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«Ό  Θεος αγάπ η έστί».

Κατά τάς αγίας ταύτας ήμέρας, καθ’ ας 
σύμπας ό χριστιανικός κόσμος δοξάζει και ευλο
γεί τόν Σωτήρα αΰτοϋ, Ίησοϋν Χριστόν, τόν 
όδηγήσαντα ημάς άπό τής πλάνης καί τής αμαρ
τίας είς τήν αλήθειαν καί τόν αγιασμόν, δέν δυ- 
νάμεθα νά μή άναμίξωμεν καί ημείς τήν ασθενή 
ημών φωνήν εις τήν καθολικήν ταύτην προσευ
χήν, οΰχί οπως διδάξωμεν τούς νεαρούς ημών 
συνδρομητάς, πράγματα γνωστά καί καθ’ έκά- 
στην διδασκόμενα, άλλ’ έκ σεβασμού καί καθή
κοντος.

Ό  ’Ιησούς Χριστός άνή'.ει είς πάσαν τήν 
ανθρωπότητα, είς πάντας τούς αιώνας καί είνε 
ό τέλειος τύπος πρός καθολικήν άπομίμησιν.Έλ- 
θών είς τόν κόσμον τώ 750 άπό κτίσεως Ρώ
μης επί τού αύτοκράτορος Αύγουστου Καίσαρος, 
οτε ή διαφθορά τού αρχαίου κόσμου είχε φθάσει 
είς τό ύπατον αύτής σημειον κατά τό τριακοστόν 
τής ηλικίας αυτού έτος, επί τρία έτη έκήρυξε 
νέας κοινωνικός άρχάς, βάσιν έχων τήν αιώνιον 
ηθικήν, άναγγέλλων δι ’ αύτής τήν βασιλείαν τού 
αγαθού. Ώς δεσμόν δέ συγκεντρώσεως άπάσης 
τής ανθρωπότητας έθηκε τήν αγάπην. “Απας ό 
βίος Αύτοΰ καί άπασα ή διδασκαλία Του είς μό
νην τήν αρχήν ταύτην στηρίζεται. ’Οποία γλυκύ- 
της ! οποία άγνότης είς τόν βίον τοΰ Ίησοϋ Χρι
στού ! Όποία άγία χάρις είς τήν διδασκαλίαν 
Του ¡Όποιον ύψος είςτά άξιώματά Του! Όποία 
παρουσία πνεύματος, λεπτότης καί ακρίβεια είς

τάς απαντήσεις Του ! Έν μόνψ τφ  Ίησοΰ Χρι
στώ βασιλεύει ή τελειοτάτη αρμονία θελήσεως 
καί νοήσεως καί μόνος Αύτός εινε ή τελεία άγα- 
θότης. Καλών τά παιδία περί Αύτόν προβάλλει 
τήν άθωότητά των ώς παράδειγμα. "Αν δέ πα- 
ραγγέλλει είς τούς ανθρώπους πρός άποφυγήν 
τών παγίδων καί τοΰ δόλου νά ήνε φρόνιμοι ώς 
ό ό'φις, παραγγέλλει συγχρόνως αύτούς είς πά* 
σαν άλλην περίστασιν νά ήνε αγνοί ώς ή περι
στερά. Ύπεραγαπών τούς ανθρώπους καί θερα- 
πεύων αύτούς εκ διαφόρων νοσημάτων έπραττε 
τό θέλημα τοΰ έν Ούρανοις Πατρός του, γινό
μενος τό παράδειγμα τής οφέιλομένης είς τό θέ
λημα τοΰ Θεού υποταγής· λέγων δέ δτι μόνον 
ό άγαπών τόν Θεόν δύναται νά ήνε ηνωμένος 
μ ετ’ Αύτοΰ, έδίδασκε νά ΰποτάσσωνται είς τόν 
Θεόν, ούχί έκ φόβου, άλλ* έξ αγάπης καί έμπι- 
στοσύνης ώς πρός άγαθώτατον πατέρα· καθώς 
και οί ζητοΰντες παρ ’ αύτοΰ τήν πλήρωσιν τών 
άναγκών ήμών,έδίδασκεν άμα, προσευχήν πλήρη 
έννοίας εύγλωττίας καί βαθύτητος· προσευχήν 
διά τούς απλούς τών ανθρώπων, άλλα και τήν 
ύψηλοτέραν πασών τών προσευχών. “Οπως δέ 
κάλλιον συγκρατεΐ τήν προσοχήν τών ανθρώπων 
καί καθιστμ ζωηρότερον τήν διδασκαλίαν Αύτοΰ, 
ώμίλει διά παραβολών καί αλληγοριών. Η μέ
ραν τινά κηρύσσει τήν πρός τόν πλησίον αγά
πην : «καί τίς ό πλησίον ούτος, έρωτμ ύποκρι- 
τικώς εις τών γραμματέων,— Θά σοί τά μάθω 
αποκρίνεται ό ’Ιησούς καί λέγει αύτφ τήν παρα
βολήν τοΰ καλού Σαμαρείτου. Δ.ά τοιούτου 
τρόπου κλείων τό στόμα τών σοφιστών, έδιδα-
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σκε συγχρόνως τούς άπλους· διά δέ τών μακα
ρισμών, οϊτινες είνε ή σύνοψις τής ηθικής Αύτού 
ήγγελλεν ευδαιμονίαν ίδρυουμένην έπί νέων αρχών 
Πάσης δέ τής διδασκαλίας Του άριστον παρά
δειγμα παρέσχε τον έαυτοϋ βίον, πράττων πάντα 
δσα έδίδασκε. Ταΰτα πάντα δέν ήδύναντο, άλλ' 
ινα κινήσωσι τόν φθόνον καί τήν ζηλοτυπίαν 
τών Φαρισαίων, οϊτινες άπεφάσισαν τήν κατα
δίκην Του. Είς τών μαθητών Αύτοΰ τόν έπρό- 
δωκεν, έτερος τόν ήριήθη, πάντες τόν έγκατέ- 
λιπον. ’Αλλά πάντας συγχωρεΐ καί τέλος, ό 
Πόντιος Πιλάτος καταδικάζει Αυτόν είς άτιμ.ω_ 
τικόν θάνατον, προς θρίαρ.βον τής ιδέας καί τού 
σκοπού χάριν του οποίου κατήλθεν έπί τής γής.

Τρεις ημέρας μ,ετά τόν έπί σταυρού θάνατον ό 
Ιησούς Χριστός άναστάς, παραγγέλλει είς τούς 
μαθητάς Αύτού νά κηρύξωσιν είς πάντα τά 
έθνη τό Εύαγγέλ'.ον, δπερ περιλαμβάνει τήν δι
δασκαλίαν Αύτού, καί είνε διά τούτο, τό τα- 
μεΐον τών άληθειών τής χριστιανικής πίστεως, 
Ή  ημέρα δέ τής άναστάσεως τού Σωτήρος είνε 
ή πρώτη τής έβδομάδος καί έπωνομ.άσθη ύπό 
τών ’Αποστόλων Κυριακή πρός άνάμνησιν καί 
τιμήν τής άναστάσεως τού Κυρίου.

Οί ’Απόστολοι συμ.μορφοΰμενοι πρός τήν δια
ταγήν τού διδασκάλου αυτών, έγκατέλιπον πά
σαν τού βίου ηδονήν, όπως ρίψωσιν έν μέσω τών 
έθνών τό δόγμα τής άδελφότητος,δπου δέ ή χρι
στιανική άγάπη έκηρύχθη, έκεϊ καί τό άτομον 
καί ή οικογένεια καί ή κοινωνία ήγιάσθη καί έ- 
ξευγενίσθη.

ΚΑΝΙΙΛΛΟΪ ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝΟΚ")
ΤΙ ΕΙΝΕ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ 

II
Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Ύπήρχον ήδη άπό τής έποχής ταύτης γρα
φεία προλέγοντα τά ουράνια φαινόμενα καί τά

( ’ ) Σ υνέχεια  ΐοέ φύλλον 4ον.

φαινόμενα ταύτα είχον ήδη παρατηρηθή ύπό αρ
κούντως μεγάλου άριθμού αιώνων, ινα γνωσθώσι 
τουλάχιστον κατά προσέγγισιν οί νόμοι τής έπι- 
στροφής των καί τής περιοδείας των. Πάντα 
ταύτα μάς έπαναφέρουσιν ήδη είς τό διάστημα 
τουλάχιστον 5000 ετών. Ό πολικός λοιπόν 
άστήρ ό “Αλφα τού Δράκοντος έφαίνετο ήδη ώς 
παίξας ρόλον κατά τήν κατασκευήν τών Πυρα
μίδων διότι έπί τών 9 Πυραμίδων τής Αίγύπτου 
αί έξ έχουσι διαδρόμ,ους ευθυτενείς άνοικτούς 
πρός βορράν καί διεσταυρομενους κατά τήν είς τό 
έσωτερικόν είσδυσίν των άκολοθούντες άπόκλισιν 
ποικίλουσαι άπό 26 μέχρι 28 μοερών. Τοιούτου 
είδους ώστε παρατηρητής τις τοποθετημένος εις 
τό βάθος τών διαδρόμων τούτων έπρεπε νά ίδη 
άκριβώς τόν πολικόν άστέρα κατά τήν έσω- 
τερικήν διάβασίν του διά τού ’Ισημερι
νού. Ή  μεγάλη πυραμίς είχε κατασκευασθή 
άπό τεσσαράκοντα αιώνων ήδη τφ 2113 Π. X . 
κατέχομεν παρατηρήσεις τών έκπλήςεων γενομέ- 
νας έν Αίγύπτφ άπό του 2720 . Π. X. καί πα
ρατηρήσεις περί τού άστέρος Ά λφα τής Ύδραί 
γενομένας τφ  2306 . έξ άλλου ό Ζωδιακός θά 
είχε παρατηρηθή· καί προσδιορισθή· κατά τήν 
έποχήν τού έαρος είς τάς τελευταίας διαρυθμή- 
σεις τού άστερισμού τού Ταύρου πρός τόν άστέρα 
τού Άλδεβαράν, διότι ό Ταύρος ένδεικνύεται ε ίς . 
δλας τάς άρχαίας άστρογνωστικάς παραδόσεις ώς 
έγκαινιάζων τό έτος διά τών χρυσών του κερά
των του. Ό  'Αρχαϊκός σχηματισμός (ώς προσ
διορισμός) τής ουρανίου σφαίρας άνευ ονομάτων 
δι ’ άπλών γραμμών, ή άναγνώρισις τής τροχιάς 
τής Σελήνης τού Ήλιου καί τών πλανητών έν 
τφ  ούρανφ καί ή πρώτη ίχνογράφησις τού Ζω
διακού άπετέλουν βεβαίως πολλά προηγούμενα 
έπί τών ώρισμένων παρατηρήσεων τών πλανητι
κών έπιστροφών είς τάς ονοματοθεσίας τών αστέ
ρων καί είς τάς ύποθέσεις τών εκπλήξεων, αϊτι- 
νες χρονολογούνται άπό 5 χιλιάδων ήδη έτών.
Ή  ιδρυσις τού ήμετέρου Ζωδιακού 6 ,000  έτη 
Π. X. μάς φανεροί συνεπώς τήν ημερομηνίαν 
τήν πλέον μετριόφρονα τήν οποίαν θά ήδυνά- 
μεθα νά παραδεχθώμεν ώς πρός τήν άρχαεότητα
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τής επιστήμης είς τό μεγαλεΐον κτί τήν άπειρον 
έκτασιν άποπειρώμεθα νά άνατάμωμεν.

