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ΠΟΛΕΜΟΣ
JJoAEMOS ίπιγράφβτβί ή «ασπούδαστος διατριβή του γο- 

οαρου έργάτου τής στρατιωτικής τέχνης, κ. Πάνου Κορωναίου. 
‘Η επίζηλος οεξιότης ,μεθ’ ής _έν,μ<ν τώ πολέμιο τό δαφνήφό- 
ρον χειρίζεται ξίφος, έν δέ τή^ίρήνγιτήν γλαφυροί» του γραφίδα, 
παριστώσι πρό ήμών τήν σεβαστήν τοδ εύγενοΰς τής πατρίδος στρα
τιώτου εικόνα, με τήν ύπερήφανον εκείνην μεγαλοπρέπειαν ήν τώ 
ένεχάραξαν αί έν τοϊς έλλη- 
νιχοις χαί εΰρωπαϊχοϊς άγώσιν 
άντάξιαι τής μεαθύμου του 
καρδίας πράξεις. Ή ένθερμος 
ύπέρ τών έθνιχων αγώνων 
δρασίςτου χαί αί μετ’αύτα- 
παρνήσεως υποχρεώσεις δς τώ 
οφείλει ή ευγνώμων πατρίς, 
είναι ή ίερωτέρα αμοιβή ή 
τιμώσα αυτόν ούχί όλιγώτερον 
καί τών παρασήμων, α χε- 
χτηται, καί άτινα δμως μά
την άναμένουσι νά χοσμησωσι 
τά γενναία του στήθη].

Λίδυ&νντήν

IIsQioStxov ®ή Φύβις*.

Κατά πρώτον εκφράζω 
ΰμϊν τάς ύποχρεώσεις μου 
διά τήν φιλόφρονα επιστολήν 
υμών, 8ι’ ής ζητείτε παρ’ 
«μου διατρίβάς τινας,' δπως 
καταχωρίσθώσιν είς τό άξιό- 
λογον περιοδικόν σύογγραμά 
σας. Καίτοι αί άσχολίαι μου 
δέν μέ ένθαρρύνυσι νά άντα- 
ποχριβώ εις τήν βΰγενή επι
θυμίαν υμών, άλλά'και μή 
θέλων νά άρνηθώ τήν μικράν 
συνδρομήν μου, διαβιβάζω ΰ- 
μΤν περίληψιν τήςδιαλέξεως 
ήν απήγγειλα είς τήνβΣτρα- 
τιωτικήν Λέσχην» πρός τους 
συναδέλφους μου 'Αξιωμα
τικούς.

Τό θέμα του λόγου μου είνε 
περί ειρήνης καί πολέ
μου καί τών μέσων δι’ών διεξάγεται ό πόλεμος, δστις φαίνεται νά 
ένυπάρχηβις τήν φύσιν του πλανήτουήμών, ώς εκφράζομαι είς 
τό κείμενον. Τούτο βέβαιοί είς τών μεγάλων οτρατηγών και σοφών 
συνάμα άνδρών τής καθ’ήμας εποχής, δ Μέγας λέγω ΦριδερΓκος 
τής Πρωσσίας, είπων :«ή ειρήνη εινετόδνειροντών 
σοφών ό πόλεμος είνε ήί σ τορία τής άνδρωπό- 

τητος». 'Αλλος δέ τις, πολύ πρό αύτοΰ καί «άλλων αύτοΰ 
διά τό σύντομον και ακριβές τοΰ λόγοι», Έλλην ούτος, ό Ηράκλει
τος, έξέφρασε το αύτό διά των άκαλούθων λέξεων :

«Πόλεμος πάντων πατήρ».
Εξετάσομε» αυτόν. :

1101*1*0?,  ή αρμονική κατά τήν Ζκφρασιν, δεινή όμως 
κατά τήν ίννοιαν λέξις αυτή, είνε λέξις συνταράσσουσα τόν 

άνθρωπον εις τά μυχιαί- 
τατα αύτοΰ. Λέξις κατα- 
στρέφουσα καί έξευγενίζου - 
«α, ταπεινοϋσα και άνυ- 
ψοΰσα, φερουσα θάνατον 
καί ζωήν, λεξις τέλος αΐ- 
ωροϋσα τήν διάνοιαν τοϋ 
ανθρώπου, ύπεράνω τής 
ταπεινής και πρόσκαιρου 
ύπάρξεως αύτοΰ έπί τής 
γήί·

Έάν άνατρέξωμεν εις 
τήν ιστορίαν ΐνα δδηγη- 
θώμεν εις τήν κρίσιν ή
μών, βεβαιούμεθα περί τής 

.μοίρας ταύτης τής άν- 
θρωπότητος. Ή άπό τοϋ 
άρχεγόνου ανθρώπου μέ- 
χρις ήμών παράδοσις, πα- 
ρίστησιν αδελφούς βρίζον
τας, φυλάς συγγενείς χα- 
ταπολεμουμένας, ε’θνη κα
τόπιν αιματοκυλισμένα και 
τέλος τανΰν λαούς ολο
κλήρους έξ’εκατομμυρίων 
άριθμουμενους, άλληλο- 
σφαζομένους διά τήν υ- 
παρξιν, Ή μυθολογία αυ
τή τών αρχαίων ανθρώ
πων, ήτις έχει τά διδάγ- 
ματά της, παρίστησι τούς 
θεούς ερίζοντας και τούς 
Ισχυρότερους καταβάλλον
τας τούς ασθενέστερους.

Τι έγένοντο τά κραταιά χαι πεπολιτισμένα έθνη τής άρ- 
χαιότητος, οί Άσσύριοι, οί Βαβυλώνιοι, οί Μήδοι, οι Πέρ- 
σαε, οί Ιουδαίοι, οί Αιγύπτιοι; Έζησαν και άπέθανον 
ώς ό άνθρωπος, γενόμενα λεία άλλων μάλλον εύρώστων 
λαών, και τούτων πάλιν έγκάταλιπόντων τήν θέσιν των 
εις άλλα.
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Άφ’ ί; ζζψ1* γνώσιν τής εργασία; τοϋ ανθρώπου, γνω- 
ρίζομεν ότι δ πρώτος πολιτισμό; αύτοϋ ε“σχ« την κοίτην του 
είς την 'Ασίαν καί το μεταιχμίου μεταξύ αύτής καί τής 
’Αφρικής, τήν Αίγυπτον. ’Απ' αύτών μετέβη είς τάς πλη- 

σιέστερον κειμένας χώρας, οίαι ήσαν τά παράλια τής Με
σογείου θαλάσσης, κατόπιν .αί ίν αύτή νήσοι καί τέλος ή 
έφ’ όλων τούτων επικείμενη 'Ελλάς. Μεταξύ τών κατοί
κων όλων τών μερών τούτων έδράξατο το σκήπτρον ή χώ
ρα αυτή, ήν καί ημείς κατοικοΰμεν,-καί {τελειοποίησε τό έρ· 
γον τοϋ πολιτισμού εί; τόν βαθμόν δν γνωρίζομεν, καί όστις 
άποθαυμάζεται άφ’ όλου τοΰ κόσμου.

Άφοΰ μετά αγώνας αιώνων μεταξύ τόϋ έκιςνέοντος άρ· 
χαίου καί τοϋ άναφανέντος νεωτίρου πολιτισμού, διέσπειρεν 
■ή 'Ελλάς τον καρπόν εΐ; τον περιστοιχοϋντα αύτήν κόσμον, 
έσίγησε καί αυτή κεκοπιακυϊα έκ τή; καταπληκτικής έργα- 
σίας, ήν έξεπόνησε. Έκτοτε τό σκήπτρον, όχι μόνον τοΰ πο
λιτισμού άλλά καί τοΰ τότε γνωστού κόσμου μετεβιβάσθη 
ε’ι; την ’Ιταλίαν τήν άπ’ αύτής πάλιν τής Ελλάδος μορ- ■ 
φωθεισαν καί έκ τούτου όνομασθεϊσαν : Μεγάλην Ελλάδα. 
Άφοϋ και αυτή διήνυσε τό στάδιόν τής, έπήλθε σύγχυσις 
καί στάσι; τής εργασίας τοϋ ανθρώπου· άλλ’ εύτυχώς διά 
τήν Ανθρωπότητα είς άληθώς μεγας άνήρ, Κωνσταντίνος 
Α'. ύπό τοΰ νέου καί θείου θρησκεύματος έμπνευσ.θεις καί έκ 
τής ιστορίας τοΰ παρελθόντος οδηγούμενος, μετέφερε τόν 
θρόνον του καί μετ’ αύτοϋ τόν διασωζόμενον είσέτι Ιταλι
κόν πολιτισμόν είς τήν χώραν, ήτις ,τοσαΰτα διεπράξατο 
ύπέρ αύτοϋ και ήτις διέσωζε λεληθότως σπέρματα αύτοϋ.

Άλλοι πρό έμοΰ ειπον άποροΰντις, όποια τύχη άπέκειτο 
τάχα είς τήν ανθρωπότητα, έάν ή έμπνευσις αυτή τοΰ 
μιγάλου Αύτοκράτορος δέν έπήρχετο είς αύτόν. Όπωςδήπο- 
τε τό θαύμα έγένετο καί δ πολιτισμός διεσώθη ύπ' αυτού 
«κείνου, όστις καί έσπειρε πρώτος. Άφοϋ έπί δώδεκα αιώ
νας έπάλαισε γιγάντειον άγώνα καί έφύτευσε βαθέως τόν 
σπόρον, έξέπνευσε καί ούτος.

