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Μόνον κ α τά  του; πρώτους μήνας του έπιόντο; 
ίτου ; αί περιστάσεις μ ’ έπανέφερον διά δύο ή 
τρεις ημέρας είς του φίλου μου. Ό  Παύλος μέ 
περιεμενεν είς το·/ σταθμόν. Δ ιά  νά έπιστρέψωμεν 
είς τήν οικίαν του διήλθομεν δ ιά  τού αύτού 
βουλεβάρτου, ένθα, διά πρώτην φοράν, συνάν
τησα τόν Φαβρώλ, καί συνωμ,ιλούμεν φυσικώ- 
τα τα  περί τώ ν  νέων του τόπου, ό ταν τού: 
οφθαλμούς μου εϊλκυσε πρόγραμμα, έφ’ ού ήτο 
γεγραμ.μένον μ εγάλοι; γραμ.μασι τό  όνομα τού 
πτωχού καλλιτέχνου.

—  Τ ί  νά σημαίνη άρα γε  τούτο; είπον τώ  
Παύλω.

“Εστρεψε τή ν  κεφαλήν καί ¿νόησε.
—  Ά  ! αλήθεια, παρ’ ολίγον νά τό ¿λησμο

νούν. Φαντάσου ό τ ι ό φίλος μας Φ αβρώλ θά 
παραστήστ/ μελοδραμάτιον! Είς τή ν πόλιν ολοι 
περί αύτού ομιλούν. Φαντάσου λοιπόν, μ ία πρώτη 
παράστασις είς τό  θέατρον τής Α . . . !  έ'ργον 
επαρχιακού συνθέτου ! Ό ποια  ευχαρίστησες φιλο
τιμίας δ ι ’ επαρχιακόν κοινόν! Είν' αλήθεια όμως 
ότι δ δυστυχής φίλος μας έλαβε μ ετά  πολλοϋ 
κόπου την σπανίαν ταύ τη ν τιμ ή ν ! Ή  μετριο-
ροσύνη του ώπισθοδρόμει πρό τής δοκιμής, δ δέ 
ιευθυντής τού θεάτρου ¿δίστα ζε. Εύτυχώς άνε- 

μί/θην είς τή ν  ΰπόθεσιν, έπέμεινα, έρραδιούρ- 
γησα καί ¿φρόντισα τόσον ώ στε τό κατώρθωσα. 
Ό  Μεός είξεύρει πόσον είμ’ εύτυχής! Είδον τό 
έ’ργον καί ή επιτυχία του είνε σχεδόν βέβαια. 
Τ ί; οίδεν; “Ισως δ Φαβρώλ βαδίζει τή ν δδόν 
τής φήμης καί τής επ ιτυχίας!

Φ αίνεται ό τι ή  προ; τον συνθέτην συμπάθειά 
μου δέν ήν εντελώς έσβεσμένη, δ ιό τι ή απροσδό
κητο; αυ τη  εΐδησις μοί προύξένησε μεγάλην 
χαράν. Ό τ α ν  έφθάσαμεν είς τήν οικίαν τού 
ύενίζοντός με άνέγνωσα τά ς  εφημερίδας τής πο- 
λεως. "Απασα ι περιεΐχον μ.ακρον άρθρον περί 
τή ; προσεχούς ταύ τη ς παραστασεως καί άπα- 
σαι επίσης άπηύθυνον πρό: τό κοινόν τή ν αύτήν 
πρόσκλησιν:
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«  ’Ελπίζομε·/, ε”λεγε μ.εταξύ άλλω ν δ Φάρος 
ζψ : Λ ιύποιγ. ό τι οί κάτοικοι τής Α . . .  οΐτινε; 
τόσον ύπεραγαπώσι πάσας τάς καλλιτεχνικά ; 
ενδείξεις, θέλουσιν ώφεληθή τής εύκαιρίας τα ύ 
της ΐνα δώσωσιν είς τά ς  γείτονας πόλεις, α ΐτ ι-  
νες τους φθονούσι, νέαν άπόδειξιν τ ή ;  υψηλής 
αύτών μουσικής άγχινοίας. Ό  κ. Φαβρώλ είνε 
γνω σ τό τα το ; καί έχει λίαν εκ.τιμ.ηθή μεταξύ  
ημών, ώστε δέν νομίζομε·/ άναγκαΐον νά γραψω- 
μ.εν ενταύθα τόν πανηγυρικόν του. "Α λλω ς  τε  δέ 
δεν πρόκειται μ.όνον νά ύπάγωμεν νά χειροκρο- 
τήσιομεν διδάσκαλον, ά λλά  πρόκειται νά ένθαρ- 
ρύνωμεν άπόπειραν άντισυγκεντρώσεως σπου
δαιότατων άμα δέ καί νεώ τά τη ν  καί τόλμηράν. 
Πρόκειται νά μάθωμ.εν έάν ώς πρός τά ς  καλάς 
τέχνας καί τή ν καλαισθησίαν αί έπαρχίαι ά ξί- 
ζουσι κάτι, έάν τό τά λα ντον  έχει μ-όνον μίαν 
πρωτεύουσαν έν Γαλλ ία , καί έάν δέν δύνατα ί τ ι :  
νά. εύρη αλλαχού τώ ν  Παρισίων κριτάς ικανούς 
δ ιά  νά κρίνωσιν, ικανούς διά ν’ άφιερώσωσι τά.
έργα τ ω ν ! »

Ώ ς  βλέπετε, δ ένθουσιασμός έφθασε μέχρι 
λυρισμού. 'Ε γ ώ  δ ιά  νά θεωρήσω τό  ζή τη μ α  έτο- 
ποθετώθην είς μετριοφρονέστερον σημεΐον. 'Ομο
λογώ  ο τι ούδαμ.ώς μ.' άπησχόλει τό  άκρον έν- 
διαφερον τή : τέχνης ούδ' ή παρεγνωρισμένη 
δικαιοδοσία τώ ν  επαρχιωτών, ά λλ ' άπωούστατα 
έσυλλογιζόμην ό τι τό περί ού δ λόγος έ'ργον θά 
έποίει γνωστόν τον άτυχή μας φίλον καί ίσως θά 
τον έβοήθει ν’  άνυψωθή.

Ή  παράστασις είχεν δρισθή διά τήν έπιού- 
σαν. ΙΙρο πολλού δ Παύλος είχε κρατήσει θεω- 
ρεΐον πλησιέστατον τής σκηνής, ώστε νά μ.ή 
φαίνεται πολύ, καί είς ό δ Φαβρώλ όστις δέν θά 
έφαίνετο είς τή ν ορχήστραν ύπεσχέθη νά έ’λθη 
νά. μάς συναντήση. Μετίβημ.εν είς τό θέατρον 
αρκετά ένωρίς. Η το  πλήρες ζωηρότατου, θο- 
ρυβωδεστάτου καί σχεδόν πυρ ετώδου; πλή
θους. Ό  μ.έν έκάλει τόν δέ, πάντες ώμίλουν περί 
τού μ.ελοδραματίου καί παντοΐαι σκέψεις ά ντη λ- 
λασσοντο.

—  Είξεύρει; τίπ οτε δ ι ’ αύτό : φαίνεται θά είνε 
καλόν.

—  Τέλος πάντων Οά είνε πολύ περίεργον 
Δ ιότι, τό κ ά τω  κ ά τω  τή : γραφής, δ Φαβρώλ
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είνε συμπατριώτης μας. Είνε ένας ε'/. των ’.δικών 
ρέας, ίδικός μας!

—  Καλέ —οεος ήλπιζε να κάμη αύτά εκείνος 
δ παχύς!

Οί έφημεριδοπώλαι ετρεχον πανταχού.
—  Νά, κύριοι, να ή έφημερίς του θεάτρου, ή 

ύπόθεσις του θεάτρου, καί ή είκών του συγγρα- 
φέως! 'Αγοράσατε, κύριοι, την εικόνα τού συγ- 
γραφέως!

Καί το πλήθος έγέλα βλακωδώς!
Καθ’ ήν στιγμήν είσηρχόμεθα, θορυβώδης 

κίνησις εγίνετο μεταξύ των μή άγορασάντων έτι 
εισιτήρια, οϊτινες συνωστίζοντο μεταξύ των δύο 
διαφραγμάτων περιμένοντες μεθ’ υπομονής τήν 
σειράν των. Είχον κλείσει το θυρίδιον των εισι
τηρίων διότι όλαι αί θέσεις είχον πωληθή! 
« Δεν υπάρχουν πλέον θέσεις! Δέν ύπάρχουν 
πλέον θέσεις!» Καί τούτο διεδόθη δίκην πυρί- 
τιδος. Όσοι ήσαν μεταξύ των πρώτων έδυστρό- 
πησαν, έδίστασαν προς στιγμήν καί έπειτα 
δυσηρεστημένοι έστράφησαν καί ήρχισαν νά 
προχωρώσιν ώθούντες έμπροσθέν των κοπιωδώς 
το δυσηρεστημένον πλήθος.

Ουδέποτε αληθώς ή αίθουσα τού θεάτρου ήτο 
τόσω πλήρης. Έξεχείλιζε κατά γράμμα. Ό  νο- 
μάρχης καί ό δήμαρχος κατεΐχον τά επίσημα 
θεωρεία. Ήτο καθήκον αύτών, έγραφε τήν επαύ
ριον δημοκρατική τις έφημερίς, νά δώσωσιν εις 
ένα των συμπολιτών των τά επίσημον τούτο 
δείγμα τής εύμενείας. Καί αύτή ή ύψηλή κοι
νωνία, ήτις άπά τής ε'γκαταστάσεως τού νύν 
δημοκρατικού πολιτεύματος διεσκέδαζεν ίδιω- 
τικώς καί ένόμιζεν ότι θά παρέβαινε τά πρέ
ποντα έάν μετέβαινε νά διασκεδάση εις τά 
θέατρον, είτε έκ περιεργίας, είτε έξ ύψηλής 
συγκαταβάσεως τήν φοράν ταύτην παρέβη τάς 
αρχάς της. Όρατή ανυπομονησία κατείχε τούς 
¡εαοάς ν’ άνεγερθή ή αύλαία· ήκούσθησαν ψιθυ
ρισμοί. Τέλος τά τρία κτυπήματα αντήχησαν 
καθ’ ήν ακριβώς στιγμήν ό παχύς Φαβρώλ, 
οστις είχε μεταβή νά κάμη εις τούς ηθοποιούς 
τας τελευταίας συστάσεις του, είσήρχετο εις τά 
θεωρεϊόν μας καί έρρίπτετο έντάς θρονιού, άσθμαί- 
νων, πορφυρούς έκ συγκινήσεως καί σπογγίζων 
τά πλήρες ίδρώτος μέτωπόν του.

Ή  εισαγωγή ήρξατο καί εύθύς άπά τών 
πρώτων ήχων ή ησυχία κατέστη αιφνίδια καί 
εντελής. Όλων αί κεφαλαί έκλινον πράς τά 
έμπρος καί όλων τά. ώτα ήσαν τεταμένα. Ούδέν 
κίνημα έγίνετο, ούδείς ψίθυρος. Φαίνεται ότι ή 
προσοχή αύτη έκέντησε τήν φιλοτιμίαν τής ορχή
στρας, ή ή ί^εα ότι ή επιτυχία τού μελοδρα- 
αατίου άπ’ αυτής έξηρτδτο, οτι ή τιμή της 
ητο μετ’ αύτού συνδεδεμένη, καί οτι έν τω 
μέσφ τής (ίαθείας εκείνης σιγής δ ελάχιστος 
δισταγμός πράς τάν χρόνον, ή ελάχιστη κακο-

j φωνία ευκόλως θά ένοεϊτο, καί ένεκα τούτου 
έπαιξε θαυμασίως. Ουδέποτε έπαιξε μετά τόση: 
συμφωνίας, μετά τόσης λεπτότητος, μετά τόσης 
αρμονίας όσον τήν εσπέραν εκείνην. Οί μουσικοί 

1 ήσαν προσεκτικοί καί εις τά έλάχιστα εμπόδια, 
ώστε δύσκολον θά ήτο έάν δ συνθέτης ηύχετο 
κατά νούν νά είχεν εύσυνειδητοτέρους διερμηνείς. 
ΙΙρά πάντων αί τελευταϊαι σελίδες, θορυβοίδεις 
καί επαγωγοί, έφάνησαν ότι τούς οίστρηλάτησαν, 
ή δέ άρχήστρα μετά τόσης ζωηρότητας έξετέ- 
λεσεν αύτάς, ώστε ότε έτελείωσαν άπασα ή 
αίθουσα τού θεάτρου, άπά τής πλατείας μέχρι 
τών ύπερώων, έξερράγη εις παρατεταμένα χειρο
κροτήματα.

Ό Φαβρώλ κατά τάν χρόνον τούτον είχε 
μείνει κεκρυμμ.ένος εις τά βάθος τού θεωρείου, ακί
νητος, μέ τεταμένον λαιμόν, μέ προσηλωμένον 
βλέμμα, ΰλως προσοχή. Κατ’ άρχάς έφάνη κατε- 
χόμενος ύπά βαθείας αγωνίας. Είτα, βλέπων ότι 
τά παντα έβαδιζον καλώς, έγένετο γαληνιώτε- 
ρος, τά δέ στήθος του ολίγον κατ’ ολίγον έξε- 
ταθη. Τέλος έξέπεμ.ψε θορυβώδη στεναγμ.άν εύ- 
χαριστήσεως καί άπελευθερώσεως.

—  Λοιπόν, λέγω στρεφόμ,ενος πράς αύτόν. 
ελπίζω οτι είσθε ευχαριστημένος.

—  Πολύ ευχαριστημένος! άπεκρίθη λίαν φαι
δρός.

Καί αληθώς ή άρχή ήτο λίαν ενθαρρυντική. 
Τώρα ήν ή σειρά τής πράξεως. ’Ολίγον κατ' ολί
γον έγένετο σιγή, οί δέ ηθοποιοί είσήλθον εις τήν 
σκηνήν. Μάταιον θά ήτο νά κάμω ένταύθα κρι
τικήν καί λεπτομερή άνάλυσιν τού έργου, τής 
έκτελέσεως καί τών έντυπώσεων τού κοινού. Τά 
ποίημα είχε γραφή ύπ’ αγνώστου ποιητού. Ήτο 
είδος ειδυλλίου, έν ώ δ έρως, ώς συνήθως, διε- 
δραμάτιζε τά κυριώτερον πρόσωπον, καί έν ώ δύο 
μ ε μνηστευμένοι, άφ’ ού έστέναξαν πολλάκις ενβλε- 
πον τέλο; τήν έπιτυχίαν στέφουσαν τήν σιωπη
ρά ν σταθερότητά των. Οί στίχοι ήσαν αδύνατοι 
άλλ’ ή μ.ουσική άντεστάθμ.ιζε τήν έλλειψιν ταύ
την. Έπί τού ασθενούς αύτού καί συνηθεστάτου 
θέματος δ Φαβρώλ εύρε τά μ.έσον νά κάμη δύο 
ή τρεις ώραίας δυωδίας γλυκυτάτης άρμ-ονίας, 
ένα σκοπόν αγροτικού χ_ορού νεωτάτου καί παρα- 
δοξοτάτου, τέλος φαιδρά τινα άσμάτια καί 
μελαγχολικας τινας μελωδίας. Τά μελοδραμά- 

! τιον έκτελεσθέν φυσικώς καί ψαλέν γενικώς 
; καλά, έκτάς δύο ή τριών τριτευόντων προσιόπων, 

ην αληθώς έλκυστικώτατον. Καί ένίοτε, ρίπτων 
κρυφίως ακούσιον βλέμμα έπί τού τέρατος όπερ 
έκαθητο έγγύς έμού, ήρώτων έμαυτάν μετ’ έκ- 

ί πλήςεως ένεκα τίνος παραδόξου ιδιοτροπίας τής 
| φύσεως οί συγκινητικώτατοι έκεϊνοι τόνοι, τά 
| έλαφρά καί χαρίεντα εκείνα τεμάχια ήδυνήθησαν 

ν' άναπηδήσωσιν άπά τοιούτου έγκεφάλου.
Μετ' ολίγον όλον τά άκροατήριον έθέλχθη.
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Έπραττε τι καλλίτερον τού νά χειροκροτή, ήκροά- 
ζετο. Καί ότε, πάντοτε μέ τεταμένον ούς, είδε 
τέλος νά πίπτη ή αυλαία, εκπληκτον, μεμαγευ- 
μένον καί εύγνώμον προς τον συνθέτην τής βρα- 
χυτάτης ώρας ήν διήλθεν, έξεδήλ.ωσε πάλιν τήν 
εύχαρίστησίν του καί τήν ευγνωμοσύνην του διά 
ραγδαιοτάτων καί παρατεταμενων χειροκροτη
μάτων.

—  Ζήτω δ Φαβρώλ! ζήτω δ Φαβρώλ! έκραύ- 
γαζε πάση δυνάμει ή αίθουσα.

—  Ζήτω ή έπαρχία! άνεφώνησε σφοδρός οπα
δός τής μουσικής άντισυγκεντριόσεως, άναμφιβό- 
λως συντάκτης τις τού Φάρου τη ς  //ύσεως.

Καί ή ύψηλή κοινωνία έχειροκρότει διά τού 
άκρου τών δακτύλων καί άρθία έμειδία μετά 
κινημάτων τής κεφαλής έπιδοκιμάζουσα τήν 
δημοσίαν ταύτην έκδήλωσιν, εις ήν τά έκ γένους 
διακεκριμένον αυτής τη άπηγόρευε νά συμμε-

Αϊφνης φωνή τις ήκούσθη :
—  Ό  συγγραφεύς!
—  Ναι, ναί, δ συγγραφεύς! έπανέλαβον χίλιαι 

φωναί.
Τότε ούδέν άλλο έγένετο ή άπειρος θόρυβος 

ράβδων καί ποδών κροτούντων τά έδαφος. Ούδείς 
πλέον ήκούετο, δ δέ κονιορτάς ήγέρθη πανταχόσε.
Ό  Φαβριόλ, πάντοτε εις τήν σκιάν τού βάθους 
τού θεωρείου, έφαίνετο ώς ζαλισμένος, έκπληκτος, 
έντρομος σχεδόν έκ τού θριάμ.βου του. Ήκουεν 
όλον έκεϊνον τάν θόρυβον, μή λέγων λέξιν, μ.ηδέ 
κινούμενος, καί παρατηρών ήμας δι’ άβεβαίου 
ύφους, αγωνιώδους σχεδόν, έν ώ τάν προετρέπο- 
μεν νά φανή. Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ή θύρα 
τού θεωρείου μας ήνοίχθη ταχέως καί έφάνη δ 
διευθυντής τού θεάτρου.

