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ΤΑ ΧΑΣΑΝΕ

Εύρισκόμεθα είς ήμέρας πονηράς. "Ελειψαν εκείνοι οί 
γνώμονες με τους οποίους ο*. πο/.λοι των ανθρώπων ουμ- 
ψωνοΰσιν αναμεταξύ των.

Οταν βλέπουν φερ’ εΐπεΐν τό καπέλλο τοΰ κ. Στα- 
μούλη, νά λέγωσιν :

— Αύτό είναι καπέλλο.
Καί όταν βλέπωσι τόνλιχκνΰν τοΰ υίοΰ Κουμουνδου- 

εου ύψούμενον άπειλητικώς εντός τών θόλων τοΰ Βου- 
λευτηρίου νά λέγωσιν :

— Αΰτος είναι δάκτυλος !
Όπως τά μικρά τά παιδιά τοΰ Νηπιαγωγείου κακα- 

βίζουσιν όλα δμοΰ ύπό τήν οδηγίαν τή; νηπιαγωγού καί 
πρό τοΰ ζωολογικού πίνακος :

— Αύτό είναι αρκούδα !
— Αύτό είναι καρχκάςα.
— Αύτό είναι τέσσαρα.
— Αύτό είναι δεζατέσσζεκ.»
Ως τώρα τό γενικόν παράπονο τών .Ζοχνίζίω/· Ρω- 

μγ.ών, έπί κεφαλής έ'χοντα τόν έκ Καισαρείας τής Κα- 
παδοκίας καταγόμενου Μενέλαον Νεγροπόντην, ήτο οτι 
τά κόμματα έν Έλλάδι δέν τά χωρίζουν, άρχαί, άλλά 
πρόσωπα.

‘Ιδού λοιπόν τώρα οτι τά χωρίζουν όχι πλέον άρχαί, 
άλλά πράγματα.

Άκολουθήσατέ μας, φίλτατε Νεγροπόντη,καί θά ΐδήτε:

ΙΙκράδειγμ-χ πρώτον.

ΆριΟμ,ός. Είχε τήν καλωσύνην ό εγκέφαλός σας νά 
νομίζν) ότι ό άριθμός είκοσι άοιθ. 20) είναι τοιοΰτος 
καί διά τούς κουμςουνδουρικούς καί τούς τοικουπικους.

Ήπατάσθε, κύριε.

*·’· Όά γνωρίζητε βεβαίως ότι έδώ εις τόν τόπον μας έ/ο-

μεν μίαν παλγ,ογυναϊκα τών Βούρλων,λεγομένην Βουλήν, 
ήτις έχει διακοσίους σαράντα άνδρας, τούς οποίους ονο
μάζει όλους Βουλευτάδες, ή Δουλευτάδες, διότι τήν 
δουλεύουν καλά. Οί διακόσιοι σαράντα αυτοί έκλέγουν 
κάθε χρόνο καί ένα αρχηγόν, όστις τίποτε άλλο δέν τούς 
χρησιμεύει, είμή μόνον νά τούς λέγγ πότε πρέπει νά μι
λάνε καί πότε νά μή μιλάνε. Κατήντησαν βλέπεις νά 
έχουν τήν ανάγκην αρχηγού για ένα τόσο εύκολο πράγ
μα, άπό τάς πολλάς τάς καταχρήσεις, τό πιοτί, τήν αϋ
πνίαν καί όλα τά άλλα όργια πού κάμνουνε με αύτήν 
τήν βρωμογυναϊκα. τήν κυρά Βουλή.

Προχθές ήτανε νά εκλέξουν αύτόν τόν άρχηγό. ’ Αλ
λοι ήθελον τόν ενα καί άλλοι ήθελον τάν άλλον. Μετρή
θηκαν λοιπόν καί βρέθηκε οτι 99 ήθελαν ένανε, 63 άλ- 
λονε, καί 1 4 δέν ήθελαν κανένανε, ή μάλλον ήθελον τόν 
κακό τους τόν φλάρο.

Τώρα έσϋ βέβαια αριθμητική ξεύρεις. 63 άπό 99, μέ
νουν 36. Βγάλε καί 14 ακόμη μένουν 22. Οί 99 λοι
πόν περνούν τούς 63 κατά 36, καί μέ τούς 14 μαζή 
κατά 22.

’Έ ! λοιπόν τί νομίζεις ότι λένε οί μέν καί οί δέ διά 
την άπλουστάτην αυτήν άφαίοβσιν :

Άντιγράφομεν πρός χάριν σου τάς πράξεις τών κυ- 
ριωτέρων οργάνων τών μεν καί τών δέ :

Λίέα ’ϋφγμ.ερές. Άφαιρώ τό 63 άπό τό 99, έχω 
υπόλοιπον 12. Προσθέτω είς τό 63 τό 14, άφαιρώ καί 
τά δύο μ.αζή άπό τού 99, κ’ έχω υπόλοιπον : 5 ή 6. 
/Νέα Άχυ/χ/ί/ι/ς rz}<· 26' Λ6γ//ο<· 1882J.

Αεών. Βουλευταΐ ήσαν είς τήν Βουλήν προχθές 
99 -J-63 + 14 ήτοι 176. Έκ τών 1 76 αύτών έλαβε ψή
φους 99 ό Βαλαωρίτης, 63 ό Μαυρομιχάλης, 14.Λι·χλ/- 
«ρα (άκουε, κύριε Νεγρεπόντη αύτό τό <$ρα) ό κ.Βαλαω
ρίτης έξελέγη καί πάλιν πρόεδρος τής Βουλή; δι’ 127 
ψήφων.

Οαράδειγμ.» δεύτερον.

Φοοεχά φαενόμιενχ. Επανέρχομαι είς τόν έγκεφα-
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Ιόν σου, y.-'jz'.i Νεγρεπόντη, πρός ον, ώ; γνωρίζεις έχω 
μεγάλην αδυναμίαν. Με,ταξύ τών πολλών ώς τά τάλλη- 
ρά σου κυττάρων σου θά έφρόνει κανεν έξ «ύτών ότι 
τά δύο μεγάλα κόμματα έν Έλλάδι έρίζοντα περί τής 
διανομής τού έθνίαού πλούτου είναι συμφωνότατα καθ’ 
όσον άφορΛ τά δφρορα φυσικά φαινόμενα, ήτοι όταν 
γράφν) τις εκατόν χιλιάδά* φοράς εις τήν Πα.ΐιγγιη- 
σϊαν ύπό τό* τίτλον Ύγίία·, Κα.ΙΑωπισιιυς^ χ.Ιπ. δτι τά 
ούρα δέν έχουν τό άρωμα τών ρόδων, τούτο σημαίνει 
δι* ολας τής αποχρώσεις καί δι’ όλα τά κόμματα, δτι ή 
σπονδυλική δέν πάγει καλά.

Τήν έπαθες όμως κ’ εδώ. Καί σού φέρω αποδείξεις έκ 
—ών δύο κυριωτέρων οργάνων των δύο φατριών περί τού 
ήλιου τής προχθές Τρίτη; :

Αιών. Σήμερον ό ήλιος φωτίζει τάς 'Αθήνας.
Λ?έ« Έφημιβρίς, Όταν λέγει ό //<«>', δτι σήμε

ρον ό ήλιος φωτίζει τάς 'Αθήνας λησμονεί δτι τήν ώραν 
Εκείνην είναι νύς.

“Αλλο ««('•άδεεγμιοι.

