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Π Α Ρ Α  ΊΌ ΙΣ  ΡΩ Μ ΑΙΟΙΣ

Ο Ι α ν ΟΤΑΡΙΟΣ ό άπο τού ’Ιουλίου Καίσαρος 
πρώτο; μήν τοΰ έτους, ήτο παρά τοΐς ‘Ρω
μαίοι; αφιερωμένος εις τον Ίανόν* ίδίμ δέ ή 
πρώτη αυτού ημέρα, καθ ’ ήν τφ  προσέφερον φοί
νικας, σύκα και πλακούντα έκ νέας αλεύρου, 
οίνον, καί θυμιάματα. Πλήν τούτου ήτο ημέρα 
εορτή;, διότι κατά ταύτην οί υποδεικνυόμενοι 
Ύ πατο ι συνοδευόμενοι ύπό τού έπευφημούντος 
πλήθους έλάμβανον κατοχήν τού άξιώματός των 
εις τό Καπιτώλειον, δπου καίοντες αρώματα 
έθυον εις τόν Καπιτώλειον Δία δύο νεαρούς λευ
κούς ταύρους. ’Επίσης κατά τήν αυτήν ημέραν 
οί Ρωμαίοι άντήλλασον συγχαρητηρίους εύχάς 
διά τό νέον έτος καί κατά τού; Δημοκρατικούς 
χρόνους δώρα, άτινα ώνόμαζον λέ-
ξις σημαίνουσα έλαφρόν τ ι ,  ισχνόν, ώ; ήσαν 
αύτά τά δώρα των, άτινα συνίσταντο έκ σύκων, 
φοινίκων, μέλιτος καί μικρού τίνος νομίσματος 
8 ί  1 ρ β, καλουμένου. Βραδύτερον δμ.ως ό λαό; 
προσέφερεν εις τόν Αύγουστον καί εις τούς δια
δόχους αυτού ώς δώρα, σημαντικά χρηματικά 
ποσά, δ'.’ ών συνήθως άνεγείροντο αγάλματα. 
Λέγεται δέ δτι ή συνήθεια αύτη τών δώρων εις 
‘Ρώμην, ανάγεται εις τό έθος, καθ’ δ οί Ρω
μαίοι καί οί Σαβΐνοι κόπτοντες κλάδους έκ τίνος 
δάσους προ τής 'Ρώμης εύρισκομένου, τούς προ
σέφερον εις τήν θεάν βίΤβηΐΚί,, εις ήν τό 
δάσος ήτο άφιερωμένον καί ώς τεκμήριον 
τής μεταξύ αυτών ειρήνης· ίσως δέ μάλιστα έκ

τού ονόματος τής θεάς ταύτης προήρχετο ή λέ- 
ξις strenae ώ; άπεκάλουν τά δώρα των καί ούχι 
έκ τής έννοιας τής λέξεως. Όπως και αν έχ-η, 
τό πράγμα, τό έθος τών δώρων παρά τών Ρω
μαίων ό χριστιανικός κόσμος παρέλαβε, καί με- 
τεβιβάσθη εις τούς νεωτέρους χρόνους, παρ’ ολας 
τάς απαγορεύσεις τών συνόδων καί τών πατέρων 
τής ’Εκκλησίας, οΐτινες έθεώρουν τούτο, ώς με- 
τέχον είδωλολατρείας. Καί αύτή ή Γαλλική λέ- 
ςις 6 t Γ t  η Π β 3, ή σημαίνουσα δώρα τού νέου 
έτους, παράγεται έκ τής λατινικής s t r e n a e .

Δυστυχώς δμως τό έθιμον τούτο, ούτινος ή 
αρχή είνε τόσον χαρίεσσα καί αφελής, έλαβε 
κατά τόν νεώτερον πολιτισμόν ανυπολογίστους 
διαστάσεις. Σήμερον πανταχοϋ, οίονδήποτε βά
ρος καί αν έχη τό βαλάντιον έκάστου, τφ  έπι- 
βάλλεται ώ; άπαράβατον καθήκον νά προσφέρη 
τό όώρον του εί; πράγμα ή εί; χρήμα, καί μόνον 
ίσως ό Καρδινάλιο; Dubois, ήδυνήθη νά εύρη τό 
μέσον νά φιλοδωρήση πλουσίως τόν έπιστάτην 
του χωρίς νά άνοιξη ποσώς τό βαλάντιόν του, 
διά τής εξής ώραίας προσφοράς ίΣού δωρώ τφ  
είπεν δσα μού έκλεψες καθ’ δλον τό έτος.»

Π Ε Ρ Ι  Ν Ε Υ Τ Ω Ν Ο Σ

Ο Ν εττων εις τών μεγαλητέρων σοφών τώ ν  
νεωτέρων χρόνων, έγεννήθη τήν 2 5  Σ επ τεμ -
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£ρίου τοΰ 1642 έτους, είς \ ν 00ΐ,·Ήΐ01’ρβ. ΙΙαι- 
δίον έτι, α π ’ αυτής τής δημοτικής στολής, έ- 
δωκε δείγματα τής προς τά Μαθηματικά ροπής 
αύτοΰ. Έν ήλικίμ δε δέκα καί οκτώ ετών άπε- 
στάλη εις την εν Κανταβρηγίρ: σχολήν τής Τρ'.ά- 
δος, εις ήν τά μαθηματικά έδίδασκεν ό διάση
μος τής εποχής καθηγητής Β'ΛΠΌλν. Ό  Νεύ- 
των, δστις μέχρι τοΰδε δεν είχε μελετήσει, άλλ ’ 
ή μόνον τά Στοιχεία τοΰ Εΰκλείδου, δεν έ- 
βράουνε νά ΰπερβάλη αυτόν δέν είχε δε συμ.- 
πληρώοει τά είκοσι καί τρία έτη, καί ήδη ήσαν 
γνωσταί πλεΐσται αύτοΰ μαθηματικαί ανακαλύ
ψεις· ώ; ή δινομία ή λαβοΰσα τό όνομά του 
καί ής ή Άρχή καταστασα περίδοζος, ένεχα- 
ράχθη καί επί τοΰ τάφου του, ώς μία των με- 
γαλειτέρων αύτοΰ άνα/αλύψεων. Κατά τό 1665 
ο ε ι; την Κανταβρηγίαν ένσκύψας λοιμός ήνάγ- 
κασεν αύτόν νά έπανέλθη εις την γεννέθλιον χώ
ραν, οπού ή πτώσι; μήλου τινός έλκύσασα την 
προσοχήν του τψ έδωκε τήν πρώτην ιδέαν τής 
παγκοσμίου έλξεως καί τοΰ συστήματος τοΰ κό
σμου. Τφ 1669 άντικαταστήσας τόν καθη
γητήν αύτοΰ ΗαΠΌΐν εις τό Κολλέγιον τής 
Τριάδος εν Κανταβρηγία, παρέδωκε σειράν μα- 
θημάτων οπτικής, εις ήν έζέθετεν ιδέας ολως νέας 
περί τής επιστήμης ταύτης. Τώ δε 1672 έγέ- 
νετο μέλος τής Βασιλικής Εταιρίας έν Λονόίνω· 
έτη τίνά δέ ύστερον έκοινοποίησε μέγα μέρος τών 
ανακαλύψεων του. Ά λλά από τής πρώτης δη- 
μοσιεύσεως τοΰ βιβλίου τών Α ρχών ό Νεύτων 
έδοκίμασε τήν πικρίαν τής αδίκου έπιθέσεως· ό 
Λείονίτιος και αλύ.οι ελεγον οτι παντα ταυτα 
ειχεν ήδη ειπεΐ έκατοντάκις χωρίς έν τούτοις νά 
ειπη τ ι άληθες. Τοΰτο συνετέλεσεν ούστε ό αέ- 
γας άνήρ νά τηρήση έπί μακρόν χρόνον τήν σιγήν.

Ο Νευτων μεχρ. τουδε έζησε μόνον μέ τούς 
αριθμούς καί τήν σκέψιν, άναζητών χάριν τέρ
ψεως τά μαθηματικά διά τής χημίας, τήν α
στρονομίαν διά τής φυσικής. Έζη μόνος βυθιζό
μενος εις τήν μελετην τών μεγάλων τούτων αν
τικείμενων, ή οε οιάνοια αύτοΰ έφαίνετο, ώς μή 
έχουσα ούδέν κοινόν μετά τοΰ σώματός του. Έ - 
λησμόνει τάς ώρας· και παρήρχοντο μήνες χωρίς