—  ’Εμπρός, κύριε Φαβρώλ, έλθετε λοιπόν γρή
γορα! Βλέπετε ότι σάς ζητούν, καί πρέπει νά 
φανήτε!

Ό  δύστηνος ήγέρθη, ένδοιάζων είσέτι, καί 
βραδέως άφήκε τά θεωρεϊόν.

Μετά εν ή δύο λεπτά, δ Φαβρώλ είσήλθεν έκ 
τού βάθους τής σκηνής. Ή  τά κυριώτερον πρό
σωπον ύποδυθεϊσα ήθοποιάς έτρεξε πράς αύτόν, 
τάν έλαβεν άπά τής χειρός, τάν έφερεν ή μάλλον 
τάν έσυρε, κλονιζόμ.ενον σχεδόν, πράς τά προσκή- 
νιον πρά τών άνευφημιών. Τότε έγένετο άληθης 
παραφορά. Έκραύγαζον: « Εύγε, Φαβρώλ! Ζήτω 
δ Φαβρώλ! » Ώρύετο άπά τού ύψους τών θεω
ρείων δ λαός, εις όντινα ή τερατώδης άσχημία 
του καί τά άπλούν ύφος του είχον γείνει δημώδη. 
Αϊφνης πΐλός τις έρρίφθη εις τάν αέρα. Αί διακε- 
κριμ.έναι κυρίαι έμειδίων κινούσαι τά ριπίδιά των 
δι’ ένθαρρυντικού ύφους. Οί κύριοι ε'θετον εις 
τούς άφθαλμούς των τά δίοπτρά των, τινές δέ ( 
διά νά ΐδωσι κάλλιον ήγέρθησαν. άλλ' εύθύς 
πανταχόθεν έφώναξαν «Καθήσατε! καθήσατε!»

Ό  Φαβρώλ έχαιρέτα δεξιά, έχαιρέτα αριστερά, 
βαρέως κινών τήν χονδράν κεφαλήν του. Τότε οί 
γέλωτες συνεμίγνυντο μέ τάς έπευφημίας. Αί
φνης ή ηθοποιός, ήτις τάν είχε λάβει άπά τής 
χειρός, έδράξατο στεφάνου τριανταφύλλων ον εις 
τών θαυμαστών της τη είχε ρέψει, καί δμοία 
πράς τάς νύμ,φας έκείνας τού Βιργιλίου α'ίτινες 
στέφουσι δι’ άνθέων τάν μεμεθυσμένον Σειληνόν, 
έσηκώθη έπί τών άκρων τών μικρών ποδών της, 
καί γελώσα ώς τρελή, τάν έθηκεν όπως ε“τυ- 
χεν έπί τής κεφαλής τού δυστήνου, οστις τήν 
άφήκε νά κάμη ό,τι θέλει. Τότε ή παραφορά 
έ'φθασεν εις τά άκρον άωτον έκ τού έπί τής 
σκηνής φανέντος παραδόξου θεάματος. "Απαντες 
οί ηθοποιοί, άνδρες καί γυναίκες, είχον δώσει 
άλλήλοις τάς χεΐρας καί έγέλων θεωρούντες τάν 
Φαβρώλ, έν ώ έχαιρέτων τά κοινόν· έν τω μέσω 
δέ τών ηθοποιών ήτο δ συνθέτης, μέ λευκόν λαι
μοδέτην, μ.έ μ.έλαιναν ένδυμασίαν, ώσεί περικε- 
καλυμμένος έν τή άποθεώσει του, τεθαμβωμένος 
έκ τής χρυσής έκείνης αιθούσης, έκ τών εικόνων 
έκείνων, έκ τών φοίτων, έκ τών κομψοτάτων ένδυ- 
μασιών, έκ τών ώραίων γυναικών αιτινες έμει- 
δίων διά τήν άσχημίαν του, άκούων ώσεί έν 
όνείρω τάς έπευφημίας έκείνας, τά φρενητιώδη 
εύγε, άτινα πανταχόθεν έπέμποντο πράς αύτόν, 
ύποκλινόμενος, διά νά εύχαριστήση όλον έκεΐνο 
τά κοινόν, μ.ηχανικώς, άνευ συνειδήσεως, μέ τήν 
έστεμμένην έκ τριανταφύλλων χονδράν κεφα
λήν του !

Πράς στιγμήν ήσθάνθημεν, δ ΙΙαύλος καί έγώ, 
βαθεϊαν εύχαρίστησίν. Έπιστεύσαμεν έπί έν λε- 

! πτόν, έπί έν δευτερόλεπτον, εις τήν στερεότητα 
τού θριάμβου έκείνου. Άλλοίμονον! Εις την σκη
νήν ής έγινόμεθα μάρτυρες ή τού κωμικού δόσις 
ήτο ίσχυροτέρα καί αύτή ύπερίσχυσε! Το κοινόν, 
εις τά όποιον ή έπαρχιακή ματαιότης καί είδος 
συμπάθειας μετ’ οίκτου είχεν ύπερισχύσει έ’ως 
τότε, έφάνη αίφνης ότι έλάμβανε συνείδησιν τού 
παραδόξως καί ύπερβαλλόντως γελοίου, οπερ 
ένυπήρχεν εις τά θέαμα έκείνο. Κατ’ άρχάς έπήλ- 
Οεν εις τήν κεκμηκυίαν έξ ένθουσιασμού αίθου
σαν στιγμή έντελεστάτης σχεδόν σιγής. Είτα, 
ώς άποτέλεσμα ταχείας σκέψεως, δύο ή τρεις 
άπομεμονωμένοι γέλωτες, άλλ’ έκούσιοι, ηχηροί 
καί μεταδοτικοί, άνεπήδησαν αίφνης έκ τής πλα
τείας. Τούτο ύπήρξε τά σύνθημα. Ό  τρελός 
γέλως έγεννήθη καί διεδόθη εις άπασαν την 
αίθουσαν μέ τήν ίλιγγιώδη ορμήν πυρκαϊας. 
Κατ’ άρχάς ήρξαντο τά πρώτα θρονιά, ενπειτα 
άπασα ή πλατεία, τά θεωρεία καί τέλος μέχρι 
τών ύπερώων. Ήτο γέλως ομηρικός, άπερίγραπτος 
ίλαρότης. Ήτο άπειρος σύγχυσις έκρήξεων γελώ
των καί μικρών πεπνιγμένων κραυγών. Πολλοί 
προσεπάθουν νά κατανικήσωσι τ-ήν ίσχυροτάτην 

| ταύτην ίλαρότητα. Γυναίκες, νεάνιδες δακουρ-
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ροούσαι, μέ τό  μανδήλιον εις το  στόμ'α, ασθενείς 
σχεδόν έκ του πολλ.ού γέλωτος ήναγκαζοντο νά 
έξέλθωσι. Τινες κατώρθουν νά σταμ.ατήσωσιν άπό 
του νά γελώσι, γινόμενοι κύριοι του ¿αυτού των. 
Ά λ λ ο ι βλέποντες πάλιν τη ν άκατανίκητον εκεί
νην ευθυμίαν, τούς τρελούς καί παρατεταμ,ένους 
γ έ λ ω τα ; τω ν  άλλων, ήρχιζον εκ νέου ώσεί το 
ρεύμα εκείνο τού γέλω τος τούς συμπαρέσυρεν 
άκουσίως. ’Ολίγοι τινές μόνον έθεώρουν απαθώς, 
έν ώ  ό Παύλος καί εγώ. όρθιοι εντός τού θεωρείου 
μας, παριστάμεθα μάρτυρες μ ετ ’  άπελ.πισίας, 
μάλλον τεθλιμμένοι παρά (οργισμένοι, εις την τοο- 
μεράν ταύ τη ν σκηνήν. Ο ΰτω  λοιπόν τό  είδος 
εκείνο τής τοπικής δόξης, δ ι’ ής ύ Φαβρώλ ε”βλε- 
πεν έαυτόν περικυκλούμενον, έχανε το πρό τού γε
λοίου τού ατόμου το υ ! Το ικέλλον εκείνο καί ή 
άνύψωσις, ήν πρός στιγμήν διείδομεν διά τόν κοι
νόν φίλον μας, ήτο λοιπόν ¡κάταιον όνειρον ! Τ ε τέ- 

λ εσ τα ι τού  λοιπού! Ούδέν ήδύνατο να σώση τόν 
δύστηνον άπό τή ς γελοίας δυσμ.ορφίας του. Ούτε 
ή εργασία του, ούτε ή μουσική του εύφυία, ούτε 
ή πλάστη  εκείνη θριαμβευτική ώρα, ήν πρό ολί
γου διήλ.θεν!

Ό τ ε  έξήλθο¡κεν, οί γέλω τες έκόπαζον ολίγον 
κ α τ ’ ολίγον. Εις τόν διάδρομ.ον συνηντήσαμεν 
τόν Φαβριόλ, οστις ήρχετο να υ.ας συνάντηση. 
Ό  δυστυχής ούδέν είχεν ίδει έκ τής σκληρής 
εκείνης μετατροπής. Συρθείς εις τό  βάθος των 

παρασκηνίων ύπό τω ν  θορυβωδώς ενθουσιασμένων 
ηθοποιών, ούδέν ήκουσεν, ούδέν ύπώπτευσε. Τό 
παχύ πρόσωπόν του ήτο φαιδρότατο·/. Ή  χαρά 
αϋτη μας έλύπησεν. Ά λ λ α  τ ί ;  Έ π ρεπε νά τφ  
άφαιρέσωμεν τη ν απάτην εκείνην; Ή ν  ή  πρώτη 
φορά κα τά  τόν βίον του ! Ά λ λ ω ς  τε  τ ά  αποτε
λέσματα  τή ς  έσπέρας έκείνης συνετέλεσαν εις τό 
νά τη ν συγκρατήσωσι. Την έπαύριον άπαντες οί 
τής Λ . . .  έφημεριδογράφοι έτόνισαν τή ν λύραν 
τω ν διά νά έγκωμιάσωσι, μ,ετά σπανιω τάτης 
ομοφωνίας, τή ν  επιτυχίαν τα ύ τη ν  τού συμπα
τριώτου τω ν. Παρισιναί τινες έφημ,ερίδε; έκαμον 
μνείαν αύτού εύμενώς. Μ ετά  τινας μήνας, ότε 
είχον έπιστρέψει ε’ις ΙΙαρισίους, ε'λαβον έπισκε- 
πτήριον τού Φαβρώλ. Είχε γείνει μ.ελος τής 
Ά καδη μ εία ς  τω ν  καλών τεχνών.

Δ ·.

—  Λοιπόν, ήρώτησα τόν Παύλον μ,ετά δεκαο
κ τώ  περίπου μ.ήνας άπό τής παραδόξου έκείνης 
έσπέρας, τ ί  γ ίνετα ι λοιπόν ό φίλος μας Φαβριόλ ;

Ό  Παύλος συνωφρυοίθη.

—  Ό  Φαβρώλ ; ειπ?. Κακά, κ ά κ ισ τα ! Ό  
ά τυχή ; κατέπεσε περισσότερον παρ’ όσον άλλοτε. 
Τ ί  τ ά  θέλεις; Ή  επιτυχία του δεν μ.ετέβαλε τήν 
θέσιν του. ’ Ενθυμείσαι τή ν  περίφημον εκείνην 
πρώτην παράστασιν; Είνε πάντοτε τό αύτό τέ
ρας, όπερ δακτυλοδεικτούσι καί άποφεύγουσιν.

“Εχει όλιγώτερα μαθήματα παρ’ όσα άλλοτε. 
Α λ λ ά  καί περισσότερα νά είχε δεν θά ε’δύνατο 
νά παραδίδη, δ ιότι έγένετο ¿τι τερατωδέστερος. 
Εύρίσκεται εις τή ν  έσχάτην ένδειαν, καί είνε 
καταχρεωμ.ένος ! Ά λ λ α  δέν είνε μόνον αύτό ! Ή  
αδυσώπητος έκείνη κρασί; του αρχίζει νά τώ  

I άφαιρή τή ν τελευταία·/, τή ν μ.όνην του χαραν:
' Ό  νούς του χάνετα ι καί ό δυστυχής τό γνω ρ ίζει!
1 Είνε μάρτυς σιωπηρός εις τό είδος τούτο τού βρα

δέος, βαθμ.ιαίου καί τρομερού άφανισμοϋ τού έαυ- 
■ τού του. Προχθές ήσθένησε, μέ ειδοποίησαν καί 

ύπήγον νά τόν ϊδω . Λέν είχε νοσοκόμον, έκτό; τής 
γραίας γείτονός του, ή τις  τού πηγαίνει κάποτε 
κάποτε θερμόν τ ι  ποτόν. Ά λ λ ’ ούδέ ιατρικά ει- 
χεν. Έ κάθη το  εις είδος άχουρίου σχεδόν καί έκειτο 
έπί ελεεινής κλίνης. Έ κάλεσα  τόν ιατρόν. Λέν 
ύπήρχεν άυ.εσος κίνδυνος. Ά λ λ ’ έν πράγμα ήτο 
άναγκαϊον, ή εις τό  νοσοκομεΐον μεταφορά του. 
Τό είπον εις τόν Φαβριόλ. Ά λ λ ’ είξεύρεις οτι ή 
λέξις νοσοκομεΐον είνε τρομερά! Φ υσικώτατα  ήρ- 
νήθη. Α γω ν ιώ δ η ς  κα ί έντρομος άντέτα ξεν  έπί- 
μονον άρνησιν κα τά  τής ύψίστης ταύ της άπ α ι- 
τήσεως τής άθλιότητος. «Δ έ ν  ήθελεν, έπροτίμα 
μάλλον ν' άποθάνη, άλλως τε  δέ αρκετά εζησεν! » 
Ό  δυστυχής! Έ π ί  τέλους έπί τοσούτον τόν ίκέ- 
τευσα, έπί τοσούτον προσεπάθησα νά τόν πείσω 
ο τι ήτο τό  καλλίτερον μ.έσον διά νά ίαθή, ώστε 
έπί τέλους συγκατένευσεν. Αϋριον τό  πρωί θά 
υπάγω νά τόν λάβω  έφ’  άμ.αξης δ ιά  νά τόν μ ετα 
φέρω εις τό  νοσοκομεΐον. Έ λ α  μ.αζύ μ.ου. θ ά  εύ- 
χαριστηθή όταν θά σέ ϊδη.

Τήν έπιούσαν λίαν ενωρίς έφθάνομεν εις τού 
Φαβριόλ. Ή ν  ή ώρα καθ' ήν αί γυναίκες τής 
κατωτέρας τά ξεω ς ένδύουσι τ ά  πα ιδ ία  τω ν, εύ- 
τρεπίζουσι τή ν οικίαν τω ν  καί έτοιμάζουσι τόν 
πρωινόν ζωμόν των. Εις τή ν κλίμακα άναιβοκα- 
τέβαινον οί κατοικούντες εις τήν οικίαν μ ετ’  ευ
θυμίας καί ζωηρότητος. Μόνη εγγύς τώ ν άλλιον 
ή θύρα τού Φαβρώλ. έμενε κλειστή. Ό  φίλος μ.ου 
έκρουσεν, ά λλ ’ ούδεμία άπαντησις ήκούσθη.

 Κ ο ιμ ά τα ι! είπον χαμ,ηλοφώνως.

Ή  θύρα δέν ήτο κλειδωμένη. Τήν ήνοίςαμεν 
άθορύβως καί είσήλθομ.εν. 'Ο  Φ αβρώλ εύρίσκετο 
έκεί έπί τής κλίνης του, μέ τό  πρόσωπον έστραμ- 
μένον πρός τόν τοίχον. Έ μ ε ινα  πλησίον τή : θύρας. 
'Ο  Παύλο; ¿πλησίασε καί τώ  ήγγισεν ελαφρώς 
τον ωμ.ον.

—  Φαβριόλ.! είπε σιγα.
Ό  ασθενής δέν έκινήθη. Τ ό τε  >ι Παύλος τόν 

έκίνησεν ελαφρώς.
—  Φ αβρώλ! έπανέλαβε δυνατιότερα.
Ή  αύτή  ακινησία. Τό τε  είδον τόν Παύλον 

χωρίς νά είπη τίποτε, ώχρόν ολίγον, νά κύπτη 
έμ.ποοσθεν, άνωθεν τής κλίνης, εις τρόπον ώ σ τε  νά 
δυνηθή νά παρα τη  ρήση τό πρόσωπον. Ό τ ε  ήγει
ρε τήν κεφαλήν καί έστραφη πρό: εμέ, ήτο ώχρό-
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τα το ς  καί λίαν τεταραγμένος. Μοί έκαμε σημεΐον 
καί έπλ.ησίασα.

—  Λοιπόν, ήρώτησα άνησύχως, τ ί  τρ έχ ε ι;
—  Κ ύ τ τα ξ ε !
Έκυψα και εγώ. Τό πρόσωπόν του ή το  ίόχρουν, 

συνεσηασμ.ένον καί τρομερόν. Θά ένόμιζέ τις ό τι ι 
δ δυστυχής, ένεκα ύψίστου αίσθήμ.ατος τής ε”τι 
άποτροπαιοτέρας γενομένης ασχήμιας του, έστρα
φη πρός τόν τοίχον δ ιά  νά μ.ή τόν ίδωσι.

—  Ά π έθανεν ! είπον διά τρεμούσης φωνής.

Ό  Παύλος έκράτει εις τή ν  χειρ* του φιαλίδιον

απαρατήρητου σχεδόν.
—  Δυστυχή Φαβρώλ ! έψιθύρισεν. Έθεραπεύθη 

άπό τή ς  ζωής. 'Ιδού τό  ιατρικόν του.

Ούδαμ.ώς άμφεβάλλομεν. Ό  Φαβριόλ είχε 
ζη τήσει τή ν άπελευθέρωσίν του έν τή  καταπό- 
σει τού φαρμάκου. Ά π ολέσας καί δύναμιν καί 
θάρρος έσκέφθη οτι αρκούντως έπάλαισε διά νά | 
έχη τό  δικαίωμα ν’ άποθάνη. Ή  απειλή τού 
νοσοκομ.είου ύπερεπλήρωσε τό  μέτρο·/. Ί  Ιθέλησε ν’ 
άποθάνη εις τή ν οικίαν του. Εις τή ν οικίαν το υ ! 
Παρετήρησα τό δωμάτιον. Ή τ ο  θέαμα θλιβερόν!

