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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΑΤΥΡΙΚΗ
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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΛΙΕΥβΥΝΤΗϊ

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ολος ΜΟΥΣΑΝ, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήδονο; παρά τνιν Πλατείαν Συντάγματος.—

’II χατά τοϋ Α,εευΟυντοϋ τοϋ ΛΙή Χάνεσαι 
έπόΟεαες.

Τήν Κυριακήν, ολίγον πρό τοϋ μεσονυκτίου, έν ώ έπέ
στρεφεν έκ τοΰ καφενείου τών ’Ολυμπίων εί; τήν κατά 
τήν όδόν Άγχέσμου οικίαν του ό διευθυντής καί συντά
κτες τοΰ Λ» ή Χάνεσαι κ. Βλάσιος Γαβριηλίδης, δυο 
άγνωστοι ροπαλοφόροι, ένεδρεύοντες καθ' ολα τά φαινό
μενα, έπετέθησαν έκ τών νώτων κατ’ αύτοΰ δολίως καί 
έξ άπίνης καί κατήνεγκον κατά τής κεφαλής αύτοΰ 
σφοδρότατου κτύπημα. Τό αίμα άνέβλυσε μεθ’ όρμής 
καί διεχύθη κατά μήκος τής σπονδυλικής στήλης’ τό 
ύποκάμισον, τό έσωκάρδιον καί τό έπανωφόριόν του έβά- 
φησαν μέ αίμα παραυτα- ό δέ παθών άοπλος, παρά τήν 
συνήθειάν του ών, χαί φοβούμενος τήν έπανάληψιν τών 
κτυπημάτων, έτράπη είς φυγήν πρός τήν πλατείαν τοΰ 
Συντάγματος κατά μήκος τής εύθείας όδοΰ. ’Ολίγον 
πρό τής συνομωτικής καί άνάνδρου ταύτης έπιθέσεως, ό 
κ. Βλάσιος Γαβριηλίδης αισθανόμενος οτι παρηκολουθεϊ- 
το ύπόπτως πως ύπό τεσσάρων ποδών, έστάθη έπί μικρόν 
καί όταν οί άγνωστοι έπλησίασαν αύτώ.άφήκεν έλευθέραν 
τήν δίοδον ΐνα προπορευθώσιν’άλλ’ δταν οΐ δύω άγνωστοι 
διήλθον πρό αύτοΰ, έστράφη ϊνα ΐδη μήπως όπισθεν έρ
χονται καί άλλοι καί μείνη μόνος μεταξύ δύω στρατο
πέδων’ άλλά μόλις έστράφη, οΐ προπορευθέντες άγνω
στοι, έχοντες ήδη αύτόν κατά νώτον έτόλμησαν τό μυ- 
σαρον αυτών έργον,

Φθάς είς τήν πλατείαν,τόθΰμα τής δολοφονικής ταύτης 
απόπειρας, έπέβη τής πρώτης τυχούσης άμάξης, ΐνα διευ- 
θυνθή πρός τι φαρμακεΐον. Άλλ’ είχε λησμονήσει έκ τής 
άναγνώσεως τής Νέας 'Εφημερίδος ποιον φαρμακεΐον 
κατά την νύκτα έκείνην έμελλε νά άγρυπνή· περιεπλα- 
νήθη λοιπόν ματαίω; είς πολλά φαρμακεία έως ού εύρη 
το ποθούμενον’ επι τέλους ό ίδιος ό αμαξηλάτη; προέ- 
πεινε νά όδηγήση αύτόν είς τό νοσοκομεΐον. Πράγματι 
οί φαρμακοποιοί τοΰ καταστήματος τούτου δέν έκοι-

μώντο, ώς οί κατά τήν πόλιν συνάδελφοι αύτών. Δέν 
έκοιμώντο δέ πρό πάντων οί άξιόλογοι φίλοι μας κ. κ. 
Σαγανόπουλος,βοηθός τοϋ κ. ’Αρεταίου καί Σπυρ. Μερκού- 
ρης ιατροί, οΐτινες έδωκαν τάς πρώτας ίατρικάς βοή
θειας είς τόν παθόντα’ έρραψαν τό χαΐνον κάταγμα καί 
διέταξαν τά πρώτα τής θεραπείας άπαιτούμενα. Τό κά
ταγμα, εί καί εύτυχώς δέν έβλαψε τά όστά,είναι ούχ ήτ
τον δεινόν έχει μήκος τεσσάρων δακτύλων καί ομοιάζει 
μάλλον ποός κτύπημα γιαταγανιού ή πρός κτύπημα 
ράβδου. Μετά τό νοσοκομεΐον διηυθύνθη είς τήν οικίαν 
τοΰ φίλου καί συνεργάτου του κ. Σουρή, οπού έτυχε φι
λικής καί εγκαρδίου περιποιήσεως, διότι ή οικογένεια 
τοΰ παθόντος ένεκα τοΰ θέρους άπεστιν έκ τών Αθηνών. 
Τήν έπαύριον προσεκλήθη ό ιατρός κ. Ζωχιός, οστις άνέ- 
λαβε τά τής θεραπείας καί έλπίζομεν δτι ό άσθενης τά
χιστα θά έπαναλάβη τήν προτέραν ύγείαν καί ευεξίαν 
καί δτι το αίμα τό όποιον άπώλεσε δέν θά. εξασθένηση 
κατ’ ούδέν τήν δύναμιν τοΰ καλάμου καί τήν εύρωστίαν 
τών συλλογισμών του.

Ποιοι είναι οί έπιτεθέντες ; τί έπεδίωκον ; είναι όρ
γανα ιδίας ή άλλοτρίας έκδικήσεως : είναι μέχρ’· τοΰδε 
άγνωστον. Οταν είδε πρό αύτοΰ διελθόντας τους θρασύ
δειλους κακούργους ό Βλάσιος δέν ήδυνήθη νά γνωρίση 
αυτούς είτε ένεκα τοΰ σκότους, είτε ένεκα τής μυωπίας 
έξ ής γνωστόν δτι πάσχει. Διαβεβαιοΐ μόνον οτι προ 
τινων ήμερών καθ’ έκάστην σχεδόν εσπέραν, έπιστρέφων 
οϊκαδε, έβλεπε πεοί τήν οικίαν του πρόσωπα ύποπτα,και 
ήκουελέξεις τινας σκοτεινά; περιεχούσας κεκρυμμενην 
τινά άπειλήν. Μίαν εσπέραν μάλιστα είς κακοενδεδυμένος 
έδακτυλοδείκτησεν αύτόν είς δύω ςφατιώτας λέγων τουρ
κιστί «μπάκ σουνί μπού τουρ» (ίδε τον,αύτός είναι),βιλλ 
έθεώρησεν ανάξιον προσοχής τό γεγονός. Η μόνη λοΥ:κ,9 
κάπως υποψία περιστρέφεται έναντίον τών διευθυντων 
τών πωλητών μαγκών, πρός ούς έσχάτως είχεν έλθει εις 
σύγκρουσιν ένεκα τών άδίκων καί υπερβολικών άξιώσεων 
αύτών. Γνωστόν είναι εί; τούς συνδρομητάς τοΰ Μ if 
Χάνεσαι. δτι αί πωλοΰσαι τάς έφημερίδας κατά τάς έδους 
μάγκαι έχουσιν έπί κεφαλής τέσσαρας ή πέντε άρχοντί-
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οΐτινες διά του ξύλου ή δι’ άλλων κακοήθων 
•συμοασεων επιβάλλονται εις τά απροστάτευτα παιδία 
τών άγυιών, τρώγουσι τόν καρπόν τών ιδρώτων αύτών 
καί ούχί σπανίως γίνονται οΐ διδάσκαλοι τής κχκοη- 
βείας είς τούς μικρούς κράκτας εναντίον τών φιλοσο
φικών καί φιλανθρωπικών επιδείξεων τών περί την 
Σχολήν τών άπορων παίδων τοΰ Παρνασσού. Οί άρ- 
χοντίσκοι λοιπόν ούτοι, ο'ίτινες κερδίζουσι κατά μήνα 
περισσότερον παρ’ όσον οί τμηματάρχαι καί οί νομάρ- 
χαι, διπλάσιον δέ παρ’ οσον οί ποιηταί και οί δημο
σιογράφοι, καί σχεδόν όσον κερδίζουσι νομίμως οί υπουρ
γοί τής Ελλάδος, είχον αποφασίσει προ ήμερών άντί 
6 ΐ£2 λεπτών νά άγοράζωσι έκαστον φύλλον τού 
Χάνεσαι μόνον 5 3]ί τήν δέ διαφοράν νά μεταχειρι- 
σθώσι καθ' ολα τά φαινόμενα είς τάς ψυχαγωγικής άπο- 
λιαύσεις, α'ίτινες πλήθουσιν έν Άθήνάις κατά τό θέρος, 
χωρίς νά θίξωσι τά τακτικά κεφάλαιά των.

