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fMA ήναγκάσθη ϊνα τό έαυτοϋ κρησφύγετου 
yaf ό Κόμμοδος καταλίπη φεύγων τόν εί; 
Sr την 'Ρώμην ένσκήύαντα λοιμόν. 'Επί χρό

νον διέτριβεν έν τώ συσκίω έζ δαφνών Λαυρέν
τιο πληρών, ώσπερ αί πλεΐσται νΰν γυναίκες 
και οί θηλυδρίαι. άενζως καί αύτό: καθζ- 
περ καί οί έν τώ ζστει την ρίνα, τζ ώτκ καί 
σόμπαν το σώμα. παντοίων αρωμάτων και θυ
μιαμάτων ώ: άλεςιτηρίων τή; νόσου. ΙΙρίν δέ 
απαλλαγή ή Ρώμη τοΰ λ.οιμοϋ κατέσχεν αυ
τήν λιμό; ένεκα τοϋ Κλεζνδρου Φρυγό: τίνος, 
οστις έζ σμιζρών εί; ύφος έπήρθη μεγας, εί: 
οσον ό είρημένος Περέννιος, τοϊ; αυτοί: καί έκεϊ- 
νο; τρόποι; / ρησάμενο;. κκταλαβών τήν υπάτην 
πολιτικήν τε καί στρατιωτικήν εξουσίαν. Καί 
πρώτον μέν πζρεδυνάστευε τώ Κομμόσω, είτα 
σε πλουσιότατος ές αρπαγών ζαι αδικιών γινό
μενος έπεθύμησε και αυτοκρατορίας έπί καθαιρέ- 
σει αύτοϋ. Τούτου δ’ένεκα καί τό πλεϊστον τοϋ 
προς χρήσιν τής Ρώμης σίτου όνησζμ.ινο; ζαι 
ζποΟηκεύσκς αίτιο: μεγάλου αύτή λιμού έγέ
νετο. Καί ήλπιζε μεν ό Κλέα.νδρο: ότι, έπεισαν 
άνοιξη τού: έαυτοϋ σιτοβολώνα: καί δωρεάν τώ 
λαώ σίτον παρζσχν,.προσζςεται αύτόν προ: τοϋτο 
δέ καί μέγιστον γυμνάσιου εί; δημόσιον λουτρόν 
κατεσζεύασεν. 'Αλλ' ό λαό: λιμώξα; ήγέρθη 
κατά τοϋ δολίου ζνορό:' ήγόρευεν έν τοΐς θεζ- 
τροις, έν τή αγορά. καί πανταχοϋ, δημοσία τ= 
καί οίκοι, καί τέλος πάνδημοί προσελθών τώ 
Κομμόδω διατρίβοντι έν τώ προαστιίω πολλά 
εκείνου κατηγορεί καί ήπείλει άφευκτου θά
νατον. Αλλ" αντί επικουρίας ό Κλέανορο: έξέ- 
πεμύε τού: βασιλικού; ιππείς κατά, τοϋ πλήθους. 
Ούτοι διζσζορπίσαντε; τούς όχλους τρέφζντ·; 
είς φυγήν πανταχοϋ εβαλλον, έτίτρωσζον καί 
τέλος συνέζλεισαν έν Ρόμη. Αλλ'έν τή, πόλει 
οί διωκόμενοι όχυρωθέντε; έν ταϊ: οίζίαις και 
ζποκλείσζντε; αύτών τε ζαι τών παρόδων τάς 
εισόδους εβαλλον τούς ιππείς από τών χαρακω
μάτων τών όδών,ζπό τών δωματίων καί τών στ·-
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γών διά λίθων καί κεράμων. ’Εντεύθεν έτιτρώ- 
σκοντο μέν πολϋ.οί τών ιππέων, ε’πιπτον δε 
ϋλισθαίνοντε; πλεΐστοι αύτών έπί τοί; χζλα- 
ζηδόν ριπτομένοι: λίθοι:. άπωθούντο τους επιβά
τη; καί ζναμ.ίξ κατέζειντο έν ταϊ: όδοϊ; ζνδρε; 
τε καί ίπποι. Καί οί μέν κυλινδούμενοι έν ταϊ: 
όδοις έκεΐ ζπέθνησζον ύπο τών εί; βοήθειαν του - γ — · ■* -/.αου σπευοοντων πε,ων μισουντων οεινω; τους 
ιππείς, οί δέ διεκφεύγοντες άλλοι αλλαχού έβζλ- 
λοντο ζαι έφονευοντο ύπο τών συντρεχοντων στρα
τιωτών τε καί πολιτών. Καίπ-ρ δ ούτω τού εμ
φυλίου πολέμου έν Ρώμη μζινομ.ένου.ύ Κόμμοδος 
όμως ούδέν έγίνωσκεν ούδέ ήδύνατο ϊνα. μανθζνη 
φόβω του Κλεζνδρου πάσαν αύτώ αγγελίαν κω- 
λύοντο;- έσχολαζε δε ήδοναϊ; καί κρα.ιπζλαι; ότ: 
μαθων παρά τή: αδελφή; αύτοϋ Φαδίλλη: ή παρά 
τή:Μα:κίας τή: τοϋ Κουαδρζτου καί ύστερον 
αύτοϋ τοΰ Κομμόδου παλλακίδος τον επικείμενον 
αύτώ έκ τοϋ λαού ΰμοίω: τώ Κλεανδρω μισου- 
μενω κίνδυνον συλλαμβάνει αύτόν ζποτέμ.νει τήν 
κεφαλήν, έγκαταπήγνυσιν έπιμήκει δόρατι καί 
κελεύει ϊνα περιαγζγωσιν ζύτην άνά την πόλιν 
θέαμα τοϊ; μαινομένοι: όχλοι: τερπνόν τε έκ συν
ήθεια; καί ποθεινόν έκ μίσους τοϋ Κλεζνδρου. 
ΙΙροσανεϊλε δέ καί τού: ούο υιού: αυτού ζαι 
τους φίλου; καί οικείου:. Τά δέ σώματα τών 
φονευθέντων πζντοίζι: υβρεσιν ύποβζλόντε: διέ- 
συρον άνά τζ: όσους καί τελο: μετά πάσαν 
λόβην καί διασυρμόν παραμεμορφωμένα ΐρριφαν 
είς άκαθζρτου; τή; πόλεως οχετούς. Τοϋ εμφυ
λίου πολέμου λήςαντο;. ό λαο; ϊχζρη έπί τώ 
Οανάτω τοϋ Κλεζνδρου και τών οπαδών αύτού- 
λυθείς δέ τών δεσμών τοϋ αδιάλειπτου φόβου, 
ύφ ών συνείχετο, έφ όσον έκεΐνο: εδυνζστιυε, 
τάχιστα έπελζθετο τών αίσχίστων καί βδελυρω- 
τζ.των κακιών του Κομμοδου, όπερ σύνηθε:, ό; 
εϊρητα.ι. τοί; διεφθαρμένοι; πρό πάντων λαοί;. 
Τόν όλεθρον τού Κλεζνδρου ένόμι’ζ-ν ό λαό; ώ: 
απαλλαγήν τών εαυτού δεινών καί ευδαιμονίαν 
ήλπιζε δέ τζ βέλτιστα..
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Ό οέ Κόμ.μοδος οϋτω όίίμη.Ιέος ύ,ί,— καίτοι 
ό ρωμαϊκός λαός l·/. τοΰ θανάτου τοΰ Κλεζνορου 
καί τής κατζπχύσεως τοΰ εμφυλίου πολέμου 
ζ.ατεπραίνθη. ήρέμησεν— ώστε ουδόλως έτόλμα. 
ϊνα είς ’Ρώμην έμφανισθή ζ.χί μόλις ύπό τών 
οικείων ζ.χί τών δυνατών πρός τούτο άνεπείσθη. 
Λαμπρότατης ο' αύτώ ύποοοχής ώς νικητή γε- 
νομένης μετ’ ευφημιών ζ.χί παοαπομπών παμ- 
πλείστου λαού άποβαλών τόν φόβον έγένετο θρα- 
σύτατος ζ.χί τών πάντων ζ.χταφρονητής.

’Εντεύθεν δ Κόμμοδος μέχρι θανάτου πζν

πονηρόν έπενόει ζ.χί πάν απάνθρωπου διέπραττε 
παρά. πάντα θειον ζ.χί άνθρώπινον νόμον. ζπερ 
καθ' έκαστον ακριβώς διεξ-λθείν εργώδες ζ.χί 
σιζ.χαντ',ν.κΐΐζμπολυν άν όχλον. γράφει ΰ Δίων, 
τη συγγραφή παρζσχοιμι, εί ακριβώς καθ' έκα
στον τους θανατωθέντας ύπ' αύτοΰ γρζφοιμι, 
δπόσους εκείνος ή διά συκοφαντίας ψευδείς τ, δι' 
ύποψίας ούκ ά/.ηθεϊς ή διά πλούτον λαμπρόν ή 
διά γένος εύδόκιμον ή διά. παιδείας υπεροχήν ή δι' 
άλλην τινά άρετήν διεχρήσχτο». ΤΙρπασε τόν 
άμύθητον τού Κλεκνίρου ζ.αθζπ-ρ πρότερον τόν 
του Περεννίου πλούτον- ζοειδώς ίέ δαπανών άοει- 
δώς έφόνευεν-νύκτωο δέ καί αεθ'ήυ.έοαν έν άζ.ο- 
λασια διετέ/.ει- συνδιέτριβε ί έν γελωτοποιοϊς, αί- 
σχίστοις ύποκριταίς θέατρων καί μονομζχοις.Ούχί 
δε σπανίως παιδιζς έ'νεζεν έσφαττεν άδιακρίτως 
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άθώους πολλούς συλλήβδην."Οπως δείςη δέ τζτι 
ότω τρόπω δ Ηρακλής έτόξευσε τάς Στυμφα- 
λίδας.έσκόπει ϊνα είς τό πυκνόν τοΰ θεάτρου πλή- 
θος ώς είς όρνιθας τοξεύστ,· άλλ' δ σκοπός έμα- 
ταιώθη. διότι δ λαός ποομαθών χύτου τό βού
λευμα ούδέ πα ρέστη έν τώ Οεάτρω, άλλως τε 
ζ.χί άναμιμνησζ.όμενοι δτι άλλοτε ποτέ πρός μί- 
μησιν γιγαντομαχίας τινός ή δρακοντομαχίχς 
συναθροίσας πάντας τούς έν τή 'Ρώμη ύπό νό
σου η ύφ ’ έτέρας τινός συμφοράς έστερημένους 
τών ποδών περί τά γόνατα αύτών περιέπλεξεν 

είδη τινά δρακοντών είτα δε δούς αύτοϊς σπόγ
γους άντί λίθων διέτχζεν ίν' αυτόν πρός «κεί
νους υ.αχόμ.ενον βαλλωσιν οϋτω δε πάντας διά 
όοπζλου πχίων άπέκτεινεν ώς δήθεν γίγαντας. 
Δημοσία μέν έν μανία άσελήνους νύκτας κατέ- 
τριβεν αρματηλατών, οίκοι δέ πάντοτε νυζ.τός 
καί ημέρας· ά.πέσφχττε πρός ζσκησιν ανθρώ
πους τε καί θηρία- «μονομάχε·., έπζλαιεν, έτό- 
ζευχν, ήκόντιζ-ν. έδρομηγέτει. ΓΙορευομένου δέ 
αύτοΰ εις τε τό θέατρον καί όπου άλλαχόσε. έν 
ταΐς δδοϊς προεφέροντο έπί δίφρου έπιχρύσου τό 
όόπζλον ζ.χί ή λεοντή τά σύμβολα τοΰ ΊΙρα- 
κλέους.Ώςτά πολλά δ'έ'φερεν άνά χεϊραςτό όόπα- 
λον καί έπί τών ώμων την λεοντήν ώς Ηρακλής 
άθλοφόρος οίος έν τή προκειμένη είκόνι. Ένεδύετο 
είτε ώς Ηρακλής είτε ιός Ερμής είτε ώς μονο

μάχος είτε ώς αρματηλάτης καί άλλοτε άλλως. 
Καί πριν μέν είς τό θέατρον είσελθη έφόρει χι
τώνα χειριδωτόν σηρικόν λευκόν διάχρυσον καί 
έν τούτω τώ σχήματι ήσπάζοντο αύτόν ταπει- 
νώς οί βουλευταί καί μεγιστάνες · είσελθών ζί 
ένεδύετο δλοπόρφυρον έσθήτα χρυσώ κατάπα- 
στον, χλαμύδα έλληνικήν- έπί δέ τής κεφαλής 
χρυσοΰν στέφανον έκ λίθων ινδικών έφερε δέ καί 
ζ.ηρύκειον οίον ό Ερμής.

Οϊας’παρηλλαγμένας έσθήτας,τοιοΰτο καί βά
δισμα άρεστώς έπετηδεύετο καί σχήμα προσώπου 
καί παράστημα καί τρόπους τοΰ προσφέρεσθαι. 
όπως γη τοΰ άπεικαζομένου προσώπου ζπομίμη- 
σις ακριβώς παριστήται. Ώς τά πολλά δ' ένε- 
φανίζετο βαρύς, σοβαρός, φοβερός, έσεμνοπροσώ- 
πει- συγχρόνως δέ σεμνόστομος καί βραχύλο
γος. Ήρέσκετο δέ καί τη θέα τοιούτων αύτοΰ 
ανδριάντων. Τούτου δ' ένεκα καί κατά πάσαν 
την πόλιν έ'στησεν αύτοΰ άνδριάντας άλλους τε 
καί έν Ήρακλέους σχήματι καί δη καί άντιζ.ρύ 
τής συγκλήτου ένα φέροντα τόζον διηγκυλημέ- 
νον, έτοιμον είς βολήν. Καί τοΰ κολοσσιαίου δΐ 
άγζλματος τοΰ Ηλιου, οπεο τά μάλιστα έτί- 
μων οί 'Ρωμαίοι, άποτεμών τήν κεφαλήν άντέ- 
θηκε τήν αύτοΰ καί επέγραψε πρός τοϊς λεχθησο- 
μένοις αύτοΰ έπωνύμοις καί τάδε: «ΙΙρωτόπαλος 
σεκουτώρων, άριστερος μόνος νικήσας οωδεκάκις 
χιλίους».

