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ΠΟΛΙΤΙ KH ΓΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ή παροΰσα στήλη των «Ολυμ

πίων» εΐνε αφιερωμένη εις την πολι
τικήν.

Ή πολιτική εις τον τόπον μας κυ
ριαρχεί’ ορα, τυρβάζεται, συνταράσ
σεται, βοα, μαίνεται ενίοτε, πληροί 
τά πάντα καί κινεί τά πάντα. Γψη
λά ή χαμηλά, εις τό φανερόν ή έν 
παραβύστω, παντοΟ οπού έρευνήσητε 
Οά την συναντήσητε. Εάν ποτέ ή 
χημεία απόκτηση μέσα τελειότερα 
προς άνάλυσιν των συστατικών των 
σωμάτων, θά εΰρεθή οτι ό αήρ τής 
'Ελλάδος περιέχει πλείονα μόρια πο
λιτικής παρά οξυγόνου ή άζωτου.

Πλεονέκτις καί αύθαίρετος ή πο
λιτική δεν δρα μόνον εντός τής οι
κείας αύτής παλαίστρας. Αί ανώμα
λοι συνθήκαι τοΟ βίου ήμών τοΟ 
έθνικοΟ έπιτρέπουσιν αυτή νά έπεμ- 
βαίνη καί εις ξένα έδάφη, ή κοινωνία 
όέ πρώτιστα έν ταΓς ποικίλαις αυτής 
σχέσεσι καί ό κύκλος τής πνευματι
κής ζωής καί τά γράμματα καί ή τέ
χνη αύτή φερουσι πολλάκις κατά
φωρα τάίχνη τής επιδρομής της. Καί 
τά μέν μέχρι τοΟοε έκδιοόμενα παρ’ 
ήμίν περιοδικά δημοσιεύματα έτήρουν 
κατά σύστημα αύστηράν καί ορθόοο- 
ξον αποχήν από τής πολιτικής καί 
τοΟ θορύβου της’ άλλα καί διά τοΟτο 
εμενον παγερά καί άπεξενωμένα των 
περί αύτά συμβαινόντων, ώσεί μέλη 
νεκρόζωα σφριγώντος κατά τ’ άλλα 
οργανισμού. Γά «’Ολύμπια» όμως 
άτινα καινοτομοΟσινέπί τό πρακτικώ- 
τερον έν πολλοΓς, προτιθέμενα νά πα- 
ρακολουθώσιν έν πάσι τήν εβδομαδι
αία·/ δράσιν, φρονοΟσιν ότι άτελώς θά 
έξεπλήρουν τόν τοιοότον αυτών προο
ρισμόν εάν απέκλειαν έκ τοϋ ποικίλου 
αύτών πανοράματος τήν πολιτικήν.

Άλλως τε ή καινοτομία ούδ’ αστο
χεί ούδέ παρέλκει. Ύπάρχουσι πολ
λοί παρ’ ήμΐν καί πλείονες έτι έντή 
άλλοδαπή οΐτινες είτε έξ ιδιοσυγκρα
σίας είτε έκ τών ασχολιών αύτών α
δυνατούσε νά παρακολουθώσι τήν κα
θημερινήν άρθρογραφιαν τοΟ ημερη
σίου τύπου και τήν άόόλεσχον αύτοΟ 
πολιτικήν πολυπραγμοσύνην. Διό ή 
σύντομος επισκόπησες τών πολιτικών 
συμβάντων τής εβδομάδας έν τή πα- 
ρούση στήλη τών « Ολυμπίων» καί 
ή εξέτασες τών σπουδαιότερων ζητη
μάτων έν εϊοικώ καί έκτενεστέρω άρ- 
θρω, όταν ή χρεία τό καλέση, γΐ/ο- 
μένη άπό περιωπής έν πάση ελευθερία 
καί άμεροληψία συνειδήσεως, θα συν- 
τελήπάντως εις τήν όρθοτέραν έκτίμη- 
σιν τών πραγμάτων καί εις την τελει- 
οτέραν μόρφωσιν τής κοινής γνώμης.

»ετρημέναις είναι ή φοραίς ποϋ ήρθα 
σέ λόγους μέ τήν μητέρα μου. "Ο,τι 
έλειπε άπό αυστηρότητα τής «περίσ

σευε άπό αγάπην ο,τι έλειπε άπό πειθαρ
χία μου {περίσσευε άπό σεβασμό.

Μ»ά Καθαρά Δευτέρα όμως κοντεύαμε 
νά μαλλώσωμε στά γειά.

Τό σαρακοστιανό τραπέζι ήτο στρω
μένο- καί τί δέν έβλεπε; επάνω ! Βρεχτο- 
κ-.ύκια, σαλατικά διάφοοα, τουρσιά,'χτα
πόδι ξυδάτο, καλόγνωυαις, άχνούς, στρεί
δια καί μήδ»α, χαβιάρι, χαλβά δύο λο
γιών χαί τήν απαραίτητη λαγάνα, λειψή 
και ελλειψοειδή.

Καθήσαμε άντίχρυ-άντίκρυ οί δύο μας 
καί αρχίσαμε νά τρώμε μέ πολλή·· δ.εξι.

Ή πρώτη ορμή πέρασε, καί όπως 
πάντο·ε, πού ΰιτερ’ άπό κάθε φούργιχ 
έρχεται ή ψυχρά καί πρακτική σκέψις, 
άρχισα νά σκέπτωμαι κ’ έγώ Οτι άρκετά 
πλέον μοϋ άνοιξε ή ορεξι- ήτο καιρός νά 
ρίξω μέσα μου καί κάτι στερεώτερον.

Τυχαίως ή υπηρέτρια άνοιξε τά κάτω 
φύλλα τοϋ μπουφέ καί άχ !...καί έπρό- 
βαλε τήν φυσιογνωμία του ένα λαχταρι
στό μπουτακι τής σούβλας,πού είχε περίσ
σεψα) άπό τό χθεσινό τραπέζι τής Άπό· 
κρηας.

— Τί λες μητέρα . . . δέν -ρώμο λι
γάκι ;...

Είπα δειλά-δειλά.
— “Οχι, παιδί μου’ μή χαλάς τήν 

ήμερα- άν λείψουν καί κάτι τετοιαις ευ
χαριστήσεις, δέν 'ξέρω τί θά μείνη.

— Δίκηό 'χεις- δέν θά φάω.
Καί ξεφλούδισα ένα βρεχτοκοϋκΓ τό 

άνοστώτερον πάντων.
. . . Έκαλοκύτταξα πάλι τό μποϋτι.
— "Αχ !. . . έγώ λέω, μητέρα, νά 

φάμε λίγο.
— Άν θέλη; φάε- θά μέ δυσαρεστή- 

σης πολύ.
Καί έσυννέφιασε ή οψι της.
— Θά σέ δυσαρεστήσω ! . . . μήν τό 

παίρνης δά καί τόσο σοβαρό τό ζήτημα- 
φοβείσαι νά μήν κολαστώ ποϋ θά φάω ; 
Ξενοδόχος είναι ό Θεός ; ξέρεις τί είναι, 
άλήθεια, αμαρτία : Νά πάη ένα τέτοιο 
μποϋτι χαμένο.

— Δέ θά πάη χαμένο- θά τό δώσω 
στό Μαλτεζο, τόν περβολάρη μας.

— Στό Μαλτεζο ! τόν περβολάρη μας! 
. . . έγώ νά ψοφζ,σω τής πείνας καί αύ- 
τ»; να ποθη άπο το στομάχι του, γιατί 
τάχα κ ’ αυτό δέν είναι άμαρτία. Τί 
σκουργιασμέναις ίίέαις είν' αύταί; ; ! ...

Καί μέ θερμότητα δεκαοκτ» ετού; νεα- 
νίου ριζοσπάστου καί έλευθεροφρονο; ήρχισα 
ν'αναπτύσσω τάς θεωρίας μου.

Ή μητέρα μου μ' άφισε νά 'μιλώ 
χωρίς ν’άπαντήση- άμα έτέλειωσα, μοϋ 
{ξεφούρνισε μέ πολλήν τέχνην τό γοητρον 
τής εθνικής παραδόσεω .

Τότε έγώ έκρινα καλόν ν’ άλλάξω 
δρόμον.

— Μπορεί νά ε’χης καί δίκαιο, μη- 
τίρα, άλλα πεινώ σαν τρεις Μαλτεζο·.· 
πεινώ, πεινώ . . .

Λ

Καί έπανέλαβα τετράκις τήν λέξιν όλο 
καί -υνατωτερα.

Τό τελευταΐον πεινώ τής έπείραξι τά 
νεύρα.

— Δέν πεινάς.
Μοϋ είπε ξη;ώς.
Άναψα όλος.
— 'Εγώ δέν είμαι ψεύτη;, μητέρα ! 

Πεινώ καί θ> φκω.
Κ ’ «σηκώθηκα
— Δέ θά φάς, 

βλητικόν ΰφος.
Καί {σηκώθηκε 

χέρια της στό τραπέζι.

ορθός ε’ις τήν θέσιν μου 
μοΰ άπήντησε μέ έπι .

επίσης, στηρίζουσα -y

Εις αυτήν τήν θέσιν έμείναμε άφω,οι 
καί άκίνη-οι όλίγας στιγμάς.

