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(ΊΙ Φερενίκη καί ή ΙάλεφτοποΟλα ϊ'.νε ε· έκ τι·ν 
•ίι οαιων επεισοδίων =κ τών περί '(_)/,υμπα; καί '()- 

λυμπ ιαχών Αγώνων διαλέξεων τού καΟηγι/τοΰ ζ. 
Σπ. Λάμπρον, εύαρεστηβίντο; ν’ άποστειλη ήμϊν 
αυτό πρό; δημοαίευσιν. τί; άδεια καί τού κ. Μπεζ, 
οστι; μετ ον πολύ εκδίδει λαμπρόν καί περίτεχνον 
'Ολυμπιακόν λεύκωμα, ου τό κείμενον έγράφτ, παρά 
τών ζ,κ. Σ. Λάμπρου, Πολίτου καί Κ. Χρη- 
στομανου μετά προλόγου τοϋ ζ. Φιλτίμονο; .

ΆΆ ά φ7.νν, παράόεςσν ίτως.ότι T~>:r,'t τών 
4^0 άλλων όέν ετ.ε-.ζίτ.ε-.ζ τών Ό-

'λυ[Λπ'.ακών αγώνων εί; τά: έγγάμ.:υ; 
γυναίκα.;. Μ ία μ,όνίν γυνή έξτρείττ. τ. ιέρεια 
~<ί ΔχΜ,τρ;: Χαμ.υνντ,. τ,τι; είχε καί ί- 
<-t7.v ευπρεπή Οέσιν έν τώ Σταόϊω, [ίω;λόν 
λίΟίυ λευκ.ςυ άπαντικρυ τών Έλλανςόι- 
κών. «Νάν.-ς ίέ τών Ί Γλείων ιόριζεν, ύτι 
7,’. γυναίκες υσαι.καΟ ’ ζ; τ,μ,έρας έτελϊύντς 
:ί αγώνες, όιέζχινϊν παρά τ’ άπτ,γςρευ- 
[λένχ τόν Αλφειόν ε~ζε-ε ·,χ κρτ,μ-νίζωνται 
άπό τ:υ άπςτύμ.ίυ ίρ:υς Τυπαίιυ, κειίλέ- 
νευ πέραν ττυ πιτα·χ:υ. Άλλ' τύόεμ.ία 

γυνή παρέυτ, ττ,ν άπαγόρευσιν πλτ.ν μ.ιίς 
χόντ,ς. Ί’ερενίκτ) τ, Ουγάττ,ε τ:υ Ρίοϊου 
Διαγόριυ, περιωνύμου νικττιύ έν πλεί- 
στί’.ς όσζι: έλλτ,νικεϊς άγώσι καί έν αϋττϊς 
όέ ττίς ’()λυ;ζπίΐ'.ς. υστι; όικχίως ετυχε 
ττ,ς τιμ.τ,ς νά έ'υμ.ντ,Οτ, ύπο τ:ύ I Ιινόάρςυ, 
χαίρίυσα εΐόε τόν νεαρόν υιόν παρασκευα- 
σΟέντα όπως μ.εταίν, εις ττ,ν Όλυμ.πίαν 
καί οιαγωνισΟτ, πχς άλλους παίδχς έν ττ, 
πυγμ.τ,. Αλλ ίίτε τ,λΟεν χώρα ττ,ς άνα- 
χωρήσεως. ή χτ,τ^ικζ αυτής στ:ργή όέν 
έπετρεύεν εί; αύττ,ν νά εύχτ,Οτ, μ,όνίν εις 
τόν υΐον νίκα; ΰ’λίίας πρό; τά; τ:ΰ πζππευ
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΖΩΗ

ζχί άποστείλη χυτόν ά.πεζ,νιωμί'ΐζ» τής έζ 
τού πλησίον μητριζή; ένθαρρύνσεως εί: την 
γήν τού ζγώνος ζαί τής νίκης. Συνώοευσε 
τον υιόν, διεβη συγκεκινημένη τόν ’Αλ
φειόν, είσήλθε μετ’ χύτου εις τό Στάδιον, 
συμπαρέστη εί: τήν νίκην. ένδεδυμένη χν- 
δριζην στολήν γυμναστού. Άλλ’ ότε, νι- 
κήσχντο; τού 1 Ιεισιρόοου, ό νομιζόμ.ενος δι- 
δχσζχλός εσπευσε ν ' άσπχσθή χυτόν, έκ 
τή; σπουδής έγυμνόθη ζχί έπροδόθη, ή 
μ.ήτηρ, ή γυνή ή πχραβάσα τούς κειμένου; 
νόμου;.

Καί όρισαν μέν έ'ζτοτε οί ΤΙλεϊοι πρό; 
άποφυγην άναλόγων παρανομιών έν τώ 
μέλλοντι, οτι τό έξή; ζαί οί γυμνχστχί 
ώφειλον νά συμπαρίστχντχι γυμνοί είς τόν 
αγώνα, άλλά, τιμώντες τόν οίκον τής φι
λόστοργου μητρό;, ήτις είχε νά έπιδείξη 

.•και τού πχτρο; αύτή; ζαί τών αδελφών 
ζχί τού υιού ’Ολυμπιακά; νίκα;, άφήκχν 
αυτήν άτιμώρητον.

Τό έπεισόδιον δε τούτο τής Φερενίκη; 
ενθυμίζει ήμιν ζαί άζουσίως τό έξης δη- 
μώδες νέίν Ελληνικόν άσμα.

Ποιος είδε 'ψάρι 'ςέ βουνό 
χ ’ έΛάφι ’σε Λιμάνι, 
Ποιος είδε τέτοια Λιγερή, 
τέτοια πανώρηα χάρη, 
νά προπατή, νά γράφεται 
δώδεκα χρόνους χΛέφτης ; 
Κανένας δεν την γνώρισε 
πώς ήτανε κοράσι.
Καί μιάν αυγή /.αί μιά Λαμπρή, 
μιά ’πίσημην ημέρα

’βγήκαν νά παίζουν τά σπαθιά, 
νά ρίζουν τό Λιθάρι, 
χι ’ άπό τό πείσμα τό πο.Ιΰ 
κι' άπό τήν Λεβεντιά της 
έχόπη τάσημόχομπο

χι 'έφάνη τό κορμί της. 
Κι. ’ άΛΛοι τό Λένε μ&Λάμ*. 
χι' άΛΛοι τό Λεν ασήμι" 
μ ’ lira μιχρό κΛεφτόπουΛο 
εκείνο τήν γνωρίζει· 
«Μ'απτό δεν εΐνε μάΛαμμα, 
έκειό δεν ειν ’ ασήμι, 
μύν ’ ειν' τής κόρης τό χορμί

’ποϋ Λάμπει 'σάν τόν ήΛιο».

