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Ή  Μαρκέλλα προέβαινεν εις τήν άνάρρωσιν 
θαυμάσια. Έξήρχετο ήδη καθ’ έκάστην. Καί 
τήν μέν' πρωίαν ώπλισμένη διά μικρού κανίστρου 
συνώδευε την Τριανταφυλλιάν εις την αγοράν, 
ένώ ή κυρία Έρμίνη εγειρόμενη βραδύτερον κατε- 
γίνετο εις τόν καλλωπισμόν. Τήν δέ μετά με
σημβρίαν ή γηραιά κόρη έπορεύετο εις τό δάσος 
της Βουλώνης καί δσάκις ήτο εύδία έκαμνε ένα 
γΰρον καί μετά ταύτα έπανήρχετο- διήρχετο 
έπειτα μίαν καλήν ώραν αργίας πρό τής πυράς 
ήτις έλαμπε φαιδρώς έν τω  βάθει της εστίας, έν 
τφ σκότεε ίίπερ τοσούτον αναπαύει καί εύφραίνει 
τούς οφθαλμούς μετά τόν ζωηρόν αέρα τού περι
πάτου, ε’πειτα ήρχετο ή ώρα τού γεύματος . . . 
Καί τότε ή προσφιλής στιγμή της Μαρκέλλας, 
ή ώρα της εργασίας, ύπό τό φως τής λυχνίας, ή 
ευλογημένη εργασία, ή άποκωλύουσα τήν άνίαν, 
ήτις πληροί τήν διάνοιαν παντοίων εικόνων καί 
εννοιών.

Τό παιδίον όπερ ουδέποτε ήκουσε νά γίνηται 
λόγος περί ιστορικών συμβάντων, δταν άκούση 
τό πρώτον ιστορικόν μάθημα, εκπλήσσεται, κατα
γοητεύεται, καί δέν βλέπει τήν ώραν πότε νά το 
άκούση επαναλαμβανόμενον. Τά φανταστικά 
παραμύθια κατ’ ούδέν είνε έπαγωγότερα τής διη- 
γήσεως τών λαμπρών χρόνων τής Αίγύπτου. Αί 
περί τών ιπποτών ΐστορίαι, οί επισημότατοι τών 
κομπαζόντων έπί κατορθώμασι πολεμικοΐς, δέν 
είνε ήρωίκώτεροι τών προμάχων τών Θερμοπυ
λών, ή τής δρακός εκείνης τών Ελλήνων τών 
εις Τροίαν έλθόντων. Έάν μη θέλη τό παιδίον 
νά μάθη, αίτια τής άρνήσεώς του είνε ούδέν άλλο 
ή ότι ύποβάλλουσιν εις αΰτό τήν έκπαίδευσιν ώς 
πράγμα τι οχληρόν καί ανιαρόν,—  ώς έπιβαλ- 
λόμενον καθήκον καί οΰχί ώς διασκέδασιν καί 
ηδονήν.

Τουναντίον δε οί κατακερματίσαντες τήν ιστο
ρίαν εις ανέκδοτα περίεργα, δέν κατενόησαν δτι 
καίτοι πιστεύοντες δτι άποβλέπουσι πρός σκοπόν 
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τινα ωφέλιμον, καίτοι ε’πιτυγχάνοντες έν τινι με
τρώ, φθείρουσιν όμως και άφαιρούσιν ούτως άπό 
τής σπουδής παν δ τι ε'χει τερπνόν καί ήδύ, ού
δέν πλέον καταλείποντες εις τό άνεπτυγμένον 
ήδη παιδίον, δπερ οφείλει νά μάθη τήν αληθι
νήν τών γεγονότων σειράν, ή μόνον τό πολιτικόν 
μέρος ό’περ είνε οχληρόν εις αύτό.

Τό αύτό ^ητέον καί περί πασών σχεδόν τών 
επιστημών, ών αί άπαρχαί προσφέρονται εις τό 
παιδίον ώς τις τέρψις καί ψυχαγωγία- ή αλη
θής μύησις τής επιστήμης φαίνεται εις αύτό πι
κρά καί ξηρά, μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν είσερχό- 
μενον καί είσδύον ΐκανώς εις τήν ουσίαν τής 
σπουδής, καταλαμβάνεται ύπό πάθους καί εργά
ζεται ούχί πλέον έκ καθήκοντος, άλλ’ έξ αγά
πης καί κλίσεως.

Ή  Μαρκέλλα είχε τήν περιφανή καί έξαίρετον 
εύτυχίαν τού άγνοεΐν τά πάντα. Διά τούτο καί 
τά μαθήματα τής κυρίας Έρμίνης έφάνησαν 
εις τήν πρωτόπιιρον μαθήτριαν έπαγωγότατα.

Πλήν τής αριθμητικής πρός ήν όλίγην ήσθά- 
νετο κλίσιν, ε’μελέτησε καί έσπούδασε τά πάντα 
μετά πολλού ζήλου καί προθυμίας. Θά το έκα
μνε δε και παρά τήν ορεξίν της, χάριν της αγά
πης καί τής ευγνωμοσύνης πρός τήν γηραιάν 
φίλην της, άλλ’ αύτη δέν περιήλθεν εις την 
ανάγκην νά καταφυγή εις τοσούτον γενναία αι
σθήματα, διότι ή Μαρκέλλα τήν εργασίαν έθεώ- 
ρει ώςπανήγυριν καί ώς αμοιβήν τών κόπων της.

Ά λ λ ’ ή κυρία Έρμίνη μάλιστα διεσκέδαζεν! 
Ουδέποτε αί μυθιστορίαι της ένεποίησαν εις αυ
τήν τοσαύτην τέρψιν καί ευφροσύνην. Φέρ’ είπεϊν, 
ή Μαρκέλλα δέν έγίνωσκε καλώς νά άναγινώσκη 
κατ’ άρχάς- ή κυρία Έρμίνη λοιπόν έσυνήθιζε 
νά τη δαιγήται τά  μαθήμ,ατά της. ’Αλλά πρός 
τούτο ώφειλε αύτη πρώτη νά μανθάνη, καί νά 
μανθάνη κάλλιστα τό μάθημα. ΙΙαρευθύς δέ έν 
τώ  πρώτω μαθήματι ή κυρία Έρμίνη διεκόπη 
διά τών ερωτήσεων τού παιδιού:

—  Δ ια τί; Πώς ; Τί έκαμε ; Τί έγιν’ ε’πειτα ;
Αί στοιχειώδεις ΐστορίαι ούδέν αποκρίνονται 

εις τάς ερωτήσεις ταύτα.ς. Έδέησε λοιπόν νά 
άναζητήση ή κυρία Έρμίνη βιβλία ογκωδέστερα, 
καί επειδή ούδέ αυτά έξήγουν σαφώς τάς απο
ρίας, κατέφευγεν εις άλλα έτι ογκωδέστερα.

Τό άναγνωστήρισν δπερ έχορήγει εις την κυ-
82



Ε Ε Τ Ι Α

ρίαν Έρμίνην τά πρός άνάγνωσιν βιβλία, δέν 
είχε τα χρειιόδη συγγράμματα, διότι πλήν τής 
συλλογής των μυθιστοριών όσα άλλα βιβλία εί- 
χεν -/¡σαν παλαιά, ολίγον άναγινωσκόμενα καί ο
λίγον διδακτικά.

'Ημέραν τινά μικρά χειράμαξα ¿κόμισε παμ.- 
μέγεθες δέμα βιβλίων, γεωγραφικών πινάκων,
λεξικών. Το προ; υποδοχήν φίλων δωμάτιον,__
δωμάτιον νυν τής Μαρκέλλας. —  έκοσμήθη δι’ 
υαλόφρακτων βιβλιοθηκών, ών αί αλλεπάλληλοι 
θέσεις κατελήφθησαν οΰχί ύπό σειράς πλήρους 
άλλα ύπό σειρών όλων διδακτικών βιβλίων, διότι 
ή κυρία Έρμίνη διά μόνου του τρόπου τούτου 
εσκέφθη ότι ήδύνατο νά μ.άθη παν ό τι έπεθύμει 
νά μάθη.

Ό  χειμών υπήρξε τερπνότατο; εις τάς δύο 
φίλας. Ή θερμάστρα του εστιατορίου μετά του 
πήλινου σωλήνος αυτής, διά πρασίνου χρώματος 
βεβαμμένου, μετά του κορινθιακού κιονοκράνου, 
έθέρμ-αινε θαυμ.άσια τό έστιατόριον, ού τό ε'δα- 
φος ήτο έστρωμένον διά μαρμάρου μελανός καί 
λευκού, καί παχεΐα ψίαθος προεφύλαττε τούς πό- 
δας άπό τού ψύχους. Ή καλή λυχνία ¿φώτιζε 
τά πάντα, διαχέουσα φώς γλυκύ καί εύάρεστον. 
Έν δέ τω μαγειρεία) ήκούετο ή Τριανταφυλλιά 
τρίβουσα τάς χαλκίνας χύτρας της καί ή Μαρ
κέλλα ήκροάτο τών διηγήσεων τής κυρίας Έρ- 
μ.ίνης, ήκροάτο ποικίλων περί γεωγραφίας κρίσεων, 
ήκροάτο τοσούτων άλλων πραγμάτων, ών ούδέ 
την έλαχίστην ειχεν έννοιαν. . . .

Αίφνης τόν άντηχούντα θόρυβον τών τριβομ.έ- 
νων χυτρών διεδέχετο δ τής ψήκτρας, καθαρι- 
ζούσης τό πλακόστρωτον ε”δαφος τού μ.αγειρείου, 
καί όσμ.ή σάπωνος είσέδυε διά τών θυοών καί τοι 
ήσαν ερμητικώς κεκλεισμέναι.

—  Γλήγορα, γλήγορα, κυρία, νά μου ’πήτε 
καί άλλ’ ακόμη! ελεγεν ή Μαρκέλλα μετά φω
νής ικετευτικής.

Άλλ’ ώ τού πεπρωμ.ένου! Έν τώ μέσω τής 
έπαγωγοτάτης έξηγήσεως, -ή Τριανταφυλλιά ά- 
νοίγουσα την θύραν καί εύθύς κλείουσα αυτήν 
επιμελώς, ϊστατο έσταυρωμένας εχουσα τάς χεΐ- 
ρας έπί τού στήθους καί ύψηλή ώς γρεναδιέρος 
ελεγε μ.ετά φωνής ήχηράς.

—  “Ελα, Μαρκέλλα, καιρός νά πλαγιάσης.
—  Μιά στιγμ.ούλα, Τριανταφυλλιά, Ιλεγεν ή 

κυρία Έρμίνη, άγωνιώσα, διότι ήναγκάζετο νά 
επιταχύνη καί ούτω πως νά συντάμη τήν διή- 
γησίντης.

Άλλ' ή Τριανταφυλλιά άνέμενεν όρθια παρά 
τήν θύραν, έσταυρωμένας ε’τι εχουσα τάς χεϊρας, 
καί δι’ αυστηρού βλέμματος παρατηρούσα τήν τε 
διδασκάλισσαν καί τό παιδίον. Καί ή μέν κυρία 
Έρμίνη αισθανόμενη τό καθ’ έαυτής έξακοντιζόμε- 
νον βλέμμ.α, ετι μάλλον περιεπλέκετο, καί τέλος 
¿“λεγε πρό; τήν Τριανταφυλλιάν μετά γλυκύτητος:

—  Πήγαινε, Τριανταφυλλιά, καί εγώ τήν 
βάζω νά πλαγιάση.

Ή δέ Τριανταφυλλιά διά τής ίσχυράς μ.έν 
άλλά εκ σεβασμού μετριαζόμενης φωνής της 
άπεκρίνετο στερεοτύπως:

—  Ξέρετε, κυρία, πώς δέ γίνεται τούτο. Ή 
Μαρκέλλα άν σάς την άφήσω, δέ θά κοιμηθή 
πριν τών ένδεκα καί τότε πώς θά σηκωθή τό 
πρωΐ; Έλα, Μαρκέλλα.

Καί τό παιδίον έγειρόμενον μετά λύπης, έκλειε 
βραδέως τά βιβλία καί τά τετράδιά της, διά 
τού κανθού τού όφθαλμ.ού άποβλέπουσα πρός τήν 
άκαμπτον Τριανταφυλλιάν, ¿λπίζουσα ότι θά 
δυνηθή νά την έξευμενίση. Άλλά μάτην! Ή 
Τριανταφυλλιά ϊστατο όρθια παρά τήν θύραν 
ασκαρδαμυκτί βλέπουσα ίμποοσθέν της μετά 
υπομονής άναλλοιώτου καί άκαταβλήτου επι
μονής.

Ανάγκη νά άπέλθη! Ή  Μαρκέλλα κατησπά- 
ζετο την κυρίαν Έρμίνην στενάζουσα, άλλά 
παραχρήμα διώρθωνε τόν στεναγμόν της διάγλυ- 
κυτάτου μειδιάματος τού μεγάλου της στόμα
τος, καί ήκολούθει τήν γιγαντόσωμον Τριαντα
φυλλιάν ώς ή μικρότατη σκιά τού πελωρίου εκεί
νου σώμ.ατος.

Άμφοτεραι άνέβαινον τήν κλίμακα ή μέν διά 
βήμ.ατος βαρέος ώς τό τού λίθινου ανθρώπου έν 
τω ¿Ιον Ζ ονά ν , ή δέ ελαφρά ώς σιλφίς άναβαί- 
νουσα τρις διά μιάς βαθμίδας, καί είσήρχοντο 
εις τό δωμάτιον, έχον τούς τοίχους έπεστρωμέ- 
νους διά κομψού χάρτου έχοντος διεσπαρμένα 
μικρά δόδα έπί έδάφους τεφρόχρου. Καί τά 
μέν δόδα ήσαν ήδη ώχρά καί τά φύλλα των 
κυανά, άλλά τό δλον ήτο τοσούτον αβρόν, το- 
σούτον χαρίεν! Ή  κλίνη καί τό παράθυρον είχον 
μεγάλα παραπετάσματα λευκά μετά παρυφής 
βαμβακίνης θυσσανωτής, όποια ούδαμ.ού τώρα 
πλέον βλέπει τις. Τά άείποτε άσπιλα ταύτα 
παραπετάσμ.ατα, όντα διπλά καί ώς έκ τούτου 
συχνάκις παραδιδόμενα εις τάς δεξιάς χεϊρας 
τής κυράς Ζαλίνης, παρεϊχον εις τό δωμάτιον 
οψιν νυκτερινού λυχνίσκου έκ πορσελάνης, τούθ' 
όπερ έτερπε τά μέγιστα τήν Μαρκέλλαν.

Ή Μαρκέλλα έξεδύετο μετ' έπιμελείας, ¿δί
πλωνε τά πράγματά της έπί τίνος έδρας καί 
έπειτα άνερριχάτο έπί τής μεγάλης κλίνης ώθου- 
μένη ή ύποστηριζομένη ύπό τής στερεάς χειρος 
τής Τριανταφυλλιάς. Συχνάκις έν ώ άνερριχάτο 
οί πόδες της ένεπλέκοντο έν τφ μακρω νυκτε
ρινό» χιτώνί της καί έπιπτεν ¿πίστομα μετά 
παρατεταμένων ήχηρών καγχασμών. Παρευθύς 
άνεγειρομένη έξέκλινε τήν κόμην της διά τα
χείας χειρονομίας, φέρουσα τάς δύο χεϊρας έπί 
τού μετώπου της· έπειτα δέ είσέδυεν δλη ύπο 
τά άβρά κλινοσκεπάσματα καί παρευθύς άπεκ.α- 
λύπτετο καί έφαίνετο τό όόδινον ποόσωπόν της
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ϊνα εΐπη τήν καλήν νύκτα εις τήν γηραιάν καί 
την άσπασθή.

Εσπέραν τινά καθ' ήν ήτο ψύχος πολύ, διότι 
τό πρός υποδοχήν φίλων δωμ-άτιον ούδέποτε έθερ- 
μαίνετο πλήν έάν ύπήρχέ τις άσθενής, ή Μαρ
κέλλα έν ώ είσέδυεν ύπό τά σκεπάσματα καί 
γελώσα ¿μεγαλοποιεί παροδικήν ύπό τού ψύχους 
φρικίασιν, αίφνης εξέβαλε κραυγήν έκπλήξεως 
καί χαράς.

—  Μού ¿ζεστάνατε τό κρεββατάκι μου ! ώ! 
τί καλή πού είσαι!

—  Καλά, καλά, ΰπετονθόρισεν ή Τριαντα
φυλλιά, δεν ήταν δά καί ανάγκη νά φωνάξης 
τόσο δυνατά! 'Μπορούσε νά μ.ε μαλοίση ή κυρία.

Άλλ' ή Μαρκέλλα δεν είχε τήν αυτήν περί 
τούτου γνώμ.ην, διότι εύθύς τήν έπομένην πρωίαν 
άνεκοίνωσε τό μέγα τούτο άπόρρητον εις τήν 
κυρίαν Έρμίνην, ήτις δέν ήδυνήθη νά μή γελάση.

—  Μά σού είνε αύτή ή Τριανταφυλλιά, είπε, 
καί οί όφθάλμοί¿της έπαιζον μετά πονηριάς. Λέν 
θέλει νά το μάθο», διότι καθ' ημέραν με τρώγε
ται ότι σε χαλώ, καί όμ.ως αύτή, βλέπεις, σέ 
χαλά περισσότερον. Καί το είξεύρει ότι θά την 
πειράξω! Άλλά δέν θά της είπούμεν τίποτε 
ήμεϊς, έ, Μαρκέλλα; Ημείς δέν θέλομ.εν νά την 
πικράνωμεν 1 Εγώ καί σύ μόνον θά το είξεύρωμεν.