. . . Αλλά γιατί έξαφνα μάς ε“πΐαεΧ, 
καί τούς δύο ατέλειωτα γελοία

Τάπ . .τάπ.. .τάπ...
\> γάτος τού σπιτιού,εύ:ών εύκαΐ(3.Χ 

κατάλληλον, 
άπ ’ τή μέση 
σιγά σοβαρώτατα μέ λαιμό· 
καί μέ κεφάλι σηκωμένο άπό τήν περη. 
φάνειάν του καί άπό τό μέγεθος τοϋ μπ·υ. 
τΐοΰ, τοϋ όποιου τό κοκκαλον <«>νώτ,^ 
στό πάτωμα καί έκτυποϋσε ρυθμικ·· ς ιά 
συμφώνως πρός τά βήματα τοϋ άρπογς 
του τιπ... τάπ ... τάπ... Όμολογύ οί 
πρώτη φορά μά; ε’χρησίμευσεν ό -·άτά 
μας.

Έσυμβίβασε τήν μητέρα καί ’ον γυ} 
καί 
δέν 
καί

άρπαξε μέ τά δόντια Γ0, 
τό μπούτι καί έφυγε σιγά.

>ν τεντωμέ(0

συγχρόνως άπέδειξεν ότι τά δράματί 
λ·'·«( ε'ετό μηχανης μόνον ό Qjcp, άλλί 
ό γάτος.

Δ. Γρ. ΚαμΠουροΓΛΟΎΕ

Θξλτρικη Λογοδοσία

I ποικιλώνυμοι δραματικοί θίασέ 
'(^χυας, άληθεϊς σκηνϊται, έπηξαν ήη 

τήν έλλτ,νικήν σκην-ην εις τά τέ·- 
σαρα σημεία τού όρίζοντος- τά δ' ύπα- 
θρια τών Αθηνών θέατρο., τά πλήρη φ- 
τός καί τραγικών φρικιάσεων καί ήχηρν 
γελώτων, τάς νύκτας, ύπό τόν έναστρε 
ουρανόν, έβυθίσθησαν εις σκότος καί C- 
γήν, καί λήθαργον μακ.ρότερον τής χεψ- 
ρινής νάρκη; τώ· άρκτων, άς άφυπ - 
ζουσιν αί πρώται θωπεϊαι τοϋ έχριν’ι 
ήλιου.

Συνήθως, άφ' ου καταβιβασθώσιν κι 
καταπακταί τών κα-αστημάτω , άναι- 
φαλαιοϋνται αί δοσοληψίαι τής ήμέες 
καί μετροϋνται αί εισπράξεις. Τοιούτό'Γΐ 
φαίνεται οτι πρέπει νά κάμω διά )ν 
παρελθούσαν θεατρικήν περίοδον. ‘Π- 
λο,ώ οτι ή ιδέα οέν εινε ίδική μου,εί 
ότι άνευ τής φιλόφρο·ο; άπαιτήσεως >ν 
άγαπητών μοι διευθυντών τών «Όλ- 
πίων» παν άλ'χ0 θά έσκεπτόμην ίά 
δώσω λόγον άλλοτρίων αμαρτιών.

Δέν θά οιατριψω όμως, κρατών τόΐ- 
χνον τοϋ ελέγχου, πρό έκαστου τών π- 
σταθέντων έργων, κατά σει-.άν, ά 
κύκλω περιάγων τ<.ύς οφθαλμού, θά 
παθήσω νά συμ.περιλάβω είς έν β>κ 
τήν ύλην περίοδον καί νά δώσω, ό
μως, γενιχόν τιν-.ϊ χαρακτηρισμόν οί-

'Γό χαρακτηριστικόν τής περιόδου ταύ- 
τΥ>ς εινε λανθάνουσά τις ενέργεια, θά έλε
γαν ώς ή εντός τοί εδάφους εργασία 
τοϋ σπόρου, άν δέν είχεν άναοώση, τήν 
βλάστησίν της κατεσπευσμένα»;, άτελώς. 
Έκ πρώ-.ης όψεως νομίζομεν on ούδέν 
έγεινε, διότι πάντο-ε εΐμεθχ «ακτί κ.ι- 
ταί τών πολύ πλησίον ήμών πραγμά
των άλλά μετά ποοσε τική ■ παρατή- 
ρησιν πειθόμεθχ οτι καί -ό κοινόν ήμών 
μετεβλήθη πω; καί ότι κάτι κυοφορείται 
έν τή δραματική, ήμών φιλολογία.

Άπηλλάχθημεν τών «Πειρατών», τού 
«Φυσέκη», «τού Υίοϋ τή; Νυκτος», και 
τής άλλη; συμμορίας, τό δέ πολύ πλήθος, 
άντί νά ποτίζη έκάστην έτπεραν δια μω
ρών δακρύων τά θεατρικά καθίσματα, 
φυλάττει τήν συγκίνησίν του ή τά μει
διάματα του καί τούς γέλωτας καί τά; 
επευφημία; του δι' έργα απλά, εγχώρια, 
άνευ κομήτων καί μαρ-.ησίων, άντανα- 
κλώντα όπως δήποτε τά ήθη μας, έστω 
καί όπως ιί καθρέπται εκείνοι,οί παραμορ- 
φοϋντες ολίγον τά έγκατοπτριζόμενα.

Βεβαίως τά πλεϊστα τών έργων τού
των εινε άτεχνα καί άσχημοκομμένα, έρ- 
ραμμέ α . μέ χονδροειδή σακκορράφαν ή 
φάρσαι, αΐτινες ούδέν κοινόν έχουσι πρός 
τήν θείαν ευφυΐαν, τήν διελαύνου αν ώς 
■ηλεκτρικόν ρεύμα τόν εγκέφαλον καί έκ- 
σπώσαν εις φως καταυγάζον τό π· εύμα, 
άλλ ’ αποτείνονται ποός τό κατώτερον 
στρώμα τής ανθρώπινης ιδιοφυία; μας, 
καί γαργαλιζουσι τό πέλμα τού ανθρωπι
σμού μας- ή εύσυνείδητοι ψυχρολογίαι, 
μεταδίδουσαι εις τού; άκροατάς τήν κο- 
πωσιν, ήν ήσθάνθη ό ουγγραφεύ; κατά το 
επίπονον δραματουργικόν του κοιλόπόνημα.

Άλλ’ύπάρχουσιν,έκ πρ γενεστέρων ίδια 
περιόδων, καί ώραΐα τινα ε"ργα, τά δτοϊκ 
συγκρατούσιν άμείωτον τήν εύθύς έζ αρ
χής κατακτηθεΐσαν αγάπην τού κοινού, 
καί τά όποια καί εις τούς μάλλον «πε
φωτισμένους καί καλλίτερους», κατά τήν 
άπαίτησιν τού συγγραφέωςτοϋΛαοκόοντο;, 
άρέσκουσ-, καί το πολύ πλήθος συγχρό
νως τέρπουσι. 'Υπάρχει λοιπόν λαβή τις 
είς τήν ψυχήν τοϋ σημερινού ελληνικού 
κοινού άπό τής όποιας δύναται νά συλ
λαβή αυτό ό ευφυή; καί δεξιό; καλλιτέ
χνης' τό πράγματι άξιον λόγου έργου δέ·.· 
φοβείται νά ταφή ύπό τή< κοινήν αδια
φορίαν- θά εύρεθώσι χεΐρες νά χειροκρο- 
τήσωσι, θά εύρεθώσι στόματα νά έπευ- 
φημήσωσι.

Διά τήν άπαρίθαησιν όμως τών τοιού- 
των έργων καί οί δάκτυλοι τής μιά; χει- 
ρός περισσεύουσι.

•Φ*
Κατ ' εξοχήν προϊόν τής τέως θεατρικής 

περιόδου εινε τά λεγάμενα φουοτανε.1.1ο - 
φόρα δράματα. ΊΙ συνταγή εινε εύκολος- 
περί ερωτικόν έπ ισόδιον πλέκεται ύπό- 
θεσις άπλή, ειδυλλιακόν μάλλον έχουσα 
χαρακτήρα- μεταξύ τών δύο έρώντων πα
ρεντίθεται έν κώλυμα, τό όποιον εκλείπει 
είς τή< τελευταίαν πράξιν' συνήθως ύπάρ- 
χει καί είς αστείος γέρων, τού όποιου ή 
τραχεία γλώσσα άποτρίβει τά φωνήεντα 
καί άποθλίβει ρουμελιώτικα έν τφ στό- 

ματι τάς λέξεις- έν γένει οί άνδρες όμι- 
λούσι μέ διαλεκτικήν προφοράν, αί δέ γυ
ναίκες, ιί καί ένδιδυμέναι ώς χωρικαί καί 
σύνοικοι τών άνδρών, όχι- ή γλώσσα εινε 
δημοτική, έμμετρος μέ Φράσεις καί παροε · 
αία; εί; τήν ορεινήν Στερεά' έπιχωρια- 
ζοίσας· ύπάρχουτι καί άσματα κατά δη
μώδεις μελωδίας καί χοροί έν τυμπάνω 
καί ζουρνά.

