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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.

ΆΑραμ.πής πρός τόν Κεδίβην.

’Από ’μένα τόν Άραμπή πρώην αύθέντην σου καί τώρα 
αύθέντην όλης τής Αίγυπτου σέ σένα τόν πρώην επί ψι- 
λώ όνόματι Κεδίβην μΟυ καί τώρα Ύποσέϋμουρ τής 
’Αλεξάνδρειάς, πλην τοΰ νεροϋ της τό όποϊον κρατώ έγώ 
2λο έπάνω μου.

’Αν έρωτάς καί περί διά τίς ύγείας μας, είμεθα ώς 
τήν στιγμήν όποΰ Σοΰ γράφω πολύ καλά, έξω ολίγου 
Σέϋμουρ ποΰ αισθάνομαι είς τόν άριστεράν μου πνεύμονα 
καί έλαφράς κεφαλαγγλίας, τήν όποίαν θεραπεύω μέ κα
ταπλάσματα άπό φόρους καί μερικάς άφαιμάξεις άπό τε- 
λωνειακάς εισπράξεις.

Έμαθα οτι ψοφάς τής πείνας καί δτι κάποιος σικτιρ- 
γκ’αούρης Τρικούπης σούστειλε λίγη γαλέτα καί πορεύε
σαι κάμποσαις μέραις.

Έδώ έμεΐς έχουμε αφθονία άπό τρόφιμα. Σαλτσισότα, 
μουστάρδες, ζαμπόνια, ευρωπαϊκά τυρΛά, άκόμα καί πατέ 
ντοΰ φοά γκρα άπό τής μπιραριαις ποΰ ξυγυμνώσαμε 
τής ’Αλεξάνδρειάς.

Έγώ δέν είμαι πιά Άράμπης, είμαι ολη ή ’Αραπιά, 
μ’ έναν Άραμπή σ’ τό κεφάλι, έναν Κεδίβη σ* τά πόδια, 
τήν Αγγλία σ’ τό δεξί χέρι ποΰ τήν παίζω μιά χαρά 
καί τήν Εύρώπη σ’ τό άλλο χέρι, ποΰ τής δίνω κουρ- 
μπατσιαΐς.

Καλέ γί είμαι έγώ; Πηγαίνω σ’ τόν καθρέφτη καί δέν 
γνωρίζω τά μοΰτρά μου. Νά μέ ’δής, καί σύ δέν θά με 
γνωρίσης. Είναι αδύνατο τό κεφάλι μου να είναι ένα 
μονάχο, θά είναι σάν τά πορτοκάλλία τής Γ’άφας που- 
χουνε άλλα πορτοκαλλάκ’α μέσα τους ή σάν τά μύγδαλα 
όποΰ τά λένε δίδυμα.

Χάϊ χάϊ ζεβζέκ Κεδίβ, δέν σηκόνεσαι νάλθης νά μ"ε| 
προσκύνησής, νά σέ κάμω μουδίρη τοΰ Ζαγαδζίκ ; ’Ιστέ 
ψωμί δέν έχεις, φαί δέν έχεις, Σέϋμουρ έχεις· χάϊ χάϊ,

μπουταλά Τεφίκ, δέν τά μουνδζόνεις νάλθης έδώ νά κα
λοπέρασής ;

Εγώ σέ συγχωρώ καί λησμονώ δλαις τής πρότεραις 
άπείθειαις καί άνοησίαις σου, γιατί λέγει καί τό ΚοράνιΓ 
«Οϊ ^αδεύοχτεσ τά χα.Ιά. παιδιά χαι άταχτοΰχζα δικοί 
ρου eirai (XXIV). Καί πάλιν τό αύτό Κοράνιον λέγει : 
«Έά/· άχτιδασι.ΐιός άποστατήση άπο τοΰ αποστάτου, ΐ- 
•Ιεως αϋτφ έστω ό άποστάτης (LXII).

θέλω δμως νά μοΰ κάμης ένα θέλημα, τσαχπίνη τοΰ 
διαβόλου. Νά μοΰ τόν μεθύσης μέ μπράντι καί ροΰμι αύ
τόν τόν μανδρόσκυλο, τό μπουλντόγκ τής Νέας Γής, τό 
Σέϋμουρ, άφοΰ πρώτα τόν σκεπάσης μετ’ τό χαρέμι σου 
άπό τής ώραιότεραις γυναίκες καί μοΰ τόν κάμης άναί- 
σθητο σάν τόν Σκομπελέφ· έπειτα μέ τηλεγραφείς νάλθω 
κρυφά κρυφά νά σοΰ τόν κάμω μέ δυό γροΟ’αΐς μου κιγμά’ 
διότι λέγει καί ό Προφήτης ·Κιγρ& άπό Γκιαούρη χαί 
βραστό άπό βωδινό.»

Δέχεσαι ;
Περιμένω άπάντησί σου.

Ό αύθέττης σου χαί ανθόττης ρου
Άραμ,πί) ’Λρχιχεδίΰηη.

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Μερικοί άλβανικοί ιδιωτισμοί, ώς : το Τόρα, τό Ιρις 
κτλ. πρόκειται νά γενικευθώσι κατ αυτας. Θα λέγωμεν 
λοιπόν : τό Γαλλία, τό ’Ιταλία, άφοΰ καί αί δύο άπε- 
φάσισαν νά φυλάξουν ουδετερότητα.

Δέν θά λέγωμεν όμως καί : τό Ελλάς, διότι αυτή 
συνετάχθη μετά τής πολεμικής Αγγλίας, καί ιδού δτι 
καί αύτή έκστρατεύει έκ Λαρίσσης έπί κεφαλής ένός τάγ-
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ατος καί συντάγματος πρός σύλληψιν .... έπτά ύπα- 
ιωματικών άποδρασάντων μαζύ μέ τά όπλα των.

Μία ιταλική έφημερίς γράφει ότι «τήν ’Ιταλίαν δεν 
πρέπει νά τήν θεωρώσι τά λοιπά Κράτη ώς τό χομοδΐνον 
αυτών.»

Καί όμως άφοΰ ή ’Ιταλία έν τοΐς αίγυπτιακοΐς δεν έν
νοεΐ ούτε νά πράξη, ούτε νά συμπράξη, δικαίως θεωρεί
ται ώς χομοδΐνον, όπου οί allot χάμουν τήν δον.Ιειά των.

Όπου άποδεικνύεται ό'τι ή νήσος "Ανδρος είναι ή πη
γή τοΰ λαθρεμπορίου μεθ’ δλας τάς διαμαρτυρήσεις Άρ- 
γυροπούλου κατά Καρυστινάκη καί τούτου κατ’ έκείνου.

Καί ιδού πώς.
’Επί τέλους ό έκ τής τάξεως τών ομογενών κ. Δα

μιανός,Τελώνης τοΰ Πειραιώς,συνέλαβε τόν γνωστόν σκω- 
ληκέμπορον κ. Άθ. Λάμπρου λαθοεμποροΰντα. Καί τόν 
κατεδίκασε νά πλήρωσή 35,000 δραχμών.

Τό γεγονός τοΰτο ήλθεν είς έξήγησιν τοΰ τέως άνε- 
ξηγήτου δημοτικοΰ τραγουδιού:

Άν σ’ άρέση μπάρμπα Λάμπρο 
Ξαναπέρασε άπ’ τήν Άνδρο.

Τό δποϊον Οά ’πή οτι μπάρμπα Λάμπρος είναι ό 
έργοστασιάρχης Λάμπρος, Άνδρος δέ τό λαθρεμπόριον.

Τώρα ποΰ ό πρύτανις τών Δημοδιδασκάλων κ. Γιαννό- 
πουλος συνιστά τήν εις τά δημοτικά σχολεία εισαγωγήν 
*έχχΛησιαστιχών άναγνωσμάτων έχ των ψα-Ι.Ιομόνων ύ

μνων χαί τών άναγινωσχομένων -ψα.Ιμών», (ίδε, άν άπι- 
στής, «Παλιγγενεσίαν» τής Τρίτης) προτείνομεν τήν 
παΰσιν όλων τών δημοδιδασκάλων, μηδέ τοΰ πρυτάνεώς 
των έξαιρουμένου, καί τήν άντικατάστασιν αύτών διά 
τών αριστερών ψαλτών τών ’Εκκλησιών, μηδέ αύτοΰ τοΰ 
ψάλτου τού Νεκροταφείου έξαιρουμένου.

