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μέ δίκηο τους: ’κείνου τά γίδια έφαγα,
εκείνον τήν αρνάδα του τήν έφαγα,
τά γίδια έκοψα τού άλλου, αί, καλά,
ιιέ οίκηο τους καθείς τίιν τιμωρία μου
ζητεί. Άλλά εσένα, στό θεό σου, πές,
μά πές μου, σ’ έβλαψα έγώ καμμιά Φορά ;
ΊΙ μήπως τή βρεχτούρα σου σοϋ έφαγα
κ’ έόρήκες τέτοιο θάνατο σκληρότατο,
άπαίσιο γιά μένα νά παοτείνης, άπονε !...

ΜΥβΟΣ

Μέσα στό λόγγο ένα λύκο μιά φορά

έπιάσαν ζωντανό, κι’ άφοϋ τόν έδεσαν,
τόν έφεραν στή στάνη μέ οχλοβοή.
Μεγάλη είχε κάμει είς τά πρόβατα
καταστροφή, κα’ι όλοι οί τσομπάνιδες
ποϋ τόν έχθρεύονταν έχάρηκαν πολύ.
— Σταθήτε, είπε ένας ιίρχιτσέλιγκας·
καλέσετ’ όλους τους γειτόνους μας έδώ,
γιατί καθέναν, ποιόν όλίγο, ποιόν πολύ
τόν έχει βλάφει τούτο τ’ άγριο θεριό.
Μαζεύτηκαν Λοιπόν δυό-τοεϊς τσομπάνιδες
άκόμη κι’ άπεφάσισαν καθένας τους
ιιιά τιιιωοία νά σκεφθή άνάλονον
ιιε τιι ζημία .noir το αγοίιιι του καιιε.
Τον εόεσαν. που Λε<·. τό λύκο ουνατα
σ’ ένα δοκάρι κ’ έκατσαν τριγύρω του.
—Έμενα, λέγει ένας, δέκα ποόΒατα
θά είνε λίγα όπου μονκούε έοώ
σέ δύο μήνες μέσα- κι’ άν τή γνώμη μου
ρωτάτε, Οά έποότεινα, τά ιιάτια του
να ργαλωιιε κ’ ελεύθερο στους τεσσαρες
άνεμους νά τόν άπολύσωμε !
— Έγώ,
λέγει ένας άλλος, μιαν αρνάδα ζηλευτή,
ποϋ τό καμάρι ήτανε τής στάνης μου,
τήν ηϋρα Φαγωμένη, σκέλεθρο έκεΐ
μές στό ροκάνι... 'II καρδιά μου έρράγισε
άμα τήν είοα ! Τιμωρία πιό φρικτίι
ένώ
βοίσκω άλλη·. : 1ιιέσα
·, δέν κ*·,,
, , στό ηαντοι
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να τόνε ραλωμε οεμενον λαίμαργα
τά πρόΰατα Οά βλέπη νά περνούν κοντά,
κι’ αύτός νά τυραννιέται κα’ι σιγά σιγά
άπό τίιν πείνα νά ψοφίση !...
— Κ’ είς· έμέ,
είπε τσοπάνης τρίτος, δυό τραγιά προχθές
άκόμη μούκούε τό ύόφιο, τ’ άπιστο
τ' αγρίμι, τά καλείτερα τής· στάνης μου'
κι’ άν μοϋπεντε στά νύχια, μά τίιν πίστη μου 1
άπ’τώνατό ποδάρι θά τόν κοέιιανα
απο να οενορο κι απο κάτω άχυρα
πολλά Οά άναβα νά πάει στό διάβολο,
νά σκάση ό τρισκατάρατος. Και χίλιαίς δυό
ζημιαϊς καθένας· είπε πώς· τού έκαμε
ό λύκος· καϊ καθένας είπε χωριστά
τίιν τιιιωοία
ποϋ τού έποεπε.
V ν
V
Σκυφτό
καϊ ντροπιασμένο τό αγρίμι άκουε
κ’ είς· κάθε τιμωρία άνεστέναζε
βαθειά τό δύστυχο,
Περαστικός έκεΐ
κοντά εύρέθη κ’ ένας γύφτος κι' ακόυσε
κι’ αύτός τίιν κρίσι τών τσοπάνιδων. Άφοϋ
ή κρίσι έτελείωσε καϊ τίποτε
κάνεις· δέν είχε νά προσθέσει, έξαφνα
ό γύφτος σάν είσαγγελεύς σηκόνεται :
— Μέ τό συμπάθεια, λέγει, άφεντάδες μου,
άν θέλετε, νά πώ κ’ έγώ τή γνώμη μου -.
Έγώ στή θέσι σας άν ήμουνα, αυτό
το πονηρό τ' αγρίμι, τό· λνσσιάρικο,
γιά ο,τι έχει κάμει στόν καθένα σας·
«ιιέ ξύλινο μαχαίρι τό τομάρι του
θά έγδερνα σιγά σιγά καϊ ύστερα
σέ ξύδι μέσα θά τόν έβαζα δριμύ
νά σκούζη νά μούγκριζα ! ύστερα θά τόν...
Νά τελείωση ό λύκος δέν τόν άφησε.
— Καϋμένε άνθοωπε, τοϋ λέγει, αϊ, καλά,
τοϋ λόγου τους έδώ, ό.τι κι’ άν ποϋν, μαθές
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έρως οφείλει νά είναι ό πρώτος παράγων τής
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προόδου, καϊ δι’ύμνου είς τήν πρόοδον, επιτρέπατε
νά περάνω βιβλίον άφιερωθέν είς τίιν ύγιεινήν τοϋ έ
ρωτος.
Καίτοι τό λεπτόν της μνήμης νήμα συνδέει διά συ
νεχούς άλύσεως τά χθές- μετά τής αΰριον τοϋ ανθρώπου,
ούχ ήττον δέν διατηροϋμεν τίιν’ αυτήν ομοιότητα· έπϊ
δύο αλλεπάλληλα λεπτά τής- ζωής· μας· καί άπό τοΰ βρέ
φους μέχρι τού γέροντας βλέπομεν χιλίας ύπάρξεις ένοελεχώς οιαδεχομένας άλλήλας, άλλά καθ'ολοκληρίαν
διαφόρους.Οΰτω έν ταίς γενεαΐς τών ανθρώπων, τά τέ
κνα είναι πάντοτε άλλοϊα τών πατέρων, καϊ οί έγγονοί
τών προγόνων. Έν τώ στρώματι δέ τούτω τής κόνεως τό
καλύπτον τόν πλανήτην ήμών, δπερ καλοϋηεν γήν, βλέ
πομεν πολλούς άνθρώπους ; οΐτινες είς· διάφορα στρώ
ματα κατέλιπον τά οστά αύτώνούτοι δέ είναι κατά πολύ
άλλοϊοι. Ημείς διαφέρομεν τών 'Ρωμαίων, ούτοι τών
Τυρρηνών,καϊ οί μέν καϊ οί δέ διαφέρουσι τών πρωτογε
νών άνθρώπων τών οίκησάντων τίιν άμετέραν χερσό
νησον.
Αλλ’ ούχϊ μόνον ό τοϋ άτόμου καϊ τής γενεάς βίος
είναι ενδελεχής άλλοίωσις, άλλ’ή άλλοίωσις αύτη είναι
βελτίωση;, καϊ έκ τής· έρεύνιις τών τροποποιούντων τιϊ
στοιχεία τής άνθρωπίνιις· φύσεως. ώς- καϊ έκ τής μελέ
της τών περί κληρονομικότητας· νόμων, έξάγομεν τό
παρήγορον τούτο γεγονός, ότι ούχϊ μόνον ή ανθρώπινη
οικογένεια μεταβάλλεται, άλλά βελτιοϋται, ούχϊ μόνον
μεταποιείται, άλλά προοδεύει. Ό τής· ποοόδου νόιιος
είναι κεχαραγμένος άνεξιτήλοις γράμμασιν έΦ’ όλων τών
μνημείων άτινα κατέλιπεν ήμίν ή ιστορία.
Εάν ή εξέταση; ενός μόνου ασθενούς· εικοσαετούς
άποθνήσκοντος έν μέσω σκληρών βασάνων, μάς· άποθαρρύνει, έάν ή άνάγνωσις μιας μόνης σελίδος τής ιστορίας
ήμών ούναται νά μάς καταβάλη, έάν ή παρακιιή τοϋ
πολιτισμού, έάν ό εμπρησμός μεγάλης μητροπόλεως,
έάν ή έξαΦιίνισις λαού δύναται νά έμπνευση είς· τόν
ποιητήν τόν ύμνον τοϋ Ιερεμία, ή θέα πάντων τών αν
θρωπίνων συμβάντων, ή μελέτη πάντων τών φαινομέ
νων τής· ζωής κηρύττούΡιν ήμίν γεγωνυία τιϊ φωνή,
δτι ή πρόοδος είναι συνεχής, ακαταγώνιστος, καϊ ότι τά
τέκνα θά είναι τελειότεοα τών πατέοων. Ό παοαβολι>
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κος νομος, η εΛίκοειοης προοοος, αι αναορομαϊ του
Βίκου καϊ έτεροι άπειροι τύποι τής φιλοσοφίας τής ιστο
ρίας· είναι έρμηνεϊαι ιδιαιτέρων γεγονότων, είναι μερόΛηπτικαϊ συνθέσεις· μή άντιπροσωπεύουσαι ίι έλάχιστον
μέρος? τών ανθρωπίνων συμβάντων.
ΊΙ πρόοδος· είναι συνεχής- μόνον έκ διαλειηιιάτων
κατεσπευσμένη, έκ διαλειμμάτων βραδεία, ύτέ μέν ίλιγγιώσα, ότέ δέ άνεπαίσθητος ώστε οιέρχεται άπαρατήρητος. Ούτε ή ε’πίσχεσις ούτε ιϊ παλινδρομησις είναι έφικταί. Έν τή μυροβόλω ροδή ήτις· είναι τό καύχημα τοϋ
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κήπου ήμών, φύλλα τινά καταβιβρωσκόμενα ύπό τοϋ
ίοϋ, προώρως θνήσκουσιν, ιός· μικρός· κάλυξ καταλη
φθείς ύπό βραδείας Φθίσεως? μαραίνεται πριν ίι άνθήση·
άλλά τό χάριεν δενορύλλιον εξακολουθεί τόν ένδοξον
αύτοϋ βίαν καϊ έάν καλλιεργηθεί μετά φρονήσεων καϊ
άγάπιις· διά τής· έγκεντρίσεωυ κα’ι διά τών σπόρων θά
δυνηθή ν’ άναθάλη έν ώοαιοτέρα ύπάοξει. Τοιοϋτον
είναι τό άνθρώπινον δένορον έξ αύτοϋ πίπτονσι φύλλα
τινά άποκαλούμενα ό αιγυπτιακός πολιτισμός, ό τυρρηνικός· πολιτισμός·, ό έλληνικός: πολιτισμός· έξ αύτοϋ
άποξιιραίνονται κά?α·κές· τινες άποκάλούμενοι ή 'Ισπα
νία, ή Γαλλία· άλλά τό δένδρον αύξάνει καϊ άνυύοϋται1
Γ.αι αύτά έτι τά πεσόντα φύλλα καϊ οί μαρανθέντες κά
λυκες Οέλουσιν άποδώση τον χυμόν αύτών είς· τό δέν
δρον όπεο τούς· παρήγαγεν.
Ουδέν άπόλλυται έν τή φύσει καϊ έν τιϊ ιστορία τής
προόδου ούδεμία μεγάλη άνακάλυιξις· άπόλλυται, ούδεϊς
μέγας- πολιτισμός· καθ' ολοκληρίαν έξαφανίζεται. Έν
τοϊς- σπλάγχνου· ήμών ύπάρχουσιν άκμαΐα καϊ γόνιμα
σπέρματα άπορρέοντα έκ τοϋ πολιτισμού τής Χινευί,
τών ’Αθηνών καϊ τής 'Ρώμης. Ό άρχαΐου ρωμαϊκός
.πολιτισμός έσβέσθη, λέγομεν καθ’ ή μάς·, άλλ' ώς φυσικώς έν τώ Ναπολέοντι ένσαρκοϋται ό σφριγών άταόισμός· (atavismo) τοϋ Λύγούστου καϊ τοϋ Καίσαρος. ούτω
μετάξι' τών καταιγίδων τής νεωτέρας ιστορίας, μεταξύ
τών θυελλωδών κυμάτων τών επαναστάσεων ήμών, έχομεν άνά χεϊρας· άναμμένην τίιν δάδα τοϋ πρακτικού ρω
μαϊκού νού. τίιν άγουσαν ημάς είς· λιμένα. "Ας μή άποπλανηθώμεν ύπό τής ποιήσεως. ΊΙ πρόοδος είναι άναγκαία συνέπεια τοϋ νόμου τού άπαιτούντος ΐνα <’> βίος
τοϋ άτόμου είναί ή άπόρροια άγώνος τινός, ό ζωτικός
συναγωνισμός· ΐνα ό βίος τοϋ γένους είναι ή άπόρροια
ετέρου άνώνου, <ϊ έοως. Ποάγματι είναι ή ύπερτάτιι τών
ουο τούτων νικών η ονομαζόμενη ΙΙοοοοος- και η εόικτή ανωτάτη ποόοοιις είναι ή ρεΧτίωόις τού <’ιτόμοι· καϊ ιϊ μεταβίβαΒίΓ αυτού εις ai.S.nv γενεάν,
δηλαδή αγωγή τού άτόμου και εκλογή τών ποοόέ>νεΒτέοο>ν ηέιίων ποόυ ηετα(>ί(>α<ίιν τής ζωήν.
Διά τινας άπαισιοδόξους: φιλοσόφους- οΐτινες- βλεπονσι τήν ιστορίαν διά μέσου τών πρασίνων διόπτρων
άπέλπιδος- απαισιοδοξίας, ίι ποόοδος τής· άνθρωπότητος
είναι επιπόλαιοςκαϊ μετά παρελευσιν τοσούτων αίώνων,
διηνεκής· μονοτονία άναπαριστά τάς αύτάς ιδέας- καϊ τά
αύτά ελαττώματα. Άλλά τό πράγμα δέν έχει οϋτω. Άς:
ιιή έπιστήσωηεν τήν ποοσοχήν nac έπϊ τών θρησκειών
αιτινες- ΐοανικευονται και αύται, άποοα/.Λουσαι το επί
χρισμα τής- δεισιδαιμονίας- άς μή έπιστήσωμεν τήν
προσοχήν μας- έπϊ τής· ηθικής ήτις- καϊ αύτη τελειο
ποιείται, άλλ’άς ρίύωμεν τό βλέμμα έπϊ τών άμιγώς
διανοητικών κατακτήσεων καϊ θά ίδωμεν πόσα άληθιϊ
άγαθά, πραγματικά, προφανή, άποταμιεύονται έν τοϊςθησαυροφι λακείοις· τής· άνθρωπότητος.
ΊΙ ποόοδος δέν είναι ιιόνον ζήτηιια ποσότητας, οι’
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ης ο ημετερος ποΛίτισμος· ισταται υπερανω του παρεΛΘόντος- αίώνος, ώς- ό άριθμός 100 ύπερβαίνει τόν άριθμόν 50. Ούχί, ή πρόοδος- είναι Θαυμασία έναρμόνιος
συροοή ιιυοίων όοιιών. είναι τό πόοισηα ηυοίων έίε?άςεων τεΛειοποιησεως, κατεργασίας, μετουσιωσεως, αν
ηοϊ επιτροπή νά κάμω χρήσιν τής· θεσλογικής ταύτιις
Αέξεως.
ΊΙ ύποδιαίρεσιςτής εργασίας και ή δημιουργία νέων
δυνάμεων, ήτις· έντεϋθεν προκύπτει, είναι τά αληθή
στοιχεία τής- προόδου. Καϊ αύτό έτι τό ύδρογενές ζωύφιον δονούμενον δεξιόθεν καϊ άριστερόθεν βαδίζει καϊ
προοδεύει- άλλ’ ημείς καθήμενοι άνέτως· έν τινι σιδη
ροδρομική άμάξη έστολισμένη δι’ άνθέων, μετ’ αγαθών
φίλων καϊ εκλεκτών βιβλίων, διερχόμεθα τάς έρήμους
τάς- χωριζούσας τήν Νέαν Ύόρκιϊν τοϋ Αγίου Φρα
γκίσκου. Καϊ αύτη είναι κίνησις, άλλά οποία άβυσσος
χωρίζει τάς- δύο ταύτας κινήσεις· τοϋ ζωϋφίου καϊ τοϋ
άνθρώπου ! Μεταξύ αύτών υπάρχει ή πτέρυξ τοϋ πτηνού
καϊ ό σφαδασμός τοϋ ιχθύος, ύπάρχει ή κνήμη τοϋ ίπ