Έ π ί καρυίνη; παλα ιοτα της κλίνης, λείψανου 
σχετικής καί δ ιαβατικής εύπορίας. εύρίσκοντο 
άχύρινον στρώμα καί παλαιόν εφάπλωμα κατε- 
σχισμ.ένα. Δέν είχεν ούτε παραπετάσμ.ατα ούτε 
τά π η τα , οϋτε προσκεφάλαιον, άλ.λ’ ούδέ σινδόνας. 
Μόνον άπλοϋν σκέπασμα υπήρχε στενότατο·/ καί 
λ ίαν μεταχειρισμένο·/. Τήδε κάκείσε έντός τού 
δωματίου έκειντο έν ά τα ξ ίκ  δύο ή τρεις ψάθιναι 
καρέκλαι χ ω λα ί κα ί τράπ εζα  πλήρης μουσικών 
τετραδίων. Έ νδύ μ α τά  τ ινα  τετριμμένα εκ τής 
πολυχρονίου χρήσεως, ύψηλός πίλο; καί μέλαινα 
ενδυμασία έκρέμαντο εις τόν τοίχον άπό καρφιών. 
Έ κ ε ί παλα ιότατον κλειδοκύμβαλου. Έ π ί τής 
γυμνής καί κενής έστίας, άνευ καθρέπτου καί 
ωρολογίου, τέσσαρες ή  πέντε τόμοι τού Φ ετί; 
καί α ί εικόνες τού Βέμ.περ καί τού Ροσσίνη. Ή  
είκών τού Ηετχόβεν έκρέμ.ατο εις τόν τοίχον, 
άνωθεν τής κλίνης εις τό μ.ίρος τού άγιασματα- 
ρίου. Τέλος εις τινα  γωνίαν ή το  πράγμα τ ι  άρ- 
κούντω: ογκώδες, όρθιο·/ καί κεκαλυμμένον ύπό 
εύρυχώρου θήκη; σκοτεινού ύφάσματος. Ή τ ο  τό 
μέγα  τετράχορδόν του ! I Ιτω χόν όργανο·/! Έ γ έ 
νετο άφωνο; καί ανίσχυρο; μάρτυς τής μονήρους 
αγωνίας τού κυρίου του, ένόμ.ιζε δέ τις ότι ¿πεν
θηφορεί δ ι’ αύτό.

Ή  κηδεία έγένετο τή ν  έπομ.ένην. Κηδεία  
π τωχή , εννοείται. Τά  ακριβώς μ,όνον αναγκαία 
είχον άγορασθή. Οί φορείς τού φερέτρου κατεβί- 
βασαν τό σώμ.α μ ετ ' άνηκούστου κόπου. Τινές 
έβλασφήμουν χαμηλοφώνως, ώς οί άχθοφοροι ύπό 
βαρύτατου κιβώτιου. Εις τήν οδόν άγυιόπαις τ ι ;  
ίδώ ν  τό  ύπερμέγεθες έκείνο φέρετρου, ήρξατο νά 

μυκτηρίζη.
—  Ν ά  ένας, είπεν ύψηλοφώνως σχεδόν, διά

τρομ.εράς έρρινου καί διαπεραστικής φωνής, νά 
ένας, πού θά πιάση περισσότερον τόπον άπό ολους 

εις τό  νεκροταφείου!
Μοί ήλθεν έπιθυ μία νά τόν πνίξω. Δυστυχής 

Φ αβρώλ! ό χλευασμός τόν κατεδίωκε μέχρι τού 
θανάτου καί δ ιά  * μέσου τού φερέτρου έτάρα ττε  
τήν ησυχίαν τού πτώματός του.

Ό  Παύλος ήν ό πενθών. Ή  Μουσική Ε τ α ι 
ρεία παρίστατο άφωνο; καί μ ετά  σεβασμ.ού, δια- 
λογιζομένη τόν μακρόν έκεϊνον άπέλπιδα βίον. 
Τινές έρασταί τής μουσικής ήκολούθουν έπίσης. 
Μόνον άνδρες ήσαν, τό δέ θέαμ.α ήτο ψυχρόν καί 
θλιβερόν. Έ ν  τούτοι; όπισθεν γυνή τ ις  ήκολούθει 
κατάμονος. Ή τ ο  γραία μελανειμονούσα, π τω χ ι-  
κώς ένδεδυμένη, ήν άνεγνώρισα καί ή τις εκλαιε.

Μ ετά  δύο ημέρας άνήρ καλ.οενδεδυμένος πα- 
ρουσιάσθη εις τή ν οικίαν τού Παύλου ζη τώ ν  τήν 

διεύθυνσιν τού άποθανόντος.
—  Τ ις  είσθε ; τφ  είπεν ό Παύλος.
—  Ό  αδελφός του, κύριε. “Ερχομαι νά λαβω  

τή ν  κληρονομ.ίαν.
—  Σάς λυπούμαι, κύριε. Μόνον χρέη άφήκε.
Ό  άνθρωπο; έκεινος άνεχώρησεν εύθύς διά

τής πρώτης άμαξοστοιχίας.
'Ιδού δέ τ ί  ό φίλος μ.ου βραδύτερου μοί έγραφεν :
¡ι Εύτυχής λογίζομαι γνωστοποιώ·/ σοι οτι το 

κοινόν τής Λ . . . έδείχθη γενναίου πρό; τό  λείψα
νο·/ τού φίλου Φαβρώλ.. Τ ή  φροντίδι μου έγένετο 
συνεισφορά διά νά έπαρκέσωμεν εις τ ά  έςοδα τή ς  
κηδείας καί διά νά τ ώ  έγείρωμεν μνημείου εις 
τό κοιμητηρίου. Συνέλεξα μέγα ποσόν. Τώρα 
αναπαύεται εις μεγαλοπρεπή σχεδόν κατοικίαν, 
ή ; τό  γήπεδον παρεχώρησεν ή  πόλις. Ν ομ ίζει 
τις οτι είνε τάφος πλουσίου ! Δυστυχής Φαβριόλ ! 
Δέν προέβλεπε τοιούτον λαμπρόν μέλλον!

Προχθές ή το  ή εορτή τώ ν Νεκρών. Ά φ ’ ού έπε- 
σκέφθην τούς ίδικούς μου, έσυλλογίσθην τον έγ- 
καταλελειμμένον καί μ.ετέβην εις τόν τάφον του. 
Ή θέ  λησα όπως τή ν ήμ.έραν ¿κείνην λάβη  και 
εκείνος μέρος εις τάς αναμνήσεις μου. Δύο νέοι 
διήοχοντο κ α τ ' έκείνην τή ν στιγμ ήν τήν έγγύς 
δενδροστοιχίαν. Ίδάντες με όρθιου, μέ ασκεπή 
τήν κεφαλήν καί βεβυθισμένον εις τάς θλιβερά; 
σκέψεις μου. έστάθησαν έπ’ ολίγον·

« — Ποιου ειν’  ό τάφος έκείνο;: είπεν ό εις, 

ξένος άναμφιβόλως εί; τή ν  πόλιν.
«  —  Είν’ ό τάφος τού μουσικού Φαβρώλ, άπο

θανόντος πρό δύο μηνών ύπό άποπληξίας. »

Γ, Λ  ΙΪΑΛΑΒΛΝΊΙΕ

Τό ηρωικόν παράδειγμα τώ ν παρελθόντων 
χρόνων είνε ή κυρία πηγή τού θάρρους έκάστης 
γενεάς. Οί άνθρωποι βαδιζουσιν ήρέμα πρός τάς 
κινδυνωδεστέρας τώ ν  έπιχειρήσεων, έλ.κόμενοι πρός 
τά  πρόσω ύπό τή ς  σκιάς τώ ν γενναίων, οΐτινε; 
δέν ύπαρχουσιν έν τή  ζω ή .
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Μ έγεθος  * * ί  ήλοχίχ

ΤΩΝ ΓΗΡΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

( Συνέχ . χχ'ι τέλος· ϊδε προηγ. ρΰλλον).

Εις τάς Καρυάς τής Αρκαδίας οκτακόσια 
έτη μετά τον τρωικόν πόλεμον έδείκνυον γηραιάν 
πλάτανον καλουμίνην Μενέλαον- «ϊιότι πατροπα- 
ραδότως διεσώζετο ή ιδέα οτι το δένδρον εκείνο 
έφυτεύθη έκεϊ παρά τού Ιδιου Μενελάου, προτού 
νά άναχωρήση διά την πολιορκίαν της Τροίας· 
έττίιτης άπέδιδον είς τον Άγαμέμνονα, πολλούς 
αιώνας μετά τόν θάνατον αύτοϋ, μεγάλην τινά 
πλάτανον έν Δελφοϊς εύρισκομένην, ήν έφρόνουν 
κατά παράδοσιν, οτι ε’φύτευσεν ό άναξ ούτος τών 
’Αχαιών ίδίαις χερσίν. Τα τελευταία ταύτα είνε 
βεβαίως μύθοι· άλλ’ ο,τι καθιστά πιθανάς τάς 
τοιαύτης φύσε ως διηγήσεις είνε, ότι καί σήμε- 
ρον ακόμη έν ττ, Ανατολή καί έν τη Έλλάδι 
ύπάρχουσι πλάτανοι περιο/νυμοι διά τε τό γή
ρας, την υγείαν καί τό έκτακτον μέγεθος 
αύτών. Ιΐασίγνωστος είνε ή έν τή κοιλάδι τοϋ 
Βουγιουκδερέ της Κωνσταντινουπόλεως γηραιά 
πλάτανος, ήτις ύψούται υπέρ τά τριάκοντα ¡κί
τρα καί έχει περιφέρειαν κορμού πεντήκοντα πο
δών, καλύπτει δέ ή σκιά της εκατόν εξήκοντα 
¡κίτρων επιφάνειαν έδάφους.

Έν Έλλάδι τρείς ύπαοχουσιν άξιομνημόνευ- 
τοι πλάτανοι, έξ ών ή μέν μία δυστυχώς έξη- 
ράνθη, ή δευτέοα ζή είσίτι, άλλ’ είς κακήν 
κατάστασιν, ή δέ τρίτη ακμάζει. Καί αί τρεις 
αύται είνε πασίγνωστοι έν ΙΙελοποννήσω.

Καί ή ικέν ζώσα καλείται πλάτανος τήςΚλα- 
πατζούνας· κεΐτα·. πλησίον τοϋ Αίγιου, έντός 
κοιλάδος βαθείας καί ΰγράς, σχηματιζομένης 
ύπό τάς τελευταίας διακλαδώσεις τής σειράς 
τών ’Αροανίων όρέων. Είνε δέ δένδρον ¡κέγιστον, 
θάλλον καί ύγιέστατον, έχον παμμεγέθη κορμόν, 
ούτινος ή εύρεία κοιλότης μετεποιήθη είς αρ
κούντως εύρύν ευκτήριο·/ οίκον. Καί τό δένδοον 
καί ή κοιλάς έν ή κεϊται καί τά πέριξ όρη είνε 
ρωμαντικώτατχ· καί αν χειρ κακούργου ή κα- 
ταιγίς δέν κατασ-ρέψη τό δένδρον τούτο, ούδείς 
θέλει θέσει χείρα βέβηλον έπ’ αύτοϋ, καί θέλει 
ζήσει έπί πολλούς αιώνας, διότι ό έν τω στελέ- 
χει του ναΐσκος έπιβάλλει σέβας είς παντός βαν
δάλου υλοτόμου τόν πέλεκυν.

Ή  δέ πάσχουσα πλατανος εύρίσκεται έν Αί- 
γίω, παρά την παραλίαν όπου κεΐνται αί άποθή- 
και καί αί πηγαί τοϋ ϋδατος. Ήκμαζε δέ αϋτη 
ακόμη κατά τό 1843 καί έξέτεινε τούς γιγαν- 
τιαίους αΰτής βραχίονας ΰπέρ την θάλασσαν. Ή 
πλάτανος αϋτη έχει κορυ.όν παχύτάτον, ούτινος 
ή διάμετρος είνε ¡κεγαλειτέρα τών τριών ¡κίτρων. 1 
"Εχει δέ περίαετρον ανάλογου, καί έσωθεν κοίλω-II.

| ¡κα εύρύ, οπερ είνε άνοικτόν μόνον έκ τών άνω, 
¡κεταξύ τής πρώτης διακλαδώσεως τοϋ κορμού 
της. Διηγούνται ότι ό στρατηγός Άνδρέας Λόν- 
τος έφυλακιζε κατά την έπανάστασιν έντός τοϋ 
κοιλώματος τής πλατάνου ταύτης τούς άτα- 
κτοϋντας ή άπειθοΰντας στρατιώτας του. Τό γη
ραιόν τούτο δένδρον δυστυχώς σήμερον πάσχει, 
καί πάσχει έπικινδύνως. Ή  ηλικία τής πλατά
νου ταύτης υπολογίζεται κατά προσέγγισιν με- 
χρις έξακοσίων ετών.

Ή  δέ πλάτανος τής Ναυπλίας έκειτο έν τω 
μέσω τής πλατείας τής πόλεως ταύτης κατά 
μέτωπον τοϋ μεγάλου Ένετικού στρατώνος, καί 
ώράίζε τό μέρος έκεϊνο έπί τής Έπαναστάσεως. 
Είχε πέριξ τοϋ κορμού αύτής κυκλικήν κρηπίδα, 
καί έχρησίμευεν ώς τόπος συνεντεύξεως καί 
άναπαύσεως πολιτικών τε καί στρατιωτικών. 
’Γπ’ αύτήν πολλάκις έσκέφθησαν καί κυβερνών- 
τες καί κυβερνώμενοι, ύπ’ αύτήν ό Κυβερνήτης 
τής Ελλάδος κατά. τήν ημέραν τοϋ ΙΙάσχα ε'διδε 
τής άγάπης τό φίλημα είς προύχοντας καί λαόν, 
καί παρά τω γηραιω κορμφ ταύτης ίστάμενος 
ό απότομος, άλλ’ ήδυεπής καί φιλόπατρις δι
δάσκαλος Γεννάδιος έξεφώνησε τόν περί συνεισ
φοράς Λόγον του, μετά τό τέλος τοϋ όποιου 
πάντες πτωχοί τε καί πλούσιοι έκένωσαν τά βα
λάντια αύτών. Ή  πλάτανος αϋτη έσώζετο μέχρι 
τού 1800, είτα έξηράνθη.

Πολλά δένδρα έκ τής τάξεως τών όαψ νο- 
¡ ιό ρφ ω τ λαμβάνουσι μεγάλας διαστάσεις καί 
ζώσιν έπί πολλούς αιώνας. Ιΐρός βορράν τής νή
σου Μαδέρας ύπάρχει δένδρον άναγόμενον είς τήν 
ταςιν ταύτην, ούτινος ό κορμος έχει περίμετρον 
μέν I1?— 13 μέτρων καί 27— 37 ύψος. Τοιαύτη 
ήτο ή κατάστασις τοϋ δένδρου τούτου κατά τό 
1419 έτος, ότε κατεκτήθη ύπό τών Ευρωπαίων 
τί άρά γε θά εινε σήμερον;

Οί κέδροι τοϋ Λιβανιού, περί ών λαλεί ό 
ποοφητάναξ καί συμφάσκουσιν οί άναβάντες τόν 
Λίβανον πεοιηγηταί, άποκτώσιν άνκπτυξιν πε
λώριον καί διακρίνονται μεταξύ τών ρωμαλέων 

] κωνοφόρων δένδρον. Έν τώ .ΙαβορΙνθω  τοϋ βο
τανικού κήπου τών ΙΙαρισίων ύπάρχει κέδρος, 
όστις θά ήτο ό βασιλεύς τών δένδρων έν έκείνψ 
τω άοιοθαυμάστω καί πλουσιωτάτω κήπω, έάν 
κεραυνός δέν άπέκοπτε τήν κορυφήν του, δΓ ής 
καί μόνον, ώς εινε γνωστόν, τά κωνοφόρα άπο- 
κτώσι συνήθως τό μεγαλοπρεπές αύτών άνά- 
στημα.

Τό δέ γένος τών έλατών είς τε τά όρη τής 
Εσπερίας Ευρώπης καί τής ’Ανατολής παρέχει 
παραδείγματα έκτάκτου άναπτύξεως· άλλά τάς 
έλάτας ύπερβαίνουσιν αί κυπάρισσοι, έξ ών έχο- 
μεν θαυμαστόν υπόδειγμα έν Έλλάδι τήν κολοσ- 
σιαίαν κυπάρισσον τής Σπάρτης, τ?,ς όποιας προ 
τινων έτών έπί τρείς ημέρας έκαίετο ό πελώριος
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κορμός, άλλ’ ήτις έν τούτοις ήδυνήθη νά άνθέςη 
είς τό καταστρεπτικόν στοιχείο·/ καί νά άναλά- 
βη κατόπιν.

