Καισαρειών, δστις 
παρέίωκεν αύτόν τοϊς στρατιώταί; είς σφα
γήν ίυσμενώς πρός αύτόν ίιακειμένοις ώς μή 
τελοΰντα ο τι αύτοϊς ήν καταθύμιον. Κατά τόν 
Δίωνα άρα δ Περέννιος έγένετο θΰμα τών Και-
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σαρείων, «ήκιστα ίέ τούτο παθεϊν και ίι- έαυ
τόν καί ίιά πάσαν τών ’Ρωμαίων άρχήν οφει
λών, πλήν καθ’ δσον ίεά τήν φιλαρχίαν αίτιώ- 
τατος τώ Πατέρνφ τφ συνάρχοντι τοΰ ολέθρου 
έγένετο.» Άλλά μόλις άπαλλαγέντος τοΰ Κομ
μόίου τής τοΰ Περεννίου επιβουλής καί τάχι
στα έτέρα συνεσκευάσθη ύπό τίνος Ματέρνου. 
Όλίγισται τών στάσεων έγένοντο άνευ στρατοΰ, 
ίιότι, ε’πειίή ό στρατός είναι ή τάξις, δ φρουρός 
τών νόμων,τών άρχών καί έξουσιών,τό ξίφος καί 
ή τιμή τής πατρίίος, φύλαξ τοΰ καθεστώτος εν 
χένει, αύτός μόνος βουλόμενος ίύναται ράίιον 
παντός άλλου νά συνταράξη τά τής πολιτείας- 
τούναντίον ί’ αύτοΰ μή βουλομενου πάνυ ίυσ- 
χερώς καί σπανίω; οί πολΐται άνατρέπου- 
σιν. Έν τή 'Ρωμαϊκή αύτοκρατορία οί ίο- 
ρυφόροι ή σωματοφύλακες ή Καισαρειοι ή Και
σαρικοί ή πραιτωριανοΐ ή καί όπως άλλως 
έλέγοντο έπί τών ίιαίόχων κυρίως τοΰ Αύ
γουστου κατέστησαν οί αίτιοι πάσης σχείόν 
πολιτικής έν 'Ρώμη μεταβολής καί πρό πάν
των ανατροπής τών θρόνων τών αύτοκρατόρων, 
Καισάρειοι,δπως ονομάζει αύτού; δ Δίων Κάσ- 
σιος, άνέτρεψαν καί άπέκτειναν τόν Τιβιριον 
ηγουμένου τοΰ Μάκρωνος, τόν Καλιγόλαν, 
τόν Κλαύίιον ήγουμένης τής συζύγου Άγριπ- 
πίνης, τόν Γάλβαν, τόν Ούϊτέλλιον τόν Δομε- 
τιανόν καί εί τινα άλλον. Έκ τών συχνών 
τούτων στάσεων, άνκτροπών τών αύτοκρατο- 
ρικών θρόνων καί τών φόνων τόσων αύτοκρατό
ρων οί Καισαρικοί ίιαφθαρέντες άπέβησαν δ 
όλεθρος τής ρωμαϊκής αύτοκρατορία;. Ό στρα
τός ούίέποτε ίιαφθείρεται τόσον, οσον έκ τής 
απειθαρχίας καί τής άναμίςεω; πρό πάντων 
έν τοϊς πολιτικοί; πράγμασι συντασσόμενος 
ταύτη ή έκείνη τή πολιτική μερίίι. Διεφθαρ
μένο; ίέ στρατός είναι όντως φθοροποιός συρ
φετός, οστις,ώς Tt; αγέλη λύκων ή άλλων φθο
ροποιών θηρίων ανάγκη ϊνα έκ παντός τρόπου 
ίιασκορπισθή καί άφανισθή. Τοιαύτη αγέλη 
σπαρακτικών θηρίων έγένοντο οί ίορυφόροι μετά 
τόν θάνατον τοΰ Ιίερεννίου. Οί συνωμόται ούτοι 
τών αύτοκρατόρων καί τής πολιτεία; έπί τώ 
Οανάτω τοΰ Περεννίου άνέμενον ίώρα καί α
ξιώματα- ήλπιζον οτι αύτοί εμελλον ναρχωσιν 
έν τή 'Ρώμη καί ταΐς έπαρχιαις. Ψευσθέντες 
ίέ τών έλπίίοον ο'ί τ' έν 'Ρώμη χίλιοι πεντακό
σιοι άκοντισταί οί φονεϊς κατά Δίωνα Κάσσιον 
τοΰ Ιίερεννίου καί οί έν Βρεττανϊα συστρατιώ
ται αύτών συνεσκεύαζον άλλην συνωμοσίαν 
κατά τών καθεστώτων. Προς τούτο πολλά συν- 
έτεινον ; πρώτον ή παροιμιώίης πλέον κατα- 
στάσα ίιαφθορά τοΰ Κομμόίου, οστις έ'ρμαιον, 
ώς εΐρηται, κατέλιπε τής Τύχης τήν ίιοίκησιν 
είτα ίέ ή μετά τόν φόνον τοΰ Περεννίου έπελ- 
θοϋσα σύγχυσις καί συντάραςις τών πάντων έν
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ταΐς όωμαϊκαΐς έπαρχίαις, έν αίς δ ίήμος και 
δ όχλος,ίιαιρεθέντες είς φατρίας ίηλαίή είς τήν 
τών όπαίών τοΰ Περεννίου,τών άντιθέτων αύτοΰ 
ήτοι τών περί τόν Κλέανίρον,τών περί τόν Κόμ
μοίον καί τών άίιαφόρων,οϊτινες κατά τόν Σά
λωνα μάλλον βλάπτουσι τάς πολιτείας,έμαίνοντο 
κατ'άλλήλων.Εντεύθεν δ ίιεφθαρμένος στρατός 
ήγε καί έφερε τά πάντα άνευ πειθαρχίας καί 
πολλαχοΰ άνευ στρατιωτικού καν τίνος συνίέ- 
σμου καί άρχηγοΰ. Λιποτάκται περιεφέροντο 
ώ; λησταί καί έλήστευον· είσώρμων είς τάς 
πόλεις καί έκακοποίουν τούς πολίτας καί κατέ- 
θλιβον καί έράνους έπέβαλλον ήσχημόνουν,άπή- 
γον, έφόνευον καί παντοϊα έποίουν δσα ξένοι βάρ 
βαροι κατά ξένων ίιαπράττουσιν άπηνεϊς καί ώ
μοι. Τών ίιεσκείασμένων τούτων στιφών άρχη- 
γό; άνεκηρύχθη στρατιώτης τις Μάτερνος άνήρ 
κοινός, βάναυσος, αγροίκος, άλλά τολμηρός, 
έπιτήίειος καί άρχικος. Ούτος περισυναγαγόιν 
τούς λιποτάκτας έπί παντοίαις ύποσχέσεσι καί 
λεία συνέστησε μικρόν στρατόπείον άνέωξε 
τάς φυλακάς- άπέλυσε τους κακούργους- άνε- 
κάλεσε τούς ίούλου; εις τήν έλευθερίαν έμ- 
πνεύσας αύτοϊς ίιά παντοίων αίμυλοτατων 
λόγων ώ; ίιά τίνος άυακαμψίρωτοζ ε”ρωτα θερ
μότατου πρός τήν έλευθερίαν, Οΰτω ίι' αύτών 
συντεταγμένων είς δμάίας άλλήλαις συνεννοού
μενα; καί συμπραττούσας έπί αμοιβαία βοήθεια 
έλεηλάτει ίεινώς πόλεις καί πολίχ ας τής 
Γαλατίας καί 'Ισπανίας καί άλλων έπαρχιών 
καί έλήστευεν, ήχμαλώτιζε καί έφόνευε τούς 
δίίτας, ίιέκοπτε τήν συγκοινωνίαν τών έπαρ
χιών πρός άλλήλας, κατέστρεφε το έμπόριον, 
ήπείλει τάς άρχάς καί τόν λαόν. Ούίέν ιερόν 
καί δσιον είχον τάγρια ταύτα ύπ'αγριον άρχη- 
γόν στίφη. «Ούίέν δ τι κακόν, κατά Δίωνα, ούκ 
είρων πωλοΰντες πάντα, ύβρίζοντες, άσελγαί- 
νοντες.» Έπειίή ίέ τέλος οί έπαρχοι φοβούμενοι 
τά έσχατα, άνακύψαντες έκ τοΰ λήθαργου καί 
προσκαλέσαντες καί τόν λαόν εις καταπολέμη- 
σιν τών ληστών, πεοιήγαγον αύτούς εί; απορίαν 
καί έσχατον κίνίυνον, δ πανούργος Μάτερνος 
έπέταξεν αύτοϊς ϊνα κατά μικράς δμάίας σμί- 
κρόν κατά σμικρόν ίιά τών 'Αλπεων έπί παν
τοίαις προφάσεσι καί λάθρα εΐσβάλωσιν είς τήν 
'Ιταλίαν καί κατά τήν έορτήν τής Κυβέλης 
πάντες συναθροισθώσιν έν Ρώμη, ΰπω; άπο- 
κτείναντες τόν Κόμμοίον ίώσωσι αύτώ τόν 
αύτοκρατοοικόν θοόνον άνακηρύσσοντες ί’ αύ- 

’ - - πά-
τήν

πάν- 
όν

τοκρκτορα αύτόν αύτοί καταλάβωσι 
σας τάς άρχάς καί έξουσίας. Ή κατά 
εορτήν ίέ κρατούσα έν 'Ρώμη παράλυσις 
τω; έμελλε νά παράσχη άίεεαν τοϊς περί 
Μάτερνον δπως ίιαπράξωσι τά ύπό τοΰ άρχηγοΰ 
αύτών ίιατ εταγμένα. Ή θορυβωίεστέρα τών 
εορτών ήν ή τής Κυβέλης, Έκ τών αποίιίομέ-
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νων αύτή επιθέτων : χαλκόκροτο», πολεμοκηί- 
1/0?, τνμπανόδονπος, τυμπαυοτίρπη δύναται τις 
είκάσαι τόν κρότον, τόν κλόνον, τόν δοϋπον, όν 
οί Θρησκεύοντε; τήν θεάν έποίουν διά τυμπά
νων καί λοιπών οργάνων.Έαρος άρχομένου (22 
— 27 Μαρτίου) έτελεΐτο ή εορτή. "Απαντα 
τά θαυμαστότατ' έν Ρώμη κειμήλια βασιλικά 
τε καί ιδιωτικά πάση; ύλη; καί τέχνης προε- 
πόμπευον τοϋ διοπετοΰς 
τοϋ έκ Πεσσινοϋντος 
κομισθέντος ύπό τών παρά τή 

πρός τόν 
τοϋ ύπάτου Μάρκου Ούαλερίου Λοι- 
τοϋ Πραίτωρο; Μάρκου Καικιλίου 
Είτ’ έπηκολούθουν πλήθη έκβεβακ- 

αγάλματος τής θεάς 
τής Φρυγίας είς 'Ρώμην 

ΐς συγκλήτου άπο- 
βασιλέα τής Περγάμουσταλέντων 

“Ατταλ ον: 
βίνου καί 
Μετέλλόυ. 
χευμένου λαοϋ παντοΐα ύποδυομένου πρόσωπα 
καί άξιώματα άπό τοϋ βασιλικού μέχρι τοϋ 
ελάχιστου χειρώνακτος καί μαστιγίου και ποι
κίλας έσθήτα; ήμφιεσμένου. Οί όχλοι ούτοι 
παντοΐα όργανα καί μηχανήματα Οορυβοποιά 
καί κροτοπαίγνια έν δεινώ κροτοθορύβω κινοϋν- 
τ£, ·._· >------ .............................._ ... η.- _
χνχ τά; οδούς τή; Ρώμης.