Άλλά καθώς δ άνθρωπος μετά άγώνα κοπιώδη αισθάνε
ται τήν ανάγκην νά άναπαυθή, ουτω καί τά έθνη. Ήτο 
άληθώς ή εποχή έκείνη, διά δευτέραν τ>οράν έποχή συγχύσεως 
καί καμάτου καί ήμιβάρβαρος- άλλ ’ύποκώφως ή ζύμη είργά- 
ζετο διά νάπαράξη τόν άρτον, όστις έμελλε νά θρέψη τόν νέον 
κόσμον. Πάντες ηλθον είς έπαφήν, έξ άνατολών καί έκ δυσ- 
μών, έξ άρκτου καί μεσημβρίας και έπάλαισαν τίς πρώτος 
νά άρπάση τήν κληρονομιάν τοΰ θανόντος. Άφοϋ τέλος δ 
ισχυρότερος καί άγριώτερος έλαβε τό καλείτερον μέρος, έκαστος 
άπήλθε είς τά ίδια. Άλλά τότε, ίλθούσης τής σκέψεως μετά 
την παϋσιν τής θυέλλης, πάντες οί άλλοι οιέγνωσαν τόν κίν
δυνον όστις περιέζωσιν αύτούς, καί ήρξαντο διαλογιζόμενοι 
καί έργαζόμενοι τίνι ,τρόπφ νά άποσοβήσωμεν αύτόν. Ό φό
βος τοϋ κινδύνου έσωσε τόν κόσμον.

Πάλιν όμως ε’ις τήν έργασίαν ταύτην καί θνήσκων δ βυζαν- 
τιακός καρπός έμελλε νάβοηθήση είς τήν άναγέννησιν.Παρά
δοξον φαινόμενον! Ή ’Ασία καί ’Αφρική έφάνησαν ανίκανοι 
νά θρέψωσι καί άναδώσωσι τόν καρπόν. Εινε τάχα άνίκανοι 
διά παντός νά παραγάγωσι άνώτερόν τε έκείνου τοΰόλίγου,όπερ 
κατά πρώτον παρήγαγον, ή ή νέα σειρά αύτών δέν ήλθεν 
είσέτι; Καί τίς οίδεν! Ίσως ή γινόμενη τανϋν πρός τάς δύο 
ταύτας ηπείρους μετανάστευσις εγκυμονεί όμοιον τοϋ φαινομέ
νου, όπερ «ιδομεν είς τόν άνακαλυφθέντα ύπό τοΰ Κολόμβου 
νέον κόσμον, όστις εί; τό διάστημα τριών μόνον αιώνων πα- 
ρήγαγεν έργασίαν,ήν άλλοτε έπί χιλιάδας έτών δέν παρήγαγεν 
δ κόσμος.

Άλλ’ έπί τοΰ προκειμένου.
Οι έκ τής καταλύσεως τοΰ βυζαντακιοΰ κράτους φυγάδες, 

επόμενον ήτο νά καταφΰγωσιν έκεϊ όπου είχε στήσει τό κρά
τος του δ χριστιανισμός. Ή βαρβαρότης, τά ήθη, τά αισθή
ματα τών νέων κυρίων, ούδαμώ; συνεβιβάζοντο μετά τών 
καυχημάτων τοϋ Εύαγγελίου. Ή δύσις είχεν ήδη μυηθή, έκ 
τής.συνεχούς μετά τοΰ Βυζαντίου σχέσεως, πολεμικής τε καί 

άλλης τέχνης και παντός τοϋ τότε τελειότερου πολιτισμού 
καί ήτο έπιδέκτική προόδου. Οΐ έπιδραμόντες ,έκ τής Ασίας 
άγριοι λαοί είς τήν Ευρώπην, ειχον ήδη έγκατασταβή είς 
τάς νέας χώρας άπό πολλοΰ, καί δ άπόκατασταθείς άπαξ 
ήθελε νά ήσυχάση καί νά καρπωθή ό,τι άπέκτησεν. Άλλά 
τοιαύτη ύπήρξεν ή σύγχυσις καί άνάμιξις τών έπιδραμόντων 
δρδών είς τήν Ευρώπην,ώστε έχρειάσθησαν αιώνες όπως,έκκα- 
θάρωσι τά διάφορα γένη έξ ών συνεκροτειτο ή μετανάστευσις 
αντη. Άλλά μή δ τελευταίος Γαλλοπρωσσικός πόλεμος δέν 
είνε είσέτι ή έξακολούθησις τής έκκαθάρσεως ταύτης ; Ό 
πόλεμος λοιπόν μεταξύ τής άνθρωπότητος εινε έσαεί πεπρω
μένο;; Τούτο κειται είς'. τάς-δέλτους τής αίωνίότητος νά 
λευκανθή· άλλά, καθ’ οσον υποπίπτει είς τάς αισθήσεις μας, 
τό γινόμενον μέχρι τού νΰν μέλλει νά έξακολουθήση ίπί πολύ 
είσέτι. Καί έάν άτενίσωμεν είς τά προ τών οφθαλμών ημών 
διαδραματιζόμενα, άναγααζόμεθα νά παραδεχθώμεν ότι, όπερ 
έπιδιώκει τά.νϋν ή Γερμανία καί θέλει έπιδιώκει και ή γείτων 
αύτής 'Ρωσσία, όταν φθάση τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, καί 
τό έργον αύτής θέλει εισθαι ίσως μάλλον αποτελεσματικόν, 
διότι συγκροτείται έκ πληθυσμού πολύ μεγαλειτέρου καί νεά-' 
ζοντος ή δ Γερμανικός.

Ένφ ή Ευρώπη έσφρίγα έκ νεότητας, ή Άσία καί ή 
Αφρική διήγον ύπνον νήδυμον καί μόνον τανύν, δτε ή α
νάγκη τής έκχύσεως τοΰ πλεονάζοντος πληθυσμού είς τήν 
Ευρώπην, έσυρε τήν προσοχήν αύτής πρός εκείνα τά μέρη,, 
ήρξατο νά γίνητάι λόγος. Οΐ πόλεμοι οθεν τής Εύρώπης 
συνεκέντρωσεν άπασαν. τήν έργασίαν τής άνθρωπότητος, καί 
είς αύτήν διεξήγοντο τά διάφορα ζητήματα αύτής. Έγενοντο 
μέν καί άλλαχοΰ τής γής συρράξεις τών λαών, άλλ’ αύται 
άντί προόδου έφερον καταστροφήν καί έπηύξανον τήν.σύγ- 
χυσιν. Καί τέλος έφθάσαμεν εί; τήν νΰν εποχήν κάθ’ ήν οί 
πόλεμοι άντί καταστροφής, φερόυσι τήν προαγωγήν τής άν
θρωπότητος, ώς θέλομεν εξηγήσει είς άλλην ευκαιρίαν.

Π. Κορωναίος

ΤΟ ΥΔΡΑΤΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Είς προγενέστερον φύλλον τής «Φύσεως» δίαπραγματευ- 
θέντες ίν είδη «ίσηγήσεως τό υδραυλικόν ζήτημα τής πόλεως, 
καί όμιλήσαντες περί ύπάρξεω; άφθονων ύδάτων έν τφ άττικφ 
λεκανοπεδίφ καί περί τήςάναποδράστου ανάγκης τήςαύξήσεω; 
τών ύδάτων τής πρωτευούσης, συμφώνω; πρός τάς όσημέ- 
ραι έν καλπασμφ προϊούσας άνάγκας αύτής, ακροθιγώς έξ- 
ιφρκσαμεν γνώμην περί τής άδυναμία; τών μέχρι τοΰδε 
δημαρχευσάντων πρό; λύσιν τοΰ σπουδαίου τούτου ζητήμα· 
τος, καί εϊπομεν, ότι ό κ. Σουμαρίπα; θεωρείται ήδη ό κα
τάλληλος νά λύση τό πρόβλημα,διότι καί ειδικό; είναι καί α
νέκαθεν καταγίνεται εις τά υδραυλικά, καί έχει ήδη Εκπο
νήσει σχίδιον πρακτικώτατον τής άνιχνεύσεω; τών άρχαίων 
υδραγωγείων ίν τφ Άττικφ έδάφιι. Άλλως τε πολλάκις έξέ- 
φρασε καί προφορεκώς καί ίγγράφως τήν πεποίθησίν του, ότι 
γνώριζες κάλλιστα τά; θέσεις έκείνας ενθεν πάνυ έφικτόν έστιν 
αί Άθήναι νά πορίζωνται επαρκές ύδωρ άνευ σημαντική; δα
πάνη;. Έκτος δέ τούτου και έμπράκτως απέδειξε τοΰτο ίσχά- 
τως, ώς θέλομεν διαλάβει παρακατιόντες.

Πριν ή άν εΐσέλθωμεν όμως ε’ις τήν ουσίαν τοΰ προκειμέ
νου, έπιτραπήτω ήμΐν μικρά τις καί αναγκαία παράκλησις. 
Μετά λύπης άπό πολλοΰ παρετηρήοαμέν καί ίν τφ τύπφ καί 
παρά τοΐς άρμοδίοες καί παρά πολλοΐς συμπολίταις ημών α
κατανόητου δυσπιστίαν,άκαταλόγιστον άντίπραξιν καί ίπιπό- 
λαια μειδιάματα εί; τάς ένεργείας καί πεποιθήσεις τοΰ κ. 
Σουμαρίπα, θεωρηθέντος ίσως ώς έπιπολαιως τυρβάζοντος 
περί ανύπαρκτον ή ανεπίδεκτου λύσεως ζήτημα- καί ακρι
βώς διά τοΰτο, ύποθέτομεν, δέν έδόθη ή άπαιτουμένή σοβα- 

I

ρότης, προσοχή καί ώθησι; ίΐςτά; ένίργιίας του. Τό ζήτημα : 
’ δέ άτυχώς Ιβαιυι «ί; λήθην καί άκριβώς διά τοΰτο θιωροΰμιν 

καθήκον νά έξιτάσωμιν έν ολίγοι; καί έξσκρίβώσωμ«ν τήν ά- 
λήθιιαν,ΐνα προκαλέσωμιν τήν προσοχήν τών άντιφρονούντων 
καί τήν άπόδιιξιν τών ισχυρισμών των, έκτιθέντι; ίν πάση 
τή δυνατή λιπτομιριίρ: τά πορίσματα καί τά φρονήματα τοΰ 
κ. Σουμαρίπα.