Ό διευθυντής τού Λ/ι/ Χάνεσαι ήρνήθη είς τήν τοιαύ· 
την αυθαίρετον άπαίτησιν τών άρχοντίσκων, οί δέ γνω- 
ρίζοντες κατά πόσων καί οποίων οικονομικών δυσχερειών 
εχουσι νά άντιπαλαίσωσιν οί δημοσιογράφοι παρ’ήμΐν, Οά 
έξηγήσωσιν άνευ δυσκολίας τήν άρνησιν ταύτην καθ’ 
όσον μάλιστα ή άξίωσις άπηυθύνετο είδικώς μόνον κατά 
τού Λίι'/ Χάνεσαι. ’Εκ τούτου έπήλθε διάστασις μεταξύ 
τού διευθυντοΰ τού ήμετέρου φύλλου καί τών περί ών ό 
λόγος άρχοντίσκων, ής αποτέλεσμα υπήρξε τό νά πωλή 
ται τό φύλλον είς τά καπνοπωλεία. Αί άρχιμάγκαι ή οί 
μαγκοάρχοντες έξεμάνησαν ήλπιζον ότι άπέχοντες νά 
άγοράζωσιν αύτοί τά φύλλα καί άπαγορεύοντες διά τού 
ξύλου είς τά παιδία νά άγοράζωσιν αύτά, θά έξηνάγκαζον 
Γ’/IV Λ ’ viTr. V fii.r υ * Λ Ίΐ * «5, ,Ι/Λ

σκους, 
(.βάσεων

ή αλήθεια θά ήτο παράδοξος ή ελευθερία τού τυπου.
3ννοούμεν κάλλι^α τήν τραμπουκρατίαν εν τή πολιτική.

Αλλά νά θυσιάζωσιν οί δημοσιογράφοι τόν ιδρώτα των 
καί τό πνεύμα των καί νά ταλαιπωρώνται εν στερήσεσι 
καί κχκουχίαις,διά νά κερδίζωσιν ογκώδη ποσά οί εχον
τες τήν τιμήν νά προίστανται τών μαγκών, τούτο υπερ
βαίνει τούς κοινωνικούς θεσμούς οίουδήποτε πρωτυπου 
βασιλείου είτε τής ’Ανατολής είτε τής Δύσεως.

ϋορίϊολεέρο:.

Τό έπικρατέστερον ζήτημα τής δημοσιογραφίας κατά 
τάς ήμέρας ταύτας είναι αΐ εξετάσεις τών μαθητών τών 
διδαχθέντων παρά τού δείνα ή δεϊνα σεβασμίου χαί 
έμβριβοΰς χαί σοφον διδασκάλου. Έπληροφορήθημεν οτι 
ανησυχούν καί αί διδασκάλισσαι πότε θά έλθη ή σειρά 
των νά δοξασθώσι διά τού τύπου.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Οί Έκατόν πεντήκοντα νέοι ιππόται ούς κατεσκεύα- 
σεν ή Κυβέρνησις πού Οά εΰρωσιν ίππους διά τάς άνάγ
κας τής νέας αύτών θέσεως ; Άς ζητήσωσι τοιούτους 
κατά τήν συνοικίαν τού ύπουργείου τών εξωτερικών,διότι 
ό κ. Πολυχρονόπουλος δέν εχει πλειοτέρους τών πέντε 
ή εξ.

Μάθετε οτι ό έν ΙΙαρισίοις ήμέτερος πρεσβευτής έδωκε 
γεύμα είς τόν δήμαρχόν μας κ. Σούτσου 
έξοδον τού γεύματος ήτο τό τηλεγράφ'ΐ 
στάλη είς 'Αθήνας ή σπουδαία αύτη είδησις

Σούτσον. Τό τελευταϊον 
γράφημα, δι’ ού άπε-

Ανδρικός 'Ραγκόπουλος ονομάζεται ό εν τώ έν Γδρα 
παντοπωλείφ του διορισθείς υπολογιστής. Δέν γνωρίζο
μεν άν ή πρωτΑιανής αύτη θέσις έσημειώθη έν τώ προϋ- 
πολογισμώ. Τό βέβαιον εινε οτι ό κ. Ανδρικός έργάζεται 
έν τώ παντοπωλείφ του καί άν έξακολουθήση νά έργο?— 
ζεται μέ τήν αύτήν δραστηριότητα θά λάβη καί βαθμόν, 
βά γείνη λογιστής τού παντοπωλείου του. Καί τότε θά 
βλέπετε πόσον καλά θά τεριάζουν ή σαρόέ.ΐάΐακ; τού βαθ- 
μ.ού του μέ τής σαρδέλλαις τού βαρελιού του.

τήν διεύθυνσιν.είς ύποχώρησιν. Άλλ’ ή πώλησις τού J/z) 
Χάνεσαι γ.σ.ί τοι διά τών καπνοπωλείων γενομένη έμεινε 
σταθερά,υπάρχει δε έλπίς οχι μόνον νά αύξηση, άλλά νά 
προκαλέση είς απομίμησιν καί τους λοιπούς δημοσιογρά
φους. Αλλά τότε τί Οά γείνωσιν οΐ άνέτως κερδίζοντες 
διά τής έργασίας τών μικρών πωλητών; Πολλάκις λοι
πόν ήπείλησαν καί διεκοίνωσαν είς διαφόρους τάς άπ 
λάς ταύτας, ότι «θά σκοτώσωσι’ς τό ξύλο τόν Γαβοιη- 
λίδην β.

Προείπομεν οτι ή εύλογωτέρα έξήγησις τού γεγονότο 
είναι αυτή" διότι έκ τής πορείας τού φύλλου καί έκ τών 
διαφόρων δημοσιεύσεων τού τελευταίου μηνός ούδεμία 
άλλη δύναταί νά ύποστηριχθή ύποψία κατ’ άλλου τινός 
ηθικού αυτουργού. Άλλά καί άν οί άρχοντομάγκαι είναι 
οί ένοχοι, καί ούτοι δέν ένήργησαν δι’ εαυτών διότι θά 
τούς άνεγνώριζεν ό παθών,άν ήσαν αύτοί οί έπιτεθέντ 
ροπαλοφόροι.Άφ’ού οί άνθρωποι κερδίζουσι,δύνανται κάλ· 
λίστα νά μισθώσωσι καί άλλα υποκείμενα, όλιγώτερον ά 
ξιοπρεπή, διά τάς εκδικήσεις των, άπαραλλάκτως όπως 
έπλήρωσαν συντάκτην καί σατυρικόν τι φύλ.λον διά νά 
καταχώριση λιβελλογραφικήν τινα άπάντησίν κατά τού 
διευθυντοΰ τού Αίή Χάνεσαι.

Είναι ανάγκη άρά γε νά προσθέσωμεν ότι καθ’ ολην 
τήν σκηνήν δέν άνεφάνη ούδέ μικρόν τι ίχνος αστυνομι
κού οργάνου; Άλλ’ έλπίσωμεν τούλάχιστον οτι ό Είσαγ
γελεύς κ. Δουκάκης καί ά Διευθυντής τής Άστυνοαίας, 
ο'ίτινες άμ,φότεροι έπέδειξαν έπί τού προκειμένου μεγά
λην δραστηριότητα καί ίδιάζοντα ζήλον θά κατοο- 
θώσωσι νά άνεύρωσι τούς αύτουργούς. Έάν ό τύπος 
καί οϊ δημοσιογράφοι θά ήναγκάζοντο νά έκτελέσωσι 
τάς ιδιοτροπίας τού πρώτου τυχόντος τραμπούκου,

Τί άντάρα, τί κακό, τί χαλασμός κόσμου εγεινε προ- 
, θές είς τήν συνοικίαν Μουνυχίας ! Ό κ. Κοσσονάκος 
μετά τεσσάρων ιατρών κατέβη νά έμβολιάση όλην τήν 
συνοικίαν. Αΐ Κρητικαί, αί 1 δραΐαι, αί Σπετσιώτισαι, 
έφώναζον ώς τρελλαί, έλυποθύμουν, έκρύπτοντο, καί

αόλυσμα, τουναντίον, μ.αλιστα από τάς μικράς έκείνας 
χαραγάς εισδύει εις το σώμα η ευλογία. Τί ανταρα, 
τί κακό, τί χαλασμός κόσμου εγεινε προχθές είς τήν 
συνοικίαν Μουνυχίας '

ΙΙαρετηοήθη ότι αί πλειότεραι τών θηλυκών έξ Αλε
ξάνδρειάς προσφύγων είναι έγγυοι.Τούτο οίκονομολογικώςιμολογι
σημαίνει ότι αί ύπέρ τής περιθάλψεως αύτών σχηματι- 
σθ είσαι έπιτροπαί πρέπει νά άνοίξωσιν είς τά κατάστιχά 
των καί μίαν μερίδα διά τούς μή γεννηθέντας είσέτι 
πρόσφυγας. ΙΙολιτικώς όμως τό ζήτημα έξεταζόμενον ά- 
ποδεικνύει δυσπιστίαν τών όμογενίδων κατά τής φιλο
ξενίας τών έλευθέρων αύτών αδελφών. Δέν γνωρίζομεν 
ποιαν άλλην έξήγησιν θά έδιδεν ή Κυβέρνησις άν ύπήρ- 
χεν ή Βουλή, καί άν βουλευτής τις έπηρώτα τόν υπουρ
γόν τών εξωτερικών.

