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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΤΛ μεγάιλα έργα τοΰ «Ιβνος. Ύηοβρύχια καλώδια (μετ’ ειχόνων). Συνέχεια χαί τέλος, ύπό φ. Πρίντεζη.—
Μετεωρολογία, καί μετεωρολογικοί σταόμοί έν 'Ελλ&βε, ύπό Ν. Αχμβτυνελλη. — Τφ δολοφονηίέντι ηροέδρφ τής Γαλλικής
δημοκρατίας ίαδή Καρνφ, ύπό Κ. Δεληγιάννη. — ’Αναμνήσεις Αίγύπεοο. ’Ειείβκεψις πρύ{ τούς συνδρομητές τής αφύσεως»
{συνέχεια μετ’ είχόνων), ύπό Φ. Π.—'Β Μαργαρίτα, ύπό Γ. Πολίτη —ΤΟ πχρελδύν, ύπό Άρρκχνοΰ. —*Η Φιλαρμονική Σμύρνης,
ύπό I. Γ.—Αινίγματα. — 'Αλληλογραφία τής «Φύσεως». — *
Αγγελίαι.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΤ ΑΙΩΝΟΣ

κατώρθωσαν νά πλησιάσωσιν άλληλα καί νά ίπιληφίώσι
τής κ«τ»δύσεως του καλωδίου.
Μόλις όμως άπεϊχον μιας λεύγης άποστάσεως, τό καλώ"
ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΠ’-ΔΙΑ
διον αίφνης διεκόπη, συνεπείς άτυχους τίνος συμπτώσεως
I
κατά τήν έργασίαν.Καί κατέγειναν μέν άμέσως πρός έπανόρθωσιν τοΰ κακοΰ, πλήν τρις έτι τό καλώδιον διεκόπη έκ
(Συνέχεια Γδε προηγ. φύλλον).
νέου
καί παρητήθησαν πλέον πάσης απόπειρας.
Μετά τήν περαίωσιν τής κατασκευής τοϋ πρώτου καλφδίου ζυγίζοντος 3,000 τόννους μετά τών εξαρτημάτων αύτοΰ,
Έν τούτοις ίπανέλαβον καί πάλιν «τέραν έκδρομήν, τήν
ίπεβίβασαν αύτά ίν δυσί τεμαχίοις ίπί τής αγγλικής ημιολίας
29 ’Ιουλίου 1858, και τά πλοία ταΰτα συνηντήθησαν καί
«’Αγαμέμνων» καί έπι του αμερικανικού ίμπορικοϋ πλοίου
δευτέραν φοράν ίν τώ Όκεανφ, έπαναλαβόντα τήν κατά"
ό «Νιαγάρας», άτινα άμφότερα «μέλλον ν' άποπλεύσωσι
δυσιν. Τή 5 Αύγουστου ή έπεχείρησις επέτυχε καί δεκα
διά τήν Βαλ«ντίαν· ή δέ κατάδυσις Οά έγίνετο άπό τής α
τρείς ήμέρας μετά τοϋτο 0 Cyrus Field έγκαινίαζε τό πρώ
ναχωρήσεων έκτης ακτής, καί μετά τήν κατάδυσιν τοΰ
τον ύπεραντλάντειον καλώδιον άλλ’ ή επιτυχία αΰτη ύπήρξε
πρώτου τεμαχίου,δά συνεδέοντο αί δύο άκραι καί θά έξηκοβραχεία, διότι είκοσι τρεις ήμέρας μετά τήν κατάδυσιν
λούθιι οΰτως ή κατάδυσις καί τοΰ δευτέρου τεμαχίου.
ταύτην ή συγκοινωνία {παυσεν.
Ή άναχώρησις έ
Έξ «τη μετά ταΰ
γένετο τή 5 Αύγου
τα ή «Εταιρεία τών
στου 1857,άλλά με- =
'Tatffaxsaveifov κατά μικρόν άπευκταΐον ;
λωδίων» ίπανέλαβε
συμβάν, άμέσως ί—
τήν άπόπειραν, άφοΰ
πανορθωθέν, τό κα
έπήνεγκε σπουδαίας
μιταβολάς είς τήν υ
λώδιον διεκόπη εις
ποβρύχιον τηλεγρα
άπόστασιν 508 χιλι
φίαν.
ομέτρων άπό
Τό νέον καγασκευΒαλεντίας.
ασθέν καλώδιον ίΜετά τοϋτο κα
ζ2_, στοίχισε 17 ίκατομ
τεσ,.ευάοδη νέον κα·
μύρια καί ήμισυ, τό
λώδιον,' καί δευτέρα
βάρος αύτοΰ ύπήρξε
άπόπειρα έγένετο τή
καταπληκτικόν καί ί10 ’Ιουνίου 1858,
χρειάσθησαν ϊξ πλοία
*
άλλ
άπεφασίσθη, ίνα
τοΰ μεγέθους τουαΝιή κατάδυσες άρξηται
αγάρα» διά τήν με
άπό μέσου Ωκεανού
ταφοράν του. Τό ίκαί έκεϊθεν νά προπιδίβασαν δέ έπί πε
χωρήσωσι πρός τάς
λωρίου σκάφους, τοΰ
’Ηπείρους, Ευρώπην
Great-Eastern,
δ
TO
GREAT
EASTERN
και 'Αμερικήν. Μετά
περ
έστοίχισε
25
ί
—
Τό
«αταδΰσαν
τό
πρώτου
ύπερωκεάνειον
καλώδιον.
τήν συγκόλλησιν τών
κατομμύρια καί οόδύο άκρων έκεϊσε, δ
τινος τό κατάστρωμα είχε μήκο* 209 μέτρων, ίπί 25
«Αγαμέμνων» - καί ό «Νιαγάρας» διηυβύνΘησαν, ό μεν
πλάτους. Τό κολοσιαϊον τοϋτο πλο^ον είχε προορισθή κατ’
πρός τήν ’Αγγλίαν, ό δέ πρός τήν ’Αμερικήν,καταδυομένου
άρχάς διά τήν μεταφοράν τών έξορίστων τής ’Αγγλίας είς
ίν ταύτφ τοΰ καλωδίου.
Αυστραλίαν, καί έμελλε νά άποσυντε&ή, ένεκα τής μή έκ—
Ό «’Αγαμέμνων» ολίγου δεΐν νά ναυαγήση δίς, το μεν
πληρώσιως τοϋ σκοπού του, όπόταν ή «'Τπεφωκίάνίΐο^
ύπό τοϋ βάρους τοΰ καλωδίου, τό δέ συνεπείς σίφωνος, δστις
Έταιρια τΰν καλαδίων» ίσκίφθη νά τό χρησιμοποίηση διά
προύξένησιν αύτφ μίγιστον κίνδυνον. Έν τοΰτοις τα πλοία
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«Μετά πολλάς άκάρπους άποπείρας, τό καλώδιον τέλος
τήν κατάδυσιν τών ·<αλφδίων αύτής.
βσυνελήφθη ούτως : Κατά πρώτον ήρπαγίσθη ΰπότοΰ GreTo Great Eastern άπήρεν έκ Λιβερπούλης με φορτίον
•at Eastern, όπερ·άφού άνήγειρεν αύτό είς 900 όργυιάς
22,500 τόννων καί τή 21 ’Ιουλίου 1865 εύρίσκετο ήδη
»χπό τοΰ βάθους, προσέδεσεν αύτό είς τινα σημαντήρα μεπρό τής ’Ιρλανδία;' τή δέ 23'προίκιιτο ν’ άρχίση ή κατά—
Βγάλων διαστάσεων βάρους 3 τόννων καί τετάρτου καί δυδυσις.
•ναμένου
νά βαστάξη βάρος 13 τόννων.
Ή ίπιχείρησις μετά τινά τυχαία άπευκταϊα ίθεωρεϊτο
•Μετ.ά
τοΰτο τό Great Eaetern διηυθύνθη πρός αλιείαν
ίξησφλισμένη, ότε τή 2. Αύγουστου, μανιώδης τρικυμία
οτοϋ
καλωδίου
είς άπόστασιν τριών έως τεσσάρων μιλίων,καί
προσέβαλε τό σκάφος, έπενιγκοϋσα τήν διακοπήν τοϋ κα»κατώρθωσεν
ίκ
νέου νά συλλάβη αύτό. Τό Medway εύραν
λφδίου. Τίσσαρες άπόπειραι έγίνοντο αμέσως πρός αλιείαν
βέπίσης αύτό είς δύο μίλια άπόστασιν ίκεϊθεν καί άμα
τοΰ σύρματος, καθ’ άς ούδέν κατωρθώθη, διότι τό. κα» τφ συνθήματι τοΰ Great-Eastern, άμφότερα τά πλοία
. λώδιον εύρίσκετο είς βάθος 3,600 μέτρων περίπου, τό δέ
Οηρξαντο ν’ άνελκουν αύτό.
βάρος αύτοϋ είχε θραυσει πάντα τά διαθέσιμα ίργαλεϊα
«Είς τό πλοϊον Medway είχε δοθή διαταγή νά κόψουν
7κχί μηχανήματα τοϋ Great Eastern.
»τθ καλώδιον, έάν δέν καθίστατο δυνατή ή άνελκυσις αύτοϋ
Μετά τήν αποτυχίαν ταύτην, ήναγκάσθησαν οί ίπιχειοέπί τής έπιφανείας, όπερ καί έγένετο είς. 200 περίπου ορρηματίαι νά ίπανακάμψωσι καί πάλιν άπρακτοι είς Λιβερογυιάς άπό τοϋ καταστρώματος. Ούτω δέ τό Great Easπούλην, ίγκαταλιπόντες εΐς τήν τύχην του τό καλώδιον
»tern διευκολύνθη είς τήν άνέλπυσίν του, καί ίδυνήθη νά
προσωρινώς.
Βσυνινοηθή δι’ αύτοϋ μετά τής Βαλεντίας. Μετά τοΰτο συΉ Εταιρεία αυτή διενήργησε μετά τοΰτο νέας ίγγραβνέδεσαν αύτό μετά τοϋ ίν τφ πλοίφ ευρισκομένου έτέρου
φάς, κατόπιν τών όποιων κατασκεύασε ίμερον κυλφδιον
έξ
680 μιλίων καί συνεπλήρωσαν τήν διαχωρίζουσαν αύτούς
μετά νεωτέρων σημαντικών τροποποιήσεων. *Αφ έτέρου δέ,
«άπόστασιν
άπό τοΰ Heart’ s Contents καί ούτώ'συνέδετό Great Eastern διεσκευάσθη ούτως, ώστε νά δύναται
»σαν
τήν
Νέαν
Γην μετά τής ’Ιρλανδίας.»
νά άντέ/ή είς όλας τάς περιστάσεις.
Τή
8
Σεπτεμβρίου
τό καλώδιον τοΰ 1865 προσηρμόσθη
’Επειδή δέ τό βάρος τοϋ καλωδίου δλοκλήρου ήτο τήν
είς
τήν
ξηράν
τής
Νέας
Γής καί ίκτοτε αί δύο Ήπειροι
φοράν ταύτην τρισμέγιστον διά τό Great Eastern, προσέ
συνδέονται
τηλεγραφικώς
υπό
τών δύο καλωδίων.
θεσαν έτι δύο ατμόπλοια, τό William Cory καί τό Med
Τά δύο ταΰτα πρώτα καλώδια λειτουργοΰσι ετι καί μέ
way, άτινα προωρίσθησαν πρός μετακόμ-.σιν τών διά τάς
χρι τής σήμερον.
άκτάς προωρισμένων καλωδίων.
Ήδη δέ οκτώ καλώδια συνδίουσι τήν Εύρώπην μετά τής
Τή 12 ’Ιουλίου 1866, τό Great Eastern άνεχώρησεν
’Αμερικής καί έπειδή φέρουσιν άνά δύο αγωγούς, φυσικώς
διά τήν Βαλεντίαν, όπου τό τής άκτή; καλώδιον είχε το—
δυνάμεθα νά εΐπώμεν, ότι εχομεν δεκαέξ τηλ. γραμμάς με
ποθετηθή ύπ& τοΰ William Cory.
ταξύ τών δύο τούτων ηπείρων.
Μόλις δέ ή συγκόλλησές έγένετο μετά τοϋ κυρίου καλφΆφ’ έτέρου έκτοτε απειράριθμα καλφδια κατεδύθησαν
δίου, τό Great Eastern ήρξατο τήν κατάδυσιν, ήτις τήν
είς πάσας τάς θαλάσσας τής ύφηλίου.
φοράν ταύτην ίξετελέσθη μετά τής μεγαλειτέρας επιτυχίας.
Ή υποβρύχιος τηλεγραφία, ώς γνωστόν, δέν διαφέρει τής
Έν τούτοις μόλις εφθασαν απέναντι τής Νέας Γής, πα
ίναερίου
ή μόνον διά τοΰ ίκ γουταπέρκης περιβλήμματος,
ρατήρησαν πελώριον παγοσειράν, ίρχομένην ίκ τών πολικών
όπερ
προφυλάσσιι
αύτήν έκ τής υγρασίας· συνεπώς, δέν θ’
ύδάτων. ήτις διηυθύνιτο προς το πλοϊον. Έάν οί ριΰμα
άναφέρωμεν
ίνταϋθα
περί τής θεωρίας τών καλφδίων, ήτις
άέρος δέν έπήρχετο αίφνηδίω;1 καί τήν άπέτρεπεν έκέϊθεν
ούδέν
τό,
ΐδιάζον
παρουσιάζει.
.
ίγκαίρως, τό Great Eastern θά κατεστρέφετο άφεύκτως,
Καθ
’
όσον
δ
’
άφορ£
είς
τήν
τεχνικήν κατασκευήν καί
τό δέ καλώδιον θα διεκάπτετο,
κατάδυσιν τών καλφδίων, έπίσης δέν θά είσέλθωμεν ένταΰθα,
’Ακριβώς κατα τήν αύτήν ημέραν,25 Ιουλίου,έπεραιοϋτο
άρκούμενοι μόνον νά είπωμεν «υμπερασματικώς, οτι ή η
αισίως ή κατάδυσίς τοΰ κυρίου καλωδίου. Ή χαροποιός
λεκτρική τηλεγραφία μολονότι σημαντικώς ίζηπλώθη μέχρι
αυτή εϊδησις αμέσως ίτηλεγραφήθη είς Βαλεντίαν καί ίκεϊθεν
μετεβιβάσθη εΐς όίπαντα τόν . κόσμον. Κατόπιν δε ή Med σήμερον άνά τήν ύφήλιον, έν τούτοις ποιεϊ καθ’ έκάστην
μιγάλας προόδους, καθιστώσας αύτήν Ιν τών λίαν άξιοσηway κομίζουσα τό τής ακτής καλώδιον, έπλησίασε τό Great
μειώτων έργων -του αίώνός μας.
Eastern, ήνωσαν οΐ αρμόδιοι τά άκρα τών καλωδίων καί
«1». Πρίντ&ζης.
αύθωρεί ή Νέα Γή συνεδέετο πλέον ασφαλώς μετά τής ’Ιρ
λανδίας.
Όπόταν δέ τό γιγαντώδες σκάφος άφίκετο είς Heart S Content, όπου κατέληγεν ή άκρα του καλωδίου, υπήρξε
METEQPOAOriA ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
τούτο αφορμή ενθουσιώδους υποδοχής άπό μέρους τών Αμε—
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
. ρικανών, οΐτινες κατά σωρεία; εσπευδον πρός τήν παραλίαν.
Έν τή μεγάλη αιθούση τοϋ Great Eastern ίδό,θι^έγας
Πέραν τή; ynhn; έπιφανείας έκτιένεται περίζωμα διαφανές
χορός ίπί τή εύκαιρία τής αίσιας καταδύσεως τοΰ καλωδίου.
λίαν
^ευστον,ή ατμόσφαιρα,υφιστάμενον ίν χσυγκρίτω μείζονι
Μετά τήν κατάδυσιν ταύτην, ή «Ύπεφωκιάνίίος Εται
λόγφ ί ό ύδάτινος ωκεανός, τάς έπενεργείας τώ» κινήσεων
ρεία των καλωδίων» ίπεχείρησε, τήν άνέλκύσιν τοΰ καταδυτής γής καί τής συγκεντρουμίνης ηλιακής θερμοτητος. Μέ—
θέντος καί έν τή θαλάσση διάκοπέντος τεμαχίου τοϋ κα
γισται κινήσεις συμβαίνουσίν ίπί τών’ Ωκεανών ίκ τών ίοίων
λωδίου.
αιτιών, καί γεύματα γεννώνται ισχυρά, τροποποιούμενα κατά
Τή 1 Αύγούστου επομένου, ό «Τρομ«ρύ§» καί ή « Αλ
τήν διεύθυνσΐν, συμφώνως πρός τά κω·υματα, όσα άντιφέί' β<ένία» άπέπλεύσαν έκ, τοΰ Heart’ Content, τή δέ 3
ρονται κατά τής όρμής καί τής διευθύνσεως αύτών άλλ’
τοϋ αύτοϋ μηνάς τό Great-Eastern καί ή Medway άπήέπίσης άσυγκρίτως έκπληκτικώτεραι κινήσεις τελούνται έπί
ραν ομοίως πρός τόν αύτόν σκοπόν., Τή 12 Αύγούστου ή
τοϋ χερίνου ’Ωκεανού, τά δί σχημαηζόμενα ρεύματαδια« Αλβανία» φθάσασα είς τό σημεϊον, ένθα το καλώδιον τοϋ
ρυθμίζονται εύκολώτερον κατά τήν διεύθυνσιν. ‘Ρεύματα
1865 είχε διακοπή, κάτώρθωάι νά τό συλλάβγ. Τό Great
ανιόντα καί κατιόντα, ρεύματα άπό τοΰ ’Ισημερινού πρός
Eastern τότε ίπεχείρησε νά τό άνασηκώση τή βοηθείφ κάί
τούς πολους, ρεύματα έκείθεν πάλιν έπί τα οπίσω, ρεύματα
τών δύο άλλων πλοίων,, πλήν μόλις τό καλώδιον ύψώθη
κατ’ άλλα; διευθύνσεις ποικίλως περιπλεκόμενα, ίνεκα πλείύπέρ τήν ίπιφάνειαν του ΰδατος, ό σάλος διέκοψιν αύτό.
στων αιτίων,άφθονοι έξατμίσεις, μεταβολαί πιέσεως τοϋ άε’Ιδού πώς ό κ. Ternant περιγράφει τοΰτο.

