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ΜΑΘΗΤΗΣ— ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Ό τε διετέλουν μαθητής Γυμνασίου, ενθυ
μούμαι, μετά πόσης αδημονίας άνέμενον τήν ε
ποχήν,καθ ’ ήν, λαμβάνων απολυτήριον, θά άπέ- 
βαλλον διά παντός α π ’ έμοϋ τό μέγα, τό τρο- 
μ,ερόν, τό αγωνιώδες εκείνο βάρος, δπερ λέγεται 
μαθητικός βίος. Προσέβλεπον μετ ’ ελπίδων υπά
της άπολαύσεως τήν εποχήν, καθ’ ήν θά άνε- 
στρεφόμην εγώ, άμύσταξ κύριος,άνά τάς εύ- 
ρείας αίθούσας καί ύπό τάς μεγαλοπρεπείς στοάς 
τού Εθνικού Πανεπιστημίου, τήν εποχήν, καθ’ 
ήν θά συνεζήτουν ούχί επί τή βάσει άπαραβάτων 
ορισμών καί αυστηρών κανόνων περί υποθετι
κών λόγων καί εύκτητικών εγκλήσεων, αλλά 
επί τή ζωηρή έμπνεύσει έλευθέρας σκέψεως περί 
γενικών καί μεγάλων άρχών, περί δικαίου, φι* 
λοσοφίας καί επιστημών.

Είχον κατά νούν πάντοτε βεβαίως επιστήμην 
καί μάθησιν, άλλα παραδόξως έξ ολου τού 
κύκλου των εύγενών τούτων προσδοκιών καί σχε
δίων ελειπεν ιδέα τις, ή οποία ένόμιζον, δτι έ
πρεπε νά λείπη διά νά λογίζωμαι πράγματι 
φοιτητής. Έλειπεν έκ των σχεδίων μου έκείνων ή 
ιδέα τής τακτικής καθ’ ημέραν μελέτης καί έκ- 
μαθήτέως τών διδασκαλιών, τάς οποίας θά έδι- 
δασκόμην. Ένόμιζον, δτι, αν έπροκειτο καθ’ 
ημέραν τακτικώς καί άναποφεύκτως νά μετα
βαίνω εις τό Πανεπιστήμιου καί άν έπρόκειτο 
νά προμελετώ ή νά έπιμελετώ καθ’ έκάστην τά 
διδασκόμενα μαθήματα, τότε έλαχίστη θά ήτο 
ή διαφορά μεταξύ του πρώην άνιαρού μαθημα
τικού βίου καί τής λαμπράς τού φοιτητού κατα- 
στάσεως,τήν όποιαν άγλαίζουσαι χίλιαι δύο ε”λ-

πίοες καί χίλιαι δύο προσόοκίαι. Αί χρυσαί αύ- 
ται έλπίδες καί προσδοκίαι άνεκυκλούντο κατά 
πολυειδή καί άόριστα σχήματα έν τή φαντασία 
μου, ήδύναντο δμως νά συνοψισθώσιν εις τόν γοη
τευτικόν τούτον δσον καί παράδοξον συνδυασμόν 
δύο άντιθέτων πραγμάτων : νά είναι τις άνήρ ύπό 
τήν έποψιν τών δικαιωμάτων,τών τιμών καί τών 
άπολαύτεων καί νά είναι συγχρόνως παΐς ύπό 
τήν έποψιν τών εύθυνών καί τών ύποχρεούσεων ! 
Όποια θαυμασία έπινόησις ! Πώς κατώρθουν νά 
συνδυάσω έν τω πνεύματί μου τά δύο ταύτα άλ- 
ληλομοχόμενα πράγματα : δίκαια άνευ εύθυνών 
καί μάθησιν άνευ μεθοδικής μελέτη; δεν δύνα
μαι νά έξηγήσω. Τό αληθές δμως είναι, δτι ουδ ’ 
έζήτησα τήν έξήγησιν τού τοιούτου προβλήμα
τος· διότι δλος ό περί εμέ κόσμος μοί έπέβαλλε 
νά πιστεύω, δτι δέν υπάρχει κάν τοιούτον 
πρόβλημα καί επομένως δέν υπάρχει ανάγκη ού- 
δεμιάς έξηγήσεως. Καί τότε ώς καί σήμερον ό 
βίος τών φοιτητών κατά τε τήν πράξιν τών ι
δίων φοιτητών, καί κατά τάς περί αυτών έπι- 
κρατούσας έν τή κοινωνία ίόέας καί, αν θέλετε, 
κατ’ αύτόν άκομη τόν οργανισμόν τού Πανεπι
στημίου, ώς έχει μέχρι σύμερον, έθεωρεΐτο ώς 
μή έπιβάλλων ούδεμίαν άλλην ύποχρέωσιν ειμή 
τήν τού φοιτάν εις τό Πανεπιστήαιον. ’Αλλά 
φοιτάν ούχί τακτικώς, διότι ούδέν μέσον επι
βολής τοιαύτης ύποχρεώσεως, ούδαμού έφαίνετο 
ώς ούδεν νύν φαίνεται. Ούδένα έβλεπον φοιτη
τήν νά φέρη βιβλία εις τό Πανεπιστήμιου καί 
ούδένα νά τηρή σημειώσεις τών διδασκομένων 
μαθημάτων.’Α π ’ εναντίας μάλιστα άν έφαίνετό 
τις έν τή Νομική Σχολή φέρων ύπό μάλης 
πράγμά τι όμοιου πρός σύγγραμμα, προσείλκυε 
βλέμματα, τά όποια δεν προέδιδον ούδεμίαν 
καλήν έκΐίμησιν περί τού ατόμου του. Έντιμος 
έξαίρεσις ήούνατο νά γείνη μονόν, άν τά έκλη-
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φθέν ώ; νομικόν σύγγραμμ,χ άπεδεικνύετο πράγ
ματι μυθιστόρημα ή τουλάχιστον συλλογή ποιή
σεων. Δέν έφαίνετο δέ ποσώς κατ ' ούοένα λόγον 
απρεπές ν ’ άφήσωμ,εν τόν καθηγητήν νά διδάσκγ, 
προ κενών θρανίων, άν κατά τήν στιγμήν εκεί
νην ή μουσική τής φρουράς ήκούετο γοργώς 
άνερχομένη είς τά ’Ανάκτορα υπό τόν θαλπνον 
τής ’Αττικής ήλιον. Τότε δπως κατά τόν "Ο · 
μηρόν

«"Ορνιθες πολλοί φ ο ιτώ σ ’ ΰ π ’ αϋγάς ήε/ίοιο»

εφοιτώμεν καί ημείς διασκεδαννύμενοι ΰπ ’ αύγάς 
ήελίοιο άνά τήν ’Ακρόπολιν καί τούς στύλους 
τοϋ 'Ολυμπίου Διός, πολλοί εξ ημών ούχί πολύ 
διάφοροι ορνίθων καί κούρκων κατά τήν κενότητα 
τής κεφαλής καί τόν όγκον και τύφον τής άμα- 
θείας. Καί τούτο έπράττομεν, διότι, όπως δλος 
ό κόσμ.ος μάς ίλεγεν, ήμ.είς ήμεθα φοιτηταί καί 
ακαδημαϊκοί πολΐται, ούχί δέ πλέον μικροί τινες 
άνθρωπίσκοι, όποιοι είναι οί έν το:ς Γυμνασίοις 
περικλειόμενοι, οί τρέμοντες εις τήν φωνήν ήμι- 
παραλύτου τινός γέροντος επιστάτου καί μυρμη- 
κιάζουτες είς τήν όψιν ώχροπρασίνου τινός κα- 
θηγητοϋ.

Είναι αληθές ότι κατά τήν εποχήν εκείνην είρ- 
γαζόμην κατ ’ οίκον καί εμελέτων κύκ ολίγον, 
άλλ ’ εΐργαζόμην καί εμελέτων ώς φοιτητής, δη
λαδή άνευ τάξεως, άνευ συνεχείας, καί συνήθως 
αντικείμενα ούχί αύστηρώς έν τώ κύκλ.ω τής ε
πιστήμης μου περιλαμβανόμενα, άν καί ούχί 
ξένα προς αύτήν.

Ευτυχώς ταχέως ένόησα, ότι τά κατ’ ουσίαν 
αντίθετα πράγματα ούδαμώς συμβιβάζονται.

Ταχέως ένόησα, δτι έπιστημονική μόρφωσις 
είναι άδύνατος άνευ μελέτης συστηματικής, ήτοι 
μ.ελέτης όχι μόνον διαρκούς, αλλά καί τής ό
ποιας πάντα τά μέρη ν ’ άποβλέπωσι πρός ώοι- 
σμένον σκοπόν καί νά συνδέωνται πρός άλληλα 
ώς μέλη οργανικού τινός συνόλου.

Ήναγκάσθην έπομ,ένως αμέσως νά μεταβάλω 
τάξ'.ν καί νά προσπαθήσω νά συμπληρώσω τήν 
ζημί αν τοϋ παρελθόντος διά πολλαπλασίονος έρ- 
γασίας. ’Εννοείται, "ότι πρός τούτο άπήντησα 
δυσχερείας σοβαράς καί κατηνάλωσα πολύ μεί-

ζονα δύναμιν ή όσον θά άπήτει φύσει ή εργασία
Vα υ τ η .

Δεν πρέπει δέ νά ύποτεθή ότι τό βαρύτερου 
μέρος τής δυσχερείας συνέκειτο έκ τοϋ ποσού 
τών γνώσεων, τάς όποιας παρημέ'* ησα καί τάς 
όποιας έπρεπε νά κατακτήσω έν βραχεί οπωσ
δήποτε χρόνφ.
’Εκείνο τό όποιον άπετέλει ανήφορον δύσβατον, 
εκείνο, τοϋ όποιου ή ύπέρβασις άπήτει μείζονα 
ηθικήν δύναμιν, μείζονα καί ίσχυροτάτην θέλη- 
σιν, ήτο ή έπιμονή είς προοιαγεγραμένον σχέ- 
διον άνευ παρεκβάσεων καί άνευ διαλειμμάτων. 
Διότι ή μεγίστη ήθ.κή ζημία τοΰ ελληνος φοι- 
τητοϋ, όπως είχον καί όπως έχουσι νϋν τά πράγ
ματα, είναι ή έξ όλων τών όρων τοϋ πανεπι
στημιακού βίου έπιβαλλομένη ακαταστασία περί 
τάς σκέψεις, ή όποια άκριβέστερον δύναται νά 
όρισθή, ώς έλλειψις πειθαρχίας τού πνεύματος.