Άντιχβεμενα, πράγματα. Γνωρίζεις επίσης, μι
κρέ μου, οτι ή χώρα άΰτή έχει έναν άνθρωπο, δπου τον 
λένε Γιώργη ή βασιλέα. Οτι ό Γιώργης αυτός είναι 
•πολύ καλός άνθρωπος· γιατί κανενός κακό του ποτέ δέν 
κάνει, ούτε μπορεί νά κάμγ, κατά πώς τό λέει καί τό 
Σύνταγμα. Τρώγει, πίνει, κοιμάται, δλα αυτά μέ έξο
δα τού λαού του, άλλά ποτέ του δέν πείραξε άνθρωπο, 
ποτέ του δέν θά ’δής τ’ όνομά του σ’ τό ’Αστυνομικόν 
Δελτίον. ’Απ' εναντίας δίδει χορούς, τραπέζια, σερενά- 
δες, βαρκαρόλαις, κάνει ζιαφέτχα, φωτοχυσίαις, ξεφαν- 
τώματα, μανέδες, δλα αυτά με τό άζημίωτόν του, άλλά 
δέν είδα ποτέ μου νά ’γγίξϊ) άνθρωπο, νά π·η κάνενός 
άχαμνόλογο, νά κτυπήσγ, νά σπάση, σάν κάτι λοχίαι

10 ΕΠΙΦΪΛΛΙΣ Mil ΧλΧΕΣΑΙ '°

ΑΠ0 ΤΟΪ ΟΪΡΑΝΟΪ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

{Συνίχιια iSe προηγονμινβν άριί. 364)

Ό Σωκράτης έπύρεσσε πλέον άκούων ταύτα, θαυμά- 
ζων τήν σοφίαν των ξένων καί βλέπων άφ’ ετέρου ότι 
ήτο αντικείμενου είρωνίας, κύτος ό διδάσκαλος τής εί
ρωνίας ! δέν έτόλμα δέ καί νά άναμιχθή, διότι ήσθάνετο 
τήν αδυναμίαν του εις τοιαύτας συζητήσεις.

Έκαστος των ξένων άνέφερεν έργα διαφόρων συγγρα
φέων τής πατρίδος του, φιλολόγων, ποιητών, φυσιοδι
φών, ιατρών, χημικών, γεωλόγων κτλ. ώμίλει περί τών 
αναρίθμητων σοφών εταιριών, επιστημονικών έγκαθιδρυ- 
μάτων, πειραματικών εργαστηρίων καί έν γένει περί τού 
ερευνητικού καί παραγωγικού πνεύματος τής εποχής. 
Περί νεωτέοας Ελλάδος ούδείς λόγος έγένετο’ τούθ ο-

τού πεζικού. ’Ακόμα κάνει κι’ άλλο καλό. Όταν βλέπρ 
κανένα πού κάνει εύτακτα, τού δίδει άπό ένα εύσημο, 
άπ’ εκείνα πού πέρναμε εμείς, δταν πηγαίναμε σ' τό 
σχολείο, μικρέ μου. Τά εύσημα αυτά τά λέγει παρά
σημα.

Εν άπ’ αυτό, μά πολύ μεγάλο, ίσα μέ τό κεφάλι 
τού Χονδροκώστα, έδωκε προχθές 'στον κύριο Τρικούπη.

Πλήν ό κύριος Τρικούπης στάθηκε δοθιος, έσυρε τά 
αριστερόν του πόδι πρός τά όπίσω, αύτό θά 'πή, πού έκα
με μιά βαθεχά pi/7fperrf£a, ευχαρίστησε,καί δέν τό πήρε.

Ό ένας λοιπόν τδδωκεν κι’ ό άλλος δέν τό πήρε. Ά
κου τώρα τί λένε οί μέν, καί τί λένε οί δέ.

Tptxountxoi. Ότι ό Βασιλεύς άπένειμε τώ Πρω
θυπουργία κ. Τρικούπη τόν Μεγαλόσταυρον τού Σωτήρος 
είναι τόσω dxptCfQ·, ά-ΙηΟΙς, arfltrttxo)·, ήχεμοΓ/.ζό»·, όσο> 
δτι ό ήλιος φωτίζει σήμερον τάς ’Αθήνας (Α1ω>· rijc 26 
Όχτω6ρ(ον.

1ώουμ.ο\»νδο\»ριχο£. Έπιμένομεν ίσχυριζόμενοι δτ». 
είναι ιι,ύβος τού περί προσφορά; τού Μεγαλόσταυρου 
εις τόν κ. Τρικούπην. (Λ'ί'α Έγημερΐς της 26 Όχτωβρίου}.

Βλέπεις λοιπόν δτι τό ιδανικόν σου τό όποιον διελά- 
λεις επί τής Γεφύρας τού Γαλατά πηγαινοερχόμενος επί
τηδες πρός τούτο έξεπληρώθη.

Καί τώρα εάν οί κουμουνδουρικοί σέ εκλαμβάνουν ώς 
άνδρα, διά τούς τρικουπικούς θά είσαι γυνή καί λάβε 
τά μέτρα σου.

Θά γίνωνται καί πολλά άλλα, περί ών άλ.λοτε.

Kp?.Kpr.

--------------------»simi --------------------

περ ένέβαλεν εις μεγάλην λυπηράν ανησυχίαν τόν Σω
κράτη.

Αφού διελύθη ό όμιλός έκεϊνος τών ξένων, ό Σωκοά- 
της επωφελήθη τής περιστάσεως καθ’ ήν ό 'Έλλην ά
γνωστος έπινε τό τελευταΐον ποτήριον νερού, καί τόν 
έπλησίασεν έκφράσας αμέσως τόν σκοπόν δί* δν ελάμβανε 
τήν τιμήν νά αύτοσυστηθή. Είμαι, είπε γαλλιστί, 
'Αμερικανός φιλέλλην, ή άν θέλετε ήμιέλ,λην, διότι 6 
πάππος μου ήτο Έλλην πλοίαρχος άποκατασταθείς έν 
’Αμερική- ονομάζομαι θόμσων πρό πολλού χρόνου είχον 
ώς όνειρον νά έπισκεφθώ τήν κλασικήν σας χώραν, τήν 
πατρίδα τού Περικλέους καί τού Σωκράτους, διά νά 
θαυμάσω τάς περίφημους αρχαιότητας καί ίδώ ίδίοις 
οφθαλμοί; τούς σοφούς σας, τάς 'Ακαδημίας καί τά Πα
νεπιστήμιά σας’ γνωρίζω καλώς τήν κρχαίαν γλώσσαν 
καί εννοώ αρκετά καλά τήν νεοελληνικήν, χωρίς καί νά 
δύναμαι νά τήν ομιλώ έλευθέρως" θά σάς παρακαλέσω δε 
πολύ, εάν σάς είνε δυνατόν, νά έπισκεφθώμεν όμού κύ
ριον τά καθιδρύματα τής παιδείας. ’Επιτρέψατε μοι νά 
σάς εύχαριστήσω έκ τών ποοτέρων δεν θά έτόλμων νά 
σάς άνησυχήσω εάν ήμην μόνον 'Αμερικανός ή έάν έπρό- 
κειτο μόνον περί απλής περιεργείας· τό ολίγον ελληνι
κόν αίμα, τό όποιον έχω εις τάς φλέβας μου, μέ έπιβάλ- 
λει σχεδόν ώς καθήκον νά γνωρίζω τήν κατάστασιν τής 
δευτέρας ταύτης πατρίδος μ,ου.

Οί λόγοι ούτοι έκέρδησαν τήν συμπάθειαν καί τήρ»

I ΓΙαραπονούνται οί έν Άγρινίω κατά τού νέου Σ/ολάο-
ΦΓϋΤ—Φ“υτ ‘ . , 1 5 ο ον Ζ·χου των Δημητριου Δημητριαδου, διαοεχθεντος δυστυχώς 

— |προκάτοχον έπί δεκαετίαν σχολαρχήσαντα ένάπαραμει-
Έλέχθη πεοί τούΓαμβέττα οτικέκτηται φλα τά πρρ-,ώτω εύαρεσκεία των κατοίκων καί τώρα μετατεθέντα 

«όντα τού κυβεονάν τούς άλλους, άλλά δεν δύναται νά Αίτωλικόν. Ο διάδοχος του, άντί νά λάβη αυτόν ώς 
κυβερνά εαυτόν.’ ’ jπαράδειγμα, έπροτίμησε νά κολακεύη πρόσωπα, νά ύπη-

ΐίεοί τού κ. Τρικούπη όμως δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι ί^ώτας, νά γίνεται γραφεύς φίλων του, νά κρατή
έαχθε πολύ καλά νά χυβε(γ& καί έαυτόν καί τούς άλλους.;^ τ5ίί< διδασκαλίας την άλληλογραφίαν καί

‘ Καί είναι λοιπόν όλοι εις τό κόμμα του καλώς XV6ff>- ,νά «αραμεΤή τό καθήκον του, ού ούτε συναίσθησιν θά 
ynuirot. έχη. *’»τά μάς πληροφορούσιν αξιότιμοι οίκογενειάρ-

χάι ’Αγρίνιου, παρακαλούμεν δέ τόν Διευθυντήν τών Δη
μοτικών Σχολείων νά έπιστήση τήν προσοχήν τού υπουρ
γού έπί τού άτοπου αυτού.

