
^ΤΟΣΓ'. JEfri ^,ΘΗΝΑΙΣ THI 25 gtOTNIOY 1892 9

ΓΡΑΦΕΙΑ SYNAPOMH

EKASTON ΦΥΛΛΟΝΊΊΜΑΤΑΙ

ΟΛΟΣ ΚΤΝΟΣΛΡΓΟΤΣ APIS 38

KAI ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ APIS· 2

ΔΙίΥβΤΝΤΗΣ

φρ. ^Πριντεζης

’Sv ΕΛΛΑΔΙ έτηΰία Δρ. 8
— έξάμτινος » 5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ έτηάία Φο. t2
— έξάμηνος» 7

ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ ?καθ’ £b™maaa

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ιιρουσαλήμ (pet ttx0re<) ύπο A.— Μία χαλλιτίχνι;. Εΰαγ. Παρβσχίνοπούλού. Σκιαγραφία (Συνέχ<ια) ύπο 
Δ. I. Καλ. — Σοφοκλή; /μ*»* etaorec) ύκο Η. — Γιώργίος Σ·ίίφ*νσων, 6 βανήρ ν&ν σιδηροδρόμων (συνέχεια) ύπο Γ. Δ. I. — 
Ο χΰχνο$ ( Έκ τών τβδ Βυφώνος) ύηό Α. Π. Βατοπούλου, — ’ΕΛίστημονιχόν βαίγνεον. Δύο xspUpfot Αριθμοί ύπο F. Δ. Ίωαν- 

νιδβυ. — Διχαστικά (ύτράπιλα. — Αινίγματα. — Αλληλογραφία τδ)έ «Φύσίως».— ΓνωβτοκοΙηβις.

Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Πόλις όπομιμνήσκουσα ήμίν ολόκληρον πληθύν υπερ

φυών μυστηρίων, πόλις δυναμένη νά συγκρατήση άνα- 
ποσπάστως επί τών λαμπηδονοπλήκτων αύτής καί ιερών, 
έρειπίων τήν διάνοιαν του ευσεβούς οδοιπόρου, πόλις, 
μόνη αύτή έπί τού κόσμου σύμπάντος, κατορθοϋσα νά 
εξάρη τό πνεύμα ημών μέχρι τού ’Αοράτου καί νά βυ
θίση τήν πεπονημένην ημών ψυχήν εις ακραιφνούς κατα- 
νύξεως καί θεοπνεύστου λατρείας ρέμβην, πόλις τοιαύτη 
ή ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ μόνη είναι καί θα ήναι ές άεί.

’Εντός τής Παλαιστίνης κειμένης νοτιοανατολικώς τής 
’Ασιατικής Τουρκίας, άποτελούσης δ’επαρχιακόν τμήμα 
ενός τών μεγίστων μερών ταύτης, τής εύφορου Συρίας, 
εύρίσκεται ή διασημοτάτη τών πόλεων ενός έκ τών άρ- 
χαιοτάτων τής ύφηλίου λαών, ή Ιερουσαλήμ (Jerusalem). 
Η πόλις αυτή, μητρόπολις πάλαι ποτέ περιφανής τών 
Ιουδαίων καταστάσα, έσχε διαφόρους κατά καιρούς όνο- 
μασίας· καί επί μέν τών χρόνων τοΰ ’Αβραάμ έκλήθη 
Σ αλέ μ, έπί δέ τής εποχής τής ’Ρωμαϊκής κυριαρχίας 
μέχρι τής έκρήξεως τών Σταυροφορικών πολέμων A ί λ 1 α 
Κ α π ι τ ω λ ί α (Aelia Capitolia), νϋν Έ λ κ ό 8 ς ύπό 
τών ’Αράβων όνομαζομένη. Κεΐται ΝΔ τής Παλαιστί
νης μόλις ό γεωγραφικά μίλια άπέχουσα τής εισβολής 
τοΰ Ίορδάνου ποταμού εις τήν Νέκραν θάλασσαν, παρά 

τούς πρόποδας τοΰ όρους Σιων έπί τεσσάρων ύψωμάτων 
ωκοδομημένη; πλησίον της όποιας ρέει ό μικρός ποταμός 
Κεδρόν και υπό υψηλών καί άποτόμων'τειχών περιεχο- 
μένη, μέ τετραγώνους έπ’ αύτων έγειρομένους πύργους 
no περίπου ποδών ύψος έχοντας καί μέ έί πύλας. Αί 
έν αύτή οίκίαι, αί πλείσται εκ λίθων στερεώς ωκοδομη- 
μέναι, παρίστανται, κατά τήν μαρτυρίαν Ευρωπαίων πε
ριηγητών, πολύ ώραιότεραι άλλων πόλεων τής Συρίας 
καί αί πλείσται των οδών της καλώς έστρωμέναι- περι
έχει δέ 11 Μωαμεθανικούς ναούς, 20 περίπου Χριστια
νικά μοναστήρια, 3 ’Ιουδαϊκός συναγώγάς, έν οχυρόν 
φρούριον καί, κατά τούς πιθανοτέρους ύπολογισμούς, 
περί τάς 3ο,οοο κατοίκων, έξ ων ύπέρ τούς ήμίσεις ευ- 
■^ηνται Μωαμεθανοί, 2,οοο περίπου τού ’Ανατολικού 
ορθοδόξου, ιοοο· τού Δυτικού δόγματος, 6οο περίπου 
’Αρμένιοι, Σύριοι καί Κόπται καί 3—φοοο ’Ιουδαίοι.

Έκ των δημοσίων καί ιερών αύτής οικοδομών διαπρέ- 
πονσι τά· μάλιστα ό μέγας Μωαμεθανικός ναός Έ λ— 
Σ ά χ ρ ά καλούμενος επί τού όρους Μωρία ώκοδομημέ- 
νος, ένθα ώςλογίζεται εύρίσκετο άρχαιόθε.ν ό περιβόητος 
ναός τού Σολομόντος, εις τόν οποίον συρρέουσι νΰνέτη- 
σίως πλεΐστοι προσκυνηταί τού Ίσλαμικοΰ δόγματος θε- 
ωρούντες αύτόν ώς έν τών ίερωτάτων αύτων θρησκευ-
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τικών καθιδρυμάτφν μετά τών έν Μέκκα καί Μεδίνΐ] ναών, 
μέ πλουσιότατα και μεγαλοπρεπή έν αύτώ αναθήματα.

Έτερος ναός, ουγκεντρών τά πνεύματα σύμπαντος 
τοϋ χριστιανικού κόσμου έν ήμέραιο εύσε6είαο καί κατα- 
νύξεως, είναι ό τού Παναγίου Τ ά φ ο υ, κτισθείς 
ανέκαθεν ύπό τής Άγ. Ελένης έπί τοΰ μέρους ένθα 
πρώτον έγένετο ή ύψωσις τοΰ Τιμίου Σταυρού, παρά 
τούς πρόποδας τού Γολγοθά, καί μετά τήν έν έτει ι8ο8 
συμθάσαν πυρπόλησίν του άνακαινισθείς αυθις διά δαπά
νης καί επιστασίας τών ορθοδόξων μοναχών είς προ- 
σκύνησιν τού οποίου συρρέει έτησίως, άφ’ όλων τών πό
λεων καί χωρών τής Τουρκίας μέγα πλήθος ευσεβών 
χριστιανών, πεπροικισμένος με μεγάλα καί πλουσιότατα 
αφιερώματα καί προσόδους. Συνίσταται δ’ ή εκκλησία τοΰ 
Παναγίου Τάφου έκ τριών εκκλησιών, τήν τοΰ 
τάφου τοϋΣωτήρος, τήν έπί τοΰ τόπον τοΰ Κρανίου κοί 
τήν τής άνακαλύψεωςτοΰ Ά γ ί ο u Σ τ α u ρ ο 0_

Έκ τών μοναστηρίων δ’ επισημότερου είναι τό τού 
Σ ω τ ή ρ ο ς κατεχόμενον ύπό Φραγκισκανών μοναχών 
τοϋ Δυτικού δόγματος, είς ό ύπάγονται όλα τά λοιπά 
έν Παλαιστίνη και Συρία εύοισκόμενα τών Καθολικών 
μοναστήρια εύρυχώρως και όχυρώς ωκοδομημένον, ένθα 
έχει τόν θρόνον καί εις καθολικός Επίσκοπος, μέ πλου
σιότατα έν αύτώ καί πολίτιμα βασιλικά αναθήματα, καί 
τό μέγα Άρμενικόνμοναστ’ήριον κείμενον έπί 
τού όρους Σιων έντός τής πόλεως, μέ ιοοο περίπου έν 
αΰτώ κελιά πρός ύποδοχήν τών έκάστοτε προσερχομένων 
προσκυνητών τοΰ 'Αρμένικου δόγματος. .'Η πόλις τών 
'Ιεροσολύμων έχει καί θρόνον Πατριάρχου τής 
’Ανατολικής ορθοδόξου ’Εκκλησίας, φέροντος προσηγο- 
οίαν Μακαριωτάτου πατρός εδρεύοντος συνήθως έν Κων- 
σταντινουπόλει.

Οί πλεΐστοι τών κατοίκων αυτής πορίζονται τά πρός 
τό ζήν έκ τής προσόδου καί τοΰ κέρδου/ τό οποίον έχουσιν 
έκάστοτε έκ τών εις αύτήν πανταχόθεν ερχομένων προ
σκυνητών, έπιτηδευόμενοι διάφορα οστέινα καί όστρά- 
κινα κομψοτεχνήματα, σταυρούς καί άλλα άξιολόγου κα
τασκευής εγκόλπια καί ιερά τεύχη.—Πρός άνατολάς τής 
πόλεως ύψοΰται τό τερπνόν διά την άςιόλογον θέαν του 
ό ρ ο ς τ ώ ν Έ λα ι ώ ν, έφ’ ού φαίνονται είσέτι τά έρεί- 
πια ενός ναού καί ένός μοναστηριού, άτινα ήγειρεν έν
ταΰθα ή Αύτοκράτειρα Άγ. Ελένη καί μεταξύ τοΰ 
οποίου καί τής πόλεως ρέει ό μικρός ποταμός Κεδρόν διά 
τής αυτόθι κοιλάδος τοΰ Ίωσαφάτ, καί ετι άνατολικό- 
τερον τό μικρόν χωρίον Β η θ α ν ί α, ένθα δεικνύεται 
είσέτι ό οίκος καί ό τάφος τοΰ Λαζάρου, ή οικία τοΰ 
Σίμωνος, τής Μαγδαληνής Μαρίας καί Μάρθας καί άλλα 
σωζόμενα μνημεία άνακαλοΰντα είς τήν ψυχήν τών θε
ατών τήν ιερόηττα τών τόπων τούτων.

Ή Ιερουσαλήμ είναι πρός τούτοις διάσημος καί διά 
τήν ύπό τοϋ Τίτου, αύτοκράτοροε τών 'Ρωμαίων, κατά 
τό 7ΐ* ν έτος μ. X, καθολικήν αύτής καταστροφήν, ως 
καί διά τήν είς αύτήν καί τήν λοιπήν Ίουδαίαν κατά τόν 
Μεσαίωνα είσοδον τών Σταυροφόρων άγωνιζομένων τόν 
ύπέρτατον τής άπολυτρόσεως αύτής άπό τών απίστων 
αγώνα. Και τής μέν πρώτης ακριβής ΐστωρ υπήρξε σύν 
τοϊς άλλοις καί ό μέγας καί καλλικέλαδος τής Γαλλίας 
ποιητής Σατωόριάνδος έν τώ έξόχω αύτοΰ, ύπό τόν 
τίτλον 'Οδοιπορικόν, συγγράμματι, τού δέ δευτέ
ρου περίδοξος καί δαφνοστεφής ύμνητής, ό μέγας ποιη
τής τής Ιταλίας Τορκουάτος Τάσσος διά τοΰ άριστουρ- 

,γήματός αύτού ή Έλευθερωθεΐσα 'Ιερουσαλήμ. 
^Ιι Α
οοτμό..
-μτ3 νΰν 
-3θ οοτοί-ΐγ. 
-υ3?ιθ(νηθ νώ'.