Κι' όχ τά μαΛΛιά τον επι-ισε 
χαι χαμόν τόνε ρίχνει, 
χαί τό σπαθί της ίβγαΛε 
χαί τόν βαρεΐ στήν .-Λάτη. 
Καί κείνος άτεστέναζε 
μέσ' άπό τήν καρδιά τον 

Πατέρας μου νά τώζερε 
χ' ή μαύρη μου ή μανούΛα».
— »Γίά ’πές μου πούτ ή μάνα σου, 
γιά 'πές μου τόν πατέρα».
— » Ή μάνα μ' όχ τά Γιάννινα 
χι' · κύρης μ ' όχ τήν “Αρτα
χ' εχω μιαν αδερφή μικρή, 
παράμορφη ’ς τόν κόσμο». 
'Σάν τάχουσε, ταράχτηκε 

ή Λιγερή ή κόρη 
χ' άπό τή γη τόν σήκωσε, 
'ςτήν π.Ιάτη της τόν ρίχνει, 
καί στόν γιατρό τόν πήγαινε 
γιά νά τόνε γιατρέό-η 

«Γιατρέ ποϋ γιάτρεψες ποΛΛούς 
νεκρούς χι ’ άποθαμμένου:, 
γιάτρεψ' τόν άδερφούΛη μου, 
τά 'μάτια καί τό γώς μου, 
ποϋ γώ γι. ’ αντήι ον έκαμα 

δώδεκα χρόνους κΛέφτης».
—« Στον Χάρου τής Λαβωματιαίς

■< Η ΜΑΓΙΣΣΑ
"Οταν παιδάκι στιι γωνιά καθώμουν^τό χειμώνα, 
Τά παραμύθια ζωντανή μοϋδιχναν τ>ϊν εικόνα 
Μιας Μάγισσας μ’ ολόμαυρα ματάκια καί μαλλυί 
’Απάνω σ’ αλαβάστρινη χυμένα τραχυλιά, 
Μάγισσας, οπού άψιικε τϊ μυθικά παλάτια 
Κ’ έφάίνετο κ’έχανε’ο στά παιδικά μου μάτια 
Σάν φάντασμα, σάν ξωτικό μέ ξένου κόσμου ιαίλλη, 
Μέ φλογερό χαμόγελο σέ ΰτόμα άπό κοράλλι. 
Μέ δόντια διαμαντόπετοαις. μέ μάτια όλο λάβα, 
Πού την ψυχή μου έσερναν δειλή μπροστά της σκλάβα.

Χρόνια περάσανε π>λλά· στην ταραχή τοΰ κόσμου 
Ελπίδες, πόθοι κι ’ όνειρα χαθΰκαν άπ’ έμποός μου, 
Και μοναχά τής Μάγισσας ή φλογερή μορφή 
Μεσ’τήν φυχιί μου έμενεν απείραχτη κουφή.
Καί μέ αύτό τό όνειρο έτσι είχα γυρίσει 
Τήν μαγεμμένη ’Ανατολή καί τήν τρελλή τή Δύσι, 
Μ ί μέσα στην μεθυστική τοΰ ξένου κόσμου ζάλη

Γης μυθικής μου μάγισσας δέν έβλεπα τά κάλλη. 
Και στών ονείρων τήν γλυκεία κάποτε φρεναπάτη 
Τήν έπλαττα μονάχος μου φως καί ζωή γεμάτη.

.... Μιί νύχτα μέσ’ σέ πλούσιο κι’ ολόφωτο σαλόνι.
Μιά νύκτα πού μάς μέθαγαν τής μουσικής οί τόνοι, 
Μέ μία μαύρη οοεσιά, μέ μαύρη προσωπίδα
Τήν μυθική μου μάγισσα στά ξυπνιιτά τήν είδα, 
Μέ μάτια όπου έχυναν φωτιά μόνο καί λαύρα 
11οϋ σάν τόν ήλιο έλαμπαν κ' ήταν σάν νύχτα μαύρα, 
Μέ τά μαλλιά σάν σύννεφο στόν ώμο της χυμένα 
Είς τήν φυχή μου ξύπναγαν όνειρα περασμένα, 
Φάντασαατ’ άλλουνοΰ καιοοϋ κι’ όνειοειιένου κόσιιουV V C «Μ ν
Πούλαμψε πάλι μιά νυχτιά κι’ έσόύστιικε άπ’ έμποός μου 
Κ’ έδειξεν ολοζώντανη τήν μαγική εικόνα 
"Οπου παιδάκι στή γωνιά έβλεπα τόν χει ιώνα.

Αύγουστο; 1895
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βοτάνι δέ χωράει».
Κι 'ευθύς τόν Λόγον ’ποϋ 'σώσε, 
ή μαύρη αναστενάζει 
καί τήν πιστόΛα εθγαΛε 
χι'απάνω της αδειάζει.

Ή νεαρά κόρη του ώρχίου κλέφτικου 
τοχ·. ουοίου -κατά τά: πολυωδύνου: ημέρας 
τού έθνους δώδεκχ όλου: χρόνου: διαλχν- 
θάνει τού: κλέφτχς, με’) ’ ών συναγωνίζε
ται ζατά τών έχθρών τής πατρίδες ζαί 
συζή έπί τιον ορέων μετημφιεσμένη είς 
ζλεφτοπούλαν. Άλλ ’ έρχεται ήμερα, 
καθ ’ ήν

'βγήκαν νά παίζουν τά σπαθιά, 
νά ρίζουν τό Λιθάρι.

Έζ τού πολλού σείσματος άπολύεται 
τό ένδυμα τή; ζλεφτοπούλα; ζαί προδί- 
δεται τό γένος αύτής ύπό νεαρού κλέφτου. 
Ή ζλεφτοπούλα έφορμά κατ’ αύτού ζαί 
πληγώνει τον καταδότην διά του Ξίφους. 
Άλλ’ έζ τών θρήνων του τραυματίου,έζο- 

μολογουμένου έν μέσω στεναγμών τήν πα
τρίδα τών γονέων ζαί τήν ύπαρξιν ωραίας 
άδελφής, αναγνωρίζεται ώ; αδελφό: τής 
.-ρωσάσης. Είς μάτην κομίζει τότε ή κλε- 
οτοπούλκ έπί τών ίδιων ώ·ζων τον τετοω- * / ·» » « ‘ ’ μένον άοελφον είς τόν ιατρόν.

Στοϋ Χάρου εέ/ς Λαβωματιαίς 
βοτάνι δ'ε χωράει.

Ή ζάθαρσις τού δράματος έπέρχεται 
διά τής αυτοκτονίας τής έν^ άγνοια ζατά 
του ίδιου άδελφοϋ έπενεγζούσης τό θανάσι
μου τραύμα. ΙΙόσον εύτυχεττέρα τής νέας 
Ελληνίοος άδελφής ύπήρξεν ή άρχαία μή- 

τηρ Φερενίζη.
Sn· Π· Λαμπροε

Λεν Φαίνεται

<^~·^το ή ώρα καθ' ήν, άφου ώργώσα- 
μ** ολοι οί άνδρες τού τάγματος 

<>'-> μεγάλης έζτάσεως άγρόν ύπό τόν 
φ) έγοντα ήλιον, σιαμετρώντε; αυτόν έπι 
τετράωρον καθ 'άπάσας τάς διευθύνσεις του 
έζτελοϋντεςτακτιζά γυμνάσια λόχου,εϊμεΟα 
ελεύθεροι ν'άναπαυΟώμεν μεριζάς ώρας. 
Έζ τού μιζροϋ στρατωνος μέ τήν πολυχρό
νιον καί τέρα ιτιάς έπιβλητικότητος ζα- 
ρυάν, διηυΟύνΟην προς την εύρύχωρον ήλιο- 
λουσμένην πλατείαν τής πόλεως γιά νά 
πάρω τό ούζο μου είς ένα τών κατά γραμ
μήν παρατεταγμένων καφενείων, άτινα 
έξέτεινον έπί τοϋ ευρέως λιΟοστρώστου τις 
καρέκλες των. Έκάθησα καί σπογγίζων 
τον άκράτητον ιδρώτα πού μ'έπνιγε, ήρχι- 
σα νά ρουφώ μακαρίως τό γαλακτώδες οι
νόπνευμα. Ή ζωή όλόγυρά μου ή αύτή 
πάντοτε. Οί χωρικοί έπηγαινοηρχοντο συ- 
ζητοϋντες μέ τούς δικηγόρους των, τούς 
δανειστάς των, ςούς άφέντας των. Διάφο
ροι όμιλοι νεαρών φοιτητών καί έπιστημό- 
νων κατεγίνοντο μέ μεγάλην προσοχήν είς 
την έξονύχισιν τών άθην.έφημερίοων.ό κρο
ταλισμός τού ταβλιού άντήχει ζωηρώς έν 
μ.έσω τών κραυγών τών ύπό τόν φαιδρονή- 
λιον χαρτοπαικτούντων. μεταπράται διέ- 
σχιζον τό πλήθος διαλαλούντες τά έμπορεύ- 
ματά των, καμμιά κυρία ιδιορρύθμου ενδυ
μασία; καί γούστου διήρχετο, οί ύπηρέται 
τών παντοπωλείων και τών καφενείων ήν- 
τλουν έν πυκνή συρροή ύοωρ άπο το — 
γάοι τής πλατείας, καί αί κασταναί 
φαλαΐ τών κοριτσιών έπρόβαλλον περιέρ
γως κάθε τόσο άπό τά πράσινα παραθυ
ράκια, άπό τούς μικρούς έζώστας άνά- 
μεσά στις πρασινάδες, οπότε έπαυε πρός 
στιγμήν τό γοργον άκουσμα τών ραπτο
μηχανών των. Ή ίδια καθημερινή ζωή, 
οπότε αίφνης δέκα βήματα μακράν μου, 
παρετήρησα οτι εί; τών ομίλων έπυκνοϋτο 
όλονέν καί καθίστατο πολυαριθμότερος. 
Κάτι σοβαρόν θά συνέβχινε, διότι όλοι ει- 

