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ΤΟ νέον έτος ηλΟεν αί ευχαι διερ.οιρά- 
σθησαν μέ πλησμονήν εις χαρτιά κόκ-

^οοκ.αθαριστών, ΰδρονομέων, ©ανοκόρων,κω

φαλάλων τάς έσάρωσαν -ηδη αί ύπηρέ- 
τριαι όμοϋ μέ τά συντρίμματα τών παιδι
κών αθυρμάτων, όμοϋ μέ τά συντεΟλασμένα 
καί κατερρυπωμένα παιγνιόχαρτα, τά ό
ποια εόούλευσαν γενναίως ύπό πάσαν στέ
γην, όμοϋ μέ τά ξηρά φύλλα τών άνΟέων, 
άτινα ^χρησιμέυσαν εί; στολισμόν τών κυ
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ριών ζ.αί δεσποινίδων, οσαι παρευρέβησαν 
εφέτος εί; τόν χορόν τών Ανακτόρων, ενα 
τών λαμπρότερων και ζωηρότερων έκ τών 
δοΟέντων κατά τά τελευταία ταΰτα ετη. 
Τοιαύτη τουλάχιστον ύπηρξεν ή κοινή δμο · 
λογία τών προσκεκλημένων άλλ' ίσως καί 
ή χαρά οτι έπανελήφθησαν εφέτος αί χο-
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ρευτικκί εσπερίδες τών ’Ανακτόρων συνε- 
τέλεσαν είς την έντύπωσιν ταύτην. Διότι 
εινε τώρα μερικά χρόνια καθ ' ά ένεκα πέν
θιμων συυ.βάντων καί ένεκα τής κοινής έν 

, ο ■ . . < Τγενει συσπραγιας αι εορται ησαι σπάνιοι 
ζαί είς τά 'Ανάκτορα ζαί είς τούς 'ιδιοτι- 
κούς οίκους. Δέν λέγομεν οτι οί προσκεκλη
μένοι θά έχόρευον έπί ηφαιστείου,κατά τήν 
ιστορικήν φρασιν, θά έχόρευον όμως ύπο 
τούς γόους τής χρεωκοπϊας, καί ύπό τοιαύ- 
τας συνθήκας, όπως λέγει καί ή κοινή πα
ροιμία οιά τήν άρκτον, καί δ φαιδρότερος 
χορός θά προσελάμβανε χαρακτήρα, όπω- 
σοϋν macabre.

Τώρα φαίνεται ότι έπανατέλλει νέα τά- 
ξις πραγμάτων καί αόριστός τις ελπίς έ- 
πιπλκνάται καί θωπεύει τό πνεύμα μας 
οτι αί ρανίδες τού ηγιασμένου ΰδατος, άς 
διασκορπίζει σήμερον πανοαχού τό ραντι
στήραν τού ίερέω; άποδιώκει δμού μέ τά 
πονηρά πνεύματα καί τάς θλιβερά; μέρι
μνας ζαί τούς άλγηνού; φόβους τού προ- 
παρελθόντος. Φεύγουν οί Καλλικάντζαροι 
καί έρχονται οί βουλευταί. Δηλαδή δ λό
γος τό λέγει- όχι δ λόγος δ βασιλικός,διότι 
τοιούτος δέν θάγείνη Τό Στέμμα άπό και
ρού τηρεί άξιέπαινον φειδό» ζαί περί τούς 
λόγους άκόμη καί ή έναρξι; τών εργασιών 
τής έφετεινής συνόοου γενήσεται όλως τυ
πική. Έν τούτοι; τήν περιμένομεν άνυπο- 
μόνως διά ν ’ άνακτήση τό κράτος της καί 
ή ληθαργούσα άπό τίνος πολιτική, ήτις θά 
δώση όλίγην ζέσιν είς τόν οργανισμόν μας, 
παγομένον άπό τά ύπερβόοια ψύχη καί 
άπό τήν άφόρητον ύγρασίκν τού παρόντος 
δριμέως χειμώνος. ‘Αναμένονται λοιπόν 
μετ ' ένδιαφέροντος αί κοινοβουλευτικά! συ
ζητήσεις έπί τού προϋπολογισμού, τόν δ
ποΐον λέγεται ότι περιέκειρε γενναίως ώς 
πρός τά έξοδα δ πρωθυπουργός, έπί τών 
διαπραγματεύσεων τού συμβιβασμού, αί- 
τινες λέγεται οτι βαίνουσιν αισίως, έπί 
τού ά> ανθώδου; ζητήματος τής έκδόσεως 
τού Χαμερστάϊν, έπί τού όποιου δ ύπουρ 
γός τών 'Εξωτερικών θά έμφανισθή θωρα
κισμένος μέ τόν μεγαλόσταυρον τού 'Ερυ
θρού ’Αετού, 0ν λέγεται οτι έλαβεν ήδη 
ώς αμοιβήν άπό τήν Γερμανικήν κυβέρνη- 
σιν έπί τού εξωτερικού ζητήματος καί έπί 
άλλων επεισοδίων, άτινα ενδέχεται νά 
μά; παρουσίασή ό ρούς τών έργασιών. Εί; 
όλ ’ αύτά όμως φαίνεται έκ τών προτέρων 
έξησφαλ ισμόνη ή νίκη τής κυβερνήσεως- 
ναι μέν ύπάρχουσιν οί άπαραίτητοι δυση- 
ρεστημένοι καί ίσως παραστώμεν καί εις 
μερικά έπικίνδυνα άλματα μεταστάσεων, 
άλλ ’ ούχ ήττον απομένει άκόμη συμπα
γή; καί έξωγκωμένη ή κυβερνητική φά- 
λαγξ, έ·<ώ μέχρι τούδε τουλάχιστον ή τε
τμημένη καί διχονοούσα καί ακέφαλο; άν- 
τιπολίτευσι; δέν έφάνη συνισταμένη όπω; 
άπο-ελέσγι άξιόλογον επιθετικόν σώμα καί 
επομένως προμηνύονται άνίσχυροι οί μεμω- 
νωμένοι αύτή; αγώνες.

Καί ή λέξι; αΰτη μά; φέρει άκουσίω; 
εί; τό συβαρώτατον καί φλέγον μεθ ' δλην 
τήν παγερά/ έποχήν ζήτημα τών ‘Ολυμ
πιακών άγώνων. Έν πρώτοι; ώ; έκ τή; 
κακοκαιρίας περιορίζεται έπαισθητώ; τό

χρονικόν διάστημα τής προπαρασκευαστι
κής εργασία;· δ δήμος τίποτε δέν έκαμεν 
άκόμη διά νά συντέλεση είς τήν πανήγυ- 
ριν καί εινε ζήτημα άν θά κάμη, μέ όλην 
τήν καλήν θέλησιν τοϋ νέου δήμαρχου. 
Πάντα ταύτα συνετέλεσαν, ώστε νά έγερ- 
θώσι δισταγμοί καί νά προκύψη καί αύθι; 
είς τό μέσον τό ζήτημα τής αναβολής. 
Άλλ’ δ κ Φιλήαων, όστις εινε δμολογου- 
μένως ή ψυχή τών άγώνων καί δ γινώ- 
σκων ύπέρ παντα. άλλον κάλλιο·/ την θέσιν 
τών πραγμάτων, έκηρύχθη καί αύθι; σφο- 
δρώ; κατά πάση; άναβολή; δηλώσας έν 
προσφάτω συνεντεύξει δτι τά πάντα θά ώ- 
σιν έτοιμα έντός τής τεταγμένης προθε
σμίας, όπω; διεξαχθώσιν όσον οιόν τε εύ- 
πρεπώ; καί έπιτυχώς. Τό μόνον πρόσκομμα 
θα ήτο ή έπελθούσα συνέπεια τού έπεισο- 
δίου Κουμπερτέν αντιζηλία μεταξύ Γερμα
νών καί Γάλ.λων, ήτις ολίγον έλειψε νά 
λάβη τά; διαστάσεις τού πρώτου διεθνούς 
ολυμπιακού άγώνος. Άλλά πιστεύεται οτι 
μετά τά; δοθείσα; έξηγήσεις, καί αύτό τό 
σκάνδαλο·/ εξομαλύνεται καί ή εορτή δέν 
θ’ άπολέση έ'ως τέλους τόν ειρηνικόν χα
ρακτήρα της.

ΠΕΡΙ ΑΝΘΕΩΝ'

ΟΙ ώρχαϊοι Έλληνες, οίτινε; είς όλα; 
τά; επισήμους στιγμάς τού βίου με- 
τεχιιρίζοντο τά άνθη ό»; άνεφέραμεν,είς τάς 

θυσίας καί τους γάμους καίτάς έορτά; καίτά 
συμπόσια εί; τάς κηδείας κτλ. καί παρά τοΐ; 
δποίοις αί άνθοπώλιδες ή στεφηπλόκοι άπε- 
τέλουν ιδίαν ταξιν, ήτο αδύνατον νά μή 
μεταδώσωσι τήν αισθητικήν των ταύτην 
καί τόν έρωτα πρός τά ερατεινά ταύτα 
τέκνα τού ήλιου καί εί; τούς 'Ρωμαίους. 
Ούτοι δέ είς τοιοϋτον βαθμόν έπεξέτειναν 
τήν χρήσιν τών άνθέων καί τήν αγάπην 
πρός ταύτα, ώστε έξ όλων τών μερών τής 
γή; έφέροντο πρό; πώλησιν εί; τήν αγοράν 
τή; 'Ρώμη; σπάνιά καί πολύτιμα άνθη καί 
μάλιστα είς ώρα; τοΰ έτους, καθ’ά; δέν 
ήτο δυνατόν ·/■· εύρΐσκωνται ταύτα αυτόθι 
πρόσφατα. 'Π ιστορία μάλιστα μά; πκρέ- 
δωσε παραδείγματα χαρακτηριστικά τό; 
πολυτελεία: καί τή; άληθούς άνθομανίας, 
ήτι; ένίοτε κατελάμβα-.-ε τού; αύτοκράτο- 
ρας καί ήτις βεβαίως είχε τήν πηγήν αύ
τή; εί; τήν jiiidn/' τών άνθέων, ήτι; έζ.υ- 
ριάρχιι καί έπί τών λοιπών πλουσίων ρω

1 Σν,μ. Δ. ·Ό*.· ’Εφέτος ή αίθουσα τοΰ ·Ι1αρ- 
■.άσσον- ύσ/,ρξε τό ζω/τανόν κέντρου τής παρ’ ήμΓν 
φιλολογικής κινήσεως, χάρις είς τά: αύτόβι γίνομίνας 
έπαγωγονς διαλέξεις. Πολλά έξ αύτών τά τερπνά ή. 
ρΰσβησαν τά · 'Ολύμπια· τή εΰμενεία τών συγγρα
φέων, σ ίμερον δέ πάλιν παρα6έτθμεν περικοπάς έκ τής 
χαριεστάτης «Περί Άνδεων, διαλέζεως τοΰ καβη- 
γητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. ΣϊΙΙΌ. .Μΐιλκίράκιι 
και Ι’ν απόσπασμα έκ τής τοΰ κ. Άλεξ. Φίλαόελ- 
φέως πραγματευΟέντος μετά πολλή: έμβριΟείας τό 
σπουδαϊόν θέμα περί τής ζωγραφικής παρά τοϊς άρχαίοις 
"Ελλησιν.

