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Οί έργάται Λαυρέντιου τοϋ μεγαλοπρε
πούς, άγνοοΰντες τά ορονήματα τχ κατέ- 
γοντα τον νοΰν τοΰ Βωναρόττη, πλήν γι- 
γνώσκοντες τήν κλίσιν του είς τήν γλυπτι
κήν, τω έδωρήσαντο τεμάχιον μαρμάρου.‘ Ε
λαβε τότε άνά χεΐρας σμίλην και ήρχισε 
νά προπ/.άττϊ] τ ή ν  κεφαλήν ένός Φαύνου— 
‘Ημέραν τινά, καθ’ ήν είχε σχεδόν τελειώ
σει τό έργον του, τω έπαρουσιάσθη άνήρ 
ώς τεσσαροκονταετής, δυσειδής, 6 ς τις δή
θεν παρετήρει δ,τι ήργάζετο. ‘Ο νέος έρ- 
γαζόμενος μετ’ ένθουσιασμοΰ ούδέν έίρρόν- 
τισε περί τοΰ άγνώστου, ώς άν μή £μελεν 
αύτώ περί έκείνου καθώς περί τϊ>ν σμιλευ
μάτων πιπτόντων εις τους πόδας αύτοΰ. 
Μετά τήν τελευταίαν σφυρ-ζλάτησιν άπεχώ- 
ρησεν ολίγον κατά τό σύνηθες δπως παρα- 
τηρήση τό έργον και έμεινεν ικανοποιημέ
νος. Τότε ό σιωπηλός μάρτυς θέτων τήν χεΐ
ρα έπί τών ώμων τοΰ νέου γλύπτου· Φίλε, 
τώ ε*πε, γλυκέως προσμειδιών, έάν εύδοκή, 
έχω σκέψιν νά σοί υποβάλω.— Σκέψιν περί 
τής τοΰ Φαύνου μου κεφαλής $— ’Ακριβώς^-*

Καί τίς~ είσαι ΐνα έχης το δικαίωμα νά έπι- 
κρίνης τό έργον μου}— Οΐος καί άν είμαι, ά- 
διάφορον άρκεΐ σοι νά έπικρίνω ορθώς.—  
Καί τίς άποφασίσει μεταξύ ήμών ·,— Σύ αύ- 
τός έση ό κριτής— Λέγε λοιπόν— Λέν θέ
λεις νά προτυπώσης γηραιόν Φαΰνον γελώ ν- 
τα ·,— Άναμφιβόλως— Καλώς, ποΰ είδες λοι
πόν γέροντα έχοντα πάντας τού’ς όδόντας 
έν τώ στόματι}— ‘Ο Βωναρόττης έρυθρίασε 
δάκνων τά χείλη ενεκεν τής ορθής παρα- 
τηρήσεως. ’Απελθόντος τοΰ άγνώστου διά 
τοΰ γλυφάνου άφήρεσε δύο όδόντας τοϋ Φ αύ
νου του.

"Ίνα ποίηση ςντελέστερον τό έ’ργον του 
έσκέφθη νά κοιλάνη τό ουλον, άλλά στε*· 
ρούμενος τοΰ έργαλείου, άνέβαλεν εις τήν 
επαύριον. Άνοιχθέντος τ§ΰ κήπου, ό Μι
χαήλ ν Α γγελος εισήλθεν, ά λλ’ ό Φαΰνος έ- 
ξέλειπε· τούναντίον εύρε τόν άγνωστον.

Ποΰ είναι λοιπόν ό Φαΰνός μου·, ήρώτη- 
σε πλήρης άγανακτήσεως ό γ/ώ π τη ς.—

Άφηρέθη κατά διαταγήν μου, άπεκρίθη έ- 
κεΐνος.

— Καί τίς είσαι ΐνα διατάξης έν τώ κή
πω Λαυρέντιου τοΰ μεγαλοπρεπούς·,

— ’Ακολούθησόν μοι καί θά τό ήξεύρης—  
’Ακολουθήσω σοι δπως σέ αναγκάσω νά μοί 
άποδώσης τόν Φαΰνον— Ίσως θελης εύχα- 
ριστηθή άφίνων αύτό ένθα εύρισκεταΓ—‘0  α-



γνωστός έτεινε πρός το μέγαρον πάντοτε 
ατάραχος καί γαλήνιος έως ού άφίκετο είς 
τόν πυλώνα- τότε ό νέος έπιστήσας αύτόν 
μέλλοντα νά είσέλθη· ποϋ πορε6 εσ*ι; τώ εί
πε, νϋν θέλομεν άποπεμφθή, λογίζεσαι ό
τι δυνάμεθα νά είσδύσωμεν έλευθέρως εις τά 
ανάκτορα τοϋ Δουκός·,— cO άγνωστος μή δί- 
οων άπάντησιν εισέρχεται είς τήν πρώτην 
αίθουσαν ύπηρέται καί φύλακες προσκυνοΰ- 
σιν αύτώ, καί ό Μ. ’Ά γ γ ελ ο ς  ήκολοάθει 
αύτώ άνησύχως σκεπτόμενυς καθ’ εαυτόν  
μήπως είναι μέγας τις υπουργός τοϋ ήγε- 
μόνος} Έν τοιαύτη περιπτώσει κακώς επρα- 
ξα άποτεινόμενος αύτώ τόσον άποτόμως. 
Ούχ ήττον όμως ό Φαϋνος μοί άνήκει καί 
πρέπει νά μοί τώ άποοώση—-Έν τούτοις ό 
άγνωστος διήρχετο διά τών θαλάμων άνευ 
ούοενός κωλύματος, και ό νέος ετι μάλλον 
έκθαμβος κατά τά ίχνη αύτοΰ έβαινε. ΦΟά- 
σαντες είς τό μέσον τοΰ μεγάρου, ό πρώ
τος άνο£γει Ούραν καί είσέργονταί είς λαμ- 
προστόλιστον δώμα πλήρες καλλιτεχνικών 
καί πολυτίμων άντικειμένων. ‘Ο \ ! ι / . ’Ά γ -  
γελος εστη είς τό κατώφλίον έντρομος καί 
απολωλός· κατενόησεν ότι ποοσέβαλεν άτο- 
μον περιφανές καί έν ώ έσκέπτετο νά τώ 
αίτήση συγγνώμην, ύψωσε τούς όφθαλμούς 
καί είδε τόν γηραιόν του Φαΰνον τεθέντα 
έπί όκρίβαντος.

Βλέπεις καλώς, τώ είπεν ό άγνωστος με
τά , τής συνήθους αύτώ άγαθότητος, ότι έ
άν διέταξα νά λάβωσιν εκ τοΰ κήπου τόν 
Φαΰνον, έθηκα αύτόν είς τόπον κατα7\λη- 
λότερον— Ά λ λ ά  Θεέ μου ί άπήντηιεν ό νέος 
τεχνίτης, τί θά εί’πη ό ήγεμών βλέπων τό 
ευτελές τοΰτο πρόπλασμα μεταξύ τόσον ω
ραίων έργων ·,— ‘Ο ήγεμών σοί τείνει τή ν  
χεΐρά του, λάβε αύτήν— ‘Ο Μ. 'Α γγελος  
συγκεκίνημένος έκυψε τήν κεφαλήν σφίγγων 
τήν χεΐρα τοΰ Δουκός— ’Από τοΰδε, φίλε, 
θέλεις ζήσει είς τόν οικόν μου, θά ήσαι ο 
μοτράπεζος μου, παρ’ έμοί θά μελετήσϊ]; καί 
ούδεμία έσεται διαφορά μεταξύ σοΰ καί τών 
υιών μου· θά έχης μανδύαν όμοιον έκείνω 
ονπεριβάλλονται κατά τάς έορτάς.— Κύριε, 
άπεκρίθη ό νέος, πριν ή άπολαύω τών 
δώρων σου, έπέτρεψόν μοι νά δράμω πρός 
τόν πατέρα μου όπως τώ άναγγείλω τήν 
τύχην μου· με άπέβαλε τής οικίας ώς παΐ- 
δα οκνηρόν καί άνάξιον νϋν επιστρέφω ευ

πειθής καί πράος. Είς τό μέλλον δύναμαι 
νά παρευρεθώ θαρραλέως πανταχοϋ, άφ’ ού ό 
Λαυρέντιος τών Μεδίκων, ό πρώτος τοΰ a ij 
ώνος άνήρ μέ καθιέρωσε τεχνίτην.

