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Η ΦΓΣΙΣ

ΤΟ ΑΕΡΕΠΙΠΕΔΟΝ
Τήν κατωτέρω περισπούδαστου έπιστημονίχωτάτην πραγματείαν
περί

τής τελενταίβί φάσίως τοΰ περί αεροπορίας άλυτου ίτι ζητή

ματος, συγγραφβΐσαν ύπό του διαπρεπούς άμεριχανοΰ Hiram Maxim,
επί πολλά έτη μεί' ύπομονής άσχοληθέντος περί τής χατά βούληαιν

δι«υθόνσ«ως των άβροστάτων,δημοοιευίβϊσαν δέ εσχάτως έντή έγχρίτφ

τής Νέας Ύόρχης Εβδομαδιαία εικονογραφημένη 'Επιθεωρήσει The
Cosmopolitain Illustrated Magazine, παρατίθεμεν χαί ήμεις σήμεμερον κατωτέρω, εχοντες δι’ «λπίδος δτι παρέχομεν ενδιαφέρον νέον

ανάγνωσμα τοΐς παρ' ήμΐν έπιστήμοσι περί τοδ σοβαρού τούτου ζη
τήματος, ούτινος ή λύσις κατέστη επίζηλος άμιλλα μεταξύ Ευρω
παίων και Αμερικανών, χαί ήτις νϋν επιζητεΐται έπί άλλης βάσεως.

Έν τη. εξετάσει τοΰ περί Αεροπορίας ζητήματος,
φρονώ δτι πρωτίστως δέον νά ένοιατρίφωμεν έφ’
δσων μέχρι τοΰδε έπετεύχθησαν, πριν ή έπιχειρήσωμεν νά παραθέσωμεν τήν ήμετέραν γνώμην περί
τον λυσιτελεστέρου τρόπον της βελτιώσεως αΰτοΰ.
ΟΙ μέλλοντες αεροπόροι διαιρούνται νΰν είς δύο με
ρίδας Α τάξεις- είς έκείνους οίτινες έπιζητούσι τΑν
Χΰσιν τον προβλήματος δι ’ έφευρέσεως μηχανήμα
τος έλαφροτέρον τοΰ άέρος, καί είς έκείνονς οίτι
νες διατείνονται, δτι θέλουσιν έπιτύχητό ποθούμεμενον διά μηχανήμανος βαρυτέρου τον άέρος. ΟΙ
πρώτοι προτείνουσι τήν χρήσιν άεροστάτον ύπό τό
δν ή τό άλλο σχήμα. ΙΙαρατηρητέον, δτι έν τη τάξει
ταΰτη έλαχίστη πρόοδος έπετεΰθη άπό τών ήμερων
τών Μογκολφιέρων, οίτινες πρώτοι κατεσκεύασαν
άερόστατον Αρκούντως έλαφρόν δπως άνυφώται είς
τδν άέρα. Άλλ’ οΰδεμία τών τελευταίων δοκιμών
πρός Αεροπορίαν δι’ Αεροστάτων, ΰφ’ οΐονδήποτε
σχήμα καί μέγεθος, δύναται νά λεχθή δτι έπέφερε
πρόοδόν τινα έπί Αεροστάτων κατασκευασθέντων
κατά τΑν τελενταίαν έκατονταετηρίδα, καθόσον ού
δέν έτι κατεσκενάσθη δπερ νά μή άφίηται έντελώς
είς τό έλεος τον Ανέμου. "Οτέ ποτέ έπραγματενόμην τό ζήτημα μετά Γάλλον Αξιωματικού, έπί μα
κράν χρόνον προσκεκολημμένον είς τά Πειραματικά
’Αεροστάτων Σώματα, έμαθον παρ’αΰτοΰ δτι Α με
γίστη ταχύτης ή έηιτευχθεϊσά ποτέ ύπό Αεροστάτον καλού ήτο μόλις περί τά τέσσαρα μίλια τήν
ώραν πρός δέ ό φίλος μον παρετήρησεν, δτι ό άνε
μος πάντοτε πνέει πλειότερόν τι τών τεσσάρων μι
λίων τΑν ώραν, Π(λδς τήν διεύθννσιν δ’ αΰτοΰ πάν
τοτε καί ήμεϊς βαινομεν.
Νομίζω δτι Ασφαλώς δννάμεθα νά άποφανθώμεν,
δτι δέν είναι πολλαί αί ήμέραι καθ’ δλον τό έτος,
καθ’ άς ό άνεμος δέν πνέει μέ ταχύτητα δέκα μι
λίων τήν ώραν, τούτον δέ δεκτού γενομένον, έάν
κατασκευάσωμεν μηχάνημα δυνάμενον νά βαίνη
έναντίον τοΰ Ανέμου τούτον μέ ταχύτητα πέντε μι
λίων τήν ώραν, τό μηχάνημα δέον νά διασχίζη τόν
άέρα μέ ταχύτητα δεκαπέντε μιλίων τΑν ώραν.
Άλλά τότε ή κατά τού άεροστάτον Ατμοσφαιρική
πίεσις θέλει εισθαι περίπου 1 καί *] 8 λιτρών καθ’
έκαστον τετραγωνικόν πόδα, έξ ής τό Αερόστατον
θέλει άναστραφή καί καταστροφή Άν Αερόστατον
προσδεθ^ΐ είς σιδηροδρομικήν Αμαξοστοιχίαν ^αι
νούσαν μέ ταχύτητα 15 μιλίων τΑν ώραν έν Απολύτω αιθρία, θέλει άνευρεθή,δτι τό άερόστατον Αντί
νά άνυφώται άνω, ώς θά έγίνετο άν διέμενε μόνον,
άπωθεϊται πρός τά όπίσω, καί δτι ή όριζόντιος κίνησις αύτον είναι μείζων της καθέτου- πράγματι
τότε, τό ρυμουλκούν τό άερόστατον σχοινίον θέλει
είσθαι σχεδόν όριζόντιον.
Οΐονδήποτε άντικείμενον, δπως ίσορροπή εΐς τόν

άέρα καθ ’ οίον τρόπον καί άερόστατον, δέον νά έχη
άνάλογον είδικΑν βαρύτητα, σμικροτέραν τού άέ
ρος αΰτοΰ, τοΰθ ’ δπερ δέν έηιτρέπει στερεότητα
άρκοΰσαν δπως ένισχύση αΰτό νά προωθήται διά
τού άέρος μέ ταχύτητα τοιαύτην ώστε νά δύνηται
νά χρησιμοποιήται πρακτικώς πρός Αεροπορίαν.
Γνωστόν τυγχάνει, δτι ό μετεωρισμός τών άερο
στάτων δλων όφείλεται είς τήν πλήρωσιν αύτών δι’
Αερίου πολλφ τού άέρος έλαφροτέρου. Ό Δόκτωρ
de Bausset έν τούτοις προτείνει νά κατασκευάση
άερόστατον έλαφρότερον τού άέρος έκδάλλων έξ αύ
τοΰ τά τρία τέταρτα τοΰ άέρος Αντί νά πληρώση
αΰτό δι’ έλαφρού Αερίου. Ούδέποτε μέχρι τοΰδε
Λδυνήθη τις νά προβ^ϊ έπί τοσοΰτον ώστε νά κατα
σκευάση κύλινδρον Α σφαίραν, Αρκούντως έλαφράν,
ώστε νά μετεωρίζηται είς τόν άέρα, καί ταύτοχρόνως Αρκούντως ίσχυράν ίνα ύφίσταται τήν μεγίστην
Ατμοσφαιρικήν πίεσιν έπί τής έξωτερικής αύτής
έπιφανείας. Ό Δόκτωρ de Bausset διϊσχυρίζεται δτι,
έάν τό μηχάνημα δπερ προτείνει, κατασκευασθή. έκ
χάλυβος αρκούντως ισχυρού όπως άνθίσταται είς
τήν έξωτερικήν πίεσιν τού Αέρος, δέον νά έχη πά8>ς 7 δακτύλων, όπότε τό όλικόν βάρος του θέλει
σθαι σημαντικώς μεΐζον τού έκτοπιζομένου άέ
ρος. ΤΑν μεγίστην ταύτην πίεσιν προτείνει ν’ '
Αντιστάθμιση δι’Αντιθέτου δυνάμεως συμπεπιεσμένου άέρος, έναποτεταμιευμένου έν πολλοϊς σωλήσιν (tubes), οίτινες θ’ άποτελώσι τάς παρειάς τοΰ
μεγάλου κυλινδρικού Αεροστάτου του’ έν αλλαις
λέξεσι, προτείνει νά έκδάλη δι’ Αντλίας τόν άέρα
έκ τοΰ εσωτερικού τού Αεροστάτου του καί τόν συμ
πίεση έντός σωληνοειδούς έσωτερικοΰ στρώματος.
Περίεργον φαίνεται, δτι τό βάρος τού Αέρος ούτινος
θά έγίνετο χρήσις δπως άντιτάσσηται είς τΑν έξωτερικΑν πίεσιν, είτε τό δλον τού έσωτερικοΰ κατέ
χει, είτε μέρος, δέον πάντοτε νά ήναι σταθερόν. Άν
ό δόκτωρ de Bausset έκβάλλη τόν άέρα δλον έκ τών
έννέα δεκάτων τοΰ χώρου, θά δεήση νά είσέλθωσιν
είς τό έναπολειφθέν δν δέκατον, δέκα άτμόσφαιραι
δπως άντικρούσωσι τλν έξωτερικήν πίεσιν,αί δέ δέκα
αύται άτμόσφαιραι έν τφ ένί δεκάτφ τού χώρου, θά
έχωσι βάρος άκριβώς τοσοΰτον, δσον μία Ατμόσφαιρα
έν τφ δλω χώρω- συνεπώς άν τό δλον αΰτοΰ μηχά
νημα τοποθετηθη έπί σταθμιστικής μηχανής, θά
Ανευρεθή οτι μεθ’ δλην τήν δι’ άντλίας έξαγωγήν
τοΰ Αέρος, τό βάρος τού μηχανήματος δέν μετεδλήθη ποσώς, θά έχη πάντοτε Ανάγκην μιΑς λίτρας
άέρος έντός τού μηχανήματος, δπως συγκράτηση
μίαν λίτραν έξωτερικοΰ άέρος Από τοΰ νά εΐσέλθη
Α άναδιπλώση τό μηχάνημα.
Άπό τής πολιορκίας τών Παρισίων, δτε τά Αερό
στατα κατεδείχθησαν δτι παρεΐχον σπουδαίας ύπηρεσίας, ή Γαλλική Κυδέρνησις πολλά έδαπάνησεν
δπως τελειοποιήση τήν έπιστήμην τής Ανυφώσεως
αύτών, καί σώματα ίσχυρά έμπειρικών μηχανικών,
έχόντων δλα τά βοηθήματα τής έπιστήμης είς τήν
διάθεσίν τών, ήσχολήθησαν διαρκώς δπως καταστήσωσι τά Αερόστατα μάλλον ά ε ρ ο π ό ρ α. Κατεσκευάσθησαν Αερόστατα κυλινδρικά, σχήματος ίχθύος καί
σιγάρου- ή δέ σύνθεσις καί έλαφρότης αύτών ήτο
τελειοτάτη. Ούχ ήττον άνευρέθη, δτι παρ’ δλην τΑν
δύναμιν Αν ήδύναντο νά φέρωστ μεθ’ έαυτών πρός
κανονισμόν τής διευθύνσεώς των, μετεωρίζοντο Ανί
κανα πρό τού Ανέμου. ’Εντεύθεν καταφαίνεται, δτι
άν ποθώμεν νά έφεύρωμέν ποτέ μηχάνημα πρός
διάσχιάιν τοΰ Ανέμου δέον νά Αναζητήσωμεν άλλα
μέσα πρός τούτο. Έν τούτοις, ύπάρχει είσέτι μέγας