Τοϊς τε έαυτοΰ τρόποις καί σχήμασιν ή μάλ
λον τή παροινία τε καί μανία συμμετέβαλλε καί 
τό αύτοΰ όνομα καί τό τής'Ρώμ.ης καί άλλων 
πραγμάτων Καί δή άντί Κομμόδου καί Μάρκου 
υίοΰ κελεύσματι έζ.αλεϊτο αύστηροτάτω ύπο πάν
των Ηρακλής, Λ ιός υιός, ' Ερμής, 'Αμαζόνιος, 
’ Γπεραίρων καί άλλας παμπόλλας έπωνυμίας 
άπήνεγκεν έαυτώ.Τή δέ βουλή ίπέστελλεν ούτω- 
σίν:« ζ/ΰτοκράτωρ Καΐσαρ,Αούκιος, Αϊλιος, Αύ- 
ρήλιος. Κόμμοδος, Αύγουστος, ευσεβής, «ΰτυ- 
χής,Σαρματικός, Γερμανικός, μέγιστος, Βρεττα- 
νικός, ιίρηυοποιός τής οίκουμίνης, άνίκητος, 
Ρωμαίος Ηρακλής, άρχιιρίύς, όημαρχική^ 

ε’ξουοίαί τό όκτωκαιδεκατόν, αύτοκριίτωρ τό 
oydooi’, νπατος τό ί'βδομυν, πατήρ πατρίδας, 
νπάτοις,ορατηγοϊς,δημαρχικοΐς. γεοονοία Κομ- 
μοδιανή εντυχιί χαίρειν».

Μετέβαλε καί τό τής Ρώμης όνομα όνομζσας 
Κομμοδιανήν. ά&άνατον, ιντνχή,κολωνίαν, οι- 
κονμίνην τής γής ώς αποικον δήθεν «ΰτοΰ.Καί 
οί ένιαυσιαϊοι δέ μήνες ύπ ’ αύτοΰ επεκλήθησαν 
κατά τάς αύτοΰ προσηγορίας πάντες ούτως : 
«Αμαζόνιος. 'Ανίκητος, Εύτνχής, Εϋοεβής, 
Αούκιος, Αίλιος, Ανρήλιος, Κόμμοδος, Ανγου- 
οτος. Ηράκλειος. Ρωμαίος, Γπεραίρων. Καί 
L έπ αύτοΰ δ’ αιών έπεκλήθη χρυσούς Οπως 
δέ προστζγματι τυραννικώ μεγιστάνες τε καί 
βουλευταί καί στρατηγοί καί λαός σύμπας έπε- 

κάλουν τό τε πρόσωπον τοΰ Κομμόδου καί τά 
πράγματα όπως αύτός έβούλετο έπί ποινή θα
νάτου, οϋτω πάντες ώφειλον ϊνα εΰχωντχι ύπέρ 
αύτοΰ οίκοι τε καί δημοσία. Καί δή έν τώ άμφι- 
θεάτρω, οτε έν μέσω τώ άγων, κεκμηκώς αύτός 
έ'πινεν άμυστί έζ. κύλιζ.ος ^οπαλωτής γλυκόν 
οίνον έψυγμένον, πάντες ώφειλον ϊνα έκβοώσι : 
«/.ήοειας»' άγι.ινιζομένου δέ αύτοΰ μεθ’ έκαστην 
νίκην ή σφαγήν τοΰ άντιπζλου άνθρώπου ή ζώου 
συνεχώς έκελεύοντο οϊ τε βουλευταί καί ίππεϊς 
ύπό τών είς τούτο έπιτετραμένων ϊνα συνεπι- 
βοώσι: Καί κύριος εί' και πρώτος ft- καί πάν
των ευτυχέστατος' νικάς' νικήσεις' απ' «ιώνος, 
'Αμαζόνιε, νικάς».

Λαβόιν δέ ηράκλειον σχήμα δ Κόμμοδος καί 
έπιδεικνυόμενος ηράκλεια έργα έβούλετο ϊνα δη
μοσία έν προφανεϊ τόπω έπιδεικνύη τήν τε ρώμην 
τοΰ σώματος καί τήν εύτοςίαν, τήν έν γένει εύ- 
στοχίαν καί τό δλως άπταιστον τής χειρός αύ
τοΰ άκοντίζοντος καί τοξεύοντος διδαχθείς τήν 
μέν τοξικήν ύπό ΓΙάρθων, τό δέ άκοντίζειν ύπό 
Μαυρουσίων καί έπευφηρ.ήται ύπό τοΰ πλήθους 
καί έν κρότοις χειρών καί περιβοήσεσι γίνηται 
δεκτός καί οί ζθλοι αυτού έν θορύβω και τυμπά- 
νοις έορτάζωνται ώσπερ τά Κυβέλεια ήβούλετο 
ή τνμπανοτερπής Κυβέλη. Προκηρύσσει λοιπόν 
δ έζ.φρων Κόμμοδος ότι έν τώ άμφιθεάτρω έμελ- 
λεν ϊν' άγωνισθή μέν πρός τούς ρωμαλεωτάτους 
καί άνδρειοτάτους τών μονομάχων, κατακτείνη 
δέ ίδια αυτού χειρί τάγριώτατα καί άλκιμιότατα 
τών θηρίων. Οί δέ διεφθαρμένοι Ρωμαίοι, καί- 
περ έ'χοντες πρό οφθαλμών τόν κατά πάντα ελεει
νόν καί παναίσχιστον Κόμμοδον τόν αύτούς τε 
καί τό γένος αύτοΰ καί σύμπαν τό κράτος άτι- 
μάζοντα, ούχ ήττον άθρόοι συνέθεον έκ τής Ιτα
λίας άπάσης καί έζ. τών δμόρων έθνών. Όπως 
ζπασα ή Ιταλία, καθαπερ εΐρηται, αύτοΰ έκτης 
Ιΐαννονίας κατερχομίνου,συνεζ.ινήθη έπί τιΫζζ.ού- 
σματι έλπίζουσα τά βέλτιστα έκ τοΰ νεχνίου, 
οϋτω καί νΰν συνερρύησαν μελισσηδόν οί φιλο- 
θεάμονες 'Ρωμαίοι, καίτοι περί μονομαχιών καί 
θηριομαχιών προϋκειτο, ούδέν δέ ήλπιζον αγα
θόν έκ τοΰ έζώλους καί προώλους τυράννου. Ού
τως οί διεφθαρμένοι λαοί τέρψεως ιδίας αύτών 
ένεκα άδιακρίτως τιμώσι καί γεραίρουσι τούς τε 
άγαθούς τούς τε πονηρούς. Καί ούζ. ήν άλλως 
γενέσθαι- οπως,ώς εΐρηται, οι Ρωμαίοι ήνείχοντο 
τόν αύτοκράτορα Ελεγζβαλον τελοΰντα έν.τοϊς 
άνακτόροις τούς έαυτοΰ γζμους μετά, τού δια- 
βοήτου Ζωτικού τοΰ Σμυρναίου, ούτως έκ παν
τός νού καί ζ.αρδίας έ'σπευδον είς τά. τού Κομ
μόδου δημόσια θεάματα. Το άμφιθέζτρον ύπερε- 
πληρώθη λαού, έν οίς διεζ.ρίνοντο οί βουλευταί 
καί μεγιστάνες τής Ρώμης- δ Κόμμοδος ώς 
Ηρακλής ε’χων βέλη καί άκόντια ϊστατο έν τώ 

κυκλικώ περιδρόμφ, πχρ' 'ύν έ'μελλον ϊνα. διέλ-
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Οωσ·. τζ θηρία, έν οίς ύπήρχον έξ ζπζσης τής 
οικουμένης, ζπερ έζ.ίνουν τόν θαυμασμόν τών 
θεατών το πρώτον ήδη Οεωμένων σύν τοΐς γνω
στοί: ζ.αί άγνωστα Ινδιών, Αιθιοπία: ζ.αί ά.λ- 
λαχόΟεν. Έχει έβλεπε τις ελάφους ζ.αί δορζ.ζ- 
δας ζ.αί όσχ άλλα κερασφόρα,ζέοντα:, παρδζλεις 
ζ.αί έζ. πάντων τών ά.γριωτζτων καί άλζ.ιμωτά- 
των θηρίων. Έζ.εϊ ϊσταντο οί χριστοί τών μο
νομάχων, ών ή φήμη ήν ζ.αί πέραν πολύ τών 
ρωμαϊκών ορίων. Ό Κόμμοδος έπί δεζ.χτέσσα- 
ρας ημέρας ήζ.όντιζεν, εβαλλεν, έφόνευεν ό δέ 
δήμος έπεβόα, έπεδοκίμαζεν. έΟαύμαζ- την εκ
πληκτικήν ευστοχίαν ζ.αί έπιτηδειότητχ χυτου 
έν πάσι ζ.αί τοΐς δεινοτάτοις άγωνίσμασιν.Τοξ-ύων 
δέ ζ.αί άζ.οντίζων έκαστον τών ζώων μικρών τε 
καί μεγάλων μέχρι καί αύτών τών τής Μαυρου- 
σίας στρουΟών έβαλλεν εκείνο τού σώματος αυ
τών μέρος, όπερ αύτό: προέλεγεν ή ό δήμο: προς- 
διώριζεν. ΆναδειχΟείς διτω,· θαυμάσιος νιζ.ητη: 
έν πΧσιν ώς ουοεί: ποτέ τών ανθρώπων κατέ
στη πλέον άφόρητος. Νομίζων έαυτόν ΊΙρχκλέα, 
Άκταίωνα, Έρμήν, ζ.ατεφρόνει, ώς είκός, πάντων 
τών έπί γής ανθρώπων, ού: ένόμιζε μόνον ώς 
όργανα τών αυτού ορέξεων. Εντεύθεν έπέτκσσεν 
ϊνα ύμνήται ζ.αί έν εύφημίαις -ζ.γηται πχντα.χού 
όπου ένεφανίζετο. Όπως δε ό όχλος κατά τά 
Κυβέλειχ ή τζς Βακχείας ή τζ: νυν άπόκρεως 
συνωΟεϊται περί τζ θεάματα, οί δέ των ά.γυιών 
παΐδες θορυβοϋσι, ζ.ροτούσι,βοώσιν,όρχούνται, ού
τως ά.θρόοι τζ αύτά πρζ.ττοντες οίΡωμαΐοι περιε- 
στοίχιζον τον άθλιον Κόμμοδον, έν ώ οί φιλοπζ- 
τριδες άνδρες βαρεία λύπη έΟεώντο τόν τού σεμνό
τατου Λυρηλίουυΐον τοιοΰτοι· κ«τ«ι·τΐ/β«ΐ'τα. Εν 
τούτο ό Κομμοδος διαποζξας πζσαν κακοήθειαν 
καί κζζουργίζν έπί τέλους ήβούλετο ίνζ διατριβή 
και οιαιτζται έν τώ καταγώγιο τών μ.ονομκ- 
χων φέρων ουχι τό αύτού όνομα, άλλά τούτου 
ή εκείνου τών προτελευτησκντων ενδόξων μονο
μάχων. Έπέκειτο ή μεγίστη των έορτων τών
Ρωμαίων, τά Κρόνια (Saturnalia el. Opalia’) 

μετά, των Κυβ-λείων τελούμενα έπί πέντε ήμέ- 
ρας(17— 21 Δεκεμβρίου), ζ.αθ ζ οί "Ρωμαίοι 
έπεμπον ά.λλήλοις δώοα καί τοις δούλοις παρά • ·ζ . / . . , .την τρζπε,αν υπηρετούν οι κύριοι εις ζνζυ.νη- 
σιν τής του Κρόνου έπί τής γής ξενίας έζ.βλη- 
Οέντο: έζ. του ούρανου ύπο Διός καί εις γην 
κατελθόντος. Κατά τήν μεγίστην ταύτην έοοτήν 
ώοειλ-νό αύτοζ.ρζτωο ϊνα έζ.ποεπεστζτην πεοιβο- 
ζ ην εχων ευπζρυφον και βασιλικήν πορφύραν προ- 
έρχητζ.ι έν μεγίστη πομπή ζ.αί ακολουθία λαμ
πρότατη έζ. των ανακτόρων ό Κόμμοδος τού- 
ναντίον ήβούλετο ϊνα προέλθη έζ. τού τών μο
νομάχων καταγωγίου περιστοιχούμενοςύπό μόνων 
αυτών φέρων όπλα τε καί έσθήτα αύτών. Ε
πειδή δέ έν τοιαύτη έορτη έΟεώρουν ού μόνον 
ζνόσιον, άλλζ ζ.αί επικίνδυνον ζ.αί επονείδιστου 