Άνεχώρησεν είς Λεωνίδιον, ό αεικίνητος καί ένεργη- 
τικός νέος Μιχ. Χατζηπαναγιώτου, αδελφός τού βου· 
λευτού Χατζηπαναγιώτου. Έκεΐ πλέον θά ήσυχάση ολί
γον, έκεΐ θά έπαναπαυθούν τά κατακεκμηκότα μέλη του 
καί θά αντλήσουν νέας δυνάμεις, άλλά θά ήσυχάσωμεν 
καί ήμεΐς άπό αύτόν. Φοβερός άνθρωπος' 158 χιλ. φο
ράς διήρχετο καθ' έκάστην τής όδού Σταδίου, 75 χιλ. 
φοράς άνήρχετο τήν κλίμακα τού ύπουργείου τών Οικο
νομικών, τών Στρατιωτικών, των Εσωτερικών, τού Φρου
ραρχείου κλ. Άμ τής Βουλής; Α εκεί ουκ εστιν αριθ
μός. Τόν Α έχαιρέτα καί πρός τόν Β ώμίλει, έν ώ πρός 
τόν Γ έκλειε τόν οφθαλμόν, οπερ έσήμαινεν «έννοια σου, 
ή δουλειά σου πάει καλά.» Είς ποιον πολιτικόν σαλόνιον 
τόν ήθελες καί δέν τόν εύρισκες; είς τού κ. Τρικούπη, είς 
τόύ κ. Λομβάρδου, είς τού κ. Πετμεζά : Πανταχοΰ πα
ρών ό δαιμόνιος.

Είς τόν φίλον μας εύχόμεθα ταχεΐαν καί αίσίαν επά
νοδον, καί τόν προτρέπομεν νά έξακολουθήση τό έργον 
του μετά τού αυτού ζήλου, καί νά μή δίδη καμμίαν 
σηαασίαν είς ψυθιρίοματα, μερικών κνώδαλών Ραμπα- 
γαοίσκων, ιδανικών ποτέ κλητήρων καί άλλων, ο'ίτινες 
διά τά μικρά καί εύτελ.ή φύσει γεννηθέντες, έντός αύτών 
ποταπώς κυλίονται, καί, μή δυνάμενοι νά υψώσουν ανω
τέρω τήν διάνοιαν των ειρωνεύονται βλακωδώς έκ συ
στήματος, πάν ό,τι δέν δύνανται νά έννοήσουν. Τόν θέ
λομεν αξιοπρεπή, καί απαιτούμε·? παρ’ αύτού τούτο, 
διότι θέλομεν συμπράξει μετ’ αύτού, καί άπό κοινού θέ
λομεν πολεμήση τήν διαφθοράν καί τήν φαυλοκρατίαν, 
ήτις καί έκεΐ δυστυχώς ώς μή ώφελε είσέδυσεν, καί ήτις 
άπό πολλ.ού ήδη ήοξατο καταροέουσα.

ΘΑ ΕΛΘΗ Η ΘΑ ΜΕΙΝΗ.

θέ νά ξανάλθουν πίσω τά δύο μας βαπόρια, 
ή μές 'στής Αλεξάνδρας θά μείνουν τό λιμάνι ; . 
γ’ά τούτο έχουν ολοι μεγάλη στενοχώρια, 
καί κάθε πατριώτης τά σχόλιά του κάνει.
Γ’ατί ό σίρ Τρικούπης δέν άπαντά άκόμη, 
νά φωτισθή ολίγο καί ή κοινή ή γνώμη;

Άφού 'στήν Αλεξάνδρα έμπήκαν οι ’Εγγλέζοι, 
καί τ’ Άραβή οΐ μαύροι έχάθηκαν στρατοί, 
γιατί ό σίρ Τρικούπης ζητεί νά μάς έμπαίζη, 
καί μές ’στήν Αλεξάνδρα τά πλοία μας κρατεί ; 
Τί θά ’μπορέση τάχα ό στόλος μας νά κάνη ; 
ή τόση του φιγούρα νομίζω πώς τού φθάνει.

Άν ήτανε κΓ έκείνος νά βομβαρδοβοληση, 
άν ήταν ίδική μας ή Αίγυπτος νά γένη, 
δέν θάλεγε κανένας όπίσω να γυρίση, 
θά ήθελε ’στό Νείλο παντοτεινά νά μένη.
Μά τώρα πού δέν είναι νά κάμη ούτε βήμα, 
τί κάθεται ’στού Νείλου τό άφρισμένο κύμα ;

Τόν δείξαμε καί πάλι τόν ζηλευτό μας στόλο, 
τόν ίδανε νά στέκη 'στών άλλων τη σειρά, 
καί έπαιξε κϊ’ εκείνος ’στην Αλεξάνδρα ρολο, 
κϊ’ έφώναξε πώς ζοΰμε καί τούτη τη φορά 
Έως έδώ τού φθάνει, κϊ’ είναι καιρός πια τώρα 
πρός τά έδώ νά στρέψη τού στόλου μας ή πρώρα.

Επρεπε, πριν μ’ά μπάλα ο Σέϋμουρ νά ρίξη, 
ό ίδικός μας στόλος νά βομ.βαρδίση πρώτα' 
αλλέως τί έπήγε 'στήν Αίγυπτο νά δείξη ;
Άχ ! πούναι τού Κανάρη έκεΐνα τά μπουρλότα ; 
Άφού σκοπό δέν είχε κΓ αύτός νά ένεργήση, 
γϊατί τούς Άραπάδες λοιπόν νά έρεθίση ;

Άν άναψε ή μούρη τού Άραμπή τού Μπέη, 
άν έπεσαν ’στους ξένους οί μαύοοι μέ όομή, 
άν ώς αύτή τήν ώρα ή Αλεξάνδρα καίη, 
ό στόλος μας έστάθη ή μόνη άφορμή 
Αύτός τούς Άραπάδες εθυμωσε και μονο, 
και έφεοε άντάρα, καταστροφή και φονο.

Περί τής τελευταίας ύψιφώνου τού Τσόχα, τής έλλη- 
νίδο; Μιστροβάκη απορεί φίλος τις άν τό όνομά της ση
μαίνει Μις-Τροβάκη ή ΜαστροΒάκη.

Οί ίδόντες τήν έρυθράν θάλασσαν τού Θεάτρου τών 
’Ολυμπίων θά συμφωνήσωσι μεθ’ ήμών ύπό τήν έποψιν 
τού χρώματος πόσον είναι γαλανή. Άλλ’ οί ίδόντες πώς 
έπνίγοντο οί Αιγύπτιοι θά ήπόρησαν διά τό έννατον τούτο 
θαύμα τού κόσμου.

Έαεΐς μονάχα φταίμε, έμεΐς καί όχι άλλοι...
γιατί δ σίρ Τρικούπης τόν στόλο μας νά στείλη;
Τί συμφορά ’στό έθνος έγέννησε καί πάλι, d
κι’ αγρίεψε μαζί μας καί ή ’ψηλή ή Πύλη.
Κϊ’ άκόμη παρ’ όλίγο νά έχουμε πολέμους, 
έπιστρατείας νέας, τυφώνας καί ανέμους.

Καί τώρα μέ τό στόλο τί διάβολο θά γίνη ;
πρέπει εύθύς νά μάθη ή γνώμη τού κοινού'
θά έλθη ή άκόμη ’στήν Αίγυπτο θά μείνη ;
αύτό άναστατόνει τόν πετακτό μας νού.
Τί γίνεται ό στόλος θέλει καθείς νά ξέρη, έ·
πλήν φεύ ! συλλογισθήτε πώς είναι καλοκαίρι.

~Ϊ
Λ
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Μωϋσήν ώς σωτήρα. Έν τοσούτω γίνονται σχόλια. Αύτή 
ή Αίγυπτος τί πράγμα είνε ! άπερρόφησεν έφέτος ολην 
τήν πολιτικήν καί όλην τήν καλλιτεχνίαν, τάς έφημε
ρίδας καί τά θέατρα ! Μά; έδωκε τήν v/AJar, τάς έπε- 
ρωτησεις τοΰ Μεσσηνέζη, τούς πρόσφυγας, τά παραρτή
ματα τοΰ Έθηχοΰ Πνεύματος καί τόν Μωϋσήν. ΙΙοίος 
είξεύρει άν μετά παρέλευσιν έτών πολλών δέν γείνη με
λόδραμα καί δ Άραβής καί δ Δερβίς πασσάς καί ό Ραγ- 
καβής;... Άλλ’ έν τώ μέσφ τών ρεμβασμών τούτων αίρε
ται ή αύλαία.

*

Μόλις αίρεται καί ό κόσμος άμέσως τρέπεται μετά 
βοής εις φυγήν. Τί τρέχει ; Οί Εβραίοι καί οί Μαδια- 
νϊται φαίνονται έπί τής σκηνής κραδαίνοντες έν χερσί 
ρόπαλα, τό δέ πλήθος έκλαμβάνει αύτούς Φελλάχους μέ 
νεμπούτια. Εισέρχεται ό Μωϋσής φέρων έπί τής προμε- 
τωπίδος μερικά πράγματα............ μερικάς έξοχά; υπό
πτους. Ερωτώ τόν παρακαθήμενον τίς ήτο ή σύζυγος τοΰ 
Μωϋσέως, άλλ’ αί Γραφικαί αύτοΰ γνώσεις εινε όλίγαι 
καί επομένως καί αύτός πράττει τά αύτό πρός τόν επό
μενον καί ούτος πάλιν πρός τόν άλλον καί καθεξής, καί 
ή ερώτησις κυκλοφορεί ουτω δι’ όλου τοΰ θεάτρου καί 
επανέρχεται πρός έμέ διά τοΰ αριστερόθεν παρακαθημένου 
οστις μοί την απευθύνει. Άλλ’ έν τώ μεταξύ έγώ είχα 
σκεφθή περί έξόδου, περί τής γής Χαναάν, καί περί τής 
τοΰ έβραίκοΰ έθνους παλιγγενεσίας, ώστε άκουσίως α
παντώ εις τήν έρώτησιν :

— Η Παλιγγενεσία.
Καί περίεργον ! ή άπάντησις μου δέν έμποιεΐ εκπληξιν. 