Η ΦΥΣΙΣ
Αριθμός άνεπιστημόνων. οίτινες Αναζητούσι τήν
λύσιν τού προβλήματος δι’ άεροστάτων. Οΰτω, παρατίθημι τά Ακόλουθα, ληφθέντα έξ έφημερίδος
Αμερικανικής.
«Πευθήν έφημερίδος έλαδε σήμερον συνέντευξιν
πρός τόν κ. Pennington, δστις διεβεβαίωσεν αύτόν,
δτι συνέστη έταιρεία περιλαμόάνουσά τινας τών εύπορωτέρων καί τά μάλιστα προοδευτικών πολιτών
τού Σικάγου, μετά κεφαλαίων καταδληθέντων ήδη
έκ 30,000,000 δολλαρίων, πρός κατασκευήν μηχα
νημάτων Αεροπόρων.
« Ασχολούμεθα ήδη, εΐπεν, είς τήν κατασκευήν
πολλών μικρού μεγέθους είς τά έν Mount Carmel τού
Ίλλινοά εργαστήριά μας, έν οίς και ταχέως θέλομεν
προβή είς κατασκευήν σκάφους έπιτηδείου πρός
έναέριον διάδασιν τοϋ Ατλαντικού, καί Ικανού νά·.
περιλάβη πεντήκοντα ίπιβάτας. Πρός έντελή δμως
αΰτοΰ καταρτισμόν έτος όλόκληρον Απαιτείται, μό
λις δ’ δτε περατωθή θέλω διέλθη τόν ’Ωκεανόν έπ’
αΰτοΰ. Τωόντι δύναται τις νά ταξειδεύη έν αύτφ
Ανά τήν ύφήλιον δλην. Είς τό μέλλον θέλομεν διασχίζη τήν Ατμόσφαιραν μέ ταχύτητα 200 μιλίων
τήν ώραν. Κατακλινόμενός τις έν Νέα Τόρκη τό
έσπέρας, θά Αφυπνίζηται τήν έπομένην πρωίαν έν
Λονδίνφ. Δέν ύπάρχουσιν δρια τής χρησιμοποιήσεως αύτοΰ. Οί ταχυδρομικοί σάκκοι θά μετακομίζωνται έκ Νέας Ύόρκης είς Σικάγον εντός 5 ώρών.
Βάρη μεγάλα καί παντός είδους Αντικείμενα θά
δύνανται νά έπιτίθηνται έπί οικοδομημάτων μετά
μεγίστης εύχερείας καί ταχύτητος κλ. κλ.
«—Καί διά τίνος ύλης θέλετε κατασκευάση τό μη
χάνημά σας;
1
«—Διά λευκαργιλλίτιδος (aluminium), τού θαυ
μάσιου τούτου μετάλλου,ούτινος αί παράδοξοι ιδιό
τητες καθιστώσιν αύτό κατ’ έξοχήν κατάλληλον δι’
άεροπόρα μηχανήματα. Είναι περίπου ώς τό ύδωρ
έλαφρόν. Φύλλον τού μετάλλου τούτου μετεωρίζε
ται, ένφ πλάξ αΰτοΰ καταπίπτει.
«Τό μηχάνημα τοΰ κ. Pennington θά δύνηται νά
διευθύνηται κατά τής φοράς τού άνέμου, καί ούτ.ω
λύεται τέλος τό πρόβλημα, δπερ μέχρι τοΰδε άνέτρεπε τά σχέδια Απάντων τών έφευρετών.»
’Ιδού άνήρ, προδάλλων ένώπιον τού κόσμου, ώς
έπιστήμων πειραματιστής, καί προτείνων νά όδηγήση μηχάνημα—Αρκούντως έλαφρόν καί Απαλόν,
ώστε νά ήναι έλαφρότερον τοϋ Αέρος—μέ ταχύτητα
200 μιλλίων καθ’ ώραν διά τού Αέρος !
Έάν έλάμβανεν ούτος τόν κόπον νά ρίφη βλέμμα
είς τήν συγγραφήν τού Haswell,θά άνεΰρισκεν,δτι ήΐσχϋς τού Αέρος, μέ τοιαύτην ταχύτητα τούάεροστά
του, θά ήτο τετράκις μεγαλειτέρα της έπισυμοάσης
ποτέ ίσχυρότάτης θυέλλης,καί δτι ή κατά τής προό
δου τοϋ μηχανήματος του Ανθισταμένη Ατμοσφαι
ρική πίεσις δέν θά ήτο σμικροτέρα τών 200 λιτρών
κατά τετραγωνικόν πόδα. Ό κ. Pennington προφανώς
8έν είσέδυσε πολύ βαθέως είς τό μαθηματικόν μέ
ρος τού προβλήματος.
Ώς έφθην είπών, δέον τις νά δεχθη, δτι άν ποτέ
μέλλη νά κατασκευασθή μηχάνημα πρός Αεροπο
ρίαν έχων πρακτικήν Αξίαν, θά βαίνη διά τόύ άέρον μέ ταχύτητα τούλάχιστον ΐσην πρός τήν τού
άνέμου. ιποθέσωμεν δτι τό μηχάνημα ταξειδεύει
διά τού Αέρος μέ ταχύτητα 40 μιλίων τήν ώραν·
μέ ταχύτητα τοιαύτην δέν έχομεν Ανάγκην Αεροστά
του, διότι έάν μόνον μικρόν μέρος της ύλης, ήτις
άπετέλει τό περικάλυμμά του, έκτανθή έπί έλαφρού
σκελετού, έν σχήματι χαρταετού, καί έάν τό έπίπε-

99

δον τοΰ χαρταετού τούτου σχηματισθη προσκλΐνον
όλίγον τι ύπέρ τήν όριζόντιον γραμμήν, θέλει Ανευρεθή, δτι ή έπί τής κάτωθι πλευράς τοΰ έπιπέδου
Ατμοσφαιρική πίεσις θά ύπερέβαινεν έπί τοσοΰτον
τήν έπί τής άνωθι πλευράς πίεσιν, ώστε νά δύνη
ται νά Ανυφώται, δσον καί τό Αερόστατον.
Άνευρέθη, δτι λεπτόν καί πλατύ έπίπεδον βαίνει
λίαν εύχερώς διά τού άέρος. Διό δι’ Α ε ρ επ ιπέδ ο υ ταξειδεύοντος μέ ταχύτητα 40 μιλίων διά
τού άέρος, θέλομεν έχη τόν μετεωρισμόν Αεροστά
του μετ’ έλάσσονός τού ήμίσεως τής ύλης έκείνου,
μή έχοντες έπί πλέον άνάγκην οΰδενός δπως ύποστηρίξη τό μηχάνημα Από τοΰ νά έκτοξευθή βιαίως
διά τοΰ άέρος. Έκ τών είρημένων φρονώ καταδειχθέν, δτι δέον νά άναζητήσωμεν πρός Αεροπορίαν
μηχανήματα βαρύτερα τού άέρος.
Ό καθηγητής Langley καί έγώ,Ανεξαρτήτως άμφότεροι, ήσχολήθημεν ταΰτόχρόνως έφ’όμοιων πει
ραμάτων Αναζητούντες τό ποσόν τής δυνάμεως ήτις
Απαιτείται πρός πτήσιν. Ό καθηγητής προσάρμοσε
τά μηχανήματά του είς περιστροφικόν βραχίονα
τριάκοντα ποδών τό μήκος, άνυφούμενον έπί κεν
τρικού στρόφιγγος. Εΐς τά έμά πειράματα μετεχειρίσθην βραχίονα όλίγον μεγαλείτερον τών 31 ποδών
τό μήκος, μέ Ακτίνα κύκλου 200 ποδών. Άμφότεροι εΐχομεν προμηθευθή λίαν Απαλά καί μετ ’ έπιμελείας κατεσκευασμένα μηχανήματα, δπως Αναμετρήσωμεν όπόση δύναμις Απητεΐτο ίνα όδηγηθή
έπίπεδον διά τού Αέρος, όπόσον θά Ανυφούτο τό
έπίπεδον κατά διαφόρους γωνίας καί τάχη, τήν Απο
τελεσματικότατα τών έλίκων τής προώσεως (screw
propellers), κλ;κλ., Αμφότεροι δ’ άφικόμεθα είς πρα
κτικώς δμοΐα Αποτελέσματα Ό'καθηγητής Langley
εύρεν δτι άερεπίπεδον δύναται νά φέρη 250
λίτρας εΐς έκάστην δύναμιν ίππου. Έν δέ τοΐς έμοΐς
πειράμασι, τό μετακομισθέν ποτέ μέγιστον βάρος
ήτο έν Αναλογία 250 λιτρών πρός έκάστην δύναμιν
ίππου,Ανεύρον £ ’ δτι τό Αερ επίπεδον εΐργάζετο
πάντοτε καλώς όπότε τό τάχος ήτο μεγαλείτερον
τών 30 μιλίων τήν ώραν, καί δτι αί εΰνοϊκώτεραι
ταχύτητες προσήγγιζον τά 60 μίλια τήν ώραν. Τά
πλεΐστα τών πειραμάτων μου έπεχείρησα δι’ άερεπιπέδων λοξών έπί τ'οσόϋτον, ώστε Λ κλίσις αύτών
ήτο έν τοΐς τεσσαράκοντα· έν Αλλαις λέξεσιν, όπό
ταν τά Αερεπίπεδά μου προΰχώρουν 40 δακτύλους,
έξώθουν κάτω τόν άέρα ένα δάκτυλον. Άνεΰρον
ώσαύτως δτι τά έπίπεδάμου τοπόθετούμενα είς τήν
γωνίαν ταύτην, έκόμίζον 14 λίτρας είς έκάστην λί
τραν έξωθήσεως, μεταδιδομένην αύτοϊς διά προωστιτού έλικος. Έπίσης, δτι κλίσις σμικρά δσον
δν πρός είκοσι, θά έδιδεν άρκοΰσαν ύποστηρικτικήν
δύναμιν εΐς πρακτικήν ίπταμένην μηχανήν, καί έν
τοιαύτη κλίσει τό έπίπεδον θά έκόμιζεν 20 λίτρας εΐς
έκάστην λίτραν ώθήσεως, έκ τού δλικος προσδιδο-

Γ. Δ. Ί.

