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(α) άριν τών νεαρών ήμών συνδρομη- 
ΛΛ τρ ιών ή Ά καν0\ς θέλει δημοσιεύει 

συντόμους και περ ιεκτικάς βιογραφίας, τών 
έπ ’ αρετή χαι παιδεία διαπρεψαοών γ υ να ι
κών έν Γαλλία κα ί αλλαχού. Τής διδακτι
κής κα ί τερπνής αμα σειράς τα ύτη ς άρ- 
χόμεθα από εύσεβοΰς θυγατρός καί μεγα- 
λοφνεστάτης γυνα ικό ς, δ ι ’ην σεμνύνετα ι Λ 
Γαλλία καί θαυμάζει σάμπας ό πεπολιτ ι- 
σμένος κόσμος.

Κ Υ Ρ Ι Α  Σ Τ Α Ε Λ

’Από τή; δέκατη; έβδομη; έκατονταετηρίδος, 
άπό της εποχής, καθ’ ην συγχρόνως ήνθει, ώς 
άλλοτε θέλομεν ϊδει, ή κυρία Δελαφαγέτ, ή 
κυρία Σεβινιέ, ή κυρίά Μαιντενόν, αί γυναίκες 
έ'παυσαν διαλάμπουσαι είς τά γαλλικά γράμ
ματα.

Ωραίοι τινές στίχοι μόνον, καί ευάριθμα τινα 
μυθιστορήματα έφαίνοντο, ά λλ ’ ούδέν εκ τών 
έργων εκείνων, ατινα προώρισται νά διαινισθώσι 
καί νά χαράξωσιν είς τά κύματα τοϋ χρόνου 
βαθεΐαν αύλακα, εϊχεν εξέλθει γυναικείου καλά
μου, δτε ολίγον χρόνον πρό τής έπαναστάσεως 
τά συγγράμματα νέας γυναικός έπέσπασαν τήν 
προσοχήν τού κοινού. Άνεφαίνετο εκείνη, ήτις 
μετά τοσαύτης ευγλωττίας έγραψε περί τού 
Γουσσώ, ώστε καί αύτόν τόν Γουσσώ έκίνει είς 
υπερηφάνειαν.

Ή "Αννα — Λουιζα— Ζερμαίν Νέκερ ίγεν- 
νήθη έν Παρισίοις τή 22 Απριλίου τού 1766. 
Ό πατήρ αύτής διέπρεψεν ώς Οίκονομολόγος] 
ή δέ μήτηρ είς τά γράμματα. Άμφότεροι ήσ- 
χολήθησαν μετά ζήλου περί τήν ανατροφήν της 
κόρης, ής ή εύφυια πολλά ύπισχνειτο- ά λ λ ’ ή 
μέν μήτηρ ήθελε νά ίμβάλη αυτή τόν έρωτα 
τών θετικών επιστημών, ό δέ πατήρ τουναντίον 
παρεΐχεν έλευθέραν τήν οδόν είς τήν πτήσιν της 
φαντασίας καί τάς χάριτας τοϋ πνεύματος. Διό 
ευθύς ά π ’ εκείνου τού χρόνου ήσθάνθη πρός 
αυτόν βαθυτάτην αγάπην, μετέχουσαν υίϊκής 
στοργής, σεβασμού, φιλίας καί εμπιστοσύνης- 
τούτο δέ υπήρξε τά κυριώτερον αίσθημα τοϋ 
βίου της. Ήγάπησε τόν πατέρα της ώς ή 
κυρία Σεβινιέ τήν έαυτής θυγατέρα, δ δε κ. Νέ
κερ έσεμνύνετο, δ ι’ εκείνην, είς ήν έ’βλεπε ζώσας 
τάς Ιοίχς αύτού άρετάς, τήν φαντασίαν, τήν 
ευαισθησίαν, τήν ευγλωττίαν άλλά ζωπυρουμέ
νας ύπό φλογος διαφόρου. Τά δώρα ταύτα έφά- 
νησαν άπ' αύτης έτι τής παιδικής ηλικίας, εί 
καί δύναταί τις νά είπη, ότι παιδική ηλικία οέν 
υπήρξε διά τήν δεσποινίδα Νέκερ. Ή  ένθους αυ
τής ψυχή προέτρεχε τής ηλικίας. Ύ πήοξε π ά ν
τοτε νεά ν ις  ουδέποτε δέ παιδίον, ε”λεγον οί 
σύγχρονοι. Άθύρματά της ήσαν τά βιβλία,δια
σκεδάσεις δέ ποιήσεις, τραγωδία1, καί δραμά- 
τια, τά δποϊα μετά μοναδικής ευκολίας συνθέ- 
τουσα παρίστα μετά τών έαυτής φίλων. Ή - 
γάπα δέ πάντοτε νά παρευρίσκηται είς τάς 
συνδιαλέξεις τών διακεκριμένων προσώπων, ά-



τινα συνηθροίζοντο περί τήν έχυτής μητέρα και 
άτινα ήρέσκοντο νά παροτρύνω®', τής μικράς 
τήν φαντασίαν, δι* παντοίων ερωτήσεων, διά 
περιποιήσεων καί χαριεντισμών, εις ους πήντα 
πάντοτε μετ’ ελευθεριότητος άμα και χάριτος. 
Πας τις εννοεί, δτι ζώσα έν μέσω τοιαύτης άτ- 
μοσφαίρχς, κινούμενη ύπο τοΰ παρχδειγμχτος 
τής μητρός, ύπο τής σιωπηλής επιδοκιμασίας 
του πατρός, ή δεσποινίς Νέκερ ήρχισεν ένωρίς 
νά γράφη. ’Ακαταμάχητος τις δύναμις ώθει 
αυτήν νά διαχέη έπί του χάρτου τά διανοήματα 
καί τά συναισθήματα, ών έπληροϋτο ή ψυχη 
της. Κατά τήν πρώτην ταύτην του βίου αύτής 
περίοδον, τρεφομένη ύπο τής μελέτης, πλήρης 
ένθουσιχσμοΰ, ύπερφυώς άγαπώσχ τόν έχυτής 
πατέρα, καί περικυκλουμένη ύπό έξοχων άνδρών, 
ών ίδέαι νέαι τολμηραί προανέκοουον τήν έ- 
πανάστασιν, ής αί θύελλαι δεν είχον άκόμη 
έκραγή, ώμοίαζε πρός πυθίαν μάλλον ή μούσαν. 
Ζωηρά καί ένθους ώς ήτο μή ερχόμενη εις κοι- 
νωνίανμετά τής πραγματικότητας,άλλ’ δτε προσ- 
εκαλεΐτο πρός τούτο ύπό τής σκωπτικής φωνής 
τού πατρός της, εύρε μεγίστην δυσκολίαν περ1 
τήν εκλογήν τοΰ συζύγου. Ό  Βαρών Στάελ έν 
τούτοι; πρέσβυς τής Σουηδίας έφείλκυσε τήν 
προσοχήν τής κυρίας Νέκερ, ή δε όμοιότης τού 
ρ ησκεύματο; (άμφότεροι ήσαν διαμαρτυρόμε- 
νοι) ώρισε τήν εκλογήν. *0 κ. Στάελ, ούτινος 
ή προσωπικότης επισκιάζεται πως ύπό τού ο
νόματος τής συζύγου, ήτον ούχ ήττον άνήρ δια
κεκριμένος, λεπτού πνεύματος, ικανός πολιτι
κός, εξ ΐσου άφοσιωμένος πρός τόν μονάρχην 
αύτοϋ Γουστάβον τόν Γ ' . καί πρός τήν Μαρίαν 
—  Άντουανέτταν.

Γενομένη σύζυγος «ύτού ή δεσποινίς Νέκερ 
δεν άπώλεσε τήν υψηλήν θέσιν, ήν τό όνομα τού 
πατρός αύτής τή είχε δώσει εις τόν κόσμον. 
’Αλλά τά φοβερά συμβάντα τής έπαναστάσεως 
διέκοψαν τήν πρώτην ταύτην καί λαμπράν πε
ρίοδον τής ύπάρξεώς της. Παρατρέχομεν τά 
συμβάντα ταύτα , άτινα κατεφαρμάκευσαν τήν 
εύαίσθητον καί φιλόστοργον αύτής καρδίαν, καί 
« τ ινα  έφυγάοευσαν όλα τά όνειρα τής ελευθερίας

τά βαυκχλίσαντα τήν πρώτην αύτής νεότητα, 
διαλυθέντα ύπό τής τρομερά; πραγματικότητας. 
Ή  πλήρη; γενναιότητας καρδίχ χυτής ήμιλ- 
λάτο πρός το έλεος, όπερ ήτον άπειρον. Αί εύερ- 
γεσίαι της πρός τούς προγεγρχμμένους έγλύκχι- 
νον μόνον τήν πικράν άγωνίχν, ήν ησθάνετο έν 
μέσψ τών δοκιμαζόμενων Πχρισίων.
Μετά τήν άποκχτάστασιν τής ησυχίας, ήνοιξε 
τήν αίθουσαν αύτής, οί εςοχώτεροι νόες και επ ί
σημοι ξένοι άπετέλεσαν τότε ποικίλην ανθοδέσ
μην, ής τό εΐωδέστερον ά/θος ήτον αυτή ή ίοία. 
Κατά τήν εποχήν ταύτην ή έξοχος καί φυσική 
εκείνη εύγλωτ-. ία, δι’ής έκόσμησε τήν Κόρινναν, 
ήτις καί ή ίδια αύτή; είκών ήτον, άπεκαλύφθη 
μετά πλείονος λάμψεως Αλλ η αίθουσα αυτη 
κατέστη επίφοβος εις τού; κυβερνώντας, ή δε 
κατ’ αύτής έχθρα τού πρώτου υπάτου δέν εβρά- 
δυνε νά έκδηλωθή διά τής έξορίας, τεσσαράκον
τα λεύγας μακράν τών Παρισίων. Τούτο οι αυ
τήν, τήν ένθερμον έρωτα τοέφουσχν διά την 
Γαλλίαν, ήτο σκληρόν τραύμα, όπερ έπηκολού- 
θησεν ίτερον μάλλον θανάσιμον. Ό Κύριος Νέ
κερ άπέθανε, καθ’ δν χρόνον ή κόρη αυτού πιρε- 
ηγεϊτο τήν Γερμανίαν.

Ή  Κυρία Στάελ ούδέποτε παρηγορήθη διά 
τήν στέρησιν ταύτην, καί άπας ο υπόλοιπος 
αύτής βίος έφερε τόν τύπον τής πληγής, ήν έ- 
λαβεν. Έγένετο σοβαρά ώς ή θλίψις καί άφοσι- 
ώθη εις τήν θρησκείαν. Τό έλεος όπερ υπήρξε 
μέγα εις αύτήν, ηύξήθη έτι μάλλον. Εύηργέτει 
άφειδώ; τού; γέροντας, διότι ϋπεμίμνησκον αύτή 
τό πρόσωπον τού πατρός της. Πρώτη δε προ
σπάθεια πρός άνακούφισιν τής θλίψεώς της υ
πήρξε νά ζωγραφήση τήν εικόνα έκείνου, όν ά
πώλεσε. Κατά τό 1804 εδημοσιευσε τά χειρό
γραφα τού κ. Νέκερ μετά σημειώσεων περί 
τού χαρακτήρος καί τής ζωής αύτοϋ. Τούτο δέ 
ΰπήρξεν εις αύτήν ή επάνοδος εις τόν φιλολογι
κόν βίον.

