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■ §1 ΦΥΣΙΣ, είσερχομένη διά τού παρόντος ψύλλου εις τό τρίτον, από τής έκδόσεώς της έτος, μετά 
θάρρους προβαίνει προς τον σκοπόν, όν άρχήθεν έταξεν, ή δέ πασίδηλος καί θερμή ύποστήριξις ής μέχρι 

Iffi τοΰδε καί παρά τοΰ έσω καί έξω τύπου καί των πολυαρίθμων αυτής συνδρομητών έτυχε, μεγάλως ενθαρ
ρύνει ήμά« είς τήν έξακολούθησιν πονήματος, έπιπονοτάτου μέν αληθώς, ωφελιμότατου δέ τοϊς πάσι προδήλως.

Ή διετής μέχρι τοΰδε πορεία μας έσεται όυπογραμμός τής μελλούσης.
Ή ΦΥΣΙΣ διαπραγματεύεται περί όλων , έν γένει τών ζητημάτων τών άψορώντων εις τήν άνάπτυξιν τοΰ 

ανθρώπου, καί περιέχει πάντοτε ύλην χρήσιμον εις γόν καθ’ ημάς κοινωνικόν βίον, αποκαθισταμένή ούτω ταμιεϊον 
γνώσεων καί πνευματικής τρυφής.

Παν ό, τι εκλεκτόν καί ωφέλιμον παράγουσιν ή σύγχρονος βιομηχανία,,πρίησις, φιλολογία, αί τέχναι καί αί 
έπιστήμάι, ώς καί αί νεώτεραι έφευρέσεις καί ανακαλύψεις, δημοσιεύονται μετ’ έπιμελείας έν αυτή συνοδευόμεναι 

> διά καλλιτεχτικών εικόνων. Πλήν δέ τούτων, τά νεώτερα περίεργα και επικίνδυνα ταξείδια, ή καλλιτεχνία, ή μου
σική, οί νεωτερισμοί, τά επιστημονικά παίγνια, τά σύγχρονα συμβεβηκότα, και παν ό, τι ή κοινωνική πρόοδος φέρει 
εις φώς, περιγράφονται ιδιαζόντως έν τώ ήμετέρω συγγ^άμματι μετά δυνατής σαφήνειας, ακρίβειας καί χάριτος.

Μεταξύ όμως όλων τών αντικειμένων μελέτης, ατινα ή ΦΥΣΙΣ ύποβάλλει έκάστοτε είς τήν έκτίμησιν τών 
έαυτής αναγνωστών, βεβαίως πρωτίστην θέσιν κατέχουσιν εκείνα, άτινα συσχετίζονται προς τά ενδιαφέροντα φαι
νόμενα, ήτοι τά μεγάλα προβλήματα, τής ΦΥΣΕΩΣ.

Το άπειρον έδαφος τών φυσικών έπιστημών, τρ μεγαλεΐον αύτό τών φυσικών φαινομένων, ή όση- 
ιιέραι άνακάλυψιο νέων μυστηρίων τής Φύσεως,· ή χημεία αυτή, δεν κατέκτησαν άπό τινων ετών τό ανθρώπι
νον πνεύμα καί δεν έπέβαλον όντως αύτώ τήν περιέργειαν καί τήν έπιθυμίαν τής άναδιφήσεως τήςΦύσεως; 
Ποΰ τής Γής άπάσης δεν συναντάται σήμερον ό άνθρωπος καταγινόμενος μετά στοργής, ζέσεως καί σπουδής είς 
τήν μελέτην τής Γής, είς τήν έξέτασιν τών έν τοϊς. ούρανίοις σώμασι -καί άναδίφ^σιν παντός τοΰ έν τή Φ ύ σε ι 
υλικού καί άυλου; Καί βεβαίως έκεϊνο όπερ μέλλει ήμϊν, είναι ή έξέτασις τής Γής καί τής Φύσεως, έξ ής ήλθο- 
μεν καί ήτις μέλλει νά μάς έπανακτήση.

' Τοίοΰτος είναι έν μικρά σκιαγραφία ό σκοπός τοΰ ήμετέρου περιοδικού, οπερ κατέστη ήδη οΰχί φανταστι
κόν καί άγευστον, άλλα πλήρες πραγματικών γνώσεων καί αληθειών, καί αποθήκη λαμπρών, διδακτικών καί ώφε- 
λίμων ζητημάτων τής ημέρας. . _

Εισερχόμενοι ήδη εις τό τρ ίτον έτος, μολονότι οί άναγνωσται έξετίμησαν, ως πεπείσμεθα, δεόντως 
τήν έργασίαν μας, δέν θά περιορισθώμεν είς ταύτην. καί/μόνην, άλλ’ ού παυσύμεθα έπιμελούμενοι περί τήν όσον 
ένεστι βελτίωσιν αύτής ΰφ’ όλας τάς έπόψεις· παρακαλοΰμεν δ’.αύτούς όπως κατά βήμα καί μετά προσοχής άκο- 
λουθήσωσιν ημάς είς τήν μέλλουσαν πορςίαν μας, καθότι έκτος τών άλλων λίαν περιέργων, ωφελίμων καί πρωτο
τύπων άναγνωσμάτων, άτι.να έκάστοτε θέλομεν δημοσιεύει, καί άτινα απανταχού τής ύφηλίου τό κοινόν ενδιαφέρον 
διεγείρουσι, θά ύποβάλλωμεν έκάστοτε εις· τήν έκτίμησιν τών ήμετέρων αναγνωστών καί θέματα έκ τών άλύτων 
μυστηρίων τής Φύσεως ειλημμένα, άτινα τον αληθή θαυμασμόν θά διεγείρωσι καί Τήν πεπλανημένην εί καί αμφί
βολον πεποίθησιν θά άνατρέπωσιν. Θ ε ό ς, ψυχ ή, ζ ω ή, θ ά νατος, μ ε τ ε μ ψ ύχ ω σ ι ς, u λ η, ά u λ ο ν, ό ρ α- 
τόν, αόρατον, κτλ. κ τ λ. κτλ.εϊσί θέματα τοσούτω έτι σκοτεινά καί άμφιβόλου έξηγήσεως ύπό τής τέως 
θεωρητικής καί πρακτικής έπιστήμης, άτινα ύπό. τήν αίγλην τής νεωτάτης πνευματικής προόδου κατά πρώτον θά 
έξελιχθώσι έν πάση τή δανατή σαφήνεια έν τώ ήμετέρω συγγράμματι. Έπαναλαμβάνομεν : παρακολουθήσατέ μας.

Ή συνδρομή ώρίσθη ή αυτή καί διά τό τρίτον έτος, δρ. 8 διά τό έσωτερικόν, φρ. 12 διά τό εξωτερικόν.
Συνδρομηταί έγγράφονται έν τοϊς γράφείοις ημών, κειμένοις έν Όδοΐς Νίκης άριθ. 2 καί Κυνοσάργους 

άριθ. 36, ώς καί παρ’ άπασι τοϊς πρακτορείοις καί άνταποκριταϊς ημών. Πας πληρώσας τήν έτησίαν συνδρομήν του 
συνδρομητής λαμβάνει μέρος καί είς 5ο—6ο έτησίας κληρώσεις λαχείων, έκ διαφόρων άντικειμένων, άτινα δωρεάν ή 
ΦΥΣΙΣ παρέχει τοϊς έαυτής συνδρομηταΐς, ως καί είς τά έκτακτα αύτής καλλιτεχνικά έργα.

Οί βουλόμενοι νά έγγραφώσι συνδρομηταί από τής άρχής τοΰ τρίτου έτους, ήτοι άπο τής ιό ’Απριλίου 1892, 
δέον νά δηλώσωσι τούτο έγγράφως είς τήν Διεύθυνσιν τής ΦΥΣΕΩΣ' συναποστέλλοντες καί τήν συνδρομήν αύτών.

Όσοι δ’ έπιθυμοϋσι νά λάβωσι καί τους ήδη έκδοθέντας δύο τόμους τών δύο πρώτων έτών, δύνανται νά 
ζητήσωσι καί τούτους παρ’ήμών, άντί δρ. μέν 8 οί έν τώ έσωτερικώ, καί φρ. ι2 οί έν τώ έξωτερικώ χρυσόδετους, 
άντί δρ. δέ 6 καί φράγκα ίο απλούς.

Προς ηλήρη έπιτυχίαν τοΰ καλλιτεχνικού μέρους, ήτοι διά τήν άμεμπτον εκλογήν τών στοιχείων, σύνθε- 
σιν τής ύλης καί τήν έκτύπωσιν αύτής καί τών εικόνων, άπό τοΰ τρίτου έτους θά έκτυπώται ή ΦΥΣΙΣ είς τά Κατα
στήματα τού κ. Άνίβτη Κωνσταντενέβου άτινα έγγυώνται τήν πλήρη έπιτυχίαν τοΰ έργου μας.

Ή ΛεεύΒυνσες τής Φύσεως
ΦΡ. nPIXTEZHS.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γνωστοηοίηβι; ΰκΟ τή; Αιευβύνβεως, — Ίστοριναί μελίται 

«ιρί τή; ’Ιατρική; ύπό Π. Ν. Διόάρη.—Πασχαλινόν διήγημα 
ύ«ά Ροΰ.—Ζκέφεις. — Παρ& τήν κρήνην, (μετ’ είκόνος) ύπό Κ. 
—Ή Φιλαρμονική-’Εταιρεία ’Αθηνών ίν ’Αλεξάνδρειά καί 
Καέρφ, ύπό Αίκ.—Τφ τβθλιμμένφ itatpl Φρ. Πρίντεζη ύπό. Α. 
Πετρίδου;— ’Επιστημονικλ παίγνια. —Χρονικά.—Αινίγματα. 

— ‘Αλληλογραφία.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ή αρχή τη; θείας ταύτης έπιστήμης, καθώς καί ή τών 
άλλων έπιστημών, αγνοείται’ δικαίως δέ ΐλέχθη, ότι «ό θε
ό; έδωκε τά πρώτα στοιχεία, άτινα βαθμηδόν καί συν τφ 
χρόνφ έτελειοποιήθησαν»·ή ιατρική λοεπόν ειν; ίργον τοΟ χρό
νου’ ώς έπιστήμη αριθμεί μέχρι τής σήμερον είκοσιτέσσαρας 
αιώνα; υπάρξεως. έξ ών δεκαεννέα διαφυλονικεϊ ή 'Ελλάς, 
άπό τοϋ χρυσοΰ δηλ. αίώνος καθ’δν έγεννήθη ό 'Ιπποκράτη; 
μέχρι τοϋ 1453. Πριν όμως έξετάσωμεν λεπτομερώς τά κατ’ 
αύτήν, ρίψωμεν έν βλέμμα έπί της καθ’ όλου Ιστορίας της 
Ελλάδος κατ’ εκείνην την έποχήν, καθ’ ότι εινε αδύνατον 
νά άποχωρίση τι; τήν ιατρικήν 'Ιστορίαν ένός τόπου, καί μά
λιστα όταν ούτος διεχάραξεν ίχνη τόσον βαθέα έν τή έπιστή
μη, όταν ούτος έξήνεγκεν ιδέας, αίτινες μετά πάροδον τόσων 
αιώνων είσιν καί θά ωσιν αληθείς καί άμετάτρεπτοι.

