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—ΓΡΑΦΕΐΟΝ, οδοϊ ΜΟϊϊαΝ, ΆριΟ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ.

Έξ δλων τών πειραμάτων τής φυσικές τοΰ Γυμ.να- 
αιακού καθηγητοΰ μου έντύπωσιν μέ άφησε τό πείραμα 
τοϋ λεγομένου φ^χτριχοΰ σπασμοί). Μάς είχε τοποθε
τήσει δλους τούς μαθητάς, ώστε νά σχηματίζωμεν έλα
φράν τόξον, ένώπιον ήμών είχομεν την ηλεκτρομηχανήν 
καί μίαν γαλβανικήν στήλην, μάς ανέπτυσσε μερικάς 
θεωρίας τάς όποιας ευτυχώς δέν ένθυμοΰμαι, και έπειτα 
προσαρτήσας τό άκρον λεπτής άλύσσεως είς τήν ηλε
κτρομηχανήν, τήν έδωκεν είς ήμάς πρός φύλαξιν, έκεΐνος 
δ’έγύριζεν,έγύριζεν, έ'ως δτου είς δεδομένην τινα στιγμήν 
ήσθάνθημεν δλοι τάν ηλεκτρικόν σπασμόν μετ’ έλαφροΰ 
άλγήματο; ολίγον άνωτέρω τοΰ καρποΰ τής χειρός. Εάν 
ήτο ίσχυροτέρα ή στήλη Οά τήν ήσθανόμεθα άνωτέρω 
άκόμη, κατά τόν βραχίονα. Τά αίσθημα οπερ μάς έφερεν 
ο ηλεκτρικός έκεΐνος τιναγμός, είναι ώς ό τοΰ φυσικοΰ 
έκείνου συναισθήματος., καθ'δ λέγομεν : αισθάνομαι κομ
μένα τά χέρια μου;
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Πρός αυτόν τόν ηλεκτρικόν τιναγμόν, πρός αυτήν τήν 
έκ διαδοχής μετάδοσιν τοΰ σπασμού άπό μιάς είς άλλην 
χεϊρα τών διά τής άλύσσεως συγκοινωνούντων παραβάλ- 
λομεν τήν άπό μιάς είς άλλην έργατικήν τάξιν μετάδο- 
σιν τής αΛδ,ογέας, ήτις καί αύτή είναι ηλεκτρικός τι
ναγμός, άντλών τήν δύναμιν του άπό τής ηλεκτρομηχα
νής, ήτις έστιν ή κοινωνική άνάγκη, έχουσα τήν άλυ- 
σίν της, δι’ ής είναι δεδεμέναι άπασαι αΐ έργατικαί τά
ξεις. Ή κοινωνία είναι μία καί ή άνάγκη αυτής μία 
καί ή έργασία μία11 ο,τι αισθάνεται τό έν αύτής μέλος 
τό αισθάνεται καί ή άλλη. Ό,τι αισθάνονται οί τυπο
γράφοι, τό αισθάνονται οί Έμποροϋπάλληλοι, τό αισθά
νονται οί'Ραπτοεργάται, τό αισθάνονται οί ‘Υποδηματο
ποιοί. Οί έργατικοί μισθοί άκολουθοΰσιν ένα καί τόν

αύτόν νόμον κατά τούς οικονομολόγους δ νόμος αύτός 
είναι ό τής προσφοράς καί τής ζητήσεως, ό νόμος τοΰ 
Άριστείδου Βαμπά τής Στοάς' άλλ’ ό νόμος αύτός ά—αι
τεί τήν συναρμογήν καί άλλων νόμων, έπίσης ακατάβλη
του ένεργείας, ΐνα έφαρμοσθή. “Υποθέσατε έκεΐ ποΰ α
παιτούνται δέκα έργάται, οτι προσφερονται εκατόν· ό 
κεφαλαιούχος δύναται λοιπόν νά προσλάβγ έξ αύ
τών τούς δέκα ύπό τούς δσον δυνατόν έφθηνοτέρους 
ορούς’ άλλά μέχρι ποιου σημείου μπορεί νά διαστείλη 
τήν έφθηνίαν ; Μέχρι τού σημείου τής συντηρήσεως τοΰ 
έργάτου. Έάν είς τόπον τινα τά τρόφιμα είναι άκριβώ- 
τατα καί διά νά ζή-·;/ τις, άναπληρώση δηλαδή διά τρο
φής τήν διά τής ζωή; ένεργουμένην κατανάλωσιν τής 
ζωής, άπαιτοΰνται ώς έλάχιστον ποσόν δρ. πέντε, δύ- 
ναται ό κεφαλαιούχος νά προσφέρη τέσσαρας, ένώ έχει 
δλην αύτήν τήν απειρίαν τής προσφοράς, έκατόν δηλαδή 
έργάτας, θηρεύοντας δέκα θέσεις ; Ιδού ότι άλλος νόμος, 
ό νόμος τής ζωής, περιορίζει τόν νόμον τής προσφοράς 
καί τής ζητήσεως. Καί άπόδειξις τί έγινε μέ τούς τυ
πογράφους. Κατά τόν νόμον τού κ. Βαμπά, διά νά ύψω- 
θή κατά δέκα τοΐς έκατόν ό μισθός τών τυπογράφων, 
έπρεπεν έκ τών διακοσίων έργατών τυπογράφων νά άπο- 
θάνουν πεντήκοντα, ένώ έκ τών Καταστηματαρχών Τυ
πογράφων δέν θά άρόωστούσε ούτε μισός’ ουτω πως ή 
ζήτησις έργατικών χειρών θά ηύξανεν, ή προσφορά θά 
ήλαττούτο, καί έπειδή θά έγίνετο συναγωνισμός μεταξύ 
τών καταστηματαρχών ποιος νά πρωτοπάργ τούς ολί
γους διαθεσίμους έργάτας, θά έπήρχετο αύξησις μισθού. 
Καί δμως ούτε έκ κοιλιακού τύφου, ούτε έκ γαστρικής, 
ούτε έκ καταρροής άπλώς έπαθεν εύτυχώς έργάτης τυπο
γράφος· ούτε κάνεις έπίσης έζήτησεν άλλαχοΰ έργασίαν, 
τούναντίον ό αριθμός των ηύξησεν, ίσως διά τής προσθή
κης έργατών τυπογράφων έζ Αλεξάνδρειάς- κατά συνέ
πειαν ύπήρχον άφορμαί αΰ^σιως προσφοράς καί έλαττώ- 
σεως τού μισθού' άλλ’ ένώ ή προσφορά ηύξησεν ή τούλά
χιστον εμεινεν είς τό αύτό είς δ καί πρίν σημεΐον, οί μι
σθοί ούχί μόνον δέν ήλαττώθησαν, άλλά ύψώθησαν κατά 
30 τοΐς 0]θ· Ποιον νόμον ήκολούθησε, κύριε Βαμβά, ή
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ποτελοΰσι τόν κοινωνικόν προϋπολογισμόν ; Έάν είμεθα 
κοινωνία χοίρων, μάλιστα, θά έλέγομεν: άδελφοί χοίροι, 
ενθυμούμαι πρό δέκα έτών έτρώγαμε περισσότερον με τό 
τίποτε" τί τρέχει σάς παρακαλώ καί δέν προφθάνουμε νά 
δίδουμε τά λεφτά μας καί πάλιν έχουμε άδεια τήν 
κοιλιά μας ; — Τί τρέχει ; — Ναί. — Δέν καταλαβαί
νεις ; Ακρίβαινε 6 βόρβορος άπό τοΰ όποιου ζώμεν. Κά
μνουν παρά πολύ έξόδευσιν αΐ Άθήναι.

Αλλά δυστυχώς άπέχομεν τόσον πολύ τής μακαριό- 
τητος τοΰ χοίρου. Είμεθα οί άνθρωποι πολυπράγμονες. 
Είμεθα καί γραφικοί- ούκ έπ’ άρτω μόνον ζήσεται άν
θρωπος. Γεννάται δ’ άμέσως ή οικονομολογική σκέψις : 
άφοΰ λοιπόν άκρίβαινεν ό αθηναϊκός βίος, τίς κτάται 
τά περιπλέον τής συνήθους άξίας τής άθηναίκής ζωής, 
άφοΰ ολαι αί πολυπληθείς έργατικαί τάξεις πληρώνον
ται μέ τούς πρό εικοσαετίας έπικρατοΰντας μισθούς ; 
Βεβαίως έγινε μεγάλη αύξησ.ς καί τών τελωνειακών 
δασμών καί τών δημοτικών φόρων" άλλ’ είς τά χειρο
τεχνικά έργα ό κυριώτερος παράγων είναι ό έργατικός 
μισθός.

Έντεΰθεν έχομεν τό αξίωμα :
Τών αντικειμένων ή τιμή ηυξησεν έκ τής αύξήσεως 

αύτής έπωφελοΰνται μόνον οί κεφαλαιούχοι' ούχί δέ καί 
αί έργατικαί τάξεις.

