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ΚΑΛΑΚλΘΟϊΛΣ ΚΑΙ ΣΕΤΕΒΑΓΙΟΣ

( Λίθου.: α μεγάλη feKcJojf/oi.', εχονσα δυο θύρας' if. 
άκατε ρας είσορμωσιν ό Καλαχαθούας xai ό Σετεδάγιος 
προστρίδοντες μεθ ύρμης τάς ρίνας των χατά τό σύστή
ρα τοΰ χαιρετισμού τω>·, εως δτου νά μελανιάσουν σάν 
μελιισάναις xai επειτα άσθμαίνοντες εξα^Λοϋνται δ ιναι 
εις μίαν πολυθρόναν xai ό άλλος είς άλλην. Tableau;,’

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΙΙ.

ΚΑΑΑΚΑΘΟΥΑΣ. Τί χαρά! τί συγκίνησις ποΰ σέ είδα!
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Άμ’ εγώ πάλι ; έκεϊ 'ς τήν ’Αγγλία 

ποΰ ήμουν άκουσα τόσαις φοραΐς νά μιλούν γιά τό χρυσό 
βου τόνομα (ΰψόνει έπί τής κεφαλής του τήν χεΐρά του 
εΐς ένδειξιν τιμής), ποΰ δέν έβλεπα τήν ώρα νάρτω νά 
τρίψουμε τά μούτσουνά μας.

ΚΑΑΑΚΑΘΟΥΑΣ. ’Αλήθεια ; Καί τί λογαριάζουν αυ

τοί οΐ “Αγγλοι ; είδα εις τά Έθνιχδν Πνεύμα, οτι σκο
πεύουν νά σέ ξαναστείλουν ’ς τό θρόνο σου ;

ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. . ............................‘

ΚΑΑΑΚΑΘΟΥΑΣ·. Τί είπες ; Οά παλινορθώσουν τήν 
δυναστείαν σου.;

ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ........................................
ΚΑΛΑΚΑΘΟΥΤΔΣ. Βρέ άδελφέ, βρέ συνάδελφε, δέν 

μιλάς ;
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Απαγορεύεται νά όμιλώ πολιτικά.
ΚΑΑΑΚΑΘΟΥΑΣ. Μωρ’ τί κουτός ποΰ είσαι' εϊξευρα 

«πό τόν εαυτό μου πώς ολοι οΐ βασιλείς εϊνε κουτοί, 
μά σύ είσαι όλως διόλου αΰτοκράτωρ· (σηκονόμενος άπό 
τήν θέσιν του καί πλησιάζων πρός αυτόν.) Έλα τόρα 
χά τά ποΰμε, ζευζέκη, και κανείς δέν μάς ακούει· κ’ έ
πειτα στάσου νά παρατηρήσω. (Περιτρέχει τήν αίθουσαν

μέ ήθος Άλεξιάδου θέλοντος νά είπη μυστικόν εΐς τόν 
Βούλγαρην κ’ έρευνώντος τήν σκηνήν μήπως είς καμμιά 
κόχη είνε κρυμμένο κάνέν αυτί.) Κανείς.

ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Άς είνε· έγώ πολύ πολύ δέν σκιάζομαε 
άπό άπαγορεύσεις- μά άφοΰ είμαι σέ ξένον τόπο τί νά 
κάνω; λέγε, τί ήθελες νά μοΰ πής.

ΚΑ ΑΑΚΑΘΟΥΑΣ. Θά σέ στείλουν πάλιν κεΐ κάτω ;
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Έτσι μαθαίνω.
ΚΑΑΑΚΑΘΟΥΑΣ. (πλησιάζων μετ* ενδιαφέροντος). 

Καί πόσα πέρνεις ;
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Μικρά πράγματα’ κ’ έπειτα έχω ενα 

σωρό γυναίκες ποΰ μοΰ τά καταβροχθίζουν όλα.
ΚΑΑΑΚΑΘΟΥΑΣ Όσο γι’ αύτά ολοι ένα είμεθα καί 

μή σέ νοιάζγ,· έγώ μιά εχω, μά έχω οπλλαίς.
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. ΓΙώς έχει; μιά κ' έχεις πολλαίς;
ΚΑΑΑΚΑΘΟΥΑΣ. (θωπεύων τόν πώγωνα τοΰ Σετι- 

βάγιου κκί ήμικλείων πονηρώς τόν ένα οφθαλμόν του.) 
Καί δεν τά νοιώθεις; κκί πώς τά πάς μέ τούς ύπη
κόους σου;

ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Καλά· Υιχτ1 ®* εμάς έκεΐ κάτω 
πειό καλλίτερος είνε ό πειό δυνατός· κ’ έγώ (ορθών τό 

άνάς-ημά του υπερηφάνως) είμαι ό πειό παλληκαράς άπό 
όλους" άλλά τ’ αγγλικά κανόνια μοΰ τά χάλασαν καί 
ένα; Όλανδέζος Βάν Δέν δεν ξεύρω πώς διάβολο τόν 
λέν κοντεύει νά μοΰ χαλάση τήν δημοτικότητα μου, 
(μετ' άγανακτήσεως), άχ αύτός ό πόλεμο; ! αύτάς ό πό
λεμος !

ΚΑΑΑΚΑΘΟΥΑΣ. (περίτρομος). Ό πόλεμος ! (ψαχ
νών σπκσμωδικώς τό θυλάκιόν του) καί τά χαρτιά έκεΐνα 
ποΰ μ’ έστειλε·/ ό Τετραμπούκης ! ά .' εΐ; αύριον τά σπου
δαία ! τόρα άς κουβεντιάσωμεν λιγάκι- τό ξέρεις πώς κ’ 
έγώ εχω πόλεμο; Τά σύνορα τής Καλοιακούδας μου καί-
ονται. Τί μοΰ λες νά κάνω;

ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Νά μή γυρίσγς πίσω- μήπως καί σέ
πιάσου·/ αιχμάλωτο οΐ Τρακατροΰκοί.

ΚΑΑΑΚΑΘΟΥΑΣ. Αιχμάλωτο ; τούλάχιστον νά μ’
έφυλάκιζαν μέσα σ’ ένα χαρέμι ; τέτοιαις άλυσσίδες 

άπό τορευτά μπρά τσαποϋ νά μ’ άγκαλιάζουν,ταίς θέλω.
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ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ· Μωρέ κάδου στ’ αύγά σου- καί μήν τό 
κουνάς άπ’ έδώ,καλά κάδου σάν Κα.Ιαχαθοναι; ποϋσαι.

ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. Τότε λοιπόν πρέπει νά μετακομί- 
βω έδώ, τόρα μάλιστα ποϋ εΐνε κα’ι ό καιρός τών μετα
κομίσεων, τό Ταραπαταραπατατόϊον μου.

ΣΕΒΙΤΑΓΙΟΣ. Τί; μόνον γιά τονομά του πρέπει νά 
ναυλώσης δέκα ατμόπλοια. !

ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. Τά κτήμα μου, βρέ αδελφέ- έχω 
τούς ύπηκόους μου ποϋ μοϋ δίνουν εισόδημα- αύτοί εΐνε 
κινητόν κτήμα, καί μάλιστα αεικίνητον· έχω και τό 
Ταραπαταραπαταπόϊον τό όποιον εΐνε ακίνητον- αυτό 
μοϋ δίδει την τιμήν νά ήμαι κτηματία;- νά πωλώ πρό
βατα, βώδια, γάλα ώ; καί ξύλα είς τού; ίδιους μου υπη
κόους. Πρέπει νά γράψω νά μοϋ τό στείλουν έδώ. (Κά- 
βητα.ι παρά την τράπεζαν και γράφει) «Κύριον Τετραμ- 
βούκην. Ναυλώσατε άτμόπλοια ΠαγκαλακαΟουείου εται
ρίας καϊ φορτώσατε Ταραπαταραπατατόϊον Μετά φορ
τωτικές στείλατε καϊ ειδήσεις περί συνόρων» (τό άνα- 
-γινώσκει )

ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Ώραία- μέ τό τελευταΐον κολακεύει; 
καϊ τήν έθνικήν φιλοτιμίαν τους.

ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. ίΐού νά τού; πάρη ό διάβολος κ’ 
αύτού; καϊ τό έθνος τους ! άχ ! μούκαμε; ευεργεσία ποϋ 
μ' έσυμβούλευσε; νά φύγω- (προτείνων εις το κενόν όρ
γίλως τον γρόνθον) μπιρμπάνται; ! μά ξέρεις τί ύπήκοοί 
πού σου εΐνε ; οΐ αχρείοι, θαρρούν πώς πήραν δούλο καϊ 
οχι άφέντη- κ’ έχουν τήν άπαίτησι νύχτα μέρα νά κά
θομαι νά σκέπτομαι γι’ αύτού;, γιά ενα σκυλολόγι εκεί 
μπακάληδων καϊ μανάβηδων καϊ δασκάλων κ επειτα... 
οί ΐδικοί σου οί Ζουλού έχουν έφημερίδες ;

ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Οί ΐδικοί μου δέν ξεύρουν ούτε νά γρά
ψουν, ούτε νά διαβάσουν.

ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. Ώ ! είσαι εύτυχής, εύτυχέστατος 
καϊ άν δέν σέ λυπούμουν Οά σ’ έπρότεινα νά κάμωμεν αλ

ΕΗΙΦΤΑΙΙΣ Mil ΧιΙΝΕΪΙΙ

Οί ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΙ.
ΚΩΜΩ'ΔΙΑ

(ϊ»νί·χ. Β. άριθ. 336.)

ΣΚΗΝΗ Δ'·

ΧΑΡΙΛΑΟΣ.

Τώρα κ. Κλεάνθη, Οά μοι έξηγήσητε μερικά πράγματα. 
Ποώτον διά τί με ώνομάσατε Τριανταφυλλόπουλον, έπει
τα διά τί ρ.’ έστείλατε χωρίς διαβατήριόν εΐ; τό Λονδΐ- 
νον καϊ έπειτα......

Κλεάνθης.
Θέλω νά έκπλήξω τήν σύζυγόν μου μέ έν δώρον. Αύ 

ριον εορτάζει τά γενέθλιά της. Δέν ήθελα λοιπόν νά

λαξιά- σ’ αύτό τόν βρωμότοπό μου αί έφημερίδες φυ
τρώνουν σάν μανιτάρια- σάν φαρμακωμένα μανιτάρια* 
σέ βρίζουν, σέ πεθαίνουν μερικαΐς κάνουν τάχα πώς τά 
λέν σκεπαστά, άλλ’ ό πέπλος τόν όποϊον ρίπτουν τά 
σκεπάζει τόσον μόνον οσο νά φαίνωνται- τί βάσανα 
αιώνιο ! θέλουν οί κύριοι διότι εϊυ.αι βασιλεύ; νά μή-* 
είμαι άνθρωπο;- τυχαίνει νά μιλήσω μέ τή μιά, νά 
σφίξω τό χέρι τής άλλης, νά φιλήσω τήν άλλη, νά 
βγώ τήν νύκτα κάτω άπό τά παράθυρα μιά; νά τής 
κάνω πατινάδα, σφυρίζουν σάν φίδια αί κακαϊ γλώσ- 
σαι, καϊ όχι μόνον αί κακαϊ γλώσσαι, άλλά σφυρί
ζουν καί αί σφαΐραι άκόμη κατόπι μου- τέτοιοι μασκα- 
ράδες εΐνε αύτοί- έκαστο; πολίτης δέν έ'χει τό δικαίωμα 
νά κάμη τά αύτά καί άκόμη παραπάνω ; αΐ λοιπόν έγώ 
δέν έχω δικαιώματα ούδέ ώσάν μέ τόν πειό μικρό άπ» 
τούς ύπηκόου; μου.

ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. 'Εμένα άν μούκαναν τέτοια οΐ ύπήκοοί 
μου νύκτα μέρα Οά τούς ζυλοκοποϋσα.

ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. ’Αχ ! άν τούς είχα τόρα έμπρός 
μου θά τούς έσχιζα σάν σαρδέλαις, coquins ! (κτυπά ορ
γίλοι; τόν πόδα του κατά γής- τό τραπέζιον συνδονεΐται 
και ή Πρώτη σχηκη άπό τόν φόβον τη; γίνεται ;)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΪΤΕΙ’Λ.

ΠΑΙΔΙΣΚΗ. Νομίζω οτι έκτύπησαν οί κύριοι, επιθυ
μούν τίποτε ;

ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ καϊ ΣΕΤΕΒΑΓΙΟΣ (προσβλέποντες 
λαιμάργως.) ΈπιΟυμοΰμεν . . . τί άλλο ; σένα.

ΠΑΙΔΙΣΚΗ. Νά φάγητε τίποτε δέν επιθυμείτε ;
ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. Μά καί σύ τρώγεσαι καί παρα- 

τρώγεσαι μάλιστα (ζητεί νά τήν Οωπεύση.)
ΠΑΙΔΙΣΚΗ. Άφησε τ’ αστεία, κύριε, θέλετε νά σάς

μάθη τίποτε- τό δώρον Οά έχανε τήν άξίαν του. Τριαν— 
ταφυλλόπουλος είναι εί; άνταποκριτής μου.

Χαρίλαο:.
Δώρον δύο φωνογράφους...... ζί^ίοο) Παράδοξος άνθρω

πος !
Κλεάνθης.

Τόν ενα μόνον. *0 άλλος είναι ΐδικό; μου. Θά παίζο- 
μεν τούς φωνογράφου; μεθαύριον τόν χειμώνα.

Χαρίλαος.
(’Ιδία). Τίποτε δέν έννοώ. (Γεγονώς). Καϊ θά παιζη 

καϊ ό ύπηρέτης σας, τόν όποιον έδίδαξα, οπω; μοι είπατε;
Κλεάνθης.

Ναι- ϊσως μέ τήν ύπηρέτριαν...
Χαρίλαος (ίι)ία).

Τί ιδιόρρυθμος άνθρωπος ! Εις τήν άρχήν μοί είπεν ότε 
θά κάμη τόν πόλεμον μέ τούς φωνογράφους- τώρα Οά 
παίζη...Ειρήνη καϊ πόλεμος—πόλεμος καϊ ειρήνη, πολι
τική έπαμφοτερίζουσα, καϊ πολιτική τής ήμέρας έπάνω 
κάτω.

Κλεάνθης.
’Ιδού λοιπόν τό σχέδιόν μου,διότι σε βλέπω άποροϋντα. 

Συνέθεσα μίαν προσφώνησιν έμμετρον διά τήν εορτήν 
της, τήν όποίαν θά ύπαγορεύσω είς τόν φωνογράφον, ά
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ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. Φέρε τρεις σαμπάνιαις καί 
•ποτήρια (έξέρχεται ή Παιδίσκη.)ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.

ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Κομμάτι!
ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. Τάκος!

ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Σώμα γιά συχνοφίλημα! 
ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. Καί γιά σφιχταγκάλιασμα.' 
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Και....!
ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. Καί....!
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Σώπα κ’ έρχεται.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.

(Εισέρχεται ή Παιδίσκη φέρουσα τάς τρεις φιάλας καί 
τά τρία ποτήρια τά όποϊα καταθέτει έπι τής τραπέζης).

ΠΑΙΔΙΣΚΗ. ’Ορίστε, κύριοι, θέλετε νά τά; ανοίξω; 
ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. Δέν εΐνε δική σου δουλειά ν’ άνοί- 

γης στουπώματα- έγώ ε’ις αύτό έχω ειδικότητα. (’Ανοί
γει τάς τρεις φιάλας καί πίνουν.) Έλα κάθησε έδώ κον
τά μου.

