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ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

Κατά την τελευταία·/ καλλιτεχνικήν 
ε’κθεσιν τοΰ Βερολίνου έξετέθησαν έργα τοϋ 
έν Καίρω Έλληνος ζωγράφου κ. Περι
κλεούς Τσιριγώτη καί έκρίθησαν λίαν εύ- 
μενώ; ταϋτα. Εί/ε αληθώς ευχάριστου το 
φαινόμενον τούτο τή: έκτιμ.ήσεω; τών 
ήμετέρων ζωγράφων εις τά μεγάλα καλ
λιτεχνικά κέντρα 'της Δύσεως, ένθα μό
νον δ εχων άληθές τάλαντον δύναται νά 
άνθέξη καί νά κριθή. Ό Περικλής Τσιρι- 
γώτη: είνε νέος είσέτι. Δέν ύπερέβη προ 
πολλοϋ τό τριακοστόν έτος, κατάγεται 
έκ Κέρκυρας καί παιδιόθεν άφοσιώθη εις 
την γραφικήν, ύπο διδάσκαλον τον μακα
ρίτην Παχύν, όστις ε'οωκε τά πρώτα μα
θήματα εις τού: τιμώντας σήμερον τήν 
λέληνικήν τέχνην Γιαλ.λινάν καί Μποκα- 
τσιάμπην. Έτελειοποιήθη εις τήν καλλι
τεχνικήν Σχολήν τής Νεαπόλεως, ήτις 
εξακολουθεί τάς παραδόσεις τής άρχαίας 
γραφικής, αϊτινες όμως άπό πίνων έτών 
ήρξαντο και αύται ύποχωρούσαι εις τά 
νέα τής τέχνης ΐοανικά. Εί; τά πρώτα 
έργα του ό Τσιριγώτης δέν διακρίνεται έν 
όλη τή δυνάμει, ήτι: χαρακτηρίζει τον 
χρωστήρα αύτοϋ σήμερον, διακρίνεται 
όμω; ή άκρίβεια τοΰ σχεδίου, ή μελέτη 
τών λεπτομερειών καί έν γένει δ ευσυνεί
δητος τεχνίτης, δ επιδιώκω·/ τήν αλή
θειαν, άλλά τ ν αλήθειαν τήν μή στερου- 
μένην τή; ποιήσεως καί τή; χάριτο; έν 
τε ταϊς σκηνογραφία·.; καί τοϊ; χρώμχσιν.

Είνε άναμφισβήτητον ότι δ σύγχρονος 
βίος έν Εύρώπη είνε πολύ πεζό; καί πολύ 
απλούς. Τά πάντα είνε μονόχρωμα, άνευ 
έπιδείξεως, στερημένα θελγήτρου. Ταϋτα 
δεικνύουσι βεβαίως τήν πρόοδον, ή·· έτέλε- 
σεν ή κοινωνία, ήτις έκανόνισε τά τή: οι
κιακής διασκευής, τής άμφιέσεως, τή; δια- 
κοσμήσεως, συμφώνω; πρό; τούς κανόνας 
τή: ύγιεινής. τή; οικονομία; καί τή; 
άπλότητο;. Ταϋτα όμω; τά όποια είνε 
εύαρεστα δ·ά πάντα οικονομολόγον καί 
κοινωνιολόγον, ούδέν παοέχουσι θέλγητρο·/ 
εις τήν έμπνευσιν τοϋ καλλιτέχνου. Διά 
τούτο οι καλλιτέχνζι άρέσκονται νά τρέ- 
πωνται πρός τό παρελθόν, ν ’ άπεικονίζωσι 
σκηνά; παρελθουσών εποχών, ότε οί ίππό- 
ται έφερον τά γραφικά κολόβια καί τού; 
πτυχωτού; μανούας, καί ότε τό βελούδου, 
τό δλοσηρικόυ, τά τρίχαπτα καί αί ται- 
νίαι δέυ έθεωρούντο κόσμος περιττό; διά 
τόν άνδρα, ή νά καταφεύγωσιν εί; τήν 
’Ανατολήν, ένθα δ νεώτερο; πολιτισμό; 

δέν κατόρθωσεν άκόμη νά. άφαιρέση τόν 
σωματικόν διάκοσμον, ούδέ νά άποδιώζη 
όλα εκείνα τού βίου τά άντικείμενα, τά 
κατ ’ εξοχήν γραφικά άπό λαού;, οϊτινε; 
ζούν τά; αύτά; φέροντες φζντζκτερά; άμ- 
φιέσει;, μέ τά: άρχαίας των παραδόσεις 
καί μέ τά αύτά ήθη τών προπατόρων 
των. Πρό; τήν ’Ανατολήν έτράπη καί δ 
Τσιριγώτης. Τό Κάιρο·/ ϊσω; είνε ή μάλ
λον σημαντική πόλις, ή πχρέχουσα άφθο-

νώτερα τά γραφικά θέλγητρα εΐ: τόν καλ
λιτέχνην. Ή άρχιτεκτονική τών ’Αράβων, 
ή εύπτερος καί ελαφρά, μέ τά μοκρούσια 
τόξα της,μέ τού; σαρακινικού; σ-υλίσκου;, 
μέ τά άραβουργήματά. τη; καί μέ τούς 
μιναρέδε; της, εδρίσκεται εις πλήρη άντί- 
θεσιν πρό; τήν αύστηράν, τήν βχρείαν, 
τήν σκαιάν τών Αιγυπτίων τέχνην. Άλλ’ 
έπί τού ίδιου έκείνου εδάφους, ένθα εγεί
ρονται οί ναοί καί οί τάφοι τών Φαραώ, 
ύπάοχει καί ζή καί κινείται φυλή, διασώ- 
ζουσα την ποίησιν καί τήν γραφικότητα 
καί έν τώ βίω, καί έν τή άμφιέσει, καί έν 
τή άρχιτεκτονική τών παλαιών χρόνων, 
έν αύτή δέ εύρίσκει τι; γραφικά θέματα 
εί; πάν βήμα, διελαύνοντα εί; τύπου: γυ
ναικών καί άνδρών, εί; χκρέμ.ια καί εί; 
τεμένη, εί; καφφενεΐα, ένθα τυφλοί ποιη- 
ταί ψάλλουν τών άρχαίων οπλιτών τά;

, εις λουτρώνας, εις ΰδατα τοϋ 
τά σεράγια πασάδων, εις 
καί

•ρός τα; 
ποταμού, 

καί δύσει;

πιριπιτιίχς
Νείλου και εις 
σκηνά; έρήμων 
τια, φέροντα 
τοϋ άθανάτου 
εις άνατολά; : 
τοϋ Λοϋξορ καί τι 
γράφου δ χρωστήρ άγνοεϊ τί 
έκλέξη έκ τού διαπλουμένου 
πλούτου καί τί πρώτον νά θαυμάση.

Έν τή μαγευτική ταύτη χώρα έγκα- 
τεστάθη καί έκεϊ μελετά καί σπουδάζει δ 
Έλλην καλλιτέχνη:, 
ζωγράφοι Ευρωπαίοι 
Είδον όταν πρό δύο 
Καίρω εικόνα; έν τώ 
Ήσαν πάσαι σκηνογραφία·, άραβικαί ή 
τύποι έκ τών 
διαβιούσιν έν Καί 
τή; ώθόνη; 
έκείνον ■ 
ταδίδει 
νά τόν 
άπορρεούσηι 
έκ τών 
Μία έκ 
στώσα 
θεν τού τεμενου: την εζοοον τών 
οπω; ψάλη τά; άριστεία: τίνος 
βων ηρώων καί λάβει ώ; 
γα κέρματα, δίδει τόν χαρακτήρα τού πε
ριέργου έκείνου κόσμου, όστι; ζή ύπ 
λαμπρότερου ήλιον καί έν τή εύφορι 
χώρα τή; Αφρική; καί 
ζει; άκομη ώς λαόν έτοιμον 
στεύσεις. Ό δερβίσης ούτο; 
λανόν μανδύαν του καί τό 
κεφαλής ή δέ εκφρασι; τοΰ
• . · . _ ·.■·.. _ · . · ·

εις λευκόπτερα άκά- 
ιητικά; οχθας 

κοιμητήρια, 
τοϊ; έρειπίοις 

ών ©ηβών καί τού ζω- 
ιρώτον νά 
πέριξ των

οπω;
καί 
ί τών 
σπουδασΐηρίω του.

τόσοι άλλοι 
Άμ.ερικανοί. 
διέτριβον έν 
-. ηριω του.

ποικίλων φυλών, αϊτινε; 
!ρω. Ό καλλιτέχνης έπί 

του μεταδίδει τόν κινούμενου 
κόσμον τή; Λΐγύπτου καί τόν με- 
ού μόνον πιστώ; άλλά κατορθώνει 
περιβάλη διά τής ποιήσεως τής 

ις ή έκ τού βίου τή; φυλής ή 
σελίδων -ή; παλαιά; διαθήκης, 
τών εικόνων του τούτων παρι- 
■υφλόν επαίτην άναμένοντα έξω- 
τεμένου; τήν έξοδον τών πιστών 

ών άρα- 
άμοιβήν τά όλί-

ιτηρ-
* ' ·ί τον 

.- ·■όν όποιον νομί- 
πρό; μετανα- 
φέρει τόν υ 

σαρικιού έ 
κεφαλής η οε εκφρασι; του προσώ' 
έ/έχε< όλην τήν εύγένειαν άνθρώ 
τος τούς 
δέ έκ 
μέ-ης Ούρα; 
σκευάσθη έκ τριχά' 
ρος πίναξ αύτοϋ 
τών Καλυφών διακρινομένου: ύπό 
τή; σελήνης, ?-'-“· — -·- *.....
ραβάνι βχϊνον πρό; Γ. 
παρουσίαζε·- τήν ηρεμίαν τών τάφων, 
οί: κοιμώνται έπί αιώνων οί Καλύφαι 
κατακτήσαντε; τήν χώραν έκείνην, έν

ιπου του 
>που ύμ. >ούν- 

άθλους ηρώων, καταπονημένου 
οϋ βίου στηρίζεται έπί άραβουργη- 

ήτι; φαίνεται ώ; νά κατε- 
πτων ισπανικών. Έτε- 
παριστών τού; τάφου;

) τό φώ; 
ένώ μακράν διακρίνεται κα- 

άγνωστον οιεύθυνσιν 
..·_. τάφων, έν

οί 
ή

έν έτέρω πίνακι αύτού μεταφέρει τόν ύπο» 
τά; σκηνά; βίον τή; έρήμου καί οΰτω; έν 
μακρά σειρά εικόνων απεικονίζονται αέ 
σκηνά·. καί οί τύποι τή; χώρας ταύ- 
της.

Ό κ. Τσιριγώτης έμελέτησε τήν φύσιν 
καί τού: άνθρώπου; τής Αίγύπτου μετά 
τού άποθανόντος δέ έτέρου Έλληνος ζω
γράφου, τού ΙΙαύλου Ιίροσαλέντη, είνε δ- 
μόνος, όστι; κατέγινεν εί; τό είδο; τούτο 
μετ' ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. Τά έργα 
των διακρίνει ή άκρίβεια τού σχεδίου, ή. 
γοητευτική τών σκηνών άναπαράστασις, 
ή έκλογή τών θεμάτων τών άποδιδόντων 
πλειότερον τόν χαρακτήρα τού λαού έκεί
νου καί ή λαμπρότη; τών χρωμάτων.

Τύπο: ϊδιάζων καλλιτεχνική·; φιλοπο- 
νία; ό Τσιριγώτης έργαζεται άδιαλείπτω; 
έν τώ άνοικτώ πεδίω καί έν τώ έργ>στη— 
ρίω του. Πίνακες αύτού αγοράζονται ύπδ 
τών άγγλων οϊτινε; κατά μυριάδα; κατέρ
χονται έν τή θαυμασία ταύτ-η χώρα τον 
χειμώνα, άφ ’ ή; δέ ήρξατο πώλησι; εις 
τά; εύρωπαϊκά; έκθέσει; ε'ργα του εύφή- 
μω; άναφέρεται τό όνομά του μεταξύ τών 
διακεκριμένων ολίγων άραβογράφων. Με
λετών καί εργαζόμενος ό καλλιτέχνης ού
το; δίδει νέαν ίσχύν άνά πάσαν ημέραν 
εΐ; τό άξιόζηλον τάλαντου αύτού, οπερ 
θέλει άναδείξει τούτον καί τόν καταστήσει, 
τάχιστα ένα τών πρώτων παρ ' ήμϊν καλ
λιτεχνών.