Η ΦΥΣ1Χ
ρος, καί πληθύς ίτέρων φαινομένων, ίδρεύουσιν ίπί τοΰ πε
ριβάλλοντος ημάς άέρος, τόσον αναγκαίου διά τήν ήμετέραν
υπαρξιν. Ή μετεωρολογία άσχολεΐται ίπί τής μελέτης πρός
καθορισμόν τής γινέσεως και άναπτύξεως τών φαινομένων
τούτων, ώς και τών νόμων,οί όποιοι διέπουσιν τάς δυναμικάς
ένεργείας των. Μέγα ένδιαφέρον γεννάται, πώς ήθίλομεν
δυνηθή νά ίγχωρήσωμεν ίπί τά σκοτεινότερα μυστήρια τής
διαμορφώσεως τούτων, καί διασχίσαντες τόν άποκρύπτοντα
πέπλον,νά άποκαλύψωμεν τόν μίτον τοΰ νόμου τής δρασεως,
πρός ωφέλειαν αύτοϋ τοΰ βίου ήμών. Πάν ό,τι- τελείται ίν
τή ατμόσφαιρα ίχει αιτίαν, παν δέ φαινόμενου προϋποθέτει
νόμον διευθύνοντα τήν γένεσιν, τήν άνάπτυξιν καί τόν ίξαφανισμον αύτών. *Η τοιαύτη έρευνα έδημιούργησε τήν πρα
κτικήν Μετεωρολογίαν, ήτις σκοπόν προτίθεται νά προαγγείλη τάς συμβησομένας μεταβολάς τοϋ καιροΰ ίν τφ προ
σέχει μέλλοντι. Ή ναυτιλία καί ή γεωργία, οι δύο σπουδαι
ότατοι παράγοντες, έν τφ άνθρωπίνφ βίφ, εύρίσκονται ίν
ύ άμέσφ (ξαρτησει άπό τής ατμόσφαιρας καί τών έν αύτή
συμβαινόντων, προαγόμεναι καί άκμάζουσαι κατά τάς ίδιοτρόπους ευμενείας ταύτης. Το κράτος τών βίαιων θηλήσεων
τοϋ Ποσειδώνος, αί ίδιοτροποι θελήσεις τοΰ Αιόλου, όί Ζέ
φυροι. αί αυραι, οι Τυφώνες, ή Δήμητρα καί ή κηδεμονεία
αύτής έπί τής γεωργίας, ίξεθρονίσθησαν ίκ τών ύψηλών ιδεών
έν οίς είχεν αναβιβάσει αύτούς ή άρχαία λατρεία, νέα δε
θεότης κατέσχεν τήν ίσχυράν τρίαιναν, θεμελιωθεϊσα έπί νέων
άρχών αδιάσειστων καί μονίμων. Ή θεότης αυτή είναι ή
Μετεωρολογία. Ό υπολογισμός καί ή βαθεΐα ερευνά μετά
τής ίνδελεχοϋς παρατηρήσεως θά προειδοποεησωσιν ημάς θετικώτερον περί τών μελλουσών μεταβολών τής ατμόσφαιρας,
ύποβάλλοντες εΐς μελέτην διά γραμμών καί άριθμών τά
καθημερινά γεγονότα έν τφ αέρι. Έκ τής μελέτης ταύ
της θά ίξαγάγωμιν συμπεράσματα περί τών ρευμάτων,
περί τών άνεμων καί θυελλών. Έν δέ όνειρον, καταθέλγεε
τόν ενθουσιώδη ζήλον όλων ίκείνων, όσοι παραδίδονται είς
τάς μελετάς ταύτας,ίπιλήσμονες τής εύμαρείας καί άναπαύσεως, πλανώμενοι έπί ύψηλών καί άβατων τόπων, ώστε καί
διαβιοϋντες ίν άπομονώσει, πώς διά τής άκαμάτου ίργασίας
καί τοΰ ζήλου θά δυνηθώσιν νά ίπιπροσθίσωσιν ενα λίθον
προς αποπεράτωσιν ,τής λύσεως τοΰ μεγάλου προβλήματος
περί τής προγνώσεως τοΰ καιροΰ. Όποία προσέτι καί όποία
ευεργεσία, όταν θά δυνηθώμεν νά άπομακρύνωμεν τόν κίν
δυνον ίκ τών επικειμένων άτμοσφαιρικών διαταράξεων, άπό
τών σκαφών, όσα διαπλέουσι τούς 'Ωκεανούς διά τής προ
γνώσεως τών καταιγίδων ίν εύρυτέρφ όρίζοντι, ίδια ή πατρίς
ημών άποζώσα διά τής γεωργίας καί άκρως περιθάλπουσα
την έμπορικην ναυτιλίαν, θά ώφεληθή ίκ τών προόδων τής.
προγνωστικής Μετεωρολογίας.
Η Ελλάς ύπό μετεωρολογικήν εποψιν παρουσιάζει τάς
πολυπλοκωτέρας συνθήκας, ίνεκα τοϋ ίδιοτρόπου γεωγραφι
κού σχηματισμού αύτής, περιβαλλομένη σχεδόν καί διασχι
ζόμενη ύπο τής θαλάσσης, έχουσα δέ πέριξ πέλαγος έγκατεσπαρμένον ύπό πολυαρίθμων νήσων, κέκτηται κλιματολογικην κατάστασιν εύμετάβολον.Προς τοΰτο συντρέχουσιν αύτή
ή θάλασσα, ή έπ’ αύτής ίπενεργοΰσα θερμότης, οί παραγόμενοι άφθόνως άτμοί, αί συμπυκνώσεις αύτών και ή εκλυομένη λανθάνουσα θερμότης, ή όποία παρεκτρέπει τά ύπάρ
χοντα γεύματα τοΰ άέρος, είτε καί. παράγει νέα τοιαΰτα ίπί
μάλλον περιπλέκοντα τήν ισορροπίαν. 'Επίσης ή Ελλάς κεκτημένη όρη ύψηλά, πεδιάδας, αύλώνας, λίμνας καί κόλπους
εισδύοντας βαθέως πολλάκις είς τήν ξηράν, απολαύει και
τών κλιματολογικών ιδιοτήτων τών ηπειρωτικών χωρών.
Άμφότερα ταΰτα άναμιγνυόμενα καί συγκεραννύμενα καθιστώσιν τόσφ έξίχον καί άνεφάμιλλον τό κλίμα τής Ελ
λάδος, περικλεϊον τήν τελείαν συναρμογήν τοΰ μεγαλο
πρεπούς, τοϋ άγριου, τοΰ λεπτοΰ καί γοητευτικού, ίν τή
διασκευή αυτής τής φύσεως. Μέχρι σήμερον δατελοΰμεν εν
άγνοίφ τού κλίματος τής Ελλάδος καί καθ’ όλου καί κατά
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μέρη, άπό πολλοϋ δέ έπεβάλλετο ή μελέτη αύτη. άλλ’ ή
οποία πρΟΰπφθέτει υλικόν δεδομένου μακροχρονίων και άκριβεστάτων παρατηρήσεων, ίπί,τής θερμοκρασίας, τής πιέσεως,
τών ρευμάτων, τών νεφών, έπί τής χωρογραφικής διατομής
τής χώρας καί τών λοιπών συναφών.
Η ποικίλη αυτή διατομή τής ’Ελληνικής χώρας προξε
νεί μεταβολάς έπί τής ισορροπίας τής ατμόσφαιρας, αί όποιαν
διαταράττουσι καί τήν ομαλήν πορείαν τών κλιματολογικών
σχέσεων τών διαφόρων τόπων. Ή ποός βορρά
*
τοΰ Κοριν
θιακού κόλπου αρχομένη ήπειρος, αί γειτονεύουσαι πεδιάδες
τής Αττικής καί Βοιωτίας, ή άπωτέρω θεσσαλική. αί κοι
λάδες, αί διακλαδώσεις αί ποικίλαι τών όρέων καί διατάξεις
αύτών,κατεργάζονται διαταράξειςώς εκ τής συγκεντρουμένης
θερμοκρασίας καί τής Απερχόμενης άραιώσεως τοϋ άέρος.
Τά όρη τής πιλοποννησου ίκτεινονται ίπιμήκως άπό βορρά
σχεδόν πρός Νότον, τά πρός τό Αίγαϊον γειτονιούντα, τά δέ
όρη τά άποφράσσοντα τόν Κορινθιακόν καί τόν Σαρων.ικόν
ίπί τής Στερεάς διήκουσιν έκ Δυσμών πρός Άνατολάς. Ουτω
δέ τιταγμενα έπί τών δύω χέρσων κατ’ ορθήν γωνίαν άποκλείουσιν ένθεν καί .ένθεν τόν Κορινθιακόν καί τόν Σαρώ—
νικόν, έφ’ ών ίδρεύουσιν αίτίαι συνεχών καί Επικινδύνων
άτμοσφαιρικών φαινομένων καί κατά τό θέρος καί 'κατά τόν
χειμώνα. Είναι άπαραίτητος ή ίδρυσις παρ’ αύτοϊς σταθμών
καταλλήλων, οί όποιοι ίπί πλεΐστον θά συντελέσωσιν είς τόν
έπιδιωκόμενον σκοπόν έκ τής ίδρύσεοις πολλών τοιούτων.
Καί ή νήσος Αίγινα ώς έκ τής θέσεως αύτής, δύναται νά
καταστή ένδιαφέρων σταθμός παρατηρήσεων καί μελετών.
Διότι έν μέσφ τοϋ Σαρωνικοΰ κόλπου κειμένη καί ίπεκτει—
νομένη κατά πλάτος τούτου, If ει πρό αύτής τοϋτον μεν ποικίλως διασχιζόμενου καί περιστοιχούμενον, όπισθεν δέ τόν
Κορινθιακόν. Ούτος διασχίζων ίκ Δύσμών πρός Άνατολάς
-τήν 'Ελλάδα καί περιβαλλόμενος ίκατίρωθεν ύπό όρέων υψη
λών έν τε τή Στερεή καί Πελοποννήσω, διευκολύνει μεγά—
λως τήν συγκίντρωσιν ηλιακής θερμοκρασίας, τήν άοαίωσιν
τοΰ άέρος, τόν σχηματισμόν ρευμάτων καί τήν ίξάτμισιν,
καί τάς τρπ.ικάς καταιγίδας. Ένεκα τής μεγάλης έξατμίσεως, τά βορειότερα τής Πελοπόννησου κατά τόν χειμώνα
καταπιέζονται ύπό πολυημέρων καί αδιάλειπτων βροχών,
κατά δέ τό θέρος τοπικαί θύελλαι, κατά τάς κρισιμωτέρας
ώρας τής συγκομιδής τής σταφίδος,( σχήματιζόμεναι καί
άφορμώσαι ίκ τών ύψηλών όρέων τής Στερεάς, μετά βίαιοτάτων άνεμων, ρ
γδαιοτάτων ΰετών καί ηλεκτρικών φαινο
*
μένων, διασκεδάζονται καθ’ όλην τήν βορείαν άκτήν τής χερ
σονήσου, κατά τύπον τελείου κυκλώνος. ’Ενίοτε ααμπτόμεναι, αί ίσχυρόταται τούτων ίξικνοϋνται καί μέχρι τοϋ λε
κανοπεδίου Αττικής.
Είχον παρατηρηθή άπ' αύτής τής άρχαιότητος αί ίπισυμβαίνουσαι ανυψώσεις καί καταπτώσεις τής θαλάσσης εν τφ
Κορινθιακφ κόλπω, καί αύται ϊσως αί κυριώτεραι αίτίαι έξ ών
παρεκωλύθη τό Ιργον τής διατομής, ίκ φόβου καταπλημυρήσεως. Καί ήδη εύαισθητοτάτη ή παλίρροια έπιγίγνεται εις
τόν κόλπον τών Σαλώνων, έχουσα αιτίας τάς ίλκτικάς ίσως
ένεργείας, άλλά πιθανώς καί τάς κανονικές ίπαναληψεις
ρευμάτων άέρος, άτινα επανέρχονται καθ’ ώρισμένας ώρας
ίν ταΐς διαφόροις ίποχαϊς τοϋ έτους, δταν δεν διαταράσσωνται ύπό άλλων αιτίων. Ή μεγίστη σπουδαιότης τοϋ
είσχωροΰντος ένταΰθα κόλπου, έξήγειρεν τήν ίπιστημονικήν
περιεργίαν πρό 50 ίτών, τοϋ αρχαιολόγου Aldenhofen, ό
όποιος άναγράφει ένδιαφίροντα γεγονότα τινά, ίτινα
ίπισφραγίζουσι τήν σπουδαιότητα τούτου,ύπό ίποψιν μετε
ωρολογικήν. Πόθεν παρέλαβε τάς ειδήσεις ταύτας δέν ανα
φέρει, ή ίκ μελέτης ιδίας, άλλ’ έν μόνον ίπίβεβαιοϊ,τήν αξίαν
αύτών, ή μετεωρολογική ίξήγησις ήν ίπιδί^ονται. Ή κανόνονική πορεία τών άνεμων ίντός 24 ώρών εινε κανονική, ίάν
δεν διαταραχθή ύπό έκτάκτων ίτέρων διαταράξεων γενεκωτέρων ή πέριξ ατμόσφαιρα. Ούτω κατά τό θέρος 2 ώρας
πριν ό Ήλιος δεέλθη διά τοΰ μεσημβρινού, {γείρεται άνεμος
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Η ΦΓΣΙΣ