ποι· καϊ <’> ερπυσμός τοϋ όφεως, ύπάρχει τό σκίρτημα
τού αιγάγρου καϊ τό όρυγμα τού μυός. ΙΙόσαι κινήσεις,
πόσοι τύποι κινήσεων, πόση πρόοδος· ! ΊΙ μονάς- έχει
νήμα, δπερ είναι παράγων κινήσεως,δπερ είνε οφθαλμός,
όίς. χείρ, γλώσσα, ούς. Ό άνθρωπος έχει πέντε αισθήσεις·
και οι ’ έκάστιις· αύτών μυρίας· άγαλ/,ιάσεις. καϊ δι’ έκάστης- <ιγα/ΰ,ιάσεω<· εκατόν τέχνας- έιπόση πρόοδος- !
’() άγριος- έγεΐρεται έν εύηλίω γαληνιαία δροσοβόλω
ημέρα, καϊ όίπτεται έπϊ τής ήνθισμινης- χλόης- κυβιστών.
Εύχαριστεϊται ότι ζή καϊ άιποθαυμάζει τίιν φύσιν κατ’ ί
διον τρόπον, άλλ’ άλλος τις- πεπολιτισμένος προβαίνει
καϊ ούτος είς τήν ψύσιν καϊ διαστέλλει εύρέως- τά στέρνα
τοι· όπως άναπνεύσιι τήν ζείδωροι· αύραν, άλλ’ έκφράζει τίιν χαράν του ταύτην διά τών αθανάτων σελίδων
τών Γεωργικών τοϋ Βιργιλίου καϊ διά τών Εικόνων
της Φύόεως τού Χουμβόλοου όποια άβνσος- μετάξι· τοϋ
κυβιστήματος· τοϋ άγριου καϊ τών σελίδων τού Βιργι
λίου καϊ τοϋ Χουμβόηδου. Όπόση πρόοδος !
Ό άγριος- θαυμάζει τίιν γυναίκα αύτού. αισθάνεται
τίιν άνάγκιιν τοϋ νά άποτυπώση τήν εικόνα αυτής- καϊ
χαράττει τίιν κατατομήν της έπϊ τού φλοιού δένδρου διά
τής- αιχμής πυρίτου λίθοι'. Καϊ αύτός έτι ό Ραφαΐιλσς
άποθαυμάζει τίιν γυναίκα καϊ δημιουργεί τίιν (Mafldtina
della Seggiola) ΙΙαναγίαΐ1 τοϋ Καθίσματος. Καϊ έδώ ό
ποια άβυσσος, όπόση πρόοδος !
Έν αύτή τή άπείρω πολλαπλασιάσει ανθρώπινης- ι
σχύος, έν αύτή τή άπείρω υποδιαιρέσει έογασίας-, ίι
πληθι'ς συμφωνεί μετά τής· ένότητος καϊ ό άνθρωπος· έν
αστραπιαία στιγμή μόλις- μετρητή περιπτύσσεται έν έαύτώ τήν οημιουργίαν καϊ έπαναφέρων είς τό παρόν ο
λόκληρον τϋ παρελθόν του καϊ τό τών γενεών οΐτινες
προηγήθησαν αύτού όλόκληοον τό παοόν καϊ πάντα τά
όνειρα τού μελΛοντος, κατορθοΐ νά συγκέντρωση έν έαυτώ τόσην ίσχί·ν δυναμένην νά τόν γοητεύσει είς τρό
πον ώστε νά σεμνύνεται ότι είναι άνθρωπος. ’Αφού δέ
άΐ’έλθη έπϊ τών ί·ύηλοτέ<·ι->ν κορυφών τοϋ νοητού,κατέρ
χεται κατά βαθμίίχη· ιιελετών εαυτόν έν τιϊ ιιονάδι καϊ
εν τω υοοσγενει ζωϋφιω και υπαγορευων τοι;ς νομούς:
τούς διέποντας- τίιν δημιουργίαν. Άρά γε δέν είναι
τούτοάληθίις· πρόοδος· ; Ίίμεϊς πλεονεκτούμεν τοϋ Καί
σαρος· καϊ τοΰ Ιίλάτωνος, ίιμεΐς οΐτινες έν διαστήματι
ολίγων μηνών δυνάμεθα νά περιτρέξωμεν τήν άνωτάτην
πεοιφέοειαν τοϋ ήιιιτέοου
U , V , .πλανήτου καϊ-Ν ,νά άπολαύωιιεν
,,Λ
*■
τοσούτων ιιοονων εντός έτους όσων οεν απη/.αυσαν
πάντες οί ηγεμόνες τής· άρχαιότητος.
ΊΙ πρόοδος αύτη είναι πράγματι αόριστος ώς πρός·
τό άνώτεοον γένος. Διά τών ί·πό τοϋ νού έφευρεθέντων
έργαλείων καθιστώιιεν περιττήν τίιν τελειοποίηση· τών
αισθήσεων μας, ως οια τής· χημικης κιιτασκευαζομεν
τάς ούσίας τών καρπών τού τροπικού, άνευ τής άνάγκης
τού ήλιου τοϋ τροπικού. Διά τής άνατφροής καθιστώμεν
χρησίμους καί αύτούς έτι τούς- καχεκτικούς καϊ τούς- ηικοόνοας, πιιρέχοντες- τίιν τών ισχυρών εύφυίαν είς τούς
άουνάτους, ώς- είς τάς- κνήμας τοϋ μή ρωμαλέου παρέχομεν τούς μϋς τού ίππου καϊ τίιν πτέρυγα τής άτμαμάξιις.
ΊΙμεΐς- κατέχομεν άπάσας τάςέγκλειομένας δυνάμεις·
έν τω φλοιώ τής σφαίρας, κατέχομεν άπαντα τά φυτά
μετά τού νέκταοου καϊ τοϋ δηλητηρίου αύτών. άπαν τό
ζωϊκον βασίλειον μετά τών εκατόν αύτοϋ δυνάιιεων καϊ
τών μυρίων αύτοϋ καλλονών. Άλλ’ ίιμεΐς- κατέχομεν
πολύ περισσότερον τής φύσεως- είς· τό ούς- παρέσχομεν
τίιν μουσικήν μή ύπάρχουσαν έν τιϊ φύσει, είς τόν ο
φθαλμόν τά χρώματα·, άπερ τά τρία βασίλεια ήνωμένα
δέν κατέχουσιν. Έν δέ τω πεδίω της σκέφεως άπηνθίσαμεν μυρίας αρμονίας αισθητικών συνδυασμών καϊ
ίσως αί μυχαίτεραι καϊ βαθύτεροι πηγαι δυνάμεων κεΐνται εΐσέτι παρθένοι δΓ ημάς, ένδοξος κατάκτησις διά τά
τέκνα μας. Υπερμεγέθης· δύναμις γονιμοποιός γεννά
εκατομμύρια ατόμων. Μόνον οί ισχυροί έπιμένοισι καϊ
νικώσιν είς τούς άγώνας, καϊ είς- τούς έναπομείναντας
ισχυρούς πάλλει έν τη καρδία ή διακαής επιθυμία ή άΎΙΟ“ ----

γονσα ήαΰς- είς τό ΰπέρτατον εκείνο σηηεΐον τελειότατος
ένθα άπασαι αί θρησκεϊαι τοΰ ιδανισμού προσφέρουσιν
αλλήλαιυ τάς χεϊρας. ένθα όσοι άνθρωποι αισθάνονται
τό καλόν και λατοεύίινσι τό ώραΐον εΰρίσκονται ήνωαένοι,όπως έλπίσωσι καί έπιθυμήσωσιν άνθρωπον κρείττονα ήμών, όπως έπικαλεσθώσι αεγαλοφύήα- ίσχνροτέοαςόσων Πλατώνων, όσων Γαλιλαίων, όσωνΝ&ντώνων,
όσων Καισάρων. όσων Κολόαίκ.ιν έσχε τό παρελθόν.
Ανελθδντες έπί τοΰ Πηγάσου τΐίς φαντασίας ή τής
θοησκείας όνειρενόιιεθα ουρανόν ύΰιιλότερον τού ίοικον
μας, άπώτερον όλων τών εσχατιών τών γεωγράφων καϊ
αστρονόμων. Τύ άπειρον, τό αιώνιον, τό άθάνατον, ταράττονσι τά σπλάγχνα τοΰ μεταφυσικού, ώς ή άπόκτησις
νέας ουνάμεως βασανίζει τόν νοΰν τοϋ μάλλον συκοφαντιιθέντος τών υλιστών. Βαίνομεν πάντες είς τό ί πέρτατον τής τελειότατος σηηεΐον, έπιθυμοΰμεν πάντεςάνέφικτόν τι πέραν τοΰ έφικτοΰ.γήν επαγγελίας όπως κατακτήσωιιεν. ή όπωυ έλπίσωιιεν. Μόοια στροβιλισθέντα
εις τα εμπρός· υπο τίις κοσμικής καταιγιοος, φεροιιεν
πάντες έγκεχαραγμένην έπί τοΰ μετώπου τήν προφη
τικήν λέξιν εμπρός, καί εμπρός πάντες βαδίζομεν. βρα
δείς- ϊι ταχείς, άλλά παρασυρόμενοι άκαταγωνίστως είς
τό τέρμα, τό όποιον δέν δυνάμεθα νά ϊοωμεν.
Έιιποός καϊ είς τάάνω φωνάζει ήμίν ή φύσις, έμπρός
καϊ είς τά άνω φωνάζει ήμίν ίι επιστήμη, έμπρός καϊ
είς- τά άνω μάς- φωνάζονσι καϊ οί πατέρες ήμών, οϊ πρό
ήμών μοχθήσαντες, όπως μάς φέρωσιν όπου νΰν έΰρισκόαεθα, έμπρός καϊ είς τά άνω φωνάζομεν και ήμεις
είς τιϊ τέκνα μας, τά όποια θά έπαναλαμδάνωσι τήν α
γίαν κραυγήν είς τούς απώτατους έγγόνους μας, μέχρις
ου ανθρώπινος ποΰςθά πατιι τό χώμα τοΰ ύμετέρον πλα
νήτου.
"Οταν δέ έντός- ήμών συσσωρεύσωμεν τό ΰπέρτατον
άθροισμα προόδου, όταν έντός- ήμών συνενώσωμεν τήλ’
ΰπεοτάτην ποσότητα κινήσεως. άς- ζιιτήσωμεν διά τοΰ
Φωτός τοΰ έρωτος καϊ τής- επιστήμης άτομον συγγενές,
καλούμενον γυναίκα, ήτις καί αΰτη νά έχη συσσωρεύσει
έν εαυτό όμοίαν δύναμιν προόδου καϊ κινήσεως. Άς
άνάύωμεν άπό κοινού τήν δάδα τής ζωής καί είς τό ά
γιον εκείνο πλάσμα όπερ καλείται τέκνον μας. άς- φω
νάζομεν μέχρι τελευταίας πνοής, άς φωνάζομεν διά τής
θεοιιονργοΰ όυνάιιεως τοΰ νέου, διά τής- επιμόνου γα
λήνης τοΰάνδρόςόιά τής τρεμούσης καί άσθενοΰς φωνής
τοΰ άποθνήσκοντος γέροντος, άς φωνάζωμεν πάντες είς
τά τέκνα μας: εμπρός καϊ είς τά άνω.

ΜΑΝΑΣ

ΠΟΝΟΣ

Λ'ά άνασάνη χάβεται ή μάνα ή πικραμένη
σέ μία πέτρα άπάνον άγέΛαστη χι άμί.ίητη
μήνες χαί μήνες περπατεί παντοτεινά θ.ΐιμμένη
χωρίς νά βγά.Γ άπ' τήν χαρόιά τή .ίΰπη τήν άχοίμητη.
Ί ής πήραν τήν παιάοΰ.ία της χαί τώρα ώρφανεμένη
γυρνάει ό.Ιουθε γιά νά βρή τήν χάρη τήν άφϊ.Ιητη
χωρίς νά ζέρρ ποΰ ό Θεός ό φοβερός κρυμμένη
γ//γ είχε στά Ιέασί.Ιεια του ωσάν χορών’ ατίμητη.
Καί τώρα στό Κα.ί.Ιίχορο τοΰ χάχαν οί θυγατέρες
τοΰ Κε./εοΰ πασχίζουνε μαζί μ’ άστεΐα γί./ια
νά φέρουν τό χαμάγε.Ιο στά θεϊκά την γεί.ίια.

Αγέ.Ιαστα άπομένουνε' χαί στήν 'υγρή ματιά της
γραμμένος είνε ό χαϊμύς' θυμάται τές ημέρες
ποίχε καμάρι ζή/ευκί, τήν Κόρη την, κοντά της.

Λεμησσός. Κύπρος.

Μ. Δ.|ΦΡΛΓΚΟΓΔΠΣ

ΑΧΑΡΑ
ΚΑΛΗ

ΚΑΡΔΙΑ

ί εύτυχισμένα τά. περασμένα χρόνια ! Μά τώρα μήπως δέν

Ί

. είναι εύτυχισμένα : Πρός τό παρόν ναι. μά έγώ δέν πιστεύω
πολύ στήν εύτυχία, γιατί ή ευτυχία είναι ένας αέρας, ένα αόρατο
ον εύκολοβάρετο. ποϋ σέ επισκέπτεται άπό καιρό σέ καιρό καί σέ
εγκαταλείπει ύστερα στά £«ρια τής χαροπιαστής δυστυχίας καί άπ’
αύτήν τήν τελευταία δέν ξεκολλάς πειά εύκολα, μά σοϋμνήσκει μιά
μεγάλη θεότητα, ή ελπίδα,ποϋ σοϋ χαρίζει τήν αμύθητη ή τήν σχε
τική παρηγοριά.
Τί άθώα, τί εύχισμένα τά περασμένα χρόνια!
Τά σπητια μας. τό δικό μου και της Μαρίκας ήτανε πλάι
πλάι καί ή οικογένειες πολύ αδελφωμένες. Πότε έμενα μ’ έπερναν
στης Μαρίκας τό σπήτι κι' έτρωγα, πότε εμείς πέρναμε τήν Μαρίκα κι έτρωγε στό δικό μας.
Θαρρούσες ποΰ ήτανε μιά οικογένεια ποϋ κατοικούσε σέ δυό
σπητια.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΙ’ΤΖΩΚΗΣ
ΊΙ Μαρίκα ήτανε ό μόνος παιδικός μου σύντροφος. Ό θείος
μου ποϋ τόν άγαποϋσα ζαί τόν αγαπώ άκόμη πολύ ήτανε πολύ αύ------------------------- ■■ aoCr8 f ■ --------------------------στηρός καί δέν μ’ άφινε νά συναναστραφώ κανένα άϋ.λον εκτός τής
-ΑΙΩΝΩΝ ΒΑΘΙΑ»
Μαρίκας. Ό μικρός αυτός άγγελοςμέ τά μαύρα του τά μάτια κα
τά ξανθόχρυσα μαλλιά, ποϋ έμοιαζαν τές άχτίδες τοϋ ήλιου όταν
άνατέλη. ήτανε ή μόνη παρηγοριά μου μετά τόν θάνατον τών γο
ΤΑ ΡΟΔΑ ΤΙΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
νέων μου. Έστύλωνε τά μάτια της στά ’δικά μου καί μοϋ έλεγε
όταν μ’ έπερναν τά δάκρυα:
Λ/ί πόνον η Κυθέρειη γυρνάει ί-.εμαΑ.ίιάρα
—Όλοι θά πεθάνουμε, Μιμικό, μήν κλαίς.
στα Μση μέσα γιά νά βρή τόν άμορφο εραστή της
Καί εκείνη έδάκρυζε χωρίς νά θέλη. "Εφτανε νά διή ένα μικρό
θαρρεί .τώε τζ/r άπάτησε μ ’ ΐχείνη τή ζον./ιάρα
δάκρυο στά μάτια μου. γιά νά άνησύχήση καί νά δακρύστ, κι'
τήν Περσεφύνη, χι' άγρια ανάβει ή οργή της.
αύτή. Τις 'μέρες μας τής ’περνούσαμε εξαίρετα, όλο παιγνίδι,
όλο γέλοιο, όλο χαρά. Οί κήποι μας συγκοινωνούσανε μέ μιά ά
Και τρεχει, τρέχει έόώ χ' έχεΐ μέ ΐ,οΰ.Ιια με .Ιαχτάρα
βαφη πόρτα στή μέση. Στή πόρτα αύτή. πού ήτανε πάντοτε α
γυρεύονται; τόν Άάωη—τό τρυφερό παιόί τι/c
νοιχτή έπεριμενα τή Μαρίκα γιά νά παίζουμε. Στήν πόρτα αύτή
άνταμωνούμασταν -πάντοτε. Μά σημειώσατε ποϋ έπρεπε νά είναι
.τοΰ μέσ τά ρόιία ανάμεσα εΐιρήχε μέ τρομάρα
καλός
καιρός γιά νά είμαστε στόν κήπο, τόν κακό τόν έπερνούσαμε
άπό 'να χάπρο θάνατο στή γή τήν Ιάιχή της.
μελετώντας ή παίζοντας μέσα στό σπήτι ή στό δικό μας ή στό
δικό της. . . . Καί όμως τά χρόνια έπερνούσανε φτερωμένα καί
Τρε.Ι.ίή «.τό τή ./ΰπη την, ή θεϊχή ερωμένη
μείς μεγαλώσαμε. ’Ένα καλοκαίρι, ήμασταν τότε έγώ δώδεκα
στους βάτους, στά γαμόχ./αάα ό.Ιημερίς γυρνάει
χρόνων καί ή Μαρίκα έντεκα, έπηγαμε έξοχή στήν ’Αντιγόνη, άύ.στ" άγχάθια άγχυ.Ιώνεται χαί βγαίνει π.Ιηγωμενη.
λες φορές έπηγαίναμε στήν Πρίγκηπο, μά ή Ηρίγκηπος έχει με
*
γάλη πολυτέλεια καί δέν μ'αρέσει, άνκαί τά γαϊδουράκια της είναι
Τό αίμα άπό τό σώμα της τ' άφρόπ.Ιι/στο χυ.Ιάει
πολύ διασκεδαστικά, ή 'Αντιγόνη, τό μικρό αύτό νησάκι, μέ τό
χαί πέφτοντας στά χάτασπρα τά ρόόα ώς τήν ώρα
αψηλό-αψηλό βουνό, τό απότομο, τό πευκοστεμμένο, ποϋ στήν κο
εκείνη, τά χοχχίνησε μέ τόν αγνόν χώρα.
ρυφή του, σάν ακίνητο σύγνεφο, απλώνεται τό άγιο μοναστήρι τοϋ
Χριστού, ’μοιάζει σάν μιά αμάραντη ανθοδέσμη τοποθετημένη
— "6 —