ΜΙΑ ΚΑΑΑΙΤΕΧΝ1Σ

{Συνέχεια- ΐδε προηγούμενου φύλλου.}

Ό πατήρ της ίκαλεΐτο Σκορδίλης, κατήγετο δέ έξ αρ
χαίου οίκου τής Κρήτης, ή; μέρος άχιν έγκατασταθή καί έν 
Κεφαλληνία, έξ οικογένειας δέ Ξανθοπούλου ή μήτηρ της.

Τόν πατέρα της, λεπτουργόν τό επάγγελμα, ταχέως 
άπώλεσεν άγνωστον λαβόντα διεύθυνσιν, έντός δέ τοϋ αύτοΰ 
έτους αποθνήσκει έν Σμύρνη, ένθα οίκογενειακώς εΐχον μετ
οικήσει, καί ή μήτηρ της, μείνασα οΰτω μόλις δωδε- 
καέτις μετά τριών μικρότερων αδελφών της, όλως ορφανή. 
Ό θάνατος τής μητρός της μέγα παρήγαγεν αύτή άλγος, 
διότι ίξ «κείνης ένεπνεύσθη άπό απαλών ονύχων τά πρώτα 
εύγενή αισθήματα, τά στηρίγματα τοΰ μετέπειτα βίου της· 
έκείνη δέ, πάσχουσαν την Εύαγγελίαν έξ οφθαλμικής τόσου, 
ΰφ’ ής έπί μακρόν έβασανίσθη, τήν έδίδαξε τήν άλφάβη- , 
τον, σημειοΰσα επ'ι χονδρού στυποχάρτου διά μικρού καρ
φιού γράμματα καί λέξεις, άς ή κόρη άσυνειδήτως έξε- 
μάνθανεν.

Άπό τής «ντελοΰς άπο ρφανίσεως μέχρι τής εις τό θέα
τρον εισαγωγής της, ήτοι έπί έν καί ημισυ έτος, ύπέφερε 

. τόσα, ώστε μόνον σελίδες απομνημονευμάτων—έάν ποτέ 
θέληση νά γράψη—θά είναι δυνατόν δεόντως νά περιλά- 
βωσι. Αί όρφαναι κόραι ένεκλείσθησαν άμέσως τότε εις τι 
όρφανοτροφεϊον τής Σμύρνης, τή φρσντίδι τού Ζακυνθίου 
Κουτούδαλη. Άλλ’ ή νωπή άνάμνησις τοΰ θανάτου τής 
μητρός της, ήν μετά πόνου άνεπόλει, δ περιωρισμένος έν τή 
σχολή βίος ανέπτυξαν λύπην βαρειαν έν τή εύαισθήτφ 
ψυχή της, καταλήξασαν εις βαρειαν ασθένειαν. Καί ήρθη 
μεν κάπως ή άθυμία, άλλ’ όχι όσον εοει. Καί ιδού πως: 
Τό όρφανοτροφεϊον έκειτο ακριβώς απέναντι άλλου σχολείου, 
παρ’ φ έμαθήτευον κοράσια εύπορων οικογενειών μεταξύ 
αύτών έγνώρισε καί την δεκαεπταέτιδα κόρην τοΰ αρχαιο
λόγου Βίτελ, ήτις τόσον πολύ τήν ήγάπησεν, ώστε δτε 
επέστη ή ώρα τής άποφοιτήσεως έζήτησεν έπιμόνως παρά 
τής μητρός της, γυναικός φιλάνθρωπου, νά λάβωσι μεθ ’ 
εαυτών την μικράν Εύαγγελίαν έν τω ίδίφ οικφ, έν τω 
πλησιοχώρφ χωρίω Βουρνόβα, ένθα εΰρηντο αί εκτάσεις τών 
κτημάτων των. Τούτο υπήρξε παρηγοριά διά τήν ορφανήν. 
Άφ’ ένός ή μόνωσις τοΰ Πύργου, ένθα αί μαθήτριαι διήρ- 
χοντο τό θέρος, άφ’ ετέρου δέ ή ύποχρέωσις δπως καθ’ έκά- 
στην εσπέραν έν τή ώρφ τής προσευχής γονυπετή ώς Δυτική 
υπό τούς ήχους τού αρμονίου, εΐχον διπλασιάση τό βάρος 
τής άθυμίας, ήτις ώς νεφέλη περιε'κάλυπτε τήν ΰπαρξίν 
της. Και έξήλθε τοΰ ορφανοτροφείου απεριποίητος, μέ τό 
πένθιμον εκείνο φόρεμα, μέ πενθιμωτέραν τήν ψυχήν. Άλλ’ 
ή Μοίρα, απηνής πάντοτε, οέν τήν «λησμονεί. Ή Εύαγ- 
γελία προωρίσθη νά πίνη κατά δόσεις τό ποτήριον τών πι
κριών I Καί έάν σήμερον δέν τό έξεκένωσεν άκόμη μέχρι 
τρυγάς, θά ε'ιπή δτι καί έν τή δυστυχίφ εινε έξοχος.— Ή 
παρά τή Βίτελ διαμονή της, γυναικι λίαν εργαζόμενη ύπέρ 
κατισχύσεως τών θρησκευτικών τής πατρίδος της αρχών, 
παρεξηγεϊτο. Ένόμιζον οί χωρικοί, καθώς μάλιστα ακμάζει 
έν Σμύρνη ή θρησκομανία, δτι τήν μικράν ’Ελλήνισα θά 
τήν εκαμνε ν’ άλλαξοπιστήση. Καί έπιμείναντες οί κάτοικοι 
κατόρθωσαν νά τήν άποσπάσωσι .τέλος τού οίκου έκείνου 
μόλις άνέρρωσε έξ άσθενείας καθ’ ήν. καί αίμα έπτυσεν έξ 
εύσπλαγχνίας.τότε τήν έλαβε παρ’ έαυτή ή Ελένη 'Ράλλη, 
τοΰ πλουσίου έκεΐ καί αριστοκρατικού οίκου, ώς βοηθόν ραπ

τρία; οικιακών εργασιών ήγαπήθη δε τόσον πολύ ύπό 
της Ράλλη ώστε την έθεώρει τέκνο» της· κατέστη ή μόνη 
σύντροφος της κόρης της. Άπο της εποχής ταύτης άρχεται 
μορφουμένη καί έκδηλουμένη ή προς τδ θέατρον τάσις της. Ό 
οικοδεσπότης τή ελεγεν ότι θά γείνη ηθοποιός, την έπεφόρ- 
τιζε δέ νά άπαγγέλη δ,τι δήποτε και έκείνη παρίστανε. -

’Εν Σμύρνη τήν έποχήν «κείνην «’δίδε, παραστάσεις ύ θία
σος τού κ. Ταβουλάρη σχεδόν έν θριάμβφ. Μίαν εσπέραν, 
καθ’ ήν παριστάνετο δ «Ναύτης Βερτράμ» άφήκε τήν κόρην 
του δ Ράλλης νά μεταβή εις τό θέατρον τήν συνώδευσεν ή 
Εύαγγελία. Αί στιγμαί έκείνης της εσπέρας υπήρξαν δΓ 
αύτήν ε'ξαρσις πνεύματος, ψυχής, άνάτασις. Ή επιθυμία της 
«πραγματοποιείτο· δτε παρηκολούθει τάς ρωμαντικάς σκη- 
νάς τού δράματος, τόσφ έπιτυχώς έκτυλισσομένας, δ νοΰς 
της περιεπλανάτο εις τά σύννεφα τοΰ μέλλοντος, εις κόσμους 
άλλους και άπεπτη έκτοτε πρός τήν σκηνήν. "Οτε έπέ- 
στρεψεν οίκοι έπύρεσσεν ητο ό πυρετός τοΰ πόθου της 
πραγματώσεως τών όν«ίρων τής παιδικής της φαντασίας· 
έρωτ«ύθη τούς ηθοποιούς, ήσθάνθη την ανάγκην νά κλαύση. 
Ήτο δ πρώτος τού έρωτός της σπινθήρ. Τήν έπομένην τής 
εις τό θέατρον μεταβάσεώς της μετέβη «ΐς τόν οίκον, έν φ 
διέμενε, δυσειδής τις άνδρογυναΐκα, παρηκμακυϊα ηθοποιός, 
ζώσα διά τών χαρτιών, έξ ών προέλεγε τό μέλλον. Ή 
^.όνη αντιπάθεια τής Ευαγγελίας—καί σήμερον άκόμη,— 
ήσαν οί άσχημοι άμφοτέρων τών φύλων διά τούτο τήν μάν- 
τιδα ουδέ τήν «πλησίαζε κάν όσάκις ήρχετο «ις τόν οίκον. 
.Άλλ’ έξ ένστικτου τίνος παρορμήσεως συγκατανεύει νά 
άκούση τό ριζικό της· καί πληροφορείται αίσιον τό μέλλον 
της έν τφ θεάτρφ, τού έρωτός της τήν «κπλήρωσιν. Έκ 
τού παραθύρου τότε τής οικίας, «ν τη φανταστική λαμ- 
πρότητι τού μέλλοντος, πηδφ καί φεύγει. Τί έ’γινεν έν τή έρη- 
μία,πώς έζησε καί ή ιδία ήγνόει· άλλ ’ οίμοι ! «ΐδ« τάς «λπίδας 
καταρρεούσας άρδην,καί τά δάκρυα τή άπέμεηαν ώς παρηγο
ριά τής ψυχής της· έντρέπετο νά έπιστρέψη «ίς τούς «ύεργέτας 
της, δτε μανθάνει οτι τό θέατρον είχεν ανάγκην μι2ς γυναι- 
κός· δ ηθοποιός Δρακόπουλος διερχόμ«νος τήν συνοικίαν έν ή 
έμενεν ή Εύαγγελία έζήτει ηθοποιόν.Μετέβαινε δ ’αυτή πρωίαν 
τινα εις τόν όδοντοίατρόν όδονταλγοΰσα, δτε τήν συναντά δ 
θιασάρχης Βρόντας καί τή λέγει : Σέ θέλω διά τό θέατρον. 
Ή οδονταλγία έπαυσε διά μιάς. Ένεφιλοχώρησε διάλειμμα 
τοϋ πόνου, μόλις άνελογίσθη δτι θ ’ άνήρχετο έπί- τής σκηνής, 
έφ' ής ήλπισ« καί τού έρωτος την άποπλήρωσιν, άλλ’ δν 
έλησμόνησεν άμα άνήλθεν έπί τοΰ σανιδώματος έκείνης.—Καί 
άπό τότε μικρά, ζωηρά, άλλ’ «μπ«ποτισμένη τήν ψυχήν είς 
τα νάματα της ηθικής, εις τάς αυστηρός άρχάς τής χρηστό- 
τητος, ώς ητο άκόμη λεπτοφυής καί ήπειρος άνήλθεν έπί τής 
σκηνής.Τό όνειρόν της {πραγματοποιείτο, όνειρον όχι καί πολύ 
εύ.χάριστον, δτε ήρξατο μυουμένη είς τά μυστήρια τής βιω- 
τικής ’Οδύσσειας τών άτυχων ηθοποιών μας. Άλλ’ είχε τήν 
ψυχήν άτρόμητον. - -

Τό πρώτον άνήλθεν επί τής παλαίστρας τοΰ θεάτρου έν 
Χίφ, ολίγον πρό τής καταστροφής (1881) μετά φοΰ θιάσου 
ού έμνήσθημεν. Τό εργον είς θ δια πρώτην φοράν, ώς άσή- 
μαντον πρόσωπον, ίλαβε μέρος ήν ή γνώστη κωμφδέα «Τρεις 
γαμβροί καί μία νύμφη». Άλλά πολύ ταχέως, 8Γ αλμά
των σχεδόν, ώδήγησεν ή έμφυτος αύτή νοημοσύνη τα πνίΰμα 
της είς τήν έπιτυχίαν· καί ήρχισεν οΰτω νά λαμβάνη ένεργό- 
τερον μέρος, έπισπωμένη τήν γενικήν έκτίμησιν. Είς τήν 
«Μοσχόμαγκαν», ώς θεία, έδρεψε δάφνας, καίτοι.νεάρωτάτη 
άκόμη, ύποδυομένη ώς πρεσβδτις Γαλλίς πείρας πολλών έτών. 
Τό έργον ητο μέτριον άλλ η ηθοποιός έξύψωσε τόν συγγραφέα. 
’Επίσης, το τρίτον, είς την «Σάρραν καί τόν Κάρολον» τοΰ 
Γίακουμέττη έκαστον κίνημά της, έκαστος σχεδόν λόγος της 
ώς Εύδύγης, άπέσπα καί τάς έπευφημίας τοΰ κοινοΰ' δτε δ’ 
ίτελείωσεν ή παράστασις ό κόσμος ένθουσιώδης τήν συνώδευσε 
μέχρι τής οικίας της. Ήσ*ν  αύται τότε αί πρώται γλυκείαι 
συγκινήσεις άς έδοκίμαζεν ή νεαρά Εύαγγελία. Ήσαν τό 

προανάκρουσμα είς τήν αρμονίαν τοΰ θριάμβου, ού σήμερον 
εΐνε ή περίβλεπτος ήρωίς.