Ταύτην τήν άδικίαν έρχεται νά καταπολέμηση ή ά
περγία, διότι τό κεφάλαιον έβαλε τό μαχαίρι σ' τόν 
.Ιαιμύν τής έργασίας- δέν είναι κραυγή δικαίου ήν ρη
γνύει ή εργασία· είναι κραυγή συντηρήσεώς· είναι κραυ
γή πνιγμού. Ή κραυγή αϋτη—πρέπει νά έννοηθή—δέν 
είναι σύμπτωμα έξεγέρσεως τοΰ έγωϊσμοΰ τών έργατικών 
τάξεων· άπ’ έναντίας είναι γενναΐον σύμπτωμα κοινωνι
κής εύεξίας. Ή τάσις τοΰ κεφαλαίου ήτο νά περιστείλη 
τήν έργασίαν είς τό σημεϊον έκεΐνο τής άθλιότητος— 
πέραν τοΰ όποιου ζοφεροί διανοίγονται όοίζοντες, τής 
πείνης. τής μέθης καί τοΰ έγκλήματος. Όταν ό έργάτης 
δέν κερδαίνη είμή τά μέσα τής συγκρατήσεως τών τυ
λωδών χειρών του πρός έξακολούθησιν τής έργασίας· 
όταν δέν δύναται νά μεταβή είς τήν οικογένειαν του 
φέρων άρτον τούλάχιστον καί επιδόρπιου· όταν δέν τώ 
έπιτοέπηται νά στεγάζηται είς δωμάτιόν, άλλ’ είς τρώ
γλην· όταν δέν τώ συγχωρήται νά τελέση γάμον ή όταν 
τελέσας άναγκάζηται νά βλέπη τήν γυναϊκά του καί 
τά τέκνα του μετά καλπασμού διατρέχοντα τήν όδόν τής 
πείνης καί τής γυμνώσεως—τότε, πώς απαιτείτε νά 
σωφρονώσιν αί μεγάλαι έργατικαί τάξεις, ή βάσις αύτή 
τών πόλεων καί τών μεγαλοπόλεων; Μέ τά δικαίωμα δέ 
τής καθολικής ψηφηφορίας δέν έννοεΐτε ότι αί έργατι- 
καί τάξεις είναι παράγων σπουδαίος τοΰ πολιτεύματος · 
Έν Γαλλίη ό Γαμβέττας δέν είναι τό προϊόν τών έργα
τών ; Έν Αγγλία ό Γλάδστων δέν είναι τό προϊόν τών 
έογασών;Άς άναπτυχθοΰν καί έδώ οί έργάται καί θέλετε 
ϊ<5ει ότι ή πολιτική μας άτμοσφαϊρα θά αίθριάση καί θά 
άνατείλουν καί έδώ άρχαί τής πολιτείας, άρχαί τής κοι
νωνίας. ’Άλλως οί ενεστώτες όροι τής έργασίας ωθούσε 
τόν έργάτην είς τό οινόπνευμα καί διά τοΰ οινοπνεύμα
τος είς τό έγκλημα. Δέν έχει άρά γε σχέσιν ή σύγχρονος 
αυξησις τών κοινωνικών έγκλημάτων πρός αυτάς τάς 
ανωμαλίας τής κοινωνικής ζωής παρά ταΐς κοινωνικαΐς 
τάξεσι;

αύξησις κύτη; Ούχί βεβαίως τον ΰμέτερον νόμον, τόν τής 
προσφοράς καί ζητήσεως, άλλά τόν άλλον, τόν όποιον ή- 
ναγκάσθητε καί ύμεΐς νά άναγνωρίσητε, ύψηλότατε, τον 
νόμ.ον τής κοινωηχής άτάγχης. *·
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Ή κοινωνική αύτη άνάγκη δυνατόν νά ώθήται ύπό 
τοϋ νόμου τής συντηρήσεώς· καί είναι βεβαίως ό μέγιστος 
αύτής παράγων κέκτηται όμως καί άλλον παράγοντα, 
έκ παραλλήλου βαίνοντα πρός αύτόν, τον παράγοντα τής 
xotrunxijc ύννάμζως. Δέν είναι μόνον ή πλουτοκρατία 
δύναμις, κύριε Βαμβά, ούδέ τό κεφάλαιον μόνον δύναμις· 
άλλ’εϊναι καί ό αριθμός δύναμις,είναι καί ή τέχνη δύνα- 
μις, καί διά τοΰτο ε’δομεν τούς τυπογράφους ότι μι τύ 
σπαθί των κατέκτησαν τό 30 0)θ. Είς τόν πολυμήχανον 
Σιβιτανίδην έπήλθεν ή ιδέα νά φέρη έξ ’Αλεξάνδρειάς λι- 

ώττοντας τυπογράφους, τούς όποιους νά κράτηση έδώ 
ιά γλίσχρου μισθοδοσίας· άλλ’ άντί τούτου, έπροτί- 

μησε νά καταδικάση είς νεκροφάνειαν τόν Αιμώτζοντα 
ΤηΛέγραγον. Τοΰ συνδέσμου αύτοΰ τής κοινωνικής άνάγ- 
κης καί δυνάμεως θέλομεν ϊδει καί άλλα συμπτώματα, 
τών όποιων μάτην θά ζητή τήν έξήγησιν ό κ. Βαμβάς 
είς τόν έσκωριασμένον νόμον τής προσφοράς καί τής ζη- 
τήσεως. Έπί τοΰ παρόντος όμως εχομεν Ικανόν σύμπτω
μα τάς άπεργίας, αϊτινες μία μετά τήν άλλην έκρήγνυν- 
ται ώς άνιαρά έξανθήματα νοσοΰντος κοινωνικού σώμα- 
ματος. Νομίζομ,εν ότι έν τή ίατρικ/5 τά έξανθήματα 
αύτά λογίζονται ώς αγωγοί τής καθάοσεως τοΰ αΐματός’ 
καί έν τ·7) κοινωνική έπίσης ιατρική τά έξανθήματα είνε 
ύγεία, είναι—παράδοξον!—σχεδόν κάλλος !

Διά τοΰτο παρακολουθοΰμεν τήν εργατικήν κίνησιν 
μετ’ ίδιάζοντος ένδιαφέροντος, διότι τήν νομίζομεν 
παραγωγικήν αποτελέσματος, οπερ θά τό αίσθανθή 
ολη ή κοινωνία καί σχεδόν έάν λάβη μεγάλας δια
στάσεις Οά τό αίσθανθή ολον τό Έθνος. Πρώτον θέλομεν 
τόν εργαζόμενον είς θέσιν ολίγον άνωτέραν τοΰ Παρίου, 
ό εστι τοΰ δούλουτής άρχαίας Ελλάδος. Οχι όιότι νο
μίζομεν πιθανήν τήν έξόντωσιν τοΰ γένους τών Παριών, 
συμφώνως τω κοινωνικώ όργανισμω. Ήμεΐς δέν παραδε
χόμεθα τόν κόσμον μίαν όμοτράπεζαν είς ήν κέκληνται 
νά παρακαθήσουν έξ ίσου όλοι, πληρώνοντες καί μη πλη
ρώνοντες. Ή φύσις τής κοινωνίας, ή φύσις τοΰ κόσμου 
άποκλείει τό όμοτράπεζον, ένθα πρός όλους προσφέρεται
ίσος άριθμός πιάτων καί ή αύτή περιποίησις. Ή πολλή 
άνθρωπότης είναι καταδικασμένη νά τρώγη μι την ,Ιί 
σταν καί άλλοι μέν νά σηκώνονται έκ τοΰ δείπνου βε- 
βαρυμένοι μέ τό ήμισυ τοΰ περιεχομένου τής λίστας, 
άλλοι μέ μίαν καί μόνην σούπαν καί άλλος πάλιν μέ 
τό άεριώδες έκεΐνο καί τόσον εύοσμον φαγητόν τό όποιον 
ενίοτε προπορεύεται είς μερικούς καταλόγους καί άλ
λους πάλιν επισφραγίζει, τό έδεσμα:

— Καί καλήν όρεξιν.
Άλλ’ όπου λανθάνει ή δύναμις τής σχετικής ευεξίας, 

διά τί νά μήν τήν παρακολουθώ ή ένέργεια τής εύεξίας ; 
'Όταν οί φυσικοί όροι διανέμωνται εύνοϊκώτερον πρός τάς 
πολυπληθείς τάξεις, διατί αί τάξεις αύταί νά μήν έπω- 
φελώνται έκ τών σχετικών αύτών όρων ;

★
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Πεοίεογον ! ό κόσμος φωνάζει ότι ό βίος έν Άθήναις 
εγινεν άκριβός. Έγινεν ακριβός’ άλλά πώς έγινεν ; Ηύ- 
ξησεν ή τιμή τών τροφίμων. Καί μόνον τά τρόφιμα ά-

Διά τοΰτο θερμώς ΰποδεχόμεθα τάς απεργίας· καί ό,τι 
έπιθυμοΰμεν, τό έπαναλαμβάνομεν, είναι νά ήδύναντο οΐ 
έργοστασιάρχαι, οϊ κεφαλαιούχοι, νά προελάμβανον αύ
τάς.

