
Η ΣΤΕΨ1Σ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ

Ό Χαός τοΰ Κρε|ελίνθυ

ένώ την 14 Μαίον έτελέσΟη ή στεΰις και ή ιιύρωσις τοΰ Τσάρου Νικολάου τοϋ Β'.



ΒΛΑΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

' ’Εντυπώσεις)

Τοιαύτη πολιτική φυσικόν ήν νά. ~ζζ- 
■Αΐ.'/.ίτΓι τήν έκπληξιν, τόν ^όλον, τό μί
σος, τό θάμβος, τήν παρεςήγησιν παρ’ 
άνθρώπο·.-; άλλως συνηθεισμενοις, παρ ’ έ- 
θνει σηπομένω, έν θεσμοί; άπηρχαιομένοις, 
άτελέσι, γελοίοι;. Άσυνίπιια καί άστά&ία 
ύπήρξαν τά άβρότερα τών άποδοθεντων 
αύτώ επιθέτων καί ομ.ω; άγνοώ τινα συνε
πέστερων καί σταθερώτερον εί; τά; άρχά; 
του καί δέν γνωρίζω Έλληνα. οστι: νά 
δύναται νά καυχηθή, ότι έπί ολην εικο
σαετίαν μέ τοσαύτην εύφυίαν, μέ τοσαύ
την δύναμ.ιν, μέ τοσούτον θάρρος, μέ τοι- 
ούτον πλούτον γνώσεων, μέ τοσούτον πεί
σμα ύπερεμ.άχησε τών ιδεών του καί οέν 
γνωρίζω κανένα, πλήν ΐσω; τού X. Ί’ρι- 
κούπη, όστις νά έπεδρασε τοσούτον έπί 
τών άνδρών τή; τελευταία; εικοσαετία;, 
όσον ό Γαβριηλίδη;.

Ή διά τού; μή έπαΐοντα;, τού; πολ
λού; αστάθειά του καί μεταβολή γνωμών, 
ούδέν άλλο είνε ή έντεχνοτάτη έπιδίωξι; 
του παρ’ αύτού έπιδιωζοαέν ;υ σκοπού ζαί 
φυσιζωτάτη διάψευσι; έλπίδων έπί ώρισμέ- 
νου; ζνδρα; καί ώρισμένα; ιδέα; ή άνα- 
βολή ελπίδων έπί τών αύτών. Έκεϊνο, τό 
όποιον έγραψε·/ ό Αναστάσιο; Βυζάντιο; : 
«έν τώ δημοσιογραφικό μου σταδίω έπο- 
λέμησα καί έπήνεσα εναλλάξ πάντα τά 
κόμματα, ώ; οφείλει νά πραττη πάς. ό- 
στι; έχει ώ; ύπογραμμόν τού βίου του 
απολύτου; άρχά; ύπερτέρα; τών ημερόβια»·/ 
διενέςεων καί τών ποοσωπικών συμφερόν
των», το έφρόνησε καί το πιστεύει καί τό 
έχει ώ; ύπογραμμόν του δ Γαβριηλίδη;. 
Ίϊναγκασμένο; νά ζή καί νά κινήται έν 
μέσω τή; κοινωνία; ταύτης, άποτελουμέ- 
νη; άπό ώρισμένα πρόσωπα καί διαθετού- 
ση; ώρισμένα μέσα, θέλων εί; αύτήν νά 
έπιβάλη τά; ιδέα; του, στηρίζεται ότέ μέν 
έπι τούτων, ότέ ο ’ έπ ’ εκείνων, ότέ μέν 
έλπίζων έπ ’ αυτών, ότέ δέ δυσπιστών, 
ότέ μέν προτάσσων ταύτην την ιδέαν, ότέ 
δ ’ εκείνην ή παραγκωνίζω·/ σειράν όλην 
ιδεών αναγκάζεται νά στραφή άναλόγω; 
τή: παρουσιαζομένη; ανάγκη; ή τή; έξε- ' 
λίξεω; τών άναγκών.

Αναμορφωτή; διά 
τεινομενο; μόνον εί;

ο»; μόνον όπλον έ 
νά 
νά περιενόύη

:ού καλάμου. άπο- 
ον εγκέφαλον τού 

Έλληνος, ό>; μόνον όπλον έχων την πειθώ 
αναγκάζεται φυσιζώ: νά καμη άπειρον 

ά; 
ο; και νά τά; 

πρωτοφανείς 
πρό; έκείνας. 
έτους καί α;

χοησιν επιτησειοτητο;
ιοεα; του οια νέου ενουμα- 
παρουσιάζν·, ώ; νέα; κ>.; 
φ α ·. / ο με ν ι κώ ; ά ν τ ι κε ιμ έ ν α ; 
-.ά; όποια; ύπεστηριζε πρό 
είδε μη έκτιμωμένα;.

Ανταίο; αληθή; ούδέποτε θεωρεί τον 
εαυτόν του ήττημένον καί βεβαίως δέν είνε 
ούτε ή ρωμαίικη ραθυμία, 
ικη κακομοιριά, αϊτινε; θά 
ακούραστου πρό; έπίτευξιν 
μενού σκοπού δρκσιν.

ούτε ή ρωμαί- 
κουράσωσι τήν 
του ίπιδιωκο-

Γ.
ΓΙρο; επιδίωξιν καί πρό: έπίτευξιν τού 

σκοπού του είχεν ανάγκην οργάνου ό Γα- 
βριηλίδης, τόν τύπον, άλλά τό όργανον 
τούτο εύρεν έν Έλλάδι βιούν ύπο άλλα; 
όλω; συνθήκα; καί ορού; ού μόνον τών έν 
Εύρώπ·/·, καί έν ’Αμερική, άλλά καί ώ; 
είχε τότε όλω; ακατάλληλον πρό: πάσαν 
συνθηματικήν καί αποτελεσματικήν δρα- 
σιν. Ό τύπο; έν Έλλάδι πρό τού Γα- 
βριηλίδου δέν έστερεϊτο βεβαίως καί ίερο- 
φαντών άξιων καί ποια; τινο; σημασία;. 
Καί ό Λεβ δη; καί δ Άντωνιάδη; καί οί 
δύο Φιλήμονε; καί οί δύο Βυζάντιοι ειχον 
ανυψώσει τήν άρθρογραφίαν εί; άξιόζηλον 
ΰψο; καί ειχον διαμορφώσει γλώσσαν δη
μοσιογραφικήν υποφερτήν. Διά δέ τού Ίω, 
Καμπούρογλου καί τού Δ. Κορόμηλά ή 
έφημεριδογραφία ε'καμνε τά πρώτα βή
ματα πρό; άμεσωτέραν έπίδρασιν έπί τού 
κοινού διά. τών ημερησίων εκδόσεων καί 
τή; έγκαιροτέρα; αναγραφή; τών ειδή
σεων. Άτυχώ; άχρι τή; εποχή; έκείνη; 
έμπνεομένη; άποκλειστικώ; σχεδόν έκ τή; 
γαλλική:, αύτή ακολουθούσα κατά βήμα 
καί άποστρακωμένη έπί παλαιών έξεων 
καί παναρχαίων συνηθειών, περιωρίζετο 
μάλλον εί; συζητήσει:, παρουσίαζε μάλ
λον διαλεκτικόν χαρακτήρα καί άφωσιούτο 
άποκλειστικώ; σχεδόν εί; τήν πολιτικήν 
σπανιώτατα, σχεδόν ποτέ άπτομένη κοι
νωνικών θεμάτων. Ί1 καινοθηρία (ρεπορ
τάζ τέλο: περιεκλείετο εί; την στοιχειω- 
δεστατην τη: έκφρασιν.

Ό Γαβριηλίδη; νεωστί κατελθών εί; 
’Αθήνα;, άνευ πόρων καί άνευ ύποστηρί- 

ξεων άνέβαλε πρό: στιγμήν τήν έκτέλεσιν 
τών σχεδίων του και έόημοσιογράφησεν έν 
τή «Έφημερίδι :ών Συζητήσεων», ήτι; 
άρκουντω; ένεωτέριζεν ύπό την έμπνευσιν 
τού Επαμεινώνδα καί τον πολυμαθή κά
λαμον τού Λεωνίδα Δεληγεώργη.