Άλλ’ ό,τι κατέπληξε πρό τινων χρόνων τον 
επιστημονικόν κόσμον είνε ή γ ιγ ά τ ζ ε ιο ς  Ο νε.Ι- 
. Ι ιγ χ ζω τ ία ,  δένδρον άνακαλυφθέν ύπό τού Ά γ - 1 
γλου περιηγητοϋ καί φυσιοδίφου Λόβ έπί τών 
όρέων τής Siera Nevada είς ύψος 5,000 πο- 
δών περίπου άνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης. , 
Τά κολοσσιαία ταύτης δένδρα ζώσι καθ’ όμά- 
δας άνά δύω, τρία ή καί πλείονα έν γή γονίμω, 
ποτιζομένη ύπό όυακίων. Τό μέγεθος αύτών είνε 
τεράστιον, διότι έχουσι κορμόν βαίνοντα είς ϋψος 
διακοσίων τεσσαράκοντα μέχρι τετρακοσίων πεν
τήκοντα ποδών ! Ή  διάμετρος τοϋ κορμού τούτου 
είνε τεσσάρων μέχρι δέκα μέτρων καί ή ηλικία 
αύτών 3,000 μέχρι 4,000 έτών. Έν τών δένδρων 
τούτων, μετακομισθέν είς τό παλάτιον τοϋ Συν- 
δενχάμ διεγείρει τήν εκπληξιν καί τόν θαυμα
σμόν τών έπισκεπτομένων τάς έν τω παλχτίω 
τούτω ύπαρχούσας συλλογάς. Άποσπασθείς έκ 
τοϋ κατωτέρου μέρους τού κορμού του ό φλοιός, 
εύρέθη έχων πάχος 12 μέχρι 50 δακτύλων, έσχη- 
μάτισεν αίθουσαν εύρυτατην, ήτις έστρώθη διά 
ταπήτων, έκοσμήθη δΓ έπίπλων, διά κλειδοκύμ
βαλού καί διά τεσσαράκοντα καθισμάτων, έντός 
δ’ αύτής είσήλθον άνέτως ημέραν τινά εκατόν 
καί τεσσαράκοντα παιδία διαφόρου ηλικίας. Αί 
διακλαδώσεις τού δένδρου τούτου είνε όριζόντειοι, 
οί δέ καρποί του (κώνοι), δυσανάλογοι πρός τό 
τεράστιον αύτοϋ μέγεθος, όμοιάζουσι μεγάλως 
πρός τούς κοινούς τής πεύκης, καί έχουσι μήκος 
δύο καί ήμίσεος δακτύλων μόνον. Οί άνακαλύ- 
ψχντες τόν έλέφαντα τούτον τοϋ φυτικού βασι
λείου Άγγλοι ώνόμασαν αύτον Ονε./,/ιγχζύι- 
r ia r  είς τιμήν τοϋ Ούελλιγκτώνος, οί δέ 
’Αμερικανοί έκ ζηλοτυπίας τό μετωνόμασαν Ο ν- 

α σ εγ χ τω ν ία τ.
Έφάμιλλον τοϋ προηγουμένου δένδρου είνε ή 

'A d u va ortu  »/ ttaxzv./ωτή. Τό περίφημον τούτο 
δένδρον πατρίδα έχει τάς ύπό τόν τροπικόν χώ
ρας τής ’Αφρικής, όπου καλείται Baobab, βρα- 
δύτερον δέ εύρέθη είς τό Σουδάν, τό Δαρφούο 
καί τήν’Αβυσσινίαν μετεφυτεύθη δέ κατόπιν είς 
τήν Άσίαν καί τήν ’Αμερικήν, καί τασσεται διά 
τόν ογκον τού κορμού του μεταξύ τών θαυμάσιων 
τής φύσεως. Καί ό μέν κορμός του μόλις εχει 
ϋψος ύπερβαίνον τά 4 ή 5 μέτρα, άλλά τό πά
χος αύτοϋ είνε τεράστιον. Άπό τού άνω μέρους 
τού κορμού τούτου φύονται παχύταται διακλα
δώσεις, μακραί περί τά If)— 20 μέτρα, ών αί 
κορυφαί βαθμηδόν κυρτούμεναι πρός τήν περιφέ
ρειαν κάμπτονται καί φθάνουσι πρός τήν γήν δί- 
δουσαι είς τήν κόμην του σχήμα μεγάλου ημι
σφαιρίου, ούτινος ή περίμετρος ύπερβαίνει τά
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γηραιού Baobab ή ηλικία φθάνει τάς 6,000 έτών!
Τά φύλλα τής Άδανσονίας είνε δακτυλωτά, 

έχουσι δέ, ώς καί ό φλοιός τού δένδρου, μαλακτι
κήν ένέργειαν. Οί μαύροι κάτοικοι τοϋ τόπου κά- 
μνουσι καθημερινήν χρήσιν τών ξηρών φύλλων τής 
Άδανσονίας άναμ.ιγνύοντες αύτά μετά τών φα
γητών των, διότι τά θεωρούσι δροσιστικά είς τό 
θερμότατον έκεϊνο κλϊμ.α. Καί τών κορμών δέ τού 
δένδρου τούτου ποιοϋσιν ίδιαν τινά καί παράδοξον 
χρήσιν, καταθέτοντες έντος τών κοιλοτήτων τοϋ 
γιγαντιαίου στελέχους του τούς νεκρούς τών βε- 
βήλων, οϋς κρίνουσιν αναξίους ταφής. Τοιούτοι 
δέ είς τήν χώραν έκείνην θεωρούνται οί μουσι
κοί καί οί ποιηταί· τούτο δέ διότι πιστεύεται 
οτι έάν έθαπτόν έντός τής γής τά σώματα τών 
τοιούτων ά π οτρο .-ια ίο »’ μ ά γ ω χ , ήθελον έπισύρει 
τήν κατάραν τοϋ ούρανοϋ. Τοιαϋται είνε αί προ
λήψεις τοϋ λαού έκείνου.

Μεταξύ τών γιγάντων τοϋ φυτικού βασιλείου 
πρέπει νά συγκαταλέξωμεν καί τήν J p ú x u irm · 
τοϋ  Ό ρ ο ζά β α , τήν ζώσαν έπί τής νήσου Τενερί- 
φας. Τό αξιοθαύμαστου τούτο δένδρον έχει ϋψος 
72 ποδών, τήν δέ περιφέρειαν τού κορμού του 
μόλις δέκα άνδρες, όριζοντείως τείνοντες τάς χεϊ- 
ρας, άρκούσι νά τήν έναγκαλισθώσιν. Έκ τού με
γέθους τούτου μετά πολλής πιθανότητος εικάζεται 
ότι τό δένδρον τούτο ανήκει είς τήν προϊστορικήν 
εποχήν. ’Ιδού τί περί αύτοϋ αναφέρει είς τάς εικόνας 
τής φύσεως ό Αλέξανδρος Ούμβόλδος, ότε κατά 
τό 1799 έτος έπεσκέφθη τήν Τενερίφαν. «Τό γι- 
γαντιαίον τούτο δένδρον εύρίσκεται σήμερον έν τφ 
κήπω τοϋ Φράγκη, έν τω πολιχνίω τοϋ Όρο- 
τάβα, τω άλλοτε καλουμένω Ταόρω, οπερ είνε 
μία τών θελκτικωτέρων τοποθεσιών τού καλλιερ- 
γουμένου κόσμου. Ότε κατά τό 1799 ανερριχή- 
θημεν έπί τής κοφυφής τής Τενερίφης, εϋρομεν ότι 
τό δένδρον τούτο είχε παρά τήν βάσιν του τεσ
σαράκοντα πέντε .ποδών περίμετρον, δέκα δέ 
πόδας άνωθεν τής βάσεως είχε διόδεκα ποδών 
διάμετρον, ή τριάκοντα εξ ποδών περίμετρο·/)/. 
Καί τοιαύτας μέν διαστάσεις είχε τότε ή Δρα- 
καινα αϋτη· άς φχντασθή ό αναγνώστης ποιαν 
έλαβε γιγαντώδη αϋξησιν μετά παρέλευσινόγδοή- 
κοντα πέντε έτών. Ό  Ούμβόλδος προσθέτει καί 
τά έπόμενα·

« Έσέβοντο τήν Δρακαιναν ταύτην οί κατοι- 
τοι τής νήσου έκείνης, όπως οί Έλληνες κατοι- 
τοι τής άογαίας ’Εφέσου τήν ίεράν πτελέαν. Ή 
Δράκαινα αϋτη κατά τό 1402, ήτοι πρό 4 
αιώνων, είχε τήν αύτήν σχεδόν κοιλότητα έν τω 
κορμω της καί τήν αύτήν σχεδόν διάμετρον, 
πλουσίως δέ ανθεί καί καρποφορεί μέχρι τούδε.» 
Ό  μέγας φυσιοδίφης προσθέτει καί ταϋτα· «Είνε 
έπί τέλους άξιον παρατηρήσεως ότι τό είδος 
τούτο τής Δρακαίνης, καταγόμενου έκ τών ’Ιν
διών, έκαλλιεργεϊτο είς τάς Καναρίους νήσους,
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είς τή¡ν Μαδέραν καί εις το ΙΙόρτο Σάντο τγοο 
άμνημονεύτων χρόνων. 'Γούτο μαρτυρεί ότι οί 
κάτοικοι τών νήσων τούτων δέν ησαν μεμονωμ.έ- 
νοι, άλλ’ είχον σχίσεις μετά τών άλλων λαών 
τής Άσίας καί ’Αφρικής ».

Τοιαϋτα εϊνε τα γνωστότατα καί μακροβιώ- 
τατα γιγαντιαια δένδρα. Τί λοιπόν εινε ό 
βίος τών γηραιοτέρων άνθρούπων απέναντι ενός 
τούτων ; . . . .

ι-·)·

ΚΙ1ΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΦΡΕΝΟΚΟΜ ΚΙΟΝ
(ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ)

Τα φρενοκομεία τά έν αρχή τή; παρούσης 
εκατονταετηρίσος ίδρυθέντα /¡σαν τόσω άθλια 
καί ελεεινά, ώστε ήδύνατό τις έπί τής αύλείου 
θύρας τοιούτου ασύλου να έπιγράψη τήν δάν- 
τειον έπιγραφήν

«Oi eítrepxójitrtit ά ποθέσα τι πά σα ν  έ ./ π ίό α ».
Μέχρι του έτους 1855 έσώζετο έτι έν Βιέννη 

ό παλαιός «Πύργος τών τρελλών» καλούμενος, 
όστις τότε διωρθώθη ολίγον καί έκαλλωπίσθη, 
όπως καταστήση όσω δυνατόν εύαρεστοτέραν 
την αυτόθι διατριβήν τών φρενοβλαβών. Καί τό 
όνομα δέ αύτό «Πύργος τών τρελλών» ήτα ά- 
παίσιον, όπως καί τό ογκώδες οικοδόμημα, τό 
ομ.οιον πρός δεσμώτηριον μέ τούς σκοτεινούς αύ- 
τοϋ θαλάμους.

Σήμερον ούδαμοϋ πλέον εύρίσκονται τοιαϋτα 
φρούρια διά τούς δυστυχείς φρενοπλήκτους, εν- 
χοντα υψηλά κυκλικά τείχη, επάλξεις καί θυρί
δας σκοπευτικής, άλλ’ έν μέσω τερπνών κήπων, 
λειμώνων καί πυκνών δενδροστοιχιών βλέπει τις 
διά τών λοχμών καί τών δένδρων ύψούμενον 
καθάοιον καί ευπρεπές οικοδόμημα, έχον παρά
θυρα υψηλά, δι’ ών εισέρχεται ένδον άφθονον 
φώς.

Τά φρενοκομεία τής σήιΑρον εινε νοσοκομεία 
πρώτης τάιεως, ώραΐα, ευρύχωρα καί πρακτικά, 
όπως απαιτεί τό πνεύμα τού αίώνος, έν ώ ζώ- 
μεν, καί όσον έπιτρέπουσι τά οικονομικά τής χώ
ρας, έν ώ τοιαϋτα αγαθοεργά καταστήματα 
ϋπάρχουσι.

ΙΙλέγμα κήπων καί αύλών, κεχωρισμενων άπ’ 
άλλήλων, περιβάλλει τό όλον οικοδόμημα, μεθ’ 
οΰ συνδέονται. Απανταχού εινε διακεχυμένη εϋ- 
θυμ.ος σφύζουσα ζωή. Έδώ μ.έν βλέπει τις αν
θρώπους άσχολουμένους εις την λαχανοκομίαν, 
έκεΐ εις τήν ανθοκομίαν, περαιτέρω άλλους σχί
ζοντας ξύλα ή πριονίζοντας. Άπό τίνος αιθούσης 
ακούονται μελωδικοί ήχοι οργανικής μουσικής, 
έκ φυλλώματος σκιάδος τερπνής ήχοϋσιν ήχοι γοτ- 
rf/5, άπό διπλού δέ τίνος παραθύρου έξέρχονται 
κρότοι σφαιρών τού σφαιριστηρίου. Τήδε κάκείσε 
περιφέρονται κύριοι, εις οϋς φαίνεται άρέσκουσι

1

τά μάλιστα τά σιγάρα τής Χαβάνας, διότι πυκνός 
λευκοκύανος καπνός έξέρχεται τού στόματός των.

’Εάν είσέλθη άδαής τις εις τοιοϋτον κατά- 
στημ.α, δεν εινε εις θέσιν να διακρίνη τόν ιατρόν 
άπό τού άσθενούς, τόν νοσοκόμον άπό τού νοση- 
λευομένου, πολλάκις δέ συνέβη ξένοι, έπισκεφθεν- 
τες τοιαϋτα ιδρύματα, νά συνομιλώσιν έπί ώρας 
ολας μετ’ ανιάτων όλως ασθενών, χωρίς ούτε 
νά ύποθέσωσι καν ότι εχουσι πρό αύτών πά- 
σχοντας τάς φοένας. Ό  ξένος γίνεται φιλοφρο- 
νέστατα δεκτός ύπό τής έν ειρήνη καί ευθυμία 
ζώσης εκείνης κοινωνίας. Ούδείς δύναται νά πι- 
στεύση ότι όπισθεν τής διηνεκώς κεκλεισυ.ένης 
εκείνης αύλείου θύρας έγκλείονταί φρικταί μυθι- 

I στορίαι, ή έκτακτόν τι καί άσύνηθες. Τά πάντα 
I ενταύθα όμοιάζουσι πρός τά μεγάλα έκείνα 

παιδευτήρια, τά αφιερωμένα εις τάς τεχνας, 
την επιστήμην, ή εις άλλους σκοπού:. Μόνον ή 
τάξις εινε κατά τι διάφορος.

Οί τεταραγμένοι τάς φρένας, περί ών τοσού- 
τον καταβάλλεται, ώς ειδομεν, διαφέρον, δέν 
πάσχουσι κυρίως ή μόνον τόν έγκέφαλον. Έπομ.έ- 
νως καί τό φρενοκομεΐον δέν εινε παρά νοσοκο- 
μ.εϊον τών ασθενών τούτων, άσυλον τών φρενο
βλαβών κατά τήν σημασίαν τών νεωτέρων 
χρόνων.

Ή  φρενοβλάβεια δέν εινε ελάττωμα, δέν εινε 
άμ.άρτημα, ούτε αίσχος, εινε νόσος όπως καί αί 
λοιπαί, έκλέγουσα τά θύματά της μεταξύ δι
καίων καί άδικων. Πολλάκις έπέρχεται καί άνευ 
αφορμής, δύναται μάλιστα νά έχη καί λίαν αξιέ
παινο·/ τήν άοχήν της, όταν π. χ. εινε συνέπεια 
έκτάκτων καί υπεράνθρωπων πνευματικών καί 
σωματικών κόπων. Εινε δέ τόσω άξια μομφής 
νόσος τις τής ψυχής, όσω καί νόσος τις τών πνευ
μόνων.

Ό  θέλω·/ νά έπισκεφθή τοιοϋτον κατάστημα 
όπως γνωρίση τά έν αύτώ τελούμενα, εισέρχεται 
συνήθως ολίγον πεφοβισμενος διά. τού φλοιού τής 
θύρας, ελπίζει δέ νά ίδη έν αύτω άγνωστόν τι καί 
μυστηριώδες. Μετά μίαν όμως ή δύο ώρας κα
ταλείπει τό κατάστημα λίαν ήπατημενος.

«Λέν είδον τίποτε», άποκρίνεται εις τούς έξω
θεν έρωτώντας περιέργους, «τίποτε, ή εύαρίθμους 
αίθουσας, αίθουσαν μουσικής, έκκλησίαν, έργα- 
στήρια, θέατρον καί αίθουσαν χορού, κενά. ω
ραία δωμάτια, ομ.οια πρός τά καλού ξενοδοχείου· 
πλην τούτου μέ άπήντησαν κύριοί τινες ήσυχοι, 
μόνοι ή κατά ζεύγη, καθ’ ομίλους βαδίζοντες, 
καί ήσύχως φλυαροϋντες· εις αίθουσαν τινα ήσαν 

I ξυλουργοί, εις άλλην βιβλιοδέται άπησχολ.ημ.ένοι 
εις τό ε'ργον των, ζωγράφος δέ τις έχρωμάτιζε διά 
κοσμημάτων τόν διάδρομον. Εις τό μεγαλοπρεπές 
καί εύρύχωοον μαγειοεΐον ειδον μίαν πεοίπου δω-
Λ «Λ 'Οεκαόα μαγειρίσσων, εις σε τον κήπον περιεπα- 
τουν κυρίαι. πλέκουσαι περικνημίδας ή άναγινώ-
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σκουσαι· ειτα μοί έπέδειξαν τόν ατμολέβητα 
τού πλυντηρίου καί τά λουτρά, τέλος δέ, άφού 
ειδον ιατρούς καί νοσοκόμους, καί άλλους υπαλ
λήλους τού καταστήματος παίζοντας τήν σφαί
ραν, καί άλ.λους γυμναζόμενους έπί τού μονοζύ- 
γου, μοί είπέ τις οτι δέν έχω άλλο νά ϊδω, καί 
μέ συνώδευσε φιλοφρονέστατα μέχρι τής θύρας.
Εις την έρώτησίν μ.ου, έξακολουθεΐ ό έπισκεφθεί; 
τό φρενοκομείο·/ μή ιατρός, «έάν έπιτρέπηται νά 
ϊδω τούς φρενοβλαβείς; » υ Είδετε μέχρι τούδε 
έκατσντάδα τοιούτων» μοί άπήντησεν ό άρχιφύ- 
λαξ, « έν τώ κήπω, τώ σφαιριστήριο), τώ μ.αγει- 
ρείω, τω γυμναστήριο). Έάν θέλετε νά ίδήτε 
περισσοτέρους πρέπει νά μεταβήτε εις Ψ . . . , 
ένθα σήμερον τελείται έκκλησιασ-ική πανήγυρις, 
καί μεγάλη ζυθοποσία· έκεί άπήλθε καί ό ήμέ- 
τερος βοηθός διά. τού σιδηροδρόμου μέ 30 άσθε- 
νείς κυρίως πρός αναψυχήν ή πρέπει νά. με'.α- 
βήτε εις τό καφενείο·/ τού Χρυσού Στέμμ.ατος· έκεί 
κάθηνται δώδεκα άσθενεϊς παίζοντες σκάκιον, 
δόμινον. Αοϋλος ταπεινότατος »· μοί είπε τέλος 
ό φύλαξ καί μ-οί έκλεισε τήν θύραν.»

"Ο,τι συνέβη δέ είς τόν επισκέπτην τούτον 
συμ.βαίνει είς πάντας. Άπαντες ε”ρχονται καί 
άπέρχονται χωρίς νά ϊδωσιν ο,τι πριν ύπελάμ- 
βανον άξιοθέατον.