Πολύ άργότερον άπό 300 περίπου έτών οί 
Φοίνικες ευρισκόμενοι τότε είς τό άπόγειον τής 
ισχύος των είχον οργανώσει άστρονομίαν, ή κάλ- 
λιον είπεΐν άστρολογίαν είς μεγάλην άκμήν. Ή  
Ήλιούπολις ήτο άπό τής άρχαιοτάτης ήδη έπο
χής περίφημος διά τήν λατρείαν τού Ήλιου ήτις 
τή έδωκε τό δνομα. Ό Ηρακλής τής Τύρου 
ήτο ήδη τό σύμβολον αυτής.

Ή  λατρεία τής Σελήνης ήτο άχώριοτος αυτής 
καί αί νέαι Σελήναι (Νουμηνίαι) ήσαν ή άφορμ.ή 
ώρσμένων εορτών. Ή  ’Αφροδίτη, ό Ερμής, 
ό "Αρης. ό Ζεύς καί ό Κρόνος ήσαν έπίσης λα- 
τρευόμ-εναι θεότητες.

(ακολουθεί). Σ . Κ.

Ε  ( V  Λ .  I I

Άμφότεραι ήρξαντο κεντώσαι τόν πέπλον, ή 
μ,έν “Ελλη μετά διάπυρου προσοχής, ή δέ Μναις 
λίαν άμελώς. Συνεχώς μάλιστα άνεμίγνυε τά 
νήματα, ή ήπατάτο πρός τό χρώμα- καί τότε 
έθύμονε υποχρεωμένη ούσα νά έπαναρχίση.

Καί, έργαζόμεναι αί δύο νεάνισες ήδον τα
πεινή τή φωνή· καί ή μέν “Ελλη ύπεντεθόρυζε 
στίχους τού Τυρταίου, ή τού Αισχύλου, άλλ ’ ή 
Μνα'ίς έτερέτιζεν έρωτικά άσματα καί μικράς φ- 
δάς τού Άνακρέοντος καί τού Σιμωνίδου.

Καί ή “Ελλη παρετήρει καλώς, δτι ή Μναις 
διενοεϊτο πάντοτε τόν φίλον αυτής.

Κατά τάς ώρας, καθ’ άς δέν έκέντων, έπαι- 
ζον τήν σφαίραν έν τή αύλή τής μικράς μονής, 
περιεπάτουν έν τφ  μικρώ άνδήρφ, ή έβοήθουν 
τόν Θεόδωρον είς τήν σάρωσιν τού ναού καί 
έδρεπον καί συνέπλεκον άνθη, δπως άνανεώσωσι 
τούς στεφάνους τής στοάς.

Συνεχώς δέ παρευρίσκοντο είς τάς θυσίας, άς

( ’ ) Σ υνέχε ια  Γδε «ρύλλ·ν 4»ν

έτέλουν οί ευσεβείς. Αί προσφοραί ήσαν κάλαθοι 
πλήρεις οπωρών, γάλα καί οίνος· ενίοτε δέ έοί- 
φιον, ή άμνός. Κατά τάς ημέρας έκείνας, ό νεω- 
κόρος Θεόδωρος ήτο εύθυμότερος τού συνήθους, 
διότι είχε τό δικαίωμα νά φυλάττη δι * εαυτόν 
τά δέρμ,ατα καί νά πωλή αυτά, καί ήσαν ταύτα 
τά μικρά του κέρδη.

Έν τφ  ναφ τού Έρεχθείου, δστις ήτο άρ- 
χαιότατος, ύπήρχεν έν φρέαρ, καί μ.ία έλαια.

Ή  έλαία, μέλας διεστραμμένος κορμός έστεμ- 
μ.ένος ύπό ελαφρού άργυροϋ φυλλώματος, ήτο 
η έλαία, ή είσπηδήσασα έκ τού εδάφους, δτε ή 
Άθηνά έπάταξεν αυτό διά τού δόρατος.

Τό δέ φρέαρ είχεν ορύξει ό Ποσειδών διά τής 
τρ.αίνης αύτού. Τό ύδονρ τού φρέατος τούτου, 
ήτο θαλάσσιον, καί κατά τάς ήμ-έρας τής τρι- 
κυμίας έταράσσετο καί ήπείλει ώς αύτή ή θά
λασσα.

Ή  Μνα'ίς διεσκέδαζεν ενίοτε ρίπτουσα χά- 
λικας έν τφ φρέατι, εύχαριστουμένη ν ’ άκούη 
πολλαπλασιαζομένην καί μεγεθυνομ.ένην διά τής 
ήχούς τήν πρόσκρουσιν τών χαλίκων έπί τών 
παρειών τού χάσματος.

— Τί κάμνεις τή έλεγεν ή “Ελλη άνήσυχος. 
Τό φρέαρ τούτο είνε ιερόν' φυλάξου μή έξοργί- 
σης τόν θεόν.

Έν τψ  ναφ ώσαύτως κατέθετον, καθ ’ έκα
στον μήνα, τούς πλακούντας, τούς προωρισμέ- 
νους είς βρώσιν τού μεγάλου δφεως, τού φύλακος 
τής πόλεως.

Τόν δφιν τούτον ούδείς ποτε είδε, άλλα βε
βαίως υπήρχε, διότι οί πλακούντες, ους τώ 
προοέφερον ήφανίζοντο πάντοτε έκ τού ιερού.

’Ακριβώς τότε ό νεωκόρος Θεόδωρος, έναποθέ- 
τησεν έπί τής μαρμάρινης τραπέζης τούς νωπο- 
τάτους πλακούντας.

— Σκέπτομαι κάτι τι είπεν ή Μνα'ίς είς τήν 
φίλην της, άν ήρχόμεθα τήν νύκτα ταύτην έδώ 
. . . .  δπως ίδωμεν τόν δφιν τρώγοντα ·

Ή  "Ελλη περίεργος συγκατετέθη.
Περί λύχνων άφάς, αί δύω νεάνιδες διωλί- 

σθησαν έν τφ ναφ τού Έρεχθέως καί κρυ- 
βήσαι όπισθεν αυλαίας, άνέμενον.
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Παραχρήμα διέκρινον θόρυβον βημάτων, άτινα 
προσήγγιζον.

ΕΤ ί * Τ > V I Τ , Ί'.νε ο οφις, εινε ο οφις ! ειπεν ή Ελλη 
ας φεύγωμεν.

— Ανόητη άπήντησεν ή Μναίς, μήπως οί 
δφεις περιπατώσιν ;

Ειδον τότε εΐσερχόμενον τον Θεόδωρον, κρα
τούντα άνά χεΐρας φανόν, δστις διευθυνθείς προς 
τό ιερόν έ'λαβε τούς πλακούντας καί κατεβρό- 
χθισεν αυτούς μετ ’ ήθους λίαν ευχαριστημένου 
άνθρώπου.

Ή  “Ελλη ώρμησεν έξω τής κρύπτης αυτής.
— *Ω, είπε καί εγώ σέ ΰπέθετον τόσον α

γνόν καί άγιον ! δεν φοβείσαι κλεπτών τούς Θε
ούς μη φέρεις δυστυχίαν εις την πόλιν ;

— Ό δφις είνε ασθενής, άπεκρίθη ό νεωκό- 
ρος χωρίς να ταραχθή καί δεν θα φάγη τον μήνα 
αυτόν, μοί έκαμε τούτο γνωστόν δι* ονείρου.

— Τούτο συμβαίνει είπεν ή Μναίς, διότι δέν 
υπάρχει ίσως δφις.

Ά λ λ  ’ ή “Ελλη έπίστευσεν εις τούς λόγους 
τού Θεοδώρου.

— ’Εάν ό δφις ήδη άποκρούη τάς προσφο
ράς ήμ-ών, διενοήθη, τούτο προέρχεται ή ένεκεν 
τής άμελείας καί βραδύτητας τής Μναίοος, ήν 
δεικνύει κεντώσα τον πέπλον, ή διότι ρίπτει λ ί
θους εν τώ ίερφ φρέατι,

Καί ήσθάνετο μειουμένην την πρός αυτήν φι
λίαν της.

Ή  οικία των Άρρηφόρων κειμένη επί τίνος 
γωνίας τής Άκροπόλεως, παρεΐχεν εις τάς δύο 
νεάνιδας την εύχαρίστησιν νά θεώνται από τού 
δώματος εις εκατόν πεντήκοντα πήχεις κάτωθεν 
αυτών την πλατείαν, έίς ήν οί νέοι έγυμνάζοντο 
εις τον δρόμον, την πάλην καί τό τόξον.

Ή  Μναίς συνεχώς ένηγκωνισμένη επί τού μι
κρού τοίχου, διέμενεν έκεΐ επί δύο ώρας. Ή  
Έ λλη έπίστευεν δτι προ παντός έλυπεΐτο, διότι 
δέν ήδύνατο νά ζή εν μέσω τού θορύβου καί τής 
κινήσεως τής ζωής.

Ημέραν τινά, είδε τήν Μναίδα, ήτις ύποθέ- 
τουσα έαυτήν μόνην, σύρουσαν έκ τού στήθους

αύτής επιστολήν, νά τήν άναγινώσκη άπλήστως 
καί μετά τίνος ανησυχίας, ώς εάν εφοβεΐτο μη 
φοραθή.

— Τί είνε αυτό ; τή ειπεν πλησιάζουσα.
“Ολα τά ρόδα έρυθράς ο̂δής ήνθισαν παρα-

χρήμα επί τών παρειών τής ωραίας Μναίδος, 
καί άνεπιτηδείως ήθέλησε νά κρύψη τήν επι
στολήν.

— Δός μοι αυτήν τή είπεν ή Έ λλη λίαν 
σοβαρά.

