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B Y Z A N T i N O D O V A T  APIKOl
Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι .

( σινε/eia)

Ή:τηθέντες χατά κράτος οί ανίκητοι χα-.αστάν- 
Τ£> Βούλγαροι,άπέδωκαν τήν οί;ίαν τής αποτυχίας 
Των ταύτη.-, ώ ; τοΰτο συνήθως συμβαίνει είς 
Νγαλας εθνικά; συμφοράς, είς τήν ανίχανότητα 
ιώ / άρχηγώ/ των, δι’ δ στ»σ'.άσα<τες άπέκτειναν 
Τ5ν π^ο ολίγου ύπ’ αΰτών έκλεχθέντα ήγεμόνα Τ έ- 
^tistv χαι πολλούς τών στρατιωτικών αυτών άρχη- 
‘ίών, άνεβίβασαν δέ είς τόν θρόνον τόν γαμβρόν τού

δολοφονηθέντος ήγεμόνο; Κ ιρμίσνη Σ ίβ ι ον. ‘Ο 
συνετός ούτος ήγεμύν, βλέπων τήν αδυναμίαν χαΐ 
έξασθένίσιν τοΰ κράτους του, ήΟελησε νά συνΟηκο- 
λογήσν) μετά του αΰτοκράτορος Κωνσταντίνου. Ά λ λ ' 
οί αγέρωχοι καί έρμϊ,τιχοΐ 6 ϊρβαροι έθεώρησ^ν 
τοϋτο ώς έσχάτην πρό; τήν εθνικήν αΰτών «ιλοτι- 
υ,ίαν προσβολήν χαι νομΪ3αντες οτι δ Σαβΐνος προ
δίδει αΰτοΰς είς τοΰς Βυζαντινούς, έστασίίισαν χατά 
τοΰ νέου αΰτών ήγεμόνο:, οστις βεβαίως Οά έλάμ- 
βανε τήν τύχτ,ν τών προκατόχων του, έάν δέν χα - 
τώρθου νά φύγη πρός μεσημβρίαν χαΐ έχεΐθεν εΐς 
ίνωνστανίινούπολιν, ϊπου μετά μεγάλων τιμών
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νίΜΪέχθη αΰτόν Κωνσταντίνος δ Κοπρώνυμος, 
Μαθόντες τοΰτο β! Βούλγαροι άνηγόρευσαν έτ*- 

- f iv  κύριν I )  αΰτών, δνομαζόμενον Παγανόν 2 ). Ο 
ήγεμων -cute; λαβών τήν βυ^χατάδεσιν τών ΰιτηκό- 
« ν  του, οΐτινες,παρελδούσης ήδη χης πρώτης όρμής, 
ήννόησαν δτι ή έξαχολούθησις τοϋ πολέμου θά ήτον 

-Ιλω ς άλογο;, έζή:ι;οε παρά τοΰ αΰτοκράτορος συ- 
νέντευςιν πρός συνομολόγησιν -ης «ϊρήνης. ‘Ο 
Κωνσταντίνος έδίχθη καί δ Παγανός άχολουδούμε- 
νος υπό τώ / κυριωτέρων ΒοΙλάνδων 3) αΰτοΰ, π α - 

-ρουσια'σθη τεταπεινομένος προ τοΰ αΰτοκράτορος, κα* 
δη μένου ει; τον θρόνον του χαί έχοντος παρ’ αύτω 
Ιπίσης χαδήμενον τόν Σαβΐνον. Μετά τήν ήκιστα 
άβρόφρονα ταύτην υποδοχήν, δ αΰτοκράτωρ έμέμφθη 
τών Βουλγάρων διά τάς είς τάς δυζαντιακάς χ ώ 
ρας έπιδρομάς αυτών καί τήν πρός τόν Σαβΐνον 
οτάσιν των, προσέτι δέ τοΰς ύπεχρέωσε ν’ άναγνω- 
ρίσωσι χαί πάλιν αΰτΟν ήγεμόνα τω ν  άλλά τοΰτο έ~ 
γένετο ώς φαίνεται μόνον πρός ίκανοποίησιν τοΰΣα- 
δίνου, δστις ουδόλως άπετόλμησε νά έπιοτρέψη χα; 

πάλιν είς τήν πατρίδα του, άλλ’Ιμενεν είς τό Βυζάν
τιον, πλησίον τοΰ αΰτοκράτορος.

Συνομολογηθείσης ουτω τής ειρήνης, οί Βούλγα
ροι βασιζόμενοι έπί τής φιλίας τού αΰτοκράτορος 
χαί Ιχοντες πίστιν έπί τής συνθήκης, ήν πρό δλίγοι» 

|Αίτ αΰτοΰ συνωμολόγησαν, είχον άφίσει άφυλάκτου; 
τάς διόδους χαί διήγον άνευ τίνος υποψίας, δτε δ 
αΰτοκράτωρ Επωφελούμενος τούτου χαί έπί τη προ
λάβει δτι ήθελε νά καταπαύση στάσιν τινά αΰτών 
«ίσέβαλεν αίφνιδίως, οΰδενός, ένεκα τοΰ άπροόπτου,’ 
άνθισταμένου εις τήν έπιδρομήν αΰτοΰ. ‘Η διαγωγή 
α&τη τοΰ Κωνσταντίνου εΐναι βεβαίως άξιοκατάκρι- 
*ος, ά λλ ' έν τή εποχή έκείνη τής βαρβαρότητος, 
*αθ’ ήν τό δίκαιον τοΰ ίσχυροτέρου μόνον έβασίλευε 
χβί χαθ’ ήν ή δολιότης καί ή πρός τάς συνθήκας

1) Π&τω i  >ομάζουσιν οί Βυ'αντΐνοι χρονογρά
φοι τοίις ήγεμόνας τής Βουλγαρίας.

2 ) ‘Ο ιστορικός Νικηφόρος δνομάζει αΰτόν Κομ- 
«άγανον.

3 ) Βοϊλάϊες άποχαλοΰνται ύπό τοΰ Θεοφάνους 
Μ »ΰγ«ν*ΐς Βούλγαροι.

άπιστία ϊέν ήτο σπάνιον φαινόμενον, άλλά χαί 
σύνηθες μάλιστα, οί αΰτοκράτορες τοΰ βυζαντι«*ο5 
κράτους, τοΰ μόνου τότε διασώζοντος ίχνη τοϋ άρ- 

χαίου έ ) .Λ η ν ικ ο ΰ  καί ρωμαϊκού πολιτισμοϋ, sJsi 
Ανίοτε νά συμμορφοΰνται μέ τήν έκτός τοΰ κράτος 
αΰτών επικρατούσαν βαρβαρότητα, Τνα έπιτυχώ; 
αντισταΟώσι κατα τοΰ σμήνους τών κατ’ αΰτών έ- 

πιπεσόντων βαρβάρων. Τήν συμφέρουοαν πλήν ομω{ 
άόικον καί άναςίαν αυτοϋ πολιτικήν ταύτην άκο- 

λουδών δ Κωνσταντίνος, είσελασεχ, ώς και άνωτέρι* 
έλ=χθη, εις τό Βουλγαρικόν κράτος καί άνευ με
γάλων απωλειών έφθασε ταχέως είς τό κέντρον 
αυτοΰ. ‘Ο Ιίαγανός καταληφθείς αίφνιδίω; κατε^υ- 
γεν εϊς την Βάρναν, ως εϊς μόνον ασφαλές κατα* 
φύγιον, άλλ' δπου δ δυστυχής Ιλαβε τόν θάνατον 
παρ’ αυτών τώ / ίδιων του υπηκόων, αιτιολογούμε
νων οτι η άνικανότης αΰτοΰ ήν τό αίτιον πάντων 
τών δυστυχημάτων των. Περίεργον φα:νόμενον. Τ« 
άγριο» τοΰτο έθνος, τό είθ<σδέν είς τάς νίκας κα! 
ευπειθέστατον διατελέσαν έπί μίαν σχεδόν έ*ατον- 
ταειηρίδα είς τοΰς ήγεμόνας αΰτοΰ, μόλις ΰποπ» · 
cov είς τάς πρώτας άτυχίας άπόλλυσι τό δαρμοί 
αΰτου και ρίπτει τοΰ θρόνου, έν δΐ3στήματι τριών 
ετών, τέσσαρας τών βασιλέων του, έξ ών τοΰς τρεΤ; 
κα! δολοφονεί. ‘ΟποΤον ϊεϊγμ α  τής εσωτερικής αΰ
τοΰ αδυναμίας καί :ής καταπτώσεως τοΰ έθνικοΰ 
του βίου! Λεν κέκτηται τήν έν ταΐς άιυχίαις καρτερί
αν έκείνην, ήτις πο/λάκις ώφελεΐ καί σώζει τά Ι- 
δνη και άντισταδμίζει τήν ήτταν αΰτών. Καί ποί* 
διάφορά μεταξΰ αΰτών καί τών πεπολιτισμένων τοδ 
Βυζαντίου οικητόρων ! ’Εκείνοι έν ταΐς έθνι/au , 
συμφοραΐς άνευρίσκουσι τό δά ^ος των, εν δέ τή πο
λιορκία τής πρωτευούσης των χαταπαύουσι τάς πο- 
λιτικάς αυτών διαμάχας καί όμοφρονοΰντες άνθί- 
στανται χατά τών έχθρών, ουτοι δέ, ένύ τά έχθρ(- 
χά στρατεύματα πυρπολοΰσι άπ' άκρου είς άκρον 
τήν χώραν των,δολοφονοΰσι τό» ήγήτορα αΰτών και, 
ως ει μή υπήρχεν έτέρα ελπίς, άφίνουσιν είς τή* 
τύχην τήν διάσωσιν τοΰ κράτους των. Καί δντωί 
μόνη ή τυφλή τύχη έσωσε τήν Βουλγαρίαν έκ τήί 
έντίλοΰς καταστροφή;, διότι δ Κωνσταντίνος κατα- 
ληφθί'.ς υπό άλόγου φόβου Ιιτέστρεψε σπεύδων *ίί
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τήν ποωτεύουσαν ανευ τελικού τίνος τής έκστρατειας 
«υ άτοτελίιματο;, έν ώ έδύνατο, επωφελούμενος 

τής περιστάσεκις, νά έπιφέρη ριζιχή^ καταστροφήν 
τήν ΐσχυν τών Βουλγάρων καί ν’ άπαλλάςη τήν 

ώτοκρατορίαν τών έν τ& μέλλον τι έπιδρομών αΰ- 

τών.
Άναλαδών χαί πάλιν δ Κωνσταντίνος τό θάρρος 

κ»! θέλων νά συνέχιση ότερ άνελαδεν έργον τής 
έντελοΰς τών Βουλγάρων ταχεινώσεω:, διέταξε ςό - 
λον έκχιλίω ν πλοίων, Χελάνδια υπό τών χρονο
γράφων καλούμενων, ιν άπελθη εις Αγχιαλον, 
Hcu καί αΰτός μετά τοΰ στρατοΰ έπορεύετο διά ξη - 
ρας. >\λλά δυστυχώ;, πνεύσαντο; διαίου νοτίου α 
νέμου, τά π λο ΐϊ διεσκορπϊσδησαν κχ! συνετρίδησαν, 
ίπερ μ ι'ΐόντε; οί Βούλγαροι, επιτίθενται κατ’ αΰ
τοΰ καί τόν άναγχάζωσι νά έπιστρέψη ήττημένος είς 
τήν πρωτεύουσαν. Τά δέ λείψανα τή ; καταστροφή; 
ταύτης διετηροΰντο επί πολ'υ ΰστερον, διότι δ περί 
τήν ΙΟην εκατονταετηρίδα άκμάσας χρονογράφος 
Λέων δ Γραμματικός λέγει «μέχρι γάρ καί τήμερον 
κατά τόν ’Αχελώον 4) *ώλα τών άνηρημένων σα
φώς υποδεικνύουν τή< ήτταν.» Καί ουτω παλιν δ 
αγαθός τή ; Βουλγαρίας δαίμων έσωσεν αυτήν εκ 6- -

βαία; καταστροφής.
Περ! τό 7 7 4  δ Κωνσταντίνο; άπετόλμησε και 

ϊευτέραν διά τοΰ Εΰξείνου πόντου χατά τών Βουλ
γάρων ε κ σ τ ρ α τ ε ία ν  καί άπέστειλε στόλον ίκ  δισχι- 
λίων πλοίων, έπ·.5ιβαιδείς μάλιστα καί αυτός εις 
τας αΰτοκρατορικάς νήχς, τ ά ς  ονομαζομένας ΡοΰσιΛ
5) Χελάνίια, δ.αιάξας προςτούτοι; τό ιππικόν να 
χαταλαβη τά περί τά σύνορα δρη καί έπιτεθή χα 
τά τών Βουλγάρων, εαν ουτοι συνηθροίζοντο είς τήν 
πεδιάδα Πρό τή; Βάρνα; ευρισκόμενος ο άναποφα- 
βιστος Κωνσταντίνος κατελήφθη χαί πάλιν υπό του 
άλόγου έ κείνου φόβου, οΰτινος τόν λόγον άγνοουμεν 
«ί; τί ν· άιοδώσωμεν, κα: ολίγου δεΐν έπανήρχετο 
άπρακτο; εί; Κωνσταντ νούπολιν, έάν ή δεινή τής

~~4) Π α ? α φ θ ^ Γ Τ ή Γ ~ λ ϊ^ ;  Ά γ χ ί >=? ^  ™'·':  
,τοϋδιασχίζοντος τήν’ Λχαρνα ίαν καί Αιτωλίαν ποταμοδ 
’Ανε/ώ ου, ώς τινες τώ' δυτικών ίσΐοριχων υπεθε- 
βαν. *ιδε καί Παπαδ. Β.οετοΰ “ les vilies m antimes 
de 1β ΒιιΙ»3Γίε„ σελ 2 ί 9 .

5) Ρούσια=ερυθρα.