τώ τε βασίλειο γένει καί τώ ρωμαϊκό λαώ οί 
περί αύτόν εγγύτατοι ίνα. ούτως έμφανισθή, έζ. 
παντός τρόπου ίκέτευον προσπίπτοντες μετά δα
κρύων, έν οίς ζ.αί ό Λαίτος ο έπαρχος τώυ στρα
τοπέδων, ό "Εκλεκτός ό Αιγύπτιος ό τού βασιλι
κού θαλάμου προεστός καί μαλιστα ή Μαρζ.ία, 
όπως άποστή τού απαίσιου αύτού βουλεύμα
τος καί τής άνοσίου πράξεως. Ό Κόμμοδος 
όμως, επειδή ήνώχλουυ αύτόν έκλιπαροϋντες, 
λαβών γρχμμχτεϊον έγραψε σύν ζλλοις καί 
τόν θάνατον αύτών πάντων έκτελεσθησόμε- 
νον τή ύστεραίζ, πάντων άγνοούντων. Άλλά. 
παιδίον πζνυ νήπιου έν τοΐς βασιλεΐοι: τρε
φόμενου, χρυσό ζ.αί λίΟοις κεκοσμ.ημένον πρός 
τέρψιν τού Κομμόδου καί τών περί αυτόν, έίστις 
ύπερηγάπχ καί πολλάκις συνεζ.ζθευδεν αύτώ, 
οπερ Φιλοκόμμοδος εκαλείτο, εύρόν τό γραμ- 
μζτεϊον έπί τού σκίμποδο: π:ριήγεν είς τούς θα
λάμους πχίζον τούτο λαβούσα. έζ. τών χειρών 
του πζιδός ή λΐζρζ.ίζ φοβηθίΐσα μή τι τών 
άνχγκαίωυ διαφΟζρή ά.νέγνω έκ γυναικείας πε- 
ριεργιας· ίδοϋσχ δέ έν αύτώ καί το έαυτής όνομα 
άνεζ.οιυώσατο καί τοΐς ζλλοις τοΐς ζμα αύτή 
ύπό τού τέρατος συυτεθυηξομένοις καί πρώτο 
τώ Έκλέκτω δοϋσχ : « Όρα, έφη, ποιαν μέλ- 
λομεν πχννυχίζειν έορτήυ.» Εντεύθεν συνώμο- 
σαν θζνατου τώ ά.θλιεστκτω τύραννο. ΊΙ Μαρ- 
κία έ’δωκ.ε φζρμακον αυτό θανατηφόρου κατά 
μέυ τόν Κζσσιον έν βοείοις ζ.ρέασι, κατά δέ τόν 
ΙΙρωδιχνον έν οϊνω,ού άνεσην μετά, λουτρόν,— οίς 

άπλήστως έχρήτο, — ένεφορεϊτο και κεκωθωνισμ.έ- 
νος εβυθιζετο είς ύπνον. ’Επειδή δέ μετά βραχύν 
ζ.ζρον άφυπνώσας ήτιζτο ταραχήν τε τού στο
μάχου καί τής κοιλία: καί ίλιγγον καί τά πάντα 
έζήμει.όύσπερ ποτέ ό μυθικός Κύζ.λωψ ΙΙολύφημος 
οίνον ζ.αί ζνδρομ.έου: ψωμ.ούς, φοβηΟέντες οί συνω- 
μ.ότζι μ.η συν ταΐς τροφαϊς έςεμέση καί το φάρ
μακου σύμπαν άνέπεισχν έπί πολλζΐς ύποσχή- 
σεσι νεανίαν κκμαστήν, γενναίου τε ζ.αί χριστόν 
γυμναστήν Νάρκισσον καλούμενου,ϊνα εΐσδραμόιν 
είς τον θάλαμον καί εύρών τόν Κόμμοδον ύπο τε 
τής μέθης καί τού φαρμάκου παρειμένον καί ζ.α- 
τακείμενον άποπνιξη. Τούτο ζ.αί έγένετο. Τοιού- 
το οίκτρόν καί επονείδιστου τού βίου καί τής 
βασιλείας τέλος έσχεν ο Κόμμοδος ζρξας διόοεκχ 
έτη καί μήνας έννέα καί ήμέρας δεζ.ατέσσαρας, 
βιώσας έ'ττ, τριάκοντα έν καί μήνας τέσσαρας. 
Συν τώ τέλει δέ τής βασιλείας αυτού έπαύσατ: 
ζ.αί ό οίκος τών Αύρηλίων. '.-Ιλλ' δ KtiuuoAog 
itfrftv ait η ιίκώΐ' βαβι./όπαιϋοί χρηβτοτάτου 
μέι' εκ χρι^τοτάτωΐ' ■/f>'i’>ji)ti'ro;. παναιΟχίατον 
ό ομω?· ικ κακη^ βυναΐ’«βτροφΓ|8 καταΟτάντοξ 
κα'ι οικτιιίτω^ άπολομίνοιι -Έντεΰ&εν, ϋ> rfiiri,.·

• Ί’οίς αγιίοίς σύμμωγε, xaxofri δέ μή πο4'όμάρτει... 
Έχ χαχεταιρίη; χαχα γίνευι ■>.

Γεώργιος Π. Jscemos

και ε
κφορά σημεία

«Σκίουρος κοινώς Βερβερί 
τσα, είναι ζώον τρωκτικόν 
μικρόν, ώραΐον ζωηρόν εύ- 

σταλές, έπιδόξιον, ά.νήσυ- 
Ud Χ;ν> “ί άλματα, με-

γάλα, έχει ούρά.ν μακράν 
καί Ουσανώδη , ήν συνήθως , τηρεί 
άνυψωμένην ύπερζνω τής ρζχεως. 
ΊΙ σκιά ταύτης σχεδόν καλύπτει το 
σώμα αύτού, έξ ού ζ.αί ή ετυμολο
γία τού ονόματος του Σκιονροί· 
ΊΙ τρίχωσις αύτού είναι πυρρά καί 
τζκρα τών ωτων κοσμούνται ύπο 
λοφίου τριχών. Ό Σκίουρος έπί των 
ύψηλοτέρων δένδρων έφ ’ ών βιοϊ, 
έχει πλήθος φωλεών θερμών έστρω- 
υ.ένων καλώ: έσωτεοικώ ’ · X *στοαυ.υ.ένων προς ο.· ·,ν .1 ■ -του ορίζοντες, ώστε νζ ουνηται νζ 
προφυλζττητζι έκ τών άνεμων, τρέ
φεται διά λεπτοκκρύων καί βαλά
νων, ζτινα συ/.λέγει κατά, την εποχ_ 
ποταμιού:', εί: διαφόρους κοιλότητας 
έν ώρζ χειμώνες ϋτε τά πάντα καλύπτει ή χιών και 
έκλειπει πζσα τροφή μή εύρεΟή έστεοημέν 
Καίέν καιρω χειμώνες οιατηρει 
ρότα,τα, δέν καταλαμβάνεται ύ 
χειμερινού, <!>ς άλλα τρωκτικά, 
έναποτετζμίευμένων τού θέρους, 
ζτινα γεννώνται τυφλά. Ουοέπ: 
τών ύψιζ.όμων δένδρων έφ- ών 
συλλαβή ύπόνοιαν, οτι άπειλεϊται αύτού ή ζωή ή 
του, δύναται λαμβζνων ταϋτα διά τοϋ στόματος 
φέρη ζλλόμενος ά.πό δένδρου είς δένδρου είς μέγιστα: 
σεις. Τό κρέας τοϋ σκιούρου είναι έδύτιμον. περιζή-η- 
δέρμα, του ώς μηλωτή. ΊΤ τρίχωσις τών εί: τά. βόρεια μ. 
νει χρώμα, κυκνούν τεφρον καί τούτων ή μηλωτη είναι 
ύπό τοϋνομα petit-gris, ό έν Έλλάδι βιών σκι 
έχει τρίχωσιν μέλαιναν.

ν αυτών, και ενα- 
τών δένορων, όπως

ιος τοιαυτης. 
τήν ουσικήν αύτού ζωη- 
πό φωλεϊχς ή λήθαργου 
άλλά. τρέφεται διά. τών 
ΤΙ Οήλεια τίζ.τει 3 — 7 νεογνά 
τε ό Σκίουρο: κατέρχεται άπο 
διχιτζ.ται, άν την έλαχιστην 

τού ή ζωή ή τών νεογνών 
τοϋ στόματος νζ τά μετα- 

μεγίττας άποστά- 
περιζήτητον δε το 

,έρη τη: γής βι: 
σολυτιμοτέρζ ζ.α 

υρο: έπί τού Παρνασσού

ύντων ένχειμωνι λαμβζ 
ί γνωστή είς τό εμπορίου 

ζ.αί τού Όλύμπου 
Άποςτολιδης

ΦΙΛΙΑ

Ό,τι άριοτου ό φίλος 5,τι Θειον ή ψιλίσ 
ΙΙλήν δυοεύρετος εκείνος καί αύτή πολύ οπανίσ.

Φ. Λ. Οι
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Ο ΔΕΚΛ1ΙΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
[Συνέχεια· ίοε Τεύχος ε', σελίδα 70.]

ΚΕΦΛ.ΛΛ.ΙΟΝ ΣΤ'
Α
■Τ'?"*1 παράδοξον τοϋτο γεγονός έγένετο πολλζ- 
£ κις τό αντικείμενο·/ τών συνομιλιών, αϊτινες 
σ έλάμβανον χώραν εις την πρύμνην τού Πιλγ- 

κρίν μεταξύ της κυρίας Βελντόν. τού πλοιάρχου 
Ιλ καί τοϋ δοκίμου Ντίκ-Σάντ. Ο Ντίκ-Σάντ 

ιδίως ήσθάνθη δυσπιστίαν φυσικήν πρός τόν Μαύ
ρου, τοϋ οποίου εντούτοις ή έπί τοϋ πλοίου δια- \ μ γωγτι οεν

ις τϊ έπί τ: 
ήτο ακόμη επιλήψιμος.

Είς την πρώραν συνωμίλουν επίσης οί ναύται, 
έξήγοντο έκεΐ τά αύτά συμπερασμοί- 
είς τον θάλαμον τού πληρώματος, ό 

Ντίγκο έθεωρεΐτο άπλώς ώς σκύλος δ όποιος γνω
ρίζει νά άναγινώσκη καί ίσως νά γράφη καλλί
τερου άπο πολλούς ναύτας τών πλοίων. Έάν 
δέ δέν ώμίλει είχε φαίνεται άφορμάς ικανά; διά 
νά μή δμιλή. Ούτως έπίστευον οί ναύται.

— Άλλά, λέγει δ πηδαλιούχος Μπόλτον. 
μίαν ημέραν ό σκύλο; αύτός θά έλθη νά μου ζη- 
τήση τήν διεύθυνσιν τοϋ πλοίου, δήλα δή έάν δ 
άνεμος είναι βορειανατολικός ή νοτιοδυτικός καί 
τότε πρέπει νά άπαντήσω βεβαίως.

— Υπάρχουσι ζώα τά όποια όμιλοϋσιν. ά
πεκρίθη άλλος ναύτης, ή κίσσα. οί ψιττακοί, 
καί έάν δέν όμιλή δ κύων μας, ό Ντίγκο, δεν 
θέλει νά ΰμιλήση. Ή μήπως είναι δυσκολώτερον 
νά όμιλήση τις διά τοϋ στόματος ή διά τοϋ 
ράμφους.

— Άναμφιβόλως. άπήντησεν ό κελευστής 
Οβικ, άλλά τοϋτο δέν έγινε ποτέ.

Θά έξεπλήσσοντο πολύ οί αγαθοί ναύται 
έάν έμάνθανον οτι σοφός τις Δανός κατείχε κύ- 
υα δ όποιος ώμίλ.ει εύδιακρίτως περί τάς είκοσι 
λέξεις. Το νά έννοοϋσιν όμως τά ζώα όσα λέ- 
γουσιν είναι αδύνατον δ δέ κύων ούτος, τοϋ ό
ποιου ή έπιγλωττίς ήτο ήσκημένη νά προφέρη, 
κανονικά; τινας φωνάς, ούδεμίαν σημασίαν 
προσε'διδεν είς τούς λόγους του. όπως καί οί ψιτ
τακοί, οί κολοιοί καί αί κίσσαι.ΤΙ φρασις πα
ρά τοϊς ζώοις τούτοι; δέν είναι ούδέν άλλο ή 
είδος κελαδήματος ή κραυγαί φωνητικαί, λη- 
φθεϊσαι έκ γλώσσης ξένης καί τών όποιων δεν 
έννοοϋσι τήν έννοιαν.

Όπως δήποτε δ Ντίγκο έγένετο τού πλοίου δ 
ήρως καί τοϋτο δέν ητο αφορμή ύπερηφανίας 
δι’ αύτόν. Ιίολλάκις δέ δ πλοίαρχος “Ιλ έπα- 
νέλαβε τό πείραμα. Ετίθεντο δήλα δή οί κύ

άλλά δεν 
τα. Έκεΐ.

βοι έν τάξει πρό αύτοϋ καί ό παράδοξος κύων 
άνευ αμφιβολίας, άνευ λάθους, άνευ δισταγμού 
τίνος έφώρμα καί έλάμβανε τά δύο ψηφία Σ. 
καί Β χωρίς *8? 'ά προσελκύωσιν άλλά ψη
φία τήν προσοχήν του. II δοκιμή δ αΰτη πολ- 
λάκις έπαναληφθεΐσα ούδαμώς έξέπληττε τόν 
έντομολόγον.

