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Α\
Ή ιστορία είκόνισε τήν μορφήν σου άγρίαν
καί ειδεχθή καί παρέδωκεν ήμΐν τήν άνάμνησίν σου αίματηράν καί άπαισίαν. Κύκλος Ολό
κληρος παραδόσεων, βδελυρωτέρων ή μία τής
άλλης, έπλάσθη περί τό όνομά σου καί τό έκληροδότησεν είς τούς αιώνας σεσημασμένου διά
τής σφραγίδος τής φρίκης— τρομερόν σύμβολου
τής άπανθοωπίας καί τή ς ώμ.ότητος. Κανείς δε
σπότης, κανείς τύραννος, κανείς εξολοθρευτής
λαών δεν έκαμε ποτέ τόσην τή ς δυνάμεώς του
κατάγρησιν, κανείς δέν έχυσε τόσον αίμα, κα
νείς δέν εΰρε τόσην ηδονήν έν τή σκληρότητι.
Άνά μέσον τών σκοτεινών σελίδων τής ρωμαϊ
κής αυτοκρατορίας ή φυσιογνωμία σου διαγρά
φεται περιβεβλημένη παράδοξον άποτροπαιότητος αίγλην. Τόν Φόβον ήθέλησες συμπαρα
στάτην σου έπί τοϋ θρόνου καί ύπουργόν σου
τό Δέος, καί τήν αύλακα ήν έχάραξαν τ ά έτη
τής βασιλείας σου έπλήρωσαν σωροί π τω μ ά 
των. Ό καιρός τού κράτους σου άναφέρεται ώς
εποχή κατηραμένη. Μ εταξύ όλων τών έν ίσχύϊ
καί κακουργία συναδέλφων σου, τεράτων άνευ
επιγνώσεως, άκουσίων οργάνων ειμαρμένης ά 
γνωστου, ύστερικών έκτρωμάτων κληρονομικής
διαφθοράς, άσυνειδήτων νευροσπάστων, φοβερών
πκραφρόνων ή επικινδύνων βλακών, μεταξύ
τών μανιωδών Μαξιμίνων καί τών άπεκτηνωμένων Ή λιογαβάλω ν καί τών ήλιθίων Κ λαυδίων, οϊτινες ήρχοντο καί παρήρχοντο, άπ αίτιοι ηθοποιοί ένός καί τοϋ αύτοϋ άγριου δράμ ατος, ή χρονογραφία σέ παρέστησεν ώς τόν κ ατ'
εξοχήν τύπον άναισθήτου καί άνηλεοϋς μονάρ
χου. Κανείς δέν σέ φαντάζεται άλλως ή λακτίζοντα τήν κοιλίαν τής μητρός σου, μεθυσκόμενον έξ οργίων καί οίνου, χειροκροτοϋντα τάς
ε'κατόμβας τών χριστιανών μαρτύρων έν τ ώ ιπ
ποδρόμιο ή θεώμενον, έστεμμένον μ.έ ρόδα καί
κιθαρίζοντα, τό πανόραμα τής πυρπολουμένης
«ιωνίας πόλεως, ής είχες δια τά ξη ό ίδιος τόν
εμπρησμόν. Ά λ λ ’ έγώ, έπισκεπτόμενος σήμερον
τον τεμνόμενον αύτόν ήδη ’Ισθμόν τήςΚορίνθου,
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ούτινος μεταξύ τών τόσων άλλων ονείρων σου
είχες έπιχειρήση καί σύ πρό τόσων εκατονταε
τηρίδων τήν όρυχήν, σκέπτομαι αν πράγματι
αύτή ήτο ή άληθής όψις σου, ώ Ν έρω ν! "Αν
ύπήρξες μόνον ό χυδαίος τύραννος καί ό αίμοβόρος δεσπότης, δν παρέστησεν ήμΐν ή ιστορία,
πώς μεταξύ τών άλλων άνθρωποκτόνων καί έξολοθρευτικών σχεδίων σου σοί έπήλθε καί ή
επιθυμία τή ς έκτελέσεως τοιούτου εύεργετικοϋ
καί εκπολιτιστικού έργου ; Είς ποιας σκέψεις ύπείκων ήθέλησες καί ήρχισες νά τό κάμνης;
Όποιον όνομα καί ποιαν ιδέαν ώρέχθης άρά γε
ν’ άφήσης περί σεαυτού είς τούς μεταγενεστέ
ρους; Π ώς συνέβη ώστε ή είκών σου, ή τόσον
σκιερά καί φρικώδης, νά έχη ά μ α καί τόσα φω
τεινά μέρη ; Μέλλων νά χύσης ποταμούς αίμάτων, άναβαίνων έπί τόν θρόνον έχάριζες τήν
ζωήν είς πάντας τούς οπωσδήποτε κ αταδεδικασμένους.Τόρα παρέχων άπόλυτον έλευθερίαν λ α 
τρείας τοΐς χριστιανοϊς, μ ετ’ ολίγον ηύφραίνεσο
ρίπτων αύτούς βοράν άθλίαν τών τίγρεων καί
τών πανθήρων. Λ ακτίζω ν τής μ.ητρός σου τά
σπλάγχνα, έγκατελείπεσο, γλυκύς καί ήρεμος
ώς άρνίον, είς τ ά φιλήματα άπελευθέρου έρωμένης. Σφάζων καί όργιάζων έφιλοσόφεις άμ.α
καί έστιχούργεις μετά τού Σενέκα. Καίων τήν
Γώ μην, έσκέπτετο ταύτοχρόνως νά κόψης τόν
’Ισθμόν. Π αράδοξον κράμα μ.ανίας καί μεγαλοφυίας σχεδόν, ποιητής καί δήμιος, μεγαλεπίβολος καί φρενήρης, βεβαίως δέν ήσο κοινός άν
θρωπος. 'Α λ λά ποιων αντιθέτων άποκρύφων δυ
νάμεων τυφλόν θύμ.α καί έρμ.αιον έσύρεσο ; Τι
μυστικά πάθη σέ έφλόγιζον καί τι άλλόκοτα
ένστικτα σέ ώθουν; Ποια άνίκητος όρεξις κατα
στροφής άμα καί δημιουργίας σέ έκίνει, υιέ τής
’ Αγριππίνας, δολοφόνε τού άδελφοϋ σου, όνειροπόλε κακούργε, ζοφερέ _καισαρ ;

Ή επιχείρησις αύτή τής τομ.ής τού ’Ισθμού
δέν ήτο άναμ.φιβόλως ιδέα άρχοντος άξέστου,
κτηνώδους ή παράφρονος. “Ήρκει δέ καί αύτή
μόνη νά άλλοιώση κ ατά τι έπί τό εύμενέστερον
τήν περί τού ρωμαίου αύτοκράτορος έτυμηγο—
ρίαν τής ύστεροφημίας. Πρό αύτοϋ καί πολλοί
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άλλοι είχον συλλάβη το σχέδιον καί είχον άρχίση μ.άλιστα την έκτέλεσίν του. Ό νομαστί δέ
πρώτος 6 Περίανδρος, δ έκ των επτά σοφών, τύ
ραννος τής Κορίνθου, άναφέρεταε ώς πρόβας εις
τα έπί τούτιρ προκαταρκτικά έργα. Τ ό δέ πα
ράδειγμα αυτού εύρεν ικανούς καί μ ετά ταύτα
τούς μιμητάς. Ά λ λ ’ αί δοκιμαί εις άς προέβησαν δέν θά ήδύναντο νά θεωρηθώσι καν ώς
σημαίνουσαι καί άπλήν έναρξιν τής π ραγμ ατοποιήσεως τή ς όρυχής,πρώτη δε άληθώς σοβαρά
απόπειρα απομένει ή τού Νέρωνος, τ ώ 6 6 η
6 7 μετά Χριστόν. Οί σπουδαιότεροι μηχανικοί
τή ς εποχής έστάλησαν νά μελετήσωσι τό έδα
φος καί τον καταλληλότερον τρόπον τής κ ατα
σκευής τής διώρυγος. Οί γεωμέτραι έξετέλεσαν
π άσα ς τάς δεούσας καταμετρήσεις. Ό προϋπο
λογισμός τώ ν άπαιτουμένων εξόδων κατηρτίσΟη
καί τ ά σχέδια κατεστρώΟησαν. Αύτός δ αύτοκράτωρ έλάμβανε γνώσιν καί έξέφερε την κρίσιν
του περί αυτών, έσκέπτετο δέ νά μ.εταβγ, καί δ
ίδιος όπως παραστγ, καί επιστατήσω εις την
εναρξιν τών εργασιών. Π ράγματι δέ αΰται άρ
χισαν μ.ετά πολλής τής σπουδής καί τής ακρί
βειας. Ή γραμμή έχαράχΟη άπό τού ενός άκρου
εις τό άλλο, επί τού στενότερου μέρους τού ισθ
μού, καί ή σκαφή αΰτής προέβη εκατέρωθεν
έφ’ ικανόν, μ,ετά δραστηριότητας έπιδιωκομ.ένη.
Ή διώρυξ ώρύχΟη μέχρι τού έν τώ κέντρω τού
ισθμού υψώματος. Χιλιάδες δούλων είργάζοντο
εις την άνόρυξιν καί τήν έκβάθυνσιν αΰτής. Μ
όλας τή ς μηχανικής τά ς άτελείας τ ά αποτε
λ έσμ ατα τού εγχειρήματος προεμ,ηνύοντο λίαν
ευάρεστα. Χάνδακες καί όπαί ύπενόμευον άνά
π άσαν ημέραν τό έδαφος καί δίκελλαι καί άςίναι καί λοστοί κατέτρωγον τής γης τ ά σπ λάγ
χνα. Τού υψώματος ή διάτρησις προεχώρει,
π ολλαπ λά δέ φρίατα είχον σκαφή εντός αύτοϋ.
Ά λ λ ’ αίφνης ημέραν τινά αί έργασίαι διεκόπησαν έξ απροόπτου διαμ ιάς, άδηλον διατί. Τό
έργον έμεινεν ημιτελές, ακριβώς ότε παρείχε τάς
πλείονας επιτυχίας έλ.πίδας. Αί χιλιάδες τών
εργατών διεσκορπίσΟησαν καί δ χρόνος δέν έβράδυνε νά κ ατα χ ώ ση έκ νέου καί τούς χάνδα
κας καί τάς όπάς καί τ ά φρέατα καί τήν άνορυχθείσαν τής διώρυγος γραμμήν.

"Εκτοτε ούδεμ.ία άλλη απόπειρα έγεινε προς
συνέχισιν ή τελείωσιν τού έργου, μέχρι τού
1 88 2, ότε τ ά εγκαίνια νέας απόπειρας πρός διόρυξιν τού Ισθμού έκάλουν εις Καλαμάκιον
τούς άθηναίους άστούς. Ή τ ο δέ αξιομνημόνευ
τος αληθώς διά τά ς Α θή νας ή ημέρα εκείνη.
Ί ’ πό τό άνατέλλον φως θαυμασίας εαρινής
πρωίας, πολύ πριν δ ήλιος φανή, ενα> μόλις έρρόδιζε τού Λ υκαβηττού ή κορυφή καί προσεπά-

θει ν’ άποβάλη τόν σκοτεινόν αύτού πέπλ.ον τό
λευκόν τή ς Άκροπόλεως κάλλος, ενθυμούμαι
τών αμαξών τήν μακράν σειράν κυλιομένων έν
δρμή καί βία πρός τόν σταθμόν τού σιδηροδρό
μου διά τής κοιμωμένης έτι ερμαϊκής όδού, καί
τήν πλατείαν τού Συντάγματος έςεγειρομένην
νυσταλέαν καί τόν πρόωρον αίφνίδιον θόρυβον
καί τόν συνωστισμόν καί τήν ταραχήν. Καί
έπειτα τήν έν τώ σταθμ ώ κίνησιν καί τήν βοήν
καί τ ά ώ χρά έκ τής άφυπνήσεως πρόσωπα καί
τόν σιδηρόδρομον άχθόμ.ενον καί άσθρ.αίνοντα
ύπό τό εξαιρετικόν καί δυσκόμιστον τών επιβα
τών βάρος καί τήν έν ΙΙειραιεί φύρδην μίγδην
έντός τών λέμβοιν καί τών άτμοπλοίων έπιβίβασιν. Καί τόν έκ τού λιμένος άπόπλουν έπειτα
δεκαπέντε περίπου άτμοπλοίων άνά εν έξερχομένων καί άκολουθούντων άλ λη λα καί συμπλεόντων καί διαγωνιζομένων περί τάχους καί
καταμ.έστων πλήθους ποικίλου έξ άμφοτέρων
τών φύλων καί τά περιεργότατα έπεισόδια καί
τόν πνιγμόν τριών άνθρώπων έν τ ώ πελάγει, ώς
νά έχρειάζετο καί ανθρώπινη Ουσία πρός έγκαίνισιν τού εύέλπιδος έργου, καί τήν άποβίβασιν
ύπό τό άφόρητον καύμα άνηλεούς ήλιου εν τή
παραλία καί τόν βασιλέα καταφέροντα το πρώ
τον έπί τή ς γής κτύπημα δΓ άργυράς σκαπά
νης, ένώ δ πρωθυπουργός άπεκόμιζε τό έξαχθέν
χώμα . . .
Τέσσαρα έτη συνεπληρώθησαν ήδη άπό τής
ημέρας έκείνης. Τόρα δέ συμφώνως πρός τούς
γενομένους ύπολογισμούς έπρεπε νά καλώμεθα
εις τώ ν εγκαινίων τής διαβάσεω ς πλέον τής διώ 
ρυγος τήν τελετήν. Ά λ λ ’ οί υπολογισμοί άπεδείχθησαν έσφαλμ,ένοι, μ-όλις δέ μετά δύο ή
τρία έτη άπό σήμερον θά δυνηθώμεν νά παραστώμεν εις τού έργου τήν περάτωσιν. Υπεύθυ
νος όμως έπί τ γ άπροσδοκήτφ ταύτη βραδύτη τι δέν φαίνεται νά είνε ή άναλαβούσα τήν έπιχείρησιν εταιρία. Εις τοιαύτα μεγάλα έργα
αί απρόοπτοι δυσχέρειαι, αί μεταβολαί τών άρχικών σχεδίων, αί πρόσθετοι δαπάναι, αί δια
ψεύσεις τών έλπίδων έν πολ,λοΐς, εινε αναπόφευ
κτοι. Τό σπουδαιότερον άναμφιβόλως έν τή περιστάσει ταύτη τής διορυχής τού ίσθμ.ού ζή
τη μα ήτο νά προχωρήση αϋτη μ-έχρι σημείου,
παρέχοντος τήν έγγύησιν τού έντός χρονικού
τίνος διαστήμ.ατος δυνατού τής συμπληρώσεως
τού εγχειρήματος. Τούτο δέ έπετεύχθη ήδη
προφανώς.Αί έργασίαι προέβησαν μέχρι σημείου
τοιούτου, ώστε ή έγκατάλειψις νά μή είνε πλέον
ούτε εύκολος ούτε συμφέρουσα. Ό συγκρίνων τον
πίνακα τής καταστάσεω ς τών έργασιών κατα
τό 1884 πρός τόν τού τρέχοντος έτους βλέπει
καταφανώς οτι τά τρία σχεδόν τέταρτα του
ολου έργου έχουν ήδη συντελεσθή. Εννοείται
| ότι τό ύπολειπόμενον είνε καί τό δυσκολώτερον

ή μάλλον είπεΐν τό κυρίως δύσκολον. Ά λ λ ’ αν,
κατά τό άρχαίον λόγιον, ή άρχή εινε τό ήμισυ
τού παντός, τ ά συντελεσθέντα ήδη τρία τέ^ταρτα θά είνε βεβαίως κ άτι τι περισσότερον.
* *
*

ρους σωλήνας. Ά π ό καιρού εις καιρόν κρότος
δεινός άκούεται, σείεται τό έδαφος ώς έκ δονήσεως ένδομύχου, νέφη κονιορτού ανέρχονται
εις τόν αέρα, όσμή πυρίτιδος καί δυναμίτιδος
πληροί τήν άτμοσφαϊραν. Π αράδοξα μελανά
τέρατα εξέρχονται τών ενδοτάτων σπλάγχνων
τού Ισθμού μυκώμενα,έξ υπογείων όπών καί στο
ών, ατμ ή λατα . Ό ήλιος φωτίζει άνωθεν τ ά βά
θη τής τεχνητής χαράδρας, λάκκους καί βό
θρους καί φρέατα καί ύπονόμ.ους καί αύλακας,
καί άξίνας καί σκαπάνας καί πελέκεις καί πτύα
καί ανθρώπους, πληθύν περίεργον καί ποικίλόμορφον, άλλους κυλίοντας πεφορτωμένας χειρά
μ αξας, άλλους άνασκώποντας τό έδαφος, άλ
λους π λήττοντας τά ς πλευράς όπως εύρύνωσιν ή
λειάνωσιν αύτάς έτι μάλλον, άλλους όρθιους,
άλλους κύπτοντας, άλλους μ.ετεώρους έντός σχι
σμάδων ή έπί κλιμάκων άνερχομένους καί εργα
ζομένους εις τό ύψος τώ ν τοίχων τής διώρυγος,
άλλους κρεμαμένους άπό τών έπί τών όφρύων
της δένδρων διά σχοινιών πρός τ ά κάτω , θέαμα
άλλόκοτον καί έκπλήττον, ώ ς μυρμήκων νομί
ζεις συναχθέντων έπί τό αύτό και προσπαθούντων. νά όρύξωσι φωλεάν ή ποντικών άγωνιώντων νά καταφάγωσι τυρού τεμάχιον. Καί ή γή
φαίνεται, έγκλείουσα τήν μυρμηκιάν ταύτην έν
έαυτή, ώς νά ζωογονήται, ¿>ς νά λαμβάνη ψυ
χήν, καί συνεχείς ήχοι, άδιάλειπτοι θύρυβοι,
ιδιόρρυθμοι πάταγοι, εξωτικοί δούποι άναδίδονται επ’ αύτής, ώ ς άνεξήγητος καί μυστηριώδης
δημιουργία νά τιλ ή τα ι μέσα της !

