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ΚΛΙ ΑΛΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ.

Τώρα πλέον δέν πρόκειται περί πνευματικής τροφές, 
ώς παρά τοΐς τυπογράφοι;" άλλά περί σωματικές’ έπο
μένως κα1. σπουδαιότερα;" διότι εφημερίδας δύνα- 
σαι νά μή άναγνώσης" δέν θά χάσης τίποτε’ άλλά Πιρ- 
πιν’άν δέν δύνασαι νά μή φορέσης" ούτε Ζωϊόπουλον 
οΰτε Καρδαμίτσην. "Αλλως μένεις ανυπόδητο;’ καί όπως 
κατήντησαν οί άνθρωποι τών πόλεων, οχι μόνον γυμνό- 
ποδες, ώς οΐ τές έξοχής συνάδελφοί των, δέν δύνανται 
νά κάμωσιν οΰτε βήμα, άλλά θά έλθη ήμέρα καθ' άς θά 
ζητησουν υπόδημα ή έπίδεμα καί διά τό πρόσωπόν των 
Μερ ικά μάλιστα αναιδή μοΰτρά, ά’ρρενά τε καϊ θήλεα, 
θά κάμουν καλά νά σκεπασθοΰν άπό τώρα.

★
* *

Ή άπεργία τών υποδηματοποιών είναι τόσον δικαία, 
όσον ήτο καί ή τών τυπογράφων. Αί άπεργίαι γεννών- 
ται, δέν παρασκευάζονται, ή μάλλον, παρασκευάζονται 
φυσικώς, καί όχι τεχνικώς. Ό κοινωνικός οργανισμός 
έχει τοΰς νόμους του, δπως καϊ ό φυσικός. "Αν δύνασαι 
νά άποτρέψης τόν κεραυνόν άπό τοϋ νά διέλθη τό ύπουρ
γεϊον τών 'Εξωτερικών, δύνασαι νά άποτρέψης καϊ τήν 
άπεργίαν· άλλ’ ό κεραυνός θά είπήτε άποτρέπεται δι’ 
άλεξικεραύνου" άκριβώς δμως τό άλεξικέραυνον ζητεί κα’ι 
ό υποδηματοποιός διά τές άπεργίας του’ τό άλεξικέραυ
νον είναι ή ζωή. Δέν έννοήθη ύπ’ οΰδενός άκόμη ή κοι
νωνική έπανάστασις τήν όποίαν ήδη έχομεν περιγράφει" 
διά τούτο αύτά τά πράχματα : άπεργία τών τυπογρά
φων, άπεργία τών ύποόηματοποιών, άπεργία τών ρα
πτοεργατών φαίνονται είς πολλούς παράδοξα. Έάν δμως 
μάθωσιν δτι ή λέξις απεργία δΓ δλας αΰτάς τάς τάξεις 
τίποτε άλλο δέν σημαίνει ή άιίειαζ ζωί/ς,θά αίσχυνθητε, 
διότι έξ άρχέ,ς δέν συνεκινήθητε ύπό τοϋ κοινωνικού αΰ- 
τού φαινομένου. "Ολα άνεστατώθησαν παρ’ήμίν, ό πρού-

πολογισμό; τοϋ Κράτους έτριπλασιάσθη, τά ενοίκια έδε— 
καπλασιάσθησαν, τά οικόπεδα έκατονταπλασιάσθησαν, 
τά τρόφιμα ύπεοετιμήθησαν, τά ένδύματα έπίσης, τά 
άντρα άντικατεστάθησαν ύπό τών θεάτρων, οί άγροτικοι 
περίπατοι ύπό τού Φαλήρου, ό πληθυσμός έτριπλασιάσθη, 
αί συνοικία1, έστενώθησαν, τό κατακάθισμα τή; κοινωνίας 
έπυκνώθη, αί άφορμαί τές άτιμίας έπλεόνασαν, έγεννήθη 
φτωχολογιά, κρυφή, σεμνή, φθισιώσα, μ.ή έχουσα ώς έν 
’Αγγλία καταφύγιον τήν ένορίαν, οΰδ’ ώ; έν Γαλλία κα
ταφύγιον τήν φιλανθρωπίαν, έμοοφώθησαν παρ’ ήμϊν τά
ξεις άνθρώπων κερδοσκοπούντων έκ τοΰ άέρος, τό παίξι- 
μον τών χοεωγράφων άφ’ένός έκμυζά τάς περιουσίας, άφ* 
έτέρου σχηματίζει άλλας κολοσσαίας, οί φόροι οϊ τε τοΰ 
δημοσίου καϊ οί τοϋ δήμου έξογκώθησαν, καϊ άκόμη ό 
κ. Μενέλαος Νεγρεπόντης διά τής ΤΙα.ίιγ γενεά Ιος άπο- 
καλεϊ τά οινοπνεύματα καϊ τόν καπνόν—τάς πρώτας ά
νάγκας τοϋ λαού—είδη πολυτελείας!! καϊ ζητεί νά φορο
λογηθούν βαρύτατα,—καϊ όμως, μεθ' δλα ταύτα δ υπο
δηματοποιός εξακολουθεί νά λαμβάνη 3 1]2 δρ. ένα ζευ
γάρι ύποδημάτων καί μέ μίαν αιό.ία καϊ 4 I ]2 δρ. δι’δν 
ζεύγος Μσίο.Ιον.

θά σάς είπουν οί Καταστηματάρχαι υποδηματοποιοί 
δτι έν ζεύγος ύποδημάτων κατασκευάζεται έντός μιάς 
ήμέρας, έπομένως τό 3 1)2 θά πή έκατόν πέντε δρ. τόν 
μήνα, καϊ τό 4 1 )2 έκατόν τριάντα πέντε, έ ! περισσό
τερα άπ’ αΰτά δέν μπορούμε νά δώσουμε" άλλά θά τοΐς 
είπωμεν ήμεΐς δτι διά νά γίνη τό έν ζεύγος είς μίαν ή
μέραν, οφείλει ό έργάτης νά είναι πρώτης ίκανότητος καϊ 
πλήν τούτου νά έργασθ-ή δεκατρείς ή δεκατέσσαρα; ώρας 
άδιακόπως, χωρίς άνάπαυσιν, άμειλίκτως, τρώγων ένώ 
έργάζεται, τό θέρος μέ τήν έξάντλησιν έκείνην τοϋ σώ
ματος την άπελπιστικήν, τόν χειμώνα μέ τήν ύγρασίαν 
τού ύπογείου, τό φονικόν φώς τού πετρελαίου, αγρυπνών 
πολλάκις μέχρι τοϋ μεσονυκτίου, όλιγώτερον δέ ικανός 
έργάτης 0’ άποτελειώση τό Sv ζεύγος τών ύποδημάτων
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μόλις είς μίαν καί ήμίσειαν ήμέραν, καί ιδού οτι ό μι- 
«θος τών έκατόν πέντε δρ. τόν μήνα, μεταβάλλεται άμέ 
σως εις γυμνόν μισθόν έβδομηκοντάδρχχμον.