(Έπζται τό τέλος)
.■/
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ό "Ερως litiam τους Έλληνα?, καί ή
καλλονή των ίδημιούργηβ: τούς θίούς του.

Όπίταν τής δημιουργίας ή χςΐρ «σκιαγράφησε τών θνητών τήν
Ιστορίαν π«ριίβαλλ« ταύτην μέ τα θαυμάσια τής μ«γαλονοίας· ή
καλλονή έχύθη ανά τό σόμπαν καί τών θανάτων οί πιστοί έν τφ
θριάμβω τοΰ πνεύματος άνιγνώριζον τοΰ καλού τόν «ρωτά έν τή
«ίκόνι τής ιδίας ψυχής. Έκτοτ« δ αδιάλειπτος άγων τοΰ άνθρω
πίνου νοός «ζήτ«ϊ να πφιγράψη τούς θείους νόμους τοΰ ώραίου, χαί

100
ή θεία αΰτη άχτι; τβτυλιγμένη

Η ΦΥΣΙΣ
ΰκί; τώ» μέν ιίς ήδυπαθείας

τήν

απάτην,χβί &ιΑ τών δέ άτ τοΰ ’ιδανισμού τά νέφη, διέμβνεν ορατή είς
τούς οφθαλμούς, άλλ
*
βίς τον ανθρώπινον νοΰν απρόσιτος. Τών πρώ
των γενιών αί άρχικαί ΐδέαι είσέρριυσαν εις τόν κόσμον τοϋ άπει
ρον χαί τοϋ απολύτου, χαί έν τη εξωτερική φύσει έλάτρευσεν ό
θνητός «άν ό,τι έβέρμανεν εΐ; τό ενδόμυχον αύτοΰ θυσιαστήριον.
Η Φύσις άναπέτασεν εν λαμπρή, πομπρ τών θαυμάσιων της καλ
λονών τήν σκηνήν, όπως οί ήρωες και οί γίγαντες προιχισβώσι με
τό αίσθημα τον μεγαλείου, βλέποντες τήν άντανάκλασιν τής υπέρ
τατης τής θεότητος καλλονής. Ή θεωρία τοϋ τελείου ωραίου ήτον

η μακάριότης τής φαντασίας, ή θεία αναλογία τής αισθητής πραγματιχότητος μετά τής μεγάλης ιδέας, ήτις παριστώ τόν χόσμον τής
Αρμονίας, ώς οδτος έχ τής θείας χειρός έδημιουργήθη.

νου χαί χαθαράς ψυχής· ίδρυσεν αΰτη τόν βωμόν της εν τή φαν
τασία, ένεσαρκώθη εΐτα διά τής θνητής περιβολής, έντή πλημ
μύρα τής έμπνεύσεως έσχιαγράφησε τδν θεμελιώδη τής ευδαιμονίας

χαρακτήρα καί παρέσχε τοΰτον ώς τήν ίεράν τής ζωής βίβλον είς
τής ψυχής τδν αθάνατον ναόν.
Ή χώ^α τών τελειοτήτων περιεκύκλωσε τόν θνητόν άπδ τήςγεννήσεως αύτοΰ μέ τά ώραία τής φύσεως αντικείμενα χαι αί πρώται
εντυπώσεις εσφραγίσθησαν άνεξαλείπτως έν τή παρθενιχή του ψυ
χή χαΐ έθρεψαν τοΰ ώραίου τδ αίσθημα χαθ’ δλην τής ζωής τήν
διάρκειαν.
Ο "Ελλην συνέζησε με τήν χαλλονήν, έσπούδασε τδ
πραγματικόν και ηθικόν αύτής μέρος, έγνώρισε τά μαγικά της χα
ρίσματα χαί απηλαυσε τών ποικίλων αύτής θέλγητρων. Δι’ αύτής
διήγειρε τήν καλαισθησίαν καί συνέταξε τούς νόμους τών εύγενών
διαθέσεων καί τών υψηλών αισθητικών έξασκήσεων, συνετέλεσεν
εις τήν ευπρέπειαν, τήν κρίσιν καί τή» παθητικήν μεταβολήν, έγνώ
ρισε τδν λόγον τής ήδονής καί διά σιωπηλών, ώριμων καί έσκεμμενών θεωριών, άπετέλεσε τδν καλλιτεχνικόν τής συμπάθειας χό
σμον, δν παρέδωκεν είς τήν δρασιν διά τής σμίλης καί του χρωστήρος, είς τήν ακοήν διά τής λύρας καί είς τήν καρδίαν διά τής ποιήσεως, τής λαλούσης ταύτης ζωγραφικής μεγαλειότητες, ήτις ψάλ
λει τδ ώραίον, ουσα ό υψηλότερος τής προνοητικής φύσεως ύμνος, ή
θεία χαι αθάνατος διάλεκτος τής ασθενούς και απόρου άνθρωπό
τητος.
'Η καλλονή ανέπτυξε σωρείαν ευάρεστων αισθήσεων προσβαλλουσών τήν φαντασίαν καί τή» καρδίαν χαί ώς φαεινή άκτίς έφώτισε
χαί έγονιμοποίησε τοΰ ποιητοΰ τάς εικόνας χαί έθέρμανε τδ είδω
λο» τής εξημμένης του φαντασίας. Ή καλλονή είναι τδ σύνολον
τών τελειοτήτων, δπερ διατίθησι τά εύγενή πάθη, έπανάγει ταΰτα
έκ τής λύπης εις τήν χαρά», έκ τοΰ μίσους είς τήν αγάπην, έχ τής
μανίας Λις τήν γαλήνην καί έκ τώ» μαρασμών πεζής τίνος μελαγ- >
χολίας εις τάς μεγαλόψυχους εντυπώσεις τοΰ εκστατικού ύψηλοΰ·
διεγείρει ταΰτα δια τής μουσιχής, προάγει δέ διά τών μορφών τής
γλυπτικής καί ζωγραφικής. Ή χαλλονή είναι ποίησις ήν άχούομεν
χαί βλέπομε» χαί έννοοΰμεν χαί φχνταζόμεθα, ήτις ανοίγει τούς θη
σαυρούς τής ανθρώπινης ευτυχίας, πληροί τδ σόμπαν μέ τήν έρασμιότητα χαί τήν χάριν, παρίστησι τό ηθικό» μεγαλείο» μέ τή»
λαμπρότητα αύτοΰ, άφύπνίζει έ» τή χαρδίςι τήν εύνοιαν χαί τήν

συμπάθεια», μεταίρει την ψυ^ήν έμπνέουσαν γενναιότητα χαΐ εξευ
γενίζει ταύτην έγχέουσα τοϋ έρωτος τήν αρετήν. Ή χαλλονή είναι
ή είκών τοΰ θείου ελέους, ήτις άποτυποϋται έπί τής -μορφής επι
γείων νυμφών χαί αγγέλων δπως έπιχύση είς τάς κοινωνίας τών
θνητών τήν παρηγοριάν χαί τήν άνακούφισιν, τήν ζωήν χαί τήν έλπίδα· δ θνητός ύποτάσσεται είς τήν λατρείαν έν τοίς ναοΐς, διασκε
δάζει έν τη διδασκαλία τώ» θεάτρων, γίνεται φιλάνθρωπος πρδ τής
θέας τής ειρκτής καί έκ μαθήσεως πιστεύει τη» άνθρωπίνην φθαρτότητα χαι τήν καταφρόνησιν τής ύπερηφανίας πρδ τοΰ τάφου· διά
τήν χαλλονήν όμως καταλαμβάνεται ύπδ έμφυτου μεγαλόφρονος
αγάπης, ήτις γεννάται μετ’ αύτοΰ καί.τδν εγκαταλείπει έν τώ τάφφ, δπως άχολουθήσασα τής ψυχής του τήν αθανασίαν λατρεύση

αιωνίως εκείνην.

Ες τούς ανεξαντλήτους θησαυρούς τοιαύτης δημιουργίας, ή καλ
λιτεχνική εκείνων ’ιδιοφυία άνεύρισχεν τάς ευφυείς επινοήσεις και
την δλην του ώραίου, δι’ ών συνέδεε τήν εξωτερικήν τοϋ πραγμα
τικού μορφήν μετά τοϋ ιδανικού. Είς τοιαύτην διανοητικήν εργα
σίαν συνιστατο ή διακόσμησις καί ή ένωσις του λογικού στοιχείου
χαΐ τής αίσθησής μορφής. Αδύνατον νά φαντασθή τις τοιοΰτον
σύνδεσμον άνευ βάθιίας καί ζωηρας ευαισθησίας, δπως αδυνατεί νά
«αραδεχθή του ‘Ομήρου τους δύο κόσμους, ώς πλασβέντας κατά
τάς στςγμας τών ονείρων.
Γενεά γεννηθείσα έκ τής καλλονής χαί ζήσαβα μέ τάς εικόνας
τοδ_ τελείου ώραίου παρέχει ήμίν τόν τύπον, τήν σφραγίδα τής θείας
ζωής. Ή καλλονή διέσωσε» ήμίν τήν Αρμονικήν τής χαρδίας γλώσ
σαν. τας παρηγόρους τής φαντασίας εικόνας, τούς μαγικούς κύ
κλους τής διάνοιας, τήν βερμουργόν τής εμπνευσμένης ψυχής ενέρ
γειαν. Η καλλονή ενεχίραξεν είς τήν καρδίαν τής εύτυχίας τήν
διαθήκην καί είσδύσασα είς τόν εσωτερικό» κόσμον έπλήρωσεν αυ
τόν γαλήνης καί τέρψεως. Ή άποκάλυψις τής καλλονής ήτο» ή
πνοή τής ζωής έξερχομένη έκ τοϋ ενδοτέρου θυσιαστηρίου παρθέ-.