Αλλά τά όρια υπήρξαν στενά διά τον 
άνυπόμονον καί νεωτεριστιζώτατον Γα
βριηλίδη·/ καί μετ’ολίγον, ώ: όβί; έξεα- 
ρήγνυτο ό «Ραμπαγά;» έν συνεργασία 
μετά του Κλεάνθου; Τριανταφύλλου. Οί 
’Αθηναίοι ένεοί άνεγίνωσκον τά; πλήρεις 
τόλμη; άνηκούστου καί γνήσιου «χιούμορ» 
ηθογραφία; αύτού καί οί οφθαλμοί αύτού 
διηνοιγοντο πρό νέου, τέως άγνώστου αύ
τοί;, δημοσιογραφικού όρίζοντο;. ’Αλλά 
και του «Ραμπαγά» τά φιλοπαίγμονα 
και πω; έλαφρά όρια έοαίνοντο στενά 
προ; τον διψώντα δρκσιν καί όλον πύρ 
Γαβριηλίδη·/, Καί πρωίαν τινά τό «Μή 
Χάνεσαι», τό βαπτιιθέν έκ τού περίφημου 
λογίου του Κουμουνδούρου ένεκαινιζε νεαν 
πορείαν καί εί; τήν Ελληνικήν δημοσιο
γραφίαν καί εί; τά ελληνικά έν γένει 
γράμματα. Έν τή μικρά έκείνη έφημε
ρίδι διέγραψεν ό Γαβριηλιδη; την μέλλου- 
σαν πορείαν του, δι ’ αύτή; ήρξατο τόν 
κατά τή; Ρωμηοσύνη; άγώνά του 
καί έν αύτ-ή έξεκολάφθησαν αί λογοτεχνι
κά·. άρεταί πάντων όσοι διζποέπουσι νυν 
έν τή λογοτεχνία ή τή δημοσιογραφία. 
Ο Ιίαλαμά; καί ό Δροσινη;, ό Βίλλια- 

νίτη; και ό Κακλαμάν:;, ό Άννινο; και 

δ Μητσά-ζης, ό I Ιολέμη; καί ό Σουρής 
ζαί τόσοι και τόσοι άλλοι. Ό φυλλολο- 
γών τήν συλλογήν τού «Μή Χάνεσαι» 
μένει ε”κθαμί>ο; πρό τή: τόσιυ δρόσο·/, τή; 
τόση: ρώμης, τή; τόσης εύφυία:, τού τό
σου νεωτεριστικού πνεύματος, τού τόσου 
σφρίγους, όπερ κατά τόνου: ζαί μέ τήν 
σπατάλην άσώτου υιού διεχύθη έν αύτή, 
πνεύμα πολιτισμού, νέον αίμα, σίδηρο; 
καί άρσε/ιζόν διεχύθη εί; τά φθισιώντα 
ελληνικά γράμματα καί πνοή ρώμη; καί 
πρωτοτυπία; τό διέπνευσε. Το πολύκρο
το·/ Globe, τό έπί τή: παλινορθώσεω; 
τών Βουρβώνων συγζεντρώσαν πάσαν τήν 
γράφουσαν καί σκεπτομένην Παρισινήν 
νεολαίαν καί άφ ’ ού έξώρμησε τόσου; καί 
τόσου; άετιδεϊς είναι ζήτημα άν τήν αύ
τήν έσχε/ έπίδρασιν έπί τών γαλλικών 
γραμμάτων, ήν τό «Μή Χάνεσαι» έπί 
τών ήμετέρων.

Έν τούτοι; ή έξέλιξι: «οφείλε ν ’ άκο- 
λουθήση τόν δρόμον τη; ζαί ή « Άζρόπο- 
λι;» σιεδέχθη το «Μή Χάνεσαι», το ό
ποιον ούδείς έτόλμησε νά μιμηθή καί όπερ 
θά παραμείνη μοναδικόν είς τό είδό; του, 
πραγματικόν docinnent huiijail) τή; 
φιλολογική; μα; ιστορίας.

Δ’.
Μέ την ιδρυσιν τής « Άζ.ροπόλεω;» νέα 

έποχη ήρξατο διά τήν ελληνικήν δημοσιο
γραφίαν, «τ/νταράξασα αύτήν ζαί έκ βά
θρο»·/ μεταβαλλούσα. Μέχρι τή; έποχή; 
έκείνη; αί έμπνεύσει; έλαμβάνοντο έκ Γαλ
λία;, ή κατάταξι; τή: ύλη;, οί τίτλοι, δ 
τρόπο; τή; άναγραφή; τώ ■ ειδήσεων, ή 
άρθρογραφία καί αύτό τό υφο;. Ό Γα— 
βριηλίδης, όστι; ήγάπησε τήν πρόοδον τού 
άγγλιζού ζαί άμερικανικού τύπου, όστι; 
ά/τελαμ.βάνετο τή: ζαταπληζτιζή; ύπε- 
ροχή; αύτού έπί τού γαλλικού ζαί ού δ 
νού; έ; ιδιοσυγκρασία; έ’ρρεπε πρό; τον άγ- 
γλοσαξωνικόν. έστρεψε·/ άμέσω; τά βλέμ
ματα του πρό; τά; χώρα; τού Τζών 
Μπουλ και τού Γιαγκει. Πολλά; ειδήσεις, 
όσον το δυνατόν πλε ονα; πληροφορία;, 
κυνηγητό·/ εϊς την καινοθηρίαν, λεπτομέ
ρεια έξονυχηστιζή τών γεγογότων, έκ τών 
έξωτερικώ/ τά συμβάντα μόνον καί αί 
ειδήσεις, καί ούχί κρίσεις έπί τού « ’Ανα
κτοβουλίου του Άγιου Ίακιόβου», άρθρα 
στηριζόμενα έπί τών ειδήσεων, έκ πραγ
ματικών-γεγονότων λαμβανόμενα, συ··το- 
μα, ε“ντο·/α, σαφή, κοπανηδόν. Άλλα διά 
νά γίνουν αύτά έχρειάζοντο συντάκται 
σκεπτόμενοι, ώ; τόν Γαβριηλίδην καί με- 
μ.υημένοι το»·/ νέων προόδων τή; δημοσιο
γραφία;. Αλλά τοιοϋτοι δέν ύπήρχον. ώ- 
φειλον νά μορφωθώσι. Τότε ό Γαβριηλίδη; 
παρ υσίασε/ όλον τόν μοναδικόν διοργα
νωτικόν νούν του καί τήν μορφωτικήν του 
δύναμιν, έφ ' <·> καί έπεκλήθη δικαιότατα 
«eiil.Hilenr il’.une», ψυχών δημιουργό;. 
Άφ’ενο; ήρςατο διαμορφο’/ν καί διαπλατ- 
των κατά τά: ιδέα: του σειρά/ όλην δη
μοσιογράφων και άφ ’ ετέρου συνειθίζων το 
κοινον εί; τον νέον τρόπον. Ή έργασια. ήν 
κατ-βαλε, τά έμποδια. ατινα ύπερενίκη- 
σεν είσίν άληθόέ; εκπληκτικά. IΓ/.εισταζ.ι;

ΣΤΗΝ ΕΛΗιΑ ΑΠΟΚΑΤΩίμόνο; έγραψε τήν εφημερίδα 
ίγή; άχρι τέλους, πάντοτε δέ οιώρθου τά 
παρ’άλλων γραφόμενα, συντομεύω·/αύτά, 

,έζΟ/ίβίων, περιορίζω·/ τήν φορτικήν φρα
σεολογίαν των. άζρωτηριάζων τάς μακρο
σκελείς περιόδους, άποκόπτων του; προλό
γου:. την λύμην ταύτην τή; ελληνική: 
δημοσιογραφίας, τροποποιώ·/ τού; τίτλους, 

' διχορών την πυκνήν ύλη·/ εί; μικρότερα 
ζευάλαια. προσπαθώ·/ νά έμ.φυσήση εί; 
του; συντάκτα: του τό μεταρρυθμιστιζόν 
πνεύμα. Οτέ μέν έπιτυγχζνων, ότέ δε 
άποτυγχζνων. πο-.ιζόμενο; καθ' έκάστη·/ 
χωλήν και πικρίαν, άκουραστο:. άκατά- 
βλητος, άείποτε νέο;, πάντοτε δροσερ«ό- 

ιοτυποτχτο; έπάλαισεν έπι 
καί άφού έμόρφωσε δεκάδα 
τον Ρούζην καί τόν Κα-

Μητσάζην καί τόν Σπαν- 
πουλον καί τόν Βελλια- 

τινα 
ζαί άφού διά τή; έμπνεύσεώ; του 

αραδείγματό; του μεταρρύθμισε·/ 
τον τύπον, δύναται νά καυχη- 

ότι ζέζτηται όργανο·/ εί; τά; χεί-

«αειπιτί ν:
;τατ;ς καί πρωτ 
δίΖαιτίαν όλην 
.δημ:σι:γραφων, 
ζλαμάν:·/, τον 
δο/νήν, το·/ Για·/νό· 
νίτη·/ καί τον · 1 Ια /αγιωτίδην καί εί 
άλλ;·/ ζαί άφού διά τή; έμπνεύσεώ 
καί τού παραδείγματος του 
ολόκληρον τον τύπον, δύναται νά ζαυχη- 
ρή νυν, ότι ζ.έζτητχι όργανον εί: τά; χεΐ- 
ρα; του ού μόνον έξυπηρετοϋν πάσα: τά;

ζ.ζ; τού κοινού, άλλά καί διδάσκω/ 
■ό. ζαί κχθίδηγών αύτό καί ουνάμενον 

νά χρησιμεύσ/ι, ώ; θαυμάσιο·/ όργα- 
ολεμιζή;. Δυνατα·. έπίση; νά καυ- 

δικαιότχτα καί χωρίς ούδενό; 
οτι ούδέποτε ελληνική έφημε- 
σαύτη; φρονήμχτο; έλευθερια; 
.-οσαυτη; ποικιλίας, καί μετά 

περισσής π---------- ’-........................

, ..υ
ά·/ά·,ζα; τού ζοινο 
αύτ.
τέλο
·/;·/ ■ 
χηθή ζαί 
άντίρρησιν 
φις μετά τ 
ζαί με"ά 
τόσης περισσή; πρωτοτυπία; ϋπερεμάχησε 
τού ζοινού καλού, ζαί τοσαυτα: νέα; ιδέα; 
διοχέτευσε, ζαί ύγιεϊ: άρχάς έγζατέσπειρε, 
ζαί νέον ΰφο; έπέβαλε ζαί τήν γλώσσαν 
προσιτωτέραν και άνθρωπινοτέραν κατέ
στησε καί ταμείο·/ άριστων καί πολυπλη
θών μελετών κατέστη καί τέλος δημιουρ
γό; και τροφο; τοσουτων ζαλεον δημοσιο
γράφων, ώς ή « Άκρόπολις».