Σενέκας
έρων καί λατρεΰουσιν οί 

< καί τών 'Ιουλίων

ύπό δεινότερου; αλαλαγμού; συνωθοϋντο
. Ταΐς ήμέραις έκείναις 

τά παντα παρήλλασσον έν 'Ρώμη έν οίκω καί 
έν δήμω παρά τό λόγιον : α Τά έν οίκω μή έν 
δήμω»· οί φρόνιμοι έφαίνοντο ώς μωροί καί οί 
μωροί ώ; φρονιμώτατοι καί χαριέστατοι καθάπερ 
συνήθως έν τοΐς άνθρώποις διεφθαρμένων χρό
νων συμβαίνει, καθ ’ ού; θεοποιούνται οί φαύλοι 
καί ατιμάζεται τό θειον, φονεύεται δ 
καί θεοποιείται δ Νέ 
άπόγονοι τών Σκιπιώνων 
Καισάρων τόν Έλεγάβαλον μή μέν άνεχόμενον 
τήν προσφώνησιν τοϋ διαβόητου Ζωτικού τοϋ 
Σμυρναίου ; «Κύριε αύτοκρατορ χαΐρε», άλλά 
θαυμασίω; τόν αύχένα γυναικίσαντζ καί διά 
τών οφθαλμών νεύσαντζ καί άνθυποβαλόντα τά: 
«μήμε λέγε κύριον· έγώ γάρ κυρία είμί». Τότε 
οί κύριοι κατέλείπον τόν οίκον καί τού; έν 
αύτφ έρμαιου τοϋ τυχόντος ύποδυομένου τό 
πρόσωπον τούτου ή έκείνου καί πράττοντο; οία 
άδύνατον είπεΐν καί διανοηθήνζι έν άλλω χρό
νοι, ήκιστα δέ διαπράξαι, διότι ή μεταμφίεσις 
καθιστά τού; μετημφιεσμένους αύθαδεστέρους 
ώ; παντο; κακού κεκαλυμμένου ύπό τό ζενότρο- 
πον ένδυμα καί προσωπείου. Τότε οί άριστοι 
κατήρχοντο είς άναστροφήν ανθρώπων, ού; έν 
ταΐς άλλαι; ήμέραις ούδέ νάτενίσωσι κατεδέ- 
χοντο, καί οί ούτιδανοι άνεστρέφοντο έν τοΐς 
άρίστοις’ καί ούτως έν τή έσχατη τυραννία τών 
αυτοκρατόρων πζνταχοϋ καί έν πάσι εΐσήγετο 
έν όνόματι τής Κυβέλης έσχατη οχλοκρα
τία έν λόγοις φανεροΐς καί έν ε’ργοις σκοτεινοί;, 
έν οί; δ μεν πράττων καίπερ παρών ήν άγνω
στο;, δ δέ δν έμιμεΐτο καίπερ άπών γνωστός. 
Κροτοθυρυβος, βωμολοχία, ασέλγεια, όργια έν 

τοΐς κύμασι τοϋ όχλου δαιμονώσης πόλεως έπέ- 
στεφον, ώς είκός, τήν εορτήν τής δεσποίνης 
Κυβέλης. Δήλον δέ οτι άπαξάπαντες οί από
γονοι τών Κλεοκρίτων, τών Τιμάρχων καί τών 
Τιμαρχωδών, τών Έλεγαβάλων, τών Μισγο- 
λών, τών ΓΙιτταλάκων καί τών άπειρων τού- 
τοις όμοιων καί τών τής Μεσσαλίνης, Φαυστί- 
νης καί Λουκίλλης έκόσμουν τήν εορτήν, έν οί; 
πά·τι διέπρεπεν, ώ; δήλον, δ Κόμμοδος.’Επειδή 
συν τοΐς άλλοις άνζριθμοις σχήμασι καί έσθήσι 
τά τών δορυφόρων καί αίχμοφόρων πάντοτε κοι
νά ήσαν έν τή τής Κυβέλης εορτή,— καθάπερ 
παρ' ήμΐν τά τών Μακεδόνων κατά τά; παρό
μοιας τοΐς Κυβελείοις άπόκρεως,—ό δόλιος Μά- 
τερνος διενοήθη ϊνα αύτό; τε καί οί περί αυτόν 
συνωμόται ένοπλοι άναλαβόντες σχήμα δορυ
φόρων, άναμιγέντες έν τώ πλήθει τών μετημφι- 
εσμένων άλλων δορυφόρων καί τυχόντες καιρού, 
πλήξωσι τόν Κόμμοδον καί καταλάβωσι τόν 
θρόνον. Τό έγχείοημα παρεσκευάσθη δεξιώ;' 
άλλά τινες έκ φθόνου πρός τόν Μάτερνον μή τι 
άντί βασιλέως έκ βασιλέων αρχιληστήν ώς βα
σιλέα λάβωσι, προκατελθόντες πρό τής εορτής 
είς τήν 'Ρώμην προΰδοσαν τώ Κομμόδω τήν 
επιβουλήν. Ούτος δέ ούδενί ούδεν είπών συνέ
λαβε τόν Μάτερνον καί πολλούς τών συνωμο
τών καί αμελλητί άπεκεφάλισεν. Γνωστού δέ 
γενομ.ένου ότι προελήφθη ή έπιβουλή, δ δέ άξιος 
τών τότε'Ρωμαίων Κόμμοδος έσώθη,τάΚυβέλεια 
έορτάσθησαν μεγαλοπρεπέστερον, ένθουσιωδέ- 
στερον τών Κυβελών γυναικών καί τών Κοου- 
βάντων, όσον ουδέποτε πρότερον έν Πεσσινοΰντι 
έπΐ τώ παραρρέοντι ποταμώ Γάλλιο, έν Κρήτη. 
Σμύρνη, Σιπυλω, Μαγνησία, Άνδείροις, Βερε- 
κεντία, Καρία, Λήμνφ, Κολχίδι καί όπου άλ- 
λαχοϋ έτελοϋντο αύτά έν τε τή Άσίικ καί τή 
Εύρώπη. Καί ό μέν Κόμμοδος μέγιστα; θυσία; 
έτέλεσε,χαριστήρια τή σωτείρα θεά άνωμολόγη- 
σε καί τό διοπετές άγαλμα σεμνοπρόσωπο; παρέ- 
πεμψεν έν σεμνοπρεπείς μέχρι τοϋ έπΐ τοϋ Πα
λατιού ναού. Ό δέ τής Ρώμη; λαός άμνημο- 
νήσας τών τοϋ Κομμόδου οργίων, — διότι οί 
όχλοι τάχιστα έπιλανθάνονται τών αιτίων αύ
τοΐς γινομένων κακών—λαμπρότατα έπανηγύ- 
ρισε τά σωτήρια αύτοϋ. Εντεύθεν ούχ ήττον δ 
Κόμμοδος φοβηθείς φόβον μέγαν έκ τή; πιβουέ— 
λή; τοϋ Ματέρνου, καίτοι άποτυχούση, καί 
έπιθυμών ϊνα τόν βίον κατατριβή έν άκολαςσίαις 
μακράν τής πόλεως διητάτο ώ; έπΐ τό πλεϊ- 
στον έν προαστείοι; καί πόρρω αύτής κείμενοι; 
βασιλικοί; κτήμασι φρουρούμενο; ώ; κατάδικος 
ύπό πλειόνων ή πρότερον δορυφόρων άπεχόμενος 
πάντων τών τής διοικήσεω; πολιτικών πράξεων 
σπανίως δ’ ένεφανίζετο έν τή πόλει περιστοι- 
χούμενος ύπό ισχυρά; φρουράς σωματοφυλάκων.

(’Ακολουθεί). ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ^ΡΕΜΟΧ

ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΟΙ ΧΕΡΣΑΙΟΙ

««ΕΡΣΑΙΟΙ καρκίνοι βιοϋσιν έν διάφοροι; τό- 
Υ ποι; τής γής' άπαντες δέ φωλεύουσι καί 

τρέχουσι ταχύτατα' δάκνουσιν ισχυρό
τατα καί κατ' άγέλας διάγουσι.

Ό χερσαίο; καρκίνος τής Ίαμαίκής, όστις 
είς τάς Άντίλλας καλείται Τουρλουρού, εχει τ 
οστρακον αύτοϋ μέλαν ή κυανουν στικτόν. Βιοϊ 
όρύσσων όπάς έν τή γή, έν αί; διέρχεται δλην 
τήν ήμέραν, μόνον δέ τήν νύκτα έξέρχεται εις 
άναζήτησιν τής τροφής του. 
Μόλις τόν ελάχιστου θόρυ
βον άκούσει έπανέρχεται εί; 
τήν φωλεάν του, άλλ’ άν 
τυχόν παρεμποδισθή αυτώ 
ή ύποχώρησις παραμένει 
μαχόμενος άντί νά φύγη. 
Διά μιάς τών μεγάλων αύ
τοϋ χηλών συλλαμβάνων 
τον εχθρόν έπΐ τοσοϋτον 
δάκνει καί σύρει αυτόν μέ
χρι; ού θραυσθή ή χηλή, 
επειδή δέ ή συστολή τών 
μυών εξακολουθεί καί μετά 
τήν άποτομήν,δ ε'χθρό; εξ
ακολουθεί πονών, ώσεί το 
δήγμα έξηκολούθει έπιφε- 
ρόμενον τής πεειστάσεω; 
ταύτης δράττεται δ καρκί
νο; όπως διαφύγη καί κρυ- 
βή εϊς τι μέρος. 'Π άπώ- 
λεια τοϋ ποδός είνε παροδική, μετά τινα χρό
νον εκφύεται νέον μέλος άντικαθιστών το 
Ουσιασθέν. Οί καρκίνοι ούτοι καίτοι βιοϋσιν 
έν όπαΐς άπεχούσαις δύο καί τρία χιλιόμετρα 
άπό τής άκτής, άναγκάζονται νά προσέλθωσι 
ταύτη δπω; έναποθέσωσι τά ώά αύτών. Κατά 
τήν εποχήν ταύτην βλέπει τις πολυαριθμο- 
τάτας άγέλας καρκίνων, διευθυνομένων μετ' 
άπιστεύτου σπουδή; πρός τήν θάλασσαν,άναρ- 
ριχωμένων τοίχου; και παντοΐα άλλα εμπόδια 
όπως προσπελάσωσι ταύτη.

Οί καρκίνοι παχύνονται δί; τοϋ έτους κα
θιστάμενοι έδεσμα εκλεκτόν. Περί τόν Αύγου
στον άποσύρονται έν τοΐς φωλεοί; αύτών, κλεί- 
ουσι τήν οπήν καί παραμίνουσι μέχρι; ού ά- 
πεκδαρώσι τό γήρας, άπολέσωσι δηλαδή τό

παλαιόν κέλυφος καί άναλάβωσιν έτερον δπερ 
έν άρχή είνε μαλακόν, άλλά βαθμηδόν σκλη- 
ρύνεται.