Κατά τήν περίοδον ταύτην τό κωμει- 
δύλλιον συνεπλήρωσε τήν άπο τού παρελ
θόντος θέρους άοξαμένην νέα- έξέλιξίν 
του' το εγχώριον κωμειδύλλιον μετά 
τών διασκευασμένων δημωδών μελωδιών, 
ού πρότυπον εΐνε ή Τόχη ιής Μαρού- 

προσέλιβε μορφήν φαρσας μετ'ασμά
των, ασμάτων παοιγνώστων πολλα- 
κις, άπηνθισμένων έκ τών γνωστότατων 
γαλλικών ή ιταλικών κωμειδυλλίων, καί 
προσαρμοσμένων όπωσδήποτε είς έλληνι- 
κούς στίχους

Έξαίρεσιν άποτελοϋσι τό Πΐχ-ΝΙκ καί 
ή Νύφη της Κού.1· υ^ης' άμφότερα «ιχσν 
πρωτότυπον μουσικήν, άλλ ’ οΰχί πρό: ευ
τυχίαν των- περί τοϋ δευτιρου μάλιστα 
έλέχθη ότι ή μόνη πρωτοτυπία του περιω- 
ρίζετο είς τήν μουσικήν του, άλλά μέχρι 
τής στιγμής δέν άπεδείχθη περιτράνως 
καί πειστικώ; ό ισχυρισμός ούτος- τό δέ 
πρώτον διέψευσε τά; πολ>ά; πεο· αυτού 
ελπίδας, διότι είχε τά ελαττώματα τών 
πλεονεκτημάτων τον οί συγγραφείς ά
σπονδον μίσος τρέφοντες προς το άνάλα- 
τον, έρριψαν πληθούση χε-pt τό άλας καί 
έκαμον λύσσαν τό φαγητόν των ή άμερι- 
κχνίς ήρωΐς των εινε έμβλημα τής τέχνης 
των- είς τήν πρώτην παράστασιν κάτι 
ήθέλησε νά σκεπάση, έπειτα τ’ άφήκε 
γυμνόν καί αυτοί κάτι ήθελησαν κατ ’ 
άρχάς νά σκεπάσουν καί έπειτα τ αφή- 
καν γυμνόν. Άν δέ καί ήτο ή εποχή καθ’ 
ήν καί έπί τών όνων άκόμη διελαλούντο 
εις τούς δρόμους τά σύκα, ύπήρχε, φαί
νεται, έλλειψις φύλλων συ».ής.

Τή< περίοδ ν ταύτην χαρακτηρίζει καί 
γεγονός μεταφέρον τόν νούν είς τά; πρώ
τα; ψηλαφήσεις του δραματουργού πνεύ
ματος τής αρχαία; Ελλάδος καί είς τούς 
ένδοξοτάτου; χρόνου; τής άκμής τοϋ νεω- 
τέρου δράυατο;- ηθοποιοί ένεφανίσθησαν 
καί ώ; δρααατοποιοί.

Έπί τοϋ παρόντος δέν δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν ότι ή άπόπειρα επέτυχε φιλο
λογικοί;, διότι είς τό μέν έν έργον ό θετός 
πατήρ εύρήκε τόν διάβολόν του άπό τήν 
ψυχοκόρην του καί κατηοάσθη τήν ώραν 
ποϋ υιοθέτησε ξένην γένναν- ό δέ δημο
φιλής συγγραφεύς τής Νύφης κατήγαγεν 
άληθώς θρίαμβον γέλωτος- άλλ' άν ό ύπο- 
κριτή; καί ό κωμειδυλλιογραφος θελήσουν 
να κανονίσουν τούς λογαριασμούς των, ό 
δεύτερος δέν θά λαβή ουδέ τό τέταρτον 
τοϋ ποσοστού τών γελώτων καί τών επευ
φημιών τό έργο1 δέν δύναται νά σταθή 
μόνον είς τούς πόδας του, άν δέν εΐνε πα
ρών ό ΙΙα.τόπουλος νά τό ίποστηοίξη. 
άλλως δέ, πλήν τού γέλωτος, τού άδρού 
γέλωτος, τί παρήγαγεν ή Νύφη; άλλά τό 
μυστικόν τοϋ γέλωτος τούτου κρύπτει ό 

Παντόπουλος είς τάς πτυ/άς τών χειλέων 
του, είς τήν σύσπασιν τοϋ προσώπου του, 
έντό; τοϋ έκτεινομένου ή χαλαρουμένου 
βλέμματος, εί; έν σήχωμα τοϋ ώμου, είς 
μίαν συστροφήν τιόν χιΐμών, είς ένα τόνον 
τού λάουγγος του. Ό ηθοποιό; όμως Παν- 
τόπουλο; δέν αποτείνεται είς τόκατω μόνον 
πάτωμα τού πνεύματός μα;, δέν εΐνε μό
νον γελωτοποιό;-ενίοτε εινε πρώτη; τάξεως 
κωμικός, θαυμαστό; διά τήν καλλιτέχνου 
αυτού λεπτότητα' τούτου τοϋ Παντοπού- 
λου ε"ργον περιμένομεν διά νά κοίνωμιν 
αυτόν καί ώ; συγγραφέα.

Τήν λογοδοσίαν ταύτην δέν πρέπει 
νά περάνωμεν χωρίς ν' άναφέρωμεν καί 
τά; μεταξύ κριτικών καί δραματικών 
συγγραφέων συμπλο>άς· έξ αύτών ούδ' 
ό ύποφαινόμενο; εξήλθεν άνευ άυ,υχών 
τινω»· άλλά το πάθημά τών κριτικών 
δέν ήτο καί τόσον άπροσδόκητον τό 
προανήγγελλον ποο πολλού αί Γραφαί.Γέ- 
γραπται γάρ. «Μή κρί·ετε, ϊνα μή κρι- 
θήτε».

Α. Π· Κουρτιαηε

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΙΤΛΜΕΣΟΝίΚα ΙΟΙ ΛΘΗΝΛΙ

Κ/Γλ λλος κόσμος, άλλα ήθη, άλλαι σκέ- 
^Μψεις, νέα ζωή καί ίδέαι νέαι άναπάλ- 
*32χ^λονται καί κινούνται καί δρώσι σπαρ- 
γώσαι, όταν τό μέγα μέρος τών Αθηνών 
κοιμάται μέσα είς τά άπαλά στρώματατής 
εύμαρείαςή έπί τής σκληρά; στρωμνή; τής 
φτώχια; καί τού ίδρώτος τή; χειρωνακτικής 
εργασίας. Ό ύπνος τούτων, ή έγρήγορσις 
εκείνων, προσδίδει άκριβώ; είς τάς Αθήνας 
τήν άλ·ην όψιν, τήν φωτίζουσαν τά σκό
τη τής νυκτός μέ τάς μαρμαρυγά; τοϋ 
φωτός, τής εργασίας καί τή; ηδονή; ή άν- 
τιθέτως σκιάζουσαν τά φωτεινά της ση
μεία με τόν ζόφον τοϋ έγκλήματο; ή τή; 
χαρτοπαιξίας. Τά; Αθήνας τής ημέρας 
καί τών έσπερινών ώρών διαδέχονται θο— 
ρυβωδέστεραι έν τώ κύκλφ των, ταραχω- 
δέστεραι έν τή κινήσει των, εύθυμότιραι έν 
τή τέρψει καί τή κραιπάλη, έπιπονώτεραι 
έν τή έογασίά αί μεταμεσονύκτιοι Άθήναι. 
Όταν αί οδοί ερημωθούν πλέον άπο τού; 
έπιστρέφοντας έξ οίκογεν/ιαχώ' έσι·ερίοων 
ή άπο μερών συνήθου; συγκεντρώσει»; καί 
παραχόροως ποός τήν πληαμυρ-.ϋσαν σιω
πήν άντηχοϊ έπί τής όδοΰ τό βήμα άν- 
θρώπων, τότε νέα άνατέλλει ζωή διά με
ρίδα τών Άθηνώνόχι, μεγάλην βεβαίως, 
άλλά ποικιλωτάτην, μυστηριώδη, άκατα- 
νόητον δι'έκεΐνον δστι; ούτε τήν παρη- 
κολούθησεν, ούδέ καν έσκεφθη τήν ΰπαρςίν 
της. Μέ τόν τριποδισμόν τών ύποζυγίων 
τών κατάφορτων άπό κοφίνου; καί ύπομο— 
νητικώτατα κρατού.των έπι τών νώτων 
έ'να ή δύο λαχανοπώλας κατερχομένου; 
άπό πάση; δδού, κάθε συνοικίας πρό; το 
Λαχανοπάζαρον τού Κερπμεικοϋ,δπου δε
σπόζει δέκα βήματα μακράν, ώς άγρυπνο; 
φρουρό;,ή λευκώ; διαγραφομένη κα-.ατομή 
τοϋ μαρμάρινου ταύρου, μέ τό'κρότον τών 
γοργώ; κυλιομένων τροχών τών κάρρων, 
άντηχούντων ώ; έγερτήριον τών μεταμε-
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σονυκτίων ’Αθηναίων, αρχίζει καί ή νέα 
ζωή.

Έδώ 5που άχτι; φωτός διαφεύγει έν 
[/.έσω σχιστού παραπετάσματος και ώ; 
χρυσή θρίξ διαγράφεται επί τού ά·τικρυ- 
νού τοίχου, ακούεται ό ΐδιάζων ήχος των 
ριπτομένων έντος ηχοϋντος δοχείου νομι
σμάτων,περί τά όποια άγων κάποτε σιω
πηλός και συνηθέστερον θορυβώδης συνά- 
πτεται μεταξύ των περικυκλούντων την 
τράπεζαν δ’.λεταντών τής χαρτοπαιξίας. 
Έκεϊ τό φώς έντονώτερον, μέ ωχρότητα 

ίκτερώδη, φωιίζον την μελαψήν γήν ή τά 
λευκά πεζοδρόμια άφίνει νά φαίνων-.αι αί 
σκυθρωπαΐ τών τυπογράφων κεφαλαΐ και 
ζωγραφίζονται έπί τών άπέναντι τοίχων, 
ώς έν καλειδοσκοπείω παρελαύνουσα·., χει- 
ρονομίαι γοργσί, φαντασμαγορικαί άλω; 
εικόνες, γραμυαί και φωτοσκιάσεις. Έδώ 
όπου τά σιδηρά όριζοντίου κιγκλιδώματος 
φαίνονται ώς γραυμαί έπι τής κάτωθεν 
άπλουμένης φωτεινής πλακος,ακούεται μο- 
νοτόνως ρυθμικός ό κρότος μηχανής, κάθι
δρα μελανά πρόσωπα διακρίνονται καί 
κατάλευκα μέ μαύρα στίγματα άπλούνται 
ίπί τού ξύλου τά φύλλα τών εντύπων, 
τά όποια τόσος κόπος παράγει καί προο
ρίζει εις τόν τόπον μας διά νά χρησιμεύουν 