II Φ\ΗΣ

βορειοδυτικός ϊν τή ίίσόδιρ τοΰ κόλπου,ίξωθών πρός τά ίνδον
καί διευκολύνω» τή» ίστνοπλοίκν πρός τή» Κόρινθον. ΙΙαρά
την είσοδον αντίπαλοι άνεμοι Κατέρχονται έκ τών αΐτωλι—
κών όροδισειρών τών παρακειμένων τή θαλάσσγ. Κατά οέ τό
μεσονύκτιον ή σκηνή μεταβάλλεται,, καί άνεμοι έ* τών στε—
ριστοιχούντων όρέων της Στεριάς καί Πελοπόννησου ίπιπνέουν, δν ών διευκολύνεται ή έπάνοίος. ’Ενίοτε μάλιστα άπό
τής έποχής, δτε ό’Ηλιος διέρχεται τόν’Ισημερινόν, άχρις ού
φθάση-ίν τφ ίσχάτφ όρίφ τής βόρειας τροπής. ’ έπιπνέουν
άνεμοι έζ ’Ανατολών έπί πολλάς εβδομάδας παρακωλύοντες
τούς πλόας, δροσεροί μεν ίν Αίγίφ,άλλά θερμότατοι έν Πάτραις καί έν άπάβη τής Πατραϊκή κοιλάδι. (Εΐνε ό ονομα
ζόμενος άνεμος Λίβας,λίαν καταστρεπτικός είς την γεωργίαν,
εΐς έποχήν καθ ή» τά σιτηρά είσέτι εύρίσκονται ίν γαλακτώ
δη κατμοτάσει). Κατά δέ τό φθινόπωρον άνεμοι έχ Δυσμών
νοτιοδυτικοί μετά θερμότητα πολλών ημερών διεγιίρουβι
καταιγίδας μετ’ αστραπών καί άλλων ηλεκτρικών φαινο
μένων, οί δέ άνεμοι μεταστρέφονται είς ορμητικούς βορείους.
Αί παρατηρήσεις αύται εΐνε απόρροιαι γεγονότων, άτινα
ία^.μύ τών είς τήν συγκέντρωσιν πολλής
~ή’ί«ίρ<ίότικων
θαλασσής. Ί'οι-