ΘΕΟΔ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ.

κα.

ΑΧΙΛΛΕΓΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΨΓΧΟΛΟΓΙΚΙΙ ΜΕΛΕΤΗ

Kat’ arayrae^a ΰς τον· Έ.1.1. Σύ.Ι.Ίογοκ 

τοΰ Μονάχου

ΓΠΟ

KARL DIETERICH

Σ. Ο. Μετά χαράς άρχόμεθα δημο- 
σιεύοντες τήν έκ Μονάχου εύμενώ; άπο— 
σταλεϊσαν ήμϊν «Ψυχολογικήν μελέτην 
περί τού Άχιλλέως Παράσχου».

Ή μελέτη αΰτη, έ'ργον διακεκριμένου 
έν Μονάχω καθηγητου, τού κ. Karl 
Dieterich, άναγ-.ωσθεϊσα ύπ ’ αύτού ελ
ληνιστί, ώ; άπεστάλη ήμϊν, έν τώ αύ- 
τόσε Έλληνικώ Συλλογω, μαρτυρεί όχι 
μόνον περί τής μορφώσεω; τού γράψαντος, 
τή; λεπτή; γνώσεως τών καθ' ήμά; καί 
τή: ζωηρότητος τής κριτικής φαντασίας 
αύτού, άλλ ’ άκόμη καί περί τή; δεξιό- 
τητο; καί τή; εύτολμΐας, μεθ’ ή; μετα- 
χειρίζεται τ-ήν άπλοελληνικήν γλώσσαν, 
θεωρώ/ αύτήν, ώ; πάντες οί εύρύτερον 
σκεπτόμενοι, κατάλληλον όργανον, όχι 
μόνον πρό; περιωρισμένην τινά ποιητικήν 
ε“ξαρσΐν, άλλά καί πρό; εκφρασιν ιδεών 
πάσης τάξεω:. Οΰτω ή βαυαρική πρω
τεύουσα, ήτις εί; προγενεστέρου; χρόνου:, 
ύπό μουσολήπτου; βασιλείς, είχεν άναφει- 
χθή κέντρον άγάπης καί θαυμασμού πρός

πάν τό έλληνικόν, έπί τών ημερών ήμών 
[-τείνει νά καταστη έστίκ άγνή; έλ.ληνο- 
μαθεία;, άπηλλαγμένη; πάσης σχολαστι
κή; προλήψεως. Δέν είνε δέ λίαν άπορον 
<ίτι ό κ. Dieterich χειρίζεται οΰτω τήν 
νεωτέραν ελληνικήν έν χώρα όπου έπιφα- 
^ή: φιλόλογος, ώ; ό Κρουμπάχερ, όχι 
μόνο* βαθέως γινώσκει, άλλά δεικνύει 
ένίοτε οτι καί άπταίστω; γράφει καί τά 
οοαθχρεύοντχ καί τά δημ

Έν τή μελέτη τού έλληνιγνώστου γερ- 
μάνού, μεταξύ παρατηρήσεων άοιασαλεύ- 
του όρθότητος, έκφέρονται σκέψεις ύποκεί- 

[μβναι εΐ; πολλήν άμ.φισβήττ,σιν· άλλ' ή 
άξια τών ιδεών δέν έγκειται εΐ; τό αύτα- 
πόδεκτον αύτών κατά τό άδιαφιλονείκη- 
το·, δίκην μαθηματικών άξιωμάτων, άλ
λά μάλ.λον εί; τήν δύναμι« τού έξεγείρειν 
•διά τή; πρωτοτυπίας ή τής λογική; αύ
τώ' άκολουθίας, τής άναλυτικής εύσυνει- 
■δησία; ή τής συνθετική; δεινότητα; άλ
λα; ιδέα;, έστω καί καθόλου άντικειμέ- 
νας. Τοιούτων χαρισμάτων δέν στερείται 
ή μελέτη τού κ. Dieterich, ήτι; πα
ρέχει πρός τοϊς άλ.λοις καί ύπόδειγμα κρι
τική;, άπό πολλού μέν καθιερωθείση; εις 
τύν πνευματικόν βίον τή; Εύρώπη;, άλλ ’ 
•όχι τόσον συνήθως παρ ’ ήμϊν, τή; κα- 
λουμέν-η; ^τνχο^γικης· διά ταύτη; τά 
προϊόντα τής διάνοιας εξετάζονται όχι 
άπολύτω; καθ ’ έαυτά ώ; δόκιμα ή άδό- 
κιμα, άλ.λ’ ώ; μαρτύρια μ.όνον τής ψυ
χή; τού παραγαγόντος αύτά άνθρώπου.

Τέλο; ή μελέτη αΰτη, ένώ μά; δεικνύει 
ύπό ποιον πρίσμα άντιλαμβάνονται οί 
μακράν ήμών βιούντε; ξένοι λόγιοι τά 
καθ' ήμά;, κρατύνει έντός ήμών τό εύά- 
οεστον συναίσθημα, τού οτι τα ε'ργα τή; 
νεωτέρα: ήμών ποιήσεως καί λογοτεχνίας 
ΐίνε άξια καλ.λιτέρας τύχης καί μεγαλει- 
τέρας προσοχή; μέσα εΐ; εύρυτέρου; καί 
σοφωτέρου; κύκλους. ΤΙ Εύρώπη φωτει
νότερο·/ ίσως θά άντελάμβάνετο τήν κα- 
τάστασιν τού έλληνικού πνεύματος άπό 
ΐν ώραϊον ποίημα ή διήγημα ή άπό τά 
άρθρα τού ελληνικού τύπου καί τάς δια- 
κοινώσεις τών έλληνικών κυβερ.ήσεων.

Μέσ' άπ’ τό μισοσκότιδο τής προϊστο
ρικής ιστορίας τής Ελλάδος ψηλοσηκώ- 
νονται τά δύο έκεϊνα θεώρατα μνημεία, 

] πού τά γνωρίζομε κι’ άγαποϋμε όλοι μας 
άπό τά μικρά μας χρόνια καί πού τά 
στόλισε ή παράδοσι: μέ τό άγιο όνομα 
τού 'Ομήρου. Λέγω τά δύο μνημεία, 
γιατί μ' όλην τήν ομοιότητα τοΰ πνεύ
ματος, τών προσώπων, τής συνεχείας τών 
γεγονότων, δέν έχει μιά διαπεραστική 
•διαφορά μεταξύ τής Ίλιάδο; καί τής 
'Οδύσσειας. Έκεϊ ολοένα πόλεμο; καί 

πολεμοκραυγή, άρματα καί παλληκαριά, 
αίμα καί θάνατο:. Έδώ όμως, τί άλ.λη 
ατμόσφαιρα ; Τί άλ.λη εικόνα ; Σάν ν’ 
άνοιξη κανείς άπ ’ όπίσω άπό τή σκηνή 
έκείνη τή; φρίκη; καί τή; άγριότητο; 
μίαν άλ.λην αύλαία, καί 
μάτι ξανοίγει μπροστά του 
μένο κόσμο άπό φαντασία,

τ;
ό θαμπωμένο 
ένα χαριτω- 
άπό παρζμύ-

θια καί μάγια.Σάν όνειροφαντάσματα περ
νούν οί εντύπωσες, οί χρυσούφαντες ιστο
ρίες πού διηγείται δ ταξειδιάρικο; Όδυσ- ι 
σέας. Τί παράξενα πράματα πού είδε ό ; 
δυστυχισμένο; στόν άερόπλαστο έκεϊνο κό
σμο, σπρωγμένο: άπο γιαλό σέ γιαλό, 
άπό νησί σέ νησί άπό τήν άσπλαχνή του 
τύχη. Καί σάν ξαναβρήκε την πολυλα- 
χταρισμένη του πατρίδα δ τυχοδιώχτη;, 
μέ τί ξαφνισμό, μέ τί περιέργεια γρικού
σαν τότε; οί δικοί του, μάλιστα δ Τηλέ
μαχος δ παλληκαρίσσιος, τά διηγήματα 
τοϋ πατέρα ! Πόσο θά μέθυσε μέ τά κα
τορθώματα τών άντρειωμένων, μέ τώ θεό
σταλτα παθήματα τών συντρόφων, μέ τά 
πρωτάκουστα θαύματα τού μαγικού κό
σμου, καί πόσο θά λυπήθηκε ποϋ δέν πζ- 
ρευρέθηκε κι’ αύτό; νά δείξη τήν πζλλ.η- 
καριά του.

'Άς κάυ.ωμε τώρα ενα πήδημα άπο- 
πάνω άπ' τους αιώνες, άς σβύσουμε τήν 
σχεδιασμένη εικόνα άπό τήν ψυχή μας 
κι’άς κυττάξομε τήν ίδια χώρα, τήν ίδια 
σκηνή καθώς ποϋ μά; φαίνεται στήν άρ- 
χή αύτού τού α'ιώνος. Τί ξαφνιστικη άνα- 
λογία μ. ’ όλην τή μεγάλ.η διαφορά I Καί 
τώρα φοβερό; δεκαχρονίτικο: πόλεμος μέ 
άλ.λου: Τρωχδιτες, τά πνεύματα τών 
Ελλήνων τά ιερά, ξαναζωντανεμμένα 
μέσ’τά κορμιά τών κλεφτών καί τών 
άρματωλών, καί πάλιν τους καταπατεί ή 
ρωμέικη κλεφτουριά. Κζί καθώς ή φαν
τασία τών άρχαίων, ενσαρκωμένη ’στόν 
Όδυσσεα γυροπετοϋσε σέ μακρυνά περι
γιάλια, ίτοι καί ή νεοελληνική μούσα 
έπήρε τό δζφνόκλζδο από τά μαλλιά της, 
σφούγγισε τό ματωμένο άκομα πρόσωπο — 
γιατί ε'γεινε πολιτισμένη — καί πήγε στή 

«... —:---- ; _.ή, Καλυψώ:,
παρά στήν Γαλλία 
:ου είχαν τό θρόνο 
εποχής, δ Μπάϊρων 

δ νέο; Όδυσσέα;
δ Αλέξανδρο; Σούτσος, δ περιπλα- 

καί σάν γύρισε σπίτι, εύοήκε 
ένα ποιητικό ψυχοπαίδι, ποϋ 

κυττάζοντας μελαγχολικά στά 
ίτι, κι' έ- 

κι ’ έκαρτέρειε νά άκούση τ ' άρ- 
ιτο τό κλέφτικο κζί τόν άντιλαλο 
τρζγούδια του; τά κζμαρωμένα, 

’------------- ν_; -άλιν γύρισε
■ή μζτιά πέρα 

καί στόν ούρανό, έκεϊ 
•ϋ ήταν ή Εύρώπη, καί είδε πώ; λαμ- 

λ..·----- καρφωτό τό άστέρι
δαίμονος, τοϋ Μπάϊ- 
Τηλέμαχο; ποϋ ρού- 

:ούς φωτοβό νους του 
ά παραμύθια τοϋ 

ήταν δ ‘/ίχι.Ι.Ιινς Παράσχος. 
τ.ί.ζίΆζκ-0 ήθελα νά σκε- 

ΐ τήν ψυχολο- 
θέσι τοϋ ποιητή μεταξύ τών συγχρό- 
ποιητών τή: Ελλάδος. Διότι, όσο 

........ παρατηρούμε, πώ; 
καιρό εκείνο, πού πέθανε δ Σούτσος, 

ι τού Παράσχου νά κάμη 
φτερά, δηλ. στά εξήντα πάνω κάτω. Κι'

ξενητειά, όχι στό νησί 
ούτε τού Κύκλωπος, · 
καί στήν ’Αγγλία, οπ 
τους άλλοι μάγοι τή; 
καί δ Ούγκώ. Αύτό; 
ήταν ί 
νώμενος, 
κι ’ αύτός 
κάθονταν 
μακρυνά βουνά μέ λυπητερό μά 
καρτέρειε ··· ’ 1..........   Λ-.-.'..
ματόβρον 
άπό τά τ 
μά όλα ήταν σιωπηλά. Καί 
στενάζοντας καί ερριξε τή 
πέρα στή θάλασσα

ποκοπουσε ακίνητο, 
τοϋ άγγλικού ποιητο 
ρων, κι ’ αύτός δ νέο; 
φηξε μαγεμμένος τ 
στίχου; σάν δ άρχαϊος 
πατρό;, ·’- 4 ‘ '

Μ ’ αύτήν τήν 
οιάσω τή χρονολογική καί 
γική 
νων 
γιά τή χρονολογία 
τον 
άρχισε ή μούσα

αύτήν τήν έπίδρζσιν καθρεφτίζουν τρανώ- 
τατα τά επικά του ποιήματα, « Ό Άλ- 
φρέδο;» καί δύο (!) άλλα. Δέν έχουν ά
κόμη τίποτε Ιδιόρρυθμο, προβάλλει παντού 
ή δειλ.ή καί ή θολή ματιά τής μιμ.ήσεως. 
Αύτό φανερώνεται κι' άπό τήν εξωτερική 
τους μορφή. Καί κάτι τι άλλο άκόμα. 
Μεταβατικό; ήταν δ καιρό;, μεταβατική 
καί ή γλώσσα τοϋ Παράσχου, εις τά 
πρώτα του προϊόντα μάλιστα. Ή γλώσσα

• εινε άπαράλλαχτη ή 
. Πάρε 

. Μά καί τά 
μάς δείχνουν τό μεταβατικό 
,Τ. ... _Λ . .Λ _...ν ·Α.