συνηθέστερον ή ώ: φκγητόν τών τρωκτι
κών ή ώς σκέπη τών φαγητών. Έκεϊ μέ 
την ξυλί ην κλίμακα έπ ’ ώμου καί εις το 
άκρον αυτής σιδηροϋν δοχεϊον, μέ ποικι
λόχρωμα χαρτιά ύπό μάλης, απαθείς μέ 
χονδρόν χρωστήρα εις την δεξιάν, στα- 
αατώντες εις πάσαν γωνίαν κολλούν έπί 
τών κασσιτέρινών πινακίδων άναγγελτή- 
ρια χαράς ή πένθους, τεμάχια χάρτου 
κρύπτοντα τόσα; ελπίδας ή ζητούντα 
συμμετοχήν εις θλίψεις καί απελπισίαν. 
Καί παρευλάνει τό έν μετά τό άλλο τά 
άλλόκοτα αυτά θεάματα καί παρέρχεται 
ενώπιον σου σκορπίζουσα άρώματα με
θυστικά μέ τό φρού-φρού τής έσθήτος της 
καί τό τίκ-τάκ τού καινουργούς ύποοή- 
ματος μία τού ώραίου φύλου άντιπρόσω- 
πος, ενώ ταύτοχρόνως κάμπτει τήν όδόν 
προκαλούν τό φράξιαον τής ρινός κάρρον 
άποκομίζον εμπόρευμα βρωμερόν μεταμε
σονυκτίου εμπορίου, όχι βρωμερωτέοου 
ίσως τού εμπορίου τής άντιπαρερχομένης 
κυρίας τού καφέ-σαντάν.

Καί αί Άθήναι αΰταί τής εργασίας 
ή τής οικογενειακής χαρτοπαιξίας έχουν 
τήν άλλην δψιν των, τής εύθυμούση;, 
τής έξ επαγγέλματος μυσιηριωδώ; χαρ- 
τοπαιζούσης, τής κραιπαλούσης πόλεως.

Άπό τού πατσά, προς τόν όποιον ώς ό 
άστήρ τών Μάγων όδηγεϊ εις τό προ
σκύνημά του κατά δεκάδας τούς κενούς 
στομάχους, φανός ποικιλόχρωμος μέ τήν 
προκλητικήν επιγραφήν των :

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
ΠΑΤΣΑΣ ΝΥΚΤΟΣ

(συνηθέστερον τά ΕΙ καί Τ μέ: I) μέχρι 
τής ταβέρνας τού Ψυρρή καί τών Χαυ- 
τείων κόσμος πηγαινοέρχεται πάσης τά— 
ξεως καί ήλικίας, έν άλλοκότω συμφυρ
μό» κασκέτων φιστικοπωλών καί ύψηλών 
πίλων αμαξηλατών, χοντροκαμωμένων 
χειρών έργάτου καί χειροκτιοφόρου λιμο
κοντόρου, ερχομένου νά πληρώση τον στό
μαχον, άςιού έπλήρωσε ήόονών τήν καρ
διάν έν τώ ωδικώ καφενείω.

Αύτον λοιπόν τόν κόσμον θά περιγρά— 
ψωμεν, τόν κόσμον τών πρωινών ώρών, τόν 
κόσμον τών άγνωστων Άθηών, με τα 
κέντρα του, τούς τύπους του, τάς σκέ
ψεις του, τά κέρδη του, τάς δαπάνας 
του, τήν σπατάλην του, τόν ζώντα πο
λύ περισσότερον τών λοιπών θνητών,καί- 
τοι ό βίος του είναι πολύ βραχύτερος.

1

ΓεηΡΓίοε Κ· Πππ

ΣΤΟ

"Γ1 Φασουλής, εκστατικός μί τών Ρωμηών τό γένος, 
έκύτταζε τό Στόδιον πολύ συλλογισμένος, 
ιιέ τούς μαστόρους ’μάλλωνε και τους πετροβολούσε 
και τέτοια λόγια μόνος του οάν παλαβός ’μιλούσε.

«Μά πότε πια τό Στάδιο θά ’δώ μαρμαρωμένο 
και με τόν Περικλέτο μου συχνά νά μπαινοβγαίνω : 
πότε Οά φθάση. κι’ ό καιρός εκείνος τών ’Αγώνων, 
νά ’δώ τριγύρω μου σκιάς αθλητικών προγόνων, 
νά σηκωθή τό κούτελο τών χρεωκόπων γαύρο, 
νά δοοσισθοϋν σε μάρμαρα τά μέλη των τ’ άβρά. 
νά ’δώ και τόν Κουταλιανό νά ξεκοιλιάση ταύρο,
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κι’ ’Εγγλέζων κι’ ’Αμερικανών νά σπάση τάπλευρά, 
είς δλα νΐίβγη ό Ρωμηός τό πρώτο παλληκάρι, 
κι’ ή δόΕα τού Ρωιιαίϊκου νά δώση και νά πάοη ;— - V · ν ·

•■Κι’ όταν ιςοπάσ’ ή θύελλα κονίστρας δοξασμένης 
πρός θλίψιν απερίγραπτο” τής δλης οικουμένης, 
κα\ κάθε ξένος αθλητής τού διεθνούς Άγώνος 
ξεκουμπισθη περιδεής κι’ εύκοίλιος έκ τρόμου, 
εγώ νά ’μπώ ’στό Στάδιον σιωπηλός και μόνος 
και σ’ έν’ άπό τά ιιάρηαοα νά κάνω.... τό νεοό μου»

Γ· Σουρμς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(Επειδή ή προσοχή σόμπάνΤΟί τοΰ πεπολιτισμέ- 

νοι» κόσμον, είναι {στραμμένη προ; τού; μέλλοντας 
νά τελεσβΰσι χατά τόν προσεχή Μάρτιον ’Ολυμπια
κού; αγώνας, τό ήμέτερον Si δημοσίευμα σκο
πεί ιδία νά παρακολούθηση έν πάση λεπτομερείς 
τά κατ’ αύτού;. δέν έχρινομεν άσκοπου νά παραθέ- 
σωμεν σύντομον ιστορίαν αυτών, απο τής στιγμή’ 
καθ’ ήν οιιτυπώΟη ή εύχή πρό; τίλεσιν τών Αγώ
νων έν Άθήναι; μέχρι τής σήμερον).

Cp^tp'i τά τέλη τού παρελθόντος έτους 
ίΐί"'I συντλθεν έν Παρισίιις τό κ/αό’/έε Ά- 

ff.hizixor Συνέίριον, συγκροτηθέν έξ 
αντιπροσώπων τών Γυμναστικών Ί ταμιών 
καί Συλλόγων πάντων σχεδόν τών πεπο- 
λιτισικένων κρατών τών δύω Κόσμων. Έν 
μιά τών συ ελεύσεων αύτοΰ,έλήφθη ή όυο- 

φωνος άπόφασις, όπως οί εφεξής τελούμενοι 
Δ εθν ϊς ’Αθλητικοί αγώνες, φέρωσι τό ό
νομα Ό.Ινμπιαχοί χαί τελώνται κατά τε
τραετίαν. Έν τέλει διετυπώθη καί ή ευχή, 
όπως οΐ πρώτοι τών Αγώνων τούτων τε— 
λεσθώσιν ·ν ’.Αθηναις κα-.ά τό εάρ τού 
έπιό τ ς ε’τ-.υ; καί τοΰτο,όπως ίτι μάλλον 
ή τέλεσις αυτών πμιβληθή πάσαν τήν αϊ- 
γλην τών ενδοξότατων αναμνήσεων τού 
παρελθόντος.

Τήν έκδηλωθεϊσαν ταύτην εύχήν τών 
αναδοχών τών νέων‘Ολυμπιακών αγώνων, 
ευθύς έξ αρχή; σύμπα; ό ’Ελληνικός τύ
πος ε’κθύμως ύπεδέξ.ατο καί εύγλώττως 
ύπεστήριξεν ότι έπεβχλλετο ε’.ς τό Ελλη
νικόν Έθνος ή ύποχρέωσις, όπως μή άπο- 

κρούση τήν διχτυπωθεΐσαν εύχήν τοΰ Δι
εθνούς Συνεδρίου.

Πρός συνεννόησιν μετά τών έν Έλλάοι 
κατήλθεν είς Αθήνα; έκ Παρισίων ό βχρώ- 
νο; Πέτρος δέ Κουμπερτέν, Γενικό; Γράμ
μα τεύς τού Συνεδρίου καί εισηγητής τού 
αθλητισμού έν Γαλλ'α. Πρώτον μέλημα 
αύτού υπήρξε ν ’ άτ-.τι».νθή προς ήν ·πι- 
τροπήν τών 'Ολυμπίων, ή όποια, υ.Λ 'ύλην 
τήν έξέγερσιν τής κοινής γνώμης υπέρ τών 
αγώνων, ε'χουσα δέ συνεπικουρ ν καί τήν 
τότε Κυβέρνησιν, ήινήθη νά δώση τήν έλα- 
χίστην συνδρομήν εις τό διεθνές κεμιτάτον, 
θεΐσα μόνον εις τήν διάθεσιν αύοού τό Ζάπ- 
πειον καί τόν πέριξ χώρον !