Εχει κάμει τόσας απιστίας αύτή ή γραία !
, θαυμάζω τάς πρασίνας, κοκκίνας, κίτρινα; καί παν

τός χρώματος μίτρας τών άκολουθούντων τον Μωϋσήν 
Λευιτών, οΐτινες μέ τήν σχιστήν μίτραν μοί φαίνονται 
ώς υπερμεγέθεις καρκίνοι, ετοιμάζομαι δέ νά ρίψω μίαν 
δεκάραν εις τόν Έλεάζαρ οστις ώς δραπέτης τοΰ Πτωχο- 
κομείου σύρεται παραλυτικός έπί τής σκηνής, οτε αίφνης 
άκούω σοιης . .

Τί τρέχει · ε[νε ή φωνή τοΰ Κυρίου καλούντο; ’ τόν 
Μωϋσήν νά λάβη τούς νόμους. Τείνομεν τό ούς, άλλ’ ή 
φωνή μόλις ακούεται ώ; φωνή Κοντοσταύλου τινός ή μα
καρίτου Ζαίμη.

— Διά τοΰτο δέν κάμνομεν τά παραγγέλματα τοΰ 
θεοΰ, παρατηρεί τις πολύ λογικώς, άφοΰ δέν άχούομεν 
xtpt φωνήν του ! . . .

Ο Μωϋσής πηγαίνει καί επιστρέφει φέρων τήν πλάκα 
μέ τούς νόμους.

-— Λοιπόν οί νόμ,οι έγράφησαν είς τήν Πλάκα ; μέ έ
ρωτά τις.

— Βεβαίως καί διά τοΰτο άκόμη τούς φυλάττουν έκεϊ, 
ένώ είς τοΰ ψυρρή ....

Ο Μωϋσής έρχεται καί τούς δημοσιεύει, ματαίω; δέ 
διαμαρτύρεται είς δικηγόρος ότι τό τοιοΰτο είνε αντι
συνταγματικόν, διότι τά νομ.οσχέδια δέν τά συνεζήτησεν 
ή Βουλή καί δέν έπήνεγκεν έ Δημητρακάκης τάς δεούσας 
παρατηρήσεις, καί δέν δημοσιεύονται διά τής Έγημερί- 
θος τής Κυβερνήσεως.

Ταύτοχρόνως μικρόν παιδίον λέγει είς τήν μητέρα του:
— Μαμμά, ό θεός ήτο μαθητής τοΰ αλληλοδιδακτι

κού ;
— Διατί;

ΜΩΥΣΗΣ.

Μελόδραμα τοϋ 'Ροσσίνη, ειλημμένου έκ τής Ιεράς 
‘Ιστορίας τοΰ Πανταζή, έχ τών παραλλήλων βίων τοΰ 
Γούδα καί έχ τών τηλεγραφημάτων τοΰ Πρακτορείου 
Χαβά.

Πρόσχωμεν !
Έν άρχή έποίησεν ό Τσόχας την Ά Mar καϊ την Τρα

βιόταν. Ή δέ Τραβιάτα -ήν αόρατο; καί ακατασκεύα
στος, καί σκότος έπάνω τοΰ κιβωτίου τών εισπράξεων, 
καί πνεΰμα Σταμούλη έπεφέρετο έπάνω τών θρανίων. 
Καί εΐπεν ό Τσόχας. Γενέσθω Αίνθα καί 'Αττίλας καί 
λίορής μετημγιεσμΐγων κάί 'Ριγολέττος' καί έγένοντο 
ταΰτα, καί κατελήφθη πάς λαός υπό ήπατίτιδος. Καί 
εΐπεν ό Τσόχας : Γενέσθω Φανστος καί Έρνάνης καί 
'Τπνοβάτις’ καί ύπνος πολύς έπεσεν έπί τά βλέφαρα τών 
θεατών, ώστε οΰκ έπέστρεψαν. Καί είπε τότε Τσόχας τώ 
Λαμ,προύνα. Κακόν καί ψυχρόν τοΰτο, γενέσθω Μωϋσής. 
Καί έγένετο Μωϋσής πρός δραχμάς δύο καί είκοσι κερ- 
μάτια.

— Αί ! μά φθάνει πλέον, αύτά μάς τά λέγει καί ό 
Καλαποθάκης. . .

— θέλετε όλίγην Έξοδον ;
— "Ας μά; λείπη αύτό τό εζοόον.
— Δευτερονόμιον ;
— Αεύτερον ΰμαινν μέ τό πρώτον ; ο θεό; νά μάς 

φύλαξη. Έμπρός τόν Μωϋσήν.
— Άμέσσσς . . .

★

Πρίν μεταβώ άπήντησα τέσσαρα; μεσίτας καθ’ όδόν 
καί είπα. Οί Εβραίοι συνάζονται διά τόν J/ωνσή»*. Είδα 
έπίσης πολλούς Εβραίους ύπηρέτας καί ξενοδόχους έν τω 
Έστιατορίφ τής Έκθέσεως καί ακούω ένα φίλον μου νά 
μοί φωνάζη :

— Αΐ βρΐ ! . . . ώς χαί 'σύ ;
— Εγώ δεν είμαι έβραϊος, απαντώ μεθ' υπεροψίας, 

καί εισέρχομαι.
— Τί κόσμος ! τί πλήθος κομψόν ! τί φώτα, τί συνω

θισμός. Τά εισιτήρια έξέλιπον. Παρά την θυρίδα τοΰ πω- 
λητοΰ, πεντήκβντα άνθρωποι τω ζητούν θέσιν καί αύτός 
τους αποπέμπει ολους αγέρωχος καί άγριος ώς Τρικού- 
πης πασχών άπό οδοντόπονον. Τω φέρουν βουλευτάς καί 
τόν έκλιπαροΰν, άλλ’ έπί ματαίφ" θέσις δέν υπάρχει. Είς 
την είσοδον μεγάλη ταραχή καί συνωθισμός,

— Διαρκές ό κύριος ί
— Ποιας έφημερίδος είσθε, παρακαλώ ;
— Της θρησχεντιχής Φωκής.
— Καί σείς ;
— Τής Σιώ>·.
'Ο ύπάλληλος ανοίγει μετά θαμβούς τούς οφθαλμούς. 

Ενθυμείται ότι δέν έλαβε την καλωσύνην νά στείλη είς 
αύτούς διαρκή εισιτήρια. Άλλά πάλιν έμπορεϊ νά έμπο
δίση τους αντιπροσώπους τής θρησκείας νά έμ,βωσιν · 
Κυττάζω είς τό οεξιόθεν πρός τ’ άριστερά θεωρεΐον μή
πως ίδω τήν Ιεράν Σύνοδον, καί βλέπω άπεναντίας τήν 
κυρίαν Boffa Ερχεται ή ένάτη, ή ένατη καί ήμίσεια, 
ή δεκάτη σχεδόν καί έν τούτοις δέν άρχίζει. Ό λαός 
τοΰ ’Ισραήλ άνυπομονεϊ, συνταράσσεται, προσδοκά τόν

— Πώς έγραψεν είς τήν Πλάκα ; δέν είξευρε νά γράφη 
τίς τό χαρτί μέ μελάνη ;

Παρατηρώ τούς νόμους καί μοί φαίνονται πολλοί" πρέ 
πει βεβαίως νά προσετέθησαν καί άλλαι έντολαι διότι 
μοί φαίνονται περισσότεραι τών όέκα* εινε δώδεκα. Η 
μία προσετέθη τή αιτήσει τ.οΰ χ. Τσόχα καί λέγει : Μήν 
πάτε είς τό Φάληρον ή ετέρα τή ένεργεία τοΰ όιευθυν- 
τοΰ τής άστυνομίας λέγουσα : Μή τύχη καί πταρνισθήτε, 
διότι σάς βάζω είς τό άστυνομικόν δελτίον.

Ή πυρίνη βροχή καί τά ούράνιον τόξον έξεγείρουσι πα- 
ρατεταμένας χειροκροτήσεις. Η βροχή συνίσταται εκ τε
μαχίων λεπτών χρυσόχαρτου άτινα καταπίπτοντα άνω
θεν καί φωτιζόμενα έκ τής άντανακλάσεως ερυθρών βεγ
γαλικών φώτων φαίνονται ώς φλογεροί σπινθήρες. Τά ού
ράνιον τόξον φαίνεται ώς άκτίς ΰδρομύλου βαμμένη μέ 
κόκκινον καί κίτρινον χρώμα* μαζί δέ μέ τό τόξον φαί
νονται πρός έμπαιγμόν τών νόμων τής φύσεως καί πο
λυπληθείς άστέρες. καί τινες μάλιστα μεταξύ τών κλά
δων τών δένδρων ώς ροδάκινα ή βερύκοκκα. Άμα τη εμ
φανίσει τοΰ τόξου ακούονται φωναί :

— Ή ίρις, ή ίρις !
Καί οί έντός τής Εκθέσεως κοιμώμενοι Αιγύπτιοι έ 

γείρονται πεφοβισμένοι νομίζοντες ότι ήλθεν ή Ιρις νά 
τούς παραλάοη καί νά τούς μεταφέρη έκ νέου εις την Αί
γυπτον.

