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ΤΟ ΠΑΛΑΤΙΟΝ 

ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ

Εύλαβήςέτέλεσετήνπροπαρελθοϋσαν Κυριακήν 
ή Κέρκυρα τάποκαλυπτήρια του άνδριάντος 
τού μεγάλου αύτής πολίτου, όςτις αναπαύεται 
έν τώ  ήσύχω σεμνείω τής Πλατυτέρας ύπο ά -  
πέριττον λίθον, ύπομιμνήσκοντα καί διά της 
εξωτερικής αύτοΰ άπλότητος την δλην περί τόν 
βίον σεμνότητα τοϋ Κυβερνήτου. Ά πλοϋς είνε δ 
δ τάφος ώς λιτός ύπήρςεν δ βίος καί αφε
λής ή δίαιτα τοϋ Καποδιστρίου. Ούδένα κενόν 
μεγαλείου όγκον, ούδεμίαν έπίδειξιν καί λ ά μ - 
ψιν φέρει δ τάφος έκεϊνος, καί ένώπιον αύτοϋ δ 
θεατής λησμ-ονεΐ τόν άρχοντα τής Ε λλάδος καί 
ενθυμείται μόνον τόν αγαθόν Μπαρμπαγιάννην, 
ώς έκάλεσε τόν άνδρα άγαπητικώς δ έλληνι- 
κός λαός, μετ’ ευγνωμοσύνης άποβλέπων εις τήν 
φιλελεήμονα όψιν τού ίδρυτοϋ τού Αίγιναίου ορ
φανοτροφείου, εις τήν πατρικήν φιλοστοργίαν 
τού κτίστου των σχολείων, τού είςηγητού τής 
γεωργίας, τοϋ προστάτου τής πενίας καί όρφα- 
νίας.

Άπορον αληθώς είνε πώς τό ποιητικόν τούτο 
καί γλυκύ όνομα τοϋ Μπαρμπαγιάννη δέν έμεινε 
προςκεκολλημένον εις τό ίδρυμα εκείνο, έν ώ  δ 
Αίγιναΐος λαός έβλεπεν έν πλήρει τή δράσει τής 
φιλοπατρίας καί αγαθοεργίας τόν αγαθόν Κυ
βερνήτην. Λέγω τήν έν Αίγίνη κατοικίαν καί 
τό διοικητήριον τού Καποδιστρίου. Οΐ Αίγινή- 
ται γνωρίζουσι τόν οίκον υπό άλλο όνομα. Τό 
πρώτον τούτο παλάτιον τής νέας Ε λλάδος κα
λείται Κ υβε^εΐον .Είνε ϊσως ή έπίσημος αύτού 
έπωνυμ-ία από τών χρόνων καθ’ ους είργάζετο 
καί έδρα έν αύτώ δ Κυβερνήτης.

Τό όνομα γνωρίζουσιν οί πλεΐστοι τών Α ’ιγι- 
νητών άλλ’ ολίγοι βεβαίως εχουσι συνείδησιν, 
ότι δ οίκος έκεΐνος έχει ιστορίαν καί ότι είνε 
κειμήλιον τής πόλεώς των. "Οτε επεσκέφθην 
τό παλάτιον τού Μπαρμπαγιάννη· άς μ.οι έπι- 
τραπή νά καλέσω ουτω τό σεβαστόν έοείπιον 
καί είπον εις τήν θυρωρόν, άμα είςελθών εις 
τόν πυλώνα, «αυτό λοιπόν είνε τό ’σπίτι τού 
Καποδιστρίου;», ελαβον τήν άπάντησιν· «δ Ή - 
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λίας ίσως τόν έγνώρισεν· έμ.είς ήλθαμ-εν αργό
τερα· δέν τον γνωρίζω αύτόν δποϋ μου λέ
γεις.» Έφάνη είς αυτήν νέον τι καί άγνωστον 
και άπροςδόκητον τό όνομα τοϋ διευθύναντος 
τά ς τϋχας τής Ε λλάδος έκ τού οίκου έκείνου, 
ού ή αύλή έχρησίμευεν είς αυτήν ΐνα άπλόνη 
τά  νεόπλυτα άσπρόρρουχα τού απλοϊκού συμβί- 
ου, όςτις είνε τώρα δ διάδοχος τού Καποδι- 
στρίου έν τφ  Κυβερνείω.

Ό  διάδοχος τού Καποδιστρίου δέν κυβερνφ 
τήν Ε λ λ άδα  έκ τού ανώτερου άρόφου τού πα
λατιού, άλλ’ άρκεΐται είς τό νά κυβερνφ τόν 
πενιχρόν του οίκον, περιοριζόμενον είς τά  έξ άρι- 
στερών τφ  είςερχομένω ισόγεια δωμάτια τοϋ 
Κυβερνείου. Δεν δυνάμ-εθα να εΐπωμεν τόν φύ
λακα έκεΐνον θυρωρόν τοϋ παλατιού, πολύ δ ’ 
όλιγώτερον νά όνομάσωμεν αύτόν ξεναγόν. Ή  
μέν Ούρα είνε αναπεπταμένη είς πάντας τούς 
άνεμους καί πολύ περισσότερον είς τούς σπανί
ους έπισκέπτας. Ό  δέ Ή λίας ούδέν εχει νά 
δείξη έκ τοϋ παλαιού μεγάρου τοϋ Κυβερνήτου, 
ούοέν νά έξηγήση, ούδεμίαν ιδιαιτέραν αίθου
σαν νάνοίξη ούτε νά έρμηνεύση εικόνας ή σκεύη. 
Ό  ξένος δέν έχει ανάγκην έρμ,ηνέως,όπως περι- 
εργασθή το πρώτον παλάτιον τής νέας Ε λ 
λάδος. Τά κατ’ αύτό είνε απλά. άπλούστατα. 
Καί ένα μόνον οφθαλμόν αν έχη δ έπισκεπτόμε- 
νος, θά ίδη ο τι έχει νά ΐδγι, έρήμωσιν καί 
έρείπια. Καί φεύγων δέν θά πιστεύϊ], δ’τι είδεν 
άληθώς ο τι πράγματι είδεν.

Ή  έκ τής όδοϋ καμαρωτή εϊςοδος, πρός τά  
άριστερά τής δποίας εύρίσκονται τά  δωμάτια 
τοϋ φύλακος, άγει είς μ-εγάλην αύλήν διςχι- 
λίων περίπου πήχεων. ’Ολίγος είνε δ χώρος δν 
διαφιλονεικεΐ είς τήν κνίδην πρασιά λαχανικών, 
καλλιεργούμενων ύπό τών κατοίκων τοϋ ίσο- 
γαίου. Ά ν  ήσαν τούλάχιστον γεώμηλα, δ είςερ— 
χόμενος είς τήν αύλήν τού ήρειπιωμ.ένου έκεί
νου κτιρίου θά ένόμ-ιζεν, ότι έφυτεύθησαν επί
τηδες είς άνάμ,νησιν τής έπιμ.ελείας καί τής 
άγάπης, μεθ’ ής δ Καποδίστριας ήγωνίσθη νά 
διαδώση, άμα κατελθών είς τήν Ε λλάδα , τήν 
καλλιέργειαν τοϋ φυτού τούτου. Πόσα δείγμα
τα  τής φοοντίδος αύτοΰ ταύτης διασώζουσιν αί 
έπιστολαί του !
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Εις τόν άνω όροφον τής οικοδομής άγει κλί- 
μαξ μαρμάρινη. Ω ραία είνε ή θέα άπό της 
κλίμακος ταύτης, ήτες νυν είνε πολλαχοϋ κα
τεστραμμένη. Βεβαίως ό Κυβερνήτης, κατερ- 
χόμενος αυτήν, θά ίστατο πολλάκις, όπως ρίψη 
τό βλέμμα ε’ες τά  προς τά  δεξιά όρη, τήν μη- 
τρόπολεν καί τό προσφιλές αύτοϋ κτίσμα, τό 
όρφανοτροφεϊον, ή έντρυφήση ε'ες τάς έξ άριστε- 
ρών έν άπόπτω φαενομένας κλιτύας έν αίς κρύ- 
πτεταε ή μονή, είς τά  πυρίκαυστα βουνά των 
Μεθάνων, ε'ες τά  νώτα τής γλαυκής θαλάσσης.

Ό  άνω όροφος του Κυβερνείου συνέκεετο έκ 
δωματίων έννέα καί ενός διαδρόμου. Ή  αίσθη- 
σες ήν έμποιεΐ ή έπίσκεψις αύτών εενέ τε πλέον 
ή άλγεενή. Ό  οίκος έχρησίμευσε μετά τήν κρη- 
τεκήν έπανάστασεν μέχρε τού 1873 ώς άσυλον 
έκατοστύων Κρητών προσφύγων. "Αν ό Καπο- 
δίστριας έζη, ή φιλεύσπλαγχνος ψυχή του ήθε
λε χαρή, ότε ό οίκος αύτοϋ έγεινεν ιερόν τής 
φιλανθρωπίας· άλλ’ άν έβλεπε καε τήν έρειπί- 
ωσεν, ε’ες ήν περεήγαγε τήν σεμνήν εκείνην στέ
γην ό συνωστεσμός των πενομένων καε άπατρί- 
δων τέκνων τής μάρτυρος νήσου, τό έν αύτώ 
έμφυτον αίσθημα τής εύνομίας καε τής τάξεως 
ήθελεν έξαναστή,καί ό αγαθός Μπαρμπαγεάννης 
ήθελεν αίφνης έκτραπή οργίλος είς τενα των 
εκφράσεων εκείνων, αϊτενες άπεδείκνυον δπόσον 
έπαθαίνετο έκ τής περί αύτόν έπαναστατεκής 
άκοσμέας των κυβερνωμένων. ΙΙλείστοι των τοί
χων ε"χουσε καταρρεύσεε καθ’ ολοκληρίαν καί 
φαίνονταε τ ά  ύποβαστάζοντά ποτε τον πηλόν 
ξύλα κεκαυμένα-άλλαχοϋ λείπεε αύτή ή στέγη. 
Δ ί ΰελοε τών παραθύρων είνε τεθραυσμέναε. Έν 
τώ  άκαθάρτερ, ένεαχού διερρωγότι πατώματε 
είνε συνεσωρευμένα άλλαχού ξύλα, άλλαχοϋ 
άχυρα καί παλαεά ύποδήματα καί σαπρία καί 
κόπρος. Ή  αράχνη ύφαίνεε άκώλυτος απαντα
χού τόν ιστόν της, μόνη δεσπότες έν μέσερ τής 
άγριας έκεενης έρημώσεως.

Καί όμως όποια ή άντίθεσες τού έλεεενού πα
ρόντος πρός τούς χρόνους καθ' οϋς περεέβαλλε 
τά  δώ ματα έκεενα ώς αγαθός τες δαίμων ή οί- 
κουρός στοργή τού Κυβερνήτου. Δέν ήτο κτίρε- 
ον πολυτελές βεβαίως τό Κυβερνεϊον, άλλά δια- 
κρίνεε πας τες μεθ' όποιας έπεμελείας καί φιλο
καλίας άμα είχε δεακοσμήσεε αύτό ό Καποδί- 
στρεας. Φαίνονταε ακόμη αί δεά τών μελεταίων 
λεγομένων πλακών λεθοστρώσεες τού δαπέδου, 
αϊτενες ένεαχού προςλαμβάνουσε τύπον καλλω- 
πιστικώτερον καί είνε διατεθεεμέναε έπί τό καλ- 
λετεχνεκώτερον. Τήν δ ’ έν κομψότητε άμα καί 
άπλότητε δεασκευήν τού ιδρύματος δεικνύει αύ
τό τό γραφειον τού Κυβερνήτου, εύτυχώς δια- 
σωζόμενον καλλίτερον τών άλλων δωματίων. 
Κεΐται τούτο αριστερά τώ  είςερχομένω. Τό όρό- 
φωμα διασώζει τά  ξύλινα αύτοϋ φατνώματα,

ποικιλλόμενα έν τώ  μέσερ τής αιθούσης διά με
γάλου £όδακος. Σώζεται άκόμη ό κρίκος έξ ού 
έκρεμάννυτο πιθανώς ό λαμπτήρ ό φωτίζων τάς 
ύπέρ τού έθνους άγρυπνίας τού άρχοντος. Τά δέ 
παράθυρα φερουσεν έξωθεν χαφάσια κατά τόν 
τρόπον τής τουρκικής οίκοδομίας.

Ή  εϊςοδος είς τό δωμάτιον τούτο φέρει άλη- 
θεΐς συ-ζκινήσεις. Ά λ λ ’ δπόσον συγκινητικώτε- 
ρον θά ήτο, άν ό οίκος διιτηρείτο εύσταλής καί 
ώς ήρμοζεν, άν ε’ις τό γραφειον τούτο ήθελον 
συγκεντρωθή ώς κειμήλια άπαντα τά  σωζόμενα 
έπιπλα καί ένδύματα τού Κυβερνήτου καί πάσα 
άνάμνησις τού άνδρός δυναμένη νά δώση ζωήν 
είς τούς άφώνους έκείνους τοίχους.

Ό  πενιχρός οίκίσκος, έν ώ ό Σχίλλερος έγρα
ψε τό εις την χαραν λυρικόν αύτοϋ ποίημα, 
δεικνύεται εύλαβώς είς τούς περιηγητάς έν τερ 
G ohlis παρά τήν Λειψίαν, καί φυλάσσονται έν 
αύτό) ώς προσκυνήματα ή τράπεζα τούποιητοϋ 
καί ολίγα αύτόγραφά του καί έντός πλαισίου 
έκτεθειμένον έ'ν έσωκάρδιον τού λυρερδού. Ό π ό- 
σον άξιώτερον θέας θά ήτο τό σεμνόν γραφειον 
τού πρώτου άρχοντος τής έλευθέρας ελληνικής 
πολιτείας, έν ερ έγραψε τοσαύτα χρυσά βήματα 
καί ήγρύπνησε τοσαύτας αγωνιώδεις νύκτας έρ- 
γαζόμενος ύπέρ τής ευημερίας τής πατρίδος !

Έν τή αύλή τού Κυβερνείου εΰρηται έγκεχω- 
σμένος σιδηρούς άκμων, όςτις ούχ ήττον τού 
κτιρίου τό όποιον δι’ ολίγων περιέγραψα, συν
δέεται άμέσως πρός τήν ιστορίαν τής νέας Ε λ
λάδος. Ό  σίδηρος έκεϊνος είνε τό μόνον σωζό- 
μενον λείψανον τών μηχανών τού νομισματοκο
πείου τού Κυβερνήτου. Έκεί λοιπόν έκόπτοντο 
οί φοίνικες καί τά  χαλκά νομίσματα τής πρώτης 
έλευθέρας ελληνικής πολιτείας. Ή  κάμινος έν ή 
άνελύετο τό μέταλλον έκειτο έν τοΐςίσογείοιςτοϋ 
Κυβερνείου,έκεί όπου τώρα κατοικεί ό κλητήρ.'Η 
μόνη ιστορική παράδοσις ή ζωογονούσα τό έρεί- 
πιον είνε ή περί roß yoiprov όπου εχύναν τό 
μπακίρι-

Ά λ λ ’ ό έν τή αύλή τού Α ’ιγιναίου Κυβερνεί
ου σωζόμενος έκεϊνος άκμων τού πρώτου ελληνι
κού νομισματοκοπείου έχει παλαιάν καί περίερ
γον τήν ιστορίαν. Είνε τό τελευταίον λείψανον 
τών μηχανημάτων τού νομισματοκοπείου τού 
τάγματος τών 'Ιπποτών τής ’Ρόδου. Καθιδρύων 
ό Καποδί στριας τά  ελληνικά πράγματα, είχεν 
άποστείλει τόν φίλον αύτού Ά . Κοντόσταυλον 
είς Μελέτην, όπως έξαργυρώση τό ύπό τής ρω
σικής κυβερνήσεως διά συναλλαγματικών πλη
ρωτέων είς Λονδϊνον σταλέν είς τόν Κυβερνήτην 
ήμισυ έκατομμύριον ^ουβλίων. Έκεϊθεν δ ’ έκό- 
μισεν ό Κοντόσταυλος είς Αίγιναν καί τά  πρός 
έκκοπήν νομισμάτων μηχανήματα τών Ίωαννι- 
τών, οίτινες μετά τήν άλωσιν τής 'Ρόδου ύπό 
τού Σουλεεμάνου,πλανηθέντες έπί τενα έτη,είχον
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τέλος έγκαταστή τώ 1530 είς τήν Μελέτην, 
παραχωρηθεΐσαν αύτοΐς ύπό τού αύτοκράτορος 
Καρόλου τού πέμπτου. Ήγόρασε δ ’ αύτά ό 
Κοντόσταυλος άντί τού εύτελούς τιμήματος 
έκατόν λιρών στερλινών.Οΰτω δέ τά  αύτάέργα- 
λεΐα δε’ ών είχον κοπή έν 'Ρόδερ νομίσματα 
ΰπομεμνήσκοντα τήν ύπό ξένων δεσποτών κατά 
τούς μέσους αιώνας κατοχήν τής έλληνικωτά- 
της νήσου έχρησίμευσαν οπως κατασκευασθώσιν 
οί φοίνικες καί οί οβολοί τής άναγεννηθείσης 
Ελλάδος, καί δή έν αύτή έκείνη τή νήσω, 
όπου, άρχομένου τού έβδομου πρό Χριστού αίώ- 
νος,είχον κοπή έπί Φείδωνος τά  πρώτα νομίσμα
τα τής αρχαίας Ελλάδος, αί περιώνυμοι αίγι- 
ναϊαι χι-Ιώναι.