αύτη δέ είναι ή διατάραξες, ώστε πολλάκις καί ίν τφ άνοικτφ πιλάγει τοΰ κόλπου Ιπισ·»μβαίνο·»σι οίφω»ις, χαί ίν

ξεων καθίσταται ή θεσσαλική πεδιάς καί ό παρακείμενος Παγασητικός κόλπος. Καί Εκείνην μέν περιβάλλουσι κύκλφ όρη
υψηλά, τούτον δέ αποκλείει έπίσης εις λίμνην έκτεταμενην
άπό τοδ Αιγαίου πέλαγους τό επιμήκως εκτεινόμενο» Πήλιον όρος, συγκλεϊον παρά τό Τρέκκερε, ένθα σχηματίζεται
ό πορθμός μετμ τοΰ Αίαντείου ακρωτηρίου. Έντεΰθεν ή θαλασσα διεισδΰουσα μεταξύ Εύβοιας καί Φθιώτιδο; δημιουργεί
ετερα μερικά κέντρα, επιτείνοντα τάς διαταράζει; και τής
θαλάσοης καί τοΰ άέρος, δι’ όλου τοΰ Εύβοϊκοΰ κόλπου
άχρί; έκεϊ ένθα συνενοδται μετά τοδ Αιγαίου. Έν τή Θεσσαλική πεδιάδι ύψοΰται μεγάλως ή θερμοκρασία καί άναλόγως άραιοΰται ό άήρ. Τά σχηματιζόμενα γεύματα έκ τών
παρακειμένων ψυχρότερων και ίδίφ ίκ τής θαλάσσης καί τοΰ
κόλπου καί τής Βοιβηίδος λίμνης, επιφερουσι Ταχίστην
καί άφθονον έξάτμισιν, ή πληθώρα δέ αΰτη τής ύγρότη—
τος παρέχει κατά το φθινόπωρον καί τό έαρ καί κατ’ αύτάς
τάς χιονώδεις ήμίρας ’πυκνοτάτας όμίχλας, πολυημέρους.
Συχνάκις άπό τών κορυφών τοΰ Πηλίου κατά τάς πρωϊνάς
ώρας τών εποχών εκείνων, άπεθαύμασα τά ώραϊα φαινόμενα
τών ατμών,οιτινις συμπυκνούμενοι κατεκάλυπτον τήν βεσσα***■' θάλα^σ.α»·
νίκην, καί τόν Παγάσαϊον κόλπον, μετά'τόσης τέχνης καί
λεπτότητος, ώστε ούδέ ϊν νέφος ΰπερέβαινεν τήν ακτήν. Τό
δέ Ιΐήλιον όρος, διατίμνον τόν κόλπον άπό τοΰ Αιγαίου,
απότομον καί όλήεν, έφελκυει ρευ'μαπα βίαια ύγρστατα, ένεκα τών αντιθέσεων, αίτινες περιβκλλουσιν άύτΟ, έξ ών
προέρχονται καταιγίδες καί αφθονότατοι χιόνι;. Ούτως αί
κορυφαί τούτου λευκάζουσιν εύθός, ώς αί ΰψιστοι κορυφαί
τοΰ-Όλυμπου έπιστρωθώσιν ύπό τής χιόνος, ότε ετερα
δρη, οία ή Όθρυς, υψηλότερα τοΰ Πηλίου, είσέτι προβάλλουσιν ίρυθρωπάς τάς βραχώδεις αύτών κορυφάς..
(ακολουθεί)
Μ. Ααμβοννέλλης
itiaxtuip Σχ. Zafopac.

Τ δ. ύ π e ρ ω κ ε ά ν s ι ο ν
μβταξύ BaZlvtiag καί Νιας Γής.

αύταΐς ταϊς πεδιάσι τώ’ Πατρών. Καί ίξ Ενδιαφέροντος άρα
έπιστημονικού καί κοινωνικοΰ Επιβάλλεται ή μετ’ επιστασίας
σπουδή καί έρευνα τών κλιματολογικών νομών, ού μόνον ίν
τοϊς σπουδαιοτάτοις κεντροις, άλλά καί έν πλείσταις νήσοις
λίαν έπικαίροις πρός τόν τοιοϋτον σκοπόν. Διά δέ τών πο
λυαρίθμων και πολυχρονίων παρατηρήσεων, ώ; καί τών άπ’
αυτών Εξαγομένων, θά . άνεύρωμεν πρώτον κανονικότητα
τινα έκάστου μετεωρολογικού στοιχείου ίκ τών μέσων αύτοΰ
τιμών, otov τής θερμοκρασίας, τής πιεσεως, τών ανέμων καί
τοϋ νόμου της ήμερησίας καί Ετήσιας στροφής, τής ίμψανίσεως τών διαφόρων μορφών, νεφών, καί λοιπών. Είτα δέ
4 κλιματολογικός καθορισμός θά παράσχη ανεκτίμητους ευ
κολίας είς τα πολυπληθή Ιστιοφόρα ήμών, τά όποια, ώ; διά
πυξίδος ρυθμίζοντα τήν πορείαν αύτών, πρός τά προεγνω«μένα θαλάσσια ρεύάατά, τούς έπικρατοΰντας ανέμους κατά
τάς διαφόρους ώρας τοΰ έτους καί τάς προγνωσηκάς αγγε
λίας τοΰ κεντρικού μετεωρολογικοΰ σταθμοΰ. θά δΰνανταΐ
ασφαλώς καί συντόμως νά διεζάγωσι τούς πλόας.
Έτερον σπουδαιότατον κέντρον ατμοσφαιρικών διαταρά

Έσβέσθης λοιπόν και έσύ. ήσο άστήρ διάττων,
Λ,άμψας πρός ώραν; Ώ ! ποτέ, δέν έσβυσες, ύπάρχεις'
ήοο των Γάλλων ή ισχύς, τό αομα τών θαμάτων,
τάς εύγενεΐσ καρδία,. των σύ ήρχες καΐ,σύ άρχεις·
£ύ τούς ΰδήγεις μέ στοργήν πατρός είς κάθε βήμα,
Πλήν δΓ αύτό παράφρφν τις σοΰ ’δώρησετό μνήμα.

Σ'Σ’

.. Ποτέ I δέν εΐνε άνθρωτΤόσσ άθλιος εκείνος,
Δέν βέει εΐς τάς φλέβας του ανθρώπινόν τό αΐμαΆλλ’ εΐνε δαίμων, άλογόν εΐν ’ ζωον. εΐνε κτήνος,
Όπου λατρεύει είδωλα, ποΰ άγαπδ τό ψέμμα·
Καί είς άτιμους επειδή δέν έκυπτες θελήσεις,
’Οπότε ήδη έλαμπες, σέ έκαμε νά σδύσης.

- Ό δυστυχής I δέν ήξευρε κακούργημα μεγάλον,
Πώς έπραττε, πώς ύπαρξιν άφήρπαζεν άγιαΤο στήριγμα πώς έθραυε τό ισχυρόν τών Γάλλων,
Δέν ήξευρε, τόν ’τύφλωσε οκέψις οκαιά, άγρια·
Σκέψις άντάρτις. — Αύριον θά κλαύσης, δολοφόνε,
Όταν αΐ τύψεις φοβεροί θά οέ κατέχουν μόναι 1
Δέν εΐνε μέγα άδικον; ύπάρξεις γαλουχοΰσαι,
Μέ τόσην άφατσν στοργήν, λαόν, ταχύ νά οβύνουν;
Δέν έπρεπε τ’ άνόσιον τό ξίφος νά περνούσε,
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Τά στήθη τά άγια, κΓ αυτά νεκρά νά μείνουν !
Άλλά όπίοω έπρεπε ·νά &φος. νά γυρίοη,
• Καί τόν φονέα ’Ιταλόν μέ μίσος νά ζητήση J