Καί ή Μναίς ΰπήκουσεν. *Ητο έποστολή τού 
φίλου αύτής, ήτις έλεγε : «Καί εγώ ωσαύτως 
πολυαγαπημ.ένη μου, άνιώ καί τήκομαι. Ή  Θεά 
είνε πολύ σκληρά νά σέ άρπάση άπό εμέ καί νά 
μη βλέπω πλέον τούς κυανόχρους οφθαλμούς σου 
καί τήν ώριμου στάχυος ξανθοτέραν κόμην σου. 
Διατί νά μή δύναμαι ώς εν τών βελών μου νά 
πετάξω εις τον αιθέρα μέχρι σού ! . . , »

Τώ έγραψας λοιπόν ; ήρώτησεν ή Έ λλη. 
Καί πώς, διά τίνος μεσίτου, ή διά τίνος δόλου 
δύνασαι νά συνεννοήσαι ούτω ; Είπέ μοι τά 
πάντα. Θέλω νά τά γνωρίσω.

Ή  Μναίς διελύθη εις δάκρυα :
— Μή μέ επιπλήττεις σώφρον “Ελλη Θά 

σοι εκμυστηρευθώ τά πάντα. Έντείνουσα τό 
βλέμμα, κατώρθωσα νά διακρίνω έν τή πλα
τείς μεταξύ τών γυμναζομένων νέων, εκείνον, δν 
αγαπώ. Καί εκείνος άναμφιβόλως ώσαύτως μέ 
άνεγνώρισε. Γνωρίζει μάλιστα, πού είνε ή θυρίς 
τού δωματίου μου. Πώς ; Τό αγνοώ. Ίσως μέ 
είδε κάποτε εις τήν θυρίδα αυτήν, δτε παραμένω 
κατά τάς δυσμάς τού ήλιου... Νύκτα τ ιν ά . . .— 
“Ω ! έκόιμώμην βαθέως, σοί σό ορκίζομαι.— 
“Οτε, άφυπνίσθην ύπο συριγμού. ΤΗτο βέλος 
συντριβέν επί τού τοίχου τού μικρού μου δωμα
τίου. Τού βέλους τούτου... συνέλεξα τά τεμά
χ ια ... έν αύτοΐς ήτο προσδεδεμένη επιστολή. 
Είνε τούτο πταίσμα ίδικόν μου ;

— Καί τψ άπεκρίθης ;
— Θά άπέθνησκεν άνευ τούτου, καί δέν θέλω 

νά άποθάνη... Περιέμενεν άπάντησιν καί μέ υ 
ποδείκνυε διά τίνος μέσου ήδύνατο αύτη νά περι- 
έλθη εις χεΐράς του.Ώ,ήτον άπλούστατον.Προσέ-

δεσα τήν επιστολήν μου μετά μ.εγάλου λίθου εις 
τό άκρον μακρού νήματος καί άφήκα αυτήν νά 
κατέλθη καί νά κυλισθή βραδέως άπό τού ύψους 
τού ύπερφου.

— Καί το νήμα τούτο πόθεν τό έλαβες ;
— Μή θυμώσης, τό έλαβον έκ τού καλάθου, 

έφ ’ ού εύρίσκονται αί παντοειδείς μέταξαι, αί 
χρησιμεύουσαι διά τό κέντημα τού πέπλου τής 
Θεάς.

— Μναίς τί έπραξας ; Πρέπει οπως ήνε τις 
αρεστός εις τήν θείαν Παρθένον, νά εχη καρδίαν 
αγνήν έν ή νά ζή ό πρός αυτήν καί τήν γενέθλιάν 
γήν έρως. Καί ού μόνον δέν διαφυλάττεις τήν 
καρδίαν σου χάριν αύτής άθικτον, αλλά μεταχει
ρίζεσαι ύπέρ αισθήματος, οπερ δύναται νά τήν 
προσβάλη, αντικείμενα άνήκοντα εις αύτήν !

Οίμοι ! φοβούμαι μ.ή όργισθή έναντίον ημών 
ένεκα σού.

— ’Αλλά είπεν ή Μναίς· αγαπώ τήν Θεάν 
καί τό γνωρίζει. Δέν θά όργισθή περισσότερον 
του όσον θά ώργιζόμην έγώ, έάν κατά τό θέρος 
έργαζομένη εις τον κήπον τού πατρός μου, πτη- 
νόν έκ τύχης μού ήρπαζε ολίγον μ.αλλίον ή νήμα 
έκ τής ατράκτου μου.

— Δέν εννοείς καν τί λέγω, είπεν ή “Ελλη. 
’Ώφειλον άναμφιβόλως νά σέ καταγγείλω εις τόν 
άρχοντα βασιλέα. ’Αλλά τό κακόν έγένετο ήδη. 
Έπειτα σέ αγαπώ ακόμη καί δέν θέλω νά γείνω 
πρόξενος εις σέ αίσχους καί άλγους· πρώτον ό
μως δός μοι τήν ύπόσχεσιν, δτι δέν θέλεις γρά
ψει εις τόν νέον αυτόν.

— Σοί τό ύπόσχομαι.
— Τούτο δέν αρκεί : Δέν θά έγγίσης πλέον 

τόν πέπλον καί θά τόν κεντήσω μόνη.
— “Οπως σοί αρέσει είπεν ή Μναίς, κατά 

βάθος λίαν ευχαριστημένη, μή έχουσα πλέον ού_ 
δέν νά πράξη.

Έ ξ άλλου ή "Ελλη ήγάλλετο,ούσα εις τό έξής 
ή μόνη έργάτις τού ιερού πέπλου.

Έν τούτοις άφίκετο είδησις, δτι απειράριθμα 
πλοία Περσικά ώοευον πρός τήν ’Αττικήν κα,ι 
δτι ό Θεμιστοκλής ώνομάσθη ανώτατος αρχηγός
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τού στρατού καί τού Ελληνικού ναυτικού.
Ό στρατηγός ήλθεν εις τήν οικίαν τών Άρ- 

ρηφόρων, όπως έναγκαλισθή τήν Έ λλην.
  ’Αναχωρώ θύγατερ τή είπε, καί αγνοώ έάν

οί Θεοί μ.οί δώσωσι τήν νίκην, ούτε καν, έάν 
θά έπιστρέψω.

Ή  Έ λλη ήκτινοβόλει έκ χαράς καί ύπερη- 
φανείας.

— Ναι, φίλτατε πάτερ. Θά νικήσης καί θά 
έπανακάμψης εις τήν πόλιν. Mol φαίνεται, οτι 
κατά τινα τρόπον τούτο έξαρτάται άπό έμέ· ότι, 
διά τού ιερού πέπλου, αί τόσον άσθενεϊς μου 
χεΐρες κρατούσι τήν τύχην τής πατρίδος, ό δέ 
ζήλος διά του όποιου θά κεντήσω τάς ίεράς μσρ- 
φάς θέλει κατευνάσει διά τής χάριτος τής ’Α
θήνας τούς ανέμους, έκεΐ κάτω εις τήν κυανήν 
θάλασσαν, καί καταστήσει εύκολωτέρας καί εύ- 
τυχεστέρας τάς κινήσεις τών πλοίων.

Καί άπό τής ημέρας έκεί-ης, ή “Ελλη ήρξατο 
έργαζομένη τόν ιερόν πέπλον μετά τοιούτου ζή 
λου, προσοχής καί πόθου, ώστε μικρόν κατά μι
κρόν ώχρίκ καί θά έλεγέ τ ις , δτι μέρος τής ψυ
χής καί τής πνοής αύτής, μετεδίδετο εις έκαστον 
στίγμα τού κεντήματος. Καί ή Μναις άεργος, 
έκοιμάτο σχεδόν άπό πρωίας μέχρις εσπέρας, η 
δέ άνθηρά καλλονή αύτής άπέβαινε ημέρα τή η
μέρα άκμαιοτέρα.

(άκολουθεΠ Η. Λ. Γ ε ω ρ γ ι α δ ΗΣ φ. φ.

1 ) (

ΚΑΜΙΛΛΟΪ ΦΛΑΜΜΑΓΙΩΝΟΣ

Η ΒΕΛΗΣΙΣ TOT ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Έκ τον συγγράμματος 

Ο Θ Ε Ο Σ  ΕΝ Τ Η  Φ Υ Σ Ε Ι

Κ ατά  μετάφρασιν 

Α ικ α τ ε ρ ί ν η ς  Ζ α ρ κ ο τ

Σοφοί, λόγιοι, καλλιτέχναι, οί άφιερούμενο ' 
εις τήν διδασκαλίαν τών ύψίστων άληθειών κα>
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εκέΐνοι, ών ή ευγένεια άπασα συνίσταται έν τή 
ψυχική αύτών καρτερίφ ουδέποτε άνήκουσι, κυ
ρίως είπεΐν, είς ώρισμένην τίνά τάξιν, ώρισμένον 
τενα βαθμόν τής κοινωνικής ιεραρχίας ’Εξήλθον 
άδιαφόρως έκ πασών τών τάξεων, έκ πασών τών 
κλάσεων, έκ του εργοστασίου ή τοΰ άγροϋ, τής 
καλύβης ή τοΰ μεγαλοπρεπούς μεγάρου.

Οί πενέστατοι, κατέλαβον ένίοτε τάς ύψίστας 
θέσεις, καί ούδεμία δυσχέρεια όσον άλλως κα̂  
άν ήτο ανυπέρβλητος κατ ’ έπιφάνειαν, ήδυνήθη 
να παρεμβάλή πρόσκομμα είς τήν πορείαν των. 
At δυσχέρειαι αυται πολλάκις φαίνονται, οτι υ
πήρξαν οί κάλλιστοι αυτών βοηθοί, διότι ήνάγ- 
κασαν αυτούς να έπιδείξωσι παν δ,τι ήταν ικα
νοί νά διαπράξωσι διά τής αυτών έργασίας κα'· 
καρτερίας, καί έξήγειραν τάς δυνάμεις," αΐτινεί 
άλλως διά παντός θά έφθείροντο. Τά παραδείγ
ματα τών προσκομμάτων, άτινα ΰπερέβαλον καί 
τών θριάμβων, ούς κατήγαγον, εινε τοσαΰτα 
ώστε άποδεικνύουσι μόνα έπαληθεύουσαν τήν όή_ 
σιν : Λ καλή  θ έλη σ ις  τά πάντα ύπερνικα .

Πλεΐστοι τών διαπρεψάντων είς τήν έπιστή- 
μην έγεννήθησαν είς κοινωνικός τάξεις, δπου ου* 
δαμώς προσεδόκα τις να άπαντήσή έξοχότητά 
τινα, πολύ δέ όλιγώτερον επιστημονικήν έξο- 
χότητα.