μ.αίων. Οΰτω, λέγεται, οτι δ Νερών δια 
τι δεϊπνον έφερε τά άνθη έξ Αλεξάνδρειάς 
έν καιρώ χειμώνος καί ότι έπλήρωσε διά 
ταύτα τόνον χρυσού. Άλλοτε δ αύτό; 
αύτοκράτωρ κατεσκεύασεν έστιατόριον, ού- 
τινος οί τέσσαρες τοίχοι έστοέφοντο διά μη
χανισμού περί τούς δαιτημόνα; καί κατ’ 
εναλλαγήν άνεπαρίστων τάς τέσσαρας ώ
ρας τοϋ έτους. "Οταν δέ παρήρχετο δ τοί
χος τού χειμώνος. άντί χιόνος καίχαλάζης 
έπιπτεν έπί τών κεφαλών τών έστιωμένων 
βροχή άφθονος έκ ^όδων καί άλλων άνθέων. 
Άλλά καί όταν αύτό; ούτος προσεκαλεΐτο 

είς γεύμα, είχε τήν άξίωσιν δ εστιών νά 
έχη τά πάντα κεκαλυμμένα ύπ ’ άνθέων, 
πίδακες δέ περί τήν τράπεζαν ν ' άναρρί- 
πτωσι ρόδινου ΰδωρ.

Μετ’αύτόν έτερος αΰτοκράρωρ, έπίσής 
άπαί-Ίος, σπάταλο; καί παράφρων, όπως 
δ Νερών, δ Ήλιογάβαλος, διέταξεν έν 
τινι γεύματι νά ρίψωμεν άπό τής όροφή; 
έπί τών δαιτημόνων τοιοϋτον πλήθος ίων, 
ράσων, κρίνων, ναρκίσσων καί ύακίνθων, 
ώστε λέγεται ότι πολλοί τούτων δέν ήου- 
νήθησαν νά έξέλθωσι καταπλακωθέντες 
ύπό τού στρώματος τούτου καί άπέθανον, 
πλήρεις ίσως εύχαριστήσεως, διότι τούτο 
εύηρέστει τόν τύρανον ή καί διότι... είχον 
πλήρη · όν στόμαχον.

Άλλά καί περί τή; ματαιοδόξου βασι- 
λίσση; τή; Αίγύπτου Κλεοπάτρας διη
γούνται, οτι όπως δείξη τήν ύπεροχήν 
αύτή. απέναντι άλλων έπιση; σπαταλών 
κ>ί ματαίων μεγιστάνων, παρεσκεύασε 
γεύμα έν αιθούση ή; τό έδαφος είς πη- 
χυαΐον βάθος κατεστρώθη διά ρόδων, έπ ’ 
αύτού δέ ήπλωσε δίκτυο·/ έφ' ού έστήθη- 
σαν αί τράπεζαι καί τά καθίσματα.

Τό λεπτόν αίσθημα τών αρχαίων Ελ
λήνων προ; τά άνθη καί τόν θαυμασμόν 
τόν όποιον διήγειρεν εί: αύτού; ή καλλονή 
αύτών καί ή χάρις βλέπομε·/ καί έκ τών 
μ,ύθων δι' ώ·/ ή ελληνική φαντασία περιέ
βαλλε τήν καταγωγήν αύτών. 'Ολίγα τινα 
παραδείγαατα θά πείσωσιν ημάς περί τού
του.

Ό Νάρκισσος εινε άνθος θαυααστόν 
φύεται έπί τού λε'μ.ώνος έφ ' ού έπαιζε·/ ή 
ΙΙερσεφόνη μετά τών φιλαιναδων της, δρέ- 
πουσα διάφορα άλλα άνθη, οίο·/ κοόκκον 
καί ία, καί ίριδας καί ύακίνθους. Τό άνθος 
τούτο ύψούται άπό τή; γή; μέ εκατόν κε
φάλας, ε’-ς τήν θέαν αυτού εκπλήσσονται 
καί αυτοί οί θεοί, ή δέ όσμή πληροί τόν 
εύρύν ουρανόν. Όταν ανθεί δ νάρκισσος

γαΐα τε nd··* βγέλα,ιε και άλμνρόν 
οΐόμα θαλάσσης.

Ό νάρκισσο; ούτος παρήχθη ώ; έξης: 
Ή Ήρα έξέλεξεν ώ; έμπιστον αύτής φί
λην τήν φαιδρά·/ καί χαρίεσσαν νύμφην 
τών όρέων Ήχώ, πρό: ήν άνεκοίνου δλα 
αύτής τά ν.υστικά, καί Ιδίως τά τής καρ- 
δί>;. Άλλ' ή Ήχώ την ήπάτα. Συνε- 
νοεϊτο μετά, τού Διός καί έζήτει νά άπο- 
κρύψη άπό τή; Ήρα; πολλούς κρυφίου; 
δρόμου; τού συζύγου τη;.

"Οτα.ν π. χ. ούτος κατήρχετο (οΰχί

βεβαίως σπανίω;) πρό; έπίσκεψιν τών 
1 νυμφών τών όρέων, ή Ήχώ διηγούμενη 
εί; τήν Ήραν διαφόρους φαιδράς ιστορίας 
παρέκλινε τήν προσοχήν αύτής. άπό τών 
ένίοτε λίαν μακρών άπουσιών τού άπι
στου συζύγου- άλλ’ ή Ήρα παρετήρησεν, 
έ-I τέλους τόν δόλον καί πλήρη; όργής 

. άπεδίωξε τήν Ήχώ άπό τού ουρανού καί 
άφήρεσεν άπ’αύτής τον λόγον, έπιτρέ- 
ψασα εί; αύτήν κατά παράδοξον γυναι- 
κείαν ιδιοτροπίαν έξ έπιεικία; νά έπανα- 
λαμβάνη θρηνωδώ; μόνον τά; τελευταίας 
συλλαβά; ή τάς τελευταίας λέξεις τών 
δμιλιών τών άλλων. Ή έξόριστο; κατε- 

■ φυγεν είς έν δάσος, ένθα, μετά τινα χρό- 
j νον συνήντησεν άνθηρόν καί εΰμορφώτατον 
[ νέον, τόν υιόν ποταμού τίνος, όνομαζόμε- 

νον Νάρκισσον. Ώς είκός ή Ήχώ πά- 
ραυτα. κατελήφθη ύπό σφοδρού έρωτος 
πρό; αύτό·/, άλλ ’ δ Νάρκισσος δέν άντε- 
πεκρίθη ποσώς εί; τό αίσθημα τής σχεδόν 
βωβής ταύτης νύμφης. Τότε ή 'Ηχώ 
έζήτησε παρά τών θεών εύσπλαγχνίαν καί 
έκδίκησιν, καί ιδού- δ Νάρκισσος πίνων 
άπό πηγής τίνος βλέπει τήν ιδίαν μορ
φήν έντός τού ΰδατος καί καταλαμ
βάνεται ύπό έρωτος δεινού πρός αύτήν. 
Τόσω δέ δ έρως ούτος- διηνεκώς κατέτηκεν 
αύτόν ώστε οί θεοί βλέποντες τήν βρα- 

. δεΐαν ταύτην καταστροφήν εύσπλαγχνί- 
σθησαν αύτόν καί τον μετεμόρφωσαν είς 
το δμώνυμον άνθος.

"Αν καί τό ρόδο·/ οέν εινε φυτό·/ έλλη- 
ί νικόν. κατά πάσαν πιθανότητα, άλλ ' 

ήλθε μετά τήν 'Ομηρικήν έποχήν είς τήν 
‘Ελλάδα (μέχρι τότε ητο γνωστόν μ.όνον 
έξ ακοής καί έκ τού έλαίου τού έξαγομέ- 
νου έξ αύτού, τό δποΐον ήρχετο έκ τής 
Ασίας) έχομε·/ ώραΐον μύθον περί τής αί
τιας δι ’ ήν τό οόδον εΐνε έουθρόν. Ό 
ωραίος Άδωνι;, δ έραστής τής Αφροδί
της, διώκων ποτέ κάπρον άγριον έρριψε 
κατ’ αύτοϋ τό άκόντιον, άποτυχών δέ 
έπληγώθη θανασίμω; ύπό τού κατ’ αύτού 
έφορμήσαντο; ζώου. Ή Αφροδίτη άπω- 
λεσασα αύτόν έτρεξε πάραυτα διά τών 
πυκνών δασών πλήρης άπελπισίας καί 
λύσασα τού; πλοκάμους καί άσάνδαλος 
καί πενθαλέα άνεζήτει αύτόν διά τών 
δρυμών. Άλλ ’ ένώ διήρχετο διά τών 
λευκών ροδών καί τών άκανθωδών θάμνων 
αί άκανθαι αύτών καθήμαζον τού; πόδας 
τη; και τό αίμα έσταζεν έπί τής γής. 
Τούτου τού αίματος σταγόνες πεσούσαι 
έπί τών λευκών ρόδων έβαψαν αύτά έρυ- 
θρά. έκτοτε δέ έμίγη τό λευκόν χρώμα 
μετά τοΰ έρυθροϋ καί τό ρόδον εύφραίνει 
θεούς καί ανθρώπους. Κατ' άλλον μύθον 
τό ρόδον έπλάσθη ύπό τής Αφροδίτης έκ 
τοϋ αίματος τοϋ Άδώνιδος.