οά έλθη εις κοινωνίαν μετά τών ανθρώπων, δπερ 
τόν καθίστα ένίοτε παράδοξον Καθηγητήν. Ούτε 
ή ανάγκη, ούτε ή συνήθεια έπανέφερον αύτόν 
ποτε εις τά τοΰ βίυυ· καί μόνη αμετάβλητος, 
ήτο ή τακτική ώρα, καθ’ ήν άνεπαύετο. Έλεγε 
δε αύτός ό ίδιος οτι μετά τό μεσονύκτιον δέν 
ήδύνατο νά έργασθή’ άν δέ έξ άφαιρέσεως άφινε 
νά παρέλθη ή ώρα αύτη τοΰτο έπροξένει εις αύ
τόν πλειοτέραν κούρασιν, ή όσον εργασία ολο
κλήρου ημέρας. Ά λ λ ’ άν διά τήν τακτικήν ώ
ραν τοΰ ύπνου τόν προειδοποιεί ή ανάγκη τής 
άναπαύσεως, διά τό δεϊπνον, ούόέν τόν προειδο
ποιεί. Είνε γνωστόν τό διασκεδαστικόν ανέκδοτον 
τοΰ δόκτωρος S tu k e ly . Ούτος βαρυνθείς νά άνα- 
μένη αύτόν ημέραν τινά εις τό έστιατόριόν του 
έφαγε τό διά τόν Νεύτιυνα ώρισμένον όρνίθιον, 
δστις έλθών καί εύροαν τήν τράπεζαν άνευ πινα
κίου, ένόμισεν οτι είχε δειπνήσει καί έπέστρεψεν 
εις τό έργαστήριόν του. Τά περί τής άφαιρέσεως 
τοΰ Νεύτωνος ανέκδοτα είνε πολλά· διότι ό νοΰς 
αύτοΰ προσηλωμένος πάντοτε εις μίαν ιδέαν, 
πέραν ταύτης δέν έζήρχετο. Εένος τις έρωτή- 
σας αύτόν ποτε πώς άνεκάλυψε τούς νόμους τοΰ 
συστήματος τοΰ κόσμου, «διανοούμενος αύτούς 
άοιαλείπτως,» άπεκρίθη. Εις τοΰτο έγκειται τό 
μυστήριον τών μεγάλων ανακαλύψεων εις τάς 
έπιστήμας, διότι ή μεγαλοφυΐα έξαρτάται κυ
ρίως έκ τής δίαρκείας τής έντάσεως τής προσο
χής και τοΰτο βεβαίως ήννόει ό Νεύτων δτε έ- 
λ.εγε : «Κρατώ εύσταθώς πρό έμοΰ τό υποκείμε
νον τής ζητουμένης άνακαλύψεως καί άναμένω ίνα 
μικρόν κατά μικρόν αί πρώται φωταυγεΐς ακτί
νες οιαλύουσαι τό σκότος, διαχύσωσι πρό τών 
όμμάτων μ,ου άπλετον καί πλήρες φώς » 

(ακολουθεί )
I. Κω^ςχαντοποτλος
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ΚΑΜ1ΛΛ0Υ ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝΟΣ
TI EINE Ο ΟΥΡΑΝΟΣ
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Ό  περιώνυμος Γάλλος αστρονόμος Κά- 
μ η λλο ς Φλαμαρίων π λη ν  τών σπουδαίων 
κα ι έπιστημονικωτάτων αύτοΰ συγγραφών 
συνέγραψε καί τι να βιβλία χάριν τών νέων 
κα ί νεανίδων χάριν αύτών τών πα ιδ ίω ν. 
μετά πο ιη τική ς γε ώσσης άπλοποιήσας ε ίς 
αυτά  πάντα τά φαινόμενα τ ίίς  φύαεως κα
θιστά καταληπτά  τά μυστήρια α ύ τ η ς ,  "Εν 
τούτων είνε τό έπιγραψόμενον :«Τ ί ε ιν ε  ό 
Ο υ ρ α ν ό ς ;»  έν ω μ ετ ’ άπαραμίλλου χά- 
ριτος χωρίς νά  μανρυνθγ, ποσώς τή ς  αλή 
θεια ς , παρουσιάζει επαγωγόν καί εΰλη - 
πτον τήν ΰψ ίοτην τών επ ιστημών άστρο- 
νομ ίαν. Τό ηθικόν τοΰτο μ υΟ κ ίχ ό ρ η μ α  

- ώ ς  τό άποκαλεΐ, προσφέρομεν, έν μετα
φράσει άρχόμενοι, ά π ’ αύτοΰ τοΰ πρώτου 
κεφαλαίου δπερ προτάσσει ό συγγραφέας 
έν είδει προλόγου.

I

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ

. Τί είνε ό Ούρανός ;— Ό Ουρανός ; Πριν προ- 
χωρήσομεν άποκρ'.νόμεθκ, ό Ούρανός, είνε τό 
πάν.

Ναί, ό Ούρανός είνε πάσα ύπαρξις, είνε τό 
άπειρον διάστημα, τό περικλειον τά πάντα, είνε 
ή στρατιά τών αστέρων, έκαστος τών όποιων είνε 
εις ήλιος, είνε τό σύστημα, τοΰ κόσμου, είνε ό 
Ζεύς, ό Κρόνος, ό "Αρης, είνε τό άστρον τοΰ 
βοσκοΰ, τό λάμπον κατά τό λυκόφως, είνε ή 
Σελήνη, ή διαχέουσα τό γαλήνιον αύτής φέγγος, 
είνε ό ’Ήλιος, ό φωτίζων, ό θερμαίνων ήλεκτρί- 
ζων καί ζωογονών τούς πλανήτας, είνε αυτή ή 
Γή, ή Γή εις ήν κατοικοΰμεν διότι ή Γή είνε 
καί αύτή πλανήτης έκ τού συστήματος τοΰ κό
σμου, είνε καί αύτή άστρον τοΰ Ούρανοΰ.

Ό  Ουρανός λοιπόν είνε σύμπασα ή δημιουρ
γία.

Σταματώντες προς στιγμήν είς τήν ερμηνείαν 
τοΰ Ούρανοΰ, έρμηνεύομεν τό π α ν τήν Γήν, τόν 
’Ήλιον, τάς έποχάς, τά κλίματα, τάς ημέρας 
καί τάς νύκτας, τούς μήνας καί τά έτη ; τό 
ένεστώς, τό παρελθόν καί τό μέλλον, διότι διά 
τήν ’Αστρονομίαν δέν υπάρχει χρόνος : έκτεί- 
νεται πρός τό μέλλον οπως καί πρό τό παρελ
θόν κρατεί είς τάς χε'ρας της τήν αρχήν καί τό 
τέλος τοΰ κόσμου, είνε ή έπιστήμη τοΰ απείρου 
καί τής αίωνιότητος.

“Ω ! πρός τοΰτο δέν θά πλανηθώμεν είς τά 
αμέτρητα βάθη του απείρου, καί δέν έχομεν τήν 
άξίωσιν νά έκθέσωμεν ενταύθα τάς άπειραρίθ- 
μ,ους ανακαλύψεις, αίτινες από μυριάδων έτών 
γενόμεναι, κατέστησαν τήν ’Αστρονομίαν τήν 
προύτην, τήν εύρυτέραν καί τήν θετικωτέραν τών 
έπιστημών. καί συγχρόνως τήν μάλιστα ελκυ
στικήν πραγματικωτέραν καί πρακτικωτέραν· καί 
εκατόν μεγάλοι τόμοι δέν θά ήρκουν πρός λε
πτομερή άφήγησιν τής ιστορίας ολοκλήρου τής 
’Αστρονομίας. Ούχί. Ή  φιλοδοξία ημών εινε με- 
τριωτέρα- θέλομεν μόνον, άπέχοντες τοΰ μαθη
ματικού μέρους, νά συνάψωμεν χάριν τών περιέρ
γων . φιλομαθών είς εν προσιτόν είς όλους ανά
γνωσμα- τό σύνολον τών ’Αστρονομικών ανακα
λύψεων, έν είδε', μυθιστορήματος τοΰ Ούρανοΰ. 
Μέ τήν διαφοράν όμως ότι τό βιβλίον τοΰτο άν- 
τιθέτως τών συνήθων μυθιστορημάτο>ν, θά είνε 
δλως ηθικόν διδακτικόν καί υψηλόν· S ursum  
Corda ! Είς τοΰτο θέλομεν ίοει μέχρι τίνος ύψί- 
στου σημείου ή έξαρσις τοΰ ανθρωπίνου πνεύμα
τος ήδυνήθη νά φθαση καί δέν θά συναντήσωμεν 
είς αύτό ούτε δράματα, ούτε κακίας, ούτε πο
λιτικά έπεισόοια, ούτε κοινωνικά σκάνδαλα, 
ούτε μονομαχίας, καί έκδικήσεις ούτε έγκλήματα 
ούτε δολοφονίας καί ικριώματα· ούτε καν στρα
τούς καί πυροβόλα, δπλα καί οβίδας καί πεδία 
μαχών κεκαλυμμένα μέ πληγωμένους καί νε
κρούς. Είς τό μυθιστόρημα τοΰτο, τό πάν είνε 
γαλήνιον, αρμονικόν καί ήρεμον τό πάν κινεί
ται συμφώνως πρός μαγαλοπρεπείς νόμους, τό
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παν βαδίζει εις τό φως και κυβερνάται ΰπό τής 
παγκοσμίου ελξεως. Εις αΰτό ούδέν ύπάργει κα
κόν, ουδέ·/ ταπεινόν ούδέν κοινόν* καί αντί νά 
βυθισθώμεν εις τόν βόρβορον, τό μυθ στόρημα 
τοϋ Ούρανοϋ μάς φέρει εις τήν καθχράν και 
υγεία ατμόσφαιραν αιθέριων χωρών επί υψηλών 
καί φωτεινών κορυφών όπόθεν θεάται τις υπερ
μεγέθη πανοράματα. 'Εκεί υπάρχει ή αληθής 
πραγματικότης.. . .  ’Από τίνος άστέρος θά άρ- 
χίσωμεν τήν γενικήν ταύτην περιγραφήν τοϋ 
ΟύοανοΟ ; ’Από τοϋ άστέρος εις όν κατοικοϋ- 
μεν. Καί εχομεν έξαίρετον λόγον πρός τούτο, 
διότι επί τέλους μάς ενδιαφέρει πλειότερον παν
τός άλλου. Και έπειτα άπ ’ αυτού παρατηοοϋ- 
μεν. άπαν τό λοιπόν σόμπαν. Πρό τούτου δμως 
πρέπει νά είπωμεν, ολίγα τινά περί τής βαρύ- 
τητος καί τού μεγαλείου τής αστρονομικής 
επιστήμης.