Ό διελθών άλ,λοτε τόν Ισθμόν δυσκόλως θά
ήδύνατο νά άναγνωρίση αυτόν σήμερον ύπό τήν
νέαν του μορφήν. Μ εγάλη λευκή χαράδρα δια 
τρέχει τό πλάτος αύτού καθ’ όλην τήν έκτασιν.
’Από τών δύο έξόδων αύτής ή θάλ.ασσα εισέρ
χεται έλευθέρως ήδη , εισβάλλει έντός τής γής
μέχρις άποστασεως είκοσι καί ίσως περισσοτέ
ρων μέτρων έκατέρωθεν. Ή επιφάνεια τής ΓΙελοποννήσου είνε ή δη κεχωρισμένη άπό τής
Στερεάς, καί οί δύο άδελφαί συνέχονται άκόμη
μόνον διά λεπτής λωρίδος εις τό βάθος τ ή ςχ α ράδρ ας, ώς οί Σιαμαίοι, ήν όμως καί αυτήν όσημέραι άποκόπτουν οί έργαζόμενοι. Γέφυρα ό
μως σιδηρά, στερεωτάτη, συνδέει αύτάς καί π ά 
λιν, εγειρόμενη άνωθεν τού χάους. Γήλοφοι α 
νύπαρκτοι τέως ύψούνται έπ’ αύτού, βουνά ολό
κληρα φαιού χώ ματος, άπορριπτομένου έξω
τής διώρυγος, έπί τών όχθών της. "Οπου δέ
ύπερήφανον έκύρτου τήν ράχιν του τό φυσικόν
τού εδάφους ΰψωμα, χαίνει ήδη βάραθρον βαθύ,
κρημνός μέγας, πλατεία καί μακρά τάφρος. ’Α 
κατοίκητος έξετεινετο πριν ή έρημία του, κα
τάφυτος μ-όνον, ανθηρά καί πρασίνη. ’Α λλά
μεταξύ τών κλάδων καί τών φύλλων όρθούνται
ήδη κομψοί μικροί οίκίσκοι, έσπαρμένοι άνά
« ·
μικρά δια στή μ α τα , καθ’ ολον τό μήκος τών
*
πλευρών τής διυύρυγος, καταφύγια τών εργατών
πρόχειρα, κατεσκευασμένα έξ ύπογυίου έκ σι
Ή γραμμή, ήν ήκολούθησεν ή διώρυξ, είνε
δήρου, έκ λίθων ή έκ χωμ.άτων, άλλου άραικ ατά τό μ.άλλον ή ήττον ή αύτή πρός τήν τού
ουμ.ενοι, άλλού πυκνούμ,ενοι καί κατερχόμενοι
σχεδίου τού Νέρωνος. ’ Αφετηρίαν έχουσα τόν
άπό τών δύο άκρων όπως συγκεντρωθώσιν ένούκόλπον τού Καλαμ-ακίου, όλίγω νοτιώτερον τής
μενοι εις τούς δύο αντιθέτους συνοικισμούς τής
όμωνύμου πολίχνης, διασχίζει ευθεία τόν’ Ισθμόν
Ίσθμιας καί τής Ποσειδωνίας, τόν πρώτον έπί
εις τό στενότερον αύτού μέρος, όπως καταλήξη
τής άπό τού Σαρωνικοΰ εισόδου καί τόν άλλον
εις τό αντίθετον άκρον αύτού, εις τόν κόλπον
τή ς Ποσειδωνίας, όλίγφ βορειότερον τή ς Νέας
έπί τή ς πρός τόν Κορινθιακόν έξόδου. Ή άμ αξα
Κορίνθου. Τ ό μήκος αύτής είνε έξ χιλιομέτρων
καί οί ήμίονοι διεπέρων άλ.λοτε μετά κόπου αύκαί τριακοσίων μέτρων περίπου, τό βάθος μέ
τόν, άναρριχώμενοι βραδέως τήν όφρύν του.
Ά λ λ ’ ήδη ό σιδηρόδρομος π αταγεΐ μετέωρος
τρων οκτώ καί τό εύρος τής έπιφανείας της μ.έδιερχόμενος ύπεράνω τής γεφύρας καί συρίζει.
τρων είκοσι δύο. Άμφότεραι όμως αί έκβολαί
Πρός τό σύριγμα δέ αύτού άνταποκρίνονται μυαύτής έχουσιν εύρυνθή πολύ περισσότερον, τό δέ
άνοιγμα τού στομίου έκάστης αυτών φθάνει μέ
ρίοι άλλοι συριγμοί είτε άπό τής διώρυγος,
ειτε άπό τών όρυσσομένων ύποχθονίων έγκάχρι πλ.άτους εκατόν μέτρων. Ά π ό τού κέντρου
■των αύτής, είτε άπό τών όχθών της. Πλατεΐαι
τό έδαφος κατέρχετας πρός τό μέρος τή ς Ινορίνσροχιαί διασταυρούνται κ α τά παντοίας διευ
θου ήρέμα έν έπικλίσει ένός καί ήμίσεος περίπου
θύνσεις καί έπ’ αύτών κυλίονται στένοντα τά
χιλιομέτρου, πρός δε τό μέρος τού Αιγαίου
πελάγους έν άποκλίσει τριών τετάρτων τού χι
φορτηγά τραίνα, τ ά έκτελοϋντα τήν ιδιαιτέραν
λιομέτρου. Α κ ριβώ ς δέ έν τ φ κέντρφ όγκούτών έργασιών υπηρεσίαν. Ύπερμεγέθεις μ η χ α ται εις κορύφωμα μέγα, γήλοφον συμπαγή, δια 
ναί, βορβοροφάγοι, βαρούλκα, έλκηθρα, τηλε
μέτρου μέν τεσσαράκοντα πέντε μέτρων, ύψους
γραφικοί στύλοι, άνυψούσι πρός τόν ουρανόν μ α *ρούς σίδηρους βραχίονας, οξείας κορυφάς, μαύ- | δέ μέχρις όγδοήκοντα πέντε μ.έτρων ύπεράνω
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τής έπκρανείας τής διώρυγος. Ή διάτρησις δέ
τούτου τού γήινου όγκου αποτελεί και το δυσκολώτερον άμα καί δαπανηρότερου τμήμα τής
όλης γραμμής. Ά π ’ άμφο τερών των έξοχων ή διώ ρυξ έσκάφη ήδη έφ' ικανόν μέχρι τή ς επιφά
νειας τής θαλάσσης, ήτις και εισέρχεται έως
μικρού τίνος διαστήματος, ώς προελέχθη, εντός
αυτής. Ή περαιτέρω άνασκαφή όμ.ως τού επι
πέδου εδάφους έγκατελείφθη επί τού παρόντος
καί ήρχισεν ή σκαφή καί ή άνόρυξις τού όγκου.
Ή έκχωμάτωσις δε καί ή έκβάθυνσις τούτου θέ
λει προβή μέχρις ούή κοίτη τής διώρυγος φθάση
την επιφάνειαν τής θαλάσσης. Τότε δέ αϊ βορβοροφάγοι θέλουν έκχωματώση καί βαθύνη τό έκατέρωθεν τού γηλόφου ύπολειπόμενον άσκαπτον μέρος τής διώρυγος καί ή θάλασσα θά είσρεύση άπό των δύο μερών. Ή διάτρησις επο
μένως τού γηίνου αύτού οιδήματος επιδιώκεται
δραστήριος καί π άσα ή εργασία έχει συγκεντρωθή έν αυτή. Μ’ δλην δέ τήν σκληρότητα
καί τήν διάφορον σύστασιν αύτού ή βραδύτης
δεν θά ήτο σπουδαία καί ή δυσχέρεια μεγάλη.
Ά λ λ ' απρόοπτος άνακάλυψις θέλει έπιφέρη ά ναποφεύκτως τήν τε αΰξησιν τών δαπανών καί
τού ώρισρ-ένου χρονικού διαστή ματος τήν παράτασιν. Καθ' όλας τά ς προηγηθείσας έρεύνας καί
βολιδοσκοπήσεις, συμ,φώνως δ' έτι καί πρός τό
είδος τώ ν άνακαλυφθέντων φρεάτων, άτινα είχον όρυχθή επί Νέρωνος, ύπετίθετο οτι τό σύνολον τού συμπαγούς βουνού άπετελεϊτο εσω
τερικός μέχρι τού βάθους έκ βράχων, οίτινες καί
διασχιζόμενοι θά έξηκολούθουν νά είνε πεπροικισμένοι δι* ικανής φυσικής αντοχής, όπως ά ποτελέσωσι τά ς παρειάς τής διώρυγος, χωρίί
νά είνε άναγκαΐα ή κ α τ’ άλλον τρόπον υποστή
ριξές των. Περιέργως όμως, ύπό τό σκληρόν λίθινον στρώμα, τό έσωτερικόν τού όγκου, εις τό
βάθος, άκριβώς εις τό μέρος όπόθεν θά διέλθηή
κοίτη τής διώρυγος, άποτελεϊται έξάργιλλωδών
στρω μάτω ν, μή παρεχόντων βεβαίως ούδεμίαν
έγγύησιν αντοχής, οϋτο»ς ώστε σοβαροί φόβοι
φθορών καί καταπτώσεων τών πλευρών γεννώνται. ’Ανάγκη έπομένως όπως αί παρειαί τού
βάθους τής διώρυγος μέχρι τής έπιφανεία; αυ
τής ύποστηριχθώσι διά τοιχωμάτων ιδιαιτέρων
επί τούτω, ών τό ύψος θέλει φθάση τό όλιγώτερον τ ά δέκα μέτρα καί τό μήκος τά ς τρεις
χιλιάδας καί εξακόσια μέτρα. ’Επιτροπή ειδική
έπί τούτω άποσταλεϊσα ύπό τή ς έταιρίας έξετάζει ήδη έπιτοπίως τά άπαιτούμενα νά έκτελεσθώσι συμπληρωματικά έργα καί τάς μελλούσας προσθέτους δαπάνας. Ν ομίζω δέ ότι καί
άλλη έπιτροπή, έκ μέρους τής ήμετέρας κυβερνήσεως πλέον, πρόκειται νά έξετάση αν τ ά έκτελεσθέντα μέχρι τούδε έργα είνε τοιαϋτα, ώ σ
τε νά

δικαιολογώσι τήν παράτασιν τής

προ

θεσμίας πρός τελείαν τομήν, ήν ώριζεν ή άρχική
σύμβασις μετά τής έταιρίας, καί ήτις έληξεν
ήδη, ώ ς επίσης καί αν αί έπελθούσαι δυσκολίαι καί βραδύτητες προήρχοντο άλ.ηθώς έζ α
προόπτων λόγων ή έξ άλλων αιτίων.
* *
♦
Πρόδηλον όμως είνε ότι ή επιδίωξις τών ερ
γασιώ ν μετά πάσης
δραστηριότητος δέν θά
είνε δυνατόν ν’ άμφιοβητηθή. Ό θέλων νά
πεισθή περί τούτου δέν έχει ή νά ϊδη τ ά τε
χνικά έργα, άτινα κατεσκενάσθησαν, τό ποσόν τών γενομένων έκχωματώσεων καί τό είδος
τού έδάφους.
Ή σιδηρά λόγου χάριν γέφυρα τού σιδηρο
δρόμου είνε έργον καί χρόνον άπαιτήσαν καί ι
κανά στοίχισαν καί ύπο πάσαν έποψιν σπουδαϊον. Κατασκευασθεΐσα όσω τό δυνατόν μάλ
λον στερεά καί εύρεΐα, βασιζομένη έπί ισχυρών
χιαστών ύποστηριγμάτων καί προσηρμοσμένη
άρρήκτως έπί τών όχθών, έγείρεται μεγαλοπρε
πής καί έναερία εις ύψος τεσσαράκοντα εξ μέ
τρων ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης.
Τά μήκος αύτής είνε όγδοήκοντα μέτρων. Είνε
δέ κεχωρισμ,ένη άμα διά σιδηρού κιγκλιδώ
μ ατος εις δύο μέρη, έκεΐθεν τού όποιου εύρίσκονται έστρωμέναι αί τροχιαίκαί περώσι τ ά τραίνα
έντεύθενδέ διέρχονται αίάμ α ξαι καί οί διαβάται.
"Α λλη μικροτέρα γέφυρα, μέλ.λουσα ν’ άφαιρεθή μ ετά τό τέλος τών έργασιών, εύρίσκεται
παρά τήν πρός τήν Ίσθμίαν εκβολήν τής διώρυ
γος, συνδέουσα τάς δύο όχθας, κάτωθεν τής ό
ποιας έφθασεν ήδη τό υδωρ.
Μεγάλοι κυματοθραύσται (b r is e -m e r ) κατεσκευάσθησαν παρά τάς έκβολάς, έν τε τή
Ίσθμία και τή Ποσειδωνία, όπως προστατεύωσι τούς κολπίσκους τούτους κατά τής όρμής τής
θαλάσσης.
Π ολλά καί ποικίλα άλ λα έργα, είνε πρός
πρόοδον τών έν γένει έργασιών είτε πρός ευκο
λίαν τών έργαζομ-ένων, δεξαμ,εναί, στοαί, κλί
μακες, ύδραυλικά μηχανήματα,φορτηγίδες,σχεδίαι, έμφανίζονται άνά πάν βήμα.
Εύρέα έργοστάσια, ίδρυθέντα έν άμφοτέροις
τοΐς συνοεκισμοΐς, κατασκευάζουσιν ή διορθοϋσι
τά ς διαφόρους μ.ηχανάς.
’Α λ λ ά τό άξιον μείζονος προσοχής είνε ά ναμφιβόλως ή στρώσις τών διά τήν ιδιαιτέραν
υπηρεσίαν τής διώρυγος σιδηροδρόμων. Έ πί τε
τής έπιφανείας καί ύπ' αύτήν οί σιδηρόδρομ.οι
ούτοι καταλαμβάνουσιν έκτασιν τριάκοντα καί
τεσσάρων όλων χιλιομέτρων. Α ί τροχιαί αύτών
είνε πλατεϊαι, σχεδόν όσον αί τού σιδηροδρόμου
’Αθηνών— Πειραιώς. Λειτουργούσε δ ’ έπ' αύ
τών δώ δεκ α έως δεκατέσσαρας άτμάμ-αξαι, ών
έκάστη σύρει κ α τ’ έλάχιστον όρον τριάκοντα
καί πέντε βαγόνια.
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Έ ξώ σται, έγερθέντες χάριν μετεωρολογικών
ή άλλων παρατηρήσεων, διακρίνονται άνά μι
κρά διαστή μ α τα έπί τών ύψηλοτέρων μερών
τών όχθών τής διώρυγος.
Τηλεγραφικά δέ σύρματα καί τηλεφωνικαί
γραμμαί διασταυρούνται κ α τά παντοίας διευ
θύνσεις.
*

*

*
Ή έπίσκεψις τών έργων τής διώρυγος είνε έκ
τών μάλλον εύαρέστων καί ένδιαφερουσών έκδρομών εις τά περίχωρα τή ς πρωτευούσης. Διά
τού πρωινού σιδηροδρόμου αναχωρεί τις τών
'Αθηνών καί ύπό τό γλυκύτατον φέγγος τή ς ά νατελλούσης ήμέρας απολαμβάνει τού θαυμ,ασίου
θεάματος τής άττικής πεδιάδος, τού Σαρωνικού,
τών κρημνών καί τώ ν κολπίσκων τής Κακής
Σκάλας καί τών πυκνοφύλ.λων δρυμ-ών τής Κ ινέτας. Περί τήν ένδεκάτην φθάνει εις Κ α λ α μ ά κιον, όπόθεν πεζή, άκολουθών τήν κατάφυτον
παραλίαν, ή διά λέμ.βου, ήρέμα λικνιζομ.ένης
ύπό τών απαλών κυμάτων τού γραφικωτάτου
λιμένος του, περαιούται άπέναντι, εις τήν είκοσι
λεπτά τή ς ώρας άπέχουσαν Ίσθμ-ίαν. Έκεΐ έπισκέπτεται τά έργοστάσια, τά ς άποθήκας, τόν
συνοικισμόν, γευματίζει εις ίταλ.ικήν τινα τραττύριαν καί απέρχεται, είσχωρών πεζή έντός τής
γραμμής τής δώ ρυ γος. Ή διάσχισιςδέ αύτής,
μεθ' όλων τών άναγκαίων σταθμ,ών καί έν πάση άνέσει, γίνεται έντός δύο τό πολ.ύ ώρών. Τε
λικόν δέ αύτής σημείου είνε ή Ποσειδωνία, ό
πόθεν, άκολουθών πάλιν τήν κορινθιακήν πλέον
παραλίαν, μεταβαίνει τις εις Κόρινθον, ένθα
διέρχεται κ ατά τό μάλλον ή ήττον καλώς
τήν νύκτα. Τ ό πρωί δέ, ώ ς συμ.πλήρωμα τής
έκδρομ,ής, δύναται νά έπακολουθήση καί ή εις
τόν υψηλόν καί κωνοειδή Άκροκόρινθον, όπό
θεν μαγευτικόν εκτείνεται κ άτω τό πανόραμα
τών πελοποννησιακών πεδιάδων, δίωρος άνάβασις, έξ ής έπανερχομένους σάς υποδέχεται περί
τήν ένδεκάτην ό σιδηρόδρομος, μεταφέρων ύμ.άς
αυθις εις τήν πρωτεύουσαν.
Μ
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η τελκη ε.