ΣΑΤΙΒΪΓΙΟΣ. Όχι δά άπ’ έδώ, κοντά μου. 
ΠΑΙΔΙΣΚΗ (γελώσα καί κτυπώσα έλαφρώς καϊ τούς 

δυο εις τήν μύτην.) Τότε λοιπόν κάθουμαι ’ς τή μέση 
ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. (θωπεύων τήν παρειάν τη;) Βελου

δένιο εινε το μαγουλάκι σου.
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Φαίνεται οτι έχεις κοριού; μές στό 

φουστάνι σου.
ΠΑΙΔΙΣΚΗ. Γιατί ;
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Γιατί άφ’ οτου ήλθες κοντά μου αισθά

νομαι όλο κνισμούς είς τά σώμά μου.
ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. Κ’ έγώ. (Προσβλέ πων τό πλούσιον 

στήθος τής Παιδίσκης.) Έκαμα πολλά ταξείδια έως

τρία] τόρα,άλλά ποτέ μου δέν έπέρασα τοιούτους λόφους, (χύ- 
σαμπάνια έκ τής φιάλη: καί πίνει) Σετιβάγιο, πήγες 

πολλαίς φοραίς ώ; τόρα. εί; τά; Κάτω Χώρα; ; 
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Όχι, άκόμη δέν πήγα.
ΚΛΛΛΚ. (Τόν βλέπει περιφρόνησιν). Είσαι βλάξ. 
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ.(Προσπαθών νά φιλήση τήν Παιδίσκην) 

Πού κάθεσαι ;
ΚΑΛΑΚ. (μεθυσμένο; ήδη καί θετών τήν χεΐρά του 

έπϊ τοϋ στήθου; της.) Αύτό μόνον δέν θά γείνη. Γύρνχ 
άπ’ έδώ. Πέ; μου πώ; μ’ άγαπά;.

ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Τί ; έμένα θά πή πώ; μ’ άγαπά.
ΚΑΛΛΚΑΘΓΟΑΣ. Έμένα !
ΣΕΤΤΙΒΑΓΙΟΣ. Έμενα.
ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. (τραυλίζων). Μωρ’ μάζεψε τά λό

για σου.
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Σύ μάζεψε τόν έαυτόν σου καλλίτερα 

πούγεινες στουπί.
ΚΑΛΑΚ. Ζουλού !

ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. ’Ρω....
ΚΑΛΑΚΑΘΟΓΑΣ. Χάσου!
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. Γκρεμίσου. Ζωντόβολο !
(Άρπάζουσι άπό μίαν καθέκλαν. Ή Παιδίσκη έξέρχε- 

ται κραυγάζουσα. Ό Σετιβάγιο; καταφέρει μίαν τοΰ 
Καλακαθάου κατακέφαλα.

ΚΑΛΑΚ. (πίπτων ανάσκελα) Ά !
ΣΕΤΙΒΑΓΙΟΣ. (ώθών αύτόν περιφρονητικώς διά τοΰ 

ποδός του). Μούτρο πού θέλει νάχη καί ύπηκόους !
(Εισέρχονται κλητήρες καϊ χωροφύλακες οί όποιοι συλ- 

λαμβάνουσι τόν Σετιβάγιο, άφ’ ού αιματοκύλισε τέσσα
ρας, καϊ οδηγούν αύτόν μετά τού Καλακαθούα είς τήν 
Αστυνομίαν).

Του·ρου·του.τοθ.

όποιος φωνογράφος Οά την έπαναλάβη αΰριον τό πρωί, 
μόλις" ή Πηνελόπη μοϋ έξυπνήση. Έ ! δέν είναι ώραΐον 
τό σχέδιόν μου, πρωτότυπον;

Χαρίλαος.
Τωόντι τώρα έννοώ τόν μυστικισμόν. Θέλετε λοιπόν 

νά σας βοηθήσω εις τίποτε...;
Κλεάνθης.

Οχι- ένόησα τόν μηχανισμόν του.
Χαρίλαος.

Στίχους λοιπόν καί έλέγετε οτι ποιητικίζω έγώ. 
Αλλά διαμαρτύρομαι* μέ κατεβιβάσατε άπό τον Πήγα

σον διά ν’ άναβήτε σείς... ! Άλλ’ έγώ δέν ειχον ποτέ 
αξιώσεις. Εν τοσούτω χαίρετε, (ιδία, απερχόμενος) Δώ
ρον εις την γυναϊκά του ένα φωνογράφον ! Έγώ είς τήν 
θέσιν του θά τή έχάριζα ένα γλωσσοδέτην !

σιδηρόδρομοι, κωνωποκτόνα δελτία....! Τόσαι ανακαλύ
ψεις, ό νεκρός τοϋ Άγαμέμνονος, τά βακτηρίδια τοΰ 
πνεύμονας... Καί άπό όλας αύτάς τάς έφευρέσεις μόνος ό 
φωνογράφος μοί χρησιμεύει. Ά! δέν έπρεπε νά ήμαι τό
σον βαρύκοος, άλλως θά μοι ήρκει ίσως νά καρφώσω τό 
αύτί μου τήν νύκτα εί; τήν θύραν της, διά νά ακούσω 
τί γράφει είς τόν περί ού ό λόγος κύριον ή σύζυγός μου. 
Εχει τήν συνήθειαν ένώ γράφει νά άπαγγέλλη μέ σχή

ματα καί μομφασμούς ώ; άλλη Σάρρα—Βερνάρ. Άλλά 
καί άν είχα εύαίσθητον τό τύμπανον, μήπως θά ήδυνά
μην νά μείνω άπαθής καί νά την ακούσω μέχρι τέλους; 
Εΐμ αι νευρικός καί χάνω τούλάχιστον εξήντα τοΐς έκα
τόν είς ολα; μου τά; επιχειρήσεις. Άλλ’ εύρήκα τόν τρό
πον- νά με άντικαταστήση ό ύπηρέτης μου. Είναι αύτϊ 
περίφημο ! Καί διά νά μή προσβληθή ή αξιοπρέπεια τής
συζύγου μου, διότι έβαλα τόν ύπηρέτην, έσκέφθην.........
Α ! κάποιος ! (Κλείει τό κιβώτιον).

ΛΙαρέχ {(ΐσε.Ιθοΰσα άχοτύμως' ί<Ιί«)
Τί έχει πάλιν ;

Κλεάνθης.ΣΚΗΝΗ Ε'.
Μαρία, τί θέλεις ;

Μαρία.
Νά σάς έρωτήσω πώς τό θέλετε τό αρνί, μέ χόρτα, 

μόνον ; (Κατά μόνας) Τί νά ήνε άρά γε μέσα είς τά κου- 
|τιά ;

ΚΛΕΑΝΘΙΙΣ είτα ΜΑΡΙΑ καί ΓΙΑΝΝΙΙΣ.

Κλεάνθης (εξετάζω? τά κιβώτια}. 
Τοσαι εφευρέσεις, τηλέγραφοι, ηλεκτρικά φώτα, ίππο-
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ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

"Αν τελείωση ό ΤΤό.Ιεμός μ.χς τόσον όγλίγωρα, πρέπει 
νά τον περισυνάξωμεν ώ; τήν τέφραν τοΰ Άγαμέμνονος 
τόν όποϊον είχεν ανακαλύψει ό ύόκτωρ Σλήμαν, νά τόν 
θέσωμεν εντός χυά.ίασ καί νά τόν διαφυλάξωμεν έν τώ 
φυσιογραφικώ μουσείφ, ώς περίεργον προκατακλυσμιαΐον 
θηρίον, ώς μαμμο'υθ τών νεοελληνικών χρόνων.

Τώρα ποΰ ό Ήθιχός Κόσμος — Στίχοι Μελισσηνοΰ, 
Μουσική 'Ροδοθεάτου—άφιερώθη εΐς τόν κ. Τρικούπην, 
εΐς τόν κ. Κουμουνδούρον θ’ άφιερώθη κατ’ άνάγκην ό 
'Λκήθιχος Κόσμος, ό δέ τρίτος, ό ήΟιχοακήθιχος—τί μά
κρος !—εΐς τήν θωδορογιαννοΰλα !