Μετά τρεις μήνας έπέστρεψεν είς ’Αθήνας, πρώτην φοράν 
δοϋσα παράστασιν έν τφ νεοδμήτφ θεάτρφ «Παράδεισος» 
μετά τού κ. Νικηφόρου καί τής συζύγου του. "Ολα τά 
φύλλα· τότε έκαμον· μνείαν τής ν«αράς ηθοποιού, καί ίδίφ ή 
τότε άρτιφανής «Νέα Έφημερίς», πολλά νύα δι’ αύτήν 
νέαν ετι άναγράψασα· τόν χειμώνα τοΰ αύτοΰ έτους έφυγε 
μετά τού Άλεξιάδου είς Κωνσταντινούπολιν, δώσαντος εκεί 
παραστάσεις, επί διετίαν δε συνειργάσθη μετά τοΰ ’ Αρνιωτάκη, 
πάλιν εν Κωνσ)πόλει. Ύπό τοΰ τελευταίου έποδηγετήθη, 
άλλά πολύ άσθενώς είς τά πρώτα βάσιμα καί άσφαλή βήματα, 
ώς άλλοτε κατά τάς πρώτάς τοΰ σταδίου της ήμέρας έδιδάχδη 
ύπό τής ήθοποιοΰ Δρακοπούλου. Άλλά καί αί δοκιμασιαι έν 
γίνει ησαν τικαΰται ώστε τά πρώτα,ών έμνήσθημεν,βήματα νά 
ήνε καί πολύ βαρέα ένεκα πολλών περιπετειών. Μεθ’ όλα 
ταΰτα δέν πρέπει ποτέ νά λησμονώμεν ότι τήν καθ’ αύτό τε
λείαν άνάδειξίνντης ή κ. Παρασκευοπούλου είς έαυτήν καί 
μόνον είς έαυτήν οφείλει.

Πολλάς ύποστάσα άπαγοητεύσεις έκ τής μετά τοϋ Άρ- 
νιωτάκη συν«ργασίας της, έφυγεν έκ τού θιάσου του; παρα- 
μείνασα είς τινα φίλην της, «π’ έλπίδι έλεύσεως τής τότε 
κοινολογουμένης έν Κ)πόλ«ι άφίξεως τοϋ Ταβουλάρη, δπερ 
καί έγένετο. Ό θίασος είχ«ν επτά γυναίκας· οθεν ή πρόσ- 
ληψίς της καθίστατο αδύνατος· παρεκάλει, άλλά δέν είση- 
κοόετο καί μόνον διά .της επιμονής Κεφαλλήνων τ«ων κα- 
τορθούται νά εισχώρηση «ίς τον θίασον, παρ’ ώ όμως τυγ
χάνει έκ μέρους τών άλλων γυναικών ψυχροτάτης υποδοχής. 
Ό θίασος άπηρτίζετο έκ τής Βερώνη, ήτις ήκμαζί τότε έν 
τή ύποδύσει τού χαρακτήρες τής έρωμένης, τής άδελφής 
της, τού Τασόγλου, ΠεΤρίδου, Λαζαρίδου, Κοτοπούλη, Καρ- 
δοβίλλη κλπ. Ή Εύαγγελία ήτο ώς άπλοΰν τι συμπλήρωμα, 
πτωχή άμα, πτωχοτάτη, μέ ύποδήματα πεπαλαιωμένα, μέ 
έσθητα ήν μόνη έπεδιόρθου. Μάρτυς εκτοτε ύπέρ τής σκη
νής ! Καταδεωκομένη, ύποβλεπομένη· και όμως ένέμενε καί 
έπεσκίασε δλας έκείνας τάς μικρότητας και σήμερον δίδει 
άκτϊνα φωτός είς δλους «κείνους, οΐτινες ούδέ βλέμματος την 
ήξίουν 1 Έπί τέλους θριαμβεύει μίαν φοράν καί ή Δικαιο
σύνη I . . .

Κατενόησαν οί σύντροφοί της δτι ταχέως θά άνεδεικνύετο 
καί τούτο τούς κατετρόμαζεν ή μόνη υποστήριξες ήν είχεν, 
ήν ή έκ τών κυριών τού Σταυροδρομιού προερχομένη· έν τώ 
θιάσφ έκ 350 μεριδίων, έλάμβανε 6 μόνον ί Άλλά καί 
τούτο δικαιολογείται, διότι ό Ταβουλάρης δέν είχεν ανάγκην 
γυναικός, έκ φιλανθρωπίας δίδων δ,τι έδιδεν. Άλλ’ ή Εύαγ
γελία «ζήλου άνωτέραν θέσιν·. έζήτει μέρος καλλίτερον έν 
ταΐς παραστάσεσι, πεποιθυϊά οτι θά έπβτύγχανεν επί τέλους 
μίαν ημέραν τή δίδεται έν«ργόν κάπως μέρος εις τήν 
«Σωσάνναν Ίμβερτ». Ή τέως παρερριμένη Εύαγγελία χαι
ρετιέται ήδη καί ύπ’ αύτών τών συναδέλφων της «ύφροσύνως. 
Ανέρχεται την πρώτην βαθμίδα τής άναδ«ίξ«ως· άλλ’ή 
καθ’αύτο «ύδοκέμησις άργότερον τή έπ«φυλάσσ«το οτε καί νέα 
τού βίου π«ρίοδος τή προσεμειδίασε διά τού γάμου της.

Κατά τό διάστημα τών αγώνων της αύτών, §ι’ ών ΐχα- 
ράττετο τό μέλλον της,παρεγνωρισμε'νη,χάριν τής τέχνης καί 
μόνης, άπιχώρίσθη τών αδελφών της, Τάς έπονύ, ήθελε καί 
δι’ έκείνας μέλλον έντιμον; Άλλ’ ή σκηνή πλέον άπορρόφησι 
τήν σκέψιν της' τήν διεξεδίκησεν ολόκληρον, ώς καί σήμερον 
τήν διικδικεΐ ζηλοτύπως. Καί έχρειάζετο άληθώς δύναμις 
ισχυρά διά νά τήν άποσπάση τέλεον τών μικρών αδελφών 
της· καί ή δύναμις αΰτη μόνον τό &ίατρον ήδύνατο νά ήνε, 
ύπέρ ού τόσον πολυμόχθως ειργάσθη, άλλά καί δπερ τόσον 
πολύ έτίμησεν, ανύψωσε».

Ή νεαρά ηθοποιός ίνυμφεύθη, θέλουσα νά έχη στήριγμα εν 
τφ βίφ, καί δή έν αύτφ τφ τόπφ τής γεννήσεώς της μετά τοϋ 
έν τφ. αύτφ θιάσφ νέου Νικολ. Παρασκευοπούλου, τοΰ κ. Σπ. 
Ταβουλάρη άνταλλάξαντος τους στεφάνους.

Άλλά πριν ή προχώρήσωμεν, άκολουθοΰντες αύτήν «ν τή 
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καλλιτεχνική δράσει της, ανάγκη νά γίνη [ΐία παρεκβαβις, 
νά γραφή ή χαρακτηριστικωτέρα ίσως σελίς τοΰ βίου της ώς 
ηθοποιοί». Πιθανόν ή δημοσιογραφική έλευθεριότης νά φανή 
ύπερβαίνουσα ένίοτε τά όρια τών αυστηρών τύπων τής κοινής 
λεπτότητος' άλλ’ ή συγγνώμη, έπιθυμοϋμεν νά είνε κνταξία 
τής πίστεως, μεθ ’ ής ίπιτιλοϋμεν ετερον καθήκον γενικωτερου 
ενδιαφέροντος. "Αλλως τε ή κ. Ευαγγελία Παρασκευοπούλου 
ύψώθη τόσον έν τή Τέχνη, ώστε άνήκεε πλέον εις τήν ιστο
ρίαν έν τοιαύτη δέ πιριπτώσει ή δημοσιογραφία οφείλει οΰ- 
δεμιας χαρακτηριστικής λεπτομέρειας ν’ άμελήσγ.

Ήσαν αί άρχαί τοΰ 1883, ήμερα Κυριακή, ότε ίτελεΐτο 
ό γάμος της, όστις, καί αυτός ακόμη, δεν ήτο κοινός. ’Εάν 
ή ιδία κατόρθωσε νά φορέση, χάριν εις τήν έπίμονον άπαί- 
τησιν της, λευκήν έσθήτα κατά τήν ώραν τής στέψεως, ώς 
ήρμοζεν εις τήν αγνότητά της, αί συναγωνίστριαί της έπε- 
βλήθησαν καΐέπ’ αυτών τών όρων τών κοινότερων ίθίμων. 
Όλοι βεβαίως γνωρίζομεν ότι είς τάς γαμήλιους έορτάς τό 
λευκόν χρώμα κυριαρχεί είς τάς γυναικείας αμφιέσεις. Καί 
όμως! ύπάρχουσιν ίζαιρέσεις τινες προκεεμένου περί . . . 
Έλληνίδων ηθοποιών. Αί δύο τρεις αί παρασταθεϊσαι είς τόν 
γάμον ίφερον είς Ινδειξιν χαράς μελαίνας έσθήτας .. . Ά, 
εινε χαρακτηριστικόν διά τήν Εύαγγελίαν Παρασκευοπούλου, 
ότι πάντοτε τό έκτακτον ύπήρξεν ό παράγων τής δράσεώς 
της.

’Αλλά τό ποιητικώτατον, όπερ ήτο αδύνατον καί φαντασία 
έπ νά συλλάβγ, είνε ότι ένυμφεύθη, σχεδόν είπεϊν, έπί τής 
σκηνής, ήτις όμως πονηρά καί ζηλότυπος, ήννόησεν ότι 
θά έζημιοϋτο καί τήν απέκτησε ταχέως, ώς έκ τοΰ άτυχους 
γάμου της μετ’ άνδρός, όστις ήτο όμολογουμένως καλός κω
μικός ηθοποιός καί τόσον καλός, ώστε νά μή έννοήση οΰδ' 
αυτήν τήν σοβαρότητα τοΰ γάμου !

«Τήν ημέραν τών γάμων της ή Ευαγγελία Παρασκευοπού
λου έδίδαξεν άπύ σκηνής.» ’Ιδού, καθ’ ημάς, ό πολυτιμό
τερος τίτλος διά τήν εύγενή καλλιτέχνεδα, τό ώραιότατον 
έπεισόδιον τοΰ βίου της. Όλα τά όνειρά της έπί τής σκηνής 
συνετελοΰντο. Καί αυτή ή ανάγκη τής άποκαταστάσεως. Δι’ 
εκείνην, ή σκηνή τά πάντα ένεψύχου. Μετά τήν τέλεσιν τοΰ 
μυστηρίου, τό αυτό ακριβώς έσπέρας, έδωσε παράστασιν 
μετά τοΰ θιάσου είς Βλάγχα, πολίχνην τής Κων]πόλεως, 
διδάξασα δφ&μ,α. ΟΙος κακός οιωνός! Πρωτηγωνίστησεν είς 
τούς «Χαρτοπαίκτας», φέρουσα καί έπί τής σκηνής αυτήν 
έκείνην τήν δάνειον στολήν, ήτις προ ολίγων ακόμη ωρών 
τήν είχε περιβάλλη ώς νύμφην! Παρέστησεν ώ; ηθοποιός 
αυτή, ώς ύποβολεύς ό σύζυγός της. Άλλ’ όσφ έκ τών έχόν- 
των ΰποχρέωσιν νά τήν ύποστηρίζωσιν ούδεν άπήλαυσε, 
τόσφ το κοινόν, όπερ τήν υπεραγάπα αλλά καί τήν έσέβετο, 
έζεδήλωσε παντοίως τήν χαράν του. Μόλις έμαθε» ότι ήρ- 
χετο, νύμφη ακόμη, νά παραστήση, έζήλθε σύσσωμον τό 
σωματεϊον είς προϋπάντησίν της. Οίας αληθώς έξοχους συγ
κινήσεις άπεκόμισε τάς ώρας έκείνας, νέας ζωής καλλιτεχνι
κής, ας ή πεζότης τής συζυγικής εϊμαρτο νά ίπιρρώση μετέ- 
πειτα διά τής πικρίας.