Ό κ. Τρικούπης διαιρεί τούς Μεσολογγίτας είς φίλους, 
τούς όποιους ΐτοποβίττισίν όλους, καί είς μή φίλους, τούς 
όποιου; παοέδωσεν έρμαιον είς τόν άντιμοίραρχον Λανα- 
ρόπουλον, όστις τού; βγάζει μέ διπλαριαϊς άπό τά κα
φενεία, τούς τραβά τ’ αύτιά, τούς ραπίζει όταν μεθύουν 
καί έπί τέλους καί τούς φυλακίζει.

Τά νέα του άθλα τά αναγράφει ·ή Αντιχιι Έ.Ι.Ιάς τού 
Μεσολογγίου.

Έλειψε πρό πολλού καί τό καλόν έκεϊνο μέτρον όπερ 
δι’ όλίγας εβδομάδας είχε τεθή εις ενέργειαν, τού νά 
φρουρή άνά είς έφιππος χωροφύλαξ είς τά κεντρικότερα 
μέρη καί τά κυριώτερκ σημεία. Ήτο σπουδαία συμβολή 
τής παραλυμένη; ασφαλείας τής πόλεως. ’Αφού οί αστυ
νομικοί κλητήρες κρύπτονται είς τά ταβερνεϊα, τά κα
φενεία, τά χαρτοπαικτεϊα καί τά άεριοφωτεϊα, ή παρου
σία τών έφιππων χωροφυλάκων ήτο ολίγον παρήγοοος. 
Έπειτα μάς έφαίνοντο καί ώραΐοι αυτοί οί χωροφύλακες 
φρουρούντες έκεϊ έπί τών θυμοειδών των 'ίππων, κατα- 
διώκοντες τούς άπό ρυτήρος καρραγωγεΐς, τούς δαιμονιών- 
τας άμαξηλάτας, τούς πορτοφολιώντας λωποδύτας καί 
ενίοτε καθιστάμενοι φόβητρον καί είς αύτούς τούς κηφη 
νιώντα; κλητήρας. IΙαρακαλούμεν τόν φιλότιμον Μοίραρ
χον κ. Σπύρο Μήλιον νά έπαναφεργ τόν θίσμΰν αυτόν, 
καί μόνο; του θά ίδή οτι ή Δημοσία ’Ασφάλεια θά ζερ-

Καί άλλο ένδεικτικόν τού άλλοκότου αύτού έθνους 
όπερ καλείται ρωμαίίκο!

’Ενθυμούνται οί άναγνώσται ημών ότι ή Κυβέρνησις 
δίση πολύ. ΓΙαρκκαλούμεν «κόμη τόν κ. Υπουργόν "τών έπρομηθέύθη εξ κήλωνας ίππους αραβικού γένους; διά 
Στρατιωτικών ν'ά διατάξη ιδιαιτέραν άμοιβήν τών τοι-'.τ2>ν β^λτίωσιν και παο. ημϊν τής Ιππικής φυλής, η δε
ούτων χωροφυλάκων, διότι οί άνθοωποι θά καταβασανί-i E«‘P1”· 71 ε’εδω!ζε/ “Υϊε?Κί

' ' · - ' . Ιτους έχοντας φορσαδας να τας οδηγησουν εις τους κυ
ρίους κήλωνας, Sta νά τεκνοποιήσουν μετ’ «ύτών.

Πκρείχοντο δέ οί κήλωνες ίωρεάπ, ένω πάς τις ήδΰ-
ζωνται μένοντε; έπί ώρα; έφιπποι σκοποί.

— Είνε πολλοί ; είνε πολλοί ; ήρώτησε μετά μεγάλης 
περιεργείας ό Σωκράτης.

—= Ποός τό παρόν είνε μόνον τέσσαρες . . . ό ’Απόμα
χος Μαστρο-δημήτρης, ή γυναίκα του, ό 12ετής υίός καί 
ή οκταετής κόρη των.

Μετ’ ολίγον ό Σωκράτης έγένετο δεκτός μετά μεγάλης 
φιλοφροσύνης ύπό τών εύγενών Τοίχων, μεθ’ ών μίαν πε
ρίπου όίραν συνδιελέχθη περί διαφόρων αντικειμένων.

’Ακολούθως μετέβησαν είς τό ΙΙανεπιστήμιον. Είσήλ- 
θον εις τήν σχολήν τής Φιλολογίας.

Ρινόκερος άπό τής έδρας έδίδασκε (;) τόν Πλάτωνα: 
'«Καί εί μέν ό αγαθός τά αγαθά ποιεί, εί δί ό καλός τά 
καλά, οΰκούν ό μή αγαθός καί κακός τά έναντίζ τού
τοι;.» Ό διδάσκων έκτύπησε μετά τό τέλος τής περιό
δου ταύτης μετά πατάγου διά τής παλάμη; έπί τού βι
βλίου περιβληθείς ευθύς ύπό νέφους καπνού’ έσκίρτα άπό 
χαράν ή ίλαρότης κατεπλημμύρει τό έσβεσμένον πρόσω- 
πόν τον με ύφος δέ αύθεντικότητος έκδηλούν τήν πε- 
ποίθησιν ότι γνωρίζει ήδη τό μυστικόν τής μελλούσης 
έρωτήσεώς του προσέβλεψε έπί τινα λεπτά τούς κεχηνό- 
τας έπί τών θρανίων καθημένους φοιτητάς, καί είτα αί
φνης ήρώτησε μειδιών : τί παρατηρείτε εδώ είς τό χω- 
ρίον τούτο ; καί έτεινε τό ούς ζλίνα; πολύ πρός τά έμ- 
πρός τής έδρας. Ούδεμία άπάντησις τώ έδόθη. ΙΙοΐός τό 
ξεύρει ; έπανέλαβε ζωηρώς· ούδείς άπήντησε. Τότε δε 

, πλήρης χαράς καί ικανοποιημένος οτι ούδείς έμάντευβε

εμπιστοσύνην τού Ελληνος, διό ούτος άπροκαλύπτωςJ 
καί μεθ’ όλη; τής ειλικρίνειας έξέφρασε τάς ιδέας του 
πρό; τόν Σωκράτη.

— Έγώ σάς συμβουλεύω, είπεν, αύριον λίαν πρωί νά 
άναχωρήσητε δι’ Αμερικήν διά νά μή χάσητε τόν φι
λελληνισμόν σας καί τό ολίγον αίμά σας.

— “Ω ! είσθε βλέπω pessimistc ! τό βέβαιον είνε ότι 
έκαστος είς τά τής πατρίδος του έφαρμόζει τήν αΰστη- 
ροτέραν κριτικήν- οχι ! όχι ! θά ύπάγωμεν αύριον ό ξέ
νος συγκατένευσεν.

’Εν τώ μεταξύ τούτω ό ’Αλκιβιάδη; είχε κάμει τήν 
γνωριμίαν ενός. I ερμανού, τού οποίου τό όλον παρά
στημα έδείκνυεν ότι ήτο στρατιωτικός. Είς μίαν γωνίαν 
τής αιθούσης άπό δύο περίπου ώρών είχον κενώσει ήμί- 
σειαν δωδεκάδα φιαλών ζύθου καπνίζοντες καί συνδιαλε- 
γόμενοι εύθύμως· είχον γείνει στενοί φίλοι. Ό ’Αλκι
βιάδη; έμυήθη όλα τά μυστήρια τής νεωτέοας στρατιω
τικής τέχνης. Έσκόπευε δέ τήν έπαύριον νά έπισκεφθΤί 
τούς στρατώνας καί τό ύπουργεϊον τών στρατιωτικών 
ύπό τήν ιδιότητα Άγγλου στρατιωτικού, διότι είχε 
μάθει ότι ό ύπουργός ήτο ’Αγγλόφιλος.

Τήν έπιούσαν ό Σωκράτης μετά τού ξένου διήρχοντο 
έμπροσθεν τής Σιχικής ’Ακαδημία;· άφού έθαύμασεν έ;ω- 
θεν τό κτίριον έπρότεινεν είς τόν φιλόξενον οδηγόν του 
νά εΐσέλθωσι διά νά έπισκεφθώσι τούς ’Ακαδημαϊκούς.