Πολλοί χερσαίοι καρκίνοι διακρίνονται έκ 
τών ιδιωμάτων αύτών ύπαρχμι καρκίνος μα
χητής, ούτος ε"χει μίαν μέν τών χηλών παχυ- 
τζτην τήν δέ έτέραν μικροτατην, ένα πόδα 
Ήρακλέους καί έτερον πυγμαίου. Ό καρκίνος 
ούτος τρέχει διά μεγίστη; ταχύτητος τής χα- 

ρακτηριζούση; τούτους, τη
ρεί τόν μέγαν αύτοϋ πόδα 
άνυψωμένον καί τόν κινεί 
διαρκώ;. Δάκνει καί προσ
βάλλει τού; άντιπάλους 
του άμειλίκτως. 'Ορύσσει 
φωλεόν έν ω βιοϊ κατά ζεύ
γη, τή; Οηλείας παραμε- 
νούση; έν τφ έσωτερικώ τοϋ 
δέ άρρενος φυλάσσοντος την 
είσοδον καί ε'χοντο; έγκαρ- 
σίω; ταύτη τεθειμένην τήν 
μεγάλην χηλήν.

Έτερος καρκίνο; χερ
σαίο; καλείται δρόμων, ενε
κα τή; καταπληκτικής αύ
τοϋ ταχύτητος , βιοϊ έν 
Κεϋλάνη έν μεγίστω άριθ- 
μώ, ώστε καθίσταται λύ- 
μη τών κατοίκων Οί καρ
κίνοι ούτοι ό-ύσσουσιν όπάς

έν ταΐς όδοΐς, άς πολυαριθμότατοι^ έργάται 
καταγίνονται νά πληρώσι , διότι άλλως θά 
καθίστατο άδύνατον νά ταζειδεύση τις ε-

Ψιπ7'°«· . ■ ,, *Ό κλέπτης καρκίνος κατοικεί τον Ινώικον 
ωκεανόν. Ό καρκίνος ούτο; δύναται νά επιμεΓ 
νη έπΐ μακρότατον χρόνον την έλλειψιν τοϋ υ- 
δατος, διότι εκατέρωθεν τοϋ θώρακος φέρει δύο 
ύδατοφόρους θυλάκου; χορηγοϋντας τήν άναγ- 
καίαν ύγρότητα είς τά βρόγχια. Ο κλέπτη; 
καρκίνος τρέφεται έξ ινδικών καρύων, άτινα 
διά τών χηλών του άπογυμνοΐ τών ίνών καί 
διατρυπφ. Οί τοιοϋτοι καρκίνοι καθίστανται 
σχετικώς παμμέγιστοι, διότι έν ώριμω ήλικια 
ε’χουσι μήκος 0,60 τοϋ μέτρου.

^ίίΚΟΛΑΟΣ X ίΆπΟΣΤΟΛΙΔΗΣ.
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Ο ΔΕΚΑΙΙΕΛΪΤΑΙΪΤΙΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
[ Συνέχεια · ίδε Τεύχος δ', σελίδα 55.]

Φ®Π10ΜΕΝ οτι ό Ντίγκο ήτο σκύλος ολίγον 
Τ. άγριος έν τώ Ούάλντεκ· άναμφιβόλως διότι 
■ψ ή κοινωνία τοϋ Ούάλντεκ δέν τώ ήρεσκεν. 
Έν τώ Πιλγκρϊν τά πράγματα μετεβλήθησαν. 
Πιθανοί; ό Ιάκωβος έγνώριζε νά συγκίνηση 
τήν καρδίαν τοΰ ώραίου ζώου. Τό ζώον τοϋτο 
ηύχαριστεϊτο παίζον μέ τόν μικρόν Ιάκωβον 
καί φαίνεται οτι ό Ντίγκο ήτο έκ τών σκύλων 
οί όποιοι έχουσιν ιδιαιτέραν άγάπην πρός τά 
παιδία- άλλως τε δ Ιάκωβος δέν τόν έκακο- 
ποίει. Η μεγαλειτέρα του εύχαρίστησις ήτο νά 
μεταμορφώνη τόν Ντίγκο είς φτερωτό ά.Ιογάκι 
καί βεβαίως είς κύων είνε άνώτερος τοϋ τετρα
πόδου χάρτινου άν καί ούτος έχει τροχίσκους 
ύπό τούς πόδας. Ό Ιάκωβος έκάλπαζε λοιπόν 
εύχαρίστως τοιουτοτρόπως. Άλλ’ όποια καθη
μερινή βλάβη είς τήν προμήθειαν τής σακχά- 
ρεως. Ο Ντίγκο ήγαπάτο παρ’ όλου τοϋ πλη
ρώματος καί μόνον δ Μαύρος άπέφευγε πάν
τοτε συνάντησιν μετά τοϋ ζώου τούτου, τού 
όποιου ή αντιπάθεια πρός αύτόν ήτο τόσον 
ζωηρά οσον καί ανεξήγητος.

Ο μικρός Ιάκωβος δέν έγκατέλιπε τόν Ντίκ- 
Σάντ τόν παλαιόν φίλον του καί δταν δέν εί
χεν υπηρεσίαν ό δόκιμος έμενε μετά τοϋ μικρού 
παιδιού. Ή κυρία Βελντόν έτέρπετο βλέπουσα 
τήν στενήν ταύτην φιλίαν.

Ημέραν τινά τήν 6 Φεβρουάριου ώμίλει περί 
τοϋ Ντίκ-Σάντ μετά τού πλοιάρχου Ίλ. Ό 
πλοίαρχος έπήνει τόν νεαρόν δόκιμον. Αύτό τό 
παιδί έλεγεν είς τήν κυρίαν Βελν 
καλός ναύτης· σέ βεβαιώνω ε’χ- 
τής θαλάσσης, δ.ά 
άγνοεϊ ακόμη έ 
τής ύπηρεσίας διά 
Γνωρίζει δέ πολλά 
λίστα τόν ολίγον χρόνον τόν όποιον είχε διά 
τήν έκμάθησιν τούτων.

Ναι, άπεκρίθη ή κυρία Βελντόν, είναι έξαί- 
σιον καί πιστόν παιδίον, άνώτερον τής ήλι
κίας του, το οποίον δέν ύπέστη μομφήν τινα 
παρ’ ούδενός άφ’ ού τόν γνωρίζω.

Μάλιστα! είναι καλό παιδί, άπεκρίθη ό 
πλοίαρχος Ίλ, δικαίως άγαπώμενον καί έκτι- 
μώμενον παρ’ δλων.

Μετά την αλιευτικήν ταύτην εκδρομήν, εί- 

τοϋ Ντίκ-Σάντ μετά τού πλοιάρχου Ίλ.

όν θά γείνη 
χει τό ένστικτον 

διά τούτο άναπληροΐ εκείνα δσα 
έκ τών θεωρητικών μαθημάτων 

■*’“ τής φυσικής του ευφυΐας, 
έάν λάβωμεν ύπ’ οψιν μά-

πεν ή κυρία Βελντόν,γνωρίζω δτι δ σύζυγός μου 
σκοπεύει νά τον διδάξη διά διδασκάλων τήν 
υδατογραφίαν ώστε νά δυνηθή νά λάβη ύστε
ρον πτυχίον πλοιάρχου.

Σκέπτεται, κυρία Βελτόν, πολύ όρθώς, άπε
κρίθη ό πλοίαρχος. Ό Ντίκ-Σάντ μίαν ημέραν 
θά τίμηση τό ’Αμερικανικόν ναυτικόν.

Αύτός ό μικρός ορφανός ήοχισε μετ’ αγώνων 
τήν ζωήν, παρετήρησεν ή κυρία Βελντόν διό
τι έσπούδασεν έν τώ σχολείω τού βίου, έν τώ 
κόσμω.

— Άναμφιβόλως, κυρία Βελντόν, άλλά οί 
αγώνες του δέν έχάθησαν , ένόησεν δτι πρέπει 
νά μόνος του καί είνε σέ καλόν
δρόμον τώρα.

— Μάλιστα ! είς τήν όδόν τού καθήκοντος.
—Κυττάξατέ τοντώρα, κυρία Βελντόν, έπα- 

νέλαβεν ό πλοίαρχος, ΐσταται είς τό πηδάλιον, 
μέ τούς οφθαλμούς προσηλωμένους είς τήν πρώ
ραν οΰδαμώς άπροσεκτεϊ, ούδεμία -αρέκκλισις 
επομένως είς τό πλοϊον. Ό Ντίκ-Σάντ έχει 
ήδη τήν δεξιότητα ενός γέροντος πηδαλιούχου. 
Καλή άρχή ναύτου- τό ναυτικόν έπάγγελμα 
πρέπει νά διδαχθή άπό παιδικής ήλικίας."Οσ- 
τις δέν ύπήρξε ναυτόπαις δέν θά γείνη ποτέ 
τέλειος ναύτης, τούλάχιστον ε’ις τό έμπορικόν 
ναυτικόν όπου διά πάντα απαιτείται άσκησις 
καί φύσις δεξιά καί διδαχή παρά θαλασσινού 
έμπειρου.

— Εντούτοις πλοίαρχε Ίλ, άπεκρίθη ή κυ
ρία Βελντόν, ικανοί άξιωματικοί δέν λείπουσιν 
είς το πολεμικόν ναυτικόν.

—"Οχι, άπεκρίθη δ πλοίαρχος, άλλά κατά 
τήν γνώμην μου οί καλλίτεροι ήρχισαν παιδιόθεν 
τό στάδιον και χωρίς νά όμιλήσω περί τού 
Νέλσωνος καί τινων άλλων οί χειρότεροι δέν 
είνε έκεϊνοι οί όποιοι ήσαν ναυτόπαιδες.

Τήν στιγμήν έκείνην δ Κυρ-Βενέδικτος προ- 
έκυψεν έκ τής πρυμναίας κλίμακος βεβυθισμένος 
είς σκέψεις καί άπομεμακρυσμένος άπό τόν κό
σμον. “Ηρξατο νά βηματίζη έπί τής γεφύρας 
τεθλιμμένος,ψηλαφών τά διάκενα τών τοιχωμά
των, άνευρευνών έπί τών κλωβών τών ορνίθων 
διά τών χειρών καί έπί τών άκρων τών σανί
δων καί παντού δπου ήτο ύγρόπισσον.

,ω-

σ ο υ
κατά-

— Είσαι καλά, κύριε Βενέδικτε, ήρώτησεν 
ή κυρία Βελντόν.

— Μάλιστα, έξαδέλφη βελντόν, είμαι κα
λά, άλλ’ έπεθύμουν πολύ νά ήμην έπί τής ξηράς.

— Τί ζητείτε λοιπόν ούτω έπί τού θρανίου, 
κύριε Βενέδικτε, ήρώτησεν ό πλοίαρχος Ίλ.

— Έντομα, κύριε πλοίαρχε, άπεκρίθη ζ 
ηρώς δ έντομολόγος, τί άλλο θέλετε νά ζητή
σω παρά έντομα.

—’Έντομα ! πρέπει νά ύπομείνης λοιπόν, διό
τι δέν πιστεύω 
νά πλουτίσης τήν 
συλλογήν 
κατά τόν 
πλουν.

— Καί 
τί όχι ! , 
τά ό έντομολό
γος, είναι αδύ
νατον νά ευρώ έν 
τώ πλοίφ δείγμα 
τι τού ....

— Κυρ-Βενέ- 
καταρά- 

τόν πλοί- 
Ίλ διότι

δια- 
άπαν-

δικτε , 
σθητι 
αρχον 
τό πλοϊόν του εί
νε τόσον καθαρόν 
ώστε θά έπανέλ- 
θης άπρακτοςάπό 
τό κυνήγιον.

Ό πλοίαρχος 
έμειδίασεν,ΊΙ κυ
ρία Βελντόν επ
αυξάνει τά πράγ
ματα άπεκρίθη . 
Έν τούτοις Κυρ- 
Βενέδικτε πιςεύω 
δτι θά χάσης τόν 
καιρόν σου μα- 
ταίως έρευνών είς 
τά δωμάτιά μου.