μέσα στή γαλαζένια θάλασσα καί αντίκρυ της ή Χάλκη μαγεμένη, στήν καρδιά της καί άν άναφτή πάλιι γιά κανένα άλλον ! Έπρεπ
μαγεύει κάθε ανθρώπου μάτι καί καρδιά. Τί ώραία ποϋ είνε ή έ- νά τήν αποκτήσω λοιπόν γρήγορα, πολ. γρήγορα. Μά πώς :
ζοχή ! Μιά 'μέρα έγώ καί ή Μαρίκα μέ τή δασκάλισσά της—γιατί καζιά ιδέα πέρασε άπό τόν νοϋ μ.ου. Καί τήν καζιά αύτήν ιδέα
στάμικρά της τά. χρόνια είχε δασκάλισσα—έπήγαμ,ε στό μοναστήρι τήν έπραγματοποίησα, ή Μαρίκα έφερε: πολλές άντίστασες, μά έπί
τού αγίου Γεωργίου ποϋ απέχει πέντε έως οχτώ λεπτά άπό τό τέλους ένδωσε στή θέλησές μου γιατί μέ άγαποϋσε. Ό θείος τά.
χωριό. ΊΙ δασκάλισσα έκάθησε σένα πάγκο, έέγαλε τό εργόχειρό έμαθε όλα καί αύτός όπως ένόμιζα νά μάς δώσε, τήν ευχή του,
της καί άρχισε νά εργάζεται, ένω έγώ καί ή Μαρίκα έτρέχαμε στή μοϋ εί- •ε μέ φοβερό τόνο :
χορτόπλαστη πλατεία τοϋ μοναστηριού καί παίζαμε. 'Έξαφνα ή
—Χά έτοιμ.άτη,ς τά ρούχά σου, αύριο φεύγεις γ-.ά τό Πανετ
Μαρίκα σκύφτε·, καί κόφτη μιά μ,αργαρίτα, τήν έμιμήθηκα κι' έγώ στήμ.'.ο.
κι’ αρχίσαμε κι' οί δυό νά τήν ξεφυλλίζουμε. Μ' αγαπάς, δέν μ’
Καθώς εί :α ζαί παραπάνω, έπρεπε μέ κάθε θυσία νά έκαγαπάς. . . . μ’ άγαπϊίς. Καϊ τών δυό μας τό τελευταίο βγήκε τελε'σω χωρίς :ολύ, πολύ δισταγμό τές διαταγές τοϋ θείου, έτοίο. αγαπάς. Ά ! τί εύτυχία ! Τρέξαμε χαρούμενα στήν δασκά μασα λοιπόν ■ ά ροϋχά μου καί τά βιβλία μ.ου, έπήγα τό βράδυ
λισσα καί τή διηγηθήκαμε τά διατρε'ξαντα. Εκείνη έχαμ,ογέλασε στόν κήπο καί είδα γιά τελευταία φορά τήν καύμένη τήν Μαρίκα
καί μάς έφΟ.ησε. Ήταν πολύ καλή ή δασκάλισσα τής Μαρίκας καί τήν άλλη μέρα έφευγ
<γα μέ περίλυπη καρδιά γ-.ά τήν Αθήνα.
μου. Μιά άλλη φορά, στο ίδιο μέρος μας είχε πή ή δασκάλισσα νά.
Αχ ! εκείνη
τή βραδυα ποϋ τής άφησα άντίο καί μύριες ύποσχέσεις
C.
μήν τρέχουμε γιατί θά. ιδρώσουμε, ή Μαρίκα τήν ά'κουσε μά έγώ πώς θά. τή θυμούμαι για πάντα, τής Μαρίκας τά μάτια ήτανε
:ρεμ.ε καί δέν τολμούσε νά μού πιάση τό χέρι,
τό σκοπό μου. Γιά αύτή τή παρακοή μου ή Μαρίκα έκανε σημείο γεμάτα δάκρυα, έτρεμ
με τά δυό της τά δαχτυλάκια πώς μέ κάκιωσε, μά φαινούντανε πώς στες υποσχέσεις μου, μ.οϋ
ι
έρριψε αιά μχτιχ δυσπιστίας ποϋ άκόμη
δέν τό έπιθυμούσε αύτό, γιατί μέ κοίταζε μέ τήν άκρη τών ματιών τήν αισθάνομαι νά καίη τήν καρδιά μου.
μ:.. Ά! ή Μαρίκα μέ ένότης σάν νά. περίμενε νά πέσω στήν αγκαλιά της! Εγώ τό κατα μισε απατεώνα. Άν δέν είχα ύπ' όψιν μου τήν τιμήν της θά αύλάβαινα καί έβαζα πείσμα. . . .
τοκτονούσα εκείνη τή στιγμή
μ.ή μ.προστά
μπροστά της.
πης. Ά ! δέν θά τήν ξε—Τό βαρύ !—Έλεγα μέ τό νοϋ μου. Σέ κομμάτι έβλεπες τή χάσω ποτέ. Δέν θά ξεχάσω ποτέ μου
;
τή στιγμή μπροστά της.
Μαρίκα νά πέφτη στήν αγκαλιά μου καί νά μέ φιλή. Ήμασταν Ά ! δέν θά. πήν ξεχάσω ποτέ. Δέν1 θά.
Ρ'ά ξεχάσω ποτέ τά άργυρωπολύ αγαπημένοι, μά όπως άπό τούς πε-.ό αγαπημένους ανθρώπους μένα εκείνα δάκρυα πού
:ού έχύθηκαν γιά. μ.ένα.
δέν λείπουν ή κακίες έτσι καί άπό μάς. Τό παραμικρό πράγμα μάς
Εύθύ
Εύθύς άμα πάτησα τό πόδι στήν 'Αθήνα καί έγρ άφηκα στό
έφερνε δυσαρέσκειαν, μά ή δυσαρέσκεια δέν βαστούσε ούτε ένα λεπτό. Πανεπιστήμιο έγραψα στό θείο μου τήν έγγραφή μο·.υ καϊ έσ-τειλα
Έμεγαλώσαμε............ Έπηγαίναμε σχολείο και έμαθαίναμε γράμ μιά επιστολή στη Μαρίκα. ΊΙ επιστολή αύτή έλεγε ά παρακάτω :
ματα. Εγώ ήμουνα μαθητής τής έβδομης τάξεως στή Μεγάλη
Λ/αρίχα μου.
τοϋ Γένους Σχολή και ή Μαρίκα στή δευτέρα γυμνασίου στό Ζάππειον. Δέν ύπήρχαν πειά παιγνίδια, τήν Κυριακή ποΰ άνταμω
Άχ ! πόσο είμαι δυστυχισμένος έδώ στήν ώραία πόλι. Όλο
νούμασταν ώμιλούσαμε πάντα γιά τόν Όμηρο, γιά τό Μουκιόίδη έσένα σκέπτομαι καί τό κακούργημα ποϋ έκαμα χωρίς νά σκεφθώ
καί γιά όλους τούς 'Έλληνας συγγραφείς καί ποιητάς, τήν έβοη- τις συνέπειες. Θά είμαι άκόμ.η πειό δυστυχισμένος άν δέν διώ νά
θοϋσα καμμιά φορά σέ μερικά πράγματα, άν καί αύτή δέν είχε γράφν,ς ένα λόγο συγχώρεπης ζαί πίστης. Θέλω νά πιστεύπρ,ς σέ
πολύ, πολύ άνάγκη, λιγάκιτά μαθημάτ'.κά δεν τάπερνε εύκολα, μά. μ.ένα καί νά μή μέ έκλαμ-βάνης ιός απατεώνα. Έγώ σέ άγαπώ. Μα
γι' αύτό δέν μπορώ νά τήν κατηγορήσω γιατί είναι ελάττωμα τοϋ ρίκα μ.ου. καί θέλω νά σέ πάρω καί θά σέ πάρω. Άν ό θείος μ.ου
φυλ.λου της.
έπιμένη, νά τό ξεύρη ποϋό ανεψιός του δέν πέρνει άλλη γυναίκα άπό
ΊΙ αγάπη μας δέν έλαττώθηζε διόλ.ου, μά φυσικώς έπειδή έ- πή Μαρίκα. ποϋ πήν άγαπ?. καί τρελλαίνεται γι’ αύτήν. Θυμήσου,
μεγαλωσαμε τό αίσθημα αύτό έλαβε άλλοιώτικη φάσι μάσα στήν Μαρίκα τά παιδιακίσια μ.ας χρόνια! Άχ ! πόσο άθώα καί εύτυκαρδιά μας, έγινε πειό τρυφερό. Άγαπ-ηθήκαμε μέ έρωτα. Ή ώ- χισμ.ενα ήτανε εκείνα. Μάνα σοϋ πώ, αύτός ό κόσμος έτσι είναι,
μορφιά τής Μαρίκας ήτανε τελεία καί έκινούσε τόν θαυμασμό όλων πότε ευτυχεί καί πότε δυστυχεί. Πρέπει νά. αισθανθή κανείς καί
οσοι τήν άτένιζον. Μερικοί μάλιστα νέοι τοϋ Σταυροδρομιού τήν λύπας γιά νά. μπορέπη νά καταλάβν, τό μέγεθος τής χαράς. Περί
ώνομάσανε «Ώραία τού Ζαππείου». 'Ένα χρόνο ύστερα έττήρα μενε. Σέ άσπάζομαι καί περιμ.ένω άπάντησι.
τό άπολυτήριό μου μέ βαθμό άριστα καί γιά αύτό ό θείος μου έΜιμικός.
χάρηκε πάρα πολ.ύ. μοϋ έκανε μάλιστα καί ένα δώρο μεγάλης άΉ Μαρίχα σέ μένα.
ξίας. ΊΙ Μαρίκα ύστερα άπό δύο χρόνια έτήρε κι’ εκείνη τό άπο
λυτήριό της μέ λίαν καλώς ζαί τότε επειδή δέν είχαμε πρός τό
Όσο μεγάλο άν είναι αύτό τό αίσθημα ποϋ τρέφω γιά σένα
παρόν νά φροντίσουμε γιά άλλο τίποτε, έφροντίζαμ.ε μ.όνο γιά. τόν στήν καρδιά μ.ου. δέν μ.πορεί νά κάνη τό νοϋ μ.ου νά. μή λειτουρ
έρω-.ά μας. ΊΙ εύτυχία μας είχε φθάσει στο ζενίθ. Ύστερα άπό γά, πη. Τήν τελευταία βραδυά ποϋ σέ είδα σοϋ είχα συγχωρήπη όλα
δύο χρόνια καί ήμουνα έγώ τότε είκοσιενός χρονών. είπα στής “Αν οσα μ.οϋ έκανες, μ.ά τώρα πέρνω τή συγχώρηση πίσω. Δέν μ’ άνας, πού άντικατέστησε στό σπητ: τή μ.ητέρα μ.ου. γιατί αύτή έ- γαπκς. 'Αν μ’ αγαπούσες θά. παράκουες τό θείό σου, μά. έσύ δεν
φρόντιζε γιά όλο τό νοικοκυριό κκί μέ θαρρούσε γιά αληθινό παιδί τόν παρακοϋς γιατί ύστερα θά σέ άποκληρώση. Καί ό θείος σου
της, νά τή στό θείο πώς άγαπώ τή Μαρίκα καί θέλω νά τήν πάρω είναι πλούσιος. Αοιπόν Μιμίκο. έσύ άγαπζς τά. χρήματα περισ
γιά γυναϊκά μ.ου. Πολύ ευχαριστήθηκε γι’ αύτό ή καλή γυναίκα σότερο άπό μ.ένα. Άχ! ή μ.οίρά μ.ου είναι ζακκά! Νά μή μού
γιατί άγαποϋσε πολύ κι' αύτή πολύ τήν Μαρίκα, μά έκούνησε τό γράψ-ης άλλο γράμμα, γιατί δέν θά. σέ απαντήσω, όχι. Έσύ είσαι
κεφάλι της, ποΰ τα άσπρα μαλλιά του ήτανε πολύ καλά περιποιη- ί -ελευταΐος καί δ πρώτος άντρας ποϋ αγάπησα. Τώρα τήν καρμένα καί μοϋ είπε :
δι υ.ου πήν κάνω πέτρα.
.Μαοίκα.
— Ό θείος σου έχε: σκοπό νά σέ στείλη νά σπουδάσης στήν
Αθήνα, δέν θά στέρςη λοιπό.
Αύτό τό γράμμα τής Μαρίκας δέν τό περίμενα. Αχ ! μέ ξέΕσκέφθηκα λιγάκι καί είπα ύστερα στήν Αννα.
χασε ή Μαρίκα. δέν μ' αγαπά πειά. Έτσι είναι ή γυναίκες γλή—Μήν πης τίποτε τού θείου, σέ κανένα νά μήν πής τίποτα. γορα ξεχνούν.
Ήθελα νά. τής γράψω εύθύς καί νά πής 'πώ νά
Έσυ είσαι ή μ.όνη ποΰ ςεύρεις τό μυστικό μας. Καί όμως άπό βγάλ-η άπό τό νοϋ πης αύτϊς τις ιδέες, μά εκείνη μοϋ είπε νά. μή
την ήμέρα έκείνην μπήκα σέ μιά μεγάλη σκέψι. Ήθελα νά άπο- πής γράψω γιατί δέν θά μ.οϋ άπαντά,π.’. Ήμουνα πολύ δυστυχής.
κτήσω τήν Μαρίκα καί μάλιστα ήθελα νά την αποκτήσω γρήγορα. Καί τή δυστυχία μου τή μεγάλωσε μιά επιστολή τοΰ θείου, ποΰ
Άν τώλεγα τοϋ θείου δέν θά μοϋ έδινε τήν συγκατάθεσί του και έλεγε :
έγώ έπρεπε νά ακούσω ότι μοϋ διέταζε ο θείος, γιατί αύτόν είχα
«. . . .Κάμε γρήγορα, ανεψιέ μου. νά τελειώσης. γιατί
γιά προστάτη στόν κόσμο, αύτόν είχα γιά γονείς καί αύτόν α σοϋ έτοιμάζω ένα θησαυρό, ποϋθά στολιση τή ζωή σου καί θά.τήν
γαπούσα περισσότερο άπό όλους. Ήτανε τόσο καλός! ... Τί νά κάμη εύτυχή. Ξέχασε έκείνη τή Μαρίκα, ήσουνα νέος καί ύπέν.χνω : Πώς νά τόν καταφέρω : Ά ! δέν ύπήρχε έλπίδα· τό ξεύρω, πεσες σένα σφάλμα, ποϋ κάθε λίγο καί λιγάκι συμβαίνει, δέν είσαι
έπρεπε λοιπόν νά περιμείνω εως ότου πάρω τό πτυχίον τοϋ διδά- υποχρεωμένος νά πάρν,ς κορίτσι, ποϋ δέν έχει λεφτό ίσως ούτε τήν
κτορος τής φιλολογίας, γιατί σ' αύτήν τήν επιστήμην είχα περισ προίκα της, γιατί εύρέθηκε άνόητη καί παρεδόθηκε στις επιθυμίες
σότερη κλίση, μά άν κατά τό διάστημα αύτό ή Μαρίκα άλλάξη σου».
ιδέαν, άν σβυσθή τό αίσθημα τοϋ έρωτα πού τρέφει γιά μένα μ.έσα
αύτή ή έπιστολή ήτανε σίδερο πυρωμένο ποϋ τό ίμπη77

ξαν στήν καρδιά μου. Ό θείος μου είπε κακή λέξη γιά τή Μα
ρίκα, δέν θέλω νάτό πιστεύσω. μά απορεί κανείς νά μήν πιστευτή
στά μάτια του : "Αμα τοϋ άπαντα,σα δέν έκανα διόλου λόγο γιά
τό θησαυρό του. Τά τέσσαρα χρόνια ποϋ έπρεπε νά κάνω στό
πανεπιστήμιο τά πέρασα πολύ κακά. Τήν Μαρίκα δέν τήν ςέχασα.
Σάν νέος ποϋ ήμουνα, καί φοιτητής μοϋ παρουσιάσθηκαν πολλές
ευκαιρίες γιά νά διασκεδάσω καί περάσω ευχάριστα τό φοιτητικό
βίο, άλλά έγώ θέλησα νά μείνω σταθερός στή Μαρίκα καί έμεινα.
Δέν ένόμιζα ευτυχία μου πράγμα, τό οποίον άμα τώλεγα στή
Μαρίκα νά τήν δυσαρεστοϋσα. Έπηρα τό δίπλωμά μου μέ μεγάλο
έπαινο τών καθηγητών μου καί ήλθα ευθύς στήν πόλη μέ σκοπό
νά' μαλάξω τήν καρδιά τοϋ θειου μου καί πάρω τήν ευχή του για
νά πανδρευθώ τήν Μαρίκα, άν αυτή μέ άγαποϋσε άκόμη. Έμαθα
άπό τές οιληνάδες της οτι έστάθηκε πολύ φρόνιμη. Αυτό βέβαια
μοϋ έπροςένησε μεγάλη χαρά. Οί γονείς της δέν έμαθαν τίποτις,
γιατί τό σφάλμα μας δέν έφερε κανένα υλικό αποτέλεσμα. "Αμα
είπα στό θείο μου πώς άκόμη άγαποϋσχ τήν Μαρίκα καί θέλω νά
τήν πάρω αυτός ζατά πρώτον έφερε δυσκολίες υστέρα όμως βλέ
ποντας τήν έπιμονή ζαί τήν τιμιότητά μου νά μήν άφήσω ενα κο
ρίτσι καταστραμμένο μοϋ έδωσε τήν άδεια νά κάνω Ο,τι θέλω.Ό
θείος μου ήτανε αυστηρός, τό είπα, θαρρώ, καί παραπάνω, μά
όχι όμως εκεί ποϋ δεν έπρεπε. ΙΙρό τεσσάρων χρόνων όταν τό πρώ
τον είχε μάθει τόν έρωτά μου έκρινε καλό νά φανή αυστηρός γιατί
άκόμη ήμουνα παιδί καί ήμποροϋσα ύστερα νά μετανοήσω γιά τήν
πράξη μου. Τώρα ποϋ είδε οτι ούτε ή μεγάλη παίδευση ούτε ο
μακρύς χρόνος έφερε καμμιά άλλοίωση στον έρωτά μου και στες
ιδέες μου αναγκάστηκε μέ ευχαρίστηση μάλιστα νά ένδώση στες
παρακλήσεις μου. "Α ! τί μεγάλη ευτυχία 1 τί μεγάλη χαρά ! επεσα εύθΰς στά πόδια του καί έφίλησα τό χέρι του, έκεϊνος έδάχρυσέ καί άπό τή συγκίνηση τήν πολλή δεν μπορούσε νχ μιλήση.
.
Λυτά δλα γένηκαν τήν ’ίδια μέρα ποϋ έφτασα άπό -rry ’Αθήνα,
ζ/
τραπέζι.
Τό βράδυ πρός τιμήν μου οί γονείς της Μαρι’κας είχαν η
Μά άκόμη δέν εϊξευραν τίποτες. Ούτε αύτή ή Μαρίκα έ 'στευε
ότι έγώ πήν άγαποΰσα άκόμη ζ.αί είχα σκοπό νά τήν πάρω. Ιίροσπαθοϋσα νά -.ήν τύχω μοναχή. γιά νά τής τό πώ. μχ αύτη ή ευ• α δέν μ.οϋ
[ζοΰ έτύναινε.
έτύχαινε. Τό βράδυ έγώ
έγω και
καίρια
κχί ο θειος πήγαμε στό
τε'ζι. ΊΙ κυρά Αννα κάθησε νά φυλάη τό σπήτι. Καθ’ όλο τό
rpXj.c·
διάστημα τοδ δείπνου ή Μαρίκα ήτανε σοβαρή, ούτε μέ μιλούσε
ούτε μέ κοίταζε.
— "Αχ ! έλεγα μέ τό νού μ.ου. νά μήν τύχη καί δέν μ’ άΣέ κάμποση ώρα έπηρα τό μπουκάλι τό κρασί καί έ μοίρασα
σέ όλων τά ποτήρια, τήν Μαρίκα άφησα τελευταία για· ■ ήτανε ή
πειό μικρή καί στό ποτήρι της άδειασε τό μπουκάλι...
— Καλός οιωνός, είπε ό θείος, θά παντρευθής.
— Ναί, Οά παντρευθή, είπε ό πατέρας της, τόσοι γαμπροί
τήν έζήτησαν κι’ αύτή δέν θέλει. δέν μπορώ νά καταλάβω τί έχει.
— Μπορεί ν’ άγαπά κανένα...
Σ’ αύτές τές λέςες ή Μαρίκα έζοκκίνησε καί μοϋ ερριψε μιά
μελαγχολική. ματιά, χωρίς δμως τάχεϊλι της νά γελάση διόλου.
"Αχ ! πόσο παραπονετική ήτανε αύτή ή ματιά ό έρωτάς μου στή
στιγμή θαρρείς έγινε πειό μ-εγάλος, τό αίσθημα μέ έπνιγε. Δέν
Τήν συγκίνησί μου αύτήν τήν έπαραπήρησαν όλη στό τραπέζι, δέν
είχα πειά νά κρύψω τίποτε καί μπροστά σέ όλους, μέ μιά άπερίγραπτη έξαψη, είπα πώς άγαπώ τή Μαρίκα καί ή Μαρίκα κοκκίνησε πάλι καί τά μάτια της ελαμψαν άπό χαρά.
Οί γέροι όλοι μάς έδωκαν τήν εύχή τους.
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ν. ΦΛΟΓΑΪΤΟΥ