Ούδεμία αναμνηστική έπιγραφή έξωθεν τού 
Κυβερνείου διδάσκει ημάς τόν χρόνον καθ’ ον 
έκτίσθη. Ούδέ τούτο κάν γνωρίζομεν, άν, όπερ 
πιθανώτερον, ώκοδομ-ήΟη έπίτηδες ή διεσκευά- 
σθη ώς διοικητήριον καταλλήλως παλαιοτέρα 
τις, ήδη ύπάρχουσα οικία. Ή  Αίγινα δέν είνε 
πόλις παλαιά. Καθ’ ον χρόνον έστησεν έκεί τήν 
έδραν τής διοικήσεως ό Κυβερνήτης τόν ’Ιανου
άριον τού 1828 ή Αίγινα μόλις ήρίθμεε τριών 
δεκάδων βίον καί αί μεγάλαι έν αύτή οίκίαι 
ήσαν πάνυ όλίγαι. Ή  Αίγινα κατά  τούς χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας δέν έκειτο έκεί όπου είνε 
τώρα συνωκισμένη ή πόλις κατά τάς βορειο- 
ανατολικάς άκτάς τής νήσου παρά την θέσιν 
όπου έκειτο ή αρχαία πόλις. Οί Αίγινήται 
μόλις τελιυτώντος τού δεκάτου ογδόου αίώνος, 
ολίγα μόνον έτη πρό τού 1800, ήρχισαν κατα- 
βαίνοντες είς έκείνον τόν αίγιαλάν έκ τής έγκα- 
ταλειφθείσης Παληαχώρας, ής σώζονται τά  έ- 
ρείπια έν μέσω πλήθους έκκλησιών μίαν καί ή- 
μίσειαν περίπου ώραν άπό τής σημερινής πό- 
λεως κατά τήν όδόν τήν έξ αυτής άγουσαν είς 
τά έρείπια τού άρχαίου ναού τής Άθηνάς. Τά 
πρώτα δέ κτίρια τά  κτισθέντα κατά τήν ση
μερινήν παραλίαν ολίγον πρό τού 1800 ήσαν 
κατά τάς διηγήσεις Αίγινητών γερόντων τρία 
μαγαζεϊα, τό τού Ν. Λογοθέτη, τό τού Μιχα- 
λάκη Μοίρα καί τό τού Λιμπεροπούλου.ΓΤλήν δέ 
τούτων ύπήρχεν ήδη κατά τούς αυτούς χρόνους 
καί ό οίκος τής δημογεροντίας. Τ ώ  δέ 1802 
εκτισεν ό Σπυρίδων Μαρκέλλος, πάππος τού έξ 
Αίγίνης πρώην βουλευτοΰ, τόν καί ήδη σωζό- 
μενον πυργοειδή αύτού οίκον, βορείως δ ’ αύτοϋ 
σχεδόν συγχρόνως εκτισεν δ κτήτωρ τού μ αγα- 
ζείου Λιμπερόπουλος οίκον, καί πλήν τών δύο 
τούτων ψκοδομήθη ό οίκος τού ιατρού Θωμά 
Ζω γράφου. Ούτοι ήσαν οί πρώτοι οίκισταί τής 
Αίγίνης άρχομένου τού καθ’ ημάς αίώνος. Κ ατ' 
ολίγον δέ ήρχισαν οίκοδομοϋντες καί άλλοι, 
οΰτως ώςτε κατά τήν άφιξιν τού Καποδιστρίου 
ή Αίγινα ήδύνατο νά ρηθή ότι είχεν όψιν πό-

λεως. Ά λ λ ’ ολίγοι όμως ήσαν οί μεγαλοπρεπείς 
οίκοι τής νέας μητροπόλεως τής Ε λλάδος, έξ ών 
έπιφανέστεροι ό τοϋΤρικούπη καί ό τού Κοντο- 
σταύλου. Ό  Καποδίστριας, γράφων τή  27 Ία - 
νουαρίου 1828 πρός τόν στρατηγόν Ά δ ά μ  είς 
Κέρκυραν, έλεγεν αύτώ· «λυπούμαι, στρατηγέ 
»μου, ότι δέν δύναμαι νά προςφέρω είς τόν 
»γραμμ.ατέα σας ούδέν τερπνότερον έν ταύτη 
»τή  νήσω, ών καί έγώ κατεσκηνωμένος έν κοι- 
»νή καί ίση καί μόνη άπολαύσει τή τού καλού 
»άέρος καί θερμοκρασίας ήδίστης.» 'Ο δέ  Νικό
λαος Δραγούμης διηγείται έν ταϊς Ίστορικαΐς 
αύτοϋ Άναμνήσεσιν, ότι πλήν τών κατεχόντων 
τάς τρεις ή τέσσαρας μεγάλοπρεπεστέρας οικίας, 
οί λοιποί ένεφώλευον, ώς άληθείς διάδοχοι τών 
Μυρμ.ηδόνων, είς ίσόγαια, κλίνην έχοντες τό 
χώμα καί έπιπλα τά  δερμάτινα δισάκκια, τούς 
πιστοτάτους τούτους συντρόφους τών συμφορών 
αύτών καί περιπλανήσεων, κρεμ-άμενα άπό μα
κρών ξύλινων ήλων έπί μαυρωπών τοίχων, καί 
σκεύη τραπέζης πινάκια βαναυσουργή, έστερη- 
μένα χειλέων καί οδοντωτά, είς ά μετέχεον άν- 
υπόμονοι άπό κοχλαζούσης διώτου χύτρας φα- 
κάς ή φασήλους. Καί όμως, προςθέτει, ήσαν 
πανευδαίμονες καί έμακάριζον εαυτούς, διότι 
τότε πρώτον μετά τοσαύτα έτη έτρωγον ακατα
δίωκτοι καί άδάκρυτοι τόν άρτον αύτών.

Δέν γνωρίζομεν άκριβώς τόν χρόνον καθ’ δν 
κτισθέντος τού Κυβερνείου ίδρύθη έν Αίγίνη 
αξιοπρεπής έ'δρα τής διοικήσεως, έν ώ συγχρό
νως ή πόλις έκοσμεΐτο ύπό τού Κυβερνήτου διά 
τού 'Ορφανοτροφείου καί τών δημοτικών σχο
λείων, άτινα μέχρι τής σήμ,ερον ύφιστάμενα 
μαρτυροϋσι τρανώς τόν ύπέρ τών κοινών πρα
γμάτων ζήλον αύτού. Ά λ λ ά  βεβαίως καί μετά 
τήν οίκοδόμησιν τού παλατιού δέν άπέβη τούτο 
τό κέντρον τού κοινωνικού βίου τής πρωτευού- 
σης. Τούλάχιστον βλέπομεν, οτι τώ  1829, πα- 
νηγυριζομένης τής κατά τόν μήνα Μάϊον άνα- 
κτήσεως τού Μεσολογγίου, τό έθνικόν εύτύχη- 
μα έωρτάσθη έν τώ  οϊκ.ω τού Τρικούπη δι’ εύ- 
θυμίας, ήν μετά μεγίστης χάριτος διηγείται ό 
Δραγούμης, περιγράφων τήν ύπέροχον έμφάνειαν 
τής οίκοδεσποίνης καί τόν ύπό τούς ήχους τού 
Φλογαίτου χορόν καί τά  άσματα τού κιθαρω
δού Σκούφου καί τήν έμμελή τού Κοκκινάκη 
κιθαρωδίαν. Πολυτελέστερος δέ τής ύπουργικής 
έορτής ύπήρξεν ό έν τώ  εύρεί καί κομψώ οίκω 
τού Αλεξάνδρου Ινοντοσταύλου πρός τιμήν τού 
Γάλλου στρατηγού Μαιζών τελεσθείς χορός, δι’ 
όν καί έντυποι είχον διανεμηθή προςκλήσεις. 
Ά λ λ ’ άν δ οίκος τού άγάμου Κυβερνήτου δέν 
διεκρίνετο διά τήν παρεχομένην έν αύτώ ψυχα
γωγίαν είς τούς άστούς τής Αίγίνης, οί έγκρι
τοι τών τότε Ελλήνων έγνώριζον καλώς, οτι 
έν αύτψ δέν έχαλκεύετο μόνον τό νόμισμα, όπερ
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εφερεν ώς σύμ.βολον τής άναγεννηθείσης Έ λλά- 
5ος τον φοίνικα, άλλά καί παρεσκευάζετο έν 
άγώνι πνευματικής ένεργείας ή άνάπλασις της 
έκ τών δεσμών τής δουλείας λυτρωθείσης πα- 
τρίδος ύπό τήν φιλόπατριν διοίκησιν τοϋ Κ α- 
ποδιστρίου.

Σήμερον ούδέν ένθυμ,ίζει έν Αίγίνη τον Κυ
βερνήτην. Μόνη ή κυβέρνησις, μεταπλάσασα είς 
φύλακας τό εύρύ ’Ορφανοτροφείο», έσεβάσθη τόν 
έξωθεν αυτού άναμνηστικόν έπί λίθου πίνακα 
τέν μαρτυρούντα, ότι τό μέγα έκεϊνο οικοδό
μημα έκτίσθη ύπό τοϋ Καποδιστρίου. Ά λ λ ’ ή 
δημοτική άρχή, χρίουσα έκ νέου την δημοτικήν 
σχολήν τήν ύπ’ έκείνου κτισθεΐσαν, άφήκε τόν 
χρωστήρα τοϋ κονιατοϋ νά έπικαλύψϊ) άπειρο- 
κάλως καί αυτόν τόν λίθον, έφ’ ού ένεγράφετο 
τό όνομα τοϋ φίλου τής παιδείας κτίστου. Τό 
δέ Κυβερνεΐον κινεί, ώς εΐδομεν, τόν οίκτον τοϋ 
έπισκέπτου. Ή  φιλοτιμία τών Κερκυραίων άς 
διδάξη  τούς Αίγινήτας. "Αν ό Καποδίστριας 
είνε τής Κέρκυρας υιός, άλλά τής Αίγίνης δύ- 
ναται νά όνομασθή πατήρ καί οικιστής. "Ας 
δείξωσιν, οτι αισθάνονται όποια κειμήλια έκ 
τών πρώτων χρόνων τής ελληνικής έλευθερίας 
έγκλείει ή νήσος αυτών καί ας μεταβάλωσιν 
είς προσκύνηρια τών Ελλήνων ό τι σήριερον είνε 
θέαμα άνάξιον άνδρών έλευθέρων.

Σ π ϊρ . II. Λ αμπροε

Ο ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ
( Μ υ θ ι σ τ ο ρ ί α  ’ Η λ . Β ε ρ τ ί . — Μ ε τ έ φ ρ α σ ε ς  Α .  Β .)

[Σ υ ν ίχ ει* · !?ε  προηγούμενο» φύλλον.]

ις·.

Ή  πρσστάτις.

Αίφνης ή γυνή έπεστράφη. Ίδοϋσα τόν Ζω- 
ζόν, έπαυσεν άδουσα καί τόν έθεοιρησεν άτενώς. 
Είτα δέ, ρίψασα χαμαί δέσμην ξηρών καννα- 
βοξύλων,ήν έκράτει, ώρμησε πρός αυτόν καί τόν 
έδραξεν άπό τοϋ βραχίονος.

—  Κατεργάρη! έφώνησε· σ’ έβαλαν νά μέ 
κατασκόπευσης, αϊ; Ποιός είσαι; άπό ποϋ έρχε
σαι ; πώς σε λέγουν;

Τό παιδίον έραινε κατάπληκτο» έκ τής βίας 
ταύτης. Μάτην δέ προσεπάθει ν’ άποσπασθή, 
κ' ένώ είχεν άντιστή εΰθαρσώς είς τόν φο
βερόν 'Ιερώνυμον, έτρεριεν έκ φόβου πρό τής 
έκμανοϋς έκείνης γυναικός, τής άπλανές έχού- 
σης τό βλέμρ-α καί σπασμωδικώς χειρονομού- 
σης. Ούχ ήττον άπήντησε κλαυθμηρίζον.

—  Δέν ξέρω, κυρά, τί ¡λοϋ λές... Ό  πατέρας

μ.ου μέ κυνηγά, καί θέλει νά ριοϋ σπάση τά  
πλευρά. Βοήθησέ ρα... έρχεται!

Ή  γυνή, ήν άνεγνώρισεν ήδη βεβαίως ό α 
ναγνώστης ώς τήν Φακινέταν, έθεώρει πάντοτε 
άτενώς τό παιδίον.

—  ”Ω ! είνε σχοινοβάτης ό μικρός! έφώνησε 
τέλος άνακαγχάζουσα. Κάμνεις παιγνίδια, μι
κρούλη, α ϊ ! Κ ’ έγώ, ξεύρεις, άν θέλω μπορώ νά 
κάμω.. Άναιβαίνω είς τά  δένδρα, πηδώ χαν
τάκια ... καίσέ σχοινί τεντωμένο, νά θελήσω, 
περπατώ! Νά κάμωμε τόρα παιγνίδια οί δύο 
μαζή !

Ό  Ζωζός δέν ήξευρε τί νά ύποθέση περί τής 
άγνώστου, ής τοσοϋτον παράδοξοι ήσαν αϊ πρά
ξεις καί οί λόγοι.Άπήντησε δέ τέλος ά.δημονών.

—  "Ελα, ξεμπέρδευε ! Ό  μ-πάρμπα Γερώνυ- 
μος τραβάει δρόμο... θέλεις ή δέν θέλεις νά με 
κρύψης ;

Ή  Φακινέτα κατέστη πάλιν αίφνης σοβαρά, 
κ’ έξήταζε μετά προσοχής τον Ζωζόν.

—  Πόσον χρόνων είσαι; ήρώτησε.
—  Δέκα.
—  Δέκα ! έπανέλαβεν, αύτή πρός έαυτήν λέ- 

γουσα. Τόσο θά ήτον, αν έζοϋσε.
Κ ’ έσίγησε πάλιν.
—  Πώς σέ λέγουν; ύπέλαβε.
—  Ζωζό, Έξαρθρωμ.ένο !
—  Αύτό είνε παρανόμι 1 τό αληθινό σου ό

νομα;
—  Δέν ξεύρω.
Νέα σιγή. Ή  παράφρων έφαίνετολίαν τετα - 

ραγμένη,καί ή ευτράπελος φυσιογνωμία της έξέ- 
φραζεν άλληλοδιαδόχως τά  έναντιώτατα τών 
αισθημάτων. Τέλος έδραξε τάς δύο χεΐρας τού 
Ζωζοϋ.

—  Κύτταξέ μ ε ! τώ  είπε· κύτταξέ με καλά,., 
’ς τά  μάτια ! Έ τσι.

Ό  παΐς ύπήκουσε μ.ηχανικώς· άλλά μετά 
μικρόν έκυψε τήν κεφαλήν οίονεί βασκανθείς ύπό 
τής Φακινέτας. ’Εκείνη τόν απώθησε βιαίως κ’ 
έψιθύρισεν άναλυομένη είς δάκρυα·

—  Δίκαιον έχουν νά μέ λέγουν τρελλήν! 
Παντού βλέπω τόν μικρόν μ.ου ’Ιάκωβον, καί ό 
'Ιάκωβός μου άπέθανε, έδφ καί οκτώ χρόνια ! 
Είμαι βέβαια,., έχάθη είς τήν πυρκαϊάν ένός 
άχυρώνος, κ’ έγεινε άγγελος είς τόν ουρανόν... 
Αυτός όμως έχει τά  μ.άτια τού ’Ιακώβου μ.ου, 
καί τό πρόσωπόν του θαρώ... Ό χ ι , όχι! ό 'Ιά
κωβος ήτον ώραιότερος·· ήτον άσπρος καί κόκ
κινος, μέ κατσαρά μαλλιά... Αυτός είνε άσχη
μος, ισχνός, στροβοπόδης, πιτσιλισμένος., τά. 
μάτια του ό'μως.. τά  μάτια του!

Ή  έναγώνιος άμ,ηχανία τής ταλαιπώρου γυ- 
ναικός ένέπνεεν άληθώς οίκτον. Ά λ λ ' ό Ζωζός, 
βαρυνθείςτήν φλυαρίαν αυτήν,ήν ουδόλως ένόει, 
είπεν άγανακτών :
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—  Αφού δέν μέ λυπάσαι, τό στρήβω. Ό  
μπάρμπα Φερώνυμος έφθασε, καί αν μέ πιάση, 
μέ τελείωσε.. Προσκυνώ!

