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ΓΡΑΦΕΙΑ έν όδώ 'Ρόμδιχς, όπισθεν τον Ναοΰ άριθ. 9-—ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ : Έσωτερ.δρ. 8,—Έξωτερ.φρ. u
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.'fl ίχχύδευσις τών λαχιίων τϊ|? «Φυσεω?».—Περί τοδ Ατμοαφαερεποδ ήλεπτρεβμοδ ύπδ Φ. Π.—Τφ 4γα·
πητφ μας άνεψςφ (ποίημα) ύπό Φιλίππου Α Οίκονομίδου.—Περί πτώβεως τή? Γαλή? ύπό Άλεξ. Σχαντέλλη.—Τϋ όρο? ’Αραχναϊον
ύπο Δ. Κ. Ήλιοπούλου.— ’Εντυπώσει? Πατρών παί Πύργου ύπό Φ. Πρίντεζη.—Λύσει? τών Από τοΰ ΛριΟ 1—50 Αινιγμάτων.
— ’Αλληλογραφία.—’Αγγελίας χτλ.

Η ΕΚΚΥΒΕΥΣΙΣ
ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ,,ΦΥΣΕΩΣ"
Γενομένης έν τοΐς γραφείοις ήμών, κατά τά κεκανονισμένα καί δημοσιευθέντα, τής έκκυόεύσεως
τών λαχείων τής «Φύσεως» τοΰ Ε’ έτους, ένώπιον
έπιτροπής έκ τών παρενρεθέντων συνδρομητών της
«Φύσεως» τή 1 Ίανουαρίον 1895, έκληρώθησαν
οί έπόμενοι αριθμοί, τών όποίων οί κάτοχοι ,έκέρδισαν τά άκόλουθα άντικείμενα, συμφώνως τή έν
τώύπ’άριθ· 19 φύλλω τής «Φύσεως» δηλώσει
τής Διευθύνσεως.
Ό 1ος άριθμός 3580, τοΰ σννδρομητοΰ μας έν
Πειραιεϊ κ. Β. Στανισλάου έκέρδισε τό χρυσούν
ώρολόγιον.
Ό 9ος άριθμός 4562 τού έν Κων)πόλει κ. Κ.
Παπαδήμου τό άργυρούν ώρολόγτον.
Ό 3 ος άρχθμός 3555 τού έν Άθήναις κ. Κυρι
άκου Κοσμά τό κυνηγετικόν οπισθογεμές δπλονΌ 4ος άριθμός 3255 τού έν Λεόαδεία κ. Δ Ίωαννίδου τό φεόόλόερ.
Ό δίος άρχθμός 2670 τού έν Μάκρη κ. Μ. Κουράκη τήν μεγάλην είκόνα.
Ό 6ος άρχθμός 1716 τού έν Κιέβω τής ‘Ρωσσίας κ. Β. ’Αγησιλάου τήν είκόνα του είς φυσικόν
μέγεθος έλαιογραφημένην.
Ό Τος άριθμός 1816 τού έν Μελίτμ κ.Σ.Βώκου
τό λεύκωμα.
Ό 8ος άριθμός 4537 τού έν Ψαθοπύργω κ. Μ.
Καμπιώτη- τήν ύδρόγειον σφαίραν.
Ό θος άριθμός 2040 τού έν Άθήναις κ. Ν. Βαλαωρίτου τό ώρολόγιον τού τοίχου.
*0 ΙΟος άριθμός 2955 τού έν Άθφκ.Μ. Έσφιγμενίτου τό έξυπνητήριον·
Ό 11ος άριθμός 3921 τού έν ’Αλεξάνδρειά κ.
Φ. Κυριάκου τό βαρόμετρον·
Ό 1 3ος άριθμός 1999 τού έν Τεργέστη κ. Δ.
Σδορώνου τό θερμόμετρον.

Ό 1 3ος άριθμός 2092 τού έν Άθήναις κ. Διον.
Μερεντίνου τό τηλεσκόπιον.
Ό 14ος άριθμός 4602 τού έν Πάτραις κ. Μ.
Φιλίππου τήν διόπτραν τού θεάτρου.
Ό 1 Κος άριθμ. 4642 τού έν ΓΙάτραις κ. Κ.Δου*
6ανά τήν συλλογήν τών αρωμάτων.
Ό I 6ος άριθ 1913 τού έν Σουέζ κ. Ο. Δούμπα
τό λεξικόν Ραγκαόή.
"Ό ΙΤος άριθ. 2676 τού έν Μασσαλία κ. Α. Κασάμπα τήν ιστορίαν Παπαρρηγοπούλου.
Ό 18ος άριθ. 3642 τού έν Όλτενίτζμ κ. Δ.
Βλασσοπούλου τό μελανοδοχεΐον.
Ό 10ος άριθ. 780 τού έν Μανωλάδι κ. Σ.
Κουρτίου τό δοχεΐον τών έπισκεπτηρίων.
Ό «Οός άριθ· 4600 τού έν Ίωαννίνοις κ·Α.
Άσπιώτου τό χρυσοποίκιλτον δοχεΐον.
Οί πέντε άριθμοί 349, 483, 4117, 105, 282, τούς
τέσσαρας τόμους τής Φύσεως χαρτόδετους.
Οί δέκα κατόπιν 4157, 39, 4148, 66, 433, 152,
544, 548, 3.120, 436 άνά έν χρυσόδετον και ώραΐον
σύγγραμμαΟί δέκα άκόλουθοι 4101, 157, 483, 355, 38, 528,
296, 381, 350, 427 άνά μίαν μιγάλην είκόνα τον
τοίχου.
Οί εΐκοσιν, 134, 54, 4090, 4118, 313, 242, 3969,
4086, 215, 222, 4002, 545, 566, 435, 253, 256,
468, 474, 370, 232 άνά έν Ήμερολόγιον.
Καί τέλος οί ακόλουθοι δεκαπέντε αριθμοί 477,
264, 480, 4349, 4372. 403, 409. 267, 4330, 205,
79, 4123, 3682, 325, καί 327 άνά μίαν εγχρυσον
είκόνα.
Πρός αποφυγήν δέ παρεξηγήσεων καί παραπό
νων, παρακαλούνται πάντες οί κάτοχοι τών έκκνβευθέντων άνωτέρω άριθμών, ίνα έύαρεο’τούμενοι
μας άποστείλωσι τάς άποδείξεις, έφ·’ών σεσημείωνται οί άριθμοί τών λαχείων των μετά τού σχετικού
ταχ. τέλους, δπως τοΐς άποστείλωμεν τά λαχόντα
αύτοϊς αντικείμενα.
Ή Διεύθυνόις.
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
(Κατά τήν Atmosphere τοΰ Flammarion)
Γ'.
‘Οοάκις ηλεκτρικής μεγάλη ποοότης ουοοωρευθή εϊ«
τά νέφη,προκαλεΐ τήν γένεσιν καταιγίδος.Γνωρίζομεν έκ
τής φυσικής οτι, όταν ή τάσις τής ηλεκτρικής δύο παρα
κειμένων σωμάτων ΰπερβή ορών τι, αύτη έκπηδα άπο
τοΰ ενός εις τό έτερον υπό μορφήν σπινθήρος. Αύτό
τοΰτο συμβαίνει καΐ είς τήν ατμόσφαιραν. Τά νέφη
άναπτύσσουσι κατά τόν σχηματισμόν των ηλεκτρικήν θε
τικήν ένεκα όμως αμοιβαίων αλληλεπιδράσεων καί,διότι
τό είδος τής ηλεκτρικής είναι τι σχετικόν και ούχί από
λυτον, ΰπάρχουσι πάντοτε έν τή ατμόσφαιρα νέφη έτε·
ρωνύμως ηλεκτρισμένα. Μεταξύ λοιπόν τούτων ή με
ταξύ τοΰ αρνητικήν ηλεκτρικήν έχοντος έδάφους καΐ τών
ΰπερκειμένων νεφών σπινθήρ έκπηδα. Τόν σπινθήρα
τούτον όνομάζομεν άβτραπήν μέν έάν έκρήγνυται με
ταξύ τών νεφών, κεραυνόν δέ άν μεταξύ γής καΐ
νέφους έκσπάται. Άλλ’ ό ηλεκτρικός σπινθήρ γίνεται
πάντοτε πρόξενος θερμότητος· καΐ ή αστραπή λοιπόν
τοιαύτην αναπτύσσει. "Ενεκα τής οΰτω προερχόμενης
θερμότητος ό αήρ ίσχυρώς διαστέλλεται,κενόν δέ τρόπον
τινα σχηματίζεται,εις δ μέρος αί δυο αντίθετοι ηλεκτρι
κά! άμοιόαίως έξουδετεροΰνται. Τό κενόν τοΰτο τείνει
νά πληρώση ό παρακείμενος άήρ· έγκατακρημνίζεται
όθεν έν αΰτώ καί προξενεί ουτω κρότον μέγαν καί χα
ρακτηριστικόν, τήν αείποτε τάς άστραπός καί τούς κε
ραυνούς συνοδεύουσαν /ίροννήν. Είπομεν άείποτε, διότι
ΰπάρχουσι μέν περιστάσεις,καθ’άς βλέπομεν τάς ηλεκτρι
κός τής ατμόσφαιρας άναλάμψεις, ούδέν όμως συγχρό
νως άκούομεν’ τοΰτο δέν διαψεύδει τ’ανωτέρω’ βροντή
ακολουθεί καί είς τήν περίστασιν ταύτην τήν άοτραπήν. "Ενεκα όμως τής μεγάλης ημών άπό τοΰ μέρους
τής γενέοεως αυτής άπσστάσεως, μόνη ή αστραπή δι
ατηρεί τήν έντασίν της καί φθάνει, όπου ημείς εύρισκομεθα’ή βροντή άπόλλυσιν αυτήν καί δέν γίνεται άκουστή.
Συνήθως αί άστραπαί φαίνονται ώς άναλάμψεις όιαχυνόμεναι πρός στιγμήν έπι τών νεφών κα\πάλιν έκλείπουσαι. Άστραπαί έχουσαι τό σύνηθες σκολιόν τοΰ
ηλεκτρικού σπινθήρος όχημα είναι σπανιώτεοον όραται,
καί τούτο άπλούστατον, διότι καλύπτονται ύπό τών έπιπροσθούντων νεφών. Ή πορεία τών τοιούτων είναι λίαν
άκανόνιστος- είτε δέ ένεκα τής άνομοίας ύγρομετρικής
τής ατμόσφαιρας καταστάσεως, είτε ένεκα τοΰπαραμαρτοΰντος είς τά γείτονα μέρη διαφόρου ποσότητοςήλεκτρισμοϋ, τό άγώγιμον τοΰ άέρος είναι κατά τάς διαφόρους
διευθύνσεις διάφορο*, καί διά τούτο αί εύθύγραμμοι
άστραπαί είναι λίαν σπάνιοι.—Τό χρώμα τών αστραπών
δέν είναι πάντοτε τό αύτό, έξαρτωμενον έκ τής άραιώσεως τής έν ή άύται σνμόαίνουοιν ατμόσφαιρας·
άστραπαί είς ύψηλά καί ένεκα τούτου άραιά στρώματα
έκρηγνύμεναι έχουσι χρώμα ιώδες. ’Επίσης τό ποσόν τοΰ
προκαλοΰν.τος αύτάς ηλεκτρισμού καί τοΰ έν τώ άέρι
ύπάρχοντος τοιούτου, ή παρουσία ύδρατμών ή άλλων
ούσιών μεταβάλλει αύτών τό χρώμα' ουτω δ’ έχομεν
άστραπάς είτε χρώματος λευκού εκθαμβωτικού, είτε υπο
κίτρινους, υπερύθρους, ύποκυάνους, ιώδεις κ.λ.π.
’Ενώ δέ οί τεχνητοί ηλεκτρικοί σπινθήρες έχουσι
μήκος έλάχιστον, τό τών άτμοσφαιρικών ούδέποτε είναι
μικρότερου τοΰ ένός χιλιομέτρου· είς τινας μάλιστα
περιστάσεις υπερβαίνει τά δέκα καί πέντε ! Ό Άραγώ
παρατηρήσας άοτραπάς πολλάς ένρεν ώς μέσον τού μή
κους αυτών όρον 12-16 χιλιό_μετρ., ό δέ F. Petit έμέ-