Πιστεύετε ότι τήν ποοπαρασκευαζομενην άπεονίαν * ‘ ,1 , 1 * * τών ροιπτοίργαιτών μάς την προανήγγειλε προ μηνός 
έμπορορράπτης εκ τών καλλίτερων τής πόλεως, καί μάς 
τήν προανήγγειλεν ένθουσιωδώς, άναγνωοίζων τό δίκαιον 
τοΰ ραπτοεργάτου καί περιγραφών είς ήμάς μετά ζοοερών 
χρωμάτων τήν κοινωνικήν αύτοΰ δίαιταν ;

Πρό εικοσαετίας, μάλιστα,έγνωρίζομεν όλοι τάς ’Αθή
νας, σήμερον καυχησιολογεί άναιδώς ό λέγων ότι τάς 
γνωρίζει. Αί Άθήναι σήμερον είναι μικρόν ΙΙαρισίδιον. 
κρύπτουσιν ολα τά μυς-ήρια καί όλα τά αίσχη μεγαλου- 
•πόλεως.Γνωρίζομεν 0>ot μέχρι τής πλέον κρυμμένης ραφής 
τό φροΰ-φροΰ τών έσθήτων τών μεγάλων Κυριών, γνω
ρίζομεν τόν έραστήν τής μιάς, τήν τοαΛέταν τής άλλης, 
τάς έξεις τής τρίτης, τούς θείους τής τετάρτης, τό Lait 
Imp^ratrice καί τό Calydore τής άλλης’ γνωρίζομεν τόν 
κόσμον τών δύο πλατειών, τόν κόσμον τών πρώτων θρα
νίων τών ’Ολυμπίων, άλλά όλα αύτά δέν είναι παρά ή 
όρατή σκηνή θεάτρου, έν ω δ λοιπός κόσμος είναι τό 
εσωτερικόν τό άδεξίτητον τοΰ νεωτέρου θεάτρου, ώς ή 
Οπερα τών Παρισίων, καί τής Βιέννης, καί τής Βαϋ- 

ρόϋτ τοΰ Βάγνερ, εσωτερικόν όπερ θαμβοί εκπλήττει κα- 
ταθραύει τήν περιέργειαν διά τοΰ πολύπλοκου τής δια 
σκευής τών μηχανισμών καί τών απροσδόκητων εύρυχω- 
ριών καί δαιδάλων καί άποκρύφων.

Τίς δύναται νά γνωρίζη τί ύποφέρει ό ραπτοεργατι- 
κός κόσμος έν Άθήναις ; 'Όταν όλοι μεταβαίνωμεν είς 
τά κομψά σαλόνια τών εμπορορραπτικών καταστημάτων 
καί παραγγέλλομεν Sv κοστούμι ή μίαν ρεδιγκόταν ή £ν 

ράκον, όταν ό ίδιος καταστηματάρχης μέ τό μειδίαμα 
ιανοΐγον τόν μύστακά του, τήν μαλακότητα τών λό

γων καί τών χειρών του μάς προβάρει ήμιραφές, μέ μίαν 
περιχειρίδα, πολλάκις χωρίς κράσπεδον τό ένδυμά μας, 
ή όταν μίαν ώραίαν Δευτέραν ή Πέμπτην έκτυλίξωμεν 
τό καινουργές μας καί τό φορέσωμεν μετ’ίδιαζούσης ήδυ
παθείας, τόσην πολλήν έχούσης σχέσιν μέ τάς σχέσεις 
μας τάς πρώτας ήμέρας τοΰ γάμου μετά τής ποθεινής 
μας, γνωρίζομεν ποϊαι τυλώδεις χεϊρες, ποιοι ύγροί 
καί έξησθενημένοι οφθαλμοί, ποία τρέμοντα γόνατα, 
ποία γύμνωσις δωματίου καί κλαυθμηρισμοί μικρών καί 
μελαγχολία οικογενειακή παρηκολούθησαν τήν κατα
σκευήν αύτοΰ, εφ ού ό αγοραστής ούδέν άλλο βλέπει άλλ’ 
ή τό μυστηριώδες έκεΐνο γόητρον άπερ τό καινουργές έξα- 
σκεϊ έφ’ όλων τών αισθήσεων μας, τό μαλακόν, τό φαι
δρόν, τό νέον ώς κόρη δεκαεξαέτις, χωρίς πτυχήν καμ- 
φιία, ούτε ρυτίδα ;

*
* *

Καί οί ραπτοεργάται έργάζονται μΐ τό χομμάτι’ ιδού 
«ημειωσις τών άνωτέρων καί κατωτέρων τιμών.

Άνώτβραε:

Ζακέτο, φρ. 19.— ’Ρεδιγκότα φρ. 26.—Φράκο φρ. 30. 
Τάς τιμάς αύτάς πληρόνουσι δύο καί μόνα Καταστήματα, 
τότοΰΜπερριέ καί τό τοΰ Φερετοπούλου καί Σπηλιο- 
στούλου, άμφότερα τής Όόοΰ Σταίίον.

Κοετώτβραε:

Ζακέτο, 14 δρ.—’Ρεδιγκότα 18 δρ.—Φράκο, 22 δρ. 
Είναι τιμαί έπικρατοΰσαι εις όλα τά λοιπά έμπορρορα- 
πτικά. Αγνοοΰμεν άν ύπάρχουν καί κατώτεραι, άλλά 
φανταζόμεθα τί ραπτικά πληρώνουν μερικοί ράπται όταν 
άκούης τόν δείνα ότι έκαμε όλόκληρον κοστοΰαι τό όποιον 
μαζύ μέ τό πράγμα έπλήρωσε 30 δρ.

Άναλύομεν τάς τιμάς αύτάς.
Τό ζακέτο ράπτεται εντός τριών ήμερών. "Ωστε ό έο- 

γάτης κερδαίνει έπάνω κάτω δ δραχμάς τήν ήαέοαν. 
Καλά, θά είπήτε, πολύ καλά’ άλλ’ έχετε ύπομονήν όλί
γην. Ό λαμβάνων 14 δρ. διά το Γ,αχΐτσ οφείλει νά πλή
ρωσή καί είς βοηθόν τινα τό όλιγώτερον τρεις δραχμάς· 
άμέσως τά ημερομίσθιον περιορίζεται τό πολύ είς 4 δρ. 
Πάλιν, καλά, θά μάς είπήτε καί πάλιν σάς λέγομεν, έ
χετε όλίγην ύπομονήν

Ό ραπτοεργάτης δέν εύρίσκει καθ’ ολον τό έτος εργα
σίαν τό μικρόν χάσμα όπερ διανοίγει είς τόν ύποδημα- 
τοποιόν, ώς εϊπομεν έν τφ περί αύτών άρθρω, τό εις τήν 
γλώσσάν των λεγόμενον χασομέρι, ήτοι ή ήμέρα καθ’ήν τ’ 
αφεντικό δέν έχει νά τοΰ δώση έργασίαν, τοΰθ’ όπερ διά 
τούς υποδηματοποιούς τά πολύ δύναται νά συμβαίνη ά
παξ τής έβδομάδος, διά τόν ραπτοεργάτην τό χάσμα 
αύτό μεταβάλλεται είς άβυσσον, ήτις διαιρεί τόν ένιαυ
τόν τοΰ εργάτου είς μίαν θολήν ήμέραν έξάμηνον — και 
εις μίαν νύκτα όλόμαυρον καί δακρυσμένην. Κατά τήν 
ήμέραν ό ραπτοεργάτης έργάζεται καί ξηροτρώγει. Τήν 
νύκτα δ ραπτοεργάτης δέν έργάζεται καί πεινά ’Οκτώ
βριος, Νοέμβριος καί Δεκέμβριος—’Απρίλιος, Μάιος καί 
’Ιούνιος είναι έξ παχεΐαι (ό Θεός νά τάς κάμη τοιαύτας) 
αγελάδάς τών ραπτοεργατών, διότι οί όαπτέμποροι τοΐς 
δίδουν έργασίαν οί έπίλοιποι μήνες είναι αί ϊξ ίσχναί 
αγελάδες, διότι οί ραπτέμποροι δεν τοΐς δίδουν έργα
σίαν. Μήνες ευφορίας, κυριολεκτικώς, μόνον σίτου δηλα
δή, καί μήνες σιτοδείας, ούτε σίτου δηλαδή. Διότι βλέ
πετε ότι άγοράζομεν καθημερινώς άρτον, κρέας καί γλυ- 
κύσματα, άλλά δέν παραγγέλλομεν καθημερινώς σκελέας, 
έπενδύτας καί έσωκάοδια. Όλοι έχομεν θερινήν καί χει
μερινήν περίοδον τοΰ “Ετους καθ’ άς κατασκευάζομεν εν
δύματα. Οί άσωτότεροι έξ ήμών έχουν καί τά λεγό
μενα μισοκαίρία (demi—saison) ο έστι τέσσαρας περιό
δους. Άλλ’ αύτοί δέν άρκοΰν νά φράξουν τήν εργατικήν 
άβυσσον.

Τί γίνεται λοιπόν τό ημερομίσθιον τών τεσσάρων δραχ
μών, διά τό όποϊον έλέγετε: Καλά, πολύ καλά. Μένει 
γυμνόν δίδραχμον, καί ιδού έρχόμεθα είς τήν άδυσώπη- 
τον άναλογίαν τών C0 δραχμών, καί τήν ετι άδυσώπη- 
τον άρμονίαν όλων τών έργατικών μισθών, διότι μέ 
τάς εξήντα αύτάς δραχμάς εΐδομεν δερομένους καί τούς 
τυπογράφους καί τούς ύποδηματοποιούς καί τούς ρα- 
πτεμπόρους. Καταλαμβάνετε τό μυστήριον αύτό τής άρ
μονίας μεταξύ τοιούτων άντιθέτων έπιτηδευμάτων; Είναι 
τό άρνητικόν μυστήριον τοΰ θανάτου· πληρόνεται δ έο« 
γάτης διά νά μήν άποθάνη καί μείνωμεν έπειτα ήμεΐς 
οί κύριοι χωρίς βρακί, χωρίς ύπόδημα καί χωρίς Κα- 
μπούρογλον καθ’ έκάστην πρωίαν.