—Τό γνωρίζω 
καλά , έφώναξεν 
ό έντομολόγος ,

Ό Ίζκωίο; eyxiveso 
ύψοινων τους ώμους, είς μά-

την .
—Άλλ’ είς τό κύτος, έπανέλαβεν ό πλοίαρ

χος ‘Ίλ, ’ίσως θά εύρητε μερικάς σίλφας, άντι- 
κείμενα ολίγον σπουδαία.

— ’Ολίγον σπουδαία !. . . τά όρθόπτερα 
ταύτα, τά νυκτόβια, τά όποια ύπέστησαν τάς 
κατάρας τοϋ Βιργιλίου καί τοϋ Ορατίου, άπε
κρίθη ό έντομολόγος έξεγερθεις ύπό τής οργής.

’Ολίγον σπουδαία! . . . οί συγγενείς ούτοι οί 
στενοί τού ο peri planeta orientalise καί τοϋ 
Αμερικανού Kakerlac οΐτινες κατοικούσι . . . .

ο
— Οϊτινες λυμαίνονται............. προσέθηκεν
πλοίαρχος.
— Οίτινες βασιλεύουσιν. . . . είς τό πλοϊον, 

έξηκολούθησε ζωηοώς ό έντομολόγος.
— ’Αγαπητή βασιλεία !
— Δέν είσθε λοιπόν έντομολόγος κύριε !
— Ποτέ δέν ήγάπησα τήν ζημίαν μου.
— Αϊ κυρ-Βενέδικτε, λέγει ή κυρία Βελντόν 

ύπομειδιώσα μή εύχεσθε νά κατατρωγώμ.εθα διά 
αγάπην προς την επιστήμην άπό τά έντομα.

— Δέν εύχο
μαι τίποτε άλλο 
έξαδέλφη , άπε
κρίθη ό ορμητικός 
έντομολόγος εί μή 
νά προσθέσω είς 
τήν συλλογήν μου 
σπουδαϊόν τι έν- 
τομον, τό όποιον 
νά τήν τιμήση. 

•—Δέν είσθε λοι 
πον ευχαριστη
μένος διά τάς κα
τακτήσεις σας έν 
τήΝέαΖηλανδία.

— Ναι, άλη- 
θώς έξαδέλφη 
Βελντόν , ύπήρ- 
ξα άρκετά ευτυ
χής κατακτάν 

ένα staphylinsoi 
όποιοι εύρέθησαν 
μέχρι τούδε είς 
μερικάς εκατον
τάδας μιλλίων 
μακρότερον ε ί ς 
τήν Νέαν Καλη- 
δονίαν.

Τήν στιγμήν έ
κείνην ό Ντίγ κο 
παίζων μέ τόν’Ιά- 
κωβον έπλησίασε 
τόν Κυρ - Βενέ- 
δικτον.

Άπελθε, λέγει ό Κυρ-Βενέδι- 
ον.

ς σίλφας καί άποστρέφεται 
ώ κυρ-Βενέδικτε !

μίγα;, μέγας !
— Άπελθε, 

κτος άποκρούων τό ζώο
— ’Αγαπά τά 

τούς σκύλους!,
— Ό καλός μου ό σκύλος, άναφωνεϊ ό μι

κρός Ιάκωβος, λαμβανων μ.έ τάς δύο μ1 κράς 
χείράς του τήν χονδρήν κεφαλήν τού Ντ’·γκο.

— Μάλιστα, δέν λέγω όχι, λέγει ό Κυρ-Βε
νέδικτος, άλλά τό διαβολικόν τούτο ζώον δεν 
έπραγματοποίησεν τάς έλπίδας τάς όποιας συν- 
έλαβον κατά τήν συνάντησιν του.

— ΤΑ θεέ μου, έφώναξεν ή κυρία Βελντόν,



7% Περιοδικόν τών Μαθητών Περιοδικόν τών Μαθητών 73

ένόμιζον . .. .

μήπω; ήλπίζετ». νά τόν θέσητε εί; τήν τάξιν 
τών ίιπτέρων ή τών ύμενοπτέρων.

— Όχι! άπεκρίθη σοβαρώ; δ έντομολόγος, 
άλλά ίέν είνε άληθέ; δτι δ Ντίγκο είναι γένο; 
Νέο-Ζηλανίικόν άνευρεΟεί; δρω; έν Αφρική έν 
τή ίυτική παραλία ;

— Βεβαιότατα, άπεκρίθη ή κυρία Βελντόν, 
δ γέρων Θωμά; πολλάκι; ήκουσε τούτο παρά 
τού πλοιάρχου τού Οΰάλντεκ.

— Αί λοιπόν ήλπιζον . 
δτι αύτό; δ κύων 
Οά έφερεν έν τώ 
τριχώματι μερι
κά ίεΐγματα ή- 
μιπτέρων ίίια- 
ζόντων έν τή ’Α
φρική.

— Κύριε έλέ- 
ησον ! έφώναξεν 
ή κυρία Βελντόν.

— Καί οτι ϊ- 
σω; καμμία ψύλ- 
λα άπό τάς είσ- 
ερχομένα; έν τώ 
ίέρματι.............
νέου εϊίους ....

— ’Ακούει; 
Ντίγκο, λέγει δ 
πλοιάρχο; , α
κούει; σ κ ύ λ έ 
μου, παρεβίασα; 
όλα τά καθή
κοντα σου.

— ’Αλλά εί; 
μάτην έψύλλισα 
αύτόν, προσέθη- 
κεν δ έντομολό- 
γο; μετά φωνή;
άπελπιστικής . 
Ούίέν έντομον 
εύρον.

— Τό όποιο·/ 
άμέσω; Οά έσφα- 
ζετε άσπλάγ- 

χνω; , νομίζω ,
— Κύριε, άπεκρίθη άποτόμω; δ έντομολό

γος, γνωρίζετε δτι δ Ιωάννη; Φραγκλΐνο; έίί- 
σταζε νά φονεύση τό μικρότατου έντομον καί 
τόν κώνωπα αύτόν, τού δποίου αί προσβολαί 
είναι φοβερώτεραι τών τή; ψύλλα;· καί δμω; δ 
Ιωάννη; Φραγκλΐνο; ήτο θαλασσινό; καί όνο- 
μαστο; θαλασσινός.

— Βεβαίω; , λέγει δ πλοίαρχο; κάτω 
νεύσας.

—■ Καί μίαν ημέραν άφοΰ κατεφαγώθη άπό 
ίίπτερόν τι έφύσηξε καί τό άπέπεμψε λέγων

λέγει δ πλοίαρχο; Ίλ. 
άποτόμω; δ έντομολό-

δ κόσμο; εινε αρκετά μεγάλο; κα'1

>·
Κύριε.

ε·.ς τον 
κώνωπα

α πήγαινε,
St' εσέ καί St' έμέ.

— Ά, έφώναξεν δ πλοίαρχο; μορφάσα;
— Ναι
— Αί, κύριε Βενέίικτε, λέγει δ πλοίαρχο;. 

Τά είπεν άλλο; αυτά προ τοΰ Ίωάννου Φραγ- 
κλίνου.

— Άλλο;! ποιο;;
— Μάλιστα, δ θείο; Τωβία;.
— Έντομολόγος : ήοώτησεν ζωηρώς*

- Όχι! δ 
θείο; Τ ω β ί α; 
Τουστέρνε, ακρι
βώς είπεν τού; 
αύτού; λόγου; 

^ίπτων 
ά ί ρ α 
« πήγαινε, καϋ- 
μένε, δ κόσμο; 
είναι αρκετά με
γάλο; νά μά; 
περιλάβη καί 

τού; ίύο.»
— Καλό: άν

θρωπο; αύτό; δ 
θειο; Τωβία;, ά- 
άπεκρίθη δ Κύρ- 
Βενέίικτος, άλλ’ 
άπέθανε.

—Το πιστεύω 
άπεκρίθη σοβα- 
ρώ; δ πλοίαρχο; 
Ίλ, ίιότι ίέν έ- 
ζησε ποτέ. 11άν- 
τε; έγέλασανίιά 
τό τέχνασμα τοΰ 
πλοιάρχου πα- 
ρατηροΰντε; τόν 
κατάπληκτο·/ έν- 
τομολόγον.

Τοιουτοτρόπως 
ίιά τών δμιλιών 
τούτων καί τών 
έντομολογικών

*Εθεσε xal δεύτερον χύδον π'/τ,σίον τοΰ πρώτου.

συζητήσεων τών άτελευτήτων περί εντομολογι
κών ζητημάτων παρήρχοντο φαιίρώ; αί μακραί 
ώραι έν τώ πλοίω.Ή θάλασσα ήτο ωραία άλλα 
οί άνεμοι ενάντιοι- τό Πιλγκρίν βραίέω 
βαίνε πρ 
νεμοι Οά ήσαν ευνοϊκοί ε 

Ό Κύρ-Βενέίικτος π.
κατά τόν 
ίόκιμον εί; 
λά δ Ντίκ έφάνη απειθή; καί μή άρεσκόμενο; 
εί; τήν προσφοράν ταύτην. Ελλείψει άλλων 
μαθητών δ σοφό; έντομολόγος κατέφυγεν εί;

ροε- 
υς άνατολά; όπου οί έπικρατοΰντε; ά- 

/ι«κν ευννικνι ε1.; το πλοϊον.
; προσεπαθησε πολλάκι; 

Λοΰν νά μυσταγωγήση τόν νεαρόν 
ά μυστήρια τή; εντομολογίας· άλ- 

τού; πέντε μαύρους, οΐτινες ούίέ καν τόν ένό- 
ησαν δ γέρων Θωμά; δ Άκταίων, δ Αύγουστϊ- 
νο; καί δ Βαρθολομαίος έλε.ποτάκτησαν έπί 
τέλους άπό τό μάθημά του καί δ ίιίάσκαλο; 
έμεινε μόνος μετά τού Ήρακλέους, δστις έφαί
νετο δτι έκέκτητο φυσικά; τινα; ίιαθέσεις νά 
ίιακρϊνη τό παράσιτου άπό τά θυσάνουρα. Ό 
γιγαντόσωμος μαύρος έζη λοιπόν, είς τόν κόσμον 
τών νεκροφόρων, τών κυνηγών, τών σαρκοφά- 

καί τόσων άλλων έντόμων,
τών νεκροφόρων, - 
γων, τών.............
τών δποίων την 
σύοτασιν καί τον 
βίον καθ’έκάστην 
έξεμανθανε παρά 
τού Κύρ-Βενείέ
κτου.

Ή κυρία Βελ
ντόν κατά τον 
πλοϋν ίέν άφινεν 
άεργον τόν μι- 
κρόν’Ιάκωβον έν- 
τελώς- τον έμαν- 
Οανε τήν 
γνωσιν καί 
γραφήν· τά

άνά- 
τήν 

ίέ 
μαθηματικά του 
τά έίίίασκεν δ 
φίλο; του Ντίκ- 
Σαντ. Ιΐενταε- 
τέ; παιίίον ίι- 
ίασκεται καλλί
τερου ίσως ίιά 
τών πρακτικαιν 
παιγνΐων ή ίιά 
τών θεωρητικών 
μαθημάτων , δ 
Ιάκωβο; έμάνθα- 
νε νά άναγινώσκχ, 
όχι ίιά τού άλ- 
φαβηταρίου άλλά 
ίιά τών κινητών 
γραμμάτων τών 

έκτετυπωμένων 
ίιά μελάνη; έρυ- Κά: πάλιν ύ χΰωνΤδειξε 
θρά; έπί ξύλινων κύβων, του; δποίου; έτοποθέ- 
τει κατά ίιαφόρους συνθέσει;, σχηματίζων ίια- 
φόρου; λεςει;. Ενίοτε ή κυρία Βελντόν έλάμ- 
βανε τού; κύβου;, έσχημάτιζε λέξιν τινά ά-· 
πλήν καί άνεμίγνυε πάλιν τού; κύβου; ΐνα 
έπανασυνθέση ταύτην δ μικρό; Ιάκωβος, Τό 
μικρόν παιίίον ήγάπα πολύ τόν τρόπον τούτον 
τή; άναγνώσεως.