—70,000 φρ-, δηλαδή ολην μου την περιουσίαν, τόν ιδρώτα
μου, τά κέρδη μου μέχρι σήμερον, Κύριε Πρίντεζη.
— Συλλυπούμ»: ύμϊν, φίλε μου, σκληρά δοκιμασία ’
— Καί, τί φρονείτε; τί θά γίνη τώρα, θά τά χάσωμεν όλα;
— Ά,δχι δά, όλα δεν πιστεύω, άλλά τά ήμισυ, τά δύο τρί
Ό Μπλωβιτς τίμιον αύτόν έκάλεσε, τήν ωρα,
τα, Ισως.
Ότε τ’ έδώρουν δύναμιν ϋψίστην, υπέρτατη
*·
— ‘Απελπισία, φίλε μου, δέν. είναι κατάστασις αΰτή, δέ»
Όταν ένεπιοτεύοντο
όλην τήν χώρα,
έχομεν πολιτικούς, μάς εφεραν είς κακό» σημείο». Πρέπει τό
Καί όντως I είπε τ’ αληθές δέν βρέθη είς απάτην
πολίτευμα ν' άλλάξη. ...
Ώς τίμιος διώκησε τήν ισχυρόν Γαλλίαν,
— Πολλά πρέπει, Κύριε Μάρκου, άλλά,ποιο; νά τά κάμη
Έκώφενεν εΐς προτροπάς άτιμους κΓ αδικίαν.
αύτά. Μοΰ φαίνεται, οτι είναι πεπρωμένου!
— Τί πεπρωμενον καί ξεπρωμένον,Κύριε Πρίντεζη, όταν τδ
κεφάλι
δέν. είναι καλό, τί σας πταίει ή σακκούλα ;
Άλλ' βχι ! ζΰοι πάντοτε, δέν θνήσκουν ποτέ οσοι,
—
Και
δύνασθε σείς νά ίατρεύσητε με ολα αύτά τά φάρμα’Ολόκληροι παρέχουσ’ εαυτούς εΐς τήν πατρίδα*ά
σας
τδν
ασθενή, όταν ανωτέρα τις δύναμις τδν φέρει είς τδν
ΚΓ αν χειρ κακούργος πρός στιγμήν αυτούς θά θατάφον ;
[νατόστ],
— Δεν έχετε δίκαιον, λείπει άπδ τούς πολιτικούς μας ή
’Εκείνοι ζοΰν εΐς τόν λαόν, χωρίς' καμμιά κηλίδα'
φρόνησις, δ κοινός νους.......
'
Νά φέρωσι ς’ τό μέτωπον' εΐν’ άγιος αιωνίως,
— Ή προορατικότης......
-ΓΓ αύτόύς ό τάφος άγιος ώο ήτανε κι’ ό βίος I
— Πσως καί ό πατριωτισμός.
Και άποχαιρετήσας τδν κ. Μάρκου, έστην πρδ τής δδοΰ
Έν Άθήναις τί)22α ’Ιουνίου 1894
Μουσκίου.
Κωνστ. Λ; Αεληγιάννης.
' Τί είναι άύτή ή δδός··χρήζει μίκρπ;''τιν>; περιγραφής, διότι '
ενέχει πολλά τά περίεργα καί αξιοθαύμαστα.
Ή όδδς Μούσκι είναι ή έμπορικωτέρα καί πολυαριθμοτέρ
*
τοΰ Κάιρου. Έχει μήκος μέγιστο», άπδ τοδ ναοΰ τοΰ Αιόλου
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
μέχρι τών Πατησίων, ώς έγγιστα- καί ή μέν ήμίσεια λέγεται
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ευρωπαϊκή,ώς περιλαμόάνουσα εκατέρωθεν ευρωπαϊκά καταστή
ΤΗΣ «ΦΓΣΕΩΣ»
ματα, ήδέ έτίρα ήμίσεια αραβική, άποκλειστικώς άνήκουσα είς
την. φυλήν ταύτην- λέγεται δέ, ότι ένταΰθα έκτελείται τδ μεγα
(συνέχει ϊδε προήγ. φύλλον)
λείτερον έμπόριον καί κυκλοφορεί τδ περισσότερον χρήμα
Τήν επαύριον μετέδην είς έπίσχεψιν τοΰ κ. Β. Μάρκου
Καί όντως,εισδύω ολίγον και ίσταμαι παρατηρών μετά περί- .
Διευθυντοΰ τοΰ φαρμακείου ό «Γαληνός.» Τδ κατάστημα τού
εργίας τήν κίνησιν. Πληθυσμός άπειρος καί ποικίλος. Έλλη
του κεϊται εις τήν είσοδον τής δδοΰ Μουσκίου καί είναι έν τών
νες,Γάλλοι,Άγγλοι,’Αραβες, ’Ιταλοί, κτλ. Άνδρες, γυναίκες,
καλλίτερων τοΰ Κάιρου, ίσως δέ και τδ κάλλιστον, διότι είναι
παιδία, στρατιώται, αμάξια, ώραϊα μπουρίκο (γαϊδούρια) άνεβοπλουσιώτατον έν ύλικφ, καλλωπισμφ καί προθύμφ έκδουλεύσει.
κατέρχονται τοσοΰτον πυκνώς και έν θορύβφ, ώστε ΐλιγγια δ
Κατά πρώτον ένόμισα, ότι θά ητο ευρωπαϊκόν, άμφιταλαννους μου πρδ τοΰ θεάματος καί συγχίζομαι, άναλογιζόμενος άν
τευόμενος νά πιστεύσω, ότι οι "Ελληνες εχουσι τόσω πολύ προ
ή κίνησις αΰτη είναι πραγματική ή φαντασιώδης. Προχωρώ
οδεύσει εις τδ εξωτερικόν, άλλ’ έκ τών πρώτων άνταλλαγειολίγον και χάνομαι έν τη ανθρωποαμαξομπουρικοσωρεία ταύτη,
σών λέξεων μετά τοΰ κ. Μάρκου, ένόησα αμέσως, ?*:οτι
χωρίς νά δύναμαι νά διακρίνω τίποτε ή μέλη καί βοήν «κατα
ειχον ένώπιόν μου τδν ιδιοκτήτην καί διευθυντήν αύτοΰ, άνσχέτου ορμής.
δρο επιστήμονα, καλώς μεμορφωμέν&ν καί. εύγενέστατον.
Ββββδ, κρ κρ κρ *ρ κρ, βοΰ, οί>, οΰ, οΰ ! καί τίποτε άλλο.
Ή ομιλία μας συχνάκις διεκόπτετο ύπδ τών έκάστοτε παΠώς δέν συμδαίνουσιν δυστυχήματα είναι απορίας καί θαυμα
ρουσιαζομένων μικρών πενιχρών τεμαχίι.ιν χάρτου, τά όποϊα ή
σμού άξιον. Ή όδδς είναι στενή, μόλις ^ξ μέτρων πλάτους καί
επιστήμη ώρισεν, άγνωστον διά ποιον λόγον, τοσοΰτον σκαιώς.
ύπελόγισα δέκα χιλιάδας ψυχών, μη συμπεριλαμβανομένων τών
Ίσως διά νά μας έπισφραγίση το μάταιον τών ανθρωπίνων μέ
άμαξίων καί μπουρίκων, άτινες πηγαινοέρχονται άδιακόπως.
σων απέναντι τών όψίστων βουλών, αίτινες κατά τδν παλαιον
Προχωρώ δλονέν καί τέλος ζαλίζομαι διά πρώτην φοράν.
τολογικόν νόμον, αναγεγραμμέναι ανεξίτηλοι; γράμμασιν είσί»
Σημειωτέον δέ, οτι άνά πάσαν στιγμήν συγκρούεσθε σώμα πρδς
έπί της πλακός τοΰ προορισμού τής σφαίρας μας.
σώμα, αγκώνα πρδς αγκώνα, καί πολλάκις κεφαλήν πρδς κε
Ό άνθρωπος αποθνήσκει 1 και ό μέν ιατρός «ΐρωνικως σας
φαλήν με τδν πρώτον τυχόντα- πλειστάκις ϊ' επιταχύνετε τδ
δίδει τεμάχιο» πενιχρού χάρτου,δ δέ φαρμακοποιός σας άνταλάσβήμα και ποιείτε άλματα σωστικά, όπως μήν έύρεθήτε ύπδ
σει τούτον μέ όλίγον ύδωρI Αν ηναι δυνατό», τδν ροΰν τής Φύτούς τροχούς άμάξης τινός, ή ύπδ την κοιλίαν τινός τών πολυ
σεώς »ά σταματήσητε μέ τεμάχιον χάρτου καί ολίγον ύδωρ!
πληθών διερχομένων μπουρί
*ων,
έφ’ ών έπιδαίνουσι ιδίως αί
άλλοίμονον τότε εις τδν Δημιουργόν !
προσωποκεκαλυμμέναι έκεϊναι πεφημισμέναι άραπίναι καί αισ
— Καί πιστεύετε σείς, Κύριε Μάρκου, εΐς την δύναμιν τής
θάνεστε τδν στόμαχον βαρύ» ενεκα τοΰ μεμολυσμένου άέρος.
μεταβολής τής υγιείας του ανθρώπου μέ αύτά τά χαρτίδια καί
Προχωρώ πάντοτε ένεκα περιεργίας καί τέλος βαρύνομαι
-φιαλίδια ;
νά προχωρήσω έτι·, έπί τφ φόδφ μή χάσω πολύτιμον δι’ έμέ
— Ουφ, αφήσατε αύτά, κύριε Πρίντεζη, μοί άπαντα άπογοκαιρόν, άποκλειστικώς έκεϊ.
ητευμ ν ό κ. Μάρκου. — Πώς πηγαίνουν τά χρεόγραφα εις
Στενή πάροδος μοι κινεί τήν περιέργειαν, βλέπων. πέντε
’Αθήνας, δέν μάς λέγετε κανέν νεότερο» μέ έρωτα ταύτοχρόνέας άτθίδας εύθύμως είσδυοόσας έκεϊσε καί σταματφσας πρδίκάνως μετ' ενδιαφέροντος.
στου παροδίου άραδος έμπορου,έκ τών έχόνϊων τάς πραγματείας
Ένόησα, δτ·. . μάλλον ένδιεφέρετο .διά την οικονομικήν κατατων
έξηπλωμένας πρδ αύτών ή έπί μικρών ξυλίνων τραπεζίων.
■βτασιν τοΰ τόπΟυ μας.
'Οποίον θέαμα ! οποίος πλοΰτος 1 όποια ειρωνεία ! Πρδ τών
Τί ματαιότης όμως! Μήπως καί αύτά έν τούτοις μεταβάλλουν
ακαθάρτων και ελεεινών εκείνων ανδραπόδων, βλέπετε, δ,τι τά
την ΰγίειαν ’; Ή τύχη τοΰ ανθρώπου είναι πάντοτε προβλη
μουσεία, οΐ πολυτάλαντοι λόρδοι, οί έρασιτέχναι, οί θαυμαστοί
ματική. Χρήμα καί ύγίεια είναι τά δύο δνειρα τής ζωής,-τών
τής τέχνης, τής άρχαιότητος καί τής πολυτελείας έπιμελώς
όποιων τά ηνία κρατεί άλλος τις καί μάτην ό άνθρωπος άγωκαί 8Γ άδρας δαπάνης περισυλλέγαυσι και έπιτηδείως έγκαθινίζεται νά τά συλλαβή. ’Αδύνατο»! και τά άδύνατα φεΰ ! πάντες