*

Έχετε τήν άπαίτησιν νά σάς όμιλήσω περί Μωϋσέως 
ύπό μουσικήν καί δραματικήν έποψιν ; άπατάσθε, φίλτα- 
τοι. Μόλις τινας πληροφορίας, καί ταύτας έκ συγκατα- 
βάσεως δύναμαι νά σάς παράσχω. Καί ώς πρός μέν τήν 

ουσικήν, σάς λέγω φανερά καί ξάστερα ότι πάρα πολύ 
έν μέ εύηρέστησεν. Ό 'Ροσσίνης τοΰ Μωϋσέως δέν είνε 

ό αθάνατος Ροσσίνης τοΰ Κι·υρέως καί τοΰ Γουλιελμον 
Τέλλου. Δέν έχει ούδέ τήν ΰψίστην τέχνην έκείνην, ούδέ 
τήν πληθώραν τής μελωδίας ήν έξέχυσαν μετ’ ολίγον ά- 
φθόνως είς τά έργα των ό Βελλίνης, ό Δονιζέττης, ό 
Μερκαδάντες, ό Βέρδης καί οί λοιποί πρωτοκάθεδροι τής 
ιταλικής σχολής, ούδέ τήν ιδιόρρυθμον έκείνην έμπνευσιν 
ήτις χαρακτηρίζει τά έργα τής νεωτέρας μουσικής τέχνης. 
Άκουομένη μετά εξήκοντα καί έπέκεινα έτη φαίνεται 
βαρεία καί δύσπεπτος. Έν τούτοις ύπάρχουσιν εί; αύτήν 
τεμάχια, είς τά όποια διαλάμπει ή άληθής ροσσίνιος έμ- 
πνευσις, όπως ή δυωδία μεταξύ βαρυτόνου καί όξυφώνου 
£ν τή β’. πράξει καί άλλα τινά. Έξετέλεσαν δέ πάντα 
τά μέλη τοΰ θιάσου άρρενα καί θήλεα όμολογουμένως έ- 
πιτυχώς τό μέρος των. Αί τρεις γυναίκες, κυρίαι Μαρτι- 
νέζ, Πια καί Στεφανίνη έμελψαν λίαν καλώς* ή τελευ 
ταία μάλιστα έξηγνίσθη κάπως καί διά μερικάς προη- 
γουμένας άμαρτίας της καί έχειροκροτήθη. Ό οξύφωνος 
όμως Βρουνέττης ιδίως διέπρεψε καί μετά τοΰτον ό βα
ρύτονος Δεζώρζιος. Οΐ χοροί μετρίως, άλλ’ ή ορχήστρα 
•ήτο έν αταξία καί αποσυνθέσει όπως ή Βουλή, όταν ύπο- 
βάλη νομοσχέδια ό κ. Ρηγόπουλος.

"Οσον άφορά είς τήν ύπόθεσιν σάς παραπέμπω είς τήν 
Πεντάτευχον, ή είς τό περιοδικόν Σωτήρ ή καί είς τά 
φιλοσοφικά συγγράμματα τοΰ αίδεσίμου πρεσβυτέρου κ. 
Μαρτίνου, οστις βεβαίως είνε καί συγγενής τής κυρίας 
Μαρτίνεζ. 'Αλλως τε πωλείται καί ή ύπόθεσις έν με
ταφράσει είς τό θέατρον άντί δεκαπέντε λεπτών. Έξ αύ- 

' τοΰ θά μάθητε τά πάντα. Έν πρώτοις ότι ό Φαραώ εί
χε* υιόν ρώσσον λεγόμενον Άμενώφ, όστις ήτο καί μη

δενιστής* ότι ή σύζυγος τοΰ Φαραώ ήτο μοναχή είς τό 
Σινά καί επομένως έλέγετο Σιναίς ή δέ θυγάτηρ τής 
άδελφής τοΰ Μωϋσέως Άςαίς’ διότι ίσως δέν ήθελε νά 
τήν άγαπώσι πολλοί διά μιάς άλλά άτά είς. Μετά τόσα 
αΐς περιμένει τις νά φανή καί ή Άθηταίζ · · · τοΰ Γρη- 
γοροβίου. Άπεναντίας φαίνεται δ Όσιρίς οστις, αν καί 
είνε θεός, καταδέχεται έν τούτοι;, διά νά κάμη χάριν 
τοΰ ίταλοΰ δραματογράφου, νά γείνη ίερεύς τής “Ισιδος. 
"Οταν έφάνη είς τήν γ'. πράξιν δ ίερεύς ούτος, όστις 
εινε δ Φαραώ τής Άίδας καί φέρει μάλιστα καί τήν 
ιδίαν στολήν, καί έφάνη καί δ Φθά καί οί ιερείς καί ό 
ναός καί τό θυσιαστήριον, τό πλήθος άνεβόησε, διότι 
ένόμισεν οτι οί άοιδοί μεταμεληθέντες άπεφάσισαν άντί 
τοΰ Μωΰσύως νά έξακολουθήσωσι τήν 'Atiar. Άλ.λ’ ήτο 
καί τοΰτο, φαίνεται, οπτική άπατη, γενομένη διά τής 
μαγικής ράβδου τοΰ Μωϋσέως, οστις έν τώ δράματι 
είνε είδος τι Φραντσή ή Καζενέβ καί διά τής ράβδου 
ταύτης, άνάπτει καί σβύνει τόν ήλιον, ώς νά ήτο τό σί
γαρόν του, κάμνει νά πίπτη πυρίνη βροχή, καί τόσα 
άλλα έργα θαυματοποιίας καί μόνον δέν κατορθώνει νά 
ταπεινώση τά Αναθεματισμένα έκεΐνα προχώματα τοΰ 
μετώπου του, τά όποια τόσα καταμαρτυροΰσι κατά τής 
άξιοτίμου αύτοΰ συζύγου, ής δέν κατώρθωσα νά μάθω 
τό όνομα. Ό Φαραώ ήτοι ό Κεδίβης τής έποχής έκεί- 
νης, ύποκινούμενος ύπό τοΰ Βίσμαρκ, εχει άντισημιτικάς 
διαθέσεις. ‘Ο Μωϋσής, οστις έχει πληρεξουσιότητα παρά 
τοΰθεοΰ ώς Σέύμουρ καί είνε κύριος τών κεραυνών καί 
τοΰ πυρός του τω έπιβάλλει νά παύση τόν κατά τών 
Εύρωπαίων διωγμόν. 'Ο όώσσος Άμενώφ, υίός τοΰ Φα
ραώ—Κεδίβου, ύποστηρίζει τήν άγγλικήν πολιτικήν, 
άλλ’ ό Άραβής ίερεύς τής Ισιδος βιάζει τόν άδύνατον 
Κεδίβην είς τήν ένοπλον άντίστασιν. Τότε επέρχεται ή 
σφαγή τών Εβραίων, δ βομβαρδισμός τής Μέμφιδος καί 
αί λοιπαί πληγαί, έν αίς καί τεσσαράκοντα όκτώ στήλαι 
τοΰ Αίωτος έπί τών Αιγυπτιακών. Τέλος πάντων οί Φελ— 
λάχοι έξεγείρονται καί οί Εβραίοι φεύγουν καί χάρις* 
είς τήν συνδρομήν τοΰ Τρικούπη διέρχονται έπί τής 
Μ·ΐονί/αου.1ίι·ας τήν Έρυθράν θάλασσαν, άθρόχαις ποσι, 
έπειδή ό πλοίαρχος είχε παραγγείλει κατά τόν διάπλουν 
νά μή πλύνουν τό κατάστρωμα τοΰ άτμοπλοίου. Τό θέα
μα τής Έρυθράς ιδίως ήτο έξαίσιον* άλλά διατί τήν 
λέγουν Έρυθράν, ένώ ήτο πράσινη ώς άγγούριον ; Τό ύ
γρόν στοιχείο* άντικαθίστα ή ράχις είκοσι λούστρων καί 
μέγα τεμάχιον έζωγραφισμένου πανίου. Φαντάσθητι δέ 
ότι ήτο τόσον μεγάλη ή Ερυθρά, ώστε ή δεξαμενή τοΰ 
Δαμασκηνού απέναντι αύτής θά έφαίνετο ’Ατλαντικός 
Ωκεανός. Κατά λάθος όμως έγράφη εις τό δράμα Ερυ
θρά θάλασσα, διότι ήτο μόνον ή διώρυξ τοΰ Σουέζ κατα- 
σκευασθεΐσα ύπό τοΰ μεγαλουργού Λεσσέψ τών Ολυμ
πίων χ. Λαμπρούνα. Τέλος πάντων καταφθάνουν οί Αι
γύπτιοι τοΰ Αραβη διοικούμενοι παρά τοΰ Αμενώφ συν
ταγματάρχου τής ρωσσικής αύτοκρατορικής φρουράς* οί 
στρατιώται τοΰ Φαραώ διά νά μή γνωρισθώσι, φέρουσι 
στολήν Γερμανών μισθοφόρων τών παρελθόντων αιώνων 
έκ τών καλούμενων reitrcs, κράνος, θώρακα καί τά τοι- 
αΰτα. Βλέπουν τούς Εβραίους διαβάντας καί όρμώσι 
κατά πόδας διώκοντες αύτούς. Άλλ’ ή Λουστριάς θά
λασσα ήτις είχε χωρισθή είς δύο ώς καρπουζιον, κλείεε 
πάλιν καί γίνονται όλα θάλασσα. Πολλοί στρατιώται 
Αιγύπτιοι έπί τής ξηράς έτι εύρισκόμενοι βλέποντες την 
τύχην τών συντρόφων των ρίπτονται εκουσίως εις τβ 
ΰδωρ ώς κολυμβηταί είς τό Φάληρον και αυτοχειριάζον-
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-ται, ένψ τό πλήθος χειροκροτεί καί φωνάζει ώ; οί αυρι'οι 
τοϋ Ξενοφώντο; θσ.Ιαττα·, θά.Ιαττα.