Είπομεν ήδη ότι ή πρός τά φιλολογικά έργα 
κλίσις τής κυρίας Στάελ έγεννήθη εί; αύτήν ό- 
μοϋ μέ τάς πρώτας άκτϊνας τού πνεύματος. 
Κατά τά έτη. καθ’ «  μόλις παύει ή παιδική
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ηλικία, έγραφεν ήδη καί έπελαμβάνετο άντικει- 
μίνων σπουδαίων, άτινα κατά τήν εποχήν εκεί
νην τής πολιτικής κρίσεως, ήσαν τό θέμα τής 
λαμπρά; συναναστροφής,ήν ή κυρία Νέκερ συ- 
νήγε περί έαυτήν. Τά πρώτον αύτής σύγγραμμα 
εΓε αί Έ πιστ/λαι περί τών έργων και τού 
Χαοακτηρος τού I . I . Ρυνσσώ  . Ά ν  δέ αύ- 
το περιεποίησε τιμήν εις τό πνεύμα της, ή ύ- 
περάσπι-ι; της βχσιλίσσης Άντουχνέττας ά- 
πεκάλυψε τήν ευγένειαν τής ψυχής της. Εις 
τούτο μετά μοναδικής δεξιότητος, εύγενοϋς εύ- 
σπλαγχνίας προσπαθεί νά άποκρύψγι τήν βχσί- 
λ.σσχν, δεικνύουσχ μόνον τήν θελκτικήν γυναί
κα, τήν άφοσιωμένην σύζυγον, τήν φιλόστοργον 
καί γένναίχν μητέρα . Καί ή κυρία Στάελ διά 
τού έργου τούτου δέν άπέτινεν οφειλήν, διότι ού
δέποτε άπήλαυσε τής εύνοιας τής Μαρίας Ά ν- 
τουανέττας, ύπήκουσε μόνον εις τήν φωνήν τής 
καρδίχς της . 'Ετερον ε”ργον Περί τη ς  έπιδρά- 
σεως τών παθών έπχ τ ίϊς  ευτυχ ία ς  τών ατό
μων κα ι τών κοχνωνιών, δεικνύει ότι ή θρη
σκεία δέν είχεν άκόμη στηρίξη αύτήν.

Ή  Πίστις τού Βοσουέτου και τοΰ Φενελώνος 
δέν είχεν είσέτι θίξει τήν εύγενή αύτής ψυ^ήν.

Ταύτα ήκολούθησεν ή δι’ επιστολών ΔελΉνα 
μυθιστορία εις ήν άναφχίνεται ή μελέτη τής άν- 
θρωπίνης καρδίχς . Ή  ύπερτφά.εια, ή άγχθό- 
της, ή πολιτική, ή φρόνησις ζωγρχφοϋνται μετά 
δυνάμεως, λεπτότητας καί λεπτονοίας, ά λλ ’ ώ; 
φιλολογικόν έργον είνε κατώτερα τής Κορίννης .

Ή  Κόριννα η Τά Ιταλικά , ήτις μετχφρχ- 
σθεΐσα ύπό τού άειμνήστου Ευσταθίου Σίμου) 
κοσμεί τήν ήμετέρχν φιλολογίαν, ούδέν έκ τής 
χάριτος αύτής άπολέσασκ ύπό τόν δεξιόν καί 
γλαφυρότατον κάλαμον αύτοϋ, είνε μυθιστορία 
ανωτέρα τής Δελφίνης καί κατά τήν γλώσσαν 
καί τήν επίνοιαν τού μύθου. ’Αγαπά τις τήν 
Κόρινναν, εις ήν ή μεγαλοφυία ένοϋται μετά 
τής άγαθότητος.

Συγγραφεύς ευφυής, ποιήτρια ένθους ή ήρωΠ 
αΰτη, κινεί τόν θαυμασμόν, γυνή γλυκεία, άλη- 
θής, άφοσιωμένη, ελκύει τήν ζωηροτάτην συμ
πάθειαν. Αί περιγραφαί τής ’Ιταλίας είνε ώ-

ρχϊαι, άλλά τό δεύτερον μέρος τού έργου, ότε 
ή Κόριννα μόνη έγκαταλελειμμένη στρέφετχ ι 
πρός τόν Θεόν, όστις τήν υποστηρίζει _καί τήν. 
παρηγορεί, φαίνεται ήμίν άσυγκρίτως ώραιό- 
τερον. Έν τούτοι; ε’ις τό λαμπρόν τούτο έργον 
ή συγγραφεύς έπλχνήθη πως περί τής ’Αγγλίας. 
Έάν ό Λόρδος Νελβίλ ό έγκχταλιπών τήν ’Ι 
ταλίδα ποιήτριαν χάρεν τής θελκτικής Αουίζης, 
τής Λγγλίδος άριστοκρατιοος, ώόήγει εις τό 
Λονδίνον τήν άοιδόν τού Καπιτωλίου ώς σύζυγον 
αύτού, ήθελεν ύπερβχλλόντως χειροκροτηθή, καί 
άντί αΰτη νά έξορισθή άπό τών εύγενών τά 
ξεων, ώς ούτος έφεβεΐτο, ήθελε γείνει ή βασίλισσα 
τής εποχής, διότι εις τήν χώραν ταύτην τής 
άριστοκρατίχς, ή μεγαλοφυία θεωρείται έν τών 
προσόντων αύτής. Τό Περχ Γερμανίας σύγ
γραμμα κατέστησεν εις τούς Γάλλους γνωστά; 
τάς πέραν τού 'Ρήνου χώρας καί τήν φιλολο
γίαν αύτών.Αί δε θεωρίαι περχ τη ς  Γ αλλ ική ς 
έπαναστάσεως, τό τελευταίον αύτής έργον είνε 
τό [/άλλον διαφέρον. Υπήρξε δέ και ή ύψίστη 
προσφορά πρός τήν μνήμην τού πατρός αύτής, 
πρός τήν άγαπητήν εκείνην εικόνα, ήτις κχτε- 
κράτει ολοκλήρου τού έχυτής βίου και ήτις καί 
κατ’ αύτήν έτι τήν ώραν τού θανάτου πχρί- 
στατο ζωηρά εις τήν ψυχήν της. Αί πνευματι- 
καί άρεταί τής κυρίας Στάελ άπέβχινον τελει- 
ότεραι μετά τής ηλικίας, ή ορμή τών πρώτων 
αύτής έτών κατέπέσε, τό θρησκευτικόν αίσθημα 
διεχύθη έπί τά έργα αύτής, ή τάξις ίδρύθη έν 
τή πλουσίφ αύτής διανοία, τό ΰφος τής γλώσ- 
σης έγένετο καλλίτερον καί οί νομοί τής αρμο
νίας έπεφαίνοντο προϊόντος τού χρόνου εις τά 
δημιουργήματα τού λαμπρού αύτής πνεύματος.

Αί έπ ιστολα ί της, θησαυροί τής οικογένειας 
αύτής καί τών φίλων της, είνε άμίμητα παρα
δείγματα άφοσιώσεως καί αύταπαρνήσεως και 
δύναταί τις νά άποδρέψη εις αύτάς ορθά; και 
πολιτίμους σκέψεις.

‘Ότε μετά τήν εξορίαν έπανήλθεν εις Παρι
σιού;, ή αίθουσα τής κυρίας Στάελ καί πάλιν 
ήνοίχθη ύπέρποτε λαμπρά. Ά λ λ ’ αί τιολλαι 
δοκιμασίαι είχον προσβάλει τήν υγείαν της



οί φίλοι της ήλπιζον περί αυτής μακρά έτη καί 
πολυαρίθμους θριάμβους, ά λλ ' ήδη κρυφία τις 
νόσος την κατέτηκεν άπό πολλοΟ. Έστράφη 
τότε δλη προς τον Θεόν, άνεγίνωσκε συνεχώς την 
Βίβλον, ητις κατά μεν την νεότητά της ήτον είς 
αυτήν ακατάληπτος, ηόη δέ ώμίλει είς την 
καρδίαν της ίσχυρώς. Οΰτω πλήρης εμπιστοσύ
νης προς τον Θεόν άπεσβέσθη ήσύχως τη 30 ’Ι
ουνίου 1818. Ή  άναλλοίωτος αυτής γλυκύτης 
ουδέποτε την άφήκεν, ή εύπροσηγορία της προς 
τούς άλλους δεέμενε πάντοτε ή αυτή καί άπο- 
θνήσκουσα ένησχολεΐτο νά άπονέμη ευεργεσίας. 
Ή  χάρις καταδίκου τίνος, ήν έζήτησε κατά την 
άσθένειάν της, έδόθη την ακόλουθον του θανά
του της ημέραν, ώστε καί άφοϋ έξέπνευσεν, ε- 
ξηκολούθει τό ουράνιον αύτής έργον.

Α ικ ατεριν α  Ζαρκοτ

ΚΑΝ1ΙΛΛ0Τ ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝΟΣ(')

TI EINE Ο ΟΥΡΑΝΟΣ 

II

Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Ή  πληθύς των αστέρων, ή μεγαλοπρεπής 
καί ομοιόμορφος πορεία των, ή άκτινοβόλος λάμ- 
ψις των λαμπρότερων, ή γλυκεία λευκότης τοΰ 
Γαλαξία, ο διάττων άστήρ, ό φαινόμενος OTt 
άποσπάται άπό του Ουρανού, ή βαθεϊα σιγή τής 
μελετώσης φύσεως, εΐτα ή ώχριώσα ανατολή, ή 
προμηνυομένη αυγή, τό άστρον τού βοσκού ή 
’Αφροδίτη, ή μένουσα τελευταία, και ή μεγα
λοπρεπής συμφωνία τής άνατολής τού ήλίου, ή 
προβάλλουσα έν μέσφ τής δόξης καί τής λάμ- 
ψεως αυτού, πάντα τά θεάματα ταύτα άπετέ- 
λουν αλυσιν εικόνων, διαδοχήν σκηνών άξιων νά 
περιβάλλωσι τό λίκνον τής ώραιοτέρας καί εύ-

(") Συνέχεια Γδε φύλλον 3ον

ρυτέρας τών επιστημών. Είναι δυσχερές νά όρίση 
τις,έστω καί κατά προσέγγισιν,τήν ακριβή χρο
νολογίαν τής καταγωγής τής αστρονομίας. Ή  
άρχαιότης αύτής άριθμεΐται άπό χιλιάδων ετών 
καί θά ήδύνατό τις ·ά εύρη αστρονομικός πα
ρατηρήσεις, ών μένουσιν ίχνη εις τά ιερά βιβλία 
τού Βέδα τών ’Ινδιών επί τών κεράμων τής 
Χαλδαίας, επί τών λίθινων μνημείων τής Α ί
γυπτου, πρό δεκαπέντε ή είκοσι χιλιάδων ετών, 
καθώς και πρό έξ ή δέκα χιλιάδων.

