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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΪ ΑΝΕΜΟΪ

Άνεμος καλείται ή μετατόπισες κατά τό μάλλον και 
ήττον ταχεία τοΰ άέρος, όστις ΰπό τήν έπιρροήν διαφόρων 
αιτίων, olov τής θερμότητος, τοΰ ψύχους, αίφνηδίας βροχής 
κ.τ.λ. ρέει πρός ώρισμένην 
τινά διεύθυνσιν,σχηματίζων 
ίν τή άτμοσφαιργ τά λεγά
μενα ρεύματα τοϋ άέροξ.

Οί άνεμοι μετατοπίζου- 
σιν είς τά διάφορα σημεία 
τής σφαίρας μας μάζας άέ
ρος, οΰτινος ή θερμοκρασία 
είναι ότε μέν μείζων, ότε δέ 
έλάσσων κατά τόπους’ οΰτω 
δ’άποτελοϋσιν είς τάς χώ
ρας, άς διέρχονται, διάφο
ρον τήνθερμοκρασίαν αύτών.

Ή διεύθυνσις πρός ήν 
πνέουσιν οί άνεμοι, βρίζε
ται ύπό τής άνίσου θερμο
κρασίας, ήν παράγει ή ή- 
λιακή έπήρεια έπί τών δια
φόρων σημείων τής σφαί
ρας. Αί δύο δ’ αύται σχέ
σεις τών φαινομένων έχουσι 
στενωτάτην σχέσιν πρός 
άλλήλας, διότι συνεπείς τής 
θερμάνοεως μέρους τίνος τής 
σφαίρας, ' τά πλησιόχωρα 
στρώματα τοΰ έδάφους άνυ- 
ψοΰνται ώς έκ τής ίλαττώ- 
σεως τής πυκνότητάς των, 
παραγομένων τότε δύο ρευ
μάτων έν τή άτμοσφαίριρ, 
τοΰ μέν κάτω διευθυνομένου 
άπό τοΰ ψυχροϋ πρός τό 
θερμότερον μέρος, τοΰ δ’ά
νω διευθυνομένου άπό τοΰ 
θερμοΰ προς τό ψυχρονμέρός.

Διαφορά τις έν τή ΰγρομετρική καταστήσει τών δύο άε- 
ρομαζών δύναται νά παραγάγη τό αύτό άποτέλεσμα, διότι 
μίγμα άέρος καί υδρατμών είναι ήττον πυκνόν τοΰ ξηροΰ άέ
ρος ύπο τήν αύτήν θερμοκρασίαν καί τήν αύτήν θλίψιν. At 
είς τήν έπήρειαν τοϋ ήλιου όφειλόμεναι διαφοραί αύται. τής 
πυκνότητος ειναε άί γενικώτεραι τών άνέμων αιτίαΐ’ έκ τού·

Θύελλα όφοδροτάτη άνατρεπτική

του προκύπτει διηνεκής ανταλλαγή ρευμάτων, ιδίως μετα
ξύ θαλασσών καί τών ηπείρων.

Στιγμιαίαι νηνεμίαι προν,γοΰνται συνήθως τών μεταβολών 
τής δεευθύνσεως τοϋ άνεμου.

‘Η αίφνηδία συμπύκνωσες μεγάλης ποσότητος υδρατμών, 
ώς τοΰτο συμβαίνει είς τάς τρικυμίας, παράγει κενόν,δυνά- 
μινον νά έπιφέργι σφοδροτάτους άνεμους. Ό άήρ τών πλη-

σιοχώρων μερών εισορμά έν 
τώ διαστήματι έκείνφ, ένθα 
ή θλΐψις είναι έλάσσων.

Οί άνεμοι διαιρούνται είς 
περιοδικούς και μεταβλη
τούς. Οί πρώτοι πνέουσι 
καθ’ ώρισμένας έποχάς καί 
εγουσιν ώρισμένην διάρκειαν. 
Οί δεύτεροι μεταβάλλονται 
άναλόγως τών παραγόντων 
αυτούς αίτιων.

Πάντες γινώσκομεν, δτε 
τήν διεύθυνσιν·τών άνεμων 
δεικνύουσιν ήμΐν ώς έγγιστα 
τά νέφη καί οί έπί τών υψη
λών κτιρίων τοποθετούμενοι 
άνεμοδεΐκται. ’Ανεξαρτή
τως όμως τής διευδύνσεως, 
οί φυσικοί ήθίλησαν νά μά- 
δωσι καί τήν ταχύτητα τών 
ανέμων. Όπως όρίσωσιν αυ
τήν,κατεσκεύασαν μικρά έρ· 
γαλεϊα καλούμενα άνεμάμε
τρα. ‘Έν τών τελειότερων 
είναι, το τοϋ 'Ροβισσώνος, 
όπερ άποτελεΐται έκ τεσσά
ρων οριζοντίων κυλίνδρων 
συνδεδεμενων πρός άλλήλους 
κατ’όρθάς γωνίας καί προσ
ηλωμένων είς τήν άκραν έ
τέρου καθέτου κυλίνδρου. 
Εκαστος τών τεσσάρων 

κυλίνδρων φέρει κατά τήν 
έλευθεραν αύτοΰ άκραν ημι
σφαίριου κοίλον, ού ό μέγας 

κύκλο; στηρίζεται έπί καθέτου έπιπέδου, τοΰ όποιου ό κύ
λινδρος αποτελεί τήν διάμετρον;

Τό κοίλον έκάστου ημισφαιρίου είναι απέναντι τοϋ κοίλου 
τοΰ έτέρου κατά τρόπον, ώστε άν προσηγγίζοντο τά τεσσαρα 
ήμικύκλια, τό εν θκ «ίσήρχετο έντός τοΰ έτέρου, Ό άνεμος 
ώδών το νοΐλον ένός των ημισφαιρίων, θίτεε είς κίνησιν τήν.
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συσκευήν Έχ τούτοι» μεταδίδεται πιριβτροφική κίνησι; τόσον 
ταχύτερα, όσον ή τοΰ ανέμου ταχύτη; είνάι μεγαλειτερα. Ό 
κάθετος κύλινδρο; ένοΰται «σωτιρικώ; πρός τινα δεικτών μετά 
πλακό; δεικνυοντα τόν αριθμόν τών στροφών, ά; ποιιΐ ά συ
σκευή έν ώρισμένφ χρό»φ. Έκ τούτου, δ’ ευκόλως ορίζεται ή 
ταχύτπς τοΰ ανέμου. Άπό 8ί ύψηλοδ λίαν μέρους ή ταχύ- 
της τοϋ άνεμου εύρίσκεται.υπολογιζόμενης της ταχύτητος τής 
Iff: τοΰ εδάφους σκιάς τών νεφών.

Οότω ήδυνήθησαν νά καταστρώσωσι τόν κατωτέρω πί
νακα κατά διυτερόλεπτον.

Ταχύτης ανέμων
Άνεμος μόλις έπαισθητός.......................  μ· 1
» .μέτριος. . ..........................  Β 2

Αύρα................ .................................... ................ Β 4
“Ανεμος δυνατός πληρών τά ιστία ........ Β 6 
Δυνατότερος (πινών τους μύλους)................... » 7
Σφοδρός................................................................. Β 8

» πινών τά πλοία..........;...............  » θ
Σφοδρότερος............................................................   Β 10
Β άναγκάζων νά περιστείλωσι τά υψηλά ιστία » . 12
Σφοδρότατος......................................................... » 15
'Ορμητικός............................................................ Β 20
Καταιγις ...................................   Β 27
ΛαΤλαψ.....................  ·.................... » 32
Θύελλα............ .....................    Β 36

» τρικυμιώδης............ . ·.............. ,...· Β 42
Β σφοδρότατη άνατρέπουσα οικοδομάς καί 

έκριζοΰσα δένδρα.......... .. ..'............................  Β 46
Άθηναι. I. Μ.

ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ 
ΖΣΙ^-ΤΙ ΈΞ ΓΗ ΚΙΝΕΙΤΑΙ

,συνέχεια καί τέλος)

V
Ή ύλη αΰτη καθ εαυτην θεωρούμενη, κεχωρισμένη δήλα δή 

τών συμφυών αυτή δυνάμεων, ει.ε ύλη αβαρής ουδεμίαν έχουσα 
μορφήν καί σχήμα. Ή γή δήλα δή μέ τάς Θαλάσσας της, με τάς 
ηπείρους της χαί μέ παν τό επ’ αυτής ουδέ γραμμαρίου βάρος ή
θελε παρουσιάζει,έάν ή έλξις τού Ήλιου Λεν ένήργει έπ’ αυτής.'Ο
μοίως δέ πάλιν έάν αυτή ή Ολη τής Γής δέν είχε τήν ιδιότητα νά 
ςηκ-βτήν ύλην, τά επί τής Γής σώματα δεν θα ίιχον κάνε» βάρος 
καίπάνυ δικαίως θα ήδυνάμεθα, εάν ειχομε. .τόπον νά σταΘώμ*»,  
όχι πλέον νά έπα.αφωνήσωμεν τό γνωστό, εκείνο τοΰ Άρχίμήδους, 
άλλ’έτι πλέον τούτου νά ζητήσωμεν νά λάβωμεν τήν Γήν είς 
τούΐ δακτύλους, καί νά έκσφε.δανήτωμε» , αυτήν μακράν η
μών είς τό άπειρον. Τοίαύτη λοιπό» εΐ.ε ή ύλη ’αυτή 
καθ’ έαυτήν έξεταζομένη, άλλ’ αί συμφυείς αυτή δυνάμεις άλ- 
λοίαν παρίχουσιν δψιν εΐς τα πράγματα καί ούτως ή μέν α
τομική τής Γής έφέλκυσις δίδει φαινομενικόν βά^ος εις τά 
επ' αυτής σώματα, ώς τε νά φάίνωνται,δτι εχουσιν ειδικόν βάρος, 
ή δέ ελξι; τοΰ Ήλιου δίδει ειδικόν βάρος εις τήν Γή» καί ούτω 
καθ’ εξής. Έκαστη λοιπόν δύναμις άλλοίαν δψιν δίδει ιίς τήν ύλην. 
Ουτω λοιπό»,έάν ή έλξις τοΰ Ήλιου ητο μεγαλειτέρα,μεγαλείτερον 
Θά ητο καί τό ειδικόν βάρος τής Γής, ώς καί έάν ή έλξις τής Γής 
ητο μεγαλεπέρα, μεγαλείτερον βάρος ήθελο» ϊχει καί, τα επ’ αυτής 
σώματα. Έξ όσων λοιπόν εΓτομεν, είνε φανερόν,ότι ό ‘Ήλιος έλκει 
τήν Γήν καί αύτη πάλιν άναλόγως τόν Ήλιον. "Ο,τι όμως δένίίνε 
φανερόν, είνε ή αιτία τής κινήσεως τής Γής περί τε τόν άξονά της 
καί περί τό» Ήλιον. Είς τούτου λοιπόν τήν άπόδειξι» προβαίνομ*»  
καί περί τοΰ αληθούς τής θεωρίας ημών δέν άμφιβάλλομεν, ότι Θά 
πείσωμεν τόν αναγνώστην, έάν εινε δΓ όλίγης πλέον ύπομονής τε
θωρακισμένος, όπως παρακολούθηση ημάς μικρόν έτι εις τά καθ’ έ
καστον. .