ποιητή 
ίημοτι- 

τόν 
Σκύλλας καί τής 

τά 170 ποιήματα πού 
ι τών λυρικών του, 

75 είνε γραμμένα στήν «καθομιλουμένη», 
90 στήν «καθαρεύουσα». Σπουδαϊον απο
τέλεσμα γιά τήν κρίσιν τή; ποιητικής 

; τή; Ελλάδος. Ποΰ νά βρούμε 
σάλευμα στά ποιήματα τών σημε- 

ού Μζρκορά, τού Δροσίνη,

δρόμο 
δίχως

τού Παράσχου, 
προϊόντα μάλιστα.

« Άλφρέδου» είνε 
γλώσσα τού «Περιπλανωμένου». 
τήν μία, χτύπα τήν άλλη. 
.h-ρικά του ( 
έκεϊνο στοιχείο εΐ: τήν γλώσσα .τους 
διάκοπα βλέπομε τό καράβι τού. τ 
μας ν' άργοσαλεύη μεταξύ τή; «δ; 
κή;» καί τή; ακαθαρευούσης» σάν

του

Όδυσσέα μεταξύ της 
Χαρύβδεως. Άπό 
περιέχουν οί δύο τόμοι

προκοπή: 
τέτοιο 
ρινών λυρικών, 
τού Παλαμά, τού Κρυστάλλη κτλ, 
όλου; αύτού: δ Παράσχος ε'δειξε τό 
πού δέν τόν τραβούσε άκόμα δ ίδιος, 
νά παραστρατίση.

Αύτός αντιπροσωπεύει εΐ; τόν 
του τή μάχη μέ τήν 
τή δημοτική· έπάλευε μέ τές δύο 
κησε τό φάντασμα έκείνη;, καθώς 
νεπήρε ή μαγευτική κ’ r------- -
ναμι; τή; δημοτικής. Ό,τι έσπειρε και κα- 
τώρθωσε δ Παράσχο; τό θέρισαν οί νεώ- 
τεροί του διάδοχοι. Τού; ξεμπέρδεψε άπό 
τά δίχτυα τή; τεχνικότητος τών Σούτσων 
καί τούς έφερε όπίσω στή φυσικότητα τοϋ 
Σολωμού καί τού Βαλαωρίτη. Είνε ή έ- 
tivirii σημασία της χρονο.ίογικης του Αέ- 
σεως, ότι μέσα σε μίαν ίποχη τοϋ ζενι- 
σμοΰ καί τοϋ ^τενϊοευρωΛαΐσμόΰ ζανανή- 
ρυζε .τρωτός τήν εύ.ίογημένη όύναμι τοϋ 
ΈΑνισμοϋ !

Άπ ’ αύτην τήν διπλήν έποψιν, τόν 
ξενισμόν καί τόν εθνισμόν, ·ααετ.ιι λοιπόν 
νά παρατηρήσωμε τόν Παράσχον, γιά νά 
καταλάβωμε τήν ψυχική/ του κατάστα- 
οιν, οπω: καθρεφτίζεται μέσ*’ τά ποιή- 
μζτά του. Ή ψυχική του ιδιορρυθμία καί 
τό πνεύμα τού καιρού του ένεργούν άμοι- 
βαίω; ή μία πάνω στήν άλλη. Ή μία 
χωρίς τήν άλλ.η δέν καταλαβαίνεται. Τό 
πνεύμα τής εποχή; τού προκατόχου του 
Σούτσου ήταν δ ξενισμός. Ήταν δ καιρός 
πού ή δόξα τού Άγγλου ποιητή έπέρζσε 
όλην τήν Εύρώπην, καί όταν τά κύματα 
τού ένθουσιασμού γε' αύτόν βρονι 
σαν κζί στ
Ελλάδος. Ό 
μεταφυτέψη το 
ποιήσεως στήν 
ν' άμφιβάλλωμ

έαυτό 
καθαρεύουσα καί μέ 

κ’ ένί- 
τόν συ- 

άκατ,χμάχητη δύ-
* . _ _ ....

οκοπού- 
υ; ερημωμένου: γιαλ.ούς τής 

Σούτσος προσπάθησε νά 
πνεύμα τή; Μπαϊρωνική; 
Ελλάδα. Δέν είνε λόγο; 

μεν γιά τήν άληθινήν εμ- 
πνευσιν καί τήν καλή θέλησι τού Σούτσου, 
μπορεί νά ήτανε τίμιο; δ θαυμασμό: του, 
άμφιβάλλω όμως, άν ή φύσις του ήτανε
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ίπιδεχτική γιά. την αϊσθησιν έκείνη; τή; 
«άπαισιοδοξίας» (Πεσσιμισμοΰ), άν είχε 
βηλ. μιάν εσωτερική συγγένεια μέ τό 
πνεύμα τοϋ Μπάϊρων, ώστε νά τόν κάμη 
δημοτικόν στην Ελλάδα. Ό «ΙΙεριπλα- 
νώμενος» πάντοτε μοΰ κάνει την έντύ- 
πωσιν μιά; εξωτερική; μιμήσεως. Έξω 
άπό τοΰτο ομω; δέν είνε πιθανό, πώ; τό 
πλήθος τών Ρωμηών ήταν άνοιχτό στέ; 
καινούργιε; ιδέες τοΰ εύρωπαϊκοΰ «κοσμο- 
πόνου» (Weltsihinerz). Έλειψαν, όπως 
μοΰ φαίνεται, οί ιστορικέ; προϋποθέσει;, 
ποΰ είνε άπαραίτητε; γιά τό ριζοβόλημα 
μιά; ξενική; ιδέα;. Άν δέν έχω λάθος, δ 
«Περιπλανώμενο;» δέν έγεινε έ’ργον δημο
τικόν στην ’Ελλάδα. ΙΙώ; νά ταιριάζη 
κι ’ ολας μία συγκινητική αισθηματολογία 
πάνω στη φουρτουνιασμένη θάλασσα τη; 
πολίτικη;, ποΰ παράδερνε τότε τή χώρα ; 
Έπρεπε νά βουλιάξη. Έτσι καί τό νέο 
φυτό τοΰ Σούτσου δέν έρρίζωσε βαθειά 
στό νέο χώμα· τό μάρανε πρόωρα ό πνι
γερό; άέρα; τη; έποχή;. Ή ποίησι; τοΰ 
Σούτσου μοιάζει μέ τόν ξένον στό δημο

Κνττα άμέτοηταις λαμπάδες 
Κα\ μυρτιαϊς ’ς τήν έκκλησία, 
Γλυκά ψάλλουνε οί παπάδες 
Και ’ς τήν άφατη άρ ιονία, 
Κύττα νέφη άπό καπνό 
11οϋ σκορπάει τό θυμιατό.

Τρέχει αμέτρητο τ' ασκέρι 
Και σκοντάφτει κα\ στρυμόνει, 
Μ ’ όρμή σπρώχνει μέ τό χέρι 
Και ’ς τήν δψι άνάφτει, ίδ όνει 
Μέ μεγάλη επιθυμία 
Γιά νά έμπή ’ς τήν έκκλησιά.

Ένας νιος χειροτονιέται 
Γιά παπΰς σέ μοναοτήοι,
Ιίλούτη αμέτρητα άπορνιέται, 
Ιΐλειά τό μίσος δέν τόν φθείρει, 
Ί" αδελφού τήν άτηιιάW ν
’Αλησμόνησε ή καρδιά.

Κλειοΰσε πάντα ιιαύοα ιιίσηV V V
Μέο ’ ’ς τό στήθος τό σκληρό του·

τικό τραγούδι, ποΰ λέγει

Ό ξένο; μία’ τή ξινητειά σάν τό πουλί γυρίζει, 
ΆνΟ ζΐι οάν τό βασιλικό, καί ομω; δέ μυρίζει.

Μέσα στην άτμοσφαϊρα τούτη μεγά
λωσε δ Παράσχο;, έαύρισε τόν καπνό τοϋ 
θύματος ποϋ σηκώνονταν άπ ’ τό βωμό 
τοΰ ξένου θεού, ποΰ τοϋ προσεύχονταν ά- 
κόμα δ ίδιος, μεθυσμένο; άπό τή μυρωδιά 
του, σιγά σιγά δμως σκορπούσε δ καπνός, 
ποϋ σκέπασε τόν ορίζοντα κι ’ άπ' όπίσω 
μισοφάνηκε ή πρασινάδα κ’ ή έμμορφιά 
τών πατρικών βουνών μπροστά στό ενθου
σιασμένο μάτι τοϋ νέου ποιητή, θυμοΰν- 
ταν μέ λαχτάρα τά «περασμένα μεγα
λεία» τοΰ είκοσιένα, κι’ όσο όλιγώτερο 
τόν εύχαριστουσε ή κατάστασις τής πα
τρίδες, όσο συχάθηκε τήν πνευματική ερη
μιά, τήν έλεεινή καί άπελπισμένη θέσι 
τή; ’Ελλάδος ΰστερ ’ άπό τόν έκθρονισμόν 
τοΰ Όθωνος, τόσο σφιχταγκάλιασε στήν 
ψυχή του τά φαντάσματα τών πεθαμένων 
αγωνιστών, ποΰ τούς έβλεπεν ένα ένα νά 
τούς τρώη τό μνήμα, κι’ οσο πετούσε ή

φαντασία του τοιγύρω σ’ έκεϊνο τό δοξα
σμένο καιρό, τόσο τόν πίκραινε καί τόν 
έφόβιζε ή ληθαργία τών συγχρόνων του, 
κι’ δ πόνος γιά τήν τύχη τής πατρίδας 
κ’ ή ένθύμησις τής έπαναστάσεω; έγέννη- 
σε στήν καρδιά του μιά μελαγχολική καί 
πικραμένη διάθεσιν, μέσ ’ στήν δποίαν τοΰ 
φανερώθηκε ή μορφή -.οΰ Μπάϊρων, σάν 
μιά άλλη αποκάλυψες, καί ρίχτηκε πάνο 
του νά ξεδιψάση μέσα στά φλογισμένα 
καί δαιμονικά του ποιήματα. 'Γόν Μπαϊ- 
ρωνισμό τόν είχε μέσα του, τόν ε'θρεφε μέ. 
τό αίμά του, προτού καί νά μάθη τίποτε 
γιά τόν Μπάϊρων. Έτσι δ Παράσχος 
ε'γεινε δ άληθινό; διαλαλητή; του στήν 
Ελλάδα Ή έω; τότε ξενική μούσα τοΰ· 
Άγγλου ζευγαρώθηκε μέ τή μούσα τοΰ· 
Παράσχου. Μέσ ’ τή ραγισμένη καρδιά τοΰ- 
Μπάϊρων έγνώρισε τήν ίδική του καρδιά. 
Ή λύπη γιά τήν καϋμένη τήν πατρίδα, 
ή άδιαφορία τών πατριωτών τόν έσπρωξε 
στον σεβασμό τοΰ ποιητή τοΰ «Child© 
Harold»·

(’Ακολουθεί).

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟI

Θέλει πλειά νά λησμονήση, 
Συχωοάει τόν αδελφό του, 
Ή ψυχή του δέν ποθεί 
Παο’αγάπη γκαοδισκή.