Πλήν ό κ Κουμπερτέν δέν άπεθαρούνθη,

(Ό έν ’Αλεξάνδρειά ιιέγας χορηγητής τών "Ολυμπιακών ’Αγώνων)

Ολυμπιακοί ’Αγώνες: ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ! ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ. Έκ φωτογραφίας μας)

άλλ’ αμέσως προσεκάλεσε κατά τόν πα
ρελθόντα Νοέμβριον μέλη τινά τής παρ' 
ήμϊ,' ανεπτυγμένης τάξεως έν τώΖαππείω, 
πρός τά όποια άνέπτυξε λεπτομερώς τά 
τών άγό.νων, ύποβαλών έν τέλει καί τό 
πρόγοαυμα αυτών, δπερ καϊ έγένετο δμο- 
φώνως δεκτόν, μεθ ’ ο έξελέγησαν ύπό τήν 

επίτιμον προεδρείαν τού Διαδόχου,τέσσαρες 
αντιπρόεδροι, οΐ κ. κ. Θ. Μάνος, Στ. 
Σκουλούδης, Θ. Ρετσίνας καί Α. Δ. Σού- 
τσος, όπως μελετήσωσιν έπισταμένως τό 
ζήτημα καί άποφανθώσιν έπ ’ αύτού. Ού- 
τοι μετά τήν άνα/ώρησιν τοΰ κ. Κουμ
περτέν ααι τά λεχθέντα έν τή Βουλή (24 

Νοεμβρίου) ύπό τού κ.Πρωθυπουργού,ότι ή 
κυβίρνησις ούδεμίαν αναλαμβάνει εύθύνην, 
ουοέ χρήματα ε'χει νά διαθέση υπέρ τών 
’Αγώνων, διαβλέποντες δέ καί οί ΐδωι τό 
άδύνατον τής τελέσεως αύτών, ύπέβαλον 
μακράν ύπόμνημα πρός τόν Διάδοχον, διά 
τού όποιου έξέθετον τάς ανυπερβλήτους δυ-
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σκολίας διά τήν τελεσιν τών αγώνων καί 
πάντας έν γίνει τού; λόγους, δι'οΰς ένόμι- 
ζον άδύνατον τή έπιχείρτ,σιν τής άνατε- 
θείσης αΰτιϊς έντολής.

Ταΰτα πάντα γνωσθέντα έν Παρισίοις, 
ήνάγκασαν τόν κ. Δημ. Βικέλαν, Πρό
εδρον τής επιτροπής τών 'Ολυμπιακών 
'Αγώνων, νά κατέλθη εις’Αθήνας καινά 

παρουσιαοθή πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα 
πρός ον ανέπτυξε λεπτομερώς τό πρόγραμμα 
τών Ά'ώνων,εύγλώττω; συντ,γορήσας ύπέρ 
αυτών. Ό Άναξ,πεισθείς περί τών ήθικώ» 
ωφελημάτων άτινα προώρισται νά ασφά
λιση ύπέρ τής 'Ελλάδος ή τοιαύτη δ εθνάς 
εορτή, ένεστεριίσθη ευθύ; τήν ίδιαν μετ' 
ενθουσιασμού, τούτο δέ ήτο καί ή θέλτ,σις 
Ολοκλήρου τοΰ έθνους.

Έπι τέλους, έκ τής εκπεφρασμένης αυ
τή. γνώμη; τού Άνακτος και τής έξεγέρ- 
σεως ολοκλήρου τοΰ 'Ελληνικού Τύπου 
καί τού λαού σύμπαντος, κηρυχθέντος ανα
φανδόν καί ένθουσιωίώ; ύπέρ τής τελέσεως 
τών 'Αγώνων, έκάμφθη,σαν καί οΐ κυβερ
νώντας οΐτινες ύπεσχέθησαν νά πσρασ/ωσι 
πάσαν τήν ήθικήν αυτών συνδρομήν are- 
πισήμως.

Τήν πρώτην συστάσαν και παραιτη- 
θεϊσο.ν κατόπιν επιτροπήν,άνέλαβε νάάνα- 
συστήση προσωπικώ; καί ύπό τήν άμεσον 
καί πραγματικήν αύτού προεδρείαν ό Διά
δοχος, έκλέξα; πρός τούτο πολλά τών έξε- 
χόντων παρ’ ήμϊν προσώπων, ές ών συνε- 
κρόττ,σε δωδεκαμελέ; συμβούλιον, άνέθηκε 
δέ τά καθήκοντα τοΰ Γεν. Γραμματέω; 
εις τόν κ. Τιμ. Φιλήμονα, παρά τφ δποίω 
ώρισε καί τέσσαρα έκ τώ? νεωτέρων με
λών τής επιτροπείας ώς γραμματείς.

Κατά τήν έπίσημον εναρξιν τών εργα
σιών τής έπιτροπείας ταύτης, γενομέντ,ν 
τήν 13 Ίανουαρί·υ 1895, ή Α.Β.Υ. ό’ 
Διάδοχος απήγγειλε λόγον, δι’ού έξηγήθη 
ή ύψίστη έννοια τής ύπό τοΰ έν Παρισίοις 
συνελθόντος Διεθνοϋ: Συνεδρίου έκδηλω- 
θείσης ευχής ύπέρ τής τελέσεω. τών 'Αγώ
νων τούτων έν Έλλάοι, ήρμη'εύθησαν 
δέ καί οί λόγοι δι ’ οΰς ή ’Ελλάς ασμέ
νως ήκουσε τής ευχής. Πρώτον έργον 
τής επιτροπής ήτο ή εκοοσις προκηρ'-ξεω: 
ποός τούς απανταχού Έλληνα; προ; συλ
λογήν τοΰ άπαιτουμένου ποσού διά τήν δα-

ΤΑ ΠΑΡΙΛΙΣΣΙΑ
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Wn καί σπούις *ώ>· Παρι,ΐισσίων.—ΊΙ πωτϊρα 
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•gK? εύρύς παρά τόν Ίλισσον χοίρος,δ περι-
Ψ»«Φλσμβανόμενος μεταξύ τοΰ βασιλικού 

κήπου, τή; κοίτη; τού ποταμού καί 
τών στύλων τοϋ ναού τοΰ "Ολυμπίου Διό: 
άποτελεϊ σήμεοτν τον λαυ.ποότατον 
Αθηνών περίπατον, ώ; τοποθεσία δέ 
τόσον τερπνή καί μαγευτική, ώστε θά 
έζήλ ευ ε πάσ α πόλ ι 
ρύςκαί αναπεπταμένος, 
λασσουσι καθ'όλα τά σημεία ποικίλα·, καί 
χαρίεσσαι. Πρό; βορράν οί βαθύσκιοι καί 
άειθαλεΐ; δρυμοί τοϋ ανακτορικού κήπου, 
όπισθεν δέ αΰ:ών ό γιγάντειος κώνος τοϋ 
Λυκαβητοϋ μέ τήν έλικοειδή άτοαπόν του 
καί τόν έπί τής κορυφής λευκαζοντα ναΐ
σκον του, έπειτα άνατο} ικώτερον ή ψιλή 
δειράς τοΰ Τμητού μέ τάς καλλιτεχ-.ικάς 
γραμμάςτου, έγγύτερον οέ τό μικρόν δα- 
σύλλιον τών πεύκων μέ τό φυλακεϊόν του 
καί έν τώ μέσω δ Άρδητο; μέ τήν μόλις 
τώρα άνακύπτουσαν νεοθαλή φυτείαν του 
καί τό κοκκινοβαφέ; ξενοδοχείο-? Μέτζ παρά 
τους πρόποοάς του. Χθαμαλώτερον ε”τι -.ο 
νεκροταφείο? τών Διαμαρτυρομένων, ούτι 
νο: έπιζητεϊται τώρα ή άρσις,μέ τήν μαυ- 
ρίζουσαν συστάδα τώ< κυπαρίσσων τον, οί 
πλάτανοι τοϋ Ίλισσοϋ, ε'πειτα οΐ κήποι, 
το Άντρον τώ? Νυμφών, δ Παράδε σος 
καί περαιτέοω οί δμαλοί λόφοι,έφ 'ών άναρ- 
ριχώνται οί ποικιλόχροοι οίκίσκοι τής πέ
ραν τοϋ ποταμού συνοικίας. Ακολούθως τό 
βλέμμα άπρόσκοπτον πλέον διολισθαίνει 
έπί τής άνοικτή; έκτάσεως τών Στύλων, 
όπου ώς γίγαντες όρθοϋνται οί πελώριοι 
κίονες καί ό καταπεσών παρ ’ αύτού; σύν_· . .
τροφό; των-κα·Γή*χαίνουσα άψίς τής πύλης Στήλα; 
τοΰ Άδριανοϋ, έκεϊθεν δέ διά τών κυμάν- 
σεων τοΰ κατωφερούς έδάφου; μέχρι τή; 
παραλίας όπου μαρμάρουσι τά ϋδατα τοϋ 
Σαρωνικοϋ.Πρίς τήν δύσιν άνωθεν τή; μά- 
ζης τών οικιών τής συνοικίας τής Πλάκα; 
φαίνεται ό λόφο; μέ τό έπί τή; κορυφής του 
έπικαθήμενον <ος φανταστικόν όρνεο·? ήκρω- 
τηριασμένον τυήμ.α τού μνημείου τοΰ Φι- 
λοπάππου καί παρ 
Άκροπόλεως, δστις 