Ό έν Αονδίνω ανταποκριτής τοΰ ^8ή Χάνεσαι, ά- 
φορμήν λαβών έκ τών τηλεγραφημάτων περί σύλληψεως 
καί τυφεκισμού έν Αίγύπτω λωποδυτών Ελλήνων έσπευσε 
νά γράψη όλίγας λέξεις είς τά Ημερήσια Νέα τοΰ Λονδί
νου, νομίζων, ώς ιδιαιτέρως γράφει πρός ήμάς—οτι «κα- 
«θήκον δικαιοσύνης είναι τό νά ύψώσητις φωνήν ύπέρ τής
• ’Ελλάδος, καθ’ ής αντανακλάται ή ατιμία δντων τινων
• αισχρών καί αμφιβόλου καταγωγής καί γεννήσεώς.·

Έπί τή εύκαιρία ταύτη άποκαλύπτομεν έπί τέλους 
είς τό δηαόσιον τό προσφιλές όνομα τοΰ τόσον ένδιαφέρον 
διά τών άμιμήτων έκ Λονδίνου έπιστολών του προκαλέ- 
σαντος άνταποκριτοΰ μας Timeson. Είναι ό νεαρός 
διδάκτωρ τής Νομικής καί τώρα εμπορευόμενος έν Λον-

δίνω Ε&ατάθιος X. "Χρονόπουλοφ, έκ τής γνω
στής τοΰ Πύργου οίκογενείας.

’Ιδού ή έπιστολή του :

Ελ ΜΙΝΕΣ ΕΝ ΑΙΡΓΠΤΩ
Τώ ίχόοΐ^ι z&r « Ημερησίων Νέωκ»

Κύριε,—Συχνά βλέπω άναφεοόμ.ενα εν τισιν έφημερίσι 
ώς καί έν τή ύμετέρα ό’τι Ελληνες έτυφεκίσΟησαν ή έτι- 
μωρήθησαν δι’ άλλης ποινής ώς ένοχοι διαρπαγής (loo
ting). ΊΙ ινδική αϋτη λέξις σημαίνει νομίζω ληστείαν. 
Καί έπειδή τό πράγμα είναι άρκετά δυσάρεστον, άς μοι 
έπιτραπή νά έπιστήσω τήν προσοχήν τών άναγνωστών 
σας έπί τούτου. Πολλοί αύτοκαλούμενοι Έλληνες είναι 
συνηθέστατα ύπήκοοι τή; Πύλης, Λεβαντίνοι, λαλοΰν- 
τες τήν έλληνικήν, γλώσσαν τοΰ έμπορίου έν ’Ανατολή 
καί διά τοΰτο έκλαμβανόμενοι έλληνικής έΟνικότητος.

Δύναμαι όμ.ως νά διαβεβαιώσω ύμάς τε καί τούς άνα
γνώστας ύμών οτι δέν είναι Έλληνες. Γράφω ταΰτα 
ό'πως άποδώσω άπλούστατα δικαιοσύνην είς τό έλληνι
κόν έθνος,τό όποιον δέν επιθυμώ νά έκληφθή ένοχον τοι
ούτων έγκλημάτων. Άλλά καί άν πράγματι Έλληνες 
ήσαν οί διαπράττοντες αύτά, θά ειχον έλαφρυντικήν 
ύπέρ αύτών περίστασιν, καθόσον οί Ελληνες, ώς ή πο- 
λυαριθμωτέρα χρις-ιανική έθνικότης έν Αίγύπτω,έζημιώθη 
πλειότερον πάσης άλλης έκ τοΰ φανατισμού τοΰ άραβι- 
κοΰ πληθυσμού. Πεποιθώ; έπί τά φιλοδίκαια ύμών αι
σθήματα έλπίζω ότι θέλουσι τύχει τ’ άνωτέρω δημοσιευ- 
σεως παρ’ ύμών.—'Ολος ύμέτερος, Κρόνος.

Έκ Θεσσαλονίκης άφίκετο δι’ όλίγας ένταΰθα ημέρας 
ό δεινός τής παιδαγωγικής έν Μακεδονία άναμορφωτής 
ζΑηρ.ητριο; Μαρούλης, έκ τών μάλλον διακεκρί-

μένων προσωπικοτήτων έν τώ διδασκαλικώ κόσμω, άνήρ 
λόγων καί έργων, πυρος καί σθένους, πραςας έν Μακεδο
νία—αύτός άπλή μ.ονάς—ό,τι δέν κοτόρθωσαν μεγαλό- 
νυμοι Σύλλογοι καί πλειάδες μικροσκοπικών γελοίων 
λογίων. Τό Διδασκαλεΐόν του έν Σέρραις^ΐσταται μονα
δικός ύπεοήφανος φάρος είς ό'λον τό ελώδες έκπαιδευτι- 
κόν μας πέλαγος, οί δ' έκατόν διδασκαλισταί διασπά' 
ρέντες απανταχού τήςΤουρκίας ετέλεσαν θαύματα παιδα
γωγικά, σχηματίσαντες περί τό όνομά των Γδιον ακτι
νωτόν δόξης, ώς μεγαλουργού μεθόδου και αρετής καί 
δυνάμεως διδάσκαλοι, καί είναι πλέον παράκλητοί ύφ’ 
ίίλων τών Κοινοτήτων καί γνωστοί ύπό τό ονομα Μα- 
ρουλισταί. Ή Κυβέρνησις καί ιδίως τό ύπουργεΐον τής 
Παιδεία; δέον νά έπωφεληθή τής ενταύθα παρουσίας τοΰ 
κ. Μαρούλη καί νά ζητήση πολλάς πληροφορίας και ν 
άκούση πολλάς γνώμας του,διότι δ άνηρ άποτελεϊ αύθεν- 
τίαν είς τά Μακεδονικά.

Ε Είς ΑερδΙίς Άμ,πουσϊεκήρ—τοΰ οποίου μεθ’όλην 
τήν πρός ήμάς φιλίαν του άγνοοϋμεν άπό ποΰ βαστά, 
ή σκούφια του—παρεπιδημών έν Άθήνάις άπεφάσισε νά 
μάς μεταδώση είς ολίγα φύλλα μερικά τών σουλτανικών 
μνακτόρων άπόκρυφα, τών δποίων μάς διαβεβαιοΐ ότι 
ύπήρξεν αύτόπτης άπό πίσου άπό ένα μκερκτέ’ τώρα τά 
είδε δέν τά είδε, αύτός κι’ ή ψυχή του’ ήμεΐς τά δημο
σιεύομεν διότι τά ηύραμεν πολύ ήοονικά καί διαφανή ώς 
γιασμάκι σουλτανίδος.

Ό Φαληρικός κόσμος δέον νά μή λησμονήση ότι άπό
ψε έχει τήν εύεργετικήν του δ νεαρός ύψίφωνος Λατύ, 
μέ τήν Φαβάρ, τούς Κώόωκας καί τήν ώς πούδραν λευ
κήν άοιδόν Ταμπουρίνη.

Μπουλούκια, μπουλούκια, ώ; οι μακαρία τή λήξει πε- 
τσωματικοί θίασοι, κυκλοφοροΰσι τά διάφορα τοΰ Ά- 
στεως τμήματα, αποσπάσματα κ’ ένωμοτίαι Διδασκά
λων έκ τών νέων επαρχιών, οΐτινες ήλθαν νά έξετασθοΰν 
άπό τούς Έπτά σοφούς τών Αθηνών, άν ύπό τούς Τούρ
κους έδίδασκον τό Ελληνικόν άλφάβητον μέ είκοσιτέσ— 
σαρα γράμματα ή μέ περισσοτέρα ή καί μέ όλιγώτερα. 
Ό κ. ΓΙανταζής βεβαίως θ’ άκούση όλιγώτερα καί οΰτο> 
θ' άποπέμψη πολλούς καί θά κρατήση έκείνους οί όποιοι. 
Οά τοΰ μετρήσουν περισσότερα—γράμματα !

Άφίκετο ένταΰθα δ κ. Θεμιστοκλής Κτενάς, δημοσιο
γράφος έκ Σμύρνης, χρηματίσας καί διερμηνεύς τοΰ αυ
τόθι προξενείου καί δυνάμενος πάλιν μέ τόν νέον προξε
νικόν νόμον νά εύδοκιμήση είς τοιαύτην θέσιν, διότι εί
ναι κάτοχος τής τουρκικής γλώσσης, μεταφραστής δια
φόρων έκ τοΰ τουρκικού έργων, ιδία δέ τοΰ περιφήμου 
παρ’ Όθωμανοΐς Κληρονομικού δικαίου, κεκτημένος επί
σης όλα τά προσόντα τά όποια ό νέος νόμος απαιτεί. Πι- 
στεύομεν ότι ό ύπουργός τών Έξωτερικών, ώς έφρόντισε 
νά έκκαΟαριση τό Διερμηνευτικόν σώμα έν Κωνσταντι— 
νουπόλε·., θά θελήση νά χρησιμοποίηση καί τόν κ, Θεμι
στοκλή Κτενάν είς τό έν Σμύρνη Προςενεΐον.