— Έν τούτοις. ειπεν ήμ.έράν τινα, δέν πρέ
πει νά νομίζωμεν ότι οί κύνες έ’χουσι μόνοι τό 
προνόμιον τής ευφυΐας. Επίσης πολλά άλλα 
ζώα όμοιάζουσι προς αυτούς· οίον οί ποντικοί, οί 
όποιοι ίγκαταλείπονβι τό πλοίου προαιο&αυό- 
μευοι καταβυ&ισμόυ' οί κάστορες, οΐτινες προ- 
βλέποντες τήν πλημμύραν ύψώνουσι προχώματα 
εγκαίρως καί οί ίπποι, ώς οί τοϋ Νικομήδους, 
τού Σκενδέρμπεη καί τού Όππιανοϋ. οΐτινες ί- 
οόντε; τον θάνατον τών κυρίων των άπέθανον καί 
ούτοι έκ λύπης. Οί όνοι, οί άξιόλογοι διά την μνή
μην των καί τόσα άλλα ζώα τά όποϊατιμώσι τό 
ζωικόν βασίλειο·/ καί τήν ζωότητα. Είδον πτηνά 
θαυμασίως έξημερωμένα τά οποία έ’γραφον άνευ 
λαθών καθ ’ ύπαγόρευσιν τών καθηγητών των. ’Γ- 
πάρχουσι ψιττακοί μεγάλοι (cacalois) οί όποιοι 
άριθμοϋσι τά πρόσωπα αιθούσης άλανθάστως ιός 
ύπάλληλοι τού λογιστηρίου. Δέν έπλήρωσαν δέ 
έκατόν σκούδα χρυσά δ·.’ ένα ψιττακόν οστις ά- 
πήγγελλεν άλανθάστως τό σύμβολον τής πίστε- 
ως : Έπί τέλους ή δίκαια ύπερηφανία τού έντο- 
μολόγου δέν πρέπει νά κορυφωθή καί νά έξεγερθή 
βλεποντο; τά μικρά έντομα δίδοντα αποδείξει: 
ευφυΐας ύπερτζ.τη;· όταν βεβαιοϋται εύγλώττω; 
το άξίωμα.

In minimus maxim us Deus
Έν τοΐς ελάχιστοι; μέγιστος ό Θεός.

Οί μύρμηκες αύτοί διδάσκουσι τήν τάξιν καί 
καθαριότητα είς πολλούς δημάρχου; μεγάλων 
πόλεων οί ύδρόβιοι «ργνρουαϋται οΐτινες κατα- 
σκευζζουσιν ύποβροχίου; κώδωνα; χωρίς νά 
γνωρίζωσι τήν μηχανικήν καί αί ψϋλλαι, α’ί- 
τινες σύρουσιν άμάξας ώς αληθείς 'ίπποι, καί 
αϊτινες καμνουσι στρατιωτικά; άσκήσεις ώς ό- 
πλϊται καί πυροβολοϋσιν ώς πυροβοληταί τοϋ 
Ούέστ-Ρουέντ * (Δυτικής ακρας).

Στρατιωτική σ/ολή τής Πολιτείας τής Νέας 
Ύόρκης.

)

τόσος έπαινος διά τον 
όγος, διότι 

Φαίνεται ότι κα- 
κυνών, οΐτινες οέν 
τής Ζωολογικής 

όνομα «κΰι/fi «- 
υαγυώοται τθ? Nsag Ζηλαυόϊαβ».

Τήν 10 Φεβρουάριου ό βόρεια νατολικό 
•Λος οστις έως τώρα διεδέχετο πάντοτε τζ: με- 
γζλας καί κοπιώδεις νηνεμίας έκώπασεν άνε- 
παισθήτως. Ήδύ
νατο λοιπόν ό 
πλοίαρχος νά έλ- 
πίζη ότι θά γίνη 
•/.εταβολή είς τήν 
δ ιεύθυνσιν τ ώ ν

άτμοσφα ι ρικόίν 
οευμάτων. "Ισως 
ή ή μ ι ο λ ί α θά 
πλεύση επιτέλους 
ύπο άνεμον ού
ριου. Είχον άνα- 
χωρήσει έκ τού 
λιμένος του Ώ- 
κλάν προ δέκα 
εννέα ήμερων. Ί1 
αργοπορία αϋτη 
δέν ήτο τόσον ση- 
υ,αντικη διότι ή
δύνατο το 11ιλ- 
γκρίν' βοηθούμε- 
νον ύπο πλάγιου 
άνεμου νά κέρδι
σα, τόν άπολεσθεν- 
τα χρόνον.

Το μέρος τούτο 
του Ειρηνικού Ώ - 
κεανού είναι πζν- 
τοτεε“ρημον.< )ύοέν 
πλοϊον έφαίνετο 

είς τον ορίζοντα. 
Ήτο υ.έοο: άλη- If- 

θώς έγκαταλε- 
λειυ.μόνον ύποτών 
ναυτών. Οί φα- 
λαινοθηρευτα' 
αάζοντο 
ναύται
στχσεΐξ
-rf,: αλιείας προ τ 
χής, δέν ήλπιζον 
σωσι πλοϊον τής 
διευθύνσεως. Τά ....._
ήκολούθουν πα ρ αλληλον

Δέν άξίζει λοιπόν
Ντίγκο, προσέθηκεν ήσύχως ό έντομολό' 
άναγινώσκει δύο γράμματα, 
ταγεται ίσως έκ τίνος είδους 
κατετάχθησαν είς ομοταξίαν 
επιστήμης, ήτις θά λαβή τό

ανε-

κατάπλουν μεταξύ Αύστραλία,
• ' Λ/ μετά προσοχής π^ρ... 

ήρεμος θάλασσα φαίνεται τ· 
αισθητοί μεταβολαί γοητε 

' τήν ποίησιν
Χόρτου θαλασσινόν το όποιον

•ϋ όποιου · 
•ήν έπιφζνειαν τών 

οϋ όποιου ζησ

καί ’Αμερικής.■•5
παρατηροϋντα ή μο- 

παμποίκι- 
εύουσι τήν
- τοϋ Ώ- 

ύποπλέει 
ή ελαφρά 
κυμάτων, 

τοϋμεν νά 
πάντα 

όπως τέρψωσι τήν 
φαντασίαν μας , 
απέναντι οε του 
άχανοϋ: 
μα δέν 
διόλου,

Διά τόν 
νότονος καί 
λος. Αί ανεπαίσθητοι μ. 
οαντασίαν ή οποία έννοεΐ .. ·— · * ' zsavsu. 
κυματιζόμενο·/, εις κλαδ 
γραμμή διασχίζει τ 
έν τεμαχιον σκνίδος 
μαντεύσωμεν τήν ιστορίαν, ταυτα άρκουσι

Δεν πρέπει νσ πιστεΰητι ότι οί κύνες μόνον εχουαι 
τό δικαίωμα να ιίνε ευφυείς

τών νοτίων θαλασσών 
ακόμη νά διέλθωσι

“Z'j

δέν ήτοι- 
., ............. τόν τροπικόν. Οί 

ΙΙιλγκρίν. τό όποιον ιδιαίτερα·, πεοι- 
ήνάγκαζον νά έγκαταλίπη τούς τόπους 

;ϋ τέλους τής ώρισμένης έπο- 
ότι ήτο δυνατόν νά συναντά, - 

τήν ίδικήν των 
άτμόπλοια δεν 
υψηλήν εις τόν

αύτής πρός 
ύπερωκεάνια 

όσον

’ ΙΙιλγκρϊν= όζπροσχυνηοής.

; τό πνεϋ- 
ϊσταται 

ή φαντα- 
?iv 

διότι έ— 
ΰ-

------- , . J -- 
σία έχει έλεύθε 
στζδιον 
καστον 
δατος 
•κενόν μεταξύ τη; 
θαλάσση: καί τού 
ούρανού περιέχει 
'ίσως τό μυστικόν 
καταστροφής τί
νος. II ζωή άλ
λως έκδηλούται 
καί ύπό τά ΰδατα 
αύτζ. Οί έπιβζ- 
ται τοϋ ΙΙιλγκρίν 
διέκρινον ιχθύς μι
κρούς καταδιωκο- 
•κένου; ύπο σμή
νους πτηνών, τά 
όποια κατήλθον 
έκ τών πο/.ων 
Όεύ-.'οντα καίταυ• · 
τα το δριμύ τού 
χειμώνο; ψύχος. 
Ήολλζκι; ί,Ντίγκ 
-Σάντ, μαθητή; 
τοϋ Ί ακώβου Γου- 
λιέλμου Βελντόν. 
έδειξε θαυμασίαν 
έπιτηδειοτητα εί; 

το τουφέκιον και είςτό πολύκροτο·/ καταβάλλω·/ 
μερικά τών ταχ έων πτηνών. ’Εδώ έβλεπε τι; γλά
ρου; λευκούς, έκεΐ άλλους γλζρους τών όποιων αι 
πτέρυγες ήσαν πεποικιλμέναι άπο ταινίας καστα
νό/ ρους. Ενίοτε διήοχοντο σμήνη κλυδωνοχαρών* 
ή τινέ; λ.ιπαροχήνε;* τών όποιων το βζοισμα επι 
τής ξηρά; είναι τόσο βαρύ καί τόσο γελοίον.

"Ολαι αύται αί σκηναί άπετέλουν ποικίλο·/ 
θέαμα τό όποιον μόνον άνθρωποι αναίσθητοι προς

’ ‘ Πτηνά θαλάσσια.
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τά θέλγητρα τής φύσεως Οά εϋρισζον μονότονον.

Τήν ημέραν εκείνην -ιζ'.ζ~7.~'. εις την πρύ
μνην τού ίΐιλγζρΐν ή ζυρίζ Βελντόν όταν πε
ρίεργον φαινόμενο·/ προύζάλεσε την προσοχήν της. 
Τά ύ'δζτζ τής θαλάσσης αΐφνιδίως έγένοντο ζζ- 
ταζόζζινζ ώς ζν έβάφησζν ύπό ζϊμζ-.ος.Ί'ό δυσε
ξήγητο·/ τούτο χρώμα εξετείνετο εις τόσην ζπός-ζ- 
σιν άπό τού πλοίου όσον ό όφΟζύ.μός έξιζνείται.

— Βλέπεις Ντίζ, λέγει εις τόν δόζιμον ΐστά- 
μενον πλησίον της μετά τού μικρού Ίζζώβου, 
ζύτό τό παρά
δοξον χρώμα των 
ύοζτων τού 'Ωκε
ανού; ΙΙζράγετζι 
ίσως έζ τίνος Οζ- 
λζσσίου έρυΟοού 
φυτού.

— Όχι, ζυρίζ 
I ίελντόν,άπεζρ ίΟη 
ό Ντϊζ-Σάντ, τό 
χρώμα ζύτό πζ- 
ράγετζι άπό μι- 
ριζδζ.ς μιζρών ο
στράκων έζ των 
όποιων συνήθως 
τρεφοντζι τά με
γάλα θηλαστικά.· 
οιά τούτο οί άλιεί’ς 
τό όνομάζουσι τό 
φζγητόν τής φζ
λζίνης.

— Όστρακα ! 
ε’πεν ή ζυρίζΒελ
ντόν, άλλ’ είναι 
τόσον μιζρά ώστε 
δύνατζί τις νά τζ 
όνομάση έντομα 
τής θαλάσσης ζζΐ 
Οά εύχζριστηΟή 
ίσως ό Κυρ-Βενέ- 
δ'.ζτος νά ζ.ζμη 
μίαν συλλογήν έξ 
ζύτών.

— Κυρ-Βενέ- 
οιζτε, έφώνζςεν.

Ό έντομολόγος έφάνη έ
τος μετά τού πλοιάρχου.

— Κυρ-Βενέδιζτε, ε’πεν
τον

τά τά οστρζζζ άποτελούσι μίαν των τάξεων, 
τά άρθρωτζ, ζν δέν άπζτώμζι ζαΐ ώς τοι- 
ζύτζ.........

— Μπά ! ε’πεν ζζόμη δ Κυρ-Βενέδιζτος ύ- 
ύώνων τούς ώμους.

— Σέ εύρίσζ.ω παρά πολύ περιφρονητικόν ώς 
έντομολ.όγον !

— Έντομολόγος, ναι, άπεζρίΟη ό Κυρ-Βε- 
ζλ7. ιδίως είμαι έξζποδιστής, πλόι
μη λησμονεί τούτο.

νέδιζτος, 
ζρχε "17.

— Όμως,άπε- 
ζρίΟη ό πλοίαρ
χος, πιθανόν τζ 
οστρζζζ τζύτζ 
νάμ.ή σάς ένδιζ- 
φέρωσιν. Έστω ! 
Οά συνέβζινεν άλ
λως όμως εάν εΐ- 
χετε στόμαχον 
φζλζίνης. Ποιον 
φζγητόν τότε !

— Βλέπετε,ζυ
ρίζ Βελντόν, όταν 
ήν.εΐς οί φζλζι- 
νοΟηρευταΐ κατά 
τήν εποχήν τής 
αλιείας. βλέπο
με·/ τοιούτους ερυ
θρούς σωρούς ο
στράκων . σπεύ- 
δομεν πρός αλι
είαν, διότι είν.εΟζ 
βέβαιοι ότι το 
ζυνηγιον δεν είναι 
ν.ζζρζν,

— Ε’νζι δυ
νατόν τόσον μικρά 
ζώα νά τρέφωσι 
τόσον μεγάλα ; 
λέγει ό μικρός’Ιά
κωβος.