'Ο Αιών λοιπόν, καθ’ ον άρχεται ή της ’Ιατρικής 'Ιστο
ρία είνε λίαν αξιοσημείωτο;’ κατ’αύτόν ή Ελλά; περιεβλήθη 
πάσαν τήν αίγλην, εύρισκομένη είς τόν Κολοφώνα τής δόξης’ 
τά θαυμαστότιρα αριστουργήματα τέχνης καί έπιστήμης δη- 
μιουργοΰνται κατά τήν έποχήν έκείνην· οί έξοχώτεροι νόες, 
'Ηρόδοτος, Σωκράτης, Φειδία; καί Περικλή; εύρίσκονται έν 
όλη τή λάμψει τή; έαυτών δόξης’ ό θουκιδίδης αναφαίνε
ται. Οί Σοφοκλή; καί ’Αριστοφάνης, άνοίγουσι τό θέατρον, 
ό μεν διά τήν τραγφδίαν, ό δέ διά τήν κωμωδίαν ό Θείος 
Πλάτων διδάσκει έν τή Άκαδημίφ καί τέλος ό γονιμότατο; 

’ ’Αριστοτέλης μέλλει ν’άναφανή. Εινε τφ όντι έποχή πραγμά
των άξιοθαυμάστων, έργων μεγίστη; φαντασίας, άτινα εινε 
πεπρωμένον νά μείνωσιν ε; άεί, ώ; ύπόδειγμα είς πάν ότι 
δύναται νά συλλαβή ανθρώπινη διάνοια. ’Εν τή συναυλίγ δέ, 
ούτως είπεϊν, τών μεγάλων τούτων άνδρών τής Ελλάδος, 
έκαστο; τών όποιων άντεπροσώπευεν ίδιον κλάδον τέχνη; κοκ 
έπιστήμης, θά ήτον άδικον άν ίλειπεν ό αντιπρόσωπο; τή; 
’Ιατρικής, ό 'Ιπποκράτης,. όστις φέρων έν τφ αΐματι αύτοΰ, 
ώς έκ κληρονομιά; τήν τών προγόνων εύφυίαν, καί τό θειον 
πνεΰμα οπερ ένεφύσησεν αύτφ τήν σωτήριον έπιστήμην, πε
προικισμένος διά τών ύψίστων φιλοσοφικών ιδεών, παρουσιά
ζεται έπί τής σκηνή; τοΰ αίώνο; αύτοΰ.

*0 βίο; τοΰ άνδρός τούτου, γέμει μύθων, όπως καί ό τών 
άλλων μεγάλων άνδρών.Κατά τόν Συρανόν τόν Έφέσιον έγεν- 
νήθη έν Κφ τφ 460 π. χ. έκ τή; οικογένειας τών Άσκλη- 
πιαδών, υπήρξε μαθητής τοΰ ΙΙροδίκου, καί ίσως Γοργίου τοΰ 
Λεοντίσου ρήτορος καί φιλοσόφου’ ώ; μάρτυρείται έκ τών 
έργων αύτοΰ, έπεχείρησεν διαφόρου; περιηγήσεις, μεταβά; είς 
Θάσον, Άβδηρα, ένθα έσχε καί συνέντευξιν μετά τοΰ Δημο
κρίτου, είς Κύζικον καί Έφεσον’ έκεΐθεν έπανήλθεν είς Κώ, 
ένθα έδίδασκε μέχρι βαθέο; γήρατος. Άγνωστο; είνε ή ακρι
βής χρονολογία τοϋ θανάτου αύτοΰ, άν καί τινε; λέγουσιν ότι 
έζησεν μέχρι βαθέο; γήρατο;, μέχρι τοΰ 90 δηλ: τής ηλικία; 
του’τό βέβαιον εινε ότι άπέθανεν έν Έλλάδι, ένθα είχε ποιήσει 
τήν τελευταίαν αύτοΰ περιήγησιν, καί έτάφη πλησίον τής Λα- 
ρίσσης’ ώς δέ πρός τό μυθικόν μέρος, λέγεται ότι ό 'Ιπποκρά
τη; προσεκλήθη έν Άθήναις διαρκοΰντος του λοιμοΰ, καί ότι 
πρό; κατάπαυσιν αύτοΰ ήναψαν κατ’ έντολήν τοΰ 'Ιπποκρά- 
του; πυρά εις τάς οδούς’ ούδέν όμως, ό πατήρ τής ιστορίας 
Θουκυδίδη; αναφέρει περί αύτοΰ- Διηγούνται προσέτι, ότι 
προσκληθείς παρά τοΰ Άρταξέρξου πρός κατάπαυσιν τοΰ 
λοιμοί, όστις ειχεν ένσκήψει καί εις Περσίαν, ήρνήθη μή θέ- 
λων νά συνδράμη τού; έχθρούς τή; πατρίδο; του.

4

Καί ζών έτι, ό 'Ιπποκράτης ειχεν αποκτήσει μεγίστην φή
μην, καί ώς ιατρό; καί ώ; πνεΰμα δεακεκριμένον, ώ; τοΰτο 
πληροφορούμεθα παρά τοΰ Πλάτωνος έν τφ Πρωταγόρα καί 
παρά τοΰ ’Αριστοτέλους, λέγοντος*  ΐ’Έβτι γάρ τι καί πό- 
λεως έργον, ώβτε την δυναμένην, τοΰτο μάλιβτα άποτελεϊν 
ταύτην οίκτέον slvt μεγίδτην,οίον 'Ιπποκράτης ούκ Άνθρω
πον, αλλ ιατρόν είνε μείζω φηβειεν αν τι τού διαφέροντοζ 
κατά τό μέγεθος τοϋ σώματος.» (Περί Πολιτείας Βιβλ. VII 
Κεφ. IV) άλλά καί έξ αύτών τών βιβλίων αύτοΰ καταφαίνε
ται, οτι ήτο ένήμερος τή; φιλοσοφίας, ισχυρά; νοημοσύνης, 
ύψηλοΰ χαρακτήρος, εχων τήν καλλετέραν περί τή; τέχνη; 
του ιδέαν, καί ίνισχυόμενο; υπό βαθέων θρησκευτικών αισθη
μάτων.

Καί εινε μέν αληθές, ότι είς πολλά μέρη λανθάνεται ό · 
Ιπποκράτης, ΰπείκων άλλως τε, είς τό μοιραίου άποτέλεσμα, 

πάσης ανθρώπινη; αδυναμίας, καθότι «τό άμαρτάνειν ανθρώ
πινον» άλλ’ ότι εχει θέσει τάς βάσει; έφ ών βασίζεται ολό
κληρον τό ιατρικόν οικοδόμημα, καί τοΰτο πανθομολογούμενον 
τυγχάνει καί ούδεμιάς δεΐται άποδείξιως.Οί άναμορφωταί τή; 
έπιστήμη; τοΰ XVI αίώνο; έξεμάνήσαν έναντίον τή; άρχαιό · 
τητο; παρ’ ής έγαλοτρυφήθησαν ώ; άλλοι μητραλοϊαι, άλλά 
προκειμένου περί 'Ιπποκράτους, πάντε; άπεκαλύφθησαν μετά 
σεβασμού άναγνωρίζοντε; αύτόν «Άνδρα ύπό σπανιότατων 
δώρων πεπροικιΰμένον, καί πολλ&ν προτερημάτων μέτο
χον» καί δικαίω;, διότι νομίζομεν, ότι ούδείς δύναται νά γίνη ' 
καλός ιατρός, πριν συμβουλευθή τόν μέγαν χρησμόν τή; Κώ, 
καί τοΰτο διότι ούδείς έσπούδασε τήν Φύσιν μετά περισσότερα; 
φροντίδο; καί έπιμελείας, ούδείς άντέγραψεν αύτήν μετά 
πλείονος ακρίβειας καί ούτως εξηγείται πώς τάς παρατηρήσει; 
αύτοΰ ίσεβάσθησαν οί αιώνες.

'Ο 'Ιπποκράτης, είνε ό ιδρυτή; τή; Δογματικής λεγομένη;' 
ιατρικής, καί ούχί έκείνη; ήτις βασίζεται έπί απλών ιδεών, 
τυχαίων θεωρείων, καί ατελών γεγονότων καί κρίσεών πλημ
μελών, δι’ ο ό Πλίνιο; λέγερ «Primus Hippocrates me- 
denti clarissima praecepta condedit-»

Περί τή; μεθόδου αύτοΰ συγκεφαλαιουμένη; εί; παράδοσιν, 
παρατήρησιν καί λογισμόν,έφρόντισε νάμα; διδάξη ό ίδιο; έν 
τοίς «Περί αρχαίας ιατρικής καί παραγγελλει&ν» βιβλίοις 
αύτοΰ, έξ ών μανθάνομεν ότι ό 'Ιπποκράτη; ούδέν απωθεί, 
πράττων ούχί όπω; οί μόνον τά έκ παραδόσεως άσπαζόμενοι, 
ούδέν δέ άλλο παραδεχόμενοι πράττουσιν, ούδ’ όπως οί έμ- 
πειρικοί,» οί μόνον πρό; τήν έαυτών πείραν άποβλέποντε;, 
ούτε όπω; οί κατά τών εμπειρικών, οί τήν θεωρίαν καί μόνην 
παραδεχόμενοι.

Πά; άνθρωπος, μεταδιδόμενο; είς τι στάδιον, ζητεί έν τή 
παραδόσει μέγα τι, όπερ νά τφ χρησίμευαν) ώ; πρότυπον. Έν 
τή ιατρική έχομεν μέν μεγάλους άνδρας, κατά πάσας σχεδόν 
τάςέποχάς, οΰς δύναται τι; νά εχη ώ; υποδείγματα, άλλά δέν 
έχομεν μεγαλείτερον τοΰ 'Ιπποκράτους, όστις διά τοΰ χαρα
κτήρος αύτοΰ καί διά τοΰ ύψους τών αισθημάτων, διά τοΰ συ
νόλου τών ιδεών περιλαμβανουσών παν ό,τι ήδύνατο νά είνε 
ωφέλιμον τή ιατρική Φιλοσοφίφ, Θεολογίφ, καί Φυσικαΐ; έπι- 
στήμαις, διά τοΰ πνεύματός του, δι’ ού ήνωσεν έν θαυμασίφ 
μονάδι, τήν παράδοσιν, παρατήρησιν καί λογισμόν, θαυμά
ζεται μέχρι τή; σήμερον.

Πριν άφήσωμεν τόν Ίπποκράτην, ρίψωμεν εν βλέμμα εί; 
το «περί τέχνης» έργον αύτοΰ, τό οποίον έγράφη πρός ύπε- 
ράσπισιν τή; ιατρικής, έναντίον τών διασυρόντων αύτήν, καί 
έχόντων ώ; λίγες «τέχνην όπως νοθεύωβι τάς τέχνας» oiot 
δυστυχώς ούδέποτε έλλείπουσιν «ΕίβΙ τινές οΐ τέχνην πε- 
ποίηνται. τό τάς τέχνας αίσχροποιεΐν ώς μίν οίοντας οί τού
το διαπρησούμενοι,ονχ εγώ λέγω άλλ' ίβτορίης οίκείης Ιπί- 
όλιξιν ποιούμενοι». Δέν δύναται τις,λέγει ό Ιπποκράτης,νά 
βεβαίωση, ότι δέν ύπάρχει ποσώς τέχνη πράγματος έλλείπον- 
τος’ άν ή Ιατρική είνε άτελής, ύπάρχει όμως έστω καί έν τή 
άτελείφ καί ήθελεν είσθε παράλογον νά τήν άρνηθώμεν, διό
τι δέν είνε τελεία. Πλήν .καί σήμερον ποσάκις δέν άκούομεν 
έπαναλαμβανόμενον, ότι ή έπιστήμη αύτη, δέν είνε τελεία, 
έπειδή δέν θεραπεύει πάντα;’ ήμεΐ; §έν λέγομεν τό έναν- 

τίΟν, άλλά οί οΰτω σκεπτόμενοι δέν λαμβάνώσιν ύπ’όψιν τί 
ήθέλομεν πράξει έχοντες τελείαν ιατρικήν ; είς ποία αίσχη 
άραγε ό άνθρωπο; τέώ; συγκρατούμενος ύπο τοΰ φόβου, νΰν 
δέ αχαλίνωτος, δέν ήθελεν έπιδοθή ; θεωροϋντες την τοιαύτην 
άπαίτησιν παντάπασι γελοίαν, άφίνομεν τά; πλείονα; έξηγή- 
σει; όπω; έπανέλθωμιν έν τφ προσέχει τή; Φύσεως φύλλφ είς 
τήν συνέχειαν τών Ιστορικών περί τής ιατρική; μελετών μας.