— Εύχαρίστως, είπεν ό άγνωστος, εΐσέλθωμεν !
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νατό νά πληρώση καί εκατόν φράγκα διά νά άποκτήση 
ίππάοιον έκ τοιούτων άραβικών ίππων.

Θά τό πιστεύσετε ;
Κανείς ίπποκάτοχος, κάνεις χωρικός, δέν έπαρουσίασε 

τήν φορβάδα του.
Νά λοιπόν καί ένα άκρον άωτον φιλοτιμίας!

Νά μήν πηγαίνης τήν φορβάδα σου εΐ; τοιούτους κήλω- 
νας, έκ φόβου μήπως σέ ονομάσουν .... ποοαγωγόν.

Μεταξύ άλλων είδομεν ότι άν μέχρι χθες ό βουλευτής 
Άρτης κ. Γ. Παχύς έξηκολούθει νά είναι ’Ιταλός υπή
κοος, τούτο έπραττε διά νά ένεργή ύπό τόν τίτλον αύ
τόν ασφαλώς ύπέρ τών συμφερόντων τοΰ ελληνισμού.

Άπορούμεν πώς ή φιλοπατρία του έξηντλήθη τόσον 
όγλίγωρα και δέν έπερίμενε ν’ άλλάξη ύπηκοότητα έως 
όίτου, όπως ήνωσε τήν ’’Αρταν, ένώση καί τήν λοιπήν 
Ήπειρον μετά τής Ελλάδος.

Καί άλλο φρεχτόν ! Ή κάλπη ή περιέχουσα τήν με- 
γάλην xctpfrjx τού Κανάρη καί ήτι; εύρέθη ύπο τού 
ύπουργού τών Ναυτικών παρά τόν απόπατον τού ύπουρ- 
γείου έπρόκειτο νά έπαργυρωθή. Καί πρός τούτο έχορη- 
γήθη ύπό τής κυβερνήσεως προ έτών τό ποσόν δισχιλίων 
δραχμών, άλλ’ άντί νά έπαργυρωθή ή κάλπη, μάς λέγουν 
οτι έξηργυοώθη τό ένταλμα. Ύπό τίνος, έδώ είναι τό 
μυστήριον.

Εύγε ! εις τό υπουργείου τής Παιδείας, διαλύσαν ταις 
μ.περδεψοδουλιές τού κ. Χρηστομάνου καί προκήρυξαν 
•διαγωνισμόν διά τήν έδραν Καθηγητού τής Φαρμακευ
τικής Χημίας. Άν καί ήμεϊς έπιμένωμεν ποθούντες νά

διορισθούν άμφότεροι Οί συναγωνιζόμενοι, ού/ ήττον μάς 
αρέσει καί αύτή ή ευκαιρία ΐνα γνωσθή—άν γνωσθή— 
τις τών δύο άγυρτεύεται μέ τήν επιστήμην καί λωποδυ- 
τεϊ ξένα ώς ίδια.

Έξεδόθη είς είκοσι σελίδας 'Λκαγραγιι τών κατά τό 
’Ακαδημαϊκόν έτος 1 882—83 ’Αρχών τού ’KOvixoG 
Οανεσϊίατημιίον», τών έπιστημον.κών συλλογών καί 
παραρτημάτων αυτού καί πρόγροεμ.μ.α τών κατά τόν 
χειμερινόν έξάμηνον διδαχθησομένων έν αύτω μαθημά
των.

"Αν δέν άπατώμεθα, τούτο δέν έγίνετο πολύ συχνά 
καί επαινούμεν πολύ τόν νέον Πρύτανιν άγωνιζόμενον νά 
εΐσαγάγη πανταχού τήν τάξιν.

Έπί τή ευκαιρία αύτή ασμένως άναγράφομεν ό’τι είς 
τό ταχυδακτυλουργικόν ζήτημα τής άπορρίψεως άμφοτέ- 
ρων τών υποψηφίων τής Φαρμακευτικής Χημείας ό κ. 
Πρύτανις είχε τήν αύτήν γνώμην ήν καί ήμεϊς έξεθέ- 
μεθα, νά διορισθούν δηλαδή άμφότεροι, προκειμένου περί 
λειψανδρίας έν τοιαύταις έπιστήμαις. Άλλ' ή Σχολή ούκ 
ήβούλετο συνιέναι. Καί έν τούτοις δέν τούς πέρασε- διότι 
καί περί τής έδρας τής Βοτανικής, ένίκησεν ή ιδέα τού 
Λίη Άάΐ'ΐααι, διότι διωρίσθη ό κ. Χελδοάϊχ, καί ή βα
σιλεία τού κ. Χρηστομάνου έπί τών φαρμάκων εντός ολί
γου καταλύεται, νικώντος τού ενός τών συναγωνιζομένων.

Ό Άναγνωστόπουλος γραφών παρασκήνια έν τινι συ— 
ναδέλφω :

«’Ενώ τοιαύτα γίνονται έν τώ μεγάρω τής πλατείας 
τής έλευθερίας, ό κ. Τρικούπης έν τω ύπουργείω τών

Εσωτερικών προεδρεύει τού υπουργικού συμβουλίου (Βρε, 
βρε, βρέ ! !) Έχει παρέλθει ήδη τό μεσονύκτιον (ώ ! ώ ' 
ύ’’) άλλ’ ό κ. Τρικούπης εΐσέτι δέν έγευμάτισεν, άλλ’ 
-ούτε τήν δουλειά του έν τω αποπάτω εποιησεν.» (Μπουμ! 
μπούμ ! μπούμ !)

Ποιός δέν θέλει νάχη τέτοιον πανηγυριστήν ;

Αί ύπουργικαί εφημερίδες :
«Πολλών επαίνων έστίν άξία ή Κυβέρνησις, ήτις πραε- 

βη εις τήν εφαρμογήν τού νέου νομισματικού συστήμα
τος εξαπίνης, δώσασα μόνον πέντε ήμέρας καιρόν εις την 
κερδοσκοπίαν νά αίσχροκερδήση καί άναγκάσασα τόν κό
σμον ολίγα; μόνον ήμέρας νά τήν άναθεματίζη.»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ.

Έν τώ κυκεώνι τής νομοθεσίας μας εΰρίσκεται ημιτε
λής, τραγελαφικός, παναρχαϊος καί ό πανεπιστημιακός 
θεσμός, ούτω δέ ευτυχώς ή άβδηοιτική ημών χώρα δέν 
στερείται ουδέ πανεπιστημίου άνταξίου τής όλης αύτής 
καταστάσεω; καί δή μετά κτιρίου (τά λαμπρά κτίρια 
είναι, ώς γνωστόν, ή spicialitiS μας', άζίου βελτίονος 
τύχης. 'Εργάζεται δέ ή πεπαλαιωμένη αύτη πανεπιστη
μιακή μηχανή τή άληθεία άόκνως-άπό δεκαετηρίδων ήδη
εί; παραγωγή»' ΐπιτηδενριατιϋ)·, τοσούτον μάλιστα άό- 
-κνως, ώστε ήδη ή προσφορά κατά πολύ ύπερέβη τήν ζή- 
τησιν τού είδους τούτου.

Αύτη είναι έν όλίγοις καί ή ιστορία καί ή εΐκών τού 
λεγομένου παρ' ήμϊν πανεπιστημίου. Άλλά τήν ευτυχή 
αύτού ηρεμίαν, ηλιθιότητα, νέκοωσιν—έκλέζατε, φίλοι

άναγνώσται, ο,τι άγαπάτε—ήλθε νά ταραζη ό τού έτους 
τούτου πρύτανις, άνακομβωθεί; μέχρι μασχάλης καί μέ
χρι γονάτων ΐνα διά χειρών καί ποδών καθαρή πρώ
τον τήν ίλύν ήτις άπό μακροΰ χρόνου είχεν έκεϊ 
πάνυ φιλοτίμως έναποτεθή, είτα δέ συνεκβάλη μετ’ 
αύτής τήν νωθρότητα, τήν αταξίαν, τήν σπατά
λην, ώς ούχ ήττον τήν γραώδη φιλαργυρίαν, έκείνην μέν 
έκλαμβάνουσαν τό πανεπιστήμιον ώς άλλο δημόσιον έλ- 
ληνικόν ταμεΐον, ταύτην δέ ώς έπιχείρησίν τινα κερδο
σκοπικήν, μόνον σκοπόν έχουσαν την άποταμίευσιν χρή- 
ματος.