Ε’ .
Ισχυρός καί αύθεντικος ζαί άςιωματι- 

ζώτατο; ζαί τραχύ; τ/,ν έπίθεσιν και όξυς 
περί τήν άπάντησιν ζαί άνηλεής, ώς πρός 
τόν σαρζκσμόν ζαί χύστηρότητα καί τά: 
άρχά; του, g>; δημοσιογράφος, είναι ό 
γλυκύτερος, προσηνέστερος, χχριτολογώ- 
τατο; πάντων, ώς άνθρωπος. Ιίροσηνέστα- 
το; καί άδε/.φιζώτατο; πρό; τού; συνερ- 
γατα; του, γλυκύτατο; καί φιλοξενώτατο; 
πρό; του; φίλου; του, μέ τόν θορυβώδη 
του γέλωτα, τού ύγιού; άνθρώπου, τήν 
πρωτοτυποτατην ομιλίαν του. τά; έκζεν- 
τριζωτατα; κρίσεις του. Εύπροσήγορο; έν 
τώ οίκω του, ιδανικόν υιού καί προστάτου 
οικογένεια;, είναι άξιοπρεπή; μέχρι τρα- 
χυτητο; πρό; τού; ισχυρούς. Ήναγκάσθη 
νά έπιβάλη έαυτώ βίον μονήρη, τό μέν 
ένεκα τής ύπερβολικής εργασίας, τό δέ 
πρός άποφυγήν τών γνωστών έζείνων ρω- 
μαίϊζων άπαι ήσεων : τού νά ύποδουλού- 
σαι εί; του: μεθ ’ ών σχετίζεσαι.

Τοιούτο; ύ Γαβριηλίδη: διά τών ολίγων 
τούτων άτεχνων γραμμών τέλειο; τύπο; 
δημοσιογράφου, θαυμάσιο; τύπο; άναμορ- 
φωτού. Ν. !. Ϊ1ΙΑΧΔ'>ΝΒΣ

Μεγάλη έλτ ά, τόν ίσκιο σου γιά ’λίγο άκόιια δός ιιου, 
"Αχ, Θάρθη γλήγορα ή στιγμή
ΙΙοΰ θ ’ άναπάψω τό κορμί

Στόν ίσκιο τ ’ άλλου κόσμου.

Παοακαλώ σε άνΟοώπινη πάοε Φωνή καί πές ιιου 
Σάν πόσοι κάθησαν έδώ, 
Ποϋ λυπημένα τραγουδώ,

Καλοί προπάτορες μου.

Πές, όταν κλείσω άξύπνητα τό κουρασμένο ’μάτι, 
Όταν μ’εκείνους πάω μαζί.
Άπό τό είνε μου νά ζη

Θ’άκολουΟήση κάτι;

Άλλοιά ! ιιέ τά ξερόφυλλα π «ΰ κάθε τόσο άφίνεις 
Καί πέφτουν χάρου άπ’ τό κλαρί,
Mifiv άφωνη και Θλιβερή

Άπόκρισι ιιοΰ δίνεις.

Αλήθεια νάνε ; ολόκληρους τό χώμα Θά μάς φάη ; 
Όχι· κανένα ξωτικό
Τό νού ιιου τώοα στό κακόV U

Νά σύρη πολεμάει.

Τοΰ «άκου. Άπό τήν άπειρη πλούσια ζωή τής φύσης 
Βγαίνει και πάει στά σωθικά, 
Ούράνιος ήχος ποϋ γλυκά

Θά ζήσης, λέει, θά. ζήσης.

Τέτοια μαγεία, τής μάνας μου ποϋ χρόνια είνε στόν άοη. 
Είχε ή φωνοΰλα μοναχή, 
"Οταν μιάν άγια προσευχή

Μοΰ μάθενε τό Βράδυ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ

εκ Tor iii'iiuirnr τογ αιεημπί hatiov
TOY METEftPOAOr TiHlATOl TOT ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ

Μέχρι τούδε τό Μετεωρολογικόν .τμήμα 
έξέδωζε διά τών εφημερίδων τριάκοντα 
προγνώσεις τού καιρού, έφ' ών έσχε·/ έπι- 
τυχίαν 75 ο[ο. Βεβαίως ή επιτυχία αΰτη 
είνε μικρά σχετιζώ; πρό; τά: λαμβανο- 
μένα; έν Γαλλία καί Αμερική, έν τού
τοι; ώ; πρώτη οοζιμη είνε άρκουντω: 
ικανοποιητική.

Άλλ. ' ή έν μ.όναι; ταϊ; έφημερίσι δη- 
μοσίευσι; τών προγνωστικών τούτο έχε·, 
τό άτοπο·/ ότι δίδονται ταύτα περί τού 
πιθανού καιρού τ-ή; ημέρα; καθ’ ήν δημο
σιεύονται. ώστε ά.τ.οβαίνει, πλήν ελάχι
στων έςαιρέσεων, περιττή.

Διά τούτο το τμ.ήμα θ 'ζρχίση προσεχώς 
καθ'έκάτην έπίσημον διεθνές Δελτίο·/, έν ι·> 
θά έγγράφωνται αί διάφοροι τηλεγραφικά·, 
πληροφορία·, περί τή; καταστασεω; τού 
καιρού, οϊα ήτο τήν 8ην πρωινήν ώραν 

τη; αύτή; ημέρα; έν 22 έπαοχιακοϊ; 
σταθμοί; καί έν 56 περίπου τοιούτο·.; ξέ
νοι;. Έπίση; έν τώ Δελτίω τουτ<·> ύπαρ
χε·. γεωγραφικό; χάρτη: τή; Εύρώπης 
μετά τών παραλίων τή: Μικρά; Άσία; 
καί τή; Αφρική;, έφ’ ού θά συνοψίζωνται 
τά διάφορα μετεωρολογικά στοιχεία.

Έπί τών πινάκων τούτων χαράσσον- 
ται καμπύλα·, οιερχόμεναι οιά τών τόπων 
ένθα, έκάστοτε ή βαρομετρική πίεσι; είνε 
ή αύτή. Αί καμπύλα·, αύται καλούνται 
ϊσοβιΐ(ΐίΐ<;. είνε δέ ύψίστη; σπουδαιότητο; 
ώ; πρό; τήν πρόγνωσιν τού καιρού, ώ; θα 
ίδωμεν άμέσω; κατωτέρω.

Κάτωθι τών τηλεγραφικών πληροφοριών 
θά δημοσιεύηται γενική άποψι; περί τή; 
καταστάσεω; τού καιρού καί ό πιθανό; 
καιρό; τή; έπιούση; ε’ν τε ταΐ; Άθήναις 
καί τοϊς διάφοροι; μέρεσι τή; Ελλάδος.

"Ηδη προβαίνομεν εί; τήν σύντομον 
έξήγησιν καί χρήτιν τών ισοβαρών καμ
πύλων.

BctooutcoiKii ύφεσις. Βαοοίι. έξαρ-

— 218 — — 219 —



σΐζ?. — Ή βαρομετρική πίεσις ώς γνωστόν 
δίδεται διά τβϋ δψου; οπερ μάς δεικνύει 
το βαρόμετρόν, άνηγμένου εις την επι
φάνειαν της θαλάσσης και την θερμοκρα
σίαν τοϋ μηοενό;, τουτέστι σημειοϋται ου- 
χί τό πράγματι παρατηρηθέν ΰύος, διορ- 
θωθέν απλώς έκ τών σφαλμάτων τοϋ βα
ρομέτρου, άλλ' εκείνο ό’περ θά έοείκνυε το 
αύτό βαρόμετρου κατά την αύτήν στιγ
μήν εάν ή θερμοκρασία ήτο ή τοϋ διαλυό
μενου πάγου καί ό τόπο: τή; παρατηρή- 
σεως έκειτο εις τήν επιφάνειαν τής θα
λασσής. ’Επειδή δέ έπί τής Ευρώπης ή 
άηιγμέπ· βαρομετρική πίεσις δέν κατέρ
χεται κάτωθεν τών 700 χιλιοστομέτρων, 
οΰδ'ανέρχεται άνωθεν τών 800 χμ., έ'πεται 
ότι το πρώτον ύηφίον θά είνε πάντοτε 7. 
επομένως παραλείπομεν αύτό- λ. χ. βα
ρομετρική πίεσις 760 χμ. σημειοϋται έν 
τοϊ: πίναξι διά τοΰ άριθμοϋ 60. Τούτων 
σημειωθέντων, ώς καί τής διευθύνσεις 
καί ισχύος τοΰ άνεμου του νεφελώδους ή 
μη τοΰ ουρανού εις έκαστον τόπον οι’ ίσιων 
συμβόλων έξηγουμένων έν τοϊ; πίναξι, σύ- 
ρομεν τάς ισοβαρείς καμπύλα:, ΐνα δέ μή 
επέλθη σύγχισις δέν γράφομεν ολας τάς 
ισοβαρείς, άλλά τάς διαφερούσας άλλή- 
λων κατά 5 χμ. Θά εύρίσκεται ζρα έν 
τώ πίνακι χώρος τις ένθα ή πίεσις είνε 
μικρότερα πάσης άλλης, καί έτερος ένθα 
αϋτη είνε μείζων. Ή πρώτη τούτων κα
λείται βαρομετρική ϋιρεσις, ή ο' έτέρα βα
ρομετρική εζαρσις.