VI
Γινώσκομε», ότι τό φώς τοΰ Ήλιου διατηρεί τήν ζωήν έπί τής 

Γής, γινώσκομε» τά άπειρα αύτοϋ πλεονεκτήματα. Έ«εινο όμως δ- 
περ ε’ισέτι δέν έγ.ώσβη περί τού φωτόί τοΰ Ήλιου καί όπερ δι’ ή· 
μά είνι τό μεγαλείτερον τώ» εΰεργετηαάτω. αυτού, εινε ότι ό»’ 

ανιβΰ καί μότον κατορΰοΰται πασα ή κίνη^ς rifeΓηί, διότι δι’ 
αυτού καί μόνου γενναται ή φυγόκσ-τρο; δΰναυ.ις, ήτις άνΟίσταται είς 
τη. ελζιν καί ήπς, ώς εΐδομ»., συγκροτεί" τήν Γην, 8πως μή πέση 
αυτή επι ·οϋ Ήι,ίου καί χμηβιμεύση ώς τροιοή είς αυτόν. Πά.τες 
γινωσκομε» την ιδιότητα τής ΰχη; θερμαινόμενη;, όπως άποκ-μ ’συ
στολήν καί διαστολήν, Πάντβς ώσαύτω; γινώτκομε», ότι πλήν τής 
δυναμεως τής ε'λξεως τής Γης |χ61 καί ή Γή καί πκσας τα; ιδιότη
τας του μαγνήτου, έχει δήλα δή τούς δυο πόλου; ώς καί τή» ούδε· 
τέραν γραμμήν. Γνωρίζουε» πρό; τούτοι;, όκ δ μαγνήτης θερυαινό- 
ί^0’· ·*£*  WX’P<*»*  αποβάλλει εντελώς τή. μαγνητικήν του δ'ύναμιν, 
Ολίγον δε θερμαινόμενος, δέν αποβάλλει μεν έντιλώ; τήν δύναμίν του 
ταύτην, πάσχει όμως ίλάττωσι» αυτής, τήν όποιαν πάλιν έπανακια 
οποταν ελθη εις τήν συ.ήθη του βερμοκράσίαν.. Τούτων ούτως έχόν· 
των η ,βερμότη; τοϋ φωτός τοϋ Ή*  ίου θά βιρμάνη βεβαίως το πρός' 
αυτόν εστραμμένον ήμισφαίρων τής Γής· τό θερμανθέ» τούτο ήμι- 
σφχφιυ» Χ0·τα φυσικόν λόγον θέλει διασταλτή έπαισβητώς· διασταλ- 
βέντος δε τούτου τό γεωμιτριχόν σφαιρικόν σχήμα τής Γης δέν ύφί- 
σταται πλέον.Έκ τών δύο ημισφαιρίων τής Γής,.τό πρός τόν "Ηλιον 
εστραμμένον άποκτμ μεγαλειτέραν ά-τΐνα τοΰ άλλου' ώς ϊχον δέ μ*-  
γαλειιεραν^τοΰ άλλου ακτίνα, φυσικώς βαρύνει περισσότερον αυτού 
καί τείνει ετι μάλλον νά στραφή πρός τόν "Ηλιον. Άλλ’ έκτος τής 
διαστολής,ταύτης, λόγος έτι με'ιζων αναγκάζει τήν Γήν νά στρέψη 
προς τον Ηλιον τό άντίβετον αυτής ημισφαίριο». Είπομεν δπ ή Γη 
θεωρείται αυτόχρημα μαγνήτης· τό εστραμμένον λοιπόν είς τό. "Η
λιον ημισφαιριον αυτής θερμανβέν αποβάλλει άρκοϋσαν μαγνητικήν 
δύναμιν τή» όποιαν τό αντίθετον ήμισφαίριον ύπό σκιάν εύρισκόμε- 
νον σχεηκώς διατηρεί ώς ψυχρόν. Τό αντίθετον λοιπόν ήμισφαίριον 
τής Γης εχχεται ισχυρότερον υπό τοϋ Ήλιου, επομένως ή ισορρο
πία της Γης καταστρέφεται καί αναγκαία πλέον καθίσταται ή κί- 
νησις. Απαξ λοιπόν δοβείσης τής κινήσεως είς τήν γήν βίλει διατηρε?- 
σθαι αιωνίως, διότι παν μέρος τής γής, όπερ ήθελε παρουσιασθή είς 
τον Ήλιο, εκ τής Θερμότητος, θά διαστέλληται καί θά άποβάλλη 
την μαγνητικηντευ δύναμιν, άλλο δέ μέρος τής γής θέλετ άντικα- 
ταστηιει το πρώτο, καί οδτω Θέλιι επ’ άπειρον εξακολουθεί ή περί 
τον άξονά της κίνησις τής γής. ΔΓ αυτού λοιπόν καί μόνου του 
λόγου ίςηγ·ίτα< το πώς άφου ή γή ίλκιται ύπο του Ήλιου, δύν«- 
ται συγχρόνως νά στρέφηται καί περί τόν άξονά της· δι’ αύτοϋ δέ 
καί μόνου τού^λόγου εξηγείται, ώς μετ’ ολίγον Οέλομεν άποδείξε:, τό 
πώς αφοϋ ή γή ελκεται ύπό τού Ήλί υ δύναται συγχρόνως νά σ’ιρέ- 
φηται καί περί,αυτόν, συγχρόνως δέ νά πλησιάζη αυτόν καί νά ά- 
πομαχρυνηται απ' αυτού.

| VII
Ή Γή, ώς γνωστόν, έκτος τής περί τό. άξονά της είς'24 περίπου 
ώρας κινήσεώς της εχει καί δευτέρα» κίνησιν, τήν περί τό» "Ηλιον, 
έκτελουμένη. είς 865 περίπου ήμέρας,ής αιτία ει.ε ή περί τόν άξονα 
κίνησις τής Γής, τής όποιας θεωρείται ώς αναγκαία συνέπεια- πλήν 
εις τήν δευτέραν ταύτην χίνησιν οφείλεται ή φυγόχεντρος δόναμις, 
ήτις ά'βίσταται είς τή» ίλξιν τοΰ 'Ηλιου.

Εις άπόδε,ξιν τουτω» φέρομεν τό έξης παράδειγμα. “Ας λάβωμεν 
είς τάς χεΐρας σφαίρα» έχουσαν περιφέρειαν 10 έκατοστών π.χ. τοΰ 
μέτρου· έάν τή» «φαΐραν ταύτην κυλίσωμεν έπί τίνος επιπέδου, έπί 
τραπέζης λ.χ., έκ'ελέση δε αΰτη έπι τής τραπίζης 10 στροφάς, τό 
είς τή» τράπεζαν διανυθέν διάστημα ύπό τής σφαίρας θά εινε ίσον 
μέ 100 έκατοστά’ πολλαπλασιαζομένων δετών στροφών μέ τήν πε 
ριφέρειαν τής σβαίρας εύρίσκομεν πά'ΐν ότι εινε ίσο» μέ 100 εκα
τοστά. Tout’ αυτό ακριβώς συμβαίνει καί μέ τήν περί τόν άξονά 
της κίνησιν τής Γής. Στρεφόμενη ή Γή περί τόν άξονά της κατ' 
ανάγκην άλλάσσει 'ιέσιν είς τό διάστημα, όπερ ας θεωρήσωμε» ώς 
επίπεδον δι’ αυτήν, ώς εθεωρήσαμεν την σραπεζαν είς τήν όποιαν 
έχυλίσαμε» τήν σφαίραν. ΈχινήΘη λοιπόν ή Γή περί τόν άξονά 
της, έκινήθη κατ’άνάγκην καί έχ τής θέσεώς της και ούτως έγεννήθη 
ή φυγόχεντρος όύ.αμις,χαί ή Γή πλέον έπομένως ούτε ν'άπομαχρυνθή 
περισσότερόν άπό του Ήλιου δυ.αται, ούτε νά προσέγγιση περισ- 
σότερο» πρός αυτήν «ίς τήν απομάκρυνσιν μέν άνθίοταται ή έλξις, 
είς πήν προσέγγισι» δέ άνθίσταται ή φυγόχεντρος δυνάμις. ίίλήν εις 
τή» χί.ησιν ταύτην έ» παράδοξον αληθώς παρετηοήσαμεν. Έν ώ 
δήλα δή ή Γή εχει περιφέρειαν περί τά 40,000,000 μέτρα, τό δι- 
ανυόμενον κατ’ έτος διάστημα ύπ’αΰτής εινε πολΰ μεγαλείτερον πολ- 
λαπλασιαζόμενο» «πί τώ. στροφών. "Οτι τούτο εινε άναγχαΓον νά 
γείνη,ε’νε αληθές, επειδή ή Γή δέ» εϋρίσχεται έπί στερεού σώματος, 
ώς εύρίσκεται π χ. ή σφαΓρα έ’ί τής τοαπέζης. Εινε, λέγομε», ά- 
»αγχ«Γο» νά γίνηται τούτο, άφ’ ού άπαξ απέκτησε» αύτη τή» χα· 
λουμένην κτηθεϊσαν ταχύτητα. Πλή» είνε αληθές συγχρόνως, ότι 
τό ύπ’ αυτής διανυόνε.ον διάστημα εινε πολύ μεγαλείτερον τής α
ναλογίας καί επομένως πρέπει »ά είχάσωμεν ότι ή Γή χεΐται 
πλησιέστερον πρός τό» "Ηλιον παρ’ όσον υπολογίζομε», ή ότι ή έλ
ξις τών πλανητών δίδει είς αυτήν τήν διαφοράν ταύτην.

