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ΕΡΧΟΝΤΑΙ.

Καλώς τόν Μπέη τόν Τεφίκ καί τόν Σερίφ τόν Μπέη, 
καλώ; τους, πού μάς έρχονται μέ τόσο μαχμουρλοΰκι.. 
καλώς νάλθοϋν οί Μπέηδες, οί φίλοι μας οί νέοι, 
μέ τό σαλβάρι, τόν τσουμπέ και τό μακρύ τσιμπούκι. 
Γυναίκες, άνδρες, τρέξετε νά τούς ύποδεχθά,τε, 
νά σάς γλυκοφιλήσουνε, νά γλυκοφιληθήτε.

Χαρά σέ σάς, χαρά σε μάς, χαρά καί εις τούς δυό μας, 
’στ’ ανάθεμα κακή καρδιά, ’στ’ ανάθεμα σεκλέτι, 
χαρά καί ’στον Σουλτάνο σας καί στόν Γεώργιό μας, 
χαρά διπλή καί ’στόν Χριστό καί είς τόν Μουχαυ.έτη. 
Χαρά ’στην Παναγία μας, χαρά καί ’στη Φάτμί σας, 
χαρά είς τό καμπαναριό, χαρά ’στο μιναρέ σας.

Ολα θά τζχουμε μαζί, όλα Οά γίνουν ένα, 
ό Μουχαμέτης κι’ ό Χριστός Οά γλυκοφιληΟοΰνε, 
«τζέμ πιλάφι καί οί δυό Οά φάν αγαπημένα, 
κ>’ ή Παναγιά μέ την Φατμέ σάν φίλαις Οά τα ’πούγε- 
Μαζί τό Ευαγγέλιο, μαζί καί τό Κοράνι, 
κ.»’ ό Όσμανλής καί ό Ρωμγός δύο σταυρούς Οά κάνγ..

Ολα Οά ταχουυ.ε μαζί, τήν Πόλι. τήν ’Αθήνα, 
τόν 'ακουστό Δολμά-Μπαξέ καί κάθε περιβόλι,
Οέ νά μεθούμε μέ j'aaic, και σείς μέ τή ρετσίνα, 
καί σ’ ενα πιά Παράδεισο θέ νά πηγαίνουμ’ ολοι. 
’Εμείς Οά βάλλουμε τσουμπέ, έσεΐς τή φουστανέλλα, 
τό γΐασουμάκι γ ΡωμγαΓς κΓ γ Τούρκισαις καππέλα.

Εύλογημένος τρεις φοραΐς ό γέρο Παναγιώτης, 
ποϋ ‘Ρωμγοσύνη καί Τουρκίά τής έκαμ.’ ενα ταίρι, 
που έκαμε τήν κάθε μιά νά χάσγ τό θεό της, 
καί ποιόν θεό νά πρασκυνή κι’ εκείνος νά μήν ξέργ. 
Εύλογημένος τρεις φοραΐς κ’’ άπό τούς πεθαμμένους, 
ποϋ έφερε καί Μπέηδες γιά βουλευτάς τού γένους.

Τ’ αξίζει Μπέης νά γενή, τ’ αξίζει καί Δερβίσης, 
τ’ αξίζει καί Κοτζάυ.πασης, Βεζύρης καί Σουλτάνος, 
μ’ αξίζει καί τό άσπρο του κεφάλι νά στολίσγς 
καί μέ σαρίκι Τούρκικο, με τρικαντό καί κράνος.
Μάς έρχονται, μάς ήρθανε, καί ό καθείς ας λέγ: 
«Καλώς τον Μπέη τόν Τεφίκ καί τόν Σερίφτόν Μπέη».

Sour!».



ο ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 3

ΠΡΟΕΕΜΚΑ.

Όσον εΐμεθα αμείλικτοι* διώκται τών αναξίων .προ
ξένων μας τών καταισχυνόντων χαί ονομα κάΐ αξίωμα 
κχ'ι τό Κράτος όπερ αντιπροσωπεύουν, ύπό άμαθείας, 
εύτελείας χαρακτήρος, κακούργου πολλάκις παρελθόντος 
καί παρόντος, καί' φοβερά; άκατασχέτου οχι πλέον φιλο
χρηματίας, άλλά χρηματαρπαγή;, τόσον θαυμάζομεν καί 
έκτιμώμεν τούς εν μέσω τής γενικής διαφθοράς άποτε- 
λοϋντας διαυγείς εξαιρέσεις- καί έξαίρεσις τοιαύτη με
ταξύ άλλων είναι καί ό έν Άδριανουπόλει ήμέτερος πρό
ξενος κ. Λί. Γβννάδϊ)?, είς έκ τών ζωηροτέρων αντι
προσώπων τής γενεάς τοϋ 62, ακμαίος τήν μορφήν καί 
τήν διάνοιαν, έπιβάλλων διά τοϋ παραστήματος'καί 
τή; αρετή; του, έπιβάλλων διά τής προσωπικής του άν- 
δρίας, ήν είς πολλάς περιστάσεις έδέησε νά έπικαλεσθή 
ώς επίκουρον τής προξενικής του δικαιοδοσίας, διακριθείς 
κυρίως έν τω ρωσσοτουρκικώ πολέμω, δτε έτυχε τής συμ- 
παθητικωτέρα; διαδηλώσεω; τών Ευρωπαίων συναδέλ
φων του, έργασθείς ώς ούδείς άλλος έν Σέρραις, άνα- 
πτύξας πάντοτε έν επιτύχει συνδυασμώ ρώμην χαοακτή- 
ρος μετ’ όξύτητος διανοίας.

Την σημασίαν τής ένεστώσης προξενικής θέσεως τοϋ 
κ Γεννάδη ούδείς ό μή άναγνωρίζων έν ολη αύτής τή 
εύρύτητι. Ή Άδριανούπολις δυνάμεθα νά ειπωμεν οτι 
έρχεται αμέσως μετά τήν Κωνσταντινούπολή διά τόν έν 
Θράκη ελληνισμόν- ή Άδριανούπολις είναι τό τελευταΐον 
ελληνικόν προπύργιον,είς δ έρρίφθημεν σχεδόν ώς ναυάγια 
ύπό τής 'Ρωσοβουλγαρικής καταιγίδας. 'Ο έν Άδριανου- 
πόλει πρόξενός μας, όταν καλήται Γεννάδης, έχει προ 
αύτοϋ εύρύτατον στάδιον εθνικής ένεργείας.

Άλλ’ όπως άνταποκριθή εις τήν μεγάλην εντολήν του, 
δέν έπρεπε τό όπερ διευθύνει ΙΙροξενεϊον νά είναι Γενι-

0 ΑΝΗΡ ΚΑΙ Η ΓΪΝΗ
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ΕΠΟΨΙΝ.

(Ί5< -ωνίχιιχν xod τίλο; άριβ. 237, 233, 239, 240 χ»! 211.)

Έν Μαυροβουνίω ή γυνή κατ’ ούδέν σχεδόν διαφέρει 
τής δυστυχούς Αυστραλιανής- ό αχθοφόρος τοϋ ήαιπεπο- 
λιτισμένου τουτου μικρού έθνους δέν είνε γένους αρσενι
κού δι 20 λεπτά τα ισχυρά νώτα μιάς γυναικός λαμ— 
οάνουσι την τιμήν να φερωσιν έπί ήμίσειαν ώραν τό 
μπαγούλο τού επισκεπτομένου την άγονον χώραν αύτών.

Εις πολλά μέρη τής Ρουμ.ανίας ό χωρικός παραχωρεί 
την σύζυγόν του εις τόν ξένον άντί ήμίσεος φράγκου ή 
ένός πεπονιού, ώς οί Βοχιμάνοι τής Αφρικής.

Εν Ρωσσία ίσως θά ύπάρχη μεγαλειτέρα άποκτήνωσις.
Έν Γαλλία, εάν έξαιρέση τις τούς Παρισίους καί τάς 

μεγαλειτεοας πόλεις, θά έκπλαγή βλέπων άξέστους φυ
σιογνωμίας και χονδρούς τρόπους καί αμάθειαν τών λοι

εία ύπό την προσοχήν 
υπουργού

ΟΜΗΡΟΑΟΓΙΑ.

