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ΥΠΟ

Ϊ Τ Ε Φ Α Χ Ο Υ  Λ. ΙΩ  ΑΝΝΊΛΟΥ,

’ Εάν θελήσωμ.εν, Κύριοι, γά είσέλθωμ.εν ε ί ;  τήν των ήμ.ετέρων 

«προγόνων πολιτείαν και επί μικρόν ένδιατρίψωμεν έν αύ-τή, παν- 

τα χοϋ -θέλομε·; ϊδει συζητήσει; περί των δικαιωμάτων καί καθη
κόντων των πολιτών πρό; τήν πολιτείαν ννγνομένα; καί τ ’ ε'να- 

παλ.ιν. Αυται δε α*. συζητήσει; καί αί δημόσια ι διδασκαλία·. προ
ερχόμενα; έκ τ ή ; μερίμνη; καί αγάπη;, ήν είχον προς τήν £αυ- 

τώ ν πατρίδα φί περί ,δόξη; καί για·?,; άγωνιζόμενοι άνδρε;, άνέ- 

δειεαν εν βραχύτατο» τήν Ε λληνικήν χώραν γενέτειραν των ημι
θέων καί ηρώων εκείνων, ών τά  κατορθώματα, ούτε ή επιβουλή, 

ούτε ό <?0όνο;, ούδ’ άλλη τ ι ;  ευτελή ; αιτία των πολυειδώ; καί 

πολύτροπο.; έπιζητησάντων καί έπιζητούντων τήν προγονικήν 

δόξαν ν’ άμαυρώσωσιν, έσσάθη ικανή νά εξαφάνιση ή καλύψη 

αυτήν. Τοσούτον όε, Κύριοι, οί αρχαίοι ήμων πρόγονοι περί τά 

τήν πολιτείαν άοορωντα ήσχολούντο, ώ στε ί  υπερβολικό; αυτών 

ζή λο ; έπεξετά θη μέχρι τού σημείου τού νά θεωρήται πάσα άλλη 
σκέψις καί μέριμνα μή έχουσα άμεσον ή έμμεσον σχέσιν πρό; τήν 
τ η ;  πολιτεία ; ωφέλειαν, ώ ; άνδρό; ελευθέρου άναξία καί αυτοί; 

τοίς δούλοι; προσήκουσα. Μέχρι; αυτού τού σημείου δεν δυνά- 

μεθα  βεβαίως νά άκολουθήσωμεν τανΰν αυτού;' άλλα διά τούτο 

ίέ ν  έπ ετα ι, ότι καί πρό τού λογικού καί δυνατού όρίου πρέπει
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νά τοίι; εγκαταλείψωι/.εν. Ναι, Κύριοι, τό τε  μόνον δύναταί τ ι ;  νά 

κληθή ελεύθερα; π ολιτεία ; π ολίτη ; καί έπ α ξίω ; νά άποτελή μέ

ρος αυγή;, όταν αίσθάνηται πρό; αυτήν ακραιφνή αγάπην, άγιον 
ενθουσιασμόν, δταν περί πολλοΰ ποιί,ται τήν πρόοδον καί άνά- 

πτυξ',ν α υτή ;, ότ«ν κατά κρ ά -ο ; επιδιώκη τήν ευημερίαν της, 

όταν παν τάπα ο; δεν δ'.στ άζη νά προσενέγκη, ε ίτε  διανοητικήν, 

είτε υλικήν εργασίαν δυναμένην νά άποβή αυτή επωφελής. Μόνη 
τοιαύτη συμπεριφορά κμί ενέργεια τού πολίτου, άςία τω  ίντν 

άνδρί λογικ.ίί και πεοαν τού στενού τ ή ; ιδιοτέλειας κύκλου τό 

βλέμυ.α έκτείνοντι, δύν«τ««, καί αυτόν νά σώση καί τή·> αυ
τού πατρίδα ευκλεή νά καταστήοη. ’ Αλλως, εάν έκα στο ; περί 
£ αυτού μόνον οροντίζη καί άταράχω ; τά  δεινά τ ή ; ίαυτού π α - 

τρίδο; θλέπ η, εκτός τού ότι ί  τοιούτο; είναι άναξιο; νά φέρη τό 

πολύτιμον τού πολίτου όνομα, 7-κί τήν £ο..τού ωφέλειαν επί πολυ 

δεν θέλει διατηρήσει, καθόσον ή τ ή ; πατρίδα; αυτού πτώ σις, 

άφευκτο; έκ τ ή ; τοια ύτη; αυτού διαγωγή; συνέπεια ουσα, θέλει 

κατασυντρίβει αυτόν Ή  σωτηρία λοιπόν κμί ή ευδαιμονία ημών 

έγκειται έν τη  σωτηρία καί ευδαιμονία τ ή ; ήμετέρα; πατρίδο;. 

Ά λ λ ’ όπιο; ©ήάσωμεν ε ί; τό ευχάριστου τούτο σημείου, απαιτεί

τα ι π ά ντε; νά μεριμνώμεν περί των κοινή συμφερόντων, δ ει- 

κνύοντε; τ ά ; ελλείψει;, διδάσκοντες τό ορθόν καί πρέπον καί τήν 

τω ν κα κώ ; έχόντων έπανόρθωσιν διά προσφόριον έπιχειρούντε; 

μέσων. Ε ί ;  τά  έργα ταύτα ίμ .ε ϊ; μάλιστα οί νέοι οί υπό τ ή ; πο

λιτείας άνατραφέντες, έκπαιδευθέντε; καί τόσα ; ά λλα ; ώφελείας 

παρ’ αύτή; λαβόντες καλοόμεθα καί ά ; παροτρύνωμ.εν ε ί; αυτά 
ημάς αυτοί»; έπόμενοι τή  γνώμη τού αοιδίμου καί διάσημου Κο- 

ραή λέγον.το; εν το'ί; προλεγομένοι; έν Βεκκαρία' ο Σείς, ώ νέοι 
τ ή ;  'Ελλάδος, έχ ετ ε  ψνχά; 'Ε λληνικά ;. Έ ξεύρετε κα λώ τα τα , 

ότι δεν άρκεϊ τό  νά μή έπ ρά 'α τε τό  κακόν εναντίον των νόμων, 

άλλα θέλουν ζητηθή από σά; καί όσα καλά, δυνάμενοι νά πρά- 
ξη τε , ήμελήσατε. Λεν άοκεΐ τό νά μή έπροδώκατε τήν πατρίδα,
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άλλ’ άμάρτημα λογίζεται καί t í  νά αή τήν ωφελήσατε. Προδό

της τ?,; πατρίδος γίνεται, όχι μόνον όστις άνοιγε·. τάς πύλας 

αύτής εις το υ ; εχθρού-, αλλά καί οστις δεν ελεεί την πτωχείαν 
τη ς , δεν ενδύει τήν γύμνωσίν της, δεν τήν ωφελεί κατά πάντα- 
φούς τρόπου- με τους κόπους του. υ

'Υ π ό των ιδεών τούτων καί ό ή μ  έτερος σύλλογος κα τεχό μ ε- 

νος, την γενικήν ωφέλειαν κύριον σκοπόν αύτού ανέγραψε καί συν 

τ ο ϊ ; άλλοις διέτα ςε τά  μέλη αύτού νά άναγινώσκωσι διατριβάς 

εις τον σκοπόν τούτον συντελούσα;. Ταϊς διαταςεσι ταύταις του 

ήμετέρου συλλόγου καί βγοο επόμενος θέλω άναγνώσει διατρι

βήν, θέμα έχουσαν το  πώ ς δυνάμεθα νά έμποδίζωμεν τά  αδική
μ α τα  .

Τό θεμα τούτο έξελεξάμην, Κύριοι, διότι στενότατα συνδέεται 

με τόν κύριον σκοπόν τή ς πολιτείας, δστις είναι ή πραγμάτωσις 

τού δικαίου, ού άνευ αδύνατος αποβαίνει ή έπίτευξις του σκοπού 

τού ανθρώπου, ήτοι ή πραγμάτωσις του αγαθού. Έ ξετά ζον τες 
λοιπόν τά  μέσα, δι’ ών εμποδίζονται τά  αδικήματα, καί τά 
συντελοΰντα εις τόν σκοπόν τούτον εις ενέργειαν τιθέμενοι, συν- 

τελούμεν εις τήν πραγμάτωσιν τού αγαθού, εξ  ής φυσικώ τώ  

λόγω ή πασών μεγίστη προκύπτει ιύφέλεια.

Καί ταύτα μεν όις πρός τήν αιτιολογίαν τού θέματος" πρίν δε 

προβώμεν εις τήν εςέτασιν αυτού, κρίνομεν άναγκαίαν νά διαιρέ- 

σωμεν τ-ήν ύλην μεθοδικώς, έόστε νά τηρήσωμ,εν τάξιν τ ι  νά ώς 

πρός όσα εχομεν νά εϊπωμεν. Πρώτον μεν λοιπόν θέλομεν εξε

τάσει τίνι κυρίως ανήκει τό δικαίωμα τού έμποδίζειν τά  αδική

μ α τα , έπειτα  δε θέλομεν πραγματευθτ, πώς επιτυγχάνεται έπ ι- 
τυχέστερον ή ένάσκησις τού δικαιώματος τούτου.

Λ'.

ΤΙΝΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΛΙΖΕΙΝ 

ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.

Οπως έπ ιτευχθή, Κύριοι, ό σκοπός τής ύπάρ-εως τού ανθρώ
που εν τώ  κόσμο» τού τω , απαιτείται έκαστος νά μή εξέρχηται 

τού κύκλου τής ελευθέρας ένεργείας του καί οπωσδήποτε διατα- 

ράτττ, ή προσβάλλη τά  δικαιώματα τών όμοιων του. Διά τήν 
τηρησιν όμως τών δικαιωμάτων ή καθηκόντων ή μεμονωμένη 

έκαστου δύναμις αποβαίνει πολλάκις ανεπαρκής, καί, εκτός τού 
οτι δύναται νά φέρη ε ί: κατάχρησιν καί ουτω νά προκύψη άέν- 

ναος πόλεμος παντός πρός πάντα, προσγίγνεται καί ενδελεχής 

διακώλυσις τού άνθρώπου πρός τόν σκοπόν αυτού. ^Οθεν ήτο 

αναπόδραστος ανάγκη νά άνατεθή άλλω  τινί ή τώ  άδικουμένω 
προσωσιυ η εν γένει πρόνοια τής εξασφαλίσεως τών δικαιωμά

τω ν καί τής εκπληρώσει·»; τών υποχρεώσεων. Τό δε πρόσωπον, 
εις 0 κ α τ ’ ανάγκην τό εργον τούτο άνετέθη, είναι ή πολιτεία , 

καί εντεύθεν πηγάζει τό δικαίωμα τής πολιτείας τού τιμωρείν 

τά  άόικήματα καί, έφ δσον οίόν τε  προ/.αμ.βανειν τήν θέλησιν 

αυτών. Διό πο/.ιτεία ολιγωρούσα τού τελευταίου τούτου δικαιώ

μα τος καί περιοριζομ.ένη μόνον τά  αδικήματα τελεσθέντα  νά 

τιμω ρή, ένώ έδύνατο νά αναχαίτιση τήν τέλεσιν αυτών, συντε
λεί μετά  τών άδικούντων εις τήν παράβασιν τού δικαίου καί 
αναιρεί τόν σκοπόν τή ς ιδίας εαυτής ύπάρξεως. Τοσοότω δε μαλ- 

λον οφείλει ή πολιτεία νά προλαμβάνγ τά  αδικήματα καθ’ όσον 

δύναται, οσω, εάν τελεσθώ σι, τά  έξ αύτών προερχόμ.ενα ήθικώ: 
καί υλικώς επιζήμια άποτελέσματα, ούτε διά τής ποινής, ούτε 

δι’ άλλων μέσων πολλάκις εξαλείφονται. ’Εντεύθεν δε κατάδη

λον γίνεται πόσον είναι σπουδαΐον καί λυσιτελές το δικαίωυ.α

τούτο τή ς πολιτείας. Ί ν α  όμ.ως άσκηθή έπ ιτυχώ ς, άπαιτεΐταο 

νά τεθώοιν ε ί ;  πλήρη εφαρμογή; όσα μέσα κριθώσιν κατάλληλα 

καί αποτελεσματικά. '*00εν περί τούτων, ό»ς -ό  κύριον θέμα τή ς  

δμιλιας ,',μών άπαρτιζόντων. έκτενέστερόν τ ι  θέλομεν πραγμα- 

τευθή.
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ΜΕΣΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ.

'Η πολιτεία δίν έχ ει, κύριοι, τό δικαίωμα νά Οεωρή τούς π ο - 

λίτας αυτής νήπια καί νά καθίσταται κηδεμών αΰτών επί τ ώ  
λόγω, ότι σκοπεί διά τής τοιαύτης διαρκούς κηδεμονίας τήν τού 

δικαίου έξασφάλισιν. Τοιούτον δε κηδεμονευτικον σύστημα έν τή 

νηπιώδει καταστάσει τών πολιτειών άναπτυχθέν δεν υπάρχει 
πλέον φόβος μετά  τήν, ώ ς έκ, τού νεωτέρου πολιτισμού, άνάπτυ- 

ξιν τών ανθρώπων νά άναγεννηθή Τό καθήκον τής πολιτείας 

δεν είναι βεβαίως νά καθίσταται, αντί αληθούς προστάτου καί. 

βοηθού, οχληρότατος καί επιβλαβέστατος εξεταστής πασών τών 

ενεργειών τών πολιτών’ διότι τό τε  ήθελε καθίστασθα: αφόρητος 

ή έν τή  πολιτεία συμβίωσις. Τοιούτον δε σύστημα, κύριοι, άπέ-  
χον τού συντελείν' εις τον σκοπόν, δι’ 8ν συνέστη. ή πολιτεία , 

ήθελε διαρκώς διακωλυει τήν έλευθέραν τού πολίτου ενέργειαν 

καί καθιστά άνέοικτον τή  πολιτεία τήν έκπλήρωσιν τών έργων, 

άτινα κυρίως αυτή προσήκουσιν. ’Απαιτείται επομένως μ.εγίστη 

προσοχή, μ ή , ένώ άναγράφομεν τό τής πολιτείας δικαίωμα τού. 

έμποδίζειν καί περιστέλλειν τά  αδικήματα, ΰποπέσωμεν ε ί ;  μ έ -  

γιστον άμ.άρτημα καί έκτείνωμεν τόν κύκλον τής ένεργείας τής 

πολιτείας έπί τοσούτον, ώ στε νά έπέλθη, αντί τή ς έξασφαλίσεως. 

τού δικαίου, ή διάπραξις τή ς αδικίας- άντί τής εύδαίμονος καί 

ήσύχου τών πολιτών συμ.βιώσεως, ή ανησυχία καί οχληρά έξέ- 
τασις. Μετά τήν  παρατήρησιν δέ ταότην γενομένην πρός τόν 

σκοπόν τού νά γινώσκωμεν ακριβώς πρός τ ί πρέπει νά. στραφή, 
ή προσοχή ημών, έρχόμεθα ήδη εις τόν προσδιορισμών τώ ν μέ

σων. Ταύτα δέ δυνάμεθα νά διαιρέσωμ.εν εις γενικά καί ειδικά. 

Καί γενικά μέν θέλομεν όνομάσει τά  ανεξαρτήτως ειδικών τινων 

περιστάσεων εφαρμοζόμενα, ειδικά δε τά  έπί τοιούτων κυρίως, 

.χρήσιμα.

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
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θρτιΡ‘p jicxsia .

'Υ πάρχει, κύριοι, δόγμα έν τώ  δικαίω τών εθνών, καθ’ 8 ή 

ειρήνη πολιτείας τινός έξαρτάται έκ τής πρός πόλεμον προπαρα- 

σκευής αυτής. Έ ν  ταίς έσωτερικαί- ομ.ως σχέσεσ·- τής πολιτείας, 

εάν τ-ήν ειρήνην έπιθυμώμεν, πρέπει νά προπαρασκευάζωμεν αυ

τήν ούχί διά τού πολέμου καί τής βίας, άλλα διά τής ήπιας 

καί θεί<ις τού σωτήρος διδασκαλίας. Ή  ιστορία αρκούντως ¿δί
δαξε, καί εξακολουθεί εϊσέτι διδάσκουσα ημά ς, ο τ ι είναι αδύνα

τον νά ύπαρξή έθνος, οτι είναι αδύνατον νά έκπληρώστ, τόν 
προορισμόν του άνευ θρησκείας. Διότι αΰτη είναι ό κράτιστος τών 

ανθρωπίνων αδυναμιών χαλινός, έπιφέρει τήν τής ψυχής γαλήνην, 
άποτρέπει τους ανθρώπους τών αδικημάτων, φωτίζει αύτοός διά 

τών δογμάτων τής θείας διδασκαλίας, τελειοποιεί καί εις μ.εγί- 
στην βαθμίδα άναπτύξεως τους άνυψοϊ ’Εάν δέ Οελήσωμ.εν πρός
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στιγμήν να καμωμεν μικράν τινα σύγκρισιν τής ισχύος καί τών 

αγαθών αποτελεσμάτων τής θρησκείας πρός τήν τών νόμων 

ισχυν^καί τα  .αποτελέσματα αυτών, άμ.έσως θέλομεν κατανοήσει 
τά ς εξής διαφοράς.

Ο τι οί νόμοι σκοπόν έχουσι τήν τού δικαίου απονομήν, ά λλ ’ 

ώ ; εργα ανθρώπινα ΰπόκεινται εις ελλείψεις. Είναι γενικοί δυ- 
ναμενοι ως εξ ειδικών περιστάσεων νά άποβώσιν άδικοι καί κα- 

τα θλ ιπ τικ ο . καθ’ όσον ή έν τοίς νόμοις είδικότης είναι αδύνατος. 

Ο: νόμοι πολλάκις στηρίζονται έπί τεκμηρίων, καθ’ ών διά πολ

λούς λόγους δεν επιτρέπεται άνταπόδειξις, καί όμως δέν είναι 
σπάνιον εις συγκεκριμένα; περιστάσεις τό ώς αληθές θεωρούμ*- 

νον νά μή η,ναι ειμ,ή ψευδές. 'II τών νόμων εφαρμογή ανατίθε

ται εις άλλα παρά τά  διάδικα πρόσωπα. Ά λ λ ’,  επειδή καί ό τόν 

νόμον μέλλων νά έφσρμόση είναι άνθρωπος, ευκόλως δύναται νά 

προκύψη πλάνη περί τήν έκτίμησιν τών γεγονότων καί τό δί

καιον νά μή άπονεμηθή, δεν είναι δε δύσκολον καί νά κατακυ- 
ρωθή τ ώ  τά  πλείω προσφέροντι.

Ηδη ελθωμεν ε ί: τοός νόμους τής θρησκείας.

Οΰτοι, ά»ς θείοι, ού μόνον ΰπόκεινται εις ελλείψεις, άλλ’ όν- 

-ε , .έλιίοι και την τού άνθρώπου συνείδησιν έγείροντες, καί έπί 

γενικών καί ειδικών περιστάσεων τά  αυτά άποτελέσματα  έπ ι-  

φέρουσιν, οΰδένα δέ κίνδυνον έξ ά π ά τςς ή άλλης τινός αιτίας πα - 

ρουσ ιάζουσιν. ’Εκτός δέ τούτων, ενεκα τώ ν νόμων τ ή - θρησκείας, 

έκαστος είναι δικαστής εαυτού αδέκαστος, εκτιμητής τών πραγ

μ ά τω ν  Αμερόληπτος, καί ισχυρός εκτελεσ τή ς τού δικαίου καί 

τής άληθείας. Ιδού δε ποία λαμπρά άποτελέσματα προέρχονται I 

«  τής εφαρμογής τών νόμων τή ς θρησκείας καί τής χριστιανικής | 
διδασκαλίας. Ά λ λ ’,  όπως διαδοθή ή γνώσις τών θείων έντολών | 

καί προκυφωσιν ες αυτών τά  άγαθά άποτελέσμ.ατα, ανάγκη, καί 

μάλιστα πρώ τιστη, νά προνοή ή πολιτεία  περί μορφώσεως ιε

ρέων -κανών νά μεταδώσωσι τάς θείας τού Σωτήρος έντολάς καί 
καταστησωσιν αύτάς οδηγούς τώ ν άνθρωπίνων πράξεων. Ί Γ η μ ε -  

τέρα ομως πατρίς δυστυχώς, ήτις κατά τούς άρχαίους χρόνους 

τή ν  θρησκείαν υπερ παν άλλο, ω ς εδει, ετίμα καί έσέβετο, ώς έκ 

τώ ν συγγραφέων αυτής πεζών τ ε  καί ποιητών καταφαίνεται καί 
έκ τών σωζομένων εϊσέτι περιφανών ναών δήλον τοίς πάσι γίγνε- 

τα ι, ήτις με τό όνομα αυτής τή ς θρησκείας εις τά  χείλη έμάχετο 

κατά τώ ν τυράννων τη ς κατά τήν έθνοσωτήριον έπανάοτασιν τού 

1 8 2 1 ,  ή πατρίς ημώ ν, λέγω , ολιγωρεί τής θρησκείας, εις *ν οφεί

λει κ^ατά μέγα  μέρος τήν ελευθερίαν καί τήν πολιτικήν αυτής 

ίπαρξιν, άμνημονεΐ τών πρός τήν θρησκείαν δεσμών της, καί άφί- 
νει δίκην έπαιτών τούς ιερείς της νά περιφέρωνται καί έν αύτώ 

τ φ  ίερώ ναώ, οπως παρασκευάσωσι τά  τής συντηρήσεώς των 

μέσα. Περί -λίγου δέ ποιείται εκείνους τώ ν ανθρώπων, οΐτινες με- 
γίστην δυνανται νά εχωσιν επιρροήν έπί τ ε  τής ηθικής καί Ολι