VIII
Εΐπομεν προηγουμένως, ότι ή Γή ένεκα τής ισορροπίας τών δύο 

δυνάμεων, τής έλξεως δήλα δή καί τής φυγοκέντρου δυνάμεως, ούτε
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νά πλησιάση δύναται αύτη τόν Ήλιον, ούτε νά άπομαχρυνθή αΰσοΰ· 
καί όμως τοΰτο δέ < φαίνεται κατ' αρχήν αληθές, διότι και πλησι
άζει αΰτη πρός αυτόν καί απομακρύνεται άπ’ αύτοϋ, Τόν γ&.ικόν 
τούτο» νόμον παρατηροϋμεν εις πχ.τας τούς πλανήτας χαί ιδίως εις 
τούς κομήτας. Πώς συμβαίνει λοιπόν τούτο; αντιβαίνει άρά γε είς 
τόν φυσικόν νόμον; καί όμως καλώς σχεπτόμε Οι Θά ίδωμεν,ότι άχι 
μό»ο» ποσώς δέν αντιβαίνει τοΰτο είς τόν φυσικό» νόμον, άλλ’ έπι- 

κυροΓ ετι μάλλον τήν Θεωρίαν ήμώ».
Γινώσκομε» ότι τά 2/; τλ; έχτάσεως τής Γής κατέχονται ύπό τής 

Θαλάσσης, μόνον δέ τό ’/, αυτής κατέχεται ύπό τή; ξηράς.Γινώσκο- 
μεν πρός τούτοι; οτι το πλεόταν ΐαέρος τή; ξηρά; χιΐσοιι επί τοΰ βο
ρείου ημισφαιρίου, τό πλεΐστον δε τής θαλασσής έπί τοΰ νοτίου· ευ
κόλως τώοα δυ.άμεθα νά εύρωμε» τό αίτιον. Θά εύρωμεν πρώτον 
ότι τό βόρειον ήμισφαίριον είνε σ-χετικώς Οερμότεοον τού νοτίου· τήν 
αλήθειαν ταύτην έπεκύρωσαν αί εσχάτως γενόμεναι παρατηρήσεις. 
Τούτων ούτως εχόντων, ώς θερμότερον τό βόρειον ημισφαίριο» εχει 
μικρο’έοαν μαγνητικήν δύ.αμιν τοΰ νοτίου, έπομέ.ως τό νοτιςν ημι
σφαίριο. είχεται ισχυρότερο» ύκό τοί Ήλιου· ή Γή λοιπόν κατ’ ά- 
ναγκη. θέλει λάβει θέσιν κεκλιμέ.ην απέναντι τόΰΉλίου καί αλη
θώς τοιαύτην θεσι» παρουσιάζει εις αΰτόν. Εις τό αποτέλεσμα τοΰτο 
συ.τρίχει βεβαίως κατά πολύ καί ή έλξις τών πλανητώ» καί ή έλ
ξις αυτής τής Σελήνης. Τέ'ος ή Γή·τοιαύτην κατέχει θέσι»' επειδή 
δέ εινε ή.αγχασμέ.η, ώς προηγουμένως εττομεν, νά στρέφηται 
καί περί τόν άξονά της καί περί τον’ "Ηλιον, είνε φανερόν,ότι τό μέν 

ημισυ τοΰ έ«ις θέλει, στρέφει ποΐ; τόν "Ηλίο» το βίρβιεν αυτή; ή- 
μισφαίριον, τό δέ άλλο ήμισυ τό νότιον. Άλλ’ ότε εχει π^όζ τόν 
Ηλιον έστραμμένο» τό βόρειο» ήμισφαίριον, οπερ κατέχει το κλει

στό» τής ξηράς, ή θερμότης του Ήλιου θέλει άφαιρέσει περισσοσέ- 
ραν μαγνητικήν δύναμιν εκείνης τήν όποιαν άφαιρεΐ έκ τοϋ νοτίου, 
συνεπώς η μέ» δύ.αυίς τής ελξεως θελει έλαττωθή, ή δέ δύ»αμΐς 
τής φυγοκέντρου δυνάμεως θέλει αυξήσει καί ή Γή φυσικώς θέλιι 
άπομαχρυνθή τοΰ Ήλίαυ.’Ολως δέ τουναντίον Θί-ει συμβή δτ ν αν
τί τοϋ βορείου στρέψη ή Γή πρό; τόν 'Ηλων τό «ότιον ημισφαίριο»· 
επειδή τοΰτο κατέχεται τό πλεΐστον ύπό τής θαλάσσης ολίγον θέ
λει θερμανθή έκ τοΰ Ήλιου χαί δλίγη» μαγντ^τική» δύναμι» θέλει 
άπολέσει· έπομένωι ή δύναμι; τής έλξεως ψις ητο μ.ιχρά ότε τό βό
ρειον ήμιτφαέοεον ητο έστραμμέ.ον πρό; τον Ήλιον σήμερον ε?»ε 
μεγίστη, καί σήμερον εινε μεγαλειτέρα ή δυναμις τής έλξεως άπό 
τής φυγοκέντρου δυ.άμεως, επομένως διά νά Ιλθωσιν αί δύο δυνά
μεις εις ισορροπίαν ή I ή 9*  εσθη πλησιέστερο» πρός τόν "Ηλιον.

Τοιαύτη εν συνάψει ή θεωρία ημών περί τής κινήσεως τοΰ ή- 
μετέρου πλανήτου, δ ά τής αναλογίας δέ φθάνομεν είς τά αυτά ί· 
ποτελεβματα καί διά τήν κίνησιν τών λοιπών σωμάτων του σύμ- 

παντος,
Ήδη υπολείπεται νά ίδωμεν όποιας ύποδοχής παρά τοΐς εΐδήμοσι 

θά άξιωθή ή νέα ήμών αύτη Θεωρία.
Γρ. Φιλιππικής

ΕΝ ΤΩι ΛΕΥΚΩΜΑΤΙ
AH2IHS ΚΟΡΗΣ

ΐ8θπ

"Οταν φαιδρόν τδ εαρ OdXXiji, 
ηαρά τά £όδα τά άδρά 
πολλάκχς δκάνβα προβάλλει 
τά κέντρα της τά αΐχρηρά.

Καί έν αύτη τη κοινωνία 
παρά τό φώς τών άρετών 
πλειστάκις όίπτει Λ κακία 
τόν ζόφον καί τόν παγετόν.

Άλλ’ Λ άγνη ψνχλ οφείλει 
νά είνε λάτρις τών άνθών, 
νά ζή χωρίς νά έξοκείλη 
είς τοΐτς σκοπέλους τών παθών.

Τά δύο τούτα σύ έξ ίσου 
έχε κανόνα σου κλεινόν, 
διότι—$όδον ά μορφή σου. 
και Λ ήιυχΐι σου φ&ζ αμνόν I 

ϊταμάτιος Λ ΒΔλβν,ς

99ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΤΕΣΣΑΡΕ2 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

A VOL DO1SEAU

Δ10ΝΓΣΙ0Σ ΤΑΒΟΓΛΑΡΗΣ
Μετά τάς ευθαρσείς ομολογίας τής κ. ΙΙαρασκευοπούλου καί 

τάς δειλός επιφυλάξεις τής δεσπ. Βερώνη, άπετάθην πρός τόν 
κ. Διον. Ταβουλάρην. "Ολοι τόν γνωρίζετε. Ό εξοχότερος τών 
συγχρόνων δραματικών μας, ό κράτιστος τ«5ν θιασαρχών καί ό 
μάλλον εΰπαίδευτος τών συναδέλφων του.

— Πώς πηγαίνουν, αί έργασίαι ; .
— Καλά. Τί νά κάμωμεν I Αί περιστάσεις είνε δειναί. ’Ιδού 

ποΰ κατατριθώμεθα (έγίνοντο αί δοκιμαι τών «ΠροικοθηρώνΒ). 
Κωμειδυλλιαϊ · · · 7Α, φίλε μου, οίκτρά γεννήματα κοινωνίας 
άδιαφόρού καί εύσαγηνεύτου. Η έσχατη κατάπτωσις τού θεάτρου 
είνε τό κωμειδύλλιον. Σεϊί οΐ έχοντες τήν δύναμιν τής δημο
σιογραφίας, ρίψατε τά βέλη σας εναντίον τού παρεισάκτου αύτοϋ · 
συνονθυλεύματος. Ά, δυνάμεθα, ώς ό Βρούτος, νά ειπωμεν, 
«Αίσχος έπί αί, εσοχή b.

— ’Ο "Αμλετ είνε βεβαίως δ κατ’ εξοχήν ρόλος σας . . .
— ‘Υποθέτω. Άλλα και άλλα Σαιξπήρεια έργα ετοιμάζω.
Καί ήρχισβν επί μίαν ώραν νά μοι όμιλή περί Σαίξπηρ, 

"Αμλετ καί Όθέλλου, διακόπτων ένίοτε τήν σειράν τής ομιλίας, 
διά νά δώση καμμίαν διαταγήν είς τούς ανθρώπους του.

— ’Ας άφήίωμεν αυτά, κ. Ταβουλάρη. Οί συγγραφείς μας 
πώς σας φαίνονται;

— Γράφουν με πολύ πνεύμα αλλ’ άνευ μεθόδου, δέν γνωρί
ζουν τό θέατρον, ώς οί Βλάχος, Βερναρδάκης και Κορομηλας 
έκ τού πλησίον- Λυπηρόν είνε, διότι οί νέοι συγγραφείς δέν ασχο
λούνται εις δράματα, άλλ’ είς τραγούδι» *αί  παιγνίδια....

— ΉΚρπί*ή  ; Ό Πετσάλης;
— Έμελέτησε πολλά’ εύτυχή συμπτώματα διακρίνω είς με

ρικούς νέους, σαν κ’ έσας. Είσθε όλοι ζηλωταί τής άναγεννή- 
σεως τής σκηνής καί θά έργασθήτε’ χρειάζεται μελέτη πολλή.

— Ή δεσποινίς Βερώνη δέν ηλθεν εις τά γυμνάσια ; Πώς 
σας φαίνεται ώς ηθοποιός ;

— "Εχει πολλά καί σπάνια πλεονεκτήμανα, μέλλον λαμ
πρόν ! ,.. "Ε, σό, είπε» αίφνης διακόπτων, έπήγες τό πρό
γραμμα είς τό τυπογραφεΐον;

Πώς συντάσσει δέ τα προγράμματα του ' ό κ. Ταδουλάρης 
είνε πασίγνωστου. Ή ρεκλάμα εχει ειπή διά τής χειρός τοΰ κ. 
Ταδουλάρη τόν τελευταϊον λόγον της.

— Ό κ. Πετρίδης είνε καλός καί αυτός... Δέν είνε έτσι;
— Είς τά πατρικά μέρη εινε δ πρώτος.
— Άπό τάς γυναίκας τού θεάτρου ;
— Ή Σοφία, (ή σύζυγός του) είνε είς τά μητρικά μέρη ή 

μόνη. Δέν την φθάνει καμμία.Ό Σπΰρος (ό αδελφός του) λαμ
πρός ώς κωμικός,έξέχων’ ή Χαρίκλεια (ή σύζυγος τού Σπόρου) 
είς τά κωμειδΰλλια, ξεύρετε, μοναδική.

— Ή δέ κ. Παρασκευοπούλου';
— ’Οφείλω νά ομολογήσω οτι εις αυτήν πρώτην οφείλεται ή 

άπό πέρυσι παρατηρουμένη ζωηρά θεατρική κίνησις και τό έκδη- 
λωθέν θερμόν υπέρ τής σκηνής ενδιαφέρον- Εινε άναμφιδόλως 
λαμπρά,εχει έξόχους καλλιτεχνικός στιγμάς. Έπειτα,παρατηρώ 
καί εν άλλο’ όλοι οί ήθοποιοί, οδς λαμβάνει πλησίον της, γί
νεται λόγος πολύς περί αύτών. Ένφ έφ’όσον τούς είχον έγώ, 
ούτε τούς μνημονεύουν καν.

—" Αύτό βεβαίως, κ.Ταδουλάρη, οφείλεται εις της κ. Πα
ρασκευοπούλου τήν ενέργειαν.

— Πέρυσι όμως έπαιζε καλλίτερα. Έπεσεν ήδη πολύ καί 
άφ’ έαυτής καί είς τήν συνείδησιν τών θαυμαστών της.

— Καί ποΰ αποδίδετε τήν απροθυμίαν τοΰ πολλοΰ κόσμου 
όπως υποστήριξή τό δραμα ;

— Μάλλον είς κλιματολογίκούς λόγους, καί είς τήν θερινήν 
εποχήν καθ’ήν διδάσκομεν άτυχώς.