Όμοια περίπου εινε καί ή προέλευσις 
τού ύ«κύ’ί)οιι. Ό Απόλλων ήτο φίλος 
τοϋ νέου Υακίνθου, όστις όχι μόνον εΐχεν 
έκτακτον κάλλος άλλ ’ ήτο καί αγαθός 
καί γενναίος,διό καί δ θεό; συχνάκι; έπαι
ζε μετ ' αύτού. Ημέραν τινά όμως κατά 
το παιγνίδιον τή; δισκοβολία; παρεκκλί
νεις δ δίσκο; τού σκοπού, πλήττει τόν 
’Υάκινθον κατά τό μέτωπο·/ καί τού δια-

νοίγει μέγα καί διαχάσκον τραύμα έπ' 
αύτοϋ. Ό Απόλλων ρίπτεται απαρηγό
ρητος έπ’ αύτοϋ άλλά μάτην ζητεί νά 
δώση είς αύτόν ζοιήν. Ό Υάκινθος μετ’ 
ϋλίγας ώρας ήτο νεκρός. Τότε δ Απόλ
λων πρό; παρηγοριάν καί προς «ιωνίαν 
τέρψιν τών ανθρώπων μετευ.όρφωσε τό έκ 
τοϋ τραύματος χυθέν αίμα εις τόν εύώδη 
ύάκινθον.

Άναλογιζόμενοι οτι τά φυτά δέν δύ- 
νανται νά ζήσωσιν άνευ τοϋ ηλιακού φω
τός καί επομένως οτι άνευ αύτοϋ δέν δύ- 
νανται νά άναπτύξωσιν άνθη, κατανοού- 
μεν τήν βκθεΐαν έννοιαν τοϋ μύθου τού
του. Άπας δ έαρινός μέγα; κάλαθο; τής 
φύσεως εν ώ αΰτη δι ’ άνοικτή; χειρός καί 
μετά σπατάλη; έρριψεν δλα τά χρώματα 
καί δλας τάς άρωματικά; πνοάς τών ποι
κίλων άνθέων μή δέν προέρχονται έκ τής 
δράσεως τών άκτίνων τοϋ Απόλλωνος αί- 
τινες δι' όλη; τής ήμέρας παίζουσαι μετά 
τών φυτών μεταμορφούσι τά φύλλα αύ
τών είς τά ήδύχροα άνθη μείά τών μεθυ
στικών αύτών οσμών ;

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Ότε δ διάσημος μουσουργός Άλεβύ 
έγραφε τά μ=ρη τής ορχήστρας τού μελο
δράματος του οί Σωματοφύλακες τήρ Βα- 
ΰιλ/βσης, ήκουσεν αίφνης είς τήν αύλήν 
κάποιον άδοντα ένα ήχον τοϋ ε'ργου τού
του, τό δποΐον άκόμη δέν είχε παρασταθή.

Έκπλαγείς κατ' άρχάς,άκροάται μετά 
προσοχής καί πείθεται οτι δ ήχο; εΐνε τώ 
όντι έκ τοϋ μελοδράματος του. Τότε άθυ- 
μίκ καί άπελπισία καταλαμβάνει τήν 
ψυχήν του. Λοιπόν δ ήχ®ί δέν εΐνε ίδικό; 
του,άφού εινε γνωστό;! Λοιπόν άντί νάσυν- 
θέση ΐδικόν του έργον,έπλανήθη έξάορίστου 
άνκμνήσεω; καί άντέγραψε ξένον! Κάί τό 
μελόδραμα του πιθανόν νά περιέχη άρκε- 

σφετερισμούς.
. Κατερ- 
Κ, · 

όστις ητο κο- 
έρωτά μετά 

• - ' · τ _
Σπ. Μηλιλρακηε

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΝΕΚΡΗ

Θολός καί Ον.επαύμένος ούρανός 
στέλνει στή γίϊ τήν άνεμοδαρμένη 
τήν πουπουλένια κΓ Λσπρη του §ροχή 
σόν συννεφιά, θαρρείς, κομματιασμένη.

Ό άνεμος σφυρίζει καί κυλμ 
μέσ' τής πλατείες άγκάλες του τό χιόνι 
καί κόόει κάθε όλόλευκη κλωστή 
ποϋ σκέπασμα λευκό στο χώμα στρώνει.

-W-

Άκούω τής καμπάνες τής βραχνές 
τούς μετρημένους χτύπους νά μετράνε... 
’Απ' τήν μικρή ψηλά τήν έκκλησιά 
λείψανο κάποιο έσήκωΟαν καί πάνε.

-W-

ΓΙερνοΰνε μπρός μου· τρέχω γιά νά ίδώ, 
εΐνε γλυκειά παρθένα ποϋ τή φέρνουν, 
στά σάβανα χιονίζει τά λευκά 
κι’ άσπράδα πειό πολλή έκεΐνα πέρνονν

Μέ κλάμματα, ψαλμούς. τρέχουν γοργά 
νά κρύψουν τή νεκρή τή χιονισμένη 
ποΰ τή λυπάται ό άσπρος ούρανός 
και μέ τ’ άγνά λουλούδια του τή ραίνει.

’Ανοίγει ό τάφος στόμα φοβερό . . .
Τήν κρύβουν στό σκοτάδι τοϋ θανάτου. . . 
Τί κρίμα στά λουλούδια τ’ ούρανοΰ 
πού βάφτηκαν μαζύ της έδώ κάτον !

Ζ. Λ. Παπαντοχιου

μίλόδρχμά του πιθανό·/ νά 
τούς τοιούτους, άκουσίου;
Άρκ έχασε τή·/ έμπνευσΐν του!... Κατέρ- 
χιται δ καλλιτέχνης μετά σπουδής, εξε
τάζει, ευρίσκει τόν άδοντα, όστις ήτο κο- 
σμηματογράφος τις καί τόν έρωτφ μετά 
συγκινήσεως ποϋ ήκουσεν αύτό τό ασμα.

— Δέν είξεύρω άπό ποιον μελόδραμα 
εΐνε, άπήντησε·/ δ τεχνίτης. Τό ήκουσα 
είς τό θέατρον τοΰ Κωμικού Μελοδράμα
τος, πρό ολίγων ήμερών, δτε είργαζόμην 
έκεΐ εί; τήν έπ'σκευήν τή; αιθούσης, ένώ 
έγίνοντο αί δοκιμαί ένό; μελοδράματος.

Ό Άλεβύ άνέπνευσε διότι τό δοκιμα
ζόμενο·/ μελόδραμα ήτο άκριβώ; τό ΐδικόν 
του καί άπό τήν χαρά·/ του όλίγον ελειψε 
νά ένανκαλισθή καί ν ' άσπασθή τον κο- 
σμηυ.ατογράφ ον.

Ότε δ Νέστωρ Ροκεπλάν ήτο διευθυν
τή; τοϋ παρισινού θεάτρου τών Ποικιλιών, 
ένεφανίσθη πρό’ αύτόν δραματικός τι; 
συγγραφεύ; ζητών νά τοϋ άναγνώση έν 
νέον έ’ργον του. Ό Ροκεπλάν προσεπάθησε 
ν ’ άποφύγη τήν βάσανο·/, άλλ. ’ δ συγ
γράφει»; έπέμεινε πολύ καί έδέησε νά ύπο— 
στή τήν άνάγνωσιν, τάξας όμως ώ; ανώ
τατο·/ οριον διάρκειας τής άκροάσεως όσον 
ήθελε διαρκέσει τό σιγάρον τό δποΐον έκά- 
πνιζεν. Ό συγγραφεύς έπελήφθη τής άνκ- 
γνώσεω; μετά σπουδής διά νά προφθάση, 
καί ένεκα τούτου, επειδή ήτο βραδ’λγλωσ- 
σος, έτραύλιζεν ύπερβολικά.

— ’Εξαίρετα, είπεν δ Ροκεπλάν μετά 
τή / άνάγνωσιν" αύτή ή ιδέα τοϋ νά τρκυ- 
>ίζ ουν δλα τά πρόσωπά τοϋ δράματος εινε 
πρωτότυπος καί ήμπορεΐ νά κάμη πολλην 
έντύπωσιν εί; τό θέατρον- δέχομαι τό έρ
γο·/ σου.

— Μά δέν τραυλίζουν τά πρόσωπα τοϋ 
δράματος, παρετήρησεν δ συγγραφεύς- έγώ 
είμαι δποϋ τραυλίζω.

— Ά! τότε δέν μοϋ κάμνει- δέν έχει 
πλέον ενδιαφέρον τό έργο·/ σου.
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ΤΑ ΠΑΡΙΛΙΣΣΙΑ
Β

Ή πεσούσα στήλη —Ή θύελλα τή; 14 'Οκτω
βρίου 1852.—Ζημία’, έντό; τή; πόλεω; —Ό 
λιμήν Πειραιώς.—Ή χορβέττα «Λουοοβϊχος». 
—Ό Soutco; κα! οι σεισμοί. — Τό παράπονου 
τών Καρυατιδών. — Τά άρθρα τών εφημερί
δων.—Έν επίγραμμα — Τά ετη τών συμ
φορών.—Τό ναυάγιον τή; «Αμαλία;».— Τά 
πυροτεχνήματα καί αί ο'ιχογένειαι.—Τό αιώ
νιον ρουσφέτι— Ναυάγιον. — "Υπουργός καί 
δήμαρχος.— Δρ. 1.65. —"II κάμηλο; καί ό 
κώνωψ.

ΕΝ τών άντικειμένων τών έπισυρόντων 
τήν προσοχήν καί τό ένδιαφέρον παντός 
έπιχμιροϋντος έκδρομήν άνά τά; όχθας τού 

Ίλισσοΰ εινε καί ή πεπτωκυϊα στήλη τού 
Όλυυ.πείου. ’Ενώ αί άλλαι άδελφαι της, 
κολοβωμένα; μέν καί ήκρωτηριασμέναι ΐ- 
στανται άκόμη ορθιαι, στιβαραί, αλύγι
στοι ύπό τό βάρος τών αιώνων, ύποβαστά- 
ζουσαι είσέτι τμήματα τών τεραστίων ε
πιστυλίων. έφ ’ ών είχε συλλαβει άλλοτε 
τήν παράδοξον ιδέαν νά πήξη τό άσκητη- 
ριόν του δ περίεργος στυλίτη; Δερβίσης 
κατά τόν παρελθόντα αιώνα, ή πεσούσα 
κατάκειται χαμαί μέ τούς ύπερμεγέθεις 
σπονδύλους έξηρθρωμενσυς,παριστώσα ζων
τανήν τήν εικόνα μεγαλείου καταπεσόντος 
καί συντετριμμένου, όμοιου πρό; νεκρόν γί- 
γαντος,έξ εκείνων οϋ; ήσμ.ενίζετο νά πλάτ- 
τη ή φαντασία τοΰ Άριόστου.