τρησεν έν Τουλούζη άστραπήν έχουσαν μήκος .19 χιλι
ομέτρων. Όπόσον λίλιπούτεια όντως είναι τά έργα τοΰ
ανθρώπου πρός τά τής φύοεως παραβαλλόμενα! Αί. τε
λειότεροι ηλεκτρικά! μηχαναί δίδουσι σπινθήρα έχοντα
ύφεκατομέτρων μόνον μήκος, καί ένταΰθα πρόκειται περ!
χιλιομέτρων 1
Τό ύψος τών νεφών τών προκαλούντων τά ήλεκτρικά
ταΰτα φαινόμενα είναι διάφορον κατά τάς διαφόρους
περιστάσεις. Ό Haidiuger παρετήρησε τοιαΰτα μόνον
είς ύψος 70 μέτρων ύπέρ τήν πόλιν Γράτς (3]15 Ίαν.
1826), ένώ οί Bouguer καί Lacoudamine, οί τό μέγεθος
τοΰ γήινου μεσημβρινού έν Περουβία μετρήσαντες, παρετήρησαν όμοια έπί τής Πιχίγκας είς ύψος 4,868
μέτρων.
Έξ όσων είπομεν άνωτέρω περί τής έκτάσεως τής
άοτραπής έξηγεϊται ευκόλως ή μεγάλη διάρκεια τής βρον
τής. Όντως τήν άπόστασιν τών 15 χιλιομέτρων τό μέν
φώς διατρέχει έν έλαχίστω χρόνω, άφοΰ έν έν! δευτερολέπτω διανύει 308 έκατομ. μέτρων άλλ’ό ήχος, ουτινος
ή έν τώ άέρι ταχύτης είναι μόλις 340 μέτρων είς έν
δεύτερον λεπτόν, δαπανά 44 περίπου τοιαΰτα, όπως
γείνη άκουστός άπό τοΰ ενός πέρατος είς τό ετερον.Δια
τό μή εύθύγραμμον δέ τής άστραπής, ένεκα τού όποιου
ή άπό τίνος σημείου άπόστασις αυτής δεν μενει σταθερα,
και ή έντασις τοΰ ήχου τής βροντής ύφίσταται αι
σθητός αυξομειώσεις έπιτεινομένας διά τής άπό τού έδά
φους άντηχήσεως κλπ. Τών αύξομειώσεων τούτων απο
τέλεσμά τι είναι τό χαρακτηριστικόν εκείνο τής βροντής
κυλίνδημα, τό όποιον τόσον ώραΐα έκφράζει ή γαλλική
λέξις roulement. ’Ακούονται όμως ενίοτε καΐ βροντά!
ξηρόν παράγουσαι ήχον, όμοιον πρός ήχον πιστολιού η
τηλεβόλου. Άλλοτε πάλιν ουτος ομοιάζει τώ ύπό άμάξης έπ! λιθοστρώτου κινουμένης παραγομένω και άλ
λοτε τώ κατά τήν άπόσχισιν μετάξινου ύφάσματος
άκουομένω. Ή μεγίστη διάρκεια τής βροντής δένύπερβαίνει τά 45 λεπτά, ένώ ή τής άστραπής δέν φθάνει κα!
είς τινας περιστάσεις τον έν χιλιοστόν τοΰ δευτερολέ
πτου ! Διά τούτο τροχός περί άξονα ταχύτατα στρε
φόμενος φαίνεται άκίνητος ύπό άστραπής φωτιζόμενος·
τό φαινόμενον τούτο χρησιμεύει πρός μέτρησιν τής δι
άρκειας τών. άστραπών καταλλήλως έκτελούμενον. Με
ταξύ άστραπής καί βροντής παρέρχεται χρονικόν τι
διάστημα ένεκα τής διαφοράς τών ταχυτήτων τής μεταδόσεως τοΰ φωτός κα! τού ήχον. Τό μακρότερσν παρατηρηθέν τοιοΰτο δέν ύπερβαίνει τά έβδομήκοντα καΐ δύο
δευτερόλεπτα. Παρατηρεϊται δέ κα! τοΰτο τό περίερ
γον' ένώ ό ήχος τών ύπό τού άνθρώπου προκαλουμενων
βροντών, ό τών τηλεβόλων, γίνεται άκουστός μέχριο άποστάσεως τεσσαράκοντα κα! πλέον χιλιομέτρων, συνήθως
ό τών βροντών μόλις—κατά μέσον όρον—άκουεται εις
άπόοταοιν είκοσι. Κατά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων ό
κρότος τών τηλεβόλων τοΰ Κρούπ ήκούσθη έν Διέππη
είς άπόστασιν 140 χιλιομέτρων, κατά δέ τόν Άραγώ τά
τηλεβόλα τής μάχης τοΰ Βαρτ'ελώ ήκούσθησαν μέχρι τοΰ
Creil άπέχοντος 200 χιλιόμετρα άπό τοΰ ιστορικού τής
Βελγικής πεδίου.’Ιδού, κατά τι ύπερβάλλομεν τήν φύσιν!
Ένεκα τής διαφόρου ταχύτητος τής μεταδόσεως τοΰ
φωτός δυνάμεθα νά ύπολογίζωμεν ευκόλως τό μέρος, είς
τό όποιον κεραυνός καταπίπτει' αρκεί πρός τοΰτο νά
πολλαπλασιάσωμεν τό χρονικόν διάστημα το μεταξύ ά
στραπής και βροντής έπ! 340' ούτω θά εύρωμεν, συμφώνως πρός τ’ άνωτέρω έκτεθέντα, τήν άπόστασιν, ήν
ό ήχος διέτρεξεν άπό τσΰ σημείου τής γεννήσεώς του
μέχρις ημών. Ένεκα όμως τοΰ μεγέθους τών άτμοσφαιρικών ηλεκτρικών σπινθήρων, δυνατόν είναι καί ν’ απατηθώμεν είς τόν υπολογισμόν τοΰτον. Τόν ’Ιούνιον τοΰ
1866 ό Ίρν, ό γνωστός διά τάς έπί τής θερμοδυ-

ναμής έργασίας του; ήκουσε τόν;κρότον βροντής εύθύς
άμα τή αστραπή, ένώ είς άπόστασιν 5 χιλιομέτρων άπό
τού μέρους, έν ω εύρίοκετο, άνθρωπος είχε κεραυνοβοληθή ύπό τοΰ αύτού σπινθήρος.
(Έπεται τό τέλος)
Φ. Π.

ΤΩ1 ΑΓΑΠΗΤΩΝ ΜΟΙ ΑΗΕΨΙΩ< Γ. 1 Η.
άπερχομενω είς τήν αλλοδαπήν.
Αγαπητέ Γίώρριε! sig
ζωής τ'ο στάδιον
Τήν κρίσιν έχε όδηγ'ον, τήν φρόνησιν Παλλάδιου·
Άν τάς Ά&ήν«ς παραιτής, άλλ’ ύπδ τήν αιγίδα
Τής Ά&ηνας παράμενε, χρηστού παντός ελπίδα.
Καλλιεργών τό πνεΰμά σου, κα&’ 5σον είμπορεΐς,
Ποτό καί τής καρδίας βου νά μή όλιγωρής'
Ύΐς πρώτην άσκει άρετήν παντού τήν σωφροσύνην
Και τήν δικαιοσύνην !
Εύσέβει τά πρός τόν &εόν
Τό ίίβρητον έκεΐνο "Ον
Τό πλήρες μυστηρίων,
Πλήν πάροχον καί άγα&ών βύν τή ξωρ μύρίων I
Μή λησμόνής πατρίδα τε καί πατρικήν εστίαν,
Άγάπ’ αύτάς μετά παλμών,
ώ$ κόρας έχε όφ&αλμών
'Sig καί ζωής βοι καί παντός, παντός καλόν αιτίαν!
Παλμοί σου πρώτοι δ' εύγενείς
Οί τής &ερμϋς σου έστωβαν στοργής πρός τούς γονείς
Κατόπιν πρός τούς θείους
Καί τούς λοιπούς βοι σχετικούς καί φίλους και οικείους!
Άεν είν ’ δ κόσμος τής ζωής δ κόσμος τών βιβλίων :
Πλέε το πέλαγος αύτής, νοΰν συνετόν δεικνύων
Σκοπέλους έχει φοβερούς, ύφαλων ύπουλότητα,
Οίακοστράφου απαιτεί μεγάλην δεξιότητα
Καί παρουσίαν πνεύματος, άνδρείαν κ' εύτολμίαν
Τοΰ ναύτου, όταν άπειλή τόν πλοΰν είς τρικυμίαν,
Αιότι, πάντως έννοεϊς, διηνεκώς δόν μένει
Ή θάλασσα εν ίλαρα γαλήνη κοιμωμένη ....
Ούδ’ είν’ δ βίος κήπός τις ροδοβριδής, δυμήρης,
Άλλά καί άκανδών πικρών όμοΰ τριβόλων πλήρης,
Έμπηγνυμένων εόχερώς, βα&έως είς τά στήδη
Καί πόνους και νοσήματα γεννώντων κακοή&η
Ούδέ σπανίως θάνατον . .. εάν τις δεν προσεχή,
Άλλ' είς τοΰ κήπου τά τερπνά τόν νοΰν του μόνον έχη,
Είς άνδη του καί είς καρπούς καί είς ευώδεις αύρας,
Καί ληβμονή όφείδια κρυπτόμενα καί σαύρας
Φαρμακερός είς ένεδραν ύπ' άνδη λανδανούσας
Καιάνιάτως έξαφνα τό &ΰμά των δακνούσας . . .
Αύτά ολίγα έκ πολλών έγώ βοι λέγω' τ' άλλα
Σύ έξ αύτών συμπέραινε μαδήματα μεγαλα,
’ίόφέΜμα καί χρήσιμα δι' ολου σου τοΰ βίου,
Καδ’ δι> δερμώς βοι συνιστώ: ενάρετος δεικνύου
Και εύρυνε τάς γνώσεις σου καί αύξανε τήν πείραν,
Μή παραλείπων νά πλήρες ούχ ήττον καί τήν πήραν
Εύσυνειδήτως πάντοτε κ’ ένδίκως-έννοείταιΆιότι κέρδος άδικον ούδέποτ' εύλογείται.
Άν τάς άγνάς μου συμβουλάς τηρής αύτάς έν γένει,
Εύδαιμονία άσφαλής, Q-αρρώ, σό περιμένει·
'Αλλ' οδηγία έστω βοι πρό πάσης όδηγίας :
Νά εΰρης κ’ έχης φίλους σου άξιους τής φιλίας.
Αγαπητέ Γεώργιε, είς τής ζωής τό στάδιον
Τήν κρίσιν έχε όδηγόν, τήν φρόνησιν παλλάδιον ! ·