("Επεται συνέχεια)·

Έκ Πατινίων Παναγή; S. ΑεβΑρη;.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

Έζη ποτέ έν Άθήναις παιδίον οεκαεξαετές, καλούμενον ■ 
’Ιωάννη; Σποργίτης. Ήτο ορφανόν πατρος καί μητρό; καί 
είχε φαίνεται γέννηθή εί; τον κόσμον τούτον τυχαίως, όπω; 
γεννάται το άγριον φυτον έπί τοΰ πεζοδρομίου τών Αθηνώ,ν, 
καί αίφνης έξαφανΐζεται είς .πρώτην τοΰ διαβάτου Ιδιοτρο
πίαν. Έκοιμάτο άλλοτε μέν εί; τό ύπαιθρον, άλλοτε εις τόν 

- πρώτον τυχόντα σταΰλον, άν ίκαμνε ψύχος, και άλλοτε εις 
τό αστυνομικόν τμήμα, παρ’ ω επί τούτω υπηρςτει κάποτε 
τούς κλητήρας. Ή δέ τροφή του συνίστατο ώς επι το πλει- 
στον άπό δεκάλεπτου άρτον καί δεκάλεπτου τυρόν ή έλαια;, 
έάν ήτο ήμερα νηστήσιμος, τά; λοιπά; ήμερα; έξοικονο- 
μούμενο; άπό τά άποφάγια τών τξονβεκίων και μεζέδων, 
ου; μετέφιρε άπό τούς κλιβάνου; εί; τά παντοπωλεία και 
οινοπωλεία, όπου επίτηδες παρέμενε, καί εί; τό τέλος έλάμ- 
βανεν τό μέρος του. "Ωστε, ό ήμέτερος ήρω; ήτο άρκετά 
επιτήδειος· καί έγνώρεζε νά έξαρκήται εί; τόν κόσμον τούτον 
τών κλαυθμώνων, όπου άρχή ύπάρχει: Τόν άρτον σου έν 
ίδρώτι τού προσώπου σου μόνος άναζήτει. Και ήτον ευ
χαριστημένος, άλλά θά ίρωτήσητε ίσως, τί; τον έδίδαξε νά 
ζή οΰτω; Ούδείς 1 Καί τί; ύδηγεΐ τά πτηνά νά τρέφωνται 
άφ’ εαυτών μέχρι; ού, είτε άποκάμνοντα, καταβάλλονται 
μαραίνονται καί φθίνονται, ή καί σαρόνόνται άώρω; ύπο 
τής άγριας πνοή; τού πεπρωμένου, όπόταν. έπιστή ή ωρα 
των; Έν τούτοι; ούτος οέν ητο όλο; δ βίο; τοΰ Ίωώννου, 
άλλ’ είχε.καί τό αγνόν επάγγελμά του, συνωδά τή κλίσει 
πρό; ήν έρρεπεν. Θιασώτης τών θεάτρων καί ούδέποτε άπου- 
σιάζων ίκ τών θεαμάτων, μικρός έτι ών κατώρθου νά τώ 
άφίεται ελεύθερα ή είσοδος, είτε έκτελών διαφόρους υπηρε
σίας έν αύτοίς, είτε μεταφερων μικρά δέματα τών ηθοποιών. 
"Οτε δέ έγένετο δεκατετραέτης καί ήρχιζε νά αισθάνεται 
πλείω εαυτόν, έπώλει κωμωδίας καί δράματα έξωθεν τών 
θεάτρωί, καί έκ τού κέρδους αύτών συνετηρεϊτο καί προσε- 
κτάτο είσητήριον, καί οΰτω; σπανίως άπουσίαζεν έκ τών'θεα
τρικών παραστάσεων. Τοΰ*ο  λοιπόν ήτο το επάγγελμα αυ
τού, τό τοΰ μεταπράτου βιβλίων, καθ’ ήν έποχήν συνέβη το 
ιστορικόν όπερ διηγούμεθα. .

•Μολονότι δέ κακοενδεδυμένός πενιχρός καί πένης δ.ήμέ- 
τερο; 'Ιωάννης, εν τούτοι; είχε ώραΐα χαρακτηριστικά, 
οφθαλμού; ζωηοούς, χείλη πάντοτε μειδιώντα, κόμην κα- 
θαράν καί ξανθήν καί ΰφο; τολμηρόν και χάριεν, όπερ μετε- 
δώσατο αύτώ τό έπώνυμον τού Σποργίτον. Άλλ’ έκτο; 
τούτου φαίνεται ειχεν είς τάς φλέβας του καί ολίγον άπ’ 
εκείνο τό κοσμοπολίτικου αίμα, τό εΰθυμον καί άνεξάρτητον, 
τό συμπαθές καί τυχοδιωκτικόν, 6περ συναντά τις συνήθως 
d; τού; πλάνητα; δδοιπάρόυ; καί ηθοποιούς.

Ήτο Μεγάλη Παρασκευή, έν ε’τει 18... καί δ ’Ιωάννης 
ήγέρθη τήν πρωίαν μέ ύφος δύσθυμου. Καθ’ δλην τήν έβδο- 
μ.άδα τά θέατρα ήργουν καί μή δυνάμενος νά έξασκήσχι τό 
επάγγελμά του ήτο σχεδόν άπένταρος. Ή πενία του δέ 
αΰτη ετι μάλλον τώ ήτο έπαισθητή, διότι έπλησίαζε τό 
Πάσχα καί άφ’ ένός έστενοχωρεΐτο, διότι δέν είχε τά άπαι- 
τούμενα μέσα ίνα διέλθη καί αύτό; τάς άγιας ταύτα; ήμε
ρα; κάπως άνετώτερον καί πλουσιώτερον τών άλλων ήμε· 
ρών, καί άφ’ έτέρου διότι κατά τήν' ημέραν τή; Άνάστά- 

σεως έπρόκειτο νά δοθή έκτακτο; παράστασι; ύπό μιάς δια
βατική; Εταιρεία;, έν τώ ίπποδρομίω, καί δέν θά ήδύνατο 
νά είσέλθη έν αύτώ άνευ είσητηρίου.

Έσκέπτετο,... άλλ’ ούδαμοΰ εΰρισκε την λύσιν τού διπλού 
δι’ αύτόν προβλήματος, τής διατροφής του δηλονότι καί τή; 
εισόδου του είς τό θέατρον. Έν τούτοις, ώ; πάντοτε έ
πραττε, -ένεδύθη χωρίς νά γάο·ρ καιρόν καί αφού έκαμε 
τό σημεϊον τού Σταυρού καί είπε, Παναγίτϋα μον βοήθηοέ 
με, έτίναξε την κόμην του, έξ ής έπεσαν μερικά άχυρα, 
διότι |ΐχε κοιμηθή έντό; τοΰ σταύλου, καί έξήλθεν εις τά; 
οδούς.

Ή ήμέρα ήτο μελαγχολιζ.ή καί συνεφώδης, ώ; συνήθως 
συμβαίνει έν Άθήναις κατά τάς άγια; ταύτα; ήμερα;, καί 
μελαγχολικό; καί σύννους δ Σποργίτης, μέ τάς,χεΐρα; έντό; 
τών θυλακίων, ,διήρχετο τάς δδούς παρατηρών μετά πε
ριέργεια; τά; έξωθι τών παντοπωλείων στηθείσα; έξέδρας, 
ένθα κατά, στιβάδας ειχον θέσει πρός πώλησεν τά κηρία, 
καί τάς άνωθεν αύτών περιέργους εικόνας. Πρό μιας τούτων 
έσταμάτησε παρατηρών Κυρίους αγοράζοντας κηρία.

— θεέ μου, ούτε κερί δέν έχω ν’ άγοράσω, είπε καθ’ 
εαυτόν καί έφυγεν έκεΐθεν; καταστενοχωρημένος.

* Μετ’ ολίγον έστη πρό έτέρου παντοπωλείου καί παρε- 
τήρεε ώραίαν εικόνα παριστώσαν το Μυστικόν Δεϊπνον.

— Χριστέ μου, διελογίσθη, κάμε τό θαύμα σου καί δός 
καί έμενα ψωμί νά φάγω, καί έφυγε.

Μετ’ολίγον έστη πρό έτέρας έξέδρας, έφ’ ή; άγρία τις 
είκών προσείλκυσε τή·/ προσοχήν του. Παρίστα κατάδικον 
καρατομούμενον, καί πλήθος λάοϋ περί τήν λαιμητόμον θεω- 
μένου τήν άπάνθρωπόν ταύτην σκηνήν.

Αφού δέ τήν παρετήρησε καλώς'
— Παναγίτσα μου, φύλαέ με άπό κακήν πράξιν, προσέ- 

θηκε, καί άνεχώρησε καί έκεΐθεν. ·
Καθ’ ολην.τήν Μεγάλην ταύτην Παρασκευήν διέτρεξεν 

ουτω μόνο; πλειστάκι; τάς οδού; τών Αθηνών παρατηρών 
μετά προσοχής καί περιέργειας τήν κίνησιν τού λαού, τούς 
επιταφίους καί τά λοιπά, τό δέ εσπέρα; ήκολούθησε καί 
αύτό; τον επιτάφιον τή; Μητροπόλεως, μεθ ’ δ άπεσύρθη εύ-. 
χαριστημένος είς τι παντοπωλείου νά φάγη τι , οεοτι ητο 
νήστις, μή λαβών τίποτε καθ’ ολην την ήμεραν.

Τότε άνεζήτησε εί; τά θυλάκιά του, εύρεν εξήκοντα μό
νον λεπτά. Ήγόρασε δέκα λεπτών άρτον καί δέκα λεπτών 
ελαίας, εφαγε ταύτα καί μετέβη.νά κόιμηθή.

Τήν έπαύριον ήγέρθη· περί τό λυκαυγές, έπορεύθη παν- 
ταχοϋ,-άνεζήτησεν έργασίαν, άλλ’ούδαμοϋ εύρε τοιαύτην, 
ήτις νά τφ παρέξη δεκάρας τινάς.

-—Μά παντού άτυχία! ςίπεν. '
Καί δύο μεγάλα δάκρυα έρευσαν έκ τών οφθαλμών του.
— Έχει δ Θεός, έξηκολούθησεν, κάπου θά ευρώ νά γυ

ρίσω κ’ έγώ., τό άρνί αύριον, καί θά μού δώσουν τούλάχιστον 
ένα κομμάτι κρέας.

Τήν νύκτα’ μετέβη εί; τήν Άνάστασιν. έπλησίασεν όσους 
έγνώριζεν, άλλ’ούδεί; τώ είπε τίποτε.