Άλλή δέν είναι τοΰτο μόνον. Ό έργάτης υποδηματο
ποιός Οκ ητο άκόμη ευχαριστημένος ύπό τό σιδηροΰν βά
ρος της κοινωνικής άνάγκης νά έργάζηται άγογγύστως 
και ύπό τούς αμείλικτους αύτούς ορούς, έάν ήδύνατο νά 
έργάζηται καθημερινώς. Άλλά διά νά λάβη αύτάς τάς 
105 δρ. τόν μήνα, πρέπει νά έργάζηται καί τάς 365 ή
μέρας τοΰ Έτους. Καί όμως έκ τών 365 αύτών ήμερών 
δέον ν’ άφαιρέσητε τό έν τρίτον, τάς Κυριακάς δηλαδη 
και τάς έορτάς, καί ιδού οτι έλαττούται ό μισθός κατά 
τό τρίτον, καί έρχόμεθα διά τόν πρώτης τάξεως έργά
την, τόν εργαζόμενον δεκατέσσαρας ολας ώρας, μόνον εις 
τάς 70 δρ. τόν μήνα" διά δέ τόν όλιγωτέρας ίκανότητος 
είς 60 καί διά τούς μή χα.ΙφάΑτς εις 10.

’Αλλά καί τοΰτο δέν είναι μόνον. Όπως εί’δετε ό ύ- 
ποδηματοποιός έργάτης δέν πληρόνεται μέ τόν μήνα ή 
μέ ήμερομίσθιον, άλλά όπως λένε μέ το κομμάτι. Θά κά
μη έν ζεύγος ύποδημάτων καί θά πληρωθή 3 1 )2 δραχ
μάς· άδιάφορον διά τόν καταστηματάρχην έάν Οά τό κά
μη έντός μιάς ήμέρας ή έντός δύο’ διά νά τοΰ έλθουν 
ό'μως τοΰ ύποδηματοποιοΰ εβδομήκοντα δρκχμαί κατά 
μήνα, πρέπει ό καταστηματάρχης νά τοΰ προσφέρη κα
θημερινώς έργασίαν· έρχονται όμως ήμέραι, καθ’ άς ό 
καταστηματάρχης δέν έχει νά τοΰ προσφέρη τοιαύτη. 
Καί τοιαΰται ήμέραι δέον νά ύπολογισθώσι τούλάχιστον 
μία καθ’ εβδομάδα·

Ύπό τοιούτους όρους οί κύριοι ύποδηματοποιοί κατα
στηματάρχαι, έάν ό χά.Ιφας των τύχη νά είναι οικογε
νειάρχης, προσφέρουν εξάντα περίπου δραχμάς, διά νά 
τραφούν τέσσαρες άνθρωποι οΐτινες θέλουν τό όλιγώτερον 
δύο οκάδες ψωμί τήν ήμέραν, τοΰθ' οπερ άπορροφά. τόν 
ήμισυν μισθόν, καί μέ τάς άλλας τριάντα πρέπει νά έν- 
δυθοΰν, νά στεγασθοΰν καί—νά ζήσουν

Είναι άπορίας άξιον πώς έπιτρέπεται συζήτησις είς 
τοιαΰτα συνοπτικής διαδικασίας ζητήματα καί πώς οί 
ενδιαφερόμενοι άφίνουν νά γίνωνται άπεργίαι. Άφίνομεν 
οτι οί Καταστηματάρχαι μόνοι βλέποντες τήν άθλιό— 
τητα τών ύπ’ αύτούς έργαζομένων, άφ' εαυτών έπρεπε 
νά προτείνωσιν αύξησιν αμοιβής έργασίας, αύτοί, ούχί 
μ,όνον τοΰτο δέν έπραζαν, άλλά καί τήν άνάγκην αύτήν, 
προταθεΐσαν ύπο τών έργατών τήν άπέκρουσαν.

Ευτυχώς θ' άναγκασθοΰν νά τήν άσπασθώσιν. Ή ά- 
παίτησις τών έργατών, είναι μετριωτάτη, ό’πως ήτο καί 
ή τών τυπογράφων. Καί καθ' ήμάς, κάμνουν κακά οί 
έργάται νά έγείρωσι τόσον μικράς άξιώσεις, διότι νά εί
ναι βέβαιοι ότι μετ’ ού πολύ θ' άναγκασθοΰν πάλιν νά 
προβάλωσιν άξιώσεις. Οί ύποδηματοποιοί δέν ζητούσιν 
ή ή άμοιβή καί τών 3 1)2 δρ διά τό μέ μίαν aui.lar 
ζεΰγος καί τών 4 1)2 διά τό μέ δύο, αύξηθή κατά μίαν 
δραχμήν, Επάνω κάτω ζητοΰν αύξησιν 30 Ο)θ, όπως 
καί οί τυπογράφοι.

Οί έργάται ύποδηματοποιοί είναι τό δλον τετρακόσιοι’ 
άπεργίαν δμως έκαμαν όγδοήκοντα μόνον έπ’ όνόματι 
δλων. Οί όγδοήκοντα αύτοί ο'ίτινες άφησαν άνευ έργασίας 
τών τέσσαρα τών καλλιτέρων καταστημάτων, τρέφονται 
έκ τών έργαζομένων τριακοσίων είκοσι Ο,τι δ' άπο- 
φασισθή, διά τούς όγδοήκοντα, θά είναι γενικόν δι'ολους.

Χαίρομεν πολύ δτι αί μεγάλαι έργατικαί τάξεις σκέ
πτονται κ ένεργοΰσι περί τών συμφερόντων αύτών έν

πνεύματι τάξεως, σωφροσύνης καί άποφαίιστικότητος, 
καί ότι ουτω σχηματίζονται παρ’ ήμΐν στρώματα κοινω
νικά τα όποϊα άλλοτε δεν ύπελόγιζεν ούτε ή πολιτική 
άγυρτεια, ούτε ή οικονομική ληστεία, άλλά τά όποια θ’ 
άναγκασθοΰν νά τά λάβουν εις λογαριασμόν έπί ζημία 
ζέν αυτών, έπ ωφελεία δε τής δλης κοινωνίας.

Καλιβχν

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Εκ φυλλαδίου δπερ έκδοθήσεται προσεχώς περί τοΰ 
άγροτικοΰ ζητήματος άποσπώμεν τόν εξής μαργαρίτην.

Πρόκειται περί επιστολής τοΰ κ. Γεωργίου Παχύ,Βου- 
λευτοϋ Άρτης, ήτις άρχεται ούτω :

«ΛΊΙμζε Άηιγγ&στα συμ.τέθτμε, 
καί τελειόνει ουτω :
«Νομίζω δτι σάς είπον άρκετά, καί παύω διά νά μή 
σάς γίνωμαι φορτ^γός !»

Τοΰτο μάς ένθυμίζει τό κατά τήν παρελθοΰσαν σύνο
δον τής Βουλής άνέκδοτον άλλου συναδέλφου του κ. 
Παχύ, άν δέν άπατώμεθα, τοΰ κ. Τράκα δστις όμιλών 
περί άροτριώντων κτηνών έλεγε:

«Υποθέσατε, έγώ τό άροτριών κτήνος ...»

Εύρίσκεται άκόμη είς τό κατώφλιον τής ήβης, δέν 
διεσκέλισε ούδέ τήν πρώτην βαθμίδα τής νεότητας, είνε 
μόνον δεκατριών έτών, υπηρέτης τοΰ Θεολόγου Παυλίδη, 
καί έμόλυνε τήν άγνήν έσθήτα δύο) κορασίων, τοΰ ένός 
επταετούς καί τοΰ άλλου οκταετούς, άποσπάσας βιαίως 
άπό τοΰ έπιστηθίου αυτών τά παρθενεκά τής πορτοκαλέας 
άνθη, καί άφήσας έπ’ αύτών τό ειδεχθές άποτύπωμα με- 
μολυσμένης άσελγείας. Καί τώρα διατελεϊ ύπό άνάκρι- 
σιν. Καί ό πρόωρος ούτος Άλή πασάς εϊς ού τάς φλέβας 
σφύζει τόσον κοχλάζον αίμα, παρ’ ω ή σάρξ όμιλεϊ τό
σον βροντωδώς, εϊνε δακτυλοειδές τι μαυριδερόν δν, 
ισχνόν τι καί ξηρόν σώμα, έπιδερμίς περιβάλλουσα κα
λάμινα κόκκαλα, είδος προμήκους ύπάρξεως έξαντλησά- 
σης εις ύψος τόν χυμόν της.