Τρέχουν όλοι, ξένοι, φίλοι 
Και τό χέμι τοΰ φιλούνε, 
’Στό φιλ'ι σμίγουν τά χείλη 

Και σφικτά σφικτά τόν κλείουνε 
Μέσ’ ’ς τά στήθη τά θερμά 
Μ ’ απερίγραφτη χαρά.

Ένας μόνος σέ μιάν άκρη 
Γυρτός στέκει λυπημένος 
Καί κυλά πικρά τό δάκον 
11οϋ θαρρείς πώς είνε ξένος, 
’Στ’ αδελφού του τή γιορτή 
Αύτός μόνο έκεϊ θρηνεί.

Άλλος πηαίνει κι’ άφ’ τό χέρι 

Τόν αρπάζει, τό νε σέρνει, 
Άλλος λέξι τοΰ προφέρει 
Ποϋ ζωή ’ς τά στήθη φέρνει,

’Σ τήν αγκάλη τό νε κλειοΰν, 
Τόν άμπώχνοαν, τόν φιλούν.

Τά δυο αδέλφια αγκαλιασμένα 
Σά δυό φείδια μαύρα μοιάζουν 
Δυνατά κουλονριασμένα· 
Όλοι γύρω αναγαλλιάζουν· 
Δέ γροικιέται μιά μιλιά 
Κι ’ αντηχούν μύρια φιλιά.

Μέ χαμόγελο στό στόμα 
Ό καλόγερος κυττάει, 
Τ ’ αδελφού σπρώχνει τό σώμα 

Πού ’ς τή γη βαρεία βροντάει,. 
ΙΙοϋ τά χείλεϊ άνοιγοκλεί 
Καί ’ς τό χώμα σπαρταρεί.

Μέ χαρά κινεί τό χέρι, 
Πότε αχνίζει, πότε άνάφτει, 
Κρατεί δίστομο μαχαίρι

Πού υψωμένο λάμπει, άστράφτει- 
Όοθά σώιιατα νεκοάC ν ν

Λές καί βλέπει δπου πεονα.
ΣΤ ΕΦΛΝΟΣ Μζ\ΡΤΖΩΚ11Σ.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΓΛΑΣ
Ή γενική συγκινησις ήτι; κατέλαβε 

<ού; φιλολογικούς ήμών κύκλου; έπί τή 
εέδήσει ότι δ ΙΙολυλά; άπέθανεν, αποτελεί 
τό τιμητικώτερον τεκμήριον τής άτομική; 
αύτοϋ βαρύτητο; καί άποδεικνύει συγχρό
νως ότι κακώς κρίνουσι τήν εθνικήν ήμών 
άντίληψιν, έκεΐνοι οΐτινε; ισχυρίζονται ότι 
δέν ύπάρχουσι καί παρ ’ ήμΐν οί δυνάμενοι 
καί θέλοντε; νά έκτιμώσι τήν άληθή ά- 
ξίαν, όταν αΰτη προάγη τίτλους εύπροσδέ- 
κτου καί δεδικαιολογημενης ύπεροχής. Τήν 
δικαίαν ταύτην έκτίμησιν όφείλομεν έν πά- 
σν. ειλικρίνεια ν ’ άποδώσωμεν είς τήν σύγ
χρονον γενεάν τών ελληνικών γραμμάτων, 
ήν άφόβω; δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν 
ώς άνταξίαν τή; μνήμη; άνδρός, άφιερώ- 
σαντος δλόκληρον αύτού τόν βίον εί; τήν 
αφιλοκερδή υπηρεσίαν τή; άληθεία; καί 
τή; έπιστήμης.

Δυσχερές καί έπίπονον εργον αναλαμ
βάνει ό επιχειρών νά σκιαγραφήση καί 
νά μελετήση τόν βίον τοΰ ’Ιακώβου Πο
λυλά, διότι ή έκτακτο; τώ όντι αΰτη 
διάνοια παρουσιάζει καθ ’ όλην αύτή; τ-ήν 
μακράν σταδιοδρομίαν τοιαύτην παραγω
γήν, ώστε θά ή/υνάμεθα άνευ ύπερβολής 
νά ΐσγυρισθώμεν οτι μόνον δεύτερο; Πολυ
λά; ήθελεν έπαρκέσει εί; εύστοχο» άνάλυ- 
σιν τής ποικίλης τοΰ πρώτου εργασίας· 
άλλ ’ ο,τι ίδίω; άναβιβάζει τόν άνορα εί; 
ύπέρμετρον έκτιμήσεω; ΰψος, είναι ότι 
άπασαν αύτοϋ τήν εργασίαν έστερέωσεν 
έπί κανονική; καί συνεχοΰ; μελέτης καί 
άφοσιώσεω; εί; τά; έμπνεύσεις τής άρ- 
χαιότητος. Ό συγγραφεύς δ κριτικό; καί δ 
μεταφραστή; εξυπηρέτησαν τάσοφά έκείνη; 
δόγματα, ύπό τό αύτό πνεύμα καί διά τής 
αύτής μεθόδου. ’Αδιάλλακτος πρό; πάσαν 
συνθηκολόγησε», ή τρισυπόστατο; αΰτη 
άτομικότης έτρέπετο πάντοτε εί; κλασι
κά; καινοτομία; καί συναισθανόμενη τρό
πον τινά τήν έκτακτον αύτή; ίσχύν δέν 
άπέβλεπε παρά εί; τήν άνύψωσ·ν τής ση
μαίας αύτή; έπί τών άνωμαλωτέρων κο
ρυφών πάν ο,τι παρείχε» άνυπερβλήτους 
δυσκολίας, άπετέλει παρ ’ αύτή άντικεί- 
μενον προσφιλούς μελέτης καί μερίμνης, 
κατώρθου δέ διά τή; έκτάκτου αύτή; 
πνευματικής έντάσεω; νά καταστήση προ
σιτά; θεωρία; καί άρχάς, έφ’ ών οΰτε 
έσκεφθησάν ποτέ οί προ αύτή; νά σταμα- 
τήσωσιν.

Ή βαθεία τοΰ Πολυλά κρίσι; καί ή 
ιδιόρρυθμος αύτοϋ άντίληψι; άπετέλεσαν 
πνευματικόν φαινόμενο» δυσεξήγητο». Ό
πως ό άστρονόμος έμβαθύνει εί; τήν ποίη- 
σιν τοΰ ούρανοϋ διά τής μαθηματική: έπι- 
στήμης, οΰτω καί ό Πολυλά; κατορθώνει 
νά αισθάνεται τήν ποίησι» διά τή; γραμ
ματικής. Στερούμενος φαντασία; κρατεί 
άλάνθαστον διαβήτην τών άποστάσεων 
τής καλυλογία; καί άντικαθιστά έν τοϊς 
ύπ ’ αύτοϋ γραφόμενοι; τό ευφάνταστον 
διά τή; τέχνη;· διακρίνει ολόκληρον τό 
ΰψο: τής ποιήσεως τοϋ Σολωμοΰ μέ τήν 
φωτεινήν προβο/.ήν τοΰ νοό; του καί μετα
βιβάζει είς τήν καρδίαν αύτού διά τών

εκτάκτων τούτων άκτίνων τά; αύτά: έν- 
τυπώσει;, χ: ήδύνατο νά ύποστή δ μάλλον 
έμπεπνευσμένο; καλλιτέχνης. Ή ε*ξοχο; 
κριτική μελέτη, ήν προεταξεν είς τά «ά
παντα τοΰ Σολωμοΰ»,δύναται νά θεωρηθή 
ώς έτερον δημιούργημα αντάξιον τών σω- 
ζομένων τοΰ έθνικοΰ ήμών ποιητοΰ, διότι 
άποτελεϊ σύνολο» έννοιών καί αντιλήψεων 
έκτάκτου πρωτοτυπίας καί γλαφυρότητος 
καί φέρει μάλλον χαρακτήρα έμπνεύσεω; 
παρά μελέτης· δύναται εύπρεπέστερον νά 
θεωρηθή ώς ύπαγόρευσις τή; καρδίας ή ώς 
απόρροια διανοητική; έκτιμήσεω;. Ό κρι
τικός έν αύτή συνδέεται άδιασπάστω; με
τά τοΰ ποιητοΰ καί άμφότεροι παρίσταν- 
ται θεόπνευστοι. Ή φιλοσοφική διαύγεια 
τοΰ Πολυλά, αί βαθεΐαι αύτού γνώσεις, ή 
τέχνη τοϋ άναγινώσκειν, ή αναλυτική 
αύτού μέθοδος, ή όρθότης τή; κρισεω; καί 
τό εύσυνείδητον τή; έκτιμήσεω; συναπο- 
τελοΰσι τήν μεγαλοφυίαν τοΰ Σολωμοΰ 
καί δημιουργεϊται ώ; έν χημικώ έργαστη- 
ρίω διά πρωτοφανούς συνδυασμού όλων 
όμοΰ τών στοιχείων τή; ποιήσεως, δ κα
τάλληλο; έρμ.ηνευτής τοΰ μεγαλειτέρου 
ποιητοΰ τή; νεωτέοας Ελλάδος. Ή όλη 
ύπεροχή τοΰ Πολυλά συνίσταται είς τήν 
ορθότητα τή; κρισεω; καί τήν θαυμαστήν 
αύτού άντίληψιν, δ νού; αύτού βλέπει καί 
άκούει· γινώσκει κατά βάθος τήν άρχαιό- 
τητα, διότι έμελέτησε καί έννόησεν αύ
τήν. Έάν ήτο μαρμαροτέχνη; θά εκτιζε 
νέον Παρθενώνα, έμπνεόμενος άπό τόν δια
βήτην του. Δέν ήσθκνετο τό ΰψος τής 
ποιήσεως, άλλ’ άντελαμ.βάνετο αύτής. 
Εγραφεν έξόχω; διότι ήτο συγχρόνως κρι
τικός καί συγγραφεύς. Ούδέποτε παρεσύ- 
ρετο ύπό τοΰ ένθουσιασμοΰ, ή κρίσι; παρ’ 
αύτώ έδημιούργει καί έταξινόμει τά; ιδέας, 
τά έργα αύτού ήμιλλώντο άεννάω; πρό; 
τήν τελειότητα τή; τέχνη; τοΰ γράφειν, 
διότι ύπήρχεν έν αύτοί; πάν ο,τι άπαι- 
τείται πρός τούτο· δ γράψας ήτο ε’ξοχος 
άρχιτέκτων. Έν μόνον ε"λ.ειπεν έξ αύτών, 
τό πϋρ. ΊΙσθάνετό τις έντρυφών είς τάς 
ώραίας σελίδας, άς εγραφεν δ Πολυλά;, 
ότι αεεη έ./.7είπει καί δέν ήδύνατο νά έν- 
νοήσγι τί. Όπως είς τό Μουσεϊον Γρεβέν 
οί ήρωε; αύτού ήσαν κήρινοι, άλλ ’ ειχον 
τοσαύτην δμοιότητα μέ πραγματικού: άν
θρώπου;, ώστε δ δεξιώτερος οφθαλμός πε- 
ριέπιπτεν είς απάτην. Έάν ή φύσις είχε 
σωρήση εις τόν Κερκυραΐον κριτικόν ένα 
μόνον παλμόν φαντασίας, ό ΙΙολυλά; θά 
Είχε βασιλεύσει άπολυταρχικώς ύπό τόν 
φιλολογικόν δρίζοντα τής συγχρόνου Ελ
λάδος, διότι ύπήρξεν άνευ άντιρρήσεως ή 
μεγαλειτέρα φιλολογική και φιλοσοφική 
διάνοια τών νεωτέρων χρόνων παρ ’ ήμΐν.