Διά τούτο ένα τών σπουδαιότερων μου έχθρών 
και τών σπουδαιοτέρων έχθρών έν γένει τοϋ έλ- 
ληνικοϋ έθνους θεωρώ έκείνον, ό οποίος έδημιούρ- 
γησεν ή μάλλον εκείνον ό οποίος είσήγαγεν έν 
τή παρ’ ήμίν γλώσση τήν λέξιν φοιτητής. "Αν 
ήμην Υπουργός τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, ή 
πρώτη πράξις τήν όποιαν θά διέτασσον θά ήτο 
ή διαγραφή τού τέρχτος τούτου έκ παντός επι
σήμου έγγραφου. Καί λέγω τέρατος, διότι ούδέν 
στοιχείον περιέχει έκ τής έννοιας, τήν όποιαν 
οφείλει νά διατυπώση. Τοίαΰτα δέ δημιουργή
ματα είναι τέρατα. Κατά τού; αρχαίους χρό
νους ένεκα ιστορικών ίσως λόγων ήδύνατο ή λέ" 
ξις αϋ-η νά είναι έπαρκής ποός δήλωσιν τοιαύ- 
της έννοιας. Παρ’ ήμίν δμως ή λέξις φοιτητής 
σημαίνει άνθρωπον φοιτώντα πού ; πρός τίνα 
σκοπόν ; μετά τίνων έ<ριδίων ; ύπό ποιους ορούς· 
Ούδέν έν τή λεξει ορίζεται. ’Επομένως ή εις 
τό Πανεπιστήαιον φοίτησις κατ’ ούδέν δύναται 
νά διαφέρω τής φοιτήσεως είς καφενεία καί θέα
τρα. Τοιουτοτρόπως ή φοίτησις έπί άκροάσει τοϋ 
ρωμαϊκού δικαίου έν τφ Έθνίκφ Πανεπιστημίφ 
ίσοδυναμεί πρός φοίτησιν έπί άκροάσει τής δι- 
σποινίδος Άλβερτίνης έν τή αιθούση τής Θ αίίέ 
τής όοοΰ Προαστείου. Διότι πράγματι έν τή λέ-
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ζει φοιτητής ούδέν στοιχείον σπουδής και μελέ
της ένυπάρχει. Έ·-εκα τού λόγου τούτου έν ούοε- 
μια γλ,όισση τού κόσμου υπάρχει τοιοϋτον τε
ρατούργημα. Ά ν  δέν άπατώμεθα, πανταχοϋ δπου 
ύπάρχουσιν έπιστημονικαί σχολαί, οί σπουδασται 
αυτών ονομάζονται διά λέξεως περ εχούσης έ- 
κείνο, τό οποίον πρωτίστως οφείλει νά περιέχη, 
ήτοι τήν έννοιαν τής σπουδής. Μόνον έν τφ ά- 
τυχεί τούτφ Βασιλείφ κατεβύήθη καί κατά τό 
αντικείμενου τούτο φιλότιμος προσπάθεια, ότως 
διαστραφή, οσον τό δυνατόν ριζικώτερον, ή φύ- 
σις τών πραγμάτων.

Πιρί τών ιδεών τούτων έπείσθην θετικώτερον
δτε μετέβην είς Παρισίους. ’Εκεί παρετήοησα,
ότι οι λεγόμενοι παρ’ ήμίν φοιτηταί μεταβαί-
νουσιν εις τάς επιστημονικά; σχολάς φέροντες
ύπό μάλης τά βιβλία ή τά; σημειώσεις αυτών,
οί όποιαι τηρούνται μετά τόσης επιμονής καί
άκριβείας, ώστε έπί τή βάσει αύτών γίνονται αί 

' * εςετασεις.
Τό θέαμα τούτο έπή<εγκε τελείαν ίπανάστα- 

σιν έν τφ  πνεύματί μου, προκειμένου μάλ.ιστα 
περί γάλλων φοιτητών, τού; όποιους νομίζομεν 
έν Έλλάδι ώ; άνοήτους καί επιπόλαιους, έν φ 
συγχρόνως θαυμάζομεν τό μεγαλείου τού γαλλι
κού έθνους, χωρίς νά λάβωμεν τόν κόπον νά έ- 
ζετάσωνεν πώς είναι δυνατόν νά παραχθή έθ/ΐ- 
κον μεγαλειον παρ’ άτόμων άνοήτων.

Είναι όμως καιρό; καί έν γένει τό ελληνικόν 
πνεύμα νά μεταβάλη ιδέας ώς πρός τήν έννοιαν 
τιΟ φοιτητοϋ. Πρέπει διά παντός μέσου κα\ 
λογφ καί έργφ νά έννοήσωμεν, ότι ό φοιτητής 
ουδέν άλλο είναι είμή μαθητής, καί δέν είναι 
δυνατόν νά είναι άλ.λο τι είμή μαθη-ής. Επο
μένως οί εν τοίς έδωλίοις τών Γυμνασίων άσχάλ.- 
λοντες καί άνυπομόνως προσδοκώντες τήν άπε- 
λευθέρωσιν αύτών από τής διηνεκούς ανησυχίας 
και τοϋ αδιάλειπτου φοβου τοϋ καθημερινού ελέγ
χου τής εργασίας των,είναι άνάγ/.η νά έννοήσωσιν, 
ότι κακά και ολέθρια κατά τής κεφαλής αύτών 
καί τοϋ έθνους βουλεύονται, άν σκέπτωνται, 
γενόμενοι φοιτηταί, νά παύσωσιν ό-τες μαθηταί. 
Άργά πολύ αργά θά έννιήτωσιν, ότι ό βίος τού

ανθρώπου άπας δέν δύναται νά είναι είμή μ.αθη- 
σις. Αληθής δέ μάθησις δέν είναι είμή ή πειθαρ
χική μάθησις, ή αδιάκοπος δηλαδή πρός ώρισμέ- 
υον σκοπόν τάσις τής σκέψεως. “Αλλως έπέρχε- 
ται πνευματική στρέβλοισις χειροτέρα πολύ τής 
σωματικής, καθ’ δ έπ.φίρουσχ ζημίαν ανυπολό
γιστον καί τφ άτόμφ καί τφ  ίθ/ει καί τή χν- 
Ορωπότητι.

Α ν τ ώ ν ιο ς  Αθ. Ρ ο ν τ η ρ η ς

'Υ φ η γ η τή ς  έν τ φ  ΈΟν Π α νεπ ισ τη μ ίφ

ΔΕΚΑΕΤΗΣ ^ΚΑΠΑΝΕΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟϊΣ ΜΙΚΓΟΤΣ

ΥΓΙΟ βΟϋύΙΕ 

(Συνέχεια Γόε φύλλον ά .)

Καί τά εξ αύτών τηλεβόλα βάλλ,ουσι συγχρό
νως παρευθύς· ολόκληροι γρχμμ.αί τών ανδρείων 
κυνηγών καταπίπτουσι καί δέν εγείρονται πλέον 
ό ύπό τοϋ άνεμου ώθούμ.ενος καπνός τού; καλύ
πτει, καί ό πάταγος τών τηλεβόλων τούς συντχ- 
ράττει. Ά λ λ ’ ότε ό καπνός διελύθη, καί ό κρό
τος παύει προ; στιγμήν, βλέπουσιν δρθιον, ε ί
κοσι βήματα προ αύτών, τόν άτρόμητον Μπιλ- 
μ.ποκιέ νά κρούη, νά κρούη τό πρόσταγμ-α, καί 
άκούουσι τό τύμπχνόν του, ούτινος ό κρότος ό
σον μικρός καί άν ήτο, έφαίνετο ώς νά έμ.υκιή- 
ριζε πάντα τά πυρσοκροτοϋντα έκείνα μεγάλα 
τηλεβόλα.

Οί κυνηγοί τρέχουσι· καί πάντοτε προ αύτών, 
βαίνε: ό μικρό; τυμπανιστής μέ, τό τρομερόν 
αυτού ρλάν, ρλάν, τό όποιον τούς καλεί. Τέλος



τό πϊ/ροβολείον διά δευτέραν Φοράν και πάλιν 
βάλλει, έκρήγνυται, και χάλαζα μύδρων έζακο- 
τίζεται εις τά λυσσαλέα 7-είψχνχ τής ηρωικής 
οιλοχίας.. Τήν στιγμήν εκείνην στραφείς ο 
Μπιλμποκ'έ βλέπει οτι έκ των διακοσίων συν
τρόφων του, σΐτινες είχον αναχωρήσει, εμενον 
μόνον πεντήκοντα- παραχρήμα τότε, ως ύπό ¡/.α
νίας εκδικήσεως παραφερόμενος, διπλασιάζει τον 
κρότον τού τυμπάνου του : θά έλεγέ τις οτι εί
κοσι τό|Λπανα εκρουον συγχρόνως. Ούδέποτε ό 
άρχιτυμ.πανιστής τοσούτον τολμηρώς είχε κρούσει 
τό ίδικδν του. Οί στρατιώται όρμώσιν έκ νέου 
προηγουμένου του Μπιλμποκιέ, κραυγάζοντος 
προς τούς Ρώσσους. «Τά κομμάτια είνε καλά. 
Ιδού αυτά· προσμείνατε, πρασμείνατε ! »

Κατά τον αυτόν χρόνον, ό Ναπολέων έφιπ
πος επί τίνος υψώματος, έθεώρει έκτελουμένην 
τήν ηρωικήν εκείνην κατάληψιν. Εις έκάστην έκ- 
κένωσιν έρρίγει επί τού λευκού του ίππου. Είτα 
δτε οί στρατιώται εΐσήλθον εις τό πυροβολεΐυν, 
κατεβίβασε τά δίοπτρά του λέγων ταπεινή τή 
φωνή· «ανδρείοι στρατιώται !»

Καί ευθύς εις τήν διαταγήν τού Ναπολέον- 
τος, υπασπιστής τις ετρεξε μέχρι τού πυροβο
λείου καί επανήλθε καλπάζων.

— Πόσοι έφθασαν ήρώτησεν ό Αύτοκράτωρ ;
— Τεσσαράκοντα, άπεκρίθη ό υπασπιστής.
— Τεσσαράκοντα σταυροί αύριον προσέθη- 

κεν ό Αύτοκράτωρ, στρεφόμενος προς τον ταζί— 
αρχον.

Τήν επαύριον, άπαν τό σύνταγμα έτέθη κύ
κλω τών λειψάνων τής οιλοχίας καί έςεφωνήθη- 
σαν κατά διαδοχήν τά ονόματα τών ανδρείων 
τεσσαράκοντα, οΐτινες είχον καταλάβει τό πυρο
βολεί ον, έκαστος δε αύτών έλαβε τον σταυρόν 
τής Λεγεώνος τής Τιμής. Ή  τελετή είχεν ήδη 
λήξει, δτε φωνή τις έξελθούσα έκ τής γραμμ.ής 
ήκούσθη λέγουσα μετά παραδόξου τόνου άπο- 
ρί ας.

