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Λήξαντος ήδη τοϋ β'. έτους τής Φύ<$βως, καί ονμπληρωθέντος τοϋ β'. τόμον, παρακαλονυται boot· των ήμετέρων

Συνδρομητών διετήρησαν τήν σειράν τ&ν φύλλων καί επιθυμοϋβι νά συρράψωσιν αύτά, νά μας ζητήσωσιν έγκαίρως

δθα φύλλα τοΐς ελλείπουβιν,&ντυχόν τοΐς καθυστεροϋνται τοιαϋτα πρός συμπλήρωσιν τον τόμον,όπως τοΐς άποστείλωμεν
αύτά ·άμε'σως. "Οσοι δ' ίπιθνμοϋσι νά προμηθευθ&σι τόν β'. τόμον χρνσόδετον ή μόνον τό περικάλυμμα αντον, όυνανται νά ζητήσωσι ταϋτά παρ' ήμ&ν άντί δρ. μεν 10 τόν τόμον, δρ.δε 8 το περικάλυμμα μόνον, καί ελεύθερα
ταχνδρομικ&ν τελ&ν, σνναποστέλλοντες καί το τίμημα αύτ&ν.
*
'Ομοίως παρακαλοϋνται οί άξιότιμοι συνδρομηται μας,οί τόσον έκθύμως ύποβτηρίζοντεςτό έργον,'όπως σπενβωσι καί

μας άποστείλωσι τήν συνδρομήν των τοϋ ήδη άρξαμένον τρίτον έτους άπ' ευθείας πρός τό γραφεΐον μας, διότι άναλογιζόμενοι τάς δαπάνας είς άς εβδομαδιαίας ύποβαλλόμεθα, ήθελεν είσθαι άδικον νά άναβάλλωσι τοΰτο, και νά ύπο~

χρεούμεθα

στελλοντες

τάς αποδείξεις πρός

τρίτα πρόσωπα και πληρόνοντες ματαίαν προμήθειαν, όπερ και νέαν

βραδύτητα καί ζημίαν είς. παραλαβήν τ&ν συνδρομ&ν των έπάγεται. Έλπίζομεν ότι θέλομεν είσακουσθή·

.
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ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
£5πάρχει όντως ακαταμάχητος τις δύναμις ώθοϋοα,
ΚΧ τόν Ελληνικόν κόσμον είς νέας ιδέας, όπως
%
έξερχόμενος τοΰ άπομονωτικοΰ αύτοΰ κύκλου,
*»
=
δν διέγραψαν αί αναμνήσεις, βιφθή είς τήν
χθεσινήν ελκυστικήν φιλοσοφίαν, είς τόν ωκεανόν τούτον
τής αϊωνίόυ τρικυμίας, καί άποχωριζόμενος τής παρηγόρου τοΰ παρελθόντος ακτής, ένθα μέχρι τοΰδε έκράτουν ,
αύτόν δεσμοί ήρεμοι καί δύναμις τις έξερχομένη έκ τών
κόλπων τοΰ σύμπαντος, όπερ μετεσχηματιζετό τότε είς
Έλληνίδα γήν.
Παρήλθον τοΰ μεγαλείου αί ήμέραι, καί. τά νέφη τής
ειμαρμένης έπεσκίασαν τών ηρώων τήν πατρίδα έκτοτε,
ολόκληρον δέ τόν κόσμον τών χρυσών άίώνων έκάλυψε
πενθίμως τών δακρύων ό πέπλος.
Έξηκολούθουν έκτοτε τής Ήοΰς ό μαγικός όρίζωννά
έξαπλοΰται έπί νεκρού κόσμου, καί αί ακτίνες τού Φοί-.
δου νά περικαλύπτωσι τών γιγάντων τούς τάφους, ή δέ
« νύμφη τής νυκτός » να φωτίζη τών ημιθέων τούς, βαψωδούς κασημένους έπί συντριμμάτων τροπαίων, καί τήν
αντήχησιν τών στεναγμών των νά μεταδίδη Τοϋ πένθιμου
Ζεφύρου ή πνοή έπί Τών πεδίων τής δόξης....
Καί εξακολουθεί έτι ό έκπατρισμός τοϋ ελληνικού
πνεύματος, καί μέ όψιπλούτου μανίαν ζητεί νά περιδάλλη όλοκλήρους νέους^κόσμους συγκειμένους έκ πλα
σμάτων, άτινα ήδυνάτουν άλλοτε νά προσεγγίοωσιν αύτώ.
Καί τοΰ παρελθόντος αί άναμνήσες παρέμειναν ώς
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Ή Διεύθυνσις

έμπνευσίς tic είς έσπερινοίκ ρεμβασμούς, ώς άρωμα τα
χέως έξατμιζόμενον, ώς παλμοί άποβαλόντες τήν αρμο
νίαν των, ώς είκών ής τά χρώματα άπώλεσαν τόν ζωη
ρότητά των, ώς μουσική αποχωρισθεϊσα τής μητρικής
της γλώσσης, ώς πηγή πλούτου άποξηρανθεΐσα, ώς Κα-,
σταλία άφωνος, καί ωραία παρθένος νεκρά. . .
Καί αί άγκάλαι τών νεωτέρων θεσμών θερμότεροι, καί
τό μειδίαμα τσΰ κοινωνισμου έπαγωγότερον, καί τά βλέμ
ματα γλυκύτερα. Αδελφός είναι καί ό πλησίον· πατήρ
- και μήτηρ ή πολιτεία, οικος δέ ή κοινωνία· ούδείς είναι
κτήτωρ διότι τά υπάρχοντα κέκτηται ή κοινοκτημοσύνη·
ούδείς δεσμός, διότι .τούτους διαρρηγνύει τό ξίφος τών
νόμων. Σύζευξις καί διάζευξις'τών πάντων, κωλύει τήν
άπόκτησιν νομίμου κληρονομιάς, τήν διάσωσιν προνο
μίων, τήν τήρησιν συνθηκών, τήν διαφύλαξιν τών δικαιω
μάτων τής αρετής, τήν περιφρούρησιν τών ύποχρεώσεων
καί τοϋ καθήκοντος τήν έκτελεσιν, τήν έξυπήρέτησιν εύγενών αρχών, τήν προστασίαν τών νόμων τοΰ δικαίου,
τήν έπιτέλεσιν τών ύπαγορεύσεων τής εύγνωμοσύνης,
τήν ένθάρρυνσιν πρός τήρησιν τής άληθείας.
Τά μεγάλα συστήματα φθίνουσιν ήδη, καί τήν γλώσ
σαν έκείνων θεωροΰσι νεκρόν ό κύκλος τών πιστών εξα
φανίζεται έν τή απομονώσει, αί άρχαί τής μεγαλοφυιας
κατέστησαν ακατάληπτοι, καί τό πένθος τής ένεστώσης
διανόίας αποχωρίζεται μετά τής άπογνώσεως . . .
Τοιοΰτος ό σύνδεσμο.ς\τών έλπίδων τοΰ νεωτερίζοντος
πνεύματος, τοιοΰτον δέ φαεινόν άστρον ! τό μέγα του
πρόγραμμα.
Πλήν ακούεται είσέτι οδυνηρός γογγυσμός ολοκλήρου
γενεάς, και ή άπόφασις τής μοίρας βαρύνει αύτήν ετι έν
τή πτώσει της. Πλήν πτώσις ούχί άπότομος, άλλά κατ’
ολίγον άπό βαθμίδος είς βαθμίδα τής κλίμακος τής κοι
νωνικής ευταξίας, συνοδευομένη δέ ύπό απείρων θυμά
των 1, . .
Έκτοτε εις τάς ημέρας τών στεναγμών καί τών θρή
νων άπψλετο καί ή τής άληθείας γαλήνη, ή δέ εύεργεσία τών έπιεικών θεοτήτων άπεχωρίσθη έκείνων, οίτινες
ήσέδησαν πρός τήν ιερότητα τών τάφων και πρός τήν
αθάνατον φιλοσοφίαν τσΰ νεκρού κόσμου· οίτινες |ΐέ τό
μονοπώλιον τής ορθοδοξίας κατεδούλωσαν πάν ο,τι ή
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άνθρωπότης έθεώρει ώς κοινήν τής ελευθερίας κληρονο
μιάν, πδν ό,τι αί γενεαι τοΰ μέλλοντος θά ένόμιξον ώς
τό κέντρον τύν κοινωνικών ελπίδων, ώς τήν κιβωτόν τής
ευημερίας τών εθνών οϊτινες έν τή μανία τών νέων
αρχών και πολιορκοΰμενοι ύπό τών δεισιδαιμονικών δο
ξασιών ή απειλούμενοι ύπό τών καταπιέοεων-έξήτηοαν
άουλον έν τή άπολύτω άρνήσει τής πανθεϊκής καλλιτε
χνίας και τή αφιερώσει αύτών τή λατρεία τής «κλαιούσης φιλοσοφίας».
Έκτοτε έέηράνθησαν τής ελληνικής μεγαλοφυΐας αί
πηγαί, καί ή φήμη διατρέχουσα τάς κοινωνίας επέβαλλε
τήν λήθην, ότε ήρχισε νά έξαφανίξηται καί τοϋ παρελ
θόντος ή σκιά, τό δέ νεώτερον πνεύμα είσέδυεν άχαλίνωτόν είς ολόκληρον τήν παραμείνασαν δυναστείαν.
Η τυραννία δέ αύτη τών νέων δοξασιών ύπεδούλωσε
πάν τό προστυχόν, τό έξηυτέλισε, καί έν τή πτώσει αύτοΰ
ζητεί νά τό έκμηδενίση όπως μή έν τώ κοσμοκρατορικώ
προγραμματι άπαντήση προπύργιόν τι τής πανωλεθρίας
ό στρατηλάτης ούτος. Καί ιδού ύπό τό βάρος τοιούτων
ολέθρων-καρτερικώς άναμέψει τής παρθενίας τό έδαφος
την γαλήνην καί τόν κατευνασμόν τοΰ αυθάδου, κατα
κτητοΰ, πλήν αιωνίως ίσως θά προσδοκά... τήν οίχομένην
εύδαιμονίαν !...
Καί ιδού αίφνης ή δικαιοσύνη σπεύδει νά παραδώση
εις τήν αγκάλην τής έλληνίδος γής τής εύδαιμονίας
τούς θησαυρούς, όπως έκεΤ διαφύλαξη άμόλυντον τό κάλλοςτων τής αθανασίας ή εύεργετική προστασία.... Καί
ιδού τό ελληνικόν χώμα έπΐ^ αιώνας ολοκλήρους διετήρησεν άβλαβή εκείνα άτινα ή μανία τών νέων κατακτητών
ήθελεν έκμηδενίση. Ναι I τις δέν πιστεύει έκτοτε ότι
ύπάρχουσιν περιστάσεις καθ’ άς τών κατακτητών τούτων
ή εύγένεια καί ό σεβασμός ύστερούσι τοσοΰτον τών τοϋ
ελληνικού χώματος, όπερ οφείλει νά καταστή τό πολυτιμότατον κειμήλιου τοΰ κόσμου : διότι εις τά σπλάγχνα
του κατοικεί ή 'Ελλάς τοΰ παρελθόντος.
Εις επομένως ό μέγας προορισμός έκείνων ούς έν τή
πτώσει θά εύεργετήσωσι τά μεγάλα προνόμια τής ελλη
νικής διανοίας.
ΕΤς ό προορισμός έκείνων, οιτινες έπεσαν καί έπί
πολύ θά πίπτωσι θύματα .τού νεωτέρου πνεύματος· προο
ρισμός άναγεγραμ μένος έν τή βίβλω τής έν τώ παγκοσμίω βίω δράσεως τής ελληνικής μεγαλοφυΐας, καί ουτος
είναι: ό σεβασμός τοΰ «πολυτιμοτάτου κειμηλίου» μέχριΟ
δτου έκ τών σπλάγχνων του έξέλθη μέ τήν θείαν αϊγλην
τής άναοτάσεως ό σκόσμος τών νεκρών».
Η.