“Εκτοτε δέ οσάκις ή Τριανταφυλλιά σοβα- 
ρευομ.ένη παρετήρει πρός τήν κυρίαν της ότι 
χαλα καί διαφθείρει τήν μικράν, ή κυρία Έρ
μίνη καί ή Μαρκέλλα άντήλλασσον βλέμματα 
σκωπτικά, αί πονηραί.

ΐ θ '

Οϋτω πως. διήλθεν ό χειμών. Ή Μαρκέλλα 
ήτο φαιδρά ώς πτηνόν έλαφρά καί ολίγον τι θο
ρυβώδης, έτρεχεν άνω καί κάτω έν τή οικία, 
έσκίρτα, ϊπτατο σχεδόν, τοσούτον αί κινήσεις της 
ήσαν ζωηραί καί έλαφραί.

Έπελθόντος δέ τού ε”αρος ήλθον καί νέαι άπο- 
λαύσεις! Ή  φυόμενη χλόη, αϊ πασχαλέαι, τά 
λευκάνθεμα τά χαριέντως έφαπλούντα έπί τού 
χόρτου σωρεία; λευκών ανθυλλίων μ.ετά βοδινής 
πέριξ μ.ικράς γραμμής, όλη αυτη ή έορτή τού 
Απριλίου ύπήρξεν άποκάλυψις εις τήν Μαρ
κέλλαν.

Ουδέποτε είχε φαντασθή ότι ό ουρανός ήτο 
τοσούτον κυανούς καί τοσούτον μέγας. Τά λευκά 
νέφη τά μεθ’ δρμ,ής διατρέχοντα ύπεράνω τών 
δένδρων τού κηπαρίου, τή έφαίνοντο ώς μεγάλα 
πτηνά σπεύδοντα νά άπέλθωσιν πρός χώρας ξέ- 
νας, άς ειχεν ίδή έν τή γεωγραφία της, καί περί 
ών ή κυρία Έρμίνη τη είχε διηγηθή τοσούτον 
παράδοξα πράγματα. Ενίοτε, μεταξύ τών παι- 
γνιδίων της, ϊστατο αίφνης έν τινι δενδροστοι- 
χία, κατεκλίνετο ύπτια έπί τής άμμου καί εβλε- 
πεν υψηλά, παρατηρούσα τά έλαφρά νέφη βρα-

ί δέως αίωρούμενα έν τώ αίθέρι . . . ένθυμουμένη 
ί τόν πατέρα της. . . Ίσως τά νέφη ταύτα έπο- 

ρεύοντο νά ίδωσι τόν πατέρα της... “Ελεγε δέ 
εις αύτά νά είπωσιν εις αυτόν πάσας τάς εύχάς 
της, όλην τήν αγάπην τής μ.ικράς κόρης του, ούχί 
ώς άλλοτε άπέλπιδος καί θρηνούσης άλλά μετά 
βαθυτάτου αισθήματος χαράς καί ευγνωμοσύνης.

—  "Αχ! πατέρα μου, καί νάβλεπες πόσον 
είμ.’ ευτυχισμένη !

Ημέραν τινά καθ’ ήν διελογίζετο έν τή άλ- 
λοκότω ταύτη στάσει, τοσαύτην ώραν, ώστε 
την κατέλαβε σκοτοδίνη καί έ'βλεπεν έπί τής 
ξανθής άμ.μ.ου μ.ελαίνας κηλίδας, έπορεύθη πρός 
την μεγάλην της φίλην καί τη είπε :

—  Κυρία Έρμίνη, ’ς τήν Αμερικήν έπήγεν ό 
πατέρας;

—  Ναι, άπεκρίθη ή κυρία Έρμίνη όλ.ίγον έκ- 
πεπληγμένη· τούλάχιστον έκεί ύποθέτουν ότι 
¿πήγε. Τις σού το είπε;

—  Μόνη μου τό ’θυμήθηκα .. . Έκύτταζα 
τά σύννεφα καί τον συλλογιζόμουν, καί ’ς τή 
στιγμούλα ¿θυμήθηκα ότι έμ,ιλούσε μ.έ τή μητέρα 
γιά τήν ’Αμερική.

Ή κυρία Ερμ.ίνη ήσθανθη σφοδρόν παλμ.όν έν 
τή καρδία. Τί θά ¿γίνετο ¿άν ¿λθών ό πατήρ 
άπήτει τήν κόρην του ! Άλλ’ έν τούτοις τηρούσα 
τό καθήκον της ήρώτησε τήν Μαρκέλλαν :

—  Ένθυμ.εΐσαι τό όνομα τής πόλεως εις τήν 
όποιαν ήθελε νά ’πάγη;

Ή Μαρκέλλα διστάζουσα άνεζήτει έν τή μ.νή- 
μ-η της, ήτις ύπέκειτο εις ύπνους τοσούτον άλλο- 
κότους καί έξεγέρσεις ε"τι άλλοκυ>τέρας.

—  Όχι, άπεκρίθη, δέν πιστεύω νά είπε κα
νένα όνομα.

Έκτοτε, ή κυρία Έρμίνη πολλάκις την συνέ
λαβε κεκλιμένην έπί γεωγραφικού πίνακος, μ.ε- 
λετώσαν τά ονόματα τών πόλεων καί τών πο
ταμών, άνερωτώσαν τήν μνήμ,ην της, προσπα
θούσαν νά άνεύρ-η μίτον άπολεσθέντα . . . Τό 
παιδίον ¿μειδιά παρευθύς πρός τήν φίλην της καί 
άπώθει τόν γεωγραφικόν πίνακα ϊνα τη δμιλήση 
περί άλλου τινός πράγματος, άλλ’ή γηραιά κόρη 
κατεϊδεν ότι ή περί τού άπόντος πατρός μέριμνα 
ούδέποτε κατέλειπεν έπί πολύ τό άπολωλός 
παιδίον.

—  Έχει ψυχήν τρυφεράν καί πιστήν μ.νήμην· 
έχει πολλά νά ύποφέρη! διενοήθη ή αξιόλογος κό
ρη συμ.παθώ; στενάζουσα.

Ημέραν τινά τού Μαίου ή κυρία Έρμίνη διώρ
θωνε τά συρτάριά της. Ή  Μαρκέλλα είχε λάβ-η 
τήν άδειαν, ένεκα τής παραδειγματικής συμπε- 
ριφοράς καί διαγωγής της, νά την βοηθήση.

’Υπάρχει τι τερπνότερον τού διευθετεΐν συρ
τάρια ; Αί έπιμελώς συνεπτυγμέναι ταινίαι, αί 
δωδεκάδες μαντηλίων αί περιδεδεμέναι διά με
τάξινων στενοτάτων ταινιών, τά εΰωδιάζοντα
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σακκίδια καί μάλιστα χ ί πυξίδες παντοίων σχη
μάτων και χρωμάτων, χ ί τοσοϋτον επαγωγοί 
έξωθεν καί μυριάκις έπαγοιγότεραι έσωθεν,— εάν 
ήθελέ τις νά τας άνοιξη καί σας δείξη το πε- 
ριεχόμενον. . . , άλλα δέν τας άνοίγουσι πάντο
τε,— πάντα ταϋτα διεγείρουσιν έν τώ πνεύματι 
τού παιδιού τήν πρός τό φαντασιοκοπεϊν κλίσιν, 
τοοοϋτον ίσχυράν παρά τώ άνδρί, ώστε συχνό
τατα ούτος μεγαλύνει την ιδίαν αύτοϋ ϋπαρξιν, 
οίκτείρων ¡Λεν τα δεινά του, έξαίρων δέ τάς άρε- 
τάς του, ούτως ώστε κινδυνεύει νά άπολέση τάς 
άναλογίας καί τάς διαστάσεις πάντων των πραγ- 
μάτο>ν καί νά νομίζη εαυτόν ώς τό κέντρον τής 
δημιουργίας.

—  Τί είν' εδώ μέσα, κυρία Έρμίνη ; Ά μ ’ 
εδώ ;

—  Μην είσαι άδιάκριτος, Μαρκέλλα. Μετά 
χαράς σου το λέγω, άλλα δέν είνε καλόν νά 
έρωτας.

Συγκεχυμένον τό παιδίον έκλινε την κεφαλήν 
καί ταπεινή τη φωνή έζήτησε συγγνώμην. Έ- 
γείρουσα έπειτα τούς οφθαλμούς είδε πυξίδα ε
πιμήκη εκ φαιού χαρτονιού μετά πρασίνου χάρ
τινου περιθωρίου.

—  Τούτο τό ’ξέρω, είπε. Αύτοϋ μέσα έχει ή 
κυρία Φαβρού οσα χαρτιά εύρήκε άπό τη μητέρα.

—  Ναι, είπεν ή κυρία Έρμίνη σύννους. ’Δικό 
σου είνε τό κουτί τούτο. Δέν θά το άνοίξωμεν 
τώρα, είσαι άκόμη πολύ μικρή. Άλλ’ όμως άν 
πάθυι τίποτε...

Τό παιδίον την παρετήρησεν έκθαμβον.
—  Ναι, πουλάκι μου, άν πάθω τίποτε, νά εί- 

πής 'ς την Τριανταφυλλιάν . . . , ή ’ς οποίον άλ
λον, νά σ’ τό δώση.

Η κυρία Έρμίνη έδίσταζεν, αναζητούσα μέ
σον τι πρός έξασφάλισιν τού θησαυρού τούτου, 
τής μόνης περιουσίας τού άπολωλότος παιδιού. Λα- 
βοϋσα δέ γραφίδα επέγραψε διά μεγάλων γραμ
μάτων έπί τής πυξίδος: Τ ό  πα ρόν  άνήχει εις 
τη ν  Μ α ρχέΛ Λ α τ Μ ο τρ ο ψ τ.

—  Βλέπεις έδώ ¿πάνω τό όνομά σου, καί νά 
το ζητήσης.

Η Μαρκέλλα ϊστατο σιωπηλή καί σύννους 
πρό τού ανοικτού συρταριού.

—  Νά πάθετε, κυρία Έρμίνη; Καί τί τάχα 
’μπορείτε νά πάθετε ;

—  Είμπορεΐ νά άποθάνω, άπεκοίθη μετά γλυ- 
κύτητος ή γηραιά κόρη. ’Αλλά πιστεύω ότι δέν 
θά γίνη τούτο πριν μεγαλώσης καί είσαι εις κα- 
τάστασιν νά μή έχης άνάγκην ξένης προστα
σίας.

Καί ταϋτα λέγουσα έπανέθηκε τήν πυξίδα 
εν τώ συρταρίω καί ήνοιξεν άλλην.

Ή Μαρκέλλα άκίνητος, ούδεμ.ίαν άπέδειξε \ 
περιεργίαν, δπερ έξεπληξε τήν φίλην της. Τήν 
παρετήρησε μετά προσοχής καί αίφνης άπό τών

κεκλιμένων αυτής βλεφαρίδων κατέπεσε δάκρυ 
λάμπον, καί με τ’ αύτό έτερον.

—  Τί έχεις; είπεν ή γηραιά κόρη τεταραγ- 
μένη.

—  Ά χ ! κυρία, νά μήν ’πεθάνετε ! πόσον 
σας άγαπώ! άνεφώνησεν ή Μαρκέλλα δρμήσα- 
σα πρός τόν τράχηλον τής κυρίας Έρμίνης, μή 
δυναμένη νά κρατήση τά δάκρυα.

—  Θά προσπαθήσω, είπεν ή κυρία Έρμίνη 
μειδιώσα.

Καί περιπτυσσομένη τό έπί τού στήθους της 
κεκλιμένου παιδίον, άπέμαξε δάκρυ άνατέλλον 
ύπό τά βλέφαρά της.

Μετά μίαν στιγμήν άπέστειλε την μικράν εις 
τόν κήπον νά παίξη καί άπεπεράτωσε τήν διευ- 
θέτησιν μόνη της. Μετά δέ τό τέλος τής εργα
σίας άπέμεινε σύννους έπί πολλήν ώραν, καί έπει
τα πορευθείσα πρός τό γραφεϊόν της έμέτρησεν 

; οσα χρήματα είχεν έτι, δι’ ών ώφειλε νά συν- 
τηρηθή έως οΰ λάβη τήν προσεχή δόσιν τών 

: εισοδημάτων της.
Μετά τινας κατ’ ιδίαν ύπολογισμούς ε”λαβε 

πολλά χρυσά νομίσματα καί έπιμελώς διπλώ- 
! σασα αύτά, τά ε“θηκεν έν τή πυξίδι ήτις έφερεν 
ΐ έπιγεγραμμένον τό όνομα τής Μαρκέλλας.

—  Ανάγκη οικονομίας· άν τυχόν την άφήσω 
άνευ τινάς πόρου ζωής! Θά προσκαλέσω τόν 
συμβολαιογράφον μου, διότι όλα πρέπει νά τα 
προβλέπη τις.

Άναμφιβόλως τά πάντα οφείλει τις νά προ- 
I βλέπη· καί αείποτε μέν έχει τις τήν πρόθεσιν 
I νά καλέση τόν συμβολαιογράφον του, άλλά συ- 
| χνότερον περιορίζεται εις μόνην τήν πρόθεσιν.
' Λοιπόν καί ή κυρία Έρμίνη δέν έκάλεσε τόν 
| συμβολαιογράφον της· άλλως τε καί ήτο νέα έτι 

καί ύγιεστάτη. Δύο έτη καί πεντήκοντα δέν είνε 
| ηλικία προκαλοϋσα σπουδαίαν περί θανάτου 
! σκέψιν.

(Έ π ετα ι συνέχεια).

Η ΑΥΤΟ ΚΤΟ ΝΙΑ  Π Α ΡΑ  ΤΟ ΙΣ  ΖΩΟΙΣ
υπό ν ν .  *»ι·θ},·βι· καβηγηιοϋ τής Φυσιολογίας έν Ίίν*].

Ύπάρχουσι ζώα σκοπίμως αύτοκτονούντα, ή 
ή αυτοκτονία είνε οίκτρόν προνόμιον τοϋ ανθρω
πίνου γένους; Τό ζήτημα τούτο δεϊτκι σπουδαι- 
οτέρας τής μέχρι τοϋδε γενομένης έρεύνης. 'Ενώ 
δέ οί μέν ισχυρίζονται ότι είνε άτοπον ν’ άπο- 
δίδωμεν εις τά ζώα πνευματικής ιδιότητας ά- 
παιτουμένας πρός τήν έν συνειδήσει αυτοκτονίαν, 
οί δέ ότι δύναται δ έντελώς λογικός άνθρο>πος, 
έχων πλήρεις τάς πνευματικάς καί σωματικάς 
αύτοϋ δυνάμεις, μετά ώριμον σκέψιν, καί επο
μένως άνευ τής παοαμικράς διαταράξεως τής 
λειτουργίας τού εγκεφάλου, νά τελευτήση τόν
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βίον διά σφαίρας πυροβόλου εις τήν κεφαλήν, j 
διά βρόχου περί τόν λαιμόν, διά μικράς ποσότη- 
τος κυανιούχου καλιού, δι’ άλματος εις τό ύδωρ 
ή δΓ άλλου τινός οίουδήποτε τρόπου, δέν λύουσι 
ποσώς διά τών λόγων τούτων τό ζήτημα, άλλ’ 
ε'τι μάλλον καθιστώσιν αύτό δυσχερέστερον.

’Εάν δέ έτεροι παρατηρηταί είδον ζώα πρό 
τών οφθαλμών αύτών αύτοκτονούντα καί ¿θεώ
ρησαν τήν αύτοκτονίαν ώ; τρόπον έπιβραχύνσεως 
τοϋ βίου μή άνήκοντα άποκλειστικώς εις τόν άν- ι 
θρωπον, ούτοι δέν είνε όλιγώτερον άξιοι άναιρέ- | 
σεως τών φιλοψύχων αίσιοδόξων, οΐτινες έκαστον 
αύτοκτονούντα θεωροϋσιν ώς παράφρονα ανεξαι
ρέτως.

Τοιούτους ισχυρισμούς ούδόλως λαμβάνει ύπ 
όψιν δ μή προκατειλημμένος φυσιοδίφης, μέχρις | 
ού άποκτήση θετικά γεγονότα έφ’ ών δύναται 
νά στηριχθή. Τούτο συμβαίνει καί εις τήν περί- 
πτωσιν ταύτην, καθ’ ήν ύπό πολλών έβεβαιώθη 
τό γεγονός ότι ζωά τινα αύτοκτονοϋσι τιθέμενα 
ύπό συνθήκας ύπάρξεως δλως ασυνήθεις μη αύ- 
τοίς άρμοζούσας. _Ή περιγραφή διά βραχέων 
τών γεγονότων τούτων σκοπεί νά άνατρέψη πλά
νας διαδεδομένας, δώση νέαν έξήγησιν τοϋ φαι
νομένου καί ώθήση εις νέας παρατηρήσεις.