Φίλιηηος Α. Οίκονομίδης.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΑΛΗΣ
(Συμπλήρωμα τής «ν τψ ϋπ’ άριβμ. 22 φόλλψ τή; «Φύσιως»
δημοσιιυββίσης πραγματεία;).

Έν τψ ύπ’ άριθ. 323 φύλλιρ τής έφημερίδος « ή Έπιθιώρηοΐς»καί ύπό ήμιρομηνίαν 14ης Δικιμβρίου ίδημοοιίύθη·
«αν τά 1ξής· «έν τωΈπιστημβνικφ Άμφιθιάτρφ τοΟ Βιρο·
λινού ό μηχανικός Βιστ,έλυσι τό ζήτημα τής έπϊ τών ποδών
πτώσεως τής γαλής δστις ουνεπεία διαφόρων φωτογραφικών
εικόνων ληφβεισών στιγμιαίως πιπτούσης τής γαλής, λαβών
δέΰπ’ δψιν κα! τάς τοΰ καθηγητοϋ Marey έν Παρισίοις
ανακοινώσεις, (άς δυστυχώς άγνοοδμεν), κατέληξεν εΐς τό
συμπέρασμα, ότι ή γαλή πίπτουσα ΐκτελεΐ περιστροφικήν
κίνηβιν κα! συγχρόνως συσπασ’ν τών διαφόρων αύτής μελών,
μεταχειριζομένη ώς άξονα περιστροφής τήν σπονδυλικήν αυ
τής στήλην.»
Όσον άφορφ τάς διά μέσου τής φωτογραφίας γινομένας
παρατηρήσεις τοΰ Κου Βιστ,αύταί εΐσι χρήσιμοι κατά τοΰτο
μόνον, ότι δύναται τις νά διίδη λεπτομερώς τήν τής γαλής
πάλην,έχων ΰπ’ δψιν τήν ΰφ’ ύμων ε’κτεθιΐσαν θεωρίαν τοΰ
τής πτώσεως τοΰ νόμου, δηλ. ότι ή γαλή διά τών σκόπιμων
κινήσεων τών ποδών της αγωνίζεται νά κατακτήση τήν ύφ’
έαυτής προυπολογισθεϊσαν ισορροπίαν τοΰ σώματός της,όστις
νόμος απαιτεί πρός τήν διεύθυνσίν της τό μάλλον βαρύ τοΰ
σώματός της μέρος, οπερ ίμφανώς φαίνεται οτι είνε τό τής
^άχεως(α). Ώς έκ τούτου δέ καΐ αί έν τφ άέρι περίστροφα!
τής γαλής'διότι αΰτη πλήττουσα διά τών ποδών της καταλ
λήλως τόν ατμοσφαιρικόν αέρα αποκτά τήν ύφ’έαΰτής προϋπολογισθεϊσαν ισορροπίαν καί ούτως ίν τώ άγώνι της κατι
σχύει τοΰ τής πτώσεως νόμου’ άλλ’ επειδή είς τοιαύτας τινάς ισορροπίας βεβαίως δέν εινε έκ τών προτέρων γεγυμνασμένη ή γαλή, δέν απαιτείται και μεγάλη τις αφορμή, όπως
άμα τή αποκτήσει καί άπολέσή ταύτην ένδίδουσα τή έπηρείφ τοΰ αύτοΰ τής πτώσεως νόμου, ότε άμα τή άπωλείφ
ταύτης άμέσως ίκ νέου έπιλαμβάνεται τοΰ άγώνος διά τήν ίκ
νέου αποκτησιν αυτής, καί οΰτω ίκ νέου κατισχύει τοΰ είρημένου νόμου’ώς δέ εικάζομεν ίκ τών τοΰ Κ.Βέστ φωτογρα
φικών παρατηρήσεων,τό τοιούτον ίπαναλαμβάνεται πλεονάκις.
μέχρις δτου άποκτήσασα την ισορροπίαν δυνηθή επί τέλους
καί νά διατηρήση (δι’ άλλων νέων αγώνων) ταύτην, ήτις
τή εινε εκ τών ών ούκ άνευ διά τήν κατά τό τής πτώσεως
της τέρμα έπίτευξιν τής έπίτών ποδών της πτώσεως.Ώστε
καθ’ ήμδς αί ίν τώ άέρι περιστροφαί τοΰ τής γαλής σώμα
τος ούδέν άλλο είσίν ή άποτέλεσμα τής συναπτομενης πάλης
τής γαλής μετά τοΰ τής πτώσεως νόμου, βεβαίως δ’όχι
ώς συμπεραίνει ό Κος Βέστ (β), δηλαδή ότι είνε έκτέλεσις
περιστροφικής κινήσεως, ής ώς άξονα μεταχειρίζεται ή γαλή
τήν σπονδυλικήν στήλην. Καθότι έν τή τοιαύτη έκτελέσει
περιστροφικής κινήσεως όχι μόνον ούδένα λόγον βλέπομεν
συντελοΰντα είς την τής ίπί τών ποδών της πτώσεως ίπιτυχίαν, άλλα τουναντίον, δηλ. καΐ ίν ή περιπτώσει τά μάλ
λον βαρέα μέληΐτοΰ σώματος τής γαλής ήσαν οί πόδες της,
ούτως ώστε ή έπί τών ποδών της πτώσις νά έπήρχετο φυ
σική, ή τοιαύτη περιστροφική κινησις τοΰ σώματος τής γα
λής θά καθίστα τήν έπιτυχίαν δυσκολωτάτην ή άδύνατον
ενεκα τής κατά το τέρμα τής πτώσεως, συμπαρομαρτούσης
κτηθείσης περιστροφικής κινήσεως τοΰ σώματος, όσο'δήποτε
(α) Καβότι έκν ή κεφαλή ή τό όπίσΡιον μέρος τή; γαλή; ητο τό
μάλλον βαρύ μίρο; τοΰ σώμαΐό; της, αί δώ τών αγώνων τη; έν
τφ αέρι περιστροφαί βά έγινοντο κατά τήν διεύβυνσιν τής κεφαλή;
προς τήν κέρκον ή τανάπαλιν, καΐ όχι ώ; έν ταϊ; παρατηρήσεσι
του Κου Βέστ (φαινομενικών) φαίνεται, δηλ.ότι ή γαλή περιστρέφε
ται μεταχειριζομένη τήν σπονδυλικήν της στήλην ώς άξονα περι
στροφής,
.
(δ) Έάν ή σύνταξις τής Επιθεωρήσεων αναγράφει πιστών τήν
ύπό τοΰ Κου Βέστ λνσιν τοΰ προβλήματος.
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Η ΦΥΪΙΪ

Ασθενής χαί άν ήθελεν «ίσθαι αύτη· άλλως τε δέ etc ταύτην
τήν περίστασιν δεν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν,ότι έχει λό
γον ύπάρξεω; τδ Εναντίον τής κεντρομόλου ελξεω; πλεονέ
κτημα,όπερ έν τή έκσφενδονήτιι τών βλημάτων παρατηρεϊται,
δηλαδή τών Επί τής διευθύνσεως άξονικώ; περιστρεφόμενων'
βλημάτων, άπδ τών μή τοιούτων ήτοι μή περιστρεφόμενων.
Ώστε ποϊος είναι ό. λόγος ή ό σχοπδς τής τοιαύτης περιστρο
φικής κινήσεως, άφ’ ού μάλιστα άσκόπως χαί παραλόγως
σπανίω; ή ούδεποτε τ* άλογα ζφα πράττουσί τι; άλλως τε
ή Επιτυχία αύτή αύτη δί,ατρανοΐ τδν λόγον χαί τήν σκο
πιμότητα τών τής γαλής αγώνων.
’Εκτός τούτων ούδέν άλλο εχομεν νά προσθέσωμεν είς
τοΰτο τδ ζήτημα,Εκτός τοϋ ότι παρελείψαμεν νά διατυπώσωμεν χαί τδν διά τήν κατάχτησιν τής ισορροπίας ιδιαίτερον
χαί προηγούμενον αγώνα τής γαλής, άλλά δυστυχώς δεν
είχομεν ύπ* δψιν ούτε τάς τοϋ καθηγητοΰ Κου Marey Ανα
κοινώσεις έπί τούτου τοϋ ζητήματος ούτε φωτογραφικής
μηχανάς πρδς παρατηρήσεις.
Έν Λαρισση