— Τί φρονείτε περί τού εθνικού θεάτρου μας ;
— Τήν γνώμην μου έδημοσίευσα εσχάτως είς τήν Ν. Εφη

μερίδα. Άλλ’ ή μελέτη έκείνη διεκόπη έκ τών σεισμών όπου 
έσπευσα έκ τών πρώτων.

— Ό Λεκατσας;
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— 'Αρκετά καλός, μίμος αξιοθαύμαστος.
— Ό Κοτοπούλης ;
—· Έχει καί αυτός τά μέρη του καί πολλάς συμπαθείας. 
Εις αυτό το διάστημα.μοί έπέδειξε πλείστας φωτογραφικάς

Διον. ΤαβουΟ,άρης.
του εικόνας, ών μίαν εσχε τήν καλοσύνην, νά μοί δωρήση. 

— Διά τίνος μέσου -φρονείτε οτι θά υπεστηρίζετο εφέτος 
ρισσότερον τδ δράμα ;

πε-

(Σννέχκα· Ιδΐ προηγονμινον φνλλον)
ΚΕΦΑΛΆΙΟΝ ΙΕ'.

’Αρχαιολογική έπίΰκιψίζ εί$τήν Άκρόπολιν. 
‘Λπροοδόκητος βυνάντηαις.

1ΙεΡί τήν έκτην πρωινήν ώραν ωραιότατη; τίνος ήμερα; 
τοΰ 'Οκτωβρίου, ή Μί; θόρπ κάί ή Μαίρη έβάδιζον κατά 
μήκος τής όπισθεν τής Άκροπόλεως όδοΰ, διίυθυνόμεναι 
πρός τήν θύραν τοϋ αρχαίου τούτου τεμένους, κατ’ επίμο
νον παράκλησιν τής πρώτης,όπως ή Μαίρη τή έπιδείξη καί 
έξηγήσγ) τά διάφορα αξιόλογα μέρη καί μνημεία τής Ά
κροπόλεως. Άνήρχοντο δηδη σιωπηλαί τήν ανωφερή Ιλικο- 
ειδή οδόν καί έπλησίαζον πρός τό τέρμα αύτής,ότε ή Μαίρη, 
όπως άπομακρύνη έσωτιρικήν τινα ταραχήν,ήτες κατακυρίευε 
αυτήν κατ' εκείνην τήν στιγμήν, στεΐσα αίφνης καϊ αποτει
νόμενη πρός τήν φίλην της:

— Ή Άκρόπολις, ώς λέγεται, άγαπητή μου,τής είπε, έ- 
χρησίμεοσε- το πρώτον,, ώς άσυλον καί πρόχωμα τής έλευ- 
θερίας κατά τής επιδρομής άπό μέρους τών βαρβάρων, καί 
προς τόν σκοπόν τούτον ό Κίμων έκτισε τά πρός νότον εκεί 
ευθέα και οχυρά τείχη, ό δέ-Θεμιστοκλής άνήγειρε τάπρός 
βορράν, καθεστώντα ούτως τήν Άκρόπολιν ασφαλές κατα- 
φύγιον.Τοΰτο όμως δέν ήρκϊσε, διότι ότε κατά τούς μηδικούς 
πολέμους, ό λαο; καταδιωκόμενος κατέφυγεν έν αύτή, οί 
βάρβαροι τήν κατελαβον έξ εφόδου, καί τό πυρ αύτών κά- 
τέστρεψε πάντας τούς ενυπάρχοντας αρχαϊκού; ναούς.’ Βρα
δύτερου δέ οπότε, αί Άθήναι εκυρϊάρχουν τής Ελλάδος 
καί ’Ιωνίας καί πας φόβος νέας έπιδρομή; έφαίνετο έκλείπων, 
τό αριστοτεχνικόν καί θρησκευτικόν πνεύμα ύπερισχΰσαν,πάν
τες οί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, γλύπται καί εργάται έπεδό- 
θησαν μετά ζέσεω; είς τήν πιστήν άναπαράστασιν τοΰ ίπι- 
κρατοΰντος τότε πνεύματος, ήτοι τοΰ καλού καί ωραίου καί

— 'Εάν, ώς ένήργησα, συνειργάζετο μεθ’ όλων ήμών, ώς 
εύρισκόμεθα ηίη κ«ι η ·/.. Παρασκευοπούλου. Δυστυχώς δέν 
•/.ατεοέχθη, μέ θεωρεί μικρόν καί ασήμαντου, άλλά ποΰ θά πάη, 
θά συνεργασθώμεν.

— Ιΐοϋ σάς άρεσει περισσότερον ή Παρασκευοπούλου;
- Είς ίσα νομίζει αύτη οτι δέν αρέσει.
— Περί ΙΙαντοπούλου τί φρονείτε ;
— Είνε εις όλα δεξιός έκ φύσεως. Κρίμα, δτι άνέδειξε καί 

έστερέωσεν είς την συνείδησιν τοΰ δημοσίου το κωμειδύλλιον καί 
κατέστη ό μέγας καί απαράμιλλος αύτοΰ παράγων. Κρΐμα ποϊαι 
δυνάμεις καλλιτεχνικοί είς τοΰτο αναλίσκονται !

— "Ο Ζάνος :
— Καλλιστος ! Λεπτός !
— Ό Άλεξιάδης;

Εκ τών πρώτων καί ουτος αγωνιστών της σκηνής, πα- 
ραλλήλως μεθ’ ήμών πανταχοϋ έργασθείς.

- Ή δημοσιογραφία ; j
—,θί κ. κ. Καμποόρογλους, Κακλαμάνος καί Κουρτίδης 

είνε κριτικοί. Ιδίως δ πρώτος εινε γνώστης ειδικός της σκηνης.
— Και όμως κ. Ταβουλάρη, δέν πατούν είς τδ θέατρου.
— Δυστυχώς, δυστυχώς, καθώς καί δ κ.Γιαννόπουλος, πλεΐ- 

στα ίδών καί πολλά μελετήσας, λάμπων δ ’ έπίσης διά τής α
πουσίας του.

Ήγέρθην, ίνα απέλθω.
— 'Εννοείται δτι όλα αΰτα έλέχθησαν μεταξύ μας, ΐδιαιτέ- , 

ρως, μοί είπε, δέν έπιθυμώ....
— Καλέ δέν βαρύ.νεσθε...
Καί έσπευσα νά αναχωρήσω ένφ μέ παρηκολούθει σιγανά, έκ 

πολλής εύγενεέας, μέχρι τής θύρας, δ δημοφιλής καί παλαίμα
χος ούτος τής έλλ. σκηνής κάλλιστος ήθοποώς. αΐκ.

ούτως ή Άκρόπολις μετεβλήθη άπό φρουρίου εις ναόν καί 
μουσείου, καί ήδη εις τήν ύπερτάτην έκείνην έργασίαν ό- 
φείλομεν ήμεί; οί θαυμασταί καί μαθηταί τών σοφών εκεί
νων άνδρών τά θαυμάσια ταΰτα Προπύλαια καί τόν θε- 
σπέσιον έκεϊνον Παρθενώνα.

«Μέχρι πρό τίνος χρόνου,είς τήν Άκρόπολιν άνήρχοντο άπό 
τίνος δυτικής θύρας κατασκευασθείσης έπί άγνωστου έποχής 
καί δι'ής κατά τούς χρόνους τής 'Ενετοκρατίας οί δοΰκες 
Φλωρεντινοί, οίτινες ειχον μεταβάλη τά Προπύλαια είς. ά- 
νάκτορα, είσήρχοντο, ώς εύκολώτερον διότι διά μιας εΰρί- 
σκοντο, προ τής μεγάλης έκείνης^μαρμαρίνη; κλίμακας καί 
δέν είχον νά διατρέξωσι τήν έκτεταμένην ταύτην άνοδον, ώ; 
βλέπετε, ήν είμεθα ήδη Υποχρεωμένοι ν ’, άνέλθωμεν, 
όπως φθάσωμεν είς τά Προπύλαια, καί διά τής θύρας ταύ- 
Ύς, ήτις ήνεφχθη έσχάτως καί ήτις φαίνεται ή φυσικω- 
τέρα, διότι και ό Παυσανίας μίαν μόνην θύραν παραδέχεται 
άγουσαν εντός τής Άκροπόλεως. Πολλοί φιλονικοΰσιν ετι 
περί του άντικειμένου τούτου.

«Ήδη εισερχόμενοι είς τήν Άκρόπολιν, εύρισκόμεθα 
είς τούς πρόποδας τών -Προπυλαίων. Παρατηρήσατε ο
ποίον μεγαλοπρεπές θέαμα τέχνης καί μεγαλείου έχο- 
μεν πρό ήμών. Φαίνεται, ώς έκ τοΰ αποτόμου ύψους 
τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως καί τής μεγάλη; ά,ωφερείας, 
ήτις υπήρχε πρό αύτή,, ότι οί Έλληνες ήναγκάσθησαν 
νά κατασκευάσωσι τάς πολλάς αύτά; κλίμακας, αίτινες φέ- 
ρουσι άνωθι, άλλ’ αίτινες καί δέν στερούνται ένδιαφέροντος 
διότι εχουσι διευθετηθή τεχνηέντως καί καταλλήλως, όπως 
ανέρχεται τις αύτάς άκόπως.

« Προχωρήσωμεν. Έπί τοΰ έκ δεξιών τετραγωνικού χώ
ρου ύψοΰται έπί προμαχώνος ό Ναός τής Άπτέρου Νί

κης, δεξιόθεν δ’ έκεϊ, έπί τοΰ μεγάλου έκ φαιολίθου 
τοΰ Υμηττού βάθρου, εκειτο τό πάλαι το όρειχάλκι- 
νον άγαλμα τοΰ Άγρίππα. ’Απέναντι εχομεν τά Προπύ
λαια, δι’ ών είσερχόμεθα είς τήν κυρίως Άκρόπολιν.

«Δέν θά λησμονήσω ποτέ, άγαπητή μου,'τήν έντύπωσιν,ήν 
μοί προύξενησε τό έκ λευκών κιόνων αμφιθέατρου τοΰτο, ί- 
στάμενον έτι όρθιον ώς θεοί επί τοΰ ύψους,ότε τό πρώτον έ- 
θαύμαζον αύτό. Μοί φαίνεται δέ οσάκις εισέρχομαι ένταΰθα 
ότι εΰρίσκομαι έν χλλω τινι κοσμφ, όπου κακία καί πονη
ριά δέν ΰφίσταται καί όπου μόνον ακτινοβολεί το ίερωτερον 
ιδανικόν τής ψυχής. Ενταύθα τό άπόλυτον ώραϊίν ένσαρ- 
κοΰται έν τή ύλη. ήτις ΰφίσταται άφ’ έαυτή; έξωθι καί 
ύπεράνω τών φθαρτών αντικειμένων ίν άθανάτφ αίγλη.