Καθ’ έκαστην έμενε·/ έπί ώρα; πολλά; άλ
λοτε εί; τόν θάλαμον καί άλλοτε έπί τή; γε- 
φύρα; συνθέτων καί ίιαλύων τά ψηφία τού 
αλφαβηταρίου.

Ήτο πρωία τή; 9 Φεβρουάριου, δ Ιάκωβο; 
ήμικεκλιμένος έπί τής γεφύρας ίιεσκέίαζε σχη
ματίζων λέξιν τινά τήν όποιαν προσεπάθει νά 
τήνμάθη είςτόν Γερω-Θωμάν νά τήν έπαναλάβη 
μετά τήν ίιάλυσιν τών στοιχείων. Ό Γέρων 
Θωμά: είχεν άποκρύψει τού; οφθαλμού; ίιά τών 
παλαμών,ίιότι είχον συμ.φωνήση δτι ίέν πρέπει 
νά βλέπη πώς γίνεται ή λέξις, καί ίέν έβλεπε 
τήν έργασίαν οΰτω τού μικρού παιίίου.

Έκ τών πεντήκοντα κύβων οί μέν έφερον 
κεφαλαία γράμ
ματα, οί ίέ μι
κρά,άλλοι ίέ καί 
άριθμούς . Ήσαν 
λοιπόν έπί τής 
γεφύρας κατά 

σειράν καί δ μι
κρός έλάμβανε έξ 
αύτών ίιάφορα 
στοιχεία δπως 
σχηματίζει τά; 
λέξεις του . Ό 
Ντίγκο έγύριζε 
πέριξ τού μικρού 
παιίίου σκιρτών 
έκ τής χαράς του 
καί λείχων τού: 
πόίας αύτού ό
ταν αίφνης έστα- 
μάτησεν άποτό- 
μως· τά βλέμμα
τά του προσηλώ- 
Οησαν έπί τίνος 
κύβου, ύψωσε τόν 
ίεξιόν του πόία, 
έκίνησε την ου
ράν του σπασμο
ί ικώς, έπειτα αί 
φνηίίω; πηίή- 
σας ήρπασε μέ 
τό στόμα του αύ
τόν καί τόν έτο- 
ποθέτησε πλη-

σημιΓϊ οργή; υπέρτατης. σίον -οϋ μικρού
Ιακώβου. Ό κύβο; ούτο; έφερε τό κεφαλαίο·/ 
στοιχείου Σ.

— Αϊ Ντίγκο, Ντίγκο, έφώναξε τό παιίίον 
φοβηθέν μήπως δ κύων καταπίη τον κύβον.

Άλλά ό Ντίγκο έπιστρέψα: έλαβε καί ίεύ- 
τερον κύβον καί τόν έθεσε πλησίον τού πρώ
του· δ ίεύτερος κύβος έφερε τό γράμμα 13. 
Ό Ί άκωβος έφώναξε τότε, καί έτρεξαν είς τάς 
φωνάς του ή μήτηρ του, δ πλοίαρχος καί ό 
ίόκιμος, περιπατούντες έπί τής γεφύρας κατά 
τήν στιγμήν έκείνην. Ό μικρό; ’Ιάκωβο; είπε 
τί έκαμε·/ δ Ντίγκο.
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Ό Ντίγκο έγνώριζε νά άναγινώσκη. Ό 

Ντίκ-Σάντ ήθέλησε νά λάβη τούς δύο κύβους 
καί νά τούς ίωση είς τόν φίλον του, άλλά δ 
Ντίγκο τοϋ έτριξε τά δόντια. Έν τούτοις ό 
δόκιμος ε’πρόφθαβε νά λάβη τούς δύο κύβους 
καί νά τούς θέση είς τό κυτίον τότε ό Ντίγκο 
ώομησεν έλαβε πάλιν τά δύο ψηφία καί τά 
έφερε μακράν.

Τότε τούς δύο πόδας έπΐ τών κύβων εχων 
έφαίνετο άποφασισμένος νά τούς προφύλαξη 
εναντίον όλων.

— ’Ιδού παράδοξον πράγμα, λέγει ή κυρία 
Βελντόν.

— ΙΙαραδοξότατον πράγματι, άπήντησεν 
ό πλοίαρχος παρατηρών μετά προσοχής τά δύο 
στοιχεία.

— Σ.Β, έφώναξεν ή κυρία Βελντόν.
— Σ.Β, νκ&'ή'Κτ&ΐ'ί δ πλοίαρχος, είσίν α

κριβώς τά αύτά στοιχεία τοϋ περιλαίμιου του. 
"Επειτα στραφείς αίφνιδίως πρός τον γέροντα 
μαϋρον.

— Θωμά, λέγει, δέν μοι είπες οτι αύτος δ 
κυων προ δύο ετών έλήφθη παρά τοϋ πλοιάρ
χου τοϋ Ούάλντεκ ;

— Ναί, άλήθεια, άπήντησεν δ Τόμ, δ Ντίγ- 
κος ητο είς τό πλοΐον πρό δύο ετών μόνον.

—Καί δέν προσέθηκας ότι δ πλοίαρχος τοϋ 
Ούάλντεκ είχε λάβει τόν κύνα έπΐ τής δυτι
κής παραλίας τής ’Αφρικής.

—Ναί, πλοίαρχε, είς τά πέριξ τοϋ στομίου 
τοϋ Κογκό. Ήκουσα πολλάκις τοϋτο παρά τοϋ 
ίδιου.

— Ού'τω, ήρώτησεν δ πλοίαρχος Ίλ, δέν 
έγνώριζον ποτέ τίνος ητο δ κύων ούτος καί άπό 
πού ήρχετο;

—Ποτέ πλοίαρχε.
Κύων εύρεθείς είναι χειρότερον άπό έκθετον 

βρέφος εύρεθέν, τό δποΐον φέρει τούλάχιστόν τό 
όνομα του καί τήν καταγωγήν του έπί τίνος 
χαρτιού. Ό πλοίαρχος Ίλ έσιώπησε καί έσκέ- 
πτετο.

—Τά δύο ψηφία ταϋτα μήπως έγείρουσιν 
άνάμνησίν τινα είς τόν νοϋν σου, ήρώτησεν ή 
κυρία Βελντόν τόν πλοίαρχον.

Ναί, κυρία, άνάμνησίν τινα ή μάλλον συνά
φειαν παράδοξον.

— ΙΙοίαν.
— Πιθανόν τά δύο ψηφία ταϋτα νά μάς 

βεβαιώσωσι τήν τύχην τολμηρού τίνος περιη- 
γητοΰ.

—Τί θέλετε νά είπητε ήρώτησεν ή κυρία 
Βελντόν.

— Ιδού, κατά τό 1871, πρό δύο ετών επομέ
νως, Γάλλος περιηγητής άνεχώρησεν ύπό τήν 
προστασίαν τής Γεωγραφικής Εταιρείας τών 
Παρισίων, προτιθεμενος νά διαπεράση τήν 'Α

φρικήν άπό δύσεως μέχρι άνατολής. Σημεΐον 
άναχωρήσεως ητο άκριβώς τό στόμιον τοϋ Κογ
κό, καί τέρμα τής εκδρομής του τό άκρωτήριον 
DeldagO (άκρωτήριον τοϋ Δουκός), τά στόμια 
τής Rovounia διότι έπρεπε νά καταβή διά τών 
ρευμάτων ταύτης. Ό Γάλλος ούτος περιηγητής 
ώνομάζετο Σαμουήλ Βερνώ.

— Σαμουήλ Βερνώ, έφώναξεν ή κυρία 
Βελντόν.

—Ναί, κυρία, καί τά δύο ονόματα ταϋτα 
άρχίζουσιν άκριβώς άπό τά δύο ψηφία, τά ό
ποια δ Ντίγκο έξέλεξε μεταξύ τόσων άλλων 
καί τά δποϊα είναι κεχαραγμένα έπί τοϋ με
τάλλινου περιλαίμιου του.

— Πράγματι άπήντησεν ή κυρία Βελντόν. 
Καί δ περιηγητής ούτος ; . . .

—Ό περιηγητής ούτος άφ' ού άνεχώρησεν, 
άπήντησεν, ό πλοίαρχος, ποτέ δέν έμαθόν τι 
περί αύτοϋ.

—Ποτέ ; ειπεν δ δόκιμος.
— Ποτέ, έπανέλαβεν δ πλοίαρχος.
—Τί συμπεραίνετε λοιπόν ;
—Ότι δ Σαμουήλ Βερνώ δέν έφθασεν είς 

τήν ανατολικήν παραλίαν τής ’Αφρικής είτε 
διότι ήχμαλωτίσθη παρά τών ιθαγενών είτε 
διότι δ θάνατος τόν κατέλαβε καθ' οδόν.

— Καί τότε δ κύων;
—Αύτός δ κύων άνήκων αύτώ καί ευτυχέστε

ρος τοϋ κυρίου του, έάν ή ύπόθεσίς μου είναι 
άκριβής, ήδυνήθη νά έπανέλθη είς τήν παρα
λίαν τοϋ Κογκό έπειδή εκεί είς τήν εποχήν καθ' 
ήν τά γεγονότα έλαβον χώραν δ πλοίαρχος τόν 
εύρε καί τόν προσέλαβε.

— Άλλα, παρετήρησεν ή κυρία Βελντόν, 
γνωρίζετε έάν δ Γάλλος περιηγητής συνωδεύετο 
άπό κύνα τινά κατά τήν άναχώρησίν του; ή 
μήπως είνε άπλή μόνον ύπόθεσίς ;

—'Αληθώς είναι άπλή ύπόθεσίς, άπεκρίθη 
δ πλοίαρχος, άλλά πώς δ Ντίγκο γνωρίζει τά 
δύο ψηφία ταϋτα, Σ καί Β τά δποϊα είναι ά
κριβώς τά αρχικά ψηφία τοϋ ονόματος καί τοϋ 
έπωνύμου τοϋ Γάλλου περιηγητοϋ ; Πώς τό 
ζώον τοϋτο έζέμαθε νά διακρίνη τά δύο στοι
χεία δέν δύναμαι νά εννοήσω. Άλλ' επαναλαμ
βάνω οτι γνωρίζει ταϋτα άκριβέστατα καί ιδού 
τά ώθεΐ μέ τόν πόδα καί φαίνεται νά μάς προ- 
καλή νά τά άναγνώσωμεν μετ' αύτοϋ.

Πράγματι δέν ήδύναντο νά παρανοήσωσι 
τόνσκοπόν τοϋ Ντίγκο.

—Ό Σαμουήλ Βερνώ ήτο λοιπόν μόνος του 
όταν έγκατελιπε τήν παραλίαν τοϋ Κογκό ή
ρώτησεν δ Ντΐκ—Σάντ.

— ’Αγνοώ άπήντησεν ό πλοίαρχος, πιθανόν 
όμως νά έλαβε συνοδείαν ιθαγενών.