Άλέξ. ΖκαντΕλλης

ΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΧΝΑΙΟΝ
Ούτως ώνομάζετο το πάλαι τδ σήμερον κοινώς καλούμε
νου «τδ βουνό ό Άγιος
τοϋ XeJiovK. Τδ Επιβλητι
κόν χαί μεγαλόπρεπες τούτο όρος, κείμενον ΒΑ μεν τοϋ
Ναυπλίου, Α δε τοϋ "Αργους, ύψοΰται 1197 μέτρα όπερ τήν
Επιφάνειαν τής θαλάσσης, ή δε εκ τής κορυφής του θέα και
Αποψις είναι όντως ωραία χαί μαγευτική. Έκ παραδόσεως
ώνομάζετο τδ πάλαι Άφαχναίον, καθ’όσον Επεκάθηντο αυ
τού νέφη, ώς καί σήμερον, με τήν διαφοράν ότι τότε ώς
Εκ τής πληθύο; τών δασών του φυσικώς τά νέφη θά ήσαν
διαρκέστερα, Εν ω ήδη είναι μάλλον άραιά, άλλ* όμως καί
πάλιν τδ άριστον προγνωστικόν βροχής, διότι όταν καλύπτηται, έστω καί Επ’ ολίγον, ύπδ νεφών ή κορυφή του, άφεύκτως έπίκειται βροχή Εκεΐθεν άρχομένη.
Γνωστόν τυγχάνει κατά πόσον έν τή άρχαιότητι ήτο πυκνώς κατφκημένον τδ προς Α.κείμενον βασίλιιον τής αρχαίας
Έπιδαύρου. Έκ ταύτης καθώς καί έξ όλων τών πέριξ με
ρών οΐ κάτοικοι άνήρχοντο το’Αραχναϊον, ίνα προσευχηθώστ,
με τήν ιδέαν ότι ή ευχή των έξ υψηλότερου μέρους έκπεμ—
πομένη εύκολώτερον ήθελε γείνει εΰπρόσδεκτος. Ή Πεντέλη
έν τή ’Αττική άμυδροτάτην δύναται νά παράσχη ίδιαν τής
άπόψεως τοΰ Άραχναίου, έκ τής κορυφή; τοΰ όποιου
βλέπει τις, έκτος πολλών περικλεών τής άρχαιότητος μνη
μείων, ΒΑ μεν τά ορη τής Αττικής Υμηττόν, Πεντέλην
καί Πάρνηθα, έπί τοΰ πρώτου τών όποιων φαίνεται μεγα
λοπρεπέστατα μακρόθεν άνατίλλων ό "Ηλιος,παρά τούς πόδας δέ αυτών άμυδρότατα τάς θέσεις τών ’Αθηνών,Πειραιώς,
Έλευσΐνος, Μεγάρων, ΝΑ δε τάς νήσους Αίγιναν καί Πό
ρον, πρός Ν τήν 'Ύδραν καί τάς Σπέτσας, ΝΑ τά όρη
τής ανατολικής Πελοπόννησου άπδ τοδ έν τή Λακωνική Μαλέα μέχρι τοϋ μεγαλοπρεπούς τής Κορινθίας όρους Κυλλήνη.
Πρδς νότον δε καί ακριβώς κάτωθεν τοδ όρους πέραν τοΰ
Ναυπλίου καί Άργους μεγαλοπρεπών καθοράται,ώ; έν μα—
γικφ πλαισίφ υδατογραφούμενος,ό Άργολιχό; κόλπος παρά
τδ ιστορικόν Παλαμήδιον, Δυτικώτερον ό Ιστορικός άπδ
τών άνταρτών τοδ 1861 χαταστάς Προφήτης Ήλίας. Δεξιόθεν προσιτέ ή πεδία; τής Άργολίδος μετά τών τριάκοντα
καί δύο χωρίων της, ή Τίρυνθος, τό Ήραΐον, αί Μυκήναι,
τά ώ; έκ τής άπελευθερώσεώς μας άπαθανατισθέντα Δερ
βενάκια, Κλεισούρα, Άγινόρι, ένθα κατεστράφη ύπδ τοΰ
στρατάρχου Κολοκοτρώνη ή στρατιά τοΰ Δράμαλη.Έν γένει δέ παρατηρών τις τά περί τδ όρος, ίδιφ δέ πρός Α,
τοσοδτον τό πάλαι πυχνώς κατφκημένα μέρη έζίσταται
απορών Εάν πράγματι ύπήρξαν Εκεί τοσοΰτον ανεπτυγμένοι

άνθρωποι, καίτοι άψευδή μαρτύρια ύφίστανται τούτου, ών
προεξάρχει τδ έν Λιγουρίό μεγαλοπρεπές άμφιθέατρον, όπερ
προσελκύει τοσούτους έπισκέπτας.
"Οπως πάντα σχεδόν τά άλλα όρη τής ’Ελλάδος άπώλεσαν πρδς μεγίστην Εθνικήν ζημίαν τόν δασώδη πλοΰτόν των
έκ πυρκαϊών, ούτω καί τό Άραχναΐον άπεψιλώθη έκ
πυρκαϊάς τεθείσης, ώς άναφέρεται, ύπδ τοΰ θεοδώρου Γρίβα
κατά τά έτη Εκείνα τής άπελευθερώσεως τοΰ Έθνους, άγνω
στον διά τίνα λόγον, είναι δε ήδη φαλακρόν ίντελώς πρδς
μεγίστην ζημίαν τών περίοικων.
Ή άγονος καί άχρηστος, όπως αί πλεϊσται όμοιαί της,
κορυφή τοΰ Άραχναίου, ένφ ούδενός τδ Ενδιαφέρον ίκίνει,
εί μή ολίγων ποιμένων τοΰ χωρίου Χιλίου τοΰ δήμου Μ ι
δέας καί κατά τούς εαρινούς μήνας, ήδη προσελκύει έκατοστύας τενάς ανθρώπων Εργατικών άπδ τών Αρχών τοΰ έαρος
μέχρι τοΰ φθινοπώρου διαμενόντων αυτόθι χάριν Εργασίας,
ήν άμέσως θά ίδωμεν.
Έκ Ναυπλίου καί Άργους βλέπει τις έπί τής ύψίστης τοϋ
Άραχναίου κορυφής καί παρά τό άθέατον τής γεωδαιτικής
άποστολής σήμα δύο οικοδομάς, άς ό τυχαίος παρατηρη
τής θά Εκλάβη ώς θερινά Ενδιαιτήματα τις οίδε τίνος πολυταλάντου I Άλλα θά είναι ίν απάτη, διότι τών οικημάτων
τούτων ήδε είναι ή χρήσις.
Έν Έλλάδε, τόπφ κατά μέγα μέρος ποιμενικώ, διενεργεΐται έν μεγάλφ σχετικώ; βαθμφ το έμπόριον τοΰ τυροΰ,
ου ή διατήρησις κατά τήν Εαρινήν καί θερινήν Εποχήν Α
παιτεί ψύχραν άτμόσφαιραν, οΐα απαντάται φυσικά μόνον
έν ταϊς κορυφαϊς τών όρέων. Ή άνάγκη λοιπόν αυτή παρώρμησε τόν ίν Ναυπλίφ δραστήριον τυρέμπορον κ. θ. Κόκκινον, ν’ άνεγείρη πρδ τετραετίας τδ έτερον τών δύο οικη
μάτων δι’ άποθήκην τυροΰ. Τό έργου τοΰ έμπορου τούτου
έθεωρήθη κατ’ άρχάς παρά τών πολλών ώς λίαν έπιπόλαιον, καθώς συμβαίνει πάντοτε έν Έλλάδι είς τούς νέαν
όδόν Ενέργειας τέμνοντας' άλλ' Εγκαίρως άπεδείχθη ή χρη—
σιμότης του, καί ή Εξαιρετική ποιότης τοΰ αυτόθι διατηρουμένου τυροΰ προσείλκυσε τήν μέριμναν καί άλλων εμπό
ρων, τοΰ ν’ άνεγείρωσιν έπί τοΰ Άραχναίου τυραποθήκας.
Άλλ' ό προεγκατασταθείς δεν είχε τήν αύτήν διάθεσιν διά
τοιαύτην γειτνίασιν, χαί έσπευσε ν’ άποκτήση δικαιώματα
κυριότητο; Επί τοϋ μέρους Εκείνου διά φυτεύσεω; διαφόρων
δένδρων. Ότι δέ έτερος Εκ τής αύτής πόλεως τυρέμπορος, ό
κ. Ν. Πατζιόπουλος, Επελήφθη τής οίκοδομήσεως τής έτέρας
Αποθήκης άντέστη (άνευ σχεδόν άποτελέσματος) δ κ. Κόκ
κινος καταφυγών είς προσωρινά δικαστ. μέτρα, χάριν τών
όποιων επανειλημμένο»; άνήλθον τήν κορυφήν Εκείνην δικα
στικά καί άλλα μαρτύρων πρόσωπα διά πολύ διάφορον
σκοπόν έκείνου, δΓ δν άνήρχοντο κατά τήν άρχαιότητα
οί κάτοικοι. Είπομεν δέ ανωτέρω ότι ό κ. Κόκ
κινος άντέστη άνευ άποτελέσματος, διότι εύρίσκεται μεν
έτι ή ύπόθεσις τής κατοχής μεταξύ τών δύο διαδίκων ύπό
τήν άπόφασιν τοΰ δικαστηρίου, ούχ ήττον όμως καί ή απο
θήκη τοδ κ. Παντζοπούλσυ φκοδομήθη καί είνε έν χρήσει
Επί τοϋ Άραχναίου όρους.
Παρακινηθέντες τέλος καί ήμεϊς ύπδ πολλών λόγων,έν οίς
καί ή ύπαρξις τών αυτόθι τυραποθηχών,άνήλθομεν Εκ Ναυ
πλίου χατά τόν παρελθόντα Αύγουστον τό, περί ου πρό
κειται, δρος, ού ή άνάβασις δι’ήμιόνου άπαιτεϊ 7—8 ώρας
έκ Ναυπλίου καί 9 — 10 εξ Άργους, αίτινες παριστώσιν
ακριβώς τό μέγεθος τοϋ ύψους τοΰ όρους, όπερ ή απατηλή
θέα δείκνυιη πολύ όλιγώτερον, Ή άνάβασις είνε Επεπονωτάτη, άλλ’ ό κάματος Ικανοποιείται έχ τής θέας, ήν προα*
νεφέραμεν, διό χαί τήν Εκδρομήν ταύτην συνιστώμεν είς
πάντα Εραστήν τής θέας, μέ τήν παρατήρησιν, ότι
πρέπει νά λάβη μεθ'έαυτοΰ διπλούς έπενδύτας ό μέλλων ν'
Ανέλθη.
Δύο δέ Ατραποί άναβάσεως ύπάρχουσιν, αίτινες είνε
προσιταί χαί είς τά φορτηγά ζφα, τά κομίζοντα τόν τυρόν,