>ς τού: οφθαλμούς πέραν, 
προς το ύπεράνω τών φαιών στε- 

τών οικιών ύπερφαινόμενον πλάτος 
πανυψήλου βουνού, άπλόνοντος ύπο 
χρυσήν πλήμμυραν τού ήλιου μεθυστι- 
γαλάζιαν τήν άποψίν του. ΤΙ δη άλ- 
άνεσηκόνοντο, άλλοι ϊσταντο όρθιοι, 

■ροέβαινον βήματά τινα, άνυψούντο 
Ά....... τών πο'Μ» καί θέτοντε:

πη-
Ζ8-

χον εστραμμενου: 
μακράν 
γών 
τίΰ
την 
κώς 
λοι

,.Γ_.
έπί τών άκρων
τήν δεξιάν παλάμην πρό τών ός 
ένέτεινεν ευθείαν ζαί έτχστ'.κην τν 

σιν έπί τής ύφηλοτέρας κορυφής τ 
νοΰ, ένώ ό ψίθυρος τών φωνών 
τήν ιδιαιτέραν τοπικήν προφοράν, 
μέχρις έμοΰ:

— Δέ φαίνιτι !...
»— Όρ ’ δέ φαίνιτι 1....
— Δέν φαίνιτι ντίπ! Έγώ οι» 

ζου ντίπ.... δέ φαίνιτι....
— Σάματ’ φαίνιτι μιά στάλα, προσέ- 

Όετον άλλοι.

ί:

άπ 'ζά-

— Γιά ! ού Γιούδας γυαλίζει ή μύτ ’ 
του !...

Καί όλονέν ή περιέργεια καί αί φωναί 
«φαίνιτι. δέ φαίνιτι» ηύξανον. "Ηδη καί 
άλλοι ομιλοι έσχημάτίσθησαν παρά τον 
πρώτον, περιέργως βλέποντες καί αύτοί 
πρός τό βουνόν. Βαθμηδόν όλοι οί έν τή 
πλατεία έ'βλεπον ήδη προς το βουνόν, καί 
έξέφεραν τήν αύτήν πάντοτε παρατήρησιν 
μετά προσεκτικήν ένατένισιν «φαίνιτι, δ 
είς, δέ οαίνιτι ό άλλο:». Άπο τούς έ- 
ξώστα:, τά παράθυρα αί γυναίκες, τά κο
ρίτσια έμιμήθησαν τούς έν τή πλατεία, οί 
καταστημ ετάρχαι έβγήκαν όλοι μέ όλο·, 
τό προσωπικόν των έπί τών πεζοδρομίων, 
τά μικρά παιδιά άνέβαινον έπί τών δέν
δρων, πυρετό; τέλος κατέλαβεν ολον τον 
αγαθόν έζεΐνον πληθυσμόν,ζωηράς διαμοί- 
βοντχ γνώμο ς, χειρονομούντα ήδη, παρα- 
φόρως συζητούντα, ύβριζόμενον τέλος, δια- 
πληκτιζόμενον καί μία φωνή άντήχει πάν
τοτε πότε άπ ’ έδώ πότε άπ' έκεΐ:

— Φαίνιτι ορέ !... "Ισια π' φαίνιτι !..
— Δέ φαίνιτι ίγώ λέου I...
Έπί τέλους τό πράγμα καθίστατο ά- 

νυπόοορον, όσον καί κωμικόν. Τί ήτο έ- 
κείνο —ού φαίνιτι, καί οέ οκίνιτ·.. ΊΙ Οερν.τ 
εκείνη νευρικότης τόσου πλήθους, ού αί 
σιλλουέτες διεγράφοντο τόσον γραφι- 
κώ: μέσα εί: το έκτυφλωτιζον φώς τού 
ήλιου, μέ κατέλαβε καί μάτην προσεπά- 
θουν νά διακρίνω τι έπί τής κορυφής τού 
βουνού. Έπλησίασα κάποιον ζαί τόν ή- 
ρώτησα τί συνέβαινε. Μέ είδεν έκπληκτο:, 
πώς τόσην ώραν οέν είχον άντιληφθή τής 
σπουδαιότητος του πράγματος καί είπεν:

— Οί μηχανικοί εφκιασαν ζατάκορφα 
στό βουνό μιά πυραμίδα, καί λέμε τόρα 
άν φαίνουνται ή δε φαίνουνται τά Ούλα 
τη:. Μά πού νά φανή ού διάτανους ! 
Ντέ !.... ΊΙθέλ ησα νά γελάσω, άλλ ’ ή 
θρησκευτική άφωσίωσι: ζαί ή νευρική πε
ριέργεια ολοκλήρου του ταρταρινείου έαεί- 
νου πλήθους μ' έμπόδισεν. Έστράφην κ 
έγώ πρό: τό βουνόν, ετεινα προστατευτι
κήν τήν παλάμην πρό τών οφθαλμών μου 
καί άνέβλεψα έπι πολύ. Άλλά οεν έτραί- 
νιτο τίποτε.

Έν τώ μεταξύ τά πράγματα έλάμ- 
βανον τραγικότερον χαρακτήρα, ή συζή- 
τησις καθίστατο σοβαρωτέρα, καί έπεβάλ- 
λετο ή άνάγκη μιά; οριστικής λύσεως, 
μιά; καθησυχαστιζής διασαφηνίσεως. Εί: 
τάς επαρχίας καί πρό παντός τάς μεσημ- 
βρινωτέρας, όταν άναφυή εν ζήτημα, πρέ
πει νά διευκρινηθή καθ ’ ολην τήν έκτασίν 
του.'Λνμείνη περιπλεγμένο·/ καίάσαφές,είνε 
ικανή ολη ή πόλις νά πάθη υστερισμούς, 
νά διαταραχθή ολόκληρος, νά θημώση, νά 
ύβρίση, νά ξυλοκοπηθή, νά κακοστομα
χιάς, νά μή εϋρη όρεξιν ζαί ύπνον. Διά 
τούτο μετά μεγάλης προσοχής ήζούσθη 
αίφνης μία φωνή:

— Άμ ’ νάτανε μεγαλήτερο τού ςύ- 
λου !....

— Θά φαίνουνταν τότες βέβαια, άπήν- 
τησαν άλλοι.

— Νάνε μεγάλο τόυ ςυλου ; έςηζολου- 
θησε τρίτη.

— Κάνα μέτρου.
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— Ποϋ ! ένα μέτρου, θά φαίνουνταν.
— Είναι δυό μίση, άξα ίγώ άπ ’ τό 

Διμόνιζο τού μηχανικό, πάμε δέ φαίνιτι, 
είπε κάποιος.