Είδομεν τόν κ. Στεφανίδην, βουλευτήν πλέον. Τό κα
μάρι του είναι άξιοθέατον. Εϊπομεν βουλευτήν, άλλά 
έκάμαμεν λάθος- έπρεπε νά ειπωμεν βουληφόρος άνήρ, 
διότι ό κ. Στεφανίδης έξακολουθεϊ νά είναι ήρως τοϋ 
Όμηρου, άδιάφορον άν δέν τόν άναφέρη ό Όμηρος μέ τό 
όνομά του- μόνον τό ζεύγος τών μυστάκων του αρκεί 
ν’ άποδείξη ότι ύπήρχεν Ομηρος καί άπό τούδε άπαι- 
τοϋμεν παρά τού βουλευτού Λγυικς νά κληροδοτήση τό 
ζεύγος αύτοϋ είς τι τών ’Εθνικών Μουσείων, διά νά τό 
κτυπώμεν έκάστοτε είς την μούρην παντός Γερμανού, 
οστις θά άρνεϊτο τήν υπαρζιν τού ποιητού τής Ίλιάδος. 
Οί αρχαιολόγοι δέν πρέπει ν’ άφίσωσιν άπό κοντά τόν κ. 
Στεοανίδην, διότι ή μελέτη τού παραστήματος, τών κι
νήσεων, τής απαγγελίας, τής προφοράς, τού βίου, τού 
ύπνου τοϋ κ. Στεφανίδη άποόεικνύει πώς έβημάτιζον, 
πώς έκινοϋντο, πώς ώμίλουν.πώς έτρωγαν, πώς ήγόρευον, 
πώς έκοιμώντο καί πώς συνεκοιμώντο άκόμη οί ήρωες 
τοϋ 'Ομήρου, ό Άχιλλεύς, ό Έκτωρ, ό Πάτροκλος.

Τάς ημέρας αύτάς λύει καί άλλο ακόμα ζήτημα ό κ. 
Στεφανίδης- φορεΐ τόν χιτώνα ήρωος ομηρικού, τόν κα
λόν, τόν πατρώον, τόν νεγάτεω χιτώνα. Είναι μέλας,

πών κατοίκων- εννοείται όθεν ότι ή γυνή δέν θά είνε 
ύπό καλλίτερα; καί ποικιλωτέρας συνθήκας τών γυναι
κών τών άλλων έθνών, τά όποια άνεφέραμεν. Τούναν- 
τίον μάλιστα φρίσσει τις βλέπων τόν χαλαρόν σύνδεσμον, 
οστις συνδέει τά μέλη μιάς μέτριας ή πτωχής οικογέ
νειας, τήν πρόωρον καί εντελή έγκατάλειψιν τοϋ ασθε
νούς φύλου είς τήν τύχην του έν τώ μέσω τής τύρβης 
τών μεγάλων πόλεων. Ό Ε. LegoUve όμιλών έν τή Α
καδημία τής Σορβόννης τών Παρισίων περί τών δικαιω
μάτων τής γυναικός μεταξύ άλλων έλεγεν ότι, έάν έρω— 
τήση τις χωρικόν πόσα τέκνα έχει, ό χωρικός, 
έχη, άρρενα, θά άπαντήση : «δυστυχώς, κύ^ιε, 
άλλ’ έχω μόνον δύο θυγατέρας.» Τούτο βεβαίως είνε άρ· 
κετά χαρακτηριστικόν.

Τά άνωτέρω παραδείγματα άρκοϋσι, νομίζω, νά άπο- 
δείξωσιν οτι ή κατάστασις τής γυναικός καί κατά τούς 
προϊστορικούς χρόνους δέν ήτο άλλοία εκείνης, ήν βλέ
πομεν σήμερον είς τά διάφορα έθνη τής γής- διότι καί 
μετά π^ρέλευσιν χιλιάδων αιώνων, έάν δώση τις σήμε
ρον είς τάς χεϊρας τής άνθρωπότητος έν κάτοπτρον, θά 
όμολογήση αϋτη ότι πολύ δέν ήλλαξεν ώς πρός τά κεφά- 
λαιον τούτο.

Αί κατώταται αύται βαθμίδες τής κλίμακας τοϋ πο
λιτισμού είς τούς διαφόρους συγχρόνους λαούς, δέν είνε

δέν
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τρίχινος, μικρόν διαφέρων τής χλαμύδος τών μετά τον 
Ομηρον Έλλήνων. Ή διαφορά κύτη συνίσταται κυρίως 

είς την κοινώς λεγομένην αου**οΰ.ία>·, μετέχουσαν πολύ 
βουρνουζίου αραβικού, ήρτημένον μέ κροσσούς έρυθρούς 
έκ μετάζης. Έκ τούτου συνάγεται ότι είς τόν καιρόν 
τού Όμηρου οί 'Έλληνες είχον είσέτι προσφάτους τάς 
αναμνήσεις τών έξ Ασίας προελεύσεων των καί ένεδύον-
το ολίγον έλληνοτουρκιστί.

Μία καί μόνη άμφιβολία μένει άν οΐ ομηρικοί άνδρες 
έφεραν ύψηλό καπέλλο ή κράνος τοϋ Χαδζή-Πέτρου. θά 
έρωτήσωμεν όμως τόν κ. Στεφανίδην καί Οέλομεν λύσει 
καί τήν απορίαν αύτήν.

Τώρα σιγά σιγά αί κυρίαι μάς έρωτάτε είς τό αυτί, 
γνωρίζουσαι ότι οί φέροντες χλαμύδας είναι ολίγον γυ
μνοί, άν καί ό κ. Στεφανίδης είναι καθ’ όλα χλαμυδο
φόρος. Σάς άπαντώμεν, κυρίαι μου, ότι νά τόν πλησιά- 
σητε μετά θάρρους καί θέλετε ίδεϊ οτι ό κ. Στεφανίδης 
είναι χλαμυδοφόρος .... εντός των ορίων τής εύσχη- 
μ.οσύνης.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Διάττων άστήρ ένέσκηψεν είς τήν πόλιν μας, διάση
μος, καθά λέγεται, βιολονσελίστας, ό Αντώνιος 
Κά£ρο, Ιταλός τής σχολής τής Νεαπόλεως, οστις 
τή εσπέρα τού Σαββάτου, ώρ. 8 1]2 μ. μ. προτίθεται 
νά δώση μεγάλην μουσικήν συμφωνίαν, καθ’ ήν θά επί
δειξη όλους τούς θησαυρούς τής δημοσίας τέχνης του. 
Οί άκούσαντες όμιλοϋσι μετά θαυμαστικού ύφους περί 
τού οργάνου του, ώς οί ίδόντες ίδίοις όφθαλμοϊς κάνέν 
θαύμα καί διηγούμενοι έπειτα αύτά είς άλλους. Μάς εί
παν, όταν πκίζγι θαυματουργικώτατα κυλίων τό μαγι
κόν (ίοήάηι του, ή φαντασία δανειζόμενη ώτα έναυλίζε-

δυνατόν νά είνε ανώτεραι εκείνων τάς όποιας άλλοτε 
κατά τάς μεμακρυσμένας εποχάς κατέσχον τά διάφορα 
έθνη τής γής. Σήμερον έτι ύπάρχουσι λαοί ζώντες έν φυ
σική καταστάσει, ώς τά ζώα, όπώς καί τότε- ύπάρχου- 
«ιν έπίσης βάρβαρα, ήμιπεπολιτισμένα έθνη σήμερον, 
όπως καί τότε. Ο’ία λοιπόν είνε ή θέσις τής γυναικός 
απέναντι τοϋ άνδρός καί τή; κοινωνίας σήμερον εί; τά 
διάφορα έθνη, τοιαύτη άναγκαίως ήτο καί τότε- καί 
έπομένως δυνάμεθα νά έννοήσωμεν διάτί ή γυνή, ούσα 
έκτός τοϋ κόσμου ούτως είπεΐν, δέν ήδυνήθη νά λάβη 
μέρος είς τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος, άλλ’ άφήκε 
τό στάδιον ελεύθερον είς τόν άνδρα καί μόνον- έξετάσα- 

"μεν δέ προηγουμένως τού; φυσιολογικού; καί βιολογι
κού; λόγου;, δ·.’ οΰ; μοιραίω; ή γυνή έτέθη έκτό; τοϋ 
κόσμου- οϋτω εϊδομεν ότι έν αύτη τή φύσει αύτής έγ
κειται ή διάφορο; άπό τοϋ άνδρός σχέσις πρός τόν εξω
τερικόν κόσμον, καί επομένως ή διάφορο; διεύθυνσι;, ήν 
έλαβε κατ ανάγκην.