ΊΙ έποχή καθ ’ ήν ε”ζησεν δ Πολυ- 
λάς, δέν ύπήρξεν άκατάλληλο; πρό; δρά- 
σιν ύπερρχου διανοία;. Τά έλληνικά γράμ
ματα έκαλλιεργοΰντο τώ όντι έν Έπτα- 
νήσω πρό τή; ’Εθνικής άποκαταστάσεως 
μετά μεγίστου ένθουσιασμοΰ καί ύπήρχεν 
έν Κερκύρα κύκλος λογιών φήμης δεδικκιο- 
λογημένης καί άξίας άναμφισβητήτου ! 
Ή κοινωνική συνείδησις δέν έφαίνετο ά- 
διάφορο; πρός πάν ο,τι παρήγετο σχετικόν 

μέ τήν άνάπτυξιν τών έθνικών ιδεών τού- 
ναντίον, παρηκολούθει μετ ’ ένθουσιασμοΰ 
τάς προσπάθεια; τών συγχρόνων φιλολό
γων, οϊτινες έθεωροΰντο δικαίως ώς οί 
άπόστολοι τή; μεγάλης έθνικής ιδέας. Ή 
ιδέα τής ένώσεω; μετά τής μητρός ’Ελ
λάδος είχεν άνδρωθή καί ή έπτανησιακή 
κοινωνία, έκτος ευαρίθμων εξαιρέσεων, 
ήτένιζε πρός τόν έθνικόν δρίζοντα μετά 
πόθου άκαταβλήτου. Είς τήν πραγματω- 
σιν τή; ιδέας ταύτης δ ΙΙολυλά; έπρωτο- 
στάτησε καί είργάσθη ώ; δημοσιολόγος 
καί ώ; φιλόσοφος, άποτελέσα; τό πολυ- 
τιμότερον κόσμημα τοϋ ριζοσπαστικού 
συλλόγου τής Κερκύρα:. Άλλ’ οί πολι
τικοί π-ρισπασμοι δέν κατόρθωσαν ν’ ά- 
ποσπάσωσιν αύτόν άπό τής προσφιλούς 
του μελέτη; καί ή ένδελεχής αύτού μέ
ριμνα όπως καταστήση προσιτά; είς τό 
ε’θνος τάς φιλολογικά; αύτού θεωρίας, ύ- 
πέβαλλεν αύτώ διαρκή πρός τήν έργασίαν 
καί τήν παραγωγήν τόν ζήλον. Κατεγί- 
νετο οΰτω έπιμόνω; καί έδημοσίευεν έκ 
διαλειμμάτων μεταφράσεις καί μελέτα; 
φιλολογικάς, έν αίς διαλάμπει ή ιδιόρρυθ
μος αύτού εύφυία καί διά τών οποίων 
προστίθεται άνεκτίμητος γλωσσικός πλού
τος εις τήν ήμετέραν φιλολογίαν. Οί με
ταγενέστεροι τών παο ’ ήμΐν φιλολόγων 
θέλουσιν εΰρει έν τή μεταφράσει τοΰ ’ζ//ε- 
.Ιέτου καί τής Τριχν/ιίας τοΰ Σαίξσπηρ 
πολύτιμον τώ όντι έδαφος μελέτη; καί 
φιλολογικής άπολαύσεως. Έκεϊνο όμως 
τό δποϊον άνεβίβασεν έξόχω; εί; τήν έκτί- 
μησιν τοΰ έλληνικοΰ κόσμου, τόν Πολυλά» 
ύπήρξαν αί διαρκείς καί γόνιμοι αύτοϋ κρι
τικά! καί αίσθητικαί μελέται,διότι έν αύ- 
ταΐ; άνέπτυξε θαυμασίαν καί πρωτοφανή 
φιλοσοφικήν δύναμιν καί πρωτοτυπίαν. 
Ύπήρξεν δ κατ’ έξοχήν πολυμαθής καί 
σοβαρός Έλλην φιλόσοφο; καί κριτικός 
τή; έποχή; του, ολίγου; μέν ίσως έχων 
προ αύτοϋ ισοδυνάμους,ούδίνα δέ μετ’αύτόν 
άνώτερον. Συνδυάζων τά απέριττα δόγ
ματα τή; κλασικής Ελλάδος με.ά τών 
ύπαγορεύσεων τή; νεωτέοας έπιστήμης καί 
άντεπεξεργόμενος έκάστοτε καί πάντοτε 
έν δέοντι, πρός πάν ο,τι παρήγετο άκαι- 
ρον κατά τήν κρίσιν αύτού καί άφυές 
ύπό τον δρίζοντα τών γραμμάτων, άπετέ- 
λεσεν έστίαν πνευματικής ύπεροχή;, πρός 
ήν ήτένιζον μετά θαυμασμού οί εύτυχή- 
σανε; νά ποτισθώσιν είς τά νάν,ατα τή; 
άληθοΰ; παιδείας καί ήτις άπετέλεσε τό 
φόβητρον τής τολμηρά; άμαθείας. Έδη- 
μιούργησεν έποχήν πνευματικής δράσεω; 
καί προεκάλεσεν έπί τοϋ έδάφου; τή; εύ- 
γενοΰ; άμίλλη; άνδρας, οίοι ήσαν δ Ζαμ- 
πέλης, δ Βράϊλα; καί ή λοιπή χορεία τών 
τότε κορυφαίων τής ελληνικής παιδείας 
έν Έπτανήσω. Τό όνομα αύτού έκτοτε 
έγνώσθη εί; πάσαν έλληνεκην γωνίαν ζαί 
δ απλούς ^ι6.Ιιοθιι»ίι^ι.η<: τής Κερκύρα; 
δικαίως έξετεμήθη, έθαυμάσθη καί ήγα- 
πήθη. Ή έπελθοΰσα έθνικη άποκατάστα- 
σις εΰρεν αύτόν άρτιον καί άκμαϊον πρό; 
δοάσιν καί αΰτη δέν διέψευσε τό παράπαν 
τάς νομίμους προσδοκίας τών συμπολιτών 
αύτοϋ.— 292
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Άπό τής χρονικής ταύτης περιόδου άρ- 
χεται τώ όντι τό πραγματικόν στάοιον του 
Πολυλά καίό φιλόσοφος κριτικό; κατέρχεται 
εί; τό στάδιον τή: πολιτική; διαπάλης. 
Ή φιλολογική αύτού έργασία βαίνει τούν- 
τεΰθεν παράλληλο; μέ τήν πολ·τιζήν. Ή 
αύτή έξοχος, μεγάλα, καί θαυμαστή προ- 
σωπιζότης, ήτις έδρασε τοσούτον επιτύ
χω; ύπό τό ιλαρόν στερέωμα τών γραμ
μάτων. καλείται νά διαπρέψη και ύπό 
τον νεφελώδη ούρανόν τή: πολιτικής. Ό 
Πολυλά; αναπτύσσει ώ; πολιτικό: -ά: 
αύτά; άρετάς, σι’ ώ·/ διεκρϊθη ώ; φιλόσο
φος καί κριτικό;. Έάν κατώρθωσεν άνευ 
φαντασία; νά γίνη ποιητή:, έπέτυχεν ώ; 
εμπαθέστατο: πολίτικο: νά γίνη ίοεολόγος. 
Ώ: συγγραφεύς άνήχθη διά τή; ζρσεω; 

μόνον εϊς άνυπέρβλητον ΰψος, ώ: πολιτι
κός ^δημιούργησε διά τή; άναπτύξεως 
Ιδεών, κοινωνικήν έπανάστασιν. Κατετρό- 
πωσε τού; άντιπάλου; αύτοϋ,. έδέσπω^ε 
τών συμπολιτών του, έπέβαλεν είς αύτού; 
τήν γνώμην του, έγένετο δικτάτωρ έπί 
δλόκληρον δωδεκαετίαν, καί τούτο χωρίς 
νά παρεκκλίνη οΰτε κατά κεραίαν τή; 
εύθείας, ήν έχάραξεν ώ; ύπογραμμόν τή; 
πολιτεία; αύτού. Κηρυχθεί; άσπονδο; 
εχθρό; τή; συναλλαγή; δέν έδιώρισεν εί; 
δημοσίαν θέσιν οΰτε τόν πενόμενον άδελ- 
φόν του ζαί συντελέσα; εί; τόν θρίαμβον 
τού Τρικουπικού κόμματος άπεσύρθη καθ' 
ήν στιγμήν τούτο έθριάμβευε, διότι έπέ- 
μενε νά συνόυάση τά; άπαιτήσει; τή; 
δρώσης πολιτική; μετά τών ύπαγορεύσεων 
τή; ιδεολογίας. Έλθών εί; τήν εξουσίαν ώ; 
Κατιλίνας, κατά τήν άδικον καί εμπαθή 
τών άντιθέτων αύτοϋ ε’κφρασιν, άπεσύρθη 
ώ; Κάτων. Ό πανίσχυρο; καί έπιφοβο; άρ- 
χηγός τού έθνίκού κόμματος έν Κερκύρα, 
άπέβη τό άντιζείμενον τού κοινού σεβα
σμού, άμέσω; ώ; έπαυσε πολιτευόμενος, 
τά δέ πολιτικά άρθρα τού «Κώδωνος» καί 
τού «Ρήγα τού Φεραίου» άνεγινώσκοντο 
μάλλον ώ; κλασικά διδάγματα πολιτικής 
έπιστήμης παρά ώ; ίδέαι έκπροσωποϋσαι 
μέλλουσαν πολιτικήν δράσιν. Ό ΙΙολυλά; 
έλθών άντιπρόσωπο; τής έπαρχίας αύτού 
έν Άθήναις, έπέσπασε τόν δίκαιον έπαινον 
τών συγχρόνων πολιτικών, άλλά δέν ήδυ- 
νήθη νά συνεργασθή μετ ’ αύτών, διότι 
δέν ήθέλησε νά διαφθαρή. 'Γποδεδειγμένο; 
υπουργός ούδέποτε έκλήθη νά τιμήση 
ϋπουργεϊον,διότι δ χαρακτήρ του ήτο ασυμ
βίβαστος μέ τά; άπαιτήσει; τής νεωτέοας 
πολιτικής. Άλλ'έάν ώς βουλευτή; διε- 
κρίθη μόνον ρητορεύω·/ καί νομοθετώ·/, ώ; 
φιλολόγο; δ-.έπρεψε κατά τ-ήν αύτήν επο
χήν, μεταοράσα; εί; δημοτικήν γλώσσαν 
την Ίλιάοα καί την 'Οδύσσειαν.

Αί άπαιτούμεναι είδικαϊ γνώσεις πρό; 
έπιστημονικήν έπίκρισιν τοσούτου σπου
δαίου έργου δέν μοί ΐπιτρέπουσιν άτυχώ; νά 
έκτείνω αύτά; πέραν τών ορίων τή: κοινή; 
άντιλήψεως, φρονώ όμως άδιστάκτω; οτι 
ύπο τήν έποψιν τή; γλώσσης αΰτη δέν 
άνταπεκρίθη είς τά; προσδοκίας τού φιλο
λογικού κόσμου, καί συνετέλεσε μάλλον 
εί; τήν έξασθένισιν τή; πεποιθήσεως, ότι ή 
δημοτική εινε προορισμένη νά έρμηνεύση 

τάς ύψηλάς ιδέας τού ελληνικού λαού, 
παρά είς έπίορωσιν καί έδραίωσιν αύτής. 
Ό γλωσσολόγο; φιλόσοφο; δέν κατώρθω
σεν ένεκα τή: έλλε'ψεω; φανταστική; δυ- 
νάμεω; νά ζαλλιτεχνίση έπαρκώ; τήν 
φράσιν καί έν ώ έφήρμοσε μετ ’ εύστοχία; 
πάντα; του; κανόνας τή; γραμματική; 
καί τή: ραψωδία;, δέν ήδυνήθη νά κατ- 
εργασθή γλώσσαν άνάλογον τού δψου; τή; 
’Ομηρική; άπλότητος. Έκτό; τούτου μετε- 
χειρίσθη λέξεις αύθαιρέτου; καί ένόμισεν ότι 
άποκόπτων τά ώραιότερα άνθη έκ τών δια
φόρων έλλην.διαλέκτων ήδύνατο νά άποτε- 
λέση τήν άπαραίτητον είς άνάπλασιν μιά; 
γλώσσης μάζαν. Ή σχετική δμω; αΰτη 
άποτυχία δέν μειοϊ τό παράπαν τήν φιλο
λογικήν άξίαν έργου, οπερ βεβαίως θά 
άποτελέση τήν άφθονωτέραν πηγήν, έξης 
θ' άντληση ή μέλλόυσα γενεά τάς άπα- 
ραιτήτους πρός διαρρύθμισιν τής εθνική; 
ήμών γλώσσης θεωρίας, συντελεί δέ μάλ
λον εις κραταίωσιν τής γνώμης, ότι ή 
πολυσχιδή; ιδιοφυία τούΈλληνος κριτικού, 
καί ότε άκόμη δέν ένέπνεεν ενθουσιασμόν 
καί συγκινησία έγίνωσκε νά έλκύη τόν 
θαυμασμόν καί τό ενδιαφέρον.