ΙΙώς και πότε κατέπεσε καί έκ τίνος 
άφορμής, θ’άφηγηθώμεν δι ολίγων, ίκα- 
νοποιοΰντες τήν περιέργειαν τών άγνοούν— 
των τό συμβάν.

Χειρ άνθρώπου δέν κατέοριψε τόν μαρ
μάρινου κολοσσόν ή πτώσι; προήλθεν έκ 
φοβερά; λαίλαπος έγερθείσης τήν' νύκτα 
της 14 'Οκτωβρίου 1852 καί τής όποιας 
ή όρμή δύναται νά ύπολογισθή έξ αύτού 
τούτου τού γεγονότος, δτι ισχυσε νά κ,α- 
ταρρίψη τοιούτον όγκον.Κατά τήν φοβέραν 
έκείνην νύκτα ένέσκηψε θύελλα έκ τών δει
νότατων όσαι έξερράγησάν ποτέ ύπό τόν 
συνήθως τόσον εύδιον ουρανόν τή; 'Αττι
κής. ’Ιδού πώς περιγράφουσιν αύτήν αί ε
φημερίδες τής έποχής.

Ή 'Α^ηνϋ εις τό φύλλο·/ τή; 18 'Ο
κτωβρίου έγραφεν:

«Τήν νύκτα τής 14 τρ. μηνός ένέσκη- 
ψεν εις Αττικήν δεινός λαϊλαψ, οίον δέν 
ενθυμούνται ποτέ οί κάτοικοι. 'Από τής 6 
μ.μ. ήρχισε νά πνέη σφοδρός άνεμος μέ 
ραγδαιοτάτήν βροχήν. ‘Αλλ’ άπό τής 9 
μέχρι τής 11 */, κατήντησε τόσω βίαια, 
ώστε οί άνθρωποι δέν έτόλμων ουδέ τών 
οικιών των νά έξέλθωσιν.Τά δυστυχήματα 
τά όποια έπέφερεν δ άνεμο; ούτος εινε άνυ- 
πολόγιστα. Διά νά λάβη τι: ιδέαν τού κα
κού, άρκεϊ νά μαθη δτι δένδρα πανάρχαια 
έξεοοιζώθησαν, οί ελαιώνες κατεστράφησαν 
καί λίθος έπί λίθου δέν έμεινεν. Αί δύο κυ· 
πάρισσοι αί άπέναντι τού Μενδρεσέ καί 
τού ταχυδρομείου καί ό πλάτανος, τής ά- 
γοράς έξερριζώθησαν καί παρίχουσιν εί; τόν 
διαβάτην λυπηρόν θέαμα.Οί φανοί τή; πό- 

λεως κατεσυντρίβησαν καί τά λείψανα αύ
τών εύρέθ σαν τήν πρωίαν διισχορπισμενα 
τήδε κακεΐσε. Ό βασιλικό; κήπος καίαύτά 
τά 'Ανάκτορα ύπίστησαν ζημίαν έπέκεινα 
τών 100 χιλ. δραχμών».

Τό τελευταίου τούτο δμως δέν ήτο άκρι- 
βές, καί ώς άναφέρει ή αύτή έφημερίς έν 
νεωτέρω φύλλω, ή ζημία ήτο ελάχιστη εί; 
τ’ 'Ανάκτορα, περιορισθεΐσα εύτυχώς είς 
μικρά·/ βλάβην τή; στέγης καί εί; τήν έκ 
ρίζωσιν μερικών δένδρων τού κήπου. Καί 
άλλαι δμως ζημίαι συνέβησαν έκτός τών 
άνωθι άναφερομένων* διάφορα δημόσια καί 
ιδιωτικά οικοδομήματα έβλαβησαν έπαι- 
σθητώς,άπειράριθμοι ύαλοι τών οικιών συ- 
νετρίβησαν, ε’παθον δέ καί αί στέγαι τών 
δύο έγγύς κειμένων ναών, τού ρωσσικού καί 
τού τών Διαμαρτυρομένων, καί τή; μέν 
πρώτης έδιπλώθη ό μόλυβδο; τού θόλου, 
τή; οέ οευτέρας άπεσπάσθη όλον τό έκ λί
θινων πλακών συνδεδεμένον κάλυμμα. Ό 
Λι'ώι/ προσθέτει δτι κατά τήν ώραν τής 
θυέλλης συνέβησαν καί δύο έλαφροί σει
σμοί.

Είς τόν Πειραιά ή καταστροφή ύπήρξιν 
ε"τι μεγαλειτέρα, διότι έκεϊ ή μανία τής 
θυέλλ.η; ε’σχε καί άνθρώπινα θύματα. ’Ιδού 
πώς περιγράφει τά έκεϊ γινόμενα ό Αιών, 
έν τώ φύλλω τή; 1 5 'Οκτωβρίου:

«... 'Εν τώ άσφαλεϊ λιμένι τού Πει
ραιώς κατά τά; επισήμους πληροφορίας ύ- 
πέρ τά; 30 λέμβους καί άλλα ισάριθμα 
πλοιάρια ιστιοφόρα έθραύσθησαν. Ωσαύτως 
έτινάχθησαν εί; τήν ζηράν έτερα. 4 μεγάλα 
πλοία, έξ ών τό έν 16000 κοιλών, φορ
τωμένου σίτον έθραύσθη. Τούτου ό πλοί
αρχος εύρέθη σήμερον τήν πρωίαν κεχω- 
σμένος ύπό τήν άμμον τής παραλία;, τε- 
θραυσμένηυ φέρω·/ τήν κεφαλήν καί έξω- 
ρυγμένον ένα τών οφθαλμών του. Τό σιδη- 
ρούν Γαλλικόν ταχυδρομικόν άτμόπλοιον έρ· 
ρίφθη έπίση; πρός τήν ξηράν, άλλ 'έλπίζε- 
ται ή ζημία του όχι μεγάλη. Τό δέ αύ- 
στριακον ατμόπλοιου άναχωρήσαν χθές τήν 
έσπέραν διά Σύρον, άμα είδε τήν τρικυ
μίαν έσώθη προφθάσαν νά οπισθοδρόμηση 
εις Άμπελάκια, δθεν άνεχώρησε σήμερον 
πρωίαν.

»Ή κορβέττα /1<»νό<>βΐχφ ήγκυροβολη- 
μενη έντός τοΰ λιμένος, άφού έρριψε τρεις 
άγκύρας, διέτρεξε τόσον κίνδυνον, ώστε 
συμβούλια έγένοντο παρά τών άξιωματικών 
διά νά κόψωσι τά κατάρτια πρό; σωτηρίαν 
τού σκάφους. Άλλά χάριτι θεία ούδεμίαν 
ε’παθε ζημίαν, διότι κατεβίβασαν άπό τά. 
κατάρτια δλα δσα ήδύναντο.

»Δύο εμπορικά πλοία ίβρίκια ήγκυρο- 
βολημένα ε’ξωθεν τού λιμένο; έναυαγησαν. 
Τό έν ητο τού Γουργούρη. Γαλαξιιδιώτου 
κενόν,το οέ ΙΙετσιωτικόν τού Γκίνη μέ φορ- 
τίον σίτου δι ’ Αγγλίαν. ΊΙ λέμβο; άλλου 
πλοίου, τού κ. Ν. X. ’Αναργύρου εδρκμεν 
εί; βοήθειαν τού κινδυνεύοντο; πλοίου'άλλ’ 
άνετράπη καί ό πλοίαρχος Γεώργιο; Μπά- 
τας έπνίγη- οί δέ ναύται κακώς ε’χοντε; 
διεσώθησαν.

»Τό Γαλλικόν ταχυδρομικόν άτμόπλοιον 
έκάθητεν εις τόν Μώλον.Εί; τό μέρος τούτο 
δ πυθμήν τή;θαλάτση; εΐνε λασπώδης καί 
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τοιουτοτρόπως δέν έπαθε ζημίαν... "Εως 
30 μικοοκαίϊκα μέ φορτία καί κενά επα- 
θον ζημίας .Τινά έξ αύτών κατεστράφησαν 

»'Εω; 30 λέμβοι πορθμιαϊαι έρρίφθησαν 
έπί τής προκυμαίας, ήτι; δέν ήτο είμή πέ
λαγος.

«Μεγάλη βλάβη έγένετο εις τάς οί- 
κ·ας».

Κατά ποιαν άκριβώς ώραν έπεσε·/ ή 
στήλη; ήκούσθη αρά γε δ δοϋπος τοΰ κα
ταπεσόντος τεραστίου έκείνου όγκου ύπό 
τών παροικούντων 
χθεις μέ τόν ; 
τής άνεμοζαλης ; 1 
άναφέρει δ Αιών 
πος δ παραχθείς έκ τή 
σθητός γενόμενος εις τ 
κούντας ; Άδηλον. 7 
ότε έγνώσθη τό συμβάν ή έντύπωσι; ύπήρ- 
ξε θλιβερωτάτη πάντες σχεδόν οί κάτοι
κοι τών Αθηνών έσπευσαν έπί τόπου καί 

/ ή έχαθη άναμι— 
καταχθόνιον πάταγον 
Μήπως οί σεισμοί οΰς 
ύπήρξαν δ άντίκτυ- 

; πτώσεως καί αί- 
ούς έγγύτερον οί- 

Αλλά την έπομένην

περίλυποι πιριειργάζοντο τόν καταπεσόντα 
κολοσσόν. Φρουρός έτάχθη έκεϊ άμέσως 
είς άπόμαχο; καί μία μερίς τοΰ τύπου, ή 
άντιπολιτευομένη, άφοϋ εύρεν άφορμήν έκ 
τού γεγονότος τουτου νά ψέξη τήν κυβέρ- 
νησίν, άποδίδουσα αύτό «·εί; τήν άκηοίαν 
καί περί τά καλά καί άοχαϊα μικράν έπί- 
βλεψ ιν τών άρχόντων μας», άπήτησε νά 
φροντίση ή κυβέρνησες περί τής διασώσεως 
τών σεβασμίων εκείνων λειψάνων, άτινα 
ύπίστησαν φθοράν έκ τής καταπτώσεως, 
άπό τής προσεχούς βεβηλώσεως καί κολο- 
βώσεως. Ό Λίών έκτοτε ηύχήθη νά πε
ριφραχθώ δ χώρος διά κιγκλίδων. Φεύ ! 
εμελλον νά παρέλθωσι πεντήκοντα περί
που έτη καί νά δεχθή τάς ύβρεις δύο γε
νεών ή πεσούσα στήλη έως νά έκπληρωθη 
ή εύσεβής αύτη ευχή.