Ενταύθα άκουσίω; θά έξαγάγη τι; τό συμπέρασμα 
ότι, επειδή αί φυσικαί συνθήκαι, έκτο; τών όποιων ή 
γυνή, ώ; θήλυς οργανισμός, εΰρίσκετκι, θά ήνε πάντοτε 
αί αύται, καί ή θέσις αύτής απέναντι τής κοινωνίας 
καί τής άνθρωπότητος έξ ανάγκης θά είνε ή αύτή είς 
τό μέλλον μέχρι συντέλεια; τοϋ κόσμου Τά συμπέρασμα

ται ολόκληρον ορχήστραν. Είς τό σαλόνι τοϋ φίλου μας 
κ. Μασκερόνη έκαμε θαύματα- τόσα θαύματα, ώστε ό 
πιανοδιδάσκαλός μας ολίγου δεϊν νά όρκισθή νά μή έγ— 
γίση ποτέ του πιάνο, όταν έν βιο.ΙοττσΜο κάμνει μίαν 
ορχήστραν.

Ο κ. Κάρρο είναι ώσεί τεσσαρακοντούτης- παχύς, αρ
κετά εύμορφος, καλοκαρδώτατος δέ. Τό μόνον περίεργον 
έν αύτώ είναι ότι τό θαυματουργόν του fito.iorTat.ln δέν 
τόν έκαμε άκόμη Τσιγγρό. Καί επειδή ό Τσιγγρός ά- 
κούομεν ότι είναι Ελλην, θά δοκιμάση ίσως τήν τύχην 
του καί έν Άθήναις, προσλαμβανόμενος είς τήν ορχή
στραν τήν όποιαν θά αχημαπίση ό κ. Μασκερόνης otoe 
τήν μελοδραματικήν ιταλικήν εταιρίαν, τήν οποίαν θά 
φέρη τό καλοκαίρι είς τά θεοινώτατα Ό.Ιύμπια. Άπό 
τούδε σάς λέγομεν ότι ό θίασος τού κ. Μασκερόνη δέν θά 
τόν μασκαρεύση διόλου- θά είναι πρωτοφανές είς τά θεα
τρικά χρονικά τών Αθηνών νά καταλάβουν ένδοξον θέ- 
σιν είς τούς ρεμβασμούς καί τά λογοπαίγνια τού στιλ- 
βο ντος έξ ευζωίας Tsrexi μας.

Μετά τού κ. Κάρρο είς τήν μουσικήν συμφωνίαν τοϋ 
Σαββάτου θέλουν συμπαίξει καί ό κ Μπεκατόοης, δ έν 
Γερμανία μορφωθείς υπότροφος τού κ. Μελά, ό κ. Μασκε
ρόνης, ό κ. Φεόράρης καί τινες άλλοι.

Τό πρόγραμμα είναι ποικίλου, ή τιμή τού εισιτηρίου 
τρία φράγκα, αί εκπλήξεις τοϋ βιολοντσέλου τού 'Ιταλού 
καλλιτέχνου προμηνύουται έκτακτοι, ώστε ώθούμεν όλας 
τάς φιλόκαλους άκοάς είς τήν αίθουσαν τού ’Ωδείου, 
διότι θά περάσουν τήν ώραιοτέραν έκεϊ έσπερίδα. Εί
ναι έλεύθεραι αί άκοαί, αφού πληρώσουν τά τρία φράγ
κα των, νά στείλουν εις ήν τινα θέλουν αίθουσαν τούς 
πόδας των ΐνα χορεύσουν, άν καί ή εσπέρα τής αύριον 
δέν είναι εσπέοα -/οοοϋ.

Γ. Γ. ΙΙληιΟί,οροϋμίβχ ταύτη °11 9 !*ου’1*Π ϋ«μφω»ίχ
άνιίληΙΙη όια Ηπίριν τί,ς τιιάρτη;.

τούτο είνε όλως έναντίον τών ιδεών, τάς όποιας έχου- 
σι περί τού μέλλοντος τής γυναικός κοινωνιολόγοι τινές 
νεωτερίζοντες, ή καί άπλά άτομα, φρονούντες ότι είς 
τό μέλλον ή γυνή θά λάβη καί οφείλει νά λάβη ενεργόν 
μέρος είς τήν διευθυνσιν τών ανθρωπίνων πραγμάτων.

Τινές μάλιστα άπό τούδε φρονούσι νά είσαγάγωσι 
τήν γυναίκα είς αύτά, δίδοντες είς αυτήν τό δικαίωμα 
τοϋ ύήφίζειν, τοϋ έκλέγεσθαι, τού διοριζεσθαι είς θέ
σεις κτλ.

Οί τών ιδεών τούτων οπαδοί δεν έλκβον καν τόν κό
πον νά έξετάσωσι τούς λόγου;, δι’ ού; μ^Ζ?1 
ίδέαι αύται δέν έπραγματοποιήθησαν, καί διατι η γυνή 
ήτο έκτό; τού σταδίου ένεργείας. Έάν έγνώριζον τάς 
αιτία; τοϋ φαινομένου τούτου, δέν θά είχον τοιαυτας 
ιδέα;- θά ώμολόγουν προθύμω; ότι είνε αδύνατον η γυνή 
νά έξέλθη πού στενού κύκλου, έν ώ είργάσθη- οτι δυνα— 
ται νά τροποποιηθή ή μορφή τή; ένεργείας αύτής, ουχι 
ομω; αύτή ή ενέργεια- καί οτι έπί τέλους είνε ορθόν ή 
γυνή να μείνη έκεϊ, ένθα τήν ώδήγησεν αύτή ή φυσις, 
δηλαδή εί; τήν οικίαν, τήν οικογένειαν.

Πά; τι; δε βεβαίως θά εύχηθή ΐνα ή σχέσις αυτής 
πέος τόν άνδρα βελτιωθή εί; όλους τούς λαούς, καί νά 
υ.ή χρησιαεύη μόνον ώς όργανον άπολαύσεως τοϋ άνδρός, 
ή ώς έργαλεΐον καί κτήνος εργαζόμενον ύπέρ αύτοϋ, άλλά
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ΧΟΡΟΙ.

. , » ν Υυ?ά μίκν ανθοδέσμην, ένώ συγχοόνως ή μου-
Ή πρωτεύουσα κινείται’ δηλαδη χορεύει Και τή πη- σ,κ.^ £~χ,^ζ _’ν Ενικόν ύμνον, 

γαίνει πολύ καλλίτερον δ χορός άπό τό φοβερόν έκεΐνο I Καί ό χοοός ήοξατο αετά' 
βήμα τοΰ τάγματος Μαυρομιχάλη. · 1 danse. "* ‘V '

Ό κ. Φώρδ, άνθρωπος έκ τών ολίγων εκείνων, οΐτι-
*νες κατέχουσι τό μυστήριον τής καλής ζωής, μή κατα- 
θέσας ε’ις τό άποθεματικόν του τό διά χορούς προώρισμέ- 
νον κονδύλιον τών εξόδων τής Πρεσβείας του, ώς άλλοτε

των, τής άνετωτέρχς διατριβής εν αυταις, τη; συγκλη- ' , - ,
σεως ώραίοτέρου καί χορευτικωτέρόυ κόσμου.δίδουσιν a>-*r > ·\ "7 ί ? -μακό, ακόμη ακούει .ι, κεχαρυ
, 1 , %r , 1 . . ίον το ρεύμα εκεινο»των ελαορών γελώτων καί τή; φαι-Κηλοδιαδοχως εσπερίδας απερίγραπτου μεγαλείου καί^- · Γ . «. r
σεως 
ληλοδ 
πλούτου έν παντί.

Τή εσπέρα τής Τρίτης έδόθη ό δεύτερος f r^~ έν τώ 
μεγάριρ τοΰ κ. Φώρδ, άλλα πολύ τοΰ πρώτου υπέρτερος

βόλοι, στίλβοντες οί προσκεκλημένοι, 
κ. Φώρδ ίστάαενος έν τώ προαυλίω.

’Από τούτου κλίμαξ μαρμάρινη εύρεΐα καί ύψηλή κα
λαίσθητος έστολισμένη εφερεν εις τό δώμα τοΰ χοοοΰ. 
Καί έφαίνοντο ώς αγγέλων στρατιά αί άνερχόμεναι λευ- 
χείμονες καί άνθοστολισμέναι καλ.λοναί.

I Τή δέκατη ήγγέλθη ή έλευσις τοΰ Βασιλέως κ«1 τής 
Βζσιλίσσης, οΰς έσπευσε νά συναντήση ό κ. Φώρδ μετά 
τών ακολούθων του, κρατούντες εις χεΐρας πολύφωτα άρ-

ετά τινας στίγμα; διά cbntre-

Εν τή αιθούση ενός χοροΰ ολαι αί αισθήσεις άπολαμ- 
. ......*'...... Οί οφθαλμοί, τά ώτα, αί χεϊρες.