Οΐ Έλληνες δμιλοϋντες τήν μυθολογικήν γλώσσαν περιέδαλλον
τήν αντικειμενικήν φύσιν μέ θειον μεγαλείο», καί τών θεοτήτων
τδ έκθαμβο» κάλλος μέ βεσπεσίαν αιγλην. Τδ Πάνθεον τοΰ Όλύμπου ητο τδ μαγευτικόν δ», τδ λάμπον, τδ πληρούν χαράς καί έλπίδος τήν καρδίαν, ητο τδ υπερήφανο» τοΰ Δαιμο»ίου σκήνωμα, πρδ
τοΰ όποιου διηνοίγοντο τά νέφη καί ο! δρίζοντες έν μέσφ τής με
γαλοπρεπούς ανταύγειας χρυσών αχτίνων. Προ τοΰ βλέμματος τοϋ
δνακτος σείεται ό "Ολυμπος χαί άνά τδ σόμπαν εξακοντίζονται οί
κεραυνοί έκ τής διχαίας χειρός έκείνου. Ή Ανατολή είναι πυριφλε
γής, ή Ήώς διαχέει τοΰ λυκαυγούς τήν μαγείαν, όπως προετοιμάσει
τήν γή» διά τήν υποδοχήν τοΰ Φοίβου. 01 ωκεανοί συνταράσσονται με
καταπληξιν καί οί δελφίνες έπί τής επιφάνειας τω» άναμένουσι»
τδ» προσφιλή θεόν των. Τήν γήν περιστέφουσι τά ευώδη άνθη χαί
τα δάση λουόμενα είς τούς όμβρους κλίνουσι τούς κλώνάς των πρδ
τής πομπής τής άνάσσηςτων: διαβαίνει ή “Αρτεμις· 01 άνεμοι άρ·
μονικώς ψάλλουσιν έπί τή χαβόδφ τοΰ Δελφικού θεοϋ. καί α! Νύμφαι τών πηγών έστεμμέναι μέ τά άνθη τών αγρών περικυχλοΰσι
τδ» Φιλόχορον Πάνα. Μέ πανήγυριν δέ τής καρδίας, μέ βαθείας
συμπάθειας τής ψυχής τών θνητών καί τών αθανάτων, μέ τά μειδιά
ματα τής φύσεως πληροϋται ή γή φωτός, μέ χρώματα, μέ χάριν
βέλγουσαν, μέ εποχάς χαροποιός δπως παραστή πρδ τοΰ θαυμάσιου
θεάματος τής έμφανίσεως τής βασιλίσσης τής καλλονής- θιίον πά
θος υπερχειλίζει.τάς καρδίας, καί πρδ αύτής γονυπετοΰσιν οί συγχατοικοι τοΰ Όλύμπου χαί fluouat» τής γής οί εύδαΐμονες πιστοί.
Χαρίεν ποιητικό» αίσθημα έμπνέει τότε τδν έλληνιχδ» μύθον
καί ίδού ή Σελήνη έναγχαλίζεται τδν αγαπητόν αύτής χαί θωπεύει
διά τώ» αχτίνων της τήν μυστηριώδη χοίτην του χοιμωμένου ώ
ραίου Ήλιου.
Καί οΰτω, διά τής φύσεως αποκαλύπτεται τδ θειον εις τοΰ ανθρώ
που τήν ψυχήν .διεγείρει τα εκπληκτικά τής τέρψεως αισθήματα,
και^ παράγει τάς ωραία; αφηγήσεις έξ ών αποτελείται 0 μυθολο

γικός θησαυρός, δστις είναι ποίησις αυτόματος, Απαλή καθαρά, μή
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ούσα καταληπτή είς ημάς, διότι ή λαμπρά της γλώσσα, ή άπαστράπτουσα έκ τών εικόνων, δέν κατανοεϊται κατά τούς χρόνους ήμών
τής άπαβείας καί τοϋ ύλισμόυ· είναι σκοτεινή διότι τοιαύτην την
παριστώσιν ήμίν οί τρόποι του βλέ^ειν, τοΰ σκέπτεσθαι, τοΰ αισθανεσθαι. Διά τούτο δ ηθικός τοΰ μύθου βίος δέν δημιουργεί νΰν βαθείαν συμπάθειαν μεταξύ τής ανθρώπινης ψυχής καί τής φύσεως,
αΐτινες διά τών στενότατων τής συγγένειας θεσμών ένοΰνται.
(Έπεται τδ τέλος).
Η·

τΐι mrmiii παραζεηοιιοταοτ
Φύλλα δάφνηρ $ιφ&έντα κατά

τήν ευεργετικήν της-

Μέ άνθη μύρια, ζηλευτά Α Νίκη σέ ραντίζει,
•Φώς μυστικό κι’αθάνατο κοντά σου θαμποφέγγει,
Δίνει ζωή ’στά χείλη σου ή Τέχνη, Α ’Αλήθεια,
Τήν αστραπή τά μάτια σου. γιά συντροφιά τους
έχουν.

Χρυσό στολίδι τής Σκηνής, δαφνοστεφανωμένο
’Στή μαγική σου τή λαλιά και ποιός δέν ξανασαίνει;
Κάθε κλωνάρι και φιλί, κάθε φιλί άκτϊνα
Ποϋ ρίχνει είς τά στήθη σου Χαρά κ’Εύγνωμοσϋνη..

Τά λούλουδα μέ τ’ άρωμα, τ’ άστέρια μέ τή λάμψι
Ό Ούρανός, τό "Απειρο, ή Νύκτα καί τό κΰμα
’Στη Τέχνη σου χαρίζουνε τά πειό λαμπρά στολίδια,
’Στά Τέχνη σου π’ άθάνατη, αίώνια έδώ θά ζή!

Ή Δόξα φωτοστέφανο στό μέτωπό σου ζώνει
φωτίζεις δλους μας μ’ αϋτό, θεά τοϋ Παραδείσου,
Κα\ Α Φήμη ’στά φτερά της τ ’όνομά σου τό χρυσό
’Πάνω ’στά Οϋράνια πλάτη γοργά^γοργά ϋψόνει.

Καί Α αΐτρα τοϋ Ζεφϋρου, ’σάν στάλαγμα τοϋ μύρου
Ωσάν τραγούδι μυστικό, μέ χάρι καά μ’ αγάπη,
’σάν ύμνο τό σκορπίζει,..

Τέχνη I Είκόνα λαμπερή κάθε ψυχής ανθρώπου
Σεμνή καί χρυσοστόλιστη, τιμή είς τ’ όνομά Σου !
Αύτη ’σάν μάνα μέ στοργή, μέ πόνο, μέ λαχτάρα
Σ’έφίλησε, σ’ άνάστησε, καλή Εύαγγελία!
-4g®>
Κ’ έπόνεσεβ, ’μαρτύρησες, τής Τύχης άποπαϊδι...
Μά τό φιλί τό θεϊκό έγίνηκε τραγούδι
έλπίδος και λατρείας!
-4·»-

Ώ, σϋ τής Τέχνης λατρευτή νύφουλα και καμάρι,
Μές τά χαλάσματα τής γής αύτής όποϋ πατούμε
’στη σιγή, ’στήν έρημιά

Άνοιξες δρόμους φωτεινούς ’στό πνεύμα,’στή ψυχή
μας
Γενον χρυσή παρηγοριά σ * αύτά τά χρόνια,είς τή γή
αϋτή τοϋ Παρθενώνος !
ύ
Λάφν&ς.

Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΤΗΣ

κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Αληθής πανηγυρις, όλως έκτακτος Χιά τάς ’Αθήνας,
ίτιλεΐτο τήν έσπέραν τής παρελθούση; Τετάρτης (22 ’Ιου
λίου) έν τφ παριλισσίφ θεάτρφ τοΰ «Παραδείβον»·
Ούδέποτε ίνθυμούμεθα θεατρικήν παράστασιν τόσφ έξαλ
λον,ώς προς τον αυθόρμητο» ένθουσιασμόν τοΰ κοινοΰ,συμπαθή,
επιβλητικήν ώ; τήν τής κ. 'Παρασκευοπούλου, ήτις έκάλει
τούς άπειρους θαυμαστά; της και τόν έκλεκτότερον τών ’Α
θηνών κόσμον εις καλλιτεχνικήν εσπερίδα. Ό περίβολος τοΰ
θεάτρου ήτο τήν έσπέραν έκείνην τμήμα, . ένόμιζέ τις, καλ
λιτεχνικής αιθούσης. Καίτοι άνευ επαρκών προειδοποιήσεων
ίδόθη ή παράστασις καί έν ήμέρ^ε κοινή, οΰχ ήττον αί
’Αθήναι συνέρρευσαν ακράτητοι καί ίπλημμύρησαν κυριολεκτικώς την πλατείαν καί τούς διαδρόμους τοΰ θεάτρου.
Καί όρθιους άκόμη ήτο άδύνατον νά περιλάβη πλέον τό θέα
τρο». Πλεΐστοι όσοε άνεχώρησαν μή δυνηθέντε; έκ τής συρ
ροής ούδ’ εισόδου είσιτήριον νά προμηθευθώσι. Τό θέαμα τοΰ
κόσμου έκείνου, συνωστιζομένου καί άνυπομονοϋντος πότε νά
ίδη λάμπουσαν καί σαγηνεύουσαν έπί τής σκηνής τήν άπαράμιλλον καλλιτέχνιδα, ήτο έκ τών σπανιωτάτων διά τήν
Ελλάδα. Καί άπητεϊτο όντως τό έκλεκτόν τάλαντον καί
τό έξοχο» τής ΰποκρίσεως καί ή' έρασμία χάρις καί ή εγνω
σμένη τέχνη τής κ. Παρασκευοπούλου, ϊνα οΰτω θριαμβευ
τικής τύχη καί επιφθόνου ίπιτυχία; ή εύεργετική της.
Τό θέατρον ήτο σημαιοστόλιστο» καί καταφώτιστον. Αί
εικόνες τής ηθοποιού έκόσμουν τάς εισόδους. ’Από ενωρίς
ήδη καθ’ ομίλους προσηρχοντο οί θεαταί, ίν οίςδιεκρίνοντο
πλεϊστα εκλεκτά μέλη τής άνωτέρας παρ’ήμΐν κοιν. τάξεως,
λόγιοι, άπαντις οί δημοσιογράφοι, τό ώραΐον φΰλον έν κα
ταπληκτική άφθονίφ και άλλος ποικίλος κόσμος, σπεύσας ίνα
διατράνωση τά αισθήματα του, μετέχων άμα εκτάκτου καλ
λιτεχνικής ,άπολαύσεως.
Είς τήν ^Μήδειαν» ή κ. Παρασκευοπούλου, είπερ ποτέ
καί άλλοτε, έδείχθη απαράμιλλος, δαιμόνια ! Καθ’ όλας τάς
φοβέρας καί έξοχους σκηνάς τοΰ δράματος, άς διερμηνεύει
μετά βαθυτάτου πάθους καί τέχνης μοναδικής, ήρθη εις ύψος
είς τό όποιο» συνήρπασε πάντα; τού; μετά θαυμασμού παρακολουθοΰντα; τήν έκπληκτικήν ίν τφ δράματι δράσίν τη;.
Πάντες ειχον δεσμευθή καί μόλις παρήρχετο ή πρώτη συνέχουσα ίντύπωσις έρρήγνυντο είς έπευφημία; καί παταγώδεις
χειροκροτήσεις. Όσοι δέν είδον τήν κ. Παρασκευοπούλου ώς
Μήδειαν, δεν δύνανται νά έχωσι ακριβή ιδέαν έρωτος ζηλό
τυπου και γυναικός έκδικόυμένης. Καθ’ ολον έν γένει τό
διάστημα τής παραστάσεως τή; «Μήδεια;» πλιϊσται δσαι τή
έξεδηλώθησαν ένδείξει; συμπάθεια; καί είλικρινοΰ; έκτιμήσεως.
’Ανθοδέσμαι πολυτελείς καί δώρα τή προσεφέροντο συχνά,
διεκρίθη δέ ό εί; τό τέλος τοΰ δράματος ύπό τοΰ «Αρχαϊ
κόν ΣτυΛλύ/ου» άξιεπαίνω; δοθεί; μέγα; έκ θαλερά; δά
φνη; στέφανο; μετ’ αρχαϊκή; χρυσή; λύρα; έν τφ μέσφ καί
ταινιών, ίκφράσαντο; οΰτω αίσθητότερον τά; ιύγινεϊ; ύφ’
ών διέπεται άρχάς, καί τήν ενθουσιώδη πρό; τήν αληθή τέ
χνην έκτίμησιν του. Μετά τήν «Μήδειαν» έδιδάχθη μέ
ρος τι έκ τή; «Κατάραζ τήξ Μάνας» άμίμητα. *
Ητο άδύ
νατον νά πιστεύσρ τι; ott ή άγρια καί έξαλλο; πρό μικρού
Μήδεια, ήτο ή ιδία, χωριατοποΰλα νΰν γλυκεία καί άφιλεστάτη, μέ τήν χαρακτηριστικήν προφοράν καί υπό τό γρα
φικόν ένδυμα χωρικής παρθένου τής Λ’άκουρας. Τά χειρο
κροτήματα τοΰ πλήθους ήσαν αδιάκοπα, συχνότατα καί ίπιμόνως διακόπτοντα Λυτήν. Τό τελευταΐον ασμα ήναγκάσθη
τρις νά ίπαναλάβη. ’Εν τή πράξει ταύτη τής «Κατά
ρας τής Μάνας» έφθασεν είς τόν κολοφώνα τής ίπετυχίας,
τούλάχιστον πρό τών όμμάτων τοΰ κόσμου, τοΰ άγαπώντος
έμμανώς τά πάτρια. Ή καλλιτέχνες, ή συγκινοΰσα, ή λεπτή
διίρμηνεύς τώ» ήδυτέρων παθών τής συγχρόνου κοινωνικής
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πάλη;, ένεφανίσθη ύπο άλλην όλω; μορφήν, έκπλήξασα διά
την αντίθεσή καί άκρως εύαρεστήσασα διά τό έπιτυχε;
καί άφελέ; τή; μιμήσεως. ,Νέαι άνθοδεσμαι έκλεκταί, νέοι
στέφανοι. Λάβαρον ώραΐον φερον επί όλοσειρικοΰ έξ έθνικών
χρωμάτων την εικόνα τη;, κυκλουμένην ύπό κλάδου δάφνη;,
τή προσφέριται. Ζεύγη περιστερών πτερυγίζουσιν άνά την
σκηνήν, δώρα πάλιν λαμβάνει, ένφ ό παλαίμαχο; ποιητή;
Άχιλ. Παράσχο; ρίπτει κλάδον ροδοδάφνη; μετά τών έξής
ωραίων στίχων, ου; ένεπνεύσθη τήν έσπέραν έκείνην :
ΤΗι ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ·
*Αγ6η tit· τ' Ανθος rijc Σχηγης σκορπίσατε τδ μόνον
*Οπιρ μας φέρει tit; εποχάς μιγάΛας aAAav χρόνων
"Οπιρ μυρώνει τήν φ·νχήν, πτερώνει τήγ καρδίαν
Kai διακόπτει τήν πεζήν τοΰ βίου μας πορβίαν.

Ρίψατε δάφνην, ρίξατε μυρσίνην, ανεμώνην
Elf τήν ήθοποιδν ήμων τήν μίαν και τήν μόνην
Σκορπίσατε ΚαμόΑιτς εμπρός τή; Καμβάίας
Kai στόψαζε τδ μίτωπον, το πάθρες ευφυΐας.
ΕναχχεΛία\ xal αΰτδ τδ όνομά Σου /τι
Ευαχχε.Ιίζει την Σκηνήν χαί &ΑΛα ιρόρει /τη.

’Επίσης τή προσηνέχθησαν αί ανωτέρω δημοσιευόμεναι
πλήρει; έννοια; καί αρχαϊκού κάλλους στροφαί, περί τής
ύπερόχου ποιητική; άξια; τών οποίων άφίνομεν νά κρίνωσιν
αυτοί οί άναγνώσται μας.
Ό ένθουσιασμός τοΰ κοινού, διά τάς αλλεπαλλήλους ταυτα; τής αγάπη; εκδηλώσεις πρός τό αγλάισμα τού Έλλ.
θεάτρου, ήν άμετρος, παράφορος. 'Ο περίβολος όλος αντηχεί
έκ τών άκρατήτων επευφημιών, άδιακόπως καλούμενη; τή;
καλλιτέχνιδο; επί τής σκηνής εις τό τέλος έκάστη; πράξεως.
Ώραία έν τελεί πυροτεχνήματα έκάησαν, είς ίκαστον τών
όποιων άνεγράφοντο διά φωτεινών γραμμάτων τά ονόματα
τών κυριωτέρων δραμάτων, έν οί; πρωταγωνιστεί, ένφ βροχή
χρυσή ερραινε ταΰτα καί πολύχρωμοι σφαΐραι έξετινάσσοτο.
Έν γένει ή ευεργετική τή; κ. Παρασκευοπούλου έπέτυχεν
έκτάκτως καί τούτο πεποιθότω; άνεμένομεν κατόπιν τή; δε
δηλωμένη; έκτιμήσεως τοΰ άθρόως πάντοτε καί μετ’ ένδιαφέροντο; περισσού συρρέοντος εις τάς παραστάσεις της Αθη
ναϊκού κοινού. Μέχρι καί τή; σήμερον έξακολουθεΐ ή άπήχησις
τής ευεργετικής της Ή κ. Παρασκευοπούλου δέν θά έπεθύμετ .πλειότερα. Τοΰ κοινού αί προσδοκίαι πλέον ή όσον ητο
δυνατόν, πλήρως έπραγματώθησαν ήθέλησε νά τιμήση τήν
άκούραστον ηθοποιόν καί τήν έτίμησεν όσον ήδύνατο, όσον
έπετρέπετο είς κοινόν Αθηναϊκόν, κακοσυνειθήσαν εις άτεχνα
κωμειδύλλια καί προκατακλυσμιαία δραματικά τερατουργή
ματα σειράς αλλεπαλλήλων κακουργημάτων, καί παριστάμενον αίφνης εΐ; ψυχολογικωτάτας διατυπώπεις λεπτή; έκφράσεως αισθημάτων εύγενών καί παθών, ή είς άρχαϊκάς
αναπαραστάσεις έξοχου κάλλους καί δυνάμεως εικόνων. Ή
τέχνη έτιματο χθες έν τφ προσώπω τής κ. Παρασκευοπού
λου, ήν καί αυτοί οί Γάλλοι ηθοποιοί τοΰ έδώ Γαλλ. θιάσου
άπεκάλεσαν «Άθηναίαν Σάρραν Βερνάρ», γνώμη βαρύνουσα
βεβαίως, άτε προερχόμενη παρά προσώπων ίδόντων πλειστάκις τήν περικλυτον συμπατριώτιδα καλλιτέχνιδά των.
Ή έσπέρα σχεδόν διέρρευσεν άνεπαισθήτως’αί ώραι φεύγουσαι
άφινον είς τάς ψυχά; τών θεατών ήδυπάθειαν άρρητον. Καί
άπεχώρησαν εκεΐθεν έμπεπλησμενοι γλυκυτάτων έντυπώσεων,
είς όλων δέ τάς καρδίας βαθεϊα καί ανεξάλειπτος ένετυπώθη
ή έσπέρα αύτη, καθ’ ήν συνετελέσθη ιΐ; έπί πλέον πολύτι
μος θρίαμβο; τή; μόνης έν Έλλάδι καλλιτέχνιδο;, έν τή
εύρείφ τή; λέξεως έκδοχή, κ. Ευαγγελία; Παρασκευοπούλου.
Άπας ό τύπο; τής πρωτευούμη; συμπαθεστάτα; αφιέρωσε
γραμμάς, άνακηρύξας άμα τήν ευεργετικήν τη; έκτακτον άπόλαυσιν καί πρωτοφανή ίκανοποίησιν τή; τέχνη; τη;.
Πλεΐστα ενθαρρυντικά συμπεράσματα δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν έκ τή; ευεργετικής τής κ. Παρασκευοπούλου. Δέν

ήτο αύτη έκτακτό; τι; διά τόν θίασον παράστασι; ή τερπνή
εσπερίς. Είχε προδήλω; Ιννοιαν βαθυτέραν κατεδείχθησαν
αί .τάσεις τοΰ κοινού, ή έκτίμησι; ήν συναισθάνεται, γνω
ρίζει, άλλά δέν έσχε τήν ευκαιρίαν μέχρι; έσχάτων, πρό
τή; έμφανίσεω; τής κ, Παρασκευοπούλου, νά έκδηλώση,
καί τό καθήκον πάντων τή; παντί σθένει ύποστηρίξεω;
τοΰ θεάτρου, όπερ κοσμείται ύπο άξιων ηθοποιών, άλλά
στερείται παντελώς τών μέσων τής άναπτύξεως. Άποστείλατε τήν κ. Παρασκευοπούλου μέχρι; άνεγέρσεω; τοΰ Έθν.
θεάτρου εις Γαλλίαν καί μετά δύο έτη ά; άνοιξη τά; πύλας
του, ευθύς άπό τής πρώτης στιγμή; άκτινοβόλον, τό θεα
τρικόν Πανακαδήμιον, τάς άγκάλας του δέ τό μέχρι; έσχ_άτων άναξιοπαθούν άληθώς κοινόν, ίνα ύπό τό εξοχον τά
λαντου τη; ζήση, αίσθανθή, ίκανοποιηθή. Τούτο ζητεί, καί
τό·άπέδειξεν εί; τήν ευεργετικήν της.