Τό πάλαι δεν έγγραφον, τά δέ ιστορικά γε
γονότα μετεδίδοντο μόνον διά τής πσραδόσεως, 
ως επί τό πολύ ύπό τήν μορφήν δημοτικών ψ- 
σμάτων άναλόγως πρό; τάς διασωθείσας ραψω
δίας τού 'Ησιόδου καί τού 'Ομήρου. Έν τών 
άρχαιοτάτων λειψάνων τής αρχικής αστρονομίας, 
οπερ έτι σήμερον διαμένει άνέπαφον, εινε ή ονο
μασία τών επτά ήυ,ερών τής έβδομάδος, διά τών 
ονομάτων τών επτά κυριωτέρων άστέρων τών 
αρχαίων τού: Ήλίου, τής Σελήνης, τού Ά -
ρεως, τού Έρμού, τού Διός, τής ’Αφροδίτης 
καί τού Κρόνου, ( ']  καθιέρωσις έν χρήσει ήδη 
εν Βαβυλωνίφ πρό τεσσάρων ή πέντε χιλιάδων 
ετών, διότι αί έν Νενίβη γενόμεναι άνασκαφαι 
είς τά ερείπια τών ανακτόρων τού Σαρδαναπά- 
λου έφερον είς φώς πινακίδας γεγραμμένας είς 
γλώσσαν πανάρχαιον (προγενεστέραν τών Βαβυ
λωνίων) διατηρούσας τάς ονομασίας ταύτας,δπως 
καί τινας αστρονομικός παρατηρήσεις, γενομέ- 
νας άπό τής μεμακρυσμένης ταύτης εποχής.

Σ ημ. (1).  Χαράσσοντες (σχημ. 1.) έπτακόρυφον ά
στρον, έφ ’ έκάστης δέ κορυφής αύτοΰ σημειοΰντες τούς 
έπτά αστέρας, τούς ύπό τών αρχαίων γνωστούς κατά  
τήν τάξιν τής διάρκειας τής κινήσεώς των καί τής 
άποστάσεως αύτών, ήν τότε παρεδέχοντο, τόν Ή λιον, 
τήν Σελήνην, τόν Ά ρ η ν ,  τόν Έ ρμήν, τόν Δία, τήν 
’Αφροδίτην, καί τόν Κρόνον, έχομεν τόν αστρονομι
κόν τροχόν τών αρχα ίω ν αΐ δέ διά μέσου τοΰ κύκλου 
χορδαί σειμειοΰσι τάς ήμέρας τής έβδομάδος κατά  τήν 
τάξιν αύτών : Lunae Dies —■ Martis Dies — Mercuri 
Dies— Jovis Dies— Saturni Dies—  et Solis Dies, ά -  
ποβάσα άπό τοΰ χριστιανισμού ή ήμέρα τοΰ Κυρίου 
Dies Domenica.
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Ύπήρχον ήδη τότε επίσημα εθνικά αστερο
σκοπεία, άστρονομικαί διδασκαλίαι καί δημόσιοι 
βιβλιοθήκαι —άπαραλλάκτως δπως σήμερον. Ω 
σαύτως είς Κίναν κατάτήν αύτήν εποχήν. Τά 
χρονικά του Ούρανίου Κράτους παριστώσιν ή-

μΐν τόν νομοθέτην Ρ θ [Ι  
— I I ί ,  καθιδρύοντα τήν 
διδασκαλίαν τής άστρο- 
νομίας επ ί τής μ άλ ισ τα  
εύρείας βάσεως, 2,850
έτη Π. X. ως και τον
αύτοκράτορα H oang—rp · ΓΟ ί \ \i 1, ιορυοντα κατα το 
2608 τό περίφημου αυ
τού άστεροσκοπεϊον, κα- 
νονίζοντα τό ημερολό
γιου καί παρατηρούντα 
τόν πολικόν άστέρα, ο ■ 
στις ήν τότε τό άλφα 
τού άστερισμού τού Δοά- 
κοντος· έχομεν ωσαύτως 
τήν παρατήοησιν ολικής 
έκλείψεως τού Ήλίου, 
γενομένην ομοίως είς Κί
ναν κατά τό 2169 , Π 
X. χωρίς νάέχη προειδο- 
ποιηθή, οπερ έστοίχισε 
τήν ζωήν τού διευθυντού τού άσιεροσκοπείου, 
διότι ή άστρονομία ήτο τότε στενότατα συνόε- 
δεμένη μετά τής πολιτικής.

(άκολσυθεΓ).

J U L E S  L E M A I T R E  

Ε Λ Λ Η

Εύκαμπτος ώς κάλαμος ήν ώχροτάτη καί λίαν 
λεπτοφυής ή δεκαπταέ- 
τις Έ λλη, θυγάτηρ τού 
στατηγούΘεμιστοκλέους. 
Ά λλ  ’ οι διαυγείς καί 
μέγάλοι αύτής οφθαλμοί 
προέδιδον τό γενναίου 
φρόνημα, τό ένοικοϋν εν 
τφ παιδικώ αύτής κυρ- 
τφ  μετώπω καί τήν έν- 
θουν ψυχήν, τήν φλέ- 
γουσαν έν τφ  άσθενεΐ 
αύτής στήθει. 
Πρωίμότατα εΐχεν άπο- 
λέσει τήν έαυτής μητέ
ρα Έλληνίδα έκ τών 
νήσων, ήτις έβίου έν τη 
λατρεία μυστηρίων ά
γνωστων έν Άθήναις* έ-

1. — ’Αστρονομική αρχή τών nue- χ*®6 τότε μαθήματα πα-
 ̂ ρά τού ποιητού Αισχύ

λου, φίλου τού πατρός 
αύτής, διδαχθεΐσα παρ' 

αυτού περί τής πατρίδος καί τών Θεών καί περί 
τ .ΰ  πώς πρέπει νά λατρεύη τις αύτούς,πράγματα 
άγνω στα  τοΐς πολλοΐς. Ήτον εύσεβεστάτη καί 
διά τήν ηλικίαν της πολυμαθεστάτη* έλάτρευε 
τόν έαυτής πατέρα καί έτρεφε διάπυρου έρωτα 
πρός τήν γήν είς ήν έγεννήθη

Είχε φίλην τινά Μναΐδα καλουμένην, θυγατέρα 
τού ’Αθηναίου Κλινίου* ανθηρά, φιλόγελως καί 
άμαθής αύτη, δεν δ'.ενοειτο άλλο ή τάς διασκε
δάσεις καί τούς στολισμούς· ή θυγάτηρ δμως τού 
Θεμιστοκλέους ήγάπα αύτήν τρυφερώς, εί καί 
τόσον ολίγον τη ώμοίαζε.

Ή το έθος έν Άθήναις άνά πάσαν τετραετίαν, 
δύο νεάνιδες καλών οικογενειών νά όρίζωνται πα
ρά τού Άρχοντος Βασιλέως, δπως ύφάνωσι καί 
κεντήσωσι τόν πέπλον, δν προσέφερον κατά τά 
μεγάλα Παναθήναια είς τήν προστάτιδα τής πό-

ρών τά ς  εούομαύυς·.

Σ. Κ.
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εως Θεάν. Έ πί έξ μήνας αί παρθένοι διέμενον 
ς την Άκρόπολιν, έν τφ  οικω των Άρρηφό- 

ρων. (*) λευκή έσθής καί χρυσοκέντητος μανδύ
ας περιέβαλλεν αύτάς· ήσθιον δέ ιερόν άρτον κα
λούμενου ναστός, κατασκευαζόμενον έκ σίτου νέ
ου καί καρυκευμένου διά παντοειδών ήδυσμάτων 

Ή  "Ελλη καί ή Μναίς Ιξελέγησαν κατά τ£ 
έτος εκείνο δπως ΰφάνωσι καί κοσμήσωσι διά κεν
τημάτων τον πέπλον τής Παλλάδος ΆΟηνάς.

Διά την Έλλην τούτο υπήρξε μεγάλη χαρά 
οιενοεΐτο δτι ΰφαινόμενος ό πέπλος διά των ίδί · 
ων αυτής χειρώ> μετά ζήλου και αγάπης, θά ή- 
το ευάρεστος εις τήν θεάν καί καλός φύλαξ του 
άστεως.

Ά λλ  * ή Μναίς μαθούσα την είδησιν ήρξατ ° 
κλαίουσα:

— Ούτω λοιπόν έλεγε, δεν θά χορεύσω πλέον 
μετά των συντρόφων μου καί θά ζήσω μεταξύ 
τεσσάριον τοίχων, ώ; φυλακισμένη.

— Είσαι ανόητος, τη άπεκρίθη ό Κλινίας. Εί- 
νε απίστευτου δτί δέχεσαι μετά δακρύων εκλο
γήν ούτω τ'.μώσαν τήν οικογένειαν!

Καί επειδή ή Μ ναίς δι * ούδενός έπείθετο, ή 
"Ελλη έλαβεν αυτήν κατά μέρος:

— Διατί τόση θλίψις μικρά μου Μναίς; Ό οί
κος των παρθένων δεν εί/ε φυλακή. Φωτεινός καί 
φαιδρός, κεκοσμημένος δι’ ωραίων εικόνων, πε- 
ρικυκλοϋται υπό σφαιροπαιγνίου καί έχει ύπερφον 
καί κήπον. ’Από των θυρίδων ημών θά βλέπωμεν 
τον ΙΊε.ραια, τήν κυανήν θάλασσαν καί κάτωθι 
ημών ολόκληρον τήν πολιν καί δεν θά ήμεθα μό
να1.· θά έχωμεν τήν συνοδείαν τών ιερέων καί οί 
γονείς ημών θά έρχωνται συνεχώς νά μάς βλέ
πω σιν.

— Ά λ λ ’ οίμοι! εκείνον, δεν θά τόν ίοω πλέον.
— Ποιον λοιπόν; ήρώτησεν ή "Ελλη.

(1) Άρρηφόρος=παρθένος ’Α θ η να ία ’ ή τ ις  εις τήν  

πο ριπήν τών άρρηφορίων έκράτει τα  ίερα σκεύη με τά  

μυστηριώδη, σύμβολα τής ’Αθήνας ή τής Γής.

\  '  . 

%  }

— Θά σοί έμπιστευθώ τό μυστικόν μου. Α 
γαπώ νέον τινά καί άνταγαπώμαι. Διά τούτο, ε
κείνο τό όποιον εις σέ προξενεί τόσην χ α ρ ά ν ,  

έμέ βυθίζει εις βαθύτατου άπελπισμόν.
— Κ αι πώς Ονομάζεται;
— Δεν δύναμαι νά σοί τό ειπω.
— Βεβαίως θά ήνε νέος, έλκων τό γένος έξ 

εύγενών, έντιμος καί δεινός περί τόν χειρισμόν 
τών όπλων;

— Είνε ωραίος καί τόν αγαπώ, άπεκρίθη ή 
Μναίς.

— ’Αλλά, είπεν ή "Ελλη, έχεις τήν καρδίαν 
τοσούτον ασθενή, ώστε νά μή δύνασαι νά ύπο- 
στής χωρισμόν ολίγων μηνών. Σκέψου εις τήν 
χαράν νά έργασθής διά τήν γλυκεΐαν ταύτην πα
τρίδα, ήτις έθρεψε σε καί εκείνον, δν αγαπάς. 
Σκέψου δτι χιλιάδες νεανίδων μετά ζέσεως θά ηύ- 
χοντο νά ΰφάνωσι τό: πέπλον τής θεάς καί οτι 
είσαι μία έκ τών δύο, αϊτινες άπολαύουσι τιμής 
τόσον ζηλευτής.

