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Άποδβνόντο; τοΰ Κωνσταντίν >u, SiεδέχΟη ««β* 
6 υιός του Λεων ό β* τή; Χ ι;*ρ»ς. 'Κ λ τή ; 6*- 
«).βίας ajtcu  ΓεΚερι-, ό τών Βουλγ*ρων«ήγβμών, 
μιιοΰμονος ur.o τών ιδίων ύπί,Χ-όων του, χατά π α - 
ρ ίο ς -sv σύμκτωσιν, ή/αγχίσΟ/) νά πραγματοποίη
σή έκεΐνο, :r.£p δολίω; έγριψ* *ρό; τόν Κωνσταν
τίνον, •am νά *ατ*?ύγη πορά τή β/ζαντιαχή αυλή, 
δπου λαμπρά; ετυχεν υποδοχή; τ0® Λέοντος,

δ ι : ι ;  ώνόμ.:σίν αΰτόν πατρίνην τοΰ χρ«ίτου; ta t  τω 
ε3ω « ν  εις γάμον τήν έςα5Π*η'< τής συζυγου του 
Κίρήνης. ‘Ο Τίλβρίς βϊιγνωμονών ή *■*<■ γνώρισα; 
έ·Α τοϋ πλησίον τό &ψ=ς **!· τήν αλήθειαν του χρι
στιανισμού, ένεχολπώΟ») μετά προ«υμί»ς a6wv, 8«- 
χ Ο ί Ι ;  το άγ.0Ί βαπτυμ*. παρουΐ'.αοθέντ.; ώ ; «να- 

ϊόχου αΰτοϋ τοΰ αύτοχράτορος Λέ^νιος.
Μετά τόν θάνατον το"' Λίοντος, ά .τιδ ισ ιλευ- 

ούσης τ ί?  βυζύγου του Ειρήνη;,διά τό άνήλιχον του 
αΰτοχράτορος Κωνσταντίνου, οί Βούλγβροι βίσέβαλον 
χαί πάλιν είς τάς αΰτοχρατοριχάς χώρας. ‘Η αΰτο- 
χράτειρα Ειρήνη Ι*εμψ;ν εναντίον αΰτών τόν στρα-
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τηγόν τών έν Θράκη λεγεώνων, δστις ομως Ινε/ a  
τη ς απρονοησίας του κατελήφθη ΰπό τών Βουλγά
ρων χαί δεινήν ΰπέστη ήτταν.

Κατά τό 791 δ Κωνσταντίνος άναλαβών τήν κυ
ριαρχίαν καί απαλλαχθείς τής κηδεμονίας τής μ η - 
τρδς του Ειρήνης, ήθέλησε νά έχδικηθή τοΰς Βουλ
γάρους δια τήν ήτταν, ήν ΰπέστη έν τή άνηλικ'ό[ητι 
αΰτοΰ καί έξεστράτευσεν εναντίον αυτών. Είσδαλών 
*ίς ιήν Βουλγαρίαν συνηντήθη μετά τοΰ Καρδάμου 
τοΰ διαδεχΟέντος τόν Τέλεριν εϊς τόν Βουλγαρικόν 
θρόνον. Ό  ήλιος έβαι^εν ήδη πρός τή» δύσιν του, 
ίτ* οί δύο αντίπαλοι στρατοί συνεκρότησαν αψιμαχί
α» τινά, ήτις δμως έτελΟούσης τής ν.υκτός κατέπαυ- 
σεν. Ά λ λ ' αίφνης, δι’ άγνώστους λόγους, πανικός 
φόβος κατέλαβεν άμφοτίρους τους στρατούς, οΐτινες 
τοΰ σκότους τής νυκτό; επωφελούμενοι άπεσύρθησαν, 
καί οίτω δ Κωνσταντίνο?, χωρίς οίΐιε μεγάλην νά 
συγχρίτήσ/j μάχην οΰτε ν’ άπωλέση πολλούς τών 
στρατιωτών του, έπανήλθεν εϊς τό Βυζάντιον ανευ 
μέν άπωλειών άλλά καί άνευ δόξης.

Θέλων ομως ί  Κωνσταντίνος νά έπανορθώση τήν 

άδοξον αΰτοϋ ταύτη» έπιχείρησιν έπήλθε καί πάλιν 
κατά τόν ’Ιούλιον τοΰ έπομένου έτους κατά τών 
Βουλγάρων. Είς τήν ειδησιν ταύτην δ Κάρδαμος 
συνέλλεξεν έν τάχει τά στρατεύματα αΰτοΰ καί άν- 
τεπεξήλδε κατά τοΰ αΰτοκράτορος. ‘Ο εικοσαετής 
Κωνσταντίνος ωθούμενος τά μέν υπό τής νεανικής 
αΰτοΰ έρμής,τά δέ ένθαρρυνίμενος ύπό τών αισίων 
προφητειών τοΰ άχολουθοΰντος αΰτό» άστρολόγου 
Πανγεντίου, έπβτέθη δλως άπροφύλακτος καί μεθ’ 
όρμής κατά του Καρδάμου, δστις άναπτύξας τήν 
στρατηγικήν αΰτοΰ ικανότητα κατά τής διαίας εκεί
νης έπίθέσεως ήδυνήΟη ν’ άποκρούση αυτήν έπενεγ- 
»ών σύναμα μεγάλος άπωλείας είς τά αΰτοκρα- 

τορικί στρατεύματα. Καί ούτως ό Κωνσταντίνος έ -  
•κέστρεψε» είς τή» πρωτβύουσαν ήττηΟείς κατά κρά
τος καί άπωλέσας το άνθος τοΰ στρατοΰ καί τώ» 
στρατηγών αΰτοΰ.

Εχαρθείς ό Κάρδαμος έπί τή νίκη ταύτη καί ά - 
ψηφδν τόν νεαρόν αΰ ,οχράτορα έζήτησε παρ' αΰτοΰ 
τό 7 6 6  έτήσιον φόρον, απειλών αΰτόν έν έναηία 
περιιττώσιι, δτι θά ήρχβτο μέχρι τής χρυσής Πύ

λης. Ο δέ βασιλεύς, κατά τόν χρονογράφον «δ«-

λων κ αοα λίνα ^νμα ντιλ ίω  ϊπεμψεν αΰτώ είπών,
0 ‘ ffsl π?έπει πάντα άπέστειλα· γέρων δέ ε!
και ου θέλω κοπωβήν«ί σε έως τών ωδε, άλλ ' έγώ 
έρχομαι προς σέ„ Συγχρόνως δέ τή ύδριστιχή ταύ- 
τη απαν.ήσει ό Κωνσταντίνος συναθροίσας πάσας 
τάς δυνάμεις αυτού έξεστράτευσε κατά τοΰ Καρδά
μου καί διδαχθείς ήδη εκ τής πρώτης αΰτοΰ ήττης, 

δέν έπετέθη βιαίως κατά τοΰ έχθροϋ, άλλ’ έπί δέκα 
καί επτά ήμέρας ήμίρας ήρκείτο νά ένοχλή αΰτόν,δ- 
στις έπί τέλους καθ' Ιχάστην βλαπτόμενος χα! μή 
δυνάμενος » άντεπεξέλθη κατά τοϋ Κωνσταντίνου, 
ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή είς τό έ-ωτερινόν τής χώ 
ρας αυ-οΰ, άφίσας ουτω τό πεδίον τής μάχης βίς 
τόν αΰτοκράτορα, δστις δμως δέν έτόλμησεν ή κ*ί 
έκρινε πάντως περιττό» τό νά καταδίωξη τόν Ι χ -  
θρον έν αΰτή τή χώοα του καί ουτω έπανήλθεν βίς 
Κωσταντινούπολι» ηθικώς, οΰτως είπεΐν, νικήσας τόν 
Κάρδαμον.

__ Μ ίτά rhv τδ3 Καρδάμου θάνατον άνέλαδε τήν 
τής Βουλγαρ ας άρχήν δ συνετός καί πολεμικός 
Κροΰμος. Ουτος μαθών δτι δ αΰτβχρατωρ Νικηφό
ρ ο ς ^  διάδοχος τοΰ Κωνσταντίνου, έστ,-ιλε χρυσόν 
πολΰν είς τό» παρά τάς δχθας τοΰ Στρυμώνος πο- 
ταμοΰ διαμίνοντα στρατόν πρός πληρωμήν τών μ ι
σθών αυτοΰ, έπεπεσεν έξ άπίνης κατά τών άνυπόπτων 
τούτων στρατιωτών καί ήρπασε χρυσόν, δπλα καί 
σκευή πολλά. Εΐτα ένθαρρυ/θε:; ύπό τής επιτυχίας 
έπετέΟη κατά τής πόλεως τών Σαρδικών, ήν καί 
έχπορθήσας, κατέσφαξε τήν έξ 6 ,0 0 0  στρατιωτών 
φρουράν ως καί πολλούς τών κατοίκων αΰτής.

Άκούσας δ Νικηφόρος τήν διπλήν ταύτην κατα
στροφήν καί άνυπομονών, δπως έκδικηθή τήν είς 
αΰτόν γενομένην ΰπό τοΰ Κρούμου προσβολήν, ά·,ε- 
χώρησε αΰτήν τήν μεγάλην Τετάρτην έκ τής πραι- 
τευούσης έπι κεφαλής τοΰ στρατοΰ μή πβριμείνας 
τοΰλάχιστον νά έορτάοη τό Π άιχα έν τή βασιλευ- 
ουση. Οτε δμως ό Βουλγαρικός στρατός άντεμε- 
τώχισε τόν αΰτοκρατορικόν, πανικός καί άπερίγρα- 
πτΓς φόβος κατέλαβε ιόν τελευταίο», δστις καί i  

τράπη εις φυγήν κατευθυνόμενος πρός τήν Κων- 
οταντίνούχολιν.
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Λύω έτη άργότερον (\898) δ Νικηφόρος μετά τοΰ 
υίοΰ αΰτο’ϊ Σταυρακίου έξεστράτευσε καί πάλι» κα
τά τοϋ Κρούμου έπί κεφαλή; πολυαρίθμου στρατιάς, 
εις ήν άνέμ·.ξε συρφετόν τυχαίων άνδρών, οίτινες, 
ενεχα τής φιλαργυρίας τοΰ Νικηφόρου, ήσαν οπλι
σμένοι διά ^άδίων καί σφενδονών. ‘Ο Κροϋμος αισ
θανόμενος εαυτόν πολύ αδύνατον πρό τοΰ πο).υαρίθ- 
μ,ου εκείνου στρατοΰ έξϊζήτηοε παρά τοΰ Νικηφόρου 
τήν ειρήνην άλλ’ ουτος άπ-:£ρ·ψε μετά περιφρο- 
νήσεως τή» πρότασιν ταύτην τοΰ Κρούμου καί ω
θούμενος, ώς καί αΰτός έλεγεν, ύπό ΰιία ς η δ ιαβο-  
λίνής’ Sw a/iitac, έφθασε τήν 2 9  Ιουλίου, δυω άχρι-
βώ; μήνας μετά τήν άπό τής Κωνσταντινουπόλεως 

άναχώρησίν του, είς τήν καρδίαν αυτή; τή ; Βουλ
γαρίας. Έ ν τω παροξυσμέ τή ; νίκης του ταύτης ό 
Νικηφόρος διέταξε γενικήν τών Βουλγάρων σφα
γήν, πυρπολήσας πρός τούτοι; καί τήν αΰλήν τοΰ 
φούμου, δστις όμολογών τήν ήτταν του καί έπ (κα
λούμενος τήν εΰσπλαχνίαν τοΰ αΰτοκρατορος έ’γρ ά
ψε πρός αΰτό» « ‘Ιχανούσθω σοι, ω δασιλεΰ, έως 
τούτου » Ά λ λ , οΰδέν ΐσχυσεν 'ίνα μαλάςη τήν ΰπό 
τής νίκη; άπ ο  ικληρυνΟϊίσαν καρδίαν του ΝικηφόροJ, 
άποποιηθέντο; οΰτω τήν τόσον έντιμον δι’ αΰτό» ει
ρήνην. Άπελιτισθείςώ; έχτούτου ί  Κροϋμος καί έν τή 
άπελπισία άναπτύξας άπασαν αΰτοΰ τήν ένεργητικό- 
τ/)τα, περιέφρ«ξε τάς εισόδους καί έξόόους τή , χω 
ρας διά ξύλινων οχυρωμάτων καί έπιπεσων έςαίφν^ς 
κατά τοΰ sv τή σκηνή αΰτοΰ εϋρισχομενου αύτοκρχ- 
τορος, άπέχοψεν ιδία χειρί τήν κεφαλήν αυτοϋ, ήν 
καί έμπήξας είς δόρυ έδείκνυε θριαμβεύων εί; τά ; 
προσβ/θούσα; ίνα συγχαρώ®ιν αΰτόν διαφόρους τών 
Σλάβων φυλάς.

Τό δέ δστοΰν αΰτή; περιαργυρώσας, διέταξε νά 
χρησιμεύη ώς ποτήριο» βίς τάς ήγεμόνας τών Βουλ
γάρων πρό; μνήμη» τή; πανωλεθρίας τοΰ τή» ειρή
νη» μή θελήσαντος αΰτοκράτορος.

ϊ̂ιγ5Τ*ι συνέχεια) Σ. Σολομώνίδης.

 -

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
(βιογρασ^ιδάριον. )

"Οτε μετά τή» άπαίσιο» ήμέραν τής 2 9  Μαίοο 
τοΰ 1453  τά τών Όσμάνων ΰπό τό» Μωχάμετ 
στρατεύματα νικηφόρα είςήλα:αν είς τή» πόλι» τοΰ 
Κωνσταντίνου, &πασα ή πληθύς τών τότε λογίων, 
οϊ τινες τά Ε λληνικά  γράμματα εν Βυζαντίω έδί- 
δασκον, χαταλιπόντες τή» δουλωθΐίσαν πατρίδα των, 
κατέφυγον είς τήν ‘Εσπερίαν, άλλοι μ ίν πρός ^τό» 
οίκο» τώ» Μεδίκων, άλλοι δέ είςΦώμην,δπου εΰρο» 
καταφύγιο» τήν σκέπην τοϋ Βησσαρίωνος. Και υ -  
πήρξαν'μέν έχεί οί άνδρες οΰτοι χρήσιμοι, μετενεγ- 
κόντες καί μβταφυτεύσαντες αΰτόθι τα έλληνι— 
χά γράμματα, άναζωπυρήσαντες τό αίσθημα τής 

άγάπης πρός τούς Έ λλη να ς καί ένσπείραντες τρω
τοί τόν σπόρον τής έλληνική; παιδευσεως έν Ευ
ρώπη, έξ ου άνεβλάστησαν οί καρποί οΰς γ α υ - 
ριώσα φ^ρει νΰν ο&τη. Ά7>λ* αρά γε τοΰ έθνους,, 
άν 2χ ι ή άρά, ή μεμψιμοίρια δμως δεν έπφρίπτετ» 
έπ’ αΰτών δικαίβ»;, έφ’ δτι, σωρηοόν καταφυγόντες 
οΰτω εί; ξένην γήν, κατέλιπον τήν πατρίδα αΰτω* 
άνευ διδασκάλων καί έπομένω; άνευ σχολείων; δέ» 
έδύναντο, μένοντες έν τή καίπερ ΰποδεδουλωμένη 

πατρίδι αΰτών. νά ώφελήσωσι τό γένος κατά τάς 
δεινά; εκείνα; ήμέρας διά τής πνευματική; αΰτώ» 
συνδρομής; Βαρύ τό τής άμαθίίας σκότος έπεκάθη- 
σβν άμα τή φυγή αΰτών έπί τοΰ Βυζαντίου καί δή 
έπί άπάση; τής ‘Ελλάδος. Δέν έβλεπέ τις τά πρώτα 
θάλλοντα πνευματικά φυτώρια καί τούς έν αΰτοΐς 
σοφούς τών γραμμάτων μύστας· δέν ήκούετο πλέον 
ή φωνή τοΰΆργυροπούλου καί τοΰ Γαζή, τοΰ Τ ραπε- 
ζουντίου καί τοΰ Λασκάρεω; έπί τή ; έδρας. Αμ.α— 
θεια οίκτρά έκάλυπτεν άπασαν τήν δουλωθείσ^ι» 
‘Ελλάδα· διό καί ό μετά μίαν π=ρίπου έκατοντα»- 
τηρίδα άπό τή ; άλώσεω; άκμάσας φιλέλλην Γερμα
νό; Μαρτίνο; ό Κρούσιος τοιαΰτάτινα λέγει περί τής 
τότε έν ‘Ελλάδι καταστάσεως τής ζαιδεύσεωςέν τη 
Turcograecia :«i*i tota Craecia studionulli hi florent, 
academiaB et proffessores publicog nulloshabenl 
praeter scholas triviales, in quibus pueri ‘Ωρολό-
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γιον, Psaltcrium, tliosqne libros quorum iu "missa 
usus est, legere docentur.,,

Μόλις ik  περί τάς άρχάς ή μάλλον τά μ ί „  
της ι ; '.  έχβτονταετηρίδος ήρξαντό πω ; νά φα(_ 

νωνται λόγιοι τινες Έ > λη νε?, άλ'λά καχή μ ίρα οί 
πλείονες τούτων μαθητεύσαντες ή έν τοΐς ΰπό τών 
παταστών Ιησουιτών συστηθεΐσι σχολείοις, (λόγω 
μέν συμπαθείας πρός τοΰ; Έ λληνας, έ'ργω δμως 

προσηλυτισμού Ινεκεν,) ή έν τοι; έν ‘Ρώμη υπό δια
φέρω-; ΓΤαπών καί μάλιστα ύπό Π ίκα Γρηγορίου 
τοϋ Γ . ίδρυθεΐσιν έλληνικοΐς γυμνασίοις καί γευ - 
σάμενοι τών τών 'Γησουϊτών δογμάτων, άνδροϋμενοι, 
έγένοντο δραπέται τής ’Ορθοδόξου πίστεως' καί δή 
οοτι^ρονοΰντβς χαί άντιπράττοντες τή μητρί Έ κ -  
χλησία, ώστε μάλλον ζημία γενίμενοι ή ώ ?έλεια 
Γοιοΰτίι ijisv ο! πλείονες τών τότε λογιών, 5 Ά λ -  
λάτιο?’ 5 ΆρχούΒιος, δ Καρυοφύλλης, Παππαδό- 
πουλοςδ Κομνηνός χαί το-οϋτοι άλλοι δραπέτάιτή- 
Έχχλησίας. Ά λλά  χα! ο! έν τοϊς δόγμασιν αΰ·ων 
μίνοντες δλίγοι λόγιοι Έ λλη νες δεν έδύναντο νά 
έργασΟώσιν άποχΓ-ώ/τως ύ φ  του γένους, ές έ,ός 
μέν Ινεχα τή; πενίας, ές ετέρου δέ ώ ; Ιχοντεί άν- 
Τιμάχους τους ά π ισ τ ά ;  κα! Ιστιν δτε τους ΛουΟη- 
ρίΧαλβίνου;,οΐτινες πολλάχις χαΐ αΰτοϋ τοϋ ΙΤατρι-
«Ρ'/βου, τής κεφαλής τής έκχλησίας, τάς βάσεις 
διέσειον.