Η ΦΓΣ12
ή μέν μία έκ Νότου, ήν χαί ήκολουθήσαμεν, ή δέ έτέρα έξ
Ανατολών, έφ ή; χατά τάς ύπωρείας τοδ Άραχναίου
ύπάρχει άξιον μνείας φρέαρ—άγνωστον τή Επιστήμη— ονο
μαζόμενου «Μπιλιαρό», ου τό ύδωρ έχει τήν περιεργοτάτην
ιδιότητα νά θανατώνη τούς πάσχοντας Εξ εσωτερικών πα
θήσεων, όταν πίνωσιν αύτό. Καί τοιαύτη μέν ίδιότης καί
είς άλλα φρέατα τής Ελλάδος άποδίδοται, άλλ’ ούχί μετά
βεβαιότητος· τή; τοΰ φρέατο; όμως τούτου τοιαύτης ίδιότητος άψευδή πρόκεινται τφ Επισκέπτη μαρτύρια οί τάφοε
τών άποθανόντων Εν τφ έκεϊ παρεκχλησίφ καί μή δυνηθέντων
νά μεταβώσιν είς τό ώραν μόλις άπέχον χωρίον Χέλιον, κατά
τάς διαβεβαιώσεις τών ποιμένων. Άλλ’ άν εί; τινας Επιφέρη τον θάνατον τό ύδωρ τοϋτο, άλλους άποκαθίστησιν
ύγιεστάτους, δι’ άπερ πάντα καί πρέπει Αμελλητί νά μελετηθή ή δύναμις καί ίδιότης τοΰ περιέργου τούτου ύδατος,
ίνα χρησιμοποιηθή όπου δει, λυπηρόν δή είνε ότι μέχρι τοϋδε
δέν έμελετήθη, άλλά συγκαταλέγεται μεταξύ τή; πληθύος
τών άνερευνήτων θησαυρών τής παρθένου εισέτιπατρίδο; μας.
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—Θά πληρώσουν ή πλάται; Εκείνου, όσης θά συλληφθή
άπό ήμάς, άπήντησεν ό άγυιόπαις.
—Μετ’ ολίγον ή αμαξοστοιχία ίστάθη πρό τοΰ σταθμού
τοΰ σιδηροδρόμου, άπέχοντο; περί τήν ήμίσειαν ώραν μακράν
τών Πατρών καί οί άγιυόπαιδες πάντες ίτράπησαν Εν αλα
λαγμοί; είς φυγήν.
*0 Τάκης έξερράγη είς γέλωτα; Επί τή φαιδρά σκηνή.
— Ούτοι οΐ Πατρινοί μ’ άρίσουν, είναι διασχεδαστικοι
καί εύθυμοι, έπεϊπεν.
Έκκινησάσης τής αμαξοστοιχίας μας,μετ’ ολίγον έχωρήσαμεν Επ’άρκετΟν παρά τήν παραλίαν,εχοντες έναντι ήμών
τήν άνθοστεφή καί πολυτλήμονα ποιητικήν νήσον Ζάκυν
θον καί τά μακρά όρη τής Στερεά;, καί μετ ’ ού πολύ Εχάθημεν χυριολεκτικώς Εντός τής σταφίδος, δηλ. ό συρμός μας
Εσύρετο Εν μέσφ χαταφύτων γαιών Εκ τοΰ κλεινού προϊόντος,
όπερ έφερε τόν τόπον μας εις δεύτερον οικονομικόν εμπορι
κόν κρίσιμον σημεΐον. Έρριπτον τό βλέμμα περιέργως δεξιόθεν καί Αριστερόθεν, ένφ έτεροι Απέναντι έμοϋ κείμε
Έν Άργιι....
Φ. Κ. Ήλοόπουλος.
νοι συνταξειδιώταί μου άπηξίουν νά πράξωσι τοΰτο,ΐξ άπογοητεύσεως ίσως, χαί μετά πιχροΰ μειδιάματος παρηκολούθουν τήν άπέραντον Εξελισσομένην σκηνογραφίαν,ίν ή ή Πελοποννησιακή ιδιοφυία κατέθηχεν ήδη τά δπλα.Όλος έχεϊνος
EWT*5nzrX23EIS
ό βιομηχανικός Αγών άνεκόπη καί οί διασταυρούμενοι νωχελώς απειράριθμοι Εκείνοι κλάδοι τών πολυαρίθμων Εκεί
νων κλημάτων ίναγωνίως και πάλεν άναμένουσι τήν άνθρωΗΤΟΙ
πίνην βοήθειαν, ήτις μάτην κοπιφ, μάτην αγωνίζεται, μάΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΏΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ ΤΗΣ „ΦΥΣΕΗΣ“
την παλαίει πρό; τήν φυσικήν πορείαν τών Ανθρωπίνων πραγ
ΕΝ ΠΡΑι ΠΒΝΊΑΣ3
μάτων .
Ού βουλαί Ανθρώπων !
Άφικνούμεθα είς Γαστούνην, Εκκινούμεν μετά 5 λεπτών
(Συνέχεια, ίδέ προηγούμ. φύλλον)
στάσιν, διερχόμεθα άκαταπαύστως πεδιάδας, κοιλάδας καί
Περί τήν μίαν καί δέκα λεπτά ή αμαξοστοιχία ίξεχινησεν
λόφους καταφύτους Εκ σταφίδος, τό βλέμμα μας χάνεται
άπο τής βορβορώδους παραλίας Πατρών ίν μέσφ άπειρου
Εντός τών κλημάτων πάντοτε καί ειτα ή αμαξοστοιχία στα
πλήθους άγυιοπαίδων κραυγαζόντων καί Εν άλλαλαγμοϊς παματά πρό τή; Άμαλιάδος. Ωραία, μαγευτική κωμόπολις.
ραχολουθούντωυ ημάς καί
Δέν μάς δίδεται καιρό;
πλείστων έξ αυτών μετά
■
νά
περιεργασθώμεν αυτήν
V:
θαυμασία; ευκινησία; καί
■ διά τοΰ βλέμματος πεΕ ρισσότερον. Βρέχει καί
έπιτηδειότητος άνιρχο μένων καί κατερχομένων
Β βρέχει δυστυχώς διά τδν
έκ τής αμαξοστοιχίας,
■ περίεργον
ταξειδιώτην
Ενώ αύτη ολίγον βραδέως
■ άκαταπαύστως,καί μετά
έβαινε πρός τήν γραμ
■ δίωρον Εντός τής άμάξης
μήν τοΰ Πύργου.
■ μαςάγωνίαν φθάνομεν εί;
I Μανωλάδα.
Άθφα πλάσματα I
Διασκεδάζουν Ελλείψει
Η
Έδώ Ανοίγω την θυέτέρας τοπική; παιδιά;
■ ρίδα, παρατηρώ τήν άεκείνα, τέρπομαι δέ καί
■ πέραντον, κατάφυτον καί
Εγώβλέπων αυτά Ελλείψει
■ δασώδη εκτασιν τοΰ κτήτερπνότερα; ασχολίας.
■ ματος τοϋ Διαδόχου καί
Ό υιός μου μετ’ Εν
■ ούδεν μοί δηλοΐ τήν βα—
διαφέροντος παραχολου■ σιλεκήν αύτοΰ ιδιότητα.
θεΐ τό περίεργον θέαμα.
■ Παντού άπλότης καί πεΈχατοντάς άγυιοπαίδων
_____________________________________________I ζότης καί ούδέν πλέον.
διά τής μιας χειρός Το νέον έτος τοΰ μιχροΰ άσόενοϋς.’Δπομεμονωμένος τών λοιπών αδελφών του Ούδέν τό περίεργον ούδέν
διασχείάζει μέ τά δώρα του.
‘
τό ηγεμονικόν μοί προσ
κρατουντών τό έλασμα
τών θυρών καί διά τοΰ ένδς ποδός στηριζομένων επί τής
ελκύει τό Ενδιαφέρον .Κλείω τότε τήν θυρίδα καί άποσύρόμαι
ξύλινης κλίμακος τών βαγονίων, αιωροϋντο δίκην Αραχνών,
εΐς τήν γωνίαν τοΰ βαγονιού, ή δέ Ενοχλητική βροχή μέ Α
Ενφ ή Αμαξοστοιχία ήρχιζε *ά διέρχηται ήδη ταχύτατα τήν
ναγκάζει νά ζητήσω Εντός τοΰ μιχροΰ' Εκείνου τετραγώνου
έχτός τής πόλεως πεδιάδα.
αντικείμενου άνακουφίσεώς και αναψυχής.
—· Μά τί, όλο βρέχει ; μ’ Ερωτφ ό υιός μου* Εδώ, άπό
—Μά τί κάμνουν ; μ’ ίρωτφ τότε ό Τάκης, δέν φοβούν
τήν
ημέραν, όπου Εφύγαμεν άπό τάς Αθήνας, αιωνίως
ται ; ποΰ πηγαίνουν ; είς τόν Πύργον θά έλθουν ;
— Ξεύρω κ’ Εγώ, δέν πιστεύω.
βρ<χ«·
Καί Εστενοχωρεΐτο.
— Θά έλθης μαζύ μας είς τδν Πύργον ; Ερωτφ ϊνα Εξ
αυτών.
—Ναί, δέν βλέπεις; άφοΰ Εφύτευσαν δλον τόν τόπον τους
— Όχι, θά κατέβωμεν είς τόν πρώτον σταθμόν.
άπο κλήματα, τφ άπήντησα,ό θεός τού; δίδει καί την βρο
— Έπληρώσατε; Εξακολουθεί έρωτών ό υιό; μου*
χήν,διά νά γιίνη καί ή σταφίς. Ούτως ήθελον διά νά κερ-
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ίίσουν πολλά χρήματα καί τώρα τούς εμεινεν ή βροχή καί
τά κλήματα.
—, Καλά νά πάθουν, μοί άπήντησε καί έκ δευτέρου.
Καί μετ’ ολίγον.
— Δέν τρώγομεν, πατέρα πάλιν, μοί λέγει, διά νά πέ
ραση ή ώρα μας ;
— Καλά λέγεις, έχεις δίκαιον, άς φάγωμεν.
Καί άνοίξας τό βακχίδεον τφ παρέθηκα δύο οπτούς ίχθϋς,
τέσσαρα ώά πηχτά, τυρόν, σΰχα χαίκάρυα, άτινα είχον
προμηθιυθή εχ Πατρών.Ήρχίβαμιν δ* αμέσως μετά περισ
σής όρέξεως χαί χάριτος νά τρώγωμεν έντός τού χαταχλεί«του βαγονιού μας, ένφ εξωθι μέν ή βροχή περιέλουεν
αυτό, πέριξ δέ οί υπάρχοντες συνταζειδιώται μάς παρατη
ρούν μειίιώντες.
— Τώρα άς βρέχη όσον θέλει, μοί λέγει ο Τάκης, άφοΰ
εχομεν φαγητόν.
— ΈχΟμεν, διότι αυτό έζητήσαμεν άπό τόν θεΟν χαί
δχι τήν σταφίδα.
— Δέν μοί λέγεις, πατέρα, ή «Φύσις» έχει φόβον νά πωληθή είς τήν δημοπρασίαν, όπως ή σταφίς ;
— Όχι, ποτέ. . .
— Τότε χαλλίτεροι ιϊμεθα ημείς.
Καί ένφ βραδέως χαί κατ’ ολίγον έτρώγομεν καί' συνομιλοΰντες ούτω άπό χαιρού εις καιρόν έσταματώμεν εΐς
κωμοπόλεις χαί χωρία, άφιχόμεθα, τέλος διαρχούσης τής
βροχής έννοεϊται, είς τό τέρμα τού ταξιιδίου μας.
Πύργος ! Όνομα βαρυσήμαντον χαί ύπό έποψίν Ιστορίας
χαί πλούτου I "Οστις δέν ίπεσχέφθη είσέτι τήν πόλιν
ταύτην φαντάζεται αΰτήν μεγάλην, πλουοίαν, ευπρεπή, χεχαλλωπισμένην,μέ λαμπράς καλλιμαρμάρους οικοδομάς, πο
λυτελή καταστήματα, καφφενεΐα καί κέντρα μέ ωραίας
οδούς χαί πλατείας,χαί 8,τι' άλλο απαιτείται δια πόλεν εμπο
ρικήν, κοινωνικήν, άκμάζουσαν χαί βιομηχανικώς πλουσίαν.
Τοιαύτην χαέ ίγώ έφάνταζόμην νά Ιδω, καί άν όχι ίσό- παλον τών Πατρών, τουλάχιστον έλάχιστον διαφέρουσαν,
ώς έκ τής γειτνιαζούσης θέσεώς της καί τών κοινών άμφο·
τερών συμφερόντων καί αγώνων.
‘Η β^οχή δυστυχώς κρουνηδόν έπιπτε κατά τήν στιγμήν
τής άφίξεώς μάς έκεΐ. Άνοιγομεν τήν θυρίδα τού βαγονιού
μας καί βλέπομεν, ότι σκότος πυκνόν, είχε περιβάλει τήν έ
ναντι ίκτασιν ολην. Οΰδαμοΰ φώτα καί οίχίαι διεκρίνοντο, ποΰ καί που δέ ί ώς μικραί πυγολαμπίδες διεκρίνοντο μακρόθεν. Καί αυτός δέ ό σταθμός τού σιδη
ροδρόμου παρίστα θέαμα οίκτρόν νεκροταφείου. Οΰδαμοΰ φανοί κατάλληλοι διά τούς έπιβάτας
τουλάχι
στον, ούδαμοΰ πιλότος και άσυλον διά τούς ξένους. Έξερχόμεθα ύπό τήν βροχήν καί πατώμεν τόν βόρβορον καί
ζητοΰμεν τουλάχιστον άμάξας, άλλά μόλις διακρίνω δύο
φευγούσας ήδη μέ έπιβάτας. Περιλουόμεθα καί καταμουσχεύομεν, Ελεεινολογώ δέ τήν δημοτικήν αρχήν τοΰ τόπου,
καί περισσότερον τήν διοίκησιν τών σιδηροδρόμων Πελοπόννη
σου, ήτες μόνον ΐφρόντισε νά είσπραξη 14 δρ. διά τήν συνο
δείαν τοΰ υίοδ μουΛάπ’ ’Αθηνών είς Πύργον καί νά στιγ
ματιστώ ύπό τών άρών τής νέας γενεάς διά τήν συντέλεσιν
έργου τοσουτον μεν ωφελίμου καί επιθυμητού πλήν,ώς φαί
νεται, άτομικώς συμφεροντολογικού καί διά τό κοινόν ελεει
νοί.
Πορευόμεθα οίκαδε πεζή καί κυριολεκτικώς μεταβαλλόμε
να είς ζφα τοΰ έσχατου είδους. Τά γνωρίζετε'κυλίονται έντός
του βορβόρου, όλϊσθαίνουσι πίπτοντα έντός παντός λάκκου
καί τάφρου καί έξίρχονται άναρριχώμενα καί γρυλλίζοντα.
"Επεσα δίς καί ό υιός μου τρίς.
Ό υιός μου ολίγον ίλειψι νά κλαυτή, έγώ δέ ήγανάκτουν σφόδρα.
·
. · Τήν έπαΰριον ίπελαβόμην τής έπισκέψεως τής πόλεως καί
τών συνδρομητών μου. ·
.Ή πόλις κυριολεκτικώς μέ, άπεγοήτευ,σεν, ’Εκτός όλιγί-

