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ΣΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟΥ

ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ

Λες και δέ σ’ έχει ό θάνατος, χρυσέ ιιου φίλε, άοπάξη !

’Εδώ γιά πάντα εύτύχησε τό φως νά σέ χαράξη·

Κα'ι τ’ άλλο—φως άσώιιατο, ποΰ νους μεγάλος χύνει— 

Πιστή σου εικόνα ολόλαμπρη *ς δ,τι έχεις γράΰη άφίνει.

Γ· Mapkgpas



ΑΧΙΛΛΕΙΕ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Κατ ' ανάγνωσμα είς τον Έ.1.1. Σν.Ι.Ιογον 
τον Μονάχου

τπο

KARL DIETERICH

Ότι τέτοια ήτον ή ψυχολογική του ά- 
νάπτυξις, μά; δείχνουν ό παραπονεμένο:, 
ό άπελπισμένος τόνος τών τραγουδιών του 
έκεϊ ποϋ μοιρολογά γιά τόν θάνατο τοϋ 
Κανάρη, τοϋ Γρίβα, τοϋ Κολοζοτρώνη, 
τοϋ Μαυρομιχάλη ζ.τ.λ. Όπου κι’άν 
έκύτταζε, παντού έβλεπε νά τρεμοσβύ- 
νουν τά υστερνά αστέρια τής μεγάλη: 
εκείνης εποχής.

Ή χώρα τοϋ φαίνεται σάν κοιμητή
ριο, όπου μοιρολογά μονάχος καί κανείς 
δέν τόν ακούει. Ιίαρακαλεϊ τού; πατριώ
τες :

Ιτιάς χ.Ιωνάρι δδσττ μου ή ροδοδάφνη τώρα 
Στή γή μας δίν φουντώνιι πιιά, cl ά-ΙΑη βγαΐντι

Lr<0fa.
Φϊρττ χυ.τορισσ/οΰ χΑαδί, τή Αύρα >·<ί στοΑϊσω, 

ΊΙ Αύρα ή έΑΑηνιχή μοιροΑογΰ. δίν ζ-άΑΑιι!
Φιρτι χιπαρισαιοϋ χΑαδί, αύτό a’ ίμας ταιριάζιι, 
Ίι δάφνη θίΑιι μέτωπα ζ·ηΑά, χαί δύ μάς

Ιμοώςει!

"Ετσι τραγουδούσε άκόμη στά εβδο
μήντα εφτά. “Η παρομοιάζει ένα «γέρο 
’Αγωνιστή» μ’ ένα σβεστό αστροπελέκι 
μ’ ένα χαλασμένο ρημοκκλήσι ποϋ τό 
γκρέμιζε ό καιρό:. Μέ τόν άγιο θυμό του 
ποιητή φωνάζει :

ΉΑΘα φαρμάκι χαί χοΑή χαί δάχρνα νά χύσω. 
Καί σι καθρέφτη ασπΑαχνο >·<ι διίξω ζή γτνια

[ρ«σ- 
Καί τή Μαρτιάτικη γινιά-—Ηιρσίττ,χι' ΆχιΑΑία’.

ΈΑάτι' πίσω στρίώιττ, πινήντα τόσα χρόνια, 
Καί θινά πατι πιό μπροστά γυρίζοντας ιί.τισω *

Άλ.λά ό Βυρωνισμός τοϋ ποιητή μα: Ζεν 
είχε τή μόνη ρίζα στήν έλεεινότητα τών 
καταστάσεων τριγύρω του. ΊΙ επιρροή 
τής εξωτερική: πείρας εις τόν άνθρωπο 
είνε δευτερεύουσα και οέν μπορεί νά ένερ- 
γήση, άν δέν βρίσκει μιάν παρόμοια, μιάν 
ορισμένη διάθ.σι μέσα του, την όποιαν 
μόνον δυναμώνει. Ό άνθρωπος δέν είνε 
άλότελα τό προϊόν τοϋ λεγομένου «Mi
lieu» Κάθε σωστή πρσσωπικότης, κάθε 
άνθρωπος μέ χαρακτηριστική φυσιογνω
μία προορίζεται άπό μέσα, όχι απ' έξω 
μονάχα, πρό πάντων άπό τήν ίδική του 
ιδιοσυγκρασία κι ’ άπό τήν προσωπική του 
τύχη.

Όσο γιά τό πρώτον, έπρεπε νά έξε- 
τάζη ό ψυχολόγος, άναλύοντας τήν ψυχι
κήν ιδιότητα ενός άνθρώπου, πόσον ή φύ- 
σις του είνε προωρισμένη άπ ’ έκείνην τών 
γονιών του κ’ έν γένει τών προγόνων του. 
Δυστυχώς δέν είξεΰρω τίποτε γιά τούτο, 
πρέπει λοιπόν νά περιορισθώ είς τά γνωρί

σματα, ποϋ μάς δίδουν τά ίδια τά ποιή
ματα. ’Απ' αύτά μά; ενδιαφέρουν δύο· 
στό ένα έπερίγραφε ό ΙΙαρασχος τόν εαυτό 
του σάν παιδάκι, ποϋ χαμογελούσε, όταν 
έσήκωνε τό βλέμμα του άπάνω στον ου
ρανό καί έκλαιε, όταν τό χαμήλωσε κά
τω στή γή. Καί τήν ώρα τή; γεννήσεώς 
του έκλαψε :

Μοΰ ιίπαν ΰτι ϊχ.ίαια ποΑύ τ>/»· ώρα ίχιίνη.
Καί .τώ<_' στό στόμα τό μιχρό
Είχα πηράπανο π·.χρδ,
Σάν νίίζιρι τί ιγϊνη.

Σίν ναζτρα ή Μο'ιρά μου γιά μίνα τ’ιΐχτ γράιβιι, 
”A/_ 1 ό.τβιοο Μάρτη γιννηθή, 
"Εχει ποΑύ νά Αυπηθή.
"ϋχιι ποΑύ νά χΑάί'-ηΙ

Καί σ' ένα άλλο συγκινητικώτατο ποί
ημα έπλασε ζαλλιτεχνικώς αύτήν τήν 
μελαγχολικήν καί κλαψιάρικα, του τάσι. 
Βλέπει τόν έαυτό του σάν άγώρι στήν 
έκζλησσιά ποϋ βαφτίζεται, καί πάλιν 
κλαίει. Τότε μιά παρθένα, αρματωμένη 
καί χρυσοστόλιστη, παρουσιάζεται, τό 
παίρνει στήν άγκαλιά της τό τρομαγμένο 
παιδάκι, τό φιλεΐ καί τό χαϊδεύει, γιά 
νά τό ήσυχάση. Κ' έξακολουθά ύ ποιη
τής :

Τής ϊδιιςα τόν ούρανό. Λιβάδι* άνθβσπαρμύνα. 
Ποτάμια, δένδρα χαί βουνά χι ' ΰ, τι τα νοΰ μου 

[«Κ.2<ί>·α.
Τή ρώτηαα" τ' ιιν' SAa αύτά ποΰ β.Ιίπω 'δώ 

[ριγμένα ; 
Κ ' ίχζίνη μούσι' ιιμ' ίγώ, τής μάνας σου

(ή μάνα... 
—iMura·, τής ιίπα, ΰ.Γ αύτά σύ τάχιις

[καμωμένα ; 
Jixli σου ιίνι τά παυΑιά χι' αύτός ίχιϊδ χρϊνος;
— ΌΛ. άπιχρίθη. ό θεός μοΰ τΰγει χαρισμένα· 
Είμαι πατρίδα σου έγώ, πατέρας σου Έχιΐνος !»

Βλέπει τό παιδί ένα κυπαρίσσι τότε 
καί ρωτά. ;

— n.Vii.-ιως τό ίχω χαι αύτό. τήν ρώτηαα πατρίδα;
— ' ΚΤ αύτό. ιιοϋ άπιχρίθτ,χι- ·άΛΑοΒ στά χωμα

, [χατουο.
Τό χί-τταζα χ' /'νόμισα χι' νύτύ πώς μί χνττάζτι... 
'.·|γ. ή ζι·>ή μου τόνιιρο ίχεΐνο ποσομοιοζιι!

Όλη τήν πίκρα τή; ζωής του τήν έρ- 
ριξεν έδώ δ άμοιρος Παράσχο: προφητι
κές στή δύναμ.ι τής τύχης. Ήτανε γρα
φτό του νά μή δοκιμάση τές χαρές τή; 
ζωής. Ή αλήθεια τοϋ λόγου έκείνου τοϋ 
Gijlhe, οτι «τό παιδί είνε τοϋ άνδρός Λ 
πατέρας», εφαρμόζεται καί στή ζωή τοϋ 
Παράσχου. Πρόωρα ή λύπη φώλιασε στην 
καρδιά που, καί σπάνια μονάχα φωτοβο- 
λοϋσε μιά αχτίδα στο σκοτεινό δρόμο τή: 
ζωής που. ΊΙ λύπη έμεγάλωσε μαζί που, 
έγεινε σύντροφό: που.

Μέ μιά αδιάκοπη άλυσσίδα άπό παθή
ματα μοιάζει ή ζωή που. Ούτε ό λαχτα
ριστό: καιρός τής άγάπη; τοϋ έφερε χαρά 
καί χαμόγελο, ούτ ’ έχρύσωνε τά νειάτα 
του. Κι’ αγαπούσε γερά, μ’ εμπάθεια καί 
φωτιά, κ ’ ή είδωλολατρεία του πρός τήν
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αγάπη έλειψε πολύ άπό τό νά είνε μο
νοθεϊστική. Πόσα γλυκά κι’ ώμορφα ονό
ματα μάς προβάλλουν άπό τυ: ερωτικού; 
του στίχου;. Καί σάν είχε εύρει τέλος 
πάντων μιά πιστή καρδιά, τήν δοξασμέ
νη καί δυστυχισμένη του Μαρία, ποϋ τοϋ 
είχε έμπνεύσει τόσα ώοαΐα τραγούδια, τό
τε—σάν νά τόν κατάτρεχε ή κακοτυχία 
—κι ’ αύτή ή λατρευομένη του Θεά γκρέ- 
μνισε ή ίδια τό βωμό της καί άφησε ά
σπλαχνα καί άπιστα τόν απελπισμένο 
της λατρευτή. Μά πάλιν γιατρεύτηκε·/ 
δ πόνο: του στήν αγκαλιά μιά; άλλης 
ερωμένη:, μέ τήν όποιαν έπέρασε στιγμές 
καθαρής εύτυχίας· άπόδειςις τούτου είνε 
τό «'Ασμα», δποϋ προβάλλει έξω άπό τ' 
άλλα λυπηρά του τραγούδια σάν κομμα
τάκι καταγάλανου ούρανοϋ άπο μιά μαύ
ρη συννεφιά :

Τόν ούρανό ίχύττυΤ,α μ' ίχζίνη
Τό γα.Ιανό βιβΑΙο τοΰ θτοΰ,
Κ' ϊδιαόαςα στ' όστίρια, στή σιΑήνη,
Μι τήν φνχή πυιήαιις αύραν ν.