Συνήθως σερί του; χώρου; τούτους, ώ; 
κέντρα θεωρούμενους, συναντώνται ισοβα
ρείς καμπύλα·. κλειστά·., ών τά βαρομετρ. 
ύφη βαίνουσιν αύξανόμενα συνεχώς, άν 
άπομακρυνώμεθα ύφέσεως, ή έλαττούμενα 
συνεχώς, άν άπομακρυνώμεθα έξάρσεως. 
Σύστημα ισοβαρών καμπύλων οΰτω δια
τεθειμένων περί ΰφεσιν καλείται χυχ.ΐω- 
rixor. Σύστημα δέ κααπύλων οΰτω δια
τεθειμένων περί βαρομετρικήν ε"ξαρσιν έ- 
κλήθη axtixvxJunxor.

Θά έξετάσωμεν έκαστον τών συστημά
των χωριστά.

Σύατημα κυκΛωπκόν. — Λάβωμεν, 
χάριν εύκολίας, ότι αί ισοβαρείς αί περί 
τινα ΰφεσιν είνε περιφέρεια·, κύκλων Ομο
κέντρων, ών τό κέντρον κατέχει ή ΰφε- 
σις, βάδίσωμεν δέ κατά πρώτον κατά μή
κος μια; άκτίνος άναχωροϋντε; άπό τοϋ 
κέντρου. Καθόσον προχωρούμε·? ή βαρο
μετρική πίεσις αύξάνει· καί εί; μεν τό 
κέντρον, εις μικράν σχετικό: ε’κτασιν έπι- 
κρατιϊ νηνεμία, πέραν δέ τοϋ χώρου τού
του θά συναντήσωμεν άνεμους γενικώς 
ισχυρούς. Καθόσον δέ προχωρούμε·? έπί 
τής αυτή; άκτίνος ό άνεμο: θά πνέη έκ 
τής αυτής οιευθύνσεως. ενόσω εύρισκόμεθα 

■ύπο την έπίορασιν τοΰ κυκλωνικοΰ. τούτου 
συστήματος.

Βάδίσωμεν ήδη κατά μήκος μιά; ισο
βαρούς περιφέρειας τοιούτου συστήματος. 
Έπί ταύτης φυσικός ή βαρομετρική πίε- 
σις διατηρείται σταθερά, ώς καί ή ισχύς 
του ανέμου. Δέν έχει όμως οΰτω καί περί 
τή; διευθύνσεω; τοΰ άνέμου. Θεωρη.ικώ; 
δείκνυται ό έξή; νόμος, ύπό τού Μετεωρο

λόγου BilVS Ballot έξενεχθείς τό πρώ
τον, επιβεβαιωθεί: δέ ύπο πληθύο: πα
ρατηρήσεων :

« Δά>·, έ?'τώ Βορεΐω ήμισιραιρίω, στα- 
θώμεν ε rar τι τοΰ ακέρ,ον, ίχομετ τό 
xirrpor τής νφίοεως πρός τα όεζια και 
ό.ΐίγοτ όπισθεν.

’Επομένως εάν κινηθόμεν έν τώ Βορείω 
ημισφαίριο» έπί τής ισοβαρούς περιφερεία: 
κατά τήν φοράν τών δεικτών τοϋ ωρολο
γίου, θά ε’χωμεν πάντοτε τόν άνεμον έναν
τι ήμώ·? καί ολίγον πρός τά αριστερά.

Κατά ταΰτα λοιπον εις τόπον κείμενον 
προς Β τοΰ κέντρου ό άνεμος θά πνέη άπο 
ΒΑ, εις τόπον κείμενον πρός Δ άπό ΒΔ. 
εί: τόπον κείμενον προς Ν άπό Ν Α, τέ
λος εις τόπον κείμενον πρός Λ άπό ΝΑ.

Βθρο(5αθιιϊ6ις·. — Ί'αΰτα όσον άφορζ 
την διευθυνσιν του άνέμου. Εις το σύστη
μα οπερ ύπεθέσαμεν συγκείμενον έκ περι
φερειών ομοκέντρων, ή ισχύς τοΰ άνεμου 
θά είνε ή αύτη καθ ’ όλον τό μήκος τών 
ισοβαρών, έάν όμως μεταβώμεν έκ τή:

ισοβαρούς -κ εί; 
μου μεταβάλλεται, 
νέμου εί: 
στάσεως αβ 
ρου.ετρικών 
Καί όντως 
πω;

την ή ισχύ: 
Ή ισχύ;

τό β έξα.ρτζται έκ 
καί τή; διαφοράς 
πιέσεων εί; τό 
τού άέρο; όντ 

ή μικροτέρα διαφορά ΰύους 
δύο ύγρών έλευθέρων επιφανειών 

νά δόση το 
έπιοανειας. ούτω και ή 
πιεσεω; τείνει νά πα- 

έν τή ατμόσφαιρα. "Ε
ις τό Β 

, εί,; -ο X άκριβώ; άνα- 
και οΰτω καθεξής, οπερ όμως, 
ι, δέν συμβαίνει. Τούτο προέρ 
τοϋ οτι πλήν τή; τάσεως πρό;

ιν, ε'χομεν καί τήν φυγόκεντρον 
την έκ τή; περιστροφικής κινή- 
Γής περί τόν άξονα αύτή; προερ- 
ήτι; συντίθεται μετά τής πρώ- 
δίδει τήν τελικήν διεύθυ?σ·.ν τοΰ 

κίνησιν τείνουσαν 
εί; άμφοτέρα: τά: 
μικροτέρα διαφορά 
ραγζγη κίνησιν 
πρεπε λοιπον νά έ’χωμεν άνέμου; ε· 
άκριβώ: βορείου, 
τολικο'ύ;
ώ; ε'ίδομεν 
χεται έκ 
τό κέντρο 
ούναμιν 
σεω; τής 
χ ομένην, 
τη: καί

του ζνε- 
δέ το·? ά-
τή; άπο- 
τών βα- 

α καί τό β. 
ρευστού ο- 
; μεταξύ 

προξενεί 
αύτό ΰψο;

άέρο; (άνέμου) συμφώνω; τώ νόμω τού 
Buys Ballot

Ώς δε ή ταχύτη; του υγρού ρεύματος 
έξαρτάται έκ τή; διαφορά; τών δύο ύψών 
τών έλευθέρων έπιφανειων ύπέρ την έπι- 
φάνειαν τής θαλάσση;, καί έζ. τής ύρι- 
ζοντείου αύτών άποστάσεως, καθ' όμοιο·? 
τρόπον καί ένταύθα ο τον ή διαφορά τής 
βαρομετρική: πιέσεως είνε μείζων καί ή 

άπόστασις τών δυο τόπων έλάσσων, έπί 
τοσοϋτον ή ταχύτη: τοϋ άνέμου θά άπο— 
βαίνη μείζων.

θεωρήσωμεν δύο τό 
μονάδα άποστάσεως 
δηλ.................
την μονάδα ταύτην 
εύθεία; μήκους ένος χιλι: 
ύφώσωμεν εις τόν τόπο· 
πιέσεω;_( εσ-ω 
καί λάβωυ.εν έ

που; Α καί Β. καί
60 ναυτικά μίλια

επ·
ηλ. 111 χιλιόμετρα καί παραστήσωμεν

στομέτρου. Είτα 
τον τοπον τή: ύψηλοτέρα; 
τον Β ι κάθετον έπί τήν ΑΒ 
π ’ αύτή; έτερον μήκος τό

Ι’Β εις χιλιοστόμετρα (και κλάσμα αύτών) 
δηλοΰν τήν διαφοράν τή: βαρομετρική; 
πιέσεως μεταξύ τών τόπων Α καί Β. Ό 
λόγο; — καλείται β/ιροθαθμίς. Ώ; βα- 
ροβαθμίς δύναται νά ληφθή καί ή γωνία 
Α όταν είνε μικρά. Ώς μονά; λοιπόν βα
ροβαθμί'ο; θά ληφθή διαφορά βαρομετρι
κή: πιέσεως ένος χιλιοστομέτρου, όταν ή 
άπόστασις τών τόπων Α καί Β ίσοΰται 
τή μονάδι.

Όσον δέ ή βαροβαθμί: είνε μείζων έπί 
τοσοΰτο είνε πιθανόν νά πνευσ-r, ισχυρό; 
άνεμος εί; τόν τόπον τής μικροτέρας βα
ρομετρικής πιέσεως. Βαροβαθμί; λ. χ. ίί 
έχει πιθανότητα ισχυρού άνέμου, βαρο
βαθμί; δέ 3—4 θυέλλη;.

Έάν λοιπόν έκ τοϋ κέντρου όρμώμενοι 
βαδιζωμεν κατά τινα άκτίνα, όσον αί βα- 
ροβαθμίδε; ά; συναντώμεν είνε μείζονε; 
έπί τοσοϋτον ό άνεμο; θά είνε σφοδρότερος.