Ήρωτήθην πολλάκι:, «άλλά πού εινε τέλος 
πάντων έδώ, οί μανιακοί, οί ωρυόμενοι, οί κραυ- 
γαζοντες;» Ουτοι εινε αύστηρώς άποκεκρυμμένοι 
τής περιεργείας τών επισκεπτών. Είς τούτο δέ , 
κυρίως κεϊνται τά προτερήματα τού καλού θε
ραπευτικού καταστήμ.ατος, ότι άσθενεϊς, οϊτινες 
καθεκάστην έχειρονόμουν οίκοι μανιωδώς, έφέ- 
ροντο μ.αινόμενοι, φρενητιώντες καί έπισύροντες 
τόν οίκτον, έν τοίς καταστήμασι δεικνύονται 
μετά τινας ώρας ήρεμ,οι, σώφρονες, καί εύθυμοι. 
Ενταύθα καί ¡/.όνον ευρίσκει ό τάς φρένας δεινώς 
πασχών ό,τι δέν δύναται νά εύρη ποτέ παρά 
τοίς ένδιαφερομένοις οικείοι; καί φίλοις, δήλα δή 
παν ο,τι άπαιτεΐ ή νοσηρά αύτού κατάστασις, 
ιατρούς, γνωρίζοντας νά περιποιώνται τοιούτους 
ασθενείς, νοσοκόμους έξησκημένους. έπιμελεϊς καί 
προσεκτικούς δι’ όλης τής ημέρας καί τής νυκτός, 
έν γένει δέ πάντας γνωρίζοντας νά προσαρμ.οσθώσιν 
έλλόγως καί συμφώνως πρός τήν άσθενή αύτού 
καταστασιν. ’Ενταύθα ωσαύτως εύρίσκει ό άσθε- 
νής άσυλον, ένθα προφυλάσσει τάς παοάφρονας 
αύτού πράξεις άπό τών διαπεραστικών βλεμ
μάτων, ένθα άθορύβως έπιβλέπεται καί δέν γίνε
ται χρήσις διεγέρσεως τών δυνάμεων διά. πολυά
σχολου έργασίας, ε”νθα όμως απολαμβάνει πολλώ 
μείζονος έλευθερίας ή έν τώ οίκω, ύφ’ όλας τάς 
κλλας περιστάσεις. ’Ενταύθα άφίνεται ό μ,ελαγ- 
χολικός έλεύθερος νά κλαύση, ό μανιακός νά 
έκτελέση τάς μανιώδεις αύτού χειρονομίας, μόνον 
δ’ έδώ, κεκρυμμένος άπό τών όμματων τών υγιών 

τ ο μ ο ε  ιλ ' .  —  ι 8 8 ^

ανθρώπων δύναται ό ταλαίπωρος κατά βούλησιν 
νά ψάλη. νά θορυβήση νά άλαλάξη, καί έκραγή 
είς ώρυγάς κατά τήν διάθεσιν τής καρδίας του. 
Συνήθως όμ.ως τό πολυτάραχο·/ τού πάσχοντος 
καί αί μεγαλόφωνοι έκδηλώσεις τών ασθενών, 
αύτού όρμων μ.ετριάζονται ούσιωδώς άμ.α τή 
εισαγωγή αύτού είς τό θεραπευτήριον διά τού 
παραδείγματος τών λοιπών ασθενών, καί διά τού 
έπικρατούντος πνεύματος τής ηρεμίας, τής γα
λήνης καί τής τάξεως.

Οί μανιακοί, καί οί διηνεκώς κλαίοντες, οί 
, ωρυόμενοι άποκρύπτονται πάντοτε άπό τής θέας 

παντος έπισκέπτου, καί αύτών έτι τών συγγε
νών των. Άπομονοϋσιν αύτούς έντος αιθουσών, 
ύπό τήν έπίβλεψιν έμ.πείρου φύλακος, μέχρες ού 

[ παοέλθη ή θύελλα τής άνησυχίας. Οί ασθενείς, 
οϋς βλέπει ό θεατής εινε έξ έκείνων, οϊτινες ούδέ- 

ί  ποτε ή σπανιώτατα δίδουσιν άφορμ.ήν νά αίσθαν- 
! Οή τις ότι εύρίσκεται έν δυσαρέστω συντροφιά.

Πρό πεντήκοντα ετών έν Γερμανία καθησύχα- 
; ζον τούς πάσχοντας έγκλείοντες αύτούς έν δεσμ.ω- 
< τηρίοις, ένθα έκρέμ.αντο άλύσεις στερεωμένα·, έπί 

τών τοίχων, είτε δι’ άλλων διαφόρων βασανιστη
ρίων μηχανημάτων, καί διά ναρκωτικών μ,έσων.

Έν ε"τει 1826 έν Γαλλία ο Φίλιππος ΓΙινέλ, 
καί έν ’Αγγλία ό μ.έγας άνήο καί ιατρός Βιλλίς,

| είτα δέ ο Κουλλέ/, ήνοιξαν νέα ν οδόν πρός θερα- 
1 πείαν τών φρενοβλαβών, βασιζομ.ίνην έπί τής 

φιλανθρωπίας.
Τό παράδειγμα τούτων ή/.ολούθησαν εύθύς 

έν Γερμ.ανία, ότε δέ ίδρύθη τό πρώτον άληθές 
θεραπευτικόν κατάστημα τών φρενοβλαβών έν 
Sonnenslein τής Σαξωνίας, έπηκολούθησαν 
αύτό τά λοιπά φρενοκον.εΐα έν Schleswig τώ 
1820, έν Siegbnrg τώ 1855, έν Πράγα καί 
Άϊδελβέργη τώ 1826. έν Χάλλ έν Τυρόλω τώ 
1830, έν Winnerthal καί Zwiefalten, έν Βυρ- 
τεμ.βέργη τώ 1834, έν Illenau, έν Baden 1842, 
έν Χάλλη 1844, έν Έρλάγγη 1846 κτλ.

Όχι μόνον δέ σήμερον δέν μεταχειρίζονται 
ποσώς πρός θεραπείαν τών φρενοβλαβών μέσα 
άναμιμνήσκοντα τούς προτέρους χρόνους τής βαρ- 
βαρότητος, άλλ.ά πρό 20 —  25 έτών έγκατέλι- 
πον καί τά άπλούστατα μέσα τού καταναγκα
σμού, δηλ. τόν καταναγκαστικόν χιτώνα καί 
τήν έδραν, καί έξώρισαν πάντα τρόπον περιορι
σμού είς τήν θεραπείαν κατά τήν άγγλικην μέ
θοδον. Είς μ-εμονωμένας περιστάσεις όπόταν ό 
άσθενής εινε πληγωμένος ή έχη έξανθήματα 
τού δέρμ-ατος, μεταχειρίζονται τον χιτώνα τού
τον προσωρινώς, όπως έμποδίσωσι τάς τρώσεις 
καί τό ξύσιμον καί άλλας πραιεις τών άσθενών. 
Μεταξύ 400 άσθενών έν τοίς γερμανικοίς φρενο- 
κομ.είοις μόλις εύρον δύο ή τρεις είς οϋς είχεν 
έφαρμοσθή ό καταναγκαστικός χιτών, καί τούτο 
δέ έπί βραχύτατου χρόνον.

4 4
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Ό  άγνοών τά  έν τοίς φρενοκομ,είοις άπορεϊ βε
βαίως πώς οί έν τή  αύλή δ ιά  πριόνων καί πε- 
λέκεων συνεργαζόμενοι φρενοβλαβείς δέν άλλη - 
λοκτονούνται. Ά λ λ α  σκεφθώμεν ό τι καί οί φοενο- 
βλαβέστατο ι ένταύθα δέν είνε τόσω  φρενοβλα
βείς οσω εκτός, ένθα μ έγα  μ.έρος τής αθλιότητάς 
τω ν, τω ν  παραφορών αύτών παραστάσεων καί 
πράξεων χρεωστείτα ι εις την έκ μέρους τω ν 
ΰγιών άνόητον θεραπείαν καί εις την άπρεπη 
συμπεριφοράν τω ν  περί αυτούς.

Ώ ς  Ιατρός τοιούτου κα τασ τήματος θέλω περι
φέρει τόν διαφερόμενον άναγνώστην ( καί τις 
άνθρωπος δέν διαφέρεται περί τω ν δυστυχών 
τούτων πλασμάτων;), έν τ ώ  κ χ τκ σ τή μ α τι επί 
βραχύν χρόνον καί θέλω συνοδεύσει α·ύτόν άπαν- 
ταχού. ε ίτα  δε θέλω δείξει έν τή  «  Αιθούση της 

συναναστροφής»  καί έξαίρετά τινα  δείγμ ατα  
άσθενών έν τα ίς  μεθ’ ημών όμιλίαις.

Κ ά τω  του οικοδομήματος εις τάς ύψιθόλους 
ισογείους κατοικίας τό πάν δ ια τελ ε ϊ έν ήρεμία 
καί εύφροσύνη. Είνε τό τμήμα τω ν  άνιάτων 
άσθενών τώ ν έχόντων προιούσαν παράλυσιν, οΐ- 
τινες έν μέρει πάσχουσι τή ν παροδικήν μανίαν 
τού μεγαλείου, δοξομανίαν· τούτων ή  διάνοια 
σχεδόν ήδη  κατηρειπώθη. ΙΙα ρ ’ άπασι τούτοις 
ή  σκηνή τελειούτα ι έντός ένός ή δύο ετών, 
τού θανάτου άπαλλάσσοντος αύτούς όλων τώ ν 
παοαφρόνων ιδεών καί αδυναμιών. Οί άσθενείς 
ούτοι, πασχοντες άρχικώς τήν «  μονομανίαν τού 
μεγαλείου » ,  όπως έκάλεσαν τό  πάθημα τούτο, 
δεν δεικνύουσιν έν άρχή ίχνος ψυχικής συγκεχυμέ
νης παραφωνίας. Αίφνης γίνονται εύθυμοι, καλοί 
άνθρωποι. Ό  Κόμης X . με περιπτύσσεται καί 
μέ διορίζει ιατρόν του μέ μισθόν 100,000 λιρών 
στερλινών κ α τ ’ έτος, άμα  γείνη  ύγιής. Μάς δ ω - 
ρεϊ 1000 άραβικούς ίππους καί χρυσάς άμάξας. 
Έ τερος κύριος ίργοστασιάρχης μάς έρωτα εάν 
γνωρίζωμεν τάς 1000 αύτού οικίας έν Βιέννη κτλ.

Οί παράλυτοι ούτοι οίκούσι τό  ισόγειον π ά τω 
μα, όπως εύκόλως μεταβαίνωσιν εις τόν κήπον. 
Κ α ίτο ι δέ τοπικώς μόνον, καί διά τόν μή γνω - 
ρίζοντα, άφανώς παράλυτοι, δυσκόλως δύνανται 
ν’  άναβώσι τά ς  κλίμακας.

Ό ποια  εύτοαφή πρόσωπα, οίαι στρογγύλαι 
μορφαί ! Ν ομ ίζε ι τ ις  ό τ ι παντες ούτοι οί άνθρω
ποι διάγουσιν άξιοζήλευτον ήρεμον βίον, καί κα- 
λοπερνώσιν άριστα. Είνε πάντες κάτοικοι διαρκείς 
τού καταστήματος, γελώσιν ιός έπί το  πολύ 
άδιακόπως καί είνε εύχαριστημένοι- συνήθως είνε 
εύτραφείς καί ύπερευτυχεΐς άπολαμβάνουσι τής 
ύπάοξεως. ΓΙάν ο,τι έσκέφθησαν έν τή  παραφρο
σύνη τω ν  ή  έπεθύμησαν οϊ άσθενείς ούτοι τό  άπο- 
λαμβάνουσιν ήδη έν τή  παραφόρω διανοία των. 
Δ ι ’  αύτούς ήλθον αΐ ήμέραι τής εύδαιμονίας. Ό  
έμπορος ¿πραγματοποίησε τάς κολοσσιαίας αύτού 
παραγγελίας, ό εύγενής έχει κ τήματα , ίππους

καί πάν ό,τι ποτέ ε’πεθύμησεν ή  καρδία του έν 
αφθονία. Ό  ιατρός τών κάλων έκαμεν ήδη τάς 
μεγαλητέρας καί έπιστημονικωτέρας τώ ν  έφευρέ- 
σεων. Ό  ποιητης τώ ν  άπόκρεω έγραψε τά ς  μεγα
λητέρας καί μεγαλοπρεπεστέρας εποποιίας. 'Γπο- 
γελώντες άναγγέλλουσιν ήμΐν τάς κτήσεις των, 
τ ά  έμπορεύμ.ατά τω ν , τάς οικία: τω ν , τό  άργύριόν 
των, τούς τίτλους των, τά  παράσημά τω ν  κ.τ.λ. 
μάς λυπούνται δέ μόνον διότι όλου αύτού τού 
πλούτου δέν έχομεν άκριβή ιδέαν.

Το  μόνον σωματικόν ελά ττω μ α , όπερ παρατη- 
ρεϊτα ι εις τούς άνθρώπους τούτου; είνε τραυλι
σμός τ ι ;  μικρός τής γλώσσης, βάδισμα μικρόν 
άνεωγμένων τώ ν  ποδών, πρός τά  έξω  άπώθησις 
τού ένός σκέλους, μικρόν τ ι  παρηλλαγμένη φυσιο
γνωμία, κόραι τώ ν  οφθαλμών άνομοίως εύρεϊαι, 
κ τλ . τέλος δέ πράγματα  μ.ικρά μέν διά τούς 
πολλούς, έγείροντα όμ.ως σπουδαίας φροντίδας 
εις τό ν  ιατρόν καί παρέχοντα κακίστην πρό- 
γνωσιν. ’ Ισχνοί τινες άσθενείς δέν εύρίσκονται πρό 
καιρού έν τ ώ  κα τασ τή μ α τι, δυσκόλως δέ θά 
γίνωσιν εύτραφείς. Π αρ' αύτοίς ή νόσο; προβαί
νει ταχεία  μέχρι θανάτου. Π αντες όμως είνε 
εύτυχεΐς, πάντες εύχαριστημένοι. Ούδαμού άκούει 
τις παράπονον, ούδαμού θρήνον, ούδαμού βλέπει 
άνησυχίαν. Ά π α ν τε ς  μεταβαίνουσιν άπό τής 
παρούσης ύπάρξεως εις τήν άλλην εν φανερα 
ήσύχω εύαρεσκεία, φερόμ.ενοι ύπό τής νοσηρώς 
έγηγερμένης φαντασίας των. Έ ά ν  δέ καί έπίλθη 
ποτέ έξέγερσίς τ ις  τού θυμού αύτών, δ ιότι δέν 
πιστεύει τις εις τά  πλούτη τω ν, πάραυτα επέρ
χ ετα ι ταχεία  καταπράϋνσις. Ό π ω ς  δέ άπαντες 
σχεδόν οί φθισικοί πιστεύουσιν άκραδάντως καί 
έλπίζουσιν εις τήν ίασιν, όσω δέ πλησιέστερον 
τού θανάτου τόσω  μεγαλείτερα καί τολμηρότερα 
σχέδια έκτυλίσσουσι, οΰτω καί παντες οί τ ε τα 
ραγμένοι τόν έγκέφαλον καί τό  σώμα παράλυ
τοι είνε οί αίσιοδοξότεροι τώ ν  θνητών, τ ά  παντα 
βλέποντες ρόδινα. Έ ά ν  τούς έρωτ-ήσετε, θά σάς 
είπωσιν ό τι παντες είνε ύγιέστατοι, πλούσιοι, 
σοφοί καί εύτυχεΐς. Ε π ειδή  δέ δύνανται κάπως 
καί νά έργά ζωντα ι, έκτελούσιν έν άνάγκη καί 
μηχανικα τινα  έργα, οίον παίζουσι κλειδοκύμ
βαλα, τσίτερ, έργάζοντα ι εις τή ν  γραφικήν, 
κα τά  τη ν κρίσιν τώ ν  ιδ ίων μ αλ ισ τα  ωραιότατα  
καί τεχν ικώ τα τα .

Α ί έπιστολαί τω ν  είνε συνήθως π τω χ α ί ιδεών 
καί φλύαροι, τά  σχέδια άνακριβή, κα τανχλ ί- 
σκουσι δέ τό  πλεϊστον τού χρόνου μέ τά ς  άγα- 
πητάς αύτών ένασχολήσεις.

Πώς δύνατα ί τ ις  νά προσβληθή ύπό τοιούτων 
εγκεφαλικών άσθενειών είνε εύνοητότατον. Ό π ω ς  ό 
ώρολογοποιός εύκόλως πάσχει άπό νοσήματα τών 
όφθαλμ.ών. οότω καί ό διανοητικώς έν διηνεκεϊ 
διεγέρσει τώ ν  δυνάμεων, έν πκρχτεταμέναις έρεύ- 
ναις ή διχνοητικαΐς έργασίαις ών προσβάλλεται έξ
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άδιαφορεί δέ άν εινε καλόν την γευσιν ή κακόν, 
αν είνε έψητός Ινδιάνο; ή έβρασμένα γεώμηλα.

I ¿βθενειών τού έγκεφάλου. Έ νεκ α  τούτου πάσχει 
¿κοκλειστικώς σχεδόν τό άρρεν φύλον. Είνε βέβαιον 
{τι οί πάσχοντες έκ φρενοβλαβείας είνε είκοσάκις 
τλείονες τώ ν  γυναικών. Ώ ς  αίτιους τού κακού 

'τούτου άναφέρουσι πλήν άπασών τώ ν Μουσών καί 
τον Έρμήν, τή ν Άφροδίτην, τόν Βάκχον καί 
τόν λοιπόν "Ολυμπον, πρός δέ τούτοις τό ν  κ.α- 

τνόν καί τή ν νικοτιανήν.

F ’Ενώ δέ άσθενής τις ισχυρίζεται έν τω  κα τα - 
I  ίτήματι τού τω  ο τι είνε 800  πόδας ύψηλός, οτι 

είνε ό ισχυρότερο; άνθρωπος τής γής, ό τι καμ.νει 
ί ίρόμον 1000 ωρών έν μια ημέρα εύχερέστατα,
I χαί ότι έγραψεν 100 τώ ν λαμπροτέρων τρα γω - 
I ¿ιών, ό τ ι έχει κεφαλήν έκ πολυτίμων λίθων καί 
I νρυσά ύποδήματα, παντα  δέ τα ύ τα  βέβαιοί 
Ειέ τόν λόγον τής τιμής του, άναφαίνεται αίφνης 
ί,ούδέποτε έλλείπουσα συνοδός τού κακού ή έπι- 
λησμοσύνη, ε ίτα  προβαίνει ή άσθένεια τής γλώσ- 
σης άδιακόπως, τα ύ τη ν  έπακολουθούσι μικραί

Ρ πληκτικαί είσβολαί, τέλος δέ τό  Οερμ.όμε- 
ι τής πνευματικής καί σωματικής ένεργείας 
έρχεται εις τό  μηδέν, καί ή σφραγίς τής 
κείας χαρακτηρίζει τό  ήρεμ.ον τέλος. 