Άπτόμεθα μόνον τοΰ μεγάλου ζητήματος τής παιδι
κής έργασίας, δι’ ό κατηναλώθηβαν σύνοδοι όλόκληοοι τοΰ 
άγγλικοΰ παρλαμέντου. Οί όαπτέμποροι δουλεύονται ύπό 
πληθοΰς ειλώτων. Μείρακες δωδεκαετείς καί δεκατριετεΐς 
πληρόνονται μόνον 50 λεπτά, κ’ εργάζονται άπό πρωίας



5
4 ΜΗ ΧΑΝΕ ΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ρέ/οις έσπέρας, τόν δέ χειμώνα μέχρι του μεσονυκτίου, 
βνώ έν Άγγλίη χί ώρχι τής εργασία; τών παίδων είναι 
κανονισμέναι καί ό έργοστασιάοχης δέν δύναταί νά έξέλ- 
·? τοΰ κανονισμού αύτοΰ.

, Τών δέ [μεγάλων εργατών αΐ έργάσιμοι ώραι παρατεί- 
>©νται δεκαεπτά πολλάκις ώρας τό ήμ.ερονύκτιον.

Παραλείπομεν τάς πτωχά; έργάτιδας, διότι μέ αύ- 
πάς Οά ένχσχοληθή εΐ; τών συνεργατών τοΰ Λίη Xareaai 
κ/-ί καταλήγομεν τά πέραν τοΰ δέοντος παραταθέν άρ
θρον μας, μέ την ευχήν νά έπέλθη συνεννόησις μεταζύ 
έργατών καί Καταστηματαρχών έννοούντων τών τελευ
ταίων δτι καί ή Εϊλωτία έχει δυνάμεις καί δυνάμεις 
ίκανάς νά παραλύσουν τήν επιρροήν τοΰ κεφαλαίου.

Καλεβάν.

μ

I

01 ΠΑΤΕΡΕΣ.

Άνέγνωτε τόν Ναβαβ, μυθιστόρημα τοΰ Δωδέ ; Είς 
μεσημβρινός Γάλλος, πωλών καρφιά καί παλαιά σίδηρα 
είς τήν προκυμαίαν τής Μασσαλίας οτε ήτο παϊς, ριφΟείς 
είς τάς ακτάς τής Τύνιδος, είς καιρούς καθ’ οΰς οί τυ- 
χοδιώκται έρρίπτοντο έκεϊ γυμνοί καί έφευγον διά νυ- 
κτός εκατομμυριούχοι, κερδίσας τήν εύνοιαν τοΰ Βέη, 
γενόμενος προμηθευτής δλων τών φαντασιοπληξιών άκα- 
τασχέτου είς άσωτίας παραφροσύνης, κερδίζων έκατόν 
χιλιάδας έπί τοΐς έκατόν είς έκάστην προμήθειαν, προ· 
μηθεύσας αυτώ ένα θρόνον χρυσοΰν αξίας μόλις έκατόν 
χιλιάδων άντί δύο έκατομμυρίων, καί μίαν φρεγάταν 
fit μουαιχην άντί διπλάσιου ποσοΰ, έπί τέλους πεσών είς 
δυσμένειαν, συλλέξας δλα του τά εκατομμύρια, πλήν 
τών άκινή-ων, καί άπελθών είς Παρισίους νά ζήση ώς 
TVatfatf, ν άποκτήση πολιτικήν έπιρροήν, νά γνωρίση 
τόν μέγαν κόσμον, νά άσωτεύση, νά κατακτήση, νά δα- 
πανήση, νά εύεργετήση, νά διοργανίση βροχάς άπό χρυ
σόν καί έπί τέλους νά γίνη προσω.τιχότηι;! Ναβάβ λέ
γονται έν Παρισίοις ολα τά έξ Ανατολής προερχόμενα 
χρυσοφόρα ανδράποδα, τά όποϊα εκτίθενται είς πλειστη- 
ριασμού; έκμεταλλεύσεως έν μέσφ τών παοισινών Σειρή
νων διαφόρου φύλου, γένους, τάξεως, είδους, δσαι δύ- 
,νανται νά προσελκύσωσιν είς τούς κόλπους των τό χρυ- 
σίον καθ' ομάδας, κατά ποδιάς, κατά σάκκους, άντι- 
παρέχουσαι φρισσούσας ήδονάς, έπίχουσα θέλγητρ^ι, έναε- 
ρίους παραδείσους, δόξαν χανομένην είς τό κυανοΰν, 
επιρροήν, γνωριμίας, έγκώμια, λογοπαίγνια, συναναστρο
φήν, ακολουθίαν, αυλήν. Ο Ναβάβ δέν ανήκει πλέον είς 
εαυτόν, ανήκει είς τάς βδέλλας τών Παρισίων, σχηματι 
ζουσας τεχνητήν ατμόσφαιραν, έν μέσω τής όποίας αίω- 
ροΰνται ώς κολοσσαΐαι πολύχρωμοι φυσαλλίδες καί 
έπειτα διά μιάς θραύονται ώς ό Ναβάβ τοΰ Δωδαί, άφοΰ 
έπλήρωσεν δλους τούς Παρισίους τοΰ όνόμ,ατός του,πίπτει 
άπόπληκτος εντός τοΰ θεωρείου εις τό θέατρον τοΰ προ- 
στατευμενου του Καρδαιλλιάκ, δπου παρεστάθη δράμα 
δι ού έκεραυνοβολοΰντο οί ταχυδακτυλουργοί τραπεζΐ- 
ται, οΐ δια τοΰ παιγνίου τών μ,ετοχών ληστεύσαντες 
και γυμνώσαντες κόσμον, ών εις είχε καταντήσει καί ό 
πτωχός Ναβάβ, πολιορκηθείς ΰπό κακούργων, ύπό πα- 
νουργων, ύπό βδελλών’ άλλά πριν ϊδη τό Βάτερλφ του,

ό Ναπολέων ούτος τών τυχοδιωκτών,διήλθε δι'δλων τών 
σταδίων τής δόξης εί; ά έφθανε στρώνων τήν οδόν διά 
χρυσίου, καί έκ τών σταδίων αύτών τό ένδοξότερον ήτο 
τό τοΰ Βουλευτοΰ—τής Κορσικής ;

Τίς τόν άνέδειξε βουλευτήν ; Εις διοικητής Κορσι
κανός, μυστηριώδους κακούργου Κτηματιχής Τ ραπίζηζ' 
άνευ πίστεως, άνευ κεφαλαίων, άνευ έπιχειρήσεων, φυ- 
τοζωούσης δι’ ατιμιών, διά ψεύδεων, δι’ άπατης, είς άς 
παρέσυρε τόν Ναβάβ ώς πρόεδρον τοΰ Συμβουλίου.

Η Κτηματιχΐ) είχεν υποκατάστημα εί; τήν Κορσικήν, 
όπου θά έξετίθετο βουλευτής ό περίφημος Ναβάβ. Είς 
Κορσικήν ύπήρχον τά μ-εταλλεϊα άνήκοντα είς τήν Τρά
πεζαν, μαρμαρωρυχεΐα άνήκοντα είς αύτήν, άτμόπλοια 
ίδικά της, δάση ίδικά της καί σιδηρόδρομοι ιδικοί της. 
Τί δέ ύπήρχον άνθ’ δλων αύτών ; Τά μεταλλεία ήσαν 
έπί τοΰ χάρτου, τό Υποκατάστημα ήτο κατηρειπωμένη 
τις οικία μέ μίαν έπιγραφήν, τής άλλης μισής φαγωθεί- 
σης ύπό τών βροχών καί τών άνέμων. Άντί μαρμαρορυ- 
χείων ύπήρχε μία μεγάλα τρύπα, καί έπ’ αύτής δύο σα
νίδες έν εϊδει σταυροΰ μέ τήν έπιγραφήν : 'Εταιρία μαρ~ 
μόρων. Τά δάση ήσαν έναέρια" καί σιδηρόδρομοι άπε- 
δείχθη δτι έλέγοντο έν Κορσική τά μέλη τής μυστικής 
Άστυνομίας, στοατολογούμενα έπί Ναπολέοντος, κυρίως 
μεταξύ Κορσικανών.

Διά τών προγραμμάτων αύτών καί διά τοΰ χρυσίου 
του έξελέγη ό Ναβάβ, κυρίως καλούμενος Βερνάρ Ζαν- 
σουλέ, βουλευτής Κορσικανός.

