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ΒΛΑΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

Εντυπώσεις·)

Ή Ελλάς, λαό; έν τούτοις μιζύλος, 
έλυσε, χωρίς ίσως νά τό φο?ντάζεται^ βε
βαίως δέ χωρίς νά τό αϊσθάνε-Λι, ·εγ τών 
μεγίστω ■ καί άκανθοδεστάτων φιλολογι
κών ζητημάτων τοϋ αίώνό: μα;.

Τί θά κατισχύση έρωτώσιν οί μέγιστοι 
μΰσται τών γραμμάτων έν Ευρώπη, το 
βΜίοτ ή ή έρημιρίς ;

Καί ή Ελλάς τό έλυσε, ζαταργήσασα 
το jii6Jior ζαί άρζεσθεϊσα εί; μόνην τήν 
ϊρημτρίόα.

Ό Έλλην στερείται βιβλίων ζαί τό 
θαυμαστώτερον δέν αισθάνεται τήν ανάγ
κην αύτών.

Καί έν τούτοις είς χρόνους παλαιοτί- 
ρους, νεανικής φιλολογικής περιέργειας ί- 
o/y> -:r;> άθώαν μανίαν νά ζαταγίνω είς 
την σύνταςιν καταλόγου τών έζοοθεντων 
ελληνιστί βιβλίων.

Ό Παύλος Λάμπρος. όστις είχεν έν 
έαυτώ το ιερόν πϋρ τού συλλέκτου, μέ ένε- 
θάρρυνε καί μέ ύπεβοήθησε. δωρήσας μοι 
τά παρ'αύτού συλλεγέντα—2000 επιγρα
φών βιβλίων. Έξηκολούθησα τήν έργασίαν 
καί ότε άνήλθον εις τόν τρομερόν 'άριθμόν 
τών 10,000 επιγραφών, δηλαδή είς τό 
δεκάκις χιλιοστόν βιβλίο·/, έ'στην. έπαυσα 
την εργασίαν καί τοποθετήσα; μετ’ έπιμε- 
λείας καί προσοχή: έντος κιβωτιδίου τάς 
σημειώσει; μου ταύτας. έ'θηζα έπ’ αύτών 
την δε την επιγραφήν :

Λ'εζρζαί ίχιγραραΐ.
Έζτοτε έν στιγμαϊ; άνοιας, έν στιγ- 

μαϊ; ψυχικής καρρώσεω: ανοίγω τό κιβώτι
ό·.:·/ καί τυμβωρυχών περιπλανώμαι έντος 
τοϋ δαιδάλου τούτου τών νεκρών. Πόσα 
ονόματα. πόσοι συγγράφει:, πόσαι έπιγρα- 
φαί. ποσά θέματα ’.

Άπό γερόντων μέχρι μειράκιου, άπό άν
δρών μέχρι γυναικών, άπο λαϊκών μέχρι: 
ιερωμένων, πας Έλλην. πάση; χιόρζ;. 
πασης -.άξεω; ζαί παση; ηλικίας, έχει 
διέλθει διά σιδηρών ή ςυλίνων κυλίνδρων, 
διά μηχανικών ή χειροκινήτων πιεστηρίων, 
έχει ϊδει τό όνομά. του έπί χάρτου της'Ολ
λανδίας ή έπί στρατσόχαρτου, ΐγι·. 
λει τόν πόνον του εϊς όλους του: ρυθμού:, 
έχει κρίνει ολον τόν κόσμον, έχει μελετήση 
όλα τά συστήματα, όλα; τάς φιλολογία:.

Καί σεσυριο: μειδίαμα στέφει τά χεί 
λη μου μετά την έπιθεώρησιν ταύτην.

Τί άπέ'ζεινεν άπό όλα αυτά ; 
Οϋοέν πλην μιά: μόνη; αλήθειας.
Τό βιβλίον δέν έζησε ζαί δέν δύναται 

νά ζήση έν Έλλάδι,
Οί λόγοι τοϋ φαινομένου τούτου είναι 

πολλοί καί διάφοροι, άξιοι νά μελετηθώσι 
καί άξιοι νά έξερευνηθώσι διά μ.ακρά; καί 
επιπόνου εργασίας. Ήμάς έν τή παρού
σα, σκιαγραφία μά: ενδιαφέρει είς ζαί μό
νο: τών λόγων τούτων, όστις ίσως είναι 
καί ό ισχυρότατος πάντων.

ΤΙ έρημη Ις έφόνευσε τό fiiSJior.
Ή ελληνική έφημερίς, μέ τό μικρόν 

τη: σχήμα, μέ τήν πτωχείαν της, μέ τά 
γλίσχρα της μέσα, μέ τήν άνεπάρζειάν 
της, μέ τον νανώοη καταρτισμόν της, μέ 
την πλημμελεστάτην της σύνταςιν, κα- 
τώρθωσεν έκεϊνο, τό όποιον κολοσσοί, ώς 
τούς Καιρούς tv'j Λονδίνου καί τόν Κή- 
ρυχα τής Λ'έας Ί'όρχης, μόλις τό κατορ- 
θοϋσι τώρα.

Το εύωνόν της, ή πολιτιζομανία τοϋ 
νεωτέοου Έλληνος, ή φυσική ραθυμία αύ
τοϋ συγκαταβαίνοντος νά έργασθη έπί ή- 
μίσειαν ώραν πρό: σύνταξιν ένό; άρθρου, 
άλλ' άδυνατοϋντος νά πάρη τό μακρόν 
φύσημα. τό άναγζαϊον διά τήν σύμπηξιν 
ενός βιβλίου, ή πτωχεία τών άναγινω- 
σζόντων, ό μικρός αύτών άριθμός. ή τε
λεία άνικανότη; παντός Έλληνος τοϋ ν ' 
άναγνώση δέκα σελίδας απνευστί.

Πάντα ταϋτα, δός δέ καί τό άκατάρ- 
τιστον τής γλώσσης, καί ή τελεία έλλει- 
ψις άνθρώπων άποζλειστικώ; άφωσιωμένων 
είς τά γράμματα, είνε ίσως τοσοϋτοι λό
γοι δικαιολογοϋντες την ζατίσχυσιν τής 
έφημερίδος έπί τοϋ βιβλίου.

Όπως ποτ’ άν ή, τό γεγονος είναι 
άναμφήριστον. Τάς ζαλλίστας τών επι
στημονικών μελετών, τάς μάλλον εξηκρι- 
βωμένας καί καλλιεπείς τών βιογραφιών, 
τάς άρ στας σύμβολά: είς τά γράμματα 
καί την ίστοοίαν καί τήν επιστήμην ώ.να- 
σκαλευοντε; έν πή έφημερίδι τή ήμερησία 
ή πή έφημερίδι πή περιοδικός έκδιδομένη 
θά εΰρητε.

Οί γνωστότεροι τών λογιών μας, μηδ ’ 
αύτοϋ τοϋ πρυτάνεως, τοϋ άκρου τών σο
φών Ελλήνων, τοϋ Στεφάνου Κουμανού- 
δη, έξαιρουμένου. τάς καλλίστας τών με
λετών των διά τοϋ τυπου έγνώρισαν : Ό 
ΙΙοτλής, ό Μανοϋσος. ό Ρενιέρης, οί 11α- 
παρρηγόπουλοι, ό Καλλιγζ:. ό Στέφανος 
Κουμανουοης. ό Άναγνωστάζης,’ ό Λάμ
προς, ό Πολίτης, ό Βερναρδάζης, ό Πα- 
λαμίς, ό Χατζηδάζις. b Δροσίνης, ϋ 
Ραγκαβής, ό Γεννάδιος, ό Καρολίδης.

Δι’ ϋ καί οτε ποτέ ξενίζων τόν σοφόν 
καθηγητήν τής Περσικής φιλολογίας έν 
τώ Κολλεγίω τών Παρισίων κ. Ιάκωβον 
Δορμσαΐτερ. παρεκλήθην παρ' αύτοϋ νά 
τώ έπιδείξω έν τή 'Εθνική Βιβλιοθήκη τό 
τμήμα τής νεοελληνικής φιλολογίας, τόν 
εΐσήγαγον εϊς το τών εφημερίδων.

— Άλλ ’ έδώ είναι εφημερίδες — μοί 
πάρε τήρησε.

— Ναί ! άλλ’ είς αύτάς καί μόνον

κειται πάν ο,τι άριστον έγράφη παρ ’ ήμΐν.
Ίσου λοιπον διατί ό θέλων νά μαθητήν 

άληθή κατάστασιν τής γλώσσης παρ' ή-, ·■ 
μϊν καί τήν κίνησιν τών γρ7μ.μάτων δέον 
νά τήν έπιζητήση έν τώ corpus eplli 
meridarum neo-grecorum. Καί ιδού 
οιατί μελέτη έπί τοϋ ήγεμόνο; αύτών ■ 
τοϋ Βλασίου Γαβριηλίδου, θά ήτο τό 
άριστον καί γραμμ.ατολογικώτατον τών 
έγχειρημάτων διά τόν θέλοντα νά γνωρί- 
ση τοϊς πολλοϊς τήν πνευματικήν άτμό- 
σφαιραν, έν ή ζώμεν και κινού'ζεθα.

Α' .

Άτυχώς τό έγχείρημα τούτο ούτε 
εύκολον ούτε προσητόν είναι, ούτε έπέστη 
είσέτι ύ καιρός διά νά γείνη. Ό Γαβριη- 
λίδης εύρίσκεται είσέτι πάνοπλος έπί τών I 
έπάλξεων, άγωνιζόμενος ύπέρ τής έπιβο- 
λής τών ιδεών του, ιδεών έπί τής πολιτι
κής, ιδεών έπί τής γλώσσης, ίδεώ; έπί τής 
τέχνης, ιδεών έπί τοϋ ύφους, ιδεών έπί ΙΗ 
πής κοινωνικής έξελίξεως. Τέλειος ανα
μορφωτής έν πάσι μετά δεζαπενταετεϊ: 
άγώνας, άγώνας άγριους, έπιμόνους, λυσ
σώδεις βλέπει μέρσ: έλαχιστον τών ιδεών 
του ζατανοούμενον καί ε“τι μικρότερο·/ έφαρ- 
μοζόμενον. Μή έννοούμενος, συχνά ταρεν- 
νοούμενος, παρεξηγούμενος συχνότερο·/, άν- 
τιπαλαίων πρός αντιπάλους κακής πί- 
στεως καί πρός μι ιητά: άνεπιτηδείους, 
είναι ό κατ' έξοχη·/ άνήρ έν Έλλάδι, έφ' 
ού τοσαϋται γνώμαι ύπάρχουσιν, όσαι καί 1 
κεφαλαί σζεπτόμεναι.