Μιά αργυρά στΑίδα χάθζ άστίρι, 
Καδτ του <ρώς χαί στίχος g/Αογτρός, 
Ποί τοΰ θτοΰ τά ίγρα>!·τ τό χϊρι. 
Καί τραγουδιΐ ό ί'ρωί χαί ό χαιρδς.

Τά ματια της χαι τ' ούρανοϋ γ’ όσπρια 
Σ' αχτίνα μιά έσμιγαν ίτρή' 
“Εδιναν γή χαί ούρανύς τά Χ·ρι“ 
Στή Adpif/i rove χ' ίχιίνη τήν ύγρή.

Έφί.Ιησα τ' όστίρια στή ματιά της· 
Στ>1 Ααμψι της τ' ΑπρίΑη τήν ανγι/, 
Κ' ήπια ζωή ιίς ϊνα φίΑημα της. 
Κ' ήπια δροσιά στον ήΑιου τήν πηγή’.

Ιδού άγνή αίσθησι; καί εκφρασι; I 
Έφυγε όυ ωί κι' αύτή ή στιγμή ή εύτυ- 
χισμένη «σάν φιλί ποϋ πέτα καί διαβαί
νει», καί άπόμεινε μ.όνον τό πικρό κατα
κάθισμα τής λύπν-,ς καί τοϋ πόνου. Τί τό 
θαύμα, άν ό φλογερόζαρδος ποιητής έγεινε 
πικραμένος, μισόγυνος, άν φωνάζη θυμω
μένος και άπογοητευμένος :

‘ΌΑην τ' ούρανοϋ
Τήν άστασίαν 

Είς τήν χαρδιαν 
Κγύπτ' ή γυημ

Ααίμοιν χαί δγγτΑος,
"Ονυξ χαί πζίρυζ, 

Φώς χ-ν>νι πίριζ
ΛαΙ rapajv/r.

xr.i.

Έπλασσε τώρα, όπως λέγει, μιάν ά- 
γάπη «άπό λάβαν» :

• Μι Βύρωνος γογγύςαισαν τήν ΐπΑασα χαρδιαν. 
Καθώς τήν Σάνύην, ιμπΑτων όργής χα·. άθιίας' 
Τήν ϊδωχα τήν αχοτιινήν τον Αάντου φαντασίαν. 
Καί τήν ίχαριαιι τό πάν ... ϊχτός τής ιύτνχίας !»

Είς τούς στίχους τούτους εΰρίσκομεν 
τον ποιητήν όλότελα ν ’ άκολουθήση τά

•έχνάρια τοϋ "Αγγλου· δ Ιΐεσσιμισμό; έ- 
,φαρμάκωσε καί τήν άγάπη του. Άπό τήν 
πραγματικότητα ηύρε καταφυγή στό βα
σιλείου τής φαντασίας, τής σκοτεινής Βυ
ρωνική; φαντασίας.

Άλλά βαρειά παθήματα τόν κατέτρε- 
' ξαν στό δρόμο ποϋ τραβούσε. Μαζί μέ 
: πάν πόνο γιά τή χαμένη δόξα τής πατρί- 
1 δας καί γιά τή χαμένη άγάπη έσμιξε ό 
■ τρίτος πόνος· ν' άφ-ήση αύτην την δύστυ- 
I χη πατρίδα. Έμπερδεμένο; είς τήν συνω- 

1 μοσίαν έναντίον στόν Όθωνα, έφυλακί- 
σθηκε κι’ ό Παράσχος, καί λευτερωμένος 
έπρεπε νά πάγη στή ξενιτειά. Άπ' αύ
τήν τήν αϊσθησιν τή; διπλή; λύπης έγεν- 
νήθηκε τό ποίημα «ΙΙατρίς καί έρω:».

Βλέπομεν τώρα ολοφάνερα μπροστά 
μ.α; τά ελατήρια τής ψυχή; τοϋ ποιητή 
μας, βλέπομεν τά στοιχεία ποϋ ενεργού
σαν άπό τή ζωή του πάνω στή σφαίρα 
τών καλλιτεχνικών του πλασμάτων. Σκο
τάδι καί συννεφιά άπ ’ έξω, σκοτάδι καί 
συννεφιά άπό μέσα, συγχωνευμένα τά. 
δύο προξένησαν μιάν ψιχικήν μΐξιν ή>πού 
έπρεπε νά πάρη τόν παθητικό χαρακτήρα 
τοϋ Μπάϊρων, τροποποιημένο, έννοεϊται, 
άπό τό χρώμα τής ΐδικής του φύσεως. 'Ο
πωσδήποτε, δέν θ' άρνηθή κανείς, ότι είχε 
κάτι βυρωνικό αίμα στές φλέβες του ό 
Παράσχος. Καί τί άλλο ά.κοϋμε παρά τήν 
άπελπισμένη κραυγή μιά: απελπισμένης 
ψυχήί μέσ’ στό «ΙΙοτάμι», στήν αΠρόσ- 
κλησιν» μέ τήν άρπαχτική δύναμι τών 
στίχων του όπου προσκαλεϊ ό βασανισμέ
νος την ερωμένη του νά καταπόντιση ’ 
άγριόπονο . ’
Αμφιτρίτης, 

κεανυύ.

τάδι καί συννεφιά απ' έξω,

τον 
μέσ’ στά ύγρά βασίλεια τής 

νά γεννούν πολίτες τοϋ Ώ-

ΊΙ Θά,Ιασσα, ϊγώ χαί σύ, τριΐς Άβυσσοι τις μίαν, 
Μίαν ν' όφήσωμτν βοήν χαί μίαν βΑασφημίαν !

ερα τό βυ- 
παρά στού; τελευ

τή; ωδής «Είς την θαλασ- 

Καί ποϋ ξεστόμισε καθαρώτ 
ρωνικό του εύαγγέλιο π1, 
ταίους στίχου: 
σαν».

«Στώ- ούρανό, στή θαΑασσα, στή γή, στά χρύο
[ΐινήμα, 

Παντού ή Λύπη χατοιχιϊ·
Όπου χι'ιιν πάς, θά ιιν' ίχιΐ, 

Τά πάντα ϊχιΐ χτήμα·.

Βυρωνική άκόμα είνε ή άχόρταγή του 
λαχτάρα νά ξεκολληθή άπό τόν άσπλαχνο 
κΓ άναίσθητο κόσμο, νά ξεκουρασθή καί 
νά παρηγορηθή μέσ’ στήν νεκρήν, άλλά 
πονετικώτερη φύσι. Έκεϊ βρίσκει τή ζωή, 
όπως τήν ονειρεύεται, κι' όπως δέν μ.πο- 
ρεϊ νά τοϋ τή δώση ή πραγματικότης. Ή 
πικραμένη καί φωτοφοβισμένη του ψυχή, 
συχνοβασανισμένη άπό σκέψεις θανάτου 
κ' αίωνιότητος κι' όμ.ω; μαγευμένη κι’ ά- 
ποδοσμένη στές χαρές τή; γηίνης ζωής, 
βγάνει τήν λύπη τη; γιά τήν περαστικό- 
τητα τής ζωής καί τή; έμορφιά: της. Ό 
πόθος τής ζωή; καί δ πόθος τοϋ θανάτου 
πολεμούν μέσα του τό ένα μέ τόν άλλο. 
Παρόμοια αίσθησι; εμψυχώνει τόσα άπό 
τά ώραϊα δημοτικά τραγούδια, μέ τή δια-

μέσα σ' αύτά ή άγάπη 
όσο γερή, πού ϋ θάνατος 

καί ξυπνά φόβο. Είς 
τά τραγούδια καί στή 
έτσι μού φαίνεται, άντι- 
δύο αισθήματα, ό πόθ 
έπικρατεΐ μάλιστα. Ά- 

; νά πλάση δύο σύμβολα, 
τό ένα γιά τή ζωή, τό άλλο γιά τό θά
νατο. Αύτό; όμω; δ ίδιος παίρνει τό μέ
ρος τοϋ δευτέρου. Άπ’ αύτήν τήν έποψιν 
θά καταλάβομε ποιήματα σάν τάκόλου- 
θα· «Ροδιά καί Κυπάρισσσς», «Δάφνη καί 
μ.υρσίνη», «Θάνατο; μιά; κόρης». Ή ρο
διά κ' ή μ.υρσίνη άντιπροσωπεύουν τη 
ζωή, ή κυπάρισσος κ' ή δάφνη τό θάνατο. 
Τό τραντάφυλλο πεθαίνει μέ τά φιλιά τοϋ 

, καί πεθαίνοντας τι" 
άγαπήση μιάν ιτιά καί ν’ 

«μέ νεκρικά λου- 
Άπολογάται τό κυπαρίσσι λέ-

φορά μόνο, πώς 
τη; ζωής είνε 
γίνεται τρόμαγμα 
τοϋ Παράσχου 
φαντασία του, 
ζυγίζονται τά 
γιά το θάνατο 
γαπα δ ποιητή.

ού φωνά-κυπαρισσιού 
ζει άκόμα ν 
άρχίση τήν άγάπη τους 
λούδια !» 
γοντας.

'Εγώ τά .Χάρο Αιιτονργάι χαί Χάρος δϊ μί παΐρνιι. 
Μά σύ δονΑιίζις τή ζωή χαί τρέμηι; μή σ' άφήση' 
Αύριο θίίρβη δ βοριάς, τά φΰΑΑα σου θά σίρνη. 
Καί φουντοιτό χαί πράσινο θά ζή τό κυπαρίσσι !