κής τού έθνους ημών καταστάσεω ς. Τή άληθεία δέ καταλαμβά

νει̂  απελπισία πάντα περί τού μέλλοντος τής ήμετέρας πατρίδος 

και μεγα/.ε'ον αυτής σκεπτόμενον, όταν έπί τήν κοινωνικήν ήυ,ών 

κατάστασιν τό  βλέμμα μψη καί ίδη, ό τι, ένώ κεκτήμεθα ικανούς 

των επιστημών έπιστήμ.ονας, ιερείς έκ τούναντίου άμαθείς, ά μα- 

θεστατους, καί ουκ ολίγους κακοήθεις. Πώς όθεν θέλομεν τύχει 

τή ς τού λαού ήθικοποιήοεως, πώς θέλομεν επιζητήσει τούς ύπό 
της θρησκείας πμραγομένους αγλαούς καρπούς, στερούμενοι ιε
ρέων άνεπτυγμένων, ηθικών καί δυναμένων διά τού λόγου καί 

τής χρηστή ; αυτών άγωγής νά άνυψώσωσι τό  φρόνημα, νά ποαΰ- 
νωσι τα  πάθη καί νά άποσπάσωσι τούς ανθρώπους πολλών κα 
κιών, αιτινες δι’ όλων τών άλλων μέσων πολλάκις δέ* είναι δυ

νατόν νά εςαλειφθώσι ; Καί πώς δυνάμεθα νά προαχθώμεν καί 

έρθοποδήσωμεν, φράττοντε; τήν ασφαλώς άγουσαν ήμ&ς εις τόν

σκοπόν οδόν; Ωρα δε ήδη νά έννοήσωμεν πάντες, ότι ματαιοπο

ν ο ύ μ ε , ε: μή φροντίσομεν τών τής θρησκείας καί δυνηθώμεν νά 

άνυψιόσωμίν τόν κλήρον εις τήν Οέσιν έκείνην, ήν, ώς έκ τής ιε

ρότητα; καί σπουδαίοτητος τών καθή/.όντων του , πρέπει νά κ α - 
τέχ η . ΓΙερί τής καταστάσεως δέ τού κλήρου καί τής μορφώσεως 

αυτού, ιδού τ ί λέγει έν τώ  έναρκτηρίω λόγω του δ τής θεολογία^

Καθηγητής Κύριος Δαμαλδς. «  Δύο κυρίως είναι τά  έργα
δι’ ών ή £ν τή  κοινωνία άποστολή τού κλήρου πληρούται, τό κή

ρυγμα τού θείου λόγου μετά  τή ς διδασκαλίας τής χριστιανικής 

π ιστεω ς, καί η οικονομία τών μυστηρίων Θεού. Ά τυ χ ώ ς έν τή  

εκκλησία ημών ό κλήρος μόνον εις τήν πλήρωσιν τού δευτέρου 
τούτων τής οικονομίας τών μυστηρίων ώ ; έπί τό  πλείστον π ε

ριορίζεται, ως μή έχων τάς διά τό  πρώτον άπαιτουμένας γνώσεις 

εν ω τούτο είναι επίσης σπουδαΐον, καθ’ όσον διά τού κηρύγμα 

-ο ς  καί τ ή - διδασκαλία; μορφοϋται χριστιανικώς καί ηθικώς 5 

λαός, ή χριστιανική διδασκαλία άναπτύσσει καί διοοθόνει τόν 
| νουν καί τά  ήθη αυτού, καί τούτο έπρεπε νά ήναι ή πρώτη φρον-..
| τις τή ς ε’κκλησίας^καί τής πολιτείας ήμων. Πάντες δμολογούσ 

την γεν-.κην καχεξίαν, εις ην σήμερον εΰρισκόμεθα" ούχί πάντες 
όμως γινώσκουσιν, ότι τά  μέσα τή ς θεραπείας Ιγκειντα ΐ πρώτον 

καί κυρίως έν τή  θρησκευτική καί ήθική άγωγή καί μορφώσει τού 

λαού, δι’ ή ; καί μόνης δύνανται νά τεθώοιν αί βάσεις όίουδήποτε 

στερεού κοινωνικού οικοδομήματος’ όσον καλοί, οσον τέλειοι καί 

άν η ναι οι πολιτικοί νόμοι, άφορώσι κα τ’ έξοχήν εις τήν ρύθμισιν 

εξωτερικών σχέσεων τού άνθρώπου, αιτινες άπόρροια τής εσω

τερικής καταστάσεως καί τών ηθών τού άτόμου εϊσίν’ ενόσω δέ 
■ αύτα κακά και διεφθαρμένα είναι, δεν δύνανται είμή νά χω λα ί- 

νωσι καί έκείναι. Είναι μεγίστη άληθώς ή άμέλεια καί άκηδία, 

ήν ανέκαθεν ή πολιτεία  εις τήν μόρφωσιν τού κλήρου έδειξε·»’ ενώ 

περί πάντων τών κλάδων κατεβλήθησαν προσπάθεια·, καί φρον
τίδες περι εΰρέσεως πόρου, δ·.’ &ΰ νά επαρκώσιν εις τάς τού καθη

μερινού βιου ανάγκας, έζήτησαν δέ ταύτοχρόνως καί εγγυήσεις 

καί προσόντα γνώσεων καί ικανότητα δεδοκιμασμένην, διά τήν 
σπουδαιοτέραν τάξιν τής κοινωνίας, τήν τά  ίερώτατα π επ ιστευ- 
μένην, ολιγίστη φροντίς καί ώς πρός τό  πρώτον καί ώς πρός τό 

όευτερον κατεβλήθη’ καί ύστερον παραπονούμεθα διά τήν κ α τά - 

στασιν αύτήν, ήτις είναι τό φυσίκώτατον τής μέχρι τούδε άμε- 
λείας καί άκηδίας άποτέλεσμα. Τά μέσα τή ς διορθώσεως είνα-, 

άπλουστατα, άρκεΐ νά έμβλέψωμεν εις τά  μάλλον πεπολιτισμένα 

χριστιανικά φύλα τά Σαξων.κά, τούς Γερμανούς καί τούς 'Α γ 

γλους και θελομεν ευρει παρ’ α ύτοΐ; λίαν καλώς λυθέντα τά  ζη
τήμ α τα  τα ύτα , ώ στε νά χρησιμεύσωσι καί ήμίν ώς παράδειγμα, 

Ι·.άν ή Κυβερνησις άποφασίση, συνάγουσα αύτή έκκλησιαστικόν 

φόρον, νά μισθοδοτήσει έπαρκώς πάντα έξερχόμενον τής Θεολο- 

γικής σχολής τού Πανεπιστημίου ημών καί φέροντα προλύτου 

αυτής δίπλω μα, δέν θέλει παρέλθει μία γενεά καί θέλομεν εχει 

κλήρον διανοητικώς άξιον τής αποστολής καί τού προορισμού 
του" λέγομεν διανοητικώς, καθ’ όσον ί  υπάρχων μόνον ΰπ’ αύ
τήν τήν έποψιν παρουσιάζει έλλειψιν σπουδαίαν ήθικώς δέ έξε - 

ταζομενος είναι όλος ά μεμπτος καί άνεπίληπτος (δεν συμ.φο»νού- 
μ.εν κατά τούτο μ ε τόν σοφόν καθηγητήν) δίκαιον δέ είναι καί 

περί τούτου τού σήμερον ΰπάρχοντος κλήρου νά ληφθή φροντίς, 

καί τούτο δύναται νά γίνη διά τή ς έκποιήσεως μοναστηριακών · 
κτημάτω ν, άτινα, άνευ βλάβης περιοριζομένου τού υπέρογκου 
τώ ν μονών αριθμού, δύνανται νά άφιερωθώσιν ε ί ;  τήν χρήσιν 
ταύτην. ’Εάν τοιαύτη φροντίς ληφθή, τό τε  καί εις τήν θεολογι- 

κήν σχολήν θέλει δοθή νέα ζωή καί πολλοί έκ τών νέων, οΤπ- 

νες σήμερον τρέπονται εις άλλα επαγγέλμα τα  βιοποριστικά, θέ’  
λουσι τραπη εις τήν ήμετέραν επιστήμην καί αυξήσει τόν άριθ-
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μόν τών μαχητών αύτής έπ’ άγαθώ τής επιστήμης, τής εκκλη

σία; n al του έθνους ημών. »

Μετά της σκέψεις δ : τα ύτας του σοφού ΚαθηνητοΟ άξίας τώ  
δντι πολλής μελέτης επανερχόμενοι s · ; το θέμα ημών, εν κεοα- 

λαίω λέγομεν. ότι ή πολιτεία καθήκον ίγ ι ι  δ .*  τη ς θρησκείας 

và έπιδιώκη τήν ηθικήν των πολιτών μόρφωσα, δι’ ής πάσα 
κακή τασις εκλείπει.

Έ κθεντες δ’ οϋτω συντόμως oca ττερί θρησκείας έκρίναμ.εν κα
τάλληλα εν τώ  παρόντι và είπωμεν, μεταβαίνο.μεν εις άλλο κ ω - 
λοον τά αδικήματα μέσον. Τούτο δε είναι; ή πνευματική τών 

πολιτών άνάπτυξις.

Β7.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ.

Έ ά ν επρόκειτο, κύριοι, và έξετάσωμεν ενταύθα πάσας τ ά ; 

ώφελείας, όσαι εκ τής πνευματική; τών πολιτών άναπτύξεω; π η - 

γάζουσιν, ήθέλομεν βεβαίως υπέρ το δέον εκτείνει τον λόγον, καί, 
τού σκοπού ημών μ εγά λω ; ήθέλομεν άπομακρυνΟ?». Ο ύ δ εις δέ 

βεβαίως αγνοεί όποιαν επιρροήν έχει ή παιδεία εις τήν ένάσκτ,σιν 

τών πολιτικών δικαιωμάτων, οϋτε διστάζει và παραδεχθή, ότι 

είναι ού μόνον ώφέλιμος, αλλά καί αναγκαία εϊς όλα; τάς κοι
νωνικά; τού ανθρώπου σχέσεις. Πλήν ου.οι; τών άλλων ωφε

λειών άς παράγει ή παιδεία, συντελεί καί εις αποτροπήν τών 

αδικημάτων. « Ου μόνον δε έξωτερικώς τήν πολιτείαν ωφελεί ή 

παιδεία, λέγει ό κύριος Σαρίπο/.ος εν τώ  Συνταγματικό, του δι- 

y.aico I. Β . Σελ. 8 9 0 ,  αλλά καί έσωτερικώς, διότι οσω ¡μάλλον 

διαδίδεται ή παιδεία, τοσούτω έλαττοϋνται τά  κακουργήματα. » 
Ό  αυτός συγγραφεός έν υποσημειώσει αναφέρει. “ Οΰτως ένθυ- 

μούμεθα, οτι εις αίαν πόλιν τής πολιτείας τού Νεοβοράκου (Λ f  W 
U ork)  τό δεσμωτήριον μετεβλήθη εις φιλανθρωπικόν κα τά στη μ α ' 

διότι πολύς είχε παρέλθει χρόνος χωρίς và δεχθή κανένα δέ- 

σμιον ! ! . . . Ά λ λ ’ ή πολιτεία τού Νεοβοράκου δαπανά έτησιω ς 

επ τά  καί πλέον εκατομμύρια διά τήν έκπαίδευσιν τού λαού. » 

Ε π ειδ ή  δέ ό λόγος περί έκπαιδεύσεως κατά παρέκβασιν έπιτρα- 

π ή τω  ημίν và άναφέρωμ.εν καί τινας σκέψεις τού αυτού Καθηγη.- 

τού εντελώς δικαιολογούσα; άπόφασίν τινα τού ήμετέρου Συλ

λόγου περί δημοσίων ¡μαθημάτων. ( ' )  Ό  Κύριος Σαρίπολος πραγ 

ματευόμενος τά περί παιδείας, λέγει. « Λεν άναφέρωμεν δε τήν 
ιστορίαν καί μάλιστα τήν εθνικήν τής αρχαίας καί νεωτέρας 

'Ε λλάδος, ουδέ τά στοιχεία τού συνταγματικού δικαίου, δ·.ότ,_ 

¡μετά τών ιερών γραφών καί τής διδασκαλίας τή ς  άγιας ήμών 

π ίσ τεω ς, τά  μαθήματα ταύτα πρέπει νά ώσιν ή διηνεκής πα ντό; 
πολίτου άνάγνωσις, διότι διά μόνης τής ακριβού; τούτων γνώ - 

σ εω ; δύναται νά διασωθή ή εις παρακαταθήκην ϋπό τών π α τέ

ρων ήχων, όπως μεταβιβάσωμεν εις τά τέκνα ήμών, παραδοθείσ* 
κληρονομιά τής ίεράς ήχων π ίσ τεω ς, τού κλέους τής πατρίδος^ 

καί τού πολυτιχοτάτου ήχών κατά σύνταγχα πολιτεύχατος. » 

Έ ν  δέ υποσημειώσει προσθέτει. « Οί εϋ φρονούντες δέν θέλουσι 
βεβαίω ;  είπεί ήχ.άς παραδοξολόγους, διότι τό  λογικώτερον τού 

νά γνωρίζη ό κοινός π ο λ ίτη ; τό πολίτευμα τ ή ς  πατρίδος του, 

έχει δικαίωμα ψήφου, εκλέγει, καί δυνατόν νά έκλεχθή , άρα 

ανάγκη νά γνωρίζη όποιον σπουδαίον μετέρχεται. ή άναδέχετα, 

έργον" ανάγκη άρα νά διδάσκηται ώς πολίτης τά  στοιχεία τού 

συνταγματικού δικαίου, όπως καθό χριστιανός διδάσκεται τήν 
ορθόδοξον διδασκαλίαν. » Συντ. Δικ. Σαρ. Τόμ. β'. Σελ. 8 9 1 .

( ’ )  Ό ρα  λογοδ. Έ λευθ. 'Ραφαήλ σελ. 19 .

Μετά τάς σοφωτάτας κρίσεις τού φιλοπάτριδος Καθηγητοϋ 

επανερχύχεΟα εις τό  Οέχ.α ημών. Παρετηρήθη, ότι εκ τι·.· ΰ π ο π ι- 

πτόντοιν εις εγκληματικά ; πράξε.ς, καί μάλιστα βαρείας, οι'· 

πλείστοι είναι εντελώς αγράμματοι. Οί τυχόντες μικρά; παιδεύ

σ ε ι;;  σπανίω; υποπίπτουν εις αθεμίτους πράξεις, άλλ.' καί αν 
ΰποπέσωσιν ιός έπί τό πλείστον αί πράξεις αυτών δέν -'ναι βα 

ρεία·., ούτε έχφαίνουσι μεγάλην μοχθηρίαν ψυχής- 'Ο όε Οέλων 

νά πεισθή περι τής άληθείας τών λεγομένων άς έξετάση ποίοι οος- 

έπί τό πλείστον φέρονται εις τά  ποινικά δικαστήρια έπι κλοπής 

ληστεία , φονω, έμπρησμ,ώ καί ά λλοι; άδικήμασι παραπλήσιοι;, 

καί θέλει πεισθή, ότι ώς έπί τό  πλείστον άνθρωποι άγράμμ.ατοι 
είναι ο: έργάται τώ ν μεγίστω ν αδικημάτων. Τό φαινόμενο·/ δέ 

τούτο πρέπει νά προσέλκυση τήν προσοχήν τών προσώπων εκεί

νων, εις ά άνετέθη ιδίως ή τώ ν νόμων έκτέλεσις, καί νά πρόκα— 
λεση τήν ενέργειαν αυτών, όπως μη μένγ, νεκρός ό τοίς πάσιν 
υποχρεωτικός περί δημοτικής έκπαιδεύσεως νόμος, ού δεν πρέπει 

νά όλιγωρώσιν οί εις τά  τοιαύτα αρμόδιοι. ’Αληθώς δέ μέγιστον 

αίσχος νά παριστώμεν άνευ τινός αίδούς εις τά ς όψεις τού κόσμου· 
τοιαύτην οίκτράν εσωτερικήν κατάστασιν, τήν δημοτικήν δηλον

ότι έκπαίδευσιν μή ΰπάρχουσαν πλήρη έν ώ μάλιστα ζώμεν- 

αίώνι. Διότι, έάν ή δημοτική έκπαίδευσις, κύριοι, έπεξετείνετο· 

καί πράγματι καθίστατο υποχρεωτική, ήθέλου.εν ίδει τα χέω ς,, 
ότι τά  πλ.εϊστα τών έγκλημάτων ήθελ.ον έκλείψει, (ος έρειδομέ- 

νων έπί τή  άμ.αθεία καί στρεβλότητι τού νοός, καί διά τών 

γραμμάτων ώς έπί τό πλείστον αίρομένων. “Ας έπιζητήσωμεν 

λ.οιπόν τήν διάδοσιν τών γραμμάτων καί ά.ς προσπαθήσωμβν δι' 

αυτών νά μεταδώσωμεν παν δ ,τ ι συντείνει εις μόρφωσιν καί 

άνάπτυξιν τώ ν όμοιων ήμίν" καθ’ όσον ούτω, ένώ παρασκευάζο— 

μεν τήν ευδαιμονίαν τ ή ς  ήμετέρα; πατρίδος καί ημών αυτών, 
τών άδιασπάστως μ ε τ ’ αυτής συνδεδεμ.ένων, συγχρόνως έκ π λ η - 

ρούμ.εν καί τό μέγα ηθικόν καθήκον, όπερ έχομ.εν, τού νά συν— 

τρέχωμεν ταίς άνάγκαις τών όμοιων ήμίν.
(Έ π ε τ α ι  συνέχεια.)

Ε Κ  Τ Η Σ .  Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ .

ΠΕΡΙ Μ ΥΧΩΝ .

Λ! ψυχαί, κοινώς πεταλ.ούδαι λεγόμεναι, άνήκουσιν εις τό γ έ—■- 
νο; τών έντόμ.ων, διαιρούμενα’, εις τρεις γενικά; κλήσεις, ε ί ;  Μ υ— 

,χ ά ς  νυκτερινά;, ε ί ; Λυκαυγείς, καί εις Ήμερινάς, περιλαμβανού- 

σας πάμ,πολλ.α είδη. Αί υμενώδεις αυτών πτέρυγες είναι τέσσα - 
ρες, έπικεκαλυμμέναι μέ κόνιν ποικίλην. Ε χ ο υ σ ι δε σώμα τρι

χωτόν, καί προβοσκίδα στρογγυλήν, δ .’ ής άπορροφώσι τόν χυ

μόν τών φυτών καί τών άνθέων, τήν συνήθη αυτών τροφήν. Α
ξιόν δέ σημειώσεως είναι ή τριπλή μεταμόρφωσις, τήν όποιαν 

πάσχουσι τά  έντομ.α τα ύτα , μέχρι; ότου γίνωσιν εντελώς ψυχαί. 

Ή  Οηλική ψυχή γεννά ώ ά, έκ τούτων γεννάται σκωληκοειδές τι 

ζωΰφιον, όνομαζόμενον Κάμττη, ήτις τρεφομένη διά τινων ώοι- 

σμένων φυτών ή ξύλων, μ.έχρις οΰ άποκτήστ, τό μέγεθος αυτής, 

περικλείεται μέ κερατώδές τ ι  περικάλυμμά, ήτοι μ.εταμορφόνεταί' 

εις Χρυσαλλίδα ή Νύμφην, μένουσα άνευ τροφής, μ ετά  δέ ταύ

τ α  έντός τούτου τού περικαλύμματος, έλ.ύτρου καλουμένου, μ ε -  

ταμορφοϋται ή χυσαλλις εις ψυχήν, τινές μέν μ ετ ’ όλίγας εβδο

μάδας, τινές δέ μετά  έν ή δύω έτη. Ή  δέ ψυχή άμα ήλικιωθή, 

διατρυπά τό έλυτρον, καί έξερμένη γεννά ώ ά ,  και εύθυς μ ε τ »  

τήν γέννησιν τούτων αποθνήσκει.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ε Π ίθ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ .

Γό χρώμα τών ψυχών είναι λίαν ποικίλου, άποστίλβον εις 

τά ς πτέρυγάς των, φαίνεται δέ καί ώς κεχρωματισμένη τις  κό - 

ν·ς, ήτις όεν είναι άλλο τι θεωρουμένη διά τού μικροσκοπίου ει- 

μή μι τα καί ποικιλόμορφα πτερά, τών όποιων οί μικροί 
κάλαμο, »·..·*·. εμπεπηγμένοι εις τό δέρμ.α των πτερύγων.

Ενταύθα 0ελομεν περιγραψει τινά είδη τoύτ&Jv, άρχίζοντες 

πρώτον άπό τών Ήμερινών. Λΰται πετώσι τήν ημέραν, καί όταν 

κάθηντα κρατούσι τάς πτέρυγας όρθιας καί ηνωμένας. Τά νη

ματώδη α π τικ ά  αυτών κέρατα είναι κατά τό άκρον χονδρά καί 
σφηνωύη. Έ κ  τού τω ν  κυριώτεραί είσιν αί εξής.

// Λ χακθοιρί.Ιη. II ψυχή αυτη μ ετά  τής επομένης είναι αί 

μέγιστα ; ήμεριναί ψυχαί τής Ευρώπη;, εχουσα έκτασιν κατά π λά 

τος τών πτερύγων 1 ή 5  δακτύλων. Ζή έπί τών πλειοτέρων τό 
πων τής Ευρώπης, ομοίως καί έπί τή ς ’Αφρικής. Αί άνω αύτής 

πτέρυγες είναι πυροκίτρινοι καί πεποικιλμέναι μ έ λεύκάς καί με

λανά; κηλίδας, αί 6ε κά τω  εχουσι χρώμα όλιγώτερον ζωηρόν.
II κι.ρινη αυτής καμπή ζή επί τών σκολίμων, τώ ν κνιδών, καί 

τού ςανθιου χόρτου, όπου ή θηλυκή γεννφ τά  ώά της τόν μήνα 

Μάιον ,̂ ή δε μελανόφαιος καί χρυσίζουσα χρυσαλλίς κρεμάται μέ 

τας οςειας αυτής άκρα; άπό τά  φυτά, καί τόν Αύγουστον ανα
φαίνεται ή ωραία ήμερινή αυτής ψυχή.