Σ. Κ.
(ακολουθεί).

Φ Ρ Ε Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ  Ο  Γ'·
Β Ι Ο Ρ Ρ Α Φ Ι Α  Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο ΣX

€ V» 'Γπο
Κ. ΒΕΖΤΡΟΤΛΗ  

Καθηγητοϋ

"Ω τού άτυχούς ήγεμονίόου, ον απηνής είρμα- 
μένη κατεδίκασε νά έγκαταλίπη τήν βασι
λικήν δράοιν του έν τή άκαή τής ανδρικής 
ηλικίας. ”Ω ! τής π ίκρας ειρωνείας τής τύχης νά 
βασίλεύση μόνον έννενήκοντα ημέρας.

Ό Φρειδερίκος (γεννηθείς τή 1 8 ’Οκτωβρίου 
1831) ήτο υίος τοϋ Γουλιέλμου Α' γερμανοϋ 
αύτοκράτορος καί Βασιλέως τής Πρωσσίας.. I- 
λαβεν εγκυκλοπαιδικήν ανατροφήν εύρυτάτην καί 
έσπούδασε καί τάς τέσσαρας έπιστήμας. έν αις 
ήδύνατο νά διαπρέψη μετερχόμενος τον δικηγόρον

τόν ιατρόν, τόν διδάσκαλον καί τόν ίερέα. Ά νε- 
πτύχθη έν τώ στρατιωτική σταδίω ώς ό πλέον- 
μεμορφωμένος αξιωματικός τού πρωσσικοϋ επι
τελείου καί ένωρίτατα συνέδεσε τήν ανδρείαν 
πρός τήν φρόνησιν καί τήν σοφίαν.

Ό τε ό πατήρ του όιεδέχθη τόν Φρειδερίκον 
Γουλιέλμον τόν Δ ', ό «Φρίτς» ώ; εκαλείτο ΰπό 
τών λατρευόντων αύτόν Πρώσσων ήοχισε νά κα
θίσταται σύμβουλος τοϋ πατρός καί θά ήγαγε 
τήν Πρωσσίαν έπί μείζονα δρασιν έν τή πολίτικη 
καί στρατιωτική σταδιοδρομίμ, εάν δεν άνεφαί— 
νετΟ ό δαιμόνιος εκείνος ά'ήρ. ό όποιος έπί πτω
μάτων ήττηθέντων λαών βαδίζων, άνήγειρεν οι
κοδόμημα βίας καί απολυταρχίας. Ό Βίσμαρ* 
έμίσει έξ ένστίνκτου τον βασιλικόν διάδοχον, 
παρ’ ου όμως έδέχετο ευχαρίστως τήν σ/υτειραν 
μεσολάβησιν μετά τήν μάχην τής Σαδόβνς. μεθ * 
ήν ό Γουλιέλμος Α' . ήθελε νά προσαρτήση τήν 
Σιλεσίαν. Ό  Βίσμαρκ έχων έναντίον του τό 
στρατιο>τικόν κόμμα προσεπάθει παντί σθένει νά 
πείση τόν Βασιλέα νά μή άκροτηριασθή ή Αυ
στρία. Ό Διάδοχος μαθών τήν άπειλουμένην 
παραίτησιν τού Πρωθυπουργού άνεκοίνωσεν εις 
τούτον ότι άφοϋ έγένετο τό σφάλμα τής πρός 
τήν Αυστρίαν ρήξεως, αύτός έδέχετο νά μεσολα- 
βήση παρά τφ  πατρί του όπως μή έπιμείνη εις 
τάς αξιώσεις του καί ό γέρων Βασιλεύς άνεφώ- 
νησε τότε·« Άφοϋ πρώτην φοράν συμφωνεί ό υιός 
μου μετά τοϋ Πρωθυπουργού μου δέν δύναμαι 
παρά νά ύποκΰψω εις τάς ιδέας τω ν.» Ό Φρίτς 
έλεεινολόγει τήν πολιτείαν τού σιδηρού άρχι- 
γραμματέως αύτός ήθελε νά δημιουργήση μεγά- 
λην Γερμανίαν, βασιζομένην έπί ταΐς μεγάλαις 
άρεταίς τού γερμανικού λαού έπί τή δικαιοσύνη, 
έπί τφ  πολιτισμώ καί τή έξόχφ δυνάμει καί 
έμβριθεία τοϋ γερμανικού πνεύματος. Καίπερ ά- 
ποστρεφόμενος τήν αιματοχυσίαν εν τούτοις ώς 
στρατηγός πάντοτε νικηφόρος προήλαυνεν έν τή 
πρώτη γραμμή προτάσσων τό στήθος εις τάς έ— 
χθρικάς οφαίρας.

Ή  Σαδόβα, τό Βέρτ, τό Βαίσενβούργ (W eS- 
senbour^:) καί άναρρίθμητα άλλα τοπεία, περί 
τά όποια λυσσώδη συνήψε μάχην πρός τούς έχ-

θρούς,έόόξασαν τόν Φρειδερίκον καί διά πρόσκαι
ρων γηίνων φύλλων δάφνης, αμαράντους όμως 
συνήγαγεν ό Φρειδερίκος έστω καί διά τής περιω- 
ρισμένης δράσεως, ώ; διαδόχου καί τής βραχυ- 
τάτης τοιαύτη: ώ; αύτοκράτορος.

Ένωρίτατα ό Φρειδερίκος ένυμφεύθη τήν πρω
τότοκον θυγατέρα τής βσσιλίσσης Βικτωρίας 
τής Α γγλίας, απέκτησε οέ έκ τού γάμου αύτοϋ 
εξ τέκνα· Τόν νύν αύτοκράτορα Γουλιέλμον τόν 
Β '., (27 ’Ιανουάριου 1859) τήν Καρλότταν 
(24 ’Ιουλίου 1860),νυμφευθείσαν μετά τού δια
δόχου τού Δουκάτου Σάξεν — Μείνιγκεν 
Ερρίκον (14
τού γερμανικού ναυτικού,
Απριλίου 1866) ήν είχε ζητήσει 
ήγεμών τής Βουλγαρίας 
ένυμφεύθη τόν πρίγκηπα Άοόλφον τοϋ Σχαυμ- 
βούργ— Λίππε καί τήν Σοφίαν (14 Ιουνίου 
187 0) νυμφευθείσαν τόν Διάδοχον τοϋ ελληνι
κού θρόνου Κωνσταντίνον καί τήν Μαργαρίταν
(22 ’Απριλίου 1872).

Ό  γάμος ούτος ΰπήοξεν ευτυχής, άλλ’ ή ύπο- 
λανθάνουσα εχθρα τού Βίσμαρκ, όστις έν τή 
στενοκεφάλω καί εγωιστική αυτού πολιτική έβλε- 
πεν απανταχού έχθρού; δέν ήδόνατο νά άνεχθή 
τήν δράσιν τής ύψηλόφρονος Άγγλίδος καί οι 
οπαδοί αυτού προέβησαν μέχρι τής αναιδούς θρα* 
σύτητος νά έκφράζωνται 
ζεύγους όνομόζοντες 
γλίς» τόν δέ 
dritte εις «britte» ήτοι άντί Φρειδερίκος ό Γ ' . 
Φρειδερίκος ό Βρεττανός. Ό Βίσμαρκ μετά τήν 
σύστασιν τής αύτοκρατορίας άπεμάκρυνεν εντελώς 
τόν Διάδοχον άπό τής κυβερνήσεως τής χώρας 
ΰπεισδύσας καί εις αυτά τά οικογενειακά. Τού 
υψηλού εχθρού του άνέθρεψε τόν υιόν τόν νύν 
αύτοκράτορα, κατά τήν ιδίαν βούλησιν διδάξας 
αυτόν νά λατρεύη μόνον τόν πάππον του.

Πολύ έχάρη ό αίματοβαφής υπουργός μαθών 
τήν θανατηφόρο·/ ασθένειαν, εις ήν έπέπρωτο νά 
ύποκύψη ό Φρειδερίκο; καί κατά συμβουλήν τής 
Πριγκηπίσσης Βικτωρίας έκλήθη ό περιφανής 
λαρυγγολόγος Μάκενζη έκ Λονδίνου καί αν κρίνη

τις έκ τών δημοσιευθεισών πραγματειών αύτοϋ 
άφ* ενός καί τών Βερολινείων ιατρών άφ ’ ετέρου 
άγεται τις εις συμπέρασμα ότι καλώς έπραξεν ή 
Πριγκήπισσα μή έμπιστευθείσα εις τούς Βερολι- 
νείους τήν πολύτιμον ζωήν τοϋ συζύγου της. διότι 
ό Μάκενζης παρέτεινε τουλάχιστον τόν βίον αύ
τοϋ καί οϋτω κατωρθώθη ή άνάβασις Αύτοϋ έπί 
τού γερμανικού θρόνου, ένφ οί βερολιναίοι ια
τροί ηθελον οι * έγχειρήσεως νά άφαιρέσωσι τό 
έν τψ λάρυγγι αυτού νεόπλασμα τού καρκίνου, 
έγχείρησιν. ήν μόνον ό Βιενναίος Billroth κα- 
τώρθωσεν έτη τινά κατόπιν νά διεξαγάγη έπι_