Άγνοοΰμεν άν ήκούσθησαν τήν νύκτα 
γοερά παραπονα τών άπομεινασών σώων 
στηλών διά τήν συμφοράν τή; πεσούσης 
άδελφής των όπως τών Καρυατιδών τού 
Έρεχθείου—τού όποιου, έν παρόδω ση- 
μειούμεν ότι, κατά τά; πληροφορίας τών 
εφημερίδων, έβλαβησαν δύο στήλαι ύπό 
τή; θυέλλης — κατά τήν αρπαγήν τής 
άδελφής των ύπό τού ίεροσύλου Έλγίνου, 
ώ; άναφέρει ή Αθηναϊκή παραδοσις, ήν 
τόσον τρυφερώς έδραματοποίησεν δ φίλος 
κ. Δ. Καμπούρογλου: εί; τήν νεράϊόαν 
του. Τό άλγος όμως τοΰ κοινού διηρμή— 
νευσαν εύγλώττως αί εφημερίδες αί συν- 
τασσόμεναι τότε ύπό άνορών πολυμαθών 
καί δεδοκιμασμένη; άξίας.

Ή ’/vUrjvi! ή συντασσομίνη ύπό τοΰ 
Άντωνιάδου έγραφε·/ :

«Άλλ'ό,τι πρό παντός έλύπησε καί 
έθλιψε πάντα; τού; φίλου; τοΰ καλού καί 
τή; προγονική; ήμών εύκλεια; εινε ή πτώ- 
σις μιά; τών μέχρι τούδε δεκαέξ ύπολει- 
πομένων κολοσσαίων στηλών τοΰ 'Ολυμ
πίου Διό;· λείψανο·/ καί αύοη μικρόν, μαρ
τυρούν τό μεγαλείο·/ τοΰ τεραστίου έκείνου 
τή; άρχαιότητο; ναού, άντέστη είς τοιαύ- 
τας προσβολά; καί τή; άγριότητο; τόσων 
άφιλοκάλων καί έχθρών τοΰ έλλ.ηνισμοΰ 
έν γίνει εθνών καί τή; φύσεως αύτής· άτυ— 
χώ; όμως καί αύτη, ύστερον άπό δύο χι-
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όνομασθεϊσαι ούτω πρός τιμήν τοΰ πατρός 
τοΰ Όθωνος, τοΰ άοιδίμου βασιλέω; τής 
Βαυαρίας, καί τής βασιλίσσης. Καί δ μέν 
ΑιιυόυβΙχοί, ού το γηραιόν σκάφος διατη
ρείται,νομίζομε·/,έν τώ Νπυστάθμω, χρη- 
σιμεΰον ώς φυλακή τών ναυτικών,ύπέστη, 
ώ; είδομεν, ζημίας τινά; έκ τής καταιγϊ- 
δος έν ΙΊειραιεϊ, όπου έναυλόχει. Ή δέ 
Άμαλ/α καταληφθεϊσα έξ αύτής έν τώ 
πελάγει έναυάγησεν ύπό τά; έξής περιστά
σεις.

Τό πλοϊον τούτο κυβερνώμενον ύπό τοΰ 
Υδραίου Αναγνώστου Κριεμάδη ήρχετο 
έκ Ναυπλίου κατευθυνόμενον είς Πειραιά. 
“Ελειπε τότε είς τήν Εύρώπην χαριν λου
τρών δ βασιλεύς Όθων, έπειδή δέ προσ- 
ήγγιζεν δ καιρός τή; έπιστροφής του, έ- 
στάλη τό πλοϊον εις Ναύπλιο·/ διά νά πα- 
ραλάβη έκεϊθεν άρκετήν ποσότητα πυρο
τεχνημάτων κατασκευασθέντων έν τώ δ- 
πλοστασίω Ναυπλίου, μελλόντων δέ νά 
καώσι πρό; τιμήν αύτού. Διότι τότε ήσαν 
άκόμη οί άγαθοί καιροί, καθ "οΰς δ ήγεμών 
επιστρέφω·/ είς τό βασίλειό·/ του έτύγχανε 
πανηγυρικής δεξιώσεως. Άλλ' είς Ναύ
πλιο·/ ή ’/ίμαλία παρέμεινε πολύ περισ
σότερον τοΰ πρέποντος διά νά έπιβιβάση 
πολλά; οικογένειας ιδιωτών, αΐτινες έπε- 
ρίμενον τήν διάβασιν τοΰ πλοίου, όπως 
μεταβώσι δι ’ αύτού είς Πειραιά. Διότι 
κατ’ έκείνην τήν εποχήν ή συγκοινωνία 
ήτο δυσχερή; καί οί πλοϊ τών άτμοκινήτων 
άραιοί, πολλοί δέ ίδιώται μετά τών οίκο-

Ούδ ’ ή ποίησις έμεενεν άμέτοχος είς τήν 
κοινήν θλίψιν. Ό Θεόδωρος Όρφανίδης συ
νέθεσε ωδήν μακράν είς τήν πεσοΰσαν στή
λην, δ δέ Κων. Πώπ έδημοσίευσε τό έξής 
έπίγραμμα :

Τεσσαράκοντα αΙώνας άνηγείρεσο ώ στήλη. 
Κ’ εύμενές τό μέτωπόν σου είς τά σύννε

φα ύψοΰτο 
Άλλ’ ώς είδες τό παν δτι γύρω σου έτα- 

πεινοϋτο,
“Επεσες καϊ σύ οργίλη.

Ή θεομηνία δέ δέν περιωρίσθη εις τήν 
Αττικήν καί έν Μεσσηνία κατά τήν αύ
τήν περίπου ημέραν λαϊλαψ φοβερά διαρ- 
κέσασα τριάκοντα όλας ώρας κατέστρεψε 
τετρακισχίλια έλαιόδενδρα καί έπήνεγκε 
μεγίστη·/ βλάβην είς τά σπαρτά καί είς 
τήν γεωργίαν έν γένει. Καί έγένετο τότε ή 

.μελαγχολική παρατήρησις οτι κατά τά 
ετη εκείνα ραγδαϊαι ειχον έπίλθει αί συμ- 
φοραί. Τό 1850, τό φοβερόν έτος τών 
Παρκερικών, κατεστράφησαν έκ τοΰ εκ
τάκτου 'ψύχους οί έλαιώνες καί τά εσπερι
δοειδή. Τό έπιόν έτος 1851 έπήλθε σιτο
δεία, κατ’ αύτό δ’ έκεΐνο τό έτος 1852 ή 
εσοδεία τής σταφίδος έπαθε καταστροφήν.

Άλλά δέν ήσαν μόνα ταύτα τά έκ τή; 
λαίλαπος δυστυχήματα, Τό πτωχόν ελλη
νικόν ναυτικόν ύπέστη έξ αύτής ζημίαν 
σημαντικήν. Τά καλ.λίτερα πλοία τοΰ τότε 
πενιχρού στόλου μας ήσαν δύο κορβέτται 
ιστιοφόρο·., δ Λυυΰοβΐχος καί ή Αμαλία,
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λιάδων έτών ζωήν ένεκα τή; άκηδεία; και 
τής περί τά καλά καί άρχαϊα μικρά; έπι- 
βλέψεως τών άρχόντων μας, ύπεχώρησεν 
είς τήν δομήν τή; βιαιοτάτη; τή; λαίλα
πος προσβολής, καί ούτως άπό τής βά- 
σεως όπου τό έδαφος είχε πάθει άνετράπη 
καί δεκαοκτώ αύτή; σπόνδυλοι κατέπεσον 
άνακείμενοι δ είς έπί τοΰ άλλου καί κεϊν- 
ται θέαμα, είς πάντα φιλοθεάμονα καί φι- 
λοπράγμονα».

Ό Αίώι/ δέ δ ύπό τού Ίω. Φιλήμονος 
γραφόμενο;, έτι εύγλωττότερον ώ; έξής 
διηρμήνευσε τήν κοινήν θλίψιν :

« Άλλά λυπηρότερο·/ πάντων δυστύ
χημα συνέβη ή κατά γραμμήν εύθεϊαν κα- 
τάπτωσις μιάς κολοσσιαίας στήλη; τοΰ 
ναού τού 'Ολυμπίου Διό:. Είδομεν πρηνή 
τόν γίγαντα τούτον αιώνων είκοσιδύο, φέ- 
ροντά 18 σπονδύλου; παμμεγέθει; καί θαυ- 
μάξοντες ήσθάνθημεν τί δύναται ή δύναμις 
τοΰ θεού ένεργούσα είτε φυσικώ; είτε ήθι- 
κώ;, ήσθάνθημεν άν εί; τήν δύναμιν ταύ
την ίσχύωσι ν’ άντισταθώσι καί αύτα.ί αί 
μέ τήν αιωνιότητα άμιλλώμεναι μεγα- 
λουργίαι τή; ανθρώπινη; χειρό; καί διά
νοιας. Ή σ-ίήλη αύτη εινε ή μεσαία τών 
εϊ; διάστημά τι άποχωρισμένων τριών στη
λών έκ τή; κεφαλίδος τοΰ ναού τοΰ 'Ο
λυμπίου Διό;. 'Ικανή βλάβη θλασμώτων 
έγένετο είς τινα; τών σπονδύλων. Μεγα- 

| λοπρεπή καί λίαν σοβαράν παρουσιάζει ή
Ek'·* κολοσσιαία αύτη στήλη τήν πτώσίν της,
| δποϊα καί ύψωμένη έδείκνυτο».



γενειών των, όσοι εννοείται διέκειντο φι- 
λικώς πρός τούς έν τοϊς πράγμασιν έπω 

ταξειδίων τών πολεμικών 
ταξειδεύσωσιν, έξαιτούμενοι 

τήν πρός τοϋτο 
αύτη συνήθεια κα- 

το δυστύχημα τής ζ/μα-

φελούντο τών 
πλοίων όπως 
καί εύχερώ; λαμβάνοντε 
άδειαν. Ή δέ κακή 
τηργήθη μετά τ' 
Ai«s·.