// -Ί ί./ιιϊο ΐ’οουροζ. Αυτη έχει τό αυτό σχεδόν μήκος ¡μέ τήν 

άνω μνημονευθείσαν, ζώσα έπί τών πεδιάδων όλης τής Γερμα

νίας. Ιό  χρώμα τών περιοδοντωτών τεσσάρων αύτής πτερύγων 

είναι Οειαφόχρουν καί πεποικιλμένον μ έ μελανά; καί λεύκάς κη

λίδας. Εκαστη τών κάτω  πτερύγων απολήγει εις όξυ καί μακρόν 

ακρον, εχουσα κατά τήν επιφάνειαν κηλίδα τινά χρώματος πρα

σίνου βαθέως. Ή  κάμπη αύτής έχει μήκος 1 1 ]2  δακτύλου, διχ- 

τριβουσα επί τού ανήθου, τού μαράθρου, τού πετροσέλινου καί 
του σταφυλινου. Χρώμα δέ εχει λευκοπράσίνον, έντομά ; μ ελα - 

νας και στίγματα  πυρόχροα. Περιπλέκεται μέ τό έξερχόμενον 

εκ του στόματος αύτής νήμα εις διάφορα πράγματα, καί μ ετα 

μορφώνεται εις χρυσαλλίδα λευκοπράσίνον, κατόπιν δέ μ ετά  ί  
εβδομάδας εεερχεται ή ωραία ψυχή.

I I  Α ντιόπ η . Λύτη αυξάνει κατά πλάτος μέχρι τριών δα κτύ ' 

λων καί π ετά  κυρίως τόν Αύγουστον καί Σεπτέμ.βριον περί τά 

οπωροφόρα δέν ρα, τρεφομένη μ έ τόν γλυκόν αύτών χυμόν. Αί 

αίθοκόκκινοι καί όδοντωταί αύτής πτέρυγες περικαλύπτονται εις 

τά  άκρα υπό κίτρινου περιφερείας. Ή  μελανή ακανθωτή, καί 

πλήρης ερυθρών κηλίόοιν κάμπη αύτής διατρίβει έπί τών ιτεών, 
σημυόών και κερκίδων, καί μεταμορφόνεται ε ί; χρυσαλλίδα γω
νιώδη καί μελανήν, ήτις μ ετά  1 ί· ημέρας γίνεται ψυχή.

// Ε .ΙιΧ ύιηάς. Αύτη η ψυχή μ έγ ιστα ; καταστροφάς παρέχει 
ε ί ;  τά  ¿πωροφόρα δένδρα' διότι ή κάμπη αύτής κατατρώγει τήν 

ανοιςιν πολλάκις ολα τά  φύλλα αύτών, χρώμα δέ έχει λευκόν μέ 

π τυ χ ά ς μελανά;. ΙΙετά  αγεληδόν πολλάκις, κατά τους μήνας 
Ιούνιον και Ιούλιον, καί γεννά μικρά καί σφαιροειδή ώά έπί τών 

φύλλων τών όξυακανθών, καί λευκακανθών, τής μηλέας καί τής 

άπιόιάς. Μετά τινας όε εβδομάδας συντριβόμενων τών ώών υπό 

της ηλιακής Οερμότητος, έξέρχονται αί μικραί κάμπαι, τρεφό- 
μεναι με τά  τρυφερά φύλλα έω ς τά τέλη  τού φθινοπώρου, τάς δέ 

άρχάς τού χειμώνος έμπλέκονται περί τούς νέους βλαστούς τών 

κλάδων, καί άποναρκούνται, καί άν τό  ψύχος δέν τά ς θανατώση, 

ή οί κτηματιαι ύ'εν τάς έξολοθρεύσωσιν, αναφαίνονται πάλιν τόν 
Μάϊον, καί κατατρώγουσιν όλα τά  νέα φύλλα. Καί αί μέν έν τε- 

/.εις κάμπαι μεταβάλλονται εις χρυσαλλίδας κατά τούς κλάδους 
τώ ν δένδρων, ή δέ λευκή καί υποκίτρινος χρυσαλλίς προσκολλάται 
διά τού νήματος έπί τού κλάδου, καί μ ετά  1 6  ή 2 0  ήμέρας μ ε 
ταβάλλεται εις ψυχήν.

7/  Α'ρ α« 6 ίΕ  καί αύτη ή ψυχή είναι επιβλαβής ώς προξενού

σα μ εγά λα ; ζημίας εις κήπους, ένθα καλλιεργείται ή κράμβη, 
έ ;  ής και ωνομάσθη ούτω. Τόν ’Ιούλιον πλεϊστα ι τουτω  · περι- 

πλανώνται έντός τών κήπων καί τών αγρών, καί γεννά τά  ώά 

της επί τών φύλλων τή ς κράμβης, τόν δέ Αύγουστον έίίέο/ονται 

αί έλαιοπράσινοι αύτής κάμπαι καί κατερημόνουσι/πολλάκις ο

λοκλήρους αγρούς έσπαρμένους εκ τού φυτού τούτου' διό μ ετά  

τα χύ τητος συλλέγονται καί φονεύονται υπό τών κηπουρών. Τό 

φθεινόπωρον όμως είσέρπουσιν οπου τύ χ η , καί εις αύτάς έ τι τάς 

οικίας. Τελευταΐον δέ μεταμορφοϋνται εις λεύκάς χρυσαλλίδας, 

άποκρεμάμεναι όρθιαι καί περιπλεκόμενα; στερεά μ έ τό  νήμά 
των. Καί ούτω μέν μένουσιν όλον τόν χειμώ να, κατά δέ τόν Ιού

λιον μεταμορφοϋνται εις ψυχά; λευκά ; μ ετά  μελανών πτυχών 
καί στιγμάτων.

I I  Ιρ ις .  Αύτη είναι μία τών όιραιοτέρων ψυχών τής Γερμ α 
νίας. .Μέ τάς πτέρυγας ανοικτάς εχ ει μήκος 4 δακτύλων. Καί 

τό μέν άνω μέρος τών πτερύγων αύτής έχει χρώμα αίθόν, καί ή 
μια πτέρυ; άποστιλβει πάντοτε ο^ραΐον γαλανόν χρώμα, όταν 
βλέπη τις  ταυτην πλαγιώτερον. Τούτο δέ προέρχεται έκ τής πα

ραδόξου κατασκευής τών μ.ικρών αύτής κεχρωμ.ατισμ.ένο)ν π τε 

ρών, άτινα φαίνονται σχεδόν ώ ; φύλλα άνθους τού καλουμένου 

λειρίου, καί εχουσι τοιαύτην μορφήν, ώ στε τό  έν μέρος φαίνεται 
αίθόν, καί τό έτερον γαλανόν. Τό δέ κάτω  μέρος τών πτερύγων 

όεν άποστιλβει, αλλ’ είναι ποικιλώτατον, χρώματος αίθοϋ, κί

τρινου καί λευκού. Ή  κάμπη αύτής είναι πρασίνη, εχουσα έπί τής 

κεφαλή; δύω μικρά κέρατα, διαιτάται δ’ έπ ί τών κλώνων καί 
τών φύλλων τή ς ιτέας.

I I  Μ α ρ γ α ρ Ιζ ις .  Αυτη ή ό,οαία ήμερινή ψυχή εύρίσκεται έπί 
τής Γερμανίας, καί μάλιστα κα τά  μεσημβρινά αύτής μέρη, καί 

δ.ατριβει τον Ιούλιον καί τόν Αύγουστον εις τόπους, όπου φύε

τα ι ό σκόλυμος, ειόος άκανθώθους φυτού, φυόμ.ενον έν καιρώ μ ε 

γάλου καυσωνος τού θέρους. Τό άρσεν γένος τούτων είναι λευ - 

κότερον τού θήλεως. Αί κάτω  αύτής πτέρυγες εχουσι γραμμ,άς 

στιλπνας, και ή μέν ακανθωτή αύτής κάμπη τρέφεται μ.έ φύλλα 
τών ίων, ή δε χρυσαλλίς μ ετά  1 ί  ήμέρας μεταμ.ορφοϋται εις 
ψυχήν.

Ί  υχή ή Εύρύ.Ιοχος. Αύτη διαιτάται εις τινα μέρη κατά τά  

ανατολικά παράλια τή ς μεσημβρινής ’Αμερικής. Τό θερμόν και 

ύγρόν κλίμα τώ ν μερών τούτων συντελεί εις τόν πολλαπλασια
σμόν τών ωραίων τούτων εντόμων, άτινα πολλάκις διά τοΰ μ ε

γέθους καί τών ποικίλων χρωμάτων κινοϋσιν εις θαυμασμόν τον 

παρατηρητήν. Τό μήκος αύτής είναι 3  1 ] 2  δακτύλων, τό  δέ πλά

τος άνοιγομένων τών πτερύγων, 7 .  Αί μεγάλαι ανω πτέρυγες αύ

τής εχουσι χρώμα αίθόν, πεοικαλυπτόμενον εις τά  άκρα υπό π ε
ριφέρειας χρώματος πρασίνου βαθέως, έντός δέ τών πτερύγων 

ύπάρχουσιν υποκίτρινα στίγματα  καί όμματοειδεϊς κηλίδες. Αί 
κάτω  πτερυγες εχουσι μελανόστιλπνον χρώμα, καί περιφέρειαν 

ωσαύτως πρασίνην, ήτις αύξάνει πολυ τήν ωραιότητα τού έντό- 

μου. Παρά τό  σώμα εχουσιν αί κάτω  πτέρυγες χρώμα κίτρινον, 
το όε υποκάτω μέρος αύτών εχει κιτρίνην καί αίθάν έπιφάνειαν 
μαρμάρου, καί έπί τού κατωτέρου αύτών άκρου εύρίσκεται όμμα - 

τοειόής και άμαυροϊώδης κηλίς, εχουσα περιφέρειαν κιτρίνην, καί 

έν τώ  μέσω λευκήν καί μηνοειδή γραμμήν. Τά χρώ ματα ταύτα 
αύτής δέν είναι μέν καθ’ υπερβολήν ωραία, άλλ’ αί κα τά  μικρόν 

προοαίνουσαι αλλοιώσεις αύτών προξενούσα εις αύτήν μεγίστην 
λάμψιν καί κάλλος.

Α ό ω η ς  ύ I  α .Ιανός . Καί αύτη διαιτάται ε ί ;  τούς αύτους τό 
πους, εις ους καί ή προηγουμένη. Ή  άνω έπιφάνεια τών πτερύ

γων τ η ; εχει χρώμα γαλανόν, αί δέ 4 γωνία·, αύτών είναι μ έλ α -
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ν*'., εχουβα έκά στη κα τά  το άνω (λέρας δύο λεύκάς κηλίδας. II 
δ ε  κάτω  αυτών επιφάνεια είναι πεπ^κιλμένη χρώμ.ατο; φαιού, 

Ιρυθρού, κίτρινου καί μελανού, τόσον καλώς διατεταγμένου, ώ 
στε υπερβαίνει ολα σχεδόν τά  έντομα κατά τήν ωραιότητα. Τρέ

φεται δε ρ.έ τόν χυμόν τον οποίου άπορροφα εκ τινων φυτών και 

άνΟέων μ έ τήν μακράν της προβοσκίδα·

Περιγράψαντες ολίγα τινά είδη τών ΊΙμερινών Ί  υχών μ.ετα- 
βαίνομεν εις τήν δευτέραν τά ξιν  τούτο>ν την καλουμένην τών Νυ
κτερινών, τήν καί μάλλον πολυάριθμον τών λοιπών δύω. Λι ψυ- 

χαί αυται δταν κάΟτ,νται, ΰποκλίνουσι τά ς πτέρυγας. Τά άπτικα 

αύτών κεράτια είναι ώς επί τό πλεΐστον τριχοειδή, και κατά τό 
άκρον λ.επτότερα. Πετώσι μόνον τήν νύκτα, ή δέ πτήσις των εί

ναι ανεπιτήδειος, βαρεία, καί άνευ βύμβου. Τήν {¡μέραν ησυχά- 

ζουσιν επί τοίχων παλαιών, δένδρων, καί επί τού χόρτου. Αι κά- 
μπαι των είναι ώς επί τό πλεΐστον τριχω ταί ζητούσα·. τήν τρο

φήν των εν καιρώ νυκτός.’ Οταν δε μεταμορφύνωνται εις χρυσαλ

λίδας περιτυλίσσονται μέ μεταξώδές τι ύφασμα" δθεν ή φύσις ε -  

δωκεν εις αΰτάς έξυ/δη τινά χυμ-όν, τον όποιον εκβάλλουσαι εκ 

τίνος οπής κειμένης Οπό τό στόμα κλώθουσιν ώς νήμα. Πολλάκις 
διάγουσι κοιμιόρ.εναι εντός τού υφάσματος 2  μέχρι 3 ετών, £ως 

δτου μ.εταμορφο/θώσιν εις ψυχάς.

Έ κ  τών ψυχών τούτων κυριώτεραι είναι αί έςής.

7/  Έ χ ιν ίς .  Ταύτης αί άνω πτέρυγες είναι αίθαί ώς 5 καφές με 
λεύκάς καί συνεχείς γραμμάς, αί δε κάτω έρυθραί μ ε μελανάς καί ί 

κυανάς κνιλίδας, καί ζή  καί)’ δλον τό θέρος. 11 όε μελανότριχος 

καί ακανθωτή αυτής κάμπη τρέφεται μ.'ε κνίδας καί άλλα κηπαΐα 

φυτά καί τόν ’Ιούλιον ευρίσκονται ενωμένα·, πλείσται τούτων ε
π ί τής χλόης. Μεταμορφουμένη δε εις χρυσαλλίδα έμπεριπλέκε- 

ται μέ παχύ τ ι ύφασμα, συμ.περικλείουσα καί όλας τάς ακανθώ

δεις τρίχας της.

7/  Ξ  ν.Ιοφάγος. ’’Αξιόν σημειώσεως τ ή ; ψυχής ταύτης είναι ή 
ερυθρά της κάμπη, ώ ς ζώσα επί πολλά ετη εντός τού κορμού 

τών δουών, τών ιτεώ ν, καί τρεφομένη μόνον μέ ξύλα , διό καί 

ώνοαάσθη ούτως" δθεν διατρυπά πανταχόθεν τά  δένδρα μ.έ τάς 

οξείας αυτής χηλά ς, προξενούσα ουτω μεγάλα; ζημίας. Ψ υλάτ- 
τετα ι δε μόνον εις όέλ.ινα ή πήλινα δοχεία" διότι κατατρυπά τά  
ξύλινα. Τό τρίτον έτος τής εμφανίσει!/; της περικαλύπτεται υπό 

καλύμματος εντός τώ ν δένδρων, πλεκομένου μ έ τά  έκ τού ξύλου 

παραγόμ.ενα ΰπ’ αυτής ρινίσματα, καί μεταμορφούται εις αΐθο- 
κίτρινον χρυσαλλίδα, ήτις εξερχομένη τού καλύμματος κινείται 
καί έκπηδά μεταμ-ορφομένη ώς ψυχή νυκτερινή, Ιχουσα φαιόν καί 

ΰπομέλαν χρώμα.

Ή  Ν ύμφη. 'I I  ώραία καί σπανία νυκτερινή αυτή ψυχή εΰρί- 

σκεται τόν Ιούλιον καί Αύγουστον κατά τά  δάση τής Γερμανίας 

καί τά ς δενδροφύτους οδούς, δπου ίπ τα τα ι καί τήν ημέραν. Αί 

κά τω  αυτής πτέρυγες Ιχουσιν ώραίον ερυθρόν χρώμα, καί μελα

νάς έκ πλαγίου τινάς, ή δε σπονδυλωτή αυτής κάμπη έρπει κατά 

τούς μήνας Μάίον, ’Ιούνιον καί Ιούλιον επί τών δρυών, καί μ ετα 

μορφώνεται εις φαιάν χρυσαλλίδα.
ΒύμΟΐ’ί  ύ Ζ ιζνφ ί-ης. II νυκτερινή αύτη ψυχή ζή επ ί τής 

Βεγγάλης. Αί κιτρινώταται αυτής πτέρυγες είναι πεποικιλμέναι 
μ ε ομμ.ατοειδεΐς κηλίδας, καί Ιχουσιν δλαι λευκήν καί αΐθοκόκ- 
κινον ταινίαν. 'I I  μεγάλη κιτρινοπράσινος καί δυσειδής αυτής 

κάμπη διατρίβει επί τών κατά τήν Βεγγάλην ζιζυφιών. Οταν 

δέ οθάση 5 καιρός τής μ.εταμορφώσεως έγκλώθεται εις κουκού- 

λιον μ.έ χονδρόν καί δυνατόν μ-εταξωτόν νήμα. Έ ξ  αυτών τών 

κουκουλίων, καθώς καί έκ τριούτων λεπ τώ ν, κατασκευάζονται 
εις τά ς Ά νατολικάς ’Ινδίας, υφάσματα μ ετα ςω τά  διαρκή, δι’ ών 

Ινδύονται οί Βραχμάνες.

'Λ τ.ΐας ύ Α ΐβός. Λύτη ή υπερμεγέθης ψυχή ζή επί τής Κίνα; 

καί είναι ή μεγίστη όλων τών Ευρωπαϊκών καί ξένων ψυχών, ισο- 

μ.εγέΟης σχεδόν μ.έ τήν κοινήν νυκτερίδα. Λεν εΰρίσκεται όμως μό

νον έπ ί τή ς Κίνας, άλλά καί κατά τούς θερμούς τόπου; τών Ανα

τολικών καί Δυτικών ’Ινδιών, όπου γενικώς ολα τά  έντομα εί

ναι πολύ μεγαλείτερα τών τής Ευρώπης. Τό χρώμα αυτής είναρ 

πυρρόν, καί πεποικιλμένον έκ κίτρινου, μελανού, λευκού καί κυα
νού, άτινα καθιστώσιν αυτήν μεγαλοπρεπή καί άξίαν θέας" Τό 

άξιολογούτερον αυτής μέρος είναι ή έφ’ έκάστης πτέουγος εΰρισκο- 

μ-ένη τριγωνοειδής καί μεγάλη κηλίς, ήτις έπικαλύπτετα: μόνον 

υπό ύελώδους τινός υμένος, δι’ ο ύ φαίνονται εύκρινώς ολα τά  

όπισθεν αύτών άντικείμ.ενα ώς διά θυρίδος. Ή  κάμ.πη όε αυτής 

έχει μήκος μεν 4 δακτύλων, πάχος δέ Ινός, καί ζή  έπί τών νε- 

ρανζιών περιπλεκομένη εΐ: κουκούλιον χονδρόν, τό όποιον μ ετα 

χειρίζονται οί Κινέζοι εις διάφορα υφάσματα ¿/ς άγοίαν μέταξαν.

Ν νχζοΐαό»· ό Μ ύγας. Αύτη είναι ή μεγίστη νυκτερινή ψυχή 

τή ς Γερμανία;’ καί έχει άνοιγομένων τών πτερύγων 6  δακτύλων 
μήκος. Αί άνω καί κάτω πτέρυγες αυτής έχουσι χρώμα αίθόν, 

καί ίκάστη μεγάλην όμματοειδή κηλίδα, χρώματος ιός τό τής 

κα έλλας, έσωθεν δέ μεγάλην καί κυανήν καί παραπλησίαν μ.ε 
τ ά ;  στιλπνά; κηλίδας τού ταώνος, δθεν έλαβε καί τήν ονομασίαν.

Τό δέ λοιπόν μέρος τώ ν πτερύγων είναι πεποικιλμένον μ.έ γω 

νιώδεις καί τοξοειδείς γραμ.μ.άς. Ό  άρσεν διαφέρει τού θήλεως 

κα τά  τά  αμαυρότερα χρώματα. 'I I  ουραία κάμπη αυτής εΰρίσκε- 

ται τόν ’Ιούνιον καί περί τά  μέσα τού ’Ιουλίου έπί τών κερασιών, 

τών δαμασκηνών, τών ιτεώ ν, τώ ν δρυών, καί έπί τινων άλλων 

δένδρων. Χρώμα δέ έχει πράσινον ανοικτόν, καί μήκος έως 4 δα

κτύλων" δλον δέ τό σώμα αύτής διαιρείται εις κρίκους τινάς, έπί 

τών όποιων ευρίσκονται ήμιστρόγγυλα καί κυανά πρίσματα, ατινα 

παριστώσιν αυτήν ώς κεκοσμημένην δι’ αστερίσκων. Περί τα  τελη 

τού Ιουλίου φθάνουσα ή κάμπη τήν έντελή ηλικίαν, περιπλέκε

ται εις διπλούν κουκούλιον, τού όποιου τό μέν έςωτερικον μ.έρος 

είναι δερμ.ατώδες, τό  δέ έσοιτερικόν μεταξώ δες ’Αφού όε τελεί
ωση τήν έργασίαν τη ς , μεταμ.ορφούται ε ΐ ;  χρυσαλλίδα παχείαν 

καί αίθήν, ήτις διαρκεΐ δλον τόν χειμώ να, καί άρχομ.ένου τού εα - 

ρος μ.εταμ.ορφούται εις τόν ώραίον Νυκτο-αώνα.

Μεταβαίνομ.εν ήδη εΐ; τήν τρίτην κλάσιν τών ψυχών τήν τού 

λυκαυγούς καλουμένην. Αί πτέρυγες τούτων είναι μακρότεραι 

από τάς τών ήμερινών, τά : όποιας καθήμ.εναι Οποκλίνουσιν, ο
μοίως καί τό σώμ.ά των είναι ΐσχυρότερον αύτών, τά  δέ απτικά 

κέρατά των κατά τό  μέσον παχύτερα καί κατά το άκρον λεπ τό
τερα υπό τή ς φύσεως κατεσκευάσθηοαν. Βομ.βούσι μ.ε θόρυβον με- 

γαν τό  εσπέρας καί τήν αυγήν περί τά  άνθη, καί άποκοεμ.άμεναι 

εις αυτά άπορροφώσι διά τή ς μ.ακρας αύτών προβοσκίδος τό μέλι. 

Τήν ήμ.έραν έπικάθηνται ήσυχοι, καί παντελώς ακίνητοι εις τά  

δένδρα καί τούς τοίχους. Αί κάμπα·, των είναι μεγάλαι καί π ο λ - 

λάκις πολυποίκιλοι, έχουσαι κατά τήν τελευταίαν εντομήν τού 

σώματος μικρόν τ ι κέρατον. Συνήθως αί ψυχαί αύται μεταμ.ορ- 

φοϋνται ΰπό τήν γην, καί ώς έπί τό πλεΐστον η μεγάλη καί με

λανή αύτών χρυοαλλίς διαμένει ούτω καθ' άπαντα τον χειμώνα, 

τό δε ερχόμενον έαρ αναφαίνεται ή ψυχή.
’Ενταύθα Οέλομεν περιγράψει ολίγα ς τινά :, τ ά ; κυριωτέρας

τούτων, άρχόμ.ενοι ά,πό τήν καλουμένην Νεκροκέφαλον.