Ήδηπροβαίνομιν. Άναντιρρήτως οί κατά καιρούς δήμαρ
χοι τή; πρωτίυούσης άναγνωρίσαντι; τήν σπούδαιότητα τής 
ίλλιίψιως ίπαρκών ύδάτων έν τή πόλιι, άπαύστω; έπι- 
δόθησαν μιτά θάρρους καί ζήλου si; άνακάλυψιν νέων 
ύδάτων, ίκοπίασαν, {μόχθησαν, {μελέτησαν καί {δαπάνη
σαν ούκ ολίγα·, άτυγώ; όμως, ώς τά πράγματα άποδίικνύ- ·, 
ουσιν, αί θυσίαι. αύτών αύται, ού μόνον δέν άνταπικρίθησαν 
εΐς τά; προσδοκία; των, άλλά καί πάσαι αί έλπίδι; αύτών 
έρριυσαν έν τή κάταβόθριρ τής αποτυχία; καί δή ίσως καί 
τή; άπίλπισΐα;. Άπό πολλών δέ ήδη ίτών αί Άθήναε κυ- 
ριολίκτικώ; στιροΰνται ύδατος καί ούδέν ρύσιαστικώς απο
τελεσματικόν έγένετο, έκτο; τής προσθήκη; όλιγίστου πο
σού κοινοτικών ύδάτων καί τής ίκκαθαρίσιω; τών ύπαρ- 
χόντων παλαιών τε καί νέων υδραγωγείων καί τών πηγών ■ 
αύτών,έξ ού προσεπορίσθησαν μεγαλειτέραν τινά όντως τής 
συνήθους ποσότητα ύδατος. Το δέ περιεργότατον, άπαύστω; 
άκούομεν νέα 'σχέδια, νέας δόκιμά;, 'νεωτέρα; προτάσεις, 
άτελιυτήτους συζητήσεις, άνευ πραγματικού άποτελέσματος, 
ίνώ τούναντίον . τό ύδωρ ουδόλως,πλέον αύξάνεται, ό δέ 
πληθυσμός καί ή ίκτασις τη; πόλεως όλονέν ίπέκτείνεται 
πρός όλας τάς διευθύνσεις του Άττικοΰ ΐδάφους.

Άφιέμενοε κατά μέρος τήν έξέτασιν τών καλώ; η κακώς 
μέχρι τοΰδε γινομένων καί τί ύπό σκέύ·.ν σχέδια ή πρά- 

' ξι; τεκταίνεται, ώς μή όντως τοΰ ίκτιθεμενου σκοποΰ τής 
παρούσης πραγματείας, «λθωμεν αμέσως έν τοΐς πράγμασι 
καί έξετάσωμεν, άν όντως ύπάρχωσιν έπαρκή καλλιεργήσιμα 
ύδατα ύπό τά σπλάγχνα τής γής καί πλησίον τών ( ’Αθη
νών, δυνάμενα νά διοχετευθώσιν έν ταϊς δεξαμεναϊς, άνευ 
σημαντική; δαπάνης, καί θεραπεύσωσι τά; έλλείψει;. Κατά 
τήν γνώμην τοϋ κ. Σουμαρίπα, κατά τού; παλαιούς «κεί
νους χρόνους καθ’ ου; αί Άθήναι ει/ον πληθυσμόν ; 400 καί 
έπίκεενα χιλ. κατοίκων, ή πόλις ύδρεύετο άφ’ όλων τών πε
ριβαλλόντων αυτήν πηγών τών όρέων διά πλείστων υδραγω
γείων,καταληγόντων είς τήν πόλιν, άτινα, μετά πάροδον του 
χρόνου καί τών ποικίλων περιπετειών είς άς περιέστη αύ
τη έγκαταλειφθέντα εί; τήν διάκρισιν τοΰ πανδαμάτορος 
χρόνου, άλλα μέν κατεστράφησαν τελείως ή μή, καί άλλα ίκα- 
λύφθησαν ύπό τών χωμάτων. Κατά τού; νεωτέρους δέ ρω
μαϊκού; χρόνου;, ιδίως ίπί τής έποχή; τοΰ Άδριανοΰ,. ότε αί 
Άθήναι έλαβον νέαν άνάπτυξιν καί ζωήν, τινά μέν τών ύ- 
δραγωγείων εκείνων έχρησιμοποιήθησαν, άλλα δέ νέα κατε- 
σκευάσθησαν, καί ή δΓ αύτών μεταφορά τών ύδάτων έπήρ- 
κει τότε εί; τά; σχίτικά; άνάγκας τή; πόλεως.

"Οτε δέ πάλιν μετά τήν νεωτέραν κατάστασιν, ή πόλις 
περιήλθεν εις νέαν έρήμωσιν, κάτάπτωσιν καί καταστροφήν, 
ίδιφ ίπί τής τουρκικής, κυριαρχίας, τά ύπάρχοντα τότε υδρα
γωγεία κατεστράφησαν έκ νέου καί ή πόλις ύπό ύδραυλικήν 
ϊποψιν .περιέστη εί; κρίσιμον θέσιν, άρδευομενη έκ τών έ- 
νόντων.

Μετά τήν άναγέννησιν τοΰ Έλλ. κράτους, ή αύτή κα— 
τάστασι; ίπηκολούθησεν, ήτοι ό πορισμος τών ύδάτων ίγίνετο 
έκ τών έν καλή καταστήσει μόνον εύρεθέντων ύδραγωγείων, 
βαθμηδόν δέ καί κατά τά; αύξανούσας άνάγκας τής πόλε- 
ως έχρησιμοποιήθησαν τά ύπάρχοντα νΰν ύδραγωγεϊα τήςπ'α- 
λαια; Ελληνική; κατασκευή;,, ώς καί τά τής Άδριανείου. 
*0 χρόνο; έν τούτοι; παρήρχετο, τά έγκαταλελειμμένα ύ- : 
δράγωγεΐα κατεστρέφοντο,.ήδη δέ εΐσί. γνωστά ,μόνον, όσα ά- 
νεκαλύφθησαν, έξ ών πολλά διατελουσιν ετι έν άχρηστίφ, 
διότι άγνοεΐται τό δίκτυον καί ή πηγή των. .

Αύτη. είναι έν συντόμφ ή Ιστορική άφήγησις τής κατα- 
στάσεω; καί χρησιμοποιήσεω; τών παλαιών υδραγωγείων.

Ήδη έρχόμεθα είς‘τό προβαλλόμενου ζήτημα, ούτινο; 
την λύσιν ζητούμέν παρά παντός ΰδραυλικοΰ ή ίνδιαφερο- 

-μένου.
Είναι γνωσταί αί άρχαϊαι ίκεΐναι πηγαί τών ύδάτων, ώς. 

καί τό δίκτυον-τών ύδραγωγείων δι ’ ού έπορίζοντο άφθονον 
ύδωρ αί 400 χιλ.‘φίρουσαι τότε πληθυσμόν Άθήναι ; Ά- 
νακαλυπτομένων δέ τών πηγών τούτων·, ώ; καί τών σχίτι—· 
κών ύδραγωγείων, θά ύπαρξη άρκετόν ύδωρ, ώστε νά θιρα- 
πευθώσιν αί παροΰσαι καί μίλλουσαι άνάγκαι τή;' πό- 
λεω; ; ■

Άς «ξετάαωμεν τό δίκτυον. Ούδαμοΰ εύρίσκομεν αύτό,. 
άλλά τούναντίον άσχετα σχέδια, τυχαία; εργασίας, άβασί- 
μου; δόκιμά; καί ατυχείς κρίσεις καί επικρίσεις. Καθ’ όσον 

:άφορ$ τήν άνακάλυψιν καί ίκσκαφήν άρχαίων Ιστορικών θέ
σεων, μνημείων κτλ. άφίνομεν έκάστοτε τού; ξένους απο
καλύπτοντας έν μεγίστη ημών έκπλήξει καί άθυμία,άνεκτι- 
μήτους-θησαυρούς'καί έργα τέχνη; καί δόξη; περικλεούς. Μή 
άρα άναμένομεν νά μάς άποκαλύψωσιν οί ξένοι καί αύτά τά 
ύδραγωγεϊα,καί έν μεγίστη ημών ραθυμίφ μά; εϊπωσιν,βίδού· 
καί τό ύδωρ σας;»

Καί ίν τούτοι; παρουσιάζεται άνθρωπος,Έλλην, σπλάγ- 
. χνον έκ τών σπλάγχνων μας, καί λέγιι:«Τδού! Έμελέ- 
■ τησα, κατέστρωσα σχέδιον δικτύου τών παλαιών ύδραγω
γείων, δότε μοι τά μέσα νά ίκθάψω ταΰτα καί ευρώ τό κα- 
λυπτόμενον ύδωρ,» καί κωφεύομεν.Διατί ; διότι ό άνθρωπος, 
δεν φέρει ϊσω; περγιαμηνάς ίένου,

Άρκεϊ. Εί; προσεχές ημών φύλλον θέλομεν ποίηση 'εναρξιν 
τή; δημοσιεύσει»; τοΰ αρχαίου δικτύου μετά τών σχετικών εί- 
κόνων,έκτιθέντι; λεπτομερώς καί ίφ’ όσον έπετρέπεται,τάς θέ
σεις δι’ών τοΰτο διήρχετο, τά σημεία είς ά άφθονον ύδωρ ύ- 
πάρχίι, τήν.δίεύθυνσιν τής μεταφορά; καί τόν ύπολογισμόν 
τών άσημάντων δαπανών, οΓ ών θέλομεν άπαλλαχθή άπό 
τή; μαστιζούσης ημάς ανομβρίας. 4»ρέχ.