Ιεταβώμεν ήδη διά τού κήπου εί; άλλο

ί^τμήμα τού καταστήματος έπίσης ισόγειον. Τούτο 
χεϊται όπισθεν τού κυρίου καταστήματος. Ε ν 

ταύθα βλέπομεν τούς παραφόρους,τούς μανιώδεις, 
τούς ήλιθίους. Ε ντα ύ θα  ύπάρχει τεχνη τή  θέρ- 
¡ιανσι; καί καλόν άνεμιστήριον, όπως θερμαί- 
«ωσι τάς ύψηλάς σχεδόν κενάς αίθούσας. Ε ν 
ταύθα τέλος φέρονται καί οϊ φρενόπληκτοι οί 
Λ  ς άνίατοι, ή το ι οί ηλίθιοι. Ούτοι άποθέντες ί 
τάς έν όνείρω κεκτημένας άξιας τω ν, τά ς  τιμάς, 
τά παράσημα, τ ά  ένδύματα, τάς στολάς, χα- 

'  Κυσι καί αύτήν τή ν ιδ ιό τη τα  τού άνθρωπίνου 
χαρακτήρος. Λ ευκότα το ; καί όλως άγραφος είνε 
ό χάρτης τώ ν  άναμνήσεων αύτών, άληθης ta 
bula rasa. Τό πάν έπί τού πίνακος τούτου έξη- 

: λείφθη ώς δ ιά  χειρός έπιτριψκσης έπ’ αύτού 
ίνυγρον σπόγγον, θεωρούσι τό  παρόν άσκαρδα- 
μυκτεί έν άπαθεία, άλλά δέν βλέπουσιν αύτό 
“λήν μόνον διά τώ ν  έξωτερικών οφθαλμών των,

! διότι δέν τό  περιλαμβάνουσι δ ιά  τή ς ψυχής. Τό  
~ρό τών άσθενών τού των ίστάμενον δέν διεγεί
ρει έν αύτοίς νέας παραστάσεις, όλαι δέ α ί πα- 

I λαιαί προηγούμεναι έννοιαι είνε συντετριμμέναι 
** ί καταπεπτωκυϊαι. Ό  μηχανισμό; τού παρα- 

:> οτατικού διά τό  παρόν ενεργεί βραδύτα τα , σχε- 
i: ¿ον ούδόλως. Κ α ί αύτή ή  φαντασία, ή έλαφρο- 

"ά τη  αϋτη  καί πάντοτε πρόχειρος καί ένεργός 
! ψυχική δύναμις, καί αυτη κεϊτα ι παράλυτος, τό 

οκεπτικόν είνε άνοια, ή δέ θέλησι; μηδέν. Ό  
άσθενής δέν θέλει τίποτε. Τό πολύ πολύ λαμ
βάνει τό  φαγητόν ό ταν τό  παραθέσωσιν έμπρο- 
οθέν του καί αίσθάνηται πείναν. Κ α ί τούτο δέ 
**ταπ ίνει άνευ σκέψεως, κινδυνεύων νά πνιγή·

Έ ά ν  όμιλήση τις μ ετά  τοιούτου φρενοπλήκτου 
βλακός, άπαντήση δέ αύτός βραδέως κα ί μ ετά  
κόπου, θέλει τ ις  πάραυτα άναγνωρίση εις αύτόν τά  
ρείπια τή ς  πνευματικής δυνάμεως. Είπόν ποτε 

εις γελώ ντα  βλάκα · «Ε ρρ ίκ ε, είσαι βλάξ· δέν 
είνε ά λή θ ε ια ;». Ούτος δε ήσυχος τριβών τάς 
χείρας έξ εύχαριστήσεως καί άπωθών τό  έν σκέ
λος πρός τά  ε“ξω  μοί άπήντησε βραδέως· «Μ ά 
λ ισ τα  ή  άδελφή μου δ ιαλέγει μ π ιζέλ ια ». Έ π ί  
τή  έρωτήσει δέ άν γνωριζη τ ι  είνε βλακία, μοί 
είπεν, ένασχολούμ.ενος μέ τό  κομ.βίον τού ένδύμα- 
τός μου καί ψαύων τή ν  καπνοσύριγγά μου· «Μ ά 
λ ισ τα , μία καμήλα πού τή ν ε”ζεψαν σέ μ.ιά 

καρέκλα .»
Τέλος λησμονεί ό δυστυχής καί αύτό τό  τε -  

λευταϊον λείψανον, όπερ τ ώ  εμεινεν έκ τή ς  προσ
ωπικότητάς του, άπό τού πνευματικού του έγώ, 
τό  όνομά του. Λυσκολωτέρα δέ είνε ή  περιποίη- 
σις τοιούτων βλακών ή παίδων. Τ ό  άβοήθητον 
παιδίον είνε μικρόν, ε"χει έλάχιστον βάρος καί 
δύνατα ί τ ις  νά τό ύψώση καί φέρη πρός όλας 
τ ά :  άνάνκας αύτού. Ό  βαρύς όμως τό  σώμα 
β λ ά ξ  ά π α ιτε ΐ μ εγάλα ; φροντίδας, δ ιό τι άνάγκη 
νά σηκώνωσιν αύτόν άπό τή ς κλίνης, νά καθα- 
ρίζωσι, νά ένδύωσι, νά  τρέφωσιν, ή  τούλάχιστον 
νά έπαγρυπνώσι κα τά  τό  φαγητον αύτού. Έ ν  
μέσω τού πνευματικού τούτου ζόφου καί τώ ν 
μελανών τού των έρημιών τής πνευματικής ύπάρ
ξεως άναλάμπει ένίοτε καί φωτεινή τ ις  ηλιακή 
άκτίς άπό τώ ν  προτέρων καλλιτέοων χρόνων. 
Φιλόφρων τις λόγος λεγόμενος έν κα ταλλήλω  
περιστάσει, σιγάρον διδόμενον έν κα ταλλή λω  
χρόνω, μελωδική μουσική, λάμ.πον δένδρον τώ ν  
Χριστουγέννων, άνακαλούσιν ένίοτε πρός στιγμήν 
τούς άνθρωπίνους χαρακτήρας έπί τού ήμκυρω- 
μένου προσώπου, προκαλούσι λέξιν τινά , ένίοτε δέ 
καί φράσιν. Μ ετ ’ ολίγον όμως τό  πάν παρέρχε
τα ι. Ό  άσθενής μ.εθ' ου εύρισκόμεθα βυθίζεται 
πάλιν έν τ ή  πνευματική νυκτί, έν ή  πρότερον 
διετέλει, κρώζων, σαίρων, ά τενίζω ν άυ.βλέως καί 

ταυρηδόν.
Έ κ  τού πλησίον δωμ.ατίου άκούομεν θορυ

βώδες παρατονον άσμα, έν τω  μ ετα ξύ  δέ συριγ- 
μούς, άλλαλαγμούς χαράς, ύβρεις, ταραχήν καί 
θόρυβον. Έ κ ε ϊ εύρίσκεται μανιώδης τις, εις τώ ν 
φρενοβλαβών, τώ ν  έχόντων τή ν  καλλιτέραν πρό- 
γνωσιν πρός ίασιν. Ό σ ω  πλείον θορυβεί τόσω 
ένωρίτερον θά ήσυχάση εξαντλούμενος. Β αδίζε ι 
έν τ ώ  δωμ.ατίω του ώς λέων άδαμαστος έν 
κλωβω  καθειργμένος. Τό  πρόσωπον αύτού εινε 
έρυθρόν, χειρονομ.εϊ κα ί κινείτα ι ζω η ρ ό τα τα  καί 
φλυαρεί περί διαφόρων πραγμάτων άναμίξ. Είνε 
ολόγυμνος, δ ιό τι κατεξέσχισε καί μετέβαλεν εις 

I μικρά ράκη άπ αντα  τά  ένδύματα. Τ ή  σ τιγμή
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τχ υ τη  προσφέρουσιν χύ τώ  το  φαγητό·/· ά λλ ' ιδού 
το  ρίπτει μ ετά  του πινακίου κ α τά  κεφαλής του 
νοσοκόμου, ό όμοιος φεύγει. Κάθισμα έν τω  δω - 
μ α τίω  του ευρισκόμενον κατεκερμάτισεν έν τη  
μανία του, τ ά  τεμ άχ ιά  δέ άφήρεσαν, όπως μ ή 
προίςενήση βλάβην τινά  διά τούτων. Εύρίσκεται 
τανϋν έν κενω δωμ.ατίω, ά λλ ’ ελεύθερος καί άδε- 
σμ.ευτος. Κ α ί τήν κλίνην αυτήν άπεμάκρυναν. 
Δέν δύνατα ι νά πράξη τ ι  κ α τά  τω ν ψυχρών καί 
λείων, δΓ ανοικτού χρώματος κ ε χ  ρωμ α  τ ι  σμ έ ν ι» ν 
τοίχων. Ί α  παραθυρα καί ή θερμαντήριος θυρίς 
κείντα ι ύψηλά καί προφυλαγμένα διά πλέγμα
τος έκ σιδηρού σύρματος. Ή  κλίνη παρεισάγεται 
το έσπέρα: έπί τού θεριού δρυίνου εδάφους.

'Ασθενείς τινες άπομονούμενοι καί αποκλεισ
μένοι γίνονται μανιωδέστεροι. Τούτους περιορί- 
ζουσι βραχύν μόνον χρόνον καί παραφυλαττου- 
σιν επ ιμελέστατα . Ε ιτα  επισκέπτεται αυτού: ό 
ιατρός, ότε δέν εινε πλέον τόσον θηριώδεις καί 
αίμόδιψοι ή οσον έφάνησαν κα τά  πρώτον. Έ ά ν  ό 
ίατρο; παρατηρήση ο τι ό ασθενής πλησιάζει μέ 
προθέσεις έπιθετικάς προς φόνον, άποσύρεται εύ- 
θύς, δ ιότι ό ιατρός φρενοκομείου χδιακόπως δ ια - 
τηρών τη ν προσοχήν αύτού άγρυπνον καί τήν 

ηρεμίαν, αντιλαμβάνετα ι τού κινδύνου πολλω 
πρότερον ή  όσον ήθελεν ό μαινόμενος χρόνον πρός 
έκτέλεσιν τή ς  παράφρονος πραξεως. Μανιώδεις 
τινές υποδέχονται ήμάς μετά μεγίστης φιλοφρο
σύνης. δίδουσιν ήμϊν άμφοτέρας τά ς  χ ε ιρ * ; καί 
αποπειρώνται νά μας περιπτυχθώσ ν. Ιδ ο ύ  δέ 
εις, όστις φιλονεικών ποιεί σχήματα  δεικνύων 
τους απλούς τοίχους· μάς νεύει πρός το  παραθυ- 
ρον επάνω, έκεϊθεν δέ θέλει νά μάς δείξη  συγ
χρόνως την έκκλησίαν τού άγιου Στεφάνου έν 
Βιέννη, τ ά  τε ίχη  τής Νυρεμβέργης, τά ς  πυραμί
δας, καί όλα τά  αξιοπερίεργα τού κόσμου. Αυ
τός δε ούτος βλέπει όντως ένδομύχως όλα τα ύ τα  
τά  άντικείμενα έν οπτασία.

Βλέπει όλα τά  κωδωνοστάσια, ακούει τόν ήχον 
τώ ν  κωδώνων καί τής στρα τιω τικής μουσικής 
καί σφιγγών τή ν χεϊρα ημών μάς διαβεβαιοι 
περι τής προς ήμ,άς αγάπης καί φιλίας του. «Μ ; 
α γα π ά τε ;»  μάς έρωτα, χωρίς δέ νά περιμένη 
άπάντησιν μάς όμιλεϊ περί τής «άναβάσεως τού 
δράκοντος» περί τής «περίφημου αύτού κ α τα 
σ τα λ ά ξε ι» ; τώ ν ιδεώ ν», περί τού «έγκυκλίου 
αυτού άλεςιβροχίου» καί «περί τού παραλληλο
γράμμου τής υγείας».

“Αλλον τινά  παράφρονα υποδεχόμενου ήμάς 
μέ ύβρεις, άπειλάς καί κατάρας ποοσαγορεύομεν 
διά βραχείας τινός φιλόφρονος φράσεως. “ Ισως 
άποστραφή άφ’ ήμών μ ετά  θυμού καί περιφοονή- 
σεως, ίσως ούχί. Τόν παρακαλούμεν νά έξέλθη. 
“ Ισως ε’ λθη, ή ίσως περιορισθη εις ε’κρηςιν τής 
έσωτερικής αύτού βαρείας κατα ιγίδος δΓ  ολί
γω ν π α τα γω δώ ν ύβρεων. Έ τερ ο ; όυ.ως φοενό-

1 πληκτος ϊσ τα τα ι καί εξακολουθεί μ.αινόμενος· 
άπερχόμεθα ήσύχώς έντεύθεν.

Κ α ί οί κήποι δέ καί αί αύλαί, έν οι: συνή
θως διατρίβουσιν οί τοιούτοι παράφρονες κα τά  τά 
δ ιαλείμματα  τής μανίας αυτών είνε μόνον διά 
δένδρων καί πόας πεφυτευμένοι. Τ ά  καθίσματα 
καί αί θύραι είνε ογκώδεις καί χονδροειδής κατε- 
σκευασμέναι. Εάν υπήρχε κλάδος δένδρου διά 
τώ ν  χειρών προσιτός, εινε άπεσπασμένος.

Μεταβαίνομεν ήδη εις τόν διαδοομ.ον. ’ Εν
ταύθα άπαντώμεν ασθενή ώραίαν, υψηλήν, τύ
πον υψιφώνου, ή τις χιλιάκις ε"ψαλέ ποτέ έν Ευ
ρώπη καί έν Αμερική. Πρό μηνών ή  ασθενής 
αΰτη  όταν πλησιάζωμεν αυτήν μ.άς στρέφει τά 
νώ τα , δέν όμιλεϊ ούδέ γρύ, τό πολύ πολύ μετά 
έπανειλημμένας προτροπάς πρός ομιλίαν μάς απο
κρίνεται οίμώζουσα «θ έλω  νά φ ύ γω ». Δέν θέλει 
νά φάγη, άρνείται νά πίη. Τήν τρέφου.εν καθ’ 
έκάστην κοπιωδώς καί τεχνη τώ ς διά τού οίσο- 
φαγοσωλήνος. Κ α τά  τή ν ιατρικήν έπίσκεψιν το
ποθετείτα ι πάντοτε πρό τή ς  θύρας τή ς εξόδου 
καί ίκετεύουσα εν καί μόνον ζη τε ί  «νά  φύγη» 
«νά  έξέλθη έ 'ξω ». Τήν άποσύρουσιν έκείθεν ήσύ- 
χως. Ό  έσωτερικός αύτής πόνο; είνε είσέτι τόσω 
μέγας, ώστε δέν φροντίζει περί ούδενός.

Αίφνης όομα έκ τού δωματίου της ασθενής, 
γρα ία , ισχνή, ής ή  πολιά λελυμένη κόμ.η συγκε
χυμένη π ίπ τει έπί τώ ν  κροτάφων · μ.άς κατα
κλύζει μ.έ τά ς  ομολογίας τού φρικώδους αύτής 
αμαρτήματος. Λύ τη  είνε ή α ιτία  τώ ν πολλών 
νόσων καί τώ ν θανάτων, αύτή είνε ή  α ίτια  έ; 
ής άπέθανον όλα τά  μ-έλη τής οικογένειας της. 
αύτή έπέφερε συμ.φοράς καί έμηχανεύθη πολέ
μους, είνε δεκάκις κατηραμένη, όταν δέ συγχω- 
ρηθώσι τά  άμαρτήμ.ατα όλων τώ ν ανθρώπων, 
τά  ίδικά της θά μ.είνωσιν ασυγχώρητα.

"Α ς μ.ή πιστεύση δέ τις ότι έάν όμιλήση εί; 
τή ν άσθενή ταύ τη ν καί ζη τή ση  νά πείση αυτήν 
ότι όλοι οί συγγενείς της ζώσιν, ό τι ένεκα τού
του θά γείνη ήπ ιω τέρα ! Ούδείς βεβαίως νομί-ε' 
ο τι είνε δυνατόν νά έξασθενήση καί κατανικήση 
τά  παραληρήματα καί τά ς  αλόγους καί παρά
φορους κινήσεις βαρέως τυφιώντος διά διαβε
βαιώσεων καί λογικών συλλογισμών. Δύνασθε να 
δείξητε καί εις τόν μάλλον ανεπτυγμένου τών 
τυφικών, τόν προσπαθούντα άδιαλείπτως να 
καταλ ίπ η  τή ν κλίνην του όπως «ύπ άγη  ξ " 5 
σ π ίτ ι» , τό  δωμάτιόν του καί τ ά  περί αύτον γνω
σ τά . δύνασθε νά παρουσιάσητε πρό τώ ν  όφθαλ- 
μών αύτού τούς γονείς του καί νά τω  δείξητε 
καταφανέστατα  ό τι εύοίσκεται έν τώ  δωμ.ατίφ 
του, έν τή  κλίνη του, ά λ λ ’ εις μ .άτην μ.ετα 
προτροπάς χιλιοστήν ήδη φοράν έπαναληφθείσα; 
καταλείπει πάλιν τήν κλίνην του, όπως πάλιν 
καί αυτός διά χιλιοστήν φοράν. . . .  «ύπάγη  ? 
τό σ π ίτ ι» .
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Όμοιον συμβαίνει καί εις τούς φρενοπλήκτους. 
Έάν όμως εις παλαιοτέρους χρόνους παρουσιά- 
ζετο εις το  κοινόν ή κυρία, ή τις τ α  νυν έν τω  
νοσοκομείω κα τα γγέλλει άδιακόπως αύτή ή Ιδία 
τά κακουργήματά της, καί ε’.ς έκαστον ξένον 
επισκέπτην διαβλέπει τόν δήμιον, όστις θά τήν 
οίρη εις τή ν λαιμητόμον, ή τις καί αύτήν τήν 
νοσοκόμου έκλαμβανει ώς ραβδούχον, καί τό κα- 
Πισμχ τής αύλής ώ ;  τήν λαιμ.ητόμ.ον έφ’ ής σή
μερον, καί πάντοτε σήμερον, θ ’ χποκεφαλισθή, 
ήθελε βεβαίως άφορισθή ιός τελεία  μάγισσα καί 
ύποστή το προσήκον τέλος.