Πράγμ-ατι δέ ό έπίμονος Η ρακλής έφαίνετο 
ήδη έπί τής οδού, είς μικράν άπόστασιν, καί 
προύχώρει διά φοβερών βημάτων, ώς ό ύράκος 
τού παραμυθιού. Ό  Ζωζός έτράπη είς φυγήν, 
άλλ’ ή Φακινέτα τόν κατέφθασεν.

—  Έ λ α  μαζή μου, τώ  είπε, νά σέ κρύψω. 
Καί άν ό αΰθέντης σου είνε κακός, έγώ τοϋ βάζω 
θεογνωσία.. Δέν φοβοϋμ’ έγώ !

’Εξήγαγε δέ τόν παϊδα τής όδοϋ καί τόν έσυρεν 
όπισθεν φρακτών, δυναμένων νά κρύψωσι τήν 
πορείαν των. Έβαινον ταχέως δι’ άγρών καί 
αμπελώνων, ή δέ Φακινέτα, κρατούσα τόν μ.ι- 
κρόν άθλητήν άπό τής χειρός, τόν έβοήθει νά 
υπερπηδά τά  έρ.πόδια. Δέν τφ  ώμίλει, άλλά 
τέν έθεώρει πάντοτε μετά τής προσηλώσεως έ- 
κείνης, ήτις τοσοϋτον έστενοχώρει τόν Ζωζόν.

Προσήγγισαν οϋτως είς τέν ποταμόν, ούτινος 
αί όχθαι έφαίνοντο φοιτώμεναι παρ’ άνθρώπων. 
Ά λλ ’ ή Φακινέτα δέν έπροχώρησεν έως έκεΐ, κ’ 
έτράπη άλλην ατραπόν, φρασσορ.ένην εκατέρω
θεν ύπό άκανθων καί κνίδης, έφθασε δέ μετά 
τινα λεπτά είς έπαυλιν ήρειπο>μένην, άκατοί- 
κητον ούδ’ οικήσιμο» άπό μακροϋ ήδη χρόνου. 
Αί περικυκλοϋσαι αυτήν ζυγίαι καί καρύαι το
σοϋτον εΰρώστως είχον άνακλαδοιθή, ¿ίστε έκά- 
λυπτον διά. τοϋ μελανού των φυλλιόματος τούς 
άστέγους τοίχους, έφ’ ών άνερριχάτο ό κισσός.

Ό  τόπος ούτος είχεν άπαισίαν φήμην έν τή 
χώρα. Πρό είκοσι» ή τριάκοντα έτών, ή έπαυλις 
ανήκεν είς πτωχόν τινα γεωργόν, οστις κατα
στραφείς έξ έπανειληυ.μ.ένων κακών συγκομιδών, 
καί περιελθών είς άπόγνο>σιν είχεν άπαγχονι- 
σθή. Ά π ό  τής έποχής δ ’ έκείνης τό σαθρόν ήδη 
οίκοδόμ.ημα είχεν έγκαταλειφθή ύπό τών νέων 
του κυρίων.Μετενεχθέντος άλλαχού τού κέντρου 
τής καλλιέργειας, κατέπεσον αί στέγαι, άφη- 
ρέθησαν τά  υλικά, καί οί διαβάται συνεπλήρω- 
σαν τήν καταστροφήν. ’Ελέγοντο δέ καί βρυκό- 
λακες πλανώμενοι τήν νύκτα περί τούς γηραι
ούς τοίχους, καί αϊ άγαθαί τών περιχώρων γυ
ναίκες άπέφευγον νά. εύρεθώσι τό βράδυ πλη
σίον τών έρειπίων αυτών, άτινα έκαλούντο έτι 
το Κτήμα τού Ινρεμ,ασμένου.

Ή  παράφρων έγνώριζεν ίσως τήν παράδοσιν 
αυτήν ούχ ήττον έξακολοϋθησε νά. προχωρή 
διά τής ατραπού, ήτις άνειλ.ίσσετο έν μέσω τών 
έρειπίων, κ’ έφθασεν είς μέρος τι τής οικοδομής 
ολιγώτερον κατεστραμμένο» τών άλλων. Άφικο- 
μένη πρό μικράς ταπεινής Ούρας, ήν είχε κατα- 
ψάγει τό βρύον, ήγειρε τόν μάνδαλον καί είσή- 
γαγε τό παιδίον είς δωμάτιο» γυμνόν έπίπλ.ων, 
τό μόνον όπερ εμ.ενεν ότι σώον. Ή  πρός τόν δρό
μον θυρίς δέν είγε πλέον ύελώματα, άλλ’ ά -

πλοϋν παραθυρόφυλλ.ον, μόλις στρεφόμενο» περί 
τούς σκωριώντας αύτοϋ στρόφιγγας. Δύο τρείς 
δένδρων κορμοί άπακεκομμένοι έχρησίμευον ώς 
έδραι, πλάξ δέ έντετειχισμένη κατά τό άκρον 
αύτής έπεΐχε Οέσιν τραπέζης. Έπί τής πλακός 
αυτής ησαν ολίγοι καρποί καί τεμ,άχιον άρτου, 
μ.ίαν δέ τών γωνιών τοϋ δωματίου έπλήρουν δέ- 
σμ.αι πολλαί τών ξηρών έκείνων κανναβοξύλων, 
άτινα συνεκόμιζεν ή Φακινέτα καθ’ ήν στιγμήν 
άπήντησε τόν μικρόν σχοινοβάτην.

Τό παράθυρον ήτο τήν ώραν έκείνην άνοικτόν, 
καί ευκόλως ήδύνατό τις νά παρατηρήσγ, πάσας 
αύτάς τάς λεπτομερείας. Έ κ πρώτου βλέμμα
τος δέν έφάνη δ Ζωζός ένθουσιασθείς έκ τοϋ προσ- 
φερομένου αύτφ άσύλου.

—  Έ δ ώ  κάθεσαι; ήρώτησενέλαφρώς μορφάζω».
— Ό χ ι, άπήντησε» ή Φακινέτα. Έ ρχομ ’ έδώ 

καμμίαν φοράν, οταν μ.έ παρατυραννούν είς τήν 
πόλιν... Έ δώ  κάμ.νω ο,τι θέλω· κλαίω, γελώ, 
άν μοϋ ελθορ όρεξις. Ά λ λ ’ άναπαύσου τόρα... 
άν πεινάς, φάγε· αύτοϋ είνε τό πρόγευμά μου.

Κ ’ έδειξε τά  έπί τής πλακός λιτά τρόφιμα.
Ό  Ζωζός, ούτινος δ δρόμος είχε κεντρίσει 

τήν όρεξιν, ούδόλως έφάνη άκατάδεκτος· καθί- 
σας δ ’ έπί τίνος τών κορμ.ών, κατηνάλωσεν εύ- 
θύμως τό πρόγευμα τής οίκοδεσποίνης του.

Αΰτη έκάθητο απέναντι του, καί το πρόσω
πόν της έξέφραζε τά  ποικιλώτατα τών αι
σθημάτων. Αίφνης έφώνησε:

—  Μικρέ, θέλεις νά σέ λέγω ’Ιάκωβον;
—  Λέγε με όπως άγαπας, άπήντησε» δ Ζω

ζός, δάκνων άπλ.ήστως έρυθρόν μήλον.
—  Ιάκωβε,., μ,ικρέ μου ’Ιάκωβε ! άνέκραξεν 

ή τρελλή.
Καί προσελθούσα κατησπάσθη τόν δήθεν 

’Ιάκωβον, ό'στις άτάραχος έδέχθη τά  φιλή
ματα.

Μόλις ούτος έτελείωνε τό λιτόν του πρόγευμα, 
καί ήκούσθη κρότος βημάτων έν τή παρεοχο- 
μένη πρό τών έρειπίων όδώ . Ή  Φακινέτα έδρα- 
μεν είς τό παράθυρον καί είδε τόν Ηρακλή πε
ριφερόμενο» άμηχάνως, καί διαπορούντα βεβαίως 
άν δ φυγάς έκρύπτετο έν μέσω τών έρειπίων έ
κείνων. Ή  παράφρων ένευσεν είς τόν Ζωζόν, 0- 
στις συνεσπειρώθη είς μίαν γωνίαν, έκείνη δέ, 
προκύψασα είς το παράθυρον, ούτως ώστε νά- 
ποκωλύη τό βλέμμα, άνέμεινεν.

Ό  ’Ηρακλής έφάνη έκπλαγείς ότε τήν είδε. 
Ήρώτησε δέ μετά δισταγμού :

—  Κυρά, μήπως είδες άπ’ έδώ κανένα πα
λιόπαιδο, πού έφυγε άπό τό σπίτι μας ; Είνε ίνα 
άχρεΐο ύποκείμενο, πού δέν 'ξεύρομε τί νά τό 
κάμωμε, ή μ-άνα του κ’ έγώ.. Κύτταξέ πώς μ ’ 
έκαμε!

Καί άφαιρέσας τόν γηραιόν του πίλον έδει
ξε τήν χαίνουσαν πληγήν τού μετώπου του.
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— Δέν είνε παιδί «του! είπε ταχέως ήΦακινέτα. 
ΓΙές το ! δέν είνε παιδί σου!

Ό  'Ιερώνυμος τήν έθεώρησεν οργίλος.
—  Δέν μού λες, κυρά, τί τρόπος είνε αυτός; 

Δέν είσαι ’ς τά  καλά σου, μου φαίνεται. Παιδί 
μου, ξεπαιδί μου, το είδες ;

—  Ά  ! πες το το λοιπόν, πώς δέν είνε παι
δί σου ! Που τό ηΰρες; Ό  κόσμος λέγει πώς έσείς 
οί σχοινοβάται άγοράζετε παιδιά,., ή τά  κλε- 
φτετε Τό έκλεψες αύτό, α ί ;

Ό  'Ηρακλής ϋψωσε τούς ώμους.
—  Τέτοιαις αύθάδιαις, γυναίκα, είπε, άπάν- 

τησι δέ χρειάζονται. ’Εγώ χαρτί τής δημαρχίας 
. . . Ά λ λ α  βάζω  στοίχημα, έξηκολούθησε βρον
τοφωνών,ότι τόν είδες τόν παστρικό μου κι' αυ
τός σου τ ά  είπε, όλ’ αυτά τά  κουραφέξαλα. 
Έ νας δούλος κατεργάρης, που τόν έδιωξα, του 
τάβαλε αυτά 'ς τό κεφάλι. "Ελα . . τόν είδες; 
πες μου το, . .  ίσως μάλιστα τόν πήρες καί 'ς τό 
σπίτι σου.

Συγχρόνως δέ προσεπάθει νά ΐδη διά του 
παραθύρου.

Ή  Φακινέτα έκινήθη ώς άγριωθεΐσα γαλή 
καί προέτεινε τόν βραχίονα, ώσεί θέλουσα νά 
έμπήξϊ) τούς πέντε όνυχάς της επί τής μορφής 
του Ή ρακλέους.Άλλά μετανοήσασα, ύπέλαβε 
δι’ άκάκου καί θωπευτικής φωνής:

—  Δέν μ ' ¿κατάλαβες, καλέ μου άνθρωπε. 
Που νά τό ίδώ τό παιδί σου; Έ λεγα  μόνον 
ότι παιδί που δέρνει τόν πατέρα του δέν ’μπο
ρεί νά είνε παιδί,., είνε τέρας!

Ή  Φακινέτα έλεγε ταϋτα μετά προσποιη
τού άθωότητος καί άγανακτήσεως, διότι καίτοι 
παράφρων, ήτο έξοχος κωμωδός.

Ό  Ηρακλής ήπατήθη εντελώς.
—  "Ω ! αύτό βέβαια ! άπήντησε, μολονότι 

τό επάγγελμά μας έχει καί κάτι υποκείμενα,
που  Ά λ λ ’ άφοϋ δέν τόν είδες που λές νά έ-
πήγε ;

-— Αϊ, έκεΐ κάτω βέβαια, κοντά 'ς τό ποτάμι, 
που είνε σπίτια.

—  Μπορεί,., δέν πήγα ακόμη άπ’ έκεϊνο τό 
μέρος... Πρέπει όμως νά τόν εϋρω, γιατί είνε 
καλός νά μου κάμν) δουλειαίς μέ φούνταις. Προ
σκυνώ.

—  'Σ  τό καλό ! είπε μειλιχίως ή Φακινέτα.
Ό  Ηρακλής άπεμακρύνετο' άλλ’ έπιστρέφων

μετά μικρόν, ύπέλαβε τολμηρότερου.
—  Δέν μου λές, πουλάκι μ.ου, μ.ονάχη σου 

είσαι αύτου ;
—  Είνε τό εξοχικό μ.ου σπίτι, άπήντησεν 

ή παράφρων άκκιζομ.ένη. Έ χ ω  άνδρα χωροφύ
λακα, καί τόν περιμένω έδφ νά γυρίσγι άπό τά  
περίχωρα που είνε διά υπηρεσία μέ τρεις 
άλλους.

—  "Ανδρα χωροφύλακα! έψιθύρισεν ό 'Ηρα

κλής, κ’ ε’ γένετο άφαντος έν £ιπή οφθαλμού.
Ή  Φακινέτα άπεχαιρέτισεν αύτόν άσυστόλως 

διά καγχασμού, καί καταλιπούσα τό παράθυ
ρου έπλησίασεν εις τόν νεαρόν αυτής προστα- 
τευόμενον, όστις συνεσπειρωμένος πάντοτε έν 
τή γωνίικ του, ήκροάτο ακίνητος.

—  Έ φυγε, τφ  είπεν. Ξεύρεις όμως, Ιάκωβε, 
οτι είσαι κακός; Τόν αφάνισες! ’Αλλά δέν μού 
λες; άλήθεια είνε πατέρας σου ;

—  Ό χ ι , ό χ ι! άπήντησεν έντόνως ό Ζωζός. 
Ό  Ά χαρος, ό δούλος μας, πού μ ’ αγαπούσε, 
μ.ού είπε ότι ό Γερώνυμ,ος δέν είνε πατέρας μου, 
ότι τό δικό τους παιδί 'πέθανε, καί ότι εγώ...

—  Τί είσαι σύ, λοιπόν ;
—  Δέν ξεύρω.
Ή  παράφρων συνεταράχθη καί πάλιν. Πε- 

ριήρχετο τό δωμάτιον, έγέλα, έκλαιε, κ’ έπρό- 
φερε λόγους ασυνάρτητους. Τέλος έστη πρό τού 
Ζωζού, καί ύψωσε τόν δάκτυλον οίονεί παραγ- 
γέλλουσα προσοχήν.

—  Άκουσε, μ.ικρέ, ΰπέλαβεν. Ό  ’Ιάκωβος 
'πήγε μέ τούς αγγέλους· άπέθανε άπό φωτιάν, 
καί ξεύρεις, πώς όταν κανείς καή, δέν φοβείται 
πλέον άπο κόλασι, καί πηγαίνει κατ’ εύθεΐαν 
εις τόν ούρανό. "Επειτα ήτον μόλις δύο χρό
νων.. καί ήτον τόσον καλός ! Είνε εις τόν ούρανό, 
βέβαια ! Ά λ λ ά  έγώ, ή μητέρα του, θέλω νά 
γείνχ,ς σύ ’Ιάκωβος· είνε δικαίωμ.ά μου, θαρώ ! 
Έ χεις τά  μάτια του, τό στόμα του,., έπειτα.. 
Τέλος πάντων τά θέλω ! Κατάλαβες :

Ό  Ζωζός ήτο δύσνους βεβαίως, διότι ή έκ
πληκτος μορφή του ήκιστα έμ.αρτύρει, ότι ένόει 
σαφώς τί έλεγεν ή Φακινέτα.

'Εκείνη όμως έξηκολούθησε·
—  Τό λοιπόν ’Ιάκωβος είσ’ έσύ, καί άν κανείς 

'πή τό έναντίον, τού τινάζω τό πετσί τ ο υ ! 
Τάρα 'Ιάκωβέ μου, χρυσό μου παιδί, θάλθης 
μ.αζύ μου. Δέν θά σού λείψη τίποτε, καί δέν 
θά μ.’ άφήσνις ποτέ!

—  Ά μ ' ό Γερώνυμος καί ή Μαριιυ ;
—  Δέν είνε γονείς σου αύτοί, καί δέν θά 

τολμήσουν νά σέ ζητήσουν. Έ πειτα, όπου καί 
νά είνε θά φύγουν άπό τόν τόπο μας.

—  Τού λόγου σου λοιπόν θά μ.έ τρέφ-φς.. θά 
μέ ’ντύνης ;

—  ’Εννοείται, καί θά είσ’ έντυμένος 'σάν 
πριγκηπόπουλο. Θά τρως κρέας, σούπα, πατά- 
ταις...

—  Θχχνι καί ρακί ; Ό  Γερώνυμος μ.οϋδινε.. 
γιά νά δυναμώνω, καθύις έλεγε.