ΕΝ ΑΣΤΡΟΝ

■ι
Ήσθάνθην. τήν ν«ό:ητα τά στήθη uou νά φλέγη, 

κ’ έηόθησα τοϋ βίου μσυ νά ίδω τήν είκόνα, μέ 
τήν στολήν τοϋ έαρος καί άνθηράν τήν χάριν- έπά- 
θησα τόν οϋρανόν έηΑ τής γής νά ΐδω, κι’άντΐ 
άνθρώπων άγγελοι αύτήν νά έκατώκουν έπόθησα 
κ’ έζήτησακαίήληιζον ν’ ανενρω, τοϋ παραδείσου 
τήν μορφήν είς τήν φυχήν παρθένου, νά ΐδω είς τό 
ομμα της τής εύτυχίας,χαριν, άπό τό μειδίαμα άγνήν . 
ν’ άντλήσω τήν ελπίδα, κ’ είς τήν καρδίαν Αρετής 
τήν πλάσιν νά λατρεϋσώ. Έπόθησ’ δταν έρημος εις 
τήν ακτήν (ύεμβώδης, τό άπειρον τοΰ Αχανούς έν- 
θέως έθεωρουν, δν άστρον δπερ ΰφηλά έλαμπε 
’κεϊ μαρμαΐρον, νά είχον έρωμένην μου νά είχον 
σύντροφόν μον. Εκείνον ναι έπόθησα τόν άγιον 
σπινθήρα, τδν λάμποντα άμέριμνον τόν ■ εύτυχώς 
βιοϋντα, ν’ άπέσπων έκ τοΰ σύμπαντος ώς μίαν 
άνεμώνην, ήν ποτέ πλάνος ποιητής έκ τοΰ γηίνου 
άνθώνος, μετ’ έύλαδείας ίεράς περιπαθώς έκκό- 
πτεί. μ’ έκεϊνον ώς έπίγειον τών πόθων μου νυμ
φίον, -τής γής νά ενώσω τήν ζωήν τό παν τήν εύ- 
τυχίαν καί όταν αϋτη μαρανθη μέ τών θνητών τήν 
μοίραν, τήν τελευταίαν στόναχήν στό άστρον μον 
ν’ άφήσω, καί δταν σδύσω γώ έδώ έκεϊνο άςάνέλ- 
θη, καί πάλιν είς τήν δκτασιν τοϋ ούρανοϋ μαρ
μαΐρον.

»■»·■.

Εις τήν άκτήν κατάπικρος ώς Ιερεμίας ένθους, 
τήν λύραν τών βασάνων μου έν θρηνωδίρ κρούων, 
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τάς άναμνήσεις έξαλλον τών πρώτων Αμερών, καϊ 
την εικόνα έν σιγή τοΰ μέλλοντος μου είδον, ώς 
>άσμα τι περίλνπον ώς μελανήν σκιάν, Ατχς βρα- 

έως Αρκετό έηϊ της παραλίας, ώς νηρχϊς λευκό- 
πτερος, κι’ ώς Α ώχρα Σελήνη, έκχέει λάμψιν ζο- 
φεράν έν τη ννκτι τοΰ σκότους, οΰτω jc’ έκείνη φο
βερά μέ τρόμου μεγαλεΐον, έξέπληξε τήν τάλαιναν 
τοΰ άλγους μου καρδίαν. Έφαίνετό μοι ώς τιτάν, 
ώς γίγας τις πυγμάχος, ταράσσων μέ τήν άγριον 
κι’ άπαίσιον μορφήν, τήν θλίήην τής καρδίας μου 
και τής ψυχής τόν πόνον· τήν έβλεπον ώς δήμιον 
τοΰ άτνχοΰς μου βίου, άσπλάγχνως καταστοέψοντα 
πάν ίχνος τών έλπίδων, και είς τόν τάφον σύροντα 
τής ΰλης τό σαρκίον. νΗτον ή μοϊρά μου αΰτή ή 
μάγος Ειμαρμένη, λευχειμονούσα ώς αγνή θεότης 
καϊ δικάία.

Ώ στιγμαι πικράς ώνιας έποχή κλαυθμών άξία. 
Μέ μειδίαμα πανοϋργον τότε έρριπτε τό βλέμμα, 
και τό μαγικόν της στέμμα είς τήν κεφαλήν φορού
σα, έπροσήλωνεν είς τ’ άνω τούς πυρώδεις όφθαλ- 
μούς, δπως τ’άστρονίδ’ έκείνο δπερ τόσφ τό ήγά- 
πων. Τήν ύπόξανθόν της κόμην έκυμάτιζεν ή αύρα, 
καί ένόμιζον είς δφεις, δτι θά μεταδληθώσι έμελ- 
λον έν άκαρεί,καίχροιά ρόδινος δταν έχριε τήν πα
ρειάν της, κάμινος φλογώδης ήτο κατακαίουσα τό 
παν.
... Τήν βομφαίαν τής οδύνης, ήτοιμάζετο νά έμπήξμ, 
είς τό τεθλιμμένον στήθος,δπωςμ’ίδη άπνουν θύμα.

..Αί δυνάμεις μου νεκροΰνται καϊ τό αίμ’ είς τήν 
καρδίαν καϊ τάς φλέδας σταματά,

«Πρός θεού», φρενήρης κράζω, «είμαρμένη φο
βερά....»

II
Καϊ ’ξυπνώ, ένώ πλησίον τών έρώτων μου Α 

νύμφη, τών έλπίδων καϊ τών πόθων Α παρήγηρος 
μορφή, καθημένη μ’ έθεώρει, καϊ δακρύουσα έφίλει 
τό μικρόν έκεΐνο άστρον,δπερ πρό τίνος μέ τρόμον 
τμ προσέφερεν Α χειρ μου.

Τό ήσπάθην καϊ έγώ- κ’ έκτοτε έπϊ του στήθους 
Α πεφιλημένη κόρη, κόσμημα έν μόνον φέρει, δπερ 
τούς παλμούς άκούει τής καρδίας, κ’ έννοεΐ, τής 
άγάπης της τούς στόνους· ναϊ, τό βλέπω είν ’ έκεΐνο 
τών έλπίδων μου τό άστρον...

Η.

(ΙΙοίημ.α τοϋ Goethe.)
-8x8-

Ποιός τέτοια ωρα πέρα ’κεΐ ρέ τάλογο προβάλλει, 
μεσάνυχτα, μέσ’ ’« τόν βοριά καί ’ς τήν ανεμοζάλη ;
Ένας πατέρας, που κρατεί οφικτά οψικτά τον γυιό του 
’ς τήν αγκαλιά του τήν ζεστή, καί πάει ’c τό χωριό του.

Παιδάκι μου, τί έπαθες και κρύβεις τήν θωριά σου; — 
Πατέρα μς.υ, δεν βλέπεις ’κεΐ, δέν βλέπεις έμπροστά σου 
ένα στοιχειό μέ μακρυά ούρα καί μέ στεφάνι; —
Παιδί μου, εΐνε σύννεφό, καί’σάν στοιχειό σοΰ ’φάνη.—

'/Αγαπημένο μου παιδί, έλα μαζί μέ ’μένα, 
τρέξε ! Παιγνίδια έμορφα θά παίζω ’γύ μέ ’οένα· 
μέσ’ ’ς τήν αύλή μου θέ νά ίδής χιλιάδες, λουλουδάκια, 
έχει πολλά ή μάννα μου χρυσά φορεματάκια.» — 

Πατέρα μου, πατέρα μου, άκοΰς τί μοΰ φωνάζει 
μέσ”-ς τόαύτί-μου τό στοιχειό, άκοΰς καί τί μοΰ τάζει; — 
Μή τρέμεις, μή ταράζεσαι, άθώό μου παιδάκι· 
μέσα ’ς τά φύλλα τά ξερά σφυρίζει τάγεράκι.—

"Θέλεις, άγύρι ζηλευτό, νάρθής μαζί μου τώρα ; 
Ή κόραις μουσέ καρτερούν έκεϊ ’ς τήν κάτω χώρα- 
ή κόραις μου μέ τόν χορό τής νύχταις των περνούνε, 
καί θά χορεύουνε καί σέ καί θά σέ τραγουδούνε.» —

Πατέρα μου, πατέρα μου, δέν βλέπεις άσπροφόραις 
έκεΐ’ς τήν πέρα καταχνιά καί τού στοιχειού'τής κόραις; —
Παιδάκι μου, παιδάκι μου τής βλέπω όπως πρέπει : 
ΐτιαϊς μονάχα είν’ αύταΐς, πού ή ’ματιά σου βλέπει. —

»Σέ αγαπώ, ή όψι σου γελά χαριτωμένη· 
καί, άν τά λόγια δέν άκοΰς, ή βία τότε μένει.» —-
Πατέρα μου, πατέρα μου, μέ άρπαξε, μέ πέρνει ! 
Κακό σέ μένα τό στοιχειό, κακό πολύ μοΰ φέρνει ! —

Έτρόμαξ*  ό πατέρας τον χτυπά τό άλογό του, 
κρατεί βουβό ’σάν λείψανο ’ς τήν αγκαλιά τόν γυιό τοϋ, , 
φθάνει ς τό σπίτι βιαστικός καί κατακουρασμένος· 
’ς τήν αγκαλιά του ήτανε ό γυιός του ’πεθαμένος.

Σταματιοε Δ. Βάλβης

Σημείωσις.—Καί τό έν τφ προηγουμένφ τής Φ 6 σε ω ς φύλ- 
λφ δημοσιευθέν ποιημάτιον τό επιγραφόμενον τόκάτοπτρον 
τής Μ ο ύ σ η ς εΐνε τοδ Goethe, κατά τυπογραφικόν δέ λάθος 
παρελείφθη έν τφ φύλλφ έκείνφ ή περί τούτου σημείωσις.Η ΑΙΓΛΗ

Νύξ ήτο ετι εαρος τερπνή καί μυροόόλος
"Οτε είς εύδροσον ακτήν τού προσφιλούς Φαλήρου 
'Ρεμβώδεις έκαθήμεθα- τοΰ ουρανού ό θόλος
Ήτο χρυσούς· μαγευτική στιγμή θείου ονείρου I

Αίφνης τά άστρα τρέμοντα ώχρίων τά ώραϊα· 
Φεύγει ή νυξ ταχύπτερος, ως μέλαν φάσμα κύπτει, 
*Οτ*  εκ τοϋ ζόφου τής νυκτός—ώ, θαυμασία θέα— 
Έφάνη ρεύμα φωτεινόν ήδέως ν’ άνακύπτη . ..