Οί ασθενείς ούτοι κ α τά  τάς είσβολάς τού πά
θους των ά π α τώ ντα ι πάντοτε ύπό τώ ν  αισθητη
ρίων των. Α ί αληθείς προ αυτών κείμεναι εικόνες 
ίιαστρέφονται έν έαυτοΐς· προσόψιου τ ι  έπί τού 
τοίχου γίνετα ι φαντασμ.α, κορμός δένδρου διά
βολος , γερανιού φρέατος, κολαστήριου. Τοιαύτας 
άπάτα; τών αισθητηρίων καλουμένας κιναι
σθησίας έχουσιν ενίοτε καί υγιείς.

Τρυφερά τ ι ;  σύζυγος π. χ . άκούει μ.ακρόθεν 
τόν μετά πόθου προσδοκώμενον σύζυγον, ένω τά  
βήματα είνε ξένου εισερχομένου. Δειλός τ ις  βλέ
πε« νυκτερινά φαντάσματα , ένω ε”χει πρό αύτού 
κορμούς ιτεών.

Η διαφορά μεταξύ κεναισθησίας, έν γένει δέ 
απάτης τώ ν  αισθητηρίων, τού υγιούς καί τού 
¡Λαβέντος τά ;  φρένας συνίστατα ι εις τό  ότι ό 
ΰγιης πείθεται ευθύς άμα  βλέπων τό πράγμα καί 
ά&γνωρίζει τήν απάτην, ενώ ό νοσών δέν δύ- 
νκται νά πεισθή, δέν είνε εις θέσιν νά διακρίνη 
την απάτην τής αλήθειας. Α ί  κεναισθησίαι είνε 

ιόντα τής άσθενείας του.

Έ νω  δέ έχομε ν είδη παραστάσεων ψευδών 
αισθήσεων, αί τινες έχουσιν ιός βάσιν ύπαρ

χον τι αντικείμενου, τά ς  κεναισθησίας, ώς π. χ . 
ίάνικλάβητι; τόν άληθή κορμόν δένδρου ώ ; πολε
μιστήν, ύπκρχγουσι καί άλλαι μορφαί άπατης τών 
κίσθητηρίων καλούμεναι παραισθησίαι, αϊτινες 
εινε το άλφα καί τό ωμέγα, αί διαρκείς συνοδοί 
σχώον άπασών τώ ν άρχομένων διαταράξεων τής

Η ί : ·
I Ο δυστυχής, όστις νομίζει έαυτόν κα ταδεδ ι- 
**®μινον, άκούει εν χώρω εντελώς ήσύχω τον 
®ένθΐμον ήχον τώ ν κωδώνων, ό φανταζόμενος ί 
«κυτον κατηραμένον οσφραίνεται τή ν  θειώδη 
*τοφο;άν τής κολασεως. Έ τερ ο ς  άκούει έαυτόν 

, άδιακόπως ύβριζόμενον, άλλος βλέπει άπό τού 
“ κραθύρου του έν λαμπραΐς φλοξί τόν οίκόν του 
•αιομενον κ . τ .λ .  Κ α ί υγιείς δέ έχουσιν ενίοτε 
τοιαν-τκς ΰλως ψευδείς άντιλήψεις· άκούουσι π.

ηχΟν κωδώνων, ά λλά  γνωρίζουσιν ή διδά- 
^Ονται εύχερώ; ότι αύτα ι είνε άπ ατα ι τώ ν αι
σθήσεων.

, Τσιαυτκς παραισθησίας τώ ν  αισθητηρίων 
'  ~~ασίας) είχον καί πολλοί ποιηταί, τεχνίτα ι

καί λόγιοι, οίον ό Τασσος, ό Ραφαήλ, ό Γκαίτε, 
ό Νικολάί, ό Ιωάννης Μύλλερ, ό Ιωάννης Π ώλ, 
ό ΙΙασχάλης, ό Ά νδρα  λ  κ . τ .λ . ,  ά λ λ ’ ούτοι διέ- 
κρινον αύτάς ώς ψευδείς καί ήδύναντο νά τάς 
διακόψωσιν ή νά τά ; άποφύγωσι. ‘Γούτο όμως δεν 
δύναται δυστυχώς νά πράξη ό ασθενής. Οϋτος 
βλέπει, άκούει, οσφραίνεται καί γεύεται πάν ό,τι 
κ α τά  τά :  παράφρονας αύτού παραστάσεις επι
θυμεί έκ καρδίας, αγαπά, μ.ισεί ή  φοβείται. Ό  
εί: άκούει άδιαλείπ τως την φωνήν άνωτέρας δυ- 
νάμεως κραυγάζουσαν « . ά ν  φονεύσης τούτον τόν 
άνθρωπον έσώθης», καί προβαίνει εις πράξιν. 
ετερο; άκούει διηνεκώς τήν απειλήν «έά ν  κινη- 
θής άπό τής θέσεώ; σου άμέσω; έχ ά θ η ;» · τούτου 
δέ ένεκα δέν κινείτα ι ποσώς τή ς  θέσειός του. Ό  
τρ ίτο; άνεκάλυψε δηλητήριου εις τό φαγητόν 
αύτού. διό καί αποφεύγει πάσαν τροφήν.

Ε π ειδή  δέ ό φρενοβλαβής άπώλεσε τήν πνευ- 
ματικήν δύναμιν τού διακρίνειν μεταξύ πραγμα- 
τικότητος καί μ.ή τώ ν αντιλήψεων του. ΰπόκειται 
εις τη ν  τυραννίαν τώ ν αισθητηρίων του, εις ά 
πιστεύει άκραδάντως καί διά τώ ν  οποίων αισθά
νετα ι έαυτόν κατά τάς περιστάσεις ευτυχή ή 
δυστυχή.

Φρενοβλαβής τις συγχρόνως πασχών καί άπό 
κνισμόν τού δέρματος ήσθανετο λαγωού: τρέχον
τ α ;  έπί τώ ν νώ των του. Ο υτω  καί Σαίξπηρ, δ 
βαθύς γνώστης τώ ν  διεργασιών τή ς ψυχής έν 
Μάκ.βεθ (Β ' ΙΙρ ά ξ. I Σκηνή) ούτινος ή  διάνοια 
ητο μ.εστή θανατηφόρων σχεδίων, περιγράφει ώς 
έζής την οπτασίαν τού ήρωός το υ :

Τ ί  είνε τούτο, μ άχοιρ«, πού βλέπω ϊν τιχρ ύ  μου, 

μέ τή ν λ ιόή ν της πρός εμ έ ; "Ω , ελα να  σέ π ιάοω  

Δ ίν  σ '  έχω πλήν τα  'μ ί τ - .α  μου έχεΓ εμπρός σε βλέπουν. 

Ώ  φάντασμα όλέβριον, δέν είσαι χ ’ εις τό  χέρι 

χαβω; ’ ς τα  ’ μάτια  α ισθητόν; ή μή οέν είσαι αλλο 

παρά μαχαΓρι φανταστόν, απάτης μόνον πλάσμα 

που τό νεννα ή  χεφαλή ’ ς τή ν έξαψιν τής θέρμης ;

Ά λ λ ά  σέ βλέπω πάντοτε, ψηλαφητόν σέ βλέπω 

χαθιύς αυτό πού τό  τραβώ άπό τή ν θήχην τώρα !

Τόν δρόμον «που έμελλα νά πορευθώ μου δείχνεις, 

καί δμοιόν σου σύνεργου θά είχα εις τό χ έρ ι!

Τ ά  ’ μ ά τια  μου α ί αλλαι μου αισθήσεις τά  έμπαίϊουν;

“Η  μήπως είν’  τά  ’ μάτια  μου τά  μόνα ’ ς τά  σωστά τω ν  ; 

Σέ βλέπω, ν ά ! χ’  εις τή ν λαβήν χ ’  επάνω ’ ς τήν λεπίδα 

αίματος είναι σταλαγμοί, όπου δέν ήσαν π ρ ώ τα ! 1

Είνε άδύνχτον νά περιγραφή καταλληλότερου 
παρχισθησία καί τά  α ίτια  αύτής.

Μ ’  (Έ πετα ι το τϊλος

* Κατα τήν μκτάφρ. Λ . Ιίιχέλ*. %



Δ Ε Κ Α Ε Τ Ι Σ

Κάθε πρωι, αετά ¡Αίκρόν άφ’ ότου ¿ξυπνήσω, ή 
Ούρα ¡Αου  κρούεται ήρέυ,χ. Συνειθισρ.ένος εις τήν 
ζωήν τής πόλεως νομίζω κατ’ άρχάς ότι είνε ό 
απαίσιος γα .Ι& τας, δ γραρεματοκορ.ιστής ή δ 
έφηριεριΛοπώλης ¡Αου. Άλλ’ αυτοστιγμεί ακούεται 
έξωθεν μικρά δροσερά φωνή, ήτις ¿ρωτά:

—  Νά ε"μβω ;
Καί ή θύρα υποχωρεί άθορύβως, προβάλ/ ει το 

πρώτον δ οδθών άγκών, έπειτα ιΪιά του ανοίγ
ματος εισχωρεί μία παιδική κεφαλή, τής δποίας 
τούς ξανθούς βοστρύχους ή αφέλεια ώς δ καλλί
τερος κομμωτής έχει καταρρίψει λυτούς επί των 
ώμων, άνήκουσα εις τήν κόρην τής εν τή έξοχή 
οίκοίεσποίνης μ.ου, ήτις μου φέρει τον καφέν.

Αφοϋ άνοίςη, προχωρεί ολίγα βήματα κρα
τούσα τον δίσκον της μετά προσοχής όΥ άμφο- 
τέρων των χειρών καί καταθέτει αυτόν επί τού 
τραπεζίου μ.θυ. 'Γελειώσασα τήν σοβαράν απο
στολήν έπιστρέφεται με τό εΰχάριστον κίνημα 
ανθρώπου ανακουφιζόμενου άπό τήν μέριμναν τής
έκπληρώσεως ύψηλου καθήκοντος καί μ.έ χαιρέτα. 

* *

Είνε ε̂καέτες. Ξανθή, λιγυρα, εύσωμος άλλα 
μικροκαμωμένη, φαίνεται ώς κομψοτέχνημα επί
τηδες παραγγελθέν καί κατασκευασθέν ύπό με- 
γάλου τεχνίτου διά νά χρησιμεύσει ώς υπόδειγ
μα μικράς κόρης. Σου έρχεται νά τήν πάρης καί 
νά τήν βάλης επάνω εις τό τραπέζι σου. Άλλ’ 
δταν στραφή, ανακαλύπτεις έκθαμβος ότι αύτή 
ή εις 16ον Γαλάτεια, ήν ¿νόμιζες μ.αρμ.αρίνην, 
έμψυχούται, τό κομψοτέχνημα κινείται ύπ’ άγνώ- 
στων έλατηρίων, οτι ή έντέλεια ¿κείνη, ήν δέν 
¿πίστευες υπαρκτήν, είνε φυσική καί ζώσα, οτι 
τό ομ.μα αύτό, όπερ θά ύπέθετες ότι στίλβει 
διότι είνε έκ μίλτου, σπινθηρίζει τόσον φως εύ- 
φυίας, ώστε αναγκάζεσαι νά κλείσης σύ τό »δι
κόν σου. Αύτή ή λεγομ.ένη αχάριστος ηλικία, ή 
μεταβατική, σταθμός μεταξύ τής χαριέσσης, διότι 
είνε ακαταλόγιστος, παιδικής ηλικίας, καθ’ ήν 
τό ένστικτον μόλις λειτουργεί, ή συναίσθησις δέν 
έφάνηέτι, ή μνήμη κοιμάται, τό πνεύμα άπεστιν, 
ώς συνεχείας τινός μέ ανοικτούς οφθαλμούς τής 
τυφλής ζωής τού έμβρύου, καί τής νεανικής ένδια- 
φερούσης διότι είνε τό πεδίον τής άγριας πάλης τοΰ 
ένστικτου, όπερ ήρχε τής παιδικής, καί τού ύπολο- 
γισμού,όστις θά κυριαρχήση τή; άνδρικής, καθ’ήν 
ή μνήμη, δ μέγας αύτός τύραννος, άρχίζει νά επι
βάλλεται καί ή φιλαυτία νά δεσπόζη όριστικώς, 
έν συνειδήσει δέ καί όχι αυτομάτως, καμμ.ίαν δέν 
εχει έπ’ αυτής έπιρροήν. Μαζί μέ τήν δροσε- 
ρότητα καί τήν άτέλειαν τού βρέφους ένοΐ καμ- 
πυλότητας μόλις αίσθητάς, διάπλασιν, άνάπτυ- 
ςιν όχι καταφανή, μαντευομένην μάλλον είςγραμ- 
μάς άορίστους άκόμη καί σημεία μή ¿παρκώς

κανονισθέντα, άλλά προδίδουσαν τήν μυστικήν έν 
αύτή έργασίαν, δι’ ής λαξεύεται νείνις. Καί μαζί 
μέ τήν ύπερτάτην άσκεψίαν συμμιγνύει τασειε 
άρχομένης φιλαρεσκείας. ’Ενώ ε'ξαφνα τρέχει’ 
πηδα, φωνάζει καγχάζει, σταματά διά μίαν 
στιγμήν καί ζητεί νά φύγη φοβουμένη μήπως 
μ ένοχλεΐ. Άλλά δέν μέ ένοχλεΐ βεβαίως 
διόλου ή μικρά άνυπόφορος. Καί λησμονεί άμέ- 
σως καί αύτή τούς φόβους της καί μ.έ φέρει άνω 
κάτω καί μού άποσπα αν γράφω τήν πένναν, 
μού πετα αν άναγινώσκω τά βιβλία καί φλυα
ρεί καί ρίπτεται έπί τών γονάτων μου καί μού 
διηγείται άτελευτήτους ιστορίας, άπό τάς δποίας 
δέν καταλαμβάνω παρά εν αρμονικόν κατρα- 
κύλημα λέξεων καί μίαν ύπόθερμον έλαφράν 
αναπνοήν, θωπεύουσάν μου τήν παρειάν. Διότι 
σπανιώτατα τήν διακόπτω. Άλλ’ ¿κείνη, ώ; 
ή μουσική τής φωνής της νά μαγεύη αύτήν 
τήν Ιδίαν, λέγει, λέγει, χωρίς νά δίδη προσοχήν 
άν δέν τής άποκρίνομαι. Έμπνέεται άπό τό 
παραμικρόν. Βλέπει τόοα τό καλαμάρι. Χύνεται, 
τό αρπάζει καί κατά χιλίους δύο τρόπους μού 
περιγράφει τί είδους καλαμάρι τής έπήρεν ϋστερ’ 
άπό τάς έξετάσεις της δ μπαμπάς της. Αύτό τής 
ένθυμίζει τό σχολεΐόν της. Καί τρέχει νά μού 
φέρη τά τετράδιά της. Προσποιούμαι ότι τά 
παρατηρώ, ένω απεναντίας τήν κυττάζω ύπεράνω 
τού χαρτιού νά κάμνη κωμικώτατα σχήματα 
άγάπης καί οργής ποός τήν έπί τής άντικρυνής 
στέγης άπαθώς προσβλέπουσαν αύτήν διά τών 
απλανών γλαυκών όμμάτων της γάταν. "Επειτα 
όρμ.α πρός τό παράθυρον, κύπτει όλη ε”ξω καί 
προσπαθεί νά ίδη τήν φωλεάν τών χελιδόνων, 
την κρεμαμένην εις τήν γωνίαν τής γειτονικής 
οικίας. . . Την άρπαζω εις τάς άγκάλας μου καί 
την έπαναφέρω εις τό μέσον τού δωματίου περί
φοβος. Μέ παρατηρεί κατάμματα καί έκρήγνυ- 
ται εις γέλωτας:

—  Κόντεψα νά πέσω, άνακαγχάζει.
Καί εύρίσκει καιρόν καί άφορμήν νάρχίση άλλην 

σειράν διηγήσεων ότι έτσι μια φορά καί μ.ία συμ- 
μαθήτριά της, ή Ελένη. .. τήν ξέρεις τήν Ελένη ;

—  Ναι, ναι, λέγε.
— "Ετσι κι’ αύτή μιά ’μέρα πού ε”λειπαν ολοι 

απ το σπίτι τους πάει κάτι νά ίδή άπό τό παρά
θυρο καί τρώει μιά. . . .

Εν τώ μεταξύ διακόπτεται διότι κάτι την 
ένοχλεΐ. Ό  Θεός νά μέ συγχωρήση. άλλά νομίζω 
ότι έλύθη ή περικνημίς της. Καί κύπτει καί τήν 
λαμβάνει μόνη, διότι βεβαίως δέν άποφασίζω 
νά γείνω δ Ερρίκος της δ Η-., καί έπιχειρεϊ 
αμ,έσως νά τήν δέση άνασύρουσα τό φόρεμά της 
άνω τού γόνατο;.

*

* *

"Ω! Άλλά θά ε'λθη καιρός, όταν κατά σπα- 
νιωτάτας περιστάσεις θά δύναμαι νά προσβλεψω
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αύτήν τη ν χείρά της γυμνήν, άνευ χειροκτίου. 
Ό τα ν  βεβαίως δέν θά μέ πλησιάζη όπως τόρα 
διά νά μού είπή ό,τι φθάση καί έν τυπική έπι- 
σκέψει θά ζυ γ ίζη  κάθε τη ς  λέξιν, δέκα βήματα 
μακράν , εύθυτενής καί προσεκτική, μέ τά  στή 
θη τη ; περισφιγγόμενα ύπό τού κορσ ι καί όλον 
τη; τό σώμα καί τό  πνεύμα ύπό τής αίδούς. 
Ό τα ν  ά ντί ενός μόνου παιδικού σου φίλου θά 
η 'ί περικυκλούν χίλιοι γελοίοι, δ ι ’ οϋς εν άπλούν 
μειδίαμα θάποτελή τήν εύτυχίαν ήμ,ερών, διότι 
άναμφιβόλως τό τε  δέν θά τά  σκορπάς τυχαίως, 
φιλάργυρος. "Ο τα ν  θά προσπαθής πώς νά φανής 
οσω τό δυνατόν μεμελετημένη δ ιά  νά παραστή- 
σης κα τά  τά ς  απαιτήσεις τού συρμού τό  πρόσω- 
πον γυνα ιχός. . . .  Φύγε άπ ’ έμπρός μου !