Ούτως άντελήφθην έγώ την ύπόθεσιν, και άν τήν αν-

(Σονίχειχ κχί τέλος.)

χίλια τούλάχιστον ετη πριν ή ό θεός τοϋ ’Ισραήλ. απο- 
κληθή θεός τοϋ Ιούδα. Αν μέ έρωτήσητε διατι ήμην 
σαστισμένος, δέν έχω δυσκολίαν καμμίαν νά σάς το είπω’ 
εγγύς μου έκάθητο είς κύριος, ’Αλεξανδρινός, φαίνεται, 
μετά τής συζύγου του, ήτις 'ήδύνατο μονή διά τών ο
φθαλμών της νά κάμη ο,τι εκαμεν όλος μαζί ό στόλος 
της χαριτοβρύτου Άνάσσης. Οτε έξεφρασα τάς περί 
αύτής ιδέας μου εις τόν παρακείμενον φίλον μου μελαγ- 
χρινόν διοπτροφόρου συμπαθέστατου καί διακρινόμενον 
οιά τά ήθικά καί ίπποτικά αισθήματα του, μοί άπήν- 
-τησε:

— Πρόσεξε ! άμέσως παρέβης τήν δεκάτην έντολήν 
-τήν λέγουσαν: Ούκ έπιθυμήσεις τήν γυναϊκα τού ττΛη- 
aiwr σον.

— Μάλιστα, άπήντησα, άλλά πότε έδημοσίευσεν αύ
τόν τόν νόμον ό Μωϋσής; άπόψε μόλις' πάς δέ νόμος 
λαμβάνει ίσχύν δέκα ήμέρας μετά τήν δημοσίευσιν, ώστε 
ή άπαγόρευσις είνε ά'κυρος !

Ή λογική μου αϋτη τόν άπεστόμωσεν.
*

Entre—Actes.
— ’Απόψε εις τόν Άπύ.Ι.Ιωνα it Ρα'Μσν.Ι.Ιέχτης δεν 

θά εχη πολύν κόσμον.
— Καί άν έχνι θά είνε πρόστυχος, διότι όλος ό καλός 

είνε έδώ.
— Τότε Θά εινε ό ΒραχοσνΛ.Ιέκτης.

Υ — Διατί ύπάρχουν τόσοι ηθοποιοί είς αύτόν τόν 
τόπον ■

— Διότι έδώ είνε ή γή τής άπαγγί.Ιϊας.
*

— Άν ήμην εγώ Μωϋσής, είξευρα τί θά έκαμνα είς 
τόν Φαραώ.

-Τί;
— Άντι νά τώ στείλω επτά πληγάς, θά τώ έστελλον 

έξ χωροφύλακας καί έ'να ένωματάοχην.

Είς νέος άνεπτυγμένος μεταβαίνει ΐνα άσχημονήσγ^ 
(κατά τήν φρασεολογίαν τού αστυνομικού δελτίου) τέσ- 
«αρα μίλλια μακράν τού περιβόλου τού θεάτρου.

— Πλησιάζει είς ύπαστυνόμος
— Κύριε, δεν επιτρέπεται...,
— Διατί ;
— Τό απαγορεύει ό Μωσαϊκό; νόμος.

Τ«ν*χ£ς.

ΑΞΙΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ

Όταν ό θεός σέ χρίση ηγεμόνα, ήτοι διά τής εύλο- Τα χείλη τά όποια ούδέποτε μού έψεύσθησαν έως τό- 
γίας του έμπιστευθή είς χεϊρας σου τήν τύχην ενός λαού, ρα είνε τής στάμνας μου. * 
ϊνα τόν καταστήσης εύτυχή καί εύλογήται τό όνομά σου,
εσο κυρίως, εκτός τών άλλων: Μ’ άρέσει πολύ ό Σαρωνικός κόλπος, άλλά περισσότε-

Ώς άπόλυτος μονάρχης, φιλόστοργος πατήρ, διότι ή ρΟν ό γυναικείος, 
θέλησίς σου είνε ό νόμος. ι Κομήτης

Ώς συνταγματικός ήγεμών, αύστηρός επόπτης τών 
πράξεων τής Κυβερνήσεως, ήν αντικαθιστάς πάραυτα 
καί είς τήν άπλουστέραν παρεκτροπήν, διότι δι’ αύτής 
καί μόνης γίγνεται τό καλόν ή κακόν.

Ώς πρόεδρος δημοκρατίας, λυγκεύς έπιτηρητής τής 
εφαρμογής τών νόμων καί τιμωρός πάσης παρεκτροπής 
πέραν τού άμειλίκτου, διότι ή άποκέντρωσις, όσψ άρί
στη, καθόσον είνε έξηπλωμένη ή διοίκησες, ή αμοιβαία 
έπαγρύπνησις και ή εύθύνη, τοσούτψ, ώς έπισφαλης συγ
χρόνως, άπαιτεΐ καί αύστηράν δικαιοσύνην πρός συγκρά- 
τησιν τής τάξεως.

Πάντοτε δ’ έτοιμος νά παραιτηθής, άμα ίδης οτι δέν 
σ’ έννοούσι, ή οτι μή έννοών έμπλέκεσαι καί δέν άντέ- 
χεις, διότι ή ηγεμονία κυρίως δέν είνε ώς τά βιοπορι
στικά έπαγγέλματα, άλλά θειον καθήκον, έπάγον συχνά 
τήν σταύρωσιν, καί πάντοτε τήν πικρίαν.

Φαλέζ.

ΠΑΝΣΕΔΕΣ.
Τό καλλίτερον πράγμα τό όποιον παράγει ή κεφαλή 

τοϋ Δηλιγιάννη είνε ή πιτυρίδα.
★

Τρωγω μέ όρεξιν τά ψάρια τής ώρας άλλά δέν χωνεύω 
τά άρθρα τής Ώρας.

*
Τά δάκρυα τής γυναικος είνε σίελος έκκρινόμενος άπό 

τούς οφθαλμούς.
*

Όνομάζομεν κοινόν νούν, τόν νοΰν τόν όποϊον έχει 
έκαστος, καί σκέπτεται ιδιαιτέρως.

Ό φίλος δίδει ό,τι τοϋ περισσεύει' ή φίλη δίδει ό,τι 
εχει.

★

Ή μόνη άρχαιότης τήν όποίαν κατεσκεύασαν οί νεώ- 
τεοοι ελληνες είνε ή άρχαιότης τών αξιωματικών.

Ζ *
Όταν μία κόρη πλησιάζη είς τήν ήβην, οσον άναβαί- 

νει τά άνάστημά της τόσον καταβαίνει τό φουστάνι της.

,- *
'"’Αγαπώ πολύ τά άνθη καί τά πτηνά εκτός όταν είνε 

έπί γυναικείων πίλων.
*

Δεν έννοώ διατί οί γραμματοκομισταί νά μην όνομά- 
ζωνται λόγιοι άφ’ ού έχουν νά κάμουν όλο με τά γράμ
ματα.

Μεεικοί όμογενεϊς φέρουν εις τό στήθος την άλυσιν 
άντί νά τήν οέρουν είς τους ποδας.

Ό τρίτος όρος ητο δυσκολότερος. ’Εν τούτοις, επειδή 
τίποτε δέν είνε άδύνατον είς ό'σους έχουν πνεύμα καί 
έρωτα σφοδρόν, ένόμισεν ότι εύρε μέσον νά τόν έκτελέση 
καί τούτον. Ό Νικόστρατος είχε δύο νεαρούς άκολού- 
6ους,έξ εύγενούς οικογένειας,τούς οποίους παρέδοσαν πρός 
«ύτόν όπως τούς μόρφωση καλούς αύλικούς' ό είς έξ αύ
τών ήτο οίνοχόος του, ό δ' άλλος έπιμελητής τής τρα
πέζης του. Ή κυρία επεισεν αύτούς ότι το στόμα των 
έμύριζε, καί τούς παρήγγειλε νά κρατώσιν όσον ήδύναντο 
πρός τά όπίσω τήν κεφαλήν των, όταν υπηρετούν τόν 
κύριόν των' συγχρόνως δέ τούς συνέστησε νά μή εϊπουν 
τίποτε είς κανένα. Οί ακόλουθοι έξετέλεσαν τήν δοθεΐ- 
σαν είς αύτούς διαταγήν, καί μετ’ όλίγας ήμέρας ή Λυ
δία λέγει πρός τόν σύζυγόν της:

— ΙΙαρετήρησες, πώς άποσύρουν τό πρόσωπόν των οί 
ακόλουθοί σου, δταν ερχωνται πλησίον σου ;

— Ναι, άπεκρίθη ό Νικόστρατος, καί πολλαίς φοραίς 
απεφάσισα νά τούς έρωτήσω.