— Αί, παιδί 
μου, άπεζρίΟη ό 
πλοίαρχος, οι μι
κροί ζόζζοι τής

υ καταστρωμζ-

ή ζυρίζ Βελντόν, 
πζρζτηρήσζσζ τόν έρυΟρόν αυτόν ζαΐ άπέραν- 
τον σωρόν.

— Μπζ, είπεν ό πλοίαρχος, ιδού φζγητόν 
τής φζλζίνης! Κύρ-Βενέδιζτε, ιδού καλή εύζζι- 
ρια νζ μελετήσητε τό περίεργον τούτο όστρζζον.

— Μπζ ! ε’πεν δ έντομολόγος.
— Πώς μπζ ! έφώναξεν δ πλοίαρχος, δεν 

έχεις δικαίωμα νά ήσα.ι τόσον αδιάφορος! Λύ-

όρύζης καί του σίτου δέν κάμνουσιν ώρζ.ίζν σού
παν : Ναι ! ή Φύσις ούτως ήΟέλησεν. Οταν ή 
φζλζινζ πλέει έν τώ μέσω τών ερυθρών ύδζ- 
των ή σούπα ε’νζι έτοιμη ζαΐ μόνον τό στόμα 
πρέπει νζ άνοιξη. Μυριάδες τότε οστράκων 
εισέρχονται ζαΐ βυθίζονται εις τόν εύρύν στό
μαχον τής φζλζίνης.

— Νομίζεις, Ιάκωβε, πζρετήρησεν ό Ντίζ- 
Σζντ, ότι ή ζυρα-φάλζινζ χάνει τόν καιρόν νά 
κζΟαρίζη ενζ έ'νζ τζ όστρζζζ ζύτά καθώς ημείς 
τά Οζλζσσίνζ.

— Καί όταν ή πζμχ.εγέΟης λαίμαργος, προσ
έΟηζεν δ πλοίαρχος, είναι έπησχολημένη εις τό 
νά τρώγγι, τότε είναι δυνατόν νά τήν πλησιά- 
ζωμεν εΰζόλως.

Καθ’ ήν στιγμήν δ πλοίαρχος έλεγε τούς λό
γους τούτους, ήζούσΟη ή φωνή τού σζοπού ναύ
του άπό τής πρώρας.

— Μία φάλαινα πρός τά άριστερά, εμπρός. 
Ό πλοίαρχος”!). ήγέρΟη. Μία φάλαινα,είπε,ζαΐ

ετρεξε πρός τό έμπροσθεν κατάστρωμα, ακολου
θούμενος ύπό τής 
κυρίας Βελντόν, 
τού μικρού Ιακώ
βου ,τούΝτίκ- Σ ά ντ 
ζζΐ αυτού τού 

κυρ-Βενεδίκτου.
Πράγματι εις 

τεσσάρων μιλιών
ZTvOGTXGlV Χ77Ο 

τού πλοίου καί 
προς τη,ν διεύΟυσιν 
τού ανέμου [όρα- 
σμ.ός τις έπεδεΐ- 
κνυεν υτι πζμμέγε
Οες θηλαστικόν έ
πλεε·/ έν τώ υ.έσο» 
των ερυθρών ύδζ
των. Οί φζλζινο- 
Οηρευτζΐ δέν ήπα- 
τώντο άλλ η άπό- 
στζσις ητο ζζ.όμ.η 
•αακοά. ώστε νά 
οιζζρινωσι το εί
δος τούτο των θη
λαστικών. διότι έ- 
φαίνετο πολύ διά
φορος των συνήθων 
Όαλζινών.
- Μήπως ήτο 

ή φάλαι/ζ ή γνή
σια. τήν όποιαν 
ζητούσιν ΐδιαιτέ- 
οω: οί ζλιείς τών ,, , ,■ ■ Λ ! f>£/s<c να s/k; αντη-
βορείων θαλασσών

Λΐ φάλαινα;, αύτα-.,,εΐς τάς όποιας λείπει ή πτέ- 
ρυξ τής ρά.χεως, άλλά των οποίων το δέρμα κα
λύπτει στρώμα πάχους,έχουσι μήκος ΚΟποδών καί 
τότε μία έξ ζύτών πζρεχε·. έλαιον 100 βαρελίων.

Πιθανώς όμως νά είναι ζαΐ φζλαινόπτερζ. 
Λύται έχουσιν πτέρυγας =πΐ τής ρά.χεως λεύκάς 
τό χρώμα καί μζκ'ρά: κατά τό ήμισυ μήκος τού 
ζώου', ώστε δμοιάζουσι πρός πτηνά' είναι είδος 
ίπτα.μένης φαλαίνης.

"Ισως είναι ή φάλαινα ή μικροπτερύγιος, ήτις 
έχει πτέρυγας έπΐ πής ρά.χεως ώς καί ή γνήσια.

Ό πλοίαρχος Ίλ καί οί ναύται δέν ήδύναντο

άζόμη εις ποιον είδος νά ζατζτάξωσι τήν φά
λαιναν τήν όποιαν έ'βλεπον μετά θαυμασμού ζαΐ 
όρέξεως.

Πρό τής θέας τής φαλαΐνης έξηγέρΟησαν ζαΐ 
ή όρεξις ζαΐ ή απληστία των δυσηρεστημένων 
άλ,λ’ επιδέξιων ζυνηγών τού ΓΙιλγζρίν. Ο πλοί
αρχος έζήτει νά γνώρισα, τό είδος τού ζώου. ΊΙ 
μεγάλη άπόστασις δεν ζφινε τόν πλοίαρχον νά 
διαζρίνη τάς ζνω ρηΟείσζς διαφοράς.

— Δέν είναι, λέγει, γνη ι φάλαινα, διότι
ή ά.νύ'ήωσις πής
στήλης τού ΰδζ-
τος Οά ήτο • 1 υύη-
λοτέρα καί παχύ-
τέρα. 'Αλλά ζαΐ 
ό ζρότος Οά ήτο 
διάφορος τού συνή
θους, είπεν δ πλοί
αρχος Ίλ προση- 
λώσας τό ούς του.

— ΙΙοίζ είναι ή 
γνώμη σου Ντίζ, 
είπεν ό πλοίαρχος, 
στραφείς πρός τόν 
δόζιμον.

— Νομίζω , 
πλοίαρχε, ότι εί
ναι φάλαινα μα- 
ζροπτερύγιος. πα
ρατηρήσατε ότι 
ρίπτει βιζιως εις 
τόν άέρα '-,τό.Ύ,Ί 
ύγρού . Φαίνεται 
ότι ή στήλη έχει 
περισσότερον ύδωρ 
ή άτμόν ζαΐ τού
το είναι ίδιον τής 
μαζροπτερυγίου.

, - Πράγματι. 
Ντίζ. άπηντησεν 
ό πλοίαρχος. Δέν 
είναι άμφιβολία. 
είναι φάλαινα μα- 
7.ΖΖΤ.~ί Τ,Τ'.Σ

πλέει επί των έρυΟρών ύδά.των.
— Πόσον είναι ό/ρζΐον, έφώνζζεν ό μικρός 

Ί άζωβος.
—Ναι, παιδί μου. τό πζμμέγεΟες τούτο ,ώον 

γευματίζει τώρα χωρίς νζ ύποπτεύη υτι φαλαι- 
νοΟηρευταΐ τό ζατζσζοπεύουσι.

— Βλέπω ότι είναι φάλαινα μεγάλου ανα
στήματος, πζρετήρησεν δ Ντΐζ-Σζντ.

— Βεβαίως, άπήντησεν ό πλοίαρχος, υλονεν 
ένΟουσιζζόμενος, πιστεύω υτι έχει μήζος 70 
ποσών.

— Μπρζβο ! προσέΟηζεν δ ζελευστής Οβιζ.
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ήμίσεια δωδεκάς φαλαινών τοιούτων αρκεί νά
πηηρώση πλσΐσν ώ: τό ήμέτίριν.

Νζί άρκεϊ ! άπήντησεν δ πλϊίκρχί; άνκ- 
βζίνων συγχρόνως εί: τό μπςμπρέσσ ϊνα κζτι- 
πτεύση κκΧΜτερον.

— Μέ ζύτήν τήν φά.Λκινκν, πρισίΟηκεν δ 
ζελευστή:, Οά συμπληρώσωμεν τό φορτίον μζ:.

— Ναί ! πρζγμζτι. έφιΟύρισεν ό πλοίαρχος.
— Είναι ζλν,Οΐς τούτο, άπήντησεν δ Ντΐκ 

Σζντ. άλλ' ή προσβολή τοσούτω πζμμεγέΟευ: 
φαλαίνη; είναι λίαν έπιζίνδυν:;.

— 'Επικίνδυνος! 'Επικίνδυνος! πρισέΟηκεν 
δ πλοίαρχος. ΊΙ μακριπτερύγισς ί/y φσβεράν 
ουράν, την όποιαν δέν δυνάμεΟα νά πλησιζίω- 
μεν άνευ προσοχής. 11 στερεωτάτη άκατος δέν 
αντέχει είς έν κτύπημα ταύτη;. ζλλζ τό κέρ
δος άξιζε*, τόν κόπον.

— Μπά, λέγει ναύτη: τις. ή ωραία φάλαι
να. είναι ώραία λεία.

— Kai επικερδής.
— <->ά είναι λυπηρόν νά μή χζιρετίσωμεν 

αυτήν διαβαίνοντες.
Ίίτο πρόδηλον οτι οί άνδρειοι τοϋ ΙΙιλγκρίν 

ναϋται ήρεΟίζοντο έκ τής θέας τής φαλαίνη:. 
ΙΙτο δλόκληρον πρόχειρον φορτίον βαρελίων ε

λαίου. πλέον είς μικράν άπόστασιν ! Έάν ήκουέ 
τι; τούς ναύτας ένόμιζεν οτι δέν είχον άλλο ή 
νά τοποΟετήσωσι τά βαρέλια εις τό ύπόστρω-

ΦΑΓΗΤΑ ΕΞ ΕΝΤΟΜΩΝ

Οί κάτοικοι τή: κεντρώας Αφρικής Οηρεύ- 
ουσι τούς λευκούς μύρμηζας όπως πζρζσκευζ- 
σωσιν έξ αύτών φαγητά ζτινα παραΟετουσι 
καί είς αύτούς τούς βασιλείς των. Οί άναφερον- 
τες τό τοιοϋτο βεβα.ιοϋσιν ότι τά έδέσματα ταϋ
τα δέν είναι άνούσια. Ού μόνον όμως έν Αφρι
κή τρώγουσι τά έντομα άλλά καί είς άλλα: 
χώρας τή: γή:. Ταξειδιώτης έρευνήσας εσχά
τως τό ινδικόν άρχιπέλαγος γράφει ότι οί ιθα
γενείς έκζητοϋσι προς τροφήν του: λευκούς μύρ
μηζας· τά έντομα ταϋτα έν τή ζκμή τής 
ηλικία: είναι πτερωτά, όπως δέ τά συλλζβωσι 
Οέτουσιν ύπό λυχνίαν φωτίζουσαν άγγεϊον πλή

ΜιιϋΠΤων

μζ ! Τόσον εύκολον ένόυ.ιζον τήν επιτυχίαν τής 
προσβολής.

Ναϋται τινές άνέβησαν είς τάς σχοινίνας 
κλίμακας καί έκραύγαζον, κραυγάς απληστίας. 
Ό πλοίαρχος Ίλ σιωπηλός έδακνε τούς ονυχάς 
του. Η φάλαινα ήτο είς αναπόφευκτος μαγνή
τη: έλκύων τό ΙΙιλγκρίν καί τό πλήρωμά του.

— Μζμζ, μαμά, έφώναξεν δ μικρός Ιάκω
βος ήΟελον νά είχον αύτήν τήν φάλαιναν, διά 
νά ιδω πώς είναι.

— Ά ! θέλεις νά έχη; τήν φάλαιναν αύ
τήν παιδί *Λθυ, λέγει δ πλοίαρχος.

— Αί! διατί όχι, φίλοι μου, άπήντησεν δ 
πλοίαρχο: Ίλ, ύποκύπτων είς ενδόμυχον επιθυ
μίαν. Οί επίκουροι φαλζινοθηρευταί έλλείπουσιν 
άληΟώς. άλλ'ημείς μόνοι . . . δ πλοίαρχος έτό- 
νισεν τάς τρεις τελευταίας λέξεις.

— Ναί ! Ναί ! ημείς μόνο·., έφώναξαν διά 
μιζς φωνής, οί ναϋται όλοι.

— Δέν Οά ζζμω διά πρώτην φοράν τόν α
κοντιστήν, προσέΟηκεν ό πλοίαρχος, καί Οά ϊδη 
τε άν γνωρίζω ακόμη να ρίπτω τήν λόγχην 
καί την άρπάγην.

— Ούρα! ουρά! ούρα !* έκρζύγχσε τό πλήρωμα. 
(Έπιται συνέχεια)

[Κατά τόν 'Ιούλιον Βέρν]

Κραυγή ενθουσιασμού καί τοϋ πολέμου παρά τοΐς 
"Αγγλοι;, 'Αμερικανοί; καί 'Ρώσσοις, δ,τι τό ήμέτερον 
Ζήτω.