Καί άν μέ τοΰτο συνδυάσωμεν δτι έν Πάτραις έξ οκ
τώ έγκλημάτων τά όποια αναγράφει τό τελευταϊον άστυ- 
νομικόν δελτίον τά ές εϊνε έπί βίαια άσελγεία καί τί 
άσελγεία, παρά φύσιν,δέν είίεύρομεν τί νά φαντασθώμεν 
μέ τον μεσημβρινόν αύτόν ήλιον τής Ελλάδος, ό όποιος 
ώριμάζει τόσον προώρως τά σώματα, καθιστών τόσο τρο
φαντά τά φυσιολογικά συμπτώματα, έμβάλλων πάθη 
άνδρός είς σώματα παιδίων καί πΰρ Μεσσαλίνας είς τρυ
φερά, άβρά, μυρίζοντα γάλα άκόμα σωμάτια κορασίων. 
Ό ήλιος ούτος ό ίδικός μας τό εξατμίζει τό αίμα, τό 
συμπυκνοΐ, τό συμπηγνυει ώς τόν χυμόν τής σταφίδος. 
Ίσως διά τοΰτο καί ό δεκατριετής ήρως εϊνε τόσον 
ξηρός.

Παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος, έπί τοΰ άκρου Βου
λεβάρτου τής Όάοΰ Έμμον^ μεταξύ τών μεγαλοπρεπών 
νεοδμήτων Καταστημάτων, οπού στίλβουν αί φίρμαι. 
τών καλλιτεχνών φωτογράφων 'Ρωμαϊδών, τοΰ ΙΙαγκο-

σμίου Έμπορορράπτου Λαμπίκη, τοΰ άλέκτορος 'Εμπόρου 
Κοκοροπούλου, άκριβώς πλησίον τοΰ έμπορικοΰ τοΰ τε
λευταίου, δπου άλλοτε παρήλαυνε γαλλικόν Κομμωτή- 
ριον, έγκατεστάθη μετά διπλάσιάς φιλοκαλίας καί οίονεί 
βν ύπαίθρω, τόσον εύάερον είναι,τό Μέγα Χαρτοπω
λείου ΚΙάλλϊ] χαε Κοτζια, έγκατασταθέν είς τά 
δροσερά αύτά ισόγεια ώς Παρισινός Εμπορος, μέ δλην 
τήν πολυτέλειαν, τήν κομψότητα, τήν τάξιν, τήν εύρυ- 
χωρίαν, καί δλα τά μέσα ταχείας καί προθύμου έκτελέ- 
σεως τών άγορών τών πελατών. ’Εννοείται οτι είς τά 
νέα σαλόνιά του δέν μετεκομίσθη τό αύτό πράγμα, διότι 
έσχάτως μόλις έπανήλθεν έκ ΙΙαρισίων ό κ. Κοτζιάς, δ- 
στις ήνθολόγησε τά καλλίτερα τών ειδών τής παρισινω- 
τάτης αύτής βιομηχανίας, φοοντίσας συνάμα καί περί 
ίδρύσεως ιθαγενούς ένταΰθα έργοστασίου φακέλλων, δπερ 
εντός ολίγου άρχεται λειτουργούν.

Άπό τής αύριον λοιπόν είσέρχεσθε καί έξέρχεσθε έπι- 
σκεπτόμενοι τά Νέα Καταστήματα Πάλλη καί Κοδζιά.

Έπανήλθεν έκ Γαλαζίου ροδοκόκκινος, στίλβων, ξαν
θός, μυστακίας, γεννάδας, μέ έξωτερικόν Γερμανού στρα
τηγού ή Άγγλου ναυάρχου, ό έκ τών άριστων κάθηγη- 
τών τών φυσικομαθηματικών κ. 1*ώστας Μπχλέλη: 
τής γνωστής άθηναϊκής οίκογενείας προτιθέμενος νά έγ
κατασταθή έδώ ώς καθηγητής, καί βεβαιότατα ή Κυ
βέρνησες προθυμότατα θά τού παραχώρηση θέσιν, λαμ
βάνουσα ύπ’ όψει τάς άρίστας αύτοΰ έξετάσεις ώς διδά— 
κτορος καί ολα τά λαμπρά προσόντα τοΰ νέου έπιστή- 
μονος.

Ηλθε ζητών άναψυχήν δεκαπενθήμερον δ τόσην άνά
γκην έχων Αθηναϊκής άτμοσφαίρας πρόεδρος κ. X. Δέδες 
έκ τών' νέων επαρχιών, άγαπητός μεταξύ τών συναδέλ
φων του καί άγαθώτατος φίλος.

Ο κάλλιστός μας φίλος,ό διαπρεπής ένταΰθα φοιτητής 
τής Φιλοσοφικής Σχολής, ό άγαπητός μεταξύ δλης τής 
Ακαδημαϊκής νεολαίας, ό γνωστός ύπό τό χαϊδευτικόν 
ύνομα τό Κα.Ιογεμάκι^ Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, άνη 
γορεύθη μετά πολλών επαίνων καί μετά μεγάλης έπιτυ- 
χ,ίας διδάκτωρ τής Φιλοσοφικής Σχολ.ής τοΰ Πανεπιστη
μίου τοΰ Βερολίνου. Ό κ. Μαργαρίτης θά καταλάβη θέ
σιν μεταξύ τών δυνατωτέρων λογίων, άκάματος τής έπι- 
στήμης έρευνητής. Έχει δέ τόσον πλούτον κοινωνικής ά
ρετής ώστε εύτυχεΐς πρέπει νά λογισθώσιν αί πνευματικαί 
Άθήναι, άν θελήση νά έγκατασταθή παρ’ ήμΐν.

Άφ’ ού, δπου είνε ξηρασία δέν πίπτει κεραυνός, ή κε
φαλή τού Άθερινοπούλου ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς ά- 
λεξικέραυνον.

Μεταξύ δύο κλητήρων :
— ·Άχ ! λίγο έλειψε νά μέ σκοτώση . .
— Ποιός βρέ καί δέν τόν συνέλαβες;
— Καί θαρρείς πώς ήταν πολίτης νά τόν συλλάβω ;
— Άμ’ τί ήταν, χωροφύλακας ;
—— Απάνω κάτω- ήταν άστροπελέκι.

Τά γοργά stxtiVjx τοΰ ΙΙυζκντΆ»—αύτό είναι τ* 
όνομά των—έφημεριδοπώλαι καί στιλβωταί ύποδημάτων 
—άνέλαβον άπό προχθές μετά τής φιλοτιμίας, ήτις τά 
ένθουσιάζει, τήν πώλησιν τοΰ Μή Χχνεοιε είς τάς ό
δούς, καί ούτω πάλιν Οά τό κελαδούν δπου πλατεία καί 
σύναξις κόσμου, δπου καντούνι καί μιά κορασίς είς τά 
παράθυρον, περιμένουσά νά τ’ άγοράση.

-η-

Η ΚλΤΑΙΓΙΣ
(Καθυβτερήσχσχ έκ τοΰ πιρααμ-ένου φύλλου).