*0 Τάκης τότε μέ πλησιάζει καί μοί ψιθυρίζει τι είς τό
ους, άτενίζων έν ταΰτφ τόν κ. Καρανικολόν.
— Τί λέγει ; τί θέλει ; έρωτά ούτος.
— Ένεθυμήθη τήν παραγγελίαν τής μητρός του, νά τής
φέρη σταφίδα έκ Πύργου χαί μέ παραχαλεΐ νά μεσολαβήσω
παρ ’ ύμΐν.
— Μπά,ευχαρίστως* τό εύκολώτερον πράγμα, τό όποιον
Ιχομεν ένταύθα. Καί διέταξεν'αμέσως ό κ. Καρανικολός νά
μάς φέρουν οίκαδε έν κιβώτιου σταφίδος.
—Μά είναι πολλή, τί νά τήν κάμωμεν κ. Καρανικολό.
— Δέν πειράζει, θά πεισθήτε είς ’Αθήνας έκ τούτου, ότι
ίχομεν μεγάλην παρακαταθήκην ενταύθα.
Καί μετά συνομιλίαν ολίγων λεπτών τής ώρας περί δια
φόρων τοπικών αντικειμένων,ίδί^ι δέ τής σταφίδος, έγκατέλιπον τόν κ- Καρανικολόν καί μιτέβην παρά τφ κ. Δ. Κορυζή,έμπόρφ διαφόρων ειδών πολυτελείας, έπίσης συνδρομη
τή τής «Φύσεως» καί Ιχοντε τό κατάστημά του παρά τή
πλατείς τής πόλεως.
—· Τί εχομεν, κύριε Κορυζή,τφ λέγω, πώς πηγαίνει το
έμπόριον ;
— Πολύ άσχημα, μοί άπαντ^ μετά θλίψεως' όπως άνοίγομιν, κλείομεν, χωρίς νά πωλώμεν τίποτε, απολύτως τί
ποτε. *Η καταπληκτική πενία τοΰ τόπου μάς ήφάυισεν, τά
έξοδα μάς έπνιξαν καί τά κεφάλαιά μας- περιωρίσθησαν εις
αυτά τά Εμπορεύματα, δπου βλέπετε. Αυτά μάς άπέμειναν
καί άπ’ αύτά έτι σύντηρούμεθα, έως ότου καταλήξωμεν είς
τό μηδέν.
— Πολύ λυπηρά κατάστασις, άπήντησα. "Ας έλπίζωμεν
νά διορθωθούν ταχέως.
— "Α μπά, δέν υπάρχει θεραπεία.
— ’Εντελής απελπισία ;
— Εντελής άφοΰ, ώς βλέπετε όλα τά μέσα έξηντλήθησαν. Καταστραφέντος τοΰ προϊόντος τοΰ τόπου,κατεστράφη
καί τό έμπόριον.
Παρελθούσης δέ ήδη τής μεσημβρίας, άπεχαιρέτισα τον
κ. Κορυζήν καί μιτέβην οίκαδε.
("Επεται τό τέλος)
*1*. Πρίυτεζιης