ότε εξαλείφονται τά 
δύσεω;, άποσπαται ζοφερό; 
χρου δριζοντος ώ; παμμεγέθη; μελανογρα- 
φία. Εί; τό κέντρου αστράπτει τό πάλ- 
λευκον κτίριο·? τοΰ Ζαππείου μέ τά; σεμνά; 
γραμ.μάς του, μέ τάς περί αύτό δενδροστα- 
χίας, μέ τήν υ.υρμηκιάν τών περιπα ητών 
καί μέ τό χλοάζ· ν περιπεποιημένον άλσος 
του. Περί τήν δειλή,·?,ότε ό Τμητό; περι
βάλλεται τόν άμίμητον εκείνον -άνθινο? 
μανδύαν καί αί πρώται σκιαί τή; εσπέρας 
συγκιρνώνται μέ τά πυριφλεγή χρώματα 
τής Δύσεω:, καί ή αύρα προσπνέει μαλακη 
άπό τήν φαληρικήν θάλασσαν, ή ψυχή τοϋ 
θεατού καταλαμβάνεται όχι άπό τό λυπη
ρόν έκεϊνο συναίσθημα τό προερχόμενον έκ

τή; θνηοκούση; ημέρας, οίον τό περιγρά
φει δ·. ’ άμιμήτων στίχων ό Δάντη;, άλλά 
μάλλον πραεΐκ τι; ψυχική διάθεσις εύαρέ- 
στου ήοευία;. Τάς νύκτας δέ τάς θερινά; 
είτε ότε ήΣελήνη, περιλούει μέφανταστικήν 
άντάγειαν όλον έκεΐνον τόν εΰρύν χώρον, 
είτε είτε στίζουσι τήν σινδόνα τοΰ σκότους 
τά μυριοπληθή φώτα άπό τοϋκαφενείου τού 
’Ορφανίσου μέχρι τοΰ Άντρου καί οί ήλε- 
κτιίκοί λαμπτήρες διαχέουσιν άλωνα; αί
γλης κατ ’ αποστάσεις καί ακούεται ό φαι
δρός θόρυβος -ής ορχήστρας καί ό βόμβος 
τοΰ πλήθους έγκατεσπαρμένου τήδε κα- 
κεϊσε καί βοέμει -τό άσθμα τού άνερχομένου 
ή κατερχομένου άιμηλάτον τροχιοδρόμου, 
ταΙΙαρ λίσσια άποβαίνουσι κέντρον τερπνή; 
διαμονής, τόπο; διαοκ=δάσεω; όπου εύοί- 
σ<ει άνεσιν κα αναψυχήν τό πλιϊστον μέ- 
ρο; τού πληθυσμού τών Αθηνών.

Άλλ’ό χώρο; αυτός δέν ύπήρξε πάν
τοτε οίο; εινε σήμερον τ, δέ 5ιι ρρύθαισις 
αυτού κυρίως χρονολογείται άπό τή; άνε- 
γέρσεω; τοΰ Ζαππείου καί ετι ‘γγύτερον 
μάλιστα, άπό τής τελευταία; ολυμπιακής 
ίκθέσεω;. Άλλοτε, πρό είκοσιπενταετία; 
ακόμη ή’5 έκτασι; ανώμαλος καί ακανό
νιστος, καί -ο σημερινόν πάρκον ήτο άγρός 
έσπαρμένος έν μέρει, άκαλλιέργητο; κατά 
τό πλεϊστον, καί ακανθώδης, όπου διεσώ- 
ζοντο λείψανά -ινα ρωμαϊκού βαλανείου, 
καί όπου ε’βοσκο·< μακαρίως τά καλλικέ
λαδα τετράποδά τής Π’ άκας. Εί; ε”τι δέ 
προγενεστέραν εποχήν δ χώρος αυτό; ήτο 
ΰλω; έρημικός κα! συχναζόμενο; μόνον ύπό 
τών άρεσκομένων εις μονήρεις περιπάτους, 
οιότι δ περίπατος τού συρμού ήτο ανέκα
θεν ό τή; δοοΰ Πατησίων καί πρός τό Πο
λύγωνον. Μόνον κατά τήν Καθαράν Δευ
τέραν ή περί τούς Σ·ύλου; έκτασι; έπλη- 

ρβη; καί θορύβου,διότι πατροπα- 
έκεΐ έτελεΐτο ή εορτή τών Κου· 
ώ; έλεγε καί ή περίφημο; πρόσ-

ρυθμοΰ, μέ ξυλίνην 
έν αύτή δέ κατώκει 
θανεν δ Κωλέττης.
τοΰ 1847, δ πολύμητι; ύπουργός, όπερι- 
rouarazoc, κατά, τό έπι τώ θανάτω του 
• χδοθέε Βασ. Διάταγμα τό σκανδάλισαν 
τού; πολιτικούς του αντιπάλους διά τόν 
έπαινον τούτον, οϊτιι ες έδημοσίευσαν κατά 
τήν αύτήν ήμέρα? τής κηδείας του — όποια 
αλλόκοτα αληθώς πολιτικά ήθη!—άρθρα 
πλήρη πικρών ύβρεων πρός τόν άποθανόντα- 
Καί μέ τήν κηδείαν τοϋ Κωλέττη συνδέε. 
ται έτερον άντικείμενον τών Πα.ριλισσίων, 
ή κάτωθεν ~ώ·ι Στύλων γέφυρα τοϋ Νε
κροταφείου, ή γέφυρα πρός ήν άπηΰθυνε 
τοσον περιπαθείς στροφάς δ άτυχή; Άχιλ- 
λευς Παράσχος, ήτις τότε δέν ύπήρχε, οί 
δέ νεκροί διήρχοντο τόν 'Αχέροντα-Ίλισ- 
σόν πριν κατέλθωσιν εις τόν "Αδην. Και 
ένόσω μέν ό Ίλισσός ήτο άνυδρος τό πρά
γμα δέν ήτο καί πολύ σπουδαιον άλ.λά 
τήν ήμέραν τής κηδείας τοΰ Κωλέττη 
κατέπεσε ραγδαιοτάτη βροχή καί έπειδή 
ή έν τώ νεκροταφείο) διαμονή παρετάθη 
ένεκα τών πολλών επιταφίων λόγων — ένα 
τοιοΰτσν μακροσκελέστατον απήγγειλε τό
τε ό Πανίγιώτη; Σοΰτσ ς—δ Ίλισσός έν 
τω μεταξύ έξωγκώθη έκ τοΰ όμβρου καί 
μετεβλήθη εί; δρμητικόν 
χείμαρον, πρό; μεγάλην 
έκ τής κηδείας έπιστρεφόντω., οΐτινες έδέ- 
ησε νά κάμουν μακρον γ'ύρον έως να ευ- 
ρωσι πόρον καί έπιστρέψωοιν εί; τήν πόλιν.

Καί ι'πειδή όμιλούμεν περί νεκρών καί 
κηοε.ών, άς σημειώσω καί έν άλλο σημεϊον 
τοΰ χώρου αυτού ιστορικόν καί άγνωστον 
εις τού; περισσοτέρους. Έκεϊ παρά τούς 
κήπου; τοϋ Ίλισσοϋ καί ακριβώς εί; τό 
βορειοανατολικόν άκρον τών πάλαι ποτέ 
λουτρών τοΰ Δαμασκηνού, δ'που εγείρον
ται τινες κυπάρισσοι, εινε τεθαμμένος εις 
πρεσβευτή; τής Υ. Πύλης, ό Όσμάν-βέης 
δ διαδεχθείς έν τή θέσει ταύτη τόν περί- 
φημον Μουσοϋρον, δστις μετά τό σκανδα- 
λώοες έπεισόοιον αυτού μετά τοϋ Όθωνος 
και μετά τήν έναντίον του δολοφονικήν 
απόπειραν ύπό τοΰ Ναδίρη, μετετέθη έξ 
Αθηνών. Ο Όσμάν-βέης ώς πράος καί 
συνδιαλλακτικό; έξετιματο πολύ παρά τής 
αθηναϊκή; κοινωνία;· διά τούτο ότε άπέ- 
θανε κατά τό 1850, ή κηδεία του έγένετο 
δημοτελεστατη- καί έπειδή τότε δέν ύπήρ- 
7.ε Z“P0C ειδικός έν τώ Νεκροταφεία) πρός 
ταφήν τών αλλοθρήσκων, ή οθωμανική 
κυβέρνησι; ήγόρασε τμήμα τι γής παρά 
τον Ίλισσον, όπου ό άποθανών πρεσβευτής 
της ένεταφιάσθη.

Καί μέ μίαν άλλην ακόμη ιστορικήν 
λεπτομέρειαν άς λήξη) έδώ τό πρώτον μέ
ρος. 'Ολίγον περαιτε'ρω τή; πύλης τού 
Άδριανοϋ καί δ-ξιόθεν τών Στύλων παρά 
τήν γραμμήν τού τροχιοδρόμου ύπάρχει 
μικρός'το χος μέ πολεμίστρα; αμαυρός έκ 
τ/ς πολυκαιρίας Όλίγιστοι ίσως γινώ- 
σκουσιν ότι ό τοίχος αύτός εινε τμήμα τοΰ 
έπί έπανασταίεως ε’τι σο ζομένου τείχο· ς 
τών Αθηνών τοΰ άνεγερθέντο; ύπό τοΰ 
διαβόητου Χατζή-Άλή τοϋ Χασεκή, υπέρ 
άπο τοϋ σημείου έκείνου προεξετείνετο μέ
χρι πύλη; τοΰ Άδριανοϋ, τη; λεγομένη,ς

άναβάθραν έ'ξωθεν, 
καί έν αυτή άπέ- 
κατά Σιπτέμβριον

πάντ.ν τής τελέσεως τών 'Αγώνων Έ? ή 
προκηρύξει έδηλούτο, οτι ή εισφορά εδει νά 
φέρη τόν τύπον εισφοράς πανοήαου έφ ’ ώ 
και δέν άπεκλείετο οϋδ' ή ελάχιστη κα
ταβολή. Τήν προκήριξιν ταύτη,ν έσύστησε 
και ή κυβιρνη,σις δι' εγκυκλίου πρός τού; 
Δημάρχους τοΰ Κράτους όπως.έκαστος τών 
·’— *·’—- Λ“----- ---------άνάλογον

τοΰ έπιδιωκομένου 
. Όμοίαν σύστασιν άπέστειλε καί 
ύς έν τώ Έξώτερικώ προξένους.