Καί έν πρώτοις δέον νά έξαιρέσωμ.εν ένταύθα 
τήν πολλάκις έπαναληφθείσαν διήγησιν περί 
τοϋ πιστού κυνός, οστις έκαθέσθη έπί τού μνήμα
τος μετά τόν θάνατον τοϋ κυρίου του καί άπέ- 
θανε τής πείνης άρνούμενος πάσαν τροφήν. Ή 
περίστασις αυτη ούδόλως ύπάγεται εις την αύ
τοκτονίαν. Διότι έάν δ κύων συνελάμβανε τήν 
άπόφασιν νά θέσγι τέρμα εις τόν βίον του ές 
αηδίας πρός τήν ζωήν, πρός τούτο δέ δέν έδέ- 
χετο τροφήν, έπρεπε νά γνωρίζη ούτος έκ τών 
προτέρων ότι είνε αδύνατον νά ζήση άνευ τρο
φής. ΙΙόθεν όμως δύναται δ κύων νά γνωρίζη 
τούτο έκ πείρας; Είνε όλως αδύνατον νά ύπο- 
θέσωμεν ότι κύων τις, έστω καί δ πνευματωδέ- 
στατος έξ αύτών, δύναται νά συλλάβη έκ τών 
αντιλήψεων αύτοϋ τόν σύνδεσμον τής έννοιας 
τού θανάτου (ήν άλλως ούδόλιος έχει) μετά τής 
νηστείας, καί ότι γνωρίζει τό άναπόφευκτον τοϋ 
θανάτου μετά διαρκή αποχήν τροφής, διότι τού
το ούτε εις εαυτόν ούτε εις άλλους κύνας παρε- 
τήρησέ ποτε ή έδοκίμασε πειραματικώς. Έάν δ 
κύων ήθελε νά έλευθερωθή τής ζωής, διότι άνευ 
τοϋ κυρίου του ή ζωή τώ είνε αφόρητος, ήδύ- 
νατο νά πηδήση εις τό ίίδωρ καί μή έξέλθη 
έπί τής ξηράς· τούτο όμως ήθελε πάραυτα θεω- 
ρηθή ύπό πάντων ώς μή φυσικόν, τοιαύτη δέ 
διήγησις ύπ’ ούδενός ήθελε πιστευθή.

Τούναντίον φαίνεται πιθανώτερον οτι δ πιστός 
κύων παραμένει έπί τού τάφου καί καταλείπει 
αύτόν έπί βραχύν μόνον χρόνον, διότι προσ
δοκά τήν έπάνοδον τού κυρίου του. Τό ζώον

αγνοεί τόν θάνατον, πολλάκις δέ παρετήρησε 
τήν απουσίαν τοϋ εύεργέτου του καί μέχρι δέ 
τής τελευταίας στιγμής ήσθάνετο χαράν δσάκις 
έπανέβλεπεν αύτόν, όπως ήσθάνετο καί λύπην 
κατά τόν χωρισμόν. Νύν όμως μετά τήν κηδεί
αν δ αποχωρισμός τού ¿σαβανωμένου καί ύπό 
τοϋ χοός κεκαλυμμένου σώματος είνε αποχωρι
σμός αιώνιος, δν όμως δ κύων έντελώς αγνοεί. 
Περιμένει λοιπόν μετά συγκινητικής υπομονής 
εις τήν θέσιν, ένθα τελευταϊον είδεν αύτόν, καί 
δή κατ’ άρχάς έν τρ αύτή θέσει καί τή αύτή 
ήρέμω στάσει δι' ής συνείθιζε πρότερον νά περι- 

I μένη τήν έπάνοδον τοϋ κυρίου του κατά τήν βρα- 
| χεϊαν ή μακράν αύτοϋ απουσίαν. Μετ’ ού πολύ 

όμως έπέρχεται κατ’ άνάγκην εις αύτόν είδός τι 
1 λύπης καί καταπτώσεως ίσχυράς, διότι πάντα 

όσα ηϋφραινον πρότερον τό πιστόν ζώον, παρήλ- 
θον, έστείρευσεν ή πηγή όλων αύτοϋ τών τέρ
ψεων, αί δέ συνήθεις έντυπώσεις τών αισθητη
ρίων, τό βλέμμα, ή φωνή, αί θωπεΐαι τοϋ φιλι
κού προσώπου έξέλιπον. Διά τής καταστάσεως 
ταύτης καί τής ματαίας προσδοκίας έπέρχεται 
βαρυθυμία τις, είδός τι μελαγχολίας έλαττού- 
σης τήν ορεξιν τού βαρυαλγοϋς ζφου. Ό κύων 
έχει άνάγκην τροφής, ελλείπει όμως ή πρός τού
το όρεξις.

Καί εις τόν άνθρωπον δέ, ώς γνωστόν, έλατ- 
τούται-ή όρεξις σπουδαίως μετά θλΐψιν, προερ- 
χομένην έξ άποιλείας προσφιλών οντων. ΙΙώς 
συμβαίνει τούτο είνε ζήτημα μή ΰπαγόμενον εν
ταύθα. Τό γεγονός είναι άναμφισβήτητον, ή δέ 
σύγκρισις αύτοϋ μετά τής προκειμένης περιπτώ- 
σεως τοϋ κυνός είνε ε“λλογος. Διότι συνέβη ποτέ 
μικρός τις κύων ν’ άρνηθή ολως τροφήν, έπειδή ή 
οικογένεια εις ήν ούτος άνήκεν άνεχώρησε κατα- 
λιποϋσα αύτόν μόνον έν τή οικία, έχοντα μέ πά
σας αύτοϋ τάς περιποιήσεις, άλλ’ εύρισκόμενον 
μεταξύ ξένων προσώπων. Ομοία περίπτωσις συν
έβη καί έν Ίένη εις γνωστόν μοι κύνα. ούτινος 
δ κύριος άνεχώρησεν εις Μόναχον. Τό ζωον περι- 
εφέρετο όλην τήν ημέραν πλησίον τής οικίας έν 
ή ήτο πρότερον, περιέμενε πρό τής Ούρας, όπως 
καί πρότερον, τήν έπάνοδον τών παιδιών μεθ’ ών 
συνέπαιζε καί τών γονέων, οΰς συνώδευεν έντός 
καί έκτός τής οικίας. Οότω έζη κατά γράμμα 
δι’ έλπίδων, διότι έλάμβανε κατ'άρχάς τήν προσ- 
φερομένην τροφήν άπό ημέρας όμως εις ημέραν 
ή βαρυθυμία αύτοϋ ηύξάνετο, ή όρεξις ήλαττοϋτο 
έπαισθητώς, τέλος δέ δ κύων άπέθανεν έξ έξαν- 
τλήσεως τών δυνάμεων,

Ή περίπτωσις αυτη έπιβεβαιοϊ τήν πιθανότη
τα τής έξηγήσεως ήν εδώκαμεν άνωτέρω. Τόσω 
ολίγον δέ δικαιούται τις νά δμιλήση ένταύθα πε
ρί αύτοκτονίας όσω καί εις τήν περίπτωσιν τοϋ 
κυνός, όστις καθήμενος έπί τού τάφου περιμένει 
τήν έξοδον τού κυρίου του. Εις άμφοτέρας ταύ-
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τας τάς περιπτώσεις πρόκειται περί άνωμ.αλίας 
τής κατά φύσιν Ορίψεως, προερχόμενης έξ έλλεί- 
ψεως των συνήθων εντυπώσεων των αισθητηρίων, 
ιδίως δέ περί βλάβης εκείνων των λειτουργιών τοϋ 
εγκεφάλου, ένεκα των όποιων ή πρότερον λίαν 
επιθυμητή τροφή διέχεεν όσμάς ήδείας καί είχε 
γεϋσιν καί οψιν ευχάριστοι ή αύτή τροφή νυν δεν 
φαίνεται τόσα» ορεκτική.

Ολως ταύτά δυνάμεθα νά είπωμεν καί περί 
των διαφόρων ζώων, άτινα θνήσκουσιν εν τοΐς 
ζωολογικοί: κήποις καί τοΐς θηριοτροφείοις έξ 
έςαντλήσεως των δυνάμεων, προερχόμενης έκ της 
μακράς νηστείας. Τά ζώα ταϋτα δέν θνήσκου- 
σιν έκ νοσταλγίας. Οίτε ή επιθυμία τοϋ νά έπι- 
στρέψωσιν εις τήν προσφιλή εύήλιον πατρίδα, 
οϋτε ό πόθος τής έλευθεοίας εΐνε τά προκαλούντα 
την άπόφασιν αύτών νά άποθάνωσιν έκουσίως διά 
τοϋ έκ πείνης θανάτου. Τό ζώον αγνοεί όλως τάς 
σκέψεις ταύτας, τάς ξένα: καί εις μικρόν εντι παι
διού, διότι ή σύλληψις αυτών είνε δύσκολος. Αί
τια τής διαταράξεοις τής προτέρας συνήθους καί 
νομίμου πορείας τών νευρικών διεγέρσεων έν τώ 
έγκεφάλω εϊνε ή μεταφορά τών ζώων τούτων εις 
νέαν όλως χοίραν, ή αιφνίδια αλλοίωσες τής 
διαίτης καί τοϋ βίου αύτών, ή ελλειψες όλων τών 
προτέρων τερπνών έντυπώσεων καί ή αδυναμία 
τού νά προσαρμοσθώσι ταϋτα πρός τάς νέας συν- 
Οήκας τής ύπάρξεως. Εις τάς νευρικάς δέ ταύτας 
διεγέρσεις άνήκουσι κατά πρώτον λόγον αί άπό 
τών αισθητηρίων οργάνων, καί δή αί άπό τού 
οσφρητικού, τού γευστικού, τοϋ οπτικού νεύρου, 
δι’ ών ή τροφή αναγγέλλεται ώς εϋστομος, όταν, 
τής ποιότητος τού αίματος λαμβανούσης ώρισμέ- 
νην τινά πυκνότητα καί σύστασιν, άναπτυχθή 
τό αίσθημα τής πείνης έν τφ ζώω. Ή  κατάστα- 
σις αϋτη γεννάται νύν όπως καί πριν, άλλ’ ή 
επίδρασις αυτής έπί τοϋ αισθητικού έν τω έγκε
φάλω άλλοιοϋται, διότι άφαιρεθέντων τών προ
τέρων έντυπώσεων τών αισθητηρίων μετεβλήθη 
αύτό τούτο τό αισθητικόν.

Ήθελεν είσθαι δέ ακυρολεξία εις τοιαύτας 
περιπτώσεις νά γίνηται χρήσις τής λέξεως αυ
τοκτονία .

Τοϋτ’ αύτό δυνάμεθα νά είπωμεν καί έπί τών 
περιπτώσεων, καθ’ ας ζώα έτελεύτησαν τόν βίον 
πηδήσαντα έντός βαράθρων. Έγώ αύτός, έπα- 
κουμβών ποτε έπί τοϋ τείχους παλαιού τίνος 
παρα τον Ρήνον πύργου, κειμένου έπί αποτόμου 
ύψους καί θεώμενος τήν μακρόθεν άποψιν, είδον 
μεγαλοπρεπή εύφυεστάτην κύνα θηρευτικήν παρ’ 
έμοί πηδήσασαν δι’ ύπερμεγέθους άλματος εις τό 
βάθος καί άπομείνασαν εκεί νεκράν. Τό πριν 
υγιέστατο·/ τούτο ζώον ουδέποτε είχεν άνέλθη 
άπό τής πεδιάδος εις τοιοϋτον ύψος, ουδόλως 
προσέσχεν εις τό βάθος, διό καί άπυίλεσε τήν 
ζωην μόνον έξ άγνοιας, άπαραλλάκτως ώς θά

έπραττεν αϋτόχειρ συνειδώςτί πράττει. Κύων όρε- 
I σίοιος βεβαίως δέν θά έλάμβανε τοιοϋτον τέλος.

Καί δ άλυσσόδετος δέ κύων δ άνερχόμενος 
I μετά τής άλύσσου έπί τού τοίχου τοϋ παρά τόν 

οίκίσκον αύτοϋ μόνον καί μόνον χαριν μεταβολής 
I τού μονοτόνου αύτοϋ βίου, καί πηδών τηδε κά- 
| κεΐσε, φονεύεται άφ’ έαυτοϋ, ώς είκός, έξ έλλεί- 

ψεως σκέψεως, διότι λησμονεί οτι είνε προσδεδε- 
μένος διά τής άλύσσου. Καί οίοσδήποτε δέ άν
θρωπος, θέλων νά άπαγχονισθή, δέν θέλει έπιτύχει 

' τού σκοπού καταλληλότερου τοϋ κυνός τούτου, 
ι όστις πνίγεται οϋτω διά τοϋ περιλαίμιου του ά- 
! βοήθητος, κρεμάμενος μετέωρος διά τής άλύσσου.

Άλλ’ εάν πάσαι αύται καί όμοιαι τούτοις 
περιπτώσεις τυχαίων αυτοκτονιών τών ζώων, 
όπως καί ή καταστροφή αύτών διά παγίδων, 
δηλητηρίων κ.τ.λ. δέν έχουσί τι κοινόν μετά τής 
αυτοκτονίας τού ανθρώπου, ύπάρχουσιν όμως έτε- 
ρα είδη έκουσίου θανάτου τών ζώων, άτινα φαί
νονται έχοντα μεγίστην δμοιότητα πρός αϋτήν. 
Ώς τοιοϋτον δέ παράδειγμα, είνε προ πολλοϋ 
χρόνου γνωστή ή δηλητηρίασης τού σκορπίου 
διά νύγματος διά τοϋ ίδιου αύτοϋ κέντρου προ- 
καλουμένου, τελευταίου δέ έχρησίμευσεν αΰτη έν 
’Αγγλία ώς παράδειγμα, ότι τά ζώα δύνανται 
νά έλευθερο/θώσι τής άπελπιστικής θέσεως εις ήν 
τυχκίως περιέρχονται δι’ εκούσιας καί έν πλή- 
ρει συνειδήσει γινομένης αυτοκτονίας.

Τό γεγονός τούτο πολλοί ήρνήθησαν ώς μή 
αληθές, άλλοι δέ έθεώρησαν ώς άμφίβολον. Τήν 
αλήθειαν όμω; αύτοϋ δέν δυνάμεθα νά διαφιλονι- 
κήσωμεν σήμερον, -καθόσον αϋτη βεβαιοϋται ύπό 
αξιόπιστων καί καλών παρατηρητών. Ό  σκόρπιός 
πλήσσει αύτός έαυτόν, όταν εύρεθή έντός άφθο
νου φωτός. Ως παράδειγμα δέ άναφέρομεν δύο 
βραχείας διηγήσεις, ας ’λαμβάνομεν έκ τού βι
βλίου τού ΚοΓΟβηθδ « ΓΙερί τοϋ πνεύματος τών 
ζώων» (Εοαιΐοη 1882).

Κύριός τις δ κ. λΥ. Ο. ΒίάϊΚθ έν Μαδράς 
διηγείται, ότι ε’φερόν ποτε εις αύτόν μέγαν τινά 
μέλανα σκορπίον τών δυτικών ’Ινδιών, ον ούτο: 
ε”θεσεν έν κιβωτιδίω έν ψ θέτουσι τά έντομα, κε- 
καλυμμένω δι’ ΰαλίνου επικαλύμματος. Τόν 
σκορπίον τούτον έπρόκειτο δ κύριος ούτος νά πα- 
ρατηρήση άκριβώς καί σπουδάση πρό μεσημβρίας, 
πρός τούτο δέ έφερεν αύτόν πρό τοϋ παραθύρου 
καί εξέθεσε τυχαίως εις τάς θερμάς ήλιακάς 
άκτϊνας «Τό φώς καί ή θερμότης», λέγει δ ψη
θείς παρατηρητής «ήρέθισαν αύτόν λίαν, τό δέ 

| γεγονός τούτο μοί άνέμνησε διήγησίν τινα ήν 
I είχόν ποτε άναγνώσει, ότι δ σκόρπιός κυκλούμενος 
! ύπό πυρός αύτοκτονεΐ έκουσίως. Καί έδίστασα 

μέν τό κατ' άρχά: νά ύποβάλω τόν προσφιλή 
μοι σκορπίον εις τοιαύτην τρομεράν δοκιμασίαν, 
διό ε“>.αβον ευμεγέθη τινά φακόν τών συνήθων 
καί συνεκέντρωσα τάς ήλιακάς ακτίνας έπί τών
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νώτων του. Πάραυτα δ σκόρπιός ήρχισε νά τρέχη 
ταχέως έντός τοϋ κιβωτίου σίζων αγρίως καί 
πνευστιών. Τό πείραμα τούτο έπανελήφθη τετρά
κις ή πεντάκις μετά τού αύτοϋ άποτελέσματος. 
Όταν δέ έπεχείρησα νά τό έπαναλάβω μίαν ε“τι 
φοράν, έστρεψεν δ σκόρπιός τήν ούράν αύτοϋ προς 
τά άνω καί έβύθισε ταχέως ώς άστραπή τό κέν
τρου αύτού έντός τώννώτων. Διά τής πλήξεως 
ταύτης έξήλθεν ύγρόν τι έκ τοϋ νύγματος, φίλος 
δέ τις παρ’ έμοί ίστάμενος άνεφώνησε « Κύτταξε, 
έκέντρωσεν έαυτόν- έψόφησε». Καί όντως εί: διά- 1 
στημα βραχύτερου πρώτου λεπτού δ σκόρπιός ήτο ; 
νεκρός. Τήν βραχείαν ταύτην σημείο/σιν έγραψα, 
όπως δείξω τό μέν ότι ζωά τινα δύνανται ν αύ- 
τοκτονήσοισι, τό δέ ότι δ ιός ζώων τινών είνε καί 
εις αύτά τά ίδια ολέθριος».