στων ωραίων οικοδομών, καταστημάτων καί όδών,τό λοιπόν
μέρος δέν συν^δει πρός τήν έπιθυμίαν τού επισκέπτου.
Έκτισμένη άλλως τε δυστυχώς άρχήθεν έπί ακανόνιστου
σχεδίου ομοιάζει πρός τάς πλείστας έλληνιχάς πόλεις, αίτινες φκοδομήθησαν έπί θέσεως ακαταλλήλου τό πλεΐσττν καί
είς περιστάσεις άνωμάλους, τό δέ καλόν, εύρυθμον καί άναγκαίως κομψόν ύπεχώρησε πρό τής ανάγκης, καί ήδη προσ
κρούει πρό τοΰ χανονικοϋ, συμμετρικού .καί υγιεινού.
ΤΗτο ήδη ένάτη ώρα τής πρωίας καί ή βροχή έφαίνετο
ότι θά συνώδευε τήν περιοδείαν μου.
— Μά τί τόπος είναι έδώ, μοί λέγει ό υίός μου, στενοχωρούμενος, ό Θεός όλην τήν βροχήν έδώ τήν ρίπτει;
— Φαίνεται, ειπον, κάποτε θά έκαμον πολλάς λιτανείας
διά νά βρέξη, καί ό Θεός είσήκουσε τής δεήσεώς των καί
διέταξε τήν βροχήν νά κάμη τό μέρος της συμφώνως πρδς
τάς δεήσεις των έκείνας.
—r Μά τί πταίομεν τότε ημείς ; έγώ έγεινα παππί.
— Καί έγώ χήνα, τί νά γείνη.
Μετ’ ολίγον είσηοχόμην είς τό φαρμακείου τοδ κ. Κωνσταντινίδου.
— Πρίντεζης, διευθυντής τής «Φύσεως», τώ λέγω.
—Χαίρω πολύ, μοί άπήντησε φιλοφρόνως όχ. Κωνσταντινίδης, ορίσατε,καθήσατε. Καί πώς ήτο τούτο τό έκτακτον;
πόιε ήλθετε ;
Υπήρχαν έντός τοΰ φαρμακείου καί πέντε ή έξ κύριΟι,
συζητοΰντες Ισως διά τήν κατάστασιν τοΰ τόπου.
— Χθές τό εσπέρας ίφθασα καί αναχωρώ αυριον τήν
πρωίαν δι’ Αθήνας.
— Τόσον ταχέως καί πρώτην φοράν ΐρχεσθε έδώ ; Πώς
σάς φαίνεται ό Πύργος ;
— Ναί, πρώτην φοράν νά σάς είπω δέ τήν αλήθειαν,
δέν τόν ευρίσκω, ώς τόν έφανταζόμην καί ώς έπεθύμουν.Ή
πόλις σας δεν είναι τακτοποιημένη καί είς τούς ξένους . . .
— Ό δήμαρχος, 0 δήμαρχος είναι ό αίτιος, ανέκραξαν
ολοι, άλλοι εγειρόμενοι χαί άλλοι μετ’ αποστροφής στρέφον—
τες τήν κεφαλήν.
— Ή πολιτική μάς κατέστρεψε,κύριε Πρίντεζη, ύπέλαβεν
ό κ. Κωνσταντινίδης, τά κόμματα, ή ατομική συμπάθεια
καί ή μεροληψία δέν άφίνουν ιόν τόπον νά προοδεύση/Ηδη
δέ χαί μέ τήν σταφίδα, μή ερωτάτε, εΐς ποιον σημείου εύρισχόμεθα.
— Γνωρίζω, παντού τά ίδια μέ τήν πολ.τικήν, ή δέ κα—
τάστασίς τοΰ έμπορίου τής σταφίδος συνεπλήρωσε τό άχαρι
έργον τής καταστροφής. ‘Ας εΰχηθώμεν νά άναλάβη όσον
το δυνατόν ταχέως.
Άποχαιρετίσας τόν κ. Κώνσταντινίδην μετέβην παρά τφ
κ, Β. Καρανίκολφ τραπεζίτη, εχοντι τό γραφείου του έν τή
όδφ αγοράς.
Εύρον αύτόν έκεΐ, μεταξύ πολλών άλλων φίλων του.
Είναι νέος έτι,ζωηρός,, εύθυμος, νοήμων καί άμέσως άντελήφθη τής μελλούσης καταστάσεως, ένεκα τοΰ όποιου ή
κατάπτωσις τής αγοράς δέν τόν έπηρέασεν.
— Είναι ό καλλίτερος,γενναιότερος καί πλουσιώτερος τών
τραπεζιτών τοΰ τόπου, μοί λέγει είς φίλος μου; συνιστών
μοι αύτόν.
— Χαίρω πολύ, φαίνεται έκ τών οφθαλμών, άπήντησα.
Ό κ. Καρανικολός μέ ε’ισήγαγεν είς τό ιδιαίτερόν του
γραφείου καί μοί προσήνεγκέ καφφέν καί πούρον.
—Ηύχαριστήθην έπί τή θέα τοιαύτης φιλοφρονήσεως.
. —Υπάρχουν είσέτι πούρα έδώ; ήρώτησα.
—‘Παρ’ ολιγίστοες ίτι, μοί άπήντησε τις.
— Καί είς τί δυνάμεθα νά σάς φανώμιν χρήσιμοι είς τόν
τόπον μας,Κύριε Πρίντεζη, άφοΰ άπαξ ήλθετε καί μάς έπεσκέφθητε, μοί λέγει ό κ. Καρανικολός, πάντοτε μειοιών,
τό περιοδικόν σας λαμβάνω ταχτιχώς χαί είναι λαμπρότατον, συγχαίρω δέ ύμΐν.Ειναι υιός σας ό μικρός; .
—Ναί, ήθέλησ,εν έπιμόνως να μέ παρακολούθηση.
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AYSBIS
ΤΏΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. I -50 ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
1. Αίνιγμα. Εΰαγδρας.
Π. Συμεωνΐδης, Β. Πουρναράς, Γ. Καρυστινάχης, Άνδρέας
Μϊυροκέφαλος, Κ. ’Αναστασίου, Γ. Οΰδινώτης, Κ. Κουμεντής,
’Ελισάβετ Άργυρούδη.
2). Αίνιγμα. Βρώμη — Ρώμη.
Α. Μαυροχέφαλχ, Εύχγ. Κορωναίόυ, Έμ. ‘Κόκχινάκης, Π.
Συμίωνίδης, Κ. Τριχογλίδη-, Β Πουρναρας, Φίλη τής Φύσεως*
Γ. Καρυστινάχης, Γ. Ούδινώτη , Κ Κουμεντής.
3). Πρά^σμα. Είχε 18 «ρΟδατα.
184-18=36 + 9=45+55=100.
Π. Συμεωνίδης, Φίλη τής Φύσεως, Γ. Καρυστινάχης, ’Ελισά
βετ Άργυρούδη.
41- Ό α'. 9 πήχ. πρ. 11 γρ.=99 χαί 1 πρ. 1 γρ. = 100.
Ό β'. 5 »
» 11
ν = 55 » 45 » 1 » =100.
Ό γ*. 7 »
» 11
»=77 » -23 » 1 » =100.
Π. Συμεωνΐδης, Σ. Κατσάνος.
5). 17ρ</-ί»)μα. Ειχεν 105 αΰγά.
Π Συμεωνΐδης, Εύαγ. Κορωνχίου, Σ Κατσάνος, Κ. 'Αναστα
σίου, Ίω. Ζώρας, Κ. Τριχογλίδης, Β. Πουρναρας.
Φίλη τής Φύσεως, Γ. Καρυσιινχχης, Γ. Ούδννώτης, ‘Ελισάβετ
Άργυρρΰδη.
6). Γρ7φ>(. 'Οργήν φεύγειν οΰ ράδιον.
Π. Συμεωνΐδης, Εύαγ. Κορωναίου, Κ. Τριχογλίδης, Β.'Πουρ
ναρας, Φίλη τής Φύσεως, Ελισάβετ Άργυρούδη.
7, Αίνιγμα. £ κόρος — Πόρος—"Ορος.
Α Μαυροχίφαλος, Π. Συμεωνΐδης, Π. ΙΙλατανίτηι, ’Εμ· Κοχι-

ί
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νάχης, Κ. Τριχογλίδης, Γ. Πουρναρας, Φίλη τής Φύσεως, Γ. Ούδινώτης, Γ. Κουμεντής, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
8. Αίνιγμα. "Ετος— 12 μήνες—30 ήμέραε—30 νύκτες.
Α. Μαυροχέφαλος, Π Συυ.εωνίδης, Π. Πλατανίτης. Κ- Ανα
στασίου, Έμ. Κοχινάχης, Κ. Τριχογλίδης, Β. Πουρναρας, Φίλη
τής Φύσεως, Ούίινώτης, Κ· Κουμεντής, ’Ελισάβετ Άργυρούδη·
8. Δίς Δεπ.ίί) άχροστϊχές.
Άβήναι—Α—β=άρίγγη
ρήτωρ —ρ — η = 0ηρίον
ίρις
—ι -ρ =
γίγας —γ -ι=
γόνος —γ —ο=
ήν
—η — ν =
Άθηνα Ζούνη, Π. Συμεωνΐδης,’ Φίλη τής Φύσεως, Γ. Καρυστινάχης, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
9. Αίνιγμα. Χοΰς—ειοΟς—βοΰς—οδς.
Άθηνα Ζούνη, Π. Χυμεωνίδης, Π. Πλατανίτης, Ε. Κορωναίου,
Κ. Αναστασίου, Έμ. Κοχινάχης, Β. Πουρναρας, Φίλη τής Φύ
σεως, Κ· Κουμεντής, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
10. Αίνιγμα- Μάρτιος—άρτιος.
Άθηνα Ζούνη, Π. Πλατανίτης, Ε. Κορωναίου, Έμ. Κοχχινά»
χης, Β. Πουρναρας, Φίλη τή: Φύσεως, Κ. Κουμεντής.
11. .Αίνιγμα. Ανί,ρ—άήρ.
Άθηνα Ζούνη, Π. Συμιωνίοης, Π. Πλατανίτης, Ε. Κορωναίου,
Έμ. Κοχχινάχης, Β. Πουρναρας, Φίλη τής Φύσεως, Ελισάβετ
Άργυρούδη.
12. Αίνιγμα, "η τάν ή έπί τάς
Π Συμεωνΐδης, Β. Πουρναρας, Φίλη τής Φύσεως, Γ. Καρυστινάχης, Κ. Κουμεντής, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
13. ΠρόΜημα. Τό χρηματοκιβωτίου *’χε 4 3/8 τοΰ γρυβίου και τέλος δίν έμεινε τίποτε.
Β. Πουρναρας, Κ. ’Αναστασίου, Φίλη τή; Φύσεως.
14. ΖΤράίΜημα. 'Ο λαγώς ήτο Ιμπρός 4 πόθας, ή δΐ άλώπηξ τδν ΐφθχβεν εΐς δύο πηδήματα.
Π. Συμεωνΐδης.
15. Αίνιγμα. Κενόν. Ούδείς Ιλυσεν.
16. Αίνιγμα. Κενόν Ουδείς ελυσεν.
17. Αίνιγμα. ’Έρως.
• Εύαγ. Κορωναίου, Β. Πουρναρας, Φίλη τής Φύσεως, Κ. Κου·
μενιής, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
18. Άχροσνιχις. ϊΰρος, ΙΙάτραι. ‘Εως, Ρόδον, Χήν, 'Ελ
λάς, ‘Ίππος, "Ομηρος. Σωκράτης, = Σπερχειό;.
Π. Συμεωνΐδης, Εύαγ. Κορωναίου, Έμμ. Βριώνη;, Κ. Τριχο·
γλΐδης, Φίλητής Φύσεως, Γ. Καρυστι»ά»η;, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
19. Περίανδρος,"Ορβιλος, Αίων,'Τπό Κλεομένης, Ροδα
νός, Αριστοφάνης, Τήνος, 'Ησίοδος, Σίλευχος,=Παλυκράτης.
Φίλη τής Φύσεως.
20. Αίνιγμα. Ους— υς.
Μ. Κοζαδίνου, Άθηνα Ζούνη, Ευαγγελία Κορωναίου, Μαρία
Χαρβαλιά. Κ. Τριχογλίδης, Έμμ- Κοχχινάχης, Β. Πουρναρας,
Φίλη τής Φύσεως, Γ. Καρυστινάκης, Κ. Κουμεντής, ’Ελισάβετ
Άργυρούδη.
'<
21. Αίνιγμα. Τό γράμμα Β.
Γλυκερία Κοζαδίνου, Άθηνα Ζ,ύνη, Ευαγγελία Κορωναίου, Κ.
Τριχογλίδης, Έμμ. Κοχχινάχης, Φίλη τής Φύσεως, ‘Ελισάβετ
Άργυρούδη.
22. Αίνιγμα, θάλασσα, άλας.
Γλυκερία Κοζαδίνου, Άθηνα Ζούνη, Μαρία Χαρβαλια, Κ.
Τριχογλίδης, Έμ. Κοχχινάχης, Β. Πουρναρας, Κ. Αναστασίου,
Φίλη τής Φύσεως, Κ. Κουμεντής, ‘Ελισάβετ Άργυρούδη.
23. Αίνιγμα. Κενόν.
Οΰδείς ίλυσε.
24. Αίνιγμα. Μυελός, Μύλος, 'Τέλος, Μΰς.
Ευαγγελία Κορωναίου, Άθηνα Ζούνη, Φίλη τής Φύσεως, Γ.
Καρυστινάχη:, Ελισάβετ Άργυρούδη.