— θΖιι ®Z‘i Η·'δν το“ί έρωτας, έξηκολούθησεν ή Λυ
δία, Οά σού τό είπώ έγώ. Είνε άρκετός καιρός ποϋ τό 
παρετήρησα' άλλ’ άπο φόβον μήπως σέ λυπήσω δέν ήθέ- 
λησα να σοϋ κάμω λόγον. Άλλά τόρα ποϋ ηρχισαν νά 
το έννοοϋν καί οί άλλοι, πρέπει νά σού τό είπώ. Μάθε 
λοιπόν ότι τό στόμα σου βρωμά φρικτά' δέν είξεύρω διά 
ποιαν αιτίαν, άλλά'σοΰ όμολογώ οτι εΐνε παρά πολύ 
δυσάρεστον, προ πάντων δι’ άνθρωπον ώσάν έσέ πού συ
ναναστρέφεσαι μέ τόσον έκλεκτούς άνθρώπους. Πρέπει νά 
δοκψάσωμεν άν είνε δυνατόν νά τήν παύσωμ,εν αύτήν 
τήν βρώμα.

— Ισως Οά προέρχεται άπό κανένα δόντι χαλασμένο, 
είπεν 6 Νικόστρατος.

— Πιθανόν, είπεν ή κυοία' άλλ’ είνε εΰκολον νά βε- 
βαιωθοϋμεν.

Καί επί τουτω όδηγεΐ αύτόν πλησίον τού παραθύρου 
καί τψ λέγει ν’ άνοιξη τό'στόμα του.

— θεέ μου ! τί δυσωδία ! άνακράζει. Έχεις ένα δόντι 
όχι μόνον χαλασμένο, άλλά σάπιο έντελώς' απορώ πώς 
ειμπορεσες καί τό ύπέφεοες τόσον καιρόν. Άν δέν τό 
βγάλης εις την στιγμήν θά σοϋ χαλάση καί τά άλλα.

νάξουν ένα όδοντοϊατρό.
— Δεν είνε ανάγκη, άποκρίνεται ή κυρία, θά σού τ 

βγάλω έγώ δίχως νά τό καταλάβης. Αύτοί οί ιατροί εί' 
δήμιοι, Οά σέ κάμουν νά ύποφέρης, καί έγώ δέν είμπορ 
να σε βλέπω να βασανίζεσαι είς τά χέρια των' άφησέ ρ 
να δοκιμάσω' άν σοϋ φανή ότι σέ πονώ πολύ, παύω ε 
την στιγμήν' αυτήν τήν εύγένειαν τούλάχιστον δέν Ο 
σοϋ την κάμη ποτέ ένας δοντοβγάλτης. Τόρα πρέπει ν 
βροϋμεν μιά δοντάγρα.

"Οταν τήν έφεραν, διέταξεν όλους νά έξέλθωσιν άτ 
τό οίκημα τού συζύγου της, έκτος μόνον τής Λούσκα 
ην διέταξε νά κλείση τήν θύραν τού δωματίου. Όπο 
έπιτύχη όσον τό δυνατόν καλλίτερα τήν έγχείρισιν,είπι

εις τόν σύζυγόν της νά. έξαπλωθή έπί ένός καθίσματος, 
ε’·ί όε την θαλαμηπόλον της νά τόν κρατή καλά όπως 
μη δύναται να κινήται. Επειτα,άφ’ ού ήνοιξεν ό Νικό
στρατος τό στόμα του, προσαρμόζει τήν οδοντάγραν είς 
ενα τών υγιεστέρων οδόντων του, καί τοϋ τόν εκβάλλει 
συρουσα αυτόν μεθ όρμής, εν ω ό σύζυγός της έξέβαλλε 
κραυγάς όδυνηράς. Ό δυστυχής παραζαλισθείς άπό τούς 
πόνους, εφερεν άμέσως τήν χεΐρά του είς τήν παρειάν 
του καί έδωκε καιρόν είς τήν σύζυγόν του νά κρύψη τόν 
οδόντα, τόν όποιον τοϋ έξέβαλε, καί νά τοϋ παρουσιάση 
ενα άλλον σάπιον, τόν όποιον έπρονόησε νά προμηθευθή.

— Να, κύτταξε, τώ λέγει, τί είχες τόσον καιρόν μέ
σα εις τό στόμα σου. Δίχως άλλο τό δόντι αύτό θά σοΰ 
χαλούσε καί όλα τά άλλα, άν δέν σού τό έβγαζα.

Ή θέα τοιούτου σεσηπότος καί μαύρου όδόντος, πα
ρηγόρησε τόν ταλαίπωρον διά τόν πόνον τόν όποιον εί
χεν υποφέρει καί ύπέφερεν άκόμη. Άφ’ ού έπτυσε πολύ 
αίμα, καί έλαβε δυναμωτικόν τι φάρμακον έξήλθε τού 
δωματίου καί υπήγε νά πέση είς τήν κλίνην του. Ή 
σύζυγός του, χωρίς νά χάση καιρόν, έστειλε τόν όδόντα 
είς τόν Πύρρον. Ούτος δέ μή δυνάμενος πλέον ν* άμφι- 
βάλλη περί τών αισθημάτων τής κυρίας του, τή άνήγ- 
γειλεν ό'τι ήτο έ'τοιμος νά πράξη ό,τι αΰτη έπεθύμει.

Ή ώραία Λυδία, ήτις κατεφλέγετο ύπό τής επιθυ
μίας τοϋ νά παράσχη είς αύτόν τάς έκφραστικωτέρας ά- 
ποδείξεις τοϋ έρωτός της, καί είς τήν όποίαν αί στίγ
μα! έφαίνοντο αιώνες, έσκέπτετο πλέον πώς νά εύρη τρό
πον νά ικανοποίηση τό πάθος της ένώπιον τοΰ συζύγου 
της. Πρός τόν σκοπόν τούτον, προσεποιήθη ότι είνε ά- 
διάθετος. Ή θαλαμηπόλος της έμύησε τόν Πύρρον τι 
πρόσωπόν έπρεπε νά παίξη. Μετέβη νά ίδη τήν κυρίαν τό 
δειλινόν, καθ’ ήν ώραν ό κύριος συνείθιζε νά τήν έπισκέ- 
πτηται. Μόλις εφθασαν καί οί δύο, ή Λυδία έξέφρασε 
μεγάλην έπιθυμίαν ν’ άναπνεύση τόν άέρα τοΰ κήπου, 
καί τούς παρεκάλεσε νά λάβουν τόν κόπον νά τήν κατα- 
βιβάσουν. Ό Νικόστρ ατος τήν έλαβεν άπό τό Sv μέρος, 
ό Πύρρος άπό τό άλλο, καί τήν έφεραν ούτω είς τόν κή
πον κάτωθεν μιάς ώραίας άχλαδιάς, οπού έκάθησαν καί 
οί τρεις έπί χλοερού τάπητος. Μετ’ όλίγας στιγμάς, ή 
Λυδία έζήτησε νά φάγη αχλάδια. Παρεκάλεσε τόν Πύρ
ρον ν’ άναβή έπί τοϋ δένδρου καί νά τή κόψη τά ώριμώ- 
τερα. Ό Πύρρος ΰπήκουσε, καί μόλις άνέβη έπί τής α
χλαδιάς, προσποιούμενος ότι βλέπει τόν κύριόν του θω- 
πεύοντα τήν σύζυγόν του, φωνάζει : Πώς, κύριε, εμ
πρός μου' τί είν’ αύτά τά πράγματα ! καί σύ, κυ
ρία, δέν έντρέπεσαι ; Βέβαια, τό βλέπω, έγεινες άμέ
σως καλά. ’Έλα, φθάνει' αύτά τά πράγματα δέν γίνον
ται έμ,πρός είς άλλους' αί νύκτες δέν σάς φθάνουν ; είνε 
άνάγκη νά καταβήτε είς τόν κήπον δι’ αύτά τά πράγ
ματα ;

— Τί λέγει αύτός ; λέγει ή σύζυγος πρός τόν σύζυ
γόν τη;' τοΰστριψε ή βίδα ;

— *θΖι> κυρί«, δέν είμαι τρελλός· έγώ βλέπω καλά 
τί βλέπω.

— ^^Ζω» ονειρεύεσαι, τψ λέγει ό Νικόστρατος, 
γελών διά τήν ιδέαν του.

— Δεν ονειρεύομαι κύριε, καί μού φαίνεται ότι ούτε 
συ δέν ονειρεύεσαι. Άλλ άν έμένα δέν μ’ έντρέπεσθε, καί 
οί δύο σας έπρεπε νά έντραπήτε τόν ίδιον εαυτόν σας 
καί νά απομακρυνθήτε λιγάκι, άφ’ ού τόσον πολύ έπιθυ-



β ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

«,εΐτε νά κάμετε ο,τι κάμετε. Διάβολε ! τί μανία ! ποτέ 
όέν έφανταζόμην δτι είχατε τόσην ζωηρότητα. "Αν έκου 
νοΰσα μέ τόσην δύναμιν την άχλαδιά, ούτε ένα αχλάδι 
5έν θά της έμ.ενε.

— Τί σημαίνουν αύτά; λέγει τότε ή κυρία, εινε δυνα
τόν νά νομίζη πώς κάμνομεν ο,τι λέγει ; Μά την αλή
θειαν άν ήμην καλλίτερα, Θ’ ανέβαινα επάνω εις τό δέν
δρον διά νά ίδώ τί νομίζει αύτός πώς βλέπει.

— Πίστευσε, κυρία, δτι ταχω σωστά, καί οτι δέν μέ 
άπατοϋν τά μάτια μου.

— "Ελα, κατέβα κάτω, λέγει ό σύζυγος, κατέβα, σοΰ 
λέγω, καί θά ίδής άν έβλεπες σωστά άπ’ έκεϊ έπάνω.