(Έπεται τό τέλος) Δ. I. Κλλ.

Τελεία ένσάρκωσις ωραίων παραστάσεων, έχφρασις θεία τής μα
γευτικής φύσεως, εικόνες γόησσα! ελευθέρου ψυχής, μεγαλείο» εΰγε- 
νοϋς καρδίας, καί τής ηθικής ευτυχίας ή συναίσθησις δέ» ήτο καί ή 
μόνη πηγή τών θείων εμπνεύσεων τής έλληνικής δραματουργίας. 
Συνείδησις μέ τό βάρος τής οδύνης ή μέ τής άναπαύσεως τήν ηρε
μίαν, δύναμις τής δικαιοσύνης μέ τό υπερήφανο» τών νόμων της, 
ή ίχανοποιησις τοΰ προσβεβλημένου ηθικού κόσμου, ή ύπεράσπιβις 
τής αρετής προ τής τύχης, καί τής είμαρμένης ή άπόφασις πα
ρίστανται προ τής ζωής τοΰ θνητού μεταδίδουσαι διά τοσούτων ει
κόνων τό αίσθημα τή; συμπάθειας καί τοΰ φόβου, τής αγάπης χαί 
τοΰ μίσους.

’Εν τή άρχαίφ τραγφδίγ. παρισταταί τις πρό ήμιθέων καί ηρώων 
μέ θνητήν περιβολήν. καί βλέπει μετά θαυμασμού νικητήν τόν γί

γαντα τοΰ ήθιχοΰ σάλου, άφ' έτέρου δέ ήμιθανή ηρώα ύποχείμενο» 
είς έξολόθρευσιν. Έχει παρισταταί τό αθάνατον πνεύμα μετά τών 
εξευγενισμένων δυνάμεων χρωματίζον τή» ύψηλήν ’ιδέαν ήθιχής τίνος 
τάξεω», καί δίδον τούς απολύτους τής αρετής νόμους διά τό» ύπέρ- 
τατον τοΰ ανθρώπου προορισμόν, άμα δέ διά τής άποθεώσεως τής 
λύπης διδάσχον τήν αξιοπρεπή τοΰ ανθρώπου στάσιν απέναντι τής 
αναπόφευκτου μοίρας, τής χεχρυμμένης ταύτης διοικήσεως τών αν
θρωπίνων. Τό εύγενές καί πρμον του Έλληνος χάρισμα προβαίνει 
ώς ευάρεστος τής φαντασίας τέρψις έχουσα σφραγίδα ήρέμου ευ
δαιμονίας. ’Εν τή έλληνιχή τραγφδιμ παρατηρεΰαι ή χαρίεσσ’α 
εκείνη περιβολή, ή φυσική χαΐ τελεία καλλονή, ή ώραία και κομψή 
παραστασις του καθαρού κόσμου, ή.εμψύχωσις τών παραστάσεων 
τοΰ καλού, ή διάταξις τών χρωματισμών τοΰ χαρακτήρος τών πα- 
θών, καί ή άγνή έχφρασις τής άθωότητος. Έρασμία γοητεία διά 
τής ζωηρότητας σφραγίζει τής γλυχύτήτος τον χαρακτήρα, καί ή 
χάρις είς τήν άνεωγμένην ψυχήν εμπνέει τοδ ωραίου τό αίσθημα. 
Δια πλάσεως δλοκλήρου, τής σκηνής ·ό φιλόσοφος έχτίθησι τοδ αν
θρωπίνου βίου τόν γνώμονα άρο'όμενος έκ τής αρετής τάς γενικός 
άρχάς*  δ ποιητής τότε είναι δ μόνος κύριος τής ψυχής, είναι έξ 
αντικειμένου δημιουργός δλοχλήοου βιωτικής διαθήκης, χαί χαθ’ ήν 
στιγμήν διδάσκει δέν άφίνει απαρατήρητο» τοΰ συγχρόνου οργανι
σμού τό π»εΰμα, αλλά αμέσως σπεύδει νά μιμηθή παν δ,τι έν ταίς 
ανθρωπίναις πράξεσιν ενυπάρχει μέγα,σπουδαΓον,σοβαρόν,καί εύγενές. 
Επομένως δ λαός διά τής έξεως τών συμπαθειών του ελέους καί 
τοΰ φόβου άπερ θησαυρίζει έχ τής πλάσεως τοΰ ποιητοΰ διατίθεται 
εις τήν τών δυστυχιών ανοχήν έν τφ βίω χαί διά στωϊχής τίνος ου
δετερότητες κατορθοΐ τών απαδΰν την διόρδασιν» ώ; άποχαλει 
τήν τραγφδίαν δ μέγας Σταγειρίτης.

Μεγαλοπρεπής έχει παρίσ.ταται τής δικαιοσύνης ή αιώνια τάξις, 
και δ ύπέρτατος τοΰ ήθιχοΰ κόσμου χυβερνήτης τιμωρεί τήν άμαρ- 
τίαν, καί τας έψευσμένας φανερώνει ελπίδας, τήν προδεδομένην πί- 
στι», καί τήν αποχάλυπτομένην απάτην χαί έν τοιαύτη ειχόνι i 
λαός βλέπει ζωηράν τήν ανθρώπινη» ταλαιπωρίαν συντριβομένην 
επι τώ» χρημνών τοΰ πεπρωμένου, ενώ αφ’ έτέρου τό μεγαλείο» τής 
αρετής τήν αθάνατον χαί θείαν μακαριότητα εμφαίνει.

Έν τή άρχαίφ τραγωδίμ βασιλεύει θιιος χαραχτήρ μετά ένθερ
μου θρησκευτικού σεβασμού καί μετά ηρεμίας και ευλαβούς προσο
χής· δ χιμαιρικός έρως, ή φαυλότης τοδ ήθους, δυναστεία τυραννική 
χαί αγενής, καχουργία καί συμφορά μόνιμοι, είσίν απόβλητοι*  έχει 
δέν παρατηρεί τις παρατάξεις Ιππέων καί μονομάχων, οΰ?ε τών κο
λάκων πλημμυρούντων τήν σκηνήν ψευδών δακρύων, ουδέ ερώ
των ψυχραινόντων διά τών στεναγμών τόν αέρα, ουδέ τών τεράτων 
τής κοινωνίας δια τοΰ θορύβου τών άλύσεων ζητούν των έλεος, ουδέ 
τής αγχόνης τόν μνηστήρα νά επαναβλέπη τις κατόπιν νυμφίο» 
ήγεμονίδος, άμα δέ ν' άκούη τι; τών στομφασμών τής αλαζονείας 
καί τών μυθιστορικών παιδικών ήρώω» τήν στωμυλίαν. Καί έν τή 
άρχαίφ τραγ^δίφ άπχντμ τις αδυναμίαν, σφάλμα, καί έγκλημα έτι, 
άλλ’ έ» τή ΐδανίχή παραστάσει τής αρετής υπάρχει τό σύνολο» 
δι’ οδ επι τής σκηνής διά τής ένώσεως τών εύγενών αισθημάτων 
παράγεται ύψηλότερόν τι τής πραγματικότητος. Άξια χαί μεγαλείο- 
της συνδέουσι τό ’ιδανικόν μετά τοΰ εις τήν γήν προσχεκολλημένου 
πραγματικού*  τό δε έγκλημα χαθοσιοΰται διά τής ηθικής έλευθερίας 
μετασχηματιζόμενο» είς υψιστον παραδειγματικόν τύπον τιμωρίας 
καί αποτροπής. Καί ούτω ή ίδέα τοΰ έγχλήματος, ή τόσφ άσχετος 
προς τόν χαρακτήρα τοΰ παλαιού Έλληνος, έθραύετο έπί τής στήλης 
τοΰ άγαθοΰ, δπότε καί δ χορός δ ’ιδανικός οδτος θεατή; έμετρίαζε 
τήν ζωηραν έντύπωσιν. τής μετάνοιας, καί προσφέρων τό απαύγα
σμα τών ίδιων κρίσεων έβύθιζε» εις τήν γαλήνιον τής ευτυχίας 
χώραν τό δμμα τής διανοίας τοδ αληθούς θεατοϋ.

* *
» ··

Έπί τής θείας νήσου ήχούοντο ε'ισέτι τής έλευθερίας οί ύμνοι 
μέγα δέ τρόπαιο» έστήθη είς τιμήν τής ενδόξου νίκης. Τών Σαλαμι- 
νομάχων έφαίνοντο αί. έστεμμέναι μορφαί μέ θείαν λαμπρότητα, 
παιάνες ήχούοντο πανταχόθεν, τοΰ Άρεως τά ύπεοήφανα σαλπί
σματα. επλήοουν τής έλευθερίας τόν άίρα, ένφ τά κύματα τή; Σα- 
λαμϊ»ος αποβιβάζοντα είς τάς δχθας τά συντρίμματα τοΰ Περσικού 
κολοσσοΰ, εμίγνυον τήν βοήν των μέ τήν ιαχήν τών ναυμάχων τοΰ 
κλεισθέντος στενού.. ..’Ετελεΐτο πανήγυρις ήρώω»,αλλά καί θεών. Είς 
τό βασίλειο» τοΰ Ποσειδώνος κατεβυθίσθη δ άπειρος τών ανδραπό
δων τοΰ Ζωροάττρου συρφετός, οί μαχηταί του "Αρεως έψαλλον 
θύαντες έπί τών βωμών του, τής δέ πολιού/ου θεάς δ νικητής οδτος 
λαός ηγε πάνδημον εορτήν προς τιμήν τής θείας παρθένου.

Ή δάφνη τοΰ ώραίου Δελφικού θεού εκάλυπτε τά ύπερήφανα τών 
αγωνιστών μέτωπα, τοΰ Διονύσου δέ δ κισσός περιέβαλλε τών ύ- 
μνωδών νας ήδυμόλπους λύρας· δ Ήφαιστος έφλόγιζε τάς καοδίας, 
δ Έρμης εκόμιζε τών θριάμβων τά αγγέλματα εις τοΰ Πλούτω- 
τος τά βασίλεια, άπό δέ τής Ψυτταλείας ήχούετο δ γλυκύς αυλός 
τοΰ φιλοχόρου Πανός.

Αί Άθήναι ήσαν εύτυχεΐς· οί μα/ηταί τοΰ Θεμιστοκλέους, οί 
παέδες Ελλήνων εψαλλον τά επινίκια τοΰ ύπέρ πάντων 
άγώνος....

Τοΰ άστεος ή εύγενής καί ενθους νεότης, κατά τό ώραιον Ιθος, 
πέριξ τοΰ τροπαίου ή τόν παιάνα όρχουμένη, τόν χορόν δέ ώδήγει 
δεκαεξαέτης νεανίσκος πάγκαλος τήν μορφήν, αποτύπωμα τέλειον 
τής ’Αττικής καλλονής. Τό μαγευτικόν της νεότητος άνθος- τοΰεο 
ήνωνεν έχει τήν λαμπροτέραν αύτοΰ άνάπτυξιν μετά τής ένδοξοτ^· 
ρας τής πατρίδος του εποχής.

