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Τ Α Ο Λ Υ Μ Π I Α

ΕΔΛΗΚΙΚΟΐ. ΝΑΟΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟ1Σ
Βεγαλοπυεπώς έπλέσΔησαν τήν 

παοελΟοϋίαν Κυριακή· έν Ιίαρχ- 
σίυι< σι έγκιιίνια τ >ύ έιίπουιθεν 

είκονιζομένου ναού, τού τιη.υαένου επ’ 
όνόαατι τοϋ αγίου Στεφάνου κ«ίι πνε 
γερθέντος· δαπάνη τ<·ϋπ ό δ’.ετίας· άπ >- 
οιωσαντος έντα θα Ίοιδί-ιου Διιηιι 
τρίο f Στεφάν. <>ικ Σκυλίτση.

Κατϊ τήν τελετήν τών έγκαινί.ύν έ 
πρωτοστατεί ό έν ΙΙαοκήηι· παοεπ'δη - V ν ν
ειών διαπρεπής· ιεράρχης κ 1 ερυανός. 
μητροπολίτης· Ήρακλεάΐς, ιερού· ·γή 
σας’ ιιετ'ι δ>Ό άοχιιΐιινοόίτών. ΊΙ διεΰ- 
θυνσις τοΰ χορού είχεν άνατεθ ϊ είς 
τόν κ. Σπάθην, τόν άλλοτε πρϊεδρ >ν 
της· Φιλαο ιονικής ’Αθηνών.

ΊΙ δαπάνη τής· οίκοδοιιης· τοϋ λαμ
πρού τούτον κτιρίου άνήλθεν είς τρία 
έκατοιιμι’ρια φράγκων. Τό εΐκον >στά- 
σι·>ν κατευκευάοθη έκ ιιαοιιάρο ' ια- 
Φανοϋς, τάς· εικόνας· δέ έζωγοαφισεν 
ό περίφημος ·ό: Μονάχοι· καλλιτέχνης· 
(·)εί; σιος.

ί-ας τήν πρ.·>σ·)ύιν τού ναού ε:τέόιι ή 
έξης άναμνηοτική έπιγοαΊ.ή :

«Ένέτει 1890,τής Αύτού Μεγαλειό
τητας τ ν Γασιλέως 1 εωργίου ?α<η- 
/.εύοντος έν'Ελλώ'ι κ'·ι τού Σαϊι Καρ- 
νώ όντοε πρόεδρό’· τή Γαλλικής Διι- 
μοκρατίας, τό κτίαι >\· τ ·ϋτ · άναγέρθη 
ύπ<Ί τον Δημιιτοίου Στεφάνοόικ Σκυ- 
λίτση.»ΑΘΗΝΑ.ΤΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
*ς άρχίσωμεν τήν χρονογραφίαν μά; 

μέ έν αίσιον γεγονός. ΊΙ Λ.Μ. ό βα
σιλεύ; Γεώργιο; συνεπλήρωσε κατά 

την έβδομαδα τούτην τήν πεντηκονταετη- 
ρϊδα ~r.: ηλικία; του.Θαλερό; καί άκμαίος. 
πατήρ ες τέκνων ζαί πάππο; τεσσάρων έγ- 
γόνων, ήγεμών εύτυχή: ένήμέραι; καθ’ας 
C. θρόνοι στρώνονται δι' άκανθων μάλλον 
ή διά ρόδω/, ιδρυτές δυναστείας εύδαίαο- 
νις, εύχόμεθα νά πανηγύριζα, έπί μακράν 
ζαί νά συμπανηγυρίζω μετ’αύτού τό ε”θνο: 
άφωσιωμένον εί; τήν βασιλείαν ένεκα έζ- 
δουλεύσεων αύτής περιφανέστερων είς τό 
μέλλον.

Ή ήμερα αύτή τών γενεθλίων τοΰ Βα- 
σιλέως έσημειώθη ζαί δι' άλλου έπισήαου 
γεγονότος. Μέ την συνήθη αύτοΰ διπλω
ματικήν έπιτηδειότητα δ βασιλεύς Γεώρ
γιος, οϊονεί άπχντών είς τάς διασπαρείσα; 
πρό τίνος φήμα: περί διαφωνίας αύτού πρός 
τήν Κυβέρνησίν του, άπένειμεν ίδιοχείρω; 
προς τον πρωθυπουργόν τόν Μεγαλόσταυ
ρον τοϋ Σωτήρος. ΊΙ τιμή ήτο διζαία 
προς πολιτικόν άνδρα άριθμούντα πεντηκον- 
τατεσσάρων υλών ετών έντία,ου: ζαί περί- 
οοςους εις την πατριοα του υπηρεσίας, ζαί 
αςιον ητο βεβαίως δ ελληνικός μεγαλό
σταυρος νά ζοσμήση τά στήθη τού ζ. Δη- 
λιγιάννη, όπως, ζαί τά τού ζ. Τριζούπη 
ζαι τά. του γηραιού Δ. Καλλιφρονά ζαί 
τού ζ. Α. Συγγροϋ,τών μόνων έζ τών έπι- 
ζώντων πολιτευόμενων μας οιτινες φέρουσι 
το ανώτατο·/ παράσημου.

Σημειωτέου ότι τό ζατώτατον παράση
μου τοϋ άργυροϋ σταυρού έλαβε·/ ό ζ. Δη- 
λιγιά /νη; ζατά τό 1854, ότε, τμηματάρ- 
χη; ών, έμει/εν εί: τη · θέσι/ του ζαί δεν 
έοραπέτευσεν ώ; οί άλλοι άνώτεροι ύπάλ- 
ληλοι ζαταπτοηθέντε; έζ τής φονική: χο
λερική'; επιδημίας. Καί ό άείμνηστο; Ό- 
θων, ώ; γνωστόν, οεν άπένεμε/ εύζόλω; τά 
παράσημα. Είς νεαρόν άνθυπολοχαγόν. ά- 
ποβιώσαντα πρό τίνος μέ τόν βαθμόν ύπο- 
στρατήγου ζαί διαπρέώαντα εί; τήν κατα
στολήν μια: τών πολλών έν Φθιώτιδι στά
σεων, ήρνήθη ν' άπονείμω τόν σταυρόν, 
ζαίτοι είχε προταθεί ΰπό τού άρχηγού ή 
παρασημοφορία του ζαί άντ' αύτου άπέ- 
νειμε χρηματικήν άμοιβην 11)0 ταλλήρων 
είς τόν αξιωματικόν,διότι «ητο πολύ νέος.» 
ΊΙ τοιαύτη μέθοδο; τή: ανταλλαγή; έτέθη 
εί; ενέργειαν ζαί έπί τή; παρουση: βασιλείας 
πρό δεκαπέντε έτών, άλλ ΰπο διαφόρους 
όρους. Εί; ένα τών πολυαρίθμων ξένων 
τυχοόιωζτών,οϊτΐ'.'ε; είχον συρρεύσει εί; τήν 
χώραν μα; ύπό την ιδιότητα τον ά.νταπο- 
ζριτού ξένων φύλλων,ό τότε οςύνου; πρω
θυπουργό; προέτεινεν νά του οώσζ, άντί τού 
αίτουμένου παρασήμου έ νταλμα ΰΟΟ δραχ
μών. Καί δ άντχποζριτη;, όστι; έλέγετο 
Σιούμαν—θά τόν ενθυμούνται πολλοί Ά- 
νηναιοι—έδέχθη !

Καί τώρα ό ζ. Δηλιγιάννη; μετά, τό 
τρανόν αυτό δείγμα τή; εύνοια; τού "Α να- 
ζτος, θά έπιδιώςη έλπίζομεν έρρωμε/έστε- 
ρ:/ τήν λυσιν τού άζανθώδου; ζητήματος 
τού συμβιβασμού ζαί θά ζα.θυπο .ζ/.η,. ώ: 
έλπιζομεν ζαί εύχόμεθα. άναζοινώσει; εύχα- 
ρίστου: περί τούτου είς τήν Βουλήν, ητι; 
επί τέλους συνέρχεται, ώ: θετιζώ; διαδίδε
ται,την 8 του προσεχούς Ιανουάριου.Τότε 
θά γνωσθή ζατά πόσον άληθεύουσι τά θρυλ- 
λουμενα. περί έλχττώσεω: τη; ζυβερνητιζή; 
πλειονοψηφία; έζ μεταστάσεων—τί πένθι
μο; ζοινοβουλευτιζός όρος ! — ζαί άν έχη, 
ΰπόστασιν πραγματικήν ή εί ε μυθώδες 
μορμολυζειον τό νεοσύστατου ζόμμα. όπερ 
έζ παλαίμαχων τή; άντιπολιτεύσεω; συγ- 
ζείμενον αύταπεζλήθη «ζόμμα τό>ν φοονί- 
μων» χωρίς ζάν νά προσλάοα,.όπω: διζαιο- 
λογήση τήν επωνυμίαν του, ηγέτη/ τόν 
ζ... Εύταξίαν.