Ούτω προσάγονται ύ φ ’ ήμών ένταύθα, είς τόν 
σεβασμόν πάντων, οί μεγάλοι χαρακτήρες, οΐτινες 
άπό τοΰ βάθους άφανεστάτων τάξεων άνήλθον 
είς τήν κυριαρχίαν τής έπιστήυης ; Ό Κοπέρ- 
νικος, υίός αρτοποιού Πολωνού· ό Γαλιλαίος κα- 
ταδιωκόμενος χάριν τής αλήθειας· ό Κέπλερος 
υίός καπήλου γερμανού, καί αύτό; ών υπηρέτης 
τοΰ καπηλείου έν ταλαιπωρίαις καί στερήτεσι 
διατελ.έσας πάντα τόν βίον· ό Άλεμπέρ, παι- 
δίον έκθετον, εύρεθέν κατά χειμερινήν τινα νύκτα 
έπί τής κλίμακος ναού, καί άνατραφέν ύπό τής 
γυνα',κός ύαλοποιού τίνος- έ Νεύτων, καί ό 
Λαμπλάκιος, υιοί, έκεΐνος μέν μικρού τίνος ιδιο
κτήτου τού Grantham, έν Ά γγλίμ , ούτος δέ 
ενδεούς τίνος χωρικού έν Aliye· ό W .  Hers- 
che l , όργανοποιός έν Halifax- ό Άραγώ, δ- 
στις οφείλει δλην αυτού τήν δόξαν είς τάς καρ-

τερίπάς μελετάς τής νεότητάς του- ό Άνπέρ 
έργαζομένος έν άπομ&νώσει· ό H um phry D avÿ, 
υπηρέτης φαρμακοποιού τίνος- ο F a ra d a y ,ερ
γάτης βιβλιοδετείου- ό Διδερώ υίός μαχαιροποιόύ 
έν LangreS ' όΦραγκλΐνος αρχάριος τυπογράφος· 
ό Kuê'^poç.Geoffroy S a in t  H ila ire  καί εκα
τόν άλλοι ό φυσικός Η lu te feu ille , υίός αρτο
ποιού έν Όρλεάνή· ó Gas?endi ένδεής χωρίτης 
τών Κάτω “Αλπεων H afïg , ό δρυκτολόγος, 
υίός υφαντουργού· ό Βυφφών, δστις έπέχεε κα- 
τεψυγμένον ύδωρ έπί τό στήθος, ϊνα έγείρηται 
πρωί καί νίκμ τήν οκνηρίαν του· ό χημικός 
W a u q iie lin  χιορικός τού ‘Αγίου Άνδρέου έν 
Hebertot, δστις αφού ΰπήρξεν υπηρέτης έν έρ- 
γαστηρίω φαρμακοποιού εις τινα εξοχήν ήλθεν 
είς Παρισιού; φέρων μόνον τήν πήραν αύτού επί 
τού ώμου καί Ιν τάληρον είς τό θυλάκιό·/ του. Χει
ρουργοί ώς ό John H unter, Arnboise P aré  
καί D upuytren , έξ όμοιου ταπεινού γένους όρ- 
μηθέντες. Διηγούνται περί τού D upuytren , 
δτι καθ’ δν χρόνον έσπούδαζεν είς τό κολλέγιον 
τής Marche, συνώκει μεθ * ετέρου τινός φοιτη- 
τού είς δωμάτιον, ούτινος πάντα τα σκεύη ήσαν 
τρία καθίσματα, αία τράπεζα καί είδος τι κλί
νης, έφ ής έκάτεροι άνεπαύοντο κατά σειράν. 
Οί πόροι αύτών ήσαν ούτω γλίσχροι ώστε ήναγ- 
κάζοντο πολλάκις νά άποζώσι έξ άπλού άρτου 
καί ύδατος. Ό D upuytren ήρχετο τού έργου 
του άπό τής τετάρτης ώρας τής πρωίας. Εινε 
δέ γνωστότατον δτι έγένετο ό μέγιστος χειρουρ
γός τής εποχής του. Να άναφέρωμεν ακόμη τόν 
’Ιωσήφ Φουριέ, υιόν ράπτου τενός έν Ώξέρ* τον 
Conrad G esner, τόν φυσιοδίφην, υιόν Βυρσο
δέψου είς Ζυρίχην· νά άναφέρωμεν τον Πέτρον 
Ραμούς, τόν Σαιξσπήρον, τόν Βολ.ταΐρον, τόν 
Ρουσσώ, τόν Μολιέρον, τόν Βονμαρσέ, μεγάλων 
αθλητών τής διανοίας, οΐτενες άνέτρεψαν δια 
μόνης τής νοητικής αύτών δυνάμεως, τούς φραγ
μούς, οΰς αί τάξεις τής κοινωνίας έστησαν έν 
τφ  μέσφ τού λαού ;

Θά ήτο ήμΐν εύκολον νά φέρωμεν άτελεύ- 
τητον πληθύν τοιόύτων παραδειγμάτων. Εις 
πάντα τα είδη τής ανθρώπινης ένεργείας, είς τε
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τάς έπιστήμας καί τάς καλάς τέχνας, τήν φι
λολογίαν καί τήν πολιτικήν εινε τοσαύτα, ώστε 
εύρίσκεταί τις έν αμηχανία τίνα έκλογην να 
κάμη έν τφ μέσω τού όντως απείρου τούτου 
πλούτου, τών έπ φανών άνδρών, οΐτινες όφεί- 
λουσι τήν επιτυχίαν των είς τόν αύτών ζήλον 
περί τήν εργασίαν καί τούς ακαμάτου; αγώνας. 
’Αρκεί π χ. νά ρίψη τις Ιν βλέμμα είς τήν 
γεωγραφίαν, δπως ίδη μεταξύ τών άνδρών τών 
μεγάλων ανακαλύψεων, τόν Χριστόφορον Κολόμ- 
βον, υιόν γναφέως ερίων" έν CenOS' τόν Κοοκ, 
δστις ΰπήρξεν υπηρέτης μικρού τίνος έμπόρου καί 
τόν Livingstone δστις ΰπήρξεν εργάτης έν νη- 
ματοκλωστείφτινι παρά τήν Γλασκόβην. Μεταξύ 
τών παπών Γρηγόριος ό Ζ’ . είχε πατέρα ξυ-

λουργόν, Σήξτος ό Ε' . ποιμένα,καί Άδριανός ό 
ς-', πτωχόν λεμβούχον· ό Άδριανός, κατά τήν 
νεότητα αυτού πενέστατος ή ώστε νά άγοράση 
άθλιόν τ ι άλειμματοκέριον είχε τήν συνήθειαν νά 
προετοιμάζη τά μαθήματά του είς τό φώς τών 
φανών τής πόλεως.

Διά μόνης τής έλευθέρας άσκήσεως τών ιδίων 
αύτού δυνάμεων, ό άνθρωπο; δύναται \ά άπο- 
κτήση τήν γνώσιν καί τήν πείραν, ών ή Ινωσις 
γεννμ τήν φρόνησιν, καί δπως έλεγεν ό Φραγ- 
κλΐνος, είνε μάταιον τό νά έλπίζη τις, οτι θά 
φθάση άνευ έργασίας καί άνευ κόπου είς τήν κτή- 
σιν τών άγοθών, ώ; τό νά έλπίζη, δτι δύναται 
νά θερίση έκεΐ δπου ούδείς κόκκος έρ^ίφθη.

Π Α Ι Γ Ν Ι Α

24.

“Οσο θέλεις βασανίσου 
είμαι μέσ ’ στήν κεφαλή σου 
άν τήν κεφαλήν μου βγάλης 
μεταβάλλω κατοικίαν 
καί μέ δίχως δυσκολίαν 
κείμαι α π ’ έξω α π ’ τό κεφάλυ 
έξακολουθών δέ πάλιν 
νά μέ άποκεφαλίζης 
μεταβάλλομαι είς ζώον 
άπαχθές καί μέ γνωρίζεις.

ΚρηάτΊκο σουβλί καί σιδερένιο άρνή.

Α λ β 3 . Π α π α μ α ρ κ ο υ

25.
Σ ' ακολουθώ μ ’ ακολουθείς 
πάντα μέ σέ πηγαίνω 
Κ ι’ δταν κοιμάσαι ε ί; τό φώ; 
πάλιν κοντά σου μένω.

Ν ι λ ο λ α ο ς  Π α ν α γ ι ο τ α κ η ς
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26.
Έχομεν τον κατωτέρω πίνακα, εν ψ έκα

στος αριθμός από 1— 24 έχει αντίστοιχον εν 
γράμμα τοϋ αλφαβήτου.

A Β Γ Δ
1 2  3 4

29
Τα τρία σχολεία-
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Τ
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Θ
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Μ
12

Π
16

Τ
20

Φ X Ψ  Ω
21 22 23 24

Έκ τοϋ πίνακος τούτου εΰρέ τούς άποτελοΰν- 
τας άθροισμά τι δεδομένον αριθμούς, ών έκα
στος αντιστοιχεί προς έν γράμμα τού άλφαβή- 
του, έξ ών άποτελεΐται επίσημόν τι όνομα ύπο- 
δεικνυόμενον τω αναγνώστη.

"Οθεν εΰρ'ε εις τον αριθμόν 114 (εις 8 μέρη 
χωριζόμενον) τό όνομα αρχαίου Έλληνος φι
λοσόφου.

27.
Είςτήνράχιν τετραπόδων καθ’ έκάστηνμέ τηρείς. 

Ά λλ ’ ήκρωτηριασμένον 
Καί άναγραμματισμένον 

Εις τάς χ_εδρας εμπολέμων βλέπεις — με καί
[απορείς.

28.
Γρίφος.

ου
ου Π ου

ου παν Τ <>νου
ο

η ι
ου ου σκεπτομεν τ σε κ

α ι σου

’Εντός ενός καί τοϋ αύτοϋ περιβόλου περί
κλειστου διά τοίχου, ύπάρχουσι 3 σχολεία.: Τό 
Δ , Β, Γ. — Έκαστον των τριών αύτών σχο
λείων έχει ίδιον γυμναστήριον· καί τό μέν σχο- 
λεΐον Α. έχει τό γυμναστήριον α, τό σχολεΐον 
Β. τό β, καί τό σχολεΐον Γ, τό γ. Επειδή δέ 
οί διευθυνταί των 3 σχολείων Α, Β, Γ. δεν θέ- 
λουσι οί μαθηταί αύτών χάριν τής τάξεως νά 
συναντώνται ποτέ επί τής αυτής όδοϋ, αποφάσι
σαν νά χαράξωσιν έκαστος έκ τοϋ ίδίου σχολείου 
του εις τό γυμναστήριον του άνά μίαν ατραπόν, 
ούτως ώστε ούδαμοϋ ή μία νά τέμνη τήν άλλην 
ατραπόν καί τοιουτοτρόπως οί μαθηταί τών 
τριών σχολείων νά πηγαίνωσιν εις τό γυμναστή- 
ριόν των χωρίς ποτέ νά συναντώνται επί τής αύ- 
τής όδοϋ.