—Αΐ ! ειπεν ή Μναίς καί τί διαφέρει τήν Παλ- 
λ,άδα, άν ό πέπλος αυτής ύφανθή παρ’ έμού ή 
παρ’ άλλης; Δέν είμαι ασεβής, άλλά διατί ή Θεά 
μ,οί άφαιρεΐ πάν ο,τι πλειότερον αγαπώ εις τόν 
κόσμον ;

— Ά ! πώς δύνασαι νά όμιλής ούτω Μναίς; 
Ευχαριστήσου μάλλον τήν θεάν, διότι αφού κεν- 
τήσης τόν πέπλον αύτής, ό φίλος σου θά ήνε δ ι’ 
εσέ υπερήφανος καί θά σε αγαπά πλειότερον.

— Οίμοι δέν θά περιπατήσω πλέον μ ετ ’ αυ
τού έν τώ άλσει τών μύρτων καί τών ροδοδαφνών.

— Είνε αληθές θά στερηθής τής εύχαριστήσεως 
ταύτης επί τινα χρόνον. Ά λλά  θά ήσαι ή μι
κρά ιέρεια τής μεγάλης Παλλάδος· οί πολΐται 
θά σέ τιμώσι καί θά ήσαι τόσον ωραία έν τή πο- 
λυπτύχω χλαίνη σου καί τώ χρυσοκεντήτφ μαν-<·> > ιουα! . . ,

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή Μναίς έμειδία- 
σεν έν μέσω τών δακρύων της:

— Εμπρός είπεν συγκατατίθεμαι Ά λλά  σύ, 
δέν αγαπάς λοιπόν ούδένα ;

— Αγαπώ τάς Αθήνας, άπεκρίθη ή "Ελλη 
καί είμαι ή δούλη τής Παλλάδος — ΆΟηνάς.

Ούτψς, ή "Ελλη καί ή Μναίς έγκατεστάθη- 
σαν έν τώ μονηδρίψ τών Άρρηφόρων παρά τφ 
ναώ τού Έρεχθείου.

Ήρξαντο δέ ΰφαίνουσαι τόν πέπλον, υπό τήν 
έπίβλεψιν τού νεωκόρου Θεοδώρου, φλυάρου γέ· 
ροντος, δστις Ιμίει αύτάς είς τά νόμιμα καί πά
τρια καί εις πάν δ,τι αύται ώφειλον νά πράξωσι 
κατά τήν πομπήν τών Παναθηναίων.

Διηγείτο δέ εις αύτάς ωσαύτως λεπτομερείας 
περί τής ιστορίας τής Θεάς, ας αύτός μόνος έ- 
γίνωσκε καί πάντα τά θαύματα, τά είς τήν ίσχύν 
αύτής όφειλόμενα· ώς φέρ ’ εΐπεΐν ίάσεις, άνευ- 
ρίσεις λαρνακών καί διασώσεις πλοίων έκ τών 
ναυαγίων.

Καί καθ’ δν χρόνον δ.ηγείτο ταύτα, οί ο
φθαλμοί τής "Ελλης έλαμπον,αί δε κόραι αύτών 
διεστέλλοντο. Ά λ λ ’ ή Μναίς μικράν προσοχήν 
παρείχεν είς ταύτα, ένίοτε μάλιστα καί άπε- 
κοιμάτο.

Ό τε τό ύφασμα έπεραιώθη, νέος τις όνόματι 
Φειδίας, ζωγράφος καί άγαλμ-ατοποιος τό έπάγ- 
γελμα, άφίχθη είς τόν οίκον Άρρηφόρων, δπως 
χαράξη τάς μ,ορφάς, αϊτινες έμελλον νά κεντη- 
θώσιν έπί τού πέπλου.

Έσχεδίασε τήν μάχην τών Γιγάντων καί έπί 
τού σωρού τών ύπερμεγέθων αύτών ήττηθέντων 
σωμάτων, τήν Παλλάδα— Άθηνάν, άπειλητι- 
κήν, κεκλιμμένα έχουσαν τά άκρα τών χεύλέων, 
τούς οφθαλμούς ζοφερούς καί άγριους καί έν μέσψ 
τών οφρύων πτυχήν.

— Ώ  ! είπεν ή "Ελλη, δέν τήν φαντάζομαι 
ούτω, άλλά τουναντίον ήρεμου, θείαν γαλ,ήνην 
έχουσαν είς τούς οφθαλμούς, νικήτριαν άκόπως 
καί άνευ θυμού.

Είτα ό Φειδίας έσχεδίασε τήν γέννησιν τή? 
Άθηνάς, τό κρανίου του Διός καθολοκληρίαν 
είς δύο διχασμένου καί τήν Θεάν, όρμώσαν, πά
νοπλου έκ τού χαίνοντος άνοίγματος, ώς έρυ- 
θρούν άνθος έκ τίνος ρωγμής βράχου.

— Ώ  ! είπε καί πάλιν ή "Ελλη ! είνε οδυ
νηρόν νά βλέπη τις ούτω τόν Δία. Δέν πρέπει 
κ α ι ’ αυτόν τόν τρόπον νά άπεικονίζωνται οί 
Θεοί. Πρέπει πάντοτε νά ήνε καλοί τήν δψιν ·

Ή  ιστορία αύτη οηλο”, δτι ή Παλλάς είνε ή 
διάνοια τού Διός. Έπεθύμουν νά ΰψούτο λ,ευ- 
κοτάτη ύπεράνω τού θείου μετώπου, καί τό μέ- 
τωπον τούτο νά ειχεν ήδη έπανακλείσει.

— Παιδίον είπεν ό Φειδίας, πνεύμα αγνότε
ρου τού ιδικού μας ένοικεΐ έν σοί.

Καί έσχεδίασεν έκ νέου τάς δύο εικόνας, δούς 
τή θεμ τούς οφθαλμούς, τάς όφρεΐς, τάς λεπτο
φυείς παρειάς καί τό στόμα τής "Ελλης.

— Πώς σοί ομοιάζει ! ειπεν ή Μναίς είς τήν 
σύντροφόν της:

— Μικρά άνόητη άπεκρίθη ή Έ λλη . Ό  νέος 
ούτος εινε ίκανώς ευσεβής,δπως μή δώση είς τήν 
θεάν τούς χαρακτήρας μιάς θνητής.

Ά λλά  λέγουσα ταύτα ήριθρίασεν ολίγον, δλη 
συγκεκινημένη έξ ένδομύχου χαράς.

(άκολουθεΐ)  Η. Λ. Γ ε ο ρ γ ι α δ η ς  φ. φ.

Η N E  Ο  Τ Η  Σ

TOT ΒΕΡΝΑΡΔΙΝΟΤ ΣΑΙΝ Ι Ϊ Ι Ε Ρ (,)

 ̂ X

Ά λ λ ’ έν τούτοις δσον μακαρίαν καί αν εύ- 
ρισκε τήν ζωήν ταύτην ό μικρός Βερναρδΐνος 
μόνος έν μέσω τής ποιητικής έκείνης φύσεως ήσ- 
θάνθη μετά τήν μ.εσημβρίαν τήν άνάγκην τροφής. 
Τό πρόνευμα, δπερ είχε προμηθευθή, είχε τελει
ώσει. Τότε συνέλεξε βατόμουρα καί ρίζας χόρ
των καί δι ’ αύτών έδείπνησε θαυμασίοις. Είτα 
γονυπετήσας ήρξατο προσευχόμενος, άναμένων 
θαύμά τι παρά τής Θείας Προνοίας. Άναμιμνη- 
Οκόμενος πάντας τούς έρημίτας έκείνους, οϊτινες 
έν παρομοία θέσει έλαβον τήν έξ ουρανού βοή
θειαν, έθάρρει πάντοτε, οτι άγγελός τις θά ένε - 
φανίζετο, δστις θά τόν ώοήγει είς κανέν έρημι- 
κόν σπήλαιον ή είς μαγικόν τινα κήπον. Μέ 
τήν ευάρεστου αύτήν προσδοκίαν διήλθε τό έπ ί— 
λοιπον τής ημέρας. Ά λ λ ’ δμως ό "Ηλιος ήτον 
ήδη πρός τήν δύσιν του, άνεπαισθήτως ό άήρ ά-

(1) Συνέχεια ίοε φύλλου 2ον



πέβαινε δροσερώτερος καί τα πτηνά είχον παυσει 
το κελάδημά τω ν.Ό  μικρός ερημίτης ήτοιμάζετο 
να διέλθη τήν νύκτα επί τών χόρτων παρά τούς 
πόδας δένδρου τινός, ότε εις τήν άκραν τής πε- 
διάδος παρετήρησε τήν αγαθήν παιδαγωγόν του 
Μαρίαν, ήτις τόν εκάλει διά μεγάλων φωνών. 
Τό πρώτον του κίνημα ήτο νά φύγη πρός τό δά
σος, ά λλ ’ ή θέα τής πτωχής εκείνης κόρης, ήτις 
τοσάκις είχε σφογγίσει τα δάκρυά του καί ήτις 
έκλαιεν έπανευρίσκουσα αυτόν, τόν έσταμάτησε 
παρευθύς.

"Ετρεξε τότε πρός αύτήν, χύνων καί αύτός 
δάκρυα, είτα ήρξατο να τή διηγήται τάς λύπας 
του. ’Εκείνη άφοϋ πρώτον τόν καθησύχασε τώ 
είπε τήν μεγάλην ανησυχίαν του πατρός καί 
τής μητρός του, μή βλέποντες αύτόν έπανερχό- 
μενον κατά τήν ώραν τού δείπνου καί έπειτα 
δτι,αϋτη άφοϋ τόν άνεζήτησεν εις τόν διδάσκα
λόν του,δστις ήπόρησε διά τήν απουσίαν του,πε- 
ριέτρεξε τήν πόλιν καί τήν εξοχήν, έρωτώσα 
τούς χωρικούς, οίτινες ό εις μετά τόν άλλον τή 
ύπέοειξαν τήν οδόν, ήν είχε λάβει. Όμιλουσα 
οϋτω τόν επλήρου τοσούτων θωπειών, ώστε ή ά- 
πόφασίς του ήρξατο κλονουμένη καί έπί τέλους 
μετά λύπης έγκατέλειψε τό σχέδιόν του. Κατά 
τήν επιστροφήν του οί γονείς του τόν ήρώτησαν 
πώς διήλθε τήν ημέραν και τ ι θά εκαρ.νεν, δτε 
δεν θά εϋρισκεν ούδέν πλέον εις τούς αγρούς. 
Δέν έοίστασε δέ νά τοΐς εΐπη, ότι ό Θεός θά τφ 
άπέστελλε κόρακα κομίζοντα τό δεΐπνόν του,δπως 
συνέβη εις τόν άγιον Παύλον τόν ερημίτην. Έ - 
γέλασαν πολύ μέ τήν απλότητα τής άποκρίσεως 
ταύτης διηγείτο ό Βερναρδΐνος S a il lt  Π.έρ καί 
δμως ή Θεία Πρόνοια, έλεγε, έκαμε ο ι’ έμέ με- 
γαλείτερα θαύματα, δτι μέ έπροστάτευσεν έν 
•η’έσφ έθνους ξένου, εις δ εύρέθην μόνος άνευ χρη
μάτων καί άνευ συστάσεως πρός ούβένα.

Μετά τό συμβάν τοϋτο ό Βερναροΐνος διήλθεν 
έτη τινά εις Λύκειον, είτα έπανελθών εις τόν 
πατρικόν οίκον έπεδόθη καί πάλιν εις τάς προσ
φιλείς πρώτας αύτοϋ ασχολίας συνάζων έντομα, 
διατηρών πτηνά, καλλιεργών τόν κήπόν του καί 
άναγινώσκων πάντοτε τούς βίους τών Άγιων.