Ο ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ
(Μυθιστορία "IIA. Ιίερτέ— Μετάφρασες A. Β.)
[Σ υ ν έ χ ε ια · Ï8 t π ρο ηγ ούμ ενο υ φύλλου.]

Πεντήκοντα περίπου πρόσωπα, π αιδία τά
κλειστά, έθορύβουν χλ.ευάζοντα καί βω μ ολοχούντα κύκλω γυναικός ένδεδυμένης άλλοκότως καί μικρού παιδιού παραδόξως έπίσης ένδει θυμένου, όπερ έκράτει έκείνη άπό τής χειρός.
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Περιττόν δέ νά προσθέσωμεν,ότι ή γυνή αυτη καί
τό παιδίον ήσαν ή Φακινέτα καί ό θετός της
υιός.
Α ί φρενοτροπίαι τής μωράς πολλούς πολλάκις
έξήγειρον τοιούτους θορύβους· ά λ λ ’ ή Φακινέτα
πρώτη έγέλα δ ι’ αύτούς καί ή συρροή διελύετο.
Ά λ.λά τήν ημέραν έκείνην ή ταλαίπωρος γυνή,
ή τοσούτον συνήθως εύθυμος καί άκακος, έφαίνετο έκμανής έξ άγανακτήσεως. Διελκομένη
πανταχόθεν καί κωφαινομένη ύπό τών κραυγών
καί τών σαρκασμών, έσφάδαζεν αληθώς άμυνομένη πρός τόν όχλον. Οί κόλαφοι καί τ ά λ α 
κ τίσματα άτινα γοργώς καί αφειδώς διένεμε
κύκλω της είχόν πως έλαττώσει τό θράσος τών
τολμηρότερων, ό δέ κύρ Ζωζός, κρατερός επί
κουρος, έλάκτιζε καί αύτός όσον ήδύνατο. Ή
χειροδικία αδτη είχε τέλος έξοργίσει τό πλ,ήθος,
κ' έν μέσω τών καγχασμών του διεκρίνοντο ήδη,
ώς είπομ.εν, άπειλαί καί κατάραι.
Αί κυρίαι καί ό συμβολαιογράφος, καίτοι ά νεγνώρίσαν τήν Φακινέταν, δέν ήξευρον τί νά
ύποθέσωσιν, ότε ή φωνή τής παράφρονος, δε
σπόζουσα τού θορύβου, έξήγησεν εις αύτάς τί
συνέ βαίνε.
— Δέν έντρέπεσθε, έλεγε ν ή Φακινέτα εις
τούς διώκτας της, νά μεταχειρίζεσθε έτσι μία
μητέρα καί τό παιδί της ;... Είνε παιδί μου
σάς λέγω, είνε ό ’Ιάκωβός μου, πού έμεγάλωσε
εις τόν ούρανό καί κατέβη πάλι εις τή γή, διά
τό χατήρι μου· τόν έφερα νά τόν καμαρώσετε,
καί σείς τού πετάτε πέτραις ! Β ρομόπαιδα !...
ένα σας μόνον νά βάλη χέρι έπάνω του !... Μά
λιστα, μ άλιστα ! είνε ό ’Ιάκωβός μου, πού είχα
χαμμένου.
— Είνε ό Ζωζός, ό σχοινοβάτης, τόν ξέρομ,ε !
έφώνησεν άγυιόπαις, τακτικός τών ύπαίθρων
θεαμάτων φοιτητής· τόν γνωρίζω εγώ, κι' άς
μή φορή τήν περούκά του !
— Ή Φακινέτα τον έκλεψε, άνεκραύγασεν
άλλος. 'Α λ λ ά θά τής τόν πάρη πάλι ό Ή ρ ακλής καί ή Άμερικάνα.
— Μπορεί καί νά τόν άγόρασε! είπε τρίτος, καί
θά τόν άγόρασε φτηνά, τόσο άσχημος πού είνε.
Οί λόγοι ούτοι περιήγαγον εις μανίαν τήν
Φακινέταν. Ώ ρμ ησεν έκθύμως κ ατά τού συρφε
τού, ένώ ό λεγόμενος ’Ιάκωβος ήγωνίζετο καί
αύτός διά τών χειρών καί ποδών του. Τό πλή
θος, προσβαλλόμενον ούτως έξωργίσθη έτι μ ά λ 
λον, κ’ έδιπλασιάσθησαναί κραυγαί καί οί βλασφημίαι. Ή παράφρων καί ό προστατευόμενός
τη ς έδέχοντο αλλεπάλληλα όπισθεν κτυπήματα,
οί λίθοι δέ καί ά λ λ α ούχ ήττον φοβερά βλήμ ατα
έπιπτον πέριξ αύτών ώς χάλ.αζα.
Ή κρίσιμος θέσις των συνεκίνησε ζωηρώς τάς
κυρίας Δυχαμέλ καί τόν συμβολαιογράφον αύτόν.
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— Π αναγία ¡¿ου! έφώνησεν ή ’Ακριανή,
αυτά τά π αληόπαιδα θά τήν σκοτώσουν χωρίς
άλλο την δυστυχισμένην αυτήν τρελλήν,καί αυ
τό τό πτωχό παιδί, πού τό ε’περιμάζευσε βεβαίο)ς άπό ευσπλαχνίαν.
— Είνε φρικτόν! προσέθηκεν ή κυρία Δυχαμέλ.
Κύριε Περρέν, δέν είνε τρόπος νά φέρωμ.εν
μέσα τήν Φακινέταν καί τό παιδί, διά νά
σωθούν άπό τάς προσβολάς ;
— Τ ώ ρα νά ίδω , κυρίαι μου, είπεν δ συμβολαιο
γράφος, κατευθυνόμενος ταχέω ς πρός τήν θύραν.
— Φέοετέ τους εδώ, έφώνησεν ή Ά δριανή,
νά τούς ήσυχάσωμεν κάπως μέ καλούς λόγους.
Ό θόρυβος ηΰξανεν έν τή δδώ. Είχεν ήδη
σχισθή τό φόρεμα /.' έκυμαίνετο ή κόμη λυτή
τής ταλαίπωρου Φακινέτας, δ δέ Ιά κ ω βος, καίτοι έδακνεν, έλάκτιζε κ' έσχιζε διά τώνονύχων
οσον πλεΐον ήδύνατο, ήτο πλήρης μωλώπων.
Τ ό στίφος των άγυιοπαίδων, ώ ς κυνών ωρυόμε
νων άγελη, διεσκορπίζετο μένκ’ ε’τρέπετο εις φυ
γήν, οσάκις άνθίσταντο έπιστρεφόμενα τ ά θύμ.ατά τω ν, έπανήρχετο δ ’ επιτιθέμενον μετά
νέας όρμής, άμ α ώς εκείνα έστρεφον τά νώτα.
Ή έλευσις τού Περρέν, συνοδευομένου ύπό
τών γραφέων του, επτόησε κάπως τα παιδία
καί τά ς γυναίκας, αϊτινες έστησαν εις μικράν ά πόστασιν, φωνασκούσαι πάντοτε. Ή γενναία
Φακινέτα ήθέλησε νά ώφιληθή έκ τής έπελθούσης επικουρίας, ϊνα προβή εις νέαν έπίθεσιν, ό
δέ θετός τη ς υίός, άξιος αυτής, ήτο έτοιμος νά
μιμηθή τήν γενναιότητά της. Ά λ λ ’ ό συμβο
λαιογράφος έπλησίασεν έπιβλητικώς, έλαβε τήν
Φακινέταν άπο τού βραχίονας καί την προσεκάλεσε νά είσέλθη εις τήν οικίαν, ένώ οί γραφείς
γελώντες άπεκώλυον τό πλήθος.
’Επειδή δέ ή παράφρων, έν τή πολεμική της
ορμή, δέν έφαίνετο διατεθειμένη νά περάνη τον
άγώνα, ή κυρία Δυχαμέλ έφώνησεν αύτή άπό
τού εξώστου :

Ή απειλή αύ'τη παρήγαγε βεβαίως τό άποτέλεσμ.ά της, διότι σύσσωμον τό σκυλολόγιον
ήρχισε διαλυόμ-ενον, καί μόνον περίεργοί τινες,
ήκιστα επιθετικοί, άπέμειναν μετ’ ολίγον πρό
τής οικίας τού συμβολαιογράφου.
Ή Φακινέτα καί ό ύποτιθέμενος υίός της,
όδηγούμενοι ύπό τού συμβολαιογράφου, είσήχθησαν εις την αίθουσαν, καί τότε κατενοήθη ή
αφορμή τών χλευασμών τού όχλου τής Βωβραί.
Τήν ημέραν εκείνην ή παράφρων έφερε πολλα
πλασίους επί τών ενδυμάτων τη ς τούς έκ ται
νιών κορύμβους καί τά έκ μαραμμένων άνθέων
κοσμήματα, έσκεπε δέ τήν κεφαλήν αυτής διά
κεκρυφάλου έκ τουλίου, ϊ>ν έκόσμουν ταινίαι πολ.ύχρωμ.οι περιβάλλουσαι τήν μ-ορφήν αυτής δι’
δλοκλήρου τού ηλιακού πρίσματος. "Οσον α 
φορά τό παιδίον, είχε κατασκευάσει δι’ αύτό,
έκ παλαιας ροδόχρου έσθήτός της, ένδυμασίαν
πλήρη, έφεστρίδα, υπενδύτην καί περισκελίδα,
καί κοσμήσει αυτήν έπίσης διά ταινιών καί
σειραδίων. Τού έφόρεσε δέ πέτασον άχύρινον, μετά συντεθλασμένου λεπτού πτερού, κ’ έβοστρύχισε τήν άκτένιστον κόμην του, οπερ ά νεδείκνυεν έτι μάλλον τήν ήλιοκαή καί ΰ—ουλον μορφήν τού παιδός. Ύ π ό τοιαύτην αναβο
λήν ουδέποτε ό Ζωζός είχει παραστή κωμικώτερος, καθ’ ?>ν χρόνον διέτρεχε τ ά ύπαιθρα θεά
μ α τα μετά το \j cutupcijiUJov θιάσου του.

— Έ μ β α μ.έσα, Τερέζα,... άναίβα επάνω...
Τ Ι Ά δριανή κ’ εγώ θέλομ.εν νά σέ ίδούμεν.
Ή Φακινέτα ύψωσε τούς οφθαλμούς καί ίδούσα. τήν μητέρα καί τήν κόρην έβαλε κραυγήν χαράς.

Έ σπευσαν νά τούς καθίσουν, διότι ήσαν καί
οί δύο ήφανισμένοι έκ τών προσφάτων γεγονό
των. Ή κυρία Δυχαμέλ έπανέλαβε τήν Οέσιν
αυτής έπί τού ανακλίντρου, ή δέ Ά δριανή έ
φερε δίπυρα και ισπανικόν οίνον, καί προσέφερεν
εις τήν γυναίκα καί τό παιδίον, όπως τούς άναζωογονήση. Κ α τ ’ άρχάς δ Ζωζός παρετήρησε
δυσπίστως τό άγνωστον π ο τό ν μόλις όμως έγεύθη κ’ έκένωσεν άμέσως τό ποτήριόν του, επεθύμ.ησε δέ καί νέαν δόσιν, ένώ κατεβρόχθιζε
τ ά παρατεθέντα τρωγάλια.

— "Ερχομαι, έρχ^ομαι, καλαί μου κυρίαι, έφώνησε. Θέλετε νά γνωρίσετε τόν ’Ιάκωβον βέ
βαια ; Είνε υίός μου, πραγματικές υίός μου !
ΑύτοΙ δέν τό πιστεύουν., εινε αχρείοι καί ανό
ητοι !
Κ αί ώ δηγή θη εις τήν οικίαν άνευ άντιστάσεω ς:
"Α μ α ώς εισήλθεν έκλείσθη ή θύρα, φωνή δέ
τις, άστείως επιβλητική, ήκούσθη άπό παραθύ
ρου τού ισογείου ορόφου, άγγέλλουσα, ότι πας
ΰστις ήθελε πλησιάσει θά κατεβρέχετο άμειλίκτως.

’Ακριβή όμως έννοιαν τή ς κ ατ' εκείνην τήν
στιγμήν θέας τής Φακινέτας καί τού θετού της
υιού δύναταί τις νά μόρφωση, όταν άναλογισθή ότι έφερον άμφότεροι πολλαπλά τ ά ίχνη τής
προσφάτου πάλης, ότι τό άκτινοβόλον σκούφωμ α τή ς τρελλής έκλινεν έπί τού ώτός της, ένώ
έτέρωθεν προέκυπτον ά.φθονοι οί βόστρυχοι τής
κόμης της, ότι ό δήθεν ’Ιάκωβος είχε σχίσει έν
τολμηρά έφόδω τήν ροδόχρουν αύτού περισκελίδα, καί ότι δ λευκόπτερος αύτού πέτασος ήτο
κατεσπιλωμένος διά βορβόρου.