Άλλ’ ό άνθρωπος αυτός προχωρεί καί περαιτέρω- έν
νοεΐ νά μεταβάλη τόν άψυχον, τον νεκρόν ιιηχηησιιόν 
εί; έμψυχον, ζωντανόν όρ}-α>-ισ/<ό)·, ονειρεύεται άντί στε
ρεοτύπων άναγνωσμάτων, παραδόσεις έμπνεούσας έρωτα 
πρός τήν επιστήμην καί τήν άλήθειαν, ζητεί τήν έκτύ- 
λιξιν τής έπιστήμης ύφ’ ολας αύτής τάς άπόψεις, σκέ
πτεται περί νέων εδρών, φλέγεται νά θραύση τάς πύλας 
τάς ερμητικώς ΰπό τού άμ.οιβαίου θαυμασμού, τών συγ
γενικών δεσμών καί τού φθόνου κεκλεισμένας, νά εϊπη δέ 
εις τούς νέου; τού; φλεγομένους νά ύπηρετήσωσ: τήν επι
στήμην «ιδού τό στάδιον ανοικτόν εις τήν ικανότητα!» 
Θέλει ν' άνυψώση τόν θεσμόν τή; ύφηγεσίας είς τό ση- 
μεϊον είς δ ούχί μ,όνον τό συχφέρον τού πανεπιστημίου, 
άλλά και αύτή πλέον ή στοιχειώδης δικαιοσύνη άπαι- 
τούσι* νά τόν άνυψώση, ούχί διότι δέν ύπάρχουσι μεταξύ 
τών νύν υφηγητών καί οί άξιοι άγχόνης, άλλ’ άκριβώς 
όπως ή θέσις καταστή έπιζήτητος ΰπό παντός σπουδαίο-» 
έπιστήμονος.

Άλλά θά κατορθωθώσι πάντα ταύτα ;
Θά πεισθή ή κυβέρνησις, θά νοήσωσι δέ οί βουλευταΐ 

τό μέγεθος τού ζητήματος ;
Άν όχι, τότε έχω μίαν πρότασιν, ήν παρακαλώ νά

τό μυστήριον τού χωρίου, μέ ύφος νικητού : μά δέν 
βλέπετε ; είπε, δέν είνε καί τόσον δύσκολου ! νά ! είνε 
άπλούστατον ! άπό τό «καλά» λείπει τό ρήμα «ποιεί»- 
από δε τό «τά έναντία τούτοι;» λείπει τό . . . τό . . . . 
ποιος τό ζεύρει ; τό «ποιούσι» αδελφοί μου !

Διακόσιοι κάλαμοι ταύτοχρόνως διά τού ιδιάζοντας 
εκείνου θορύβου γράφοντος καλάμου διέκοψαν τήν στιγ- 
μιαίαν σιγήν σημειούντες τό άποκαλυφθέν μυστήριον.

"Οτε ύψωσαν τάς κεφαλάς οί μαθηταί πρός τόν κα
θηγητήν, ούτος τούς έθεώρει άσκαρδαμυκτεί- πέντε λε
πτά σχεδόν διήρκεσεν ή έκστατική του αύτη σιγή. Ειτζ 
αίφνης καί άποτόμως μετά συγκινήσεως χαράς τούς έ
ρωτά :—τί άλλο παρατηρείτε ; αύτό είνε δύσκολου τω
όντι- άς σάς δώσω όμως μίαν νύξιν, είς τό «καί εΐ μέν 
•ό αγαθός» τί παρατηρείτε ; κανείς δέν τό ξεύρει ; 'Εδώ 
ίσια ίσια θαυμάζεται ό Πλάτων- έμπρός ! Τό «καί» Χρι
στιανοί μου είνε δυνατόν καί νά λείψη ! διότι ό Σωκρά
της ήτο αρκετά ισχυρός εις τήν λογικήν, ώστε νά έχη 
άνάγκην νά σύνδεση τήν φράσιν ταύτην πρός τάς προη- 
-γουμένα;- δέν κόπτεται τό νήμα τών ιδεών του, άν λει
ψή τό «καί», κατελάβατε;

Αυτή ή απουσία τού «καί» έπλήρωσεν ήδυπαθείάς τόν 
καθηγητήν- πεντήκοντα κάλαμοι θά έθραύσθησαν σημει
ούντες μετά πυρετώδους ταχύτητο; καί τήν άνακάλυψιν 
ταύτην, ήτις έπροςένησεν ύπόκωφον θόρυβον θαυμασμού 
είς τήν αίθουσαν.

Ό Σωκράτης περί τά τέλη τής παραδόσεως ημιθανής 
έκ λύπης έψέλλισεν εΐ; τό ούς τού φίλου του δτι πρέπει 
νά έξέλθωσι, διότι έχει άνάγκην άέρος- τί δυστυχία ! 
τί δυστυχία ! είπεν, άφού έξήλθον- ώστε κατήντησαν 
τήν φιλοσοφίαν μας έλησμόνησε πρός στιγμήν τόν μυ
στηριώδη μετεμφιεσμόν του) απλών παιδιών γρίφον ! ! 
νά χάνουν πολύτιμον καιρόν διά νά μαντεύσουν παίζον- 
τες, τί λείπει καί τί υπονοείται άπό μίαν φράσιν ! ούτε 
άνάπτυξις τών ιδεών τού Πλάτωνος, ούτε σύζήτήσις. 
ούτε συσχέτισις καί διδακτική εκδρομή είς άναλόγους 
ιδέας φιλοσοφικά; αρχαίας ή νεωτέρας, άλλ’ άντιθέτους 
τών τού Πλάτωνος- διότι έπείσθην οτΓ δέν είνε δυνατόν 
μόνον αυτός νά έχη δίκαιον. Πρά παντός, άδελφέ μου, 
οί διδάσκοντες πρέπει νά εχωσιν ύπ' οψιν τήν μόρφωσιν 
τών διδασκόμενων ώς πολιτών, ώς άνθρώπων δυναμένων 
νά δρώσιν έν τή κοινωνία ούχί ώς φωνογράφοι, άλλ* ώς 
άνθρωποι μέ πλούσιον καί έλαστικόν πνεύμα ζώντες ούχί 
άποκλειστικώς έν τή άρχαία άτμοσφαίρα καί φαινόμενο’, 
ούτω ώς κοιμικό; άναχρονισμός έν τή κοινωνία έν ή ζώσι* 
πρέπει νά είνε άπηλλαγμένοι τής παροιμιώδους έκείνης 
δασκαλικής σκαιότητος καί άκαμψίας- νά είνε πεφωτι
σμένοι οδηγοί τού λαού, τού οποίου τά τέκνα έκ μικρά; 
ηλικίας ανατίθενται εις τάς χεϊράς των πρός συμπλήρω- 
σιν ή διόρθωσιν τής τυχόν έλλειπούς άνατροφής των. 
’Εκείνοι τουναντίον ούδέν άλλο κάμνουν ούτω διδάσκον
τες ή νά γεμίζωσι τήν κεφαλήν των, ώς κάλπην μέ άλ—

φαβητικά ψηφία. ται οπίσθια, άλλ’ ώς πρός τούς μαθητάς τά όπίσθιά το»
Έτσι έγίνετο ή διδασκαλία τών νέων επί τής έποχής είνε πρόσθια, διότι τά έχουν ένώπιον των. Έάν όμως 

τού Πλάτωνος ; Άλλοίμονον ! στρέψη τό πρόσωπόν του εί; τρόσεον ώστε νά βλέπουν τά
Καί οί δύο φίλοι μελαγχολικοί διηυθύνθησαν πρός μίαν όπίσθιά του, τότε τό πρόσωπόν του καί τά οπίσθια του

άλλην αίθουσαν, τήν τών Φυσικών επιστημών. ’είνε έν καί τό αύτό ώς πρός τούς μαθητάς.
"Εν οστρακόδερμα ύπηγόρευε ζωολογίαν έξ ενός τε-j Ό Σωκράτης καί δ φίλο; του έπνιγον τού; γέλωτάς

τοαδίου χρονολογούμενου άπό τής προαδαμιαίας έποχής. των- έξελθόντες δέ αμέσως διερράγησαν είς καγχασμούς. 
Τό θέμα τής ήμέρας ήτο «Περί τής συνουσίας τών φθει- Μά τήν αλήθειαν ! λέγει ό Σωκράτης, είνε προτιμώτερον 
ρών καί τών οφθαλμών αυτών.» Βραδέως τό οστρακον νά γέλα τι;- αύτό είνε πανεπιστήμιον κωμωδίας ! Λαμ- 
άίνοιγε καί έκλειεν άλληλοδιαδόχως ύπαγορεύσαν περίΙ— ρόν vaudeville! σέ παρακαλώ, φίλε μου, δεν υπάρχει 

Έπί τέλους έτόλ-Ιάλλη παράστασις ;
— Μάλιστα, μάλιστα, οσας θέλεις, καί δωρεάν μά

λιστα, άνευ εισιτηρίου.
Καί είσήλθον, ευθύς είς τήν ιατρικήν σχολήν μέ τή» 

τρελλήν έκείνην ευθυμίαν, ήτις καταλαμβάνει πρός στιγ
μήν ένίοτε τόν μελαγχολικόν, τόν άπηλπισμενον !