Τήν πρωίαν τής Τρίτης σύννεφα έχοντα χρώμα στα
χτερού ξεβαμμένου σφογγαροπάνου έκοέμαντο είς τόν 
έξώστην τοΰ ούρανοΰ, ό ήλιος έσηκώθη άργά μέ μαχ- 
μουρλοΰκι άπό τήν θερμήν του κλίνην, έξέβαλε τον νυ
κτικόν του σκούφον, έφόρεσε τά ροΰχά του καί έβγήκε 
λιγάκι είς τήν Πλατείαν τοΰ Συντάγματος νά πεοιπα- 
τήση, άλλ’ άφ’ ού είδε δτι ήτο τέτοια πλήςις καί με
λαγχολία, έπέστρεψε γρήγορα γρήγορα είς τό σπιτάκι 
του, έκλεισε τά παράθυρά του, έβαλε τον κοιτωνίτην 
του καί ήναψε τό ναργκιλέ του’ έν τούτοις κατά την 
μεσημβρίαν τά σύννεφα,ώς νά τά έστράγγιζε συστρέφου- 
σα αύτά καμμία πλύστρα ήρχισαν νά στάζουν, μετ’ ολί
γον δέ ώς νά έφιλοτιμήθη ό ούρανός νά μιμηθη τόν δή
μαρχόν μας, ήοχισε μέ τάς παναρχαίους άλλ’ έντελεστά- 
τα. του πιτσηλίθρας τό κατάβρεγμα τών οδών καί τών 
στεγών άκόμη’ περί δέ τήν δευτέραν ώραν ήρχισε πλέον 
νά βρέχη ραγδαίως ώς νά είχε κάμει λιτανείαν ό Μα- 
κράκης κατά τής ξηρασίας καί ύπέρ τής κεφαλής του· 
έξαφνα, άστραπαί ήρχισαν νά όργόνουν τόν ούρανόν τά 
σύννεφα ήρχισαν νά πυρπολοΰνται ώς νά ήσαν χάρτινα" 
ένίοτε φλογερός τις οφις έρπων μετά ήλεκτρικής ταχύτη
τος καί διαγράφων πυοίνην αύλακα, έβαραθροΰτο αίφνης 
εις άπόκρημνον έκ νεφελών φάραγγα’ ώς νά έμυκώντο 
όμοΰ τά πελώρια στόματα συστοιχιών όλων τηλεβόλων 
(τήν εικόνα αύτήν τήν δανείζομαι άπό τόν Σέϋμουρ), α£ 
βρονταί έτράνταζον τόν ούρανόν καί τήν γήν οι κεραυ
νοί έρίγδουποι, άτίθασσοι, τρομεροί, ώς ένωματάρχάι 
άποσπασθέντες κατά χωρίου, έπέσκηπτον κατά τών οι- 
κιών καί παίζοντες μέ τήν δύναμιν του κατήρχοντο μέ
χρι τών ύπογείων, έπλησίαζον τάς κλίνας νεανίδων, ενέ- 
πνεον τήν φρίκην καί ξιφήρεις μόνον δέν έτρεχον.

Έν τώ μεταξύ δέ έν ταϊς οίκίαις αί γραΐαι μέ τάς 
έρρυτιδωμένας μεμβρανώδεις μορφάς των ήναπτον τά 
κανδύλιά των καί έγονάτιζον πρό τοΰ εικονοστασίου, τά 
παιδία ώχρά καί κατεπτοημένα κατέφυγον ύπό την κλί
νην ή είς τήν άγκάλην τής μητρός των δπως προφυλα- 
χθώσι, καί πολλά μεγάλα παιδία έμιμοΰντο τά μικρά 
καί κατέφευγον καί αύτά είς μίαν άγκάλην διά νά προ- 
φυλαχθώσι" ά'λλοι έξεσφενδόνιζον τάς δεκάρας άπό τά 
θυλάκιά των διά νά μή προσελκύσουν τόν κεραυνόν και 
ηΰχοντο ύπέρ τής αιώνιας καταναγκαστικής κυκλοφορίας 
διά νά μή έχουν ποτέ είς τά θυλάκιά των χρυσόν,άφ ου 
έπ’ αύτοΰ καί ό κεραυνός έτι έφορμή μανιωδώς, άλλά 
χαρτί άφ’ ού άπό αύτό άποστρέφει μετά περιφρονήσεως 
τό πρόσωπον του.
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ΑΡΑΜΠΗΣ.
S1TXPOXOS Κ3ΜΙΚΟΤΡΛΓΙΚ1Ι SKII.VH ΕΧ ΑΙΓΓΠΤΩ

άχαγγε.Ιθεΐσα ά.-τδ της ίν 'Λθήναις σχηνης

τοΰ θεάτρου Απόλλωνος

τή» 25η Ίου.ΙΙου 1882.

ΠΡΟΣΩΠΑ

Αιδα
ΖΑΑΡΕ
γιουςουφ
ΖΟΥΛΦΙΚΑΡ

ΑΧΜΕΤ ΑΡΑΜΠΗΣ 
Α'. ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ 
Β'. ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ 
ΧΟΡΟΣ ΦΕΛΛΑΧΩΝ

ΪΚΙΙΜΙ ΠΙ*ΛΤΊΙ.

ΑΙΔΑ.—ΖΑΑΡΕ.
’Αίδα.

Αύτό δέν ύποφέρεται, αχς ψόφησε ή πείνα....
είναι καιρός νά σηκωθή κϊ’ -η κάθε Άραπίνα,
καί έναντίον τ’ Άραμπή νά στήσουμε παντιέρα.

Ζααρέ.

Άκοΰς έκεΐ νά μείνουμε μονάχαις έδώ πέρα !
άκοΰς έκεΐ ! νά φύγουνε οί Ευρωπαίοι όλοι !

ΆΙ’βα.

Άκοΰς έκεΐ ! κΓ οί Έλληνες νά φύγουν οί μαργίόλοι, 
πούχουν ’στό στόμα ζάχαρι καί είς τά χείλια μέλι .’ 
γιατί; γΐατ’ ένας Άραμπής θεότρελλος τό θέλει.

Ζααρέ.

Έμεΐς καλά έτρώγαμε κΓ έπίναμε ώς τώρα-
μέ τόσους ξένου; άνθιζε κΓ έπλούτιζε ή χώρα, 
τό τακτικό μας είχαμε ’στήν στέπη χαρτζηλίκι, 
καί τό σεβντά μας κάναμε μέ τόσο άσικλίκι.
Ποϊος διάβολος έφώτισε έκεΐνο τόν ζευζέκη, 
καί άνοιξε ’στήν Αίγυπτο πολεμικό τουφέκι, 
καί ’στά καλά καθούμενα μάς έ'φερε σκοτούρες, 
τρομάρες, θάνατο, σφαγή καί τής κοιλιάς γουργοΰρες ; 
’Άν ήθελε ό Άραμπής έλευθεριάς άέρα, 
άς έφευγε μονάχος του μακρυά άπό ’δώ πέρα,
’στήν Κίνα, ’στήν Καπερναούμ, μακρύτερα άκόμα, 
κΓ έκεΐ άς έσηκώνετο τό έθνικόν του κόμμα.

Άϊδχ.

Μποροΰν καί δίχως λευθεριά νά ζήσουν οί Φελλάχοι..... 
τί ώφελοΰν ή λευθεριαΐς μέ αδειανό στομάχι ;
"Ο πολεμάρχο; Άραμπής ορίστε τί μάς κάνει ! 
κοντεύει όλ’ ή Αραπιά τής πείνας νά πεθάνη.