ΤΙ στιγμή έπομένως σε·/ έπέστη είσέτι, 
όπως κριθή ϋ άνήρ. I Ιλην τούτου, σι' 
άνδρας, ώς τόν 1 αβριηλίδην, δύο είδη βιο
γράφων έπιτυγχάνουσιν. ΤΙ ψυχροί έρευ- 
νηταί μετά γερμανικής ύπομονής συλλέ- 
γοντες πάσαν είδησιν καί πάσαν πληρο- I
φορίαν και παν λόγιο·/ τοϋ βιογραφουμένου 
καί καταρτίζοντες οΰτω πλούσιον εύρετή- 
ριον, ικανοποιούν την περιέργειαν τών 
πολλών καί παρέχον άφθονο·/ υλικόν τώ 1
ιστορικό), ή ιστορικοί βαθεϊς υ.έ άνασκευα- 
στικήν δημιουργικότητα, οϊτινες κατορ- 
θοϋσι πιστώς ν ’ άναπαριστώσι τόν μελε- |
τώμ'νον καί κρίνοντες καί αύτόν καί την 3 
έποχήν του νά. έκτιμώσι το έργο* ”ίυ καί 
τήν έπ' αύτή: έπίερασίν του.

Στερούμενος τών αρετών έκατέρου τών >
τοιουτων βιογράφων.άρζοϋμαι έπί τοϋ πα- ί
ρόντος εις απλήν σκιαγραφίαν τοϋ άνδρός ή [
μάλλον εις απλήν άντι·; ραφήν έντυπώσεων, |
ας άπεκόμισα. έκ τή: μακράς μετ ’ αύτου ;
συνεργασίας μ >υ. Έν ταϊ: έντυπώσεσί μου 
ταύταις δέν φοβούμαι νά μέ παρασ-ί/ρη 
ούτε λυρισμό: ύπέρμετρος, ούτε άκαιρος 
άπότισις τών όσα τώ οφείλω, ιός παρ’ 4 
αύτοϋ είς δημοσιογράφον διαμορφωθείς καί 
άείποτε φιλικώτατα καί εύνοϊζώτατα έζ- I
τιμηθείς, διότι δέν νομίζω βαρυτέραν ϋβριν 
δι’ά/δρα τής άνεξαρτησία: καί μετριοφρο- ']
συνης τού Γχβριηλϊδου ή τόν ρύπον τής '
ζολχζείας έν τοσούτον ώραία ε'ιζόνι. |

Ά»·αμαρφωτης, έχχραζτηρίσθη. παρ’ 
έμοϋ άνωτέρω ό Βλ. Γαβριηλίδης καί 
τοιούτος πράγματι θά παραστχθή έν τή 
καθόλου αύτου δημοσιογραφική δράσει προ

-τοϋ άμερολήπτου ιστορικού. Διότι, ζαί 
[ τούτο ίσια διακρίνει αύτόν τών λοιπών 
! δημοσιογράφων, οτι ώρισμένος κύκλος ιδεών, 
-κύκλος περιλαμβάνω·/ τήν πολιτικήν, τήν 

ί κοινωνικήν, τήν έπιστημονικήν άναμόρφω- 
I /;ιν τής 'Ελλάδος προήδρευσεν άείποτε εν 
τώ δημοσιογραφιζω του βίω. Άπό τού 

.ύλλου τού «Μή Χάνεσαι», άπό 
τής « Έφημερίδος τών Συζητή- 

I άοιοίμου Δεληγιώργη. έν ή συν- 
I ειογασθη. μέ/ρι τών περυσινό··/ φύλλων 
| τή: « Άκροπολεως». 
I συντα.ρακτικωτάτην
• άναφοραν του.
|-ώρισμένι·)ν έντελίϊς ιδεών στηριζόμενον τόν 
| ένέπνευσε. Δ·.' άρθρων, έπί τή: πολιτικής, 
ι διά. περιηγητικών μελετών, δι' άναλυσεως 
| βιβλίων, οιά βιογραφικών σκαρριφημάτων, 
' δ·.' ειδήσεων, διά κρίσεων καί παραβολών 
[ τών παρ'άλλοις συμβαινόντων. δι’έξάρ- 
I σεως μερικών άνερών, διά χατα \ό>>ιά"μα- 

ΐος άλλων, δι' ΰποστηρίξεως λυσσ/νδους. 
διά πολεμικής άγριωτάτης, μέ ύφος αύ- 
στηρόν, μέ πύρινο·/ σαρκασμόν, μέ εύφυίαν 
άπεφθο·/, μέ ειρωνείαν χαριεστάτην. διά

I τού ύφους του τού πρωτοτυποτάτου. διά 
f τολμηροτήτων παραβολών, έν γλώσση νέα 

καί έκτάκτως ρωμαλέα, μέ τόλμην ζαί 
■θάρρος άγνωστα τέως καί μέ πρωτοτυπίαν 
ανέφικτο·/ εις Έλληνα, τόν αύτόν πάντοτε 
επεσίωςε σκοπόν, την άχαμόρρωιη>■ της 
Ι/ατρϊόος Άπό τού μικρού γραφείου του, 
μέ το κακόσχημον έκεϊνο γράψιμό·/ του καί

: τά δυσανάγνωστα γράμματα του έπολέ- 
| μησε τά πάντα καί τού: πάντα:, έξή- 
!. λεγξε τά πάντα ζαί τούς παντας. άπό 
γ, τού Βασιλέως, ον προσωπικός άγαπά μέχρι 
Γ τού τελευταίου εϊρηνοσίζου, ούδενό: φει- 
ι σθεις. ούδένα λυπηθεί:, άπωλέσας φίλους 
I προσφιλέστατους, προκαλέσας θυέλλα: κα
ί ταζραυγών, σ·/ναγείρας μίση ταρτάρια. 

διακινδυνεύσα: δεκάκις το μέλλον τής έφη- 
| μιρίδος του, γνώρισα: τά σκότη τής φυλα- 
' κής, άντ'ιπχλαισας πρός μυρίας στερήσεις, 

άπειληθεϊς άπειράζις, δι: διαζινδυνεύσας 
τήν ζωήν. Έθαυμάσθη, έμισήθη. έλα-.ρεύ- 
θη, παρεξηγήθη. π 
σθη. ώς ό έξοχώτερ: 
παρά τό>ν Τρικουπιζών κα 
αύτών, ώς ό μεροληπτικώτερος - 
πων, ύπήρξεν ό κακός δαίμων 
γιάννη καί είδε προ τού καλάμου 
νυπετοϋντας τούς οπαδούς του. 
δωροδοκούμενος ζαί ε"πτυσεν εϊ:

• ' κακής π 
λιάδων δραχμών, 
ένό: άρθρου είς σ: 
νά. εύρη 500 
χαρτί τοϋ έ 
τόν Δεληγιώργη 
τατα. έςετίμησε 
έπολέμησε 
αύτός · ' 
σιον καί 
λά καί ι 
έςήρε διά 
άναμφηρίστους άρετα; 
τη τα του ό Βασιλεύς 
οφείλει τό πλεϊστον.

ίων» του

Τ

ερυσινό)·/ φύλλων 
τώ·/ περιεχόντων την 
πρός τόν Βασιλέα 

«ορισμένο·/ πρόγραμμα επι

νος ήζουσε τοσούτον πιζράς άληθείας. Ία- 
τοούς και οιλολό'Όυ:. ποιητά: κα'. δ·.η·'η- 
ματογράφους. ιερείς καί έμπορους έξήρε 
καί άνύψωσε. ζαί έπολέμησε καί ζατεκρή- 
μνισεν άλληλοδιαδόχως. Δαλαϊλαμικά: 
ύπολήψει: ζατέρριψεν.ήλιθιως άποκτηθέντα

ονόματα κατέστησε γελοία καί νέους μέ 
δύ/α'/.ιν καί θέλησιν καί νούν ύπεστήοιζε 
καί ύπεβοήθησε καί επέβαλλε.

( Ακολουθεί)
Ν. !. ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΥΤΣΑΙΩΝ
(Έ; ά·«χδότον συλλογτ,; δημοπχων άηζάσωζ τοΰ ζ. Ν·.χ. ΠαππχΛεξαν8ρή>

Κ/,αινε τά μαύρα τά βουνά παρηγοριά οεν έχουν 
δέν κλαϊνε γιά τό ψήλωμα, δέν ι-.λαϊνε γιά τά χιόνια, 
ή κλεψτονριά τ’ άρνήθηκε και όοβολάει ’ς τόν κάμπο.
Ή 1'κιώνα λέει τής Λιάκουρας κι’ Λ /Διάκουρα τής Γκιώνας: 

—Βουνό μου. ποϋ είσαι πειό’ψηλό και πειό 'ψηλά άγναντεύεις 
ποϋ νάναι, τί νά γίνωνται οί κλέψταις Άνδρουτσαϊοι, 
σάν ποϋ νά ψένουν τά σφαχτά, νά όίχτουν^’ς τό σημάδι, 
ποιους κάμπους νά στολίζουνε μέ &υρΛ'.α κεφάλια :

—Τί νά σοϋ ’πώ, βρέ Λιάκουρα, καϋμένη ψυχωμάννα, 
τήν κλεφτουρμϊ τήν χαίρουνται οί ψωριασμένοι κάμποι.
Ή Λιάκουρα σάν τ' άκουσε πολύ τήςκακοφάνη, 
κυττάει ζερβά, κυττάει δεξιά, κυττάει κατά τους κάμπους:

—Βρέ κάμπε άρρωστιάρηκε, βρέ κάμπε μαραζιάρη
μέ τή 'δική μου λεβεντιά vet στολιοθής γυρεύεις, 
γιά βγάλε τά στολίδια μου, δός μου τή λεβεντιά μου, 
μή λυώσω δλα τά χιόνια μου καί θάλασσα σέ κάνω ! (*)

(ί) Ή αΰτη «ζ ρ·ίρο«ί τί; ΛαΚουρχ; ζ.«ί τί|ί Γζ.ώνας γϊν.ται πρό; τό
κάμπο» τή; Λ;·.5χδι«ϊ; οκον «τχημχτίζιτ^ ή Κωπχϊ; ζία,η.