Κραυγαί ζωηράς διαμαρτυρίας αντή
χησαν τότε.

— Τί λές μουρ' ξλιά. Ταμπουρσφύριζε! 
Δέν ειν’ μήτι μ σο μέτρου.

— Ά ! χάχα τ' διαύλου π’ ξέρ'ς σύ 
άπού κόσμο, δυόμιση μέτρα εΐνε τού κον-

——

TAX Α

Μέσ τήν καρδιά uou εΐνε σιγαλιά, 
Έδώ κι' έκεϊ απορεί ν' άκοΰς μονάχα 
I Ιαληΰς αγάπης λόγια καί φιλιά 
Καί κάποτε νά βλέπης άγκαληά 
ΙΙαληας αγάπης, “άχα.

Παληάς άγάπης-κι' οιιως λησμονώ 
Ταλαίπωρη καρδιά βασανισμένη.
"Οτι αύτή ’που ’μέχει νά πονώ
Π ο ύ πάν τα μέσ το ΰς στ ■ χους μου παινώ 
Καινουρι αγάπη μένει-
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Ο ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ

(Τ’μνος τού 'Ομίλου τών Πεζοπόρων 
Πειραιώς, τονισθείς ύπο τού άρχ'.μουσικού 
Σ. Καίσαρη, ψαλησόμενος κατά τούς 
'Ολυμπιακούς άγώνας).

Εϊμ 'ανδρείος πεζοπόρος.
Καί ’στή δοξαστή μας γη 
Κάμπο, λαγκαδιά καί όοος 
Τριγυρνώ τή χαραυγή.

"('που ερείπια καί τάφοι 
Τών ποογ νων σταματώ, 
Καί τά 'ματωμένα έδάφη 
Μέ λαχτάρα χαιρετώ.

Σάν θωοώ τόν Παρθενώνα 
Άπ’ τόν νέρον 'Υμηττό, 
Καί ’στόν θειον Μαραθώνα 
Άγια κόκκαλα πατώ.

"Ονειρό μου έχω μονάχο.
"Εναν εθνικό σκοπό,
’Σάν τόν Μαοαθονομάχο
Έ ν ι κ ή σ α μ ε ν νά ’πώ.

Γ· Στρατηγηζ

Ήρώτων ποτέ τον πνευματοδέβτατον 
Φοντενέλ πώς απέκτησε τόσους πολλούς 
φίλους καί κανένα έχθρόν. —Μέ δύο άξιώ- 
ματα, άπήντησε : όλα εινε δυνατά και 
όλοι έχουν δίκαιον.
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νυκτερίδο; tzzz'iwjz·. Zvtw/jpazx, αί δέ 
γυναίκες όπω; δικαιολογήσωσι τού τρόμου 
των ύποστηρίζουσιν ότι τά. ζώα ταύτα. 
εμπλέκονται εί; τά; τρίχα; τή; κεφαλής 
των. Ούδέν όμω; δικατολογεί τόν τοιούτον 
φόβον έκτο; έάν χΐ κόμαι είναι έδρα ζωυ
φίων λίαν γνωστών παρ' ήμίν. Τό αληθές 
εΐνχι ότι αί νυκτερίδε; ούτε ώραία ούτε χχ- 
ριεντα ,ωχ είναι. I ο στυ/.πνον, με/.αν και 
λεπτόν δέρμχ, οπερ εκτείνεται μεταξύ τών 
δακτύλων εί; τό ύφασμα μεταξύ τή; ρά
βδου άλεξιβροχίου. οί φοβεροί όνυχες τών 
οπισθίων ποοών, το σώμά των, τό όμοιά- 
ζον πρό; ποντικόν, τά γυμνά μέρη τού προσ
ώπου. μεταζύ τών οποίων ή ρί; εΐνχι πχρχ- 
δόξω; έσχηματισμένη, ή περίεργο; πτήσι;, 
•/■τι; ούδεμίαν όρισμένην διεύθυνσιν έχει ή 
αίφνηδίχ έμ.φάνισι; καί έξαφάνισι; χυτών 
έν τώ σκότει, τέλος δ’ ή οξεία κραυγή 
αυτών συντελούν ώστε τά ζώχ τχύτχ νά 
μισώνται πχρά τών άνθρώπων.

Τπάρχουσι δέ παρ’ ήμίν πολλά είδη 
τών θηλαστικών τούτων πετουχένων.

Έν καιρώ χειμώνο; χΐ νυκτερίδε; διά 
τών ονυχών τών οπισθίων ποδών κρεμά- 
μεναι άφ οίουδήποτε έξέχοντό; πω; άντι- 
κειμένου ττ,ν κεφαλήν κχί τό σώμα έχου- 
σχι περιτετυλιγμένα διά τών πτερύγων ώ; 
διά μανδύου άναμένουσιν ώ; ήμικοιμώμενχι 
κχί άκίνητοι τόν θερμαίνοντα ήλιον του 
ε"χρο; οστι; συγχρόνως εξεγείρει εί; ττ,ν 
ζωήν κχί τά έντομα, δι ’ ών χύτχι τρέ
φονται· 60—70 μυΐαι ή άλλα έντομα μ.ό- 
λι; άρκούσι διά τό εσπερινόν δεϊπνον μιά: 
νυκτερίδος.

Όστι; θέλει νά μ,ήν έχη μυίας έν τώ 
σταύλω ή τώ βουστασίω χύτου ά; έγκλείη 
έν αύτώ νυκτερίδχς.

Λί νυκτερίοε; εΐνχι οί καλλίτεροι θηρευ- 
τχί εντόμων. Κυρίω; κχτχστρέφουσι τά; 
μηλολόνθας κχί καταδιώκουσι πάσχ; τά; 
νυκτερινά; ψυχά; (πεταλούδας) τών όποιων 
αί κάμπαι τοσχύτχ; κχτχστροφά; έπιφέ- 
ρουσιν εί; τά καλλιεργούμενα φυτά. Πάντα 
τά έντομα τά ποοσβάλλοντα τά; οπώρας 
κχτχτριόγοντχι ύπο τών δυστυχιών τούτων 
_ωων, τά όποϊχ όμως ήμεΐς θεωρούμε·/ ώ; 
εχθρού; ήχων χυτών. Μηδεί; ζ: πιστεύση 
εί; τά; φοβερά; εκείνα; διηγήσεις κατά τά; 
τά; όποϊχ; χί νυκτερίοε. λέγονται οτι πί- 
νουσι κχί ροφό/σι τό αίμα τών άνθρώπων 
κχί τών κτηνών. Εί; τά; θερμότατα: χώ
ρα; υπάρχουσι νυκτερίδε; φονεύουσαι μικρά 
θυλαστικα. Αλλ’ αί νυκτερίδε; τών ήμε- 
τέρων χωρών θέλουσι μόνον λευκόν αίμα 
εντομών ούοόλω; δ' άρέσκονται εί; τό ερυ
θρόν κχί θερμόν αίμα τών άνθρώπων καί 
τών λοιπών θηλαστικών ζώων.

Λί νυκτερίδε; δέν θτ,λάζο υαιν, ώς vsjxt- 
ζεται, έκ τών μαστών τή; άγελάδο; ή τή; 
αίγό;, ουδέ δίδουσιν, ώς πολλοί πιστεύουοιν 
εί; τά παιοία φθείρα; καί άλλα ζωύφια. 
Λί νυκτερίδε; φέρουσι παράσιτά τινα ό
μοια,οντα προ; άράχνα; τά όποια δέν 
δύνανται νά ζήσωσιν έ’πί τού άνθρώπου.