Έπί τή εύκαιρία ταύτη προτείνομεν έπισης αί σχολαί 
νά μετονομασθώσι χάβραι, ή δέ άνάγνωσις, κατά τήν 
νέαν γερμανικήν μέθοδον, νά γίνεται σταυροπόδι έπί μην 
τερίου καί σειομένου μανιωδώς τοΰ θώρακος καί τής κε
φαλής τοΰ παιδός.

‘Υπάρχει κοινή γνώμη καί διά τάς μαίας καί κοινή 
γνώμη έσχηματισμένη άπό γυναίκας, τόσον δυσκόλως 
συμφωνεύσας άναμεταξύ των, ώστε επίτηδες ν’ άφίνωσι 
μακρυά μαλλιά, διά νά έχουν άπό ποΰ νά πίάνουνται. 
Ή κοινή αΰτη γνώμη λοιπόν πρό πολλοΰ ύπέδειξε με
ταξύ τών άριστων μαιών τήν διακεκριμένην κυρίαν Φε- 
■Χισίς ’Ολυμπίου καί τώρα, μετά τήν παραίτησίν τής 
κυρίας Μαρκέτη, έκείνη φέρεται άνά τά ροδαλά ή καί 
ώχρά χείλη μελλουσών καί παρουσών δεσποινών ώς φυ
σική διάδοχος τής πρώην τοΰ Μαιευτηρίου ΔιευΟυντρίας.

‘Ο κ. υπουργός τών ’Εσωτερικών, δστι$ σέβεται τόσον 
τήν κοινήν γνώμην, καί πρό πάντων τήν γνώμην τών γυ
ναικών, πιστεύομεν οτι θά κάμη τήν άρίστην έκλογήν. 
Τό ζήτημα δμως μένει πώς Οά δυνηθή νά έξελέγξη προ
σόντα μαίας· βεβαίως όχι έξ αύτοψίας.

Σύνταξιν Χάνεπαε

Εϊς 'Αθήνας.

Αγαπητόν Μ ή Χάνεσαι· έν όνόματι τής άνθρωπότη
τος, πρός θεοΰ καταχωρίσατε είς τάς ώραίας στήλας 
σας τήν ακόλουθον πρός άπαντα τόν έλεύθερον τύπον 
άναφοράν μας.

Παρακαλοΰμεν δλον τόν έλεύθερον . έλληνικόν τύπον 
δπως ύψωση αίαν έτι φωνήν, Γσως εύρεθή δύναμίς τις 
νά μάς άπαλλάξη άπό αύτήν τήν ένδεκάτην πληγήν τοΰ 
Φαραώ, τούς χωροφύλακας, οΐτινες έπέρασαν καί τούς 
φελλάχους’ είς τόν ’Ισθμόν τής Κορίνθου δέρνουν ανη
λεώς φορολογούν ολους, τά έγκλήματα καί τά όργια έ
φθασαν είς τό έπακρον, έμέθυσαν . . . ί...........................
............... καί ό’τι άλλο κακά θέλεις τό έχουν.

Τή 18 ’Ιουλίου 188. Έν Ίσθμώ τής Κορίνθου. 

Άπαντες οϊ μαραγχοϊ οί εργαζόμενοι εις τδν 'Ισθμόν.
’Ακούετε, κύριε Τρικούπη, αύτήν τήν γοεράν κραυγήν 

τήν όποίαν ρηγνύουν τόσοι φιλήσυχοι άνθρωποι, έμπε- 
σόντες είς τάς χεϊρας τών χωροφυλάκων σας ; τί χρησι
μεύουν έπί τέλους αύτοί οί καννίβαλοι οΐ όποϊοι δπου πα
τήσουν δέν φυτρόνει πλέον χορτάρι, οί όποϊοι φέρουν μα
ζή των φωτιά καί σίδηρον διά τούς δυστυχείς έκείνους 
τών οποίων έτάχθησαν φύλακες τής τιμής καί τής ιδιο
κτησίας, έν ώ πρό παντός άλλου αύτοί έπρεπε νά φυλα- 
χθώσι είς ασφαλές κλωβίον ;

Δαμάζουν ή τούλάχιστον καθιστώσιν άβλαβώς τούς 
λύκους, τάς γοριλλους, τάς άρκτους, τάς τίγρεις, τάς 
ύαινας, τούς λέοντας καί μόνον τούς χωροφύλακας δέν 
Οά δυνηθή ή ’Ελλάς νά δαμάση, μόνον τούς χωροφύλακας 
δέν Οά δυνηθή νά καταστήση αβλαβείς ;

Είνε βέβαιον πλέον οτι ό όφθαλμοϊατρός κ. Κωστομύ- 
ρης κάμνει θαύματα δσον άφορά τήν θεραπείαν τών τρα
χωμάτων δστις είσέλθη είς τό κατά τήν Πλατείαν ‘Ο
μόνοιας οίκημά του Οά ίδη δλας τάς βαθμίδας τής κλί- 
μακος, τήν αίθουσαν, καί τήν δευτέραν άκόμη κλίμακα 
καταμέστους άνδρών, γυναικών, καί παιδίων, ποικίλων 
τάξεων καί ποικίλων ένόυμασιών, κυρίων μέ ρεδιγκότα 
καί ύψηλόν πίλον καί χωρικών μέ ήλιοκαή μορφήν, λερή 
φουστανέλα καί τσαρούχια, αβρών δεσποινών μέ βελοΰ- 
όον καί χωριατισών μέ κόκκινο φέσι, παπάδων μέ μαΰρα 
ράσα καί ναυτών μέ πλατέα ζωνάρια, καί αύτούς ολους 
τούς φρικωδώς πάσχοντας πρό χρόνων θά τούς ίδη έξερ
χομένους μετά δέκα, δέκα πέντε ήμερών θεραπείαν, μέ 
διαυγείς οφθαλμούς, μέ ισχυρόν βλέμμα, βλέποντας καί 
αύτούς έπί τέλους τόν κόσμον καί κατορθοΐ δλα αύτά 
διά τής μεθόδου του, τής άνωδυνωτέρας μεθόδου τοΰ κό
σμου, χωρίς νά ύποβάλη τούς άσθενεϊς του είς τήν καθιε- 
ρωμένην φρικώδη έκείνην βάσανον τής καυτηριάσεως διά

ν ιτρικοΰ άργύρου τοΰ δικαίως έπονομασθέντος πέτρα τής 
χο,ϊάσεως.

Άφοΰ ό κ. Κωστομ,ύρης είνε τοσοΰτον ειδικός είς τήν 
θεραπείαν τών τραχωμάτων, ώς βεβαιούμεθα καθ’ έκά
στην έν ταϊς έφημερίσι βλέποντες τάς θερμάς πρός αύτόν 
έκφράσεις εύγνωμοούνης τών ίωμένων, καί άφ’ ού έπίκει 
ται μέγας κίνδυνος μολυσμοΰ τής πόλεως έκ τών τραχω
ματικών προσφύγων τής Αίγύπτου, νομίζομεν άπαραίτη- 
τον νά χρησιμοποιηθώ ύπό τής κυβερνήσεως ή είδικότης 
αΰτη διά νά μή έπεκταθή τό νόσημα καί έν Άθήνάις 
καί έξυπνήσωμεν μίαν πρωίαν όλοι μας μέ φουσκωμένα 
βλέφαρα, ή γλαρωμένα μάτια, μή δυνάμενοι νά άτενισω- 
μεν άλλήλους.