*
* *

Αύτάς τάς καλλιτεχνικά; σελίδας τοΰ Δωδέ, τάς ό
ποίας πολλάκις έροφήσαμεν ώς τό ήδονικώτεοον ποτόν, 
άνέμνησεν ήμΐν ό βουλευτή; Άρτης κ. Τ. Παχύς δστις, 
άφοΰ καί αύτός άρξάμενος έκ μικρών καί εύτελών πρό 
εικοσαετίας άνήγαγε τήν βαρεΐάν του ύπαρξιν μέχρις 
εκατομμυρίων, άφοΰ πρωτηγωνίστησεν άπαισίως είς τό 
ταχυδακτυλουργικόν μέρος τοΰ Ααυριακοΰ ζητήματος, 
καί κατώρθωσε νά έξαπατήση τούς περί τό Λαύριον χω
ρικούς, παραστήσας είς αύτούς οτι άγοράζει τά χώμα
τά των διά νά κατασκευάση μποτίλιες—περιέργως δέ 
πρό τινων ήμερών άκόμη είχον σταλ-η ήμΐν εντυπώσεις 
τινός έκδρομ.ής έπί Λεωφορείου οπού μία χωρική τών με
ρών έκείνων διηγείτο τοΐς συνοδοιπόροι; της στενάζουσα 
καί σειούσα τήν κεφαλήν τάς άπατας αύτάς τοΰ κ. ΙΙα- 
χύ—άφοΰ ούτω πως συνεταιρίσθη τόν κ Σερπιέρην καί 
έβούτιξε μέχρι λαιμού καί ώτων είς τόν λαυριακόν χρυ
σόν, άφοΰ έξηκολούθει μέχρι καί τής προσαρτήσεως τοΰ 
μέρους τής ’Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας νά είναι ’Ιτα
λός ύπήκοος, διά νά έχη δλην τήν εύχαρίστησιν έπί 
Λαυρίου τής γαλλοϊταλικής μανίας έναντίον τής Ελλά
δος διά τό συμφέρον δύο τριών άρπάγων ύπηκόων των, 
κατώρθωσε δέ νά γίνη πολίτης Ελλην χάριν είς τό τοΰ 
Κουμουνδούρου Β. Διάταγμα δι’ ού κατηργήθη ή διετής 
προθεσμία τής πολιτογραφήσεως, Γσως ΐνα έναγκαλισθώ- 
μεν αύτοστιγμεί ώς άδελφούς τόν κ. Παχύν καί τόν 
Έρνέστον Σιοΰμαν, παρουσιάσθη αίφνης προστάτης τών 
χωρικών τής “Αρτας, αναμορφωτής τών αγροτών, κοι- 
νωνιστής, εχθρός τής ιδιοκτησίας, Πάρνελλ, καί κατήλ
θε μέ τούς τίτλους αύτούς νά διαβουκολήση, ώς ό Πα· 
γανέτης τοΰ Ναβάβ τούς Κορσικανούς, τούς δυστυχείς 
άγρότας τής Άρτας, πρός οΰς ύπεσχέθη νά διάθεση ό'άα

τά μέσα του όπως τούς καταστήση άπό άπλών καλλιερ
γητών ίδιοκτήτας καί νοικοκυραίους. «Νομίζει μάλιστα 
©τι τούς ειπεν άρκετά καί παύει διά νά μην τούς γίνε
ται φορτηγά;».

Τώρα δ’ έξέδωσε φυλλάδιον. Τό ir 'Βπείρω άγροτιχόν 
ζήτημα ύπό Γΐωργίου ΙΙαχύ, διά τό όποϊον ένθυμούμενοι 
τόν εΰφυέστατον Πιρόν, φανταζόμεθα τον εξής διάλογον 
μεταξύ τοΰ συγγραφέως τοΰ φυλλαδίου και φίλου του:

— Άνεγνώσατε τό φυλλάδιόν μου 
<- —“Οχι· καί σείς, κύριε, τό άνεγνώσατε ;

V * *
·. Ευτυχώς είς τήν κοινωνιστικήν αύτήν εκστρατείαν ό 
X. Γ. Παχύς δέν έγκατελείφθη μόνος" διότι τό αγροτι
κόν ζήτημα ύπό τήν μορφήν δημεύσεως κεκτημένων δι
καιωμάτων, καταστροφής τών ιδιοκτησιών, ίδιοποιή- 
σεως περιουσιών, άναστατώσεως τών χωρικών, δέν πε- 
μιωρίσθη μόνον έν Άρτη, οπού ό αγών παρωξύνθη με
ταξύ τοΰ μεγάλου γαιοκτήμονος Καραπάνου, έχοντος 
έναντίον του δλον τό οικονομολογικόν καί τραπεζιτικόν 
■παρελθόν του καί τοΰ κ. Γ. Παχύ, μόνον δι’ αύτής τής 
άναστατώσεως τών χωρικών δυναμ.ένου νά συγκρατήση 
τήν κοινοβουλευτικήν του ύπόστασιν.
• Τόν κ. Γ.Παχύν ελαβον έκ τής χειρός καί κοινόν όρχοΰν- 
«ται χορόν τρεις"άλλοι Βουλευταί, οϊ κύριοι Καραϊσκάκης, 
‘Ραδινός καί Άδαμόπουλος. Ό θίασος αύτός τών έπα- 
ναστατών έπεξέτεινε τό ζήτημα καί είς Θεσσαλίαν. Με
γάλοι γαιοκτήμονες οί κύριοι Γεώργιος Ζαρίφης, Χρη- 
στάκης Ζωγράφος, πρόκειται νά κηρυχθώσιν άκτήμονες 
ΰπό τής χαριέσσης αυτής Τετράδος, διότι ό μέν κ. Κα
ραϊσκάκης επύβηπεν ή ψυχή του τό χωρίον Μαυρομάτι, 
δπου κατά παράδοσιν άπέθανεν ή μήτηρ του’ οί δέ Άδα
μόπουλος καί 'Ραδινός έπεθύμησαν νά γίνουν οί Γράκχοι 
τής Θεσσαλίας.

Τά αγροτικόν ζήτημα εχει βεβαίως ουσίαν καί ύ- 
πόστασιν καί ώς τοιοΰτο θέλομεν τό συμπεριλάβει είς 
τάς μελέτα; μας, διότι δέν τό νομίζομεν ήμεΐς αύτό τό 
ζήτημα στάδιον ανταγωνισμού μ,εταξυ τών κυρίων Κα
ραπάνου καί Παχύ, άδιαφοροϋντες καί περί τοΰ ενός καί 
περί τοΰ άλλου, μή δυνάμενοι νά συμπαθήσωμεν ούδετέ- 
ρω έξ αύτών. Τό αγροτικόν ζήτημα άφορά δλην τήν 
Ελλάδα, διότι πανταχοΰ ύπάρχουν μεγαλοκτηματίαι 
καί καλλιεργηταί καί απαιτείται ή νομοθεσία νά κανο
νίση τάς σχέσεις αύτών, ούχί ΐνα έκμηδενίση τούς γαιο
κτήμονας, διότι χωρίς μεγάλων γαιοκτημόνων οΐτινες 
μόνοι καθιστώσι δυνατήν τήν λεγομένην μβγάΛην χα.Ι- 
.Ιιέργειαν είναι προβληματική ή ύπόστασις τής γεωρ
γία?·

Άλλά τό αγροτικόν ζήτημα ώς έγεννήθη έν τή Ήπεί- 
ρω καί τώρα είς μεμονωμένα χωρία τής Θεσσαλίας είναι 
κατά τά δύο τρίτα γέννημα τών φιλοδοξιών τοΰ κ. Πα
χύ άφ’ ένός, μιάς τάξεως μικρεμπόρων τοκογλύφων τής 
Θεσσαλίας, πα,ραχεντέβων χό όνομα, οΐτινες εΰρίσκοντες 
πρό τών ποδών των άντίστασιν είς τάς τοκογλυφικάς 
•των τάσεις τά πρός 6 Ο]θ δάνεια τοΰ Χριστάκη Ζωγρά
φου καί πολλάκις δωρεάν, θέλουν νά άρωσι έκ τοΰ μέσου 
•τοιούτους βλάκας δανειστάς,ΐνα έγκαταστήσωσιν αύτοί 
τούς χρυσοΰν θρόνους τών 30 καί 60 έπί τοΐς έκατόν, καί 
•έπί τέλους τής είς τάς νέας έπαρχίας έπιδρομ,ής τών δι
κηγόρων, ών οί πλεϊστοι άτενίσαντες έξ άπελπισμοΰ τόν 
©ύρανόν ειδον έν εϊδει χρυσής βροχής τό αγροτικόν ζή

τημα καταιωνούμενον καί είπον: Εΰρομεν τό μάννα μας., 
διότι εις τούς γεωργικούς πληθυσμούς τής Θεσσαλίας δέν 
ύπάρχει σχεδόν δίκη χωρίς άγροτικόν ζήτημα. Έπέ- 
πεσαν λοιπόν δλοι οί έπιδρομεΐς έναντίον του, τό 
ήρπασαν άπ’ έδώ, τό κατεξέσχισαν άπ’έκεΐ καί τό μετέ- 
βαλον είς πολύμαστον Άρτέμιοα, έξ ής οί άνθρωποι βυ
ζαίνουν τάλληρα, τάλληρα, τάλληρα,διότι πολλοί έσχη- 
μάτισαν έντός ολίγων μηνών περιουσίας άπό δέκα καί 
δεκαπέντε χιλιάδας δραχμάς.

Λοιπόν, Παχύς, Παρακεντέδες, δικηγόροι, ιδού οί 
τρεις πατέρες τοΰ άγροτικοΰ ζητήματος. Φαντάζεσθε τό 
τέκνον των ποϊον είναι;

θέλομεν σάς δώσει φωτογραφίαν του είς έν έκ τών 
προσεχών.

Καλεβάν.