Ό Ακανθόχοιρος.
Μετά θάρρους συνιστώ εί; τήν ύμετέραν 

εύνοιαν τον άχα»·0όχοιρο>·, οστι; είναι 
ζώον ήσυχον καί ωφέλιμον. Ούτο; κοι

μάται καθ ’ ολον τόν χειμώνα έπί θερμού 
στρώματος χόρτου ύπό τά; βάτου; καί 
τού; λίθου;. Κατά δέ τό θέρο; οπω; εύρη 
τροφήν τρέχει βραδέως εί; πάντχ τά. εκτε
θειμένα πρό; μεσημβρίαν μέρη· κατά προ- 
τίμησιν ζητεί τήν τροφήν του τήν νύκτα, 
ττ,ν δέ ημέραν κοιμάται συνεσφχιρωχένο;.

Ή ευκολία δέ μεθ ’ ή; συσφαιρούται 
προστατεύει αύτόν άπο των εχθρών. Τά 

. παιδίακχί ένήλικε; δ’έ’τι βασανίζουσι τόν 
ουστυχτ, άκανθόχοιρον συνεσφαιρωμένον δν- 
ταόίπτοντε; ύδωρ ή κεντώντε; μέ άκάνθα; 
Ζ ξύλα, οπω; άναγκάσωσιν αύτόν νά 
έκτυλιχθή, καί έπί τέλου; πολλάκι; φο- 
νεύοντε; αύτόν έξ οργή; διότι δέν κατόρ
θωσαν τόν σκοπόν των.

Είναι δ’ έντομοφάγον ζώον ένίοτε δέ 
συμβαίνει κχί νά τρωγαλίση καρπού; τινα; 
πίπτοντχ; έκ τών δένδρων, ουδέποτε όμω; 
ώ; τινε; λέγουσιν, άνέρχεται έπί τών δέν- 
δρωι καί ούδέποτε κυλιέται έπί τών ραγών 
οπω; φέρη ταύτα; εί; τά τέκ/α αύτου 
έμπεπηγμένα; έπί τών άκανθων. Τά τοι- 
αύτχ είναι μύθοι άπό παλαιών χρόνων 
ύφιστάμενοι ώ; τούτο άποδείκνυσι καί τό 
έν τώ φυσιολογω τού άγιου Έπιφχνείου 
περί φύσεω; κχί εϊδου; ζώων κχί ερπετών 
XXI άναφερόμενον περί τού άκανθοχοίρου

Ε’/’ δέ zr, ό άχανβόχοφα; άγριον ζ<3 /-psziov 
o/o'/o-j μορφήν γάρ έχουσιν αϋτοΟ τοίνι/ν αί τρί/ι;, 
δλο'σφαιραΐί.όλόχεντραις,μαχριαΓ; χαί πλονμιαμέναι;; 
Ε'? άμπελοον άτρόγητον χάμνουν ζημίαν μεγάλην. 
τόν βότοον ρίπτουν ε·; τήν γην χαί ξηρρωγίζουσίντον 
χαί πίπτου σινάνάσχελα, χοιλοδνται εις τάς ρώγα;, 
αί ρο'γε; ζαΐ τά άχανΟο'ζεντρα {μπαίνουν ζαί χολλοϋσιν 
χαί παίρνουν τα ζαί πάγουσιν, ταγίζουν τά παιδιάτου;, 
το ζλήμα μένει εϊζαιρον, χαί εν’ σάν τουγημένον.

Αναγωγή.

Οϋτω ζαί σύ, ώ άνθρωπε, |·ιμήσου τε τό ζώον. 
πορεύβητι ;τήν έζχλησιάν, ;τήν άμπελον χορίου.
;τά ϊμπροσβεν τοΰ βήματο; λάβε ούτοϋ τό σώμα, 
όμοίω; ζαί τό τίμιον αίμα το.το·3 δσσπότου. 
άφε; κενόν τοΰ δαίμονα, τρύγα τά; αμαρτία;.

Ό άκχνθόχοιρο; δέν άναρριχάται ουδέ δύ- 
νχται νά χεταχειρισθ-έί τά; άκάνθα; δι’ 
■άλλον σκοπόν πχρά χόνον πρό; ύπεράσπι- 
σιν έχυτού. Τρώγει δέ κυρίω; ε'ντοχχ. 
λίχχκα; (σαλιάγκου;) κκχπα; κχί σκώλη- 
κα; ού; έξορύσσει διά τη; ρινό; κχί τών 
ονύχων ένίοτε δέ καί ποντικούς. "Λν ίι 
ακανθόχοιρος δέν είχε ουσάρεστον όσχήν 
καί έκινήγει τ,σύχως, θά ήτο πολλά προ
τιμότερο; καί τής γάτα; αύτη; ώ; κυνηγό; 
τών ποντικών. Διά τή; πονηριά; καί ύπο- 
μονή; άναπληροϊ τήν έ'λλειψιν τής ταχύ
τητας, τρέχων δέ μετά θορύβου διώκει 
πολλω πλείονχ; ποντικού; άφ ’ όσου; συλ
λαμβάνει. Διά τού; άχυρώνα; καί τού; 
σταύλους όπου ή ταραχή δέν βλάπτει δύ- 
ναται νά χρησιμεύση κάλλιστα άντί τή; 
γάτα;.

Κυρίω; όμω; οφείλω νά είπω σπουδχίόν 
τι προσόν τού άκανθοχοίρου, οτι ούδέν 
σχεδόν παθαίνει τρώγων δηλητηριώδη ζώα 
ή ύπ’αύτών δακνόμενο;. Τούτο δέ δέν εί
ναι άπλώ; γνώμη τού λαού- σπουδαίοι καί 
ένδοξοι φυσιοούφαι εβεβζίωσαν τήν ιδιό
τητα ταύτην. Ό ζωολόγο; ΓΙάλλα;. ό 
^?ιγρά.ψας τά ζώα τή; Ρωσσική; αύτο- 

κρχτορία;, είοεν ακανθόχοιρον οα··όντα 
σωρείαν κανθαρίδων. *Ο καθηγητή; Λέντ: 
ε-καμε πειράματα έπί τών άκανθοχοίρων 
καί τών έχιδνών, ένό; δ ’ αύτών περιγρά- 
φομεν άμέσως.

Εν κιβωτίω εθηκεν θήλειαν άκανθό- 
χοιρον ή όποια έγαλούχει τά νεογνά αύ- 
τή;. Εν τώ αυτώ δέ κιβωτίω ένέβαλε 
μεγάλην καί εύρωστον εχιδναν τ,τι; συνε- 
σπειρώθη εί; τήν αντίθετον γωνίαν. Ό 
άκχνθόχοιρο; έπλησίασε βραδέως, ώσφράν- 
θη τήν εχιδναν καί κατ ’ άρχά; μέν ύπε- 
χώρησεν, ότε αύτη άνεσηκιόθη καί έ’δειξε 
του; οοοντα;· μετ ’ ολίγον ό άκχνθόχοιρο; 
έπλησίασε καί πάλιν ττ,ν ενιδναν, ήτιο 