Αύτό τό νέον άτμόπλοιον τοΰ κ. Γουδή, τό ΝαύπΙιον, 
είναι τό χανου»άκι δλης τής άτμοπλοϊκής συγκοινωνίας 
μας. Είναι ραδινόν τό άνάστημα καί έχει τούς πό
δας τόσον' έλαφρούς. Τό άπό Σύρου είς Πειραιά διά
στημα τό διανύει είς έξήμισυ ώρας. Άλλ’ ή πολυτέλειά 
του καί ή έσωτερική καθαριότης άφίνουν πολύ όπίσω τήν 
ταχύτητά του. Είναι τριώροφον. Καί τά τρία του δέ 
πατώματα φέρουσιν όψιν εύπρεποΰς σαλονιού. Όλα είναι 
νέα, κομψά, στερεά καί πρό πάντων εύρύχωρα. Όταν 
είναι γαλήνη, μπορεί νά δειπνήση τις έκεΐ καί έν αιθού
ση ξενοδοχείου. Καί δταν είναι τρικυμία, αί εύρύχωροι 
καί τόσον κομψαί καμαροΰλαί του παρέχουσι γενικήν γα 
λήνην έντός τρικυμίας. Άλλ’ ή καθαριότης τό καθιστά 
τήν πλέον άξιολάτρευτον νύμφην, τήν πλέον μανιακήν 
οίκοκυροποΰλα. Τά σινδόνια του είναι χιόνια, τά ποτή 
ρια του κρύσταλλα, τά σερβίτσια του άρζαντώ, τό μαό
νι του στίλβει, ό χαλκός του χρυσίζει, τά γυαλικά του 
ακτινοβολούν καί τό πάν εκεί μέσα μυρίζει άρχοντιά. 
Ό άρχιθαλαμηπόλος Δημήτοιος, ένδεδυμένος ώς μέγας 
κύριος, σοί γεννά κατ’άρχάς δισταγμούς άν πρέπει νά τοΰ 
παραγγείλης τι- μεταβάλλεται δμως αίφνης είς πεοιποιη- 
τικότατον ύπουργόν καί φεύγεις ένθουσιασμένος μαζύ του. 
Ή τρικυμία μάς έμπόδισε νά φάμε, άλλ’ ένθυμούμεθα 
άλλα προγεύματα είς ελάσσονα τοΰ κ. Γουδή άτμό- 
πλοια καί φανταζόμεθα πώς τρώγει τις είς τά Ναύπ.έιον. 
Άς σάς εϊπωμεν μόνον οτι έάν ζητήσητε λουκούμιον 
σάς παρουσιάζεται έπί άργυροΰ δίσκου όλόκληρον κουτί 
τοΰ Σταματελάκη, έκ τής πρώτης ποιότητος. Καί άς 
στεφανώσωμεν τήν περιγραφήν μας, άγγέλλοντες δτι τά 
ατμόπλοια τοΰ κ. Γουδή έχουν διαρκώς, ήμέραν καί νύ
κτα, πάγον, ναί, πάγον, τόν όποιον δέν εύρίσκει δυ
στυχώς άνά πάσαν τήν μεγαλούπολιν Σύρον. Άφοΰ έκεϊ 
καί τά ένός κανακάρικου ζαχαροπλαστείου παγωτά τά 
λαμβάνουσιν οί καλοκάγαθοι Συριανοί άντί τσαγίοΰ ή 
τίλιου πρός θέρμανσιν.

Έν έλάττωμα εχει τό ΝαύπΛιον δτι πολυκυλά- καί 
είς τοΰτο καθυστερεί καί άπ* αύτό τό Τόνιον τής Έται 
ρίας, τό όποιον φορτωμένον τά σαρανταπέντε του χρονά- 
κϊα, διολισθαίνει στερεώτερον έπί τών κυμάτων, ένώ τό 
ΝαύκΛιον νομίζεις δτι αισθάνεται ήδονήν νά κυλιέται 
έπάνω των, ώς νύμφη τήν πρώτην νύκτα τοΰ γάμου έπί 
τής μαλακής στρωμνής της.

Διά τοΰτο νομίζομεν δτι είς τήν κατά τά δύο τρίτα 
τοΰ έαυτοΰ τρικυμιώσαν έλληνικήν θάλασσαν αί έταιρίαι
τοΰτο πρέπει νά έχωσι πρό οφθαλμών, πώς νά κάμωσι|σέ πόσας τραγικάς σκηνάς ή Αίγυπτος μέ σύρει

δι’ έπιτηδειοτέρων άτμοπλοίων τά μικρά αύτά ταξείδια 
τόσον οχληρά καί ταλαίπωρα. Άφοΰ δλοι οι ρωμαϊκοί 
εμετοί ώς ρύακες ή ποταμοί έκχύνονται είς τήν θάλασσαν 
καί τήν σχηματίζουν, άς φροντίσωμεν δι’ άτμόπλοια άν- 
τιεμετικά.

Μελτέμια έν τή θαλάσση, βροχαί έν τή ξηρά, είμεθα 
τώρα πολύ καλά.

ΕΚ ΣΥΡΟΥ

’Αγαπητόν «Μή Χάνεσαι» σέ χαιρετώ καί πάλι . . . 
Τί γίνονται αί προσφιλείς καί βρωμεραί Άθήναι ; 
Έδώ γαλήνη, έξοχή, καμμίά φωνή καί ζάλη, 
καί σοβαρό όγκάνισμα ή μουσική μου είναι.
Τριγύρω μου άδ’άκοπα κΓ ό Τζίτζικας φωνάζει 
καί ’στό Μαγκανοπήγαδο ή Μοΰσά μου ρεμβάζει.

♦
Τής έξοχής ή μοναξιά φιλόσοφο μέ κάνει, 
τό κάθε ένα ζήτημα τό λύνω δπως θέλω, 
ό νοΰς μου ’στά τ’ έσόμενα καί πρό τ’ έόντα φθάνει, 
καί τό ζεστό κεφάλι μου βουτώ μές ’στό μαστέλλο.
Ή Σύρα, ή Πλατεία της, έγώ, ή άνθρωπότης, 
ρεπατατί, ρεπατατά, καί ή ούδετερότης.

Ή ’Ιταλία, ’διάβασα, θά μείνη ούδετέρα’ 
άλλά τί σύμπτωσις ! . . αύτή τήν είδησι σάν είδα, 
μακαρονάδα έτρωγα είς τήν ΤΓρι»γάν« πέρα, 
καί δεύτερη έπρόσταξα μακαρον’ών μερίδα.
Ώ ! τί καλά ! ούδέτερος, νά τρως καί μακαρόνια, 
κΓ άπό τή Σύρα νά άκοΰς τοΰ ’Άρμστρογγ τά κανόνια.

J

Τοΰ ΑονϊΛίοο σίδερα, κανόνια τοΰ Ααντόίου, 
τραντάξετε κΓ άνοίξετε τήν φοβερή σας μποΰκα, 
ό Άραμπής κΓ ό Σέϋμουρ άς πάν κατά διαβόλου, 
κΓ ό'λη ή Σύρα άς καή σάν μία τρακατρούκα.
Μέσα ’στής Σύρας μάχεσθε τό ήσυχο λιμάνι, 
κΓ ό οίστρος σας ό φλογερός έδώ άς ξεθυμάνη.

Άμ’ ή Γαλλία έξαφνα τί έπαθε κΓ έκείνη, 
κΓ έχάλασε τά σχέδια τοΰ φίλου Φραισινέ ; 
Κατήντησε χειρότερη κΓ άπό τή ‘Ρωμηοσύνη, 
ποΰ λέει γ’ά τόν πόλεμο δυό δχι, κΓ ένα ναί.
Άμ’ τό παιχνίδι τοΰ Βισμάρκ είς ό'λους πώς έφάνη ; 
Ίδατ’ έκεϊ ! άπόβασι ’στό Πόρτ-Σαίδ νά κάνη ;

Τί ιδεών κατακλυσμός 'στό νοΰ μου κατεβαίνει !



4 ΜΗ ΧΑΝΕ ΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 5
τ

άλλ* δμως έ'νας γάδαρος τής Σύρου μέ προσμένει, 
νά πάγω ’στοΰ ’EmoxonjoO το νέο πανηγύρι. 
Λοιπόν κϊ* έγώ πρός το παρόν τάς σκέψεις αναβάλλω, 
καί άμα πϊά έλθω αύτοΰ, τά λέμε δίχως άλλο.