ο ΦΩΚΙΑΝΟΣ

αρεννοήθη, διετυμπανί- 
ών δημοσιογράφων 

ί ύβρίσθη παρ'
•ών άνθρώ- 
τού Δηλι-
.ΖΜ γ?’ 
ύβρίσθη ως 
τά μούτρα 

ίστέως έπιχειρηματιών δεκάδας χι- 
προσφερθείσας αύτώ άντί 
ιγμήν, καθ'ήν ήγνόει πού 

δραχμάς διά νά άγοραση τό 
πομενου φύλλου. Έλάτρευσε 

ςν καί τόν έπέκρινε δριμύ- 
τόν Τρικούπη·/ ζαί τόν 

λυσσωδώς, τον Δηλιγιάννην 
•ό πολύ δημό- 

άλ- 
όστις

7ζ·’ 
τήν δημοτιζό- 

•όν Γαβριηλίδην 
·—ΐ παρ’ούοε-

τον έγνώρ».σιν ιί; το πολύ 
αύτο; τον κχτι/ώνιχσί, 

αύτός ύπήρξεν ό πρώτος, 
ού μάγου καλάμου του

; "5υ, 
είς - 
άλ/jz καί

Αθλητής άληθής ίίς όλα.
Γιγάντιιν σόϊμα, άλλά καί κιλίσσιαία 

καρδία καί μέγας ν:ϋς, όλα. οηλ. έν μ:- 
γαλίίω έζων έν αύ-.ό>. Ί'πηρέτης τής 
ίύγίνεστέρας. τής ύψηλ:τέρας, τής σωφρς- 
νεστέρας ιδέας, τής γϊννηθείσης εϊς νε:ελ- 
ληνικον πνεύμα, τή: ιδέας τή: άναπτύ- 
ςεως τής γυμναστικής, έδημ·.:υργησε. διέ
πλασε, παρήγαγε καί ά./ήγαγε εϊς εύγενή 
περιωπήν τήν μεγάλη·/ του ύπέρ τής γυ
μναστική: ιδέαν.

'Αληθώς πρέπει νά ύμνήται ό δράστη: 
παντός ύψηλίϋ έργου, πάντοτε όμως με- 
γαλείτερος έξεφράσθη ό θαυμασμός δι' ε
κείνον όστις κατήγαγε θρίαμβον τής ύπε- 
ρασπισθείση: παρ' αύτού ιδία:, όστις έ- 
πραγματοποίησε τά ιδανικά του καί έ- 
πλήρωσε τούς πόθου: του.

Ιδού όλα όσα άπεζαλύφθησαν έν τώ 
Στχδίω. Είνε ϊδικά του. 'Ιδού τά σώ
ματα τών Ελλήνων αθλητών, ιδού αί 
έπιτυχίαι των, ιδού ό μέγας ΰπέο τής 
γυμναστικής οργασμός τοϋ Έθνους. Είνε 
τά. εργ-α, είνε τά δημιουργήματά του, 
είνε τά άποτελέσματα τών εύγενών του 
αποφάσεων, τής άκουράστου δρασεώς του 
καί τή; μεγάλης του έπιμονή:,

γασθέντα ύπέρ αύτής, διά. τόν έργασθέντα 
όμως, όπως την κάμει εύτυχή, όπως τή;

Κάτι τι οφείλει ή κοινωνία εϊς πάντα έρ- 
συμπληρώσει τήν αγωγήν όφείλει τήν εύ- 
γνωμοσύνην της.

Αύτα,/ τήν έξετελεσε κατά τήν μεγά
λην του κηδείαν, τήν διακριθεϊσαν διά 
την πρωτοτυπίαν της ζαί διά το μέγκ 
πένθος, το ειλικρινές τό όποιον οιέκρινε 
τούς άκολουθοϋντας αύτόν νεκρόν. Τόν 
έψαλλον έπί τοϋ τάφου καί ζαθηγηταί 
τοϋ Πανεπιστημίου καί έξέχοντε; άνδρε: 
και τού άνεγνιόρισαν τάς ύπηρεσίας καί 
έξεοηλωσαν τόν θαυμασμόν των πρός το 
μέγα του εργον.

Τίτο αληθώς εύγενής υπηρέτης μεγά
λη; ιδέα;. Άποθανών δέν ε'καμ.ε τίποτε 
άλ.λο ή νά ζατέ'ζθη εϊς τόν Άδην, εκεί
νον τόν Άδην. όπου ώς ά/.λος Όρφεύ; 
ζητό)·/ την Εύρυδίζην, κατήλθε προηγου
μένως διά νά ίκθάψν, την Γυμναστικήν. 
Ά·ζα τήν άπέδωζε εϊς την 'Ελλάδα, ή 
όποια έπί τόσους αιώνας τ-ξν ϊστερήθη, 
κατήλθεν αύτός ίσως, διά νά. ζλείση πλέον 
τήν θύραν του καί μή ταφή μετ ’ αύτοϋ ή 
Γυμναστική.

ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΣ1ΟΣ
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ΟΝΩΡΙΟΥ BAAZAK

(Συνέχεια)

Καθ' ήν στιγμήν ό κύριο; Έρμάννο; 
απήγγειλε τό όνομα τοΰ Εύτυχίου Μα
νίαν, ό προμηθευτή; έδραξε τήν φιάλην, 
έχυσεν ύδωρ εί; το ποτηριού του καί το 
έκένωσε διά μιά;. Ή κίνησις αυτή προσ- 
ειλκυσε τήν προσοχήν μου’ μοί έφάνη ότι 
παρετήρησα έλαφρόν σπασμόν τών χειρών 
του καί ύγρασιαν έπί τού μετώπου τού 
ζεχαλαιούχου.

— Πώ; ονομάζεται ό άρχαϊο; προμη
θευτή; ; ήριότησα τήν εύμενη γείτονα μου.

— Τάϊλφερ, μοί άπήντησεν εκείνη.
— Είσθε αδιάθετο: ; ανέκραξα, βλέ- 

πων ώχριών το άλλόκοτον ύποκε·μενο
— ΙΙοσώς, είπεν, ευχαριστών με 

νεύματος προσηνούς. 'Ακούω, 
νεύων διά τή: κεφαλή; πρό; 
τα;, οίτινε; τον έθεώοουν όλοι 
δόχως.

« Έλησμόνησα, είπεν ό κ. 
το Ονομα τοΰ άλλου νέου, 
μυστηρεύσει; τοΰ 
πληροφόρησαν οτι ό 
μελαγχροινό;, ισχνός καί εύθυμο:. "Αν το 
επιτρέπετε, θά τόν ονομάσω Γουλιέλμον, 
διά νά καταστήσω σαφεστέραν τήν διήγη- 
σίν μου».

Ο άγαθός Γερμανός ά.νέλαβε την άφή- 
γησίν του, άφού ούτως, άνευλαβώ: 
πτισε τον Γάλλον δόζιαονI 
γερμανικού.

«Καθ' ήν στιγμ,ήν 
εί; Άνδερνάχην, ή νύξ ήτ 
Συμπεραίνοντε; ότι 
νον όπως εύρωσι τού; αρχηγού; 
άναγνωρισθώσι παρ' έζείνων ;;; 
χωσι στρατιωτικόν κατάλυμα εί 
βρίθουσαν ήδη στρατιωτών, 
νά διέ/.θωσι τήν τελευταίαν 
ραν νύκτα εί; πανδοχείόν τι, 
βημάτων άπέχον τή; Άνδερναχη 
τοΰ όποιου ειχον θαυμάσει, άπο ■ 
ρυφή: τοϋ βράχου, 
τά έπί 
ψεως τοϋ δύοντο; ήλιου 
λον, τό πανοοχεϊον τουι 
έντύποισιν. είτε ζποσπώμενον τοϋ γενικού 
όγκου τη; πολεως, είτε όταν ή πλατεία 
του πορφυρά πρόσοψι; άντετίθετο πρό; τό 
πράσινον χρώμα τών διαφόρων φυλλωμά
των, καί πρί 
υοζτων.
τλον του 
σμον,^ 
άπο άμνημονεύτων χρόνων 
τροπία; τοΰ ίδρυτοΰ του. 
πρόληψις, φυσικωτάτη εί; 
κτήτορα: τού πανδοχείου ■ 
στοΰ παρά τοϊ; ναυτικοί; τ 
τεινεν εί; τό νά τηρηθή, έπιμελώ; ή εξω
τερική του περιβολη.

» Άκούσα; τού; βηματισμού; τών ϊπ-

πων, ό διευθυντή; τού ’Ερυθρόν ΙΙανόο- 
γείοι· έξήλθε παρά τό κατώφλι:·· τή; 
θύρας.

»—Γιά τό Θεό ! άνέκραξε, κύριοί μου, 
λιγάκι άκόμη ν’ αργούσατε, θά βρισκό
σαστε στήν ανάγκη νά κοιμ.ηθήτε 
δρόμο, οπω: κάνουν οί συμπατριώταί 
στήν άλλη πλευρά τή; 'Ανδερνάχης. 
κάμαρες μου είνε πιασμένα·.; ΰλαι; !

7. 
διά 

προσέθηζε, 
τού; συμπό- 
άλληλοδια-

Έρμάννος,
Μόνον αί έκ-

Εύτυχιου Μανιάν μ ’ Ι
ό σύντροφό; του ήτο

εδα-
δι ’ ονόματος

ζί δύο νέοι εφθασαν 
ήδη βχθεϊα. 

πολλην ώραν θά έχα- 
'; των και 
καί έπιτύ- 

'.; πόλιν 
άπεφάσισαν 
των έλευθέ- 
έκατοντάδα 

, καί 
ης 7.ζ- 

;·ΰ βράχου, τά πλούσια χρώματα, 
μάλλον έξωραιζόμενα ·>~ζ τής λάμ- 

:οϋ δύοντο; ήλιου. Έρυθροβχφέ; ό- 
ό πχνδοχεϊον τούτο παρ-ηγέ ζωηράν

ά; φαιά; άποχρώσει 
Τό οίκημα τούτο ώφειλε 
εί; τον εξωτερικόν του 

έπιβληθέντα αύτώ

ών 
τον τί- 
διάκο- 

ζν αμφιβάλω; 
ύπό τή: ίδιο- 
Έμπορική τις 

του; διαφόρου; 
ούτου, όνομα- 
;ύ Ρήνου, συνέ-

'7.3 
τχς 

■'.ί 
’Αν 

έπιμένετε νά κοιμηθήτε σέ κα'λό κρεββάτι, 
δέν εχω π’λέον παρά την οική μου κάμα
ρα νά σά: προσφέρω. Όσο γιά τ' άλογά 
σας, θά τού; βάλω ένα άχυρόστρωμα σέ 
μιά γωνιά τή; αύ/.ή;. Σήμερα, τό άχ:ύρί 
μου είνε γιομάτο άπό χριστιανούς.