Μετά τήν ακολουθίαν τής έκκλησίας, ένφ πάντε; άπεσύ- 
ροντο, αύτό; μόνον έμεινε μόνος σκεπτόμενος. Ήτο ή τρίτη 
μετά το μεσονύκτιον ώρα, καί οί κρότοι τών πυραύλων καί 
τών οπλών διέκοπτον τού; συλλογισμού; του. Έκάθητο είς 
τό δεξιόν μ.έρο; τής κλίμακας, πρό τής μεγάλης θύρας τής 
Μητροπόλεως. Ούδεμία έλπί;· Τέλο; εξημέρωσε, καί αύτός 
άκόμη έκεϊ εύρίσκετο.

Άνέτειλε.καί δ ήλιος τοϋ Πάσχα, ήγειρε τό βλέμμα πρό; 
αύτόν καί ή καρδία του δεά γενναίου άγώνος έσταμάτησε 
τά δάκρυά του άτινα παρ ’ ολίγον νά κατακλύσωσι τούς οφ
θαλμούς του. Δέν ήθελε νά. κλαύση, δέν ήθελε νά λυπηθή.

— Έχω άκόμη είκοσι λεπτά, είπε, τί παραπονοϋμαι ; 
πόσοι θά εΐνέ, δυστυχέστεροι άπό έμέ I Καί έγερθείς έπορεύθη 
είς τήν άγοράν ένθα ήγόρασεν ίν αύγόν και ολίγον άρτον.

Έν τούτοι; επείνα έτι καί ένύσταζε,' διότι δέν είχε κοι- 
μηθή καθ’δλην τήν νύκτα.

— “Οότις κοιμάται τρώγει, διελογίσθη. Καί χωρίς νά

Λί



Η φϊ’ΣΙΣ

χάση καιρόν μετέβη είς τάς στήλας τοΰ ’Ολυμπίου Διός, 
κάτωθι τών όποιων {ξαπλωθείς παρεδόθη είς τον ύπνον. 

Ήτο ήμερα έξόχως λαμπρά, καί μαγευτική.
Ό ήλιος κατά τήν έποχήν ταύτην ήτο άρκούντως θερμός 

ή. μάλλον γλυκύς.
Έξηπλωμένος έπι τοΰ έδάφους, ασκεπής, τήν κεφαλήν 

στηρίζων έπί τής μαρμάρινης βάσεως μιάς στήλης τοΰ αρ
χαίου ναοϋ, τήν μίαν χεϊρά έχων άφελώς έπί τής κεφαλής 
τήν δ’ έτέραν έπί τοΰ, στήθους,, είχε θέσιν ολως έκτακτον 
συμπαθητικήν και ώραίαν.

Ένφ έκοιμάτο δύο γάλλοι περιηγηταί, είς Κύριος καί μία 
Κυρία, σύζυγοι πιθανώς, διήλθον πλησίον του καί τον ειδον. 
. — Παρατήρησον τί ώραίαν στάσιν έχει αΰτος δ μι
κρός νέος, ποΰ κοιμάται, λέγει δ Κύριος προς τήν σύζυγόν 
του...Τις οιδε τί δυστυχία τον κατατυραννεϊ. ’.Ιδέ τήν χεϊρά 
του, νομίζει τις, ότι έπίτηδες τήν έθεσεν ουτω ζητών έλεη- 

. μοσύνην.
—■ Ναί, άπήντησεν ή γυνή, πρέπει νά τοΰ κάμωμεν μίαν 

έκπληξιν. Νά τοΰθέσωμεν εν νόμισμα είς τήν χεϊρά του ! 
Πώς θά τοΰ φανή άμα ξυπνήση I

Όί περιηγηταί ώς επί τδ πλειστον ε’ισί γενναίοι. Τφ έθε
σαν έν άργυροΰν πεντόφραγκον καί άπεμακρύνθησαν νά ίδωσι 
άν Θά έζυπνήση ταχέως καί τί θά κώμη.

Ό Σποργίτης έξηκολούθησε κοιμώμενος, καί ένφ εκοι- 
μάτο δνειρεύετο. Έβλεπεν ότι ή Παναγία φέρουσα στέφανον 

. έπί-κεφαλής καί δέσμην $όδων εις τήν δεξιάν χεϊρά της 
κατήρχετο άπό μιάς ωραίας κλίμακος' καί οτι τον έπλησί- 
σέ καί τφ ειπεν.

J «’Ιωάννη, .είσαι καλός νέος, καί διότι μέ παρακαλεϊς πολύ
καί διότι έχεις πίστινπρδς τόν υιόν μου θά σέ άνταμείψω.» 

Καί άποτινάζουσα έν τμύτώ τήν δέσμην ήν έκράτέι, 
έπιπτον έκ ταύτης φύλλα £όδων άτινα μεταβάλλοντο πί- 
πτοντα είς αργυρά νομίσματα. Έκ τής χαράς ήν ήσθάνετο δ 
’Ιωάννης, έξύπνησεν άμέσως, καί ώ τοΰ θαύματος ! έν άργυ- 
ροΰι πεντόφραγκον πίπτει εκ τής χειρός του .. . Δέν ήθέλησε 
νά τδ πιστεύση, πλήν ή πραγματικότης τόν έκαμε νά πει- 
σθή. Έλαβεν είς τάς χεϊράς του τδ νόμισμα, τδ παρετήρη- 
σεν καλώς καί ειδεν οτι ή Παναγία δέν τδν έγέλασεν..........
Θαύμα! άνέκραξεν άμέσως καί έγερθείς έτρεξε πρδς τδ θέατρον. 

Ένφ διήρχετο τήν δδδν Άδριανοΰ προσέκρουσε συναντη
θείς μέ μίαν.κόρην, ήν έγνώριζεν έκ παιδικής του ηλικίας. 
Ήτο δέ τοσοΰτον ώχρά, καί οί οφθαλμοί της τοσοΰτον δεδα- 

Ζ κρυσμένοι, ώστε δ. ’Ιωάννης συνεκινήθη καί έστη.
— Μπά ! σύ είσαι ; τί έχεις Δημητροΰλα.;
— Ή μητέρά μου εινε άρρωστη, βαρειά : άπεκρί&η, αΰτη, 

αποθνήσκει, καί ό φαρμακοποιός δέν μοΰ δίδει τά γιατρικά. 
Δέν έχω λεπτά καί θά σκάσω; Θ ’ άποθάνη έξ αιτίας μου.

Ό Ιωάννης συγκινηθείς μέχρι δακρύων, παρετήρησε κα
λώς τήν πτωχήν κόρην, έσκέφθη πρδς στιγμήν-καί έγχειρί- 
ζων αυτή τδ πεντόφραγκον, τή λέγει.

— Νά, Δημητροΰλα, πάρε το, ή Παναγία μοΰ τδ έδωσε, 
καί νομίζω πώς θά μέ τιμωρήση άν δέν σοΰ τδ δώσω, πάρε 
το καί τρίξε εις τήν μητέρα σου.

Ή Δημητροΰλα συγκινηθεισα καί δακρύσασα, έλαβε τδ 
. νόμισμα καί χωρίς νά σταθή περισσότερον νά ευχαρίστησή 

τδν σωτήρά της, έτρεξε πρδς τήν άσθενή μητέρα της.;
’Εντούτοις ήτο γραπτόν νά μήν υπάγη i> Ιωάννας κατά 

» . τήν ημέραν εκείνην εις τδ θέατρον, ούτε νά έορτάση καί
αυτός όπως καί όλος δ άλλος κόσμος τήν Άνάστασιν, διότι 
ή τύχη του τφ έπεφύλασσε καλλίτερον μέλλον. Φαίνεται 
δέ,δτι ή Πρόνοια δοκιμάζουσα αυτόν, ήθελε νά τόν συνειθίση 
είς τάς μεγαλειτέ^ας δυστυχίας τοΰ κόσμου τούτου.

Ό Ιωάννης άφοΰ παρέοωκεν τδ άργυροΰν τάληρον τή 
παλαιοί παιδική του φίλη Δημητροΰλα, διήλθεν έκ περι
έργειας ε’ξωθι τοΰ ιπποδρομίου, ή καρδία του έφούσκωσε, 
διότι δέν ήδύνατο νά είσέλθη, καί μή δυνάμενος νά κράτηση 
τήν λύπην του άπεμακρύνθη έκεϊθεν μέ τά χειρας είς τά θη- 

' λάκιά του κατατεθλιμμενος καί καταστενοχωρημένος.*
Τήν έπαύριον μετά μεσημβρίαν έπορεύθη είς τάς στήλας 

τοϋ ’Ολυμπίου Διδς διά νά βολιδοσκόπηση τδ μέρος ή σκεφθή 
άν πρέπει καί πάλιν νά κοιμηθή ύπό τήν ίδιαν στήλην ή 
τουλάχιστον άνακαλύψη τι περί τής τυχαίας εύρέσεως τοϋ 
άργυροΰ πεντοφρώγκου. Πλήν ένφ έκάθητο πλησίον τής 
στήλης καί είς τήν ίδιαν εκείνην θέσιν τής προτεραίας 
βλέπει πενιχράν τινα κηδείαν διερχομένην πρδ αύτοΰ καί νεα
ρών κόρην ακολουθούσαν καί όλοφυρομένην. Ήτο ή Δημη
τροΰλα ! συνοδεύουσα τήν έκφοράν της μητρός της.

Ό αγαθός νέος χωρίς, νά χάση καιρόν εγείρεται συγκεκι- 
νημένος καί ακολουθεί καί αυτός τήν κηδείαν.

Ή Δημητροΰλα ήτο άπαρηγόρητος. Μετά τδν ένταφια- 
ομδν δ Ιωάννης τήν πλησιάζει όπως τήν συλληπηθή, άλλ’ 
εκείνη μόλις ίδοΰσα αυτόν τρέχει κάί τδν έναγκαλίζεται.

— "Αχ ! Γιάννη, Γιάννη μου, τφ λέγει, δέν τήν έπρόφθασα. 
Είχεν άποθάνει.

Ό ’Ιωάννης τήν συνώδευσεν εις τήν οικίαν, έν προφανή 
συγκννήσει.................... .. ................................................ ...........

Τώρα, θέλετε τδ τέλος τοΰ διηγήματος; Καί τί άλλο 
εινε παρά ίκεϊνο τδ όποιον προπαρεσκευαζεν ή θεία Πρό
νοια χωρίς νά προίδη οΰδείς τίποτε; Έν τούτοις ιδού 
αυτό! Άπλούστατον. Ό ’Ιωάννης εύρε καταφύγιον παρά τή' 
ορφανή Δημητροΰλα, καί αΰτη ύποστήριξ·.ν παρ’ έκέίνφ. 
Συνεπάθησαν άλλήλοις καί συνωκειώθησαν. Ήδη δέ στεφα- y 
νωθεντες άπέκτησαν μέχρι τοΰδε τρία τέκνα, καί ζώσιν πενι- 
χρώς μέν, πλήν τιμίως καί ευχαριστημένοι έν Άθήναις.

F* o’js.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

Γελάτε αιωνίως γελάτε ! Ή γή εινε θέατρον ... Κω-

«
Ό γάμος είνε είδος αγοραπωλησίας. Ή μέν γυνή πωλεΐ 

ίαυτήν, ό δέ σύζυγος αγοράζει . . . τέκνα.
* * ■ .'• ■

Πίν βιβλίον είνε καί μία φωτοτυπία τής ιδιοσυγκρασίας 
τοϋ συγγραφέως. Άναγινώσκοντες τάς γραμμάς, ψυχολογή
σατε τΰν άνθρωπον.

*
* *

Έάν, λέγουν οί Ιστορικοί, ή ρίς τής Κλεοπάτρας ήτο μι- 
κτοτέρα, άλλοία θά ήτο ή δψις τοϋ κόσμου. Καί του προσώ
που της, προσθέτω έγώ.

♦
• ·

Το δάκρυ είνε ή δρόσος της. ψυχής.
*

• ·
‘Ο ρεμβασμός είνε τό λίκνον τοϋ Έρωτος, ή έλπίς τδ 

νανούρισμα, ό κόρος τδ μνημεϊόν.
«

* ¥
Ό έρως είνε ώς τδ οινόπνευμα. Ζαλίζει, παραφέρει, θολοί 

τούς οφθαλμούς. Άλλως δέν θά ήγαπώντο αί άσχημοι.
*

• ·
*0 πλ/ον ευσυνείδητος ιατρός, όταν μοΰ πονεϊ τό ’δόντι 

εινε . . έν βλέμμα έκιίνης.

-Φιλοσόφοί τινες είνε ’νταμάρια*  άπόδειξις ότι ζητούν αιω
νίως τήν φιλοσοφικήν λίθον.

ρ « *
¥

Μή ζητείτε τούς αστέρας είς τους οφθαλμούς της Ερωμέ
νης σας. ’Αγνοείτε ότι οί άστέρες δέν είνε ούτε αμυγδαλωτοί 
ούτε καστανοί ή μαύροι ;

Λέκ.

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡΗΝΗΝ
5.
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V

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡΗΝΗΝ
(Εικον)

Τρεϊς χωρικαϊ νβάνχδβς, εύθαλβΐς, ζωηραί, κατήλθον είς 
τήν κρήνην Ίνα ΰδρευΟώΟνν καί «ομίόωςην τό Λναγκατονν 
ΰδωρ είς τάς οικογένειας των. Έκεϊ συνέρχονται δλαι, παρά 
τό διαχεόμενον ψυχρόν καί διαυγές νάμα, έκεΐ δραττόμεναι 
της ευκαιρίας συνδιαλέγονται καί άνακοινοΰσι τάς γειτονι
κός είδήόείς τοΰ χωρίου καί ποικίλως όχολιάζουόι καί ρέει 
ό λόγος έκ τοΰ στόματος των ώς άπό τής κρήνης τό ύδωρ. 
Έκάστη, μέ τό δικαίωμα τής προτεραιότητος, άναμένει μέ 
τήν υδρίαν έν χειρί τήν σειράν της, Ίνα άφοΰ τήν πληρώσμ 
καί έπί τής κεφαλής τήν τοποθετήσει, έπανέλβμ εις τόν 
οίκον, φέμουσα τήν δρόσον καί τήν ΰγιείαν.

Ποσάκις έηισκεπτόμενοι χωρίον τι, εύθύς άμα τμ είς τοΰτο 
είσόδφ μας άντικρΰζομεν τό έναντι είκονιζόμενον θέαμα, 
τό παρέχον μέρος τοΰ δλου τής άγροτικής είκόνος, μέ τά 
άφελή έθιμα καί τάς άγνάς παραδόσεις τών χωρίων! Είς τήν 
β ρ ύ σ ΐ ν πόσα τερπνά δέν δημιουργοΰνται ειδύλλια ών τάς 
ώραίάς, τάς παθητικός καί δροσερός σκηνής περισώζω 
τόσφ χαριέντως ή δημοτική μας ποΐηΟις διά τών ώραιοτέ- 
ρων έρωτικών δίστιχων της· έκεϊ πόσοι γλυκείς δφθαλμοί 
δέν άντίκρυσαν λάμπουόαν τήν εύτυχίαν τοΰ βίου των όλο 
κλήρου, πόσα χείλη δέν έδροσίσθηόαν έκ τοΰ μειδιάματος 
τής χαράς, πόσα στήθη, έγκλείόαντα τούς εύγενεότέρους 
παλμούς έπί τ-ζί συναντήσει τοΰ λατρευτού συμπατριώτου > 
δέν ηύρύνθησαν. Παρά τήν κρήνην οϊαζ εικόνας δύναται 
νά συλλάδμ ποιητική διάνοια, ήρέμου, άγνής, Αβρής, γλυ
κείας έμπνεύόεως !

Κ.
sasasssEsasasasssE^ascsssasHSSSEsasasasa

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝίΙΝ
ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ) ΚΑΙ ΚΑΙΡΩί

(Εντυπώσεις xst&vrt καλώμ^)

Α.'· ΈηΙ τοΰ πλοίου. -

Άπο του αρχαίου Όλυμπου, εχ τή- νεφελογείτονος κορυφής τοΰ 
όποιου δ θεό? τοϋ φωτός χαί τής- αρμονίας φαεινά; έξηχόντιζεν αχτί
νας χαι περιπαθείς έξέχυνεν ήχους, επί αιώνας, ούδέ λάμι|ιις έσελά- 
γισεν, οΰ^έ μέλο-, έχυμάνθη. Ή 'Ελλάς φευ I δεν είχε πλέον ’Απόλ
λωνα ! Σήμερον όμως δτε ή περικαλλής πάντοτε διαμείνασα νύμφη 
τοϋ πολιτισμού ήνοιξεν έκ τοΰ ύπνου τής δουλείας οφθαλμούς καί... 
ωτα, αυγή ροδοβαφής έπανατέλλει υπερθβν τής Άκροπόλεως, χαί ό 
ξανθός άχτιναατέφανβς θεός μέ τήν χρυσήν έν τή χειρι λύραν του, 
άναζή, θερμαίνεται, φαιδρύνεται, 1 φωτίζει, καταχηλοΐ, ήδύνει χαί 
άναζητεΐ ένθους έν τω παλαιφ αύτοΰ άοΰλω τήν γήν τής άναγεν- 

. νησεώς του !■
Τούτου εύσταλές τέχνον εινε ή Φιλαρμονική 'Εταιρία τών Αθη

νών, ασυλον εκείνου τό έπί τής όδοϋ Αιόλου οίκημά της.
Ή «Φιλαρμονική εταιρεία Αθηνών», αληθής τερπνή δασις έν τή 

έρήμφ τοΰ Κομματικού χονισάλου. έν τή Σαχάρα τής βορβορώδους 
νρηματοθηρίας «Ινε τό εκλεκτόν εν τώ δαιμονίφ πάλαι πτολιίθρω 
ιδρυαα, όπερ σκοπούν τον.υψιστον καί εϋγενέστατον σκοπόν έν τοϊς 
νΰν χρόνοις τής άναγεννήσεως : τήν διάδοσι» τής μουσικής χαί τήν 

- διακονίαν τής Τέχνης καί τής Αρμονίας, διανοίνει εΰρεΐς είς τήν 
ψυχήν όρίζοντας αισθητικής άπολαυσεως καί διαπλάσσει τήν ήμετέ- 
(jav χαρδίαν είς άγνα καί φιλάδελφα αισθήματα αγάπης, έλπίδος, 
ενθουσιασμού! "Αν ή ’Ακαδημία καί τό Πανεπιστήμιον εΐσί καί 
ϊσονται αί φωτεινά! ’Ακροπόλεις του πνεύματος, ή Φιλαρμονική μετά 
τοΰ Ωδείου εΐσί τό Πρυτανείου τών Μουσών, ή Άκρόπολις τή; ψυχής!

Ή σύγχρονος τής καλλιτεχνίας Ιστορία, ήτις ολίγας μέχρι τοΰδε 
«πλήρωσε σελίδας, ανοίγει νέον κεφάλαιο» μουσικής απογραφής, μέ 
νέον κόσμημα τιμαλφές στολίζει τάς δέλτους της. Και ή ’Εταιρεία . 
αύτη ή ύπό τινων φιλομβύσων περί τά τέλη τοϋ 4888 συσταθεΐσα, | 
τυχοϋσα περΛάλψεως τίνος έπροόΒϊυεν, άλλά σιγανά, πολύ σιγανά ώς 
Ελληνική 'Εταιρεία, καίτοι σφρίγος ζείδωρο» διέπνεε τά μέλη της, 
διότι ητο νέα,‘καί ήθελε νά ζήση, νά άκμάση, νά σκορπίση άαθ’ 
δλην τήν έκνευριζομένην έκ τής πολιτικής 'Ελλάδα τήν χαράν, τό 
μσμα, τήν συγκίνησιν. Έστρεψε τότε τό βλέμμα εις τόν άγραφου 
χάρτην τού 'Ελληνισμού καί είδε τήν Ελλάδα πολύ μεγάλην και 
άπεφάσισε τό σωτήριον εργον τών καλλιτεχνικών καί μουσικών έκ- 
δρομών παρά τοϊς έν τή ξένη ιδίως βιούσιν Έλλησι χαί ώς απαρχήν 
αυτών, ύπό τήν ίδηγίαν τοΰ ρέκτου, τοΰ ακαμάτου, τής ψυχής τής

Φιλαρμονικής, τοΰ συμπαθούς ΐδρυτοΰ καί προέδρου της κ. Σπυρί
δωνος Σπάθη, άπέπλεον πλεϊστα μέλη τής 'Εταιρείας συν τώ μου- 
σικφΛθιάσφ έκ Πειραιώς,.μετά τό μεσονύκτιον τής Μεγάλης 'Παρα
σκευής διά τής ιστορικής πλέον «Θεσσαλία;» είς ’Αλεξάνδρειαν,καθ’ 
ή» ώραν ολίγον απωτέρω τα τελευταία, έπί τή εκφορά τοΰ νεκρού 
τοΰ ’ιησού, πύραυλα διέσχιζον έν άναλαμπαις ποικιλοχοόοις τό κε
νόν, συγχεό^ενα πολλάκις έν τώ γαλακτώδει άπείρω με τούς τρεμο- 
σβύνοντας αστέρας....

’Ακριβώς τή 2 π. μ. ώρφ άνειλκύσθη ή άγκυρα εκ τού βυθού τοΰ 
λιμένος, καί έν ζητωκραυγαϊς, εόχετηρίοις καί φσμασιν 435 νόοι 
απεχαιρετώμεν τόν αγαπητόν λιμένα Πειραιώς, απερχόμενοι μακράν, 
ινα τόν αδελφικόν τού Πάσχα ασπασμόν δώσωμεν είς τά «ΰγενή και 
φιλοπάτριδα τέκνα τής Ελλάδος, τά έν Αίγύπτω οίκουντα. Έκ τών 
135 έκδρομέων, 55 άνήκον εις τόν χορό» καί 4 5 είς τήν ενόργανο» 
μουσικήν.’Εκτός άλλων, παρηκολούθουν καί τινες χυρίαι, ών δυάς 
ικανός α-επόλει ήμΐν τό ώραϊόν φύλον, ούτινος ειχον τήν αντιπρο
σωπείαν. Η αναχώρησις υπήρξε τά μάλα ευοίωνος. Ευθυμία αδιά
πτωτος διήκε καθ’ ολον, τό αρκετόν άλλως, μήκος τής «Θεσσαλίας» 
ης πλοιαρχεί δ γνωστός γενναιόψυχος καί φιλόφρων πλοίαρχος χ. 
Χαρ. Πρίμας.

Τα νερά τοΰ Αιγαίου « γάλα, όλα έγέλων · άντιχρύζοντα αί- 
θριον, λάμποντα ’Αττικόν ουρανόν. Καί διέσχιζε χαρίεσσα τό προσφι
λές Αίγαίον ή ’Αργώ τής Φιλαρμονικής εκστρατείας καί άστροστεφής 
ηύλαχοΰτο χαί διεγράφετο όπισθεν τή; έλικο; ή ύγρά χέλευθος, δι’ ής 
«σιελλομεν οίονεί τόν άφρόν τής στοργής πρός τούς αφαλούς, οΰς . 
χοσμοΰσιν οί πολυτίμητοι τύμβοι τοΰ Θεμιστοκλέους χαί Μιαούλη...