Βρίσκει κανείς πολλά καλά και 'στό νησί τις Σύρας' 
πηγάσους, μυίγαις, έρωτας, χαλάσματα καί σκόνη, 
Βαφειαδάκη Δήμαρχο και λοχαγούς κλητήρας, 
αλλ’ όμως γίά πολιτικά κανένας δέν μαλλονει.
’Αν είχανε οί Συριανοί κϊ’ αύτή τήν καλοσύνη,
XJ* ή Σύρα κέντρον ήθελε κηφηναρϊοΰ νά γίνη.

Έδώ κυνήγι κϊ’ έρωτες είναι κουβέντες μόνες· 
τί κυνηγοί εις τά βουνά τών Κρούβων καί τής Μάν» 

[*Μ *
καί σάν δέν 'βρίσκουνε λαγούς ή κούκους ή τρυγόνες, 
τάς καλλιγάμπους κυνηγούν τής Σύρας παραμάννας.
Μά καί τό φΰλόν τό κομψόν ακίνητο δέν στέκει’ 
δπου γαμβρός, τόν κυνηγά μέ δίκανον τουφέκι.

Ο 'Αθηναίος μές σ’ αύτήν τήν ατμόσφαιρα σκάνει, 
καθόλου δέν ακούεται ό κύριος Τρικούπης· 
έδώ καί ο Τηλέγραφος έντύπωσι σοΰ κάνει, 
έδώ 'μπορεί νά σοΰ φανή Τζών Λεμουέν κϊ’ ό Στούπης 
Εδώ άκόμη...μά πολύ κατήφορο έπήρα, 
καί σταματώ....προσκυνισμούς εις δλους άπ’ τή Σύρα.

Souris.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΙΜΩΝ,

Τό παράσημον είναι σημεϊον διακριτικόν. Αί διακρί
σεις κυρίως γίνονται κατ’ άναλογίαν τοΰ καλλιτέρου πρός 
τό χειρότερον. Μετά τά έννέα δέκατα τών ελληνικών πα- 
ρασημοφορήσεων ή άναλογία άντιστρέφεται. Δέν θά λέ
γωμεν λοιπόν δ άνθρωπος διακρίνεται άπό τό ζώον, ό 
ίππος άπό τόν δνον, ό κύκνος άπό τόν χοίρον, ή άηδώι 
άπό τήν κορώνην, άλλ’ ή κορώνη άπό τήν άηδόνα, ί 
χοίρος άπό τόν κύκνον, ό όνος άπό τόν ί'ππον. θά είνα 
λοιπόν παρασημοφορημένα τά πρώτα καί χωρίς παρασή
μων τά δεύτερα.

Έζακολουθώ ν’ άποσυνθέτω τό 
μου κ’ εύρίσκω δτι

Παρασημοφορημένοι είναι:
περί διακρίσεως νήμά

Οί σύζυγοι τούς όποιους έβοκκάκισαν.
Οί βλάκες μεταζύ τών έχόντων τόν κοινόν νοΰν.
Οί χωλοί μεταζύ τών άρτιμελών.
Οί καμπούρηδες μεταζύ τών μή τοιούτων.
Ό Δηλιγιάννης μεταζύ τών άνδρών.
Ό Άντωνιάδης μεταζύ τών ποιητών.
Οί κλέπται μεταζύ τών τιμίων άνθρώπων.
Οί τελώναι μεταζύ τών έκ τοΰ μισθού ίων άποζώντων

υπαλλήλων.
Ό Κοκοράβας μεταζύ τών δημοσιογράφων.
Ή Ροζοΰ μεταζύ τών γυναικών.
Ό Πατσόπουλος μεταζύ τών ιστορικών.
Ό Μπουλελάς μεταζύ τών δίποδων.
Μερικαί κυρίαι τοΰ μεγάλου κόσμου καί αί νύμφαι τοΰ

άεριόφωτος μεταζύ τών τιμίων γυναικών.
Ολαι αύταί αί τάζεις άποτελοΰσι τάγματα ιπποτών.

__  V

Ύστερα άπ’ αύτήν τήν άρίθμησιν, ήτις ήδύνατο νά 
'παραταθη έπ’ άπειρον, βλέπω δτι οί άληθεΐς παρασημο- 
φορημένο·. είμεθα οί ολίγοι άπαοασημοφόρητοι.

Δέν παρασημοφορεί μόνον ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, άλλά 
καί ή Α. Μ. ή φύσις.

Χώνομαι μεταζύ τών γυναικών,γυμνών ή σκεπασμένων, 
κ’ εύρίσκω διαφόρους τάζεις παρασήμων :

Τό παράσημον τής παρειάς ή τοΰ λαιμού, τό φέρον τό 
ονομα : ί-Λ/εσα.

Τό παράσημον τοΰ μειδιάματος, τό όνομαζόμενον Λακ
κάκι.

Τό παράσημον Μικρού Συννέφου, αί ύπό τήν Μασχά- 
λ.ην ζανθαί ή κασταναί τριχίτσαις.

Τό παράσημον τβΰ Στήθους ή τών εσπεριδοειδών, τά 
όποια συμπεριλαμβάνουν τό κίτρον δχι δμως καί τόν 
μουλκέϊκον πέπονα.

(Ίδε καί μερικάς χονδρονύμφας τής Όδοΰ Πειραιάς 
Πλατείας ' Ομόνοιας καί τής Προκυμαίας ΦαΛήρου).

Τό παράσημον τής Περικνημίδος, ώραΐον γαλακτωτό 
περιδέραιον, χρησιμεΰον ώς φυσικόν σύνορον μεταζύ τοΰ 
δρωμένου—τής κνήμης—καί τοΰ μή δρωμένου, τοΰ : και 
τά Λοιπά.

Χώνομαι βαθύτερα μεταζύ τών γυναικών, διά νά άνα- 
ιίαλύψω καί άλλας τάζεις παρασήμων, λειποθυμώ έζ ή- 
δονής καί—παρακαλώ, δώστέ μου ενα ποτήρι κρύο νερό.

Ή γυνή έξηυτέλισε τό παράσημον, όπως έζηυτέλισε 
τόν γάμον. Φέρει τόσους σταυρούς καί ταινίας έπάνω 
της, οσα διακριτικά σημεία έγκολάπτει ύπό τόν νυκτς- 
κόν σκούφον τοΰ συζύγου της.

Γνωρίζω καί μερικάς τάζεις παρασήμων, 
καθιέρωσαν οί χρόνοι καί ή παοάδοσις.

Τό παράσημον τής τρέλλας.
Τό παράσημον τής σάχλας.

τάς οποίας

Τό παράσημον τής λίμας.
Τό παράσημον τής Δημητρακάδας.

Δέν γνωρίζω πόθεν προήλθεν ή συνήθεια νά κρεμούν 
τούς Σταυρούς εις τήν άριστεράν πλευράν τοΰ στήθους. 
Ή συνήθεια αύτή μοΰ φαίνεται βλακώδης καί^ χωρίς λό
γον διότι δέν βλέπω κατά τί ή πλευρά αύτή είναι ή- 
ρωϊκωτέοα, τιμιωτέρα, μεγαλοφυεστέρα τής δεζιάς.

Διά τοΰτο προτείνω νέας θέσεις διά τό κρέμασμα :
Δι’ ολους τούς πολιτευομένους, προτείνω ώς Κρανίου 

τόπον τήν τσέπην των, διότι αύτή καί μόνη άνδραγο.θεΐ.
Δι’ δλους τούς ύπαλλήλους τά έζωτερικόν μήκος τοΰ άν- 

τίχειρος καί τά άκρα τών δακτύλων δοκιμάσατε την 
κίνησιν αύτήν έπί μιάς τραπέζης καί θά ίδήτε δτι δι’ 
αύτής τελείται τό λεγόμενον σούφρωμα.

Δι’ δλους τούς στρατιωτικούς τά άγκιστρα τών μυ- 
στάκων, ύψούμενα ένίοτε είς τό άκρότατον σημεϊον τοΰ 
.............ηρωισμού.