ΕΙΣ ΠΟΣΤΔΑΜ

Κϊ ό βασιλεύς μας έτρεξε 'στοΰ Πόστδαμ. τό παλάτι, 
νά ’δή τόν Αύτοκράτορα τής φίλης Γερμανίας, 
να φάν, να πϊοΰν σάν βασιλείς, καί νά τά ποΰν κομμάτι, 
κϊ’ ίσως νά κάνουν σχέδια μεγάλης συμμαχίας.
Τό Βερολίνο σύσσωμο γϊά τοΰτο έκινήθη,
καί στό τραπέζι των αύτό κϊ’ ό Βίσμαρκ προσεκλήθη.

Ο Γειώργος δύο έτρωγε κι’ ό Αΰτοκράτωρ ένα, 
σοΰ έκατέβαζε μπουκϊαΐς, ποΰ ήτανε τρομάρα" 
ό Βίσμαρκ τόν έκύτταζε μέ μάτια πυρωμένα, 
καί τόν ρωτούσε κάποτε γϊά τή 'δική μας φάρα.
Κι ό βασιλεύς μας γελαστός καί καταμπουκωμένος, 
δέν προφθαινε νά τ’ άπαντά γιά τό σοφό μας γένος ·

—Καί πώς περνά, τόν ρώτησε, έκείν’ ή μαλαγάνα ;
(ό Κουμουνδοΰρος δηλαδή) . . . πολύ καλά πιστεύω" 
άν κΓ ή βουλή τόν τσάκισε, ή ακριβή του μάννα, 
έκείνος δέν σκοτίζεται . . ά ! πόσο τόν ζηλεύω !
—Έπήγε είς τά Μέθανα ’λίγα λουτρά νά κάνη, 
καί άπ’ έκεΐ έσκόπευε νά φύγη γιά τή Μάνη.

—Περίεργον ! . . γϊατί έκεΐ ’στά Μέθενα πηγαίνει, 
καί 'στοΰ Βισβάδεν τά λουτρά δεν ήλθεμ.,νά τοΰ ’πήτε 
πώς ’στό Βισβάδεν ό Βισμάρκ τοΰ χρόνου τόν προσμένει 
γϊά νά γλεντίσουν ρεφενε σάν Γερμανοί πολΐται.
Καί τώρα άς ρουφήξουμε καί ’λίγο 'στήν ύγείά του 2 
κΓ οί τρεις Εβίβα, 'φώναξαν, τοΰ γέρο—διπλωμάτου



7ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
β ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Καί είπε εις τον Γεχώργο μας ό Αύτοκράτωρ τότε:
— «’Στήν Αίγυπτο,ώ βασιλεύ, τό 'δείξατε καί πάλι· 
μονάχα σείς ©ανήκατε αληθινοί Ιππόται,
καί πιό πολλά έκάματε παρά οί Άγγλογάλλοι.
Έσεΐς καί ύπηκόους μου εσώτατε άκόμα,
καί τ’ όνομά σας φέρεται είς όλων μας τό στόμα.»

Κί’ άπήντησεν ό βασιλεύς τοϋ έθνους τών Ελλήνων :
— «Σάς βεβαιώ πώς τίποτε άπό αύτά δέν ξέρω- 
καί ’στή Δανία, φίλοι μου, κχ* εδώ ’στό Βερολϊνον 
κανένας δέν μοΰ τάγραψε, έν τούτοις όμως χαίρω.
Ναί μέν, διαβάζω ποΰ καί ποΰ καμμίά έφημερίδα, 
άλλ’ ούτε ήκουσα γΓ αύτά, ουτ’ έμαθα, ούτ’ είδα.

—Ό Σίρ Τρικούπης τάκαμε, χωρίς νά λάβω γνώσι, 
καί έκαμε πολύ καλά τόν κόσμο νά συνδράμη- 
μά έπρεπε κχ’ ό βασιλεύς τή γνώμη του νά δώση, 
έν τούτοις είν’ έλεύθερος νά κάμη ό,τι κάμει.
Λοιπόν άς πιούμε τώρα μίά γΓ αύτόν καί τήν πατρίδα. . 
είπεν αύτά, καί έφαγε άκόμη μχά μερίδα.

-—Καθόλου δέν αισθάνομαι καλά τόν εαυτό μου' 
μά εχω μχά άνορεξχά, ποΰ δέν ’μπορώ νά φάγω... 
γχά τοϋτο άπεφάσισα μέ τόν πρωθυπουργό μου, 
είς τοΰ Βισβάδεν τά λουτρά γχά κάμποσο νά 'πάγω. 
Ήπιαν καί άλλο, κχ’ ήθελαν νά ’ποΰν άκόμη τόσα, 
άλλά τοΰ Ρήνου τό κρασί τούς ’μπέρδεψε τή γλώσσα

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ
r

κ
Άν θελήση νά μονομαχήση ό Άραμπής μέ τόν Άγ

γλον στρατηγόν Άλισσων θά βρεθή πολύ γλήγωρα δε
μένος χεροπόδαρα μέ ά.ΐυσσον

’Ιδού πώς θ’ άκούση ό Άραμπής τό όνομα τοΰ στρα
τηγού Ούελσελέΰ :

— Ούαί! σέ ,ϋει !

Έρώτησις :
Διατί νά όνομάζηται ό κ Συντάκτης τής Στοάς Βαμ- 

πάς καί όχι Γαμπάς, άφ' ού τό διακρίνον αύτόν είναι αί 
ύψηλαί του γάμπαι;

Διά τούς μή πιστεύοντας, τό Δημαρχεϊον είναι έδώ, 
καί ό Διεκπεραιωτής τοΰ Πρωτοκόλλου έκεΐ, καί τά έγ
γραφα τά έπίσημα καί τά συμβόλαια τά επίσημα πα
ρεκεϊ, τά όποια φέρουν έπιβεβλημένον τόν τίτλον :

Πρός τήν Α. ’Εξοχότητα 
τόν πρίγχιπα Σούτσον Αήριαρχον ’Αθηναίων

Καί άλλο συμβόλαιον οπερ συνέταξεν έν Παρισίοις ό 
ύδραυλικός κ. Τρίμης, ένώ γράφεται :

Ή A. Ε. ό πρίγχιψ Σοΰτσος, βοηθούμενος ύπό τοΰ κ. 
Τρίμη κτλ.

Καί είς τό έπ' έγκαινίοις τοΰ Παρισίων Δημαρχεΐσν 
δοθέν γεΰμα δ κ. Δήμαρχος παρουσίασε τό όνομά του 
έντός τοΰ τίτλου πρίγκιπος, έν ετει 1882, έκτη ή 
έβδομη Γαλλική Δημοκρατία, πρόεδρος Γρεβύ, ύπουρ-· 
γεΐον άνευ ονόματος, κτλ. κτλ. ότε ό κ. Δήμαρχός μας 
ένόμισεν ότι άν έδιδε μόνον τ’ όνομά του χωρίς τό ,τ/ιέχ·· 
χιψ δέν θά έγίνετο δεκτός καί θάμενε νήστις.

Ήγέρθη λοιπόν συζήτησις είς τό Δημοτικόν Συμβού· 
λιον Αθηναίων, πρωτοστατοΰντος τοΰ φανατικού κ. Φι-« 
λήμονος, άν πρέπει νά θεωρηθώσιν έγγραφα καί συμβό
λαια έγκυρα τά όποια ό κ. Δήμαρχος ύπέγοαψεν ύπό· 
ψευδές όνομα. ·:

Έάν ήκυροΰντο, θά έζημιόνετο ό δήμος.
Έάν δέν ήκυροΰντο, θά έδέχετο καί τό Συμβούλιο* 

σιωπηρώς τόν κ. Σούτσον ώς πρίγκιπα.
Καί τί μέ τούτο ; Άφοΰ έχομεν τόν Άθερινόπουλο* 

πρίγκιπα, διατί νά μήν έχωμεν τόν Δήμαρχόν μας ;
Συμβουλεύομεν μάλιστα τό Δημοτικόν Συμβούλιον νά 

, δώση έπ’ ώφελεία τών έξ Αλεξάνδρειάς προσφύγων πα
ρωδίαν τοΰ Άρχοντοχωριάτου τοΰ Μολιέρου καί ν’ άνα- 
γορεύση τόν κ. Σούτσον τό Μεγά.ίο Μανδαρίνι τής Α
θήνας.

Καί άλλο λογοπαίγνιον, ένεκα τών κυνικών καυμάτων, 
αύτό άράπικο :

— Ξεύρετε τί θά ποτίση τούς άραβας ό Σέΰμουρ γιά 
δροσιστικό ; Τά όνομά του όπερ άραβιστί Οά ’πή πικρό— 
φαρμάκι (Σΐ-μοΰρ).