Εκλεισε κάθε μαγαζί, μικρό, μεγάλο σπήτι, 
ούτε πουλί δέν φαίνεται, δέν κελαδεΐ σπουργίτι, 
καί τά σκυλιά έφύγανε κΓ ή γάτες άπό τρόμο, 
καί Ευρωπαίος πουθενά δέν φαίνεται ’στό δρόμο.

Ζααρέ.
Αυτό δεν υποφερεται, πρέπει νά γίνη κάτι· 
δέν Οά περάση τ’ Άραμπή τ’ Αράπικο γεινάτι.
Εμπρός λοιπόν, άς σηκωθοΰν στό πόδι ή γυναίκες 
μέ τα νεμπούτια τά χονδρά, μέ τσόκαρα, μέ στέκες, 
κϊ αν δέν σηκώσουνε κι αυταϊς ’στόν Άραμπή κεφάλι, 
κΓ άν άπό φόβο δέν έλθή μαζί μου καμμιά άλλη, 
έγώ ’μπορώ καί μόνη μου νά έπαναστατήσω.

’Λϊδα.

Κϊ’ έγώ, ψυχή μου Ζααρέ, θά έλθω άπ’ όπίσω.

Ζααρέ.

Άς σχίση τό γιασμάκι της ή κάθε Άραπίνα 
καί Ευρωπαία άς γενή.,.,άς βάλλη καππελΐνα, 
έμ.πρός καί ’πίσω της φτερά, κορδέλες άς κρεμάση, 
νά μάς ίδή κΓ ό Άραμπής κΓ άπό θυμ,ό νά σκάση.

Ά’ιβα.

Ώ .’ πώς τοΰς έσιχάθηκα κΓ εγώ τούς Άραπάδες ! 
ολοι των είναι άγριοι, χοντροί καί μπουταλάδες. 
Ξυπόλυτοι, ξεκάλτσωτοι, μέ κόκκινα ζωνάρια, 
μ’ ένα μακρύ ποκάμισο ώς κάτω ’στά ποδάρια, 
νά τρων ζαχαροκάλαμα, ακρίδες, βελανίδια, 
καί νά μή ξέρουν γιά σεβντά μαργιόλικα παιγνίδια

Ζααρέ.

Ω .’ ναί τό άπεφάσισα, θ’ άφήσω τόν Γίουσούφη.

’Αιδα.
Κι’ έγώ τόν Ζουλφικάρα μου....

Ζααρέ,

ΚΓ οί δυό τους είναι μπούφοι. 
’Αιδα.

Καί έπειτα τρελλάθηκαν μέ τ’ Άραμπή τό κομμά, 
κάί ονειρεύονται καπνούς καί νίκες εις τό στρώμα.

Ζααρέ.
Σάν άγαποΰν τόν Άραμπή πάμε κΓ έμεΐς μέ άλλους, 

μ’ Εγγλέζους,Αμερικανούς,'Ρωμηούς, Εβραίους,Γάλλους. 
Τούλάχιστον μαζί μ’ αύτούς θά τρώμε νύκτα 'μέρα 
κΓ άς κάθωνται οί άνδρες μας νά κοπανούν άέρα.

*ΑΕδα.

ΚΓ έγώ λοιπόν τοΰ Άραμπή τόν πόλεμο κηρύττω.

Ζααρέ.
Κάτω τό κράτος τ’ Άραμπή, καί ό Χεδίβης ζήτω.

Άΐβα.
Άμέσως τό γιασμάκι μου παντιέρα θά σηκώσω.

ααρέ.
Κι’ έγώ μές ’στό σαλβάρι μου τή μούρη του θά χώσωί

Άϊδα.

Άγρία σάν κροκόδειλος άπάνω του θά τρέξω.

Ζααρέ.
ΚΓ έγώ μέ τό πασοΰμί μου καλά θά τοΰ τής βρέξω.

XULUIVH ΛΕΥΤΕΡΑ.

ΑΙ ΑΝΩ.— ΖΟΥΑΦΙΚΑΡ—ΓΙΟΥΣΟΥΦ.

Ζουλφικάρ.

Δόξα ’στόν Άχμετ Αραμπή !...,

’Στόν νέον Ταμ.ερλάνοί

Ζουλφικάρ.

*Στόν πρώτο Ναπολέοντα....
Γ^ουσοούφ.

’Στόν Παδισάχ Σουλτάνο !
Ζουλφιχάρ

Νεμποΰτι ’στούς δεσπότας μας....
Γουβούφ.

Σφαγή είς τούς τυράννους !

Άϊδα.
Αφήστε, πολεμάρχοι μας, σφαγαΐς καί Ταμερλάνους, 
κι’ άς ’δούμε, μάς έφέρατε ψωμιού ξερό κομμάτι ;

Ζουλφικάρ

Έλευθερίαΐς σάς φέραμε καί τρόπαια......
Ζααρέ.

Σπολλάτη !
Μ’ αύτά χορτάσετε έσεΐς οί ένθουοιασμένοι,
μά ή ’δική μας ή κοιλιά μέ τέτοια δέν χορταίνει.

Γίουσούφ.
Μά’μήπως καί τούς άνδρας σας ή πείνα δεν θερίζει ; 
κΓ όμως κανένας σάν καί σάς ποτέ δέν μουρμουρίζει. 
Μήπως κΓ αύτός ό Άραμπής δέν είναι πεινασμένος ; 
καί όμως γίά τής Αραπιάς έργάζεται τό γένος.
’Όλο τόν κόσμο μόνος του θά φέρη άνω κάτω, 
γιά νά ένώση όλους μας εις ενα Χαλιφάτο 
παντού θά στήση τή φρικτή σημαία τοΰ Προφήτη, 
καί δέν θά τρώμε όπως ifpiv ζερό αραποσίτι.

Ζααρέ.
Καί ποϊος τού είπε τ’ Άραμπή τέτοιαις δουλειαΐς νά 

[βγάλη;
Έμεΐς καλά καθόμαστε μέ ήσυχο κεφάλι' 
άλλά ξεφύτρωσε αύτός γίά τήν κακή μας μοίρα,
•ηύρε καί σάς τούς παλαβούς καί κάνει τόν σωτήρα.
ΓΓ αύτά κΓ αύτά θά σηκωθή. καί τό ’δικό μας φύλο, 
νά τοΰ κηρύξη πόλεμο, νά τόν χορτάση ζυλο,

νά μάθη κΓ άλλη μιά φορά έλευθερίαΐς νά θέλη, 
χωρίς γιά τής Άράπισες καθόλου νά τόν μέλλη.

Γ^ουβούφ.

Δέν ’ντρέπεσαι, παληογλωσσοΰ,νά βγάλης τέτοια γλώσσα 
γίά τόν Άχμέτη Άραμπή, ποΰ τάχει τετρακόσα ;

Άϊδα.
Καλά τά λέει....σύμφωνη είμαι κΓ έγώ μαζί της.

Ζουλφικάρ.
Καί πώς τή μαύρη γλώσσά σας δέν καίει ό Προφήτης J

Ζααρέ.
Τελείωσε· ή τ’ Άραμπή θ’ άφήσετε τό κόμμα, 
ή μόνους σάς άφίνουμε κΓ ή δυό μας είς τό στρώμα.

Άϊδα
ΚΓ έγώ, καϋμένε Ζουλφικάρ, κατάμονο σ’ άφίνω, 
καί σάν τό χιόνι κάτασπρη ’στό πεΐσμά σου θά γίνω.