Αί κυρίαι Δυχαμέλ, ώ ς καί δ Περρέν,όστις εφοβειτο νέαν τινά φρενοτροπίαν τής τρελλής,
έμ.ενον ολίγον μεμακρυσμένοι, προσδοκώντες την
εύκαιρον στιγμήν όπως ζητήσωσιν εξηγήσεις.
Ή Φακινέτα, ένώ έτρωγάλιζε πλακούντιον, προσεϊχε πάντοτε εις τόν νεαρόν της σύντροφον. Ά -

πέμασσεν αυτού τό ποόσωπον,διηυθέτει τήν κό
μην του, έξήλειφε τά ς κηλίδας τών ρόδινων φο
ρεμάτων του κ’ έπεδείκνυεν α ύ τω τήν τρυφερωτάτην στοργήν.
Τέλος, ήσυχάσασα περί τού ειδώλου τη ς, έστοάφη πρός τά ς π ροστάτιδάς τη ς καί είπε μ.ετ’
ευγνωμοσύνης:
— Έ χ ετε καλή καρδιά σεις ! Ν ά σάς είπώ,
καλλίτερα πού δέν έγείνατε άγγελοι, τήν τε
λευταία φ ορά.. . 'Α ν δέν ήσθε τού λόγου σας,
θά μάς τελείωναν αυτοί οί κατηραμένοι . . .
Κ δατε κακοήθεια ! Ν ά κακομεταχειρισθούν
έτσι μιά μητέρα καί τό παιδί τ η ς ;
— Τό παιδί σου, Τερέζα, ήρώτησεν ή κυρία
Δυχαμέλ, ένόμιζα π ώ ς είχε άποθάνει;
— Λάθος, καλή μου κυρία, λάθος ! νά το !
— Αύτό ; καλά είσαι! είπεν δ συμβολαιο
γράφος. Αύτό τό παιδί τό είδα έγώ μέ τούς
σχοινοβάτας, πού έπαιζαν προχθές εις τον πε
ρίπατον . . . Έ λ α έδώ, μικρέ! Ήμπορεΐς νά μού
είπής πού είνε τόρα δ ’Ηρακλής, δ πατέρας
σου ;
Ό πρώην Ζωζός άπήντησε, πλήρες έχων τό
στόμα :
— Δέν ξέρω . . . δέν έχω ομιλία μ.αζή σου !
Ή Φακινέτα προσεΐδεν ύπόδρα τόν συμβο
λαιογράφον.
— Θαρεΐς τού λόγου σου πώς τόν γνωρίζεις
καλλίτερα άπό μένα, πού είμαι μητέρα του ;
Αύτός είνε δ ’Ιάκωβός μου, τό παιδί μου, δ
αληθινός ’Ιάκωβος,., κ ατά λαβες;
Έ τ ο δέ τοσούτον τραχεία ή φωνή της, ώστε
δ συμβολαιογράφος δέν έτόλμησε νά έπιμ.είνη,
φοβούμενος μή προκαλέση νέαν παραφοράν.
— ’Αλήθεια, Φακινέτα, ύπέλαβε μειδιώσα
ή Ά δριανή, αν είνε παιδί σου, πολύ παράξενα
τό ένδυσες.
— Κ αί πώς, κοκκωνίτσα, ήθελες τό παι
δάκι αύτό, πού έπεσε άπό τόν ουρανό, νά ήνε
ίνδνμένο ’σαν τά λ λ α :
— ΤΑ ! ήλθεν άπό τόν ουρανόν ;
— Β εβαιότατα ., κ α τ’ εύθεΐαν.. Π ώς έγεινε,
[| δέν ξεύρω, εννοείς. . πού νά τό ξεύρω έγώ, κου
τή γυναίκα ; Καί πιστεύετε, πώς δ ’Ιάκωβος,
δ δποΐος έμεινε τόσον καιρόν εις τόν ουρανόν,
: δέν θέλει νά μού είπή τί ώραϊα π ράγματα είδ’
ίκεϊ ’πάνω ;
’II παράφρων ώμίλει μετά. τοσαύτης εύσταθείας καί πεποιθήσεως, ώστε ούδεμ-ίαν έφαίνετο
έπιτρέπουσα αμφιβολίαν. Ούδείς δ ’ έτόλμα ν’
άντείπη,καίτοι πάντες έθεώρουν άλλήλους. Τ έ ή Ά δριανή ύπέλαβεν
— "Ολα αύτά είν’ εξαίρετα, Φακινέτα, ά λ λ ’
εγώ νομίζω οτι ή ενδυμασία τού υιού σου είνε
πολύ.. πολ.ύ οΰοανία,.. καί δι’ αύτό βέβαια
ζηλ εύουν τά άλ λα. Θέλεις έγώ καί ή μητέρα

μ.ου, πού ξεύρομεν απ’ αύτά τά πράγμ-ατα, νά
σού κάμωμ.εν μίαν ένδυμ-ασίαν δλόκληρον διά
τόν ’Ιάκωβόν σου, καθώς τόν όνομ-άζεις;
Ή Φακινέτα, καί τοι άλλόφρων, ήσθάνθη
πόσην ένεϊχεν έλεήμονα πρόθεσιν ή ποότασις
εκείνη.
— Ευχαριστώ, καλή μου κυρία, ύπέλαβε.
Τό ξεύρουν όλοι, πώς τού λόγου σου καί ή μη
τέρα σου δουλεύετε διά τούς πτωχούς.. Ά λ λ ’
δ Ιά κ ω βο ς, βλέπετε, δέν είνε π τω χός, καί ό
ταν τόν αναγνώριση ό πατέρας του... ”Ας ηνε!
δέχομαι νά τού κάμετε μ.ιά νέα φορεσιά, άφού
αύτή είνε πολύ ώραία. Έ χ ω λόγους... θά σάς
τούς είπώ αργότερα.
Καί διερράγη εις γέλω τα έκ τών συνήθων
αυτή.
— *Ά, λοιπόν, Τερέζα, ήρώτησεν ή κυρία
Δυχαμ.έλ, θά είπής τέλος πάντων τό δνομα τού
πατρός τού τέκνου σ ο υ ;
— Έ γ ώ έλεγα πάντοτε, έψιθύρισεν δ συμβο
λαιογράφος, ότι δ π ατήρ του ήτον ον., φαντα
στικόν..
’Α λ λ ά κ α τ ’ ευτυχίαν του δέν ήκουσεν ή Φακινέτα τόν ύβριστικόν αύτόν λόγον.
— Ν αι, ν α ι . . , ύπέλαβεν εξημμένη μάλλον
ή παραφρονούσα, ήλθε δ καιρός . . . "Εως τόρα
δέν μ’ έμελλε άπό κακολογίας καί ταπεινώ
σεις- ένόμιζα ότι τό παιδί μου ήτον εις τούς
άγγελους, κ’ έλεγα : «διάφορον ! Τόρα όμως
πού ηύρα πάλιν τόν ’Ιάκωβόν μου, τά πράγμα
τ α άλλαζαν. Δέν ύποφέρω πλέον νά μίνη κρυμένος δ πατέρας, . . δ εγωιστής. Θ ά φωνάζω
τ ’ όνομά του . . . καί αν δέν κάμη ό τ ι πρέπει,
ξεύρω έγώ πώς νά εκδικηθώ!
Κύψασα δέ πρός τόν Ζωζόν, όστις είχεν
άλειφθή τήν μορφήν διά σακχαρωτών, κ ατη σπάσΟη αύτόν σπασμ.ωδικώς, κ’ έφώνησεν έν
έξάψει:
— ’Ιάκωβε, παιδί τού ουρανού. . . . έννοώ νά
γείνης πλούσιος, νά απόκτησης όνομα καί θέσιν εις τόν κόσμον . . . Υ π ομ ονή, ύπομονή I Ό
θεός είνε μ.αζή μας. Τόρα π ά μ ε ! είπεν εύτόλμως. Εκείνοι πού μάς έβριζαν έφυγαν.
Τ ό τέκνον τού ουρανού, πύ.ήρες ήδη πλακούν
των καί σχεδόν μεθύον, ουδόλως έφαίνετο χ α ΐρον έπί τούτφ.
— Γ ιατί νά π ά μ ε ; είπε δυσχεραΐνονκαλλίτ ε :α έχω νά καθίσω έδώ, παρά νά τρέχω ’ςτούς
δρόμους πού θέλουν νά μ.έ δείρουν.
— Ν ά ’ βγής άπό τόν κήπον, Φακινέτα,είπεν
ή Ά δριανή. Α π ’ εκεί δέν θ’ άπαντήσης κανένα.
Ά λ λ ’ άκουσέ με, μή βγαίνης πλέον είς τόν
δρόμον μέ τόν μ.ικρόν αύτόν, πριν φορέση άλ λα
ενδύματα.
— Τ ία λ ά , κυρία μου, καλά. Τόρα πηγαινωμεν είς τό σπίτι μας. "Α χ , τί καλή πού είσαι,
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του λόγου σου., κρίμα θα ήτον νά σέ πάρν) ε
κείνος ό αχρείος.. 6 "Εκτωρ ! Είνε ψεύτης, ξεύρεις, καί άπατεών, σάν.. τούς άλλους.
Ή Άδριανή, άμ.ηχανοϋσα ούδέν άπή,ντησεν.
Έ σπευσαν δέ αΐ κυρίαι νά λάβωσε τέ μέτρον
των ενδυμάτων, επιφυλασσόμενα! νά προσθέσωσιν εις αύτά καί λευχείματα επαρκή διά τον
ύποτιθέμενον ’Ιάκωβον. Ή Φακινετα, εντελώς
πραϋνθεΐσα, ηύχαρίστησε ταπεινώς, έπανέλαβεν
άφθονωτέρας τά ς προσκλίσεις τη ς, κ’ έξή,λθε
μ ετά τής Ά δριανής, ήτις ήθελε νά την όδηγήσγι μέχρι τή ς θύρας του κήπου. Ό δέ μικρός
αυτής προστατευόμ.ενος ούδέ λέξιν ειπεν, ούδέ
νεύμα έκαμεν ευγνωμοσύνης ή φίλοφρονήσεως
προς τούς περιποιηθέντας αύτόν,καί παρηκολούθ·ησε δυσαρεστιος μορφάζων τή,ν παράφρονα.
Μείνασα μ.όνη μ ετά του συμβολαιογράφου,
ή κυρία Δυχαμέλ είπε μετ’ ενδιαφέροντος:
— ΙΊαρετήρησες, κύριε Περρέν, τάς περιέρ
γους δμολογίας, αί δποιαι διέφυγον την π τω 
χήν αύτήν γυναίκα ;
— Προ καιρού, άπή,ντησεν ό συμβολαιογρά
φος, παρετηρήθη, ότι το παράδοξον αύτέ πλά
σμα είχεν τόσην κακίαν όσην καί μωρίαν. ’Ε
νίοτε μ άλιστα θά ελεγέτις... ά λ λ ’ όπως δήποτε
είνε χαλασμένη κεφαλή, καί θά είπώ μάλιστα
τού δημάρχου, οτι είνε επικίνδυνον ν’ άφεθγ ο
μικρές αύτές σχοινοβάτης εις χειρας τής Φακινέτας. Ή μπορεϊ εις στιγμ.ήν παραφοράς...
— Δέν είνε φόβος νά τέν κακοποίηση·. Ά λ λ ’
ήκουσες τί ελεγε περί τού πατρές τού τέκνου
της ; "Εως τόρα ήρνειτο πάντοτε νά έξηγηθγ
περί τούτου.
— Ν αι, ναι, είπε γελών ό Περρέν, καί νά
ίδή,τε, ότι όταν ονομάση τέν μυστηριώδη αύτέν πατέρα, θά ήνε ό αύτοκράτωρ τού Μογολ ή
ό διάδοχος τού θρόνου τής Κοχιγκίνας. "Ε
πειτα μαρτυρία γυναικός προδή,λως παράφρονος
δέν ήμπορεϊ νά έ'χη σημασίαν. Καί τέν άληθή
πατέρα νά. ένομ.άση, κανείς δέν θά τήν πιστεύσ·(ΐ- ’Α λ λ ά , προσέθηκεν δ συμ.βολαιογράφος,
βλέπων επιστρέφουσαν τή,ν Άδριανή,ν, ή δε
σποινίς έρχεται νά γράψγι τή,ν επιστολήν
τη ς εις τήν Πετρούλαν, καί τρέχω νά ειδο
ποιήσω τέν Τιτήν.
Ή Ά δριανή άληθώς έχάραξεν έλίγας γραμμάς, παρακαλοδσα τή,ν Πετρούλαν νά μείνη,
τήν επαύριον εις τή,ν οικίαν της, όπου έλεγεν,
«έπρόκειτο νά τής έγχειρισθή) κάτι πολύ εύχάριστον». Καί υπέγραψε· μή θέλουσα όμως νά
περιβάλη μεγάλην σπουδαιότητα τή,ν επιστο
λήν της, δέν τή,ν έσφράγισε καί τήν π αρέδωκεν άνοικτή,ν εις τέν μικρέν γραφέα, όστις άνεχώρησεν αμέσως πρές τέν μύλον.
Ό κύρ Τιτή,ς επανήλθε πολύ αργά εις τέ
γραφεϊον, έρωτηθείς δέ περί τού άποτελέσματος
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τής αποστολής του, άπήνττ,σε μετά πολλής
στενοχώριας. Ούδένα, ειπεν, εύρεν εις τέν μύ
λον, ήναγκάσθη δέ νά έπανέλθη, πολλάκις, καί
νά περιμείνη- Τέλος άπήντησεν εις τήν θύραν
τή ς οικίας των Γριβέ μίαν κόρην «πολύ εύμοοφην», ή όποια είπενοτε ήτο φίλη τής Πετρού
λας, καί άνέλαβε νά έγχειρίση τήν επιστολήν
εις αύτήν, κ ατά τήν επιστροφήν της.
Ή δύνατο εύλόγως νά ύποτεθ-ρ, οτι ό νεανί
σκος είχε σπαταλήσει τέ πλεΐστον τοϋ καιρού
του παίζων βώλους μετά τών άγυιοπαίδων τών
περιχώρων. Ά λ λ ’ ε’πειδή, ή αποστολή του είχεν
έκτελεσθή όπωςδή,ποτε, δέν ήτο δέ καί πολύ
σπουδαία, δέν έδόθη προσοχή εις τήν βραδύ
τ η τ α , καί ή Άδριανή, διετέλεσε βέβαια ότι
τήν επαύριον άνέμ.ενεν αύτήν ή Πετρούλα.
( " Ε π ε τ ο ι συνέχεια)

-----------

Ο ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΟΣ
Τ Ο Υ ΒΑΓΝΕΡ
Α'

Τ ό σ τ ο ιχ ε ιω μ δ ν ο Κ α ρ ά β ι
ΓΙοιος είδε μ έσ ’ ’ς τό πέλαγος καράβι στοιχεϊωμένο
Με ’ματωμένα^ τ ά π α ν ιά , μ ' ολόμαυρα κ α τ ά ρ τ ια ;
’Ακούραστος, ασάλευτος, χ λω μ ός καραβοκύρης
’ Μέραις καί νύχτες ’ξαγρυπνά ‘ς τοϋ καραβιού τήν π λώ ρη .
Μουγγρίζει αγέρας ’ς τά πα νιά , τριζοβολοϋν τά ’ ξάρτια
Κ α ί το καράβι ’ σάν πουλί ’ς τό κύμα φτεοουγίζει
Κ ι’ ούδ’ ακρογιάλι βρίσκεται κι’ ούδέ λιμάνι εμπρός του...
Μα Οά σταΟη καί μ ια φορά καί θά λυθη ή κ α τά ρα,
'Σ ά ν θ ά β ρ ε θ ή 'ς τόν κόσμο αύ -ό μιά σπλαχνική γυναίκα
Που 6’ ά γ α π ή σ η αληθινά τόν δόλιο καπετάνιο.
— " Α χ , δύστυχε θαλασσινέ, καί πότε Οά τήν εϋρης ;...
"Α ς σ ' έλεήση ό ουρανός κ / ας μήν άργήσν) ή ώ ρ α !
Μέσ’ ’ς τού βοριά τό φ ρένια σμ α ,’ς τή λύσσα τη ς φουρ
τού ν α ς,
Κ όντρα τοϋ πήγαιν’ ό καιρός καί τοϋκοβε τό δρόμο,
Κ ι’ ό καπετάνιος ξέθαρρα μεγάλο λόγον είπε :
— Α ιώ νια κόντρα νά μοϋ πας τό δρόμο δέν μου κόβεις!
Κι’ δ δαίμονας πού τακουσε βαρελά κα τά ρα κ ά ν ε ι:
— Στοιχειό τό ξύλο νά γένη κ’ αιώνια ν’ αρμένιζα,
Κ ι’ ούδ’ ακρογιάλι νά ’ βρεΟή κ / ούδέ λιμάνι εμπρός του!..
Μ ά Οά σταθη καί μ ιά φορά καί Οά λυθ’ ή κατάρα,
’ Σ ά ν θ ά ’βρεΟη ’ς τόν κόσμο αυτό μιά σπλαχνική γυναΓκα,
ΙΙοϋ 0’ ά γ α π ή σ η αληθινά τόν δόλ_ιο καπετάνιο.
— " Α χ , δύστυχε θαλασσινέ, καί πότε Οά τήν ε υ ρ η ς;. ·
"Α ς σ ’ έλεήσγι ό ουρανός κ / άς μήν ά ργήση ή ώ ρα !
Χρόνους έφ τά ’ς τά π έλαγα γυρίζει ό καπετάνιος
Κ ’ έρχεται πάλι ’ς τή στεριά μέ μ ιά γλυκειάν έλπίδα
Π ώ ς ή κ α τά ρα Οά λυΟγ, κ’ ή μοίρά του θ’ άλλάξη.
Μ’ άιίόμα δέν εύρέΟηκε γι’ αϋτόν πιστή γυναΓκα.
«Α ν ά θ ε μ α τήν ά π ισ τιά , τή ψεύτρα τήν ά γά π η !
¡■Σύντροφοι, άπ άνω τά πανιά ! . . . ’ Σ τό πέλαγος καί
[ π ά λ ι ! . .·
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| νει τούς ναύτας, κελεύει δ ’ αυτούς ν' άναπαυθώσι,
[μ * «! » 1 διότι ούδείς κίνδυνος υπάρχει- ή θύελλα θά π α Μά Οά σταθή καί μ ιά φορά κ αί Οά λυθή, ή κ α τά ρα,
ρέλΟ-η μετ’ ολίγον καί 0’ άποπλεύσωσι πάλιν.
’Σάν θά βρεΟή 'ς τόνκόσμο αύτό μ ιά σπλαχνική γυναΓκα,
Ό πρωρεύς μόνος αγρυπνεί ψάλλων γλυκύτατου
•Κι’ ούδ- ακρογιάλι άς μ ή ’ βρεθή, κι’ ούδέ λιμάνι εμπρός

Πού θ’ άγαπήσγι αληθινά τόν δόλιο καπετάνιο.
— "Α χ , δύστυχε θαλασσινέ, καί πότε Οά τήν ευργ,ς ; ...
"Α ς σ’ έλεήσγ, δ ουρανός κι’ ά ς μήν άργήσν) ή ώ ρ α !