Πώς νά ζωγραφισθή γραφικώτερα καί 
συμβολικώτερα ή άσπλαχνη δύναμις τοϋ
παντοκράτορα Χάρου 11ΣΤΟΡ1ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΦίΑζ χ. ΑιιοΟυντά,
Τή 6 Απριλίου ιϊς τί; περί Καηοδι«τρί·υ ση- 

μιιώσει; μου έγριφ-,ν προ; ΰμ«; ότι «προοε/ώς θέ
λω γνωρίσίΐ ύμ’ν δι’ ΐπιιήμων εγγράφων, γραμμά
των, ανεκδότων τή; «πο/ή; ίχεϊνη; και δημοσιευμά
των μ<0' όπιίση; λύσσης τά κόμματα ίπετιΟεντο >ατ' 
άλλή/.ων». ΈκπληρΛν τήν ύπόσγεσίν μου έκείνην 
σά ; στέλλω έκ τή; παρ’ έμ ΰ συλλογή; διαφόρων 
εγγράφων καί πρωτοτύπων τοϋ άγώνο; και μετ' αυ
τόν πιστόν άντΐγραφον γράμματος τοϋ τότε γενικού 
γραμματέω; τή; 'Επικράτεια; Νικολάου Σπηλιάδων 
πρό; τινα φίλον του πολιτειιόμενον μια; τών Κυ
κλάδων, επιφυλασσόμενο; νά συνιχϊσω εις προσεχές 

φύλ'ον.
Έν Έρμουπόλιι τή 15 Ιουλίου 1896

ΛΝΔΓ*. Κ. ΧΟΥΜΙΙΣ

Έν Νανπλϊω, 16 Λύγούστου 1831

Κύριε,
Τά πράγματα δέν τελεκόνουν βέβαια 

κατά τήν θελησιν τών έχθρο/ν τής πα- 
τρίδος, διότι τήν ύπερασπίζεται ό Θεός. 
Οι περί τό Αίγαϊον πλέοντε; άποστάται 

‘ : των, ήτις 
άποζλεισμένη άπό τούς μοιράρ- 

. Δέν έκα- 
οί Αίγαιοπελαγϊται ότι 

οί έν Έδρα άποστάται ; 
τέλος οτι καύσαντε: τό οί- 

•ροδίδουν, διότι άπό τί άλλο 
τό Αίγαϊον, είμ.ή άπό ναυ 

διά νά ύπερασπισθή τόν 
; Δέν έπόνε-

περιορίζονται εΐ: τήν πατρίδα · 
είναι ήδη <’ 
χους τών συμμάχων Δυνάμεων, 
τάλαβαν άκόμη 
τού; ήπάτων 
Δέν ήννόησαν 
κροτον τούς π 
έχει ανάγκην 
τικήν δύναμιν 
έαυτόν του, χρείας τυχούση; ; 
σαν διά τήν ζημίαν τριάντα εκατομμυ
ρίων γροσίων, προξενουμένην εί; τό κα-

τάχρεων καί άπορον έθνος ; Δέν είδον ότι 
ο σκοπό: τών άποστατών δέν είναι νά 
συγκροτήσουν συνέλευσιν καί νά κάμουν 
Σύνταγμα, άλλ ’ οτι θέλουν νά τού: άπα- 
τήσουν διά νά ρίψουν τήν πατρικήν μας 
κυβέρνησιν καί νά λάβουν αύτοί τήν εξου
σίαν ; Δέν συλλογίζονται πόσα κακά έ
μελλε νά πάθουν οί άθλιοι, άν έπετύγχα- 
νον οί άποστάται τοϋ σκοπού των ; Δέν 
ένθυμούνται πόσα δεινά έδοκίμαζον παρ' 
αύτών τούτων τών άποστατών πρό -τής 
έλεύσεως τοϋ Σεβαστού πατρό; τής πα- 
τρίδος, τοϋ έναρέτου Καποδίστρια ; Έ- 
λησμόνησαν ότι είς τήν έν Τροιζήνι συνέ- 
λευσιν αύτοί οί ίδιοι άποστάται τού; έφώ- 
ναζον ύποτελεϊ; τών ναυτικών νήσων καί 
τού; έπέτασσον σιωπήν, καί ότι μόνος έγώ 
τού; ύπερησπίσθην ύβριζομένου; τόσον αίσ- 
χρώς ένώπιον τοϋ έθνους ; Τοιούτων ήθών 
καί φρονημάτων καί τοιαύτη; διαγωγή; 
άνθρωποι είναι ποτέ δυνατόν νά θέλουν 
τό Σύνταγμα ; Δέν στοχάζονται ότι όταν 
λάβουν αύτοί τήν έξουσίαν, θ' άκολουθή- 
ση άναρχία, διότι ούτε οί Πελοποννήσιοι, 
ούτε οί Στερεολλαδϊται θά τού; γνωρίσω- 
σιν ; Επομένως 0 ’ άνάψη ό εμφύλιο; πό
λεμος καί όλα τά έξ αύτοϋ δεινά θά πέ
σουν κατακεφαλής τών Αίγαιαπελαγςτών 
καί προς τούτοι; όλα τά χρειαζόμενα έξο
δα τοϋ πολέμου καί όλα τά λοιπά ; Έ- 
λησμόνησαν τά όσα έδοκίμασαν βάσανα 
έπί τής άναρχίας άπό τούς Σφακιανούς, 
Ρουμελιώτας καί Ναυτικούς Νησιώτας ; 
Αγαπούν πάλιν την άναρχίαν ; Δέν έχου- 
σι τόσον νούν νά στοχασθούν ότι ή άναρ- 
γία είς α·ύτήν τήν περίστασιν έμποοεϊ νά 
οΐ4αιοΛογτ,σ·Γ4 jxcav χαχην πρΛζ’.ν των cujx- 
μάχων εναντίον μας ; Δέν έξεύρουσιν ότι 
οί έχθροί τής Έλλάδο; αύτά τά κινήμα
τα προσμένουσι νά. ϊδωσιν έκ μέρους μας, 
ίσως καί τά ύποκινώσιν οί ίδιοι, διά νά 
λάβουν αφορμήν νά φωνάζουν είς τόν κό
σμον :—Ίόοϋ αύεοί όέν είναι άνθρωποι 

“ ο:, δέν είναι δυνα- 
ποέπει πάλιν νά χαθ- 

’υγόν όιίι τήν ήσυ-

διά. ν' άποτελέσουν έθνος 
τόν νά κυβερνηθώσι, 
υπηβ.ίηθώσ ν είς τόν 
για/· τοϋ έμπορίου καί όλου πν χόσμου!!! 
Δέν άγανακτώσιν οί άγαθοί ούτο·. νησιώ- 
ται άκούοντε; νά όνομάζουσι τύραννον τόν 
Σεβαστόν μα; πατέρα οί άποστάται ; άν 
ήτο τύραννο; δέν έπρεπε νά έχη φρουράς ; 
δέν είςεύρομεν ότι περιφέρεται μόνο: ; άν 
είχε σκοπόν τυραννία: δέν έπρεπε νά έχη 
φρουράν είς όλα; τάς νήσους άνάλογον ; 
Άλλ ’ έχουν οϊ διοικηταϊ πλέον άπό δύο 

ή τρεις ανθρώπους εκτελεστικήν δύναμιν 
έκτο; τών σημαντικών νήσων ; άν θέλουν 
οί άποστάται νά λέγουν ότι Οά κάμουν 
Σύνταγμα διά νά φέρουν βασιλέα, τάχα 
δέν ψεύδονται καί είς τούτο ; τάχα δέν 
προδίδουν τό έθνος ; άν καί αί σύμμαχοι 
Δυνάμει: θά στείλουν βασιλέα, διότι άλ
λω; δέν γίνεται, διότι αί Δυνάμει; οέν 
θέλουν Δημοκρατία:, τάχα άποστατοϋντε: 
κατά τής νομίμου Κυβερνήσεω: δέν δίδουν 
δικαίωμα εί; τού; συμμάχου; η νά μά; 
καταδικάσουν ότι εϊμεθα άνάξιοι νά ύ- 
πάρχωμεν ώ; έθνο; ή νά μάς στείλουν ένα 
βασιλέα, όχι καθώς τόν θέλει ή Πάτριο,
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άλλά καθώς τον θέλουν οί σύμμαχοι, άπο- 
βλέποντες εί; τήν ανοησίαν μας, δηλαδή 
ένα ηγεμόνα μέ στρατεύματα (καθώς εί
χον αποφασίσει δεά τόνΛεοπόλδον,λαβόντε; 
άρορμήν άπό ίδιας σχεδόν αίτιας), διατε
θειμένου όχι 
μας, οχι νά μά; δώση ΐδικόν του, άλλά 
ri> fide σπύσιι 
συχάσωμεν, 
Αίγαιοπελαγϊται OTt 
"Αγγλοι ή Γάλλοι, 
ότι άν θέλωαεν εΐ;
άλλ 
καί

Γ A ΟΑ ΥΜ 11 I Α

τ ·

είπεϊν, το ήμέτερ 
, διότι Στ-·?—

• οι » ·

νά δεχθή τό Σύνταγμά

τά; κεφαλάς, διά νά ή- 
άλλά μήπω; νομίζουν Ά 

ι είμεθα καί ήμεΐς 
, διά νά κάμωμεν 
τό εσωτερικόν μα; ; 

στρατιωτών 
πολλά εισοδημάτων 
καί ήμεϊ; τά; αύ

τού κόσμου ;

ε’χομεν εκατομμύρια 
εκατομμύρια 

διά νά στηρίξωμεν 
άρχάς ενώπιον όλου■τάς

άλλά δέν βλέπομεν τήν Λεχίαν ήτι; έχά- 
είς καλλιτέραν θέσιν 

οί άποστάται θέλουν βασιλέα 
τούτο φιλελεύθεροι ; άν οΐ 

τί; ή ά- 
διά νά τον 

άν έκλά-- 
καί .δέν

θη ; είμεθα τάχα 
ημείς ; άν 
είναι τάχα δια 
βασιλείς Οά στείλουν βασιλέα, 
νάγκη ν' άποστατοϋν αυτοί; ι 
στείλουν τό γρηγορότερου ; άλλ ’ 
βουν τό πράγμα διαφορετιζώ; 
μάς στείλουν δλότελα βασιλέα καί επο
μένως ύπογράψουν ζανέν όλέθριον πρωτό
κολλου ; τάχα δέν λαμβάνουν τό ένδόσι- 
[Λον άπο τά φερσίματά μας νά οικαιωθούν 
ενώπιον όλου τού κόσμου ζαθυποβάλλοντέ; 
με εί; την δουλείαν, ή χειρ μου άπέκαμε 
γράφουσα ποτέ οέν τά σώ··ει τέλος σά; 
λέγω ότι ή Πελοπόννησος καί ή Ρούμελη 
δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τού, έν "Υ
δρα άποστάτα; τάχα τό Λίγαϊον θά χω- 
ρεσΟη άπό τήν ’Ελλάδα ; ά; σκεφθώσι 
καλά διότι ή ώρα είναι κρίσιμος.

Ό adeJyfjC
ΛΙ. Χτ-.ηλοάοηί.