Ή νεότης έχόρευε πέριξ τοΰ τροπαίου τΰν θριάμβων της, δ ώραΐος 
δέ μουσοπόλος,δ ΣοφοχΛηί, προηγείτο εις τήν χαρωπήν καί ώραίαν 
ταύτην σκηνήν.

» ♦ .· ’
ΐΜάχαρ Σΐ^οχΛίηΐ, 3ς rtoMr βίους
eaxiSaver, ίνίαίμοί' dr-ηρ xal ίιξιος 
• ποΛΛας αοιησας xal xaJac τραγφόΐαη' 
«χα4δς ί’ ετεΛεύτησ’ olSlr ύπομείνας πακοτ.» 

(Φρύνιχος)

Ή πρόνοια έκόσμησε τοδ Σοφίλου τόν υίόν μετά πάντων τών 
ουρανίων χαρισμάτων, προσθεισα καί τήν ευτυχία» τής οίκογί*εία«·  
Πολίτης πλούσιος καί ελεύθερος έπροικίσθη μετ’ έξαισίου φυσικού

καί ψυχικού κάλλους, τήν διπλήν δέ ταύτην ισχύ» από νεαρας ήλι- 
κίας μέχρι τοΰ τελευταίου τοδ βίου του σταδίου άνέπτυξεν.Ή γυμνα
στική, ή μουσική καί αί λοιπαι ώραϊαι τέχναι μετά τής έλευθερίου 
παιδεύσεως τής άρμοζούσης εις ΆθηναΓον έκαλλιέργησαν πρεπόντως 
τάς αίσιας αύτοΰ διαθέσεις. Τήν νεότητά του κοσμεί ό αίσιος σύν
δεσμος εκείνος τών έλπιδοφόρων απαρχών τοδ μεγάλου σταδίου είς 
δ άφιερώθη. 01 άξιολογώτεροι τοΰ γήρατος καρποί, τής μεγαλονοίας 
αί ύψηλαί απολαύσεις, ή λαμπρά μεταξύ τώ» ξένων φήμη, ή ηρε
μία τής ψυχής, ή διανοητική γαληναία άνάπτυξις, δ θείος ερως, δ 
σεβασμός τών συμπολιτών .του, ή σταθερά τής θιότητος προστασία, 
χαί συν τούτοις μεγαλοφυία πνεύματος, τελεία μόρφωσιςποϋ, ήθους, 
καί τής καρδίας ή ευγένεια είσίν αί χαρακτηρίζουσαι τήν Ιστορίαν 
τοΰ σοφού ποιητοΰ είκόνες.

Ήτο μέγας, διότι καί αυτοί οί θεοί ήγάπων τόν ΐιστόν των θε
ράποντα κα) έπεθύμουν, εί δυνατόν, αθάνατον έπί τής .γής ν’ αποκα- 
ταστήσωσι παρατείνοντες τή» πολύτιμόν του ζωήν μη ουνηθεντες 

όμως ν’ άπαλλάξωσι τοΰ κοινού πεπρωμένου τήν ΰπαρξιν αυτού κα
τέστησαν άνεξίτηλον χαί αθάνατον τοΰ ονόματος αύτοΰ τήν, δόξαν.

Ευσεβής πρός τούς θεούς χαί πιστός πρός τό καθήκον, έγένετο 
καί αρχηγός μέρος στρατού έπί Περικλεούς καί πολεμιστής χαί ίε- 
ρεύς. Πλήν,. τής Μούσης αί δάφναι ήσαν θαλερώτεραι ε’ιχοσάχις στέ- 
ψασσι αυτόν λαβόντα πρώτον βραβεϊον, καί άπειράχις τό δεύτερον, 

' κάί έννενηκοντούτην έτι συγγράφοντα τά έξοχώτερα δράματά του.
Ό βίος του συνδεθείς με τήν στενήν φιλίαν τών διάσημων τής 

έποχής του άνδρών είναι πρότυπον καλλιτέχνου φιλοσόφου.Τά λαμπρό
τερα ειδύλλια εις τούς θείους τοΰ Κολωνοΰ κήπους, αί ρωμαντικό· 
τεραι άπολούσεις ευαίσθητου καρδίας εις τής πατρίδος του ταύτης 
τούς δαφνώνας, ή έξιδανικευομένη συμπάθεια τής μεγάλης Ίωνίδος 
φιλοσόφου; τών αΰλητρΐδων ή ηδυπαθής κιθάρα, τή; λιγείας αηδό- 
νος δ κέλαδος, έν μέσφ τών φίλων, καθίστατο τελετή τις ποιητικής 
θρησκείας ής οί οπαδοί είσίν ευτυχείς πρό τής θεότητός ταύτης.

Ό Σοφοκλής οΰ μόνα» έποίει τραγωδίας αλλά καί έμελοποίει 
εαύτας. Καίτοι δέ ή παλ’αιά συνήθεια ήνάγκαζε καί αυτούς τούς 
ποιητάς νά διδάσκωσι τά δράματά τω», διά τόν ΣΙοφοχλέα κατηρ- 
γήθη διότι μόνον τόν θάμυριν ύποχριθείς ποτέ έψαλλε συνοδευόμε- 
νος ύπό κιθάρας. Ό Αισχύλος ίσκιαγράφησε μέγα σχέδων, έξήγαγε 
τήν τραγιρδίαν εκ τής πρώτης -τραχύτητος, δώσας αυτή μεγαλο
πρεπή μορφήν, δ δέ Σοφοκλής άπαρτίσας τό σχέδιον έχεί»ου τό 
έτελειοποίησεν. Έν.τελεστάτη ή τέχνη αναφαίνεται είς τά έργα του· 
ή τελειοποίησή τών ρυθμών, τό ώραϊον λεκτικόν, ανεπτυγμένος 
μύθος, συμβεβηκότα πλούσια - καί.άφθονώτερα, σταθερός τοΰ χρόνου 
τρόπος, διάταξις τών νόμων τοΰ χ®ρευ, καί έν γένει ή χομψότης καί 
το χαρίεν τοΰ συνόλου είσίν τά μεγάλα πλεονεκτήματα τοΰ ενδόξου 
ποιητοΰ. Τήν μεγαλόνοιαν τοΰ Αισχύλου ύπερέχει ή εσωτερική τε· 
λειότης του Σοφοκλέους. Ό είς άναβαίνει εις τούς Τιτάνας καί πα- 
ρίστησιν εικόνας επιβλητικού μεγαλείου, δλόκληρον γενεάν ^γιγάντων 
καί ήμιθέων, δλόκληρον σόμπαν, δ δ’ έτερος φοβείται τήν εμφάνισιν 
τών θεών πρό τής μοίρας τοΰ θνητού.

Ευτυχής τής ψυχής άρμονία ώδήγει πώς να μεταχειρίζηται τας 
νομίμους δυνάμεις εντός τών διατεταγμένων δρίω». Θεία εμπνευσις 
έφερε πρός τό ώράΐον άπάσας τάς κλίσεις του καί διαυγής διανοια 
έβοήθει είς τήν άκριβή τής τέχνης κατανόησιν. Έ» γένει εζήτει να 

:'μόρφωση τήν εικόνα τοΰ ανθρώπου καί »α έγκλείση ταύτην εις ωραίο- 
τέραν και εΰγενέστέραν σφαίραν. Προτίθεται μέγά τι σχέδιον ιδανικόν 

,εμπερικλεϊοντόν κόσμον τής τελειότητος. Ό προορισμός δέ τών έργων 
του είναι υψηλός, διότι, έν αύτοΐς έγχατέσπειρεν δλόκληρον γενεάν 
εκλεκτή; καλλονής έν μέσφ εικόνων τής ανθρώπινης σοφίας, και 
οδτω διέθεσε'τόν θεατήν-, ώστε οδτος καταλαμβανόμενος ύπο του θέλ
γητρου τούτου νά έλ^ίση δτι έν τή ψυχή αύτοΰ είσήλθε τών αρ
χαίων ελληνικών τεχνών .πλήοες τό αίσθημα.

Ή τύχη ευνοϊκή διά τούς ευτυχείς απογόνους διεφύλαξε πλειαδα 
τών άριστουργημάτων.'ΛΟυ, δι’ ά τοΰ συγχρόνου πολιτισμού δ^θαυμα
σμός εκπλήττεται πρό τής δραματικής-των κατασκευής,· τής αλη- 
θείας έν γίνει τών χαρακτήρων, τής ισχύος τών παθών^ και τής 
βραβεύσεως τής αρετής. ’Εν τώ Οιδίποδι Tvpdrr<p σειρά αναπό
φευκτων συμφορών άγει είς τρομεράν καταστροφήν· έν τώ ΦιΛο- 
χτητη αναπτύσσεται ή απαράμιλλος, εκείνη τών ήρώων φιλονεικία· 
έν τφ ΑΙαπί βλέπει ’τις τό αίσθημα τής προσβεβλημένης τιμής 
μετά τής τρομερωτέρας αύτοΰ όξύτητος· έν τή 'Hd/xtpa αναφαίνε
ται Γή παθητική γής πλοκής ένάργεια, έν τώ Ο·’δίποδι οχι Κο- 

,-ίωαδ τό θείο» φίλτρο» εν τή δλη τή τής συνθέσεως άρμονίφ, εν δε τή 
'Artifor^ παρισταταί μαγευτική είκών τοΰ καθήκοντος συνηνω- 
μένη μέ τήν καθαρωτάτη» ϊχφρασιν τής γυναικείας άφοσιώσεως· 
έξιδανικευομένη άγαπη.καί στοργή εΰγενεστάτης συμπάθειας, απο
καλύπτεται πρό τών πένθιμων στιγμών· ή ισχυρά φωνή, τής αρετής 
μεταδίδει τό θάρρος ε’ις τήν μεγάλην τής ήρωίβος ψυχήν και ακο
λουθεί ζώσα ή ώραία τοΰ Κολωνοΰ παρθένος, ή μεγαλόφρων βασι- 
λόπαις, τόν προσφιλή νεκρόν, »φ έν τφ μοιραίω τάφφ της .συνθα- 
πτεται καί τοΰ άπωρφανιζομένο'υ .έραστοΰ ή καρδία ( ). Η ευμενεια 
τής τύχης παρεχώρησεν ήμΓν ού σμιχρόν θησαυρόν τοΰ έλληνιχοΰ 
θεάτρου, αλλά χαΐ αν μόνον ή •’Αντιγόνη» έδωρειτο, ή αθανασία 
τής ελληνικής δραματουργίας θά περιεβάλλετο μετά τής αυτής δόίης.

Έν δέ τφ πλαστικφ τού Οιδίποδος μύθ,φ παρατηρεΐται δ συν
δυασμός απροσδόκητων συμβεβηκότων συμβολικώς έμφαινόντων τών 
ανθρωπίνων τήν μοίραν Ό Οίδίπους μαντεύσας αίνιγμα επί τής 
τύχης τοΰ ανθρώπου είναι αυτός άτυχή; οδ τό πεπρωμένον διαμένει 
αίνιγμα άποκαλυπτόμενον περί τό τέλος μέ τρομερόν καΐ.πενθιμον 
τοόπον.

’Ολόκληρος βίος .θύματος τής ειμαρμένης, δλοχληρον σύμπλεγμα 
ανθρωπίνων ατυχιών.

♦'

Α! έπευφημίαι δλοκλήρου τής Ελλάδος ένεθάρρυνον τόν.μβγαν 
τραγικόν είς τό περίδοξον στάδιον, ή δέ προσφιλής πατρις εκρατησεν 
αυτόν είς τήν θερμήν της αγκάλην μή επιθυμούσα νά άποφαρνι- 
σθή τοιούτου τέκνου. Ή κοινωνία σύμπασα τοΰ εύγενοΰς αστεος 
περιέβαλλε τόν. εστεμμένο» ποιητήν της μέ όλην την αιγλην τής

(·) “Ιθε άριθμ. 17 h. Β'.
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λατρεία;. Οί δε*  δροσεροί χαί βαλσαμώνει; τής δραματικής μεγαλουρ*  
γιος ανθώνες εδιδον τδ ήδύ μΰοον εις τήν βαττικητ μέΛισσαν·, 
δπως άρωματίσΐ) τήν ήδονήν τής ανθρώπινης ύπάρξεως, μεταδί- 
δουσα, τδ κάλλος καί τήν χαριν, τήν αγνότητα καί τήν αρμονίαν, 
τάς ιδέας καί τα συναισθήματα, άτινα τή έχορήγει τής Αττικής δ 
φωτοδόλος καί θελκτικό; δρίζων.....’