Ή A. Β.Υ. δ Διάδοχος, άναλαβών τήν 
διεύθυνσεν τή; έργασίχς προς έκτέλεσιν 
τών 'Ολυμπιακών Αγώνων καί δεχθεί; 
τήν γνώμην οτι ο ϊ πρό; τελεσιν τών Άγώ
νων τούτων δαπάνα; έδε· νά φέρωσι τόν 
χαρακτήρα πανελληνίου εισφοράς, έστρεψε 
πρωτίστως τό ομμα πρό; τόν μέγαν έν Αι
γύπτιο πατριώτην καί εθνικόν χορηγόν κ. 
Γ. Άβέρωφ. Κατ ’ ακολουθίαν άπέστει- 
λεν etc 'Αλεξάνδρειαν τόν Γεν. Γραμμα
τέα τή, επιτροπή; κ. Φιλήμο^α μετ' αύ- 
τογραφου επιστολής, ήν μόλις λαβών ό με
γάτιμος ευεργέτης, έδήλωσε τηλεγραφικοί; 
οτι διαθέτει τό ποσόν τών 585 χιλιάδων 
δραχμών προς άνοικοδόμησιν τού Σταδίου.

“Ηδη τελευταίου συνεπλήρωσε τήν με
γάλων αυτού δωρεάν δι ’ ετέρων 250 χιλι
άδων δραχμών.

’Εκτός τού κ. Άβέρωφ καί πολλοί άλ
λοι ομογενείς έκ τοΰ 'Εξωτερικού συνεισέ- 
φερον γεναια ποσά, μικρότερα οέ οϊ Δήμοι 
τή; Έλλαδο;.

Οί Αγώνες θά τελειθώσιν εί; τό Στά- 
διον ούτινος ή άνοικοδόμωσις άπεφασίσθη 
νά γίνγ, κατά "ό ύποβλωιέν καί έγκριθεν 
ύπο τοΰ κ. Άβέρωφ σχέδιο·? τοΰ άρχι-έ- 
κτονος κ. Μεταξά, λαβόντος ώς ύπόδειγμα 
τό ύπό τοΰ Ήρώδου τοΰ Αττικού κατα- 
σκευασθέν. Κατά το σχέσιον τού 
καί ένθεν τής εισόδου θά κατασκευασθώσιν 
έκ Ιίειραίκών ογκολίθων δύο τοίχοι 18 
μέτρων υψους,οΐτινες θά χρτ,σιμεύσωσιν ώς 
έπιρείσματα των εδράνων. Παρά τήν βα- 
σιν θά εγείρεται ύψηλή μαρμάρινη, κρήνη, 
μέ τά άγαλματα τή; Άθω»ά; καί τής Νί
κης. Έπί τών πρό τής εισόδου τοίχων θά 
έπερείδωνται αί διάφοροι σειοαι τών καθι
σμάτων, άτινα θά διαχωρισθώ-.ΐν εί, το 
μέσον τής αμφιθεατρικής κατωφέρειας δια

ΚΑΙ Ο ΗΡΩΣ

ύπ' αυτούς Δήμων συνεισφέρω 
ποσό· πρός έπίτευξιν 
σκοποΰ 
πρό; τ:

μεσοτοίχου καί θα διατεθώσι τά μέν κάτω 
διά του; προσκεκλημένους, τάδε άνω δια 
τό πολύ κοινόν. Ή κονίστρα, συμπεριλαμ- 
βανομένη; καί τής σφενδόνης, θά έ'χγ, μή
κος 204 μέτρων καί πλάτος 32,64’ άνωθι 
τής σφενδόνη; θά κατασκευασθώσιν είκοσι 
σειραι μαρμάρινοι, πριωρισμέναι διά τους 
ύψηλού; ξένου;, έ.ν τφ μέσω δέ καί εις τήν 
κατώτερα·? σειράν, δύο θρόνοι μαρμάρινοι 
δια-ούς βασιλείς, δεξιά έτεροι δύο μικρό
τεροι οιά τόν Διάδοχον καί -.ήν πριγκή- 
πισσαν Σοφίαν και αριστερά έτεροι όμοιοι 
διά τον κ. Άβέρωφ, τούς πρεσβευτάς 
του; ύ-ουργού; καί λοιπού; έν τέλε·.. Μέ 
πασαν οέ τήν δυνατήν μεγαλοπρέπειαν θά 
έπισκευασθή καί ή ήδη ύπάρχουσα σήραγξ 
κατά τήν έξοδον τή; όποιας καί προ; το 
όπισθεν μέρος θά κατασκευασθώσι περι
καλλή καλλύνττ,ρια καί λουτρώνες δια 
του; άθλη,τάς.

Τά; λοιπά; λεπτομέρειας τοϋέ’ργου όπερ, 
πρό πολλοΰ άρξάμενον, προχωρεί ήδη γι- 
γαντιαίοι; βήμασιν. ώ; έμφαί-.εται έν τή 
δημοσιευόμενη ιόδε ιίκόνι, ληφθείση, τήν 
24 'Οκτωβρίου, θα περιγράψωμεν έφ ’ όσον 
θά έκτελώνται, παραθέτοντες καί τάς 
σχετικά; εικόνας.

Ιϊρός μιγαλοπρεπιστέραν καί πανη,γυ- 
ρικωτεραν διεξαγωγήν τών Αγώνων, έκτό; 
τής μεγαλοπρεπούς άνοεκοοομήσεως τοΰ 
Αρχαίου Σταδίου, άπεφασίσθη καί ήρξατο 
ήδη ή άνέ·, ε.σις καί έτέρων κτιρίων έξ ών 
το μέν θα χρησιμεύση, οιά του; έπί σκοπόν 
βολής αγώνας, τό δέ διά τού; ποδηλατι
κούς, παρη,γγέλθη,σαν έν Παρισίοις ανα
μνηστικά γραμματόσημα δέκα ειδών, προ- 
εζη,ρύχθ.', οιαγωνισμο; προς σχεδίασιν ανα
μνηστικού χάλκινου μεταλλίου, παρηγ- 
γέλθη, ο στη,θησόμενο; εις το έπιφανέστε-

έ'νθεν . ρον τοΰ Σταδίου μέρος άνδριάς τοΰ κ. Άβέ
ρωφ εις -. όν καλλιτέχνην κ. Γ. Βρούτον, 
άνετέθη εί; μέν τόν κ. Παλαμάν ή σύνθε- 
σις Όλ· μπιακοΰ ΰρ.νου, εις δέ τόν κ. Σα- 
μάραν ή μελοποιήσει αύτού καί τέλος έ- 
σταλησαν 4.00Θ προσκλήσεις εί; διαφό
ρου; γυμναστικούς Συλλόγους έξ ών πολ
λοί έοήλωσαν ότι θά συμμετάσχωσι τών 
Αγωνων, τών οποίων ήμέρα πρό; έναρξιν 

ώρίοθη, ή 2ι Μαρτίου 1896.
Nik. Ι· Aaskaphs

X, 
τών
stvt
ττ.ν

Ό όρίζων έκεϊ εινε εύ- 
αί δέ απόψεις έναλ-

κο ί άδ άβατον 
άπελπεσίαν τών

ροΰτο τύ| 
ρασότω; 
λούμων, 
κλησις : Μασκαράδες καί πολίτου, εί; τάς

ΤΟ ΔΡΑΜΑ
1

τοΰ σπιτιού πρωτόπλαστον ε'σν καμάρι, 
ξήΛ Θυμούμαιτοΰ ερχομού σου ιήν άγύ ν ήμερα.
Μιά χαρανγούλα σαν άπό μαργαριτάρι 
Έλεύκαινε τού φθινοπώρου τόν άέρα.
Δέν ειιοιαζες τ’ ολόδροσο ρόδο, πριν πάριι 
Ν’ άνοιξη, αγκαλιασμένο άπ’τή χλωρή μητέρα.
Σάν άπλερο και σαν έλεεινό σφαχτάρι. 
Άπό χέρι σκληρόν ήρθες ριχτό έδώ πέρα.
1<α\ σά νά ζήταγες βοήθεια, ήρθες μέ θρήνο 
11 ιό θλιβερό άπό χτύπο νεκρικής καμπάνας.
Κ’ έσμιξε μέ τό βόγγο τό στερνό τής μάνας
Ό πρώτος θρήνος... ’Άρχισε τό μέγα Δράμα.
Τ’άκολουθώ, κ'αισθάνομαι μπροστά σ’έκεϊνο 
Έλέου και ώόβου μυστικό μέσα μου κλάμα !

—Άς μΐιν ξεχνά στό δράμα τό μεγάλοι· δμως, 
Γυναίκα ιΊ άντρας <’> άνθρωπος πώς εϊνε ό Ήρως, 
ΙΙοΰ δέν τόν έπλασεν Αισχύλος ή Σαιξπήρος, 
Άλλ’ ένας χωοις· όνομα τεράστιος· Νόμος.
"Η βγήκε άπό τά σπλάχνα τής ΙΙρονοίας, ή κλήρος 
Μοίρας τυφλής.ιιακρυά απ’ αύτόν τοΰ δούλου ό τρόμος, 
Τό σκύψιμο τοΰ δούλου· τής· ζωής ~ον ό γύρος 
"Ας λάμψη σάν ’Ολύμπιο πάλεμα κιι δρόμος.
Πατέρας λαχταρίζοντας τήν παρθενιά σου, 
Σά λειτουργός- τήν εύλογά) ! Γιά σένα, έκεένη 
Νά εϊνε σά γκόλφικι'όχι σάν άφρόςπού σβήνει.
Στο πολυκι’ααντο ταξίδι όλόοθα στάσου.L - U
Κ ’ έκεϊ πού ή μπάρα Οιι βογγάη γι·ρώ κι' απόξω. 
Δείξου μέσ’ στή μαυρίλα σάν Ούράνιο Τόξο !