«Καί έγώ ! έγώ ! δεν έχω λοιπόν τίποτε ;»
Ό στρατηγός Β. δστις διεμοίραζε τούς σταυ

ρούς, έστράφη καί είδε ορθιον προ αύτού τον

φίλον μας Μπιλμποκιέ, έχοντα τάς παρειάς ε
ρυθρός καί τούς όφθαλμ,ούς δακρύοντας.

— Σύ τφ είπε, τί ζη*εις ;
— ’Αλλά. στρατηγέ μου, είπεν ό Μπ'.λμπο- 

κιέ σχεδόν θυμωμένος· έγώ είμουν έμπρός καί 
εκρουον τό πρόσταγμα, έγώ εΐσήλθον πρώτος 
εΛε’ .

— Τί νά γείνη παιδί μου, είπεν ό στρατη
γός, σέ έλησμόνησαν άλλως, προσέθεσε, παοα- 
τηρήσας οτι ήτο μικρόν παιδ'ον, είσαι ακόμη 
πολύ νέος. καί θά λάβης τον σταυρόν, όταν θά 
ίχης γένειον εις τον πώγωνα. Τυ>ρα λάβε τούτο 
οπως π ·> ρηγο ρηθής» .

Καί ταύτα λέγων ο στρατηγός έτεινε νόμισμα 
είκοσι φράγκων πρός τον πτωχόν Μπιλμποκιέ, 
δστις τό έθειύοει, χωρίς νά σκέπτηται νά τό 
λάβη. "Ακρα σιγή έγένετο πέριξ αύτού, καί 
έκαστος τόν παρετήρει μετά προσοχής· ούτος 
δέ έμενεν άκί ητος πρό τού στρατηγού, καί πα- 
χέα δάκρυα έρρεον από τούς οφθαλμούς του καί 
οί μάλιστα ε’ρωνεύοντες αύτόν άλλοτε,έφαίνοντο 
συγκεκινημένοι, καί ίσως θά υψουν φωνήν υπέρ 
αύτού, δτε, ούτος, έγείρας μετά ζωηοότητος τήν 
κεφαλήν, ως έάν είχεν ήδη λάβη μεγάλην άπό- 
φασιν, είπε.

— «Καλά, δός μοι το· καί ας ή ·ε δι * άλ
λην φοράν».

Καί άνευ περιστροφών, έθεσε τό νόμισμα εις 
τό θ,λάκιόν του καί έπέστρεψεν εις τήν γραμ- 
μήν, συρίζων δι ’ ήθους έλευθερίου κοι ευχαρι
στημένου.

’Ολίγον χρόνον ύστερον, τά Γαλλικά στρα
τεύματα εισέρχονται νικηφόρα καί πλήρη ζωη
ρότητας εις Σμολένσκη. Ό Μπιλμποκιέ, δστις 
ήτο μ ετ’ αύτών, κατά τήν αύτήν ημέραν τής 
άφίξεως, περιφερόμενος εις τήν πόλιν, εί'-ε μι
κρόν έργαστήριον καί έντός αύτού τον έμπορον 
φέροντα λαμ.πράν γενειάδα- ό καλός άνθρωπος 
πλησιάζει τόν τυμπανιστήν καί τόν έρωτμ τα
πεινή τή φωνή έν κακή Γαλλική γλώσσα,:

— «Τί θέλει ό μικρός κύριος ;
— Θελω τό γένειόν σου αποκρίνεται ίππο- 

τικώς ό Μπιλμποκιέ.
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— Τό γένειόν μ.ου λέγει ό έμπορος έκπλη
κτος θέλεις, νά γελάσης ;

— Σού λέγω οτι θέλω τό γένειόν σου, απο
κρίνεται ύπερηφάνως, θέτων τήν χεΐρα έπί τής 
ξιφολόγχη; του· αλλά μή νομίζεις δτι θέλω νά 
σού τό κλέψω* ιδού, λάβε έν ναπολεόνειον θά 
μού δώσης τά Ιπίλοιπα.»

( ’Ακολουθεί)
Η Λ Γ ε ι ρ γ . α δ η ς

Β Ο Ρ Ε Ι Ο Ν  Σ Ε Λ Α Σ
(Έκ τή; επιθεωρήσει»; τών ούο κόσμο/;).

(Συνέχεια ίδε φύλλον ά.)

Τό βόρειον σέλας γσννϊται σχεδόν πάντοτε 
πρός βορραν, ςύχί τού Γεωγραφικού βοορα, άλλά 
προς τό σημεΐον, πρός ύ τείνει ή μαγνη-εκή βε
λόνη. Συνήθως, καί ώς προκαταρκτική μορφή 
φχίνετοα πρός τόν δρίζοντα τόξον τι, δπερ ύψ:ύ- 
μενον μικρόν κατά μικρόν καταλείπει κάτωθεν 
αύτού άφώτιστον διάστημα, όνομαοθέν σκοτει
νόν τμήμα- έκ οέ τού κυρτού μέρους τού τό
ξου τούτου έκπέμπονται πρός τά έξω φλόγες : 
καί άλλοτε μέν αύται είνε άπλαϊ άκτϊνες. άλ
λοτε, στήλαι φωτός. Τά φωτοβολα ταύτα πχί- 
γνια προσεγγιζόμενα, ή ενίοτε διαχωριζόμενα, 
«οιαχέουσι πλημμύραν φωτός, ώς άν ζωηρότα- 
τον καί λαμπρότατον ρευστήν έξήρχετο βιαίως 
εκ τίνος σίφωνος,» λέγει εις τήν Ε γκυκλο 
παίδειαν ό ΡθΓΠ1θγ Πολλάκις οί φωτεινοί 
θύσανοι, έκ διαφόρων μερών έκπεμ,πόμενοι, καί 
προς το αύτο σημεΐον τού ουρανού συμπίπτον- 
τες, συνενούμενοε άποτελ.ούσιν, δτι καλείται ή 
δόξα τοϋ βορείου σέλαος, κα τ ’ αναλογίαν

πρός τήν αΐγλην, δι* ή ; οί βυζαντινοί καλλι- 
τέχναι περιέστεψαν τήν κεφαλήν τής Παναγίας 
καί καθιερώθη έν τή έκκλησιαστωή είκονο- 
γραφίορ.

Έν τή βραχεία ταύτη περιγραφή ημών, πε- 
ριοριζόμεθα πολύ. ’Αλλά ! πώς ούναταί τις νά 
παραστήση, αύτήν τήν κίνησιν ; Ό ΜηγΠιί 
λέγει. «Ουδέποτε βόρειον σέλας ομοιάζει πρός 
ά7λο, άδιαλείπτως ταύτα ποικίλονται.» Κατά 
δέ τόν ΜΐΙΐραΐΤίΠί, «μεγάλη τις ταινία, έκ 
κκθαρ/ύ καί ασταθούς φωτός, έχουσχ τά άκρα 
αύτής πρός τον ορίζοντα, διατρέχει μετά ταχύ- 
τητος τούς ουρανούς, διατηρούσα έν ταΐς ' κινή- 
σεσιν αύτής κάθετον διεύθυνσιν πρόί τό- μεσημ
βρινόν» ώσαύτως δ αυτός παρετήρησε ση
μαίας, ίπταμένας όμοιας πρός μεταξίνα; τ α ι
νίας.

Τής δέ έν τή Σκανδιναβία εικόνας τού βο
ρείου σέλαος, καλούμενου σέλας άκτινοψόρον 
δ Νθ1 (ίοηβΙνίΌΐά περιγράφει οϋτω. «Τό φαι- 
νόμενον συνίσταται έκ τϋ ΐν ιώ ν  έξ α κείνων 
κατά τό μάλλον ή ήττον φωτεινή; έντάσεως, 
αί οέ εύθεΐχι άκτϊνες, αί άποτελούσκι τάς τα ι
νίας ταύτας μεταβχλ7,ουσι καί αύται, ώς καί 
έκεϊνχι εις καθε στιγμήν δψ’.ν καί θίσιν· καί 
άλλοτε μέν αί άκτϊνες δρμώσιν όμού πρός τό ζενίθ 
άποτελούσι στέμμα σέλαος, άλλοτε δμού πά
λιν καταπίπτουσχι διχχέονται εις φωτεινά νέφη, 
ή ανώμαλα στρώματα- καί δτε μέν πάλιν αί 
ταινίαι συμπυκνούμεναι, άποτελούσι πτυχοιιοές 
ύφασμα, δτε δέ άνορθούνται, σχηματίζουσαι 
τόξα, ή δέσμας έξ δμοιομόρφων ακτινών καί 
έν αυτή δέ άκόμη τή ταινιρ, ή μ.ία άκτίς οιώ- 
κει την άλλην, άδιαλείπτως καί ποικιλοτρό-
πω ς...............» Ό αύτός διάσημος περιηγητή;
άναφέρει, δτι κατά τό 1873 ταξείδιόν του ε’ς 
βρΗζ!) Γ|£ παρετήρησε διάφορον τό φαινόμε- 
νον. Λέγεε, δτι είδε νεφέλην φωτεινήν προ; τό 
δυτικόν μέρος, (Οάιδωμεν βοαδύτερον τον λόγον 
τής φχινομένη; ταύτης ανωμαλίας), σχηματί- 
ζουσαν τόξον. Ή νεφέλη αΰτη δλοέν λαμπρυνό
μενη καί μΧλλον ακανόνιστος, πλχτύνεται καί 
έκπέμπει ακτίνας, αΐτινες έπχισθητώς συμ.πί-
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πτευσχι πρός τόν ουράνιον Οόλον, φαίνονται ό- 
ξυνόμεναι πάντοτε ώ; βιλόνη θέλουσχ νά διχ- 
περάση αύτόν. Αί δε ακτίνες αύται σχημχτί- 
ζουσι πτυχοειοή υφάσματα, ώ ; άνω ειτομεν. 
Έν τούτοις τό στέμμα δέν έβράδυνε νά ώχριά- 
σγΐ' αφανίζεται: σκότος βασιλεύει εκ νέου, ά'/λ’ 
ΐνα καί τοϋτο πάλιν διακοπή πχραχρήμα.

Συνήθως τό μετέωρον γενναται, πρός ώρισ- 
μένον σημείον, τού βορρά ώς εϊπομεν, ή εις 
τινας χώρας πρός τό δυτικόν μέρος, άλλ άπας 
εκεί άναπτυχΟέν τείνει πάντοτε πρός τό αντίθετον 
μέρος καί λαμβάνει επί τέλους τακτικήν πρός 
τούτο δ.εύθυνσιν άλλοτε μέν ύπό βραδείας προ- 
εκτάσεως, άλλοτε πάλιν ώ ; άν βιαία πνοή α
νέμου διώκει αυτό. Ό  οΰρανο; δθεν περιβάλλε
ται σχεδόν ολόκληρος, καί ή δόξα συγκειμένη 
εξ άκτί.ων, έξερχομένων πανταχόθεν, σχήμα - 
τίζουσιν δπήν, ή-ις δ'.απερά τόν ουράνιον θόλον 
ύπεράνω τής κεφαλής τού παρατηρητού.