Ζουλφικάρ.
Ά ! οχι γΐάχτη, Άϊδά, χαμπίμπι, μήν άσπρίσης, 
μή θέλης νά πολιτισθής καί ν’ άλλαξοπιστήσης. 
Θυμήσου σάν σ’ αγάπησα πώς ήταν ραμαζάνι, 
πόσα σημάδια σούχουνε ή δαγκωνίαΐς μου κάνει" 
άπ’ ολαις τής γυναΐκές μου πώς είσαι σύ ή πρώτη, 
πώς σύ μοΰ καίει; καί καρδιά, φλεμόνια καί σηκότι 
θυμήσου . . .

Άϊδα.
Τί νά Θυμηθώ ; τόν Άραμπή άφίνεις ; 

τότε θυμούμαι όλ’ αύτά, άλλοϊώς κακά νά γίνης.
Γίουσούφ.

θυμήσου Ζααρέ, καί σύ, τά χάδια ’στό σκοτάδι, 
ζέ τί ζαχαροκάλαμ-ο σ’ έτάϊζα τό βράδυ" 
πώς άπ’ τό τσίμπα δάγκανε δέν είχαμε νισάφι, 
πώς μϊά φορά μοΰ ερριξες στά μούτρα τό πιλάφι, 
θυμήσου....

Ζααρέ.
Τί νά θυμηθώ ; τόν Άραμπή παραίτα, 

άλλοϊώς σέ ξεχωρίζομαι, ’στό λέγω νέτα σκέτα.
Γ^ουαούφ.

Γυναίκα ή έλευθερία ; ώ! τί νά προτιμ.ήσω ; 
ά ! όχι, όχι, δέν ’μπορώ τόν Άραμπή ν’ άφήσω3

Ζουλφικάρ.
ΚΓ έγώ τόν ’Άχμετ ’Άραμπή ποτέ μου δέν άρνούμαι, 
καί μόνος δίχως άγκαλίά γίά πάντα άς κοιμούμαι,

’Αιδα.
Τότε σ’ άφίνω, Ζουλφικάρ, καί σύρε ναυρης αλλη4

Ζααρέ.
ΚΓ έγώ, Γίουσούφ, σέ παραιτώ μέ λύπη μου μεγάλη, 
καί τόν Άθερινόπουλο τόν πρίγκηπα θά πάρω 
μέ τό χρυσό παράσημο και το ορθο κολλαρο.

’Αιδα.
ΐΑύτός ό πρίγκηψ ’κτύπησε καί ’στό δικό μου μάτι*;
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Ζουλφεκάρ.

Ώ ζήλεια ! ώ έκδίκησι; ! . .
Γ^ουαούφ.

Ώ λύσσα καί γεινάτι '
■ποΰ είν’ αύτά; ό πρίγκηπα; μέ τά ορθά κολλάρο, 
νά τρέξω τά τομάρι του τά τρυφερά νά γδάρω ;

Ζουλφεκάρ.
Μοΰ ήλθαν τά μπουρίνία μου ... ώ ! πουναι τά νεμποϋτί 
ν4 κάμω τό κεφάλι του μέ μίά σάν αραρούτι ;

Ζααρέ.

"Ay ί σύ, χρυσέ μου πρίγκηπα, μοΰ έβαλες μαράζι.

Άϊδκ.

Τά ζαχαρένιο στόμα σου γλυκό σερμπέτι στάζει.

Γ2<>υαούφ.

Ώ !' χαίρετε τής δόξη; μας πανάρχαιαις ήμέραι;, 
τών Σουφαράπηδων χοροί, πολεμικαϊς παντίέραις, 
ψαμμίτιχοι, Σεσώστριοες, κροκόδειλοι, ακρίδες, 
βελανιδιαϊ; καί κουρμαδίαϊ; καί τόσες πυραμίδες.

Ζουλφεκάρ.
Χαϊρε καί σύ, νεμποϋτί μας, καί άσπρη 'ποκαμίσα, 
ίίπου αγέρας άλλοτε πολεμικά; σ’ έφυσα, 
καί έως εί; τά γόνατα ανέβαινες μέ χάρι, 
κί’ έφαίνετο ολόγυμνο τό μαΰρό μας ποδάρι.

Π^ουσούφ.

Ki’ έγώ σά; αποχαιρετώ, ψηλά τζαμιά καί τάφοι, 
Παράδεισοι άπό ούρί κΓ άπό άτζέμ πιλάφι, 
ζωνάρια, φέσια,· άντερίά, τζουμπέδε; μας, σαρίκες, 
καμήλες υπερήφανες καί Χόντζηδων μάνικες.

* Ζουλφεκάρ

Μά χαίρετε καί σεϊς, Χανούμ, παντοΰ καμαρωμέναις, 
άφρογαλατομπουρεκοζαχαρομελωμέναις.

Γ^ουαούφ.
Ποΰ είναι τών Άράπηδων τά τρόπαια έκεϊνα ;

Ζουλφεκάρ.
Τώρα γυρεύει πρίγκηπα καί ή στραβαραπίνα.

Ζααρέ.
Στραβαραπίνες; ποΐαι; ; έμεϊς ;..ξεκάλτσωτοι,σπασμένοι

Άεδα.
Κρεμάλα καί τόν Άραμπή καί ολους σα; προσμένει.

Γ^ουσούφ.
Ποΰ είσαι, 'Άχμετ "Αραμπή, τοϋ έθνους μα; Μεσσία ;

Ζουλφεκάρ.
Ώ ! νά τον ! έρχεται έδώ μέ τόση συνοδεία.

►

SUIIMI TPITU.

ΟΙ ΑΝΩ —ΑΡΑΜΠΗΣ—ΧΟΡΟΣ ΦΕΛΛΑΧΩΝ.
(Μεγάλη ηομπιί. Ειαίρχειαι ά ’Λρ»(χσϊις Ικ) ηώλ'-u ο»ο>. Άχο» 

λουΟιΐ δ χορό; μί μχχρχ; ai\r.· ·γχ;, με τύμσχνχ, ό-.γχνι, χαί ποι· 
χίλχ AlfuKTisxx σύμβολα, ϊαλπίζουσι τδ μάρ; εζ; AIMS.)

Άραμ,πής.

Ακούσετε, Άράπηδες, τοΰ Άραμπή τά στόμα,
’ κΓ δλοι έμπρός μου σκύψετε ώς κάτω είς τά χώμα

Μόνο; έγώ ό σεβνταλή; μέ τοϋτο τό γαϊδούρι 
σέ Δύσι καί Ανατολή θά φέρω νταβατούρΓ 
θά παίξω Ναπολέοντος καί Ταμερλάνου ρόλο, 
θά σείσω γή καί θάλασσα καί τούρανοϋ τά θόλο.
Ό κόσμος είς τά ονομα τοϋ Άραμπή θά φρίττη, 
θ’ αναστηλώσω τό βρακί τής μάννας τοϋ Προφήτη, 
θά διώξω τάν Χεδίβη σας, θά ρίξω τον Σουλτάνο, 
καί κράτος ανεξάρτητο μονάχος μου Οά κάνω.
Έγό) Χαλίφη; θά γενώ καί Σεϊχουλισλάμης, 
έγώ Κεδίβης, Πατισάχ, Καδής, Καϊμακάμης.
Ολα έγώ... παντού σφαγή, ρουθούνι δέν θά μείνη, 

καί τοϋτο τά γαϊδούρι μου Βουκέφαλος θά γίνη. 

Γ^ουαούφ.
Δόξα ’στόν 'Άμχετ Άραμπή !