τά; δέκα λέξεις έντός ήμισείας ώρας 
μησε καί έκτοι τού τετραδίου νά άποτείνη μίαν έρώτη 
-σιν ποος ένα φοιτητήν : «Ποία είνε ή πρόσθια έπιφάνεια 
ενός οφθαλμού ;»

Ό μαθητής άπήντησεν : ή τού κερατοειδούς.
Μίαν δράκα τριχών δ καθηγητή; άπέσπασεν έκ τού 

οστρακοειδούς κρανίου του εκ. θυμού. Τί ; τί ; λέγει ή 
τού κερατοειδούς ; &μ.’ Λν σού βγάλω τό 'μάτι καί σέ τό 
παρουσιάσω έκ τής επιφάνειας τής άντιστοιχούσης είς 
τόν αμφιβληστροειδή, τότε ποία θά είνε ή πρόσθια έπ 
φάνεια ; Νά, τώρα όπως εύρίσκομαι (είχε δέ έστραμμένα 
τά νώτα, ώ; πάντοτε, πρός τούς μαθητάς), ποιαν έπί 
φάνειάν μου έχετε ένώπιον σας ;

— Είς Μαθητής. Τά όπίσθιά σας, κύριε καθηγητά. 
Δευτέρα δράξ τριχών άπεσπάσθη- άφριζον δέ τό όστρα- 

«ον παρετήρησεν ότι ώς πρός τύ πρόσωπόν του θεωρούν

(Ακολουθεί).
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τήν άκούσητε. Νά έκλεχθή έπιτροπή ύπό τών φο τητών, 
ήτις παρουσιαζομενη el; τά βασίλεια δώματα τοΰ «Μή 
Χάνεσαι», παρακαλέση οιΰτό εύσεβάστως νά τή παραχώ
ρηση τόν χαρακτηριστικώτατον αύτοϋ τίτλον, δν χρυσοί; 
καϊ μεγάλοι; γράμμασι νά λαξεύση έπϊ τών προπυλαίων 
τοΰ μεγάλου εθνικού ιδρύματος.

ϊ»«ι· Trtinipf*.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ,

Έν ταϊ; ύπό τής ’Αρχαιολογικά,; ‘Εταιρίας ενεργού 
μέναι; άνασκαφαΐ; έν Άκρόπόλει εύρέθη τήν παρελθοϋ
σαν εβδομάδα άγαλμα γυναικός εί; τρία τεμάχια’ ή 
κεφαλή Εύρέθη τελευταία καϊ διά τοϋτο διεδόθη εν τή 
πόλει, δτι τό άγαλμα ήτο άκέφαλον, δπερ παρώργισεν 
δχι ολίγον τόν άγρυπνον Κέρβερον τών έν τή Άκρόπόλει 
’Αρχαιοτήτων κύρ Λεωνίδαν Ίωάννου. ‘Ο άνθρωπο; αύ
τός ήσθάνετο τόσην χαράν, δτι μετά όκτώ μηνών α
τυχείς σκαφάς εύρέθη έπί τέλους κάτι τι καλόν, καϊ έ
πειτα νά θέλουν νά έλαττώσωσι την άξίαν τού εύρή- 
ματο; διαδίδοντε; ανακριβείς πληροφορία; ί

Άλλά κα'ι άν έλειπεν ή κεφαλή, ή άξία τοϋ άγάλ- 
μ.ατο; πάλιν δέν θά ήτο μικρά, πόσον μάλλον άφοϋ, 
εκτός τής δεξιά; χειρός, καθ’ δλα τά λοιπά είναι σώον 
καϊ αβλαβές.

Τό ένόμισαν Άθηνάν, νομίζω δμως άνευ λόγου καί 
άς κρίνη πά; τις έκ τάς περιγραφής.

Εύρέθη πρό τη; άνατολική; προσόψεως τού Παρθε- 
νώνος καϊ παρά τήν βοοείαν πλευράν τοΰ μουσείου. ‘Η 
φέρουσα αύτό πλίνθος έχει έλάχιστον πάχος, τό δέ δ
λον ύψος τοΰ άγάλματο; είναι 0,82 μ. ‘II στάσις εί
ναι ήρεμος καϊ οί πόδες φαίνονται συγκεκολλημένοι 
άλλήλοις, όπως τούτο συνέβαινον έν τή αρχαία τέχνη, 
πρίν, ώς διηγούνται, ό Δαίδαλος λύση τού; πόδας καϊ 
δώση τόσην ζωήν καϊ κίνησιν είς τά έργα του, ώστε ε- 
νόμι^ες δτι έπρεπε νά τά δέσωσι διά νά μή φύγουν. 
Φέρει δέ χιτώνα πολύ σαφώς ώ; μάλλινον χαρακτηριζό- 
μενον καϊ έπ’ αυτού ιμάτιον έκ βαρυτέρου ύφάσματος’ 
άλλ’ ό χιτών διπλοϋται περί τόν λαιμόν καϊ κατερχό- 
μενο; έκ δευτέρου μέχρι τής όσφύο; καλύπτει τό άνω 
μέρος τού ίματίου. Τοϋτο, σώζον είσέτι λείψανα χρώ
ματος έρυθροϋ, κατά δέ τά; παρυφάς κυανού, φθάνει 
μέχρι τών ερυθρών πέδιλων, αί δέ πτυχαϊ, τά; όποία; 
πίπτον σχηματίζει είναι ή άχίλλειο; πτέρνα τοϋ τεχ
νίτου’ διότι ήρεμούντος τού σώματος έπρεπε αί πτυχαϊ 
τού βαρέως ύφάσματος νά πίπτωσι καθέτως πρός τήν 
γην ύπό τού ίδιου βάρους ελκόμεναι* άντί τούτου ό
μως συνωθούνται πρό; τά έμπροσθεν μεταξύ τών κνη
μών ή μία έπϊ τής άλλης, όμοιάζουσαι πρός λεπτά σα
νίδια επ’ άλλήλων τεθειμένα, καί ή έκ τούτου εντύ- 
πωσις βλάπτει πολύ τό δλον έργον, διότι ή δυσαναλο- 
γία μεταξύ τοϋ κορμού καϊ τής τούτον ύποβασταζούση; 
βάσεως είναι μεγίστη, ομοιάζει δέ μάλλον πρός αίγύ- 
πτιον άγαλμα .... ‘Η ξανθή, ώ; έκ τού ερυθρού χρώ
ματος φαίνεται, καί πλούσια κόμη ουχ’ι φυσικώς άλλά 
καθ’ δλως συμβολικόν τρόπον έξειργασμένη ούσα, πίπτει 
έπϊ τών νώτων λυτή’ διάδημα δέ, τό όποιον πολύ πι.-

[θανώ; έκοσμεϊτο δι’ άνθέων έζωγραφημένων, στέφει 
τήν κεφαλήν. Έκ τών χειρών ή μέν δεξιά λείπει, κατ’ 
αναλογίαν δμως πρό; άλλα έργα τής ελληνικής τέχνης 
συμπεραίνομεν, δτι ήπτετο διά τών άκρων δακτύλων 
τού ενδύματος, ϊνα τό ύψώση ολίγον, διότι τούτο, 
φαίνεται, έθεωρεΐτο καί τότε ώ; έξοχως έκφραστικόν 
χάριτος’ ή δέ άριστερά χειρ κρατεί άντικείμενον τι ολί
γον βεβλαμμένον καί διά τούτο δυσδιάκριτον καθ’ δν 
τρόπον δμως τό κρατεί, δέν πιστεύω νά είναι άγγεΐον, 
άλλά μάλλον δελφίν’ έάν δέ τούτο ήναι άληθές, τότε 
τύ άγαλμα παριστά τήν Άμφιτρίτην καϊ ούχϊ τήν Ά- 
Οηνάν άλλά καί ανεξαρτήτως τούτου ούτε τι τών συ
νήθων συμβόλων τής Άθηνάς, ώς ή άσπϊς, τό κράνος, 
ή αίγϊς, ούτε κάν ή στάσις αύτή συνηγοροϋσιν ύπέρ τής 
ερμηνείας, τής δοθείσης ήδη ύπό τινων.