Μακεδονικού κράτους, εις τών στρατηγών αύτοΰ Πτολεμαίο?
δ Λάγον, ελαβεν την ήγεμονίαν της Αίγυπτου άνακηρυ/θείς
βραδύ»ερ·ν Βασιλεύς αύτής· ή ’Ιατρική, καθώς αί λοιπαί τέχναι καί Επιστήμαι, έχει ανάγκην ειρήνης, ησυχίας, καί έν·
θαρύνσεως όπως τελειοποιηθή. Πάντες φεύγουσι κηρυσσομένου
τοΰ πολέμου, εις χώρας φιλοξένους καί ήσυχους· τοϋτ’ αυτό
συνέβη και έν τή περιπτώσει ταύτη, οί μέν στρατηγοί τοΰ
Αλεξάνδρου, έν Έλλάδι διεσπαράσσοντο, ύπό τών Εμφυλίων
ταραχών, και τών πρός διαδοχήν πολέμων, έν δέ τή Περγάμω καί Άλεξανδρεία, τουναντίον "Ατταλλο? ό διάδοχος
τοΰ Εύμένου? καί οί Πτολεμαΐοι διιτήρουν άκραν ειρήνην
καί ήσυχίαν, καί έκ τούτου οί έξ Ελλάδος φεύγοντες σοφοί,
προσέτρεχον είς τάς δύο ταύτας πόλεις' καί έν φ οί Αιγύ
πτιοι,λαός στάσιμος *
αί ατάραχος,περιορίζοντο μόνον είς τήν
πλήρη δεισιδαιμονίας ’Ιατρικήν, ούδεμίαν περί ’Ανατομίας
εχοντες γνώσιν, οί ελληνες κατ αντίθεσιν, λαός φύσει νοήμων καί Εργατικός, καί πρός πάντα Επιτήδειος παρεισέδυσε
πανταχοΰ, καί τά πάντα έπεχείρησεν, ούτως ώστε πάντες οι
σοφοί τής Άλεξανδρεινής Σχολής ήσαν έλληνικής καταγω
γής' έκ τών δυναμίνων νά καθέξωσι, όπωσοΰν θέσιν επίση
μον εν τή ’Ιατρική ίστορίφ, σημειοΰμεν ένταϋθα τόν.Έρόφιλον, καί Έρασίστρατον πρώτους, κατά Γαληνόν, άναταμώντας πτώματα ανθρώπων.
Άλλ' ό,τι σπουδαϊον κατά τήν Άλεξανδρεινήν ταύτην
περίοδον,είνε ή μεταξύ δογματικών καί έμπειρικών, λαβοΰσα
χώραν διαμάχη' τών μεν προσπαθούντων όπως διά τής
’Ανατομίας καί Φυσιολογίας έξηγήσωσι τά αίτια τών δια
φόρων ασθενειών, τών δέ ίσχυριζομένων, ότι εινε παράλογον
ν ’ άναζητή τις πράγμα όπερ δέν δύναται ν’ άνεύρη· οί Εμπει
ρικοί άπεκάλουν δνειρα τάς θεωρείας τών δογματικών, καί
ύπεστήριζον ότι ό ιατρός οφείλει ν’ άρκεΐται εις τήν παρατήρησιν τής Φύσεως, εΐς τήν ακριβή Ιστορίαν παντός ό.τι δι
δάσκει ή τύχη, καί εις τήν αναλογίαν, τοΰ γνωστού πρός τό
άγνωστον, άπορρίπτοντες παντάπασιν τήν ’Ανατομίαν καί
Φυσιολογίαν, καί άρκούμενοι εΐς τήν γνώσιν τής ιστορίας
διαφόρων ασθενειών, καί τών φαρμάκων, δι’ ών αύται θερα
πεύονται. Αλλά μήπως καί οί σήμερον Εμπειρικοί, τά αυτά
περίπου έν τή. άμαθείβρ αυτών δέν λέγουσι ; Καθ’ έκάστην
δέν άκούομεν άδόμενον ύπ’ αυτών, τό τί χρησέμεύουσιν αί
γνώσει? περί τήρ κατασκευή? τ&ν όργάνων, ή τόση σπουδή
καί αί τόσαι θεωρείαι, περί τ&ν Ασθενει&ν ; άπαξιοΰντες
ν’ άπαντήσωμεν εΐς τ’ ανωτέρω, λεγάμενα μόνον, ότι άπΛή
πείρα ίν τή ιατρική άνευ επιστημονική? μαθήσεω?, είνε
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Καί ταΰτα μέν περί τής Άλεξανδρεινής περιόδου. Άλλ’
ότε τό 30 π. χ. οί 'Ρωμαίοι καθυποτάξαντες τήν Αίγυπτον,
κατέστησαν αυτήν έπαρχίαν 'Ρωμαϊκήν, ή Άλεξανδρεινή
σχολή άπώλεσε τήν πρωτέραν αύτής λάμψιν. Αί άρχαϊαι
τής ’Ιατρικής Σχολαί έξηφανίσθησαν άπασαι μετά τών Άλεξανδρ ινών κατά τάς άρχάς τοΰ πρώτου π. X. αίώνος, καταδιωκόμεναι τρόπον τινα,υπό τοΰ πολέμου. Ή 'Ελλάς εφθινεν,
καθ’ όν χρόνον, νέος άστήρ, αναφαίνεται έν όλη αύτοΰ τή
λάμψει, ή Ρώμη καθυποτάσσουσα άπασαν τήν οικουμένην
αί Αθήναι αΐτινες είχον ακόμη φιλοσοφικήν τινα φήμην,
υπέστησαν εκλειψιν την φοράν ταύτην, τά δέ τέκνα αυτής
μεταναστεύουσιν τό έν κατόπιν τοΰ άλλου εΐς 'Ρώμην, όπως
ανάψωσι νέαν εστίαν φώτων. Ή Πέργαμος έγκαταληφθεΐσα
ώς αι Αθήναι άπόλλυσι καί τήν πλουσίαν αύτής Βιβλιοθήκην,
ήν Αντώνιος μεταφέρει τό έτος 32 είς Αλεξάνδρειαν ή
αγωνία παρετάθη μέχρι τών μέσων τοΰ αίώνος τούτου, άλλ·’
η ζωη είχε προσβληθή ήδη άπό τής άρχής αύτοΰ, ότε οί
(Ρωμαϊκοί στρατοί, ώς χείμαροι ίξελθόντες,'έξ ’Ιταλίας, προέβαινον πρός κατάκτησιν σύμπαντος τοϋ κόσμου. "Οταν ή
Αλογο? δύναμι? Αναφανή, τδ πνεύμα πλανάται ή μάλλον

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
(Συνέχ^α.}

Μετά τόν θάνατον τοϋ Ίπποκράτους, ή ιατρική ΐξηκολού·
θησε καλλιεργούμενη, ύπό τών Ελλήνων· άλλ' ενεκα σπου
δαίων πολιτικών συμβάντων ή σκηνή μεταφέρεται άλλαχοΰ·
ή Ελλάς κατασπαραγμένη ύπό τών εμφυλίων πολέμων, εΐχεν ήδη ύποστή τήν Μακεδονικήν ήγεμονίαν, καί έν μέσφ
τών καταχτήσεων αύτοΰ, ’Αλέξανδρος ό Μακεδών, ύποδουλώσας την Αίγυπτον καί κρίνας τό στόμιον Κάνωπον, κα
τάλληλον όπως θέση τήν χώραν αύτοΰ εις συγκοινωνίαν μετά
τής Ελλάδος, ίδρυσεν τήν ’Αλεξάνδρειαν πόλιν ήτις έμελλε
νά χρησιμεύση κατόπιν ώς Εστία τών λειψάνων τής νοήμονος
Ελλάδος, καί καταστή Επίσημος ίν τή ιστορία τών επιστη
μών, διά τής έν αυτή ίδρυθείσης, Άλεξανδρεινή?, λεγομενης, Σχολή?, γενομένη ούτω πρωτεύουσα τοΰ νέου ελληνικού
κόσμου.
Άποθανόντος τοΰ Αλεξάνδρου, καί διαμελισθέντος τοΰ

καθιερωμένη Αγυρτεία, μή δυναμένη νά ύψωθή ύπεράνω
τ&ν θεωρεί&ν τή? επιστήμη?, καί προβάλλουσα πρό? ύπεράσπισιν τδ τή? Αλώπεκο? ι’όμφακε? είσίν».

τον πνεύματο? Αποπλανομένου Εμφανίζεται ή θυριώδη?
δυναμι?. Κατά την Εποχήν λοιπόν ταύτην, όπως σύμπασα

i

»