τοϋ κειμένου. Τοιούτων έξαμβλωματικών ποιημάτων κατάδηλον
δτι μήτηρ δύναται νά ήναι κεφαλή, έξ ής εκτός τής γονιμότητας
λείπει καί πάσα φιλοκαλία’ διά τοΰτο κέντρωνας δέν έκληροδότησεν ήμΐν ή κυρίως άρχαιόπης, ήν διέκρινε λεπτόνοια καί φιλο
καλία. Οί γνωστοί Όμηροκέντρωνες ή Όμηρόκεντρα τής Ευδο
κίας, ό Χριστός πάσχων τά πολλά έζ περικοπών Εύριπίδου κακώς
εφαρμοσμένων, ο έπιθαλάμιος κέντρων τοΰ Λύσωνίου (έπί τοΰ δ’
αΐώνος)έκ Βιργιλίου ζαί ό Χριστιανικός Βιργιλιοκέντρων τής Πρό
βας Φαλκωνίας, ζαί άλλοι παρ ’ Έρρίκω Στεφάνω άνήκουσιν
είς τους χρόνους τής πτώσεως τής τέχνης, τής έπιστήμης ζαί τής
φιλοκαλίας.
Κέντρωνος είδος είναι και ό γνωστός Όμηρου καί Ησιόδου
άγών, ένθα ύποτίθενται σύγχρονοι ζαί οί δύο ποιηταί, ζαί έρίζοντες δια στίχων ειλημμένων έκ τών αύτών ποιημάτων, ένθα
τελευταίου διά τής ψήφου τοϋ βασιλέως τής Εύβοιας Γανύκτορος.
όστις έτέλεσε τήν επικήδειου εορτήν είς τόν πατέρα αύτοϋ Άμφιδάμαντα, προύτιμήθη ό Ησίοδος τοΰ 'Ομήρου, διότι ό μέν παρίστατο φίλος τοϋ άνθρωποφθόρου καί γαιοφθορου πολέμου, ό δέ
Ησίοδος έψαλε τάς χάριτας τοϋ χωρικού βίου ζαί τής οικιακής
ευδαιμονίας.
Γ”. Ώσαύτως διαστέλλεται τής παρωδίας ή εφαρμογή καί ή
αϊνιξις. Είναι δέ τό πρώτον ή έφαρμογή ποιητικών χωρίων εις δοθείσαν περίστασιν. Ούτως ό Σωκράτης παρά Πλάτων. έν Κριτία
εφαρμόζει είς ιδίαν περίστασιν τόν 'Ομηρικόν στίχον ( Ίλιάδος Δ.
στ. 363).

Ίίματί κεν τριτάτω φθίην έρίβωλον ίκοιο.
Ώς δηλαδή έζεί λέγει ό Άχιλλεύς, δτι εις τρεις ήμέρας ήθελε
φθάσει έζ Τροίας είς Φθίζν. ούτως ό Σωκράτης λέγει, οτι τό έκ
Δήλου πλοίον έμελλε να έπιστρέψη είς τρεις ήμέρας. Όμοίως τά
ύπό Αριστοφάνους έξ ’Ομήρου είς έαυτόν έφαρμοσθέντζ είς άπόλυσιν κατά τής ύπό Κλέωνος κατηγορίας τής ξενίας.
Αϊνιξις δέ, όταν είς τόν λόγον παραμιγνύωνται γνωστού ποιητοϋ γνωσταϊ περικοπαί’ ώς π. χ. όταν περί άνδρός κοσμογυρισμένου μεταχειρισθή τις τόν τρίτον στίχον τής ’Οδύσσειας,

πολλών δ’ ανθρώπων Γ5εν άστεα καϊ νσον ϊγνω.
ή έφαρμόση τήν ιδέαν, ώς ό Αισχίνης άποκαλεί τούς ’Αθηναίους
σιδηροϋς, αϊνιττόμενος τό ’Ομηρικόν έκεϊνο (Ίλ. Ω στ. 521).
σιοήρειον νΰ τοι ήτορ
Αί τοιαΰτα·. αίνίξεις πλησιάζουσιν είς τήν παρωδίαν, διχφέρουσιν δμ.ως κατά τοΰτο, ότι ή μέν παρωδία πλάττει, άποβλέπει
ζαί στοχάζεται τάς λέξεις τοΰ παρωδούμενου ποιήμ.ατος. ή δέ
αϊνιξις ιδιαιτέρως τό ύλικόν, τά περιεχόμενα.
Δ . Διαστέλλεται τής παρωδίας ή μεταγραφή. Τοΰτο γίνεται,
ότε αί λέξεις τοϋ ποιητοΰ δέν μεταβάλλονται ούτως, ώστε νά έξάγηται νέα έννοια, άλλά μένει ή αύπή έννοια μετά τίνος τροπολο
γίας’ είτε καί ή ιδέα διορθοΰται διά τίνος μ.ικράς μεταβολής, όπερ
καλείται καί έπανόρθωσις καί έπιδιόρθωσις. Ό στίχος π. χ. τοΰ
Εύριπίδου έν Αίόλω’
τί 5' αισχρόν, ήν μή τοϊσι χρωμένοις δοκή;
πχρωδικώς μετεβλήθη ύπό τοΰ Άριστοφάνους
τί δ' αισχρόν, άν μή τοίς Οεωμένοις όοκή’
Τούναντίον τό γνωμικόν τοϋ Άντισθενους δέν είναι ή έπανόρθωσις
αύτής πής ιδέας’
Αισχρόν τό γ’ αισχρόν, καν δοκή καν μή δοκή.
Ε’. Ιδιαίτερον είδος είναι ή χρήσις τών άπαραποιήτων στί
χων. "Οταν δηλαδή οί στίχοι μηδαμώς μεταβάλλονται, άλλά διά
πής περιστάσεως. έν ή άπαντώσι, λαμβάνωσι πάντη διάφορον έν
νοιαν. Ό Στράβων διηγείται έν ιδ ’ βιβλίω. ότι Στρατόνικος ό
κιθαρωδός, άφικόμενος είς πήν πόλιν τής Καρίας Καΰνον, διάση
μου διά τόν νοσώδη αύπής άέρα,ζαί βλέπων τούς άνθρώπους χλωμούς (έτύγχανον δέ οί άνθρωπο: χλωμοί οντες), έχρήσατο τω έπομένω στίχω έξ ΊλιάδοςΖ’ 146’

οι'η περ φύλλων γενεή, τοιήδε καί άνδρών.
Εις ενα τινά φωραθέντα έπί κλοπή πορφυρού μανδύου είπεν ό Διο
γένης
(Διογ. Λαερτ. S. 2 άριθ. 6) έξ Ίλιάδος Ε. €”83
Β’. Διαστέλλοντα: τής παρωδίας οί «άτρωΓες,ποιητικόν σύρτόν δε έλλαβε —ορφΰρεος Οάνατος^ζαΐ μοίρα κραταιή.
ρχμμα ζαί έκτρωμα νόων αφυών πρός ποίησιν είδος ποιήματος,
άν ήναι άξιου τοΰ ονόματος, συρραπτόμενον έκ διάφορων επών καί 'Ότε ό ΙΊλάτων έρριψεν είς τό πϋρ τήν πρό τοΰ εικοστού έτους
τεμαχίων επών ένθεν κάκείθεν έζητημένων ή έκ τεμαχίων ποιήμα τής ήλικίας αύτοϋ συντεθείσαν τετραλογίαν, είπε παρωδών κατά
τος πανταχόθεν έξηγμένων δλ.ον συναφές, σχεδόν άνευ μεταβολής Διογένη Λαέρτιον έξ Ίλιάδος Σ. 392
Δ'. ΙΙεοΐ παοωοϊης (συνέχεια)
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'Ήφαιστε -ρόμολ’ ώδε ΙΙλάτων άντί Θέτιςι
νύ τι σείο χατίζει.
Παρ’ Εύσταθίω είς Ίλιάδος Κ. 481 κακός ϊππίατρος λέγε: είς ένα
άνθρωπίατρον τούς λόγους τοΰ Όδυσσέως πρός τόν Διομήδη
Σύ γ’ ανδρας έπαιρε, μελα)σουσι ο’έμοί ίπποι.
Εύφυεστάπη είναι προσέτι ή χρήσις τοΰ παρ’ Όμήρω τοσούτον συχνού τόκ Έ ci.rrtiine'iijitfoc περί πής άμοιβής είς δούλευσιν
έν τω επομένω έπιγράμματ:’
Ίητρός Κρατέας καϊ Δάμων ένταφιαστής
κοινήν άλλήλοις Οέντο συνωμοσίαν.
Καϊ ρ ό μέν, οϋς κλέπτασκεν απ’ εντάφιων τελαμώνος.
εϊσεπιδεσμεύειν πέμπει φίλ<;> Κρατέα.
Τόν δ άπαμειθόμενος Κρατέας, εϊσενταφιάζειν
πέμπει όλους αύτώ τούς θεραπευόμενους.
ΙΙαρά δέ Διογένει Ααερτίω άναφέρεται τό έπόμενον ανέκδοτον
περί Καρνεάδου. Παρετήρησεν ό Καρνεάδης, ότι είς τών άζροατών αύτοϋ, όνόματι Μέντωρ. Βιθυνός πήν πατρίδα, είχε στενωτατην οικειότητα πρός τήν αύτοϋ(τοΰ Καρνεάδου)παλλαζήν.Όθεν,
έν ώ εκείνος εϊσ-ήρχετο, είπεν αύτώ
Πωλείται τις δεύρο γέρων, αλιος νημερτής
Μέντορι είδόμενος, ήμεν δέμας ήοέ καϊ αύδήν.
Τούτον σχολής τής δ’ έκκεκηρύχΟαι λέγω.
Έζ τούτων ό μέν β’ στίχος είναι έξ Οδύσσειας Β 268, ό δέ
α’ έξ Όδυσσείας Δ 384. ’Αλλ’ ΐνχ φανή τό εύφυές πης έφχρμ.0•"ής αύτοϋ ούτως, ώς άνωτέρω. γραπτέον ζαί στικτέον καί ούχί ώς
έν Όμήρω yt[O>r ii.lioi: rtyiepTiic. Ό δέ Μέντωρ έγειρόμενος εύθύς καί άντιπαρωδών έξ Ίλιάδος Β 4 44 είπεν
()■ μέν έκήρυσσον, τοϊ δ’ ήγείροντο μάλ’ ώκα.
Καί τώ μέν
έχρήσατο έν ή σ-ημασία ό Καρνεάδης. τό
δέ ήγΐίροττο ούχί έκ τοϋ άγείρομα: άλλ’ έκ τοϋ εγείρομαι (σηκόνομαι)’ όθεν ο νοΰς είναι σηκόνομαι καί αναχωρώ παρευθύς’ ούδέν
μέλει μοι άν μέ άποβάλης έκ τής σχολής σου.
Ε . Ί’ελευταίον είναι ή arTtffrpoyiij, φαινομένη δηλαδή μετα
τροπή τοϋ στίχου, χωρίς να είναι κυρίως μεταβολ.ή τής περιεχομένης έννοιας.
Ταϋτα είναι όσα πρέπει νά δικστέ/.λ.ωνται πής κυρίας παρωδίας.
Αυτή ή παρωδία, ώς παρεπηρήσαμεν άνωτέρω. μετά σκοπού άρχομένη κα! άποπερατουμένη. είναι γέννημα μεταγενεστέρων, ούχί
τοσούτον ποιητικών χρόνων. Τοΰτο δηλαδή νοητέον περί πής τελειοποιήσεως αύπής είς είδος ποιήματος. Πρό τής τελειοποιήσεως
δμως αύπής παρήλθε πολύς καιρός. ’Αρχή πής παρωδίας είς τά
καθ’ έκαστον ζζίεις ολόκληρον άπαντώσιν έν τοίς Όμηρικοϊς χρό
νο ις.
καθ’ έκαστον
Ώ γύναι, ή μάλα τούτο έπος νημερτ’ες έειπες (Ίλ. Γ 264)
Ω γύναι, ή μάλα τοΰτο έπος Ουμαλγές έειπες Οδ. Ψ 133;
—Ζ.ετΛ!
Σαρπηδόν, άμα ξεΐνον καί εταίρου
κάλλιπες Άργείοισιν ελωο και κέρμα γενίσΟαι (Ίλ. Ρ 1501
Δή τότε τόν μέν άοιοόν άγων είς νήσον ερήμην
κάλλιπεν οϊωνοίσιν ελωρ καί κύρμα γενέσθαι ί Όδ. Γ 2701
ΊΙ Βατραχομυομαχία είναι προφανώς παρωδία της όλ.ης Ίλιάδος
ούχ_ ήττον έν τω γενικω τοΰ τόνου ή καί έν πολλοίς χωρίοις κατά
μέρος. II. χ. έν τοϊς στίχοις 168 ζαί έπομένοις
Ζευς οέ θεούς ζαλέσας εις ούρανόν άστερόεντα
και πολέμου πληΟύν δείςας, κρατερούς τε μαχητάς,
πολλούς καί μεγάλους, ήο’ έγχεα μακρά φέροντας
οϊο; Κενταύρων στρατός άρχεται, ήδ’ε Γιγάντων,
ήδ'ε γελών έρέεινε’ τινες βατράχοισιν αρωγοί
ή μυών αθανάτων, και ’Λθηναίην προσέειπεν.
καί 246 ζαί έπ.
Σιτοφάγος δ’ ώς είδεν έπ’ οχόγσι ποταμοϊο
σκάζων έκ πολέμου αναχάζετο, τείρετο δ’ αϊνώς’
ήλατο δ’ ές τάφρον, όππως φύγοι α’.πυν όλεθρον.
Τίς δέν άνακαλεϊ παρόμοια μέρη πής Ίλιάδος : Τό σπουδαίον
τής μάχης, τών παθών κτλ. έπι τοΰ μικροτάτου άντιζειμένου
μεταφέρετα: εις τό γελοίου, διότι αί αύται φράσεις έκφέροντα: περί
οπλισμού, γενναιότητας καί πτώσεως ένός μυός, ώς περί ένός
ήρωος.
Έάν είχομεν πλείονας καί τελειοτέρας πληροφορίας, ήθελεν
ίσως εύρεθή καί ότι ό 'Ομηρικός η Όμηριδικός Μαργίτης ήν πα