Τό άστυνομικόν δελτίον εξακολουθεί νά αν
θρώπους. Προχθές άνήγγελλεν ενα έκ τών έν τή κεν
τρική άγορή κρεοπωλών αδελφών Γυφτόπουλων ώς διώ- 
ξαντα καί μωλωπίσαντα έν τή Όό& Λιό./ου ένα καπνό— 
πώλην, ένω είς τό πλημμέλημα αύτά οί έν λόγφ κρεο- 
πώλαι δέ» άνεμίχθησαν είμή μόνον διά τής ταύτότητος 
τοΰ ονόματος των ί

Κλεάνθης.
Κάμετο, όπως διάβολον θέλεις. Τί έρχεσαι καί μέ 

ζαλίζεις; Έρώτησε τήν κυρίαν σου. Καί είπέ της, σέ 
παρακαλώ, ότι αύριον θά ύπάγωμεν είς τήν έξοχήν. Τά 
γενέθλια άναβάλλονται διά βασιλικού διατάγμ.ατος.

Μαρία.
(’Ιδία) Ώραϊα ! ’Εθυμωσε πάλιν. (άπερχομένη) Καί 

πότε δά είναι είς τά καλά του. Όμως δέν κατόρθωσα 
νά εννοήσω τί έχουν αύτά τά κουτιά.

Κλεάνθης.
Και τώρα είς έργον ! . . — Γιάννη ! . . (Εισέρχεται ό, 

Γιάννης) Πλησίασε. ’Ενθυμείσαι τί μοι ύπεσχέθης; Ούτε, 
λέξιν είς κανένα. Σοί άναθέτω τόσον έμπιστευτικήν ύπη-| 
ρεσιαν. Πρέπει νά τά έχης καύχημά σου. Αύτί καί μάτι ! 
Γλώσσαν τίποτε ! Θές αύτήν είς αποστρατείαν. Είναι 
ό εφιάλτης τής διανοίας.

Γιάννης.
Ένόησα.

Κλεάνθης.
θά σοί εϊπω έγώ πότε είναι καιρός, άλλ’ όμως όταν 

ίδης οτι ή κυρία σου πλησιάζει είς τό γραφεΐον, άμέσως 
τόν φωνογράφον έπί χεϊρας καί . . . είς τήν άποθήκην 
τών ένδυμάτων. Πρόσεχε μ.ή σοΰ διαφύγη ούτε συλλαβή. 
Ό,τι ακούεις τό Επαναλαμβάνεις καθαρά έόώ είς τό

τύμπανον. Κλειδόνεις τό μυστικόν καί μοί τά παραδίδεις. 
Άλλά προσοχή- μ.ή γείνη καμμία πλαστογραφία . . -

Γιάννης.
Θεός φυλάξοι ! Καί . . . τόν άλλον ;

Κλεάνθης.
Τόν άλλον κρύπτεις, καθώς σοι είπον, έπάνω είς το 

γραφεΐόν μου. Νά φαίνεται καί νά μή φαίνεται. Είς τον 
ένθουσιασμόν της ή σύζυγός μου θά τόν Γδη—θέλω νά 
τόν Γδη μάλιστα έκεϊ—άλλ’ επειδή δέν ήςεύρει τί είναι, 
δέν θά δώση προσοχήν. Μόλις έξέλθη τοΰ γραφείου αμέ
σως αστραπηδόν άλλάσσεις τούς φωνογράφους, χωρίς νά 
σε Γδη, θέτεις τόν πρώτον είς τήν θέσιν τοΰ δευτέροι* 
καί πηγαίνεις καί κοιμάσαι. Ή έμ.πιστευτική υπηρεσία 
έτελείωσε.

Γιάννης
Καί αύτό τό ένόησα.

Κλεάνθης. (Κατά, μόκας. J
Ή σύζυγός μου Οά πιστεύση ότι δ έπί τής τραπέζης 

φωνογράφος έκλεψε τό μυστικόν της.— Λ! δέκα μήνας 
είχα γαλήνην, τώρα ήρχισεν ή τρικυμία ! Τί ήθελα έγώ 
νά έμ.βω είς αύτά τό πέλαγος ! Καί δ διάβολος αύτός, 
3ταν μίαν φοράν ήθελον νά τοΰ δέσουν αύτό τό σχοινί 
είς τόν λαιμόν, έπροτίμησε νά γείνη άσκητής είς τό Ά
γιον Όρος καλλίτερα παρά νά νυμφευθή ! Αποδείξεις ϊ

ά ! S/Γ δέν έχω. ’Γπονοίας, τεκμήρια... Άλλά δέν πρέ
πει νά κοιμώμαι. Ένυμφεύθην σύζυγον νεωτάτην. Φο
βούμαι αύτήν τήν διαφοράν τής ήλικία;.—Λοιπόν τά ή- 
κουσες, Γιάννη. Αύτί καί μάτι !

Γεάννης
Μάλιστα κύριε. Μάτι καί αύτί.

Κλεάνθης.
Όχι- τό αύτί πρώτα. {(Εξέρχεται)

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'·

ΓΙΑΝΝΗΣ, είτα ΜΑΡΙΑ.
rcivvvji (εχωΓ ένώπιόν του τους

όύο φωνογράφουςJ. 
Κντο είναι ένας παπαγάλλος καί αύτό ένας άλλος πα- 

παγάλλος.Τόν χορδίζεις σέ άκούει άπό τήν άρχήν έως 
τό τέλος, χωρίς νά σέ διακόψη" άρκεϊ νά τοΰ τα είπης 
είς τό αύτί. "Επειτα τόν χορδίζεις πάλιν καί ή γλώσσά 
του ψαλίδι άρχίζει νά σοΰ τά έπαναλαμβάνη μέ τό νΐ 
καί μέ τό σίγμα. Άπό κάποιον βουλευτή μας θά έπήρε 
«χέδιον αύτός ό Αμερικανός. (Μετά μικρόν) Ναί" άλλά 
είχα ένα γραμματάκι νά έτοιμάσω δζά τό χρυσό μου,

τό έσχεδίαζα ολην νύκτα. Τώρα—μέ αύτήν τήν έμπι— 
στευτικήν ύπηρεσίαν — Οά τά λησμονήσω όλα. Καί τί 
ψώνια... τόν ιδιαίτερο λογαριασμό, δηλαδή χωρίς τόν 
φόρον τοΰ χαρτοσήμου καί τήν ύπερτίμησιν...! Ά ! μία 
ιδέα!

Μνρίχ. (αίγκης εισεΛθοΰσα)
Μία ιδέα ! (δ Γιάννης προσπαθεϊ νά καλύψη τά κιβώ

τια) Τί έχεις αύτοΰ;
Γιάννης (χαθ' ίαυτόκ

Τώρα Οά έχωμεν αστυνομικήν έρευνα. Καί άν αστυνο
μία ήσαν αί γυναίκες άλλοίμονον !

Μαρία (θωπεύουσα αύτόκJ.
Έλα, Γιάννη, είς έμέ δέν θέλεις νά είπης τι είναι 

αύτά ;
Γιάννης

Δέν είναι τίποτε (Ζητεΐ νά φύγη· άλλ' έμποδίζεται.} 
Θέλεις λοιπόν νά μάθης τί είναι;(Δήθεν έμπιστευτικώς.) 
Είναι έκρηκτικαίς μηχαναίς, βόμβαις. Πρόσεχε μή έγγί— 
σης έπάνω μου. Ένα κομβί άμα πατήσω, έτελείωσε* 
πηγαίνεις είς τόν Παράδεισον μέ τό κατ’ εύθεΐαν. Θέλεις 
νά ίδής .;

Μαρία.
Έλα, ελα, φρόνιμα !

I
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6 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Είς έκ τών νέων Ελλήνων—καί πολιτευόμενος πα- 
ρεπονεΐτο κατά τοΰ ρωμαίϊκου καί εξεμυστηρευετο εις φί
λον του οτι ’ντρέπεται νά λέγεται δτι είναι Ελλην.