Τήν στιγμήν εκείνην δ Μαύρος έγκαταλιπών 
τόν θάλαμόν του έφάνη έπί τής γεφύρας, έρριψε 

δέ παράδοξον βλέμμα πρός τόν κύνα όταν πα- 
ρετήρησε τά δύο ψηφία πρό τών όποιων ϊστατο 
ούτος.

Ό Ντίγκο ίδών τόν μάγειρον έδειξε καί πά
λιν σημεία έσχάτης μανίας. Ό Μαύρος εΐσήλ- 
Οεν άμέσως είς τόν θάλαμον τοϋ πληρώματος 
χωρίς νά κάμη ούδέν σημεΐον απειλητικόν κατά 
τοϋ κυνός.

■—Υπάρχει μυστήριόν τι, έψιθύρισεν δ πλοί
αρχος, άπό τά βλέμματα τοϋ όποιου ούδέν 
διέφυγεν.

—'Αλλά πλοίαρχε, ειπεν δ δόκιμος, δέν 
είναι παράξενον είς κύων νά γνωριζη τά ψηφία 
τοϋ αλφαβηταρίου:

— Όχι, έφώναξεν δ μικρός ’Ιάκωβος, ή μαμά 
μου μοϋ είπε τήν ιστορίαν ενός σκύλου, δ όποιος 
εί'ξευρε νά διαβάζω), νά γράφη καί νά παίζη τό 
ντόμινο, ώσάν άληθινός διδάσκαλος.

— 'Αγαπητόν μου παιδί, λέγει ή κυρία Βελ- 
τόν ύπομειδιώσα αύτός δ κύων ονομαζόμενος 
Μήδας δέν ήτο σοφός όπως πιστεύεις. Έάν πι- 
στεύσω είς τά λεγάμενα δέν ήδύνατο νά δια- 
κρίνη τά ψηφία τά συνθέτοντα τάς λέςεις. Άλλ' 
δ κύριός του, επιτήδειος 'Αμερικανός, παρατη- 
ρήσας πόσον ό Μήδας είχε τήν άκοήν Ισχυράν 
και λεπτήν ένησχολήθη νά εξάσκηση τήν ιδιο
φυίαν του ταύτην καί νά παραγάγη τά περι- 
εογότερα άποτελέσματα.

—Πώς κατώοθωσε, κυρία Βελντόν, ήρώτη
σεν ό Ντΐκ —Σαντ, τόν δποΐον ή ιστορία ένδι- 
έφερε σχεδόν δαθν καί τόν μικρόν Ιάκωβον.

—Ιδού, φίλε μου, όταν δ Μήδας έμελλε νά 
έργασθή πρό τοϋ κοινού έτοποθέτει πρό αύτοϋ 
ό 'Αμερικανός επί τής τραπέ’ζης ψηφία πολλά 
πρό τών όποιων δ κύων περιεπάτει περιμένων 
τήν λέξιν ήν πάντοτε προίτεινε πάντοτε είς έκ 
τών θεατών. Τότε όταν ό κύων ήτο πρό τοϋ 

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Ό ηθοποιός, άν είναι μέγας, πώς! δέν βασιλεύει 
κ’ έϊαισίως ζριαμσούει 
έπί τής σκηνής αύτής, 
ποιητών συμποιητής, 
έξοχος ερμηνευτής 
καί λαμπρός συμπλησωτής.

Ώς Άλέΐανδοσσ ό μεγας έών καί δρών καθώς εκείνος 
Καΐσαρ, |'έγας Ναπολέων ή καί μίγας Κων=_αν-ΐνος 
Εστω καί έπί μίαν μονήν, μίαν 'ώραν τής εσπέρας 

Ζηλωτσν δέν έχει γέρας
Έν τώ μέσω τών πλαστών -συ. όμοιαληύών Οριάμόιων 
Τάς μακράς χειροκροτήσεις πλήθους θεατών έκέάμσων;

Φ. Λ. Οι.

στοιχείου τό όποιον άνήκεν εις τήν προταθεϊσαν 
λέξιν δ ’Αμερικανός έκρουε κρόταλον όστέϊνον, 
όπερ εϊχεν είς τούς δακτύλους προσηρμοσμένον. 
Ό κρότος ούτος ήτο σημεΐον όπερ έδείκνυε είς 
τόν Μήδαν ότι έπρεπε νά λαβή τό ύποδειχθέν 
ψηφίον καί νά τό τοποθετήσω, είς ώρισμένην 
θέσιν.

Καί ιδού δλον τό μυστικόν. Είναι άπλού- 
στατον όπως όλα τά φαινόμενα τής ταχυδα
κτυλουργικής. Άπόντος τοϋ 'Αμερικανού ό Μή
δας δέν ήτο πλέον Μήδας. Εκπλήσσομαι 
πώς άπόντος τοϋ κυρίου του (έάν ό περιηγητής 
Σαμουήλ Βερνώ ύπήρξε ποτέ) ό Ντίγκος δύ
ναται νά γνωρίζη τά δύο ψηφία ταϋτα.

Πράγματι, άπήντησεν ό πλοίαρχος, είναι 
πολύ παράδοξον άλλά πρόκειται μόνον περί 
δύο ψηφίων, δύο ιδιαιτέρων ψηφίων, καί όχι 
περί λέξεως κατ’ εκλογήν ή κατά τύχην δε
δομένης. Έν τούτοις έχομεν τόσα παραδείγ
ματα τής εύφυίας τών κυνών. Κύων τις έσήμαι - 
νεν είς τήν θύραν μοναστηριού καί έλάμβανε 
τά φαγητά τά ώρισμένα διά τούς πτωχούς 
διαβάτας τής όδοϋ, ήτις εκειτο εκεί πλησίον 
τοϋ μοναστηριού. "Αλλως τε ειμεθα πρό γε
γονότος βεβαίου- έκ τών ψηφίων όλων τοϋ αλ
φαβηταρίου δ Ντίγκο έλαβε μόνον τό Σ και 
τό Β. Φαίνεται οτι δέν γνωρίζει τά άλλα, ό
πως ήμεϊς δέν γνωρίζομεν πώς γνωρίζει μόνον 
ταϋτα

— Ά ! πλοίαρχε Ίλ, λέγει δ δόκιμος, έάν 
δ Ντίγκο ήδύνατο νά δμιλήση ! "Ισως θά μάς 
έξήγει τήν σημασίαν τών δύο ψηφίων καί την 
κατά τοϋ μαγείρου οργήν του.

— Καί όποιαν οργήν τρομεράν ! προσέθη- 
κεν δ πλοίαρχος,

(Έηεται συνέχεια)
[Κατά τόν Ιούλιον Βέρν]
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ΑΔΑΜΑΝΤΕΣ

— Ό μϊι Ακολουθών τη Αρετξί κατά τήν νεότητα δέν θά διαφνγμ την κακίαν έν τφ γήρατι.
— Μή κάμνι.ις διάκοκίιν όταν πράττμς τό Αγαθόν.
— Ό δικαίως ζών ουδέποτε Αποθνήσκει.
— Ό Αρετήν απείρων φήμην αγαθήν θερίζει.
— Ό μή φοβούμενος τά μικρά σφάλματα προβαίνει έκ τών μικρών είς τά μεγαλείτερα.
— Ό άνθρωπος ούτε αγαθόν ούτε κακόν περί έαυτοϋ οφείλει νά λέγμ, διότι τό έπαινεϊν μέν 

εαυτόν είναι ματαιοφροσύνη, τό δέ κακολογεϊν έαυτόν άνοηόία.
— "Οπου ομόνοια, έκεΐ καί νίκη.
— Κόπιαζε ϊνα μανθήνιις καί έργάζου ϊνα ί;χη<·
— Ή οκνηρία είναι ή κλιίς τής πτωχείας.
— Ό ούδέν γινώόκων δι' ούδέν εϊνε χρήσιμος. Φί-loc ά.Ιηϋήτ

άσπίδα, έξ ής καί Γοργόνειον έπεκαλεΐτο, ώς 
λέγει ό Πλούταρχος έυτώ βίω Θεμιστοκλέους' 
είχε δέ βάρος χρυσού κατά Θουκυδίδη)’ (11, 13) 
•10 τάλαντα.

Τό δέ τοϋ’Ολυμπίου Αιός έκειτο έν τώ ναώ 
τοϋ όμωνύμου ναού έν"Αλτει τής Πισάτιδος έν 
Ολυμπία. Τούτο τό άγαλμα ίδώυ ό ' Ρωμαίος 
στρατηγός Σύλλας έξεπλήχθη και άνεφώυησεν 
■ή ό Ζευς κατέβη άπό τόν ουρανόν καί ένεφα- 
νίσθη τώ Φειδία, ι} ύ Φειδίας άνέβη είς τόυ 
ουρανόν και κατεβίβασε τόν Αία έπί τής γής' 
τόσω μεγαλοπρεπές τό'θταμα τοΰ άριστοτεχνή-

77 
ματος τούτου. Οί Ήλεΐοι τούς υιούς τοΰ Φει- 
δίου άνέδειξαυ ιερείς τού ναού τοϋ ’Ολυμπίου 
Αιός διά τό άγαλμα τούτο, όπερ έπειτα μετε- 
κομίσθη είς Κωυσταυτιυούπολιν καί έστήθη έυ 
τώ καλονμένω Ααυσείω, ένθα έπί τον αύτο- 
κράτορο; Ζήνωνος κατακαέντος τοΰ οικοδομή
ματος τούτου- συναπώλετο καί ό Ζευς τοϋ Φει
δίαν (ίδε'Αθην. ' Ιστορ. Κωνσταντινίδου σελ. 
151). Ταϋτα έν συιτόμω περί τών τον Φειδίαν 
έργων. Απίθανε δ’ έν Αθήναις ό μέγας ούτος 
γλύπτης τών αιώνων ολίγον πρό τού Πελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου. !Αθαν. ΠετριδΗς

ΠΡΟΣ ΚΑΚΟΥΡΓΟΝ
ΑΙΩΝΙΑ Ν Ε Ο Τ Η Σ

Τα ιαίλλιστα τοΰ κόσμου τούτου μαραίνονται ώς ρόδα, ϊα· 
ώς μαρτυροΰσι δέ βιβλία, 
φιλοσοφία, ιστορία, 
ποίηάις καί καλλιτεχνία, 
μόνον ό νους καί ή καρδία 
θάλλει νεότης αίωνία.'

Φίλιπποι: Α· Οικοκομιδηο

ΦΕΙΔΙΑΣ 0 11ΕΓΑΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΙΙΟΙΟΣ 
Ο Φειδίας ήν 'Αθηναίος περί τ“ *θ8 π· ·ϊ· 

;έιίί;&ειβ·. Παρά τοϊς σνγγραφεΰσιν τοϊς νΰν 
σωξομένοις, περί τμ,· ανατροφής αυτού καί τών 
σπουδών καί έν γένει περί τον ιδιωτικού αυ
τού βίου ονόεμία εί'δησις αναγράφεται, ώστε 
διατελοϋμεν έν άγνοια περί αυτού.