Άπό τή; παντελούς αύτού άποχωρή- 
σεω; έκ τή; πολιτική; παλαίστρας, δ Πο
λυλά; ούδέποτε άπέκαμε μελετών καί 
συγγράφω·/. Ίδίω; έπειράθη νά δώση μορ
φήν διηγηματικήν είς τά γλωσσολογιζά 
καί φιλοσοφικά αύτού κομψοτεχνήματα 
καί έδημοσίευσε μερικά διηγήματα, έν 
οί; διέπρεπε μέν ή κρίσι; καί ή λογική, 
άλλ’ έμειονέκτει ή γενεσιουργό; εύφυία- 
ήσαν ταύτα έντεχνοι μάλλον συνδυασμοί’ 
φράσεων φιλοσοφικών καί λέςεων καταλ
λήλων, παρά άρτια δημιουργήματα πα
ρατηρητική; δυνάμεω; καί φαντασία;. 
Προς ά.νάγνωσιν αύτών άπαιτεϊται νού: 
καί μόνον νού;, ή καρδία εινα. περιττή, 
ελλείπει ή γλυκύτη; καί ύπερτερεΐ μόνον 
ή βαρεία σφραγί; έπιτετηδευμένου ύφους, 
έμπνεομένου έκ τή; ψυχρά; μελέτη; τών 
κανόνων τού γράφειν. Άπταιστο; ιχνογρα
φία, άνευ χρωματισμών,δράσι;.άνευ ζωής, 
δ γέλως και τά δάκρυα τή; έξοχου ύπο- 
κρίσεω;. Άλλ' οίαδήποτε καί άν μονιμο
ποιηθώ ή ύπόληψι; τον Κερκυρκίου φιλο
σόφου, όποιαιδήποτε καί άν έπικρατήσωσι 
περί αύτοϋ ίδέαι καί- γνώμαι, ούδείς βε
βαίως θέλει τολμήσει ν' άμφισβητήση εί; 
αύτό·/ τά πρωτεία έπί τοϋ έδάφου; τή; αρι
στοκρατία; τοϋ πνεύματος καί τοϋ χαρα- 
κτήρος. Αύστηρό; κατά τά ήθη, άκατά- 
βλητο; εί; τά; πεποιθήσεις αύτού, έντι
μο; καί άςιοπρεπη; ώ; πολιτικό;, μετριό- 
φρων ώ; συγγραφεύς, άπέβη οΰτο; άτομι- 
κότη; άνταςία τών κλασικών χρόνων, 
ικανή νά άποτελέση καί μετά θάνατο·/ ση
μείο·/ άφετηρία; πάση; εύγενού; καί πα
τριωτική; δράσεω;. Έσχεν έχθρου;, διότι 
έπεβλήθη διά τή; ύπεροχή; αύτοϋ, δέν 
καταλείπει πολλούς φίλου; διότι δ ιδιό
τροπο; αύτού χαρακτήρ ήγνόει τά; άπα- 
τηλά: επιτηδεύσεις τή; κερδοσκοπική; θω
πεία;, ύπελήπτετο τού; φίλου; αύτοϋ, 
άλλά δέν τού; εύηργέτει, καί διετύπωνε 
φανερά τά; ενδομύχου; αύτοϋ σκέψεις, 

ασφαλέστατο·/ τούτο μέσον εί; δημιούργη
σε·/ άτομικώ·/ άντιπαθειών.

'Αριστοκράτη; έκ καταγωγής καί πε- 
ποιθήσεω; ήχθη ύπό πολίτικων υπολογι
σμών έπί τοϋ σκολιοϋ έδάφου; τή; δηαο- 
κοπίας καί διέπρεψεν ώ; σημαιοφόρο; ιδεών 
φιλελευθέρων. Καίπερ δμω; έδίδαξε τόν 
λαόν, αμφιβάλλω άν ήγάπησεν αύτόν. 
'Οπωσδήποτε ή μελέτη τή; χρονική; 

περιόδου, καθ ’ ήν δ Πολυλά; έπέδρασεν 
ώ; πολιτικό; καί ώ; φιλόσοφο; συγ- 
γραφεύ;, θά φέρη εί; φώ; γεγονότα καί 
διδάγματα σημασία; ού τή; τυχούσης, 
διότι θά προκαλέση τήν ετυμηγορίαν τή; 
άμερολήπτου κρισεω; έπί άτομικότητο;, 
ήτι; υπήρξε τό άγλάϊσμα τή: έποχή; τη; 
καί εί; τήν οποίαν, ώ; έλεγε·/ δ μακαρίτης 
Κουμουνδοϋρο;, «δέν έδόθη ύπό τών περι
στάσεων στάδιον εύρύ καί άνάλογον, οπω; 
ά/απτύξη τήν έπιβλητικήν αύτή; εντασιν 
καί ισχύ·/».

A. I. Μ/ΝΟΥΣ· ·ΣΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Οί πρό τινο; τελεσθέντε; έν τώ Σταδίω 

'Ολυμπιακοί άγώνες, έπέτυχον παρ' ελ
πίδα περισσότερον, παρ’ όσον έκαστος ή
μών περιέμενε, προοιωνίζεται δι ’ ήμΐν εΰελ- 
πι μέλλον επειδή δέ τά άγαθά αύτών 
άποτελέσματα είνε πολλά καί ποικίλα, 
νομίζω άναγκαϊον νά δημοσιεύση έκαστος 
ήμών δ,τι νομίζει συντελεστικόν ύπέρ τή; 
εί; τό μέλλον έπιτυχίας αύτώ·/. ’Επειδή 
δέ έκ τή; έπ' αύτών μικοά; μελέτης μου 
κατέληξα εί; τό συμπέρασμα οτι εί; τόν 
εκπατρισμόν τώ·/ 'Ολυμπιακών άγώνων 
ύπάρχουσιν άνυπέρβλητα προσκόμματα, 
ένεκα τών όποιων ή έν Έλλάδι διαρκής 
έκτέλεσι; αύτών έξασφαλίζεται, σπεύδω 
νά δημοσιεύσω τά; όλίγα; ταύτα; γραμ
μή.;, μετά τινων σχετικών έπ ' αύτών σκέ
ψεων, έξ ών αί πλεϊσται έδημοσιεύΟησαν 
ήδη κατ' αύτά;, άλλ' ένόμισα καλόν νά 
τά; έπαναλάβω ενταύθα.

Α’ .
Άμα οί πρόγονοι ήμών κατενόησαν τήν 

δύναμιν τή; γυμναστική;, καί ότι δι' αύ
τή; δύνανται, δίκην ζύμη;, νά διαπλάσωσι 
το σώμα κατά τό δοκοϋν καί έσπευσαν 
νά ίδρύσωσι τού; 'Ολυμπιακού; άγώνα; 
περιβαλόντε; αύτού; δι' όλη; .τή; αίγλη; 
καί τού έθνικοϋ μεγαλείου καί διά παντός 
ο,τι ήδύνατο νά κρατύνη, ή νά έςνψώση 
αύτού; ηθικώς, σκεφθέντε; ότι ύγειή; νοΰ; 
δέν δύ/αται τά ύπαρξη, είμή έν σώματι 
ύγειή, εύρύθμω κα'. έξησκημένω δεόντως 
καί άρμονικώς, καί οτι διά τοιούτων πο
λιτών δύνανται νά έκτελέσωσι καί διαπρα- 
ξωσι τά πάντα.

Καί άληθώ; έν όλιγίστω χρό/ω, ή δράξ 
έκείνη τών Αθηναίων καί Σπαρτιατών, 
έξετέλεσε τοιαύτα θαύματα, ώστε έθεω- 
ρήθησαν πολλάκις μύθοι καί μόνον αί άλ- 
λεπάλληλοι άνακαλύψεις τή; άρχαιολογία; 
καί ιστορία; κατιόρθωσκν νά άποοώσωσιν 
εί; αύτά πλήρες το ιστορικόν κύρος. Μετ' 
ού πολύ οί 'Ολυμπιακοί άγώνες έγένοντο 
θεσμό; τοϋ κράτους, περιβληθέντε; τοσαύ-

εις 
δέν 
ά- 
τά.

L διάνοιαν καί νά έκτραχύνη τον χαρακτήρα

-η; θρησκευτική: ζαί πολιτική: ίερότητος 
καί έπισημότητος, ώστε ούδέ·. τών έν ταϊ; 
σημεριναΐ; πολιτεία-.; υπαρχόντων προσώ- 

! πω·', δύναται νά παραβληθή μέ άρχαϊον 
1 Όλυμπιονίκην, οστι; έθεωρεΐτο ώ; ύπερ- 
j ουσικόν τι ον, ανώτερο·/ παντο; έτέρου 

4 θνητού. Κάλλιστα δέ συναισθανόμενοι οί 
' ποοπάτορε; ήμώ·/ τον σκοπον καί την ση- 
. μασία·/ τού θεσμού τούτου, καί ζηλοτύπω; 

αύτοϋ άντεχόμενοι, περιώρισαν αύτόν εντός 
Κτενών έθ/ικώ·/ ορίων, μή έπιτρέποντες είς 
Βτούς άγώνα; συμμετοχήν εί; ούδένα ξένον, 

!ή δοϋλον. Όταν ό ΙΙερδίκκα: βασιλεύ; 
τή; Μακεδονίας, ήθέλησε νά λάβη μέρος 
εί; τούς 'Ολυμπιακού; άγώνας, μόλις τό 
κατώρθωσεν, άφοϋ άπέδειξεν ότι κ 
έκ τών Τημενιδών τοϋ Άργους· 
αύτού: δέ μετέπειτα τού; Ρωμα 
έπετρέπετο νά λάβωσι μέρος εί: 
γώνα: τούτους, είμή άφοϋ άπέκ- 
δικαιώματα τοϋ πολίτου Έλλην

Καί ότε δέ προϊόντος τοϋ χρόνου ή γυ
μναστική ύπερβάσα τό μέτρον καί μονο- 
μερέστερον εί; τήν άνάπτυξιν τοϋ σώμα- 

ιδρώσα, ήρχισε ν' άμβλύνη πω; τήν 
ραχύνη τόν χαρακτήρα, 

| ε'σπευσαν πάραυτα οί έν πάσι θαυμαστοί 
[' έκεΐνοι λάτρει; τοϋ μέτρου καί τή; άρμο- 
I νιας, νά συγκεράσωσι τού; γυμ.·/ικού; άγώ- 
[’ νας. Όθεν καί έν 'Ολυμπιακή πανηγύρει 
ί άνέγνω κατά πρώτον δ πατήρ τή; ιστορίας 
Ε τά; μούσας του, ά; μεταξύ τών απειρο

πληθών θεωρών, ε'νδακρυ; ήκουεν ό νεαρό: 
τότε Θουκυδίδης. Οί 'Ολυμπιακοί άγώνες 

ϊ ίδωζαν άφορμ.ήν εί; τά έπινίκια τού Πιν
δάρου τού μεγίστου λυρικού ποιητοΰ. Ή 
θεατή; έν τοΐ; γυμναστικοί; άγώσι άσκου- 

• μένη; νεολαία; έξήρεν εί; άνέφικτον βαθ- 
| μόν ιδανική; τελειότητος τήν γλυπτικήν, 
j έμμέσω; δέ καί τά λοιπά ήδη τή; ποιή- 

σεω; καί τέχνη;. Ή διά. τή: γυμναστική; 
διάπλασι; καί έπίθρωσις ού μόνον τοϋ σώ- 

| μοτος άλλά καί τοϋ πνεύματος κατέστη- 
[_ σεν αύτούς ικανούς νά προκόύωσιν είς πάν 

51 , , * . -ειοο; τέχνης, και ν ανοιςωσι νεα σταοια 
πνευματικής ένεργεϊας είς τόν κόσμον, ή 

Γ δέ πνευματική αύτών αΰτη κληρονομιά 
συντελεί μέχρι σήμερον εί; τήν πρόοδον καί 

. άνάπτυξιν τοϋ άνθρωπίνου γένους.
Ή πατρογονική λοιπόν αΰτη κληρονο- 

I μία, ή; ένεκα καί άνελπίστως ήδυνήθημ'ν 
νά τελέσωμεν εύποοσώπω; δπωσοϋν την 
πρώτην νέαν ολυμπιάδα μας, είναι ή κο- 