Μέχρι λοιπόν τών μεοωι περίπου τής ι ς .  έκα- 
τονταε τ<ρ ίδο; εύρίσΛετο εΐς τοιαύτη·; χχτάστασιν 
ή παίδευσις τοϋ έθνους, ώς ανωτέρω αυτήν έχαρα- 

χτήρισεν δ Μαρτίνος Κρούσιος. Ά πό  τήν έποχήν δ
μως ταύτην χαΐ ιδίως μετά μιαν Ιτι εκατονταετηρί
δα Έ λληνες γνήσιοι πατριώται εί; οΰδέν λογισά.κε- 
νοι τάς αντιδράσεις χαΐ τά προσκόμματα τών τε Πα- 
κιστών καί τών Λουθηροκαλδίνων, έχώρησαν πρός 
τό έργον, πρός τήν έχπαίόευιι; τοϋ γένους. Παντα- 
χού έ σύστησαν πνευματικά φυτώρια, ένθα ήχουετο ή 
τήςιδασκι^ια; φονή άγνών πατριωτών τό τού δι- 
ασκάλου ΠΙν ιχοόν μέν, άλλ’ έταγγελμα
μετερχομένων. ‘Γπό τήν τουρκικήν χίύ 'αρν  καί τόν 
■έσονμπε εύρίσχοντο χαρίίαι, αΐ τινες παρορώσαι τά 
οσαΰτα δεινά καί τάς φ βέράς έχείνας τήςδεσποτεί- 

“5 ήι*-?31?) έδίίασχον ύπό τή / σκέπην μονορό^ου

καί πενιχράς μικρά; οικίας το ΐς έν αΰτή πα·5ί; 
καί ο;ήβους, ένσπειροντε; είς τάς καρδιάς αΰτών τί 
ιερά ναματα τή; παιδείας κα,ί μορφώνοντες 1Ε λλη* 

να, κα! Χριστιανούς.‘Απλοι διδάσκαλοι άνευ πομπω
δών επιδείξεων ή κολούθουν τό έργον αύτών, πλεί· 
στους όσου; π-ράγοντες του,·καρπούς. Π 3λ λ ώ ;δ μ » ς 

τών διδασκάλων τούτων οΰδέ τά ονόματα περιήλθον 
ήμϊν, είτε διότι δέν συ/έγραψαν τι. ε?τε διότι δεν 
ευρ^θησαν μαΟηϊαι αυτών να διαιωνίσωσι τά ο ιό- 
ματά των.

Εις όμως τών διδασκάλων έχείνων, ών αγαθή 
τύχη τά Ονόματα περιήλθον ήμϊν, είναι χα! ό Α λέ
ξιος Σπανό;. Αλέξιος Σπανό;. -  Έ άν ζητήση τις 
νά μά'ιη τι περί τού άνδρός τούτου, οΰδέν άλλο 6<ί 
μάθ/j ή δτι είναι εκδότης μεταφράσεώς τίνος τοΰ 

ν,ρμενοπούλου,ποιητής δλίγων τινών έπιγραμμάτων 
χα! εϊ τι άλλο· άλλ’ δμως Οά μάΟη άλλο τι· διι 
η ο .  διΰασχαλος iv Αδιν.ανονποΧί.ί' μαίνεται δντω; 
ε ί; ή;α.α; τους νεωτέρους οΰδεμ'αν αίσθησιν ή λέξις 
διδάσκαλο; παράγουσα- έάν δμως τι; βαθύτερο·/ έγ- 
xjJ/f) και παοαίη,ηση ;ποίας κακουχίας ύπέφερον, 
ώ ; ανωτέρω έρρέΟη, οί άνδρες εκείνοι, καί εν π : ία 
πενία μόλις άπέζων οί σκαπανείς καί οί φρουρό! ου- 
τοι τή; ήμετέρας θρησκεία; καί γλώοσης, σύμπαντος 
συνελόντι είπίΐν τοϋ εθνισμού ήμών, ο ϊτιν* ;, αδιά
φοροι πρ;ς τα πεοικυχλοϋντα αΰτοΰς δεινά, εσπειρον 
ακάματοι τόν ιερόν τής παιδείας σπορόν, βέβαιοι όν- 
τες δτι μετ' οΰ πολυ 0*νε6)^ίστανε καί ά/Θη Οάνέ- 
διδεν, έ ;  ών θα έδύναντο οί υίοί αΰτών νά δρέψωσι 
του; καρπούς τή; ελευθερία;, αΐσίάν-ιται τότε τό 
στήΟό; του πιεζόμενον ΰπο τοϋ αισθήματος -.ή; 
εύγνω,. οιύνης καί κλίνει έκ σεβασμού πρό αΰτών. 
Ά νδρες συμπνίγοντες τό άτομικό; έν τω καθ
όλου συμφέροντι τού έ’θνους καί «νιπτάμενοι 
εις κύκλου; κοινωνίας ΰπερτέρ α>-, διεβλεπον
βιΟύτερον τό μέλλον, προτιμώ/τες, >ά πνίγωσι 
τό ατομικόν παρόν χάριν τού χοιν'.ΰ μέλλον
τος, καί πρός τό ιδεώδες τής ελευθερίας καί τών 
ε ,  αυτή; εκπηγαι,οντων αγαθών άποβλέποντες, παρ- 
εώρουν τά περί αΰτ&ός δεινά,προαιρούμενοι νά ζώσιν 
έν πενία χα! πενιχρότητι, καί τών ελάχιστων αΰτών 
πρό; ζωάρκειαν στερούμενοι, ήρχει μόνον οι μ*τ’

αΰτοΰς νάπολαύσωσι διά τών ιδρώτων αΰτών δ τι 

αΰτοί ουτοι έστεροϋντο.
Μέγα; δ-.δασκαλος τής παρελθούσης έχατονταε- 

τηρίδο;, ύ « έ ρ  οδ δ περιφανής Βιλλουασών, δ πολυ; 
Οΰόλφιος ν αι άλλοι τών σοφών τής ‘Εσπερίας έν 
έπαινο ις άποφ αίνονται, ό Νεόφυτος Καυσοχαλυ- 
βίτης, ό διδάσκαλο; Λάμπρου τοϋ Φωτιάδου 
χα! Γρηγορίου τού Κωνσιαντα, ώ ; έξη; περιγράφει 
τήν χατάστασιν έν I  διέκειτο: "κατέλαβε γάρ με ό 
χειμιον έν οΐκήματι πάντι άνευΟετω βίς ιταριχειμα- 
σίαν* έκαμον προκαταβάλλω·; ενθεν μέν εις τους δ ε  

τους μα π ό ρ ο νς  ύπέρ ιή ς σΛμπας, ε·.θεν δ έ  »ίς 
τούς δε ύπέρ τών θυρίδων και έπειτα ουτοι μ έ ν  εκ
λ ε ίπ ο υ ν , ο ί ' δ έ  διαλείπουσι, κάγώ ά ν ε μ ο β ρ ο χ , ί ζ ο μ α ι  

διά τών πάντη αναπεπταμένων, θυρίδων, και τροπον 
χοχλιού καθ’ έαυτόν συστρεφόμενος ένειλοΰμαι προς 
τό νυκτερινόν ψύχος χαί πρός τό έπισυμβαϊνυν ά ,ε -  
μόβροχον, κάντευθεν μή εχων πού κλίνω τήν κεφα
λήν πάσχω τά αυτά, μάλλον δε και χείρω τών έν 
τή Πουσκαρία καθειργμενων, δπότε οΰδ’ ουπερ ^ε
κείνοι άπολαύουσι ήμερινοϋ φωτός διά τής θυρίδο; 
μετέχω- άλλα ταΐς παρατυχούσαι; σανίσι καί  ̂ οι; 
περιβέβλημαι ραχίοι; καταφράξα·, έν σχότω τήν ή- 
μέραν οίκοι διάγω· τά γάρ τών πάντη άσυναρμόστων 
θυ:ώ ;, α -τινε; είς ώραν χειμέριον οΰδέν διαφέρου- 
σι κεκλεισμεναι_.ή άνεωγμέναι, παρήσειν με τε^ως 
δικώ.» Τις δ άναγινώσκων ταϋτα άνευ συντρψή; 
καρδίας ; Μή δε τις νβμίση δτι γράφων ταύτα ό ά - 
είμνηστος διδάσκαλος περιέγραφε τήν αΰτου μόνον 
κντάστασιν- μηδαμώ;" δπασα ή χορεία τών δαδού
χων καί μυστών τή ; έλληνιχής παιδείας, οί τινες 
έφερον τό δνομα διδάσκαλος, ΰπό αΰτών τούτων τών 
κακουχιών ΰπέφερονκαί πολλοί ίσως θά έπδθουν τήν 
τοϋ Καυσοκαλυβίτου ταύτην κατάστασιν, έ ; χειρονι 
ή αΰτός ουτοι διακείμενοί' ν α ι ,δικαίως έγειρεται εν 
ήιιΐν τοΐς νεωτέροις ή άπειροί πρός τους άνδρας ε
κείνους εΰγνωμοσύνη καί δ υπέρτατος πρός αΰτοΰς 
σ βασμός- «έάν δέ συλλογισΟώμεν τήν ενδειαν καί 
τά; κακουχίας αΰτών, ετι μάλλον Οέλομεν τοΰς τ ι 
μήσει- διότι, έάν έξαιρεθή δ Ευγένιος καί δ θεοτό- 
κης, πάντες οί λοιποί ΰπό πενίας καί πολλών δει
νών έπιέζονιο», λέγει δ σοφός καί άςιος μαθη

τής τοιούτων διδασκάλων αείμνηστος Ιίωνστοντΐνος

Α πΤρΓτ’οϋ διδασκάλου λοιπόν τούτου, τού Σπανοϋ, 
μέλλομεν νά διαλάβωμεν, δσα περί του βίου κ - 
τών έργων αΰτοΰ γινώσκομεν καταλέγοντ,;, ιο ως 
δ έ π ε ρ ίέ ,ό ; αΰτοΰ Ιργβ», τή ; Λ Ιε τ ρ ,^ ,  «νεκοότο 
έν νειοογράιω άποκειμένης έν τή βιβλιοθήκη της 
καθ’ ή μ«; Ευαγγελική; Σχολής, ^ λ τ , ρ ο ^ ς -  
τ ω τ ή ν ε ΰ χ ή .τ ο ΰ  άειμνήστο, λόγιου, δν δλ ιγ« , 
γραμμάς ανωτέρω «νεφέραμεν, λ εγο ν το ^ ν  τϊ) ,ρ° 

ειςαγωγή τή ; ‘Ε λ λ ^ ϊ  »ΰτοΰ Σ νντά ξ ιω ς : « αι 
Ευγένιος δέ καί Θεοτόκης x»i Νεόφυτο; και Ανα- 
νίας καί λοιποί προγενέστεροι δμογενεΐς λόγιοι, οι 

τινες δ ιέ σ ω σ α ν  παρ’ ήμΐν τόν κρίκον τής πρ .ς τ*  
άρχαίους συνδεούσης ^Χύσεως, και εις τους 
τοίοο; χρεωστοϋμεν τά δλίγα γράμματα, δι ων προ 
ητοιμάσθη κρεΐττον είς τήν πατρίδα μέλλον, Φ ν ,  
άξιοι να γνωρισθώ'Π παρ' ημών χαλλιωτερον. 
Οί άνδρες ουτοι μετά τών δμοίων, καιπερ ,σαντες 
είς καιρούς άτυχεΐς οΰ; τινας μετά φ ρ ί κ η ;  ^ έ λ ο μ ε ν  
αναπολεί, οΰ κατεπιεσθέντες παντελώς ύποπτης βα
ρείας πολιτική; καί ήθιχής άτμοσφαίρας, είναι φαι
νόμενα πολλής προσοχή; 4ξι«, ώ ; παριστώντα υπό 
μίαν μέν ϊποψιν τάς γηραίας δρϋ;.. αι τ ι ν ε ς , αντεχου- 

σαι είς λαίλαπας, σεισμού; κ. τ. τ. περιμένουσι το 
la p  ινα δώσωσι νέα σημεία ζω ή; , · · υπο α λ /η ; 
δέ εποψιν είκονίζοντα ίερεΐ; σεβασμίου; οΐτινες, ως 
ίεράν παρακαταθήκην φυλάσσοντες καί περιποιούμε

νοι τοΰς σπινθήρας τής προγονική; παιδείας. . „ κα 
κατωτέρω «Τούτων δέ, έν σκόιω κα! παραβυστιο 
λανθάνοντα, περιμένουσι τόν άναδεξόμενον το  ̂
καιον καί άςιέπαινον τοΟτον έργον τού έςιστορησαι 
τά κατ’ αΰτοΰς έπαξίω;. βίου; δηλ. περιστατικά καί 
συγγράμματα, έκδεδομένα καί άνέκδοτα, ώστε και 
τούτων ή άξια να άναφανή xai ή πρό; αΰτοΰ; ημων 
εΰγνωμοσύνη μείζων νά δειχθή. Καί τουτο^ έ λ π ί^ -  
μεν δτι έπί τό κρεΐττον βαινόντων τών του γένους 
πραγμάτων, έκτελεσθέν θέλει εκπληρώσει^ τήν επι

θυμίαν και προρ^ησιν τβϋ μακαρίτου Εΰγενίου.» Καί- 
τοι δ έ  τήν εΰχήν καί επιθυμίαν ταύτην του τε Ευ
γενίου καί Άσωτίου έςεπλήρωσε κατά γραμ_μ« 4 ή* 
μέτερος χαλκέντίρος δμβγ*νής Κωνσταντίνος Ν·
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Σάθας διά τοϋ έν τώ ‘Ροδοκανακείω διαγωνίσματι 
δραβευθένχι συγγράμμαχί T, u . «‘]σΓΟρ(α τών j v ΐοΤ;

γράμμασ: διαλαμψάνχων» κχέ., νομίζομεν δμως, δ- 
τι ουκ ασκοπο! εισιν αί μονογραφίαι περι τών τοι— 
ουχων (άνδρών καί i /.ριβής Ip^jva κα! άνάλυσις τών 

συγγραμμάτων αΰτών, έξ ών αρκετόν φώς εϊς τήν 
ήμεχέραν γραμματολογικήν φιλολογίαν δύναται νά 
προχύψη κα! v i έπιχυθή.

(fitewi συνέχ«ι«) Γ. Κ, χ·.

Ο Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Ο Υ  Ρ Ο Λ Ο Υ .
(συνέχεια και τέλος)

‘Ιστορικοί καί ποιητα! χοοηγοϋσιν *ΐς ήμάς ί -  

φθίνους αποδείξεις, δτι τό £όδβν καί κατά τήν σκο- 
τεινοτέραν περίοδον τοϋ Μεσαιώνος δέν είχε λησμο- 
νηθή έντελώς. Έ κ  τών πολυάριθμων εθίμων, τά δ - 
ποΐα έχρησίμευον εις τό νά καθιστώσιν αΰτό αγα
πητόν ν.αί νά τό διατηρώσιν εις τήν μνήμην τών 
ανθρώπων, συλλέγομεν δλίγ* Κα! έν πρώχοις δυ
νάμεθα ν’ άναφέρωμεν τήν έορχήν της “ Παρθένου 
τών ρόδιον» έν Σαλενσΰ (Salency), ήχις συνεσχήθη 
δπό τοϋ Snt Medarbus έπισκόπ3υ Noyon περί ·τά 
μέσα τής έκτης <.κατονταετηρί?ος· σκοπός αΰτής ή -  
το νά βραβεύηχαι κατ’ έτος ή άριστεύουσα παρθένος, 
διά στεφάνου £ίδων καί είκοσι πέντε λιρών. Περιου
σία καχελείφθη πρός τόν σκοπόν τοϋτον ΰπό τοϋ έπι- 
σχόπου, έκ της' δποίας έλαμβάνεχο τό γέρας καί έ -  
πληρόνοντο τά έξοδα τής έορτής. "Ομοια! έορταί ρό
δων συνειθίζετο νά τελώνται είς Canon Snt Sau- 
venr, Nancy, Nantes καί πολλάς άλλας Γ αλλ ι- 
χάς πόλεις.