Τίνι τρόπψ έχάραξαν τάς ατραπούς αύτών ;

30
Γνωστό *μαι βασιλόπουλο καί πολυφημισμένο 
Ποιηταί μέ έψαλαν μεγάλοι καί μικροί.
Μά άν ένα μόνον γράμρ.α μου άλλάξης χωρίς

κόπον,
Καί τ ’άλλα συναλλάξουνε τον ίδικόν τους τόπον. 
Πήρα μικρή ή κορώνα μου έγεινε παρευθύς, 
’Εγώ σέ εύρίσκω εύκολα· σύ, θά δυσκολευθτ,ς.

ι
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31ου.

Νά σχηματισθή τρίγωνον έκ λέξεων ες καί 
ψηφίου, τών οποίων λέξεων ή πρώτη έξ 7 γραμ
μάτων άποτελουμένη νά φέρη τό όνομα ποταμού 
τής Ελλάδος· ή δευτέρα πόλεως μικράς Άσίας 
ή τρίτη νά έκφράζη αίσθημα, ή τετάρτη να ηνε 
έπίθετον,ή πέμπτη αντωνυμία καί ήέκτη ωσαύτως.

32ου.

Συνώνυμον

Πού τό θέλεις ;
— Τό θέλω μέ ρωτμς ; τό θέλω εις σ ’έσένα 
Κ ι’ ακόμα πιο καλλίτερα, τό θέλω στόν καθένα
— Πώς τό θέλεις ;
— Τό θέλω νάνε πετούμενο,τά όμματα νά θέλγη 
Γράμματα νά μήν έμαθε καί δμως πολλά νά λέγη
— Γιατί τό θέλεις ;
— Γιατί ; Τό θέλω γιά διασκέδασι καί συν

τροφιά συνάμα
Νά μέ ξυπνμ πρωί, πρωί μέ τό γλυκό του μσμα.

33ου.
Νά σχηματισθή μέ πέντε βαθμίδας κλίμαξ,τής 

οποίας τό δεξιόν σκέλος νά φέρη τό όνομα βασι- 
λέως τών Βαβυλωνών, τό αριστερόν σκέλος νά 
φέρη τόόνομα πόλεως τής’Αμερικής,ή άνω πρώτη 
βαθμίς ή έκ τεσσάρων γραμμάτων άποτελουμένη 
νά φέρη τό όνομαπόλεως τήςΜικράς Άσίας'ή δευ
τέρα τό όνομα γενάρχου τίνος· ή τρίτη τό όνομα 
έπιφωνήματος,ή τετάρτη είδους φυτοϋ καί ή πέμ
πτη ή τελευταία όνομα δένδρου.

ο ο
0 0 0 0
ο ο
0 0 0 0
ο ο
0 0 0 0
0 ο
ο ο ο ο
0 Ο
0 0 0 0
ο ο

Λ ν ϋ ε τ ς
1 3 ου

Γυναιξί κόσμος ή σιγή. 

14ου.

15ου.
Διογένης ήν κυνικός φιλόσοφος.

16ου.
Διονύσια.

17ου.
Πεντέλη

18ου.
Βάσσος

19ου.
1 8  9 0

20ου.

Ζ * Ρ 1 «
ι ρ ι ς
ρ ι ς 
ι ί 
ς
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21ου

"Αν Κάμητε ’Αρχήν Νά Θέλητε Ία , Σείς 
Διδάσκαλος'Ικανός, Δίδετε ’Αφορμήν Σχολείων· 
Κάμετε Άπόφασιν. Λοιπόν Ίσχυράν. Άπορ- 
νηθήτε Τά Εις Ρυάκια Ψυθιρίζοντα Ία  Συλλε- 
γόμενα.

( Έ κ τών λύσεων, άς έλάβομεν ή σχετικώς καλ
λίτερα είνε ή  άνω).

23ου.
Θήρα, θύρα, Θήρα.

—  > ; Φ ·;

ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΛΙΝ ΔΑΟΥ

Β  Λ 1  Ο  I V  1 5 ί <  >
Μετάψρασις έκ τοΰ Γερμανικόν 

ΥΠΟ 

Κ. Βεζυροτλη

Καθηγητοϋ.

καί όχι ώς εκατομμυριούχου, ουδέποτε τφ έζή- 
τησε χρήματα ούδέποτε τφ ώμίλησε περί τού 
πλούτου του αλλά καί δέν τόν περιποιείτο δου- 
λικώς ώς τόν ειχον συνειθίσει οί Παρισινοί φίλοι 
του. Πολλάκις δτε έβράδυνε τήν προσδιορισθεΐσαν 
ώραν ό Βάλδουιν ήρχιζε νά τρώγη μόνος του καί 
ένέπαιζε τόν οικοδεσπότην του διά τό κρέμασμα 
τής κουτάλας καί ό Φόρβης τά έδέχετο αυτά 
έν τφ  ίδίφ οικφ μειδιών καλ,οκάγάθως. Ό Βάλ- 
δουιν είσήγαγε τόν γέλωτα καί τήν ευθυμίαν εις 
τό μελαγχολικδν σπίτι τού εκατομμυριούχου 
καί αυτοί οί ύπηρέται μετεβλήθησαν καί ύπή- 
κουον μετά προθυμίας εις τόν γελαστόν ξένον, 
δστις είχεν ύποδουλώση τόν αύθέντην των.

Θά είχον παρέλθει ούτω δύω μήνες δτε,έσπέ-

(Συνέχεια toe ¡ρύλλον 4 '.)

ραν τινά έπέστρεψεν ό Βάλδουιν παρά τήν συν
ήθειάν του ένωρίτερον εις τού Φόρβη. Ό εκα
τομμυριούχος εύρίσκετο ήδη έν τή οίκίφ, διότι 
έσκόπευε νά έγερθή ένωρίς τήν έπομένην πρυιίαν 
πρός κυνηγεσίαν εις έν έξοχικόν κτήμά του καί 
δέν είχε συνοδεύσει τόν σύντροφόν του εις τού 
Λελάν.

« Έ  τ ί συμβαίνει ;» ήρώτησεν ό Φόρβης τόν 
Βάλδουιν,δστις έφαίνετο παρά τήν συνήθειάν του 
σιωπηλός καί σκυθρωπός

— Έχεις όρεξιν νά μέ άκούσης ;
— Βέβαια, άλλά νά έλθης μ ετ ’ έμού εις τήν 

κρεββατοκάμερά μου καί νά μού τά πής έν φ θά 
έκδύωμαι, διότι θά ξυπνήσω ένωρίς αύριον μαν
τεύω δμως τ ί θά μού πής.

Ό Γεώργιος λέγων ταύτα, μετέβη εις τόν 
κοιτώνά του,ακολουθούμενος υπό τού φίλου του.

— Πώς μαντεύεις ;
— Τό ξέρει δλος ό κόσμος.
— Τί πράγμα (
— "Οτι άγαπφς τήν Λελάν.
Ό Βάλδουιν ήρυθρίασεν ούδέποτε είχεν ει- 

πεϊ εις τόν Γεώργιον τίποτε' πώς δλοι τό έγνώ- 
ριζον ;

— ’Επί τέλους ναι τήν αγαπώ, διατί νά τό 
κρύψω ;

— Καί τ ί θέλεις τώρα άπό μένα ;— Νά μέ 
συμβουλεύσης, διότι έφαγα χυλόπηττα άπό τήν 
γρηά.

— Πώς τήν έζήτησες άπό τήν μαμά της ;
— Ναι άπόψε κατά τάς 10 εύρέθην τυχαίως 

μόνος μετά τής ’Ιωάννας καί συλλέξας δλο το 
θάρρος μου τήν ήρώτησα άν δέχεται νά γίνη 
ΐδική μου· αύτή δμως έταράχθη καί έπειδή έ- 
πλησίασεν ό κατηραμένος ό Κρές μέ άφήκεν ά- 
ποτόμως· τότε εΰρήκα τόν πατέρα της, ό όποιος 
έμάζωνε τάς τράπουλας άπό τό τραπέζι, έπειδή 
είχαν φύγει πλέον οί προσκεκλημένοι καί τού 
ώμίλησα διά τήν κόρην του καί τήν έζήτησα εις 
γάμον. Ό γέρος έτραύλισε κάτι τι δτι δηλαδή 
τόν κολακεύει πολύ ή πρότασίς μου, ά λλ ’ δτι 
μόνον ή γυναίκα του μπορεί ν ’ άποφασίση, καί 
εις αύτήν πρέπει ν ’ άποτανθώ. Φαντάζεσαι

X 77 X

πλέον τήν στενοχώριαν μου νά ομιλήσω μέ τήν 
γρηά. Ό γέρος τήν έφώναξε καί τής είπε, δτι 
θέλω νά τής είπω κάτι ιδιαιτέρως καί αύτή μέ 
προσεκάλεσεν εις τό μικρό σαλονάκι καί έστάθη 
ορθίσ, "να μέ άναγκάση καί μένα νά σταθώ όρ
θιος. Μόλις τής είπα διά τήν ’Ιωάνναν έξετόξευσε 
πρός με βλέμμα θαυμασμού καί υπεροψίας καί 
άπήντησε αμέσως, δτι τήν κόρη της τήν έχει 
μονάκριβη, δτι δέν μπορεί νά τήν άφήση νά φύγη 
άπό τό Παρίσι, πόσον μάλλον νά πάη στήν Ία- 
ποινία καί δτι λυπεϊται δτι αναγκάζεται ν ’ 
απόρριψη τήν πρότασίν μου. ’Εγώ τάχασα έκείνη 
τή στιγμή καί μόλις πρόφθασα νά τής εί- 
πώ νά μή μέ άπελπίση αμέσως, άλλά νά 
συσκεφθή μετά τής θυγατρός της καί νά μοί ά- 
παντήση αύριον. Μέ αποχαιρέτισε δ ι’ έλαφράς 
κλίσεως τής κεφαλής καί άπεσύρθη έν φ έγώ έ
φυγα καταζαλισμένος Συμβούλευσέ με τώρα, τί 
νά κάνω ;

— Μά νομίζω, δτι ή άρ-.ησις είναι αρκετά 
σαφής· μούντζωσέ τα καί σύ

— Αύτή είνε ή συμβουλή, τήν οποίαν έπερί- 
μενα άπό σένα ;

Ό Φόρβης έσκέφθη δτι διέπραξε σφάλμα δει- 
κνύων τόσον ολίγον ένδιαφέρον διά τόν Τζών 
καί έμουρμούρ'.σε μεταξύ τών όόόντων.