7/  Ν (χηθχίφαΛος. Αύτη είναι η μεγίστη λυκαυγή; ψυχή τή ς 
Ευρώπης, ήτις εΰρίσκεται καί έπί τών περισσοτέρων τόπο/ν τή ς 

Γερμανίας. Κ ατάγεται κυρίως έκ τής ’Αφρικής καί ’Αμερικής, 
καί ήλθε πρώτον ε ΐ; τήν Ευρώπην μέ τά  γεώμηλα" διότι ή μ.ε-· 

γάλη αύτής κά μπ η, ή με κίτρινα; και κυανάς γραμμάς πεποικιλ-

Λ Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ι! Ε Π 1 Θ Ε Ω Ρ ΙΙΣ ΙΣ .

μ.ένη αγαπά κυρίως τα  γεώμηλα ιός τροφήν, καί εΰρίσκεται έπ ’ 

αύτών τόν Αύγουστον καί Σεπτέμβριον. ’Εκτός δ ; τούτων "πι- 

κάθ-ςτνι καί έπί τής ίάσμ.κς καί τού σταφυλίνου. Μ τχμυροούται 

δέ εις μεγάλην αιθοκόκκινον -χρυσαλλίδα, ήτις εμμένει τόν χ ε ι

μώνα υπό τήν γήν. Αύτη προξενεί φόβον εις τούς απλούς καί δει- 

σιδαίμονα; άνθρ/όπους, ώς καί ε ί; τά  παιδία" διότι ΰπολαμβάνου- 
σιν ενε/.α τού απεχθούς σχήματος τό·/ έπί τ··ύ στήθους της υπο

κίτρινο·/ χρωματισμόν ώς κεφαλήν νεκρού. Ε π ειδ ή  δε ώς έπί τό 

πλεΐστον —ετά  τό μεσονύκτιον μ έ κζκόηχον [ίόμβον, καί άφίνει 

πένθιμδν τίνα τόνον διά τής αλληλοδιαδόχου κΐ/ήσεως τών έπ ι- 
στηθίων λεπίδο/ν, τήν νομίζουσιν οί απαίδευτοι καί άπλοίκβί ώς 

πτηνόν πρόξενον μελλούση; δυστυχίας.

7/  /Ιμ ιτα ω η ).  'Π κιτρινοπράσινος καί κατά π λά τος τών π τ ε 
ρύγων της λευκόγραμμος αυτής κάμ.πη διαιτάται κατά τόν Αύ- 
γουστον καί Σεπτέμβριον έπί τών ιτεών, τών φιληρών, κλήθρων, 

δρυών καί φηγών, και δταν τινάσσωνται τά  δένδρα ταύτα κα
τα π ίπ τει. Είσδύουσα δέ τόν χειμ.ώνα ΰπό την γήν, μεταμορφού- 

ται εκεί εί; μελανήν χρυσαλλίδα. Ή  ψυχή αύτη έχε·, κατά τάς 

άνω πτέρυγας κόκκινο·/ καί φαιόν μαρμαρώδες χρώμα, πεποι- 

ΐιιλμένον δια πολλών στιγμάτω ν, αί δέ κάτο, αύτής πτέρυγες 

είναι ροδοκόκκινοι καί πεποικιλμέναι ίκάστη ΰπό μεγάλης όμ - 

ματοειδούς κηλίδος χρώματος-¿ν τώ  μέσω μ.έν κυανού, πέοιξ δέ 

τούτου μέλανος. Τά δε δύω άνωθεν τή ς κεφαλή; εκτεινόμενα μ ι

κρά κέρατα καί λ.επτά έχουσι χρώμ.α κίτρινον.

II  A >içta· Αύτη είναι μία τών ώραιοτάτων λυκαυγών ψυχών. 

Είναι δε ποικίλου χρώ ματος, ώς κεκαλυμμένη ΰπό γραμμών καί 
κ η λ ’.δων άμαυροπρασίνων, υπέρυθρων, λευκών καί ίοβαφών, α ΐ- 

τινές είσι διεσκορπισμέναι ε ί ;  τό σώμά. της άλληλοδιαδόχως, 

παρέχουσιν ε ί ;  αύτήν λάμ.ψεν καί καλλονήν έξαισίαν, εις δέ τόν 

παρατηρητήν θαμβός καί εύχαρίστησιν. Ί ΐ  πρασινοκίτρινος αύτής 

κάμπη είναι πεποικιλμένη μέ λευκά στίγματα  καί γραμμάς, έ -  

χουσα έπί τού κίτρινου λαιμού ομμ.ατοειδεΐς καί κυανάς κηλίδας. 
Τρέφεται δέ σχεδόν μ.όνον ρ.έ τά  φύλλα τού νηρίου, ήτοι τού κα- 

λουμ.ένου ροδοδάφνη, θαμ.·/ου τινός άγριου τών ανατολικών ’Ιν

διών, μεταφερθέντος καί ε ΐ; πολλά μέρη τ ή ; Εύρώπης. Ό  θάμνος 

ούτος ευδοκιμεί καί κατά τούς θερμούς κήπους τής Γερμανίας, 

έπί τού όποιου εΰρίσκεται ενίοτε κατά τάς θερμά; ημέρας τού 
θέρους ή κάμπη τή ς Νηρίας, άλλά τούτο σπανίως συμβαίνει. Τάς 

έκ τών καμπών τούτων μεταμ.ορφουμένας ψυχάς άγοράζουσιν 

διά πολλών χρημάτων ένεκα τής σπανιότητός τω ν, οί έρασταί 
τών ψυχών, καί στολίζουσι δι’ αύτών τάς συλλογάς των.

7/ T iâ v p a J iç .  Ί Ι  κάμπη τή ς ψυχής ταύτης εΰρίσκεται κατά 

τούς μήνας ’Ιούλιον καί Αύγουστον παμπληθής έπί τού φυτού 
τού καΛουμένου τιθυμάλου, τρεφομένη μόνον δι’ αυτού. Τό φυ- 

τόν τούτο έχει άνθη κωδωνοειδή, ούτινος οί κλώνοι έχουσι χυ

μόν τινα γαλακτώδη, έπί τών όποιων ή κάμπη αύτη διαιτωμένη 

έκμυζα υιά τού στόματός της τόν ένυπάρχοντα εις τά  άνθη 
τούτου χυμόν. Τό χρώμα αύτής είναι μελανόν, έπί τ ή ; ράχη; 

έχει γραμμήν τινα έρυθράν, εις δέ τά  πλάγια λευκά στίγματα  

κα τά  σειράν τεταγμ.ένα. Ή  κάμπη μ ετά  παρέλευσιν ολίγων ήμε
ρων έγκλώ θεται εντός αραιού χώ ματος καί μεταβά λλετα ι εις 
αι’θόφα ,ν χρυσαλλίδα. Αύτη δέ ή χρυσαλλίς έμμένει τόν χ ει

μώνα ΰπό τήν γήν, καί έπερχομένη; τής άνοίξεως, έξέρχεται 

έκείθεν ή λυκαυγή; αύτη ψυχή, τής όποιας αί μέν άνω πτέρυγες 
είναι υποκίτρινοι, καί έλαιόχροοι, αί δέ κάτω  ροδοκόκκινοι καί 

κατά τάς ρίζας μελαναί. Πολλαί δέ τούτων ήνωμ,έναι ίπτανται 
τόν ’Ιούνιον κατά τό λυκαυγές περί τά  αιγοκλήματα, καί άλ
λου; άνθοφόρους θάμνους, τών όποιων τόν γλυκύν χυμόν άπορρο- 

φώσι διά τής προβοσκίδος τω ν, ότε καί ευκόλως συλλαμβάνονται.

I I  Φι.ΙυρΙς. 'I I  ψυχή αύτη έχει χρώμα πράσινον, καί αί μ.έν 

γωνιώδεις καί ¿νοικτού ερυθρού χρώματος άνω α υτή ; πτέρυγες 

είναι πεποικιλμ-έναι μέ διαφόρου; άμαυεοπρασίνους κηλίδας, αί 

δε κά τω  φαίνονται ώχρώδεις. 'I I  ώς θάλασσα χρώμ.ατος κυανού 

(ίάθεους κάμπη της ζή εις τά ς μηλέας, απιδιάς καί μάλιστα ε ί; 
τ α ς  (ρίλυρκς, ε ζ  (ον υ. χ ι  (ο ν ο ρ .α σ Ο τ , ο υ τ ω .  ( Τ ί ι  τ τ ^ ί^ '.ν ο ν  α ϋ τ τ (ς  

δέρμα είναι πεποικιλμένον μ.έ πλαγίας κίτρινος καί έρυθράς 

γραμμάς, ή δε αΐθομίλανος χρυσαλλίς, εις τήν όποιαν μετα βά - 

λετα ι τό φθινόπωρον, διαρκεΐ μέχρι τής άνοίξεως, οτε έξέρχεται 
έξ αυτής η ψυχή.

7/  Ί α σ π  ις. Λύτη είναι μία τών μ,εγάλων ψυχών τή ς Γερμα
νίας καί πληθύνεται ένίοτε ίκανώς. Τό πλάτος της μέ ανοικτάς 

τ ά ; πτέρυγας είναι 4 δακτύλων. Τό θέρος πετά. το εσπέρας κατά 

τούς κήπους, περί τά άνθη τής ιασίνης, ήτοι κισσαμπέλου, καί 

τού αιγοκλήματος, καί μεταβαίνει βομβούσα άφ’ ενός εις άλλο 

άνθος μ έ θαυμασίαν τα χύ τη τα . Τό χρώμα αύτής είναι φαιόν π ε- 

ποικιλμένον ολον μ έ πλαγίας έρυθράς καί μελανάς ταινίας. 'Η 

κάμπη τ η ; κ α τ’ άρχάς είναι πράσινη, μετά  δε ταύτα γίνεται 

αιθή. Τό φθινόπωρον είσδύουσα εις τό χώ μ α  έγκλώθεται κα: μ.ε- 

ταμορφούται ε ί :  αίθήν χρυσα/.λίόα, έμμένουσα έν τοιαύτη κα τα - 
στάσει ολον τόν χειμώνα.

Ί Ι  Κ ο π ε ίς .  Αύτη ή ώραία λυκαυγή; ψυχή π ετά  τήν άνοιξιν, 

κατά τό  λυκαυγές, περί τά  άνθοφόρα αιγοκλήματα.

Αί άνο/ α ύτή : πτέρυγες Ιχουσιν ΰποκιτρίνου; π τυ χ ά ς, αί δέ 
κά τω  χρώμα ροδοκόκκινο·/ καί μ.ελανάς πλαγίας γραμμ.άς, ώς 

καί τό  σώμ.ά της. Ή  κιτρινοπράσινος αύτής κάμπη έχει πλά γι

ας, λ.ευκάς καί ίώόεις ταινίας, αΐτινες παρέχουσιν εις αύτήν 
καλλονήν έςαισίαν. Τόν ’Ιούλιον καί Αύγουστον περιέρπει έπί 

τώ ν φύλλων τής κύπρου, δένδρου παράγοντος άνθη εύώδη, καί 

τ ή ; πασχαλεας. Άφού δε μεταβάλη πολ.λάκις τό δέρμ,α μ ετα - 

μ.ορφούται εις χρυσαλλίδα, καί τόν χειμ.ώνα μένει ακίνητος, τόν 
δε Μάίον ή τόν ’Ιούνιον εξέρχεται ή ψυχή.

II ΤΩΝ ΟΥΓΓΡΩΝ ΗΤΤΑ ΥΠΟ ΕΡΡΙΚΟΥ ΤΟΥ Α'. (9 3 3 ) .

’Εκ τοί Γερμανικού ΰπό Γ . ΒυχτζιδΟ ς.

Ερρίκος ο Λ', ό επονομαζόμενος όρνιΟοθήρας δέν είχε βασι- 
λευσει ακόμη πέντε πλήρη έτη , ότε οί Μαγυάροι ή Ούγγροι, ά

γρια πλήθη από τού ύψους τών Ούραλίων οοέων ά δια λείπτω ; κ α - 

ταβαίνοντα εις τάς μεταξύ Δόν καί Βόλγα στέπ π α ς, κατέλαβον 
-ήν χωράν τού Δουνάβεως όνομασθείσαν ΰπ’ αύτών Ούγγαρίαν, 
και κατά τόν πάτριον τρόπον πάλιν εις τήν Γερμανίαν είσέβαλον. 

Οι συγγραφείς διηγούνται φρικτά άσεβήματα τούτων τών φοβε
ρών —ο/.εμ.ιω·/" λίγουσιν ότι έτρωγον συνήθως τό κρέας τών φο- 

νευμενων, έπινον τό  αίμα αύτών, τέκνα τού βραχίονος τής μ η - 

τρος συνήρπαζον καί ενώπιον α ύτή ; κατέκοπτον ή κατέθραυον. 
Οίιτοι ησαν όμ.οιοι τοΐς θύννοι; καί κατά τό  τραχύ τολ ήθους 
καί κατά τό  φοβερόν τής μορφή;" ή παχεία αύτών κεφαλή ήτο 

εν ΧΡώ κ.εκαρμενη, τό χρώμ.α τού προσώπου ήτο φαιόξανθον, ή 
ρι; πλατεία  καί μικρά άπό βαθέων κοιλωμάτων άπήστραπτον 

μικροί οφθαλμοί άγριοι* ήδη πόρρωθεν ή όψις αύτών έκίνει εκ - 

πληξιν. Πλανήτες καί έχθροί τής γεωργίας έζων ΰπό σκηνάς έκ 
δερμάτων, ένεδύοντο διά δέρματος, έτρέφοντο δι’ ωμού κρέατος 

και τού γαλακτος τώ ν ίππων. ’ Εκ νεότητος είχον τήν συνήθει

αν τού νά ίππεύωσι καί σχεδόν αχώριστοι σύντροφοι τών ίππων 
των να ηναι. Γά βέλη των σπανίως ήστόχουν έν τή  μ,άχη ησαν
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διά τήν τραχύτητα , τάς πολυμηχάνους στροφάς καί τήν άνδρί- 
αν των φοβεραί. ’’Απειρα πλήθη αυτών κα τ’ έτος επί τών μ ι
κρών ελαφρών ίππων των μετέβαινον από τώ ν Ουγγρικών οίκη- 

ττ,ρίων πέραν τώ ν γειτονικών πόλεων ίδίοις τ·?,ς Γερμανίας, ή ο

ποία υπό οικείων ερίδων διαταραττομένη δεν ήδύνατο νά άντιτά 
ξη ΐσχυράν άντίστασιν. Ά πειρα  λάφυρα «πεκομίζοντο κα τ’ έτος 
πολλαί χιλιάδες άνδρών γυναικών καί παίδων έσύροντο εις τήν 

Ουγγαρίαν προς δουλείαν. Καί επί ’Ερρίκου έπανέλαβεν ούτος τάς 

πορθήσεις τω / κ α ί προέβησαν μέχρι Βεστφαλίας. Ό  βασιλεύς δεν 

ήδύνατο άρκούσαν άντίστασιν ν’ ά ντιτάξη, άλλ’ επ έτυ χε ν ά λ ά - 

βη εις χεϊρας ένα εκ τών πρώτων αρχόντων αυτής" τούτο τό κα 

τόρθωμα μετεχειρίσθη εις τό  νά έξαναγεάαη το ύ ; εναντίους εις 

έννεαετή ανακωχήν, τήν οποίαν όμως έν τα ύτώ  δι’ έτησίου δα

σμού έπρεπε νά πληρώστ,. Τον χρόνον εννεαετούς ειρήνης μ ετ ε - 

χειρίσθη ό Ερρίκος πολ.ύ φοονίμως, ώ στε τού λοιπού ν’ άποδιώ· 

κη άπό τών όρίων τούς Ούγγρου; δι’ ένδοξοτέρου τρόπου καί ό

χι πλέον διά δασμού· Τότε έστερεϊτο εΐσέτι ή Γερμανία μεγάλων 
σχυρωμάτο>ν- αί πόλεις δεν τ,σαν εΐσέτι περιβεβλημέναι διά τ ε ι-  

χών καί τάφρων, όπισθεν τώ ν οποίων οί κάτοικοι κατά τινα εισ 

βολήν πολεμίων νά δύνωνται νά προφυλάζωσιν εαυτούς καί τά  υ

πάρχοντα εαυτών. Γ0  ’Ερρίκος διέταζε διά τούτο προς μ εγα λειτέ- 

• ραν ασφάλειαν τής χώρας νά οχυρώσωσι τά ς αρχαίας πόλεις καί 

πλειότερα νέα φρούρια νά κτίσωσι. Τό εννατον μέρος τών κα 

τοίκων τή ς χοόρας 'έπρεπε νά διατριβή έν τή  πόλει καί εις άμη- 

ναν α υτή ; νά τρέχ·/·,' οσάκις έγίνετο εχθρική εισβολή, άνελ.άμβα- 

νον ούτοι τήν όπεράσπισιν τών οκτώ άλλων μερών μ ετά  τής 

περιουσίας αυτών- τό  τρίτον μέρος όλου τού σίτου έπορίζετο εις 

τά  φρούρια καί μέρος άπεθτ,κεόετο ε ί; τά  ταμεία  ΐνα χρησιμεόση 

έν ώρα άνάγκης καί κινδύνου. Οί πρόμαχοι τών φρουρίων ώνομά- 
ζοντο π ο .Ι ίτ α ι,  καί έξ  αυτών έσχηματίζετο άδιαλείπτως ή ύ

στερον τόσον ισχυρά τάξις τώ ν πολιτών. ’Εν καιοώ ειρήνη; μ ε -  

ττ,ρχοντο τά  έργα τω ν, έν καιρώ πολέμου μετεχειρίζοντο τά  
όπλα. ’Λλλ’ ο  ’Ερρίκος δεν ήθελε μόνον οχυρώματα ν’ ά ντιτάττη  

τοίς Ούγγροις, αλλά καί καλώς έξησκημένην δύναμιν. Προσεπά- 
θει νά μεταρρυθμίσνι τήν δυσχερή τών Γερμανών πολεμικήν τ έ 
χνην και νά συνεθείστ, αυτούς ε ί ;  εΰκολωτέραν έν τοίς "ίπποι; καί 

όπλοις κίνησιν, 'ίνα ώσιν ένάμιλοι τοίς εύζώνοις Ούγγροι:. Έ π ί 
τέλους ειετ,γαγε νέον είδος αγώνων, οί έποΐοι ήσαν όμ.οιοι ταίς 

περίφημοι; ιπποδρομίαν; τών νεωτέρων χρόνων. Έ ν  ώ τοιουτο

τρόπως ένίσχυσε τό κράτος καί εις τόν πόλεμον παρεσκεύασε, 

προσέβαλε τούς γείτονας λαούς, οί οποίοι μάλλον τώρα ή πρό- 
τερον διήρπαζαν τήν Γερμανίαν καί μάλιστα μετά  τώ ν Ούγγρων 

είχον συμμαχίαν, Οί πρός τούτους τούς πολεμίους αιματηροί α

γώνες ήσαν διά νους Γερμανούς ικανή προάσκησις τού μ ετ ’ ολί

γον γενομένου Ουγγρικού πολέμου. Ευτυχία  παρηκολούθει τά  
όπλα τού Ερρίκου- ένί/.ησε τούς Βοεμούς, τούς Λαλεμιντοίρους έν 

Μ αίτσγ. τούς Ά βή λλου; έν Βρανδενβούργη, ήλθεν έπειτα  περαι

τέρω κα τά  τών Νορμανδών, ένίκησεν αυτού; έν αιματηρά μάχη 

καί έλαβε παρ’ αύτών τήν επέκεινα τού Άΐδρου χώραν μέχρι 

τής Σελίνης. Έ ν  τώ  μετα ξύ  έπήλθεν ή εποχή τής μετά  τών 

Ούγγρων ανακωχής. Τότε ήλθον πρέσβεις αυτών καί ά π ήτη- 
σαν αΰθαδώς τον άρχαΐον φόρον’ διέταξε νά προσφέρωσιν εις 

αυτούς κύνα ψωραλέον κολοβόν κατά τήν ουράν και τά  ώ τα , 

καί προσέτι νά εΐπωσιν ό τι, εάν ούτοι άλλον τινά φόρον θέλωσι, 
δύνανται μόνοι νά έλθωσι καί νά λάβωσιν αυτόν. Τότε άνεχώ- 
ρησαν οί πρέσβεις έκφέροντες φοβερά; άπειλάς.

Τό έαρ τού 9 3 3  ετου; έφώρμησαν οί Ούγγροι εις δύο μ εγά λα ; 
εκστρατείας διά τών Φράγκων εις τήν θυριγγίαν- φόβος κ α τέλα - 

βεν αυτούς- ό δυνάμενος φεύγειν έφευγεν- ή α τείχιστος χώρα ή -

ρημώθη καί ολόκληρα χωρία κατεκάησαν. Έ π ε ιτ α  τινά πλήθη 

τούτων έστράφησαν πρό; το Σονθερσχάουζεν, ά λλ ’ ένταύθα τα 

χέω ς κατεκόπησαν υπό Σαςώνων καί θυριγγίων, καί ο; οεύγον- 

τες  ήφανί^θησαν οί μεν ΰπό τού λιμού καί τού καύσωνος οι δε υ

πό τού εκδικητικού τών Γερμανών ξίφους" άλλ οι πλειότεροι 

τούτων έμειναν ακίνητοι μακράν έμπροσθεν τής Μερσεβούργη; εν 

τή  Μαίνούγγη, όπου ήσαν όλοι ο! θησαυροί συσεσωρευμένοι. Κατά 

τούτων έστράφη ό ίδιος Ερρίκος καί έστρατοπεύδευσεν έπί τής 

κορυφής λόφου τίνος απέναντι τώ ν πολεμίων. Τρείς ήμερα; έφε- 

ξής κατέβαινεν ε ί; τήν πεδιάδα, οΰχί ΐνα έπ ιτεθή , άλλ’ ΐνα συ
νηθίση πρότερον τούς εαυτού στρα τιώ τα : εις τήν θέαν των βαρβά

ρων- ή τέταρτη ημέρα ώρίσθη ύπ’ αυτού προς μάχην. Κατά ταύ- 

την τήν ημέραν διέταξε τά  πλήθη του, ΰπέμνησεν ε ΐ; αυτούς πά

σ α ; τάς ύβρεις όσα; έπαθον, καί προέτρεψεν αυτούς νά π .στεύω - 

σιν εις τήν βοήθειαν τού ΰψίστου καί άνδρείω; νά ύποστώσι τόν 

περί τών δικαίων αγώνα·

Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ .

(Μετάφρασις έκ τής φυσικής ιστορία; το' jJh i ffo n ·  

ΰπό Σ. Στάη.)

Διατί νά φοβώμεθα τόν θάνατον έάν καλώς έζήσαμεν διά νά 

φοβώμεθα τά ς συνεπείας του ; διατί νά φοβώμεθα τήν στιγμήν 

ταύτην ένω παρεσκευάσθη ΰπό άπειρου τινός έτέρο>ν όμοειδών 

στιγμών, ένώ ό θάνατος είναι έπίσης φυσικός όσον καί ή ζωή 

καί ένώ καί δ μεν καί ή δε έρχονται πρός ημάς διά τού αυτού 
τρόπου, χωρίς νά τό  αίσθανώμεθα χωρίς νά δυνάμεθα να τό  π α - 
ρατηρήσωμεν ; Έ ά ν τις έρωτήση τούς συνήθίυ; τάς πράξεις τών 

άποθνησκόντων θειορούντας, καί παρατηρούντα; τά  έσχα τα  αυ
τώ ν αισθήματα θά (ομολογούν ότι έξαιρουμένων μικρού τίνος 

αριθμού σξέων ασθενειών, καθ’ άς ή ταραχή, προξενουμένη ΰπύ 

σπασμωδικών κινήσεων, έν δεικνύει τάς σδύνας τού ασθενούς, 

καθ’ όλα; τ ά ;  λο ιπ ά ; άποθνήσκουσιν ήσύχως, γαληνιαίως καί 

άνοδύνιος- μάλιστα δε αί φρικάδεις αύται άγωνίαι μάλλον τούς 

θεα τά ; έκφοβίζουσιν άφ’ ότι βασανίζουσι τούς ασθενείς- διότι 

πόσους δέν είδομεν έξ αυτών, ένώ ήσαν ςΐς τά  λοίσθια, μή εχον- 
τ ε ;  οΰδεμίαν μνείαν τού παρελθόντος, οΰχ’ ήττον έκείνου τό  

οποίον ήσθάνοντο ; Παύουν εντελώς τού νά ΰπάρχωσι δι’ εαυ

τούς εις τό  διάστημα τούτο, ΰποχρεούνται δε νά άποσβέσωσιν 

έκ τού αριθμού τών ήμερων των άπάσας έκείνας άς διήλθον ε ί; 
τήν κατάστασιν τα ύτην, τής όποιας ουδ-μία ιδέα εναπομένει 

αΰτοίς.
Το πλείστον λοιπόν τών ανθρώπων αποθνήσκει χωρίς νά τό 

γνωρίζτ,’ μεταξύ δε τώ ν ολίγων τών διατηρούντων τάς αισθήσεις 

τω ν μέχρι τελευταίας πνοής, δέν απαντάται ίσο,; οθδεις ό σ τι; νά 

μή διατηρή ένταυτώ καί τήν έλπίδα τής επανόδου πρός τήν 

ζωήν. Ή  φύσις, πρός ευτυχίαν τού ανθρώπου, έδοσε τό αίσθημα 
τούτο ΐσχυρότερον τού ορθού λόγου. ’Ασθενή; τού οποίου ή ασθέ 

νεια είναι άνίατος, οστις δύναται νά κρίνοι την κατάστασιν του 

διά συνήθων καί οικείων παραδειγμάτων, όστις προειδοποιήθη 
διά τών άνησύχων κινήσεων τής οικογένειας του, διά τών δα
κρύων τώ ν φίλων του, διά τή ς συμπεριφοράς ή τής έγκαταλεί- 
ψεως τών ιατρών, δέν πείθεται έξ  όλων τούτων ότι πλησιάζει ή 

τελευτα ία  του ώρα- τό διαφέρον είναι τόσον μέγα ώ στε πιστεύει 
μόνον εις τόν εαυτόν του- δέν πιστεύει τά ς κρίσεις τών άλλων, 

τά ς θεωρεί ώς φόβους έπιπολαίους έν όσω αισθάνεται τις καί σκέ*
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•πτεται, κρίνει μόνον άφ’ εαυτού- καί αφού τά  πάντα άποθάνουσι,

ή ελπίς ζ  ί  ακόμη.
'Ρίψατε βλέμμα έπί ασθενούς όστις σάς είπ ε έκατοντάκις ότι 

θεωρεί ! αυτόν Οανασίμω; προσβεβ λημένον,ότι βλέπει καλώς, ότι 

αδύνατον νά ΐαθή, ότι πλησιάζει νά έκπνεύση- έξετά σα τε τί 

-συμβαίνει έπί τού προσώπου του, οτε έκ ζήλου ή απερισκεψίας 

σάς άναγγέλει τις οτι όντως τό τέλος του προσεγγίζει’ θέλει; 

ίδή αυτό νά μεταβληθή ώς έκείνο ανθρώπου πρό; τόν όποιον 
ανήγγειλαν απρόοπτόν τ ι - ό ασθενής ούτος δέν πιστεύει λοιπόν 

ό ,τ ι  αυτός ούτος λέγει ; τόσον είναι αληθές ότι οΰδεί; ποσώς εί

ναι πεπεισμένος ότι μέλλει νά άποθάνη ! έχει μόνον ά μφιβολίαν 
τινά , ανησυχίαν πεοί τής καταστάσεώς του- άλλά φοβείται πάν

το τε  πολύ ολιγώτερον άφ’ ότι έλπ ίζει, έάν δέ δέν ηύξανε τού; 

τρόμου; του διά τών λυπηρών τούτων σκέψεων καί τήν πρό’ 
τόν θάνατον ίδεύουσαν πένθιμον ταύτην συσκευήν, ουδέποτε θά 

έβλεπεν αυτόν (τόν θάνατον) ερχόμενον.

Ό  θάνατος δέν είναι λ.οιπόν τοσούτον τρομερός όσον ημείς 

τόν φανταζόμεθα- τόν κρίνου.εν κακώς μακρόθεν- είναι φάσμα 

οπερ μας τρομάζει όρώμενον άπό τινα άπόστασιν, καί οπερ έξα - 
φανίζεται όταν πλησιάσει- έχομεν λοιπόν ψευδείς γνώσεις- θεω - 

ρούμεν αυτόν όχι μόνον (ό; τήν μεγαλειτέραν δυστυχίαν, άλλά 

προσέτι ιός κακόν συνοδευόμενον ΰπό τής ζωηρότερα; θλίψε(ος 
καί τών έπιπονωτέρων αγωνιών- προσπαθούμεν μ.άλιστα νά μ ε

γεθύνω μεν έν τή  φαντασία ήμών τάς απαίσιας ταύτας εικόνας, 

καί νά αΰξάνωμεν τού ; φόβου; μας δικαιολογούντο; τούτο ώς 

έκ τής φύσεως τή ς  θλίψεως. Πρέπει νά ηναι μ εγίστη , λέγουσιν, 

ότε ή ψυχή χωρίζεται τού σώματος- δύναται έπίσης νά ηναι μα
κρινή, διότι, ό χρόνος άν.τιλαμβανόμενος τάς ιδέα; μας, στιγμήν 
ζωηροτάτης λύπης, όσον μεγαλειτέρα είναι (ή λύπη) τόσον τ α 

χύτερα·. αί άντιλαμβανόμεναι αυτού ίδέαι, δύ/αταινά φανή ήμίν 

διαρκεστέρα αΐώνο; διαρκούση; τής οποίας ρέουσι βραδέως καί 

σ χετικώ ς πρός τά  αισθήματα άτινα συνήθως μ.άς θλίβουσιν. Ό 

ποια κατάχρησι; τής φιλοσοφίας ώ ;  πρός τήν σκέψιν ταύτην ! 
δέν θά ήξιζε νά σημειωθή α.ν η τον ασήμαντος- ά λλ’ έπιρεάζει τ-ήν 

δυστυχίαν τού ανθρωπίνου γένους. Καθιστα τήν όψιν τού θανά

του χιλιάκις φρίκωδεστέραν άφ’ οτι δύναται πράγματι νά ηναι’ 

έάν δέ ό αριθμό; τών ΰπό τού εΰλογοφανού; φαινομένου τών ιδεών 
τούτων ήπατημένων άνθρώποιν δέν ήτο έλάχιστος, θά ητο πάν

το τε  ωφέλιμον νά τά ς  κάταστρεφωμεν καί νά άποδεικνύωυ.εν 
τό  ψεύδος.

Ο τε ή ψυχή ήνώθη άρτι μ ετά  τού σώματός μ α ; αΐσθανόμεθα 

εΰχαρίστησιν, ζωηράν χαράν ήτις μάς δ ιαφ λέγκ καί μάς ζωογο

νεί ; Ο ΰχί, ή ένωσις αύτη γίνεται χωρίς νά τήν παοατηρήσωμεν· 

ή άποχώρησις πρέπει νά γίνηται άπό αυτό (τό σώμα) έπίσης, 
χωρίς νά έγείρη οΰδέν αίσθημα. 'Οποίον λόγον έχομεν ΐνα π ι- 

στεύσωμεν ότι ό χωρισμός τή ς ψυχής άπό τού σώματος δέν δύ- 

ναται νά γίνη χωρίς μεγίστην θλίψιν ; Τ ί αίτιον δύναται νά πα
ρά ξη τήν θλίψιν ταύτην, ή νά τήν προξενήση ; Αυτήν (τήν θλί

ψιν) θά ΰποθέσωμεν ένοικοΰσαν έν τή ψυχή ή έν τώ  σώματι ; Ή  

θλίψις τής ψυχή; δέν δύναται νά παραχθή ή διά τού λογισμού- 
ή τού σώματος πρέπει \ά γίνηται άπό αυτό (τό σώμα) διά τής 

δυνάμεώ; του καί τ ή ; αδυναμίας του- έν τή  στιγμή τού φυσικού 

θανάτου, τό σώμα είναι άσθενέστερον παρά π οτέ- δέν δύναται 

λ.οιπόν νά δοκιμάση ή έλάχίστην θλίψιν, ή μάλλον νά μή δοκι- 
μάσγ T t v a .

ΜΑ Σ Τ Ι Κ Ά Ι  Μ Ε Λ Α Ν Λ Ι .

Έ ά ν άφήσωμεν κατά μέρος τ ά ; έρω τικά; αλληλογραφίας, 
πολλάκις ό άνθρωπος αναγκάζεται νά άνταποκριθή μ ε τ ’ άλλου 

τίνος δι έπιστολώ ν, εις πόσην όμως στενοχώριαν ΰποπ .πτει οτε 

προφορικώς μέν δέν δύναται, δι’ έπ ιστολή ; δέ φοβείται μή τυχόν 

αύτη ε ί ;  ξένα; χεΐρας παραπέση- διά τούτο άπ’ αιώνων έφευρέ- 

Οησαν αί μυστικαί μελάναι, καί τοσούτον δέ έγενικεύθη ή χρήσις 

αύτών ώ στε τήν σήμερον εκατοντάδες πολλαί τοιούτων μελανών 
είναι έν χρήσει· Συνίστανται δέ αί μελάναι αΰται εις ΰγρά άχροα 

άτινα διά τίνος μέσου λαμβάνουσι διαφόρους χροιάς. Ώ ς  έπί τό 

πλείστον αί μυστικαί άλληλογραφίαι όπως μή έννοηθώσι γρά

φονται μεταξύ τών δύο εγγεγραμμένων γραμμών άδιαφόρου 
έπ ιστολή ; ή έντύπου τινός βιβλίου- ουτω δέ έάν τυχόν παραπέση 

δέν ΰπάρχει φόβο; νά έννοηθή ότι ΰποκρύπτεται μυστική τις  

αλληλογραφία, ένώ άλλως τε  στέλλω ν τ ι ;  άγραφον όλως επι
στολήν δύναται νά γεννήση ΰπονοία; ή καί αυτήν τήν άνακάλυ- 

ψιν έάν 5 κατά τύχην ί,αβών τοιαύτην έπιστολήν είναι είδήμων 

τής μυστική; αλληλογραφίας. Μεταξύ τώ ν πολλών τοιούτοιν με

λανών ιοραιοτέρα είναι ή έπί μίαν στιγμήν άναφαινομένη καί 

πάλιν άφανιζομένη, τούτο δέ δύναται νά γίνη, έ π ’ άπειρον- αύτη 

συνίσταται εις τήν έν ύδατι διάλυσιν τού ή η τ ρ ι -
χοΰ '/.οβα.Ιτιου μεμιγμένου μεθ’ 1 ] ί  χοιχοΰ ά ./α το ς ’ ή διά τού 
ΰγοού τούτου γραφή είναι εντελώς άχρους, αναφαίνεται δέ κυανή 

δι’ έλαφράς θερμότητος- είτα  βαθμ.ηδόν αφανίζεται, όπότε πάλιν 

τή  επενεργείς τ ή ;  θερμότητος αναφαίνεται. Έ ά ν  εις διάλυσιν 

χλωριούχου καβαλτίου προσθέσωμεν χ .ίω ρ ιοΰ χ οχ  σ ίΰη ροχ  τότε 
άντί τού κυανού τά  γράμματα αναφαίνονται μέ πράσινον χροιάν. 

Ή  διάλ.υσις τού όζιχον ¡ιο.ΙίΌ όου  ή τού π τ ρ ιχ ο ΰ  β ισμ ούθου  δί

δει μελάνην διά τ ή ; οποίας χαράττοντες αφανείς χαρακτήρας 

οΰτοι λαμβάνουσι μέλαιναν χροιάν τ ή  έπενεργεία τού ΰδροθειου- 
μένου αερίου ή τών θειούχων αλκαλίων. Οί διά διαλύσεως θεϊκού 
σιδήρου έγγεγραμμένοι χαρακτήρες αναφαίνονται μ έ βαθύν κυα- 

νούν χρώμα βρεχόμενον μέ διάλυσιν σιδηρβκυανιούχου καλίου 
ή καί τό εναντίον οί διά τού σιδηροκυανιούχου καλίου αναφαί

νονται τή  χρήσει τού θεϊκού σιδήρου. Ο! δι’ αραιού θεϊκού έ ξ έ ω ; 

μ ετά  σακχάρου αναφαίνονται, τή  βοήθεια τής θερμότητος, μέ 
μέλαν άνεξίτηλον χρώμα Οι διά τού ίπού τών λεϊμονιών, κρο- 

μύων κλ. χαρακτήρες αφανείς πριν αναφαίνονται διά τή ς θερμό

τητας μ έ μέλαν χρώμα.
Τοιαύται είναι α! κυριώτεραι καί εϋχρηστότεραι μυστικαί με

λάναι, ό>ς εΐπομεν όμως ανωτέρω ΰπάρχουσι πολλαί έκατοντάδες 

τοιούτων έκα στο ; δέ έχων ανάγκην τοιαύτης δύναται νά κ α τα - 

σκευάση οποίαν καί άν θέλη, διότι έν γενει πάσα άχρους δ ιάλυ- 
σις χρωματιζομένη δι’ ενός αντιδραστηρίου δύναται νά χρη τι- 

μεύση οις μυστική μελάνη. Σ. ΣΤΑΗΣ.

I I  Τ Ι Μ Ω Ρ Ι Α .

( Έ .Ι ε υ θ ίρ α  μ ετάφ ρασες  ¿χ τoc  Γ α .Ι.Ιιχ οΰ  ΰ.τό Φ· d . )

(Συνέχεια ϊδε φυλλ. θ '.) .
I I I

Φ ίλιπ π ο ; έ  έμπιστευτικός υπηρέτης τού Κ. Δέ χαλ.εμβράϋ, 

αύτήκοος γενόμενος τής συνδιαλ.έξεως τα ύτης, εσπευσε νά sκθέση 

αΰτώ τά  πάντα. Καθ’ ήν δέ στιγμήν ή Ματθίλδη έπορευέτο εις 
τά  δω μάτια  αυτής, ό κόμης, μετα κα λέσα ; αυτήν, έζή τη -ε  νά 

πληροφορηθη λεπτομερώς περί τών διατρεξάντων.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ε Π ΙΘ Ε Ω ΙΉ Σ ΙΓ .

f ll νείνις ω μίλησε μ ετ ’ ενθουσιασμού περί πού Στεφάνου, δεν 

ήδυνήθη όμως νά ύποκρύψη εσωτερικήν τινα ταραχήν, διηγουμέ- 

νη τό σχέδιον, οπερ ούτος ώρκίσθη νά π  ρ α γ  ματοπο '.ή σ η, έκφρά- 

ζουσα τήν ελπίδα, ότι ό καλός αύτής πατήρ δέν ήθελε ποτε δώ

σει τήν συγκατάθεσίν του.
—  Τέκνο·/ μου, ειπεν 5 γέρων, δεν γνωρίζει; τόν χαρακτήρα 

■τού έξαδέλφου σου; Έ ά ν εγώ έ μ  ποδίσω τόν Στέφανον, ί  Γάσπα- 

ρν.ς θέλει διαδώσει παντού, ότι έφοβήθη, καί άλλα πολλά, τα 

όποια ίσως θά φέρουν μεγαλητίρας ανησυχία; μεταξύ αύτών . ■ - 

Έ κ τ ο ς  δε τούτου, πρέπει πλέον νά έξχλειφθή αύτή ή ιστορία τών 

φαντασμάτων, τά  όποϊα καθιστώσι τόν οΐκόν μου άπλησίαστον.

—  ’Αλλά, πάτερ μου, διεκοψεν ή νεάνις, υμείς, οΤτινες αγα

π ά τε  τόσον πολύ τον Στέφανον, δέχεσθε νά γϊνητε αίτια , οποί; 

έκτεθή εις τόσου; κινδύνου; . . .
—  Ι1 ώ ;! π ιστεύ ει; λοιπόν και συ αύτάς τ ά ; χίμαιρας; . . .  

Έ σ ο  ήσυχος . . . Ό  Στέφανος είναι γενναίος, καί ό ,τ ι αν συμβή, 

θέλει εισθαι διά καλόν του. όλος ί  κόσμο; θά έπαινέση αύτόν 
’ Α ! πόσον έπεβύμουν νά ώμοίαζον με αύτόν καί ό άόελφός καί 5 

έξάδελφός σου ! .  . . Ά λ λ ’ είμαι βέβαιος έκ των προτέρων, ό?'., 

καί ά.ν ήθελον διατάξει αύτούς νά προβώσιν εις τοιούτον βήμα, 

ήθελον άπό δειλίαν άρνηθή.
Ί Ι  Μ ατθίλδτ, ούδεν άντιποϋσα εις τα ύτα , άνεχώρησε συγκεκι 

νημένη καί πλήρης φόβου, δι’ εκείνον, τόν όποιον ένδομύχω; προ 

πολλοϋ ήσθάνετο νύσσοντα τήν κάρδίαν της, χωρίς όμως νά έν- 

νοή κα λώ ς, αν ή νύξις αύτη προήρχετο έκ τού άγιου εκείνου αι

σθήματος, τό  οποίον ήκουε νά ονομάζωσιν ϊ'ρωτα. ΚατακλινΟεΐσα 

δέ, ό ύπνος αύτής διεκόπτετο συνεχώς υπό ονείρων παριστανόν- 

τω ν κινδύνους, άγριας φωνάς καί τά  τοιαϋτα.

Τήν επιούσαν δέ 5 κόμης μ.εταπεμψάμένος τόν Στέφανον, έ -  

πέτρεψεν αύτώ, όπως πορευθή καί διανυκτερεύση εις τήν έν λόγω 

α ίθ ου σ α ν , παραγγέλλων συνάμα αύτώ νά λάβη όποιας καί οπό- 
σας προφυλάξεις ήθελε νομίσει καταλλήλους, ΐνά η ετοιμ.ο; νά 

άποκρούση πάν τό απευκταίο·/.

Ό  Γάσπαρης Δε Βέφφος δεν ελειψε καί ένταύτη τή περιστάοει 
νά μυκτηρίση τον νεανίαν, λέγ ω ν :

—  Βέβαια, ό Στέφανος εχει θάρρος νά ύπάγη εκεί άποίζε, διό

τ ι  δεν είναι ή σειρά τού φαντάσμ.ατος, έπειδή αύτό έφανερώθη 

χθες ε ί; έμ.έ. ’Ά λλω ς τ ε , όλοι γνωρίζομε·/, ότι τά  μυστηριώδη 

τα ύτα  όντα δεν αναφαίνονται κατά συνέχειαν ε ί; το αύτό μέρος.
—  Ώ  μή σάς μέλλη , ύπέλαβε γελών ό νεανίας, θά σάς ευχα

ριστήσω καθ’ ολα, διότι άπό σήμερον μεταβάλλω τήν περίφημον 
ταύτην α ίθ ου σ αν  τής ύμ ονοίας  ε ί; δωμάτιον τού ύπνου μου. 

’'Ε χ ετε  άλλο τ ι νά ά ντιτά ξητε ;
Ά π α ν τες  έσιώπησαν έκτός τής Ματθίλδης, ήτις άνεχώρησεν, 

όπιο; κρύψη δύο μ.εγάλου; μαργαρίτα; πίπτοντας άπό τών ο

φθαλμών αύτής.

Έ ν  ω δε ταύτα συ νέο αίνον ή δεσποσύνη Ισα β έλλα  εύρίσκετο 
κε/.λ.εισμ.ένη έν τώ  δωματίω  τη ς , προσθέτουσα ε ί ;  τό ήμ.ερολόγι- 

όν της ολίγα; γραμμάς άφωρώσας τ ά ; ερωτικά; εντυπώσεις, ας ή 

θέα τού ιππότου Δε Τολρυμόντου «φήκεν έν τή  τρυφ ερά κ α ρ ό  ¡a  

της.
I V

Περί τάς δέκα ώρας τή ς  νυκτός ó Στέφανος Φανούλη; συνοδευ- 

όν.ενο; παρά τού πατρός Νευκή, έπορεύετο πρός τό μερο; αυτό 

τού πύργου, τό οποίον προ τοσούτων ετών ήτον έγκαταλ λειμ -

μένον, καί ενώπιον τού όποιου έκαστος έτρεμε, πλησιαζουση; 

τ ή ; νυκτό;.
Ό  άγχίνους νεανίας έφαίνετο ύπομειδιών καί ήσυχος, έν ώ ό ί-  

ερευς κα τείχετο  ύπό ενδομύχου ανησυχίας.