στώσι έντδς πλουσίων καί στερεών έρμαρίων, ΐνα πώποτε δια■ζητοΰμεν.
’
φύγωσιν έκεϊθεν.
— Τά χρεόγραφα, Κύριε Μάρκου, δυστυχώς πηγαίνουν έΚειμήλια πλούτου και τέχνης, χρυσοΰ καί αργύρου, πασών
βχημα και άλλοίμονον εΐς όσους Ιχου» τοιαΰτα.
τών εποχών καί τών ανατολικών ιδίως λαών, εύρίσκονται έκεϊ
— Άλλοίμονον ! ναί........
προτεταγμένα πρδς θέαν και πώλησιν. Καί παρ * αύτοϊς όζοντος
— Καί έχετε υμείς τοιαΰτα ;
μορφάς καί πόδας, έλεεινότητα καί άκαθαρσίαν, αηδίαν κα
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άπογοητευσιν! Ειρωνεία! Πάντοτε προ τού έξαισίως καλού,
εύγενοΰς, λαμπ'ροΰ, εύοσμου, πολυτίμου, ώραίου καί επιθυμη
τού, Λ κακόν, .βλαβερόν, άσημον, αηδές, άπόζον, άσχημον καί
άπογοητευτικόν,· συγχρωτισμένοι! Τί δηλοϊ τό άλληλένδετον
"Ήτον αγνή καί ώραϊα κόρη ή Μαργαρίτα. Μόλις
τοϋτο έν τή φύσει;
δέκα και εί ενιαυτούς ήρίθμει. Οί ωραίοι καί εκφρα
Αί άτθίδες προμηθεύονται ποικίλα αντικείμενα, γελώσι, στικοί οφθαλμοί της, ή μέλοινα καί πλουοία κόμη της,
αστειεύονται καί εύθύμως συνδιαλεγόμεναι, απέρχονται έκεϊθεν
τά λεπτότατα αύτής χαρακτηριστικά τή έδιδον τόοην
χωρίς νά λαμβάνωΛ ποσώς ύπ’ οψει τδ αηδές καί εξευτελι
χάριν καί τόσην σεμνότητα, όποιαν θά έζήλευον καί
στικόν.
αύτοί οί μεγάλοι ποιηταί τής ’Ιταλίας, οί ύμνηταί τοϋ
Έκαμα και εγώ μίαν μεταβολήν καί σκεφθείς, οτι είχον
κάλλους καί τής αρετής, τής άγνότητος καί τής χά
συνδρομητήν τινα παρά τώ κ. Βαφειάδη, καπνεμπόρφ, εύρισκοριτος, Δάντης καί Πετράρχης. ’Αλλ’ ό θάνατος όστις1
μένφ παρά τινι'παρόδφ τής όδοΰ Μουσαίου, έζήτησα παρα τίνος
κατά τόν εραστήν τής ωραίας Λαύρας, αρπάζει πρώτοι’
έλληνος εμπόρου τήν διέύθυνσιν του καί μοί παρεχώρησεν ευτούς χαλούς, ήρπασε τήν περικαλλή παρθένον, μή φει—
γενώς τδν υπάλληλόν του, όπως μέ όδηγήση έκεϊ.
Μετά δέκα λεπτά εύρισκόμήν πρό του καταστήματος τούτου,
σθείς ούδέ τών λυγμών καί τής οδύνης τών φιλόστοργων
προ τής θύρας του οποίου εύρίσκετο τριακονταπενταετής Κύριος
γεννητόρων, ουδέ τοϋ άλγους τών συγγενών, μηδέ τών
ευτραφής, καπνίζων.
δακρύων καί τής θλίψεως τοΰ προσφιλούς Έραστού και
— ’.Ο κ. Φραντζελαιδης; ερωτώ, αύτόν, γνωρίζετε ποΰ ερ
τών αγαπητών οικείων.
γάζεται !
’Αμείλικτος ό Χάρων έκοψε τό χρυσούν νήμα τής
— Έγώ είμαι, μοι άπαντα μειδιών.
ζωής τής Μαργορίτας έν σμικροτάτω διαστήματι. *Ε£
— Πρίντεζης, τφ λέγω, διευθυντής τής «Φύσεως».
ήμέραι ήρκεσαν είς εκείνον, δστις, πιστός έκτελεστής
— Έχω εύχαρίστησιν, σάς περιέμενον, μοι άπαντ^, ορίσατε,
τών άκατανοήτων βουλών τοΰ αοράτου Δημιουργού τυγχαθήσατε, καί μο'ι προσέεέρε κάθισμα καί τσιγαρέτα έν ταύτώ·
χάνων, άφαιρεΐ άπό τού κόσμου ΰπάρζεις πολυτίμους καί
— Πώς, τδ κατάστημα αύτδ είναι ιδικόν σας; ερωτώ.
δροσερός, ένώ διατηρεί έτι έν αύτώ όντα σαθρά καί
— Όχι, είναι τοΰ θείου μου.
άχρηστα, έξ ήμέραι, λέγω, τώ ήρκεσαν, όπως ΰπερπλη— Ό κ· Φραντζελαιδης έγνώριζε τήν έλευσίν μου, διότι εί
χεν έγγραφή έσχάτως συνδρομητής τήςίΦύσεως» και έπείδη έπερώση τό πικρόν έκεϊνο, φεΰ I ποτήριον.
θύμει καί τούς προηγούμενους τόμους τής «Φύσεως», τφ είχον
* *.
*
γράψει, οτι προχειρι ένου νά κατέλθω δ ίδιος εις Αίγυπτον,θά τδν
’Ητο βόδον ή Μαργαρίτα καί έπρεπε νά κύψη πρό τής
έδλεπον προσωπιχώς.
Είχε δέ τόσην εύχαρίστησιν, ότι μέ έβλεπε πλησίον του,
χειρός, ήτις ήθέλησε νά τό θρέψη. Βάσκανος οφθαλμός
ώστε έπροθυμοποιεϊτο διά παντός τρόπου νά μέ εύχαριστήση.
τό έφθόνησε. Τίς οΤδε ! Ό Οφθαλμός, η χειρ εκείνη
Μετ ολίγον μοί συνέστησε είς τδν χ.Πατρφνην,τόν π. Γεροήν ή αόρατος δύναμις, τό αεπ$<ομενον !
λέμον, Άκριβόπουλον καί Αντωνίου, πάντας συνδρομητάς τής
Τά όόδα στέφουν τών νεόνυμφων τας κεφαλας και
«Φύσεως», κα> εξεπλάγην έπί τούτφ.
τών νεκρών τάς κάρας. Έ£ίσου κοσμοΰσι τα στήθη τής
— Πώς; ειπον, είναι εύτύχημα, πάντες εργάζονται έδώ
ζωής, ώς τόν έν τώ φερέτρω ψυχρόν καί άναίσθητον
πλησίον ;
σωρόν.
— Ναί, ολοε έχομεν τάς εργασίας μας πλησίον, καί άμα
Ή Μαργαρίτα ώφειλε νά πέση μόλις ήρίατο νά έγει
λαμβάνομεν τήν «Φύσιν», σχολιάζομεν τά περίεργα καί ώραϊα
ρα τήν ώραίαν της κεφαλήν καί άτενίζη τής νεότητος
γραφόμενά σας.
τόν πλήρη έλπίδων ορίζοντα. Ό ουρανός ητο αίθριος
— Καί σας αρέσει τό περιοδικόν μου;
— Πολύ, πολύ, κύριε Πρίντεζη και ήδη θά σας συστήσωκαί ακηλίδωτος καί λάμπων, ώς επίσης αιθρία καί ακη
μεν καί άλλους φίλους νά έγγράψητε συνδρομητάς. Μάς άρέλίδωτος καί λάμπουοα ήν ή ψυχή, ήν παρέδωκεν άμέσει πολύ καί θα σάς παρακαλέσωμεν μάλιστα νά μάς προμηοως εις τάς χεϊρας έκείνου,δστις τήν έκάλεσε παρ αύτώ.
θεύσητε καλύμματα διά νά δέσωμεντά σώματα.
Ήδη λευχειμονούσα ακούει τούς ύμνους τών μυριάδων
— Ευχαρίστως, μόλις μεταβώ είς ’Αθήνας θά σάς στείλω.
αγγέλων καί τών άρχαγγέλων, τών Χερονόίμ καί τών
— Πώς σάς φαίνεται τδ Κάϊρον; κύριε Πρίντεζη.
Σεραφείμ καί τών άλλων άσωμάτων δυνάμεων, ένώ οί
— Ώραΐον, λαμπρόν, άξιοπερίεργον καί μαγευτικόν.
γονείς, συγγενείς, οικείοι τής Μαργαρίτας στυγνοί, δυ
— θά μείνετε πολύ καιρόν;
στυχείς, μέλανα ενδύματα περιόεδλημμένοι θρηνοΰσι,
— "Α, δχι. μεθαύριον αναχωρώ διά τήν Ίσμαϊλίαν π
σπαράοσονται, Ολοφύρονται, ώς άλλος ’Ιερεμίας.
Πόρτ-Σαίδ— Κρίμα, όπου θα μείνετε τόσον ολίγον.
* *
Καί. δμολογουμένως, πάντες ούτοι οί κύριοι με κατέθελξαν
διά τοΰ τρόπου των, τής καλής των συμπεριφοράς καί τών εύΥπάρχει, λέγουσι, τό βότανον τού θανάτου, ή παρα
γενών αυτών περιποιήσεων.
μυθία. Ναί, τούτο αληθές, πλήν τοιαϋταϊ πληγαί δΓ
’Επειδή δέ έν τή συνοικία ταύτη είχον αρκετούς συνδρομη
ούδενός φαρμάκου έπουλοΰνται καί βοω καί άν παρέλθη
τάς, ήρχόμην συχνάκις καί τούς έδλεπον, παρασυρόμενος ύπό
χρόνος αείποτε θά χαίνωαιν.
τής εγκαρδίου αύτών ειλικρινούς φιλίας.
Εις όδύνας παρόμοιας ή ύπομονή δέν είνε ικανή νά
‘Όταν πλησιάζετε συχνότερο» τοΰ δέοντος φίλον σας τινά καί
βαλσαμώση
τάς πικρώσ τρωθήσας καρδίας. Ίσως, ίοως
ελκεσθε πρός αυτόν υπό ακατανόητου τίνος δυνάμεως, χωρίς νά
δυνηθή νά γλυκάνη έπ’ ολίγον τόν πόνον, νά τύν εξά
δύνασθε νά έξηγήσητε τδ αίτιον, μάθετε, ότι τοϋτο είναι απο
λειψη όμως ουδέποτε δύναται. Ή χειρ, τοΰ Θεού τά
τέλεσμα άδόλου . φιλίας , και είλικρινοΰς αγάπης, αΐτινες
άξιζουσι πολύ περισσότερον κ«: πολύ χαλλίτερον τής επιδεικτι
πάντα κατορθοϊ, τά πάντα δύναται, άλλά.... μόνον
κής καί φιλόφρονος συμπεριφοράς οίουδηποτε πολυτάλαντου ή
έάν άποδώση ζώσαν τήν προσφιλή νεκρόν, θά γλυκάνη
καί μή φίλου, όστις σας πωλεϊ λέξεις καί κινήματα, διά τίς
τελείως τόν πόνον καί θά καταπαύση τό άλγος.
οίδε τίνων ανταλλαγών.
’Αλλ’ είς μάτην 1
(άκολΟυθιί)