** · ’ « » ·>ι-'ί-.ζ v.y.-z7. την ρίνα οπόθεν
σταγών αίματος έ'ρρευσε’ ό άκανθόχοιρος 
υπεχώρησεν, ε'λειξε τό δήγμα, καί έπήλθε 
κατά τή; έχίδνη; ότε καί δεύτερον δήγμα 
ελαβεν εί; τήν γλώσσαν χωρίς ομω; ν' 
άποδειλιάση, συνέλχβεν έκ τού σώματος 
τόν δοιν οί δύο άντίπαλοι έγένοντο άγοι- 
ώτχτοι καί ό μέν άκχνθόχοιρο; έστέναζε 
καί συνετχράσσετο ή δ' ε’χιδνχ ε”δχκνεν 
αύτόν πληττομένη ύπό τών άκανθων αί
φνης ό άκχνθόχοιρο; λαμβάνει τήν κεφα
λήν τή; έχίδνη;. ήν κατασυντρίβει καί 
κχτχτρώγει άμεσω; το ήμισυ τού ερπετού’ 
μετά, τούτο έπανέρχεται εί: τά νεογνά αυ
τού όπως γαλούχηση αύτα’ τήν δ'έπαύ- 
ριον κχτέφχγε καί τό λοιπόν τή; έχίδνη;. 
Τό πείραμα τούτο πολλάκι; έπαναληφθέν 
άπέδειξεν ότι ό τε ακανθόχοιρος καί τά 
νεογνά αύτού ιοβόλους όφεις καταφαγόντε; 
ούδόλως ήσθένησχν ε'στω καί πρός στιγμήν. 
Ό δέ Λίκ έκφράζεται ούτω. «Είναι περι- 
εργότατον μεθ ’ όποια; ησυχία; ό ακανθό
χοιρο; ύποφέρει τά δήγματα τή; έχίδνη; 
έν τώ πεδίω τής μάχης όταν έπιζητή νά 
φονευσ-η αύτην όπως κατα.φάγη. Δέν δύ
ναμαι νά βεβαιώσω ότι δέν ύποφέρει έκ 
τών πληγών. -Ακανθόχοιρος μεγάλου άνχ- 
στήμχτο; ήσθένησεν έπί πολλά; ήμερα; εί; 
τήν οικίαν μου, δηχθεί; μέχρι; αίματος 
ύπό έχίδνη;. Γινώσκω όμω; ότι κύων καί 
άνθρωπο; ίσως θ ’ άπέθνησκον μετά τοιαύτα 
δήγματα.

Ό άκχνθόχοιρο; αρέσκεται νά. ζή εί; 
τόπου; έν οί; ύπάρχουσιν έχιδναι. Τό μι
σό; χύτου κατά τών έχιδνών, καί μόνον 
τούτο άρκεϊ οπω; τό ζώον τούτο άγαπώ- 
μεν καί προστατεύωμεν.

Συλλαμβάνει δέ τά; έχίδνα; ώ; έξής. 
Ιίλησιάζει άθορύβω; τό σ-υνεσπειραμένον 
ίωβόλον ζώον, συλλαμβάνει διά τών οδόν- 
των αύτού την ούράν καί έν ριπή οφθαλ
μού συσφαιρούται. ΊΙ έ'χιδνα έξεγερθεΐσα 
έκ τού ύπνου στρέφεται, βλέπει τόν έχθρον 
αύτή; καί έπιτίθεται κατ’ αύτού. ό άκαν- 
θοχοιρο; παραμένει άκίνητος. Ή δ ’ έ'χιδνα 
μανιώοης σύρει αύτόν τόν κυλίει, άγωνί- 
ζεται, συρίζει καί συστρέφεται άγωνοει- 
δώ;. Μετά πέντε λεπτά, άρχεται αίμάσ- 
σουσα- τό στόμα χύτή; παριστά πλέον 
πληγήν, πίπτει έξηντλημένη έπί τού έδά- 
φου; κχί μετά τινα; στιγμά; διχπνέει. 
"Λμχ δέ ό άκχνθόχοιρο; χίσθχνθή ταύτην 
τέλεον νεκράν, διχνοίγετχι καί κχτατρώ- 
γει τό θύμα αύτού. Ό ακανθόχοιρο; δέν 
φονεύει <!>; ήκούσατε ττ,ν έχιοναν άλλ’ ά-

να-'καζει αυτήν νά φονευθή έπιπιπτουσα 
έπί τών άκανθιών αυτου.

Ν- Δ· Ahostoaiahs

ΑΘΗΝΑΙΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ο ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ί"/ί.τΙ γΓ/ εϊ·Χ(ΐιρία τίϊ<: όιαδύιτεΜι: τιϋ (ί«ι·«π,υ rov)

τ, λείψανα πανταλονιού 
όποιον θά έκαύ.ύπτετό

πό τή; γωνία; τή; I ’.ουλή; μέχρι τή? 
^Ο^άρχή; τή; όδού Σταδίου και άπο τήί 
πλατεία; τού Συντάγματος μέχρι του Βα

σιλικού Ζαχαρο
πλαστείου έξετεί- 

ίνετο ή έπαιτικη 
δικαιοδοσία του 
Σακουλέ.
“Κύριο; άπόλυ- 

το;, άληύή; μο
νάρχη;. ένα; Τσά
ρο;, πραγματικό; 
Σουλτάνος, 5χ<·)·' 
χίαν χ-.κοάν σχ/ί- » » » , 

(δκ ή ένα χ,νορον 
κλάδον ξηρόν έν 

'εϊδει ροπάλου καί 
ώ; σκήπτρον εί; 
τήν χμϊρα, τεμά
χια παλαιού ζακε 

εί; τό σώμα, το 
εύπροσωπότερον μέ 

ούλλον συκής, σείων άοιακοπω; την κε
φαλήν καί κραδαίνων τήν φοβερά.ν του 
χεϊρα. περιτρόμω; στρέφων γύρω του, φι- 
θυρίζων κάτι τι άκατάληπτον, ασχολού
μενο; μέ τά πετραδάκια τή; πλατείας, 
πάντοτε ξεσκούφωτος, ξελαιμιασμένο;, συ
χνά ξυρισμένο; καί μέ το λευκόν τή; πού
δρα; χρώμα έπί τού νεοξυρίστου μέρους, 
μέ άφέλειαι; εί: τό ευρύ του μέτωπον. μη 
προσβλέπων κανένα άλλον ή τού; φίλου; 
του διαβάτα;, ένεφανίζετο κάθε στιγμήν 
τή; ημέρα; εί; τά βασίλειά του.

Σοβαρό; εί; βαθμόν, ώστε νά ύποθέσ-η 
τις, οτι όλόκύ.τ,ρο; ή έξωτερική πολίτικη 
τή; πατρίδο; του τώ έχει άνατεθή, άγριο; 
τόσον ώστε νά νομίζη πκς. ότι τώρα έτε- 
λείωσε τά κατά τή; Τουρκία; πολεμικά 
άρθρα τή,; «Παλιγγενεσία;», δειλός, οί- 
κτρός, ταπεινό;, έξηυτελισμένος, ώ; άλη- 
θή; ρίψασπις φυγά; άμα άντίκρυζε του ά- 
στυφύλακο; τήν ύποβλέπουσαν αυτόν μορ
φήν, παρίστζτο κατά τήν έξάσκησιν τών 
ύύηλών έπαιτικών του καθηκόντων.

Κάτι τι έβλεπε πολλάκι; εί; τόν ουρα
νόν άτενίζων. Άφηρεΐτο πρό: στιγμήν. 
ΙΙολλοί -.ού ζνεγνώριζον άνθρωπισμόν. 
συνείδησιν περί ψυχή; καί καροια; και ε- 
φα.ντζζοντο τόν πλάνητα Σακουλέν ύπο- 
καθιστάμενον εί; τήν θέσιν τραγικού τρο- 
βαδόρου καίοντο; τό θυμίαμα τού έρωτος 
του πρό; εύτραφή δούλαν εύρισκομένην εί; 
τά ύψηλά παράθυρα τών παρακειμένων 
μεγάρων. Άλλα αμφισβητείτο και τούτο 
παρά τών πολλών, ίσχυριζομένων οτι ήρ- 
χετο εί; μυστικά; συνεννοήσεις μέ τά; φυ- 
χά; τών άοοιδίμων έκείνων όμοφρόνων, των 
έν χώρα·.; δικαίων κεκοιμτ,μένων. Ιοιω; 

αί συνεννοήσεις του έξετείνοντο μέχρι τού 
μακαρίτου ’Αρειμάνιου καί τού μακαρία 
τή ύ.ήξει λίπουρδούση. ή τού μεγάλου ε
κείνου σατράτίου. τού ό ;οίου καί αυτό το 
όνομα έδείκνυε τήν πρό; τήν έπιστρατείαν 
τού 1885 μεγάλην του ύπόληψιν. του γεν
ναίου Γκριτζόβαλη.