Ή  Φακινέτα άνέλαβεν ήθος δουκίσσης άλα- 
ζόνος καί άπήντησε :

—  'Ρ ακ ί; Πφ ! πρόστυχο πράγμα ! θ ά  πί- 
νιρς κρασί!

—  Κρασί; Τότε λοιπόν έρχομαι μαζύ σου.. 
Μόνο., πώς νά σέ λέγω ;
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—  Αϊ, όπως μ ’ έλεγες όταν ήσουν μικρός: 
«Μαμά Τερέζα».. Νά, έτσι τό έλεγες !

Κ ’ ίμιμ.ήθη τήν προφοράν νηπίου.
—  Μαμ.ά Τερέζα ! έπανέλαβε μιμούμ-ενος καί 

δ Ζωζός.
Άμφότεροι δέ άνεσκίρτησαν. Ή  Φακινέτα 

ήτο λίαν συγκεκινημένη, καί αύτός δέ ό μικρός 
σχοινοβάτης ήτο τεθορυβημένος, χωρίς νά γνω- 
ρίζϊ) διατί. Ή  παράφρων τόν ένηγκαλίσθη τέ
λος σπασμωδικώς καί άνέκραξε :

—  Σύ είσαι, ’Ιάκωβέ μου, σύ είσαι ! σ ' α 
ναγνωρίζω... "Αν έχάθης... άδιάφορον! άνεστή- 
θης πάλιν! Τόρα, άγάπη μου, πηγαίνωμεν. Δέν 
βλέπω τήν ώραν νά σέ δείξω εις τόν κόσμον... 
τί υπερήφανος θά ήμαι !

Έδραξε τό παιδίον άπό τής χειρός, καί 
καταλιπόντες τό Κτήμα τού Κρεμ.ασμ-ένου, κα- 
τήλθον ποός τά  παρά τήν όχθην τού Ποταμού 
0 ίκήμ.ατα.

ΙΖ'.

Ή στάσις.

Πρωίαν τινά ό συμβολαιογράφος είσήλθεν 
άγγελθείς εις μ.ικράν τινα αίθουσαν, κατεχομέ- 
νην ϋπό τών κυριών Δυχαμέλ. Ή  μήτηρ, πά- 
σχουσα ολίγον, ήτο έξηπλωμένη έπί άνακλίν- 
τρου, ή δέ Άδριανή, καθημένη παρ’ αύτή, κα- 
τεγίνετο εις έργόχειρον.

Ό  Κ. Περρέν έφαίνετο σοβαρός καί περί- 
φροντις. Έκράτει έφημ.ερίδα κ' επιστολήν άπε- 
σφραγισμ.ένην, έφαίνετο δ ' έχων σπουδαίόν τι 
ν’ άνακοινώσν) εις τάς δύο γυναίκας. Ά λ λ ’ ή 
Άδριανή τόν προέλαβε.

—  Καλέ μου κύριε Περρέν, ήρώτησεν, είν' 
έτοιμ.α τά  έγγραφα ;

—  Ό χ ι  ακόμη, δεσποινίς, άπήντησεν άφνι- 
ρημένος ό συμ.βολαιογράφος· άλλά θά έτοιμα- 
σθούν απόψε. Ό  γέρων Μουλιών, ό ιδιοκτήτης 
τού μύλου όπου μένει ό Γριβέ, μού έκαμε με- 
ρικάς δυσκολίας, κ’ έχρειάσθη ολίγη πονηρία 
μέ τόν γεροφιλάργυρον. Ά λ λ ά  έχω τόν λόγον 
του καί εντός ολίγου θά ύπογράψωμεν.

—  Καί διά τόν Ίωάννην Τεβού ;
—  "Ω, δι’ αύτόν έτελείωσεν. Ή  οικία, δ κή

πος καί τό μικρόν άμπέλι, τών οποίων ό 'Ρεβού 
ήτον ενοικιαστής, είνε άπό σήμερον 'ιδιοκτησία 
του. Άναντιρρήτως, άγαπηταί μου κυρίαι, έ- 
κάματε τά  πράγμ.ατα θαυμάσια, καί δύο πτω- 
χαί οίκογέ/ειαι θά σάς εύλογήσουν. Ό λ α ι αύ- 
ταί αί άγοραί σάς στοιχίζουν δώδεκα χιλιάδες 
τόσα φράγκα.

—  Ό τα ν  συλλογίζωμαι, έφώνησεν ή Ά δρι- 
ανή, ότι οί καλοί αύτοί άνθρωποι δέν ύποπτεύ- 
ουν τίποτε ! Τί χ*ρά, νά τούς έγχειρίσωμεν τά 
έγγραφα, τά όποια τούς κάμνουν ίδιοκτήτας!

—  Τούς τό έχρεωστούσαμεν αύτό, είπεν ή 
κυρία Δυχαμέλ. Δέν ήξεύρω όμ.ως, καί άπορώ 
πάντοτε, πώς θ' άναγνωρίσωμεν τάς εκδουλεύ
σεις τού Νοέλ, αί όποϊαι είνε πολύ σπουδαιό- 
τεραι.

Ή  Άδριανή ένευσε κάτω  τούς οφθαλμούς 
σιγώσα.

—  "Ω, αύτός, είπεν δ συμβολαιογράφος πο- 
νηρώς, δέν θά δεχθή τίποτε. . . ίσως διότι ζη
τεί πολλά.

Έ νφ  δέ ή κυρία Δυχαμέλ παρετήρει αύτόν 
μετ’ έκπλήξεως καί προσεπάθει νά μαντεύση τό 
νόημ.ά του, ή Άδριανή ύπέλαβε ζωηρώς:

—  Λοιπόν, μ.αμά, θέλεις νά πάγωμ-εν αύριον 
νά δώσωμεν τά  έγγραφα εις εκείνους διά τούς 
όποιους έγειναν ;

—  Εύχαρίστως, κόρη μου1 άλλ ' δ ρευματι
σμός ήρχισε πάλιν, καί είξεύρεις ότι διαρκεϊ δύο 
τρεις ημέρας.

—  Είμαι πολύ άνυπόμονος. .  . “Ας είνε· πε- 
ριμ.ένωμεν νά γίνγις καλά, διά νά πάγωμεν εις 
τού Κυρίου Νοέλ, όπου μένει δ 'Ρεβού καί ή 
μ,ητέρα του. Ά λ λ ά  δέν μ ’ άφίνεις νά πάγω  μό
νη εις τόν μύλον νά δώσω  είς τόν Γριβέ 
τό έγγραφον τής ίδ ιοκτησίας το υ ; Ό  μύ
λος άπέχει μόλις τριακόσια βήματα άπό τήν 
πόλιν, καί ήμπορώ νά πάρω μαζή μου τήν Κ α
τερίναν.

Ή  άπλότης τών ήθών ήτο τοιαύτη έν Βω- 
βραί, ώστε ή έπιθυμία τής Άδριανής ούδέν 
ένεϊχε τό άτοπον, καίτοι ή κατοικία τών Γριβέ 
ήτό πως μεμακρυσμένη. Ή  Άδριανή είχεν ίξέλ- 
θει πολλάκις, είτε μόνη είτε συνοδευομένη ύπό 
μιας ΰπηρετρίας, είς περιπάτους πολύ μακροτέ- 
ρους έν τή χώριζε έκείνη όπου πάντες ήγάπων 
καί έτίμων τήν οικογένειαν Δυχαμέλ.

—  Μά παιδί μου Άδριανή, ήρώτησεν ή μή
τηρ, πόθεν σού ήλθε τόρα αύτή ή άνυπομονησία;

—  Ν ά σού είπώ, μαμά. Ή  Πετρούλα δέν ή- 
ξεύροι τί έχει μαζή μου. ’Επειδή δέ είνε καλό 
κορίτσι, καί ολος δ κόσμος τό λέγει, θέλω νά 
κερδήσω τήν άγάπην της, καί δι’ αύτό έπιθυμώ 
νά τής έγχειρίσω μόνη ¡¿ου τό έγγραφον, τό ό
ποιον θά τής κάμν) τόσην εύχαρίστησιν. "Επειτα 
άφού τοιουτοτρόπως ή ύπόθεσις μείνγι μεταξύ 
τών δύο μας, δέν πιστεύω νά πειραχθή καί ή 
φιλοτιμία τού πατρός της.

—  "Οσον φιλότιμςς καί άν ήνε δ όδοστάτης, 
ειπεν δ Περρέν, δέν πιστεύω νά χρειάζωνται 
τόσον πολλαί περιστροφαί. Λησμονείτε όμως, δε
σποινίς, ότι εΐμεθχ είς τό θέρος, καί ότι αύριον, 
κατά πάσαν πιθανότητα θά εΰρετε τήν οικίαν 
κενήν. Ό  πατήρ θά έργάζεται ε’ις τόν δρόμον, 
ή δέ μεγάλη άδελφή καί δ υιός καί ή νέα άδελφή 
θά θερίζουν κάπου,., διότι όλοι είς τού Γριβέ 
έργάζονται.
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—  Αύτό είνε δυσάρεοτον, είπε σκυθρωπά- 
ζουσα ή Άδριανή. ’Αλλά δεν ήμπορώ νά τής 
γράψω νά μείνη αύριον εις τό σπίτι ; Δεν είνε 
κακή ιδέα, μ.ού φαίνεται., καί άν ήξεύρη νά 
γράφη...

—  Βεβαίως ήξεύρει νά γράφη. Έ μαθε εις τό 
σχολείον των καλογραιών, διότι b Γριβέ είν' έ
ξυπνος κ’ ένότισε τήν χρησιμ,ότητα τής έκπαι- 
δεύσεως. Λοιπόν, δεσποινίς, άφοϋ θέλετε και 
καλά νά έκτελέσετε τό σχέδιόν σας, ήμ,πορείτε 
νά έτοιμάσετε έν γραριματάκι διά τήν Πετρού
λα, καί στέλλω έγώ τόν Τιτήν, τόν μικρόν (Λου 
γράφεα, νά τό πάγη εις τόν μύλον. Θά το κα- 
ταχαρή μ,άλιστα, b κατεργάρης.

—  Ευχαριστώ, κύριε Περρέν, καί αν ή μητέ
ρα τό συγχωρή..,

—  Κάμε ό'πως θέλγις, Άδριανή· άφοϋ τόσον 
ένδιαφέρεσαι, δεν θέλω νά σέ δυσαρεστήσω.

Ή  Άδριανή ήγείρετο όπως μεταβή εις τό 
γραφεΐόν της, ότε b συμβολαιογράφος έσταμάτη- 
σεν αυτήν διά χειρονομίας σχεδόν σοβαράς.

—  Τόρα, κυρίαι μου, ύπέλαβεν, εύαρεστηθή- 
τε νά μοβ παράσχητε όλίγην προσοχήν. Πρό
κειται περί ύποθέσεως σπουδαιοτάτης διά τά  
συμ-φέροντά σας. "Ελαβα πρό μικρού επιστολήν 
τοϋ Κ. Λοβεδύ.

Νέφος έσκίασε τήν μορφήν τής μητρος καί 
τής κόρης.

—  Θά έκαμε πάλιν b Έ κτωρ καμμίαν άνοη- 
σίαν, άπ ’ έκείνας διά των όποιων μ.άς άπειλεΐ 
άδιακόπως, είπεν ή Άδριανή, μετ’ όργής συγ
χρόνως καί άνησυχίας.

—  Πολύ ολίγον πρόκειται περί τοϋ Κ. Έ -  
κτορος εις τήν επιστολήν αύτήν. Δέν είνε μακρά, 
καί σάς τήν άναγινώσκω.

Ή  ε'πιστολή είχεν ώς εξής:

«Κύριε Περρέν,

»Α ί λϋπαι, τάς όποιας τρόποι τινές προσβλη
τικοί καί άδικοι προξενούν εις έμέ καί τόν υιόν 
»μου, μέ άναγκάζουσι νά έγκαταλείψω τήν 
»χώραν αύτήν καί νά διαρρήξω πάντα μετ’ αύ- 
»τής δεσμόν. Επομένως σάς επιφορτίζω νά έπ
η θέσετε τό ταχύτερον εις πώλησιν τό Βλινύ, ό- 
»που τόρα κατοικώ.

»Ά λ λ ο τε , ότε ελπίδες τινές έφαίνοντο ε’πιτε- 
»τραμμέναι, έσκόπουν νά προικίσω διά τοϋ Βλινύ 
»τόν υιόν μου Έκτορα. Περί τούτου δέν πρό- 
»κειται πλέον άλλ’ επειδή τό κτήμα αυτό είνε 
»κτήμα οικογενειακόν, ίσως αϊ πελάτιδες ύμών 
»επιθυμούν νά τό εξαγοράσουν, ίνα μή περιέλθη 
»εις ξένας χεΐρας. Σάς παρέχοι λοιπόν εξουσίαν 
»νά είπήτε εις αύτάς, ότι άντί πεντακοσίων χι- 
»λιάδων φράγκων (όσα μ ’έστοίχισε) είμαι έ’τοι- 
»μος νά ταίς τό παραχωρήσω καί πάλιν.Παρα- 
»καλώ  όμως νά σπεύσωσι, διότι άνυπομονώ νά

»έπιστρέψω εις Παρισίους, ίνα άποσπάσω τόν 
»ταλαίπωρον υιόν μου τής άπελπισίας, ήτις 
»τόν κατατήκει.

»Ταχεΐαν άπάντησιν, σάς παρακαλώ· καί δια- 
»βιβάσατε εις τάς άχαρίστους ήμών συγγενείς 
»τήν έκφρασιν τοϋ σεβασμ.οϋ ήμών καί τής 
λύπης.

»1. Λοβεδύ.

Αί κυρίαι Δυχαμ.έλ δέν άνέμενον τό 
ταπεινόν αύτό καί ελεγειακόν ΰφος. Καίτοι ού- 
δεμία έξήγησις είχεν άνταλλαχΟή μ.εταξύ αυ
τών καί τού Λοβεδύ άφ’ ής κατέλιπον τόν πύρ
γον, ύπέθετον ότι πατήρ καί υιός θά ήσαν ώρ- 
γισμένοι μάλλον διά τινας ένεργείας των, ούχί 
άλλως άδικαιολογήτους. Διά τούτο κατεπλά- 
γησαν καί έλυπήθησαν μάλιστα έκ τής άπελ
πισίας, ήν έμαρτύρει ή επιστολή τοϋ τραπε
ζίτου.

—  Θέλει νά πωλήση τό Βλινύ ! είπεν ή κυ
ρία Δυχαμέλ μετά τίνος φρίκης.

—  Καί ή επιστολή αυτή δέν περιέχει καμ
μίαν άπειλήν ούτε αύτοϋ ούτε τού Έκτορος.

Σαρκαστικόν μ.ειδίαμα διέστειλε τά  λεπτά 
χείλη τοϋ συμ.βολαιογράφ·υ.

—  Τί υποθέτετε, κύριε Περρέν ; ήρώτησεν 
ή κυρία Δυχαμέλ.

•—  Πολλά πράγματα, άγαπητή μου κυρία.. 
Ά λ λ ά  διά νά εννοήσετε καλλίτερα τήν επιστο
λήν τού Κ. Λοβεδύ, θά προσθέσω εις αύτήν με
ρικά σχόλια, τά  όποία θ' άρυσθώ άπό τήν εφη
μερίδα.

Άναπτύξας δέ τήν εφημερίδα ήν έκράτει, 
άνέγνω άρθρον αυτής άναγγέλλον, ότι πρό δύο 
ημερών, κατόπιν επιζήμιου έκκαθαρίσεως, b 
τραπεζίτης I. Λ ... είχεν έχποίηθή έν τώ  χρημα
τιστήριο), τουτέστιν οτι πάσαι αί εις αυτόν 
άνήκουσαι άξίαι είχον πωληθή όπως όπως, καί 
οτι έπήλθεν έπομένως ή παντελής αύτοϋ έκπτω- 
σις έν τώ  χρημ.ατιστικώ κόσμω.

Ή  ειδησις αϋτη κατέπληξεν έτι μάλλον τάς 
δύο γυναίκας.

■—  Ό  πτωχός ό "Εκτωρ ! έψιθύρισεν ή Ά -  
δριανή· αύτός, ό οποίος άγαπούσε τόσον πολύ 
τήν πολυτέλειαν καί τάς διασκεδάσεις !

—  Τοιουτοτρόπως λοιπόν, είπεν ή Κυρία 
Δυχαμέλ, ήτις είχε πως βραδεΐαν τήν άντίλη- 
ψιν, ό πτωχός αύτός Λοβεδύ είνε κατεστραμ
μένος.. έντελώς κατεστραμμένος ;

—  Ή  άληθής καταστροφή, κυρία μ.ου, ύπέ
λαβεν ό συμβολαιογράφος, είνε ήδη παλαιά· άν- 
τέστη δέ ό γαμβρός σας εις αύτήν όσονήμπόρεσε 
καί προσεπάθει μόνον νά τήν άναβάλη. Ένθυ- 
μείσθε ότι σάς ειδοποίησα περί τών δυσαρέστων 
φημ,ών, αί όποΐαε έκυκλοφόρουν; Πατήρ και 
υιός ήλπισαν πρός στιγμήν νά άνορθωθοϋν διά
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χα·Ιοϋ τίνος συνοικεσίου, όπως λέγουν άλλά 
δόξα τώ θεώ, διεψεύσθησαν ώς πρός τούτο αί 
ελπίδες των. Τόρα έννοείτε, κυρία, ποιους λό
γους έχει b Κ. Λοβεδύ νά πωλήση τό Βλινύ. 
Ίσως θέλει νά σώση τό κτήμα αύτό έκ τών 
διεκδικήσεων τών πιστωτών του, ίσως καί νά 
πορισθή έξ αύτοϋ χρήμ,ατα διά νά ζητήσγ, νέαν 
τύχην.