Την πρωίαν τής επομένης, μετά μίκοάν λοξοδρομίαν δπως προ- 
σεγγίσωμεν «ΐς Σίφνον χαί άποβιβάσωμεν εις τήν πατρίδα αυτού τόν 
διευθυντήν της Π. εταιρείας κ. Ψαχαοόπουλον, διήλθομεν διά μέσου 
Κυκλάδων τινων, άντιχρύσαντες μετ’ολίγον τήν λευκήν μεγαλουάρ- 
τορα Κρήτην, πρό τών αίματοβρέχτων βράχων τής όποιας ακριβώς τό 
μεσονύκτιον του Σαββάτου έωρτάσαμεν πλέοντεί τό άγιον Πάσχα. Ή 
εικών τής στιγμής έχείνης είχε τι τό φαντασμαγορικόν. Εις τήν 
δλην τοΰ ταξειδίου εικόνα εξοχότερο» διαλάμπει ή μοναδική και 
απαράμιλλος σχηνη τής εορτής τοϋ Πάσχα, απέναντι τής Κρήτης! 
Ό,τι φαντασία ποιητοΰ ήδυνατο έν ώρα έξάοσεως νά συλλαβή, 
ζωηρότατα έξετυλίσσετο πρό ήμών.. ’Ακριβώς τό μεσονύκτιον, ενώ 
ήρεμα το ατμόπλοιου έπελαγοδρόμει, άναδιδο» καπνόν είς νεφίδια πε
ριπλεκόμενου, άπαξάπαντες ανήλθομεν έπί τοΰ καταστρώματος. Άνω
θεν μας εσκεπε λάμπαν «ν τώ σκιόφωτι ό ουράνιος βόλος- γύρωθεν 
μας ϊλουε» ή ήδύφλοισβος τοΰ κυματίου βοή Τότε έν μιφ στιγμή, 
δοθέντος τού σημείου, τά κηρία πάντων άνήφθησαν, ή κυανόλευκος 
ϋψώθη επί τού μεσαίου ίστοΰ, καί ή μέν μουσική ήρξατο άνακρούουσα 
τό βασιλικόν καί άλλα χαρμόσυνα εμβατήρια, δ δέ χορός ψάλλων άρ· 
μονικώς τό · Χριστός άνέστη » και περιστοιχίζων τόν πρόεδρον καί 
τόν πλοίαρχον. Άπαντες ϊστάμεθα ασκεπείς· πυροβολισμοί ύπό τινων 
μελών ριπτόμενοι έκ τώ» πλευρών τοΰ πλοίου άντηχοϋσι; πτεροΰ- 
ται η καρδία διά τοΰ Έθν. ύμνου, ον ανακρούει ή μουσική, ζητω- 
κραυγαί δ’ οΰρανομήκεις συνοδεύουσι τό γλυκύ μέλος. Τό θέαμα ήν 
γραφικώτατον. Ό πλοίαρχος έν πρσφανεΐ συγκινήσει εύχεται όπως 
το έρχόμενον Πάσχα πυνηγυρήσωμεν έν τή Κρήτη έλευθέρφ, λέξεις 
αΐτινες είς δλων τάς παλλο.ύσας έξ ένθουσιασμοΰ καρδίας ήλεκτρικώς 
ά«ήχη««ν «ιτα δέ ά^οΰ ήσπάσθημεν αδελφικώς άλλήλους κατήλ- . 
θομεν εν τή αιθούση ένθα κοινόν παρετέθη πασχαλινόν δεΐπνον, όπεο 
απετέλουν natoac, ψ·?το αρνί καί κόκκινα ανγά, διαρκέσαν μέ
χρι τής 3ης πρωινής ώρας. Τό έπιθαλάσσιον τοΰτο Πάσχα ουδέ
ποτε έν τω βΐω μου θέλω λησμονήση ! Όλοι τό μεσονύκτιον έκεΓ'ο 
τό ιερόν ειμεθα μία ψυχή, μία καρδία, εν αίσθημα, αί δε ήχοι τών 
πυροβολισμών τής Άναστάσεως, ένόμιζέ τις δτι απομακρυνόμενα^ 
έξ,ήαών εφθανον εντός τών πόλεων τής Κρήτης, χαιοετώσαι τούς 
Χριστιανούς χαί προαγγέλουσαι τήν πολυπόθητον έορτήν του πολί
τικου των Πάσχα!

Ο . Έν Άλβ'ξανδρ®^
Μετά πλοΰν ίκανώς εΰχάριστον εξήκοντα ωρών, ενεκα τής είς ΣΙ- 

φνον προσεγγίσιως καί λοξ-.ορομήσεως ώς έκ τής ομίχλης, έκάμψα- 
μεν τόν φάρον τής Άλιξανδρείας, όπως ε’ισέλθ<„μεν είς τόν εύρύ» αυ
τής λιμένα. Όραϊον τότε θέαμα ετερψε τούς οφθαλμούς ημών,' οΐτινες 
επί δύο σχεδόν ήμέρας δέν εβλεπον ή θάλασσα» Μεοόγειο» και ουρα
νόν πλαισιούντα ταύτην, μεταξύ δ’ αυτών κυανολεύκων τήν σημαίαν 
μας ύπερηφάνως κυματίζουσαν χαΐ τείνουσαν, ένόμιζε τις, άμφότερα· 
να συνένωση. Εκατόν, λέμβοι μεσταί ενθουσιωδών ό’κογενών ειχον 
εξέλθει εις προΰπάντησιν τοΰ σκάφους, άνακόψαντος τόν πλοΰν καί 
φέροντος έπί τοΰ καταστρώματος άπαν το εύγενές, τό προοδευτικόν 
και μουσοτραφές αυτού πλήρωμα. Ζητωχραυγαί ζωηρότατα! πάντο- 
θεν αντηχούν, πίλοι άνυψοΰντο καί μανδήλια εχυμάτιζο»· θά ελεγέ τις 
ότι κυριο^εχτιχώς ειμεθα αδελφοί· τόση στοργή, τόσος αγνός ενθου
σιασμός εξεδηλοΰτο· πυροβολισμοί χαράς αντηχούν συνεχείς άπό τών 
λέμβων, ενώ άπό τοΰ άτμοπλοίου ή μουσική ήν διευθύνει ό συμπαθής 
αρχιμουσικός κ. Σπυρ. Καίσαρης έπαιάνιζε τόν 'Ελληνικόν χαί Αι
γυπτιακόν ύμνον, τά δέ μέλη άντε^αιρέτων τούς χαιρετώντας.

Επί τής προκυμαίας τό πλήθος εμυρμηκυία. 'Επί τών προσώπων 
των εβλεπε τις ε»αργ&ς είκονιζομένην τή» άνυπομονησίαν, τόν ,.ό-

σ«ν. Έκτος τοΰ, χοροΰ έπιτυχώς μέλψαντος, ή περικαλλής καί άβρά 
δεσίτσινίς Κλεοπάτρα Δέφνερ έξετέλεσε μετά τέχνης έν τφ χλειδο- 
κυμβάλω τό» Πολωνικόν τοϋ Liszt, δ δέ χ. Μ. Οΰγγερ μέ τό μάγον 
τετράχορδόν του χατεχήχλησε τάς άχσάς χαΐ αίτίχα^μα συνεχλόνισεν 

,έχ τών επευφημιών το θέατρον διά τής μοναδικής έκτελέσεως τής 
φαντασίας τοΰ Φάουστ. Έχ τών ασμάτων τοΰ χορού ήρεσαν ύπερ- 
βαλλόντως ό «Έρως καί Αστυνομία » τό «Έλα στό γ^αλό» χαί τό 
«Άσμα τών Πειρατών.» Ή μουσική έσπιρίς ήτις άπέφερε 7,000 φρ. 
χρυσά έστέφθη έν τέλει διά παρατεταμίνων επευφημιών, μεθ’δ με- 
τέβημεν μετά προηγουμένην πρόσκλησι» έν λαμπαδηφορία καί προη
γουμένων πυρσών εις τό» οίκον τού κ.Άβέρωφ, πρό τού όποιου έκάη- 
σ*ν  διάφορα.πυροτεχνήματα καί έν ψ μάς άνέιιενε πολυτελές κυλι- 
κεϊον. *Η  μουσική διαρκώς έπαιάνιζε κάτωθι τής οικίας.

Οδτως έληξεν, έν άμυδροτάτη καί ταχείς σκιαγραφία περιγραφεν, 
τό πρώτον μέρος τοϋ προγράμματος ήμών. Τή» έπομενην πρωίαν μέ 
τας ώραιοτέρας τώ» εντυπώσεων άνεχωρήσαμεν.διά τής ταχείας αμα
ξοστοιχίας εις Κάίρον.'

(Έπεται συνέχεια.)

θ«ν, τήν έλπ'.δα, τήν αγάπη», τόν πατριωτισμόν. Ζωηροί, συγχί- 
κινημένοι, άνέμίνσν τήν ςΐς τή» προκυμαία» προσέγγισιν τής ση
μαιοστόλιστου «Θεσσαλίας» ής προσορμισθςίση; ώρμησβν δλον έκ«Γ»ο 
τό ’Ελληνικό» πλήθος εντός, διαγκωνιζόμενον, υφιστάμενον αγώνα, 
tv« δσον τό δυνατόν ταχύτςρον μας; ιδγ|, μας άσπ«σθή]Ή νίκη τής 
Φιλαρμονικής έσημάνθη απ' εκείνης τή; στιγμής. Εΰρόμεν αδίλ- 
φούς προσφιλέστερους τής εν τ^ έλευθέρ^ Έλλάδι. Δίκαιόν έχομεν 
νά σεμνυνώμεθα οί Έλληνες, επί έξάλλφ πατριωτισμοί. Πάραυτα 
άνήλθε» έπί του άτμοπλοίου ή τής Έλλ. παροικίας επιτροπή έκ 
προκρίτων άποτελουμένη άνδρώ», πρό τής όποιας 0 χορός Ιψαλλε 
τδν ύμνον τής «Φιλαρμονικής ’Εταιρεία;» καί τό» 'Εθνικόν. Μεθ’ 8 . 
μετά κόπου, ώ: έκ τοΰ πλήθους, κατορθώσαμε» ν*  άποβιβασθώμεν 
τέλος είς τήν ξηράν.