Καλώς λοιπόν, πορεύθητι καί λέγε. πρ-ός 
τον πατέρα αου ότι ή προστασία μου θέλει 
έκτείνεσθαι έφ’ άπασαν τήν οίκογένειάν του· 
λέγε αύτώ προσέτι νά προσέλθη πρός έμέ 
αίτούμενος ο,τι πλέον νομίζει κατάλληλον.

‘Ο γέρων Βωναρόττης ήρίστα έν τή αί- 
θούσγ], έξ ής δέν ήθέλησε νά έξέλΟη μετά 
τήν άναχώρησίν τοΰ υίοΰ, ότε ό νέος όρ- 
μητικώς έκρουσε τήν θύραν. Ό  γέρων έδρα- 
μεν ΐνα άνοιξη, άλλα βλέπων τον Μ. “Α γ 
γελον, όν έκ πρώτης οψεως δέν άνεγνώρι- 
σεν, ύπεχώρησεν. Ω χρός, ασθμαίνουν, πλήρης 
κονιορτοΰ προσπίπτει είς τάς πατρικάς άγ- 
κάλας.—  Μακράν έντεΰθεν, τρισάθλιε, μή μοϋ 
άψη, υίέ ανάξιε, μή μέ ρυπάνης βορβόρου 
— Έ ρχομαι έκ τών άνακτόρων τών Μεδί
κ ω ν—

—Όύ βούλομαι μαθεΐν πόθεν έρχεσαι, ή  
ό,τι πράττεις- εΐ/ον ήδη υιόν έν ώ έστηρί- 
ζετο ή έλπίς τής οίκογενείας, ή τοϋ γήρα · 
τός μου παραμυθία- ά λλ ’ ούτος ό άχάριστος 
καί παρήκοος υίός δέν μοί άνήκει πλέον,, 
έπώλησα αύτόν τώ Σκιρλανδάϊω άντί 18 
φλωρίων. . . .

— ίΐρός Θεοΰ, άκουέ μου, επαναλαμβάνει 
ό νέος, προσπίπτων τοϊς αύτοΰ γόνασι-— 
Ά π ισ τε ! ή κατοικία σου άξία μετά τών ο ι
κοδόμων έστίν—

‘Ο νέος άπεκρίθη άλαζονίχώς· ή κατοικία 
μου έστι έν τω τοΰ Δουκός μεγάρω, συν- 
διάγω μετά τών πρώτων τεχνιτών τής Φλω
ρεντίας, είμί συνδαιτυμών τφ Λαυρεντίω τώ 
μεγαλοπρεπεΐ.

— θεέμου, Θεέ μου ! έξω φρενών έστι—
’Ακολουθεί μ&υ, πάτερ, καί θά ίδης. ‘Ο 

Δούξ σε περιμένει, καί σοί προσφέρει υπούρ
γημα κατ’ άρέσκίίάν σου.—  ‘Ο γέρων μάλ
λον έκπεπληγμένος ή τεθλιμμένος έμενε βε- 
βυθισμένος εις τάς σκέψεις "ίου, ότε ό νέ
ος άπήγαγεν αύτόν, παρά τήν Οέλησίν του 
εις τό τών Μεδίκων μέγαρον. Οί αύλακες 
τώ έπέτρεψαν τήν είσοδον παρά τών αύλι- 
κών ήξιώθησαν άμφότεροι πολλών δεξιώσε
ων, καί φθάσαντες είς τάς αίθούσας τοΰ ή -  
γεμόνος, ούτος έπορεύθη είς προϋπάντησιν 
αύτών λέγων πρός τον γέροντα* σάς ήνό-

χλησα όπως αιτήσω τήν άδειαν νά μείνη 
μετ’ έμοΰ ό Μ. Ά γ γ ε λ ο ς  καί πρός τούτοις 
ΐνα συγγαρώ ύμΐν έπί τώ υίώ τούτω, ός τις 
άποβήσεται ό πρώτος τοΰ αίώνος τεχνίτης— 
‘Ο οίκός μου τώ άνήκει, προτείνατε τους 
όρους- μόνίν σάς παρακαλώ νά αίτήσητε 
ύπέρ ύμών οίον δήποτε ύπούργημα επιθυ
μείτε.

— ‘Ο γέρων άπήντησε στερρα τή φωνή· 
διά τον υιόν μου φρονώ ότι πέντε οουκα- 
τα κατα μήνα θά ήσαν πολλά· ώς πρός 
έμέ ύ~άρ-χει θέσις κενή είς τό τελωνεΐον 
καί ελπίζω ότι θά υπηρετήσω έντιμως.—  
Θέλετε εΤσθαι πάντοτε πένης έκλέγων έ- 
πάγγελμα τόσον εύτελές.— ΪΙλεΐον τοΰ δέ
οντος έστι πρός πατέρα οικοδόμου.

(επεται συνέχεια) Φ· ΔΙ MENTOS·

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ MAS

Άφιεροϋται τώ φίλω I. Γ. Τσακασιάνφ,

All, nella terra  
P ure v i han cose che som iglian molto  

Alle stelle del cielo.
Dc Cesar\s.

ί  πλάσματα ώοαΐα ώ; ή άκτις εαρι
νού ήλιον ήσαν νέοι ανδρείοι, ενθουσιώδεις ώ ; ή ε- 
ςαρσις πρώτου έριοτος, ήσαν άνδρες σεβαστοί, ισχυροί 
ώ; έκ τ ί?  πείρας· ή παγερά τοϋ θανάτου πνοή εσβε- 
σεν αυτούς, ή δέ γη , έσχατου πένθους πέπλος, κα
λύπτει τ ά  προσφιλή οστά των.

Εισερχόμενος έν τω ίερώ περιβόλω δπου, εντός 
σιγηλού λάκκου κεΐνταί τά  λείψανα ανθρώπου οστις 
έκινεϊτο και έσκέπτετο, ώς κινείσαι και σκέπτεσαι 
καί σύ, δεν αισθάνεσαι έν τή  καρδία σου ήδέϊαν τι- 
νά στοργήν, μυστηριώδη τινά δύναμιν συγκινοΰσαν 
σε; Είναι ή φωνή τών νεκρών.—- Ερωτησατε τους 
τάφους καί αυτοί θά σάς άποκριθώριν. ’Απ αύτών πνε- 
ει πνοή άγίας ήδύτητος, συμφωνία σοβαοας μελαγ
χολίας καί υψηλής στοργ?,ς, ήτις είναι ή αρμονία 
της ψυχής έςαγνισθείσης έν τώ  φωτί τοϋ άπειρου.

