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Ε I Ιν Ω Ν
Ή  συνήθη; μέθοδος των προσωπογράφων, είνε 

νά χαράσσωσι πρώτον τά ; γραμμάς τή; μορφής, 
είτα δε να διανέμωσιν επί τής είκόνος τά χρώ
ματα καί τά; αποχρώσεις. Ουτω Οέλομεν πράξε' 
διά τήν σεμνήν φυσιογνωμίαν ενός των μάλιστα 
πρωτοτύπων άνδρών, οίτινες εν φθίνοντι δεκάτω 
έννάτω αιώνι διετήρησαν άγνόν και αρχαιοπρεπή 
Ελληνος χαρακτήρα. “Οπως δε κάλλιον σκια- 

γραφήσωμεν αύτόν, θέλομεν όίψει ταχύ βλέμυ,α 
επί των διαφόρων φάσεων τής ηλικίας του, ΐνα 
αύτά τά πράγματα τον άπεικονίσωσιν.

Έάν ετη τινά μετά τήν παλίνόστησιν των 
Καλαμιών εις τήν εαυτών πατρίδα, κατά τήν 
μεγάλην τού ’Εθνους έπανάστασιν, προσφυγόντων 
εις τήν φιλόξενον Επτάνησον, οιήρχετό τις πρό 
τίνος μικρογραφικής ούτως εΐπεΐν έπαύλεως καί έ- 
σταμάτα πρό τής έξωθύρας αύτής, θά έβλεπε μι- 
κοόν άλλ ’ αληθή παράδεισον, πεποικιλμένον δ'.’ 
άνθέων, ούτινος τά αρώματα διεχέοντο άφθόνως 
έξωθεν αυτού,μέ τά μικρά του κελαρίζοντα ρυάκια 
τά άρδεύοντα τόν μυροβόλον αυτού πορτοκαλεώνα 
τήν έξ ίάσμων καί ρόδων ποιητικωτάτην σκιάδα, 
καί εν μέσω αύτοϋ γραφικωτάτην μονόροφον οι
κίαν, ής τά παράθυρα περιεβάλλοντο διά κισσών 
καί άνθέων. Τό χάριεν τοΰτο τοπίον έζωογονεΐτο 
υπό των κελαδούντων πτηνών, άτινα έκει εϋρι- 
σκον τάς φωλεάς των καί εμψύχων δντων. Θά 
εβλεπε σχεδόν πάντοτε εντός τής άνθοστολίστου 
εκείνης σκιάδος, παιδίσκην καλλίμορφον, ήτις με 
τήν λευκήν αυτής έσθήτα, τούς καλλιτεχνικούς 
χαρακτήρας, τό ρεμβώδες κυανούν βλέμμα και

τό επί τής καστανή; αυτής κόμης αείποτε θάλ -
ν <— ' γ < , I ιλον ροοον ωμοιαί,ε προς μ,ικραν νύμφην εν τω 
ποιητικώ αύτής α.ντρω· παρ’αυτή δέ μικρότερον 
παιδίον, νά ακούη μετά προσοχής τό μάθημα, 
οπερ μετά σοβαρότητος εκείνη τώ Ιδίδασκε. Ρο» 
δίνη χροιά άπαλώ; χρ.ιματίζουσα τήν άλαβά- 
στρινον μορφήν του, οφθαλμοί γλυκυτάτου κυα- 
νου χρώματος, προοίοοντος ουρανίαν αγνότητα, 
βοστρυχώοης ξανθή κόμη, πεοιστέφουσα ώς αίγλη 
μέτωπον υψηλόν—ενώ ή διάνοια έμελλε τόσον 
νά έργασθή— , ιδού τί συνεπλήρου τήν εικόνα 
εκείνην, αξίαν τού πίνακος καλλιτέχνου. ΙΙρός 
τήν εξωτερικήν δέ μ,ορφήν τσΰ ποιητικού τούτου 
τοπίου, -^ΰΓιλλατο τό ηθικόν κάλλος τό βασι- 
λεύον έν τώ οίκιρ εκείνη), δστις έπλ,ηρούτο άταο- 
σφαίοας υγιεινής καί ΰπήρξεν επί μακρά ετη τό 
άσυλον παντός ξένου, εύρίσκοντος έν αύτώ φι
λοξενίαν ειλικρινή καί άπέριττον ευγένειαν τρό
πων. Ό οίκος εκείνος άνήκεν εις τόν Γ.Κυριάκόν, 
νεώτερον υιόν τού Πανάγου Κυριάκού, μάρτυρος 
καί πρωταθλητού, δστις προεστώς ών τής πόλεως 
Καλαμών προσήνεγκεν έαυτόν εκούσιον ολοκαύ
τωμα εις τόν βωμόν τής πατρίόος, δτε κατά τάς 
παοααονάς τής Ελληνικής εθνεγερσίας συν απήλθε 
καί αύτός ώ; δμηοος εις Τρίπολιν μετά τού Μο- 
νεμβασίας Παγώνη καί τών λοιπών 18 αρχιερέων 
καί ποοεστώτων τής Πελοποννήσου “Ο,τι δέ 
είνε αξ.ον θαυμασμού είνε ότι,ενώ όπως ίπανίδη 
καί άποχαιρετήση τήν θρηνούσαν αύτοϋ οικογέ
νειαν, κατώρθωσε τούτο τή παρεμβάσει ισχυρού 
τίνος,καί ήδύνατο νά παραμείνη έκεΐ, δέν έπραξε 
τούτο. Ούτε τά δάκρυα τής συζύγου, ούτε αί 
οίμογαί καί οί ολοφυρμοί τρυφερών τέκνων, ούτε 
αί παρακλήσεις καί οί έξορκισμοί συγγενών καί
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φίλων ισχυσαν νά κάμψωσι τήν μεγάλην εκείνην 
ψυχήν, άλλ* έσπευσεν ΐνα επανέλθη καί ύπο- 
βληθή πάλιν εις τάς βαρείας «λύσεις καί συνα 
ποθάνη εν τη ζοφερά καί μεμολυσμένη εκείνη 
ειρκτή, μετά των λοιπών συνάθλων καί συμ 
μαρτύρων του. Ό υιέ; αύτοΰ Γεώργ'.ος, ζήτας 
έπί μακρά έτη έν Ευρώπη καί ευρωπαϊκήν σχών 
ανατροφήν, συνέθεσε τόν βίον αύτοΰ μεσά τής θυ- 
γατρός του προεστώτος Η. Τζάνε Αικατερίνης, 
καί μετεφύτευσεν εν τω οΓκερ αύτοΰ παν δτι κα
λόν έκεΐθεν προσεκόμισεν. Ή  σύζυγος αύτη γυνή 
υπέροχος, αληθής τών Καλαμών δέσποινα ένέ— 
βαλεν εις τάς άπαλάς καρδίας τών δύο αύτής 
πρώτων τέκνων Σμ.αραγδής καί ’Αλεξάνδρου, ών 
τήν εικόνα δι ’ ολίγων γραμμών έχαράξαμεν, ως 
οί γνωρίσαντες αύτά μάς απεικόνισαν, καθώς και 
εις τον μετέπειτα γεννηθέντα ΰστερότοκον αυτής 
υιόν Παναγιώτην τον σπόρον τής αρετής. Ό 
Αίμ.. Γεραρδϊνο:. λέγει, αί γυναίκες πρέπει να 
λάβωσι τήν μόρφωσιν, ήν αύται όφείλουσι νά 
δώσωσι κατόπιν εις τά τέκνα των. ’Α λλ ’ οί υπό 
τον ζυγόν τής δουλείας βιώσαντες, οί ύπό τήν 
σκιάν καί τόν φύβον άναπτυχθέντες, ποΰ έξέμα- 
θον διδάγματα ασφαλή πρός ανατροφήν καί παι- 
δαγώγησιν τέκνων ; ποΰ άλλοθι ήντλησαν ταΰτα 
ά λ λ ’ 'Λ εκ τής καρδίας αύτών, ήν τά μεγάλα καί 
ιερά αισθήματα τής πατρίδος καί τής θρησκείας 
άνύψουν ΰπεράνω τοΰ τεθολωμ,ένου κόσμου, έν φ 
έζων ; Ούτω καί ή εύγενής αύτή μήτηρ ύπό τό 
κράτος τών μεγάλων τής εποχής γεγονότων λ ι- 
κνίσασα τά τέκνα αύτής με τά άσματα τοΰ Φε- 
ραίου καί τάς οικογενειακός παραδόσεις, άνέθρεψε 
ταΰτα, τά μεν άροενα πολίτας χρηστούς καί 
φιλοπάτριδας, τήν δε μονογενή αύτής θυγατέρα, 
ώς μέλλουσαν καί αύτη νά κυβερνήση ίδιον οίκον 
ίπ ί τής αύτής χαραχθείσης όδοΰ. Καί όντως οί 
γνωρίσαντες αύτήν ώς σύζυγον ενός τών μάλιστα 
δρασάντων κατά τήν παλινόρθωσιν τής Ε λλά
δος, τοΰ Ίωάννου Ζάρκου, είδον αύτ)»ν καί κατά 
την πολιτικήν ίσχύν του, ής δείγματα έσχεν ή 
Μεσσηνία καθώς καί κατά τήν άμπωτιν, πάν
τοτε αληθή σύντροφον καί άφωσιωμένον συαπλω- 
τήρα έν τη πελαγοδρομίμ τοΰ πολιτικού αύτοΰ

βιου. Αθη δε μόνον αρετής ήούνατό τις νά συλ- 
λεςη εκ τοΰ λειμ-ώνος τοΰ πέρισέμνου αύτής βίου, 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ όποιου ή πρός τήν οίκο- 
γένειάν της έκτακτος άφοσίωσις δεν παρεκώλυε 
τήν προς τόν πατρικόν της οίκον καί τούς δύο 
αύτής αδελφούς λατρείαν.