—  Τεκνον μου, ελεγεν αύτώ , είναι καλόν τό νά ηναί τις γενν- 

ναίος, ήφρόνησις όμως πρέπει πάντοτε νά συνοδεύη τό θάρρος.

Δέν παραδέχομαι ποσώς, ότι λαμβάνουσι χώραν υπερφυσικά φαι- 
νόυ.ενα εις τό μέρος, πρός ο ήδη βαδίζεις, άλλ’ οφείλω νά σοι ε ι- 

π ω , ότι καί εγώ αύτός εί ¡ον πολλάκις τά  παράθυρα φ ωτιζόμε

να ύπό άμυδροϋ φωτός, καί έν τώ  μέσω σκιάν τινά κινουμένην . . . 
ΙΙροφυλάχΟητι λοιπόν. Έ κ α μ ε , καλώς έφοδιασθείς δι’ όπλο»·/,· 

ουλλογίσθητι όμω ς, ότι τό δυνατώτερον όπλον είναι ή άφοσίωσις 

ήμών πρός τόν θεόν.
Ούτως όμιλοΰντο; τού πατρός Ναυκή, έφθασαν ενώπιον τής· 

ογκώδους Ούρας τού μεγάλου καί τετραγώνου τούτου κτιρίου, 

τόν όποιον ιδίως όνόμαζον πύργον-
Ό  Στέφανος άφ’ ού ήνέωέε ταύτην διά τ ή ;  κλειόός, ήν μεθ 

εαυτού εφερεν, έστράφη πρό; τόν μοναχόν καί λαβών τήν χείρκ 

αύτοϋ, είπε .μ ετά  σταθερά; φωνής;

—  Καλήν άντάμωσιν, πάτερ μου, ες αυριον.

—  Ό  θ εό ; νά σε εύλογή καί νά σε φυλάττη τέκνον μου, ά~ 

πεκρίνατο ό γέρων μ ετά  τίνος συγκινήσεως.
Ο ριψοκίνδυνο; νεανία; είσελθών καί άποκαλύψα; τον φανόν, 

τόν όποιον έκράτει, έκλεισε πάλιν στερεώ ; τήν Ούρα·/.

Ιίδη εύρίσκετο έντό; σ τοά ; θολω τής, ε ί ;  τό βάθος τής όποια; 

είδε κλίμακα ελικοειδή καί στενήν, ής τ ά ; έκ χονδρού λίθου βαθ

μίδας έσπευσε νά άναβή.
Ή  κλίμαξ α ύιη άπέληγεν εις είδός τ ι μεσοβάθρου, έν τώ ' 

όποιο» ύπηρχον τρεις Ούραι, καί οπερ κάλλιστα ήδύνατο νά ίνο- 

μασθή τό πρόσγειον πάτωμα.

Τυχαίο»; ώθησε πρό; τά έσω τήν μεσαία·/ Ούρα·/ καί διευθύνωτ 

τάς ακτίνα; τού φανού αύτοϋ, είδε·/, ούχί άνευ μικρά; τίνος σ υ γ - 

κινήσεως, ότι εύοίσκετο ε ί; τήν αίθουσαν εκείνην, περί ής τοσυύ- 
τ ο ; λόγο; καί τυσχϋται άπαίσιαι φήμ.αι πρό εικοσαετία ; διε- 

δίδοντο.
ΙΙλήρη; άποφάσεω; ό νέος είσέδυσεν έι αύτή·. 0έτω ν  όε τόν 

φανόν έπί τίνος τραπέζης, ήρχισε νά περιεργάζηται άπαντα τά' 
έν αύτή αντικείμενα μ.ετά μεγίστης προσοχής.

Τό πάν Τ,ν κατεφθαρμένον καί έν καταστήσει άξια οίκτου. 

Τά έπ ιπ λα , άλλοι; τ ε  πολυτελή, ήσαν κατεσχισμένα καί πλήρη 

κονιορτοϋ, τό  δε ύφασμα τ ή ; άράχνης έκάλυπτεν εντελώς τόν 
έπί τού τοίχου πολύτιμον χάρτη·/. Εκείνο δ’ οπερ έποίησεν έν- 

τύπωσιν εις τόν νέον, ήτο μ.εγαλοπρεπή; τ ι ;  εστία , έπί τής β ά - 

σεο»; τής όποιας ένθεν καί ένθεν ήσαν τεθειμ.ένα δύο λίθινα αγάλ

ματα  παριστώντα ρωμαίους πολεμιστάς. Έ π ί  δε μεγάλης έκ' 
μαρμάρου πλακός, άνωθεν τής εσ τία ; κείμενης ήσαν γεγραμμέναι 

αί λέξεις : αρ ετή , ομ όνο ια , έ'ρως.
Τό δάπεδον τής εύρυχώρου ταύτης αιθούσης συνέκειτο έκ ξύ

λου δρυό; κακώς όμως ηνωμένου. '11 στέγη παρησίαζε πλεΐστα 

ανάγλυφα διατηρούμενα είσέτι αρκετά καλώς. Τό ύε φώς είσήρ- 
χετο διά δύο μ.όνον θυρίδων ευρισκόμενων έπί τού αύτοϋ τοίχου.

'Ο Στέφανος τελειώσας τ ά ; γενικά; τα ύτα ; παρατηρήσει; ήρ- 

ξατο έξετάζων £·/ έκαστον τών μερών ιδιαίτερο»;. ΙΓλησίον αύτοϋ 

παρετήρησεν ευμεγέθη σκευοθήκην, ήτις προσέκειτο εις καμπυ- 
λωτήν τινα Ούρχν δίδουσαν φώς έντός εκτεταμένου κοιλώματος, 

χρησ μεΐοντος αντί κοιτώνος. Α πέναντι δ ετώ ν  θυρίδων ίιπήρχε· 

μεγάλη τ ι ;  θύρα, ής ό χρωματισμός ώμοίαζε πρός τόν τού κα - 
λύπτοντος τόν τοίχον χάρτου, καί ήτις κατά ταύτην τήν σ τιγ 

μήν ήν ημίκλειστος.

Ό  νεανία; ώθησα; ταύτην εύρέθη έντός θαλάμου έν τώ  μέσω 
τού όποιου ύψοϋτο ευρύχωρος κλίνη στηριζομένη έπί στυλών έπ ι- 

y ρύποι·/, καί ή ; τά  παραπετάσματα ήσαν έξ όλοσκρικοϋ χρώμα

τ ό ; κίτρινου. ’Ενώπιον δε ταύτης ίσ τα το  τράπεζα, έφ’ ή ; εκειντο 

πάμπολλα βιβλία εις μεγάλο·/ σχήμα καί περιβαλλόμενα ύπό 

πλουσίου περικαλύμματος- Έ φ ’ ενός δ’ έξ αύτών, ήνεοργμένου ό·/- 

το ς, ό Στέφανος ερριψε τά  βλέμματα αύτοϋ. Τό τοιούτον ήτο 
χειρόγραφον έμπεριέχον τεμάχια  ε ί; πεζόν καί εις*στίχους, άπερ 

έδείκνυον, ότι πλείσται χεΐρες έπιδιόρθωσαν.

Έρευνήσας ταχέω ς π ολ λά ; σελίδας, εθεσε πάλιν αύτό εις ήν 

θέσιν εύρίσκετο καί ήτοιμάζετο ν' άπομ.ακρυνθή, ότε ή προσοχή 

είλκύσθη ύπό τών δύω αυτού λέξεοιν γεγραμμένων διά μεγάλων 

γραμμ-άτων,

ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ καί II ΤΙΜΩΡΙΑ.

κάτωθεν δ’ άνέγνω τά  εξής :

Τήν άπεραντόν μ α ; σφαίραν 

Τό Κ ακούργημ α  γυρίζον,

Έπροχώρει στό·/ σκοπόν του 
Καί μετα  σπουδής βαδίζον.

Μ Ια χωλή άπ’ όπισθεν του 

"Ε τρεχε μ ’ άδυναμ.ίαν,

Τό Κ ακούργημα  γύρισαν 

’Γνώρισε τήν Ί'ιμ ω ρ ίαν .

Φ ίλη , λέγει τό τ ε  τούτο 

Ά ν  με τά στραβά σου πόδια 
β έλ η ; νά με καταπίάσης,
Έ π ε σ ε ;  ε ί; τά κταπόδία 

Καί ποτέ δεν θά μ.έ φθάση;

ΓΙά τήν άργητά μου ταύτην,

Ά πεκρίθ’ ή Τ ιμ ω ρ ία ,

Γέλα όσον θέλεις τώρα'

Ά λλά  φθάνω εις τήν ώρα,

'Ο τα ν θέλω κ.Γ όταν μ.’ έλθη 
’’Ορεξις καί προθυμ.ία·

V

Τό τε  αστείο·/ καθώς καί τό σοβαρόν τού ποιήματος τούτου, 
τοσαύτην έντύπωσιν έποίησεν ε ί; τόν νέο·/, ¿»στε δεν ήδυνήθη νά 

£μποδίσ/, εαυτόν άπό τού νά έπχναλάβη καί δευτέραν φοράν τήν 

άνάγνωσι·/' συγκρίνων μάλιστα τήν έννοιαν προ; τά  περιβάλ

λοντα αύτόν αντικείμενα, άνεκάλει εις τήν μνήμην του διαφόρους 

ά πχισίκ; φήμ.ας, ά ; κατά καιρού; ήκουε νά διηγώνται οί χωρι

κοί, καί αίτινες άντικείμενον είχον τραγικά τινα συμ.βάντα, τά  

έποία έκάλυπτον τήν τελευτήν τών αρχαίων ιδιοκτητών τού 

Ί'ουγεθιέρου.
Ό σον δ’ αφορά τά  σκεύη τού μέρους τούτου ήσαν κομψότερα, 

δηλοϋντα, ότι 5 θάλαμ.ο; ούτος κα τείχετο  ύπό γυναικός.
Στενή δέ τ ις  δίοδος ώδήγ-.ι ε ί; κρύφιαν κλίμακα καί ε ί ;  τρί

τον τινα θάλαμον, έν τι'» όποίιρ δ Στέφανος δεν ένόμισεν άξιον 

περιιργεία; νά είσέλθη, έπειδή. παρατηρώ·/ έκ τής θύρας, είδε·/, 
ό τι έκτός όπλοσκευών τινων ούδεν έτερον έμπεριείχεν.

Μετά τήν έξετασιν ταύτην, ήν έκαμε·/ έν διαστήματι ολίγου 

χρόνου, εσκέφθη, φυσικώ τώ  λόγω , κατά ποίον τρόπον καί πού

ήδύνατο καταλληλότερο·/ νά τακτόποιηθή, όπως διανυκτερεύση.- 
Τό σχέδιόν του ήτον άπλούν’ έπρόκειτο νά κρυφθή ε ί ;  μέρος τ ι, 

έξ ού, έάν συνέβαινέ τ ι , νά δύναται νά βλέπη χωρίς νά ήναι ορα

τός. Καί έπειόή έ·/ τή  μ.εγάλη αιθούση έλάμβανον χώραν τά  

φαινόμενα εκείνα, τά  όποία πρό τόσων χρόνων έτρό^αζον τού; 
κατοίκους, έν τα ύτη λοιπόν έπρεπε νά στήση τήν σκοπιάν του.

Ή  θέσις λοιπόν τού κοιλώματος ήτον καταλληλοτέρα.

—  "Ας μ.ή χάνωμεν καιρόν, είπε καί έπορεύθη εις τήν θέσιν 

ταύτην. Κατά πρώτον, άφοϋ είσήλθεν, έπιμελήθη νά έμ.πο- 
δίση τάς ακτίνας τού φανού αύτοϋ καλύπτω·/ τόν φανόν δι’ έπ ι- 

τηδείου τρόπου, είτα  δέ, προχωρώ·/ πρός τό βάθος, καί στηρίζω·/ 

το ύ ; ώμ.ους αύτοϋ έπί τού τοίχου, άνέμ.ε·/εν έν τώ  καταχθόνιό» 
έκείνω σκότει μ.ετ’ άκρα; ύπομ.ονής-

Ώ ρ α  ολόκληρος παρήλθε χωρίς ν’ άκούση άύ.λο τ ι , έκτος τού 
θορύβου, 8ν έπροξένουν τά. παντοδαπά ζωύφια, άτινα πρό χρό

νων κατεσκεύαζον ένταϋθα τάς κατοικία ; των.

Αίφνης ήσθάνθη βαρύ τ ι  σώμα νά πλήξη τοό ; όίμους του, 

¿λισθαίνον δε όπισθεν αύτοϋ, νά καταπέση θοουβωδο»; έπί τού 
εδάφους.

Ε ννοείται, ότι τό άπροσδόκητον αύτό συμβάν, λαμ.βάνον χ ώ 

ραν τοσοϋτον πλησίον αύτοϋ, έκλόνησε τήν τόλμην τού νεανϊου. 
Έ π ειδή  όμως έκ πεποιθήσεως, ούδέποτε παρεδέχετο τά. άνευ 

αιτιών αποτελέσματα, έλαβε θάρρος, καί κύπτων χα μ α ί, ήρχισε 

διά τών χειρών αύτοϋ νά. έρευνα τό είδος τού πεσόντο; αντικει

μένου. ΊΙσθάνθη λοιπόν, ότι οί δάκτυλοι αύτοϋ ήγγισαν έπί όθο- 

νίου κηρωτού, όπερ περιεκλείετο έντός στεφάνη; ογκώδους καί 

πεποικίλμ.ένης διά αναγλύφων. Ένόησε πάραυτα, ότι τό τοιοϋ- 
τον ήτο είκοιν, ήτις κατέπεσεν εύθύς ιύς οί ώμοι του ήγγισαν έ π ’ 
αύτής. Τό πράγμα ή·/ τοσοϋτον φυσικόν, ώ στε ούδό/.ως έπησχό- 

λησε τήν προσοχήν τού νέου. Μετά παρέλευσιν ό’μ.ως ολίγων 
στιγμών, όμοιο; κρότος έδήλωσεν όμοίαν πτώσιν συμβάσαν εις 

τό αντίθετον μέρος τού κοιλίνμ.ατος.
νΩ ! τώρα πλέον ή συγκίνησις ύπήρξεν, άν όχι ύπερβάλλουσα, 

τούλάχιστον άρκοϋσα, όπως έλαττόιση τό  θάρρος τού τολμ.ητίου. 
Έ ν  τού τοι; είχεν αρκετόν είσέτι, όπως πορευθή καί ψαύση χαμαί 

έπί τής Οέσεως, έν ή ύπέθετεν, ότι εύρίσκετο τό δεύτερον αύτό 
άντικείμενον.

Ά λ λ ’ όποια ύπήρξεν ή έκπληξίς του ! . .  . Καί ετερα είκιον ό- 

μ,οία τή  πρώτη.

—  Περίεργον ! ύπετραύλισε, δύο εικόνες τού αύτοϋ μεγέθους 

καί επακολουθούσα·, η ¡/.ία τήν άλλην.
Δέν έδυνήθη πλέον νά κράτηση εαυτόν, αλλά σπεύσας πρό; 

τό μέρος εις 8 έθεσε τόν φα/όν άπεκάλυψε τούτον, όπως παρα-  

τηρήση καί διά τώ ν ¿φΟαά.μών τά  αντικείμενα ταύτα.
ΙΙράγμ.ατι δύω εικόνες εκειντο εκτάδην έπί τού εδάφους.
II πρώτη, έπί τής όποιας ερριψε τά  ανήσυχα αύτοϋ βλέμ

μ α τα , παρίστανε νέα·/ εχουσα·/ ξανθήν κόμην, κυανού; οφθαλ
μούς καί μ.ετά κομψότητος ένδεδυμένην, ής ή ήδεία μορφή έδή- 

λου μόλις ε’ίκοσιν έως είκοσιπέντε ετών ηλικίαν. Τό πάν έν αύτή 

ήτο χαρίεν καί γελαστικόν, σϋτινος ένεκεν, ό Στέφανος έβυθίσθη 
έπί καιρόν τινα έξετάζων τήν ζωγραφιάν ταύτην, διανοούμενος, 
ότι ίσως αύτη απεικόνιζε τήν δυστυχή Κυρίαν τού Ί ’ουγεθιέρου 

πρό τού γάμου τ η ; ' άνακαλών μάλιστα  έν τώ νω οσα περί ταύ
της ήκουε διηγούμενα, έπείθετο περισσότερον περί τ ή ;  πραγμ.α- 

τικότητος τ ή ; ιδέα; του ταύτης.

ΕΤτχ δέ, στραφείς πρός τήν έτέρχν εικόνα, ηγειρεν έπί σ μ ι- 
κρόν ταύτην, ΐ'/α δυνήθή νά. κάμη κάλλιο·/ τάς παρατηρήσει; του. 
Μόλις όμως ρίψα; έπί τα ύ τη ; τά  βλέμματά του, ώπισθοχινρησε
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μ ετά  τοσαύτης σφοδρότητος, ώ σ τε ό φ«ν?»ς πεσών έσβέσθη θραυ- 

σθείς εις άπειρα τεμ ά χια . Ή  στενοχώρια αυτού ΰπήρξε μεγίστη , 

όχι μόνον δι’ όσα ; δυσκολία; ήδυνατό νά εστιφέργ; ή ελλειψις του 

φ ωτός, άλλα καί διότι έμπόδιζεν αυτόν νά έξετάση τό  ίνδαλμα, 

τού όποιου μόνον η θέα έξέπληξεν αυτόν έπί τοσοϋτον.

ΙΙτον άραγε α πάτη τω ν αισθήσεων του ; . .  · Έ ν  τα ύτη  τή 
εΐκόνι άνεγνώρισε τό  άντίτυπον τής ιδίας αυτού μορφής. '12 ! η το 

πεπεισμένος" ή όμοιότη; ή το καταπληκτική !

Καθ’ ί.ν στιγμήν έσκέπτετο τίνι τροπω ήθελε κατορθώσει νά 

προμηθευθή ετέρου φωτός, ήκουσε θόρυβον βημάτων έν τή  α ί- 

θούσγ , στρέφων δ’ εαυτόν πρό; τό μ.έρος, έξ οΰ ηρχετο ό θόρυβος, 
είδεν, ότι τό  περικυκλοΰν αυτόν άχανές σκότος ήρξατο ολίγον 

κ α τ ’ ολίγον νά διασκεδάζηται, καί κατόπιν, ώς έκ μαγείας, φω- 

τισθεΐσαν απασαν την αίθουσαν.

VI

Έ π ϊ  τή θέα τού φωτός αυτού καί επί τώ  κρότω τών βημά

τω ν, η καρδία τού νοημονο; νεανίου αντί νά συσταλή ΰπό φόβου, 

ά π ’ εναντίας έχάρη, διότι είχε πλέον ΰπ’ όψιν, οΰχί τόν έπαπει- 

λούντα αύτόν κίνδυνον αλλά τήν άνακάλυψιν, ί,ν πρώτος έμ ελ λε | 
νά κάμη.

Παρετήρει λοιπόν άπλήστως διά τής θύρας τού κοιλώματος.

Τό φ ώ ; τώρα ήλαττώ θη έπαισθητώς άμ.υδραί δε ακτίνες έφώ- 

τιζον τήν αίθουσαν, εις τρόπον ώ στε ήδύνατο μόνον κατά τό 

ή μι συ νά διακρίντι τά  αντικείμενα" αδύνατον όμως ή το νά έν- 

νοήση πού έκειτο τό φωτοβόλον σώμα.

Τόν κρότον τών βημάτων διεδέχθησαν μουρμουρισμοί ασυνάρ

τητω ν  λέξεων, ών ό ήχος έφαί-ετο έςερχόμενος από τού εδάφους 

η καί άπ’ αυτών τών τοιχω μάτω ν. Ούδερ.ία πλέον αμφιβολία περί 
τής ΰπάρξεως ενός ή καί πλειοτέρων μυστηριωδών ατόμων.

Ό  Στέφανος ΰπέθεσεν έπί στιγμήν, ότι πιθανόν νά ήνσι σκευ- 

ωρία τ ι ;  τού Γάσπαρη Λ'ε Βέφφου, όπως άποδειλιάση αύτόν, 

σκεφθείς όμως τήν άμετρον δειλίαν τού εχθρού του αυτού, ά π ε- 

δίωξεν αμέσως τήν ιδέαν ταύτην.

Παρήλθε μικρός χρόνο; χωρίς ποσώς νά μεταβληθώσι τά  φαι* 
νόμ.ενα τα ύτα , άτινα εντελώς ήσαν ακα τάληπ τα, καί τά  όποια, 
ά λλω ς τ ε  έκ τή ς θέσεώς του, ήδύνατο νά παρατηρήσγ έάν ήσαν 

ορατά. Αίφνης ό μουρμουρισμός έπαυσε, κλαυθμοί δέ κοπετοί 

καί στόνοι έπλήρωσαν τό χάος εκείνο, όμ.οιάζοντε; πρό; παρα
κλήσεις καί ικεσία; καταδεδικασμένων γοώντων έκ τών έγκάτων 

τής γης.
'I I  περίπτωσις αύτη μετήλλαξεν όλως δι’ όλου τάς σκέψεις 

τού νέου' χωρίς δε ποσώς νά άπολέση τό  θάρρος του , διήλθεν 

όμ.ως τού νοός αυτού ότι συνέβαινέ τ ι υπερφυσικόν.

Ταύτα δ’ αυτού διανοουμένου έγένετο έκ νέου βαθεΐα σιωπή, 

άλλ’ ή αλλόκοτος έκείνη άντανάκλασις ούδαμώς εξηφανίσθη.
Έ ν  τή  αμηχανία τα ύτη άπεφασισε νά έέίλθη  τού κοιλώμα

τ ο ς , οποί; ίδη τό μέρος έξ οϋ ήρχοντο αί ακτίνες, ότε ό κρότο; 

τώ ν προτέρων βημάτων έπανελήφθη μάλλον αδιάκριτος. Ώ  ! 