Τό δεύτερον παράδειγμα διηγείται δ διάσημος, 
πρό βραχέως χρόνου άποθανών, “Αγγλος φυσιοδί
φη: Allen Thomson. Ούτος έπληροφορήθηπαρά 
μαρτύρων, εις οϋς δ ίδιος είχεν έμπιστοσύνην καί 
οϊτινες είδον τό γεγονός δι’ ίδιων οφθαλμών, οτι 
έν ’Ιταλία συλλαμβάνεται δ λίαν οχληρός αύτόθι 
σκόρπιός καί φυλάσσεται έν τω σκότει κεκα- 
λυμμένος δι’ ύελίνου ποτηριού. Όταν δέ προσέγ
γισα) τις τό φώς λαμπάδος δ σκόρπιός πάραυτα 
αύτοκτονεΐ. Τό ζώον διεγειρόμενον διά τού φω
τός τρέχει ταχέως κύκλω έντός τού ποτηριού 
περί τό έν πρώτον λεπτόν ή καί πλείονα χρόνον, 
είτα έφησυχάζει, στρέφει τήν ούράν πρός τά άνω 
καί κάμπτει αύτήν έπί τών νώτων καί πρός τά 
πρόσω, οϋτως ώστε τό κέντρου συμπίπτει έπί τού 
μέσου τής κεφαλής. Τότε ώθεΐ αύτό ίσχυρώς έν
τός τοϋ σώματος, εις όλίγας δέ στιγμάς έπερχε- 
ται έντελής άκινησία τοϋ ζώου, δ όέ σκόρπιός 
είνε νεκρός. Τό πείραμα τούτο έγένετο πολλάκις. 
Ό μάρτυς μεταξύ άλλων συμπερασμάτων εξάγει 
καί τά επόμενα. Πρώτον μέν ότι τό φώς γεννά 
διέγερσιν τοϋ σκορπίου μέχρις άπελπισίας, ώθού- 
σης τό ζώον εις αύτοκτονίαν, δεύτερον δέ ότι τό 
δηλητήριου, όπερ πιθανώς μεταβαίνει κατά τήν 
πλήξιν εις τό άνω έγκεφαλικόν γάγγλιον, δρά 
τάχιστα.

“Αλλοι όμως έπίσης παρατηρήσαντες σκόρπιους 
Οεωροϋσιν έσφαλμένην τήν γνώμην ότι δ σκόρ
πιός αύτοκτονεΐ καί ύποθέτουσιν οτι τό πράγ
μα είνε άδύνατον καί οτι εις την περίστασιν 
ταύτην συμβαίνει πλάνη τής άντιλήψεως. Δέν 
είνε λοιπόν περιττόν ν’ άναφέρωμεν ένταϋθα καί 
έτέραν τινά γνώμην τοϋ κυρίου D Wills, έπί In 
έτη έν Περσία διατελέσαντος ιατρού τού ύγειο- 
νομείου καί τής τηλεγραφικής έταιρείας τής ’()- 
φερλάνδης. Ή ιστορία αϋτη έδημοσιεύθη έν τώ 
συγγράμματι τού ιατρού τούτου καί εις τήν 
« Pall Mall Gazette » τού Λονδίνου τού πα
ρελθόντος ααρτίου έ. ε'. "Εχει δέ ώς έ'ής; Ο 
άποθανών ^όκτωρ Favergren, Σουηδός έν τή

περσική υπηρεσία, ζήσας 25 έτη έν Σχιράς, μοί 
διηγήθη ποτέ ότι οί σκορπίοι αύτοκτονοϋσιν όταν 
άπολέσωσι τήν ελπίδα πρός σωτηρίαν. Μοί έ'λε- 
γε δέ ότι δ σκόρπιός κυκλούμενος ύπό ζώνης δια- 
πύρων ανθράκων περιτρέχει τρις έντός τής ζώνης * 
ταύτης, είτα δέ πλήσσει έαυτόν καί θνήσκει. Έ 
δυσπίστησα τότε πρός τόν διισχυρισμόν τούτον 
καί ύπέθεσα ότι τό ζώον θνήσκει διότι περικαί- 
εται ύπό τών ανθράκων. Ημέραν τινά συνέλαβον 
μέγαν τινά μέλανα σκορπίον . . . όπως δέ έξετά- 
σω τό αξιόπιστου τής ώς προλήψεως φανείσης 
μοι πληροφορίας ήναψα έν τή αυλή τής οικίας 
μου, πϋρ έξ άνθράκο/ν, οϋς διέταξα κυκλοειδώς, 
άφείς έν τώ μέσω χώρον κενόν ε”χοντα πήχεως δι
άμετρον. Τά: όπτάς πλίνθους τοϋ έδάφους έψύ- 
χρανα έπιχύσας ολίγον ϋδωρ, όπως μή καή δ 
σκόρπιός, είτα δέ άφήκα αύτόν έκ τοϋ ύαλίνου 
σωλήνος έν ώ εύρίσκετο καθ’ όλα αβλαβής καί 
ύγιής έν μέσω τοϋ ψυχρού χώρου. Ό σκόρπιός πε- 
ριέτρεξε τρις τόν χώρον τούτον έν κύκλω, έπα- 
νήλθεν είτα πρός τό μέσον, ϋψωσε τήν ούράν (έφ’ 
ής ύπαρχε ι τό κέντρου ) πρός τά άνω καί ε’πλη- 
ξε τρις ώς διά έγχειριδίου «σκοπίμως». Μετά 
μίαν στιγμήν ήτο νεκρός. Έγενόμην μάρτυς τής 
παραδόξου ταύτης πράξεως, ήν είδον καί βρα
δύτερου έπανειλημμένως παρά τινι φίλψ μου, εις 
δν διηγήθην τό γεγονός. Περί τής αλήθειας τοϋ 
γεγονότος εγγυώμαι λίαν προθύμως».

Έτερος έξαίρετος παρατηρητής δ C- Ray Latl- 
kester έν Λονδίνο» έπείσθη περί τού έναντίου, 
ότι δ σκόρπιός δέν αύτοκονεΐ.

Ό  Romanes ένόμιζε τό κατ’ άρχάς, ύποτιθε- 
μένης τής παρατηρήσεως ώς αληθούς, ότι εις την 
περίστασιν ταύτην πρόκειται περί ενιαίου τίνος 
καί μοναδικού ένστικτου επιβλαβούς εις τό άτομαν 
καί τό είδος, βραδύτερου όμως παρητήθη τής γνώ
μης ταύτης διότι δ καθηγητής Lloyd Morgan 
έξέθεσεν αριθμόν τινα σκορπιών είς τάς φρικωδε- 
στέρας βασάνους άνευ θετικού τίνος άποτελέσμα
τος. ’Επειδή δέ ούδείς λόγος αναγκάζει ημάς ν’ 
άμφισβητήσωμεν τήν ορθότητα τών άνω παρα- 
τηρηθέντων γεγονότων, δυνάμεθα νά δείξωμεν 
ότι ή περίπτωσις αϋτη τής αύτοκτονίας τών 
σκορπιών δέν είνε ενιαία καί μοναδική, ότι ή 
πράξις δέν είνε ένστικτον πρός καταστροφήν τοϋ 
ατόμου καί ότι δύναται νά έξηγηθή καί κατ’ 
άλλον τρόπον φυσικώς καί έλλόγως.

* *
ΤΙ διέγερσις τοϋ σκορπίου ευρισκομένου έν έν

τονο» καί ζωηρώ φωτί έχει βεβαίο»ς μεγίστην 
δμοιότητα πρός τόν θάνατον τών μικρών νυκτό
βιων ψυχών καί άλλων ’άπειρων μικρών έντόμων, 
άτινα έν τώ σκότει τής νυκτός ρίπτονται άφθόνως 
έπί τής έπί τοϋ παραθύρου ϊσταμένης άνημμένης 
λυχνίας ή τού κηρίου. Ούδείς βεβαίως θέλει διι- 

! σχυρισθή ακριβώς ότι είς τήν περίστασιν ταυτην
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ή ψυχή η άλλο τι έντομον αύτοκτονβΐ, διότι εί- 
δεν αύτήν πλειστάκις διερχομένην διά τής φλο- 
γός, περικαίουσαν τάς πτέρυγας καί τάς κεραίας 
αύτής, είτα δέ εύρίσκουσαν τον θάνατον εις τον 
Πάπυρον κύλινδρον τής λυχνίας τοϋ πετρελαίου· 
είνε όμως γεγονός, ότι δύναται τις κατά τό έαρ 
νά κάμη άκόπως συλλογήν ένδιαφερουσών ψυχών 
νυκτόβιων ούτως αύτοκτονησασών, καί δτι [/.ία 
των άφορ̂ ών τοϋ κατά τό φαινόμενου ηρωικού 
θανάτου τοϋ σκορπίου ανευρίσκεται καί ενταύθα, 
ητοι το έντονον αιφνίδιου ζωηρόν φώς, 0περ δρά 
διεγερτικώς.

Άφ ετέρου είνε γνωστόν δτι καί εις άλλα τε
λειότερα ζώα καί εις αυτόν τόν άνθρωπον αί ίσχυ- 
ραί ασυνήθεις εντυπώσεις επί τοϋ αμφιβληστροει
δούς χιτώνος τού οφθαλμού προκαλοϋσιν ευκόλως | 
λίαν δυσάρεστά καί οδυνηρά αισθήματα. Δι’ 
απλής άσκαρδαμυκτεί προσβλέψεως αντικειμένου 
μή λαμποντος, άλλ' απλώς μόνον καλώς πεφω
τισμένου, προκαλείται ίδιάζουσά τις κατάστασις 
καλουμένη ΰπνωσις ή υπνωτισμός, χαρακτηριζο- 
μένη δι’ εντελούς καταπαύσεως τής κατά φύσιν 
δυνάμεως τού κρίνειν καί σκέπτεσθαι. Εις δετήν 
ήμετέραν περίπτωσιν, εις τόν σκορπίον,έπι τών ά
κρων τών οπτικών νεύρων τού όποιου τόφώς προ- 
καλεϊ λίαν δυσάρεστου έντύπωσιν, διότι ποσώς δεν 
«ίνε ιίθισμένος πρός τούτο, ολαι δέ αί ίσχυραί διε
γέρσεις τών αισθητικών νεύρων προκαλούσι πόνον, 
δέον νά μή άποδώσωμεν λεπτήνκρίσιν καί θεωρή- 
σωμεν ώς λίαν φυσικόν δτι οΰτος ζητεί ν’ αποφυγή 
τό δυσάρεστου καί προφυλαχθή απ' αυτού. "Απαν
τα τα ζώα, κακούμενα όδυνηρώς, έκτελούσι πολύ
πλοκους κατά τό μάλλον ή ήττον κινήσεις πρός 
φυγήν ή πρός άμυναν. Καί δ σκόρπιός δέ κακούμενος 
τρέχει όσον δύναται ταχέως· μετ’ ολίγον όμως 
παρατηρεί δτι ή φυγή εις οΰδέν ωφελεί. Ή όδύνη 
έντοίς όφθαλμοϊς αυτού παραμένει καθ’ δλην την 
διάρκειαν τής φυγής έν τώ διαπύρω κύκλω, ή 
επανέρχεται όπως εις τό πείραμα διά τού φα
κού. Ως δπλον αμυντικόν κατά τών εχθρών, δταν 
δέν δύναται νά σωθή διά τής φυγής, ο σκόρπιός 
εχει το κέντρου. Είνε δέ λίαν φυσικόν δτι δ σκόρ
πιός μεταχειρίζεται τό κέντρου δταν αί προσπά- 
θειαι αύτοϋ πρός φυγήν άποβώσι μάταιαι, ώς 
συμβαίνει π. χ. δταν πιέζη τις αυτόν διά τών 
δακτύλων. Εις τήν περίστασιν δέ ταύτην δ σκόρ
πιός θέλει διευθύνει, ώς είκός, τήν πλήξιν πρός 
τό μέρος ένθα πονεΐ ισχυρότερου, δταν πιέζηται 
διά τών δακτύλων π. χ., κατά τούτων, δταν 
άποτυφλοϋται έκ τοϋ φωτός κατά τοϋ μέρους 
όθεν προέρχεται δ ισχυρότερος διά τού φωτός ερε
θισμός, τουτέστι κατά τής κεφαλής καί τού εγ
κεφάλου. Το ϋπό τού πόνου ε'πτοημένον ζώον νύσ- 
σει προς το ιιέρος ένθα αισθάνεται τόν εχθρόν, 
δέν δύναται δέ νά γνωριζη ποσώς έκ πείρας δτι 
κατασιγάζων τόν πόνον διακινδυνεύει ή καί κατα-

στρέφει τήν ζωήν αύτοϋ. Άπασαι αί λειτουρ- 
γίαι τού εγκεφάλου του είνε τεταραγμέναι εκ τής 
ίσχυράς, όλως νεοφανούς, διεγέρσεως τών οπτικών 
αύτοϋ νεύρων, άπαραλλάκτως όπως αί τής νυκτό
βιου ψυχής διά τού φωτός τής λυχνίας.

Πρός άπόδειςιν τής όρθότητος τής έζηγήσεως 
| ταύτης τού άξιοπεριέργου φαινομένου τής αΰτο- 
| κτονίας τού σκορπίου ήδύνατο τις νά καλύψη τούς 

οφθαλμούς τού σκορπίου καί ε'κθέση αύτόν ειτα 
εις τό φώς. Ό  σκόρπιός δέν θέλει φονεύσει έαυ- 
τόν. ’Εάν δέ εις τόν φωτεινόν χώρον άφεθή γωνία 
τις ή τρώγλη σκιερά, δ σκόρπιός, καταφεύγων 
έκείσε, θέλει μείνει αβλαβής. "Οπως άναγκάσοι- 
μεν δέ αύτόν νά πλήξη, δέον νά μεταχειρισθώ- 
μεν έτερον ισχυρόν ερεθισμόν, σταγόνα π. χ. θει- 
ϊκοϋ όςέος ή τό ήλε κρίκον ε̂ύμα διά δύο ευκι
νήτων συρμάτων. Οΰτω ή αυτοκτονία τού σκορπίου 
θεωρητέα ώς αναγκαία συνέπεια λίαν σκοπίμου 
καί γενικώς διαδιδομένης διευθετήσεως τών κα- 
λουμένων έν τη φυσιολογία αντανακλαστικών 
κινήσεων, γινομένων ενταύθα πρός άμυναν. Ότι 
δέ εις τήν περίστασιν ταύτην ή αντανακλαστική 
αΰτη κίνησις πρός άμυναν δέν είνε μόνον μή 
σκόπιμος, αλλά καί εις μέγιστον βαθμόν άσκοπος, 
τούτο προέρχεται έκ τοϋ πρωτοφανούς τής πρά- 
ξεως τού άμυνομένου έναντίον τής έπιθέσεως ταύ
της (τοϋ ζωηρού φωτός), πρός ήν ουδέποτε 
έσχε τό ζώον τήν εύκαιρίαν νά προσαρμοσθή, 
διότι πάντοτε έν ταΐς άλλαις περιστάσεσι τής 
ζωής ήδύνατο τούτο νά διαφύγη, ούχί όμως καί 
έν τή αίχμαλωσίρι.

Ή  εξήγησις αΰτη δέν έφαρμόζεται διά τήν 
μικράν νυκτόβιου ψυχήν, διότι αΰτη διατελεί έν 
ελευθερία, άπαξ δέ διελθοϋσα διά τής φλογός 
ήδύνατο νά φύγη έντεύθεν, πράγμα, δπερ καί πολ- 
λάκις συμβαίνει. Εις τήν περίστασιν όμως καθ' 
ήν έντομόν τι έλευθέρως ιπτάμενον έλκύεται ύπό 
τού ζωηρού καί ασυνήθους αύτώ κατά τόν χ ρόνον 
τής πτήσεώς του φωτός, δπερ έξακολουθεί έλκύον 
αύτό άδιακόπως καί συντελεί εις τόν διά τής 
καύσεως αύτού θάνατον; πρόκειται περί διαταρα
χής τού δλου μηχανισμού τής άντιληπτικότητος. 
Τά ζώα διατελούσιν όπως οί έν ύπνωτισμφ άν
θρωποι, άγνοοϋσι πού εΰρίσκονται. ’Ενώ δέ ζη- 
τοϋσι, φυσικώς έχόντων τών πραγμάτων, άπλώς 
αντικείμενα φωτεινά έν τώ σκότει, αίφνης φαίνε
ται άντικείμενόν τι καταδεσμεΰον τήν προσοχήν 
αυτών άποκλειστικώς ένεκα της λάμψεως αύτού, 
ήτις δέν υπήρχε πρότερον. Τά ζώα άπατώνται 
καί γίνονται παράφρονα οΰτως είπεΐν, έλαυνόμενα 
ύπό μιας καί μόνης σταθεράς ιδέας. ΓΙώς τό φώς 
επιδρά έπί τών κατά φύσιν λειτουργιών τοϋ έγ- 
κεφάλου τών ζώων μένει άμφισβητήσιμον ο,τι 
όμως ενδιαφέρει ήμάς είνε ή πανθομολογουμένη 

! ελλειψις προθέσεως πρός αυτοκτονίαν όχι μόνον 
τής μικράς ψυχής, αλλά καί όλων τών δι’ δμοίου
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τρόπου φονευομένων έντόμων. Ούδείς δύναται δέ 
νά δισχυρισθή ότι οί κάνθαροι, οιτινες κάθηνται 
ήσυχοι όταν διατρυπώνται διά βελονών, προσ
ποιούνται τόν τεθνεώτα καί προτιμώσι νά θυσιά- 
σωσι τήν ζωήν παρά νά έκπτύξωσι τό συνεσταλ- | 
μένον αυτών σώμα. Ούδείς δύναται νά είπη καί ί 
δτι οί κηφήνες γνωρίζουσιν οτι ή γαμήλιο; αυτών 
πτήσις, έάν είνε αποτελεσματική, θέλει στοιχίσει 
αύτοΐς τήν ζωήν.