του ασθένεια άπέστειλε κ.αί αύτόν ένωρίτερον 
τού δέοντος εις τόν τάφον και ό Φρειδερίκος ΰ- 
πέστη τήν άπερίγραπτον οδύνην νά θάψη αύτός ό 
ίδιος έπί τών βαθμιδών τού τάφου ευρισκόμενος 
τον μέγαν αύτού πατέρα. Τό άγγελμα έλαβε νο
σηλευόμενος έν Σαν — Ρέμο τής ’Ιταλίας. Ό 
ποια λυπηρά πομπή διά τόν έτοιμοθάνατον νέον 
Αύτοκράτορα 1

Ό Ούμβέρτος τής ’Ιταλίας συνώδευσε τον 
προσφιλή φίλον του, μέχρι τών ’Ιταλικών συ
νόρων. Έν μέσω δριμυτάτου χειμώνος έπορεύθη 
εις Βερολίνον ΐ ν ’ άνάλάβη ~ϋ σκήπτρον. Ό Βί
σμαρκ παρουσιασθείς ενώπιον τού νέου κυριάρχου 

τήν παραίτησιν του. Ό Φρειδερίκος 
όμως καίπερ ρ ζικώς οιαφωνών πρός τόν άρχι- 
καγκελάριον παρεκάλεσεν αύτόν νά μείνη εις τήν 
θέσιν του, καί τούτο διότι έρωτήσας τόν ιατρόν 
Μάκενζη έάν ή νόσος αύτού εινε καρκίνος, έλαβε 
παρ’ αύτού τήν άπά-τησιν, «Ναι Μεγαλειότα- 
τε» Συνεπώς ό αύτοκράτωρ έγνώριζε πραγματι- 
κώς δτι μήνας μόνον έπρόκειτο νά βασιλεύση 
καί δέν ήθέλησε νά διαταράξη τό έργον τοϋ πα- 
τρό; του, άφοϋ δέν θά ειχε καιρόν πρός έφαρ- 
μογήν τού προγράμματος του. Ή  ιστορία κλίνει 
γόνυ ένώπιον άνόρό; ύψηλάς ιδέας περί τής άν- 
θρωπότητο; σχόντος και μή δυνηθέντος ελλεί
ψει χρόνου νά τάς έφαρμώση. Ό  Φρειδερίκος

τό.,
Αύγούστου 1862) νύν ναύαρχον τυχώς.

τήν Βικτωρίαν (12 Ό γηραιός αύτοκράτωρ μ ’ όλας τάς ραδιουρ- 
είς γάμον ό γίας τού άρχικαγκελλαρίου του, ήγάπα τρυφε- 

Άλέξανδρος καί ήτις ρώς τόν πρωτότοκόν του καί ή θανατηφόρος τού-

περί τοϋ διαδοχικού 
τήν μέν Βικτωρίαν «ή Ά γ - 

Φρειδερίκον παρωδοϋντες τήν λέξιν υπέβαλε
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εάν έζη θά έτροποποίει επ', τά βελτίω τάς τύ- 
χας τών λαών . ΈπΙ τής βραχυχρονίου βασιλείας 
Αύτοΰ έτελέσθησαν οί αρραβώνες του Διαδόχου 
ημών Κωνσταντίνου μετά τής σεπτής Αυτού θυ- 
γατρός,· Έάν έζη θά έφέρετο πατρικώς πρός τήν 
τά δίκαιά τής ζητούσαν Ελλάδα καί άλλοία θά 
ή :ο σήμερον ή θέσις τού έθνους μας.

Λογιζόμεθα όμως πάντοτε ευτυχείς δτι άπε- 
κτήσαμεν ώς μελλουσαν βασίλισσάν μας τήν θυ
γατέρα τού μεγαλόφρονος Αυτού μονάρχου, όστις 
άνέθρεψε τά τέκνα αυτού έν άρεταϊς, έν προση
λώσει πρός τό καθήκον, έν τή άγάπη πρός τήν 
ανθρωπότητα, και έν περιφρονήσει πρός τήν τα
πεινήν κολακείαν.

‘Ιστορικήν σημασίαν άπέκτησαν οί λόγοι, ούς 
έκπνέων είπε πρός τόν πρωτότοκον υιόν του. 
«Μάθε νά ύποφέρη; χωρίς να γογγύζης.»

ΑΕΚΑΕΤ1ΙΣ ΣΚΑΠΑΝΕΙΣ
. ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΤΣ ΜΙΚΡΟΥΣ

Υ Ι 1 0  βΟϋΙ,ΙΕ 

Ό μικρός ούτος σκαπανεΰς εκαλείτο 
Μ πιλμποκιέ. Ή κολούθει δε ώ ς τυμ πα ν ι
σ τής τόν Με'γαν στρατόν, ούτινος λείψανά 
τ ι να  μόνον, επανήλθαν ε ις  Γαλλίαν, μετά 
την άτυχη , ά λ λ ’ ένδοξον υποχώρησιν ε ίς  
Ρωσσίαν κατά. τό 1812.

Θαρραλεώτεοος πλείστω ν μεμψιιιο ιρούν- 
των γερόντων, ήοώων τοσούτων ενδόξων 
μαχών, ό Μ πιλμποκιέ έσιοσε δ ις εντός ο λ ί
γω ν ήμερων τους έπ ιζήσαντας έκ τού 
στρατού-, - μ

Ή  Ιστορία τοΰ ήρωϊκοΰ τούτου παιδίου 
θά συγκ ίνη ση  πάντας τούς μικρούς ήμών 
αναγνώστης και θά δείξη ε ίς  αύτούς ποια 
ανδραγαθήματα δύνατα ι νά  διαπρύξη στρα

τ ιώ τη ς, γνω ο ίζω ν τό καθήκον κα ί έμπνεό- 
μενος ύπό τού ένθερμου πρός τή ν  πατρίδα, 
έρωτος.

Κατά τό 1812 ΰπήρχεν είς τό 9ον σύνταγμα 
τής γραμμής, μικρός δεκαέτης τυμπανιστή;· 
ήτο παΐς τού στρατού, ούτινος τό άληθές δνομα 
ήτο Φρολύτης, άλλά τόν όποιον οί στρατιώται 
έπωνόμαζον Μπιλμποκιέ. Όντως είχε τό σώμα 
τόσον λεπτοφυές, τόσον ισχνόν καί υψηλόν, ύπε- 
βάσταζε οέ τούτο κεφαλήν ούτω μεγάλην, ώστε 
ίκανώς ώμοίαζε πρός τό άντικείμενον, ούτινος, 
νος τού είχον δώσει τό δνομα. (1 ) Ό Φρολύτης- 
ή ό Μπιλμποκιέ, δπως θέλετε, δέν είχεν άλλο 
τ ι άξιοπαρατήρητον. Ό  άρχιτυμπανιστής δέν 
τον πολυ ήγάπα καί συχνότατα έκρουε τόν ρυθμόν 
εις τούς ώμους του διά τής μεγάλης σχοινικής 
ράβδου του, διά νά κατέλθη ώ; έλεγεν, ή τέχνη 
είς τά δάκτυλά του. Ό Φρολύτης ήτο ή διασκέ- 
όασις τού στρατού καί οί σύν-ροφοί του, άφου

~ V γ -Ν / ,ν »του ετται^ον πλειστα ουσατρεστα πα’.γνίο'.α, τον 
έξεδίωκον άποκαλούντες αυτόν τεμπέλη , άν δε 
παρεπονεΐτο τόν έλεγαν κλαψιάρη.

'Ημέραν τινά, ήτο ή 12 ’Ιουλίου, 1812 ό 
στρατηγός ό διοικώ/ τήν ταξιαρχίαν, είς ήν άνή · 
κε τό σύνταγμα τού Μπιλμποκιέ, έλαβε παρά 
τού Αύτοκράτορος τήν διαταγήν νά καταλάβη 
θέσιν τινά, εύρισκομένην είς τό άντίπεραν μέρος 
ύπερμεγέθους τινός τάφρου. Τήν τάφρον ταύτην 
ΰπερήσπ.ζε πυροβολείο·/, το όποιον άφήοπαζεν ο
λοκλήρους στοίχους στρατιωτών· δπως δέ φθά- 
σωσιν είς τό μέρος, τό ύποδειχθέν ύπό τού Αύ
τοκράτορος, έπρεπε νά καταλάβωσι τό πυροβο
λεΐον τούτο. Τήν στιγμήν εκείνην τό σύνταγμα 
τού Φρολύτη εύρίσκετο παρά τάς δχθας τη; 
Δουίνα ποταμού, διότι ή ιστορία, ήν σάς ανα
φέρω ελάμβανε χώραν κατά τήν είς Ρωσσίαν εκ
στρατείαν. Αίφνης βλέπουσιν ερχόμενον μετά- 
μεγάλου καλπασμού, υπασπιστήν τινα, φέροντα

(1) Σηυ.. Μπιλμπσκιέ είδος ςυλίνου ή ελεφάντινου 
παιγνίου, συνιστάμενον έκ σφαίρας προσηρμοσμένης 
επί τής άκρας λεπτής ράβδου.

διαταγήν πρός μίαν διλοχίαν νά καταλάβωσι τό 
έν λόγψ πυροβολεΐον* τούτο ήτο τολμηρά έπι- 
χέίρησις καί ήδύνατό τις νά στοιχηματίση δτι 
θά κατεστρέφοντο περισσότεροι τών τριών τε
τάρτων, έζ έκείνων, οίτινες θά άπεστέλλοντο 
έκεΐ διά τούτο οί κυνηγο ί παρά τήν ανδρείαν 
αυτών καί τήν τόλμην, έβλέποντο σείοντες τήν 
κεφαλήν καί ύψούντες τούς ώμους «Στρατιώται ! 
έφώνησεν ό υπασπιστής, διαταγή τού Δύτοκρα- 
τορος» καί άνεχώρησεν.