«Πριν ή είσέλθωμεν,ά; άναπαυθώμεν ολίγον ίπέ τοϋ 
δήρου τούτου τοΰ ναού τής Άπτέρου Νίκης, τοϋ λαμπρό
τατου έργου τοϋ Μνησικλέους, τό οποίον οί Τοΰρκοι, ένεκα 
τής υψηλής, έπιβαλλούση; έπί τών πέριξ καί καταλλήλου 
αύτοΰ θέσεως είχον κατεδαφίσει και μεταβάλλει εις κανονο— 
στάσιον. Πλήν, ί’σως έκ προνοίας τής καλής τύχης τοΰ. ναοϋ 
τούτου, οί Τούρκοι ίφρόντισαν νά τοποθετήσωσιν έπιμελώς 
πάντας τούς λίθους αύτοΰ,τούς στύλους, τά διαμέρισμα, τα 

*0 ναός τΑς Άπτέοου Νίκης.
ανάγλυφα, κτλ. έν τινι γωνίςρ, άτινα βραδύτερου, μετά τήν 
άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος, εύρεθέντα σφα καί άνελιπή 
διευθε^ήθησαν έκ νέου ώς ειχον, έν έτει 1835,· και οΰτω σή
μερον βλέπομεν αύτόν ίν τή άρχαί$ θέσει του. Έκ τών 
τεσσάρων ζφοφόρων του οί δύο ελεηλατήθησαν ύπό τοΰ Λόρδου 
Έλγίνου καί μετεκομίσθησαν είς Λονδϊνον, οί δ’ έτερος δύο 
ώς βλέπετε, αίσχρώς παρεμορφώθησαν. Εντεύθεν ό άγγλος 
ήρξατο τοΰ άτιμου αύτοΰ έργου. “Ιδετε τάς μάχας τών 
θεών, σχεδόντίποτε δεν άπέμεινε 1 πλέον έκ τής λεπτότα
της και περίφημου έκείνης γλυπτικής, διότι πάντα τά πρό
σωπα εγουσιν άποσπασθή καί θραυοθή.

« Άγαπητή Μί; Θόρπ, έλθε ήδη εδώ επάνω νά Ιδης κάτι 
τι έκτακτον, θειον, ποιητικόν ! Έκ τοΰ ύψους τοΰ Ιερού τού
του άνδηρου ό Αίγιεύς παρατηρήσας τά μαύρα Ιστία τοΰ 
έρχομενου πλοίου τοΰ Θησέως έν τή θαλάσση,κατεκρημνίσθη 
έπί τών κάτωθι φοβερών βράχων καί έξέπνευσεν. Ή θέσις 
αΰτη είναι άρχαιΟτάεη καί ίστορικωτάτη ανέκαθεν είχε χρη
ματίσει τό πάλαι έπί αιώνας καί εί; τήν λατρείαν τής Α
θήνας, ής το άγαλμα ιστατο έκει.

«Πέριξ τοΰ ναοΰ τής Άπτέρου Νίκης ύπήρχε κιγκλίδωμα 
έφ’ού παριστάνοντο δι’ αναγλύφων γυναίκες φέρουσαι πτέ
ρυγας καί παριστανούσας,ώ; τίνες άρχαιολόγοι διατείνονται, 
τού; διαφόρους άθηναϊκού; άνά τόν κόσμον θριάμβους.

«Ήδη ελθωμεν έπί τά Προπύλαια. Παρατήρησον φιλτάτη, 
περίεργον διάταξιν τής άρχιτεκτονικής, ένφ οι κίονες τών 
δυο προσόψεων είσί ρυθμοΰ δωρικοΰ, οί τοΰ εσωτερικού είσίν 
ιωνικού. Τοΰτο δέν προέρχεται άπό φαντασίαν καί αδιαφο
ρίαν τοΰ έργάτου αύτών Μνησικλέους, άλλ’ άπεναντίας διά 
μέν τοΰ πρώτου, ώς άρχαιοτέρου, ήθέλησε νά παραστήση 
τήν αρχαϊκήν τέχνην, τήν άφιερωμένην είς τήν λατρείαν τών 
θεών, διά δέ τοΰ δευτέρου τήν νεωτέραν, τής έποχής τοΰ 
Περικλέους,τήν μεγαλοπρεπή. Τήν αύτήν διάταξιν ακολουθεί 
καί ό ’Ικτίνος εΐς τόν Παρθενώνα. ,

«Έδώ, άριστερόθεν τών Προπυλαίων, ό άρχιτέκτων άνή- 
γειρε σηκόν δν ό Παυσανίας καλεΐ Πινακοθήκην, ήτοι αί
θουσαν εικόνων. Άγνωστον όμως άν πρός τόν σκοπόν τού
τον ή άλλον άνηγέρθη ούτος, διότι ούδαμοΰ φαίνεται ίχνος 
τής ιδέας ταύτης, άλλως τε καί αί δύο μικραί θυρίδες αύ
τοΰ, ήκιστα συντελουσι πρός τοΰτο. Έν τούτοις άναμφι- 
σβήτητον τυγχάνει, ότι κατά τού; χρόνους τοΰ Παυσανίου 
πολυάριθμοι εικόνες έξετέθησαν ένταΰθα, καί βεβαίως, θά 
είχον διατρυπήσν; τήν στέγην διά νά φέρωσι φώς, καί ίσως 
διά τοΰτο σήμερον ή στέγη δέν ύφίσιαται πλέον. Έκ τών 
έν αύτή έκτιθεισών εικόνων, αί όμηρικαί σκηναί είχον ιδίως 

έμπνεύσει τού; καλλιτέχνας. Μεταξύ τούτων φημίζονται, ή 
τοΰ Διομήδους άφαιροΰντος τό άγαλμα τής Άθηνάς, τοΰ 
Όδυσσέω; άρπάζοντος τά βέλη τοΰ Φιλοκτήτου, τής Ναυ- 
σικάας συναντώσης τόν Όδυσσέα κτλ. καί άλλαι οικογενεια
κά; σκηνάς παριστώσα;, ώ; ή τοϋ Όρέστου φονεύοντος τόν 
Αίγισθεα, τοΰ Πολυξένους θυσιαζομένου έπί του τάφου τοΰ 
Άχιλλεως κτλ. μυθολογικά τινα πρόσωπα, ώς τό τοΰ Περ- 
σέω; καί τής Μεδούσης, αθλητών, ώς τοΰ Άλκιβιάδους κλ. 
Τά Προπύλαια έστολίζοντο ίσωτερικώς καί ύπό διαφόρων 
αγαλμάτων, ώς τό τοΰ συμπλέγματος τών Χαρίτων, τοΰ 
αποδιδόμενου εί; τόν Σωκράτην, όστις, ώ; γνωστόν, ύπήρξε 
γλύπτη; πριν ή γίνη φιλόσοφος, τών έφιππων υιών τοΰ 
Ξενοφώντο;, τής περίφημου όρειχαλκίνης λεαίνης πρός τιμήν 
τής ίταίρας τοΰ Άριστογιίτονο; ανεγερθείσης, τής ήρωιδο; 
έκείνης, ήτις προετίμησε ν’ άποθάνη ή νά καταγγείλη τόν 
έραστήν της. Πρδ; δικαιόλόγησιν,τοΰ άνιέρου τούτου σκοποΰ 
καί ίνα ίκανοποιηθή ή δημοσία ηθική,ό καλλιτέχνης,ώςΛέγε- 
ται,έπωφελούμενο; τοΰ ονόματος αύτή; αΑεαίνηξ^ παρέστή- 
σε ταύτην ύπό μορφήν λεάίνης,άνευ γλώσση; καί ούτως ή ευ- 
γενή; σιγή ταύτης μετεδόθη εκτοτε είς τά; μελλούσαςγενεάς.

«Βλέπεις λοιπόν, άγαπητή μου, τί ώραία ανέκδοτα μά; 
άφήκαν οί σοφοί έκεϊνοι άνδρες.νΩ I πόσον τούς θαυμάζω. Ή 
σιωπή τή; Λέαίνη; αύτής καί ή πτώσις τοΰ Αίγέως άπό
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τοϋ βράχου Εκείνου τοΰ ναοΰ τής Άπτίρου Νίκη;, δέν σέ 
συγκινοΰν, μις Θόρπ ;

— Ώ ναί, πολύ μάλιστα.....
— Καί άλλα σημαντικά αγάλματα έστόλιζον τά Προ

πύλαια ταΰτα, φιλτάτη, καί πριν ή-προχωρήσωμεν προς 
τό εσωτερικόν της Άκροπόλεως, έλθέ,. μαζύ νά κατέλθώ- 
μεν υπόγειόν τινα κλίμακα, πολύ περίεργον, κειμένην όπισθεν 
τοΰ βράχου τοΰ Άγριππα, έπί μικρού τίνος άνδηρου.

'Η Μις Θόρπ πλησιάσασα εκεί ήρχισε νά φοβήται. Ή 
δε Μαίρη λαβοΰσα ταύτην άπό τίς χειρός κατήλθον έν πρώ
τοι; επτά εως οκτώ βαθμίδας νέας κατασκευής καί είτα είσ- 
ήλθον εί; στενήν δίοδον λελαξευμένην κατά βαθμίδας έν τφ 
βράχφ, σκοτεινήν καί χαμηλήν, ε’, ποδών περίπου ύψους. 
Άφ’ ού κατήλθον καί έν ταύτή έπ’ αρκετόν, ή κλίμαξ 
αύτη παρουσιάζει στροφήν, διέρχεται ύπό τινα μέγα βρά
χον και φέρει διά μέσου δύο τοιχωμάτων είς σπήλαιον 
σκοτεινότατου, όν οί Βυζαντινοί είχον μεταβάλλει είς ναόν, 
τόν όποιον αφιέρωσαν εις τούς Άγιους Αποστόλους. Φθώ- 
σασαι άμφότεραι μετ’ άρκετοϋ κόπου -έκεϊ, παρετήρησαν 
ύπό το μικρΟν φέγγος λυχνίας άνημμίνης, εικόνας άγιων επί 
τών πλευρών τοϋ σπηλαίου, άς ή υγρασία είχε σπουδαίας 
αλλοιώσει. Έν τφ μέσφ δε τοΰ Εδάφους διακρίνιται ή οπή 
φρέατος, έν φ ήκούετο έτι ή υπόκωφος βοή τής άρχαίας 
πηγής τής Κλεψύδρας, ήτις ρέουσα ύπό τό Εδαφος ανα
φαίνεται πέραν πολύ μακράν, έν τφ Κεραμ.εικφ, διέρ
χεται τήν όδον τοΰ Πειραιώς καί άπόλλυται είς τόν Κη- 
φισσόν, έν τφ μέσφ τών άμπελων τής ‘Ιερά; οόοΰ τής Έ- 
λευσίνος.

— ’Εντεύθεν υπήρχε διέξοδος έκτος τής Άκροπόλεως, 
έξηκολούθησεν ή Μαίρη, άλλ’ ήτις έφράχθη έν καιρφ τών 
πρός ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος άγώνων, έπί τφ φόβφ μή
πως όΙ.Τοϋρκοι διά-ταύτης άνέλθωσιν είς τήν Άκρόπολιν, 
ένθα οί Έλληνες συνήθως κατέφευγον.

«Ήδη άνέλθωμιν Επάνω, διότι.θά μάς καταλάβη ασφυ
ξία,έάν εισέτι παραμείνωμεν . . . ένταΰθα.