Τέλος δέ άναφέρομεν δτι καί έκ τών τελειότε
ρων ζώων δέν έχομεν παρατήοησίν τινα, ήτις νά 
συντελή πρός παραδοχήν τής γνώμης ότι τά ζώα 
αύτοκτονούσιν. Έπιτραπήτω ήμϊν όμως νά μνη- 
μονεύσωμεν ένταύθα παραδείγματος τίνος, χρη
σιμεύοντας μέν, κατά τό φαινόμενου, πρός ύπο- 
στήριξιν τής γνώμης ταύτης, δεικνύοντος δέ 
έναργώς πόσον άσκόπως φέρονται τά ζώα, όταν 
μεταβληθώσιν αί συνθήκαι τής ζωής αύτών καί 
πόσω ευκόλως καταστρέφονται ένεκα τ-ής έλλεί- 
ψεως κρίσεως. Έάν τις π. χ. προσδέση στερεώς 
έπί σανίδος ΰπτιον ϋδροχοιρίδιον, οΰτως ώστε ή 
κεφαλή νά μένη έλευθέρα καί ακίνητος, βυθίση 
δέ αύτό μετά τής σανίδος έν χλιαρώΰδατι μέχρι 
τού στόματος καί τών μυκτήρων καί έρεθίση τό 
δέρμα αύτοϋ ύπό τό ύδωρ δι ελαφρών νυγμών, 
τό ζψον θέλει έκτελέσει διαφόρους κινήσεις ζωη
ρά; πρός φυγήν άνευ όμως αποτελέσματος, διότι 
είνε στερεώς προσδεδεμένον, συγχρόνως δέ θέλει 
βυθίσει τήν κεφαλήν αύτοϋ ύπό τό ΰδωρ, καί δή 
έπανειλημμένως, καίτοι έπρεπε νά μάθη έκ τής 
πρώτης δοκιμής ότι ή αναπνοή δυσχεραίνεται 
διά τοϋ είσδύοντος ΰδατος εντός τών μυκτήρων 
καί τοϋ στόματος. Έάν δεν έμποδίσωμεν, άνυ- 
ψοϋντες τήν σανίδα, τήν έπανάληψιν τής κατα- 
δύσεως τής κεφαλής έντός τού ΰδατος τό ζώον 
αποθνήσκει εύχερέστατα. Εις τήν περίστασιν ταύ
την ούδόλως δύναται νά γείνη λόγος περί αύτο- 
κτονίας ή περί πνιγμού έξ απελπισίας όπως εις τόν 
σκορπίου- δ θάνατος ένταύθα έπερχεται έκ τοϋ 
άσκοπου τής κινήσει»; πρός άμυναν καί φυγήν. 
Είνε δέ αί κινήσεις άσκοποι, διότι τό ζώον ουδέπο
τε έσχε μέχρι τοϋδε εύκαιρίαν καθ’άπαντα αύτού 
τόν βίον νά διδαχθή τόν κίνδυνον τοϋ πνιγμού, 
ούδέποτε έ'ζησεν έν τώ υδατι.

Έάν διά τών άνωτέρω γεγονότων καί έξηγή- 
σεων κατέστη λίαν πιθανόν ότι ό έκούσιος θάνα
τος έλλείπει άπό τού ζωικού βασιλείου, τούτο 
ούδόλως δίκαιοί ήμάς νά διακρίνωμεν έν τή αυτο
κτονία σπουδαίαν διαφοράν μεταξύ ζώων καί 
άνθρώπων, οΰτε δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς θε
μελιώδες κριτήριου χαρακτηριστικόν τοϋ άνθρω- 
πίνου γένους τήν ιδιότητα τού ανθρώπου τοϋ νά 
άφαιρή τήν ζωήν αύτού έν συνειδήσει τής πρά- 
ξεως· διότι πρώτον μέν δέν έχει πάς άνθρωπος 
τήν ικανότητα νά κόπτη τάς άρτηρίας ή νά θέτη 
τήν κεφαλήν αύτού έπί τών γραμμών τοϋ σιδη
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ροδρόμου, δταν ή ατμομηχανή προσέρχεται σί- 
ζουσα- όλίγιστοι μόνον είνε εις κατάστασιν νά 
έκτελέσωσι τοιαύτην μή φυσικήν πράςιν· δεύτερον 
δέ καί μεταξύ τών ολίγων τούτων δέν δύναται νά 
ύποδειχθή εις μετά βεβαιότατος, δστις έν πλήρει 
διανοητική καταστάσει μετ’ άκριβή στάθμισιν 
τών ύπέο καί κατά λόγων πράξεώς τίνος καί χω
ρίς νά κυριεύηται ύπό τίνος παρά φύσιν παρα- 
στάσεως, οΰσης Ισχυρό τέρας τών λοιπών, ε”θεσε 
τέρμα εις τήν ζωήν. Οιαδήποτε δέ καί άν ήνε ή 
αφορμή εις αύτοκτονίαν, είτε άπώλεια τής τιμής, 
τής περιουσίας, τών οικείων, είτε άνίιτος νόσος, 
άτυχή; έρως, άπατηθεΐσαι ελπίδες, ελλειψις εις 
άναγνώρισιν άληθών είτε ύποτιθεμένων 'υπηρεσιών, 
είτε οιαδήποτε κακή εκβασις καί ατυχία, εις δλας 
ταύτας τάς περιστάσεις ύπάρχει έν τώ έγκεφάλψ 
μία ώρισμένη παράστασις προκαλοϋσα τήν πρά- 
ξιν ταύτην, τήν έρχομένην εις άντίφασιν πρός 
δλας τάς λειτουργίας τοϋ σώματος, διότι ούδε- 
μία άλλη παράστασις είνε ίκανώς ισχυρά νά άπο- 
κωλύση είτε έξισορροπήση ταύτην.

Τοιαύτη τις κατάστασις είνε ούχ ήττον μή 
φυσική καί νόμιμος καί ολως ασύνδετο; πρός τήν 
όρθοφροσύνην. Αυτοκτονία σχεδιαζομένη προ μα- 
κρού χρόνου, διάταξις τών οικονομικών υποθέσεων 
μακρόν χρόνον πρό τής πράξεως, ούδόλως άπαλ- 
λάττει τόν αύτοκτονοϋντα τής ύπονοίας ότι καθ' 
άπαντα τούτον τόν χρόνον διετέλει κυριαρχούμε
νος ύπό μ.ιάς καί μόνης ιδέας όπως οί ύπνωτικοί 
καί οί παράφρονες. Έγνώρισα άνθρωπον, όστις έπί 
εβδομάδας δλας όπου έπορεύετο ε’ζήτει νήματα, 
συνέλεγεν αύτά, τέλος δέ άπηγχονίσθη διά σχοι
νιού έκ τών νημάτων τούτων διά κόμβων κατα- 
σκευασθέντος. Έάν δέ συγκρίνη τις τόν βραδέως 

I καί κρυφίως παρασκευασθέντα έκούσιον τούτον 
θάνατον δειλού τίνος μέ τήν εύγενή αύτοκτονίαν 
τοϋ Άρνόλδου Winkelried, βλέπει έκ πρώτης 
δψεως έλλείπον άπ' άμφοτέρων το κοινον έλατή- 

j ριον. Εις άμ,φοτέρας όμως τάς περιπτώσεις ύπήρ- 
χον έν τή διανοία τόσον ίσχυραί παραστάσεις, 
ώστε ή συνάφεια μετά τοϋ κόσμου όπως έφαντά- 
ζοντο αύτόν άμφότεροι ήτο εις τό έξής αδύνατος.

| Εις τόν ενα ή ζωή ήτο αφόρητος μετά τήν άπώ- 
ι λείαν τής περιουσίας, ε’ις τόν έτερον δέ έφαίνετο 
1 άπαισία καί μόνη ή σκέψις τοϋ νά άπολέση την 
* ελευθερίαν, απέναντι δέ τής σκέψεως ταύτης ώπι- 

σθοχώρησαν άπαντες οί άλλοι λόγοι. Ούδείς 
άγεται εις αύτοκτονίαν άνευ έπιμόνου τίνος παρα- 
στάσεως τής διανοίας, ήν δέν δύναται νά κατανική- 

¡ ση, όπως δέν δύναται τις νά διοοθώση τάς φρε- 
νοπλήκτους παραστάσεις τού φρενοβλαβούς. ’Επει
δή δέ τοιαύτας παραστάσεις έχοντες άνθρωποι 
—  ύπό τινα ε’ποψιν μαινόμενοι ή κυριαρχούμενοι 
ύπό μεγάλων παθών, πατριωτισμού, αγάπης προς 
τήν ανθρωπότητα, φιλοτιμίας —  χωροϋσι πρός 

I τόν δεινήν πράξιν μή έ'χοντες καθαράν συνείδη-
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σιν ταύτης, δέν είνε άλογος δ Ισχυρισμός, ότι δ 
αΰτοκτονών εινε έν καιρώ τής πράξεως ακατα
λόγιστος.

Άλλα τότε ή αυτοκτονία παύεται ούσα απο
κλειστικόν του ανθρώπου προνόμιον. Διότι τό εί
δος τούτο τού εκουσίου θανάτου, όπερ είνε άλλως 
εξαναγκαστικόν, διότι στηρίζεται επί τής ύπερι- 
σχύσεως μιας καί μόνης παραστάσεως ή άντι- 
λήψεως, κατανικώσης ολας τάς άλλας λειτουργίας 
τού εγκεφάλου, άπαντα καί εις τα ζώα μέ μόνην 
την διαφοράν, οτι ταύτα άγνοοΰσι τας συνέπειας 
τής βλάβης ήν προξενούσιν εις έαυτά, τής πράξεως 
πρός ήν φέρονται έν τή παραφροσύνη των. Άλλα 
γνωρίζει αληθώς δ άνθρωπος, δ μετά ψυχραιμίας 
λαμβάνων δηλητήριον ή άπαγχονιζόμενος ότι καί 
όντως θέλει άποθάνει ; Έν ούδεμια περιπτώσει δύ- 
ναται να γνωρίζη ακριβώς ότι δεν θέλει σωθή, ότι 
θά επιτευχθή ή απόπειρα τής αυτοκτονίας του. Ή  
ανυπόστατος λοιπόν αυτού παράστασις, ακριβώς 
λαμ,βανομένη φέρει εις τό δυνατόν, οΰχί όμως καί 
εις τό άναγκαΐον τού θανάτου, ήτοι έν άλλαις 
λέξεσιν, άνθρωπός τις φέρεται εις απόπειραν αυτο
κτονίας μόνον διά των εξωτερικών εντυπώσεων, 
αΐτινες, παραλύουσαι τήν θέλησιν, άγουσιν εις 
ίσχυράς, ακατανίκητους καί τό πνεύμα θολ.ούσας 
παραστάσεις. Ό  άνθρωπος όμ,ως οΰτος, δ άλλ.ως 
έχων ύγιά τά αίσθητ-όρια αύτού καί τάς λειτουρ
γίας τής θελήσεως καί σκέψεως, δέν έχει την δύ- 
ναμιν νά θανατώση εαυτόν ασφαλώς, καίτοι νο
μίζει ότι την έχει.

Ενίοτε (Συμβαίνει άνθρωποι ουδέποτε σκεφθέν- 
τες περί αυτοκτονίας, άναβαίνοντες υψηλόν τινα 
πύργον, νά καταληφθώσιν οϋτως ύπό τής σκέψεως 
« τί θά συνέβαινεν έάν έρρίπτοντοπρός τά κάτω;» 
ώστε πραγματικώς νά ι̂φθώσιν άπό τού ΰψους 
καί φονευθώσιν. Τούς δυστυχείς τούτους όνομά- 
ζουσιν αύτοκτόνους, καίτοι ουτοι άπέθανον άνευ 
τής θελήσεως αύτών καί μάλιστα εναντίον ταύ- 
της.Τοιαύται περιπτώσεις εχουσι μεγίστην δμοιό- 
τητα πρός την ουδέποτε σκοπίμως γενομένην 
αυτοκτονίαν τών ζώων.

Οϋτω συγχέεται ή φαινομένη άντίθεσις μετα
ξύ τής καλουμ-ένης έκουσίας, ανθρώπινης, καί τής 
ακούσιας, ζωικής, αυτοκτονίας.

( Μ ιτά φ ρα σ ις  £ π .  Μ η .Μ ΑΡΑΚΗ )■

Εΰδαμίδας δ Σπαρτιάτης είδε ποτέ τόν Ξενο- 
κράτην πρεσβύτην ήδη φιλοσοφούντα έν Ακα
δημία μετά τών γνωρίμων, καί ήρώτησε τις ήτο 
δ γέρων έκεΐνος· άποκριθέντος δέ τίνος ότι εΐνε 
σοφός άνήρ καί έκ τών ζητούντων την αρετήν, 
—  Καί πότε, είπε, θά κάμη χρήσιν τής αρετής, 
έάν καί τώρα ακόμη την ζητή ;

ΑΙ ΛΓΟ ΑΜΓΓΑΑΑΑΙ
Λ Ι  Η  Γ  Η Μ  Α

Ή καλλίτερα άπό ολας τάς φίλας μου είνε 
ή Ελένη. Καί τό άξίζει* έχει καρδιά χρυσή, 
όπως είνε χρυσά καί τά μαλλιά της. Μόνον έ'ν 
παράπονον έχω έναντίον της· δέν με άγαπή όσον 
την άγαπώ έγώ. Έχει άλλην φίλην, την δποίαν 
προτιμά καί άπό ’μένα, την έξοχήν. Άμα τής 
τύχη εύκαιοία νά ΰπάγη εις τό κτήμα τού θείου 
της, όστις κατοικεί εις τό Μαρούσι, μέ άφίνει εις 
τά κρύα τού λουτρού καί πηγαίνει νά περάση καμ- 
μίαν ή δύο έβδομάδας μακράν τού κόσμου, μέσα 
εις τάμπέλια, εις ταίς έλιαίς καί εις τά χωριατό
σπιτα τών Μαρουσιωτών. Τί εύχαοίστησιν ευρί
σκει έκεϊ δέν ήμπορώ νά καταλάβω· νά είπήτε 
πώς είνε ρομαντική φύσις, κάθε άλλο· γέλα είκοσι 
ώρας τό ημερονύκτιου καί δέν ρεμβάζει παρά 
μόνον όταν είνε νυσταγμένη. Καί όμως τρελλαί- 
νεται διά την έξοχήν. ’Ιδού, τόρα πάλιν ε”χει 
μίαν εβδομάδα εις Μαρούσι καί ακόμη οϋτε μού 
γράφει πότε θά γυρίση. Καί τόρα τέλος πάντων 
τό έννοώ, είνε άκόμα καλοσύνη, άρχή φθινοπώρου· 
άλλά τόν περασμένον φεβρουάριον, μέσα εις τό κρύο, 
άκούτε σεις νά σηκωθή νά ’πάγη ’ς τό Μαρούσι!

Καί όμως έπήγε τό παλιοκόριτσο!
Ένω μάλιστα είχαμεν συμφωνήση νά πάμε 

μαζί ’ς τά έμπορικά έκεϊνο τό πρωί καί ότι είχα 
άρχίση νά κτενίζωμαι, άνοίγει ή θύρα τής κά
μαρας μου έξαφνα καί νά σου ή Ελένη. Χωρίς 
νά μού πή τίποτε μ’ άγκαλιάζει καί μέ φιλεί. 
Έγώ πού τήν ’ξεύρω πώς είνε ’Ιούδας εις τά 
φιλιά, εύθύς έκατάλαβα ότι κάτι προδοσίαν μού 
έτοιμάζει, ¡καί δέν έγελάσθηκα.

—  Καϋμένη Αγλαΐα, μού λέγει μέ ύποκρι- 
σίαν, μέ συγχωρεϊς πού θά σέ γελάσω, δέν ήμπο
ρώ νάρθώ εις τά έμπορικά, θά ’πάγω ’ς τού θείου 
μου, ’ς τό Μαρούσι, νά τού κάμω όλίγας ημέρας 
συντροφιά.

Έτσι μού ήλθε νά τής δέσω ταίς πλεξίδες 
μου ’ς τό λαιμό νά τήν πνίξω- μά ε"λα πού τήν 
λυπούμουν πάλι...

—  Ά  μπά, καλέ, δέν πειράζει τίποτε· κα
λήν διασκέδασιν καί καλήν άντάμωσιν! τής είπα 
ολίγον ψυχρά.

—  θά σού γράφω κάποτε άπό ’κεΐ.
—  Ά , νά σού πώ· άν έχης τίποτε πού αξί

ζει, γράφε μου, εί δέ, άν πρόκειται νά μού στέλ- 
λης ένα φάκελλον γεμάτον φιλιά καί χαιρετίσμα
τα, σού τά χαρίζω.

—  Κακή πού είσαι, μ’ άποκρίθηκε ξεκαρδι
σμένη άπό τά γέλ.ια- ε"λα, μή θυμώνης δά πού 
θά φύγω όλίγαις ήμέραις, κ̂αλ.λίτερα νά μ έπι- 
θυμήσης. Φίλησέ με γλήγορα νά πηγαίνω, γιατί 
μέ προσμένει ή δασκάλισσά μου ’ς τάμάξι καί 
’ξεύρεις τί παράξενη είνε.
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Μετά τρεις ημέρας έρχεται ένα πρωί δ περι
βολάρης τού θείου της, καλοθρεμμένος Μχρουσιώ- 
της, καί μού φέρνει άπό τήν Ελένην ένα φάκελ
λον μεγάλον μεγάλον σάν νά ήτον άπό κανέν 
ύπουργειον. Τόν άνοίγω καί εύρίσκω μέσα δύο 
ανθισμένα κλωνάρια μυγδαλιάς δεμένα μαζί 
μέ μιά κόκκινη κορδέλλα καί ένα γράμμα ατε
λείωτο', σωστόν κύριον άοθρον έφημερίδος. Τό 
έγύριζα άπ’ εδώ, τό έγύριζ’ άπ' έκεϊ πριν άρχίσω 
νά τό διαβάζω καί «’προσπαθούσα νά μαντεύσω 
τί ήμπορούσε νά γράφη ή Ελένη άπό τό Μαρούσι 
σέ οκτώ δλόκληρα φύλλα χαρτί. Τού κάκου! 
τού κάκου! οϋτε έμάντευσα καί οϋτε ήτο δυνατόν 
νά μαντεύσω τό τόσω άπροσδόκητον περιεχόμενον 
τής έπιστολής έκείνης:

η ’ A y .la ta  ¡ιο ν  !