— Όμολογώ, είπεν ό Πύρρος, άφ’ ού κατέβη, δτι δέν 
τήν χαϊδεύεις τόρα τήν κυρία- καί δμ.ως ή αλήθεια είνε 
ό’τι προ ολίγου τήν έχάϊδευες καί ό'τι σέ είδα, έν ω κα
τέβαινα, δτι άπεμακρύνθης άπό τήν κυρίαν καί έστάθης 
έδώ δπου είσαι τόρα.

— ’Ονειρεύεσαι, τώ λέγει δ Νικόστρατος· άφ’ δτου ά- 
νέβης είς τήν άχλαδιά δέν έκινήθην άπό τήν θέσιν μου.

— "Αν εϊνε έτσι, έπανέλαβεν ό Πύρρος, τότε δίχως 
άλλο ή άχλαδιά αύτή εϊνε μαγευμένη- διότι σέ ορκί
ζομαι, δτι εϊδα, εϊδα καλά, δσα σοΰ λέγω πώς είδα.

Ό Νικόστρατος, έκπληκτος, καί πεισθείς έκ τής σο- 
βαρότητος μέ τήν όποίαν τοΰ τά διηγείτο, ό'τι άληθή 
ήσαν δσα τώ διηγείτο ό έπιστάτης, ήθέλησε νά ίόη ό 
ίδιος άν ή άχλαδιά είνε πραγματικώς μαγευμένη, καί τί 
αποτέλεσμα θά προξενήσει είς αύτόν.

— Θ’ ανεβώ, εϊπε.
Άναβαίνει πράγματι- άλλά μόλις άνέβη, ό Πύρρος καί 

ή κυρία ήρχισαν τό παιγνίδιον.
— Τί κάμνεις κυρία ; καί σύ, Πύρρε, έτσι σέβεσαι τόν 

κύριόν σου ;
Μάτην οΐ έρασταί τώ άπεκρίνοντο οτι έκάθηντο είς 

τήν θέσιν των, κατέβη μετά σπουδής, βλέπων αύτούς 
ούτω συνταρασσομένους- άλλ’ δσον ταχέως καί άν κατέβη 
δεν κατόρθωσε νά συλλαβή αύτούς έπ’ αύτοφώρω- έκα
στος είχεν έπιστρέψει είς τήν θέσιν του.

— Πώς ! κυρία ! τοιαύτην ύβριν εμπρός είς τά μάτια 
μ.ου ! καί σύ αλιτήριε .' . . .

— Ω ! βέβαια, είπεν ό Πύρρος όμολογώ δτι καί ό 
ένας καί ό άλλος έκάθεσθε ήσυχα δταν ήμην έπάνω εις 
-τήν άχλαδιά, καί οτι ήτον ά.πλή μαγεία δτι έβλεπα. 
Άκόμη περισσότερον μ.έ πείθει είς τοΰτο καί τό οτι ό 
κύριος ένόμισεν δτι εϊδε πράγμα τό όποιον δέν έγεινε.

— Δέν σ’ ώφελοΰν αί δικαιολογίαι- δ,τι εϊδα έγώ δέν 
είμπορεΐ νά εϊνε μαγεία.

— Είσαι μά τήν αλήθειαν, κύριε, τρελλός οσον καί ό 
Πύρρος, είπεν ή κυρία- άν π·.στεύσω δτι έχεις τοιαύτας 
ιδέας δι’ έμέ, Οά δυσαρεστηθώ σπουδαιώς.

— Πώς ! -κύριε, ύβριζετε διά τοιαύτην αισχρότητα 
τήν κυρίαν ή όποια εϊνε ή τιμιότης, ή άρετή προσωπο- 
ποιημένη ! Τό κατ’ έμέ, ούτε θά ζητήσω κάν νά δικαιο
λογηθώ. Μάρτυς μου δ Θεός οτι Οά ΰπέφερα μ.άλλον χι- 
λίους θανάτους παρά νά άφήσω νά διέλθη άπό τόν νοΰν 
μου τοιαύτη ιδέα, καί νά τήν έκτελέσω μάλιστα εμπρός 
σου. Τόρα βλέπω ολοφάνερα δτι ή άχλαδιά πταίει. Τόρα 
ποΰ ανέβηκες καί σύ ό ίδιος καί νομίζεις δτι είδες αύτό 
τό όποιον σέ όυσαρεστεΐ τόσον πολύ, ενθυμούμαι τί είχα 
ΐοεΐ καί έγώ. Είμπορούσα νά όρκισθώ δτι σάς είδα καί 
τούς δύο σας είς τόν άσεμ.νότερον εναγκαλισμόν.

— Εινε δυνατόν, είπε κατόπιν ή κυρία έγεοθεΐσα καί 
προσποιουμένη τήν δυσηρεστημένην δπως καλλίτερον υ.ε- 
ταπείση τόν σύζυγόν της- εϊνε δυνατόν, άφ’ ού μέ γνώ
ριζες πρό τόσου καιροΰ, νά υπόθεσης δτι είμπορώ νά κάμω 
τοιοΰτο πράγμα ; Μέ νομίζης τόσον άνόητον, . ώστε νά 
τολμήσω νά σέ άπατήσω έμειρός είς τά μάτια σου; 'Έσο 
βέβαιος, οτι ά.ν είχα τήν έλαχίστην έπιθυμίαν, δέν θά 
μοΰ έλειπαν ευκαιρία: καί χωρίς μάλιστα νά καταλάβης 
τίποτε.

Ο Νικόστρατος εγεινε λογικότερος. Δέν ήδύνατο νά 
πεισθή δτι ή σύζυγός του και ό έπιστάτης του θά έτόλ- 
μων νά φθάσωσιν είς τόσην θρασύτητα. Τοΐς έζήτησε 
συγγνώμην, καί ήρχισεν έπειτα νά τοΐς όμιλή περί τοΰ 
παραδόξου αύτοΰ επεισοδίου καί πόσον διαφοοετικά 
έβλεπε κανείς τά πράγματα δταν εύρισκετο έπάνω είς 
τήν αχλαδιάν. Άλλ’ ή κυρία, ήτις έξηκολούθει ποοσ- 
ποιουμένη τήν δυσηρεστημένην διά τήν κακήν ιδέαν τήν 
όποίαν ό σύζυγός της είχε περί τής πρός αύτόν πί- 
στεώς της:

— Άφ’ ού αύτή ή κατηραμένη άχλαδιά, εϊπε, γίνε
ται αιτία νά βλέπετε σείς οΐ άνδρες τόσον δυσάρεστα 
πράγματα, δέν θέλω νά μέ βλάψη περισσότερον, ούτε 
καμμίαν άλλην γυναίκα.

Είτα άποταθεΐσα πρός τόν Πύρρον :
—Πήγαινε, πάρε τήν άξίνην, καί κόψε την νά τήν κά- 

ψωμεν- μολονότι θά ήταν καλλίτερα νά τήν κτυποΰσα 
εις τό κεφάλι τοΰ άνδρός μου, διά νά τοΰ μάθω νά έκτι- 
μά καλλίτερα τήν τιμιότητα τής γυναικός του, καί τήν 
ίδικήν σου. Ναί, κύριε, έξηκολούθησεν άποτεινομένη 
πρός τόν σύζυγόν της, ήξιζες νά τιμωρηθής διά τήν αδι
κίαν τήν όποίαν έκαμες. Άκόμη. άπορώ διά τήν τύ- 
φλωσίν σου. ‘Όταν πρόκηται νά σχημάτισες ιδέαν, διά 
τήν γυναίκα σου, δέν πρέπει νά πιστεύης πλέον τούς 
οφθαλμούς σου.

Ό Πύρρος λαβών πέλεκυν, κατέρριψε παρευθύς χαμαί 
τήν αχλαδιάν. Τότε ή ωραία Λυδία στραφεΐσα πρός τόν 
Νικόστρατον :

— Άφ’ ού βλέπω κατά γής, τώ εϊπε, τήν έχθράν τής 
άρετής μου, λησμονώ τήν άγανάκτησιν μου. Σέ συγχω
ρώ, τώ είπε μετά γλυκύτητος, καί πρόσεχε τοΰ λοιποΰ 
νά έχης καλλιτέραν ιδέαν περί τής συζύγου σου, ή όποία 
σέ άγαπά χιλιάκις περισσότερον παρ’ δσον αξίζεις.

Ό σύζυγος έθεώρησεν έαυτόν πολύ ευτυχή δτι ή σύζυ
γός του έλησμόνησε τήν προσβολήν τήν δποίαν τής έκα
με. Έζή τησε συγγνώμ.ην άπό τόν Πύρρον,διότι ύπωπτεύθη 
τήν πρός αύτόν πίστιν του- καί οί τρεις ικανοποιημένοι 
έπέστρεψαν είς τήν οικίαν.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ό αγαθός ούτος σύζυγος έβα- 
σανίσθη, έπροδόθη, καί ένεπαίχθη ύπό τής συζύγου του. 
Άπό τής ήμέρας δ' έκείνης αύτη έζησεν έν οίκειότητι 
μετά τοΰ Πύρρον, έπαναλαμβάνουσα μετ’ αύτοΰ μετά 
περισσοτερας ελευθερίας καί τέρψεως τήν ύπό τήν αχλα
διάν σκηνήν.

Μαργιόλος
(Εκτων διηγημάτων τοΟ ΒΟΚΚΧΙΐΙΟλ).