Ο ’Αλέξανδρος μετά βαθυτάτης συγκινήσεως 
ένθυμούμενος πάντοτε τά πρώτα ετη τής παιδι
κής αύτοΰ ηλικίας, έν Κυθήροις δπου παρέμειναν, 
τοΰ πατρός αύτών εις ’Αγγλικήν υπηρεσίαν προσ- 
κεκολληθέντος, μοί έλεγε : Έ κεΐ Λ μήτηρ σου 
ή τ ις  ώ ς μεγα?νειτέρα ητο πλέον γραμματι
σμένη άπό εμέ, μοι έμαθε νά  συλλαβίζω  
καί, νά  χαράσσω έπ ϊ τη ς  άμμου διά μικρού 
δείκτου τό άλψάβητον- καθώς κα ϊ εϊτα έν 
Κ αλάμαις ποτέ δεν έβαρύνετο νά  μοι έπα- 
ναλαμβάνη παν δ ,τ ι έκείνη  έγ ίνω σκε. Τάς 
σπουοας αυτοΰ εν Καλάΐλαις συνετέλεσεν αν οέν 
απατωμαι, παρα τίνι ευπαιοευτω ιεοομοναχω, 
συμπληρών ό ίδιος ώ; μοί έλεγε πάντοτε ταύτας 
δι ’ ιοίων μελετών. Ούτως ένωρίτατα κατενόει 
τον Θουκυοιοην, τον Διόοωρον, τόν Άθήναιον 
καί τόν Παυσανίαν. 'Αλλά καί αύτός ό τόπος 
ενφ ερρευσαν τά πρώτα νεανικά του έτη, τόπος 
πλήρης αναμνήσεων, συνέβαλεν ούκ ολίγον εις 
τήν μόρφωσιν τοΰ χαρακτήρας αύτοΰ. Έκάστη 
γωνία τής Μεσσηνίας, έκαστος λίθος συνδέεται 
μετά τίνος σελίδος τής αρχαίας ή τής νέας ημών 
ιστορίας. Τά έργα τών ανθρώπων -καταστρέφει ό 
δάκτυλος τοΰ χρόνου, άλλ ’ ή φύσις α έ ν ε ι  πάν
τοτε ή αύτή. Τά όρη, οί ποταμοί, ή θάλασσα, 
άφωνοι άλλ ’ αιώνιοι μάρτυρες διηγούνται μετ ’ 
εύγλωττίας ταΰτα- καί ένφ ό δαφνοστόλιστος 
χείμαραος Νέδων ύπεμίμνησκεν αύτφ τήν 2-3 
Μαρτίου τοΰ 1821, καθ’ ήν οί Καλαματιανοί 
ιερείς έψαλλον έκεΐ δοξολογίαν καί πάνδηαον 
δέησιν ύπέρ τών έκεΐθεν διασπαρέντων οπλαρχη
γών εις τά διάφορα μ.έρη τής Πελοποννήσου πρός 
διάδοσιν τής έπαναστάσεως, έν βήμα έξω τής 
πόλεως έπί τή θέα τής νεφελοσκεπούς σειρά; τοΰ 
Ταϋγέτου ή τού όρους τής Ίθώμης, ό νοΰς αύτοΰ 
έφέρετο πρός τήν φυγήν τοΰ Λυκίσκου, καί τό 
τραγικόν τοΰ ’Αριστοδήμου έπεισόδιον, ένω άπο

τών έρειπίων τής ’Αρχαίας Άνδανίας εθαρρει να 
ποοβάλη ή γοητευτική είκών του Άριστομένους, 
τοΰ Μεσσηνίου ήρωος. Ούτω δέν έζη μόνον διά 
τών άναμνήσεων τών προσφάτων γεγονότων,αλλ 
άνερχόμενος μέχρι τής άρχαιότητος, έβυθιζετο 
έκεΐ, ή δε μελέτη αύτη έγέννησεν εις αύτόν έν
θερμον πρός τήν φιλοπατρίαν καί τήν άρχαιό- 
τητα έρωτα. Έφ οσον οε προεχωρει εις την 
ηλικίαν, έφλέγετο ύπό τοΰ πόθου, προσβλέπων 
τόν κυανοΰν πόντον νά οιασχίση αυτόν και γνω- 
ρίση τήν Σαλαμίνα καί τόν Μαραθώνα, και αν- 
τλήση εις τήν κλασικήν γήν τοΰ Περικλέους 
νέαν ζωήν έκ τών ναμάτων τών φώτων και τής 
τέχνης- τούτο καί δέν έβράδυνε νά γείνη.

’Ιδού αύτός εύσταλής νεανίας άνά τάς όδους 
τών ’Αθηνών. 'Επί τοΰ προσώπου αύτοΰ καί τοΰ 
βλέμματος αντανακλά τό άφελές, τό άγνον με- 
γαλεΐον τής ψυχής. Ή  ζωηρά αύτών έκφρασις 
προδίδει τό άβίαστον, τό οικειον τού τροπου, 
τής ομιλίας καί φαίνεται ώς νά αισθάνεται ύπερη- 
φάνειαν μυστηριώδη, εύρισκόμενος εντός λαου 
δημοκράτου, οΰτινος οί πρόγονοι ένα κόσμον άρ- 
χαίων έπαίδευσαν καί τών όποιων, τοΰ έθνους ή 
ψυχή άποβασα ή ψυχή τοΰ άνθρωπίνου γένους, 
εύρίσκεται εις τήν τέχνην, εις τά ήθη, εις τήν 
φιλοσοφίαν, εις τήν ποίησιν, εις τήν ρητορικήν, 
εις τόν πολιτισμόν, πάσης νεωτέρας χώρας.

Άτιμελήτως φέρων τό Ελληνικόν ένδυμα 
καί έπ ’ αύτοΰ πολύπτυχον μανδύαν ώς χλαμίδα 
πολέμιστοΰ, ύπερβαλλόντως άρμοζοντα εις τό 
εύθυτενές καί ύψηλόν αύτοΰ παράστημα, τό πλή
ρες χάριτος καί άξ'.οπρεπείας, ήτα εύτυχής,διότι 
δπου καί αν ΐσταται, δ ι’ ενός μόνου βλέμματος 
πρός τά ένδοξα λείψανα τής Άκροπόλεως φέ
ρεται πρός τό μεμακρυσμένον έκεΐνο παρελθόν, 
ούτινος ή είκών ζώσα έτι κατόπιν τοσούτων δυσ
τυχημάτων καί βαρβαρικών επιδρομών άκτινοβό
λεϊ δι ’ άπαραμίλλου λάμψεως έπί τής πόλεως, 
ήτις τήν περιβάλλει. Πυρετός τόν καταλαμβάνει 
ότε κατά πρώτον μετά θρησκευτικής εύλαβείας 
ανέρχεται τόν ιερόν λόφον και έξαλλος ί '  εν-

θουσιασμοΰ καί πόνου ΐσταται πρό τοΰ αριστουρ
γήματος τού ’Ικτίνου, δπερ βέβηλος τοΰ Μορο- 
ζίνη μύδρος ήκρωτηρίασε. Μολονότι δέ δέν ειχεν 
είσέτι έμβαθύνει εις τήν μελέτην τής άρχαιολο- 
γίας, κατανοεί τό πόσον έσφαλλον οί ίδρυταί τής 
πρωτευούσης τοΰ Ελληνικού Βασιλείου, δσον 
δίκαιον καί άν ειχον νά θέσωσιν αύτήν παρά τούς 
πρόποδας τής Άκροπόλεως, νά μή άνασκάψωσι 
τό έδαφος πρώτον μέχρι τών βαθυτάτιον έγκά- 
των αύτοΰ, όπως άνεύρωσι και τά ελάχιστα λεί
ψανα ενός παρελθόντος, δπερ εΐνε καί θά ήνε. 
πάντοτε τό κλέος, ή ισχύς καί τό γόητρον τής 
Ελλάδος. Μετά τοΰ αύτοΰ θρησκευτικού ένθου- 
σιασμοΰ χαιρετίζει τό Πανεπιστήμιου· ώς λαί
μαργος θέλει νά καταβροχθίση, πάν ο ,τι εκει 
διδάσκεται, πάν δ ,τι λέγεται. Εντείνει τήν· 
προσοχήν καί τόν νούν, ΐνα μηδέν τω οιαφυγει- 
δέν απαυδμ σημειόνων, δέν άπαυόμ γράφων,. 
τά διδασκόμενα- δέν τόν άρκεΐ ή γνώσις μιάς 
έπιστήαης- τό φύσει έγκυκλοπαιδικόν αύτοΰ 
πνεύμα, θέλει τά πάντα νά κατανοήση· καί ιδού 
δτι, άποφοιτήσας δύναται νά ήνε ώσαύτως έάν 
θέλγι νομικός, θεολόγος ή αρχαιολόγος. Ά λ λ ’ 
ούδέν τούτων θέλει- θέλει νά μάθη, νά μάθη 
πάντοτε- νά μάθη δ ι’ εαυτόν, καί νά διδάξη μό
νον, δταν πρός τούτο έρωτάται. Τό εύρύ αύτοΰ 
μέτωπον ρυτιόοΰται ήδη ύπό τής σκέψεως, αί 
συμπεπυκνωμέναι οφρεΐς του προοιοουσι την θέρ
μην τοΰ αίματος, δπερ ρέει εις τάς φλέβας του. 
Ά λλ  ’ είνε εύχαριστημένος διότι τά ήθη κατά 
τήν έποχήν εκείνην, εύάγωγα, εύπλαστα, έτή- 
ρουν είσέτι άγριόν τι μεγαλείου τής ορεσιτρόφου 
έλευθερίας.

Τά έτη παρέρχονται- αί Άθήναι άλλάζουσιν 
δψιν. Ό ξένος πολιτισμός είσήλασεν ώς έπιόρο- 
μεύς εις αύτάς- ή ήμιμάθεια βασιλεύει- τό ψι
μύθιου πανταχοΰ έπιτεθέν, μεταβάλλει τάς άρ-

• ·ν  » * Λ # > 1 ·· \ »-> »Λχαικάς Αθήνας εις ευρωπαϊκήν πολιν, ουοεν ιοιον 
χαρακτήρα προσφέρουσαν εις τούς ξένους, οΐτινες 
μόνον εις τά καταρρέοντα καί έρειπωμένα μάρ
μαρα τής αρχαίας εύκλειας, αισθάνονται δτι εινε 
εις τάς Αθήνας. Πλήν τούτων λέγουσι : τό παν



ε ίνε  εύρωπαϊκόν ήτοι σύνηθες1, κοινόν, δείωζίν ύπουργήματός τίνος, τής αγωνίας προς 
ανευ φυσιογνωμίας. Αύτός ό εθνικός τύπος έπίδειζιν ματαιότητος, ατάραχος, γαλήνιος καί 
όσημέ ραι ήφανίζετο, σωζόμενος μόνον εις εύαρίθ- πάντοτε άπρόοβλητος εκείνος εξακολουθεί τόν 
μους τινάς, οίτινες έφερον τό εθνικόν ένδυμα.Τήν βίον τής μελέτης καί τής κατά μόνας εργασίας, 
ημέραν καθ ’ ίίν  οϋτοι θά άφανισθώσι δεν Έμπνεόμενος οέ πάντοτε υπό άγνής φιλοπα- 
θά ύπάρχω σι πλέον "Ελληνες, γράφουσι καί τρίας, άπέβλεπεν εις τήν νέαν γενεάν ώς πρός 
παλ'.ν οι ζένοι οι έπισκεπτόμενοι τάς Αθήνας, τήν μέλ.λουσαν νά συντελέση τό ημιτελές έργον 
Ή  έπελθοΰσα αϋτη πλημμύρα καταθλίβει, άλλ ’ των άνδρών τού 51· καί πεποιθώς ότι κατά τό 
ουοαμώς προσβάλλει τον Αλέξανδρον Κυριάκον· £v¿v —ας "Ελλην ωφειλε νά γνωρίζη τινά περί 
διαμενει πάντοτε ο αρχαιοπρεπής και αγνός τής Ελληνικής άρχαιολογίας, έξ ής πάντοτε 
έκεινος Ελλην ως ητο αείποτε· οεν εινε εχθρός ήντλει ένθουσιασμόν, είσήγε τούς νέους, οίτινες 
τοϋ πολιτισμού, τουναντίον παν ο,τι συνάοει τόν έπλησίαζον εις τάς άσπιλους τής αρχαίας τέ-
πρός τήν έννοιαν τής προόδου, τό άσπάζεται· r
- ι Χ Λ * /L i*εινε οπαοός παντός καλού, άφηνια υ.όνον, εις παν . , , , „ , , ,