Κυριώτατα χαρακτηριστικά τή; άρχαιοτάτης άττικής 
τέχνης, παρατηρούμενα ιδίως είς μίαν ή δυο κεφαλάς 
τής Άθηνάς εύρεθείσα; έν Άκρόπόλει, είναι τά εξής ; 
πρώτον οφθαλμοί μεγάλοι, έξερχόμενοι έντελώς τού βολ
βού, έπειτα ρώθωνες επίσης μεγάλοι καϊ ανοικτοί καί 
τελευταΐον πώγων άνεπτυγμένος, παχύ;’ δι’ αυτών οί 
τεχνϊται εκείνοι προσεπάθουν νά έμποιήσωσι τήν έντύ- 
πωσιν τής εύζωίας, εύεξίας καϊ ζωής. Τά δέ πελοπον- 
νησιακά έργα, ιδίως τά αΐγινιτικά καϊ σπαρτιατικά, 
διακρίνονται διά τά έναντία προσόντα’ ή δλη μορφή των 
είναι μάλλον συνεσταλμένη, ό πώγων οζύς, τά χείλη λε
πτά καί μειδιώντα καί οί οφθαλμοί μέτριοι καί ολίγον 
καμμύοντες, ούτως είπεϊν έντροπαλοί. Έκεϊ έπιζητεϊταε 
πρό παντός ή έκφρασις τής ζωής, έδώ δέ ή τής χάριτος.' 
Τά ήμέτερον άγαλμα συνενοΐ πολλά τών προσόντων καί 
τών δύο σχολών’ οί οφθαλμοί έξέρχονται μέν άκόυ.η τού 
βολβού, άλλ’ έχουσι σχήμα κανονικόν, μάλιστα ώραΐοι, 
καϊ τά μέλαν χρώμα, τό όποιον άκόμη σώζεται έπϊ τών 
βολβών, καθίστα αύτού; έςάπαντος ζωηροτάτους καϊ χα- 
ρίεντας. Έπίσης μέλαν χρώμα διακρινεται και επί τών 
όφούων. Ό δέ πώγων προεξέχει μέν άκόμη άρκετά, άλλ’ 
είναι άλλως φυσικός, τά δέ χείλη, καϊ σώζοντα είσέτι 
τό άφελές έκεΐνο μειδίαμα, δέν συσφίγγονται ομσις δπως: 
εί; πελοποννησιακά έργα. Έν γένει δέ ή ολη έντυπωσις, 
τήν όποίαν τό πρόσωπόν αύτό έμποιεΐ, είναι μέν χογχϊκ·η 
καί άφελή;, άλλά εύχάριστος άντιθέτως πρός τά κάτω 
μέρη τοϋ σώματος, τά όποια ώς είπομεν ούδόλως ίκανο- 
ποιούσι τόν θεατήν· έν τώ προσωπω φαίνεται ή τέχνη 
ίκανώς προκεχωρηκυΐα, είς δε τά κάτω κώλα άκόμη έν 
τοΐς σπαργάνοις ούσα.

Είς ποίαν έποχήν λοιπόν άνήκει τό έργον ; Κρίνων 
έκ τής κεφαλής ιδίως νομίζω, ό'τι δέν είναι άρχαιότε— 
ρον, άλλ’ δχι καϊ νεώτερον τού τέλους τής έκτης π. X. 
έκατονταετηρίδος’ ούχϊ διότι πιστεύω, ό’τι κατά τήν ε
ποχήν έκείνην δέν ήδύναντο νά έργασθώσι καλλίτερα, 
άλλά διότι φαίνεται ότι κατ’ έκείνους τούς χρόνους μά
λιστα, οί τεχνϊται όσάκις προέκειτο νά ποιήσωσιν ά
γάλματα θεών, καϊ άν ταϋτα άκόμη ήσαν άναθήματα 
ιδιωτών, εδεσμεύοντο ύπό ηθών καϊ εθίμων προδιαγρα— 
φόντων τόν ^υθμόν — άκριβώς δπω; παρ’ ήμΐν έπϊ πολ
λούς αιώνα; ή ζωγραφική έξηκολούθησεν είκονίζουσα 
τού; άγίου; κατά παραδεδεγμένον τινά τύπον. Τούτο 
νομίζω έξηγεΐ τήν διαφοράν τής τέχνης έν τώ προσώπω 
καϊ περί τόν ιματισμόν. Έκεΐ ό τεχνίτης ήδύνατο άκο— 
λουθών τήν έμπνευσίν τή; γλυφίδά; του νά δώση ζωη- 
ροτέραν έκφρασιν εί; τήν θεάν, αί πτυχαϊ όμως έπρεπε-

7ά γείνωσιν όπως άπήτει ή συνήθεια, διότι ό λαός είς 
τό έξωτερικόν πρό πάντων—τά ένδύματα προσέχει και 
ττερί αύτών δύναται νά κρίνη άσφαλέστερον. Ίσως μά
λιστα μή ών συνειθισμένο; ό τεχνίτη; είς τοιαύτα ιερα
τικά, 'δπω; τά ώνόμασαν, έργα καί προσπαθών ν’ άπο- 
•χιμηθή',κατά γράμμα 'τόν τύπον έγένετο ύπέρ τό δέον
τυπικός.

Θσχτής.

ΤΑΡΑΧΗ ΕΝ ΣΪΡΑ.<
. (ΤΟΓ ΤΑΚΤΙΚΟ)· ΛΝΓΑΠΟΚΙΊΤΟΓ M\S.)

’Ενταύθα σήμερον^ό κόσμος έτρελλάθη.
Στίφη λαού, έξηγέρθησαν κατά Μακρακιστών, «οπλι

σμένοι διά ώών, λεμονιών, τενεκέδων, χ ωνίων τρομπο- 
νοειδών καϊ λοιπών, καϊ ό'που εύρωσι Μακρακιστήν, τόν 
διώκουσι γίουχαίζοντες ή καί κτυπώντες.

‘Η εξουσία άδυνατεΐ πρό τοιούτου είδους διαδηλώσεων, 
έφ' δσον αύται περιορίζονται έντός τών ορίων τοΰ Νό
μου.

Δηλαδή οριον Νόμου είναι νά επιτίθενται ένας σωρός 
ξυπόλυτοι φωνάζοντες καϊ κτυπώντες.

ΊΙ τήρησι; τής θρησκείας άνετέθη εί; αύτούς μέχρι 
νεωτέρας διαταγής.

r

ΣΤΙΓΜΑΙ.

Έπεθύυ.ουν νά καταδιώκωνται οί άργοίΜ<ύσπερ οί κλέ
τιται.

Δέν γνωρίζω διατί τοσούτον μισώ τούς αργούς. Όσά-' 
κις συναντώ τινα λέγω έν έμζυτώ : Ιδού ανθοωπος όστις 
καθ’ έκάστην μέ κλέπτει.

* *
*

ΊΙ μάλλον επιθυμητή απεργία διά τήν Ελλάδα θά 
ήτο· ή απεργία τών έκλογέων.

ϊεν νυμφεύομαι, διότι πάν ό’,τι θά ζηλεύση ή σύζυγός 
ι είνε άνάγκη νά τό άποκτήση. Έγό) δέ δέν θά έχω

Δέν

-καμμίαν εμπιστοσύνην εί; επιθυμίας τών γυναικών.