— ’Εννοια σου, του άπαντά, φθάνει νά μην τό λές, 
καί δέν σέ παίρνει κανένας γιά Έλληνα !

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ.

— Πάει κι’ αύτός ό πόλεμος ’στά κούφια, ρέ Σταμάτη’ 
ποτές μου δέν έπίστευα ανακωχή νά γίνη, 
καί τώρα ε’ις τά ίδια μας, ’στό πρώτο μας ραχάτι . . . 
μωρέ μά τί τσαναμπετίά σ’ αύτη τη Ρωμηοσύνη.
Άμμέ δέν είναι προκοπή . . . πάντα ’στην ίδια θέσι, 
καί μόλις σηκωνόμαστε, μάς κόβουν μές 'στη μέση.

—Δέν κάνουμε, ρέ Παναγή, γίά πόλεμο &χ6μ.χ . . .
—’Ρέ, άϊτε, χάσου, τδδειξαν και πάλι οί εύζώνοι’ 
τούς έβαλαν ’στά τέσσερα μέ τό σπαθί ’στό στόμα . . . 
ρέ, ένας εΰζωνας 'μπορεί πενήντα νά σκοτώνη.
Μωρέ τούς τρώμε σίγουρα τούς παληο-τουρκαλάδες, 
μά έλα που δέν έχουμε γίά πόλεμο παράδες !

—Άμμ’ ίσα ίσα δά γι’ αύτό, ρέ Παναγη, σου είπα 
•πώς δέν ’μπορούμε πόλεμο νά κάνουμε άκόμη’ 
χωρίς παρά, θ’ ανοίξουμε μές ’στό νερό μϊά τρύπα’ 

jak ντίπ νά ησαι κούτσουρο ; . . . ας πιούμε κΓ ένα ρώμι.

Γεάννης.
Είμεθα δλοι μηδενισταί έδώ μέσα—άπό σήμερα τό 

■πρωί.
Μαρία.

Καί σύ τό μεγαλείτεοο μηδενικό.
Γιάννης.

Τό λέγεις καί σύ άκόμη ! Άφησε νά μας λέγουν μη
δενικά οί μεγάλοι ! Μηδενικά ήμεΐς ! Άλλά πρέπει νά 
^ιας πάρουν κοντά διά νά γείνη τό ένα έκατό καί τό 
εκατό χίλια. Τό έχεις, διά περιφρόνησιν τό μηδενικόν; 
Από αυτό δέν έπλασε ό θεός τόν κόσμον ;

Μαρία.
Έλα, έγώ ήξεύρω δτι είναι ένα δώρον διά τήν κυρίαν.

Γιάννης.
Ά ! ναί- περίφημο δώρον. Αύριον θά τό ίδής.

Μαρία
Πάντοτε προτήτερα απο σέ. (Μειλίχιον Οωπεύουσα: 

(Άνοιξε ολίγον...
Γιάννης.

Έχεις μίαν περιέργειαν ! Τί άσθένεια αύτή ή περιέρ
γεια ! Προσβάλλει πρό πάντων τάς γυνκΐκας, δπως ή 
ψυλλοξέρα τα αμπέλια. Έγώ πρός τιμωρίαν σου δέν θά

Παράδες μόνο νάχουμε, καί άς κοπιάσουν τότες, 
οί εΰζωνοι τούς στρώνουνε ’μπροστά μέ τής^καππότες.

—Φαντάσου, κϊ' άν μάς φόρτωναν οί Άγγλοι μέ παράδες,; 
σέ 'λίγαις ’μέραις τής Τουρκίας τής σπάζαμε τη μούρη.; 
—Καλλίτερα νά έδιναν δυό τρεϊς άπ’ τής φρεγάδες 
πού ’πήγανε ’στήν Αίγυπτο μ.’ αύτόν τόν Σεϊμούρη.
—Άς ήναι κΓ έτσι, σύμφωνος μέ τή ’δική σου γνώμη, 
άς δώσουν δ,τι θέλουνε....γίά φέρε κΓ άλλο ρώμι.

—Γίά νάχη τόσο δυνατό κουράγιο ό Τρικούπης, 
στοιχηματίζω, Παναγή, πώς θά μάς τρέχη κάτι.
—Άμμ' δέν πιστεύω δά κΓ έγώ νάήναι ντίπ χαλντούπης,’ 
καί νά τραβά 'στά κουτουρού, χωρίς νά έχη πλάτη.
ΚΓ έπειτα έζησε κΓ αύτός στή Αόντρα τόσα χρόνια. 
κΓ έκεΐ δέν είναι σάν κΓ έμάς τούς δύο κουφαϊδόνία.

—Στοιχηματίζω ή Τουρκίά πώς Οά μάς πολεμήση . . < 
—Άμμέ γιατί δέν έρχεται κΓ ό Γειώργος ; τί προσμένε^ 
—Καλλίτερα μού φαίνεται, ρέ Παναγή, ν’ άργήση· 
δσο δέν έρχεται έδώ, κάτι ’μπορεί νά γένη.
— Έτσι, ρέ Στάμο αδερφέ, μού φαίνεται κΓ έμένα' 
καλλίτερα νά κολυμπφ...άς πιούμε κΓ άλλο έ'να.

Souris.

ΛΕΙΛΕΪ—ΚΑΔΡ.

σέ άφήσω νά τό ίδής, παρά αύριον τό πρωί, (ιδία) Τώρα 
τάς σημειώσεις μου ! (’Εξέρχεται.)

Μαρία (jvJr^).
Ό διάβολος νά σκάση έγώ θά μάθω τί είναι—άπόψε I 

Ά ! ή κυρία μου...(εξέρχεται.)

ΣΚΗΝΗ Ζ.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ειτα ΓΙΑΝΝΗΣ.
II ηνελόπη.

Έπί τέλους Οά μείνω μόνη. Καλός ό σύζυγός μου,πολύ 
καλός, άλλά ή ζηλοτυπία τώ κατήντησε χρόνιαν πάθος. 
Τό άληθές είναι δτι τούτο με παρηγορεΐ, διότι άλλως...; 
άλλά πάλιν δέν είναι ζωή....Αιωνίως τό αύτό τραγούδι.,' 
τί πλήξις ! Καί έπειτα άπό αύτά, ιδού καί μία Ειρήνη 
παλαιός λογαριασμός τού συζύγου μου ανεξόφλητος. Τήν 
έγνώρισεν είς τά ταξείδιά του. Έννοια σου καί δέν θά 
ταξειδεύσης πλέον μόνος, κύριε Κλεάνθη. Είχεν ωραία 
μάτια. Ώ ! οί άνδρες...! Τί θά έδιδα νά την έβλεπα ! Τό 
βασίλειόν μου ! — Γιάννη ! — Είναι ό έξ απορρήτων τοΰ 
συζύγου μου. — Γιάννη !

Λ’.

Τήν εσπέραν τής 27 παρελθόντος μηνός Ραμαζάν έκ
τακτος έπεκράτει κίνησις έν τή άπό τών άνακτόρων τού 
Γιλδίζ είς τό τέμενος τού Δολμά-Βαγτσέ όδώ. Στρα- 
τιώται ιππείς έτρεχον κομιζοντες διαταγάς καί αναγγε
λίας, σάλπιγγες αντηχούν καί πεζοί μετά ναυτών άο
πλων παοετάσσοντο άραιοί κατά μήκος εκατέρωθεν τής 
οδού.

Ήγετο ή μ,εγίστη τών εορτών τού μουσουλμανισμού 
ή NvF. Λυνάμεως, ή α/ίί.έ/ί'—Κάόρ αραβιστί η ΜεϊΑέι 
Καόήρ τουρκιστί, μία τών έπτά ιερών νυκτών τής μωα
μεθανικής θρησκείας. Τή νυκτί ταύτη ό αρχάγγελος I α- 
βριήλ, παραστάς τφ Προφήτη, ήγγειλεν αυτώ την μελ- 
λουσαν αύτού άποστολήν. Ή κυρία έορτή τού Ραμα- 
ζανίου είναι αύτη, ένώ τό μετά τινας ήμέρας εορταζόμε
νου Βαϊράμ ούδέν άλλο σημαίνει ή άνάπαυσιν άπό τής 
νηστείας

Άνήπτοντο αί κανδήλαι τών μιναρέδων, καί οί μουε- 
ζίναι άπό τού ύψους αύτών έτόνιζον τήν εσπερινήν δέη- 
σιν, δτε ασυνήθης ανησυχία, προσδοκία τις οίονεί νευ
ρική, αϊφνιδίως κρατήσασα, διαταγαί άξιωματικών, κρό
τοι Οπλων, θόρυβος ποδών στρατιωτών συζυγουμένων, 
άνήγγελλον τήν έμφάνισιν τής Α. Μ. τού Σουλτάνου Χα- 
μ.ίτ τού Β'.