Δυνάμεθκ άρα νά συναντήσωμεν σφο- 
δρότατον άνεμον συνοδευόμενον ύπό μικρά; 
ύφέσεως ή καί κανονική: πιέσεως αρκεί ή 
βαροβαθμί; νά ήνε μεγάλη. Τούναντίον 
δυνατόν τό βαρόμετρο·? νά οεικνύη πολύ 
μεγάλη·? ΰφεσιν καί έν τούτοι; οί άνεμοι 
νά είνε άσθενεϊ;, διότι αί παρακείμενα·. 
ίσοβαρεϊ; άπέχούσι πολύ άλλήλων, οΰ
τω: ώστε ή έλάττωτι; τή; πιέσεως είνε 
βαθμιαία.

Κίνηοις τών ι-.νκλωνικών σικτταμά- 
των. — Όταν κυκλωνικόν τι σύστημα λά- 
βη ΰπαρξιν παραμένει έπί τινα χρόνον, 
μεθ' '? μετατοπίζεται. Δυνάμεθα δέ νά 
είπωμεν οτι γενικώς τό κέντρον αυτού κι
νείται πρό; άνατολά; άνωθεν τοϋ 30 Β. 
παραλλήλου. Δύναται ομω; νά κινηθή 
είτε πρό: ΒΑ ή πρό; ΝΑ. Σπανιότατα 
δέ παρατηρείται κύκλων έρχόμενο; έξ 
άνατολών. Ώστε κυρίω; διά τά κυκλω- 
νικά φαινόμενα πρέπει νά προσέχωμεν τά 
μέρη έκ Β μέχρι Ν διά Δ. Πλησίον ξη
ρά; ή έπ ’ αύτή; τό κέντρον τού κυκλώ- 
νο; κινείται πρό; ο μέοο; θά συνάντησή 
την μικροτέρα·? άντίστασιν. “Αν συνάν
τηση λ.χ. κόλπον τινά βαθύ·? δυνατόν νά 
σταματηση ή καί νά σιαλυθή, συναντών 
δέ ύψηλά σρη ή οροσειρά; άκολουθεί την 
διεύθυνσιν αύτών καί έπομένω: άλλαζε·.
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"τ.·> άρχικην. Έν γένει δ' ά.ζολουθεϊ καμ
πύλην έςαρτωμενην έζ τών ανωμαλιών 
τού εδάφους. Άφ’ ού δέ διανυση ούτω 
μέγιστο·/ διάστημα έπί τέλους ολίγον κζτ ’ 
ολίγον έξαοθενεϊ ζαί διαλύεται. Πολλάκι; 
ούχί εί; μόνος κύκλων άλλά πολλοί δια
δέχονται ά.λλήλου;.

Όταν τό κέντρου κυζλώνο; τινο; προσ- 
εγγίζη, τό βαρόμετρου κατέρχεται ή δέ 
θερμοκρασία ανέρχεται. Τούναντίον πζρα- 
τηρεϊται όταν τό κέντρου τή; ύφέσεω; ά- 
πομαζρύνεται άφ ’ ήμώυ.

Ένίοτε ζυζλών τι; συνοδεύεται ύπ 
ά/./ων μικροτέρζ; έζτασεω; δευτερευόντων 
καλούμενων, οϊτινες εινε ισχυρότατοι ώ; 
προ; τά αποτελέσματα. Ώ; έπι το πλεϊ- 
στον δέ οί κυκλώνες συνοδεύονται ύπό κα
ταιγίδων. κυρίω; ζατά το φθινόπωρο·/ καί 
την ζνοιςιν. Αύται συνήθως άπαντώνται 
είς τι μέρος τού ζυκλωνιζοϋ συστήματος 
ζζί [ζετατοπί,οντζι μετ’ αύτοϋ ή ζαί 
ταχύτερου.

Ένίοτε δέ άντί μια; καταιγΐδο; έχο
με·/ γραμμήν ή ζώνην τοιούτων διανεν.η- 
μένων ζατά τινα άζτϊνα τού ζυκλωνιζοϋ 
συστήματος, μη φθζνουσών όμω; μέχρι 
τοϋ κέντρου τή; ύφέσεω;. Αί καταιγίδες 
αύται ουνατον νά μην έμφανισθώσ-.ν εΐ; 
όλου; του; τοπου; άνωθεν τών όποιων δι
έρχεται το κέντρου ή ή ζώνη αύτών, άλλά 
φαίνονται τότε πζ,δώσαι άπό τόπου εί; 
τόπον παραλείπςυσαι τού; έν τώ μεταξύ. 
Εί; του; τοπου; όμω; ένθα οέν ένεοανί- 
σθζσζν αντικαθίστανται ύπο σφοδρότατων 
άνεμων. Ό άνεμο; ζατά τν,ν δίοδον ζα- 
ταιγίδο; στρέφει καθ' ολόκληρον περιστρο
φήν έν έλαχίστω χρόνω.

Σύστημα κυκΛωνικόν πραγματικόν. 
— Μέχρι τοϋδε ύπεθέσαμεν οτι αϊ ίσοβα- 
ρεΐ; καμπύλα-. ήσαν περιφέρεια-, ζυζλών 
περί τό ζε.τρον τή,; ύφέσεω:. Τοιοϋτο συ- 
στζμα ουοέποτε σχεδόν άπαντα, διότι 
και έν ·,ώ Ώκεανώ ένθα δέν ύπαρχε-. α
νωμαλία τζ; έπιφανεία; τή; Γή;, τό 
σχήμα τών καμπύλων μάλλον εΊλειψι; 
ούναται νά θεωρηθή. Έπι δέ τών ήπείοων 
το σχήμα τών καμπύλων εΐνε ποικίλου 
και ένίοτε λίαν άκανόνιστον. Ού -/.όνον δέ 
τούτο άλλά και πάντοτε σχεδόν δύο οιά- 
δοχικαί ισοβαρείς καμπύλα·. περί τε κέν
τρου ύφέσεω; δέν ίσαπέχουσι καθ' όλα 
αύτών τά μέρη. Ή βαροβαθμί; ζοζ δέν 
εΐνε σταθερά μεταξύ τών δύο ισοβαρών, 
όθεν έπεται ότι ή ισχύ; τού άνεμου με
ταβάλλεται ζζί έπί τή; αύτή; ισοβαρούς.

Σύστημα άντικυκλωνικόν — Έζα- 
λέσαμεν σύστημα άντικυκλωνικόν την άν- 
τίθετον διάταςιν τών ισοβαρών. Τουτέστι 
περί κεντρικήν τινα εξ, ρσιν διατίθενται 
'ισοβαρείς έπί μάλλον ζαί μάλλον κατώ
τερα; πιέσεω;. "Αν βαδίση τι; έπί -σοβα
ρού; τοιουτου συστήματος κατά την φοράν 
τών δεικτών τοϋ ώρολογίου, έν ’ τώ βο- 
ρείω ήμ-.σφαιρίφ. έχει πάντοτε τόν άνε
μον έζ. τών όπισθεν ώστε οί άνεμοι έπί 
τοιαύτης ισοβαρούς στρέφουσι κατά του; 
δείζτα; τού ώρολογίου, άντιθέτω; άφ' ότι 
συμβαίνει εί; τό κ.υζλωνικόν σύστημα. Έ- 

τέρζ διαφορά άπό του ζυκλωνιζοϋ εινε ότι 
έν τώ άντικυζλωνιζώ αί βαροβζθμ.ΐδε; ει-ε 
πολύ μικρότερα·, ζζί οί άνεμοι γενιζω; α
σθενεί;.

Έν τούτοι; δέον νά. παρατηρήσωμεν εν
ταύθα ότι πολλάκις κατά τόν χειμώνα 
έ'σχ,ομεν έν Έλλάδι βορείου: ανέμου; ι
σχυρού;, ζαίτοι ύπό την έπιδρζσι άντι- 
κυκλωνικου συστήματο δ-.ατιλοϋντες. συ- 
νοδευομένου ύπό μικρότατων βαροβαθμί- 
δων. Οί ισχυροί τό πλεϊστον βόρε οι ούτοι 
άνεμοι ώφείλοντο εί; τήν επιστροφήν τοϋ 
ίσηρερινοϋ ρεύματος όιασχιζοντο; έν —τ, 
πορεία του καί την Ελλάδα.

'Ετεροί διάφορ οί ιιστοξΰ κι.τ.λων- 
κών κατ άντικυκλωνίκών σ^τ-ημά 
των. — Τά κυκλωνιζά συστήματα κινούν
ται συνήθως τάχιστα, τά. δέ ά.ντιζυζλω- 
νικά λίαν βραδέως, πάρρυσιάζουσι δέ ταϋ- 
τα πολλάκι; χαρακτήρας έμ.μ.όνου; παλ- 
λόμενα ούτω; είπεϊν περί θέσιν τι ζ ισορ
ροπίας.

Κατά, τόν χειμώνα τά. άντικυζ/ωνικά 
συστήματα χαρακτηρίζονται διά. χαμηλή; 
θερμοκρασία;, μεγάλη: ξηρασία; ιδίως π ρ· 
το κεντρον ζύτών, καί άπουσια; βροχή;, 
άν καί αί δμίχλαι ι κατώτερα·, ή ά-ώτε- 
ραι) εινε λίαν συχνζί. Ί’ούνζντίον τά. κυ
κλωνιζά διαζρίνονται δι ’ ύψηλή; θερμο
κρασία; εί; τό πλεϊστον τή; έζτάσεω; ήν

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΜΟΥ

Τά δάκρνά μου με φωτιά περιχυυένο 
σάν φλογισμένη πύρινη βροχή 
στή γη πικροσταλάζουν ολοένα 
τά δάκρυό μου, ή άνάλυτη ύυχή...