Κοινοποιήσατε τήν παρούσαν υ.ου όπου 
ζαί όπω; δυνατόν, σήμερον λαμβάνει ,μέ- 
τρα κατά τών πλοίων τή; "Υδρας ή Κυ-

01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
"Ισως μάς παρατηρήσωσΐ τινές, ότι διά 

τή; ύπερτιμήσεως τή; είσόοου, ή τών θέ
σεων, δυνάμεθα νά διαθέτώμεν τόν χώρον 
τοϋ Σταδίου. Είς τοϋτο άπαντώμεν, ότι 
ή ύπερτίμησι; 5,000 ή 10,000 εκλεκτών 
θέσεων χάριν τών πλουσίων ξένων, ούτε 
πρέπει, ούτε ούναται νά άποκλείση τού; 
λοιπού; καί απαιτείται χώρος, πρό πά- 
σης άλλη; εργασίας, καί είναι ή άρχή καί 
ή βάσιο πάση; επιτυχίας, διότι τό μεγα- 
λεί-.ερον, τό ωραιότερου καί τό έπιβλητι- 
κώτ·ρον θέαμα είναι τό τοϋ πλήθους. ’Εν
νοείται δέ δτι ή πρώτη καί κυρία φροντΐς 
τή; διευΟυνούση; έπιτροπή;, κατά τήν τέ- 
λεσι·. τών άγώνων, πρέπει νά ήναι ή πλή- 
ρωσι; αύτοϋ. Έκ τή; μικρά; λοιπόν ή
μών πείρας, ώς πρός τήν χωρητικότητα, 
παντός Σταδίου είναι δ πληθυσμό; τή; 
πόλεω;· έπί τή υποθέσει λοιπόν δτι πρω
τεύουσα τι;, οίουδήποτε μεγάλου κράτους, 
Οά άποφασίση νά κτίση Στάδιον, ένεκα 
διεθνούς σκοπού καί στείλη καταλλήλου;

καί ειδικού; άνθρώπου; διά νά άντιγράψω- 
σιν, οΰτω: είπεϊν, το ήμέτερον, τοϋτο εί
ναι αδύνατον, διότι Στάδιον χωρητικότη- 
τος 4, 3, 2 ή καί 1 έκατομμυρίου απο
βαίνει αδύνατον, 
θά βλέπωσιν 
ρεθή ό κατάλληλος χώρ 
κοιλότη; τού ήμετέρου, 
σθή καί ή αναγκαία δαπάνη, ή δ 
είναι κολοσσιαία. Τοιούτος χώρο; 
δήπο-ε πρωτευούση δέν ύπάρχει, 
ύπάρχη δέ, οέν είναι συνατον νά έπι 
πή ή οίκοδόμησι; αύτού, 
όγκου καί τοΰ μεγέθους αύτοϋ, 
μίση τήν πόλιν καί θά βλάύη 
τά; παρακείμενα 
ύπερόγκους δαπάνα;. Θ’ άναγκασθώσι νά 
κτίσωσι τό Στάδιον μακράν τής πόλεω;, 
ένθα, έξ άλλου, ή μεταφορά τού πλήθους 
τή; ανόδου καί καθόδου εί; ώρισμένην ώ
ραν καί ημέραν διά πάντων τών μεταφο
ρικών μέσων, άτινα πρωτεύουσά τι; δύ
ναται νά διάθεση, εΐνε άδύνατος, ένεκα δέ 
τών συχνών ύετών εί; τά; λοιπά; πρω- 
τευούσας, ή επιτυχία θά είναι προβλημα
τική, ή δαπάνη δέ τοιούτου κολοσσιαίου 
Σταδίου, άν μάλιστα δέν εύρεθή καί κα
τάλληλο; χώρο; καί άναγκασθώσι διά τή; 
τέχνη; νά κατασκευάσωσι τοιοϋτον, θά 
είναι ε’το μεγαλειτερα. “Αλλως τε έκάστη 
πρωτεύουσα, έν ή έκ περιτροπή; θά τε
λώντας οί άγώνες, πρέπει νά κατασζευά- 
ση Στάδιον, όπερ μά; φαίνεται άούνατον 
άλλά καί τούτου γενομένου, ποιοι καί πό
σοι θά μεταβώσιν εί; Αύστραλίαν εί; 'Α
μερικήν, καί πόσοι είς Σουηδίαν καί Δα- 
ν.μαρκίαν, άφού μάλιστα οί ’Αμερικανοί 
άπεζλείσθησαν άπό τήν ’Αγγλίαν, οί δέ. 
Γερμανοί καί 
σιν εί; Γαλλίαν 
λιν. “Άλλως τε 
γνωρίζων τήν 
περισσότερον δέ γνωρίζων αύτήν 
λη; έκ τή; ιστορίας, θά δράξη 
ρΐαν ταύτην 
ρίση «τ· 
Τούτων απάντων 
λάδι τέλεσι; τών άγώνων είναι δίκαια καί 
έξησφαλισμένη, πάσα δέ δοκιμ.ή. εί; πάν 
άλλο μέρος, Οά άποτύχη οΐκτρώ; καί είναι 
έπάναγκες νά έπιμένωμεν. Θάρρο; λοιπον, 
καί ά; προβώμεν άπό τοϋδε δι ’ όλων τών 
δυνατών μέσων εί; τήν προπαρασκευήν 
τή; προσεχούς ολυμπιάδος, ήτι; ένεκα τή; 
παγκοσμίου έκθέσεω; τή; Γαλλίας,ά; τε- 
λεσθή τώ 1898 ή 1899, άν καί οί ολυμ
πιακοί άγώνε; θά ταφώσιν ύπό τής παγ
κοσμίου έκθέσεω;, έάν λάβωσιν χώραν έν 
ΙΙαρισίοις.

διότι όλοι οί θεαταί δέν 
έπί τή ύποθέσει ότι θά εύ- 

; καί ή φυσική 
καί θά. άποφασι- 

ποία θά 
έν οΐα- 
καί άν 

.. . . 'f5t: 
οιοτι ω; εκ του 

τοΰ, θά άσχη- 
άπάσας 

οικία;, καί θ' άπαιτήση

οί ’Ιταλοί δέν θά μεταβώ- 
κοί οί Γάλλοι τάνάπα- 
ϋ ξένο; κόσμο;, ό μ.ή 

Ελλάδα ίδιοι; οφθαλμοί;, 
πάση; άλ- 

ν» νμ>*·,'.ι ‘•'ό·' εύκαι- 
διά νά έπισκεφθη καί γνω- 

■ήν κοιτίδα ταύτην τού πολιτισμού, 
ένεκα, μόνον ή έν Έλ-

Β' .
Οί ’Ολυμπιακοί άγώνε; έπέτυχον χάρις 

εί; τό Στάδιον, την ταυτότητα τών εξω
τερικών όρων, ώ; έν τή άρχαιότητι, την 
ηγεμονικήν γεναιοδωρίαν τοϋ Άβέρωφ,κα’ι 
την μητρικήν στοργήν τοϋ Ελληνικού 
λαοϋ δι’ αύτού;, δ όποιος, ώ; άλλη άπορ- 
φανωθεϊσα μήτηρ, πλήρη; χαρά; καί ά- 
γαλλιάσεως, ε’σπευσε νά περιπτυχθή καί
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θερμανη έν το απολωλός
καί παρ' έλπίδα άνευρεθέν τέκνον της, 
οπερ έθρήνει απαρηγόρητος· άλλά νύν 
μετά τά; θωπεία; καί τήν χαράν, σκεφθώ- 
μεν σοβαρώ; καί ώρίμω; περί τή; δοιστι- 
κή; καί μονίμου άποκαταστάσεω; αύτών 
μέ ολην τήν επάρκειαν καί αξιοπρέπειαν, 
ήν επιβάλλει ήμϊν ή ιερά ζαί ένδοξο; αΰτη 
κληρονομιά άφ ’ ένός καί έξ άλλου αί υπο
χρεώσει; ά; άναλαμβάνομεν, απέναντι 
πεπολιτισμένου κόσμου καθιστώντες 
τούς διεθνεΖ:.

Τί ποιητέον ;
Εϊδομεν οί αρχαίοι τί έφρόνουν περί 

τών,τήν δόξαν δι' ής περιέβαλλσν αύτούς,. 
άφοϋ καί τού; άρχοντας αύτών έτίμων ώ; 
θεούς. Ό ’Αλυτάρχη; τών 
άγώνων τή; ’Αντιόχειας 
λευκήν ώ; χιόνα διάχρυσον, 
λυχνιτών καί πολυτίμων λίθων, 
έξ έβενευ καί προσεκυνεϊτο ώ; 
Γραμματεύ; έφόρει 
στέφανον δλόχρυσον έν 
φνης, ί..(----- Zi .....
πόλλων. Ό ’Αμφιθαλή: 
λευκήν όλοσειρικήν στολήν 
πλεγμένου έκ φύλλων δάφνη; μέ χρυσοϋν 
στηθάριον έν αύτώ φέρον τόν Δία καί προ- 
σεκυνεϊτο ώ; ‘Ερμής.

Οί 'Ολυμπιακοί λοιπόν άγώνε; πρέπει 
νά θεωρηθώσιν ώ; θεσμό; τού κράτους νά 
συστηθή δέ κατάλληλός τι; έπιτροπή, ίνα 
μελετήση ίστορικώς, τελεταρχικώς καί 
τεχνιζώς τό ζήτημα καί νά ψηφισθή 
δ κατάλληλο; νόμο; ύπό τή; Βουλή;, νά 
διορισθή δέ νέα έπιτροπή έκ ζαταλληλο- 
τέρων προσώπων εΐ δυνατόν, παραμένοντος 
μόνον τοϋ Διαδόχου (*) διά τού; προσέ
χει; 'Ολυμπιακούς άγώνας, ύπό ειδικής δέ 
άλλης έπιτροπής έζ μηχανικών καί αρχι
τεκτόνων νά μελετηθή καί πραγματοποιη
θώ, τεχνικώς ή μεγέθυνσι; τού Σταδίου· 
νομίζω δέ ό'τι ή κονίστρα 
λαια πρέπει νά άνασκαφι 
θώσι τά ίχνη τού άρχαί> » » - · - * * οι 
στίβο; καλόν είναι 
Έν πάση περιπτώσει όλων 
τά καθίσματα, 
σιν έκ μαρμάρου 
πυλαία καί όσα 
τά το

'Ολυμπιακών 
έφερε στολήν- 
στέφανον έκ 

ράβδον 
Ζεύς. 