Άληθώς δέ μετά τινας στιγμάς έπεφάνη ό Κχαλίφης 
τών Πιστών, έπιβαίνων χρυσοτεύκτου μ,έλανος 'ίππου, 
έχων έκ δεξιών μέν τόν γηραιόν αύτού ύπασπιστήν στρα
τάρχην Ναμήκ πασσάν, έξ εύωνύμων δέ τόν εύνοούμενον

—φόβητρον Γαζή Όσμάν πασσάν, καί περί αύτόν τούς 
υπουργούς καί άλλους έκ τών άνωτάτων, πολιτικών καί 
στρατιωτικών, υπαλλήλων τού Κράτους, άπάντων έν 
μεγάλη στολή καί λαμποκοπούντων έκ τού πλήθους τών 
καταχρύσων στολών καί τών αδαμαντινών πλακών τών 
παρασήμων.

Έν μέσω τής πομπής ταύτης καί τών μουσικών παικ- 
νιζουσών ή Α. Μ. κατήλθεν είς τό τέμενος.

θ’.
Τό περίκομψον τζαμίον τού Δολμά-Βαγτσέ, οπερ, μα

κρόθεν όρώμενον, φαίνεται άναδυόμενον έκ τών γλαυ
κών ρευμάτων τού Βοσπόρου, ήτο μετ’ εκτάκτου πολυ
τελείας διεσκευασμένον, διότι τοιαύτης ήξιούτο έκτά- 
κτου υψηλής τιμής. Ό νύν Σουλτάνος σπανιότατα κα
ταλείπει τά άνάκτορα αύτού’ ό δέ λαός τής Κωνσταντι
νουπόλεως μόλις άπαξ ή δίς τού έτους βλέπει τόν κυ- 
ριάρχην αύτού, καί τοΰτο τυχαίως’ αί έπί Σουλτάν 
Άζίζ, τού μεγαλοπρεπούς, πομπαί κκί παρατάξεις σχε
δόν έλησμονήθησαν, άναφέρονται δέ είς τούς μή ζήσαν- 
τας τήν έποχήν έκείνην έν τή πρωτευούση οίονεί ώς πα- 
ράδοσις.

Ήδη, ένώ άπό ήμερών αγγέλλεται δτι δ Σουλτάνος 
τήν δείνα ήμέραν πρόκειται νά τελέση τό προσκύνημα: 
είς Sv τών τζαμιών τής Σταμπούλ, ένφ τής όρισθείσης 
ήμέρας έρχομένης, στρατοί παρατάσσονται έν τή όδώ 
τού Γαλατά καί πέραν τής γεφύρας έν Σταμπούλ, ένώ 
τά σουλτανικά χαρέμια μετ’ ανακτορικών υπαλλήλων 
διέρχονται έντός κεκλεισμένων άμαξών, έπιδεικνύοντα 
διά τών καταπεταννυμένων παραπετασμάτων είς τόν 
θαυμασμόν τού κοινού κάτι μικραίς μικραίς μυτίτσαις, 
οφθαλμούς αμυγδαλωτούς λαμπρούς καί λευκοτάτας χεΐ
ρας, αϊτινες δειλώς έκτεινόμεναι δίδουσι είς τούς τρέ-

Γιάννης.
Μέ έφωνάξατε;

Πηνελόπη {τφ προσφέρει χρή
ματα).

Λάβε αύτά, νά μή σε λησμονήσω αΰριον καί είπέ μου 
αμέσως’ τήν είδε; ; τήν γνωρίζεις ; πού κατοικεί; πού 
είναι ; Είναι ώραία, πολύ ώραία ;

Γιάννης (έκειίς).
Ποία ;

Πηνελόπη
Αύτή ή Ειρήνη ! πρέπει νά την ιδω.

Γιάννης (Zdi'n).
Τί έπαθεν πάλιν αύτή. Ά ! ήξευρε τί έκαμνε ό Δρο- 

μοκαίτης. Μού φαίνεται δτι δλως έδώ μέσα θά μας στρα
τωνίση τό κατάστημά του.II ηνελόπη.

Δέν ήξεύρεις λοιπόν τίποτε ; τίποτε δέν θέλεις νά μου 
εΐπης ; Καλά, πήγαινε. (Ό Γιάννης εξέρχεται.) Άς 
αρχίσω έντούτοις τήν επιστολήν μου. Θά ήμαι μόνη, θά 
δύναμαι ν’ άνοίξω τήν καρδίαν μου. (Βλέπουσα πέριξ). 
Έφυγεν. Άς έπωφεληθώμεν τής απουσίας του ! (Εισέρ
χεται εις τό Γραφεΐον).

ΣΚΗΝΗ Η'.
ΚΛΕΑΝΘΗΣ, γέρων τόν πΐ.ίόν του χαι τήν ρά6άον 

του. ΓΙΑΝΝΗΣ, κρατών ύπό μά.Ιης τόν ενα
φωνογράφον.

Γιάννης (καθ' εαυτόν J.
Ό Ένας παπαγάλλος έμβήκεν είς τήν θέσιν του. 

Άλλά γράμμα καί ψώνια έμειναν στή μέση. Φοβούμαι. 
δμως αύτό πού έκαμα . . . Άλλά τί σημαίνει ! Τώρα μέ 
τόν κ. Κλεάνθην είμεθα φίλοι. Ίσότης, αδελφότης !

Κλεάνθης (Μετά τήν κατόπτευσιν.)
Έτοιμος, Γιάννη ; Αύτί ααί μάτι ! (δ Γιάννης εξέρ

χεται) τό έμάντευσα. Τό έσπέρας θά ημεθα είς τό Οέα- 
τρον λοιπόν δέν έπρεπε νά χάσωμεν τήν ήμέραν χωρίς 
νά γράψωμεν είς αύτό τό έντιμον υποκείμενον. (Βλέπω*· 
διά τής οπής τού κλείθρου) "ίδετε μέ τίνα ενθουσιασμό* 
ήρχισε νά γράφη ! ά ! Όθέλλε ! Δάνεισέ με τήν αφρικα
νικήν σου μανίαν έπί Sv τέταρτον μόνον ! Θά έχω ώς 
αύτός τό θάρρος νά τήν έρωτήσω έπειτα.—Δεσδεμόνα Γ 
— δχι — Πηνελόπη, έκαμες τήν προσευχήν σου ; 'Ετοι
μάσου ν’ άποθάνης ! (βλέπων καί πάλιν) Ίδέτε χειρονο
μεί . . . φωνάζει ίσως, οίστρηλατεΐται ... "Ω ! θά με 
πνίξη τό αίμά μου ! Ό Νείλος έπλημμύρισε ! Θά σκάσω Γ 
Βοήθειαν ! (Άφίνει νά πέση ό πΐλός του καί ή ράβδος* 
αύτός δέ ρίπτεται έπί τίνος έδρας.)

(Έχιτχι το τίλος}.



τι Μ II ΧΑΝΕΣΑΙ

χοντας κατόπιν τών άμαξών έπαίτας ελεημοσύνην, ανα
μένεται δέ μετά παλμών ό αύτοκροίτωρ, αίφνης γίνεται 
γνωστόν δτι ή Α. Μεγαλειότης, μεταβαλοΰσα σχέδιόν 
τήν τελευταίαν ώραν, μετέβη εις τό προσκύνημα, δι ά- 
κατίων, άτινα, παραλαβόντα αύτόν άπό της αποβάθρας 
τοΰ Δολμά-Βαγτσέ, τόν μετέφερον μετά της ακολουθίας 
του διά θαλάσσης εις την παρά την άκραν τοΰ Σεράϊ- 
μ.πουρνοϋ πλατείαν, όπόθεν έφιππος μετέβη εις τό τέ
μενος.