Διά τούς στρατιωτικούς ιατρούς άντικαθιστώ τό ςΐφος 
δπερ φέρουσι τόσον δικαίως διά κλυστηρίου καί εις τό 
εμβολόν του κρεμώ τόν σταυρόν.

θά σκεφθώ διά τάς άλλας τάζεις καί θά είπω.

Τά μόνα φυσικά καί έή αίματος παράσημα είναι ή γορ- 
γόναις είς τόν πήχυν ή τόν βραχίονα τοϋ πλακιώτου.

Γνωρίζω καί τρίτην Αύτής Μεγαλειότητα άπονέμουσαν 
παράσημα : τήν Νέαν ' Εφημέριό α.

"Η τρίτη αύτή τ’ άπονέμει άδιακρίτως εις πάντας καί 
πάσας, άρκεΐ οί Κύριο, πάντες καί αί Κυρίαι πάσαι νά 
γεννώνται, νά βαπτίζωνται, ν’ άναχωρώσι διά τήν Κού- 
λουρην, νά έπιστρέφωσιν άπό τόν Δϊ Λάζαρον εις την 
Φανερωυ,ένην, νά κάμνουν πρώτο παιδί, επε.τα δέ και 
δεύτερον, νά τσουγκρανισθοΰν ή νά κόψουν αισίως μίαν 
παρωνυχίδα, νά τυπώσουν Sv προσκλητήριον γάμου, ν' ά
ποθάνωσι, νά μήν άποθάνωσι, νά κηδευθοΰν, νά μείνουν 
άταφοι, νά πάνε πρός νερού των, κτλ. κτλ. κτλ.

Τάζεις τών παρασήμων της είναι : ό Λόγιος ζ/ο<·, ή 
καΛη μήτηρ, ό χαΛός πατήρ, τό χαΛόν παιόίον, ό εύμορ
φος όράχος, ό χαΛός φΙΛος, ή χαΛή γίΛη, τό χαΛόν γυΛ- 
Λον, ό μεγαΛοφυης έμπορος, ύ σεμνός χΛητήρ, ό δαφνο
στεφής στρατηγός, ή χαΛΛιπάρειος χαραχάζα, ό ένάρετος 
'Αρχιεπίσκοπος, τό εΰοσμον ούρητήριον, ή χαΛΛιτέχνις 
Σοφία ΤαβονΛαρη, ό ΣαΛβίνης Νιύνιος ΤαβουΛάρης, χΛπ. 
χΛπ. χΛπ.

Δεν θά παρασημοφορηθοΰν ποτέ ύπό τής Νέας Εφημε- 
ρίύος ό κ. Τρικούπης μεταζύ τών πολιτευομένων, μεταζύ 
τών καλλιτεχνών ό κ. Λεκατσάς καί μεταζύ δλων τών 
ίωμαί'ίκων πραγμάτων δ άττικός ούρανός.

θά παρασημοφορηθοΰν δμως αί δυο κνήμαι τοΰ Δη- 
μοσθένους Βουρδούση, τό Ήμερολόγιον τοΰ κ. ’Αρσένη,

οί κινητοί άπόπατοι τής Έπιτροπής τής ύγείας καί ο’ 
λόγοι τοΰ κ. Ζηνοπούλου έν τή Βουλή.

•
Εύρίσκω τάς περί παρασήμων σκέψεις μου πολύ·ώραίας' 

περιμένω τόν ’Απρίλιον νά παρασημοφορηθώ μόνος μου...
ενα κάλυκα ρόδου.
Προεζοφλώ δμως δλους τούς άπριλίους μου άν θέλη τό

Χανουμάκι τοΰ Φαλήρου νά μέ τρατάρη....Sv φίλημά του.
Μεσάνθρωπος.

- - - «a Ο ο·

0 ΚΥΡ ΑΝήΡΕΑΣ.

I4

Ό κύρ Άνδρέας έπινε κρασί
δσο κανείς δέν πίνει έδώ κάτω· 
τ’ άρέσει έλεγε, στά δυώ ή μισή 
μά καί τήν μϊά ρουφάει ώς τόν πάτο.—

'Όταν άκόμη ήτανε παιδί
έλάτρευε ταΐς εύμορφες κοπέλλες, 
τώρα ποΰ τούσπασε αύτή ή χορδή 
λατρεύει τό κρασί καί...ταΐς σαρδέλλες !

Έπιν’ ό κύρ Άνδρέας στά γεοά 
μά ύστερνά τό είχε παρακάνει, 
κ’ ένας του φίλος τούπε φανερά,
—Κόφ’ το....τό άτιμο θά σέ πεθάνη !

Ό γέρως εκαμ* δρκο καί σταυρό 
νά μήν τό βάλη ποϊά ποτέ στά χείλια,- 
καί γέμισε μέ μοναχό νερό
κάθε κανάτα, κάθε του μποτίλϊα.

Πέρασαν μέραις, μήνες στρογγυλοί 
ποΰ δέν έβλέπανε τόν κύρ Άνδρέα ! 
κανένας πϊά γι’ αύτόνε δέν μιλεϊ 
κ’ ή κάθε μϊά, τόν ζέγραψε, παρέα !

Μά ποΰ νά ήν’ ό γέρως ; τάχα ζή ; 
έδώ νά βρίσκεται ; μήν ταζειδεύει ; 
μή ’χώθη σέ καμμϊά γωνιά, μαζή 
μέ κάποια του βαρέλλα ποΰ λατρεύει ;

Ό δύστυχος είν* άρρωστος βαρυά ϊ 
πεσμένος στό φτωχό του τό κλινάρι, 
τό χάρο καρτερεί κάθε βραδυά 
τήν ήσυχη ψυχή του νά τοΰ πάρη;
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— Άπό τήν άλλη πόρτα.
Κατά διαβόλου σύμπτωσιν ό Τσιρτσιρμπερέτας δέν 

τήν ήκουσε, ένώ τοϋ Τσιτσιμπάκου τό αύτί τήν άρπαξε 
καί κατά φυσικόν λόγον ήθέλησε μόνος νά έπωφεληθή.

Έσπευσε ν’ άπομακρυνθή, οπερ έπραξε καί δ Τσιρτσιρ- 
μπερέτας.

— Αύτή θά ξυπνά στάς έννηά, είπεν ώσεί πρός έαυτόν 
διαλεγόμενος, ώστε ν’ άκουσθή ύπό τοϋ άντεραστού του, 
οστις πεισθείς περί τής άληθείας καί τής ορθής παρατη- 
ρήσεως ταύτης, — διότι πώς ήτο δυνατόν εύγενής κόρη 
καί χαϊδεμένη νά ξυπνά τόσο πρωί—άνεχώρησε νά πάη 
νά πγή τόν καφέ του

Ό Τσιτσιμπάκος έπωφεληθείς τής άναχωρήσεως τοϋ 
άντεραστού του, έπέστρεψε τροχάδην πρός τόν οίκον τής 
Τασίτσας.

Αϋτη είχε κατεβή είς τήν θύραν, τήν όποίαν μόλις μι- 
σοάνοιξε.

Ό Τσιτσιμπάκος ήδυνήθη έκ τής χαραμίδας νά δια- 
κρίνη, οτι ή Τασίτσα ήτο μέ τό μισοφόρι της άκόμη.

— Καλή ’μέρα, άγγελέ μου, ύπετραύλισε τρέμων έκ 
συγκινήσεως, άνοιξε λίγο νά σέ ίδώ λιγάκι. ’Εχω νά 
σού ’πώ ένα σπουδαίο λόγο καί νά σού δώσω καί κάτι τι.

— Δέν μπορώ, έψιθύρισεν ή Τασίτσα, όπισθεν τής θύ- 
ρας κρυπτομένη, διότι είμαι μέ τά πρωινά μου άκόμη.’ 
“Αλλη ώρα τά λέμε.