στολήν λευκήν 
εϊδει φύλλων 

έτιμάτο οέ καί προσεκυνεϊτο ώ; 
έφόρει έπίση; 

καί στέφανον

τά ίχνη 
τών νά δδηγηΟώμεν εί; πολλά, δ δέ 

νά είναι έρυθρόχρους. 
τών κερκίδων 

“ρέπει νά κατασκευασθώ- 
ζαί τά στηθαία, τά προ
απαιτούν διακόσμησιν ώ; 

ιαύτα νά μ.ή κατασκευασΟώσι πρό;

|Ιή Διά πολλού; λόγου; τά μ-ίλη τή; επιτροπής 
πρέπει νά άλλάζωσι- εί; ίχάστην 'Ολυμπιάδα· ή ά- 
δεςιότη; χαΐ απειρία μελών τινων πολλάχι; έπέφερε 
δυσαρέοτ .υς σχηνάς χαΐ μόλις φρόνιμοι άνθρωποι 
προέλαόον δυσαρεσ άτιμα' έάν οέ οέν έπιίζοντο ύπό 
τή; χοινή; γνώμη; οί πλιίστι ι τών αθλητών,μα; μή 
εξαιρούμενου ούδέ τοϋ Μαραθονιοϊρόμου, Οά άη.ε- 
χλείοντο’ ό αφανής δέ πρόεδρο; τή; δ'.εΟνοϋ; επιτρο
πή; άνΐλαΕε οι ηγαριχά χαΟήχοντα ύπέρ τοΰ εκπα
τρισμοί τών 'Ολυμπιακών αγώνων* τό πολύ πολύ 
οί χόριοι οό.οι δύνανται νά παραμείνωσιν ώ; σύμ- 
δουλοι τή; νέα; έπ τροπής, άφοϋ πρό παντός άλλου 
δώοωσιν ευΟύνα; τών δεαχειρισΟέντων χρημάτων, 
δπερ άπορον πώ; δέν επραξαν ήδη, ζ·/ι εί; τόν Ά- 
δε’ρωφ, ό όποιο; εχει ίδιχήν επιτροπήν, άλλ’ εΐ; τό 
έθνος· χαί ούδέν πλέον, ώς είς πλείατα σωματεία 
εϊβιτται.

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡΗΝΗΝ



ΤΟ παρόν χάριν χρονικού κέρδους, άλλά βρα- 
δύτερον καί νά τεθώσι μόνον τά μάρμαρα.

Νά έζδοθώσιν άμέσω: Εγκύκλιοι προ; 
ολάς τά; σχετικά; άρχά: τοϋ κράτους, μέ 
τον ζανισμόν τοϋ Σταδίου καί τά: καταλ
λήλου; όδηγία: πρό: άπαντα τά Γυμνα
στήρια τού κράτου: ζαί πρό; παρασκευήν 
αθλητών. Ό κανονισμό; τοϋ Σταδίου διά 
τού: ελληνικού; και διεθνε-.; άγώνα: πρέ
πει νά γείνη μετά πολλή; μελέτη; ζαί 
■περισκέψεω;· οί ξένο·, σχετικοί κανονισμοί 
πρέπει νά ληφθώσιν ύπ'ό'ψιν, όχι δμω; 
νά μεταφρασθώσι καί παραδεχθώσι τυ
φλοί: δμμασι, διότι δλα των τά άρθρα 
δέν οαίνονται οΰτε όρθά, οΰτε δίκαια, ώ; 
παρετηρήθη κατά τήν τέλεσιν τών άγώ
νων (’). Ό Φιλόστρατο; ι2' ζλ. σχετικοί

|)> [Ι5{ άγών έπιίιιήχιι τήν γύννασ·./ xat άν«- 
πτιιξιν τΛν μελών «αί δυνάμεων τινων -οΰ σώμα
τος >.αί ί· γ νιι τήν άρμονιζήν ζαί καλλιτεχνικήν 
άνάπτυξιν χαΐ ίπίρρω-ιν αύτοϋ. Κρίνοντες έκ τής 
τελίσεω; τών τελευταίων άγώνων χαί μή παραδι- 
-χόμενοι μεροληώίαν, παράβλεψιν, ή ζαχήν έκτίμη- 
αιν τών άγωνοοιζών, άναγχαζύμεΟα να παραδε·χθώ- 
μεν ότι · κανονισμός, ον ίφήρμοζον οί άγωνοοίχαι 
ούτοι ζαί όστις-με τεφράσβη ή συνωνΟηλιύΟη έζ ξέ
νων νλωτσΛ*, τ,τον Ιλαττωματιχός, διότι π. η ·ις 
τήν αρσιν τών βαρών έόραίεύΟη ξένο; τις, διότι 
δέν έδημάτισε σχεδόν εϊς τήν άρσιν ίστρέόλωτεν 
όμως τί σώμά του εϊς βαθμόν οίχτρώς ενώ ό γ£λ- 
λην, ό μετά ιοσαΰτης /άρτο; άν·α»>.·νντβε·;, δέν 
ΐόραδεύβη, διότι έδημάτισεν. Εί; τσ ρίψιμον τυϋ δι- 
σζου καί τή; σφαίρα; οί ξί<οι έδραίιύΟησαν χωρίς 
νά νικήσουν τού; ήμετέρνυ; κατά τήν ατομικήν μου 
γνώμην, (και ’χωρίς νά ΰ.άόωμεν ύπ' ίύιν τά τε- 
χνάτ ατα τώ» ά α τήν ϋοή»ιον «ι»<τν,*ίντΜ· αν
ταγωνιστών των), διότι ό τρόπος, δι’ ον ερριιτ ον, 
διέγραφε γραμμήν πολύ μαζουτίραν τή; τών ξένων 
καί ή γραμ.’ή αΰτη πρέπει νά λα δάνεια·. όπ’ όψιν, 
διότι άλλως δά Ουσιασδή όλη ή ’/άρι;’ προσέτι 3ί 
τα σημ ία ίν γένει τών αφετηριών δέν πρέπει νά 
ιόσιν ΰποχοεωτιχά, (άλλά ά λαμδάνεται ύπ’ ϋψιν ή 
άφιτηρια ζαί τό τέρμα), διότι οί ήμέτεροι, είτε ελ
λείψει άσχήσιως; είτε ώ; έζ τοΰ τρόπου τή; διδα
σκαλία;, κολλάζ·.; έπάτονν ζαι 50 κ>ί 60 έζατοστά 
πρ> τοΰ σημείου,?-.ερ ιιχεν,άδιζούμενοι οΰτω’ vizn’i- 
μινοι ύπό τών αντιπάλων μόνον καθ' έζατοστά τι- 
να, 7.Iup:·; νά λαμδάνεται ύπ' όψιν δ,τι έχαναν. 
*0 κανονισμό; τών άγώνων δύναται να μεταδληδή 
μέ παραλλαγά; τινα; έν τή πατρίδι αυτών, ζαί άφοϋ 
τέλο; ζοινοπο ηΟή ε ; παντα άγωνιστήν. οΰδε:; δύ
ναται να παραπονεΟή" άλλως τε ζαί τινε; τών ξέ
νων αγωνιστών χατεχριναν τού; κανόνα; τών ελλα
νοδικών. Ει; τον δρόμον ό τροπο; έπίση; είναι άδι
κο;· ό α’ έσωτεριχό; κύκλο; ένεκα τ ΰ τοξοειδοϋ; 
αυτού είναι μιζρότ·ρο; τοϋ παρ’ αΰτιΛ 6', ό ό' τοϋ 
γ', ό γ' τοϋ δ', ό δ' τοϋ ε’ καί οΰιω καθ’ εξής- 
ώστε οι πρώτοι διατρί’χουσι μικρότερου δρό.ον τών 
προ; τα εξω συναγωνιστών των, οί οποίοι, διατρέ- 
■χοντε; μεγάλειτερον δρόμον τών έσω, άδιζοΰνται. 
“Ισως μοί παοατηοήσωιί τινε:, ότι Εκαστο; τών 
δρομέων άμί ύπερδή τόν γετονά του δύναται νά 
λάάη τήν θέσιν τούτου- τούτο δέν είναι άληΟέ; εί; 
δρόμον κυκλοτερή, καί έπί τή ύποϋέεει ότι είναι 
άληΟέ., τί Οά συμϊή εί; δρομείς ίσοπάλους ή ζαί εί; 
δρομέα αΰξάνοντα τήν ταχύτητά του βαθμηδόν ή 
περί τό τέλο; ; Ώστε ή άδιζία αΰτη πρέπει να 
άρΟή πάραυτα ζαί άπορώ μάλιστα τώ; δέν παρετη- 
ρήβη ευθύς έξ άρχής. Οί ήμέτεροι δί πρέπει νά 
προσέχουν πολύ είς τήν -χάριν τών κινήσεων, δι’ δ 
καί ήδη διεκρίΟησαν ζαί Οά διαχριΟώσι παν-.οΰ κ»ί 
πάντοτε ένεκα τής αθλητικής αύτών φύσεως.

(2) Φιλοστράτου, Περί Γυμναστικής. 

συγγράφει: τή; άρχαιότητο;, είσίν άναπό- 
φευκτοι ζαί πρέπει νά συμβουλευθώσι σπου- 
δαίω; :

Ή ιπποδρομία ζαί άρματοδρομία είναι 
έκ τών Οελκτικωτάτων θεαμάτων ζαί ci 
άρχαίοι έλάτρευον αύτήν ό ’Αλκιβιάδη;, 
δ Μέγα; Αλέξανδρο;, δ βασιλεύ; τών 
Συρακουσών. οί Βυζαντινοί παρ ’ :ί; παρε- 
τάθησαν οί ’Ολυμπιακοί άγώνε;, ήσαν 
ε'ξαλλοι δΓ αύτού;- μικρά δέ παρεξήγησι; 
ή μεροληψία έν τώ ϊπποδρομίω μεταξύ 
Βενέτων ζαί Πρασίνων μετεβάλλετο εί; 
στάσιν ζαταβίβάζουσα ζαι άναβιβάζουσα 
αύτοζράτορα;. Οί σημερινοί Ευρωπαίοι δέν 
καθυστερούν πολύ τών άρχαίων τί; πα- 
ρευρέθη εί; τά; ιπποδρομία; τοϋ Δέρβη ή 
τών Παρισίων,χωρίς νά εζπληχθή διά τόν 
ενθουσιασμόν τοϋ κόσμου; άνάγκη λοιπόν 
πάραυτα νά άσχοληθώμεν εί; κατασκευήν 
καταλλήλου ίπποδρομείου ζαί τών άναγ- 
ζαίων παρ’ αύτώ σταύλων (οί όποιοι ζαί 

•εί; τήν 'Ολυμπίαν ύπήρχον) ζαί οικημά
των διά τού; άναβάτα; Jockey ζαί τού; 
ιπποκόμου; αύτών έν ζαταλλήλω δέ χώ- 
ρω ά; φυτευθώσι κότινοι, φοίνικες, δάφναι 
καί μυρσίναι καί πρό; έξωραϊσμόν, καί δή 
ζαί διά του; στεφάνου;, οΰ; μάλιστα, ώ; 
ζαί έν τ-ή άρχαιότητί, δ 'Αμφιθαλή; νά 
ζΟ.τη διά χρυσού μαχαιριού μετά τη; 
δεούση; επισημότητες. ( Ακολουθεί)

-------------------------------

Η ΜΙΚΡΑ ΑΘΙΓΓΑΝΙΣ

( Λιήγιψα)

I.
ΙΙο-.ά ήτο ή Μιχαίλη ; ποϋ είχε γεννη

θώ ; ποιοι οί γονείς αύτη; ; Ούδει; θά ή
δύνατο νά παράσχν, θετικά; έπί τών ζη
τημάτων τούτων πληροφορίας.