"Αν προσθέσωυ.εν τώρα ότι αί έργασίαι 
διά τούς Όλυμπιαζού; άγώνα; έπισπεύδον- 
ταιδραστ-ηρίως.μεθ'όλα; τά; γινόμενα; ζαί 
άποζρουσθείσα; περί αναβολής εισηγήσεις, 
ζαί ότι παρά τήν χλυαρόπΛ,τα τών εύδίων 
ζαί σχεδόν εαρινών ήμερών ας διερχόμεθα, 
ή όχληρά όσον ζαί ταζτιζή έπισζέπτις ιν
φλουέντσα ζυριαρχεϊ εί; τήν πόλιν μας.συμ- 
πληρουμεν τά; ζυριωτέρα; είοησει: τή; έ- 
βδου.άδο:. Αλλά διά. νά είνε τελεία, ή συυ.- 
πλήρωσις.πρέπει ν' ζναφερωμεν ώ; τελιζά. 
λόγια την σζέύιν ένο; ΐδιοτρόπου, προ- 
ζληθεϊσαν έζ τή; άπιθάνου διαδόσεωςότι ή 
ζυβέρνησι; σζοπεύεινά ζαταργήση τά; συ - 
τάξει; ζαί νά. προσλζβη του; συνταξιούχου; 
είς τά γραφεία ώς υπαλλήλους.

— "Αν γείνη, αύτο, είπε, τότε είς τήν 
υπηρεσίαν δέν θά ύπάρχη, ίσως άνωμαλία, 
θά ύπαοχη, όμω; βεβαίως άσνκεαξία !

ιλιαδε;, μυριάδες, άπό τάς τέσσαοας 
^\γω·.ιας του ζοσμου προσελθόντε:.πρό

θυμοι ζαί συγζεζίνημένοι ζαί εύλαβει; εί; το 
εζπχγλον προσζύνημχ τή; άναγε/νωμένη; 
Όλυμπιαζή; 'Ελλάδος, θά ζατχλαβουν, 
συνωθούμενοι ζαι οιαγζωνιζόμενοιένωρίς ήδη 
τά. ζλιμαζωτά βάθρα ζχί τά; επαλλήλου: 
ζαί άμφιθεα.τριζώ; συνελισσομένα; σει,οά: 
τοι? εδωλίων, του; πέρις λόφου; του Στα- 
δίονοί μη, προλαόόντες,τά προπύλαια.τά: 
ό’χθα; ζχί την ζοίτην άζόμ,η τού οίζτρώς 
παρηζμαζότο; Ίλισσοϋ, πέραν άζυμη θά 
έςχπλωθουν νά ζζταλζβουν τά; παρόδου: 
ζχι τά άνθοζηπια του Ζαππείου. Ένα σύ- 
φυρμχ σαρζών, μία μάζα ζρεζτων πχντό; 
είδους ζχί πάση; φυλή; ζαί παση; έθν.ζό- 
τητο; ζαί πάση; προελεύσεω:, μία σωστή 
ά.νθρωποπλήυ.μυρα,—έξογζουμένη έζεϊ εί: 
τους περιδόξου; τόπου;, διά νά μάς έπχ- 
ναφέρζ, μέ τήν φαντασίαν ύπόπτερον. όπι- 
σω, πολύ όπίσω. εί; τά θεσπέσιχ βάθη του 
παρ-λθόντο;, εί; του; χρόνου; του; ν.χ··ι- 
ζου;. του; ονειρώδει; δι ’ ήμά; έζείνους, 
όπου ζχί οί άθάνατοι αύτοί συγζχτήρχοντο 
εί: τον αγώνα, μή άπαξιούντες, περί πολ- 
λου μάλιστα ποιούμενοι, νά γευθώσι οήν 
έ'ςοχον ήθιζην ηδονήν, ζαί στεφανωθώσι 
μέν νιζώντε; ώ; πρωταθληταί. άνευφημη- 
θώσι δέ ζαί ώ: Όλυμπιονΐζαι,—θά. περι
σφίγγω μετά τή: νευριζωτέρα; ζαί άύιζο- 
ρωτέρα; άνυπομονησία; ζαί συγζινήσεω;, 
τον ιερόν τόπον τών πρώτων ζατά τους 
νεωτέρους χρόνου; Όλυμπιαζών Έλ.ληνι- 
ζών άγούνων...

Όποια ιερά δ·.' ήμζ; εύχχρίστησι; ! 
Οποία θεία συγζίνησι; δονούσα τά μύχια 

μέχρι δαζρύων γλυζυτατων ! Όποιος έν- 
θουσιασμος συμβάλλω/ εί; την εύγενεστέ- 
ραν, τήν ύύηλοτέραν, —ήν θ«ιοτέραν έξι- 
δανίζευσιν τή; έθ ·ιζή; μα; ύπερηφανεία; ! 
Λ; δοξζση τήν μιζρά.ν 'Ελλάδα, τήν σ,έ- 

ρουσαν άζόμη νωπού; εί; τού; βραχίονας 
του; μώλωπας τών άλύσεων, ή ζαταυ- 
γάζουσα του; αιώνα; μέ τά θεία φώτα 
τη; ζαί τον σαιμόνιον τη; πολιτισμόν, 
μεγάλη προμη.τωρ αύτής ζαί τή; ό
λη; άνθρωπότητος ! "Α; προσφέρω άγνόν
ζαί εύλαδή τή; εύγνωμοσύνη: τόν οόρον ή 
άνθρωποτηι, ή ζατ' έξοχη·/ άνθρωπότη; 
τού 19ου αίώνος, ή μεγάλη Εύρώπη. πρός 
την μεγζλην Ελλάδα τή; θαυμαστή: άρ- 
χαιοτητο;, συνερχομένη έζεϊ ύπό την ίεράν 
σζιάν τή; Λζροπόλεω; ζαί ίοξζζουσα την 
μιζρά.ν έζεί.η; ζπογονον !

Ίίδη άπό τζ περίβλεπτα, θρονιά των 
Έλλανοδιζών τό συ.θημα έδοθη. Υπερή
φανοι ζαι συγζεζίνημένοι οί άγωνισταί. ό
λοι ευσταλεΐ; ζαί σπαργώντε;, όλοι ρωυ,α- 
λέοι ζαί εύμελεΐ; ζατέρχονται έπί τήν κο
νίστραν. Ήδονιζή φριζίασι; διήζει ζαί συγ- 
ζινεί τζ πλημμυρούντα τά; πέριξ έζστζ- 
σει; πληθη. Άνευφημούντα ύποοέχονται 
την προσε/.ευσιν τών πρώτων άγωνιστιόν. 
Μυριόστομο; ή άνευφημία των δονεί συνε-

χής, άδιζττωτος τόν ήρεμούντα ουρανον 
τής περιζ'.υτου ’Αττιζής...

Άλλ.' ίδέ αίφνης έζεϊ εί; τά: τζξε·ς τ<ον 
ποοαλειφομένων άγωνιστών, πολιον γέρον
τα. πτρερχόμενον ζαί λαμβάνοντα θέσιν 
έν αύτοί;. Είνε ζατάλευζο;. 'Ογδοήζοντχ 
χειχ.όΐ'.ω· χιόνε: έπεσωρεύθησαν ει 
ραιζ/ του ζαί λευζάζουσαν 
I Ιοοβεβηζώ; πολύ, άλλά στερρώ 
προβαί ω ·. εύθυ;, θαλερό;, εύσταθή;, άλύ- 
γιστρο. Ί* ν 
ραλ.λαγήν
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, θαλερό;, εύσταθή;, 

τασθήτε ένα. Μάίφαοτ μέ πχ- 
ζχί μέ τήν προσθήκην οεζχ- 

έτών εί; την γεροντιζηνειζ -,σιν
ύ.ειότερον. Καί φαντασθήτε έν τοι- 
οοζ-χωρημένον γήρα: ζατερχόμενον 
ς ζαί ζρατερώ; άγωνιζόμενον ζαί 
,ού·/ τό γέρα; εί: έν, ή δύο, ή ζαί 

πλειότερχ άγωνίσμχτα πρό; τόσου: ευρύ
στερνου: ζαι πλατυνώτου; ζαί θαραλέου; 
παλαιστά ,έ /τό; τών όποιων ζχταπλημμυ- 
ρεϊ χαλύβδινο; ή νεανιζή ρώμη. Και φαν
τασθήτε άζόμη· θαλερός τή: δάφνη: ή τή; 
έλαια; δ στέφανος,νά περιπτυχθή έναρμο- 
νίω; τήν πολιάν τού γέροντο; Όλυμπιονίζη 
έ’θειραν «οπω; πρέπει τάλευζά ρόδοι: ζρίνα 
πλαζέ/τα,» ζατάτή/ γραφιζήν παρζστα- 
σιν του έναμίλλως θαλερού ζαί χαριεστζτου 
έν γήρχτι Άναζρέοντος.

Φαντασθήτε τί εζπληξις θά είνε ! 
Οΐος γεροντικός θρίαμβο: !..