Ζουλφεκάρ.
Καί ’στά γαϊδούρι τούτο.

Χορός.
Τμνεϊτέ τον μέ γκάϊδα, μέ ντέφι καί λαγούτο.

Αραμ.πής.
Κυττάξετε τά κράνος μου, τόν θώρακα, τή βράκα, 
τό φοβερά κανόνι μου κΓ αύτή τή σακαράκα, 
καί πέσετε ανάσκελα ’στόν γίγαντα τοΰ κόσμου, 
να σάς πατήσω για τιμή εγω κι ο γαιοαρος μου.
"Ω ! νά ! οί Ναπολέοντες ! ώ ! νά ! κΓ οί Ταμερλάνοι ! 
ιδού Καλίφαι άπ’ έδώ, καί άπ’ έκεϊ Σουλτάνοι.
Ιδού . . . τούς βλέπω . . . έρχονται μ’ αμέτρητα ασκέρια, 
κρατούν κανόνια χάρτινα καί ξύλινα μαχαίρια.

Γ^ουσούφ.
Καλέ γ’ά 'δέτε τον έκεϊ, μιλεϊ μέ τόν Προφήτη.

Ζουλφεκάρ.
Μπρούμητα δλοι πέσετε καί τρίψετε τή μύτη.

Ζααρέ.
Καλέ αύτοί τρελλάθηκαν μέ δλα τά σωστά των

Άέδα.
Αύτάς ό θεοπάλαβος τούς πήρε τά μυαλά των.

Άραμ,πής.
'Ιδού ! . . ’στά μάτια δλοι των μέ φρίκη μέ κυττάζουν J 
καί δόξα εί; τάν γίγαντα τόν Άραμπή φωνάζουν.
'Ώ ! Ναί ! έλάτε δλοι σας νά σάς κατατρομάξω, 
μ’ αύτή τή σακαράκα μου σταθήτε νά σάς σφάξω.
Άλτ λά ! σά; έφαγα . - .

(Πέφτει άπ’ τβ γχϊβοΟρι.)

Άραμπής.
Καί σείς, ώ ξύλα κούτσουρα, άκόμη τής φυλάτε ; 
δομήσετε έπάνω τους κΓ αλύπητα κτυπάτε.

Ζααρέ καί Ά’ε'δχ.
Άς πάρουνε τά μούτρα του; καί βλέπουν τί θά γίνη.

Άραμπής.
Άκόμη περιμένετε, τετράποδα καί κτήνη ;
Καί έπειτα φωνάζετε γ’ά ’λευθερίαϊ; καί μάχαις, 
άφού σάς πάει ριπιτί κ’’ έμπρός εί; τής Φελλάχαις ; 
Λοιπόν μέ σά; τά ξόανα τά δόντια μου θά τρίξω, 
καί πόλεμο σ’ Ανατολή καί Δύσι θά κηρύξω ;
Ώ! συμφορά σου, Άραμπή, "Ω ! τρέλλα πού σέ δέρνει. 

Χορός.
Κάποιος τρεχάτος έρχεται κΓ ειδήσεις Οά μάς φέρνη.

ΧΚΙΙίΝΙΙ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΑΝΩ.—Α .' ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ.
Άγγελεαφόρος.

Φυγή, τρομάρα, θάνατος, όγρήγορα σωθήτε, 
αρσενικοί καί θηλυκοί ’στής τρύπαις σας κρυφθήτε.
*0 Σέϋμουρ τά κάστρα μα; μέ λύσσα βομβαρδίζει, 
μπάμ μπούμ έδώ, μπάμ μπούμ έκεϊ, κΓ ή γή βαρείά 

[μουγγρίζει*
κΓ έγώ ένώ έρχόμουν ’δώ τρεχάτος σάν τσακάλι, 
μίά μπόμπα μέ έπέρασε ξυστά άπ’ τό κεφάλι, 
κΓ άπ’ τήν τρομάρα έπεσα σάν μισαποθαμένος.

Χορός.
'Ώ ! σώσε, σώσε, Άραμπή, τής Αραπιάς τό γένος. 
Καθείς μας γ’ά σωτήρά του έσένα μόνο βλέπει, 
κΓ άς γίνη τό γαϊδούρί σου προστάτη; μα; καί σκέπη.

Άραμπής.
Κατά τών Άγγλων τρέξετε εύθύ; μέ τό νεμποϋτί.

Χορός.
• Μ' ’Εγγλέζους δέν τά βάζουμε, γιατί βρωμά μπαρούτι.

’Άραμπής.
Σικτίρ λοιπόν. . . καί μόνος μου μέ τοϋτο τό κανόνι 
τοΰ Σέϋμουρ τά πυργωτά θά τού τά κάμω σκόνη.

Γ^ουσούφ.
Ά ! όχι, Ταμερλάνε μας, μή μόνου; μάς άφίνης.

Ζουλφεκάρ.
Έσύ καί τό κανόνι σου μ’ έμάς έδώ νά μείνη;.

Άραμπής.
Άφήσετέ με, γρήγορα άνοίξετέ μου θέσι . . . 
μέ μία μπόμπα μου νεκρός ό Σέϋμουρ θά πέση.

Όλο:
Ά ! οχι, δέν σ’ άφίνουμε . . .

Άραμπής.
Βρέ, μή μέ σταματάτε,

μή τού γαϊδάρου τήν ούρά μέ δύναμι τραβάτε.

Χορός.
Αλλάχ !

Γ^ουσοΰφ.
Άς τρέξουμε, Φελλάχοι, 

νά τάν ξανακαθίσουμε ’στοϋ γαϊδουριού τή ράχη.

Άραμπής.

Άλτ λά! σά; έφαγα... πλήν φεϋ! πού είμαι καί τί κάνω; 
άπ’ τά γαϊδούρι έπεσα ’στόν οίστρο μου απάνω.

(συνερχόμενος).
Εύχαριστώ, Φελλάχοι μου, καλά μου παλληκάρια, 
καί τών μεγάλων Φαραώ αληθινά βλαστάρια*
Κάμετε όρκο δλοι σας σέ τούτη μου τήν πάλα, 
πώ; θά μ’ ακολουθήσετε καί έως 'στήν κρεμάλα.

Χορός.
Ναί, ναί, τό όοκιζόμεθα.

Άραμπής.
’Εμπρός λοιπόν, τρουμπέταις, 

ζουρνάδες, ντέφια, τούμπανα, πολέμου μπαγίονέταις* 
Σηκώσετε, Άράπηδες, τά ρόπαλα 'στόν ώμο, 
καί 'στήν Εύρώπη χύσετε παροξυσμό καί τρόμο, 
κΓ αυτά τά τετραπέρατα τραντάζετε τοϋ κόσμου. 
Τάγματα, μάρς ! . . παρέλασις άς γίνη άπό 'μπρος μου.

(Παρελαύνει ό Χορός μετά μουσικής.)
Ώραία ! άριστούργημα ! . . ψυχή μου, τί παράτα ! 
ώ Ναπολέων, είχες σύ τέτοια λαμπρά φουσάτα ;
Εύγε, Φελλάχοι, κΓ ή στιγμή έσήμανε έκείνη, 
ποϋ ό Άχμέτης Άραμπή; Σουλτάνος σα; θά γίνη, 
καί κάθε μαύρος τότε πιά φτωχός καί κακομοίρης 
θά στέκεται ’στό πλάγι μου καμαρωτός Βεζύρης, 
καί κάθε μίά Άοάπισα θά ήναι Βεζυρίνα.