ρωδία πής Όδυσσείας. Ό βλάξ και άβέλτερος Μα ργίπης είναι τό
αντίθετον τοΰ πολυτρόπου Όδυσσέως. Είναι λοιπόν κατά, τοΰτο ή
παρωδία μεταποίησις τοΰ σπουδαίου είς τό γελοίου.
Ακολουθούντες πήν ιστορίαν πής Ελληνικής ποιήσεως, έρχόμεθα μετά τόν ’Όμηρον εϊς τούς κυκλικούς ποιητάς. οϊτινες έπραγματεύθησαν τούς παλαιούς μύθους κατά διαδοχήν’ ήρχετο δηλαδή
ό δεύτερος όπου έπέραινεν ό πρώτος, καϊ ούτως έπετελεΐτο’έν όλον.
Έξ αύπής τής ποιήσεως όλίγιστα τεμάχια περισώζονται’ καί έν
αύτοίς δέν εύρίσκομεν ϊχν-η τής παρωδίας. Ά/.λά καί πλείονα έάν
διεσώζοντο. πιθανώτατον ότι δέν ήθέλ.ομεν εύρει. α ) μέν διότι έν
τω τοιούτω τής ποιήσεως εϊδει δέν ήτο ποίησις ό καθ’ αύτό σκο
πός. ελεύθερον δηλονότι παίγνιον πής πλαστικής φαντασίας, ζλλ’
αύτή έχρησίμευεν είς τήν τελείαν καί πλήρη έζθεσιν μιας τίνος δοΟείσης ύλης’ β’) δέ διότι δι’ αύτόν τούτον τόν λόγον ήν άγαν σπου
δαία. ούχί καθαρά ποίησις. Διό ή έξ αύπής εϊ: τήν λογογραφίαν
μετζβασις δέν ήτο πήδημα, άλλ’ ήπια καί ήρεμος μετάβασις.
ΊΙ ποίησις τών ύμνων, οϊζοθεν σαφής ούσζ, δέν πζρεϊχεν
ώσαύτως λαβήν καί ύ/.ην είς τήν παρωδίαν.
Τούναντίον ή δραματική ποίησις έπρεπε πολλζχώς νά δώση
αφορμήν είς πήν παρωδίαν, διότι ή μέν παρωδία τοΰ έπους άναφέρετα: είς παρελθόντα καί παλαιά πράγματα, έν ώ ή τοΰ δρά
ματος. είς νέα γεγονότα άναφερομένη, καί διά πής παραστάσεως
γίνεται ζώσχ, καί παρισταμένη έπί πής αύτής σκηνής, ένθα καί τό
σπουδαίον πρωτότυπον, ποιείται διπλήν ενέργειαν. Ό ύψηλότερος
βίος τών θεών, τών ηρώων καί άνδρών. εις τό κατώτερον καί κοινότερον καί κωμιζώτερον καταβιβασθείς, έτρεφε πήν παρωδίαν. Καί
ούτω τά σατυρικά δράματα (ών σώζεται μόνον ό Κύκλωψ τοΰ Εύ
ριπίδου) άλλο δέν είναι ή τοιαύτη παρφδία.
ΊΙ κωμωδία τών Ελλήνων, καί μάλιστα ή πα/.αιά λεγομένη,
περί ής κατωτέρω, παραχθείσα, ώς όψόμεθα, έζ τών χορών τών
Βακχικών εορτών, έξ ών έγεννήθη καί ή τραγωδία καί αί λοιπαΐ
ποιήσεις, έχει δύο όψεις, μίαν πρός έκατέραν τών άδελφών αύπής.
Σέβας μέγα πρός τά ιερά κα! τά σεμνά, ο χαρακτηρίζει τήν λυρι
κήν, δέν είναι τής κωμικής ποιήσεως ίδιον. Έκ τούτου λοιπόν τάς
σοβαρά: ώδάς τοϋ Πινδάρου, τούς διθυράμβους αύτοϋ. ούς έψαλλε
μετά θρησκευτικού ένθουσιασμοΰ,εύρίσκομεν παρωδούμενους ύπό τοϋ
Αριστοφάνους. Ούδείς π. χ. αγνοεί, το γνωστόν έκεϊνο τεμάχιον
τοϋ Πινδάρειου διθυράμβου, δι’ ον έζημιώθη ύπό τών πολιτών
αύτοϋ Θηβαίων κα! άντημείφθη ύπό τών Αθηναίων :
Λί τε λιπαρά: καϊ αοίδιμοι, ϊοστέφανοί τε. 'Ελλάδος έρεισμα, ζλειναι
[ΆΟήναι
Τοΰτο παρωδείται ύπό Άριστοφάνους έν τω χορω τών ’Ιππέων
1324 έν τοίς ίδιαιτέροις άναπαιστικοϊς

Ώ τάι λιπαρά, και αοίδιμοι και άριζήλωτοι ΆΟήναι
δείξατε τόν τής ’Ελλάδος ήμΐν κάι τής γής τής δέ μονάρχου.
Ωσαύτως τά Πινδαρικά
Έπήμεροι τί δέ τις, τί δ’ ού’τις ;

σκιάς δναρ άνθρωποι
παρωδεί Αριστοφάνης κατά τόν άκόλουθον τρόπον έν Όρνισι 686
Λγε δή φύσιν άνδρες άμαυρύθιοι, φύλλων γενεά προσόμοιοι Ίλ. Ζ I 46(
όλιγοδρανέες, πλάσματα πηλού σκιοειδέα, φΰλ’ άμενηνά,
άπτήνες. εφημέριοι, τηλαοι βροτοί, άνέρες εϊκελόνειροι.
ΊΙ ά/./.η οψις πής κωμωδίας ήτο πρός πήν τραγωδίαν. Έάν δ’ ή
κωμ.ωδία μήτε θεών, μήτε άνθρώπων φείδηται, πολλω μάλλον δέν
εύλαβεϊται τούς τραγικούς ποιητάς. παρέχοντας τυχόν λαβήν είς
τόν χλευασμόν έξαιρέτως όμως τοξεύει ανδρας, ών τά προϊόντα
πής διανοίας εύρίσκοντα: έν τή μνήμη ζαί τώ στόματι πάντων.
Εκ τούτου λοιπόν α! τοσαΰται έν τοίς άριστοφανείοις δράμασι
παρωδία: τοιούτων τραγικών.έξαιρέτως Αίσχύ/.ου κχί Εύριπίδου. Αί
πηχυαϊαι λέςεις τοΰ Αισχύλου, τό γνωμολογιζόν ζαί αισθηματι
κόν τοΰ Εύριπίδου καί αί ύπερβολικα: έν αύτώ έκφράσεις τοϋ αι
σθήματος. έδωκαν είς τόν κωμ’κόν λαβήν, ήν κυρίως ν.έν έξεμεταλλεύσατο. έκ προθέσεως έπεξεργασάμενος, έν τοϊς Βατράχοις,
ένθα ό Αισχύλος και ό Εύριπίδης. έκαστος κατά τόν ίδιον τρόπον
πειραται νά ύπερβή. άλλ’ ούχ ήττον ζαί έν τζίς Θεσμ.οφοριαζούσαις. ταϊς Εζζλησιαζούσαις, ταϊς Νεφέλαις καί τίϋ ΙΙλούτω. ένθα
πολλά παραδείγματα πής τοιαύτη: χλευαστικής διαθέσεως τοΰ κω
μικού.
Ούτως ο: έν Ίππολύτω τοϋ Εύριπίδου έξής στίχοι (611 καί
612):
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Τρογης. Ώ τέχνον. όρκους μηδαμώς άτιμάση;
Ί.τπο.1. ' II γλώσσ' όμώμοχ’ ή δ'ε φρήν άνώμοτος

σείω Ζωολογικώ, δυσκόλως βεβαίως θά μαντέυσα, οτι ό άλ.λόκοτος
χρωματισμός αύτής χρησιμεύει πρός άμυναν, καί έν τούτοις ούτως
πάρω;ιδήθησαν έν μέν Αριστοφάνους Βατράχοις (στίχω 101) ώς =χ=Γ διότι ό χρωματισμός, τών έν πλήρει μεσημβρία έπί πολύ
έξης:
προεςεχοντων κλάδων καί έν μεγάλοι άριθμω καΟημενων ζώων,
καθίσταται ύπό τάς ακτίνας τοΰ τροπικού ήλιου τοιούτος. ώστε
ΊΙ φρένα μέν ούκ έΰέλουσαν όμόσαι καθ' ιερών,
τά πτηνά καταπληκτικώς νά όμοιάζωσι πρός τόν κλάδον έφ’ ού
γλώτταν ο’ έπιορκήσασαν ιδία τής φρενός.
Έν δέ Άριστοφάνους Θεσμ.οφοριαζούσαις (στίχ. 274)
αναπαύονται και μόνον δυσκόλως άπ’αύτόν διακρίνονται.
Ενώ εις τάς μέχρι τοϋδε μ.νημ.ονευθείσας περιστάσεις τοΰ προ
Κυριη Όμνυμι τοίνυν πάντα; άρδην τοΰ; θεούς.
ΜτησίΛ. Μέμνησο τοίνυν ταϋΟ ’ οτι ή φρήνώμοσεν,
στατευτικού ή αμυντικού χρωματισμού, τά διάφορα ζωα εύριή γλώσσα δ’ ούκ όμώμοκ’' ούδ’ ώοκωσ' έγώ.
σκουσιν άμυναν έν τούτω, οτι όσω τό δυνατόν όλιγώτερον προσπίοι δέ τοΰ
- Εύριπίδου παρά Στοβαίω έν λόγω 284:
πτουσιν εις τους οφθαλμούς καί έν τω όμοιομόρφφ χρωματι
Τί; δ' οιδεν, ε! ζην τοϋΟ’ ο κέκληται θανεϊν,
σμοί τών πέριξ καθίστανται αφανή· ύπάρχουσιν έν τούτοις περι
τό ζήν δέ (Ινήσκειν έστί
στάσεις, καθ άς τό ζωον δεικνύει απατηλήν ομοιότητα πρός ώρισμένα αντικείμενα, άτινα ύπό τών εχθρών των‘είσίν άναπόλαυστα.
παρωδήθησαν έν Άριστοφάνους Βατράχοις στίχω 1 477
Ονομάζουσι δε τόν τρόπον τούτον τής άμύνης ή προστασίας
Φο»·. Τί; οιδε εϊ τό ζήν μέν έστι κατΟανεϊν,
ΰπορίιιηΟιν (Mimikry, Nachahnmn g), άν καί ή έκφρασις
τό πνεϊν δέ δειπνειν καί τό καίΐεύδειν κώδων.
Αύτά ήσαν τά προανακρούσματα τής παρωδία;•ν» εως ού έγέ- αύτη χαρακτηρίζει ιδίως τήν άπομίμησιν ζώντων αντικειμένων.
Ούτω π. χ. εύρίσκονται έπί τών κοραλλιογενών ύφάλων καί
νέτο αύτη ιδιαίτερον είδος ποιήσεως, έν ώ διέ- ιρεψαν Ίππώναξ ό
νήσων
τών θερμότερων θαλασσών, πλήθος Οηλακοφόρων ΚαρχίΈφέσιος, ΊΙγήμων ό Θάσιος, καί Μακρών ό περί·
ρίπυστος π:αρωδος,
rwr.
οΐτινες
έπ: τών νώτων των φέρουσι φυσικώτατον ιχνογρά
ώς άποκαλεϊ αύτόν ό ΕύστάΟιος. ού παρ Άθηναίω σώζεται’. μέγα
φημα
τών
κοραλλίων,ούτως
δέ δυσκόλως διακρίνονται έκ τών κλά
τεμάχιον. ΤόΑττικόν δεϊπνον. δ ό Μάκρων τεχνικώτατος ών ερί
δων τών κοραλλίων.
ταϋτα, δι' 'Ομηρικών τά πολλά στίχων - :ερ’.γράφει, είναι τό σηΈκ τών ννχτοβίΜι· ./ίπιόο,ττ/ρο>·>· (ψυχών) πολλαί Οίκογένΐ’.αι
μκντικώτατον τεμάχιον τής παλαιάς παρωδικής πο’.ήσεως.
εκ
τών
γ.ΙανΧοτι,δύ»· καί τών βορ
’ορβιχοιιόΰ»· όμοιάζουσι τόσον άπαΆρχεται δέ:
τηλώς πρός ξηρά τεμάχια κλάδων,, ώστε μόνον λίαν έςησκημένος
Δεΐπνά μοι ’έννεπε Μούσα πολυτρόφα καί μάλα πολλά.
οφθαλμός δύναται νά
'' αναγνώριση αύτάς καθημένας. Ό δόκτωρ
X Ξενοκλής, ρήτωρ έν Άθήναις δείπνησεν ημάς.
V άυερ (Speyer) αναφέρει ώς άριστον παράδειγμα άπομιμήσεως
ΉλΟον γάρ έκεϊνα, πολύ; δέ μοι έ'σπετο λιμός.
άψυχων■ αντικειμένων τό .arz/ror τής I'f./i/ri/c (Mondvogel).
Σημειωτέου δέ ότι είς τήυ παρωδίαυ άυάγουται καί τά σπερί Τούτο ό
οσάκις συγκρατεί σφυγκτώς συνεπτυγμένας τάς πτέρυγάς
τήυ λέξιυ παίγυια (calembours), δι’ ώυ άπουέμεται είς μίαυ λέ- του ::αί
κάθηται έπι τού έδάοους. τότε παοιστά άπαρααίλλως τήν
ξιν έυυοια, ήυ δέυ έχει, δύναται όμως νά λάβη, διαιρούμενων, με- εικόνα ξ
ζηρου δρυινου κλαδίσκου, όστις τυχαίους είνε τεθραυσμένος
ταβαλλομ.ένων, άφαιρουμένων ή προστιθεμένων τινών γραμμάτι■ων, εις άμφόοτερα τά άκρα αυτού. Γά τεθραυσμ.ένα ταϋτα άκρα, άτινα
διατηρόυμένης όμως άναλ.λ.οιώτου τής προφοράς. Τοιοϋτο οέο ’ εί- φέρουσι περί μεν το κέντρον τό ζωηρόν κίτρινον χρώμα τοΰ ξύλου,
πεϊν είναι τό έπί Ναπολέοντος πολυθρύλητου καταστάν Jetez le πεοί δέ την
■
περιφέρειαν τό σκοτεινόν γνωστόν χρώμα τοΰ φλοιού,
ι
Corse----- Jetez l’ecorce (ρίύατε τόν Κορσικανόν — ρίψατε τόν άνχπαρίισταντα: εν τω ,ττιρ ώ τής ΣκΙ/ριις, άφ' ενός μέν διά τών
φλοιόν). "Ομοιου τό «άπέθαυεν είς αρχιεπίσκοπος» καί έγένετο ιϊ
...η άκρων τιών συνεπτυγμένων πτερύγων, άφ’ ετέρου δέ διά τού χρωjeiine general (γενική νηστεία) καί un jeunc general (νέος ματισμοϋ τής κεφαλήής καί τοΰ θώρακος, τήν δέ κυρτήν καί σκοστρατηγός). Τοιοϋτο caleinbonr είναι τό παρ’ Άθηναίω οεοό- τεινώς άργυρόχρουν έσ ιφάνειαν. διά τής άδρομεροϋς καί τριχοφόμενον, καθ’ ο τόν έπόμ.ενον στίχον (οστις φαίνεται οτι είναι ου ρου επιφάνειας τών έμπροσθίων πτερύγων. Επειδή δέ όπως προΕύριπίδου):
στατεύεται είνε ήναγκασμένον νά άπομιμήται κλαδίσκους, διά
κακών κατάρχεις, τήν δέ Μούσαν είσάγων
τούτο αναπαύεται σχεδόν π;άντοτε έπί τού έδάφους, ενίοτε δέ καί
έφήρμ.οσέ τις είς τήν Άρσινόην, εμετικήν ούσ'αν, δάκνων αυτήν έπί κλάδων καί τών παρομοίων καί πάντοτε παρουσιάζεται ώς νεκρόν.
ούτως:
κακών κατάρχεις, τήν δ’ έμοϋσαν είσάγων.
Μικρά τινα κολεόπτερα οί’■
Τρωχκ; οΐτινες ζώσιν
έπί
Μυρικών, προσομοιάζουσι τόσον πολύ πρός άπομαρανθέντα
Αύτήή παρωδία έξετείνετο ού μόνον είς τήν ποίησιν, άλλά καί
είς τόν χορόν καί είς τήν μιμικήν καί είς τόν στολισμόν τής σκηνής, άνθη τών φυτών τούτων, ιϋστε μόνον μετά κόπου δύνατα· ■·ς νά
έτι δέ καί είς τήν πλαστικήν, μεταβάλλουσα τάς εικόνας τών θεών δ’.ακρινή αύτώς έκ τών άνθέων. Είδη τινά τοΰ γένους Κοηάτονς,
είς caricatures, καί είς τήν άρχ’.τεκτονικήν. Όθεν δσον πλειό τά όποια ζώσιν όίσαύτως έπί τών αύτών δένδροιν, άπομιμώντα·.
τερον τά προϊόντα τών τεχνών τούτων προσπίπτουσιν είς την αΐ- ακριβώς διά τών πλαγίως συγκλινουσών κηλίδων ανίτινες καλύn-^μυγας. τα κεραμιδοειδώς δια· αγμένα λεπιδοειδή
σθησ ν, όσον πλειότερον οί "Ελλ.ηνες ήσαν έξωκε’.ωμένο: έπί τών πτουσι τάς πτέρυγας
εορτών καί πομπών είς τό ύψηλότερον τής τραγωδίας, τοσοΰτο φύλλα τών δένδρων τούτων.
Είς πολυαρίθμους τροπικής άχρ/’<ίας ομοιάζει ό χρωματισμός
πλειότερον ένήργει έπί τό γελοϊον ή έν τή κωμωδία γενική παρω
καί
τό σχήμα τών πτ ερύγων αύτών μέ τά φύλλα, έφ' ών τά ζωα
δία. Άλλ’ ήθελεν άπατηθή τις. έάν ένόμιζεν οτι ή κωμωδία ένεννήθη έκ τής παρωδίας τής τραγωδίας καί οτι δέν είναι άλλο η ταϋτα βιοΰσιν. ούτω π χ. έν τή Δυτική Βρασιλία ύπάρχει είδος
απλή παρωδία τής τραγωδίας, διότι ή παρωδία προϋποτίθησι τι άχριόος, τής όποιας ιχεδόν ολόκληρον τό σώμα καλύπτουσιν αί
πάντοτε σχέσιν πρός τό παρωδούμενου καί έξαρτατα: άπ’ αύτού. ζωηρώς πράσινα:■· κεΖ?ωί7·χτ'·σ^να'· "ρόσθιαι πτέρυγες, αΐτ ιν ες μ^Τούναντίον ή παλαιά κωμωδία είναι αύθύπαρκτον καί πρωτότυ γάλως μέ τία φύλλα τής ιτέας όμοιάζουσι. ΙΙρός δέ είς ο:ό μέσον
τρύγων εςαπλούται άσθενώς κεκαμμένον κύριόν τι
τ·. νεύρου,
πον είδος ποιήσεως, ώς ή τραγωδία. "Ισταται έπί τοϋ αύτού τών πτερύγων
ερι μεν
μέν τήν βάσιν αύτοϋ
αυτού είνε παχύτερου καί έο’ όσον
δσον προχω
βαθμού πρός εκείνην. Άμφότεραι είναι γέννημα τής πλαστικής οπερ περί
ρεί πρός τά
ά άκρα καθίσταται βαθμηδόν λεπτότερου.δέ ούτω
οΰτ:__έν όλ.ω
φαντασίας.
(’Ακολουθεί)
άναπαριστά
άπομίεή τό μεσαίου νεύρου τών φύλλων. Όπως δέ ή ά·
μ.ησις άποβή τελεία άποσπώνται έκ τοΰ κεντρικού νεύρου
νεύρι τών
πτερύγων όευτερευοντα τοιαϋτα, άτινα πάλιν
άλ.ιν πολλαχώς διακλαδ
ΙΙΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΧ ZL'.DX
δι,ονται, ακριβώς όπως ο νευρικός ιστός τών φύλλων τών δένδρων.
Εις τήν τοϊς πάσι γνωστήν ακρίδα τό UTaf.udevor γν.Ι.Ιοτ’» παρου
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΤΟ11 ΜΗΣΕQΣ ΑΤΤΟΎ
σία,εται προσέτι και τούτο, ότι τά διάφορα μέρη τοϋ σώματός
της, και ιδίως τά άκρα αυτής, είσί πεπλατυσμένα καί φυλλοειδή,
[Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου φύλλου].
ώστε το ζώου τούτο έκ τών πέριξ φύλλων, καθ’ δσον μάλιστα τόν
Β Φόρμπες (Forbes) παρετήρησεν έπίτής νήσουΤιμόρ, κατά
αυτόν χρωμ.ατισμ.όν φέρει, είνε αδύνατον νά διακρίνη τις.
_Ζτό είς τάς ανατολικά: ’Ινδίας ταξείδιόν του, μοναδικόν α
Επίσης βρίΎ/ι τινες απομιμούνται έν τω χρωματισμω, έν τή
μυντικόν χρωματισμόν εϊς τήν .lf.exox.f<pa.lor xapxro^epimepar (Pti- διακλαδώσει τών νεύρων καί έν τή περιφέρεια τών κάτωθεν πτερύ
lipus cinclus). Όστις είδε' ποτέ τήν περιστεράν ταύτην έν Μου- γων των,αιτινες μόνον εις ημερόβιους ψυχάς,οσάκις εύρίσκονται έν
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άναπαύσει, είσίν όραταί. τά φύλλα τών έξ ών τρέφονται δένδρων.
Λεπιδόπτερόν τι xo»-r>.-rnpv^
τ:^τ·.υ.ϊ /.ν.τ’ έςοχήν
τήν έπί τών άτρακτυλών διαβίωσίν του. Όταν δέ τό ζωον τούτο
κάθηται έπί τοΰ ύπέρου τών άνθέων, τότε όμοιάζουσι κατά τε τό
χρώμα καί τό σχήμα αί όξυκατάληκτοι πτέρυγές του εντελώς πρός
τα προεξέχοντα περιάνθια φύλλα. ΊΙ όμ.οιότης αύτη καθίσταται
τοσούτον μάλλον απατηλή, καθ’ όσον καί αί άνοικτόχροοι νευρώ
σεις τών περιανθίων φύλλων διαφέρουσιν. Επειδή δέ χαρακτηρί-'
ζει τό λεπιδόπτερόν τούτο καί όλίτη απάθεια καί δέν ϊπταται
κατά τήν προσέ-,-.-.σιν τού εχθρού του. κατορθοϊ διά τής ά~οιιιρήσιως άφ’ ενός καί τής άπαθιΐας άφ’ ετέρου νά διαφεύγτ, τόν κίν
δυνον.
Ό Wallace παρετήρησε δύο ir^ixhr, βνγάς ίν. τού γένους
Κιι.Ι.Ιίιια. αίτινες έν άναπαύσει εύρισκόμεναι τοσούτον ώμ.οία,ον
πρός ξηρά φύλλα, ώστε μ.όνον μετά κόπου κατώρθωσεν αυτάς
ν’ άνεύργ,.Μεταφέρομεν αύτολ.εξεί τούς λόγους τού άνωτέρω φυσιο
δίφου. «Τό άκρον τών άνω πτερύγων απολήγει είς οςεϊαν κορυ
φήν, άκρ’.βώς όπως τά άκρα τών φύλλων πολλών τροπικών θάμ.νων καί δένδρων, ένω τών κάτω πτερύγων άμ.βλ.ύτερα είσί καί
άπολ.ήγουσιν είς μικράν καί παχεϊαν άποφυάδα. Τό μεταξύ τού
των τών άκρων διάστημα, διασχίζει σκοτεινή τις καί κεκαμμένη
γραμ.μ.ή, ήτις άκρ’.βώς αντιστοιχεί πρός τό μεσαίου και κεντρικόν
νεύρον τών φύλλων, καί έκ τών πλευρών τής όποιας εκφύονται δευτερεύουσαί τινες κεκαμμέναι γραμ.μαι, αίτινες πάλιν ομοιάζουσι
πρός τά δευτερεύοντα νεύρα τών φύλλων. Ό χρωμ.ατισμ.ός τής
κάτω έπιφανείας παραλλάσσει πολύ, άλ.λά πάντοτε ούτος έχε:
φα’.όν ή υπέρυθρον χρώμα, δπερ συμφωνεί καθ’ ολ.οκλ.ηρίαν μετά
τών ξηρών φύλλων. 'Έχε·, δέ συνήθειαν τό είδος τούτο τών ψυ
χών νά κάθηται πάντοτε έπί κλάδου μ.εταζυ rexpwr -/.ί).
φύλλων, καί έν τή θέσει ταύτη μέ τάς πτέρυγας συνεπτυγμ-ένας
ομοιάζει άκρ’.βώς ενός μέτριου μεγέθους καί άσθενώς κεκαμμένου ή
έρρυτιδωμένου φύλλου. Τά άκρα τής οπίσθιας πτέρυγος σχημ.ατίζουσι τέλειον καυλόν, όστις έπιψαύει τόν κορμόν, ένώ τό κέντρον
στηρίζηται έπί τών μεσαίων κνημών του, ούτως ώστε έκ τών πέ
ριξ κλαδίσκων δέν διακρίνεται. ΊΙ κεφαλή καί αί κεραία: είσίν
έντός τών πτερύγων κ.εκρυμμ.έναι καί πρός τούτο συντελεί ή τομή
ήτις έπί τής βάσεως τών πτερύγων υπάρχει. ΙΙάσαι αύται αί λε
πτομέρεια·. καί λεπτότητες τής άπομιμήσεως έν δλω. προκαλούσι
μίαν τοιαύτην μετεμ.φίεσιν τοϋ έντόμου. ήτις τόσον έντελ.ής καί
άξιοθαύμαστος είνε, ώστε έκαστος οστις έτυχε τής ευκαιρίας νά
παρατηρήσ-η αύτό μένει έκπληκτος».
Αί
άχρίόίς, αίτινες στερούνται πτερύγων, δεικνύουσι τοιαύτην ομοιότητα πρός κλάδους καί ρίζας ώστε καλούν
ται καί χαριιοι-'Γτιψιι ή καί σταποότορα. 'Ολόκλ.ηρος ο χρωματι
σμός των. λέγει ό Wallace, τό σχήμ.α των, ή τραχύτης των. ή
διάταξις τής κεφαλής των, τών μηρών των καί τών κεραιών των
είσί τοιουτοτρόπως, ώστε παρέχουσιν είς τά ζώα ταϋτα απόλυτον
όμ.ο'.ότητα πρός άπεξηραμμένους κλάδους. Έν τώ δάσει κρεμ.ώνται χαλαρώς έπί θάμνων καί έχουσι τήν μοναδικήν συνήθειαν, νά
έκτείνωσιν άσυμμέτρως τούς μηρούς των καί ούτω ή έςαπάτησις
καθίσταται έτι μάλλον τελ.ειοτέοα. Φασματώδη τινα ακρίδα, ήν ό
Wallace έκ τού Borneo έλαβεν, ήτο μέ φυλλοειδείς έκφύσεις άνοικτού πρασίνου έλαιοχρόου χρώματος κεκαλυμμένη, ούτως ώστε
«μοιάζει αύτη άκρ’.βώς πρός κλαδίσκον οστις ύπό έρπυστικοΰ βρύου
είνε κεκαλυμμένος.
Ό Schweinfurth παρετήρησεν είς τό "Λδεν τής 'Αραβίας
έπί τού κορμού Ακακίας τίνος τίττ/γα. 5ττ·.ς διά τής έπιπεδου κοιλιακής του χώρας περιέσφιγγε τόν κορμόν καί διά τού
έπί τού πρωτοθώρακό'ς του είς τρεις άκάνθας διαιρούμενου σώμα
τός του, παρίστά μίαν καταπληκτικήν άπομίμησιν τής έκ τών
κλάδων τής άκακίας έπί έκάστης προσφύσεως φύλλου τριακάνθου
έξογκώσεως.
Πολλαί κάμπαι τοϋ έντόμου γίω/ιιτρης παρουσιάζονται απατηλώς όμοια·, πρός τούς κλάδους τών έξ ών τρέφονται φυτών. Τό
χρώμα είνε άκριβώς όυ.οιον πρός τό τού φλοιού, πρός τούτοις εισΐν έφωδ'.ασμ.έναι μέ παντοειδείς δερμ’.κάς άποφύσεις. κυρτώματα,
άκροχορδόνας ή άκωκάς καί έχουσι τήν σ·υνήθειαν, έν τή αναπαύ
σει των, νά κρατώνται ίσχυρώς μέ τό τελευταιον ζεύγος τών ποδών των καί το ολον σώμα των νά έκτείνωσιν άκάμ.πτως ώς αποφυλλωμένον κλαδίσκον.
Άλλα: χάρ.-tac, αίτινες στερούνται τοιαύτης φυσικής ύπερασπίσεως.προσπαθούσι νά άντικαταστήσωσι ταύτην τεχνητώς.Ούτω