, , , , , , , , Λ ιτ ό ς  ε ις  το  ακρον κ α ι ευλαβής προς π α σαν
ο , τ ι  οολιον κ α ί ψευοες αυτός υπ ο κ ρ ύπ τε ι, κ α ι το τε  , , , , ,

, ,γ , „ , αναμνησιν,ουόεποτε ηθέλησε να αποχωρησθή αν-βλεμμα οργίλον εξακοντίζεται εκ των οιαπυρων , , ,, ,
’ ·> -  , ru s ; ο i ' τ ικ ε ιμ ενο υ  τ ίν ο ς ,  οπερ συνεοεετο μ ε τ ά  τού π α -α υ το υ  ο φθαλμ ώ ν, Ιλυοεμ ία  μ α τ α ια  ε π ιθ υ μ ία  τον 1 ' “

• . , , , „ , ρελθόντος, οιά τούτο συμ,βιών πάντοτε μετά τούκατακυρίευε'., ανώτερος πασης αουναμιας, οιερ-  ̂ ^
   χ ο ’ ’ ο- . ι ’ *» > » άοελοού του Παναγιώτου Κυριάκού, τού έν τώχεται τον ριον ευσταυως· και ουοεν κοινον εχων 1 * '

 - _ - , „ > ’ > Έθνικώ Πανεπιστηαίω διαπρεπούς καθηνητού,μ ε τ α  του συρφετού το υ  κοσμου, κωφευιον ποος ■ · Γ ·· 1
τόν πάταγον, άκολουθεϊ ‘τό διάγραμμά του. Φ & φε  νά συμμερισθή τού λοιπού οΓ-
Λαβών μέρος εις διαφόρους έταιρίαο, ούχί δπως τήν νεωτέραν διακόσμησιν. Έν τώ φιλοσοφικώ 
καταλάβή άρχήν τινα, ά λ λ ’ ΐνα εύσταθώς είπη a 'JT0J σπουοασ.ηριω, δπ; ρ τώ εχρησιμευε και
τήν γνώμην του,έζέβαλε πάντοτε φωνήν εις ο,τι ω* κοιτών, ο επισκεπτομενος αυτόν, εισήρχετο
εϋρισκε σφαλλόμενο·/ μετά τού θάρρους, δπερ έμ- έκεί ώς έν άδύτω ίερω καί κατελαμβάνετο υπό 
πνέει ή πεποίθησις· καί τοιαύτα δείγματα έδω- σεβασμού είσπνέων άέρα πίστεως καί παιδείας,
κεν ώς μέλος τής άρχαιολογικής καί φιλεκπαι- πρό τής φαντασίας μου. Γενειάς
δευτικής εταιρείας. Έξω τής οικίας ώς άλλος προίμως λευκανθεΐσα περιβάλλει τήν εύγενή αυτού 
περιπατητικός φιλόσοφος σονδιελέγετο μετά τών μορφήν, ώς θέλουσα νά επιβάλη σέβας διά τήν 
φίλων αυτού περι θεολογικών, φιλοσοφικών, άρ- άνθηράν έκφρασιν αύτής. Ουδέποτε άλ.λάσσει Οέ- 
χαιολογικών και κοινωνικών ζητημάτων. Φυσική σ ιν  έκεΐ, καθήμενος έπί τού άνακλίντρου πρό 
ευφράόεια, ανευ πομπωοών ρητορικών σχημάτων, τής μεγάλης καί άπλής αυτού τραπέζης, φυλλο
γλώσσα επιμεμελημένη και γλαφυρά, άφ’ ήςδέν μετρά νέον τι σύγγραμυ.α, ένώ αϋτη, τό ά·.ά- 
έλειπε ποιητική τις χροιά, καθίστων τόν λόγον κλιντρον καί τά πέριξ καθίσματα πληρούνται βι- 
αυτού μ-ελωδικον καί ρεοντα. Εύγενής εις τήν βλίων, τών τελευταίων εκδόσεων. Καί παρά 
συμπεριφοράν αυτού προς πάντας, προσεφέρετο ταύτα, αί τής ημέρας έφημερίόες, παλαιόν τι ά- 
προς τας κυρίας μ.ετ ’ αβροτάτης λεπτότητος. ξιον μελέτης φυλλάδιον, καί αύτοϋ τοϋ νομοθε- 
Άδέςιος προς περιποιήσεις τετορνευμένας, κατε- τικοϋ σώματος αί εργασία1., διότι τά πάντα κι- 
κυριευε τό πνεϊμα αυτών οιά τών ποικιλωτάτων νούσι τήν προσοχήν καί τήν μελέτην του· δέν 
γνωσεων του. είσήγητο νόμος εις τό βουλευτήριον, δν νά μή

έμελέτα έσκεμμένως· άγαπών τό έθνος ώς τόν 
Ο χρονος οεν ανακόπτει τον ρούν του·έν μέσω ίδιον αυτού οίκον, έπόθει τήν βελτίωσιν αύτοϋ 

τοϋ θορύβου τών εορτών, τής πάλης προς έπι- καί έξετίμα καί ήγάπα, οϋς έβλεπεν ΰι*ερ αύτοϋ
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εργαζομένους, άγνοών καί τάς φατρίας, καί τάς τούς νέους καταλόγους έζήτει νέον τι σύγγραμ- 
άτομικάς συμπαθε.ας. μ·* άλλα καί εις αύτούς τούς καταλόγους τών

Παρά τήν τράπεζαν έκάθηντο πάντοτε οί δια- παλαιοπωλών κατέφευγε πολλάκις μή εύρη κε-
λεγόμενοι μ ετ ’ αύτοϋ· καί ήκουέ τις άπό τοϋ κρυμμένον τινά μαργαρίτην, ήτο δέ εύτυχής,
χρυσού εκείνου στόματος νά έξέρχωνται σπου- αν ανεκαλυπτε τοιούτον. Δεν περιωριζετο δέ 
δαΐαι συζητήσεις έπί παντός άντικειμένου, καί μονον εις τα τής Ελληνικής φιλολογίας, ης 
κρίσεις άσφαλεΐς· καί τάς άσφαλεΐς έκείνας κρί- ήτο εγκρατέστατος αλλα και εις αυτας τάς ςε- 
σεις έφιλοδώρει εις τούς μ ετ ’ αύτόν συζητοϋντας νας. Μικρόν προ τής έπαρατου ενσκυψάσης θυέλ— 
άνευ άξιώσεως, ανευ κομπορρημοσύνης. Άτυχώς λης μοι ώμιλει περι τής μεσαιωνικής Γαλλικής 
μόνον ή έκτακτος έκείνη μετριοφροσύνη τόν έμ- ποιήσεως, και έζήτει πληροφορίας και περι τών
πόδισεν ίσως, δημ.οσιεύων ταύτας νά άποβή και- ελάχιστων λεπτομερειών, ηςευρων ότι καταγί-
νοφελέστερος· άλλά καί αύτός ό υπερήφανος αύ- νομαι εις τοιαύτας μελέτας, μετά ζωηροτητος 
τοϋ χαρακτήρ τόν παρεκώλυεν εις τούτο,διότι δέ  ̂ ώ; εάν ητο νεανίας εικοσαετής επιθυμών νά μάθη 
ήθελε νά δώση υπόνοιαν ότι έπεζήτει σκοπόν δ,τι δεν εγνώριζε· εζήτει απο εμε τήν αμαθή 
τινα ΐοιοτελή. Ά λ λ ’δ,τι ή πατρίς δέν ήδυνήθη νά τώ ειπω παν ό,τι εγνωριζον με την απλό- 
νά όφεληθή έκ τοϋ άνδρός εκείνου, τό εύτύχημα τητα εκείνην, ήν μέγας νούς και μεγάλη ψυχή 
τούτο, τό εσχον εκείνοι, οίτινες τόν έγνώρισαν. ουναται να έχη. Οποιον θησαυρόν θα περι- 
Τίς νέος, ιδία τών Καλαμών δέν έλαβε παρ’ κλείουσι τά χειρόγραφα καί αί σημειώσεις, ας 
αύτοϋ συμβουλάς καί γνώσεις · τις φίλος συζη- αφήκεν. Οποιον ευτυχημα, αν ήτο δυνατόν να 
τών μ ετ’ αύτου δέν άπεκόμ.ισε κέρδος τι ; τις ελθωσι ποτε εις φώς.
άκούων αύτόν έρμηνεύοντα ιερόν τι εδάφιον, Τοιαυτη η εικων τοϋ ανορος, τοϋ κατορθω-
ή υψηλόν θεολογικόν ζήτημα, δέν κατεθέλγετο παντός να θεολογή υπερ τους θεολογοϋντας κ.αι 
.έκ τής στωμυλίας αύτοϋ, καί άν άκόμη ήτο ά- φιλοσοφή υπερ τούς φιλοσοφοϋντας. Τοϋ αν-
πιστος ; Καί δέν ήσαν μόνον οί εύπαίδευτοι καί δρός, τοϋ περικλειοντος εν εαυτώ μέχρι τέλους 
οί λόγιοι, οί έπισκεπτόμενοι αύτόν καί εύρί- άκατάβλητον ψυχικόν σθένος καί λατρείαν έξε- 
σκοντες τέρψιν καί ωφέλειαν έν τή συνδιαλέξει, οιασμενην προς παν εθνικόν, και δστις αθορυβως 
άλλά πας τ·.ς εισερχόμενος καί απλούς άν ήτο, πεΡ’· πολλά ζητημ.ατα ειργασθη και πολλούς φι- 
ή καί παιδίον άκόμη, ήδύνατο νά απόλαυση λανθρωπους σκοπούς ώθησε πρός πραγματωσιν. 
τούτο· διότι ή εύρεΐα αύτοϋ μάθησις κατήρχετο ^ού ανορος, δστις υπήρξε τύπος αληθούς π α- 
μέχρι καί τοϋ τελευταίου δημοτικού μυθαρίου, τριώτου, τύπος αληθούς χριστιανού, 
όπως άνήρχετο μέχρι τής έπιστήμης. Έν τψ δω- __
ματίω έκείνω ένώ ή άπλότης έβασίλευε, μόνη , , ν , ,Λ , , ,* , *Τ , , , Ιο αναστηυ.α εχων πάντοτε ευθυτενες και το
πολυτέλεια ητο ή συσαωοευσις συγγραμμάτων , ‘, , , , γ , ,„ , „ , , 1 _ „ παραστημα χαριεν, ευκίνητος και ζωηρός ως νεα-
παντος ειόους, Οι α αφειοως εόαπανα παν οτι „ ό , η , , , , γ, , _ , , , „ νιας, οιατηρων ανσηροτητα εις το προσωπον ι,ωη-
ή εν τώ κρυπτοί αγαθοεργία αυτού τώ αφ ινε.(Ι) , , , , , , , . , ,/ Γ , 1 / _ 1 , Τ, / ροτητα εις το βλέμμα, χαριν εις τον λογον και
Είολιοφιλος εις το υψιστον σηαειον, ου μονον εις , , , ,  , , ,, ,1 ετοιμότητα εις το πνεύμα, εφαινετο οτι ο χρο-
■------------------------ νος θά έφείόετο έπί μακράν έτι αύτοΰ. Ά λ λ ’ ό