«1». Π.

Οΐ νεκροί δέν έπανέρχονται έν τή ζωή ! Ή Μαργα
ρίτα άπέθανε καί έτάφη. Αί χεϊρες, οί πόδες, αι αισθή
σεις, άξια τής σμίλης τοϋ Πραίιτέλους καί τής γραφίδος
τοΰ Dante, άναιοθητοΰσι κοιμώμενα τόν αίώνιον τοΰ
θανάτου ύπνον. Τό δέ δροσερόν έκεϊνο καί έλαφρόν
σώμα καλύπτει ό παγετός καί ό βαρύς τού τάφου χόύς

καί ή μαρμάρινη πλάέ, έφ’ ής γράμμαόιν έσκάλισμένοις
γέγραπται:
Ένδαδε χείται ή Μαργαρίτα
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έτι δέ και ή ένταΰθα ένσκύψασα επιδημία, ήτις σχεδόν διεσκόρπισε τά ευάριθμα εΐσέτι μέλη αυτής. «’Αλλ’ οΰκ έα με χαθεύ8ειν............. . » καί οι σχόντες' τήν πρωτοβουλίαν ταύτην νέοι
έχπεπληγμένοι τών θριάμβων τής Φιλαρμονικής ’Αθηνών, δέν
έτων Ιβϊ
άπεθαρρύνθησαν, αλλά διά πλείονος έτι προθυμίας χαί ζήλου
έπεδίωξαν τόν ιερόν σχοπόν αύτών, χαί οί κόποι των έστέφθησαν
Ένώ ωφειλε νά γραφή :
υπό πλήρους έπιτυχίας. ‘Ιερός τφ Svji χαί μέγας χαί κοι
Ή ίβχνί τής Ειμαρμένης I
νωφελής ό υπό τής έταιρίας μας έπιδιοκφμενος σκοπός, όστις
προτίθεται:
Κλίνατε τόναύχένα καί τό γόνυ, άναγνώσται, πρό τών
α’. Τήν διά τής καλλιέργειας τής Μουσικής διάδοσιν αύτής,
άνείερευνήτων βουλών τοϋ Παντοκράτορος !
καί
μείζονα άνάπτυξιν καί προαγωγήν τοΰ μουσικού αισθήματος
Πειραιευς
Γ. Α. Πολίτης.
παρ’ ήμϊν.
■
6'. Τήν διά δημοσίων συναυλιών αρωγήν κοινοτικών κατα
στημάτων καί τήν σύστασιν σχολών( έν ταΐς όποίαις δωρεάν νά
παρέχηται ή μουσική διδασκαλία, άλλά τοϋτο όταν οί πόροι
αύτής έπιτρέψωσι.
Υπήρξα όντως εύτυχής τινάς ήμέρας μόνον
Μόλις τεσσαράκοντα καί πέντε μέλη άπετέλουν τό σωμα
ήσθάνθην πλήρη τής ζωής τήν δρόσον τήν γλυκείαν
τείου, όταν έγένοντο πέρυσιν αί πρώται έκλογαί τοΰ Διοικηπλήν τώρα ή καρδία μου φρικτόν έκπέμπει στόνον·
τικοΰ αύτοΰ Συμβουλίου, οπερ απαρτίζεται ώς έξής:
άπομακρύνοντα οκληρώς τήν πρώην ευτυχίαν.
' Αον) τοΰ Προέδρου, 2ον) τοΰ ’Αντιπροέδρου. 3ον),Γ«ν«Μ>ΰ
Γραμματέως, 4ον) τοΰ ειδικού Γραμματέως, 5ον) τοΰ Ταμίου
Τό παρελθόν ώς δνειρον γλυκύ έναπομένει
6ον) τοΰ Γενικοΰ εφόρου καί 7ο·>) τριών Συμβούλων. Έντεΰθεν
τά βάσανα, τούς στεναγμούς νά. πολλαπλασιάζη
ακριβώς «έρχεται ή δρασις τής Φιλαρμονικής και έχαρακτηρίσθη
ώς άριστος οιωνός ή επιτυχής εκλογή τοΰ Διοικητικοΰ Συμβου
τοϋ μέλλοντος τό βάραθρον, δπερ έμπρός χαίνει
λίου. Τούτου προίσταται δ κ. Γεώργιος Σαμαράς—Πρόεδρος
νά ένθυμιζη πάντοτε, οκληρώς νά μέ τρομάζη.
— ακάματος, δραστήριος, εύπαίδευτος, λίαν άγαπώμενος καί
εκτιμωμενος
παρα πάντων τών μελών, τή συνετή δέ σύνεργα σίφ,
Ώ | πορελθόν γλυκύτατον καί έαρ τής ζωής μου
τών λοιπών μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου, κατώρθωσεν, ϊνα έν
ω ! παρελθόν τριοόλόίον, τρισεύδαιμον καί θειον
τάχει ή Φιλαρμονική, θέτουσα τάς πρώτας βάσεις της, άποχτήθά σ’ένθυμοϋμαι έναργώς· καί μετά τής πνοής μου
ση αγαθήν ύπόληψιν έν τή έκτιμήσει· τών ήμετέρων συμπολιτών
θέλεις ταφή είς τό ψυχρόν μετ'’ ού πολύ μνημεϊον.
καί εξασφάλιση τήν εύμένειαν αύτών. Τήν σήμερον έν τή
Φιλαρμονική καταλέγονται 400 περίπου μέλη τακτικά καί
αρωγά! Περιλαμβάνει δέ δύο τμήματα : τό τμήμα τής Φωνη
Τό μέλλον ίσως άριθμεϊ στιγμάς τινας κα! μόνον
τικής Μουσικής (υποδιαιρούμενου εις τήν ’Εκκλησιαστικήν καί
διότι σύ άφήρεσας τοϋ βίου τήν ικμάδα
_τήν Ευρωπαϊκήν Μουσικήν) καί τό τμήμα τής ’Οργανικής
τό μέλλον πλέον ειδεχθές, μεστόν κλαυθμών καί πόνων
Μουσικής (δηλονότι τών πνευστών καί έγχορδων οργάνων).
προαναγγέλλει φοόεράν παθήσεων πλειάδα.
’Εν τώ πρώτφ τμήματι τρις' τής έβεδμάδος διδάσκεται ή
εκκλησιαστική ήμών Μουσική δωρεάν, τής Διδασκαλίας άνατεΣύ παρελθόν θ’ άπολειφθής ώς πλούσιον, ταμεϊον
θείσης ύπό τής έταιρίας, είς τόν άξιον μουσικοδιδάσκαλον κ.
ύφ’ όλων τών αισθήσεων φρουρούμενον άγρύπνως
Φωκαέα, οΐ πλέον δέ τών τεσσαράκοντα έπί τοΰ παρόντος φοιτώντες μαθηταί, θ’ άναδειχθώσι προϊόντος τοΰ χρόνου επιστήμονες
σύ παρελθόν άπομενεΐς ό μυστικός μου δεϊπνος
ίεροψάλται, σπουδαΐον ούτω έφόδιον κεκτημένοι διά τον εαυτών
τόν θησαυρόν τοϋ βίου μου εντός σου περικλεΐον.
βίον.'Κατά τοϋτο ή εταιρία είνε αξία συγχαρητηρίων. ’Εν τοϊς
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ.
άλλοις έπίσης τμήμασιν αύτής, δηλαδή τών πνευστών καί
εγχόρδων οργάνων καί τής Φωνητικής Εύρωπ. Μουσικής, ή
------—·—»-Γ» Μ,
--------- -διδασκαλία γίνεται καθ’ έκάστην, ύπό τήν Γενικήν Διέύθυνσιν
ίκανωτάτου καί ότρηροΰ Μουσικού, τοΰ κ.-Joseph Μοιτοηί, συμΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΜΓΡΝΗΣ
βοηθούντων αύτόν καί άλλων διδασκάλων, όστις πολλάς καί
μεγάλας καταβάλλει προσπάθειας, όπως καί τά τμήματα ταΰτα
Ή ιδρυσις τής Φιλαρμονικής Σμύρνης, χυρίως οφείλεται, είς κατορθώτωτι να έκτελώσιν άπροσκόπτως τόν προορισμόν
αύτών.
τήν Φιλαρμονικήν ’Αθηνών. Μέχρι προ ένός έτους έν Σμύρνη
ύφίσταντο δύο μουσικοί όμιλοι, «ό Όρφεύς καί ό. ’Απόλλων»
Τή 8 δέ παρελθόντος Μαίου καί ήμερα Κυριακή ή Φιλαρ
εύδοκίμως ήδη προαγόμενοι. Τινές όμως τών Φιλομούσων νέων
μονική έώρτασε τήν πρώτην άπό τής ίδρύσεως αύτής έπετηριδα,
τής ήμετέρας πόλεως, άντιφιλοτιμούμενοι, συνεσκέπτοντο μίαν
ήτις διήρκεσε καθ’ όλην τήν ημέραν. Ουδέποτε έν Σμύρνη
ημέραν,ότι πόλις,ο?α ή μεγάλη χαί ώραία. Σμύρνη,εΐχεν άνάγκαλλιτεχνική έορτή περιεβλήθη τοσαύτην μεγαλοπρέπειαν καί
χην άλλου τίνος μουσικού σωματείου, έρειδομένου έπί πράγ
έπιβλητικώτητα, όσην . ή τής α . έπετηρίδος τής Φιλαρμο
ματος' ύψηλοΰ ‘τον σκοπόν χαί σταθερού τάς βάσεις.
νικής- σύμπασα ή Σμύρνη συμμετέσχε τής λαμπράς ταύτης
Ή σχέψις αυτή έγένετο. βαθμηδόν γενιχωτέρα, ότε αίφνης ή
καί έκτακτου εορτής. Κατά τό έπί τούτφ έκδοθέν πρόγραμμα
χατά πάντα αξιόλογος Φιλαρμονική ,’Αθηνών, έκδραμοΰσα τότε
ολίγον πρό τής 8 1)2 Π. Μ. ώρας τής Κυριακής, πάντα τά
μέχρι Κωνσ[πόλεως, διήλθεν έπανερχομένη εις ’Αθήνας της
μέλη τής φιλαρμονικής, έκπορευθε-ντα έν σώματι έκ τοΰ κατα- .
πόλεως μας, δώσασα δύο συναυλίας, τήν μέν έν τή ‘Ελληνική
στήματος αύτής, φέροντα έπί τής κομδιοδόχης τό σήμα τής
λέσχη, τήν δέ έν τφ θεάτρφ τής Άλάμδρας. Αί έπιτυχίαι
έταιρίας, όπερ είνε Τέττιξ άργυροϋς ίν μέσφ ταινιών έθνικοΰ
κατ’ άμφοτέρας τάς συναυλίας ταύτας, αί έπευφημίαι, χαί τά
χρώματος, μετέβησαν είς τόν Ναόν τοΰ Άγ· Γεωργίου, ένθα
εύσταλή παραστήματα τών μελών τής Φιλαρμονικής ’Αθηνών,
ετελέσθη έν κατανύξει λειτουργία, ίερουγοΰντος τοΰ πρφην
ή Ελληνοπρεπής συμπεριφορά αύτών, χατενθουσίασαν, πλέον
Άγ. ’Ερσεκίου κ. ’Ιγνατίου, καθ’ ήν έμελψε τό υπό την
τούς ήμετέρους νέους, τήν ιδίαν δέ έχείνην ημέραν, χαθ’ ήν
Διέύθυνσιν τοΰ χ. Φωκαέως εκκλησιαστικόν τμήμα τής Φιλαρ
τό πομφόν, άτμόπλοιον Ίρις άπέπλεε τοΰ λιμενος τής Σμύρ
μονικής, ητο σεμνόν, καί συγχινιτηκόν άμα νά άκούη τις τάς
νης, έγχλεϊον έν τοϊς κόλποις αύτοΰ τήν φιλαρμονικήν ’Αθηνών,
μελλωδικάς φωνάς τών μικρών ψαλμών,. λίαν δέ κατεθέλχθη
ετίθεντο αίπρώται ώραΐαι βάσεις τής ένταΰθα ομωνύμου έταιρίας.
τό πυκνότατον εκκλησίασμα.
‘Αμιλλα λοιπόν χαί ζήλος εύγενής είνε τά πρώτα έλατηρια
Τήν μετά μεσημβρίαν έδόθη μεγάλη σνναυλία έπ’εύκαιρία
άτινα παρώρμησαν είς σύστασιν τοΰ εύέλπιδος τούτου σωματείου;
της έορτης τήν. έπετηρίδος έν τ$ καταστηματι τής έταιρίας',
Δυσχερές όμως τό έργον δ άνέλαβον, πολλαί δέ δυσπολίαι
οπερ-ειρησθω εν παρόδω—ητο λαμπρώς κεκοσμημένον διά ση
χαί εμπόδια συνήθη έν τοιάύταις περιστάσεσι παρουσιάσθησαν,
μαιών, θυρεών καί μύρτων, άπό τ^ΰ εξώστου δέ, έκυμάτιζεν ή
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χρυσοκέντητος σημαία τοΰ σωματείου, ωραιότατου καί λεπτό
τατου έργου τών εύγενών Δεσποινίδων Ζωγράφου.
Την κοινήν προσοχήν έπέσ’υρεν ωσαύτως πρόπλασμα της
Μούσης Ευτέρπης τοποθετημένου καταλλήλως έν τη μαρμαροστρώτω αυλή έν ύπερφυσικφ μεγέθει, κρατούσης λύραν καί
ο'ιωνεί άδοΰσης έν στάσει έξάρσεως μουσικής, επιτυχές έργου
και δδρον τοΰ έρμογλύπτου κ. I. ‘Ρήγου, μέλους τής εταιρείας.
'Ακριβώς τήν 4 ώραν ήρξατο ή συναυλία, έν μέσφ απείρου
καί έκλεκτοΰ ακροατηρίου έξ άμφοτέφων τών φύλων, ίδια τοΰ
ώραίου. (Δυστυχώς όμως παρετηρηθη μετά λύπης ή απουσία
τών επισήμων αντιπροσώπων τής Ελλάδος, οίτινες καίπερ
προσκληθέντες δέν προσηλθον).'
Το πρόγραμμα ήτο ποικίλου καί τδ παραθέτω ένταΰθα ώς
1 'Οθωμανικός ύμνος, ΰπδ τοΰ χοροΰ τών πνευστών.
1. Γίατί, ασμα έν χορφ.
3. Εμβατήριου,. τά πρώτα βήματα, ύπο Μανδολίνων κα
Κιθαρών.
1
4- Ά'ίδά, (απάνθισμα) ύπδ Μανδολίνων και Κιθαρών.
5. Μαζούρκα ’Ελένη, ύπδ τοΰ χοροΰ τών πνευστών.
6. Φθινόπωρου, άσμα έν διφδία καί χορφ.
7. Τραδιάτα, ζάπάνθισμα) ύπδ Μανδολίνων καί Κιθαρών.
8. Λέμδωδία, ασμα έν χορφ.
9. 'Εμβατήριου, Φαληρικαί αναμνήσεις, ύπδ τοΰ χοροΰ τών
πνευστών.
. Ή επιτυχία ήτο μεγίστη μέχρι θαυμασμού, έκαστον μουσικόν
τεμαχίου διεδέχοντο ζωηρότατα χειροκροτήματα' ιδία, όμως
επέτυχε καί έθαυμάσθη δ έκ 50 φωνών χορός, ου αί πρόοδοι έν
σχετικώς μικρφ διαστήματι υπήρξαν άνώτεραι τών προσδοκιών
τοΰ κοινού καί αύτοΰ τοΰ διδάσκοντος- Τών ασμάτων έξαιρετικώς ήρεσε καί έπανελήφθη πατά γενικήν άναζήτησιν ή Λεμδφδία, ποίησις τοΰ έπιμελητοΰ Μουσείου καί της Βιβλιοθήκης τής
Εύαγ. Σχολής^ καί σύνθεσις Μορρώνη. Τήν έορτήν έπεσφράγισε
λογίδριον τοΰ άξιολόγου προέδρου π. Σαμαρά δΓ ευχαριστηρίου
εις τήν A. Α, Μεγαλειότητα τδν "Ανακτα ήμών, ύπδ τήν
κραταιάν Αιγίδα τοΰ όποιου απολαύει θερμής προστασίας καί
αρωγής παν έργου καί ίδρυμά τών Μουσών
Καί οΰτως έπ’ αΐσίοις οίωνοϊς έληξενή λαμπρά αΰτη έορτή,
καί συν ταύτη τδ πρώτον άπδ τής ίδρύσεως έτος τής Φιλαρ
μονικής’ πάντες δε οί παρεύρεθέντες άπήλθον άποκομίζοντες
άρίστάς διά τήν Φιλαρμονικήν εντυπώσεις, έπ τών μυχιαιτατων
τής παρδίας των ευχόμενοι αύτή πορείαν έπι τα πρόσω απρόσ
κοπτου καί πρόοδον μεγάλην. Τάς εύχάς ταύτας δέν αμφιθαλλομεν, δτι θά έππέμπη, άπδ καρδίας πας έ’λλην φίλος τοΰ
παλοΰ καί τής προόδου' ιδία δέ δέν άμφιθάλλομεν 8τι ή Φι
λαρμονική Έτ. ’Αθηνών θά περιδάλλη διά τής εύνοίας καί
συμπαθείας αύτής, τήν ήμετέραν νεαράν εταιρίαν, η«ς δύναται
νά θεωρηθή τέκνον έκείνης.
Οί ένταΰθα Φιλαρμονιποί, ούδέν άλλο σκέπτονται καί εύχον
ται, ή προκόπτοντες καί άνδρούμενοι έν Μουσική, νά εύτυχήσωσιν άνταποδίδοντες τήν έπίσκεψιν, νά σφίγξωσι τάς χεϊρας
εκείνων, έπί τοΰ έδάφους τής χώρας, έν ή άλλοτε άντήχουν
τόσαι πλασικαί άρμονίαι.
Σμνρτή, Ιούνιος
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Γ. X. I
ΖΎ'Λ-Δ.ΎΊΤΕϊΤΜΡΙΟΙΤ