Εΐνε αδύνατον συγκρίνων τις τα ; διαφόρους 
ταύτας περιγραφάς τών διάσημων περιηγητών, 
νά πιστεύσΥ) δτι πρόκειται περί τού αύτοϋ φα ι
νομένου- καί όντως, ποια σχέσις υπάρχει μετα
ξύ τών ά·ω περιγραφών και τή; ύπό τού 
\Y hym per, δστις είκονίζει τούτο ώς «έλικοει- 
δή καί περιεστραμμίνον όφιν» ;

Ά λλχ  καί τάς λαμπρά; καί ποικίλας απο
χρώσεις αύτοϋ τΐνι τρόπω νά ζωγραφήση τις ; 
καί αίτινες, δπω; αυτό τό σέλας, άδιαλείπτως 
μεταβάλλονται ; Ό  \IaiipPrtllis έθαύμασε 
χρο,μ.ατισμόν ερυθρόν τοσοϋτον υπέρλαμπρου, 
ώστε λέγει δτι «δ αστερισμός τού Ώρίωνος έν 
σχέσει πρός αύτόν, φαίνεται αΐματόχρους » 
Τό κυανοϋν, τό πράσινον, τό κίτρινου, πάντα 
τά χρώματα τής ϊριδος, εύρίσκονται είς τάς α
ποχρώσεις αύτοϋ και ενίοτε δέ είς τό χάος τούτο 
πχρετηρήθη δτι επικρατεί νόμος τις· τό κατώ
τερον μέρος εινε συ<ήθω; έρυθρούν, ή άνω ζώ,η 
πράσινη, μεταξύ δι’ αύτών. εκτείνεται τμήμα 
άχρουν ή κίτρινου. Ά λ λ ’ ούδείς καλλιτέχνη; 
δύναται ακριβώς νά άναπαραστή ¡η τοιοϋτον 
ιδιόρρυθμον μετέωρον. Ιΐοϋ νά εδρη τό χρώμα, 
όπως άπεικονίσν) τόν πορφυροϋν, τόν κυανοϋν, 
τόνίόχρουν αύτοϋ χρωματισμόν, τόν σΰτω πλού
σιον άμα καί ευμετάβλητου ;
Έν τούτοι; δμως οί χάρται οί συνοόεύοντες 
τάς έρευνας ύπό Γάλλου καλλιτέχνου χ*ρ*χ· 
Οέντες, δύνανται νά παρα^χωσιν έννοιαν είς τόν 
άγνοοϋντα το έκτακτον τούτο μετέωρον κατά 
την γνώμην τών είδότων.

ακολουθεί, Ρ.

Οίββ

ΚΑΜΙΛΛΟΥ ΦΛΑΝΙΜΑΡίΩΝΟΣ
TI EINE Ο ΟΥΡΑΝΟΣ

(Συνέχεια Γόε φύλλου Ιον)

II
Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Η Α σ τ ρ ο ν ο μ ί α  έΐνε ή έπιστήμη τού σύμ,πχν- 
τος, τό δέ σύμπαν περιλαμβάνει πάσαν τήν υ- 
παρξιν. Τήν Γ ήν, ήν κατοικούμε ν, τόν “Ηλιον, 
τήν Σελήνην, τούς πλανήτας, τούς αστέρας, 
τούς κομήτας· έν μιφ λέξει πάν δ ,τι υπάρχει, 
αποτελεί τό σύμπαν καί είνε τό αντικείμενου
τής Αστρονομίας.

Ά λλοτε, δτε ήγνοεΐτο ή αλήθεια, καί έπι- 
στεύετο δτι ή γή ήτο στερεά είς τό κέντρου τοΰ 
κόσμον, βάσις καί σκοπός άπάσης τής δημιουρ
γίας, ή αστρονομία ήδύνατο νά θεωρηθή ώς επι
στήμη, άσχολουμένη μόνον περί τών άνω πραγ
μάτων καί σχεδόν ανωφελής προ; τούς θέλοντας 
νά περιορισθώσιν έίς δ,τι θετικόν καί ψηλαφητόν. 
Ά λλά οήμ5ρον, δτε άπεδείχθη δτι ή γή δέν είνε 
στερεά εις τό κέντρον, καί δτι τουναντίον εινε 
άστρου δπως ή Σελή νη, στρεφομένη είς τό κε
νόν, άνευ ούδενό; στηρίγματος καί βοηθήματος, 
σήμερον δτε άπεδε''χθη δτι ή σφαίρα αΰτη περί 
τήν όποιαν περιπατούμεν, είνε άπλούστατα, ό 
τρίτος πλανήτης τού ηλιακού συστήματος, καί 
δτι οί άλλοι πλανήται, εινε γαίαι ώς ή ήμετέρα, 
καί δτι ό κόσμος ’ ημών είνε έν μιφ λέξει είς τόν 
άπειραρίθμων άστέρων. οΐτινες πληοούσι τό ά- 
πε·ρον, ή άστρονομία άπέβη ή έπιστήμη τής Γής 
καί ή βάσις πασών τών επιστημών τών περί 
τήν γην καί τήν άνθρωπότητα άσχολουμένων.

“Οντως, αϋτη μόνη δύναται νά μάς διδάξη 
πού εύρισκόμεθα, νά μάς είπη πού περιπατούμε-/, 
νά μάς δείξη πώς ή στρεφομένη αϋτη σφαίρα δύ- 
ναται νά στηρίζεται έν τψ διαστήματι, είς τίνας 
συνδυασμούς όφείλομεν τά ετη, τάς έποχάς, τάς 
ημέρας καί τάς νύκτας, έν ένί λόγω νά μάς κα
ταστήσω γνωστήν τήν άληθή θέσιν, ήν κσ.τέχο-

μεν έν τή φύσει. Δ'.ά τής άστρονομ.ίας ώρίοθησαύ 
οί πλόες, δι ’ αυτής έμάθομεν τήν άληθή μορφήν 
τής γη'ΰης σφαίρας, ήτοι τήν γεωγραφίαν χά
ρις είς αυτήν πάντες οί λαοί τής γής,“σήμερον 
συγκινονοΰσιν, άνταλλάσσουσι τά προϊόντα καί 
τάς ιδέας αύτών, καί βαδιζουσιν όμού, πρός κα- 
τάκτησιν τής προόδου· ή άστρονομία μάς διδά
σκει συγχρόνως περί τής γής καί περί τού ουρα
νού- άνευ αύ:ής θα έζωμεν ώ; άλογα ζώα, ώς 
φυτά, χωρίς νά λάβωμεν τόν κόπον (ή κάλλιον 
τήν εύχαρίστησιν), νά κατανοήσωμεν τήν θέσιν 
μας καί νά ίδωμεν άκριβώς τί είμεθα.

’Ιδού ή ειλικρινής άλήθεια. Είνε δυνατόν σή
μερον, νά ύπάρχωσιν άκόμη ά.θρωποι 99 είς 
τούς 100, ξένοι πρός τήν έπιστήμην ταύτην, οΐ
τινες καθ’ άπαντα αύτόν τόν βίου διαμένοντες έν 
τή φυτική ταύτη άδιαφορία, ουδέ πρός στιγμήν 
σκέπτονται νά έρωτήσοισι πού εύρίσκονται ; Είνε 
δυνατόν νά πιστεύση τις, δτι μία τοιαύτη θε
τική γ-νώσις, ήτις ώφειλε νά ή ε ή προκαταρ
κτική βάσις πάσης σπουδαίας παιδεύσέως, αμε
λείται έντελώς, παρά πλείστων τών παιδαγω
γών τής νεολαίας, καί δτι, άντί τών στοιχείων 
τής έπιστήμη; τού σύμπαντος, άτινα ήδύναντο 
νά διδάσκωσιν είς τά παιδία άπό τής τρυφερω- 
τάτης αύτών ηλικίας, δπως δ'.ευθύνωσιν αμέσως 
τήν νεαράν των διάνοιαν είς τήν πραγμ,ατικότητα 
καί τήν ορθοκρισίαν, τρέφουσι τήν φαντασίαν 
αύτών καί πληρούσι τήν κεφαλήν των μέ άνωφε- 
λείς ιστορίας καί ολέθριας πλάνας, ας μεγάλως 
θά δυσκολευθώσι βραδύτερου, νά άπαλλαγώσιν 
αύτών. Άναντιρρήτως, είνε δύσκολου νά έξη- 
γήση τις, ή τουλάχιστον νά δικαιολογήτη τοιαύ- 
την ολιγωρίαν.

Και δμως, τοϋτο δέν εινε κοπιώδες- τουναν
τίον, είνε έργασία ευχάριστος καί ωφέλιμος, τό 
νά δώση τις είς τήν νεολαίαν ευθύς έξ άρχής 
τής ανατροφής αυτής, τάς οϋτω σημαντικά; ταύ
τας γνώσεις, διά μεθόδου, κινούσης τό διαφέρον 
διά τής τέρψεως, δι * ής κάλλιαν οί μικροί διδά
σκονται. Ή  δέ λέξις «τέρ ψ ις»  εχει ένταϋθχ 
τήν θέσιν της. καθότι ούδέν τερπνώτεοον τής πε
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ριγραφικής καί στοιχειώδους αστρονομίας, μολο
νότι ούδέν ίσως είνε υψηλότερου καί σπουδαιότε- 
ρον τής επιστήμης ταύτης.

(ακολουθεί) Σ. Κ.