Εκ των συγγραφέων τούτων μόνον γινώ- 
σκυμεν δτι ό Φειδίας ΰπήρξεν ύ μέγιστος καί 
ό ϋψιστος τών έπί γής αρχιτεκτόνων καί άγαλ- 
ματοποιών ούδείς έφθασεν είς τΰ ϋψος τού 
Καλού (le goflt), είς δ ή καλλιτεχνικότατη 
αυτού διάνοια νπερήρθη αυτός μετά τού 'Ι
κτίνου άνήγειρε τί: Προπύλαια καί τόν Παρθε 
νώνα έπί τής Ακροπόλεως, τόν Παρθενώνα, ον 
θαυμάζει σόμπας ό πεπολιτισμένος κόσμος Ευ
ρώπης και Αμερικής, τό μοναδικόν αυτό κτί- 
ριον, όμοιου τοΰ όποιον ουδέποτε ή άνθρω- 
πότης δυνηθήσεται νά οίκοδομήση· ύ Παρθένων 
εινε τό ορατόν σημεϊον τοϋ μεγαλεπηβόλου 
πτερυγίσματος τοΰ Ελληνικού πνεύματος, όπερ 
άυήλθεν είς καλλαισθητικά ϋιί·η τοΰ ωραίου’ Ι
δανικού κόσμου τηλικαϋτα. οία ούδεμία διά
νοια άλλης εθνότητας δύναται νά συλλαβή νά 
διατύπωση και φέρη έν τή πραγματικότητι. Αιά 
τοϋτο συρρέουσιν άπαντες οι Επιστήμονες καί

τών δύο ημισφαιρίων, όπως ίδωσι καί θαυμά 
σωσι τό ευ τών θαυμάτων τού κόσμου, άπερ 
νπολογίξουσιν είς επτά, άλλά πάντων υπερέχει 
διά τό κάλλος ό Παρθένων.

Πάν ό.τι έξήλθεν έκ τής σμίλης τοϋ Φειδίαν 
είν εξαίσιου τι έργον άλλά τρία θεωρούνται 
αμίμητα καί υπέροχα διάτό μεγαλόπρεπες καί 
σύμμετρον καί τό ϋψος τής καλλιτεχνικής δια- 
τνπώσεως αγάλματα

Α . Τό τής Παλλάδας ’Αθήνας
Β . Τό τής Παρθένου Άθηνάς.

και Γ'. τό τού 'Ολυμπίου Αιός έν Άλτει, τής 
Πισάτιδος έν’Ηλεία, ένθα οί σοφοί Γερμανοί 
έπεχείρησαν άνασκαφάς. και άνεκάλυψαυ θη
σαυρούς αρχαιοτήτων, ιδία δέ τόυ' Ερμήν τού 
ΙΙράξιτέλονς καί τήν νίκην τοϋ Παιωνίου.

Καί τό μέν τής Παλλάδας ην κολοσσαϊον. 
και έκειτυ πρός β. τοΰ Παρθενώνος' είχε δε 
τοσοϋτον ϋψος, ώστ έφαίνετο ό λόφος τής 
περικεφαλαίας τοΰ αγάλματος καί ή άκρα τοϋ 
δόρατος άπό τοΰ Σουνίου καί της θαλάσσης.

Τό δέ τής Παρθένου εχειτο έν τώ κέντρω 
ώς έγγιστα τού Παρθενώνος μεγαλοπρεπέστατα 
κεκοσμημένον χρυσά) και έλέφαντι, καί φέρον 
τήν έξοχου διά τήν παράστασιν τής Γοργόνος

Κακούργε, όπου κ’ άν ύπάγης καί στροφής, 
Εις ευωχίας είσαι και συμπόσια. 
Είς συναυλίας καί χορούς καί έορτας 
ΙΙροσκεκλημένος, πανηγύρεις καί ποι,ιπας. 
Είς δόξας και τιμάς καί αξιώματα 
Άνεοιβάσθ ις κ’ ύψηλάς περιωπάς, 
Έν πλούτω καί ευτυχία ξής τόν βίον σου 
Καί Οεωρήσαι θαυμαστός κοί φύονητός, 
ΈγρηγορεΤς, ύπνώττεις, άδιάφορον 
Πιστόν παντού σοί μένει τό κακούργημα 
Ή πραζις ή αχρεία ήν διέπραϊας, 
Kai ως σκιά σου άλλη σέ ακολουθεί! 
Ύπό μορφάς παντοίας σ' εμφανίζεται 
Καί έν κοινωνία καί έρημία καί παντού ! 
Ενώπιον σου πανοπλον καί φοβερόν 
Καί έν νυκτί καί έν ήμερα ϊστσται 
Καί βλοσυρόν σοί ρίπτει βλέμμα, τρομερόν! 
Ούδείς τών ανθρώπων τό έγνώρισεν, 
Ούο' εϊπας συλλαβήν που ού περί αύτοϋ, 
Κ' είς φίλου δέν τό ένεπίστευσας ψυχήν. 
Ούδ’ έξωμολογήδης είς πνευματικόν! 
Κ' ή κοινωνία καί ή πολιτεία αϋτ'ή 
Τό άγνοούσιν εντελέστατα λοιπόν 
Και ή αυστηρότατη καταοίωέις 
Καί ή Δικαιοσύνη έχασαν τά ίχνη του. 
Τό άγνοούσι πάντα, Γη και Ουρανός 
ΙΊλήν μηδαμώς σε τούτο άς παρηγορή, 
Διότι καί ούδέν σοι εινε όφελος 
’Αφού καί ή ψυχή σου φεΰ! καί ο Θεός 
Δέν τ' άγνοούοι, τό γνωρίζουσι καλώς ! 
Καί ή συνείδησίς σο. ούτω τήν φωνήν 
Ύψοΐ έντός τοΰ στήθους σου στεντόρειου 
"Ωστε νά ευρης ούδαμοΰ άνάπαυσιν 
Σ' άφίνει μέχρις οτου λάβης τήν ποινήν 
“Ητις άρμόζει είς τό φαύλον έργον σου. 
Ιδού, ιδού, τοιαύτη εΤν’ ή κόλασις 
Ήτις είς τόν κακοϋργον καί έπί τής γής 
Ύπάοχει ώς και κάτω αναπόδραστος.

ΦίΛΐηποε Α. Οικονομιαηι;
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7. Απάνω 'ς τήν αναβροχιά καλόν καί τό χα-
[λάξι.

"Οτι έν άνάγχη εΰπρόσδεκτα κα'ι τά πενιχρά. 
Ίΐν μή κρέας παρη, ταρϊχω οτερκτέον. 
Κα'ι,’ Λγα9ή κα'ι μάζα'μετ’ άρτον (=ίν ελλείψει

|άρτου.
8. Άνάφερες τόν φίλον,]’τοίμαΰε και τό ξύλου.

Έπί τών έμφανιζομένων αίφνης, καθ’ ήν 
στιγμήν γίνεται λόγος περί αύτών.

/λύκον έμνήσ&ης, πάρεότιν ούτος.
Έκ τοϋ ζίσωπείου μύθου, περί γραός άπειλού- 
σης διά λύκου τόν άτακτοϋντζ παΐδά.

Παρεμφερής τή δημώδει
Κατά τήν φωνήν κα'ι ό Λάζαρος.

“Η κατ’ άλλην έκδοχήν
Κατά τήν φωνήν και ό γάιδαρος.

Καί ή μέν πρώτη έσχε τήν αρχήν έκ τοϋ έν 
τώ Εύαγγελίω θαύματος, καθ’ ο άμα τή εκ
φωνήσει τοϋ Ιησού βΆαζαρε, δεύρο έξω» καί 
ά Λαζαρος έξήλθε τοϋ μνημείου.

Άστείαν δ’ έχει τήν παραγωγήν ή β'.
ΙΙαρά τοϋ Νασρεδδίν Χόντζα (τοϋ Αισώπου 

τών ’Οθωμανών) έζήτει ό γείτων τόν όνον αύ
τοϋ φιλικώς. Ο Χόντζας μ.ή θέλων δωρεάν νά 
κούραση τόν όνον, άλλά καί μή δυναμενος ν’ 
άρνηΟή τήν μικράν ταύτην χάριν προς γείτονα, 
τον όποιον συνεχώς παρηνώχλει, ϊνα τόν άπο- 
πέμ-ψη εύσχήμως τώ λέγει: ’ς τό άμπέλι έστει- 
λα τόν όνον. Άλλά κατά κακήν του τύχην 
πριν ή τελειώση αύτός τήν φράσιν, δ όνος 
ώ; νά ήσθάνθη οτι λόγος γίνεται περί αύτοϋ, 
καί έπιθυμών, φαίνεται, ν’ άλλάξη ολίγον τόν 
πνιγηρόν αέρα τοϋ σταύλου, ήρχισε νά ογκάται. 
Έκ τούτου ή παροιμία «κατά τήν φωνήν ( — 
ομιλίαν τοϋ Χόντζα) καί δ γάιδαρος». Διά νέας 
δε εύφυολογίας, δημώδους καταστάσης καί 
ταύτης, εφίμωσε τον φίλον όταν τώ έκαμε τήν 
παρατήρησιν, ότι ιδού ό όνος είναι έν τώ 
σταύλω. «Περίεργος είσαι άδελφέ, τώ λέγει 
μετά θυμού,δέν πιστεύεις’ς έμενα, μόν’πιστεύεις 
’ς τόν γάιδαρον. ’Εγώ σοϋ λέγω οτι τόν ε’στειλα 
’ς το άμπέλι.» δ δέ όνος. . . . έξηκολούθει εν
τονότερου νά όγκάται.
9. Άπό παιδί και με9υθτή μαθαίνεις τήν αλή

θειαν.
Ότι οί πάροινοι τά άπό χαρδίας λαλοϋσιν.

7’ό έν τή καρδία τον υήφοντος έπι τής γλώτ- 
[τη? τοϋ πίνοντος.

Καί, Έν οί’νω ή άλήδεια.

10. ' Λπό τήν Πάλιν έρχομαι και 'ς τήν κορφήν 
[καΐ'έΖα. 

Έπί τών άσυναρτήτω; καί άκρίτως όμιλούντων.

'Ράβδος έν γωνία, άρα βρέχει.
Διότι άπαξ συνέπεσεν ένώ έβρεχε νά

είναι ράβδος είς γωνίαν.
i I Λεν γελάνε ποτέ τά χείλη του.

Έπί τών σκυθρωπών καί άγελάστων.
Ές Τροφωνίου μεμάντευται.

Ό 'Γροφώνιος υιός τοϋ Έργίνου, βασιλέως τοϋ 
Όρχομενοϋ, οίκοδομήσζς μετά τοϋ άδελφοϋ 
αύτοϋ Άγαμήδους τόν πρώτον έν Δελφοϊς ναόν 
τοϋ Απόλλωνος καί μισθόν λαβών παρ’ αύ
τοϋ τό μαντεύεσθζι έτιμάτο μετά τον θα- 
νατον αύτοϋ ώς ήρως, καί είχε μαντεΐον έν 
τινι άντρω πλησίον Λεβαδείας τής έν Βοιωτία. 
Έπιστεύετο δέ γενικώς έν Έλλάδι, ότι όσοι 
κατέβαινον είς τό άντρον τοϋ Τροφωνίου ϊνα 
μζντεύσωνται, διέμενον καθ’ άπαντα τόν έξης 
χρόνον αγέλαστοι' δθεν καί ή παροιμία. ’Γπε· 
βαλλοντο δέ είς πλείστα: διατυπώσεις, έξαγνι- 
σμούς καί παρασκευής. (Ίδ Ι1αυσ.Βοιωτ.ΙΧ,39).

12. Κάδε πουλί με τήν λαλιά του κελαδεϊ.
Έπί τών άνομοίων.

"Αλλο γλαυξ καί άλλο κορώυη φθέγγεται.

13. Κά9ιθε 'ς τ αύγά βου.
Έπί τών προκαλούντων κακά έφ’ εαυτούς.

Μή κίνει τόν άνάγνρον.