— "Ας τό έλεγες, αμέσως άδέξ'.ε είπε τότε 
γέρων ΰπαξ'.ωματικός, έπιθέτων τήν λόγχην εις 
τό άκρον τού δπλου του. Εμπρός, δέν πρέπει 
νά περιμένη ό Καποράλος (1 .) Ό ταν λέγει, 
«πρέπει νά φονευθήτε, δέν τού άρέσουν οί δι
σταγμοί.» Ά λ λ ’ έν τούτοι; έδίσταζόν τινες ά- 
κόμη* μάτην δίς ό λοχαγός είχε διατάξει τόν 
άρχιτυμπανιστήν δπως παραλαμβάνων δύο τυμ- 
πανιστάς προπορευθή κρούων τό πρόσταγμα· 
ούτος έμενε στηριζόμενος επί τής μεγάλης αύτού

(1) Σ ηα . Ή  έπωνυμία petit Caporal έδίδετο παρά  

τώ ν στρατιωτών του εις τον Ναπολέοντα τδν Α '.

ράβδου, κινών τήν κεφαλήν καί ήκιστα διατεθει
μένος πρός ύπακοήν.

Ό Μπιλμποκιέ, καθήμένος έπί τού τυμ.πά- 
νου του, τούς οφθαλμούς έχων υψωμένους πρός 
τόν αρχηγόν του έσύριζε ήχον τινά καί έκρουε 
τόν ρυθμόν αύτού μετά ζωηρότητος διά τών δα
κτύλων, δτε διά τρίτη-/ φοράν ακούη τόν λοχα
γόν να έπαναλαμβάνη τήν διαταγήν είς τόν άρ- 
χιτυμπανιστήν, χωρίς ούτος νά φαίνεται πλειό- 
τερον πρόθυμος πρός άναχώρησιν τότε ό Μπΐλ- 
μποκιέ έγείρεται, κ.ρεμμ το τύμπανο·/ είς τό 
πλευράν του λαμβάνει τά πλήκτρα του, καί 
διερχόμενος προ τού άοχιτυμπανιστού, τόν προσ
βλέπει άπό κεφαλής μέχρι ποδών μεθ ’ υπερη
φάνειας καί άποδίδων είς αυτόν διά μιας μόνης 
λέξεως, δλας τάς ύβρεις, ας είχεν είς τήν καρ
διάν τού λέγει, « Εμπρός λοιπόν, Άρχιτεμ- 
πέλη  !»  Ό άρχιτυμπανιστής ύψοϊ τήν ράβδον 
του, ά λλ ’ ήδη ό Μπιλμποκιέ έπί κεφαλής τής 
διλοχίας έκρουε τό πρόσταγμα ώς φρενήρης. Οί 
στρατιώται, είς τό θέαμα τούτο όρμώσι κατόπιν 
του τρέχοντες, πρός τό φοβερόν πυροβολεΐον. 

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

Σ Τ Η  Κ Ρ Η Τ Η

Τώρα πού γιγαντόσωμο γερό σαν τά Βουνά σου,
Θρεμμένο στής ’Ε λευθερίας καί στού ψωτός τ ή γ ή , 
Σούρχεται βασιλόπουλο κα ί τή ς αύτονομ ιάς σου

Στα χέρια του κρατεί

Σημαία άσπρογάλαζη, πούχει σταυρό γ ια  στέμμα 
Καί λίγο  χρώμα κόκκινο μ ’ έννοια π ικρή,
Για νάνε αλησμόνητο τό τιμημένο αίμα

Πού χύθηκε γ ι ’α υτή . . . .



θαρρώ , σε τέτοια άνάστασι ! κα ί κόκκαλ ’ άγ ιασμένα ,
Τόσων μαρτύρων πούπεσαν γ ιά  τήν ελευθερίά ! 
θά να γα λλ ιά σο υν κα ί θά ’σθανθο ίν  . . πώ ς άδικα θαμμένα

Δέν ε ίν ’ σ ιή ν  έρημιά.

θαρρώ πώ ς βλέπω στρατιά πολεμ ιστών νά βγαίνη
Μέσα άπο τά μνήματα τής Κρήτης τά ιερά
Γιά νά παρασταθή κ ι ’ αύτή , στον ύμνον δπου ψέλνει,

Σέ Σένα ’λευθεριά.

Κ ι’ άνάμεσα στους Σφακιανους ή  κάτω ’κεΐ στήν "Ιδη
Κοντά στού Άποκόρουνου, τά άτρόμητα παιδιά
Τόν Έ σλεν ... τόν Τριγγέταν μας ... κα ί τού χρυσού ΓΙραίδη

Τήν δψι τή  γλυκε ιά . . .

Π ώς ήθελα, προσκύνημα, στο χώμα τ ’ αγιασμένο 
Στο χώμ’ δπου βάφθηκε μ ’ αίμα μαρτυρικό,
Νά κάμω . . . κ ’ ένα δάκρυο α π ’ τή  καρδιά βγαλμένο

Νά χύσω  ε ις  αύτό.

Πώς ήθελα λ ίγ  * άγρια χορτάρια νά μαζέψω 
’Από τή γή  πού ρήμωσε κα ί μαύρισε ή φωτιά 
Κ ’ ένα στεφάνι αθάνατο σ τσύς  μάρτυρας νά  πλέξω

Τού νέου Γολγοθά . . .

’Αλλοίμονο ! Πόσα παιδιά κα ί μάννες π ικραμένες 
Χαμένη θέ νά  έβρουνε τήν πρώτη τους φωλιά . . .
Ώ  1 συ γλυκε ιά  ’Ελευθερίά ! γ ιά  μέρες περασμέν«'^

Δός τους παρηγοριά.

Κανένα κύμα τον γ ιαλού παρακαλώ νά  φέρη,
Ώ  Κρήτη μου δταν χυθή  ’στήν ώμορφή σου ακτή , 
Τήν θερμοτάτη μου ε ύ χ ή : πάντ ό θ  ε ό ς  νά  σκέπη

Τόν νέον ’Αοιιοστή.ο υ
Ν ι κ ο ς  Σ π ε τ ς ε ρ ο π ο τ λ ο ς

X η  X

Β Ο Ρ Ε Ι Ο Ν  Σ Ε Λ Α Σ
(Έκτης έπιθεωρήσεως τών δόο κόσμων;)

ιι.ετεωρολογία άναντιρρήτως έκαμε γιγαν- 
τιαίας προόδους· άλλ ’ ωσαύτως είς τήν επι

στήμην ταύτην ΰπάρχουσιν είσέτι πολλά τά 
σκοτεινά καί άμφίβολα σημεία. ’Από μ-ακράς 
ήδη σειράς αιώνων παρετηρήθησαν μυριάδες μορ- 
φαί Βορρείόυ σέλαος υπό άνδρών σοφών, ή καί 
άπλών περιέργων, και ομίας τό φαινόμενον τοΰτο, 
τό τόσον ασταθές' δσον καί λαμπρόν, ώς νέος 
τις Πρωτεύς, μετασχηματίζεται άδιαλείπτως. 
’Εμφανίζεται πολλάκις υπό τόσα άλλοΐα σχή
ματα, ώστε πρό αύτοΰ ή επιστήμη ενίοτε δι
στάζει, ταράσσεται καί ομολογεί τήν αδυναμίαν 
της. ’Αλλ ’ έν τούτοις ποιον μετέωρον προσείλ- 
κυσε πλειότερον τά βλέμματα, ποια ούρανία 
έμφάνισις έδωκε γένεσιν είς περισσοτέρους χα- 
ρ'εντας ή τρομακτικούς μύθους, κατά διαφόρους 
χρόνους κα'ι τόπους ; Πρό παντός πρέπει νά πε- 
ριγράψωμεν τάς μορφάς, ας συνήθως παρουσιάζει 
τό σέλας, τό πράγμα δμως εινε δ.τως δυσχερές· 
διότι άπλή περιγραφή τών άπεραρίθμων μορφών 
του, ήκιστα θά διεφώτιζε τόν μή έξ ιδίας άντι- 
λήψεως γνωρίζοντα αύτό. Ούτως θά περιορισθώ-

εινε κατά γενικόν κανόνα μετρίως λαμπρόν έρυ- 
θροβαφής τις λάμψις φωτίζουσα μόνον έπιπολαίως 
πως τό βόρειον μέρος τοΰ στερεώματος, ιδού τό 
παν. Αναμφιβόλως,οί καθ’ ημέραν βλέποντες τόν 
ήλιον δυόμενον είς τά κλίματα ημών και οί εύ- 
τυχέοτεροι τούτων, οίτινες τόν θαυμαζουσιν άνα- 
τέλλοντα, θά παρετήρησαν αποχρώσεις πλου- 
σιωτέρας και παίγνια φωτός θελκτικώτερα. 
’Αλλά καί είς αύτάς έτι τάς βορρείους ηπείρους 
τό σέλας δέν έμφανίζεται πάντοτε διά τής αύτής 
μεγαλοπρεπούς ακτινοβολίας. “Οπως θαυμάση τις 
ώράΐον σέλας, καί συνεχώς, οφείλει νά έκλέξη 
τόν χρόνον καί τά μέρη, διά τοΰτο αι περιγρα- 
φαί ημών θά περιοοισθώσιν είς τάς μάλιστα προ
νομιούχους ζώνας.