Κατά τήν εποχήν εκ ε ίνη ν  Καπουσΐνός τις φίλος 
τής οικίας, άνήρ πνευματώδης καί αγαθός, ύπερ- 
βαλλόντως αγαπών τόν μικρόν έρηαίτην, ώς τόν 
άπεκάλουν άπό τής εποχής τής δραπετεύσεώς 
του, έζήτησε παρά τών γονέων του τήν άδειαν νά 
τόν συμπεριλάβη εις μικράν τινα περιοδείαν.

« Π  ν  ?  ? ?■» ε Λ  λ ? ί  χη  αοεια εοοβ/] καί ο ρ.'.κρο; περ'.ηγ/,τη; πε- 
ριήλθε μετά τοϋ όδηγοϋ του, δστις έδίδασκε καί 
διεσκέδαζε συγχρόνως αύτόν, τήν Νορμανδίαν πε
ζός, κρατών τήν μεγάλην αύτοϋ ρά.βδον καί ευ
τυχής εκλαμβάνων έαυτόν ήδη ώς μεγάλον τι 
υποκείμενον. Αναπαυόμενος ότε μεν εις μοναστή- 
ριον,ό.έ δέ εις πύργον ή πλούσιον αγροτικό/ οίκον 
καί περιποιούμενος ύπό τών κυριών,οίτινες κατε- 
θέλγοντο μέ τήν ζωηοότητα καί εύφυίαν αύτοϋ, 
εύρε τόν βίον τοϋ περιηγητοϋ θχυμάσιον. Διη
γούμενος δέ είτα εις τού; γονείς του τήν δεκαπεν
θήμερον ταύτην περιοδείαν του τοΐς προσεθετεν, 
δτι ούδείς τρώγει καλλίτερου τών καλογήρων, Ή  
πρώτη αυτη περιοδεία οιήγειρεν έν έαυτφ τήν 
πρός τά ταξείδια κλίσιν του.

Φθάσας εις τήν ηλικίαν, καθ’ ήν ώφειλε νά 
έκλέξη στάδιόν τι κατετάχθη εις τόνστρατόν, ο- 
νειρευόμενος παιδιόθεν τήν στρατιωτικήν δόξαν( 
ώς τήν ύψίστην. Πεισθείς δμως διά τής πείρας, 
δτι ή δόξα αυτη αποκτάται διά τής καταστρο
φής καί τή; δυστυχίας τώ < άλλων, πχρητήθη 
τοϋ ονείρου του τούτου. Μετά τινας δέ δοκιμα
σίας έν τφ  στρχτώ μακρά/ τής Γαλλίας, επα- 
νήλθεν εις τήν φίλην πατρίδα, άφοϋ διήλθε μέ- 
γιστον θαλάσσιον κίνδυνον. Έμπλεως χαράς καί
ϊ Λ - * I ι I V Γ. I ~εναουσιασμου επατησε το πάτριον εόαφος και τφ 
έφαίνετο, οτι διά πρώτην φοράν άπό τοσούτων 
χρόνων ήκουε τά πτηνά νά κελαδώσι, τάς χρυ
σαλλίδας νά ίπτανται. καί τά άνθη νά πληοώσι 
τήν ατμόσφαιραν διά τοϋ αρώματος των. Ά λ λ ’ 
έφ ’ δσον προύχώρει εις τούς Παρισιού; ή καρδία 
του συνεστέλλετο και τφ προέλεγεν, οτι νέον 
ναυάγιον έκεΐ τόν άνέμενεν. Όντως εύρέθη έν 
μέσφ αύτών άνευ φίλων, ά/ευ οικογένειας καί 
πτωχός. Μή δυνηθείς δέ νά παρατείνη τήν διαμο
νήν του έλαβε παρά τινων συστάσεις πρός τήν 
Αικατερίνην τήν Β' . καί άπήλθεν εις 'Ρωσσίαν,
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δπου κατετάχθη ώ; μηχανικός εις τόν στρατόν.
Ά λλ ’ ή μεγαλοπρεπής μεν πλην μελαγχολική 

καί βαρεία εκείνη φύσις τοϋ βορ^ά, ήν μετά το- 
σαύτης χάριτος αύτός απεικονίζει καί ό τρόπος 
τοϋ βίου, ήκιστα ήρμοζον εις τάς ψυχικά; του 
διαθέσεις καί τόν χαρακτήρα αύτοϋ· καί άφοϋ έ- 
γνώρισεν έρημους τινάς χώρας ώς ύπασπιστής 
στρατηγού, ό έρως τής πατρίδος τόν κχτεκυρί- 
ευσε πάλιν καί όριστικώς έπανήλθεν εις Γαλλίαν. 
Ποθών τότε νά έπανίδ-η τόν τόπον τής γεννή- 
σεώς του, πορεύεται ε’ς Χάβρην, ζητεί τόν πα
τρικόν οίκον, ζητεί τάς ά/αμνήσεις τής παιδικής 
του ηλικίας, άλλ* ούδέν τούτων ευρίσκει· τό 
παν ήλλαξεν, ούδένα αναγνωρίζει καί ούδείς α 
ναγνωρίζει αύτόν. Περίλυπος κάί άπελπις,στρέ
φει τό βήμα πρός τά όπίσω, δτε αίφνης τό 
βλέμμά του πίπτει έπί τίνος γραίας, ήτις νήθει 
έμπροσθεν τής μικράς αύτής οικίας·τώ φαίνεται 
δτι αναγνωρίζει τήν παιδαγωγόν του Μαρίαν 
τήν πλησιάζει μέ πάλλουσαν καρδίαν καί θέλει, 
νά τήν έρωτήση, φοβείται έτι μή δέν είναι αυτη· 
αλλ ’ ή πτωχή γυνή εις μόνον τόν ήχον τής φω
νής του αναγνωρίζει αύτόν, καί, εκβάλλει κραυ
γήν ύπερτάτης χαράς : « Ά ! είσθε σεΐς κύριέ μου 
φωνεΐ, ον έπαναβλέπω 5» καί μ ετ’ απίστευτου 
ζωηρότητας διά τήν ηλικίαν της πετά τήν ηλα
κάτην της καί ρίπτεται εις τάς άγκάλας του. 
Ό Βερναρδΐνος τήν άσπάζεται, τήν σφίγγει έπί 
τής καρδίας του καί πιστεύει πρός στιγμήν, οτι 
επανεϋρε μ ετ’ αύτής τήν χαράν τής παιδικής του 
ηλικίας. Ή  αγαθή Μαρία τόν βλέπει μέ δακρύ- 
οντας οφθαλμούς καί δέν παύει νά τόν θωπεύη. 
Ό μεγάλος κύριος ήτο πάντοτε ο ι’ αύτήν ό 
μικρός*Βερναροΐνος, δν ώς δευτέρχ μήτηρ είχεν 
αγαπήσει· τόν εισάγει έντός τής μικράς της 
οικίας, τφ προσφέρει γάλα καί νωπά αυγά καί 
τφ δίδει νά πίη ύδωρ διά ποτηριού τής κυρίας 
της καί μητρός αύτοϋ, δπερ ώς ιερόν λείψανον 
είχε φυλάξει έντός παλαιάς σκευοθήκης. Γελώσα 
δέ καί κλαίουσα συνάμα έκ χαράς,άπεκρίνετο εις 
τάς πολυειδεΐς καί συνεχείς ερωτήσεις τοϋ νεα
ρού αύτής κυρίου, ούτινος ή εύαίσθητος καί άφο- 
σιωμένη καρδία έπάλλετο έκ βαθυτάτων καί άλ-

λεπαλλήλων συγκινήσεων. Έζήτησε τότε καί ε
κείνη νά μάθη τά κατ’ αύτόν μετά τού ενδιαφέ
ροντος καί τής περιεργείας άγαπώσης γυναικός· 
ο Βερναρδΐνος διηγούμενος δέ εις αύτήν τά άσκο
πα ταξείδιά του,τήν εις 'Ρωσσίαν καί Πολωνίαν 
διαμονήν του,καί τάς περιπετείας του,καί βλέπων 
αύτήν κλαίουσαν, ήσθάνετο μετά πικρίας τήν α
περισκεψίαν τοσούτων ανωφελών περιοδειών, αΐ- 
τίνες Ιπ/νέφερον αύτόν πτωχότερου, ή δτε άνε- 
χώρησεν, εις τήν στέγην τής αγαθής Μαρίας. 
Καθήμενος πλησίον της δέν ενθυμείτο ούτε τό 
μεγαλεΐον τής 'Ρωσσίας, ούτε τά θέλγητρα τής 
Πολωνίας· έν μόνον άνεζήτει εις τήν καρδίαν του, 
τάς πρώτας συγκινήσεις τής παιδικής αύτοϋ ηλ ι
κίας καί τά συναισθήματα ψυχής αγνής καί α
θώας· τότε έν μέσφ τής ταραχής, τών σκέψεων 
καί τών αισθημάτων τούτων, ύπό ακατανίκητου 
δυνάμεως ωθούμενος, ρίπτεται εις τάς άγκάλας 
τοϋ μόνου δντος, δπερ τφ εναπομένει έξ δσων 
ήγάπησε· τήν καταφιλεΐ καί τή ύπόσχεται νά 
μή άποχωρισθώσιν ούδέποτε πλέον, οίαδήποτε 
τύχη τόν άναιχένει, ύπόσχεσιν, ήν θρησκευτικώς 
έξεπλήρωσε, μοιρασθείς μετ ’ αύτής πάντοτε παν 
δ,τι είχε. Καί ώ; απ ’ άρχήν τής συμβιώσεως ταύ
της εκένωσεν έπί τής τραπέζης τό βαλάντιόν του, 
μοιράσας μετ ’ αύτής τήν μόνην του περιουσίαν. 
’Έπρεπε ν ’ άκούση τις αύτόν τόν Βερναρόινον 
S a in t Πιέρ,λέγει,ό A in ié-M aftin  διηγούμενον 
τήν σκηνήν ταύτην μέχρι τών τελευταίων λεπτο
μερειών αύτής,όπως έννοήση τήν συγκίνησίν του. 
Οί δισταγμοί τής καλής Μαρίας,όπως δεχθή τήν 
προσφοράν τού κυρίου της,ή άπλή της γλώσσα,αι 
άπλοίκαί ερωτήσεις, ή έξαλλος χαρά της διέμει- 
ναν πάντοτε ζωηρότατα εγκεχαραγμέ/αι εις τήν 
μνήμην αύτοϋ.

Τοιαύτη ύπήρξε ή πρώτη νεότης τού Βερναρ- 
δίνου Σαίν Πιέρ τοϋ μαγευτικού ζωγράφου τής 
©ύσεως καί τοϋ οποίου ή πρός τήν Θεία-/ Πρόνοιαν 
πίστις διέμεινε πάντοτε ή αύτή.