Έκαστος τύμβος έχει καί τήν ιστορίαν του* μόνος, 
ερηαος, ήμεληαένος παρά πάντων, ·  τύμβος ούτος 
είναι το ιερόν μυστικών πόνων, ίσως παραπτωματων 
£ιά θερμών έςιλασθέντων δακρύων φ άλλος έκεΐνςς

ό κεκοσμημένος διά στεφάνων πλεχθέντων ύπό ερω
τευμένης κόρης, άφηγειται ευτυχίαν αίφνης ύπό σκλ·/;— 
ρας διακοπεΤσαν άσθενείας· έδώ πτωχόν θϋμα έν
δειας καί ιστορία ολόκληρος παθημάτων καί δα κρύ
ω ν  έκεΐ οί εύγενεΓς πόθοι τ7,ς μεγαλοφυ'ί'ας καταπνι- 
γέντες ύπό άκαταραχητου κακοδαιμονίας.

*0, πόσα μυστήρια Οπό τ/,ν σφραγίδα πτωχών ς·αυ- 
οών ! πόσοι ακατάληπτοι πόνοι ! πόσαι έλπίόες ψευ- 
σθεΐσαι ! πόση γενναία άγανάκτησις καταποθεΐσα, συ- 
σταλεϊσα !

‘Ως οί αστέρες τ ’ οΰρανοϋ με τό αλαμπές αύτών 
φώς έμπνέουσι γαλήνην είς την καρδία/, ούτως ή πνοή 
τών, νεκιών, άποτελουμενη έκ της ειρήνης καί τ?,ς 
ήοεαίας τοϋ τάφου, μάς ενισχύει ΐνα άγαπώμεν. Ό -  
τε θύματα κακοδαιμονίας άπελπιζόμϊθα έκ τών ζών- 
των τότε μακράν αύτών έν μονήρει σκέψει άναπολοϋ- 
μεν τούς νεκρούς ήμών, καί ή άνάμνησις αύτών γ λ υ 
καίνει τήν έντός ήμών πικρίαν καί μάς έμπνέει εύγε- 
νές αΐσθηυ.α οίκτου πρός τάς άθλιότητας τών έλεει- 
νών, ή άνάυ.νησις τών νεκ»ών μα:, είναι εύσεβής αύ
ρα έξυπνίζουσα τήν πίστιν καί βελτιοϋσα ήμας.

Ά ς  άγαπώμεν τούς νεκρούς ήμών καί τΓ,ν μνήμην 
αύτών άς περιβάλλωμεν διά θρησκευτικοϋ φίλτρου, 
είς αύτούς άς έμπιστευώμεθα τούς πόνους ήμών. Τις 
δύναται νά έκφράση τήν παραμυθίαν δάκρυος ένμονώσει 
ρεύσαντος έπί τοϋτάφουτίς μητρός, τής θανούσης φίλης.

νΑς κοσμώμεν δ ι’ άνθέων τούς τάφους των. Εν 
μέσω τοϋ βαθυπρασίνου χρώματος τής μελαγχολώδους 
κυπαρίσσου άς προκύπτη τό άβρόν λευκόν ρόδον, 
σύμβολον γλυκείας μελαγχολίας, πόνου στοργής. ‘Ιε
ρόν βεβαίως ανάθημα πρός τάς ψυχάς, αϊτινες τοσοϋτον 
μάς ήγάπησάν έδώ κάτω, είναι ή τών άνθέων καλλι
έργεια καί ή ειρήνη τη ; καρδίας.

Αυται μετά στοργής θά μάς έπιβλέπωσι.— ·£ίΚατε- 
λήφθητέ π ο ϊε  έν έπισήμω στιγμή αίφνης ύπό τίνος 
οπτασίας, ύπό τίνος σκέψεως, ύπό αστραπής υψηλής 
τίνος ιδέας ύπό άκτΐνός φωτεινοτέρας τής αιώνιας α
λήθειας} “ίσως τό μέτωπόν σας έλαφρώς έΟώπευε πνοή 
τοΰ δντος έκείνου τό όποιον ύπέρ παν άλλο ήγαπη- 
σατε καί παα’ ού ήγαπήθητε. ’ΗσθάνΟητε ποτε, καθ 
rv στιγμήν με τήν ψυχήν άσχάλλουσαν πλέον ώς εκ 
τών απογοητεύσεων, ώ; υπό ψύχους τρέμοντες έπλα- 
νασθε ύπό τ/ν  πκνεράν προσέγγισιν τής άμφιβολίας, 
τήν ταχεϊαν θερμότητα σκέψεώς τίνος άγάπης και 
πίστεως θερμαίνουσαν τήν καρδίαν σας και νεαν πα- 
ρέχουσαν ύμΤν ζωήν j Ίσως ήτο φίλημα τής μητρος 
σας, τήν όποιαν θανοϋσαν έθρηνειτε, και ήτις έμειδια 
έπί τή  άπάτη σας.?? Ούτω λέγει ο Ματσινης.

Ένθυμώμεθα τών ήμετέρων νεκρών, είναι πολλοί 
καί διά πολλών έκοσμοϋντο αρετών ένθυμώμεθα α!>.



τών παρά τά ; ήρεμου; εστίας, έν τη  φιλόστοργα η
ρεμία τών οικογενειακών συνδιαλέξεων. Καί άφοΰ ει
λικρινή άπονείμωμεν σεβασμόν πρό; τού; αγαπητού; 
ήμών συγγενείς, προ; τοΰ; φίλτάτους φίλου;, άς ύ- 
ψώσωμεν την διάνοιαν προ; τον τάφον τών γενναίων 
έκείνων ψυχών, αΐτινες τά ; ήμέρας αύτών ανέβηκαν 
εί; τον άγώνα τη ; άληθείας. ”Ω, πόσων τοιούτων ά- 
ναμιμνη σκόμεθ α !

Μητέρων, αΐτινες έν τή  στενώσει της άπελπιστικω- 
τέρα; δυστυχία; άλώβητον έτήρησαν την συνείδησιν 
τών πρό; τήν πατρίδα καθηκόντων· συζύγων, αΐτι
νες άγνωστοι μάρτυρες, μετά τοΰ συζύγου συνεμερί- 
σθησαν τ/,ν εξορίαν και τήν φυλακήν καί εκ τών μα
κρών παθημάτων καταβληθεΐσαι άπέθανον άνδρών, 
οίτινες ύπο1 τής αύταπαρνήσεως ένισχυόμενοι, ύπέρ 
τής ευημερίας άλλο:ν τό ίδιον έθυσίασαν συμφέρον, οΐ- 
τινες έζησαν άπηνώς καταδιωκόμενοι καί έκλεισαν 
τούς οφθαλμούς άγαπώντες καί συγχωροΰντες. *Ω f 
άναμιμνησκώμεθα αυτών, τά  δέ ονόματα των έστω- 
σαν σεβαστή, εύσεβής παράδοσις.