Άλλ’ ό,τι ύπερβαίνει πασχν περιγραφήν, δτι' μάς απετρέλλανε 
ήτο ή είσοδο; ήμών είς τήν πόλι», ή μέχρι τοϋ Προξενείου, τοΰ όρου 
τής χατευθύνσεως, πομπή Αί οδοί δι’ ών διήλθομεν προπορευομίνης 
τής μουσικής τής Εταιρείας μέ τάς χυανολεύχους στολάς τών μου
σικών, τής μετάξινης σημαίας τοΰ Σ Αλόγου χαί τών μελώ» μέ τά 
εθνόσημα τω» χασά τετράδας, ησαν έορτασίμως διακεχοσμημένκι, 
άπειρον δέ πλήθος ζωννΰο» τήν γραμμήν χαί άλληλοχρα-
τούμενον ΐ»α τηρείται η τάξις. Οί έξώσται καί τά παράθυρα ήσαν 
κατάμεστα, ιδίως κυριών και δεσποινίδων. Σημαΐαι έλληνιχαί έχυ- 
μάτιζον πανταχοΰ, έπιγραφαί κατα πλάτος τών οδών με κυανας 
επιγραφάς : «Ζήτω τό έθνος, Ζήτω ή Πατρίς · ησαν άνηρτήμέναι, 
πυροχρόταλα διέσχιζο» τόν άέρα, πάντοθεν δέ μας έραινον με ά»θη, 
μας έρράντιζον μέ μΰρα. Αί ζητωχραυγαί οΰοανομήχει;· ή μουσική ■ 
άνέχρουε θούρια έλληνικά εμβατήρια- τό πλήθος εμαίνετο έξ ένθου-, 

σιασμοΰ.
”ό 'Ελλάς, Πατρίς γλυκεία. Σέ ήσθάνθημεν ευθύς έν’Αλεξανδρείςι 

ζώσαν, παλλομένην· σέ (πλησιάσαμε», σέ άνεγνωρίσαμεν καί συ 
μάς έθέρμανεο, μάς ενθουσίασες, μάς ένεχολπώθης. ’Αληθώς, Σύ 
Ελλάς, υπάρχεις, τί λέγω; άνάσσεις παντού. Ή θριαμβευτική αΰτη 
υποδοχή καί παρίλασις Ιστη πρό τοΰ έλληνικοΰ Προξενείου, κοσμού
μενου υπό μεγάλης έλλ. σημαίας καί έπι τοΰ εξώστου τοΰ όποιου 
μεστού κυριών, διεχρίνετο ό διευθύνων τό προξενειον κ. Μηλιώτης. 
Ό χορός έψαλλε τότε τόν ΰμνον τής Φιλαρμονικής οότι»ος ή ποίη- 
ή; ανήκει τώ άειμνήστω 'Ραγκαβή, ή δέ μουσουργία τψ άρίστω 
διευθυντή τοϋ χορίδ χ. Ουγγερ, της μουσικής εν τελεί αναχοουσά- 
σης τόν Έθν. ΰμνον. Τό συμβούλιον τή; «Φιλαρμονικής» άνήλθε 
καί έχαιρίτησε τήν προξενικήν αρχήν, μεθ 8 πάντες χατηυθύν- 
θημεν έν άδαμάστω τοΰ πλήθους ένθουσιασμφ εις τόν οιχον τοΰ με
γατίμου προέδρου τής έλλ. χοινότητος χαί έθν. ευεργέτου κ. Γεωργ. 
Άβέρωφ. Μετά προσφώνησιν τοϋ προέδρου χ. Σπάθη και έγκαρ- 
διωτάτην άντιφώνησιν τοΰ χ. Άβέρωφ, ανήλθομεν πάντες είς τόν 
πολυτελή οιχον του, όΰ πάντες οι θάλαμοι -ήσα» ανοιχτοί χάριν τής 
ύποδοχής, άφοϋ δ’ έμέλψαμε» άσμάτια τινα, γοητεύσαντα τούς πα- 
ρισταμένους, προσεφέρθηταν Af***  ποικίλα αναψυκτικά. .Έκεϊ οιε- 
λύθημεν, τραπέντες ευθύς τήν είς τά καταλύματα, ατινα ύπό τής 
έπιτροηής τής χοινότητος ειχον όρισθή ήμΐν. άγουσαν, ί»α μετ’ ολί
γον περιέλθωμεν καθ’ δμίλους ή έφ' άμαξών1 τήν πόλιν, εύθυμοι 
καί ενθουσιώδεις.

Άπατα ή Αλεξάνδρεια καθ’ δλην τήν ημέραν εν είχε θέμα : ■ 
Την άφιξίν μας καί τήν λαμπράν υποδοχήν ης έτύχομεν.

Όσφ ή είσοδοε είς ’Αλεξάνδρειαν δέν παρέχει τι τό ενθαρρυν
τικόν ϋπο εποψιν οικοδομών, τόσφ το κέντρον αυτής, δπερ αποτελεϊ 
ή πλατεία τών Προξενείων με τά πολυόροφα καί μεγαλοπρεπή οι
κοδομήματα της, έν ο’ς τό Χρηματιστήριο» καί τά μικτά Δικαστή
ρια, την Ικανοποιεί. Έν γενει ή ’Αλεξάνδρεια παρέχει άψιν Εύοω- 
παϊκής πόλεως, καίτοι αί Άραοιχαί χαι Αιγυπτιακά; μορφαί ζωη- 
ρώ; διαμαρτύρονται.

Το εσπέρας μέγα χαί πολυτελέστατον γεύμα παρετεθη ύπό τής 
Έλλ. χοινότητος είς τά μέλη τής 'Εταιρείας μας έν τφ Χρηματι- 
στηρίω Jusuni. Ή εύουτατη αύτοΰ αίθουσα, έν η παρεκάθησαν 
άτομα πλέον τών 200, ην αφθόνως χεχοσμημένη δι’ άνθέων καί 
έλλ. σημαιών Ti menu ην αφθονότατων, καί τον πλέον Λουκούλλου 
τας διαθέσεις δυνάμενον τελεσφόρως νά εξυπηρέτηση Ή μουσική ' 
καθ’ δλον τό διάστημα τοΰ γεύματος έπαιάνιζε» εκλεκτά τά μουσικά 
τεμάχιά,μέ τάς πρώτας δ’εκπωματώσεις τοΰ καμπανίτου ήρξαντο καί 
αί προπώσεις.Αί μάλλον αξιοσημείωτοι ήσαν αί τών κ. χ. Άβέρωφ, 
Σπάθη, Μηλιώιου, Στρατήγη, Φιλαδελφέως, Γουσίου, Φρονίστα καί 
ιδίως ή τοΰ κ- Α. Παπαδιαμαντοπούλου. Ό καμπανίτης ϊρρευσεν 
άφθονος.Μόλις δ’ έχόπασεν δ σάλος τών προπόσεων,ήρχισεν δ Κ»Λα· 
ματιανλς, ύν έσυρε» αύτός δ χ. Άέβρωφ, κατόπιν του όποιου έσχη- 
ματίσθη μαχροτάτη κυκλοτερής άλυσσος άλκίμων χορευτών. Τό 
γεύμα έπερατώθη περί τας 2 μετά τό μεσονύκτιο» ύπό τούς ήχους 
τή; μουσικής καί τας ζη'τωχραυγα; τών μετασχόντων τοϋ δείπνου 
μελών τής τε Φιλαρμονικής καί τής αύτόθι Έλλ. χοινότητος.

Τή επομένη μ. μ. έπαιάνισεν έν τή εξοχική πλατεία ή μουσική, 
συγχεντρώσασα άπειςον κόσμον, χειροκροτούντο εις έκαστον.παι- 
ζόμενον τεμάχιο». Πλέον, τών τετρακοσίων άμαξών, .ειχον κόμίση- 
έχει οικογένειας τών ομογενών. Τό δέ εσπέρας έν τφ θεάτρω Ζιζίνια 
σημαιοστολίστφ καί φωταγωγημένω έδόθη ή συναυλία χάριν τής 
«ποιας και μετέβημεν. Τό θέατρον ητο κατάμεστο»· ούδεμια θέσις 
ύπήρχε κενή. Καί τήν ίσπέραν εκείνην ή Φιλαρμονική έθριάμβευ-

t

1

ΤΩ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙ ΦΡ· ΠΡΙΝΤΕΖΗI I I

Έπρεπε νά μήν έχκ] μετρημένοι
Ό Πλάστης τους αγγέλους τον, κι’ άν χάνκ|,

"Αν ψεύγουν καί πετοΰν,... τούς χαϊδεμένους 
Μικρούς αύτούς αγγέλους νά ίεχάνη.

* *
*

"Η έπρεπε τούλάχιστον έν άλλο
’Αργά πολύ άργά νά τούς μετράψ

Καί τότε πάλιν μόνο τό μεγάλο
Τό γέρο βεις τάς τάζεις» νά καλάη

* ·•
"Ομως άψοϋ συχνά «πρόσκλησι» κάνει 

Καί βλέπει πως τοΰ λείπουν αγγελούδια,
Στέλνει καί τά £ητδ καί τά λαμβάνει 

’Ατάραχος, σαν άνοιξις λουλούδια.
* *

ΕΤδε πως τουχε φύγει κ’ ή Μαρία 
Ποϋ ’στόλιζε τό θεϊκό του θρόνο

Τήν θέλει, νά ή ύλη κρύα,...
' Τόν άγγελο, τό πνεύμα ’πήρε μόνο. . .

* *

Δέν ήτο, βλέπεις, δυστυχή πατέρα 
Ή κόρη ποϋ έλάτρευες ’δική σου' ...

Άγγελος ήτο, ίένος έδώ πέρα .
Κ’ έπέταίε, Λοιπόν παρηγορήσου ...

Μαγνησία, 3ο Μαρτίου i89a
Α Πςτρίώης ιατρός.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑ1ΓΝΙΑ

Δοκιμή Γαλβανισμού.
θέβάτε μικρόν μετάλλινου αντικείμενου, οίον (κλειδιού, 

κοχλιαρίου) όβον τά δυνατόν υψηλά μεταξύ τών άυευ ούλων 
και τών άνω χειλεων, καί εν τεμάχιον ζίγκου μεταξύ τών 
κάτω ούλων η τών κάτω χειλίων" έάν πλησιάβητε τά δύο 
άκρα αύτών ούτω; ώστε νά ελΟωβιν εις έπαφην, θά δοκιμά
σατε ζωηράν γεύσιυ, η θά διέλθη προ τών οφθαλμών σας 
λάμψης τις ώς αστραπή, ητις είναι ζωηρά προ πάντων την 
νύκτα καί με ανοικτούς ή κλειστούς οφθαλμούς.

-θ*θ-

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟΣ, ΧλΡΤΗΣ

θέσατε έπί της τραπέζης σας πολλά μικρά τεμάχια χάρ
του, καί προσκαλέσατε φίλον σας τενα, νά τά άφαιρέσν) έξ αυ
τής αλλά χωρίς νά τά έγγίξη ούτε νά τά φυσηση η χωρίς 
τέλος νά τά πειράξω καθόλου. Βεβαίως δεν θέλει δυνηθη νά 
τό κατορθώση τόσον ευκόλως όσον σείς διά του ηλεκτρισμέ
νου χάρτου σας ώς έξης. Λάβετε τεμάχιον κοινού χάρτου, τό 
όποιον θερμάνατε ολίγον έπί τίνος πυράς (π. χ. έπί τής λυχ
νίας σας) έπειτα τρίψατε μίαν ή δύο φοράς διά τών δακτύ
λων, καί θέσατε αύτό άνωθεν τών μικρών τεμαχίων τοΰ χάρ
του· άμέσως ταΰτα θά άναπηδήσωσι ή θά προσκοληθώσιν 
in' αύτοΰ’ καί ούτως άφαιριΐτε ταΰτα χωρίς νά τά έγ- 
γίξητε.

Στ. Μπράυχας
Χίισοϋόγγιον

ρηθή τοιαύτη μέχρι τής προσεχούς 3 Μαίου, χάριν τού προοδευτικού 
πν«ύματος τοΰ ‘Ελληνικού λαού.

— Κατ’ απαίτησιν πολλών ήμών φίλων καί συνδρομητών τά έν τή 
-Φύσει· δημοσιευόμενα κύρια άρθρα καί αί σπουδαιότεραιδιατριβαί θά 
φέρωστν εφεξής, τήν αληθή υπογραφήν τών εργατών αύτών, «Χϊδςάν 
λόγοι ιδιαίτεροι ύπαγορεύουσι τδ εναντίον.