Ήτο ή αίγλη ή λαμπρά, ή αίγλ’ ή φωτοβολος 
Καί αυθωρεί κατηύγασε τήν πέριξ μάγον φύσιν· 
Ήγέρθημεν ήτο γλαυκός τοϋ ουρανού ό θόλος 
Καί αύρα πνέουσα τερπνή έδρόσιζε τήν κτίσιν.

Ή αίγλη ύποφαίνεται καί μειδιά ή φύσις· 
Αίγλήεν άστρον τής αυγής γλυκύφωτον μαρμαίρει· 
Τά αίολόφωνα πτηνά μαγεύουν τάς αισθήσεις 
Ότε ζεφύριος πνοή τά άσματά των φέρει ! . ..

Εΐνε προάγγελος γλυκύς ή αίγλη τής πρωίας 
Εΐνε λαμπρόν άπαύγασμα τού φεραυγοΰς ήλιου· 
Εΐνε λαμπάς αίγλήεσσα καί πλήρης γοητείας 
“Ω 1 ίλαρότης πάντερπνος εΐνε τοΰ Αιωνίου !

Άθηναι, Φεβρουάριος 1892.
AaES. ΓίΑΚΟΤωίΔΗΕ

σύγχρονον . ιστορικόν ■

Μοιραία όυνάντηΟις. — Μαίρη Β...
Ήτο εσπέρα έξόχως μαγευτική. Αί τελευταϊαι ακτίνες τ«3 

δυομένου ήλιου μεγαλοπρεπούς διασχίζουσαι τόν· κυανόλευκου καί 
ϊιαυγέστατον αττικόν ορίζοντα,ή λεπτή καί μυροδόλος δρόσος ελα
φρώς προσψαόουσα το δέρμα, καί ή πέριξ έπιδάλλουσα ωραία θέα

Ή Μαίρη. . .
και καλλονή απετέλουν όντως θέαμα έξαίσιον καί «απόλαυσιν έλ- 
κυστικωτάτην.Τό δέ άστροντήςήμέρας κλίνου ήδη πρός την δύσιν 
του, καί ώσεί σπέΰδον νά δώιη πέρας είς τήν μαγευτικήν εκεί
νην εσπερίδα, έφαίνετό κάπως έπιδραδύνον τήν έπιτελείωσιν τής 
τροχιάς τον, ίνα πρότερον ίδη ίσως, αν τις τών θνητών έφθόνει 
τήν δόξαν του, ή έπόθει μακροτέραν τήν έν τή γη διαμονήν του 
και παροχήν των γλυκυφώτων καί θαυμασίων άκτίνων του.

Καί όντως δένήπατάτο.Παρά τους στύλους τοΟ’Ολυμπίοο Διός 
έδάδιζε σιγαλώς νεανίας μέλανα ένδεδυμένος, μετρίου αναστήμα
τος, μέ μικρόν μέλανα μύστακα καί δφθαλμούς ζωηρούς καί εκ
φραστικούς, δστις ρεμδάζων και άποθανμάζων τήν πέριξ αυτού 
μαγευτικήν καλλονήν τής φύσεως, τήν πλήρη δρόσου καί αρώ
ματος ατμόσφαιραν, μετ’ έκσιάσεως καί ίυγκικινημένος προσέ- 
δλεπέ τόν δυόμενου ήλιον καί τήν χρυσίζουσαν περιοχήν του,καί έ- 
λυπεϊτο ένδομύχως διότι δέν προσηλοΰτο εκεί, , ίνα παραταθή ή 
μαγευτική έκείνη είκών καί άπολαύση οΰτω τελείως τήν ήδονήν 
τοδ χαριεστάτου θεάματος.

’Αλλ’ ό φεραυγής Ήλιος έννοήσας φαίνεται τόν άνίερον πόθον 
εκείνου, έπετάχυνεν έπί μάλλον τό βήμα του, ίνα ταχύτερου ίη 
τόν έγκαταλίπη, ότε άγανακτήσας δ νέος'

— Πώς νά αίσθανθήτις ευτυχίαν, μετά στόνου κσρδίας^ε’πεν, 
αφού τόσον ταχέως παρέρχεται!

Kat αφήσας τήν μαγευτικήν εκείνην άπόλαυσιν έστράφη νά 
φυγή, οτε φεΰ ! ό τάλας συνανταται κατά πρόσωπον πρός νεαράν 
ξανθοπλόκαμον καί ώραίαν δεσποινίδα, ήτις άντιθέτως καί άπό τού 
εξοχικού Ισως περιπάτου έρχομένη, ακόυσα ρίπτει βλέμματα έκ- 
πλήξεως καί δειλίας έπ’ αύτοΰ, καί... άκουσιως αίφνης μειδιά- 
σασα έπί τη άπροσδοκήτφ συναντήσει, εξακολουθεί άμέσώς τόν 
δρόμον της, ϊνα μή παρεξηγηθη.

Ό Μιμικός εύλαδώ; προσκλίνας έχαιρέτησε, τοΰτο μόνον θεω- 
ρήσας καθήκον νά πράξη έπί τη τυχαία καί αιφνιδίφ τούτη; συν
αντήσει καί έξηκολούθησε καί αυτός τήν πορείαν του άντιθέτως. ι 
Πλήν, απρόοπτόν τι τοϋέκέντησε τήν καρδίαν.— Τί ώραία κόρη, j 
είπε τότε, στραφείς πρός τήν φεύγουσαν νεάνιδα, καί τί γλοκύ, j 
τί έλκυστικόν μειδίαμα ήτον έκεΐνο I

— ’Α! ... έξηκολούθησε πικρώς μετά μικράν σκέψιν, πώς νά 
αίσθανθη «ς ευτυχίαν, άφοϋ τόσφ ταχέως παρέρχεται! Νά, και 
αύτη ομοιάζει πόρς τόν Ήλιον,τόν όποιον πρό έλίγον έθαύμαζον 
και δστις τόσον αποτόμως μ έγκατέλιπε.

Δύο ήλιοι! ’Από βάθους δέ καρδίας άναστενάξας,έλαδε τήν πρός 
τήν οικίαν του άγουσαν.

Άλλ’ ή νεανις έκείνη τίς ήτο ; Ε'χιν αράγε τάς αύτάς έντυ- 
πώσεις καί εμπνεύσεις μέ τόν νεανίαν ;

ΉΜαίρη, γερμανίς παιδαγωγός πρό διετίας έγκατασταθεϊσα έν 
Άθήναις, ήτο τό θδμα τοδ άιτικοδ όρίζοντος, τοΰ κυανολεύκου 
ουρανού, τών ανατολικών ανθίων, τής ελληνικής ποιήσεως καί 
τών θείων έργων τών άθανάτων χρόνων ! Ήτο όλη μύρον, δρόσος, 
ποίησις καί θαυμαστής τής -αθανασίας ! Άφ’ δτου έπάτησε τό 
Αττικόν .έδαφος καί είδε τήν Ελληνικήν γήν, καθ’έαυτήν εΐπεν 
— Έδώ θ’άποθάνω!

Έξήρχετο καθ'έκάστην, ιδίως προς τό έσπέρας, μετά.διηνεκή 
εργασίαν καί μελέτην,και μεταδαίνουσα, είτε εις τήν Άκρόπολιν, 
είτε είς τήν Έκθεσιν, είτε είς τήν εξοχήν, είτε εντός τοδ βασι
λικού κήπου, έθαύμαζε πάντοτε τό μεγαλεΐον καί τήν δόξαν τών 
παρελθόντων εκείνων μακαρίων χρόνων καί μεθυσκΟμένη ύπό τής 
θεσπέσίας δρόσου τής Ελληνικής ατμόσφαιρας,συνέλλεγεν άνθη,ει
κόνας, βιβλία καί άρχαΐα συντρίμματα και μετά τούτο έμπλεως 
ζωήςκαί χάριτος έπέστριφενείς τόδωμάτιόν της,δπερβαθμηδόν με- 
τίδαλεν είς αληθή άνθώνα, πραγματικόν σπουδαστήριον καί καλλι
τεχνικόν μουσείον. ’Ανθη, ποίησις, εικόνες, αρχαιότητες καί τά 
τοιαΰτα ήσαν τό κύριον μέλήμά της έν ώρφ σχολής,και ή διασκέδα
σές της.έν ώρα άνίας. Ή Μαίρη ήτο καί εΐς άκρον φιλάρχαιος, 
κατεγίνετο μετά σπουδής είς τήν άρχαιολογίαν, ταχέως έξέμαθε 
τήν μυθολογίαν, και τήν ιστορίαν τών 'Ελληνικών χρόνων, μ^λε- 
τήσασα «ν ταΰτφ καί πάντα τ« αρχαία μνημεία. Ό Παρ- 
θενώνδι'αυτήν ήτο πλέον η ή ιδανικόν, θιΐον, ύπέρτατον τής άν- 
θρωπίνης’διανοίας έργον, δπερ άπεκάλει δαιμόνιο?, καί καθ’ έκά
στην σχεδόν μελετώσα αυτόν καί έκ τοΰ πλησίον, ειχεν έκμάθει 
παν τό κατ’ αύτόν καί μίχρι τών ελάχιστων αύτοΰ λεπτομερειών, 
άνερχομένη μάλιστα πολλάκις καί έπί τών επιστυλίων μετά τής 
μεγαλειτέρας εύχερείας. Είχε καταστή άχώριστος αύτοΰ φίλοςκαί 
σύντροφος.ΟΙ φύλακες τής'Ακροπόλεως βλέποντες πολλάκις αύτήν

'Ο Μιμικός. . .
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άνερχομένην, βαδίζουσαν χαι ρεμδάζουσαν έπί. τοϋ Παρθενώνος,έ- . 
θαύμάζον τήν μεγάλην τόλμην' χαί επιτηδειότήτά της'ό δέ μπάρ
μπα Στάθης, δ θυρωρός τής Άχροπόλεως,ένφ μακρόθεν χαπνίζων 
μετά νωχελείας έπί τινας αρχαίου εδράνου, άπήλαυε χειμερινής 
τίνος ήλιαχής μεταμεσημβρινής ώρας, πάρατηρήσας αίφνης μεθ’ 
οίας τόλμης καί χάριτος έπήδα χαί έβάδιζεν έπί τών επιστυλίων 
τοΰ Παρθενώνος’