— Τούλάχιστο πάρε αύτό τό γραμματάκι.
— Αύτό, μάλιστα. Πήγαινε τόρα καί τό βράδυ πέ

ρασε στάς όκτώ ποϋ θά ήναι δλοι στά Φάληρο. Αντίο.
Ό Τσιτσιμπάκος άπήλθεν ένθουσιασμένος διά τήν ά- 

ποοσδόκητον καί τόσον ταχεΐαν εύτυχίαν του, πράγμα 
τό όποιον δέν ήδύνατο νά τά πιστεύση.

— Τόσον εύκολόβολη νά ήναι αύτή ή νέα, έλεγε καθ’ 
έαυτόν, θά ’πή δτι έχει πολύ μεγάλη, καλή καρδιά, θά 
’πή, δτι θά έχη άγαθωτάτην ψυχή, εύγενή αισθήματα καί 
φιλεύσπλαχνα.

'Όλην τήν ημέραν τήν διήλθεν άνυπομονών καί χίλια 
σχεδιάζων. Τέλος έφθασεν ή πολυθρύλλητος όγδοη ώρα. 
Καθ’ ήν στιγμήν είχε φθάσει ό Τσιτσιμπάκος πλησίον 
τής οικίας τής Τασίτσας άνεχώρει έξ αύτής μεγαλοπρε
πές λαντόν.

— Έπέτυχα άνεβόησε, καί έτάχυνε τά βήματά του. 
Ή Τασίτσα τόν άνέμενεν είς τήν θύραν, τόν ύπεδέχθη 
φιλοφρονέστατα καί τόν παρεκάλεσε ν’ άναβή έπάνω. 
Αύτή τήν φορά φορούσε καί μιά μπροστέλα λευκή σάν τά 
κορίτσα τού Αρσάκειου. Τόν έβαλε καί κάθισε. Ό Τσι- 
τσιμπάκος δέν είχε φωνήν νά όμιλήση.

— Παρακαλώ, είπε πρώτη τήν σιωπήν λύουσα ή Τα
σίτσα, μέ προσποιητόν ύφος εύγενείας, χαρίσετέ μου τό 
όνομά σας.

— Τσιτσιμπάκος Κουκουβόμυαλος, αιχμάλωτός σας 
διά βίου διαρκώς.

— Σάς εύχαριστώ σας. Είδα, φίλε μου, τά οσα μέ 
διαγράφετε είς τήν πρωινήν έπιστολήν καί πολύ συνεκι- 
νήθην. Δέν τό έλπιζα, δτι έγώ θά έγενόμουν αιτία, ώστε 
νά σάς φέρω είς τόση συγκίνησιν εύγενείας. Άλλ ό,τι 
έγινε έγινε πλέον. Σάς λέγω, οτι είμαι μία πολύ δυστυ
χής κόρη, διότι ή μητέρα μου, είνε μητρυιά μου καί μέ 
τυραννεϊ πολύ, ένεκα τής περιουσίας πού μοϋ άφησε ή 
μακαρίτισσα άλλη μητέρα μου, ή οποία ήτο μητρυιά τοϋ 
πατέρα μου. Τοιουτοτρόπως, κύριε, είνε βουρκωμένα τά

Τί έχει ; δέν ήμπόρεσε κανείς 
άκόμη ώς τά τώρα νά νόηση, 
καί νάσου ό -παππά Μαγδαληνής 
ποϋ τρέχει τό φτωχό νά κοινωνήση !

Ό γέρως άμα είδε τόν παππά 
σηκώθη εύθύς καί κάθησε βτ· στρώμα :
’μπρος στ’ άχραντα μυστήρια σιωπά, 
κι* άνοίγει μέ κατάνυξι τό στόμα.

—Μεταλαμβάνει ό δούλος τοϋ θεού 
—Άνδρέας !... λέει ό άρρωστος, καί πίνει 
—Στ’ ονομα τοϋ πατρός καί τοϋ υιού.... 
καί ό καλός παππάς τοϋ ξαναδίνει.

Τοϋ δίνει άκόμα τρίτη ταπεινά., 
θυμάτ’ ό γέρως τά κρασοποτίδια 
κ’ έκεϊ σά ζαλισμένος ξεφωνά 
—11αιδί, γιά φέρε μας λοιπόν τά ίδια !

—Θαϋμα ! φωνάζει ό πνευματικός,
—Θαϋμα ! φωνάζει δυνατάκι’ ό γέρως, 
καί φεύγει ό παππάς εκστατικός, 
κι’ ό κύρ Άνδρέας άπό τ’ άλλο μέρος.

Τήν άλλη μέρα σ’ ένα μαγεριό 
μία γνωστή φωνή μά βραχνιασμένη 
άκούγονταν σέ ολο τό χωριό 
ποϋ τραγουδούσε ενθουσιασμένη.

« Οταν άκόμα ήμουνα παιδί»
«έλάτρευα ταΐς εύμορφες κοπέλλες,»
«τώρα ποϋ μούσπασε αύτή ή χορδή»
«λατρεύω τό κρασί χαί...τΐ|ς σαρδέλες !»

De Koclc.
----------------------------

ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟ.

(Συνίχηα χαί τ(λ·{.)

Οί δύο άντερασταί μετά τήν άποπεράτωσιν τών επι
στολών των έξήλθον πρός έπίδοσιν αύτών πρός τήν κυ
ρίαν τής καρδίας των.

Διήλθον άμφότεροι πρό τής θύρας τής οικίας τής Τα- 
βίτσας.

Ητο πρωί πρωί. Τά παράθυρα ήσαν κλειστά, ή γρύ— 
λαις όμως τοϋ μεσαίου πατώματος έφάνησαν κινούμεναι 
καί μία σιγαλή φωνή ήκούσθη :

μάτια μου καί έχω άπόφασι νά σκεπασθώ μέ όποιον κυ 
ριον εϋρω νά πονέση τά βάσανά μου. Ή ποοΐκά μου είνε 
τοΐς μετρητοΐς είς τήν τράπεζα,καθώς καί τά διαμαντι
κά μου.

Καί ήρχισε νά κλαίη.
Ό Τσιτσιμπάκος έβούρκωσε καί αύτός καί ήρχισε τά 

κλάματα μέ λόξιγκα δμ ύ. Είπομεν δτι ή Τασίτσα ήτο 
άρκετά νόστιμη, καί κλαίουσα έφαίνετο έτι μάλλον ώ- 
ραιοτέρα. Ό Τσιτσιμπάκος ήτο καταγοητευμένος δκ 
τήν ύποφώσκουσαν εύτυχίαν του. Ν’ άποκτήση τήν Τα
σίτσα καί τόσον ταχέως, ώς τά πράγματα έδείκνυον, 
τοϋ έφαίνετο άπίστευτον, παραμύθι. Τέλος ήνοιξε τό 
στόμα του καί είπε μέ διακεκομμένην φωνήν.

— Τασ. . . ίβτ. .. . α μου. . . μού μού, . . τρέτρέ 
μείμει. . . ήφ. . . ώνη. . . νηνή. . . μου, στά χείλη, 
ληλή, θάσ. . . έεπ. . . πάπαπα. . . ρωρώ. . . ρώρω. . 
γυγυγύ. . . . ναίναί. . . . ναιναΐκα.

Καί έξαγαγών τό μαντύλι του έσκούπισε τά μάτια, 
τή μύτη καί τό στόμα του, διότι καί έκ τών τριών τού
των μερών έτρεχον άνακατευμένα διάφορα ύγρά. ΊΙ Τα
σίτσα τοϋ έφερε νερό, νά τοϋ περάση ή συγκίνησις καί 
έκάθισε πλησίον του νά τόν παρηγορήση.

— ’Έννοια σου, τώ έλεγε, άγάπη μου, μή μού κλαΐς, 
κ’ έγώ είμαι δική σου.

— Ναί ναί. Μαμά. . . γρήγρηγρη. . . γοο. . . ρα.
— Όποτε θέλεις, άγάπη μου. Θέλεις νά μέ κλέψης ; 

θέλεις νά κλεφθοϋμε ; Έχω σπίτι δικό μου νά κάμωμε 
τό μυστήριο καί νά κοιμηθούμε καί έκεΐ κάμποσαις μέ- 
ραις ώς πού νά ευρωμε σπίτι.