»Καί έρχονται οί κύριοι άπ' τή Γαλ
λία ; ύπέλαβε μετά βραχεϊαν διακοπήν.

»—Άπό τήν Βόννην, άνέκρα.ξεν ό Εύ- 
τυχιος. Καί δέν έβάλαμε άκόμη τίποτε 
στο στόμα άπο το πρωί.

»—“£} ! όσο για φαγί ! 
δοχευ; ύψών τήν κεφα'λην. 
λεύγες μαζρυζ, άπο τά 
συμποσιάζουν στό ’Ερυθρό ΙΙανδοχιϊο.

ού νά φάτε σάν πρίγ- 
ϋ Ρήνου αύτό πού σ«;

S177SV Ο 77X7- 
ccycvTxt οεζα 
:εο».χωρχ, ζχίμαζρυζ, ζ_· 

4^'·>ν στο
Θά σά; τοιμάσω ο 
κήπε;, ψάρι 
είπα φτάνει.

» Αφού ένεπιστεύθησαν 
μενού; 'ίππου; των εί; τή 
ξενοδόχου, οστι: εί; μζτην 0λω; 
τού: θεράποντα; του, οί 
εί; τό κοινον εστιατορίου 
Τά πυκνά καί ύπόλευκα 
δόμ.ενα ύπο πολυπληθούς 
πνιστών, οέν τοϊ; 
κατ' άρχά; τού; 
όποιων εύρίσκοντο 
παρα την τράπεζαν 
άνεκ- 
κριναν, δ'.ά μέσου 
τά άπαραίτητα 
χε ου : τήν θερμάστραν, τό ώρολόγιον 
δοχεία ζύθου, τά; μαζρά 
έκεϊ μορφά; ετερόκλιτους, 
μάνικά;· ειτα τά τραχέα πρό 
τών τινων. Αί έπωμίοες πο' 
άξιωματιζών ϊΊ αμποκόπουν 

τή; ομίχλη; καί ή κλαγγή 
ί τών ξιφών άντήχει ά: 

ου λίθινου δαπέδου. Οί μέν έχαρ- 
άλλοι συνεζήτουν, έσιώπων, 

ν ή περιεπάτουν. Μία κον- 
γυνή. μέ μαύρου βελούδινου κε- 
μέ προστήθ’.ου ζυανουυ και άρ- 

γυροζεντητον καί μέ άλλα άκόμη στολί
δια έπ της άργυρζ. καί τήν κόμην έχουσα 
εί; πλοκάμους, διακριτικά σημεία τών διευ- 
θύντριών γερμανικών πανδοχείων, και με 
πρόστυχου ποικιλόστιζτον περιβολήν ή 
γυυη τού πανδοχέω; λοιπον ζπησχολησεν 
άρκετά την περιέργειαν τών ού

» Άνεπαισθήτω; ό θόρυβο; 
οί ταξειδιώται ζπεσυρθησαν, 
φο; του καπνού διελύθη. 
τών δοκίμων έστρώθη καί 
το; ιχθύ; τού Ρήνου παρετέθη, 
ή ένδεζάτη καί το έστιατόριον 
νόν. Ή σιγή τη; νυζτο; επίτρεπε ν 
κούεται άοριστω; ό κρότος, ον παρήγον

ου; ζποκαμω- 
ήν φροντίδα τού 

έκζλει 
δόκιμοι είσήλθον 
τού πανδοχείου, 

νέφη, τά άναοι- 
όμηγύρεω: κα- 

έπέτρεπον νά οιακρίνωσι 
ανθρώπου; μετά τών 

ά'λ'λ ’ όταν έκάθησαν 
την τράπεζαν, μέ τήν πρακτικήν 
κοτητα Φιλοσόφων ταςειόιωτώδιε

τών νεφών τ:ΰ καπνού, 
σκευή γερμανικού πανδο- 

■ά 
πίπα;· εδώ καί 
ιουδαϊκά;, γερ- 

όσωπα ναυ- 
ΓΟλλόιν Γάλλων 

έν μέσω αυ
τή; τή; ομίχλη; και η κλαγγή τών πτερ 
νιστήρων καί τών ξιφών άντήχει άπαυ- 
στω:έπί■ 
τόπαιζον, 
έτρωγον, επινο 
τόχονδοο; 
κρύφαλον,

φίλων, 
έκόπασεν, 
καί το νέ- 

Οτε ή τράπεζα 
ό πολυθρύλλη- 

έοήμαινεν 
ήτο ζε- 

ά-

οί ίπποι τρώγοντε; τον χόρτου των καί οί 
κτύποι τών ποοών των έπί τού έδάφουο, 
καί ό ψίθυρο; τών ύδάτων τού Ρήνου, καί 
οί δυσδιάκριτοι έκεΐνοι κρότοι, οί έμψυ- 
χούντε; πανδοχείου π'λήρε; κόσμου, όταν 
όλοι κατακύ.ίνονται. Αί θύραι καί τά πα
ράθυρα ήνοίγοντο καί έκ’λείοντο, φωναί 
έψιθυριζον αορίστου; λέξει; καί έπιφωνή- 
σει; τινέ; άντήχουν έν τοϊ; οωματίοι;.

«Κατά τήν στιγμήν αυτήν σιγή; καί 
θορύβου, οί δύο Γάλλοι καί ό ξενοδόχος, 
0σ.-ι; ήσχολεϊτο εί; τό νά έγκωμιάζη αυ
τοί; την Άνδερνάχην. τό δείπνου, τόν οί
νον τού Ρήνου, τόν δημοκρατικόν στρατόν 
καί την γυναίκα του, ήκουσαν μετά τίνος 
ένδιαφέροντο; τά; τραχεία; κραυγά; ναυ
τών καί τόν ρόχθον πλοίου προσαράζον- 
το; εί; τόν "λιμένα. Ό πανδοχεύ:, έξω- 
κειωμενο; άναμφιβόλω; προ; τά; έπικ'λή- 
σει; τών πορθμέων τούτων, έξήλθεν έσπευ- 

ο'λύ έπίστρεφεν
οπι- 
κο- 
καί

ών πορθμέων τούτων 
σμένω; καί καί μετ ’ ού : 
είσάγων ενα άνθρωπον κοντόχονορον, 
σθεν τού όποιου έβάοιζον δύο ναύται 
μίζοντε; βαρυν οδοιπορικόν σάκκον
τινα οεματα.

>> Άφού τά δέματά του άπετέθησαν 
τό; τή; αιθούση;. ΐ> κοντό; 
βε μ.ονο: του τήν βαλίζαν του 
έκράτησε πλησίον του, καθίσα; ι 
■τυπώσεων παρά τήν τράπεζαν 
δοκίμων.

» — Πηγαίνετε νά κοιμηθήτε 
ράβι σα:. είπε πρό; τού; ναύτα;, 
ξενοδοχείο είνε γεμάτο. Λΰτ 
τιμώτερον όλω·

η—Κύριε, είπεν ό πανδοχεύ: πρό; τον 
νεοε'λθόντα. τά φαγητά μου σώθηκαν όλα, 
καί άπο ψωμί ούτε κομμάτι οέν άπέμεινε. 
Αύτά είνε τά τελευταία ποΰ είχα.

»Καί έδειξε το πρό; του: δύο Γάλ
λου; παρκτεθέν δεϊπνον,

»—Και σουκοουτ ;
»—Ούτε σταλιά Καθόκ έλαβα τήν 

τιμή νζ σά; είπώ. δέν έχω νά σα; οικο
νομήσω άλλο κρεββάτι ζπό τήν καρέκλα 
πού κάθεσθε, καί ζλλη κάμαρα άπ' αυ
τήν έδώ τήν σάλα.

»Εί; του; λόγου; τούτους, ό κοντο; άν
θρωπο; έρριόεν έπί του ξενοδόχου, έπί τή; 
αιθούση; καί έπί τών δύο Γάλλων βλέμ.- 
μα, έπί του όποιου ή προνοητικότ-η; καί 
ή φρίκη έξ ίσου έζωγραφίζοντο.

—» 'Εδώ, όφείλω νά σα: παρατηρήσω, 
διακόπτων τήν 

δέν έαάθοαεν ούτε 
την ιστορίαν 
τά έγγραφά 

άπο το Αίς· 
καί 

τή; Νεουβιέ- 
άρκούντω; ση- 

οί έργοστασιάρχαι 
έφόρει ρεδιγκόταν έκ 

έριούχου, βρακίον καί γελέκον έκ 
βαθυποασίνου βελούδου, ύύηλά ύποδήυ.ατα 

Τόπρό- 
οί τρό- 

οι · αλλά 
ήτο πολύ

ό; άνθρωπο: 
καί 

ά.νευ 
πρό

EV-
Γλχ-

ττ,ν 
Ο’.Χ- 
τών

ζχ-*• το
ο είνε το 7703-

είπεν ό κύριο; Έρμάννος. 
του, ότι ποιήγησίν του, ότι ποτέ 

το πραγματικόν όνομα ο 
αύτοΰ τού αγνώστου 
του έμαρτύρουν ότι · 
έσημείου το υ.έ τό 
7.7-.v./yi εί; τά περίχωρα 
’Λ,ζ εργοστάσιου καρφίδων 
μαντικόν. "Οπως όλοι 
του τοπου τούτου, 
κοινού

CUTS
• y.ovcv 
<?Ζε
ovcy.x Βαλενφερ

καί πλατείαν δερματίνην ζώνην, 
σωπόν του ήτο ολοστρόγγυλου, 
πει του ελευθέριοι καί έγκάρδι: 
κατά την εσπέραν ταύτην τώ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΝΟΒΟΓΟΡΟΔ 
(Ό τελίσ«{ τήν οτίήιν τοΰ αύτοχοάτοοος Νικολάου έν Μόοχα)

Ο ΓΕΝΝΕΡ
(Ό «φευρέτη,-τής ίαμαΜίοί. οϋ ή Κατοντσιτηρ1; ί·..οτ«ά<·τχάτ, ι; έν Αγγλία)
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δύσκολο·/ ί ' άποκρύψη έξ ολοκλήρου φό
βου; ένδου.ύχου; ή ίσως σκληρά: γ.ερίυ.νν.:. 
Ό ξενοδόχο; ανέκαθεν ητο τή: γνώμη;, 
ότι ό Γερμανό; αύτος έμπορο; έφευγε -τόν 
τόπον του, ’Αργότερο·/ έμαθα ότ·. τό ερ
γοστάσιό·/ του είχε ζαταστρα-.ή ύπό τυ
χαία; πυρπολήσει»;, συμ.φορζ; τόσον συ
χνής έν =~zy-r, πολέμου. Μεθ ’ όλην τήν 
περίφροντιν έ·/ γένει έ’κφρασίν του, ή φυ
σιογνωμία του έμαρτύρει άζρως φιλάγα- 
θον πραότητα. Εΐχεν ώραΐα χαρακτηρι
στικά, ΐόίως Ά πλατύ·/ λαιμό·/, τού οποίου 
τήν λευκότητα τόσω καθίστα καταφανέ
στερα·/ ό μαύρο; του λαιμοδέτη:, ώστε ό 
Γουλιέλμο; τον έπέδειςεν έμπαικτικώ; προ: 
τό·/ Ευτύχιον ...»