— Μωρέ, γΐά δές την, τή λεβέντισα, έλεγε πρός τινα συνά
δελφόν του, θαρρείς πώς είναι κανένα αρχαίο πουλί ποΰ πέτα στης 
κολόνες 1

Ή Μαίρη τήν έσπέραν εκείνην καθ’ ήν άπροσδοκήτως συνην- 
τήθη μέ τον Μιμικόν, έπέστρεφεν έκ τής Άκροπόλεως καί κρα- 
τοδσα άνθη, έθαύμαζε τον κυανόλευκον ουρανόν, καί τήν γλυκύ- 
τητα τοΰ ήλιου,.ένδομύχως έκφράζουσα τήν λύπην της έπί τή 
έφημέρφ υπάρξει της, διαλογιζομένη άμα, άτι, όπως δ ήλιος έρ
χεται καί παρέρχεται, οΰτω.καί όί άνθρωποι γεννώνται καί απο
θνήσκουν.—Διατί νά μή είμαι καί έγώ, ώς δ Παρθένων, αθάνα
τος! διελογίσθη... Ευτυχία! λέξις μόνον υπάρχει, καί ούδαμοΰ 
πραγματικότης, έν τφ κόσμω τούτφ!...

Καί άπό βάθους καρδίας άναστενάξασα, άφήχε τάς^θλιβεράς 
ταύτας σκέψεις καί έστράφη πρός τήν κατοικίαν της.

Κατ’ εκείνην ακριβώς τήν στιγμήν διακόπτων καί δ Μιμικός 
τούς αυτούς περίπου διαλογισμούς του, έστρέφετο, δτι έπήλθεν ή 
μοιραία συνάντησις !... Ταύτοχρόνως δέ έδυε καί δ ήλιος, καί 
ή τελευταία αύτοΰ μυροβόλος καί 'θερμή άκτις διχοτομόυμένη έν 
ταύτω είσήρχετο είς τας δύο καρδίας!

Β'.
Μερικός. — Χαρακτιίρ, ονόία καί τύπος.

Ό Μ’.μϊκος, τέκνου άφοσιωμένον γενναίου καί πιστού τή; πα- 
τρίθος προμάχου, άνδρδς Έλληνος άξιωματικοΰ τής εποχής, καθ’ 
ήν ή λέξις δειλία καί ά π ά τ η ούδαμοΰ τής καρδίας εΰρισκεν 
ηχώ, είχεν άνατραφή παρ’ αύτοΰ μετ’ έπιμελείας καί φρονήσεως, 
ώς σπανίω; σήμερον οί γονείς παιδεύουσι τά τέκνα.. Έκτος τής 
έκπληρώσεως τοΰ ιεροΰ πρός τήν πατρίδα του ορκου, Sv είχεν δ 
πατήρ έκεϊνος καθήκον καί μέλημα, πώς καλλών νά άυαθρέψη 
καί μόρφωση τά έαυτοϋ τέκνα, συνφδά ταΐς μικραϊς αύτοΰ οικο- 
νομίαις, καί χαταστήση αύτά καλούς πολίτας, πιστούς στρατιώ- 
τας καί χρησίμους ανθρώπους. —Δέν επιθυμώ τίποτε άλλο είς 
τόν κόσμον τούτον νά βλέπω, έλεγε πολλάκις πρός τούς φίλους 
του, ί τά τέκνα μου βαδίζοντα τήν εύθεϊαν μόνον έκείνην δδόν, 
ήν ή πείρα μέ έδίδαξεν, ότι πρέπει νά λάβωσι, διά τήν εύδαι- 
μονίαν αύτών καί τής κοινωνίας. — Άλλ*  δ δυστυχής πατήρ I 
ύπελόγιζε πάντοτε άνευ τοϋ πεπρωμένου' δι’ δπερ έσχάτως, άμα 
είδον αυτόν καί συνελυπούμην έπί άνεπάνορθώτφ συμφορά,μοί έδιδε 
σιγάρον, λέγων μοι-—Έτσι είναι.., τά παιδιά μου μου κοστίζουν 
τήν μισή μου ζωή, άλλ’ ή καρδιά μου είναι άφοσιωμένη είς τόν 
θεόν.

ΌΜιμίκος ήτο διδάκτωρ τής ιατρικής, στερούμενος δέ τών.υλι
κών μέσων νά μεταόη είς Ευρώπην πρός τελειοποίησίν του, διότι 
τά φώτα καί ή άνάπτυξις άπησχόλουν πάντοτε αυτόν, δέν παρέ- 
λειπεν ούδεμίαν περίστασιν, ?να χρησιμοποιη ταύτην ύπέρ τής ά- 
ναπτύξεως καί προόδου τόυ. Ή μελέτη, ή μοναξιά, ή ήσυχία 
ήσαν τά μόνα εφόδιά του. ’Απέστεργε τδν θόρυβόν, τήν έπίδειξιν 
και τάς συναναστροφάς, Τούς πολλούς δέ φίλους απέφευγε, διότι 
έθεώρει αύτούς βλαβερούς έν τοιαύτη κοινωνία' δι’ δπερ τοιούτους 
μόνον δύο είχε, τον Συνοδινδν καί Χρύσην.

Τδν πλεϊστον χρόνον τής ήμέρας διήρχετο οίκοι μελετών, οσά
κις δέ έξήρχετο, έπραττε τοϋτο έξ ανάγκης, είτε λόγφ εργασίας, 
είτε όπως περιπατήσή εις ανοικτόν αέρα καί άνάπνευση καθαρόν 
ύξυγόνον, ώς έλεγε, καί ζυμωθή μέ τήν δρόσον, μέ τό άρωμα, 
τήν αύραν καί τδ κάλλος τής εξοχής, καί ούχί μέ τήν δυσωδίαν 
καί τά βακτηρίδια τής μεμολυσμένής ατμόσφαιρας τής τύρβης καί 
τοϋ θορύβου τής κοινωνίας.

Ήτο τέλος τόπος αγνός ακραιφνούς αρετής καί πνευματικής αφα
σίας. Ήγάπα δέ τήν ευτυχίαν έν. τή οϋσία καί ούχί έν τφ τύπφ.

'Οσάκις'δέ τφ έδίδετο ευκαιρία, δέν άφινε ταύτην νά παρέλθη 
χωρίς νά επίδειξη τά εύγενή καί άγνα αισθήματα ύφ’ών ένεφο- 
ρεϊτο. Συνέβη ποτέ νά συναντηθή μέ γνωρίμους 'τού, οίτινες άπρε- 

. πώς έξεφράζοντο κατα τής νηστείας καί τών παλαιών θρησκευτι
κών εθίμων. — Αν ήτο δυνατόν, νά εϊχετε τήν δύναμιν νά έπι- 
βάλητε τάς νέας ιδέας' σάς είς τήν κοινωνίαν, τοϊς έλεγε, θά 

μετεβάλετε τούς όμοιους σας είς χοίρους'.» "Εκτοτε δέν τούς συνα- 
νεστράφή, “Οτε δ’ έσχάτως καθήμενός παρά τινι τραπέζη έξωθι 
του καφφενείου τής Έκθέσεως, έλάμβανε τδν καφφί του, ρεμβάζων 
μονήρης καί άπροσδοκήτως ήκουσε τδν υπηρέτην άπρεπώς φερό- 
μενον πρός τινα-ξένην παιδαγωγόν έκεϊθεν διερχομένην, τοσοϋτον 
ήρεθίσθη καί ήγανάκτησεν, ώστε έγερθείς άμέσως συνέλαβεν ε
κείνον άπό τοΰ τραχήλου, παρά το πελώριον 8 έφερεν .ανάστημα 
καί παρέδωκεν αύτδν μετά κόπου καί πολλών αντιστάσεων εις 
τήν εξουσίαν άνακράζων,

— ’Εξύβρισε βαναύσως τήν 'Ελληνικήν συμπεριφοράν καί ήσέ.- 
βησε προς τήν φιλοξενίαν'

Ό Μιμϊκος εγκαίρως ένόησεν, δτι ή κοινωνία έν ή εύρέθη καί 
ήτον ήναγκασμένος νά συζήση δέν σύνεφώνει μέ τάς άρχάς καί 
τά αισθήματα του, καί πάντοιοτρόπως πρρσεπάθει ή ν’ άποφεύγη, 
ταύτην, 8σον ήτον αύτφ δυνατόν, ή μετ’άλγους καί κόπου νά 
ύπομένη τάς παρεκτροπάς καί άτασθαλίάς της.