(Τέλος). A. Ζ.
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Π Ο Ι Κ Ι  Λ Α
Λουδοβίκοε ό XV είχεν ευνοούμενων τ'.να όνό- 

ματι Σεντεμάν, οστις τόν διεσκέδαζεν άλλα καί 
κατεχράτο πολλάκις τής καλωσύνης τού Κυρίου 
του καί τον παριυργιζε Μίαν πρωίαν ό Βα
σιλεύς θ^μο)6εΙς τφ είπε «Σε διατάττω νά 
φύγτ,ς καί νά μή πατήσης πλέον γαλλικόν 
χώμα.» Ό  ευνοούμενος ύποκλιθείς άνεχώρησεν. 
Ημέρας τινάς μετά ταΰτα Λ υδοβίκος ό ΙΕ' . 
ήκουσε θόρυβον εις τον περίβολον των ανακτόρων, 
καί άνοίξας τό παράθυρου είδε τούς φύλακας 
αυτού πέριξ φορτηγού άμάξης, έφ’ ής όρθιος 
ϊστατο ό Σεντεμάν τότε όργισθείς σφόδρα διά 
τήν απείθειαν αύτού, Ιφώνησε ; «πώς λοιπόν ά
θλιε δεν ήκουσας τί σέ διέταξα !» Μεγαλειότατε 
άπεκρίθη ούτος, ΰπήκουσα τή διαταγή υμών καί 
διά τούτο άναχωρήσας άμ.έσως εις ’Αγγλίαν έ- 
λαβον χώμα Αγγλικόν, έγέμισα οι * αύτοΰ τήν 
άμαξαν ταύτην και ούτω χωρίς νά πατώ γαλ
λικόν χώμα ήλθον νά πέσω εις τούς πόδας τής 
Τμετέρας Μεγαλειότητος. Ό Βασιλεύς μή δυ- 
νηθείς νά κρατήση τον γέλωτα, ενευσεν εις τούς 
αύλικούς του νά τον άφήσουν νά εισέλθη.

Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ ενός ωρολογίου 
καί εμού, ήρώτησε κυρία τις αξιωματικόν τινα. 
’Αποκριθείς ό αξιωματικός τή είπε τάδε : Κυ
ρία, εν ώρολόγιον δεικνύει τάς ώρας, άλλ’ οταν 
τις ήναι πλησίον Σας λησμονεί αύτάς. "Εχετε 
τόσον καλήν καί εύχάριστον συντροφιάν, ώστε 
καί ολόκληρον αιώνα ά/ διελθη τις μεθ ’ υμών, 
δεν θά καταλάβη πώς έπέρασαν αί τόσαι ώραι 
τού αϊώνος.

Μαθητής τις τής Β’ . τάξεως τού Γυμνασίου 
προύβιβάοθη κατά τάς ενιαυσίους εξετάσεις, άλλ- 
είς τά Μαθηματικά έμεινε μ.εταξεταστέος.

Τό θέρος ό μ,αθητής έδει νά μελετήση καλώς 
τά Μαθηματικά καί δή τήν Γεωμ,ετρίαν Λεγέν-

δρου, έξ’ οκτώ βιβλίων συγκειμ.ένην, "να θειορηθείς 
καλός καί εις αυτά, έγγραφή εις τήν τρίτην 
τάξιν.

Προσελθό)ν τόν Σεπτέμβριον, "να έξετασθή εις 
τήν Γεωμετρίαν, ό τών Μαθηματικών Καθηγη
τής του έδωκεν αύτφ νά λύση εν θεώρημα. Ό 
μαθητής, σκεφθείς ολίγον, λέγει εις τόν Καθη
γητήν του τοιαϋτα :

Εΐπέτέ μ.οι, σάς παρακαλώ Κύριε Καθηγητά, 
από ποιον βιβλίον τής Γεωμετρίας είναι τό θεώ
ρημα, δπερ μ.οί δίδετε πρός λύσιν ;

"Εστω σοί λέγω είπεν ό Καθηγητής, είναι 
άπό τό τρίτον βιβλ,ίον.

"Δ ! Κύριε Καθηγητά, μέ συγχωρείτε, δέν 
έλαβον τήν τιμήν νά μελετήσω τό τρίτον β ι
βλίου.

Νά τήν λάβετε λοιπόν, σάς παρακαλώ φίλε 
μου, καί τότε νά έλθητε νά σάς έξετάσω τώ ά- 
πήντησεν ό Καθηγητής του μειδιών.

Π Α Ι Γ Ν Ι Α

13.
Γρίφος 

Ο ν 6 ι Ο η σι Ο 
(Οί κύκλοι σημαίνουσι : σύμ.παν, ή κόσμον,

ή γην.) Έκ τούτων νά σχηματισθή ρητόν.

14.
Δ ι’ άφαιρέσεως τριών ευθειών νά μείνωσι τρία 

μ,όνον τετράγωνα τού κάτωθι σχήματος.

15.
Γρίφος

2 . γένη -+- κυνί Κώς φίλος ώ φώς.

16.
Διά τών γραμμάτων Ν Ν Σ Α νά σχηματι- 

σθή εορτή τών άρχαίων.

17.
Νά λάβης δύο γράμματα του αλφαβήτου καί 

αύτά έάν τά πολλαπλασιάσης πεντάκις θά σχη- 
ματισθή δρος τής Ελλάδος.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν. ΡΕ I ’ ΣΗΣ

18.
Ποιον όνομα Έλληνος στρατηγού εύρίσκεται 

εις τά χαρτιά, άν αποκοπή τό πρώτον αύτοΰ 
γράμμα.

19.
Ό εις είνε εις, ό άλλος είνε διφεγγής, ό 

τρίτος φέγγει με ουράν καί ό τέταρτος φέγγει 
καλά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΛΚΗΣ

20 .
. . . I .

. . I .

. I .
I .

Συμπλήρωσαν τά άνωθι γράμματα ώστε νά 
σχηματισθή τρίγωνον κυβόλεξον.

21 .
Φράσις έξ αλφαβητικών γραμμάτων 23.

Νά σχηματισθή «ρράυις, ής τά αρχικά γράμ
ματα έκάστης λέξεως, κατά σειράν λαμβανομέ- 
νων, ν ’ άποτελέσωσι τήν επωνυμίαν του ήμετέ- 
οου περιοδικού « Άκανθίς» διδασκαλία— τέρψις. 
Ή  ζητουμένη φράσις, κατά βούλησιν, δύναται 
νά ήναι σπουδαία ή έλαφρά, έκφράζουσα τελείαν 
έννοιαν.
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22 .

Δύσκολος περίπτοισις.

Καλός τες γεωργός άφήκεν ώς κληρονομιάν 
εις τά τέσσαοα τέκνα του αγρόν, περιέχοντα 
12 δένδρα. “Ωρισε δέ έν τή διαθήκη του, δτι 
ούοέν έκ τών 12 τούτων δένδρων νά μεταφυ- 
τευθή εις άλλην Οέσιν καί ό αγρός νά χωρισθή 
εις 4 ίσα συμμετρικά μέρη, ών έκαστον νά πε- 
ριέχη άνά 3 δένδρα.

Οί κληρονόμοι εύρίσκονται λίαν στενοχωρημέ
νοι. Τίς έξ υμών θά τούς διευκολύνη ; Ό βουλό- 
μ.ενος ας άποστείλη ήμΐν άντίτυπον τού κάτωθι 
σχεδίου, ύποοεικνύων διά γραμμής τόν τρόπον 
τής δικαίας, πλήν δυσκόλου ταύτης διανομής. 
Τό όνομά του θέλομεν δημοσιεύσει διά τής » Ά  
κανθίδος.»

0 0 0

0  0
0 0

0  0

0 0 0

23.
Σ υ ν ώ ν υ μ ο ν .

Πού τό θέλεις ;
— Θέλω σε δάση καί βουνά έλεύθερο νά πρέχη. 

Μά θέλω καί τής άκρες του ή θάλασσα νά βρέχη.
— Πώς τό θέλεις ;
— Νάνε άπό ξύλο στερεό καί καλοκαμωμένο. 

Τοτράποδο ή φτερωτό στή πήρα μου βαλμένο.
— Γιατί τό θέλεις ;
— Γιατί τό θέλω μέ ρωτάς ;Μάθε το νά τό ξεύρης , 

Δείπνο μ ’ αυτό στήν έξοχή, σου κάνω άν τό
[εύρης·

Λ ύ ί ίε ις .
6ου.

’Αριστοτέλης.

ν
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π
ΠΑΣ

ΙΙΔΡΑΣ
ΠΑΡΑΛΟΣ

ΣΑΛΟΣ
ΣΟΣ

Σ

8ου.
Δήλο;.

9ου.
Φιλύρχ.

1 Οου.
ΙΑ 7 1 λ° μαι

Χ° ρευ ω
μαι ω τις

11ου
Δώ ρε, μή <ράς όλα συ.

12ου Γρίφου.
Ό  "λεονέκτης έστί μισητός.

Αινίγματος Β '.
Άκανθίς, Άκανθίς, Άκανθίς.

01 λ ύ τ α ι :

Δ^ί Φωτεινή Άγγελάκη, Μχρία Ρ. Ά γγε- 
λοπούλου (του 6ου, 8ου, καί 12ου), Ελένη 
Ευσεβίου (6ου καί 12ου), Παρασκευά (Ίου. 8 ου 
καί 19ου), Πολυξέ η Κρνσά, καί οί κ. κ. Νι
κόλαος Ρ . Άγγελό-ουλος, Τό Άρχ.ζιζάνιον 
(τού Αΐνίγριατος Β .) ΊΙ ρ-αραρ.ίνη καροία (του 
6ου, 8ου, 9ου), Γεώργιος Νοβάρας (τού 6ου, 
8ου, 12ου), Άλέξα .όρο; Τσεκούρας (του 8ου, 
9ου, 12ου), Ν. Π. Άντωνόπουλος (του 6ου 
8 ου), Τό άνθος τής ΙΓλατείας Έλευθερείας (του 
6ου, 9 ου, 11ου. καί 12ου).

Β  Α  1 1 ) \ ν  I
Μετάψοασις έκ τού Γερμανικόν 

ΤΓ10 

Κ. Β ε ζ τ ρ ο τ λ η

Καθηγητου.

Πραγματικώς ό έν τή επιστολή άναφερόμενος 
ξε ος δέν ήργησε νά παρουσιασθή καί δύναταί τις 
νά ειπη,οτι τό αυτό άτμόπλοιον έκόμισεν άμφο- 
τέρους· τήν τε επιστολήν καί τον εν αυτή συνι- 
στώυ,ενον.ι

Μόλις άφίκετο ένεκατέστη παρά του Φόρβη 
εις τό μέγαρόν του καί τήν αυτήν εσπέραν με- 
τέβησαν εις τό θέατρον του μελοδράματος, εις ό 
είχε καί προσκαλέσει τήν φιλικήν οικογένειαν 
Λελάν, ήτις καί ένεφανίσθη ήμίσειαν ώραν βρα
δύτερου.

Ό γέρων τραπεζίτης Λελάν ώμίλησε μετά 
πολλής φιλοφροσύνης πρός τον Βάλδουν καί έ- 
μειδία διά τά εκστατικά βλέμματα, άτινα λα- 
θραίως έροιπτεν ούτος πρός τήν θυγατέρά του ! 
Έγνώριζε τήν υπερηφάνειαν τής Ίωάννάς του.

Κατά τό πρώτον διάλειμμα έπληροφορήθη 
ή μις Λελάν παρεμπιπτόντως τά κατά τάν Τζύν 
Βάλδουν καί μαθοΰσα, δτι είναι μόνον μετρίως 
εύπορος, ότι κατάγεται έξ ’Αγγλίας, καί δτι εις 
έπίμετρον κατοικεί καί έν τή άπωτάτη ημιά
γρια Ιαπωνία έμόρφασε είρωνικώς καί δεν ήσχο- 
λήθη πλέον περί αύτοϋ. Ό Φόρβης βλέπων τήν 
ερωτικήν πυράν, ήν ήναψεν ή ’Ιωάννα εις τον 
Βάλδουν προύτεινεν εις αύτόν νά τον είσαγάγη 
εις τήν οικίαν τού πατρός της καί έζήτησεν α
μέσως παρά τού τραπεζίτου τήν άδειαν αυτήν 
ήτις καί προθύμως έόόθη.