τ ό τ ε  πλέον δέν έκρατήθη' ώρμησεν όσον τά χος πρός τήν γωνίαν, 

ήτις εύρίσκετο πλησίον τών δύω Ουρών τής έξάδου, αλλά, πρό; 

μεγάλην του λύπην, τό  πάν έν άκαρεΐ μετεβλήθη, ή δε σιγή καί 

τό  σκότος περιέβαλλον πάλιν τον απρόσιτον εκείνον τάφον.
—  Αιάβολε ! έψιθύρισεν άπηλπισμ-ένος, άπώλεσα τά  πάντα 

διά τής απερισκεψίας μου έν ώ είχον ήδη έν ταΐς χερσίν τό μυ
στήριον αύτό.

Ταύτα δέ λέγων έστηρίχθη έπί τού τοίχου παραμένων οΰτω

έπί μίαν τουλάχιστον ώραν, άλλ’ οΰδέν, οΰδέν ήλθε πλέον νά δια- 

ταράξη τήν άγρίαν εκείνην σιωπήν.

Ή  αυγή υπέφωσκεν ήδη διά τ'ων θυρίδων, ό δέ νέος εΰρίσκετσ 

είσέτι ακίνητος ίστάμενος παρά τήν γωνίαν καί θεωρών με άπελ- 

πιστικόν όμμα τά  πέριξ αυτού κεκονισμένα ΰπό τής άρχαιότητος 

καί τή ; έρημίας σκεύη, θλιβερόν άπεικόνισμα άνοσίου κακουρ

γήματος.

Ή  σπαραξικάρδιος αυτή θέα έπενήργησε φρικτώς έκί τής ευαί

σθητου αυτού καρδίας' αί άκτίνες τού ήλιου, ποιοϋσαι εναργέ

στερα τά  αντικείμενα ταύτα εις τούς οφθαλμούς του έκαμον αυ

τόν νά συγκινηθή επ ί τοσούτον, ώ στε τά  δάκρυα, ο: μάρτυρες. 

οΰτοι τού πάθους καί τής άθωότητος. έβρεχον ήδη άφθόνως τάς 

παρειάς του, έν ώ ή αγαθή ψυχή του διενοεΐτο : δυα-.ί ό Κ. Λ’ 

Ουίνδενφέλδος, όταν επώλησε τό  κτήμα τούτο, δέν έλαβε πρό

νοιαν περί τών επίπλων αυτών, τά όπο’.α είναι τόσον π ολυτελή ;

Ταύτα δέ σκεπτόμενος ένεθυμήθη τών δύω εικόνων καί ιδίως: 

τ ή ;  δευτέρας, ήτις έκαμεν αυτόν νά στερηθή τού φανού του. 

Έπορεύθη λοιπόν πρός τό  κοίλωμα, άλλά μόλις είσελθών, άνε- 
μνήσθη τή,ς αιφνίδιας πτό>σεως αυτών, καί ή θέλησε ν ήδη, ό τε  
τό  φώ; τής ημέρας τ ώ  έπέτρεπε, νά πληροφορηθή τήν αιτίαν. 

Έ κ  τ ή ;  ιδιαιτέρας λοιπόν έξετάσεως, ήν έκαμεν έπ ’ αυτού τού 

ζητήμα τος, συνεπέρανε τά  έ ξ ή ς : Άμφότεραι αί εικόνες έκρέ- 

μαντο διά τής αυτής χορδής, ΰποβαστάζουσαι οϋτω ή μία τήν 

άλλην. "Ότε ομ.ως οι ώμοι αυτού ήγγισαν έπί τής στεφάνές τής 

πρώτης, ή ΰπό τού χρόνου κατασεσηπυΐα αυτη χορδή διερράγη 

ΰπείκουσα εις τήν πίεσιν τήν προξενηθεΧσαν ΰπό τού βάρους τού 

σώματός του ' κατά συνέπειαν ή δευτέρα άπολέσασα τήν ίσοσταθ- 

μίαν τη ς ΰπεχώρησεν καί αυτη εές τό ίδιον α υτή ; βάρος. Τό ζή

τημα ή το ’τόσον άπλούς-ατον, ώ στε έγέλασε διά τήν Ικπληςίν  του.

Προσελθών δέ κατόπιν παρά τή  δευτέρα εΐκόνι, έσυραν αυτήν 

πρό; τά  έξω , όπως, δυνάρΛι τού φωτός τής ημέρας, παρατηρήση 
αυτήν κάλλιον.

Τώρα πλέον ·̂έν ήτον α π ά τη, ούτε είσεχώρει δισταγμός' είχεν 

άντικρύ του έ'τερον εαυτόν, έτερον Στέφανον, μ έ μόνην τήν δια
φοράν, ότι ό έν τή  εΐκόνι Στέφανος έφερεν ένδύματα άρχοντος, 

καθήμενος έπί θρονιού μέ όλην εκείνην τήν ίπποτικήν μεγαλο
πρέπειαν.

—  ’Εγώ ! έ γ ώ ! ΰπετραύλισεν, άλλά τ ίς  μ έ  έζωγράφησεν ; . .  . 

Αδύνατον ! ανέκραξε μ ε τ ’ ¿λ ίγα ; στιγμ ά ς, αδύνατον ! ή είκών 

είναι πολυ προγενεστέρα έμού . . . Έ ν  τα ύ τώ  όμως κατελήφθη ΰ
πό ιδέας τ  νος, ήτις έκαμεν αυτόν νά άνασκιρτήσγ, έπί τή ς θέσε

ώς του. Τό όνομα τού άποθανόντος Βαρώνου Αέ ΤουγεΟιέρου ή λ - 

θεν εις τά  χείλη του, άλλά συνάμα καταληφθείς ΰπό σφοδρά; 
σκοτοδινιάσεως, έσπευσε νά έξέλθη, όπως άναπαυθή έπί τού κα

θαρού άέρος.

VII

Τό πρώτον άτομον, τό όποιον "άπήντησεν έπανερχόμενος εις 

τόν πύργον, ήτον ή Μ ατθίλδη, ήτις στειρίζουσα έαυτήν έπί τών 

κιγκλίδων τής κλίμακος έβλεπε πρός τήν θύραν ώς έάν περιέμε- 

νέ τινα μετά  μεγάλης άνυπομονησίας.

Επί τή  θέα τού νεανίου δέν ήδυνήθη νά έμποδίσγ, κραυγήν 

τινα χαρας, ήτις έξήλθε τών σπλάγχνων της.
—  ”Ω ! σάς έπαναβλέπομεν τέλος πάντων- όποια χαρά ! Τ ΐ -  

μην πολυ ανήσυχος καί ιδού π/έον τώ ν δύο ωρών, όπου σας πε

ριμένω ένταύθα. Αέν σάς συνέβη λοιπό/ τίπ οτε δυσάρεστον; Έ 
λ α , λέγει, μή μέ κάμνητε νά βασανίζωμαι περισσότερον.

—  Αεσποσύνη, ΰπέλαβεν ό νέος, σάς ευχαριστώ' έκ βάθους καρ*

A N A fO A lK Ö  Ε Π ίθ Ε Ω Ρ Η ^ ΙΣ .

δία ς διά τήν τοσαύτην φροντίδα σας Τιερί εμού. ”Ηθελον πράξει 

όμ.ως μ.έγα σφάλμ,α, λ έγ ω ί πρός ΰμ.ά; ό ,τ ι οφείλω νά είπω  πρώ

τον ε ί ;  τόν Κύριον πατέρα σας.
—  "Ο λόγος ουτος φανορονει ό τι κά τι συνέβη . . .

—  θ ά  μάθητε τά  ,.-άντά, δεσποσύνη, διέκοψεν ό νέος, άλλά 

κατόπιν ' συγ/ωρήσατέ μ.οι πρός τό παρόν' εΰαρεστηθήτε νά έν- 
νοήσητε όλα ; μ.ου τάς ΰποχρεό/σεις. '

—  Έ χ ε τ ε  δίκαιον, ΰπέλαβεν ή νεάνις κατόπιν μικράς σκέψεως' 

καί Sft; επαινώ δι’ αυτήν τήν έπιφύλαξιν.

Έ ν  τ<ύ μεταξύ τούτω εφάνησαν ο τε  Γάσπαρη; Αε Βέφφο; καί 
ί  Γοδεφροΐδος Αέ Χαλεμ.βράύ. Π το δύσκολο·/ νά έννοήση τις τί 

συνέβαινεν έν τή  ψυχή τού πρώτου, ότε άπηύθυνε του ; έξής λό

γους πρός έκεϊνον, 8ν ΰπεχρέωσε νά άναλάβη τήν έν τή  aitiovct) 
έπίσκεψιν, καί τόν όποιον παρά πάσαν προσδοκίαν έπανέβλεπε 

καλώς εχοντα.

—  Ε ύγε, άνεφώνησεν, ευγε !  ιδού έξήλθατε υγιής καί σώος 

από τό σπήλαιον τού λέοντος! άλλ’ ίσως σάς ήτον εύκολον, 

επειδή τό θηρίου  δεν θά είχεν όρεξιν καί ούτω σάς άφησε κύριον 
τής κατοικίας του.

—  Έ λ α  δά, Στέφανε, είπ έτε μας πώς έπεράσατ^ τήν νύκτα, 

προσέθετο καί ό Γοδεφροΐδος.

—  Ε λ π ίζ ω , άπεκρίνατο ό νέος, νά σάς πληροφορήσω τά  πάντα, 

άλλά πρέπει πρώτον νά ίδοι τόν Κ. Κόμητα.

—  Έ  ! ϊ  ! θά μάς πληροφόρηση τά  .τάκτα ! ακούετε ; ΰπέ

λαβεν έμπαικτικώς ό Γάσπαρη;' λοιπόν τούτο θέλει νά είπη, 
° τ ι  κά τι συνέβη . . .

Γ0  Στέφανος δέν άπεκρίθη, άλλ’ ΐδέ/ν ερχόμενον τόν Φίλιππον 
ήρώτησεν αυτόν έάν ήδύνατο νά ίδη τόν Κ. Κόμητα.

—  Ή γέρθη ήδη, άπήντησεν ό ΰπηρέτης, καί μά λιστα  μέ έ 

σ τειλε πρός άναζήτησίν σας. ("Επ ετα ι συνέχεια.)

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο — Ε Κ Ο Υ Φ Ο Σ .

Ο Γεώργιος Σκούφο; έγεννήθη έν Σμύρνη περί τό 1 8 0 0  ετος. 
Εικοσαετή ; εσπευσε νά λάβη μ.έρος έν τώ  ΰπέρ ανεξαρτησίας 

άγώνι, οπού ε ί ;  διαφόρου; κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν μ ά - 

χ α ; ήρίστευσε. Μετά τό τέλος τού πολέμ.ου άνετέθη αΰτώ ή τ α - 

κτοποίησι; καί διεύθυνσι; τών ταχυδρομείων τή ς Ε λλά δ ο ς καί 
τήν εντολήν έξεπλήρο/σε τοσούτον έπ ιτυχώ ς, ¿ίστε παρά μέν τού 

μακαρίτου βασιλέως "Οθιυνος έλαβε τόν χρυσούν Σταυρόν τού 
Σωτήρο; πλεΐστα δέ άλλα παράσημα παρά τών ξένων Αυνάμ.εο»ν. 

Ά φ ’ οΰ έπί πολύν χρόνον ΰπηρέτησεν ώ ; Αιευθυντή; τώ ν Τ α χυ- 
δρομ.είων τού Κράτους, έξελέχθη  ΰπό τών έκλ.ογέων ’Α ττική ; τ ε 
τράκις βουλευτής καί τρις Αήμαρχος ’Αθηνών.

Αί Άθήναι ήσαν τό τ ε  ερημ.οι καί ήρειπωμέναι, ώς έκ τών έκει 
λαβουσών χιόραν τρομερών μαχών, άλλ’ ό Γεώργιος Σκούφος 
εκλεχθείς Αήμ.αρχος, υ.ετέβαλ/.εν έντελώς τήν όψιν τής πόλεως. 

Καί σημ.ερον ό τάς 'Αθήνα; έκ τ ή ; Ε σ π ερ ία ; έπισκεπτόμενος

ξένος θαυμάζει τ ά ; λαμπρότατα ; όδους τ ά ; κρήνας τόν ναόν τ ή ; 

Μητροπόλεως, τό  νεκροταφεΐον, τό Φρενοκομείου, καί τό π τ ω - 
χοκομεΐον, άπαντα έπ ί τή ς Αημαρχίας τού Γ . Σκούφου γινό
μενα. 'I I  πρός αυτόν δέ ευγνωμοσύνη τώ ν Ε λλήνω ν έδη- 

λώ θη ιδίαν κα τά  τήν ημέραν τού θανάτου του (11 Αύγουστου 
1 8 7 8 ) ' όπότε ό7.οι σχεδόν οί κά τοικοι’Αθηνών ήκόλούθησαν τήν 

κηδείαν τού τέκνου τούτου τής Σμύρνης. Καί τόν μέν έπικήδειο·/ 

λόγον έξεφώνησεν ό πολυμαθέστατος καθηγητή; τ ή ; ’Αρχαιολο

γ ία ; καί πρώην πρέσβυ; τής Ε λλά δος έν Παρισίοις A. Ρ. Τ α —  

καβής τόν δε έπιτάφιον ό Αήμαρχος ’Αθηναίων Β . Κυριάκός.

Μ. Κ.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΙΙΣΙΣ.

Λ λ  VTOATK \Ι Μ Υ 0 Ο Π Λ  ΑΣΓΙVI.

Α'. 

Π ΓΚ ΙΟ ΪΖ ΕΑ .

(1 8 0 8 )

'-IjtfpO Bzai τω α γ α π η τ ά  <ρί·1α> Γ ιω ργίοι J .  Σ χ ου ζ ί.

Α'.

Ί Ι  νύξ τής 3 πρός την i  Σεπτεμβρίου '! 8 3 8  υπήρξε τρομερά, 

φρικώδης διά του ; δυστυχείς του ; κατοικούντα; παρά τάς οχθα; 

του "Εβρου.

Ο ύτο; ό ά λλοτε ρεοον γαλήνιο; καί μεγαλοπρεπής, ούτινος τά 

ήρεμα κυλιόμενα ΰόατα έπεψαυον πρότερον ο: κλώνοι τών παρά 

τάς δχθας φυομένο/ν ιτεώ ν, τήν νύκτα εκείνην ήν τρομερός. ’Ατό 

τ? ,; εσπέρας ηοξατο πλημμυρών ττέρ1. δέ ια.έτας νύκτα; οί κάτοικοι 

τής ¿/ραία; και τριλόφου πόλεως του Φ ιλίππου έντρομοι έξηγέρ- 

θησαν εκ τών κραυγών και οίμωγών τών παρά τ ά ; όχθας κατοι- 

κούντιον.

Ή  πανσέληνο; διέχεε τό άργυροϋν αΰτής φώς ά π λέτω ς, ό δε 

προ τινιον ημερών αναφανεί; κομ ήτη; τού Δονάτου έςέτεινε την 

μεγαλοπρεπή αυτού ουράν άνά τό αχανές τού ουρανού, μακράν 
και κεκαλυμμένην δι’ οίονεί ατμού τυρός.

Οί έκ τών κορυφών τών λόφων οίκούντε; και άλλος όχλο ; πο- 
λ ύ ; συνηθροίσθησαν όπως ίδωσι τό οίκτρόν και φρικώδες τούτο' 

θέαμα. Οί πάντε; έθεώοουν τόν κομήτην ιό; δείγμα τής οργή; 

τού Ουρανού, καί εις αύτόν άπέδιδον την ολως άτροοδόκητον 

τών ΰδάτων πλημμύραν. Ό  ποταμός είχε καλύψη. άπασαν σχε

δόν την πεδιάδα. Μικρόν νησίδριον περιρρεόμενον ΰπό τού εις δύο 

βραχίονας «διηθημένου ποταμού, όπερ την προτεραίαν ετι ην κα

τάφυτο·/ υπό ΰψικόμων αΐγείρων καί πλατάνων, είχεν ήδη κ α τα - 

πλημμυρήση. Τά εν αΰτώ καφενεία, έν οί; ήρχοντο οί κάτοικοι 
νά άναπνεύσωσι την δροσεράν τής εσπέρας αύραν, οί δε πιστοί 

νά πίωσι τό μέλαν ποτόν τής Μέκκας καί τό δριμύ τού οίνου 

πνεύμα, εΐχον παρασυρΟή υπό τών ΰδάτων. Τά ΰψικάρηνα δέν

δρα, £πί τών κλώνων τών όποιων εψαλλον τά τελευτα ία  αυτών 

άσματα τά μεταβατικά  πτηνά, είχον έκριζοζθή υπό τού όρμητι- 

κώς ρέοντος ποταμού· Τό δε πρότερον χάριεν καί ώς κύκνος εν
τός τών ΰδάτων νησίδριον είχεν έξαφανισθή ΰπ’ αυτά, έπενεγ- 
κόντα τόν ολεθρο\ καί τήν καταστροφήν τών ¿/ραίων επ ’ αυτού 

φυτιών καί τών περικοσμούντο/ν αυτό κήπων. Τήδε κάκείσε μό

νον έφαίνοντο παλαίοντε; καί άνθιστάμενοι κατά τού ρεύμ.ατος 
γηραιοί τινες πλάτανοι καί αϊγειροι,

Λι χαμηλώτεραι τών οικιών εκαλύπτοντο σχεδόν ΰπό τών 
ΰδάτων' κορμοί δένδρων ή καί ολόκληρα δένδρα έφέροντο επ’ αυ

τώ ν, καταστρέφοντα καί παρασύροντα παν τό προστυχόν' άνδρες, 

γυναίκες καλυπτόμενοι ΰπό τού ποταμού μέχρι τ ή ; έσφύος άνε- 

ζήτουν τά  πολυτιμότερα αΰτών πράγμ.ατα. Λπασαι α; οδοί τών 
παρά τάς όχθας συνοικιών είχον πληρώδή ΰδάτων, καί φιλάν

θρωποι τινες προσεπάθουν διά πλοιαρίων νά διασιόζωσι του ; 

κινδυνεύοντας. Ενταύθα άνεζήτουν τινες τά  άπολεσθέντα αΰτών 

τέκνα, έκεϊ εβλεπέ τις άλλους εντός τών ΰδάτων φέροντας κιβώ
τια  καί έτερα σκεύη' πολλοί από τών στεγών, αισθανόμενοι ΰπό 
τους πόδας αΰτών τήν οικίαν κλονουμένην, ώδύροντο καί έζήτουν 

βοήθειαν. Οί πάταγοι τών κρημνιζομένων οικιών, ένούμενοι μετά 

τώ ν κλαυθμών καί οΐμωγών τών άνθρ,ώτων καί τού τρομερού

ωρυγμού τών ΰόάτων, ενέπνεον τόν ακούσιον εκείνον φόβον, οστ'.ς 

καταλαμβάνει καί τόν γενναιότερο·/ εν περιστάσει τοιαύτη.

II'.
' .

Παρά τήν δεξιάν τού ποταμού όχθην ήν έκτισμένην τό μ.έγα- 

ρον τού ’Ισμαήλ Πατσά. Ο: κάτοικοι αυτού καταήηφθέντες ΰπό 
τών ΰδάτων κοιμώμενοι, μόλις τ,δυνήθησαν νά διασωθώσι' τών 
ΰπηρετών όε τινες, κοιμώμενοι εις τά  κάτω  δωμάτια έπνίγησαν. 
Τοσαύτη ήν η όρμ.ή τής πλημμύρας.

Εν τουτοις τό ο/ραιότερον καί εΰωδέστερον άνθος τού γυναι
κών·, του όιετρεχε τόν μ,έγιστον τών κινδύνων. Ί Ι  Γκιουζέλ, γυνή, 

ή μάλλον νεάνις, περιίκυκλούτο ΰπό τών ΰδάτων. 'Ισω ς ερώτηση 

τις, αν καί αυτή εμεινεν εντός τού μεγάρου, ενώ οί πλείονες τών 

κατοίκων αυτού είχον διαφύγη τόν κίνδυνον. Έ οοιμάτο, ώ ; φαί

νεται, τό δυστυχές πλάσμα εν ίδιαιτέρω οίκήματι' ¿/; νεωτέρκ 

δε καί ¿ζραιοτέρα τώ ν λοιπών τού χαρεμιού γυναικών ήγαπατο 

μάλλον αΰτών ΰπό τού όγδοηκοντούτιδο; Πασσά' ώστε οΰτος 
μεν έν τή  μεγάλη αυτού ταραχή έπελάθετο τής νεαρά; καί καλ
λιμόρφου αυτού συνεύνου, αί δε λοιπαί γυναίκες, αντίζηλοι καί 

μισούσα·, αυτήν, εΰρον εύθετον περίστασιν νά κορέσωσι τό κ α τ’ 
αΰτής ζηλότυπο·/ πάθος των. —  Οΰχ'ι παράδοξα καί ασυνήθη τά 

τοιαύτα έν τοΐς χαρεμίοις' έκ σκηνών προσεχούς ημών διηγήμα

τος καί τινων τού σήμερον δήμοσιευομ.ένου θέλουσί κατανόηση 

οί άναγνώσται ημών όποιας Ουέλλη: παθών, καταληγόντων π ολ- 
λάκις ε ί; τραγικήν καταστροφήν, είσί πλήρη τά  έξωθεν ήρεμα, 

καί ώσεί ακατοίκητα, έρημα καί σιωπηλά ταύτα οικήυ.ατα.

Ή  πλημμύρα τών ΰδάτων έν τού τοι; ηύξανεν.

Ί Ι  δυστυχή; γυνή Ικραζεν αιτούσα βοήθειαν. ’() γέρων Πασσάς, 
διατάξας νά έξασφαλίσωσι τάς λοιπά; αΰτού γυναίκας, έπανήλ- 

θεν ακολουθούμενος υπό τών προσδραμ.όντων χωροφυλάκων' κρα
τών δε μά στιγα  έν τα ΐς χερσίν, ήπ είλει, έκτύπα, ικέτευε·/, ΰπι- 

σχνείτο άμοιβάς εις τόν σωτήρα τής γυναικός του. Ιίαρεκάλει 
¿;ς παιδίον, εκλαιεν, άλλ’ οΰδεί; έτόλμα νά διακυβεύση τήν 
ζωήν του.

Τα δε ύδατα ηύξανον.

Ο; άνθίο/ποι ήκολούθουν τήν αύξησιν τής πλημμυρίδος. Ό σ ω  

αΰτη ηδξανε καί προεχχόρει ε:ς τά ς όδοΰς, τόσω οΰτοι ά π εμα - 

κρύ /οντο, συγκρουόμενοι πρός τους όπίσω, θέλοντας νά ίδωσι τή  

συμβαίνοντα έκ τού πλησίον. Ε βλεπε τ ι ; κύματα έξ ανθρώπων. 

Οι ΰπηρέται καίπερ πληγάς λαμβάνοντες δεν έτόλμων νά έμ - 
βάλωσιν εαυτού; εις προφανή κίνδυνον. II δυστυχής Γκιου',ελ 

τήν κόμην έχουσα λελυμένην καί πίπτουσαν εις βοστρύχους, τά  

κατάλευκα αΰτής στήθη γυμνά, ώλυφΰρετο αϊσθανομένη τήν οι

κίαν ΰποτρέμουσαν καί βλέπουσα διάρρηγνύμενα καί κα τα π ί- 
πτοντα μέρη τινά τών τοίχων.

Τών ΰπηρετών τις τέλος κινηθεί; εις οίκτον έκ τών κλαυθμών 
τής γυναικός μάλλον ή έκ τών μαστιγο/σεων τού ΙΙασσά ά π ε- 
τόλμησε νά ρ.ψοκινδυνεύση πρός διάσωσιν τής κυρίας του. Έ ζ ή -  

τησε λοιπόν πλοιάριον όπερ πάραυτα τώ  έφερον. Έ νω  δε ούτο; 

ήτοιμάζετο, ένδοιάζων όμως πάντοτε, νά είσέλθη εις τόν ποταμόν, 
—  λ ί ! δειλοί, στή τε ! ακούεται φωνή βαρεία άντηχήσασα 

έν τώ  μέσορ τού περίφοβου πλήθους.

"Λπαντες έστρεψαν πρός τό μέρος ές ού ήκούσθη α ΰτη , τά  
περίφοβα αυτοίν βλέυ.ματα.

IIτο φο/νή νεανίου μόλις τό εικοστόν δεύτερον τ ή ; ηλικίας 
έτος άγοντος. ΙΙν ωραίος ό/ς άγγελος έν τώ  μέσω τού έντρομου 
πλήθους, καί έφαίνετο ότι ή / θεν έπειγόμε/ος εις τόν τόπον τής 

καταστροφής, διότι έφόρει άπλούν μόνον έπενδΰτην έτ ί  τής νυ-
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Λτερινής ένδυμασίας. "Απαντες ίδόντες τήν τόλμην αυτού ά πε- 

χώρησαν ψιθυρίζοντες,

—  θ ά  πνιγή ό δυστυχή; !
Ί Ι  γυνή έξηκολσύθει κλαίουοα καί τίλλουσα τήν ο/ραια.ν αυτής 

κόμην έκ τής άπε>· υίας.
—  θ ά  με έγ .α—κλίπητε ! . : . θά μέ άφήση-e  νά πνιγώ ! . . . 

Καί ε’ [, αι τόσον νέα ! . . λά β ετε οίκτον δι’ έμ έ, άνθρωποι! . . εΰ- 

σπλα γχ ισθήτέ με . . . Α γ α π η τέ Ισ μ α ή λ , σώσόν μ ε, έκραύγαζε, 

καί αί κραυγαί αΰτής ¿/ς άπλή καί μόλις άκουομένη, έκ τού 

πατάγου τών ΰδάτων καί τού θορύβου τί/ν ávOpojnojv, ηχώ  μό

λις έφθανε μέχρι τού πλήθους.
Ό  γέρων εκλαιΐν, εκλαιεν' ίδιον δε τόν εύτολμ.ον νεανίαν,

—  Σώσον αΰτήν, κράζει, καί ή ζωή μου, τό Ιίδν μου σοί 

ανήκει !
'Ο νεανία; έζήτησε σχοινί ον τό  όποιον πάεαυτα τώ  εόοθη' 

απάντες Λροθύμως προσεφέροντο νά σν/δράμωσι τόν γενναίο·/ 

άγνωστον.

Κατά τ ή -  στιγμήν όμως ταύτην ό παρά τήν όχθην τοιχίο; 

κατέπεσε·» καί δ ποταμός έφάνη ρέων ορμητικός καί φέρών δο

κούς, στέγας οικιών, κιβώτια καί άλλα διάφορα οικιακά σκεύη.

Εις όλων τάς κάρδίας διεχύθη ή φρίκη. ’Εά·/ λοιπόν ή τή ; 

γυναικός διάσωσι; πρό τής καταπτόισεως τού τοίχου ήν δυσχε

ρής, ήδη άπέβη λίαν επικίνδυνος ή, κάλλ.ιον ειπείν, παράτολμος.

Ό  γενναίος άγνωστος έδεσε τό  πλοιάριο·/ διά τού σχοινιού, 

παραγγείλας νά κρατώσιν αυτό ΐσχυρώς, όπως μή παρασυρθή 

ΰπό τού όεύυ.ατος' άποβαλέ>ν δε τον έπενδύτην καί λαβ.ών δο

κόν τινα ΐνα διευθυνη αυτό, προΰχά/ρησε στρεψα; τούς πλήρεις 

δακρύων οφθαλμού; του πρός τόν ουρανόν. Ί ΐ  γυνή ίδούσα αυ
τόν πλησιάζοντα έπαυσε τά  δάκρυα καί τάς παρακλήσεις, καί 

ότέ μεν τώ  έδιδε θάρρος, ότε δε έγέλα έκ  τής χαράς ά'/αγνω- 

ρ'.σασα δε αυτόν άνεσκίρτησεν.

Ό  νεανίας εφθασεν έπί τέλους ΰπό τά  Παράθυρα τού μεγάρου. 
Τό πλήθος, ούτινος ή αγωνία έκορυφούτο άπό στιγμής εις σ τιγ 
μήν, ήρξατο άνευφημούν και πληρούν τόν σέρα φω ·ών καί αλα

λαγμών. '11 δυστυχής γυνή παράφορος έκ τ ή ; χαράς ήτοιμάζετο 

νά πηδήση ε ί; τό πλοιάριον.

—  ΓΙερίμενε ! κράζει ό νεανίας, θά άνατραπή ?

Καί έξασφαλίσας αυτό, έρρίφθη έν-ός τώ ν ΰδάτων, άτινα εΤ- 

χον ήδη καλύψη τάς πλείστας τή ; κλίμακος βαθμίδας Τ α χυ ,, 

ιύς αστραπή, άνέβη καί μ ε τ ’ ολίγον έφάνη ε · ; τό παράθυρο·/.

Νέαι φωναί καί νέοι αλαλαγμοί ΰπεδίχθησαν αΰτόν.

Ή  νεάνις έρρίφθη εις τάς άγκάλας του λιπόθυμος- ό δε Πασ- 

σάς ίδιον τούτο δε·/ ηδυνήθη νά μή συνωφροωθ?,, μεθ’  ολον τόν 

κίνδυνον ε ·; 8ν έβλεπε τήν σύζυγόν του έκτεθειμένην καί μεθ’ 
άπάσας τάς πρός σωτηρίαν αΰτής παρακλήσεις του. Ü νέος μ ετ ’ 
ολίγον έφάνη φέρων αΰτήν’ είτα  δε κολυμβών καί κρατών αυτήν 

όσον ήδύνατο ΰψηλότερον, διά νά τήν προφυλάττη άπό τά ύδατα, 

επλησίασε τό πλοιάριο·/ καί άπέθοκεν αΰτήν έν αΰτώ. Διέταξε 

νά τόν σύρωσιν. II μορφή τού τ,κτίνοβόλει εις τήν ανταύγειαν 

τών δάδων, ά ; έκράτουν τινέ; τού προϊσταμένου πλήθους, όπερ 

κατε/.ήφθη καί πάλιν ΰπό σιγής νεκρο/σίμου καί ούτινος ήδύνατό 

τ ι ;  νά μέτρηση τού ; παλμού; τ ή ; καρδία;. Οί πάντε; ϊσταντο 

ακίνητοι εχοντε; τά βλέμματα έστραμμένα πρό: τήν διεόΟυνσιν 

Τή; σωσιβίου λέμβου καί πρό: τούς σύροντας αΰτήν. Έ π ί τέλους 
προσήγγισεν ε ί; τή·/ ξηραν φέρουσα τό  ώραΐον αΰτ·?^ φορτίον. 
Τ ότε ήκούσθη κραυγή τ ι ;  χαρμόσυνος, αδιάκοπος, έξερχομένη 

τώ ν στηθών ολοκλήρου τού πλήθους εκείνου καί συνταράσσουσα 
τήν συνοικία·/ σύμπασαν. Ί Ι  βοή τών ΰδάτων ή-ο μηδέν απέναντι

αΰτής- Ό  γέρων Πασσάς έρρίφθη έπί τού πλοιαρίου καί ίδών τή·/ 

Γκιουζέλ λιπόθυμο·/,
—  ’Ιατρόν! ιατρόν! Τρέξατε νά φέρητε ! άνέκραξεν.

—  ’Ιατρόν! ιατρόν! εΰθύς! έπανέλαβε τό πλήθος καί τινες 

εδραμον πρό; άναζήτησιν ιατρού.

Παρατήρησα; δέ ό ίγδοηκοντούτης γέρων ότι όλοι οί θησαυ

ροί τού στήθους τ ή ; νεαρά; αΰτού συζύγου ήσαν εκτεθειμένοι εί; 

τά  ιερόσυλα βλέμματα τών περιεστώτων προσεπάθει νά κα

λύψη αυτή·/ μικρού δεϊν ίιέτευεν αυτούς, ¿/ς ή κυρά —  Λουκά 

έν τώ  Γουσταύω τού Πο/λ δέ Κοκ, νά κλείσωσι τούς οφθαλμούς- 

Πολλοί ή θέλησαν νά φέρωσι τήν δυστυχή γυναίκα εις τινα τών 
Παρακειμένων οικιών, άλλ’ ό γέρων καί δϊισιδαίμων Πασσάς δέν 

έπέτρεψε καί τούτο, μ.ή θέλων νά ψαύσωσι ξέναι χείρες τό πο
λύτιμον δι’ άΰτόν πλ.άσμα.

—  Ά λ λ ’ αποθνήσκει ! άνέκραξεν 5 άγνωστος λαμβάνω·/ αυ

τήν, καί ε ί: έμ.έ, τόν σωτήρά της, θά συγχωρηθή τούτο.

Οί φανατΊν.ιότεροι πών πέριξ ίσταμ,ένων ήρξαντο ψιθυρίζοντες.
Τό πλήθος ήκολούθει τόν νεανίαν, δστις μ ετ ’ οΰ πολύ έφερε 

τήν Γκιουζέλ ε ϊ; τινα οικίαν, πρός ·?,ν ώδήγησάν αύτόν. 'Ο ια

τρός φθάς μ ετά  τν/ας σ τίγ μ α ; έπανέφερε τήν λ,ιπόθυμον εις τήν 

ζο/ήν. Ή  νεάνις μόλις συνελθούσα έψιθύρισεν,

—  Έσιόθην . . . Πού ήμην ; . . .  Τ ις ό σωτήρ μ.ου ;

Ίδούσα δέ τόν νεανίαν ίστάμενον παρ’ αυτή καί δακρύοντα 

έκ τής χαράς,
—  ϊύ  ήσο ; προσέΟηκε μειδιώσα.
Ό  Πασσάς συνέσπασε τ ά ; οφρε7- ; ’ ό δέ νεανίας ίδιον τούτο δι’ 

άδιοράτου κινήσεως τής κεφαλής ενευσε τή  Γκιουζέλ νά διακόψη 

τήν μ ετ ' αΰτού συνομιλίαν' ίδών δέ ότι ούδεμίαν αΰτού είχον 

ανάγκην,

—  Χαίρετε, ΰψηλότατε, είπε καί ήτοιμάζετο νά άπέλθη.

—  Ό  υψηλότατος τό τε  μόνον έσκέφθη ότι οΰδέ λέξιν εΰχα- 

ρισττίριον είπε πρός τόν σωτήρα τής ¿/ραία; αΰτού γυναικός.

Τοιούτος ό άνθρωπος ! έν καιρώ κινδύνου ΰπισχείται μυρίας 
άμ.οιβάς, αλλά μετά  τήν παρέλευσιν αΰτού προβάλλει βλοσυράν 
κεφαλήν ή αγνωμοσύνη!

("Επεται συνέχεια·)
•

Ε Ι Σ  Π 0 ΙΗ Τ Ϊ> ΙΑ Ν  

Ε Σ Υ  ΣΚΛΙΙΡΛ;·

Σκληρά ίέν είμαι- κο: αύτή μέ βυγκινεΐ ή θέα 
Φονεύομε νου μύρμηκος ότι ο τά βήματά μου. 
Στενάζω ο'ϊαν πένθιμο; προακλϊνε·. ή 'Ιτέα 
Καί ρέουαιν ακράτητα θερμά τά δάκρυα μου.

«Φωτεινή Α. Οίκονομίδου*.

’Εσύ σκληρά ; Είναι τυφλοί όσοι σκληράν σέ λ.έγουν,
Δ:·/ έχουν βλέμμα οί πτω χοί καί άφε; του ; νά ψέγουν . . -■ 
’Εσύ σκληρά ; Τό βλέμμα σου καθρέπτη; τής καρδίας 

Ε ί ;  νάμα πλέει διαυγές λ επ τή ; ευαισθησίας.

' Απας σέ είδον, καί ένώ ρεμβάζον σ’ έθεό/ρει 

Τό βλέμμα μου ήννόησα τ ί είσαι, νέα κόρη.

• "
Σ έ, τή·/ Κορίνης αδελφήν σεμνήν τής αιθέριας 

Έγκλείουσαν εις τήν ψυχήν τό πάθος ποιητρίας,
Σκληράν έάν καλέσωσι οίκτρώς Οά βλασφημήσουν'

Καί τό-/ εΰώδη ουρανόν μαζή σου θά υβρίσουν/



1 6 0 Α Ν Α ΤΟ Λ ΙΚ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Π Π Γ .

νΑ ! όχι, δέν σέ επλασεν αναίσθητων η Μοίρα . . .

’Εάν το στήθος δεν πονεΐ, δεν κλαίει κα'ι ή λύρα.

Ί Ι  αηδών του έαρος οπόταν γλυκοψάλλει,

Καί τ ’ άνθος τής άνοίξεως εις τούς λειμώνα; θάλλει, 

’Αναίσθητα δεν λέγονται, [λ’ ακτίνα ομοιάζεις,

Ώ ς  τ ’ άνθος θάλλεις τού αγρού. ώς άηδών στενάζεις.

Καί λύεται εις δάκρυα εντός σου ή καρδία 

Ό τ α ν  τήν νύκτα μαίνεται λυσσώδης τρικυμία.

Σε εΤδον εις τον Παρνασσόν μίαν γλαυκήν τροιΐαν 

’Λκροωμένην των κτηνών ρεμβή τήν μελωδίαν,

Εις τούς αγνούς σου οφθαλμού; λαμπρώ; ακτινοβολεί 

“Εν δάκρυ καί τού ουρανού τήν δρόσον άνεπίλει.

'ΐ ίσ ο  ώχρά ρεμβάζουσα, άν τό τε  σ’ έθεώρουν 

Ό σ ο ι σκληράν σ’ έκάλεσαν ώχοοί θά άπεχώρουν.

Κ’ έμ έ έκάλεσαν κακόν, ομως κακό; δεν ήμην . . .

Λεν ήκουσαν τούς στόνους μου, μ.’ ¿δίκασαν έρήμην,

Καί ή π τω χ ή  καρδία μου υγρά άπό τό 'αίμα 

Σκιρτά,σασα —  ’Ε γώ  κακή ; —  έψέλισεν ήρέμα . . . .

Ώ  ! ας με λέγουσι κακόν . . . Εις ξένου; πόνους κλαίω, 

Καί οίαν πάσχη φίλος ¡λου εγώ , εγώ έκ -ν έω  . . . .

Φ εύ  ! αίαν χάριν ήθελον μικράν νά σέ ζητήσω 

Ά στήρ οπόταν τής νυκτός, άστήρ διάττων δύσω,

Καί κοιμηθώ εις τό ψυχρόν τού μνήματός μου χώ μα 
Νά χύση δάκρυ δι’ έμέ τό συμπαθές σου όμμα.

Καί θέλω ή ευαίσθητος καί τρυφερά σου Μούσα 

Νά ψάλλη επιτάφιον στό μνήμα μου θρηνούσα.

Άθήνησι Νοέμβριο; 1 8 7 3 .

Έ μ μ . Κ . Σ τρατοτύάχη ι:·

Σ Τ Ι Γ Μ Α Ι  Π Α Ρ Α Φ Ο Ρ Α Σ .

θ έλ ω  τό  παν σβεννύμενον νά ϊδ ω , καταρρέον,

Καί νά μυκώνται κεραυνοί άγριο»; ά λλοκότω ;'
Παν έμψυχον εις τό μηδέν νά βυθισθή έκπνέον'
Καί πανταχού ταρτάρειον νά έξαπλούται σκότος, 

θ έλ ω  παντού καταστροφάς ερείπια νά βλέπω,
Καί μόνον εις ερείπια τό  βήμα αου νά τρέπω.

Έ ν  μέσω τή ς καταστροφής νά βαίνω εγώ μόνη !

Καί νά προσκόπτη εις οστά ανθρώπινα ό πού; αου.

Ν’ άπλούται μαύρη πανταχού νεκρώσιμο; σινδόνη 

Ιδ ο ύ  τό στήθος τ ί ποθεί, τ ί πλ,άττει φ εύ! ό νού; ¡αου 

’Αρνίον ήμην τώρα πλήν ε ί ;  τίγριν μετεβλήθην ! 

Ήγέρθην δαίμων άγγελος ενώ άπεκοιαήθην.

Παν εύγενέ; αου αίσθημα καθόλου ήλλοιώθη 
Τόιρα ποθώ έλέτειρα τού σύαπαντος νά γίνω 

ΠληγεΧσα ή καρδία ¡αου καιρίως ένεκρώθη 

Καί μόνον μόνον αίματα ποθώ διψώ νά χύνω.

Ω ! μή με κατακρίνετε άν έγεινα θηρίον,

Οικτείρετε τό στήθος αου τήν κόλασιν έγκλεΐον,

( Ας ήδυνάαην παρελθόν νά ο’ ερρνπτον τ', λήθην !)

Ώ  ! είχον είχον άλλοτε αγγέλου τήν κ ι, ''ίαν 

Τί τ ’ όφελος υπό φρικτόν αστέρα έγεννήθ»,ν 

Καί εύρον φοβερόν εχθρόν τήν τύχην έναντία,ν 

Ώ ς  έριννύς κολάσεως σκληρώς με βασανίζει,
Ώ ς  άλλος γύψ τό στήθος μου σπαράσσει, κα τα σχίζει!

Λοιπόν τ ί π τα ίω  βίον άν άβίωτον βιούσα 

Θηρίον, τίγρις έγινα χωρίς, χωρίς νά θέλω . . . .

Καί εάν παν μου όνειρον ν’ άφίπταται ΐδούσα 

Παράπονα πρός τον Θεόν καί ύβρεις αποστέλλω !

’ Αν ή κραυγή σάς ένοχλ?, άλγούντος, σάς βαρύνει 
Ώ  ! καν μή κατακρίνετε το  δάκρυ όπερ χύνει . . .

Ά φήσατέ μ ε νά θρηνώ, εις στόνους ν’ αναλύω,
Μόνον αυτό μ ’ άπέμεινε, αόνον αυτό μοί μένει. .

’ Άν πλέον εις τό στήθος μου τόν πόνον μου δεν κλείω , 

Ν’ άνθέξτ, ή καρδία μου δέν δύναται, σημαίνει 

’Εάν έσίγων ά λλοτε, άν ά λλοτε άντεΧχον 

Μ' έδιδε θάρρος ή ελπ ίς, μικράν ελπίδα είχον.

Τώρα τό  παν άπώ λετο, πάσα ελπίς έσβίσθη . . .
Ό σ τ ις  πολύ ¿θρήνησε πολύ καί θά θρηνήση . . .

ΙΙεΧρα πικρά μ.’ ¿δίδαξε, καί πλέον έκορέσθη 

Νά π λά ττη  πόθους ή ψυχή οΰς δεν θά άποκτήση ! . .  
'ΟποΧο ν μ,έλλον έπλασα ! όποιαν ευτυχίαν !

Καί τί εύρίσκο» ! κόλασιν, θανάτου αγωνίαν.

Τί έπταισα καί διατί τήν υπαρξιν νά λάβω !

Σύ, σύ ό πλάσας μ ε είπ ε, δμίλει, σε προστάττω ’ 

Έξήγησον ο ,τι ποτ'ε φεύ ! δεν θά καταλάβω 

Ε ϊπ έτο , ή τά  στέρνα μ.ου έγώ αυτή σπαράττω 

Καί δ ,τι σύ μοί έδωσες χωρίς νά μ ’ έρωτήσης. . .

Σοί άποδίδω καί εγώ χωρίς νά τό  ζ η τ ή σ η ;. . . .  

’Λθήνησιν. ’Οκτώβριος 1 8 7 3 .
Φ ωτεινή Λ . ΟίχονομίΛο\

Ο Ι  Ο Φ Θ  Α Λ Μ Ο Ι Τ Η Σ .

( χ ατιϊ r¿v  H e in e .)

Έ χ ε ις ,  κόρη, μ.αργαρίτας καί άδάμαντας προσέτι, 

Έ χ ε ις  δ ,τι τών ανθρώπων ή ψυχή έπιζητεΧ.
Έ χ ε ις  . . . έχεις δυ’ ωραίου; οφθαλμούς' τ ί  άλ.λο έτι

Ή  ψυχή σου άπαιτεΧ ;

Λι’ αυτού; τούς οφθαλμούς σου έγραψα, νεάνις φίλη, 

Σ τ ρ α τ ιά ν  ασμάτων δλην ! κ ’ έκλαυσα ιό; ποιητής'
Μ’ έτυράννησας μ ’ εκείνου; ! μέ κατέστρεψας ! .  . όμ.ίλε

’ Ε τ ι πλέον τί ζη τ ε ί ; ; 

’Αθήνησιν. Λ. Σ .  Λ ιβαθηνό.τυυ.Ιο