— θέλω, θέλω. “Ο,τι θέλεις θέλω. Άμέσως, άπόψε, 
τούτη τήν ώρα.

— Όχι, ψυχή μου, αύριο διά νά ετοιμάσω καί κάτι 
πράγματα χουσαφικά μου. Έπειτα ποϋ ν’ άφήσωμε τό 
σπίτι μόνο. Αύριο, λοιπόν τά μεσάνυκτα έρχεσαι καί μέ 
πέρνεις. ι

Δέν είχεν opta πλέον ή χαρά τού Τσιτσιμπάκου, δτε 
ήκούσθησαν βήματα στή σκάλα. ‘Η Τασίτσα έκρυψε τόν 
εύδαίμονα έρωμίνον της είς άλλον θάλαμον, έξ ού τόν 
έξήγαγε μετά τινα λεπτά κρυφίως καί κατεβίβασε τής 
σκάλας, ένώ δ άνελθών περιεφέρετο καπνίζων είς τήν1 
σάλα καί έπιθ§ωρών τά έπιπλα. Είς τήν έξώθυραν ή Τα 
σίτσα άποχαιρετώσα τόν Τσιτσιμπάκον τώ είπε : ψυχή 
μου, καληνύκτα. Καί αύριο.

Μετά τήν άναχώρησιν τοϋ Τσιτσιμπάκου δ τής αι
θούσης κάτοχος ήρξατο έν Αίαντος παραφορά λέγων πρός 
τήν άνελθοϋσαν Τασίτσα.

—Ποιος ήταν αύτός δ μασκαράς, μωρή, ποϋ ξέμπασες 
τοραδά ; Αϊ ; Ποιος ήτανε ; θαρρείς δέν τόν είδα ’γώ ; 
Σάς πέρνει ό διάολος τόν πατέρα καί τή μάνα,—γιά νά
μή χωρίσω ανδρόγυνο — καί σάς.............καί τών δυό
τόν γονιό. *Ωρα ώρα μέ πιάνουν τού Άλεξιάδου τά μπου- 
ρίνια καί σάς πέρνει δ διάολος δλους, μόλους. Σού τά 
κάμω δλα γής Μαδιάμ. Αύτό, τό βλέπεις έδώ, αύτό, νά 
τοϋτο τό μουστάκι μου, άμα τό στρίψω, κρεμώ ολο τόν 
κόσμο έπάνω του καί αύτόν τόν βασιληά. Έγώ δέν εί
μαι άπό ’κείνους πού ξέρεις. Έγώ δέν είμαι κορόϊδο. 
Καί γιά νά μέ κοροϊδέψης σύ, σέ σχίζω σάν σαρδέλα, 
κακομοίρα. Κακομοίρα, κακομοίρα, κακή σέ έπίασε μοίρα. 
Δές έδώ. Τό βλέπεις ; Είνε μαχαίρι. Μαχαίρι πού χώνε
ται οσο πέρνει. Βάθεια καί βάθεια.

Ποιος ήτανε έκεΐνος πού έδιωξες; Αΐ ποιος ήτανε ; Άμέτ
Μουαμέτ, σέ ξεκοιλιάζω.

Ποιος ήτο ούτος δ τοσοΰτον άγρίως καί βαναύσως επι
τιθέμενος κατά τής Τασίτσας μας ;

Ήτο, φαίνεται, οικείος αύτής.
Καί ιδού έν λακωνικότητι τά χαρακτηριστικά του, 

μούτροις τε καί ρούχοις.
Μουτρόθεν :
Ήτο νεανίας είκοσιπενταετής ή καί παραπάνω.
Τά μαλλιά του ήσαν σγουρά, καλοκτενισμένα πάν

τοτε. Μέ λάδι πολύ πολύ πού σχεδόν έσταζε.
Τά μοϋτρά του ήσαν κανονικά.
Δέν είχε, δηλαδή, τί τό άσχημον.
Ητο μελαχροινός, τό μουστάκι του τό είχε πάντοτε 

στριμμένο. Κατζουρωτό. Στριφογυρισμένο καί κολλη
μένο ώς άγκύστρι στά μάγουλά του.

Ήτο πάντοτε νεοξουρισμένος.
Τό πουκάμισό σου ήτο τής ώρας, χωρίς κολάρο καί 

χωρίς λαιμοδέτη.
Έφοροΰσε σακκάκι άπό βελούδο ρηγωτό μαύρο.
Κ’ έφόρει τό ένα μανίκι καί τό άλλο μέρος τού σακ

κάκι τό είχε κρεμασμένο, ώς λεοντήν Ήρακλέους, είς τήν 
πλάτην του. Άλά άρκαντάσικα.

Τό γελέκο του ήτο κοντό, τρία τέσσαρα δάκτυλα άπ’ 
έπάνω τής μέσης του, τήν όποίαν περιεβαλε ζουνάρι 
πλατύ άσπρόμαυρο,=ελληνικό.

Τό πανταλόνι του ήτο κολλάν καί πρός τά κάτω φαρ- 
δί, ώστε σχεδόν έσκέπαζε όλο τό παπούτσι του.

Καί έφόρει παποΰτσα λουστρένια.
Τό καπέλο του, μαύρο’ τό φορούσε στραβά, στραβά, 

άλά τραμπούκα.
Μόλις στέκετο στή κορυφή του.
Έφοροΰσε καί άροαβώνα, βίρα, καί ένα μικρό δακτυλι- 

δάκι είς τό μικρό του δάκτυλο, μέ μιά μικρή κόκκινη 
πετρίτσα. Ώνομάζετο δέ Φαφλαχτοϋχτερ. "ΙΙτο άπό 
Γερμανικό σόι.

Πρός τούς λόγους τοϋ φίλου της Φλαφλαχτούχερ ή 
Τασίτσα άπήντησε λίαν θρασυστόμως.

— Γιά μάζεψε τά λόγια σου. Καί μή νομίζεις, δτι 
έγώ είμαι σάν ταΐς άλλαις. Κυττάζω νά σκεπάσω τό 
κεφάλι μου. Φθάνει σου πλιό. Αχορταγιά . . . Τόρα 
τόσα χρόνια δέν ξέρω τί είδα άπό σέ ;

— Άπό ’μέ τί είδες ; . . . Φέρε . . . ’Έχει τίποτα 
νά φάμε. Θέλω άπόψε πριζόλα. Μά ποιος ήτανε έκεΐνος 
ό μασκαράς ; Δέν θά μοϋ πέση στά χέρια ; Έχομε σαρ
δελοκόψιμο.

— Βρέ κουτέ, είπεν ή Τασίτσα, στάσου νά σού μιλή
σω πρώτα . . . Αύτός μ’ άγάπησε . . . Είνε ένας νέος, 
νά μπέτ, κούτσουρο. Τό λοιπόν άποφάσισα νά τόν πάρω 
γιά νά σκεπάσω τό κεφάλι μου.

— Τί είπες, λέει ; Κ’ έγώ ;
— Γίνεσαι κουμπάρος. Τί κουμπάρος, τί άνδρας; 

Κουτέ, κρίμα πού κάμεις καί τόν έξυπνο.
— Κουμπάρος ; Κουμπάρος θά ’πή έξω τών θυρών. Νά 

τόν παντρευτής σύ καί νά κοιμάσαι σύ, καί ’γώ νά κα
καρώνω σάν τάς παρθένας τών Νυμφών έξω τών θυρών ;

— Ού, ού ! Νά καί ζηλοτυπίαις. Άμ, καϋμένε, δέν 
μπήγες καί σύ κάμμιά φορά σου στό Φάληρο νά ’δίΐς τή 
,παράστασι τής ‘Ημέρας χαί Νύχτας. ’Μέρα νύχτα, λοι
πόν. . . Νά σάματις είνε κόπος. . .