ρες ϋδατος· τό άνεκχύμενον φώς προσελκύει 
ταϋτα καί άναγκκζει νά πέσωσιν έν τώ ϋδατι. 
Άφ' ού άφαιρέσωσι τάς πτέρυγα: τά ύήνουσιν, 
ή τ' άναμιγνύουσι μετ' αλεύρου έτοιμκζοντες 
οΰτω είδός τι πλακοϋντος. Οΰτω πχρεσκευχ- 
σμένζ i-fyi··,·. τήν τών άμυγδάλων. Ού
μόνον δέ τού: μύρμηζας τρώγουσιν άλλά και 
τάς μέλισσας καί τκλλα έντομα- τινές τών ι
θαγενών άρέσκονται κυρίως είς είδός τι μικρά: 
μελίσση: ήν ύήνουσι περιβεβλημένην έν φύλλω 
έν ώ θέτουσι καί ολίγον μέλι- τά μεγάλα εν- 
τομα τά ύήνουσιν ζπλώς καί τά παραθέτουσιν 
έσκευζσμένζ μετ' όρύζης.

■»

ΠΟ1ΗΜΑΤ1Α ΓΝΩΜΟΛΟΓ1ΚΑ

Άγνότης καί «ίύνεΟις.
Μή έσο ώς περιστερά αγνός απλώς, άλλ' ετι 
Και ιόσπερ δφις συνετός· αύτό ίσχύν προσθέτει

Εις την αγνότητά σου' 
Μηδέ πρός κέντρα λάκτιζε καί πρός όογάς μεγάλων 
Έν προσοχή αντίμετρου.... μή πλέε καθ' ΰφάλων, 
Κ’ έχε τοιαύτας συμόουλάς ώς άξιώματά σου !

Πράττε τό καλόν καλώς.
"Ογκον έκ χρυσόν μή ρίπτε κατά κεφαλής ανθρώπου, 
Δήθεν νά τόν ενποιήσιις θέλων δι ’ αύτοΰ τοΰ τρόποι· ! 
Φρόνιμος ούδείς τοιαύτην πράξιν λέγει εύποιΐαν, 
'Αλλά μάλλον καί ό λήπτωρ τήν νομίζει κακουργίαν. 
Τί δέ τ' όφελος καί αν πως ίσως τόν εύεργετήσιις.
Αφοΰ πρότερον τόν βλάΰης ή δεινώς τόν τραυματίσου ;
7ο κα.Ιον κα.Ιον όέν είναι, καί χα.7ώς έάν όεν γίνη.

Έδογμάτιζον οΐ πάλαι
Κ' έλεγον σοφά εκείνοι.
Κ' είς μικράν ενεργεσίο ν

’Ο κα.Ιος ά τρόπος (Μει π.Ιείστην όσην σημασίαν
Ένω ά.Ι.Ιως εύποιΐαν,

Καί μεγίστη!*, εραϋ.Ιος τρόπος κάμνει .Ιόγου άναΡ,ία v 
ή και τρέπ’. . . εϊς κακουργίαν.

Τιμή καί αγάπη.
Τίμα τούς άλλους·, ίπ’αύτών άν θέλης νά τιμά'ΐαι 
Αγάπα τούς· όμοιους σου, άν θέλης ν' άγαπασαι

'Απλούς καί πολλαπλούς.
Μή έσο. μή. διπρόσωπος” ειλικρινής, απλούς,
Κερδαίνεις φίλους' άλλ’εχθρούς, άν ι’ισαι πολλαπλούς

Ιίέοόοο.
ΙΙροτίμα κέρδος άσφαλές, έστω καί μέτριόν τι.

Άλλ' έκ τής σής ιδίας
Πηγάζον φιλεργίας

ΊΙ έκ τής τύχης τής τυφλής, κ' άν τύχη μέγιστόν τι
Διότι εϊν' άβεδαιον καί άσταθές τώ δντι
Καί μετά μείζονος συχνά άπόλλυτ’ εΰκολίας....

Ευποίει.
Μιί Λσ’ άρνητικώςχρηστός, ώς απαιτεί ό νόμος.
Μηδ' είς τό μή κακοποιεΐν περιορίζου μόνον... 
Άλλά καί δι' εύποιϊών έσο χρηστός άφθονων .. 
Μ ή φαίνου δ' ότι έλεεϊς, άλλα, έλέει όμως ! 
Ναί, έστω άνεπίδεικτον παν εύεργέτημά σου.

Καί δλως εύαγγελικόν
Παν εργον φιλανθρωπικόν. .

«Μη γ>-ώ-ω αριστερά τί πράττ’ ή όε^ιά σον!» φΙΛ. α· Οικονομιδιιχ
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ΑΔΙΚΙΑ! ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
.ΡΤ1ΑΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΣΠ1Ε1Σ

Σπάρτης, κατεδίκαζον είς άτιμίαν τόν τρεπό- 
μενον είς φυγήν πρό τού εχθρού. Ήσαν λοιπσν 
ύπονοεωυ.ένοι ύπό τού νόμου νά μείνωσι και ν 
άποΟάνωσιν οί Σπαρτιάται, έν ω οί Θεσπιεϊς 
έμειναν έΟελο?ταί ζ.αί άπέθανον έΟελονταί.

Καλόν λοιπόν είς τήν συνείδησιν τών 'Ελ
λήνων, τής σπουδαζούσης μάλιστα νεότητες, νά 
τύχωσι τής προσηκούσης τιμής οί ήδικημένοι 
ήρωες. Δίκαιον νά. ταχΟώσι παρά τόν Λεωνίδαν ύ 

στρατηγός τών Θεσπιέων Δημόφιλος ό Διαδρό
μου, παρά τόν Διηνέκην ό άπαραμίλλου άνδρείζς 
Ηεσπιεύς Διθύραμβος ό'Αρματίδου· δίκαιον παρά 
τούς τριακοσίους τής Σπάρτης άθανζτους υιούς 
νά. ταχΟώσιν έστεφανωμένοι μέ αθανασίας στέ
φανον οί ηρωικοί τών Ηεσπκόν παΐοες, οί ύπερ 
τής τιμής τής πατρίδες ζ.αί τής ά.γαΟής δό
ξης άποΟανόντες έΟελονταί.

Γ. ^HXtOV

ψΣΊΌΡΙΑ είναι ή άληθής εκθεσις 
ψθ Ορωπίνων πράξεων, τών είς τόν 
ί ζ.όν μάλιστα βίον άνχφερομένων. 

άτυ/ώς δέν είναι πάντοτε άψευδής 
άληθείας διδάσκαλος αυτή. Μίση, φθόνο 
μένειαι άμαυρούσι τζ φωτεινά, χζρι· 
ζ.ολχζ.εϊαι έξαίρουσι τζ ταπεινά καί ζ.αταφρο- 
νήσεως ζςια.’Εξ αφορμών θρησκευτικών, εθνικών 
ζ.αί συγγενικών πολλάζ.ις επαινούνται τά κα
τακριτέα 
συγγράφει· 
τικών 
ζ.αί άνηλεώς την 
ενδοίον έλληνιζ.ήν 
τίου- αύτό: δέ 
ζ.αί ^συγγραφεύ: 
νωνοχν. vixvjttjv
/.ζου.

W> 7.Ί- 
πολιτι-
Άλλ' 

ή τής 
ι, δυσ-

, δέ ζ.αί

καί ύβρίζονται τά άξια. τιμής. Οί 
τής δυτικής Εύρώπης έζ. θρησκευ- 

ζ.χί έθνιζ/ον χίτίων ύβρίζουσιν άλόγως 
πτήν ζ.αϊ 

τού Βυζαν- 
στρατηγός 

Έπχμει- 
Άγησι- ίξγΙ ” 

αυτόν εί 
οτε ένίζ.α
;ην στρα-

7.Ι.-.7. I 
αύτοζ.ρα- 

Ξενοφώνό
l·/. 'j.’.'iz-j·
~Z'J

ΖΊΎ,

Γ--- ο-,
ύβρίζουσιν 
:ολλα σε;
οϊαν 

ό σοφος 
πρός τόν 

φιλτά.του αύτώ 
προσπαθεί νά άμαυρώση τά 

μεγάλου Θηβαίου, ζ.αί ουδέ ονομάζει 
μη ζ.ατά την έν Μαντινείζ μάχην, 
[λέν άλλ’ άπέθνησζ.εν ό .άνήρ ό διά - 
τηγιζ.ην περίνοιαν, την άνδρείαν, την μεγαλό
φωνα πενίαν, ζ.αί τήν άλλην άμώμητον άρετήν 
ζ.ριΟει: ύπό τινων ζριστος τών ’Ελλήνων. Λέ
γει οε ό αυτός συγγραφείς πολλά μέν περί του 
περιπονηρου Δερζ.υλλιδα ζ.αί άλλων ζσημοτέ- 
ρων. ελάχιστα δέ περί Κζλλιζ.ρατίδα, της εύγε- 
νεστζτης ζ.αί έλληνικωτζτης μορφής τού άθλιου 
I Ιελοποννησιακού πολέμου.

ΙΙερι τοιαύτης τινός αδικίας τή: έσπεοίάς λέ- 
γ07.ίν ΤΟ'Λ.

Άναγζ.ασθέντες οί Ελληνες, οί 'j-'z τόν Λε- 
ωνιοζν ζ.ατα.λαβόντες τά Τέυ.πη. νά υ.εταστοα- * ■ . . r. ζ: « * W . ·τοτζδοΐυσωσ’.ν exi’.Uav. ζχτΞλζόζν ττ.ν ·λ 
Καλλιδρόμου όρους ζ.αί τού Μαλιαζ.ο1 
στενήν πάροδον. τάς πολυθρυλλήτους 
πύλας. Οί ζ.αταλαβόντες τά στενά 
σπισιν Ελληνες ήσαν περί τούς έξαζ.ισχιλ 
ών 2120 ’Αρκάδες. τετραζ.όσι: 
κόσιοι Φλιάσιοι, χίλιοι Φωζ.εϊς, 
σπιεϊς, οί Όπούντιοι Λοζ.οοί 
τριακόσιοι όπλϊται Σπαρτιζται ύπερεχον 
την στρατιωτικήν άρετην.

Ούτοι, έν οσω [λέν έμζχοντο ζ.ατά μέτωπον, 
έ’τρεπον είς καλλινίκους άγώνας τούς Μήδους. 
τους Κισσίους, τούς άθανζτους τών ΓΙερσών ζ.αί 

εταςυ του 
ύ κόλπου 
Θεου.οπύ- » ·

Tree: ύ“ίοζ- » · Γ
.ί:υ:, 

Κορϊνθιοι, δ>α- 
έπταζ.όσιοι Θε- 
πανδησ.εί ζ.αί

ν.ν.

τους άλλους τής στρατιάς τού άγερώχου Ξέρξου.
Άλλ ’ άφού άπεζ.λείσΟησαν ύπό τών άναβάν- 

των τήν άτραπόν βαρβάρων οϊ "Ελληνες προσε- 
τάχΟησαν ύπό τού στρατηγού αύτών να έγζ.α- 
ταλίπωσι χώρον, όν δεν ήδύναντο πλέον νά 
ύπερασπίσωσιν, ϊνα γείνωσι χρήσιμοι είς μέλλον
τας άγώνας τής πατρίδες. Κατέμειναν δέ χί
λιοι τετρακόσιοι άνδρες- τούτων οί τετρακόσιοι, 
Θηβαίοι δντες, ήναγκάσΟησαν ύπό τού Λεω
νίδα νά παραμείνωσιν, ϊνα διαβληθή είς τόν βα
σιλέα τών Μήδων ή μ.ηδίζουσα πόλις τών Θη 
βών, ζ.ατά τήν μάχην δέ παρεδόΟησαν είς τούς 
ΙΙέρσας, οί δέ λοιποί ήσαν τριακόσιοι περίπου 
όπλϊται Σπαρτιζται ζ.αί επτακόσιοι Θεσπιεϊς.

Ό ήλιος ανέβαινε τόν ούράνιον Οόλον, είς τό 
φώς δέ αύτού άπήστραπτον αί λόγχαι ζ.αί αί 
άσπίδες τών εύαρίθμων Ελλήνων οπλιτών, οϊ- 
τινες κάθοπλοι, συντεταγμένοι, καταλιπόντες τό 
στενόν, έχώρουν προς την έπερχομ.ένην ατελεύ
τητο·? φζλαγγα τών βαρβαρικών ταγμάτων. 

Αγων δεινότατος· ο Λεωνίδας πίπτει μετ’ολί
γον, περί το πτώμα δέ αύτού γίγνεται κρατε- 
ρά μάχη. Οί βάρβαροι τρέπονται τό τρίτον, οί 
δέ 'Έλληνες φέρουσι τόν βασιλέα, αύτών έπί τίνος 
λόφου, όπου συσπειρώνται. Μυριόνεκροι φόνοι 
βαρβάρων, άλλά καί χίλιοι Ελληνες πίπτουσι 
φέρο/τες πζντες τραύματα κατά μέτωπον.

Ο ταπεινός καί έλώδης χώρος των Θερμο
πυλών τήν ημέραν εκείνην έσελζγιζε περισσότε
ρον τού μεσουρανούντος ήλιου.