» Τά άνθη τής αμυγδαλιάς, τά όποια θά 
ευρης έντός τής έπιστολής, φύλαξε τα διότι είνε 
ιερά καί ώς τοιαύτα τά στέλλω εις σέ. μόνον εις 
σέ, άγαπητή μου, συνωδευμένα μέ τήν συγκι- 
νητικήν ιστορίαν των. Καθώς ήξεύρεις, καθ’ έσπέ- 
οαν πηγαίνομεν μέ την διδασκάλισσάν μου εις 
μακρούς περιπάτους πρός τά διάφορα μέρη τού 
χωρίου. Τόν χθεσινόν μας περίπατον έκάμαμεν εις 
τόν δρόμον τόν πρός τάς ’Αθήνας. Ή Γερμανίς 
μου, ή δποία θέλει όλα νά τά ίδή καί όλα νά τά 
μάθη, άμα έφθάσαμεν έμπρό; εις την είσοδον 
τού νεκροταφείου μού έπρότεινε νά είσέλθωμεν. 
Έγώ, καθώς ήξεύρεις, δέν άγαπώ πολύ τάς νεκρι
κά; αύτάς έπισκέψεις καί άνατριχιάζω όταν 
περιπατώ μέσα εις σταυρούς καί κυπαρίσσια, 
άλλ’ άφού ήθελεν έκείνη, δέν είπα όχι. Μήν 
ποοσμένης νά σού περιγράψω τό νεκροταφεϊον τών 
Μαρουσιωτών- είνε όπως όλα τά νεκροταφεία 
μας, μόνον πτωχότερον καί άμελημένον φυσικά. 
Έκεϊνο όμως τό όποιον μ’ έξέπληξεν άμα εμβή
κα ήσαν δύο κμ.υγδαλιαίς φυτευμέναις κοντά 
κοντά έπάνω εις ένα τάφον. Καθώς ητον κάτκ- 
σπραις μέ τάνθη τους, έτσι χαροπαίς, έφαίνοντο 
τόσον παράταιραις κοντά εις τά πένθιμα πεύκα 
καί εις τά κυπαρίσια, ώστε ήθέλ.ησα νά ίδώ τί
νος ήτον δ τάφος αύτός δ τόσον εύμορφα στολι
σμένος. Δυστυχώς δ ξύλινος σταυρός, δ όποιος 
ήτον έμπεπηγμένος εις τό μεταξύ τών δύο δέν
δρων, είχε φθαρή καί ή έπιγραφή ήτο τόσον 
έσβεσμένη, ώστε μάτην προσεπάθησα νά τήν 
άναγνώσω. Άλλ’ όταν έπήγα εις τήν Εκκλη
σίαν ν’ άνάψω ένα κερί καί είδα καθισμένην εις 
τό κατώφλιον την γραίαν κανδηλανάπτριαν, τήν 
ήρώτησα:

κ—  Δέν μού λές, κυρά, σέ παρακαλώ, τίνος 
είνε τό μνήμα μέ τής δύο άμυγδαλιαίς;

ΐι—  Άχ, κόρη μου, άπεκρίθη θλιβερώς κινού
σα τήν κεφαλήν ή γραία, έκεϊ δά είνε θαμμένα 
δυο αδέλφια, δυό κοριτσάκια.

» — Καί ποιος έφύτεψε ταίς δύο άμυγδαλιαίς ; 
Βέβαια ή κακότυχη ή μητέρα τους.

» — Όχι, κόρη μ ου, ή μ.ητέρα είχε πεθάνγ, 
πριν άπ’ τά παιδιά της* καλλίτερα, δέν έποτί- 
σθηκε τό φαρμάκι τους ...  ’Η ’μυγδαλιαίς αύ- 
ταίς πού βλέπεις ¿φύτρωσαν μόναις τους, κανείς 
δέν τής έφύτεψε. Καί ’φύτρωσαν μ’ έναν παρά
ξενο τρόπο.

»  Εννοείς ότι ή συγκίνησίς μου καί ή πε
ριέργεια συγχρόνως είχον κορυφωθή. Άφησα τήν 
διδασκάλισσάν μου ν’ άναγινώσκη τάς έπιγραφάς 
τών διαφόρων τάφων καί καθήσασα πλησίον τής 
γραίας παρεκάλεσα αύτην νά μού είπή τά περί 
τού τάφου έκείνου τών δύο άδελφών.

» —  Νά σού τά είπώ λοιπόν άπ" τήν άρχή; μέ 
ήρώτησε.

» —  Βέβαια άπ’ τήν άρχή, τής άπεκρίθην.
» —  Έδώ καί όχτώ χρόνια ήρθε καί κάθησε 

’ς τό χωριό μας ένας χτίστης· τόν έλέγανε μα- 
στρο-Δημήτρη. ΤΗταν καλός καί τίμιος άνθρωπος 
καί άξιος ’ς τή δουλειά του. Μόνον ή τύχη τόν 
κατάτρεξε. ΊΊκντρεύθηκε καί πήρε μιά ώμορφη 
καί άξια κοπέλ.λα, μά έλα πού άπάνω ’ς τήν 
πρώτη γέννα έκανε δυό κορίτσια δίδυμα, κακο
γέννησε, άρρώστησε καί πέθανε. Ό καύμένος δ 
μάστρο-Δημήτρης στοχάσου μέ τί κόπο τά νά- 
θρεψε τά δυό μικρά καί μ.έ τί έξοδα. Μοναχά 
γιά νά φάϊ) ’λίγο ξερό ψωμί κρατούσε άπ’ τό 
’μεροκάμ,ατό του, καί τάλλα τάδινε ολα ’ς ταίς 
βυζάστραις πού είχε δομένα τά δυό κοριτσάκια. 
"Οταν ήρθε καί κάθησε ’ς τό χωριό μας, είχε 
πέντε χρόνια χηρεμένος. Τά δυό μικρά ήταν σάν 
άγγελούδια άσπρα, άσπρα, ροδομάγουλα καί 
ξανθόμαλλα καί ’μοιάζανε σάν δυό λουλούδια τής 

I ’μυγδαλιάς· τό ένα τώλεγαν Άνθούλα καί τάλ- 
I λο Άγλαιτσα. Ό  μάστρο-Δημήτρης τάχε πάντα 
' κοντά του· 'ς τό σπίτι τά φρόντιζε καλλίτερ’
' άπό μ-άννα, κ’ άμα πήγαινε 'ς τή δουλειά τά- 

περνε μαζί του. Πώς τάγαπούσε ένας Θεός τό 
ξέρει. Καί προξενιαίς τούκάναν άπό καλαίς μ έ
ρια ίς, μ’ αύτός το είπε μιά γιά πάντα: — Μη
τρυιά δέν βάνω ’ς τό κεφάλι τών παιδιών μου! 
Νά ’πούμε τήν άλήθεια οί χωριανοί πολύ τόν 
βοηθούσανε· δέν τοϋλειψε 'μέρα ή δουλειά. Τόν 
θυμάμαι άκόμα, τόν μακαρίτη ...

» —  Τί! άπέθανε κι’ αύτός; ήρώτησα άνασκιρ- 
τήσασα.

» — Ναί· ένα χρόνο ΰστερ’ άπ’ τά παιδιά 
του...— Τόν θυμάμαι άκόμα πόσαις φοραίς ά
πάνω 'ς τή δουλειά του άφινε μιά στιγμή τής 

! πέτραις καί τά σύνεργα καί κατέβαινε άπ’ τή 
σκαλωσιά νά ίδή τά δυό ’κοριτσάκια πού έπαιζαν 
’ς τό δρόμο· τάγκάλιαζε, τά ’φιλούσε, κ’ έτρεχε 
πάλι ’ς τή δουλειά, γιατί δέν ήθελε νά κλέφτη 
εκείνον πού τόν πλήοονε. Καί τό μεσημέρι σάν 
σχολνούσε λιγάκι γιά νά φάη, ήταν μιά χαρά νά
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τέν βλέπης καθισμένου 'ς εν αν ίσκιο άπό κάτου 
μέ τό ¿’να του αγγελούδι ’ς τό ένα γόνατο και τέ 
άλλο 'ς τάλλο, νά τούς κόβη κομματάκια τό 
ψωμί, να τά ταγίζει, σαν τό χελιδόνι πού ταγί
ζει τά μικρούλια του, καί υστέρα νά τά βάζα, 
αγκαλιασμένα νά κοιμηθούν.

»Ή  γραϊα δ'.έκοψε την διήγησιν είς άκρον συγ- 
κεκινημένη καί εγώ, ή αναίσθητος, ή κακή 
εγώ, ώς με λέγεις, είχον πλήρεις δακρύων τούς 
οφθαλμούς.

»— Νάμήσοϋ τά πολυλογώ, κόρη μου, γιατί 
βράδυασε κι’όλα, έπανέλαβε μετά μικρόν ή γραϊα 
γοργότερου, ήμαστεν επάνω 'ς τά πρωτοβρόχια. 
"Εβρεχε κ’ έ’βρεχ’ έκεϊνο τό χρόνο που μαλάκω
σαν κ ή πέτραις άπ’ τό νερό. Ό  μαστρο-Δημή- 
τρης δούλευε ’ς ένα σπίτι, κοντά νά βάλη σκε
πή πλειά. Μά σάν τόν έμπλεξαν ή βροχαίς, 
παράτησε τή δουλειά 'ς τή μέση δυό τρεις 
ήμέραις. Σάν επαψαν ή βροχαίς, τρίτη ήμερα 
ήτανε— μαύρη καί άμοιρη ’μέρα!— -ό χτίστης 
γύρισε πάλι ’ς τή δουλειά. "Ητανε κοντά μεση
μέρι, αύτός έπάνο> έχτιζε, τά δυό κοριτσάκια 
έπαιζαν καθισμένα 'πίσω άπ’ τήν άλλη μεριά 
τού σπιτιού. Έξαφνα ένας βρόντος πού σείσθηκε 
όλο τό χωριό άκούσθηκεν. Ό  ένας τοίχος τού 
σπιτιού είχε φουσκώση άπό τή βροχή καί γκρεμί- 
σθηκε σύσσωμος με μιας. Οί μαστόοοι δούλευαν 
γιά καλή τους τύχη άπ’ τήν άλλη μεριά- κανέ
νας δεν έπαθε τίποτε. Μόνον τά άμοιρα τά παι
διά εύρέθηκαν έκεϊ άπό κάτοι καί καταπλακώ
θηκαν άπό πέτραις. "Ολο τό χωριό έσυνάχθηκε 
έκεϊ κατατρομαγμένο, γέροι, νέοι, άνδρες, γυναί
κες, δλοι ε'κλαιγαν. Ό  δυστυχής μάστρο-Δημή- 
τρης σάν τρελλός, μέ τά ρούχα σχισμένα, μέ 
’ματωμένα τά χέρια είχε ριχθή άπάνω ’ς τής 
πέτραις πού τού είχαν σκοτώση τά αγαπημένα 
του καί πολεμούσε νά τά ξεσκεπάση, ελπίζοντας 
πώς ’μ-πορεϊ νά ζούν άκόμα!. . Μά όταν μέ τή 
βοήθεια όλονών ¿σηκώθηκαν ή πέτραις καί ¿φά
νηκαν τά δύο άτυχα άγκαλιασμένα έτσι με τά 
κιφαλάκια τους κοντά κοντά καί τά χειλάκια 
τους σμιγμένα σάν νά φιλιούνταν τήν υστερνή 
τους ώρα όταν ’φτερούγιασε ή ψυχή τους, τότε 
έπεσεν άπάνω τους, σωριάστηκε σάν άλλος τοίχος 
λιγοθυμισμένος ό δύστυχος πατέρας τους. Τέσσα- 
ρες άνθρωποι τόν ¿σήκωσαν καί τόν ¿πήγαν είς 
τό σπίτι, καί τά δυό άγγελάκια τάφερε όλο τό 
χωριό κλαίγοντας καί τάθαψε, μαζί κοντά, άγ- 
καλιασμένα όπως ήτον, έκεϊ ’ς τή; άμυγδαλιαίς 
πού βλέπεις. Ό  μάστρο-Δημήτρης αφανισμένος, 
σουσμένος άπ’ τή λύπη, ε"φυγε ςέ ’λίγαις ήμέραις 
άπ' τό χωριό. Έπούλησε τά σύνεργά του /.' έκα- 
μεν όρκο νά μήν ξαναπιάση πλειά τήν καταρα- ί 
μένη τέχνη πού τού σκότωσε τά παιδιά· εγεινε I 
περιβολάρης ’ς τήν Κολοκυθού. Τά χείλη του

δεν γέλασαν ώς τήν ήμ,έραν πού άπέθανε, ένα χρό
νο υστερ’ άπ’ τά παιδιά του.

»  —  Καί ή άμυγδαλιαίς; ήρώτησα.
»  — Όταν θάψαμε τά παιδιά δεν ήταν ούτε 

άμυγδαλιαίς, οϋτε τίποτε. "Υστερ’ άπό έ’να δυό 
χρόνια ’βγήκαν ε"ξαφνα δύο βλαστάρια, καί σιγά 
σιγά γενήκαν δένδρα ίσα μ’ έκεϊ ’πάνω. Κανένας 
δεν ’μπορούσε νά καταλάβη πώς έγίνηκε τό θαύ- 

| μ.α αύτό, μοναχά έγώ ήξερα τό μυστικό. Τήν 
| ϊδια ¿κείνη ’μ.έρα πού ¿γκρεμίστηκε δ καταρα- 

μ.ένος δ τοίχος, ήρθαν τά άμοιρα τά κοριτσάκια 
, ’μπροστά ’ς τήν πόρτα μου, γιατί καθόμ.ουν έκεϊ 

δά δίπλα. Είχα κάτι μεγάλα άμ.ύγδαλα καί τά 
! τσάκιζα· σάν ήρθαν έκεϊ τά μικρούλια καί μ’
I έκύτταζαν μ’ ολοστρόγγυλα ’μάτια, τά φώναξα 
I καί τά φίλεψα άπό ένα κ’ έκεϊνα τάκρυψαν μέσ’ ’ς 

τά στηθάκιά τους. Δεν πέρασε πολύ καί δεν ζού- 
\ σαν πλειά τά μ-αυρόμοιρα. Τάθαψαν καί θάφτη- 
| καν μαζί καί τάμύγδαλα καί σάν πέρασε καιρός 
! ¿φύτρωσαν μέσα ’ς τή γή καί ’βγήκαν ή δυό 
| άμυγδαλίτσαις.

» Είχα φέρη τό μανδήλιον είς τούς οφθαλμούς 
καί έκλαια, πρός μεγάλην έκπληξιν τής γερμα- 
νίδος μ.ου, ήτις είδε πρώτην φοράν νά ρ.οί συμβαί- 

I νη τούτο. Μέ ήρώτησε τήν αιτίαν καί τής άπε- 
1 κρίθην ότι θά τής τήν είπώ όταν έπιστρέψωμεν 

είς τού θείου, διότι ή ώρα ήτο πολύ περασμένη. 
Αλλά πριν άναχωρήσωμεν, έκοψα ένα κλάδον 
πλήρη άνθέων άπό τήν μίαν άμυγδαλιάν καί 
ένα άπό τήν άλλην είς άνάμνησιν, καί ηύχαρίστη- 
σα τήν καλήν γραϊαν διά τήν ιστορίαν της.

» — Δέν θά σού τήν έλεγα, κόρη μου, άν ή- 
ξευρα πώς θά σε κάμω νά κλάψης, μού είπε φι- 
λοστόργως.

» — Δέν πειράζει, τής άπεκοίθην, είνε μερικά 
δάκρυα τά δποϊα δέν μας κάμνουν διόλου κακό.

» Καί πράγματι ¿νφ έπεστρέφαμεν μέ ταχύ
τατου βήμα —  διότι εϊχομεν άργήση πολύ καί 
ΰπέθετον τ/)ν άνησυχίαν τού θείου καί τής θείας 
μου— ή θλιβερά ιστορία τών δύο άδελφών άπη- 
σχόλει άδιαλείπτως τόν νούν μου ή δ’ έξ αύτής 
ζωηρά έντύπωσις καίτοι ούχί ευχάριστος μοί ήτο 
τόσον προσφιλής, ώστε δέν άπέτεινα ουδέ λέξιν 

| πρός τήν σύντροφον, ήτις πάλιν μετά γερμανικού 
| φλέγματος έσέβετο τήν σιωπήν μου. Καί μόνον 
! άνύψουν άπό καιρού είς καιρόν τά δίδυμα άνθη 

τών άμυγδαλών καί άνέπνεον τό γλυκύ άρωμ’ 
αύτών, τά δποϊον έφαίνετο έγκλεϊον τρία άγια 
πράγματα, αγάπην, άθωότητα καί δυστυχίαν.

» Όταν έφθάσαμεν είς τού θείου, είχον άνάψη 
τά φώτα, καί ήσαν ήδη άνω κάτω διά τήν αρ
γοπορίαν μας· άλλ’ όταν διηγήθην είς αυτούς 
τήν συγκινητικήν ιστορίαν τών άμυγδαλών, μ' 
¿συγχώρησαν καί μ’ ¿φίλησαν δακρυσμένοι καί οί 
δύο, ό θεΐός μου καί ή θεία. Μόνον ή ΡΥαίΐΈμμα 
μέ ήκουσε ψυχρά, ψυχρά, καί εν έπιλόγω ήρκέσθη
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νά μ’ έρωτήση άν άμύγδαλον είνε έκεϊνο τό 
όποιον γερμανικά λέγεται Mandel. Πάντοτε είχα 
τήν ιδέαν ότι είνε αναίσθητη γυναίκα, άλλ’ όχι 
τόσον, θεέ μου! . . .