Μιά χρυσοφτέρωτη χαρά μεγάλη 
σέ λίγο φτερουγίζη μακρυά μου 
φεύγει... κι’ έγώ τοΰ πόνου νιώθω πάλι 
φαρμακερή νυχιά μέσ'τή καρόιάμου.

Τά δάκρυα μου στάζουνε φωτιά, 
τό. μάτια μου δέ βρίσκουν ησυχία, 
χύνονται άπ'τά βάθη τής καρδιάς μου 
τά δάκρυά μου, θάλασσα πλατειά, 
ποΰ μιά βαρυόογγάει τρικυμία, 

ό έρωτάς μου ...

ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΛΙΤΙΝΗ3

καλύπτουσιν 
χωρουτ;. διά 
καί βροχή;, 
πν.-ων εί; τό 
ξτ?ός.

Κατά το θέρο: 
δεύονται 
δέ κύκλωνε 
χην καί κατάπτωσιν

Ι\ΐ·>:λώι fc tv 
στον τ<·όν διά. τή; 
ζυζ/ ώνων ή και

(ιο-.ω, 
μεγάλη; σχετική 
Συνήθως 
όπισθεν μέρος

μερο; προ; ο προ- 
ύγρασίας 

υμω; ό άνεμος ό 
κυκλώνες εινε

ι αντιζ.υκλόινε; συνο- 
υπο τών θερμότερων ημερών. Οί 

φέρουσι καιρόν νεφελώδη, βρο- 
τή; θερμοκρασίας.

Ε'·λ(ίδι. — Τό πλεί- 
Έλλάδο; διερχομένων 
έπιδρώντων έπ' αύτή; 

έρχεται ="ξωθεν έξ Ιταλίας, έζ. τοϋ 'Ω
κεανού ι βοο. θαλάσση; καί κεντρική; Εύ
ρώπη;), τέλος τινές δίασχίζοντε; τήν 
Ι’ωσσίαν έπιδρώσι καί έφ ’ ήμών. Άλλ' 
ένίοτε παρχτηρειται ότι καί έν Έλλάδι 
υφίστανται κυκλωνιζά κέντρα. Οί ζυζλόι- 
νε; ούτοι =ί·)ε ικρών οχετικώ; διαστά
σεων έάν <·ί τι; καλώ; έξετάση τήν γε
νικήν κατάστασιν τοϋ καιρού έν Εύρώπη. 
θά ϊδη ό.ι : αντοτε, ώ; τύΰλάχισ,τον μέ
χρι -.οϋδε παρετήρησα, οί τοιοΰτοι κυκλώ
νες εί.ε δευτερεύοντε;, άποτελέσματζ ετέ
ρων έπί τή; Κεντρώα; Εύρώπη; εύρισκο- 
υ-ένων.

Κ. ΜαΑΤΕΖΟΣ

Δ:ε.(ώιτή; τοϋ Μετεωρολογικοί/ τυήαατο; 
τοϋ άσιεροοζοπείου Αθηνών.

ΐ<Ο>ύ

Ν I ΛΑΣΚΑΡΗ & I. Α. ΓΙΑΝΝΠΠΑΚΗ

Ο

ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΚΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Σ' τό καλό. Γιά νά 
I σοϋ πώ. τό βράδυ θά. σ ’ ε'χωμε. βέβαια, 
I Ζ5Ρ°·

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Νά. ίδώ.
ΕΓΛΑΛΙΑ. Όχι νά ΐδής, νάρθή; χω- 

ξ ρί: άλλο, νά. φροντισ-ης μάλιστα, νά είσ- 
f πράξη: καί τά χρήματα εκείνα ζαί νά 
[ μσϋ τά φέρης.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Άφού έπιμέ- 
‘ νετε .... Δούλος %α;. / ΈΟρχεται άιιι 

ΐοϋ βάθους)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΛΩΝΑΡΑΣ καί άτα 

ΙΪΑΝΤΕΛΠΣ

ύστερα σου λέει ό 
πάρωμε τόν Βερδελόπουλο '. 

Τί άσχημο όνομα. ! 
'στή; εχει. {Περι- 
πού τελειιονει σέ

ΕΥΛΑΛΙΑ. Καλό; άνθρωπο; αύτό; ό 
Πρωτονοτάριος.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Καλό: λέει ! . . . ΙΙέρ- 
καλο; ! . . . (Καθ' έαυιόν.) Ώστε νά 
ένα; άνθρωπο;. Μά σοϋ είναι ενα; αυτός σ 
λαό; όταν θέλη ... έξυπνο: τετραπέ
ρατος.

/ EiaepXftai ΰ ΙΙα^τί.Ιής) 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ό κύριος Στίγκιξον έ- 

ρωτ?. άν ήμπορή νά παρουσιασθή.
ΕΓΛΑΛΙΑ. "Αν 'μπορή, λέει ; (Ihpc· 

χαρώς.) ‘Άζουσε;. Κυριάκο, εύγένεια ; 
Άν ’μπορή, λέει...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ./7ω ΠάντεJ·^.) Εννο
είται πώ; 'μπορεί. . . . Τοέχα. 'πέ του 
γλήγωρα πώ; τόν πεοιμένομεν ... Ειδο
ποίησε καί τήν Μπέττυ. Τρέξε γλήγωρα. 
( ΌΙΙαντε.Ιής εϊ"έρχεται είς τοϋ Στίγχιξον)

ΕΓΛΑΛΙΑ. Ό καύμένο;, έρωτά άν 
μπορούμε νά. τόν δεχθούμε ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Είδε; εύγένεια ! Είδε; 
τρόπος ’.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Καί
Λάμπρο: νά

ΚΛΩΝΑΡΑΣ.' Ού !
Ίδέαις. αλήθεια, που
^ρονητιχ^ς ) - Όνομα 
ποϋ,ίος ! 11ο!.,.

ΕΥΛΑΛΙΑ. IIούλο;
τόν λεν καί 1 Ιουλοπουλόπουλο ... ήϊ'ώ ΑΊ;- 
ριάχω). Έγώ δέν 'μπορώ νά καταλάβω 
πώ; ό Λάμπρος έγεινε τέτοιο; άνθρωπος. 
'Απ’ τόν ίδιο πατέρα δέν ’γινήζαμε ; ... 
Πώ; έχει τέτοια-.; προστυχά-.; ίδέα.ι; ... 
Άν έζούσε ό υαζαρίτη; ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. .ΑΪ ! γυναϊκά μου. άπό 
ρόδο βγαίνει ά.γκαθι ...

ΕΥΛΑΛΙΑ fχο.Ιαχευ^είσα χαίρεταοτρέ- 
>'.·παη τϊιν άμι.ίίιν όηθεν είς περί'ρρόηκην) 
Αλήθεια ... δέν μοϋ λές, σάν έ'βγη; βου

λευτή: θά. κυτταξη; βέβαια ζαί γιά κάτι 
παραι άνω.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Τί λέει ! θά. κυττάξω ; ! 
Τόχω βέβαιον τό ύπουργεϊον ...

οια

ΕΓΛΑΛΙΑ. 'Αλήθεια ; Τότε κύτταξε 
νά. πάρης τών Οικονομικών.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Μά ... Σκέπτομαι νά 
ζητήσω τών Εξωτερικών.

ΕΓΛΑΛΙΑ. ΤΛ ναί, ναί ’. Καλλίτερα. 
Έτσι ζάνωμε καί τόν Άνρί πρέσβυ.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Εννοείται!... “Αν και 
οέν θά ήταν άσχημα νάπερνα γόι τό υ
πουργείου τών Οικονομικών, άφού 'χρημά
τισα καί πραγματευτή; !

ΕΓΛΑΛΙΑ. Ου ζαϋμένε καί σύ, δέν λές 
μεγαλέμπορο:. παρά πραγματευτή; !...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ά; είναι. Νάπερνα λοι
πόν έγώ τ<ύν Οικονομικών και νά. σώσωμε 
τοϋ γαμπρού μα; τών 'Εξωτερικών. Αί, 
τί λέ; ;

ΕΓΛΑΛΙΑ. ’Λ ναί. ναί, καλλίτερα 
ειν' έτσι ... Άχ ! θά ’πεθάνω άπ' τη 
χαρά μου ! ... Ηάχωμε δύο ύπουργεΐα !...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Καί ποιο; τό 'ξέρει... 
Άν σέ καμμιά διαλυσι τή; Βουλής, ό βα
σιλεύ; ...

ΕΓΛΑΛΙΑ. Ό βασιλεύ; ... αϊ ... τί ;
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Μέ φωνάξει νά σχημα

τίσω κυβέρνησιν έγώ.
ΕΓΛΑΛΙΑ. Καλέ πρόεδρο; τή; κυβερ- 

νήσεω; ! ' ώσεί .ίιποθυμοΰσα,). Ά ! Κυ
ριάκο ... μή μέ τρελλαίνει; !

ΚΛΩΝΑΡΑΣ (αοβαρώς). Άκου ποϋ 
σοϋ λέω !

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Οί οΰτοί. ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ ζαί ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΙΙΑΝΊΕΛΗΣ Ιεϊσερ χάρε roc πρώτος 
ά,πίι τών άιορατίωτ τοϋ Στίγχιξον, άταγ- 
γέ.Ιει έν πάσι) ρεγα./οπρε.τεία/. Ό κύριος 
καί ή κυρία σά; ά.ναμένουν.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ (ίρορεϊ πρωίνήτ χορύνν 
έτόνρασίαν χαι ρονύε.Ιοκ). Boil jOlll’, 
mainaii ! Boil jour, papa !