—  Θεέ μου, θεέ μ.ου! έλεγεν ή άγαθή γυνή, 
μολονότι έχω κατ’ αύτών πολλά παράπονα, 
δέν τούς εύχομαι κακόν... Ό  ταλαίπωρος σύ
ζυγός μου θά κατελυπεΐτο άπό τά  συμβάντα 
διότι ήγάπα πολύ τόν σύγγαμ-βρόν του! τί θά 
γείνουν;

— 'Αγαπητή μου μητέρα, είπεν ή Άδριανή, 
δέν πρέπει ν’ άφήσωμεν τό Βλινύ νά φύγη άπό 
τήν οικογένειαν ήξεύρεις πόσον b πατέρας τό 
άγαπούσε !

—  Αλήθεια, είπεν ό Περρέν, καί όταν τόν ή- 
ρώτησα πώς συνήνεσε νά τό πωλήση, μοϋ ά -  
πεκρίθη μ.’ έν άκατανόητον μ,ειδίαμα.

—  Τότε λοιπόν, ύπέλαβεν ή κυρία Δυχαμέλ, 
δέν χρειάζεται δισταγμός· πρέπει νά δεχθώμ.εν 
τήν πρότασιν τοϋ Λοβεδύ, καί νά έξαγοράσω- 
μεν τό κτήμα.

—  Είνε καλή τοποθέτησις χρημ.άτων, ύπέ
λαβεν b συμβολαιογράφος· τό Βλινύ άξίζει πε
ρισσότερον άπό πεντακοσίας χιλιάδας φράγκα. 
Ά ν  όμως,κυρίαι μου, σκοπόν έχετε, ώς ύποθέτω 
νά βοηθήσετε άποτελεσματικώς τόν Κ. Λοβεδύ, 
πρέπει νά ταχύνωμεν, καί νά πληρώσωμεν τά 
χρήματα άμέσως, δεότι αν προφθάσουν οί δα- 
νεισταί... Ή  δέ περιουσία σας είνε κυρίως κτη
ματική, καί ποσότης τόσον μεγάλη δέν εύρίσκε- 
ται έντός είκοσιτεσσάρων ώρών.

—  Κάμε όπως νομίσης καλλίτερα, φίλ- 
τατε Περρέν, είπεν ή κυρία Δυχαμέλ- έχω πε- 
ποίθησιν ε’ις τήν έπιτηδειότητά σου.

—  Ε λπίζω  νά κατορθώσωμεν νά εϋρωμεν έμ- 
ι προθέσμ-ως τά  χρήματα. Έν τούτοις,κυρία μ.ου,

τί νά σας είπώ.. ύποθέτω οτι ή πρότασις αύτή 
κρύπτει φοβέράν άτιμ.ίαν...

—  Ατιμίαν, Περρέν ; τί λέγεις ; τί έχωμεν 
j νά φοβηθώμεν ;

—  Δέν ήξεύρο), άλλά γνωρίζω τήν άπιστίαν 
καί τήν πανουργίαν τοϋ συγγενούς σας, καί δι' 
αύτό τον ύποπτεύω. Τι δυστύχημα, νά μήν εύ- 
ρεθή εκείνο τό χαρτοφυλάκιον. "Οπως δήποτε 
θά προσέξω, καί θά ενεργήσω μέ πολλήν περί- 
οκεψιν. Θά γράψω έν τούτοις εις τόν Κ. Λοβεδύ, 
οτιδέχεσθε τήν ποότασίν του, καί οτι τά  χρή
ματα θά τοϋ μετρηθώσιν, άμα κατορθώσω νά 
τά προμηθευθώ.

Ή  συμ,φωνία αΰτη ήτο λίαν εύχάριστος εις 
τάς κυρίας Δυχαμέλ, τό μέν διότι άπεμ.άκρυνον 
οΰτω συγγενείς ταραχώδεις ών είχον καταντή- 
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σει άφόρητοι αί ενοχλήσεις, τό δέ διότι εύρι- 
σκον άφορμ.ήν νά τούς βοηθήσωσιν έν τή άτυ- 
χία  των.

Ό  συμ.βολαιογράφος ήτοιμάζετο νά άπέλθη 
εις τό γραφεΐόν του, ότε θόρυβος αιφνίδιος ήκού- 
σθη άπό τής όδοϋ.

Ή το  δέ ή οδός ε’ κείνη έκ τών ήσύχων οδών 
τών μικρών πόλεων, όπου ό διαβάτης είνε φαι· 
νόμενον, ό δέ ξένος μ.όλις προκύπτων άκούει ο- 
πισθέν του άπό θύρας εις Ούραν τήν έρώτησιν 
«πού πηγαίνει ;» Ό  άκουσθείς θόρυβος ώμ-οίαζε 
πρός στάσιν γυναικών καί παιδιών· ήκούετο γέ
λως πολύς, καί καταβοή, καί άπειλαί, καί ό 
τάραχος ηϋξανε προσεγγίζων.

Τό έκτακτον τοϋ πράγματος έξήγειρε τήν 
περιέργειαν τών κυριών καί αύτοϋ τοϋ σοβαρού 
συμβολαιογράφου. Ή  μήτηρ κατέβη τοϋ άνα- 
κλίντρου της κ’ έχώρησεν έπιπόνως πρός τόν 
έξώστην, στηριζομένη έπί τής Άδριανής, ένω 
ό συμ-βολαιογράφος έδραμ.εν εις τό παράθυρον.

(“Επεχαι συνέχεια·)

• Α ν α μ ν ή σ ε ις  

τ ω ν  ε ο ρ τ ώ ν  τ ή ς  π ε ν τ α κ ο σ ι ε τ η ρ ί δ ο ς

Τ Ο Υ  Ε Ν  Ε Ϊ Δ Ε Λ Β Ε Ρ Γ Η ι  
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ

Α Ι  Ε Ο Ρ Τ Α Ι Τ Η Σ  Π Ε Ν Τ Α Κ Ο Σ ΙΕ Τ Η Ρ ΙΑ Ο Σ

Μετά τήν έγκαθίδρυσιν τής Γερμανικής Αύ- 
τοκρατορίας, ήτις άποτελεΐ τό σύμβολον τής 
Γερμ.ανικής ένότητος, συνέπεσεν ώστε τό πρώτον 
καί άρχαιότατον τών Γερμ.ανικών Πανεπιστη
μίων, τό τής Έίδελβέργης, συμπληρώση τήν 
πεντακοσιετηρίδα άπό τής ίδρύσεως αύτοϋ. Αί 
έορταίέπί τοιαύτη αφορμή ιδρύματος,όπερύπήρ- 
ξεν ό πρόδρομος καί τό πρότυπον τής συστά- 
σεως τών λοιπών Πανεπιστημίων τής Γερμανίας, 
οπερ διέπρεψεν έν τή σταδιοδρομ.ία τών έπί- 
στημ.ονικών άγώνων, εύλογον ήτο νά τελεσθώσιν 
έν όλη τή έπισημότητι καί τή συμμετοχή ού 
μόνον τών ημεδαπών άλλά καί τών αλλοδαπών 
όμ.οταγών ιδρυμάτων. ’Εγκαίρως έφρόντισεν ή 
έπί τών εορτών έκλ&χθεΐσα. επιτροπή έκ κα
θηγητών όπως πρός άπαντα τά  Γερμα
νικά, τά  Αύστριακά καί τά  τής αλλοδαπής, 
Πανεπιστήμ.ια καί Α καδημίας πέμ.ψη τάς δε- 
ούσας προσκλήσεις καί τά  προγράμματα τών 
εορτών. ΙΙροθύμως δέ εις τάς προσκλήσεις ταύ- 
τας άνταπεκρίθησαν οί κληθέντες δι’ άποστολής 
ένός, ώς έπί το πολύ δέ πλειοτέρων άντιπρο- 
σώπων. Τ ά  πλείστα έκ τών Γερμανικών Πανε-
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πιστημίων άντεπροσωπεύοντο ϋπό των ΓΙρυτά- 
νεων ή άντιπρυτάνεων.

Ή  προς το ήμ έτερον Πανεπιστήμιου γενομένη 
•/.«τ’ έπανάληψιν πρόσκλησις μαρτυρεί ίόιαιτέ- 
ραν προς την Ε λ λ άδα  συμπάθειαν καί δύναται 
ν« θεωρηθή ώς δείγμα έξαιρετικής τιμής, διότι 
τοιαύται προσκλήσεις ούτε εις τα  Ουγγρικά 
Πανεπιστήμια έπεδόθησαν, ούτε εις τα  τών νεο
σύστατων κρατών του Αίμου, ώς το 'Ρουμουνι- 
κόν καί τό Σερβικόν.

Έκτος τών αντιπροσώπων τών Πανεπιστη
μίων προσεκλήθησαν εις τάς έορτάς καί απαν- 
τες οί άλλοτε σπουδάσαντες έν τώ  Πανεπιστή
μιο) τής Έίδελβέργης ή ώς καθηγηταί ή ύφη- 
γηταί διδάξαντες.

Περί τών καταλυμάτων τών προσκεκλημέ
νων ή δέουσα έλήφθη πρόνοια διά τής συστά- 
σεως επί τούτο) γραφείου ύπό καθηγητών διευ- 
θυνομ-ένου. Τούς επισήμους αντιπροσώπους τών 
Πανεπιστημίων καί Ακαδημιών έφιλοξένουν έν 
τή  οικία αυτών αυτοί οί καθηγηταί του Πανε
πιστημίου.

Έ κτος τών προ· κεκλημένων μέγας ήν καί ό 
άριθμός τών έκ περιεργείας προσελθόντων, ώστε 
ή πόλις τής Έίδελβέργης κατά τήν διάρκειαν 
τών έορτών πεοιελάμ.οανε πληθυσμόν κατοίκων 
όλως δυσανάλογον πρός τήν έκτασιν άύτής καί 
τήν χωρητικότητα.Περί πάντων όμ.ως εγκαίρως 
έγένετο φροντίς προς αποφυγήν τών έκ τής συρ
ροής ατοπημάτων.

Αί διάφοροι αλληλοδιάδοχοι τελεταί έξε- 
τελέσθησαν μεθ’ όλης τής ακρίβειας καί τά -  
ςεως, ώς ϋπήρχον διαγεγραμμέναι έν τώ  προ- ( 
γράμματι, διήρκεσαν δέ άπό τής 2 Αύγουστου 
ημέρας Δευτέρας μέχρι του Σαββάττου, 7 Αύ
γουστου. Τήν έν τώ  προγράμματι τάζιν αύτών 
άκολουθούντες θέλομεν διηγηθή τά  περιεργό- 
τερα τών καθ’ έκάστην ημέραν συμβάντων.

Λεζίωσκ; τών ζίνων.

Π δευτέρα Αύγουστου υπήρξε προεισαγωγι
κή τών έορτών ήμίρα. Το έσπέρας συνήλθον 
παρά τώ  Άντιπρυτάνει κ. Βέκκερ καθηγητή 
τής Νομικής άπαντες οί επίσημοι αντιπρόσω
ποι τών Πανεπιστημίων καί Άκαδημ,ιών, Σκο
πός τής συνεντεύξεως ταύτης ήν ή γνώρισις τών 
προσελθόντο>ν καί ό κανονισμός τής τάξεως τών 
προσφωνήσεων καί αντιφωνήσεων τών κατά τήν 
έπομ.ένην ημέραν γενησομένων. Μετά βραχείαν 
διάσκεψιν άπεφασίσθη όπως ό μέν έκ Βερολίνου 
καθηγητής τής φιλολογίας Z e ller ποιήση τήν 
έκ μέρους απάντων συλλήβδην τών Γερμ.ανικών 
Πανεπιστημίων προσφώνησιν, ό δέ συνώνυμος 
αύτώ αντιπρόσωπος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας 
’Ιούλιος Z e ller  ποιήση τήν έκ μέρους τών άλ
λ,οδαπών.

Έπί τής άρεστερας όχθης του Νέκαρος με
ταξύ τής παλαιάς καί νέας γεφύρας έν εύρυ- 
χώρω πλατεία άνηγέρθη χάριν τών έορτών ξυ- 
λόπηκτός αίθουσα καλλιτεχνικώς διεσκευασμέ- 
νη, χωρητικότητος δισχιλίων περίπου προσώ
πων. Ή  αίθουσα αϋτη ώς κοινόν συνεντευκτή- 
ριον καί έστιατόριον τών προσελθόντων ξένων 
έχρησίμευεν, έν αύτή έγένετο τήν αύτήν έσπέ- 
ραν ή έπίσημ-ος δεξίιοσις τών κεκλημένων ΰπό 
τών αντιπροσώπων τών δημοτικών άρχών τής 
πόλεως.

Λοζο.Ιογία er τή έχχ.Ιησία τον Άγ.Πνεύμα- 
roc-— Te.lerf) έν τή μεγά.ΐη αιθούση τον Πα- 
νεηιατιψίον.— Έορτν έν τώ άρχαίω άναχτόρω.

Τήν έπομένην ημέραν 3 Αύγούστου έτελέ- 
σθη μεγαλοπρεπώς δοξολογία έν τή  έκκλησί$ 
του Άγιου Πνεύμ.ατος.

Ή  έκκλησία αύ'τη έν ή άλλοτε έγίνοντο ά- 
πασαι αϊ άκαδημ-αϊκαί τελεταί, αί διαλεκτικαί^ 
συζητήσεις, αί αναγορεύσεις εις τούς άνωτέρους 
ακαδημαϊκούς βαθμούς, καί έν τή  όποια έπί 
πολλά έτη έφυλάσσετο ή βιβλιοθήκη του Πανε
πιστημίου, άπό τών χρόνων τής έκκλησιαστικής 
μ.εταρρυθμ.ίσεως έδιχοτομήθη διά μεσοτοίχου 
εις δύω μ.έρη,ών τό μέν άνήκεν εις τούς προοδεύ
οντας τό καθολικόν δόγμα, τόδέ εις τούς δια- 
μαρτυρομένους, έχρησίμευε δέ διά τάς ιεροτελε
στίας άμφοτέρων τών θρησκευμάτων. Νυν τό 
πρώτον έξ άφορμ.ής τής έορτής τής πεντακοσι- 
ετηρίδος άπεφασίσθη ή κατεδάφισες του μεσο
τοίχου καί όλόκληρος ή έκκλησία αΰτη ένδο
θεν άνακαινισθεϊσα διεσκευάσθη εύπρεπώς εις 
ναόν τών διαμ.αρτυρουμένων.

Εν τή  δοξολογία παρίσταντο ό μέγας Δούξ 
του Βάδεν μ.ετά τής μεγάλης Δουκίσσης, ό διά
δοχος του Αύτοκρατορικοϋ θρόνου τής Γερμα
νίας, αμέσως όπισθεν αύτών οί αντιπρόσωποι 
τών αλλοδαπών Πανεπιστημίων καί Ά κ α δη - 
μ.ιών, αριστερόθεν καί δεξιόθεν οί υπουργοί καί 
οί ανώτεροι λειτουργοί τού κράτους. Άντικρύ δ ’ 
αύτών έν τώ ήμικυκλίω του ναού οί καθηγηταί 
τού Πανεπιστημίου τής Έίδελβέργης.

Μετά τάς συνήθεις δεήσεις καί ψαλμωδίας 
ώμίλησεν άπ' άμβωνος ό Δρ Ερρίκος B asser- 
m ann καθηγητής καί κοσμήτωρ τής Θεολογικής 
σχολής, άνήρ νέος έτι τήν ηλικίαν, έξοχον ό
μως κατέχων θέσιν έν θεολόγοις,πρό παντός διά 
τήν ρητορικήν αυτού δεινότητα, ής άναμφισβή- 
τητον παρέσχε τεκμήριον ού μ.όνον τό περιεχο- 
μ.ενον τής ομιλίας αύτού, άλλά καί ό τρόπος 
τής απαγγελίας καί ό τόνος τής φωνής αύτου 
ισχυρά; μέν άλλ' εύηχου.

Θέμ.α τής όμιλίας αύτού ήν ό ψαλμός του 
Δαυίδ «Χ ίλια έτη έν όφθαλμ.οΐς σου ώς ή η
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μέρα ή χθές ήτις διήλθε καί φυλακή έν νυκτί»
(89.4.-)

Ήμίσειαν ώραν μ.ετά τό τέλος τής δοξολο
γίας ήρξατο ή έν τφ  Πανεπιστημίω τελετή.