. Άναγυροϋς (— οϋντος) ήν δήμος Αττικής, 
ού δ δημότης Άναγυράσιος. Ενταύθα έφύετο 
δυσώδες τι φυτόν, άνάγυρος καλούμενον. Έκ 
του του έπί τών κινούντων τι έπί κακό εαυτών 
είρηται ή παροιμία.

14. Και ή φακή μαγείρευμα.
Έπί πενιχρών καί ουτιδανών.

Και κόρκορος (γράφ. κόρχορος) έν λαχάνοις.
15. Κάμε καλό βτοΰ διαβόλου το χωριό.

Έπΐ τών άντί καλού κακά δρεπόντων. 
'/ίιι' ήλέηται, κα'ι τέ&νηκεν ή χάρις.

16. Κατά μάνα, κατά κύρι έκαμαν και γυό
[Ζαφείρι;.

Έπΐ τέκνων άθλιων γονέων άθλιων.

Κακού κόρακος κακόν ώόν.
17. Τώρα βτά γεράματα μά9ε, γέρο, γράμματα. 

Έπί τών άκαίρω; πόρον ζωής ζητούντων.
Τό άκαιρον πανταχοΰ λυπηρόν.

Άσχετον δλως τώ τοϋ Σόλωνος :

«Γηράσκω άεί διδασκόμενος.»

καί τώ τοϋ Σωκράτους :
«Κρειττον οψιμαθή είναι ή άμαθή».

Διότι εκείνοι δέν ένόουν διά τούτων νά πορί- 
ζωνται έν τώ γήρα τά πρός τό ζην.

18. Μάρτυρας έβγ’ άν εύκαιρης, κι άν ίχης
[έμχυιίσου.

Έπί τών ξένα κακά άναλαμβανόντων 
άνευ ούοενός οφέλους. 

Έγγύα, πάρα δ' άτη. (έγγυήσου, καί νά σου 
[έτοιμος ή ζημία).

19. Με ξένα φτερά (πετάει).

Έπί τών διά ξένων κεφαλαίων, είτε χρημάτων, 
είτε διανοητικών κόπων, είτε πολιτικής 

ισχύος έπιδεικτιώντων.

Λίοώπειος κολοιός.
Γνωστός ό μύθος.

20. ΙΙρίτϋι, Μάρτι, θ' έβγαλα.

Γραία διελθοϋσα πάσας τοϋ Μαρτίου τάς 
νύκτας έν ύπαίθρω, τήν τελευταίαν εσπέραν 
περιχαρής άνέκραξεν οΰτω. Άλλά κατά τό με
σονύκτιον ψύχους δριμυτατου έπελθόντος ή γραία 

ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ1 ΚΟΣΜΟΥ

Δον οΐ·Γ καί μόνου οί έν μό/’ϋ καί πολέμοιο
Διαπρόπουτος, ών npaicic, άναγνώοτ αν ιιάυηε. τρερςις 
ΤΩ πολύ περισσοτέρους ηρωας καί /|p'UO’C 
Βλέπεις τάς τής ιστορίας νά στολίι,ωσι σελίοαε

Καί επαίνων ν άξιώνται
Καί δικαίως νά τιμωντάι

Τών Μουσών ίερσφάντας ιιΰστας της Καλλιτεχνίας. 
Νοιιοέέτας κ’ εϋεργέτας θαυμαστούς της κοινωνίας.

Μάρτυρας τής Αρετής 
Θείους κήρυκας αύτής.

ΦίΛΙΠΠΟΕ Λ. ΟίΚΟΝΟΜΙΑΙΐε

τό πρωί εύρέθη άπνους. Ιΐζρεμφερής ταύτη 
έστίν ή αρχαία έν ήρωϊκώ έξαμέτρω.

Πολλά μεταξύ πέλει κύλικοςκα'ι χείλεος άκρου.

Άγκαΐος Ποσειδώνος παΐς, φυτεύων αμπε
λώνα ήκουσε παρά τοϋ οίκέτου, ότι δέν ήθελεν 
άξιωθή νά μεταλάβη τοϋ καρπού. "Οτε δ’ έ
φθασεν ό τρυγητός πληρώσας τό ποτήριον γλεύ- 
κους, ένώ ήτο έτοιμος νά πίη χλευάζων τόν 
ο’ικέτην διά τήν ψευδομαντείαν του, βλέπει δρο- 
μαΐον έρχόμενον τόν άμπελουργόν, καί μακρό- 
θεν έτι κραζοντα βοήθειαν, διότι ύπερμεγέθης 
σϋς ίάγριόχοιρος) κατέστρεφε τήν άμπελον. ’Εν
νοείται ότι άφείς τό ποτήριον άθικτου ύπο τοϋ 
χείλους ώρμησεν έπί τόν σϋν, ύπό τοϋ όποιου 
καί κατεσπαραχθη. Έκ τούτου ή παροιμία.

Κατ’ άλλους είρηται άπό τής Άντινόου συμ
φοράς, τοϋ μνηστευομένου τήν Πηνελόπην, 
δστις ένώ έλάμβανεν ώραΐον χρυσοϋν ποτήριον, 
ϊνα πίη οίνον, τοξευθείς ύπό Όδυσσέως άπεθανε, 
πριν ή φθάση νά φερη τώ σιόματι το εκπωμ.α.

21. 'Λνεμομαξώματα διαβολοθκορπίοματα.
Έπΐ άδικων κερδών.

Ήλων δε φόρτος εν9εν ήλΐλεν, έ’ΐ'θ’ έβη.

νΐά/Ιλλοι βκάφουν κα'ι δουλεύουν, κι’ άλλοι πί-
|νουν και μεθούν.

Έπί τών καρπουμένων τους κόπους άλλων. 
’’Αλλοι κάμον', άλλοι ώναντο.

Καί έπί λέξει: ’ή/λλοι οπείρουΐίιν, άλλοι ό
Ιάμήβονται. 

(*)—έκαμον, έκοπίασαν.
(Έπεται συνεχεία)

Γαβριήλ Σοφοκλής
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Βαρυήχου έγ<ί> είμαι ύψηλόςσταθμός οργάνου, 
Όπεο ύψτ,λά καί τούτο, φίλε, χρέη έκτελεϊ.
Όταν £ιά ττ,ς φωνής του οπού 5εϊ σέ προσκα- 

[λεϊ . . .
Εύλαβώς κ’ ε’μοϋ καί τούτου σύ λοιπόν άντι- 

[λαμβάνου !
Φ. Λ. 01.

41.
Πρόξενος κακών μεγάλων είς τόν κόσμον έχω 

[γεϊνει
Άλλ’ αθάνατον ούχ ήττον τ' όνομά μου έχει 

[μείνει 
Διά μόνην μου καί μίαν 
'Ιδιότητα σπάνιάν...........

Ζήτησαν είς τήν άρχαίαν ποίησιν καί ιστορίαν 
Καί Οά μ’ εύρης όσων είπα πολυθρύλητου αιτίαν 
Κ' είς τά πλήθη τών 'Ελλήνων κ’ είς τά πλήθη 

[τών βαρβάρων, 
Ούς έθέριζεν δ Άρης καί άπήγε κατ' ό Χάρων. 

Φ. Α. Οί.

42·
Κύριον ε’κ τών συνήθων ονομάτων σ' ενθυμίζει 
Κοινήν τέχνην, ήτις όμως πάντας τρέφει καί 

[πλουτίζει.
Φ. Δ. Οί.

43.
Καί πρωτεύουσα είμ’ έθνους καί προσόν τι θεϊκόν 
Καί περίφημου τοΰ κόσμου τέμενος ιστορικού, 
Ώς καί κύριου πρόςτούτοις όνομα τών γυναικών.

_____ Φ. Α. Οί.

44.
Έξ ε'μοϋ άπλή τις ύλη, μέλαινα ύγρά πηγάζει, 
‘Ητις πανσθενής, παντοϊα είς τήν γήν παρα

σκευάζει 
Κ' είμαι σκεύος τι μικρόν

Δι' έμοϋ πλήν πόσων τόμων, φίλε μου πληροίς 
[σωρόν 1 . . .

______ Φ. Α. Οί.

45. Αίνιγμα.
Ε’μ’ έπί τής τρικυμίας έν ταΰτψ κ’ έν τή γαλήνη. 
Έν πολεμώ Οά μέ εύρης. άλλ' επίσης έν ειρήνη. 
Ούϊαμώς είμαι βαρεία, μάλλον δέ λεπτοφυής 
Έν αθανασία είμαι, μακράν όμως τής ζωής.

'Εστάλη ύπό τοΰ Χιονισμένου Δάσους.

46. Γρίφος.
ΟΓΝΜ ·%ΓΝΜ— ^γο<·

'Εστάλη υπό τοΰ Καλχαντος.

47. Αίνιγμα.
Θϋμα αΰτοθαυμασμοϋ
Καί αΰτέρωτος όμοΰ 
Είς άντικατοπρισμόν μου 
Εύρον, φευ, τόν όλεθρόν μου.

Κ' είμαι σΰμόολον ανθρώπου οστις έαυτόν θαυμάζει 
Και τοΰ κάλλους του έραται όπερ τόν ενθουσιάζει. 

Φ. Λ. Οί.. .

48. ’Απροσδόκητου.
Έάν διαίρεσης τόν αριθμόν εννέα είς δύο μέρη 

τί θά έχης;
'Εστάλη ύπό τοΰ ΓΙυρσοϋ τοΰ Κανάρη.

49. Γρίφος.
"Ο έσω, 8ς έσω, δς έσω εί τ Ω ; τών αί γή πτύον 
βασιλεύ ς.—

Εστάλη ύπό τοΰ Πολεαιστοΰ τοΰ 21.

Μεταμορφώσεις.
50. Ή λέξις Σι-pnc 8ι’έξ μεταλλαγών νά γείνη 

μέρος.
51. Ή λέξις iffpovoc διά τεσσάρων μεταλλαγών 

νά γείνη ί’ίρανοτ.
52. Ή λέξις χρηνοζ δΓ έξ μεταλλαγών νά γείνη 

χρατήρ.
'Εστάλη ύπό τής 'Ανδρομάχης τοΰ "Εκτορος.

53. Κρυπτογραφικόν.
4,2, 3, 4, 5, 6, 7,8.9,4 ='Αρχαίος "Ελλην στρατηγός.
2, " " ~ ·- ■ - ■—'
3^
4,
5,
6,

8,
9.

3, 6, 9. =’Ακρωτήριον τής 'Ελλάδος.
4, 5, 2, 6. 4. = Είς τών παίδων τοΰ Αίγύ· 
1- 7, 6, 4.
6, 9, 4.
9, 6,4.
θ, 4, 4.
3, 4.
6, 40. 4.

10, 2. 1.

ου 
Νήσος τοΰ Αιγαίου πέλαγους.

=Ίχθϋς.
= Ζώον τετράπουν.
= Πόλις τής Σικελίας.
= Πρόθεαις.
= Ποταμός τής Θράκης.
= Θεά τών αρχαίων ’Ελλήνων. 

’Εστάλη ύπό τοΰ Χιονισμένου Δάσους.

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ.
ΤΟΥ Δ' ΤΕΥΧΟΥΣ.

34. Ζάκυνθος — 'Υάκινθος.
35. Φρεαρίτης — Φλογαίτης — Φρέαρ ήτεις—

φλόγα — ήτεις.
3G. Καθώς—Άθως — Οώς, ώς, ς.—
37. ΙΙενθεσίλεια — ΙΤένθεσι λεία.
38. Ό μηρός = Όμηρος.
39. Πάφος — τάφος, τύφος. 'Γύρος. Χύρος,—

ΕΝ λοηνλιε εκ του τϊπογρλφειου ton kataethmatQN ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1891—2723