Πλην τδ μεγαλεϊόν τών χρυσών αιώνων ε’νε νεκρός κόσυος δι’ 
ημάς, έντοΐς ιίολιτίμοις δέ ιής αρχαίας εύκλειας έρειπίοις ανακα
λύπτομε» έπ! τοΰ μοιραίου μαρμάρου τής αθανασίας τήν ρήτραν :

«Έσίεσάηο, ηηρβιέ ΣϋφόχΛιις, a-rOoc. aaiSiir».
Η.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
ΠΑΤΗΡ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

(Σννέχεια).

Οΰτως δ άτμοκίνητος σιδηρόδρομος ένεφανίσθη έν πλήρε' 
ζωή ύπδ τά ομματα τών παραδόξων πολεμίων του, ή δέ 
κατά τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1830, γενομίνη εναρξις τοϋ 
άπο Λιβερπούλης είς Μάντσεστερ σιδηροδρόμου,ύπήρξεν επο
χή μεγάλης μεταβολής είς τάς περί τής άτμομηχανής έπι- 
κρατούσας τότε ’ιδέας.

’Ολίγα έτη άκόμη πρό τής τελευτή'ς του, δ Στέφενσων, 
ύπό τοϋ υιού του βοηθούμενος ένησχολήθη πρός τελειοποίη- 
σιν τοϋ σιδηροδρομικού συστήματος. Ή μεταξύ Λονδίνου 
καί Βερμιγχάμης γραμμή έμελετήθη ύπ’άμφοτέρων. Αί 
μηχανεκαί δυσχέρειαι τής Ιπιχειρίσεως ταύτης ήσαν άπειροι, 
κατ’ έξοχήν δέ ή κατασκευή τής σήραγγος τοϋ Kilsly, 
ήτις είναι εν τών άξιοσημειώτων καί σπουδαίων ε'ργων έν 
τή ίστορίιρ τών σιδηροδρόμων. Ή άντίδρασις τών γαιο- 
κτηματιών ώς καί ή άδιάλειπτος πτώσις τής άμμου καί 
τά πλυμμηροϋντα ΰδατα ήνάγκασαν τόν εργολάβον νά δια- 
κόψη τό έργον. Έν τούτοις δ Στέφενσων ουδόλως έδί- 
στασεν, ούδ’ύπεχώρησεν. Ή σήραγξ κατεσκευάσθη- ύπε- 
λογίσθη δ’ότι τδ εξ αύτής δι’αντλιών άφαιρεθέν ΰδωρ, 

, καθ ’ δλον το διάστημα τών εργασιών ήτο ίσον πρδς τδ 
περιεχόμενον τοϋ Ταμέσιως έν πλυμμήρ^ύρςσκομένου, άπδ 
Λονδίνου μέχρι τοΰ Βούλβιτς.

Έν έτει 1832, έτέρα γραμμή ή τής Midland άπεφασί- 
σθη, καί ήρξατο κατασκευαζομένη ύπδ τοΰ Στεφενσώνος έν 
ετει 1837. Είχε μήκος έβδομήκοντα δύο μιλίων καί ήμί- 
σεως, κατεσκευάσθησαν δέ 200 γέφυραι καί 7 σήραγγες.

Κατά τήν έποχήν ταύτην δ Στέφενσων έπεσκέφθη τήν 
Εύρώπην, καί τή αιτήσει τοΰ βασιλέως τών Βέλγων Λεο- 
πόλδου ίχάραξε τή βοηθεί# τών έγχωρίων μηχανικών τάς 
δημοσίας σιδηροδρομικάς γραμμάς τοϋ βασιλείου. Ό βασι
λεύς άπένειμεν αύτώ τδν τίτλον τοϋ ιππότου τοϋ τάγμα
τος τοϋ Λεοπόλδου.

At εκ τών σιδηροδρόμων ώφέλειαι ήρξαντο ήδη άναγνωρι- 
ζόμεναι, ού μόνον παρά τών έγχωρίων γαιωκτημόνων καί γε
ωργών, οίτινες ύπήρξαν πολέμιοι αύτών, άλλά καί παρά 
πασών τών πόλεων , αίτινες άλλοτε είχον εξαναγκάσει 
αύτούς νά διέλθωσι πέραν τών δρίων των. Έν τούτοις δ 
δούξ Ούέλγικτων, δ νικητής τοϋ Βατερλώ, έπί μακρδν χρό
νον δέν άπεφάσιζε νά ριψοκινδυνεύσω έπί σιδηροδρόμου- άλλά 
τέλος ύπεχώρησεν είς τήν γενικήν πρόοδον τής έποχής καί 
έπεχείρησε τδ πρώτον αύτοΰ ταξείδιον έν ετεί 1843 έπί εκ
τάκτου άμαξοστοιχίας τοϋ Βορειοδυτικού σιδηροδρόμου ώς 
άκόλουθος τής βασιλίσσης. Ό πρίγκηψ Κονσόρτ, έξ άρχής 
μετά θάρρους έπέβαινεν αύτών. Έν τούτοις ή βασίλισσα, 
τδ πρώτον αύτής ταξείδιον έκαμε κατά τδ έτος 1842. Είς 
τών μάλλον εκκεντρικών πολεμίων τών σιδηροδρόμων ήτο 
καί ί» στρατηγός Σιβτχόρπ, δ έκ Λίνκολν βουλευτής, όστις 
κατέκρινεν αύτούς έντός καί έκτδς τοϋ Κοινοβουλίου. Συνεί
θιζε νά μεταβαίνη ot‘ άμάξης άπδ τής πατρίδος του είς 
Λονδΐνον έν τέλει δμως κατεπείσθη νά μεταβαίνω σιδηρο
δρομικούς.

Γ
Τάς τελευταίας ήμέρας του δ διάσημος μηχανικές διήλ- 

δίν έν τετιμημένη καί ευχαριστώ αναπαύσει. Έν τώ άπο- 
χωρητηρίφ του, τό πλεΐστον του χρόνου ήσχολεΐτο έπιβλέ- 
πων, την καλλιέργειαν τοϋ μεγάλου κήπου του. ’Ενταύθα 
κατόρθωσε νά παραγάγω τούς πρώτους εύ&εΐς σικυούς. Μετά 
πολλάς αποτυχίας, κατεσκεύασεν «ν Νιουκάστλ ύαλίνους κυ
λίνδρους καί έντος αύτών έπιτηδείως οί σικυοί έτέθησαν, 
όπότε τέλος κατωρθωσε νά αυξάνωνται ούτοι εντελώς ευθείς, 
θ μηχανικός έφρόντιζε περί της άναπτύξεως τών φυτών του, 

μεθ’ δσης άλλοτε επιμελείας ήσχολεΐτο προς βελτίωσιν τοϋ' 
σιδηροδρόμου.

Ο Σμίλ έν ταΐς τελευταίαις σελίσι της πλήρους θέλγη
τρων βιογραφίας τοϋ Στέφενστων, αναφέρει πολλά άνέκδοτα 
τών τελευταίων αύτοΰ ημερών,ών τινα παρατίθεμεν ένταΰθα.

Είχε λέγει προσφιλείς κύνας αγελάδας και ίππους- διέ
τρεφε λαγιοεΐς καί έκαυχάτο έπί τη καλλονή τοϋ είδους των. 
Δέν υπήρχε φωλεά πτηνοϋ έν ταΐς πέριξ γαίαις, ήν δέν έ- 
γνώριζε. Καθ’ έκάστην περιηρχετο έπιβλέπων την πρόοδον, 
ην τά πτηνά έπέφερον είς τάς φωλεάς των, μετά προσοχής 
προφυλάσσων αύτά άπέ βλάβης. Ή λεπτομερής γνώσις τών 
εθίμων τών εγχωρίων πτηνών, ητο τδ αποτέλεσμα μακράς, 
προσφιλούς καί έπετοπίου έπισκοπήσεως της φύσεως.

Είς τήν φιλολογίαν δέν ήρέσκετο ποσώς. Άνεγίνωσκε 
πολύ ολίγον, διότι ή άνάγνωσις είναι συνήθεια, ήτις γενικώς / 
αποκτάται έν τή νεαρά ήλικίφ- άλλ’ ή νεαρά ηλικία του 
ώς καί ή άνδρική ώς έπι τέ πλεΐστον διέρευσαν έν έπιμό- 
χθφ εργασία. Τά βιβλία τόν κατεπόνουν καί τόν κατεκοίμι- 
ζον. Ίδεοχείρως πολύ όλίγας έπιστολάς έγραφε. Σχεδόν 
άπασαι ύπηγορεύοντο, άλλά καί τήν ύπαγόρευσιν αύτήν 

• άπέφευγεν έφ’ όσον ήδύνατο, Ηύχαριστεΐτο όμως πολύ 
συνομιλών, έξ ού καί συνέλεξε. τάς πλεΐστας τών γνώ- 
σεών του.

"Οτε έταξείδευε διά τοϋ σιδηροδρόμου συνείθιζε πριν ή 
εκκίνηση ή αμαξοστοιχία νά βαδίζη κατά μήκος αύτής, 
καί άναζητή έντός τών αμαξών πρόσωπον τι πρδς συνδιάλε- 
ξιν. Ήμέραν τινά, συνήντησε εύπρεπές τι καί νοήμον άτο- 
μον, οπερ κατόπιν ε’μαθεν οτι ήτο δ λόρδος Denman. Ό 
Στέφενσων παρατηρήσας αύτόν έξωθεν, είσήλθεν είς τήν 
άμαξαν, καί οί δύο ταχέως συνήψαν ένδιαφέρουσαν δμιλίαν, 
περί τής χρονομετρίας καί τών ώρολογίων, καταπλήξασαν 
μεγάλως τήν εξοχότητά του διά τήν έκτασιν τών γνώ
σεων τοϋ μηχανικού, είς τό ύπό συζήτησιν άντικείμενον, 
όπερ άνέπτυξε οιά της λεπτομερεστάτης περιγραφής, μέχρι 
τών τελευταίων βελτιώσεων της ώρολογοποιΐας, ώς έάν ει- 
χεν έκπαιδευθή ώρολογοποιός καί ίζει διά τής τέχνης του. 
Ό λόροος κατέστη περίεργος νά γνωρίση τδν τρόπον καθ’ 
0ν, άνήρ ούτινος δ χρόνος έν γένει θά έδαπανάτο είς τήν 
μηχανουργίαν, είχε συλλέξει τόσον πολλάς γνώσεις .έπί άν- 
τικειμένου μή σχετιζομένου ποσώς πρός τήν ιδίαν έργασίαν, 
και ήρώτησε περί τούτου.—"Εμαθα τήν ώρΛογοποιΐαν ότε 
ήμην άπλοϋς εργάτης έν Κιλλιγκουώρθ. Έξφκονόμησα τότε 
«λίγα χρήματα έν ταΐς ώραις τής σχολής μου έπισκευά- 
ζων τά μικρά και μεγάλα ώρολόγια τών άνθρακωρυχέων 
έκτοτε συνεκράτησα τάς προσκτηθείσας τότε γνώσεις.

Τοΰτο ΐδωκεν άφορμήν είς άλλας ερωτήσεις, 'δπότε προέβη 
διηγούμενος τώ λόρδφ, τήν ένδιαφέρουσαν ιστορίαν τής ζωής 
του, ήτις έξηκολούθησε νά τόν έκπλήττη κατά τό ύπόλοι- 
πον τοϋ ταξειδίου.