Τό οίκοδόμ.ημ.α τού Πανεπιστημίου τής Έ ί
δελβέργης είνε άρχαΐον εύρύχωρον κτίριον άνευ 
ίδιάζοντος άρχιτεκτονικού ρυθμού. Ή  οίκοδομ-ή 
αύτού ήρξατο έν έτει 1712 έπί τής ηγεμονίας 
τού Ίωάννου Γουλιέλμου άκριβώς έν τή αύτή 
θέσει οπού ύπήρχεν άλλοτε τό πυρποληθέν κα
τάστημα τό καλούμενον C ollegium  C asim i- 
rianum καί προ αύτού το καλούμενον C olle
gium Dionysianum  άμφότερα χρησιμεύοντα 
ώς κοινά οίκήμ.ατα τών φοιτητών. Ένεκα τών 
έορτών τής πεντακοσιετηρίδος έγένοντο έν τφ  
κτιρίφ τού Πανεπιστημίου διάφοροι έπισκευαί 
καί μεταρρυθμίσεις πρός εύτρεπισμ.όν αύτού. 
Ή  είσοδος καί ή κλίμαξ άνεκαινίσθησαν 
έξ ολοκλήρου, πρό πάντων δέ έξωραίσθη ή με
γάλη τών τελετών αίθουσα (aula) κατά αρχι
τεκτονικόν σχέδιον μεσαιωνικού ρυθμού έν συν
δυασμό) πρός τήν κομψότητα τής νεωτέρας καλ
λιτεχνικής διακοσμ.ήσεως.

’Αφού οί κεκλημένοι κατέλαβον τάς οικείας 
θέσεις, είσήλθεν ό μέγας Δούξ έν συνοδεία τού 
άντιπρυτάνεως καί τής ’Ακαδημαϊκής συγκλή
του παιανιζούσης τής μουσικής έμ.βατήριον έκ 
τού μελοδράματος M eistersingern  τού Βάγ- 
νερ,διηυθύνθη δέ άμέσως εις τήν άντικρύ τής ει
σόδου ώρισμέηην διά τόν Πρύτανιν έ'δραν.

Δυνάμει τού ’Οργανικού νόμου τού Πανεπι
στημίου τής Έίδελβέργης, τού έκδοθέντος έπί 
τής ηγεμονίας τού Καρόλου Φρειδερίκου, ό μέ
γας Δούξ είνε ό διαρκής Ιΐρύτανις τού Πανεπι
στημίου. Έν τή ίδιότητι ταύτη ό ήγεμών προ- 
σεφώνησε τούς παρεστώτας έκφράζων τάς εύ- 
χαριστίας αύτού διά τήν προθυμ,ίαν ήν έπεδεί- 
ξαντο όπως συμμετάσχωσι τής 'Ακαδημαϊκής 
εορτής. Μετά τάς προσρήσεις αύτού πρός τόν 
Πρίγκιπα Διάδοχον τού Γερμ,ανικού θρόνου, άν- 
τιπροσωπεύοντα τόν αύτοκράτορα τής Γερμ,α- 
νίας, άπηύθυνε θερμ.ά εύχαριστήρια πρός τόν 
Πάπαν τής Ρώμης διά τήν εύμενή αύτού δω 
ρεάν, ήν τώ  Πανεπιστημ,ίω προσήνεγκεν.Ώς εϊ- 
δομεν έν τή άφηγήσει τών περιπετειών τού Π α
νεπιστημίου τής Έίδελβέργης, ή πολύτιμος καί 
πλούσια ΙΙαλατιανή Βιβλιοθήκη περιήλθεν εις 
τήν κατοχήν τού Πάπα. ΓΙολλαί πολλάκις 
έγένοντο άπόπειραι όπως άποδοθή εις τό Π α- 
νεπιστήμιον τής Έίδελβέργης άλλ’ έπί μ.αταίω. 
Ό  νύν Πάπας Λέων ΙΓ έπί τή  ευκαιρία τής 
πεντακοσιετηρίδος άπεφάσισε νά δωρήση τώ 
ΙΙανεπιστημίω πλ.ήρη κατάλογον τών βιβλίων 
καί χειρογράφων τής Παλατιανής βιβλιοθήκης. 
Καί ό Μέγας Δούξ εις άνάμ.νησιν τής έορτής 
έδωρήσατο τφ  Πανεπιστημίψ νόμισματόσημον

(M edaille) ήρτημ.ένον έκ χρυσής άλύσσεως ό- 
περ ό έκάστοτε άντιπρύτανις θέλει φέρει.

Εις τήν προσφώνησιν τού ήγεμόνος άπήντη- 
σενό Διάδοχος τού Αύτοκρατορικοϋ θρόνου τής 
Γερμανίας, έξαίρων τάς υπηρεσίας άς έν τήέπι- 
στήμη παρέσχε τό Πανεπιστήμιον τής Έίδελ
βέργης, καί τήν έπίδρασιν ήν έξιδήλωσε πρός 
παγίωσιν τής Γερμανικής ένότητος.

Μετά τόν Διάδοχονώμίλησεν ό άντιπρύτα- 
νις κ. Βέκκερ ύποδείξας τήν στενήν σχέσιν μ.ε- 
ταζύ τής πολιτείας καί τού Πανεπιστητίου καί 
τήν ανάγκην ήν έχουσι τά  Πανεπιστήμια ά 
φθονων χρηματικών χορηγημ-άτων παρά τών 
Κυβερνήσεων καί έλευθέρας διαχμιρίσεως τών 
ίδιων αύτών υποθέσεων. Έξέφρασε δέ τήν εύ- 
γνωμ.οσύνην πρός τήν Κυβέρνησιν, ήτις πάντοτε 
γενναίως συνέδραμ,ε τό ΓΙανιπιστήμ.ιον.

Μετά τόν άντιπρύτανιν έδόθη ό λόγος άλλη- 
λοδιαδόχως εις τόν άντιπρόσωπον τής μονίμου 
επιτροπής τής βουλής τών άντιπροσώπων τού 
Δουκάτου τού Βάδεν, εις τον άντιπρόσωπον τού 
Π άπα, εις τόν έκ Βερολίνου καθηγητήν Zeller 
ώς καί εις τόν άντιπρόσωπον τής Γαλλικής ’Α
καδημίας ’Ιούλιον Z eller, οστις ώμίλησεν έν ό- 
νόμ,ατι τών άλλοδαπών Πανεπιστημίων μ.ετά 
πολλής χάριτος καί άφελείας, άρξάμενος άπό 
τών προσρήσεων καί ευχών τού Ελληνικού Π α
νεπιστημίου. ι ) Μετά τό πέρας έκάστης προσ- 
φο>νήσεως άπήντα έν συντόμ.ω ό Άντιπρύτανις. 
Λίαν φιλόφρων ύπήρξεν ή πρός τόν Ά κ αδη μ αϊ- 
κόν Z e ller  άντιφώνησις αύτού, μνησθέντος τής 
στενής σχέσεως τής ύφισταμένης μεταξύ τών 
έπιστημόνωναπάντων τώνέθνώνώςέκ τής ταύτό- 
τητος τού σκοπού, ον έπιδιώκουσιν, καί τών κοι
νών άγώνων πρός άνάπτυξιν τού πολιτισμού 
όστις συνδέει μ.ετ’ άλλήλων τά  έθνη.

Μετά τό πέρας τών προσφωνήσεων καί άντι- 
φωνήσεων οί άντιπρόσωποι τών Πανεπιστημίων, 
Ακαδημιών καί συλλόγων κατά τάξιν καλού
μενοι προσήρχοντο όπως χαιρετίσωσι τόν ΓΙού- 
τανιν (Μέγαν Δούκα), την άντικρύ αύτού καθη- 
μένην Μεγάλην Δούκισσαν έχουσαν δεξιόθεν τόν 
άδελφόν αύτής Διάδοχον τού Αύτοκρατορικοϋ 
θρόνου, ώς καί τόν παραπλεύρως ίστάμ,ενον άν- 
τιπρύτανιν, μ.εθ’ ό κατέθετον έπί τραπέζης τά 
προσκομισθέντα δώρα παρά τών σωμ.ατείων 
άτινα έξεπροσώπουν. Συνίσταντο δέ τά πλεϊ- 
στα έξ αύτών εις καλλιτεχνικώς γεγραμμένας 
συγχαρητηρίους προσρήσεις μετ’ εικόνων ή άλ-

1) Ή  περί του 'Ελληνικού Πανεπιοτημίου περικοπή 
τοϋ λόγου αύτου εχει ώς έξης- «Personne ne me 
reprochera sans cloute de com m encer par la G rèce, 
cette n institutrice du genre humain » qui a été 
dans 1’ antiquité la prem ière Université et la pre
m ière Académ ie de l ’ Europe et que représente 
aujourd’ hui le délégué de la jeune et déjà brillante 
Université d 'A thènes.»
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λων κοσμημάτων Οΰτω δέ έληξεν η πρώτη 
αϋτη ακαδημαϊκή τελετή.

Τό εσπέρας τής αυτής ημέρας συνήλθον οί 
πανηγυρισταί είς το άρχαΐον ανάκτορου τών 
εκλεκτόρων του Παλατινάτου, όπερ λαμπρώς 
έψωταγωγήθη. Έν μιά των Ισογείων αιθουσών 
κομψώς διακοσμηθείση έγένετο ή παρουσίασις 
των άντιπροσώπων των Πανεπιστημίων καί 
Ά καδημιών είς τον ηγεμόνα,την ήγεμονίδα καί 
τόν Διάδοχον τής Γερμανικής Αυτοκρατορίας.

Ό  πανηγυρικός Λόγος.— Γεϋμα tv τώ Μου· 
σείω.— Λαμκαόηφορία.

Tr, -'»·/) Αύγουστου λίαν ενωρίς συνήλθον ά - 
παντες οί άντιπρόσωποι των σωματείων έν τή 
μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου, ένθα όΆ ν- 
τιπρύτανις, αί άκαδημαϊκαί άρχαί καί ή Ολο
μέλεια των καθηγητών του Πανεπιστημίου πα- 
ρευρίσκοντο. Έκεΐθεν δέ πάντες έν πομπή με- 
τέβησαν είς την εκκλησίαν του Άγιου Πνεύμα
τος. Τής παρατάξεως ηγείτο ή μουσική ής 
εϊπετο έπιτροπή φοιτητών φέρουσα την ση
μαίαν τοϋ Πανεπιστημίου. Α μέσως μετ’ αύτούς 
έβάδιζον οί κλητήρες τοϋ Πανεπιστημίου έν έ- 
πισήμω στολή προηγούμενοι τοϋ άντιπρυτάνεως 
συνοδευομένουύπό τής’Ακαδημαϊκής Συγκλήτου. 
Μετά τόν’Αντιπρύτανινέβάδιζον οί αντιπρόσωποι 
τών αλλοδαπών Πανεπιστημίων καί’Ακαδημιών, 
οϋς ήκολούθουν οί άντιπρόσωποι τών Γερμανι
κών Πανεπιστημίων καί Πολυτεχνικών σχο
λείων, μετ’ αύτούς οί καθηγηταί τοϋ Πανεπι
στημίου τής Έιδελβέργης, καί τέλος έπιτροπή 
έκ φοιτητών.

Όλίγας στιγμάς μετά τήν είσοδον τών εί- 
ρημένων είς τήν έκκλησίαν προσήλθεν ό ήγε- 
ρ.ών μετά τής ήγεμονίδος καί τοϋ Αύτοκρατο- 
ρικοϋ Πρίγκιπος ύπό τής ακολουθίας αύτών συ- 
νοδευόμενοι, καί άφοϋ ό χορός έψαλε δεήσεις 
τινάς άνήλθεν έπί τοϋ άμβωνος ό τής φιλοσο
φικής Σχολής καθηγητής Dr K uno Fischer. 
Μόνη ή αγγελία ότι ό πανηγυρικός λόγος έκ- 
φωνηθήσεται ύπ’ αύτοϋ είχε διεγείρει τύ ένδια- 
φέρον πρός άκρόασιν, διότι καί έν τή διδασκα
λία διά τήν ζοιηρότητα τών παραστάσεων, τό 
νευρώδες τοϋ λόγου καί τήν διαύγειαν τών ι
δεών αύτοϋ διακρίνεται, καί μεταξύ τών συγ
γραφέων τής συγχρόνου Γερμανίας έςοχον κατέ
χει θέσιν. Έκ τών δοκιμοτέρων έργων αύτοϋ 
είνε ή έςάτομος ιστορία τής νεωτέρας φιλοσοφίας. 
Ά λ λ α  πλήν τούτου πλεΐστα άλλα έξέδοτο 
συγγράμματα πραγματευόμενα περί τής Καντι
ανής φιλοσοφίας, περί S p in oza .περί Descartes, 
ώς καί πολλάς περί αισθητικής συνέγραψε μελέ- 
τας έρμηνεύων τά  έργα τοϋ Γοιτθίου, τοϋ Σχίλ- 
λερ, τοϋ Lessing, τοϋ Σαικσπήρου κτλ.

Πρό δεκα τετραετίας διδάσκοντα έν Έ ίδελ-

| βέργη δέν ήδυνήθησαν ν’ άποσπάσωσιν έκ τής 
προσφιλοϋς αύτώ διαμονής αί αλλεπάλληλοι 
προσκλήσεις τών Πανεπιστημίων τής Λειψίας 
καί τοϋ Βερολίνου Δύω καί έπέκεινα ώρας 
διήρκεσεν ό πανηγυρικός λόγος, ον άπήγγειλεν 
άνευ τής έλαχίστης άλλοιώσεως τής φωνής καί 
διαρκώς άμέριστον έλκύων τήν προσοχήν τών 
παρεστώτων. Θέμα τοϋ λόγου ήν ή παράστα- 
σις τών περιπετειών τού Πανεπιστημίου 
τής Έιδελβέργης άπό τής ίδρύσεως αύτοϋ 
μέχρι τών νεωτέρων χρόνων, καί αί διάφοροι 
φάσεις δι’ ών ή έν αύτώ διδασκαλία διήλθεν. 
Όμολογουμένως μεγίστην έπεδείξατο δεξιότητα 
όπως έν τοσούτω βραχεί χρόνω σκιαγραφήση τήν 
εικόνα ολοκλήρου πεντακοσιετηρίδος.

Μετά μεσημβρίαν τής αύτής ημέρας έδόθη 
γεϋμα έν τώ  εύρυχώρω καταστήματι, οπερ κα
λείται Μουσεΐον, χρησιμεύει δε ώς λέσχη τών 
καθηγητών, φοιτητών καί επισήμων πολιτών. 
Τού γεύματος συμμετέσχον ό ήγεμών, ό Αύ- 
τοκρατορικός Πρίγκηψ, αί άνώτεραι πολιτικαί 
στρατιωτικαί καί δημοτικαί τής πόλεως άρχαί 
καί οί ξενιζόμενοι άντιπρόσωποι. Ό  όλος ά - 
ριθμός τών συνδαιτυμόνων άνήρχετο εις τριακο- 
σίους περίπου. "Εκαστος τών προσερχομένων έ- 
λάμβανεν έν τή  είσοδω τόν άριθμόν τής θέσεως 
αύτοϋ έν τή  πολυπτερύγω τραπέζη τής μεγά
λης αιθούσης, ή έν τή παρακειμένη αύτή, έτη- 
ρήθη δέ καθ’ ολην τήν διάρκειαν τοϋ γεύματος 
άπαράμιλλος τάξις καί ησυχία, αν καί ό άφει- 
δώ ; διαχεόμενος εκλεκτός καί εύοσμος τοϋ Ρή
νου οίνος, ποικίλων καί σπανίων ειδών, συνετέλει 
ούχί σμικρόν όπως τήν φαιδρότητα καί εύθνμίαν 
τών συμποσιαστών παροξύνη. Αί προπόσεις ή - 
σαν έκ τών προτέρων διαγεγραμμέναι,καί ούδε- 
μία έκτος αύτών ούτε έπισήμως ούτε κατ’ ί
διαν έγένετο. Ή  πρώτη πρόποσις ήν ύπέρ τοϋ 
Αύτοκράτορος τής Γερμανίας, είς ταύτην δ ’ ά - 
πήντησεν ό Διάδοχος τού Αύτοκρατορικού θρόνου 
προπιών ύπέρ τοϋ Μεγάλου Δουκός,διεδέχθησαν 
δέ ταύτας αίάλληλοδιαδόχως γενόμεναι προπό
σεις υπέρ τής Μεγάλης Δουκίσσης,ΰπέρ τού Π α- 

ι νεπιστημίου, ύπό τού ήγεμόνος, ύπέρ τών προσ- 
κλημένων ξένων καί τέλος ύπέρ τής πόλεως 
τής Έιδελβέργης. Έν πλήοει φαιδρότητι περί 
τήν 6ην μ. μ. έληξε τό  συμπόσιον καί οί 
συνδαιτυμόνες άπήλθον όπως άναλάβωσι νέ
ας δυνάμεις διά τό έσπερινόν θέαμα. Το 
θέαμα τούτο ήν ή ύπό τών φοιτητών π α- 
ρασκευασθεϊσα λαμπαδηφορία, είς ήν ού μόνον 
οί είς τά  διάφορα σωματεία καί τους συλλό
γου άνήκοντες, άλλ’ άπαντες άνεξαιρέτως μετέ- 
σχον. Οί λαμπαδηφοροϋντες φοιτηταί έβάδιζον 
στοιχηδόν κατά σωματεία διηρημένοι, έκαστου 
τών όποιων προηγείτο μουσικός θίασος’, εΐποντό 

, δ ’ άμέσως αί σημαίαι τοϋ σωματείου καί
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οι προϊστάμενοι αύτοϋ έφιπποι καί έν τή  κε- 
κανονισμένη στολή. Πάντες δέ άνεξαιρέτως έκο- 
σμοϋντο διά τών ταινιών καί λοιπών διακριτι
κών σημείων τού οικείου σωματείου.