’Αλέξανδρος Κυριάκός δέν ήτο κάλαμος, σα- 
Σηιι. (1) Τήν πλουσιωτάτην καί ποικιλωτάτην του . , , , γ , , , ,, , , , . .  , λευομενος υπο της πνοής (,εφυρου, και αντεχωνριολιοθηκην ο αοελφο; αυτου Παναγιώτης Κυοιακος 1 ,

έοωρήσατο εις δύο βιβλιοθήκας τών Καλαμών“, τήν εί< παταιγίοας- ητο ορϋς, καί ̂ κεραυνός ενσκύψας
τού Γυμνασίου καί τινο; μονής ΰπο περιηγητών συχ- την κατέρριψεν. Κατα παράοοςον δε συγκυρίαν
νότατα έπισκεπτομένης. ό βίος αύτοϋ ό ρεύσας ώς διαυγής καί άκύμαν-
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το; ρύαξ, λαβών την αρχήν του, εν ¡/.έσω χλοε
ρά; φύσεω;,έν μέσφ φύσεω; ώχριώση; έστήρευσεν. 
Έκεί, εις την εξοχήν όπου ή επιστήμη ήλπισε 
την σωτηρίαν, εκείνο; εύρε την τελείαν άνά- 
παυσιν, Φιλοσόφων εν τή έρημίμ άπεχαιρέτησεν 
άπό τοΰ ανοικτού αύτοΰ παραθύρου τά πίπτοντα 
φύλλα των δένδρων, άτινα τω ΰπενθύμιζον τό 
λίκνον τή; γεννήσεώ; του, ένατενίζων τον γαλα 
νόν τοΰ ούρανοΰ θόλον την αιώνιον κατοικίαν 
του.—Ά λ λ  ’ όχι, αν τον έστερήθημεν δεν τον 
άπωλέσαμεν. ‘Ω; λέγει ό ποιητή; των Μελε
τών, ό γλυκύ; Λαμαρτίνος, «ό άνθρωπο; δεν 
αποθνήσκει, εφ* δσον ζή εί; τήν καρδίαν και 
τήν μνήμην εκείνων οιτ'.νε; τον έγνώρ.σαν καί 
τον ήγάπησαν.—

Α ι κ α τ ε ρ ι ν α  Ζ α ρ κ ο τ

ΚΑΜΙΛΛΟΤ ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝΟΣ
TI EINE Ο ΟΥΡΑΝΌΣ

(Συνέχεια Γόε φύλλον 2ον)

II
Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

‘Υπάρχει τι ώφελιμώτερον εί; νεαρόν πα
τέρα ή νεαραν μητέρα, ή διδάσκαλον άπό τοΰ 
νά δεικνύη εί; τό παιδίον τον λαμπρότερον τοΰ 
ούρανοΰ άστέρα. κατά τινα ώραίαν εαρινήν ή 
χειμερινήν εσπέραν ; νά τώ διδάσκη νά άναγνω- 
ρίζη παραχρήμα τού; επτά περιφήμου; άστέ
ρα; τή ; μικρά; ‘Αρκτου, νά εύρίσκη κατ’ εύθεΐαν 
τον πολικόν άστέρα καί νά οίκειοΰται πρό; τήν 
θέσιν αύτοΰ τοιουτοτρόπως, ώστε βραδύτερον καί

κατά σκοτεινήν νύκτα νά τον ευρίσκει πάντοτε 
άκριβώ; καί άκόπω; ; Τί εύκολώτερον εί; τό 
παιδίον άπό τοΰ νά μ.άθη τά ονόματα των είκοσι 
λαμπροτέρων άστέρων καί τά των άστερισμών* 
νά άναγνωρίζη τον ζωδιακόν κύκλον καί νά εύ- 
ρίσκη εί; τόν Ουρανόν τήν οδόν, ήν ό "Ηλιος 
φαίνεται δτι διαγράφει συνεπεία τή; έτησία; κι- 
νήσεω; τή; Γή; περί αύτόν ; Τί άπλούστερον άπό 
τοΰ νά βλέπη τού; άστέρα; άνατέλλοντα;, φθά— 
νοντα; είτα εί; τό κατακόρυφον αύτών σημ,εΐον, 
δπερ φανερόνει τήν μεσημβρίαν καί τόν μεσηα— 
βρινον έκάστου τόπου, έπειτα πάλιν αύτούς. 
δύοντα;, ένεκα τή; ήμερησία; κινήσεω; τή; Γής, 
.εί; τήν οποίαν οφείλονται όλα τά φαινόμενα- 
ταΰτα ; Τί μάλλον ενδιαφέρον, άπό τήν άναζή- 
τησιν των πλανητών, κινουμένων κατά μήκος 
τοΰ ζωδιακού κύκλου, καί τή βοήθεια μικρού- 
διόπτρου, νά βλέπη τού; δορυφόρου; τοΰ Διό;, 
τόν δακτύλιον τοΰ Ταύρου, τά ; φάσει; τή ; Α 
φροδίτη; ; Καί διά τηλεσκοπίου,έστω καί μικρο- 
τάτη; δυνάμεω;, δεν είνε ώρα τά μάλιστα εύά— 
ρέστο; ή έξέτασι; τών παραδόξων ημικυκλίων, 
τών εί; τά άκρα τή; Σελήνη; γενομένων υπό- 
τοΰ ηλιακού φωτό; κατά τό πρώτον τέταρτον, 
άτινα είνε θελκτικά ποικίλματα κρεμάμενα εν 
τφ  ούρανίω αίθέρι, ώ; ρευστό; άργυρο;, φωτειναί 
άνωμαλίαι, ών δεν βραδύνει τ ι ;  νά άναγνωρίση 
τήν μορφήν καί τήν αιτίαν καί άτινα μά; μ.ετα- 
φέρουσιν εί; τά τόσον άνάστατα παιδία τοΰ γεί- 
τονο; τούτου κόσμου ; Παρατηρεί τ ι ;  εί; αύτόν- 
βαθεΐ; κρατήρα; λευκού; πλήρει; σκιά;, υπερμε
γέθη άφρακτα κατωφερή στάδια καί εύρεία; πε— 
διάδα;, φωτιζομένα; πλαγίω; ύπό τοΰ άστρου 
τή; ήμέρα; καί φαινομένα; ώ; φαιά βελούδινα 
Ιπιστρώματα ; είτα βλέπων τό φώ; μικρόν κατά- 
μικρόν νά ύψοΰται, παρίσταταε εί; τό θέαμα τής 
άνατολή; τοΰ ήλιου επί τών μεμακρυσμένων εκεί
νων Άλπεων ολίγον κατ ’ ολίγον γενομένη; καί 
τόν κατά διαδοχήν φωτισμόν τών διαφόρων σε
ληνιακών μεσημβρινών. Ελλείψει τηλεσκοπίου,, 
ή παρατήρησι; τοΰ τεφρόχρου φωτό; εί; τό εντός 
τή; αύξανομένη; σελήνη; κατά τά; πρώτα; ημέ
ρα; τή; περιφορά; αύτή;, γίνεται διά γυμνού
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οφθαλμού καί δύναται νά χρησιμεύση ώφέλιμον 
άντικείμενον μελέτη; εάν θελήση τ ι; νά έρμη— 
νεύση τήν αιτίαν τοΰ δευτερεύοντο; τούτου φέγ- 
γους, ζητήση πώ ; παράγεται έκ τοΰ φωτό;, τό 
όποιον ή γή ήμών δέχεται παρά τοΰ Ήλιου καί 
άντανακλμ εί; τό διάστημα, καί εύρη ποια είνε 
τά μέρη τή; Γή;, άτινα τότε στρεφόμενα πρό; 
τήν σελήνην, τή; άποστέλλωσι τ ίιν  δ ιαύγειαν 
τη ς  γ η ς . Έ κλειψ ι; σελήνη; ή ήλιου δεν ώφειλε 
νά παρέρχηται χωρίς νά ώφεληθή τ ι; έξ αύτή;, 
όπω; έννοήση τήν κίνησιν τή; Σελήνη; περί τήν 
Γήν καί τοΰ σκιερού κώνου, τοΰ συνοΟεύοντο; 
πάσαν φωταυγή σφαίραν. Ούτω δι ’ εκείνον,οστι; 
^έλει νά μάθη, τό πάν πρέπει νά κινή τήν 
περιέργειαν αύτοΰ καί νά ή/ε άντικείμενον διδα
σκαλία;· πρό παντό; εί; τό παιδίον, εί; δ αί εν
τυπώσει; νέαι και νωπαί, εγχαράσσουσιν εις την 
διάνοιάν του άνεξάληπτα ίχνη. Ή  κίνησι; τή; 
Γή;, ή κλίσι; τοΰ άξωνο; αύτή;, ή παραγωγική 
αιτία τών ώρών, τό ποικίλον τή; διαρκεία; τή; 
ημέρας καί τή; νυκτό;, ή μεταβολή τοΰ ύψους 
•τοΰ ήλιου, δύνανται εύκολώτατα νά έρμηνευθώ- 
σιν επί γήινης σφαίρα;, κεκλιμμένη; ώ; πρέπει 
νά ή/ε· τοιοΰτο; δε άμεσο; τρόπο; διδασκαλία; 
διά τών οφθαλμών, έχει έτι μάλλον τό προσόν 
τοΰ ότι άπαλείφει άπό τοΰ πνεύματος τήν πλά
νην τή; προλήψεως, εί; ήν γεννόμεθα καί αύξα- 
νόμεθα, τήν πεποίθησιν δηλονότι, ήν έχομεν περί 
τή ; άκινησία; τή; Γή; εί; τό βάθος τοΰ κόσμου· 
οιότι τουναντίον άποδεικνύει τήν άποιιόνωσιν τής 
γηίνη; σφαίρα; έν τψ κενώ, τήν θέσιν τη; έν 
σχέσει πρό; τόν "Ηλιον, καί τόν τρόπον τή; 
περιστροφή; αύτή;, όπω; κατά διαδοχήν παρου- 
σιάση πάντα; τού; μεσημβρινού; αύτή; πρό; τόν 
άκτινοβόλον άστέρα καί παραγάγη τήν διαδοχήν 
τών ήμερών, τών νυκτών, τών ώρών καί τών 
ετών. Ούτω; εικόνες τινέ; σαφείς καί άκριβεΐ; 
καί άπλαΐ παρατηρήσει; καλώς έννοηθεΐσαι, δύ- 
νανται νά συντελέσωσι πλειότερον εί; τήν πρόο
δον τοΰ μαθητοΰ ή μεγάλα μαθήματα, ώ; επί 
τό πολύ άνιαρά. Έ τ ι δέ μεταξύ τών άναγνω- 
σμάτων δύναται νά ύπάρξη καλλιτέρα, εκλογή 
από τών περί τή; φύσεω;, ιδία τών περί τή;

τάξεω; καί τοΰ μεγαλείου τοΰ σύμπαντο;, περί 
τοΰ κάλλους τοΰ ούρανοΰ, περί τοΰ οργανισμού 
τών κόσμων πραγματευόμενων, άτινα είνε εύρέα 
καί εύγενή άντικείμενα, ύψοΰντα τήν ψυχήν ένψ 
ταυτοχρονω; οιοάσκουσι τό πνεύμα.