(έκ τοΰ ’Ιταλικού) Γ . Κ. ΣΦΗΚΑΣ,

 ---------
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1459  

γενομένης ‘Ενώσεως τών δύο ’Εκκλησιών

1  ΝΩΣΤΟΝ έστιν δτι τά  διαχορίζοντα τά ; δύο 
’Εκκλησία; αίτια είσί μηδαμινά καί δλω; ασήμαντα, 
άναπτυχθέντα έπ ’ολίγον μόνον καΐμόνον ώ; έκ τής επιμό
νου άντιδράσεω; τών κληρικών άμφοτέρων τών ’Εκκλησι
ών. Πολλάκις έγένοντο άπόπειραι πρός συνένωσιντών δύο 
’Εκκλησιών, καί έν έτει 1439  έν Φλωρεντία συνήλθε 
σύνοδος συγκειμένη έκ τοΰ Σ. Π άπα Ευγενίου Α'., 
τοΰ Αύτοκράτορος Ίωάννου Παλαιολόνου καί πλεί- 
στων άντιπροσώπων Πατριαρχών και Καρδιναλίων. 
ΙΙολλά συνεσυζητήθησαν έμβριθώς έν πολλαί; συνεδιι- 
άσεσι κατά τήν σύνοδον έκείνην, τά  δέ επισημό
τερα γεγονότα άναφαίρ;νται έν τώ συνταχθέντι προ- 
τοκόλλω, δπερ καί έ/ περιλήψει κχταχορίζομεν, κα
θόσον ές αύτοΰ πασιφανώ; εξάγεται ή άγαθή π;οαί- 
ρεσι; τών συνελθόντων καί ή ελάχιστη διάστασι;, ή- 
τ ι ;  χωρίζει τά ; δυο ταύτα; άδελφας τοΰ Χοιστοΰ 
'Εκκλησία;. ‘Η ένωσι; έγένε’.ο, χαρά δέ καί άγαλ- 
λ,ί.ασι; κατέλαβε τόν κόσμον. Κατά τήν 4ην ’Ιου
λίου 1439 έν τψ  έν Φλωρεντία Ναώ τοΰ ‘Αγίου Φραγ
κίσκου συνήλθον άπαντα τά  μέλη καί υπεβλήθη ττ; ο-

τοκολλον, δπερ τήν επομένην 5ην Ιουλίου ύπεγραψ*ν 
δ τε Σ. Πάπας καί λοιποί αντιπρόσωποι τοΰ δυτικοί 
καί άνατολικοΰ κλήρου. Την έπομένην ήμέραν 6 ’Ι
ουλίου 1439 δ τε Σ. Πάπας Ευγένιος ό Δ. κ-αί οί 
λοιποί Πατριάρχαι καί Καρδινάλιοι, ένδεδυμένοι τάς 
έπισημοτέρα; αύτών στολάς έν τώ έν Φλωοεντία ναώ 
τής Α γίας Μαρίας (Santa Maria) έψαλλον δοξο
λογίαν (Te Deum) εύχαοιστοΰντες τόν “Τψιστον επ ί 
τή επιτύχει ταύτη συμφιλιώσει καί άνεγνώσθη μεγαλό
φωνα»; είς έπ/,κοον πάντων τό έγγραφον φέρον τάς 
ΰπογραφάς τοΰ Σ. Π άπα Εύγενίου Δ, τοΰ Αύτοκοά- 
τορος ’ίωάννου Παλαιολόγου, τών ’Αντιπροσώπων τών 
Πατριαρχών, τών Καρδηλίων καί δλου τοΰ άνατολι- 
κοΰ Λ«ί δυτικοϋ κλήρου τοΰ παρόντος έν τή οικουμε
νική έκείνν) συνόδο». (Actes dn Concile general 
da Florence. Tom. 1. pag. 6C3). ‘Ο Μητροπο
λίτης Νίκαιας Βησαρίων τό άνέγνωσεν ελληνιστί καί ό· 
Καρδινάλιος ’Ιούλιος λατινιστί.-Εύφραινέστωσαν οί ού- 
ρανοί καί άγαλλιάσθω ή γή , λέγει το πρωτόκολλον, 
άφήρηται μέν γάρ τό μεσότοιχον τό τήν δυτικήν 
καί ανατολικήν διαιρούν έκκλησίαν, εύφραινέσθω καί 
ή  μήτηρ εκκλησία τά  έαυτή; τέκνα μέχρι τοΰδε πρός 
άλλη λα στασιάζοντα είς ενότητά τε καί είοήνην ή
δη έπανιόντα όρώσα, καί ή πρώην έπί τα» χωρισμφ 
αύτών πικρότατα κλαίουσα έκ τής νυν αύτών θαυμα
στής όμονοίας σύν άνεκφράστω χαοα τώ παντοδύνα
μ έ  ευχαριστείτο) 0ε<3. Πάντε; συνευφραίσθωσαν οί 
πανταχοΰ τής οικουμένης πιστοί καί τώ  άπό Χρίσου 
όνόματι κεκλημένοι τί) μητρί τή  καθολικ?) εκκλησία, 
συναγαλλέσθωσαν.

(Έ πετα ι τό τέλος)

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ
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Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ .

διήγημα

(συνεχ. καί τέλο;.)

Έάσωμεν λοιπόν χαίρειν τόν Αιβέριον Γερακάρι- 
ον. Ή μ ά ; ένδιαφέρει μόνον ή τύχη τή ; ’Αναστασίας.

Δύναται πας τις νά φαντασθή πόσον κατέπληξεν 
αύτήν τό γεγονός τοΰτο. Έκλαυσε τό μάγον όνειρον 
δπερ τόσον αίφνιδίω; διελύθη έθρήνησε διά τήν φοε- 
νεπάτην, ή τι; έπί τοσοΰτον τήν έφενάκιζεν, Έκεΐνο

*περ έζέλαβεν ώ ; ψυχήν ούδέν άλλο ή το  είμή βρω
μερός κάνθαρσος. Εκείνος τόν όποιον ήγάπησεν ήτο 
άνθρωπος ποτα πός χα μερπή ς άνευ καρδίας.

Τό μέγιστον μέρος τής περιουσίας της έλαβε φεύ- 
γων μεθ’ έαυτοΰ ό άρπας σύζυγος· άλλά τοΰτο ου
δόλως έσκέφθη ή ’Αναστασία. Έσκέφθη μόνον καί έ- 
λυπήθη διά τόν άπολεσθέντα έρο,ιτά τη ς- οΰτω του
λάχιστον έθεώρει αύτόν έπί , τινα; ήμέρα;. ’Αλλ’ ό 
καιρό; παρερχόμενος διέλυε τήν πλάνην. νΑν καί πε- 
ριφρονοϋσα τδη καί άπαςιοΰσα σκέψεοι; τόν εύτελή ε
κείνον άνθρωπον, έν τούτοις έζηκολούθεινά τόν άγαπα.

‘Η άπόφασις αύτής έγένετο στερρά, ώς είχε γίνη 
καί πριν μηχανευθή τό όλέθριον έκεΐνο σχέδιον ό ?ια- 
νοϋργος Μανιάτης. Έθεώρησεν έαυτήν χήραν, περιώ- 
ρισε τά  έξοδά της καί έζη έν τή  στερήσει παραμυ- 
θουμένη πάντοτε ύπό τής καλής Κουζηνής ήτις καί 
έν τή δυστυχία δέν έγκατέλιπε τήν ανεψιάν της.

Τό μέγεθος τής συμφοράς άμαυροΐ τόν φθόνον. Αί 
φαναριώτισσαι, αΐτινες ποότερον έχαιρεκάκουν διά τόν 
έπιβληθέντα τή ’Αναστασία γάμον, τδη συνεπόνουν 
*ϋτή καί συνεκινοΰντο διά τό πάθημά της.

Μετά δκτώ μηνών περιοδείαν άνά τάς πόλεις τής 
’Ιταλίας έπέστρεψεν είς τήν γενέτειραν ό ’Αλέξανδρος, 
κάλλιστα μέν έχων κ ζτά  τό σώμα, συρόμενος δμως 
ύπό τοΰ πόθου νά έπανίδη καί πάλιν έκείνην, τήν 
όποίαν έπί τώ θορύβω τών ταςειδίων καί τη άλλε* 
παλλήλω μεταβολή θεαμάτων καί τέρψεων δέν κα- 
τώρθωσε νά λησμονήση. Επέστρεψε καί έμαθε τά  
π ά ντα 1

Ειδεν αύτήν* τήν πρό ολίγων μόλις μηνών χαρί- 
εσσαν, ροδινήν, τρυφεράν άλλά καί μογαλοπρεπής νί- 
άνιδα έπανέβλεπε καταβεβλημένων έκ τών θλίψεων, 
ώχραν, μελανείμονα, χήραν συγχρόνως καί ΰπανδρον 
γυναίκα, Τά δάκρυα είχον θολώσει τήν λάμψιν τών 
οφθαλμών της, τό ώραΐον τών παρειών της χρώμα 
ει/εν έξαφανισθή ύπό τήν ασθενικήν ωχρότητα καί 
ή έπηρμένη αύτή; οφρΰς είχε ταπεινωθή Οπό τών έ- 
πελθόντων αύτή συμβαμάτων. Καί έν τούτοις ήτο ά- 
κ,όυ.η ώοαία- οί πόνοι οί επίγειοι δέν ησαν ικανοί νά 
έξαφανίσωσι τό ούράνιον κάλλος.

Έ π ί τή θέα αύτής ό ’Αλέξανδρος ή,σθάνθη άναγεν- 
νώαίνον μετά διπλάσιάς δυνάμεω; τά βαθύ προς αυ
τήν πάθος του. Πόσον αϊ δύο αύται υπάρξεις ήσαν 
πεπλασμέναι ϊνα συνενωθώσι καί πόσον ευτυχείς θά 
ήσαν έάν ήγαπώντο άμοιβαίως μέ δλην τήν αγνότητα 
καί τό αίσθημα δπερ ένέκλειον αί καρδίαι των.

’Αλλά δέν συνεννοήθησαν καί έζεσαν βίον κακο- 
δαίμον.α.

Αι* επιστολής του δ Α λέξανδρος προσέφερίν είς 
τήν ’Α ναστασίαν τήν καρδίαν του, τ ά  πλούτη  το* 
κα ί τό όνομά του έάν έδ εχετο  νά γίνγι ίδ ική  του. 
Δ»ν έζήτει παρ’ αύτής τόν έρωτα έκεΐνον τόν όποιον 
είχε πρός τόν τίρώτον αύτής σύζυγον τή  έζή τει μό
νον τι-,ν φιλίαν τη ς, τήν έκτίμησίν τ η ; ,  τήν άδελφι-
κήν τ η ;  ά γά π η ν . ‘Ο Π α τρ ιά ρχη ;, προσέθετεν, ήν Ε
το ιμο ; άνά πάσαν στιγμ ήν νά δώσν) αύτίί τό  όιαζύ- 
γιον. Ή λ π ιζ εν  δτι δέν θέλει άρνηθή τήν τελευτα ίαν 
τα ύ τη ν  '/ άοιν ίνα άποδώσϊ) τήν ευτυχίαν εις εκείνον 
δστις Ινεκα τή ς  καλλονής τη ς, άπώλεσε τήν γαλήνην 

τοΰ βίου του.
Τ οιαΰτα περιεΐχεν ή επ ιστολή τοΰ ’Αλεζάνδρβυ.
Τί θά έπραττε πάσα άλλη είς τήν θέσιν τής ’Α

ναστασίας; Άγνοοΰμεν. Έν τούτοις έκείνη δέν συνή- 
νεσε. Δέν τό έπραξεν άλλά προύτίμησε νά μεινη π ι
στή είς έκεΐνον δστις έδηλητηρίασε τάς πρώτας ττ,ς 
νεότητάς της ήμέρας καί δστις ύπήρξεν ό αίτιος τής 
ποοώρου έκλείψεοις τοΰ άστέρος τούτου καλλονής.

Ν αι, τής έκλείψεως.— Διότι ή ’Αναστασία δεν έ-
π έ ζ η ίε  πολύ μ ετά  τα ΰ τα , ά λ λ ’ ώς άστρον έπ ι τή
εμφανίσει τής ήοΰς, έμαράνθη ώχριασε κα ι έσβεσθη 
μ έ τόν έρωτα τοδ Λ ιμπεράκη εί; τήν καρόιαν. —  Α- 

πέθανεν έκ μαρασμού.
Κ αί έν τούτοις κατηγοροΰσι οί άνδρες τα ς  γυναίκας 

έπ ί ά π ισ ϊ ία .

Α. Σ . Μ ΑΤΕΣΙΣ.

Π . Χ ΙΩ Τ Ο Ϊ

■j ειρόγραφον μνημονεϋον θησαυρόν 
κουφθέντα έν Μονεμβασία. 

έπί τοϋ πολέμου τών 1716.

‘Ο δικηγόρος Νικόλαος Μινώτος πρός τοϊς πολ- 
λοΐς βιβλίοι;, τά  όποια έδώρησεν ή Λέσχη i  α Ζ ά - 
κυνθο;?? εί; τήν βιβλιοθήκην Ζακύνθου μοί ένεχεί- 
ρησεν καί τ ό . έξης χειρόγραφον εύρεθέν έν τοϊς οί- 
κογενειακοΐς του έγγράφοις δπως διασωζηται μετα 
τών άλλων χειρογράφων τής δημοσίας Βιβλιοθηκης. 
‘II επιστολή δέ τοΰ Κυρίου Μινώτου διασαφιζει το 
δνομα τοΰ γράψαντος, τήν χρονίαν και το άντικεί- 
μενον.

Ζάκυνθος τήν 14  Μαίου 1886.

Φίλε Κ. Π. Χιώτη 
έπόπτα τή ; δημοσία; Βιβλιοθήκης.

Ευρον μεταξύ διαφόρων έγγράφων τεσσαρας <str



λ ίδα ; γεγραμμένας εί; την τότε καθομιλουμένην εν
ταύθα  γλώσσαν, ύπό τοΰ Κανονικού (α) Άλεςάνδοου 
Ρώσ«η. Ε ί; τήν πρώτην σελίδα είναι γεγραμμένη 
μνεία περί ένό; θησαυροΰ εί; το φρούριον τ?,; Mo- 1
νεμβασία;. Έγράφη κατά τά  έ'τη 4792. Ε ί; τά ;
αλλα; σελίδα; είναι σημειωμένα διάφοοα συμβάν- I
τα  περί σταφιδο; καί ετέρων καρπών τ?;; νήσου, 
διάφοραι συμβουλαί καί εΰχαί ένό; καλοΰ ανθρώπου 
και παραγγελίαι διάφοραι περί γεωργική;. Έγρά- 
φησαν απαντά άπο τά  έτη 4 7 8 4 — 1822. 2 χ ;  πέα- 
πω το έγγραφον τοΰτο, δπω; συγκαχαλεχθή καί 
διασώζηται μετά τώ ν ‘άλλων τη ; βιβλιοθήκη;. Εί
ναι περίεργον το έγγραφον διά τόν μΰθον τοΰ θη
σαυροΰ. 2έ άσπάζομαι ό φίλο; σα;

Νικόλαο; Μινώτο;.

Α .
χειρόγραφον μνεία θησαυροΰ.

4792 Μαΐου 45 γράφω το παρόν διά νά ήθε
λε έζεκουίρισθή (1) εί; κάθε καιρόν, ούτινο; μέλλει 
νά λάβη έτοΰτο τό καλό μέ τό νά παοθή ό τόπο; 
άπό Χριστιανόν- καί έτότε; οποίο; θελήστ) μέ με- 
γαλωτατην τέχνην, νά πά/ι να νοικιάσ-/) τό παοόν 
σπητι και περιβόλι, παγαίνοντα; εί; τοΰτον τόν τό
πον. Ομω; ακούσετε κληρονόμοι διά ένθύμησι. Κου
βεντιάζοντας μέ ένα όνομαζόμενον Γιανάκην Πιτό- 
ρον εί; την Ζάκυνθον στήν σκοντράδχ (2) τοΰ άγί- 
ουν Νικολάου των Γερόντων κοντά εί; τό κα'Λπανχ- 
ρίο τοΰ αύτοΰ ναόΰ, μοΰ είπε πώ ; έλαβε μία πχ- 
ραγγολή άπό μία γυναίκα Δαντόλου, ή όποία φα- 
μηλία έκατοικοΰσεν εί; τόν Μωρέα στήν χώρα τη ; 
Μονεμβασία; εί; τό κάστρο. ‘Ο όποιο; Πιτόρο; πα 
ρακαλεστώ; άπό τήν αύτήν φαμελία έπηγεν είς τήν 
αύτήν χώραν άπόστα (3). Καί έμπαίνοντα; άπό τήν 
στεριάν εϊ; τό κάστρο ποΰ είναι περ τρεμοντάνα (4) 
παγαίνοντα; στήν ρούγαν πέρ πονέντε εί; κάμποσον 
διάστημα, βρέσκει; έν? παλάτι μεγάλο μέ ένα πε
ριβόλι γεναμένο ά σκάλε; (5) καί κάθε σκάλα έχει 
και την λίμνην του. Τό σπίτι έχει ένα πόρτεγο ή- 
γουν σάλα, μέ πέντε κάμεραι; κάθε μερία, καί τό 
άπάνου άπαοταμέντο (6) έχει δέκα κάμεραι;. ’Α π’ 
έξω άπό^τό πορτόνι (7) βλέπει; μίαν Ά ρμα (8) με 
δυο κρίνους και άποκάτου ριγάδα ηγσυν δάμα. "Ο- 
λαις πόρταις καί παραθύρια είναι μέ κολόναις μαρ- 
μαεένιαις, άνώφιλια καί κατωφίλια μονοκόμματα.

[a] Κανονιχος· λέγεται ό έχχλησιαστιχος αξιωματικός 
της χαθολιχής έχκλησίας ίερεύς,

(1) εχτελεσΟή—(?) περιοχήν—(3) έπί τούτω—(4) π 2Ϊ>ς 
€οραν (5) χλιμαχηδίν— (6) δώμα—(7) Π υλώ ν-(8) οί- 
χφσημον.

Μπαίνοντας εί; τό αύτό παλάτι, βρέσκει; μία βρύ
ση με μια χοντρή κάνουλα, ποΰ τρέχει νεοό, καί 
εί; τήν γην έχει μία σγοΰρνα (9) εί; τον πάτον τρού- 
π ια, ποΰ περνάει μέ κανάλια τό νερό στό περιβόλι. 
Εκεΐ βλεπει; χάμου εί; τήν γην ύ γουν j στό σαλί- 

τζο (10) ένα μάρμαρο τοΰ μάκρου ώ; μία ήμισυ ό- 
ρία, καί τοΰ χοντρού δάκτυλα 4. Τό αύτό μάρμαρο 
ίχ ε ι δυο κουλουρια προύντζινα διά νά σί:νεται. Μά 
πέρνωντχ; τά αύτό κάστρο οί Τούρκοι, έτσι οί νοικο- 
κυραΐοι τοΰ σπιτιού τά  έτζάκισχν τά  'αυτά κουλού
ρια διά νά μή γνωριστή, καί έκλεισαν [ταί; τρούπάις 
καί τόν γύρον τοΰ αύτοΰ μαρμάρου μέ στάχτη ά· 
σβέσνη καί πορτζολάνα μέ τά  χέ:ια  τους, καί Φαί

νονται ή δακτυλίχίς. Τά αύτά μάρμαρο έχει μία 
τέχνη όποΰ είναι οτι δέν άσικόνεται, μόνον σκοτόν- 
τας το μέ άργάνιχ (41, τρέχει τά μάρμαρο έμπρό; 
έτσι γεναμέεο άπόστα (12) καί άνοιγε μέ ευκολίκ, 
τόμου (13) είχε τά  δυο άνέλα, ποΰ έβγαλαν. "Ομω; 
άνοίγοντα; τό βλέπει; δελόγγου (14) ενα χάος, όποΰ 
αό είχαν διά κρυψιώνα, καί εκείνο εί; καιοάν αίχαα- 
λωσία; τοΰ αύτοΰ κάστρου. Οί αυτοί Δχνδολχΐοι οί 
νοικοκυραΐοι τοΰ αύτοΰ σπιτιοΰ έβαλαν δλον τους τό 
άσημοχρύσαφο μέσα, καί έτράβιξχν τό μάρμαρο καί 
έτζάκισχν τά  κουλούρια, καί τό έφραζαν μέ τά  δ ά χ 
τυλά τους, ώς άνωθεν εΐπαμεν. Μοΰ είπαν πώς ολο 
τό αύτό άσημοχρύσαφο νά είναι <15 χιλιάδες τζε- 
κίνιχ. Τοΰτο ε’.ναι είς τό κάστρο τή ; Μονεμβασίας. 
Καί ή αύτή άνοτατσιόν (15) άς είναι κρυφή, κα ί 
άς μή κυυβεντιαστή, μόνον άς τό ζεύρουν οί κλη
ρονόμοι διάδοχοί μας, άν τούς μέλλη μά μέ μεγά 
λη φρονιμάδα καί τέχνη διά νά μή τούς προξενή- 
ση καμία ζημία καί κάνω τέλος άπεθυμώντας σας 
πασαν ευτυχίαν. ’Αμήν.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΡΟΣΗΣ. 
έγραψα τό παρόν.

(επ ετ α ι σ υνέχεια)

Ε Μ Μ Ε Α ΙΝ  Α.

(έκ τών τοΰ Alfred de Musset
Μετάφρασις 

ΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ. ΜΑΝΕΣΗ.

Μεταζύ τών συχναζόντων είς τήν οικίαν τοΰ Δε 
Μαρσάν ήτο νέος τις ονομαζόμενος Γκίλβεοτ. Γνωοί-

(9)^ δ εξ α μ εν ή —  (10) λ ιθ ό σ τρ ω τ ο —  ( I I )  ε ρ γ α λ ε ία — 
(1 2 ) εξ ε π ίτη δ ες— (13) ό π ό ταν— ( U )  παρβυθϋς— (1 5 )  ση - 
μ ε ίω σ ις .

ζω κυρία δτι όμιλών είς ύμα; περί τούτου έγγίζω 
έύαίσθητον χ_ορδήν, καί δέν γνωρίζω πώ; ν’ άποφύ- 
γω.

“Ηρχετο πρό ες μηνών απαξ ή δί; τή ; εβδομάδας 
τ^Χρά τ 'ί κομήσση καί έκεΐνο δπερ δι’ έκείνην ήσθά- 
ν»το ϊσω; δέν πρέπει νά όνομχσθή έρως- ο,τι δήποτε 
κ* ί άν είπον ό έοω; είνε ή έλπίς, καί όποιαν δήποτε 
ιδέαν είχον περί τής Έμμελίνας οί φίλοι της, και 
έάν αύτηέξ άγάπηςπρά; τούτ'ους ένεπνέετο, ή διαγωγή 
τη ; καί ό χαρακτήρ τη ;, δέν τη  έπέτρεπον νά τού; 
ένθαρρύνη. Ουδέποτε έπί παρουσία τή ; Δε Μαρσάν ό 
Γκίλβεοτ άπηύθυνεν έαυτώ τοιχύτα; έρωτήσεΐξ. 
Συνεπάθει προ; τήν Έμμελίναν διά τήν συναναστρο
φήν τη ;, διά τόν τρόπον τοΰ θεοορεΐν, διά τάς διαθέ
σει; της, διά τό πνεΰμα της, διά τήν όλίγην πονη
ριάν της, ήτις είνε τό έλατήριον τοΰ πνεύματος. Α· 
πεμακούνετο έκείνη;, καί έν βλέμμα, έν μειδίαμα, 
μυστική τις καλλονή ήν διεΐδεν, τί δέν γνωρίζω, μυ- 
ρίχι άναμνήσεις, τόν κατελάμβανον καί τόν παρηκο- 
λούθουν άκαταπαύστω; ώ; τεμάχια  μελωδίας έ ; ών 
δεν δύναταί τ ι; ν’ άποσπασθή κατόπιν μουσική; έσπε- 
ρίδο;· άλλ’ δτχν τήν έβλεπεν έπανεύρισκε τήν γαλή
νην, καί ή εύκολία ήν είχε νά τήν βλέπ-jj συχνάκις, 
τόν έμπόδιζεν ίσως νά έπιΟυμή περισσότερον, διότι 
ένίοτε χάνοιν τ ι;  έκείνου; οΰ; άγαπα  αισθάνεται πό
σον τού; ήγάπα.

Πορευόμενός τις τήν. έσπέραν παρά τή Εμμελίνα 
τήν ευρισκε σχεδόν πάντοτε περιστοιχιζομένην ό 
Γκίλβερτ δέν έφθανε σχεδόν ή κατά τήν δεκάτην ώ
ραν, καθ’ ήν στιγμήν ήτο τό περισσότερον πλήθος 
συνηγμένον καί ούδείς έμενε τελευταίο;· έςήρχοντο 
όμοΰ άπαντες τό μεσονύκτιον, ένίοτε βραδύτεοον, έ
άν είχον διάθεσιν νά εΐπωσι διασκεδχστικήν τινα ι
στορίαν διαρκούντων ές μηνών, παρά τήν έπιμέλει- 
άν του περί τής κομήσσης ό Γκίλβερτ. δέν έσχε ού- 
δέποτε συνέντευξιν μ ετ’ έκείνης. Τήν έγνώριζεν έν 
τούτοις κάλλιστα καί ϊσοις περισσότερον τών οικείων 
της, είτε ύπό φυσικής τίνος όςύτητος, εϊτε ύπό άλ
λης τινός αιτίας ήν πρέπει νά ε’ίπω. ’ΐΐγά π α  τήν 
μουσικήν ώς έκείνη, καί ώς κυριεύουαά τις έπιθυμίχ εκ
φράζει πολλά, έντεΰθεν τήν έμάντευσε. ’Εάν έπαρου 
«ΐάζετο φράσις έροιτικοΰ άσματος, ή τεμάχιον μέλους 
Ίταλικοΰ, ήτβ δ ι’ εκείνον ή κλείς ένός θησαυροΰ- με
τά  τά τέλος τοΰ άσματος παρετήρει τήν ’Εμμελίναν, 
καί σπανίως οί οφθαλμοί της δέν συνήντων τούς ε- 
δικού; του. Προκειμένου περί νέου τινά; βιβλίου ή πε
ρί τίνος τεμαχίου παραστάντος τήν προτεραίαν, έάν ό 
εί; έλεγε τήν ιδέαν του, ό έτερο; έπεδοκίμαζε διά 
σΆμείου τή ; κεφαλή;· έπί ένό; ανεκδότου συνεβχινε 
τχυτοχρόνω; νά γελώσι, καί συγκινητική διήγησι; ω

ραίας τινά; πράξεω;, τού; έκαμνε νά παρεκτρέπωσι 
τά  βλέμματα ταύτοχρόνω; φοβουμένου; μήπω; προ· 
δώσωσι ζωηροΐάτην συγκίνησιν. Διά νά έκφράσω πάν
τα, σ έ λ ί γ α  λ ό γ ι α  ύπήρςε μεταξύ των συμπά
θεια. Ά λλά  θά ε’ίπητε δτι είνε έρω;. ‘ΐπομονή κυ
ρία δέν είνε ώρα άκόμη.

‘Ο Γκίλβερτ. έπορεύετο συχνάκι; εί; τό θέατρον 
καί τκουεν ένιοτε μίαν πραξιν έν τώ θεωρείφ τή ; 
κυμήσση;. Κ ατά σύμπτωσιν παρίστατο έτι ό Δάν Ζου- 
άν, καί ό Δε Μαρσάν ήτο έκεΐ. ‘Η ’Εμμελίνα δταν 
ήλθεν ή ώρα τή ; τριωδίας, παρετήρει είς τήν πλευράν 
της, καί ένεθυμεΐτο τό ρινόμακτρόν της, άλλά κατά 
τήν φοράν ταύτ/ιν, ήτο ή σειρά τοΰ Γκίλβερτ νά ό- 
νειροπωλή- είς τούς φθόγγους τή ; βαρυφωνία;, και τή ; 
μελαγχολικής άρμονίας δλη ή ψυχή του ήτο έπί τών 
χειλέων τής δεσποινίδος S o iltag · , καί οί οφθαλμοί 
του έσπινθήοιζον. ’Επί τοΰ ολίγον χλωμοΰ προσώπου 
του σκιαζομένου ύπό μελανών μακρών τριχών, άνεγί- 
νωσκέτις τήν ηδονήν ήν ήσθάνετο- τά  χείλη του ήσαν 
ήμιάνοικτα, καί ή χειρ του τρέμουσα έκτύπα ελαφρώς 
τόν χρόνο; έπί τοΰ θεωρείου. ‘II Εμμελίνα έμειδία- 
σε, καί κατά ταύτην τήν στιγμήν άναγκάζομαι νά 
όμολαγήσω, δτι ό κόμης καθήμενος είς τά βάθο; τοΰ 
θεωρείου έ/.οιματο βαθέως.

Είς τσιούτου είδους συμβάντα έδώ κάτω, τόσα έμ- 
πόδια άνθίστανται, ώστε ταΰτα δέν είνε ί  συμπτώ
σεις, αίτινες δ ι’ αύτό τοΰτο, έγχαράσσοντάι βαθύτε
ρο-;, καί έγκαταλείπουσι διαρκεστέρας αναμνήσεις. ‘Ο 
Γκίλβερτ δέν έδίσταζε περί τών μυστικήν τή ; ’Εμ
μελίνα; σκέψεων, ύπήρχον δμω; ήμέραι τινέ; καθ' ά ; 
έζήτει εί; τό βάθο; τ ή ; καρδία; του, έάν ή κόμησ- 
σα ήτο εύτυχή;, έρωτών εαυτόν δέν τά έπίστευε, άλ
λ»’ δταν έσκέπτετο ούδέν πλέον έγίγνωσκε. Βλεπον- 
τε ; σχεδόν τού; αυτού; ανθρώπου;, καί ζώντε; έν τώ 
αύτώ κόσμω εϊχον άμφότεροι μυρία; περιστασει; να 
γράφωσι διά μικρά; α ιτία ; άόιαφόρου; έπιστολα; ύ- 
ποτεταγμένα; εί; τού; νόμου; τή ; έθιμοτυπια;, ευρι- 
σκον πάντοτε μέσον νά έγκλείωσιν ένα λόγον, ενα συλ
λογισμόν δστι; έδ'ιδεν ύλην ονειροπολημάτων. ‘Ο Γκί- 
λβέοτ συχνάκκ ίίαρεδίδετο πρωίαν ολόκληρον ει; ε
πιστολήν τή ; Δε Μαρσάν ήνεωγμένην έπί τή ; τραπε- 
ζη ; καί άκων άπό καιροΰ εί; καιρόν έοριπτεν έπί ταύ
τη ; τού; οφθαλμού;. ‘11 έξημμένη φαντασία του τον 
έκαμε νά ζητή ίδιάζουσαν έννοιαν εί; ασήμαντα πραγ- 
ματα. ‘II Ε μμελίνα ϋπέγραφεν ένίοτε Ίταλ ισ τί VOS- 
irisim a, καίτοι τοΰτο δέν ήτο ή τυπο; φιλικός ό
μως έπανελάμβανεν οτι ή λέζι; αυτη θελει να εΐπτι 
tt'O λ η έ δ ι κ ή σ ο υ s ,

’Ανήρ άνευ καλή; περιουσία; ώ; ό δε Σοργυ, ό 
Γκίλβεοτ άπέκτησεν ερωμένα;. Μακράν τοΰ νά έχη



διά τά ; γυναίκας πρόσχημα πϊριφρονήσεω;, έσκέπτε
το περί τούτων κ α τ’ ίδιον τρόπον, καί ή κόμησσα δέ 
Μαρσάν τφ  έφαίνετο μία έξαίρεσι;. Βεβαίω; πολλαί 
γυναΐκε; είνε συνεταί· άπατώμαι κυρία είσίν δλαι, αλ
λά  διαφέρουσι κατά τον τρόπον τοϋ ε ί ν α ι .  ‘Η Έμ* 
μελίνα εί; την ηλικίαν της πλούσια, ώραία, όλίγον κα- 
τηφής, ένθουσιαζομένη εί; τινα; στι^μάς, αμέριμνο; 
καθ’ υπερβολήν εί; άλλας περιστάσεις, περιστοίχιζα 
μένη ύπο καλλίστων συναναστροφών, πλήρη; πνεύμα* 
το;, άγαπώΑα τά ; διασκεδάσει;, άπαντα ταϋτα έφαί·» 
νοντο τφ  νέφ  παράδοξα συνέσεφ; στοιχεία, α ’Εκείνη 
εινε ώραία καί δμω;! ελεγε καθ’ εαυτόν, περίπατων 
κατά τ ά ; γλυκεία; έσπέρα; τοϋ Αύγουστου, έκείνη 
ά γαπα  τόν σύζυγόν τη ; άναμφιβόλω;, άλλά μόνον έκ 
φιλία;, ό έρω; παρήλθε, 3-ά ζήση άνευ έρωτο; ; 
Καί ταϋτα άναλογιζόμενο;, έσκέπτετο συνάμα ό'τι 
πρό εξ μηνών ζή άνευ ερωμένη;,

Ήμέρ«ν τινά έπισκέψει; ποιών, διήλθε πρό τή ; 5υ- 
ρα; της οικία; τοϋ Δε Μαρσάν, καί έκτύπησε παρά τήν 
αυνήθειάν του ένώ δέν ήσαν η τρεΐ; ώραι- ήλπιζε νά 
εύρη τήν κόμησσαν μόνην, καί έξεπλάγη ότι ή ιδέα τή ; 
εύτυχοϋ; ταύτη ; συμπτώσεω; τώ έπήλθε κατά πρώ- 
την φοράν. Τψ άπήντησαν δτι αυτη έ 'ήλθε, και έ- 
ic αν έλαβε τ,ήν πρδ; τόν οίκον του όδον ύπό κακά; δ ια 
θέσει;, καί κατά τήν συνήθειαν του ώμίλει μόνο; μετα
ξύ τών όδοντων. Δεν δύναμαι νά εϊπω τ ί έσκέπτετο. 
Αί σκέψεις του ολίγον κ α τ’ ολίγον τόν.παρέσυρον, καί 
«πεμακρύνθη τοΰ δρόμου του. Πιστεύω δτι εί; τήν γω
νίαν τοΰ τριστάτου B u ssy  έκτύπησε δυνατά, δ ια β ά 
την τινά  καί διά τρόπου όπωσσοΰν παραδόξου, διότι 
εύρεθεί; αίφνης πρόσωπον προς πρόσωπον μ ετ’ άγνω
στου είπε μεγαλοφώνω; « ’Ε ά ν  σ ο ί έ λ ε γ ο ν  δ τ ι  
σ έ i  y  ο ιπ  ώ .»  ’Απεδ.έφυγε αίσχυντηλό; δ ιά  τήν 
μανίαν του ταύτην δι' ην έγέλα, δτε διέκρινεν δτι ή 
γελοία «ποστροφήτου έποίει ένα στοίχον τά  μάλα έ- 
π εςειργασ μένον είχε ποιήσει στίχου; τινά; καθ’ δν 
χρόνον ήτο μαθητής, τώ  έπήλθε φαντασία νά ζητήση 
τή ν  ομοιοκαταληξίαν ήν εύοεν ώ; θά ϊδ η τε ,

(έπ ετα ι συνέχεια)

ΓΙΑ.ΤΙ ΗΛΘΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΑ ΜΟΥ $

Γιατί ήλθες ’ς τήν έρμιά μο», 
Ό που ζώ δυστυχισμένος,
ΙΙίνοντας τά δάκρυα μου 
Απ' τήν Τύχη μου διωγμένος ·,

Κύτταξε τδ πρόσωπό μου 
ΙΙώς τό μάρανε ό καϋμος·
Κύτταξε, 'ποϋ ’ς τό πλευρό μου 
Στέχει ό χάρος σκοτεινός!

'Αν εΐσ’ άγγελος, θεά μου,
Μήπως ήλθες νά μέ σώσης ·
Νά σοΰ ’πώ τά κρίματά μου,
Τό συγχώριο νά μοΰ δώση; ·
'Α χ  ! μέ σφάζει, μέ πληγόνει,
Ή  γλυκειά σου αύτή ματιά !
Και ό yΕρωτας μοΰ ζώνει,
Μοΰ σκλαβόνει τήν καρδιά,

Ούρανόφωτη ήλθες κάτου 
Γιά νά λάμψη ή εύμορφιά σου,
Γιά νά διώζη τοΰ θανάτου 
Τό σκοτάδι αύτή ή ’ματιά σου,
Γιά νά σπρώξη σέ τραγούδια 
Τοϋ ποιητή τή φαντασία,
Νά σέ κράζη ’ς τά λουλούδια 
Μέ όλάνοιχτη αγκαλιά.

Νά, 'ποΰ τ’ άνθη χρωματίζει 
Ή  γλυκειά άναπνοή σου.
Νά, 'ποΰ ό κάμπος λουλουδίζω  
Εύωδιάζοντας μαζί σου·
Και ή αϋρα ώς άγροικάει 
Τήν ουράνια σου λαλιά,
Έμπροστά σου σταματάει 
31έ κλεισμένα τά φτερά.

Ά ν  έδιάλεξε λιμέρι 
Ό  Ερωτας σου τήν καρδιά μου,
Όταν ήλθες άπ’ τά μέρη 
Τών άστερων έμπροστά μου,
"Αγιο σ’ εχω φυλαχτό μου,
Στον παλμό της σέ κρατώ 

Κ.’ είς τό σκότος οδηγό μου 
Σ’ έχω άστρο φωτεινό.

ΑΡΙ2ΤΕΤΔΗΣ ΚΑΚΟΚΕΦΑ Λ Ο Σ .
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