δράς συνδιαλέξεως.

Καί έπειτα ή συνάντησις, ή θέρμη, ή καλλονή, ή
μουσική, ή ζάλη.

Πολλα'κίς πιέζων έπί τό στήθος μου ξανθήν τινα ή με- 
λαγχροινην έκ τών αιθέριων εκείνων υπάρξεων, πρό τών

Φώτων απειρία, άνθη θαλερώτατα. καί ποικίλης κα
λαισθησίας παντοειδή επινοήματα κατεκόσμρυν τάς αί
θούσας. Καί κόσμος τόσω πολύς καί τόσω ώραΐος, ώστε

έλησμόνει τις ότι εύρίσκετο εί; Αθήνας, τύπον ένθα ακ
μάζει τό τερατώδες.

Δέν δύναμαι νά συγκρατήσω τάς εντυπώσεις μου.
Ένώ θαυμάζω μιάς λευκής κοκέτας τήν κεφαλήν, ή 

όποια φαίνεται ώς ένα τόπι χρυσής μετάξης, μαυρομ- 
μάτα πλατύστερνος διερχομένη ενώπιον μου παρασύρει 
είς τούς βελούδινους ώμους της τό βλέμμα καί τόν νοΰν 
μου- αισθάνομαι όμως λεπτόν άνεμον δροσίζοντα όπισθεν 
τήν κεφαλήν μου καί στρέψας χύνω όλας μου τάς σκέ
ψεις, ώς κομματάκια χαρτιού, εις τό φύσημα άδαμαν- 
τοκοσμήτου ριπιδίου μιάς γίγαντος, πρό τής όποιας ή 
άνθρωπίνη φύσις έπιβάλ.λει τόν έρωτα καί είς αύτόν τόν 
θεολόγον Παυλίδην. Καί τρέχω κατόπιν της, άλλ’ άβρόν 
τι πράγμα προσκρούει επάνω μου. Εϊνε μία καστανή
μύωψ, καί χάνομαι είς τά καστανά πλούτη τής κεφα
λής της. Μύωψ ! ’Ώ. πόσον εϊνε σεμνοτέρα ή καλλονή, 
όταν δέν βλέπει πόσον τήν βλέπουσι.

Στριφογυρίζουν όλοι ώς δι’ ελατηρίου. Είς τήν τρι
κυμίαν τοΰ παλαίει τι; καθ’ όρμων καί αισθημά
των βιαιοτέρων τών κυμάτων τής τρικυμίας τής θαλάσ
σης. Ούδέποτε ή έπίδρασις τής γυναικός έχει άνο»τέ- 
ραν δύναμιν άπό τήν στιγμήν αύτήν τοΰ ευλαβούς εναγ
καλισμού. Καί διά τούτο οί περισσότεροι γάμοι κυοφο
ρούνται έν τοΐς χοροί;.

Τήν έν γένει διεύθυνσιν έχουσιν οί τής Αγγλικής καί 
οί τής Αυστριακής Πρεσβείας γραμματείς, άλλά τό πλή
θος εινε τόσον ώστε συνωθεΐται έν άταξία.

Δύω αίθούσας κατέχουσιν οί χορευταί, έν τρίτνι υπάρ

χει πλουσιώτατον buffet, καί τέταρτη εϊνε ώρισμένη διά: 
τούς βασιλείς.

Άλλ’ ό Γεώργιος μέ γράχο καί x.lax vvyxvxnCyvyrKi. 
άδιακρίτως τώ πλήθει, χορεύει ώς ιδιώτης, άνευ ούδενός 
τύπου, έαλέγει τής ώραιώτερζις καί δέν έννοεΐ ν’ άφή- 
ση χορόν.

Εϊνε παιδικότατος καί μολονότι έχει τήν άτυχίαν νά 
τοΰ βγαίνει πάντα ό Τρικούπης έμπρός δέν χάνει τήν 
ευθυμίαν του.

Μία μελαγχροινή τοΰ Πειραιώς έπισπάται πολύ τήν 
εύνοιάν του. Τήν ξετρυπώνει όπου καί άν εΰρίσκηται διά 
νά κάμη ένα γύρον μαζί της.

Καί μία άλλη μ.έ αγγλικόν πένθος, έχουσα κεφαλ.ήν 
αγοριού. Λύτη δά εϊνε τό καμάρι τοΰ χοροΰ. Εύμελ.ής 
ώς άγαλμα Δρόση, γέλώσα όλη, μέ χείλη νωπά, μέ ο
φθαλμούς ώς οί έπί τής κεφαλής της ,άδάμαντες άκτινο- 
βόλους, μέ τά κοντά μαλάκια της, μέ τά βιαίως άνα- 
πάλλοντζ ημίγυμνα στήθη της, δαιμονίζει όλους ή δαί
μων.t

Ή Βασίλισσα εϊνε παντού βασίλισσα. Μέ τήν κατά— 
λευκόν στολ,ήν της ομοιάζει εικόνα τής Παναγίας λαβοΰ- 
σαν ζωήν. Δύο μετά τό μεσονύκτιον ώρας αποχωρεί μόνη, 
διότι ό βασιλεύς δέν τό κουνά πρό τοΰ τέλους.

Διερχόμενος τάς αίθούσας συναντώ τόν Κουμουνδοΰρον 
έν συνδιαλέξει μέ τον Ρικάκην. Εϊνε παρά τό σύνηθες 
σοβχϊός καί τό υ-ειδίζαζ του βεβιασμένον.

Τείνω τό ούς:
— Δέν έχω διόλου όρεξιν, οσω βλέπω τόν Τρικούπην 

τόσω εύθυμον, δέν ήξεύρω πού θά καταντήσωμεν.
— Θά οίκονομηθοΰν τά πράγματα, κ. Πρόεδρε.

νά εϊνε τίμιος σύντροφος .καί έν ίση μοίρα μετ’ αύτοΰ, 
έκπληροΰσα δευτερεύουσαν μέν καί διάφορον, άλλά έπί- 
σης σπουδαίαν υπηρεσίαν έν τή οικογένεια, τή βάσει 
ταύτη παντός πολιτισμού καί πάσης προόδου.

Διά νά έχη ή γυνή τόσα δικαιώματα πολιτικά ή κοι
νωνικά καί διά νά συντείνη τόσον είς την πρόοδον τής 
άνθρωπότητος, οσον ό άνήρ, οφείλει κατ’ ανάγκην νά 
καταβάλή ίσον κεφάλαιον κόπου καί χρόνου, Γσην δρα
στηριότητα καί ένέργειαν έκείνων, τά όποια καταβάλλει 
ό άνήρ’ επομένως οφείλει νά εϊνε εκτός τής οικίας του
λάχιστον 12 ώρας τό ήμερονύκτιον · οφείλει νά διατρέχη 
θαλάσσας καί ηπείρους προς διατροφήν τών τέκνων καί 
έαυτοΰ’νά ταξειδεύη είς τούς πόλους τής Γής καί τά με
σόγεια τής ’Αφρικής χάριν έπιστημονικών έρευνών, νά 
καταγίνηται έπί ολόκληρα ετη προσπαθούσα νά έφεύρη 
τι χρήσιμ,ον είς την έπιστήμην, ή τήν βιομηχανίαν, νά 
γίνη χημικός, αστρονόμος, μαθηματικός, φυσικός, βοτα
νικός, φιλολόγος, γεωλόγος, ιατρός, δικηγόρος κ.τ.λ. 
μεγαλέμποοος, βιομήχανος, ναύτης, στρατιώτης, στρα
τηγός, πλοίαρχος’ πρέσβυς, ύπουργός, βουλευτής, δικα
στής, ύπάλληλος, έφημεριδογράφος, κλητήρ, ύπαστυνό- 
μ.ος, ταμίας Θηβών κτλ. Διά νά γείνη λοιπόν ή γυνή έν 
έξ αύ τών, εϊνε αδύνατον συνάμ.α καί νά εϊνε σύζυγος καί 
μήτηρ τέκνων, εκτός έάν ό άνήρ άναλάβη τήν διεύθυνσιν

τής οικίας, όπερ έπίσης άδύνατον.
Έάν δε ή μ,ονάς μιάς κοινωνίας, ή οικογένεια, λείψη, 

τότε κοινωνία στηριζομένη έπί σταθερών βάσεων καί 
επιδεκτική πολιτισμ.ου καί προόδου δεν εϊνε δυνατόν νά 
ύπαρξη,ώς άποδεικνύει ή ιστορία τοΰ ανθρωπίνου γένους. 
Ή οικογένεια δέ τουναντίον ύφ’ οΐανδήποτε μορφήν καί 
άν ύπάρςη, είτε ύπό μορφήν πολυγαμίας, είτε ΰπό μορ
φήν μονογαμίας, άναγκαίως Οά άπασχολήση τήν γυναί
κα είς τήν φροντίδα τών τέκνων καί τής οικίας έπί το- 
σοΰτον, ώστε δεν θά έχη τόν άπαιτούμενον χρόνον, ώς ό 
άνηρ, νά πλουτίση τήν διάνοιαν της έπί τοσοΰτον, ώστε 
νά εϊνε ικανή νά δημιουργήσω είς έαυτήν μίαν έκ τών 
θέσεων, άς ήριθμήσαμεν άνωτέρω, ή νά εξασκήση §ν έκ 
τών δύσκολων έπαγγελμάτων, τά όποια συντείνουσιν είς 
τόν πολιτισμόν καί τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος.