Ή  άστρονομία είνε ή πρώτη τών επιστημών. 
Εινε ή πρώτη διά τό έπάναγκει; τή; διδασκαλία; 
αυτής, ήτι; ώφειλε νά ήνε ή βάσι; πάση; επι
στήμη; καί πάση; φιλοσοφίας. Ή  πρώτη διά τό 
μεγαλ.είον καί τήν άξίαν τοΰ υποκειμένου αύτή;, 
οπερ περιβάλλει τό σόμπαν ή πρώτη διά τό 
πανάρχαιον αύτή;, καθότι ή άρχή τη; μιγνύεται 
μετά τή; ιστορία;, μετ ’ αύτή; τή; άνθρωπότη- 
το;. Πρό τοΰ άκόμ.η έφευρεθή ή γραφή καί άρ- 
χίση ή ιστορία, οί άνθρωποι παρετήρουν ήδη τόν 
ούρανόν καί έζήτουν έν αύτώ νά έννοήσωσι τά ; 
αιτία; τών γεγονότων, τών ώρών, τών ποικιλιών 
τή; γηίνη; φύσεω;, ρίπτοντε; ούτω τά ; βάσεις 
στοιχειώδους μέτρου τοΰ χρόνου, άρχικοΰ τινο; 
ημερολογίου· προσεπάθουν νά προσδιορίσωσι διά 
τή; επιστροφή; τών ούρανίων φαινομένων τά ; 
ημερομηνία; τών εργασιών, τών εορτών, τών κυ- 
ριωτέρων πράξεων τοΰ βίου, καί ήκολούθουν τήν 
πορείαν τοΰ ήλίου, τή; σελήνη;, τών άστέρων, 
οΐτινε; άνεπαρίστανον ει; αύτούς τά ; όρατά; έκ 
δηλώσει; τή; άοράτου αιτία; τή; κινούση; τό- 
κόσμον. Παρετήρουν τού; λαμπρού; πλανήτας, 
οΐτινε; μετατοπίζονται έν τή στρατιά τών άπλα- 
νών, καί έχαιρέτιζον εί; τά ; κινήσει; των καί 
τά ; συμπτώσεις αύτών πρό; τά γεγονότα τή; 
γηίνη; φύσεω;, τά ; μυστηριώδεις πράξεις τών 
ούρανίων άρχηγών, δευτερευόντων, θεοτήτων, 
πληρουσών τού; νόμου; τή; Τύχης. Καθίδρυον 
άσυνειδήτω; τά πρώτα θεμέλια τή; άρχή; πασών 
τών λατρειών άρχόμενοι τή; θρησκεία; συγχρόνων 
καί τή; έπιστήμη;. Έζήτουν δέ σημεία εύρέσεω; 
μεταξύ τών άστέρων όπω; όοηγώνται ει; τού; 
πλόα; αύτών καί εί; τά ; κατά τά ; έρήμου; 
μεταναστεύσει; των. Τέλος έχάρασσον τού; πρώ
τους ούρανίου; χάρτας, έσχημάτιζον τού; άστε- 
ρισμού; καί ένετύπουν ει; αύτού; ώ; έπί αθανάτων 
πινακίδων τά γεγονότα, άτινα ήθελον νά χαρά- 
ξωσιν εί; τήν μνήμην των καί νά όιατηρήσωσ 
διά τού; μετερχομένου; αιώνας.



X 42 )(

'Υπό τον ώραΐον ουρανόν τής ’Ανατολής ή 
υψηλή αυτη επιστήμη έλαβε γένεσιν, οπως έκεί- 
θεν έξαπλωθή εις τήν Κίναν, την Χαλοαίαν, 
την Φοινίκην, τήν Αίγυπτον, τήν Ε λ 
λάδα, τήν Ιταλίαν καί εις άπαντα τα μέρη 
του κόσμου τά κατά διαδοχήν υπό του ανθρωπί
νου πνεύματος κατακτηθέντα Οί πρώτοι αστρονό
μοι υπήρξαν οί ποιμένες των Ίμαλαίων, ¡3ο— 
σκούντες τά ποίμνιά των έν μέσψ των ύψηλών 
εκείνων πεδιάδων τής κεντρικής Άσίας, τάς στε- 
Φομένας υπό θαυμασίου ουρανού, κατά τάς διαυ
γείς καί σιωπηλάς εκείνας νύκτας, καθ άς ή 
ψυχή τού ποιμένας, οπως και ή ψυχή τςύ φιλο
σόφου αισθάνεται έαυτήν καταλαμβανομένην ΰπά 
τού θαυμασμού.

(ακολουθεί).

Σ. Κ.

ΑΕΚΑΕΤΗΣ ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ

ΥΙΙΟ βΟϋΙΛΕ

(Συνέχεια ίδε φύλλον β '.)

Ό πτωχός έμπορος προσεπάθησε νά κατα- 
στήση τόν μικρόν Μπιλποκιέ μάλλον λογικόν 
άλλ * ούτος ήτο επίμονος ώς τυφλές ίππος καί 
συνήφθη λογομαχια, ήτις πάραυτα προσειλκυσε 
στρατιώτας τινάς. Εισήλθον ίνα μάθωσι τό αίτιον 
τής φιλονει κίας καί εύρον τήν ιδέαν τού μικρού 
Μπιλμποκιέ τόσον άστείαν ώστε υποχρέωσαν τόν 
άτυχή άνθρωπον νά τφ παραχώρηση τήν γενειάδα 
του. Άστεΐός τις έξ αυτών, δστις ήτο κουρεύς 
τού συντάγματος, έξήγαγε ξυράφια εκ τού θυλ,α- 
κίου του καί ήρχισε νά ξυρίζη τόν δυστυχή ε'μ-

πορον, χωρίς νερό καί σαπούνι· ακολούθως, άφοΰ· 
πρότερον τόν έξέδαρε φοβερά, παρέδωκε τήν γε
νειάδα εις τόν Μπιλμποκιέ δστις τήν έφερεν έν 
θριάμβω. Φθάσας εις τό σύνταγμά του, τήν ε- 
οωκεν εις τόν ράπτην οπως τήν ράψη επί τεμ,α- 
χίου ονείου δέρματος, προερχομένου, εκ τίνος δι- 
αρραγέντος τυμπάνου καί τήν έθηκεν εις τό βά
θος τού στρατιωτικού του σάκκου.

'Ομίλησαν περί τού συμβάντος τούτου επί 
τινας ήμέρας, άλλ,ά μ ετ ’ ολίγον, ώς συμβαίνει 
ή προσοχή πάντων έστοάφη περί άλλ.α. “Ηρχισεν 
ήδη ή πορεία, δταν δέ έφθασαν εις Μόσχαν ού- 
δείς πλέον έσκέπτετο περί τού μικρού Μπιλμ- 
ποκιέ.

Τότε έπήλθον θλιβερά ατυχήματα· τό ψύχος 
και ή ερήμωσις άπεστέρησαν τόν γαλλικόν στρα
τόν πάντων τών επιτηδείων, προσεβλήθη προς: 
τούτοις υπό λιμού καί εντός ολίγου παρεστη εις 
τήν ανάγκην νά υποχώρηση διά μέσου χώρας έ- 
ρημωθείσης καί άτελευτήτων χιόνων.

Έκαστος ίπανήρχετο ώς ήδύνατο, μόλις δέ 
μετά δυσκολίας παρέμειναν συνεστηκότα καί 
πειθαρχούντα εις τούς στρατηγρύς ολίγα τινα μό
νον συντάγματα. Έν τούτων ήτο καί τό τού 
Μπιλμποκιέ, αποτελούν μέρος τής οπισθοφυλα
κής, ήτις έργον είχε τό νά παρεμποδίζη τούς 
Κοζάκους από τού νά σφάζωσι τούς ατυχείς 
άπομεμονωμένους στρατιώτας.

Ημέραν τινά μόλις είχον αποπερατώσει τήν 
διάβασιν μικρού ποταμίου, έδοκίμαζον ν ’ άνα- 
τινάξωσι δύο άψΐδας τής γεφύρας δι ’ ής είχον 
διαβή μέ σκοπόν νά έπιβραδύνωσι τήν καταοιω- 
ξιν τού εχθρού· άλ,λά τά βαρέλια τής πυρίτιοος 
είχον τοποθετηθή έν μεγίστη βία ή έκκρηξις μικρόν 
μόνον αποτέλεσμα έπέφερε. Ναι μέν, αί ίψιοες 
έκλονίσθησαν, άλλ’ ολόκληρος ή ξυλία έστηρί- 
ζετο είσέτι έπί τίνος δοκού, ήτις θά επέτρεπεν 
εις τούς εχθρούς άμα ώς φθάσωσι ν ’ άνο κοδο- 
μήσωσι τάχιστα τήν γέφυραν.

Ό διοικών στρατηγός, βλέπων δτι ή σωτη
ρία μέρους τού στρατού εξηρτάτο έκ τής Οιαλύ- 
σεως τής γεφύρας, άπεφάσισε ν ’ άποστείλη με
ρικούς σκαπανείς ίνα καταρρίψωσι τήν δοκόν καί-
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οδτω παρασυρθή τό υπόλοιπον τής ξυλιάς. Καθ’ 
ήν στιγμήν όμως ήτοιμάζοντο νά έπιβιβασθώσι 
τής λέμβου, καταφθάνει ό έχθρός έκ τού ετέρου 
μέρους τού ποταμού καί άρχίζει πυροβολισμόν 
τόσον τρομερόν,ώστε ούδεμία υπήρχε πιθανότης, 
δτι θά δυνηθή, έστω καί εις μόνον σκαπανεύς, 
νά φθάση ζών μέχρι τής άπαίσιας οοκού. 'Επο
μένως ήτοιμάζοντο νά ύποχωρήσωσιν αμυνόμε
νοι δτε αιφνιδίως βλέπουσι στρατιώτην τινά νά 
πηοφ εντός τού ποταμού έχων έπ ’ ώμου πέλε- 
κυν βυθίζεται ούτος καί αναφαίνεται μ ετ’ ού 
πολύ· έκ τής γενειάοος του αναγνωρίζεται δτι 
είνε σκαπανεύς, οστις θυσιάζεται χάριν τής γε
νικής σωτηρίας. Σύμπαν τό σύνταγμα παρακο
λουθεί προσεκτικώς διά τών οφθαλμών τόν κο- 
λυμβώντα καί τό παφλάζον ύπό τήν χάλαζαν 
τών εχθρικών βολών ύδωρ· ό γενναίος σκαπανεύς 
προχωρεί έτι σθανερώτερον. Έ πί τέλους κα
ταφθάνει μετά μεγίστας προσπάθειας, ανέρχεται 
έπί τού ποδός τού βάθρου τής γεφύρας, καί διά 
,τινων κτυπημάτων πελέκεως καταρρίπτει τό υ
πόλοιπον τής δοκού, ήτις μακρόθεν μέν έφαίνετο 
κολοσσαία, πράγματι δμως ήτο κατά τρία τέ
ταρτα τεθλασμένη. Πάραυτα τότε ή ξυλία τών 
δύο αψίδων βυθίζεται έντός τού ποταμού, τό 
υδωρ έξακοντίζεται μετά τρομερού πατάγου εις 
τόν αέρα καί δ γενναίος σκαπανεύς δεν αναφαί
νεται.