"Οτε μετά φίλων έβάδιζε διά μέσου δάσους ή άγροϋ, δ Στέ
φενσων προσεΐλκε τήν προσοχήν αύτών έξετάζων και συζητών 
μετά περιέργειας καί λεπτομερείας περί φύλλων,,χόρτων, τε
μαχίων φλοιού, φωλεάς πτηνοϋ ή μελίσσης, καί δμιλών 
δι’ έκφράσεων παθητικών περί τής δημιουργού δυνάμεως τοϋ 
Θείου μηχανικού, ούτινος τά σχέδια είσί τόσον ανεξάντλητα 
και τοσον θαυμάσια. Έπί τοΰ θέματος τούτου συχνά συνεί
θιζε νά διατρίβιρ μετ’εύλαβοϋς θαυμασμού.

Νύκτα τινα, 6τε ύπό άστερόεντα ούρανόν ρεμβάζων ά- 

πεθαύμαζε τήν άπειρίαν τών άποτελούντων τόν Γαλαξίαν 
άστέρων, ών έκαστος πιθανόν νά ηναι τδ κέντρου ένος συ
στήματος, φίλος του τις τφ παρετήρησε'

— Όπόσον άσήμαντον πλάσμα είναι δ άνθρωπος προ 
της απείρου ταύτης δημιουργίας !'

— Μάλιστα, τφ άπήντησεν, άλλά καί πόσον θαυμά
σιου, πλάσμα είναι συγχρόνως δ άνθρωπος, δυνάμενος νά 
σκίπτηται καί κρίνη καί μάλιστα εν τινι μέτρφ νά-κατανοή 
ε’ργα τόσον άπέραντα !

Μικροσκόπιον, οπερ είχε φέρει εις την έπαυλίν του πα- 
ρεΐχιν αΰτφ μεγάλην ήδονήν. Ουδέποτε άπέκαμν» θεωρών 
τά θαυμάσια άτινα τδ όργανον τούτο- άπεκάλυπτε και εις 
τδ έλάχιστον άντικείμενον. Εσπέραν τινα, οτε φίλοι γού 
τινες εύρίσκοντο παρ’αύτφ, κατέπεισεν αυτούς νά κεντή- 
σωσι τδ δέρμα των οΰτως ώστε νά έξέλθω αίμα, ούτινος 
θά έξήταζε τά μόρια διά τοϋ μικροσκοπίου του. Είς τών 
παρευρισκομένων κυρίων ήτο αυστηρός τεϊοπότης· θ Στέφεν
σων άπεφάνθη, ότι τδ αίμά του ήτο τδ μάλλον ύγιες.

Καί είς αύτήν έτι τήν γεροντικήν ηλικίαν τδ εύτράπελον 
πνεύμα δέν τδν έγκατέλειπε. Βαίνων άπδ τοϋ σταθμού Τσε- 
στερφίελδ πρδς τήν έν Τάμπτον ε’παυλιν του μετά φίλων, 
σχεδόν πάντοτε προύκάλει αύτούς είς άγώνας δρόμου έπί 
τής άνάντους ατραπού, ής τδ πλεΐστον άπετελιϊτο έκ λίθι
νων βαθμιδών άνά τάς ύπωρείας γηλόφου. Καί ήγωνίζετο 
ώς νά ήτο ετι νέος, βαίνων πρώτος, καίτοι περί τδν χρόνον 
τούτον ή δύσπνοια μεγάλως τδν ήνόχλει.

("Επεται συνέχεια)

περί τδν χρόνον

Γ. Δ. Ί.

Ο ΚΥΚΝΟ2
(Έκ τ&ν τοϋ Βνφ&νοζ)

Έν πάση κοινωνίφ, είτε ζφων, είτε άνθρώπων, ή βία 
απεργάζεται τούς τυράννους, ή δέ προσηνής δυναστεία άνα- 
δεεκνύιι τούς βασιλείς. Ό λέων καί ή τίγρις έπί τής γής, ό 
άετδς καί ό γύψ έν τώ αέρι, βασιλεύουσι δεά τού πολέμου, 
δεσπόζουσι διά τής καταχρήσεως τής Ισχύος καί οιά τής 
ώμότητος, ένφ δ κύκνος άρχει έπί τών ύδάτων δι’δλων τών 
δικαιωμάτων τά όποια συνιστώσιν ειρηνικήν μοναρχίαν ή 
μεγαλειότης, ή αξιοπρέπεια, ή πρφότης μετά τών δυνά
μεων, τής ρώμης, τού θάρρους, καί ή θελησις τού νά μή 
καταχρασθή αύτών, πρδς άμυναν δε μόνον νά τάς μεταχεε- 
ρισθή. Γινώσκει νά πολεμή καί νά νικ^, χωρίς πότε νά. 
έπιτίθηται· βασιλεύς φιλήσυχος τών ύδροβίων πτηνών, άψη- 
φεΐ τούς τυράννους τοϋ άέρος· άναμένει τον άετον, χωρίς νά 
τόν προκαλή, χωρίς νά τδν φοβήταν αποκρούει τάς έφόοους 
του άντιτάσσων είς τά δπλα του τήν άνθεκτικότητα τών 
πτερών αύτοΰ, καί τά κατεσπευσμένα κτυπήματα μιάς εΰ- 
ρώστου πτέρυγος, ήτις τώ χρησιμεύει ώς αίγίς· καί συχνάκις 
ή νίκη στέφει τούς άγώνάς του. Πλήν, δέν έχει είμη τούτον 
μόνοναύπερήφανον έχθρόν πάντα τά άρπακτικά πτηνά τον 
σέβονται, διατελΰ έν ειρήνω μεθ’άπάσης τής φύσεως· ζή 
ώς φίλος μάλλον ή ώς βασιλεύς έν τώ μέσφ τών απειραρί
θμων αποικιών τών φιλύδρων πτηνών, αί όποϊαι πάσαι φαί
νονται οτι τφ καθυποτάσσονται- είνε δ άρχηγοςί δ πρωτεύων 
κάτοικος ειρηνικής δημοκρατίας, έν ή οί πολϊται δέν εχουσι 
κατ’ ούδέν νά φοβώνταε παρά κυρίου, όστις ζητεί μόνον, οσα 
παρέχει, καί τήν γαλήνην μόνον θέλει καί αυτονομίαν.

Τό έπίχαρι τοϋ χαρακτήρος, ή καλλονή τής μορφής, άν- 
ταποκρίνεται έν τώ κύκνφ πρδς τήν γλυκύτητα τού εύδια- 
θέτου ήθους· εύφραίνει τήν ορασιν- κοσμεί, καλλωπίζει όλα 
τά μέρη, ε’νθα φοιτφ- χδν άγαποϋν, τδν χειροκροτούν, τδν 
θαυμάζουν ούδέν είδος άξίζει, περισσότερον αύτοΰ. Καί τδ 
εννοεί I Ή φύσις, τφ οντι, δέν έχ« επιδαψιλεύσει ού- 
δεμίαν μορφήν τοσοΰτον έκ τών εύγενών καί ελκυστικών χα- 
ρίτων του, εξ όσων μάς άναπλάσσει ή ίδέα τών πλέον θελ- 
κτηρίων έργων της- τομή σώματος κομψή, στήθη στρογγυ- 

λοειδή, χαρίεσσαι διαγραφαί, λευκότης φαεινή καί καθαρά 
κινήματα.εύλύγιστα καί εκφραστικά, στάσεις άρτίως ζωογο- 
νηθεϊσαι, ’ άρτίως άφεθεϊ^ι είς άφελή άφοσίωσιν, πάν έν τφ 
κύκνφ έκφράζει τήν τέρψιν τής ψυχής, τήν μαγείαν ήν μάς 
κάμνουν νά αίσθανθώμεν αί χάριτες καί τό κάλλος· το πάν 
προαγγέλει εΐς ήμάς αύτόν, τό πάν τδν χρωματίζει ώς τδ 
πτηνόν τοϋ έρωτος· τδ πάν άποδεικνύει δικαίαν τήν άλληγο- 
ρικήν καί φαιδράν αύτοΰ μυθολογίαν, τδ ότε ε'χει δοθή τό 
χαρίεν τούτο πτηνόν ώς πατήρ τής ώραιότητος τών θνητών.

Ώς έκ τής εύγενοϋς του άνέσεως, τής εύχειρείας, τής ευ
στροφίας τών έν τφ υδατι κινήσεων του, οφείλει τις νά τον 
αναγνωρίσω, ού μόνον ώς τόν έξάρχοντα τών πτερωτών 
θαλασσοπόρων, άλλά καί τδ ώραιότατον πρότυπον, τδ όποιον 
ή φύσις μάς έχει προσφέρω διά τήν τέχνην τοϋ ναυτίλλεσθαι. 
Ό υψηλός λαιμός του, τδ άνυψωμένον καί καμπύλον στήθος 
του, φαίνεται τώ οντι παριστώντα τήν πρφραν τής νηος 
δεασχιζούσης τδ κύμα- ύ ευρύς στόμαχός του παρίστηβι τήν 
τρίποδα καί τάς πλευράς αύτής· τδ σώμά του κεκλιμένου 
πρδς τά έμπρός'διά νάάρμενίζω,εύβύνεται πρδς τά όπίσωκαί 
άνυψοϋται πάλιν ώς πρήμη· ή ούρά του εινε άληθές πηδά
λιου,οί πόδες του εύρεΐαι κώπαι, και αί μεγάλες πτέρυγές του 
ήμικεκλισμέναι έν τφ άέρί, καί έλαφρώς φουσκομέναι, είσί τά 
ιστία, τά όποια ώθοϋσι τήν κινουμένην ναϋν, έν ταύτώ δέ 
καί πλοϊον κάί πρωρεύς.

xwovp.i'ifj'# t'» ταύτώ δέ

Υπερήφανος έπί τή εύγενείφ του,σεμνυνόμενος είς τδ κάλ
λος του, ύ ·κύκνος έπιδεικνύει πάντα τά προτερήματά του\ 
φαίνεται ζητών νά συλλέξη ψήφους, νά έπισπάση τήν προσο
χήν, και τφ οντι τήν έπισπά, είτε άν βλέπη τις μα- 
κρόθεν τον άγεληδδν καί κωπηλατοϋντα πτερωτόν στόλον νά 
ιστιοδρομώ έν. τώ μέσφ τών μεγάλων ποταμών, είτε, απο- 
σπώμενος άπδ τοΰ στόλου καί πλησιάζών τήν όχθην είς τά 
σήματα, τά όποια τδν καλοΰσι, άν έρχεται νά έκτεθή είς τδν 
θαυμασμόν-πομπωδώς έπιδειΚνύων τάς καλλονής του, καί 
διά μυρίων ήδέων κινημάτων ύποκιματίζόντων καί μελιχρών 
έπαυξάνων τάς χάριτας αύτούς

Πρδς τοΐς δωρήμασι τής φύσεως δ κύκνος συνενοΐ καί τάς 
τής έλευθερίάς· δέν υπάρχει άριθμδς τών δούλων τούτων, τούς 
όποιους νά ήδυνάμεθα νά βιάσωμεν ήνά φυλακίσωμεν έλεύ- 
θερος έπί τών ήμετέρων ύδάτων, διατοίβει έν αΰτοϊς καί εγκα
θίσταται άπολάύων αρκετής ανεξαρτησίας, ώστε νά άπείργη 
πάν αίσθημα δουλείας καί αιχμαλωσίας· στέργει κατά βού- 
λησιν νά διατρέχωτά ΰδατα,ν’ άποβιβάζηται έπί τής άκτής, 
ν’ άπομακρύνηται είςτδ πέλαγος ή νά έρχηται, παρελαύνων 
τήν όχθην, νά προφυλαχθή ύπδ τήν παραλίαν, νά κρυφθή 
έντδς τών σχοινιών, νά είσέλθω εΐς τούς πλέον μονήρεις κολ
πίσκους- εΐτα δέ έγκαταλείπων τδν μεμονομένο.ν βίον του 
έπανέρχεται ε’ις τήν κοινωνίαν και απολαύει τής χαράς, ήν 
φαίνεται νά λαμβάνω καί νά γεύηται πλησιάζων τούς άνθρώ- 
πους έπί τφ δρφ -δτι θά μάς εΰρω φιλόξενους καί φίλους του, 
όχι δέσποτας του κάί τυράννους,

Έπί τών προγόνων μας, οίτινες ήσαν τόσον άπλοι ή σοφοί 
ώστε.δέν έγέμίζον τούς κήπους, των άπδ ψυχράς καλλονάς. 
τής τέχνης, έν τή θέσει’τών ζωσών καλλονών τής φύσεως, 

. οί κύκνοι έκόσμουν άπεκλειστικώς δλας τάς έν τοΐς κήποις
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ρκράς τεχνητάς λί(χνας· ένεψύχουν, έφαίδρυνον τάς [χελαγ- 
χολικάς τάφρους τών έπάύλεων, έκάλλυνον τδ πλεΐστον [χέ· 
ρος τών ποτοψ.ών, πρδς δέ καί αύτής τής πρωτευόύσης, καί 
ειδαρ,εν ενα εκ τών πλέον ευαίσθητων και λίαν συρ.παθών έκ 
τών πριγκήπων τής Γαλλίας,τδν (χετέπειτα βασιλέα Φραγκί
σκον Α’, νά έγκαταριθ|χή εις τάς ήδονάς του την ηδονήν τοϋ 
νά πληροί έκ τών ωραίων τούτων πτηνών τάς δεζα[χενάς τών 
κήπων τών βασιλικών ανακτόρων του.