Άπό παιδιζή; ήδη ήλιζίας ζή, δι ’ όλου 
του έτους εί; τζ θαυμάσια τού Ταύγέτου 
δζση. Είνε ποιμήν.Δέν είδε/ άλλον ζόσμον 
ύπό τόν ήλιον, έζτό: έζείνου, έφ’ ού έπε- 
ξετζθη άέτειον το βλέμμα του, άπο τών 
ζχταφύτων ζλιτύων τού ορού;. Απας ή 
δίς του έτους ζατέρχεται είς τ> μιζρον 
χωρίον του ζαί πάντοτε στενοχωρούμε·/:; 
ύπό τόν άσφυζτιζόν του δρίζοντα. μέσα εί; 
ζόσμον ζαί βίον όλω: ξένον οι'αυτόν, φρον
τίζει ώστε,άν ά/ατέλ. ,ω/ό ήλιο; τόν εύρη 
εΐ; τό μιζρόν του χωρίο/ ούοντα, αύτο; νά 
τον χαιρετήσω άπό του βάθους τώ · συδέν- 
δρων φυλλωματωζ των Ταϋγετείω/ άλσαιν.

Έσυνηθισε νά ζή μάκοκ μέ τον εαυτόν του 
ζαί ζάθε άλλο; πολυάσχολο; ζαί πολυθό
ρυβο; βίος τόν πλήττει. Μέσα εί; τόν ζό
σμον τόν πολύ· , τόν άγνωστον, τόν άλ- 
λοζοτον δΓ αύτόν, άν τόν πειθαναγζζση 
νά μείνω έπί μαζρον, θά μαρανθή, οπω; 
θά έμαραίνετο ζ/θο; βλαστήσαν ζαί ά/α- 
πτυχθέν έπί Ταϋγετείου βουνοζορυφή;, άν 
τό μετεφύτευε; εί; του: ζζμπους του: αύ- 
χμηρού:, άνουσίους ζαί άχαριτχ; δι'αυτό. 
Είνε ρωμαλέων διαστάσεων. Μέ την σπον
δυλικήν στήλην εί; εντελή όρθοπέδωσιν, 
ζζθε άλλο προδίδουσαν ή τά όγδοήζοντα 
βαρύτατα έτη τη;· μέ ζόμην πάλλευζον 
μέν, άοράν δέ ζαί ζυθονον ζαί πυζνοτά- 
την μέ τά μήλα τωζ παρειών έςοιοηζότα 
ζαι προέχοντα, αιματώδη, ζαί ερυθρωπά 
ώ; αί παρειαί τώ/ οί··>οφλυγω/—άν ζαί ό 
ηρω; μα; μόνον τότε ήμπορούσε νά περια- 
φθή το όνομα γ .ύ μεθύσου, όταν αί άφθο
νοι ζαί ζρυσταλλοφανεϊς τών δασών του 
ζρή/αι θά μετεβαλλοντο εί; οίνοβζρελλχ· 
με το σώυ.α τεραστίως, παραοόξως, έζ- 
πληζτιζώ: άζμαϊον, εί; την προστζφιον ή- 
λιζ αν αύτ·.ν διά ζζθε έ'ζφυλον τή; επο

χή: μα;· μέ τού; βραχίονα; ισχυρού:, με
στού;, εύπλζστου;. εύτονου;, σφιζτου: άπι- 
στεύτω; άνεπτυγμένους τού; μυώνας- τού; 
πόδα; ίσχυροτάτου:, έμ.πεδοτάτους, στι- 
βαρούς. άζλονήτου:· έν γένει δέ εύμέλειαν 
ζαί άρμονιζήν συμμετρίαν ζαι πλαστιζό- 
τητα νεανικήν τοιαύτη; εί; όλον το·/ ζ.ορ- 
μ.όν τόν τεράστιον ζαί όλα τά μέλη τζ 
ρωμαλέα που έγώ, μά τούς άθυρματώ- 
δει: ζαί ήμιθήλει; ζαί εύθραύστους, ώ; α
βρά ζαί άβραστα μαζαρόνια. Δανδήδέ; σας 
έζεϊ επάνω, όχι μόνον ελεεινολόγησα, προ 
τή; ρώμη; ζαί τή; ύγεία; ζαί.τή; πλαστι- 
ζότητος τού άρρενωπού ορεινοϋαύτού όγδοη- 
κο· τούΐουΐ reariov, ~ν/ ζαί άπο-
λυτον έζφυλισμόν —ή; νεροβρασμένη; μας 
εποχής, άλλά έντράπηζα, έζοζζίνησα διά 
λογαριασμόν τη:, ώ; άντιπρόσωπό; τη; τέ
λειο;,μέ τά ζαμαρωμένα μου είζοσιούο πα
ράλυτα ζαί έζνευρισμένα έ'τη !...

Εί; μίαν ζζ: οιαν ζυνηγε >ίχν μου εί; 
τ' δζσο;, τόν συνήντησα πρό τινο; τον 
Τιτάνα μας αύτόν τόν Έπιταϋγέτειον. 
Έπί ώρας μέ περιειργαζετο. Νηπιώδη;, 
παιδαριώδη; εί; τά; ερωτήσεις του, αφε
λέστατος, μέ ζαρδίχν, ώσάν τό χλωρό 
του τυρί, άπαλοτατη·. εύμζλαζτον, άν- 
θηροτάιην, νεανιζοτάτην—ζαρδίαν μό
λις είζοσχετού; νεανίου. Μέ ουνώδευσε ζαί 
μέ ώδήγησε, διά. φαρζγγων ζρημνωδεστζ- 
τω/ ζαί δύσβατων άγαν άτραπώ·, τά; 
όποια; αύτό; μέν ύποπτερο; διεσζέλιζεν, 
έγώ οέ έςοπίσω του άπελπιστιζώ; άσθ- 
υ.αίνωζ, εί; άπότομον βράχον προ; θήραν 
περδίζων. Κατόπιν μυρίων, ά; :φ έπε- 
δαψίλευσα, περιποιήσεων ζαί ζολχζειών, 
τόν ζατέπεισα νά υ.έ άζολουθήση πεζή, 
ζατω εί; τήν πόλιν. Όλα τόν έξέπλητ- 
τον έζεϊ. Όλα τά έξήταζεν έρευνητιζώ- 
τατοο, λεπτολογώτατος, μιζρολογώτατο;. 
Τόν έφιλοξένησα. Καί εί; συυ.πόσιον, όπερ 
είς τιμήν του παρέθεσα, προσεπάθησα, 
φροντίζων νά ύι.ερπληρώ το ποτήριόν του 
πάντοτε, ϊνα τόν μεθύσω. Καί άσυνηθι- 
στος, ώ; ήτον αύτο; εί; τήν οινοποσίαν, 
τό·/ ζατέβαλα. Διήλθομεν μίαν τερπνότα
τη·/ εσπέραν. Έξήφθη εί; τοιούτον βαθμόν, 
ώστε εύθυ; μετά τό δείπνο·/, έγερθεί; ζχί 
άνεγείρα; τή; τραπέζη; μιζρόν μου άοελφο 1 
ζαί μιζροτέραν αδελφήν, έχόρευσε μέ τά 
παιδζζια, παιδάζι ζαί αύτό; δέζα ή δεζα- 
πέντε έτών. '.Αλλος άδελφό; μου φοιτητής 
αύτο;, ά.νέζρουεν έπί μανδολίνου. Καί έ- 
χόρευσεν ό παραοοςότατο; γέρων, μαγευ- 
μένο; έχόρευεν, γοργό;, ελαφρός, εύπετής, 
εύστροφο;, εύρυθμο;, εύζίνητος, έπί ιόραν, 
άζούραστο;, άπτόητος, άπαθέστχτο;—ένα 
παιδάζι χχριέστατο έζεϊ όγδοήζοντα έτών.

Έδοζίμασχ τήν αντοχήν του εί; τά βά
ρη. Ήμπορεϊ νά ύποβασταζη ελαφρότατα 
ζαί μεταφέρω άγογγυστω: εί; άποστασει; 
μαζρυνά;, σζζζον πλήρη, ή άλλο τι, βά
ρους 100 έω; 120 όζάδων.—μέ τό συμ
παθεί:. ..

Άλ.λά ιέν ήδυνήθην νά τόν ζρατησω 
πλειότερ:ν τών είζ:σ’.τεσσάρων ώρών, μα- 
ζράν τών θαυμάσιων τ:υ ενδιαιτημάτων, 
μεθ ’όσα: ζαί αν ζατέβαλον έπιμόνω; πρ:σ- 
παθεία;.

ιΙ ί3 )*.

Του ύπεσχέθην μόνον, 
ύπό μεγίστη·/ 
Ί — ?

άφ ’ ού τοϋ άνέ- 
γεωμετριζώς αϋξου- 

ζατά την διεξαγωγήν 
τον συνο- 
.μετά τών

πτυςα.
σαν έ'ζπληζιν, τζ
τών Όλυμπιαζών άγώνων, νά 
δεύσω έζεϊ επάνω ζαί άγωπιπΗ'/.. 
άλλων.

Έδέχθη μετά παιδιζή; άφελείχ; ζαί 
χαρά;.