π. χ. ή κάμπη έξωτικής τίνος ψυχής περιτρώγει φύλλον τι τοϋ έξ
ου τρέφεται φυτού καί προσκολλα αύτό έπιτηδείως έπί το>ν νώτων
της διά τού άραχνείου ιστού της. Έν τοιαύτη μετεμφιέσει βε
βαίως καθίσταται ή άναγνώρισίς της ύπό τών έχθρών της μεταξύ
τών λοιπών φύλλων τού φυτού άδύνατος.
Διάφορα είδη μικρών ψυχών εύρισκόυ.ενα έν άναπαύσει όμοιάζουσι καταπληκτικώς πρός τά περιττώματα τών πτηνών έάν συγ
χρόνως τάς πρός τά κάτω μ.έν σκοτεινώς πρός τά άνω δέ ύπολ.εύκως κεχρωματισμενας πτέρυγάς τω·/ κρατώσι συνεπτυγμένας. Ο
AVallace εύρεν έπί τών νήσων τού Μαλαϊκού άρχιπελάγους μι
κρά τινα κολεόπτερα έκ τής όμοιογενειας τών Βονπ(ΐίατιόώτ, τ'-χ
όποια οσάκις κάθηνται έπί τού μεσαίου νεύρου τών φύλλων όμοιάζουσ·. πρός περιττώματα πτηνού. Ό Bates διηγείται, ότι είς μι
κρός κάνθαρος, Τ.Ζ«μι'ν,·. έκ Βρασιλίας, έξ άποστάσεως τίνος ου
δόλως διαφέρει τής κόπρουτών καμ.πών.’Εν τω έν Μονάχω ζωολ,ογικω μουσείω διατηρείται είδος τι τοΰ γένους τούτου έκ τών Δυτι
κών Ινδιών, δπερ άπατηλώς όμοιάζε: πρός έκκρίματα πτηνοΰ.
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Τό Παρελθόν.
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ΊΙ Ίππολύτη,ό'τε είδε πρός τό περίφραγμα όμιλον άνθρώπων,
οί οποίοι έκυπτον καί παρετήρουν έν τή κάτω κειμ.έν-η όδω, άνεφώνηνησε σταθείσα.
— Τί νά συνέβη ;
Αύτη έκδηλώσασα τόν φόβον της δι' έλ.αφράς κινήσεως έστήριξεν άκουσίως τήν χεϊρα έπί τοϋ βραχίονος τοϋ Γεωργίου ώς εί
θέλουσα νά τόν συγκρατήτη.
Ό Γεώργιος είπε παρατηρών τάς χειρονομίας τών άνθρώπων
εκείνων
— Θά έρρίφθη κάποιος κάτω.
Είτα προσέθεσε.
— Θέλεις νά έπιστρέψωμεν όπίσω :
’Εκείνη έν τή μικρή, αύτής άμφιρρεπείγ.’ ώς εί εύρισκομενη με
ταξύ περιέργειας καί φρίκης, άπήντησεν.
— ’Όχι, άς έξακολουθήσωμεν.
Έξηκολούθησαν διά. τής τελευταίας δενδροστοιχίας παρά τό
περίφραγμα. Άκουσίως δέ ή Ίππολύτη έσπευδε τό βήμα πρός τόν
δμιλ.ον τών περιέργων.
Κατά τό άπομεσήμ.ερον εκείνο τοϋ Μαρτίου ό ΙΙίνκιος ήτο
σχεδόν έρημος. Έν τω φαιω δέ καί ήσύχω αέρι έσβυνον οί ολίγοι
θόρυβοι.
— Καί ούτω. είπεν ό Γεώργιος, κάποιος ηύτοκτόνησε.
Άμφότεροι έστησαν πλησίον τού ομίλου. Πάντες παρετήρουν
μέ προσηλωμένους οφθαλμούς τό κάτω κείμενον λιθόστρωτον.
Ήσαν χυδαίο·, οκνηροί, τών όποιων τά πρόσωπα δέν έξέφραζον
ούδένα οίκτον, ούδεμίαν κατήφειαν. ΊΙ ακινησία τοϋ βλέμματος
αύτών ένέβαλλεν είς τούς όφθαλμ.ούς των είδος τι κτηνώδους έκπλήξεως.
Άγυιόπαις τις εφθασεν ίνα ϊδγ, μετ’ άπληστίας.
— Δέν είνε πλέον, τω είπε κάποιος, πριν ούτος προβάλη εϊς
τό περίφραγμα.Είχε δέ ή φωνή αύτοϋ άνεξή-,-ητον έκφρασιν μεταξύ
■χλεύης καί άγαλλιάσεως, ώς νά έχαιρεν ότι τού θεάματος δέν ήδύνατο άλλος ν' άπολαύσ-ς.
— Δέν εινε έδώ πλέον, τόν έφεραν αλλού.
— Είς τήν Αγίαν Μαρίαν τοϋ Λαού.
— Νεκρόν :
— Νεκρόν.
Άλλος τ:ς ισχνός, πρασινωπός, φέρων περί τόν λαιμόν
πλατύν λαιμοδέτην έκ μαλίου, έπρόβαλε περισσότερον τών άλλων
έπϊ τοϋ περιφράγματος καί άφαιρών δέ έκ τοϋ στόμ.ατός του τήν
καπνοσύριγγα, ήρώτησε μεγαλοφώνως.
— Τί άπέμεινεν έδώ ;
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Τό στόμα αύτοϋ διάστροφον έζ τοϋ ένός μέρους, συνεσταλμένον
ώς έξ έγκαύμα-.ος. σπασμοδικόν ώς νά έδοζίμαζε πικρόν σίελον και
άκαταπαύστως έξογζούμενον, ή δέ φωνή αύτού ήτο βαθεϊα ώς νά
έξήρχ.ετο έκ σπηλαιωδών μερών.
— Τί άπε’μεινεν έδώ ;
Καρραγωγεύς τις κάτω έν τή όδω έκλινε παρά τάς βάσεις τοϋ
τοίχου. Οί θεαταί έσιώπων ακίνητοι περιμένοντες τήν άπάντησιν.
Μόνον διέζρινον έπί τών λίθων μελανήν τινα κηλϊδα.
— Αίγο αίμα, άπήντησεν ό καρραγωγεύς είσέτι κυρτός.,ητών
τι έν τή κηλίδι διά τής άζρας καλάμου τίνος.
— Καί ύστερον ; ήρώτησεν ό άνθρωπος μέ τήν καπνοσύριγγα.
Ό καρραγωγεύς άνηγέρθη κρα
τών έπί τής άκρας τοϋ καλάμου
κάτι, τό όποιον οί άνω εύρισκόμενοι δέν έβλεπον.
— Μαλλιά.
— Ποιου χρώματος :
— Ξανθά.
Αϊ φωνάί έν τώκλειομένω κρη
μνό» μεταξύ τών δύο υψηλών τοί
χων αντηχούν παραδόξως.
— Γέώργη άς ύπάγωμεν, τόν
ίζέτευσεν ή Ίππολύτη έν ταραχή,
ολίγον ώχρά σειούσα τόν εραστήν,
όστις έπρόβαλλεν έπί τοϋ περι
φράγματος πλησίον τοϋ ομίλου
παρασυρόμενος έκ τής άπανθρώπου έκείνης σκηνής.
Διήλθον τό τραγικόν μέρος έν
σιωπή. Είς άμφοτέρους ή σκέψις
τοϋ θανάτου εκείνου άλγεινώς έπεκράτει, ή δέ κατήφεια αύτών ήτο
κατάδηλος.
Ούτος ειπεν :
— Μακάριοι οί νεκροί, επειδή
δέν άμφιβάλλουν πλέον.
Αύτη δέ :.
-Τ— Είνε άληθές.
'Άπειρος άθυμία έξησθένει τας
λέξεις αύτών. Εκείνη προσέθεσε
κλίνουσα τήν κεφαλ.ήν, μετά πικρίας καί οίκτου.
— ΙΙτωχή άγάττη !
— ΙΙοίαν άγάπ-ην : τήν ήρώτησεν ο Γεώ;>ογιος εκστατικός,
— Τήν !ίίδικήν μας.
— Τήν αισθάνεσαι λοιπόν νά
ΓΑΒΡΙΗΑ
τελειόνη:
— θΖ:
έμέ.
— Είς έμέ ίσως ;
’Οργή τις μή κατασταλεΐσα έτράχυνε τήν φωνήν αύτού καί
έπανέλαβε άτενίζων αύτήν.
— Είς έμέ : άπάντησον.
Αύτη έσιώπησε κλίνουσα ζαί πάλιν τήν κεφαλήν.
— Δέν αποκρίνεσαι : Γνωρίζεις καλά οτι δεν θά έλεγες τήν
αλήθειαν.
Κατόπιν διαλείμματος ζατά τό όποιον άμφότεροι ήσθάνθησαν άνέζοραστον αδημονίαν νά. διαγνώση ό είς είς τήν ψυχήν τοϋ
άλλου, ούτος έξηζολούθησεν.
— Ούτως άρχίζει ή άγωνία. Δέν έννοεϊς τοϋτο άκόμη, άλλ’
ένώ αφ’ οτου έπέστρεψες σέ θεωρώ άδιακόπως, καθ εζάστην δε
μετ’ έκπλήξεως αποκαλύπτω είς σέ νέον σημεϊον.
— Τί σημεϊον ;
— Κακόν σημεϊον, Ίππολύτη.... Τρομερόν πράγμα ν' άγαπά
τις ζαί νά έχη αύτήν τήν εύκρίνΐιαν καθ ’ όλας τάς στιγμάς όμοίαν.
Ή γυνή"έκίνησε τήν κεφαλήν σχεδόν βιαίώς έζ σκοτιδινιάσεως.
Έτι άπαξ ώς άλλοτε οί δύο έρασταί έγειναν εχθροί. "Εκαστος
τών δύο ήσθάνετο εαυτόν τρωθέντα ύπό τής άδικου έκείνης ύπονοίας
καί ένδομύχως έπανίστατο δι' οργής άφώνου, ήτις έξέσπα ένίοτε
£■■ λέξεις δριμείας ζαί άνεπανορθώτους, είς θανάσιμους κατηγο-