Έκεΐνοι οΐτινες θ' άναγνώσουν έν τώ έξωτερικώ έν 
ταΐς δύο Έφημερίσι, παλαιά καί νέα, περιγραφήν τής 
ευεργετικής τής κ. Στεφανίνης, 0’ άρχίσουν νά φοβών- 
ται διά τήν ύπόληψίν τής Πάτης καί τής Νίλσαν, διότι 
βεβαίως θά πιστεύσουν ότι διά νά τελεσθή τόσον κακόν 
διά τήν π ρίμα ν τών 'Ολυμπίων, θ’ άποτελή τό όλιγώ- 
τερον μίαν καί ήμίσειαν Πάτη. Άλλ’ άς σπεύσουν νά 
άναγνώσουν καί τό Μ ή Χάνεσαι, "να μάθουν ότι οί στέ
φανοι καί οί κήποι καί αί σημαΐαι καί οί άδάμαντες καί 
τά κρύσταλλα καί ό χρυσός καί αί δεσποινίδες καί αΣ 
συγκινήσεις καί ό τίτλος τής καλλιτέχνιδος ούδέν ειχον 
κοινόν μετά τής φωνής καί τής τέχνης τής κυρίας Στε
φανίνης, άλλ’ άπενεμ,ήθησαν δλα είς τήν ιδιοτροπίαν 
πλούσιας κυρίας ήτις τά αύτά καί μείζονα — άοκεΐ νά 
έξώδευε—ήδύνατο νά κάμη καί διά τό κουκουρΐκο τού 
τενορικωτέρου άλέκτορος τοΰ όρνιθοστασίου της.

Τήν Κυριακήν είς μεγάλην άνησυχίαν ήσαν οί μικροί 
πωληταί τοΰ «Μή Χάνεσαι» πώς νά φωνάζωσιν είς τάς 
οδούς τόν Άραμπή τοΰ Σουρή. Άλλοι έφώναζον ή 
κωμωδία τοΰ Άραμπή, άλλοι ή κωμφδία τοΰ Σουρή, 
άλλοι ή κωμωδία τοΰ Άραμπή καί τοΰ Σουρή, ήκούσα
μεν δέ καί τινα φωνάζοντα μέ τήν όξεΐάν του καί παι
δικήν φωνήν j Ή κωμφδία τοΰ Άραμπή πρός τόν Σου» 
ρήν ! . . . .

Ή

Τήν Κυριακήν εϊχομεν καί άλλας οστιμωτάτας φω-' 
νάς έφημεριδοπωλών.

Αύτοϊς ώσίν ήκούσαμεν :
— Κατά.ίυσις τής Λιβαδειάς εις ’ήν Αίγυπτον '
— ’Απόθασις τοΰ Κουμουνδούρου είς Α.ίιξάνδ ρειαν !

Τοΐς Κυρίοις δημαρχοαστυνομι:οΐς !

Είξεύρομεν ότι ή καλαισθησία σος δέν είνε τοσαύτη 
ώστε νά σάς κάμνη έντύπωσιν ή ά(λιότης τών άπ’ αιώ
νων ύπονομευομένων οδών, άλλά τούλάχιστον χάριν 
τής άσφαλείας μας, φροντίσατε vs άρητε τόν τελματώ
δη αποκλεισμόν, δν ύφιστάμεθα οίπαρά τόν Αγιον Κων
σταντίνον άπό τής τελευταίας βοοχής έππιπλέοντες είς 
είδος τι βαΟρακονηοέον, έν ιΐ μονοσάνιδος γέφυρα ά
ποτελεΐ ολην τήν συγκοινωνίαν μας.

Ά?. Μα>νατ»ντενιώτης.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ. "Εκτακτος παράστασις τήν' 
•ίσπέραν ταύτην. Διδ^χθήσεται δ Όθέλλος ή Μαύρος 
τής Ένετίας ύπό τού κ. Άλεξιάδου καί τό Γεροντοχόρι- 
τσο, κωμφδία έκ ?οΰ γαλλικού. Άρχεται τήν 9ην μ. μ. 
ακριβώς.

/

ΤΗ ΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Άλ*^άνδρ<εα 30 ’Ιουλίου 1882 
Σύνταξιν «Μή Χάνεσαι»

Φορτίον κατασχεθέντων άλεύρων Λάμπρου, άπέστειλα 
πάραυτα Άραμπή.

Μετά τοιαύτην αποστολήν ειδοποίησα Γλάδστωνα ά-| -------- ■ , .
ναστεΐλαι άποστολήν στρατευμάτων, βεβαίας ούσης κα- στγ1 δουλειά του, αλλ ήθέλησε,μέ τη βροχή πού έκαμε, 

·· ' · · * - —·» ' Ά ~ υοίΛιτ/νι <τιιστροφής Άραμπή, έκ χρήσεως άλεύρων Λάμπρου. Εύ
γ/ωμονώ έλληνα έργοστασιάρχην 
έπονομήν παρασήμου περικνημίδας.

ύπέρ ού έξητησάμην

Ναύαρχος
Χκΰμ.ούρ.

Σύνταξιν «Μή Χάνεσαι»
Άίήνας

’Επείγον
Άβοοκίη» 31 ’Ιουλίου 1882.

Στρατήγημα Σεϋμούρ έναυάγησεν είς βάρος 'Ελλήνων.
Άποσταλέντα άλευρα Λάμπρου έχορήγησα ελλησιν ύ- 

πηκόοις.
’Αποτέλεσμα κοιλιακός τύφος.
Ειδοποιήσατε περί τούτου άρχικόν άποστολέα ζητή- 

σαι άποζημίωσιν. Δέχομαι γαλέταν όμοίαν Δομοκοΰ διά 
τροφοδοσίαν άγγλικών στρατευμάτων.

'Αρχιστράτηγος
Άράμ.«»).

Αιά τήν αντιγραφήν,
Εες Παιραιώτης.

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΛΑΣΠΩΜΕΝΟΥ.

Άπομνημόνευμα τών περασμένων βροχών,
Δέν είναι δυνατόν θά τόν γνωρίζετε τόν κύριον Παύ

λον Άναποδοπαυλόπαπον.
Είνε νέος τοΰ συρμού. Μέτριου άναστήματος. Ούτε 

κοντός, ούτε μακρύς. Είνε μακρόκοντος.
Φορεΐ στό κεφάλι καπέλο 'ψηλό ή καλλίτερα ήμίψηλο, 

γάντια στά χέρια, σουρτοΰκο μαΰρο στή ράχη, στενό κο
λάν πανταλόνι, μαΰρο κ’ αύτό μέ φιλέτο άπό μεταξωτά 
πλατιά κορδέλα, άσπρα παποΰτσα πάνινα, γόβαις, καλ- 
τσαις χρωματισταΐς, μπαστούνι λιγυστό, λαιμοδέτη κόκ
κινο άπό άτλάζι, ζιλέ άσπρον πικεδένιον, δύο καδένες 
στή τσέπι χωρίς ώρολόγι (τό εχει στόν μάστορα), όρθια 
φωκόλ, μεταξωτό Καλαμάτας μαντύλι στή τσέπη καί 
τίποτε άλλο.

Α, έχει κ’ ομπρέλα καλοκαιρινή, γιά νά μή τόν πιάνη 
ό ήλιος.

Είχε κ' έρωμένη ό Παυλάκης μας.
Προχθές λοιπόν ποΰ έβρεχε, τόν έπίασε ή βροχή ίσα 

ϊσα άποκάτω άπό τά παράθυρα τής έρωμένης του καί 
ήτο καί αύτή στό παράθυρο καί έβρέχετο χωρίς νά φο- 
βηθή.

Ο,τι φυσικόν ό Παυλάκης μας έσήκωσε τά μάτια του 
νά ’δή τήν φίλη του, είχε βγάλει μάλιστα καί τό μαν
τύλι του τό μεταξωτό νά ξεμιξαστή, κυρίως όμως γιά 
νά τής τό δείξη καί κυρκυδέστερον ώς σημεΐον συνθημα
τικόν χαιρετισμού.

Έξέχασα νά σάς ’πώ, ότι φορούσε καί γυαλιά στή 
μ.ύτη, καί ότι έκάπνιζε πούρο τής Αβάνας.

Ή βροχή έπιπτε ραγδαία, τό ένθυμεΐσθε, απτόητος δέ 
ύπ’ αύτήν ό Παυλάκης καί ύπό τό καταμουσκευμένο άλε- 
ξιβροχοήλιόν του έσήκωσε τά μάτια, ώς είπομεν, νά ίδή 
τήν Μοσκούλα του.

Έκείνη πάλι ή τρελλή δέν άφινε τόν άνθρωπο νά πάη— - - - · · » ·- ' ' Λ

νά τού άνοιξη κουβένταις.
Βροχή ραγδαία άπό τόν ούρανό, χείμαρροι ύδάτων άπό 

τά πεζοδρόμια, κρουνοί άπό τά κεραμίδια, άστραπαί καί 
βρονταί άπό τά σύννεφα, πήγαινε τόρα σύ ν' άκούσης 
μέσα σ’ αύτόν τόν χαλασμό τού κόσμου τί θά σού ’πή 
ενα μικρό γυναικείο στόμα μέ τή ψιλή του τή φωνίτσα.