Π Ε Ρ Ι  Ν Ε Υ Τ Ω Ν Ο Σ

(Συνέχει» ίοε φύλλον Ιον)

Κ α γ α  το ν  δ έκα το υ  ε κ το ν  κ α ί  δ έκα το υ  έ'βδοαονI
αιώνα, πάντες οί έπιστήμονες χημικοί και φιλό
σοφοι ήσχολούντο περί τήν άναζήτησιν του φι
λοσοφικού λίθου. "II πιθανότης τής μεταλλαγής 
έπιστεύετο παρά πάντων, καί οί σοφώτατοι δε 
τώυ άνδρών ήδύυαυτο νά παραδεχθώσι τάς μά
λιστα άφρονας ιδέας, προκειμένου περί τού ζη- 
ζήματος τούτου. "Γπήρχον σύλλογοι έργαζόμενοι 
κρύφα και μυστηριωδώς, ούτως ό Λεΐβ ήτιος ήτς 
γραμματεύς μυστικού συλλόγου, έργαζομένου 
προς κατασκευήν χρυσίου. Ό Boyle, εις τώυ 
μ.άλιστα όιακεκριμμένων Ά γγλων σοφώυ είχε 
δώσει εις του Λόκιου και εις του Νεύτωυα συν- 
ταγήυ καί άυαπόφευκτόυ τιυα κόνιυ ποδς συντέ- 
λεσιυ τού μεγάλβυ έργου. Ό Νεύτωυ έπανελ- 
θών εις Κανταβρηγίαν ένεκλείσθη εις το έργα- 
στήριόυ του, ένθα τό πύρ ήτο άσβεστου ήμέραν 
και νύκτα καί προσεπάθει διά τής μεθόδου τού 
Boyle, υά μεταβάλη εις χρυσίου, χαλκού ή 
υδράργυρον έξ επιστολών του δε προς του Λό
κιου, φαίνεται δτι είχε μεγάλας προς τούτο ελ
πίδας, ά λλ" έφοβείτο εντούτοις δτι ο Boyle 
είχευ άποκρύψει τ ι εκ τής αληθούς μεθόδου, ήν 
ώφειλου υά άκολουθήσωσι. Κατά τήυ εποχήν ε
κείνην, τοιαύτη ήτο ή προς τούς άλχυμιστάς

ΰπόληψ.ς, ώστε ύπωπτεύουτο αυτούς μάλλον επί 
δολιότητι, ή αδυναμία. Έν τούτοις αί σημειώ
σεις, άς άφήκεν ό Νεύτων καί τά έκτυπωθέντα 
άποσπάσμ,ατα έν τοΐς T r a n s a c t i o n s  
p h i  1 O S O p h  i q u e s ,  θεωρούνται ώς ανά
ξια αυτού. Μεταξύ τών περί χημ,είας πραγμα
τειών του, το μάλ ιστα άξιου μνήμης έργου είνε 
τό περί θερμοκρασίας τό 1701 εκδοθέν καί έπι- 
γραφόμενον S  c a 1 a g  r a d  u m c a 1 o- 
1’ i S’ έν φ έκθέτει τούς νόμους τής ψ ύξεω ς  τών 
στερεών σο>μ.άτων, διατυπών την αλήθειαν· δτι 
ό πάγος διαλύεται πάντοτε εις 0 °, καί δτι τό 
ύδωρ αναβράζει εις 100° τού έκατονταβάθαου 
θερμομέτρου. Ά λλ ’ ό αληθής ούτος νόμος άνάγε ■ 
ται μάλλον εις τήν φυσικήν ή εις τήν χημείαν. 
Όμοία τις περί μετάλλων πραγματεία καθώς καί 
παραπλήσιοι άλλαι, εί/ε παρατηρήσεις άπλαΐ 
καί δεν φέρουσι τον χαρακτήρα μεγάλ.ης άνακα- 
λύψεως· τό βέβαιον δμως είνε δτι τά περί χη
μείας χειρόγραφα αυτού κατέστρεψε τό εξής α
πρόοπτον δυστύχημα.

ΊΙμέραν τινά άφήσας ταύτα έπί τής τραπέ- 
ζης τού έργαστηρίου του, έκ τού οποίου άπου- 
σίασεν έπ ’ ολίγον, μικρός κύων, δν ήγάπα άνέ- 
τρεψε λυχνίαν τινά· καί αί σημειώσεις τών πει
ραμάτων αυτού κατεκόιησαν μεθ ’ άπαντος τού 
εργαστηρίου. Σύμπας ό κόσμος γνωρίζει τήν ιστο
ρίαν ταύτην; καί άναφέρεται πάντοτε ώς παρά
δειγμα γλυκύτητος καί γαλή.ης πνεύματος τό 
πρό τού θεάματος τοσούτου μεγάλου δυστυχή
ματος, αξιοθαύμαστου επιφώνηυα τού μεγάλου 
άνδρός, άρκεσθέντος νά είπη· « ΤΩ Αδάμα, Α 
δάμα αγνοείς τό άδικον δπερ μού έκαμες » 

(ακολουθεί)
I .  ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΓΛΟΣ

Η Ν Ε Ο Τ Η  X

ΤΟΤ ΒΕΡΝΑΡΛΙΝΟΤ ΣΑΙΝ ΠΙΕΡ

(Συνέχεια ίοε φύλλου 1ου)

Ο προς τήν φύσιν έρως τού Βερναρδίνου 
Σαίν Πιερ, ύπήρξεν ή έμπνευσις ολοκλήρου αυ
τού τού βίου, καί ουδέποτε αί καλλοναί αυτής 
τον εύρον αναίσθητου. ΤΙ φύσις διέγειρεν εις τήν 
ψ υχήν του τάς πρώτας συγκινήσε ς καί δι ’ αυ
τήν υπήρξαν αί τελευταΐαι του σκέψεις.

’Από τής ηλικίας τών οκτώ έτών, είχε κυ- 
πάριόν τ ι δπου καθ’ έκάστην ήμέραν έμελέτα 
τήν άνάπτυξιν τών φυτών του, προσπαθών νά 
έννοήση, πώς χλοερός κλάδος, ή δέσμη άνθέων, 
ή εύχυμος καρπός,ήδύναντο νά έξέλθωσιν έξ ενός 
σκληρού καί λεπτοφυούς σπόρου. Ά λ λ ’ ίδιοι τήν 
συμπάθειάν του προσείλκυον τά πτηνά καί τά 
ζώα. Συνοδεύων ποτέ τόν πατέρα του, έσταμά- 
τησε/ ούτος πρό τίνος μεγαλοπρεπούς μη-ροπό- 
λεως, άποθαυμάζων τά υψηλά καί καλλιτεχνικά 
αυτής αετώματα· ό μικρός Βερναρδΐνος παρετή- 
ρει ωσαύτως υψηλά προς τήν κορυφήν τού οικο
δομήματος, άλλ ’ ΐνα θαυμάση τήν πτήσιν τών 
χελιδόνων, αίτινες είχον έκεΐ τάς φωλεάς των. 
"Όλος δέ προσηλωμένος προς τήν ποιητικήν ταύ- 
την εικόνα, διέμενεν έν έκστάσει· ό πατήρ του 
δστις ένόμιζεν δτι έθαύμαζε τήν μεγαλοπρέπειαν 
τού μνημείου : — Έ  Ιάκωβε τψ είπε τ ί σκέ
πτεσαι περί τούτου; Τό δέ παιίίον πάντοτε τόν 
νούν έχον προς τό αντικείμενου τού θαυμασμού 
του,— ώ Θεέ μου ! ναί, είπε πόσον πετούν 
υψηλά! Οί περιεστώτες'έγέλεσαν, ό δέ πατήρ 
του τόν ώνόμασεν άνόητον· αλλά τήν ανοησίαν 
ταύτην ό Βερναρδΐνος είχε καθ’ άπαντα αυτού 
τόν βίον, διότι έθαύμασε πάντοτε πλειότερον 
τήν πτήσιν μικρού στρουθιού, από τής ανθρώ
πινης τέχνης τά λαμπρότερα έργα.

Ά λλοτε πάλιν ευρών μικράν γαλήν, τεθραυ- 
σμένας έχουσαν τούς πόδας, έτοιμοθάνατον παρά 
τινι ρυακίω, καί έκπέμπουσαν κραυγάς πόνου,

τήν λαμβάνει παρά χρήμα εις τάς μικράς του 
χεΐρας, καί σπεύδων τήν φέρει εις τό υπερώον 
τής οικίας, ένθα τής διασκευάζει μικράν άχυρί- 
νην κλίνην, τήν θωπεύει, τής δίδει τό ήμισυ τού 
προγεύματος καί τού αποδείπνου του καί τήν 
συντροφεύει διαρκώς. Καί δτε μετά παρέλευσιν 
εβδομάδων τινών, τό πτωχόν ζώον ίαθεν έντε- 
λ.ώς, διαχέεται εις ζωηράν ευγνωμοσύνην προς 
τόν κύριόν της διά μυρίων θωπειών, τό παιδίον 
αισθάνεται άμετρον χαράν· καθ’άπαντα δέ αυτού 
τόν βίον, ό Βερναρδΐνος ένεθυμεΐτο πάντοτε μετά 
συγκινήσεως τό μικρόν τούτο έπεισόδιον. "Οσά
κις δέ έβλεπέ τινα μεταχειριζόμενον μετά σκλη- 
ρότητος τό ύποζύγιόν του, έξανίστατο έκ θυμού. 
’Αλλά καί ή προς τούς δυστυχείς εύσπλαγχνία 
αύτού δέν ήτο μικροτέρα· δταν, πηγαίνων εις 
τό σχολεΐον συνήντα καθ’ οδόν έπαίτην τινά, 
παρεκάλει τήν τροφόν του νά δίδη εις αυτόν τό 
πρόγευμά του, καί αν εκείνη ήναντιούτο,έθύμωνε 
καί τής τδ ήρπαζε σχεδόν διά τής βίας.

Ή  προς τόν Θεόν έμπιστοσύνη τού μικρού 
Βερναρδίνου καί ήτις ύπήρξεν ή παρηγοριά ολοκλή
ρου αύτού τού βίου, έξηγέρθη σφόδρα έκ τής ά- 
ναγνώσεως, ευσεβών καί διασκεδαστικών τινων 
βιβλίων, καί μάλιστα βίων αγίων. ’Εν τή β ι
βλιοθήκη τού πατρός του, εύρισκε πολλά τοιαύ- 
τα, περιγράφοντα τά θαύματα καί τόν βίον τών 
έρημιτών. Καταθελγόμενος έκ τών θαυμάτων έ- 
κείνων, καί βέβαιος οτι ή Θεία Πρόνοια έρχεται 
πάντοτε αρωγός προς πάντα, έπικαλούμενον αυ
τήν,έσκέφθη δτι εις τό έξής,ούδέν έχει πλέον νά 
φοβηθή, ούτε έκ μέρους τών γονέων του, ούτε 
έκ μέρους τών διδασκάλων του· καί απεφάσισε 
νά έγκαταλειφθή δλος εις τήν Θείαν Πρόνοιαν, 
ευθύς ώς ήθελε λάβει άφορμ-ήν παραπόνου έκ 
μέρους τών ανθρώπων.