— Έ α  καί τ ί ήθελες νά σού άπα/τήση ή 
γρηά' έλα στή θέσιν της νά δώσης τήν κόρη σου 
σέ ένα έμπορο στήν Ιαπωνία’ πόσον εισόδημα 
έχεις τούλάχιστον έκεΐ ; γιά ν ’ άκούσωμεν ;

— 22 χιλιάδες δολλάρια τό χρόνο.
Καί νομίζεις δτι μ ’ αύτά είμπορεΐς νά δια

τήρησης σύζυγον καλομαθημένην ή μάλλον κακο- 
μαθημένην σάν τήν Ιωάνναν · 'Εάν τούλάχιστον 
μπορούσες νά ξεκάμης τό έμπόριόν σου στήν 
’Ιαπωνία καί ν’ άποκατασταθής έδώ κάτι μπο
ρούσα καί έγώ νά μεσολαβήσω στήν κυρίαν 
Λελάν.

— Γιώργο μεσολάβησε καί θά ήμαι αιωνίως 
σκλάβος σου.

— Μά πώς, τί θέλεις νά τής πώ",
— "Οτι θά κατορθώσω νά έγκατασταθώ έν 

Π7Ρισίοις, δτι θά εύρεθή άνθρωπος ό όποιος θά

μέ διευκολύνη νά μεταβιβάσω τό έμπόριον τής 
Χατοδάτης.

Εις τάς λέξεις ταύτας έσκυθρώπασεν ό Φόρβης
— Πάλιν τά ίδια έχωμεν
Έσκέφθη ώστε καί αύτός θέλει νά τόν διευ

κολύνω έγώ ; έγώ νά χρησιμεύσω πάλιν ώς όρ- 
γανον εύδαιμονίας άλλου ;

Ό Τζών δέν παρετήρησε τήν μεταβολήν 
ταύτην τού φίλου του, ήτο τόσον άπερροφημένος 
ύπό τών νέων σκέψεών του, ηύχήθη καλή νύκτα 
εις τόν Φόρβην καί κατεκλίθη άρέσως ΐνα κατα- 
στρώση κατά διάνοιαν τά νέα σχέδιά του τής δια- 
λύσεως τών έν Χακοδάτη έπιχειρίσεών του. Ό 
Φόρβης έξήλθε δυσθύμως καί έστειλεν έξ δλης 
καρδίας εις τόν διάβολον καί Θωμάν Γράχαμ 
καί Τζών Βάλδουιν,διότι προησθάνετο,δτι θά ύ- 
φίστατο νέαν άφαίμαξιν κα ήτο άποφασισμένος 
νά μή δώση πεντάραν.

Τήν έπομένην πρωίαν μετέβη εις τό έξοχικόν 
του κτήμα πρός κυνηγεσίαν έν φ ό Βάλδουιν, 
συμβουλευόμενος τάς σημειώσεις του ήρχιζε νά 
καταρτίζη τούς λογαριασμούς του δι ’ ών άποδει- 
κνύει δτι είχε χρηματικά κεφάλαια κυκλοφο
ρούντο. έν Χακοδάτη 250 χιλιάδων δολλαρίων, 
δτι έξ αύτών 200 χιλιάδες ήδύναντο νά ρευ- 
στοποιηθώσιν έντός 3 μηνών καί αί λοιπαί 50 
χιλιάδες ήσαν απαιτήσεις έν Εύρώπη έντός έτους 
εισπρακτέοι, συνεπώς έάν εύρίσκετό τις νά κατα
θέτη εις μετρητά 50 χιλιάδες δολλάρια θά έκέρ- 
διζε τά διπλάσια, αύτός δέ θά έγκαθίστα ώς 
συνέταιρόν του τόν θωμάν Γράχαμ καί θά άνε- 
λάμβανεν ό ίδιος τό έν Παρισίοις υποκατάστημα, 
δπερ διά τού άνω δανείου θά ίδρυον. Ειργάσθη 
σχεδόν ολην τήν ημέραν εύσυνειόήτως, ¿παριθμών 
τό δούναι καί λαβεΐν του, δτε έτελείωσεν είχε 
πλέον νυκτώσει καί ό Βάλδουιν, έξήλθεν, δπως 
γευματίση, διότι κατά τήν τακτικήν τής οικίας 
Φόρβη έμαγείρευον οίκοι μόνον τά τοΰ προγεύ
ματος.

Ό  Φόρβης ήργησε νά έπανέλθη έκ τής έκδρο- 
μής του καί ό Τζών ήναγκάσθη νά τόν άναμείνη 
μέχρι τού μεσονυκτίου. *Αρά γε έμάντευσε καί 
ήργησεν έπίτηδες πρός αποφυγήν τής έπιδρομής ;



Τό βέβαιον είναι δτι ό Γεώργιος σφοδρά δυσηρε- 
στήθη, δτε εύρε τον Τζύν άναμένοντα αυτόν έν 
τφ  γραφείψ του καί άπήντησε δια γρυλλίσματος 
εις τον χαιρετισμόν εκείνου. ΌΤζών άφοσιωμένος 
εις τάς προτάσεις του ήρχισεν αμέσως νά τψ 
άναγινώσκη τα χαρτιά, άτινα συνέταξε και τφ 
ένεχείρισεν επί τέλους καί τό υπόμνημα έν φ 
προΰτεινε τήν συνομολόγησιν δανείου έκ 50 χιλ. 
δολλαρίων καί τήν πρόσληψιν ώς συνεταίρου του 
Θωμά Γράχαμ, νομίζων δτι τό τελευταΐον τοϋτο 
θά ηύχαρίστει τόν Φόρβην.

Ό  Γεώργιος ήκουε σιωπηλώς καί συνωφρυο- 
μένος τό υπόμνημα καί έφυλλομέτρησε ταχέως, 
δ Ιχρειάσθητόσας ώρας ΐνα σύνταξη ό Βάλδουιν.

«Δέν βλέπω κατά πόσον θά συντελέση ή με
ταβολή αύτη τής καταστάσεώς σου νά μαλα- 
κώση τήν ΰποψηφίαν πενθεράν σου είπεν επί τέ
λους βραδέως· υστέρα πρέπει νά σου πω, οτι 
είμαι καί εγώ είδήμων τοΰ εμπορίου καί τών 
τραπεζιτικών εργασιών καί ώς τοιοΰτος από 
τοΰδε δύναμαι νά σοί αποδείξω πολλά κονδύ
λια τών λ/σμών σου ώς τρωτά. Πρώτον υπο
λογίζεις τήν περιουσίαν σου εις 250 χ .λ . δολ- 
λαρια, έν ω παραχωρείς τό ήμισυ αυτής αντί 50 
χιλ δολλαρίων, ό Λελάν ο όποιος είναι τραπεζί
της θά έννοήση αμέσως τό σαθρόν τών έπιχειρη- 
μάτων σου καί θά άποποιηθή· άκουσέ με Τζών 
παραιτήσέ την τήν'Ιωάνναν δέν είνε δια τά δόν
τια σου.

Ο Βάλδουιν έμειδίασε σαρδωνικώς καί προσέ- 
βλεψεν ατενώς τόν φίλον του.

«Και διά τά δάνειον τών 50 χ ιλ . δολ. τ ί 
λέγεις μοί τά δανείζεις αυτά, "να ύποστηριχθή 
κμί ό θωμάς ·»

Ό  Γεώργιος έσκυθρώπασε. «Φίλε μου υπερ
βάλλεις την περιουσίαν μου. ’Εγώ έχω διεσκορ- 
πισμενα τα χρήματά μου καί δέν δύναμαι άνευ 
ζημιών να συγκεντρώσω τόσον μέγα ποσόν».

«Πολύ καλά Γιώργη μου ας μή όμιλήσωμεν 
πλέον περί τούτου. Οί δύω φίλοι έχωρίσθησαν. 
*0 Φορβης αν και ήτο άργά μετέβη εις τήν λέσχην 
δπου ΐνα διασκεδάση τήν δυσθυμίαν του, έλαβε 
μέρος εις τό χαρτοπαίγνιον. Κ ατ’ άρχάς μέν

έκέρδισε, κατόπιν δμως έχασε μ-έγα ποσόν, δέν 
έπρόσεξε πόσον έπλήρωνεν έπί μίαν ώραν άδια- 
κόπως,ήτο τεταραγμένος καί τόν έτυπτεν ή συ- 
νείδησις διά τήν διαγωγήν του πράς τόν Βάλδουιν. 
Μάτην προσεπάθει νά πείση εαυτόν δτι καλώς 
έπραξε, μία ένδομυχος φωνή τφ ελεγε' ήδύνασο 
διά τού δανείου αύτοΰ νά ύποχρεώσης πολύτιμον 
φίλον καί δέν θά έχανες τά χρήμ.ατά σου.

(ακολουθεί)

Ο Α Π Ο Λ Ε Ϊ Θ Ε Ι Σ  Τ Ι Ο Σ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ

νπό
Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς  Σ .  Π ρ ώ τ ο υ ά λ τ ο υ

Πρό ολίγου χρόνου εις καλός ένδεδυμένος Κύ
ριος, περιεπάτει έντός ενός άδαμαντοπωλείου. 
Ή το μεσήλιξ, μελαχροινής ή μάλλον ήλιοκαοΰς 
δψεως, καλής συμπεριφοράς, καί εύγενούς πα- 
ρουσιαστικοϋ. Ό ιδιοκτήτης τοΰ καταστήματος 
ώμίλει μετά γηραιάς τίνος κυρίας ένδεδυμένης 
πενθίμως, ήτις έπεσκεφθη τό κατάστημα διά 
μερικάς έπιδιορθώσεις τοΰ ώρολογίου της, τό ο
ποίον ήτο έπί τής έργατικής τραπέζης, και ήτο 
τά άντικείμενον τής συνδιαλέξεως μεταζυ αυτής 
καί τοΰ άόχμαντοπώλου. Ό ευγενης ξένος μα) 
έπιθυμών νά διακόψη τήν συνδιάλεξιν, διεσκέ- 
δαζε παρατηρών είδη τινά έν τφ  καταστήματι : 
ά λλ ’ ό κύριος (τοΰ έργαστηρίου) αΐτήσας συγ
γνώμην παρά τής κυρίας, διά νά τήν άφήση έπι 
έν λεπτόν, έπλησίασε τόν ξένον καί τον ήρώτησε 
τ ί ζητεί. Τότε ό ξένος έξήγαγεν έκ τοΰ κόλπου 
του έξηρτημένην διά μιάς μελαίνης ταινίας, εκ 
τοΰ τραχήλου του μικράν τινα θήκην, ήν ούτος 
ήνοιξε: καί έλαβε,έξ αυτής μίαν άρχαίαν τήν δ- 
ψιν έξ έρυθροΰ βελούδου ένθύμησιν, ήτις έφαί- 
νετο παριστώσα καρδίας, καί ήτο δεδεμένη μέ 
συρματόπλεκτον άργυρον, δστις περιέβαλλε τάς 
περιφερείας όμοιων τινών σχηματισθέντων καρ
διών καί άλλων σχεδίων. Παρουσιάζων την 
ένθύμησιν εις τόν άδαμαντοπώλην, ό ξέ
νος παρετηρεΐτο, δτι καίτοι τό πράγμα ήτο