Ή «Φύβεφ».

ΕΔΩ Κ’ ΕΚΕΙ
(’Εντυπώσεις καθ’ εβδομάδα)
Ξηρασία. . ειδήσεων. — Ποιηταί λυροβραυσται.—Βουλευτικά χα
σμήματα.—Τό μέλαν φάσμα τής Ίερας συνόδου.—Μακράκη;, Παρασκευαΐδης, χολέρα. — Κατάθεσις θεμελίου καί μία ευχή, — Και
πάλιν οι Κώδωνες, κωδωνίζοντας τήν φοράν ναύτην.—Αί πύλαι τού
Παραδείσου καί ή ζώσα εμπνευσις. — Διατίμησις άπηχήσεως- —
Δεύτερον λουτρόν επί τής σκηνής.—Άνακάλυψις γυμνής αλήθειας.
—Τα προγράμματα ίνος θεάτρου.—’Αφίξεις δια τήν ’Αλεπού.— Αί
θωπεϊαι τής θαλείας.—01 Μυλωνάδες είς τό Κουρδιστάν.—Ό διττώς πολύκλαυατος 2αίξπηρ.—Ό Υμηττός έξερχόμενος τοΰ λάρυγ
γες —'Ολόκληρον εμπορικόν κατάστημα. — Ηθοποιός άξιος διά βια·
σαρχης.—Περί γούνας και γονάτων.—Τό πράσινο φουστάνι. — Μέ
χρι Πατρών.—θερμόν θέατρον—Καλήν άντάμωσιν !