Μέ έρώτησεν άν θά χ 
βει: θά παίρνουν έζεϊ 
δε:. Καί όταν τον 
άπήντησχ. σύμφωνα 
έζρότησεν έξαλλο: τ

Έζτο τε ζατήλθε οί; ή

ορεύουν ζαί τί βρα- 
οί ζαλοί οί χοοεοτά- 
=ο«07.·.ωσ7. 7.7.·. του 
μέ τήν διάθεσίν του, 

ά: χειρα: 
ρί; άπό 

ρεινά ζαί μαζρυνά του λημέρια
α ο

ρεινά ζαί μαζρυνα τ:υ λημέρια πρός έπί- 
σζεφίν μ:υ.—ΙΙρζγμα πού δέν ένθυμούνται 
ποτέ άλλοτε νά επραξε...

«τ?_____ _ · ' λ /•ην παιοιζην του , 
νά μέ 
ταξει-

• »
έ άλλοτε να ε'πραξι 
Έρχεται πάντοτε μέ 

χαράν ζαί άφέλειαν, 
έρωτήση πεοί τού π 
δίου υ.ας.

ά.νυπ:μ:νών 
ροσο:ζωμένου

»
— ΙΙότε.λώ, θά
Καί παντ:τε 

άναβολ.ήν, ό έπί 
χεται περίλυπ:: 
βασίλεια.

άμε στά -(δυμνάσα;..
• ζθυμο; διά την άπρόοπτον 
ίδοξος Όλυμπιονίζη:, άνέρ- 
ς ζ ιι πάλιν τά μαγιζά του

KcMHTHS

ΊΆ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΔΑ

ΠΑΡΑ ΤΟΪΣ ΑΡΧΑ10ΙΣ ΑΘ1ΙΝΑ101Σ(’

Βεγίστην σπουδαιότητα άπέδιδον οί 
άρχαίοι ’Αθηναίοι είς τά τής Πολι
τείας αύτών οίζονομιζά. Πολύ πριν 

ή ό Δημοσθένη; διατυπώση, τό αξίωμα 
« διϊ όή χρημάτων, » έν τή τών πάλαι 
Αθηνών όημοσία οικονομία είχε·/ άποζρυ- 
σταλλωθή τούτο εί; κανόνα διέποντα τά τή;
χώρας οίζονομιζά, ήμισυ δ’ αιώνα πριν ή 
ό Θουζιδίδη; έξάρη τήν άνζγζην τών riu 
Γΐζώ»- χριιμάΓ'-ο-, τοϋ πραζτιζού Θε
μιστοκλέους ήδη -.ά. ναυτικά χρήματα, ύ- 
πήρξαν ή κινητήριος μηχανή ή όδηγήσασα 
του; παρά τήν Σαλαμίνα συμμάχους εί; 
την έκλαμπρο·/ νίκην.»

...« Π κατόπι τόσων θυσιών έν πολι- 
τειαζαΐ; ζαί ζοινωνίζαϊς διαμάχαις κτη- 
θεϊσα άρχή, καθ’ ήν αύτό; ό επιβαρυνόμε
νος λαο; ού μόνον νά προσδιορίζω 
τά διά τά; δημοσία: αύτού χρεία; έξοδα, 
άλλα ζαί ζγρυπνον νά ένασκή έλεγχον έπί 
τών διαχειριζομένων τά διά του ίδρώτος 
αύτού άπό τή; ίδιας παραγω-^,ς άντλού- 
μενα χρήματα, όσα εισφέρει πρό; χάριν τών 
οημοσίων άναγκών, όπερ δικαίωμα έν τάϊς 
νύν άντιπροσωπιζαϊ; Πολιτείαις ένασκεϊ 
ό λαο; οιά τή; Βουλή;, ή άρχή λέγομε·/ 
αυτή, ήν γνωστή ζαί έφηρμόζετο έν ταϊ; 
άρχοίαι; Άθήναις, οπού αύτό; ούτος ό κυ
ρίαρχο; λαο; συνερχόμενο: έν Εκκλησία 
ζαθώριζε τά; δημοσία; αύτού δαπάνα;, 
ένασκών, ο>; πάσαν άλλην, ούτω καί την 
δημοσιονομικήν νομοθεσίαν, αύτο; δέ πε

ι1) Τά; πεοιχοπβί ταύτας τή; ίν τΛ Π τ. pr α ζ- 
σ Λ γενορ-ένη; έμβριθοϋ; διαλέξεώ; του είχρετιήΟη νχ 
παραχωοήοη ήμίν προ; δηι*οβϊε·/σιν ό συγγραϊϊύ; κ. 
Ζέγγελη;, βουλευτή; Μαντινεία; καί όοηγητή; έν τώ 
ΈΟ'/ιζΛ (Ιανεπιοτημίω.
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ριέβχλε και νομοθετικόν κύρος είς πάσαν 
if.ζ·> ετ.ύ.'ρζ'ΛΧΊ άχτζχ'ίτρ. έν τή ά- 
πουσία χυτού συνήθως ύπό τών Λορεσεώ»" 
γιγνομένην, τήν σ’ άνωτάτην έποπτείαν 
έπί ττ,ς τών οικονομικών διαχειρίσεω; ήσκει 
ή Βουλή, οί f/ rnzooio , κατ ’ άρχά; συμ- 
πράττοντο; καί τού Άρ. Πάγου.»

« Άξια ιδιαιτέρα; μνεία; εΐνε ή περί- 
νοια τού τότε Αθηναϊκού Λαού τού άνα- 
θέτοντο; την άνωτάτην οικονομικήν αύτοϋ 
διαχείρισιν εί; άρχοντα ούχΐ κλήροι, όπως 
έν πάσι τοΐ; άλλοι; κλάδοι; τή; δημοσία; 
υπηρεσία;, εκλεγόμενο·/, άλλά δι ’ εκλογή; 
χειροτονούμενο·/.

Ί ον οέ Λυκούργον, διαπρέψαντα ώ; οι
κονομικού, διακρινόμενον κατά τόν Πλο ύ
ταρχον, οιά την τών ηθών αυστηρό
τητα, τήν άκρα·/ αύτού λιτότητα την 
έξϊκνουμένην εί; τό νά έξέρχηται άνυ- 
πόοητο; κατά την αύστηράν καί άπέ- 
ριττον σωκρατικήν δίαιταν, έκείνου. οσ.-ι; 
έν τή ίθύνσει τών δημοσίων οικονομικό)·/ 
ηυξησεν εί; τό διπλάσιο·/ διά τή: φειδω- 
λία; καί δραστηριότητο; αύτού τά; προ
όδου;, τόν Λυκούργον τούτον, παρά τόν 
απαγορευτικόν νόμον, τού μή πλέον τή; 
παντετιιρίδος διέπειν τά λιιαόσια, ά·/ή- 
•γαγζ'ΐ τρί; κατά σειράν έπί τήν άρχην 
οι ’ εικονική; έκλογς; άλλου, αύτού διοι- 
κούντο; κατά τόν Πλούταρχον ιών φί.Ιων 
Tira επιγράφομε·-· ς αυτός έποιείτο ήν 
διοίηισιτ.

Λ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
Βουλευτή; Μεσολογγίου

<->. ΜΛΝΟΣ
Συνταγματάρχη; του Πυροβολικού

Κ. ΚΑΡΛΙ1ΛΝΟΣ
Βουλευτής Άρτη:

Κατά του; χρόνου; έκείνου; άέν ύπηρχε 
μέν συστηματικό; προϋπολογισμό; έν ή 
έννοια άπαντά ούτος σήμερον εί; οσ < ιδία 
κράτη ισχύει τό άντιπροσωπικόν σύστη
μα, έν τή πράξει όμως τή; τότε οικονο
μία; επεκράτει τελεία τάξιο- ήσαν καθω- 
ρισμέναι τίνε; οαπάνχι έπρεπε νά καλυ- 
φθώσι ύπό έπίση; καθοριζόμενων προσό
δων. Τά διοικητικά έξοδα φ. ε. έκαλύ- 
πτοντο έκ τών τότε έκ τε.Ιώιν εισπράξεων, 
τά οιά την άπονομην τή; δικαιοσύνη; έ
ξοδα έκ τών προσ//μω>· καί Λμοχαε/ιόο 
•Ιών, χτ.'ζ δέ τχ τζερ'.σσεύζντχ χρήματα 
έκαστου πόρου, συναπετελεϊτο ό δημόσιο; 
■θησαυρό;, οστι; κυρίως έχρησίμευε διά τά; 
έκτακτου; πολεμικά; δαπάνα; πολλάκις 
■δέ. άποτρεπόμενο; τού αρχικού αύτού 
σκοπού, διετίθετο εί; θεωρικά καί άλλα 
όμοια; φύσεω; δαπανήματα. Φαίνεται δέ 
ότι αι έν τή νεωτέρα έλληνική, Πολιτεία 
κρατήσχσαι ίδεαι περί στε·οΰ ισοζυγίου, 
ότι έκληρονομήθησαν έκ τών Αθηναίων 
■ήμών προγόνων. Διότι καί οί πρόγονοι 
ήμών έν ώ ειχον πραγματικόν περίσσευμα 
τακτικών έσόδων, έν σχέσει πρό; τά τα
κτικά έξοδα, έν τούτοι; ένεκα τών πολ
λών καί ποικίλων έκτακτων δαπανών ή 
πάλαι τών Αθηναίων πολιτεία θά πε- 
ριήρχετο ταχέως εί; πτώχευσιν έάν μή 
συνεκράτει αύτήν ή μέχρι; άσπλαγχνΐχ; 
χωρούσα εισ'ρζρχ; τών συμρ.χγων φορο
λογία καί ή μέχρι; άποστραγγίσεω; γιγνο- 
μ.ενη, υπο τύπον δανείου συνήθως, έκιζύζη- 
σι; τών έν τοΐ; ναοί; θησαυρών ούκ ολί
γον εί; τήν συγκράτησιν συντεΐνούση; καί

ΤΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΤΟΤ ΑΝΔΡΙΛΝΤΟΣ ΤΟΥ Κου Γ. ΛΒΕΡΩΦ

τή; τελεία; όργανώσεως τή; δημοσία; ύπη- 
ρεσία;.