Ά λ λ  ’ αμέσως βλέπουσιν αυτόν μεταξύ τών 
συντριμμάτων διευθυνόμενον πρός τήν όχθην· τεί- 
νουσι δίκτυα πρός τόν κολυμβητήν, τόν ένθαρ - 
ρύνουσιν· αυτός ό στρατηγός πλησιάζει μέχρι 
τού υδατος καί μένει κατάπληκτος βλέπων έξερ- 
χόμενον τόν Μπιλμποκιέ, έχοντα μεγάλην μαύ- 
ρην γενειάδα κρεμαμένην από τού πώγωνος.

«Τί είναι τούτο ; κραυγάζει, τ ί σημαίνει 
αυτή ή μασκαράτα ;»

— Είμαι έγώ, είπεν ό τυμπανιστής, έγώ δ 
Μπιλμποκιέ, εις τόν όποιον έχετε είπεΐ, δτι θά 
μού δώσουν τόν σταυρόν, δταν θά έχω γενειάδα 
εις τόν πώγωνα. ’Ιδού αυτη καί δεν είνε μικρά, 
υποθέτω... δεν έχω τίποτε φεισθή δι* αυτήν ! . . .

αξίζει δσον τά χρήματά σας· τά είκοσι φράγκα 
σας έπήγαν δλα γ ι ’ αυτήν.

Ό στρατηγός ίμεινεν άφωνος προ τοσούτου 
θάρρους καί ευφυΐας συνάμα. Έλαβε τήν χείρα 
τού Μπιλμποκιέ, ώσάν νά ήτο άνήρ καί τώ έ-

■> ε \ ' \ ~ ? >/>δωκεν αμέσως τον σταυρόν, τον οποίον ο ιόιο; 
έφερεν εις τήν κομβιοδόχην του.

Έκτοτε οί παλαιοί στρατιώται τού συντάγ
ματος έχαιρέτων τόν Μπιλμποκιέ φιλικώς καί ό 
άρχ'.τυμπανιστής δεν τόν έκτύπησε πλέον διά 
τής ράβδου του.

(Τέλος)

Η. Α. Γ ε ο ρ γ ι α δ η ς  φ . φ .

Π Ε Ρ Ι  Ν Ε Υ Τ Ω Ν Ο Σ
(Συνέχεια ίοε φύλλον 2ον)

’Από τού 1692 μέχρι τού 1694 ή ΰγιεία τού 
Νεύτωνος προσεβλήθη έπαισθητώς. Ά λ λ ’ οίασ- 
δήποτε φύσεως καί &ν ήτο αυτη δεν διήρκεσε 
πλέον τού 1694. Ζήσας δέ μέχρι τού 1727 
κατέλαβε δημοσίας θέσεις, άνετύπωσε, καί έτε- 
λειο ποίησε τά έργα αυτού καί ήσχολήθη εις τήν 
θεολογίαν, επιστήμην, ήτις δεν ήτο νέα δι’ αυ
τόν. Τά τελευταία δέ ταύτα έτη τού Νεύτωνος 
οπως καί ή νεότης αυτού, υπήρξαν όλιγώτερον 
ταραχώδη τών ετών τής ώρίμ,ου αυτού ηλικίας. 
Ό Λεϋβνήτιος,δ μέγιστος αύτού άντίπαλος είχιν 
ήδη άποθάνει. Μη έχων δέ πλέον εχθρούς δεν 
έξωργίζετο, δ δέ χαρακτήρ του έπανεύρε τήν 
γαλήνην καί τήν γλυκύτητα. Οΰτω πάντες οΐ 
σοφοί έκ πάντων τών μερών καί πάσης ηλικίας 
τόν έπεσκέπτοντο, εις τήν έν Μ&Γίΐη-8 Γ66δ 
οικίαν του, διασωθεΐσαν μέχρι τού ήμετέρου 
αίώνος, γενόμενοι πάντοτε δεκτοί μ ετ’ άκρας 
άγαθότητος καί εύγενείας. Ούδεμία έπιστήμη 
ήτο πρός αυτόν ξένη καί πάσας είχε τελειοποιή
σει. Κ ατ’ έθος δέ τής έποχής τού νά προτεί- 
νωνται μεταξύ τών μαθηματικών προβλήματα 
πρός λύσιν, έλάμβανε χάριν διασκεδάσεως μέρος 
εις τόν άγώνα εκείνον μέχρι τέλους τού βίου 
(»ιύτού, Πάντες σχεδόν συμφωνούσιν ώς πρός
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την ωραιότητα τής συνδιαλέξεω; καί τής 
μορφής του. *Εν τή κριτική ίστοριμ τής φιλο
σοφίας δ Deslandes αναφέρει το έξής άνέκδο- 
τον, όπερ άποδεικνύει τήν χάριν καί τήν ζωηρό
τητα τοΰ Νεύτωνος, όταν ήθελε νά επίδειξη 
τοιαύτην. "Εν τινι συμποσίφ, λέγει, ένφ παρευ- 
ρίσκοντο οί διάσημότεροι τών μαθηματικών,κατά 
τό τέλος αύτοΰ, καθ’ δ είθίζετο νά προπίνωσιν 
εις τήν ύγιείαν τοΰ βχτιλ ίω ; καί τών πριγκί
πων, οΐτινε; πολύ ολίγον έγνώριζον τού; φιλο
σόφους, δ Νεύτων έκαμε τήν έξής πρόποσιν, ήν 
αύτό; δ Βολταιρος δ̂ ν θα εξέφραζε ζωηρότερον 
καί τολμηρότερον, καί ήν άναφέρω, ούχί πρός 
τιμήν τοΰ ονόματος τοΰ μεγαλεετέρου φιλοσόφου 
τοΰ αίώνο; ήμών, άλλα χάριν αύτή; τή ; ιστο
ρία; τή ; φιλοσοφίας. «Προπίνω εΐπεν υπέρ τών 
τιμίων άνθρώπων παντό; έθνους. Ήμεθα πάντες 
φίλοι, προσέθηκε διότι άκολουθοΰμεν το μό
νον άληθέ; άντικείμενον τή ; άνθρωπίνης φιλο
δοξίας, τήν γνώσιν τής άληθείας, Ήμεθα πάν- 
τε; τή; αύτή; θρησκείας, διότι διάγοντες άπλοΰν 
βίον, συμμορφούμεθα πρός δ,τι εινε δίκαιον καί 
ζητοΰμεν ειλικρινούς, όσον έξαρτάται έκ τών 
άδυνάτων ήμών φώτων, νά προσφέρωμεν εις τό 
άνώτατον δν τήν λατρείαν, ήτις δύναται μάλ
λον αύτώ νά άρέση.» Τοιαΰται διηγήσεις έκ- 
δηλοΰσαι τόν θαυμασμόν πρό; τόν Νεύτωνα 
άναφέρονται ύπό πλείστων.

Τήν 2 Μαρτίου 1727 δ Νεύτων ήλθεν εις 
Λονδΐνον όπως προεδρεύση τοΟ βασιλικού συλ
λόγου. Μετά τήν συνεδρίαν καί τήν επιστροφήν 
του εις Kensington προσεβλήθη ύπό άλγεινο- 
τάτοιν πόνων έκ τής λιθιάσεως, ήτις άπό τίνος 
έμάστιζεν αύτόν. διεφύλαξεν έν τούτοις τήν 
παρουσίαν τοΰ πνεύματός του καί συνεζήτει περί 
έπιστημονικών καί θρησκευτικών θεμάτων ούτω 
δέ συζητών κατά τήν δευτέραν πρωινήν ώραν 
άπέθανεν δ μέγιστος φιλόσοφος τοΰ δεκάτου έβδο
μου αΐώνος, ένταφιασθείς εις τόν τόπον τής γεν- 
νήσεώς του Westminster.

(Τέλος)
I. ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΤΛΟΣ

Β Ο Ρ Ε Ι Ο Ν  Ϊ Ε Λ Α Σ
(Έκ τή; έπιβεωρήσεω; τών δύο κόσμων).

(Συνέχεια ίδε φύλλον β '.)

Τό βόρειον σέλας ήτο γνωστότατον παρά τοΐς 
άρχαίοις. Οί "Ελληνες, λαός ευφάνταστος, 
ζητών πανταχοΰ χαρίεντα σύμβολα, έπιστευεν 
ότι βλέπει δΓ αύτοΰ τούς θεούς τοΰ Όλύμπου, 
εν συμβουλίω έν μέσω συννεφώδους ούρανοΰ.Του
ναντίον οί Ρωμαίοι, προληπτικοί-πάντοτε καί 
πανταχοΰ βλέποντε; κακού; αίωνούς, έφοβοΰντο 
αύτό : Αύτός δ Πλίνιο; κατά τόν Σενέκαν δμι- 
λεί περί ούρανίων πυρκαϊών, αιτινε; βάφουσι τό 
στερέωμα αίμόχρουν, περί φωτεινών δοκών, περί 
χαινουσών οπών έν τώ άστερόεντι θόλοι, περί 
φανταστικών λάμψεων, αΐτινες μεταβαλλουσι 
τήν νύκτα εί; ήμέραν συνδιάζει δέ πρό; τά φαι
νόμενα ταύτα σύγχρονα πολιτικά γεγονότα, 
χωρίς εντούτοις νά βέβαιοι ότι αί έμφανίσεις έ- 
κεϊναι ύπήρξαν τά αίτια τών καταστροφών, αΐ
τινες έπηκολούθησαν.