' λυμβήθρα τοϋ Σιλωάμ, εί; ήν βαπτιζό- 
I μενοι δυνάμεθα ού μόνον νά άναγεννηθώ- 

μεν, άλλά τά πάντα νά έλπίσωμεν και 
| νά κατορθώσωμεν. Καί διατί όχι, άφοϋ 
J- άπό τή; εθνική; ήμών άνεξαρτησία; είναι 
r το πρώτον σπουδαίο·/ έ’ργον ήμών, όπερ, 

έάν σωφρονίσωμεν τέλο;, δύναται νά κα- 
; ταστή ή άφετηρία τή; πραγματοποιή- 
’ σεως καί αύτών τών ίερωτάτων ήμών πό

θων καί ελπίδων ;
Άλλά τί ποιητέον, όπως άρχισα: άπας 

' δπωσδήποτε, στερεωθή μονίμως ζαί καθιε
ρωθώ έσαεί καί άποδειχθή, άξιο; τών έλ- 
πίδων ήυ.ών καί πόθων, ό εθνικό; οΰτο; 
θεσμό., ή πάγκαλλος αΰτη καί έθ οσω-

* ’ 
κληρονομιά

·»

"Η ούδέν ή τά πάντα.
Έάν κατανοήσωμεν τήν ύψίστην ση

μασίαν τών ολυμπιακών άγώνων, δέν έχο
μεν άνάγκην ιΰδενός, έάν όμως όχι, έχο
με·/ άνάγκην τών πάντων. Εύτυχώ; μέ 
όσα τοσάκι; έλέχθησαν καθ ' ήμών, αύτοί 
οί άγώνες, έκτό; πο7.λών άλλων άπέδειςαν 
ότι είμεθα γνήσιοι άπόγονοι τών προγόνων 
μας, καί ότι ή κληρονομιά τοΰ θεσμού 
τούτου διατηρείται έν τώ α'ΐυ.ατι, οΰτω; 
είπειν, ήμών άρτια καί άζεραία. άφοϋ 
εύθύς άμα δοθείση; άφορμής, εΰρεν ομόθυ
μο·/ καί ενθουσιώδη άποδοχήν έν όλω τώ 
ε’θνει, άπό τοϋ μικροτέρου χειρώναζτος, 
μέχρι τοϋ άνωτάτου άρχοντος, μεταξύ 
μικρών καί μιγάλων, πτωχών ή πλου
σίων, ιδιωτών, στρατού, κλήρου, λογιών 
κλ. Έάν δέ τινε; τό πρώτον έδεώ.ίασαν 
καί ήθελησαν νά άποφύγουν τό πράγμα, 
τούτο προήλθε·/ άκριβώ; έκ τοϋ ότι ζατα- 
νοούντε; τό μέγεθος τοϋ άγώνο:, καί μή 
βλέποντε; τό ύπό τήν σποδόν ύποφώσκον 
πύο, έφοβοϋντο άποτυχία·/. Τό ιερόν λοι
πόν τούτο πϋρ, τό έπί τοσούτου; αιώνα; 
διασωθέν άσβεστο·/, είναι ιερά παρακατα
θήκη, τήν όποιαν όφείλομεν νά τηρήσωμεν 
άκεραίαν καί άναπαλλοτρίωτον, ώς κόρην 
οφθαλμού· καί μόνον δέ τό νά έπιτρέπω- 
μεν εί; ξένου; νά κάμωσι λόγον περί τοϋ 
εκπατρισμού τών όϋ.υμπιακών άγώνων, εί
ναι ΰβρις δι’ ήμά; καί αντίκρυ; ιεροσυλία. 
Οί άναμιγνυόμενοι εί; αύτου; ξένοι, είναι 
οί άμύητοι εί; τά έλευσίνεια μυστήρια, οί 
άκατήχητοι τοϋ χριστιανισμού. Όσάζι; 
έπιθυυοϋσιν, ά; ε’ρχονται έν τούτοι;. &; 
λαμβχνωσι μέρο; εί; αύτούς, Οά τού; τι- 
μώμεν, θά άπονέμωμεν αύτοί; έλευθερίω; 
πάντα στέφανον νίκη;, θά ηναι ξένοι 
προσφιλέστατοι εί; ήμά;· άλλά πά; έκ 
μέρους αύτών λόγος περί εκπατρισμού τών 
ολυμπιακών άγώνων, θά ήναι δι ’ ήμάς 
ΰβρις. Μετά τά έν τώ τύπω δέ γραφέντα 
έπι τού ζητήματος τούτου, είναι περιττή 
πάσα συζήτησις. Οί ολυμπιακοί λοιπόν 
άγώνες πρέπει νά τελώνται έν τή πατρίδι 
αύτών κατ' ολυμπιάδας, θά προσκαλών- 
τα·. δ ’ εί: αύτού; έπισήμω; καί δεόντως 
καί οί ξένοι. Έκαστον έθνος δύναται νά 
τελή όταν καί όπου θέλη διεθνείς άγώνα;, 
καί εύχαριστω; καί ήμεϊ; θά προθυμο- 
ποιηθώμεν νά λαμβάνωμεν εί; αύτου; μέ
ρο;· έλπίζομεν δέ νά έχωσι τήν άπαιτου- 
μένην λεπτότητα καί αβροφροσύνην νά μ.ή 
τού; όνομάσωσίν ίι.Ιιψπιαχονς, -τ'ο ^-ζιζί 
θά ή/αι αντίκρυ; ειρωνεία, καί λόγο; διά 
νά μή παρίστανται είς αύτού; οί Έλληνες 
άθληταί. Τό μόνον τό όποιον δυνάμεθα 
νά κάμωμεν πρός τό παρόν, είναι οί τελε- 
σθέντες ολυμπιακοί άγώνες νά θεωρηθώσιν 
ώ; προκαταρκτικοί, διότι κατηρτίσθησαν 
έσπευσμένως καί άτελώ;, διότι μη ε'ιόο- 
ποιηθέντων δεόντως καί έγκαίρω; όλων 
τών έθ/ών, δέν ήσαν παγκόσμιοι. Οί μέν 
προκαταρκτικοί ούτοι δύνανται νά μήν 
ύπολογίζωνται, ώ; τακτνκή αύτών ε’ναρ- 
ξις, (άφοϋ καί έν τή άρχαιότητί τινες 
τών όλυμ.πιάδων ένεκα πολλών λόγων δέν 
έτελέσθησαν τακτικώ:), ν 'άρχίσωσι δέ τα- 
κτιζώς τό 1899 ή τό 1901, ώστε νά μή

συμπέσωσι μέ τήν παγκόσμιον εκθεσιν τών 
Παρισίων, πρό; τήν οποίαν οΰτε πρέπει, 
ούτε είναι δυνατόν νά κάμωμεν συναγωνι
σμόν. Ιΐά; ξένος ό όποιος θά άποφασίση 
νά ταξειδεύση, θά προτιμήση νά ύπάγη 
εί: τήν ε’κθεσιν, όσον περισσότερα καί άν 
ήναι τά έξοδα, όχι ομω; νά έδώ.
Οί ολυμπιακοί άγώνε; άνεξαρτήτω; τοΰ 
έθνικοϋ ζαί τοϋ ιδιωτικού ήμών συμοίρον- 
το; ζαί ύπό διεθνή όλω: έποψιν κρινόμενοι 
δέν πρέπει νά έκπατρισθώσι, διότι θά 
άποτύχωσιν οίζτρώ; διά τού; έξή; λόγου; : 
Οί ολυμπιακοί άγώνε; είναι θεσμός καθα
ρό/; ελληνικός καί πάν φυτό·/ μ.εταφυτευό- 
μενον σπανίω; εύδοκιμεϊ εί; ξένον κλίμα 
καί ύπό άξένου; όρου;, διότι Οά στερήται 
τον κυανού·/ καί αίθριο·/ τή; Έλλάδο; ού
ρανόν, τήν γελώσαν φύσιν, τήν χρυσίζου- 
σαν άτμοσφαϊραν, καί τόν καθαρόν ορί
ζοντα αύτή;. Αί ύπερβόρειοι χώρα-, δέν 
είναι ή πατρί; αύτών, οΰτε ή τών άντι- 
πόδων, ή κοιτίς των καί Οά πάθωσιν άπό 
νοσταλγίαν καί μχρασμ.όν. Μήπως ό ναός 
τή; Μαγδαλήνή; έν Παρισίοις δέν είναι 
άκριβεστάτη άπομίμησι; τοϋ Θησείου, καί 
τό Χρηματιστήριο·/ καί τό Νομοθετικόν 
σώμα δέν είναι έλληνιζωτάτου ρυθμού ; 
Καί ομω; ύπό τόν ξένον έκεΐνον ούρανόν, 
νομίζει τις ότι κατέχονται ύπό πένθους 
ζαί κ,ατηφείκ; τινό;· άλλ ' έκτος τούτων 
ό συναγωνισμό; είναι άδύνατο; διά τού; 
έξή;,λόγου; :

Το Στάδιον οΰτε νά γείνη οΰτε νά ε·ύ- 
δοζιμήση δύναται εί; άλλην χώραν. Σή
μερον χωρεΐ 72—80000 θεατά; καί πρέ
πει νά μεγαλώση οιότι θά είνε άνεπαρκέ;· 
οί πίριξ καί οί πρό τοϋ Σταδίου θεαταΐ 
τήν 28 Μαρτίου καί τήν τελευταία·/ ήμέ
ραν μετά τών έν τώ Σταδίω,θά ύπερέβαι- 
νον τού; έκατοντακισχιλίους ζαί ομω; ελά
χιστοι ήλθον έκ τε τών έπαρχιών, τής 
Ανατολή; καί τή; Εύρώπη;. Όταν λοι
πόν έορτάσωμεν τήν προσεχή ’Ολυμπιάδα 
έπιτυχώ;, ζαί προσζαλέσωμεν δεό<τω; ζαί 
έγκαίρω; τόν κόσμον, τό Στάδιον θά είνε 
άνεπαρκέστατον καί πρέπει νά μεγαλώση 
ώ; έξή; : ΙΙέριξ δύναται νά ύψωθή καί νά 
σχηματισθή τρίτη ζώνη ή όποια νά άντι- 
καθιστά τά υπερώα τών θεάτρων. Οί θεα- 
ταί βεβαίω; θά βλέπωσι, διότι έζ τοϋ 
Άροητοϋ όλοι οί άτάκτως τοποθετημένοι 
θεαταΐ έβλεπον. Στάδια πολύ μεγαλεί- 
τερα καί χωροϋντα 300—370 χιλιάδάς 
θεατών ύπήρχον έν τή άρχαιότητί καί οί 
θεαταΐ βεβαίω; έβλεπον. Χάριν τή; με- 
γεθύνσεω; καί τή; ύψώσεω; τοϋ Σταδίου 
καλόν Οά είνε νά παραταθώσι τά σκέλη 
αύτοϋ· διά νά μή προέλθη δέ άτοκόν τι 
ά; γείνωσι ταϋια διά σανιδωμάτων καί 
άκολούθω; ά; πραγματοποιηθή διά μαρ
μάρου άφοϋ έγζριθώσιν. Τοιαύτη μεγέθυν- 
σις, ζαί μάλιστα τή; άνω ζώνη;, θά πε- 
ριλαμβάνη διπλάσιου; σχεδόν θεατά; καί 
τοιούτο·/ πρέπει νά είνε τό Στάδιον χω
ρούν ζατ' έλάχιστον όρον ισαρίθμου; θεα
τά; τοϋ πληθυσμού τή; πόλεως, άφοϋ έ- 
παρουσιάσθη τοιούτο; άριθμό: θέσεων χω
ρίο νά έλθωσι ξένοι, άνατολϊται καί έπαρ- 
χιώται. (Ακολουθεί)
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ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΠΡΑΞ1Σ ΤΡΙΤΗ
[ Ό αύτό; τζ; δεντένα; πράξιω; διίζοτυο; ].