Ζααρέ.

Αμμ’ τί τά θέλουμε αύτά, σάν μάς θερίσ’ ή πείνα';

Άραμπής.
Υπομονή νά έχετε, καλαϊς μου Άραπίναις, 
κΓ ή δόξα γύρω μα; πετά μέ δάφναις καί μυρσίναις.
’Ώ! νά την ! τής φτερούγαις τη; γιά ’δέτε πώς άνοίγει.. 
’Εμπρός, γυναίκες, π’άστε την καλά νά μή σά; φύγη.

Άεδχ.
Μ’ αύτά κΓ αύτά μάς έφερες, τρελλέ, σέ τόσο χάλι* 
άλλά κΓ έμεϊς δέν σκύβουμε σέ σένα τό κεφάλι.
Έμεϊς δέν θά σ’ άκούσωμε σ’ έκεϊνα ποϋ γυρεύεις, 
θά 'μπούμε μέ; ’στό μάτι σου καί μή μάς άγριεύης.

Άραμπής.

Ίν Άλλαμπούκ !
Ζααρέ.

Βρέ, τί θαρρεϊς ; καμμίά μας δέν σέ τρέμει, 
καί μ’ Εύρωπαίου; καί 'Ρωμηούς θά κάμουμε χαρέμι.

Γ^ουσούφ
Τ’ άκούς, γενναίε Άραμπή ; μονάχου; μά; άφίνουν.

Ζουλφεκάρ.
Καί θέλουν άπισταις 'Ρωμηαϊς καί Φράγκισαι; νά γίνουν.



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

Μόλις ’μπορεί ό άμοιρος τά πόδ’α που νά σέρντ,, 
χΐ’ αύτόν γιά τήν ελευθερίά λόρδα κακή πόν δέρνει.

Ζααρέ.
Ζήτω οί Άγγλοι .’ . ·

Άίδ*.
Ζήτω των ! . .
Άραμ-ΐτής.

Μοΰ έρχεται ν’ αφρίσω.
ϊαπάτε, σκύλαις, ειδεμή εσάς θά βομβαρδίσω.

SKIINII ΟΕΛΙΪΠΓΜ.

ΟΙ ΑΝΩ.—Β'. ΑΓΙΤΕΑΙΑΦΟΡΟΣ

Οί "Αγγλοι ’βγήκαν ’στή στεριά καί έρχοντ’ έδώ πέρα.
*Αραμ.ην}ς.

Λοιπόν φευγάλα άπ’ έκεΐ . . .
Χορός.

Ώ συμφοράς ήμέρα !
Άραμ.πής.

Έμπνι Χιντζΐρ ί
Γοουσούφ.

Τά μάτια του γϊά ’δέτε πώς γουρλόνει !

’Αραμπάς.
Ώ λύσσα ! μ.’ έμασκάρεψε τό ’Αγγλικό κανόνι!

Μά τώρα έξω καί έγώ μονάχος θά χημήξω,
καϊ μαΰρα Τάρταρα παντοΰ καί κόλασι θ’ ανοίξω.
*0 Ναπολέων θζκαψε βεβαίως καμμιά πόλι . . 
λοιπόν θά κάψω καί έγώ τήν Αλεξάνδρα ό’λη.
Θέ νά κλεισθώ ’στή Δαμαγχούρ, θά σκάψω ύπο νόμους, 
θά κόψω τάς διώρυγας καί τους σιδηροδρόμους, 
ποτάμια, λίμνες, θάλασσες καί στέρνες θά στερέψω, 
καί παληοπάπουτσα άν ’βρω έμπρός μου θά τά κλέψω. 
’Εμπρός, Άχμέτη Άραμπή, καί μόνος σου κινήσου, 
καί τά Ούρί σέ καρτερούν νά παίξουνε μ,χζί σου.

(ά?ΐΜ£ΐ co γχϊίυδρι χαί φιόγ&ι.)
Ζααρέ.

Ώ ! έλα φοβιτσιάρικο τής ’Αραπιάς άσκέρι,
νά πάμε νά φιλήσουμε τοΰ Σέϋμουρ τό χέρι,
«ί "Αγγλοι νά γεμίσουνε τους κόρφους μας μέ λίρες, 
καί ν’ άνασάνετε καί σείς κΓ έμεΐς ή κακομοίρες.

Άϊδά.
'Αφήστε πιά έλευθερίαΐς καί σχέδια μεγάλα, 
κϊ’ ό Άραμπής^φιρί φιρί πηγαίνει γιά κρεμάλα

Ζοολφικάρ.
Καλά τά λές, γυναίκα μου, ψυχούλα μου Άίδα . . . 
τώρα κϊ’ έγώ κατάλαβα πώς τοΰστριψε ή βίδα.

Γ^ουσούφ.
Κϊ εγώ πιστεύω, Ζααρέ, πώς θά μέ συγχώρησης, 
καί τόν Αθερινόπουλο τόν πρίγκηπα θ’ άφήσης.

Ζααρέ.
’Ελάτε νά περάσουμε μαζί ζωή καί κότα,
καί ήσυχα νά ζήσουμε κΓ άρμονικά σάν πρώτα.

Εις έκ toft ΧοροΟ.
ΚΓ έγώ μαζί . . .

Άλλος.
Κϊ’ έγώ . . .

Άλλος.
Κϊ’ εγώ . . .

"Ολοι.
Καί ολο τό φουσάτο-

Ζααρέ.
Λοιπόν απάνω ό Χεδίβ . . .

Άίδα.
Καί ό ζευζέκης κάτω.

"Ολοι
Μαρς ! έμπρός, μέ πομπή ’στό Παλάτι 
τοΰ χρυσού μας Χεδίβη άς πάμε, 
καί έκεΐ ’στ’ Άραμπή τό γΐινάτι 
τ’ αχαμνό του γαϊδούρι άς φάμε.

[Σύγχυσις καί αλαλαγμός. Ή ’Αλεξάνδρεια φαίνεται 
καιομένη· ό δέ ποιητής τοΰ Άραμ-ϊτή, πρός πείσμα τών 
φιλελευθέρων Άραμπηστών, πηδά έπί τοΰ μάρτυρος όνου 
του καϊ ανέρχεται τόν Έλικώνα, δπου αί Μοΰσαι κατα— 
στεφανοΰσιν αύτόν μέ γαϊδουράγκαθα.]

Soui*ie.

Όύί><: Σταδίου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Οδός Σταδίου 
(’λκίνχντι Ταχυδρομείου)

ΟΜΧΟΪ ΑΕΙ’ΚΟΙ άρωματικώτατοι, λεπτότα
τοι, νέκταρ διά θεούς, ποίησις τών τραπεζών, μέ τά 
φρούτα ’ιδίως ά«αράμ.ιλλοε.
" ΟΙΧΟΙ ΜΙΕΑΑΛΙΕϊ πλήρεις ζωής, δυναματι- 
κοί, βάλσαμον, μή φέροντες καμμίαν ζάλην, άδολοι.

ΕΙλΑΧΤΓΜ ΦΙΑΑΒ λβυκοΟ τιμάται μόνον 
1 δραχμής.

ΕΚΛϊΤΙΙ ΦΙΑΑΜ μέλανος τιμάται μό
νον ί>© λεπτών.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ άπ’ εύθείας άπό τήν Κβντρι» 
κήν Αποθήκην διότι ή μεγίστη δημοτικότης τών οί
νων τούτων προκαλεϊ τάς παραποιήσεις.

ΟΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

'Οδός Σταδίου anirarti τον Ταχυδρομείου·