Καί μέν πλοίαρχος τής έν λόγώ κορ- 
ήτο έμπειρος ναυτικός, άλλά τόβέττ:

πλήρωμα ήτο άνεπαρκές καί ανεπιτήδειο·/ 
εις θαλασσοπλοΐαν δι ' ιστίων. Τό αιώνιον 
ρουσφέτι, ή γάγγραινα ή ανίατος πάσης 
ελληνικής πολιτείας συνετέλεσεν ούκ όλί- 
Ϊον είς τη/ καταστροφήν, καθότι ή κορ- 

έττα κατά —; ’ π 
άπεβίβασεν έκεϊ κατά 
γείου 30 ναύτας έκ τι 
νισταμένου πληρώματα 
στον ητο ότε ' 
σύλλεκτοι καί αγύμναστοι- 
.J u -

χς

ψάνου τού προγονικού θησαυρού, τήν ση
μαντικήν ζημίαν ένός πολεμικού πλοίου, 
τήν μεγίστην βλάβην τών προϊόντων τής 
γής καί τής περιουσίας τών πολιτών, ή 
έλληνική κυβέρνησις έφρόντιζε νά λάβη ώς 
άντιστάθμισμα μίαν δραχμήν καί εξήκοντα 
πέντε λεπτά, άπό τά ξύλα τών έκριζωθέν- 
των δένδρων,άτινα ήδύναντο κάλλιστα ν 'ά- 
φεθώσι διά νά χρησιμεύσωσι πρός θέρμαν- 
σιν τών πτωχών. Ό φαρισαϊσμός ούδέποτε 
έλειψεν άπό τό Κράτος μας- ή κάμηλος 
καταβροχθίζεται, άλλ’ δ κώνωψ πρέπει 
νά διϋλισθη.

Χαιάλ. Αννινος

τήν έκ Πορου διέλευσίν της 
..ατά διαταγήν τού ύπουρ- 

; τού έξ 70 άνδρών συ- 
>ς της. Τό δέ χείρι- 

οί έναπολειφθέντες ήσαν νεο- 
• διότι οί εμπει

ρότεροι άνδρες τού κανονικού αύτής πλη- 
ειχον έπιβιβασθή εις τό άτμό- 

πλοιον Όίλων, όπερ είχε πλεύσει είς Βε
νετίαν άναμένον νά παραλαβή τόν έπανα- 
κάμπτοντα βασιλέα. Ούτω τό πλοϊον κα- 
ταληφθέν είς τόν Σ· ρωνικόν τήν νύκτα 
ύπό τής φοβεράς θυέλλης δέν ήδυνήθη ν ' 
άντιστή· καί οί τρεις ιστοί του άπεκόπη- 
σαν ύπο τού άνεμου, δύο δέ ναύται άπω- 
λέσθησαν. Ό πλοίαρχος έσκέφθη κατ 'άρ- 
χάς διά τολμηρού χειρισμού νά διευθύνη τό 
πλοϊον εις τήν ανοικτήν θάλασσαν- άλλ ’ 
έκ τών γόων καί τών κοπετών τών πολυα
ρίθμων γυναικοπαιδών άπεδειλίασε καί ή- 
ναγκάσθη νά έξωθήση αύτό είς τήν ξηράν. 
Τό σκάφος έξώκειλε παρά τήν Σαλαμίνα 
είς θέσιν λεγομένην Περιστέρια, όπου μετά 
πολλοϋ κόπου καί κινδύνου ήδυνήθησαν τήν 
πρωίαν ν ' άποβιβασθώσιν οί έπ ' αύτού εύ- 
ρισκόμενοι, άπωλεσθέντος μόνον τού τροφο- 
δότου. ϋνομαζομένου Βώκου. Σημειωτέο·/ 
ότι ή άπωλεσθίΐσα ‘Λμαλια είχε προσφά- 
τως έπισκευασθή άντί δαπάνης 60 χιλιά- 
οων δραχμών, ποσού σχέτικώς σημαντικού 
διά τάς τότε περιστάσεις.

Ή θύελλα τής 14 ’Οκτωβρίου 1852 
είχε καί τά κωμικά της επεισόδια. Οΰτω 
τά δένδρα τά πρό τής εισόδου τού Υπουρ
γείου τών Οικονομικών άτινα έξερριζώ
θησαν ύπό τού άνέμου διέταξε·/ δ τότε 
ύπουργός Χρηστίδης ν’ άναφυτευθώσιν- 
άλλά διά τά παθόντα δένδρα τού παρα
κειμένου κήπου , τού πεοιφήμου Κήπου 
τοΰ Κλαυθμώνος, έδήλωσεν ότι έπρεπε 
νά φροντίση δ δήμαρχος ! Ή άπόστασις 
εινε δέκα μόνον βημάτων τό πολύ, καί δ 
"Γπουογός ήδύνατο νά έπεκτείνη τήν προ
στατευτικήν του φροντίδα καί έπ ’ αύτών 
άλλ’ έπρεπε,βλέπετε,νά σωθή ή ιερά άρχή 
τής δικαιοδοσίας, ή προκαλούσα τόσα: μω- 
ράς καί άηδεϊς συγκρούσεις μεταξύ τών 
διαφόρων ζοχών τής ελληνικής ύπηρεσίας. 

Καί τούτο άκόμ.η τό άστειότερον. 
Τά. ξύλα τών καταπεσόντων δένδρων 

έξετέθησαν ύπό τού δημ.οσίου είς πλειστη- 
ριασμόν καί κατεκυρώθησαν άντί δο. 1,651 
Τοιουτοτρόπως ’ενώ ή χώρα μας ύφΐστατο 
τήν απώλειαν τήν άνεκτίμητον ένός λει

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΙ ΣΑΡΧαΙΟιΣ ΕΛΛΗΣ Ν

ρώματος

Περί τής αρχαίας γραφής δμιλών τι 
άνάγκη πάσα νά έντείνη πρό παντός 
τήν φαντασίαν, διότι οί οφθαλμοί όλίγιστα 

έχουσι νά περιεργασθώσι καί ή άφή έλάχι- 
στα νά θίξη. Δυστυχώς οΰτω ήθέλησεν ό 
Πανδαμάτωρ Χρόνος,

8; φαίνει τάδηλα xet τά φανίντ» κρύπτεται.

Καί άπεκάλυψε μέν ούτος πολλά τάδηλα 
όντως έν τή Γλυπτική καί τή ’Αρχιτεκτο
νική, πλήν διά τήν πτωχήν Γραφικήν 
ισχνότατου παρέδωκεν ήμΐν έκ τών χω
μάτων καί διά τής σκαπάνης τόν αμητόν.

Ούδέν έκ τών έξοχων έργων τοΰ περι
φανούς Πολυγνώτου, ούδεμία γραφή τού 
Ζεύξιδος καί τού Παροασίου, ούδείς πίναζ 
τού Τιμοθέου, ού τόν Αϊαντα καί τήν Μή
δειαν ήγόρασεν δ Καϊσαρ άντί ήμίσεος 
περίπου εκατομμυρίου, ή τού Εύπόμπου, 
τού ΙΙαμπίλου, τού Άπελλού, ή τού Πρω
τογενούς τού Ροδίου, ένεκα τού « Ία- 
λύσου» τού δποίου Δημήτριος δ ΙΙολιορ 
κεύς έφείσθη τής Ρόδου, ούδέν, λέγω, έκ 
τών άριστοτεχνημώτων εκείνων περιεσώθη 
μέχρις ημών, είμεθα δ' ήναγκασμένοι νά 
άναγινώσκώμεν τά θαυμαστικά τής αρ
χαίας τεχνοκρισίας, χωρίς νά δυνάμεθα 
νάέξελέγξωμεν τήν αυστηρότητα καί ύπερ- 
βολήν αύτής, άν καί ούδέποτε έν τώ Άρ- 
χαίω Κόσμφ δ έπαινος προσεκτήσατο τό 
ύψος καί τήν τερατώδη μεγαλομανίαν τής 
αμερικανική; διαφημίσεως, τής ρεκλάμας 
τών συγχρόνων Ελλήνων.

Άλλ ' άν δέν διεσώθησαν ήμίν πίνακες
; τής μ.εγαλουρ- 

πλήν καί μόνα τά 
ντα ψιχία ικανά είσι νά δείξωσιν 

τού όνυχος: Ρίψατε εν 
άπειρων άγγείων τών 

υσεΐζ, 
τοΰ ήμιτέρου

ις

όλοι καί σανίδες άρτιζι έκ 
γού εκείνης εποχής, 
περισωθέν 
ήμΐν τον λέοντα έκ τ 
βλέμμα έπί τών 
διεσπαρμένων άνά τά ευρωπαϊκά Μο·. 
διατρέξατε τήν αίθουσαν 
Κεντρικού, όπου ύπάρχει πλουσιωτκτη αύ
τών συλλογή καϊ θέλετε αίσθανθή μα
γείαν, θέλετε σαγηνευθή ύπό τού κάλ
λους τών γραμμών, ύπό τής εύρυθμία;, 
ύπό τής λεπτότητας καί πρό παντός ύπό 
τής πρωτοτυπίας καί μετά λόγου κκλαι-
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σθητικής των έξεΟγασίας. Έν αύταϊς ταϊς 
άπλαϊς διακοσμητικαϊς γραφαί; άναβλύ- 
ζει όλος δ άρχαϊος χυμός τής λατρείας τού 
καλού, έπί τών μικρών εκείνων μορφών 
εινε διεσκευασμένη ολη ή μέθη τής 'Ελ
ληνικής τέχνης, όλη ή χάρις καί ή κομ- 
ψότης ή άπέριττος τών καλλιτεχνών τής 
Ελλάδος.

’Εκείνα τά σώματα ζώσι, σκιρτώσι, 
σφύζουσι, κινούνται, άναπνέουσιν. Αίσθά- 
νεσθε τήν χεϊρα τού ζωγράφου καί ούχί τό 
όργανο·/ τό χαρακτικόν άπλού καί άςέστου 
άγγειο—λάστου.

Καί τούτο εΐνε τό χαρακτηρίζον ίδια 
τά άρχαϊα έργα.Διατί συνάπτεταιτοιαύτη 
πάλη περί τήν άπόκτησιν τών κειμηλίων 
έκείνων, διατί κακουργεί δ Έλγϊνος; διατί 
κλέπτουσι καί άρπαζουσιν άσυνειδήτως 
προ αύτού οί Ρωμαίοι; διατί τέλος σήμε
ρον έτι αί λεπταί καί τόσον εύπαιδαγώ- 
γητοι βρεττανίδες κρύφα έκσπώσι τεμά
χια έκ γείσου ή θριγκού άρχαίου έπί τής 
Άκροπόλεως ;

“Ω, συγχωρήσατε τήν κακουργίαν των 
καί τήν βαναυσότητά των ταύτην 1 Τήν 
προτιμώ χιλιάκις άπό τήν άρετήν έκείνων 
** r*’ * Α* · · *οσος c— — °----—
στυχώς 
ρον, 
άλλ’ 
μετά 
τον 
δστις 
μόνον δέν έξηρανθη 
τον κόσμον ολον.