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

—. *Έτσι συμφωνώ. Λόγο τιμίς;
— Λόγο.
— Λοιπόν κουμπάρος έγώ.
— Κ’ έγώ κουμπαρίνα σου.
— Σύμφωνοι. Κουμπαρούλα μου γλυκεία, έλα ’δώ 

στην αγκαλιά.
__ Στάσου πρώτα, θά φέρης καί τ’ άξαδέλφια στό

γάμο 5
— "Ω βέβαια, βέβαια. Ούλα τά πάντα γιά σένα Ου

σία, κυρία τίς Ήμέρας χαί τής τνχτός.
Μετά τινας χαριεντισμούς δ φίλος μας άνεχώρησε ά

φοΰ έβαλε άπό τό χέρι τίς Τασίτσας κ’ ένα γαρούφαλο 
στό πέτο του.

Τνιν έπιοΰσαν ό Τσιτσιμπάκος εύρισκετο στ·?,ς φούρ- 
γιαις του. Έψούνισε γάντια άσπρα, καινούργιο λαιμο
δέτη, έφόρεσε παστρικό πουκάμισο, άσπρον ζιλέ, ξουρί
στηκε, έκοψε τά μαλλιά του καί έβαλε λεβάντα στό 
μ-ανδύλι του. "Εκαστον λεπτόν ήτο ώρα, ή ώρα ήμέρα 
καί ή ήμέρα χρόνος διά τόν άνυπόμονον γαμβρόν. Τέλος 
ήλθον τά μεσάνυκτα. 'Όταν έφθασε πρό τίς θύρας τίς 
άπαχθησομένης Τασίτσας του, ή καρδιά του έπηγε νά 
διάρρηξη] τό στήθος του. ‘Η Τασίτσα άμα τόν είδε κα- 
τήλθεν, έκοάτει δέ ένα μπογαδάκι ροΰχα στη μασχάλη 
της, τά προικιά της. Πράγμα απίστευτου οσον καί τολ
μηρόν. Ό Τσιτσιμπάκος έρρίχθη καί την φίλησε στ’ αυ
τί, άπό την βία του, καί έπειτα στη μύτη, κατά λάθος.

— ΙΙάμε κ’ έχομε καιρό, είπεν ή Τασίτσα.
Τό άλληλοκλεπτόμενον ζεύγος άπίλθε. Μετά μακρόν 

δρόμον έφθασαν προ οίκου τίνος, ούτινος τά παράθυρα 
καί αί θύραι ησαν σιδηροκεκαλυμμέναι. Κρούει ή Τασί
τσα, δίδει τό σύνθημα καί εισέρχονται. ’Εν τί αιθούση] 
ήσαν πέντε έξ δεσποινίδες καί τινες γνώριμοι, μεταξύ 
τών δποίων ένας λοχίας έξάδελφος τίς Τασίτσας κ,αί 
στραβοκαπελάτος κουμπάρος. Τούς ύπεδέχθησαν φιλο- 
φρονέξΓατα καί μετά σφοδρών γελώτων.Μιά παχειά γραία 
πουδραρισμένη, ή θεία τίς Τασίτσας έκαμε χίλια δυό 
κομπλιμέντα εις τόν Τσιτσιμπάκο, ένώ ή άραπίνα υπη
ρέτρια τουπερνε τό καπέλο άπό τό κεφάλι. Φαίνεται ότι 
έκείνην την εσπέραν ή κυρά Βασιλική, ή θεία τίς Τασί
τσας, Οά εϊχε σουαρέ οικογενειακόν, χάριν τοΰ γάμου της 
ανεψιάς της, δστις έτελέσθη καθ’ όλους τούς τύπους ύπό 
ένός ρασοφορεμένου. Είχον καί άδειαν δημαρχικήν καί 
έκκλησιαστικήν. .

Τό ευτυχές άνδρόγυνον έκοιμήθη έκείνην τήν έσπέραν 
χωριστά, τήν δέ έπομένην μετώκησαν προσωρινώς είς 
το ξενοδοχεΐον της Σφαίρας.

Ό Τσιρτσιρμπερέτας έμαθε τά θλιβερά μαντάτα δι’ 
αύτόν καί μ.’ δλην τήν άχώνευτη χυλόπητα ποΰ έφαγε, 
έπηγε νά συγχαρώ στό σπίτι τόν φίλον του.

Οί δύο φίλοι έξίλθον δμοΰ. Ό Τσιτσιμπάκος ήτο γε- 
τος χαρά έκ τίς ευδαιμονίας του.

— Έτσι λοιπόν μοΰ τήν έφτειασες, φίλτατε μου Κου- 
κουτόμυαλε; Περαστικά μου καί νά ζήσης. Καί πώς τά 
περνάς ; ’Στό ξενοδοχείο δεν στενοχωριέται ή κυρία σου; 
Πράγμα ό’μως, κομμάτι θείο.

— Ά μπά, άπαντά δ Τσιτσιμπάκος. "Ας ηνε καλά 
οί φίλοι. Ό ένας μπαίνει, ό άλλος βγαίνει καί ιδίως 
όταν λείπω. Έκεϊνος μάλιστα ό κουμπάρος μου, έξαίρε- 
τος νέος, δέν ξεκολλά άπό τήν κάμαρα γιά νά τής κά
μη συντροφιά, καί όταν φεύγη αύτός, έρχεται ό έξάδελ- 
φός της, λοχίας τού·ιππικού μέ μέλλον καί μέ άλλους

φίλους καί τίς κάμουν συντροφιά. Είμαι τρισευδαίμων, 
φιλαράκο μου, τρισόλβιος.

Τήν στιγμήν έκείνην τόν πλησιάζει είς κύριος μεθ’ένός 
κλητίρος.

— Κύριε, λέγει δ κύριος πρός τόν Τσιτσιμπάκο, προ
χθές άπαγάγετε άπό τό’σπίτι μου τήν ύπηρέτριάν μου 
Τασίτσα, ή όποία μοΰ έσούφρωσε καί κάτι μικρά πράγ
ματα, καί τήν άπαγάγετε άκριβώς τήν προτεραίαν τίς 
ήμέρας καθ’ ήν έμελλον νά τήν εκδιώξω ώς έκ τής φαύ
λης διαγωγής της, καθόσον πολύ βραδέως έμαθα δτι ήτο 
συστηματική.

Έπί τώ άκούσματι τών λεχθέντων ό Τσιτσιμπάκος 
πίπτει λειπόθυμος, ένώ δ Τσιρτσιμπερέτας ξεκαρδισμέ
νος καί φασκελοκουκουλώνων αύτ,όν έβόα :—Νά αομόϊάο,’

Ιίαληγί νθρωπος.

ΤΕΛΟΣ.

ΟΙΝΟΙ ΑΑΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Οδός Σιαδιού ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Όδός Σταδίου 
(Άκίνμντι τοΟ Ταχυδρομείου)

ΟΙΝΟΙ ΛΕΓΙίΟΙ άρωμα τικώτατοι, λεπτότα
τοι, νέκταρ διά θεούς, ποίησις τών τραπεζών, μέ τά 
φρούτα ιδίως απχρχμελλοε.

ΟΙΝΟΙ MEzVANEX πλήρεις ζωής, δυναματι- 
κοί, βάλσαμον, μή φέροντες καμμίαν ζάλην, όίδολοε.

ΕΚΛΥΤΗ ΦΙΑζΙΙΙ λευχοΟ τιμάται μόνον 
UO λεπτών.

ΕΚΛΪΤΙΙ ΦΙΑΑΚΙ μέλανος τιμάται μό
νον 1 Βραχμή:.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ άπ’ εύθείας άπό τήν Κεντρε» 
χήν ΆποΟήχην διότι ή μεγίστη δημοτικότης τών οί
νων τούτων προκαλεϊ τάς παραποιήσεις.

ΟΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΪ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Όδός Σταδίου ά.τέταττε τοΰ Ταχυδρομείου.

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΤΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΐΟΝ

ΠΑΜΗ ω ΚΟΤΖΙΛ .έ
ι—

Μετχχομέζεταε άπό 1 Αυγούοτουολίγον άνωθι τής προτερας του θέσεως έπί τής* 
όδοΰ 'Ερμο$ ύπό τήν οικίαν Κ. ΑελούΒχ καί μεταξύ τών καταστημάτων 3Βτεφ. Γχοχλχ καί 
I. Κ,οχοροπούλου.