ρίας, είς απηνείς αντεκδικήσεις. Κατελαμ.βάνοντο ύπό έπιαόνου
μανίας νά πειράζωνται άήΐόϊβαίως, νά βασανίζουν τάς καρδίας
των.
ΊΙ Ίππολύτη έπισκοτισθείσα συνεκεντρώθη συνωφρυωμένη ζαί
ζλείουσα τό στόμα. έν ώ ό Γεώργιος τήν παρετήρει μέ ερεθιστικόν
μειδίαμα.
— Ούτως άρχιζε·., έπανέλαβεν ό Γεώργιος έπιμένων είς τό
πικρόν εκείνο μειδίαμα, εις τό οξύ εκείνο βλέμμα. Δοκιμάζει
■' ις είς
τό βάθος τής ψυχής ανησυχίαν, είδος τι αορίστου ταραχής, τήν
όποιαν δεν ήξεύρεις ν'
ν’ άποπνίξης.Εύρισκομ.ένη πλησίον μου αίσθάνεσαι οτι κάτι είς τό
'ής σου έξεγειρεται εναντίον
μου, αισθάνεσαι σχεδόν α
πέχθειαν όρμέμφυτον, τήν
όποιαν δεν ήμπορεϊς νά καταπνίςης. Καϊ σιωπάς, ζαί
πρέπει νά καταβάλης μεγάλην προσπάθειαν διά’νά
μού είπή,ς μίαν λέξιν, ζαί
παρανοεΐς ο,τι σοϋ λέγω,
άκουσίως δέ είς άσήμάντον
άπάντησιν ή φωνή σου τρα
χύνεται.
Αύτη ούτε διά κινήματος τόν διέκοψε. Τρωθείςέκ
τής σιωπής εκείνης ό Γεώρ
γιος έξηζολούθησεν
έξηζολούθησεν.' "Εσπρωχνεν
.... —
αύτόν
ΰτόν αούχί
1
μόνον
ή σκληρά μανία νά βασανίσγι τήν σύντροφόν του,
άλλ' έ·
εύχαρίστη'σίς τις
άφιλοκερδής ών έςερευνήσεων ζατασταθεΐσα λε· οτέρα καί τεχνικωτέρα ύπο
τής μορφώσεως. Ούτος πρά
γματι ποοσεπάθε; νά έμΚάλει είς τάς λέξεις αύτοϋ
τήν βεβαιότητα καί τήνάποδειζτιζήν ακρίβειαν, τάς
οποίας είχεν έκμάθει έκτων
σελίδων τών Αναλυτών
άλλ’ ώς εις τάς μονολογίας
αί διανοητικά; αύτοϋ θεω
ρία·. άποτυπωθείσαι έμεγαλοποίουν καί ήλλοίωνον τήν
εσωτερικήν ζατάστασιν είς
ήν άνεφέροντο, ούτως είς
τάς συνδιαλέξεις συχνάζιςή
Α’ΑΝΝΟΥΤΣΙΟ
προκατάληψις τής όξυδερκε ίαςέπεσκότιζε τήνε ίλ ικρ ίνειαντοΰ αισθήματος καί τόν έξηπά.τα ώς πρός τάς ένδομύχουςάλλοτρίας σκέψεις.άς προσεπάθει νά άνακαλύψη.Ό νους αυτού εγκλειων
σωρείαν ψυχολογικών καί προσωπικών παρατηρήσεων, άς είχε διδαχθή παρ’άλλων ’Αναλυτών.συχνάζις συνέχεε καί αποσυνέθετε τό
παν. Τό πνεύμα αύτοϋ είχε διαμορφωθή ούτως, ώστε πασα επανόρθωσις άπέβαινεν αδύνατος.
Έξηζολούθησε.
— Πρόσεχε, δεν σε επιπλήττω. Δέν πταίεις. Έκάστη άνθρωπίνη ψυχή εγκλείει ποσότητα αισθητική, δυνάμεως, όπως διατεΟη
εις έρωτα. Έξ ανάγκης ή ιοσότης εκείνη καταναλίσκεται μέ τόν
καιρόν, ώς κάθε άλλο πράγμα,. "Οταν αΰτη έξαντληθή. καμμία
προσπάθεια δέν είμπορεί νά έμποδίση όπως οό ερρως τελειώση. Συ
δύο χρόνων. Τήν δευτε'ραν
μέ αγαπάς πρό πολλοϋ, σχεδόν πρό
;
Απριλίου συμπίπτει ή δεύτερα έπέτειιος. ’Εσζέφθης τοϋτο ;
Αΰτη έσεισε τήν κεφαλήν, ούτος δέ έπανέλαβεν ώς νά ώμίλει
μόνος του'
— Δύο χρόνια !
"Ωδευσαν πρός κάθισμα.καί έκάθισαν.
Ή Ίππολύτη καθ’ ήν στιγμήν έκυψε νά ζαθίση έφαίνετο κατάκοπος. σχεδόν κατηφής. Βαρεία άμαξα μελανή διήλθε τής δενδροστοιχίας προξενήσασα θόρυβον έπί τής όδοϋ. Έζ τής οδού Φλα-
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μινίας έ'φθανεν ασθενής ήχος σάλπιγγας. ΊΙ σι-(-ή κατέλαβε καί πά
λιν τά δενδροφυτευμένα πέριξ μέρη. Όλίγα·. σταγόνες ύδατος
ίπιπτον.
— Θά είνε πένθιμος ή δευτέρα αύτη επέτειος, έπανέλαβεν ό
Γεώργιος, αδυσώπητος κατά τής άφώνου Ίππολύτης. Καί όμως
πρέπει νά τήν έορτάσωμεν. Εύχαριστοϋμα·. είς τά πικρά πράγματα.
ΊΙ Ίππολύτη έξεδήλωσε τήν λύπην της μέ μειδίαμα άπροσδόκητον καί μέ άνέλ.πιστον γλυκύτητα.
— Διατί δλ.ας αύτάς τάς φαρμακεράς λέξεις :
Προσήλωσε τούς οφθαλμούς της έπί τοϋ Γεωργίου ώς εί θέλουσα. νά διεισδύτη εντός της σκέψεώς του. Άμφότεροι έκ νέου
έδοκίμασαν άνέκφραστον αδημονίαν νά διαγνώτη ό είς είς τήν ψυ
χήν τοϋ άλλου. Αυτή έγωώριζε καλώς ύφ' οποίων φρικαλέων δει
νών έκυριεύετο ο εραστής της. Έγνώριζ- καλώς τήν κρυφίαν αι
τίαν τής λύπ-ης έκείνης. Έπρόσθεσεν όπως τόν άναγκά-τη νά όμιλήση καί νά έλαφρώση τήν θλϊψίν του
— Τί
’
Ούτος έξεπλά-;-η άπό τήν άπροσδόκητον εκφρασιν τής καλόκαγαθίας έκείνης. Αισθανθείς έκ τής έκφράσεως έκείνης ότι τόν εννόη
σε καί τόν έπόνει συνησθάνθη αύξάνοντα τόν οίκτον δι’ εαυτόν.
— Τί έ'χεις : έπανέλαβεν ή Ίππολύτη έγγίζουσα την χεϊρα
αύτοΰ ώς νά ήθελε νά έπαυξήσ-η αίσθητικώς τήν ίσχϋν τής γλυκύτητός της.
— Τί έχω :—ούτος άπεκρίθη.—Άγαπώ!
Αί λέξεις του άπώλεσαν πάσαν δηκτικότητα. Δεικνύων —ήυ
ανίατον αύτοϋ πλτη-ήν έπόνει τόν εαυτόν του. Τά αόριστα μίση
. 7,
τά όποια έκινοϋντο εις τό βάθος τοϋ πνεύματός του έναντιίον της
γυναιζός. έφαίνοντο έξαφαν.ζόμενα. Άνεγνώριζεν
/ώρ-.ζεν άδικον πάσαν,,
μνησικακίαν εναντίον της,.πιστεύων είς σ ροσταγήν άνωτέραν μοιραίων άναγκών. ΤΙ ταλαιπωρία του δέν προήρχετο έξ ανθρωπίνου
πλάσματος, άλλά έκ τής ιδίας ουσίας τής; ζωής.
,ωης. Ούτος
κ/υτος δέν
οεν ώφειλε
ωφει/.ε
νά παραπονήται κατά τής έρωμένης, άλλά κατά τοϋ έρωτος. Ό
ερως, είς τόν όποιον έκ φύσεως έτεινε μέ άκαταμάχητον παραφο
ράν απασα ή ύπαρξις αύτοϋ, ό έρως ήτο ή μεγαλειτέρα τών έπιγείων θλίψεων, ήτο δέ συνδεδεμ,ένος μέ τήν ύπερτάτην έκείνην θλϊψιν ίσως μάχρι θανάτου.
?
~
Έν ώ έσ-.ώπα άδημ.ονών ή Ίππολύτη τόν ήρώτησε.
— Νομίζεις Γεώρ-(-η ότι δέν σέ άγαπώ ;
— Ναι, καλά. Πιστεύω ότ·. μέ άγαπκς, άπεκρίθη, άλλ’ ήμ.πορεϊς νά μ.οϋ άποδείξης ότι έντός μηνό'ς, έντός χρόνου, ότι πάν
τοτε θά λογίζεσαι όμ.οίως ευτυχής τοϋ νά ήσαι ίδική μου; Ήμπορεϊς νά μοϋ άποδείξης ότι κατ'αύτήν τήν στιγμήν είσαι όλη ίδική
μου; Τί κατέχω ίδιζ-όν σου:
— Τά πάντα.
— Τίποτε, σχεδόν τίποτε. Δέν κατέχω ό.τι έπεθύμουν νά κα
τέχω. Μοϋ είσαι ά-ρωστη, ώς οίονδήποτε άλ.λο ανθρώπινον πλά
σμα, κλείεις έντός σου κόσμον δι’ έμέ άκατανόητον, καί τό σφο
δρότερου πάθος δέν θά μέ βοηθήσ-η νά τόν κατανοήσω. Έκ τών
συναισθήσεών σου, τών αισθημάτων σου, τών σκε'ψεών σου δέν
γνωρίζω, είμ.ή έλάχιστον μέρος. ΊΊ λέξις είνε σημεϊον άτελές. ΊΊ
ψυχή είνε άμεταβίβαστος.- Σύ δέν ήμ.πορεΐς νά μοϋ δώσης τήν
ψυχήν σου. Άκόμη καί είς
είς τήν αεγαλειτέραν μέθην ημείς εϊμεθα
δύ·ο, πάντοτε δύο, χωρισμένοι, ζένοι, ένδομ.ύχως μόνοι. Φιλώ τό
μέτωπόν
----- .·.. σου,
—ι ζΖ_α;
μ.έτωπον εκείνο ίσως κινείται σκέψις, ή
όποια δέν είνε ίδική μου. Σοϋ ομιλώ καί ίσως μία φράσυις σοϋ ξυπνά είς τόν
όν νοϋν ένθύμησιν
ένθύμ:
άϋ,λων χρόνων καί όχι τοϋ έρωτός
μου. "Ενας άνθρωπος δι αβαίνει, σέ κυττάζει καί είς τόν νοϋν σου
γεννάται μια κίνησις, τήν ό οίαν δέν ήμπορώ ν' άνακαλύψω. Δέν
γνωρίζω πόσας χαράς μία άντανάκλασις της έσωτερ’.ζής σου ζωής
τήν παρούσαν στιγμήν. "Ω ! διά τήν ζωήν έκείνην αίσθά9'
νοχ.α: φόβον
φοβον παραφρ
παραφροσύνης ! Εύρίσκομαι πλησίον σου, αισθάνομαι
νά μέ κυριεύη ή άγαλλίασις, τήν όποιαν εις μερικά: στιγμάς μοϋ
οξενεϊ
---- r„
μόνη
........ή παρουσία
....r------------σου.—ΣέΛ...........
χαϊδεύω,
— σοϋ
_{---------ομιλώ1, σέ άκούω
καίί παραδίδομαι είς τήν χαράν. Διά μ·.άς μία σκέψις μέ παγόνει. Εάν, έν άγνοια μ.ου, ήθελον έξυπνήσει είς σέ ένθύμησιν, τό
φάντασμα συναισθήσεως, τήν όποιαν έδοκίμασες, μ.ελαγχολίαν μ.ακρυσμ.ένων ήμερων. Δέν θά γνωρίζω νά σοϋ είπώ τά παθήματα,
μ.ου. ΊΊ Θερμότης εκείνη, τήν όποιαν μ.οϋ έδιδε τό απατηλόν αί
σθημα τής μεταξύ μας έκδηλώσεως, δ·.ά μιας σβύνεται. Μέ απο
φεύγεις, άπομακρύνεσαι, γίνεσαι άπρόσιτος. Έγώ μένω μ.όνος είς

τρομεραν άπομόνωσιν. Δέκα, είκοσι μήνες οίκειότητος δέν είνε
πλέον τίποτε. Μοϋ φαίνεσαι ξένη, ώς όταν δέν μέ ήγάπας. Δέν
σε χαϊδεύω πλέον, δέν ομιλώ πλέον, συγκεντρόνομαι. αποφεύγω
οποιανόήποτε έςωτερικήν έκδήλωσιν, φοβούμαι μήπως πάσα ώθησ·.ς ημπορέση νά έξυπνήση είς τό βάθος τοϋ νοϋ σου τήν άδηλον
έκείνης ύποστάθμην, τήν όποιαν έχει σωρεύσε: ή άμετκκλητος
,ωχ. I οτβ »ΖΧ4 /-ατκΛααβάνέ·. η αακρά άγων.ώ&ης σιωπτ.. ζζτχ
τήν οποίαν αι δυνάμεις τής καρδίας καταναλίσκονται άνωφελώς,
ελεεινούς. Σέ ερωτώ τί σκέπτεσαι. Σύ μοϋ άποκρίνεσαι τί σκέπτε
σαι. Έγώ δέν γνωρίζω τήν σκέψιν σου. σύ δέν γνωρίζεις τήν ίδικήν μου. Ο χωρισμός γίνεται πάντοτε μεγαλείτερος, γίνεται ά
βυσσος. Νά κυττάζη τις είς τήν άβυσσον έκείνην είνε άγωνία τό
σον μεγάλη, ώστε άπο τυφλόν ορμέμφυτον συμπαρασ·»ρομαι καί
πίπτω είς τήν άγκάλην σου, σέ σφίγγω ώς νά ήθελον να σέ πνίξω,
ανυπόμονος νά σέ άποκτήσω. ΊΙ ήδονή είνε ύψηλή, ώς ούδέποτε.
Αλλ οποία ηδονή ήμπορεί νά άνταμείψη τήν άπειρον κατήφειαν.
ζ όποια έπέρχετα·.:
ΊΙ Ίππολύτη ε εν.
-— Εγώ δεν δοκιμάζω αυτό. IΙερ'.σσότερον παραδίδομαι είς
τό αίσθημά μου. Ίσως άγαπώ περισσότερον.
Εκ νέου ή έπιβεβαίωσις υπεροχής έκέντησε τόν άσθενή.
ΊΙ Ίππολύτη ειπεν
Σκέπτεσαι πολύ. I Ικρ ακολουθείς πολύ τήν σκέψιν σου. ΊΙ
σκεφις σου σε σύρει ίσως περισσότερόν παρ’ όσον έγ<·» σέ σύρω,
επειδή πάντοτε είνε νέα καί διάφορος, ένώ έγώ έχασα παν νέον.
Κατά τόν πρώτον καιρόν τοϋ έρωτος σου ήσο όλιγώτερον σκεπτι
κός και πλέον αυθόρμητός. Δέν είχες άκόμη λάβει τήν εύχαρίστησιν των θλιβερών πραγμάτων, έπειδή ήσο γενναιότερος άπό φιλή
ματα ή άπόλεςεις. Αφ’οτου, ώς λέγεις, ή λέξις είνε άτελές σ-ημεϊον, δεν πρέπει νά κάμ,ωμεν κατάχρησιν αύτής. Καταχράσαι
σχεδόν πάντοτε μέ δριμύτητα.
Μετά ταϋτα, κατόπιν διαλείμματος σιωπής, ή Ίππολύτη δελεασθείσα ύπό φράσεώς τίνος καί μή δυναμένη νά άνθέξη είς τήν
επιθυμίαν νά την προφέρη προσέθε
’ ισε.
— ΊΙ ανατομία προϋποθέτει ·τό πτώμα.
ϊ:—Σ *3."'-.
~
ΠςΤπροφερε
την λέξιν
ταύτην τό μετενόησεν. ΊΙ ,ρασις έφανη είς αύτήν χυδα-.οτάτη.δριμεϊα,ολίγον άρμόζουσαείς γυναίκα,
(’Ακολουθεί)