Τδ ήμέτερον Περιοδικόν, θαθέως σμμμεριζόμενον τήν λύπην,
ήν προύξένησεν δ θάνατος τοϋ αδελφού τοΰ κ. Ίωάννου Ν. Θαλασ
σινού καθηγητοΰ τών Μαθηματικών, *
Βλέα, τελειοφοίτου τής Νο
μικής, συλλυπεΐται αύτφ έγκαρδίως χαί εύχεται τήν έξ δψους
παραμυθίαν.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9φ
ΦΥΛΑΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
336.

Αίνιγμα. Τά γράμμα Κ.

Έλυσαν αύτό, ή Δεσποινίς Βασιλική Μετερνίχου έξ Αθηνών,
0 κ. Β. Πουρναράς έκ Δημητσάνης, όκ. Β. Προΰσσος έκ Πειραιώς.

337. Αίνιγμα. Τροφή—'Οροφή—άφη.—'Ανάφη—Αν4—'Αννα.
Έλυσαν αύτδ ή Δεσποινίς Βασιλική Μετερνίχου έξ Αθηνών, &
χ. Β Πουρναράς έχ Δητητσάνης, χαί ό χ. Προΰσσος έχ Πειραιώς.

ΠρΟβλν,μα. 338. τοΰ χ. Κροταλία.
Κεφάλαιον
73, 019, 05
Τό τέταρτον
18, 254.76
Τό έβδομον
10, 331,29
Εις τδν Εύαγγελ.
44 4,33
Έλυσεν αύτό ή Δίς. Βαιιλιχη Μετερνίχου.έξ Άθηνώ»

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
343. Αίνιγμα
345. Αίνιγμα,
θηρίον είμαι πολύ γενναΐον
i-’μαι είς έκ τών θεών
Πλην πατριάρχης γείνομ’έβραίω» Ε’ις τήν γήν έπιφοιτών
Απ'’ -Άτό «.-.Xi.
κεφάλι άν
£.........
χωρισθώ
Εις τ£, σχότος τής νυκτδς
Καί άντιστρόφως άναγνωσθώ.
Άλλ’ άν χάσω τήν καλήν
Θεϊκήν μου κεφαλήν
344. Αίνιγμα,
Είμαι πέλαγος ευρύ
Μέγας είμαι μουσικός.
ΚΓ όποιος θέλει νά μ’ εύρη
346 Αίνιγμα
Είς τον χάρτην άς κυιτάξη·
Μέγα είμ! θηρίον,
Μ' άν τδν τόνον μου άλλά|η
άλλα μή φοβηθής.
Καί τή μέση μ’ αφαίρεση
Τήν κιφαλήν νά κόψης,
Παρευθύς αλλάζω θέσι
Όμου καί τήν ούράν
Μέσα -’σ ένα κόλπο ’χεΓ
Τ’ αθώα λείψανά μου
Πόλις είμ’ 'Ελληνική.
εΰθΰς θά οσφρανθής

Κα· θ’άποκόψης μέ χαράν.

347. Αίνιγμα.
Τό ϊν μου μιά ύπόθεσις
μϊά αΐδθησις τό άλλο
Το δλον μου σέ πέλαγος
νησί όχι μεγάλο.
348. Αίνιγμα.
Είμαι νήσος ποΰ τό πάλαι
βίβλος τις είχε γραφή
Άπο τοΰ θεού πιστόν
Άπό τήν αρχήν μου ένα γράμμα άν διαγραφή.
Άνυψοϋμε εις τά νέφη
Το παν κάμνω χινητόν.
Άνθρος Γ. Καρυστινάχης.
Σημ. Τώ πρώτφ λύτη δλων τών Αινιγμάτων τούτων δωρώ τήν
«Άθηναβα» τοΰ Φερδ. Γρηγοροβίου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΟΣ»
Ά. Κ. Α’Ζρκυρατ. Στςίλατε πιρισεύσαντα φύλλα. Γράφομεν —
Θ. Δ. Κ. Atftnvftor. Συνδρομαί μετ’ έπιβτολής έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν πολύ. — Γ. Ν. Καρ.1ό%ααι. ’Επιστολή καί τρεις σύν
δρομα! έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν, άναυενομεν χαί λοιπάς. —
Γ. Π. BarsJJjv ίνίτρο
.
*
Έλήφθησαν. Έχει καλώς. Εύχαριστοΰ. μεν δΓ εύγενή προθυμίαν σας καί άναμένομεν. —X. Β Sopoaxor.
Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλφ.—Α.Α ΧιΛονάν. 30 φρ. έλήφθησαν Εύχαριστοϋμεν.—Γ. Β.
ίάϊρον. Πρός 10 φρ. έκαστον, προπληρωτέα. Ταχυδρομικά 1 φρ.
—J. Β. Beni-Souef. 'Επιστολή καί τοκομερίδια · έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν, Έγράψαμεν.— Σ Κ.
’Επιστολή σας καί
36 φρ.; έλήφθησαν καί εύχαριστοϋμεν. Έγράψαμεν, — Π. Β
Βαρώσια. Εΰχαριστοΰμεν δι’ εύγενή αισθήματα σας Σάς έγρά
ψαμεν ταχυδρομικώς. — I. Σ. "Arffw. Δελτάριο» έλήφθη. Έχει
καλώς; άναμένομεν συντόμως Άτδειξιν Κορθίου εΐσπράξατε διά
φύλακόε σας. — Α- Γ. ΧαΛχίία. Εΰχαριστοΰμεν καί άναμένομεν
αποτέλεσμα ενεργειών σας Φύλλο» άρ 10 άπεστάλη όμιν. — Π.
Μ Ζίφτατ. ’Αντίτιμο
*
βιβλίου έλήφθη καί άπεστάλη ύμΐν παρελθουσαν έβδομάδα. — Γ. Φ >r<ra»Mnr. ’Επιστολή- μέ αντίτιμο»
'φύλλων έλήφθη. Σάς άπεστείλαμεν αύτά προχθές.— Κ A. Μιοο
Χόγγιον ιϊυνεστημένη έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν.'Γράφομε» —Δ. Σ.
Ζάκυνθον Επιστολή σας μέ περιεχόμενα ώς καί 18 δο έλήφθησαν..
Γράφομεν
-

aPOAOmnOIilOM ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΥ

Α- ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΓ
ΆβΛναι» δδός Αΐόλον, AptO. 103
Πωλοΰνται καί κατασκευάζονται παντός είδους ωρολόγια.
Έτηδιορθοΰν ται δέ καί επισκευάζονται δι
* είΛικοΰ τεχνητού
καί παντός είδους κοσμήματα εις τιμά; μετριωτάτα; καί
έκτο; παντός συναγωνισμοδ.
Εύθηνία, τέχνη, έτοιμότης καί άχρίβεια.
Συνιστάται ιδιαιτέρως εις τους ήμετέρους συνδρομητάς.
Έχ τοΰ Τυπογραφείου

ΑΝΕΣΤΗ 1ί ΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ

”