Ή πολυτέλεια είνε νόσο; ανίατος.

*
Ή αρχαία οδύνη γίνεται ηδονή.

Τό επικρατούν πολίτευμα σήμερον είνε ή έλλειψις παν
τός πολιτεύματος. Ώς ή έπικρατουσκ θρησκεία είνε ή 
έλλειύις πάσης θρησκείας. Χφέγς.

ΚΟϊΤΑΜΑΡΑί:

Είς πτωχός διάβολος, κάτοχος μονογενούς πανταλο
νιού, έδωκεν αύτό εί; τήν πλύτραν, καί ήν περιέμενεν 
έπί τή; κλίνη; νά τό έπαναφέρη.

Ή πλύτοα έβράδυνε.
Καϊ έκεΐνο; άνεστέναζεν. «Άν τούλάχιστον δέν τή; 

τό έδιδα, θά ’πήγαινα μόνο; μου νά τύ ζητήσω »

Ό Άγαθόπουλος μέ κάνένα τρόπον δέν έννοεϊ νά έμ- 
βολιασθή.

Προχθές άνέπτυσσε τά; μωρία; του καϊ έλεγε μετά 
πάθους :

Εί; τί χρησιμεύει ό δαμαλισμός ; έγώ έγνώρισα έν βρέ
φος, ώραΐον σάν τόν ήλιον, εμβολιασμένο . . . καί δμως 
μετά δύο ήμέρας έπειτα έπεσεν άπό τόν έςώστην τού 
τρίτου πατώματος καί ούτε κίχ πρόφθασε νά πή . . . Καί 
τώρα δσοι άγαπάτε 'μπολιάζετε, τά παιδιά σας !

Ό γέρων επίσκοπος τάδες, έπεσκέφθη κρυφά τόν εφη
μέριον τοΰ χωρίου, καϊ εύρίσκει κοντά του δυό δουλικά 
πού στάζανε αίμα καϊ δροσιά.

Ό έπίσκοπος άρχίζει τάς επιπλήξεις. Ητο πΰρ καί 
μανία.

‘Ο καλοκάγαθος εφημέριος προσπαθεί νά τόν εξύμνηση.
— Έχετε δίκαιον, πανιερώτατε, γνωρίζω κάλλιστα 

τάς διαταγάς σας. Εχετε ορίσει ή υπηρέτρια τοϋ ίε
ρέως νά μήν έχη ήλικίαν κατωτεραν τών 40 ετών <κλλ 
αί δύο θαλαμηπόλοι μου όμού έχουν ήλικίαν 4 3 έτών. 
Διήρεσα βλέπετε τήν άπαγόρευσιν εί; ουο τόμους, ιδού 
ή έξήγησις.»

Ό Κ. δέν είναι μόνον φοβερός παράσιτο;’ άλλά καί 
φοβεριύτερος μύωψ.

Προχθές, καθ’ ήν στιγμήν έσηκόνετο άπό ένα μεγάλο 
τραπέζι, πλησιάζει τόν υπηρέτην έμπιστευτικώ; καί τόν 

-. -ώ------ ’ Αιά.κ,ωυΔΚχμιων.έρωτά : ’’Εφαγα άπό δλα ;

ΒΙΒΑΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ-..

Ό ί» "fit* ·■ Ί ·»4ν·0ί Κ· ΤζάΟις.............................Τόμ. 8
» σ 
. 200 

. 55

’λν«&»»μο; Μθ ;κνρ»0 Πχσιόιιιλίίο»
‘ι> ζ Μιχι/,λ Χχτιίμκαλη; Κκτη£>{ι«!ς Πλάτ^ω;. 
’Λνώωμ,ο;......................................,...

‘Ο βανΧινσής Άττιζ,Ι-,ς x. “PiiV,; ϊζ,ν «χτχίΜνην σέντι βι
βλιοΟηζ.Λ», Ιξίχ; 5ΐί«ι»χ τώ» Sixxxltuv ϊρχ/μώζ.
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Μ). Η. ΪΜΟΙΜΪ

(ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ)

ΕΥΡΠΚΟΚΤΑΙ ΤΑ HAAAOK ROUVEAOTES
Τφασματα διά γυναικεία φορέματα, ώ; καί Γαρνιτοΰραι παν

τός είδους Velours brod6s, Πλούς, Βελούδα, Φέλπαι, Μεταξωτά, 
’Ατλάζια, Δαντέλαι κλπ. κλπ.

/^ασμίρια δι’ ένδυμασίας άνδρών καί γυναικεία επανωφόρια.

| φάσματα επίπλων, Βελουδε, Σατέν, Ζούτ, 'Ρέψ, Ερετών, κλπ

ουβερταες έκλεκτοταται, μάλλιναι, βαμβακεραί καί πικεδενιαι.

Χειρόκτια άνδρών καί γυναικών, ώς καί Ααιμοδέτ^ι μεγάλης 
ποικιλίας.

Παραπετάσματα, Τραπεζομάνδυλα, *Ομ@ρέλλαι, Κάλ
τσας, κλπ. τά καλλίτερα καί στερεότερα είδη.

/\tvi, χασέδε: καί πανιά άρίστης ποιότητας.

ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ

ΪΑΙΙΙΙΤΕΣ ΡΕΨ καί BBS SSELS.

ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΛΣ Λ Μ EPI Κ ΛΝΙΕΗΣ 

κατασκευές καί <ί«Γθί?< μόνον χρήσεως. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝ ΣΥΡΑ
μεθ’ όλων τών χρησίμων αύτώ, είς.- 
τιμήν μετρίαν.

ΊΙ διεύθυνσις παρά τώ Ε. Νεύτωνε. 
Λάσκαρη εν Σύρζ.

ΑΛΝΤΩ NEON,
("Αμαξα)

η καί έν χρησει, άλλ’έν καλνΐ 
καταστάσει,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΝ.
Ή διεόδυνσις παρά τώ Ε. Νεύτωνι 

Λάσκαρη, εις Σύρον.

ΙΙώληι ; :·>ΐς μΐςρητοϊ; είς Χίαν ομγ« χ-.αδ» ιιχα; τιμάς.
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΝ ΡΑΠΤΗΝ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

άφίχθησα. εσχάτως διά τοΰ αγγλικού Almevii», συλλογή πλήρης διά 
τόν χειμώνα τοΰ 1883.

ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ ΚΟΠΤΗΣ.

Άγγλογαλλικης σχολές, κόπτει καθ’ όλα τά συστήματα, ευχαριστών όλα 
τά γούστα. Ολαι αί έγγυήσεις στερεότατος τών υφασμάτων, κομψότατος, 
διάρκειας,

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ
Κόπτονται είς τόν Ϊ13ριαιανον *Ι*άπτην ώραιότατα, ιδιότροπα χει 

ρ,ερινά έπανώφόρια.
ΑΙΑ KVJPIAS.

ΥΕΛΟΠΩΛΕΙΟΝ

Γ· ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ
μετεκομίσθα έπί τας ’Οιίοϋ Έρμου. 
όπου άλλοτε τόΧαρτοπωλεϊον Πάλλη 
καί Κοδζιά, καί πλησίον τοΰ Βι
βλιοπωλείου Οίλμπεργ.

ΈξωραΐαΟη διά τών ώραιοτέρων· 
αντικειμένων τών έργοστασίων τές. 
Γερμανίας.

Τά πλέον σκερτσόζα βάζα, 
άγγεϊα, κομψοτεχνήματα.

Αάμπαι μεγάλης ποικιλίας καί 
καλλονές.

"Ολα τά έπιτραπέζια σκεύη, τά 
νεότερα και τά καλλίτερα.

Χίλια πράγματα πρός διακόσμη— 
σιν αιθουσών.

Μίιναι αληθής μπομπονιέρα τό ύε- 
λοπωλεϊον τοΰ κ. Δερβέναγα.

Μεγάλη ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
ΑΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟν

ΕΚΤΑΚΤΟΣ
Ε1ΌΙΙΛΊΑ

ΑευκοΔ οίνου φιάλη λεπτ. CO. 
Μέλανος οίνου φιάλη λεπ. Ο<Κ

(Κεντρικά Καταστήματα καί. 
υποκαταστήματα εν Αθή

νας^ καί Ηειραιεί).