ασμα:
. . . ’Ά ν δεν φυσήσγ) σπλαχνικό τάγέρι εδίρ ’ς τά ξένα,
'Αγάπη μου, δεν θέ νάρθώ ποτέ κοντά 'ς εσένα.
Φύσησε, νοτιά καϋμένη,
Κ’ ή άγάπη μου προσμένει 1
. . . Τάξε κερί 'ς τήν Πα· αγ ά, ξανθή μου, νά γυρίσω,
Καί δακτυλίδι δλόχρυσο θάρθώ νά σου χαρίσω:
Φύσησε, νοτιά καϋμένη,
Κ’ ή άγάπη μου προσμένει !

Διά παρεμφερών ϊσως στίχων ή, δη μ ώ δη ς έ λ ληνική ποίησις θά έψαλλε τή,ν παράδοσιν τού
Σζοιχειωμένου Καραβιού, άν ήτο αύτη τώ
ήμετέρω λ α φ γνιυστή καί κοινή ώ ς τοϊς Νορβηγοΐς ναύταις. Ά λ λ ’ ή παράδοσις ή, νορβηγι■ κή, καίτοι ελληνικήν έχουσα τή,ν άρχήν, άγνω
στος τυγχάνει παρ’ ή,μΐν είτε ώς ά δεται ύπέ
θά ελεγεν ό ναύτη; ά ’' ήτο αίγαιοπελαγίτης
τών Νορβηγών, είτε άλλως πως παρηλλαγμένη.
καί όχι Ν ορβηγός!
Λέγω δ ’ ελληνικήν τή,ν άρχήν καί δή άρχαιΕις τούς γλυκείς φθόγγους τού άσματος π α 
οτάτην, διότι οί έρευνηταί άνευρίσκουσιν εν
ρεντίθενται οί βαρείς δοϋποι τών θραυομένων
ταύτν) αύτέν τού Ό δυσσέω ς τέν μύθον. Ό θρα
κυμ.άτων καί ό πρωρεύς τέλος αποκοιμάται.
σύς ’Ιθακήσιος προύκάλεσε τήν άράν τού έναΤότε, ένφ ή οργή τών στοιχείιον έξικνεΐται εις
τέν ύπατον βαθμόν, πλοιόν τι ώς φάντασμ-α
λίου θεού καί έπλανήθη άνά τ ά πελάγη έπί
τόσον χρόνον. Όμ.οίως καί ό Όλ.λ.ανδές πλοίαρδιασχίζει τή,ν θάλασσαν καί μ.ετ’ απαίσιου
ο ς: θρασύς καί παράτολμος, εις πλάνας κ α τα κρότου αγκυροβολεί πλησίον τοϋ άλλου. 1 πο
τέ φως τών αστραπών οί ιστοί αύτού ορθοϋνικάζεται ύπέ τού δαίμονος.
Ά λ λ ’ άνεμίχθη μετά τής αρχαίας παραδόται μ.αϋροι καί τ ά ιστία εκτείνονται αίμοβαφήΩ χ ρές άνή,ρ κατέρχεται άπ έ τοϋ σκάφους εις
σεως πρές παραγωγήν τή ς νορβηγική; καί ό
μεταγενέστερος μύθος τού Ιΐλανυμένου Ιου δαί
τήν ακτήν.' Είνε ό’ 'Ολλανδός, ό κατηραμένος
ου καί άλλοι άφορώντες εις τ·ην διά τής ά γ ά - 1 πλοίαρχος. Ή φωνή του έντείνεται ισχυρότερα
πης κόρη; σωτηρίαν τού κατη,ραμένου θαλασσι
τή ς θαλάσση;· Ούδέν ελπίζει πλέον ! Π λανώνού. Οϋτω δ ’ άπετελέσθη, ή άληθώς δραμ ατιμενος καί αιωνίως πλανώμ.ενος, έν τ ώ ταφω
κωτάτη αϋτη ύπόθεσις, ή έμπνεύσασα καί Ά γ 
μόνον Οά εύρη τήν ειρήνην, τέν θάνατον άναγλον τινά ποιητήν, βραδύτερου δέ τέν Α ίνε
μένει, δπως λυτρωθή) άπέ τών δεινών. Ά λ λ ' έ
καί κατόπιν τέν Βάγνερ, οστις διέπλασε καί
θάνατος δέν άπλιύνει επ' αύτού τη,ν σιδηράν
συνεθεσεν αύτή,ν εις τρίπρακτου μ.ουσικέν δράμα.
χεϊρα, άλ λά τό κύμα άρνεΐται νά τέν κ ατα Τέ έργον τούτο έκ τών πρώτων τού μ.εγάλου
πίν). Καί τέ βλάσφημου αύτού στόρ.α έκσφενσυνθέτου, γραφέν έν έποχή,, καθ’ ήν δέν είχεν
δονα άράν :
έτι εντελώς έφαρμ.όση έν τ ώ θεάτρω τάς μεγα
Ά ς ερθ' ημέρα Κρίσεως ! ό κόσμος άς χαλίση !
λοφυείς αύτού καινοτομίας, δέν εμπνέει τώ α 
Έλπίδα μόνη καρτερώ τόν χαλασμό τού κόσμου. _
Μόνον σάν θά βουλισξ’ ή -η καί Οά σκορπίσ' ήπλασι,
κροατή, τέν θάυμασμ.όν, ον ό ΤρΙσταν καί ή,
Μαζί μ' αύτά 0έ νά χαθη κ ι ’ δ πόνος δ 'δικός μου !
τριλογία τοϋ ΛακτνΜου των Ν ίβε.Ιουγγεν.
Ούδέν ήττον παρέχει ιδιόν τι καί άρρητον θέλ
Ό πλ.οίαρχος τοϋ ετέρου πλοίου κατερχόμενος
γητρου, διά τής π οιη τικ ω τάτη; αύτού ύποθέέπίση; εί; τή,ν ξηράν συναντά τέν δύστηνον
σεως. διά τής τόσω λ ιτή ; καί απέριττου τρα
'Ολλανδόν. Έ ν τή, σειρά τή,ς συνδιαλέξεως ό
γικότητας έν τή, δράσει, διά τής καλλονής τών
κατηραμένος ναύτης έρωτά αύτέν αν εχν) κό
στίχων τού κειμένου καί τής συνυφασμένης μου
ρ η ν .— Ν α ι! αποκρίνεται έκεϊνος. — θ ά τη,ν
σικής.
πάρω γυναίκα ! Κ ' έπιδεικνύει εις αύτέν τούς
Καί ή μέν κ ατά σκηνάς έκτύλιξις τού δρά
θησαυρούς, οΰς απαίσιοι τή,ν θέαν ναϋται κομίματος έχει ούτως ·
ζουσιν άπέ τοϋ πλοίου. Ό Ν ορβηγό; τεθαμ.Έντές μικρού, βραχώδους όρμ,ίσκου πλοΐον
βωμένος δέχεται τή,ν -ανέλπιστου πρότασιν και
διωκόμενου ύπέ τή,; τρικυμ.ίας ζητεί άσυλον.
άποπλέει μετ’ ολίγον, έν ψ τέ Στοιχειωμιίνο
Τά κύματα τού πόντου βρυχώνται ώς λυσσώνΚαράβι παρασκευάζεται δπως τέν άκολουθήση,.
τα ένάλια τέοατα, τών άνεμων αί πνοαί συρίΌ ούρανές είνε ή,δη αίθριος καί γαλήνη άπλ.οϋγ
I
*
,*·
,
,μ
. 1
ζουσιν άπαισίως· είνε νύξ κολασεως, νυξ φρίκης,
ται έπί τέν πόντον.
μαύρη καί σκοτεινή- Ύ π έ τά ς λάμψεις τών α 
Φύσησε, νοτιά καϋμένη,
στραπών διακρίνονται μ.όλιςοί ναϋται κ α τα βιΚ' ή άγάπη μου προσμένει !
I βάζοντες τά ιστία καί προσδένοντες διά κάλων
ιηδουσιν οί Νορβηγοί ναϋται έν χορώ.
το πλοϊον άπέ τών αιχμ.ηρών βράχων. Ό γέ
«
ρων πλ.οίαρχος, όρθιος έπί τή,ς ακτής, ένθαορυ-

ί
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Έ ν τ ώ παρακτίω οίκω του Νορβηγού πλοιάρ
χου νεάνιζες φίλαι τή ς θυγατρός αύτοϋ νήθουσιν άδουσαι έν χορώ. Εκείνη μόνη ούδ’ έργά( ζεται ουδέ ψάλλει· άλλοφρονούσα προσηλοΐ τό
βλέμμα έπί είκόνος άνηρτημ.ένης άπό τού τοί
χου καί παριστώσης ωχρόν καί μελανείμονα
άνδρα. Έ πί τής ¡κορφής αυτής κατοπτρίζεται
βαθεΐα οδύνη· μ ετ’ ολίγον
έμψυχουμένη ε
γείρεται καί, ώς αν έβλεπεν όραμα, άγωνιώσα,
φρικιώσα, ίκετεύουσα εναλλάξ άδει την παράδοσιν τού Στοιχιιωμένου Καραβιού. Τό άσμα
τής Σέντας μεταδίδει ρίγημ.α καί εις τον άπαθεστατον ακροατήν, αυτή δέ ¡κετά τ ό πέρας
λιπόψυχος πίπτει επί εδράνου.
Σπεύδουσιν εις βοήθειαν αί φίλαι, προσέρχε
ται δέ καί 6 αγαπών αυτήν Έ ρικ άγγέλλων
τήν προσεχή έλευσιν τού Νορβηγού πλοιάρχου,
τού πατρός της. Λ ί νεάνιζες άποχωρούσι καί δ
Έ ρικ επωφελείται τή ς ευκαιρίας, όπως άνανεώσγι πρός τήν Σένταν τά ς έρωτικάς έξομολογήσεις του, ας εκείνη υπεκφεύγει. Ό νέος κυνηγός
έν τέλει έκδηλοΐ τήν ζηλοτυπίαν του πρός τόν
είκονιζόμενον άγνωστον, αστις έπασχολεϊ διαρ
κώς τό πνεύμα τή ς άγαπωμένης κόρης, εις έπικύρωσιν 8ε άφηγεϊται καί ονειρον, τό όποιον
είδε τήν νύκτα. Κ α τά τό ονειρον τούτο ό πα
τήρ τή ς Σέντας δεν ήλθε μ.όνος, ά λ λ ά συνωδεύετο ύπό ανθρώπου όμ.οιάζοντος τ ώ έν τή είκόνι, καί ή Σέντα τόν άνθρωπον αυτόν δέχε
τα ι μ.ετ’ αγάπ ης καί άφοσιώσεως.
Ή κόοη μ.ετ' αύξούσης άγωνίας παρακολου
θούσα τήν άφήγησιν, μετά τούς τελευταίους λό
γους τού "Ερικ έξαλλος ανακράζει:
Έτσι με ζητεί" *’ εκείνος, όπως τόν ζητώ κ’ εγώ !
‘ Η μαζί του 0'ε νά ζήσω, ή μαζί του Οά πνιγώ !
Καί ψάλλει πάλιν τήν επωδήν τού Στοιγειωμένου Καραβιού. Τότε ή θύρα ανοίγεται καί
εισέρχεται ό πατήρ αυτής καί ό Ό .ί.ία ι ύός.
Μόλις ή κόρη στρέφει πρός τόν άγνωστον τό
βλέμ-μ.α καί βάλλει κραυγήν άπεριγράπτου τό
νου. Ό ξένος είνε αύτός ό τή ς είκόνος, αύτός ό
πρό τόσου καιρού έπασχολών τό πνεύμ.α καί την
καρδίαν τ η ς! Καί μένουσιν οί δύο ακίνητοι, ιός
άπολελιθωμ.ένοι, προσβλέποντες άλλήλους, ενώ
ό γέρων Νορβηγός εξηγεί τήν έλευσιν τού 'Ολ
λανδού καί ενθαρρύνει τήν κόρην. Φεύγει δέ ί'ν'
άφήση αύτούς μόνους. Ί Ι σιωπή λύεται τέλος
κ’ επέρχεται αμοιβαία ερωτική έξομολόγησις,
ήτις κλείεται διά τή ς διαβεβαιώσεως τής Σέντα ς!
Νάτόχέρι μου! — Ί όν λόγο που Οα'πώ δίν πα^νω πίσω :
Ό σο ζώ πιστή Οά μείνω καί πιστά 6ά σ" αγαπήσω.
•
’Εν τ ώ δρμω τού χωρίου δύο π λοία φαίνονται
ήγκυροβολημένα- τό τού Νορβηγού πλ.οιάρχου

Ε
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καί τό τού ’Ολλανδού. Π αρά τήν ακτήν οί
Νορβηγοί ναύται άδουσι καί χορεύουσι μετά
τών γυναικών τού τόπου έν χαρά καί μ έθ η !
Τά ποτήρια μας ’ς -ό χέρι—
Πιε μαζί μας, τιμονιέρη !
Αίφνης έπί τού κ αταστρώ μ ατος τού Στοιχειωμένου Καραβιού προβάλλουσιν αί μ.ορφαί
τών ναυτών καί εις τήν θέαν αύτών καί τήν
ποώτην κραυγήν αί γυναίκες φεύγουσιν έντρομοι.
Ό π οΐαι μορφαί αληθώ ς! Τ α χαρακτηριστικά
άπωστεώθησαν ε’κ τού χρόνου καί τών βασάνων
καί αί τρίχες τού πώγωνος καί τής κόμης καθ’
υπερβολήν μεγεθυνθεϊσαι σύρονται έπί τής ράχεως καί τού στήθους ώ ς παμμέλανα ράκη. Τό
δέ α σ μ ά τ ω ν έμ.πνέει φρίκην!

κοάζει πρός τόν φεύγοντα καί ρίπτεται εις τήν
θάλασσαν. Ή θυσία έγένετο' ή κ ατάρα έλ.ύθη !
Πέραν έκεί μ.έσω τού δμιχλώδους πόντου φαί
νεται τό Στοιχειωμετο Καράβι βυθιζόμ.ενον. Οί
ναύται τέλ.ος εύρίσκουσι τη ν γαλ.ήνην τού τ ά 
φου, ήν τοσάκις μάτη ν έπ εζήτησαν! . . . Τ ά
νέφη φωτίζονται ύπό φαντασιώδους αίγλης καί
έν μετεώρω αί σκιαί τού λυτρωθέντος 'Ο λλαν
δού καί τής πιστής Νορβηγίδος ανέρχονται
πρός τόν ούρανόν.
(“Επίται

τό τέλος).

Γ εώργιος Δ ροςινης

*Α ν α μ ν ή σ ε ι ς
τω ν εο ρ τώ ν

’Σ τή στερεά κι! πάλι, μαϋρε καπετάνε,
Τά εφτά τά χρόνια "σάν πουλιά π:τανε.
Σύρε ναυρη; νύφη κόρη γελαστή...
—Λι”, ξανθή κοπέλλα, μεΓνέ του πιστή!
"Λπό τή χαρά μου δέ νά τραγουδήσω
Ο γαμπρός νά ζή!..
Σούριζε, \οτιά μου. να βαστάς τό Γσο!
Πέλαγος γαλάζιο, χόρευε μαζί!
Μαϋρε καπετ’ νε, τί: δεν σ'αγαπούνε;
Έρχεσαι μονάχος ; καί ή νύφη πούνε ;
Μαϋρε καπετάνε κα! ξενιτευτή,
Ψεύτικη αγάπη β έβηκε κι' αύτή!
Ώ χ , ώϊμέ κι’ ώιμένα! ΙΙάλι μά« προσμένει
II λίγο; βαθύ!...
Ξύλο στοιχεί'. μέ ·ο, ναΰταις στοιχειωμένοι
— Δαίμονα, ή κατάρα πότε δά λυΟή
ΙΙρός τήν άκτήν έρχεται ή Σέντα καί ό Έ 
ρικ μ.ετ’ αυτής. ’Εκεί ό ατυχής έραστής έπαναλαμβάνει τάς έρωτικάς έξομολογήσεις του καί υ
πομιμνήσκω·; τά ς είδυλλιακάς σκηνάς τή ς πρώ
τη ς αύτού αγάπης, ίλιγγε·, τήν Σένταν έπί τή
απιστία. ’Εκείνη άντιτάσσεε αύτώ τό πεπρωμένον, δπερ τήν έπιβαρύνει διά καθήκοντος. Καθ’
| ήν στιγμήν δέ ό Έ ρικ σύρεται παρά τούς πόδ α ς τ η ς ίκετεύων, προβάλλει ό 'Ολλανδός. ’Επί
τή θέα τής έρωτικης σκηνής, ήν δέν δύναται
επακριβώς νά έννοήση, οργή καί άπελπισία τον
πνίγουσι.— "Απιστος λ.οιπόν καί α ύ τή ; Κ αίσυρίζει πρός τούς ναύτας ί’ν’ άναπετάσωσι τ ά ι
στία. ΤΙ έλπίς τής σωτηρίας άπώλετο !...
— Σέντα, έχε γειά. !
’Ανακράζει άπό τού βράχου πρός τήν περί
τρομου κόρην. Μ άτην αΰτη προσπαθεί νά τόν
έμποδίση, μάτην έκδηλοΐ άγάπην καί πίστιν.
"Ο κατηραμένος πλοίαρχος άπωθεΐ αύτήν καί άνέρχεται εις τό σκάφος, δπερ ταχύ ώ ς μκύρον
πτηνόν φεύγει πρός τό πέλαγος. "Λπελπις η
Σέντα δρμά πρός τόν άποκρημνότατον βράχον
τή ς ακτής :
Σί ζωή κα! θάνατο εμεινχ πιστή σου!