Ένταϋθα ό ζ. Ταΐλοερ έπι: ποτήριον 
ΰδατος.

ροσεκάλεσεν ευγε·.ώ; τον 
δείπνου των., 

ώ; αν- 
οδώση 

άπέθηκε την βαλί- 
έθηκεν επάνω 

•όν πιλόν 
πιστόλια,

« Ό Εύτυχι 
όμ.πορον νά συμμερισθή του 
ζαί ό Βάλνεφερ έδέχθη οίζειω. 
θρωπο; γνωρί,ων έν μέτρων άνταπ 
αύτήν την ευγένειαν «’ 
ζαν του ζατά γή:, 
τού; πόδα; του, άφήρεσε τ 
τά χειρόκτιά του ζαί δύο ■ 
όποια εφερεν εί; την ζώνην.

»Τοϋ ξενοδόχου ταχέω; ζομίσαντο; 
ροψίδα, οί τρεις συμπόται άρχισαν νά ίζα- 
νοποιώσιν άρκετά σιωπηλώ: τήν όρεςίν

τη;
:ου, 
τά

α-

την
των.

»Ή ατμόσφαιρα τη; αιθούση: τόσον 
ήτο χλιαρά ζαί αί υιυίαι τοσον πολυά
ριθμοι, ώστε ό Ευτύχιο; παρεζάλεσε τον 
ξενοδοχο·/ ·/ άνοιξη τό προ; την θυραν πα
ράθυρο·/, οπω; άνανεωθή ό ζήρ.

»Τό παράθυρο·/ αυτό ητο ήσφκλισυ.έ- 
νον οιά μοχλού σιδηοού, τού όποιου ΐά 
δύο άκρα εϊσήρχοντο εί; όπά: ήνεωγμένα; 
εί; τά δύο άκρα τού πλαισίου. Πρό: πλείο- 
να άσφαλειαν, δύο οπαί έπί έκαστου τιόν 
φύλλων τού παραθύρου έδέχοντο δύο κο
χλίας. Έζ τύχη;, ό Ευτύχιο; παρετήρη- 
σε τον τρόπο·*, δι' ού ό ξενοδόχο; ηνοιγε 
τό παράθυρο·/.

» 'Αλλ ’ άφού σά; ομιλώ διά τό παρά
θυρου, μά; είπεν ό κύριο: Έρμάννος, οφεί
λω νά σά: περιγράύω όλα; τώ; εσωτερι
κά; διατάξει; τοΰ πανδοχείου, διότι έζ 
τη; ακριβού; γνώσεω; τών λεπτομερειών 
τούτων έςαρτάται τό ενδιαφέρον τη; πα
ρούσα,; ιστορία;,

» 11 αίθουσα όπου εύρίσκοντο τά έν λό
γω τρία πρόσωπα είχε δύο εξόδου:. Ή 
μία ηγε προ; την οδόν τή; Άνδερνάχης, 
ήτι; εκτείνεται παρά τόν Ρήνον. Εκεί, 
προ του πανδοχείου, εύρίσκετο, ουσιζώ 
τώ λόγω μικρά αποβάθρα., όπου το πλοίο·/, 
τό ένοιζιασθέν ύπό τοϋ εμπόρου χάριν του 
ταίειδίου του, ήτο προσηραγμένον.

» Ή άλλη θύρα ηγε πρό; τήν αυλήν τού 
πανδοχείου.

Ή αυλή αύτη περιεβαλλετ: ύπο τει
χών ύψηλοτάτω/, ζαί ήτο ήδη πλήρη: ίπ
πων ζαί κατοικίδιων ζώων, διότι οί σταυ- 
λοι ήσαν πλ.ήρει; κόσμου.

» Ή μεγάλη θύρα τόσον έπιμελώ; είχε 
σφαλισθή μέ του; μοχλού;, ώστε διά το 
συντομώτερον ό ξενοδόχο; είχ'εν εισαγάγει

τόν έμπορον ζαί του; ναύτα: διά τή; θύ
ρα; τή; αιθούση;, τή; άγούση: 
δρόμον.

» Άφού ήνοιξε -.ο παράθυρο·/, 
νω; προ; την επιθυμίαν τού Εύτυχ 
νιάν, ζατέγινεν εΐ; 
ραν ταύτην, έθηζε 
όπά; των καί έστρεψε -

»Το δωμάτιο·/ τού ςενοδόχου, οπ: 
έζο'.μώντο οί δύο δόκιμοι, συνείχετο 
το εστιατόριο·/ και έχωρίζετο διά τοίχ 
λεπτοτάτου άπό τού μαγειρείου, οπού η 
ξενοδόχο; καί ό σύζυγό; τη; θά διήρχοντο 
πιθανώς την νύκτα των. Ή θεράπαινα εί
χε·/ έξέλθει προ; αναζήτησε·/ του νυκτερι
νού τη; ασύλου εί; τινα τρώγλην, έν τή 
γωνία σιτοβολώνο: ή άλλαχού.

«Ευκόλως εννοεί τι; ό' 
εστιατορίου, ό θάλαμο 
τό μαγειρείο·/ ήσαν τ 
μένα άπό τού λοιπού :

«‘Γπήρχ,ον εί; τήν 
σκύλοι, τών όποιων 
άνήγγελλον φύλακα: 
εύερεθίστου;.

»— Τί σιωπή καί 
είπεν ' Γουλλιελμο; π 
νόν. άφού ό Ιενοδόχο: 
θύραν. “Άλλο: κρότο: 
εϊμή ό ρόχθο;

«— Κύριοι 
δύο Γάλλου;.έαι 
φέρω ολίγες μπο: 
εί; ύγείαν γιά τι 
TT’.'/C'/'TXZ, 
το εςωτίΜζό σας 
βλέπω ότι. όπως κ 
δρόμο σήμερα.

»0ί δύο φίλο 
χο; έξήλθε διά 
οπω; ύπάγη εί;

συμφω- 
ίου Μ α

τό νά κλείση την θύ-
: μοχΰ ού: εί; τά: 
ύ; κοχλία;.

;υ θά
"f.·

υ.

ή αίθουσα 
, ,.υ ξένο· 
•ρόπον τινά 
πανδοχείου. 
• αυλήν δύο 

αί ήχηραί 
άγρύπνου:

υ 
οοχου ζαί 

μεμονω-

μεγα/.οι 
ύλαζαι 

καί λίαν

τί ώραίά νύκτα ! » 
κρατηρών τόν ούρα- 
; έκλεισε·/ ήδη τήν 
τώρα δέν ήκούετο 

ών κυν.άτων.
είπε·/ ό 
ιτρέψατέ 
τιλιές

’ »
° ?ζ,“

•ήν /.ζύεα.σ’.

ευ.· k 
υ.ου νά σά: προσ- 

κρασί. νά το πιούμε 
·. σα;. Θά ςεχάσωυ.ε. 

.r---  .ής ημέρα;. 'Από
καί άπο τά ρούχα σα:. 
’ έγώ θά έζάυ.ατε πολύ·/

ι έδέχθησαν. καί ο ςενοδό- 
τή: θύρα: τοϋ μαγειρείου 
:ήν αποθήκην του, κείμε

νη·/ άναμφιβόλω; ύπο το μέρος τοϋτο τοϋ 
κτιρίου.

« "Θταν 
σθεΐσαι ύπό · 
τή; τραπέζης, 
υ.άσει όλα τά • 
τή; αιθούση: 
οίκοδεοποίνη;·

τρυφερά; είπε τί νά έκαρ·.·.·εν άρα ή υ.ή- 
τηρ του. καθ’ ήν στιγμήν αύτό; εύρίσκετο 
παρά τά; οχθζ; τοϋ Ρήνου ... Τήν βλέ
πω, έλεγε, νά διαβάζη τήν εσπερινήν τη; 
προσευχήν προτού κοιμηθή ! Δέν μέ λη
σμονεί βέβαια καί θά σ?υλλογ ζεΓαι : 11οϋ 
νά είναι ό καύμένο; ό Ευτύχιο; ; Άλλ’ 
άν έκέρδησε στην κοντσίνα μερικέ; πεντά
ρες άπό τήν γειτόνισσά της, — άπό τήν 
υ.ητέρα σου ίσως, προσέθηκεν, ώθών διά 
του αγκώνο; τον Γουλιέλμον, θά τής ρίξη 
στον μεγάλο τη; κουμπαρά, έκεϊ ποϋ μα- 
,ευει το άπαιτούμενο ποσο γιά νά έξαγο- 
ράση τά τριάντα ένυπόθηκα στρέμματα 
που μικρού κτήματος ποϋ έχει στήν Λε- 
σκεβίλλη. Λυτά τά τριάντα στοέν.υ.ατα 
άξίζουν έω; εξήντα χιλιάσε: φράγκα. Τί 
<!>ραια λειβάδεια ! Ά ! ζν ήθελα τά άπο- 
κτησει ποτέ, θά έπερνοϋσα όλην μου τή 
ζωή στην Λεσκεβίλλη χωρίς καμμίαν φι
λοδοξίαν ! Πόσνι; φοραϊς ό πατέρας μου 
έπεθύμησε αύτά τά τριάντα στρέμματα 
καί το εύμορφο αυλάκι π:ϋ πεονά μέσα 
ζπ ’ αυτά τά λειβαδιά '. Τελευταία άπέ- 
θαν= χωρίς νά ήμπορέσ·^ ·.ζ τ' άγοράση. 
ΙΙολλαίς φοραΐ: επαιςα έκεϊ ! — Σεις, κύ
ριε Βάλενφερ, δέν έχετέ ποτέ έπίση: τά: 
ιδιαιτέρας σας επιθυμία; ; ήρώτησεν ό Γου
λί έλμος.