» ’Από τά άνθη αύτά, τά άγια καί ιερά 
σύμβολα τής άδελφικής αγάπης, στέλλω πρός σε, 
αγαπητή μου φίλη. Τό εν άπό τά άτυχή ¿κεί
να πλάσματα, μάλιστα, έφερε τό όνομά σου, 
Άγλαία—  Φύλαξε τα όπως τά στέλλω δεμένα 
σφικτά, σφικτά, καί κάμε μου είς αύτά όρκον, 
ότι έτσι σφικτά θά είνε πάντοτε δεμέναι καί αί 
καρδίαι μας.

θά ελθω μεθαύριον
Σέ φιλώ

Έ -le rη »

'Οσάκις άναγινώσκω αύτο τό γράμμα της 
σπαράζεται ή κκρδία μου. Καί όμως τί παρά
ξενο! τό άναγινώσκω ίσα ίσα οσάκις θέλω νά 
πείσω τόν ¿αυτόν μου οτι άν ή Ελένη μέ άφίνει 
κάποτε μόνην καί τρέχει είς τήν έξοχήν, δέν θά 
είπη δι’ αύτό ουτε ότι δέν μέ αγαπά, ούτε ότι δέν 
«ίνι καλή καί χαριτωμένη κόρη.

Α γ λ α ϊα  ” ’ Β·

ΣΕ Λ ΙΔΕ Σ  ΕΚ Τ Ο Υ  ΗΜ ΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΥ

80 Σιπτιμβρίου.

Άκουμβών είς τό παράθυρόν μου άκούω τόν 
ψίθυρον τής απέναντι μου λεύκης ύπό τής νυ- 
κτίας αύρας λικνιζομ-ένης καί τόν μόρμυρον τής 
ϋπ’ αύτήν άκαταπαύστως όεούσης κρήνης· με
λαγχολία βαθεΐα μέ καταλαμβάνει και πόθος ν’ 
άναδράμω είς τό παρελθόν, νά λάβω, ώς έκ τα
μείου πλ.ήρους έξ οικονομιών, ό,τι στερούμαι σήμε
ρον, όλίγην δύναμιν, ολίγον θάρρος.

Λαμβάνω άπό τής τραπέζης μου εν παλαιόν 
μου σημειωματάριου- τό άνοίγω κατά τύχην καί 
είς τήν τελευταίαν σελίδα διά μολυβδοκονδύλου 
γεγραμμένας, ήμιεσβεσμένας ήδη, άναγινώσκω 
τάς λ.έξεις ταύτας:

α’Η ευτυχία είνε στέφανος τεθειμένο; είς τό 
άκρον υψηλού ίστού, ό δέ θέλων νά τόν άποκτήση 
πρέπει ν’ άναρριχηθή μέχρι τής κορυφής του. 
Τί παραπονεΐσαι σύ, όστις ΐστασαι είς τήν βά- 
σιν τού ίστού μέ τάς χεϊρας ¿σταυρωμένα;, καί 
μόνον ε'χεις είς τό άκρον αύτού ¿στραμμένα τά 
όμμ.ατα; μέ τό βλέμμα δέν καταβιβάζεται ό 
στέφανος ».

Διατί έγραψα τάς λέξεις ταύτας ; ποιαν μελέ
την ή οδύνην ήθέλησα νά κρύψω ύπ’ αύτάς; δέν 
τό ένθυμούμκι· φυλάττουσι καί πρός ¿μέ αυτόν τό 
μυστικόν, τό όποιον ταϊς ειχον έμπιστευθή· άλλ’ 
έξαφνα ένεθυμήθην : απαράλλακτα όπως τό κα-

λύπτον τήν στιγμήν ταύτην τήν σελήνην νέφος 
σχίζεται ύπό τού άνέμου καί πίπτει τό φώς της 
έκεϊ όπου ήτο σκοτία τέως, καί ό συγκεχυμένος, 
άμορφος όγκος τών πραγμ-άτων λαμβάνει ϋπό- 
στασιν, μορφήν, ούτως άναζή αίφνης ύπό τό φώς 
τής μνήμης τό ύπό τάς γραμμάς ¿κείνα; καλυ
πτόμενου.

Ναι, ενθυμούμαι τώρα. Μίαν ημέραν διηρχό- 
μην τήν Πλατείαν τού Συντάγματος κατηυχα- 
ριστημένος- έκ τού περιπάτου μου άπέφερον σπου
δαίου εύρημα· τήν ϋπόθεσιν ένός διηγήματος 
καί έσπευδον ν’ αποταμιεύσω τέν πλούτον μου 
¿πί τού χάρτου· άλλα πρό τής θύρας τού καφ- 
φενείου Γιαννοπούλου βλέπω αίφνης μίαν μ,ορ- 

| φήν πολύ γνωστήν, άλλ’ άσυνείθιστον είς το 
ι βλέμμα μου, μορφήν άναμνήσασάν με διά μιας 

άπομεμακρυσμένον παρελθόν, χρόνους μαθητείας 
καί ήβης.

Ιίαρετήρησκ ατενώς τόν νέον ¿κείνον καί ού- 
τος μέ ήτένισεν όμοίως, άμφότεροι δέ προύχω- 
ρήσαμεν όρμεμφύτως πρός άλλήλους, ώσεί ύπό 
τής αύτής δυνάμεως ωθούμενοι, καί είς τών δύο 
τό στόμα άνήλθε συγχρόνως τό όνομα τού ετέρου;

—  Γιάγκο!
 —  !
Άντηλλάξαμεν θερμόν φίλημα ύπό τά περίερ

γα βλέμματα τών πέριξ· έκαθήσαμεν είς εν πα
ράμερου τραπέζιου κ’ έκεϊ ήρχισαν ακατάσχετοι 
αί ¿ξομολογήσεις.

"Ημεθα συμμαθηταί άπό τών βάθρων τού δημο
τικού σχολείου μέχρι τού Γυμνασίου· ή πρόωρος 
όρφκνείατου, τάέπί τού τάφου τού πατοές γεννώ- 
μενα καθήκοντα τού υιού προ; την απροστάτευ
του οικογένειαν τέν ήνάγκασαν νά διακόψη τάς 
σπουδάς του. Δεκαεξαέτης μετέβη είς τήν Ρου
μανίαν ώς υπάλληλος, σχεδόν ύπηρέτης, έμπο- 
ρικού καταστήματος* τότε ήρχισε τόν δεινόν 

| αγώνα τού βίου· έλάμβανε τριάντα δραχμάς τόν 
μήνα έκ τών όποιων εζη, έκοιματο δέ ύπό τήν 
κλίμακα της οικίας· άλλ' είργάσθη καρτερικώς,

| καί κατά μικρόν άνήλθε μέχρι τής θέσεως τού 
1 πρώτου ύπαλλήλου, μ·έχρι τής βαθμΐδος τού 
| συνεταίρου, καί πρό δύο έτών συνεζεύχθη τήν 

θυγατέρα τού πρώην αύθέντου· ήλθε δέ νά έγ- 
κατασταθή έν ’Αθήναις, νά ίδρύση βιομηχανικόν 

| κατάστημα, νά ζήση έπί τού ελληνικού χώμα- 
I τος, μακράν τού άξένου όωμουνικού.

Ταύτα μοί διηγείτο ευχαρίστως μέν, άλλ’ 
άνευ κόμπου καί καυχησιολογίας· κατ’ αυτόν ή 

[ εύτυχία έπήλθε φυσικώς, ώς τόκος έκ κεφαλαίου
ί  έργασθέντος.

Μέ παρεκάλεσε νά ύπαγωμεν είς τήν οικίαν 
ι του· ήτο κάλλιστα ¿σκευασμένη, μαρτυρούσα τήν 

άνεσιν, τόν πλούτον, τήν καλαισθησίαν είς τόν 
τοϊχον ήσαν άνηρτημίναι έν μέσω λαμπρών πλαι- 

| σίων δύο έλαιογραφίαι παριστώσαι τόν πενθερόν
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του και την πενθεραν του μέ γ ια ν η ώ η χ α .· ή I 
Τυ,υγος το», ώρχιοτάτη ξανθή με γαλανούς ο
φθαλμούς, τον άγαπχ ώς άρραβωνκτμένη έτι· είνε 
πολιορκημένος έξ άγάπης παντχχόθεν, καί ή 
μη τηρ του, ή γηραιά του μήτηρ, μέ τάς λεύκάς 
της τρίχας ής φιλοςενεί το εΰίαιμον γήρας, καί 
ή νεαρά αδελφή του, ήν ¿προίκισε καί ήρραβώ- 
νισε, τον λατρεύουν.

II οικία, τα έπιπλα, αί μορφαί, δλα είχον μίαν 
εκφρασιν λέγουσαν: «¿ίο, είνε ή ευτυχία·» ώς καί 
το κανάριον το όποιον φαιίρέν ε’λούετο ε’ν τώ 
κομψω κλωβίω μού έφαίνετο δτι ίνλεγε με τέ 
γοργόν του κελάίημα: «ε'ίώ είνε ή ευτυχία· έίώ ! 
έοώ!»
, Ε ί ν ε 6 >Τ0ν φίλου μου αυτή· αύτός ίίίει 

το μεισίαμα εις δλα τά χείλη, το σύνθηυ.α τής 
χαράς εις όλας τάς καρίίας.

" α^τα τ*  κατώρθωσεν εις ίώίεκα 
ετη· ιίρυσε το μέλλον του, απέκτησε περιουσίαν, 
άνήγειοε τό λαμπρόν εκείνο οίκοίόμημα ίιά τού 
υλικού έκάστης ημέρας έκ των ετών έκείνο,ν, 
έκαστου̂  λεπτού εκ των ήμερων εκείνων.
— Υ̂'υ Τι Εκαμα εις αύτό τό ίιάστημα ;

το ίοικόν μου έ'ργον ποιον είνε ;
Δύο τρία άρθρα ύπο ψευδώνυμον ή άνευ ύπο- 

γραφής εις μίαν έφημερίία, εν ή ίύο ίιηγήματα 
άνευ άςίας καί τίποτε άλλο.

Τί αδιάκριτος πού είμαι: μοί λέγει την 
στιγαην εκείνην δ φίλος μου, σού λέγω, σού λέγω 
δλο «Χιά τον εαυτόν μου, καί δεν σ’ έρώτησκ ακό
μη διά σε! Τί κάμνεις ; γράφεις ακόμη; κάπου 
κάπου εβλεπα τά γραφόμενά σου.

Γράφω! είπα κατησχυμμένος.
, Α-Ρ εσυ μικρός είχες κλίσιν ’ς αύτά · 

το θυμάσαι;
Τον ήτένισα κατά πρόσωπον μήπως μέ είρω- 

νεύετο·̂  άλλ ώμίλει σοβαοώς, νομίζω·, μάλιστα 
δτι μοί απετεινε φιλοφρόνησιν. Την στιγμήν καθ’ 
ήν άπηρχόμεθα διά της ήμιανοίκτου θύρας δω
ματίου,  ̂ είίον λίκνον καί έντάς κύματος τριχα- 
.. ·ων την κεφαλήν παχουλού νηπίου, πρό ολίγου 
αφυπνισθεντος. Τά ε'λαβεν εις τήν αγκάλην του, 
το εφίλησε θερμώς, κ’ εκείνο μειίιών αύτω θε- 
σπεσίως, όπως μόνον τά ώραϊα νήπια μειδιώσιν, 
εψέλλισε χονδρά χονδρά, φουσκώνον τάς παρειας 
του, μπα— μπά!
, ^εν ε'ιξεύρω διατί δλη ή ευτυχία εκείνη, χω

ρίς να την φθονώ τό παράπαν, μ’ έπνιγε- ήμην 
μελαγχολικός· έβάίιζον περίλυπος παρά τό πλευ- 
ρον τού φίλου μου.

—  Μά τί έχεις, άδελφέ ;
—  Τίποτε, τίποτε !
Δέν ε’νόει τί είχον· καί πόσον ευτυχής ήτο μή 

δυνάμενος νά τό έννοήση! Τί είχον;
Οτε αυτός άνελάμβανε την άγρίαν κατά τού 

πεπρωμένου πάλην, στομούμενος τόν χαρακτήρα

εν τή δυστυχία, άποκτών τό. θάρρος ε'ν τή κακου
χία, ως δ στρατιώτης τό άτοόμητον επί τού πε
δίου τής μάχης, δτε αύτός μόνος έμάνθανε γαλ
λικά μ.ε τήν μέθοδον, καί τόν συνελάμβανεν δ 
κύριός του, καί τώ εδιίεν ενπειτα διδάσκαλον τής 
γαλλικής όπως τώ άναθέση τήν γαλλικήν αλ
ληλογραφίαν τού καταστήματος, δτε αύτός ήγ£{- 
ρετο ορθριος καί μετέβαινεν πριν έτι διαλυθή ή 
πάχνη ̂  τών ψυχρών πρωιών τής 'Ρουμανίας, 
εις το αλλο άκρον τήςπόλεως, εις τήν οικίαν τού 
αγγλου διδασκάλου— διότι δέν ήρκει δ μισθός
του δπως τόν προσκαλέση εις τό δωμάτιόν του__
κ’ έμάνθανε τήν αγγλικήν ούχί δπως άναγνώση 
εις το πρωτότυπον τόν Δόν-Ζουάν τού Βύρωνος! 
αλλά πεζότατα διά t/jv προμήθειαν αγγλικών 
ειδών, δτε αυτός έκέρδαινε χρήματα, έγίνετο ανεξ
άρτητος, ε'διδεν εις τό θυλάκιόν του τήν ίύνα- 
μιν νά ύπηρετήση τήν1 καρδίαν του, έγώ τί 
έκαμνα ;

Ω ! έγω έμάνθανα από τήν καλολογίαν διατί 
το τριαντάφυλλου είνε ώραϊον, έφρόντιζον περί τού 
ιδανικού έν τή τέχνη, έκοιμώμην ευτυχής διότι 
την ήμέραν άνέγνων ωραίους στίχους, τών δποίων 
ή μαγευτική στροφή διά τού μελωδικού υ̂θμού 
μ ελίκνιζεν ήδεως, έτρεφόμην μέ τήν αμβροσίαν 
του ^εμβασμού άμεριμνών περί τού χυδαίου άρτου 
τής πραγματικότητος, έπλαττον άλλον κόσμον 
ώς νά μή μέ ήρκει ούτος. ένόμιζον δτι ¿ξεπλήρω
σα τον προορισμόν μου άμα έπετύγχανα μίαν 
υποφερτήν ενκφρασιν.

Πόσον, πόσον ήθελον νά έπιστρέψω όπίσω, νά 
είμαι δέκα πέντε έτών καί νά μέλλω τώρα νά 
διανύσω τό στάδιόν μου, άνυπομονών νά δράμω 
πρός τά πρόσω ώςδρομεύς ίππος! ’Άς ήρχιζα άπό 
υπηρέτου· μού φαίνονται ήδονικοί οί κόποι οϋς θά 
ύφιστάμην· δέν θά ¿φρόντιζα ούτε στιγμήν περί 
λέξεων κενών :

L e s  m o ts  r e s s e m b le n t  a u x  v a s e s  

L e s  p lu s  b e a u x  so n t l e s  m o in s  r e m p lis .

Θά τό ήννόουν τούτο χωρίς νά μοί τώ εϊπωσι, 
διότι άντί τής αρμονίας τών λέξεων θά κατεκή- 
λει τήν ψυχήν μου ή αρμονία τών έργων, ή γοη
τεία τής πραγματικότητος, ώς ή εύτυχία τού φί
λου μου, ήτις είνε ύπερτέρα εκατόν ποιημάτων.

Αί ! δταν κανείς έχη ύπό τό μέτωπόν του βογ- 
κώσαν ή κελαδούσαν τήν μεγαλοφυίαν, άς όλο- 
λύζ'ή τότε ή άςγελα, διότι είνε δ διερμηνεύς τής 
άνθρωπίνης καρδίας, διότι συμπληροί τόν Δημι
ουργόν έπαυξάνων τό Καλόν καί τό ’Αγαθόν έν 
τω κοσμώ· αλλ δταν συναισθάνεται τήν μετριό
τητα του καί ή συναίσθησις αϋτη βαρύνει αύτόν 
ώς αισχύνη, κατά τόν ποιητήν, δταν αισθάνεται 
δτι τό έ'ργον του θά ένταφιασθή μόλις κλεισθούν 
τά χείλη του, τότε διατί νά μή γείνη βιομήχα- 
νός, έμπορος, άποχειροβίωτος, ωφέλιμος; Έν τή
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τέχνη, πρέπει νά επικρατή τό έμβλημα τού Καί- 
σαρος: Aut Caesar aut nihil· δταν τις δέν 
είνε ούτε αετός ούτε άηδών, άς χρησιμεύη, του
λάχιστον διά τόν ορνιθώνα. Άντί πέντε ες μέ
τριων διηγημάτων δέν ήτο προτιμότ,ίρον νά προσ
φέρω εις τήν Ελλάδα έκατόν, πενήντα, είκοσι 
χιλιάδας φράγκων ; Έν τούτοις δέν προτιμώ την 
ύλην άπό τήν ιδέαν. “Ω,δχι! προτιμώ τον ζάπλού
τον τής κεφαλής άπό τόν τού χρηματοκιβωτίου 
καί τόν θαυμάζω· άλλ’ δ πλούτος τής διάνοιας 
πρέπει νά είνε χρυσός· έν τή τέχνη τά χαλκώμα
τα δέν έχουν άξίαν.