Μετά τήν λήξιν τής παραστάσεως έχωρίσθη-

C) (Συνέχεια ΐ’οε φύλλον β1.)
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σαν καί δ Βάλδουν όιήλθε τήν νύκτα άγρυπνος 
άναπολών τήν ώραίαν μορφήν τής υπερήφανου 
Άμερικανίδος. Ό Φόρβης προσέτι εΐσήγαγε τόν 
φίλον του καί εις τάς λοιπάς οικογένειας τής 
άμερικανικής αποικίας καί ούτω συνηντώντο σχε
δόν, καθ’ έκάστην έσπέραν μετά τής ’Ιωάννας, 
ήν ήρκεΐτο νά θαυμάζη έκ τού μακρόθεν καί ν ’ 
άνταλλάσση μετ’ αυτής τό πολύ πολύ λέξεις 
τινας αδιάφορους. Αί φίλαι της τή έρριπτον ενίο
τε υπαινιγμούς τινας διά τήν νέαν κατάκτησίν 
της καί αυτή ώργίζετο σφόδρα διά τήν αναίδειαν 
τού ανθρώπου αύτού νά τολμήση νά ύψωση μέ- 
χρις αυτής τά βλέμματα, άλλ ’ επειδή ό Βάλ
δουν έφέρετο πάντοτε ταπεινώς καί εντός των 
ορίων τής αύστηράς εθιμοτυπίας δεν ήδύνατο 
παρά ν ’ άπαντά πού καί πού ξηρώς εις τάς δει- 
λάς προσεγγίσεις, ας έπεχείρει.

Ή  ’Ιωάννα ουδέποτε άπέδειξεν εις τόν Φόρ- 
βην δτι ένδιεφέρετο δι ’ αύτόν καί μόνον συνε- 
ζήτει μ ετ ’ αύτοϋ πάντοτε μετ * άόιαφορίας καί 
παρηκολούθει τόν εκατομμυριούχου μόνον σιά τού 
βλέμματός της οσάκις εύρίσκετο εις τό άντίθετον 
μέρος τής αιθούσης.

Εις μετά τόν άλλον άπεσύροντο οί νέοι, οί- 
τινες άπετέλουν άλλοτε τήν άκολουθίαν της και 
τώρα δέν είχεν ώς θαυμαστήν ή τόν «επαρχιώ
την» της καί ό Γεώργιος ύπεκρίνετο δτι δέν άν- 
τελαμβάνετο τό ενδιαφέρον,δπερ τψ έδείκνυε καί 
τή ώμίλει πολλάκις — πράγμα άφόρητον δι ’ 
αύτήν— περί τού Βάλδουν.

Ό Φόρβης έβλεπε μετά μεγάλης ευχάριστή- 
σεως τήν παράτασιν τής διαμονής τού φίλου του 
έν τή οικίφ του. Είχε συνειθίσει τόσον τήν συν
τροφιάν του, ώστε έξεμυστηρεύετο πλέον εις 
αύτόν τάς υποθέσεις του· παρετήρει μετά χα
ράς, δτι ό Βάλδουν έξετίμα αύτόν μόνον ώς ά- 
τομον. (άκολουθεΐ)

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΑΚΑΝΘΙΔΟΣ»

’ΑΘΗΝΑΣ. Καν Α’ικ. Γλ. Μυρίας ευχα
ριστήσεις διά τάς δύο συνδρομάς, άς με δλας τάς 
ασχολίας σας προσεθέσατε εις τήν πρώτην.—

Δας Φωτ. Άγγελάκη, Μαρίαν Άγγελο- 
πούλου, Ελένην Εύσεβίου, Νίτσαν Παρασκευά 
καί Πολυξένην Κρασσα· έλάβομεν τάς επιτυχείς 
ύμών λύσεις. Άκανθίς χαίρει, δτι σ ϊς  διεσκέ- 
δασε καί σας εύχαριστεΐ. ΤΗτον δμως καί ή Ά - 
κανθί; άλλοτε (il’acieuSO demoiselle ώς ύμεϊς 
καί δέν θά παύση εύκολα νά σας βάλλη εις τοι- 
οϋτονκόπον.— Ά οχιζιζάνιον, αί λύσεις σας όρ- 
θόταται άλλα τοιαύται λύσεις χρήζουσι καλλίτε
ρου χάρτου.
’Ά νθος πλατείας ελευθερ ίας, ή ώραία τοπο
θεσία είν ήν κατοικείτε' δέν θά σας έμπνευση κα- 
νέν ποίημα ; — Μαραμένη καρδία, τό γελαστόν 
πρόσωπόν σου διαμαρτύρεται κατά τού ψευδωνύ
μου σου καί δμως, άφού τό θέλεις ή Άκανθίς 
ειναιέχέμυθος καί θά τό φυλάξη. — Κους Ν. 
Ά  γγελόπουλον, Γ. Νοβάραν, Α. Τσεκούραν, καί 
Π. Άντωνόπουλον, Σάς εύχαριστοϋμεν.— Π ε ι
ρ α ιά  Φίλω I. Ζ. Η έρώτησίς σου είναι όντως 
περίεργος, ούτε έγώ ειχον σκεφθή πόθεν ή πρω
ταπριλιάτικη άστειότης καί εις σέ οφείλω δτε 
τό ε”μαθον. Μάθε λοιπόν καί σύ δτι ή άστειότης 
αΰτη είναι ασεβής άνάμνησις των παθών τού 
Κυρίου, δν οί ’Ιουδαίοι πρός έμπαιγμόν άπέστελ- 
λον άπό τόν ’Άνναν εις τόν Καϊάφαν, άπδ τόν 
Καϊάφαν εις τόν Πιλάτον καί άπό τόν Πιλά
τον εις τόν Ά νναν. Τό πώς δμως ή λέξις 
poisson εύρίσκεται εις τήν λέξιν passion, θά 
έχρειαζετο ολόκληρο/ έτυμολογικόν άρθρου διά 
νά σοί τό ειπω' καί δμως φίλε μου τούτο συνέβη, 
τοσούτον αί λέξεις μεταμορφούνται άπό ηλικίας 
εις ηλικίαν.Άρκέσθητι λοιπόν εις τήν γνώσιν,δτι 
poisson d ’ A v r il σημαίνει passion d ’A v r il, 
— Β ώ λ ο ν  Κον Σ. Π. Τή άληθεία αρχίζω 
νά μνησικακώ πρός τόν Κολόμβον, δστις δέν ή- 
θέλησε νά άρκεσθή εις τόν παλαιόν κόσμον. Α 
φού δ νέος του μέλλει νά έλκύση εις αύτόν φί-
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λ.ον όπως σε Έν τούτοι; διαβίβχσον ευγνωμοσύ
νην μου τώ άξιοτίμφ Διευθυντή, τφ Καθηγητή 
καί τοϊς συμμχθηταΐς σου διά σύνδρομά; αυτών 
καί εκτίμησή Άκανθίδος. — κ. Κ. Στ Καί οί 
πέντε συνδρομηταί σα; τί γίνονται ; νά στέλ- 
λωμεν ή μή φυλλάδια. · εύαρεστηθήτε παρακα
λώ νά άπντήσητε — ΙΙά τρ α ς  κ. Δ Σ Δεν 
εύρίσκομεν ικανά; εκφράσεις προς ευχαριστίαν 16 
συνδρομών σας. Εισθε τή άληθεία εύγενέστατος. 
— Πύργον, Κ*^ Μ. ώς βλέπετε θά γράφωνται 
καί διά δεσποινίδας ικανά ή παρατήρησές σας 
ήν όρθωτάτη, ή Άκανθίς ευγνωμονεί υμάς — 
’Αθήνας, φίλφ Γ. Ν. Εις τί λοιπόν σε ώφέλη- 
σαν όσα άνέγνωσας εις τά γαλλικά καί ιταλικά 
βιβλία τής βιβλιοθήκης του θείου σου, άφοϋ ά- 
γνοεϊς, δτι ή Άκανθίς πριν γείν-η πτερωτό που
λί μέ εύμορφιά καί χάρι ήιο καί αυτή πλάσμα 
ώς καί σύ καί εγώ' άλλ δχι ήτον εύμορφη δε
σποινίς εις τούς χρόνους, καθ’ οΰς οί άΌρωποι 
μετεμορφοϋντο κατά τήν βούλησιν τών θεώνάλ- 
λά δεν ήξεύρω δμως καί έγώ διά ποιον λόγον 
οί ’Ολύμπιοι μετεμόρφωσαν εις τό ομώνυμον 
πτηνόν τήν ώραιαν θυγατέρα του "Ηρωος Αύ-

τονόου καί ’Ιπποδάμειας Άκανθίδα' όθεν δέν 
ήνοιξα μόνον τήν ζωολογίαν διά νά βαπτίσω ώς 
μου λέγεις τό άνά χεΐράς σου ανάγνωσμα, άλ~ 
λά καί τήν μυθολογίαν.— Τρίπολιν, Φίλφ κ. 
I, Ζ Ούτε σήμερον δέν ε'χομεν επιστολήν, θά 
έλαβετε βεβαίως τά ζητηθέντα φυλλάδια, μήπως 
αί προετοιμασίαι τών αγώνων σας σέ κάμνουν 
νά λησμονής τούς ίδικούς μου άγώνας ; — Πει
ραιά. κ. Κ Π Διά δελταρίων δέν λύονται μα
θηματικά προβλήματα. "Εχετε τήν υπομονήν νά 
λάβητε το φύλλον.— ’Αθήνας, Φίλφ κ, Κ. Τ. 
Καλλίτερον ήτο νά δώση; εις άπάντησιν τήν 
παροιμίαν « Έπάν αυγό στή μύτη του ζητεί νά 
'πιστηρίζη » ήτις φαίνεται ώς νά ε”γεΐνεν δι* 
αύτόν, δστις δλα τά έ'ργα τών άλλων τά θεωρεί 
εϋκολοκχτόρθωτα καί δτι είναι ικανός δ ι’ δλα, 
ώ ; τού; είπόντας εϊ; τόν Κολόμβον, δτι ήδύ- 
ναντο καί ούτοι νά στήσωσι τί> αυγό επί τής 
τραπέζης άφοϋ δμως είδον πώς εκείνος τό ε’στη- 
σεν έξ ου ίσως καί ή δημώδης άνω παροιμία! 
’Αλλά φίλε μου τί τά θέλεις.
S i  tout le monde était parfa it ,
Mon Dieu comme 1’ on ’s ennu ira it .