Πάντοτε λοιπόν ή γυνή μέχρι τέλους τοΰ κόσμου Οά 
εινε υποοεεστεεκ του ανδοος φύσει κζι υεσει ως προς την 
διάνοιαν, καί επομένως σχετικώς άνικανωτέρα είς τήν 
διεύθυνσιν τών ανθρωπίνων πραγμάτων ώς έκ τούτου 
δέ θά εϊνε δίκαιον νά μή έχη ίσα δικαιώματα τφ άνδρί. 
απέναντι τής πολιτείας.

Ώστε ή άξίωσις έκείνων, οΐτινες φωνάζουσιν ύπέρ τών 
δικαιωμάτων τής γυναικός, εϊνε οχι μόνον παράλογος, μή 
στηριζομένη έπ’ ούδενός φαινομένου τής πραγματικότη-

σμου διά νά ζή οΰτω εύχαριστώτερον. Ή διάθεσις αύτη 
'έγκειται έν αυτή τή φύσει τοΰ οργανισμού της, τοΰ συγ
κειμένου έκ. διαφόρων Οργάνων τών τοΰ άνδρός" μεταμόρ- 
φωσον τήν γυναίκα είς άνδρα, καί τότε πλέον ή γυνή θά 
παύση νά εϊνε γυνή.

Έάν ό άνήρ, ώς έκ τής άναπτύςεως τοΰ πνεύματός του, 
τείνη νά καταντήση εντελώς παράφρων, ή γυνή ώ; έκ 
τής άναπτύςεως τής ευαισθησίας της θά γεινη εντελώς 
ύστερική. Ιδού τό μέλλον άμφοτέρων.

Έν τούτοις έάν ή γυνή ήτο καθ’ όλας τάς έποχάς, καί 
θά εϊνε καί είς τό μέλλον, είς ολας τάς τάξεις τής κοι
νωνίας δν κατώτερον τοΰ άνδρός ώ; πρός τήν διάνοιαν 
καί τό ισχυρόν τοΰ χαρακτήρος, θά έχη, δέ μηδαμινόν 
καί όλως άσήμαντον πρόσωπον είς τό θέατρον τής αν
θρώπινης προόδου, ούχ ήττον ούδείς ποτέ θά κατορθώση 
νά άφαιρέσ·/) άπ’ αύτής τήν φοβέραν δύναμιν, δι’ ής κα
θυποτάσσει τόν άνδρα, καί διά τήν όποιαν εϊνε τόσον 
ύπερήφανος. Πόθεν άντλεΐ τήν δύναμιν ταύτην ·, ούτε 
αύτή ή ιδία τό γνωρίζει. Ή μαγεία αϋτη, ό μαγνητι
σμός ούτος, οστις ενυπάρχει έν τή φύσει αύτής, θά εινε 
αιωνίως ίκανός νά έλκύση πρός έαυτήν ολόκληρον ’Αστρο
νόμον ij-ί τούς άστέρας καί κομήτας του περιστρεφομέ- 
νους'τόν Μαθηματικόν άφηρημένον καί έμ.περδευμένον έν
τός τών άριθμών του δύναταί νά άναγκάση νά άρνηθή

τος, άλ.λζ καί βλαβερά, έάν ποτέ πραγματοποιηθώ τε- 
χνητώς καί διά τής βίας.

Τέλος ώς τελευταίαν άπόδειξιν θά φέρωμεν τό εξής 
φαινόμενον, τό όποιον παρατηροΰμεν έν τή πεπολιτισμέ- 
νη σήμερον κοινωνία, καί δή είς τάς μ.άλλον εύπορους 
καί άνεξαρτήτους τάξεις αύτής : ότι δηλαδή ουδόλως 
ΰφίστζτχι τάσι; τις τής γυναικός πρός πλουτισμόν τής 
διανοίας αύτής ύπό τών νεωτέρων γνώσεων οίασδήποτε 
έπιστήμ.ης, αΐτινες χαρακτήρίζουσι τόν ήμέτερον αιώνα, 
ούδεμία επιστημονική φιλοδοξία- τούναντίον παρατηρεΐ- 
ται μεγίστη αδιαφορία έκ μέρους αύτών, παχυλή αμά
θεια καί άναισθησία είς τήν καταπληκτικήν πρόοδον τής 
έποχής ημών ή μόνη διανοητική τροφή αύτών εϊνε ή 
ελαφρά φιλολογία καί ούδέν πλέον. Ή γυνή τής σήμε
ρον εϊνε όμοια σχεδόν τής έν τή ‘Ομηρική εποχή ! !

Καί όμως τό ώραΐον φΰλον τών τάξεων τούτων καί 
χρήματα έχει καί χρόνον έχει καί άπαντα τά μέσα πρός 
συναγωνισμόν μετά τοΰ άνδρός’ διατί δέν τό πράττει ; 
Τί άλλο άποδεικνύει τούτο, εί μή οτι ή τάσις αυτή δέν 
ύφισταται είς τόν θήλυν οργανισμόν της ; ότι ούτος δέν 
άρέσκεται είς ξηρούς διανοητικούς κόπους, καί επιθυμεί 
νά έρεθισθή ούχί είς τήν διανοητικήν, άλλά είς τήν αι
σθηματικήν σφαίραν αύτοΰ· προτιμά νά δονήται πλητ- 
τομένη συχνάκις ή χορδή τοΰ αισθηματικού αύτής κό
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Είνε άνοικονόμητα πλέον.....
Άλλ’ ή γίγας έρχεται μέσφ αύτών καί εμού. Τους 

λησμονώ. Ύπό τήν μελάνην έσθήτά της ή γαλακτώδης 
καλλονή της φαίνεται γαλακτωδεστέρα. 'Εχει ^ην 
γοητείαν, ώστε όλα χάνουν ένώπιόν της καί αυτός ό 
χορός αποβάλλει τήν νοστιμάδα του.

Προτιμώ νά τήν βλέπω, μόνον νά τήν βλέπω. Χρυσή 
ψυχάλα έχει ραντίσει τό γυμνόν ήμισυ τοΰ στήθους της. 
Μήν έχει rzupaGipta μέ τίποτα θεούς ;

Εις τό σουπέ, είς τό σουπέ. Άλλά ποιος δύναταί νά 
πείνασε πρό τόσου πλούτου καί απειρίας φαγητών, καρ
πών, γλυσισμάτων, άτινα καταπλημμυρούσι τάς τράπε
ζας ! Δέν έγγίζω τίποτε, διότι θέλω νά εγγίσω ολα και 
δέν γνωρίζω πόθεν ν’ άρχίσω.

Καί έκποματίζονται κροτοϋσαι κατά δεκάδας αί φιά- 
λαι, άφ’ ών χύνεται αφρώδης καί παφλάζων ό τής Καμ- 
πανίας θησαυρός.

Κερνάτε τάς ώραίας. Θά τάς μεθύσωμεν ώς μάς έμε- 
θυσαν Καί μία τήν έπαθε, δέν ήξεύρω όμως άν άπό χα
ράν διά τόν καβαλιέρον, ό όποιος την έζέλεςε είς το χο· 
τι.Ι.Ιιύχ .

Τό χοζιΛΛιόΓ είνε μαγικόν. Άναμφιβόλως ό Φραντζής 
μας έχει τόν δάκτυλόν του μέσα. "Ερχονται μόναι των 
αί άνθοδέσμαι, πετοΰν χρυσά πουλιά, ξεφυτρώνουν βζτ- 
zu.hatt; ίιΛ κάτι παλιόχαρτα καί τόσα άλλα θαύματα. 
’Εδώ παίζει ρόλον ή μελαγχροινάδα μιάς άθιγγανικής 
εύμορφιάς, ή όποια έχει τόσα άνθη είς τό κεφάλι τη; 
ποϋ νομίζει κανείς, έπειδή είνε καί άποκρηαϊς, οτι πα- 
ριστά τήν άνοιξιν.