Είς το κοινοοουλιον της Γαλλίας έγίνετο τελετή 
τις δνομαζομένη Ie "Baillee des Roses» της οποίας 
ί  αΡΧήι κ«6ως καί 4 καιρός τής καταργήσεως, ε ί
ναι πάντη άγνωστο?. Κατά την έορτήν ταύτην 
οί εΰπατρίδαι τής Γαλλίας συνείθιζον νά προσφέρω - 
σι τήν άφοσίωσίν των είς τό κοινοβούλιον. Έ ν  τή 
Π ριβί'κία  ή α. τοϋ Μαιου έωρτάζιτο ιχρός τιμήν τής

δασιλίσίής τοϋ μηνός εκείνου, ήχις καλυπτόμενη μ| 
ρόδα και σχεφάνους έκάθιζεν έπί θρόνου είς τήν εί
σοδον τών κυριωτέρων διόδων, ίν φ  οί οπαδοί της ί 
ϊτάμενοι παρά τοΰς πόδας τοϋ θρόνου είσέπραττον 
φόρους πρός τιμήν αΰχής παρ’ δλων τών διαβα- 
τών.

Τδ ρόδί>ν έχρησίμευε κατ’ εξοχήν ώς έμβλημα 
τών οικοσήμων πολλών Ηγεμόνων τής αρχαίας έπ :- 
Χήί» ώς τών ηγεμόνων τής Λίππης καί τών δουκών 
τής Σαςωνίας, Το λίυκόν ρόδον τής ‘Γόρκης κα! τό 
έρυθρόν τοϋ Λανκάστερ διεδραμάτισε σπουδαϊον 
πρόσωπον έν τί) Α γγλ ική  ‘Ιστορία. Ό  Λούθη
ρος είχε ρόδον είς τήν σφραγίδά του. Πολλαί πόλεις 
έλαβον χ'ο δνομά. των έκ τού £όδου, π. χ . ή Rose- 

nau, ^|Boseiithal, καί ή Rosenfeld. Τό έθιμον χών 
έλευθέρων τεκτόνων τοϋ νά στολίζωσιν έαυτοΰς μί 
ρόδα κατάγεται άναμφιίόλως έκ τοϋ Μεσαιώνος. 
Εις χήν άξίνην τής μυατικής έχαιρίας τοϋ Vehm ΰ- 
πήρχεν ή εϊκών ιππότου φέρονχος έν τή χειρ! κλά- 
δον ροδωνιάς· καί οπουδήποτε μέλος τι τοΰ τρομε
ρού έκεΐνου σωματείου έβλεπε ρόδον, έκλινεν δπως 
τό άσπασθή. Είς τήν άρχι τεκτονικήν τής αΰτής πε
ριόδου μεγάλως διαπρέπβι τό ρόδον.

II Γεχα'ρτη Κυριακή χής τεσσαρακοστή; ήχο γνωστή 
έν Ρώμη υπό τό όνομα «Κυριακή τοϋ ρόδου»· τήν 
ήμέραν έκείνην ό πάπας ηΰλόγει χρυσοϋν £όδον, τό 
δποΐον έστέλλετο ή είς εκκλησίαν ή είς έστεμμένην 
τινά κεφαλήν. Έ ν τη τελευταία περιστάσει τό ρόδον 
έθεωρείχο ώ ; σύμβολον δτι δ πάπας αναγνωρίζει τά 
έπ! του θρόνου δικαιώματα τοϋ πρός δν άπεστέλλε- 
το. Ουχως 'Αλέξανδρος ό Γ'. έσχειλεν gv τοιοϋτον 
£όδον είς Λουδοβίκον τόν Μικρόν, βασιλέα χής 
Γαλλίας· Οΰρβανός ό Ε'. έδωκεν έν είς χήν βασίλισ
σαν τής Σικελίας Ιωάνναν. ‘Ο ‘Εκλέκτωρ τής Σ α - 
ξωνίας Φρειδερίκος, δ φίλος τοϋ Λουθήρου, έλαβεν 
έν καί δ βασιλεύς τής ’Α γγλίας ‘Ερρίκος δ Η', δ 
υπερασπιστής χής πίσχεως, έχιμήθη διά δυο τοιοΰ- 
των ρόδων. Κατά δέ τό 1856  δ νούντσιος τού Πάπα 
έκόμισεν Ιν τοιοϋτον ρόδον καί είς τήν αΰχοχράτει- 
ραν Εΰγενίαν.

Είς μεταγενεστέρους χρόνους” τό ροδίσταγμα έ- 
χρησιμευεν έν Γαλλία ιίς  τό βάπχισμα τών τέ
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κνων τών εΰγενών· οΐ δέ Μουσουλμάνοι τό μετεχει- 
ρίζονχο άφθόνως είς τήν έγκαινίασιν τών τεμενών των. 
ΟΕίτω, μεχά τήν άλωσιν τής Κωνσχανχινουπόλεως,
4 ναός τής ‘Αγίας Σοφίας, πριν ή μετατραπί) είς 

τέμενος διά τήν λατρείαν τοΰ Μωάμεθ, έπλύθη δ- 
λόκληρος μέ £οδόσταγμα· καί μετά τήν πχώσιν τής 
‘Ιερουσαλήμ κατά τό 1188  δ Σελαδίνος δεν είσήλθεν 
είς τόν ναόν είμή άφοϋ οΐ τοίχοι έπλύθησαν κατά 
τόν αυτόν τρόπον μέ άρωματιχά ΰγρά.

Έ πί ιών ήμερών μας τρισχίλια είδη καί πο ικιλί- 
«ι ρόδου άναγνωρίζονται ΰπό τών άνθολόγων· άλ
λά τά διακριτικά σημεία πολλών έξ α’υχών είναι 
γνωστά μόνον είς τό έξ ρκημένον δμμα τοΰ είδή- 
μονος. ‘Η καλλιέργεια τοϋ ρόδου έλαβε τήν άνω- 
χάχην αυτής άνάπχυξιν έν Γαλλία* καί έν Α γγλ ία  
ίμως οΰχϊ άσήμαντος πρόοδος έγένετο ώς πρός 
τούτο.

‘Η μεγαλειχέρα ώθησις πρός έπιμέλειαν τοϋ ρό
δου έδόθη παρά τής αΰτοκρατείραςΊωσσηφίνης έν τή 
αρχή τής παρούσης έκατονταετηρίδος· αΰτη ένέπνευ- 
σεν είς τόν Dupont, άρχικηπουρόν έν Μβίπαΐβοη,χήν 
ιδέαν τοΰ νά φυχεύση ροδώνα, δστις νά περιέχγ) τά 
σπανιώτερα είδη διατεταγμένα κατά τό σχήμα έκά- 
ιπου γράμματος τοϋ δνόματδς της.‘Ο Dupont υπήρ
ξε προσέτι δ Ιδρυτής τοϋ πιριφήμου θερμοκηπίου 
των ρόδων έν τφ κήπψ τοϋ Λουξεμβούργου, πρός 
βελχίωσιν τοϋ δποίου άκολούθως δ άκάμαχος Hardy 
ίίργάοθη έπί έν χέχαρτον έκατονταετηρίδος.

Άξιολογώτερα τών λοιπών έν Γαλλία θερμοκη
πίων ilvat τό χής Ρουένης, τό τής Λυών καί τό 
τών Βερσαλλιώνίν τψ τελευταίοι βλέπει τις μικράς 
Ροδωνιάς ε'ύοιιν έως τριακοντα ποικιλιών παραχθειιώ/ 
δι'έγκεντρίσεως.Έν'Ιταλία δ ροδών τής Βιλλαρέστης 
παρά τόν Monga έχει μεγα’λην φήμην καί δικαίως. 
Πολλά νέα είδη είσήχθησαν είς’Αγγλίαν ένθα έπολ- 

λαπλασιάσθησαν.
‘Ως παράδειγμα τοϋ έκπληκτικού ϋψους, δπερ δύ- 

ναται νά φθάση ή ροδωνιά, δυνα'μεθα ν’ άναφέρωμεν 
τό έν τϊ) άνταποχρίοει τοΰ Zelter μετά τοϋ Goethei 
δτι κηπουρός τις τής αΰλής έν Sans-souci είχε πα
ρά τήν οικίαν του ροδωνιάν τριάκοντα ^ηνικών πο- 
δών ’ύψους· ϊπρεπε ν’ άναδήτε κλίμακα πεντή>·οντα

βαθμίϊων ίπω ς ίδηχε έκ τοϋ παραθύρου τό έξ άν- 
θ 'ω ν μεγαλοπρεπές σχέμμα της· έτι μάλλον θαυ- 
μασχα! είναι αί πληροφορίαι τάς όποιας b Ά ββάς 
Bcrleze μάς δίδει περί ’Ιταλικής τίνος ροδωνιάς. 
Έ ν Caserta πλησίον τής Νεαπόλεως είδεν ουτος 
έν έτει 1819  άκανθορροδέαν, ήτις ήχο πεφυτευμένη 
παρά τήν ρίζαν λεύκης,.έχούσης ΰψος 'έξ ποδών, 
κα! είχεν ήδη φθίσει τοΰς ύψηλοτέρους κλάδους τοϋ 
δένδρου έκείνου. Έ ν  τινι βιδλίω καλουμένφ (/Ρο
δών,, εΰρίσκομεν περιγραφήν γιγαντιαίας τινός ρο
δωνιάς, χής δποίας τό δψος είναι «τό μή περαιχέ . 
ρω„. ‘Η ροδωνιά αΰχη ΰψοϋται έν τω ναυτικό» κή- 
πω τής Τουλώνης· είναι περίποο τεσσαράκοντα καί 
δύο έτών καί εστάλη ΰπό τοϋ Bompland κατά τό 
1813- χατ’ άρχάς έφυτεύΟη είς γάστραι δπου ήρχι- 
σε νά μαραίνηται- άλλ’ δχε μετεφυτεύθη είς τό έδα
φος, ταχέως άνέλαδ* κα! ηΰξήθη τόσον παραδόξως, 
ώστε ήδη είναι ί;ω ς ή μεγαλειτέρα τών ροδωνιών 
τάς δποίας γνωρίζομεν- κατά τό 1833 τό σιέλεχος 
τής ροδωνιάς ταύτης είχε περιφέρειαν κατά τό έδα
φος ένός ποδός καί τριών δακτύλων έκτοτε ηΰξήθη 
είς δύο πόδας καί δκχώ δακτύλους· τό στέλεχος 
χωρίζεται είς έξ κλάδους,δ μεγαλείτερος τών δποί- 
ων έχει δώδεκα δακτύλων περιφέρειαντό δένδροντοΰτ» 
καλύπτει μέ τοΰς κλώνους καί τους κλάδους του δ -  
λόκληρον τήν έπιφάνειαν τείχους έβδομήκοντα καί 
πέντε ποδών μήκους, καί (ΰψ;υς δεκαπεντε έως οε- 
κα δκτώ· κα! θά έξ»τείνεχο περαιχέρω αν ΰπήρχε 
θέσις. ΙΙερ! τά μέσα τού Α πριλίου αρχίζει ν’ άνθ?)· 
ή περίοδος τής άνθήσεώς της διαρκεί άχριβώςμέχρ{ 
τών μέσων τςΰ Μαίου κα! κατά τήν έποχήν τής 
πλουσιωτέρας αΰτή, άνθήοεως καλύπτεται ΰ:.ό 5 0 ,0 0 0  
έως 6 0 ,0 0 0  άνθέων παρισχα δ’ άληθώς θελκτικόν 
θέα|*α είς τάς έκατοντάδας τών δδοιπόρων, τοΰς δ - 
ποίους ή φήμη της προσελκύει· καί τόν ‘Οκτώβριον, 
ένίοχε δέ καί τόν Δεκέμβριον, παράγει μεμονωμένα 
τινα άνθη.

Περί τής έκτάσεως τβϋ βασιλείου, ένθα ή βασί
λισσα αΰτη τών άνθέων άνάσσει, μανθάνομεν παρά 
διαφόρων φυσιοδιφών, δτι τό £όδον άνθεί μόνον με
ταξύ τής 29  καί τής 79  ης μοίρας τοΰ πλάτους· 
άλλά τοϋτο φαίν*τ*ι ανακριβές, καθώς καί ή δια-
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βεβαίωσις δτι ή πατρίς τοΰ £όδου πρέπει νά ζητη- 
θή είς τόν δυτικόν Καύκασον μεταξύ ‘Ρίου χαί τοΰ 
Κούβαν διότι τό ^όδον αΰξάνει καθ’ δλην τήν οι
κουμένην χαι κατά πάσαν πιθανότητα άδ'.ακόπως έξ - 
απλοΰται. Πρέπει δμως νά όμολογήσωμίν δτι εί
δη τινά ροϊωνιών περιορίζονται εϊς στενότατα δια
μερίσματα, καθόιι πολλά δεν αΰξάνουσιν είμή έπί 
τών όρέων ή εϊς μεμακρυσμένας τινάς κοιλάδας. 
Ούτως ί ’Πολλιακή (Rosa Polliaoa) εΰρίσκεται μόνον 
έπ! τοΰ Αευκοΰ δρους έν 'Ιταλία, ή τοϋ ΑνονΙον 
(Rosa L y tn ii)  μόνον είς μέρισμά τι τής Τεννέσση; 
(Tenesse',lvtj) ή χννοψροδίκ  άνθίϊ άδιακρίτως εν Εΰ 
ρώπη, Ά σία καί Αμερική.

‘Η Γερμανία, καίτοι δεν εΐναι πλούσια είς ιθαγε
νείς £οδωνιάς, αριθμεί δμως ενδιαφέροντα τινα είδη, 
όποια εΐναι ή κωνοειδής (Rosa Aurbm.ita), τής ό
ποιας τά πλατέα καί άφθονα πέταλα εΐναι διατεταγ
μένα έν εϊδει ανθοδέσμης περ! τήν ωοθήκην, καί ή 
άρουραία, (Rosa arvcnsis) ή ιις  συνήθως βρίθει με
γάλων καί έρυ^ρών άνθέων.

Τά δρη τή; ‘Ελβετίας καί αί "Αλπεις είναι ΰ
πέρ τό δέον πλούσι?. είς ^οϊωνιάς ιθαγενής. ’Εκτός 
τής άγριας φύεται έκεΐ ή Ά λπιανή (Rosa Α Ιρ ίι^ ,ή -  
τις χορηγεί πολυπέταλα ερυθρά άνθη καί διά τίνος 
καλλιέργειας παρέχει ικανόν αριθμόν ποικιλιών. ‘Η 
άκανθόφυλλος (Rosa spinnlifolia) φύεται έπίσης έ 
κεΐ έν αφθονία καί παράγει έρυθρά άνθη λίαν άνοι- 
κτοϋχρώματο; καί μ?τρίου μεγέθους- τό στέλεχος 
καί τό φύλλον αΰτοΰ εΐναι ακανθώδη, άναδίδεται δ’ 
έξ αΰτών οσμή τερεβίνθου, πράγμα άς:ον έπιστημο- 
νικής έρεύνης. Μεταξύ τών ροδωνιών τών "Αλπεων 
δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν καί τήν έρυθρόφυλλον^οίβ 
Γ!ΐhrifolia) τήν όποιαν τό μικρόν καί έρυθροδν στέ
λεχος, οί κλάδοι, τά φύλλα καί τά της, ό'ντα 
βαθυτα’του έρυθρου χρώματος, καθιστώσιν ώραιοτί- 
ραν εν τώ μέσω τή; άπειρου χλόης ήτις τήν περι
βάλλει.

Νεώτερός τις βοτανικός ύπελόγισεν δτι ΰπάρχου- 
σι δεκαεννέα είδη ροδωνιών ιθαγενών έν Γαλλία. 
Ε ίς τοΰς μεσημβρινούς νομούς εΰρίσκεται έν άφθο- 
νία ή άγρία κυνορ£ο3έα (Rosa rglaatcria) φέρουσα 
άνθη χρυσοειδή κλίνοντα εις τό βαθΰ κίτρινον. Είς

τοΰς αμμώδεις νομούς τής μεσημβρίας άνθεΐ άφθό- 
νως ήά ιανθω ίεστάτη  ( Hosa spinosissim a) ’ τά 
ανθη αυτής είναι λευκά κα! ένίo:e υποκίτρινα· πολ
λά! δε ώραΐαι ποικιλίαι π α ρ ίρ ν τα ι έξ αυτής. Εί; 
τό δάσος τής Ωοέρνης και είς τά Βόσγια ή κι,α- 
μωμόχρους (Rosa cinamoinea) εΰρίσκεται έν μεγάλη 
άφθυ.ια- ελαβε δέ τό ονομα της οΰχϊ έξ εΰωδίας ό- 
μοιαζούση; με τό κινάμωμον, άλλ’ απλώς έκ τού 
χρώματος του στελέ^ου της· τά άνθη της εΐναι 
μικρά κα! έρυθρά καί φύονται μεμονωμένα- ή βρα- 
χύφυλλος (Rosa parosfolia) ή συνήθης γνωστή ύπό 
τό δνομα αγροτική ροδέα, παράγει ώραιοτάτας άν- 
θοδέσμας- άνθεϊ ιδίως είς τά πέριξ του Dijin χ* 

φέρει άνθη μικρά καί πολυπέταλα έρυθροΰ χρώμα
τος, τά έποία φύονται άνά δν  ή Γαλατική' (Uosa 
Gnllica  ̂ είναι έκ τών ειδών δτινα παρέχονσι πολυ
άριθμους ποικιλίας παντός χρώματος- κυριωτέρα τών 
ποικιλιών αΰτής είναι ή γνωστή ΰπό τό ονομα ΙΙοο- 
βιγκιανή (Rosa provincialis), τής όποιας τά άνθη' 
δύνανται νά ήναι λευκά ή ερυθρά, ή βυσσινόχροα.Είς 
τάς άνατολκάς κοιλάδας τών Πυρηναίων φύεται δα- 
ψιλώ; ή^βρυορροδέα, τής όποιας ποικιλία τις κατ’ 
εξοχήν ώραία, καλλιεργείται έν ’Αγγλία όπό τό 
ονομα Μοσχοκαρυορροδή

‘Η ’Αγγλία άριθμεΐ μόνον Ιξ  ειίη  £οδων.ών με
ταξύ τών ιθαγενών της φυτών. Εί; τά δάση τών 

βορειανατολικών μερών φύεται ή 5a03Zpcu:(ROsa in- 
volita) μΙ φ',λλα γρ ώ χ χ ο ;  βαθέος καί άνθ^ι πλατέα ότέ 
μέν έουθρά ότέ δε λευκά. Έ άν τό άνθος τή ; γ ω 
νιάς ταύτης τριβή είς τήν χε ΐρα , άναδίδει λεπτήν 
οσμήν τερεβίνθου, όπερ άποίίδεται είς τό δτι ό 
θάμνος ου-ος φύεται συνήθως πλησίον πεύκων καί 
ελατών. Εις τινας νομούς ή κεδροειδής (Rosa sabinij, 
ήχνοώδι-/? καί ή κυνορροδέα αΰ; ανουσι πλουσιοπαρό- 
χως-τά άνθη τή;χνοώδου.-,άίιναεΐν*ιήέρυθ:άήλευκά, 
φύονται άνά ζεύγη. Τά πέριξ του Βελφάστου (: eli„s ij  
παρέχουσι τήν μι/ράν ‘Ιβερνικήν (Rosa Hibernica) 
διά τήν άνακάλυψιν τή ; δποίας βοτανικός τις iK i f t  
γέρας πεντήχοντα γυινεών, ώς νά -ητο αΰτη πράγ
ματι νέο< ιθαγενές φυτόν.