Περί τον χώροντούτον ώσπερ σεμν οί θεοί περι- 
ζ.ζθηνται οί τριακόσιοι Σπαρτιζται, ιός ύπατον 
Δια έν μέσω αυτών έφ’ ύψηλού καθιδρυμένου 
θρόνου έχοντες τόν ΊΙρακλείδην Λεωνίδαν. Οί 
δέ Θεσπιεϊς, οί έπταζ.όσιοι Θεσπιεϊς ; Ανώνυμοι, 
άσημοι, ούδεμιζς προσοχής τυχόντος, κεϊνται 
άνευ εντάφιων, άνευ στεφάνων, ζνευ επιγραμ
μάτων. Καίτοι δέν είναι άξιοι τιμής καί ύμνων 
ολιγώτερον ή οί Σπαρτιζται. II Σπάρτη, πο
λυάνθρωπος πόλις άποστέλλει τριακοσίους, ζ.αί 
τούτους έχοντας τέκνα ζρρενα διαδόχους τής 
γενεάς αύτών αί δέ Θεσπιαί, πολίχνη μάλλον 
ή πόλις, άποστέλλει έπτακοσίους ζπασα.ν τήν 
άκμάζουσαν νεότητα αύτής, ϊνα άποΟζνωσι πρό 
τής 'Ελλάδος. Οί Σπαρτιζται δέν ήδύναντο 
νά ύποχωρήσωσι’ διότι τά ρήματα, οί νόμοι τή:

Ο ΓΙΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ

Βασιλεύς τις είχε Οησαυροφύλακα, οστις άπό 
τής ποιμενικής ράβδου είς τό σπουδαίου αύτό 
άξίωμα είχεν άναβή άλλά κα.τ·ηγορήΟη ό Οησαυ- 
ροφύλαξ είς τόν βασιλέα, οτι, οήΟεν, οιήρπα,ε 
τόν θησαυρόν ζ.αί τά κεκλεμμένα κειμήλια κατέ- 
κρυπτεν ύπό τινα Οόλον, οστις ήτον ήσφαλισμέ- 
νος διά Ούρας σιδηράς.

Ό βασιλεύς έπεσκέφΟη τόν Οησαυροφύλακα. 
έπεΟεώοησε τό παλζτιον του ζ.αί, οτ εφΟασεν εις 
τήν σιδηράν Ούραν, τώ προσέταξε νά τ-ή? άνοιξη· 
οτε δέ ό βασιλεύς είσήλΟεν εκεί, δλως έξεπλά- 
γη,διότι ούδέν άλλο είοε παρά, τους τεσσζρας τοί
χους, μιαν χωρικήν τράπεζαν ζ.αί εν άχύρινον 
έδώλιον. Έπί δέ τ-ής τραπέζης έ’ζ.ειντο είς ποιμε- 
νιζ.ό: αυλός, ποιυ.ενιζ.ή ράβδος ζ.αϊ ποιμενικον 
δισάκκιον.

Ό δέ θησαυροφύλαξ τώ είπεν : Είς ΤΛ,ν νεό
τητά μου έφύλαττον τά πρόβατα’ Συ, ώ βασιλεύ, 
υ.έ έσυοες είς την αύλήν σου’ υπο τούτον εοώ τον 
Οόλον διατρίβω καθ’ έκζ.στην έ’κτοτε άνά μίαν 
ώραν, ένΟυμούμενος μετά χαράς τ-ξν προτέραν 
αου κάτζστασιν, καί έπαναλαμβζνω τά άσματα, 
ζπερ άλλοτε πρός αίνον τού δημιουργού έφαύ.λον, 
ότ’ έούλαττον είρηνικώς το ποίμνιόν μου Αχ. 
ζφες μ: νά. έπιστρέύω είς τούς πατρίους μου λει
μώνας ένθα ήμην εύδαιμονέστερος η είς τήν αυ
λήν σου.

Ό βασιλεύς πολύ έξωργίσΟη κατ’ έκείνων. 
οΐτινες είχον συκοφαντήση τόν εύγενή άνδρα’ τον 
ένηγζ.αλίσΟη λοιπόν καί τόν παρεζ.ζλεσε νά μείνη 
παρ’ αύτώ.

01 ΤΡΕΙΣ ΛΗΣΤΑ1

Τρεις ληστκί έφόνευσαν και έλαφυραγιόγησαν 
ε"υ.πορόν τινα, δστις μετά πολλών χρημάτων ζ.αί 
πολυτίυ.ων πραγμάτων διήρχετο ενοζσος. Εφορον 
δέ τόν ά.ρπαγέντα θησαυρόν είς το σπήλαιον των 
καί άπέστειλαν τόν μεταξύ αύτών νειότατον είς 
τήν πόλιν, ϊν ’ άγορζση τά πρός ζωζρζ.ειαν.

’Αφού έκεϊνος άπήλΟεν, είπον οι ουο ζλλοι : 
Διατί τά. μεγάλα ταϋτα πλούτη ήμεϊς νά δια- 

νεμηΟώμεν μετ’ αύτού τού παλληκαρίου ; Όταν 
επανέλΟη νά. τον φονεύσωμεν.

Ό νέος ληστής έσυλλογίσΟη καθ’οδόν : Ιΐό- 
σον ευτυχής θά ήμην, αν δλον αύτό τό χρήμα 
άνήκεν εις έμέ ! ‘Ας δηλητηριάσω τούς δύο συν
τρόφους μου καί τοιουτοτρόπως το κρατώ οι ε- 
μαυτον καί μόνον.

Φθζσας είς τήν πόλιν ήγόρασε τρόφιμα, έβα
λε δηλητήριο·/ είς τον οίνον, και ύπέστρεφε πζλιν 
είς τό δάσος. Άλλά μόλις είσήλθον είς το δάσος 
καί πζρευθύς οί δύο άλλοι ώρμησαν κατ' αύτού 
καί τόν διεπέρκσαν διά τών έγχειριδκον των Κα
τόπιν έκζθισαν, έ'φαγον καί έ'πιον τον δεδηλη- 
τηριασμένον οίνον. Ούτως άπέθανον καί αυτοί μέ 
πόνους δριμεϊς, καί εύρον τά πτώματά των έν 
τώ μέσω τών θησαυρών όσους είχον συσσωρεύσει.

II ΙΙΓΡΑΛΙΣ
ΓΙυραλίς τις ύπήγεν έν άκμή τού χειμώνες είς 

τό παράθυρο·/ άγαθού τίνος χωρικού, ώς άν έπε- 
θυμει έγζ.αρδίως νά είσέλθη. "ΙΙνοιξε λοιπον ό 
χωρικός τό παράθυρό·/ του καί έδέχθη φιλίως τό 
πλήρες εμπιστοσύνης ζωάριον είς τήν κατοικίαν 
του. Έρρζμφιζε λοιπόν αύτό τά ύ'.χία ζ.αί τους 
κόκκους, τά πίπτοντα έζ. τής τραπέζης του. καί 
τά. τέκνα τού χωρικού ήγάπων πολύ το ζωάριο·/.

Άλλ’ οτε πάλιν τό έαρ έπανέκαμύεν είς τήν 
χώραν καί οί θάμνοι έπανέκτησαν τό φύ/.λωμζ 
των. τότε ήνέωξεν ό χωρικός το παράθυρο·/ του. 
καί ή μικρά άπέδρα εις τό πλησίον μικρόν δά
σος ζ.αί έκτισε·/ έκεΐ τ-ξν φωλεζν της ζ.αί έψαλλε 
τό φαιδρόν άσμζτιόν της.

Καί ιδού, ότ' έπανήλθεν ό χειμών, ήλθε καί 
ή πυοαλίς έζ. νέου είς τήν κατοικίαν τού χωρι
κού, οέοουσα όμού ζ.αϊ τ-/·,·/ σύντροφόν της· ό δε 
χωρικός ζ.αϊ τά τέκνα του έ’χαιρον πολύ, ίδόντες 
τά δύο ζωάρια, ζτινα τόσον έμπιστευτικώς τους 
πεοιέβλεπον ζ.αϊ τά. τέκνα ειπονι’Γά πτηνζρια μάς 
ποοσβλέπουσιν, ώ; άν ήθελον νά μάς εϊπωσί τι.

Τότε ό πατήρ άπεκρίθη : “Αν ήδύνατο νά ϋ- 
ιαιλώσιν, ήθελον εΐπεϊ : Εμπιστοσύνη διεγείρει 
έυ.πιστοσύνην ζ.αϊ ά.γζπη γεννά άνταγζπην.

<Ι·. Α. Ο(...
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23. "Όιϊα όέΐ’ φθάν ή άλωπον τ' άφίνει κρε-
[μαστάρια.

Έπί τών παραμυθούντων εαυτούς έν άποτυχίαις.

Ομφακές είσι.

Γνωστός ό αΐσώπειος μ.ύΟ:;.

24. "Οσω ίλελεε ό πκπηβρ τ’ άλλοννοΰ παππΰ
'Γύοω νά ψη9ή τ' αργό. [καλό.

Καί, Συΐ’τεχί'ίτ' ό ΰυντεχνίτης πάιτοτε τόν 
Ικακοβλέκει.

Έπε των άμοιβαίως φθονουμένων.

Κερκμεύδ κερκμεί κοτε’ει και τέκτοκι τέκτων.

25. "Οταν εχτ(8 καί φιλεΰ;;ς τότε τρέχουν καί
| οί φίλοι.

Πρός ψευδοφίλους ό λόγος.

Ζή χύτρα, ξή φιλία.

26. Ής με τιμάν τά ρούχα μου όε'υ με τιμάει
[ό κόβμος.

"Οτι οί πολλοί τούς ανθρώπους κατά τό εξωτε
ρικόν αυτών κρίνουσι καί τιμώβ'.ν.

Είμα' ό άνήρ.

Φόρεμα.

27. Καλλίτερα χλέπουί' τά τε'σσαρα. παρά τά
[όύο ’μμάτια.

Έπί αλληλοβοήθειας.

Αγα&οΙ όύο υπέρ τόν ένα (Σολομών).

Καί. Άλοΐ ’ς τόν ανδρειωμένο 'σάν τόν π,ιά- 
|θουΐ' όνο σπασμένοι.

Παρεμφερής τή αρχαία :

Ovd'r Ηρακλής πρός όύο.

Ο Ηρακλής συσττ,σας τούς Όλυμ-ιακούς 
αγώνας, λέγεται ίίτι τή πρώτη πενταετηρίδι ϊνα 
επιόείζν) την ρώχ.ην αύτοϋ επύκτευσε προς δύο. 
Ί’έατον και Εύρυτον τούς Ποσειδώνος καί Μολιό- 
νης παίδας, οϋς καί νεκήσχς απεκτεινεν. Άλλα 
την ε-ομένην πενταετηρίδα τόν αύτόν ύποδύ: 
αγώνα πρός άλλους δύο ήττήΟη ύπ ’ αυτών. Έκ 
τούτου έσχε την άρχην ή παροιμία.

28. Πιάνει

Έπ!

τόν τσίντσιρ’ άπό τ<> φτερό, 

των αφορμήν διδόντων εις φύσει 
καταλάλους καί φιλέριδας.

Τέττιγα πτερών πρροείληφεν.

29. Πώς παν οί τυφλοί ς του"Αδη·,— σέρ- 
[ΐ'ωΐ'ταί ένας τοι· άλλον.

Έπ! των παρασυρόντων άλλήλους εις όλεθρον.

Τυφλός τυφλοί’ δόημεΐ.

30. ' Ράφτε, ξήλουε, όουλειά νά μή σου λείπφ 
Έπ! των πάντα ποιούντων καί μηδέν περαινόντων.

' Υπέρου περιτροπή.

31. Αλλου νά τά πουλής αυτά.
Πρός τούς αποπειρώμενους άπαταν τούς πανούργους. 

Άλωπεκίξειν πρός ετέραν άλώπεκα.

32. Πάγει πρίμα ή όουλειά του.

Καί, ε/ϊαλε τό νερό ’g ταΰλάκι.

Έπί των έξασααλισάντων τό μέλλον αυτών.

Κατά ρονν φερεται.

33. Τού γεννάει καί δ κόκκορας.
Έπί των έν παντϊ εΰτυχούντων.

Φέρει καί γάλα ΰρνις αύτώ.

34. Kai’g εμένα λώ λώ λώ ;
’ Επί ανθρώπων ιοιοτελών εξ ίσου φερομένων 

φίλοις τε καί έχθροίς.

Οφειλών τις ποσόν τι χρημάτων και μη έχων 
αποτίσαι, κατά συμβουλ.ην στενού αυτού φίλου 
προσεποιήΟη τόν τρελλόν, καί ε’ις πάσαν άπαι- 
τησιν τού δανειστού άπήντα — καί έν δικαστή
ρια) ε'τι — λ.ώ λω λώ. Οΰτω δ’ άπηλλάγη καί 
της δίκης καί τού χρέους άποπεμφΟείς ώς λω
λός. Μετά τινα καιρόν παρ’ αυτού τού φίλου αύ- 
τού δανειστείς χρήματα, δτε έζητεϊτο α.ύτζ, ώς 
καλός μαθητής τώ άπέδωκε τά δίδακτρα, άπο- 
κρινόμενος καί εις εκείνον πάντοτε λώ λιό λώ. 
Έκ τουτου ή οημώδης αϋτη παροιμία, παρεμ
φερής τή αρχαία.

Λ7ή πρός εμέ τά ποικίλα (= σοφιστείας).

35. Τό στειλιάρι τής τσεκούρας μέβ άπό τό 
[λόμκο βγαίνει.

Έπί κακών προερχόμενων έκ συγγενών.
•Κξ οικείων τά βέλη

36. Κόρακας κοράκον μμάτι δεν βγάζει.
Έπί συμπεριφοράς κακών ανθρώπων.

Λ'όραξ κόρακοί φίλος και τεττιξ τέττιγος
37. Έχεις χαμο&εό ·,’Έχεις ίλεό. 

Παροιμία πανίσχυρος έν Έλλάδι.
γνωστή τοϊς πάσιν.

"Ανθρωπος άιΦρώπου δαιμόνιου.
38. Ό λόγος έχει και αντίλογο.

Έπί αντιλογιών καί ερίδων.