25 Προ'δ.Ιημα- 'Ολη ή περιουσία 20,000.
Ό α'. Ιλαβε 5,000 α’. πτωχ.
500
Ό β1.
»
5,000 β’.
»
1,000
Ό γ'.
s
5,000 γ'.
»
1.000
δια τήν χηδείαν 2,500
δια τους πτωχ. 2,500 = 20.000.
Π. Συμεωνΐδης, ‘Αρτεμίσια Μπαραχλιώτου, Κ. Αναστασίου,
Γ. Καρυστινάκης. Ελισάβετ Καρυστωάκη, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
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26.” Εμμίΐρος αχροσιιχίς. Α4*. "Ηρα, Μάρμαρό», '’Οσσα,.
Σαπφώ, βιοδόσιος, 'Ελλάς,Νάξο;, 'Ηρόδοτος, Χιώνη,
±=» Αημοσθένης.
Π. Συμεωνίδης, Γλ. Κοζαδίνου, Β. Πουρναρας. Άθηνα Ζούνη,
Φίλη της Φύσεως, Γ. Καρυστινάχης, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
άχροσηχίς. Χΰρος, ’Οδυσβεύς, Αυ·
χοΰργος, 'βς, Νείλος, = Χόλων.
Π. Συμεωνίδης, Γλ. Κοζαδίνου, Β. Πουρναρας, Άθηνα Ζούνη,
Κ. ’Αναστασίου, Φίλη τής Φύσεως, Γ. Καρυστινάχης ’Ελισάβετ
Άργυρούδη,
28. Ερυπζογραφιχ'η αχροστιχίς. Καλλιρρόη, Άγχίαλος,
Φάληρο*, Ηρακλής,'Ράπτης, "Ερμα,'ϊς, Χύ = Καφηρεύς.
Άθηνα Ζούνη, Π. Σιμεωνίδης, Φίλη τής Φύσεως, Γ. Καρυτινάκης, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
29. Αίτιγμβ. βρ$κη, Ράκη, Ρακή.
Ελένη Κολιάτζου, Άθηνα Ζούνη, Π. Συμεωνίδης, Φίλη τής
Φύσεως, Γ. Καρυστινάχης, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
30. Έρώτηνίζ. Διά τούς όνυχάς του.
Έγώ.
31. Άπροοπτον. ΕΙς τήν σκιάν.
Άθηνα Ζούνη, Φίλη τής Φύσεως.
32. Αινςγμα. ΚΟμα—βϊμα.
Π. Συμεωνίδης, Άθηνα Ζούνη, Φίλη τής Φύσςως, ’Ελισάβετ
Άργυρούδη.
33. Άρ<#, πρόβλημα. 48 κύριοι καί 16 κυρίαι,
Π. Συμεωνίδης, Άθηνα Ζούνη, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
34. Αίνιγμα. "Υπνος.
Γλυκερία Κοζαδίνου, Ίω. Πυλιώτης, Φίλη τής Φύσςως, ’Ελι
σάβετ Άργυρούδη.
35. Είνιγμα. Φηρίον, Ρίου, ”Ιον.
Γλ. Κοζαδίνου, Π. Συμεωνίδης, ’Αθήνα Ζούνη, Ίω. Πυλιώτης,
Φίλη τής Φύσςως, Γ. Καρυστινάχης, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
36· Αίνιγμα. Ποίηβςς, Οίησις, Οίς, Ίσις.
Π. Συμεωνίδης, Άθηνα Ζούνη, Ίω. Πυλιώτης, Φίλη της Φύ
σςως, Γ. Καρυστινάχης, Ελισάβετ Άργυρούδη.
37. λίτιγμα. Πηνςλάπη, Πανόπη.
Άθηνα Ζούνη, Ίω. Πυλιώτης, Φίλη τής Φύσςως, Ελισάβετ
Άργυρούδη.
38. Αίνιγμα. Γράμμα — Γάμμα.
Γλ. Κοζαδίνου, Άθηνα Ζούνη, Εύαγγ. Κορωναίου, Ίω. ΓΙυλιώ·
• της, Φίλη τής Φύσβως.
39. Αχροστιχ-ις.
Έχτω
Ρ.
Λίμν
Η
Λςω
Ν
ΑύτΟ
='Ελλάς—Ρήνος.
Σοφοκλή Σ
Άθηνα Ζούνη, Π. Συμςωνίδης, Εύαγ. Κορωναίου, Ίω. Πυλιώ’
της, Φίλη τής Φύσςως, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
40. Μυθολογική ερωίησις. Πλάτων, Ρία, Ωκεανός, Τύχη,
’Ερμής, Χιληνός, Ίρις, Λητώ, “Αρτεμις, Οόρανός,
Χελήνη=Πρωτεβίλαος.
Π. Συμςωνίδης, Εύαγ. Κορωναίου, Ίω· Πυλιώτης, Φίλη τής
Φύσςως, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
41. ’ΑχροσπχΙς. Χεβαστούπολίς, Άργοστύλιον, Μαμούθ, ’οδίδιος, Στράδων=Χάμος·
'Εγώ.
42. Λεξίγραιρος· Τά-όχς, Ταύχΐ.
’Ελισάβετ Άργυρούδη.
43. Λ’πγμα ίημώίες. Άδράκτιον.
Γ. Καρυστινάχης, Άθηνα Ζούνη, Φίλη τής Φύσεως.
44.ΦεΛο-ίογιχή ερώτησις. ’Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, γεν
νηθείς έν Λευκάδι τή 2 Αύγούβτου <824, άηίθανε τή 24
’Ιουλίου 1879.
Γ. Καρυστινάχης, Ευαγγελία Κορωναίου, Άθηνα Ζούνη.
45. Γρίφος. Χύλλασ.
Π- Συμεωνίδης, Γ. Καρυστινάχης, Άθηνα Ζούνη, ^Φίλη τής
Φύσεως.
46. Αίνιγμα.
Ρ
ΕΑΡ
ΕΥΘΥΣ
ΡΑΘΥΜΟΣ
ΡΥΜΟΣ
ΣΟΣ
Σ
Φίλη τής Φύσεως.

47. Γρίφος. Εΐι οΙωνός άριβτος άμύνεσθαι «ερί πάτρης.
Π- Συμεωνίδης, Γ Καρυστινάχης, Εύαγ. Κορωναίου, Φίλη τής
Φύσεως, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
48. Γρίφος. Αιαίρει καί βασίλευε.
Γ. Καρυστινάχης, Φίλη τής Φύσεως.
49. Αίνιγμα. Σέριφος— " Εριφος.
Γ. Καρυστινάχης, Άθηνα Ζούνη, Φίλη τής Φύσεως, ’Ελισάβετ
Άργυρούδη.
50. Αίνιγμα, θρόνος—δνος.
Π. Συμεωνίδης, Γ. Καρυστινάχης, Εύαγ. Κορωναίου, Άθηνα
Ζούνη, Φίλη τής Φύσεως, ’Ελισάβετ Άργυρούδη.
ΣΗΜ. Πρώτος λύτης άνεδείχθη ή Φίλη τής Φύσςως έξ
’Αθηνών, δεύτερος ή Δεσποινίς ’Ελισάβετ Άργυρούδη
διευθύντρια Παρθεναγωγείου έν Κρήνη τοΰ Τσεσμέ, τρίτος δ κ. Προ
κόπιος Συμεωνίδης μαθητής τής Γεωργικής Σχολής Αθη
νών, τέταρτος ή Αεσποινίς Άθηνα Ζούνη έξ Αθηνών, πέμ
πτος δ κ. Γ. Κ α ρυ στ ινάχη ς έξ Άνδρου, έκτος ή Δεσποινίς
Ευαγγελία Κορωναίου διδασχάλισσα έν Μυχόνφ, έβδομος
δ χ. Β. Πουρναρας έχ Δημητζάνης κτλ.
'Επομένως τά τρία δώρα θά λάβωσιν οί τρεις πρώτοι λύται δηλ.
Φίλη τήςΦύσεωςή Δίς ’Ελισάβετ Άργυρούδη
χαί δ χ. Προκόπιος Συμεωνίδης.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ2 „ΦΥ2Ε0Σ“
I. X. Ο B&Jor. Καί δεύτερον αντίγραφο» άποδείξεως έστάλη.—
Σ. Κ. Άργος. Συνδρομή χ. Ήλ. έλήφθη, εύχαριστοΰμεν, —I. Π.
"Τόραν, ’Ελπίζομε* ήδη έλάβετε δέμα. — Γ. Τ. Ιαρπιν frier.
Έστάλησαν γράφομεν.—Μ. Κ. Σ. ΜινυΑήνην. χρήματα έλήφθησαν. Άγγελίαι έστάλησαν χαί έγράψαμεν.— Κ. X. Π. Πύργον .
Δελτάριο* έλήφθη. Άπεστείλαμεν χθες καί πέντε χρυσόδετα- —
Α. Σ. Ααρισσαν. Δελτάριον έλήφθη. Συνδρομητής ένεγράφη. Ευχα
ριστούμε*. — Α. Δ. Άργοστο'-ίιον. 'Απορούμε* έπί καθυστερήσει.
Άποστέλλομεν φύλλα.— A. Β, Τήνον. Αγγελία έλήφθη 'Ημερο
λόγια έστάλησαν. Άριθ. λαχείου σας δ έκ δεξιά άποδείξεώς σας α
ριθμός. — A. Β. Λονχάδα. Συνεστημένη έλήφθη. Σας έγράψαμεν.
— Δ. Κ. Κύρχνραν. Συνεστημένη μετά περιεχομένων έλήφθη.
Ευχαριστούμε*.—Ν. Ν. Β&Αον. Συνεστημένη μετά 70 δρ. έλήφθη.
Εύχαριστοΰμεν. "Εχει καλώς.—Α. Α. Άργοστιύίιοζ. Συνδρομητής
ένεγράφη. Φύλλα καί άπόδειξιν άποστέλλομε» ύμιν. Ημερολόγια
έλπίζομεν έλάβετε.—Μ. Δ. ΕιφαΛΛηνίαν. Δελτάριον έπιστολή καί
επιταγή έλήφθη. Ευχαριστούμε», γράφομεν.—Ε. Α. Κρήνην. Έπι
στολή έλήφθη. Γράφομεν ταχυδρομιχώς.—Λ- A. Ε. Δαρδανέλια.
"Εχετε δίκαιον. Γράφομε».—Ε. Α. Γεουργε&>ν."Εχιι καλλώς,ευμμορφούμεθα, ώς γράφετε.— Α. Π· Πειραιά. ’Επιστολή, χρήματα
καί διατριβή έλήφβησαν. Εύχαριστοΰμεν.

ΕΞΕΔΟΘΗΠ ΕΞΕΔΟΘΗ!!
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ
Κ.ΑΙ ΔΙΑΖΚΕΔΑΣΤΙΚΟΝ
ΜΕΤΑ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗΣ ΣΤΑΛΟΓΗΧ ΕΠΙΧΤΗΜΟΝΙΚ. ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΦΡ ΠΡΙΝΤΕΖΗ
(Άτος πρώτον)

Ή τψΛ αύτον ώρίσθη, διά τούς συνδρομητάς
της ,,Φιίσεως“.
Τ&ν μεν χρυσο5Αων
3
Τ&ν όΐ &χλ&ν
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Τά γραφεία τή; «Φύσεως» μετεκομίσθησαν έκ νέου καί
όριστικώς έν τη όδφ 'Ρόμβν,ς άριδμ. 9 έν τφ καταστήματι
τοδ Μουσικού Συλλόγου ’Αθηνών όπισθεν τοΰ ναοΰ 'Ρόμβη;
καί απέναντι τών Καταστημάτων 'Αδελφών ’Αντωνιάδου.

εκ των καταετηματων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