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Γαμπρέ μου ! /Τόν ά- 
σπάϋεται).

ΕΥΛΑΛΙΑ. Γαμπρούλη μου. (Τον ά- 
ππάζεται/. Καί πώ; τά ’πέρασε; ; Δέν θά. 
κοιμήθηκε; καλά αϊ : 'Στήν Δανία θά 
κοιμόσουνα καλλίτερα.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Όχι οά ...Ίσα. ϊσα ... 
(Ίθί'ΐ,ι 11 άλήθεια είναι πώ; τά στρώ- 
υ.ατα έδώ είναι μαλαζώτερζ άπό τή; ά- 
στυνομία:. /Tij Εύ.Ια.Ιΐα). Καί ή Μπέττυ
ποϋ είναι ;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Τώρα, τώρα θά έλθη.
ΕΥΛΑΛΙΑ. Θαρρώ πώ: πέρνει τό μά

θημά τη; μέ τήν Γερμανίδα.
ΣΤΙΓΚΙΖΟΝ. Μά άκόμη μαθήματα ! 

Δέν τήν άφινετε 'λίγο τήν ζαϋμένη νά 
άνασάνη.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Αλήθεια, καλά λέ;.
ΕΓΛΑΛΙΑ. Καλά λέ;. αλήθεια.
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. ΙΙαντελή. πήγαινε νά 

’πή; τής Μπέττυ ν ' άφίση τό μάθημα καί 
νάρθη έδώ ... Νά φέρης καί τό γάλα τοϋ 
κυρίου Άνρί.

ΕΓΛΑΛΙΑ. Καί ή Γερμανίδα πειά. νά 
μ.η 'ξανάρθη.
( '() Παντε.ίεις ι·πο'.Ιίνεται. χαί εξέρχεται).

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ποιός τώξερε νά πέρ- 
ναμε μιά. Δανιμαρζ.έζζ '.

ΕΓΛΑΛΙΑ (τώ Στίγχιξον). Καί ή ό- 
ρεξι; πώ; είναι :

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Θαυμάσια !... Έζοιμή- 
θην όλιγον περισσότερον διά νά έχω περισ- 
σοτέραν διάθεσιν τό βράδυ εΐ; τόν χορόν ... 
θά έχετε βέβαια πολλού; προσκεκλημέ
νου;. Αϊ ;

ΕΓΛΑΛΙΑ. 'Εννοείται ! / Ίάία). Τό 
βράδυ είναι ποϋ θά σκάσουν όλοι άπ' τή 
ζήλεια του;. 'Επίτηδες προσεκάλεσα καί 
τήν Μακρυδα-.να μέ τήν κόρη τη: καί τόν 
γαμπρό τη;

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ
Οί αυτοί ζ-ί ΒΑΙ’ΔΟΥΚΛΠΣ

ΒΑΡΔΟΓΚΛΓΙΣ (είσερχόρενος όιίι τοϋ 
βάθους). Καλημέρα σα;.

ΕΓΛΑΛΙΑ. Μπά '. ο Λάμπρο; ! ... 
/ προχωρούσα προς τον Ιίαράοι·χ.Ι»>·). Κα
λώ; ώρισε; ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ."12 ! Καί παντα κατευό
διο ... Γιά κυνήγι θζλειπε; βέβαια πάλι, 
αί ;

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Ναί. εϊχαμεν πάει 
στό Άγρίν'.ον.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Καί πώ; περάσατε ;
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Καλά, έζτυπήσαμε 

τρία ζαρκάδια ζαί δύο άγριοχοίρου; ... 
γιά λαγού; πειά μή ίωτάτε.

( Έν τώ ρεταζΰ ό Στίγχιζον παρατη
ρεί τόν Βαρόου.Ιήε· άπό χεφα.Ιής ρέχρι 
ποόώε, περκρρονιιτιχώτατα )

ΕΓΛΑΛΙΑ. Μπράβο !
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Έφερα μάλιστα ζζί 

ένα ζαρκάδι ζωντανό πού μούχε παραγ- 
γείλει δ Βαοδελόπουλο;...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Οϋφ ! '
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Ά! άλήθεια... Τί έ- 

γίνηκε ; Τί σζεφθήκανε ; Τ ’ άπεφασί- 
σατε ; Θά τοϋ δώσωμε τήν Μπέττυ ; Ίσα. 
ϊσα θά μέ περιμένη δ Βερδελόπουλο; ζαί 
ποέπει νά πάω νά. τόν ίοώ.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Καλέ τί Βερδελοπουλο- 
λογά; ! ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Ιδιαιτέρως τώ Βαρδου- 
χ.ίη) Καλέ Λάμπρο, δέν βλέπει; έδώ; 
/Το> υποδεικνύει τόν Στίγχιζον).

ΒΑ,ΡΔΟΥΚΛΗΣ. ('Τποχ.Ιινόρενος). 
Κύριε !...

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. (Όροΐως). Κύριε !...
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Καλέ τί Κύριε καί ξε- 

κύρ-.ε '.... /Τώ Βαρδουχ.ίί)). Είναι άνε- 
ύ-.ό: σου.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Ανεψιό; σου. βέβαια.
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Ανεψιό; μου ; Δέν 

τον 'θυμούμαι... (Μένει χεχηνώς προσ- 
παθών νίι ένθ ρηθρ).

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Καλέ γιά δέ; έκεϊ !... 
Χάχ ! άχ ! ά !

ΒΛ ΡΔΟ ΓΚΛΗΣ. Μήπως ειν α -τοϋ 'ξα- 
δέλφου μας... Ά ! όχι. οχ,’···· (Τρ Ευ- 
.la-ila)'. τ·7' θεία; Μήτραινας
παιδί...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Σπεόδων). Όχι. βρέ 
άδελφέ. είναι...

ΕΓΛΑΛΙΑ. (Ιδιαιτέρως τώ Βαρδου- 
χ.Ιεΐ). Καλέ τ’ είναι αύτά. Δεν ντρέπε
σαι ·. Είναι ϋ γαμπρό; μα;.
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ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ό κύριο: Στίγκιξον ! 
ΕΥΛΑΛΙΑ. Άπό τή Δανία !
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. (Τη Εύ.Ια.Ιία ιδιαι

τέρως). Γαμπρό; σας !... Άπό τή Δα
νία ί... Στίγκιξον!... Μά πότε τά κα- 
ταφέρατε ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Ιδιαιτέρως τώ Βαρδου- 
χ.Ιεϊ). Είναι τώρα δύο ήμέραις. Μόν:ν χαι
ρέτησε τώρα *’ έννοια σου.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. I Παρουσιάζω ·■ τόνΒαρ- 
δουχ.Ιή' προς -ό>· Σ ίγκιξον). Ό αδελ
φό; υ.α: κύριο: Λάυ.ποο: Βαρδουκ\η:.τρα
πεζίτης.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Αγαπητέ μου θείε.
ΕΥΛΑΛΙΑ. (Παρουσιά,ζουσα τόν Στίγ- 

κιξον πρός τόν Βαρδουκ.Ιήν). Ό Κύριο: 
Άνρί Στίγκιξον έκ τής μεγάλη: οικογέ
νειας τών Στίγκιξον τής Δανία:, τής πα- 
τρίοος τοΰ βασιλέως μάς.

(Ό Στίγκιξον ύποχ.Ιίνεται).
ΒΑΡΔΟ ΥΚΑΗΣ. (Τώ Στίγκιξον. άνευ 

ενθουσιασμού/. Φίλε μου, χαίρω πολύ, 
λ ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Ίδια). Τί ψυχρός ό 
Λάμπρο: !

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. (Τώ Στίγκιξον/. Και 
θά -ήλθατε βεβαίως κατ ’ αύτάς.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Ναί, έχω μερικάς τ,αέ
ρας ...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. (Ίδια. Δέν μού 
γεμίζει τό μάτι !

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ
Ci αϊτοί και ΜΠΕΤΤΥ

ΜΓΙΕΤΤΥ. Μπά ! Έδώ εισθε όλοι!
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ f .ιρόχοιρώιν πρός αύτην) 

Bon jinir, Belly Τ) άσπάζεται. τήν 
χτΤρα .

ΜΓΙΕΤΤΥ. Hctiii. Βοϊι jour.
ΕΥΛΑΛΙΑ. Ιδιαιτέρως τώ Βαρδου- 

xJp). Είδε: ... είδε: : Τής έφιλησε τό χέ
ρι ... Τί ευγένεια ! "Αν ήτανε κα ένας ’δι
κός μας ... π-.-.ό; ξεοει τί θκκανε !

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Φαίνεται θά τώχουν 
συνήθεια στά Δανία. ( Ίδίμ). Δέν μοΰ γε
μίζει τό μάτι, δέν αοϋ γεμίζει!

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. (ΊρΜπέττυ/. Αί ! Έ- 
τοιμάσθης διά τον βραδυνόν χορόν ;

ΜΠΕΤΤΓ. Sans ilonte ! Θά έχω 
ένα κοστούμι ... έκτακτον.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Bravo! Bravo !
ΕΥΛΑΛΙΑ. Λυπάται μόνον πού δέν 

εχει ένα collier άπο άρχαϊα νομίσματα.
ΚΛΩΝΑΡΛΣ. Έγώ τής λέγω νά τής 

δώσω χρυσά πεντόλιρα νά βάλη, άλλά δέν 
θελει.