Πύργος 1892.
Ά Π. Βαττόπουλος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΚΑΗΜΟΝ

ΔΥΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ό άριθριός 142, 857 πολλαπλασιαζόμενος έπί 1, 2, 3, 4 
5 καί 6, δίδωσι γινόμενον περιίχον τά άποτελοϋντα αυτόν 
ψηφία κατα τήν αύτην τάξιν, άρχόμενα όμως ίκ διαφόρων 
σημείων. Οΰτω,

δίδει γινόμενον 142,857
» » 285,714
» » 428,571
» » 571,428
» η 714,285
» » 857,142

Πολλάπλασιαζόμενος έπί 1
» » I
» » 3
» » 4
» » 5

» 6
Ό αυτός αριθμός 142,857, πολλαπλασιαζόμενος έπί 7, 

δίδει γινόμενον, ούτινος τά ψηφία είναι όλα 9, δηλαδή τόν 
αριθμόν 999,999.

Πολλαπλασίασον τδν αύτόν αριθμόν 142,857 έπί 8. ’ θά 
λάβης γινόμενον 1,142,856. Έν τω γινομένω τούτφ, έάν 
προσθέσεις είς τό τελευταΐον ψηφίον 6, τδ πρώτον ψηφίον 1, · 
λαμβάνεις τόν αρχικόν αριθμόν 142,857 !

♦ «
»

'Ο αριθμός 987,654,321, πολλαπλασιαζόμενος έπί 45, 
δίδει γινόμενον τδν άριθμδν 44,444,444,445.

Του αύτοΰ άριθμοΰ 987,654,321, έάν άναστρέψωμεν τά 
ψηφία, καί τόν οΰτω προκύψαντα αριθμόν 123,456,789 
πολλαπλασιήσωμεν έπί 45, λαμβάνομεν γινόμενον τόν αριθ
μόν 5,555,555,505.

Έάν λάβωμεν τόν αριθμόν 123,456,789 ώς πολλαπλά- . 
σιαστέον καί άναστρίφοντες τά ψηφία τοΰ άριθμοΰ 45, λά
βωμεν τόν οΰτω προκύψαντα αριθμόν 54 ώς πολλαπλασια
στήν, θά ίχώμεν γινόμενον τδν άριθμόν 6,666,666,606.

Έπανερχόμιθα είς τδν άριθμδν 987,654,321. Έάν πολ- 
λαπλασιάσωμεν αύτόν έπί 54, λαμβάνομεν γινόμενον τόν 
άριθμόν 53,333,333,334, εχοντα άπαντα τά ψηφία αύτοΰ 
3, έκτος τοΰ πρώτου καί τοϋ τελευταίου, άτινα παρατιθέμενα 
δίδουσι τόν πολλαπλασιαστήν 54.

Λαμβάνοντες τόν αύτόν πολλαπλασιαστέου 987,654,321, 
ώς πολλαπλασιαστήν δέ τόν άριθμόν 27, τδ ημισυ δηλαδή 
του 54, έχομεν γινόμενον τον άριθμόν 26,666,666,667, 
ίχοντα άπαντα τά ψηφία αύτοΰ 6, έκτος τοΰ πρώτου καί 
τοΰ τελευταίου, άτινα παρατιθέμενα δίδουσι τδν πολλαπλα
σιαστήν 27.

Άναστρέφοντες τά ψηφία τοΰ άριθμοΰ 27, και λαμβάνον
τες τδν οΰτω προκύψαντα άριθμόν 72 ώς προλλαπλασιαστήν, 
πολλαπλασιαστέου δέ τόν άριθμόν 987,654,321, ίχομεν γινό
μενον τδν άριθμδν 71,111,111,112, εχοντα άπαντα τά 
ψηφία αύτοΰ 1, έκτος τοΰ πρώτου καί τελευταίου, άτινα 
παρατιθέμενα δίδουσι τόν πολλαπλασιαστήν 72ί

. Γούλης 'ΐωαννίδης.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΕΪΤΡΑΠΕΛΑ
Εσχάτως δύο σύζυγοι έζήτουν από τοΰ δικαστηρίου §ια- 

ζύγιον έπί άνυποφόρω συμβιώσει. Ήσαν άμφότεροι τοσοϋ- 
τον ιδιότροποι καί’δύσκολοι, ώστε δέν άνθήξαν νά ζήσωσιν 
όμοΰ πλέον τοϋ έτους.

—Etvat ευτύχημα οτι, συνεζεύχθητε μαζύ, τοϊς παρετή- 
ρησεν δ δικαστής.

■— Διατί; ήρώτησεν περιέργως ή γυνή.
— Διότι, άν ΰπανδρεύεσθο χωριστά, άντί ένός θά ειχο- 

μεν τώρα δύο διαζύγια.

Έν τώ πλημελειοδικίφ.
— Κατηγορεΐσαι, λέγει δ πρόεδρος προς τδν κατηγορού

μενον, δτι κατασκεύασες ψευδή νομίσματα, είναι αληθές ;
— Έ ! καί δι’ αύτό μέ έχετε τόσον καιρόν εις τάς φύ

λακας, κύριε Δικαστά ; έρωτά μετ’ έκστάσεως ό κατηγο
ρούμενος, καί τώρα θά μέ καταδικάσετε άκόμη ;

— Βεβαίως δέν γνωρίζεις, οτι δ κατασκευάζων ψευδή νο
μίσματα . φυλακίζεται καί δικάζεται και καταδικάζεται;

— .Οτι έκαμα ψευδή νομίσματα;
— Ναί, ψευδή νομίσματα.
Ό κατηγορούμενος, διαμαρτυρόμενος πάσαις δυνάμεσι,
— Ά I δχι, κύριε πρόεδρε, δέν είναι έτσι, μέ συκοφαν

τούν άδικα, δέν ε’καμα ψευδή νομίσματα. Νά αληθινά έκαμα, 
κυτάξετε. Πουθενά, κανείς δέν μοϋ είπε ότι είναι ψεύτικα. 
"Οσοι τά πήραν μοϋ είπαν καί εύχαριστώ.

Καί έν ταύτφ έξήγαγε τοϋ θυλακίου αργυρά νομίσματα, 
άτενα παρετήρουν μετά περιεργίας πάντες.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΒΣ,,
-»β-

Φ. Ρ. Κωνίηολεν. θά φροντίσωμεν οσον δυνάμεθα ιοί προσεχώς 
άπαντήσωμεν.—Ν. Κ. Γ. Κων)πολεν. Άναμένομεν άπάντησίν σας.— 
Θ. Μ. Πάτρας. Προχθές σας έγράψαμεν. Φροντίσατε παραχαλοΰμεν γρα
φόμενα.—A. Ρ. Άρταν. Παραγγελία σας εστάλη. Άναμένομεν άπάντη
σίν σας.—Γ. X. Βραΐλα. Περιμένομεν έχχαθάρισιν. Μή βραδύνετε πα· 
ραχαλοϋμεν.—Μ Ν. Βοάτώντιν. Ζητούμενα φύλλα άπεστείλαμεν. Δολλά- 
ρ,α έλήφθησαν ευχαριστοΰμεν.—I. φ. Σμύρνην. Είναι καιρός, απαντή
σατε.— Γ. Μ. Πάτρας. Παρέβητε χαΐ παλιν υποσχέσεις σας. "Ωστε ηδη 
σκεφθεΰτε. Π. X. Βουκουρέάτιον. Έπιστολή έλήφθη χαι έλνπήθημεν 
διά βραδύτητα. Τ«χύνατε. Έγράψαμεν. — Π. Δ. Παρίάίονζ. Δελτάρια, 
έλήφθησαν. Άναμένομεν ευχαρίστως αποτελέσματα ενεργειών σας. Πρότασίν 
σας δεχδμεθα. Γράφομεν ύμίν έκτενέστερον. — Ί. Π. Πύργον. Συνεστη- 
μένην ελάβομεν. Ευχαριστοΰμεν. Ταχ. εγράψαμεν.—X. Ί Κύπρον. Σας 
ένεγράψαμεν άπό 18 Απριλίου 1891, φύλλα σας άπεστείλαμεν. Ταχυδρομι
κών πλειότερα.— Κ. Π. Άταλά-ντην. Έπιστολή έλήφθη. Άναμένομεν 
συνδρομήν. Παρά φίλω φροντίσωμεν δέοντα. "Εχετε πλήρη δίκαιον. Προσε
χώς άπαντήσωμεν.—Ί. Λ. "Δ^ιφιάΟαν. Συνδρομή σας έλήφβη. Εΰχαρι- 
στοΰμεν πολύ. Άπόδειξιν λαμδανετε ταχυδρομιχώς.·—Λ. Ε. ΦίλΐΙΤΤΙΟύ· 
πόλιν.—Ευχαριστοΰμεν διά συλλυπητήριά σας. Άναμένομεν ώς γράφετε ώς 
χαί τήν τοΰ τρέχοντος έτους.—Γ. Σ, Πάτρας. Έπιστολή χαί χρήματα έλή
φθησαν. Ευχαριστοΰμεν πολύ. Σας άπαντώμεν ταχυδρομιχώς. Ζητούμενα 
φύλλα σάς άπεστείλαμεν. —A. Ρ. "Αρταν. ’Επιστολή χα'ι χρήματα έλή
φθησαν. Νέα παραγγελία σας προσεχώς στέλλεται χαί γράψωμεν. — Π. Κ. 
Λάριάάαν, Επιστολή χα'ι συνδρομαί έλήφθησαν. Ευχαριστοΰμεν πολύ. 
Ταχυδρομιχώς σάς γράφομεν χαί στέλλομεν αποδείξεις με αριθμούς λαχείων. 
— Ε. Δ. Φ. Κατούναν. Δελτάρ ον έλήφθη. Σας γράφομεν.—A. Κ. Ka- 
τούναν. Άναμένομεν ταχέως ώς.γράφετε. Παραχαλοΰμεν μή βραδύνετε.— 
Φ. Ρ. Κων|πθλεν- Ένεργήσωμεν δέοντα χαι θά σας άναγγείλωμεν προσε
χώς αποτελέσματα. Ήσυχείτε.— I. Ρ. Σύρον. Άπεστείλαμεν αποδείξεις. 
Άναμένομεν άντίτιμον. Τί γίνεσθε ; .

169. Λίνιγμα.
Είς τάς χεΐράς σου πάντοτε οϊκώ (λέ βλέπεις μέ είξεύρεις 
Άλλ’ άν παρατήρησης τί κρατείς δέν θά fx’ ίυρης. 
Μέ κόπτεις, αιώνια [χέ δρέπεις 
άλλ’ ώς τής Ύδρας κεφαλή ν’άναγβννώρχαι βλέπεις. 
Ζευς δέν είμαι, άλλ’ &ν μι άποκεφαλίσης 
θά σκοτισθή ό ουρανός, ή γή καί 8λ’ ή κτίσις.

170. ’Ερωτήσεις.
1. Τί δεινότατου άνθρώποις;
2. Τίς στερείται πάσης κακίας;
3. Τίς συγγένεια μεταξύ οίνου καί οινοπνεύματος ;

Π. Μ. 2.
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