Εις τά άπομεμακρυσμένα βορειοανατολικά μ ί  ; j 
τής Ευρώπης έν τινι νήσω, τοσούτω γυμνή βλασ:/,-
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οωες, ωσ:ε οί κάτοικοι τρέφουσι τά πρόβατα κα\ 
τοΰί, ίππου. των μέ ξηρούς ίχθ-ϋί, εΰρίσκομεν τήν 
εκωριοχρουν (Rosa ι-ubiginosa) με τε ώραΐον πο- 
τηριοειδές άνθος της, δπερ φύεται μεμονωμένος 
Είς τήν Ααπλανδίαν ΰπό στρώματα χιόνος άνθουσ*. 
τ* μικοά, στλπνά καί εΰωδέστατα άνθη τής Μ α- 
γιαλίας (Rosa majalis), τής όποιας θελκτικόν τι εί
δος εΐναι ιθαγενές τής Σουηδίας καί δύο άλλα του 
Σκανδιναυϊκοϋ βασιλείου. Έ κεΐ προσέτι,ύεται ή ΰπ- 
ίρυθρος (Rosa rubella) μέ άνθη λίαν βαθέος έρυ- 
θρού χρώματος.

Έπιστρέφοντες ήδη εϊς τό νότι: ' μέρος εΰρίσκομεν 
διάφορα άξιοσημείωτα εϊδη £οδωνι έν Ιταλία καί 
‘Ισπανία. ‘II ΙΙολινιακή ^Rosa poliDiaua) με τά 
ώραΐα καί μεγάλα πορφυρά άνθη της, τά όποια φύ
ονται άνά δύο ή τρία όμοϋ, δύναται νά εΰρεθή έν 
ά^θ^νία παρά τήν Βερώνην. II Βρυορροδεα καί ή 
’Ισπανική ^Re&a Hispanic®) αΰξανουσιν άφθονως έν 
‘Ισπανία· ή τελευταία δέ παράγει άνθη έρυθρου ανοι
κτού χρώματος τά όποΐα άνθοΰσι τόν Μάίον- ή άει- 
«νθής (Roso siin p erflo rtn » ) είναι /ίαν κοινή είς τά; 
Βαλεαρίδας καί φύεται έκεΐ άγρία δπως καί έν 
Βαρβαρία- τά λαμπρά πράσινα φύλλα της δια/ρίνον- 
τα ιμετοξΰ τών άνθέων της, τά όποΐ* εΐναι μικρά 
ΐϊολυάρι θμα καί ασυνήθους εΰωδίας.

Έ ν  τή Άφρίκή είς τά μεθόρια τής Σαχάρας καί 
εϊς τήν πεδιάδά τήν κάτωθεν τής Τΰνιδος άπαντά- 
ι«ι μόνον ή Βρυορροδέα, τής όποιας τά λευκά άνθη 
ϊιαχέουσι τήν ζωηράν εΰωδίαν των κατά μή/.ος καί πλά- 
το;·τό θελκτικόν τοΰτο«ΐδος εΰρίσκεται προσέτι έν Μαρό - 

’’■ω,Μογαδόρ, Μαδέρα,καί έν Α ιγύπτω ‘Η Κυνορ^οδεα 
κ?οσέτι,ήτις πανταχοΰ τής Ευρώπη; εΰρίσκεται, βλα- 
στάνει έν μεγάλη άφθονία είς τό Αιγυπτιακόν έδα- 
?=;· ‘Η Ά βυϊσινιακή(Π ο5Β AbyssinicaJ άνεκαλύφθη 
«ρτίως έν Αβυσσινία- εΐν /ι αειθαλής καί φέρει έρυ- 
®?ά άνθη.

Ή  Ά σία έχει μεγαλείτερον αριθμόν ειδών κα1 
πσικιλιών ή δλα τά λοιπά μέρη τοϋ κόσμου- κατά 
*ας νεωτάτας έρεύνας τριάκοντα’ έννέα είδη δύνανται 
νά εύρίθωσιν είς τ'ο τμήμα τοϋτο τής σφαίρας, έκ 
τών όποιων δεκαπέντε άνήκουσιν εϊς μόνην τήν Κ ί
ναν- πρώτον πάντων εΐναι ή άειανθής, ήτις ί.ζει τά
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φύλλα τριμερή καί παράγει ευωδέστατα άνθη* ταΰτα 
δέ εΐναι ώχροΰ έρυθροΰ χρώματος και 2τε ό καλυς 

είναι ήμιανεο,'γμένος φαίνεται κατ’ έςοχην ωραίος 
ή Συνενσία (Rosa sinencis) έθεωρήθη υπό τινων βο
τανικών δτι εΐναι ή αΰτή μέ τήν προήγουμένην αλλ ' 
αΰτη θάλλει καθ δλας τάς ώρας του έτους και έχει 
άσυγκρίτως λαμπρότερα |χρώματα· ή Λαυρεντιακή 
(Rosa Lawenciana) εΐνα: ώ ρ α ΐο ς  θάμνος τριών έ'ως 

πέντε δακτύλων ύψους- άφ’ ετέρου ή πολύανθης 
(Rosa multillora) φθάνει εις ύψος δεκαπέντ; μ -/ρ ι 
δεκαοκτώ ποδών και παράγει μι«ρά άνθη ώχροΰ έρυ
θροΰ χρώματος, πολλά τών όποιων τεταγμένα όντα 
καθ' ομίλους εις τό αΰτό στέλεχος σχηματίζουσι 
Οελκτικωτάτας άνθοδέσμας. Αί άκανθορροδέαι έκ - 
τείνουσι τοΰς μακροΰς λεπτοΰς καί εΰκάμπιους κλά
δους των έπί τών βράχων x αί τών βουνών καί π α - 
ράγουσι μέγαν αριθμόν άνθυλλίων πολυπετάλων, 
χρώματο; λευκού κλίνοντος εις τό υποκιτρινον· τά 
άνθΰλ) ια ταΰτα διακρίνονται έκ τής εΰωδίας των, 

ήτις ομοιάζει με τήν του ίου- τοΰ Κινέζου κηπουρού 
ή προσφιλής ροδωνιά εΐναι ή μικρόφυλλος (Rosa 
miterophyllay ή κατά τήν γλώσσαν του Haig tong 
Kong. Αύτη παράγει άνθη μικρά έρυθρόφαια και 
φύλλα ασυνήθους τρυφερότητος. ‘Η Κογχικίνα κει- 
μένη μεταξύ τής ΙΟηί και 12 ί ;  μοίρας τού πλά
τους έχει δλα τά ρόδα Suva φύονται έν Κίνα- έκτός 
δέ τούτων καί άλλα τινά τά όποΐα εΐναι ίθαγενή 
αΰτής- έχει τήν λευκήν (Ro«a alba,) ητις δύναται 
νά εΰρεθν) καί έν Γαλλία καί άνω Ιιαλία, καί τήν 
άκανθωδεστάτην (Rosa sp inosissim a\ ήτις παράγει 
ζω η ρό :άτου χρώματος άνθη. ‘II ‘Ιαπωνία έχει ολας 
τάς ροδωνιάς τή ; Kivar, έκτός δέ τούτων καί τήν 
£υτιδώδη (Besa rugosa), τής όποιας τά άνθη φυό
μενα μεμονωμένα έχουσιν όμοιόιητα μέ τά ρ:5α 
τής Καμτσιάτκας.

Αί νοτιώτεραι χώραι τής ’Ασίας καί ίδίως αί Ί ν -  
δίαι παρουσιάζομαι πολλά ώραΐα ειΐη  εις τον έρευ- 
νητήν. °Εξ τούτων άνήκουσιν είς τό βόρειον τής Ί ν -  
δοστάνης- δύο δε δύνανται νά εΰρεθώσι καί έν Κίνα 
καί δύο έν Νεαπόλει- ή τού Αυελλίου ροδωνιά (Bosa 
Liellii) διακρίνεται διά τόν πλούτον τών άνθέων της, 
τά όποΐ’α εΐναι γαλακτόχρωα καί άνθοΰσι καθ’ δλον
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xa φθινόχωρον. ‘Η έχίσης λευκή τί,ΰ Βρβνωνίου (Rosa 
Brunonii) τιμαται μεγάλως μεταξύ τών γ ω ν ιώ ν  
τής ’Ινδίας· έ'τί ΧΛησιέστερον τοΟ ισημερινοί! άπαν- 
τώμίν τήν μακρόφυλλον(Ηο»« mskropliyΙΙα',ηχϊς καθ’ 
υπερβολήν δμοιάζει μέ τήν τών Ά λπεω ν, φέρουσα 
λευκά άνθη, τών ίποί«ν τά άκρα έχουσιν έρ υθρά 
στίγματα’ τα θερμά διαμερίσματα τά πέριξ’τοϋ κόλ
που τή ; Β εγγάλη; καλύπτονται χλουσίως χατά τδ 
£ 3tp ύπο λευκών ρίΒω/, τά δπο ΐι ύπάρχουσιν έν ά - 
οΟονία χαί έν Κίνα· τά άνθη τή; χεπλούχου .'(Resa 
involnerata) φύονται μεμονωμένα,είναι λευκά χαί πε
ριβάλλονται μέ περιΒεραιον τριών ή τεσσάρων φύλ
λων έχ τοϋ μέσοι.· τών οποίων φαίνονται έξερχόμενα. 
Είς τά ί ίσ η  τά οχηματιζόμενα ύπό τής άειανθοϋς, 
ένεδρεύουσι προς λείαν αί τίγρεις χα! οί χροχόδει- 
λοι τώ» χοιλάΐων τοΰ Γαγγοκ. Είς τους κήχους τή; 
Κανδαχάρης, τή ; Σαρμαχάνδης χαί του Ίσχαχάν ή 
δ«νϊροειδής(Κο«β arborea) καλλιεργείται έν έ χτίσ ε’.· 
ό Αάμνας ούτο; φθάνει εΐς μέγιστον 5ψος, χαθ' δ
λον δέ tb  Sap καλύπτεται ύπό λευκών άνθέων ζω
ηρότατης ευωδία;. ‘Η άχιρροδέα (Rosa berberifolia) 
είναι ιθαγενής τών νομών έχείνων χαί τόσον δια
φέρει άπb τά άλλα ειδη, ώστε βοτανιχοί τινες δ ι- 
στάζουσι νά τήν θεωρήσωσιν ώς ροδωνιάν τά πέτα
λα τοΰ άνθους αΰτής είναι κίτρινα Ιχοντα τά χατώ - 
τερα άχρα αΰτών έστιγμένα μέ βαθύτατον βύσσινον 
χρώμα.

Ε ίς τήν άνωτάτην εσχατιάν τής δυτική; Ά σίας 
απέναντι τής Κων)χόλεως ή θειόχρους (Rosa su l- 
plinrea^) άχτινοβολεΐ διά τών κίτρινων άνθέων της- 
i x  τών νοτιοδυτικών νομών τής Άσίας, οΐτινες λέ
γεται δτι δχήρξαν ή χατρίς τοϋ £όΒου, λαμβάνομεν 
την έκατόμφυλλον ή τήν βαοίλιασαν δλων τών Ρο
δωνιών δσαι έξυμνήθησαν ύπό τών ποιητών χάσης 
εποχής καί παντός λ«οΰ· ή άγρία (Rosa ferox) μέ 
ία  μεγάλα ίρυθρά άνθη της καί Tb ακανθώδες ς ί~  
λεχός της, αύ;άνει έν τώ μέσω τής έκ«τομφύλλου· 
καί ή κονιορτώϊης (Rosa pulverulent») κοσμεί τά ; ά - 
κρωρείας τής Καυκασιανής σειράς Νορζάνης,}

•Η Σιβηρία έν τή δορείω Ά σια  είναι ή πατρίς 
τής μεγαλανθοΰ,^οββ grandiflora) μέ τά ποτηριο- 
ειδή Μ η  τής καί τής Καυκασιαχής (Resa »'aucfsi>')

μέ τον σαρκώδη καρπόν της. Είς τά άκρα των Καυ- 
χασιακών έπαρχιών εύρίσκομεν ύχοκίτρινον ποικι
λίαν τής τελευταίας ταύτης Ροδωνιά;, τής δποίας τά 
μικρά άνθη φαίνονται ευχαριστούμενα είς τήν μο- 
ναξίαν· περαιτέρω xpbς τήν Πολικήν θάλασσαν χα
ρά τήν σειράν τών Οΰραλίω» αυξάνει ή χροαναφερ. 
θεΤσα υπέρυθρος τής οποίας τά χρώματα ποικίλ- 
λουσι πάντοτε μεταξύ τοϋ ίυσσινοβαφούς τοΰ άνοι- 
κτοδ ερυθρού,χαί άλλου τίνος χρώματος σχεδόν ά- 
χρώου· Ιτι περαιτέρω xpbς βορράν αυξάνει ή άκι· 
δώδης (Rosa acioularis) μέ ωχρόν έρυθροϋν άνθοί, 
άνθοϋν μεμονωμένον· δέκα ή δώδεκα άλλ* είδη 
άνθούσιν έν τή ’Ασιατική ‘Ρωσσία· οί Tunguses 
κατασκευάζουσι προσφιλές τι ποτόν με τά φύλλα 
τών ρόδων καί οί Tschuwascltes Tb irich των, ε ί
δος ειδώλου μέ στελέχη άγριων ροδωνιών.

Στρέφοντες ήδη έχ τή ; έρημίας τή; Βορείου Ά 

σία; καί μεταβαίνοντες διά τών Άλεουτιανών είς 
τήν Β. ’Αμερικήν άχαντώμεν χρώτην χασών τήν 
θελκτικήν (Roae blanda) είς τά παγωμένα διαμε
ρίσματα τής Πολικής θαλασσής. Ά μέσω ; μετά τήν 
τήξιν τής χιόνος έ/ίοτε μάλιστα καί ένψ ή χ ώ ν  
υπάρχει ει’σέτι,ή ροδωνιά αυτη παράγει τά άνθη της, 
άτινα είναι ερυθροί χρώματος χλίνοντο; προς Tb ωχρόν. 
Ί ο  φυιόν τοϋτο είναι ίδιον τών τραχειών ερήμων 
αΤτινες κεΐνται μεταξύ τής 7θης καί 75η; μοίρα; 
τοΰ πλάτους. Πλησιέστερον τοΰ πόλου, είς τάς άκ- 
τάς τοΰ Ούδσώνος,εόρίσκεται ή p a x o = ^ ;(R o s a  rape) 

τής ίποίας τά πολυπέταλα χαί ώχρά άνθη, φυόμε

να καθ’ ομίλους, παρουσιάζωσι θελκτικόν θέαμα 
κατά Tb εαρ. Ή  Νέα Φουτλανδία καί ή Ααδραδο;:; 
έκτός τών δύο τούτων ειδών έ'χουσι καί τήν μελιό- 
φυλλον(βο8β feaxinifolia^pouaav ανθύλλια βαθέο; 
έρυθροΰ χρώματος, τών οποίων τά πέταλα Ιχουσ: 
σχήμα καρδίας- διεσκορχισμένην δέ κατά τά παρά
λια άπαντώμεν τήνΝινίταν (R o sanin ita) θάμνον 
χθαμαλόν μέ άνθύλλια χοτηριοειδή βαθέος χρώμα
τος, δια τών οποίων οί Έσκιμώοι κοσμοϋσι τήν χό- 
μην καί τά φορέματά των,

Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι έ'χουσιν αφθονίαν ειδών, 
έκ τών οποίων δλίγα μόνον θ’ άνιφέρωμεν. Είς τά 
2λη τής Καρολίνας έν μέσω τών καλάμων κα! τών
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σχοίν*»ν αυξάνει ή διαλάμπουσα (Rosa l u c i d a ^  χλου- 
σίους δμίλους άνθέων. Είς τάς δχθας τοΰ Μισουρή 
ή μεγαλοπρεπής τού Ούδσίου [Rosa Wodsii) χαί είς 
τά πέριξ έλη ή £ύφρατί»α (Hosa ephratina) ήιιςδμω ς 
δεν άνέχεται μεταφύτευσι» έκ τών τελμάτων ένθα 
φύεται είς τό έδαφος τών κήπων μέ πολυπέταλα άν
θη έρυθροΰ χρώματο; κλίνοντος είς το ωχρόν. Ά φ ί-  
νοντες ήδη τάς οχθας τών ποταμών καί τάς βαλ- 
τ ώ δ ε ι ;  σαβάνας, εύρίσκομεν είς τά δάση τήν άνα- 
πεπταμένην (Rosa d .ffa s a ) ,^ ; οποίας τά ερυθρόλευκα 
ανθη φύονται τό φθινόπωρον άνά ζεύγη. Εις τα α- 
νώτερα δ ια μ ε ρ ίσ μ α τ α  τής Πανσυλδανίας άνθεί ή έ -  

λιγανθής (Rosa parvillore^V 11̂ 5̂  θ^ νβ'* ^  άν9Λ " 
λια ήμιανεψγμέν* λεπτ,ΰ έρυθροΰ χρώματος· «6-  

τη είναι I» έκ τών ώραιοτέρων ειδών τής Α μ ερ ι
κή.-,άλλ’ άνθίσταται ΐσχυρώς είς πάσαν καλλιέργειαν 
ή έχέκτασιν. Είς τάδάση τής Πανσυλδχνίας ομοίως 
φύεται ή πυκνή Rosa strict») κ^Ι ή πυρακανθόφυλλος 
(Rosa robifoHa) έκατέρα μέ έρυθρόλευκβ ανθη.

Μεταξύ τών άνθέων τής Ν. ’Αμερικής ή του 
Μοντεζούμα (Rosa Mondeiuma) είναι λίαν έπίση- 
μο;· φέρει άνθη έρυθρά άποκλίνοντα είς  ̂ το φαιόν 
καί εχοντα ζωηροτάτην ευωδίαν εί»αι δ άνευ άκαν- 
θών καί ανθεί; λίαν πλουσίω; έπί τών μαλακωτάτων 
υψωμάτων τής Σ ιό ρ α ς  Βεντόζας παρά Tb» Ά γιον  
Πέτρον έν Μεξικώ, κα! ά/εχαλύφθη κατά πρώτον 
ύπο τών H um boldt καί Bonplaod. ‘Π  πόλιι του ‘Α- 

γΐΜ  Ιίετρου κείται κατωτέρω τή; ΐ9η? μοίρας τοα 
πλάτους, δπερ Αντιφάσκει χρός τήν θεωρίαν τών 
βοτανικών έχείνων οΐτινες λέγουσιν δτι ή ροδωνιά 
δέν φύεται καιωτέρω τής 20η« μοίρας.

Ό τα ν  ξένος τις, δανάμεθα νά παρατηρήσωμεν 
είσέλθη κατά πρώτο» είς οικίαν τινά τοΰ Σαιντια- 
γου έν Χ ιλή, « ή οικοδέσποινα τώ προσφέρει ροδον 
ώς σύμβολον του καλώ? (oqktuts.m

•Ο λυτρωτής τοΰ κόομου έτίμησε Tb ρόδον μετα- 
χειρισθείς αΰτό ώς έμβλημα τής τελειότητος κα1 
τή ; δίξης αύτοΰ.—  «Είμαι λέγει,το ^όδον τοϋ Σα
ρών» 1) ·0  πλήρη; θρίαμβος τοΰ Εύαγγελίου του

1) ’Ασμα 'Ασμάτων, Κ*φ· Β. βτιχ. 1 κατα τήν

δπετυπώθη διά τής έμφαντικής έκφράσεως, 
ναγγέλει δτι “τότε άνθήσει ή έρημος ώς ρόδον» ^

(Leisure H our) Ουρανία θ . Τ«μ«γ*ν4υί.
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Η  A I O K V T S A

ή '£ λ λ η « κ « ί σ κ ψ α ί.
(συνέχεια καί τέλος)

‘Ο Σπυρίδων ήτο π τ α ^ ς ·  άλλά τούτο δέν^άνι- 
χαίτιζε τήν νεανική» καρδίαν τής Δυονύτσας· αίσθη
μα δλως διαφόρου φύσεως τήν ^αθίστα  προφυλα
χ τ ι κ ή ν  κ α ί  συγχρόνως τή» έτάραττε καί τήν άπε- 
μάκρυνεν αύτοΰ. Ήσθάνετο έαυτή» άλληλοδιαδόχως 
έλκομένην καί ταραττομένην ύπό tb  βλέμμα του, οί 
εύμενεΐς λόγοι άπέθνησκον έπί τών χειλέων της καί 
ουδέποτε ή στιγμή τοΰ άποχωρισμοδ ήνωσε τας ψυ- 
χάς των. ‘Ο Σπυρίδων τή ήρεσκε καί τή ά π- 
ήρεσκε ταύτοχρόνω; ^νεκα το5 χαρακτήράς του, 
τ'ον όποιον ή χαιδική κρίσις αύτη; δέν έδύνα» να 

iplar).
Άναμφιβόλως ό Σπυρίδων είδε πολλά είς τα τα - 

ξείδια του.’Ίσως έγνώρισε μεταξύ τώνχαμερπώ» και 
αισχρών ναυτών καί τών διεφθαρμένων ανθρώπων 
τινάς, οΐτινες τώ ένέπνευσαν τήν δυσπιστίαν. Tb μ ί-  
τωπόν του δέν παρουσίαζε τη» ήρεμίαν έκεόην, τή» 
δποίαν κέκτηται δ άνθρωπος έ κείνος, δστις πάντοτε 
έζησε μεταξύ τών οικείων του. ‘Η Διονύτσα έφοδειτο 
χωρίς νά έννοή δια τ!, δι’δ μετά μεγάλης ανησυχίας 

ήκουσε τήν επάνοδον τοϋ Σπυρίδωνος καί μολονότι 
πάντοτε τόν έβλεπε γλυκύν καί ήμερον πλησίον της, 
ουδόλως ήγνόει δτι έΒύνατο νά καταληφθή uxb μα
νιώδους βίας καί δια τοϋτο έτρεμεν.ΊΙδη δμως ήσ
θάνετο δαθεΐαν συμπάθειαν προ; αύτον δτε τό» είδ& 
τοσοϋτον άλλοιωθενία. Δέν έδύνατο νά ύποφέρη τιν

Β ο υ λ γ ά τ α ν .  Κατά δέ τούς θ ':  «Έ γώ  άνθος τοΰ «ε- 
δίου, κρίνον τών κοιλάδων». Σ . Μ.

2 )  Ήσαίου Κεφ. XXXV κατά τήν Βουλγ. Κατα 
τους Ο'· “ και άνθείτω (έρημο;) ώς κρίνον. Σ. Μ.
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δέαν, δτΓοώώ; δ τόσο; άγ*θ5,ς,"δ τόσον γεννά ί,^  
αύτός, Sv έπεθύμει νά έβλεπεν ευτυχή, Ιπασ, e ι 2νε- 
xev αΰτής xal έ'πασ^ε χ ω ρ ί ς  νά παραπονήται, έν ω 
«ΰτή δέν έδύνατο νά κατευνάση τήν λύπην το’_ 

Εσπέραν τινά αί δύο οικογένεια, ή 'το ϋ ' Σπυρί
δωνος καί ’ ή τοΰ Κωνσταντίνου κατέβησαν είς τόν 
κόλπον ϊναβποδεχθώσιχοινόν συγγενή.Έκεΐ κατά πρώ· 
τον'μετά’τήν έΒάνοϊόντου 'δ Σπυρίδων συνήντ<)σβ τήν 
Διονύτσαν καί συνωμίλησαν.Ή Διονύτσα έξεπλάγη έκ 
τής άλλαγής τής φωνής του, άλλά δέν έ-όλμησε 
να τω κάμν]| οΰδεμίαν παρατήρησιν καί άπεμακρύνΟη 
χωρίς νά τω άπευθύνη λόγον, |χωρίς μάλιστα νά 

τόν άτενίση. Ά λ λ ’ Ιπειτα μετενόησε καί τή έπήλθ® 
τό αΐθημα τού οίκτου καί τής αγνής κα! άϊόλου ά - 
γαπης, τήν όποιαν έφοβεΐτο να έκφρασθή, "Q πόσον 
έπεθύμει νά δύναται νά τω εΓπ») σιγαλός, ώς τήν 
πλέον αγνήν προσευχήν.

αΣπϋρο σέ, έξορκίζω μή μέ άγαπά:, μή μέ αγα
πάς τοιουτοτρόπως,»

Τινές εζήτησαν ΐνοΓή Διονύτσα ψ ά λλη ^ν έκ τών 
άρχαίων ?σμάτων τή ; χώρας, ί,· ά ή γλυκεία καί 
έντονος αΰτής φωνή έφαίνετο δτι έπλάσΟη.Ή Διονύτσα 
ϊτοποθετήθη πρό'τών ακροατών της,στρέφουσατά νώτα 
προς τήν θ ά λ α σ σ α ν ,Χά κύματα έξηπλούντο μέχρι 
των-ποδών της. Το ατμ*, δπερ έξέλεξεν ήν εν έκ 
-ών θλιοερών εκείνων καί ψαλμωδικών ασμάτω·,» 
τών όποιων αδυνατούμε·; νά έννοήσωμεν τήν ύψί- 
στην ποίησιν καί ωραιότητα,’ δτε τά άκούομεν μ α 
κράν τοϋ κυανού κόλπου, τού γλαυκού ουρανού καί 
-ών πρασίνων όρεων, άτινα τά ένέπνευσαν. Σιγή έ- 
πεκράτει.. Έκαστος ήκου* χωρίς νά 'ποιή λόγον 
περί τής άκαταβλήτου μαγείας, ήτις τδν έκυρίευεν 
εκ τής θλιβερας έκείνη; μελωδίας,ήτις Ιπαλλε μό
νη, ώς τό τελευταίον ασμα τού πτηνού έν 'τή  έρημία 
τής νυκτϊς. ‘Η Διονύτσα έραίνετο ωραιότερα ή άλλοτε, 
διότι ψάλλουσα η:·: ώχρα καί ο! μεγάλοι αυτής ό- 
φθαλμοί, έμψ^χωθέντες έκ τής συγκινήσεως, έ'διδον 
εις τό ήδη τόσον καθαρόν πρόσωπόν της γλυκύτητα 
-*εραφείμ. ‘Ο Σπυρίίων θεωρών αΰτήν, ήσθάνθη τάς 
-λίγας^υναμξίς,'ϊα'.τινε; τώ Ιμενον, νά τόν έγκα- 
ταλείπωσιν. Ηκουεν, ευρισκόμενός έν^όουνηοά ονει
ροπολήσω καί, δτε έν μέσω τού άσματος ή Διονύτσα

συνήντησε τά βλέμματά του, % ιξ ε ν  ίϊοίσα δύω 
δακρυα να κυλίωνται έπί τών παρειών αΰτού. Κατ- 
εβίβασε τήν κεφαλήν ϊνα τελειώση τό 5σμά τη' 
χωρί; νά τόν βλέπη,άλλ'δτε,δύσαντος τοϋ ήλίου,πάντες 
έπανέλαβον άνά δύω τήν όδόν τήν άγουσαν πρός τό 
χωρίον, αΰτή καί δ Σπυρίδων ί μειναν «λίυταΐοι 
βιδ-.ζοντες ό είς πλησίον τοΰ άλλου.

* ~~ ΗΟελ°ν Vi JOt ^ ι)Φ ω ,  Σπυρίδων, είπεν 
αυτη βραδύνουσα δλίγον τό £ήμά της. Ά φ’δτου έκ- 
έστρεψχς δέν σέ βλέπω σχεδόν ποτέ καί δέν βΤααι 
πλέον δ αΰτός. 'Επειδή δέ έκεϊνος έστρεψε τήν 
κεφαλήν, αυτη έπανέλαβε μετά συγκινήσεως.

Ν α ι! γνωρίζω δτι πάσχεις. Σπϋρο σέ ικετεύω 
μή θλίβεσαι τόσον,διότι μέ κάμνεις νά λυπούμαι καί 
έγώ πολύ· Σπύρο, πτωχέ μου Σπϋρο, ά'κουσόν με 
δέν εΓμεθα πλέον φίλοι δπως άλλοτε; Μή λυπεΐσαι 
λοιπόν .. Έ στω  σέ άγαπώ πολυ καί Θάσε άγαπώ πάν
τοτε,άλλά μέ τήν συμφωνίαν, δτι δέν θάήσαι μελογ- 
χολιχός. Δεν έ’χει ούτω Σπϋρο;

Καί έλαβε τήν χεΤρά του.«

‘Ο ίπυρίδων £*λαυσε καί κατά πρώτον ήδη οί 
γλυκείς λογοι τής Διονύτσας έπροξένησαν έντός τού 
στήθους του αληθή έχρηςιν τών πρό πολλοϋ κρα- 
τηΟεντων λυγμών. ’Ησθάνθη τήν χεΐρά της έντός 
τής ίδικής τι-υ, καί ταΰτοχρόνως ήκουσε τήν ήχώ 
τών τελευταίων λόγων της «Σέ άγαπώ πολυ καί 
6ά σέ άγαπώ πάντοτε».

Τότε αίφνηδίως ο! χαρακτήρες τού προσώπου του 
ήλλοιώθησαν, ο! 070αλμοί του έξ/)κόντιτ)σαν φ.·.όγα 
ικανήν νά ξηρανη τα οακρυά του, καί έπανέλαβε 
τήν χεΐρα τή; Διονύτσας. Είτα £ιγών έκ τού π ά 
θους καί τή ; όργής καί άνευρίσκων τήν ένεργητι- 
κην Οελησίν του άνέκραξεν ύποκώφως.

—  Ναι, Οά μέ ά γ α τφ η ς καί Οά μέ άγαπήσ/;; 
πολυ διόιι και έγώ σέ άγαπώ καί πρέπει νά τό 
γνωριζης. Να! θά μέ άγαπήσης άλλ’ οχι ώς αδελ
φόν ή ώς φίλον άλλά ώς . . . πλειότερον παντος 
άλλου έν τώ κόσμω. Τό αισθάνομαι καί τό θέλω ι-  
να τού λοιπού άνήκης είς έμέ, είς έμέ καί μόνον.

Τότε ή Διονύτσα έφοβήθη καί ήθέλησε νά φύγη, 
αλλ έμποδίσθεισα ΰπό τοΰ Σπυρίδωνος έπανέλαβεν, 

Λφες με, Σπϋρο, άφες με, είσαι τρελλός, ά -
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φες μ ε ... τό γνωρίζεις πολυ καλά δτι είμαι νυμφευ

μένη.
‘Ο Σπυρίδων δέν ήκουε.
Παραφερθείς ΰπό τού σφοδρού έκείνου πίθους, τό 

οποίον ή άποθάρυνσις καί ή λύπη είχον πνίξει έπί 
τινα χρόνον έντός τού στήθους του, είπε τά πάν
τα έν μια στιγμή καί έπανέλαβε μέ πύρινον βλέμ
μα κα! χωρίς οΰδέν ν’ άκούση, 'τάς τρομερά; ταύτας 
λέξεις « θ ά  μέ άγαπήσης καί Οά άνήκης μόνον είς 
έμέ.» Είτα άφίσας τήν χείρά του νά καταπέσΐ) κα'ι 
χωρίς νά πρόσθεση ουτε κάν μίαν λέξιν ήκολούθη- 
σε διά τών δφθαλμών του τήν Διονύτσαν, ήτις^άπε- 
μακρύνετο κλαίουσα.

Έ κ το τί δέν συνηντήθησαν πλέον. ‘Ο Σπυρίδων 
οΰδ’ εϊς αΰτήν τήν εκκλησίαν ήρχετοΐκαί οΰτω δ 
μήν τού ’Ιουλίου Ιφθασε, καθ’ δν' ήρχισεν δ τρυγη
τός καί Σκαστός Ισ-ευ?εν είς τόϊργον του διό» μία 
καί μόνη βροχή έδΰνατο νά καταστρέψη άπασαν τήν 
συγκομιδήν. ‘Ο Κωνσταντίνος συχνά Ιγκατέλειπε 
τήν Λιθάραν Τνα πορευθή εί; τάς άμπέλους του, α ΐ
τινες ήσαν α! άξ'.ολογώτεραι τής χώρας. Έ κεΐ ε ί
χε στήσει είδος τι σκηνής, ήτις τω έχρησίμευεν'ώς 
καταφύγιον εκ τού μεσημβρινοϋ ήλιου, κα! είς ήν 
ϊιήρχετο πολλάκις τήν νύκτα, ίνα έπαγρυπνή καλ- 
λίτερον έπί τών έργατών, ους είχε είς τήν υπηρεσί
αν τβυ.

Ή  Διονύτσα δέν ϊβλεπε πλέον τον Σπυρίδωνα 
'/.αί ολίγον κατ’ όλίγον άνέλαβε τό πρότερον θ ά^ος 
τη; κ»ί καθεκάστην γελώσα δέν έδύν«το νά έννοή- 
ση τόν κίνδυνον, δν διέτρεχε καί έξήγει τά πάντα 
κατά τήν ιδίαν αΰτής μέθοδον κα! ώς παιδίον το δ
ποΐον δέν γινώσκει τί δύναται νά γεννήσϊ] εις λό
γο;. Τοΰς λόγους έκείνους, οΐτινες τήν κατετρόμα- 
ςαν τοΰ; άπέδιδεν ήδη είς ακούσιον παραφοράν. Ί Ι -  
το πολύ δυστυχής, έσκέπτετο, [κα! είχεν άδικον 
πλησιάσασ* αΰτόν. Πτωχέ Σπϋρο ! ., Ευρίσκετο εις 
σιΐγμάς πιραφροσύνης, δ ι’ ήν σήμερον λυπεΐται καί 
θρύπτεται, διότι μ’ ίλύπησεν άκουσίως «ΰτοϋ.

Καί δέν ήπατάτο καθ' δλοκληρίαν. ‘Ο Σπυρίδων 
δεν έλυπεΐτο διά τούς λόγους του, άλλ έμέμφβτο 
εαυτού διά τά δάκρυα, ,τά ^όποΐα εχυσεν.

Έ ν τούτοις έκ τή ; ήμ^ρας έκείνης είχεν άποφ*-

σίσει περί τής τύχης του καί τόν έγκέφαλον έχων 
άδιακόπως τεταραγμένον ύπό δλως μυστηριώδους 
τινός ένθουσιασμοϊ·, περιέμενεν.Είχε γίνει δνειροπό- 
λος. Πολλάκις άπεμακρίνετο τή; ΛιΟάρας καί έπ α ν- 
ελάμβανε πρό τού οΰρανοΰ κα! τής θαλάσσης, 
τών έξ άπορρήτων τούτων τοΰ ερωτος αυτου, τους 
λόγους, οΐ>ς είχεν είπεΐ τή Διονύτσα καί δτε δ δύων 
ήλιος έχάνετο έκ τοΰ όριζοντος τόν έχαιρέτα άνα- 
κράζων: ΤΩ ήλιε, είθε αυριον με τήν ανατολήν σου 
νά δυνηθώ νά εΐπω “ Σήμερον ή Διονύ:σα θά μέ 

άγαπήση».
Νύκτα τινά ευρισκόμενος έπί τής παραλίας καί 

άκολουθών διά προσεκτικού βλέμματος τά κύματα, 
άτινα άλληλοδιαδόχως ερριπτον τόν φωσφορώδη ά -  
φρόν αΰτών, έσκέφθη αίφνιδίως δτι ό Κωνσταντίνος 
ευρίσκετο πρό δύω ήμερών εις τας άμπέλους του 
καί δτι ή Διονύτσα ήτο μόνη. Τότε επρόφερε τάς 
συνήθεις αΰτφ λέξεις «ώ Διονύτσα θά σ’ άπο/,χύ
σω». Έπανέλαβε και πάλιν τάς λέςεις ταύτας κα ι 
έςετλάγή άκούων αΰτάς, ώ ; εί κατά πρώτον έ·>όει 
τήν σημασίαν αΰτών, καί ήιθάνθη τήν καρδίαν του 
πάλλουσαν καί κατακερματιζομένην, τήν δέ κεφαλήν 

του φλέγουσαν.
‘Η νύξ προεχώρει σιγαλή καί ήρεμο; Ή  -σ  

λήνη ϊ^ ιπ ι* ν  έπ! τών οικιών τά; ώχρας της ά κ τ ΐ- 
νας. Πέριξ τού Σπυρίδωνος γυναίκες καί άνδρες 
έκοιμώντο νήδυμον ύπνον, έκτός αυτού, όστις 
τόν τράχηλον ϊχω ν τεταμμένον καί τό βλέμμαάτε- 
νές, ζκουεν.Είτα βραδέως Ιστρεψε τήν κεφαλήν και 
οί οφθαλμοί του έστάθησαν έπί τής οικίας τής Δ ιο- 
νύτσας, ήτι« έπίσης έκοιμάτο έπί τοΰ έςώστου Ο 
δφθαλμο! τοϋ Σπυρίδωνος δέν ήδΰναντο νά διεισδύ- 
σωσιν έκεΐ' τήν ξβλεπεν έντούτοις καθαοώς έν τή 
φαντασία του, ώς νά ευρίσκετο πλησίον αΰτής.

“ Κοιμάται, έψιθύρισε, μόνη χωοϊς οΰδέν νά ταρα'τ- 
τη τόν παιδικόν της ύπνον. Κοιμάται φαιδρά καί ή
ρεμος κα! ούτε κάν δνειρεύεται δτι μοι άφήρεσε διά 
παντός τήν ζωήν !»

Αίφνης τω έπήλθεν ή ίδέα δτι ήδύνατο νά τήν 
πλησιάση. Ήσθάνθη έαυτόν ριγοΰντα, τό λογικόν 
αΰτοϋ τόν έγκατέλειπεν κα! έπιθυμία ακράτητος κα! 
άκαταγώνιστος τόν εκυρίευεν. Ε·.; μάτην άνθιστατο
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ί1ς μ ? Τ  4χ· ? * < ·  v i  Μ νη .'/Α πα σα ι CU δυνά
μεις τή ; θελήσεώς του έξησθένουν καί άκατάσχετος 
ϊύναμις τόν ωθει πρός έςυπηρέτησιν τοΰ πάθους του. 
Τ ό τ ε > ε υ  θορύβου ώλίσθησε.μέσω .τών κοιμωμέ/ων 
κ*ί^ Ιφθασεν ύπό τόν έξώστην, δπου χαΐ έστάθη.

Η ·° πελδινός, τό ^θά^ος. του^τόν έγχατέλειπε· 
Περιέμενεν επ ^δλιγον κρατών τήν άναπνοήν του, 
καί Ιιεινε τό ους. Τίποτε.τΣιγή^πανταχοΰ. Τώ έ -  

φάνη δ π  ούίέποτε είδε νύκτα πλέον σιωπηλήν,*πλήν 
ή σιγή εκείνη τό* έτρόμαζεν. Ή θελέ τις εΓπει δτι 
έπίτηδες ή νυξ έσιώπα, ίνα δύναται ουτος ν’ άκούη 
εΰχρινέστερον τοΰς σφοδρούς της καρδίας του παλ
μούς. Τέλος έκύλισε μέχρι τοδ τοίχου κορμόν κ ε- 
κομμένου τινός δένδρου καί τόν ίστησεν δρθιον, είτα 
δέ ταχύς και άνευ οΰδεμιάς προφυλάξεως ^πήδησε* 
εις τόν έξώστην.

Ή  Διονύτσα ή ιο ν | i x i l .  Έξηπλωμένη έπί δι
πλού τάπητος καί έπακουμδούσα έπί ‘τού μικρού τοί- 
Χου) δστις την προεφύλαττεν Ιλ τών άνέμων,σχη— 
ματίζων, ούτως ειπεϊν, δωμάτιον ίχον  τόν ουρανόν 
αντί στέγης, έκο«ματο. Εκοιματο φέρουσα μόνον 
τόν λευκόν καί ήμιανεωγμένον χ'.τώνά της,τοΰς βραχί

ονας Ιχουσ* ήμιγύμνους, έπ! δέ τών ποδών έρυ- 
θροϋν κάλυμμα.

‘Ο ΣπυρίΟων θεωρών αΰτήν ήσθάνετο έαυτόν 

θνήσχοντα. Έπλησίασε,καίέγονυπέτησε πλησίον αΰ
τής. Αόθημα αισχύνης καί οίκτου τόν έκυρίευσε 
πρό τού ήρέμου έκείνου ύπνου. Ουδέποτε τήν εΐχ* 
ϊδεϊ σεμνοτέραν καί ώραιοτέραν και ήδη έπεθύμ ί ι 
να τή ζητήση συγγνώμην κα! ν’ άπέλθη. Τή ώμίλει 
σιγαλά, ώς είς κοιμώμενον νήπιον, κα! ώρκίζετο 
καθ’ έαυτόν ίνα μή τήν έξυπνήση.

Ηκουε τήν γλυκειαν κα! ήσυχον άναπνοήν της, 
ήτις μόλις άνύψου τό στήθος της καί ήτις έξήρχε- 
το πάντοτε κανονιχή έχ τών ήμιανιωγμενων χ ε ι- 
λέων της. ‘Ο Σπυρίδων εμενεν έκεΐ άχίνητος, ρεμ- 
ίάζων,

‘Η χειρ της έκρέματο λευκή κα! ώραία έπί τοΰ 
καλύμματος. ‘Ο Σπυρίδων ένόμισεν δτι έδύνατο 
άθορύβως νά τήν λάβ/j είς τήν ίδικήν του, ά λλ ’ 
ή Διονύτσα έξύπνησεν.

Κατ άρχάς δέν τό-; άνεγνώρισε καί τόν έθεώρε·'

μέ πεπλανημέν* βλέμματα, αλλ’ αίφνης άπέσπασε 
τήν χεΐρά της έχ τής ιδικής του καί μέ φωνήν ύ- 
πόκωφον καί τρέμουσαν έψιθύρησε:«*Α! Σπύρο!» καί 
Ιφερε τάς χεΐράς της είς τό πρόσωπόν της ίνα μή 
τόνίδη. Είτα άνηγέρθη καί ήτον Ιτοιμος ν’ ά®ή;η 
μεγάλην κραυγήν.

—  Ώ  μή είπης τίποτε, μή φωνάςης ο*δένα, δι
ότι Ο άπολεσθω, ειπεν σιγαλώς ό Σπυρίδων πάν
τοτε γονυπετής. Και μετά βραχείαν σιωπήν έπα- 
νέλαβε:

— Σύγγνωθι,Διονύτσα,συγχώρησόν με είμαι πολΰ 
δυστυχής. Ήθελον μόνον νά σοί όμιλήσω. Δέν ή -  
δυνάμην νά μένω μακράν σου. Ά φ ες με, ώ ά- 
?*ί μ* να θεωρώ τήν ώραίαν μορφήν σου.

‘Η Διονύτσα τόν είδε στενάζοντα καί συγκεχυ
μένο-; καί τφ  ειπεν άπλώς.

—  Ό χ ι ,  φύγε, άφες με Σπΰρο. . Είσαι άδικο;
. .  . άφες με, φύγε.

Τότε αΰτός τώ ύπενθύμησε τό παρελθόν, τόν έ
ρωτά του, τή διηγήθη τοΰς φόβους του, τάς όδύνας 
του καί τήν ήρώτησε πώς ήτο δυνατόν νά μήν έν- 
νοήσ») τό πάθος του καί ίιατί δέν τόν περιέμενεν.

Ή  ιδέα αυτη τόν κατέστησε μανιώδη καί έπβνέ* 
λαβεν.

—  Στήθι, Διονύτσα, μοί ανήκεις, σοί τό είχον 
rpoetrce?.

‘Η Διονύτσα ,ετρίμεν, ήσθμαινε κ«'ι ρίγος χατέ- 
λαβεν αΰτην, άλλ’ ό Σπυρίδων έξήγαγε τό μέγα 
χαντσάρ\ο>  του καί τήν ήπείλησεν έπαναλέγων.

—  Να:, πρέπει νά μ ’ άκολουθήβης.

Τότε ή Διονύτσα, έγονυπέτησεν, ίκέτευεν, κα! 
τέλος

—  Σπύρο, ειπεν, είναι κακόν αΰτό, τό όποιον 
κάμεις, είναι άνανδρο;,· διότι γνωρίζεις καλώς 
ίτ ι είμαι έγγαμος καί δτι δέν δύναμαι νά σ’ άκο*· 
λουθήσω. Ναι, εΐσ ιι αισχρός, είσαι άνανδρος.

Και έστηρίχθη έπι τού τοίχου τού έξώστου, κρύ- 
πτουσα τήν κεφαλήν μεταξύ τών χειρών της.

‘Ο Σπυρίδων τήν ήτένιζεν ήλιβίως καί αναίσθη
τος. Έ βλεπε τήν κόμην της, τόν τράχηλόν της καί 
ήκουε τοΰς λυγμους της, άλλ’ οΰδέν τούτων ένόει 
πλέον. Είδε μόνον δτι ήτον άνανδρος, οτι τήν κατ-

έστρεφε διά παντός, δτι δέν ήτο δυνατόν νά γίνν) 
ποτέ ΐδική του καί δτι άνήκεν είς άλλον. Τότε π α - 
ροξυνθείς έκ τής ιδέας ταύτης, έπλησίασε τά χ ε ί
λη του είς τόν τράχηλόν της, κάτωθεν τής πεπλεγ- 
μένης κόμης της, καί τήν ένηγκαλίσθη νμανιωδώς 
καί, δτε αύτη έσ:ράφη ίνα υπερασπίση έαυτήν, ένέ- 
πιξε τόν δαρΰν σίδηρον έντός τοϋ γυμνού στήθους 
της . .  Κραυγή τραχεία καί φοβερά άπεπνίγη έντός 
τοδ λάρυγγος τής Διονύτσας, ήτις Ιπεσεν άπνους 
εΐς τοΰς βραχίονάς του...

Τήν έπαύριον ευρον ιόν Σπυρίδων* πλησίον τής 
νέκρας, τά χείλη εχοντα προσκεκολημένα έπί τής 
πληγής χαί τό πρόσωπόν του έντός τοΰ αίμαιος τής 
Διονύτσας. Οΰδέ λέξιν έπρόφερε καί άφέθη νά συλ- 
ληφθή. Ή  δίκη του ίγεινεν είς τήν πόλιν· κατά 
δέ τάς πρώτας ήμέρας τοΰ φθινοπώρου πλοϊον φέρον 
τήν λαιμητόμον καί τόν κατάδικον προσήραξεν είς 
τόν μικρόν τής Λιθάρας λιμένα· τό δργανον τής 
καταδίκης έστήθη έπί τής παραλίας καί ή κεφαλή 
τοδ άτυχούς Σπυρίδωνος Ιπεσεν έπί τής αΰτής έ- 
κείνης θέσεως, έφ' ης ή Διονύτσα ίσταμένη είχε 
ψάλλει τοσούτον πενθίμως'χαί μελαγχολιχώς,

<i!evue des Deux Moudts.) S. S,
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Ήμίσειαν περίπου λεύγαν μακράν τού χωρίου 
Κ ολεγίου, έπί τής δδοΰ τής Πάρμης, καί εις τό 
μέρος ίνθα έπί Τραϊανού ϊδρυτο ^ωμαίκός στρατών, 
Ιζη περί τα μέσα τής ις '.  έκατοντ. έν έρημητικώ 
οΐχίσκω άπειροκάλως ώχοδομημένω έκ τών λειψάνων 
τής στρατιωτικής άποικίας, γέρων φιλόσοφος, 8ν α! 
άρεταί του ώς καί ή εΰσέδειά του είχον καταστήσει 
άγαπητόν καί σεβάσμιον είς τοΰς περιξ οικοδντας. 
Ό  Θαδέος δέ Μοντσάλβας, τοδτο ήν τό δνομα τού 
ερημίτου μας, ΰπηρετήσας έπί μακρόν |έντιμως είς 
τάς Βενετικάς στρατιάς, ειχεν ά πο^ίψ ει τάς πομ-

B I q ?

πάς καί ματαιότητας τού κόσμου τούτου καί άπε- 
χώρησε, μακράν τοΰ άρχαίου θεάτρου τής δόςης 
του, είς τάς έκτεταμένας χέρσους τής Πάρμης,’Εκει, 
τόν χρόνον του διαμερίζων μεταξΰ τής προσευχής 
καί τής μελέτης, μεταςΰ τής καλλιεργείας μικρού 
κήπου καί τών καλών πράξεων, δίήρχετο ήμέρας 
εΰτυχείς πεποικιλμένας ύπό τών έλπίδων τού ουρα
νού καί τών εΰλογιών τής γής διότι ή φρόνησις 
καί ή αΰστηρά δίαιτα τοΰ Θαδέου δέν έβράδυναν νά 
προσελκύσωσιν αΰτώ μεγαν άριθμόν έκ τών ψυχή 
τ ι  καί σώματι τετρωμενων έκείνων,τών άναζητούν- 
των τήν πνοήν τής άρετής, ώς δ όδοιτόρος δ νε - 
ναρκωμένος Οπό δριμέως βορρά αναζητεί που ή λ ι- 

ακήν τινα άκτίνα.
Νομικός διά τοΰς μέν, ιατρός διά τοΰ; δέ, φί

λος δι’ άπαντας, ί  Θαδέος συνήνου έν τώ προσώπω 
του τήν ιατρικήν Ιπιστήμην, τό στρατιωτικόν θάρρος 
κα! τήν άποστολικήν φιλανθρωπίαν.

Τήν παρασκευήν τής 17 Αΰγούστου 1 5 3 4  περί 
τήν δέκάτην νυκτερινήν ώραν ό’Αδελφός Θαδέος (δι
ότι έκτός τοΰ τίτλου τοΰ εΰγενοΰς, τού αρχηγού τών 
στρατών τής Δημοκρατίας, τοΰ ιππότου τοΰ Δέον
τος τοΰ ‘Αγίου Μάρκου, εΤχε προσλάβει καί τό ήδΰ 
δνομα τού ’Αδελφού), δ άδελφός θαδέος, λέγομεν, 
προιτίθετο μετά προσευχάς τινας ν’ άναπαυθή, δτε 
ήκουσε κρουομένην σφοδρώς τήν θύραν του. Καί τοι 
δέ τό ειρηνικόν αΰτοΰ καταφύγιεν Ισυχνάζετο καθ’ 
έχάστην ύπό παντοίων δυστυχών, πάσης ήλικίας, 
παντός γένους καί πάσης τάξεως, δ έρημίτης δέν 
συνείθιζε νά δέχηται ποτέ τινα είς τοσούτον προ- 
κεχωρημένην ώραν. Ούτως ήρώτησε διά βροντώδους 
καί παλλούσης φωνής, ήτις προσείλκυέ ποτε τοΰς 
ύπ' αΰτόν Σλαύους έπί τοΰ πεδίου τής τιμής κα! 

τού θανάτου,
—  Τ ίς ε ί ;
  >Εγώ είμι, άδελφέ θαδέε, δϊμί,ό Λουδοβίκος,

άπήντησε φωνή άδύνατος καί τρέμουσα, 6 δεύτερος 
υιός τού ’Αντωνίου ’Αλέγρη, τοΰ ζωγράφου, Ά νο ί- 
ξ«τέ μου, σάς έξορκίζω.

Είς τοΰς πρώτους τόνους τής φωνής ταύτης, είς 
τό δνομα τού ’Αντωνίου ’Αλέγρη δ’Αδελφός ήγέρθη 
ταχέως κα! έπορεύθη ν' άνοίξϊ) τήν θύραν.

ί. 191
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‘Ο παΐς ήν δλως άσβμαίνων, διότι «ίχβ δράμει 

λίαν ταχέως πρός ώς οίόν τε συντομήν τής ό3οΟ, 
Χαι μετ’ δφθαλμών Ξεπληρωμένων δακρύων.

—  Τί συμβαίνει, τέκνον μου; είπεν δ έρημίτης 
δίδων είς τόν παΐδα σ»ιοΧύθριον ίνα καθίσ») καί έ -  
πιδαψιλεύων αύτφ τάς φιλοστοργοίέρας περιποιή
σεις.

‘Ο δυστυχής πατήρ μου άσθενεΐ καί άσθενεΐ 6α - 
ρέως, αδελφέ θαδέε, άπήντησε τό παιδίον μετά λυγ
μών, και ή υ,ήτηρ μου ια ς  παρακαλεΐ v i έλθητε 
ταχύτατα καί τόν έπισκεφθήτε έάν θέλητε . . . .

— Έαν θέλω, διεκοψεν δ Θαδέος, λαμβάνων τήν 
όδοιπορικήν του ράβδον, έάν θέλω I Άπέλθωμεν 
πάοαυτα, τέκνον μου, ή χόπωσις καί ό νυσταγμός 
μου μου θά μεινωσιν έπί τών βράχων τής δδοΰ.

Και άνεχώρησαν. Σιωπηλός έβάδιζε κατ’ άρχάς 
δ έρημίτης, άλλ’ ό άλυσμό; καί ή μέριμνα έλυσαν 
τήν γλώσσαν αΰτοϋ καί ήρώτησε τόν Λουδοβίκον τήν 
αιτίαν τής άσθενείας τοΰ πατρός του.

—  Α ! Αδελφε Θαδέε, είπεν δ παις μετά τόνου 
άσυνήθους διά δεκατριετή παΐδα, ή ασθένεια τοΰ πα
τρός μου προήλθεν έξ άρχαιοτέρας άσθενείας, τής 
δυστυχίας.

•Ο θαδέος έθεώρησε τό παιδίον.

—  Ναι, ή δυστυχία, έπανέλαβεν ό Λουδοβίκος, 
αΰτη τόν κατέστρεψε· διότι γνωρίζεις, ’Αδελφέ, δτ( 
έχομεν δοσοληψίας μετά μοχθηροτάτων πιστωτών, 
ή δέ εργασία τοΰ πατρός μου δέν έπαρχε! είς χάς 
άπαιτήσεις των. Πρό όχτώ ήμερών ό ’Ισαάκ Λευί, 
δ αγροίκος εκείνος ’Ιουδαίος τής Πάρμης, είς δν 
ανήκει δ βίκος μας, άπήγαγε, άντί τεσσάρων σκού
δων, δπερ ό πατήρ μου τώ ώρειλε, τήν εικόνα τοΰ 
Ίησοϋ Χριστού έπί τοϋ όρους τών Έλαιών (^Γ νω ρί
ζετε τήν εικονογραφίαν έκείνην δι’ ήν ό πατήρ μου 
φιλοπόνως έπί 'έξ μήνας είργάζετο. Τήν αυτήν ήμέ
ραν δ δασμολόγος τοΰ χωρίου τώ παρήγγειλ* τήν 
εικόνα αΰτοΰ καί τής συζύγου του άνευ πληρωμής,

1. ‘Η είκών αΰτη σχήματος μικρού (εχουσα 1 
ποδός δψος καί όκτώ δακτύλων πλάτος) Θεωρείται 
ώς Sv τών άριστουργημάτων τοΰ Κορεγίου. Καί είναι 
γνωστόν δτι ό δυςτυχής τεχνίτης τήν παρεχώρησεν 
i t ;  ϊνα  τών δανειστών του άντί 4  σκούδων.

έπί προφάσει δτι χαθυστεροΰμεν δέχα δουκάτα iy. 
τοΰ τελευταίου κεφαλικοΰ φόρου.

—  Οίμοι ! ειπιν ό έρημίτης, δέν χινοΰσι λοιπόν 
ουδένα είς οίκτον ή καλλιτεχνία καί ή μεγαλοφυία! 
’Αλλά, έπανέλαβεν ό θαδέος, δέν μοί λέγε ι;, Λου
δοβίκε, τό αίτιον τό προσκαλέσαν τήν ασθένειαν τοϋ 
πατρός σου.

—  Πρό τινων ήμερών ; έςηχολούθησε τό πα ιδί
ον, δέν είχομεν οδτβ ίτεμάχιον άρτου είς τόν ο! 
xov, ό άρτοποιός δέν έπίστωνε πλέον τήν μητέρα 

μου, ή δέ Βολονέττα ή γαλακτοπώλις, ή συνήθως 
τόσον πράος καί οίκτίρμων, δέν έστεργε νά μάς 
παραχωρήση τό ;8ιά τάς δύο μικράς άδελφάς μου 
Ά νέζαν καί Βερονίκαν άναγκαιοΰν γάλα. ‘Η μήτηρ 
μου έχυσε πύρινα δάκρυα, ημείς έκλαίομεν δμοίως, 
οΰχί έξ άπελπισίας ή έντροπής,'άλλ’ έκ πείνης. ‘Ο 
πατήρ μας τότε μας είπε :

—  Παύσασθε κλαίοντες,Ι μοί σπαράσσετε τά 
σπλάγχνα 'καί μ ’ έμποδίζετε οΰτως τοΰ νά έργασδώ. 
Αίίριον Οά υπάγω είς Πάρμην οί φραγγισκανοί μο

ναχοί μοί όΐείλουν άκόμη τινά χρήματα, θά μοί τά 
πληρώσουν άναμφιβόλως κα! θά διέλθωμεν έν άνέ- 
σει έπί τινας έβδομάδας . . . Έ ν  τούτοις, προσ- 
έθεσεν δ πατήρ μου, ιδού ψυχία τινά άρτου έκ τών 
δείπνων μου, διαμοιραοθήτε αΰτά κα! υπομείνατε 
ί^χρ ις τής έσπέρας τής αΰριο>.

—- Κ α ί ταΰτα λέγων, ’Αδελφέ, ό καλός πατήρ 
μας εςήγαγ* τοΰ κιβωτίου τοϋ σκρίβαντός του οΰχϊ 
ψιχία, ώς είχεν είπεϊ, άλλ’ αληθή τεμάχια άρτου. 
Ουδέν^είχε φάγει έχεΐνος χοό δύο ήμερών διά νά 
μ«ς έςοικονομήση τό μέοον τοΰτο τής καταφυγής. .

—  Διατί ό Αντώνιος δέ/ ήλθε νά μ’ εΰρη ; 
διέκοψεν ό θαδέος, βαθέως συγχινηθείς, άγνοεΐ δτι 
6 μ ίν2χός τοΰ πεδίου τοϋ Τραίανοϋ εχει πάντοτβ 
*!ς τήν διάθεσιν τών φίλων του, δηλ. τών πασχόν- 
των, τά φλωρία τοΰ άρχηγοΰ τών Ζλαύων ;

—  ‘Ο πατήρ μου έχει τήν καρδίαν μάλλον ΰπε- 
ρήφανόν τής τύχης του, άτρήντησ* τό παιδίον, κα! θά 
έρυθρία έπί μόνη τή αιτήσει ποτηριού δδατος, έστω 
χαί έκ τών προσφιλεστέρων φίλων του.

~ ~ ' Ω ’Αντώνιε ! ’Αντώνιε ! άνέκραξεν δ έρημί
της, ιδού οΰ," σΰ δστις έξασκεΐς τόσον εΰγενώς τήν
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ελεημοσύνην, δστις πράττεις αΰτήν άνω τών δυνά- 
μεών σου διστάζεις τώρα νά έπικαλεσθής τήν καρ
δίαν άδελφοΰ καί φίλου σου Χριστιανού ! . .  . Ά λ λ ’ 
έςακολούθει τήν λυπηράν σου δ ιήγηίιν, Λουδοβίκε, 
έξαχολούΟει.

—  ‘Ο πατήρ μας άνεχώρησε τωόντ ι τήν έπαύ- 

ριον πρό τοϋ λυκαυγοΰς κα! έφθασεν ε ί, Πάρμην. 
Έδραμε πρός τοΰς χρεώστάς του μονάχους,τοΐς ές- 
έθεσ= τάς άνάγκας καί τήν πενίαν του καί κατώρ- 
θωσε νά πληρωθή. Ά λ λ ’ ε’ίτε εκ κακίας, όπερ ου
δόλως δύναμαι νά πιστεύσω, εϊτε διότι οί σεβϊ.σμιοι 
πατ&ρες δέν είχον είς τό θυλάκιόν των άλλο νό
μιμα, έπλήρωσαν τα δφειλόμενα τώ πατρί μου διά
νοια σκοΰδα είς κουαδρίνα. 2 ).

— ‘Ο πατήρ μου περιχαρής άνέλαβε πεζός ΰπό 
φλογερόν ήλιον καί μετά τοΰ ΰπερμεγέθους φορτίου 
tbu, την όδον τοΰ Κορρεγίου.

—  Έπανελθών είς τόν οίκίν μας μόλις ήδυνή- 
θη νά μάς είπη : Έσώθημεν ! ίδου τά διακόσια σκού
δα. Οίμοι! θεέ  μου ! τά χρήματα ταΰτα ήσαν τό 

κρομήνυμα τής άπωλείας μας μάλλον ή τής σωτή
ριας μας. ‘Ο πατήρ μας μετά τήν έκ τοΰ βαρέος 
αρτίου του απαλλαγήν Ιπιεν άλληλοδιαδόχως, πα - 
Ρ* πάσας τας παρακλήσεις μα;, δύο μεγάλα ποιή- 
f«  ψυχροϋ υδατος, ίνα σβέση τήν καταβιβρώσκουσαν

δίψαν. Τί πλέον νά σ;! εΐπω, Α δελφέ; μίαν 
μετά to όλεθριον ποτόν ώραν ό πατήρ μας κατε- 
λ1ί?θη ΰπό ίσχυροϋ πυρ ε τοΰ καί έπεσε κλινήρης, 
i'io παρήλθον ήμέραι, άφ’ ου τόν τήκει ουτος καί 

δύο ήμερας άνθίσταται άπό τοΰ νά σάς άνησυ- 
λήσωσιν. Ά λ λ ά  κρίσις, κα! κρίσις φοβερά έπήλθε 

τήν στιγμήν ταύτη·. καί ή μήτηρ μου έπωφε- 
ΑηΟεΐσα τής στιγμής καθ’ ήν ή κόπωσις φαίνεται 
®·Ί τόν έ^ριψεν είς λήθαργον με έστειλε πρός υμάς, 
^ελφέ θ α δ έ ε , . . .  ίσως είναι άργά, προσέθεσε τό 
^ιϊίον, διότι ό θάνατος σπεύδει.

—- ‘Ο θάνατος σπεύδει, άλλ’ υποχωρεί είς τήν 
'-οιταγήν τοΰ θεοϋ, Λουδοβίκε, καί έάν ό Κύριος 
ΐμών δέν ώρισεν ό ίδιος άκόμη τήν ώραν τής ά·<α-

, 2,) Τά κουαδρίνα (guadrius) ήνχάλκινον νόμισμα 
«ϊδυναμοΰν σχεδόν μέ τ.σ;αρα σ .λϊία .

κλήσεως τοΰ πατρός σου 1 <εί !>ψηλά, είς τόν oupa- 
νόν, πάσαι αί βάσανοι θά έξαφανισθώσι προ τών 
βουλευμάτων τοϋ Παντοκράτορος καί τής έπιστή- 
μης.

—  Είθε, ’Αδελφέ, είπεν ό Λουδοβίκος, π:ιών 
τό σημείον τοΰ σταυροΰ.

Ο’ΰτω συνδιαλεγόμενοι ό έρημίτης καί ό οδηγός 
του εφθασαν είς τόν οίκο ■ τοΰ ’Αντωνίου Λ.\έγρη. 
καί ό Λουδοβίκος είσήγα-,ε τόν μοναχόν είς τό δω
μάτιον τοϋ άσθενοϋς.

‘Ο εΰγενής χωρικός, ό διάσημος ποιητής τόσων αρι
στουργημάτων,ήν εςηπλωμένος επί πενιχροΰ νραββάτου 
κεκαλυμμένου ύπό πρασίνου υφάσματος άντί έφα- 

πλώματος. ‘Η σύζυγος τοϋ ’Αντωνίου κχί ό Ό κ τά - 
βιος ό πρωτότοκος υιός του ίσταντο πρό τοΰ προσκε- 
φαλαιου κοί, Ιχοντες συμπεπλεγμένας τάς χεΐρας. 
έοχημάτιζον αυτοσχέδιον προσκεφάλαιον είς τονζω - 
γράφον, διότι ή άναπνοή του ήρξατο ήδη καθιστά
μενη δύσκολος. Ή  Ιουλία ή μεγαλειτέρα του 6υ - 
γάτηρ, ή είς δλην τήν Πάρμην περίφημος διά 
τό υπερβολικόν κάλλος της, ήν έστηριγμένη ώς 
ό Μάρκος Σέξτος έπί τής στήλης τή; κλίνης, 
καί τάς μέν χεΐρας έιταυρωμέ/ας έπί τοΰ σιήθους 
Ιχουσα, τους δ’, οφθαλμούς προσηλωμένους έπί 

τίνος είκόνος τοΰ Χρίστου, •/.ρεμαμένηο έπί τοΰ 
τοίχου, έφαίνετο προσευχομένη μετά κατανύξεως. 
Αί δύο άλλαt μικραί θυγατέρες Ά νέζα καί Βερο- 
νικα ΰπνωττον ήσύχως έπί τι/ων δεσμών άχύρων 
είς γωνίαν τοϋ δωματίου.

‘Η σφοδρότης τοϋ πάθους είχεν ήδη άλλοιώσει 
τά χαρακτηριστικά τοΰ τεχνίτου· τό πρίσωπόν του 
εφερε τόν διπλοΰν τύπον τών φυσικών πόνων καί 
τών ή ΐιχών άλγηδόνων. ’Ητον ισχνότατος καί οί όφ- 
θαλμ.οί του δέν έρ^ιπ;ον πλέον βλέμματα, άλλά 
λάμψεις καί φλόγας.

Τά φοβερά ταΰτα συμπτώματα, τά σημεΐα ταΰτα 
προσεχοΰς άποσυνθέσεως ουδόλως διεφυγον τόν έμ
πειρον οφθαλμόν τοϋ μονάχου. Κύριος έαυτοΰ δέν 
άιήκεν έντούτοις οΰδεμίαν συγκίνησιν νά τόν προσ- 
βάλλη καί έπληβίβσε βραδέως είς τήν κλίνην τού 
τεχνίτου.

Ό  Αντώνιος τον άνεγνώρισεν.
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—  Ά  ! είσαι σύ, Αδελφέ 0 α.3=ε, τώ είπε διά 
φωνή; σχεδόν έσβεσμένης κα! προσφέρων αύτώ τήν 
κάτισχνον χεΐρά τον, ήν ^ξήγαγεν έπιμόχθως έκ 
τοΰ έφαπλώματος.

— Ναι, έγώ είμι, ’Αλέγρη, άπήντησεν ό θ α -  
δεο.', έγώ είμι οστις έρχομαι νά σέ μεμφθώ. Τί ; 
είσαι ασθενής, καί δέν με προσκαλεΐς: ύποφίρεις 
κα! δεν μέ καλεΐς νά διαμερισθώ τους πόνους οου.

—  Θαδέε, άπήντησεν & ’Αντώνιος, οταν έχω 
μελίκηρον εύχαριστοΰμαι νά το διαμοιράζω μετά 
τών φίλων μου- ά λλ ’ δταν δεν έχω ή πικρίαν, τήν 
φυλάττω δι εμέ μόνον.

— ’Αν .ών'.ε,δφείλουν οί αληθείς φίλοι νά διαμοι- 
ραζωνται και το μέλι κα! τήν πικρίαν. ‘H κοινωνία 
τής χαράς κα! τής λύπης είναι ή βασις τής Χρι
στιανικής αγάπης.

—  Χα·.ρω πολυ βλέπων σε, θαδεε, κα! έπειδή 
είσαι εδώ, επιθυμώ νά λαβω έπί τινας στιγμάς μυ
στικήν «υνεντευςιν μένα σου. Μονίκα, εϊπεν, άποτει- 
νόμε\ος πρός τήν συζυγόν του, καί υμείς, τέκνα μου, 
άποσυρθητε , . . 6α σας άνακαλΐσω μετ ολίγον.

Ή  ευπειθής συμβία εςήλθε μετα τών τέκνων της 
Ιουλίας, Όκταυίου και Λουδοβίκου- «ί δύο μικρά! 

θυγατέρες έξηκολούθουν κοιμώμεναι έπ! τής φα'τνης 
των. ‘Ο τεχνίτης καί ό μοναχός ήσαν ήδη μόνοι.

(Ιπεται το τέλος.)

II ΦΩΧΠ ΤΙΙΣ ΑΧΟΙ3Ε2Σ

Έ γώ  ίδου, ιδού Έ γώ , προ πολλοΰ προσκληθεισα 
εμφανίζομαι άκτινοβόλος έπ! τών δρέων μετά τών 
ασμάτων. Εΐς τά πρώτα βήματά μου άναβλαστανει 
ή γή, κα! δύναοθε ν’ αναγνωρίσατε αυτά είς τον 
γλυκύ ψίθυρον τοϋ ζεφύρου, είς τήν γέννησιν τοΰ !'- 
ου, είς τό άστεροειδώς έν τή παχεία χλόη ποικίλ- 
λον ήράνθεμον, εΐς τό άποκαλυπτόμενον πράσινον 
ούλλον κατά τήν διάβασιν μου.

Ά.έπνευσα εΐς τήν μεσημβρίαν κα! άμα μυριά
δες ά'.θέων άνεφύησαν έκ τοΰ βάθους τών δασών.

Οί άρχαΐοι τάφοι, τά ερείπια τών ναώ'* εκαλύ^τ;. 
σαν κα! έστεφθησα» ύπό τής χλόης είς τάς πεδι
άδας τή; ’Ιταλίας. — 'Α λλά δέν εΐνε ή κατάλληλος, 
ώρα, i t  ώ τό παν άνΟεΐ, νά όμΟ.ή τις περί ερειπί
ων καί τάφων.

Έρριψα τό βλέμμα εις τόν βορρά καί τους Θϊ- 
ελώδεις αύτοΰ λόφους, καί αίφνης ό λάριξ ή /0η;η 
δ αλιεύς έγκατέλειφε τήν καλύβην του διά τήν 5- 
πό τοΰ Φοίβου μαρμαίρουσαν θάλασσαν, ό ‘Ιππί- 
λαφος έσχίρτησεν έπ' τής νομή;, ελεύθερα; ήδη τι;; 

σ*έπης τής λευκής χιόνος· ή πεύκη ένέδυσε του; 
κροσσωτούς /.λαόου; τη; με τό ήδύ πράσινον χρΰμι 
καί τό βρύον λάμπει δπου ό ποΰς μου πατεΐ.

Άνέπεμψα φλογώδη στεναγμόν διά τών δασών, 
καί έπεκαλέσθην δλας τάς ιωνάς τοΰ γλαυκοΰ Οΰ- 
ρανοϋ' άπο τό άσμα τή; ήδυομόλπου ά-,δόνος δλωι 
τών ύπό τοΰ άστερόεντος θόλου κα! τών δασών ήί 
γλυκείας Εσπερίας, Ιως τοΰ άγριου τόνου, δν ά}!· 
νει ό κύκνος εΐς τάς λίμνας τής Ιρλανδίας, όπό» 

ή σκιαρά έλάτη άνορθώνη τους έκ βελονοειδή 
φύλλων κλώνους της.

Διέθλασ* τάς άλύσεις τών πηγών και τών 'ρ
ακών, καί τά κύματα αύτών κυλίονται ελευθέριά; 
έν τή άργυρο ειδή άβύσσω· πηγάζουαν έκ τής κορϋ* 
φής τών δρέων, καί καλΰπτουσι δ ά τοΰ λευκόν »· 
φροΰ τό φύλλωμα τών δασών* άναβρύουσιν Ιν λαμ· 
πρότητι έκ τών άντρων αύτών, κα! ή γή αντηχώ 
έκ τής χαράς τών ύδάτων,

Σπεύσατε, τέκνα τής άγαλλι »σ;ω:, σπεϋσατ: ! 
‘Η κατοικία σας ηδή εινε οί τόποι, ένθα τό Γον W‘ 
ξάνεί. ‘Ρόδινα χείλη, αστράπτοντας καί υγροί οφθαλ- 
μοι, πόδες έλαφροί κα: σκιρτώντες, πετάξατε ε!> 
προϋπάντησίν μου. Έ λθετε ΰπό τό λαμπρόν 
τοΰ ‘Ηλιου μέ τήν λύραν, με στεφάνους καί αιμ*’1 
έλθετε! Δέν δύναμαι νά σταματήσω.

Έγκαταλείψατε τάς εστίας τών ανθρώπων, οι«' 
νες έ'χουσι τό μέτωπον έ'μφροντι, τά ΰδατα διαιιγ®' 
ζουσιν είς τά δάση κα! τάς κοιλάδας· έγκαταλείφ31’5 
τό στενόν δωμάτιον καί τά ;λύπ α ς τήςέστίας,τά ά*8'  
λά φύλλα χορεύουσιν εις τό φαιδρόν φύσημα 
αύρας καί τά φαιά στελέχη αΰτών άναπτΰσσον«! 

εΐς τοΰς αγροτικού; ψιθυρισμούς τών δασών. Σπ£̂
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σον, νεότης είς τή'* χλωράν ιδιοκτησίαν μου _
Ά λλ ά  σεις, φεϋ I μετεβλήθητε άπό τήν τελευταί

α , ήμών συνάντησιν· οί χαρακτήρες τοΰ προσώπου 

σας άπώλεσαν τήν προτέραν λσμψιν. Έ π! τοϋ μ ε- 
τώπουσας καί είς τούς οφθαλμούς υπάρχει εκ,- 
φοασις άλλης σφαίρας, έν η τά άνθη μαράνει η 
πνοή τοΰ θανάτου. Μειδιάτε ! άλλ’ εις το μειοιαμα- 
σας έμφωλεύε, Ιτ ι ή θλίψις. Φ εϋ! τι είδατε εκ 

τής τελευταίας ήμών συναντήσεως;
Μετεβλήθητε, μετεβλήθητε ! Δέν εΰρίσκω πλέον 

ένταΰθ» πάντας εκείνους, οΰ; τό παρελθόν ειοο; ε 
τος. ‘Υπήρχον έν τώ μέσω ήμών ερατειναι κεφα ·α 
κεκοσμημέναι έξ ώραίων βοστρύχων, τούς οποίους 
έ'σειεν b άνεμος καί ή χρυσή ήλιακη ακτις εστι -  
π νεν  ‘Υπήρχον οφθαλμοί, ένοις ή αίγλη του μειδι

άματος διεσκέδαζεν έ* τή; μνήμης τήν μελαγχολί

αν τών ήμερών τής πτωσ^ω,. ^
‘ Γ π ή ρ χ ο ν  πόδες, οΐτινες έτρεχον επ. τω νηοαν- 

θέμων, ώς έι δλη ή γωνία τής γ ή ; παρεσκευαζετο 
διά τών λαμπρών συμποσίων. ‘Υπήρχον φωναι,αιτι- 
νες άντήχουν ε ί; τόν «ϊθριον ουρανόν, καί των όποι
ων ό τόνος άπεδίωκε τήν ιδέαν τοϋ θανάτου. 11ου 
λοιπόν είνε τά θελκτικά ταΰτα δντα; ή φαιδρότης 
αυτών έδυσε διά παντός; Φ ε ΰ ! είδατε^ τον θάνατον 

μετά τήν τελευταίας ήμών συνάντησιν !
Ήξεύρω ήδη πόθεν προήλθε τό έπιοκιάζον υμα, 

νέφος. Συνεκαλύψατε μέ τήν κόνιν τά άπαυγαζοντα 
μέτωπα, παρεδώκατε τάς τρυφεράς καρδιας εις τους
κόλπους τή ςγ ή ς -Α ύ το έ δ έ^ θ · , εί; τάς άγκάλα;

της τά ώραιότερα τέκνα, μέ τούς μειδιώντας οφθαλ
μούς καί μέ τούς στεφάνους τής έορτής. γενεάς ω 
ραίας. Έ κ  τοΰ μέσου ύμών χατέβησαν έν σιγη

είς τό ζωφερόν υπόγειον. _
Ναι, έκ τοϋ μέσου ήμών άπίπτη ή νεοτης και 

ή καλλονή. Ά πω λέσχτε τό θέλγητρον τής στιλβού- 
σις κόμης! Ά λ λ ά  γνωρίζω γην, Ινθα ουδέποτε π ίπ 
τει ό ομβρος καί έκεΐ Οά εύρω τά προσφιλή οντα

|ν  δλη τή λαμπρότητι.  ̂ _
Χαίρετε· δέν θέλω έπί πλέον νά μείνω έπι εοα- 

φους, ένθα ή πνοή τοΰ θανάτου μαραίνει τά άνθη τή?

πρωίας· , , „
Τό θέρος έρχεται φερόμενον επι των .. -p (

τοϋ Ζέφυρου Είθε νά πιέσητε τήν, ώριμον e w fJ -  
λήν καί νά δέσητε τόν χρυσοειδή στάχυν ! εγω οε 
θά άπέλθω είς δροσερωτέρανϊχθην έχετε μέριμνας, 

δέν άνήκετε είς έμέ. Χαίρετε, απέρχομαι εις την 
κατοικίαν τών προσφιλών δντιον, ατινα σας ϊ* * -  
τέλειψαν, ένθα τά άνθη δέν μαραίνονται. Χαίρετε

Χαίρετε 1
(Magasin pittoresque)

Α. Λιμπεροπουλος.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

\ :

Γνωστόν είναι δτι πρό τής έθνεγερσία· r *  « ίω ;  
κατά τάς πρό αύτής έκατονταετηρίδας τα βιβλία, ε -  
νεκα τής σπάνιος καί τοΰ ύπερτιμίου αυτα.ν, -  
ρουν ώ ; πολύτιμα κτήματα, φυλάσσοντές τα με
τά πολλής τής φροντίδο; καί δή τής ^ ? ιπ α θ ε  « ; 
και μη άπαλλοτριοΰντες αύταήέπί αδρω τιμ ήμ ατι-?
S καί αδύνατόν έστι Λαμβανων τις άνά χειρχς σήμε
ρον βιβλίον τής παρελθουσης, φερ είπεΐν,έκατοντα- 
ετηρίδος,ΐνα μη ε’ιπω αρχαιοτέρα; εποχή,, ναμη ανα 
ννωσητό: Κ α Ι τ ό δ ^ ν  το ίίάλλοίίκτέ.,καιτατοιαυτα 

άφορίσματα, πρός γραώδεις έ;ορκισμοί>; παρεμφερή 
/περ έπέγραφον έπί τών περικαλυμμάτων κ «  τω , 

έξωφύλλων τών βιβλίων δίς καί τρις και πλεονα- 
« ς  έστιν δτε, δπως προφυλαξωσιν «υτα ά «  του 
δασκάνου βλέμματος καί τής έξ αυτου «^ρ^-ουτης 

ίομιχής  ένεργείας. τ0'ού-
Παοαδειγμα, ίσως ά λλ ο ς μοναϊικον των το.

.5?i«w< K w r r  Ζ Τ  
* « « «  « ί ,  ζ  Τ Ζ  '

- ·>' α ίων γραμμάτων, δν ή μνημη

U x w i ' W ' 5 Ά « ·» ω ν ί« ·  - Μ ·
00 έν Ιή β ι ζ λ ί ο ^  τής καθ’ ήμας Ευαγγελική,
Χ ο λ ή ς  ά π ο κ ε ΐμ έ ν η ; ,^ Η ? ^ χ ο ν  ώς εξης,παρατ-

θεμεθα ώδε πε-ίεργείας χάριν,φ^ασοοντες τη .  

στίξιν καί τήν ορθογραφίαν αύτοΰ.
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Τω Ttapb'i βιβλίον ύορχυ  *3μοι> TCU £?j ) 
φ α ν ο ύ ς  ίεροψαλτο. το επικλ Χ χ λ- ^  
tb άγωρασα διατιμης ασ,τρα 360  ηγ ουν τ ξ  ηγο* 
τριακόσια «ξ^ντα χαί οςη,ς των χ ρ ό ν ω ν  β ο Χ _  

78 το άποξίνοσι να yjvs αί9ρησμενος * 1
αγίας καί ομοουσιου fcoo^ou J ,  ^
τρηΛος T6U ενος Τη φύσι μονού Osou έν roj ν'υν 
αιωνη καί εν το μΛοντη κα! ν α ^ Χ ) 1 ΐα ς ί  
των άγιων πάτερων των εν νιχαία ·«! των λ η £  
αγίων συνοδών α- ^ ΐρΛι t4 ξ6λβ 6 * ·
«νται αυτός ϊε  ουϊαμος καί χληρονομ, ’ ν

Ξ ? ” Γ  Y' ‘t ” 1,1  *w  “  ■·” » .  · > ™■ τρεμον εκητης γης ος ο καην σ/υθήϋ η γη καί 
χαταπιιι «υτον ος τον δαΟάν καί ζ β ^  Λ  "  Ζ  
β™  ηα επη την κεφαλήν «υτου Λ Λ Τ τ α  u 
« ρ χ ο ν τ . αυτου ^ϋσαν κατηραμένα καί * J * ^  

.ος ί^ητω  ηδε του Οεου χάρης ηυ μεθημων. 
Μ >· ° τϊπί- ίν^  « ρ φ λ τ η ς  μητρομανής

Η  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ι Σ

* είναι^  ώνάμνησις; Του χρο'νου ειρωνεία, 
γέλως αίτοϋ σαρκαστικός τά στήθη ήμ<δν σνίζων,
«υρα λεπ*ή χαί Όπισθεν αΟπ^ή τριχυμ,α) ' 
οαιμων 5) άγγελο; εμπρός Λ παρελθόν χομίζων

Λεν θέλω τήν όνάμνησιν «Οτήν τοΰ παρελθόντος.
δν γαλήνην θεωρώ Ιν̂ πλήρει τριχυμί?) 

τί ev το ρόδον σώζεται χειμώνος έπελθόντος,
~Ρος τ·. μ& τήν οδύνην μα; να παίζ' ή ευτυχία ;

Προς τί; πρός τίνα φαίνηται εις δακρυσμένον ομμα 
είκων μαγευτική, τερπνή φυγούσης εύιυχία;, 
προς τί ό γφων θνησιών χα> βαίνων πρός’’τό νώαα 
να ενθυμήται τας χαρά; τη; πρώτη; ήλικία;;

Άναμνησι; καί παρελθόν!’Απελπισία μάλλον 
'ϋδ'εμ, ήν άτενίζομεν μ | πόθον πλήν ματαίω;,
«νθο; ευωοες, πλήν νεκρόν, ξηρόν μή πλέον θάλλον 
«κτή, α=ρ ή; φερόμεθα μακράν, μακράν, ταχέως.

’Ώ ποιος «ν επόθησε τήν. παιδικήν ευδίαν; 
τ αθώα καί αμέριμνα | χίΙ·να πρ£τα ^  
καθ α τροφόν φιλόστοργον :7/_ε τήν ευτυχίαν 

πλάνης πέπλ£ ίχρυπτε ώς άλγηδόνας ίτι;

, ω^°< δ'εν *ΡΜ«» οπίσω του το ό'μμα-
τίς στένων 81ν ήτένισε τό ?αρ τής ζωής το ϋ

™ί ' T C * ^ a i r p “ "  φο“δρ“ν’ μ'Ε ρ°'δου y p ^ ·*-  - ν  ^σθάνθη τάραχον^στα βάθη τής ψκχ£  του ;

”fl φίλοι,μή άνάμνησιν, ώ μή ίπιποθείτε, 
του παρελθόντος φάντασμα είναι «ύΓή ώρ«Τον, 
“ψήσατε τό παρελθόν, τό μΛλον θεωρείτε 
*1 15 λ’’9’1’ λί0ο« μέγιστο;, ά; τό χ<Αίψρ πλίον.

’Αρχει τόμΛλον, τ' ο”νειρον χαί ή έλπΐ; άρχοΰσι 
ίνα πληρωσουν το χενόν, οπερ παρόν χαλείτα,.
Μομ: αύτά μ' απαιηλήν φωνήν δς μ «~ς λ,λο3σι 

υπο την λήθην ηρεμον τό παρελθόν ά; χεΓται.

Καί δη τό νΰν μέλλον μα; τό παρελθόν άοτ,άξει, 
ημείς ας^/χωμεν εμπρός, ώ; τό άφρόεν χύμα 

- χωρίς χαν η ανάμνησις αύτοϋ νά μά; σπαοα'ξη 
^η.ουντες νέα όνειρα χαί ί,π’ «Οτό τό μνήμα,

Β.

«Ι ευ. εΤναι ή ανάμνησι; ιοϋχρόνου εϊρωνεία, 
ως, ««του σαρχαστιχός τά στήθη ήμών σχίζών,

™Ρ« λεπτή, χαι όπισθεν αυτής ή τρικυμία, 
οα μων ή άγγελος έμπρό; τό παρελθόν χομίζων,

Μόνη σύ λήθη,άγγελο; παρηγοριάς είσαι, 
ου μονη τ’άχρον αγαθόν, τό φάρμαχον τών πόνων 
καί ομως φεύγε,; τήν ζωήν χαϊ ε?; τόν “Αδη χείσαι- 
ω κα! τον Αοη προτιμώ σου ίνεχα χα! μόνον.

Δέν θα απεθνησχ’ ό Όρφευς απελπισίας Οΰμα, 
νών Οα ϊπλαττε ζωήν καί νέαν Κ οιδίχη /
ε«ν, ότε κατ/πλευσε τ' Άχέρωνο; τό κϋμ«,
£ *1 ^  τν ' λίραν του; τήν μνημοφθόρον λήθην.

Ω φίλοι, μή άνάμνησιν, ώ μή επιποθείτε 
. !°J, Γ·αΡ£Μόντο; φάντασμα εΐναι αύτή ώοαίον 

«?ήο«τε το παρελθόν, τό μέλλον θεωρείτε 
XI η θη, λίθο; μέγιστο; ά; τό χαλύψη πίεον.

ΑΙΟΡΘΩΙΐν ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΟΣ.