»—Ναί, κύριε, ναί ! καί έξεπληρινθη- 
σαν 0λαι, πλήν τώρα ...

>· Ό άγαθο; άνθρωπο; έσίγησε χωρί; 
ν' άποπερατώση τήν φράσιν του.

»—Έγώ. είπεν ό ςενοδόχο:, ούτινο; 
το πρόσωπον είχε·/ έλαφρώ; πορφυρωθή. 
άγόρασα τόν περασμένο χρόνο μιά μάν
τρα ποϋ τήν είχα στό μάτι έ=ώ ζαί δέκα 
χρόνια.

Ν. I. ΑΑΣΚΑΡΗ & Μ. Λ. ΓΙΙΝΝΟΙΚΑΚΗ

Ο

ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ 1ΙΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

πέντε εύμεγέθει; φιά/.αι, κομι- 
τοϋ ξενοδόχου, έτέθησαν έπί 
ή σύζυγό: του είχε προητοι- 
τοϋ γεύματος. Έρριψεν έπί 
καί τώ·/ εδεσμάτων βλέμμα 
είτα, βέβαια ότι πάσα ά-

παίτησι; τών ταξειδιωτών είχε πληρωθή. 
έπέστρεψεν εί: τό μαγειρείο·/.

»0ί τέσσαρε; συμπόται. διότι ό ςενοδό- 
χο; προσεζλήθη νά πίη. δεν την ήζουσαν 
νά κοιυ.ηθή· yjj.' αργότερο·/, ζατά τά 
διαλείμματα σιγή; τά μεσολαβούντα εί: 
τά; συνδιαλέγει; τών πινοντων. ρεγχασμοί 
τινε; ηχηροί, προΰκάλεσαν τά μειδιάματα 
τών φίλων, ζαί ίδίω; τοϋ ξενοδόχου.

»11ερ·. το μεσονύκτιον, ότε δέν ύπήρχον 
πλέον έπί τή; τραπέζη;, είμή δίπυρα, τυ
ρό:, ηηροί καρποί καί ζάλο; οίνο;, οί 
συμπόται, ζυρϊω: δέ οί δύο νεαροί Γάλλοι, 
κατέστησαν διαχυτικό·., ’ί,έμιλησαν πεοί 
του τοπου των, περί τών σπουδσ/ν των, 
περί τού πολέμου. Τέλος, ή συνοιάλεξις 
ένεψυχώθη. Ό Ευτύχιο; Μανιάν άπέσπζ- 
σε τά δάκρυα τοϋ φυγάδο; έμπόροι, όταν, 
μέ τήν πιζαρδιζη·/ έκείνην ελευθεριότητα 
ζαί την απλοϊκότητα φύσεω; άγαθή: ζαί

»Συνδιελέγο·/το οΰτω; ώ; άνθρωποι τών 
όποιων ή γλ/όσσα είχε λυθή ύπο τού οίνου, 
καί συνέλάβον οί μέν προ: τούς δέ τήν 
παροδικήν έκείνη·/ φιλίαν τή; όποια; ή
κιστα εϊμεθα φειδωλοί έν ταξειδίω, εί: 
τρόπο·/ ιύστε καθ ' ήν στιγμήν έ~ήγαν νά 
ζοιμηθώσιν. ό Γουλιελμο; προσέφερε την 
κλίνην του εί: τόν έμπορον.

»—Τόσω μάλλον δέν πρέπει νά δυ- 
σκολευθήτε νά τό δεχθήτε, τώ είπε, κα
θόσον θά κοιμ.ηθώ μέ τόν Ευτύχιον, κα- 
θ<·>: καί άλλοτε συχνά συμβαίνει. Ήμεΐ; 
σά: φιλοξενούμε·/, οφείλομε·/ νά τιμώμεν 
το ·,-7,ρκ; '.

»—Μπά '. είπεν ό ξενοδόχος, τό ζρεβ- 
βάτι τή; γυναικό; μου έχει πολλά στρώμ- 
ματα, νά βάλετε ένα χάμω.

»Καί έπσρεύθη νά κλείση τό παράθυρου.
»— Δέχομαι, είπε·/ ό έ’μ.πορο:. 'Ομο

λογώ. προσέθηζε ταπεινών τήν φωνήν και 
θεωρών τούς δύ: φίλου:, ότι το έπιθυμ.οϋσα. 
Τους ναύτέ; μου τους υποπτεύομαι. Γι'αύ
τή τήν νύκτα, δέν μοϋ εΐνε δυσάρεστο πού 
βρίσκομαι μέ τήν συντροφιά δύο καλών 
παληκαριών, δύο γά/.λων στρατιωτών ! 
"Εχω έζατό χιλιάδες φράγκα χρυσάφι καί 
διαμαντικά, στην βαλίζκ μου !

( Ακολουθεί)

Ε1ΆΑΛΙΑ. "Αμ ! τ'ειν'αύτά 'μπρο- 
ί στά τά δέκα τέσσερα εκατομμύρια ποϋ 
f έχει αύτό;!... Δέκα τέσσερα δέν είπες;

Κ. ΛΟΞΗ. Ναί. οέν σού λέω ... άλλ’ 
ί ότι έκανε ό λόγο: μου ... ’Ξέρει: δά σάν 
I καταπιάνομαι έγώ πώς τά καταφέρνω !...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Σ'εύχαριστώ. κυρά-Λοξή 
μου, σ’ ευχαριστώ."Εννοια σου όμω; ζι’έ- 

| γώ... θά ίδή;. I Ίη A/.tirrυ).Έλα, Μπέτ-
■ τυ, νά πηγαίνωμε ...

ΜΙ1ΕΤΤΥ. ΓΓώζ>« fioror </ι·εγε/ροΐ’σα 
I ο)»· κερ>«./>/»' ι/.πό ro*r *'/»·^έωχ, τΰ ό/τοϊα 

ύιιιπτίύαζι ι. Τί, μαμά ;
ΕΥΛΑΛΙΑ. ΙΙζμε μέσα νά στό κάμη 

Γ ή Γερμανίδα τό μπουκέτο. ΤΙ Γερμανική 
I 'φόρμα μυρίζει καλλίτερα !

Κ. ΛΟΞΗ. Ναί, πουλάκι μου, ναί, 
αυτοί οί Γερμανοί έχουν μιά άποφορά ποϋ

- σέ τρελλαίνει !
ΜΙΙΕΤΤΓ. Μά έγι'ο ήθελα νά τό κάμω 

ί αόνη μου τοϋ Άνρί !...
ΕΓΑΑλΙΑ. Καλέ δέν βαρυέσαι. ίΤ^ 

χυρα J'Jjt). Κυρά-Λοξή, περίμενέ με ζ ’ έ- 
L φθασα.
Ε ( Π Ev.la.lia χώ. ή Μ.-τέντυ ίζίρχοηαι ι.

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

Κ. ΛΟΞΗ 'μάχη, παρατηρούσα ri/r 
Μ.-ίτι ν έ&ρχομΒΧηχ). Τύχη ποϋ τήν είχε 
τό παληοκόριτσο I... Μά -ζ ’ έγώ δά σού 
είμαι ν.ία ! Ί’ά κατάφερα μιά χαρά ! ΙΙολ-

- λαϊ; βϊλθήκανε νά μα; τόν πάρουν, μά 
’πέτυχαν '. Αύτό δά μά; έλειψε '. ... Δέκα

■ επτά τώρα χρόνια, ζπο τόν καιρό ποΰ
πέθανε < μακαρίτης, ανακατεύομαι σ'αύ- 

ταΐς τής δουλειαις, καί νά μού βάλη άλλη
I πλώρη 1 "Αμ '. δέν 'πήγαινα νά πνιγώ 

καλλίτερα ! Ή κυρά-Λοξή μέ τδνομα σού 
: λέει άλλος καί πρώτη μεσίτρα τής ’Αθή

να; ... Έγ<·> δά είπα πώ; παντρεύω καί 
κουτσή φοράδα, καί όχι την Μπέττυ ... 
Νά πούμε όμω: καί τήν άλήθεια. δέν εί
ναι δά κι ’ αύτή σπουδαίο πρκμμα, καί

■ πολύ τή; πέφτει ένα; τέτοιο; γαμπρό: ... 
Δανιμαρζέζο; μάλιστα !... Τώρα ποΰθε 
βαστάει ή σκούφια του, κάνει; δέν ξέρει.

ιί φτάνει πούναι έμμορφο:, ξένος, καί μέ 
| μπόλικου: παράδε: ... Τί παραπάνω θέ

λουν γιά ένα γαμπρό ; Έγώ γιά τήν ιδέα 
μου ... άς είναι όμως ... άς στεφανωθούν 
κι'έχει ό Θεός. (Mt-a pixpar παΰσι,χ/. 
Μά πάλι δέν τό χωρεΐ τό κεφάλι μου. Δα- 
νιυ.αοζέ’ζο: καί νά.'ν.ιλή έτσι τά ελληνικά!

’
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ 

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΙΙ ζαί ΕΥΛΑΛΙΑ

ΕΥΛΑΛΙΑ, ί 'ΕΟ,ιρχομ,έχη τώ>· όω/ια- 
■ τίωχ,ζηι: χαί όϊόονσα γρήραζα rrj Κυρά-

Νά. πάρε αυτά. κυρά-Λοξή μου, 
προσωρινώς καί μεθαύριο·/ βλέπουμε πάλι.

Κ. ΛΟΞΗ. Σπολλάτη ! Καλά στέφα- 
νζ. Κι'όποτε πάλι μέ χρειασθήτε, έδώ 
είμαι 'γώ. Τό βράδυ όμως, κυρά Ευλαλία 
υ.ου, θζρθω νά ρίξω μιά ματιά είς το χορο 
γιά νά καμαρώσω τά πουλάκια μου πού 
θά τά ζηλεύη ό κόσμο; όλο;.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Άκου; έκεϊ, νάρθη:, τί 
λόγο: !