(Έ π ιτ α ι τό τέλος).

Κ. Ν. Κ οετηγ.
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ΟΙΩΝΟΣ
•Α θηναϊκή σ ελ ίς

. . . Σήμερον, άνελπίστως, έξύπνησεν άλίγον 
καλλίτερα ή άσθενής.

Είνε ή πρώτη ημέρα μετά τριάκοντα άλλας 
ολοκλήρους, καθ’ άς ή νεαρά κόρη κατάκειται 
παλαίουσα πρός τόν θάνατον. Ά π ό  μηνός ήδη 
b πυρετός φλογίζει τά ς σάρκας της καί κατα
τρύχει τό σώμα της. Ώ χρά, ήμιπνέουσα, έξην- 
τλημένη, μόλις έχει τήν δύναμιν νά όμιλή έτι. 
Διά τών φλεβών της φαίνεται, κυανούν, μόλις 
ρέον το ολίγον ύπολειφθέν αύτή αίμα καί αύ- 
λακοϋντα τούς Ισχνούς της βραχίονας διακρί- 
νονται ύπό τήν πάλλευκον έπιδερμίδα τά  νεύ
ρα. Ή  κόμη της άπλούται άτημέλητος έπί τών 
προσκεφαλαίων καί τό άλγοϋν στήθος της ύπε- 
γείρει συνεχής καί έπώδυνος στεναγμός. Ριγού
σα παρ’ ολην τοϋ δωματίου τήν θερμότητα 
καί τό πάχος τών έφαπλωμάτων, συνέχει ταϋ- 
τα  σφιγκτά περί έαυτήν καί έξω αύτών προ- 
βάλλουσαν άφίνει μόνην τήν ξανθήν κεφαλήν 
της, ής έμάρανε τήν άνθηρότητα καί έρρόφησε 
τήν δρόσον ή μυστική νόσος. Καί άπό μηνός 
ήδη έρχεται καί άπέρχεται ό ιατρός, περί- 
σκεπτος καί σκυθρωπός, μόλις συγκατανεύων 
νά προφέρη όλίγας λέξεις, μή δυνάμενος νά έν- 
νοήση τοϋ λαθραίου κακού τό αίτιον, μή γνω- 
ρίζων πώς νά πολεμήση τόν κρύφιον εχθρόν, μή 
άποκρινόμενος είς τών οικείων τ ’ άνήσυχα έρω- 
τήματα.

Θά σωθή ; Δέν Οά σωθή ;
Κανείς δέν ήξεύρει.
Μόνον, ήμέρα τή  ήμερα, προδήλως ή ζωή 

έκφεύγει τών χειλέων της καί ή έλπίς έγκατα- 
λείπει τήν ψυχήν της.

Διά τούτο ή σήμερον είνε εορτή διά τόν 
οίκον. ΤΙ μορφή τής πασχούσης φαίνεται έμ- 
ψυχωμένη πλειότερον παρά ποτέ άφ’ οτου κα- 
τέπεσεν είς τήν μοιραίαν της κλίνην. Ή  γείρ 
της δέν καίει όπως άλλοτε. Ή  αναπνοή αύτής 
είνε έλευθέρα καί ή  φωνή καθαρά. Πρώτην 
τόρα φοράν μόνη έζήτησε νά φάγη καί τή έ- 
δωκαν ένα κύαθον γάλακτος, ον έπιε λαιμάρ-
γ ω ς -

Κ αί ή  μήτηρ αύτής, ή  μήτηρ της, ήτις π α- 
ρίσταται άπό τριάκοντα ημερών, συμπάσχουσα

ζοό 
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καί αύτή, άγρυπνος ημέραν καί νύκτα, είς τήν 
αγωνίαν της καί δέν άπομακρύνεται τής κλίνης 
έφ’ ής ταλαιπωρείται ή πτωχή άρρωστος καί 
τήν περιθάλπει καί προλαμβάνει πάσαν της 
θέλησιν καί τήν φιλεΐ καί τήν θωπεύει καί τήν 
βρέχει διά τών δακρύων της— ή μήτηρ της, 
ήτις είδεν ήδη εν άλλο της τέκνον κατά τόν 
αύτόν τρόπον, ομοίως καί άπαραλλάκτως έκλι- 
πόν, τήν παρατηρεί άτενώς διά τών φλογερώς 
της όμμάτων καί αισθάνεται τήν καρδίαν την 
άνοιγομένην πάλιν είς’ τήν έλπίδα καί άναμένει 
μετά παλμών τί Οά εϊπη έπί τή  μεταβολή 
ταύτη ό ιατρός καί κύπτει άπό τοϋ παραθύρου 
διά νά τόν ίδη έρχόμενον . . . .  -

Ή  πρωΐα, άνέφελος άττική πρωία, είνε φαι- 
δροτάτη. Ά π ό  τού Τμητού  ό ήλιος άνέρχεται 
κ ατά  μικρόν, βραδύς, λαμπρός, μεγαλοπρεπής, 
ώς έν άποθεώσει δόξης καί θριάμβου. Ή  διαφα
νής ομίχλη, ή περιβάλλουσα τό ύπνώττον άστυ, 
διαλύεται βαθμηδόν— νυκτερινόν κάλυμμα ό- 
περ άποτινάσσει έγειρομένη ή πόλις. Έν τώ 
φο>τί τής άρχομένης ημέρας αί οίκίαι διαγράφον
ται λευκαί καί χαροπαί, όρθιαι έν μακρα πα
ρατάξει, κατά στοίχους, εκατέρωθεν τών δρό
μων. Τά παράθυρα άνοίγονται, αί θύραι άνα- 
πετάννυνται, ή μακρά σιγή τών σκοτεινών ώρών 
φυγαδεύεται ύπό τάς λάμψεις τής αύγής. Αί 
ύπηρέτριαι έμφανίζονται είς τούς έξώστας, κρα- 
τούσαιτά σάρωθρά των, μέ άνασεσυρμένας χειρί
δας καί βεβαρημένους ύπό τοϋ ύπνου οφθαλ
μούς. Είς τό καφφενεΐον τής γειτονίας προσήλ- 
Οον ήδη οί έωθινώτεροι τών πελατών καί κά- 
θη νται άναγινώσκοντες τήν έφημερίδα, Ό  παν
τοπώλης χύνει άπό τού ούδοϋ του άλλεπαλλή- 
λους κάδους ϋδατος έπί τών πλακών, καταβρέ- 
χων τό πρό τοϋ καταστήματος του πεζοδρό- 
μιον. Είς τοϋ ύποδηματοποιού οί μαθητευόμε- 
νοι κόπτουν είς τμήματα τά  δέρματα καί προε
τοιμάζουν τήν έργασίαν. Τά άετώματα τών οι
κιών χρυσοϋνται ύπό τού άνατέλλοντος φωτός. 
Μία άκτίς θραύεται είς μυρίους σπινθήρας έν- 
τός τοϋ ρυπαρού παροδίου ρυακίου, έν ώ ρίπτον- 
ται τά  νερά άπό τών πέριξ αύλών, οπερ άνα- 
λάμπει. Πλήμμυρα αίγλης καί ζωής άντικα- 
θίστησι τήν βαρεΐαν τής νυκτός σκιάν.

* *
•

Καί άπό τής έξεγειρομένης οδού άναβαίνει 
θόρυβος σύμμικτος, βοή μυριόφωνος, άλλαλαγ- 
μός καί πάταγος ποικίλος. Οί προιϊνοί διαβά- 
ται περώσι μεταβαίνοντες είς τάς ύποθέσεις των. 
Τά παιδία τών σχολείων διέρχονται μέ τά  βι
βλία των ύπό μάλης, πηδώντα. Γηραιά τις οί-
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κοκυρά κάμπτει την γωνίαν άκολουθουμένη ύπό 
της θεραπαινίδος της κρατούσης δ ιά  της δεξιάς 
κάλαθον μεταβαίνουσα βεβαίως εις την άγοράν. 
Κάρρον φορτωμένον διά λίθων καί δοκών κυ
λιέται μ,ετά δυσκολίας πολλής καί κρότου πε
ρισσοτέρου, ώς μέθυσος, έπί των έξηρθρωμ,ένων 
τροχών του. Καί βαθμηδόν, βαθμηδόν, έφ’ όσον 
προχωρεί ή ημέρα, άλληλοδιαδόχως, διέρχεται 
κραυγάζον, έν έκκωφαινούση συναυλία έν ή αν
τιπροσωπεύονται πάντες τής μουσικής κλίμακος 
οί τόνοι, δλον τό όχληρότατον πλήθος των μι- 
κροπωλητών, των μικρεμπόρων ή των παραγγε
λιοδόχων, οΐτινες άποτελοϋσι τήν ζωήν των ά- 
πομεμ.ακρυσμένων συνοικιών. Διήλθεν ήδη δ γα 
λακτοπώλης, δ υψηλός καί άγριος λοιδωρικιώ- 
της, δ δι’ άπαισίου ύποκώφου μυκηθμού δια- 
λαλών τό έμ.πόρευμά του. Παρήλθεν ή άντιπο- 
λιτευομένη αύτόν συνοδεία α ’ιγών, ήν άμ.έλγει 
παρ’ έκάστην θύραν χάριν τών έπιθυμ-οϋντων νω
πόν γάλα παροίκων δ δδηγός της, κοοταλίζουσα 
τούς κωδοινίσκους της καί βληχωμένη. ΙΙαρήλ- 
θον δύο ή τρεις πωληταί βελονών καί καρφίδων 
καί δακτυληθρών καί νημάτων. Ήκούσθη τού 
αρτοποιού ή χονδρή φωνή καί ή μελιτώδης 
φλυαρία τής γραίας τής πωλούσης βότανα καί 
φύκη. Καί άκολουθούντες αύτούς διέρχονται κα
τόπιν ίχθυοπώλαι, πραγματευταί, λαχανοπώ- 
λαι, όπωροπώλαι, όψοπώλαι, δλα τών έμπο- 
ρευομένων τά  γένη καί τά  είδη, κύπτοντες τόν 
αύχένα άπό τό βάρος τών προμηθειών των ή 
έπιφορτίζοντες δι’  αύτών τήν ράχιν ψωραλέου ό- 
ναοίου.

* *
*

'Α λλά, δεσπόζουσα τών λοιπών, παράδοξος 
κραυγή ήχησε μακρόθεν.

—  Τύχαις, καλαίς τύχαις I....
Είνε εις τών γνωστών έκείνων πλανητών πω- 

λητών tυχώr, οΰς συναντά τις συχνότατα άνά 
τούς άποκέντρους όρομ.ίσκους καί τάς μεμακρυ- 
σμένας γειτονίας. Ιίερίεργον είδος άλητών, πε
ρίεργον επάγγελμα άσκούντες, περίεργον εμπό
ρευμα προσφέροντες εις πώλησιν —  τήν τύχη>· 
τού αγοραστού— έξ ής ζητούν νά κάμουν τήν 
ίδικήν των. Φέρει έπί τού ένός τών ώμων του 
είδός τι τρίποδος καί έπί τού άλλου κλωβίον, 
έν ώ  π ηδά  έγκλειστον πτηνόν, προχωρεί βρα
δέως διά τής δδού, φωνών άδιακόπως, κηρύτ- 
των ότι γνωρίζει χάρις εις τό θαυμάσιον πτη
νόν του τά  μυστήρια τής ειμαρμένης καί άνα- 
κοινοί ταύτα εις τόν βουλόμενον— πλανόδιος 
Πυθία άπονέμουσα άντί δεκάλεπτου έκατομμύ- 
ρια ή στέμ.μ.ατα, στεφάνους γάμων, δακτυλί
ους αρραβώνων, ανώτατα αξιώματα ή μακρά 
καί εύδαίμονα έτη. Καί έξέρχ_ονται έν σπουδή 
άναμένουσαι τήν διάβασίν του εις τάς θύρας ή

τά  παράθυρα νεάνιδες φλεγόμεναι νά μάθουν 
αν θ' άναφθώσι ταχέως καί δι’ αύτάς τής υ
πανδρείας αί λαμπάδες, γραϊαι όρεγόμεναι νά 
πληροφορηθούν πόσος ύπολείπεται αύτοίς μέχρι 
τού πεπρωμένου τέρμ.ατος καιρός, νεανίσκοι 
έρωτευμ-ένοι ή παιδία περίεργα καί έπιθυμούντα 
νά γελάσουν. Καί ό πρόθυμος χρησμ,οδότης κα- 
ταβιβάζει άμ.έσως άπό τών ώμων του τόν τρί
ποδά του, άνοιγει τόν κλωβόν τού πτηνού, πα
ρουσιάζει αύτώ πολύχρωμά τινα έντυπα καί 
δεδιπλωμένα χαρτία, έσκορπισμένα εντός ιδι
αιτέρου σιδηρού δισκαρίου, καί έκείνο ραμ,φίζει 
έν καί ό ύποφήτης τό παραλαμβάνει καί τό 
εγχειρίζει εις τόν χρησμοδοτούμενον. Καί ή πο
ρεία του ουτω βαίνοντος καθίσταται σχεδόν 
θριαμ-βευτική, καί άνά έκαστον σταθμόν δν κά- 
μ.νει πυκνούται γύρω του τό  πλήθος καί οΐ 
άγυιόπαιδες παρακολουθούσιν αύτόν έξόπισθεν 
κατά σμήνη άλλαλάζοντες καί οί έξώσται 
πληρούνται κεφαλών κατά τήν διάβασίν του 
καί τά  παραπετάσματα άνασύρονται καί κα
ραδοκούσε τήν έλευσίν του άνυπόμονοι μορφαί. 
Καί εκείνος προβαίνει, άργά, σχεδόν ύπερηφά- 
νως, ώς νά εύρίσκετο πράγμ.ατε έν τώ  μέσω 
λαού, τών τυχών τού όποιου εΐνε κύριος. Ή  
φωνή αύτού έντείνεται, όξυτέρα, διαυγεστέρα, 
ζωηροτέρα.Άπό στιγιιής εις στιγμήν προσεγγί
ζει, άκούεται εγγύτερον, άντηχεΐ σχεδόν ύπό 
τό παράθυρον τής άσθενούς.

Ή  μ.ήτηρ είνε άκόμη έκεΐ, άναμένουσα μή 
φανή ό ιατρός.

Καί ό τυχοπώλης ύψόνει τήν ρίνα πρός τό ά- 
νοικτόν παράθυρον.

—  Θέλεις νά ’ δής τήν τύχη σου, κυρά ..
Τήν τύχην της I
Τής κόρης της τήν τύχην θά έπεθύμει νά Ιδη, 

θά ηυχετο νά ήξευρεν! Ά π ό  τήν τύχην έκείνης 
κρέμαται καί ή ΐδική της. ’Α λλ ’ ήμπορεΐ κα
νείς νά τής τήν εϊπη ; Τις οίδε ! Γελώσα καί ή 
• δία διά  τήν α ’ιφνιδίαν προληπτικήν επιθυμίαν, 
ήτις τήν κατέλαβε, δέν αντέχει εις τόν πειρα
σμόν νά ΐδη τί θά δυνηθή άρά γε νά τής προ- 
φητεύση τό πτηνόν αύτό, τό σοφόν πτηνόν, ό- 
περ περιάγει ό άγύρτης. ’Εντός ολίγου θά έλθη 
ό ιατρός καί θά τής εϊπη τί πρέπει νά πιστεύη 
καί τί όχι, τί πρέπει νά έλπίζη καί τί μ.ή. Έ ω ς 
τότε άς έρωτήση καί τό άστεϊον αύτό μαντεΐον 
τής όδού, χάριν περιεργείας....

Καί καλεΐ τόν άλήτην καί τώ  λέγει νά 
τή  δώση μίαν τύχην διά τήν κόρην της.