«Ίδέ τώρα, φιλτάτη, τό πρό ήμών θέαμα, Εύρισκόμεθα 
πρό εΰρείας έκτάσεως, ήτις άφνώ αναφαίνεται, ώς νά ΰπη- 
γείραμεν μέγα τι παραπέτασμα, είς τό βάθος τοΰ όποιου 
Εκτείνονται ίν άπάση τή μεγαλοπρεπείς αύτών,ό Παρθένων, 
τό Έρέχθειον, καε τό βήμα τών Καρυατιδών. Ίδέ όποια 
ακτινοβολία περιβάλλει τόν Παρθενώνα, ώς σέλας τι περί τό 
πρόσωπον θεοΰ.

— Ναί, πολύ ώραία......άλλά τί δηλοΰσι τά γράμματα
αύτά έπί τής μαρμάρινης έκείνη; βάσεως, παρά τή γωνίς 
τών Προπυλαίων, γνωρίζεις Μαίρη ; ήρώτησεν ή Μις θόρπ, 
διακόπτουσα αύτήν.

— Ά, ναί, ίνθυμ.οϋμαι, γράφει «Αθηναίοι Ά&ηνφ rij 
’Tyuivfr»·. καί ύπό τάς λέξεις ταύτας κρύπτεται μία περί
εργος παράδοσις. Ή ύγίεια είναι, ώς γνωστόν, ή θεά τής 
ύγιεινής, ήτις είναι αύτή ή Άθηνά, κάί ιδού πώς τή έδόθη 
καί τό όνομα τοΰτο. "Οτε έκτίζοντο τά Προπύλαια, εΐς 
τών πρωτοεργατών ίπεσεν έκ τοΰ ύψους ένός κίονος, καί οι 
ιατροί άπεφάνθησαν ότι δέν υπήρχε Ελπίς σωτηρίας. Τότε ό 
πρόεδρος τής δημοκρατίας τών ’Αθηνών, συγκινηθείς ίκ τοΰ 
ατυχήματος τούτου, ανησυχεί καθ’ όλην τήν νύκτα, ότε ή 
Άθηνά ίμφανισθείσα αύτφ καί σφιτεριζομίνη τών δικαιω
μάτων τής άληθοΰς Ύγιείας, ήτις ώμολόγει τήν αδυναμίαν 
της, διέταξε νά δώσωσι τφ άσθενεϊ ποτόν τι παρασκευαζό
μενου διά τίνος χόρτου φυομένου έν τή Άκροπόλει,τόδ παρ- 
frm'ov, τοδ όποιου τάς θαυμασίας ιδιότητας μόνον τότε 
ίλαβον αφορμήν νά ίκτιμήσωσιν. Ό ασθενής όντως ίάθη,ό δέ 
Περικλής εύγνωμονών έπί τούτφ άφιέρωσεν ώραιον όρειχάλκι- 
νον άγαλμα τή Άθηνφ έπ’ αύτοΰ τοΰ τόπου τοΰ συμβάν
τος στηθέν. Εκτοτε ή θεά, Ελαβε καί τό όνομα τοΰτο, 
όπερ αληθώς τή ήρμοζεν.

<’Εφ’ όλου τοΰ·χώρου τούτου, τοΰ έκτεινομε'νου άπό τών 
Προπυλαίων μέχρι τοΰ Παρθενώνος, είχον τοποθετηθή ανα

θηματικοί στύλοι τών διασημοτέρων Ελλήνων. Ενταύ
θα υπήρχε τό έντευκτήριον πάσης δόξης καί- φήμης. 
Όλα δέ τά τήδε κάκεΐσε εύρισκόμενα μαρμάρινα ταΰτα λεί
ψανα άπετέλουν μέρος τών πολυαρίθμων αύτών αναθημάτων 
καί έστεμμένων αγαλμάτων. Οί νικηται άγώνων καί μα
χών, οί καλοί πατριώται καίοί πολεμισταί,συγγραφείς κλπ. 
συμμετεϊχον τών τιμών τοΰ πανθέου τούτου, γινόμενοι οΰτω 
τό Υπόδειγμα τών συμπολιτών των.

«"Απασα ή Άκρόπολις ώς γνωρίζεις, ητο αφιερωμένη είς 
τήν Άθηνάν.Ή Άπτερος Νίκη είναι αύτή αύτη ΰπό θριαμ
βευτικήν μορφήν.Τό Έρέχθειον είναι ή ενωσις τών δύο ναών, 
τοΰ τής Πολιούχου Άθηνίς καί τής Πανδρόσου.Ό Παρθένων 
είναι καί αύτός ή κατοικία τής Άθηνά;,θεωρούμενη ύπό με
ταφυσικήν έποψιν. “Απορον δέ πώς ή "Αρτεμις άνεμίχθη έν 
τή Άκροπόλει καί τή άνήγειραν τόν ναΟν έκεϊ δεξιόθιν τών 
Προπυλαίων,έν τφ ύπέρ τά δύο μέτρα ύψουμένφ έκείνω λε· 
λαξευμένφ βράχφ καί ούτινος μονον λείψανά τινα σώζονται 
ετι. “Ισως νά είχε μέρος ένταΰθα πρό τής άφιερώσεως τής 
Άκροπόλεως τή Άθηνφ.

« Έδώ πρό τοΰ Παρθενώνος εκειτο ίπίσης καί ό ναός τής 
’Εργάτης Αθήνας, κύκλωθεν τοΰ οποίου ύπήρχον διάφορα 
αγάλματα, τοΰ Θησέως καταβάλλοντος τόν Μινώταυρον, τοΰ 
Ήρακλέους πνίγοντος τού; όφεις, του Πύρρου θυσιάζοντος 
τόν Κριόν τοΰ Κολχίου, κτλ.

«Λέγεται, ότι καί οί Ρωμαίοι ύπεξήρεσαν αριστοτεχνή
ματα έκ τής θέσεως ταύτης, διότι βάθρα τινα φερουσιν έτι 
αφιερώσεις νέας πρός διαφόρους Καίσαρας, είς τόν Αύγουστον 
Τραϊανόν, Άδριανόν κτλ.

«Τέλος, ίδο.ύ ημείς πρό τοΰ Παρθενώνος,τοΰ άτυχοΰς με
γαλείου τής άνθρωπίνης μεγαλοφυίας, ήτις μετά τόσας 
καταδρομάς καί έπιδρομάς καί καταστροφάς, άγερώχως ΐ- 
σταται έκεϊ, όρθιος, ώς νά μή έπαθε τίποτε, καί μολονότι 
είκοσι κίονε'ς του κατέπεσον καί μία μόνη πλευρά σώζεται 
έτι, περιβάλλεται ίν τούτοις κύκλω άπό τών λειψάνων 
του, και ή μεγαλοφυής ’ιδέα του τόν περιβάλλει πασιφανώς, 
διατηροΰντα Ετι τήν άφωνου γαλήνην του.

«Θαυμάσατε, ώ μεγαλοφυίαι,τήν αθάνατον θλϊψιν του έπί 
ταϊς βεβηλώσεσιν, &ς μέχρι τοΰδε ύπέστη καί κλίνατε γόνυ 
πρό τοΰ θαυμασιωτέρου τών ανθρωπίνων Εργων.
«Ώ, πόσον ωραίος θά ήτο, αγαπητή μου, κατά τούς χρό

νους Εκείνους, ότε άρτιος ύψοΰτο έν τφ όρίζοντι, λάμπων 
έκ τής νεότητος καί άναπτύσσων άνέπαφον τήν μεγαλο
πρέπειαν τής αρχιτεκτονικής του. Όντως ό Παρθένων ά- 
δεκάστως κεραυνοβοληθείς, ύπερηφάνως ύψοϊ ήδη τό μετώ
που ίν μέσφ τών λειψάνων του, όπως δείξη τήν αθανασίαν· 
Του, άπαραλλάκτως όπως ή μάρτυς παρθένος, ήτις μαζεύει 
τά ράκη τής έσθήτος της περί τά κάλλη τοΰ σώματός της, 
ίνα σώση τήν αιώνιον αιδώ I

«Καί έν τούτοις, τί τφ άπέμειναν ; Δέκα κατάστικτοι 
κίονες, οϊτινες φέρουσιν Ετι τά ίχνη τοΰ μιαρού τηλεβό
λου τής Ενετοκρατίας, ό τριγωνοειδής τοίχος τοΰ αετώμα
τος, κατεστραμμένος ύπό τθϋ Μοροζίνη, τό γλυπτικόν σύμ
πλεγμα τοΰ Κέκροπος, ήκρωτηριασμίνον πρός τήν βόρειον 
γωνίαν αύτοΰ, τά τρίγλυφα καί τά μετώπια κατάτριπτα, ή 
άποψις τών περιστυλίων κατεστραμμένη, καί ό σωρός τώ*  
λειψάνων διισκορπισμένας τήδε κψκεϊσε έπί τής χλόης.

«Διά νά θαυμάση τις τόν Παρθενώνα,δέν πρέπει νά ιίσέλ- 
θη έκ τής ύπαρχούσης ήδη δυτικής θύρας, άλλ’ έκ τής κυ
ρίας, ήιις Εκειτο άντιθέτως Εδώ, ίζ ανατολών. Είσέλθωμεν, 
αγαπητή, ιδού, εύρισκόμεθα ήδη ούχί εντός ναοΰ κοινής 
τίνος θεάς, άλλ’ ίνώπιον τής εύαγοΰς κατοικίας τής Παρ
θένου, δηλαδή τής παντοδυνάμου και άσπιλου έννοιας,διότι 
ή Άθηνά, ώς προστάτις τής πόλεως καί ώς θεά τής εργα
σίας καί τή; νίκης Εχει άλλους ναούς. Ό Παρθένων έκπρο- 
σωπεϊ ύψηλοτέραν, γενικωτέραν ιδέαν*  κείμενος έν τφ μέσω· 
ιής Άκροπόλεως, άφιεροΰται κατ’ έξοχήν πρός τό Όν, 
όπερ άφ’ ίαυτοΰ υπάρχει' δέν συσχετίζεται μέ ούδεμία*  

άλλην ύπαρξιν καί δέν άλλοιοΰται ούτε ύπό τοΰ χρόνου 
ούτε ύπό τοϋ διαστήματος. Ή Άθηνά ένταΰθα ίκπροσωτεΐ 
τό θειον ιδανικόν, τό άναγκαΐον λογικόν, τό άληθίς, τό ώ- 
ραϊον, τό δίκαιον, τό άφθαρτον καί τό άναμάρτητον, τό 
ύπό τοϋ Άναξαγόρου όνειροπολούμενον εκείνο άόρατρν, διά 
τό όποιον άπίθανεν ό Σωκράτης καί τό όποιον είχεν ορίσει 
ό Πλάτων. Είναι ακριβώς ή μυστική σύλληψις, ής ή μονάς 
ένεφανίζετο είς τούς σοφούς διά μέσου τής πολλαπλότη- 
τος τών μορφών τή; πολυθεΐας· Τό εσωτερικόν τοΰ Παρ- 
■θενώνος, ό περίβολος,διηρεϊτο είς δύο' τό πρώτον, τό καί με- 
γαλείτερον, έπεφυλάσσετο διά τήν θεάν, τό δ’ ετερον ό οπι
σθόδομος, έχρησίμευεν ώς φυλακεΐον τοϋ θησαυρού τής Δη
μοκρατίας, Οί χριστιανοί είχον μεταβάλλει τόν Παρθενώνα 
είς ναόν, οί δέ Τοΰρκοι είς τζαμίον μετατρέψαντες αύτόν είς 
εύρεΐαν αίθουσαν. Οΰτω; άπασαι αί θρησκεία;, διήλθον διά 
του νχου τούτου,τοΰ προωρισμένου άποκλειστικώ; είς τον μο
ναδικόν Θεόν, “ίχνος τής θεσεω; ούδέν σχεδόν απομένει έν ή 
έξετελείτο ή λατρεία τής άξιοσιβάστου θεάς, - είμί τό μικρόν 
τοΰτο εκ. πορώδους λίθου τετράγωνον, κείμενον είς τό κέν
τρον του ιερού τεμένους καί όπερ διακόπτει τήν έκ μαρμά
ρου πλακόστρωσιν. Κλίνομεν τήν κεφαλήν πρό αύτοΰ μετά 
σεβασμού, διότι τό μέρος τοΰτο είναι έν τών θειοτάτων 
διά τήν ανθρωπότητα. Έπί τών λίθων τούτων ύψοΰτό ή 
κρηπίς τής Άθηνάς τοΰ Φειδίου !