. . . ΙΙολλαί ήσαν τότε αί κατηγορία·, 
τών τακτικών δημοσίων εξόδων, δηλ. εκεί
νων άτινα έπανελαμβάνοντο ένιαυσίω; καί 
κατά το μάλλον ή ήττον, έν τή αύτή πο- 
σοτητί'τά έν τή νύν κοινοβουλευτική γλώσ- 
ση κυριώτερχ κονδΐι ha τού τότε προϋπο
λογισμού ησαν τά έξοδα, τής ίεράς διοι·ή 
irtut, τά τών δ μοσ ο>ν έργων, τχ τών 
διαφόρων μισθών ών άξιολογώτεροι ό Έ - 
x.liiriaattxbc, ί, Βου.Ιευτιχός καί ό dixa- 
στιχός, χ·. διανομαί /.χ'·. αί διαδ.'σ^ις πρό; 
τον λαόν, ή περίθαλύι; τών άδυτ-των, αί 
σιτήσ-ις έν τώ Προτανείω, καί αί έν καιρώ 
ειρήνη; δαπάνα·, διά τόν στρατόν καί τό 
ναυτικόν έκτακτα δέ έξοδχ ήτοι τοιαυτα. 
οία ούδέ κατά χρόνον ούδέ κατά ποσό·/ ή- 
δυνατό τι; νά ύπολογίση ήσαν κυρίω; αί 
διά τήν διεξαγωγήν στρατεία; γενόμεναι 
δαπάνα·..

Τά τή; ιερά; διοικήσεω; έξοδα έχουσι 
ποιάν τινα άναλογίαν πρό; τά τών νυν 
Πολιτειών έξοδα τή; Αυλή;· άλλά δημο- 
κρατουμένη; τότε τή; πόλεω;. αί έκ τών 
δαπανών τούτων άπολαύσεις δέν ήσαν ό 
κλήρο; τών ολίγων καί τών τήν Αυλήν 
περισαινόντων, άλλά σύμπαντο; τού ’Αθη
ναϊκού λαού, οστι; τερπόμενο; συνάμα έδι-

δάσκετο καί διεπαιδαγωγεΐτο. Άλλ’ έν 
τή άκμή τή; πόλεω; εί; τοσούτον έξίκοντο 
αί δαπάναι αύται ώστε πρό; κάλυψιν αύ- 
τών καί οί δημόσιοι θησαυροί, έθίγοντο καί 
οί σύμμαχοι ούκ ολίγα συνεισήγον.

Έκ σωζομένων επιγραφών μανθάνομεν 
οτι ό εί; του; Μουσικού; ’Αγώνα; διδόμε
νο; στέφανο; έστοίχιζε τό ποσό·/ 1200 δρχ. 
άργυρών έδίδετο οέ εί; τόν πρώτον νική- 
σχντα άθλο·/ έκ 2500 δραχμών καί ού 
μόνον διά τού; έν 'Αθήνα·.; τελουμένου; 
άγώνα; έδαπάνα ή Πολιτεία άφθόνω; άλλά 
καί όσάκι; άν ’Αθηναίο; ά.πο Πανελλήνιων 
άγώνων. οίοι ησαν οί 'Ολυμπιακοί, οί 'Ισ
θμιακοί καί οί τή; Νεμέα; έπέστρεφε δα
φνοστεφή; νικητη; εί; το τή; ΙΙαλλαοο; 
Άστυ, έλάμβανε ώ; έ'παθλον, αν έπανήρ- 
χετο έκ τών πεφημισμένων 'Ολυμπιακών 
Άγώνων 500 δραχ. 100 δέ άν άλλαχόθεν.

| Έπεται συνέχεια]

Haias ZsrrsAHS

Η. ΡΕΤΣΙΝΑΣ
Πρώην Δήμαρχο; Πειραιώς

Λ. ΖΑ 1 Μ11Σ
Πρόεδρο; τή; Βουλή;

Α. ΣΚΟΥΖΕΣ 
'Υπουργό; τών ’Εξωτερικών

<9 *
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Μ II

Ανέκδοτα Ποιήματα Αχιλλεως Παράσχου

I ά κατωτέρω δύ: 
κωαχ, άντιγρχφησχν

ανέκδοτα ποιήματα τού άειμνήστου 'Εθνικού μα: ποιητού Άχιλλέω; ΙΙαρασχου, ίδιοχεϊρω 
ύπό εύσεβού; χειρό: καί άπεστάλησαν τ.μϊ. πρό; δημοσίευσιν.

•«ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΚΟΡΗΣ»

■η
’ Yry-?£‘'“X £’.: λιύ-

ίς τής- ζωής
δεν είδες- τήν υπογραφήν τής Δυσ·
καϊ ΐσως· θέλεις· ε'ς αύτό έδώ τό λεύκωμά μου 

νά γοάύης τ’ όνομα αύτής, νά γοάύης τ' όνομά μου. 
Σ'- υπακούω, προσφιλής καϊ τρυφερά καοδία, 
καϊ ύπογοάψω «Άχιλλεύς» αλλά καϊ Δυστυχία !

Ταϊγάηον, Νοίμβριος 1889

σου τα φαιδρά. και μυρο(5όλα έτη
'τυχίας έτι

Ί > .ως . . . άν αία σκέψις- μου, < ΐ<· τής ίυχής ιιου ήχος, 
τήν φλογέράν καρδίαν σου ηικρ >ν η συγκίνηση, 
τούς’ οφθαλμούς σου άν ποτέ ύγ; άνιι εις ιιου στίχος· 
κ’ έν άσμά μοί τό στόμα σου ήοέυα ύ-θυοίση, 
ώ τότε, τότε, του^εοά κα’ι σσαπαθής καοδία, 
θά υπογράψω «Άχιλλεύς» άλλά καϊ Ευτυχία.

■? Axiaaeys Hapasxos

^?-?εκρόν Αγγέλου, άγγελος εδώ παραμονεύει, 
■1?\|πλήν μάτην μ’ όναρ ούρανοϋ τόν ύπνον του Οωπεύ 
'° ' ύπό την ξένην αύτήν γην καϊ παγερήν γογγίζει 

και τής Ελλάδος τ’όνομα ύπνώττων ψιθυρίζει.
Ταΐ’γάτώτ, Sui/iCuor, 1882

Ήτον αγία ϋπαοξις, ελέους εύωδία, 
π-·..ταρία τοϋ τυίιλοϋ, αγάπα και άίρότιις.

, τοΰ πάσχοντος ύγεία, 
ό ιφανοΰ, τής χήοας τρ )<ϊ»οδό-ης. 

ψ Axiaaevs Hapasxos

ίει, ή !’ακτ
ήτο τοΰ ξένου άσυλον, 
αειδίαααU V τοΰ

I ερμανικα Εξάμηνά

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

£ΥΧ'^”0^·’·? ί^ιον ν/νΛ·!. τύπον, 
φυσιογνωμίαν ιδίαν, τοσούτον όλί- 

^^δ^γον πρό; το ΙΙαρίσιον ή τό Λονδί- 
νον παρεμφερή όσον καί πρό: τήν πρωτεύ
ουσαν τή: Αύστρίας. Αί δδοί τη; εΐνε μα- 
κρχί, εύρεϊαι, τετμημέναι δέ κατ' ευθεία: 
γραμμά; καί οίκίχι πλινθόκτιστοι—εΐνε 
δ’έκ πλίνθων ώκοδομημένα καί τά ώραιό- 
τχτα μέγαρο.—δι' ογκωδών κοσμημάτων 
βεβαρημέναι, εγείρονται στοιχηδόν έπ ’ 
αύτών χωρί; μηδέ καθ' έκαστον νά προ- 
εκβχίνη ή μέν τή; δέ. Καί παράταξι; ε'τι 
ΙΙρώσσων στρατιωτών δυσκόλω; θά έσχη- 
μάτιζεν εύθυτέρχ; γοαμμχ;. Όθεν καί 
εύλόγω; έρρήθη ότι τό Βερολίνον έδημιουρ- 
γήθη κατά διαταγήν, ότι ώκοδομήθη κα
τά στρατιωτικόν κέλευσμα.