Ή  περίστασις αύτη δέν έβράδυνε νά παρου- 
σιασθή. Ήμέραν τινά, ήτο τότε έννέα ετών, 
διδάσκαλός τις εις δν τόν άπέστελλον δπως μάθη 
τά στοιχεία τής λατινικής γλώσσης, έπειδή τόν 
ήπείλησεν οτι ήθελε τόν μαστιγώσει τήν έπαύ- 
ριον, έάν τροχάδην δέν άπήγγελλε τό μάθημά 
του, έλαβεν αμέσως τήν άπόφασιν νά αποχαι-
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ρετήση τον κόσμον καί νά ύπάγη νά ζήση ώς ε
ρημίτης είς τό βάθος δάσους τινός. Τήν πρωίαν 
τής αποφράδος ταύτης ήμέρχς, ήγέρθη ήσύχως, 
έπρομηθεύθη τό πρόγευμά του, καί άντί νά διευ- 
θυνθή πρός τό σχολείον διωλίσθησε διά πλαγίων 
οδών καί έξήλθε τής πόλεως. Ευτυχής διά τήν 
ελευθερίαν του, χοίρος ανησυχίαν διά τό μέλλον, 
άπεθαύμαζε μ ετ ’ αρρήτου εύχαριστήσεως, τά 
μυρία τής φύσεως αντικείμενα. Ή  έξοχή ήτο 
δροσερά και φαιδρά, τά δάση, οί λειμώνες, οί 
λόφοι έξετυλίσσοντο ένώπιόν του, καί ήγάλλετο 
βλέπων εαυτόν μόνον καί έλεύθερον έν μέσω τοΰ 
νέου δ ι1 αύτόν, έκείνου κόσμου. ’Επί τέταρτον 
τής ώρας βαδιζων έπί γραφικής τίνος στενωπού, 
έφθασεν είς τινα είσοδον χλοερού δάσους, έ’κ τίνος 
συστάδας τού όποιου έξήρχετο μικρός ρύαξ. Τό 
μέρος τούτο τώ έφάνη αληθής έρημος· έξέλαβεν 
αυτήν ώ: άπρόσιτον είς τούς ανθρώπους καί κα
τάλληλον όπως πραγματώση τά σχέδιά του. Ά -  
ποφασίσας δέ νά ζήση ώς ερημίτης, διήλθεν έκεΐ 
δλην τήν ημέραν, έν γλυκυτάτη νωχελείφ καί 
διεσκέδαζεν συλλέγων άνθη, καί άκούων τά πτηνά 
νά κελαδώσι.

(ακολουθεί)

Α ΐΚ . Ζ α ρ κ ο τ .

ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΛΙΝΔΑΟΥ

Β A L D W I Ν
Μ ετάψρασις έκ του Γερμανικού

ΤΓΙΟ 
Κ. Β ε ζ υ ρ ο τ λ η

Καθηγητοϋ.

(Συνέχεια Γ3ε φύλλον α'.)

Έξύπνα είς τάς ΙΟπ.μ. καίέλάμβανε τό πρό-

γευμά του· εις τάς 4 μ. μ. τό γεύμα και διήρ- 
χετο τάς ώρας του μέχρι τής ώρας έκείνης άνα- 
γινώσκων έφημερίδας, τά δελτία τοΰ χρηματι
στηρίου και τάς περιγραφάς τών ιπποδρομιών· 
έχασμάτο δέ διεξερχόμενος τάς τοπικάς μικρο- 
λογίας τών Παρισινών έφημερίδων καί έξήρχετο 
έφιππος ή έφ ’ άμάξης κατόπιν και μετέβαΐνε 
είς τό θεωρείον τήν νύκτα έν τφ μεγάλφ μελο
δράματα μεθ ’ ό έλάμβανε τό δείπνον του εί; 
τήν αμερικανικήν λέσχην ουδέποτε παίζων πλέον 
τών 1Q, 000 φράγκων. Έκέρδιζε τό ποσόν 
αυτό, τότε έθετε άμελώς συμπτύσσων τά κερ- 
δηθέντα χαρτονομίσματα εις τά θυλάκιά του 
καί άνεχώρει. ’Εχανε τό πεσόν αύτόν τότε 
ήγείρετο νωχελώς καί χασμώμενος, ΐνα έμφα- 
νισθή τό επόμενον μεσονύκτιον πάλιν μόνον μέ 
10 ,000 φράγκων. ’Εννοείται, δτι διά τής 
τακτικής αυτής εΰρίσκετο είς τό τέλος τοΰ μη- 
νός, πάντοτε κερδισμένος παί οί συμπαίκτορές 
του τόν κατηρώντο κατά βάθος, άναφανδόν δμως 
δλοι τόν περιεποιούντο.

Εσπέραν τινά, είς νέος συμπατριώτης του, 
οστις είχεν χάσει πρός αύτόν σημαντικήν ποσό- 
τητα χρημάτων, τόν ήρώτησεν έάν δέχεται νά 
παίζη άποκλειστικώς μαζύτου καί μέχρις απε
ριορίστου ποσού. Ό Φόρβης δέν άπήντησε κατ’ 
άρχάς· δτε δμως έπανέλαβεν ό νέος τήν προτά- 
σίν του, άπήντησεν άμελώς, δτι δέν συμβιβά
ζεται τούτο πρός τάς άρχάς του.

Πολύ λαμπρόις καί έπικερδείς άρχάς έχετε 
τψ παρετήρησεν ό νέος ’Αμερικανός. Ό Φόρβης 
τόν παρετήρησεν άσκαρδαμυκτεί· καί άπήντησε 
μεγαλοπρεπώς καί μέ έλαφράν ειρωνείαν «Προσ- 
διωρίσατε σείς τό ποσόν, δπερ θέλετε νά παίξω- 
μεν καί έξαντλουμένου αυτού, έπετρεψατέμοι 
νά άπέλθω». Ό νέος τά έχασεν έντελώς σκεφ- 
θεις δτι έάν έχανε δέν θά ήδύνατο πλέον νά 
έξακολουθήση τό παιγνίδιον καί θά ήτο κατεσ- 
τραμένος, συνεπώς άπεποιήθη καί έζήτησε μάλι
στα καί συγγνώμην.

Όλίγας φοράς ‘τήν εβδομάδα έφοίτα είς 
τήν λέσχην τής αμερικανικής άποικίας, ένθα συ- 
νηθροίζοντο δλοι οί μόνιμοι καί προσωρινώς έν
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Παρισίοις εγκατεστημένοι Αμερικανοί και εοι- 
δοντο συχνώτατα χοροί, καί μουσικά! εσπερίδες 
καί έπαιζον χαρτιά^καί οΦορβης αντηλλασεν εκεί 
ψυχρού; χαιρετισμούς καί παγερά φιλοφρονή- 
ματα πρός τάς οικογένειας Λελάν, Λιβίγκ, 
Κρές, κ. λ .  π . καί συνωμίλιι νωχελώς μετά τών 
νεανίδων περί αδιαφορών πραγμάτων. Έ ξ αύτών 
ή μις Λελάν προ πάντων προσεπάθει νά φανή 
αύτφ άρεστή καί φιλόφρων καί έφαινετο οτι 
ήσθάνετο διά τόν σκυθρωπόν έκατομμυριούχον 
καί κάτι τ ι άλλο παρά μόνον έρωτα προς τα 
χρήματά του. Ό Φόρβης δμως προσεποιειτο οτι 
δέν άντελαμβάνετο τίποτε.

Λέν είχε δοκιμάσει αύτός τά άληθή φρονή
ματα τών γυναικών ;

Ούτε ήξιζε πλέον τόν κόπον νά σκεφθή εαν 
ή έν λόγιρ δεσποινίς τόν ήγάπα άληθώς αυτός 
είχε πλέον καταδικάσει τόν κόσμον ολον οεν 
υπήρχε τίποτε άλλο έν τούτψ ή τό ατομικον 
συμφέρον. Τά αληθές είναι δτι παρά τή μις 
Λελάν έπεκράτουν αί έξης ίδέαι· ήσθάνετο ενοι- 
αφέρον διά τόν Φόρβην διότι εφέρετο φυσικως 
καί άνευ υποκρισίας ώς γνήσιος αριστοκράτης 
διότι ένεδύετο σεμνώς και έξιοπρεπώς διότι κα- 
τώρθου νά μή φαίνηται γελοίος ως οι άλλοι και 
έπί τέλους διότι ή περιφρονησις ην εοεικνυε 
προ; τό φύλον της τή έκέντα τήν έπιθυμιαν να 
κατακτήση τόν άπροσπέλαστον έκείνον ευπατρί
δην.

Τά πράγματα είχον οϋτω οτε ο Φορβ-ος 
έλαβεν ημέραν τινα έπιστολήν εκ Χακοοατης 
τής ’Ιαπωνίας έχουσαν οϋτω.

’Α γαπητέ μου Γ ιώργη.
Πολάν καιρόν έχεις βέβαια ν ’ ακούσε,; τι 

περί έμοΰ.
Δεν είχα σκοπόν νά σοΰ γράψω ποτέ, άλλά 

μία περίστασις έξαιρετική με άναγκάζει νά τό 
κάμψ. 'Ως γνωρίζεις έγώ έφυγα έκ Νέας Ύόρ- 
άπένταρος.

Ή λθα έδώ είς τήν Χακοδάτην καί εύρήκα 
θέσιν γραμματέως είς τόν έμπορικόν οίκον Βάλ- 
δουΐν. Ό νέος προϊστάμενός μου μέ ήγάπησε καί 
με έπροστάτευσε πατρικώς· τώρα σκοπεύει νά

' X
ταξειδεύση είς τήν Ευρώπην και μοί ανέθεσε τήν 
διεύθυνσιν τών έργασ.ών του κατά τήν διάρκειαν 
τής άπουσίας του. Ο κ· Βαλοουϊν είναι νεος 35 
έτών μεμορφωμένος ώς ολίγοι καί καλογνώμου 
χαρακτήρας καί θά μείνη μερικά; ήμέρχς είς τό 
Παρίσι, σοΰ τά γράφω αύτά άν καί είξεύρω 
δτι έσύ ούδεμίαν σημασίαν δίδεις είς αύτά τά 
πράγματα. Βλέπεις δτι δέν σού ζητώ τίποτε 
διά μένα σέ παρακαλώ μόνον νά κομπλιμεντά» 
ρης άνθρωπον ό όποιος μέ ευεργέτησε.

Σέ φιλώ ό ποτέ φίλος σου.
Θ ω μ ά ς  Γ ρ α χ α μ

(άκολουθεΐ. )

Π Ο Ι Κ Ι A  A
ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΠΑΓ01ΜΙΑΙ

Έκ τής φιλοσοφίας ταύτης τού λαού ή ’Α-
κανθίς θά άντλεί πάντοτε καμμίαν σταγόνα.

Οϋτως έκ τής άρχαίας ρήσεως :=  Τροχός τ 
άνθρώπινα· κα ί— ’Εκείνο πρώτον μάθε, ώς κύ
κλος τών ανθρωπίνων έστί πραγμάτων- σεεροφε- 
ρόμενος δέ, ούκ έμ αεί τούς αυτούς εύτυχέειν.
(Ήρόδ. βιβλ. 4 . § 2 0 7 .)

Οί νεώτεροι είπον ; Ό κόσμος είνε τροχός. 
Καί — τά πράγματα τού κόσμου γυρίζουν σάν 
τροχός.

Ό δέ Κολωκοτρώνης έλεγε « ’Ενόσω παιδιά 
μου δέν εύρεθή γύφτος νά φθιάση καρφί τόσον 
μεγάλο γιά νά καρφώση τον ούρανό μέ τήν γην 
ό κόσμος θά γυρίζη πάντοτε ώς τροχός, καί ξεύ- 
ρετέ το .»