ΝΑΓΤΟΠΑΙΣ ΕΛΛΗΝ

Ναυτόπαισ δέκα καί τριών ετών τήν ηλικίαν,
ΙΙλήν 'Ελλήνισα γην καλών πατρίδα του γλυκειαν, 
Ίδών έν ιιέοω ναυαγών ομήλικα του άλλον 
Εσχάτως κινδυνεύοντα εις τρικυμίας σάλον, 
Όρμά, παλαι" ήρωϊκώς πρός τό δεινόν στοιχεϊον, 
Ι όν σώζει κ’ έχει τήν ζωήν αύτοϋ γλυκύ βραοεΤον.

Ο©
Κ' επειδή ήτο γυμνός ό ναυαγός ό νέος, 
Τόσον έδείχδη ό σω~ήρ αύτοϋ εύούς γενναίος, 
Ώστε τώ δίδει γυμνωθείς αύτός τό ένδυμά του . . . 
ΚατίΛΑος Μάγκας τό άπλοϋν καλείται όνομά του . . .
ΙΙλοιάρχου δ’ άν υιός μικρός, -όλμων τοσοϋ-ο, σώζει 
Καί κινδυνεύοντα, ώ ! μή έκπλήττεαΟε ! πατρώζει . . .

©©
ί'ή ναυτική τον ότε,κε καί ήτο στάδιό/ του
Ή θάλασσα της κ' έϊ αύτών τών πρώτων ήμερων του 
Εκείνη τον άνεδοεψε . - . και όίοει τήν ελπιοα, 
Οτι καί δόίαν ’καί τιμήν Sa φέρ εις τήν πατρίδα 

Μετ' άλλων υαλασσοτραφών όμοιων του παμπόλλων : 
ΈΑΑηνες ravzai άχοναζοί είν εις τόν κόσμον ό,Ιον.

Φίλιππος Λ. Οικονομιδηο

') Γνωστή είνε εις πάντας τούς* άναγνώστας ημών 
ή κατά ζο^εράν καί τρικυμιώδη νύκτα φοβερά σύγ- 
κοουσι; τοΰ Ιταλικού άτμοπλοίου Ταυρομενίου καί τού 
Ελληνικού Θεσσαλία παρά τά παράλια τής Αττική;, 
καθ' ήν κατεβυθίσθη τό Ιταλικόν Ταυρομένιον. Έσώ- 
θησαν ο' έπιβάντες λέμβου μόνον 16 ναυαγοί, οϊτινες 
πεσιεφέροντο κατά τήν αγρίαν νύκτα τήοε κακεισε ύπο 
τών κυμάτων. Διελθοϋσα όμως έκεΐθεν ή μικρά ημιο
λία «"Αμπελος» ύπό τόν πλοίαρχον Γεώργιον Δόγκαν, 
έκ Γαλαξειδίου όρμώμενον, μετά πολλούς αγώνας σώ
ζει τούς ναυαγούς. Μεταξύ τών σωτήρων ητο καί ό 
δεκατετραετής παίς Κανέλλος Δόγκας, έκ Γαλαξει- 
οίου καί ούτος, ανεψιός τοΰ πλοιάρχου Γεωργίου 
Δύγκα. Μεταφέρομεν δέ περικοπήν τινα έκ τής έφη- 
υ,εςίδο; τό «"Αστυ», περιγράφουσαν τα τής σωτήριας 
τοΰ παιδός Όρλάνδη.

ΓΕΝΝΛΙΟΨΎΧΙΛ ΠΛΙΔΟΣ
«Μεταξύ τοΰ πληρώματος τής ’Αμπέλου συγκατα- 

οιθυεϊται καί δεκατετραετής παίς ανεψιός τοΰ κυβερ

95
Αόγω λόγος παλαίει.

■ ϊ'.Ι."Αφσ' εκείνα πού ήξερες, και πιάσ αυτά πού 
| βρήκες.

Έπί τών όνειρευομένων παρελθόντα μεγαλεία.

Πάλαι ποτ' ήσαν άλκιμοι Λίιλήσιοι.

Κάρες πολεμούμενοι ύπο Δαρείου έμνήσΟησαν 
παλαικς τίνος μαντείας ότι ώφειλον τούς άλκι- 
μωτέοους ποιήσασθαι συμμάχους- οΟεν ήλΟον εις 
Πρα.γχίδας τούς Οεοπρόπους Mt/.ησίων ϊνα έρω- 
τήσωσιν <ιεί Μιλησίους πρόσΟοιντο συμμάχους." 
“Ελαβον δε τήν άνωΟι άπκντησιν, παροιμιώδη 
καταστάσαν διά πάντας τούς άλλοτε ισχυρούς.

Γαβριήλ Σοφοκλής

νήτου Γεωργίου Δόγκα, Κανέλλος Δόγχας καλούμενος. 
Κατά τήν ώραν τής διασώσεως τών ναυαγών ανέσυρε 
μόνος τόν μικρόν οκταετή ναυαγόν Όρλάνδην. Ό ά- 
τυ/ής μικρός γυμνός καί τρέμων έκ τοΰ ψύχους δέν 
ήδυνατο νά άρθρώση λέςιν. Ό μικρός Δόγκας έπί τή 
θέα τής δυστυχίας τοΰ ομήλικός του, ταχύς ώς ή α
στραπή αποβάλλει τά ένδύματά του καί μένων αύτός 
έκτεθειμένος εις τό ψΰχος περιβάλλει δι' αυτών τό 
αποκρυσταλλωμένου σώμα του ναυαγού. Ή πράξις 
αΰτη τοΰ Κανέλλου Δόγκα πλήρης αύταπαρνήσεως 
άποδεικνΰει ότι δ μικρός αύτός ναυτικός ε/ει μεγάλην 
καοδίαν, όσην δέν άνέμενέ τις νά περικλείη τό μικρόν 
του παιδικόν στήθος ·

Έπ! τή γενναία ταύτη πράξει ό εΰγενής συνεργά
της ημών κ. Φίλιππος Α. Οίκονομίοη; εγραψε τό ανω 
ποίημα καί ημείς έζητήσαμεν τήν εικόνα τοΰ γεν
ναίου ναυτόπαιδος αλλά δέν εΰοομεν τοιαύτην ούδ' 
είχομεν καιρόν πρός κατασκευήν τοιαύτης, διότι ή 
"Αμπελος άπήρε τοΰ λιμένας τοΰ Πειραιώς ενωρίς.
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ΝΟΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΡΙΑ

Δ·.' vi.z-j όόξζ,ς, φίλε. 
Σοί άνοίγοντζι αί πύλζ.ι... 
Όιχως ρ.ζ, ·/. ’ v.-n.-zzi'wf/.. 
"Αλλως, Οά μετανοζ,σζις... 
Μ ε τ ζ β ά 7.7. ο χ ζ ι, ύ ν. ν ύ ω, 

ΙΙζρευΟύ: . . . ζζί άποτοχω:. όέν άνοίγω πλέον, 
| κλείω .. . 

«&-8>
55.

Ί” ονοι/.ά ;ζου έζ της Οείζς
Δέν ν;ούσΟζ,ν κατοιζίχς ; 
Κζί ζύτζ, είν.’ ον τι θειον 
Κόσσ.ους σοι λζρ.προύς όειζνύον !...

<8—5>
56.

Σύυ.πλεγχζ τριών είυ. ’ οντων ζχί. άν άνθρωπον 
' . . . , .. I

Εις το λιζνον του. οποίον ζγζΟον όεν Οζ τω '.<·>- 
Ευφυΐαν, εύυ.ορφίζν. |σω:...
Δοςζν. π7.ουτ’ ίσχύν, ύγείζν.

" \7.υπον φζιοράν ζχρόίαν. 
Σύντροφον ζωζ.: ζρίστζ,ν. 
Ευτυχζ, τεζν ογον ί χν...

ΙΙχρ" έαού άνεξχιρέτως πάντα τά καλά Οά 7.ζοζ, 
Καί φιλίαν, ζορωνίόζ πάντων τών ζάλών ζαλ- 

λίστζ,ν 
Κζί τού βίου όλοζλζ,ρου [ζζκχρίουΟ άπολζύζ,.

Κχί τό τέλος του εύκτζίον 
'->;7.ί·. έχει, τ-λευτζΐςν.

<8-5>
57. 

Αινιγματώδες και /ωγοπαιγνιώδες
ποιημάτιον.

Λύτοζρζτειρ ’. άνζγνώστα, πζρ ’ ολίγον έγινό’ζζ,ν. 
Τολν.ζ,ρά περί τού: λόγου: άν πω: όέν έόειζνυό- 

|[Z7,V...
Ώ ! ζ, τύχν, (Ζου έξζίφνζ,: πω: ανέλπιστος ά.πε'βζ, 
Κ' έγιν' άλλη: άντιζήλου ζατωτέρας ν.ου ζ, 

| χλεύη!. ..
Μ ζ,υ.τισυζτουν στίλυων Οοόνο: ζζί υ.ονζ,: πτω- 

‘ 1 ’ | -/0ν Ζ:7.Λ·.5ν· 
Φεΐ ' τοΰ 2 /οϋ απέχει firpa μό.ΙιςτοΓε- 

|.2οΐο>- (*) 
ΌλισΟζ.σχσα εύζόλως ζ~ι-.' ά.οχ εί: έζ.εΐνο . . . 
Στ=|Ζ[λ’ ά.πεβζλλον άνάσσης ζ’ έ’όει αονα/ζ, νά 

|γίνω 

1 Hi sublime nu ridicule il n'y a ([u'un pas. 
Boilerin.

Μ έπεσζεφΟης αύτοζρζτωρ. π7.ην z εϊς τζ,ν jzo- 
| νζ,ν άζό;ζζ,

Κ'είόες οτι μετεβληΟη ζ, ζωζ, ;ζου οχ ζ, γνώι/.ζ,· 
Τχ.νον, ΰν.νον, οτε ήλθες, έ'γρζφον τής έζζλησίζς. 
'Ον όιέζούζ ζρυβεϊσα ζ' εγραύας έξ ήχισείζς... 
"Ωστε [Λέπ-ις. ζυτοζράτορ, ζν ζ, αυτοκρατορία 
Μάς έχ(όρισε. πώς πάλιν «ζάς ένο· ή ’Ιστορία 

Κζί ό;ζου ;ζζ: αναφέρει
Κ' είς τά λά'ζποντχ τεμένη της'Αθανασίας αίρει. 
ΙΙεριεργοτάτην έχω έ’τι ζζί ονομασίαν
ΙΙλήν μ’εικάζει τι- είζάζων άπλουστάτην... εί- 

| ζασίζν. 
Φ. ‘Λ. Οί.

58.
Φεύγω κρότους ζχί θορύβους ζζί μισώ τζ,ν τρι- 

| ζυμίχν 
Αγζπώ τζ,ν ησυχίαν. τζ,ν σιγήν. την ζ,ρεμίαν. 
Ό άμ.ειλιζτος εχθρός μου είνε πάντοτε ό Άρης. 
Φι7η άκρα ζ, γα7.ζ,νζ,. της πραότητο: ή χάρις. 
Δι έμού όέν ένεργείτζι πζσζ πρόοδος μεγάλη : 
Δι εμού ζεύημεριζ είς τζ,ν Οικουμένην Οζ.λλεΓ 
Ιερά, είμ ίόιότζ,ς ζχί ζατζστζσις όσια 
Κζί ζύτ<: τής Εκκλησία: έζ7.εζτη έγώ ζγία... 
Και μεθ' όλον πλζ,ν χυτό μου το τοσούτον με- 

| γαλεϊον
Ε:·ζ' Ο'Λοϋ ζζί ό’νον.ζ τι τών συνήθων. . . -·υ- 

t| νζιζειον. 
«-■» Φ. Ά. Οί.
59.

Αν άρχισαν τά Τρωικά όΓ άκρα: μοιχζλίό::. 
Διά πιστής όεν ελζ,ξαν έξοχου (όζσ'.λίοο: : . . . 

Όπόσον ζ, ζπόστζσι: χύτών όεινζ,. υ.εγζλζ,! 
Οσον·?, υ.ίζ τζπεινζ,. είν' ύύζ,λ.ζ. ή ζζ.7.ζ.

Φ. Ά. Οί.

ΔΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ Ε' ΤΕΥΧ0Υ3.

40. Κωοχονεστζσιον.— 'ι 1. Ελένζ, ζ, Μενε
λάου.— 'ι'ί. Γεώργ·.ο:-γ=ωργιζ.— 43. Σόφιζ - ό 
νζό; τζ,: Αγίζ: Σόφιζε -Σοφίζ.— 44. Μελζ- 
νοόοχεϊον — 15 Ό τόνος, ζ, οξεία. — 46. Ό 
Γζνυχζ,όζ,ς ύπό Διό: άνζ,ρπζγζ, — 17. ΌΝάρ- 
ζισσος—48. ' Εν - νέζ. — 49. Ό Σεσωστρι: 
ζ,το ρ.εγζ: τι·>ν Αιγυπτίων βασιλεύς. — 5(1 
Σύρος. Τύρος. τύλος, τέλος, υ.έλο:, //έρο;·. — 
51. Έβρζίο:. έορζίο;. έόρζϊον, έ'όρζνον. — 5·.’ 
Χρόνος, Κρόνος, ζρζνος, ζρά'ίος. Κρζτζ,ς, ζρζ- 
τζ,ρ. — 53. Άριβτου.ενζ,ς, Ρϊον. Ίστρος, Σζ- 
ρς, Τόνος, ονος, Μεσσζ,νζ,, είς, Νόζ,ς, Πρζ.
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