Τώρα δέ όπου κάθηνται όλοι διακρίνονται τά μιχρού- 
.lia, τά όποια εχάνοντο μέσω τών κολοσσών, και τα 
σκελετώδη εκείνα Jeao.Zrf ,έφ’ ών ό κ. Χασιώτης ήδυνατο 
νά κάμη όστεολογικάς μελέτα;.

Καί λυπούμαι διότι άργά πλέεν βλέπω τήν ωχράν ε
κείνην με τήν φυσιογνωμίαν άγιας, ήτις προτιμά τοΰ 
Λονδίνου τήν ομίχλην άπο τήν αιθρίαν τών Αθηνών, 
καί τής δύω άδελφοΰλες, τής γλυκειαΐς γλυκειαΐς, ποϋ 
έχουν όλα καλά, άλλ’ όνομα μιάς μεγάλης βλακίας.

Μέ παράσημα εύρέθησαν όλοι είς τό τέλος καί ό Βασι
λεύς παρά τόν Μεγαλόσταυρον έφερε τρία. Μία δέ ύπο· 
προξενική ιιοΰρ.Ια έσούφρωσεν όλα τά έναπομείναντα καί 
τά έκάρφωσεν είς τό φράκο της. Καί εύρεν ή Όθωνίστρα 
τόν Όθωνίστοον.

ότι ή μεταξύ δύο σημείων εύθεϊα γραμμή είνε μικρότερα 
τή; κεκλασμένη;- τό ηλεκτρικόν ρεύμα τού Φυσικού νά 
τό εξασθένηση.

Μία πλύστρα θά καθυποτάσση ένα Γκαϊτε- μία Ελένη 
θά άναγκζζη νά πολεμώσι επί δέκα έτη ολοι οί ήρωες 
τού κόσμου. Είς Κζλιβάν θά γίνεται Ιίαλβΐνος ή Καβύ- 
λος υπέρ τής γυναικός του.

Τό βασίλειον τούτο ή γυνή δέν θά τό άνταλλάξη ου
δέποτε άντί ούδενός άλλου' τό Σύνταγμα δέ .δι' ού κυ
βερνά τό βασίλειον της τούτο είνε ή Φυσιολογία αύτής.

Α....

Μετά τό κοτιλλιόν άλλο σουπέ καί μετ' αύτό τό ξη
ρόν εκείνο bonne nuit, τό όποιον έρχεται μετά τοιαΰτα 
πράγματα ώς άπαίσιον φάσμα τής ματαιότητος.

Μάριος.

ΕΝΑΣ ΤΕΝΕΚΕΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

Ό κ. Άνάσκελος ήτο καί ούτος ύποψήφιος βουλευτής 
τών νέων έπαρχιών, ούτινος τό όνομα δέν ηύτυχήσαμεν 
εγκαίρως νά μάς διαβίβαση ό τηλέγραφος.

*0 κ. Άνάσκελος ήτο συνδυασμένος μέ τόν κουμπάρο 
τής κουμπάρας, τόν α. Ρεβυθογόνατον, οστις άφίκετο 
κατ' αύτάς είς τήν πρωτεύουσαν τού ελληνικού βασιλείου 
όπως έν τή Βουλή υποστήριξή καί διά ζώσης τάς πολυ- 
ειδεϊς ενστάσεις του, διότι καί ούτος τή παρεμβάσει 
όλης τής Ελλάδος άπέτυχε μετά τού κουμπάρου, συνερ— 
γούντων καί τών στοιχείων.

Ωμοσαν, φαίνεται,κατ' αύτών καί θεοί καί διάβολοι.
Άμφότεροι οί wfziiifc είσίν άνθρωποι οίκοκυραϊοι, 

γνώσεων πρακτικών καί πείρας πολυετούς άποκτηθείση; 
είς τό τσεφλίκι των, δώδεκα ώρας μακράν τής πρωτευού- 
σης τού δήμου των Ποντικότοουπας, κωμοπόλεως έκ 
δέκα αχυροσκεπών οικιών πρωτοτύπου αρχιτεκτονικής, 
καθόσον Οπή τις έπί τής στέγης είχε τό πλεονέκτημα 
νά χρησιμεύη ώς παράθυρον, θύρα καί καπνοδόχος.

Καί περί τού άξιοτίμου Ρεβυθογονάτου τού τιμώντος 
ήδη τήν πόλιν μας διά τής παρουσίας τής άτομικότητός 
του καί μεθ’ ού θά λάβωμεν τήν τιμήν νά συμπεριπατή- 
σωμεν, ώς ξεναγωγοί, ϊνα τά άξιοθέατα τής πρωτευού- 
σης τώ έπιδείξωμεν καί τάς κρίσεις του άκούσωμεν, πα- 
ρακατιόντες θά όμιλήσωμεν, όπως πρό τούτου σάς άφη- 
γηθώμεν τί έλεγεν ό κ. κουμπάρος του Άνάσκελος είς 
τήν οικοδέσποιναν συμβίαν του κ. Άνάσκελην, τήν πα
ραμονήν ακριβώς τών έκλογών είς τό τσεφλίκι του.

Τό λυχνάρι μέ δύο φυτίλια έκαιε ζωηρόν έπιχέον φώς, 
ώστε νά οιακρίνωνται τά τών άνθρώπων πρόσωπα, κρε- 
μάμενον είς τήν άζζμυιίυΰρχζ τής κ. Άνάσκελης πλη
σίον είς τόν σουφρά, παρ’ ω τό συζυγικόν ζεύγος όκλα- 
δόν έπάνω είς τά μαξιλαράκια κατεβρόχθιζε τό δεΐπνόν 
του τό έξ οσπρίων, άπό άοακά δηλαδή καί φακιαΐς, έν
τός βαθουλής τσανάκας, παρά τήν όποιαν πυνακίδιον 
άλλο ένεϊχεν ώς έπιδόρπιον έληαΐς ^-αμάίΐίς,έν μέσω τών 
οποίων κατέκειτο οίκτρώ; διαμελισμένου κρεμμύδι,ή κο
ρυφή τού όποιου ώ; έκ τού γήρατος είχε φυτρώσει.

ΙΊαραπλεύρως τής τραπέζης έπικουρικώς έπί τούβλου 
έκάθητο ή ζνουχά.ία μέ τό χαΐνον στόμα αύτής, άνα- 
•ιένουσα προκλητικώς τήν κουτάλα νά την διαταράξη 
είς τό πρώτον τής τσανάκας κένωμα.

Ού μακράν ταύτης κααάει αρχαιολογικής αξίας, μ* 
ένα χέρι, άφινε ύπό τήν βάσιν του μικρόν ρυάκιον νά 
διυγραίνη τό πάτωμα, οπερ έκαλύπτετο ύπό τραμιπμο- 
6'ιώ>· γάριν τού άρχονόί/.οιΖνς ήδη δωδεκαμήνου Άνα- 
σκελιδίου.

Έπί τής τραπέζης ή ffoejppa, — οπερ σπουδαία παρά- 
λειψις — εκειτο κοινοκτημονική παεσηό’οσμα, δι’ ής ή κ. 
\\νάσκελη κατέβαζεν άπό τό ζσάχη τζ,ν τσουκάλα, καί

ήτις νύν έξετέλει διπλήν υπηρεσίαν χρησιμ-εύουσα καί 
διά τήν μύτην τού κ. Άνασκέλου καί διά τά χείλη τής 
κ. Άνάσκελης. Ητο καί άλλο άκόμη έπί τού σαυγρδ,. 
Τό τσιμπούκι τού κ. Άνασκέλου καί τούτο είς πολυά 
σχολον υπηρεσίαν διατελούν, διότι εκτός ότι έκάπνιζε 
δι’ αύτοΰ ό κύριός του, άπεδίωκε συνάμα διά τού ίδίου 
καί τόν αύθάδη γάτο, οστις έκτος τής άναιδείας δι’ ής 
ηνοιγε τό ντουλάπι συνήθως αύθαιρέτως, καί τής σκλη
ρότητες τού νά άρπάζη τό φαγί άπό το στόμα τών παι
διών, είχε καί τό θράσος ενίοτε νά ποιή έφόδους θρασυ- 
τάτας καί έπ’ αύτού τού σονμμδ τών κυρίων του