ΜΜ

   --------

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Φιιρμάκ’ εΐνε τ ’  αχείλι μου και μαύρ' είν’  ή καρδιά μου 
Ά π ’ τον καιρό πού σ’  έχασα, μονάκριβ’  έρωτά μου.
Του κάκου τόσαις τής ζωής χαραις και τρικυμ ίαι;
Τής νιότης τά  όνείρατα, τοΰ κόσμου ή ίστορίαις,
Τριγύρω μ’  ανυπόμονα πετούν καί θορυβούνε
Καί τή  στολή τού τραγουδιού γυρεύουν νά 'ντυθούνε.
Τ ' άφίνω κι’  απελπίζονται, καί φεύγουν πεισμωμένα, 
Παιδώ  πού τά  παράτησεν ή μάννα γυμνωμένα.
Μά δταν σέ στοχάζομαι, —  Κατάλευκα λouλoυδjα 
Χθες ’ ς άγριο βάτο έβλεπα γεμάτον άπ’ αγκάθια —
Για σένα έχω μοναχά παρθενικά τραγούδια
'Σ  τής ερημιάς τά  βάσανα, 'ς  τής ζενηηίας τά  πάΟια.

Ναξερες . . . κάβε δειλινό, τήν ώρα πού θά σβύση 
Ό  ήλιος μέσ’  τή  θάλασσα, ’ ς τό  βράχο ανεβαίνω 
Καί κάμπο, θάλασσα, ουρανό, βουνά, χωριά, τή  φύσι 
Τού Μ άί τή  γ,ιορτιάτικη κυ ττά ζω , και προσμένω.
Ά λλά  τού κάμπου ή έμορφιαϊς μού λένε μ ’ ένα στόμα 
ΙΙώς λείπ’  ή έμορφαδα σου, αγάπη μου, άκόμα.^
Καί τό  γλυκάνισο, σπαρτό ’ ς τ '  αλώνι’ άράδα, αράδα,

Ή  πιο χλωρή καί πρόσχαρη άπ’ δλαις πρασινάδα.
Κ ’ Ικειά τά  στάχυα τά  ξανθά πού όλο τά  πειράζει 
Τ ’  άέρι έρωτικώτατο κι’  είνε γεμάτα νάζι,
Κ ι’  ή παπαρούναις, ώσάν νιαίς τρελλαίς καί ξαναμμέναις 
Μέσ’ τά  ανθισμένα κλίματα, μητέραις προκομέναις,
Καί ή έλιαίς ή ταπειναίς, μά πλουσιαις περίσσια,
Κ ι’  ή λιγεραίς καλόγρηαις, τά  μαύρα κυπαρίσια,
Και τό  βουνό μ έτα ίς  ’ ψηλαις χ^ονόστρωταις κορφαίςτου, 
Κ ι’  ό βράχος μέ τά  σχίνα του καί τα ις άλιφ«σκ_ι«ίς του 
Κ ι’ ή ’ λιόκαφτη χω ρ ια τιό «, καί τό  λευκό κοπάδι,
Καί τό χω ρώ  τό  ήμερο, και τ ’  άγριο λαγκάδι,
Ό λαις αύταίς ή έμορφιαίς μού λένε μ ’ ένα στόμα 
Πώς λείπ’  ή έμορφάδα σου, άγάπη μου, ακόμα 
Γιά νά μού δώσουνε σω στή  τού Μ άϊ τήν εικόνα.
Τόρα δε φτάνουν άπό μέ νά διώξουν το  χειμώνα.

Ό τα ν  ’ ρημάζη ό χωρισμός τήν άτυχη καρδιά μας 
ΚΓ  ή πρασινώτερη άνοιξις ειν’  ερημιά μπροστά μας.
Τό κρυσταλλένιο τό  νερό άπ’ τοΰ  βουνού τή  ράχι 
Μέσ’ σε ποτήρι ακάθαρτο θωριά θολή θέ νάχη,

'Σ  τήν θάλασσα τό  μάτι μου μονάχα όταν γυρίση,
Βρίσκει μεθύσ* ηδονικό, παράξενο μεθύσι.

Ή  θάλασσα πού ’ ς τόν κρυφό καί φοβερό της όγκο 
Φ ιΛιάζει κάθε κεραυνός, καί κάθε αρμονία,

Ά π ’ τού φιλιού τή  στεναξιά ώς τοΰ θεριού τό  βόγγο,
Μού δίνει μέ τή ν οψι της γλυκά παρηγοριά
Κ ι ' ελπίδα μέ τό  κύμα της πού ‘ς τ ’  ακρογιάλι σβύνει.
Ανώτερη κι’  άπό τή  γή κι’  άπ ' τόν αιθέρα εκείνη,
1’2>τί κΓ οί δυό μέ όλα τους τήν έχουνε μοιράνει,
Κάνε·, γ ιά  μένα θαύματα πού ό βεός δέν κάνει

'Ό τα ν  ’ ς αύτή τή  θάλασσα πού τόσιρ μέ μεθάει 
Ό  ήλιος κάθε δειλινό νά πέση άργοκινάη,
Θαρρώ πώς πάει, άγάπη μου, ό ήλως νά σέ φέρη 
Κ α ί ρόδ’  άφίνει ’π ίσω  του, ’ σά ’  νά μού λέη : «α ρ φ ερ ί/ .
Καί νά ! κ Γ  άπό τό  σύννεφο έκεΓνο πού προβάλλει 

Ώ σ ά ν  κανέναν άγγελο νά κρύβη χρυσομάλλη,
Κ Γ  απ’  τ ’  αλλο πού ’σ α ’ μενεξες θεόρατος πετιέτα ι,
Κ Γ  άπ’ τόν άφρό πού ’ ς τήν κορφή τοΰ  κύματος γεννιέται, 
Κ α ί μέσ’  άπ ’ τό  απέραντο τώ ν  ρόδων περιβόλι,

Ά π ’ όλη αυτή τή  θάλασσα κ Γ  άπό τή  δύσι όλη,
Τ ό  κάθε ροδοσύννεφο, τό  κάθε κρινοκύμα 

’ Εσένα ξεσκεπάζει.
ΓΙότ’ ενός γλάρου έχεις φτερά, πότε νεράιδας βήμα.
Τόρα θεάς μυστήριο, τόρα παιδούλας νάζι.
Μ ’ απλώνεις τά χεράκ ;« σου, μού γνεύεις, μέ κυττάζεις,
Μ’ ευφραίνεις μέ χαμόγελο, μέ δάκρυο μέ σπαράζεις.
Κ α ί πότε κράζεις - έρχομαι " ,  καί πότε κράζεις « ϊ λ α . . . »  

ΤΑ !  τ ί  γεννά τού  χωρισμού, τής μοναξιάς ή τρέλλα!

Εις τής αυγής τόν ουρανό έν άστρο καμαρώνω 
Πού μόνο λαμπυρίζει.

Κ α ί του  δικού μας έρωτος τόν ουρανό στολίζει 
"Ενα φιλάκι μόνο.

Σάν τών καρδιών μας τήν αυγή, ’ σάν τής αυγής τά  κάλλη 
Έ ν α  μονάχα όνειρο κΓ ό ύπνος μου προβάλλει:
’ Σ  τήν άγκαλ_ιά μου όόηγεΓ κάθε νυχνια έσένα,
Κ Γ  ατέλειω το, άπαράλλαχτο, πληθαίνει ολοένα 
Τ ό  πρώτο καί τό  ύστερο φιλάκι μας έκεΓνο,
Ά π ό  καυμό και παρθενιά χρυσής στιγμούλας κρίνο.
Κ Γ  όταν ξυπνώ, κ Γ  οί τέσσαρες τής κάμαράς μου τοΓχοι 
Μού δείχνουν ολοφάνερα τής νιότης μου τήν τυχη,

" Α χ ! όλα είνε όνειρα, στοχάζομ ’ , εδώ χάμου,
Κ Γ  ένα δέν είνε όνειρο μονάχα: ή ερημιά μου.

Μάιος 188 . .  . Κ .  Π λ λ λ μ λ ε

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Εις τώ ν υπουργών μας ήνωχλείτο συχνότατα 
άπό τινα  λίαν απαιτητικόν θεσιθήραν. Ό  θυρω
ρός του, άν καί ε"λαβε δ ια τα γή ν  νά τον άπο- 
οιώκη εύσχήμως ¿πί ιϊιαφόροις προφάσεσι, τόν 
άφινε πάντοτε ¿κ καλοσύνης νά είσέρχηται εις 
τό  γραφεΐον τοΰ ύπουργοΰ, όπερ έφερε τοΰτον εις 
άπελπισίαν.

—  Ν ικόλα, λέγει πρός αύτόν ό υπουργός, γ ια τ ί  
άφίνεις αύτόν τόν άνθρωπον νά έμβαίνη εις τό 
γραφεϊόν ¡Αου, άφοΰ τόσαις φοραίς σοϋ είπα νά 
τόν ίιώχνης ; ’Ξεύρεις τ ί  ζ η τ ε ί ;

—  Είνε πτωχός ό καϋρ.ένος, κύριε ύπουργέ,
| καί ζη τ ε ί  θαρρώ καρ/.|Αίαν θέσιν.

—  Θέσιν, ¡λάλιστα, ά λλά  ’ ξεύρεις τ ί  θέσιν;

—  "Ο χι, κύριε ύπουργέ!

—  Ν ά  σοϋ τό  είπώ λοιπόν έγώ · ό άνθρωπος 
αύτός ζη τε ί  νά πάρη τή ν ίάικήν σου θέσιν!

"Ε κ το τε  ό υπουργός ίέν  ήνωχλήθη πλέον άπό 
τόν θεσιθήραν.

*
* *

Ή  ρωυ.αντική δεσποινίς Μαρία εύρισκοαένη 
εις τη ν έξοχήν είγεν έξ άπροσεξίας πέσει εις ιίε- 
ξαριενήν, καθ’ ον γρόνον βεβυθισρ.ένη εις τήν 
άνάγνωσιν (Αυθιστορή|Αατος παρηκολούθει τάς 
φανταστικά ; περιπετείας ήρωός τίνος τοΰ Λουριά. 
Ή  άκούσιος ψυχρολουσία τήν ε'καυ.ε νά χάση τάς
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αισθήσεις, ότε δέ μετά ήμίσειαν ώραν συνήλθεν 
έκειτο επί της κλίνης της.

—  Που εινε ό σωτήρ μ.ου; η ο αν χί πρώτα', 
αύτης λέξεις: Κανένα άλλον παρ’ αυτόν δέν θά 
δεχθώ νά παρω σύζυγον!

—  Ησύχασε, παιδί μου, άπαντα ό πατήρ,
ό σωτήρ σου είνε ό Ά ζ & ρ , ό σκύλο; μας,

• *

Μας διηγούνται το έξης κατόρθωμα ένός κλέπτου:
Ούτος είχεν είσδύσει εις τινα οικίαν, έξ ής 

άρπα σας προχείρως δύο χύτρας κατέβαινε σπεύ- 
δων ϊνα φύγη, οτε εις την κλίμακα συναντά 
τον κύριον τής οικίας αναβαίνοντα.

—  Πρόσεξε μή μ,ουτζουρωθής ! φωνάζει ό 
κλέπτης.

Ό  νοικοκύρης εις την φωνήν ταύτην συσπει- 
ρούται ποός τόν τοίχον, καί άφίνει ελεύθερον τον 
λωποδύτην νά αναχώρηση.

Α Λ Η Θ Ε Ι Α Ι

Ό  μη ακριβής άνθρωπος ταράττει συνήθως ι 
τήν ησυχίαν καί την ευθυμίαν τών άλλων 
φέρει τούς έχοντας μετ' αυτού σχέσεις εί: άδια- 
κοπον ταραχήν καί ερεθισμόν, διότι συστημ.α- ι 
τικώς καθυστερεί- τακτικός μόνον εις τήν ατα
ξίαν, έρχεται εις συνέντευξιν μετά την ώρισμέ- 
νην ώραν, εις τόν σιδηροδρομικόν σταθμ.όν μετά 
τήν άναχώρησιν, εις τό ταχυδρομείου άφού κλει- 
σθή· συγχέει διά τής διαγωγής του όσα; ανα
λαμβάνει υποθέσεις καί φέρει εις απελπισίαν 
όσους κατ' ατυχίαν έχουσί τι μ.ετ’ αύτού κοινόν.

Όσοι άποτυγχάνουσιν εις τάς έπιχειρήσεις 
παριστώνται συνήθως ώς θύματα τής του κόσμ.ου 
κακίας, καί άνεν δισταγμού αίτιώνται την ανθρω- 
πότητα καί ούχί εαυτούς διά την αποτυχίαν. 
Άλλ’ υπάρχει ρωσσική τις παροιμ.ία λέγουσα:
« Ό  οίκος τής ατυχίας έγγίζει τόν τής μωρίας»· 
πράγματι δέ οϊ αιωνίως δυσαρεστούμενοι άνθρω
ποι ύποφέρουσι συνήθως μ.όνον τάς συνέπειας τής 
ίδιας αδιαφορίας, άμελείας, νωθρότητος καί α
ταξίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οί κάτοικοι τού Μαλαβάρ έν Ίνδίαις τοσού- 
τον τρέμουσι τον όφιν χάβραν, ώστε προς έςιλέω- 
σιν φέρουσιν αύτω γαλα εις τά δάση ίκετεύοντες 
νά μή δήξη κανένα. Έκν ποτε τοιούτός τις όφις 
διείσδυση εις τόν οίκον Μκλαβκρίου, ώς συμ
βαίνει πολλάκις, ό οικοδεσπότης αρχίζει νά τόν 
παρακαλή νά έξελθη· μή έπιτυγχανων δέ τούτου, 
προβάλλει αύτω τροφήν, καί αν καί ούτω τό 
έρπετόν δέν θελήση νά άκολουθήση αύτω, τότε

Έν Άβήναις, έχ τον τυπογραφείου

προσκαλει τόν ιερέα ϊνα εξορκίση τόν όφιν. Νά 
τόν φονεύση ουδέποτε τολμά.

Ό  γινώσκων πόσον δαπανηρά είνε ή ναυπή- 
γησις τών πολεμικών σκαφών τών καθ’ ημάς 
χρόνων εκπλήττεται μκνθχνων ότι αί τρεις νήες, 
δι’ ών ό Κολόμβος άνεκάλυψε τήν ’Αμερικήν, 
απήτησαν έν συνόλω δαπάνην 1500 φλο>ρΐνίων, 
ήτοι τρισχιλίων φράγκιον περίπου! Η Αγία  
Μαρία είχε χωρητικότητα 70 τόννων καί αξίαν 
560 φλωρινίων, ή ΙΙίντα χωρητικότητα 60 
τόννων καί άξίαν 500 φλωρινίων, ή δε Νίνα  
χωρητικότητα 50 τόννων καί αςίαυ 440 φλωρι- 
νίινν. Τά πέντε σκάφη, δι’ ών ό Μαγγελάνος έπε- 
χείρησε τον πρώτον περίπλουν τής γής, είχον 
απαιτήσει έν συνόλω δαπάνην 4,387 φλωρινίων. 
Ένω ή ναυαρχίς τού Κολόμβου ήξιζε μόνον 560 
φλωρίνια, τό ιταλικόν θωρηκτόν Ιταλία  α- 
πήτησε δαπάνην I 1,000,000 φλωρινίων ή δ’ 
έβδομήκοντα τόννων χωρητικότητα Ιχουσα νκϋς 
ή τον αληθές κέλυφος καρύου εν συγκρίσει πρός 
τους 27.384 τόννους τού Μεγάλου ’Ανατο
λικού. Τό πλήρωμα τών σκαφών τού Ινολόμ- 
βου ή το σχετικώς πολυάριθμον. διότι άνήρχετο 
εις 120 άνδρας, ένω σήμερον επί 30 τόννων 
αναλογεί εις άνήρ. Έν άλλαις λέςεσιν άπό τής 
άνκκχλύψεως τ-ής Αμερικής τά μέν πληρώμ,ατα 
ήλαττώθησαν εις τό εικοστόν, άλλ’ αί δαπαναι 
έγένοντο έξηκονταπλάσιαι, τό δέ μέγεθος τών 
σκαφών είνε τετρακοσιαπλάσιον.

Κ α τα νά .Ιω σκ : x a jiro v  i r  ΓαΛ Λ ία . —  ’Επίση
μος στατιστική υπολογίζει τήν κατά τό έτος 
1883 κατανάλωσή καπνού έν Γαλλία εις 
35,621,834 χιλιόγραμμα, ών ή άξια ανέρχεται 
εις 371,217,489 φράγκα. Επομένως άναλογούσι 
εκ τού ποσού τούτου κατά μέσον όρον εις έκα
στον κάτοικον 945 γραμμάρια (περί τά 300 δρά
μια) καπνού, άξίας περίπου φρ. 9,70 κατ’ έτος.

Σπάνιον παράδειγμα καρτεροψυχίας ανέγραψαν 
τελευταίου αί ενταύθα έφημ.ερίδες. Έν Σπάρτη 
νέος τις έτραυμ.ατίσθη εις άμ.φοτέρας τάς κνήμας, 
μικρόν κάτω τού γόνατος ύπό δύο σφαιρών στρα
τιωτικού όπλου. Ελλείψει ιατρικής περιποιήσεως 
δ είς πούς έπαθεν έκ γαγγραίνης, ό δέ πάσχων 
βλέπων έκ τούτου κινδυνεύουσαν τήν ζωήν του 
προσεκάλεσε τόν αδελφόν του, άπλούν ποιμένα, 
ϊνα τού άποκόψη τόν έκ γαγγραίνης παθόντα 
πόδα, άνευ δέ τών αναγκαίων χειρουργικών ερ
γαλείων. άνευ τών συνήθων αντισηπτικών μέσων, 
έκείνος άνέλαβε την τολμηράν έγχείρησιν δι’ ΰ7.ο- 
τομικού πρίονος, ον έδανείσθη, καί ό πάσχων 
μετά σπανίου ψυχικού σθένους ύπέστη τήν απο
κοπήν τού ποδός του. έξ ού ταχέως θεραπευθείς 
άφίκετο ήδη, κατά τήν Σ το ά ν , ενταύθα, όπως 
άναπληρώση τό άποκοπέν μέλος διά τεχνητού.

Α ν δ ρ έ ο υ  Κ ο ρ ο μ η λ α  1 8 8 4 ,—  Β ' 8 0 2 .