Κατά τάς θορυβώδεις έποχά; τής άρχαιότη- 
τος καί τοΰ Μεσαίωνος, έν καιρφ πολέμου, λοι- 
μοΰ, ή έπιδημίας, εύθύ; ώ; βόρειον σέλας έφαί- 
νετο, τό καθολικόν αίσθημα ήτο δ τρόμος· ένό- 
μιζσν ότι βλέπουσιν εί; τόν ούρανόν ποταμούς 
αΐματος, στρατού; μυστηριωόώ; διαμαχομένους. 
Τήν πλ.άνην ταύτην τών παρελθόντων αιώνων 
καί κατά τού; νεωτέρους, πλεΐστοι απλοϊκοί ίδο· 
κίιιασκν. Έν τούτοι; άπό τοΰ δεκάτου ογδόου 
αΐώνος, αί παρατηρήσεις καί αί έπιστημονικαί 
συζητήσεις ήρξαντο πολλαπλασιαζόμεναι, καί 
αύτοί οί ποεηταί ύμνοΰσιν αύτό. Περί τής άρχής 
καί τής φύσεως τοΰ φαινομένου τούτου, όπερ ύ- 
πήρξε ζήτημα διαιρέσα; τού; σοφούς εις δύο 
στρατόπεδα, καί όπερ καί σήμερον άκόμη ά- 
πασχολεί αυτούς,έγράφησαν τόσα, ώστε δλόκλη- 
ρο; βιβλιοθήκη δέν θά έπήρκει νά περιλάβη τούς 
τόμους, πλήν τών άπό ογδοηκονταετίας, συγ- 
γραφεισών ειδικών πραγματειών. Έν τή συνο
πτική ταύτη άφηγήσει μή δυνάμενοι νά είσέλ- 
θωμεν εις λεπτομέρειας, περιοριζόμεθα νά είπω-
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μεν μόνον, ότι δ έκ Γενέβης διάσημος άβ 
Κΐνβ κατά τό 1850" άπέδειξεν ότι τό φαινό- 
μενον προέρχεται έκ τής κατχστάσεως τής άτ- 
μοσφαίρας, όρισας ωσαύτως καί τήν άπόστασιν 
τούτου, μη άνερχουμένου τής ζώνης τών νεφών. 
Κ ατ’ αύτόν αί περιοδεκαί εμφανίσεις τοΰ μετε
ώρου γίνονται συχνότερον κατα τον χειμώνα, 
είνε δέ ώς επί τό πολύ άκίνητον. Αί δέ έργα- 
σίαι τοΰ Εβη$ίΐ’Οΐη, έξετάσαντο; αύτό έν Λα
πωνία κατά τό 1882, συμπληροΰσαι τάς παρα
τηρήσει; τοΰ σοφοΰ έλβετοΰ, έπεβεβαίωσαν τήν

ηλεκτρικήν φύσιν τοΰ φαινομένου. *0 διάσημος 
ούτος μετεωρολόγος έξήτχσε τό παράδοξον φχι- 
νόμενον ούχί έν άπλφ έργαστηρίω, ά λλ ’ έν αύτώ 
τώ ύη^θρω, ώς άλλοτε έπραξεν δ Φραγκλϊνος 
διά τόν κεραυνόν, καταβιβάσας αύτόν άπό τοΰ 
ούρανοΰ οπως έπιστημονεκώς τόν έξετάση. Έν 
τούτοις, ή έπιστήμη δέν έξέφρασεν ετι τήν τε- 
λευταίαν αύτής λέξιν έπί τοΰ παραδόξου καί 
λαμπροτάτου τούτου μετεώρου, όπερ έπί αιώ
νας ήδη άπησχόλησε τόν επιστημονικόν κόσμον. 

Τέλος. Ρ ......

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Τήν βραδύτητα τής έκδόσεως τών φ ύλλω ν τοΰ Φεβρουάριου θέλο- 

υ,εν άναπληρώσει προσεχώς δι’ έκδο'σεως περισσοτέρων φ ύλλω ν, 

έως ού τακτοπο ηθή οριστικώς ή δίς τοΰ μηνος έκδοσις αυτών.
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Φλύαρος ιεροκήρυξ πανηγυρίζων τόν Άγιον 
Φραγκίσκον, άφ ’ ού κατεζάλισε διά φλυαριών 
το άκροατήριόν, του, έπιστραφείς ήρώτα έν κα- 
τανύξει μεγάλη : Πού νά θέσωμεν τον άγιον 
τούτον τον ύπερτερον τών άγγέλων, τών άρχαγ- 
γέλων, τών άρετών! Θέσατε τον εις τήν θέσιν 
μου, ειπεν άκροατής καί έγερθείς άνεχώρησε.

Έζήτει τις άπό φίλον του τινα δάνειον 2 0 
δραχμών. Ό φίλος τώ άπεκρίθη δτι δεν εϊχεν 
είμή δέκα πέντε. Φέρε τάς δέκα πέντε δραχμάς 
εΐπεν ό πρώτος, καί οΰτω μού μένεις χρεώστης 
πέντε.

Ευσεβής χριστιανός (;) άπαντήσας 'Εβραίον 
τίνι καθ’όδόν, έρράπισεν αύτον άνιλεώς. ’Εκείνος 
έζήτει μετά δακρύων τήν αιτίαν.

— Οί πρόγονοί σου, άπαντα ό χριστιανός, 
έσταύρωσαν τόν Σωτήρα μας καί μιλάς άκόμη.

— Καλά σου ξυπνητούρια. “Υστερα άπό 
τόσον καιρό τό ένθυμήθηκες νά δείρης εμένα ; 
Χαράστο !

— ’Αδιάφορο ! έγώ έχθές τώμεΟα.

—
*

Κύριός τις προσήλθεν εις ζωγράφον,τον όποιον 
παρεκάλεσε νά το> ζωγραφήση τοποθεσίαν τινάι 
έν ή νά περιλαμβάνωνται καί διάφορα πρόσωπα· 
Ό ζωγράφος, συμφώνως τή παραγγελία έζω- 
γράφησε τό εξωτερικόν ώραίου ναού, μετά πλα 
τείας καί δενδροφυτείας, άλλα παρέλιπε νά εί- 
κονίση άνθρώπους έπί τής πλατείας, διότι δςν

ήτο τόσον έπιτήδειος περί τήν άπεικόνισιν 
προσώπων.

Ά λ λ ’ έπρεπεν εντούτοις νά εύρη προσφοράν 
τινα δικαιολογίαν. Μ ετ’ όλίγας ήμέρας παρου
σιάζεται ό παραγγείλας τήν εικόνα καί ό ζω 
γράφος τώ επιδεικνύει αυτήν. *0 Κύριος την 
παρατηρεί έπί τινας στιγμάς.

— ’Αλλά δέν έχει άνθρώπους, παρατηρεί 
τώ ζωγράφψ.

‘Ο ζωγράφος σεμνυνόμενος διά τήν αιτιολο
γίαν τήν όποιαν εϊχεν επινόηση, αναφωνεί μει- 
διών.

— Οί άνθρωποι Κύριέ μου, εΰρίσκονται εις 
τή ν  λειτουργίαν. Τούτο βεβαίως δέν σάς εμπο
δίζει ν ’ άγοράσητε τήν εικόνα.

— Ά λλα τότε θά τήν άγοράσω δταν έβγουν 
άπό τήν λειτουργίαν, άποκρίνεται άναχωρών ό 
ευφυής αγοραστής.

Άνθρωπός τις ευσεβής έλεγε. Κατά πρώ
τον λόγον φοβούμ.αι τόν Θεόν' κατά δεύτερον δέ 
εκείνον, δστις δέν τόν φοβείται

Έν τφ  κόσμφ, έλεγεν ό Μ., έχεις τριών 
ειδών φίλους. ’Εκείνους οί'τινες σέ άγαπώσιν 
εκείνους οΐτινες δεν ένδιαφέρονται καθόλου διά 
σέ καί εκείνους, οΐτινες σέ μισούσι.

Ή  συκοφαντία ομοιάζει τήν φλόγα τήν 
μαυρίζουσαν δσα άδυνατεΐ νά καύση.
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Ό  όμιλών χωρίς νά σκέπτεται ομοιάζει 
τόν πυροβολούντα χωρίς νά σκοπευη.

Ούδείς τηρεί καλλ έτερον μυστικόν τι ή
εκείνος δστ·ς τό αγνοεί.

Παροιμίαι δημώδεις.

Δειλδς δ π λο ύσ ιο ς .— Καί τό άστεΐον 
δίστιχον τού Πκλλχδά εις πλουτούντας.

Χρυσέ πάτερ κολάκων, οδύνης καί φροντίδος υιέ,
Κ α ί το ’έχειν σέ φόβος, καί τό μή έχειν σ ’ οδύνη

Καί κατά τόν Άριστοφάνην.
Δειλότατος έσθ’ ό πλούτος

Έξανόστευσες κυρά μου σάν τό Μάϊ τό μα- * 
ρούλι, ή σάν τόν Αύγουστο τάγκούρι.

Έ πί τών λαλούντων άσκόπως.

Ευχή γονιού αγόραζε καί στο βουνό ανέβαινε.

Π Α Ι Γ Ν Ι Α

6 .

Έ ξ ένδεκα γραμμάτων τού αλφαβήτου άποτελεΐται όνομα, δπερ έφερε περίφημος φιλόσοφος. 
Έκ τών 11 τούτων γραμμάτων τά

4 ,3 , 5 ,6,11 σχηματίζουσι τό όνομα τροφής
2 .3 .4 , » » » μέλους τού σώματος.
3 ,4 ,1 ,2 ,6 ,1 1 , » » » ποταμού τής Ευρώπης.
3 .4 , » » » ποταμού τής Βαβυλωνίας.
7 . 10 .9 .6 . 4 , » » » μικράς νήσου τού Αιγαίου.
4 8 ,9 ,3,4 » » » οπερ εόρίσκεται εις έκαστον βιβλίον.
5 ,6 , 7 , 8 , » » » επιρρήματος.

7.

. Δ .
. Α . Α .

. . .  Α . . .
V νΖι . . · Αι

Σ . Σ
Σ

Συμπλήρωσον τά άνωθι γράμματα ώστε νά σχηματισθή ρομβοειδές κυβόλεξον.

Α ίν ιγμ α .
Ήμην ιερός τις τόπος, εις τόν χάρτην σου θά κείμαι 
Ά ν  τήν κεφαλήν μου κόψης, θελ,εις ιοει ότι είμαι 

Ό χι τόπος ιερός 
Ά λλά πράγμα πεπλασμένον έκ σιδήρου καί πυράς.
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9
Λ εξίγριφος

Άνευ τής πρώτης συλλαβής μ ’ έτίμα ό Απόλλων.
"Αν θέλης δέ το ολον,

Εις δένδρον μεταβάλλομαι καλόν καί μυροβόλον.

10 .
Συλλαβικόν κυβόλεξον

. . χο . · .
χο ρευ ω

• · · (Ο # * ·

11.

Διά τών επτά διαφόρων ήχων τής μουσικής κλίμακες κατά σειράν τιθεμένων να κατασκευα- 
οθη φράσις τις τής δημώδους γλώσσης.

12.
Γρίφος.

Ό (Η- ; 6 S  τιμή σίτος.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

1.

Μαίανδρος.

2

119 Βαθμίδες.

3.