Δέν προτιθέμεθα ένταύθα νά ποιήσωμεν περιγραφήν 
τού συνόλου τού οίκοκυριοϋ τού άρχοντικού τού κ. Άνα
σκέλου, άλλά δέν δυνάμεθα σιγή νά παρέλθωμεν τινά 
τών σπουδαιοτέρων αύτού έπίπλων, ώς π. χ. τή; ψάθας 
έφ’ ής κατεκλίνετο τό άνδρόγυνον, τής έσκωριασμένης 
μ,πιστό.Ιας μέ τσηχουμακόπίΓησ, ενός τρύπιου xapsx'll^ 
διά τχ; z-'.'i'f.'j.'j'j' ύποδοχάς, ενός zf.ovtlfxr γ zw/.z’j'iV-

«.&, τού πιθατος εν καιρω έκτακτου παγετού ώς /ια;υ
ριού, έκ τού οποίου διά τής χιφφζας ήντλει ό κ. Άνά
σκελος νερό έν ώρα νιψίματος καί είτα διά τού ztrsxi 
πρός πόσιν, καί ενός άλλου άγγείου πήλινου καί τούτου, 
οπερ έν υπνω έτοποθετεϊτο παρά τό πλευρόν τών ιδιο
κτητών αύτού καί τέλος τά έκ τού zaCariov κρεμάμενα 
ρόδια, διότι καί ταύτα ώς πολυτέλεια καί ώς έπιπλα 
κομψοπρεπή έθεωρούνηο, έφ’ ώ καί έπί πολλά ετη άθι
κτα διετηρουντο.

’Ήδη έπανερχόμεθα παρά τήν τράπεζαν.
Ιδού ό κ. Άνάσκελος ποιεί τόν σταυρόν του, γεμίζει 

το τσιιίΛοϋχί ζον καί άφοΰ έτριψε τούς πόδας άρχοντικά 
καί έθώπευσε τούς μύστακάς του, ύστερον άπό ένα ξερο
βήξιμο— σημεϊον, οτι σπουδαΐόν τι καί άπόρρητον έχει 
νά εί’πη, —ήρξατο λέγων πρός τήν σύνευνόν του, άφοΰ 
πρώτον έστρεψε βλέμμα έταστικόν είς τούς τέσσαρας 
τοίχους, ϊνα μή τυχόν τις καί τούς dytpxpd&zo.

— Γυναίκα, έχω νά σοΰ ξεμολογηθώ ενα μυστήριον 
πού δέν τό είπα άκόμη ούτε τού πνευματικού μου. ’Εγώ 
αποφάσισα νά εύγω βουλευτής, έπειδή τις δέ ύπάρχουν 
καί πολλοί άλλοι ποϋ έχουν τό αύτό σκοπό, έγώ τά 
κρατώ μυστικό, διά νά μή τό μάθουν οί ένάντιοι καί 
αντενεργήσουν. Τόρα γιά νά εΰγω βουλευτής, ώς καθώς 
τό αποφάσισα, είνε άνάγκη ν’ άνοίξωμε τό σπίτι τήν η
μέραν τής ψηφοφορίας, διά νά έρχωνται οί άνθρωποι καί 
μάς ρίχνουν τούς ψήφους των. Οί ένάντιοι τόν σκοπόν 
μου αύτόν άκόμη δέν τόν έμαθον καί δι’ αύτό άποφάσι- 
σαν νά τούς ρίχνουν τούς ψήφους είς τήν έκκλησιά, άλλά 
ίσα ίσα είς αύτό έπάνω θά κάτσουν, διότι ό νόμος λέγει, 
καθώς τόν εξήγησε καί ό παπά Κουκουβόμυαλος, πώς 
οτι ή ψηφοφορία γίνεται μυστική, ένώ αύτοί άπό τήν 
άμάθειάν των θά τήν κάνουν φανερή, καί έτσι θ’ άπο- 
τύχουν ένεκα άκυρώσεως τής έκλογής των, μέ τό νά μή 
ήνε ώς καθώς ομολογεί ό νόμος. Τόν σκοπόν μου αύτό 
έστειλα στήν Αθήνα τόν κουμπάρο μας κύρ Ρεβυθογό- 
νατο νά τόν μηνύσνι στό πρωθυπουργό καί νά μού άγο- 
ράση καί μία κάλπη τενεκεδένια γιά τούς ψήφους όλη 
άσπρη, διότι έγώ δέν έχω σκοπό παρά μόνο άσπρα σφαι
ρίδια νά δέχωμαι, είς τρόπον ώστε νά μείνουν είς τούς 
έναντίους μόνον μαύρα. Ετοιμάσου λοιπόν τήν μεθαύριο 
νά ντυθής, διότι έχω σκοπό νά σέ βάλλω αντιπρόσωπο

στό μάζεμα τών ψήφων, είς τρόπον ώστε νά μή μπορούν 
νά μάς γελάσουν.

Πρός ταύτα ή κυρία Άνάσκελη, έπίτιμος βουλευτίνα, 
γυναϊκα τού άμπελιοϋ καί τού χωραφιού, τής μπουγάδας 
καί τού ζυμώματος, άπήντησεν έμπλεος χαράς έπί τώ 
χαρμοσύνω άγγέλματι τού συζύγου της:

— Ο,τι πής, άνδρα, ξέρεις ότι είνε άπό πάνω 
άπό τό κεφάλι μου καί ποτέ άπό κάτω μου δέν έβα
λα λόγο σου. Ακούω πώς οί βουλευταϊς πέονουν πολ
λά γρόσια κάθε μήνα, καί οτι πώς είνε σαν βεζυράδες.
Οταν λοιπόν μέ τό καλό πάς βουλευτή; στήν Αθήνα, 

θυμήσου καί μένα καί στεΐλέ μου μιά στόφα καί καμ- 
πόσα π.Ιονμονύισζά άδράχτια, άν βρης φτεινά.

— Αύτά όλα γίνονται. Τόρα πάω νά φανερώσω στον 
νωματάρχη τό σκοπό μ,ου γιά νά στείλη χωροφύλακας 
νά φυλάν την μεθαύριο, μή τύχη καί κανένας ένάντιος 
μάς φτειάση κανένα ντουέτο.

Αφίνοντες τόν κύρ Άνάσκελο νά ύπάγη είς τόν ένω- 
ματάρχην πρός δήλωσιν τής άποφάσεώς του, οτι τήν 
επιούσαν τών έκλογών προετίθετο νά έκτεθή ώς βουλευ
τής, έπανερχόμεθα πρός τόν έν τή πόλει μας παρεπι- 
δημοϋντα κουμπάρον του κύρ Ρεβυθογόνατον, καί εύρί- 
σκομεν αύτόν περιδιαβάζοντα έν τώ προαυλίω τού αρ
χαιολογικού μουσείου μ,ζΟ' ενός ά.-τα.ίΰζου επιστρά
του, ώς τόν ώνόμαζε, πρός δν είχε δωρήσει καί τό φε- 
σάκι του.

— Βλέπεις αύτά έδώ τά πάτερά; τώ έλεγεν ό άπο.έι.— 
τος επίστρατος δεικνύων τού; ύπό τό γνωστόν παράπηγ 
μα δοκούς, είνε ή τρόπιδες τού τροπαίου τής Σαλαμϊνος 
πού έκαταναυμάχησαν οί Έλληνες τούς ΙΙέρσους. Είνε 
φτειασμένα ύπό τού ναυαγίου τής ναυμαχίας τού πο
λέμου.

Καί ό κ. Ρεβυθογόνατος άποθαυμάζων άπαντά:
— Ετσι αί; Νά τάχουν οί καραγκούνιδες, νάβλεπες 

κάρβουνα μιά φορά !
Περί δέ τής έν τώ μέσω τού προαυλίου έτοιμορρόπου 

οικοδομής έλεγε:
— Καί αύτά βέβαια ούλα τά μνήματα είνε άρχαϊα 

τών ημερών, καί βέβαια καί ό όζζάς αύτός θά ήνε κά- 
νένα σπίτι τού Πζριχ,Ιιϋ^ καί κρίμα ποϋ δέν τόν μπά
ζουν μέσα στό μουσείο, νά μή πάρουν ή βροχαΐς μιά τέ
τοια άζζίχα.

Καί ή λεωφόρος τού Πανεπιστημίου έκρίθη ύπό τού κ. 
Ρεβυθογονάτου, ώς καλή γΐά όργωμα καί διά τό φάρδος 
καί τό ίσωμα καί πρό πάντων γιά τήν παχειά λάσπη 
ποϋ δέν χρειάζεται κόπρισμα.