Βουλγαρίας θέσις δεν ήνάγχαζε του; κατοίκους α ΰ - 

τ ή ;, οΐτινες μίτά μεγάλου φόβου έμαθον τήν I -  
λευσιν τών τεραστίων αΰτοκρατορικών δυνάμεων, ΐν ’ 

άποστείλωσιν είς τόν αΰτοκράτορα ώς πρέσβεις δ υ » 

τών μεγαλειτέρων αΰτών άρχόντων, ένομαζομένων 

Βοϊβά καί Τζιγά του;, δπως έκλιπαρήσωσι παρά τοΰ 
Κωνσταντίνου τήν ειρήνην. ‘ Ο Κοπρώνυμος μετά 

χ *ρά ; έδέχθη τάς προτάσεις αΰτών,συνθήκη δε υ « -
εγράφη μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  Βουλγάρων πρέσδεων καί Μ»

αΰτοκράτορος, καθ’ ήν οί Βούλγαροι ύπεχρεοΰντ» 

ίνα μή έπιδράμωσι τοΰ Κοιποΰ τά; αΰτοκρατορικας 

χώ ρα;, δ δέ Κωνσταντίνος ΰπέσχετο ίνα μή ζητή 

πλέον προφάσεις, δπως φέρη τά δπλα χατά της 

Βουλγαρίας. ‘Η συνθήκη αΰτη έγένετο χατα τό έ 

τος 7 7 4  μ. χ .
Κατά τό αΰτό ετος ευρισκόμενος δ αΰτοκράτωρ 

έν Βυζ^ντίω έμαθε κρυφίως παρά τινων έν Βουλγα

ρία φίλων του, δτι ό ήγεμών τής χώρ*ς ταύτης σκο- 

πόν ε ΐ /ε  νά καταπατήση τήν συνθήκην και απος-, -  
λη 16000  Βουλγάρους πρός κατάληψιν τής Β ερ- 
ζητίας. Έννοήσας δ.Κω4ταντΐνος δτι διά της δ ο - 

λιδτητος έπρεπε ν’άντιταχθή και αΰτός κατα του 

δολίίυ τών Βουλγάρων ήγεμόνος, συνήθροισε πάντα 

τά στρατιωτικά αΰτοΰ τάγματα, έπίτή προφάσει δτι 

6ά χινήση πόλεμον χατά τών ’Αράβων και έπ ιπ έ- 

σα; άσαλπιγκτ! κατ’ αΰτών χαι τρέψα;^ είς ^ φυγήν 

ίηοίησι,νΗ οι; μέγκ· Κεκμηκώ ; τέλος έκ τής κ α - 

ταδιώξεως τών έχθρών έπέστρεψε θριαμδεύων εις 
Βυζάντιον έπωνομάσας τόν πόλεμον τοϋτον ευγενή, 

ώ ί μηδίνος α ύτφ  d r t is ta r to t  μ η δ ι σ φ α γί^  ‘Ρω 

μαίων γίνιμίνΐ}·;·
Περί τό 7 7 5  έπιχειρήσας καί τρίτην διά θαλάσσης 

έκστρατείαν άπέτυχε, χαταστραφέντος καί παλιν το! 

στόλου του iv τώ άςένω Ευξείνω πόντφ, χαι η -  
νανκάσθη νά έπιστρέψη είς Βυζάντιον χωρίς ουτ* 

κά- νά θίξη τήν Βουλγαρίαν.
Φονευθέντο;, ώ ; εΐπ^μεν άνωτέοω, τοΰ Παγανο* 

ύπό τώ ' ιδίων υπηκόων του, έξελέχθη έτερο; ^ ή γε- 

μών τ ή ; Β ο υ λ γ α ρ ί α ;  δνόματι Δουκάνζη χ α ί  ουτινο; 

διάδοχος έγενετο δ Τέλερς Q) ή ΤέλΟριχος 7 ) , ϊ ς -

6 ) ‘Ο  Κεδρηνός ώνόμαζε αυτόν ’Ελλεριχον, Τ έ -
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τις π / ηροφορηθείς δτι έχ. τών οικείων αΰτοΰ δ τοϋ 
Βυζάντιου ηΰτοχράτωρ έμάνδανεν άπαντα τά σχέδιά 
του κα! δέλων νά βΐβίκοθή περί τούτου, γράφει μυ- 
βταώς τω Κωνσταντίνω, δτι σκοπεύει νά φύγη κρυφί- 
'■>■? έ* τής πατρίδος του καί νά Ιλδη ε!· Κω/σταν:ι- 
Όύπολιν,δπως διά μέσου αΰτοϋ δυνηθή δ αυτόκράιωρ 
•’ά κυρκύ-η εΰχόλως τήν Βουλγαρίαν- *ρο; περισ- 
5:τίραν δ'αΰτοϋ ασφάλειαν,ώ; έγραφε «,έζήτησεν ΐ*·α 5 
Κωνσταντίνο; τώ ΰποδε ξ»] φίλους τ. 6 τ: α έν Β :υλ- 
*αρία, ίίς  εμπιστευόμενος έκτελέση ταχύτερον καί 
ίσ^αλεστερον τα σχέδιά του. ‘Ο εύπιστες αΰτςκρά- 
νωρ Ιπεσεν είς τήν παγίδα καί έγνωστοποίησεν είς 
ίόν δόλιον Τε/εριν τοΰς έν Βουλγαρία φίλους του 
ο ’>; έκεΐνος ίιά  φοβερών μαρτυρίων έθανάτωσεν. 
Αγουσας τούτο δ Κωνσταντίνος τήν γενειάδα αντον  

ά τ  έτιλλε κ*: ώρκίσθι; ινα εχ-διχηΟ·  ̂ τον βάρβαρον 
ηγεμόνα, δτε τήν 14  Σεπτεμβρίου Γ 75  6 θανατος 
ν)μπόδισεν αΰτόν νά έκτελέοη τήν έλδίκησίν του.

Σ. Ζ·

Α Ν Ε Κ ΑΟ Γ ΟΙ  Κ Π Ι Ϊ Τ Ο Λ Α Ι

Α δα μ α ντία ν  Κ ορχή

κρό; C h a r  i o n  d;i la K o e h e t t e ,

ίξίλληνιαΟεΐσαι ύπο Γ. Κ. V,

Ζ.

'Ελπίζω , φίλτατέ μοι φίλε, δτι δε; ά π η ν φ α τε  
«τι πρός .τήν έτιστολήν τοϋ κ. Βελίν. Πέμπω ΰμΐν 
£ ά του θω μ ά  τά 25  φρ., δπερ σας παρακαλώ νά 
τιαραδώσητ ε αΰτώ διά τήν τιμήν τοΰ βιβλίου του 
ύποσχίμενο; ΰμΐν δτι δεν θά μάθη ποτέ δτι έγώ 
είμι 6 ώνητάμε;ος αΰτό .Τ,ός τόν κ. Βελίν τρέφω 
αγάπην κα! ΰπόληψιν, δν  έστιν άξιο:, ένεκα μάλι? α 
ευγνωμοσύνης διά τήν προθυμίαν, ήν Ιδειξέ μοι 
άλλοτε, ινα μοί φανή χρήσιμος- άλλά. φιλε μου,

λεριν χαί Πελλίριγον,'ί δέ Θεοφάνης « π , , ,λ ε ί  «ΰ- 
τον Τερικον. Π*παδ. Βρετός.

7) Κατά Λεοντ. τόν Γραμματικόν.

δταν α ρ ι  ση Τίς ,ά  δ έχη τα ί τι, μετ' ον πολ[ι δ'6ν 
Οάρννθτ, πλιον τίποτε- τήν σ τιγμ }^  καθ’ η ι Οά 

λ α μ β ά ,γ  θά ζ η τ ή , χαι δστι; ζη τε ί τί, *οι(2
«τα»· ο,τι πρέπει, ίνα ίπ ιτύ χη . ί1 Ι  πατά β α θ μ ο ^  
αύξησις φ α ίνετα ι μοι άναττόψενχζος. Λΰτά ταΰ:ι, 

λέγει δ ύμέτερος άδάνατος ‘ Ρουσσώ, καί τοιαύτη ΰ- 
πήρςεν αείποτε ή σταδίρά μου διαγωγή. Λεν πρέ- 

%ίί τ ιί να δέχεται μαλιστα έκ τώ; καλλίτερων 

αύτου φι/.ων ή δπερ ήςιζε διά παρελθούσας κατ». 

φανείς υπηρεσίαο ή δπερ έστιν δλω: ανωφελές. 0 ί  

ίμολογήσητε 3’ έ)ευθέρως δτι σιοπός δι’ ου δύνα- 

τ «  τις νά π ο κ φ η  τά τού Α^ννεπ έργα δεν άναγε- 

ται ποσώς ε ί;  ταύτην τήν κατηγορίαν, χωρίς νά’ δ- 

μ'λήση τις περί τής δέσεως μου απέναντι γοΓ, χ. 

Β ελ ’.ν, πρός δν δέν εσχον τήν τιμήν νίπ:δώσω ου

δέ τήν έλαχ'στην υπηρεσίαν. Ε λ π ίζ ω , φίλε μ;υ, 

δτι οι λ ίγοι ουτοι άρκβϋσιν, δτω; κα-απείσω π/ υ

μάς νά πραςητε κατά τήν έμήν επιδυμί-rv Έ άν δ

μως 4 κ. Βελίν είναι πληροφορημένος, ώ ιτε νά μή 

άμφιβαλλί) δτι τό βιδλίον προώ::σται δι' έ·αέ, πα- 

ρα/.αλώ υμάς νά δείξητε αύτώ τη-, επιστολήν μου. 

ΙΙιστευω δτι θά έχη υπερβολικήν ΰπόληψιν ί·.’ ξιχ  
πτωχόν Έ λληνα , ώστε νά μή έπιμένη ναναγκασν] 
αΰτόν ι,α  έγκαταλείψη τά ; άρχάς του.

^ Α φ ’ ού συχνάζετε παρά τώ Δεδΰρ, εΓπιτέ μοι, 
ca ; παρακαλώ, πόοου τιμώ;ται νά έργα τοϋ Λίννέ* 
και τοϋ *Ρυγχενιου χωριστά, 

ϋρρωιο.

Φ λτα τέ μοι φίλε.

To y.a,0, i „ 4 *«10» eV r(> δ τ ,,  λέγει ή παοοι- 
μ ’·α. Τό έσπΐρίς τοϋ Σαββάτου είίοποιήθην νά υπά
γω πιρα τω λοχαγφ T0j  λόχιυ μας μετ’ άλλων 
comm lit nes, Τνα χρομηδεύσωμεν τά μέσα, δπως 
πεμψωαεν δύο ά'/δρας είς τόν νομόν τοϋ Εΰρου Έ -  
μεΐνα ε^ε! από τών επτά ώρών μέχρι τών ^δεκα 
επι ποδοςΤ; τινι αύλή, έν τω μέσω πολιτών έρι- 
ζ^ηων, έ,απτομενων και λεγόντων άπό κα:ρόν είς 
καιρόν μικρούς χαριεντισμούς, μή δυνάμενος νά ύ- 
*ερβώ τήν φυλαττομένην θύραν ΰπό Κερβέρου, ώ -
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πλισμίνου διά πυροβόλου καί δςτις δέν έφαίνετο 
λίαν εύκαμπτος καί συμπαδής. Εννοείτε δ’ ήδη 
Οαυμασίως οτι τοϋτο δεν με διεσκέδαζε πολύ- πυκνόν 
νέφος κ.ατηφείας κα! μ ελ α γ /ολ ίις  έκάλυπτε πάσας 
τ ις  έννοιας μου- Ιβλεπον τά πάντα μαϋρα· δυςάρεςοι 
ϊέσκέψεις έπι τή ; δεσεώς μου διεδέχοντο ταχέως αί 
μέν τάς δε, και Γληγον [δπασαι είς τήν αλγεινήν 
ταύτην επωδήν : Έ χτίθ εμ α ι d s  κάντα  ταΰτα  ώς 
μή ίχων π α τρ ίδα . Έ 'ή λδον  τέλος έκ τής άληδοϋς 
ταύτης φυλακή:, ά-,’ οΰ επλήρωσα ΰπό το όνομα ε
κούσιας προςφοράς διά τοΰς έκλεχδεντας διά ιήν 
μ ε λ ε τ ο 'μ ί ν η ν  αποστολήν, κα! έπανήλδον ε ί; τό κα
τ άλυμμά μου, ΰπό κρατεροϋ πυρετοϋ καταληφθείς 
καί ΰφ’ οΰ έστενοχωρούμην κατά τό πλεΤστον τής 
νυκτός. ‘II αϋπνία, δ καύσων τής ώοα; τοΰ έτους 
καί ή ανάγκη τοϋ νά μεταβάλω τό νήμα τών με- 
λαίνων εννοιών μου, ίνα μή έπ: τό χείρον τραπώσι 
τά δεινά μου, ήνάγκασάν με νά έγκαταλείψιο τήν 
κλίνην, νά.αψω τόν λύχνον μου καί νά λαβω άνά 
χειρ»; την |*όνην μου παρηγορίαν, τόν Μπποκράτην 
'Ανοίγω κατά τύχην αΰτόν κα! τό δμμα μου πίπτει 
ά/.ριβώ; έπί τίνος χωρίου, δπερ διαχΰ/ει μέγ ιστόν 
φώ; έπί τών χ ω ρ ί ω ν  τοϋ Αουκιανου και τοϋ Κ ικε- 
ρωνος, τώ ; έπί τήν έ;ϊσί.ησιν τής φωνής άναφε- 
ρομένων. ‘Ο εξαιρετικός ουτος ά/δρωποί, δ πολί
τη; ‘Ιπποκρά.ης, άείποτε προ;εκτικός είς τήν έ ;ή -  
γηαΐν τών φαινομένων άρρώπου δια τών φυσικών 
φαινομένων ΰγιοΰ:, ποι-.ίται λόγον περί τίνος άσ ·ε- 
νεία:, ήν άλλαχοϋ δνομάζει όπισθότονον και ητις 
CDvisxΛται εί^ τήν Ινια^ιν μυώνων τη? px*^s- 
ω; ή έντασις δ’ αυτη εΤ;αι τοιαύτη ώστε άν^γκά- 
ζει ιό οώμα νά μένη είς δίσιν ευθείαν χωρίς νά 
δ-ινηταί τις νά κλίνη τήν κεφαλήν πρός'τά  εμπρός- 
άσ'ιένεια δέ τις δλως άντίθετό; έσιι ή έμπροσΟότο- 
»oc, ή τις παράγει τό έναντι ον άποτελεσμα, κρα- 
τοΰία :ήν κεφαλήν έσκυμμένην πρός τά έμπρό:, χω - 
Ρ’ς να δΰνηταί τις νάνεγείρΥ) αΰτήν. Ά λ λ ’ έπανελ- 
θιυμεν είς τήν ήμετέραν oniedoTO'tov κα! ιόωμεν 

τί δ ‘Ιπποκράτης περί αΰτή, λ έ γ ε ι: «Και τους δπι- 
σθεν τένοντας έν τώ τραχήλω ξυντείνεται, και ή 
φωνή άπ;ρ^ωγε κα! τό πνεύμα σμικρον, και η άν- 
■̂ '■"■«σις τοΰ πνεύματος πυκνή καί ίια ία παραγίνε