τ ή ς ιτ ιν τ α π ο σ ιε τ η ρ ίδ ο ς

Τ Ο Γ ΕΝ Ε Ϊ Δ Ε Α Β Ε Ρ Γ Η ι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ*
Αναγορεύσεις επιτίμων όιάαχτόρων — 'Υπο
δοχή εν Καρ.Ι'τρού)).
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Ά π ό τή ς προτεραίας διενεμ.ήθησαν προσκλη
τήρια εις τούς φιλοξενουμένους,δι’ ών έκαλούντο
ε’ις εσπερινήν συναναστροφήν παρά τ ώ ήγεμόνι έν
τ ώ άνακτόρω τής Καρλσρούης. Ή συνέντευξις
αΰτη δέν ύπήρχεν έ ν τω προγράμματι τών έορτών
άναγεγρααμένη, παρενετέθη δέ μεταξύ αύτών εις
ένδειξιν ιδιαιτέρας φιλοφροσύνης τού ήγεμόνος
πρός τούς άπανταχόθενπ.οθύμ.ωςσυρρεύσαντας ξέ
νους οπως μετάσχοισιν έθνικής εορτής. Έ κ τ α 
κτος ειδική άμ.αξοστοιχία άναχωρήσασα έξ Έ ϊδελβέργης παρέλαβε τούς κεκλημένους καί μετά
δίωρον πορείαν μ,ετέφερεν εις τήν πρωτεύουσαν
τού Βαδικού κράτους τήν Καρλσρούην. ΤΙ ύποδοχή τών προσκεκλημένων έγένετο έν προσγείω αιθούση τώ ν άνακτόρων άναπεπταμένας
I έχούση τά ς θύρας εις ώραϊον κήπον ένθα έπαιάI νιζεν ή μουσική. Π αρά τήν είσοδον τής αιθού
σης ίστάμενοι δ ήγεμών καί ή ήγεμονίς έδέχοντο εύμενώς τά ς προσρήσεις τών προσερχομ,έV6)V, καί μετά πολλής άφελείας καί αξιοπρέ
πειας συνάμα άπηύθυνον πρός έκαστον τον λό
γον. Μ ετά τήν δεξίωσιν ταύτην μετέβησαν
πάντες εις τά ς ύπερκειμένας αίθούσας, οπου δεί
πνου έκλεκτόν παρετέθη καί μετά τό πέρας
αύτού οί ξενιζόμενοι κατήλθον εις τόν κήπον,
οπως άκροασθώσι τού ωδικού θιάσου τής Κ αρλσ
ρούης μ.έλψαντος διάφορα έκλεκτά ά σ μ α τα .
Κ α τ ά τ ά διαλείμ μ ατα αύτών έφωτίζετο δ
κήπος καί οί πίδακες τών ύδάτω ν δ ιά π ολυχρόων βεγγαλικών ή άλλων πυροτεχνημάτων,
| τερπνόν παρέχοντες πρός όψιν Οέαρ.α. Οΰτω δέ
έν μέσω παντοίων άπολαύσεων έληξεν ή εύχάριστος αΰτη εσπερινή συναναστροφή, καί μετά
τό τέλος αυτής πάντες έσπευσαν ΰποις έπιβώσι
τή ς αμαξοστοιχίας, ήτις έπανέφερεν αύτούς εις
Έιδελβέργην.

Ή τελευταία πρωινή τελετή έν τή ’Εκκλη
σία τού Ά γ . Πνεύματος ήν ή τής 5 Αύγούστου, δρισθεϊσα διά τήν άναγόρευσιν τών έπιτίμων διδακτόρων.
Τή 9 π. μ., συνήλθον οί κεκλημένοι έν τή
εκκλησία ώ ς καί κ α τά τ ά ς προηγουμένας ή μ έρας, μ.ετά τήν έλευσιν δέ τού ήγεμ.όνος, άφού
έψάλη ύπό τού χορού ήσμ.α θρησκευτικόν, δ άντιπρύτανις έποιήσατο σύντομον προσλαλιάν ει
σηγητικήν τού σκοπού τής τελετής. Μεθ’ ο έδόθη άλλη λοδιαδόχ ω ς δ λόγος εις τούς τέσ σα ρας κοσμ.ήτοραςτών σχολών τού ΓΙανεπιστημ.ίου,
Ιστορική πομπή.— Συμπόσιον er r»J στοά.
ών έκαστος άνερχόμενος εις τό βή μ α άπήγγειλεν ού μόνον τά ονόματα τών έπιτίμων δ ιδ α 
Ή δημοτελεστέρα. τών έορτών ή μάλλον προκτόρων, ά λ λ ά συγχρόνως έξέθηκε καί τούς λό
σελκύσασα
τήν περιέργειαν ού μόνον τών κατοί
γους δ ι’ οΰς ή οικεία σχολή άπεφάσισε ν’ άποκων
τής
πόλεως
τής Έίδελβέργης, ώ ; καί τών
νείμη τόν τού έπιτίμου διδάκτορες τίτλον. Έ κ
έν
αύτή
παρεπιδημούντων,
ά λ λ ά καί τώ ν πε
τής ήγεμ.ονικής οικογένεια: δ μέν Μέγας Αούξ ι
ρίοικων
πόλεων,
ήν
ή
παρέλασις
τής ιστορικής
άνηγορεύθη έπίτιμος Διδάκτωρ τής Θεολογικής
πομπής τής άπεικονιζούσης τ ά κυριώτερα έκ
Σχολής, διά τήν δεξιότητα ήν έπεδείξατο έν
τών ιστορικών γεγονότων τώ ν συνδεομένων μετά
τή διαχειρίσει τών εκκλησιαστικών τού κρά
τής ιστορίας τού Πανεπιστημίου ή τής πόλεως
τους ύποθέσεων, καί τήν έπιτυχή έξομ,άλυνσιν
τής Έίδελβέργης κ ατά τό χρονικόν διάστη μα
τών διαφορών αΐτινες ΰφίσταντο μεταξύ τών
τών πέντε εκατονταετηρίδων. ΤΙ άπεικόνισις
διαιρούντων τήν χώραν θρησκευμάτων τώ ν κα
αΰτη έγένετο δ ιά προσώπων ύποδυθέντων τον
θολικών καί διαμ.αρτυρομένων. Ό διάδοχος τού
ίματισμ.όν ή τήνστολήν, καί τόν οπλισμόν,έκάήγεμονικού θρόνου άνηγορεύθη έπίτιμος δ ιδ ά στης τών ιστορικών έποχών, ή διά συμ.βολικών
κτωρ τής νομικής σχολής. Έ ν γένει δέ παραπαραστάσεων.
Τ ό σχέδιον έν γένει τή ς πομπής
τηρητέον ότι μ ετά πολλής φειδούς έγένετο ή
ταύτης διέγραψενό έν τή σχολή τών τεχνών τή ς
«πονομ.ή τού έπιτίμ.ου τούτου τίτλου εις πρό
Καρλσρούης καθηγητήςΚάρολοςΗοίί,είς τήν έπεσωπα, ή διά τών ανακαλύψεων αύτών προκγαξεργασίαν τών λεπτομερειών αύτού συμμετέσχον
1 γόντα τήν έπιστήμ.ην, ή έξοχου καί διαπρεπή
δ καθηγητής S c h lir th ώ ς καί οί ζωγράφοι K a llκατέχοντα έν αύτή θέσιν.
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m o rg e n καί B o rg m a n n έκ Καρλσρούης καί
Γουλιέλμος T r ü b n e r εκ Μονάχου. Tr, 6 Αύγου
στου λίαν ενωρίς έπληισθησαν θεατών τ ά άνεγερθέντα καθ’ ολας τά ς οδούς δΓ ών έμελλε νά διέλθη
71 πομπή ξύλινα θεωρεία, εύθύςδέ μετά τήν έλευσιν
τού Μεγάλου Δουκός καί τή ς ήγεμονίδος, 5t'
οϋς ήγέρθη κομψή καί πολυτελώς κεκοσμηρεέντ, σκιάς, ήρξατο ή παρέλασις.
Ή πρώτη όμάς της πομπής παρίστα την ΐδρυσιν του Πανεπιστημίου τη ς Έιδελβέργης ύπό
'Ρουπέρτου Α 1 (1 3 8 6 ). Έ πί κεφαλής αύτής
έβάδιζον έφιπποι κήρυκες καί σαλπιγκταί, ών
είποντο άμ.έσως πολυάριθμοι ϊππόται φίροντες
την πανοπλίαν αύτών καί μετ’ αύτούς δ Καρδι
νάλιος αντιπρόσωπος του Ποντίφηκος της 'Ρ ώ 
μης, ού προηγούντο καί είποντο μοναχοί καί μοναχαί του τά γμ α τος των Καπουκίνων, των
Δομινικανών καί άλλων, ήείκών τη ς Παναγίας,
επίσκοποι κτλ. μ ετ’ αύτούς ό Καγκελάριος καί
οί σύμβουλοι τούήγεμόνος, ειτα δέ ύπό πολυτελή
κινητήν σκιάδα δ ήγεμών Ρουπερτος μετά τής
συζύγου αύτού ακολουθούμενος ύπό εύγενών,
ιπποτών καί τής αύλικής θεραπείας. Τον ηγε
μόνα ήκολούθει όχημα φερον γυναίκα εύειδή
έπί ύψηλού καθημένην θρόνου καί είκονίζουσαν
το Πανεπιστήμιου. Π αρά τάς βαθμίδας του θρό
νου Ικάθηντο τέσσαρες άλλαι είκονίζουσαι την
εύσέβειαν, την δικαιοσύνην, την σοφίαν καί την
αλήθειαν. Τού οχήματος του Πανεπιστημίου
προηγούντο φοιτηταί ώς καί οί πρώτοι καθηγη ταί, εϊποντο δέ αύτού άλλοι φοιτηταί.
Ή δεύτερα όμάς ή άμέσως επομένη άπεικόνιζε τήν θριαμβευτικήν είσοδον Φρειδερίκου Α'
τού έπικληθεντος νικητού μετά τήν έν S eck en h e in μάχην (1 4 6 2 ). Ό Φρειδερίκος Α ’ δευτε
ρότοκος υιός τού Λουδοβίκου Γ ’ έκυβερνησε τό
Π αλατινάτον κ α τ ’ άρχάς μέν ώ ς κηδεμών τού
άνεψιού αύτού Φιλίππου,δν δ πατήρ αύτού Λου
δοβίκος Δ ’ άποβιώσας έν έτει 1449 έγκατέλιπεν έν ηλικία δεκατριών μηνών. Ά λ λ ’ έπειδή
κ ατά τούς χρόνους έκείνους ένεκα τού άπράγμονος βίου, ον διήγεν ύ Αύτοκράτωρ τή ς Γερμα
νίας Φρειδερίκος Γ ’ άλλεπάλληλοι έπιδρομαί
καί δηώσεις έγένοντο κατά τού ΙΙαλατινάτου
ύπό τών γειτόνων αύτού Δουκών ό Φρειδερίκος
Α ’ άπεφάσισε πρός δμαλοτέραν διοίκησιν τού
κράτους, καί έρρωμενεστέραν άμυναν κ ατά τών
πολεμίων, ν’ άνακηρυχθή έκλέκτωρ ύπό τόν δρον
νά μή συνάψη γάμον μετά ισοτίμου συζύγου,
ώστε μετά τόν θάνατον αύτού ή ηγεμονία νά
περιέλθη εις τόν ανεψιόν αύτού Φίλιππον. Ό
Αύτοκράτωρ άπεδοκίμασε τήν άπόφασιν ταύτην
τού Φρειδερίκου, άπεκήρυξεν αύτόν καί στρα
τόν έξεπεμψεν ύπό τήν αρχηγίαν τού έκλέκτορος
τού Βρανδεμβούργου Ά λβέρτου’Αχιλλέως μεθ’
οΰ συνεμάχησαν οί δούκες Ούλρίχος τή ς Βυρ

τεμβέργης, Κάρολος τού Βάδεν, καί ό έπίσκοπος τής Μαγουντίας. Ό Φρειδερίκος Α ' έκστρατεύσας κ α τά τών εϊσβαλόντων έχθρών ήρατο νίκην έπιφανή έν S e ch e n h e in αίχμ αλω τίσας τούς δούκας Ούλρίχον, Κάρολον, καί τόν
έπίσκοπον Γεώργιον καί μόνον έπί πληρωμή
ύπερόγκων λύτρων άπελευθερώσας. Τοιουτοτρό
πως δέ άπήλλαξε τό Π αλατινάτον τών έχθρικών έπιδρομών καί άποκατέστησε τήν ειρήνην.
Έν τή παρελάσει τής ιστορικής πομπής προ
ηγούντο έφιπποι οί έκ τού άγώνος έπανακάμπτοντες ϊππόται οϋς ήκολούθουν οί άστοί τής
πόλεως,μεθ’ οϋς εϊπετο αύτός δ Φρειδερίκος μετά
τής συζύγου αύτού Κλάρας D ettin , ήτις συμφώνως πρός τήν ύπόσχεσιν ήν ε'δωκεν ήν έκ τής
τάξεω ς τών πολιτών. Μετ’ αύτήν δ ’ έβάδιζον
οί μαθηταί τού Πανεπιστημίου.
Ή τρίτη όμάς απεικόνιζε τήν έποχήν τού έ
κλέκτορος ΌΟωνος Ερρίκου (1 5 5 6 -1 5 5 9 ) καθ’
ήν ήκμασαν τά γράρ.ματα καί αί τέχναι. Ά μέσωςμετά. τούς κήρυκας, τούς σημα·οφόρουςκαί
τούς σαλπιγκτάς, εϊπετο έφιππος ό ήγεμών 'Ερ
ρίκος— Ό θ ω ν άκολουθούμενος ύπό τής συζύγου
αύτού Σουσάνης έν πολυάριθμο» συνοδία εύγεώ ν έκ τών έπισημοτέρων οίκων τού Ιίαλατινάτου μ ετά τών συζύγων αύτών. “Οπισθεν αύτών
έσύρετο ύπό τεσσάρων ίππων μέγα πολυτελές
όχημα παριστών τό Πανεπιστήμιον, τού οχ ή 
ματος προηγούντο βαδίζοντες ό Μελάγχθων καί
ό καθηγητής Πέτρος B o q u ín , έπί τού οχήμα
τος ύπήρχεν έδρα έφ’ ής έκάθητο διδάσκων ό
καθηγητής τών Ελληνικών γραμμάτων ’Ιάκω
βος Μικύλλος, έναντι δέ αύτού φοιτηταί ά —
κροώμενοι, πέριξ καί κατόπισθεν τού οχήματος
έβάδιζον άστοί τή ς πόλεως Έιδελβέργης φέρον—
τες τόν ιματισμόν τής συγχρόνου έποχής. Μετά
το όχημα τού I Ιανεπιστημίου έσύρετο έτερον απεικονίζον τήν αρχιτεκτονικήν, έφ’ ού έβλεπέ
τις οικοδόμους, ξυλουργούς καί τεχνίτας.
Ή τετάρτη όμάς,απεικόνιζε συμβολικώς τούς
εύδαίμονας χρόνους τού ΙΙαλατινάτου περί τά
τέλη τής 16 έκατονταετηρίδος. Τής πομπής
προηγείτο θίασος μουσικών καί εφίππων σημαι
οφόρων, ών είπετο σκιάς έξ άνθέων ύφ’ ήν έβά
διζον εύγενεΐς κυρίαι καί κύριοι τών χρόνων ε
κείνων, μ ετ’ αύτούς έσύρετο όχημα πολυτελώς
διεσκευασμένον, έφ’ ού έκάθητο γυνή παριστώσα τήν Π αλατίαν, μ ετ’ αύτό ήκολούθει έτέρα
άνθοστόλιστος σκηνή, ύφ’ ήν έβάδιζον κόραι καί
έφηβοι άστών, είποντο δέ έτερα οχ ήμ ατα φεροντ α τόν Βάκχον καί τήν Δήμητρα περιστοιχουμένους ύπό πεζοπορούντων Σιληνών καί τής
άκολουθίας αύτών, τό όχημα τής ’Αφροδίτης,
καί τέλος άμ α ξα φέρουσα τό ΰπερμέγεθες τής
Έ ιδελβέργης ΟΙνοβαρέλιον.
Ή πέμπτη όμάς απεικόνιζε τήν είσοδον τού
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έκλέκτορος Φρειδερίκου Ε’ μετά τής συζύγου
αύτού Ε λισ άβετ έξ Α γ γ λ ία ς ( 16 13 ) περιστοιχουμένους ύπό τών μεγιστάνων τού κράτους,
ιπποτών, φοιτητών καί καθηγητών.
Ή έκτη όμάς άναπαρίστα τήν έποχήν τού τρι
ακονταετούς πολέμου (1 6 1 8 — 1648) ώς καί
τού Αύρηλιανού (1 6 8 8 — 1697)· ή δέ έβδομη
τούς χρόνους τής ηγεμονίας τού Καρόλου Φιλίπi
που (1 7 1 9 — 1742) καί τού Καρόλου Θεοδώ
ρ α (1 7 4 2 — 1799). Μεθ’ οϋς εϊπετο ή π αράστασις τής νεωτέρας έποχής άπό τή ς ηγεμο
νίας τού Φρειδερίκου Καρόλου (1 8 0 3 ) τού άναδιοργανώσαντος τό Πανεπιστήμιον. Εν τή
I άποτελούση τήν έποχήν ταύτην όμάδι άπει; κονίζοντο οί φοιτηταί έν στολή στρατιώτου εθελοντού κ ατά τούς χρόνους τών πολέμων τής
Γερμανίας ύπέρ άπελευθερώσεως άπό τής Ν α 
πολεόντειου κατακτήσεως. Μετ’ αύτούς δέ εβαδιζον οί φοιτηταί τών νεωτέρων χρόνων φέροντες τάς πολυχρόους ταινίας τήν στολήν καί τάς
| σημαίας τών διαφόρων έν Έίδελβέργη σω μ α1 τείων. Τέλος εϊποντο αί σημαΐαι καί τά σύμ
βολα τή ς νέας Γερμανικής Αύτοκρατοριας.
Τό θέαμα τής ιστορικής πομπής διεδέχθη τό
έσπέρας τής αύτής ημέρας τό ύπό τών φοιτη
τών διοργανωθέν συμπόσιον (F e stco m m e rs)
έν τή παρά τόν Νέκαρ μεγάλη αιθούση. Τήν
πρωτοβουλίαν καί τήν διοργάνωσιν τής εορτής
ταύτης έσχον οί αντιπρόσωποι τών διαφόρων έν
Έίδελβέργη σωματείων, ένώσεων καί συλλόγων.
Ρ
Έν τοϊς Γερμανικοίς Πανεπιστημίοις καί ι
δίως τοίς έν μικραϊς πόλεσιν εύρισκομένοις άπό
τών ά ρ /ώ ν της παρούσης έ/.α τ οντ α ετ η ρίο ο ς ετ:ε-