181 211 141 5Ι 7

4 Ι ι ο Π| 2 3 1 11
221 13| ΐ| 9| 20

6 ! 19 1 2 5 1 12 1 3

15| 2 | 81 I6 j 24

4.
Ε

ΠΥΡ
ΠΑΤΗΡ

ΕΥΤΑΞΙΑ
ΡΗΞΙΣ

ΡΙΣ
Δ

5.
Ού μλι μετανοεΐν, αλλά ποονοεΐν αριστον.

Οί λύ τα ι.—Νίτσα Παρασκευα. Έλέ-.η Ευσε
βίου,Ουρανία Διαμαντοπούλου, Πολυξένη Κρασά, 
Ιν.Μάτσας σπουδαστής, Γεώρ. Άναγνωστόπουλος, 
Νικόλαος Γρηγορίου, Π. Άντωνοπουλος, Χαρ. 
Π. ΙΙέπας, Ν. Άθ/νασιάδης, Πέτρος Γκοϋρος, 
Μιχαήλ Γ. Τράστας (τοϋ 1, 2 , 4 ,) , Ν'.κολ. 
Μαντζάς (τού 1, 5 ,) .

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  ΤΗ Σ ·ΛΚ ΛΝ η |ΛΟΣ.

’Ενταύθα κ. Αχ. Η Κ."Ενεκα πολλής ΰλης 
το ποίημά σας θά δημοσιευθή προσεχώς.

— Πειραιεί κ. Α. Δ. Βεβαίως δεχόμεθα πά
σαν ερώιησιν άρκεϊ νά σύμφωνη πρός τό πρό
γραμμα τής Άκανθίδος.—Τρίπολιν κ. I. Ζ. 
Τέλος πάντων δέν είνε δυνατόν νά λάβωμεν ά- 
πάντησιν ; ή μήπως δέν έλάβχτε επιστολήν 
μας ¡ — Βώλον κ. Σ. II. Ευθύς μετά τήν επι
στολήν σας έστείλαμεν εις διεύθυνσίν σας δσα 
φυλλάδια έζητήσατε. Περιμένομεν άπάντησίν 
σας.— ’Ενταύθα κ. I. Κ. Βεβαίως ποιητικός 
οίστρος συνήθως ένωρίτατα Ικδηλοΰται. Έν 
τούτοι; εις τήν ερώτησίν σας άπαντώμεν ότι ό 
όγδοος τών σοφών, όπως όνομάζουσιν οί Γάλλοι 
τόν αθάνατον μυθοποιόν των Λχφονταΐνον, ήτο 
&ν άγαπατε, τεσσαράκοντα ετών όσε ή μεγ*- 
λοφυΐχ αυτού έξεδηλώθη,— κ. Κ. Β Δεν έπρο- 
τείναμεν μέχρι τοϋδε προβλήματα φυσικής διότι 
τά τής Γεωμετρίας καί Ά λγεβρα; πληρονσιν 
ολον τόν χώρον τόν προσδιωρισμένον διά ταύτα 
προσεχώς δμως θά προτείνωνται καί τοιαύτα.

Καλάμα; κ . I. Κ. Εις τήν πλήρη εΰγενείας 
επιστολήν σας άπαντήσαμεν αμέσως· καί σάς 
άπεστείλαμεν φυλλάδια.— Ενταύθα κ. Η. Κ. 
άφού έχετε τήν καλωσύνην νά ένδιαφέρεσθε τό
σον διά τήν Άκανθίδα φροντίσατε διά τάς σύν
δρομά;, άς είχατε τήν καλωσύνην νά κάμητε· 
δσον πτηνόν καί άν ήνε ή Άκανθίς, διάνά ζήση

τ *

έχει ανάγκην τροφής. Σ. Α. Συμμορφούμενθ[ 
πρός τήν παρατήρησιν, ήν εκάματε, εις τό εξής 
τά άρθρα θά ήνε εκτενέστερα συνεπώς δμως 
καί όλιγώτερα.— Κ. Π. Καλλίτερον τό άρθρον 
σας νά τό επεξεργασθήτε ώ ; λέγετε- ή ταχύτης 
εις τό γράφειν δέν είνε ή πρώτη αρετή καλού 
έργου. ’Επειδή δέ δικαιολογεΐσθε διά τήν βρα
δύτητά σας, μάθετε άν άγνοεΐτε δτι ό ΙΙετράρ- 
χης μετεποίησε 46 φοράς έν* στίχον του, 6 
Πασχάλ μετεβαλε δεκαεζάκις μίαν τών έηαρ -  
χ ιακώ ν του επιστολών δ Φενελών διώρθωνε διά

τού Γραμμαοέως του τόν Τηλέμαχον, ό διάάή- 
μος Βυφφών, δστις είχε τήν συνήθειαν νά έργά- 
ζηται όρθιος καί λίαν φιλοκάλως ένδεδυμένος, 
ένδεκάκις αντέγραψε διοοθώνων τό χειρόγραφον 
τών εποχών τη ς φύσεως. Ό  Μαλέρβ έπανει- 
λημμένως έγραφε καί άντέγρχφεν έκαστον τών 
στίχων του, δ οέ Βουσ.λώ έν τή «Ποιητική του 
τέχνη» συμβουλεύει τούς ποιηιάς ;

Vingtfois sur le metier remettez votre ouvrage.

Polissez — le sans cesse at le repolissez

Αΰτδ; δ Άρίοστος μίαν στροφήν του περιγρά- 
φουσαν τρικυμίαν, κατά δεκαέξ τρόπους έγραψεν 
αυτήν, ώς τά εν Φλωρεντία σωζόμενα χειρό
γραφα δεικνύουσι,καί περί αυτού τοϋ Πλάτωνος 
λέγουσιν δτι εύρέθη χειρόγραφον, εν ιρ διετυπούτο 
κατά διαφόρους τρόπους ή αρχή τής Πολι
τείας του.— κ. Γ. Ν. Διατί δέν έφάνητε ; μή 
άτυχώς άδιαθετεΐτε ; Ό  Μάρτιος δέν είνε φί
λος ασφαλής. Μεταξύ τών πολλώ/ περί αυτού 
λεγομένων* μή λησμονήτε τό λαϊκόν ;

Τόν Μάρτη ξύλα φύλαγε.
Ώς τ ’ Άπρελιού τής δώδεκα 
Μή κάψης τά παλούκια σου.

— κ. A. Α. Πολύ καλά έκάματε νά μή δε- 
χθήτε δ,τι σάς έδωκαν διά τήν Άκανθίδα. Ό 
γυμνασιάρχη? Κυπριανός τοιαύτας συνθέσεις 
τάς ώνόμαζε μαχαιροπήρουνα καί ευθύς ώς τις 
τών μαθητών προέβαλλε τοιαύτην έφώνει! Μα- 
χαιροπήρουνα πάλιν ; — κ. Λ. Κ. Θαυμάσια 
ζωγραφίζεις τόν Μώκον σου· θά δημοσιευθή 
βραδύτερον· φαίνεται δέ ώς νά έμπνεύσθης εκ 
τοϋ ωραίου εκείνου τετραστίχου τού Νερουλού 1

Πές μου Μώκο σ ’ τή ζωή σου 
Πώς τό νοιώθης τό κορμί σου,
Ζωντανό κανένα πράγμα,
"Η τής τέχνης νά ήνε θαΰμχ;



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΣΙΝ

Ιον.

Δίδοτα». κύκλος, ού το κέντρον Κ, διάμετρος
αυτού Α Β και Γ Δ χορδή κάθετο; επί
τής ΑΒ. Εύρεϊν κύκλον απτόμενον έν ταύτώ του 
δεδομένου κύκλου, τή; διαμέτρου ΑΒ καί τής 
χορδή; ΓΔ.

’Αγεωμέτρητος

κον.

ΕΰρεΓ7 το χρεώλυτρον, δ ι’ ού άποσβέννυτα[, 
έν 80 ετεσι χρέος 200 000 , τού επιτοκίου ον- 
τος 5 °/β κα τ ’ έτος.

3ον.
Δίδονται δύο αριθμοί α καί β καί ζητείται 

νά παρεντεθώσι μεταξύ αυτών μ αριθμοί τοι- 
οϋτοι, ώστε νά άποτελήται πρόοδος κατά διοφο
ράν.

4ον.
Άποτελέσαι μήκος Ιξ πήχεων διά κανόνων 

2 καί 7 παλαμών, εφεξής τιθεμένων.

Ν. Π. Άντωναράς. 
τελειόφοιτος μαθητής Γυμνασίου

ΣΗΜ. Τών άνω ζητημάτων παρακαλοϋμεν αί 
λύσεις νά σταλώσι μέχρι τής 18ης Μαρτίου τό 
πολύ, καθόσον το 4ον φύλλον εις δ θά είναι αι 
λύσεις καί τά ονόματα τών λυτών, θά έκδοθή 
τήν 20 Μαρτίου.

( Έκ τού γραφείου τής Διευθύνσεως)

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α  Β '.
Κοπέλα ήμουν ώμορφη μέσ* τούς παλαιούς

τούς χρόνους.
Κ ’ είχα πατέρα ξακουστό καί ήρωα γνωστό. 
Τώρα πουλάκι ζηλευτό, πετάω εις τούς κλόνους, 
Καί είμαι στα χεράκια σου εντρύφημα σωστό.

Εις τόν πρώτον στείλαντα τήν λύσιν του 
άνω αινίγματος θά δοθή ώραΐον βιβλίον.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΕΙΚΩΝ. Ύπό Αίκ. Ζάρκου. -  KAM. ΦΑΑΜΜΑΡΙΩΝΟΣ 

TI EINE Ο ΟΥΡΑΝΟΣ; Έκ τού Γαλλικού. Συνέχ. ύπό Σ. Κ .— ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΣΚΑΠΑ- 
ΝΕΥΣ. εκ τού Γαλλ. συνέχεια καί τέλος, ύπό Η. Λ. Γεωογιάδου. φ. φ. — ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ 
ΝΕΥΤΩΝΟΣ. συνέχεια καί τέλος, ύπό I. Κ ωνσταντοπούλου. — ΒΟΡΕΙΟΝ ΣΕΛΑΣ, συνέ

χεια καί τέλος ύπό Ρ ... — ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΛΙΝΔΑΟΥ, B A L D W IN , έκ του Γερμ . συνέ
χεια ύπό Κ. Βεζυροΰλη, καθηγητού. — ΠΟΙΚΙΛΑ. — ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟ
ΒΛΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ, ύπό Ν. Σπετσεροπούλου. ΑΛΓΕΒΡΑΣ, 
ύπό Ν. Σπετσερυπούλου. Δ' ΒΙΒΛ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ύπό Γ. Παπαδοποΰλοιτ. ΣΤ' ΒΙΒΛ. 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ύπό Ν. Π, Αντωναρα — ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΛΥΣΙΝ. -  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑ
ΦΙΑ ΑΚΑΝΘΙΔΟΣ. — ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ελλείψει χώρου δεν έδημοσιεύθησαν.

Τνπογραφεϊον Δ. Γ. Ενότρατίον, όδδς Πραξιτέλους 8.