Οί μαϋροι οφθαλμοί τη; ζαί ή ήλιο- 
ζζή; αύτής σύι; προέδιδον καταγωγήν ά- 
νατολιζην καί συνηγορούν ύπέρ τής ιδέας, 
οτι τούλάχιστον ή μήτηρ τη; ήτο Α
θίγγανέ;. Όλα δμω; αύτά. άπετέλουν ει
κασίας καί τίποτε ώρισμένον δέν ήδύνατο 
νά λεχθή).

Καί αύτή δέ ή Μιχαίλη δέν είχε δια
τηρήσει ούδεμίαν άνάμνησιν, δυναμένην 
νά χρησιμεύσ-ζ; εί: έξιχνίασιν του παρελ
θόντος της. Ένεθυμεΐτο μόνον οτι είχε 
ζήσει εντός μεγάλων δασών ζαί οτι ύπό 
τήν παχεΐαν σκιάν πλατυφύλ,λων δένδρων 
είχε πολλάκις τραγουδήσει γλυζύφωνα ά
σματα μετά Τσιγγάνων. Δέν είχει μάθει 
οΰτε ά.νάγνωσιν, οΰτε γραφήν, έν 
έγίνωσζε, νά τραγουδά,.

'Π ε'ζταζτο; φωνητιζη αύτής ελτασι: 
ά.ντήχει μετά, πάθους ζαί έπλήρου τόν αέ
ρα συγκινητικών ήχων.

Δεκαεπταετις μόλις, εύρέθη έκ τυχαίας 
συμπτώσεω; εί; Παρισιού;. Συνέπεσε ν’ 
ά.ζούση τήν φωνήν τη; δ Ρογέρο; Γιλ- 
βέρτ. Είχε δέ ούτος άζριβώ; τότε τελειώ
σει τό μελόδραμά του « Ή Ιουδίθ καί ό 
Όλοφέρνηςχζαί διετέλει εί; μεγίστην αμη
χανίαν, μή δυνάμενο: ν’ άναζαλύύη άοι- 
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δόν αξίαν νά προσωποποίηση τήν Ιουδίθ 
τών ονείρων του. ΤΙ μικρά Τσιγγάνα ά- 
νεζωπύρωσε τό θάρρος του καί άμέσω: ώς 
εξέβαλε τον πρώτον ήχον έπεισε τον μου
σουργόν, οτι αύτά, μόνη ήδύνατο νά. ίζα- 
νοποιήση τά; δικαίας άπαιτήσει: του.

'Από τή; στιγμής έκείνη; άπετέλεσεν 
ή Τσιγγάνα παρά τώ διδασζ.άλω άντικεί- 
μενον προσφιλούς μερίμνης. Έξεπαιδεύετο 
διαρκώς ύπ ’ έζείνου, οστι; παντί σθένει 
συνεισέφερεν εί; τήν διανοητικήν ζαί ήθ·- 
κήν τη; άναπλασιν. προθυμοποιούμενο; 
άπο άγρια; νά δημιουργηση τελείαν Πα
ρισινήν.

Ό Ρογέρο: ήτο τριάκοντα τεσσάρων 
έτών, ζαλύιτεχνης ευδόκιμος, μέ ώραίαν 
κεφαλήν ζαί έμπνευσμένον πρόσωπον.

Ή Μιχαίλη τόν ήγάτησε περιπαθέ- 
στατα.

Ό μουσικό; δέν άντελήφθη τή; άγά- 
πη; ταύτης, διότι δέν είχεν ύπ ’ δύει πα
ρά τήν μαθήτριαν, ένεθουσία διά τάς τα
χεία; αύτή; προόδους ζαί τήν έθαύμαζε. 
Μετά τριετεί; σοβαρά; μελετάς, εύρών 
έπαρζεϊ: τά: γνώσεις της, άνεβίβασεν αύ
τήν έπί τη; σκηνή; τοϋ Έθνικοϋ Μελο
δραματικού θεάτρου καί τή ένεπιστεύθη 
την επιτυχίαν τή; « ’Ιουδίθ ζαί τοϋ Ό- 
λοφίρνου».

Μουσικό; καί ύποκρίτρια έθριάμβευσαν 
κατά τήν πρώτην παράστασιν, ένώ δέ 
μετά τήν τελευταίαν πράξιν, κατερχομέ- 
νη; τή; αυλαία;, ό φρενητιώδη; τών θεα
τών ενθουσιασμό; προσεζάλει έπανειλημ- 
μένω; εί; τήν σκηνήν τόν Ρογερον και τήν 
Μιχαίλην, έν στιγμή ήθιζή; άκατασχέ- 
του παραφορά:, ό μουσόπνευστο; διδάσκα
λος ένηγκαλίσθη τήν παρθένον ζαί τή 
έώιθύρισεν εί; τό ού; έν θωπευτική τρυφερά 
φωνή :

Μιχαίλη, σέ άγαπώ ζαί σέ θέλω ίδι- 
ζήν μου, θά είσαι σύζυγύ; μου.

(Έπεται τό τέλο;).

Η ΦΙΛΗΜΕΝΗ

Μή ιιί; ϋϊαιοεύης, μάνα ιιου καϋμένη, 
και μήν κυττας ό κόσμος, τί Οά ’πή.
"Αν είμαι άπ’ τό Γιώογη Φιλημένη, 
τά στέφανα θά κρύΰουν τή ντροπή.

Μή μι: παιδεύης, άκου τό παιδί σου, 
γιατί, πριχοϋ ή άνοιξη ψανη, 
άλλη ντροπή Οά νοιώσης στην ώυχή 

[σου, 
ποϋ Οά είνε άπό τούτη πειό τρανή.

Στήν έκκλησιά Οεϊ μέ ίδης στολισμένη 
με ρούχα μυστικού πανηγυριού, 
κ’ έκεϊ Οά με φιλούνε ξαπλωμένη 
δλα τά παλληκάρια τού χωριού.

ΙΩΑΝ. II. ΠΕΤΡΟΓΝΑΚΟΣ.

Ν. I. ΑϋΣΚΑΡΗ & I. Α. ΓΙΑΝΝΟϊΚΑΚΗ

Ο

γαμπρός: μας:
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Δειλόν ! Ιίοιό; τό λέει!
Δειλό; είναι έζεΐνος ποϋ πάει ζαί σκοτώ
νεται, ένώ τόν χρειάζεται ή πατρί; ... 
'(’Er κω/αχί) σούαρόΐηζι). Ά ! είναι κα
κούργημα, κύριε βουλευτά, νά άφήσετε 
τήν πατρίδα ορφανήν !

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Τό βλέπω ζ’ έγώ, καϋ
μένε ΙΙάντελή.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ώστε λοιπόν ;
ΚΛΩΝΑΡΛΣ. ( Άπογασι.στι.κώ<:). Δέν 

μονομαχώ !.. Τελείωσε !.. Θά τό 'πώ ζαί 
ίτή; γυναϊκά; μου, νά ίδοϋμε τί θά είπή 
κι’ αύτή !..

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ό,τι κι’ αν 'πή, δέν 
πρέπει νά μονομαχήσετε.

ΚΛΩΝΛΡΑΣ. Καλά, καλά . . . Πή
γαινε τώρα νά μοΰ φέρη; ένα καφέ, ζαί 
γιά κάθε ένδεχόμενον φρόντιζε καί γιά 
τήν έζλογή ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ./ ’Ε&ρχόμ&Όζ χαΐ idit/J. 
Δέν τόν άφήνω νά μονομαχηση, ποϋ ό 
κόσμο; νά χαλάση !... Πάω νά. γράύω 
στήν αστυνομία !...

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΚΛΩΝΑΡΛΣ μόνος καί είτα ΕΥΛΛΛΙΛ

ΚΛΩΝΛΡΑΣ. "Εχει πολύ δίκαιον δ 
Παντελή; ... Δέν πρέπει νά μονομαχή
σω !... Έάν δ Κάδρο; έφονεύθτ, ύπέρ τή; 
πατρίδες του, έγώ πρέπει νά ζήσω ύπέρ 
τή: ίδική; μου!... Καί θά ζήσω !... Άφοϋ 
γράφω εί; τήν άστυνομίαν, διά κάθε εν
δεχόμενον, θά τό ’πώ καί τη; γ-υναΐκά; 
μου, νά Ιδοϋμε τί θά είπή κι' αύτή !... 
Εί; ενέργειαν λοιπόν. / '.1> αγι>·ώσχιι έ.τι- 
τροχάόη»· iirror ιχιι γράι,'-ίΐ μϊχρι τής Μ- 
ξεως «ε'πίεχάη/»-)), lira Je γράγίΐ χαΐ ά- 
καγικώαχιι αυ>άρα). «Κύριε Αστυνόμε ! 
»Εί: τών ύποψηφίων βουλευτών, τών έχόν- 
»των τά; περισσότερα; έλπίδα: έπιτυχία;, 
«πρόκειται σήμερον τήν ένδεκάτην νά συν- 
»αντηθ-ή έπί τοϋ πεδίου τή: τιμής εί; 
«Άγιον Ίωάννην τόν Ρέντην, μετά τοϋ 
«υιού τή; κυρία; Μαζρίδ:υ. Ώ; άνθρωπο; 
«χριστιανό; καί εΰσπλαγχνος,δεν πρέπει νά 
«άφήσετε νά γίνη ή ανθρωποθυσία αύτή, 
«καθόσον είναι βέβαιον, ότι ή χήρα Μζ- 
«κρίδου θ' άναγζασθ·ή νά πενθηφορήσ-η 
«καί πάλιν διά τόν υιόν τη-, γνωστή; 
«οϋση; τή; άνδρεία; τοϋ κ. Κλωναρά,τοϋ 
«αντιπάλου του». Περίφημα!... Εξαί
σια!... Τώρα χρειάζεται καί μία ύπογρα- 
φή ... (Σκέπζιται/. Τί νά βάλω ... τί νά 
βάλω ... Ά !... «Μία άδελφή τοϋ Ε
λέους» ... Καί τώρα πρέπει νά το στείλω 
όσον τό δυνατόν γληγορώτερα. (Τό ύι- 
Λ.έσικίΐ και ίπιγράφίι το>· fixej.lor}.