Εΐνε ή νεωτάτη τών 
πχρχει πρωτεύουσα έν Εύριόπη : 
τέρας δημιουργίας. Έν μέσω τ< 
των οικοδομών χύτη; ούδέν ίσ 
κρόν παρελθόν. Ούτε έρείπι: 
σιν, ούτε Γοτθικά μνημεία _ 
χτινα έγείρονται άςιοθαύματα έν μένω 
τή: λοιπή: Γερμανίας, ί'να άναμιμνήσκωσι 
τού; άποιχομένου: τού ίπποτισ ιού χρόνου: 
Ό ερω; τού καλού ούδέποτε ένέπλησε 
καρδίαν τών βασιλέων τή; Ιίρωσσία; 
αίνων ούτωγ··!* 
ούδ’ δ νέο; ρυθμό: τη 
ύπό τινο; παλαιού.
νατό νά ίσχυρισθή τις, είτε 
μα~α, είτε διά θεσμού; τού νά 
νοχλώνται ύ· 
λεγε πρό ό- ' 
ότι θά μοί ήρεσκον έν

πόλεις καί οί νέοι νόμοι. Ή φύσις 
ελευθερία δμιλούσιν έκεϊ άρκούντως .. 
ψυχή, ώστε νά μή ύπάοχη χρ£ία αναμνή
σεων· άλλ’ έπί τλ: ννιβνι*' ·>.>Λ·. ··-- 
αΐσθχνόμεθχ 
τος. Έάν 
τή καρδίχ 
βίβχιχ έν

Όταν

ΐ vise νό'ΛΪΙ. 
ισΰσιν

ήκχί 
έν τή

:όλεων. Δέν ύ- 
προσφατω- 

•ών νεοομή- 
:ΧΧ- 

πια δέ άπαντώ- 
έξ εκείνων, 

ι μέσιρ
·4— . ·, >

ην 
.,γενο- 

γλίσχρων καίμικρολόγων. Άλλ ' 
- Α - “; πόλεω; ταρχττεται

Τί καλλίτερου, ήδύ- 
δι' οίκοδομή- 

μή παρε- 
έρειπίων; Αισθάνομαι, ε"- 

ίγδοήκοντα ε’τών ή κυρία Στχελ, 
'Αμερική αί νέαι

έπί τη; γηραιά; ημών γή; 
τή,ν άνάγκην τού παρελθόν- 

τό αίσθημα τούτο γεννάται έν 
Γαλλίδο;, φύεται ισχυρότερων 
τή "Ελληνο;.
φθάνη τι; εί; τή,ν γαλλικήν 

πρωτεύουσαν αισθάνεται τό πρώτον ποιάν 
τινα άπογοήτευσιν, διότι εύρίσκει τήν πό- 
λιν ύποδεεστερχν εκείνη; ήν εΐχεν ή φαν
τασία του πλάσει χύτην έκ τοσούτων ε
ξογκωμένων διηγήσεων και τοσούτων ιδα
νικών μάλλον περιγραφών, ών βρίθουσι τά 
μυθιστορήματα. Δεκαπενθήμερο; όμω: δι
αμονή άρκεϊ ίνα ή μάγο; γή τών ΙΙαρι- 
σίων επίδραση ώ; μαγνήτη: καί όταν 
πλέον ό επισκέπτη; άπέρχεται ή καρδία 
αύτού άλγεϊ. Τουναντίον, ή πρώτη έντύ- 
πωσι; τού Βερολίνου εΐνε εύάρεστο;· πάν- 
τω; άνωτέρα τών προσδοκιών μεθ' όλα; 
τά; περί τούτου τών Γερμανών φαντασμα
γορία:. Ή μνημειακή όψι; τών όδών αύ
τού συμβάλλεται ούκ ολίγον πρό; τούτο. 
Άλλ ’ αί οίκοδομαί αύται έκζεζητημένη; 
κομύότητο; άποβχίνωσι μετ’ού πολύόχλη- 
ραί, χύξανούση; τή; άνιαρότητό; των κατ' 
εύθύν λόγον πρό; τον χρόνον τή; διαμο
νή; τού ξένου έν μέσω αύτών. Καί όταν 

αμαξοστοιχία: ήτι; θά
πρωσσική; 
αισθάνεται

ιγίν πρό; 
ού ξένου έν 

έπιβχϊνη τή; αμχςοστοιχίχ: 
ά .οκομίση χυτόν μακράν τή; 
πρωτευούση;, ή κχρδϊχ του 
κουφισμόν, κχί γίνεται ελαφρά.

Αί άδοί εΐνε στεϊρχι λαϊκή; 
κχί όταν τι; δι 'όλη; ήμέρα 
τόν κρότον τών συρόμενων 
σπαθών, κχί δέν βλέπη ή κράνη 
ρωτά λοφεΐχ κχταλχμβχζετ

)Ι »β II

κινήσεω; · 
δέν άκούη ή 

τώ, συρόμενων στρχτιωτικών 
ΐ κχί πτε- 

χι ύπχφχτου

; ανία:. Καί ιδού διατί, μεθ'όλον τό γόητρο- 
ί όπερ προσέδωκαν εί; το Βερολίνον τά γεγον 

νότα τών τελευταίων δεκαετηρίδων, ούδέ
ποτε θά γίνη εφάμιλλο: πρό: τήν Βιέννην 
πρό;τόΙΙαρίσιο/ ή τόΛονδϊνον πρωτεύουσα.

Ή Fried rich-«trasse καί ή nnter 
den Linden — δύο λεωφόροι διάσημοι 
τέμνουσαι άλ/ήλα; καθέτω;—άποτελούσι 
τό κέντρον τού Βερολίνου, τό εντευκτη
ρίων δέ όλου τού κομψού τή: πόλεω; κό
σμου, καί ή φήμη αύτών ύπερέβη ήδη τά 
όρια τή; γερμανική: αύτοκρατορία;.

Ώς τό Αονδϊνον διαρρέει δ Τών.εσι;, 
τή,ν Βιέννην δ Δούναβι; καί την πόλιν τών 
Ιίαρισίων δ Σηκουάνα:, τό Βερολίνον ε’γει 
κχί αύτο τον Σπρέον αύτού. 
Σπρέο: κυλίει διά μέση; τή: 
πρωτευούση; ίλύν ύπομέλαινχν 
δίδει άναθυμιχσει; ούχί κατ ’ εξοχήν ευερ
γετικά;. Ό Σπρέο; ομοιάζει κατά τινα 
ποιητήν, ούτινο; τά αισθήματα δέν δύ- 
ναται βέβαια νά κατηγορηθώσι φιλόπρωσ- 
σα, πρό: κύκνον κατά τήν είσοδον αύτού 
εί: τό Βερολίνον. έξέρχεται δέ αύτού πα
ρεμφερή; πρό; ΰν.

Καί άλλα ταξείδιά μου προηγο 
εί; άλλα; πόλει; καί άλλα κράτη* · 
ί:-^ ■κν-

Βερο/.ινον, < 
ίνα βλέπω καί μέ ώτα 
τειναν τόν εθνογραφικόν 
κατά πο?
τινα ότι 
Βαβυλών 
Γ άλλοι ά, *· 
φροι καί μάταιοι, 
θά νομίσωσιν 
πίστιν τι- ■

Άλλ’ δ 
τρωσσικής 
κχί ζν χ

-j τά όρθχ των φρονήματα. ·ά πλανή- 
σητε τά; ύγιει; αύτών κρίσεις.

Ούτω τό Βερολίνον απέχει πολύ βε
βαίως τού νά εΐνε άξιον τής άλαξονικής 
γνώμη;, ήν ε^χουσι περί τή; πρ<· τευουοη: 
αύτών οί ΙΙρώσσοι.Είνε ούοέν ήττον άνώτε- 
s;v καί πολλώ μάλιστα τή; προκατει
λημμένη; ιδέας, ήν ίμίχλλουσι δυσμενείς 
τινε: γαλλική; προελεύσεω; έπικρίσε·:. 
Έκ τού μακρόθεν καί διά των ομμχτων 
τά,: φαντασία; ευκόλως φέρεται τις πρό; 
σοχλλομένας καί ίοανικχ: τινχ; άντιλή- 
ψεις. Κχί ή πόλις έπιφαινετχι έν τή φαν
τασία ήμών αυστηρά και ψυχρά, έγκεκλει- 
σμένη, κχί περίφρακτο; έντό; τών οχυρωμά
των τη; ώσεί έντό; σιδηρού στηθοδέσμου. 
Τό ίνδαλμα τών χαλκών άκιοωτων κρα
νών έπιφαινετχι έν τώ νώ ευθύ: όσακι: 
πρόκειται περί τής παρά τό Σπρέον μεγχ- 
λοπόλεως.Οί οφθαλμοί ·. ομίζουσιν ότι βλέ- 
πουσιν άεν-.χω; πυρβολαρχιών εξελίξει; κχί 
■παρελάσεις ιππέων, τά δέ ώτα ότι άκούου- 
σιν άντηχούντα; αύλού; καί στρατιωτικά 
κέρατα, χρεμετισμού; χτιθασσων ίππων η 
τόν κρότον τών πετάλων καλπαζουση; 
Γ/.η;. Καί όμω; ύπο τά; περίφημου; φι
λύρα; έρι· τόληπτα ζεύγη όνειροπολούσι 
μακρά; ώρα καί περιπτόσσονται. διαμεί
βονται δέ άσπα.σμοί. ύφαίνονται μ.νημεια. 
παρασκευάζονται συνοικέσια καί άλλάσ- 
σονται δακτύλιοι άρραοιονες. Φαντάζεται 
τι; άφικνούμενο; εί; Βερολίνον ότι εισέρ
χεται εί; το βχσίλειον τή; πίπχ;, ένώ το 
σιγάρον βασιλεύει παρά τόν Σπρέον ώ; 
αδιαμφισβήτητο; μεγιστάν. Ώ! ούνχμι; 
τών προκαταλήψεων και τών μύθων!