KriSTHs Παλαμα?
ι θ »(

αυτόν 
κχτά 
GQOWX

τοΰ Φι- 
ύ όγκος τή; 

τήν έσπέραν, 
χρώματα τής 
αζο τοΰ ότώ-

νά βρεθήτε '. Πολλά αντικείμενα 
συμπληροΰντα τον σημερινόν ε'ςωραϊσυύν 
του έλειπον -ότε· άντιθέτως δέ άλλα προσ- 

άς κατόπιν φάσεις του με— 
>ν ή έςηφανίσθησαν τέλεον.Έχει 

αυτός τήν ιστορίαν του,— 
εννοώ — ή·ις 
τάς στήλα; 

ούτε

τ.θέντα κατά 
τεβλήθη,σ 
λοιπόν ό χώρ: 
τών μεταγενεστε'ρων χρόνων 
ν.> γραφή έπί τροχάδην εί; 
ταύτα; δέν θά. δυσαρεστήση βέβαια 
του; πρεσβυτέρου:, οϊτινες θ ' άναμνη,σθώ- 
σιν ήμερών αρχαίων, ούτε τούς νεωτέρους 
οΐτινες τήν άγνοοϋσιν.

’Ιστορίαν είπα ; ισω; εϊνε πολύ· μάλ
λον άναμνήσεις ατομικά; θά έκθέσω ή πλη
ροφορίας άρυσθείσας έκ πρεσβυτέρων. Άλλ ' 
ό χώρος έχει τήν ιστορίαν του καί ό θέλων 
νά τήν έξετάσγ, εύρίσκει τά διάφορα αυ
τής κεφαλαία άνά πάσαν πεντηκοντάδα 
βημάτων. Καί ιδού μερικά.

Έν πρώτοι; όπως κατερχ_όμεθα άφοϋ 
κάμψωμεν τήν οδόν Φιλελλήνων, ή οικία 
ήν θα συνχντήσωιιεν δεξιά, μετά τό Έρ- 
------- ;---- Γυναικών, έν ή 

τώρα ό φίλο; καί συνεργάτης μας 
α ιζ-------ιστορική.

άφοϋ

γαστήριον τών Απόρων 
κατοικεί ■
κ. Δήμ. Α. Κορομτ,λάς .... -----r.—,.

όν Ήπειρώτην Ρώταν καί 
:ώρα, ούσα —ρότεοον άλλου

’Avixev ει; 
άνΕκα’.νίσ θη.
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τότε Πόρτας της Βασιλοπούλας, και έκεΐ- 
θεν διά τήν τοΰ χώρου τοΰ ανακτορικού 
κήπου μέχρι τής πύλης τής λεγ· μένης 
Μπουμ πουνίστρας, κείμενης εϊςήν θέσινπε- 
ρίπου άνεγείρονται σήμερον τ’ Ανάκτορα.

Χαραλάμπης Anninos

ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΤΡΑΓΟΓΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΏΝΑΣ ΜΟΓ

Τήν 1 'Ιανουάριου 1896, καθ’ήν ώραν θά 
κροτούν τά τηλεβόλα άαό τοΰ λόφου των 
Νυμφών, ώς συνήθως, θ’ άρχίζη καί ό βίος 
τής νέας περιόδου τής Βουλής. Ό οιωνός 
είνε έκφραστικώτατος καί σημαίνει ότι κατά 
τήν περίοδον ταΰτην θά λυθή αφεύκτως τό 
οικονομικόν ζήτημα διά του οριστικού κανο
νισμού τοΰ χρέους μας.

Μ
Θά είνε δέ ή Βουλή αυτή ό συνταγματικός 

πρωτοχρονιάτικος μποναμας, οστις προσφέρε- 
ται εις τό έθνος... έπί πληρωμή 400 χιλιά
δων δραχμών.

Τήν «πδφασιν τοΰ ν’ αρχίση ή Βουλή τό
σον άργά τινές χαρακτηρίζουσιν ώς αντισυν
ταγματικήν. ΧΕίνε πλάνη ·μως’ τό πολύ πολύ 
τό τοιοϋτο ήμπορεϊ να χαρακτηρισθή ώς 
ύστεροβουλ ία.

Ό φίλος ιατρός κ. Λουκάς Μπέλλος έ- 
προέτεινε ν'άγορασθώσιν όπλα διά κοινοΰ 
εράνου.

Οί εν τοΐς πράγμασιν, ώς λέγεται, σκέ
πτονται ν αγοράσωσιν όπλα συστήματος Λ=μ- 
πέλ.

Διά νά μή άδικηθή κανείς, προτείνομεν 
τά όπλα άτινα θ'αγορασθοΰν νά όνομασθοϋν 
όπλα Λ. Μ π έ λ (ο υ).

Καί μια σκέψεις σχετική μέ τάς γενομένας 
κατ’ αύτάς θορυβώδεις συζητήσεις περί τής 
αγοράς των όπλων και περί τής προτιμήσεως 
τών διαφόρων συστημάτων.

«Τά όπλα εις τήν 'Ελλάδα κάμνουν πε
ρισσότερον κρότον πριν αγορασθοΰν παρά 
μετά ταΰτα».

Ή έγκατάστασις τών νέων δημοτικών αρ
χών θά γείνη εφέτος τήν 1 Δεκεμβρίου, δη
λαδή μέσα εις τήν καρδιάν τοΰ χειμώνος. 
Εύχόμεθα οί νέοι άρχοντες ν' άποβώσιν άξιοι 
τής εμπιστοσύνης τοΰ λαοΰ, διότι άλλως οί 
συνδημόται των έχουν ολον τό δικαίωμα νά 
λέγουν οτι ή ημέρα καθ' ήν έγκατεστάθησαν 
ή το κακή καί ψυχρή

*
Ήγγέλθη -,ηλεγραφικώς έκ Λονδίνου ότι 

ή «Σημαία» εγκρίνει πληρέστατα τήν πο
ρείαν τών ελληνικών εφημερίδων. Κατά νέας 
ασφαλείς ειδήσεις, τόσον είνε πλήρης ή επι
δοκιμασία αυτή τοΰ οργάνου τών συντηρητι
κών, ώστε διά νά έξομοιωθή κατά πάντα μέ 
τά ελληνικά φύλλα, ίδρυσε και αύτή εις τό 
φύλλον της Λαχεΐον.

Πολιτική συζήτησις καθ’ οδόν.
— Δέν θά γείνη τίποτε !... άκουσέ με.
— Μά γΙατί;
— Διότι ή έξέγερσις εις τά 1875 ήρχισε 

άπό τήν Έρζεγοβίνην, καί τώρα...
— Τώρα τί;
— Τώρα εις τήν Έρζεγοβίνην εϋρίσκετα: 

... δ κ. Τρικούπης.

Η ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ

Τό στήθος μου πονοΰσε απ’ τό Βιιχα 
δλιι τή νύχτα έβγαλα τόνκόρακα· 
μέ πήγαν στα γιατρό νά. δή τίείχα 
και μ’ έβγαλε αμέσως στενοΟώρακα!!!

Μ’ έξαίρεοαν!!! Τούς γέλασα στ’ αλήθεια!!! 
Και τάρα πια βοήΟα,ΙΙοναγιά μου, 
μή μάθουν τό μεγάλο έρωτά μου 
και.... μοΰ ξαναμετρήσουνε τά στήΟεια!!!..

Α Γ Γ Α Ρ I Ε A I I I

“Εχω ένα Ταγματάρχη, ρέ παιδιά, μά τό σταυρό! 
δέ μοΰ δίνει ούτε ώρα στη στρατώνα νά πατήσω 
Τό έν—δύο μέ άφίνει μοναχός μουνά τό βρω 
και ρωτώ τήπαραμάνα μέ πιό πόδι... ν’ άρχινήσω...

"Ας βαράη δσω Θέλει Θεωρία· τί σέ ηέλει !
στή κουζίνα κλειδωμένος τή φωνή της έχω διάνα 
ή πατρίδα τά παιδιά της ντιστεγκέ κι' αύτά τά Θέλει 

και τους πέρνει παραμάνα...

Μά μιά μέρα έπϊ τέλους μ’ άρχινά στήν αγγαρεία
και μέ τρόπο είς τή πλάτη μοΰ φορτώνει... τή Μαρία !!!

Timos

*
ΊΙ ΐΰρνάις τών ’ΟλυμπίωνΌ διωγμός τών φοιτητριών

— λ'αμμά !. . . δέν πηγαίνω πλειά στο 
Νηπιαγωγείο, γιατί έρχονται καί κορίτσια.

— Καί τί μ’ αύτό :
— Δέν θέλω νά/ίμαι μαζί μέ φοιτήτριας!

Από τοΰ Παρνασσού εις τόν 

Όλυμπον.

ΑίιΟχναι αγελάδες

Αί άχαμναί αγελάδες μιά φορά έσήμαινον 
δυστυχία. Τί νά σημαίνουν τάχα: α: φθισικ»! 
αγελάδες οποΰ έγέμισε ό κόσμος !

Βασιλικόν Τυπογραφείου Ν. Γ. Ίγγλέση
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