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Εΐσιρχαρίνη ex τής χρος 

τ' apirrrepa 0ύρας}. Έξύπνησες ;
ΚΛΩΝΑΡΛΣ. Όχι !...
ΕΥΛΑΛΙΑ. Ι’ώςόχι!...
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Νά ! οχι- πώς θές νά 

στο 'πώ ... Γιά νά ξυπνήσω πρέπει νά 
κοιμηθώ, ζ ' έγώ δέν 'κοιμήθηκα καθόλου!..

ΕΥΛΑΛΙΑ. Καί τό θάρρος σου πώ; 
είναι ;

ΚΛΩΝΛΡΑΣ. Ηρωικόν !...
ΕΥΛΑΛΙΑ. Εύγε σου !
ΚΛΩΝΑΡΛΣ. Άλλά ξέρει; ;... Δέν 

μονομαχώ !...
ΕΥΛΑΛΙΑ. ("Εκ.-.Ιηχττς). Γιατί ;
ΚΛΩΝΑΡΛΣ. Μετά πολύωρου καί ώ

ριμον σκέψιν, άπεφάνθην πώς καλλίτερα 
είναι νά γίνω ύπουργό; παρά νά μέ σκο
τώσουν !... Τί λέ: καί σύ ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. Δέν σοϋ λεω!...Μά ν’
άφήση; πάλι τό παιδί νά μονομαχήση 
δέν είναι σωστό !

ΚΛΩΝΛΡΑΣ. Μ’ άφοϋ αύτόν έβρι
σαν ;

ΕΥΛΛΛΙΛ. Μ’ άν τόν σκοτώσουν ;
ΚΛΩΝΑΡΛΣ. Μ' άν σκοτώσουν έ- 

μένα. ;
ΕΥΛΛΛΙΛ. Σ' είσαι 'δικό; μα; άν

θρωπο; ... δέν πειράζει !... Τί θά είπή ό
μως δ κόσμος άν άφήση; νά σκοτώσουν 
ξένον άνθρωπον ζαί μάλιστα Δανόν !.. Θά 
βυσαρεστηθή ζΓ ό βασιλεύ; !... Θά 'λι- 
γοστέψη ένα; ύπήζοο; τή; Δανίας.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Μά, βρέ γυναίκα, ’μπο
ρώ έγιο σέ τέτοια ήλικία νά ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Δέν γίνεται !... Θά μο- 
νομαχήση; !... "Υστερα είναι ένδεχόμενον 
ζαί νά μ.ή σζοτωθής !...

ΚΛΩΝΑΡΛΣ. ’Ενδεχόμενον... Άλ
λά τό βέβαιον ποιο είναι ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. Έλα τώρα μήν είσαι 
παιδί !... Φανού ήρως !

ΚΛΩΝαΡΑΣ. f Άχασττι JCur) Ώστε 
πρέπει έξ άπαζτος νά μονομαχήσω ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. Χωρίς άλλο !... Έταζτο- 
ποίησε; τά χαρτιά σου ;

ΚΛΩΝΑΡΛΣ. Όλα είναι έν τάξει.
ΕΥΛΑΛΙΑ. Κύτταξε νά κληρυδοτή- 

σης ζαί τίποτα σέ κάνένα κατάστημα ... 
γιά νά ζάνωμε φιγούρα ...

ΚΛΩΝΑΡΛΣ. Βρέ γυναίκα, δέν κυτ- 
τά.ς ποϋ χάνομαι, μόνο ψύλλου; στ’ άχυ
ρα γυρεύει: ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. Τί έκαμε λέει ; Άν δέν 
άφήση; κληροδότημα, δέν κάνει; βήμα 
άπό 'δώ !

ΚΛΩΝΑΡΛΣ. Άμ ! αύτό ζ' έγώ θέ
λω ! Λοιπόν δέν άφήνω.

ΕΥΛΛΛΙΛ. θ ’ άφήσ-η; 1... Καί μά
λιστα εί; τόν Εύαγγελισμόν .πρό; συντή- 
ρησιν μιά; κλίνη; εί; μνήμην σου !...

ΚΛΩΝΑΡΛΣ. Βρέ γυναίκα !...
ΕΥΛΑΛΙΑ. Έλα μή φωνάζη; ζαί 

κοιμάται τό παιδί !...
ΚΛΩΝΑΡΛΣ. Μά ξέρει; ποϋ άρχίζω 

νά μήν έχω καμμιά ύπόληψι σέ δ’ αύτο; 
... Άκου; έκεϊ νά πρόκειται νά μονομα
χήσω καί μάλιστα γιά λογαριασμόν του, 
κι ’ αύτό νά κοιμάται !...

ΕΥΛΛΛΙΛ. Τό καύμένο !... Ύστερα 
άπό τήν προσβολή ποϋ τοϋ κάμανε ...
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Άν ήτανε άλλο; στή θέσι του, Οάδινε 
πέντε μούντζες στήν 'Ελλάδα σου και 
θάφευγε ί...

ΚΛΩΝΑΡΛΣ, Άλλ ’ αύτό; έπροτίμη- 
σε νά κοιμηθή !...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Αύτό φανερώνει την άθωό- 
τητα του ... Ό ζαϋμένος, οΰτε βήχει 
πειά !...

ΚΛΩΝΑΡΛΣ. Φαίνεται πώ; τοϋ τόν 
κόψανε τόν βήχα !...

ΕΥΛΛΛΙΛ. Ν' άφήσ-η; τά καλαμ
πούρια ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Χρειάζονται κι’ αύτά 
γιά τό βήμα τή; βουλή;.

ΕΥΛΑΛΙΛ. Καί νά σηκωθή; νά 'πά; 
στόν συμβολαιογράφο γιά τό κληροδότη
μα... Έτσι θά σκάση καί ή Μαζρίδαινα!..

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ώστε άπεφασίσθη, θά 
μονομαχήσω ; αϊ ;

ΕΥΛΑΛΙΛ. Βεβαιότατα !...

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Οί «ΰτοί χαΐ ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. (Είσιρχόρ^τος ύια 
τον [ίάθονς). Καλημέρα σας.

ΚΛΩΝΛΡΑΣ. Καλώ; τόνε ! ’Ξέρεις, 
Λάμπρο, θ δούλο; τή; Μα:·.ρίδα·.νας είναι 
τώρα μέ μά;.

ΕΥΛΛΛΙΛ. Ά ! ήρθε; ; Έφερε; τά 
πιστόλια ;

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Τό ϊδιο τροπάρι, 
βλέπω, κρατείτε άζόμα !... Δέν 'ντρέπε- 
σθε, λέω γώ !... /7’ρ Εν.Ια.ία). Έσύ, 
ζυρά, τούλάχιστον δέν τοϋ 'μιλά; νά κά
θεται στ' αύγκ του καί νά λείψουν ή μο- 
νομαχίαι: ...

ΕΥΛΑΛΙΛ. Νά λείψουν ή μονομα- 
χίαις ! ; ... Ωραία τον συμβουλεύει; !... 
Μπράβο σου ! ... Νά προσβάλλουν τόν 
γαμπρό του...ξένον άνθρωπον, καί νά μή 
μονομαχήση, αί:

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Σάν δέν 'ντρέπεσαι 
ζαί 'λίγο!... Άν θέλη 'κείνο; ποϋ προσε- 
βλήθη, ά; πάη νά βγάλη τά 'μάτια 
του I...

ΚΛΩΝΑΡΛΣ. (Τή σνζύγω του). Τά 
βλέπει; ;

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Άζοϋς έκεϊ πράγ- 
υ.ατα !... Ποϋ άκούστηζε, σέ παρακαλώ, 
νά ύβρίζουν άνθρωπο ζαί ν ' άποφεύγη νά 
μονομαχήση : αϊ ;

ΕΥΛΛΛΙΛ. Αύτό; άποφεύγει ; Έπρε
πε νά τόν έβλεπε; πώ; άγρίεψε !...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Τότε πώ; δέν έδέχθη 
τήν μονομαχίαν ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. Δέν τήν έδέχθη ; ΙΙ«ό; 
τό είπε : Καλέ αύτό: έτρόμαξε νά πεισθή 
νά μονομαχήση άντ' αύτοϋ ό Κυριάκος, 
ζαί σύ κάθεσαι ζαί μοϋ λές !...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Κολοκύθια!.. Θαρ
ρώ πώ; τό ηύρα πολύ άσχημα καί ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Σιγώτερα, γιατί κοιμάται. 
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Καί τί μέ μέλλει 

'μένα !...·Καλλίτερά ν' άκούση τί φρο
νώ περί αύτοϋ ... Γιατί νά σοϋ 'πώ τήν 
αλήθεια ... Δέν μοΰ πολυαρέσε·. ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Καλέ σώπα, μήν άκούση



ΚΛΩΝΑΡΑΣ. ( Ίκετευτικώς). Σιγα- 
λώτερα, καϋμένε Λάμπρο ...Κάνε μου 
την χάρι ...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. ’Ξέρετε πού έκαταν- 
τήσατε γελοίοι, ναι ή όχι ;!...(ΤώΑ’./ω- 
ναρϊί). 'Ξέρεις τοΰ "λόγου σου, κυρ Κλω
ναρά, πώς δ κόσμος λέει ....

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ού καϋμένε καί σύ. τόν 
κόσμο κάθεσαι κι’ άκου; ! δ κόσμος είναι 
ηλίθιος !

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Πώς αφήνεις τήν 
γυναίκα σου νά. σέ σέρνη άπό τήν μύτη...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Γιά νά σοΰ 'πώ !.. Δεν 
σέ βάλαμε εξεταστή, ούτε τήν αφεντιά 
σου, ούτε τόν κόσμο !...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ.Δέν 'ξέρω τί μέ βά
λατε εμένα, άλλά ξέρω πώς δέν εισθε 
καλά ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Νά μά: κάνη; τή χάρι 
νά μάς άφήση; ήσυχους.