ται. 01 τοιοίδ* τήν άρτηρίαν έλκοϋνται (ΐιο ςέλ κ ο ΰ - 
ται^ καί τόν πνεύμονα πίμπρανται οΰ δυνάμενοι τό 
«Joo9n> πνεύμα επάγεσΟαι» κ ιέ. Χωρίς νά δμιλήσϊ) 

τις περ! τών τελευταίων τούτα ν λέξ:ω  < τών διά 
κυρτών γεγραμμέ'ων, αί τινες επ'.»υρώσι την μ ε - 
ταόολήν, ή·; έχω ποιήιε. τ;ΰ πνεύμα in  αχοον εις 
τ,τενμα ίπ α χ ιζν  έ ; τώ χωρίω,όπερ εχε-.ε παρ ΰμΐν, 
βλέπετε, άγατητέ μοι φίλε, δτι το χωρίον^ το.το 
άποδεικνύει έτι ex conlrnrio, ώς λέγουσιν οι λογι- 
κο', τήν παριτή-ησιν, τήν είς τήν νεϋιιν τη ; κεφα
λής πρός τά εμπρός άνοτφ-:ρομέ·;»,ν, ά αγκαίαν πρός 
εκβολήν φωνή; μεγΛειτέρας κα! εΰηχοτέρας, ίνω 
ή αΰτή φωνή κ α τ α  να  άμβλύηχος καί συντεδλασμε- 
νη, ή φωνή (ί»^ο ΐ) 'ε ,δτα ν  ή κεφαλή ελκεται π^ός 
τ ί  ί π ’σω, καθ' δτι ή έλξις αΰτη οφείλει κατ’ α
νάγκην, ώς δύναται τις νά είκάση έκ τών λόγων 
τοϋ εΰφυοϋ; ‘Ιπποκράτουί, νά ποιήση στε-ωτέραν 

τήν κοιλότητα τοϋ στήδους κα! νά έαποδίζη Τνα άο- 
κ;ΰσα ποσίτης άέρος είσελθει έν αυτω, ον δ ν α  
μενοι τό εξωβεν πνεΰμα ίπ ίγ ε τθ α ι,  διότι ή ϊύ να - 
μις τής φωνής έξαοταται έκ τή; είς τό στήθος ^εις- 
ερνομένης πο:ότητος τοϋ άέρος, ή τ ις  πάλιν ε;αρ- 
ταται έλλόγως έ/. τοϋ όγκου καί τή: χιορητικότητος 
τών πνευμόνων. Άναμιμνήσκομαι δ’ έν τή π ερ νά 
σει ταύτη παρατηρήσεώς τίνος γενομενης ΰπό του ΰ - 
μετέρου άδανάτου Βύφφωνο;, 'μεθ δσα και λ έ -  
γωσιν οί μηδαμώς ΰποφέροντες τιμωμένους τους 
άλλους,) δτι ή ποσότης τή; θερμότητος παρ’ έκ ςω 
είδει τ ώ ν  ζώων προςμετρεί αι γενικώς εκ τής έιιτά-· 
σεως και τή ; χωρητικότητας τών πνευμονών, και 
ήτις παρ’τήρησις άνήκει άναντιρ^ήτως τφ  περιφή- 
μω φυσιοδίφη- άλλά τις δά πιστεύση δτι οί σπόροι, 
τά ϊχνη ή τά στοιχεία αΰτής εϋρηνται ταρά τω -Ιπ
ποκράτη ; Οί εΰήδεις, οι τινες δέν άναγινώσκουσιν 
ή τοΰς νεωτέοουι,, μακαρίζουσιν έαυτοΰς^ ώ ; γνωρί
ζοντας άτειρα πράγμιτα, ά π-:ρ οί αρχαίοι ολως δι
όλου ήγνόουν. Ά λ λ ’ ίνα τοΰς έξχγάγητε τής απά
της δέν έχετε ή νά ΰποδείςητε αΰτοίς τό χωρίο- 
τοϋτο auro carius,0 περ έπιχυροί τήν τοΰ Βύφφωνο 
παρατήρηϊΐν· άμφιβάλλω δε λίαν έαν οι τοΰ ‘Ιππο- 
κράτους έρμηνευταί, (έξαιρέσει δμως τοΰ Γαληνού), 
ήννόησαν καί έξετίμησαν αΰτό, δ περ εΰρηται έν τφ
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δ’. βιβλίω ίων Ε π ιδη μ ιώ ν; « οΐσι ίλέΐστον xb θερ
μόν, μεγαλοφωνότατοι· xa! γάρ ψυχρές άήρ π λ ε ΐ-  
στος.» Ή  θαυμαστή 8’ άκρίβεια, μεθ’ {js έστίν έκ- 
πεφρασμένον τό χωρίον τοΰτο, φαίνεται καθιστανου- 
σα αυτό σκοτεινόν άλλα μικρά παρατήρησις άρκεί 
ίνα έννοήση τις αυτό, παραβαλλόμενον ιδίως πρός 
άλλα χωρία τοΰ Ίπποκράτους. Λέγει δτι ο! Ιχοντες 
μεγάλην ποσότητα ζωϊκή; θερμότητος εχουσι τήν 
φωνήν μεγάλην xal δυνατήν. Διατ'ι τοΰτο; διότι οί 
άνθρωποι ουτοι, χατά τήν παρατήρησιν τοΰ Β ύ ρ ω 
νος, Ιχουσιν έπίσης του; πνεύμονας μεγάλης χω -  
ρητιχότητος και οτι χατά συνέπειαν λαμβάνουσι μ ε- 
γαλειτέραν ποσότητα άερο;, άναγκαίου πρός σχημα
τισμόν τής φωνής; χαι γάρ -ψεχρος άήρ κ λεισ το ί 
(υπονοεΰαι ίΐίέρχετα ι). Αί παρατηρήσεις αυται, φί- 
λε μου, δέν περιορίζονται ποσώς είς ά'γονον περ ι
έργειαν* αλλ , δ ποιεΐ τό φίλτρο ν τής άρχαιας φιλο- 
λο ,ία ;, συντρέχουσιν ιν χ διαχυνωσι φώ; επί τής ί— 
σιορίας τών άρχαίων δημοκρατιών, τών πολιτεια
κών μεταβολών και τών προσώπων, τών έ/όντων 
σημασίαν τινά.

Ό τ ε  δ Ίσοκρίτης παραπονεΐται κατά τής αδυνα
μίας τής φωνής του καί τής δειλίας του, ώς αιτιών 
ενεκα τών όποιων δέν έδυ/ήθη νάναβή τό βήμα, ου
δέ νά δμιλήση έν ταΐς τοΰ λαοΰ συνελεύσεσιν, οϋτε 
γάρ φ ννήν ίσχον Ικανήν ο ν η  τόλμην δυ-ιαμίνην 
ο /λ φ  χρήσασΟχι, λέγει, μαντεύει τις εΰχερώς καί 
τό ήθος χαί τόν ήθικόν χαρακτήρα τοΰ Ίσυκρα'τους. 
’Ητον άνήρ φλεγματώδης, ψυχρός καί δλίγον δειλός, 
ώς μέμφ-ται αΰτόν δ Λουκιανός (έν τω ΤΙαρησ ΐτρ  
αΰτοϋ κεφ. μβ’ ), δλίγον έπιχειρηματίας, άλλ’ οιτως 
«ύγενής άνήρ, πεπροικισμένος μέ μεγάλην κρίσιν, 
φεύγων τάς θορυβώδεις υποθέσεις και άπολαμ«άνων 
τών ευχαριστήσεων τής ζωής έν τή οίκειδτητι εκλε
κτών φίλων. Τοΰναντίον δταν δ Δημοσθένης άπο 
χαλείτόν Αισχίνη ν β δ ά ν ρ ό ν  καί μέγιστο*  φ θ ιγ -  
γόμιν-ν, μομφήν έφ’ ήν έπανέρχεται συχνά, καθορά 
τι: έξ ένός μέν μέρους δτι 4 Δημοσθένης έφθόνει 
τήν βροντώϊη ταύτην φωνήν, έξ ίλλου δέ ϊτ ι δ Α ί- 
σχ'νης ωτειλε v i ή ήθους θυμώδους, χαρακτήροςέ- 
πιχειρηματικοΰ, πλήρης πνεύματος, άλλ’ δλίγον ά -  
ίρός περί τήν εκλογή» τών μέσων πρός έκτέλεσιν

τών σχεδίων αΰτοΰ καί ικανός νά εΰνοή τοΰς περ! 
τόν Φίλιππον έναντίον τή; έλευθερίας τή ; πατοίδος 
του. Οϋτω δ έν τή ιατρική καθηγητής μου, δ ςε- 
νός φίλο; μου καί εί; τών σπανίων έχείνων άνδρών,
T(i)V  7C£TCpOlXldjA£V(OV υφ  4^3tVTC i)V  TCOV TCpOISf'ijjJljt'CUJV

τή ; καρδίας, τών άναγκαίων δπως χαταστήσωσί τι- 
να μέγαν ιατρόν, δειλός καί ή τιο; ώ ; άμνός, φωνή; 
δ’ αδυνάτου ένεκα έλατώματός πνος τοΰ πνεύμονος, 
δ περ ώδήγησε τέλος αΰτόν εις τόν τάφον εις τό 
άνθος τή; ήλικία; του, δ περίφημο; Γριμώ, είχε δί
καιον νά λέγη, προκειμένου περί τοΰ ‘Ιπποκράτους, 
δτι οί "Ελληνίς ΰσ ιρ  οί άληθιΐς τοΰ κόσμον δ ι
δάσκαλοι, ον τίνος ά ίίπ ο τε  da ώ ιιν  οί χαθηγηιαί. 
Τόν ήκβυσα δ’ επαναλαμβάνοντα τοΰ; λόγους τού-· 
τους πλέον ή άπαξ, δπόταν Ιν Μομπελλιέ ήκροώμην 
τών σπουδαίων αΰτοΰ μαθημάτων· ένθυμοΰμαι δ’ άεί
ποτε συμπαθώ; τά βλέμματα αΰτοΰ, τά πλήρη α
γάπης, δπ«ρ έρριπτεν έπ’ έμέ, δσάκις έπρόφερε τάς 
λέξεις ταύτας, καί περ μ ηδ ιμ ώ ; έφαρμοσθείσα; έφ' 
ήμά; του; άλλου; άθλιου; Γρηιχύλον;»  Έπανευ- 
ρίσκων τοΰ; λόγους τούτου; πρό τινων ήμερών έν τώ 
Cours de lidvres, δπερ εξέίωκαν ήδη, έλυπήθην πολύ 
έφ'ότι δέν έγνώριζα το περίφημον τοΰτο τοΰΜπποκρά- 
του; χωριον: Οίσι η λΰσ το ν  τό θερμόν,μιγαλοφη- 
νότατοι κτέ. Θά μοι ηυγνομόνει, αΰτός δστις πα- 
ρείχέ μοι έ'στιν δτε τήν τιμήν νά με συμδουλεύηται 
έπί τής έννοιας χωρίων τι νΰν τοΰ ‘ΙπΓ.οκράτιυ;, 
έάν τω  επρομήθευον ύλην πρός έπαινον τών άρχοί- 
ων καί κατεδείκνυον αυτω τό έφ’ ου έδύνατο νά 
στηρίςη την παρατήρησή του Βύφεωνο;, ήν γινώσκω 
έκ τοΰ στόματός τβυ. Πιστεύω δέ, ίνα έπανέλΟωμεν 
εις τοΰς στεντόρειου; τούτους άνδρας, οΰ; χατείδο*· 
μεν ώς άνθρώπου; ^αρακτήρο; ζωηροΰ και λίαν έ- 
Μΐχειρηματικου, χαρακτήρ δς τις σχηαατίζεται καί 
εξηγείται διά τή; ζωική; θερμδτητος, ήτις αναχω
ρούσα έκ τών πνευμόνων, ώ ; έκ πυράς, διαμερίζεται 
έφ δπαν το σώμα, τίθησιν αΰτό εϊς κίνησιν καί ά- 
ναγκαζει αυτοΰς νά θεωρώσι τήν άνάπαυσιν ώς ά- 
ληθή τιμωρίαν, πιστεύω, λέγω, δτι δύναταί τις δι* 
τών θεωριών τούτων νά διόρθωση χωρίον τι τοΰ ‘Η
συχίου, έν φ  ή θερμότης κειται ώς συνώνυμον τή; 
άφοβίας χαί ϊπερ έχε; ύ ϊ«  ; Θ ίρμα  . . .  adtict uni
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ί,εχαρ ία · ή τελευταία αΰτη λ ίξ ις  r.oir.u νά 
μιταβληθή είς Ιγχα ρ ία , δπερ σημαίνει τό λμ τ,ν έπ ιι · 
χίΐρηματικι)ν, καθ' δσον μάλιστα δ αΰτός γραμμα
τικός δλίγον άνωτέρω έ;ηγεϊ τό {γχαρίας  διά τοϋ 
adtiu i καί έπιχιιρήματα . ’Απορώ δε πώς οί κρι

τικοί, οί τινες κατείδον τήν σχέσιν τών δύο τούτων 
λέξεων, δέν έτόλμησαν νάποφασίσωσιν εΰθαρσώς 
τήν Ιξωσιν τή ; έχιχειρίας, ή « ί ,  σημαίνουσα navair, 
diaxonijv, είναι δλω ; άτοπος ένταΰθα.