Οί δέ 'Οθωμανοί είς τήν ώραίαν αύτών γλώσ
σαν λέγουν περί τοΰ αύτοΰ αντικειμένου.

«Μπού ντουνιά τζάρκι φελέκι, άσκολσού τζε* 
βηρενέ. »

’Αλλά χαριέστερα δλων, τήν άστάθειαν ταύ- 
την τών ανθρωπίνων λέγει ό Ζ. Δάσυτος εις 
τά έξης- δίστιχα.

«Στοχάσου οτι ό τροχός 
Γυρίζει πάντα συνεχώς,
Καί φέρει τ ’ άνω κάτω 
Καί τήν κορφήν στό πάτο.



X SS χ
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t  Δείχνε', λαμπρά καί φοβέρα,
Αύτός ευθύς γυρίζει 
Και τα καταβυθίζει.

Κ ’ οποίος άπό μιας άρχής 
Έφανη μέγας κ.’ ευτυχής,
Τον δείχνει μ ’ ένα γύρον 
Μεστών κακών άπε^ων.
"Ωστ ’ ό τροχός να καρφωθή,
Τρόπος δεν θέλει εΰρεθή,
Καί δταν δέν είν ’ τρόπο;,
Γιατί ό τόσος κόπος ;
Κι ’ άφοϋ αυτό ύποτεθή,
Μπορεί τινας να άφεθή,
Άπό τήν κοινήν δουλείαν,
Με άκραν ευκολίαν.
Κ ι’ δταν κανένας τό κακόν,
Ξεύρει πώς είν * περαστικόν,
Δεν έχει πλέον χρείαν 
Άπό μελαγχολίαν.
Και δστις κα'ι αν καυχηθή,
Εις δ,τι έχ’ ας θυμηθή,
Πώς είν ’ τής τύχης δώρα,
Κα' χάνονται ς ’ μιαν ώρα.
Καί οποίος είνε δυστυχής,
Αύριο γίνετ ’ ευτυχής,
Γνατ’ ό τροχός γυρίζει,
Καί δέν διαιωνίζει.

Π Α Ι Γ Ν Ι  Α
ι

Τό όνομά μου I ; εννέα γραμμάτων συγκεί
μενον φέρουσι α ' . ποταμός, β’ . άρχαΐον κό
σμημα, γ ' . περιστροφή.

Έκ των εννέα γραμμάτων μου,
Τά : 3.ό" σχηματίζουσιν άνθη εύοσμα.

-4,Γ>,6 ,7,8 ,9, νήσον τοϋ Αιγαίου πέλαγους. 
1,2 .3,4· τιμητικόν προσφώνημα γερόν

τιο σας.
1,3,4 άριθμητεκόν έπίθετον

4 ,5 , σύνδεσμον.
2 ,1 ,5 ,2 ,9. ζώον
7. εν Ικ των γρχμμάτων τοϋ 'Ελληνι

κού άλφαβήτου.
6 ,3 ,2 . πρόθεσιν.

Υπάρχει μία κλίμαξ ύψηλή, τής δποίας 
εάν μέν άναβαίνωμεν τάς βχθμίδας, άνά δύο, 
θά ύπολειφθή Ιν τέλιι μία βαθμίς· έάν άναβαί
νωμεν τάς βχθμίδας άνά τρεις θά ύπολειφθώ- 
σιν 1/ τέλει δύο βαθμίδες* έάν τάς άναβαίνω
μεν άνά τίσσαρας θά ύπολειφθώσι τρεις έάν 
άνά πέντε, θά ύπολειφθώσι τέσσαρες* έάν άνά 
εξ θά μείνωσιν έν τέλει πέντε- έάν δε άνά 
έπτά δέν υπολείπεται καμμία βχθμίς.

Άπό πόσχς βαθμίδας σύγκειται ή κλί
μαξ αύτη ;

2

3

Εντός των κατωτέρω κενών τετραγωνιδίων 
θέσιν τούς ύπολειπομένους άπό τού 1—25 άρι- 
θμούς ούτως, ώττε τό άθροισμα αύτών καθέτως 
όριζοντίως καί διαγωνίως νά ήνε τό αυτό.

4
21 5

11

6
2 16

3

4
Κυβόλιξον πρός συμπλήρωσιν.
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νοεϊν ΟΥ Μ 
ΑΛΛΑ νοεϊν άριστον.

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ Α Λ Γ Ε Ρ Ρ Α  Χ Α Τ Ζ ΙΑ Α Κ Ι Σ Ε Λ ΙΣ  1)1 ΑΛ Υ ΤΩ Ν  Π ΓΟΒΛΗΜ ΑΤΩΝ

1) Πατήρ τ ις  έρωτηθεις περι τή ς ηλ ικ ία ς  τού υ ΐοϋ του άπεκρίθη. : μετά 20 έτη Λ 
ηλ ικ ία  τοϋ ν ίο ΰ  μου θά είνε τετραπλασία τής περυσ ινής. Ποία ή λ ιλ ία  aüroü ;

Λ ύσ ις ; Έάν ή σήμερον ηλικία τού υιού παρασταθή διά X τότε ή περισυνή πρέπει νά πα
ρασταθή διά τοϋ X —1 καί ή μετά 20 έτη, διά τοϋ X + 2 0  άλλα κατά τό πρόβλημα ή μετά 
20 έτη ηλικία θά είνε τετραπλασία τής περισυνής, ώς έκ τούτου θά έχομεν τήν ές.σωσιν(Ι) ήν 
λύομεν :

( 1) X + 20=  1( X — 1) έκτελοϋντες τον πολλαπλ. 
έχομεν : X -}-20= i  X —4 μεταφέροντες

» X —4 χ = — 4 — 20 έκτελοϋντες 
» — 3 χ = —24 άλλάσσοντες τά σημ.
» 3 X = 2 4  καί διαιοοϋντες διά 3 
» 3 X 21 δηλαδή
» 3 3

24
Χ =  — =  8 apa ή ηλικία τοϋ υίοϋ είνε 8

3

2] Ά λώ π ιιξ  είχε κάμει 60 πηδήματα δταν λαγωνικόν ήρχισε νά  διώκη α ύ τή ν  κάμνει 
δε ή  άλώπηξ 9 πηδήματα έν ω χοόνω τό λαγωνικόν κάμνει 6 , άλλά 3 πηδήματα τοϋ 
λαγω νικοϋ ίσοδυναμοϋσι πρός 7 τή ς άλώπεκος Πόσα πιιδήματα θα. κάμη το λα γω νι
κόν μέχρις οϋ φθάση τήν άλώπεκα ;

Λ ύσ ις : Ά ς  παρασταθώσι διά X τά πηδήματα τά όποια θά κάμη τό λαγωνικόν μίχρις 
δτου φθάση τήν άλώπεκα. "Ηδη δέ σκεπτόμεθα ιός έςής.

Έν ω χρόνφ τό λαγωνικόν κάμνει 6 πηδήμ. ή άλώπηξ κάμνει 9.

» » D

Κατ’ ακολουθίαν εις X  πηδήματα τοϋ

» X 3 X» » _
2

λαγωνικού θά άντιστοιχώσι 3 χ  πηδήεατα τής
Τ

Í



άλώπεκος· άλλα ή άλώπηξ εί/e κά[χε·. καί 60 πηδήαατα πριν ή αρχίσει τό λιγωτικόν να την
3 χ

διώκη επομένως ή άλώπης θά κάμη το δλον 6 0 +  πηδήματα.
2

Επειδή δέ 3 πηδήαατα λαγωνικού=7 πηδήαατα άλώπεκος
7

ένα πήδηρια λαγωνικοΰ= — » »
3

7 Χ

καί X πηδήματα » =  --------  » »
3

3 χ  7 χ
Τότε δριως τό λαγωνικόν φθάνει τήν άλώπεκα και επειδή άριφότερα τα 60-] και τά------

2 3
πηδήριατα τής άλώπεκος άντιστοιχούσι προς τά X πηδήματα τού λαγωνικού' καί έχομ,εν τήν έςί-

3 Χ 7 χ  (
σωσιν : 6 0 ------- = - ---άπαλείφομεν τούς παρανομαστάς τής έςισώσεως, και έχομεν :

2 3
3 χ  2. 3. 7 χ

2. 3. 60 +  3. 2 — =  ή
2 3

2. 3. 60 + 3. 3 χ = 2 .  7 χ  εκτελούντες τάς σεσημειωμένας έχομεν : 3 6 0 + 9  χ = 1 ί χ  
ριεταφέροντες έχοαεν: 9 χ — 14 Χ =  — 360 εκτελούντες — 5 χ  = —360 άλλάσσοντες τά σηα. :

5 χ  360 360
5 X = 3 6 0  καί διιιρούντες διά 5: — =  δηλαδή : X =  ----- =  72

5 5 5
δ έστίν τό λαγωνικόν θά κάμη 72 πηδήαατα μέγρις δτου φθάσει τήν άλ.ώπεκα.

3)Διόφαντος όσυγγρ αφ εύς του άρχαιοτάτου σωζομένου βιβλίου άλγεβρας έζησε τό 
έκτον τη ς ζωης του ώ ς π α ις  κα ι τό δωδέκατον ώ ς νεα ν ία ς , έπειτα νυμφευθείς έζησε τό 
έβδομον και 5 έ α ι πο ίν άποκτήση υιόν δστις άπέθανε 4 έτη ποό τοϋ πατρός του ζήσας 
τό fíu iau  τ ϋ ς  ζωης αΰτοΰ.

Πόσον εζησεν ό Διόφαντος ;
Λ ύσ ις : Ά ς  παρασι ήσωριεν διά X τον χρόνιν τής ζωής του Διοφάντου.

X
Τότε τό έκτον τής ζωής τού εινε — καί

6
X  χ  X X X

τό δωδέκατον — τό δέ έβδομον — επομένως δτε άπέκτησενυίόν είχεν ηλικίαν (------1------ 1-5
12 7 6 12 7

X
έτη. Κατά τό πρόβ 'ηαα ό υιός αυτού έζησε τό ήμ'.συ τής ηλικίας τού πατρός του· ήτοι —

X

καί άπέθανε τέσσαρα έτη πρό τού πατρός, κα τ ' ακολουθίαν ό Διόφαντος εζησεν ακόμη (-4ετη

X 30 X

κοί επομένως ή ολη ηλικία τού Διοφάντου παρίσταται υπό τής εςισώσεως.