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Έγώ σάς αφήνω ή
συχους ... άλλά δέν θ' άφήσω κ’ έναν 
μπαγαπόντη νά μάς κοροίδεύη όλους !

ΕΥΛΑΛΙΑ. Νά μοΰ κάνη; τή χάρι νά 
κυττάς τή δουλειά σου !... Ορίστε μα; ! 
... Καλά ποΰ δέν άκουσε τίποτα καί ό 
Άνρί!

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. "Ωστε δέν εννοείτε 
νά πάρετε άπό λόγια ... Καλά λοιπόν, 
κ’ έγώ τό σχέδιόν μου είς ενέργειαν. (Φεύ
γει Λά τον βάθους χωρίς νά χαιρετηση 
πάν).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΚΛΩΝΑΡΑΣ ζαί ΕΥΛΑΛΙΑ

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Βλέπεις τί μ.οϋ κάνεις; 
... Τώρα καθώς έθύμωσε κι’ αυτό:, δέν 
θά Οελήση νά μέ ύηφίση 1 Ούτε μάς χαι
ρέτησε καν !...

ΕΥΛΑΛΙΑ. 'Ξέρεις ποΰ μ' έσκότισες, 
καί σύ μέ την έκλογή σου, ή όχι ;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ.-Μά πώς λοιπόν θέλεις 
νά γίνω ύπουργός ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. Μείνε ήσυχος ... Θά γίνη 
ό γαμπρός μας κ' είναι το ίδιο ... Ύστε
ρα φρόντισε νά μη σκοτωθή;, νά τίνης 
καί σύ !... Ελα ετοιμάσου νά πά.ς γιά τό 
κληροδότημα ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ώστε επιμένεις νά μο
νομαχήσω ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. Βεβαιότατα !...
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. f Άποτη ΐμων). Μά δέν 

άκοΰς ποΰ δ κόσμος ...
ΕΥΛΑΛΙΑ. Ό κόσμος είναι ηλίθιος... 

Τό είπες έσύ δ ίδιος.
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Ζητών άγκυραν σωτη

ρίας). Μά άφού δέν ε’φερε τά πιστόλια δ 
Βαρδουκλής ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. Νά φροντίση: νά πάρη:!..

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
Οί ϊνω, ΦΛΩΡΑ χαί ϊ’τ« ΠΑΝΤΕΛΙΙΣ

ΦΛΩΡΑ. (Εισέρχεται άσθμαίνουσα). 
Κυρία !... Κυρία !...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Σιγώτερα, ζώον, καί κοι
μάται 1 (Αεικνύει τήν Θύραν τοΰ Στίγχη- 
ζον).

ΦΛΩΡΑ. Δέν 'ξέρετε...(μεμισήν φω
νήν). Ό καμαριέρης τής Μακρίδαινας έ
φυγε .

ΕΥΛΑΛΙΑ. Αί, καί υστέρα !
ΦΛΩΡΑ. Ήρθε κάτω καί μά: είπε 

πώς δ Βερδελόπουλο: έχώρησε την Ρίτα. 
γιατί τάχατες ή μητέρα της 'γύρευε τόν 
κ. Στίγκιξον...

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Ευχάριστηθεΐσα), "Α ! 
καλά νά πάθη!... Πόσον ευχαριστήθηκα!..

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Σά: είπε τίποτε δ κα
μαριέρης αύτό: γιά τήν έκλογή :

ΦΛΩΡΑ. Δέν 'ξέρω...Κάτι έλεγε τοΰ 
ΙΙαντελή...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Κάτω είναι τώρα ;
ΦΛΩΡΑ. Κάτω.
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Οίον:ί όμι-έών Ιύία). 

Τί λές. άν έπήγαινζ κάτω νά τοΰ άνα- 
πτύξω τό πρόγραμμά μου ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. 'Ετοίμασες τό γάλα τοΰ 
'Ανρί ;

ΦΛΩΡΑ. Έτοιμο είναι, κυρία, μά δέν 
'ξύπνησεν άκόμη.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Περίεργον ! Πώς άργησε 
σήμερα !... Έν τούτοις, πές τής Μπέτ- 
της νά έτοιμασθή· γιατί όπου κι’ αν εί
ναι θά ξυπνήση ’....

ΦΛΩΡΑ, ΐίολύ καλά. (Ένώ έζέρχε
ται Λά τής μεσαίας θύρας, εισερχόμενος 
ό ΠαντεΑής τρέχων, ρίπτεται έπ’ αύτής 
καί την ανατρέπει).

ΦΛΩΡΑ. Στραβούλιακα !... (Έ έρ
χεται).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. (Αυεατά). 'Αφέντη!... 
'Αφέντη !...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Τί έπάθατε βρέ σήμερα 
καί φωνάζετε ;... αϊ ; Μπά σέ καλό σας!

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ό καμαριέρης είναι 
κάτω μέ τόν παραμάγερα... έφυγε κι’ 
αύτός... ύστερα, κυρία, ήρθε κ’ή κυρά 
Λοξή... έχε·., λέει, νά σάς 'πή πολύ 
σπουδαία πράγματα...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Πώς! έχει καί μούτρα 
νάρχεται σπίτι μου ακόμα ;

ΙΪΑΝΊΈΛΗΔ'. Νά τή: 'πώ νά φύγη ;
ΕΥΛΑΛΙΑ. Ναί.
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Όχι ! μή γιά όνομα 

Θεού. Καί ύστερα ή άλλαις μαμαΐς! Τί 
κάναμε !

ΕΥΛΑΛΙΑ- Καλά άς εινα-, άς έ’ρθη 
νά ίδούμε τί μά: θέλει.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Γιά άκουσε, Παντελή, 
'πές τοΰ καμαριέρη τής Μακρίδαινας νάρθη 
στό σαλονάκι το μικρό...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Δέν πάς, χριστιανέ μου, 
γιά τό κληροδότημα, μόνο συλλαλητήρια 
καθεσαι και μού κάνει: !...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. 'Ξέρεις έσκέφθηκα καλ
λίτερα... Λέω νά μή...

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Άγρια) Πώς ; ί
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. ( ΊΙπίως). Μά δέν εί

δες πώς δΒαρδουκλής δέν είναι σύμφωνος...
ΕΥΛΑΛΙΑ. Καί τί τόν κάναμε αύτόν;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. /"/Λα τώ Κ.ΐωναρέί 

ύεικνύων γράμμα). Σούτ! Έννοια σας...
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Τί ! Μήπως γράφεις 

στόν διευθυντή νά μάς έμποδίση.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ναί. '
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ά! νάσούπώ... Κύτ- 

τάξε καλά... Έγώ δεν τά θέλω αυτά... 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. (Προσποιούμενος αγα

θότητα/. Καλέ έννοια σας. Είναι γιά κά
ποιον κλητήρα... Τοΰ λέω γιά τή δια- 
δήλωσι πού θά κάνωμε...

ΚΑΩΝΑΡΑΣ. Μή τύχη καί λές ψέμ- 
ματα! / Αύστηρώς). Γιατί Οά τό μάθω 
άμα γίνω ύπουργός, καί θά σέ τιμωρή
σω... Ι'Ιύίιι). Σζί πιστεύω νά μή -ό 
δώση !

ΕΥΛΑΛΙΑ. Λοιπόν; (Κατέρχεται προς 
τον Κ.Ιωναρα).

ΠΑΝΊΕΛΙΙΣ. (Ίδια). Δέν τόν εϊξευ- 
ρα γιά τόσω γενναίου. (ΜεγάΑως). Νά 
πώ στόν καμαριέρη ;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Τή Εύ.ΙαΑία). Θά γί
νη... /Τώ ΙΙαντε.Ιρ). Ναί! Μά στάσου, 
να. πάρε καί τοϋτο, (Τοϋ ΛΛι τό γράμ
μα. j καί γρήγορα !

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. ( Άφοϋ άνέγνωσε τήν 
επιγραφήν). “Α! Είναι γιά τόν διευθυντή;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ναί ! Τοΰ λέω νά μή 
τυχόν καί μάς ταράξη κανείς τήν διαδή- 
λωσι.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Βλέπετε τήν ίδια σκέψι 
είχαμε. (Ανέρχεται προς τά όεζιά).

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Τώ ΠαντεΛή). Μή 
τύχη καί δέν τό δώσης... Θά τό μάθω 
κι' αύτό. ( Ίδια.) Τί διάβολο τό ενα άπό 
τά σύο Οά πάη στά χέρια του.

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Τώ/Κ.έωναρά). Λοιπόν; 
(Τώ Παντε)ή έζερχομένω). Στείλε μου 
τήν κυρά Λοξή.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Πάω νά 'δώ τόν καμα
ριέρη τής Μακρίδαινας.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Μά...
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Θά μονομαχήσω, χρι

στιανέ, μου, άλλ' άφησε νά κυττάξω καί 
τήν έκλογή... / Έζέρχεται κατόπιν τοϋ 
ΓΊαντε.έη).

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΥΛΑΛΙΑ. Θά μονομαχήση: καί θά 
πή; κ' ένα τραγούδι ... ’Ορίστε μας ! Νά 
προσβάλλουν τον γαμπρό μας, ξένον άν
θρωπον, καί · ά μη Οέλη νά σκοτωθή ένας 
ντόπιος! Τσ ! (Μετά περιφρονήσεως ). 
‘Άνθρωποι κι' αύτοί !... Τό κάτω-κάτω, 
δέν πιστεύω δά νά πάθη καί τίποτα δ 
Κυριάκος. Εί.τα στούς μάρτυρά; του, άν 
μονομαχήσουν μέ πιστόλι, νά μή τούς 
βάλλουν σφαίραις. Μά πάλι άν τύχη τί
ποτε, έχω ένα σχέδιο μαύρης τουαλέτ- 
τας, περίφημο !... Θά χαλάση κόσμο !... 
Έχω καιρό νά βάλλω μαύρα καί τά έπε- 
θύμησ;. !... Δέν θά τά φορέσω όμως καί 
πολύ ... γιατί θά γίνη δ γάμος τών παι
διών ... ’Αλήθεια. Είπα γάμο καί 'θυμή
θηκα τήν Μακρίδαινα ... Ά! ευχαρι
στήθηκα πολύ ποϋ τούς έ'φυγεν δ Βερδελό- 
πουλος ... Δέν ήταν δά καί σπουδαίο 
πρόσωπο ... άλλά έτσι ... μούθελε κ ’ ή 
μούρη της νά παντρέψη τήν κόρη τη: !.. 
ΙΙφ !...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. (Εΐσερχομένη όει.Ιώς). 
Πολλά τά έτη σας.

(Ακολουθεί).
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