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. 7Λα>. Ξεμυαλι
σμένοι 1

' ΜΠΕΤΤΥ. Καλέ τί λες, μπαμπά ! 
Πρέπει νά είναι άρχαϊα χρυσά ... σάν 
έκεϊνα. δέν 'θυμούμαι πώς τά λένε ... πού 
είχε δώσει μιά φορά ένα: ομογενή: .-ής 
Άλεςάνδρα; στο γάμο της.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Μή λυπάσαι δά καί τόσο... 
και χαλάει τό χρώμά σου '. Δέν είναι 
τόσω σπουδαίο τό πράγμα.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Λυπάται!... Μπά ! εγώ 
νά σού δώσω πού έχω ένα collier άπό 
χρυσούς Πτολεμαίου;.

καλά !

(Ίδ,α). Ώ! 
ου 'ξ έφυγε. Κι' άν 
γνωρίσ·η ;

Αλήθεια, έ'χε.: ;

ΜΠΕΤΤΓ. ’Αλήθεια;... Τί
11ου είναι ;

ΣΤΙ1 ΚΙΞΟΝ
τί έκαμα ! Μ: 
κάνεις καί τό ■

ΕΥΛΑΛΙΑ.
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ (μετανοών). Ar.i.xor ... 

θαρρώ πώ: έχω... μά ίσως τό ζφισα 
στή Δανία.

ΜΠΕΤΤΓ (ακατάσχετος). Πάμε μέσα, 
πζυ.ε νά ΐδοϋαε.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Μα '....
ΜΠΕΤΤΓ (άχχιζομενη). Voyons !

• Τον άπάγει άχιντα. Ό Στίγκιξον καί ή 
1/πετει· εισέρχονται αριστερά/.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ
ί ΛΩΝΛΡΑΣ. ΕΥΛΑΛΙΑ xei ΒΑΙΆ< · 1'ΚΛ Ι1Σ

ΕΓΛΑΑίΑ. Δέν ’ξέρε·.:, Λάυ.ποο... 
Τί τύχη !

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Καλά ... Μά ποϋ 
τόν ’βρήκατε... Έναν Δανό ... !1ο?ό: 
σάς τόν ’σύστησε :

ΕΓΛΑΛΙΛ. Μή τά 'ρωτάς. Είναι ολό
κληρο μυθιστόρημα ... Ήθελε νά μά; τον 
πάρα, ή Μακρύδαινα ... Μά ...

ΚΛΩΝAΡΑ Σ. Μά. δέν βαρυέσαι ... 
Ή Μακρ'.δαινα. Πφ...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ.' Μά σάν μυθιστόρημα 
μ:ϋ φαίνεται καί ’μένα. Έναν άγνωστον... 
έναν ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. (ώς π.Ιηγεΐσα .Ιέαινα;. Ό 
Στίγκιξον. ό Άνρί άγνωστος '.... καλέ 
τί λέ: ; Αύτός πού είναι άπο τήν μεγάλην 
οικογένειαν τών Στίγκιξον !,.. Έπρεπε νά 
ήσουν έδώ νάβλεπε: τί κακό έγεινε μόλις 
ήλθε 'ς τήν'Αθήνα... ’Χάλασεν ό κόσμος 
ποιο: νά τόν πρωτοπάρη σπήτί του...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Τά συνειθισμένα δη
λαδή... Μόλις είδαν ξένον τού ρίχτηκαν. 
... άδιάφορον άν είναι κανένα; μπαγα- 
πόντες 1

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. 05! καϋμένε καί συ μέ 
τή: ΐδέαις σου ! Πενήντα, χρόνια, είσαι 
'πίσω !...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Καλλίτερα ’πίσω, 
παρά νά μέ βάλλουν 'μπρός... μέ τά λε
μόνια !

ΕΥΛΑΛΙΑ. Μά τόν είδε; καλ.ά τόν 
Άνρί ; είδες τί distinction όχει επάνω 
του ;

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Μά έπί τέλους ποιός 
σά; τόν 'σύστησε ; (Σκοπίμως) Έναν ξέ
νον πού ’μιλεϊ τόσον καλά ελληνικά.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Ου ! καϋμένε ! Μά δέν‘ξέ
ρεις πώς 'ςτήν Δανία, όλοι οί distingues 
περνούν μπόναι: έλ.ληνίδε: γϊά νά κολα
κεύουν τόν βασιλέα μας ; ΙΙταν ευχή 
Θεού νά τόν γνώρισα, ό Κυριάκο; εί: τόν 
Φάληρου προχθές. Τού δώσαμε ο,τι είχ αμε 
καί δέν είχαμε γιά νά τόν καταφέρωμε... 
Μά, 'ξέρεις, Λάμπρο, τί προξενειαϊ; του 
είχαν στείλει;., όλη ή άριστοκρατία τών 
’Αθηνών...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Καλέ τί ’Αθηνών! Δέν 
λές καί τών περιχώρων '...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Τί νά σά; ’πώ, ό 
Θεό: νά μέ βγάλη ψεύτη !

ΣνΗ.ΜΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΝΑΤΗ
Ο! αύ.ο! ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ χχί Μ1ΙΕΤΓΤ 

ίιτα ΦΛΩΡΑ
ΜΠΕΤΤΥ. / Είσε. χομένη δρομαία καί 

κρατούσα, είς χεΐρκς της περιδέραιον έκ 
Πτο.έεμαίων). "Αχ 1 τί έμμορφο ποϋ εί
ναι... Ίδές. μαμά, ίδές.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. (Ίδια). Τό ’μυρίστηκε 
καί μοΰ τό ‘πήρε. Τώρα πειά ό Θεό: νά 
βάλν, τό χέρι του !..

ΕΊ'.ΧΑΛΙΑ, Ida υμάς υσα). "Ω! Αύτο- 
κρατορικόν!... Ίδές ,Κυριάκο...

ΚΛΩΝΛΡΑΣ. 'Εξαίσιου!...(Τώ Βαρ- 
δουχ.ίή.ί Τί φοβεροί πού είναι αύτοί οί 
Δανοί ς'τά δώοά του;!...Καλά ελεγεν δ 
μακαρίτη; ό Ιπποκράτη: «Φοβοϋ τού; 
Δανού; καί δώρα φέροντας!»

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. ( ΊδιαιτέρωςτώΚ./ω- 
ναρζι καί νποθ.ίέπων τόν Στιγκιζον.) 
Δέν 'ξέρω ποιο; τό λέει, άλλ' άφού κά
ποιος το λέει, πρέπει νά τούς φοβάσαι !

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Τό είχα προορίσει επί
τηδες διά τήν μνηστήν μου. Είναι Πτο
λεμαίο·. βασιλείς.

ΜΠΕΤΤΥ. (τρυ^ερ&ς) Βασιλείς τής 
Δανίας ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. Τής Δανία:, βέβαια! Άπό 
’κεϊ κατάγονται όλοι οί βασιλείς! (θαυ- 

μάζουσα άκόμη ΐόπεριδαίριον) "Ωστε δα
νικόν είναι, αί ;

ΣΊΤΚΙΙΞΟΝ (έν δυσχερεά}/ Ναί, ναί 
δανικόν.... (Καθ' εαυτόν) Δηλαδη δανει
κόν μ ’ αγύριστου !...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. (Ίδα) Σαν σαστι- 
σαένον τον βλέπω τον γαμπρόν !

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. (Ίδια) Καιρός είναι νά 
μείνω καί 'λίγο μόνος. / 'ΤψηΜκρώνως/ 
Ήθελα, άν μού έπιτρέπετε, νά γράψω 
καί μερικά; έπιστολάς.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Άν σοϋ έπιτρέπωμε ! (Τόρ 
K.lurapai "Ακόυσες, Κυριάκο, άν τού έ- 
πιτρέπωμε... (Τώ Βαρδουχ.Ιρ) Είοες, ειοες 
ευγένεια !..., (Τώ ΣτίγκιΕ,ον) Νά γρά- 
ψης, γαμπρέ μου, νά γράψ-ης. (Κα.Ιούσα) 
Φλώρα, Παντελή.

ΚΛΩΝαΡΑΣ. (Κα.Ιών) Παντελή, 
Φλώρα !...

(Εισέρχεται <5 Παντε.έης)
ΕΥΛΑΛΙΑ (Τώ Παντε.Ιγ) Νά φέρης 

γλίγωρα, χαρτί, πένναις, φακέλλαυς,.... 
και τό πρόγευμα τού κυρίου Άνρί.

11 \ ΝΊΈΛΗΣ. Ά μέσω; ( Εξέρχεται /.
ΚΛΩΝΛΡΑΣ. (Τώ Στίγκιξον) 

άοίσωμε λ ο ιπόν.
'ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Ναί. ναί, θά σά: πα

ρ ακαλέσω διά μίαν στιγμήν... Ευθύ; άμα 
τελειώσω θά κάτέβω εί; τόν κήπον.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Πάμε, Λάμπρο· έλα 
Μπέττυ.

ΜΠΕΤΤΥ. Henri, μήν άργήσ-ης.
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Όχι. άμέσω;. Καί μή 

μέ ξεχνά;.
ΜΠΕΤΤΥ Oh ! je pense toujours 

a toi :
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ Et moije ne pensa 

qu' a toi '.
Ε ΥΛ \ ΛΙA. (Μετά, γε.έειωδεστάτης 

προφοράς) Άνρί, au revoii1 !
Ι'ΛχολουΟΛ)
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