«Πέριξ δέ τοΰ βάθρου τούτου, ό γλύπτης είχε σχεδιάσει 
δι’ αναγλύφων τήν γέννησιν τών θεών. Αίσθητικαί λεπτομέ
ρεια; τοΰ έργου τούτου έλλείπουσιν, άλλά τό πράγμα δη- 
λοϊ τήν συμβολικήν ιδέαν του καλλιτέχνου" κάτωθι δε τών 
’Ολυμπίων θεών ίπλανάτο ή αύ-όή ιδέα, έξ ών αί λοιπαί · 

θεότητες άπετέλουν διαφόρους Ενσαρκώσεις. Ούτως, ό αγνό
τερος πνευματισμός έπεβεβαιοϋτο έν όρατφ Εργφ ύπό άξιο- 
θαύμαστον θέαν, άλλ' ή αχαριστία τοΰ άνθρώπου Εδει νά 
έκδηλωθή ωσαύτως. Οί πρώϊμοι προφήται καί ίργάται τοΰ 
μονοθεϊσμού Φειδίας καί Σωκράτης, ό μέν άποθαυμασθείς 
κατά πρώτον τελευτφ έν τή εζορί^·, ό δέ έπί πολύ δημο- 
τικώνατος βιώσας,πίνει τό κώνειον. ’Αδύνατον είναι, φιλτά- 
τη, νά περιγράψη τις τό αριστούργημα τοΰτο τοΰ καλλιτέ
χνου εκείνου. Ό Παυσανίας καί έτεροι μάς λέγουσιν, ότι 
ή έκ χρυσοΰ καί Ελεφάντινου όδόντος Άθηνά ίστατο όρθια, 
-φέρουσα τό κράνος έπί κεφαλής, καί μακράν χιτώνα, στη- 
ριζομένη διά μέν τής μιας χειρός έπί τής λόγχης, διά δέ 
τής έτέρας κρατούσα αγαλμάτων τής Νίκης, ότι οί οφθαλ
μοί της άπετελοΰντο ίκ δύο πολυτίμων λίθων, ότι ή άσπίς 
της άνεπαύετο πλησίον της, καί ότι ό συμβολικός δφις συν- 
εσπειροΰτο ύπό τήν άσπίδα, ήτις παρίστα τήν μάχην τών 
θεών μετά τών γιγάντων καί Εφ’ής ό Φειδίας είχε γλύψεε τό 
πρόσωπον αύτοΰ καί τοΰ'Περικλέους. Τίποτε περισσότερον 
δέν μάς λέγουσι περί τούτου οί άρχαϊοι συγγραφείς.Άλλως 
τε ή θεά άπΟ Τών χρόνων ετι Εκείνιην έλεηλατήθη ύπό τίνος 
άσημου τυράννου άθηναίου, τοΰ Λιοχάρους,όστις διέλυσε τόν 
χρυσόν, είς τρόπον ώστε ή ΐκλαμπρότης τοΰ^.αγάλματος 
τούτου Ενωρίς ήρξατο ίκλείπουσα. Έξέλθωμεν ήδη τοΰ Παρ- 
■θενώνος διά τής μεγάλης αύτής θύρας τοΰ όπισθοδόμου, καί 
ίλθωμεν είς τό δυτικόν πεοιστύλιον, το κάλλιον πάντων νά 
μέχρι τοΰδε διατηρούμενον. Παρατήρησον, φτλτάτη, άνωθι, 
σχεδόν άνέπαφον έφ’ όλου τοΰ πλάτους τής προσόψεως τήν 
ζωοφόρον τών Παναθηναίων, Μέρος αύτής κατεστράφη έκ 
τής καταρρεύσεως τών τοίχων, έ’τερον μέρος άφηρέθη ύπό 
τοΰ Λόρδου Έλγίνου καί μιτεκομίσθη είς Λονδίνον, έτερον 
ώς λέγεται, ύπό τοΰ κόμητος Γκουφιέ εις το Λοΰβρον καί 
πολυάριθμα έτερα λαμπρά τεμάχια περισυνελέγησαν έν τφ 
Μουσείφ έκεΐ τής Άκροπόλεως. Ή ζωοφόρος αΰτη, τό εύ- 
ρύτερον καί θαυμασιώτερον άνάγλυφον, όπερ υπάρχει είς τόν 
κόσμον,είναι καί άύτό Ιργον τοδ Φειδίου*  έκαστ-ν δέ τετρά
γωνον παρίστα διαφόρους σκηνάς έξ Επεισοδίων θρησκευτι
κών, καί τοΰ ιδιωτικού, δημοσίου καί πολεμικού βίου.

«Τοιοΰτος ό Παρθνενών, φιλτάτη-, κατά τάς Εμάς ταπεινάς 

γνώσεις, αλλά πριν ή τόν έγκαταλείψωμεν,έλθέ νά τόν θαυ- 
μάσωμεν καί Εκ τών άνω.

Ζητήσαντες δέ τήν κλείδα τής θύρας τής ανόδου, έλαβεν 
ή Μαιρη άπό τής χειρός τήν Μις Θόρπ καί τήν ώδήγησε 
οιά τής στενής κλίμακος έπί τοϋ Παρθενώνος.

— Ίδέ ήδη, ίδέ, φιλτάτη, ,θαύμασον τό μεγαλεϊον τής 
μεγαλοφυίας καί άναζήτησον κάτωθι τήν παρθένον Άθηνάν I 
τήν βλέπεις πλέον ούδαμοΰ ; Οί καιροί ήλλαξαν καί ή σεμνή 
κόρη περιφρονηθεΐσα, καταδιωχθεϊσα, αίκισθεΐσα, καί. , . . 
άνήλθεν ύψηλότερον, Εκεϊ Επάνω, μακράν τής άνθρωπίνης 
αχαριστίας καί άπιστίας όπου ή άληθής κατοικία της.

Είτα δέ λαμβάνουσα αύτήν διά τής χειρός καί σύρουσα 
προς άπότομόν τινα μέρος, ότι ή χειρ τής Μί; θόρπ ήρχιζε 
νά τρέμχ)'

— Δέν μοΰ λέγεις, άγαπητή μου, τή είπε πλήρης έν~ 
θουσιασμοί, ήγάπησας ποτέ;

— Ναί, ήγάπησα, καί τί μέ τοϋτό ;
— Καί άντηγαπήθης ;
— Ναί, άντηγαπήθην.
— Τί έκερδισας έκ τούτου, τί έκατάλαβες ;
— Ούδέν, μάλλον θλίψεις καί πικρίας.
— θλίψεις και πικρίας I καί άν δέν άντηγαπάσο, φιλ— 

τάτη, τί θά έκαμνες ;
— θά περιεφρόνουν τό άντικείμενον τής λατρείας μου, 

καί ούδέν πλέον.
— Καί άν αύτό σέ περιεφρόνει πριν ή σύ πράξεις τοΰτο; 

τί θά ήσθάνεσο ;
— Βεβαίως άγανάκτησιν, ήτις όμως θά ήτο μωρία.
— «Μωρία» έπανέλαβε καθ’ έαυτήν ή Μαίρη, καί ακρι

βώς κατ’ Εκείνην τήν στιγμήν τό ώρολόγιον τής Μητροπό- 
λεως έσήμαινε τήν μεσημβρίαν,

— θεέ μου, δωδεκάτη, άνεφώνησεν αίφνης ή μί; Θόρπ, 
πόσον ταχέως παρήλθεν ή ώρα, άγωμεν, άγωμεν Μαίρη, έ- 
βραδύναμεν, καί άλλοτε μοί εξηγείς τά Επίλοιπα μέρη τής 
Άκροπόλεως.

Καί ίγερθείσαι άμφότεραι κατήλθον έσπιύσμένως τοΰ 
Παρθενώνος καί έξελθοΰσαι τής Άκροπόλεως έλαβον τήν 
πρός τούς στύλους τοΰ ’Ολυμπίου Διάς άγουσαν.

'Οποία.όμως ύπήρξεν ή εκπληξις τής Μαίρης, ότε πλη- 
σιάζουσαι πρός τό στρατιωτικόν νοσοκομεϊον, συνήντησαν 
τόν Μιμικόν μέ στολήν δοκίμου ίατροϋ έρχόμενον έκεϊθεν και 
πορευόμενον πρός τήν οικίαν του.

Ό Μιμϊκος έκ πρώτης όψεως Εδειξε μέν άδιαφορίαν καί 
προσεπάθησε νά διατηρήση φαινομενικήν γαλήνην, άλλ’ Ε
σωτερικών ήσθάνετο άντίθετον ταραχήν καί ή καρδία του 
Επαλλε σφοδρώς' όπόταν δέ ή Μαίρη μόλις συνελθοΰσα έκ 
τής πρώτης έκπλήξεως καί τής συνήθους αύτή μειδιώσης 
καί χαρεέσσης φυσιογνωμίας, ερριψεν Επ'’ αύτοΰ τά φλογερά 
καί πύρινα, τά πλήρη Εκφράσεως παραπόνων καί άστοργίας 
βλέμματά τη<^, ό Μιμικός έφάνη τότε ότι έκάμπτετο, κατα
βαλλόμενος καιρίως καί ότι παρεδίδετο, άόπλως ήττομενος, 
δέσμιος, τφ άδικάστφ πεπρωμένω ! ·

(Έπεται συνέχεια.) 'Ροϋς.