ΧΑΙΡΕΧΑΛΚΗ!
(Έπί τφ θάνάτω τοϋ πατρός μου)

Έκ τών ίοστεφάνων ’Αθηνών θερμή 
σοί προσφωνώ τδ χαϊρε, μάγος νηρηίς. 
Πρός σέ, τών Πιερίδων δώμα φίλτατον (1) 
δ λογισμός μου έκτιμεϊ χρυσόπτερος: 
Έάν ή μάγος καλλονή σου μέ κράτη 
θερμόν εΐσέτι λάτριν σου ; άν έναυλος, 
ήδύς εΐσέτι αντηχή έ ψίθυρος 
τών θαλερών πεύκων σου είς τά ώτά μου. 
“Αν ή γλυκεία στοναχή τοϋ κύματος 
μέ βαυκαλίζη, Χάλκη πολυφίλητος.,' 

”Ώ ! τώρα δχΐ μόνον έ'ρως ένθερμος 
τά νεαρά μου στήθη φλέγει διά σέ, 
άλλά μυστηριώδη ολως σεβασμόν 
πρός τήν πευκοσκεπή σου γήν αισθάνομαι. 
Ή καλλονή σου τώρα μόνη δέν κρατή 
αιχμάλωτόν σου τήν ψυχήν μου καί τδν νοϋν. 
Δέν φλέγομαι νά σ’ϊδω' ν’ άσπασθώ 
τδ άγιόν σου χώμα εύλαβώς ποθώ.
Τήν γήν σου, ήτις κρύπτει είς τά σπλάγχνα τησ 
Ο,τι ένθέρμως κι’ εύσεβώς έλάτρευσα 

μέ άφθονα νά βρέξω δάκρυα ποθώ. 
Το πατρικόν του βλέμμα τδ γλυκύτατου 
σβεννύμενον δέν είδον' δέν ήτένισα 

ι τήν δυσιν τοϋ ήλιου τοϋ περιλαμπούς.
Τά δάκρυά μου ξένην γήν ποτίζουσι 
Τήν ήρεμόν σου φύσιν τήν παρήγορον 
ζητεί είς μάτην πέριξ του τδ βλέμμα μου. 
Ερείπια προσβλέπειI μάρμαρα ψυχρά t 
Άφωνου κάλλος I νέκρωσιν, σιγήν ! 
Ποϋ τών ωραίων λόφων σου ή πρασιά: 
Τής φύσεως σου ποΰ ή μάγος καλλονή ; 
Τών βαθύσκιων σου δασών ό ψίθυρος 
καί τδ μεθύον άρωμα πόϋ είναι; ποΰ; 
Φύλαττε, Χάλκη, μέ στοργήν τήν ΰπαρξιν, 
ήτις ήδέως ’στάς θερμάς άγκάλας σου 
υπνώττει! Κεκμηκότος μή τδν ύπνον του 
τδν ήρεμου ταράξεις ! ,Σέ ήγάπησε 
σ’έλάτρευσε' κι’έπόθησέ «ά κοιμηθή 

'είς τού; θερμούς σου κόλπους 1 θώπευε αύτό*·  
τής Προποντίδος νηρηίς περικαλλής . 
Ας βαιικαλίζν) ήρεμος τόν ΰπνον του 

δ ψίθυρος τοϋ δάσους'καί τδν άοιδδν 
ας ψάλλουν τά ητηνάσου μέ τό ασμα των. 
Σέ χαιρετίζω Χάλκη! ή καρδία μου 
ό νους μου ή ψυχή μου ϊπτανται πρδς σέ I . 
Ευδαίμων Χάλκη, χαϊρε 1 Χαϊρε πάντοτε. .·.

Γ. Α. Λ-
Άθήναι 16 Φεθρ <893-

Η ΟΡΦΑΝΗ ΞΕΝΗ

Τής γής τά μοοχολούλονδα εϊν’ ολα άν&ιβμένά,
Καί τά πουλιά τοδ ούφανοΰ πετοϋν ξεν/αρωμέί'α.
Θά τ'ο^κλαρί, άνοιξες ·9·άρ9ν; πάλι I

Καί το πουλί &ά^ψάλλΐ]!
Μόν' ή ’ίιχη μου ή καρόίά 'g τά. χρνά μου τά βτή^ίΐα,
Χφόυία Φά ηυαι μάρμαρο.. . χριβτιανοί fJoi&eia !
'Λίγοξ dsv elvs ό χαϋμόζ ποϋ έχει ή χαρόϊά μόν,
Εινε πολ^ ό πόνος μου, μεγάλ' ή δνμφορά μου !
Ή μάννα μου άπε&ανε μαζν μ£ τον πατέρα,

άπ τή οχληρή χολέρα.
Καί είμαι τώρα όρφανή, χεορίς προβτάτη ένα I
Χωρίς χανένα Ονγγενή και έρημη ’ς τά ξίνα.
Εινε μεγάλος δ καϋμός ποβ έχω μέβ’ *ς  τά οτ·ή9·εΐα, 
Βόη&εια χριβτιανοίΐ ΧριβτιανοΙ βοήϋεΐα II!!

, Γ. ΠαπουλιΑς.

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ

«Σύρε, παιδί μου ’ς τό καλό οοΰ .δίδω τήν ευχή μου 
Νά’χ/)ς’c τά ξένα σύντροφο, παρηγοριά ’ς τή θλίψί. 
Σου δίδω καί γιά οδηγό μιά μαύρη συμβουλή μου 
Και θέλω άπό τή -μνήμη σου μηδέ στιγμή νά λείψ^.

Οί άνθρωπ’ εΐναι δόλιοι, γεμάτοι άπό φθόνον, 1
Σκοπόν εισ κάθε πρδζιν των άσυνειδήτωσ έχουν; -
Ήνά κερδίσουν τίποτε, ή νά παρέξονν πόνον,
Καί ώς θηρία άγρια άλλήλους κατατρέχουν. ;

Έρως, φιλία, συντροφιά, όλα παγίδες εΐναι
Άς διαρκώς εις όλους μας ή άνθρωποτης στήνει· 
Τήν εύτυχίαν άν ποθής μακράν, μακράν των μείνε, 
Οΰδείς πλησίον προχωρεί χωρίς θύμα νά γινη». 1

Αύτά μουπ’ ό πατέρας μού σαν έφυγα ’ς τά £ένα,
Κ ’ ένεπνευσαν τά λόγια του *ς  τήν ασθενή καρδιά μου 
Νά μή πιστεύσω ’ς αίσθημα ανθρώπινον κανένα,
Κ’ ή συμύουλή του μ’έφερε ’ς τή μαύρη μοναξιά μόν.

Τώρα μ’ άπέθανε κι’ αύτός καί μόνος, μόνος μένω, 
Μόνον τό φάσμα που, έρχεται τή νύκτα π’ άγρυπνάω, , 
Φάσμα ισχνό, φάσμα χλωμό, κι’αύτό 'ς έμενα ίένο 
Καί μέ φωνή τρεμουλιαστή, μούλέγει κι’ άγροικάω:

Υπάρχει ερως αληθής, υπάρχει καί φιλία,
Ώς ό άδάμας σπάνια, λαμπρά ώ.ς ό ά,δάμας. ■
Είναι φρικώδες βάσανον η έρημος καρδία
Σάν τήν άφίσουν έρημον κι ’ αύτά τά όνειρά μας.

New York

Κ. Δ. ΛίΒΙΒΡΑΤΟέ

ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
Έρώτ. Τί κερδίξον^ιν οί αύτοκτονοϋντες ; 
Άπόκρ. Έγκαταλείπσυσι αφόρητου βίου. 
Καταπαύουσι τά δεινά των.
Άναπκύουσι καταπεπονημένον σώμα. 
Λησμονοϋσι τήν ζωήν.
Άποφεύγουσι τούς ίχθρούς καί τήν κακίαν. 

Ζ,ητοϋσι μέλλον ευτυχέστερου.1 
Τιμωροϋσι τό σώμα.

Ίκανοποιοΰσι τήν τιμήν των. 
Δοκιμάζουσι τόν θάνατον. 
■Καί μεταβαίνουσιν ταχύτιρον είς τήν μέλλουσαν ζωήν. 
Έρώτ.. Τί δέ χάνονΰιν;
Άπόκρ. Ούδέν, ή μίαν έλπίδα ανύπαρκτον, κόσμον «γνώ

μονα, καί.... δεκάλεπτου πυρίτιδα.
“Εσπερος.

Α ΙΝΙΓΜ ΑΤΑ

Αίνιγμ.» 1 ©»

Ήάο ή είσαι άν άρρην ησαι 
θά μ’ εχης ίσως έάν νυμφευθής 
"Εν μόνον γράμμα μου, φίλε, σβϋσε '
Καί δηλητήριου θίχγίς ιύθύς. ,.

ΑΛνεγμ.» 200
Είς τά πτηνά μέ άριθμοΰσι 
Κι’ ώς θά μ’ ιΰρτι; μέ καλοΰσι 
Τής κεφαλής μου άν μέ στέρησης 
’Αντωνυμίαν θά σχηματίσης. 
"Αν καί ταύτην, ώ φίλε, θελήσης 
Χωρίς κεφαλήν ν’ άφίσης, 
Είς τά φυτά τότε θά μ’εΰρης 
Βοτανικήν ίαν ήξεύρης' 
Έάν καί πάλιν ταυτό πράξης 
(Τής κεφαλής μου μ’ άπαλλάζης) 
Τ’ αλφαβήτου γράμμα θά έχης, 
Θά μέ λύσης, έάν προσέχης.

Κυβόλεξου »Ο1
α

λ ' .
' λ

ν 

Χυμπλήρωσις

κ ■
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α. ,.

ν : . · "Τ.

ι

ΣΗΜ. Ό πρώτος λύτης τριών έκ τών άνφτέρω αινιγμάτων 
θά λάδη ώ; δώρου την «Σωσάνναν Ραμώ».

λΤΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩι 38 ΦΪΛΑΩι ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

194. Αενεγμα. 'Άγκυρα. Έλυσαν αύτό ή Δεσποινίς Μαρία Χαρθαλιά, οιευθύν*  
τρία παρθεναγωγείου, χαί δ χ. Ζ. Ν- Σεμιγδαλάς έξ ’Αθηνών, δ κ. 
Σ. Δ. ΙΤάγώνης εκ ΛηξουρΙου, δ χ. Μ. Κσχχινάχης έκ Φαρσάλων.

- Ιθϊί. Α?νςγμ.α.

ΡΛοσ—ύάίκ. Έλυσαν αύτό ή δεσποινίς Βιργινία Σιμοπούλου, δ 
κ. Σ. ΓΙρινάρης,χαΙ δχ. Ζ. Ν. Σεμιγδαλάς έξ Αθηνών, δ χ. Γ. Ν. 
Τριάντης έκ Πατρών, οίκ. κ, θ. Δραχάκης χαί Ν. Καραχασβόπου- 
λος *χ  Σύρου, δ χ. A. Ν, Φουρτόυνιάδης εχ Βόλου, δ χ. Σ. Δ. Πχ· 
γώνης έκ Ληξουρίου, δ κ. Ν. Περδιχάχης εκ Σύρου, δ κ. Μ. Κοκ- 
χινάκης έχ Φαρσάλων χαί δ Κ. II. Κωνσταντίνου έχ Κέρκυρας.