Πτωχέ Σακουλέ ! Ούτε μίαν 
ξιν μέ τού; έξοχου; εκείνου; 
ήσύγως νά λκβης. Πάντοτε’· , , Λ · -σία: ν.ε το καθαρόν των π

- · > Ύχομενον, σου εμετρια,ον 
σμού; !* ■ ·

συνέντευ- 
νόα; σέ άφινον 

μέ ψυχρολου- 
οτηρίων περιε- 
τού; ένθουσια-

Έάν γρκψη κανείς παραλλήλου; βίου; 
συν/οόνων δέν θά παρίδη και ττ,ν έκλείφα- « /.· , * 4 ’ *σαν τού Σακουλέ φυσιογνωμίαν. Δεν εγει- 
νε Υπουργός, διότι είχε άνεύθυνον τήν α
στυνομίαν.’ Δέν έπολιτεύθη, διότι ή κοινή 
ννώχη ήμοισβήτει το κυρο; τή; μεγάύ.τ,ς 
του φυσιογνωμία;. Δεν έ'γειπε γενικό;
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νά θέση τήν ύπογραφήν του. Δέν είχε τά 
προσόντα.

Άντ’ αύτού έπροτίμησε μίαν βρωμεράν 
σπτ.ληάν παρά —ήν Λκρόπολιν και μετε- 
βάλλετο—χάριν τού προϋπολογισμού του, 
,.ή προβλέποντο: δαπάνα; δι ’ ένοίκιον δω- 
χατίου, άπόκ.τησιν ενδυμάτων, υποοτ,σεω; 
καί τών τοιούτων— τήν νύκτα εί; ερημί
την του ’Αστεροσκοπείου καί τήν ημέραν 
εί;... κοχψευόμενον τή; όοου Σταδίου επαί
την. Λ

Πολλοί έσκέφθησαν σπουδαίως,νά οιαιω- 
νίσουν τόν ’Αθηναϊκόν τύπον τού Σακου
λέ. εύρίσκοντε; τή; πρωτοτύπου φυσιογνω
μία; του το άνάλογον συμπλήρωμα. Και 
ώ; τρυφερόν του ήμισυ ύπεδεικνύετο υπο 
τή; κοινή; τών άγαπόντων αύ τον γνώμη; 
τ, (ό) Κλεοπάτρα.

Τό τοιουτον συνοικέσιο·/ όμω; θά. συνε- 
πήγε δύο σπουδαία κακά : 1) επρεπε ό
Κώστα; Σακουλέ; νά μετονομασθή Αντώ
νιος, διά νά y.'K'rfi-r, ~.ζ ζεύγος Αντώνιος 
καί Κλεοπάτρα, και 2) νά άλλζξη φύλον, 
νά γείνη χυτό; τρυφερόν ήμισυ. φορών φου- 
στζ.νια καί καπέλλο, άφου το άύ.λο ήμισυ 
του ή (ό| Κλεοπάτρα άπό πολλού άπέβαλε 
τήν γυναικείαν φύσιν του καί πρώτη — 
πολύ πρότερον τών διπλωματικών κυριών— 
ένεφανίσθη εί: την πλατείαν τού Συντάγ
ματος καπνίζουσα κομψά τσιγάρα καίπάλ- 
λουσα μαγκούραν.

Τά συνεπαγόμενα κακά ήσαν σπουδι ΐα. 
Ό Σακουλέ; ούδέποτε συγκχτένευσε νά 
ύποστή τζ; απειλούμενα; περιτομάς καί 
τό χελετώχενον συνοικέσιο·/ κακήν κακώς 
διελύθη, άφού οί προξενητχί έλαβον πείραν 
του εύτυχοϋ; βίου, τόν όποιον θά διήγε τό 
χαριτωμένο·/ζεύγος διά. του προχείρου ςυλο- 
•κοπήματος, εί; ΰ κατέληξε·/ ή πρώτη τών 
μελλονύμφων συνζντησι; !

Καί άπωλέσθη εν τοσον ευάρμοστον ,εύ- 
ι

I ’ ’
• »

Ό τάφο; τού Σακουλέ είναι νεοσκαφή;· 
Τουλάχιστον αύτό παραδέχεται ή διζδο- 
σι;,·ή κυκλοφορήσασα εσχάτως μετά την 
έξαφζντ,σίν του. Είναι καί εναντία γνώμη. 

Καί αύτήτόν παραδέχεται νεκρόν, άλλά νε
κρόν...ζώντα εί; τά άστυνομικά βουδρού- 
χια. Οπωσδήποτε ή πρώτη διζδοσις είναι 
μάλλον φιλάνθρωπος, διότι ή δεύτερα,λαμ- 
ίανομένων ύπ ’ όψει τών φέν-ντέ-σιέκ/. βα
σανιστηρίων τή; Αστυνομία;,είναι σκ’Ληρά 
καί προκχλεΐ θερμότερα τών γνωριζόντων 
αύτόν τά. δάκρυα.

Τοιαύτα δάκρυα χύνομε·/ καί ημείς,χω- 
οί: όχω: νά λησχονώχεν καί τό θαυμάσιο·/ 
επίγραμμα τού Άλεζανσρινού ποιητού 
Πλάτωνος, ποιηθέν δι ’ άλλον τινα Σακου
λέν, τόν όποιον έγνώρισε ό ποιητής εί; τού; 
δρόχου; τή; Αλεξάνδρειά; τών Πτολε- 
μαίων.

«Ι’αϊαν εχοι; έλαφράν, τού λέγει ό Α
λεξανδρινό; ποιητής. Τό χώμα που σέ κα
λύπτει ζς είναι ελαφρό·/ γιά νά σέ τραβή
ξουν μιά. ώρα γρηγορότερα τά σκυλιά !»
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8ί; τήν Αύ/.ήν κρατιδίου τινό; τή; Γερ
μανία; έπεδείκνυε τήν τέχνην του εί; 
γυμναστήςψύλίκων.

Ή όμήγυρι; ήτο πλήρη; καί τό θέαμα 
περιεργότατον. Τζ γυμνασμένα έντομα έ- 
ξετέλουν σκηνήν στρατιωτική; παρατάξεως 
μετά πού.ύ.ή; άκριβεία;, έκαστον δέ αύτών 
έτιτλοφορείτο δι ’ ένόόςου ιστορικού ονόμα
τος. Ότε αίφνης ό γυμναστή; ταράσσεται 
καί διακόπτει τήν παράστασιν, έρωτώμε- 
νο; δέ άπαντά :

— ’Αλλοίμονο·/ !. . .μού έδραπέτευσεν 
ένα; έκ τών κυριωτέρων μου ύπηρετών... 
ό Ναπολέων !

— Καί πού ύπήγε τάχα ; είπε·/ ό γερ- 
μα.νό; πρίγκηψ, έπίση; συγκεζινημένος, ώ; 
νά έπρόκειτο περί τή; ζποδράσεω; τού με
γάλου Κορσικανού έκ τής Έλβας.

’Ο γυμναστής έδίσταζε ν’ ζπαντήση.
— Εμπρός ! έπανέλαβεν ό πρίγκηψ, 

■που ύποπτεύεσε ότι κρύπτεται ό φυγά: ;
— Δέν τολμώ νά τό είπω...άλλ’άφού 

θέλετε, νομίζω ότι ό Ναπολέων μου εύρεν 
άσυλο·/ εις τό σώμα τή; γχληνοτάτης 
πριγκηπίσση:.

—Έστω ζ; γείνη ή δέουσα ερευνά· έ- 
πιθυμιο νά εύρεθ-7, ό φίλο; καί νά έξακολου- 
θήστ, ή παρζστασις.