1. Α

τού ύπό τών προϋπαρχόντων μελών καί άφού ό
προσερ/όμενος ύποστή τήν νενομισμένην δοκι
μασίαν' Οί έξ έπιπολαίας άντιλήψεως τών πραγ
μάτων σπεύδοντες εις κρίσεις δέν δύνανται ή
δυσμενή νά έκφέρωσι γνώμην κ ατά τού βίου
τώ ν φοιτητών τών εις σω ματεία άνηκόντων.
Β εβαίως ή άκρατος ζυθοποσία, ή ξιφασκία καί
ή ξιφομαχία, αί συνεντεύξεις και αί διασκέψεις
περί τών υποθέσεων τού σωματείου άπορροφώσιν ώρας ίκανάς έκ τών πρός μελέτην προωρισμένων, ά λ λ ’ άπέναντι τών ατοπημ άτω ν αύ
τών εις ά καί πας μή έν σωματείο» κατατεταγμένος φοιτητής δύναται νά ύποπέση μ α τα ιως δαπανών καί άφ α μή δει τόν χρόνο / αύτού,
ό έν τ ώ σωματείο» βίος παρέχει πλείστα πλεονε
κ τήμ ατα έπισκίάζοντα τ ά ένδεχόμενα μειονε
κ τή μ α τα αύτού. Ό νέος ό εις σωματεϊόν τι
κατατασσόμ.ενος εύρίσκεται υπο την ό ιηνεκή έπίβλεψιν καί τόν έλεγχον τών προϊσταμένων αύ
τού, έθίζεται εις αύστηράν πειθαρχίαν, δ ιδ ά 
σκεται ν' άποφεύγη παν δ,τι δύναται νά προσκοούση εις τήν τιμ.ήν αύτοϋ ή τήν ύπόληψιν
τών συναδέλφων του μεθ ο’»ν εν αλληλεγγύη
συμβιοί, άποτρέπεται άπό πάσης πράοεως άντικειμένης εις τ ά χ ρηστά ήθη, καί τέλος απο
βάλλει πάν αίσθημα έγωϊσμοϋ όφείλων, όπως
πάντες οί συναιτέροε ύπέρ αύτοϋ,ούτο» και αυτός
ύπέρ τών συναδέλφων του μετά παρρησίας και
σταθερότητος νά ένεργή καί εις πάσαν νά ύποβάλληται θυσίαν. Π άντα τα ύ τα συντελοϋσιν ό
πως διαπ λάσω σι τόν χαρακτήρα καί τό φρό
νημα τών νέων καί καταστήσωσιν αύτούς π ολίτας χρηστούς καί χρησίμους εις τήν έξυπηρέτησιν τών σκοπών τής πολιτείας.

κράτησε’ τό έθιμον τής κ ατατάξεω ς τών φοιτη
τών εις διάφορα σωματεία διακρινόμενα άπ
άλλήλων έκ τής προσωνυμίας αύτών, έκ τών
έμβλημάτων, ώς καί έκ τών χρωμάτων τών τα ι
νιών άςφέρουσιν τ ά μέλη.
Τ ά σω ματεία ταύτα παρήχθησαν έκ τών συλ
λόγων τών άποτελουμένων προγενεστέρως ύπο
τών έκ τής αύτής έπαρχίας παρά τ ώ Πανεπι
στήμιο» σπουδαζόντων φοιτητών (L a n d sm a n echaften).’Ea τών τοιούτων συλλόγων τών συμ
πατριωτών προϊόντος τού χρόνου έσχηματίσθησαν οί μυστικοί σύνδεσμοι εις έπιδιωξιν διαφόρων σκοπών άναλόγως τών περιστάσεων. Τους
συλλόγους τών συμπατριωτών και τούς μυστι
κούς συνδέσμους άντικατέστησαν έν τοις νεωτέροις χρόνοις τ ά σωματεία τών φοιτητών, άτινα
έκ μέν τών συλλόγων τών συμπατριωτών παρεδέχθησαν τήν αρχήν τή ς ένώσεως τών έκ της
αύτής χώρας καταγομένων, έκ δέ τών μυστικών
συλλόγων τήν άρχήν τής άλληλεγγύης καί ά λ ληλοβοηθείας μεταξύ τών μελών τού σωμα
τείου. Ή όριστική τίνος κ ατάταξις μεταςυ των
μελών τού σωματείου γίνεται δ ι’ εκλογής αυ-

Κ α τ ά τά ς έορτάς τή ς πεντακοσιετηρίδος
προσεκλήθησαν όπως συμμετάσχωσιν αύτών ά 
παντα τ ά π αλα ιά μέλη τών σωματείων (die
a lten H e r r e n ) καί προθύμως προσήλθον. Τό
κεκυφός ήδη ύπό τό βάρος τών χρόνων σώ μα,
ή πολιά αύτών κόμη,τά ύψηλά έν τή πολιτείρε
ά ξιώ μ α τα , δέν παρεκώλυσαν αύτούς οπο»ς μετά
φαιδρότητος καί άγαλλιάσεως επι τή αναμνήσει τών νεανικών χρόνων φέρωσι το πηλίκιον καί τά ς ταινίας τού σωματείου εις ο
άνήκον, όπως έν άφελεία καί ζωηρότητι συνευθυμώσι μετά τώ ν νεαρών συνεταίρων του σω 
ματείου. Ή τοιαύτη άντίθεσις τών ηλικιών, ή
έναρμονίως συνδυάζουσα τό παρελθόν πρός τό
μέλλον, ή έκδηλοϋσα .τόν βαθύν καί άμέριστον
σεβασμόν τών νεωτέρων πρός τούς γέροντας, την
ποοσδοκίαν καί έδραίαν πεποίθησιν τών γερόν
των πρός τούς νέους, ήν έκ τών ώραιοτέρων θε
αμ άτων τών εορτών.
Έ ν Έ ίδελβέργη ύφίστανται νύν έτι πέντε
σωματεία, τό τών Σουηβών, τώ ν Βεστφαλών,
τών Σαξοβορούσων, τών Βανόήλων και τών
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'Ρηνείων, τρεις δε συνεταιρισμοί φοιτητών, ή
Ά λλεμ ά νια, ή Φραγκόνια καί ή Τευτονία καί
πολυάριθμοι άλλοι σύλλογοι.
Κ α τ ’ έτος εκλέγεται ύπο τω ν σωματείων,
ύπό των ένώσεων, των συλλόγων καί των λοι
πών φοιτητών τών μη συμ.περιλαμ,βανομένων έν
αύτοϊς επιτροπή οκταμελής, ήτις εκπροσωπεί
τον σύλλογον τών φοιτητών, συγκοινωνεί μετά
τών ακαδημαϊκών άρχών καί κανονίζει τ ά
τή ς συμμετοχής τών φοιτητών εις τά ς έορτάς,
καί άλλας πανηγύρεις. Τ ά καθήκοντα καί δι
καιώμ ατα τής τοιαύτη; επιτροπής ώ ς καί αί
υποχρεώσεις τών φοιτητών ρυθμίζονται επί τή
βάσει εγκεκριμένου καταστατικού.
Έ κτος τών αρχαίων μελών τών σωμ.ατείων
καί συλλόγων παρίσταντο κ α τά τήν πανηγυ
ρικήν ευωχίαν ό Μ ίγας Δούξ, οί Υπουργοί, αί
δημοτικαί άρχαί, οί καθηγηταί, καί οί αντι
πρόσωποι τών πανεπιστημίων καί άκαδημιών.
Τ ο μάλλον ενδιαφέρον τής ευωχίας άπετέλουν
αί διάφοροι προπόσεις, αΐτινες άλ.ληλοδιαδόχως
έγένοντο ύπό τού Μεγάλου Δουκός, ύπό τού
προϊσταμένου τής επιτροπής τών φοιτητών,
ύπό τού ΙΙρυτάνεοις καί διαφόρων άλλοιν. Σπονδα ί δε άφθονοι έκ ζύθου έγένοντο παιανιζούσης
τής μουσικής εκλεκτά τεμάχια μέχρι βαθείας
νυκτός.

Φωταγώγησες ζον αρχαίου άπιχζόρου ζώγ
' Εχ.Ιεχζόρων.
Το άρχαίον τών Εκλεκτόρων τού Ιία λ α τινάτου άνάκτορον άφού ύπό τών Γάλλων κατεστράφη άποτελεΐ το καλλιτεχνικώτερον άρχαιολ.ογικον μνημεΐον τής Μεσαιωνικής τέχνης έν
Γερμανία, συγχρόνως δέ χρησιμεύει ώς εμφανής
διαμαρτύρησις τών Γερμανών κ ατά τών προσαπτομένων αύτοϊς ύπό τών Γ άλλω ν μομφών διά
τ ά ς καταστροφάς άς ύπέστησαν επί τού τελευ
ταίου Γαλ.λογερμανικού πολέμου.Δέν γνωρίζομεν
άν ό ισολογισμός μεταξύ τών δύο εθνών όριστικώς
έκανονίσθη, η αν ύπάρχη υπόλοιπον εις χρέωσιν
τού έτέρου εξ αυτών. Τό βέβαιον όμως είνε
ότι τά ερείπια τού μεγαλοπρεπούς τούτου ανα
κτόρου καί ώς έκ τής καλλιτεχνικής διακοσμ.ήσεως αύτού καί ώς έκ τής μ-αγευτικής θέσεως
εις ήν κειται διεγείρουσιν αίσθημα λύπης εις
τόν θεατήν
διά τήν καταστροφήν τοιούτου
μνημείου, τήν όποιαν δέν ήδύνατο νά δικαιοολογήση ή απαραίτητος ανάγκη ~ρός επιδίω
ξιν στρατηγικού τινός σκοπού.
Τόν επίλογον τών έορτών άπετέλεσεν ή φωταγώγησις τού ανακτόρου τούτου τήν εσπέραν
τής 1 Αυγούστου, ύστάτης τών έορτών ημέρας.
Δ ιά βεγγαλικών πυρών κ αταλλήλω ς διατεθει
μένων έντος καί έ/.τόςτών τοίχων καί ύπ’αύτών
φωτιζόμενον διέλαμπεν έν μέσω τού σκιερού

φυλλώματος τού περιβάλλοντος δάσους έν όλη
τή καλλιτεχνική αύτού κομ.ψότητι καί μεγα
λοπρεπείς τό άρχαίον τούτο άνάκτορον. Τ ό δέ
θέαμα τής έζαισίου ταύτης είκόνος συνεπλ.ήρου
ή άποψις τών πεφωτισμένων όχθών τού Νέκαρος
καί ή πληθύς τών έπί τών ρευμάτων αύτού ή
ρεμα φερομένων άκατίων διά λυχνιών ποικίλων
χρωμάτων περικοομουμένων, έκ τών όποιων είμ.ολπα άντήχουν άσμ.ατα κατακηλούντα τάς
άκοάς.
Τοιουτοτρόπως έν φαιδρόττ,τι καί εύθυμίς
έληξαν αί αλληλοδιάδοχοι έορταί τής πεντακοσιετηρίδος τού Πανεπιστημίου, ό βραχύς ούτος επίλογος πέντε όλοκλήρων αιώνων, ό ολι
γοήμερος σταθμός μεταξύ τού παρελθόντος καί
τού μέλλοντος.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ή άνθεωπότηί άεί έπί τά πρόσω φερομένη
εις τήν ακανθώδη 'καί δύσβατον τής προόδου
όδάν αισθάνεται άπά καιρού εις καιρόν τήν α
νάγκην όίπως επισκοπήσει τό παρελθόν, όπως
διαβλέψη εις τόν δρίζοντα τού μέλλοντος ΰστις
πρό τών οφθαλμών αύτής διανοίγεται. Έ κ τού
παρελθόντος άρύεται τ ά λυσιτελέστατα διά
τό μέλλον δ ιδ ά γ μ α τ α , τήν δύναμιν καί επιμο
νήν πρός έξακολούθησιν τή,ς πορείας αύτής, καί
ορίζει άκριβέστερον τό σημ-εΐον εις δ πρέπει ν'
άτενίζη. Ή ανάγκη αδτη ού μ.όνον εις τόν άν
θρωπον κ α τ ’ ιδίαν έκδτ,λούται, άλ λά καί εις ά 
π α ν τα ; τούς κοινωνικούς οργανισμούς, διά τών
όποιων ό άνθρωπος έν συμπράξέι μ-ετ’ άλ.λων
τήν επιτυχίαν τού προορισμ.ού καί τήν άπόλαυσιν τή,ς εύημ-ερίας αύτού επιδιώκει ; εις τά
σωμ.ατεΐα, τους συλλόγους, τ ά επιστημονικά
καί εκπαιδευτικά ιδρύματα καί εις τούς παρα
πλήσιους συνεταιρισμούς.
Λίαν προσεχώς τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον
συμ.πληροί το πρώτον ημιου τής έκατονταετηρίδος άπό τής ίδρύσεως αύτού, καί παρασκευά
ζεται νά πανηγυρίση τήν πεντηκονταετηρίδα
τού επιστημονικού αύτού βίου. Ή έορτή αδτη
βεβαίως εσεται ή αφορμή όπως έκτυλιχθή ή
είκών τού παρελθόντος καί γεινη ή κρίσις περί
αύτού καί ή πρόγνωσις περί τού μέλλοντος. Δι’
αύτόν ακριβώς τόν λόγον ένομέσαμεν χρήσιμ-ον
τήν δημ-οσίευσιν τής ιστορίας καί τών έορτών
τού Πανεπιστημίου τής Έίδελβέργης, όπως ό
αναγνώστης
καθοδ'ηγηθή άσφαλέστερον εις
τάς σκέψεις αύτού καί περί τού παρελθόντω ς καί περί τού μέλ.λ.οντος τού ήμετέρου Πα
νεπιστημίου, γινώσκο/ν τά αλλαχού συμ,βάντα,
τάς διαφόρους περιπετείας δι' ών διήλθε τό
άρχαιότατον τών έν Γερμανία Πανεπιστημίων,
τάς φάσεις άς έλαβεν ε'ν αύτώ ή διδασκαλία,
τούς αλληλοδιαδόχους σκοπούς οΰς έπεδίωξε,καί