Αί κϋλικεμ· τού Εύφρονίου, τού Δούρι- 
όος καί άλλων περιφανών άγγειογράφων 
θά παραμείνωσιν ές άεί άπαράμιλλα τής 
κεραμικής γραφής ύποδείγματα. Θά ώ- 
χριώσι πρό αύτών πάντοτε τού τά
κεραμια καί πάση: νεωτέρας βιοτεχνίας 
παρόμοια πηλουργήματα. Ούδέ ή πορσε
λάνη, ούδέ άλλη τις τελειοτέρα ΰλη θά 
άναπληρώση το άσύλληπτον έκεϊνό τι, 
όπερ μόνη ή φυσική καλαισθησία καί ή 
έμπνευσις τοΰ καλλιτέχνου έμφυσώσιν είς 
τά έργα τής τέχνης !

Άλλά παρά τά άγγεία καί αί κόραι 
τής Τανάγρας, τά περικαλλέστατα έκεϊνα 
καί έρωτύλα κεραμικά δημιουργήματα 
ώς καί αί άρχαϊκής τέχνης περίφημοι καί 
όνομασταί έπί τής Άκροπόλεως πρό έτών 
άνασκαφεϊσαι κόραι ή ίέρειαι, πρός δέ 
πολλαΐ μετά γραφών έπιτύμβιοι στήλαι, 
κυρίως δέ ή έκ νεκρών άναστάσα καί τό 
σάβανον τό έκ τής λαβας άποτινάξασα 
Πομπηία ώς καί έν.αι γραφαί, οΐαι αί έν 
Έλευσϊνι ύπό τού κ. Φιλιού έκσκαφθεϊ- 
σαι, αί έν Κορίνθφ ας 

κ. ι' 
απειράριθμα έν Ρώμη 
ρέχονται ήμΐν άμυδρά μέν 
στατα δείγματα 
"Οπως δέ έπί τ 
τών θαυμάζει τ 
τών χρωμάτων · 
απλότητα ύπό 
έμψυχουμένην.

Ζώσι τά έί/γα ταύτα.

δέν τά θίγουσιν... ώς συμβαίνει δυ- 
καί μέ πολλούς έξ ημών σημε- 

οϊτινε; δσάκις δέν τά ρυπαίνομεν, 
ούδέ τά πλησιάζομε·/ κάν ποτέ ίνα 
έρωτος σπουδάσωμεν καί ροφήσωμεν 
αθάνατον χυμόν τής τέχνης των, 

καί μετά τρεις χιλιετηρίδας ούχί 
, άλλά ζωογονεί άκόμη

θηγητής ημών
άντέγραψεν δ κα- 

Αύτρας καί τέλος τά 
ι ίδιο- Μωσαϊκά, πχ- 

, πλην άσφαλέ- 
ής αρχαίας γραφικής, 

τών άγγείων καί έπ ’ 
τις ούχί τον πλούτον 
τήν αφθονίαν, άλλά 

τής άπερίττου φυσικότητα

χυ- 
κχί 
την

Ιδού έν όλίγαι;

/

*
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λέξεσιν όλη ή ίδιάζουσα αύτών ύπεροχή. 
Τούναντίον τά έργα τής ανατολικής τέ
χνης, αί γραφαί τών Χαλδαίων καί τών 
Ασσυριών, αί τοιχογραφίαι αϊ έν τοϊς 
τάφοις, τοϊς μαοταβά, της Αίγύπτου το- 
σούτον άφθόνως άπαντώσαι εινε νεκραί μεθ ’ 
όλους τούς χρωματισμού; των, εΐνε άψυ
χοι, παρ’ δλην τήν άφθονίαν τών παρα
στάσεων καί τών μορφών. Εΐνε κόσμημα— 
τογραφίαι, ώ; αί τών άρχιτεκτονικών 
κτιρίων, άποτελούσι μέρος άναπόσπαστον 
τού τοίχου. Εινε άεί συμπεφυκυϊαι καί 
συγκεκολλημέναι μετά τού κονιάματος, 
ούδέποτε έκεϊθεν άποσπώμεναι, ούδέποτε 
αύτοτελώ; κινούμενα:.

Λλεξ. Φιλλδελφευε

ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Κούφια τά δένδρα κορμιά σάν μένουν 
γέρνουν στής γής τά κρύα στρώματα 
δένδρα καί φύλλα τά περιμένουν 

τής γής τά χώματα.

-θ-

Ξερό δενδρί κ' έγώ σάν μείνω 
καί μαραθούν τής νειότης μου τά χρώματα 
κούφιο κορμί θέ ν ’ άπομείνω 

στής γής τά χώματα.

Στή γή τό δένδρο σπόρος θέ νά μείνη, 
θά κάμη πάλι ρίζες καί φυλλώματα 
μά τό κορμί μου πάντα 0 ’ άπομείνη 

στής γής τά χώματα.
Γεορ. Βοϊρβλχηγ

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΙ

"Οσοι έχουν τήν άτυχίαν νά εινε μονό
φθαλμοι, δύνανται νά παρηγορηθώσιν ότι 
έσχον ένδοξους δμοιοπαθεϊς.

Διάσημοι μονόφθαλμοι μνημονεύονται 
ύπό τής ιστορίας οί έξής :

Ό Αννίβας, δ περιφανής στρατηγός 
τής Καρχηδόνος, στρατοπεδεύσας έγγύς έ
λους κατά τήν έναντίον τών Ρωμαίων έκ— 
στρατείαν του, ένόσησε δεινώς καί έκ τής 
νόσου του άπώλεσε τόν ένα τών οφθαλμών, 
όλίγον πρό τής έν Κανναις μάχης.

Ό Λυκούργος, δ μέγας νομοθέτης τής 
Σπάρτης, δστις,κατά τό λέγει·/ τού Πλου
τάρχου, έτυφλώθη τόν ένα οφθαλμόν διά 
ραβδισμού έν τινι στάσει.

Ό Φίλιππος, δ μέγας βασιλεύς τής 
Μακεδονίας. Γνωστή δέ εΐνε ή αίτια τής 
άπωλείας τού ένός οφθαλμού του. Τοξότης 
έπιτηδειότατος, όνόματι 'ζίστήρ, εύρισκό- 
μενος εντός πόλεως πολιορκουμένης ύπό τού 
Φιλίππου καί έχθραν προσωπικήν τρέφω·/

κατά τούτου, έκφρασθέντος περιφρονητι- 
κώς περί τή; ικανότητάς του,τόν έτύφλωσε 
διά βέλου: 
σεήν τφ δεξιώ 
Ό Φίλιππος έροιψε πάλιν - 
έντός τής πόλεω; μέ τήν έξή 
«Έάν δ Φ.υΙιπποΒ· κυριεύση τήν 
’z/erijv θ’ άπαγχονισθή». Τούθ ' 
έγένετο.

Ό Πούλ*ή'>ς Όράτιος Κοκ/.ϋς, δ 
άνδρεϊος 'Ρωμαίος, δστις ύπερήσπισε μόνος 
τήν έπι τού Τιβέρεω; γέφυραν έναντίον τού 
στρατού τοΰ βασιλέως Πορσήνα, καί ά
φού οπισθέν του οί Ρωμαίοι έκοψαν την 
γέφυραν, έρρίφθη είς τόν ποταμόν καί έ
σώθη νηχόμενος. Τόν ένα οφθαλμόν εΐχεν 
άπολέσει είς προγενεστέραν μάχην.

Ό Σε'>τώρχος·, διάσημος ρωμαίος 
στρατηγός, οστις κατά τήν νικηφόρο·/ έ- 
ναντίον τών Μαρσών έκστρατείαν του, 
πλειστάκις έτραυματίσθη, άπωλέσας καί 
τόν ένα δφθαλμόν, δι ’ δ, λέγει δ Πλού
ταρχος : «Ού μόνον δέν έλυπεϊτο, άλλά 
καί έσεμνύνετο.

Ό Βαγιαζήτ· δ περίφημος Σουλτάνος, 
δ προσεπικαλούμενος Κεραυνός. Αίχμαλω- 
τισθείς κατά τήν έν Άγκύρα {«έχΊ* ΖχΙ 
άχθείς ένώπιον τού νικητού του Ταμερλά— 
νου, ήγανάκτησεν ίδών αύτόν οτι τόν πα- 
ρετήρει ματά προσοχής καί έγέλα καί τόν 
έπέπληξεν ώς καταισχύνοντα οΰτω τον θρί
αμβόν του. «Δέν γελώ διά τήν δυστυχίαν 
σου, άπήντησεν δ Τάρταρος, ά/.λά συλλο
γίζομαι πόσον όλίγον δ Θεός λογαριάζει 
τήν άνθρωπίνην ίσχύν, άφού την ένεπι- 
στεύθη είς ένα μονόφθαλμον, οίος σύ καί 
είς ένα χωλόν, οίος έγώ».

Ό Κάμοενς δ ένδοξος πορτογάλλος 
ποιητής,δστις άπώλεσε τον ένα τών οφθαλ
μών ύπό βολής τουφεκιού, μαχόμενος έν 
Κεούτς: έναντίον τών Μαύρων.

Ό Γαμβέττας- ό διάσημος ρήτωρ καί 
πολιτικός άνήρ τής έποχή; μας, δστις έτυ
φλώθη τόν ένα οφθαλμόν, έκ παιδιά; ά- 
προσέκτου συντρόφου του κατά τήν παιδι
κήν ήλικίαν, ή κατ' άλλου; έκ σπινθήρος 
πεπυρακτωμένου σιδήρου άναπηδήσαντος, 
ένώ παρηκολούθει την έργασίαν σιδηρουρ - 
γού τίνος.

Ό Νέλσων τέλος, δ μέγας Άγγλος 
ναύαρχος. Ιίερί αύτού διηγούνται ότι κατά 
τόν βομβαρδισμόν τοΰ έν Κοπενάγη δανι
κού στόλου ύπό τού αγγλικού, προύχώρησε 
μέ τό πλοϊόν του τόσον τολμηρώς, ώστε δ 
διοικώ·/ τόν στόλον ναύαρχος διά σημείου 
τόν διέταξε νά όπισθοδρομήση. Οί άξιω- 
ματικοί του ειδοποίησαν περί τούτου τόν 
Νέλσωνα,δστις όμως θέσας το τηλεσκόπιο·/ 
είς τόν τυφλόν οφθαλμόν προσεποιήθη πρός 
στιγμήν οτι παρετήρει τά συνθήματα τής 
ναυαρχίδος καί ειτα άπήντησε:

— Δέν βλέπω κανέν σημεΐον!..,έμπρός.