— Προσεχή δημοσιεύματα τής «Φύσεως» ύπδ τοΰ νέου έκτακτου 
συνεργάτου ήμών Δ. Α. Άναστ-, ουτινος τήν δύναμιν τοΰ ύφους καε 
τήν γλαφυρότητα πάντες βεβαίως έδοκίμασαν, έσονται :

Καλλιτεχνία καί 'Ελληνική γλώσσα,
Ή ΆτθΙς έν τή παλαιϊ Έλλίδι, 

β«ωρ(α τών Ούρανών, 
Περί Ατομικής έλευθερίας, 

Ποινή χαΐ ψυχολογία, 
Ό ’Εγωισμός, '

Elftrqc &ταρξιε {«ίκών) χαΐ πλείστα άλλα, άτινα θέλουσι διεγεί
ρει την προσοχήν καί τδ ενδιαφέρον τώ· ήμ«τέρων αναγνωστών.

Β ΦΥΧ1Σ.
ε

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

158 Αίνιγμα.

Είς ίίψη Ουρανομήκη 
κάθε κλώνος μοΰ ανήκει 

άν δ λαιμός μεταλλαγή 
κλεινός τις ήγεμών 

άπδ τής γής θ’ άναστηθή 
τών πάλαι ’Αθηνών.

-8χ&-

χρονικά
-βχθ-

— Ύπδ του τίτλον «Χρονικά» θόλομίυ δημοσιεύει έκάστοτε, τά 
σπουδαιότερα της παρ’ ήμΐν φιλολογικής, βιομηχανικής, επιστημονι
κής καί κινωνικής κινήσεως.

— Νέον έργου μεγίστης σπουδαιότητος πρόκειται νά εκπλήρωσή 
σπουδαιοτάτην ανάγκην έν Π«ιρα<«ι. Είς τδν κεντρικόν λιμένα, ώς 
καί εις τδν τής Μθυνυ^_ίας, θά τοποθετηθώσι τέσσαρα μηχανήματα, 
άτιυα θά έχτοπίζωσι το θαλάσσιον ύδωρ είς μεγάλην απόστασιν έν 
περιπτώσει πυρκαϊάς.

— Διά Β. Διατάγματος ένεκρίθη νά λάδη μέρος καί ή 'Ελλάς 
εις τήν έν Σικάγω Έχθεσίν διά τής αποστολής φυσικών καί γεωργι
κών προϊόντων καί εκμαγείων έργων τής αρχαίας τέχνης.

— Τήν παρελθοΰσαν Τρίτην 8 μ.μ. άπασά ή Βασιλική οικογέ
νεια έπιδαίνουσα τής θαλαμηγού Σφακτηρίας άπήρετοΰ Πειραιώς 
διευθυνομένη εις Τήνον, όπου δ βασιλεύς θά έορτάση τήν επέτειον 
τοΰ ονόματος του, μεθ’ 8 θά έχδράμγ( άνά τάς νήσους τοΰ Αιγαίου 
πελάγους καί θά έπιστρέψη «ίς Πειραιά μεθαύριον Κυριακήν.

— Προχθές τήν 10 ώραν π. μ. κατετέθη έν Πειραιεϊ δ θεμέλιος 
λίθος τοΰ αυτόθι ΐδρυθησομένου ασύλου των άπώρων, δαπάναις τοΰ 
πρωθιερέως κ. Βασιλείου.

— Ή αύτοχράτειρα τής Αυστρίας ανεχώρησεν έχ Κερχύρας μ«· 
ταβαίνουσα «ίς Τεργέστην.

— ’Ελλείψει χώρου άνεύάλαμεν διά τδ προσεχές ψύλλον τήν δη
μοσιεύσω ωραιότατου καί εύκολοτάτου επιστημονικού βοτανικού παι- 
γνίου άποχλειστικώς διά τάς Κυρίας μετά λαμπρότατης «ίκόνος. 
Θά μάθωσι τδν τρόπον τής αναπτύξεως κλίματος μετά σταφυλών έν 
τί^αιθούση αυτών.

— Άπο μήνες ήδη διδάσκει απδ τής 'Ελληνικής σκηνής, 
άγουσα θριάμβους,μία έκ τών .μάλλον πεφημισμένων χαλλιτεχνίδων, 
ή μόνη ίσως δι*  ήμας ύποληφθεΐσα παρήγορος ελπίς, όσον αφορά «ίς 
τήντύχην καί τήνμέλλουσαν πορείαντοΰ Έλλην. θεάτρου, ή κ. Ευαγ
γελία Παρασκευοπούλου. 'Επί τή εΰχαιρίςι ταύτη δημοσιεύομεν απδ. 
τοΰ προσεχούς φύλλου μελέτην επερί Καλλιτεχνίας καί Ελληνικής 
γλώσσης,, σχετικώς πρδς όσα άτυχώς έδημοσιεύθησαν εσχάτως εν 
τινι τής πόλεως ήμών άρχαίφ περιοδικψ περί τής προρρηθ«ίσης 
καλλιτέχνιδος.

— 'Επισήμως έβεβαιώθη ή πλήρης επιτυχία τής εφαρμογής τής 
μεθόδου τοϋ χ. Λέφλερ χατά τών εν θεσσαλίςι άναφανέντων άρου- 
οαίων μυών, ήτοι ότι τδύπ'αύτοΰ εΰρεθέν βακτηρίδιο*  τοΰ τύφου 
τών μυών φονεύει ασφαλώς αυτούς, μεταδίδον αύτοΐς θανατοφόρον 
νόσον. 'Επομένως ή Θεσσαλία σώζεται εκ βέβαιου κινδύνου.

— Κατά την λήγουσαν εβδομάδα παρ«τηρηθη μείζωυ ζωηρότης 
εις τήν έκδήλωσιν τών φρονημάτων τών άγωνιζομένων μερίδων, ήεςς 
κατά τά φαινόμενα θά έπιταθή έτι μάλλον χατα τήν έρχομένην καί 
τιλευταίαν εβδομάδα τών «αλογών. Ευτυχώς μέ^ρι τοΰδε ή τάξις δι«· 
τηρήθη άπανταχοΰ τοΰ Κράτους ασάλευτος, και «λπίζεται νά διατη-
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1) Τί πράγμα ένφ εινε στερεόν εινε καί ταχύ, και ένφ εδρί- 
σκεται έν τή Βουλή, γονυπετοΰμεν προ αύτοΰ;

2) Ποιον άστρου χορεύει εις τά δάση;
3) Απδ ποϊον πράγμα, ένφ εινε άψυχον δανειζόμεθα;

'Αραβικός "Ιππος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ*.
-w-

Κ. Π. Σμύρνην. Εύχαριστοΰμεν ύμας εγκαρδίως επί θερμοϊς ίιυλληπη- 
τηρίοις.—Γ. Γ. Σύρον. Συνδρομή σας έλήφθη, ευχαριστούμε-*  πολύ.—Β Ν. 
Π. Άμάλίάδα Ζητηθέντα φύλλα σας άπεστείλαμεν προχθές.—Γ. Ν. Κ. 
Λευκωσίαν. Συνεστημένη έλήφθη. Σας άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς__ Π.
Μ. Λευκωσίαν. ’Επιστολή έλήφθη. Χρήματα ούκ έτι. Μή βραδύνετε. 3, 
Γ. Μυτιλήνην. Άναμένομεν σνντόμως έμβασμά σας. Παρακαλοϋμεν μήν 
βραδύνετε.—Σ. Μ. Πειραιά, Δελταρίου έλήφθη. Γραφόμενα σας έξετελέ- 
σθησαν. Ήσυχ«ίτε. Εύχαριστοΰμεν—Γ. Ν. Σ. Δικελίί. ’Επιστολή ελή
φθη. Διεύθυνσίς σας διωρθώθη.—Γ. Κ. Λάρνακα- Ό έκ Λενκάδος φίλος 
σας δεν άπέστειλε ακόμη χρήματα. Σας εγράψαμεν κα'ι ταχυδρομικώς περί 
τούτου. —I.· Π. Πύργον. Είπέτε αδελφής επιστολή της καί πράγματα έλή
φθη, εύχαριστοΰμεν. Ο,τι φύλλα καθυστεροΰνται συνδρομητή ζητηθήτωσαν. 
Άναμένομεν έμβασμά σας. Δ. Τ. "Ασβόν. Στερούμεθα προ καιρόν επι
στολής σας καί απορούμεν έπί βραδύτητι. Δότε μας ειδήσεις σας. — A. Kai 
Ν. Δ. Κέρκυραν. Σας εϊυεθα λίαν ευγνώμονες έπί τοσαύτη παραμυθητική 
επιστολή σας καί συμμετοχή εις ανεπανόρθωτου ατύχημά μας, οπερ μόνον 
σείς $ντως συνησθάνβητε δεόντως άφοϋ ΰπέστητε παρόμοιον. Παρηγοροΰμέν 
αλλήλους καί ευχόμεθα Γνα ευρωμεν έν χαίρω αυτά όπως τά φανταζόμεθα. 
Προσεχώς θά γράψωμεν ύμΓν και ταχυδρομικώς.— Λ. Η. Κ. Μυτίλΰνην. 
Ώς καί ταχυδρομικώς σας είδοποιήσαμεν. οΰδείς προσήλθε μέτρηση ήμίν 
χρήματα, ώστε φροντίσατε άποστείλητε αύτά διά πρώτου ταχυδρομείου, πρδς 
αποφυγήν διακοπής φύλλου. — Κ. 1. Μ. Βόλον. “Εχετε δίκαιον καί σας 
ζητοΰμεν συγγνώμην. Φαίνεται λάθος θά εγίνετο εις γραφεΐόν μας. — Κ· Μ. 
II. ,Γαλαξβίδϊόν.Έχετε δίκαιον. Ζητοΰμεν συγγνώμην.—Γ. Ρ. Ζαβέρ- 
δαν. Έληφθη άλλ’ακατάλληλον διά τήν Φύσιν.—Δ. Π. Μαγνησίαν. 
Εύχαριστοΰμεν θερμώς διά συλλνπητήριον επιστολήν σας ώς και διά ποίημα, 
όπερ δημοσιευθήσηται καταλλήλως. Ευχαριστούσαν. — Π. Δ. Πάτρας. Λυ· 
πουμεθα πλην συμμορφωθησώμεθα. Άπόδειξιν απεστείλαμεν.—Σ· Δ. Σμύρ
νην. Εύχαριστοΰμεν δι’ εγκάρδια συλλυπητήριά σας ώς καί διά πληροφο
ρίας. Άναμένομεν ώς γράφετε.—Δ. Β. ’Ολτενίτζαν. Ζητούμενα φύλλα 
σας απεστείλαμεν προχθές.—Λ. θ. Κ. Σύρον. ’Επιστολή έλήφθη. Άπό- 
δειξιν σας απεστείλαμεν προχθές ώς γράφετε.—Δ. Σ. Ζάκυνθον. Συνε- 
στημένη εληφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άναμένομεν ύμας. — Τ. X. Αλεξάν
δρειαν. Δελτάριο-/ έλήφθη, "Εχει καλώς. — Β. Γ. Μυτηλήνην. 
Επιστολή έλήφθη. Φίλος απουσιάζει Σμύρνην. — Ν. Κ. Νέα ψαρρά. 
Ζητούμενα φύλλα σάς απεστείλαμεν προχθές. — Ν. Δ. Ν. Βόλον. Συ- 
νεστημένη ελήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Άπόδειξιν λαμβάνετε προσεχώς.
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