Κ. ΛΟΞΗ (απερχορίνη). Πολλά τά 
έτη σας.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Στό καλό. / Ό 1'τιγχιζοχ 
άχούιται ρήχοιχ). 1'· άκου. ζυρά-Λοςή. 
γι ’ άκου πώ; βήχει . ■ ■ Θά μοϋ είναι ζρυο- 
μένο τό παιδί! / '(> ΣτιγχιξοΓ βήχει ix 
riov).

Κ. ΛΟΞΗ. ΤΑ ! μ.πά, δέν πιστεύω.
! 'Ο Στίγχι^οχ βήχει ix riov).

ΕΥΛΑΛΙΑ. "Αχ ! πάλι βήχει τό πουλί 
μου .'

Κ. ΛΟΞΗ. Νριστό; καί ΙΙαναγία ! 
(Ι/οιιϊ το σημεΐοχ τοϋ Σταυρού πρίκ; τήχ 
θύραν τοϋ Στίγχιζον ir τώ αέρι Λ'/ τήι; 
\eip'i<: ώσεί τϋπτουσα ή pa.I.lor χύπτουσα 
ούχί άιι'ι τήι; πα.Ιάμης a.Ua ΰιά τής αχ- 
ρήι: τής χειρος χατα ρ.ή ος τοϋ ώτί,του). 
Μή σεκλετίζεσαι, δέν είναι τίποτα ... Έ- 
ρώτησα.'γώ τό δούλο του. γιατί και μένα 
ν.οΰκζνε έντύπωσι ποΰ έβηχε συχνά.

ΕΓΑΛΛΙΑ. Αϊ ! βλέπει; ;
Κ. ΛΟΞΗ. Καί μούπε πώ: είναι συνή

θεια τών μεγάϋ.ων νά βήχουν έτσι σιγά- 
σιγά ... Είναι λέει ... σίκ ... έτσι το λενε 
αύτοί.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Μπζ! /Προσπαθούσα ra 
βήί.ρ χατα τον τρόπον roS Στύ^χιζοτ). 
Γκουχ ! Γκούχ !... Άφού ειν ’ έτσι ... 
[χαθ ’ έαντήτ). Ώ; τόσω τί θά πή ευγέ
νεια!...

Κ. ΛΟΞΗ. Λοιπόν, άντί: σας. Και το 
βράδυ θάρθω μιά ματιά.

' ΕΥΛΑΛΙΑ. ’Στό καλό.
( ΊΙ χυρα-.ίοΊ,ή εξέρχεται- <ha τον βάθους)

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
ΕΥΛΑΛΙΑ μόνη.

Γκούχ '. Γκούχ '....καλά τά κατάφερα. 
( Άχονεται ή βήξ τοϋ Στίγχιξον/. Και τί 
ώραΐα ποϋ βήχει ! [Προσπαθεί νάριρηθή). 
Γκούχ ! Γκούχ !... ( 'Λχονεται ό χωόωνί- 
σχος τον Στίγχιξον). “Σ/ ! Θεέ μου. εςύ- 
πνησε. /Κα.Ιοϋσα /. Φλώρα ! Παντελή !■·. 
(χτυπά τόν χωόωνίσχον) ΙΙαντελή . ··· 
Φλώρα ! "Αχ. τά ζώα !

ΣΝΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ
ΕΥΛΑΛΙΑ ζαί ΚΛΩΝΑΡΑΣ

ΚΛΩΝΑΡΑΣ [είσερχόρενος σπενόων 
έχ τώ/ όοψ-ατίων του). Καλέ τ είναι ; ! 
Τί τρέχει ;

ΕΥΛΑΛΙΑ (άσθραίνονσα τρέχει- πρός 
αυτόν έν προρανεϊ χαρά). Έξυπνησε !

ΚΛΩΝ. [χοίρων χαί αύτός). Έξυ
πνησε ;

ΕΥΛ. Ναί.
ΚΛΩΝ. Άχ !... /χαΊών πρός τιι δε

ξιό παρασχήνια/. Φλώρα ! Φλώρα !... 
Παντελή!... [Τί) συζυγω του). Έςύ- 
πνησέ αϊ !...

ΕΥΛ- Ναί. ναι. ΐξύπνησε τό πουλί μου 
[χα.Ιοϋσα) ΙΙαντελή! ΙΙαντελή!

ΚΛΩΝ. ( χα./ών) Φλώρα !... Τά ζώα 
δέν ζκούνε.

ΕΥΛ. { όνυπόρο, ος}. Καί θά περιμένει 
τόσην ι'όρα το παιοί.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
(>· αύτοί, ΦΛΩΡΑ ζαί ΓΙΑΝΤΕΛΙΙΣ

ΚΛΩΝ. Βρε ζώα δέν άκοϋτε ;
ΕΥΛ. Ί'ρέξτε γλίγωρα ζαί ’ξύπνησε. 

i.laypa). Γκουχ .' Γκουχ !
ΦΛΩΡΑ. Έξύπνησε :
Ι1ΛΝΤΕΛ11Σ. Έξύπνησε ;
ΚΛΩΝ. 'Αφήστε τά λόγια ζαί πηγαί

νετε γλίγωρα νά 'δήτε τί θέλει.
( Π Φ.Ιώρα χαί ο ΓΙαντε.Ιής σπεύδουν 

συγχρόνως πρός τήν θύραν τώιν όωρα- 
τί,ων τον Στίγχιξον).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ώΛϋ>· τήν Φ.Ιόιραν όιπό 
τής θύρας). Στάσου νά πάω 'γώ !

ΕΥΛ. Μά πηγαίνετε λοιπόν !...
ΦΛΩΡΑ [όιθοϋσα όροι,ως τόν Παντε.Ιή).

Βρέ φεύγα άπ’ έζεϊ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ (άπωΛΐί»' τήν Φ.Ιώραν).

Δέν κάνει νά πζ: έσύ ... Μπορεί νζναι 
γδυτός !

ΦΛΩΡΑ. Κι’ άν είναι τί !.;. ένα ξένον 
θά ’ντραπώ, μή χειρότερα !...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ [άπωθών τήν Φ.Ιώραν).
Βρέ στάσου άπ ’ έκεϊ σοΰ λέω !

ΚΛΩΝ. Γιά νά σά; 'πώ... έχετε σκο
πό νά πάτε ή όχι.

ΕΥΛ. Ί’ά ζώα !... Κάνουν τόν άνθρωπο 
νά περιμένη (β’)χει πάντοτε έ.Ιατρρό). 
Γκούχ! Γκούχ!...

ΦΛΩΡΑ. Θέλω νά 'πάω μά δέν μ’ά- 
φίνει αύτός.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Αύτή· δέν μ'άφίνει... 
όχι 'γώ.

ΚΛΩΝ. {άπει.ίητιχώς). Νά πάτε κ'οί 
δύο γλίγωρα.

( Ό ΙΙαντεΊής χαί ή Φ.Ιύρα εισέρχον
ται είς τα. δωράτια τοΰ Στίγχιξον).

ΕΥΛ. Τά κνώδαλα ! Τά είδε; κεϊ !
ΚΛΩΝ. "Εκαμαν τόν άνθρωπο νά περι- 

ν.ένη ! ... Δέν μοΰ λέ; αλήθεια έχει ώρα 
πσύ έξύπνησε ;

ΕΥΛ. Όχ’., τώρα, μόλις είναι δύο λε-

ΚΑΩΝ. Ό καύμένο; !
[Εισέρχονται τρέχοντες ή Φ.Ιώρα χαί ό 

Παντε.Ιής).
ΠΑΝΤΕΛΗΣ.Τίποτα γραμματα, λέει, 

τοϋ φέρανε ;
ΦΛΩΡΑ. Τού φέρανε, λέει, γράμματα;
ΚΛΩΝ. Γράμματα ;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Γράμματα, μάλιστα.
ΚΛΩΝ. [τή EvJa.U<{.)· Φέρανε τοϋ 

γαμπρού μας γράμματα ,
ΕΥΛ.' Γοάν.ματα ; Δέν 'ξεύρω ... (ri?

Φ.Ιώρα ) Σύ δεν 'ξέρει; :
•ΦΛΩΡΑ. Γράμματα ; Όχι. κυρία, δέν 

'ξέρω ... Έμεϊ; στό χωριό μας ...
ΕΥΛ. Ζώο·/ !
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ΚΛΩΝ- (άΛ/μοζώπ). Μά πώς διάβολο 
δέν'φέρανε γράμματα τοϋ γαμπρού μας !

ΕΓΛ. Περίεργον πράγμα ! Νά μ.ή φέ
ρουν γράμματα !

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
ο: ϊύτο! ζ.ά. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ

ΠΡΩΊ'. (εισερχόμενος διά τον βάθους). 
Δούλάς σας.

ΕΛΩΝ. (τρέχων προς αυτόν). Μήπως 
'φέρατε τίποτα γράμματα ·,

ΙΙΡΩΤ. ('ράμματα ; ’Λ ! ναι ... έχω 
ένα ... (εξάγει τοϋ θυλακίου του επιστολήν 
ήν σπεύδει καί λαμβάνει ή Εύλαλίά).

ΕΥΛ. (τώ Πρωτονοτάριο)) Ά ! μπρά
βο ! νά το ! (άναγινώσκει τόνφάκελλον} 
«Κύριον Μιχαλάκην Πρωτονοτάριον» (έ>- 
άπογοητεύσει) Ουφ ! (άποδίδουσα τήν επι
στολήν). Καλέ, γράμματα γιά τόν γαμ
πρό μας. σάς λέμε.

ΠΡΩΊ’. Γιά τόν γαμπρό σας ; Μέ συγ
χαρείτε .. < οέν εϊςερα !

ΕΓΛ. Κρίμα, κρίμα ...
ΚΑΩ'Ν. Μά πώς διάβολο οέν έλ.αβε 

γράμματα !
( Ακούεται ό κωδωνίσκος τοΰ Στίγκιξον)
ΕΓΛ. (άκαπηδώσα) Φλώρα, τρέχα ! 

Γκούχ ! Γκούχ! (καθ' έαυτήν). 11ώ: ξε
χνώ νά βήχω ■·■ I* θ* πί *'■''·
κάνεις συνειΟισμένος !