μετά πόσα; εκατονταετηρίδας άπό τής ίδρύβεως «ύτού καί όποιας περιπετείας άφίκετο
τέλος εις τό σημεϊον τής άκμής, καθ’ δ ήδυνή0·η νά έξυπηρετήση τήν καθόλου επιστήμην καί
διά τής συμβολής αύτού εις τήν πρόοδον αύτής
νά συντελέση. Ί σ ω ς ό αναγνώστης εύρη χ η 
μεία τινά συμ-πίπτοντα εις άμφότερα τ ά ιδρύ
ματα ταύτα. Οί ίδρυταί άμ.φοτέρων, κοινήν εχουσι τήν καταγωγήν έ’λκοντες τό γένος έκ
τού αύτού Βαυαρικού οίκου τών Ούϊτελσβαχιδών. Ό π ω ς ό αρχικός σκοπός τής συστάσεως
τού Πανεπιστημίου τής Είδελβέργης υπήρζεν
ϊνα χρησιμεύη ώς ϋψηλη σκοπιά τής θρησκείας,
[όδτω καί τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον ίδρύθη
όπως ή ή άκρόπολις τού Ελληνισμού^ έν τή
’Ανατολή. Μή άρά γε δέν συνετέλεσεν εις τήν ε
πιτυχίαν τού σκοπού τού του ; Δεν κ ατη χήθησαν έν αύτώ οί λεγεώνες τών διδασκ ά
λων, τών ιατρών, τών θεολόγων οϊτινε; διεσπάρησαν άνά πάσαν τήν ανατολήν, αδιαλείπτως
εις τήν άναζωπύρησιν τού εθνικού φρονήμ.ατος ερ
γαζόμενοι; "Αν πρός τοιούτον σκοπόν ολόκληρος
πεντηκονταετηρίς κατηναλώθ·/) τό έργον δέν εινε
ανάξιον λόγου.
Καί έν τ ώ διοργανισμ.ώ τού 'Ελληνικού Π α
νεπιστημίου άνευρίσκομ.εν άναγεγραμ.μένας τάς
θεμελιώδεις άρχάς τών διοργανιστικών νόμων
τών Γερμανικών Πανεπιστημίων, τής ελευθερίας
τή,ς διδασκαλίας,καί τής ελευθερία; τή,ς ά,κροάσεως, α'ίτινες τοσούτον τελεσφορώ; έπεδρασαν εις
τήν πρόοδον
τών Περμ.ανικών
Πανεπιστημίων οΰδεμ.ία δ ’ αμφιβολία οτι και παρ
ήμ.ϊν εις τά αΰτά θέλουσι φερει αίσια απο
τελέσματα όταν άρθώσι τ ά κωλυμ.ατα τή ί
τελείας καί ακριβούς αΰτών εφαρμογής, δταν
πεισθώμεν ότι άντί νά έπιδιώκωμεν την άσκοπον τροποποίη®ιν τ ών κειμένων νόμ.ων άποφασίσο>μ.εν νά έπιδοθώμεν εις τήν επισταμένην μελέτην καί κατανόησιν αυτών, και τη''
πλήρη και αύστηράν εφαρμογήν^έπιζητήσωμεν.
Ή άπόφασις αυτη παρέχει τήν ελπίδα ότι το
’Ελληνικόν Πανεπιστήμιον κ ατά τήν προσεχή
πεντηκονταετηρίδα ού μόνον έν τ ώ Έθνικώ ά γώνι ά λ λ ά καί έν τή επιστημονική σταδιοδρο
μία ύπέροχον θέλει καταλάβει Οέσιν.
Κ.

Ν.

Ο ΧΑΛΚΕΥΣ
Ό Γάλλος Θεόδωρος Μπανβίλ, ό αριστοτέ
χ νη; καί γνο>στός τοΐς άναγνώσται; τή ς Ε σ τία ς
ποιητής τού «Μ ήλου» καί τής «Συζύγου τού
Σωκράτους», έξέδοτο επ’ εσχάτων νεώτατον
άλληγορικόν ποίημα τόν Χα.Ιχέα , εμπνευσμέ
νο·/, ώς τά πλεΐστα τών έργων αύτού, έκ τής
Ε λληνικής Μυθολογίας.
Ή ύπόθεσις έχει έν συνάψει ώ ς έζής:
Ή ’ Αφροδίτη αναδύεται τή ς θαλάσσης, καί
χωρεϊ πρός τόν Ό λυμ πον. Ό Ζευς, βλεπων αυ
τήν τοσούτον ώραίαν, δεν θέλει νά είσελθη εις
τήν χορείαν τών θεών παρθένος, καί παραινεί
αυτήν νά έκλέζη σύζυγον. Καί παρελαύνουσι
πρό ταύτης μνηστήρες άπαντες οί ’Ολύμπιοι,
έκλιπαρούντες τήν προτίμησιν αύτής.
— ’Ε γώ , λέγει ό Ζεύς λησμ-ονώντήν "Η ραν,άνάσσω θεών καί θνητών διά τού κεραυνού, δν
μοί έσφυρηλάττ,σεν ό κλυτοτέχνης "Ηφαιστος.
— Έ γ ώ , λέγει ό Ποσειδών, εξεγείρω τά κύ
μ α τα διά τ ή ; τρίχινης, ην έσφυρηλατησεν ό
κλυτοτέχνης "Ηφαιστος.
— Έ γ ώ , λέγει ό "Αρης, δ α μ ά ζω τούς εχ
θρούς μου διά τής λόγχης, ην ¿σφυρηλάτησε·/ θ
κλυτοτέχνης "Ηφαιστος.
— Έ γ ώ , λέγει ό ’Απόλλων, καταθέλγω τούς
ανθρώπους διά τής λύρας, ήν έσφυρηλατησεν δ
κλυτοτέχνης "Ηφαιστος.
Πού είνε 7-οιπόν, αποκρίνεται ή Α φ ροδί
τη , ό μακάριος ούτος θεός, εις δν οφείλετε πάντες τήν δύναμιν;
Κ αί προβαίνει χωλαίνων ό "Ηφαιστος, άγων
μ,εθ’ εαυτού ορμαθόν περιδέραιων, δακτυλίων
καί διαδη μ ά τω ν , άτινα έχρυσήλάτησεν έπί
τού άκμωνος αύτού διά τήν Άφρογένειαν, κι
νηθείς εις τούτο ύπό τού "Ερωτος. Αί χαριτες
περιβάλλουσι τά κ οσμ ήμ ατα τα ύ τα τήν θεάν,
ήτις, πρό τών λοιπών άθανάτων, πίπτει οίονεί μαγευθεΐσα, εις τά ς δασείας άγκάλας τού
Χαλκέως.
Π.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Κωετηε.

Ή "¡'ή είνε μέγα θέατρον, έφ’ ού η αυτη τρα
γ ω δία επαναλαμβάνεται ύπό διαφόρους τί
τλους.
Ό πολυύμνητος Ό δυσσεύς ειχεν άσθενή χ α 
ρακτήρα, δέν ή το ήρως. Ό αληθής ηρως δέν
διατάσσει νά τόν προσδέσωσιν έπί τού ιστού,
άλλ’ άνθίσταται κ α τ ά τών Σειρήνων έο ίδιας
δυνάμεως.

"Εχετε μέ τό μέρος σας τήν δικαιοσύνην,
διότι άποτελεΐ στρατόν καλόν, όστις έπι τέλους
θά κατακτήση τόν κόσμον, ούδέν δέ φοβείται.
Ή κολακεία είνε ή δύνχμις τών μικρών.
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Έ β ο πάντοτε μέ τήν τύχην σου ευχαριστη
μένος· ίιότι αν είχες άλλην τύχην, τις ρ άς έγγυάται ότι θά ησο σήμερον ό αύτός άνθρωπος
καί ούχί χειρότερος;

--------------ΣΗ Μ Ε ΙΩ ΣΕ ΙΣ
Ή «Γενική Έφημερί;» τής Βιέννη; διηγείται το
εξής άστεΐον πάθημα, όπερ συνέβη εις τήν Άδελίναν
ΙΙάττη κατά τήν τελευταίαν αύτής διατριβήν έν Ούασιγκτώνι. Ό πρόεδρος τή; Δημοκρατίας Ιδωκε μεγάλην έσπερίδα, εις ήν προσεκάλεσε πολλάς ημέρας
πρότερον καί τήν διάσημοι αοιδόν. Τοιαότη δέ τις
πρόσκλησις έν τη Λ ε υ κ ή Ο ι κ ί α θεωρείται έν
’Αμερική ώς τιμή ΰψίστη, ώς διαταγή, ήν πας τις
πρέπει ν' άκολουθήση. Τά σπουδαιότερα πρόσωπα
ένεκα τούτον σπεύδουσι εις τήν πρόσκλησιν ταντηνΉ κυρία βμως ΙΙάττη εθεώρησε καλόν μόλις κατά
τήν τελευταίαν στιγμήν ν’ ανακοίνωση τω προέδςω,
ότι κωλύεται νά μεταβή εις τήν εσπερίδα Ώ ς εί'.ός,
ή αριστοκρατία τή; Ούασιγκτώνος έξεπλάγη τά μέ
γιστα έπί τή ελλείψει ταύττ. τρόπων καί εύγενείας
τής καλλιτεχνιδος, ήν τόσον εκτάκτως έτίμησαν έν
’Αμερική μονονούκ άποθεώσαντε; αύτήν. "Ενεκα
τούτου άπεφάσισαν νά δώσωσιν εις αύτήν μάθημα άμερικανίκδν ευπρεπούς διαγωγής, πρωτότυπον όντως
καί δηκτικόν. "Οταν δηλ. ή κυρία Πάττη μετά τινας
ήμέρας έπρόκειτο νά παραστήση τήν Λ ο υ κ ί α ν
μετά τού Νικολίνη, τδ θέατρον ήιο όπως πάντοτε
κατάμεστον. Α λ λ ά έπί των Ιδρών καί θεωρείων, έο’
ών πρότερον έκάθητο ή αριστοκρατία, εύρισκετο νυν
χυδαίος όχλος εις ον έδόθησαν δωρεάν ύπδ αγνώστων
χειρών τά εισιτήρια. Ί Ι ΙΙάττη ϊδοΰσα τούτο έγένετο
έκμανής. Έκαστον άσμα ο έψαλλεν συνεψάλλετο
άρρύθμως ύπδ τού πλήθους δι’ ατελεύτητων ώρυγμών. Τέλος ή Πάττη άπεφάσισε νά μή έςελθη
πλέον έπί τής σκηνής. Α λ λ ά τδ σάάνδαλον όπερ έπροκάλεσεν ή άρ/ησις αΰτη έγένετο άπερίγραπτον.
Τήν ήπείλησαν ότι «Οά τήν πνίξωσι», έάν δέν έτελείωνε τδ μέρος της. Ή Πάττη ύπέκυψεν εις τδ αμετάτρεπτον πεπρωμένον, καί οϋτω ή πρδ ολίγων
ήμερων ένεκα ιδιοτροπίας τινδς άρνηθεΤσα νά έμφανισΟή πρδ τής εύγενεστερας κοινωνίας τής Ούασιγκτώνος έδαζάνησε τάς ώραιοτέρας στροφάς τού άσματός
της πρδ τού χυδαιοτέρου κοινού.
’Ιατρική τις έφημερί; νεωστί ίδρυθεΤσα έν Νίκαια
έδημοσίευσε περιέργους παρατηρήσεις περί των απο
τελεσμάτων τού σεισμού ύπδ ψυχολογικήν εποψιν.
Πολύν καιρδν μετά τον εκ τού κλονισμού τρόμον των
πρώτων ήμερων,καί άο' ού ή ούσις έπανεύρη τήν γα
λήνην, τά πνεύματα διατελοϋσιν ύπδ τήν έπίδρασιν
νευρικού παροξυσμού, παρουσιάζοντος νέον καί ειδι
κόν χαρακτήρα. Τδ σύμπτωμα τδ διακρίνον τήν νευροπαθή ταύτην κατάστασιν είνε ό ρόδο; τον δποΤον
προξενεί ή κλίνη καί παν μέρος έστεγασμένον, κατάστασις Βλως άντίθετος τή; παραδόξου νόσου, ήτι,
διακρινεται έκ τού φόβου, τόν όποΤον Εμπνέει εί; τούς
κατεχομένους ύπ' αύτής τδ ύπαιθρον διάστημα. Ώ ς

έκ τούτου εις τδν κατάλογον των ειδικών περιπτώσεων
τής παρακρούσεως ο! φρενολόγοι είσίν ήναγκασμένοι
νά προσθέσωσι τήν περίπτωσιν τής ο ί κ ο φ ο 6 ί α : έν
άντ.θέσει πρός τήν ά γ ρ ο φ ο β ί α ν .
Πρό τίνος δ έν ΙΙαρισίοις “ Σύνδεσμ.ος κατά
τής τού καπνού καταχρήοεως» συνεκάλεσε τούς ε
ταίρους αύτοΰ εις γενικήν σονέλευσιν.Έν ταύτη ζωηραί
μομφα! έξηνέχθησαν έναντίον τών αφρόνων, τίτινες
έπί βλάβη τού βαλαντίου καί τής ύγιεία; αύτών έξακολουθοΰσιν άπολαύοντες τής δηλητηριώδους νικοτιανής, πολλαί δε αποφάσεις έλήφθησαν πρός άποσόίη
σιν τού κακού, έξ ών σημαντικωτάτη εθεωρήθη ή τών
νέων εταίρων τού Συνδέσμου, ο'ι'τινες έπί τω λόγω
τής τιμής αύτών ώρκίσθησαν. . . ό:ι δέν θά καπνίσωσι πλέον ούτε έν σιγαρέτον. ’Αξιέπαινα τά μέ
τρα ταύτα, εί καί εις ούδέν καταλήγοντα, άφ' ού τδ
ύπουργεΐον τών οικονομικών τής Γαλλίας εισπράττει
έκ τού μονοπωλείου τού καπνού περί τά 300 εκα
τομμύρια 'Οπωσδήποτε παρήγορον εινε διά τούς άποτελούντας τόν Σύλλογον αφ' ένδς μέν ότι οι καπνίζονιες δέν καταλέγονται εις τάς τάξεις αύτών, άφ'
έτέρου δ’ ότι δύνανται καί ούτοι ένίοτε νά ύποκύπτωσιν εί; τόν πειραμόν τού καπνού. Έπί τή ευκαιρία
τής γενικής τούτης συνελεΰσεως τών εταίρων τού
Συνδέσμου άνεμνήσθη φιλοσκώμμων τις έφημερί; άμερι/.ανού τίνος «Συλλόγου Εγκράτειας», τού όποιου
τά μέλη άοιχθέντα εις Παρισιού; όπως άγρεύσωσι
προσηλύτους, περιέπεσαν εις χείρας πονηρών τινων
συνεταίρων, καί εμεθύσθη-αν κτηνωδώς ύπ’ αύτών έν
τινι καπηλείω.
Μία τών έπισημοτέρων αμερικανικών έφημερίδων
«ό Ηοστώνειος Κήρυξ» καθιστά τάς κυρίας προσεκτι
κά; έπί βλάίη; τινδς δυναμένης νά προέλθη έκ τού
συρμού τών πτηνοκοσμήτων γυναικείων πίλων. Κατά
τδ τελευταίον έτος, λέγει ή ρηθείσα έφημερί:, έξωδεύθησαν εκατοντάδες στατήρων αρσενικού πρδς πα
ρασκευήν καί διατήρησιν εκατομμυρίων μικρών νεκρών
πτηνών, άτινα φέρουσι σήαερον αί κυρίαΐ, αί νεάνιδες
καί τά παιδία έπί τής κεφαλής των. Τά μόρια δέ τού
αρσενικού, τού δαπανωμένου πρός διατήρησιν τών
πτηνών τούτων, άτινα άνευ τής δηλητηριώδους ταύ*
της ουσίας δέν Οά διετήρουν τδ λαμπρόν χρώμα τού
πτερώματος των, εινε πολλώ σημαντικώτερα σών δαπανωμένων πρδς κατασκευήν τών χάρτινων ή μάλ
λινων ταπήτων καί έρχονται εις στενωτέραν έπαφήν
μετά τού ανθρώπου. Τούτο δέ καταφαίνεται σαφέστα
τα καί έκ τής λεπτή; κόνεως, ήτις άφίπταται άπδ
τών μικρών πτη<αρίων. Τδ άρσενικδν δέ τούτο καΟιζάνον ώ ; κόνις έπί τού δέρματο; εισδύει διά τών
οφθαλμών καί τών μυκτήρων καί προ/.αλεΐ κεφαλαλ
γίας καί χακοδιάθεσιν. Επίσημοι δέ αστυνομικοί
έρευνα·, απέδειξαν ότι ολόκληροι οικογένεια! έπαθον
βαρέως έκ τού αρσενικού, τδ όποιον είσέπνευσαν ή
εϊσέπνεον άπδ τών ταπήτων τών παρχσκεύασθέντων
δι' αρσενικού, καί νόμοι αυστηροί έγένοντο πρδς πρόληψιν τών δυστυχημάτων τούτων. Είνε δέ πολύ πι
θανόν ότι και ή χρήσις τών νεκρών πτηνών βλάπτει
έτι μάλλον τήν υγείαν, καί οτι έκθέτει εί; κίνδυνον
τάς μεταχειριζομένα; τδ κόσμημα τούτο επί τών πί
λων των.
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