ο—

Είνε, μά τούς Άγ. Πάντα;, φοβερόν, άπίστευτον, άφόρητον ! Τόσην ώραν ζητώ νά εΰρω έν γεγονός κάπως άξιο»
σημείωτον κατά τάς τελευταίας ημέρας, αϊτινες ώς Άθ<
*ναϊκαί πάντοτε ήμέραι διέρρευσαν, ψυχραί δηλονότι ώς ’Ια
νουάριου νύξ, μ’ δλην τήν θερμότητα τοΰ Ίουλιανοΰ ήλιου,
καί άνούσιοι ώ; κοινοβουλευτική άγόρευσις συμπολιτευομένου
βουλευτοΰ καί δέν τό κατορθώνω. Παντού έπιζητώ μέ τόν
φανόν τοΰ Διογένους ύλην καί — Θεέ μου, ή μάλλον Ίλί,
Ίλί ! —εύρίσκω ίλύν πεζότητος. θηρεύω θέμα καί άνάθεμα
προφέρω καθ’ όλων τών συνομοτούντων κατά τή; ποικι
λίας καί τέρψεως στοιχείων — εξαιρέσει τών τυπογραφικών,
τών ετοίμων νά στερεοποιήσωσι τάς νωπά; γραμμάς μου.
Είπέτε μου, σάς παρακαλώ θερμώς, ώς έραστής έκφράζων
τό τρυφερόν αίσθημά του’ τί νά κάμω ; Νά θραύσω τόν κά
λαμον ; Άλλ’ αυτό τό έχουν μονοπώλιον οί ρωμαντικοί
ποιηταί, οϊτινες τότε διακηρύττουν ότι θραύουν λύραν καί
γραφίδα, όταν έντονώτερον τάς χειρίζονται καί τύχη καί
λείπει μάλιστα ή πρώτη, άνορθογράφω; όμως γεγραμμένη.
Νά γράψω περί τής Βουλής ; Άλλά τότε θά σάς άποκοιμήσω- διότι αυτή κατήντησε πλέον, μέ τά; παννυχίους συνε
δριάσεις της, ό περίβολος τή; πλήξεως καί θά εινε μέχρι λήξεως τή; συνόδου, όχι βεβαίως τής Ίερας, καίτοι άμφότεραι
άπο πατέρας συγκροτούνται, έξαιρέσει μερικών τοΰ “Εθνους, ,
οϊτινες δέν θά ήτο άσκοπον διά τό νεαρόν τής ηλικίας νά έκαλοΰντο : τά «παιδάρια» τοΰ Έθνους..-Διά τάς περιοδεία; τού
χωλαίνοντος Μακράκη ή τής χολέρας, ήτις καί άν ύποτεθή
ότι χωλαίνει, έπισκέπτεται τάς πόλεις μετά ταχύτητος σιδη
ροδρομικής; Διά τάς αφελείς πεζοπορίας τοΰ «άδελφοΰ Κων
σταντίνου» ή καί άλλως Παρασκευαίδου, τρέχοντος ίσως είς
συνάντησιν τής τελευταίας έν Ρωσσική τινι πολίχνη ; Δέν εινε
αύτά καθ’ έαυτά πσζά θέματα; Δέν αποθνήσκει, βλέπετε, καί
κανείς έκιφανής ! Καμμία μονομαχία ακίνδυνος, κανείς έπί
τέλους έκτροχιασμός, πνιγμός,καταποντισμός...Καμμία πτώχευσις; Πυρκαϊά δάσους; Μόνον δύο κρούσματα—μή τρομά
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ξετε χολεροφοβομανεΐ; — ερωτικών απαγωγών μά; άναγγέλει τό αστυνομικόν δελτίον άλλά κατηντησαν καί αύτά
τά νυκτερινά ειδύλλια τόσον κοινά καί τετριμμένα, τόσον
αθώα καί άνεπίφθονα ! . . Διά τά δίδακτρα ; Αύτά πλέον
έπεβλήθησαν, διά νά ήσυχάσωμεν καί άπό τά; είκοσαμελεΐ;
έπιτροπά; καί ΰπεπιτροπά; τών φοιτητών καί άπό τά πύρινα
έν μέσω θέρους καί έν πλήρει μεσημβρία λατινόφωνα άρθρα
τών «Καιρών». Άλλ’ άφοΰ ζητώ θέμα, δέν εΐνε ιύκολον τάχα
νά λάβω κανέν έκ τή; μεθόδου τοΰ Όλλενδόρφου ; Άλλ’δχι!
Ήάπόστασι; τοΰ θέματος άπό τοΰ θεάματος εινε μικρά. Ά;
κάμωμεν λοιπόν τόν γύρον .. . τών θεάτρων, συλλέγοντες,
ώς ή μέλισσα τήν γνριν τών άνθέων, εικόνας, κεντρόνοντες.
* *'
♦
Πράγματι, αί Άθήναι έφέτος ηΰνοήθησαν φοβερά άπό
θεαματικά; διασκεδάσεις, είς τρόπον ώστε όλων τά γούστα
νά Ικανοποιούνται. Θέλετε δράμα, κωμφδίαν, μελόδραμα,
παντομίμαν ; Θέλετε έργα Ελληνικά, αλλόγλωσσα, μετα
φράσεις, διαστρεβλώσεις ; Έκαστον είδος, μή φοβεϊσθε, έχει
και άπό ένα θίασον.Άλλ’ έν πρώτοι; μίαν, τήν μόνην έσω;,
σοβαράν εϊδησιν : «Έτέθηό θεμέλιος λίθο; τού «Εθνικού
θεάτρου», τού βασιλέως μή προσελθόντος, τών δέ ’Αθηναίων
έν παντελεΐ διατελούντων άγνοίιρ.» Προκειμενου περί καταθέσεως θεμελίου πλείσται διατυπούνται, ώ; είκός, εύχαί.Ίδού
ή ίδική μας: «Νά άργήση όσφ το δυνατόν νά οίκοδομηθή
τό κτίριον, άν πέπρωται δι’ αυτού νά άποκτησουν αί Άθή
ναι καί δευτέραν Ακαδημίαν, καινήν καί όλως χινήν. »
Τίποτε άλλο. Οί αρμόδιοι ά; δειχθώσιν όχι. Άριστογείτονες,
άλλά Προμηθείς ένεργοΰντες άπό τοϋδε καί διά τό περιεχόμενον έν τφ μέλλοντι, ένόσφ εγείρεται τό περιέχον. .
Ώς πρός τήν θεατρικήν κίνησιν, έχομεν διά το θέατρον
τού Φαλήρου νά άναγράψωμεν μίαν ευχαριστίαν, διότι είσήκουσε τής ύπομνήσεώς μας καί έκωδώνισε πάραυτα τού;
«Κώδωνα;» τή; ΟΟΓΠθνίΠθ, μή παραλεΐψαν—καλέ, τί λό
γο; !—-καί τήν Α. κεχαριτωμένην Ύψ. τόν Βοκκάκιον. Οί
«Κώδωνες» έπαίχθησαν πολύ καλά, ήτο δέ ήδύ νά άκούη τις
τής δεσποινίδο; Γκουρζόν τήν μεταλλικήν καί γλυκεΐαν άπηχησιν συνενουμένην μέ τοό άπαλοΰ κύματος τήν έκπνοήν.
Διά τό τοΰ«Παραδείσου»δέν πρέπει ούτε μίαν λέξιν νά είπω. Είνε τό μόνον θέατρον όπερ δέν Ιχεε 9·ε0ιν—διαθέσιμον
—είς σημειώσεις εΰτραπέλους. ‘Η τραγικότη; τής κ. Παρα
σκευοπούλου, τής ψυχής τής πετώσης έπί τής σκηνής ίνα
συναρπάζη τάς ψυχάς, άφ’ ένός, αυτό τό όνομα άφ’ έτερον
τοΰ Παραδείσου μέ τάς κλείδας καί τού; άγιου; Πέτρου;
του, μάς έμποδίζει καίτοι λίαν Εύαγγείιχούξ νά άστειευθώμεν, νά θορυβήσωμεν μέ τδνομά των τού; άστούς· άς το
άφήσωμεν έκεΐ χωμένον είς τά φύλλα, ήσυχον, μέ διαφεύγον
φώς καί μή φεύγοντας έκεϊθεν, πριν ήχήση ή δευτέρα μετά
τό μεσονύκτιον, «ρασιτέχνας. Έκεϊ ή ηρεμία, ή γαλήνη, ή
μακαριότης τοΰ Παραδείσου. Ή λεπτοκαμωμένη, ή μέ τήν
ήχηράν φωνήν καί τήν λευκήν έσθήτα θεότης τοΰ έπιγείου,
τού Αθηναϊκού Παραδείσου, τό παλλόμενον αυτό κομψοτέ
χνημα τής τέχνης, ή μειδεώσα σαγήνη τοΰ θαυμασμού πά
σης ηλικίας καί άμφοτέρων τών φύλων, ή χαριτωμένη μικρά
γυνή ή κυριαρχήσασα έφέτο; τών θεάτρων, ή συγκινούσα καί
τέρπουσα καί άναστατώνουσα τό κοινόν ώς Μήδεια, Μαργα
ρίτα, Κλαίρη, Γαλάτεια, . Έλεονώρα, Φρανσίνη, Λουκρη
τία, Σοφία Καϊλερ, ή κ. Παρασκευοπούλου έπί τέλους, δέν
θέλει τόν θόρυβον, δέν άγαπφ τήν ρεκλάμαν. Ή τέχνη κρύ
πτεται οίονεί ριγούσα πρό τών Ασμάτων τών κωμειδυλλίων
εί; άλση, όπως ή έμπνευσες θέλει κάλυμμα ίλαφρόν, εύγενές, μικρόν διά νά ζήση, ν’ άνθέξη είς τόν Λίβαν τής· αμά
θειας, τών προλήψεων καί τή; πλάνης. Δέν θ’άπορήσητε τώρα
έάν ή κ. Παρασκευοπούλου εινε λεπτοφυής. Θά είπήτε ίσως
ότι άντί μιά; λέξεως, πλείστα; κατηνάλωσα διά τόν «Πα
ράδεισον»,παρά τήν ύπόσχεσίν μου. Άλλά δέν εχετε δίκαιον,
Έγώ ούτε μίαν λέξιν δέν είπα1 fy^a^a μόνον.
,Είς το θέατρον τέλος τών ’Ολυμπίων έδόθη καί τδ κωμικόν
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μελόδραμα «L’amour mouill0». Περιττόν νά εϊπωμεν ότι
χειροκροτημάτων τό εστεψεν ή μάλλον τό.,περιέλουσιν.
.
* *
»,
, Ό Αρχιμήδη; εκραξε μίαν ήμέραν εί; τό λουτρόν λουόμενο; «Εύρον, εύρον» καί εΰρήκεν ή μάλλον ήλίευσεν έν πρό
βλημα.Χωρί; νά είμαι είς κανέν λουτρόν εΰρήκα καί έγώ κάτι:
ΰλην.. λίμαξ· Ξεύρετε,πλησιάζομεν είς τό θέατρον τής «’Ομό
νοιας».Έδώ δέν εΐνε μόνον αί παραστάσεις,αϊτινες προκαλούν
φρικώδει; γέλωτας, άλλά καί τά-.προγράμματά των,τά αύτά
καθ’ έαυτά κωμικά. Ή άπόδειξις άπλουστάτη : Είς, προ
σοχήν ! θά. ίδητε λ. χ. ότε «Καραβάνιον Πελοποννησίων έκ
Μανώλάδος, Δερβητσελεπή καί Κλαπατσούνας ηλθεν έπίτηδες δι’ εκτάκτου, αμαξοστοιχίας ααί τινες μάλιστα διά νά
προφθάαουν δι’αεροστάτων : τών κεφαλών τών ηθοποιών,
όπως ϊδωσι τήν « Αλεπού» ήν, ειρήσθω έν . . . λεωφόρφ,
μόνον ό κ. Κοτοπούλη είνε ανίκανος, ουδέ τολμά νά παραστήση, δι’ εύνοήτου; λόγους. "Οτι καί έάν ή γυνή ύπερβή
τόν ουδόν — αυτό εέρήσθω έν παρόάω διότι πρόκειται περί
ήλικια; γυναικό;—τή; μέσης ηλικίας είνε άειθαλή;, έφ’ όσον
παριστάνει είς τόν « Καπετάν Γιακουμήν », όπως άειθαλεΐς
εΐνε καί οί «Μυλωνάδες» οί όποιοι καί είς τό Κουρδιστάν ή
τήν Βαρβαρίαν ή τήν’Ινδοκίναν άν παριστάνοντο τόσω συχνά
όσφ έν Άθήναις, θά προσεβάλλοντο έκ τή; φυλλοξήρας τή;
αηδίας καί ανηλεώς θά έμαξιλαρούντο... Επίσης τά κοσμη
τικά έπίθετα πάντοτε έν τή ήμερησίι^ διατάξει.Καί αύτά τά
’Ομηρικά δέν έμειναν ήσυχα- λ.χ. ό «Άμφιδέξιος», ή λιγύμολπο; καί άηδονόφωνος.καί κορυδαλοπετής, ή ακαταπόνη
τος, ό φιλάνθρωπος «έρασιτέχνη; — έμπορο; ό δεχόμενος
τάς δύστροπούς θωπείας τής θαλείας», ό στεφανωμένο; νεοσ
σός, έργον πολύπλοκον, θεαματικόν καί δραματικώτατον, οί
αδελφοί εί; τόν γέλωτα., ή άείποτι άκτινοβολούσα, κ. λ. π.
Έννοοΰμεν ότι μ,έ αύτήν τήν ζέστην πρέπει νά δίδωνται άναψυκτικά- άλλ’ όχι καί νά τοιχοκολλώνται,διότι είνε Ιπικίνδυνα, καθ’ όσον προκαλούσιν έντερικάς ένοχλήσει; καί τότε
άντί «νά κρατοΰμεν τήν κοιλιά μας άπό τά γελοία» ώ; κοι
νώς λέγομεν, θά τήν κρατοΰμεν άπό τόν .. . Υμηττόν, κ.
Παντόπουλε! Αύτά τά χαρίεντα προγράμματα σα; μά; έν■θυμίζουν τά μακαρίτικα : Έργον τού λογίου Μολιέρου, τοΰ
πασιγνώστου Γαλάτου κάί δεινού ξυγγραφέω; Οΰγγώ, τοΰ
πολυμλαύσ.του, άφοΰ παριστάνοντο τά έργα του έν Έλλάδι...
—Σαίξπηρ κ.λ.π.Δεν είνε άπίθανον αυριοννά άναγνώσωμεν:
Ή εϋπετή; καί εϋξα>νο$ κυρία
**
άρτι καταταχθεΐσα εί; τό
τάγμα τών ηθοποιών, ό μέ τού; κυανού; οφθαλμούς, ό ύψηλβς ώ; Τεύτων και εύμύσταξ καλλιτέχνη; καί παραπλήσια.
Τά προγράμματα αύτά πρίπει νά προγφαφββι πλέον άπό
τών τοίχων, έκτο; άν έχωμεν τήν τύχην νά τά ίδωμεν δι
πλασιαζόμενα εί; άνοήτους εκφράσεις.
Άπό τενο; εχομεν έν τώ αύτφ θεάτρφ καί ολόκληρον
Ιματιοθήκην ώς repertoire έκ διαφόρων έργων, τών πλείστων άνευ έννοιας. ’Ιδού ίνια τούτων ! Τά τρία καπελλα,
τά κόκκινα πανταλόνια, τό πράσινο φουστάνι, οί μεταξωτοί
κορσέδες, τά διακόσια μαξιλάρεα—Ιπτάμενα αύτά πρό; τήν
σκηνήν—καί ή βράκα ίνό; δαεμονίου ηθοποιού τή; πλατεία;
τής Όμονοίας, καί άνακτος τοΰ γέλωτος καί είσηγητοΰ τών
κωμειδυλλίων κ.λ.π. Πρός θεοΰ, άρκεΐ, διότι έάν προχωρήση
αυτή ή φορεματομανία θά συστήσωμεν εί; τού; κ.κ. ηθοποιού;
όπως, διά τινα καιρόν τουλάχιστον, προσφύγωσιν εί; τόν όν
τως άνθρωπινόν έν τφ θεάτρφ των ηθοποιόν κ. Πεταλ&ν.
**