ΝΕΑΙ ΕΦΕΤΡΕΣΕΙΣ
Πολλά είσι τά έπ’ έσχατων έφευρεθεντα νέα μηχανήμα

τα, μεταξύ τών όποιων ούχί άσημον κατέχει θέσιν εύφυές τι 
μηχάνημα, δι’ ού ανευρίσκεται τό βάθος τής θαλάσσης ίν 
οίοδήποτε σημείφ, άνευ τής χρήσεως τής γνωστής παναρ
χαίας βολίδος, και το όποϊον έκλήθη βα&όμιτρον. Συνίστα- 
ται δέ έκ στήλης ύδραργύρου, πιριεχομένης έντός χαλύβδι
νου σωλήνος, ευρυνόμενου πρός έκάτερα τά άκρα έν σχήματι 
χωνιού, έξ ών τό κατώτερον άποτελεΐται έκ λεπτοΰ φλοιοΰ 
χαλύβδινου. Ό ύδρά’ργυρος ύφίσταται τήν ίπίδρασιν τοΰ θα
λασσίου ΰδατος, άναλόγως τοΰ βάθους αύτοΰ, οί δέ βαθμοί
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της έπιδράσεως ταύτης, βημειούμενοι έντός τοΰ μηχανήμα
τος, μεταδίδονται άνωΟι διά τοϋ ηλεκτρισμού. Ουτω; ό πλοί
αρχος, έντος τοΰ κοιτώνος τοΰ πλοίου του ευρισκόμενος, δύ
ναται να εύρίσκη τό βάθος της θαλάσσης, έφ’ ης πλέει, χω
ρίς νά ΰφίσταται ανάγκη νά μετρςβ. πλέον τοΰτο, ώς άλλοτε 
διά της βολίδος. Τό βαδόμετρον έδοκιμάσθη έπανειλημμένως 
έν τφ Ώκεανψ έν διαφόροις θαλάσσαις, πελάγη χτλ., τά δ’ 
αποτελέσματα αύτοΰ έπεβιβαιώθησαν, ώς ακριβέστατα, διά 
τής κοινής κατάμετρήσεως.,

’Εφευρέτης τοϋ βαθομίτρου είναι ό άγγλος Siemens, 
δστις ίφεΟρε καί έτερον μηχάνημα, δι’ ού άποδεικ’έύεται ή~*  
ελκτική δύναμις τών όγκων και σωμάτων ίλπίζεται δ' ότι 
διά τούτου δύναται νά μετρηθή ή έλκτική δύναμις τοΰ ήλιου 
καί τής σελήνης, ή γεννώσα τάς παλίρροιας κτλ.

1 Μ.

ΕΚ TOT ϊίΙΟΜΝΗΜΑΤΑΡΙΟΓ ΜΟϊ

Ή τψή τοΰ μεν πτωχού είναι έν τή καρδία του, τοΰ 
δέ πλουσίου έν τΰ ταμείω του.

Ή επιστήμη άνευ τής ευφυΐας είναι βαρεία άτμάμαία 
άνευ ατμού.

'Υπάρχει παραφροσύνη νοός καί παραφροσύνη χαρα- 
κτήρος. Ή μέν πρώτη θεραπεύεται, ή δεύτερα όμως εί
ναι ανίατος.

Ή συκοφαντία είναι ό ώς άνθραξ- όταν δέν καίη, ρυ
παίνει.

Χορήγησον τήν φιλοξενίαν καί είς τόν έχδρόν σου; 
τό δένδρον δέν άρνεϊται τήν σκιάν του οΰδ’ είς αύτόν 
τόν ξυλοκόπον.

Άγχίνοες λόγοι εΐς τό στόμα ένός μωρού, ώς καί τά 
χρυσά νομίσματα είς τάς χεΐρας τσΰ πτωχού, αείποτε 
γεννώσιν ύποψίαν οτι προέρχονται έκ κλοπής.

Ό βίος είναι καραόάνιον διερχόμενον τήν έρημον τής 
Σαχάρας. ’Ενιαχού άπαντ,δς καί οάσεις, άλλ’ εις οϋδε- 
μίαν έξ αύτών είναι πεπρωμένου νά έγκαταμείνης.

Ό εύεργέτης είναι τύραννος, έχων έξουσίαν ίεράν 
καί άπαραόίαστον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ,,

θ. Μ. Πάτραί. Έπιστολαί και συνδρομαΐ έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στοϋμεν. Έγράψαμεν εΐς άπάντησιν ερωτήσεων σας, Άναμένομεν 
νεωτέραν σας. —Σ. A. Tartar. “Εχει καλώς Άναμένομεν ώς 
γράφετε, άλλά μή βραδύνετε.—A. Τ. ’ErtaXffa. "Πονηματίον σας 
έλήφθη. Είναι ωραιότατου καί άξιον δημοσιεύσεως, άλλά κατ’ αρ
χήν δέον νά διατελήτε συνδρομητής τής «Φύσεως·, Απαντήσατε. 
—Ν. Γ. Κ. Λιόχναίατ. Τιμάς βιβλίων σας έσημειώσαμεν έν επι
στολή μας. Άναμενβμεν έμβασμά σας.— χΥ. Φ. lieipata. Επιστολή 
έλήφθη, καί αποροΰμεν. “Εχομεν καί ήμεΐς νεωτέραν του καί 
απαντωμεν, συμμορφούμενοι e'tri συστάσει εΐς τδ μέλλον, —β. ff. 
Α. ilvAtr. Επιστολή καί συνδρομή έλήφθησαν. Σάς ενεγράψαμεν. 
Άπόδιιζις έν παρόντι φύλλω.— Ζ. Τ. Κ. H αβά A Aar. Ζητούμενους 
άριθμούς σάς άπεστείλαμεν. —Η. Π. Β. Έντβδάα. Πονηματίον σας 
έλήφθη, πλήν δέον νά διατελεΐτε συνδρομητής τής «Φύσεως», ινα 

«δημοσιευθή.—Αάμ. Ρουχιαούχιοτ. "Εχει .καλώς, άναμένομεν ώς 
γράφετε, με τδ έρχόμενον'Έΰχαριστοϋμεν.—I. Β. ΒραίΑα. Δελτά
ριον εληφθη. Ταχυδρομικώς έχετε απαντησίν μας εκτενώς.—1ΐ. Γ. 
Μ. KtorjaoAir. ’Επιστολή εληφθη. “Εχει καλώς.— Δ. Τ. Σο>ρ·αν. 
Έλήφθη καί δεύτερα επιστολή σας. Ήσυχειτε. Προσεχώς έχετε 

καί χρυσοδέτους τόμου; καί άπόδειξιν καί έπιιτολήν μας.— Η. Κ, 
Z9per, Περιμένομεν συντήκω; έμβασμά σας. — Λ Φ. Λαμία?. 
Άναμένομεν άπάντησιν.—Ν. 1ΐ.. BHAor. Τί γίνεσθε. Άναμένομεν 
άπότέλεσμα ενεργειών σας.

ΓΡ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ
Ό εφευρέτης τΛς νέας περί κινήσεως τΛς 

γης θεωρίας.

θ Γρ^Τ· Φιλιππάκης εγεννήθη έν Θήρφς. καί άγει τδ 35ον τής 
ήλικίας του. Αχούσα; εν Θήρςς τά μαθήματα τοΰ Έλλ. σχολείου 

επεδόθη εις τήν ζωγραφικήν (Αγιογραφίαν) χαι ήσθάνθη τήν ανάγ
κην, όπως σπουδάση ταύτην έν τφ ίνταΰθα Πολυτεχνίφ, όπου 

πολλάκις παρα τοΰ αειμνήστου διδασκάλου του Σκόπα έπηνέθη εις 
πολλά έργα. Άλλά τδ έπάγγ.-λμα τοΰτο ώς μή εγγυώμενον επαρκή 

πόρον ζωής, ενωρίς έγκατέλιπε χαί χατέγινεν είς τήν ώρολογοποιιαν 

τήν δποίαν έξέμαθεν έν Σύρω. Άλλά χαί τοΰ έργου τούτου ασυμβι
βάστου πρδς τδν χαραχτήρά του χαί τήν χλίσιν του άπεμακρύνθη 

ώσαύτως ενωρίς. Ή κλίσις του Γρ. Φιλιππάχη ύπήρχεν ακράτητος 
εις τήν μηχανικήν, είς ήν έχει ιδιοφυίαν. Τής χλίσεώς του ταύτης 
αποτέλεσμα εινε ή αύτοδίδακτος έκμάθησις τής μηχανικής, ές ής 

δδηγούμενος ηδυνήθη νά κατασχευάση δι’ δλως άπλουσ.τάτου μη

χανισμού ώρολόγιον μέγα. ώς τδ τής Μητροπόλεως Αθηνών, τοπο- 
θεςηθεν εν τώ κωδωνοσιασίφ τοϋ έν τφ χωρίφ Μεσαρίας,£έν ώ έγεν- 
νήθη, ναώτου άγιου Δημητρίου καί λειτουργούν κάλλισια ήδη άπδ 
ΙΟετίας. · .

ί^αταγινόμενος είς τήν μελέτην τής μηχανικής και τήν πρακτι
κήν εφαρμογήν αυτής, πολλά πολλάκις άνεχίνηοε ζητήματα αυτής 

αλληλογραφών προς τόν «ν ΙΙαρισίοις ηοη διαμένοντα ήμέτερον δια
πρεπή μηχανικόν Ά. Δαμασκηνόν, όσης έθαύμαζε τήν Ιδιοφυία» 
του καί έσέβετο τήν έπί τών ζητημάτων τούτων γνώμην του.

Με τά γλίσχρα κεφάλαια, άτινα διέθετεν, ΐδρυσεν έν τώ αΰτώ 

χωρίφ του προ δετίας ατμοκίνητον κλωστήριον διά μηχανημάτων 
τής ιδίας του έφευρέσεως χαί δλως διαφόρων τών άλλων όμοιων 

έργοστασίων, όπερ βαίνει προαγόμενον καί έπιτυχώς συναγωνιζό- 

μενον πρδς τά μεγάλα τοιούτου είδους έν Πειραιεΐ εργοστάσια καί 
έν αΰτή,έτι τή αγορά τοΰ Πειραιώς καί τών Αθηνών, τοΰτο δ“ 

ένεκα τής λαμπρά; ποιότητος τών νημάτων του. Άλλ’ ότι ιδίως 
θέλει καταστήση γνωστόν τον Γρ. Φιλιππάχην χαί αληθή ευεργέτην 
τή; βιομηχανίας ε’νε ή νέα αυτού εφεύρεσή, δι’ ής επιτυγχάνει έν 
άπάσαις '.αΐς άτμομηχαναίς οικονομίαν κατά τδ ήμισυ τής ήμι- 

σείας καυσίμου δλης. ’Εννοεί πας τις πόση έκ . τούτου προσγίνεται 
ωφέλεια εΐς τήν βιομηχανίαν καί ποία άνάπτυξις θέλει ΐπέλθει εις 
αΰτήγ ώς καί εΐς τήν άτμοπλοϊχήν καί σιδηροδρομικήν συγκοινω
νίαν. Τό λυπημόν όμως είνε ότι, μή ύπάρχοντος νόμου έν Έλλάδε 

προστατεύοντος τάς εφευρέσεις, δ Γρ. Φιλιππάκης θέλει άπέλθει έξ 
ανάγκης εΐς Ευρώπην, όπου άλλοι πρώτοι θέλουσί καρπωθή τά ωφε
λήματα τής έφευρέσεως του ταύτης. ε
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