X X X  X

- + - + -  +  5 +  -  +  4 =  Χ 
6 12 7 2

Άπαλείφομεν τούς παρανομαστάς τής έζισώσεως, λαμβά/οντες τό έλάχιστον κοινόν πολλα
πλάσιον των παρανομαστών τό όποιον ενταύθα είναι τό γινόμενον 7 χ ΐ 2 ,  διαιρούμεν αυτό δι ’ έκα
στου των παρανομαστών καί μέ τό πηλίκον πολλαπλασιάζομεν αριθμητήν καί παρανομαστήν τού 
οικείου κλάσματος καί έχομεν: 1 4 χ + 7 χ  +  12 χ + 4 2 0 - | - 4 2 χ + 3 3 6 = 8 4  χ

Μεταφέρομεν τούς έγοντας τόν άγνωστον εις τό πρώτον μέλος, τούς οέ γνωστούς εις τό δεν - 
τερον καί λαμβάνομεν ί 4 χ  +  7 χ  12 Χ + ι2  χ  — 84Χ = — 420—336, προσθέτομεντεύς ό
μοιους δρους καί ε”χομεν : 7 5 χ — 84 X —756 ή —9 χ = —756, άλλάσομεν τά σημεία (αφού
πολλαπλασιάσομεν άμφότερα τά μέλη έπί τήν άρνητικήν μονάδα ( — 1).)  καί εύρίσκομεν :

756
9 χ  = 756 καί X =  = 8 ί ,  ήτοι ό Διόφαντος εζησεν 84 έτη.

9
ΝίΚΟΣ Σ οΕΤΣΕΡΟΠΟΤΛΟΣ 

μαθητής

X 31 X

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ 237 ΣΕΑΙΑΙ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΧΑΤΖΗΑΑΚΙ 

ΑΛΥΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3) Κατά πόσους και διαφόρους τρόπους δύνανται να σταθώσιν 6 άνΟωποι είς 
κύκλον :

Έάν ήσαν έπί ευθείας οί 6 άνθρωποι τότε έπρεπε-νά ζητήτωμεν τό/ άριθμόν τών μεταθέσεων 
6 πραγμάτων, ά λλ ’ 6 μεταθέσεις έπί ευθείας άντιστοιχούσι προς 1 τρόπον έπί κύκλου· έστω ήδη, 
ό κύκλος Κ καί οί έ π ’ αύτόν 6 άνθρωποι Α ,Β ,Γ ,Δ ,Ε ,Ζ , καί ή εύθεία αβ καί οί ε π ' αύτής 
6 άνθρωποι Α ,Β ,Γ ,Δ ,Ε ,Ζ .

Α Β Γ Α Ε
Ζ 6α ' ■“

Β Γ Δ Ε Ζ Α

Γ Δ Ε Ζ Α Β

Δ Ε Ζ Α Β Γ

Ε Ζ Α Β Γ Δ

Ζ Α Β Γ Δ Ε

Β

Γ



X 32 X

Έ π ο μ έ ν ω '  1. 2-3 4. 5 .6 μεταθέσεις τάς οποία; επί τής ευθείας δυνάμεθα νά κάμωμεν, έπί
# 1 .2 .3 .4  5.6·

, ,  ___________ =  1 2 3·4.5. =  120. .Λ ί* · · - - '  ----------- ------* * 4 ·*κύκλου θα άποτελέσωσι τροπους:·

4) Π ίσοι άριθσοί διψήφιοι ύπάοχουσιν έχοντες ψηφία σημαντικά και διάφορα απ’
άλλήλων ; πόσοι δέ τριψήφιοι.

Έττωσαν οί αριθμοί 1 ,2 ,3 ,4 , 5 ,6 ,7 ,8 ,9 -Ά )ά  εν τά 9 ψηφία 1 ,2 ,3 .• • . . .9  επιδέχονται ώς
είναι φανερόν 9 μόνον διατάξεις 1 ,2 ,3 . . .9 .  Καί ινα εϋρωμεν τά ; ί ιχ .  δύο διατάξεις τών 9 ψή
φων άρκεΐ νά θέσωμεν κατόπιν έκαστου ψηφίου πάντα τά λοιπά ούτως :

12  2 1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1
1.3 2 3 3.2 4 2 5 2 6 .2  7.2 8 2 9 .2
1.4 2 4 3 4 4 .3  5 3 6.3 7.3 8.3 9 3
1.5 2 .5  3.5 4 .5  5.4 6 4 7 .4  8 4 9 4
1.6 2 6 3.6 4 .6  5.6 .6 .5  7.5 8 5 9.5
1.7 2 7 3.7 4.7 5 7 6.7 7.6 8.6 9 .6
1 8 2 8 3.8 4.8 5 8 6 8 7.8 8 7 9.7
1.9 2.9 3.9 4.9 5 9 6.9 7.9 8.9 9.8

Ή τοι έξ έκαστου ψηφίου εΰρίσκομεν (9— 1) διατάξεις ήτοι τό σύνολον 9 (9 — 1) δ'ατάξεις
άνά δύω καί πολλαπλασιάζοντες εΰρίσκομεν ( 9 χ 9 )  — 9 =  72.

"Ινα δέ ύπιλογήσωμεν τό πλήθος τών διατάξεων τών 9 ψηφίων άνά τρία λαμβάνομεν ώς βά- 
σιν τό γινόμενον μ (μ — 1) (μ — 2) καί ά/τικαθιστώντες έχομεν 9 ( 9 —1) (9— 2) ή 9.

8 .7 = 5 0 4 . '

5) Κατά πόσους τρόπους δύναντα ι νά  παραταχθώ πν 8 σ ιρ ατιώ τα ι ε ίς  γραμμήν. 
"Ινα εϋρωμεν τούς διαφόρους τρόπους τής πτρατάξεως είς σειράν θά στηοιχθώμεν έπί τής έξής

προτάσεως.Ό  άριθμός τών μεταθέσεων μ πραγμάτων είναι ίσος τω γινομένω πάντων τών άκεραίων άριθ-
μών άπό τοϋ 1 μέχρι τού μ. -

Ά λλα  ό μ ένταύθα είνε'ισος με 8 ώστε τόσοι θά είναι οι τρόποι τής είς γραμμήν παρατάξεως
τών 8 στρατιωτών δσον είναι τό γινόμενον τών άρ.θμών 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,,7 ,8 , ήτοι 1 .2 .3 .4 .5 .6 .
7 .8  =  40320.

Ν ι κ ο ς  Σ π ε τ ς ε ρ ο π ο υ λ ο ς

μαθητής

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΣΙΝ

Ιον.
Δοθέντο; κύκλου ζητείται έτερο; τοϋ όποιου ή περιφέρεια νά έχη άνάπτυγμα ισον τή άκτΐνι <οϋ δεδομένου.

Άλγεβριστής
2ον.

Ποια σχέσις πρέπει νά ΰπάρχη μεταξύ τοϋ (π) και (κ ) "να α ίρ ίζχ ι(Χ ') καί (X ')  τής έξι- 
σώσεως : Χ ~+πΧ=κ έπαληθεύωσιν εις τήν ισότητα μ Χ '+ ν Χ ''= ρ .

Οίδίπους.
3ον.

Τό τέταρτον περιφερείας, πόσα ήμίση άκτίνων περιέχει ;

Άλγεβριστής
4 ον.

Μερίσαι αριθμόν τινα (α) είς τρία μέρη οϋτως οίστε τό μέν πρώτον νά ΰπερέχη τό δεύτερον 
κατά ένα αριθμόν (β )  τούτο δε τό τρίτον κατά άλλον άριθμόν (γ ).

Οίδίπους.
δον.

Νά λυθή τό σύστημα : αχ3= β γ3= γ ω 3
Γ 1 ι ι

 h — Η  —

Ο
Οίδίπους.

λ  ψ ω ο

ΣΗΜ. Τά άνω ζητήματα ποοτείνουσι φίλοι μαθηταΐ τοϋ Γυμναοίου.
Οί βουλόμενοι νά άποστέλλωσιν ήμϊν τοιαϋτα, ή τάς λύσεις τών προτεινομένων

ζητημάτων καί παιγνίων παρακαλοϋνται νά στέλλωσιν αύτά δέκα ήμέρας τουλάχιστον
μετά τήν έκδοσιν τοϋ φυλλαδίου, ϋπό ψευδώνυμον έάν θέλωσι γνωστοϋ δμως είς ήμάς τοϋ άληθοϋς αυτών ονόματος.

"Οσοι δέ κάιά τό τέλος τής α' τριμηνίας έχουσι τάς όρθοτέρας καί περισσοτέρας 
λύσεις θά βραβεύωνται καί θά δημοσιεύετε ή είκών των έάν έπιθυμώσι.

Ν ι κ ο ς  Σ π ε τ ς ε ρ ο π ο τ λ ο ς

Ή  μικρά καί χαρίεσσα «ΒΟΗ» μί τήν ποικιλωτάτην καί περιεκτικωτάτην αυτής ϋλην όμοιά-
ζουσα πρός μικράν έζ ίων άνθοδέσμην, τέρψασα έπί δύο μήνας τούς πολλούς αύτής άναγνώστας καί
συνδρομητάς, μανθάνομεν ευχαρίστως, δτι έτι μείζονα ά ξ ία ν  θά λάβη, μετασχηματιζομένη είς δεκαπενθήμερον περιοδικόν.

Θερμότατα συνιστώντες αυτήν συγχαίρομεν τον άγαπητόν φίλον, τόν φιλόκαλον αύτής διευ
θυντήν κ. Τέγαν Χρήστοβιτς διά τήν άγαίήν ιδέαν, ήν έλαβε άντί μικράς μικρότατης μάλιστα 
συνδρομής νά παράσχη τερπνόν άνάγνωσμα είς τούς φιλομούσους.



— Τελειόφοιτος τής φιλολογίας ζητεί παραδόσεις επί μετρία αμοιβή.

X 34 X

— ,Παραδίδονται μαθηματικά ήντί μικράς αμοιβής.

— Διπλωματούχος άριστος τής Γαλλικής,βραβευθείς καί κατά τα τέσσαρα ετη τών σπουδών του 
εν τή Γαλλική σχολή Alliance Française, ζητεί παραδόσεις με λίαν συγκαταβατικήν τιμήν. 

Πληροφορίαι παρ’ ή ιίν .

Π Ρ Ο  Β Λ Η  Μ Α (1).

Σέ κάλπη όλοκαίνουργη ας ήνε κι* ασημένια,

Έκατέ βάλε αριθμούς άρχίζων άπ ’ τόν ενα.

Πές μου πια πιθανότητα, ό πρώτος ποϋ θά βγάλης 

"Υπάρχει, πώς θά ήνε καί πρώτος αριθμός ·

Σ ' τ ’ ακόλουθο φυλλάδιο τή λύσι του νά βάλης 

Ά ν  θέλης ν* απόδειξης, Ά λγεβρ ιστΐις  πώς είσαι

καί μαθητής καλός.

Σημ. (1 ) Ά λ γ . Χατζ. σελ. 240. § 3.

Ν ίκ ο ς  Σ π ε τ ς ε ρ ο π ο υ λ ο ς .