Καί τηλέφωνον άν είχες πάλι δέν θ' άκουες.
Ό Παυλάκης γιά ν' άκούση, ν’ άρπάξη κάμμιά λέξι, 

στηλώνει τ’ αύτχά του, τά κάμει σάν γαϊδουρινά, τεντό- 
νει τό λαιμό του σάν κόκκωρας, σηκώνεται στήν άκρα 
τών μυτιών τών παπουτσών του καί, θεέ καί κύριε, τί 

[βρόντος ήτο έκεΐνος, τί κτύπος, κεραυνός ήτο ή βόμβα 
ΐΣέϊμουρ;

Ό Παυλάκης μας είχε ξεγλυστρήσει. 
θέαμα οίκτρόν παρέστη έν διπή οφθαλμού πρό τών 

οφθαλμών τής Μοσκούλας του.
Ό Παυλάκης της κατέκειτο μακρύς πλατύς έπί τού 

πεζοδρομίου.
Τό ’ψηλό του τό καπέλο τό είχε πάρει τό ρεύμα καί 

ώς καραβάκι τό κατρακυλούσε, ή ομπρέλα του άνάσκελη 
καί κουρελιασμένη έταξείδευε καί αύτή πλησίστιος άπό 
πίσω άπό τό καπέλο του. Τά γυαλεά του έσπασαν, στό 
πέσιμο έπάνω σχίζεται άπό χίλιαις μεριαϊς τό κολλάν 
πανταλόνι του καί βγαίνουν τά γόνατά του έξω.



β ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

σκιά κλητήρας νι σοΰ δώση χεϊρα βοήθειας. Εάν τά 
στοιχεία ώμοσαν ναντίον μου . . . ύπάρχει καί καταγ
γελία έναντίον τω καϊ έναντίον μου και εναντίον όλου 
τοΰ κόσμ.ου, καϊ έαντίον καϊ αυτής τής Μοσκουλας, ύιά 
νά μάθη άλλοτε νέ μή γελά, δταν βλέπη τους άλλους 
γλυστρολασπωμένοις. . . .

ΓΙαλ ηάνϋρωπος.

Όσοι ευτυχήσατε νά πέσετε πτώσιν Παυλάκειον, θά 
«γνωρίσατε τί θά ’πή λάσπη ‘Αθηναϊκή καϊ πώς γλυ- 
στρά σάν λάδι. Ό Παυλάκης λοιπόν έτήγε νά σηκωθή, 
άλλ’ αί παλάμαι του, έφ’ ών ήθέλησε νά στηριχθή, ξε- 
γλυστροΰν έπί τής λα'σπης, καϊ ό Παυλάκης κατρακυλά 
έκ δευτέρου καϊ τήν φοράν ταύτην πίπτει σάν βαρελάκι 
είς το ρεΰμα τοΰ πεζοδρομίου.

Καϊ ήτο ρεΰμα έκεϊνο ή ’Ιορδάνης ποταμός μυροφόρος ;
Τά μοΰτρά του, τά γένεια του, τό στόμ.α του, ή μ.ύτη 

του, ολα είχον καταληφθή άπό διαφόρων ειδών πράγ
ματα. Που νά φτύοη καϊ τϊ νά πρωτοφτύση.

Ώ άμαρτίαις, ώ "Γψεστε Θεέ, ό Παυλάκης έσηκώθη, 
άλλά καλλίτερα νά μή σηκώνετο. Τά είχε χαμένα, δλα 
τά άντικείμενά του, καπέλα, όμπρέλαις, γυαλιά είχαν 
γίνει γή Μαδιάμ. Φαντασθήτε, έπάνω στή παραζάλη 
του, στή σύγχυσί του, στή φοΰρκά του, στό σαστισμό 
του, τί τοΰ σοφίστηκε. Βλέπει τό ποΰρό του ολίγα βή
ματα πρό αύτοΰ καί, μά ήτο φοβερό αύτό πάλι, -τρέχει 
νά τό πάρη. Λέγει ή παροιμία : μέ τά μούτρα extaet; ; 
Μέ τά μοΰτρα έπεσε. Δέν τοΰ έφθανε τό μπλάστρωμα 
ποΰ είχε άπό ’πίσω, άλλ’ έπρεπε νά μπλαστρωθή κι’ άπό 
μπρος, νά γίνη κεφτές.

Μά τί τοΰ ήλθε νά πάρή τό ποΰρό του; Δέν έβλεπε 
τά χάλια του; Αΐ έ'ως έκεϊ τόν έφώτισε ό διάβολος.

Αλλοίμονο όταν πάρή κάνέναν τό ρεΰμα, καϊ τόν Παυ- 
λάκη μας τόν είχε ΰπερπάρει.

Άθλιος καϊ τρισελεεινός, κρατών τό πανταλόνι του 
νά μή τοΰ πέση, κατώρθωσε νά φθάση ε’.ς τό σπίτι του.

Έκεΐ έγινε Ηρακλής μαινόμενος.
Έλεγε, τούς γρόνθους άνατείνων πρός τό ταβάνι καϊ 

τά άγρια βλέμματά του πρός τά σανίδια τοΰ πατώμα
τος του, τρίζων τούς όδόντας καί κτυπών τά πόδια του :

— Θεέ ! . . θεέ ! . . Θεέ ! . . Δέν είσαι θεός. Αΐ 
μωρέ καί νά σέ είχα κάτω. Μέ ρεζίλεψες, μ’έκαμες ρε
ζίλι. Καί ποΰ, κύριε ; Εις τήν Μοσκούλα μου ’μπροστά ! 
Καταλαβαίνεις, σύ, τί θά 'πή αύτό ; . . Είνε δήμαρχος 
αύτός ποΰ έχομε ; Είνε θηρίον. Λάσπαις έδώ, νερά έκεΐ, 
βρώμες, άκαθαρσίαις, δλα μέσα στούς δρόμους εύρίσκον- 
ται. Ποΰ νά περπατήσής ; Πώς νά περπατήσής ; Αΐ, 
πές μου, σέ παρακαλώ ; Όχι Άραμπής, άλλά τοΰρκος 
γίνομαι νά τούς πετσοκόψω δλους σάν τραγιά. Καί τί 
σέχω έγώ έσένα, κύρ Δήμαρχε, νά μοΰ βπιτρέπήί νά πέ
φτω κάτω. Καϊ σύ, κυρά, Αστυνομία, άφοΰ μέ βλέπεις 
και πέφτω κάτω, ποΰ εμφωλεύεις, ποΰ βρίσκεσαι J · . ϊ*- 
πάρχει, λέγουν, κυβέρνησις ! Ποΰ είνέ την, έγώ δέν τήν 
βλέπω πουθενά ! . . Είναι κατάστασις κράτους αύτή, κύ
ριε, πεπολιτισμένου ; Ούαϊ είς σέ, οέ, 'Ελλάς ! Ιδού κα- 
τάστασις άνθρώπου ! Είνε κατάστασις αύτή άνθρώπου ή 
γουρουνιοΰ ; Άλλαξοπιστεΐς ή δέν άλλάσεις τήν πίστί 
σου ; Μάλιστα. Καϊ Εβραίος γίνομαι, Μωαμεθανός τοΰρ
κος, σκυλόπιστος τέλος πάντων. Δές ροΰχα ! Δές κουρέ
λια ! Καϊ ποΰ είνε ή ομπρέλα μου, ή προχθεσινή άκόμη, 
καί ποΰ τό καπέλο μου, τό άφόρετο άκόμη ! Καϊ έπειτα 
σοΰ λέγουσιν δτι ύπάρχει δημοσία άσφάλεια καϊ τάξις. 
Έινε τάςις αύτή νά γλυστρώ καϊ νά πέφτω έγώ στό δρό
μο ; Είνε ασφάλεια νά βρίσκωμαι είς αύτήν τήν κουοε- 
λιασμένη κατάστασιν ; Νά χάνης μέσα στό δρόμ.ο τά 
πράγματά σου - . . Έχεις, λέγο'υν, βασιλέα ! Ποΰ είνε 
αυτός δ βασιλεύς; Εγώ δέν τόν βλέπω πουθενά. Πέφτεις 
μέσα στό δρομο, κατασκοτώνεσαι, καϊ δέν ’βρίσκεται ούτε

Μετεκομίσθη το μεγα

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΐΟΝ

ΙΪΑΑΛΗ ιιι ΚΟΤΖΙΑ
ολίγον ανωτέρω τής προτέρας του θέσεως έπι τής 
όδοΰ Έρμοΰ, είς τό μεγαλοπρεπές Ίσόγαιον τής 
Οικίας Κ. Αελοΰδα, μεταξύ τών καταστημάτων 
Χτεφ. Γαδαλα καί I- Κοκοροπούλου.

V

ΟΙΚΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ 0ΙΚ0ΝΜ0Ϊ _ \
Όιίός Σταδίου KEXTPIRH ΑΙΙΟθΙΙΚΙΙ

τοΟ Τχχυοροαειου) Έ
OIWOV ΛΕΓΚΟΙ άρωματικώτατοι, λεπτότα

τοι, νέκταρ διά θεούς, ποίησις τών τραπεζών, μέ τά 
φρούτα ιδίως απαράμιλλοι.

ΟΙΛίΟΙ ΜΕΑΑΛίΕΧ πλήρεις ζωής, δυναματι— 
κοι, βάλσαμον, μή φέροντες καμμίαν ζάλην, άδολοι.

ΕΚΑΧΤΗ ΦΙΑΛΗ λευκού τιμάται μόνον 
1 δραχμής.

ΕΚΛΧΤΙΙ ΦΙΑΛΗ μέλανος τιμάται μ.Ο
νον ΟΟ λεπτών.

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

ΟΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΪ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

'Otfoc Σταδίου dxsram τοΰ Ταχυδρομίτου.

ΕΝ ΣΥΡΑ.
Εϊς τό περίφημον έξοχικόν ξενοδοχεΐον Τρυγάν» 

ενοικιάζονται δωμάτια μετά καϊ άνευ επίπλων.