Όστις δέν είδε την Κολωνίαν οέν ιιοε 
την Γερμανίαν έλ.εγον άλλοτε. Τούτο 
σήμερον δύνα-.at, καίτοι ύπό έννοιαν ολω; 
άλλην, νά ρηθή περί Βερολίνου. Διότι έν 
τώ άχανεΐ γερμανικό σώματι το Βερο- 
λίνον, ώ; είπε δόκιμό; τις συγγραφεύ;, έ- 
σφετερίσθ-n, τήν θέσιν τής καρδίχ;, τήν θέ- 
σιν Τό Βερολίνον εΐνε πλέον
ή πόλι; τή; Γερμανία;, ήτι; διανοείται 
ήτι; συλλαμ-βάνει, μηχχνΛτχι και μελε
τά. ποδηγετεί κχί κελεύει, δίδει καί ά-

φαιρεί, ή διανέμουσα την <ικαι:σύ·ην και 
τήν δόξαν. Πρό; αύτήν συρρέει ή ζωή καί 
ή θέρμη δλοκλήρου τή: χώρας, τή; Γεο- 
μανίας ταύτη; ήτι: 'έ/είνε πλέον ή Γερ
μανία τών άοελών παραδόσεων,τών ν.ελω- 
δικών άσμάτων. των γοτθικών όνειρω·· κ·/.ί 
των άγιων μητροπολιτικόιν ντων. άλλ ’ ή 
Γερμανία τού αίματος καί του σιδήρου.τών 
τηλεβόλων, τών μίδρων καί των μαχών.

Οί Γερμανοί έπιζητούσι σήμερον ζ κ - 
ταστήσωσι την πρωτεύουσαν των το ·- 
τρον του κόσμου, πρωτεύουσαν τού πνεύ
ματος άμα δέ και τής ϋλη:, ·ά τεθώσι δ’ 
έπίεκεφαλής τής ανθρωπότητας. Ίδου τό 
όνειρον τών μεγάλων ΙΙρώσσων πατριω
τών, το ό ειρον όλοκλήρου τή; Γερμανίας, 
ητι; ε'χει τήν άξίωσιν ότι εΐνε στρατιωτι- 
κω:. πολιτικώς. έπιστημανικως, ήθικώ;, 
θρησκευτικώς, έγκεφαλικω: το πρώτον 
έθνος τής οικουμένης.

Καί κατήντησεν ό σωβιννισμός έν Ιίρωσ- 
σίζ πλέον ή αίσθημα, πραήχθη εί; θεωρίαν, 
άνήλθεν εί; περιωπήν επιστημονικού δόγ
ματα;. Δ·.ακρίνο·υσι τά; φυλά: εί; τήν γερ
μανικήν καί ρομανικήν, προτατταυσι δέ 
τήν γερμανικήν, καίπερ τελευταία·? έπι- 
φανεισαν έπί τή; σκηνή; έν ή διαδραματί
ζονται αί μεγάλοι ζγώνε;.

Οί Βερολιναίαι εΐνε κληθεί; νεόπλουτοι 
του πολιτισμού. Τό Βερολίνον εισήλθεν ά- 
πατόμω; μετά τό 1870 εί; την χορείαν 
των μεγάλων πρωτευουσών καθ' ον τρόπον 
είσελαύνει εί: του; κομψού; κζί τού: επι
σήμου; κύκλου; χρηματιστή; κατόπιν εύ- 
τυχούς τραπεζιτικού τεχνάσματα; (coup 
de l> •nrse). Άλλ'εΐνε ζρζ γε άρκετά 
εϊκασιν ή κζι τριζκονταέ’τη προ; οημιαυρ- 
γίζν πραελθόντο;. έξεων, τροπών; Δέν προ- 
σζπαιτεΐτζι κζί ό χρόνο: τή; ϊξελίξεως, ό 
καιρός τή; εφαρμογή:: ώ: :ί άνθρωποι αϋτω 
καί αί πόλει, ϊνζ βαδίσωσι κατά μέτωπαν 
μετά τών άντζγωνίστων των πρέπει νά 
μυηθώσι πρότεραν ταυ: μεραλ:υ; τρόπου; 
εκείνων.

ΊΙ άπειρα: άλλω; συρροή τώ < επαρχιών 
τή; Γερμανία; έν γένει, ταυ ΙΙρωσσικου 
βασιλείου ιδία πρός τήν νεόδμ.ηταν τής τευ-

τανική; αύτοκρατορία; πρωτεύουσαν ήτ; 
αδύνατον νά μή φέρζ, τόν θόρυβον, τήν 
ταραχή·-·, την χζλαρωσιν αύτών. την ά- 
ναστάτωσιν κζί ανατροπήν εΐ: τά τοπικά 
στα'χειζ. Ό εγχώριο; πληθυσμό; έπνί··η 
ύτό την πλημμυρίδα των νεηλυδων. 'Εν
τεύθεν άντί ·ά έπιβαλλη τά ήθη χύτου 
εί, .ου: έπιδραμει; ύπέστη την έπΐδρασιν 
τών ηθών τών επιδρομέων. Καί ή ίλλει- 
ψι; τή; ένότητα; άποβχίνει εκπληκτική. 
Ει-ε άρχ πζρχκεκινδυνευμένον νά όμιλή τι; 
περί ταυ Βερολίνου ώ; όμιλούσι περί Αονδι- 
νου. Βιέννη; καί Ιίαρισΐαυ.

Γεώργιο» Ν. KaaaisoEphs

ΣΤΛ ΜΑΤΑΚΙ \ ΤΙΙΣ

Ματάχια ποδ τύν ϊρωτα τή; κόρη; μαρτυρίτι 
ζχί μ' αρμονία νυστιχή άνίκφρχχτα 'μιλάτε, 
Ματάχια όπον αγρυσνα χΓ απϊ φωτιά γιομμάτα 
αζ.λι,; ζωή; σχορπίζιτι όνιίρατχ ίροσάτα,

Ματάζία μου παρΟεναά zoi μία' άναλαμπιζει 
ούοάνια zopr,; ίμμορφϊα χ·. ί γύρω τώ: τζορπίζε: 
χι" ιυδαιμονία ζγνώ’.ωτη, ματαζια μο. τριζ.λά μου, 
σοτ; μζ χχρτυρήσετε.σοτϊ τόν Έρωτα μο..

Aaekos 8paxnos
------- ^=’ζρ=ν?=».---------

Θ. ΡΕΤΣΙΝΑΣ

77/>· ε(’αι>»·« roii χ. 0εο3. Peraira όιι- 
μ.οσιε··ομιν μετά rr5r ιίς to πα-
ρό - γί-.Uor, ον μό. or ώσ μί-Ιονς την Με- 
γΰ.Ιης έπί t<ir Ο.Ινμπιαχΰτ άγώνο>ν ίπι 
ΐ(/οπή<: ά-ί-Ι-ι χαί ώσ τε.Ιειταίου ύημάρχον 
Πειραιώς, .ι 'pa0orrov .τρο ι'ίο ί6ύοράύω>' 
rip όιοίχησιν τ<·ν ύίηιου εις τον ίίάόοχοι 
ζου. Ή Unvjiaatii Χ(όοόις ή έπιτι.Ιεσθεϊοα 
έ>' Ufipntti χατΐι το όχταετ'ες όιάστημα τής 
ύιιραρχ ας avr ί· -αί τιιν όποιαν ίχτι 
μησωσικ ο< ρέ.Ι.Ιο· τις νά σνρρινσωσι πο- 
.Ινάρι^ρο ίένοι, μαριυριΐ τί όύχαται νά 
πράζρ άνήρ συνιτός χαί ριγα-ίοπράγμων 
orar -torr χαί αγαπά τήν πό.Ιιν τον άς 
e 'χιιθωμιν Ji όπωτ οί νκ,ιστΐ ίγχαταστάν- 
τις νϊ ι άρχοντις ιών όήμων τον Κράτους 
αύτό· νά .Ιάβωιαν ώς ί·-ογραριιόν χαί 
ai’toS τήν σώ^ιρονα χαί τιάργιτιχήν πο
ρείαν νά ιιιμ, ιΊώιιο .

ΤΣΤΕΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

μου 'συμενχ 
πόλε·.; κχί άλλχ κράτη μέ εΐ- 

.όιχθέσει κχτά τώνπρσσχεδιχσμένων 
............. δέ εί;

>ύ; 
άκςύω έπέ- 

ιτικισμόν μ:υ 
%ί. Λ, Ά·(~Λ5ν 

το ΙΙζρίσϋν δέν εΐνε ή νεωτέρχ 
1 τ. πρό; τινχ Γερμανόν ότι οί 
άπέχουσι πολύ τού νά εΐνε έλχ- 

Θά σά; οίκτείρωσιν ή 
οτι κχτχ-χράσθε τή,ν κζλήν 

των κζι οτι ζητείτε νκ ΐ’.ζστρεφη-

άντιλήψεων. Καί τό ταξείδιόν μο- 
Βερολίνον, όπερ έπεχείρησα μέ όφθαλμ 

··“’· : ΐνχ
σκετ

υ

Λύ. ΕίπίΤί λ. χ.
-A ---- (·■=

Ιΐόει ό παππΰς στό δοόιΐο ut μάτια σηκωιιϊνα 
ιιέ nut Κρυφή λαχτάρα και προσευχή στό χείλη, 
ut ξέσκεπο κεφάλι καϊ τά μαλλιά λυμένα 

καϊ με τό πετραχήλι.

Στύ <'οόιι<> .ποΰ πηγαίνει σάν νάχη λειτουργία 
π··τή>·ι ασημένιο στά χέρια τον [αστά 
καϊ <ιώς· έκεϊ μονάχο οτήν άγια κοινωνία 

καντήλι πάει μπροστά.

Με τ’ αγν

< ιν<ιϊκα μαυροφόρα πού πάει βιαστική 
κρατάει τό καντήλι τό κόκκινο βαμμένο 
κι' έκεΐνο λιγοφέγγει στή 'μέρα θαμπωμένο 

με φλόγα μυστική.

Μέ πρόσωπο θλιμμένο μ' εύλάόεια μεγάλη 
όσοι περνοί ν διαβάτες στό δρόμο 0<ϊ σταθούν 
καϊ τ' άγια κνττώντες μέ ξέσκεπο κεφάλι 

θ<ϊ σταυροκοπηΗοϋν.

ποιήρι καϊ μέ τό πετραχήλι
τρέχει ό παππάυ, κι εμπρός- του πηγαίνει τό καντήλι 
άστέρ· όαιιπωιιένο, υισόσόυστη ιΐιυχή . . .ν -I— αχ : ποιος· ψυχομαχεί :

Ζ· Λ Παπλντχινιου

I

>ι 47 μ



ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

II Ί νφ^,ουέντζα

— “Ωστε ή ίνφΑουέντσα, ίχτρέ, επήρε

— 'Επήρε τέτοιο δρόμο, όπου αύτή 
φαίνεται ότι θά νιχήσρ είς τούς ΌΑ·μ- 
πια-κους αγώνας.

·*
'<> Συρμός

Μι αύτήν τήν μόδα θά ίδοΰμε πράχ- 
ματα θαυμαστά Αί. γυναίκες είναι φύσει 
τόσον έ.ίαφραί,τόστε γρήγορα θά μεταβ-ίη- 
θοϋν είς άερόστατον.

■-*-

Ποιχι.ίοτρόπως έσχο.ίιάσθη ή απονομή 
τοϋΜεγαΑοσταύρου είς τον χ. πρωθυπουρ
γόν, ούδείς όμως χατώρθωσε νά άνεόρρ 
τό άΑηθές χ ό Α π ο τοϋ ΒασιΑέως άπονεί- 
μαντος τό ίδιον αύτοϋ παράσημον. Ήθέ ■ 
Αηοε ό ευφυής Αναζ πριν τοϋ ά Α- 
Α ά ζ ρ τόνστ α ορόν ό πρωθυπουρ
γός του, νά τόν ά.ΙΑάζρ μόνος τον χαί 
νά ζητήστι, οί,ονομίας ένεκα, έναν πειό 
χαινούργιον άπό τό όπουργεΐον των έζω- 
τερικών !

*
"Ενα έχ τών σπο όαιοτέρων γεγονότων 

τής έθδομάδος, είναι χαΐ ή σύοτασις τοϋ 
κόμματος τών φρονίμων ! Λέ
γεται ότι άπηρτίσθη άπό ποΑΑους κορυφαί
ους τήςΒουΑής συγχεντρωθέντας είς χα.Ιώς 
συγχεχροτημένον σώμα,χατ ’ άντίθεσιν τών 
άποσυετιθέντων τ( ιχουν. ιχών,οίτινες α,χρο- 
βοΑιστιχώς π.Ιεον ποΑεμοϋντες τήν χυθέρ- 
νησιν,θα χΑηθώσι σώμα ...τώνάτά-
χ τ ω ν !

Λιαώεύδομεν κατηγορηματικές τό άνζ- 
γραφέν ότι αί περί συμβιβασμού διαπραγ
ματεύσεις υπήρξαν άγονο·, αφού χάρις είς 
αύτάς προέχυρ·εν είς τό μέσον είς Β .1 α
στός.

Αύτή ή παραγγε.Ιία διά τάς τύ.Ιας λή
γουν μαξι.Ιάρια / έμά ανε τόν ζήΑον με
ρικών ιΐτινετ έσχόπευο-- νά κατέίθονν είς 
τούς αγώνας. Είς έ: αύτών ήχι.ύσθη Αι
γών.

— "Αν νικηθώ:, ήμπογεΐ νά μοϋ ρίξουν 
επάνω μου ό.Ισς τάς τ ύ A α ς τ ώ ν 
Ό Α υ μ π ί ω ν !

»
Οί ΊταΑοί ύπέστίισαν διπΑήν πανω- 

Αεθρίαν είς τήν 'Αβυσσινίαν, ένιχήθησαν 
κατά χράτος ύπό τ ϋ 1 άς Μαχόνεν ή Ράς 
Φαρμαχόνεν. Είς τάς 'Αθήνας έξοντώθη- 
σαν δι' ένός άν^ρωποφάγου άρθρου, τό 
όποιον ίγραι/τεν εναντίον των είς τήν «. Ε
στίαν ί> ό Ράς·ΦαΙαξ ή Ρομφαίας.

-*■
Μετά τόσας ήττας έξάνάγ·ης επέρχε

ται ή έξης γεωγραφική ά Ι.Ιι-ίωσις; Τοΰ 
Αοι,ποϋ ή ΊταΑία θά γράφεται ' II τ τ α- 
Α ί α.

Λοιπόν ό συμβιβασμοί άναβάΑΑεται ■'
Έτοιμασθήτε Αοιπόν, ώ ΠανέΑ.Ιηνες, 

ν’ ακούσετε άπό γ« ίάρωπαϊ>ά φύΑΑα 
τόν άναβα A Α ό μ ε ν ο ν !...

»
Ό έΑΑόγιμος χ. Μύρια· θούσης δέν θέ- 

Αει νά μεταβί/ είς τό ΊταΑιχόν θέατρο ν 
διότι άνέγνωσεν είς τήν έπιχεφαΑϊδα τών 
προγραμμάτων : operette et semise
rie. . ..

— Καί μ ’ au'ro τι ; τόν έρωτά χάπ- 
ποιος.

— Μά ίιδε.Ιφέ, σέ μιζέριες θά 
πάω ! !

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σ’ τόν ΙΙιοτόλη.

Σάν άνέθαΑαν έζάχις
τήν πο.Ιύχροτόν σου δίκη 

χαι σοΰ ΛΑΑαξαν τήν π οτι.
ώ ποΑυπαθή ΠιστόΑη, 

ac αρχίσουν νά σέ χΑαϊνε
Ζι' αύτήν τήν χ α τ a δ ί χ η 

χι' άς ά.Ι bif.ovv τ ' όνομα σου 
χαι ρ ε βό Αβ ε ρ π.ίέον ό.Ιοι 

άς σέ Αένε !

Σ’τον Ρώιίΰη

.V ένα άρθρον πούχα,ν ρΙάΑ.Ιει 
είς τό «.Σχρίπ» μίαν ήμερα, 

τά μυαΑά σου ’ς το χεφά.Ιι 
πήραν φ ιίνεται άέρα, 

γιατί είχαν υπογράψει 
μ ' ένα χεφα.Ιαϊον Ιί 

χαι αμέσως σάν ίπιότι,ς
vous Oous Ates don nA des airsfR/· 

δημοσιογράφου πρώτης !

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΑΕΪΘΕΡΙΟΝ

Στην έχχΑηιηά σου μέ χοιΑύες 
ποΑυ έξωγχωμένες 

πατούν ή γκαστρωμένες
χ' εμπρός ε ς τήν εικόνα σου 

μέ φό6ο προσκυνούνε
γιά νά Αευθερωθοΰνε.

f

Μπρεΐς, χαθώς ό ΚόνσοΑας, 
τήν γιατρειά νά δώσρς

καί μέ χωρίς ττα ιάδες
Μά θιϊτανε -αΑΑίτερο, 

θαρρώ) νά Αευτερτ'οσρς
κάμποσους... .κοιΑαράδις !

Αβδηρίτη®

ΤΙ1Σ ΣΤΙΓΜΗΣ

Μά έπί τέ ους αδερφέ 
θά τήν κα.ίέσουν τή ΒουΑή ;
"Ιί μή σχοπείο ιν χαί σ' αύτή 
νά κάμουνε.. ,ά ν α β ο υ Α ή ;