Ουτω τόσαι έλπίδες καί τόσαι προσδοκίαι ματαιοΰν- 
ται, ό δέ λαός απέρχεται περίλυπος, στερούμενος, τής 
θέας τοΰ ήγεμόνος του.

Ειχον λοιπόν δίκαιον οί κοσμήσαντες ούτως εκτάκτως 
τό καί άνευ προσθέτων κόσμων καλλιτεχνικώς ώραΐον 
τζαμίον τοΰ Δολμά-Βαγτσέ, δεχόμενον, καί νύκτωρ μά
λιστα, τήν Α. Μεγαλειότητα.

Γ.
Παρά προσευχητήριόν έκ πρασίνου χρυσοτεύκτου και 

αδαμαντοποίκιλτου βελούδου έλθών έστηρίχθη Χαμίτ ό 
Β", έγονυπέτησαν δέ καί οί λοιποί μεγιστάνες, μεθ’ δ ιμά
μης καλλίφωνος ήρξατο άναγινώσκων τό κεφαλαιον τοΰ 
Κορανίου, τό άναγράφον τούς λόγους ούς εξήγγειλε Γα
βριήλ ό αρχάγγελος Μωάμεθ τώ προφήτη έξ ονόματος 
τοΰ Ύψίστου, δπερ άρχεται περίπου: «Έρχομαι άπι 
σταλμένος πρός σέ παρά Θεοΰ, ώ αγαπητέ έν Προφήταις. 
Άπέστειλα, λέγει Κύριος, Μωϋσήν, Δαυίδ καί Ίησοΰν 
τους πρώτους τών ΙΙροφητών μου, Ίώβ, Δανιήλ καί ΊΙ- 
σαίαν, τούς μετ’ αύτούς καί 34,000 μικροτέρους Προφη
τών μου, άλλ’ ή άνθρωπότης έξακολουθεΐ ούσα άμαοτω- 
λή. ’Αποστέλλω ήδη σέ, δστις πρίν ή ένανθρωπισθής κα 
ταβαίνων έπί τής γής, ήσο λυχνία τοΰ Παραδείσου μου. 
Φώτισον τούς έν σκότει καί σκιά καθημένους διά τοΰ λό
γου καί τής διδασκαλίας, έάν δ’ έπιμένωσιν έν τή τυ
φλώσει διά πυρός καί όομφαίας.»

Τό κεφαλαιον τοϋτο τοΰ Κορανίου, θεωρούμενου ώς 
μία τών βάσεων τής μουσουλμανικής θρησκείας, ήκούσθη 
έν κατανύξει καί προσοχή' μετά τήν άνάγνωσιν δέ καί 
άλλων ευχών, ή αύτοκρατορική συνοδία ύπέστρεψεν είς 
τά άνάκτορα κατά τήν αύτήν τής έλεύσεως τάξιν, πλήν 
δτι τήν φοράν ταύτην, έπειδή ή νύξ είχεν έπέλθει, οί 
παρατεταγμένοι ναΰταί έκράτουν δάδας δι' ών έφώτιζον 
τήν όδόν τοΰ Σουλτάνου.

Έπί χαρίεντος λοφίσκου, άνά μέσον πυκνοΰ φυλλώ
ματος πρασινοφύλλων δένδρων καί παρά κήπον, ούτινος 
τών ά-.θέων ή βαλσαμώδης ε.'ωδία, φερομένη έπί πτερύ
γων αύρας, άφικνεΐται ε’ις μακράν άπόστασιν, ύψοΰται 
λευκάζων, ώς Άμαδρυάς λευχειμονούσα, έν μέσω δάσους 
τό άνάκτορον τοΰ Γιλδίζ.

Θά περιορισθώ παρέχων τοΐς άναγνώσταις τοΰ Μη 
Χάνεσαι περιγραφήν ένός μ,όνου θαλάμου τών άνακτόρων 
τούτων, έν ω θά έκτυλιχθή τό μικρόν ήδονικόν δράμα 
τής ίερωτάτης τών νυκτών.

Βλέπει τιςδιά δύο έκ τών παραθύρων του τόν Βόσπο
ρον δέν είναι εύρύς, ώς ήδύνατο νά ΰποθέση τις λίαν 
εύλόγως άφοΰ άποτελεΐ μέρος σουλτανικοΰ ανακτόρου' 
τούναντίον μάλιστα δ σχεδιάσας αύτόν άρχιτέκτων φαί
νεται κάτοχος τέλειος τοΰ μυστηρίου τών είς τήν Κύπριδα 
Ουσιών.

Έν εύρεΐα καί άναπεπταμένη αιθούση άπόλλυται, νο
μίζεις, ή χάρις καί ή εύμέλεια λατρευτής γυναικός, οίο- 
νεί έξαπλουμένη καί τείνουσα νά καταλάβη τον κενόν 
χώρον. Όμοια πρός τόν άέρα, τό φώς, τήν ευωδίαν, ή 
καλλονή τοποθετημένη έν άχανεΐ αιθούση ζημιοΰται' ό 
δ’ οφθαλμός τοΰ άνθρώπου, προσπαθών νά περιλάβη 
πάντα τά περί αύτόν, δέν δύναται νά τήν έκτιμήση έ
παρκώς.

Ή ’Αφροδίτη τή; Μήλου, ή Φορναρίνα τοΰ ‘Ραφαήλ,' 
άνάκεινται έν τώ Tribuna τής Galleria ilegli Uffici, τή 
μικροτάτω δηλαδή καί κομψότατη τών αιθουσών τοΰ 
φλωρεντινού μ,ουσείου.

Ευρισκόμενός τούναντίον καί άποθαυμάζων τορευτόν 
κάλλος ήμιγύμνου γυναικός έν περιωρισμένφ άναλόγως 
X'1 ΡΨ> τ'ύν έχεις, θαρρείς, μάλλον ίδικήν σου’ αί ακτίνες 
τών βλεμμάτων σου, συστελλόμεναι, έπαναφέρουσιν είς 
τάς πτυχάς τής καρδίας σου, ώς διά ρεύματος ηλεκτρι
κού, τό αφρώδες τών μελών, τό ήδύ τής λάμ-ψεως τών 
ύγρών οφθαλμών, τό άλαβάστρινον τοΰ στήθους μέ τήν 
δροσεροτηια τών μήλων των, τό χνοώδες, ώς βελούδου, 
τών κνημών, τήν κομψότητα καί χάριν τοΰ μικκύλου τών 
παχουλών ποδών μέ τό ύπέρυθρον καί ροδοβαφές τών ο
νύχων των. Ό θαλαμίσκος, δν κατωτέρω 0’άπεικονίσω- 
μεν, έκπληροΐ άπάσας τάς άνωθι συνθήκας. Μικρός καί, 
δπως λέγομεν κοινώς, πεοιμαζευμένος, άλλ’ όποία χλιδή, 
όποία πολυτέλεια, όποιος πλούτος, όποιον θάμ,βος !

( ά*ο.1ουθίΐ).

Λεμδίς ’Λδουδεκίρ.

ΜεΤΕΚΟΜΙΣΘΗ ΤΟ ΜΕΓΑ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΐΟΝ

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ
ολίγον άνωτέρω τής προτέρας του θέσεως έπί τής 
όδοΰ Έρμ,οΰ, εις τό μεγαλοπρεπές "Ισόγαιον τής 
Οικίας Μ. Λελούδα, μεταξύ τών καταστημάτων 
Χτεφ. Γαδαλα καί I. Μοκοροπούλου.

Μ ΕΓ1ΛΗ ΕϊθΗΝΙΑ.

ΟΙΝΟΙ
Γ. *Λ|Αϊϊαζοπούλου καί Χ«;

Ματ’ όκαν ό έρυθρός καί ό λευκός’μόνον λεπτά CO, 
Μ ατά ψεάλας έσφραγισμένας έκαστη λεπτά CO»

[Ssvxpxov Κατχχτημ» xxl ’Γποκχτάατημχ 
έί ΆΟήνχις xaVUstpatc?]
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