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

KVPIA ΣΤΑΕΛ . Ύπό Αίκ. Ζάρκου. -  KAM. ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝΟΣ. TI ΕΙΧΕ Ο ΟΥ
ΡΑΝΟΣ ; Έκ του Γαλλικού. Συνέχ. ύπό Σ. Κ. — Jui.ES LemAITRE. ΕΛΛΗ. ύπό Η. Λ. 
Γεωργιάδη. — Η ΝΕΟΤΗΣ TOT ΒΕΡΝαΡΔΙΝΟΤ ΣΑΙΝ ΠΙΕΡ τέλος ύπό Α. Ζ .-Π Ο Ι- 
ΚΙΛΑ. — ΠαΙΓΝΙΑ ΡΟΔΟΛΦΟΤ ΛΙΝΔΑΟΓ, B A L D W IN , Μυθ. έκ τού Γερμ. συνέ
χεια ύπό Κ. Βεζυρούλη. καθηγητού. — ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΑΝΘΙΔΟΣ. — ΜΑΘΗΜΑ- 
ΊΙΚΑ. -  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΛΤΣ1Ν.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Είνε γνωστόν δ τι τά  προβλήματα τή ς  
φ υσ ική ς , ε ίνε  άληθή προβλήματα τών μα
θηματικώ ν, μέ τήν διαφοράν, δτι φυσικός 
νόμος συνδέει τά ς  γνω στάς ποσότητας προς 
τό άγνω στον. Ε πειδή  δέ τά προβλήματα 
ταϋτα  ε ίνε έφαομογή τή ς  άλγεβρας ε ίς  τάς 
φυσ ικάς έπ ισ τή μ ας , κατά γεν ικό ν κανόνα 
δυνατα ί τ ις  νά  παραστήση ε ίς  αυτά , όχι 
μόνον τά ς άγνω στους ποσότητας, ά λλά  κα ι 
τά ς γνω στάς διά γραμμάτων, π .χ . τούς όγ
κο υς  διά του γράμματος, Ο. τά ς π υκ νό 
τατος διά του Π· τά βάρη διά τοΰ Β. τάς 
θερμοκρασίας διά τοΰ Θ. τά ς έλαοτικάς δυ
νάμ εις διά τοϋ Δ. Διά τή ς  μεθόδου τάυτης 
ού μόνον καθολικευομεν κα ι έχομεν α λ γ ε 
βρικούς τύπους, ο ϊτ ινες  έφαρμόζονται ε ίς  
πάντα  τά ζητήματα  τή ς  α ύτή ς  μορφής, 
ά λ λ ’ άπλοποιοϋμεν κα ι συντομεύοιιεν τάς 
άριθμήσεις ε ίς  τρόπον εύκολύνοντα ήμάς. 
Δ ιότι δυνάμεθα ε ίς  πρόβλημα, ουτινο ς αΐ 
προτάσεις ε ίνε άρ ιθμ ητικα ι, νά  παραστήσω· 
μεν τά ς προτάσεις ταυτας διά γραμμάτων, 
νά  λΰσω μεν οίΐτω τό ζήτημα διά γεν ικού 
τρόπου, ε ίτα  φθάνοντες ε ίς  τόν τύπον, νά  
άντικαταστήσωμεν τά γράμματα διά τών 
ίδ ικών άξιώ ν, αί'τινες άνταποκρίνοντα ι ε ίς  
α ύ τά . Ά κολουθοϋντες τήν πορείαν ταυτην 
έκτελοΰμεν ταχύτερα , κα ί άποφεύγομεν τάς 
π λά να ς , ε ις  άς εύκόλως εμπ ίπτει τ ις  κατά 
τή ν  άρίθμησιν· κα ι τέλος έάν ό γεν ικός τύ
πος, δν έσχομεν είνε άκριβής, τάίδλάθη τή ς 
άρ ιθμήσεως, ε ίς  ά δι ναμεθα νά  περιπέσω- 
μ εν κατόπιν άντικαό .στώντες τά γράμματα 
διά τών άρ ιθμητικών άξιώ ν αυτών,δ ιοοθοΰν- 
τα ι ταϋτα διά τής ’ ι χ ι ’ ε ίας τή ς  άλγεβο ι- 
κής άριθμήσεως.

Είς τό προσεχές φυλλον η μ ώ ν θέλομε 
ε ϊπ ε ι τ ινά  περ ι τή ς  λυσεω ς τών προβλημά
των τή ς  Φ υσικής, ϊν α  δ ιευκολύνω μ ' ν  τους 
μ ή  έχοντας προς τούτο πολύ άσκηΟή ήδη 
προτείνομεν το εξής Πρόβλημα, άναφερό- 
ιιενον έπ ι τή ς  άντανακλάσεω ς έπ ιπέδων κα 
τόπτρων : Π ο ιο ν  ε ί ν α ι  τ ό  έ λ ά χ ιΡ τ ο ν  
ύ φ ο ς ,  τ ό  ό π ο ιο ν  π ρ έ π ε ι  ν ά  έ χ η  ε π ί 
π ε δ ο ν  κ ά τ ο π τ ρ ο ν ,  τ ε θ ε ιρ έ ν ο ν  κ α θ έ -  
τ ω ς  ΐ ν α  π ρ ό Β ω π ο ν  έ μ π ρ ο ά θ ε ν  α ύ τ ο ΰ  
τ ο ΰ  κ α τ ό π τ ρ ο υ  β ^ έ π η  ε α υ τ ό  έ ν  τ ο υ -W Λ
τ ω  δ ιά  τ ή ς  α ν τ α ν α κ λ ά ι ί ε ω ς  α π ό  κ ε -  
ό α ύ . ι ι ς  μ έ χ ρ ι π ο δ ώ ν  ;

Ν ίκος Δ. Σ π ε τ ς ε ρ ο γ τ ο τ λ ο ς  

— -

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ Δ’ . ΒΙΒΛΙΩ ΤΗΣ ΣΓΟΙΧ. 
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1) Τό σχήμα τοϋ όποιου κορυφαΐ ε ίν α ι  
τά μέσα τών πλευρώ ν τοϋ τυχόντος τετρά
πλευρου ε ίνα ι παραλληλόγραμμον.

Ά π ό δ ε ιξ ις : "Εστω τό τετράπλευρον
ΑΒΓΔ, τά δέ μέσα τών πλευρών αύτού ε”στω- 
σαν τά α, β, γ, δ. Έάν ένώσωμεν τά σημεία



X Μ  X

α, β, γ, δ, διά τών ευθειών αβ, βγ, γδ, δχ, το 
σχηματιζόμενον σχήμα αβγδ "λέγομεν,οτt είναι 
παραλληλόγραμμον. Διότι έάν άξωμεν τάς δια
γώνιου; ΑΔ και ΒΓ' του τετρππλεύρου ΑΒΓΔ 
καί θεωρήσωμεν το σχήμα αβγό παρατηροϋμεν 
δτι αί μέν πλευραί αβ καί δγ είναι παράλληλοι 
τη διαγωνίω Α Δ, αί δέ αδ καί βγ παράλληλοι 
τη διαγωνίω ΒΓ καί επομένως άφοϋ το σχήμα 
αβγδ έχει τά ; απέναντι πλευρά; αύτοϋ παραλ
λήλους είναι παραλληλόγραμμον.

2) Τό εμβαδόν παντός τραπεζίου ε ίνα ι 
γ ινόμενον τή ς μ ιας τω ν μία παραλλήλων 
πλευρώ ν του επ ί την άπόστασιν α ύ τή ς  άπό 
τού μέσου τή ς άλλη ς.

Ά πόδειξις : Έστω τό τραπέζιον ΑΒΓΔ τό 
δέ μέσον τής έτέρας τών μη παραλλήλων πλευ
ρών του ε"στω τής ΒΔ τό Κ καί κάθετος επί τήν

τής άφής Δ, Ε, Ζ, τάς ΚΔ, ΚΕ καί ΚΖ' λέγο- 
μεν, ότι το άθροισμα τών καθέτων, πλευρών 
ΑΒ-ψ-ΑΓ ίσούται τώ ΒΓ-(-(ΚΔ-|-ΚΕ). ’Εάν 
τάς πλευρά; του ορθογωνίου τριγώνου θεωρήσω- 
μεν ώς έφαπτομένας του κύκλου, κατά το (έδ. 
156 τής Γεωμ. Χατζιδάκη) ε"χομεν :

ΑΓ =  ΑΔ +  ΔΤ=ΔΕ +  ΓΖ καί ΑΒ=ΑΕ +  
ΕΒ=ΑΔ-|-ΒΖ έκ δέ τών ισοτήτων τούτων 
λαμβάνομεν :
ΑΓ-}- ΑΒ=ΓΖ-}-ΖΒ-{- ΑΔ-}- ΑΕ καί άν έν τώ 
τετραγώνω ΔΕΚΔ άντικαταστήσωμεν τάς πλευ
ράς ΑΕ καί ΑΔ διά τών ΚΕ καί ΚΔ εύρίσκομεν: 

Α Γ 4- Α Β = Γ Ζ + ΖΒ+ ( Κ Δ +  ΚΕ).
Ν ι κ ο ς  Σ π ε τ ς ε ρ ο π ο τ λ ο ς

βαδόν τού τραπεζίου ΑΒΓΔ ίσοΰται τφ γινο- 
μένω (Δ Γ) (ΕΚ).

Διότι εάν εκ τού σημείου Κ άχθη παράλλη
λος τή ΑΓ ή ΙΘ καί προεκβληθη ή βάσις ΓΔ 
μέχρις ού συναντήσει τήν ΙΘ σχηματίζεται τό 
παραλληλόγραμμον ΑΓΘΙ τό όποιον είναι ισοδύ
ναμον τώ τραπεζίω ΑΒΔΓ καί κ α τ ’ άκολουθίαν 
εύρίσκομε\, ότι τό εμβαδόν τού τραπεζίου ΑΒΔΓ 
είναι ίσον τώ ΑΙΘΙ ίσον καί τφ  γινομένφ
(ΑΓ), (ΕΚ).

3) Έ ν π α ντ ι όοθογωνίω τρ ιγώνω  τό ά
θροισμα τών καθέτων πλευρών υπερβαίνει 
τή ν  ΐ/ποτείνδυσαν κατά τήν διάμετρον του 
ε ίς  τό τρίγωνον, έγγεγραμμένου κύκλου.

Ά πόδειξ ις .: Έστω τό ΑΒΓΔ ορθογώνιον 
τρίγωνον καί ό έν αύτφ εγγεγραμμένος κύκλος 
Κ. Έκ τού κέντρου τού κύκλου άγομεν καθέτους 
επί τής πλευράς τού τριγώνου κατά τά σημεία

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΡΟΣ ΑΥΣΙΝ

5ον) Εύρείν άριθμόν διψήφιον, ον διαιροϋντες 
διά τού γινομένου τών ψηφίων, εύρίσκομεν πη- 
λίκον 5 1/3, έλαττούντες δε κατά 9 ε”χομεν τον 
διά τών αύτών κατ’ άντίθετον τάςιν ψηφίων 
γραφόμενον.

Ν. Π. Α ν τ ω ν α ρ α ς

6ον) Πότε, έάν διαιρεθή αριθμός τις α εις δύο 
μέρη, ών τό άθροισμα τών κύβων, είναι τό 
έλάχιστον ; Α Γ Ε Ω Μ ΕΤ Ρ Η Τ Ο Σ

Ίον) Περί σφαίραν, ής ή άκτίς α, ποιος είναι 
ό όγκος του ελάχιστου τών κώνων, ών αί βάσεις 
διέρχονται διά του κέντρου τής σφαίρας.

Α λ γ ε β ρ ι ς τ η ς

δον) Εύρεϊν άριθμόν, ού ή διαφορά ά*ο τής 
Ιδίας 4γωνικής ρίζης είναι 1332.

Α λ γ ε β ρ ι ς τ η ς

9ον) Ποιον κλάσμα άνάγεται εις */3, όταν ό 
αριθμητής του αύξηθη κατά 2 , ό δέ παρονομα
στής κατά 1 0 . Ν. Π. Α ντωνλρας