Διήρχοντο δέ κατ’ έκείνην τήν ώραν τής Σιναίας Α
καδημίας έν γραμμήζαί Άρσακιάδες καί ό Ρεβυθογόνατος 
δέν ήδυνήθη νά έννοήση, γιατί ή δασκάλαις έλεγον εις 
τάς μαθήτριας έπιτακτικώς:

— Κορίτσα, κάτω τά μάτια άπό τής κολόνες.



8 Μ II ΧΑΝΕΣΑΙ

Παράδοξος τοϋ έφάνη καί ό λογχοφόρος σκοπός ό τεθείς 
•πρό τής θύρας τής αγγλικής πρεσβείας τήν προτεραίαν 
τοϋ χορού, καί έλεγε:

—· ‘Εδώ, φαίνεται οί ίδιοι νά κλεύουν τούς ίόίους ε- 
ζζ.υτούς των.

Ό δε ά.τό.έ/>εος έπίστρατος άκούσας τό λεχθέν, λέγε— 
-ται, είπών: ,

— Δέν θυμάσαι μία προάλλη χρονιά πού κλέψαν τον 
τονρχιχο μεγα./όστανβο τής ίψι.σε.1ιρ·»ΐι άπό τό παλάτι 
μέ τά διαμάντια ; Ποιος θαρρείς, τόν έκλεψε;.?..

Μεγάλην τώ ένεποίησαν έντύπωσιν αί περικεφαλαϊαι 
-τών ΰ.τηοοτίίιτ^ώκ τοϋ βασιλέως, ώς τούς ώνόμαζε, καί 
ελεςε:

— Αύτά τά βάζουν στά χωριά μας οί μαχεόόης καί 
γίνονται μ.ασκαράδες.

Μαθών δέ τό παράδοξον, οτι έτέθη διατίιζησις κατ' 
αύτάς εις τά ψάρια.

— Μικρά, είπε, θά στείλαν τού ΙιπασζροϊΛμου.

Εθεάθη δέ ειτα χάσκων εν τή όδώ Άθηνάς, έν ή ή 
μέν δημοτική άρχή σκάπτει υπονόμους έκ τοϋ ένός ά
κρου, ενώ έκ τοϋ ετέρου ή εταιρία τών ίπποσιδηροδρόμων 
στρωννύει τάς γραμμής της, καί δέν ήδύνατο νά έννοή- 
ση, άν οί υπόνομοι θά διέλθουν άνωθεν τών ίπποσιδηρο- 
όρόμων ή οί ΐπποσιόηρόδρομοι ύπό τούς υπονόμους.

* *

Μεταζύ λόγων ό κ. Ρεβυθογόνατος προσελθών είς τό 
ταχυδρομεϊον λαμβάνει δεκαπενθημέρου χρονολογίας έπί 
στολήν, καθ’ όσον αϋτη έκ τού χωρίου του είχε κάμει 
ολην τήν περιοδείαν τοϋ κοάτους μέχρις οτου κοαισθή 
ενταύθα.

Η περισπούδαστος αύτη έπιστολή περιείχε τάδε τά 
γράμματα. ·

« Από τό τσεφλίκι μας καί στήν Αθήνα, ·κύρ κουμπάρε 
μου καί είμεθζ σέ κακό χάλι μέ ολη τή φαμίλια μας, 
και άυ.έσως νά φροντίσης νά στειλγς στόν βασιλέα κατά 
τό σύνταγμα γιά νά σταλούν ασφαλώς στή βουλή ή ά- 
ποκάτω μας ενστάσεις, τάς όποιας υποστηρίζεις καί σύ 
με τό στόμα σου ώς καθώς γνωρίζεις καί πρέπει καί 
χαιρετίσματα πολλά πολλά καί άπό τήν γυναίκα καί 
οχι άλλο. Μένω ό κουμπάρος σου Άνάσκελος, ύποψήφιος 
αντιπολιτευόμενος άποτύχας».

Ιδού και το έγγραφον τών ενστάσεων, συνταχθέν ύπό 
του Παπατρέχα αποφοίτου τής τών Ίωκννίνων σχολής.

‘Προς τήν έκλαμπροτάτην Βουλήν τών Έλλήνων».
’Εκλαμπρότατοι κύρ βουλευταί καί λοιποί. ’Ακούε 

λεώς ! Κάγώ τε σύν τοΐς άλλοι; θυμώ τε καί φρδνή- 
μ.ατ·. έφιέμενος έμέ αύτόν βουλευτήν άναδεϊξαι, τοϋ 
κοινού καλού ένεκα ώς τά κακά συμπάθειον) άπεχθαί- 
ρων, δεδήλωκα τήν έμήν ταύτην πρόθεσιν τώ τούπίκλην 
BwpAov.lnr ένωματάρχη, τήν έπιοϋσαν τής εκλογής, δ; 
ένωματάρχης έννόμως μή φερόμενος (ένωματάρχη; γά: 
έκ τοϋ εννομος), παίων με ήρξατο ζακεμφάτοις επεσι 
(καί γάρ μπούφο καί μπουνταλά μ’ άπεκάλεσε), ά έγώ 
άνθαυ,υνόμενος άποκροϋσαι πειραθείς οργή αύτός έξηνά- 
φθη καί κατά τόν ποιητήν :

ΙΙοτέ ραγδαϊον ύετόν άπό βορράν δέν εύβον 
μαινόμενον τόσον σφοδρά.

"Οσον αύτός αλύπητα κατέφερε τό νεύρον 
είς τά άθωά μου πλευρά.

Ού μήν άλλά καί έν τω έμώ δώματι είσελάσας θύων τε 
καί άπολύων ήρςατο τών έμών όρνιθιων, τον οΐνώνα δέ 
συλήσας πολύν τόν οίνον επιε, μεθ’ ώ οίνόφλυξ γενό- 
μενος, βέβηλαν χεΐρα έξέτεινε καί προσήψατο στήθους ού 
μόνον τής έμής συνεύνου, άλλά καί τήν παρειάν εθώπευσε 
τής άδελφιόοϋς μου, καί νή Δία, και παταγώδες φίλημα 
;ζετά δήγματος έναπέθηκεν επ’ αύτής. Μαινόμενος ειτα 
τούς περί αύτόν έκέλευσε λαβόντες τήν έν τω οϊκω μου 
κάλπην προσδέσας ταύτην τοΐς έμοϊς όπισθίοις έπιλέγων: 
«Βουλευτής αί ; Κρεμάστε του τοϋ μασκαρά στήν ουρά 
αύτόν τόν τενεκέ, νά πάργ τό φύσημά του έως τήν ’Α
θήνα». Άπήλθε δέ Ινδιάνους τε συγκομίζων χήνας καί 
AovxarixovC. Δι’ άπαντα ταϋτα πάντα ένιστάμενος ενώ
πιον τής τών Έλλήνων βουλής, αίτοϋμαι άκυρωθήναι 
εκλογήν δήμου μου, άποβληθήναι βουλευτής καί εμέ κλη- 
θήναι άντ’ αύτών.

Άνάβχελος,
ΒονΙιυιής ίνιιπο) ιτιυόμίνο; Ιποτυχών,

<

Ήδη ύπό τής βουλής άναμένομεν νά ιδουρκεν κατά πό- 
ιν θ’ άδικήση καί τόν κ Άνάσκελβν.

Παλιάνθρωπος.

Γ Τ A I ί, 1/ ΤIΤ A i ΓΕΩΡΓΙ0Γ ΔΙ’ΟΣΙΝΙΙ. Τι-
L I ΑΛΑ Μ I I ΑΙ ρ&ν™ φράγχων δόο.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ.

01 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ή ΕΚΔΟΤΑΙ
βιβλίων νέων παρζκαλούνται νά άποστέλλωσιν είς τό 
Γραφεϊόν .μας άντίτυπον όπως άγγελληται διά τού Μή 
Χ,άνκααε καί έν άνάγζγ σχολιάζηται.

TO ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ήτοι Ιστορία τών Ναυμαχιών κατα τά ετη 1821 
1828. συγγρκφεΐσα μέν ύπό τού Γάλλου Πλοίαρχου 
(.31*. Arnault, μετκφρασθεϊσα δέ
ύπό ϋωνβταντ- ΛΙβατορέδι^. Χεμ-άταε 8ρ. 8Δω.

ASTI ΜΙΑΣ »· ΔΡΑΧΜΗΣ ΐ« 1
περίφημος ΚΥΑΝΗ ΒΙΒΛΟΣ τού Χουρή, ήτοι ή με
ταξύ Στεφάνου Ξένου καί Α. Κουμουνδούρου άλληλο-
γραφία πβρί αλώβεως τής Κ&ωνβταντενουπόλεως.

Τύποις «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ


