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Η ΑΥΡΙΟΝ.

Όλοι μετ’ αγωνίας καραδοκείτε αυτήν τήν «δριον, 
ώς νά περιεμένετε προσφιλή άπόδημον, ή κλήρωσιν Λα
χείου, έξ ού ελπίζετε οτι θά κερδίσητε τόν πρώτον α
ριθμόν. Τόσα συνέβησαν μεταξύ τοΰ πέρατος μιάς Βου
λής καί τής ένάρξεως άλλης. Έτοιμοι νά δεχθήτε πό
λεμον, ήρκέσθητε καί είς τήν ειρήνην. Έτοιμοι ν’ άδελ- 
φωθήτε μέ Ήπειρώτας καί Θεσσαλούς, ήρκέσθητε είς 
τούς τελευταίους καί έκ τών πρώτων προσελάβετε μόνον 
τούς κ. Καραπάνον καί Άμβράζην. Άμφοτέρους Βουλευ
τάς ! ! Έ-έοιμοι νά δεχθήτε κυβέρνησιν σφαλοϋσαν ίσως 
έν τοΐς πολιτικοί;, άλλά μή προσκρούσασαν καί είς τόν 
ποινικόν νόμον, έτοιμάζεσθε νά ύποδεχθήτε αύτήν κρα
τούντες σφιγκτά τούς πορτυ.ονέδες έν τοΐς θυλακίοις σας 
καί έκτυλίσσοντες πρός υποδοχήν της άντί ταπήτων περ
σικών πολυσέλιδον χάρτην κατηγορητηρίων. Έτοιαοι νά 
αζ.ουσζ,τε οτι ot« τ·7!ς τφοσαοτησεως επεορωσΟη ή St- 
πλωρίατική βαρύτης τής ’Ελλάδος, βύετε άπό τοΰδε τάς 
άκοάς σας ΐνα μή τάς διαπεράση τό αίσχος τοΰ ταχυ
δρομικού μετά τής Τουρκίας έπεισοδίου. Ετοιμοι μετά 
τήν άποφυγήν τοΰ πολέμου νά χαιρετίσητε παρήγορα 
τούλάχιστον οικονομικά, καρφόνεσθε είς τήν θέσιν έν ή 
ϊστασθε ΐνα μή κυλισθήτε εί; τό βάραθρον τής χοεωκο- 
πίας, τό όποιον, φοβερόν πτύον κρατών ό υιός τής δημο
σίου άσωτίας πρωθυπουργός σκάπτει ύπό τούς πόδας σας.

’Αφήσατε φεΰγοντες έβδομήκοντα χιλιάδας στοατοΰ 
καί ερχεσθ’ εύρίσκοντες ολίγα κράνη έπί τών κεοαλών τών 
ύπασπιστών τοΰ Βασιλέως, καί αύτούς δε,ένώ τούς έγνω- 
ριί,ετε αςιωματικους του στρατού, τους ευρίσκετε τώοχ 
άπλοΰς ύπηρέτας τοΰ Γεωργίου, κατά τά νέα δόγματα 
τής αυλής, ώς ύιετυπώθησαν έν τή Έφημερίύι. Τί έγέ- 
νοντο αί έβδομήκοντα χιλιάδες ; Ταλαιπωρηθεϊσαι, δε- 
κατισθείσαι, ςυλοκοπηθεΐσαι, πυρετούς, οθίσιν, ρευ
ματισμούς κερδίσασαι, διελύθησαν οί πενέστεροι χω
ρίς κάλυμμα έπί τής κεφαλής, χωρίς λεπτόν εί; τήν 
τσέπην, καί άπήλθον ώς ναυάγια, άληθεΐς καραβοτσακι-

σμένοι εις τάς εστίας των. Έχρησίμευσαν διά ν’ άρπά- 
σουν γαλόνια μυρμηκιά αξιωματικών, χρησίμων τε καί 
αχρήστων έχρησίμευσαν διά νά έπανέλθωσι χωλοί, τυ
φλοί, κατεαγότες άπόστρατοι εί; τόν έν ένεργεία στρατόν 
έχοησίμευσαν διά νά ποοικοδοτηθώσιν έκ προμηθειών τό- 
σοι καί τόσοι έν Ευρώπη σταλέντες προμηθευταί’ εχρη- 
σίμευσαν διά νά εύνοηθώσιν αί λειποταξίαι, αί άδειαι, 

έξέλθωσιν έπειτα τριάκοντααργιαι και έζέλίίωσιν έπειτα τριάκοντα περίπου 
Βουλευταί ώς καθαρά προϊόντα τής καταδολιεύσεως τής 
έπιστρατείας. Έχρησίμευσαν ϊνα τροφοδοτώμεν τώρα α
ξιωματικούς διά στρατόν πεντηκοντακισχιλίων καί γρα- 

όν νά μήν έχωμεν ούτε έκ πεντακισχιλίων.
’Αφήσατε τά Ταμεία τοΰ Κράτους πλημμυροΰντα χρή

ματα έκ δανείων, τά όποια έφόρτωσαν έπί τών ώμων 
σας έτησίους φόρους είκοσι εννέα έκατομμύρια είς υπη
ρεσίαν τόκων’ καί τά ευρίσκετε κενά, έζηντλημένα, ώς 
παροψίδας τάς οποίας έκενωσαν συνδαιτυμόνες καί έγλυ-

αι

ιΐφαν επειτα κυνες.
’Αφήσατε τούς Νόμους λειτουργοΰντας καλούς κακούς 

ei τούς έπανευρίσκετε παρερριμμένους ώς σίδηρα μηχα
νής τεθείσης είς αχρηστίαν, ήτις πρόκειται τώρα νά πω- 
ληθή μέ τήν όκάν.

Άοήσατε το σύνταγμα άκμαΐον έν τή ίσχύϊ του καί 4 . »Λ . . . . ί . ’ - —

κα

σασαν.
'Αφήσατε τήν δημοσίαν ηθικήν άμφιβόλου πάντοτε 

τιμής, άλλ’ οχι κεκηρυγμένην πόρνην καί άποτροπιάζε- 
σθε τώρα είς τό θέαμα αύτής σεισοπυγούσης καί στιλ- 
βούσης έκ ψιμμυθίόυ, τακτικούς δέ θαμώνάς τη; υπαλ
λήλους, ύπουργούς, βουλευτάς, δικαστικούς.
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θησαν έντό; τών άτιμων' ή δικαστική έξουσία έπώλησεν 
άντί 30 Θέσεων Ποωτοδικών, ώ; ό ’Ιούδα; άντί τριά
κοντα αργυρίων, τιμήν καί συνείδησιν· έπί τή; 'Εκκλη
σία; έφύτρωσεν ώ; έξανθηματική νόσο; ή έπισκ οπομαν ία' 
εί; τό Πζνεπιστήμιον έρρίφθησαν ώ; έκτακτοι, επίτιμοι 
καί τακτικοί καθηγηταί τά. σκύβαλα' οί ένορκοι έπώ- 
λησαν την δικαιοσύνην τοΰ λαού" κακούργοι έζετέθησαν 
ώ; Βουλευταί καί έπέτυχον. Οι ένωυ.οτάρχαι έδειραν, 
έληστευσαν, έφόνευσαν, ήτίμασαν' Νομάρχαι, Έφοροι, 
Δικαστικοί έψηφοθήρησαν' ή άστυνομία ήδελφώθη μετά j 
τών κακούργων εί; Πάτρα; έγένετο απόπειρα εισάγω-( 
γή; φυλλοξήρας. Μετ’ ολίγον θά έχωμεν απόπειρα; έμ-, 
πρησμών, δηλητηριάσεων, έκρήξεων καί ούτω παρ’ ήμϊν 
ό μηδενισμό; θά λάβνι άπαισίαν μορφήν δέν Θά κατα- 
διώκη τήν τυραννίαν, άλλά τόν λαόν.

Αύτη είναι ή άληθής είκών του τόπου, είκών ημιθα
νούς πτώματος, καθ’ ού κατηνέχθησαν αναρίθμητοι πλη- 
γαί ύπό συμ,μοοία; κακούργων. Διά τοΰ άνευ ευθύνη; 
λόγου του ό Βασιλεύ; θ’ άποπειραθή νά καλύψη τό φρι- 
κτόν Θέαμα διά γκάζης, ταινιών, άνθέων καί δαφνών 
άκόμ.η. Εί; τόν Βασιλέα έπιτρέπεται εό fpyor αύτό -ζύ.ζ 
Αιζιέ* άλλ.' ή άντιπολίτευσις οφείλει νά άνασύρη τό πα
ραπέτασμα, ώ; ό ’Αντώνιο; άνέσυρε τόν μανδύαν τοΰ 
Καίσαρο; καί άπεκάλυψε τά; πληγά;, αύτήν τοΰ Κάσκα, 
έκείνην τοΰ Βρούτου, τήν άλλην τοΰ Κασσίου. Οί Κάσ- 
σιοι καί οί Βροΰτοί μα; δυστυχώ; καλούνται Κουμουν- 
δοΰροι, Τομαρόπουλοι, Βελ,ένδζαι' άλλ’άν εί; τά; άλλα; 
συνόδου; πανηγυρισταί εύτελεϊ; άπεκάλεσαν τόν αρχηγόν 
τή; άντιπολιτεύσεως πότε Καίσαρα καί πότε ΙΙομπήΐον, 
ήμεϊ; ο,τι άπαιτοΰμεν παρ’ αύτοΰ είναι νά έπιτελέση

ν Πλησιάζει καί ό τύφο;, πάτερ ΙΙαπαμιχαλόπουλε, έάν 
- δέν φροντίζητε περί ημών φροντίσατε περί τών ιδίων τέ

κνων σας.

ο σημερινόν ποίημα καί ίδίω; μέ κάτι στροφάς 
ιτάσσει · ή Ελλά; εί; τήν Γαλλίαν τόν Βερανζέ-

Μέ τό , ,
του άντιτάσσει · ή Ελλά; εί; τήν Γαλ.λίαν τόν Βερανζέ 
ρόν τη; καί ό Βερανζέρο; αύτό; είναι ό Σουρή; μα;, ό 
Σουρή; μα;, ό Σουρή; μα;.

Μίαν εί'δησιν έκ τοΰ Τιι.Ιιγράφου :
«Τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών δΓ εγκυκλίου πρός 

άπάσα; τά; στρατιωτικά; άρχάς διατάσσει, ϊνα ύποβά- 
λωσιν αυτώ έντό; 15 ημερών αριθμητικόν πίνακα απάν
των τών έπί λειποταζία γεννζ^Οέντίον οπλιτών άπό 
τή; έκδόσεω; τοΰ πρός στράτευσιν διατάγματος μέχρι 
σήμερον».

Ο Σιβιτανίδη; φαίνεται παραδεχόμενο; ότι καί οί
λιποτάκται, ώ; καί 
rfirrat.

οί άνθρωποι >ΰ είδου; του, γεν-

τώρα έργον Αντωνίου.
Κ,αλιβάν.

Ο νέο; Γάλλο; υπουργό; τή; Παιδεία; καί τών ’Εκ
κλησιαστικών κ. Paul Bert άπηγόρευσεν ώς γνωστόν νά 
γίνεται δέησι; ύπό ιερέων κατά τήν εναοζιν τών Βουλών.

Συνιστώμεν καί εί; τήν ίδικήν μα; Βουλ,ήν τήν αύ- 
;ν άπαγόρευσιν.
Γνωρίζετε ολοι πόσον άπαίσιον θεωρείται ύπό τοΰ 

λαού τό άντίκρυσμα παπά, ώ; μεγάλη γρουσονζιά.
Αύτό δέ τό άντίκρυσμα πάση; νέα; Βουλή; μέ τόσο 

παπαδολόγιον έζηγεΐ άρκούντως, διατί τόσον γρονσού- 
ζιχα τελειόνουν ολαι αί Βουλαί υ.χ;.

Καί ή κυβερνησι; καί ή άντιπολίτευσις έχουν συμφέ
ρον νά μήν άφήσουν νά πατήσν) παπά; είς τήν Βουλήν 
αυοιον.ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Αί επισκέψεις τοΰ άγροτικοΰ ύπαστυνόμου μετά τών 
κτηνιάτρων εί; τά έν τώ δήμω ποίμνια καί ή διαβε
βαίωσές των οτι τά εύρον ύγιή δέν καθησυχάζουν διό
λου τόν κόσμον. Διότι είναι βέβαιο; οτι οί κτηνίατροί 
μα; ούτε τόσοι, ούτε εί; θέσιν είναι, ούτε τήν ειδικό
τητα φαίνονται έχοντε; νά έπιτελώσι τό καθήκον των.
Μά; διεβεβαίωσαν κρεοπώλαι ότι ή, ασθένεια τών βοών 
πρό μηνών ύφίστατο, χωρίς νά πάρη διόλου χαμπάρι ό 
κόσμος. Πού ήτο τότε ό κ. Τασούλη; ; Ή άνακάλυψι; 
τών νοσούντων βοών τριών ή τεσσάρων κρεοπωλών έγένε
το διά καταμ.ηνύσεω; πάλιν συναδέλφων τών κρεοπωλών, 
κινδυνευσάντων μάλιστα νά καταγγελθώσι καί ώ; συκο- 
φάνται, έάν δεν μετέβαινον παρά τώ Διευθυντή τή 
’Αστυνομίας νά τόν πιέσωσιν δπω; ίδιοι; οφθαλμοί; ίδή 
ότι τά βώδια ψοφούν. Πού ήτο τότε ό κ. Τασούλη; ;
’Απέλυσε πιστοποιητικά περί τή; εύαρέστου υγεία; τών 
ζώων. Ώστε, ούτε αύτός, ούτε ό κ. Πιλάβιος παρέχου- 
σιν ήμϊν καμ.μίαν έγγύησιν. ΊΙ άστυνομία ή τό Ύπουρ- επιστήμην των χωρίς τή; αοείας τοΰ Ίατροσυνε— 
γεΐον τών Εσωτερικών πρέπει νά έπαναφέρη, ώ; έπί τή; δρίου, μεταξύ δι αυτών καί τον εν τή Πλατεία Συντά—

ΧηουΒοείον. Συνιστώμεν εί; τόν κ. Έφορον τή; Βου
λή; καί τον κ. Γεώργιον Παράσχον νά μήν έχωσι καί 
αύριον ώ; άλλοτε τό Θεωρεϊον τών δημοσιογράφων εϊς 
κατάστασιν καταπατημένου πειοαϊκοΰ οικοπέδου. Τό 
θεωρεϊον τών δημοσιογράφων πρέπει νά μένη, διά τού; 
δημοσιογράφου; καί οχι Ηιά θεσιθήρα; καί παιδιά. ”Λν 
ομω; διά πρώτην φοράν αύριον είναι άδύνατον ν’ άποφύ- 
γωσι τήν καταπάτησιν, τότε άς μάς στείλουν τουλάχι
στον κομψά; δεσποινίδα; μέ τά; οποία; θά συγκαθήσω- 
μεν οπω; οπω;, διότι όχι ολοι οί καλοί, άλλά «ολαι αί 
καλαί χωρούνε».

Ύπό τό κεφαλαϊον Γ. κρυπτόμενο; κάνει; ώ; φαίνεται 
όδοντοϊατρό; χωρίς πελατεία; κατήγγειλε-? έν τή Αλα 
ΈφιψερΙύι συναδέλφου; του τινα; ώ; έπαγγελλομένους

επιδημία;,
στυνοαικά

ιατρού; τή; πόλεως τόσου;, όσα καί τά ά- 
τμήματα, νά τού; έκλέξγ μεταξύ τών καλ- 

λιτέρων κατά πρότασιν τοΰ Ίατροσυνεδρίου, νά τού; μι- 
σθώσν; άξιοπρεπώ;, τουλάχιστον κατά τριακόσια φράγκα 
τόν μήνα, καί νά παραδώση, εί; αύτού; τήν έπιτήρησιν 
τή; ύγείας τή; πόλεως.

γματος, κάτωθεν τή; οικία; Πάλλη, νέον Όδοντοϊατρόν 
τή; πόλεω; κύριον Ό κύριος αύτό; μάς
έδωκεν έντολήν νά διαβεβαιώσωμεν καί τό δημόσιον καί 
τον ανώνυμον κύριον Γ. ότι άπό τή; δευτέρα; ημέρας 
τή; ένταΰθα άφίζεώ; του κατέθεσεν είς τό ίατροσυνέ- 
δριον τά πιστοποιητικά καί τά διπλώματα τής έπιστη—

μονική; αύτοΰ μορφώσεως, ότι έλαβε παρ’ αύτοΰ σημεί- 
ωσιν τών θεμάτων έν οί; πρέπει νά δώση εξετάσεις, καί 
τήν προφορικήν άδειαν συγχρόνως οπω; έν τώ μεταζυ 
τούτω μετέρχηται τό έπάγγελμά του. Είσέτι δέν προ- 
σεκλήθη όπω; δώση τά; νενομισμένα; έξετάσει;, πράγμα 
δΓ δ βεβαίως δέν πταίει αύτός. Ο,τι κυρίως έπιθυμεϊ 
ό κ. Φαρανδζή; είναι νά μάθη τίς είναι αύτός ό κ. Γ*. 
οστις βεβαίως είναι όδοντοϊατρό;, καί οφείλει νά έχη 
τό θάρρος όπως άποκαλυφθεί; απόδειξη πράγματι ότι έ- 
κεϊνον τόν όποιον καταγγέλλει είναι τοιοΰτο; ο’.ος τον 
περιγράφει.

Όμολογουμένως,εί; τοιαύτα; σπουδαία; καταγγελία; 
δέν άνακύπτουσιν κουκκουλωμένοι οί ευσυνείδητοι αντί
παλοι ύπό αρχικά στοιχεία, άλλά παρουσιάζονται μέ τό 
καπέλλο είς τό χέρι,ώ; τίμιοι άνθρωποι καί λέγουσιν ό,τι 
έχουν νά εϊπωσιν. Είς τήν περίπτωσιν δέ τοΰ κ. Φα- 
ρανδζήν, σεβασθέντος καθ’ άπαντα τούς νόμους τής πό
λεως είς ήν ήλθε νά χρησιμοποιήση τά; γνώσεις του, ό 
κ. Γ. προσηνέχθη πολύ άπρεπώ; καί ούτε τήν κεκτη- 
μένην έμπιστοσύνην τοΰ κ. Φαρανδζή ήλάττωσεν, ούτε 
έπί τής ανωνυμίας του κατώρθωσε νά προκαλέση τήν δη
μοσίαν προσοχήν.

Τά ψάρια είδικώς καθυπεβλήθησαν ύπό διατίμησιν· 
πρό τών ιχθυοπωλείων τή; αγορά; κρέμαται εϊς πίναξ 
εντός μαύρη; κορνίζας περιέχων ολον τό ψαροτιμολόγιον.

Οί βασιλείς χθέ; τών εύρισκομένων έν τοϊς Ιχθυοπω- 
λείοι; ήσαν πλατέα ώς νώτα Στεφανίδου ρe.larούρια,· 
εϊδομ.εν εί; το τιμολόγιον οτι πρέπει νά πωλώνται τά μι
κρού μεγέθους 1,60, τά δέ μεγάλου 2,20, ήκούσαμεν έ
πειτα καί τόν ιχθυοπώλην καί τά έπληρώσαμεν, μεσαίου 
μεγέθους, προ; 3 δραχμάς.

Ήρωτήσαμεν άν έχουν διατίμησιν;
—"Οχι, μά; ειπον, έμεϊ; είμεθα σούντοτοι (ασύδοτοι).
— ’Από πότε; (νομίσαντες οτι ήρθη ή διατίμησις).
— Ώ; που νά πεθάνουμε. Ηλθαν τώρα δικοί μας άν

θρωποι (σ’ τήν έξουσία).

Καί ένθυμηθήκαμε τόν κ. ‘Ρεβιθογόνατον τοΰ δημοφι- 
λοΰ Παλιάνθρωποι» μα; καί εϊπομεν ;

— Τώρα θά πήγαν μεγαλείτερα ψάρια τοΰ κ. Ύπα- 
στρονόμου.

Άπο τοΰδε ήρχίσαμεν νά προζλειοώμεθα διά τόν ά
γώνα τή; τετράκις τής έβδομάδο; έκδόσεως τοΰ φύλλου, 
έάν ποοστεθή άοιθαός τι; συνδεου.ητών έν τή πρωτευού- 
ση. Προσελάβοαεν ώ; τακτικόν συνεργάτην τόν γνήσιον 
σατυρικόν συνάδελφον κ. Ίωάννην Οερβέρην, τοΰ 
οποίου παν έπινόημα είναι προωρισμένον νά πνίγηται ύπό 
τώ·/ θορυβωδεστέρων γελώτων τοΰ άναγινώσκοντο; δη
μοσίου. Ή τακτική συνεργασία τοΰ κ. Βερβέρη άρχεται 
άπό τή; προσεχούς Δευτέρα;. Ή παρουσίασι; τοΰ ερα
τεινού ζεύγους τοΰ κ. Άνασκέλου καί τή; κυρία; Άνά
σκελη; εν τώ φύλλω τής Παρασκευή; ήτο άπλοΰν προα
νάκρουσμα. Φαντασθήτε τώρα τήν μουσικήν.

Η ΒΟΥΛΗ.

(όέχών αυριανή.

Πάλιν ή φωνή ένό; τηλεβόλου αγγέλλει τό έπίσημον 
τής ημέρα;.

Πάλιν στρατός παρατεταγμένος έξωθεν τοΰ βουλευ- 
τηρίου καί μέχρι τών ανακτόρων.

Πάλιν βασιλικό; λόγο; καί βασιλική οικογένεια καί 
βασιλικοί θεράποντες, τήν φοράν αύτήν καί κράνη.

Πάλιν πλοία καί δίκτυα... άλλ’ έχετε όλίγην ύπο- 
μονήν, πριν ή είσέλθωμεν εί; τήν Βομβάρδαν—τήν Βου
λήν—καί ίδωμεν τόν καπετάν Άλέκο καί τόν captain 
Tricoiipraan κρατούντας τά δίκτυά των έπισκοπήσωμ.εν ο
λίγον τά έκτος αύτής αντικείμενα.

Καί πώς όχι; πριν ή όμιλήσωμεν περί ενός χορού ή 
μιάς κηδείας ή ενός θεάτρου ή καί μιάς κόρης, δέν θά 
προλογίσωμεν περί τής Βουλής, ή όποια άν δέν είναι 
κόρη είναι........τί είναι κύριε Στεφανίδη ;

"Απειρο; κόσμος θά συσωρευθή καί πάλιν έπί τής όδοΰ 
Σταδίου καί έν τϊ; ραπτική οικία τής κυρίας Auvray,απέ
ναντι τής Βουλής, πολλαι κυοίαι διά νά θεαθώσι τάς... 
χορευτικά; αύτών έσθήτας.

Τήν έννάτην ή δεκάτην ώραν θά είναι ή αίθουσα τοΰ 
Βουλευτηρίου πεπληρωμένη, θά περιλζμβάνη τού; τοεϊς, 
τέσσαρας ή πέντε αύτής κομμασάρχας,πλείονας τών &ια- 
κοσίων πατέρων ! πλείονας τών τριάκοντα δημοσιογρά
φων ! πλείονας τών νΰν πρώην βουλευτάς, άπειρίαν άνω- 
τέρων ύπζλλήλων, χάο; θεσιθηρών, πλήθος άέργων ρο
παλοφόρων, πολλούς διπλώματα;, περισσοτέρους αρχιε
ρείς, μίαν αύλήν όλόκληρον, καί καμ.μίαν έλπίδα έκρή- 
ξεως πυρό; έ'ν τινι γωνία τή; συνελεύσεως αύτήςτών Για- 
νιτσαρέων.

Περί τοΰ Προέδρου ολίγον ένδιαφέρεσθε, έάν ήνε ό 
Καλλιφρονάς, ό Σερίφ ή ό Χατζή—Πέτρος, διότι, μά τήν 
Αυστραλίαν, ολίγον σά; μέλει έάν άντιποοσωπεύεσθε 
άπο φουστανέλλαν,άπο σαρίκιον ή άπό αύστριακόν κράνος.

Άλλ’ ούτε περί τών αρχηγών τών κομμάτων ένδιαφέ
ρεσθε πολύ' άλλως, είναι οί αύτοί, απαράλλακτοι. 'Ο 
Κουμουνδοΰρο; έχει το αύτό κομβολόγιον εί; όλοψηφίαν 
όμως καί ούχί πλειοψηφίαν, ό Τρικούπης ύπό τήν μα
σχάλην του δέκα κατηγορητήρια, καί δεκάκις άλλα 
τόσα έν τω οϊκω του έοεδρα κατά τό δεκαδικόν σύ
στημα τή; έπιστρατείας του. (Μή λησμονήτε τά; δέκα 
ηλικία;). —ό Δηλιγιάννη; ολίγα άκόμη παράσημα, ό 
Σωτήρης —ναι, κύριοι, ό Σωτήρη;—τέσσαοα; βουλευ

τάς τή; Σχολής του, τόν Σιβιτανίδην, τόν Μάνδαλον,
όλα τά σάνδαλα, τόν εαυτόν του καί τόν γρόνθοντου......
διά νά σπάη, άν όχι κεφάλια, τούλάχιστον γαλέτας.

Ένδιαφέρεσθε τούλάχιστον περί τής είκόνος μας ήν 
θά παράσχωσι οί βουλευταί μ.ας ; Θά ίδήτε μεταζύ αύ
τών φουστανέλλας, βράκας, βουρνούζια, αντεριά, σαρί
κια, ρεδεγκότας, τσαρούχια, ύψηλούς πίλους, στολά;.

Έν τώ μέσω όλων αύτών τών εθνικοτήτων θά άνέλθη 
ό Βασιλεύ; είς τό προεδρεΐον, θά άπαγγείλνι τον λόγον 
του,καθώς άρσακειάς,εί; τήν όποιαν διδάσκαλο; έπροσδιό- 
ρισε τό μάθημά της, θά κατέλθν! έπειτα έν μέσω ζη
τωκραυγών τινων καί θά άπέλθν) εί; τό πρόγευμά του 
καί ήμεϊ; εί; τό ίδικόν μας. Adio.

. ϋηφήν.



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 5

m····

It ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΧΟΡΟΙ.

Α'.
Χορό; εδώ, χορό; έκεΐ, παντού χορό; καί ζάλη,
έγιναν μόδα κΐ’ οί χοροί καί ζήτημα ήμέρας......
Καί πώς άλλοιώς τά πλούτη των Οά δείξουν οι μεγάλοι, 
καί πώς Οά ήναι άνθρωποι τής υψηλής μας σφαίρας; 
Χωρίς διαμάντια, κρύσταλλα, χορούς, σουπέδες, σάλαις, 
πώς Οά ’μπορέσουν πΐό ’ψηλά ν’ ανέβουνε δυό σκάλαις;

’Εμπρός λοιπόν, χορεύετε ’στής φτώχιας τό γεινάτι, 
φορέσετε τά πίό βαρείά βελούδα κ.αί μετάξια, 
άς χύνη φως καί μυρωδίαΐς τό κάθε σας παλάτι, 
κι’ άπ’ έξω κάθε πρόστυχος άς χάσκη μέ τ’ άμάξία. 
Μέσα ό κάθε άύλικός, μακρυά ό δημοκράτης, 
μέσα ό κάθε εύγενής, άπ’ έξω ό χωρίάτης.

Ποίός είσθε σείς, πού θέλετε νά μπήτε ’στό σαλόνι; 
λιβάνι δέν έκάψατε ποτέ σας είς τό Στέμμα ; 
ποτέ σας δέν έκλέψατε καί μΐά καρφοβελόνη, 
καί κάθε δευτερόλεπτο δέν λέτε κΐ’ ένα ψέμμα;
”Η κάν γυναίκα ώ μορφή δέν έχετε ή κόρη, 
πού εύκολα νά πιάνεται, χωρίς κανένα ζόρι ;

’Αν έχετ’ ένα άπ’ αύτά, ορίστε μές ’στη σάλα, 
άλλο’ώς τόν κόπον λάβετε νά μάς ξεφορτωθήτε, 
πριν τά γερά σας κόκκαλα μετρήσουνε τή σκάλα...
Μέ τόση χυδαιότητα σαλόνι δέν Οά ’δήτε.
Φανήτε άνθρωπος καί σείς παντού κΐ’ είς όλα νέος, 
γιατί ό τίμιος πολύ νομίζεται χυδαίος.

Τύσαι μεγάλα·, δέσποιναι καί τόσαι δεσποινίδες 
σάν νύφαις, σάν νεράιδες χορεύουν μέ τό Στέμμα.... 
Άφήκαν τά πολιτικά καί ή εφημερίδες,
κΐ’ οί μπάλοι τώρα έγιναν πολιτικό τους θέμα.
Κι’ εμείς οί τόσο πρόστυχοι καί μή προσκεκλημένοι, 
διαβάζουμε γΐά τούς χορούς κατευχαριστημένοι-

Άν δέν χορεύουμε κι’ έμεΐς μές ’στ’ άνθη καί’στά φώτα, 
τούλάχιστον ’μπορεί κανείς κι’ άπ’ έξω νά μαθαίνη, 
ποιά φάνηκε μές ’στό χορό καλλίτερη κοκκότα, 
ή ποίά άπ’ δλαις άστραφτε πιο ώμορφα ντυμένη. 
Διαβάζει ότι ήτανε καί ό Σουπές φτε^ασμένος 
άπό φαγείά τού Παρισιού, καί μένει χορτασμένοςΙ

IV.

Χορός μεγάλος γίνεται ’στήν ’Αγγλική Πρεσβεία,
καί Οά τιμήσουν τό χορό κΐ’ οί βασιλείς ακόμα,
καί δλη μας ή υψηλή έκείνη κοινωνία,
πού στέκει ’μπρος ’στόν βασιληά μέ ανοικτό το κτομα.
’’Ανθη, διαμάντι, μάλαμμα, λογής λογής φανάρια,
ακτίνες, μύρα, μουσική, καί πεταχτά ζευγάρια.

Ό γέρο Φώρδ μέ λούλουδα τούς βασιλείς μας ραίνει, 
άπ’ έξω ολοι βλέπουνε μέ μάτια σάν γαρίδες, 
τού Σολωμού τά κόκκαλα ή μουσική σημαίνει, 
καί ξεροκαταπίνουνε καμπόσαις δεσποινίδες.
Φωναΐς άπ’ έξω καί σβερκίαΐς. καί μέσα τόσοι τύποι, 
καί μέσα κι’ έξω έρωτες, φωτιά καί καρδιοχτύπι.

Τ’ αμάξια πάνε κι’ έρχονται, κι’ ένας έδώ φωνάζει:
—Μορέ ψυχή μου πόδαρος!—κι’ έκεΐ άκούω άλλο:
__ *Ώχ! κάλτσα μου τριανταφυλλιά μέ τό πολύ τό νάζι!
Άς σ’ έσφιγγα, καί έδινα δοο φάσκελα στο μπαλο.—
Μά σκούζει κι’ άλλος παρεκεΐ μουγκρίζωντας σάν βώδι: 
—’Απόψε είς τόν ύπνο μου Οα βλέπω όλο πόδι.—■

Ή ώμορφίαΐς ’στόν βασιληά τριγύρω φτερουγίζουν, 
ή κάθε μιά ’στά μ,άτία του τόν έρωτα γυρευει, 
ή μέσαις αγκαλιάζονται, τά στήθεια κυματίζουν, 
καί μέ τόν Μεγαλόσταυρο ό βασιλεύς χορεύει.
Μέ μιά πηδά ’στό κοτιλλιόν,’στό βκλσι, ’στήν καντρίλλία, 
κ’’ ή άλλαις ψιθυρίζουνε καί σκάνε άπό ζήλεια.

Καί έχει δίκηο κάθε μιά κυρία νά ζηλεύη- 
άξίζουν χίλίους έρωτας τού Γειώργου μας τά νειάτα, 
καί μόνο μέ τή νειότη του ’μπορεί νά βασιλεύ·/), 
είναι λεβέντης ’στο χορό, λεβέντης ’στήν παράτα.
Καί μέ τά πέντε του παιδιά καί τάλλο πού θά γ£νρ> 
νοιώθει φτερά ’στά πόδια του κι’ ούτε χορό άφίνει.

Νά ’πώ τήν αμαρτία μου καί νά μέ συγχωρήτε . . . 
’Εγώ άν ήμουν βασιλεύς κι’ ώμορφοκαμωμένος, 
είξεύρετε τί θάκανα πρός χάριν σας, πολΐται ; 
μέ κάθε μιά θά άφινα διάδοχο ’στό γένος.
Κι’ άν σείς γ·ά τούς έγγόνους μου ’θυμώνατε έκείνους, 
τούς ύπουργούς μου κι’ είς αύτό θά είχα υπευθύνους.

Τήν μιά άφίνει άπ’ έδώ καί δεύτερη αρπάζει, 
κι’ δλος κομψότης καί ζωή αδιάκοπα χορεύει, 
καί ή χρυσή βασίλισσα μές ’στ’άσπρα τόν κυττάζει. 
καί άπορώ, μά τό θεό, γιατί νά μή ζηλεύη.
Άν ήμουν ’γώ βασίλισσα στιγμή δέν θά βαστούσα, 
θά έβγαζα τή γόβα μου καί θά τόν κυνηγούσα.

Μά νά καί ό Γλυκύτατος γελά καί λουλουδίζει- 
όταν αύτόν τόν άνθρωπο βλέπη κανείς ’μπροστά του, 
ποτέ δέν απελπίζεται καί δέν κακοκαρδίζει, 
σάν περιβόλι γίνεται άμέσως ή καρδιά του.
Γελά καί ό Πρωθυπουργός, κι’ ό βασιλεύς χορεύει, 
αύτό θά ’πή τό έθνος μας πώς πρίμα ταξειδεύει.

Ω! νάτος! τό μουστάκι του χαμογελώντας στρήφει, 
καί λέει μέ παράπονο καί ’λίγο λυπημένος:

Αν όσοι βρισκωνται έδώ ήσαν ’δικοί μου ψήφοι, 
δεν θάστεκε ό κύριος Τρικούπης κορδωμένος.—
Τόν βλέπει κ* ό Χαρίλαος, φουσκόνει σάν τόν διάνο, 
καί λέει άπό μέσα του—Τί έχω νά σού κάνω ! —-

Γ’.

Έμπρός, έμπρός, χορεύετε ωσάν δαιμονισμένοι, 
μά μιά κυρία χάνεται μές ’στού χορού τή ζάλη...
Ώ! τήν τρελλή ! πού τάχατε νά ’βρίσκεται κρυμμένη; 
Ώ! νάτην! κατακόάκινη ’στή μέση μας προβάλλει. 
Πρέπει νά έχη ό χορός καί ’λίγη ποικιλία, 
κι’ είναι άνάγκη πού καί πού νά χάνεται καμμία.

ΧΟΡΟΙ.

Πόσοι βαθμοί ζωής ύπάρχουσι λοιπόν; Πλήθος ανθρω
πίνων οντων χαίνει πρό τής μαρμάρινης εισόδου τού με
γάρου τού κ. Σερπιέρη, ένώ ό βορράς μαίνεται κατάψυ- 
χρος. Εινε αύτοί τό jpxfa/or τής Έφημΐρίόος πλήθος. 
Τών πλείστων τό ένδυμα εινε τετριμμένον, τών άλλων 
τά υποδήματα μέ ύπερμεγέθεις φεγγίτας, άλλοι δέν έ- 
φαγον, άλλο/ δέν θά φάγωσιν αΰριον. Καί όμως έδώ, 
εις τάς φωταυγεΐς αύτάς αίθούσας, όπόσοι θησαυροί 
άπαστράπτουσιν έπί τής γυμνής σαρκός τής ματαιότητος!

Αί έντυπώσεις έκ τής έσπερίδος τού κ. Φώρδ είσί 
νωπαί έτι, καί διά τοϋτο άπαιτεΐται υπεράνθρωπος έπι- 
τηδειότης, ΐνα δυνηθή ή κ. Σερπιέρη νά τάς κάλυψη 
δι’ ώραιοτέρων. Καί έν μέρει τό κατώρθωσε.

Οί τελευταίοι ούτοι μεγάλοι χοροί άπέδειξαν οτι αί 
Άθήναι ένέχουσι μεγάλην καλαίσθητον μερίδα, ή όποια 
αρκεί νά ξετεμπελιάση ολίγον, όπως δώση ζωήν καί 
ποίησιν είς τήν νεκράν καί άμουσον ταύτην πόλιν.

ΓΩ! είναι θειον, μαγικόν, χρυσή ονείρου πλάνη, 
νά μήν εύρίσκη ’στό χορό ή κόρη τήν μητέρα, 
γΐά μιά στιγμή δ σύζυγος τήν σύζυγον νά χάνη, 
καί άφαντος νά γίνεται άφράτη καμαριέρα.
Καί πάλι ν’ άνταμώνωνται τρελλοί καί πυρωμένοι, 
νά πέφτουν, νά σηκώνωνται, νά παίζουν μπαινοβγαίνει.

Ή κάθε φτέρνα άναψε καί καίει τό ποδάρι,
χορεύει ή πολιτική καί ή διπλωματία,
χορεύει ή εύγένεια, ό πλούτος, τό Φανάρι,
τό πνεύμα, τό άξίωμα, καί ή ’ψηλή βλακεία.
"Ολα χορεύουν, μοναχά ό Μπούμπουλης νυστάζει, 
δέν λησμονεί τόν τεχεαε, καί κρυφαναστενάζει.

Μά βλέπω μέσα ’στό χορό καί τά καινούρια κράνη, 
καί μές ’στό στρόβιλο γυρνά καί ό γενναίος Πάνος... 
Κανένας ξένο; τούς Ρωμηούς ’στό γανστο δέν τού; φθάνει, 
’στόν πόλεμο ξεσκούφωτοι και στους χορούς μέ κράνος ! 
Χορεύουν καί τά κράνη μας. χορεύουν τά σπαθιά μας, 
καί ή Ειρήνη στέφανα σκορπίζει έμπροστά μας.

Σιγή, σιγή·) ’συχάσετε, καί ό σουπές θ’ άρχίση...
Ω! πώς άπ’ όλα κάτι τί νά φάγω θά ’μπορέσω;

Τέτοιο Σονπι ή Μούσα μου βαστά νά τραγουδήση ;
—Είναι πολύ καλλίτερα τήν γλωσσά μου νά δέσω.
Καί σείς θά μ’ έπιτρέψετε έδώ νά σταματήσω . . .
Δέν θέλω το στομάχι σας κι' εγώ νά ερεθίσω.

Soui*i6·

Εϊνε τόση ή τεχνική καί φυσική καλλονή, ή πρό τών 
όμμάτων μου έκτυλισσομένη, ώστε δέν δύναμαι νά εν
νοήσω πώς είς έν τεμαχίδιον ’Αθηναϊκής γής εύρέθη το
σοΰτον άκμαΐος ό θείος ούτος συνδυασμός, ένώ έν τή όλη 
πόλει ουδέ σημεΐον αύτοΰ αναφαίνεται.

Ή πρασινάδα, τά δροσερά εκείνα άνθη, τά όποια είσί 
τόσον ζωηρά, ώστε πιστεύεις οτι αισθάνονται καί δέν 
τολμάς είμη νά τά βλέπης μόνον, άντιπροσωπεύουσι τήν 
τέχνην τής φύσεως.

Οί χρωματισμοί οί θαυμάσιοι τών τοίχων καί τής ορο
φής, τό λεπτουργημένον έκεΐνο δάπεδον, έφ’ ού πρέπει 
νά βαδίζης ώς πτηνόν έλαφρώς ΐνα μή τό ποδοπατήσης, 
τά σκεύη καί οί άπειροι κόσμοι άντιπροσωπεύουσι τήν 
τέχνην τής άνθρωπίνης χειρός.

Καί ή γίγ®5 μου, ήτις μέ ακολουθεί παντού ώς άγ
γελος τιμωρος, αντιπροσωπεύει τόν ώραΐον άνθρωπον!

’Ακούω τό προανάκρουσμα τής πρώτης contredanse. 
Τά ζεύγη τοποθετούνται. Τό ώραΐον ήμισύ μου ,^ϊνε
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ξανθόν. Οί οφθαλμοί του ομοιάζουν δύω λίμ.νας άντα- 
νακλώσας τόν ούρανόν. Τω άρέσκει κάτι νά λεγη πάν
τοτε. Ευρίσκει τόν χορόν κουραστικόν, τόν κόσμον οχλη
ρόν καί έπί τέλους μέ αναγκάζει νά έρωτήσω τόν εαυ
τόν μου : άρα γε, ή κουταμάρα είνε ξανθή ;

Visavis μου χορεύει μία παχουλή. Νομίζεις ότι θ’ ά- 
νοίξουν τά μάγουλά της νά ’βγ?1 κάνέν ρόδον. Όταν 
όμιλή,, καταβρέχονται τά χείλη της, καί όταν γελά, ή 
κοκκινάδα χύνεται είς τό πρόσωπόν της σάν νά τής 
στυφτούν ρόιδο.

Δεν προκαλεΐ φίλημα, άλλά δαγκοματ,ά.

'Γπάρχουν τινες, οί όποιοι άνήγαγον είς έπιστήμην 
τήν πρός τάς κυρίας αναστροφήν.

Τούς βλέπω νά κάμνουν τόσα άκκίσματα, τόσας υπο
κλίσεις, νά κοκεταρίζωνται τόσον, ώστε απορώ δ ιατί 
δέν ήλθαν ντεχο.Ιτέ.

Ποϋ καί που διακρίνεται καί κάνέν κακοκομμένο φρά
κο, μά τόσω αταίριαστο, ποΰ φαίνεται σάν δανεικό, 
άλλά λίαν ευεργετικόν κατά τής ζέστης, διότι εις τό 
βά.ίι; αί ούραί του πετώσαι άφίνουν τόν κύριόν του μέ 
τό γε.Ιέχυ.

Χορεύει τις μέ ολην τήν άνεσιν. ’Ελλείπει ή φοβερά 
έκείνη συνώστισις τών προσκεκλημένων του κ. Φώρδ, 
ήτις κατήντησεν είς οχλαγωγίαν. Έδώ ένίκησεν ή κ. 
Σερπιέρη.

’Επικρατεί πλήρης τάξις καί όλα έχουσι διαρρυθμ.ισθή 
ούτως, ώστε έκτελοϋνται ώς διά μηχανής. "Η εύθυμία 
είνε γενική φθάνουσα μέχρις αύτών τών απομάχων, αΐ
τινες επανέρχονται είς στιγμά; ένεργείας, διά στιγμάς 
όμως πάλιν ! Πόσον αήδιασα τόν άνθρωπον, όταν έσκέ- 
φθην ότι όλη έκείνη ή νεότης μετά τινα χρόνον θά κα
ταντήσω άπόμαχος !

θυστικόν εκείνο λύγωμα τών είς ήδυπάθειαν λουσμένων 
οφθαλμών της.

Τοιοΰτον δεΐπνον ούδ’ ό Αύγερινός ώνειρεύθη ποτέ. 
Λαύριον έδεσμάτων, οίνων, όπωοών, γλυκισμάτων.

Οί γέροντες καί οί σοβαροί, οΐτινες είς τοιαύτας περι
στάσεις καταδικάζονται ν’ άποκοιμώντα.ι eu frac, άνα- 
δείκνυνται οί δραστηριότεροι έκυ.εταλλευταί.

Ολοι, ύπό τάς ύψηλάς έμπνεύσεις τοϋ καμπανίτου 
διατελσϋντες, κατέρχονται είς τό δόμα τοϋ χοροϋ, ένθα 
i /. Ρηγάδης καί ό Σερπιέρης υιός διευθετοϋσι τά τού 
έγκύκλου τής Έγηρερΐδος.

Καί άρχεται οσω ζωηρός, τοσούτω καί έν τάξει.
’Αν ή Κυβέρνησις σκέπτεται νά προσθέση καί έδραν 

xoTt.l.hor είς τό Πανεπιστήμιον, τή συνιστώμεν άπό 
τούδε τήν απαράμιλλου ειδικότητα έν αύτώ τού κ. ‘Ρη- 
γάδη.

Νέαι όλους διόλου φιγοΰραι ποικίλλουσι τάς γνω- 
στάς, χορεύουσιν όλοι, καί ικανοποιούνται όσοι είχον πα- 
ραγκωνισθή είς τού κ. Φώρδ ύπό τής άδεξιότητος τών 
γραμματιδέων.

Μόνη ή εύγενής κυρία ενός τμηματάρχου έζευγάρωσε 
τό έν τώ άνακτορικω χορώ ολίσθημα, μή ούσα φαίνεται 
πολύ ευτυχής είς τούς χα6α.1ιί(>ονς.

Περί τήν 4ην ώραν τής πρωίας, άπήρχοντο πάντες, 
άφού έτσίμ.πησαν καί πάλιν κάτι, άποκομίζοντες τά λεί
ψανα τής ζωηροτέρας ευθυμίας, ώς μετά καλόν φαγητόν 
έξακολουθεϊ τις έπί πολύ φέρων έν τώ στόματι τήν νο— 
στιρχάδα του.

Έν τή μέθη τού βά.Ις όλαι αί σκέψεις μου πτερυγί- 
ζουσιν, ώς χρυσαλλίδες περί άρτιγέννητον ρόδον, περί τό 
χάριεν ον, τού στήθους τού οποίου τά βωβά κύματα 
βρέχουσι το στήθος μου.

”11 λευκά ή μαύρα. Ή Ήμερα ή Νύξ. Άλλά καί ή 
άττική ημέρα είνε ώραία, καί ή αττική νύξ μαγική. Καί 
ύπό τά λευκά καλλονή, καί ύπό τά μαύρα καλλονή.

’Απόψε είνε Νύξ, διότι εις τού Φώρδ ήτον Ήρχέρα
Άν ήδυνάμην νά πλανηθώ είς τά σκότη της !
Έπεθύμουν νά έγνώριζον πόσα καζάνια θυμού βράζουν

Μάρεος.

ΤΟ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ.

είς τά στήθη τών χορευτριών μας, τάς όποιας εφέτος 
^πεσκίασε μέχρις άφανείας ή αίθερία κύτη γυνή. Δέν 
αμφιβάλλω ότι άν τάς έρωτήσω, όλοι θά τήν εύρουν τέ
ρας δυσμορφίας.

Μόνη ή γίγας μένει φωτεινή ενώπιον της 
■ijai νά τήν άμαυρώση μέ εν της μειδίαμα ή

καί δύνα- 
μέ τό με-

λονοΐνον 5 Ίχνουαοίου 188?.

< ΠΐΒ*Ϊ!*ί ιη;ΐΗ Eve.

Έάν τό Christmas Time (έποχή τών Χριστουγέννων) έν 
γένει είναι κοινωνική έπανάστασις, τό Chritsinas Eve 
(Παραμονή τών Χριστουγέννων είναι κοινωνική άνα- 
τροπή. Τήν έσπέραν τής παραμονής τών Χριστουγέν
νων, ό Άγγλος έκτελεϊ τεράστιον άλμα άπο τής τυ
πικής τροχιάς τοϋ βίου του. Δέν άφίνει μόνον κατά

μέρος τάς έξεις του, άλλά προβαίνει έπί πλέον. Τάς 
πολεμεϊ. Δέν άρνεϊται είς τό νά λειποτακτήση έκ τοϋ 
γραφείου του, άλλά προχωρεί μέχρι τής περιφρονή- 
σεως τοϋ μονοτόνου τούτου άσύλου του. Δέν τόν εύχα- 
ριστεΐ απλή ή αργία έν τώ οίκω του, άλλά έπιζητεϊ 
ζωηρότητα, θόρυβον, αταξίαν. Καί ού μόνον έπιτρέπει 
έναντίον τοϋ χαρακτήρος του είς πάντας τούς περί 
αύτόν τό νά προσφέρωσι μικράν τινα, μοναδικήν λα
τρείαν, είς τόν Βάκχον, άλλά καί αύτός ό ίδιος κατά 
τήν περίεργον έκείνην έσπέραν, μέ την φιάλην είς τήν 
άριστεράν χεϊρα, καί τον πωματοσύρτην ι tire-honchon) 
έν τή έτέρα, παριστά σπάνιον, έξαίσιον, ψυχαγωγικό-, 
τατον θέαμα είς έκείνους οΐτινες έσυνείθισαν νά τόν 
βλέπωσι πάντοτε μέ τήν γραφίδα καί τά κολοσιαΐα βι
βλία του.
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Είς τάς οδούς σκιρτά- είς τόν οίκόν του πετά. Ένώ 
συνήθως σέ βλέπει παρελαύνοντα μετ’ αδιαφορίας, καί 
μολονότι είσαι φίλος του, ούτε νεύμα ψυχρότατον Σοί 
άποτείνει, ήδη σέ πλησιάζει, ή μάλλον σέ συλλαμβάνει 
ζωηρότατα, Σοί δεικνύει κατά πρώτην φοράν τούς οδόν-, 
τας του, ΐνα σοί άποδείξη ότι μειδιά, Σοί αρπάζει καί 
σοί πιέζει τόν βραχίονά σου, Σέ σύρει κυριολεκτικότατα 
είς τό πρώτον προστυχόν ’Ιταλικόν Καφφενεΐόν, καί έκεϊ 
άφ’ ού σέ ώθήση βαναυσότατα διά τής θύρας, εισέρχεται 
καί αύτός, καί πλήττων προστατευτικός τόν ωμόν Σου, 
αναφωνεί θριαμβικός, «We must take our drop»—πρέ
πει νά πάρωμε τή σταλιά μας — Ή μετριόφρων αϋτη 
φράσις, ήτις αντηχεί δι’ όλων τών χειλέων κατά τήν η
μέραν έκείνην, είναι τό σύνθημα, δι’ ού ό άγγλος εκφρά
ζει τήν προσωρινήν χειραφεσίαν του. Είναι τό «Laisser- 
aller» τής εύδαιμονίας του, είναι τό Lilia pedibus des- 
true» τής παραδόξου έπαναστάσεώς του. Καί εξακολου
θεί νά έπικαλήται συνεχώς το εύάρεστον τούτο σύνθημά 
του ό αγαθός άνήρ, καί έξακολουθεϊ νά ποιή τάς έφό- 
δους του είς τά ’Ιταλικά καφφενεΐα, καί οίοσδήποτε καί 
άν ήναι, είτε Διοικητής πολυκλάδου τραπέζης, είτε 
οίκοφύλαξ εύτελούς γραφείου, έννοεϊ νά διασκεδάση έξω 
κατά τόν κωμικόν αύτόν Ιδιάζοντα τρόπον του,καί όταν 
περί τήν έσπέραν εισέρχεται είς τούς κόλπους τής οικο
γένειας του, έχει τύσαιν, σζα.Ιίαΐς, ώστε μετεβλή-
θη ή ψυχή του είς ωκεανόν ευθυμίας, ζωηρότητος, μα
νίας, έξερεύγοντα κύματα κραυγών, γελώτων, άσμάτωρ.

•
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Τήν έσπέραν τής παραμονής εκείνης, μετά τήν περίερ
γον διά τού λεωφορείου περιπλάνησίν μου, καί μετά τήν 
κωμικοτραγικήν άνάμιξίν μου, είς τά πνιγόμενα έξ εύθυ- 
μίας καί συμπιέσεως πλήθη τοϋ Regent Circus, έπα- 
νήλθον διεσεισμένον έχων τό πνεύμα έκ τής έκπληκτι- 
κής έκείνης μεταβολής, όπως εΰρω άσυλον ήρεμι'ας είς 
τήν φιλοσοφικήν οίκογένειάν μου. ΙΙλήν άμα τή είσόδω 
μου, δέν έβράδυνα νά έννοήσω, οτι ή αύτή σκηνή ώρίσθη 
ΐνα παρίσταται παντού κατά τήν έσπέραν έκείνην. Όταν 
ώθησα τήν θύραν τού έστιατορίου, τρομεραί ίχααί καί 
φρικαλέαι πινακοκρουσίαι,συνώδευσαν τήν έμφάνισίν μου. 
Καί αύτή ή εύαρέστως ψυχρά, ώς ζύθος Βερολίνειος, φυ
σιογνωμία τού Γερμανού θεράποντος μου, έθερμαίνετο 
ύπό ζωηράς πυρκαϊάς άγαλλιάσεως. Μία τών δεσποινί
δων, πεπροικισμένη μ’ εφευρετικόν πνεύμα, έπαυσε νά 
κροϋη το πινάκιον,καί ήρχισε νά συμπλέκη πρός άλληλα,

μετ’ έπιμονής σφυρηλάτου, τά κοσμούντα τούς λευκούς 
βραχίονάς της αργυρά κοσμήματα. Ή εμβριθής οικοδέ
σποινά μου άντί νά κωλύσγ τήν γενικήν έκείνην στάσιν, 

[προσέθετεν είς αύτήν, ρίπτουσα έναντίον μου, δεκάδα 
τινα Στεντόρειων Welkome. (Καλώς ορίσατε). Γιγαντο- 
ειδής τις Barrister, * μέ πηχυαίους μύστακας, καί Ου- 
ληδρή κόμην, φίλος τής ποιήσεως καί λατρευτής τής 
Ελλάδος, έπωφελήθη τής εύκαιρίας όπως άνζπηδήσγ έπί
|τής έδρας του, άπαγγείλγ φιλελληνικόν τι ποίημά του, 
διακοπτόμενου ύπό τών γενικών ώρυγών, καί προτείν·/) 
πρόποσιν ύπέρ τής χώρας τοϋ Πη.Ιίϊαδέϊο 'ΛχιΑ.Ιΐ)θς. 
Γηραιός τις λοχαγός τού πυροβολικού, θιασώτης τοϋ 
ζύθου καί τών πολεμικών διηγήσεων, ανασκιρτά έπίσης, 
'καί θέλων νά έκτυλίξνι τάς ίστορικάς γνώσεις του, ρίπτει 
ήκριοτηριασμένον τό όνομα τού Κα.Ιοχητρώη), καί έν ω 
μία περίεργος συνδαιτυμών μοί ζητεί έξηγήσεις έπ’ 
αύτού τού «horrilde name» (τρομερού ονόματος), έτέρα 
έγείρεται, καί πλήρης ηδυπαθούς ένθουσιασμού, προτεί
νει ύπέρ τού βασιλέως μας, όν άποκαλεΐ, beautiful, hand
some, pretty boy, δηλ. ώραΐον, εύειδές, κομψόν παιδί, 
αγνοούσα ίσως ότι τό παιδ/ εκείνο έχει τόσα παιντιά ji(~ 
γχά.Ια 'jT.h τήν πατριχι/r έζουσίαν του.
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Μετά τήν τρικυμίαν έκείνην τοϋ φιλελληνισμού, ήν 
προύκάλεσεν ή βραδεία έμφάνισίς μου, ή γενική ζωηρό- 
της έλαβε διαφόρους άλλας διευθύνσεις. Έκαστος έλάμ- 
βανεν άκωλύτως τόν λόγον, καί έθετε ζητήματα έπί τού 
τάπητος τής ευθυμίας. Ολοι ώμίλουν συγχρόνως, όλοι 
έκάγχαζον, έκινοϋντο, έσκίρτουν, έχειρονόμουν. Έν τού- 
τοις έγώ είς τήν άσυνήθη έκείνην σκηνήν, χ αίνων, άπο
ρόν, θαυμάζων, σκεπτόμενος, φιλόσοφόν, έπαιζον έξαί
σιον πρόσωπον ηλιθίου. Άπό καιρού είς καιρόν έρριπτα 
λαθραία βλέμματα έπί τής Δεσποίνης, περιμένων άπό 
στιγμής είς στιγμήν, νά πυρποληθή ή φυσιογνωμία της 
έξ άγανακτήσεως, καί χρωμένη τής συνήθους αύτής σο
βαρότητας νά θέση τέρμα άπότομον είς τήν έξαιρετικήν 
έκείνην ταραχήν. Άλλά προς μέγα μου θάμβος ή Mi
stress έγέλα, έκάγχαζε καί αύτή, κ’ έχειρονόμει, κ’ έ- 
φλυάρει. Ό νούς μου στρεφόμενος πρός τό παρελθόν, δέν 
ήδύνατο νά εύρη ή άντίθεσιν. Ένεθυμούμην τής προτε
ραίας μόλις το γεύμα. Σιγή, σοβαεότης, κανονικότης. 
Μικρά τις συζήτησις περί τής δίκης τοϋ Γκιτώ, καί περί 
τής πυρκαϊάς τοϋ θεάτρου τής Βιέννης. Ιδού ολη ή 
ποικιλία τής χθές ! Προσθέσατε μίαν κεραυνοβόλον έπί— 
πληξιν τής Δεσποίνης άποταθεΐσαν είς τινα Γάλλον συν
δαιτυμόνα, προφέροντα τήν άγενεστάτην (sic) λέξιν στό- 
ραχος, καί έχετε τήν έντελεστέραν εικόνα τών αγγλι
κών γευμάτων. Καί τήν έσπέραν έκείνην τών Χριστου
γέννων οποία μεταβολή !
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Είχον ήδη έκκοκαλίσει »ν έρατεινότατον τεμάχιον 
φασιανού, ότε ή οικοδέσποινα διά τή; τυπικής κλίσεώς 
της έδωκε τό σημεΐον τής γενικής έξεγέρσεως. Ή θύρα 
ήνοίχθη, καί χωρίς νά ληφθή μεγάλη φροντίς πρός τήρη- 
σιν τής έθιμοτυπίας, οί πάντες έξώρμησαν, προπορευο- 
μένων τών κυρίων, καί μετ’ άφθονων γελώτων, και

* Δικηγόρος πτοχιοΟχος. άντίθινιν τών Solliciter, ι'ίός τι 3ι- 
κολάόων ίν ’Αγγλί^.



τό τέλος τοΰ διαδρόμου τούτου άρχονται τά υπόγεια 
κράτη τοΰ μαγειρείου, είς τήν άνωτέραν βαθμίδα τοΰ 
οποίου ή εύσαρκος μάγειρος, έχουσα εκατέρωθεν τούς 
δύο θήλεις βοηθούς της, ίστατο πομπωδώς, όπως παρα- 
δώση τά διάφορα στοιχεία δι’ ών συντίθεται τό περιβόη
του γλ.ύκισμα τών Χριστουγέννων.Άμα τώ θεάματι έκεί
νω τής μαγειρικής τριγυναικείας, άπαντες έςώρμησαν 
πρός λεηλασίαν, έν ώ ή έδική μου φαντασία ένετρύφα 
είς παραβολήν τινα άλλόκοτον μεταξύ τής πρό έμοΰ 
σκηνής έκείνης, καί τής άναμνήσεως τοΰ τέρματος επαρ
χιακών τινων μνημοσύνων. Καί άνεπόλουν τήν άφελή 
παιδικήν μου ήλικίαν, καί τάς τών χο.1.1ύ6ωχ ούχί άναι- 
μάκτους καταλήψεις. Έν τούτοις έπωφελούμενοι τής 
ρέμβης μου, οί άλλοι ήρπαζον τήν προτεραιότητα τής 
διανομής, κ’ έπλήρουν θριαμβικώς τάς χεΐρας των διά 
τών πολυτίμων έκείνων αντικειμένων. *0 είς ήρπασε τό 
Μπράντυ,άλλος τό άλευρον, ή μία κατέσχε τά ώά, ή άλ
λη τό λίπος, έτερος τούς φλοιούς τών λεμονιών, καί 
έτέρα τά μοσχοκάρυα. Ο λοχαγός συνέλαβε τήν λεκά
νην καί τήν έθεσε Δον-Κισσωτικώτατα άνατετραμμένην 
έπί τής κεφαλής του. Ό Barrister μετά τρομερούς αγώ
νας, κατώρθωσε νά προσοικειωθή τό κύππελον, ένφ έ- 
μελλον νά θραυσθώσι καί συαμιχθώσι τά ωά. Καί ή Δέ
σποινα συνεπλήρου τήν.σκηνήν, κροτούσα τυμπανικώτατα 
γιγαντιαίαν κοχλιάρα.ν έπί τής πήλινου περικεφαλαίας 
τοΰ Λοχαγοΰ.

Έγώ, έμεινα τότε μέ κενά; τάς χεΐρας, καί έννεός. 
’Αγνοώ πώς κατελήφθην κ’ έγώ ύπό τής παραδόξου έκεί
νης φιλοδοξίας, καί μή εχων τι νά μεταφέρω, διέθεσα 
τήν μορφήν μου έπί τό τραγικώτερον.

— Αμ εγω ; είπαν είς την Δέσποιναν ίκετευτικώτατα.
— Αμ ό X ; ελεγον οί άλλοι μετά παιδικωτάτης 

χαιρεκακίας.
Ολοι ώκτειρον την θέσιν μου, πλήν ούδείς εύρισκε μέ

σον θεραπείας. Καί ήμην έτοιμος νά συμμετάσχω δου- 
λικώς τής έπαφής μιας άκρας τοΰ κυππέλου τοΰ Bar
rister , ήν ο καλός ούτος Βρεταννός νομου.αθής εύσπλάγ- 
χνως διέθετεν ύπερ έμοΰ, ότε μία τών δεσποινίδων, ά- 
φήσασα κραυγήν άγαλλιάσεως, άπεχωρίσθη έν σπουδή 
τής συναναστροφής μας, κατερχομένη είς τό μαγειρείου, 
καί φωνάζουσα θριαμβικώς :

— The Currants ! The Currants !
— The Currants ! έπανέλαβον όλοι έν χορώ.
Καί μετ’ ολίγον ή ώραία, ή εύεργετική "Ιρις τοΰ μα

γειρείου, άνήλθεν έκ τών ύπογείων του, έν ω ή λαμπρά 
όψις της έγίνετο λαμπρότερα ύπό τήν αγαθοεργίαν ήν 
έτέλει, καί οί ροδαλοί δάκτυλοί της καθίσταντο ροδα- 
λώτεροι ΰπό τήν βάναυσου πίεσιν τριών λιτρών Κοριν
θιακής σταφίδας.

Ελθοΰσα πρός έμέ κατέθεσεν, ή μάλ.λον, άφησε νά 
πέση έπί τών χειρών μου τό οχληρόν έκεΐνο βάρος, άσ- 
θμαίνουσα, καί έπιφωυοΰσα:

— Τά τοΰ Καίσαρος, τφ Κκίσαρι (Render unto Cae
sar, the things that are Caesar ’s).

Είς τόν εύφυέστατον έκεΐνον ύπαινιγμόν τοΰ ιδιαιτέ
ρου έμπορίου μου, άπαντες άνέδοσαν θορυβώδεις γέλωτας 
κ’ έπευφημίας, άνακράζοντες:

— Splendid ! Splendid ! (Εξαίσιου.)
("Εκιτχι

φωνών, διεσκέλισαυ τήν κλίμακα ήτις μάς έχώρισε τής 
αιθούσης. Ή οικοδέσποινα είσορμήσασα μεταξύ τών 
•πρώτων, και θέσασα κατά [Λερός, όλους τούς οικονομο
λογικούς της ύπολογισμούς, έδιδε διαταγά; ν’ άνάψωσιν 
όλους τούς πολυφώτους λαμπτήρας. Μία έκ τών δεσποι
νίδων ερρίφθη προ τοΰ κλειδοκύμβαλού, καί ήρχιζε νά 
έκτελή επ’ αύτοΰ τά θορυβωδέστερα μέρη τοΰ Ναμπούκου. 
Έτέρα ελαβε θέσιν παρά τήν εστίαν, καί ένησχόλει την 
ζωηρότητά της, έπιτιθεμένη συνεχώς διά τής πυράγρας 
κατά τών φλεγόντων ανθράκων. Είς κύριος κατεγίνετο 
νά άρη οσον ήδύνατο ύψηλότερον διά τοΰ ενός δακτύλου 
τό χάριεν θυγάτριον τοΰ λοχαγοΰ, οστις προέφερεν έπι- 
μόνως το όνομα τοΰ Κολοκοτρώνη. "Εν ζεύγος παρεδί
δετο είς τάς κινήσεις ακατανόητου στροβίλου, ον έχό— 
ρευον ύπό τούς μουσικούς τόνους j/,ιάς προσευχής τοΰ 
Ναβουχοδονόσορος. Ό Barrister έζηκόντιζε κατά τών 
τοίχων τής αιθούσης εύγλωττου δικηγορικήν άγόρευσιν, 
ήν διέκοπτεν άπό καιρού εις καιρόν, δι’ άκατανοήτων 
κορακιστικών, τά όποια μοί παρουσίαζε θριαμβικώς ώς 
τόν Φιλιππικόν τοΰ Δημοσθένους, ζητών τήν επιδοκιμα
σίαν μου διά τήν Ελληνικήν προφοράν του. Τέλος αγνοώ 
πώς είς τήν Βαβυλωνίαν έκείνην ερρίφθη ή λέζις .τοικί- 
όίγχα, καί όλοι άφήσαντες τάς ιδιαιτέρας ένασχολήσεις 
των, συνωστίσθησαν πρός θερμήν συζήτησιν έπί τοΰ πε
ρίφημου τούτου εμβλήματος τής έκτακτου αγγλικής 
εορτής. Έγώ, ξένος είς όλα ταΰτα τά έθιμα, έλαβον 
τόν Βύρωνα καί ήνοιζα τάς σελίδας τοΰ «Δόν Ζουάν.» 
Άλλ’ έν ω άφγρούμην ήδέως είς τήν γοητευτικήν μελέ
την του, αίφνης ορμητικόν κτύπημα διευθύνεται κατά 
.τής ώμοπλάτης μου. Παρετήρησα τήν ζωηροτέραν τών 
δεσποινίδων, όπισθέν μου στραφείς.

— Δόν Ζουάν ! μοί λέγει’ έ ! πέταζε τό ελεεινόν 
αύτό βιβλίου, διότι άλλως . . .

Ή εκφρασις τοΰ προσώπου της ήτο τοιαύτη, ώστε ένό
μισα οτι φρικαλέα ποινή έπέκειτο

— Διότι άλλως, έξακολουθεϊ, δέν θά σοΰ δώσω Μπου- 
τίνγκα.

Έγέλασα έκ καρδίας διά τήν τρομερών ταύτην άπει- 
λήν.

Μετ’ ολίγον προσεκλήθην νά ψάλλω τόν έλληνικόν 
ύμνον, άλλ’ ήονήθην.

— Πρόσεξε ! μοί λέγει Μεντωρείως ή Δέσποινα. Θά 
χάσγς τήν Μπουτίνγκα.

Οί γέλωτές μου μετεβλήθησαν είς καγχασμούς.

* *
Πλήν ιδού ή Ούρα τής αιθούσης ανοίγεται πανδ.ήμως, 

καί ό θεράπων en frac, eii eravate blanche, ΐσταται έπί 
τοΰ ούδοΰ. Έκτελεϊ μίαν αύλικωτάτην ύπόκλισιν, καί 
προφέρει μεγαλοπρεπώς.

— All is ready. (Τά πάντα, έτοιμα).
Κρίνω περιττόν ν’ αναφέρω οποία θύελλα έπηκολού- 

θησεν έν τή αιθούση τήν τοισύλλαβον αύτήν φράσιν. 
Άρκοΰμαι νά σημειώσω, οτι έποόκειτο περί τής πολυ- 
θρηλήτου· Μπουτίνγκα;.

"Επρεπε νά κατασκευασθή έν τώ έστιατορίω διά τών 
χειρών όλων τών μελών τής οικογένειας, καί έδώ έγκει
ται διά τόν ’Άγγλον ολον τό ανέκφραστου θέλγητρου τοΰ 
θαυμάσιου τούτου πλακούντας. "Ολοι κατήλθομεν κυ- 
ματηδόν είς τό ισόγειον, άποτελούμενον έκ τοΰ προμή- 
κου; εστιατορίου, καί ενός παοαλλ.ήλου διαδρόμου. Είς Τύποι; «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»