(ακολουθεί) Ρ  . . .

Η Ν Ε Ο Τ Η

γ  τ ο ϊ  βε ρη α ρ δ ιν ο υ  ι α ι ν  π ιε ρ)έαμα άπλώς, δπως παράσχωμεν έννοιάν τινα
Αί περιγραφαί τού βορείου σέλαος παρ’έκεί- 

νων, οίτινες έπεσκέφθησαν τάς αρκτικά; χώρας, 
είνε παμπληθείς, καί ευρίσκει τις αύτάς είς 
πλεΐστα έργα τής φυσικής καί σχεδόν είς πάσας 
τάς περί μετεωρολογίας πραγματείας· δυστυχώς 
δμως αί εικόνες αύτών παράγουσι τό αύτό απο
τέλεσμα τοΰ φαινομένου, δπερ προσπαθοΰσι νά 
αναπαραστήτωσι.

Καταπλήσσεταί τις , θαυμάζει, έφ’δσον διαρ - 
χεΐ ή άνάγνωσις, άλλ ’ άφοΰ άναγνώσει καί τήν 
τελευταίαν γραμμήν ούδέν σχεδόν πλέον εναπο
μένει είς τήν μνήμην αύτοΰ" άπαραλλάκτως, 
οπως ούρανός φωτιζόμενος πρός στιγμήν ύπό 
λαμπρού πυροτεχνήματος, αποβαίνει καί πάλιν 
σκοτεινός, εύθύς ώς τοΰτο άποσβεσθή. Τό είς τήν

Ιάκωβος Βερναροΐν Πιέρ, εινε ει.
τών θελκτικωτέρων συγγραφέων τοΰ δεκάτου 

ογδόου αίώνος. Ποιητής καί χριστιανός φιλόσο
φος άμα, θλιβόμενος έκ τών καταχρήσεων τοΰ 
πολιτισμού καί τών κακιών τής κοινωνίας, εν 
μέσω τής όποιας έζη, προσεπάθει παντί σθένει νά 
έπαναφέρη τόν α ιώνα αύτοΰ πρός τόν θεόν 
κα ί τήν φύσ ιν, ώ ς  μόνην σωτηρίαν κα ί 
βελτίωσιν. Πρός τόν σκοπόν τούτον έγραψε 
μεταξύ άλλω ν, έργον λαμπρόν, «Μ ελέται 
τή ς  φύσεω ς» ενώ  καταδεικνύει ε ίς  τή ν 
φαινομενικήν άταξίαν τοΰ κόσμου, τήν έν
νοιαν Π ρ ο νο ία ς  πανταχοΰ παρούσης. Τά 
νοήματα τοΰ έργου τούτου, ή  πο ιητική
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φαντασία , {δία δέ ή  απαράμιλλος αύτοϋ 
γλώσσα, ή  π λή ρ η ς  χάριτος άνθηρότητος 
κα ί εύγενε ία ς , ή  ώ ς  διά μαγείας παριστώσα 
τάς σκηνάς τή ς  φύσεως, τόν κατέταξε ε- 
τα ξύ  τών πρώτων συγγραφέων· τό δέ μ ι
κρόν άριστούργημα, τά Κ α τα  Ο αϋΑ ον  
και Β ιρ γ ιν ία ν ,  χάριεν κα ι άφελές είδύλ- 
λ ιο ν , άποτελοϋν μέρος τών Μ ελετώ ν, 
δ ιαλάμπει ώ ς άσπιλος μαργαρίτης έν μέσω 
τών μυθιστορημάτων έκείνων τή ς έποχής, 
κα ί έδωκεν ε ις  αύτόν τήν ’Αθανασίαν. "Ι
δωμεν ήδη, ποία ύπήρξεν ή  πα ιδ ική  ή λ ικ ία  
κα ί ή  νεότης τυϋ άριστοτέχνου τούτου ζω
γράφου τή ς φύσεω ς, δστις είχε τό θάρρος 
κα ί τό ευτύχημα έν μέσω α ίώνος άπιστου 
νά  όμιλή περί ΘεΟϋ, μετά τοσαύτης ζέ- 
σεως κα ί ά γάπη ς.

Ό  Βερναρδΐνος Σαίν Πιέρ έγεννήθη εν “Α
βρή τόν ’Ιανουάριον τού 1837. Ό πατήρ αύτοϋ 
Νικόλαος Σα'ιν Πιέρ, ήξίου δτι ήτο γόνος αρ
χαίας εύγενούς οικογένειας και περί τούτου ή- 
γάπα νά όμιλή εις τά τέκνα του. Ό Βερνάρ_ 
οίνος ήτο πεπροικισμ-ένος με φαντασίαν λαμπράν 
και ευαισθησίαν ζωηροτάτην ευθυκρισία δέ και 
τό αίσθημα τής δικαιοσύνης συνεπλήρουν τόν χα
ρακτήρα τού παιδιού. Ημέραν τινά παριστάμε- 
νος εις τήν κόμμωσιν τής μητρός του, ήγάλλετο 
δτι έμελλε νά συνοδεύση αυτήν εις τύν περίπα
τον, ά λλ ’ αίφνης ή παιδαγωγός αύτού είσελ- 
θοϋσα τόν καταγγέλλει ώς διαπράξαντα μεγά- 
λην αταξίαν. ”0  μικρός ένναέτης παΐς έπί τή 
άδίκφ ταύτη κατηγορίμ, έξανίσταται καί πλή
ρης θάρρους, δικαιολογείται τό πρώτον ήπίως* 
άλλ * επειδή δλα τά φαινόμενα ώμίλουν έναντίον 
του καί δέν έπιστεύοντο αί δικαιολογήσεις αύτού, 
έξοργίζεται καί έκ τής συναισθήσεως τής ά- 
θωότητος του παραφερόμενος, άποκαλεί τήν 
παιδαγωγόν ψεύστριαν. Ή  κυρία Σαίν Πιέρ 
άπορήσασα έκ τής ζωηρότητος ταύτης, ήν κατά 
πρώτην φοράν έβλεπεν εις τόν υιόν της, έθεώ- 
ρησε καλόν νά τόν τιμωρήση, μή παραλαμβά- 
νουσα αύτόν εις τόν περίπατον· καί διότι ςύτος

τήν ήνόχλει διά τών ένστάσεων καί τών δα
κρύων του άπεφάσισε νά τόν κλείση εις εν δω— 
μάτιον. Ό Βερναρδΐνος άπωλέσας τήν εύχαρί- 
στησιν, ήν προσεδόκα καί καταδικασθείς ώς έ
νοχος σφάλματος, δπερ δέν έπραξε, θεωρεί τό 
διάβημα τής μητρός του άδικον καί αδικαιολό
γητον πλήρης δμως έμπιστοσύνης προς τήν 
Θείαν Δικαιοσύνην, ό μικρός φυλακισμένος γονυ- 
πετεϊ καί άρχεται δεόμενος μετά τοσαύτης θερ·- 
μοτάτης ζέσεως καί πίστεως πρός τόν Θεόν, 
μετά τοιούτου ενθουσιασμού, ώστε θαρρεί άοι- 
στάκτως δτι είνε αδύνατον ό ανώτατος Ε κείνο ς 
τής δικαιοσύνης κριτής νά μή φανέρωση τήν ά- 
θωότητά του, δι ’ ενός μεγάλου θαύματος. Ά λ λ ’ 
δμως ή ώρα τού περιπάτου προσεγγίζει τό δέ 
θαύμα δέν φαίνεται, δ ι’ δ δεινή απελπισία τόν 
καταλαμβάνει καί άρχεται νά μεμψιμοιρή κατά 
τής Θείάς Προνοίας· κατηγορεί Αύτήν έπί άδι- 
κία καί έν τή βαθεία αύτού συνέσει εκφωνεί 
μετ ’ άποφάσεως: θ εό ς  δέν υπάρχει ! Ά λλ  ’ 
ένώ άπελπις έκάθητο παρά τήν θύραν έκείνην, 
ής τά φύλλα ή προσευχή του δέν ήδυνήθη νά 
διαρρήςη καί έβυθιζετο εις τήν σκέψιν ταύτην 
μετά μ,εγάλης πικρίας, αίφνης, ό ήλιος διασχί- 
ζων τά νέφη, άτινα άπό πρωίας παρίστων με- 
λαγχολικέν τόν ουράνιον θόλον, ρίπτει μιαν 
ακτίνα φωτός, πρός τό δικτυωτόν περίφραγμα 
τοϋ παραθύρου του. Τότε ό μικρός άπιστος εις 
μόνην τήν θέαν τής άκτΐνος έκείνης, τής ούτω 
λαμπράς καί άσπιλου, αισθάνεται άπασαν τήν 
υπαρξίν του νά φρίσση καί ορμών μετ ’ ακούσιας 
κινήσεως πρός αυτό, ΰψοί τό βλέμ,μα πρός τόν 
ουρανόν καί φωνεί ρ.ετ ’ αρρήτου συγκινήσεως Ώ  I 
υπάρχει θ εό ς ! Είτα, ριφθείς εις τά γόνατα 
διαλύεται εις δάκρυα.

Αικ. Ζ α ρ κ ο τ .

( Ακολουθεί)

Ρ Ο Α Ο Α Φ Ο Τ  Α Ι Ϊ Α Α Ο Ϊ
BALDVIN

Μετάφοασις έκ τοϋ Γερματικοϋ

ΤΓΙΟ
Κ. Βεζτροτλη 

Καθηγητοϋ,

Ό Γεώργιος Φιρβης ούτε καιρού, ούτε φρον
τίδων ούτε δαπάνης έφείσθη, δπως επίπλωση 
καί διασκομήση τό μέγαρόν του μετά πάσης πο
λυτελείας καί κομψότητος. Είχε πολύν τήν πεί
ραν τών τοιούτων καί πολλών ανθρώπων άστεα 
καί νόον έγνω* ήτο τόσον πλούσιος, ώστε καί 
έν αύτή τή Νέα Ύόρκη τή πατρίδι αύτού ώμί- 
λ,ουν περί τής μεγάλης του περιουσίας, και δέν 
είχε τίποτε άλλο νά κάμνη παρά νά διασκεδάζη 
καί νά έκπληροί τάς υπαγορεύσεις τής άχαλινώ- 
του φαντασίας του. ‘Υπό τοιούτους δρους δέν 
είνε ούσκολον, ιδίως δταν κατοική τις έν Παρι- 
σίοις νά άποκτήση τις φήμην άνδρός έξαιρέτου 
Φιλοκαλίας.
• Ο Φόρβης έλαβε τάς συμβουλάς έξοχου καλ
λιτέχνου έπί πληρωμή εννοείται πάντοτε κατό
πιν άπησχόλησε τούς καλλίτερους παρισινούς ε
πιπλοποιούς, καί ήνοιξεν απεριόριστον πίστωσιν, 
εις τόν τήν διακόσμησιν τής οικίας του έπιμε- 
λούμενον αρχιεργάτην.

Τοιουτοτρόπως ακολουθών μόνον τάς συμβου
λάς τών καλλιτεχνών καί όχι τής χυδαίας κα- 
λουμένης οικονομίας κατώρθωσε νά εύπρεπίση τό 
παρά τά Ήλύσια Πεδία μεγαρόν του κατά τρό
πον κινοΰντα τόν γενικόν θαυμασμόν καί φθόνον. 
Ό τε συνετελέσθη πλέον ό στολισμός τοϋ μεγά
ρου καί εϋρον τήν κατάλληλον τοποθέτησιν οί 
μεγάλοι κρυστάλλινοι καθρέπται καί οί πολυτε
λείς περσικοί τάπητες, τά αγάλματα τών πρώ
των γλυπτών τών Παρισίων καί αί εικόνες τών 
έξοχωτέρων ζωγράφων καί ή σωρεία έκείνη τών 
μικρών κομψοτεχνημάτων, εϋρισκε κατ ’ αρχάς 
εύχαρίστησιν νά θεάται καί τοϋ salon à la 
renaissance καί τού fumoir à  la Louis

) (

quatorze καί τού salon, roccoco κ. τ. λ .
καί τψ έφαίνοντο ταϋτα πάντα σχεδόν έργον τών 
χειρών τ ου, άλλά ο κόρος δέν έβράδυνε νά έπέλθη 
καί ήλθε και ή ημέρα καθ’ ήν έβαρύνθη καί αυτά 
τά ..λογά του εύγενεστάτου αίματος, ο ι ’ $. είχεν 
έξοδεύσει περιουσίαν.

Ό Γεώργιος Φόρβης μολονότι έφέρετο καί έ- 
φαίνετο ώς τέλειος Gentleman έν τούτοι; ώς 
δλοι οί συμπατριώται του Βορειοαμερικανικοί ήτο 
υιός χρυσοθήρα έκ τής κοινής μητρός γης έκσκά- 
ψαντος τήν περιουσίαν, ήν ό υιός έν μέσω χα
σμημάτων έξεκοκάλιζεν έν Παρισίοις. Έκληρο- 
νόμ.ησεν ώς έλεγσν έως δέκα πέντε εκατομμυρίων 
δολλάρια καί δτι ή φήμη ήτο αληθής έπιστο- 
ποίει καί ή υποδοχή, ήν ευρισκεν έν Νέα Ύόρκη 
δπου βεβαίως δέν έπτοοϋντο ενώπιον μεγάλων 
περιουσιών. Τοιοϋτος ών ό Γεώργιος καί ευρι
σκόμενος μόλις εις τά τριαντατρία περιεστοιχί- 
ζετο ύφ ’ δλων τών έχόντων κοράσια μελών τής 
έν Παρισίοις αμερικανικής αποικίας καί δέν είχε 
παρά νά έκλέξη νύμοην ά λλ ’ όχι ό Γεώργιος 
είχε πολλάς μικροαπογοητεύσεις ΰποστή, είχε 
διορατικότητα μέγάλην καί πολλάκις δοκιμάσας 
εύρεν, δτι ούδεμία κόρη άπέβλεπεν εις τά ατο
μικά του προσόντα άλλά μόνον εις τήν περιου
σίαν του. Παρετήρησεν δτι δσοι τόν έκολάκευσαν 
τώ έζήτησαν κατόπιν χρήματα. Ώφειλε πάν
τοτε νά βοηθή τούς «γνωρίμους του» έκ τών 
μικρών χρηματικών αμηχανιών των, δσοι τον 
έπλησίαζον κάτι πάντοτε ήθελον νά ξεκολλήσωσι 
παρ’ αύτοϋ καί έσκέπτετο μετά πικρίας δτι δέν 
είχε κανένα φίλον άληθή κανένα δστις νά ήγάπα 
τόν Φίρβην ώς άτομον. Ημέραν τινα θέλων νά 
δοκιμάση τήν πίστιν νεάνιδός τις άνωτέρας τά- 
ξεως έπιθυμούσης νά γίνη κυρία Φόρβη, διέδωκε 
διά τίνος φίλου του ο ί  έχασε τήν περιουσίαν 
του εις τό χρηματιστήριου καί μεταβάς μετά 
τινας ώρας εις τήν οικίαν της εύρεν ειρωνικά 
μειδιάματα αντί συλλυπητηρίων καί ή διαγωγή 
καί αυτών τών υπηρετών της είχε μεταβληθή. 
’Εννοήσας τό βάραθρον εις δ θά ένέπιπτε, έσπευ- 
σεν έξερχόμενος νά τινάξη καί αύτόν τόν κονιορ- 
τόν τών υποδημάτων του. "Εκτοτε ό βίος του
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κατέστη έτι σκυθρωπότερος και αί σχέσεις του 
λίαν περιωρισμέναι.

( ’Ακολουθεί).

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Μεταξύ τών ποιητών τής Γαλλίας,- των ά- 

σχοληθέντων είς το βουκολικόν είδος, ό Ρακάν 
ήτο ό προσφιλής ποιητής τών Κυριών, άλλ ’ ήτο 
τόσον άφηρημένος πάντοτε ώστε και χωρίς να τό 
θέλη διεσκέδαζε τούς πάντας. Ό μέγας Καρδι- 
νάλιος Ρισχελιέ ήρέσκετο να άκούη τα ανέκδοτα 
αυτού καί έγελα μέχρι δακρύων πολλάκις. Ή ταν 
δε τοσούτω μάλλον αστεία πάντα ταύτα καθό
σον ό βραχύσωμος ποιητής οέν ήδύνατο να προ- 
φέρη δύο γράμματα τού άλφαβήτου- τό C . κα
τά Γ. οί δέ έπαναλαμβάνοντες αυτά έμιμοΰντο 
τήν προφοράν του.

Ό Ρακαν εκλεχθείς ώς μέλος τής Γαλλικής 
’Ακαδημίας, έπρόκειτο κατά τό έθος να άπαγ- 
γείλη τό έγκώμιον εκείνου, ούτινος έλάμβανε 
τήν θέσιν. Τό πράγμα ήτο άξιον περιεργείας, 
δι ’ δ καί δλο τό Παρίσι έσπευσε ;νά άκούση τήν 
άγόρευσιν.

Ό Ρακαν ήλθε άσθμαίνων, άνήλθεν είς τό 
βήμα, έσταύρωσε τάς χεΐρας καί έμενε σιωπών- 
αλλά τέλος ενθυμηθείς τόν λόγον, δι ’ δν ήτο 
επί του βήματος, ένεκα τής ανυπομονησίας, ήν 
παρετήρησεν είς τό άκροατήριον, με αταραξίαν 
μεγάλην έσυρεν έκ τού θυλακίου του κατεξεσχι- 
σμένα τεμάχια χάρτου καί είπε μετ’ άφε-
λείας. — Messieurs je  comptais vous lile 
ma halangue, mais ma glande levlette 
l ’a toute îmâthonée ; la  voilà, tilez—en 
te que vous poullez, cal je ne le sais 
point pal cœul, et je  nen a i point de 
copie.

Τό άπειρον πλήθος καί οί τεσσαράκοντα θέ- 
λοντες καί μή έμειναν ευχαριστημένοι μέ τό λο- 
γίδριον τού νέου τούτου ’Α θανάτου. Ά λλ ’ αν 
έχασαν ένα φιλολογικόν λόγον, διεσκέδασαν 
ομως καθ’ δλην τήν ημέραν έπαναλαμβάνοντες 
τό ανέκδοτον·.