ΚΛΩΝ. Παντελή, χτυπάει !
( Ό Ιΐαντελής καί ή Φ.Ιώρα τρέχουν 

πρός τήν θύραν τοΰ Στίγκιξον καί άρ- 
χοεται τής αυτής ώς ανωτέρω σκηνής).

ΚΛΩΝ. (άπειλητίχώς) Βρέ ! ...
( Ό Παντελής καί ή Φλώρα στρέφον

ται, βλέπουν τον Κλωναράν, μεθ' & είσ- 
εργοι-εαι. άμφότεροι τρέχοντες εις το δωμά- 
τιον τον Στίγκιξον).

ΕΥΛ. (τώ συμβολαιογραφώ). Μάς συγ- 
χωρεΐς. κύρ Μιχαλάκη ... άλλά ξέρεις ... 
’ξύπνησεν ό γαμπρός μας ... καί ...

ΠΡΩΊ'. Έτσι... 'ςύπνησε αϊ ; (άπο- 
φθεγματικώς) Είναι ώραίον πράγμα νά 
'ξ πνάη κανείς !

ΚΛΩΝ. Ναι ... ’ξύπνησες ο ν.αϋ- 
[ΛΕ’/Ος ...

ΙΙΡΩΤ. Ά ! ότι ’ξύπνησε ! ... 'ξέρετε, 
ε'ρχομαι διά τό προικοσύμφωνο·; ... δηλαδή 
γιά κάτι πληροφορίας...

ΚΛΩΝ, Ά ! γιά τό προικο ...
ί Εισέρχονται τρέχοντες ό Παντελής καί 

ή Φ.Ιώρα).
Ι1ΑΝΤ. Δέν πειράζει λέει !
ΦΛΩΡΑ. Τί νά γείνγ, λέει, άφού δέν 

'φέρανε δεν πειράζει.
ΚΛΩΝ. ’Α ! δέν πειράζει, είπε ; (τφ 

συμβολαιογραφώ} Λοιπόν, κυρ Μιχαλάκη. 
οέν πειράζει.

ΕΓΛ. Ό καϋμένοο '. δεν πειράζει είπε, 
αϊ ; Τί ευγένεια I (τώ συμβολαιογράφε) 
Δεν πειράζει, κύριε Πρωτονοτάριε.

ΠΡΩΊ'. ’Α ! άφού δέν πειράζει, (ΐδίφ) 
Δέν είναι καλά οί άνθρωποι.

ΕΥΛ. (τη Φλώρα) Πήγαινε σύ νά 'πής 
τής Μπέττυ, ότι 'ξύπνησεν ό Άνρί.

ΚΛΩΝ. (τώ ΙΙαντελρ) Σύ πήγαινε νά. 
'δή; άν είναι έτοιμον τό γαλα τού Άνρί.

(Σημειωτέον ότι ή τελευταία συλλαβή 
τον ονόματος « Άυρίν προφέρεται ύπό τής 
οικογένειας Κλωναρα .λίαν ύγρώς).

ΠΑΝΤ. (ιδιαιτέρως προς τήν Φλώραν 
ενώ εξέρχονται). θαρρώ πώς μάς παραμ
πήκε αυτός ό κύριος Άνρρρρρι ’.

( ' Ο Παντελής καί ή Φλώρα εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
ΕΓΛΑΛΙΑ. ΚΛΩΝΑΡΑΣ ζ«ί III'QTONO- 

ΤΑΙ’ΙΟΣ
ΚΛΩΝ. Ό καϋμένος ! Δέν πειράζει 

είπε... Τί είναι αύτοί οί ξένοι!... Νά 
ήτανε κανένας 'δικός μας, Οά έκανε τόν 
κόσμον άνω κάτω, Οά 'τρεχε στό ταχυδρο
μείο, τί γινήκανε τά γράμματά μου ; πού 
είναι τά. γράμματά μου ; μούκλεψαν τά 
γράμματά μου !

ΕΓΛΑΛΙΑ. Ουφ! και σύ καϋμένε Κλω- 
ναρζ. κάθεσαι τώρα καί συγκρίνεις τους 
βοωυ.ορωμηού: μέ τούς ξένου: !...

' ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ.Έχετε δίκαιον... 
Λοιπόν πού λέτε, κύριε Κλωναρα. έρχομαι 
διά κάτι πληροφορίας ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ά ! διά κάτι πληροφο
ρία: ...

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Μάλιστα... Μού 
είχατε είπεϊ νά προσθέσω εις τό προικο- 
σύμφωνον καί το σπήτι πού αγοράσατε 
τώρα τελευταίως εις την όσον Πατησίων ... 
άλλά εί: την σημείωσιν πού μου στείλατε 
δέν τώχετε γραμμένο ...

ΕΥΛΑΛΙΑ, Α ! μά βέβαια ... νά τό 
προσθέσετε ... τί λόγος !

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Ένόμισα. μήπως 
μετανοήσετε ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Καλέ τί λές!... γιά 
ένα τέτοιο ράγμα ... έγώ λυπούμαι πού 
δέν έχω περισσότερα νά του δώσω ...

ΕΓΛΑΛΙΑ. Βέβαια, έμεϊς λυπουμεθα 
που οεν εχομε περισσότερα νά του οώσωμε.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. "Ωστε νά τό βάλ
λω καί αύτό ;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Εννοείται ... 'Αλήθεια 
όμως δέν μού λ.ές. πώς τά βλέπεις τά 
πράγματα έξω ; ...

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Γιά τόν γαμβρόν 
σας ;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Καλέ όχι, γιά την εκλο
γή ...

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Ά ! γιά τήν ε
κλογή ! ... Ού ' ου ' μην τά ρωτάτε ... 
Μόλις διεδόΟη πώς θά εκτεθήτε καί σεις, 
ξανάσανε όλος δ κόσμος.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Έτσι αϊ ! ;
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Βέβαια. Να. εί

παν κ’ ένας άνθρωπος, όλοι είναι ενθουσια
σμένοι μαζί σας ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Νά, κ'ενας άνθοωπος 
αϊ ; ... Χάχ ! άχ ! ά ! Τι έξυπνο; όλαός. 
(Λίε ύφος αποφθεγματικόν) Ειν ' έξυπνος ό 
λαός Εύλαλία. Δηλαδή μέσα εις τόσους 
υποψηφίους έγώ μόνον είμαι άνθοωπος. 
Λοιπόν ;

ΕΥΛΑΛΙΑ ί τώ Πρωτονοτάριοι ι Μά περί 
τή: επιτυχίας τί λέτε ;

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Σίγουρα πράγ

ματα. Τόν κύριον Κλωναοζν θά. ύποστη- 
ριξουν.

ΕΓΛΑΛΙΑ. Ποιοι ; πο οί ;
11ΡΩΤΟΝΟΤΑ ΡΙΟΣ. I Ιρώτα.πρώτα... 

όλοι οί συμβολαιογράφοι είναι μέ ’μάς.
ΕΥΛΑΛΙΑ. Καλέ τί λέτε ! Άκούς, 

Κυριάκο. θά σε ύποστηρίξουν όλοι οί συμ- 
βολ αιογράφοι !...

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Καί ό ύποθηκο- 
©ύλαξ ’.ή: νοτίου πλευράς.

ΕΥΛΑΛΙΑ (θαυμάξουσα) Τής νοτίου 
πλευράς !... Άκούς, Κυριάκο, άκούς... 
} δεικνύουσα διά τον δακτύλου τον Νότον) 
Άπ' αύτήν τήν πλευράν είσαι εξασφαλι

σμένος ί.,.Άλλαις τρεις μας λείπουν άκό
μη '...

ΚΓΡΙΑΚΟΣ [μετά πεποιθήσεως) Άμ! 
κι'αΰταϊ; πού θά μου πάνε !...

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
Οί άνω-ίρω καί ΠΑΝΤΕΛΗΣ

IΙΛΝΤΕΛΗΣ (εισέρχεται κρατών φά- 
κελλον). Άπ’τό ©ωτογραφεϊον τού κυρίου 
Μέρλεν.

ΕΓΛΑΛΙΑ. ’Α ! ζ ! (λαμβάεουσα τόν 
φάκελλον \ Ό κύριο: Μέρλεν στέλλει τά. 
δείγματα. Είναι τής Μπέττυ: και τού Άν- 
ρί ... ( ύποδεικνϋουσα τώ Ιίρωτονοταρίω 
τΐις φωτογραφίας χωρίς αϋτη νά τιις βλέ
πει}. Άχ! τί ώραίος πού είναι... chic ! 
Τί ώραίά μάτια !... τι ιόραία μύτη !... 
τί στόμα !... τι '"κφρασις !... τί μουστά
κια !...

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ [ παρατηρώιτ τήν 
φωτογραφίαν) Μά ... τζ μουστάκια του 
είναι 'ξουρισμένα !...

ΕΓΛΑΛΙΑ (ΐ/δη προσέχουσα) Ά ! ναι! 
Άχ ! τί ώραϊα 'ξουρισμένα μουστάκια !

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Ά ! μάλιστα ! 
Γιά'ξουρισμένα ... είναι πολύ ώραΐα 'ξου
ρισμένα.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Γιά κύτταςέ τον. Κυριάκο, 
τί cllic πού έχει ... 'Αλήθεια, 'δέ: καί 
τήν Μπέττυ ... καδράκι !

! Ακούεται ίσωθεν ό κωδωνίσκος τον 
Στίγκιξον/.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ (άναπηδών). Ιΐαντελή, 
τρέχα !...

ΕΓΛΑΛΙΑ. Τρέχα Παντελή!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ /σπεύδων πρός τήν θύ- 

ραν τοΰ Στίγκιξον ιδία). Άχ ! τά ίδια, 
Παντελάκη υ.ου. τά ίδια Παντελ.ή μ.ου. 
(Εισέρχεται εις τό δωμάτιον τον ΣτΙγκι 
ξον/.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Αϊ ! έγώ σάς 
άοινω ... Δούλός σας.

ΕΓΛΑΛΙΑ. Στό καλό, κύριε Μιχα
λάκη ... κ’εχε το νού σου γιά την έκλογη.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Μείνατε ήσυχη. 
Ό συμβολαιογράφος τού Μαρουσιού είναι 
κάπως δύσκολος, 'δικό του είνε τό γρζμ.μα 
πού σάς έδειξα πριν, άλλ ' ε'ννοια σας. θά 
τόν καταφέρωμε κι’ αύτόν.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Νά. σέ ίδώ, κύρ Μιχα
λάκη.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Προσκυνώ.
’Ακολουθεί).
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