ή οικουμένη, ουτω καί ή ιατρική ύπετάχθη—έπιτραπητω μοι
ή Εκφρασις——υπό τούς 'Ρωμαίους. Καί εινε μεν πιθανόν, οτι
αύτη έξησκεϊτο έν 'Ρώμη, πρό τής εισαγωγής τής έλληνικής
ιατρικής, ώς πληροφορούμεθα, Ικ τίνος χωρίου Διονυσίου τοΰ
Άλικαρνασέως, λέγοντος άτι βτοΰ λοιμού λοιμαίνοντο? τήν
πόλιν, Απδ κτίσεω? αύτη?, οί ίατροί δεν ήρκουν ώ? πρό?
τδν Αριθμδν τ&ν Ασθεν&ν»' άλλά δέν αναφέρει όποΐοι.ησαν
οί ιατροί ούτοι, καί όποια ή ιατρική αύτών.
Ό πρώτος ιατρός, δν ή ιστορία αναφέρει έν Ρώμη, ύπήρ
ξεν έλλην, Άρχάγαθο?, όνόματι, ό όποιος, ώς μαρτυρεί ό
Πλίνιος ένεκα τής άδεξιότητός του, ίγένετο αφορμή όπως
δυσφημισθή ή έλληνική Επιστήμη έν 'Ρώμη.
Κάτων, ζήσας 70 έτη μετά τόν Άρχάγαθον, ένησχολήθη
είς τήν ιατρικήν, άλλά τά μάλα ίδιοτρόπως, άποστρεφόμενος
τήν τών έλλήνων, ώς καταφαίνεται Εκ τής Επιστολής, ήν
άπηύθηνε πρός τόν υίόν του, καί ήτις έχει ώς Εξής: ΕΙμοσαν
οί ελληνε? να φονενβωσι πάντα? τού? βαρβάρου? διά τή?
ίατρικήφ ενθνμού καλώ?, ότι σοΙ Εχω αυστηρότατα Απα
γορεύσει τού? ελληνα? Ιατρού?· Ό Κάτων I ό άνίκανος νά
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συλλαβή Τί υψηλόν, ό φθονών πάν προτέρημα, ό μνησίκακος
κατά παντός ευρισκομένου ώς αύτός Εν τή άμαθείη, μή δυνάμένος νά έννοήση τί ίστί κοινωνικόν καθήκον, ό κρίνων άξιον
τής Εαυτού προσοχής, μόνον πάν ό,τι ικανοποιεί τάς ποταπάς αύτοΰ ορέξεις ούδόλως παράξενον άν έπετέθη τόσον βαναύσως κατά τών έλλήνων ιατρών Εν τοιαύταις καρδίαις,
ουδέποτε δύναται νά ύπαρξη έκτίμησις του καλοϋ.
Πεντήκοντα μετά τόν Κάτωνα έτη, άναφαίνεται έτερος
Ελλην ιατρός έκ Προύσης τής Βιθυνίας, ό Άσκληπιάδη?,
γενόμινος λίαν εύνοϊκώς δεκτός ύπό τών ‘Ρωμαίων, ώς έξενεγκών, μετά μεγίστης πικρότητος, Εναντίας ιδέας πρός τάς
ίπποκρατείους, κολακεύων ούτω, τήν Εναντίον τών έλλήνων
ιατρών, Επικρατούσαν Εν 'Ρώμη δυσμένειαν.
Μαθητής τοΰ Άσκληπιάδου υπήρξε Οεμίϋων δ λαοδικεύ?
ιδρυτής τοΰ Μεθοδισμού. Άλλοι Επίσημοι ιατροί άναφαίρονται οί :
'Ανδρόμαχο? δ Κρή?, συγγραφευς Ενός Ελληνικού ποιήμα
τος, έν φ αναφέρει περί τοΰ παγκοσμίου «Αντιδότου» βρα
δύτερο» δέ θηριακοΰ όνομασθέντος, καί κατασκευαζομένου
Εκ κεφαλών ίχίδνη?.
Αιοσκορίδη? δ Εκ Κιλικία?, άκμάσας έπί Νέρωνος καί
άκολουθήσας τούς 'Ρωμαϊκούς στρατούς είς Γαλατίαν, Μικράν Ασίαν καί 'Ελλάδα, εινε ό πρώτος ό συγγράψας ια
τρικήν ύλην άξίαν άναγνώσεως.
’ΑρεταΙο? δ εκ Καππαδοκία?, άκμάσας τό 90 μ. X.
καί γινόμενος Ιδρυτής τοϋ πνευματισμού, συνέγραψε βιβλίον,
πολλαί ‘.οΰ όποιου σελίδες μέχρι τής σήμερον έτι θαυμάζονται.
'Ρούφα? δ Έφίσιο?, συγγράψας περί Άνατομείας, άσθενειών τών νεφρών, περί κύστεως, καί περί καθαρτικών.
Συρανδ? δ H· Έφίσου, Σπουδάσας έν Άλεξανδρείορ,
μετελθών δέ τήν ιατρικήν έν 'Ρώμη, καί τέλος Γαληνδ? δ
Περγαμενεύ?, περί τοΰ οποίου-, έν προσέχει τής Φύσεως
φύλλφ.
Παναγής Ν. Δΐ<αρης.

Έκ Παφισίνιν

ΚΛΑΔΙΤΕΧΝΙΔ.

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ά

Γεγονός δυνάμενον, καθ’ ημάς, νά έχη πολύ πλειοτέραν
σημασίαν νόμων καί πολιτικών αντεγκλήσεων Εποχής εύτυχώς λακτισθείσης,.. ..γεγονός, όπερ έχει έν Εαυτφ άπασαν
τήν δύναμιν τής έπιβολής καί τής σπουδαιότητος, καί τής
συντόνου έπιστασίας τοϋ οποίου άπαντες άνεξαιρέτως κατά
καθήκον έπρεπε νά έπιληφθώμεν, έάν μή κατά τάς ήμέρας

ταύτας έν σφοδρφ πολιτικών παθών κλύδωνι περιεδινούμεθα,
γεγονός τοιοΰτον, καθ’ ημάς, δυνάμενον καί αύτής τής Κυβερνήσεως τήν προσοχήν νά έφελκύση, είναι η κατά την Επο
χήν ταύτην έπί τοΰ Αθηναϊκού όρίζοντος πανηγυρική Εμφά
νισες της διαπρεπούς καί καθ’ άπαντα τόν τε έσω καί έξω
Ελληνισμόν πεφημισμένης καλλιτέχνιδος Εύαγγελίας Παρασκευοπούλου.
Ή ηθοποιός αυτή τήν Τέχνην μόνην διά μόνην τήν Τέ
χνην, άνεξαρτήτως πάσης ίδιοτελοϋς περισκέψεως, ευσθενώς
άσπασθεΐσα, ίσχυράν δέ λίαν τήν φλόγα ίν εαυτή καί τόν έρω
τα αίσθανθεΐσα πρός τό ύψηλόν τοΰτο Επάγγελμα, αύτή δέ
δι’ εαυτής μόνης μυηθεΐσα Εντός τών άτελευτήτων Εκείνης
μυστηρίων, κατέστη, χωρίς νά εϊπωμεν υπερβολήν, μία Εκ
τών διασημοτέρων τής Ευρώπης καλλιτεχνίδων, καί τό κα
λόν, ούτινος τυγχάνει διάπυρος λάτρις, διά τής έμφανίσεώς
της τιμώσα, καί τήν 'Ελλάδα, ής είναι γνήσιον καί εύγενές
τέκνόν, Επικοσμοϋσα καί γεραίρουσα.
Ούδαμώς μεγαληγοροϋμεν έκφραζόμενοι ουτω' Εντωστείρφ
ήμών καλλιτεχνικής κινήσεως πεδίφ, έφ ’ού, ώς ώφειλε, διαβιοΰμεν, πρός πάν ό,τι καλόν καί έξοχον άναισθήτως άμβλυωποΰντες, ή παρουσία μιάς τοιαύτης πιστής τής Τέχνης
ίεροφάντιδος έδει νά χαρακτηρισθή, ώς καί προηγουμένως
εϊπομεν, ώς ΰψίστης, δι’ ημάς πρό πάντων, σημασίας καί
προσοχής γεγονός. Άλλά........... ,.........................................

•
Έκαστος, χαίρω
*
οπαίςδήποτς τό δικαίωμα τής άκριβοΰς
άντιλήψεως πάσης καλλιτεχνικής παρ’ ήμϊν προόδου, προκειμίνου περί θέματος τορύτου μάλιστα είδους, ίσταται,
σχεδόν πάντοτε, Ενεός πρό τοΰ άπαισίου τούτου συνδέσμου..
... Άλλά τί; μή δέν ηναι τοΰτο άμεσος άπόρροια τής ίδιας
ήμών πολιτείας ; μή Εν παντί καιρώ δέν έπεζητήσαμεν, οίωδήποτε τρόπφ, τήν Εντελή άπομύζησιν πάσης Επιφαινόμενης
καλλιτεχνικής ίκμάδος;
Άλληλομισούμενοι, άνά πάσαν στιγμήν τής χλεύης καί
τής μεμψιμοιρίας τήν άπεχθή Μορμώ πρό εκάστης άναφυομένης ιδιοφυίας Επισείοντες, άπεργαζόμεθα ούτω μικρόν κατά
μικρόν τής τε ίδιας ημών ύποστάσεως τήν βαθμιαίαν κατάπτωσιν, καί τοΰ ίδιου ημών Έθνους τόν όδυνη'ρον μαρασμόν
καί τήν άποσύνθεσιν.......... . .. .............................................
Ή μόλις λοιπόν ήδη διαφαινομένη Ήώς, εύχρωμος νϋν
καί διαλάμπουσα, μή άρά γε ηναι προάγγελος λαμπροτάτου
καλλιτεχνικής φύσεως Ήλιου, ή μή 0 καταυγαστικος ούτος
Άστήρ, ούτινος τάς ήμέρας ταύτας τήν άπαστράπτουσαν
λαμπηδόνα πάντες υπερβαλλόντως άντιλαμβανόμεθα, μέλλει
καί αύτός μετ’ ολίγον νά σβεσθή, ύπεΐκον είς άκατανόητον
στυγνής Ειμαρμένης θέλησιν, έν υπεράγαν άσφυκτική κοι
νωνικών περιθάλψεων Ερημία ;........................ ■.................... ..
"Ισως ύποληφθώμεν ώς λίαν άπαισιόδοξοι- μή όμως αύτά
ταΰτα τά πράγματα δέν βοώσίν υπέρ ήμών;μή υπέρ τών Ενδοι
ασμών ήμών δέν συνηγορεί ολόκληρον παρελθόν ; Φαγέδαινα
καταστρεπτική, ,πολιτική όνομασθεΐσα, είσχωρήσασα παντα
χοΰ, ένέσπειρε πανταχοΰ τήν άπογοήτευσιν, άπερρόφησε πάσαν
εύγενή Ενασχόλησιν, διέφθειρε πάντα σφύζοντα οργασμόν,
πάσαν εύφάνταστον φύσιν, πάντα ισχυρόν χαρακτήρα ;
,Καί ιδού λοιπόν ημείς φυτοζωοΰντες καί όσημέραι μαραι
νόμενοι .....·
Φθόνος θυμοδακής καί βίαιος ήνόρθωσε προπετή τήν ειδε
χθή αύτοΰ κεφαλήν· πάν καλλιτεχνικόν φυτώριον έθραύσθη
πριν ή προβάλη θάλλουσαν τήν κορυφήν αύτοΰ, πριν ή ζήση"
πάσα δημιουργική φαντασία Εσβέσθη, πριν ή έξωτερικώς έαυτήν έκδηλώση, πριν ή λάμψη.
Πόσοι έκ τών άφθονον τό θυμίαμα Επί τοΰ βωμοϋ τής Τέ
χνης προσενεγκόντων δέν Εκάμφθησαν, οί δείλαιοι, ύπό τήν άγρίαν τοΰ μίσους καί τής ζυλοτυπίας πνοήν, δέν έκλιναν τήν
κεφαλήν, νεαράν Ετι, νεκράν πλέον Εκ τής πείνης καί τών βα
σάνων ώς Μάρτυρες ; Πόσαι φευ I σμίλαι, πόσοι χρωστήρες,
ΐ
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πόσοι κάλαμοι δέν κατάκεινται αδρανείς έπί πενιχρά; φυ
όποια ακένωτος πτίγλ ίδιών καί υψηλών φρονημάτων ! όποια
ματίωσης διανόίας τραπέζης;.......... ώ I πόσον είναι ίερός,
Γλώσσα! όποιον άφθιτον μιγαλιϊον 1 όποια αρμονία !....,
πόσον αγνός καί τίμιος τού καλλιτέχνου ό άρτος;.............
Έπρεπε τό διαυγές τοΰτο άποστάλαγμα, όπερ διήλθε δια
Ώς νά μή ήρκει όμως ό μέγας ούτος ηθικός αγών, ον
τοΰ πνεύματος σωρείας όλης προύπαρξάντων καλλικέλαδων
Ίωβίως τόσον ύφίσταται έν Έλλάδι ούτος, ίπιπροστίθεται
ποιητών καί συγγραφέων, νά δημιουργήσει νέον Ελληνικόν
καί έτερος δεινότερος.Οί μυκτηρισμοί τών φιλολογούντων,τών
καθεστώς καί έδημιούργησε τοιοΰτον έπρεπε διά τοΰ φοβερού
δοκησισοφούντων αί σχολαστικαΐ συζητήσεις, τής κριτικής,
τούτου κεραυνού τής παλαιας εύκλειας νά κατατριβή τέλεον
τοΰ μικροβίου τούτου τής νεωτέρας φιλολογίας, αί θορυβώ
ή πολυκέφαλος τής Περσίας “Υδρα καί ριζηδον κατετρίβη·
δεις μομφαί και αί σκληραί έκφράσεις, ιδού έτερος πολέμιος,
έπρεπε νά κρημνεσ&ή έκ βάθρων τό πολυδαίδαλον τής σοφι
έπιφοβώτερος, κατά τών Ιοβόλων βελών τού οποίου οφείλει αεί
στείας άνάκτορον, καί κατεκρημνίσθη ύπό τήν σθεναράν πτέρ
ποτε κατ’ ανάγκην νά άμύνηται ό δυστυχής καλλιτέχνης...
ναν τής Λογικής καί τής Άληθείας.
’Ιδού τί πρό τριών έτών ακριβώς περί τούτου «γράφομεν·.
*
Καί τό αποτέλεσμα τής εύγενους έκείνης πάλης τής διεζα« Έάν ένόμισάν τινες ότι ή κριτική δύναται νά ήναι κτήμα
χθείσης τή δυνάμει τής Γλώσσης καί διά ταύτης τή δυνάμει
τοΰ τυχόντος άπατώνται οι'κτρώς.’Εκείνο τό όποιον αλλαχού
τοΰ Λόγου, ύπήρζε τού μεγαλοφυούς Περικλεούς ό χρυσούς
έχει άνέλθη σχεδόν είς περιωπήν έπιστήμης, έκεΐνο τό όποιον
καί μεγαλοπράγμων αιών............ Καί ή έπίκροτος ίπφδός τών
πανταχοΰ του πεπολιτισμένου κόσμου δι' ενδελεχών μόνον
υπερφυών έκείνων διδαγμάτων τού Μεγάλου Σοφού ύπό τό
μελετών καί μικρά; πείρας αποκτάται, ήθέλησάν τινες καί
φάσγανον τοΰ Θανάτου μέλψαντος έσχατον το έσχατον τής
έκ τών ίδικών μας ενταύθα, παραλόγως όλως, μακράν παν
Άρχαιότητος κύκνειον άσμα, έγένετο δι’ ημάς ή έπιβλητιτός καλλιτεχνικού αξιώματος,νά σφετερισθώσι καί έν' τή δοκωτέρα άνάμνησις τής δυνάμεως τής αρχαίας'Ελληνικής φι
κησισοφίφ των νά νομίσωσιν εαυτούς ικανούς περί τήν έκτίλοσοφίας καί Γλώσσης................. .... ......................................
μησιν τοΰ δεινός ή δεινός συγγραφέως, τούτου ή έκείνου του
καλλιτέχνου.»
« *
* *
.
*
"Εκτοτε μέχρι σήμερον δύο χιλιετηρίδες καί πλέον παρ
«Άλλ’ ώς πάς ποιητής, ώς πας καλλιτέχνης έν ταΐς
ήλθον.
ήμέραις ημών, ή εύφυής αΰτη ηθοποιός έχει ένα μέγαν έχΚαί έν τη χώρφ ταύτη τη αίματοπλάστφ, ής έκαστος
*.
θρόν
ό ίχθρος ούτος είναι ή λεγομένη καθαρεύουσα yl&ooa.
βράχος έκπροσωπεί ολόκληρον τή; ήμετέρας Ιστορίας σελίδα,
Φοβούμαι ότι δέν έκατάλαβεν άκόμη τόν κίνδυνον τόν οποίον
τής οποίας έκαστος λόφος υπομιμνήσκει ήμϊν καί μίαν άρ
διατρέχει έκ τού ίχθρού τούτου. Άλλ’ είναι ΰβρις προς τήν
χαίαν προσωπικότητα, άναγεννάται ευθαλές έκ τής σποδού
Τέχνην ή γλώσσα αΰτη, άκουομένη άπό της ‘Ελληνικής
ώ; ό φοϊνιξ, είς ήν ή βαρβαρότης οίχομένων αιώνων μετέ**
σκηνής.»
βαλεν ασεβώς τήν εύκλιά ταύτην γωνίαν, τό δένδρον τής
Άλλ’ είναι ΰβρις μεγίστη διά πάντα μή στιχοθραύστην ή
άθανάτου έκείνης Γλώσσης, ής αί όΐζυραί περιπέτειαι ίδιινά
δημοσίευσις τοιούτων τερθρεεών καί έρεσχελειών
*
είναι αυτό
καταστώσι δι’ ημάς τόσον σεβασταί καί λατρεύσίμοι, όσον
χρημα υβρες πρός την άρχαίαν Έλλ. γλώσσαν, πρός την άρτόάκτινόπλεκτον μαρτύριον Μάρτυρος σφαγιασθέντος άσπλάγχαίανΈλλ.καλλιτεχνίαν,ών είσίν εκείνοι αναιδείς συκοφάντου.,
χνως
επί τοΰ βωμού της έθελοθυσίας καί αύταπαρνήσεως.■·■
ή άπό τού έγκριτωτέρου τής πόλεως ημών περιοδικού ανα
Πλήν ό έγωϊσμός καί ή ιδιοτέλεια καί ή μωρία καί ή κουγραφή τοιούτων άνηκούστων φληναφημάτων. Πώς ; Θέλετε
φότης έπέπρωτο νά ύπεισδύσωσε καί ένταΰθα. Μόλις άρχετήν Γλώσσαν άθυρμα τής άχαλινώτου ύμών διανόίας ; Πο
ται
ή έκφυσις καί τό δηλητήριου έπιχέεται
*
ισχυρόν ή ασθενές
θείτε τήν ολοσχερή διάσπασιν ταύτης όπως ίκανοποιήσητε
αδιάφορου- ό Βανδαλισμός άνεκηρύχθη· ή ‘Ελληνική γλώσσα
μωράς φιλαυτίας, κενοδοξίας έτι μωροτίρας ; ’Εκείνο όπερ ό
προεγράφη .....
αρχαίος Ελληνικός κόσμος έπαφήκεν ήμΐν ώς τήν σεβαστο'Ο νέος Σύλλας είσήλασε.......... Τόν γνωρίζετε .....
τέραν τοΰ άρχαίου παρελθόντος κληρονομιάν, έκείνο ούτινος
Είναι
ανυπολόγιστο; ή μανία καί ή λύσσα μεβ’ών έπιθαυμαστής διάπυρος υπήρξε καί διαμενεί τοιαύτη ές αεί ολό
διώκεταε ή ανατροπή καί ή έξόντωσις.
κληρος ή άνθρωπότης, έκεΐνο όπερ ό γηραιός Χρόνος τοσοΰ
Μάτην όμως
*
ευτυχώς ό χυμός είναι άφθονος· ό ιός ου
τον περιπαθώς έβαυκάλησεν έπί τών μυστηριωδών αύτοΰ
δόν έπέφερε μέχρι τού^ε όλέθριον αποτέλεσμα.
αγκαλών, έκεΐνο όπερ,τέλος, ημείς, θραύται άλύσεων τεσσά
Ή περιφρόνησες καί μόνη έστω ή μόνη ημών άπάντησις.
ρων όλων αιώνων, προσπαθούμεν παντί τρόπφ όπως συγκραΉ
πάλη, οίαδήποτε καί άν ήναι αΰτη, άπόλλυσιν όλοτελώς
τήσωμεν δημιουργοΰντες καί άνακαινίζοντες, καθαίροντες καί
τήν
άξίαν της διεξαγομένη μετ’ ατόμων όλως αναξίων αυτής.
δεαμορφούντες, άποσαρκοΰντες καί βασανίζοντες, πειρώνται
Ή
Νίκη έσεται όπερ ημών. Δέν είναι ίπιθυμία μόνον
αυτοί, σκαπανείς δήθεν νεωτερων ιδεών, αύθαδώς νά άναημών τούτο- είναι θέλησες, είναι άπαίτησις συμπάσης τής
σκολοπίσωσι καί,στρεβλούντις, νά κηρύξωσιν έαυτούς διαπρυάνθρωπότητο;· είναι νόμος, ό Ιερότερος ίσως έξ όσων ίπόσίως καθ’ άπαν τό Ελληνικόν εΐσηγητάς-νέου είδους ποιήθησέ ποτέ ή ανθρώπινη αδυναμία, μή συμπεριληφθείς είσέτι
σεως καί Γλώσσης, νέας καλλιτεχνικής κινήσεως μοχλούς καί
έν ταΐς δέλτοις τού διεθνούς............
ίεροφάντας.
Ό μέλλων θρίαμβος τής αρχαίας Ελληνικής γλώσσης
"Οχι 1 ή Γλώσσα δέν γεννάται, διαπλάσσεταε σύν τφ
άνήχθη
είς ιστορικόν νόμον άναπόδραστον.............................
χρόνφ" δέν έκφαίνεται αίφνης τοιαύτη ή τοιαύτη έπί τής κοι
[Έπεται συνέχεια].
νωνικής άλινδήθρας, ρινίζεται σύν τφ πνεύματι τής έποχής.
Άθήτησι
6 ΆπριΜον 1892.
Ή Γλώσσα τοΰ Θουκυδίδου άνέλαμψεν, άφοΰ ολόκληρος
σχεδόν χΛιετηρίς παρήλθε' ή Γλώσσα τού Πλάτωνος κατήΔΑ. AHASTAtonovAoc
στραψεν, άφοΰ διήλθε διά τοΰ διυλιστηρίου δέκα ολοκλήρων
έκατονταετηρίδων. «Ξυνέγραφεν» έκεΐνο; μετριοφρονώ; μα
κράν τής πατρίδος του τόν μεγαλοπρεπέστερου άμα καί κα— Μήν εκθέτεις τήν καρδίαν σου είς τό κοινόν, διότι τούτο
ταστρεπτικώτερον τών πολέμων τής αρχαίας Ελλάδος,
ομοιάζει πρός κδνα όστις θά τήν κατασπαράξη.
αντηχεί τούτου ή μελίρρυτος φωνή ύπο τά σύσκια της Ακα
— Ή ηθική είναι ράδδος έφ’ ής στηρίζονται μόνον οί έχοντες
δημίας τού Άστεως άλση· καί έντό; τών μυροβλύτων περ
ασθενείς χεΐρας.
— Οί γέροντες είναι φίλοι απερχόμενοι, τούς όποιου; πρέπει
γαμηνών τοΰ ένός, καί ύπό τά θεσπέσια τοΰ έτέρου χείλη,
να συνοθεύωμεν και άποχαιρετώμεν εύγενώς καί εύσυνειδήτως.
* «Καιροί» ’Ιούλιος 1890
** «Εστία» άρ. 14. 1892
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Η ΠΟΜΠΗΙΑ
Ώς γνωστόν, ή πόλις τής Πομπηίας σχεδόν κατεστράφη ύπό τοΰ φοβερού σεισμού τού συμβατός κατά τό
63 μ. X. έτος· ενώ δέ οΐ κάτοικοι, ήσχολοΰντο έτι εις τήν
έπιδιόρθωσιν τών έκ τούτου ζημιών, τή 13 Νοεμβρίου
τοϋ έτους 79 Ρ* ^· φ°ί<Ρ® τ·« έκρηξις τοϋ Βεζούβιού
έκάλυψε ταύτην μέ λάβαν, λιθάρια και τέφραν καί τήν
έθαψεν όμοϋ μετά τοΰ Ηρακλείου των Σλαβείων, τοΰ
Ρητίνου και τής Όπλόντης. Ή καταστροφή αύτη συμβάσα έπί τής βασιλείας τοϋ Τίτου διήρκεσεν έπί τρεις
ημέρας καθ’ άς άπας δ πληθυσμός, (ΐ2 χιλιάδες κάτοι
κοι) ακολουθούμενος ύπό πυκνότατης χαλάζης τέφρας
πεπυρακτωμένης έζήτει άσυλον πρός τήν παραλίαν.
Ούτως οΐ Πομπηϊανόί έν διαστήματι ολίγων ωρών έστερήθησαν τής πατρίδος καί τών ύπαρχόντων των, άτινα,
ώς φαίνεται, δέν ήσαν εύκαταψρόνητα.
Κατά τούς επομένους αιώνας τό όνομα τής Πομπηίας
έμεινεν έν λήθη μέχρι' τών αρχών τού έτους ag2» «τ® ϊε"
νομένης αναγκαίας τής κατασκευής διώρυγες άγούσης τά
ύδατα τού χάρνου μέχρι τού Torre dell’ Annunziata
εύρέθησαν τείχη και αρκετά μνημεία.
Ή τακτική άνασκαφή όμως δέν ήρξατο ε,ίμή κατά τό
ιγηδ, ότε ό βασιλεύς τής Νεαπόλεως Κάρολος ό Γ',
ήγόρασε τό έδαφος τό καλύπτον τήν πόλιν.
Έκτοτε αί άνασκαφαΐ προχωροϋσιν εΰοταθύς καί καθ’
έκάστην σχεδόν νέα ανακαλύπτονται ιδρύματα.
Υπάρχει παρά τήν είσοδον μουσεΐον έμπεριέχον πολλά
τών κυριωτέρων άντικειμένων τής πόλεως, λ. χ. μοοφάς
ανθρωπίνους άπολελιθωμένας, σκελετούς ίππων, κυνών,
γαλών καί όφεων προσέτι, κιβώτια ωραιοτάτης κατα
σκευής και μέγαν αριθμόν δαΚρυοληκύθων.
Έκ τών οικοδομών καί δημοσίων καθιδρυμάτων πρώτη
έρχεται ή Βασιλική, ή τό δικαστήριον, εύρεΐα τετράγωμος έκτασις φέρουσα τέοσαρας κιονοστοιχίας- παρά τήν
νίαν πλευράν εΐνε τό βήμα τών δικαστών, παραπλεύρως
τοϋ οποίου ϊστατο ύραΐον άγαλμα τής Θέμιδος. Τό όλον

έχει, τέοσαρας θύρας, ών ή κυρία έκοομεΐτο ύπό δύο
εκατέρωθεν ανδριάντων.
’Αμέσως μετά τήν Βασιλικήν έρχεται τό Φώρον (άγορά), μεγάλη έκτασις κανονική, περιβαλλόμενη ύπό κιονοστοιχίας διπλής. Έκοσμεΐτο δέ κατά τά διάφορα σημεία
ύπό άνοριάντων, Έρμων, ναϊδρίων, κλπ. Είς τήν μίαν
άκραν κεϊται ό ναός τοΰ Διάς, πλησίον δέ τούτου ό τοϋ
Ερμου, άμφότεροι λαμπρότατης τέχνης.
Ταΰτα τά δύο κτίρια όμοϋ μετά τοϋ Θεάτρου, Αμφι
θεάτρου, τών Δημοσίων Λουτρών, τοΰ ναοΰ τής ’Αφρο
δίτης, και τοΰ τής Ίσιδος καί τινων άλλων άποτελοΰσι
τήν χορείαν τών έκσκαφέντων δημοσίων κτιρίων.
Α1 ιδιωτικά! ςΐκίαι εΐοιν άπασαι σχεδόν τοϋ αΰτοΰ έν
γένει σχεδίου, δηλ. τής έν.τώ μέσω αύλής καί τών περικυκλουσών ταύτην οικοδομών. Σύγκεινται δέ αί οίκίαι κυ
ρίως έκ πλίνθου, μερικά! δέ είσίν έκ πηλού.
Τό εσωτερικόν τών οικιών, ητο τοϋ 'Ελληνικού καθ’
όλου σχεδίου
*
ούδέν τών δωματίων είνε πολύ εκτεταμένου
τά δέ πατώματα εινε κυρίως έκ μωσαϊκού. Είς πλείστων οικιών τήν είσοδον παρά τήν όδόν παρατηρεΐται
άκόμη μωσαϊκόν φέρον τόν συνήθη χαιρετισμόν· Salve
(χαΐρε!). Είς δέ τόν οίκον τοϋ Σατόρου, τό παρά τό
κατώφλιον μωσαϊκόν παριστά άρκτον καί κάτωθι τάς λέ
ξεις « Φυλάττου τοΰ κυνος ! ». Τά δωμάτια όλων σχεδόν
τών οικιών τών πλουσίων ήσαν κεκοσμημένα μέ τοίχο- .
γραφίας, άπασαι σχεδόν τών όποιων, μετεφέρθησαν,
άμα τή έκσκαφή, είς τό Μουσεΐον τής Νεαπόλεως, όπου
έπίσης εύρίσκεται καί τό έκ μελανός μαρμάρου ιερόν
άγαλμα τής Αίγνωτίας Θεάς Ίσιδος, ητις μεγίστης
, άπήλαυεν ύηολήψεως έν Πομπηία. Επίσης ύπάρχόυσιν
εκεί κα! τινες μούμιαι, τεμάχια παπύρου και πλεΓστα άλλα
αντικείμενα άξια περιέργειας. Αιγυπτιακά καί 'Ρωμαϊκά, ’
δλ'α εύρεθέντα κατά τάς έν Πομπηία άνασκαφάς, καί τίς
οιδε τί άκόμη θά άνακολύψη ό χρόνος.
Δ. Β.
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Η ΦΓΣ1Σ

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
; ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι KAI KAIPQi
(Έντνπώβΐΐξ πιτ&ντι καλάρω)

(Συνέχεια· ΐδε ποοηγούιινον φύλλο»)

Γ . Έν Καΐρω.
Άπό τής ’Αλεξανδρείας άνεχωρήσαμε» κβμίζοντες αγνόν ενθουβιασμόν· δ αντίχτυπος αύτοΰ επόμενον ήτο ζωηρός, ταχύς να μετάδοθή είς Κάϊρον.
Τδ μεταξυ τών δύο τούτων πόλεων διάστημα διηνύσαμεν εις τρεις
χαί ήμίσειαν ώραν. Ό είρμός διέρχεται μετά πολλής ταχύτητος
διά μέσο» πεδιάδων καλλιεργημένων, διασχίζων πολλαχου τόν θολόν, τόν γεγηρακότα, τόν βαθύρροα καί αθάνατον τής Αίγυπτου λιπαστήν Νείλον, έφ' ού δύο μεγάλαι ζεύγνυνται σιδηρά!" γέφυραι.
Καί άντιπαρερχόμεθα πολίσματα, εν οΐς πολυπληθές τυγχάνει τδ Έλ-

ληνιχόν στοιχειό», τά μάλα εϋημεροϋν άνταξίιο; τής δραστηριότητος
χαί εΰβύτητος, αίτινες τό διακρίνουσιν, ιδίως 5’ έν Κάφρ-ελ-Ζαγιάτ
χαί Ταντμ, εις τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς τών όποιων πολλοί
κατήλθον ίνα μας χαιρετίσωσι. Ποικίλη καί ποιητική 9έα ήδύνει τά
πεπονημένα ήμών βλέμματα. Οίχίσχοι αγροτικοί, πέριξ τούτων ύψίχορμοι φοίνικες, ύφ’ ους πεφορτωμέναι διέρχονται αί Μΰσαι χαμη
λοί, πέραν παρόχθια τοϋ Νείλον βλαστήματα καί άχυροσχεπεΐς καλύβαι πλανήτων. Άλλ’ ενώ έχθύμω; απολαμβάνομε» τοιούτου θεά
ματος,, πεζή άντίθεσι; μας θολοί" τήν άντίληψιν. Ό,τι τους Οφθαλ
μούς τυφλοί σχεδόν εινε ή συχνά έγειρομένη καθ’ δδόν φοβερά καί
επικίνδυνος, ή χαί τήν ’Αθηναϊκή
*
έν μηνί Ίουλίφ ύπερβάλλουσα

xorif, ή άφθόνως εις νέφη επίγεια άνακινουμένη, ή διά τών δνσ *
διαχριτωτέρων οπών είσδυουσα χαί τά πάντα λευκαίνουσα καί μή
επιτρεπουσα οντε θύραν, ούτε θυρίδα τοϋ βαγονιού νά άνοίξωμεν.
Ό σιδηρόδρομος έκφεύγει δλοέν διά τών σιδηρών ελασμάτων,
σπεύδω» εις τό τέρμα, ότε μακρόθεν διακρίνομεν τάς ... Πυραμίδας ί
Τά χείλη κινούνται διά να διερμηνεύσωσι τάς πρώτα; εντυπώσεις
τών Οφθαλμών, αί χεΓρες εγείρονται ίνα δείξωσι τά Μαυσωλεία τής
ανθρώπινης ματαιότητος. Οιος ενθουσιασμός, οίος περίεργος οργα
σμός, ota κίνησις έν τοϊς βχγονίοι; I Οί μέν, πλέον ευεπίφοροι, άτενί. ζουσι τας χορυφάς τών δύο Πυραμίδων, ένθα νομίζει τις ότι πλανάται ή ανθρώπινη ματαιοδοξία, καί ας έχρισαν αί θωπεϊαι 5,000
ετών άλλοι, ηττον πτοούμενοι, έκβάλλουσιν, ώς άρουραΐοι, τήν
κεφαλήν, "να διακρίνωσι τόν σταθμόν Κάιρου, έτεροι πλέον πρα
κτικοί, μεριμνώσι περί τών πέριξ αποσκευών των. "Εν σύριγμα
τής ατμομηχανής, δίδον τό σύνθημα επευφημιΟν, άναγγέλει ότι
μάς δέχεται ή πρωτεύουσα τής Αΐγύπτου. Παρελαύνομεν αργά, πρό
τοΰ συμπαθούς καί συμπαγούς Έλλ. πληθυσμού, τοϋ άναμένοντος
άπό ώρας τήν άφεξίν μας καί έκραγέντος έν άληθεΐ ,συγκινήσει εις
άχρατήτους χαί άπεράντους ζητωκραυγάς άμα ήκουσε τούς πρώ
τους θουρίους τής μουσιχής μας, άμα τάς πρώτας είδε κυμάνσεις
τής λατρευτής χυανολεύχου.
Τό Κάϊρον ήμιλλάτο τή» ώραν εκείνην πρός τήν ’Αλεξάνδρειαν
ώς πρός τάς έκδηλώσεις τοϋ ένθουσιασμοΰ. ’Αλλά τί νά άμιλληθή !
Όπου είς "Ελλην, εκεί καί δλόχληρος ’Ελλάς. Ή συνεκτικότης τού
δεσμού τής έθνικότητος είνε παρ’ ήμΐν χραταιά πάντοτε. Οί ’Ελλη
νες δέν πτοούμεθα άπό τά πλήθη· ό,τι μάς έξαίρει, μάς άναρπάζει,

μάς άνυψό.ει, μας συγκινεΐ, μάς έμψυχόνει εινε ή καρδιά, τό αί
σθημα, όπερ αυθόρμητο», ακατάσχετο» αναβλύζει άπό τού μυχιωτέρου βάθους τής καρδίας, παλλομένης, ποθούσης, έκχειλιζούσης ε’ις.
χαραν καί αύταπάρνησιν .. Και έδφ, έν Καίρφ, ευρομεν χιλιόιδας
καρδιών 'Ελληνικών, ών οί χτύποι άπετέλοον τήν στιγμήν εκείνην
τού εναγκαλισμού τήν σθεναρωτέραν χαί έπιβλητικωτέραν πίστωσιν
τής εθνικής ενότητος χαΐ αγάπης. Χιλιάδες δμογενώ» σκεπόμενοι ύπό
τάς πτυχάς δεκαπεντάδος σημαιών έπί κεφαλής ίχοντες τόν ευγενεστατον, όνόματικαί πράγματι πρόξενον κ. Ευγένιο» Εύγενιάδην,μάςπεριεκυκλούσι καί έν θριαμβευτική πομπή μάς συνωδεύουσιν εις τό
ούκ ολίγον άπέχον'τοΰ σταθμού Προξενείον. Αί εύρείαι δδοί, δι’ ών
διερχόμεθα, έχουσι» άπασαι πανηγυρικήν δψιν. Καί πάλιν σημαϊαι, άνθοδέσμαι, μΰρα, χειροκροτήματα, μειδιάματα, έπευφημίαι.
Αί κυρίαι έν συμπαγεΐ δγχφ παρίστανται είς τους έξώστας, μεθ’ δλην
τήν καυστικήν θερμότητα τοϋ μεσημβρινού Ήλιου, όστις μάς έφλεξε
χατά τήν είσοδόν μας είς τήν πόλιν, μάς ελυωσε, μάς έμαύρισεν έ»
αύτή. Προσθέσατε τώρα καί τήν Θερμότητα τής χαρδίας χαΐ κά
μετε τό» απολογισμόν, ύπέρ ού άς μαρτυρήσωσι, αληθώς μαρτνρή<rarta, τα δακρυροοϋντα—έξ ένθουσιασμοΰ καί αυτα-μέτωπά μας!
Τί κόσμος, τί μορφαϊ εύγενεϊς! ’Ενομίζομε» όλοι ότι διηρχόμεθα τήν
πλατείαν τοϋ Συντάγματος- δλαι 'Ελληνικά! μορφαϊ, ίροδίδορσαι
τή» χάριν, τήν ευφυΐαν, τήν αγαθότητα. Ή μουσική ήδύνει, συγκεντροΐ, συναρπάζει μέ τά εκλεκτά εμβατήρια τοϋ φιλτάτου κ. Καίσαρη—Όλα ένα κ’ ίνα,
Φθάνομεν ίδρωμένοι, κατασκονισμένοι είς τό Προξενεΐον, βπερ εινε

αληθές Ανάκτορο»· άόομεν τόν ύμνον, μάς προσφωνεί έγκαρδιώτατα
καί εύγλώττωί δ Αντιπρόσωπος τοϋ Βασιλέως ήμών καί άνερχόμεθα,
δροσίζοντες εΰθυς τόν λάρυγγα δι’ άφθονου καμπανίτου. Μετά τό
Προξενείο» μάς ανέμενεν έτοιμον τό Hotel Oriental ,δρισθέν ώς κα
τάλυμα. Τά κεκοπιακότα μέλη τών με-ίώ
·
*
τής Φιλαρμονικής εύρίσκουσιν έν αντω γλυκεΐαν άνάπαυσιν, άφοϋ έννοείται πρώτο» ίχανοποιήθησαν ήρωϊκώς καί αί ακατάβλητοι απαιτήσεις τοϋ διαμαρτυρομένου στομάχου δι’ ώραίου προγεύματος, όπερ παρέθεσεν ή ’Επι
τροπή τής Κοινότητος. Αί προπόσεις ύπεδα«4ίσβη<τβ»· μέ τούς
πρώτους δαιμονιώδεις άφρούς τού καμπανίτου· άλλά νύν ύπεδαυλίσθησαν αφελώς επί τό οΐκογενειακώτερον χαί εύθυμότερον, ενδειξις
3έ καί ή άλεκτρολογομαχία τών δύο αντιζήλων έν τή λογομανίξΐ χ.χ.
Φιλαδελφέως καί Φρονίστα, άμφοτέρω» θερχπευόντων είτε Μούσας
είτε Θνητούς. Ό καμπανίτης φλέγει τήν φαντασίαν καί ερεθίζει τήν
γλώσσαν. Τά οδρρά εκτινάσσονται ώς πυροχρόταλα.
Τό απόγευμα ή Μουσική εστησε τά αναλόγιά της έπί τής πρό
τοϋ προξενείου πλατείας, παιανίσαβα *
π· δίωρο»· τό πλήθος έχειροκρότει άδιαχόπως. Άλλά καί έν Καιρφ ή καθ’ αυτό άποθέωσις τής
Φιλαρμονικής έτελέσθη τό έσπέοας έ» τφ Theatre Kedivial, έν φ,
καταλλήλως διασκευασβέντι, έδόθη τό έσπέρας ή συναυλία· Ή πλα
τεία, τά θεωοεϊα, τό ΰπερφον, αί δίοδοι εστενο» ύπό τό βάφος τών
ακροατών. Ό,τι εκλεκτόν, εΰγενές, επιφανές έχει νά επίδειξη τό
Κάϊρον, παρήν έχει. Ήδύνάτό τις μετά πεποιθήσεω; νά εΓπη
ότι τήν έσπέραν έχείνην έξεπροσωπεΐτο δλόκληρον τό Κάϊρον, ώς εϊχεν

αντιπροσωπευθή ε» τή προηγουμένη συναυλίγ ό. Έλλ. τής ’Αλε
ξάνδρειάς κόσμος. 'Ομογενείς χαί ξένοι, πλούσιοι καί μή, διακεκρι
μένοι καί ανεπίσημοι. Αί Μοΰσαι, άφήσασαι τόν 'Ελιχώνα πρός
στιγμήν, έπτερύγισαν ύπέρ τήν σκηνήν. Νέοι θρίαμβοι χοροΰ, δε
σποινίδες Δέφνερ. Οδγγερ, μουσικού Θιάσου. Τό ήμισυ τών εισπρά
ξεων άφιέροΰιαι ύπέρ τών σχολείων τής Έλλ. χοινότητος.
Ή συναυλία περατοΰται' αλλ’ οί προσελθόντες δέν μάς έγχαταλείπουσι ποσώς· μας παρακολουθοΰσι ύπό τό πολόχρωμον φως τών βεγ
γαλικών μέχρι τοΰ ξενοδοχείου Continental, ένθα γεύμα μεγαλοπρε
πές μάς δίδει σύσσωμος ή Έλλ. χοινότης Κάιρου. Οί στόμαχοι απει
λούνται ύπό γαστρίπιδος- δ εγκέφαλος ύπό ζάλης, τά ωτα ύπό προπό
σεων. Δεύτερα εκδοσις τοΰ γεύματος Αλεξάνδρειάς. Ό t αυτός δ
ξανθός καμπανίτης· διά νά ρεύση εις τά ποτήρια προχαλεϊ τόσον
θόρυβον μεγαλείτερον καί άπό τά κοσμητικά επίθετά τά ποιχίλοντα
τάς προπόσεις. Δίδοντος τό σύνθημα τοΰ κ. Προξένου διά μικρού
λογιδρίου, γενικώς έπικροτηθέντος, πλεΐστοι φιλοτιμούνται, ιδία έκ
τών ήμετέρών, να παρελάσωσι πρό τής σειράς τών παραχαθημένων,
ρήτορες τής . . . νυχτός. Είς διαφόρους τόνους, άλλά νοστιμωτέρα

πασών, ώ; νωπή βανάτα, ή πρόποσις του «τίμιου ζωγράφου» κατά
τινα περιθαλάσσιον αγορητήν, ον θά σάς παρουσιάσω μετ’ ολίγο»,
τού ανθηρού, τού λεβέντη Φιλαδελφέως, ής έκάστη πρότασις ίπνίγετο
εις γέλωτα; καί επευφημίας. Είς επικουρίαν τής προπόσεώς του έφανισΘησαν χαί αί κορυφαί τών ... παγωτών, μικρών Πυραμίδων, καταλ
λήλων εις χώνενσιν φαγητών καί ...λόγων.
Τό γεύμα ετελείωσεν αργά πολύ, άφου, εννοείται, ό χορός εψαλλεν
μσμάτια τινά, Την έπομένην, H ’Απριλίου, περί τήν 4η» μ. μ. έγένετο έκδρομή
εφ’ άυ.αξώ» είς τάς Πυραμίδας, τά μόνα βουνά τής Αςγύπτου.
,’Εδώ ήξιζε νά άνοιχθή μία μεγάλη παρένθεσις, ανάλογος πρός τό
μεγεθος τών κωνοειδών κολοσσών, άν u-ή ήναγκαζόμην νά μεταφέρω
απλώς μερικάς σελίδας έκ τής παγκοσμίου ιστορίας. Άντί λοιπόν
να αναγραψω έδώ, επί προφανεΐ δυσαρέσκεια τών άλλων άγαπητώ»
συνεργατών, πσθούντων ίδιον χώρον, ίστοριχάς λεπτομέρειας, σας
παρακαλώ νά λάβετε τόν κόπον νά άνατρέξητε εις τά σχετικά βι
βλία, καί σάς βεβαιδ δλους, δτι οί πόθοι σας θά Ικανοποιηθώσι πε(«φα»ώς. Θά μάθετε πολλά έκπληκτιχά πράγματα, άτινα ήμεϊς
ηκούσαμεν χάρις είς τόν δμογενή κ, Μοσχονάν. Θά άνατρέξητε χι
λιάδάς ετη βπισθέν σας καί θά ίδήτε μούμιας άναστηνομένας, θά
συναντήσητε Φαραώ ούκ ολίγων δυναστειών, χιλιάδας έργατών έπί
δεκαετηρίδας, τόν Χώρ, τόν Σέτ, Αιγυπτιακών ονομάτων πληθώραν.
"Εν μόνον δέν Θά μάθετε έκείθεν ότι όλοι οί Φιλαρμονιχοι εφωτογραφήθημεν εις τούς πρόποδας τής πρώτης τών δύο Πυραμίδων —
διότι αί άλλαι, έν α?ς καί ύψηλότεραι ώς ή τού Χέοπος άπέχουσι
πολύ, κείμεναι είς τά ενδότερα — έν συμπλέγματι «ρατεινώ δίς, καί
ότι μετά τήν έπίσκεψιν τής τεράστιας μορφής τής Σφιγγός, τοΰ
ναοΰ τοΰ Όσίριδος, καί τών έγγύς αυτού παναρχαίων τάφων τών
Αιγυπτίων ιερέων, έκ λελαξευμένω» άλαβαστρίνων ογκολίθων φώσφο·
ριζόντων ύπό τούς πυρσούς·, δι’ ών ε’ισέδυμεν είς τάς Ταρταρώδεις
κρύπτας, καί τήν έπι Καμηλών άναρρίχισιν καί. περιαγωγή», έγεύθημεν, χάρις τή δραστηρίω προνοίφ τής επιτροπής ύπέρ τών στομά
χων μας . ..
Ή είς τάς Πυραμίδας άγουσα οδός εινε λαμπρά, κυκλουμένη ύπό
απείρων φυσικών θέλγητρων . Ή άμαξοδρομία διήρχεσε περί τάς
δύο ώρας, ή δέ επάνοδος είς τήν πόλιν έχαιρετίσθη ύπό πολυπληθούς
ομίλου 'Ελλήνων, μεθ’ ών Λροέβημεν είς ά\ηθή διαδήλωσιν, χατα-

λήξασα» είς τό Προξενείο», ένθα άπεχαιρετήσαμεν τόν χ. Πρόξενον.
Τό _πρωί· τής επομένης, μάς έδέχετο ‘καί πάλιν δ σιδηρόδρομος,
ινα μάς άποδώση σφους καί κατενθουσιασμένους είς τήν ’Αλεξάνδρει
αν, εν ή παρ’ ελπίδα παρεμείναμεν δύο ίτι ήμέρας ενεκατής τρικυμίας.

’Εδώ λήγει τό εργον τής Φιλαρμονιχής. Καί έδώ θά έληγον xat αί
παροΰσαι ταχύταται καί χρονογραφικαι σημειώσεις δ» μή άνέχυπτον
φαιδρά συμπλέγματα γεγονότων χαί προσώπων, ών ή (ενεια πάντως
επιβάλλεται "Αλλως τε άφοϋ ή τής όλης εκδρομής αφήγησις διά

ταχύτατων έχαράχθη γραμμών—διότι μόνον βιβλίον θά ήδυνατο τα
πάντα νά'περιλάβη κεχρωματισμένα χαί λεπτομερή,—εινε επιβλητικωτέρα ή άναγκη νά παραθέσω, ώς έπιδόρπιον, χαί τινα σχεδιάσματα
άνευ πολλής άξιώσεως καί τάξεως, διότι μέχρι τοΰδε απλώς τα
φύλλα τοΰ σημειωματάριου μου, τά διά μολυβδϊδος άσθενώς Χ
χ·*
ραγμενα, άπεσπασα χάριν έκείνων, ώ» τάς φιλοπεριέργους απαιτή
σεις δέν θά ητο δυνατό» άλλως ν’ άποφύγω.
4ί*
·

{’Επεται τό τέλος.)

Ή οργή φονεύει, ή χαρά φονεύει, ύ έρως φονεύει, ό Θεός
φονεύει (ή δπως λέγουν λεπτότερο» οι θεόπνευστοι πατέρες
τής Εκκλησίας: άφαιρεΐ την ζωήν, ώσει ό φονεύων δέν άφαιρεϊ ζωήν . .. . ) Υπάρχει λοιπόν τίποτε το όποιον νά μή
φονεύιρ ; Ναί ! ή eJitic.
' ■
*
Ο θεός έπλασε βεβαίως τόν κόσμον έν στιγμή βρασμού
ψυχικής δρμής. Όπερ άποδείκνυσιν 8τι καί ο Θεός υπάγεται
ε’ις τάς διατάξεις τοϋ Ποινικού νόμου ...
* '
Ή μεγαλειτέρα ποεχή δέον νά έπιβάλληται εις εκείνον
όστις xtrei.
ft

ΧΡΟΝΙΚΑ
__ '0 έν Βουκουρεστίφ διαμένων άπό δεκάδων έτών δμογενης χ.
Κυριαζής διέθεσε» έκ τής περιουσίας του 600,000 φράγκων πρός
ΐδρυσιν βιοτεχνικού εργοστασίου έν Μεσολογγίφ, ίδιαιτέρμ'αύτοΰ πα
τρίδι, περιλαμβάνον εριουργείο», σιδηρουργείο», ξυλουργείο» χαί ρα·
πτεΐον. Τό ποσόν τοΰτο δ εθνικός ευεργέτης θά καταθέση είς τήν
’Εθνικήν Τράπεζαν.
■
_
,
__ ’Επίσης ί κ. Κυριαζής, ώς έκτελεστής τής διαθήκης τοϋ «ν
•Ρουμανία άποβιώσαντος Ξενοχράτους, έδώρησεν εις τόν ^θνικον
στόλον 100,000 φράγκα, όπως ταΰτα χρησιμεύσωσίν ώς απαρχή
πρός χατοισκευήν ένός τορπιλλοφόρου σκάφους είς τό εν Πειραιεΐ ναυ
πηγείο» τών κ- χ- Τζών Μάκ Δούαλ καί Γουλιέλμου Βαρβούρ. ’Αμ·
φοτέρας τάς δωρεάς άνήγγειλεν ό μεγάθυμος δμογενής είς τόν έπί
τών ναυτικών ύπουργόν χ. Σαχτούρην τό παρελθόν σάββατον, δεχθείς
τά θερμά συγχαρητήρια τοΰ κ. ύπουργοΰ έπί ταις εθνίχαις αύτοΰ

ένεργείαις.
— Τήν παρελθοΰσα» Κυριακήν άφίχοντο είς ’Αθήνας οί βασιλείς
έκ τής ά»ά τάς νήσους τού Αιγαίου εκδρομής των. Καί πρώτον
μετέβησαν ·ΐ< Πάρον καί Αντίπαρον, μετά ταΰτα δε εις Δήλον.
Τήν πρωίαν τής Πέμπτης,έορτήν τοΰ Άγ. Γεωργίου, ή Σφακτηρία
είσήρχετο είς τόν λιμένα Τήνου. Ό Βασιλεύς προ τής έχ τοΰ πλοίου
άποβιβάσεως ίδιοχείρως άπένειμεν είς τόν ύπασπιστήν αΰτοΰ χ. Πα·
παδιαμαντόπουλον τό παράσημον τών Ταξιαρχών, εις τον τελετάρ
χην κ. Μπουντούρην χαί είς τόν πλωτάρχην χ. Κ.Κανάρην τόνχρυ
σού» Σταυρόν, είς δέ τόν ’ιατρόν χ. Όρλώφ τόν άργυρουν σταυρό»
τού Σωτήρος, χαι μετά τοΰτο έξήλθεν εις Τήνον χαί παρέστη οιχογενειακώς ε’ις τήν δοξολογίαν.
Τήν νύχτα τής Πέμπτης ή Σφακτηρία κατέπλευσεν εις Αμορ
γόν, καί τήν έπομένην οί βασιλεϊς, οι βασιλόπαιδες χαί ή ακολου
θία των δι’ ήμιόνων άνήλθον είς τήν πόλιν έπισχεφθέντες αυτήν χαί
τήν μονήν. Άποπλεύσαντες δέ έξ ’Αμοργού άπήρον δια Κύθνον χαί
ειτα διά τήν Βουλιαγμένην, όπου έπεσχέφθησαν τά ιαματιχα λουτρά
καί χατόπι» άπέπλευσαν διά Πειραιά.
— Μετά τό μεσονύκτιον τής 19 τρέχοντος λαμπιός αερόλιθος
διέσχισε μετά βοής τόν όρίζοντα τής Λαρίσσης, διευθυνθεις πρός βορ

ρά» χαί. σεισμός έπαισθητός κατά τήν αύτήν ώραν περίπου επηχολούθησε, κατατρομάξαντες τούς έχεΐσε κατοίκους.
—Καί κατά τήν λήγουσαν εβδομάδα, έκτος «σημάντων τινων καί
άπομεμονωμένων εκτροπών, μεγάλη τάξις και ήσυχία επεχράτησαν
έν τή πρωτευούση καί ταΐς λοιπαϊς πόλεσι τοΰ Κράτους, επί ταις
έχδηλώσεσι τών πολιτιχών φρονημάτων τών κατοίκων τοΰ Βασι
λείου, όφιιλόμεναι είς τά εγκαίρως ληφθέντα συνετά μέτρα τών δη
μοσίων αρχών, καί τό φιλόνομον καί φιλοπρόοδον τών άπανταχοΰ
Ελλήνων. Έλπίζεται δε, ότι καί σήμερον, δτε ένεργηθήσωνται αί
βουλευτικά! έκλογαί, ή αυτή τάξις καί ήσοχία θέλει επικρατήσει,
χαθ’άπαν τό Κράτος, τοΰ λαού μέλλοντος ν' άναδείξη Κυβέρνησε»
ίσχυράν καί ικανήν ν’ αντιμετώπισή τάς παρούσας δυσχερείς περι

στάσεις τοΰ τόπου.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ
Ή φιλοδοξία εινε μικρόβιον επικίνδυνον. Μαραίνει χαι τά
αγνότερα τών αισθημάτων.
Ό στάχυς οσω εινε κοΰφος, τόσω ύψοϊ ύπερήφανον κορυ
φήν. Μία εξήγησες ακριβής τής τύχης τοϋ σανού νά τρώγε
ται ΰπο τών δνων.
« ».

Μέ χωλόν μή συμβαδίζετε, μέ ποιητήν μή άναστρέφεσθε,
διότι ταχέως θά μάθετε νά ύποσκώζητε ή νά. . . πεινάτε.
* *

Το πρόβλημα τής γυναικός έγκειται εις τήν εϋρεσιν ενός
συζύγου.
«

Ή κουφότης είνε ώς τό ναπολεόνι, όπως κατήντησεν έσχάτως. 'Ανέρχεται, πάντοτε ανέρχεται είς υψη δυσθεώρητα.

— Ή άντικατάστασις τών ίπποσιδηροδρόμων δι’ ηλεκτροκινήτων
σιδηροδρόμων έλαβε» ήδη έν ταΓς μεγάλαις πόλεσι τή; Αμερικής
έκτάκτως'μεγάλας διαστάσεις. Ή Ευρώπη έπί τοΰ παρόντως υπο
λείπεται πολύ τής Αμερικής έ» τή προόδφ ταύτη τών τής συγκοι
νωνίας μέσων. Δέν θά παρέλθη όμως πολύ; χρόνος είσέτι, χαί ή
χρησιμοποίησις αυτή τής άσυγκρίτως καταλληλότερα; ηλεκτρικής
δυνάμιως άντί τής δυνάμεως τών ίππων- θά λάβη και έν Ευρώπη
μεγαλην διάδοσιν. Έν τφ παρόντι τούλάχιστον εί; πλείστας πόλεις
τής Γερμανίας σχεδιάζεται ήδη ή ε’ισαγωγη ηλεκτροκινήτων σιδη
ροδρόμων διά τήν εντός τών πόλεων καί έ» τοί; περιχώροις συγκοι
νωνίαν. Έν συνόλφ ύπάρχουσι μέχρι τοΰδε 109 ήλεχτριχο'ι σιδηρό
δρομοι όλιχοϋ μήκους 925.36 χιλιομέτρων μετά 936 άμαξών· Έν
μόνη δέ τή βορείφ Αμερική ή διά τοιούτων σιδηροδρόμων συγκοι
νωνία έκτελεΐται ήδη έν 26 μεγάλαις πόλεσι.
— Έν τώ εσχάτως συνελθόντι έτησίιρ συνεδρίω τή; άγγλιχης ια
τρικής έταιρείας, δ σίρ Ούέλς άνέγνω εκθεσιν περί τής προόδου ην
ποιείται, έν Άγγλίφ τό μέτρο» τοΰ χαίειν τούς νεκρούς. Τό είδος

τοΰτο είσήχθη εις τήν Μεγάλη» Βρεττανίαν ύπο τοΰ βηθέντος ιατροΰ
πρό έ»δεχαετίας, δ δέ πρώτος κλίβανος διά την τών νεκρών καΰσιν
έχτίσθη προ έξαετίας ήτοι τφ 1885, δτε καί έχάησα» τρεις μόνον.
Τφ 1899 έχάησα» τεοσαράχοντα τέσσαρες, τοΰθ’ δπερ σημαίνει δτι
τό είδος ταΰτα τής τα^ή; γενικεύεται παρά τήν άντίστασιν τής τε
χυβερνησέω; καί τών εκκλησιαστικών αρχών.
;

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
180 Αίνιγμα.

Πάσαν δύναμι», ζωήν
. <ίς τούς θνητούς χαρίζω
ς &ν δέν λείψω τότ’ ευθύς
φίλους, εχθρούς χωρίζω.
Άντιθέτως ή «ρχή
&ν τυχόν άναγνωσθή
είς ξίφη καί μαχαίρας
Λάμπον θά άπαντηθή.

ι

181 Λογάγριφος.

Οί άλλοι θεία εί Νέποτι Ρίον έμπλέων pic £οιάς.
16ϊ ’Ερωτήσεις.

1) ·Τί εινε ή θλίψις διά τον έρωτα ;
2) Πότε καί οί πλέον ευήθεις εΐνε ευφυείς ;
3) Ποιον κεφάλαιον της Γραμματικής παίζεται;
3) Διατί λέγουσιν, 0ή ή εύτυχεστέρα ήμερα τοϋ βίου
είναι ή τοϋ γάμου ;
Αραβικός Ίππος.

Η ΦΓ2ΙΣ

16
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ
ΠΑΙΓΝΙΟΝ

κείμενυν, ήτβι «ίς την
έξήγησιν tij; βλαβτήσβως καί αναπτύξεων
κλήματος ή μηλέας ίν
τινι άγγείφ.

ΟΠβΓΟίΟΡΑ ΔΕΝοΡ
*
ΕΠΙ
ΤΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ

Τί ήθελέ τις φαντασθη,αν κατά τον ’Οκτώ
βριον ή Νοέμβριον μήνα,
παρετίθετο αίφνης έπί
τής τραπέζης τον αντί
τδν συνήθων όπωροφόρων πινακίων τής επο
χής, δοχεϊον περιέχον
δλόκληρον κλήμα κατά
μεστου σταφυλών, ή μηλέαν μετά των μήλων
της; Βεβαίως ήθελεν
άκατανοήτως απορήσει.
Καί έν τούτοις ού.δέν
άπλούστερον τούτου,διότι
έφ’ δσον δώραϊος κλάδος
τής βοτανικής προβαίνει
τελειοποιούμενος, κατά
τοσοΰτον απλοποιούνται
και τα μέσα τής έκτελέσεως τών παραδόξων
τέως φαινομένων. ’Αλ·
ή,ως τε και δ μέγας δι
δάσκαλος τής άνθρωπότητος, ή Φύσις, συντε^
λεΐ προδήλως, είς τήν
άναδίφησιν παντός του
έν τή Φύσει.
Έρχόμεθα εις τό προpot δντες και έν ο?α, ώς προείπομεν, καταστάσει. αποτελούσες
πάντοτε μέρος τής κυρίας ρίζης, θ’ άναπτυχθώσιν, έν φ οί έν
τφ χώματι τοΰ δοχείου κεκλειομένοι θά αναπτύξω» νήματα.
άτινα θ' άποτελέσωσι τάς ρίζας.
Όπόταν 3έ αί σταφυλαί αρχίσω»
νά ώριμάζωσι, δέν έχετε άλλο νά
πράξητε ή νά κόψητε τδν κλάδον
τοϋ κλήματος ακριβώς κάτωθι τής
οπής τοϋ αγγείου, καί ούτως έχετε
δλόκληρον κλήμα μεστόν σταφυλών
τδ όποιον δύναται νά ϊιατηρηθη έν
τώ δοχείφ καθ’8λον τδν επίλοιπου
χρόνον τής εποχής, έξακολουθοϋν τήν
φυσικήν αύτοΰ άνάπτυξιν, ώρίμανσιν
και παρακμήν. Ό τρόπος ούτος τής
μεταφυτεύσεως τών παραφυάδων εί
ναι, ώς έμφαίνεται, άπλούστατος. επι
τυγχάνει ευκόλως, καί δίδει ευάρε
στα άποτελέσματα.
Εννοείται όμως, ότι δ θαλλός
ούτος κατά τδ επόμενον έτος δέν
δύναται και πάλιν νά εύδοκιμήση.
2. Μηλέκ έν δοχεέφ.

Δια τήν προπαρασκευήν ταύτης
λάβετε αύτοφυά πυρήνα μήλου ήλικίας διετοΰς περίπου καί εύρωστου,
έχοντα πάχος κονδυλοφόρου. Κόψατε
δριζοντίως τήν κεφαλήν τοϋ κορμοϋ
καί σχηματίσατε έπ’ αυτοί» διά τής
κοπίδος σας έντομήν έν σχήματι V,
ώς ενδείκνυσι τό 2ον σχήμα.
Μετά ταΰτα λάβετε άπό τίνος
ύγιειοΰε μηλέας κλαδίσκον τινα τής
αυτής διαμέτρου καί φέροντα βλα
στούς, δηλαδή όπισχνοϋντα καρπούς.
Κόψατε αυτόν αίχμηρώς καί έν σχή-

1. Κλ9)μα ίν θοχείφ.

Καθ’ ήν ώραν τδ
κλήμα αρχίζει νά βλαστάνη έπί τοϋ εδάφους
καί διακρίνετε τούς καρποφόρουςοφθαλμούς του,
εκλέξατε ώραΤον τινά
θαλλδν (κλάδον τρυφερόν καί ευλύγιστου),
όστις νά υπόσχεται πολύν καρπόν. Τοϋτο αρ
κεί, είναι τδ πάν. καί
θά έχετε τήν επιτυχίαν
τοϋ πειράματός σας.Λάβετε τότε έ’ν πήλινου
αγγείου (δοχείου άνθοφόρον, γάστραυ) και πε
ράσετε διά τοϋ κάτωθι
μέρους τής οπής του,
προσέχοντες ώστε νά μή
βλαβώσιν οί βλαστοί, ώς
δείκνυσι τδ ήμέτερον
σχήμα Ιον, τδν θαλλόν.
Μετά ταΰ’α πληρώσατε
τδ δοχεΐον χώματος καί
στηρίξατε αυτό καταλ
λήλως.
Οί βλαστοί έλεύθεματι δυναμένφ νά έφαρμοσθή άκριβώς εΐς τήν έντομήν τοϋ πρώτου
κλάδου γ> δέσατε καί περιβάλλατε αύτδν διά μαστίχης ένοφβαλμιάσεως.
,
Τά φύλλα θ’ άναπτυχθώσι, τά άνθη θά μαρανθώσι καί οί καρ
ποί θ’ άναφανώσι καί ώριμάσωσι, άλλ’ δπως καί είς τδ κλήμα,
ή νανοφυής αίίτη μηλέα δέυ-θά ευδοκίμηση καί κατά τδ έπιδν έτος.
Ό κατά τήν περίστασιν ταύτην τρόπος τοϋ ενοφθαλμισμού
ρ’ναι δ αΰτδς ό μεταχβιριζόμενος καί διά τδν ενοφθαλμισμόν τών
χρυσομήλων (πορτοκαλεών, λεμονεών κτλ.).
Φρ. Πρίννεζης.
■»
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ-,

• -β«&θ. Ζ. Θουρίαν. ’Επιστολή σάς έλήφθη, καί εύχαριστοΰμεν πολύ διί τα
συλλυπητήρια σας ώς καί διά περιεχόμενα. Έγράψαμεν λεπτομερώς ταχυ
δρομικώς.— Α. Π. Αλεξάνδρειαν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.
— Ν. Ν. Βόλον. Συνεστημένη έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν θερμώς διά συλ
λυπητήριά σας ώς καί δι’ εύγενείς ένεργείας σας. — ί. Ρ. Σύρον. Επι
στολή έλήφθη, σημείωσις ουχί. Συνδρομή κ. Ρ. ομοίως έλήφθη και ή απόδειξις παρεδόθη κ. Π. ϊκτοτε.— Ν. Π. Πάτρας. Ζητηθέντα φύλλα σας
άπεστάλησαν προχθές.— I. Π. Α. Θήδας. Διευθυνσίς σας ήλλάγη ώς γρά
φετε.— Γ. Σ. I. Σμύρνην. Δελτάριον έλήφθη. “Εχει καλώς καί άναμέ
νομεν.— Γ. Β- Ύδραν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ.
Άπόδειξιν λαμβάνετε συν πάρόντι φύλλω.— Γ. Π. Μέγαρα. Συνδρομή σας
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ. *Απόδειξηλαμβάνετε έν παρόντι φυλλω.—
A. Ρ. Καρδίτζαν. ’Επιστολήν σας έλάβομεν. Εύχαριστοΰμεν πολύ διά
πληροφορίας. Γράψωμεν.— Ν. Κ. Νέα Ψαρρά. Ζητούμενου αριθμόν σας
άποστείλαμεν.— Δ. «. Δαρδανέλια. ’Επιστολή σας έλήφθη Εύχαριστοΰ·
μεν θερμότατα. Σας έγράψαμεν.— Θ. Μ. Πάτρας. Παραγγελία εστάλη
διά ταχυδρομικού δέματος προχθές καί σάς έγράψαμεν.— Β. 8. Βραΐλα.
Επιστολή σας έλήφθη Σας άπηντήσαμεν άμέσως.— A. Β. Γαλάζιον.
Δελτάριον έλάβομεν. Προσεχώς στέλλομεν άποδείξεις και γράψωμεν.—Μ. Σ. Γ.
Λενκάδα. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. ’Απόδειξιν παρακαλουμεν ζητήσατε παρά Κυρίου Κ. Σ-— Α. Η. Κ. Μυτιλήνην. Χρήματα
δέν έλάβομεν καί διεκόψαμεν αποστολήν φύλλων.—Κ.Κ. Κων)πολτν. Συνδρομαί έλήφθησαν. Γράψωμεν ταχυδρομικώς.
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