• Άλλ’ άφήσώμεν αύτόύ; έν ειρήνη, άφοΰ μάλιστα διδάσκουσιν έν τή «Όμονοία»,παίζοντας τήν «Λύραν τοΰ ΓέρωΝικόλα» ήτις όντως άπεδείχθη ή πλέον προσοδοφόρος παράστασις, "άφοΰ όμως, ■ μέ τήν άδειαν σας,'άνασκαλευσωμεν ολί
γον και τδ «Πράσινο φουστάνι». Έχομεν ράμανά τινα διά
τήν γούναν, μ’ όλον τον καύσωνα, τοΰ κ; Καλαποθάκη, έν
γούναβι Παντοπούλου άναθέσαντο; τήν έπιτυχίαν τοΰ φου
στανιού,τό όποιον όντως εΐνε τόσφ άσχημα γραμμένο», ώστε
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^λιποθύμησαν άπό τά γελοία τρεϊς ράπτριαι, μέτρια; Ικανό'
τητος, ώ; καί ισάριθμοι χρωματισταΐ διά τό πράσινο χρώμα
και όμως —τί σοΰ εινε ό ΡωμηόςΙ—κάποιος ίγραψεν ότι οί
διάλογοι ειχον χρωματισθή καλά, χωρίς . . λαδομπογιά.
Έπειτα,αύτό τό φουστάνι—ελάχιστα άλλως σχιτιζόμινον μέ
την όλην έν τω κωμειδυλλίω δράσιν — άν §έν έχει καταγωγήν
ζωώδη διότι δέν εχει. . ούράν,Ιχει δμως διά φραμπαλάδες. .
λογοπαίγνια άπό τά συνήθη τών καφενείων,τοΰ περιπάτου. Άμ
έκεΐνο; ό Άνανία; ; οί λόγοι του πλήρεις άνίας καί άνοιας.
Άφοΰ όμως έρχονται διά τό θέατρον της Όμονοίας πλεϊστοι έκ Πελοπόννησου, άς πεταχΟώμεν καί ημείς είς τάς
Πάτρας. Έκεΐ ό>θίασος τοΰ γνωστοΰ κ. Άρνιωτάκη, τοΰ
φυσικωτάτου καί άπαραμίλλου Ταρτούφου, τυγχάνει, λέγουν
μερικοί μειδιώντες, θέρμης ύποστηρίζεως· τό πιστεύομεν,
άφοΰ παριστάνουν είς τό θέατρον . . . ΨημίνουΑ Έκεΐ συγ
χρόνως έζεκολάφθη έκ της πολλής θερμότητας καί νέα καλ
λιτέχνες, ή δεσποινίς Βερώνη, άν δέν άπατώμεθα, ώς επι
μαρτυρούν αί συχναί καί συστηματικαί καί έπί της αύτής
νότας πάντοτε γραφόμεναι, κατ’ εμπνευσιν τοΰ θιασάρχου,
ανταποκρίσεις. Άναμένομεν την έδώ ελευσίν της διά νά τήν
κρίνωμεν. Εύχόμεθα είλικρινώς όπως 0 νέος άστήρ τών Πατρών φανή αντάξιο; τών σημερινών κωδωνοκρουσιών, πολύ
δέ θά έκπλαγώμεν καί θά χαρώμεν έάν, έστω καί πόρρωθεν,
προσεγγίσνι είς τήν γνησίαν τέχνην τής κ. Παρασκευοπούλου,
πρός ήν πάσα σύγκρισις θά ητο, ώς μανθάνομεν, τολμηρά.
**
•
Άλλ’ ή θεατρική αΰτη πιριήγησις ήργησεν. Εινε νύξ καί
ή πανσέληνος μάς ένεθάρρυνεν, όπως έπί πολύ περιπλανηθώμεν. Τό ώρολόγιον έν τούτοις σημαίνει ρυθμικώτατα, άκούραστον,τήν τρίτην μετά τό μεσονύκτιον.Πριν ή αί άνταύγειαι τής Ήοΰς φωτίσωσι τήν Ανατολήν, σπεύδω νά σάς
ευχηθώ καλήν νύκτα καί... καλήν άντάμωσιν !

Αίκ.

Μετά τοΰτο θέσατε τό σύνολον έπί αιχμής μιάς βελόνης
πεπηγμένης κατά τό ήμισυ μέρος αύτής έν τφ φελφ φιά
λης τίνος, άλλά διαθέσατε αύτο μετά προσοχής είς το κέντρον τοΰ πινακίου πρός αποφυγήν ματαιοπονίας καί οΰτω θά
έχητε πινάκιόν ισορροπούν διά τοΰ κέντρου αύτοΰ έπί αίχ-· /
μής βελόνης.
Ήδη, άν θέλετε, δίδετε περιστροφικήν τινα ώθησιν εις το
πινάκιόν σας,δπερ θά στρεφηται περί εαυτό έπί τοσοΰτον μακρόν χρόνον έφ’ δσον είνε μικρά ή μηδαμινή ή έπί τού ση
μείου τής έπαφής τής βελόνης προστριβή.
Φ. Π.
ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΦΥΛΛΩ

πλ. ή ρ η ς άνάλυβς ς τοΰ δ ράματο’ς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝ10Ν
ΠΙΝ-ΆΚΙΟΝ ΕΠΙ ΒΕΛΟΝΗΣ

Πολλάκις βλέπομεν έν δημόσιοι; θεάμασιν, ή έν τοΐς θεάτθοις, ταχυδακτυλουργούς έκτελοϋντα; διάφορα πειράματα
’ισορροπίας, και δη μετά ποτηρίων, πινακίων καί άλλων οι
κιακών σκευών, ιδία μετάλλινων, ξύλινων κτλ. άτινα στηριζόμενα καί στρεφόμενα έπί τίνος έλαχίστης έπιφανείας, διά
καταπληκτικής ταχύτητος κινοϋσι τό ένδιαφέρον καί τόν
θαυμασμόν τών θεατών. Άλλ’ ή περίεργος αυτή ’ισορροπία,
όφειλομένη είς τήν κεντρόφυγον δύναμιν τών σωμάτων, κατα
παύει όπόταν ή περιστροφική κίνησις δέν κέκτηται πλέον
άρκετήν δύναμιν ίνα κατανίκηση τήν πίεσιν τοΰ βάρους.
Οΰτω, πινάκιόν τι στηριζόμενον διά τοϋ κέντρου αύτοΰ
έπί αιχμής βελόνης τίνος δύναται διά τής περιστροφικής αυ
τού δυνάμεως νά ΐσορροπή κινούμενου. Φυσικώς όμως δέν δύ
ναται νά ίσορροπγ καί άκινητούν.
Δύναται νά κατορθωθή τούτο ; Μάλιστα. Παρατίθεμεν ώδε τον τρόπον τής ισορροπίας πινακίου στηριζομένου έπί αιχμής βελόνης, δπερ δύναται νά διατελή τοιοΰτον καί έν ακινησία και έν κινήσει, έάν θελήσωμεν.
"Ινα κατορθώσητε τοΰτο, διασχίσατε δύο' φελούς χρησι
μεύοντας ώς πώματα φιάλης κατά μήκος τοϋ άξονος αύτών
καί είς τό άκρον τών τεσσάρων αύτών τεμαχίων έμπηξατε
τέσσαρας περόνας, αΐτινες νά βχηματίζουσι μέ τήν έπίπεδον
επιφάνειαν τών φελών γωνίαν όλίγον μικροτέραν τής ορθής,
ώς δείκνυσι τό έναντι ήμέτερον σχήμα. Θέσατε τότε τους
οΰτω προπαρασκευασμένους τέσσαρας φελούς πέριξ τοϋ πι
νακίου καί είς ϊσην άπόστασιν μεταξύ άλλήλων, προσέχοντας
ώστε οι όδόντες ιών περονών νά έφάπτωνται πρός τά χείλη
τοϋ πινακίου, ίνα μή το δλον σας παρασκεύασμα ταλαντεύηται τήδε κάκεΐσε.

ΦΡ Aisrsxr-I ΟΊΝΓ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Σ. 0. Σπίτσας. Ταχυδρομιχώς σάς έγράψαμεν καθέκαστα περί
οικίας σας είς άπάντησίν επιστολής σας. — Ε. Β. Π. ΚαβάΛΛαν.
’Επιστολή έλήφθη. Δείγματα σας εστεΐλαμεν ταχυδρομιχώς. Πα
ραγγελίαν εχετε συντόμως. Ήσυχεΐτε, — Π. Μ. Σ. Λάρνακα Σας
απηντήσαμεν Σκεφθεΐτε καί γράψατέ μας άν έρχεαθε. —X Ρ. ’’άρ
ιαν. Δέμα έλήφθη, άναμένομεν άπάντησίν σας είς νεωτέραν επιστο
λήν μας.—Τ. X. ΆΑίξάνδρτιαν. ’Επιστολή καί άπόδειξις έλήφθησα», άπηντήσαμεν είς πρότασίν σας. —Η. Ζ. Κάϊρον. Ευχαριστουμεν
θερμώς δι’ ειλικρινές ενδιαφέρον σας, καί σας γράφομεν, παρακαλοϋντες ύμάς νά έγχειρίσητε ΐδιοχείρως έσώχλειστον,καί μας ύποχρεοΐτε

— A.B.ft Μερσίναν. Έβισιολή έλήφθη· Ευχαριστουμεν. Σας άπην
τήσαμεν.— Θ.Μ. Πάτραΐ-Σ^Α. έγράψαμεν καί άναμένομεν άπάντησίν·
σας.— Λ.Κ. Σύρον.Δελτάριον έλήφθη, έχει καλώς.Σας άναμένομεν.
—Κ. Π. Ο- Κέρκυραν. ’Επιστολή έλήφθη, εχει καλώς-Φύλλον άπεστείλαμεν, δελτάριον δεν έλάβομεν. Γράφομεν.—Λ. Κ. ΌΛτονίτααν.
Δελτάριον έλήφθη.Φύλλα άποστέλλωνται ταχτικώς. Άναμένομεν ώς
γράφετε.— Φ. A. Ρ. ’’Αρταν. Έλάβομεν έπιστολήν σας καί εύχαριστοΰμεν.Παραγγελίαι σας έχτελεσθήσονται ταχέως καί ώς γράφετε,

καί ήσυχεΐτε. — Ν. Φ. ΧαΛχίδα. Συνδρομή σας έλήφθη, εύχαριστοΰμεν.— Γ. X. Β. Νάζον. Συνδρομή σας έλήφθη ευχαριστούμε
*
Άπόδειζιν μετ’ αριθ. λαχείου σας λαμβάνετε έν παρόντι φύλλω.—

A. Ρ. Σΰρον. Άναμένομεν άπάντησίν σας.—Ζ. Π. Πύργον. Έπιστο
λήν σας έλάβομεν, Παραγγελίαι σας έκτελεσθήσονται, δεύτερος τό
μος χρυσόδετος άποστέλλεται. Ταχυδρομιχώς θά σάς γράψωμεν λε
πτομερώς περί δλων —Σ. Μ. ΜταοΛογγιον. ’Επιστολή έλήφθη, έχει
καλώς.—Δ. Κ. Σΰρον. Δεύτερος τόμος χρυσόδετος άπεστάλη ύμΐν
σήμερον, αντίτιμου έλήφθη. —Δ. Δ. ΚαΛαμαο. Χρήματα ελήφθησαν
συνδρομηται ένεγράφησαν, ευχαριστουμεν θερμώς.—Ε.Ο. Μασσαλίαν.
Σάς ενεγράψαμεν άμφοτέρόυς, έκδοθέντας τόμους και φύλλα τρίτου
έτους σάς άπιστείλαμεν προχθές έπί συστάσει, χρήματα ελήφθησαν
εύχαριστοϋμεν πολύ—Π. Ρ. ΧαΔχίδα. Στείλατε συνδρομήν σας διά
νά σάς άποστείλωμεν άπόδειξιν μέ αριθμόν λαχείουσας.—Δ Σ.ΒΰΛοτ.
Παρακαλοΰμεν μή βραδύνητε αποστολήν χρημάτων, διότι βλέ
πετε τί δαπάνας έχομεν.
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