Ή νεαρά πριγκίπισσα,ήτι; δέν ύπώπτευ- 
εν ότι έφιλοξένει τόν μέγαν καταχτητήν, 
συγκχτένευσε προθύμω; καί άποσυρθείσα 
εί; τόν θάλαμόν τη;, επανήλθε μετ’ ολίγον 
κρατούσα έλαφρώ; μεταξύ τών δακτύλων 
τόν αιχμάλωτον,ον παρέδωσε πρός τόν γυ
μναστήν.

Ούτο; τόν έδέχθη εύγνωμόνω;· άλλ ’ ά- 
οού έδοκίχασεν έπί ματαίω νά τον κάμη 
ν ’ άναλζβη τό μ.έρο; του εί; τήν παράστχ-
σιν:

—Φεύ! άνέκραξε περιλύπω;· δέν εΐνε 
αύτό; ό Ναπολέων μου. Ούτος εΐνε ένα; ά- 
γριόψυλλος αγύμναστο; !

ΊΊ κχρδΐα τή; γυναικος εΐνε βιβλιον, 
τού όποιου αί σελίδες ούδέποτε εινε κομ- 
μέναι είς τά σπουδαιότερα μέρη.
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Τό ζήτημα τοΰ συμβιβασμοί· τό όποιαν 
έφα·νετο είσελθον tic ομαλήν οδόν. προ 
κόπτει πάλιν. Η δ αφωκ ία συνίσταται είς 
τούτο, ότι οί μεν δανεαιται ζητούν >ά ϋ- 
πάρχρ β-^γχος, ή δέ χυβέρνησις στέργει 
μόνον νά έχ>ι τόν έλεγχον... τής <:< >ε<- 
δήσεως.

Ο παλαιστής Κουτά.· ιανός παρέθηεε 
γεύμα είς τους άθηναίους δημοσιογράφους. 
Εΐνε ή πρώτη φορά, χα.ά τήν ΐ,ποίαε <. 
Κουταλιανος έγονάτισε άναχηρίζιΐς 
ότι τα ισχυρότερα πράγματα τον κόσμου 
ί νε ιί διμοσιογραφιχοί στόμαχοι.

-W-

’(? υψηλότερος άνθρωπος τοϋ χοσμου. 
κατά. τάς εφημερίδας, εύρίσχεται τώ( η εν 
Παρισίοις. Τό ύψος ιου εινε τοιοϋτον, ώ- 
στε αποφεύγουν r« τόν πλησιάσουν .Λσ.τι 
όταν σν> εφωθή ή κεφαλή τον... τής β ρ έ
χει άδιαχρίιως είς τους πάρειγ ισωμέ
νους.

•-W-
Αί εφημ'ρίδες, προβλέπουσαι πτώσιν 

τής κυβερνήσεως, εσπευσαν χαί είς τόν 
σχηματισμόν νέων υπουργείων. Είς τών 
δημόσιό;ραφιχών υπουργών εσπευσε μετά 
τήν διάψευσιν τών περί χιήσεως χαρτο- 
φυλαχί ■/.· ελπίδων του νά τυπώση επισκε
πτήρια μέ τόν τίτλον «,ΙΤρώην υπουργός... 
τοΰ τύπου».

■%.
Χθει έγένετο ή έγχατάστασις τώ·· νέων 

δημοτικών αρχών. Οί πίριστάμενοι ι,ΰ- 
χήθησαν εις τόν νέον δήμαρχον χ α λ ό ν 
φ ρ ό ν η σ ι ν !

Είς τους χατιιχ.Ιύζοντας τό Αημοτιχόν 
κατάστημα άπ.ιροπληθεϊς θεσιθήρας ό 
νέος Αήμαρχος ώμίλησεν ώς έζής :

— Μόνον όταν μετά καιρόν μεταβληθή 
»/ Αημαρχία είς Κ α λλ1 φ ο ρ ν ί α ν, θά 
δυνηθώ νά έπαρχέσω είς τάς απαιτήσεις 
όλων !...

Τά ήμε; ο.Ιόγια φέτος, σοβαρά τε χαί 
;ελοιογραφιχά απειλούν νά μας χατα- 
χ.Ιΰσουν.

— Μά, β('ε αδελφέ, εΤεγεν ένας, τί 
κακό εΐνε αυτό πάλι με τά ημερολόγια!..

— Τί νά σου χάνουν οί άνθ{ ωποι... 
■θέλουν νά φάνε...

— Μά τότε όλα αυτά εΐνε ήμερο... 
Α ό γ“ι α τής καραβάνας!...

ΊΙ τΐολιτχκη τϊες ημέρας.

— Ώσ ε -πέφττ) ή κυβέρντ,σις, κυρ Παναγη, αϊ;
— Έτβι έχουν ίο. π·.ΰνε δτ,/.χ'τ,ζ.
— Μα ~ι -ρχγυ.χ 4»' αυτό το άχρου ΰπουργεΐον που 0χΓ0τ,;
— "Α, ρ:υ ύπουργ.ΐον είναι εκείνο πού άΐν ίγει μέσα, του κζν.νχ ύπουργό μουτζου- 

ρωρένς!
Ώστε πάει να πτ. : ώ; Οά j/.jivsiue υπουργείο!...

Προνχκρούσ'κχτχ εκλογή:.... του οεκζ- 
τ:υ όγδοου δνιαοτ'.κού συμβούλου!

•ν-

ΤΙ μισθοδοσία τοΰ χ ίήρου.
— Πρέπει, φίλε μου, έζάπαντος νά 

μισθι.δοτήται ό κλήρος, διά νά ί-πάρχη 
ήθιχή, διά ιά Λιτού, γόό»· οί νόμοι...

— Μα άφοΰ θά λειτουργούν ώ 
νόμοι, τότε δενείιε δίχαον ιά πληρώ- 
νωνται οί ί.ρεΐς '

“Αλλη γνώμη.
— Έγώ 'φρονώ ότι διά νά ύπάρζρ 

κλήρος, π;έπει νά εχη...

— Μισθόν, αί. ;
— “Οχι, λαχείον.

*■*·*■*
Ό βαπτισθείς Άραψ έφνγεν έζ 'Α

θηνών άποχομίζων τό χρώμα του άναλ- 
λοίωτον, τήν άνάμνηοιν τοϋ άναδόχου 
του χαί ίάΟΟ επισκεπτήρια φοιτητών.

Ό τελευταίος ούτος θησαυρός εινε ίχα- 
νός νά ίμβύ.Ιη τόν κάτοχον οχι είς σχέ
σεις , άλλά είς... ίπισχέψεις.

— Ξεΰριις ; είς χά Χαυτεϊα ίδρΰθη 
νέον ζενοδοχεϊον, ύπό τό όνομα Ξενοδι — 
χεϊον της Αιστρίας,

— Κιιί τίοβ, αίνεζ με τοϋτο ;
—Μά Β ι έ ν ν η δέν υπάρχει σ 'αυτό !

-Λ-
ΤΙχι.ι τοΰ τελευταίου άΰχους.
— Εχω ένα συνάχι φοβερό !... Τρέ

χουν τιι μάτια μου, ή μύτη μου, τό στό- 
μά υοι>...

— Μν τότε αϊτό εΐνε ή Τριπλή 
X υ να χ I α ■'

Στόν νέον κώδωνα της ΒονΧΛς 
Προτού νά 'ρθοΰν τοΰ κράτους ιί πατέρες 
ήρεεςέσί) σ' 'ετούτες τ'ες ημέρες 
χαί σ ’ έχουνε στόν πόγχο σου βαλμένο 

ν' άετιχατασιήσης τ ν κλεμμένο.

Πρός τό παρόν ζεβίδωτος θά μένης 
χι 'άχόμα δε μπορούν νά σ' έχτιμήοουν 
άλλ ’ όμως τή Βουλή μήν περιμένης 
γιατί πολύ νωρίς. ..θά. σέ χτ υ π ή σου ν!
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