“Ω I άς ήδυνάμην, άς ήδυνάμην νά έπιστρέ- 
ψω όπίσω, νά έχω ένώπιόν μου την ευτυχίαν, 
καί νά έξαρτάτχι έξ ¿μού νά την άποκτήσω ! 
’Αλλά φεύ! δέν δύναμαι· τό παρελθόν μου μέ 
τούς ρεμβασμούς του ώς έσκωριασμένη πανοπλία, | 
ήν δέν δύναμαι νά έκδυθώ, μέ βαρύνει καί δέν 
δύναμαι νά προχωρήσω. Είμαι άχρηστος καί θα 
μείνω.

Είχα έπιστρέψει εις το δωμάτιον μου. Αντί να 
γράψω τό διήγημά μου, τό όποιον τό πρωί ήμην 
τόσον ευτυχής δτι ένεπνεύσθην, έγραψα εις το ση
μειωματάριου μου διά τού μολυβδοκονδύλου τάς πε
ρί τής ευτυχίας ταύτας λέξεις, αΐτινες είνε ήμίσβε- 
στοι, διότι, τό ένθυμούμαι καλώς, εν στιγμή ακρας 
άποθαρρύνσεως, συλλογισθείς το κενόν τού παρελ
θόντος μου καί τό κενόν τού μέλλοντος μου, εκλι- ! 
να έπί τών γραμμών αυτών τήν κεφαλήν μου 
καί έκλαυσα πικρώς  ^

ΕΓΙΙ ΤΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ 
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ Γ. Σ.

Πέρασε, πάει 4 καιρός, πού τό χεΧιίονάχι 
χαβόταν ’ ς τή φωλήτσα του ζεστό xai χαώεμενο, 
πού τοϊφερν’ ό μπαμπάς φαγί χαί ή μαμα φ.Χάχι, 
χαί τό ξυπνούσε ή νόνα του άχόμη νυσταγμένο.

Τόρα φτερούγαις εχαμε τό τρυφερό πουλάχι, 
ταίς άνοιξε, χ’  επέταξε, χαι πάει σε τόπο ξενο,_ 
να μάβη ξενικούς σκοπούς, καινούριο τραγουδάκι, 
χαί νάρβ-r, "πίσω νά τό πή, φαιδρό, χαμαρωμένο.

Ό ρα χαόή ’ς τό δρόμο του,χαί ό βεός μαζύ του, 
νά τό φυλάν; άπό (Ιορρηά χι* άπό γεράχου νύχι, 
νά ήνε δροσιά 4 ύπνο; του,.χαι ϊσχιος ή ζωη του.

Κ ι’ 8,τι χι’ αν φέρν) μιά στιγμή, χι’ ώ,τι χι’ αν φίρ' ή τυχτι, 
ενα μονάχα φυλαχτύ ας 8χη ή ψυχή του :
'2  τόν ίσιο δρόμο νά πκτϊ), κι' * 1 τυχτ, δ,τι τυχν).

«SS4.
ΑΓΓΕΛοε Βλάχος.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΤΜΑ

Προςενήτρια εις υποψήφιον γαμ
βρόν: . . .  —  Γιατί ποΰ λές, είνε τρεις κόραις. Τής 
μικρότερης τής δίνει ο τατέρας της 30, 000 προίκα, 
τής δεύτερης 40,000, τής τρίτης, επειδή είνε άπό τόν 
ένα ώμο ολίγον σάν καμπούρα, τής δίνει 60,0Β0.

'Υποψήφιος γ αμβρό ς. —  Μήπως ϊχει καμ- 
μιά άλλη ποϋ νά είνε και άπό τούς δυο ωμούς καμ
πούρα ;...

Έν τφ άτμοπλοίω;
—  Λοιπόν, καλό κατευόδιο, γυναίκα. Ό Θεό; μαζύ

σου. (
—  Ά μ ' κι- ό θεός, άνδρα μου, δέν ταςειδευει

κατάστρωμα μέ τέτοιο καιρό !...

«
Διδάσκαλο; ερωτών τόν μικρόν Νίκον:
— ... .  Λοιπόν είκοσι πλήν είκοσι;...
Ό  Νίκος σιωπά. _ ,
Δ ι δάσκαλος. —  Νά, διά νά τό καταλαβης 

καλλίτερον: Ύπόθεσε οτι είχες 20 λεπτά μέσα ζ 
τήν τσέπη σου , και δτι τά χάνεις αύτά τά ‘.Ό λε
πτά. Τί θά Ιχη τώρα ή τσέπη σου;

Νίκος.  —  θά Ιχη καμμιά τρύπα !

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Ό  γηραιός, άλλ’ ακμαίος τό τε σώμα καί τον νοΟν 
Λεσσέψ, συνδιαλεχθείς πρός άνταποκριτήν τής«Έοημ. 
τών συζητήσεων», άνεκοίνωσεν ευάρεστα περί τής 
ΙΙαναμαίας διώρυγος. Αί εργασία- θά συμπληρωθώ- 
σιν έντός τής τεταγμένης προθεσμίας και εν ετει 
1888 ή διώρυς θά παραδοθή εις τήν ναυτιλίαν. Η 
Κυβέρνησι; τής Κολομβίας, κατά τά συμπεφωνημένα, 
παρεχώρησεν ήδη τή εταιρία 150,000 στρέμματα 
παροχθίου γής. Ή  διώρυς θά εχη μήκος̂ 60̂ χιλιο
μέτρων, ό δέ διάπλους αύτής δεν θ άπαιτή πλειονας 
τών δέκα ώρών. Οί Αμερικανοί ¿πολέμησα·; κατ 
άρχάς τό ΐργον μεθ’ όσης άλλοτε οι Άγγλοι την 
τομήν τής σουεζικής διώρυγος έμπαθεΐας, αλλα φω- 
τισθέντες μετέδαλον γνώμην, καί νϋν ώς πρακτικοί 
άνθρωποι ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσωσι τήν προς 
τό έμπόριον άνοιγομένην νέαν οδόν, συνωμολόγησαν 
δ' ήδη εμπορικός καί ναυτιλιακός συμβάσεις πρός τα 
παρά τόν Ειρηνικόν’Ωκεανόν κράτη. Ό  « μέγας 1 άλ
λος » έξεφρασεν εν τέλει τήν ελπίδα ότι θα δυνηθη 
νό παραστή αυτοπροσώπως εις τά εγκαίνια του νεου 
του μεγαλουργήματος.

Διοκλής ό νομοθέτης των Συρακουσών; είχεν ά- 
παγορεύσει επί ποινή θανάτου εις τους πολίτας̂  να 
συνέρχονται ένοπλοι έν τή άγορα. Μετ ου πολύ ο 
εχθρός προσέβαλε τά πέριξ τής πόλεως και ο Διο
κλής έξήλθε τής οικίας του ώπ/.ισμενος οπως μετα- 
δή εις τά τείχη. Καθ’ ϊδόν 6μως μαθων̂ οτι στασις 
είχεν έκραγή έν τή άγσρα, Ιδραμεν εκεΤ ένοπλος ω; 
ήτο. Τών πολιτών τινες, ίδό.τες αυτόν, ανέκραξαν: 
—  Διόκλβις, κατέλυσας τόν νόμον σου ! —  Είπατε
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μάλλον οτι τ'ον έπβκύρωσα, άπήντησεν ό αυστηρός 
νομοθέτης, καί έβύθιτε το ξίφος εις τά στήθη του.

Ό  βαρόνος Βεζενβάλ είχε γέροντα υπηρέτην, ο στις 
άπό τής μικρά; αυτού ηλικίας υπηρετών έν τη οικία 
τοΰ βαρόνου οιήγε τότε έν αύτώ τάς τελευταίας του 
ημέρας έν ησυχία υπηρετούμενος μετά σεβασμού ύπό 
τών άλλων υπηρετών, καταλειπόντων δέ μόνον αύτώ 
μικράς τινας υπηρεσίας, όπως μή νομίση ότι ήτο πε
ριττός εν τη οικία, και ταύτα πάντα κατ' αύστηράν 
διαταγήν τού βαρόνου. Ημέραν τινά ό γέρων Βλαν- 
σάρ, ούτως εκαλείτο ό υπηρέτης, εσχε τήν ατυχίαν 
νά θραύση Ιαπωνικόν τι άγγεϊον, έν ώ ό βαρόνος 
είχε φυτευμενον άνθος έκ τών σπανίων, οπερ πεσόν 
κατά γής έθραύσθη έπίσης. Ό  βαρόνος παραφερθείς 
έκ τής οργής ύβρισε τον δυστυχή γέροντα, οσπς μή 
δυνάμενος νά ύποφέρη τούτο, τήν ¿παϋριον έζήτησε 
παρ’ αΰτού τήν άδειαν νά άποσυρθη τής οικίας. Ό  
βαρόνος, τοΰ όποιου ή οργή είχε πλέον παρέλθει, συγ- 
κινηθεις τού είπε: «Ν ά  με εγκατάλειψης; α! τούτο 
είνε αδύνατον, πτωχέ μου Βλανσάρ. » Ίδών όμως 
οτι ό γέρων έπέμενεν, ε'πεν αύτφ: « ’Αφού, κύριε, 
δεν επιθυμείς νά συζώμεν πλέον, ιδού ή κλείς, λάβε 
την είσαι άρχαιότερος έμοϋ έν τη οικία, καί εγώ ό- 
οείλο) νά άπέλθω.» Ό  γέρων ταύτα άκούσας συνεκι- 
νήθη καί κλαίων ήθέλησε νά ριφθή εις τούς πόδας 
τού βαρόνου, άλλ' ούτως τον Ισφιγξεν « ς  τάς άγκά- 
λας του._______ _ _ _ _ _ _ _ _

Νέον είδος πλωτών φάρων κατασκευάζεται έν 'Αγ
γλία, προωρισμένων νά διευκολύνωσι τήν προς τάς 
'Ηνωμένας ΙΙολιτείας οδόν τών "Αγγλων. Οί φάροι 
ούτοι κατασκευασμένοι άπό λαμαρ ί ναν ,  Ιχουσιν 
ύψος 10(1 μέτρων, καί όμοιάζουσι προς ύπερμεγέθεις 
σημαντήρας' περιλαμβάνουσι δέ έσωτερικήν κλίμακα, 
θαλάμους καί ενα φανόν επί τής κορυφής, θέλουσι 
κομισθή -λέοντες ώς σχεδιαι μέχρι τής Οέσεως, τήν 
όποιαν θά καταλάόωσι καί προσαρμοσθή τη βοήθεια 
σιδηρών βαρών καί άλύσσεων.

Διά νά λάδη τις ιδέαν τού σχήματος της συσκευής, 
δέον νά φαντασθή φιάλην κατά το ήμισυ πλήρη ύδα- 
τος πλέουσαν έντός καδίσκου, καί θέλει έχει έν σμι- | 
κρω τήν εικόνα τών πλωτών φάρων τοΰ 'Ατλαντικού. 
01 φάροι ούτοι θέλουσι συνδεθή δι υποβρυχίων κάλων 
καί τεθή έν σταθερή προς άλλήλους συγκοινωνία, 
θέλουσι δέ χρησιμεύσει εις τό μεταδίδειν εις άμφο- 
τέρας τάς ηπείρους μετεωρολογικά? πληροφορίας καί 
παρέχειν καθημερινός ειδήσεις εις τά παρερχόμενα 
πλοΤα.________ _________

Έ ν Γενεύη έγένοντο έσχάτως πειράματα ηλε
κτρικού φωτισμού προ; άνεύρεσιν τών τραυματιών έν 
τώ πεδίφ τής μάχης. Καίτοι δέ ή επικρατούσα παν
σέληνος δεν έπέτρεψε νά καταδειχθή Οσον εδει ή χρή
σιμό της τού βΙέσου τούτου, ούχήττον ή έκεί έδρεύουσα 
συνδιάσκεψις άπεφάσισε νά συστήση εις τάς ευρωπαϊ
κά; κυβερνήσεις τήν χρησιμοποίησιν τοΰ ηλεκτρικού 
φωτός εις τούς μέλλοντας πολέμους προς εΰρεσιν 
καί συναγωγήν τών τραυματιών καί ενταφιασμόν τών 
νεκρών έν τοΤς πεδίοις τής μάχης.

Έν Βρυςέλλαις εκτίθενται νύν εις κοινήν θέαν 
ζεύγος διδύμων αδελφών, κορασίων εξαετών, άτινα 
έγείρουσιν εις άκρον τήν περιέργειαν καί τόν θαυμα

σμόν τών θεατών, καθόσον τά δύο αυτών σώματα είσί 
συγκεκολλημενα κατά τό κάτω μέρος τών νώτων, έξ 
ού καί ώνομάσθησαν πυγοπαγεΤς·

Τά δύο ταύτα παράδοξα όντα, ονομαζόμενα Ρόζα 
καί Ιωσηφίνα Βλάζεκ, έγεννήθησαν έν Βοημία, είσί 
δε χαριέστατα παιδία, ξανθομαλλά, καθ' 8λα εύε- 
κτούντα, φαιδρότατα και ευφυέστατα, άγαπώντα πολύ 
νά τρέχωσι, νά παίζωσι καί νά γελώσι.

Τά σώματα αύτών είσί συγκεκολλημενα ώς τα 
τών άμερικανίδων αδελφών Μίλλι καί Χρηστίνης, 
καί τά*τών περιωνύμων καταστάντων άλλοτε Σιαμαίων 
αδελφών, μέ μόνην τήν διαφοράν οτι εκείνων μέν τά 
σώματα συνείχοντο κατά τήν κοιλίαν, τούτων δε κατά 
τό κάτω μέρος τών νώτων, ώς καί τά τών άμερικα- 
νίδων αδελφών. Παρετηρήθη δέ ασφαλώς οτι εις τά 
τοιαύτα έκτρωματικά δίδυμα ή συνοχή εινε πάντοτε 
εις ομόλογα με'ρη τού εαυτών σώματος, ήτοι κοιλίας 
προς κοιλίαν, ώς εις τούς Σιαμαίους αδελφούς, ή 
νώτων προς νώτα ώς εις τάς άμερικανίδας. Αυτό 
τούτο συνέβη καί εις τά περί ών ό λόγος παιδία. 
Ή  Ρόζα καί ή Ιωσηφίνα Βλάζεκ έγεννήθησαν εχου- 
σαι τά νώτα συγκεκολλημενα επειδή δ’ ή τοιαΰτη 
θέσις άπέόαινεν αΰταΤς λίαν οχληρά, κατώρθωσαν 
μικρόν κατά μικρόν νά στραφώσιν ή μία πρός τήν 
άλλην, ούτως ώστε νά παρουσιάζωσιν άμφότερα: πρόσω- 
πον πρός τό αύτό μέρος, καί άνευ ούδεμιας δυσκο
λίας νά δύναται ή μία νά άσπάζηται τήν άλλην 
ώστε έκ πρώτης όψεως ευκόλως απαταται ό θεωμε- 
νος αΰτάς περί τού ανατομικού αύτών σχηματισμού. 
Ούτοι δί δύνανται νά βαδίζωσι προχωρούσαι έν σχά
σει παραλλήλφ, καί νά άναπαύωνται άνακλινόμεναι 
πρός τά όπίσω. Εντεύθεν προέρχεται οτι, όταν θέ- 
λωσι νά κινηθώσιν, έκ τών τεσσάρων αύτών ποδών 
προδάλλουσι πρώτον τούς δύο εσωτερικούς, έκατέρα 
άνά έ’να, είτα στηριζδμεναι έπ’ αύτών, προδάλλουσι 
τούς δύο εξωτερικούς, ό τρόπος δέ ούτος καθιστά τό 
βάδισμα αύτών εις άκρον περίεργον. Μολαταύτα δύ- 
νανται άνευ τής παραμικρά; δυσκολίας νά βαδίζωσι, 
νά τρέχωσι καί νά χορεύωσιν. Έχουσι δέ μίαν μό
νον κοινήν έδραν, πάντα δέ τά άλλα αύτών όργανα 
δίπλα.

Κατά τήν δψιν όμοιάζουσι πολύ αί δύο Βοημίδες 
άδελφαί καί είνε άμφότεραι ζωηρότεραι' μόνον δ’ ή 
μία αύτών είνε όλιγώτερον τής άλλης πονηρά. Αί 
κεφαλαί των οέν εινε ακριβώς σύμμετροι αλλα πε- 
πλατυσμέναι κατά τά μέρη. τά όποια άντικρύζουσι 
πρός άλληλα. Δύναται έκατέρα νά διανοήται χωρι
στά, συχνά δε συμβαίνει ένω κοιμάται ή μία, νά γρή
γορή ή άλλη, καί λέγεται μάλιστα οτι οΰτω συμ
βαίνει πάντοτε, οπερ ίσως είνε υπερβολή. Έκατέρα 
εχει ίδιον στόμαχον δεν έβεβαιώθη όμως, κατά τήν 
Ικθεσιν τού γράφοντος τά περί αύτών, έάν τό αίσθημα 
τής πείνης έπέρχεται ταύτοχρόνω; εις άμφοτέρας. 
Πάσας τάς σωματικά; αύτών άνάγκας έκτελούσι χω
ριστά, καί μόνον μια; επιβάλλει αύταίς κοινήν τήν 
έκτέλεσιν ή κοίνότης τής έ’δρας.

Εις τάς δύο ’Αμερικανίδας διδύμους συνέδαινε τό 
ίδιάζον τούτο οτι είχον κοινόν τήν αίσθησιν τής άφής 
εις τούς τέσσαρας πόδας' τούτο όμως δεν συμβαίνει 
εις τάς Βοημίδας, καί κατά τούτο μονον διαφέρουσιν 
έκείνων.

Έν Άβήναιε" ίχ τον τνπογραφ»Ιον Άνβρέον Κορομηλϊ 1884 — Β', 89Ϊ.