Ό αυτός ποιητής ημέραν τινά πηγαίνων έφιπ
πος να έπισκεφθή φίλον του είς τήν εξοχήν τού 
έπεσε τό μαστύγιόν του, καί ή/αγκάσθη δπως 
άφιππεύση όπως τό λάβη· άλλ ’ αν τού ήτο εΰ- 
κολον να κατέλθη τού ίππου δέ< τού ήτο καί 
οιά να άναβή. ’Αφού λοιπόν είς μάτην άνεζήτη- 
σεν είς τήν μεγάλην οδόν βάθρον τ ι, ή άλλο άν- 
τικείμενον, ϊνα τη βοηθείγ αυτού έφιππεύση μή 
ευρών τοιούτον, ήναγκάσθη να έξακολουθήση τόν 
δρόμ-ον του πεζός, κρατών τα ηνία τού υψηλού 
ίππου του καί οδηγών αυτόν- φθάσας δμως πρό 
τής οικίας τού φίλου του, εύρε πρό τής θύρας 
αυτού, το ζητούμενου. — Α’ . είπεν,εύχαριστημέ- 
νος ιδού τέλος πάντων τό ευρίσκω, δέν είνε αέν 
δπως το ήθελρν, ά λλ ’ επί τέλους είνε καλόν. 
—Καί άνελθών έπί τού έδωλίου έπήοησεν είς τόν 
ίππον του καί άνεχώρησε καλπάζων παρευθύς, 
λησμονών τόν φίλον χάριν τού όποιου, διέτρεξε 
τρεις λεύγας πεζός δπως τόν ίδη —

★
* *

Όλοι οί μεγάλοι άνδρες έχουσι τάς αδυναμίας 
των· ή αδυναμία τού στρατηγού P . . . .  ήτο να 
έπιδεικνύει γνώσεις φίλολογικάς καί μάλιστα τής 
Ελληνικής φαίνεται μ.υθολογίας. Εσπέραν τινά 
αφού ικανά ώμίλησε περί στρατηγικής είς τούς 
περικυκλ,ούντας αυτόν φίλους, έγερθείς, καλήν 
νύκτα σας εύχομ,αι φίλοι τούς είπε : Πηγαίνω
τώρα είς τάς άγκάλας τού Όρφέως — Λησμονείτε 
ένα Μ. στρατηγέ μου, τώ είπε μειδιών ό υπα
σπιστής του. — Ah ! c ’ est ça. Je  vais aux 
bras d ’ Orfem· επανέλ,αβε διορθόνων τό σφάλμα 
του καί άνεχώρησεν ό ανδρείος στρατηγός, ό ε- 
χων καλάς σχέσεις, μόνον μετά τού Θεού Άρεως.

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
Τ Ω Ν  ΠΡΟΣ Α Σ Κ Η Σ ΙΝ  Π ΡΟ ΒΛΗ Μ ΑΤΩΝ  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΘΜ ΩΝ
(”Αλγ. Χατζ. σελί; 226)

Ύ π ό  Ν. Σ π ε τ ς ε ρ ο π ο τ λ ο τ  

μ α θ η τ ο υ .

Ιον) Είς πόσα έτη κεφάλαιον τ ι ανατοκιζο- 
μενον προς 5 διπλασιάζεται ς

Λύσις. Λαμβάνομεν ώς βάσιν τήν γνωστήν έ- 
ξίσωσιν τού άνατοκισμού Κ =  α ( 1 Τ τ )ν·

Καί ήδη έπειδή κατά τό πρόβλημα τό κεφά- 
λαιον διπλασιάζεται θά έχομεν Κ — 2α αρα ή α
νωτέρω έξίσωσις γίνεται :

2 α= α  (1 + τ )ν ή 2 = (1 + τ )ν .  Άντικα- 
θιστώντες δε τόν τ οια του 0 ,05  λαμβανομεν 
2 = (1 + 0 ,0 5 )ν  ή 2 = (1 ,0 5 )7 δθεν λαμβάνον- 
τες τούς λογαρίθμους καί λυοντες την εφισωσιν 
ώς πράς ν έχομεν :

λογ. 2 = ν . λογ. 1,05 καί δια·.ρούντες άμφό- 
τερα τά μ.έλη διά τού λογ. 1 ,05 εύρισκομεν

'λογ. 2 λογ. 2 = 0 ,3 0 1 0 3
λογ. 1 ,05 καί λογ. 1 ,0 5 = 0 ,0 2 1 1 9  

δθεν
° , 3 0 103

ν =   ----------  = 1 4  ετη καί 74 ημ.
0,02119

2ον). Έάν ό πληθυσμός τόπου τινός αυξά
νεται κατ ’ έτος κατά 5 χιλιοστά αυτού καί είναι 
σήμερον 2000000, πόσος θά γίνη μετά 100
V
ετγ* ’Λ ύσις. Στηριζόμενοι έπί τού γνωστού τύπου 
τού άνατοκισμού Κ = αί 1 -|-τ)ν καί άντικαθι- 
στώντες διά τών ίσων έχομεν :

Κ = 2000000 (1,005)*°° καί λαμβάνοντες
τούς λογαρίθμους ή προκειμένη έξίσωσις γίνεται
Κ = λογ·2000000+  100λογ(1,005).

λογ 2 = 6 ,3 0 1 ΟΑ 
ΙΟΟλογΙ, 00 5 = 0 ,2 1 7 0 0

ν ;

λο γΚ = 6 ,51803 
καίΚ = 3296300 

3ον.) ’Εκ πίθου περιέχοντος 100 λίτρας 
οίνου άφαιρειται καθ ’ έκάστην μία λίτρα καί 
αναπληοούται ο ι’ υδατος. Ζητείται α’ ) πόσος 
οίνος θά μείνη μετά 50 ημέρας, καί β '.)  μετά 
πόσας ήμ.έρας θά μείνη τό ήμισυ τού οίνου : 

Λ ύσις. Επειδή κατά τά δεδομ,ένα τού προ
βλήματος άφαιρειται καθ’ έκάστην ήμ.έραν μία 
λίτρα καί άναπληρούται δι ’ υδατος· σημαίνει 
δτι τήν πρώτην ήμ.δπου άφηρέθη μία λίτρα οίνου, 
ίμεινεν 99 λίτραι οίνου καθαρού, κατά τήν δευ- 
τέραν ημέραν άφαιρειται έκ τού κράματος πάλιν 
μία λίτρα ώστε έχομεν τήν σειράν τών άριθμών

100, 9 9 . . . .
ήτοι ενταύθα έχομεν γεωμετρικήν πρόοδον τής ό
ποιας ό λόγος ω =  0 ,99 ζητείται δέ πόσαι λ ί-  
τραι θά ύπάρχωσι μετά 51 ημέρας ήτοι ζητεί
ται ό 51 δρος τής προόδου

τ= α (ω )ν—1 άντικαθιστώντες δέ διά τών 
ίσων έχομεν.

Τ =  100 —50 (0, 99) καί λαμβάνοντες τούς 
λογαρίθμους έχομεν τ =  λογ. 100 -·{- 50 λογ.
0 ,99

λογ. 100 =  2,000000
50 λογ. 0 ,99 =  1,78200

λογ. τ =  Γ/Γ8 2 00 
καί τ =  60, λίτρ. 5 . . .

"Ηδη δέ ίνα ΰπολογήσωμεν μετά πόσας ημέ
ρας θά μείνη τό ήμισυ τού οίνου άρκεί νά εΰρω- 
μεν τόν αριθμόν τών δρων τής προόδου 100, 
99 . . .  . τον όποιον προσδιορίζομεν έκ τού γε
νικού τύπου τ = α  (ω)7-1 λαμ.βάνοντες τούς λο
γαρίθμους έχομεν λογ. τ =  λογ. α +  (ν — 1)



X  1 6  X

λογω. καί άντικαθιστώντες διά τών ίσων ευρό— 
σκομεν λογ. 50= λογ. 100 —{-(ν— 1) λο γ .0 ,99  
λογ. 50= λογ. 100 —{— ν λογ. 0 ,9 9 —λο γ .0 ,9 9  

καί μεταφέροντες έχομεν : 
λογ .50—λογ. 1 00-)-λογ.Ο ,99=ν. λογ. 0 ,99  

λογ.50 — λογ. 100+ λ . 0 ,99
η  V:

λογ. 0 ,99
= 6 9 ήΨ 

Α Υ Σ Ε Ι Σ

ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ Σ Τ ' .  Β ΙΒΛΙΩ
ΤΗΣ

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Δ Ο Υ Σ  Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α Σ
Χ Α Τ Ζ Ι Δ Α Κ Η  

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ (σελ.253)

1) Πυραμίς τις έχει βάσιν τετράγωνον, ού 
ή πλευρά είναι 5π, 2 , τό δέ ΰψος της είναι12π· 
ζη τεΐται ο όγκος αυτής.

Λ ΰσ ις .— Ό όγκος πάσης πυραμίδος είναι
τό Ρ3 τής βάσεως έπί τό ΰψος της.

Α Β = 5 π, 2. 'Επειδή ή βάσις. 
Ο Κ = 12π’, είναι τετράγωνον 
τοΰ οποίου ή πλευρά είναι
5π·, 2. τό εμβαδόν τής βά
σεως ταύτης θέλει εισθαι
5, 2 χ 5 ,  2 ήτοι 27 ,04 . Ώς
έκ τούτου δ όγκος τής πυρα
μίδος είναι τό , /3 τής βάσεως
27 ,04 έπί τό ΰψος 12, ο

1
όγκος πυραμ. =  χ 5 ,  2 χ 5 , 2 χ 1 2  =

3

1 . χ δ , χ 5 , 2 χ 1 2

27 .04x 12
3

ί3 » . « 8 = 108_ , Λ»· ~

,Τνπογραφεΐον Δ. Γ. Εί'όόρατίον, οδός Πραξιτέλους 8.