ς, φέροντος έπιγραφήν : « Ό 'ζ/- 
όφθαλμώ τού Φιλίππου».

■ό ίδιον βέλος 
άπάντησιν ■ 

πόλιν, δ 
όπερ καί

ΤΑ ΔΥΟ ΨΑΡΙΑ

κρατορίας, έπρόκειτο νά παρνθέση έπίση- 
μον γεύμα έν έτει 1806. Πάντα τ' άναγ- 
καιούντα τρόφιμα εϊχον άγορασθή εκλεκτά 
καί άφθονα- έλειπε·/ όμως δ ιχθύς, δστις 
ήτο άπαραίτητος καί δ ύπουργός άνησύχει, 
ότε κατά τύχην τού άπεστάληασν έκ δύο 
διαφόρων μερών δύο σολωμοί έξαιρετικού 
μεγέθους.

Μή ών λίάν εντριβής περί τά έθιμα τής 
τραπέζης δ Ταλλεϋράνδος παρήγγειλεν είς 
τόν μάγειρον νά παραθέση καί τούς ούο 
ιχθύς είς τήν τράπεζαν. Άλλ’ δ μάγειρος 
άντέστη έν όνόματι τής τέχνης του δια- 
τεινόμενος οτι τό τοιούτο ήτο παράβασις 
τού κανόνος. Ό ύπουργός όμως δστις ήθε- 
λεν όπως δήποτε νά κάμη έπίδειξιν, έπε- 
νόησεν, ώς εύστροφος διπλωμάτης, ευφυές 
μέσον, τό δποϊον άνεκοίνωσεν έμπιστευτι- 
κώς είς τόν μάγειρον.

Κατά τήν ώραν τού φαγητού έκομίσθη 
δ πελώριος ιχθύς είς τήν αίθουσαν καρυ
κευμένος έντός άργυροϋ δίσκου καί ή θέα 

οούς 
μέ- 
καί

του παρήγαγε μεγάλην συγκίνησιν είς τ 
προσκεκλημένους. Όλοι έθαύμαζον τό ι 
γεθος τού ιχθύος καί έξέφερον έπαίνους 
κολακείας.

— Μόνη ή Έξοχότης Σας ήμπορεϊ 
έχη τέτοια ψάρια είς τό τραπέζι !...

— Δέν ύπάρχει δεύτερον ώσάν αύτο 
τόν κόσμον.

Ότε αίφνης δ κομίζω·/ τόν δίσκο·/ 
βαρό; θεράπων παραπατεϊ καί πίπτει, 
δ Θαυμαστό; ιχθύς κυλιέται κατά γής.

— Απρόσεκτε ! φωνάζει δ Υπουργός. 
Καί συνερχόμενος μετ'όλίγον προσθέτει:
— Είπε νά φέρουν ενα άλλον σολωμόν.
Καί δ έτερος ιχθύς, δστις ήτο ήδη έτοι

μος, έκομίσθη μετ ’ όλίγον είς τήν τράπε
ζαν, πρός μεγίστην έ’κπληξιν τών συνδαι
τυμόνων.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

νά

είς

κχΐ

Σχέτικώς μέ τούς 'Ολυμπιακούς άγώ- 
νας δημοσιεύομε» έν τώ παρόντι φύλλω τήν 
εικόνα τών παριλισσίων μερών, έν ή δια- 
κρίνεται τό κατάστημα τής Έκθέσεως 
μετά τοΰ πρό αύτού άλσους, καί τό πεδίον 
τών Στύλων, μέ τόν καταπεσόντα κίονα, 
περί ού τό ειδικόν άρθρο·/ μας.

Ό Κλέβελανδ, ούτινος δημοσιεύομε·/ τήν 
εικόνα, δ πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολι
τειών τής Αμερικής, είνε δ ήρως τού τε
λευταίου έπεισοδίου τής άγγλαμερικκνικής 
συγκρούσεως, δ έκδούς τό περίφημον διάγ 
γελμα διά τήν ύπόθεσιν τής Βενεζουέλας,τό 
άναστατώσαν τόν πεπολετισμένον κόσμον.

Τέλος δ κ. Κλέων Ραγκαβής εινε δ γνω
στός λόγιος καί διπλωμάτης δ μετά ζήλου 
έργαζόμενος έν Βερολίνω όπου ά.ντιπροσω- 
πεύει τήν 'Ελληνικήν κυβέρνησιν, ύπέρ 
τής εύοδώσεως τής ιδέας τών ’Ολυμπια
κών άγώνων.

Ό περίφημος Ταλ,λεϋράνδος ύπουργός 
τών ’Εξωτερικών έπί τής πρώτης Αύτο-
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ΖΙΖΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Οί καλλίτεροι υποναμάδες άπό 
όλους τους δοθέντας έφέτρς ησαν 
Εκείνος τόν όποιον ιιάς έχάρισεν ό 
καιρός — Α λαμπρά λιακάδα της 
Πρωτοχρονιάς — καί Εκείνος τόν ό
ποιον ιιας Εχάοισαν αί Εφημερίδες— 
μίαν Αμέραν Αατυχίας άπό τά άρθρα 
και άπό τάς ειδήσεις των.

Ήχώ τών μποναμάδων.
Παρουσιάζεται είς τήν Θήραν κά

ποιος μέ δψιν άπαισίαν.
— Χρόνια πολλά, κυρά... νά ζή- 

σετε !.., δόστε μου κ’ Εμένα τό μπα
ξίσι μου ... Καί δταν δλοι οί άλλοι 
σάς άφήσουν, έγώ ό καϋμένος θά 
σάς περιποιηθώ.

—Και ποιος είσαι τού λόγου σου;
— Ο νεκροθάπτης!

κι ’ αύτή νά το’χη τό πουγγί 
παραδοφορτωμένο, 
γιά νά μή βλέπη πώς συχνά 
τήν αλεπού φουχτώνει 
δι' δ κι ’ δ φίλος σύζυγος 
xt ’ άλλο τσιμπά γαλόνι!

"Εχεις καί γυίδ ’ς τήν τράπεζα... 
ποϋ παίζουν τή ^ολίνα 
δποϋ νά δώση δ Θεός 
νά μοιάση τοϋ μπαμπά του 
καί σάν εκείνον καί αύτός 
νά γδύση τήν ’Αθήνα 
καί κάθε μία φαμελιά 
νά φέρη άνου κάτω!

-iff-

Έδώ ποϋ τραγουδήσαμε 
φούρνος νά μή καπνίση 
κι’ δ νοικοκύρης τοϋ σπητιοϋ 
κι' άλλοϋ φωληά νά στήση!

ΤΑ Φ η Τ Α
ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΚΑΝΘΑΡΩΝ

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ

Εις τόν 5?αφ>έα.
Είσαι στήν τέχνη σου δεινός 
καί ξέρεις τή δουλειά σου, 
μά στό Ιίαλάτι μοναχά 
δέ πέρασ ’ ή μπογιά σου !

Εις τον διιιιοτ. <iuu6ou2.ov Π-

Έρρίχτικες είς τόν σουπέ... 
κι ’ οϊ χορευταί οί άλλοι 
έγύριζαν καί είχανε 
είς τό στομάχι χάλι.
Ούτε στιγμή δέν σ ’ άφηκαν 
κατόπιν νά χορέψης 
μήν τύχη καί... χώνεψης !

*
♦ ♦

Εις ^όν Εακελλαρίδην.
Τό σκέπτομαι καί άπορώ 
πώς δέν μπορείς νά κκταφέρης 
γιά νά πηγαίνης στό χορό 
μέ τόσα... χορικά ποϋ ξέρεις !

Αβδηριτηε

Καλ.ήμερα, Καλήμερα 
καί πάντα καλή 'μέρα, 
κι ’ άς τον καλημερησωμε 
κι ’ άύτον τον τραπεζίτην 
ποϋ είς τα "Αστυ τών ^ωμηών 
μάς ήλθε μιάν ήμερα 
καί έγδυσε κ’ έρήμαξε 
τοϋ καθένας τό σπητι.

*
Αφέντη μου, πεντάφεντε 
καί πρώτε κα/ίεΛλάρη, 
πέντε νά δώσης φάσκελλα 
είς τών ρωμηών τά πλήθη 
ποϋ άφησεν ’ς τό τόπο τους 
τόν κάθε κατεργάρη 
νά τού: άλλαξη τόν σταυρό 
καί έθιμα καί ήθη!

-W-

Πολλά 'πάμε τ ' άφεντικοϋ 
καί τής κυράς άς πούμε: 
Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή 
κυρά μου πρώην πλύστρα, 
πού τάφερε ό διάβολος 
μεγάλη ίκ σέ δούμε- 
έσύ χρωστάς 'ς τών ’Αθηνών 
τήν κάθε μιά μοδίστρα, 
κ ’ εμείς τά χάλια μας αύτά 
'ς τόν φΐλτατον συμβίον σας 
ποϋ ήρθε 'δώ καί πλούτισε 
και άλλαξε τόν βΐυυ oas'.

"Εχεις καί κόρη έμμορφη 
στρατιωτικός τή θέλει, 
νά πάρη αμπέλια άτρύγητα 
χωράφι τρογημενο 
νά τής γινή δ φουκαράς 
σέ κάθε τι κοπέλλι

ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Μέρα νύκτα τραγουδάμε 
Τροβατόρε καί Τραβιάτα 
Μά τήν νύκτα σάν δειπνάμε 
Βρίσκομ άδειανά τά πιάτα.
Do re si fa sol fa mi
Καί πεινάμε γιά ψωμί.

>»·

"Αχ ! πώς γείναν αί Άθήναι ! 
—Τί ειν'ή Forza del Destino! 
Νά ψοφάμ' άπό τήν πείνα !
Ποϋ αί δόξαι μας έκεΐναι 
Do re mi fa sol la si
ΙΙούχαμε δουλειά χρυσή ;
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Τώρα κ ' ή Καβαλερια
Δυο παράδες πειά δέν πιάνει 
Καί περνούμε μέ τά κρύα 

’Απ'τοϋ Τσόχα στοϋ Άσλάνη 
Do re mi la sol si la
Μέρα νύχτα σέ μπελά.

Κακορρίζικη κίουτσια, 
Φαβορίτα ξεπεσμένη, 
Άπό τή φιλομουσία
Ώς άνταμοιβή σοΰ μένει 
Do re mi si la fa sol 
Μία σούπα άπό φαΰολ.