ΕΒΑΟΜΑΑΙΑΙΑ ΦΙΑ0Α0ΓΙΚ1Ι ΕΠΙΗΕΟΡΙΙΣΙΣ

11 <ιν«γιώτnc Μ<ι ι·<»ο u ιχιιλ.η<>
Διεςερχόμενοι κατ κύτάς τούς ΰ—ό τοϋ αειμνήστου Αναστασίου
Γούοα «Βίους παραλλήλους τών έπί τής άναγεννήσεως τής 'Ελλάδος δ·.απρεψάντων άνδρώνι> μετ απορίας είδομεν ότι ουδόλως άναφέρεται Πανα
γιώτης τις Μαυρομιχάλης, σπουδαίου οιαοραματίσας πρόσωπον ζατά τούς
ζατά τον παρελθόντα αιώνα μεταξύ Ρωσσίας και Τουρκίας πολέμους."Οθεν
εύκαιρον ήγοόμεΟα νά φέρωμεν είς φώς τό μέχρι τοϋδε άγνωστον τής ιστο
ρικής τών Μαυρομιχάλη οικογένειας τοϋτο πρόσιοπον.
Κατα τάς πληροφορίας, άς ήρύσίίημεν εκ τινων παρά τώ παρ’ ήμίν αρ
χειοφυλακείου επισήμων εγγράφων, προκύπτει ήμίν ότι ό έκ Μάνης λοχα
γός (Capitan) Παναγιώτης Μαυρομιχάλης έπ1. είκοσι καί οκτώ όλα έτη ϋπηρετήσας τήν αυτοζρατορικήν τής Ρωσσίας αυλήν διεζρίΟη πάντοτε.ιδίως
δε κατά τάς δύο σπουδαίας'περιστάσεις τών έν ετεσι 1770 καί 1788 μεταξύ
Ρωσσίας καί Τουρκίας πολέαων.
II ευσυνείδητος ύπηρεσία, ό ζήλος ζαί ή παραδειγματιζή γενναιότης
αυτου καταφαίνονται έκ διαφόρων πιστοποιητικών, έπαφεΟέντων αύτώ ϋπό
τών συμμετασχόντων τών μαχών εκείνων στρατηγών. 'Όπως παράσχν, δέ
τοιαύτας ύπηρεσίας, ήναγκάσόη νά έγκαταλίπη τήν πατρίδα αύτοϋ Μάνην,
ένθα επί πολλά ετη ύπηρέτησεν, ώς υποπρόξενος τής Ένετικής Δημοκρα
τίας, νά στερηΟή τής τε περιουσίας ζαί παντός άστιζοϋ δικαιώματος αύτοϋ
και νά καταφυγή το 178η μετά τής οικογένειας αύτοϋ εις Ζάκυνθον, όπως
ουνηΰή νά σωΟή έκ τών χειρών τών Τούρκων.
—ενός έν τή νήσω ταύτη, έστερημένος παντός πρός ζωάρκειαν μέσου,
άνευ πόρων η έπαγγε’λματός τίνος ζαί ούδεμιάς αμοιβής τυχών παρά τής
Ρωσσικής κυβερνήσεως δίετέλει έν έλεεινή καταστάσει’ διό ζαί ζατέφυγε
πρός τόν ρώσσον ναύαρχον Ούζακιϋφ, ζαταλαβόντα τό 179S τήν Ζάκυνθον,
κα· *α!ώπέ6αλε τάς τοϋ Μαυρομιχάλη αιτήσεις είς τό Συνέδριον,
α/.Λα τών αιτήσεων τούτων μη έπιφερουσών τό ποΟούμενον αποτέλεσμα,
κατεφυγε δι ’ αναφοράς πρός τόν ταγματάρχην Δάνδριαν, ρώσσον πληρε
ξούσιον έν ΖακύνΟω, όστις παρέσχεν αύτώ μικράν τινα βοήθειαν.
II οικογένεια αΰτη τοϋ Μαυρομιχάλη κατώκει έν τή συνοικία 'Αγίας
ΙΙαρασζευής τής πόλεως. ον ναόν βξελέςατο καί ώς ένοριακόν ό II. Μαυρομιχάλης, έν ω έβαπτίσόησαν καί διάφορα τέκνα αύτοϋ, άποβιώσαντος τή
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!."> Ιουνίου 1813. Ή χήρα τούτου. ’Ανδριάννα όνόματι, ύπάνδρευσε μίαν
Των θυγατέρων αύτής, τήν Μαρίαν, μετά τοϋ έζ τής κώμης Φαγιών τής
Ζακύνθου Ίωάννου Γένεση, τή 18 Δεκεμβρίου 1810. μεταβϊσα δέ μετά
πή; λοιπής οικογένειας αύτής, ήτοι τής Άντζολέτας θυγατρός καί Αικατε
ρίνης ύπηρετρία:. έπανήλθεν εις Ζάκυνθον τό 1826.
Καί ταϋτα περί τοϋ αγνώστου ΓΙαναγιώτου Μαυρομιχάλη.
Ζάκυνθο; 1897.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΠΣ
ϊ. -τ-ν'.»'.'*'-»-

ΔΙΙΜΙΙΤΙ’ΪΟΥ ΓΡ. ΚΛΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
Συγγραφέως της Ίιίτορϋις τών Αθηνών.
ΙΙοοιίόώνηο’ις tic τόν νεκρόν τοι"
ΗΡΑΚΛΕΟΤΣ ΓΕΡΟΝΤΑ

Όλίγα; ζαί προχείρους λέξεις απευθύνων πρός τόν νεκρόν τοϋ Ήρακλέους Γέροντα, δεν πράττω τοΰτο έκ συγγενικής όρμώμενο; άγαπης’ οέν
θά έξυπνήσω τάς αοετάς αύτοϋ ώς ατόμου, ώς πολίτου, ώς συζύγου καί
πατρός, ώς συγγενούς, ώς φίλου’ ούδέ θαναπτύξω τάς πρός τό Κράτος ένορ
κους καί πρό: τήν κοινωνίαν ευεργετικά; ύπηρεσίας αύτοϋ. [I φιλοπατρία
αυτού, ή εύΟυτης. ή αξιοπρέπεια, ή καλοζαγαθία καί φιλοστοργία αύτοϋ,
είναι δυσπερίγραπτα καί πασίγνωστα. Έν τή εκπληρώσει τοϋ καθήκοντος
αύτοϋ ώς αντιπροσώπου τής 'Ελλάδος έν Κωνσταντινουπόλει, έν Προύση.
έν Ρόδιο, έθαυμάσθη ού μόνον διά τό άζάματον αύτοϋ χαι οξυδερκές. άλλά
καί διά τό σθένος μεθ'ου. αντιμετώπισε τούς κινδύνους, οϋς ύφίστατα: πάς
ό έκπροσωπών έθνος εύγενές έν μέσω των βαρβάρων.
• ·
Έπί τό βήμα τούτο μέ φέρει μόνον ή πρός τάς Αθήνας καί παν τό
μετ' αύτής συνδεόμενου λατρεία' ομιλώ έξ ονόματος τών 'Αθηνών, είς ών
τον βίον ένέκνψα.
Εις ένα κίονα τών Προπυλαίων υπάρχει δι'άσπίδος κεχαραγμένη ή έπιγεαφή : ΜιχαηΑ 'luarrov γο5 Σωτπριανο® ttn //Λί.
Εις τόν Παρθενώνα δεν έλατοεύετο τότε πλέον ή εκπροσωπούσα τήν
Ελληνικήν Σοφίαν Παρθένος, ζλλ’ εκπροσωπούσα τοϋ Χριστιανισμοί τό
άσειλον κα! πάναγνον Αειπάρθενος, ή δεδεξαμένη τήν Αθήναν Παναγία,
ή φέρουσα τά επώνυμα Άθήταία, Σώτιιρα ή Γοργη(-ήχοο<.· είκονιζομένη
όρθια, μέ ελληνικήν άμφίεσιν καί άνευ τοϋ Ιησού.
Ο Παρθένων δέν είχεν έτι καταληφθή ύπό τών φράγκων τω 1201
τότε, καί μεταβληθή είς Δυτικόν ναόν οΰτε ϋπό τών Τούρκων τό I 156,
ρ-.εταί'λη'ίή
Τζαμί-... Ήτο εκκλησία ορθόδοξος, εις ήν προσευχόμενοι
προσεκύνουν οί ισχυροί τής γής, ανίσχυροι προ τής θεότητας.
Τό έτος 1151 έχει ιός χρονολογίαν, ώς εΐπομεν. ή επιγραφή τοϋ Σωτηοιανοϋ.—-Σωτηριανός δέ είναι τό προαιώνιου έπώνυμον τής οικογένειας,
τού οΓίρβντοςι. προελθόντο; έκ τοϋ αξιώματος τής δημεγεροντι’ας. — Τήν
έπιγραφήν ταύτην πρώτος διέκρινεν, καίτοι μή όλω; όρθώς ανέγνω ό σοφός
ρώσσος Αρχιμανδρίτης ’Αντωνΐνος.
• ·
•
Οί αιώνες διαδέχονται άλλήλους ώς κόκκον άμμου έν τώ άπείρω τής
αέωνιότητος χρονομετρώ.
Ή έλλε:·1<·.ς τοπικών ειδήσεων καί στοιχείων ελληνικών πρός εκτενή
άναβίωσιν τοϋ παρελθόντος τής υπάτης των πόλεων στερεί ήμα; τή; συνε
χούς δοάσεως τών μεγάλων τών ’Αθηνών οικογενειών. Μετά τόν Μιχαήλ
Σωτηριανόν τοϋ H54 μόλις τώ 1672 άνευρίσκομεν τόν 'A.It(ar Αρον £ωc^piaror 1'iporta 'Αρχοντα Άθηναΐον.
Εις τά πολυθρύλλητα χρονικά τοϋ ’Ανθίμου εύρίσκομεν τόν Βασίλειον
Γέροντα άποσταλέντα τώ 170(1 εις Κωνσταντινούπολή όπως έργασθή διά
τήν έξόντωσιν τοϋ τυράννου 'Αθηνών Χατζή Άλή Χοσεκή.
Έπί
ουδού τής έν Καισαριανή έκκλησίας βλέπομεν επιτύμβιου
πλάκα, φέρουσαν την έπιγραφήν Παταγιύτηε Σωτηριατοϊ! ΆΛιζάτΑρου
178'.).
ΊΙ πλάξ αΰτη—ής όμοια αποτελούσα φαίνεται κατά τήν λάξευσιν, κατάκειται έν τή οικία Άχιλλέως Γέροντος—ψέρει έπί κεφαλής τόν δικέφα
λον αετόν τής μεσαιωνικής έλληνική; εύγενεία; τό σύμβολον.
Εί; τήν δεξιάν παρασπάδα τής Ούρα; κελλίου τίνος τής έρειπωθείσης
Μονής τοΰ Υμηττού, τής Μονή; Ίωάννου τοΰ Καρρέα. βλέπομεν κεχαραγμένην έπιγραφήν. άρχομένην διά τοϋ ΆγαΟη τύχη και μετ’ αύτό φέρου
σαν τό όνομα Αλεξάνδρου τοϋ Σωτηριανόν, ύπό χρονολογίαν 1815, μετ'
άλλων τινων, πάντων μελών τής φιλομούσου 'Εταιρείας Αθηνών, τής προ
δρόμου ταύτης τής φιλικής 'Εταιρεία; καί τής ’Εθνική; τής σήμερον.

Βενιζέλος, Προκόπιος Βενιζέλος κφ “Αγγελος Σωτηριανός Γέροντες κα'·
έγγυώνται διά τής ίδιας ζωής πεΈτών' ειρηνικών διαθέσεων τών κατοίκων
τών 'Αθηνών καί τής 'Λττιι«ί; πάσης. έδώ πρό τινων ήδη ήμερών τό
πλοϊον τού μεγαλόφρονος πατριώτου Παναγή Σκουζέ είχε κομίση χάριν τοϋ
αγώνος κρυφίως όπλα, τά όποια αυτοί ουτοι οί Δημογέροντες καί μεμνημε’νοι είς τά τοϋ κινήματος, ειχον άποκρύψη έκ τοϋ ισχυρού παρά τοϊς Όθωμανοίς Χατζή Ζαχαρίτσα τήν οικίαν.
Έτέθησαν οί όμηροι έν τώ βυζαντινό) πύργω του Ιίροπυλαίου, τώ πρό
τινων έτών κρημνισθέντι. όπόθεν τήν επιούσαν ήκουσαν οί δεσυόται κοοτοΰντα τά όπλα τών συμπολιτών αύτών.
Βαοεϊαι άλύσεις προσεδέθησαν είς αυτούς τότε' οί συμπαθοϋντες τού;
δούλου; Έλληνας δούλοι Αίθίοπες 'έρριπτον αύτοί; κρυφίως τεμάχια άρτου,
οί δέ Τούρκοι άφίνοντες αύτού; νά διψήσωσι. τοίς έδωκαν νά πίωσι τό αίμα
τών πρώτων σφαγέντων συμπολιτών αύτών.
Τά τής δίκης αύτών ενώπιον τών πασσάδων, ή δραπέτευσις όπως συνεχίσωσι τά πρός τήν πατρίδα ύπηρεσίας αύτοϋ, ε’νε έργον τής ιστορίας.
Τοιούτου πατρός υιός ό Ηρακλής Γέρατος έγεννήθη έν Αϊγίω, οπού
είχε καταφύγει ή μήτηρ του μετά τών λοιπών τέκνων της.
Είς τόν Ούρανόν τής 'Ελλάδος άνήρχετο είσέτι τότε ώς θυμίαμα ό
καπνός τής πυριτιδο; τών Οπλων τής έλενθεθερίας.
Τό αύτό θυμίαμα ανυψοϋται καί τόρα πρός τόν αύτόν Ουρανόν τής
'Ελλάδος, άλλ' ό Ηρακλής Γέροντος δέν ζή. όπως ϊδη έλευθέραν τήν
ένδοξοτάτην γωνίαν τής Έλληνίοος γής. Θά τό μάθη όμως ή ψυχή του.
καί έξ άγαλλιάσεως θά σκιρτήση τό σώμά του είς τόν τάφον τήν άτέρμωνα μελανιάν.
Εί; τό πρόσωπόν τοϋ Ήρακλέους Γέροντα αποχαιρετίζω αγνόν καί
γνήσιον τεμάχιον 'Αθηναϊκού άρχαίου καλλιτεχνήματος.
(Έτος δέ είνε κυρίως ό λόγος, όστις μάς ήνάγκασε, μέ όλον τό βαρύ
πάθος τό όποιον πιέζει τό στήθος μου. ν' απευθύνω αύτώ άπό τοϋ βήμα
τος τούτου τό τελευταίου χαΐρε !

Γαλλική Άκηόηιιίιι.
Τήν 13 ϊσταμένου μηνός έγένετο έν τή Γαλλική 'Ακαδημία ή υπο
δοχή τοΰ Κώστα δέ Μπωρεγκάρ ώς μέλους αυτής οιαδεδοχένου τοΰ Δουπέ.
Ή εκλογή τοΰ Μπωρεγκάρ οέν άντεπεκριθη είς τό γενικόν αίσθημα τών
έν Παρισίοις άνθρώπων τών γραμμάτων, πολλοί δέ έγραψαν μετά τινο;
δριμύτατος περί τής φιλολογικής άξίας τοΰ νέου 'Ακαδημαϊκού. Φαίνεται
δέ οτι ,ιολύ ΐδάρυνεν είς τήν .πλάστιγγα τής εκλογή; τού Μπωρεγκάρ ή
έκ Σαβοΐας καταγωγή του. Διότι ή Σαβοΐα ε’ναι ώ; γνωστόν, ή νεωτάτη
χώρα ή προσαρτηθεϊσα εις τήν Γαλλίαν. Ό Μπωρεγκάρ άνήκει εϊς μίαν
τών διασημοτέρων οικογενειών τής Σαβοΐας. Συνελθών μετά τό 1870 είς
τον πολιτικόν βίον καί εκλεγείς βουλευτή; άκαρ εί παρητήθη τή; πο
λιτική; και έπεδόθη εις τά γράμματα.
Κ α λ.7.ιτtνν ι κ ίι ύι-7.2.ογιι.
Ή λαίδη Οΰάλλης έκληροδότησεν εί; τήν αγγλικήν Κυβέρνησιν τάς
συλλογάς έργων ζωγραφικής, κεραμεικής, επίπλων, οπλών κλπ. τάς καταρτισθείσας διά πολλιΰν κόπων καί θυσιών ύπό τοΰ προαποθανόντος συζύ
γου της. Έν μόνον όρον έταςεν ή κληροδότις είς τήν κληροδόχον τήν άνέγερσιν ειδικού κτιρίου πρό; τοποθέτησιν τών συγγραφών έν κεντρική
θέσε: τού Λονδίνου, φέροντος τήν έπιγραφήν: "Συλλογή Ριχάρδου Οΰάλλες». Ή χρηματική άξια τής συλλογής ταύτης άναβιβάζεται ύπό τών
ειδημόνων εις τοκΰν έκατομ. λιοών.

Τνςτογοαόϊκά ττα£>ορ ά»ιιιατα.
Έν τώ είς τό τελευταίον φύλλον καταχωρισθέντι μέρει τής Εισαγω
γής τοΰ κ. Φλογαϊτου είς τάς Νεφέλας τοΰ ’Αριστοφάνου; παρεισέφρησαν
ένια τυπογραφικά σφάλματα, ών τά έξής δύο. παραλλάσσοντα παντελώς
τήν έννοιαν, ένομίσαμεν άναγκζΐον άπαραιτήτως νά οιορθώσωμεν :
Εν παραγράφω τρίτη έτυπιόθη π δυνατόν νά ήναι γέννημα τοϋ παιζοντος» αντί «δυνατόν νά ηναι γέννημα >·>■? παίζοντος».
Έε παραγράφω έκτη έτυπιόθη «αλλ' ατε μυστικός ων» αντί «άλλ οτε
(Ι'ιισιχος ών».

•
Τά « '(>λ('ιι.πια» άπό τον παρόντος ψύλλον Οά ι!ν"Ηδη το εγερτήριον τοϋ 1821 έχει ήχήση. Οί Τούρκοι τών ’Αθηνών
τνποννται
έπι εκλεκτού χάρτου έπι τούτω προιιηθευπεοίτεΟΆΟΐ συναθροίζονται έν τώ ίεροσπουδαστηρίω. τω πασίγνωστοι ΜενΘέντες
αύτόν
έξ Εύρώπης, τό οέ καλνιτεχνικόν μέρος·
δρεσέ, καί άποφασίζουσι τήν γενικήν σφαγήν τών άρρένων κατοίκων, άο
ιιντών άπό προσεχούς ψύλλου θάητολίζωσι είκόνεςπριόπλων πάντων.
Προσέρχονται τότε μετά θάρρους, προσφεροντες εαυτούς θύματα είς τόν την Φοοάν οηιιοσιευόιιεναι είυ ελληνικόν περιοδικόν.
βωμόν τής Πατρίδο;, οί τρεις δημογέροντες τών Αθηνών ΙΙαλαιολόγος
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