1 S T O P I A  Τ Ο Υ  Ρ Ο Α Ο Υ

Ή  Ιστορία του^όδου μάς φ^ρει εις μεμακρυσμε- 
νην αρχαιότητα. Ή το  άνθο; οικιακόν εις δλον τόν 
Ρωμαϊκόν κ ό σ μ ο ν  τ ό ‘Ελληνικόν του δνομα, 2 /ε ι 
τήν αΰτήν ^'.ζική > σημασίαν ή / καί τό ισοδύναμον 
Λατινικόν(ΓθδΕΐ)· πρωτεύουσα ιδέα έν αμφοτέροιςειναι 
ή τή ; στρογγυλότητος καί τή ; πλησμονής. Λέγεται 
δτι ήνθησε π.ω ίμω ς έν ‘Ρόδψ καί κατά πάσαν Πι
θανότητα έδωκε τό δνομά του (ΐς τήν νήσον. ‘Ο α 
ριθμό; δμως τών είίών τών γνωστών τοΐς άρχαίοις 
ϊέν ήτο μέγας. Έγνώριζον μόνβν τά τέσσαρα κυρι- 
ώτερα εϊδη, άτινα μέχρι σήμερον είσιν ιθαγενή έν 
Ε λλάδι .· τό άκανθορροδον ή κυνόρροδον (the hedge 
rose), τό θαμνό^ροδον ('the heptree),—  τοΰ οποίου 
ποικιλία εΐναι τό ευώδες βρυίρροδον, δπερ καλλι
εργείται μετά μεγάλης έπιμελεία; είς τήν Κυρ ή - 
νην,— τό τραγιό^ροδον (the pimpernel rose) καί 
τό έκατόμφυλλον (the centifolia). Γά ροδα τής 
Καμπανίας εΐναι νεώτερον είδος, τα τής Μελίτης 
ήλθον κατόπιν καί τελευταία πάντων τά τής Πραι- 
νεοτοΰ. Τό >̂ό3ον τής Κ,αρχηδόνος ήτο άςιοσημείωτον 
διότι ήνθει κατά μήνα, Τό έκατόμφυλλον διεκρίνετο 
φυσικά μεταξΰ όλων τών ά / λων. Τό ^όδον θεω
ρείται ώς αυτοφυές τής Σχφδανής* πιθανολογείται 
δέ δτι έπί τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου είσήχθη κατά 
πρώτον είς Εΰρώπην. ‘Ο ‘Ηρόδοτος έντουτοις α
ναφέρει Τ) δτι έν Φρυγία είς τόν κήπον τοί Λήδα

1) Βιβλ. Η'. § 1 3 8 —  Οΐκησαν πέλας τών κ ή 
πων τών λεγομένων εΐναι Λή)εω τοϋ Γορδιέω^ έν 
τοϊσι φύεται ^όδα αΰτόμ.ατα -ν έκαστον έ/ον έςή - 
χοντα φύλλα δσμή τε ΰπερφέροντα τώ» ά).λων.

υίοΰ τοΰ Γορίίου ΰπήρχον ρόδα τά δποία συνέκειντο 
άπό έξήκοντα πέταλα, έφύοντο δ’ αΰτομάτως χαί 
ειχον γλυκυτέραν τήν εΰωδίαν ή δλα τά άλλα.

Τά ωραιότερα ^όδα ήσαν τά τή; Κ*μπ*νίας, ένώ 
τά τή ; Μελίτης ήσ*ν τά μάλλον εΰωδι*ζο·<τα, τά 
δέ τή ; Κυρήνης τά περιφημότερα πρός εξαγωγήν 
έλαίου. Ιδ ίω ς έφημίζοντο τά ρόοα τοϋ Πχίστου· έ -  
χεί έφύοντο αί ροδωνιαί έν άσυνήθει άρθονία και ή ν - 
θουν δίς του έτους, καίτοι ήδη δ δδοιπορος οΰδέν 
βλέπει είμή μεγαλοπρεπή ναόν είς έρείπια χαί μά- 
την ζητεί δόϊα έν τω κήπο) τοϋ έπισκόπου.

Αί ρ ο δ ω ν ιά :  ή έφυτεύοντο χεχωρισμέναι, ή έτάτ- 
τοντο καθ’ ομίλους· ένίοτε έγίνοντο φυτείαι δλέκλη- 
ροι έξ αΰτών. ‘Η συγκομιδή τών £όδων ήρχιζεν ε
νωρίς, τόν Φεβρουάριον, εις δέ τά λίαν θερμά κλί
ματα ήδύνατο ν’ άρχίση αύτη καί πρό τοΰ Νοεμ
βρίου. Έπιστεύετο δτι τά μάλλον εΰώδη £όδα έφύ
οντο είς θέσεις ξϊΐράς καί εΰηλίους, χαί δτι ή εΰω- 
δία των καθίστατο μεγίστη, έάν σκδροδον ηΰξανε 
πλησίον του 2 ). Ό  'Αριστοτέλης ΰπεστήριζεν δτι 
μεγαλειτέρα εΰωδία έξεχέετο έκ τών ρόδων τών δ - 
ποίων τά στελέχη ήσαν άκανθώδη παρά έκ τών έ -  
χόντων αΰτά λεία. 'Επειδή οί ‘Ρωμαίοι δέν ήδύ- 
ναντο νά στερηθώσι τών ρόδων οΰδέ κατ' αΰτόν τόν 
χειμώνα, ήτο έπάναγκες νά έφοδιάζωνται άπό ξένας 
χώρας* τό γλυκΰ τής ’Ιταλίας κλίμα ήτο μέν εΰ- 
νοίκόν είς δψιμα ρόδα, οΰχϊ δμως καί είς χειμερι
νά* ώς έκ τούτου δλόκληρα φορτία πλοίων συνείθιζον 
νά είσάγωνται έξ ’Αλεξάνδρειάς. Είς μεταγενεστέραν 
περίοδον, καί κατά πρώτον έπί τών ήμερών τοϋ ‘0 - 
ρατίου 3),ήρχισαννά μεταχειρίζωνται ύελίνας οικί
α-, άλλ’ αύται κατεστάθησαν κοιναί μόλις έπί Δ ο- 
μιτιανοΰ 4)· τό θερμαίνειν δμως αΰτάς διά τεχνικών 
μέίων δέν είχεν είσέτι έπινοηθή· τά άνθη προεφυ- 
λάττοντο άπό τοΰ ψυχρού άέρος δι’ ύϊλίνων χαλυμ-

2 )  «Οί χαρίεντες γεωργοί τά ρόδα καί τά ία 
βελτίω ποιείν νομίζονσι σκόροδα καί κρόμμυα π .'ρα- 
φυτευοντες· άποκρίνεται γάρ είς έκεινα πάν δσον 
ένεστι τή τροφή δριμΰ καί δυσώδες» Πλουτάρχ. 
«περί τοΰ πώς άν τις ΰπ έχθρών ώφελοίτο». Σ. Μ.

3) Περί τά τέλη τής ιί. π. χ . έκατονταετηρίδος. 
4 ;  Περί τό 8 0  μ .χ .
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μίτων άχριβώς ώ ; τήν σήμερβ»· τά τών τροπικών 
φυτά τοΰ εν Παλέρμω βοτανικοί χήπου προφυλάτ- 
τονται αρκούντως άπό τού ψύχους, κλειομένων κα
λώς τών παραθύρων τού θερμοκηπίου,

Xa φύλλα τών £όϊων συνεπλέκοηο συνήθως είς 
τους στέφανους τούς δποίους Ιφερον χατά τάς έορ- 
τάς χα: (άς θυσίας* τό ρόδον δπερ χατά τό άρχαΐον 
‘Ελληνικόν έ’θιμον έκρεμίτο άνωθεν τή ; τραπέζης, 
βοήμαινεν 3tt ή συνδιάλεςις δέν έπρεπε νά έπανα- 
ληφθή αλλαχού, τού £:δου δντο; τοΰ έμβλήματο; 
τής έχυμυθίας. Εντεύθεν ή φράσις «ύπό το £όδον» 
fsut> r u s a j  Κατά τήν έιρτήν τή ςΉ ρ α ς έν Ά ργέι 
τά ίγάλματ* τής θ=ας έκαλύπτοντο μέ ξ ,ϋχ  
Χρΐνα. ‘Η ‘Ρωμαία νύμφη συν*ίθιζε νά φερη δέσμην 
ρόδων χαι μυρσίνης ύπό τον πορφυ· ούν πέπλον της. 
L·; Ρώμη ά.,,αντα τα αγάλματα τώ ' θεών χαί τών 

ένδοςοτερων άνίρώ; 0ί άνδριίν-ίς έ,ςο;μοΰντο με τά 
άνθη ταυτα- αί αψίδες προσέτι διά τών δ.τοίων οί 
θριαμβευοντες στρατηγοί διήρχοντο, έστολίζυντο μέ 
δισμας ροθω;, και στέφανοι έ ;  αΰτώ; Ερ^ίπτοντο εΐς 
τα άρματα.Κατά τούς εν ‘ Ρώμη δι-,μοτίους άγώναο, 
οί άγορανομοι συνείθιζον νά προσ^έρωσι δέσμα; £οδων 
βίς τούς συγκλητικούς, εΐς μεταγενεστέραν δέ έπο- 
χην x*l *ίς τούς θεατάς χαΐ είς αυτούς τούς ηθο
ποιούς. ϋτ« 4 Πόπλιος ΚορνήΛιος Σκιπίων, 4 ν ι 
κητής του Αννίβα, έπέστρεφεν έκ τής Άφρ.χής, 3ι- 
έταςε τούς στρατιώτας της δγδόης λεγεώ/ος, ή «ς 
πρώτη είοήλασεν ε ί; τό Καρχηδονιχόν έδαφος νά 
φέρωσιν άνά χεΐρας κλώνους £ο3ωνιάς κατά τήν 
ήμεραν τού θριάμβου, χαί τοΰ Λο,ποΰ πρός άνάμνη- 
σιν τής νίκης τω , νά θέτωσιν είς τάς άσπίδα; των 
£όδα. "Οτε κατόπιν Σκιπίων 4 Αίιαιλιανό; έτέλει 
τόν θρίαμβόν του μετά τήν κaτaστpoφήv τής Καρχη- 
δδνος, έιτόλισεν δμοιοτρόπως μέ £>:δατα οπλα χαί 
τάς άσπίδα; τή; ένϊεκάτης λεγεώ,ος, ^ π ς  πρώτη 
ώρμησεν έπι τώ* τειχών τής κυριιυθείιης πό/εως.

Το ^,ϊον έχρησ'.μ*υσεν ώς κόσμημα τών τάφων.
0 ? Έ λληνες, καθώς xa! ο! Ρωμαΐπ, κατέλιτον είς 
τάς διαθήχας των διατάξεις άφο,:ώια; τήν καλλιέρ
γειαν κήπων, είς τούς δτοίου; ε,αελλον ν’ αΰξάνωσιν 
£48* διά  ̂ τά κενοτάφια' των. Ενίοτε αί διατάξει; 
«υται έκέδαλλον είς τούς κ λ η ρ ο ν ό μ ο υ ς  ν ά  σ υ ν ίρ -

χωνται άναξ του έτου?, κατα τήν έπέτειον του 6α . 

νάτου τού διαθέτου, και νά τελώσιν είδό; τι συμπο
σίου παοα τον τάφον, εις τον δποΐον ?χαστο« ώρειλενά 
παρουσιάζηται μέ £όδα. Είς τούς κήπους δέ τούτους 
μικρά τις καλύβη ωκοδομεϊτο πάντοτε, έν ή δοΰλό; 
τις ώφειλε νά διαμένη καί Οστις δέν ε’χεν άλλο 
Ιργον ή νά θέτη περιοδιχώς έπί τών μ·;ημ=ίων ς ι .  
φανούς έχ £ :3*ν ‘Ρωμ*ϊκός νί μ 3.  άπηγόρευε πάν
τα στολισμόν είς τάς κηδείας- άλλ’ οί Δέχαρχ;ι ί -  

καμον έξαίρεσιν τών έκ ρόδων στεφάνων διότι ή 

κεφαλή τοΰ άποβιοΰντος έστεφανοΰ~ο συνήθως μέ 
τοιοΰτους. ’Εάν το σώμα έκαίετο, ή σποδός πριν ή 
τεΟή εις τήν κάλπην έρραντίζετο πάντοτε μέ οίνον, 
είς τόν δποίον πέταλα ρόίων χ , ί  «λλαι άοωματι- 
καί οΰσίαι άνεμιγνύοντο. Είς παλαιά τινα επιγράμ
ματα έγινε το μνεία τοΰ πράγματος, ότι" δηλ. 
οί συγγενείς τών άποθανόντων έφρόντιζον νά ραίνω- 
ο·. με ρόδα τόν τάφον άπα· τού έτους- Είς μετα
γενέστερους χρόνους συνείθιζον τ * εύγνώμονα τεχνα 
νά οίκ.ον;μώοι σημαντικό; ποσόν χ ρ η μ *  ω ν  5t ,  vj  

φυτεύωσ·. ^δω /ίά ν  κατά τήν έπε-.ειον τοΰ θανάτου 
τών γονέων των. Οί σ'ρατ-.ώται συνείθιζον νά έξο- 
δεύωσι μεγάλα ποσά χρημάτων κ-α’ ε'τος είς φυ
τείας βοδωνιών πρός άνάμνηοίν τής επιστροφής των 
έκ τοϋ πεδίου τής μ ά χ η ς .

Οί ‘Ρωμαίοι προσεπάθουν νά έπαυξανωτι τήν 
λαμπρότητα τών συμποσίων των δια τής ευωδίας 
του ^όδου. ‘Ο Πάκουτος αναφέρει δτι «*αί κατά 

τούς χρόνους τής Δημοκρατίας δ λαό; συνείθιζε’νάμή
ευχαριστή-αι είς τόν έκ Φαλέρνου οίνον, ά ι δέν 
ήτο μεμιγμένος μέ ^όδα·» οί στρατιώται τή , Σπάρ
της προσέτι μετα τήν μάχην τής Κίρ^α- 339 π .χ. 
Χατήντησαν τόσον ήδυπαθεΐς, £>m  ή ,ν ίύ ,το  νά π ί-  
ωσιν οίνον μή άοωματισμένον μέ ρόδα. Καί έν τή 
περίιήμω λεμβ^ρίμ.;* (regatta) 'ή ςϋ 8ΐα ή έ- 
π:?ανεια τής Luerine Sea έστρώνυτο μέ ; ϊ  ά’/θη 
ταυτα ΚΓς τινα δ έκ τών σ,μποσιων του ό Ν:ρων 
διεταττε νά ^ίπτωνται ^:δα έν εΐδει βροχής ‘έπί 
των συνδαιτυμόναν έκ τίνος 4πής τή; οροφής. ‘Ο 
‘Ηλιογαδαλος ίπραττε τό αΰτο μειά  τοσαυτης ϋ- 
περδοΛής, ώστε νά προςενή πνιγαονήν er. τινας 

τών συνδαιτυμόνων, ο»ι,*ς δέν ήδύνβντο ν' άναχύ-
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ψωσιν έχ τού σωρού τών ρίδων. Οϊ Συδαρΐται συνεί
θιζον νά χοιμώνται έπί κλινών αΐτινες έγεμίζοντο 
μέ πέταλα ρόδων. ‘Ομοία πολυτέλεια είσήχθη μετα 
ταΰτα εΐς τε τήν ‘Ελλάδα καί είς τήν ‘Ρώμην. Οί 
ουμποσιάζοντες άνεκλίνοντο έπί ρόδινων στρωμνών 
καί έχοιμώντο τήν νύχτα έπί κλινών δμοίων. Διο- 
νύοιος δ τύραννος είχε στρώματα πεπληρωμένα με 
ρόδα έπί τών οποίων άνεχλίνετο χατά τάς ευωχίας 
του.‘Ο Βίρρης συνείθιζε νά ταξιδεύη μετά ταύτα 
έντός φορείου, έξηπλωμένος έπί στρωμνής ρόδων, 
χαί φέρων πρό; τούτοις στέφανον ρόδων έπί τής κε
φαλής καί Ιτερον περί τόν τράχηλον. Τό έ ί ί  τού 
βορείου λεπτόν ύφασμα ήτο κεκαλυμμένον με πέτα
λα (ίόδων ραντισμένα μέ οίνον, τών δποίων τήν ε&- 
ωϊίαν έχεΐνος άνέπνεε τοιουτοτρόπως έν άνέσει. Η 
το προσφιλής πολυτέλεια τοϋ Άντιόχου ν3ι κοιμάται 
καί τόν χειμώνα άχόμη είς σκηνήν έχ χρυσού καί με- 
τάςης καί έπί κλίνης ρόδων. ‘II Κλεοπάτρα κατά το 
5';μπόσιο·< οπερ έ'δωκε προς τιμήν τοΰ ’Αντωνίου, 
έίαπίνησεν είς τα ρόδα οΰχί εΰκαιαφρόνητον ποσόν- 
ϊιότι έκάλυψε δι’ αύτών τό πάτωμα τού εστιατορίου 

βάθος ενός πήχεως, έπειτα δέ έφήπλωσε λεπτόν 
ϊίκτυον.

‘Επόμενον ήτο τοιαύτη χατάχρησις τοΰ έν λόγω 
άνθους νά εχη δείνας συνεπείας· τά χρονικά τής 
άρχαιίτητος άναφέρουσι τωόντι παραδείγματα α ι- 
ί'^ηδίου θανάτου, προξενηθέντος είς πολλούς έκ τής 
μωρίας τοΰ νά κοιμώνται έπί ρόδων.

‘II μεγάλη ύπόληψις τού ρόδου παρά τοΐς άρχαί- 
c>! κατέστη μετά ταΰτα Ιτ ι μεγαλειτερα ένεκα τών 
κολυειδών αύτοΰ χρήσεων· παρατήρησαν δτι τό άν- 
®ος τούτο είχε πολλάς θεραπευτικά; ιδιότητας καί 
ίρχισαν νά τό μεταχειρίζωνται ώ ; ψυκτικόν και 
•τυπτιχόν φάρμακον. Τό κυνόρροδον είναι τό πρώ
τον οπερ έγένετο δεκτόν ώς φάρμακον κατά τούς 
χρόνου; τοΰ Ίππο  κράτους. Μιλτώ ή σύζυγος τοΰ 
Νεωτέρου Κύρου ήνωχλεΐχο «ατά τήν νεότητά της 
διό έςογκώματος έπί τής ύπήνης, τό οκοιον ούδείς 
ιατρός ήδύνατο νά θεραπεύσϊ) καί έκ τοΰ δποίου ύπ- 
^ψερε πολύ. Έ π ί τέλους κατεπείσθη νά έπιθέση είς 

έξόγχωμα ξηρά πέταλα ρόδου τετριμμένα- επρα- 
ξεν ούτω καί άπηλλάγη αΰτοΰ.

Τό ρόδον μετ*χειρίζοντο προσέτι έν τή σκευασία 
ποτών τινων καί ίδίως τοΰ έκ ρόδων οΐνου, ος·.% 
έφημίζετο τό πάλαι. ‘Ο αΰτοκράτωρ Ήλιογάβαλος 
κατεσπατάλα τόν οΤνον τοϋτον λουδμενος έντός αύ
τοΰ· είς τδσον δέ βαθμόν έφερε τήν σπατάλην, ώ
στε διέταττε μέγα δημόσιον βαλανεΐον νά πληροί- 
ται μέ οΤνον—πολυτέλεια ή όποία βεβαίως ήτο λ ί
αν δαπανηρά.

Τό ροδόστανμα ήτο έτερον προσφιλές προϊόν τού 
ά'νθαυς καί τό μετεχειρίζοντο καθώς ήμεΐς ώς άντι- 
φάρμακον κατά τής φλογώσεως τών δφθαλμών τό 
μετεχε.ρίζοντο δέ καί ώς ά'ρωμα μολονότι ύπό τήν 
έποψιν ταύτην ήτο πολύ κατώτερον τοΰ ροδέλαιου. 
‘Ρόδα ζωηρότατης ευ<οδίας μετεχειρίζοντο πρός 
παραγωγήν αΰτοΰ· τό ροδέλαιο; έχρησίμευεν ίδίως 
είς τό νά δίδωσιν είς τεχνητά ρόδα τήν ευωδίαν 
τών φυσιχών. Είς άρχαιοτέοαν έποχήν, διά νά έ ·  
χοισί στεφάνους κατά τόν χειμώνα, συνείθιζον νά 
κατασκευάζωσιν άνθη έκ λεπτού φλοιοΰ κέρατος, 
καί νά δίδωσιν είς αύτά τό χρώμα καί τήν εύωδί- 
αν τών φυσικών ρόδοιν άκολούθως κατεσκεύαζον καί 
έ/. μετάξης. ‘Ο βαθύπλουτος Κράσσος πρώτος ν.ατ- 
εσκεύαοεν άνθη έκ φύλλων χρυσοΰ καί αργυ
ρού· με τά άνθη ταΰτα έγένοντο στέφανοι δια
νεμόμενοι είς τούς νικητάς χατά τούς δημοσίους 
άγώνας.

’Αλλά τό ροδέλαιον τών αρχαίων Βέν πρέπει νά 
συνχέηται μέ τό πολύτιμον ροδέλαιον, τό όποιον 
λαμβάνομεν ήδη έκ τή ; ’Ανατολής. Τοΰτο έξάγε.- 
ται έκ τών πετάλων τοΰ βρυορρόδου, τά δποϊα τί
θενται έντός αγγείου πλήρους υδατος καί έκτίθενται 
είς τόν ήλιον· τά  έλαιώδη μόρια ταχέως άνέρχον- 
ται είς τήν έπιφάνειαν, τά όποΐα συνάζονται διά 
χαθαροΰ βάμβακος χ»ί τίθενται έντός φιαλί&ων κα
λώς κλειομένων παν είδος ρόδου δεν δύναται νά 
δώση τόσω μέγα ποσόν έλαιώοους οΰσίας, οΰδε τό 
αΰτό είδος είς διάφορα κλίματα· τό χαλλιτερον χαί 
πολυτιμίτερον ροδέλαιο; εχει κίτρινον χρώμα· είναι 
δέ λίαν διαφανές χα; διατηρεί τόν αΰτόν βαθμόν 
τής πυκνότητος χαί τής στερεότητος, έκτός μόνςν 
δίαν έχτεθή είς θερμότητα, όπότε καθίσταται ρευςόν. 

Τόσω δυνατόν είναι τό έλαιον τοΰτο, ώστε 5ν ε γ -
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γίσωμεν {ιινύμαχτρον μέ τήν βίχμήν βελόνης 6υ- 
θισθείσαν εϊς αΰτό, το £ινόμαχτρον τοϋ το δύναται 
v i  Swtxvjpvjavj τήν εΰωδίαν έπί ενα τουλάχιστον 
μήνα.

Το ιδιαίτερον ροδέλαιον, τδ οποίον οί ΆνατολΤται 
δνομάζουσιν Otto, είναι τό μάλλον τιμώμενον εξ δ - 
λων τών μύρων καί είναι άρθρον έμπορίου καθ’ δ - 
λα τά παράλια της Βαρβαρίας καί τής Περσίας, δ - 
που πωλείται ζυγιζόμ.νον είς τιμήν πολύ ύπερέ- 
χο«σαν τήν τοϋ ισοβαρούς χρυσοΰ· πολυτιμότερον έξ 
δλων τών ρ-δελαίων είναι τδ έρχόμενον έκ Κασι- 
μίρης, έ'πειτα τδ τής Περσίας καί τελευταίον τδ τής 
Βαρβαρίας καί τής Συρίας. ‘Η Νάρδος ή άναφερο- 
μένη έν τή ‘Ιεροί Γραφή φαίνεται νά έχη σχέσιν 
μέ αΰτό καθότι έν τή Αραβική τδ ρόδον δηλοΰται 
διά τής λέξεως nard.

Κατά τους άγώνας οΐτινες παρακολούθησαν τήν 
μετανάστευσιν τών εθνών, ή αρχαία καλλιέργεια 
τών ρόδων συνετάφη μετά τοΰ άρχαίου πολιτισμοϋ, 
μόλις άφήσασα ίχνη δπισθέν της- κατά τήν σκοτει
νήν περίοδον τοΰ Μεσαιώνος ή καλλιέργεια τοϋ άν
θους τούτου φαίνεται δτι πολυ π*ρημ*λήθη· υπάρχει 
δμως διάταγμα Καρόλου τοΰ Μεγάλου έν τή Περι- 
λήψει αΰτοΰ περί «έπαύλεων καί θάμνων» (Capi
tularies de villis et sentis) διά τοϋ δποίου συνιστά 
εϊς τοΰς Φράγκους νά καλλιεργώσι τδ ροδον. Οί 
Βενεδικτίνοι ακολούθως μεγάλως προήγαγον τήν 
καλλιέργειαν αΰτοΰ· οπουδήποτε ήγειρετο μοναστή- 
ριον τοϋ τάγματος τούτου, ήτ® βέβαιον δτι έν τοΐς 
πέριξ θά εδρισκέ τις καί ροδώνα

Τά £όδ* έπεμελοΰντο πολυ οί Άραβες· δ σοφδς 
Ewn el Awam εις τδ περι γεωργίας σύγραμμά του, 
γραφέν κατά τήν 1 2ην εκατονταετηρίδα, μας δίδει 
πολλάς οδηγίας άναφορικώς πρδς τδ ρόδον- οί ?αυ- 
ροφόροι έφεραν πολλά είδη, τέως άγνβστα έν Εΰ- 
Ρωπ|1> είς Γαλλίαν καί Γερμανίαν· τδ Δαμασκηνόν 
^όδον έν παραδείγματι Ιφέρθη ύπ’ αΰτών είς τήν 
Προβιγκίαν έν έτει 1 1 0 0  μ.χ. άφ’ έτέρου τδ έκα- 
τόμφυλλον είχε κατασταθη σπάνιον κατά τδν Με» 
σαιώνα έν τή Δύσει· δ διάσημος βοτανικδς Charles 
Γ Ecluse κατά τδ 1589  άναφέρει αΰτό ώς τι έκτα
κτον δπερ ήδυνατο νά εύρεθή έν’Ολλ.νδία- προσθέτει

δέ δτι ειχεν ιδεί ρόδα τοϋ είδους τούτου είς τοΰς 
κήπους διακίκριμένων άνδρών έν Φραγκοφόρτη τή 
παρά τδν ΜοΤνο».

Μόνον κατά τδ δεύτερον ήμισυ τής δεκάτης έ- 
κατονταετηρίδος έδείχθη ένδιαφέρον τι περί τοϋ ρό- 
δου καί εν γένει περί τών άνθέων δ Lobel (δη
μοσίευσε τδ 1581 περιγραφήν δέκα ειδών ρόδων δ 
Bauhin τδ 1620  αναφέρει δέκα καί έννέα είδη*ό\νϊΙ- 
denon τδ 1797  περιγράφει τριάκοντα ίξ κ α ίδ  Persoos 
έν τή «συνόψει τών φυ:ών»(8γηορ8ΐβ Plantarum) δη- 
μοσιευθείση τδ 1798 δμιλεΐ περί τεσσαράκοντα καί 
έξ εν οις υπάρχει το ώραϊον Βεγγαλικόν ρ ο δ ο ν ϊ-  
περ είναι ιθαγενές τής Κίνας,

(επετ«ι το τΛ ος.)

  -----------------Γ,

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝ ΤΗι ΑΦΡΙΚΗ.

(συνέ/εια 'ΐδε φυλ. σ τ1.)

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Δ'.

Άφιχνονμοιι παρά  τοΐς ά*θρωποφάγοΐί. Λό·/~ 
χαι, τοζα , π ίλέχ ιις  αντών. ΈχΧαμβάψονσί u9 
χαχοποιόν τ ι η η ν μ α .  ‘Ο β α ο ιλη ς  το ίμ ιι πρό i-  
μοϋ. Π αρουσιάζω  αύτω χάτοπ*ρο>. “Εχπληξΐ{ 
αύτοΰ.

Μετά πολλάς κβκοπηθείας κα! περιπλανήσει;, 

κατετρυχόμενοι ύπό καμάτων καί φρικώδους πεινης, 
άφιχόμεθα έπι τέ/ους είς τήν χώραν τών άνθρω
ποφάγων Φάννων,

’Ενθυμούμαι δέ καλώς τό πρώτον αΰτών χωρίο*» 
δπερ παρουσιασθη ενώπιον μου, κείμενον έπί κορυιηί 
ύψηλοΰ τίνος δρους. Μεγίστη δε ταραχή κατείχ* 
τους κατοίκους ιδόντας ήμάς μακρόθεν έρχβμένους. 
Οί άνδρες πάνοπλοι "σταντο πρδ ήμών καί έφο- 
βούμην μήτοι κατατοξεύσωσιν ήμά; διά τών δηλη
τηριωδών αΰτών τοξευμάτων καί άκοντισμάτων. Οΰ
δέν δε τρομερώτερον τών ακιδωτών ακοντίων, οι;
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νοώνται οί βάρβαροι ουτοι άνθρωποφάγοι διά τής 
μιας τών χειρών, ένώ διά τής έτέρας κρατοΰσιν άσ- 
π ίδαέκ δέρματος έλεφαντίνου. Παρετήρησ» δέ xa! 
τινας ώπλισαένους δ'ά μεγίστων μαχαιρών, διά φρι- 
κωδών πολεμικών πελέκεων ή καί διά τόξων δε- 

δηλητηριασμενων,
Κραυγαί έκπλήξεως, πρδς κραυγάς πολέμου τα 

μάλα πχρεμφερεϊς, ύπεδέξαντο τήν έλευσιν μου. ‘Ο
μολογώ δέ δτι δέν Ιχαιρον κάγύ πολύ βλέπω ν τους 
άγριους και αίματοχαρεΐς τούτους άνθρώπου.,, τους 
ελάχιστα ένδεδυμένους καί δεικνύοντας, ένω έκραυ 
γαζον, όδόντας μελανας καί όξυτάτου» καί στόμα 
χαίνον (θλιβερά ιδέα] ώσπερ τάφος άνοικτός. Πόσα 
ανθρώπινα δντα δέν κατεβρόχθισεν έκαστος αΰτών 

ήδη, άνελογιζόμην,
Αί δέ γυναίκες; ώ πόσον μοί έφαίνοντο δυσειδείς, 

κατάστικτοι ώς ησαν άνά πάν τό σώμα καί γυμνά ι 
σχεδόν! κατέφευγον αΰται μετά τών τέκνων ένδον 
τών καλυβών, καθ' δσον έπροχώρουν έν τή δδω,έν 
η έβλεπον σποράδην διακεχυμένα δστά νεκρών ναι, 
ανθρώπων δστά, λείψανα σωμάτων καταφαγωθέντων 
ΰπό τών κατοίκων 1 Τοιαΰταί είσιν αί Αναμνήσεις, άς 
μοί κατέλιπεν ή πρώτη μου είς άνθρωποφάγων χω - 

ριον είσοδος.
‘Π κώμη αΰτών αύτη ήτον ίσχυρώ; ώχυρωμένη 

διά πασσαλων, έφ’ ών ήσαν έμπεπηγμένα κρανία 
ανθρώπων καί γοριλλών. Μία δέ μόνη δδός ΰ-ήρ- 
χεν, ένός τρίτοι» μιλλιο-· περίπου μήκος έχουσα, πε - 
ριστοιχιζομένη δέ ύπό διπλής σειράς καλυβίων, έκ 
<ρλοιοΰ δένΒρων έκτισμένων.

Μόλις δέ είσήλθον έν τή κώμη καί παρετήρησα 
ίχνη αίματος ανθρωπίνου. Πρό ήμώ> δέ διήλθε γυνή 
πάσαις δυνάμεσι τρέχουσα καί κρατοΰσα τιμά^ιον 
άνθρωπίνης σαρκός, άπαραλλάκτως ώς καί αί ήμέ- 
τεραι οίκέτιδες επανέρχονται έκ τής άγορας κομί- 
ζουσαι μηρόν, ή έτερόν τ ι ’τεμάχιον κρέατος βοείου.

Φθασας είς τήν αίθουσαν τής κοινόιητος έμεινα 
μόνος μετά τίνος τών οδηγών μου- έκεΐθεν δ® ηκου- 
σα μέγαν θόρυβον φωνών έχ τών πλησίων οίχιών 
προερχόμενον έρωτήσας δέ έμαϋον δτι ήσχολοΰντο 
περί τήν διανομήν τοΰ σώματος νεκροϋ τίνος Ανθρώ
που καί δτι αί φιλονεικίαι καί αι κραυγαί προ<5ρ-

χοντο έκ τοΰ δτι δέν ήρκει τοΰτο δι’ δλους.
Μετ’ δλίγου δέ χρόνου παρέλευσιν περιεκυκλώθην 

ΰπό άπειρου πληθύος κ«τοίκων, έν τή πρώτη τάξει 
τών δποίων ίστατο άγριωπός τις άνήρ, διά τής μι
ας μέν τών χειρων άσπίδα κρατ ών, μεγίστην καί 
έκ|τραχυτάτου δέρματος έλέφαντος κατεσκευασμένην, 
διά δέ τής έτέρας τερατώδη μάχαιραν, έπιτηδείο- 
τάτην πρός διαμελισμόν άνθρώπων. Ό πισθεν δέ 
αΰτοΰ ΐσταντο μεταξύ τοΰ πλήθους πολλοί^ πολεμι- 
σταί ώπλισμένοι διά τόξων έκτοξευόντων είτ*^ βέλη 
μεγάλα σιδηροχίτωνα, είτε μικρά ακόντια, άβλαβή 
μέν κατά τό φαινόμενον, πλήν Θανατηφόρα πράγμα
τι· διότι είναι μέν λεπτότατα, άλλ ' έχουσιν ένός 
ποδός μήκος καί όξυτάτην αιχμήν έπικεχρισμένη* 
διά φυτικοΰ δηλητηρίου, οδτινος τήν συνταγήν ο£ 
άγριοι ουτοι γινώσκουσιν. Τινές δέ τών πολεμιστών 
τούτων έφερον έπ! τοΰ ώμου φοβερόν πολεμικον πέ- 
λεκυν, ου έν κτύπημα μόνον διαχωρίζει τήν κεφα
λήν άνδρός. "Ετεροι δέ μαχαίρα; καί λόγχας, άς 
έπιδεξιώτατα μεταχειρίζονται. Τας Θήκας δέ, έν αις 
έγκλείουσι τά δπλα ταΰτα, κατασχευάζουσιν έ>; δέρ
ματος οφεως ή άντιλόπης ή άνθρώπου και
κρεμώσιν αΰτάς έκ τοΰ λα-.μοϋ ή έκ τών ώμων

διά σχοινιών.  ̂ ,  ,
Μετά τήν βραχεΐαν ταύτην περιγραφήν τω<^ υφ 

ί,ν περιεστοιχιζόμην προσώπων εννοείτε μεθ’ δπό- 
σης έκπλήξεως περιέφερον τά βλέμματα απο του έ
νός είς τόν έτερον, κρατών έν ί.κατέρα τών χειρων 
πιστόλιον. ’Ητο δέ πράγματι καταπληκτικόν καί ά λ - 
λόκοτον θέαμα τό πλήθος τών ρωμαλέων τούτων 
άνδρών, τών πολεμικόν καί άγριον ήθος^ έχοντων , 
πάνοπλων δέ οντων καί έτοιμων πρός μ ^ ν) π -ρ ι, 
έμοΰ, τοΰ νεωτάτου είσετι καί μόνου.

Μετ’ ολίγον κατέφθασεν δ βασιλεύς αίμχτοχαρή 
!χων ϊψιν καί έρυθροδαφές μέτωπον, δλόγυμνος, 
κατάστικτος τό σώμα διά δαναύσων ιχνογραφημά
των, άπό κεφαλής μέΛ?1 ποδών διά φυλακτηρίων κ ε - 
καλυμμένος, περιδέραιον έξ δδόντων λεοπαρδου , έ -  
ρων καί ώς πρός πόλεμον ώπλισμένος. Καί ο ιπλει»  
στοι μέν τών άνθρωποφάγων Φάννων Ιφερον οΰράς· 

άλλ’ ή τοΰ δαίίλέως αΰτών Νδιαγάη ήτον ή με
γίστη πασών και κατέληγεν ε ί; δύο άκρας, ε ι ;  «ίς
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Προσηλωμένα χάλκινα δακτύλια. Ή  γ ενειά- 
« ω ®  διηρεΐτο είς χολλάς πλεξίδας πεποικ/λμένα^ 
eca λευκών μαργαριτών δ-.ά τών δδόντων δέ αύτοϋ, 
των οςυτατ* ήκονημένων, είχενδ'ψιν άληθους δρά- 
χοντος, αχορέστου ανθρωπίνου κρέατος.

Ενω δέ έθεώρουν περί έμαυτόν, φαινίμένος ά- 
καί άτάραχος, δ βασιλεύς Ν δωγάης, παρά 

τήν τρομερά» αΰτοΰ όψιν, Ιτρ .μ *  πανδήλως π?ό έ -  
μου. Ε ίχε δέ μάλιστα άρνηθή κατ’ άρχσς νά μέ 
■Ofl, πιστεύων δτι ήθελε') άποθάνει μετά τρεις ήμέ- 
Ρ«ί, εάν έτόλμα νά ύπομείνη τά βλέμματά μου καί 
μόλις μετα πολλάς προσπαθείας ό δδηγός μου 
Μβενέ κατώρθωσε νά ρ,οί φέρη αύτόν συνοϊευόμενον 
ux της βασιλίσσης, δυσε-δεστάτης γραίας, καλου- 
μ-νης Μ }°Ζούμ6χ; χαί μόνον έ’νδυμα φεροΰσης τε . 
μ*χιόν τι τετραδακτυλιαΐον υφάσματος κατεσκευα- 
σμ*νου ες απαλωτάτου φλοιοΰ δένδρου χαί έρυΟροβα- 
φους. Τοσωμα τής άνάσσης ταύτης ήτο χατάστικτον 
αλλοχότως λ ία ν  ή δέ έπιδερμίς αΰ:η.: , χρό χολλοϋ 
ε χ ^  ειμεν/j ε ι; τάς δυσκρασίζς τοΰ άέρος, ήτο τρα
χεία καί £υπδώδης· εφερε δέ χερί τους έστραγάλους 
των χοδών δύο ύπερμεγέΟας σίδηρους κρίκους χ αί 
εις τα ωτα αύτή; ζεύγος κρίκων χάλκινων, τριών 
δακτύλων διάμετρον έχόντων ώστε τά ένώτια αύτής 
ταυτα ήδύναντο χάλλιστα νά χρησιμεύσωσιν αντί 
CPαχιονιων εις τάς ήυ.ετέρας χωρικάς.

° 1 Ιγχώ ? ιοί μετά προσοχής, μετα_
?--ροντες τα ολεμμ*™ αύτών έκ τής εκπληκτικής 

aUT0U;  Χόμ-ΐς μου πρός το'υς ούχ ήττον θαυμ ι- 
στους  ̂πόοας μου· εχίστευον δέ οτι τά ύποδήματά 
μου άχετελουν μέρος τΕΰ σώματός μ ,υ  χαί έλεγον 
πρός αλλήλους· «’ ιδατε τί άλλόχοτον δ ν  οί πόδες 
του εχουσιν άλλο χρώμα ή ή μορ?ή κα; 053ίλ ω ; 
φέρουσι δάκτυλα.»

Έ π ί τέλους δέ δ ήγεμών ένθαρρυνθείς όλίγον ε ΐ- 
™  εις τδν ό*ηγόν μου δτι χεριστοιχιζόμενος, ώς 
ητον, ύπδ σι5μχα»τος τοΰ /αοΟ του οΰδένα εφοβεΤ- 
•ο άνευ Oi χολλή ; δυσκολίας έπίστευσα τοΰτο· δι ·
«  οι υχήχοοι τής αύτοϋ μεγαλειότητος έφαίνονιο 

-αίμονες <.ροσωχεποι/;μένοι χαί ίκανώτατοι χρδς 
μάχην.

Περί λύχνων δ’ άφάς εΐσήλθον εις τήν οικίαν, ήν

μοί έδωκαν, χαί μετεκάλεσα διά τοΰ όδηγοΰ μΜ 
τόν ήγεμόνα Νδιαγάην, χρδς δν, έλθόντα παοαυτά 
έδώρησα μέγα τι κομβολόγιον εκ λευκών μαργαρι
τών, 'έν κατοπτρον, μίαν ρίνην, εν χυρεΤον καί τυ
φικό πέτρας τινάς. Ή  μορφή αύτοΰ άπήστραπτεν έκ 
χαρας- μετ έκπλήξεως δέ απερίγραπτου έθεώρησεν 
εαυτόν έν τώ Χατόπτρω,δπερ κατ’ άρχάς μέν δέν ή
θελε να δεχθή άγνοών τήν χρήσίν αύτου· άλ λ’ 
ειτα υπό τοϋ δδηγβϋ μου καταπεισθείς έξήγαγε τήν 
γλώσσαν καί μέ φρ^νών έκστασιν έθεώρησε; αύτήν 
«ντανακλωμένην έπί τής ύέλου· κατόπιν δέ έκλεισε 
τόνωνα τών δφθαλμών ΰτεραγαλλόμονος δτι έβλεπεν 
εαυτόν διπλοϋν, έξέτεινεν ενα τών δακτύλων πρδ 
τοϋ κατόπτρου, —  δύο δυκτύλους,—  τρεΐς, — έπειτα 
δέ καί τήν χεΐρα δλόκληρον. Άφωνος δέ έξ έκπλή- 
ςεως και θαυμασμού άπεχώρησε μετά τών θησαυ
ρών του «εύτυχής, τδ δή λεγόμενον, ώς βασιλεύς» 
μαλιστα δέ εύτυχέστερος βασιλέως άγοίου

Μετά τούτον εύθυς Μασχοϋμβα ή άνασσα, έλπί- 
ζουσα δτι θά έχω τι καί δι’ αύτήν έχίσης, άφίκετο 
φέρουσά μοι κανιστρον βανάνων έψημένων ά λλ ’ έ
πί τη 8έα αύτών ιδέα άπαισία μοί έπήλθεν· ίσως, ά- 
νελογίσθην,τδ άγγεϊον, έν ώ τά βάνανα χαρεσκευά- 
σθησαν, έχρησίμευσε τήν πρωίαν πρδς Ιψησιν κεφα- 
λης ή ετέρου μέλους ανθρώπου ! ανέκφραστος δέ 
παραυτά άηϊία μέ κατέλαβε πρδς πάντα αύτών τά 
φαγητά, ούδέ ήίελον, έπ’ ούδενί λόγω, νά μετα- 
χειρισθώ ποτε τά μαγε.ρικά αύτών σκεύη.Έπελθούσης 
δί ή ίη  τής νυχ.τδς βζθυτάτη σιωπή έπεκράτησεν ά 
νά τήν κώμην καί περιφράξίς ίσχυρώ; διά τών ε
πίπλων μου τήν μικράν θύραν τής κατοικίας μου, 
διά τον φόβον τών άνθρωποφάγων, κατεκλίΟ<·(ν φρον- 
τ-σας χρότερον καλώς δπως το τυφέκιόν μου εΰ- 
ρισκετζι είς μικράν άχόστασιν άπδ τής χειρ ίς μου· 
άλλ’ είς μ ίτην έπεκαλούμην τδν ίίπνον τδ ειδεχθές 
θέαμα τής ημέρας, αί φοβεραί μορφαί καί τά δπλα 
τών κατοίκων χαρίσταντο φαεινά, χαρά τδ έπικρα- 
τοΰν σκότος, καί φρικώοη ένώχιόν μου· ή σκέψις δε 
δι ι r^ jv  αντο κάλλιστα καί έμοϋ νά γευθώσι, μοί 
ένεχοίει χυρεΐδν καί φρικίασιν ά συνήθη. Πλήν έπί 
τέλους μετά χολλών ώρών αγρυπνίαν άχεκοιμήθην 
οφίγγων τδ τυφέκιόν μου.

Β Ι Ω Ν 173

"Οταν I I  ή γ ^ η ν  τήν επαύριον χά \ ε ξ ι ^ γ π  τήν 
κεφαλήν έκ τής θΐιρας εΤδον δπισθεν της οικίας σω
ρόν δστέων, πλευρών κνημών, μηρών καί Χρα-Λων 
δήλον δέ άναμφιλόγως δτι οί άνθρωχοφάγΐι ειχον 
συγκροτήσει προηγουμένως μεγάλην μάχην και ταυ
τα ήσαν τά λείψανα τών καταβρωθέντων αιχμαλώ

των !
Εΐς ποιον δέ σχεΰος, προς θεου, ήθελον τολμή

σει νά πλόνω το πρόσωπόν jaou j T tj αλήθεια προΰ 

τίμησα νά μή πλυθώ ποσώς.

I I  Α Ι Ο Χ Ι ’ Τ Ϊ Α

ή Έ λ λ η η κ α ί α χψ α ί.

‘II Λ,ιθάρα δέν είναι έκ τών κοινών χωρίων. Έ 
χει ολίγους μέν κατοίκους, σχεδόν χερΐ τους τρια- 
κοσίου;, άλλά πάντας άγαθο'υς καί φιλησύχους.  ̂ Α· 
ο’ικίαι οίκοδομημέναι επί λοφίσκου είναι μικραί άλλ 
δμως καθαραί. Ό λίγον άπωτέρω άνθουσι άφ>ακτοι 
κήποι συκών καί άμυγδαλών. Τών πλουσιωτέρων at 
κατοικίαι συνίσταται έκ δύω τδ πολ'υσκιερών και υγρών 
δωματίων, έρήμων σχεδδν πάντοτε έν καιρός θέρους, 
διότι έκαστη οικογένεια προτιμά τδν καθαρόν άερα 
τών υγρών δωματίων καί ούτω σχεδδν ολόκλη
ρος ή ζωή των διέρχεται urb τόν γλαυκόν έκεΐ ν ον 
ουρανόν καί πλησίον τής ήρέμου και γαλανές θα
λάσσης έπί τή ; έπιφανείας τής έποίας άντανακλων- 
ται ή σκιαγραφία ιώ ν όρέων καί ή λαμπρα κωμη

τής Λιθάρας.
Μεγάλη έ'κπληξις κ α τ α λ α μ β ά ν ε ι  τόν δδοιπόρον, 

δστις διευθύνεται άπό Κορίνθου είς  ̂ Πάτρα;, δταν 
άπαντήση τό άσημον τοΰτο χωρίον. Έ ά ν  σταματή- 
ση πρός στιγμήν ενώπιον τής σιωπηλής καί έρή 
μου εκκλησίας, ήτις κεΐται έπί της κορυφής του λό
φου,άνακαλύπτει ΰπό τους πόδας του είκ„ ια μ - (α  ̂
λοπρεπή, κατ’ άρχάς μέν σκοτεινήν, ής 2μως οι

^ρακτήρες αποκαλύπτονται δλίγον κατ ολίγον, δτε 
δ ουρανός αρχίζει νά φωτίζεται υχό τών ωχρών 
άκτΛων τής σελήνης. Έ ν μέσω τών μεγάλων δέν
δρων αί οίκίαι Φαίνονται διεσπαρμέναι ατάκτω:, ως 
αί βαθμίδες κλίμακος κατα^ευσάσης, καταπρασίνου 
και μέ·/ρΐ <ής παραλίας έςικνουμένης. Τρεΐς πηγαί 
γλυ κ ί55 δδατος ΰτίλβουσαι έπί τών χαλίκων ώς 
άργυροί δίσκοι ίχηματίζουσι ρύακα, δστις καααρρεει 
διαυγής καί χύνεται εις τήν θάλασσαν. Έ π ί τοΰ 
στενοΰ πλήν βαθε^ος κόλπου ταλαντεύονται δύω ή 
τρία αλιευτικά άκάτια, έντεΰθεν δέ  δ Κορινθιακός 
κόλπος έκτείνβται μέχρι τών οχθών τής αρχαίας 

Φωκίδος.
Πρός τούτοις καί αύτή ή θέα τοΰ χωρίου προσ

θέτει εΐς τήν άφατον γαλήνην τής ΰπνωττούσης 
φύσεως νέα θέλγητρα. Έκάστης οικίας αί θύραι καί 
τά παράθυρα άφίνονται άνοικτά, δπως δι’ αΰτών εισ

έρχεται ή άναψυκτιχή δρόσος τής νυκτός. Ανδρες, 
γυναίκες καί παιδία κοιμώνται παραπλεύρως έπί Γη
ρών φύλων άραβοσίτου ή έπι ταπήτων, άλλοι υπό 
τό φώς Τής σελήνης, άλλοι ΰπό τήν σκιάν τών δέν
δρων, πάντες άδελφικώς ηνωμένοι άνευ φοβου καί 
εν αμοιβαία πίστει κ*ί ειρήνη.

Καί δμως ολίγοι μήνες ήρκεσαν ί'να ή ειρηνική 
αυτη δψις τής Λιθάρας μεταβληθή έντελώς. Τωρα 
δέν Οά κοιμώνται πλέον ΰπό τόν κάταστρον θερινόν 
ουρανόν, δέν θ’ άφίνωσι πλέον τάς θύρας ανοικτάς 
έν καιρώ νυκτός, τό ώραΐον τοΰτο χωρίον δεν θά 
φαίνεται τοΰ λοιπού εύτυχέστατον ώς κατά τό πα
ρελθόν, ή δέ αιτία τής βαθείας ταύτης μεταλλαγής 
έμπεριέχεται είς τάς δλίγας ταύτας λ έ ςε ις : Ο
Σ π νη ίδων τ;γάτ.ησε τήν Λιονύτσαν. »

<0 Σπυρίδων ήτο υιός τοΰ βαρελοποιοΰ τής Λ ι-  
Οάρας, καί αΰτός δέ δ ίδιος κατεσκεύαζε κιβώτια διά 
τάς σταφίδας τάς δποίας ή βόρειος παραλία τής 
Πελοποννήσου παράγει έν άφθονία· μετά δε τήν συγκο
μιδήν είσήρχετο ώς ναύτης είς τό πρώτον ταχύ
πλοον, τό δποΐον έπεχείρει έκδρομήν είς τήν Μεσό
γειον, καί ίμενεν 'έξ έως δκτώ μήνας είς τήν^ ά λ- 
λοδαπήν. Συχνάκις δταν έπέστρεφεν έφερε μεθ’ έ -  
αυτοΰ έμπορεύμαιά τινα, τά όποΐα έπώλει εΐς Λ ι- 
θάραν άλλά δέν έλέρδιζε πολλά άπό τό έμπόριον
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ηΰχαριστεΐτο ϊμ ω ; ζών ελεύθερος έκ τής έργασίας 
του καί μή χρεωστών οΰδέν βίς κανένα. Έκαστος 
τόν ήγάπα καί τόν έτίμα.Ο! φίλοι του δέ» τδν φθίνουν 
διόλου δταν τδν έ'βλεπον τήν Κ υ ρ τ ή ν  εϊς τήν έχ_ 
χλησίαν μέ τήν λευκήν χαί πυχνήν φουστανέλαν 
του, τήν πλουσίαν ζώνην του καί τδ ώραΤον έσω- 
κάρδιόν του τδ μέ τρίχροα σειρήτια πεποιχιλμένον. 
Ε ιχε προσέτι καί ώραΐα δπλα. Τδ άμφίστομον χα>- 
Τζάριύν τον, τδ δποΤον τώ ειχε πωλήσει Ίβυ ίβ ΐό ; 
τις τή, Αλεξανδρείας, έκρέματυ πάντοτε έκ της ζώ
νης του. Δέν έζήτει Ιριδας άλλ’ ήξευρον πάντες δ - 
τι δέν τάς έφοδεΐτο, καί τοι δέ έφαίνετο πολυ άϊύνα- 
τος καί δειλός, μολοντούτο ή εξαιρετική εΰκαμψία 
του καί ή νευρώδης ρώμη του ήσαν άοκετά γνωστά ί 
κ*ι ήρκει νά ί'δη τ ις  τους μεγάλους οφθαλμούς του 
έξαστραπτοντας καί σκυθρωποΰς Τνα έννοήση, δτι δ 
Σπυρίδων είχε πλήρη τής ισχύος του συναίσθησιν. 
‘Ωραίος μύσταξ έκαλυπτε τδ υπερήφανον χεΤλός του 
χωρίς έντούτοις νά κρύπτη τήν λευκότητα τών 6- 
δόν.ων του, ους ή ευαίσθητος τοΰ προσώπου του ώ - 
χρδτης καθ'στα ετι λευκοτέρους. ‘Η κόμη του, τήν 
δποίαν πάντοτε διετήρει βραχεΈαν, είχε χρώμα πτέ- 
ρυγος κόράκος.

Μετά τους μάκρους μήνας τών ταξειδίων του, 
μετά μ εγ ίλ η ; εΰχαριστήσεως έπανήρχετο είς τήν 
Λιθάραν και ισως έαν ήδύνατό τις νά έξετάση τάς 
σκέψεις αΰυοΰ, θά ήννόει δτι έπανήρχετο μέ τδν 
σκοπόν νά μήν άναχωρήση πλέον. Ά λ λ ’ δμως έ -  
γνώριζεν δτι θά ήτο δυστυχής ά'νευ χρημάτων καί 
διν έπεθυμει Τνα μετέλθη δι’ δλης τής ζωής του τδ 
έπάγγελμα τσΰ πατρίς του. Καί ο’ύτω πάλιν ά πε- 
φάσιζε νά ζητήση είς τήν ξένην τους πόρους, δι’ ών 
ήδύνατο νά ζήση έλευθέρως έν τώ χωρίφ του.

Ν ’ άναχωρήση— κατ’ Ιτος ή ανάγκη αυτη τδν 
κατεθλιβε χαί τά όνόματα τοΰ πατρδς καί τών α
δελφών του δέν ήσαν μόνα, Suva έπαρουσιάζοντο 
βίς τήν μνήμην του χατά τάς σκληράς τοΰ αποχω
ρισμού στιγμάς.

» θ ά  έ'λθη ημέρα καθ’ ήν θά τήν χάσω διά 
παντδς, έσκέπτετο ό Σπυρίδων επιβιβαζόμενος διά 
τδ τελευταίον ταξείδιόν του, Οά μέ λησμονήση διό
τι δέν θά μέ βλέπ η ,. . . Μόλις δεκαπενταέτης χαί

είναι ή ώραιοτέρα καί πλουσιωτέρα νύμφη τής Αι· 
θάρας... Καί έγώ τή είπον τι μέχρι τοΰδε περί τών 
αίαθημάτων μ ου; Τάς λέξεις ταύτας τάς όποιας 
μό*ος μου έπαναλαμβάνω μετά τοσούτοι» πάθους καί 
πικρίας, δν τά ήκουε τουλάχιστον μόνον. . 'σως 
ήθελε λησμονήσει δτι ή οικία μας είναι μικρά, δ:ι 
δέν Ιχω  άμπέλους, δτι είμαι πτωχδς ...Γ σω ς μέ 
παρεδέχετο ώς σύζυγόν της / Πλήν όχι, πτωχέ τρελ- 
λέ, άπατασαι . . . 2χ ι διότι αυτη τδ γνωρίζει δτι 
τήν άγαπώ άλλά μοί μειδιά ώς καί εις τοΰς άλλους, 
ή δέ χείρ της δέν τρέμει έντδς τής ΐδικής μου. *0 - 
τε ψάλλει, τδ βλέμμα της Τσταται έπ’ έμοΰ ώς κα! 
έπί τών άλλων, οί δέ δφθαλμοί της δέν ανησυχούν, 
δταν συναπαντήσωσι τοΰς έδιχούς μου· ώ Διονύτσα, 
ήμέραν τινά θά έπανέλθω κα! σΰ θά ήσαι σύζυγος 
ά'λλου ! "Αχ Διονύτσα . . . »

Μετά δκτώ μήνας επανήλθε καί οί φίλοι του, 
οΐτινες ήλθον μέχρι τής Κορίνθου πρδς δποδοχήν του' 
ουδόλως τώ ώμίλησαν περί τής Διονύτσας. Καί αυ
τός δ Σπυρίδων δέν έτόλμα νά προφέρη τ’ ονομά 
της. Εμαντεοε την τρομεράν έννοιαν τής σιωπής ε 
κείνης καί δτε άκόμη ϊφθασε πρδ τής έκκλησία; 

του χωρίου του δέν έγίνωσκε τί νά υπόθεση, τδν 
θάνατον ή τοΰς γάμους τής Διονύτσας.

Ή  Διονύτσα είχε νυμφευθεΐ· έξάδελφός τις τον 
Σπυρίδωνος δνόματι Κωνσταντίνος πλούσιος κτημα
τίας τοΰ χωρίου, είχεν έκλέξεϊ αυτήν ώς σύζυγόν 
του.

Οτε δέ δ Σπυρίδων ήκουσε μετά πίκρας εΰχαρ:- 
στήσεως τάς λεπτομερείας τοϋ γάμου τούτου δέν 
ήσθάνθη οΰτε δογήν, ουτε βιαίαν λύτην άλλ' ά*ο*ν 
άπενθά^υνσιν. Έσκέφθη δτι έπρεπε νά έγκαταλεί- 
ψη τά όνειρά του καί ν ' άρχίση νέαν ζωήν. Προσε- 
παθησε μόνον νά ίδη τήν Διονύτσαν καί ήλπισεν δτι 
ήθελε συνειθίσει να θεωρή ά’νευ λύπης τά λείψα
να της κατα^ευσάσης ευτυχίας του.

Ο δυστυχής! ένόμισεν εαυτόν πολυ ίσχυρϊν ή πο- 
>υ άναίσθητον ϋποθέτων δτι ήθελε τήν λησμονήσει- 
Άτενθά^ρυνσις άγνωστος μέχρι τοΰδε είς τήν £ωμα- 
λέαν φύσιν του τδν έκυρίευε βραδέως καί άνέκ,ρα- 
στος μελαγχολία τδν κατεσπάραττε, δταν έλάμβαν* 
τδ θάρρος ν* άναμιχθή «ίς τάς φαιδράς τών φίλων
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* « « U h k  Ταΰτοχρδνως δέ δι’ άνεπαισθήτου αΰτών, ουχΙ μέν δπίσχεσις άλλά σιωπηλή τις καί

S i  Α  · « « * ■ * ·  *  * * » «  *  * * ·  *  * ! * «
X t a  «ώ .ί« »»?«. '«■, ί" !  *“ fc- »  ”  W r  “ ““ Γ " ”"  ‘y J l,
λ Λ μ !  >'.ν Μ·* "pm Φ  ‘η · Λ " ·  fX*w «» μ: ?
τρωσ-'ν ήδη άπάσας τάς δυνάμεις της δι* ύψηλότε- *Λ] Χ* γόητρα τής πρό πολλου δνειρευθείσης άν- 
(ον Λοπον. Πολλάκις έξεπλήσσετο άνακαλύπτων εξαρτησίας καί ισχύος. Προσέτι πάντες την ιφ ο ε - 
πέρι- αΰτοΰ φίλους, ους ςΰδόλως έμάντευε χαί ο ϊ- τρεπον είς τοΰτο. Οί γονείς αΰτής τή παρίστανον τ4 
τινες1’ δλίγον κατ’ δλίγον καθίσταντο οί αχώριστοι προΤίρήματα τοιαύτης ένώ σεω ς-ϊιατί τέλος να μη 
σύντροφοι τών παθημάτων τ?υ. ‘Ο ΰπό τοΰ πρωινού συγ/.ατανεύση άφ’ου ήθελε Ιχει τάς εΰφορωτατας μ - 
ήλίου άργυρούμενος κόλπος έπροξένει είς τήν καρ- πέλους καί τδν μεγαλήτερον κήπον της Λ ιθαρας; 

δίαν του αίσθημά τι άφωνον καί βαθύ. Ηυχαριστειτο ^ π,ται τ6 τΛος) Σ. Σολομωνίδης.
ν’ άκολουθή διά τών οφθαλμών τάς διαφόρους μορ-
φας νέφους τινός. Ένετύπονεν είς την μ νή μ η ς του 
τάς ΰψηλάς κορυφάς τών δρέων, άςτινας^ αι του δυ- 
οντος ήλίου ακτίνες περιέκλειον,έντός ροδίνου πέπλου 

καί έλυπείτο δλέπων δένδρον τι, άπογυμνωθέν τών 

φύλλων xow xel jxdvov*
’ολίγος παρήλθε χρόνος καί πάντες Ιδλεπον δ - 

U δ Σπυρίδων δέν ήτο πλέον δ αΰτός· οί φίλοι του, 
οΐτινες τόν ένόμιζον γενναιότερον,Ιλίγον οτινοστήλγει 
διά τήν ξένην. ‘Ο Σπυρίδων οΰδόλως ΰπερήσπιζεν 
έ χυτόν καί εϋρισκε φυσικώτατον τό 5τι δέν ήδυνή- 

θησαν νά έννοήσωσι τό πάθος του. ^
«Καί τ έ λ ο ς  Ιχουσι δίκαιον, έλεγε καθ’ έαυτον, δεν 

έπρεπε να έπανέλθω, τί γόητρο* εΰρίσκω πλέον εις 
τήν Λιθάραν; διατί μ ένω ; Τδ χωρίον μοί φαίνεται 

έρημον· θά δυνηθώ άράγε ν* ζήσω πλησίον σου και

άνευ oc&j Διονύτσα,»
Μόνη ή Διονύτσα δέν ήπατάτο ώς πρός την θλι

βερήν ταύτην μεταμόρφωσιν, διότι αί γυναίκες ε -  
χουσι τοιαϋτην λεπτήν αΐσθησιν καί έμφυτον εΰ- 
οπλαγχνίαν, ώςτε ζητουσι νάνεύρωσι τήν άληθή τοΰ 
πάθους αίτίαν. Μόνη αΰτή είσέδυσεν άνευ κόπου εις

τό βάθος τής λύπης του.
Έ κ  τή; ήμέρας καθ’ ήν συνωμολογεαο τό συν-

οικέσιον άγνωστος φόβος τήν κατελάμέανε καί ήτο 
έμφροντις παρ’ δσον δ Σπυρίδων ένόμισεν δτι παρ- 
ετήρησεν ε ί; τήν επιστροφήν του. Πρό τολλοΰ έγ ι- 
νωσκεν δτι τήν ήγάπα καί έάν αΰτός ουδέποτε ε -  
τόλμησε νά -.ή είπΐ) τι, ήσθίνετο δτι τόν ήννόει, δτι 
δέν προσεβλήθη έκ τούτου [καί δτι υπήρχε μεταςυ

ΚΙ ΠΕΛίΙΑ

Α

M i  χ ε χ λ ιμ ί ν η ν  χ ε φ α λ ή ν  τ ι ς  ε ίν ' έχ ε ι ο β α ίν ω ν ,  

ό « τ ε ν ίζ ω ν  π ρ ο ς  τ ή ν  γ η ν  μ Λ  α π λ α ν έ ς  τ ό  ο μ μ * ^  

χ α ι  θ ε ω ρ ώ ν  τ α  π ρ ό  α υ το ύ  ώ ς  βά ραΟ ρό ν  τ ι  χ α ιν ο ν ,

S  π ερ  τ ό ν  ϊ λ χ ε ι  h  α ύ τ ω  ώ ς  τ ι  ττ;ς Σ χ ύ λ λ η ι  ο τ < ίρ α ;

Π ρ ό ς  τ ϊ  β α δ ίζ ε ι  σ ιγ η λ ό ς  χ α ί  λ ία ν  τ ε θ λ ιμ μ έ ν ο ς  

χ α ι  δ ι α τ ί  π ε ρ ίλ υ π ο ς ,  μ ε σ τ ό ς  μ ε λ α γ χ ο λ ία ς  

τ ο ί  ά λ λ ο υ  χ ό σ μ ο υ  φ « ίν ε τ α ι π ώ ς  ε ίν α ι ο λ ω ς ^ ξ έν ο ς  

χ α ί  β α ίν ε ι ο δ τ ω  ώ ς  π ο ν ώ ν  χ α ί  « ά σ χ ω ν  έξ α ν ία ς ;

‘Ο π ο ίο ν  β ά ρος  2ρ ά  γ ε  τ ό  σ τή θ ο ς  τ ο υ  β α ρ ύ ν ε ι 

χ α ί  π ο ιο υ ς  α ρ α  σ τ ο χ α σ μ ο ύ ς  έ ν τό ς  τ ο υ  ν α  έ γ χ λ ε ίη ,  

π ο ΐο ν  τ ό  α ίτ ιο ν  « ι*  8 τ ή ν  χ ε φ α λ ή ν  τ ο υ  χ λ ί . ε ι  

χ α ί  β λ ί α α α  π έ ν θ ιμ ο ν  π ιχ ρ ό ν  έ π ι  τ α  π ε 'ρ ιξ  ρ ίπ τ ε ι ;

0’ίυ.ο ι, π ο ν ε ΐ ό  δ υ σ τ υ χ ή ς  χ α ί  π ά σ χ ε ι  εχ  π εν ία ς , 

τ α ' σ τή θ η  τ ο υ  δ ε  φ ά σ γ α ν ο ν  δ ια τρ υ π ά  τ ή ς  π ε ίν η ς ,

Χ α ί ώ ς  έν τά φ ω  Ε γ χ λ ε ισ το ν  κ ρ α τ ε ί τ ή ς  δ υ σ τ υ χ ία ς  

αΟ τόν ή  π ε Γ ν α  φ ο δ ερ ω ς, ή  μ ή τ η ρ  τ ή ς  ο δ ύ ν η ς !

Σ ι γ α  χ '  έν τ ξ  σ ιγ ή  α ύ τό ς  τ ή ν  π ε ιν ά ν  τ ο υ  σ υ μ π ν ίγ ε ι ,  

i U ’ ϊ μ ω ς  ή  σ ιγ ή  α ύ τ ή  μ υ σ τ ή ρ ια  έ γ χ λ ε ίε ι !

S v  μ έ ν η  Ϊ λ α λ ο ς  α υ τ ή  χ α ί  σ τ ί μ α  δ έν  ά ν ο ίγ η ,  

π ο λ λ ά κ ις  χ 6σ μ ο ν _ α π ε ιρ ο ν  έ ν τό ς  τ η ς  π ε ρ ικ λ ε ίε ι.



Τ ί  $ ν  λ α λ ή σ η  ό π τ ω χ ό ς ;  τ ή ν  π ε ιν ά ν  το υ  S i  σ β ύ σ η ,

« * *  πώ ς δεΐνώ? Γ“  στ^ θΊ  -»'J βιβρώ σκει';’ 
μή βαλσαμον είς τά  δεινά αΰτοΰ τοΰτο Οά νύαη

0α  π “ Ρ Λ 0 ' β π ό νο ς  ί ο υ  δ σ τ ις  α ύ τό ν  τ ι τ ρ ώ σ κ ε ι ’;

Ω, °X ‘, εΪ5 το'υς πόνους του Οά προστεΟή χα ί δλλος 
τοΰ κόσμου τάδιάφορον αύτο'υς θ ά να ^ ιπ ίσ η

„ 6α “ Η ^ ά β η  rvau^ “  έ τής ψυχής του σάλος 
οπως το σώ μα Α σθενές χάλλιον έκμ ^ήσ τ,.

Κ α ί  π ρ ο τ ιμ ά  φ εΰ !  ν ά  σ ιγ α  π α ρ ά  ν ά  ό μ ιλ ή σ η  

ν α  τ ή χ η τ α ι  γ υ μ ν ό ς ,  π ε ινώ ν ,  έ ντό ς  τ ή ς  δ υ σ τ υ χ ία ς ,  

ν «  μ ή  τ ο λ μ ά  δ δ υ σ τ υ χ ή ς  τ ό ν  ϋ ρ το ν  νά  ζ η ΐή σ η ,  

α ν *  Γ· !πτη ^ ρ μ α ιο ν  Τής φ οδεράς π εν ία ς. ‘

Καί εΤναι τ ί  πικρότερον νά θνήσκη Τις έκ * ,{ „ >  
να Ονήσχη ένω πέριξ του οί άλλοι δαπανώσι 
χατά σω ροίς τά  πλόύτη τω , 6*k, ζω η-ς τής φρύνης 
και εν σισυραι; χα ι τρυφαϊς χ» ί έν κακία ζ ώ σ ι ;

Αϊ, ΤΟΤΕ τις τήν χείρά του, ναι, τις Οά Ιμττοδίση 
, °Πλΐα0ί  αίμαΤηρως χατά τής δυστυχίας,

Χαί τις κατάραν χα τ ’ αύτοΰ τολμά  νά έχστομίση 
τον άρτον αν εζήτησε νά λάδη διά  β ί α ; ;

Κ α ί  ο μ ω ς  Σ ύ λ λ α ς  άττηνής ή  ά ν θ ρ ω π ο ς  έ λ η

γείρεται χαί τόν πτωχόν τοΰ κόσμου διαγράφει
“ι yov ^v5 0JV “ξίνοί Tr<5 οί θολοί

χαι C V  αυτή το μέλλον τουό κόσμος μαΰρον β ά φ ει!

Τον άρτον δ’ ό’ν έπόθησεν ελεύθερος νά εϊχεν, 
εν ω ζωήν Οα ευρισκε τό στήθος κ’*ή χαρδία, 
ως δωρον ήδ’ ή φυλακή προΟύμως τδ, παρειχεν.
Πικρά τής άνθρωπότητος όντως ή ειρωνεία!

■ΤΛ τοί»ς μΛανας-δ· αύτής χαί δυςοιώνους βόλους 
διδάβχεται ο δυστυχής fc μ(5νον . , . ν- στ£ν ,ζ?)
και μίσος τρ^ων άσπονδον πρός τοΰς ανθρώπους' ολους, 
«νε« ελπίοων, άφιλος, τόν θάνατον νά κράζί).

Γνωρίζετε δ ’, ώ  εϋποροι, τ ί  στεναγμός καλείται 
Χαι τ ί  αξίζει δάχρυ δν είς πεινασμένου τομμα 

γνωρίζετε πόσων δεινών σωρεία προηγεΓτάι 

“ ‘ν χα ι ί“ ν° ;  στεναγμός άνέλθη είς τ ό σ τόμα ;

Ω ! οστις δέν έγνώρισε πώποτε τήν πενίαν,
®<ητις ποτέ δέν ϊχλινεν ^ π ρ ο ο θ εν  τής οδύνης 
χαι οστις τέλος άγνοεΤ τοϋ άρτου τήν άξίαν 

δεν ξευρει τ ’εΤναι σ τ ε ν α γ μ ό ς  έ π ^ χ υ ρ ί ν η ς  χ λ  ί νης !
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ΕΤν' ασθενές δενδρύλλίον χαί ταπεινόν ό πένης 
και θραύει- εύχολώτερον έντός τής χοινωνίας, 
γινόμενός ταχύτερόν θύμα τής ειμαρμένης, 
διότι βαίνει τήν όδόν τήν τής άπελπισίας.

Καί όμως εΤν' άπίθανον αν αυριον στελέχη 
χα> κλώνους τό δενδρύλλίον έξαίΦνης άναδώση, 
χαί τήν σχιάν είς το'υς Ονητο'υς αύτό δν θά παοέχη 
£αν ώς στέγην είς «ύτο'υς τό φύλλωμα άπλώση

Ω ναι, δέν εΤν’ άπίθανον νά κρύπτη ή πενία 
αισθήματα ύπέρτατα, μεγάλα καί γενναία, 
αλλ ομως φεΰ! νά θραύωνται οίχτρώς έν τή χαρδία,- 
ως θραυεται επί τής γης πίσ’ εύγενής ιδέα.

Ω μή, μή τόν άφίσητε τόν πένητα νά τοένη 
ανευ έλπίδων δυστυχής είς τήν όδόν τοΰ'βίου 
και μέ δακρύων έχροάς τό έοαφος νά βρέχη, 
μέχρις ου εΰρη τήν ζωή/ έντός νεκροταφείου.

Εγείρου τοΰ ληθάργου σου, έγείρου, άνΟρωπότης, 
και αναχουφισιν μιχράν δώσίν είς τήν πενίαν 
πριν άνακράξη ά'πελπις τά]πάντ« ματαιότη ς, 
και εις τον θάνατον εόρή μόνον ττ)ν εύτυχίαν!

Σβυσον άπό τάς δέλτους σου, ναι, σβΰσον τήν πενίαν 
και θά ίδής τό Ιγκλημα άπό τής γής νά λείψη, 
συμπαρασύρον μετ’ αύτοΰ λύπας καί δυςτυχίας 
χ εκ τής σποδοΰ ή αρετή Οά ϊδης νάνακύψη

χαι κοσμ̂ ους̂  νά δίμιουργή έλπίδων υπέρτατων, 
εν οις παν ό' τι εύγενές, έζαίσιον, ώραΐον 
θα διαλάμπη φωτεινόν καί κόσμους νέους πλάτιον 
Οάνακαινίση έποχήν χρυσήν τών Περικλέων.

Και τότε δέν Οά θραύηται ή μεγαλοφυία 
ως Οραύεται έπί άχτ-.,ς τό μορμυρίζον κΰμα,
Χωρίς χαν διαβάσεως νάφίνη τά σημεΤα, 
αλλά Οά βαίνη τά έμπρός μέ ανδρικόν τό βήμα.

Εγείρου τοΰ ληθάργβυ σου, έγείρου, άνΟρωπότης, 
και αναχούφισιν μικράν δώσον είς τήν πενίαν, 
πρ« αναχράςη άπελπις τά π ά ν τ α  μ α τ α ι ό τ η ς  
και είς τόν θάνατον εδρή «ύτή τήν εύτυχίαν.

γ . Κ, r .