)( ™ X

μηδαμινόν, ή άξία του έΐς αυτόν ήτο ανεκτίμη
τος· καί δτι έπειδή ύπέστη μικράν τινα βλάβην, 
ύπερεπεθύμει νά τό διορθώση. Ή  πενθίμως ίνδε- 
δυμένη κυρία, δέν είχεν παρατηρήσει τό πρόσω- 
πον τοΰ ξένου, έπειδή δτε ό άδαμαντοπώλης ά- 
πεμακρύνθη αυτής,αύτη ένησχολήθη παρατηροΰσα 
τά κοσμήματα έν τινι ύαλίνη θήκη έπί τής έρ
γατικής τραπέζης. Έν φ ό κύριος ώμίλει εις τόν 
άδαμαντοπώλην, έξέτεινε τήν ένθύμησιν εις τούς 
δακτύλους του καί ήτο έτοιμος νά τήν έγχειρίση 
όπόταν ή κυρία έστρεψε τό βλέμμά της, καί τό 
προσήλωσεν αμέσως έπί τής ένθυμήσεως, συνέ
λαβε πάραυτα τοΰ ξένου τόν βραχίονα, δλον τό 
σώμά της έτρεμεν έκ ταραχής Έζέβαλε τρο
μακτικήν τινα κραυγήν, καί εΐτα έπεσεν αναί
σθητος εις τάς άγκαλα'ί τοΰ ξέ·.ου. Μετεφέρθη 
αμέσως εις τινα παρακειμένην αίθουσαν καί έν 
βραχεί ή φιλοφροσύνη είχεν έπιτυχώς έφαρμόσει 
τάς άπαιτουμένας θεραπείας. Τότε ήκολουθησαν 
αναφωνήσεις, έρωτήσεις, καί έξηγήσεις έν άστρα,- 
πιαίμ διαδοχή. Διά μιάς λέξεως, μία μήτηρ εύ- 
ρεν ένα πρό πολλοΰ άπωλεσθέντα υιόν. Ή  ιστο
ρία είναι σύντομος.

Πρό τριάκοντα πέντε έτών, εις κύριος μετά 
τής συζύγου του, καί μετά τών δύο τέκνων του 
ενός υίοϋ καί μιάς θυγατρός κατώκησαν εις μι
κρόν τι χωρίον εις ΜοίΙΠΊΟΙίίβΙΐΠ'β. Ή  θέσις 
ήτο μία έκ τών γοητευτικωτάτων διά τό όποιον 
τοϋτο το χωρίον έφημίζετο. Αί ποικιλίαι τοΰ 
λόφου καί τής κοιλάδος, τοΰ δάσους καί τοΰ ύ-

δατος, παρετηροϋντο έκεΐ εις θέας, δτι συνέδεον 
τό ήσυχον μετά τοΰ γραφικοΰ. καί παρετηροϋντο 
πάντοτε μετά ευχάριστου συγκινήσεως.

Τό εισόδημα τοΰ ζεύγους τούτου δέν ήτο μ-έγοο 
άλλ ’ αρκετόν διά τάς απαιτήσεις τής άναπαυ- 
σεως καί αυτής τής κομψότητος, καίτοι ανεπαρ
κές δΓ έπιδεικτικόν ύφος βίου, ό κύριος ειχε 
έν μερίδιον εις τινα εμπορικήν τράπεζαν του 
Λονδίνου, εις τήν οποίαν ήτο άύρανής έταιρος. 
Τό μερίδιον τοΰτο ήτο ό προορισμός τοΰ υιοΰ του 
προς τούτοις είχεν ιδιοκτησίαν τινά εις τα κε
φάλαια διά τής όποιας έσκόπει νά προικίση την 
θυγατέρα του. Ά φ , ού ούτως προεβλεψε οια 
τά τέκνα του. Ούτος είχεν εΐσέτι ικανότητα, 
νά άσφαλίση τήν ησυχίαν καί άνάπαυσιν αυτοΰ 
καί τής συζύγου του κατά τήν γηραιάν των η 
λικίαν. Ή  θυγάτηρ ήτο τότε επτα ετών, ο 
υιός πέντε,καί οί γονείς εις έκείνην τήν ηλικίαν, 
καθ’ ήν ή αυςησις τής οικογένειας οεν είναι 
κοινή. Άμφότερα καί ό υιός καί ή θυγάτηρ ανέ- 
τρέφοντο ύπό τού πατρός τοΰ όποιου αι κυριωτεραι 
γνώσεις ήσαν φιλολογικού χαρακτήρες. Τοΰτο 
ήτο σύνηθες διά τούς νέους νά εχωσι μιαν εορτήν 
άπαξ τής έβδομάδος, καθ' ήν τά παιδία επήγαι- 
νον νά διέλθωσιν εις τήν οικίαν ενός γείτονος.ήτις 
είχε μίαν οικογένειαν έκ δύο υιών και μιαν κό
ρην όμοιας ηλικίας ή οί συμπαίκτορές τιον, επή- 
γαινον καί διήρχοντο τήν ημέραν εις την οικίαν

- t ’ ’ **του πατρος των μετ αυτών.
Ά κο λο υθε*
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

I! ο νο ν ε ί ν α ι  τ ο  έ λ ά χ ι ό τ ο ν  ν ^ ο ς  . 
τό  ό π ο ιο ν  . π ρ έ π ε ι  ν α  ε π ίπ ε δ ο ν
κ ά τ ο π τ ρ ο ν ,  τ ε θ ε ιρ έ ν ο ν  κ α θ έ τ ω ς ,  ΐ ν α  
π ρ ό ι ίω π ο ν  έ ρ π ρ ο ο θ ε ν  α υ τ ο ΰ  τ ο ΰ  κ α 
τ ό π τ ρ ο υ  ( ίλ έ η ε ι  ε α υ τ ό ν  ε ν  τ ο ΰ τ ω  δ ιά  
τ η ς  ά νο κ λ ά ό ευ> ς  ά π ό  κ ε φ α ί  η ς  ^,ιέ^ρι 
π ο δ ώ  ν .

Α ΰΟ ις :Έ σ τω  Α Λ κορυφή της κ εφ α 
λή ς  τοϋ ίσταμένου άνθρωποι», Β οί πόδες 
κα ι 0  ό οφθαλμός του, άπέναντι του έπ ι-  
πέδου κατόπτρου ΚΚ’ .

Τό Α θά σχηματίση τό ειδωλόν του ε ίς  
τό συμμετρικόν το υΑ ',ε ις  δ σημεΐον δηλαδή 

ή άκτχς τή ς  άνακλάσεως ΝΙ θά τμήση την 
έκ τοϋ Α κάθετον APA' έ π ιτ ή ς  προεκβο
λ ή ς  του κατόπτρου ΚΚ' ,έπ ίσης και τό ση
μεΐον Β θά σχηματίοη τό ειδωλόν του ε ίς  
θέσ ιν συμμετρικήν ώ ς προς τό κάτοπτρον 
κα ι ε ίς  τό σημεΐον Β ', και πάντα τά ση 
μεία τής ΑΒ θά σχηματίσωσι τά είδωλά 
των έπ ι τή ς  συμμετρ ικής τή ς  ευθείας ΑΒ 
ςηλαδή έπ ι τής Α'Β

Ή  δε ευθεία Α' Β' θά ίσοϋτα ι τή  ΑΒ 
ενεκα τών όοθογονίων Α Ρ Ρ 'Β κα ΐ Α 'Ρ Ρ 'Β ' 
Λ ο ιπό νΐνα  ό όώθαλμός Ο τοΰ παρ ατη ρη 
τού παρατηρήσιι τό είδωλον τού άναστη- 
ματός του ίσον προς τό άνάστημά του, 
πρέπει τό κάτοπτρον ΚΚ' νά τοποθετηθεί 
έν τή  γ ω ν 'α  ΑΌ Β' (ήτοι έν τή  γω νία  τών 
δυο άκτίνω ν έκ τού οφθαλμού Ο πρός τέι 
άκρα τού ειδώλου Α 'Β ') κα ι έν τώ τμη- 
ματι τής ευθείας ΡΡ ’ τώ περιλαμβανομε-

ΟΑ'
νω  έν αυτή . Ε πειδή  διιως Ο Κ = — καί

2
Α'Β' ΑΒ 

ΚΚ' = ---------  — (έπειδή εχομεν Α 'Β ' =
2 2

ΑΒ), διότι τά τρίγωνα ΟΚΚ' καί ΟΑ'Β 
είνα ι όμοια. Έκ τούτων συνάγομεν δτι ή  
θέσ ις  τού κατόπτρου όρίζεται έκ τών ση
μείων ΚΚ', ε ίς  τά όποια αί ΟΑ' κα ι ΟΒ' 
τέμνουοι τό έπίπεδον Ρ Ρ '. Έ πειδη δμως η  
Κ 'Ρ' είνε τό ήμ ισυ  τή ς  ΟΒ, ώ ς φα ίνετα ι 
άπλοΰστατα έκ τών τρ ίγω νω ν Β ΟΒ κα ι 
Β 'Κ 'Ρ ' πρέπει νά τοποθετώμεν τό κάτο
πτρον ε ις  θέσιν το ιαΰτην, ώστε νά ά π έ χ η  
τοϋ  οριζοντίου έπιπέδου παράλ?.ηλον ώ ς 
πρός τον παρατηρητήν και έμπροσθέν του, 
κατά. τό ήμ ισυ  τή ς  άποστάσεως τοΰ ο
φθαλμού άπό τών π οδών.

Ν ί κ ο ς  Δ. Σ π ε τ ς ε ρ ο π ο υ λ ο ς

ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Δ'.
Αον Ι1ΕΡΙ+-ΠΡΟΟΔΩΝ 

Α ΰ ό ε ις
Προβλημάτων πρός άσκησιν 

1'") Εϋρεΐν τό άθροισμα πάντων τών ακέραιων 
αριθμών άπό τοΰ 1 μ-έχρι τοϋ ν.!

Τοϋτο σηααίνει νά εύρωμ,εν τό άθροισμ,α τών
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αριθμών 1 ,2 ,3 ,4  ν επειδή δέ ή σειρά
αύτη τών άριθαών τούτων 1, 2 ,3 ,4   ν,
αποτελεί — πρόοδον, δέον νά ά-.ατρέξωμεν εις 
τό περί +- προόδων κεφάλαιον τής Άλγέβρας 
καί Ιρειδόμενοι επί τοΰ τών -γ— προόδων τύπον 

ν(α +  τ)
( ϊ )  Κ = ------------παριστώντος διά Κ τό ζητ.