Ό  πλάνης άποθέτει τόν τρίποδά του κατά 
γής, στηρίζει επ’ αύτού τόν κλωβόν του, άνοί- 

1 γει τήν θύραν του καί εξάγει τό πτηνόν.Τό χει— 
ί ρόηθες πτερωτόν δίπουν περιπατεί έπί μικρόν 
! έντός τού έξωθεν σιδηρού δισκαρίου, παρατη- 
j  ρεΐ ώς ν’ άναζητή τι τά  πρό αύτού ήπλωμένα

πολύχρωμα χαρτία καί τυχαίως ραμφίζει έν 
χίτρινον, οπερ έκεΐνος ρίπτει πρός τήν πελάτιδά 
του.
. 'Εκείνη τό άρπάζει πετών καί τό έκδιπλόνει 
μέ άκουσίως τρέμουσαν κατά τι παραδόξως 
Βίρα.

\·. Είνε εις τών συνήθων τοιούτων χρησμών,
I ανόητος καί άσυνάρτητος προφητεία, γεγραμ- 
! μένη εις σόλοικον καί ίδιόρρυθμ.ον γλώσσαν : 

αΚυρία μ.ου, τόρα είσαι κακότυχη καί δέν 
περνάς καλά. Θ ά ύποφέρης πολύ καί θά κακο- 
περάσης άκόμη περισσότερον. ’Αλλά μ.έ τήν 

I βοήθειαν τού Θεού θά νικήσης τάς περιπετείας 
καί θά προοδεύσης. Καί θά ύπανδρευθής έ’ναν 

, πλούσιον καί θά κάμ.ης παιδιά πολλά καί καλά 
καί θά σού ζήσουν όλα. Καί σύ θά ζήσης όγ- 
δοήντα χρόνια καί θά ίδής έγγονα καί δισέγ- 
γονα. . . .  .ϊ

Καί ή  έκ τού προχείρου άποκάλυψις αότη 
τών μελλόντων έξακολουθεϊ άκόμη, άκόμη, έπί 
τού αύτού τόνου καί διά τών αύτών φράσεων. 
Ή  μ.ήτηρ άναγινώσκει βραδέως καί μεγαλοφώ- 

. νως, μ,ειδιώσα κ ατ ' άρχάς· άλλά  βαθμηδόν άό- 
' ριστος συγκίνησις χαρά; τήν καταλαμβάνει καί 

τρέμει βιαιότερον ήδη ή χειρ της καί πάλλει 
οφοδρώς ή καρδία της. Ά π ό  τού άψύχου καί 
κακοτυπωμένου χαρτιού νομ.ίζει ότι εξέρχεται 

,1 φωνή μυστηριώδης μάντεως άληθούς καί νου-ίζει 
| ότι πράγματι κρατεί μεταξύ τών δακτύλων 
' της τής κόρης της τήν τύχην. Καί έφ' όσον ά- 
I κούονται έν τή σιγή τού δωμ.ατίου τ ' άνορθό- 
| γραφα καί ασύντακτα καί συγκεχυμένα άλλ’ εύ- 

άγγελα έν τούτοις ρήματα, τούτο φαίνεται ώς 
νά πληρούται φωτός καί καταγλαίζεται τής 

Ρ μητρός τό πρόσωπον καί μειδιά τό ώχρανθέν 
τής άσθενούς χείλος...

Μιχαήλ Μητγακηϊ.

01 ΧΡΥΣΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Τήν 31 Δεκεμβρίου τού παρόντος έτους 1887 
ι Ινμπληρούται πεντηκονταετία όλόκληρος άφ’ 
Ί4 ό πάπας Λέων ό ΙΓ' άνέλαβε τό ιερατικόν 
ιχήμα, ή ώς εύφυώς ώρισε τήν έορτήν εύρω- 
παίκή τις έφημερίς, ό έν Ρώμη έδρεύων πον- 
■ί?·Ίξ πανηγυρίζει τούς χρυσούς αύτού γάμους. 

Έ π ί τούτω δώρα ήρξαντο άποστιλλόμενα αύτώ 
£κ πάσης γωνίας τού κόσμου, ού μόνον παρά 
τών εύλαβών καθολικών, οϊτινες άναγνωρίζου- 
σιν αύτόν ώς τόν ϋπέρτατον άρχοντα τής Ε κ 
κλησίας, άλλά καί παρ’ αύτών τών σχισματι
κών καί τών άπιστων. Ηγεμόνες, πόλεις, κοι- 
νότητες, κληρικοί, ίδιώται άμιλλώνται τις νά 
προσφέρη τό πολυτιμότερον καί κομψότερον δώ -

ρον. Ό  Σουλτάνος άπέστειλεν αύτώ ήδη λαμπρόν 
άδαμ-αντοκόλλητον δακτύλιον, αξίας 250,000 
περίπου δραχμών. Ή  αύτοκράτειρα αύτή 
τής Κίνας έδήλωσεν ότι θά πέμψη επίσης πο
λύτιμον δώρον, όδέ αύτοκράτωρ τής Γερμ.ανίας 
άνέθηκεν εις ένα τών όνομ.αστοτέρων τού Βερο
λίνου κοσμημ-ατοτεχνών νά φιλοτεχνήση βα- 
ρύτιμ,ον κόσμ,ημα διά  τόν Πάπαν. Ή  βασίλισσα 
τής ’Αγγλίας Βικτωρία, ήτις έπ’ εύκαιρία τής 
πεντηκονταετηρίδος τής στέψεως της θά λάβη 
παρά τού Π άπα ώς δώρον λαμπρότατον μω- 
σαϊκόν, θά άποστείλη αύτώ τήν παλαιάν Γρα
φήν, πολυτελώς έσταχωμ.ένην. Ή  βασίλισσα 
τής Ισπανίας, ής ό υιός είνε βαπτιστικός τού 
Π άπα άπέστειλε διά τού πρεσβιυτού αύτής 
πολύτιμ.ον δακτύλιον, φέροντα έγκεκολλημένον 
ώραΐον σάπφειρον. Καί οϊ ήγεμ-όνες δέ τής Αύ- 
στρίας καί τής Πορτογαλλίας δέν θά καθυστε- 
ρήσωσιν εις τήν έκδήλωσιν τής πρός τόν Πά
παν ύπό τού καθολικού κόσμου έπιδεικνυομ-έ- 
νης τιμής καί άφοσιώσεως.Έν όνόματι τής Γαλ
λίας ό πρόεδρος τής δημ.οκρατίας έπεμ.ψεν ήδη 
δύο θαυμαστά αγγεία τών Σεβρών.

Μετά τούς ήγεμ.όνας έρχονται αί έπισκοπι- 
καί διοικήσεις, αί κοινότητες, οί ίδιώται. Ή  έ- 
πισκοπική διοίκησις τής Λυώνος παρήγγειλε 
τήν κατασκευήν άπολαμπούσης άλουργίδος διά 
χρυσού καί μ,ετάξης συνυφασμ.ένης έπί λευκού 
όλοσηρικού μετά τών σημάτων τής πόλεως 
τής Λυώνος καί τών οίκοσήμ,ων τού Πάπα, 
συμπεπλεγμένων πρός ρητόν τής Άποκαλύψεως. 
Ή  έπισκοπή τού Διζών άποστέλλει μ.αρμάρινον 
άγαλμα τού έκείθεν καταγομένου άγ. Βερνάρ
δου' έτέρα έπισκοπή άγαλμα τής Παρθένου, καί 
άλλαι άλλα. Ή  τυπογραφική Εταιρία τών 
Παρισίων προσφέρει άριστούργημά τι τής γαλ
λικής τυπογραφίας. Ό  δέ άρχιεπίσκοπος τών 
Παρισίων λαμ.προτάτην τιάραν έκ χρυσού καί 
άργύρου μ.ετά πολυτίμων λίθων, ήτις έσται θαύ
μα γαλλικής κομψότητος. Ή  πόλις τής Ν εα- 
πόλεως θά προσφέρη πάγχρυσον θρόνον. Αί 
2750 έκκλησιαστικαί ένορίαι τής Βελγικής θά 
άποστείλωσιν έκάστη ΐδιόν τι δώρον, άνεξαρ- 
τήτως τών άποσταλησομένων ύπό τών έπισκο- 
πών, τών σχολ.είων, τών κολλεγίων, κτλ. Οϊ 
καθολικοί τής Γερμ.ανίας άπεφάσισαν νά πέμ- 
ψωσι πάντα τά  έπιστημ.ονικά καί φιλολογικά 
έργα, τά  δημοσιευθέντα έο γερμανική γλώσση 
άφ’ ής δ Λέων II”  άνήλθε τόν παπικόν θρόνον. 
Ή  συλλογή αότη θά άποτελέση βιβλιοθήκην 
έξ είκοσακισχιλίων τόμων, μ.εθ’ ής θά συναπο- 
σταλή καί λεπτομερής κατάλογος. Έ ξ 'Ολλαν
δίας ωσαύτως θά άποσταλώσι πολλά δώρα,μ-νη- 
μ,ονεύεται δ ' ίδια έξ αύτών ώραιότατον θυσια
στήριον έκ δρυός έγγλύπτου καί πολλαπλώς κε- 
χρωματισμένης.
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Αυτκι εένε αί κυριώτερκι των μέχρι τοΰίε 
άγγελθεισών προσφορών. Πάντα Si ταύτα τά  
£ώρα θά συγκεντρωθώσιν είς λαμπράν έκθεσιν, 
-Î1 ς αί πύλαι θά άνοιχθώσιν ακριβώς την ήξεραν 
της επισήμου επετείου του Πάπα.

— χ—

— — —̂ -ra-aarSaTt-a----------

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Οϋτω βαδίζει ί> κόσμος· εργάζεται τις, σχε
διάζει, διαρρυθμίζει άφ’ ενός, ή Si Τύχη έπιτε- 
λεϊ τό εργον αύτής άφ’ ετέρου' καί άπο του ά
πληστου κατακτητοϋ του θέλοντος νά καταπίτ) 
την γην μέχρι του φιλήσυχου τυφλού δν δδηγεΐ 
ό σκύλος του, πάντες είνε τό παίγνιον των ιδιο
τροπιών τής Τύχης.

(Beaumarchais)

"Ο,τι σέ έσωσε ποτέ άπό μεγάλης τινός δυσ
τυχίας δέν δύνασαι ενίοτε νά τό μεταχειρισθής 
έπί τών μικρών κινδύνων. Τολμηρά βολή ρίπτει 
τόν λέοντα νεκρόν· πώς όμως θά προφυλαχθής 
κατά τού σμήνους τών μυιών ;

Ή  μητρική φιλοστοργία είνε ό πατριωτισμός 
τών γυναικών.

Καρδίαι τινές δμοιάζουσι πρός τά  βαθέα 2- 
δατα  : άνωθεν είνε διαυγή, ένώ κάτω κρύπτου- 
σιν ίλύν καί βόρβορον. Ρίψε δμως ένα λίθον εν
τός, καί εύθύς θά ίδης τό δλον θολοϋμενον καί 
γινόμενον σκιερόν.

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ

Μέχρι ποιου βαθμού φθάνουσιν αί ίδιοτροπίαι τών φι- 
λαρέσκων δεσποινών τών Παρισίων καταδεικνύει ή εν 
Παρισίοις δικασθεΤσα τελευταΤον παράδοξος δίκη,ήνανα- 
φέρομεν ενταύθα' Ό  άνθοκόμος ΒηροιιιΛβΙΙβ κατήγ
γειλε τον μαρκήσιον ΒββϋΙιβΓηΗΪβ ότι άρνεϊται νά πλή
ρωσή εις αΰτόν 15,000 φράγκων άντίτιμον τών ανθο
δεσμών του χοροΰ ά; εκάστοτε άπέστελλε εις τήν σύ
ζυγόν του. Ό  άνθοκόμος διηγήθη τά έξής είς τό δι- 
καστήριον. «ΤΙ κυρία μαρκησία δεν ήθελε πάντοτε 
νά εχη τά πρώτα τυχόντα ή καί άπλώς μόνον σπάνια 
άνθη. Έκάστην πρωίαν μοί εστελλε τήν θαλαμηπό
λον της φέρουσαν δείγμα του στολισμού τής κυρία; 
της, πάντοτε δε τά άνθη μου έπρεπε νά Ιχωσι τό 
χρώμα τών ενδυμάτων της, οίονδήποτε καί άν ήτο 
τοϋτο καί οίαςδήποτε παραλλαγάς καί άν έδείκνυε. 
'Ημέραν τινά όπως σχηματίσω ανθοδέσμην έξ υακίν
θων, άρμόζουσαν είς ένδυμα χρώματος ηλιοτροπίου, 
Ιτρεχα έξ ώρας έφ’ άμάςης άνά τάς οδούς τών Παρι
σίων, διότι μοί έλειπον ακόμη τρεΤς μικροί θύρσοι ό
πως συμπληρώσω τήν ανθοδέσμην. Τέλος τούς εύρον

ώς έκ θαύματος εντός τοϋ παραθύρου μοδίστας τινός, 
ήν έπλήρωσα διά ποσότητος χρυσού Γσου πρός τό βά
ρος τών άνθέων. Ό ,τ ι  εύρίσκετο είς τούς κήπους τών 
άνθοκόμων σπανίως ήρμοζεν είς τό χρώμα, τό όποΤον 
ήθελεν ή κυρία μαρκησία. Ένε/.α ανθοδέσμης τινός 
έκ τοΰ είδους τών ρόδων,τά όποια ονομάζονται βρυώδη, 
καί ήτις έπρεπε νά τ α ι ρ ί ά ζ η ε ι ;  τ ο α λ έ τ τ α ν  
ροδόχρουν κατάστικτον δι' αργύρου, έταξείδευσά ποτε 
επίτηδες μέ τό ταχύ είς Νίκαιαν. Τά εξωτικά φυτά 
άτινα μοί έζήτησε διά ιαπωνικήν τινα έσθήτα έ
κοψα άπό τό πολύτιμον θερμοκήπιόν μου».

Ή  μαρκησία έρωτηθεΤσα δέν εϋρισκε τόν λογαρια
σμόν πολύ ακριβόν, έπήνεσε μάλιστα τόν Οιιρουοίιβίΐβ 
είπουσα 8τι πάντοτε ύπερέβη τάς προσδοκίας της καί 
έθεώρησε τήν άρνησιν τοϋ συζύγου της άπλώς ώς ιδιο
τροπίαν. Τό δικασιήριον έσυμβίβασε τήν ύπόθεσιν ά- 
ποφανθεν οτι ό μέν μαρκήσιος πρέπει νά πληρώση
15,000 φρ. ο δέ άνθοκόμος νά παρέχη είσέτι Ιπ’ ο
λίγον χρόνον, μέχρι τοϋ Πάσχα, άνθη είς τήν μαρκη- 
σίαν δωρεάν, όπερ ούτος έδέχθη ευχαρίστως.

Μία αρχαία βιβλιοθήκη πυρποληθεΐσα.
Τό άρχαιότατον φιλολογικόν μουσεΤον τοϋ κόσμου 

κατεστράφη εσχάτως ύπό τών φλογών. Ή το τό μου- 
σεΐον τοϋτο αύτή ή οικία τοΰ Ινομφουκίου παρά τόν 
ποταμόν Λ ό: τή; Κίνας, εν ή έσώζετο ή ιδιαιτέρα 
βιβλιοθήκη τοΰ μεγάλου εκείνου φιλοσόφου. Άπό δισ- 
χιλίων καί πε/τακοσίων ετών οί απόγονοι αύτοϋ, 
οίτινες φέρουσι τίτλον άναλογοΰντα πρός τόν δουκικόν, 
παρελάμβανον έκ διαδοχής τήν πολύτιμον ταύτην οι
κίαν άπό πατρός είς υιόν.

Ό  κύριος Gruff έν ’Αμερική, είς τών γνωστοτέ- 
ρων τεχνιτών τής Βασιγκτώυος, εύρε μικρόν τι έργα- 
λεΤον, οπερ ώνόμασε « bucking ι>. Τό έργαλεΤον έχει 
διαφόρους μορφάς κατ' αρέσκειαν καί δύναται νά 
κρατηθή ευκόλως εντός τοϋ στόματος. Έάν ή 
φωνή τοϋ άνθρώπου διέλθη διά τοϋ εργαλείου προς- 
λαμβάνει τόνον γλυκόν καί εύάρεστον, οίαδήποτε 
φωνή καί άν είνε. Ό  εφευρέτης ζητεί νά τελειο
ποίηση τό έργαλεΤόν του, έλπίζων οτι δι' αύτοϋ θα 
δυνηθή νά πλάση φωνήν ύψηλοτέραν τής διαπα
σών, καί ότι οί υψίφωνοι δι’ αύτοϋ θά αΰξήσωσι τούς 
μουσικούς αυτών τόνους.

Μεταξύ δύο εραστών:
Ή  δ ε σ π ο ι ν ί ς ‘ Αν μ’ άγαπδς, μοϋ ύποσχε-

σαι οτι θά κάμης ό,τι σου πώ ;
Ό  κ ύ ρ ι ο ς — Ναι, άγγελέ μου- σοϋ τό όμνύω. 
Ή  δ ε σπ ο ι ν ί ς.— Νυμφεύσου τήν μητέρα μου, 

είνε χήρα!..

Τηλεγράφημα έκ τών επαρχιών :
« ’Αγαπητέ αδελφέ, Φανή έτεκε δίδυμα’ αίσιον 

πλείονα.»
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