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΚΛΩΝΑΡΑΣ μόνο;, sita ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ

ΚΛΩΝΑΡΑΣ (ΰρι.Ιών άπό τής θύρας 
τοΰ βάθους προς τά εξω). Μάλιστα ... 
μάλιστα ... μείνατε ήσυχο;. Εί; τά; έν
δεκα θά είμαι έκεϊ ... Ναί, εί; τον Ρεντη. 
Τί ;.. Θάρρος;.. Ά! ά! Δεν μ’έγνω- 
ρίσατε καλά ... Όσω γιά θάρρος. / Ίόία. 
Έπιστρεφόρενος πρός .ά έντός). Θαρρώ 
πώ; τρέμω !.. (Πρός τά ίξω). Σέ τέ
τοια·.; υποθέσει;... Λ Haires il houneur. 
'Εννοείται ... Merci. merci 
voir καί σά; ευχαριστώ 
λευσιν ! (Κατερχάρεκας ). 
αισθάνομαι ένα θάρρο; ... 
σκοτώσω δέκα στήν αράδα 
ΙΙώ; έγινα έτσι αίφνιδίως 
όπλων δέν -------------- -- --
περίστκσι; φαίνεται !.. (Προσποιείται, κί
νησες ξιφασκίας ώς χ.ιριζόρειος σπάθην 
η ξίφος/. Μία, δύο, πρώτη ... δεύτερα ... 
Δέκατη ... Εικοστή ... IIάρτον κάτω,τόν 
φιλαράκο... Τόν γυιό τή; Μακρίδαινας! 
Αύτό θά ’πή νά ζίρη; άπό όπλα. (Μετά 
σχέόιν I Θαρρώ πώ; θά γίνω ύπουργός 
τών Στρατιωτικών καί θ’άφήσω τά οικο
νομικά... (Μετά μικρόν/. Μά αγάλι 
αγάλι. Κυριάκο, καί δώ δεν είναι άστεϊα! 
Ό γυιο: τή; Μακρίδαινας έστειλε πρωί 
πρωί τού; μαρτυρά; του καί ήναγκάσθηκα 
καί έγώ καί διώρισα του; 'δικού; αου ... 
Άλλά καθώς πάν τά πράγματα, αύτοί 
κατ'όνομα μόνον εΐνε μάρτυρες. ό αληθή; 
μάρτυ; ... είμαι γώ...Τί βάσανο θεέ 
μου !.. Νά ξυπνάς ή μάλλον νά μή κοι
μάσαι διόλου, καί να βρίσκη: πρωί πρωί 
δύο μάρτυρα;. — Καλημέρα σα;. — Τί 
αγαπάτε ; — Μά: έστειλε ό κύριο; τάδε. 
Μονομαχία. Τί βία ποϋ έχουν μερικοί άν
θρωποι νά σκοτωθούνε. Κ ’ «συμφωνήσαμε 

τό σπαθί, στον Άϊ-Γιάννη τόν 
Ά; είναι, ελπίζω καί μέ τήν 

υτώ-

. Au re- 
■ην έκόού- 

Βρέ άδελφέ... 
ποϋ μπορώ νά 
... οχι έναν ... 
άνθρωπο; τών 

μπορώ νά καταλάβω !.. ΤΙ

οια

ρονόμοι θά είναι η κόρη μου, δ
γαμπρό; μου καί ή γυναίκα μου ... "Ε
πειτα αφήνω καί τό ευχαριστήριόν μου 
εί; τόν λαόν τών Αθηνών διά τήν εκλο
γήν ... διότι βεβαίως Οά μέ εκλέξουν ... 
Κατόπιν ... Κατόπιν ά; ίδοϋμε τό βιβλίου 
τί λέγει. ( Ά>·αχι>ώ"χει). «Διπλώσα. καί 
σφράγισα; τήν διαθήκην του δ βαρώνο; 
έλαβεν άπό τινο; πανοπλία; δύο ξίφη». 
ί Α> εγείρων τούς όφθα.ίμούς χαί παρανι- 
ρών). Έδώ ξίφη και πανοπλίαι; δέν έ'- 
χομε ... Έχομε ομω; έν άλλο πράγμα 
•·ά κάνωμε . . Νά στείλωμε ένα γράμμα 
στόν διευθυντή τή: Αστυνομία; ... Αυτό 
δέν τό λέγει τό βιβλίο ... ούτε τό ε'κάμεν 
ό βαρώνο; ... μά δέν πειράζει. Αύτά‘μπο
ρεί νά συμβαίνουν εί; Παρισιού; ... έδώ ό 
τόπο; μα; δέν τά σηκώνει αύτά ... Μά 
γιά στάσου... Ακούω βήματα!

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. (Έξωθεν). Κα
λά, καλά, πηγαίνω μόνο; μου. (Είσερχά
ρε νος όιά τοϋ βάθους/. Καλημέρα σας.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Καλημέρα, κύρ Μ·χα- 
λάζ.η !..

11ΡΩΊΌΝΌΤ ΑΡΙΟΣ. Κάτι 
φετε ... Καμμιά προκήρυξι πρό; 
βεβαίως ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ναί ! σζ.έ· 
γράψω τό πρόγραμμά μου ...
” ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Ά !

Βΐ'Λνα !.. Έγώ ήλθα, 
τά εκλογικά είδη ... Νά 
κάλπη ... νά ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. ’Α! ά ! Κατάλαβα ... 
Νά σέ χαρώ ομω;, κύρ Μιχαλάκη ... 
Πειό ύστερα ... Γιατί τώρα μοϋ ήλθε τρο
μερά εμπνίυσι; καί ήθελα νά γράψω... 
Έχω ύψο; 'στά; ιδέα; ! (Ί$ίφ). Πρώτα 
'στόν αστυνόμο κα· ύστερα τήν εκλογή.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Καλά, έρχομαι 
πειό ύστερα, δέν πειράζει. / Εξερχορενος). 
Ξέρετε δμω; ή εκλογή πάει λαμπρά ... 
Πρό; χάριν τοϋ γαμπρού σα; θά σά; 'υπο
στηρίξουν καί ολοι οί Δυτικοί ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Τί λές, άδελφέ ! Ά ! 
μά τότε, μέ τόν ύποθηκοφύλακα τή; Νο
τίου πλευράς, τόν Βόρειον είρηνοδίκην καί 
τού; Δυτικού: δέν μοϋ μένει πειά παρά... 
ή Ανατολή ! ... 5 Λ ! Μπράβο ... μπρά
βο ! ... κύρ Μιχαλάκη '. ...

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Δοϋλόςσκ;! ( Ε
ξέρχεται).

Έ

τ»

.. γρά- 
όν λαόν

ομαι να

ώρχΐα 
λέτε,

!..
γιάπου 

πληρώσωμε τήν

ναι βρέ ; Τί φωνάζει; έτσι ... Θά ξυπνή- 
ση; τό παιδί ...

ΠΑΝ ΤΕΛΗΣ. (Π.Ιησιάξων μέ τό ήμι- 
σι> τοΰ θάρρους χαί τοϋ ένθουσιασροϋ). 
Τά συχαρίκια μου ! ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Τί λέ;, βρέ ;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Χθέ; τό βράδυ ποϋ ε’φυ- I 

από 'δώ ή Μ ακρίβαινε 'πήγε σπίτι
τη; ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Κι’ αύτό ήρθε; νά μ-ϋ 1

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Σταθήτε νά ίδήτε ... 
Πήγε σπίτι τη; καταφουρκισμένη 
τά νεϋρά τη; ... Άρχίνησε νά τι 
μέ τού; δούλου; τη; ... "Εβριζε τ 
έβριζε τόν άλλον ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Μά γιά νά σ: 
γιά δημόσιον κατήγορον μ' έπέρ 
μένα ;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Μά σταθήτε νά ίδήτε... 
"Οταν ποϋ λέτε, απάνω στον θυμό τη;, 
αρχίζει καί τόν καμαριέρη τη: ... Αύτό; 
ομω; δέν τό παραδέχθηκε ... θυμώνει ... 
δίνει τήν παραίιησίν του κι’ άπό 'δώ 
πάν οί άλλοι ! ... Καταλάβατε ;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Έκατάλαβα πώ; έτρελ- 
λάθηκε; !

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Καλέ, κύριε βουλευτά, 
τώρα είναι μέ μά; ! 
νοζ.οϋκκι γιά πείσμα ·

ΚΛΩΝΑΡΑΣ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 

μόνο μή ξεχάσετε 
τε ... Γ~ 
θυντήι

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. 
δέν αέ σκοτώσουν !

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Νά σά;
καί Παναγία ! .

1 ... με 
ά βάζή 
:ον ένα,

... Θά ψηφίση μο-
■ή; κυρά; του !

Αλήθεια !
Άμε ! . . . Κυττάξτε 
τή θέσε ποϋ μοϋ εϊπα- 

Ταμία; στό Πανεπιστήμιο ή Διευ- 
τή; Τραπέζη; 1

Σοϋ τό υπόσχομαι, έάν 
I

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Νά σά; σκοτώσουν!... 
Χριστό; καί Παναγία! ... Καλέ τί λέ
τε ! ... "Ολοι εί αι ενθουσιασμένοι μαζί 
σα;.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Πιθανόν! Άλλά σή
μερα μονομαχώ.

'ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 
άνθρωπο; τή; 
πράγματα αυτά... Καί 
μοναϊ; τών εκλογών ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Δίκαιο έχει; 
Παντελή, μά δέν ’μπορεί νά γίνη κι 
λοιώ; ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Καλέ δέν συλλογίζεσθι 
Τ ' ’’ ϊα!χ-

Μονομαχείτε Καλέ 
ηλικίας σας... Δέν είναι 

μάλιστα ■πσ.ξτ-

V.X'J’J.VIS
&Χ-

/.ο’.πον 
Ρεντη.
βοήθειαν τοϋ "Αί'-Γιάννη νά τήν γλυτώ
σω ... (Μετά τινα σχέ(-ιν). Έπί τέλου; 
σάν άνθρωπο: comme 11 fanl πρέπει νά 
τό κάνω καί αυτό. Άλλά ε'χομε καί 
άλλα καθήκοντα. Έδιάβαζκ έκεΐνο τό 
μυθιστόρημα ... ( 'Ερευνά ). Ά ! νάτο ! 
Είναι ένα; βαρών:; ποϋ μονομαχεί καί 
ήκολούθησα πιστώ; ί>,τι έκανε καί 'κείνο;. 
Αυτοί ξέρουν καλλίτερα άπό μά; ... Λοι
πόν. ( Άναγινώσχει). « Ό βαρώνο; δέ 
Κουέλ έλαβε τόν κάλαμον καί έγραψε 
τήν διαθήκην του». Το ίδιο έκαμα καί 
’γώ ! τήν έγραψα ... νά την ... Κλη

ΣΝΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΛΩΝΑΡΑΣ ζ»; 1-τα ΠΑΝΤΕΛΙΙΣ

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. ( Άναστενάζων). 
ύστερα 
νά μέ 
νράυ.μα εί; 
ριε 'Αστυνόμε 
λευτών, 
πίδα; επιτυχίας, 
ένδεκάτην ...»

ΠΑΝΤΕΛΙΙΣ. (Λιά τον βάθους εσπεν- 
σρένως και έκ άχρατήτω εκθουσιασρώ /. 
7.r-<si ! ... Ζήτω ! ... Ί’ά συχαρίκια μου !

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (’Εγειρόμενος). Ί” εί-

Καί 
μέ τέτοια πλειονοψηφία, νά πάω 
σκοτώσουνε ! ... Άμ δέ ! ... Τό 

ενέργειαν ... (Γράφει/. «Κύ- 
... Εί; τών ύποψηφίων βου

ών έχόντων τά; περισσότερα; έλ- 
πρόκειται σήμερον την

ήν γυναίκα σα;, τήν κόρη σα;, τόν
ήν πατρίδα !

- “ · ■
ζ.αϋμένε Παντελή ! 
μένουν τόσοι ολίγοι άνδρι; 
κι

προ σα;
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. 

συλλογίζομαι, 
φοβερόν νά τή; 
τή; προκοπή;, 
εί; μονομαχία; !

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Καλά
Τό ταμείου τ 
άνθρωπον τή, ..ρ

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. 
τών Οικονομικών !

ΠΑΝΤΕΛΗΣ.
ΚΛΩΝΑΡΑΣ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Τί 

μονομαχήσετε.
ΚΛΩ? ΑΡΑΣ. Μά δέν θά μέ έκλά- 

βουν ώ; δειλόν ; ( Ακολουθεί).

Αχ ! Αύτήν καί μόνο
Είναι

■•9 
αυτοί νά σζοτόνωνται

τό’ λέτε !.. 
ϋ Πανεπιστημίου χρειάζεται 

πή; ! 
Αμ !

οκ

ου

τα

Βλέπετε ;
Μά τί νά κάνω ;

νά κάνετε ; Νά μη