1©β. ΑϊνεγίΛαι.

. "Arm—arra •‘Έλυσαν αυτό, ή Δεσποινίς Μαρία Χαρβαλιϊ διευ- 
θύγτρια παρθεναγωγείου, ή^Δεσποινις Βιργινία Σιμοπούλου, δ κ. Σ. 
Πρίνάρης, καί,ο χ. Ζ Ν. Σεμιγδαλας εξ ’Αθηνών, οί κκ. καί Ν... 
Δ. Α. Πμνάγος ΐξ ’Αθηνών, δ χ. Γ. Ν. Τριάντης έχ Πατρών, οί 
κκ. Θ. Δραχάχης καί Ν. Καραχασόπουλος έχ Σύρου δ κ. A. Ν. 
Φθυρτουνιαδης έχ Βόλου, δ χ. Σ. Δ. Παγώνης έκ Ληξουρίου, χαί 
δ χ. Ε. Περδιχάχης έχ Σύρου.
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1ΟΤ. Αίηγμ».
Μν«1α—μ^ς— Ια. "Ελυσαν αυτό. ή Δεσποινίς Μαρία Χαρβαλια 

διευθύντρια παρθεναγωγείου, ή Δεσποινίς Βιργινία Σιμοπούλου, δ 
χ. Σ. Πρινάρης καί δ χ, Ζ. Ν· Σεμιγοαλάς έξ’Αθηνών, οί χχ. Ν... 
χαί Δ. Α. Πανάγος έξ ’Αθηνών, οί χχ. θ. Δρακάχη: καί Ν. Κα- 
ραχασόπουλος έχ Σύρου, δ χ. A. Ν. Φουρτουνιάδης έχ Βόλου, δ χ. 
Σ. Δ. Παγώνης έχ Ληξουρίου, δ κ. Ν. Περδικάχης έχ Σύρου, δ χ. 
Μ. Κοχχινάκης έχ Φαρσάλων, και δ χ. Κ. Π. Οικονόμου έκ Κέρ
κυρας.

198. Λ.1'νεγμ;α.
Bioc—Xioc. "Ελυσαν αΰτό ή Δεσποινίς Μαρία Χαρδαλια διευ

θύντρια παρθεναγωγείου, ή Δεσποινίς Βιργινία Σιμοπουλου, δ κ. Σ. 
Πρινάρης καί δΖ. Ν. Σίμιγδαλάς έξ Αθηνών, οί χκ. Ν.... και Δ. 
Α. Πανάγος έξ Αθηνών, δ χ. Γ. Ν. Τριάνιης έχ Πατρών, οί 
κχ. Θ. Δραχάχης χαί Ν· Καρακασόπουλος έκ Σύρου, δ χ. A. Ν. 
Φουρτουνιάδης έχ Βόλου, δ κ. Σ. Δ. Πχγώνης έχ Ληξουρίου, δ 
κ. Μ. Κοχχινάκης έχ Φαρσάλων, καί δ x. Κ. Π. Οικονόμου έκ 
Κέρκυρας.

Σημ. Πρώτος λύτης ε’ναι ή Δεσποινίς Μαρία Χαρβαλια,ήτις δι- 
χοιοΰται νά λάβη τό ύποσχιθέν δώρον, τήν Σωσάννα Ραμώ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 

θά έλθη νά κτυπηση αίφνιδίως τον κατώτερον οριζόντιον πεσ
σόν έκ τών δύο έν τφ μέσφ ευρισκομένων καί θά. τόν έκτι- 
νάξη πρός τά όπίσω. Τήν ίκτίναξιν δι’ αύτοΰ θά έπακολου- 
θήση αμέσως ή κατάβασις τοΰ ύπερκειμένου είς άναπλήρωσιν 
τοΰ έλλείψαντος καί τό όλον κατασκεύασμα θά μείνη δρθιον.

Φ. Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ,,

Σ. Κ. Τάτταν- ’Επιστολή έλήφθη. "Εχει καλώς. ’Αγγελίας 
άπεστείλαμεν. Εύχαριστοΰμεν θερμώς —Π. Σ."Πάτρας. ’ΕΒημο- 
σιεύθη. Έχετε παρακαλοΰμεν ύπ’ ίψει πληθώραν 5λης, ήτις μας 
άποστέλλεται καθ’ίχάστην, χαί αποστέλλετε ό,τι δυνατόν.—Κ.Δ. 
Β. Όλτεε-ίτσαν. Επιστολή καί ποιημάτια έλήφθησαν. "Εχει κα
λώς. Σάς αναμένομε».—Σ. Μ. /λάτρας. ’Απαντήσατε |ελάβατε 
£ι6λίον ;—Π. 1. NA/Zix/oiior. Έλάβομεν επιστολή» σας καί σάς 
απηντήσαμεν ταχυδρομιχως. Ευχαριστούνε*. —Μ. Μ. Λαμίαν. "Ε
χει καλώς. Θα έγένετο λάθος.—Μ. Κ. Πάνο^μον. ’Επιστολή καί 
αγγελία έλήφθησαν. Ευχαριστούμε» θερμώς. ’Αποδείξεις σας άπε- 
στείλαμεν.—Δ. Α. Π. Άάήτας. Εις τάς λύσεις τών αινιγμάτων μό
νον οι συνδρομηται λαμβάνουσι μέρος.—θ. Σ. AtwiSior. ’Επι
στολή καί αγγελία έλήφθησαν.Εύχαριστοΰμεν θερμώς. Ταχυδρομιχως 
γράφομεν.—Μ. Β. //άτρας, ’Επιταχύνατε αποστολήν έκχαθαρίσεως 
αποδείξεων.—A. Α Ροστοόιοτ. Συνδρομή σας έλήφθη 2ου ϊτους. 
Ταχυδρομιχως γράφομεν.— Σ.Μ. Υάάχη»-. Υπομονή έξηντλήθη.— 
Π. Ν. βηρατ. ’Ελπίζομε» εες λογικήν.

θέσατε πρώτον δύο πεσσού; τοΰ δομινό ορθίους καί έπ*  
αύτών όριζοντίω; ενα τρίτον, έν σχήματι θύρας, έχοντας δέ 
όλας τάς λευκά; έπιφανείας έστραμμένας προς τά έσω. Έπί 
τοϋ οριζοντίου πεσσοί θέσατε τέταρτον, όριζοντίως ωσαύτως, 
καί έχοντα τήν μαύρων έπιφάνειαν είς έπαφήν μέ την τοϋ 
ύποκάτω αύτοΰ. Έπ’ αύτοΰ δε τοΰ τετάρτου πεσσού θέσατε 
πάλιν, ώς έν άρχη, δυο καθέτους καί έπ’ αύτών άλλον όρε- 
ζοντίως, έν σχήματι θύρας, ώς δεικνύει ή είκών.

Τό πείραμα συνίσταται ήδη είς τό νά έκβληθά) διά μιάς ύ 
κατώτερος οριζόντιος πεσσός έκ τών δύο έν τφ μέσφ χωρίς 
νά καταπέση τό όλον κατασκεύασμα Πρός τοΰτο το- 
θετεΐται έμπροσθεν αύτοΰ εΐς πεσσός κάθετος έπί μιάς τών 
μεγάλων αύτοΰ πλευρών ΑΒ. καί είς τήν άπαιτουμένην άπό- 
ττασιν, ώστε νά δύναται τις, περών τόν δείκτην υπό τήν 
κατωτέραν θύραν'τοΰ δομινό καί στηρίζων ίσχυρώς τήν άκραν 
τοΰ δακτύλου έπί του σημείου Ε. νά ίπιφέρη οι'ά βίαιου 
πρός τά όπίσω κινήσεως τήν απότομον άνυψωσιν τοΰ πεσσοΰ 
είς τήν θέσιν ΑΓ.

Έάν ή κίνησες έκτελεσθή προσηκόντως, τότε .ή γωνία Δ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΉΣ

’Από της 15 προσεχούς ’Απριλίου είσερχόμεθα, 
ώς γνωστόν, είς τό τέταρτον έτος άπδ της έκδό- 
σεως τής «Φι/σεως». Συνεπώς παρακαλοΰμεν πόν
τος τούς Λμετέρους κ.κ, συνδρομητής, δπως ευαρε
στούμενοι, συστήσωσι τοίς έαυτών φίλοις, νά έγ- 
γραφώσι καί ουτοι συνδρομηται, καθότι έκτός τών 
γενομένων άπό ’Ιανουάριου βελτιώσεων θά έ- 
πβνεχθωσι καλ ετεραι σπουδαΐαι, Ας άφίνομεν νά έ- 
κτιμήσωσιν οί ήμέτεροι άναγνώσται.

Γνωστοποιοΰμεν έπισης τοίς όλίγοις καθνστε- 
ροΰσι τήν συνδρομήν των τοΰ λήγοντος έτους, όπως 
ευαρεστούμενοι άποστείλωσι ταύτην έγκαίρως, ϊνα 
μή έπέλθμ καθυστέρησις. τοΰ φύλλων των.

Ή Αεβύθυνβεφ.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΙ’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ 
Διευθυντής καί έκδοτης

*Λ. Άλεξέάδης
Συνδρομή έτησία, Αθηνών δραχμάς 8, ’Επαρχιών οραχ- 

μάς 9, ’Εξωτερικού φρ. χρυσά 10.
(Γραφεία έναντι «Νέου Θεάτρου άριθ. 11 έν Άθήνάις).

Αγοράζονται είς καλλίστας τιμάς παλαιά γραμμα
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστολαέ παλαιαΐ καί Επι
στολικά δελτάρια τής Ελλάδος καί άλλων έπικρα- 
τειών. ’Επίσης αγοράζονται νομίσματα καί αρχαιότα
τες, παρά τοΟ κ.

A. W Ε I S Ζ
Budapest (Hongrie) Vaczi-Kdrut 4

’Ex τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ.