2
άθροισμα, ν τό πλήθος τών ορων, α τόν πρώ
τον ορον τ  τόν τελευταΐον ορον, νά άντι- 
καταστήτωμεν τά άγνωστα τοΰ δευτέρου μέ-

ν( αΤ 7) β
ρους τοΰ τύπου (2 ) ------------ διά τών γνω ·

2
στών τοΰ προβλήματος, όπότε θά εχωμεν ;

ν(Ι+ν)
Κ =  Δηλαδή : ΐνα  εΰρωμεν τό ά-

2
θρόισμα τών δρων αύξούσης αριθμητι
κή ς —  ποοόδου, λαμβάνομεν τό άθροισμα 
τοΰ πρώτου καί τελευτα ίου δρου, τό ό
ποιον πολλαπλασιάζομεν έπ ι τόν τ ελ ευ 
τα ΐον κα ι διαιροΰμεν διά 2 .

20ν) Εΰρεΐν τό άθροισμα τών ν πρώτων δρων 
άπό τοϋ 1 καί εφεξής.

"Εστω δηλαδή ή —[-πρόοδος :1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,1 1 ,
• · · · · . ν

Γνωστόν οτι ό τελευταίος δρος ίσοΰται μέ τόν 
πρώτον ηύξηαένον κατά τό γινόμενον τού λόγου 
επί τών προ αύτοΰ ορων- δηλαδή 

τ = 1  + (ν  — 1) 2 = 1, — 2ν— 2 ή τ = 2ν -  1 
Τό δέ άθροισμα ίσοΰται μέ τό ήμιάθροισμα 

τοΰ αριθμού του τό πλήθος έκφράζοντος επί τό 
άθροισμα τών άκρων τούτ ’ έστιν : 

ν (1+ 2ν - 1
Κ = ------------------- δπερ ίσοΰται τφ

2
ν -| -2 ν 2 — V 2ν-2

Κ = ; =  — = ν  τούτο δ ’ έστι
2 2

καί τό ζητούμενον.
3,ν) Θέλων τις νά άνορύξη φρέαρ συνεφώνησε 

μετά τών εργατών του ώςέξής. Διά πρώτην όρ- 
γυιάν τοΰ βάθους νά πληρώνη 5 δραχμάς, διά

τήν δευτέραν 10, διά τήν τρίτην 15 καί ούτω 
καθ’ εξής καθ ’ έκάστην έπομένην οργυιάν 5 όραχ- 
μάς περισσότερον. Τό ύδωρ εύρέθη είς βάθος 18 
όργυιών. Πόσον θά πληρώση ;

Λύσις : Ή  τοΰ προβλήματος πρόοδος έσται : 
5 ,1 0 ,1 5 ........... .. · · -·ής λόγος 5

Πρώτον πρέπει νά εύρωμεν τόν τελευταΐον 
ορον ήτοι νά εφαρμ-όσωμεν τόν (επί τών ω +- 
προόδων) τύπον (4) τ = α-{- (ν —1)οι παριστώντα 
τ τόν τελ. ορον, α πρώτον, ν τ ο  πλήθος καί ω 
τόν ω λόγον,άντικαθιστώντες 5 αντί α , ( ΐ 8 —1) 
άντί(ν—1), 5 αντί ω,εχομεν·.τ=5-|- 1 7 .5 = 9 0  
γνωρίσαντες ήδη τόν τελευταΐον ορον τ = 9 0  θά 
εύρωμεν καί τό άθροισμα κατά τύπον ( 2 ) άν- 
τικαθιστώντες πάλιν 13 άντί ν, 5 αντί α, καί 
90 άντί τ.

18.5 +  90
Κ = ----------------ή Κ= 9 .5 + 9 0  ή Κ = 855

2
Άρα 855 δραχμάς θά πληρώση.

Η Τ ε τ ρ α γ ο ν ι κ η  Ρ ι ζ α  Τ ο υ  X .

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΓΟΣ ΛΥΣΙΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΟον) Ποιον μήκος πρέπει νά έχη τό εκ

κρεμές ωρολογίου τινός, ε ν ’Αθήναις, ΐνα έκάστη 
αιώρησις γίνεται εν χρόνω τοΰ δευτερολέ
πτου ;

11 ον) Έ πι επιπέδου κατόπτρου περί άξονα 
οριζόντιον στρεφομένου, προσπίπτει άκτίς τις 
καί ανακλάται. Ό ταν τό κάτοπτρον στρα- 
φή κατά γωνίαν τινά φ μεταβάλλεται ή γωνία 
τής άνακλάσεως; καί πόσον ;

12ον) Τό ειδωλόν αντικειμένου τινός κα
τόπιν άνακλάσεως επί τίνος κατόπτρου ταυτί
ζεται μ ετ’ άλλου άντικειμένου, όρωμένου διά 
μέσου ύαλου τινός διαφανούς, σχηματιζούσης 
γωνίαν Ρ μετά τοΰ κατόπτρου. Ποια σχέσις 
υπάρχει μεταξύ τής γωνιώδους άποστάσεως τών 
άντικειμένων τούτων καί τής Ρ ;

Ν ί κ ο ς  Δ. Σ π ε τ ς ε ρ ο π ο υ λ ο ς .
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ΑΛΓΕΒΡΑΣ 
130ν) Δραχμαί 5600 τοκιζόμενα’, προς 5 °/° 

κα τ’ ίτος, πόσαι γίνονται μετά 100 έτη ;
141ν) Κεφάλαιον έκ 38000 έτοκίσθη σήμε- 

προς 4 1/, 0/0 καί έτερον έκ δραχμών 99398 
πρός 3*/2 °/ο' μετά πόσα έτη αί άξίαι τών κε
φαλαίων αυτών έξισωθήσονται.

15ον)Ποία ή παρούσα αξία έτησίων εισοδημάτων 
αποδιδόμενων εις τό τέλος έκαστου έτους, ών τό 
μ'εν πρώτον είναι α, τό δε δεύτερον ακ, τό τρί
τον ακ 2, τό τέταρτον ακ3 καί ουτω καθεξής 
τό δέ έπιτόκιον 100 τ ;

Εΰρεϊν τό χρεώλυτρον, δι ’ ού άποσβέννυται εν 
88 έτεσι χρέος 200000 τού έπιτοκίου όντως 
5 0/0 κατ ’ έτος.

Η. X .  Π α π α ζ α φ ε ι ρ ο π ο τ λ ο ς

Τελειόφοιτος τοΰ Γυμνασίου

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  ΤΗ Σ «ΑΚ Α Ν Θ ΙΔΟ Σ»

Κνυς Κους ί ί ν ν δ ρ ο μ η τ ά ς .  Αίτούμεν συγ
γνώμην διά τήν βραδύτητα τής έκδόσεως τού 
φύλλου, προελθοΰσαν ένεκα τών εορτών Έπα- 
ναλαμβάνομεν δέ και πάλιν δτι τά καθυστερού- 
μενα φύλλα τής ληξάσης α' τριμηνίας τής« Ά - 
κανθίδος» θά συμπληρωθώσιν έν τή δεύτερα 
τριμηνίφ.— Παρακαλούνται οί έχοντες αγγε
λίας τής « Άκανθίδος», νά έπιστρέψωσιν ήμϊν 
ταύτας. — Εύχαριστούμεν θερμώς τήν Εύγενε- 
στάστην κυρίαν Ε. Αγ. Σ. δι* δσας συνδρομάς

είχε τήν καλωσύνην νά μάς κάμη.— Εύχαρι- 
στούμεν ωσαύτως τούς έν Σύρφ νέους ημών συν- 
δρομητάς διά τήν προθυμίαν καί τήν ευγένειαν
αυτών.

‘Ωσαύτως ευχαριστεί ή « Άκανθίς» Ικθύμως 
τόν αγαπητόν φίλον κ. Στ. Σ. διά τήν πλήρη 
εύγενείας προθυμίαν ήν έδειξε τού νά έκπληρώση 
τήν θερμήν παράκλησίν της.

Καθιστώμεν γνωστόν εις τούς κ. κ. μαθητάς 
συνδρομητάς ημών δτι τάς λύσεις τών μέχρι 
τούδε προταθέντων ζτητημάτων δεχόμεθα μέχρι 
τής 15 Μαίου ε. ε. καθότι ώς ήμερα διαγωνι
σμού τών Μαθηματικών ώρίσθη ή 20ή Μαίου. 
Οί βουλόμενοι νά λάβωσι μέρος εις αυτόν παρα- 
καλούνται νά στείλωσι τάς λύσεις αύτών έμπρο- 
θέσμως. Εις τό τέλος τού Μαίου θά έκδοθή φύλ- 
λον περιλαμβάνον τά αποτελέσματα τού διαγω
νισμού, τάς λύσεις δλων τών προταθέντων ζητη
μάτων, τά ονόματα τών λυτών, ή τά ψευδώ
νυμα αύτών (γνωστών δμως ήμΐν τών αληθών 
ονομάτων) καί τήν εικόνα του βραβευθησομένου 
δι ’ ενός ωραίου χρυσοδέτου βιβλίου εκ τών τού 
Καμ. Φλαμμαρίωνος.

Παραδίδονται μαθηματικά αντί 
μικρότατης άμοιβής. 

Διδάκτωρ φ ιλολογίας δέχεται 
παραδόσεις μέ λ ίαν συγκ α τα β α -  
τικάς συμφωνίας. 
Ω σαύτω ς καί διδάσκαλος τής 
Γ α λλ ικ ή ς  γλώσσης.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΚΑΜ. ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝΟΣ. ΤΙ ΕΙΧΕ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ; Έκ τού Γαλλικού. Συνέχ. ύπ 

Σ. Κ .— J u l e s  L e m a i t r e . ΕΛΛΗ. Έκ τού Γαλ. συνέχεια ύπό Η. Λ. Γεωργιάδη. — 
ΚΑΜ. ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝΟΣ Περί Θ ελήσεως.-Ο  ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΥΙΟΣ Διήγημα έκ τοΰ’Αγ- 
γλικού ύπό Σ. Σ. Πρωτοψάλτη. —ΠΟΙΚΙΛΑ. -  ΠαΙΓΝΙΑ. -  ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΛΙΝΔΑΟΥ, 
B A L D W I N ,  Μυθ. έκ τού Γερμ . συνέ/εια ύπό Κ . Βεζυρούλη, καθηγητοϋ.—ΜΑΘΗΜΑ
ΤΙΚΑ. — ΛΥΣΙΣ τού έν τώ 4φ φυλλαδίω ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ύπό Ν. Δ. 
Σ πετσεροποΰλου—Λύσις ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ επί τών Προόδων ύπό τής Τετραγωνικής Ρ ι-  
ζη ς τοΰ X. — ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΛΥΣ1Ν ΦΓΣΙΚΗΣ ύπό Ν. Σπετσεροπούλου.-ΑΛΓΕ
ΒΡΑΣ ύπό Η. Ρ  ,ταζαψειροπούλου.- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΑΝΘΙΔΟΣ.


