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Έκ της έκθέιεως, ήν έΒημοίιεύσαμεν 
έν τώ προτελευταίω τής «Κυψέλης» φυλλ. 
ό αναγνώστης εΐδεν είς πόσας μάχας πα- 
ρευρέθη ό αείμνηστος ΙΙέτας. Ό  άγωνις-ής 
ουτος, ήτο υίός μονογενής καί εύπορος. 
ΈγεννήΟη δ’είς Μπελοΰσι, χωρίον Ζακύνθου, 
καί, τή 18 Μαίου τοϋ έτους 1799 έβα- 
βαπτίσθη άπό τον συμβολαιογράφον Γ.Στρού- 
ζαν.Είς τό βάπτισμα έλαβε τό όνομα Β α π τ ι  
σ τ ή ς .  Ό  πατήρ αΰτοϋ έκαλεΐτο Γεώργιος, 
ή δε μή^ηρ Μαρία τοϋ Παναγιώτου ΙΙέτα. 
Μαθών τά πρώτα γράμματα είς τήν Ζάκυνθον, 
αετέβη είς άλλα τής ‘Ελλάδος μέρη καί άκο- 
7,ούθως είς ΙΙαρισίους ενθα έπεδόθη είς τήν 
Ιατρικήν. ΙΙαιδιόθεν έδειξεν εξαιρετικόν μίσος 
κατά τών τυράννων. Ό  πρός τήν Ε λλάδα  
πόθος αΰτοδ υπήρξε μέγιστος, διό άμα 
ήκουσεν ότι οί αδελφοί ήμών Ιλαβον τά 
©πλα,πάραυτα εδ^αμεν είς τήν φωνήν τής πα- 
τρίδος, περκρρονησας τό οικογενειακόν φίλτρον 
καί τήν προσφιλή επιστήμην.

Είχεν ό Πέτας σχηματίσει γνώμην οτι ή

επισημότερα πασης οοςης εινε εκείνη τοΰ 
νά άποθάνη τις ύπέρ πατρίδος. Μυησθείς,'ώς 
πλεΐστοι άλλοι ‘Επτανήσιοι, τό μυστήριον 
τή^ έθνοσιοτηρίου Φιλικής Εταιρίας, είρ- 
γάζετο ψυχή τε καί σώματι ύπέρ αύτής.Τά 
έγγραφα καί αί ίδιωτικαί έπιστολαί, σω- 
ζόμεναι παρά τώ πρώτω αύτοϋ Ιςαδέλφω  
κ. Φιλίππω Κούρτσουλα, μαρτυροΰσι τοΰτο. 
Προσέτι εύφημον μνείαν περι αΰτοϋ ποιοϋ- 
σΐν ό Σπηλιάδης, ό Φραντζής, ό Τρικοΰπης, 
ό Μεταξάς καί άλλοι τής ελληνικής έπα- 
ναστάσεως ιστορικοί. Μάλιστα ό Τρικοΰπης 
καλεΐ αΰτόν γ  ε ν ν α X ο ν. Θέσις εισέτι ύ- 
πάργει παρά ταίς Άθήναις φέρουσα τό ονομα 
τ α μ π ο ύ ρ ι  τοΰ  Π έτα . "Ενεκα τής άκρας 
αΰτοϋ φιλοπατρίας έδαπάνησεν ύπέρ τοΰ 
άγώνος ό7^ην τήν περιουσίαν καί ό πατήρ 
αΰτοϋ άπεβίωσε τώ 1835 έν Ναυπλίω πτω- 
γότατος. Οί κληρονόμοι αΰτοϋ έκληρονόμη- 
σαν όμως θησαυρόν πολύτιμον—-τ ή ν φ ι λ  ο - 
π α τ ρ ί α ν τ ο ΰ  II έ τ α, κληρονομιάν 
άληθώς έπίζηλον.

Πληγωθείς ό ΙΙέτας είς Πελοπόννησον, 
ήθελε νά μεταβή είς Ζάκυνθον ίνα θεραπεύ- 
ση τάς πληγάς του. ‘Η έπιθυμία αΰτοϋ δυ
στυχώς δέν έπραγματοποιήθη, καθότι δέν έ
γένετο δεκτός άπό τάς Ά γγλικά ς άρχάς. Με- 
τέβη ουτω δέ ε ι ς  Κεφαλληνίαν ενθα άπεβίωσε



Νομίζομεν καλόν νά δημεσίεύσωμεν τά έςή; 
ανέκδοτα έτι, άπερ διδωσι φως είς τάς τε 
λευταίας τοΰ άγωνιστοΰ ήμέρας.

£0  κόμης Άνδρέας Μεταξάς δι’ επιστο
λής, αύτοΰ έκ Κεφαλληνίας,πρός τον Κων
σταντίνον Δραγώναν, ημερομηνία 28 ’Οκτω
βρίου τοΰ έτους 1827, ανήγγειλε τον θά
νατον τοΰ γενναίου ΙΙέτα, δπως κάμνη αυ
τόν γνωστόν εί; τόν πατέρα του. Έκ τή; 
επιστολής ταύτης δημοσιεύομεν τά εξής- 

«Sono nove g iorn i cko capito qui una 
barca proveniente da Catacelo, avente a 
bordo il  m isero Peta arnico m io. Parve qui 
alle autorita sanitorie che la barca avesse  
dei d ifetti n e lle  sue carte, ed il g iorno se- 
g u en te  al suo arrivo fu ordinata la sua 
partenza senza perm ettere che si m ettesse  
piede in  terra. Accorsi tosto all'annunzio  
ehe v i fosse i l  Peta, e lo trovai legerm en- 
te ferito in  una coscia, e m i disse clie de- 
siderava di sbarcarsi al Lazzaretto per 
guari»si. L’ ho intanto provvisto del biso- 
g n evo le  e m i m anegia i un itam ente a m iei 
con g iu n ti conti M etaxa, e m i riusci di 
vederlo sbarcato al Lazzaretto.... tu tti ci 
assicurarono che le  sue 1‘erite sono cosa 
legera, m a che b isogna di buon governo  
ed assistenza ·, non abbiamo in  n iente  
m ancato. O gg i a lle  nove, sara cio6  m ezz’ 
ora, m i fu portata la  trista  notizia  della  
sua morte che non  so come possa essersi 
successa e tosto m i affretto d i farvela co* 
noscere...»  ΙΙερισσοτέρας λεπτομερείας περί 
τών τελευταίων ημερών τοΰ Πέτα περιέχει 
ή εξής πρός τόν κόμητα Βιάρονίναποδίστριαν 
έπιστολή *

α’Εξ ’Ά ργους, 19 Αύγουστου, 1830.
«Σεβασμιώτατέ μοι Φίλε 

«’Απαντώ ευθύς τήν επιστολήν σου τών 
17 τρέχοντος, τήν όποίαν έλαβον ώψέ τό βρά
δυ.— Ιδού τί έν συνειδήσει γινώσκω περί τοΰ 
γενναίου Στρατηγού Πέτα, υίοΰ τοΰ τίμιου 
πατριώτου καί φίλου Κυρίου Γεωργίου.—  
Αυτός δέ έν ω διέτριβεν οπλαρχηγών είς τά 
δυτικά παράλια τής Πελοπονήσου εινε 
κατά περίς-ασιν π7νηγωθή ολίγον ανωτέρω τοϋ 
γόνατος. Μή δυνάμενος πλέον νά ένεργή τά 
χρέη του, καί στερούμενος παντός μέσου 
άναπαύσεως καί θεραπείας, έκρινεν εύλογον 
ό νέος νά άπέλθη πρός ϊασίν του είς τήν

πλησιόχωρον πατρίδα του· άλλά οί έν τοίς 
π^αγμασι, διερμηνεύσαντες, κατ’ άρέσκειάν 
των, τά καθήκοντα τής ούδετερότητος, άφ’ 
ού τόν έκράτησαν εί; δισταγμόν διά τρεις η
μέρας, τελευταϊον τον άπεδίωξαν. Διηυθύν- 
Οη τότε ίίς Κεφαλληνίαν, όπου κατ' άρχάς ό 
επιστάτης τοΰ υγειονομείου,μαθών δτι ό Κύ
ριος ΙΙέτας δέν έλαβε τήν άδειαν νά μείνη είς 
Ζάκυνθον, έόυσκολεύετο νά τόν δε^θή είς τό 
έκεΐ καθαρτήριον. ’ Εμεινεν οϋτως άπό τήν 
μίαν εως τή; άλλης ήμέρας. Τότε δέ έλθών 
πρό; με ό Κύριος Άν>ς·άσιος Μεταξάς ά- 
δελφό; τοϋ κόμητος Άνδρέου μοί διηγήθη 
τά; άπαντηθείσας δυσκολίας, καί τήν όποίαν 
ό νέος είχεν άνάγκην θεραπεία;. Φαίνεται μοι 
ότι τον συνεβούλευσα νά γραψη άμέσω; περί 
τουτου πρός τον Τοποτηρητήν συνταγματάρ
χην Ναπιέριον, υποσχόμενος ότι μετ’ ολί
γον ήθελεν ύπάγω καί έγώ πρό; αύτόν ίνα  
ικετεύσω καί επιταχύνω τήν συγκατάΟεσίν 
του είς τό αίτούμενον φι7^ά,ιΟρωπον έργον  
άλλά πριν φτάνω ό άξιος έκεΐνος φιλέλλην 
είχεν ήδη τήν άδειαν τοΰ νά σταθή. Με- 
ταοάς λοιπόν εύθύς είς τό διαλεοθέν κα
θαρτήριον τή; υγείας ήρχησε νά άπολαύση 
τήν δέουσαν άνάπαυσιν καί έπιχέ7·>ειαν. 
δημόσιος άρχίατρος Κύριος Σ. Σκιαδάς τόν 
έπεσκέπτετο δί; τή; ήμέρας. ‘Ο νέος έδέχετο 
τό κάθε απόγευμα είς τό προαύλιον τοΰ κα
θαρτηρίου πολλούς τών ιδίων του καί τών 
πατρικών φίλων, καί εΰθυμει συναναστρεφό- 
μενος μετ’ αύτών. ‘Π άπός*ασ’.ς τοΰ τόπου 
καί αί δημόσιαι άσχολίαι μου δέν μοί είχον 
συγχωρήσει άκόμη νά τόν έπισκεφθώ, άλλα  
κατ' έπανάληψιν ό αύτάδελφός μου Νικό
λαος έξεπλήρωσεν άντ’ έμοΰ τό χρέος τού
το. Τό πάθος τότε κατ’ έπιφάνειαν δέν πα
ρείχε κανένα φόβον, άλλά κακή τύχη αύτό 
έργάζετο έντός· η δε πληγή τώ ό'ντι κατ’ 
άρχάς ητον έλαφρά· άλλά ήμελημένης διά 
πολλάς ήμέρας καί κακοπαθόντος έν αύ- 
ταΐ; τοϋ πληγομένου, έ7,αβον καιρόν τά δύο 
βόλια τά όποια είχε λάβει άνωτέρω τοΰ γό- 
νατος νά καταβώσι δείνάμει τής ιδίας βαρύ- 
τητος, εως τής πτέρνας, χωρίς νά τό κατα- 
λάβη ούτε αύτός ό πάσ·/ων,ούτε άλλος τις, 
καιτοι ή φυσίωσις τοϋ ποδός, έφάνη καμμία 
ήμέρα πριν τοΰ συμβάντος· άλλά παρ’ ελ 
πίδα καρκινώσαντος τοΰ τραύματος, άνεφά- 
νισαν έξαίφνης τά σπάσματα τοΰ θανάτου,τά

όποια ήρπασαν τον καλόν καί άγαθόν νέον, 
ς-ερήσαντα τήν πατρίδα έν ταύτώ τών ωφελί
μων έκδου7^εύσεων, τάς οποίας ήλπιζεν έξ 
έκείνου. Τό άπροσδόκητον τοΰτο συμβάν έ- 
7νύπησεν δ7νους, άλλά τά δυστύχημα καί ή 
αιτία του είναι άναμφίβολα. Έ γώ δέν ει- 
δον τόν νεκρόν, άλ7>ά ό ρηθείς ιατρός, 
άνθρωπος οίκειοτατός μου καί συγγενή;, ό- 
στις έκαμε τήν αύτοψίαν, μέ έβεβαιωσεν 
περί πάντων καί ωσαύτως έβεβαιώθην ύπό 
τοΰ Πρ®εστοΰ (Priore) τοΰ καθαρτηρίου καί 
<57νλων τυχόντω ν καί τό πράγμα δέν έχρη- 
μάτισε μυστικόν, άλλά διεδόθη εύθύς ή φή
μη είς ό7 η̂ν τήν πό7νΐν, καί τινές τών πο
λιτών εί δον τον νεκρόν καί παρευρ έθησαν 
είς τήν κηδείαν του.»

«Ταΰτα μέν τά δσα πιστεύω καί ομολογώ  
ώς ά7^η0ή, λυπούμενος δμως σφόδρα δτι 
ή φωνή μου μέλει ίσως νά χρηματίση δρ- 
γανον πίκρα; βεβαιώτητος προς τα7ναιπω- 
ρούμενον φίλον, τοΰ οποίου ή πατριωτική 
άρετή ητον άξια είς τό γήρας του άλλης 
ανταμοιβής καί παρηγορίας· ά7.λά τοϋ άν- 
opoc: ή άρετή είς τά μεγά?^α δυστυχήματα 
δεικνύει τί διαφέρει καί παρέχει τήν πι- 
στοτέραν μαρτυρίαν περί έαυτής.»

«Μένω δέ μέ τό προσήκον σέβας 
ί ‘0  ύποχρ. καί είλικρι. δοΰ7νος καί φίλος 

Mty ιή7̂  Σικελιανός 
«Τώ έκλαμπροτάτω Κυρίω Βιάρω Α. Κ .Κ α- 

ποδίστρίω κτ. κτ. κτ. Είς Ναύπλιον»

‘Ο άωρος, τοϋ έκ7^εκτοϋ τούτου τής πα- 
τρίδος πεφιλημένου τέκνου, θάνατος, ήτο 
ζημία είς τό έθνος, καθότι ό βίος αύτοΰ ύ
πήρξεν άδιά7·.ειπτος σειρά αγώνων έθνικών.

Σ. ΔΕ ΒΙΑΖΙΙ-.

ΕΜ Μ ΕΑ ΙΝ  Α

(έκ τών τοΰ Alfred de Musset
Μετάφρασις 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΑΝΕΣΗ.

(ο υν ίγ . δρα προηγ. Φυλλ.)

Ή  επαύριον ητο Σάββατον ήμερα καθ’ ήν ύπεδέ- 
χετο ή κόμησσα. ‘Ο Δε-Μαρσάν ήρχισε νά μεταβάλη

τά ; άλλοκότου; σκέψει; του· καί ΰπεδέχετο πολύν λα
όν κατά ταύτην την ημέραν. Τα πολύφωτα ήσαν ά- 
νηαμένα, άπασαι αί Ούράι ήνεωγμέναι, κύκλο; υπερ
μεγέθη; εϊ; τό έίτιατδριον, γυναΐκε; έντεΰθεν, ανδρε; 
έκεϊθεν. Δεν ήτο καιρρ; διά τρυφερά; έπιοτολά;. ‘Ο 
Γκίλβερτ έτλησίασεν ούχί άνευ δυσκολία; τήν δέ- 
σ-οιναν τ7,; οικία;· συνομίλησα; περί αδιαφορών αραγ
μάτων μ ετ’ έκείνη; καί τών γειτόνων τη ; εν τέταρτον 
τή; ώρα;, έςήγαγεν έκ τοΰ θυλακίου του χάρτην 
δεδιπλωμέων δν έτέρπετο νά ρυτίδώνη· καίτοι ό χάρ
τη ; ούτο; ήτο δλω; ρυτιδωμένο; είχεν δμω; δψιν 
επιστολή;· -εριέμενεν δτι θά τον παρατηρήσωσι· τω 
δντι τόν παρετήρησέ τ ι;, άλλ’ δχι ή ’Εμμελίνα. 
Τον έθηκεν εί; το θυλάκιόν του, καί άκολούθω; τον έ- 
ξήναγεν έκ νέου. Τέλο; ή κόμησσα ερριψεν έκεΐ τού; 
οφθαλμού; καί τον ήρώτησε τ ί έκράτει. «Έ δώ  είνε 
τή είπε στίχοι τινε; τοΰ ε’ίδου; μου ού; έττοίησα ό·.’ 
ώραίαν τινά γυναίκα, καί θά σοι δείςω τούτου;, εαν 
μοί ύποσ^εθ-?,;, δτι έν π*ριπτώσειι καθ’ ήν έμάντευε; 
ποία είνε, δέν θά μέ έβλαπτε;.»

‘Η Εμμελίνα ελαβε τόν χάρτην καί άνέγνο>σε 
τά ; ακολούθου; στροφά;, ( I )

Πρός τήν Νινόν.
«Έ άν σοί έ'λεγο^ δτι σέ άγαπώ, τ ί;  οίδε γλαυκώ- 

π ι; τί θά έλεγε; ·, Έάν σοί έλεγον δτι ό έρω; προ
ξενεί έ;αίτιον πόνον, είνε κακόν άσπλαγχνον ύφ ού 
καί σύ ή ιδία πάσχει;, ίσοι; θά μ ' έτιμώρει;. 
Έ άν σοί έλεγον δτι σιωπή ες μη^ών κρύπτε- 
μακρά; βασάνου; καί άνοήτου; εύχα; ώ Νινον, οτι 
είσαι λεπτοφυή;, καί ή άμεριμνησία σου ευχαριστείται 
ώ; νηοηι; νά μαντεύη έκ τών προτέρων, θά μοι ά- 
π/,ντα;, ίσω;, τό γνωρίζω.

Έάν σοί έλεγον δτι ήδυΐα μ,ανία μοί εκαμε να 
γείνω σκιά σου καί δτι μέ προσκολα εί; τ α  βήματα 
σου, δτι μικρόν ΰφο; αμφιβολία; καί μελαγχολία; το 
γνωρίζει;, ώ Νινόν, σε καθιστα κομψοτέραν, ΐσω; θα έ
λεγε; δτι δέν τό πιστεύει;.

Έάν σοί έλεγον δτι φέρω εί; τήν ψυχήν μου καί 
τού; μικοοτέοου; λόγου; τή ; εσπερινή; συνομιλία; μα ;, 
δτι εν βλέμμα προσβάλλον μεταβάλλει (>υο γλαυ
κού; οφθαλμού; εί; δύο πυρφόρου; άστραπά;, ΐσω; 
θά μοι άπηγορευε; νά σε βλέπω.

Έ άν σοί έλεγον δτι καθ’ έκάστην νύκτα αγρυ
πνώ, καί καθ’ ήμέραν κλαίω καί γονυκλινή; ικετεύω

(I) Πόρρω άπεχοντες τής υψηλής τέχνης της ποίησε- 
ως μεταφέροαεν π ε ζ ώ , τούς σ τ ίβ ο υ ς  τούτους, ά ουνατουν- 
τες  έα α έτρ ω ς  ώς εχο υσ ιν  εις το πρωτοτυτυον νχ^ ^ ε τ α ο ω -  
σωυιεν τούτους  τοΤς ή αετερ ο ις  άναγνω στχις.^Κ .(Χ ΐτοι 6 εκ 
τώ ν  στ ίβ ω ν  τούτω ν έν τη  μ ε τα φ ρ ά ^ ίΐ οέν ελ λε ίπ ε ι η  το 
(λέτρον, π ισ τ ώ ς  ομ,ως ιχεταδιόοαεν ττοιητιν ο ιχ  ποΐΓ4σ·ε- 
ως. (Σ. Μ .)



ώ Νινον, δ τι όταν γελάς μέλισσα θά εξελάμβανεν ίσως 
ώ ; άνθος το ερυθρόν στόμα σου, ίσως Οά έγελας. ’Α λλ’ 
ούδέν θά γνωρίσης, έρχομαι χωρίς ούδέν νά ειπο> 
καί κάΟημαι ύπό την λυχνίαν σου καί συνομιλώ μετά 
σοϋ. Τήν φωνήν σου τήν άκούω, τό άσμα σου τό α
ναπνέω, καί δύνασαι ν’ άμριβάλλης, νά μαντεύση;, 
νά μειδιάση;.

Οί οφθαλμοί σου ουδέποτε Οά μοι φανώσιν όλι- 
γώτερον γλυκείς. Συλλέ γω κρυφίως μυστικά άνθη, τ/,ν 
έσπέραν οπισθέν σου άκροώμαι εί; τό κλειδοκύμβα- 
λον νά ψάλλωσιν έπί των πλήκτρων αί άρμονικαί 
y εϊοές σου, καί είς τά ; στροφά; των εύθύμων 
στροβίλων σε αισθάνομαι εί; τού; βραχίονα; μου λι~ 
γύζουσαν ώ; όόνακα.

Τήν νύκτα δτε μακράν ό κόσμο; μας χωρίζει, 
οταν εισέρχομαι είς τήν οικίαν μου, δράττο) ώς 
ζηλότυπος μυρία; ενθυμήσεις, καί έκει μόνο; πρά 
τοΰ Θεοΰ πλήρνί; άπλτστου χαρά; ανοίγω ώς 0*λ— 
σαυρόν ττ,ν πλήρη σοϋ καρδίαν μου.

’Αγαπώ καί γνωρίζο) ν ’ απαντώ μ ετ ’ αδιαφορίας 
αγαπώ καί τίποτε δέν τό ομολογεί, αγαπώ  καί μό
νο; τό γνωρίζω, τό μυστικόν μου μοί είνε φίλτατον, ό 
•πόνο; μου αγαπητός, καί ώρκίσθην ν ’ αγαπώ  άνευ 
έλπίδος, άλλ’ ούχί άνευ ευτυχίας, Σε βλέπ<ύ τοΰτο 
άρχει. νΟχι δεν έγεννήθην ·οιά τήν ύπερτάττ,ν ταύτην 
ευτυχίαν, ν’ άποθάνω εί; τήν αγκάλην σου, καί νά 
ζήσω εί; τούς πόδας σου. Το παν οΐμοι ! μοί τό 
άποδεικνύει, καί αυτή έτι ή λύπη μου. Έάν σοί 
έλεγον δτι σε άγαπώ  τ ί;  γνωρίζει γλαυκώπι; τ ί  θά 
έλεγε; ·,))

Οτε ή ’Εμμελίνα έτελείωσε τ/,ν άνάγνωσίν της 
παρέδωκε τόν χάρτην είς τόν Γλίλβεοτ '/ωοίς οΰ- 
δεν νά εΐπη. Μ ετ’ ολίγον τόν άνεζήνησε, τόν ε- 
πανέγνωσε καί τόν έκράττ,σε εί; τά ; χεϊρας μέ ύφο; 
άδιάφορον ώ; είχε πράξει πρό ολίγου, καί δτε τις 
έπλν,σίασεν ήγέρθη καί προσεποιήθη δτι έλησμόνησε 
ν ’ άποδώση τού; στίχου;.

(επεται συνέχεια)

Ι1ΕΡΙ ΤΙΙΣ ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΚΛΤΑ ΤΟ 1430

γενομενη; Ένώσεως τών δύο Εκκλησιών

(συνέχ. καί τέλο; ιδε προηγ.φυλλ.)

Έξακολουθοϋντες τό θέμα ήμών μεταφέρομεν άντί 
πάση; άλλη; παρεκβάσεω;, καί καθά ύπεσχέθηυ,εν, 
τά ; κυριωτέρας φράσεις τοϋ συν τ αχ 0 εντός κατά τήν

6r,v Ιουλίου 1439 πρωτοκόλλου κ α τ’ έξακολούθησιν. 
Μετά τήν προεισαγωγην ής μνείαν έποιησάμεθα έν 
τώ προλαβόντι φύλλω, καί ποίν τής έξετάσεως 
τοϋ ζητήματος περί τή ; έκπορεύσεω; του ‘Αγίου 
Πνεύματος προτέτακται θεία έπίκλησις ούτωσί. « Σοί 
αίνος, σοί δόξα, σοί πρέπει ευχαριστία Χριστέ πηγή 
οίκτιρμών ά; τοσυΰτον άγαθίιν τη νύμφη σου τη Κα
θολική Εκκλησία κεχάρισαι, καν τη ύμετέρα γενεά 
τά  τής εϋσπλαγ-^νίας σου εδειςας θαύματα, ίνα σοϋ 
πάντες τά  θαυμάσια διηγήσωνται. Ούτο> μέγα τφ  
δντι καί θειον ήαίν ό Θεό; δώρον δεδιόιτ,ται, καί 
τοϊς όφθαλμοΐς ϊ^ομεν, ο πολλοί τών πρό ήμών επιθυ · 
μήσαντες ΐδεϊν ού δεδύνηνται,?»

Τό κυριότερον θέμα δπερ έπησχόλησεν τήν έν Φλω
ρεντία έκείνην σύνοδον ήτο  τό τή ; έκπορεύσεω; τοΰ 
‘Αγίου Ιΐνεύματο;, επειδή δέ τό ζήτημα τοΰτο είναι 
το κυριώτερον τών ζητημάτων έφ’ ών έπησχολήθή 
ή σύνοδο; έκείνη, νου.ίζοαεν καλόν νά παρενείρωμεν 
δλην ττ,ν έπ ’ αύτοΰ συζήτησιν, διαφυλάσσοντε; α
κριβώς τάς λέξεις καί τό ύφο; τών μελών τη ; συ
νόδου έκείνη;. ΐί.,.,Συνελθόντες γάρ (λέγει ακριβώς τό 
πρωτόκολλον) Λατίνοι τε καί Γραικοί έν ταύτη τη 
άγία καί ίερα Οικουμενική Συνόοφ, σπουδή μεγάλη 
πρός άλλήλους έ/ρήσαντο, δπως μετά τών άλλων 
καί τά άρθρον έκεΐνο τό περί τή» θείας έκπορεύσεω; 
τοΰ ‘Αγίου ςΠνεύματος αετά πλείστης δση; έπιμελεία; 
καί συνεχοΰ συζτ,τήσεως έςετασθείη. ΙΙροκομισθεισών 
δε μαρτυριών άπό τής θείας Γραφής, καί πλείστων 
χρήσεων τών άγιων Διδασκάλων Ανατολικών τε καί 
Δυτικών, τών μέν έκ πατρός καί Υίοϋ, τών δέ έκ πχ- 
τρό; δι’ Τίοϋ λεγόντων το πνεύμα τό άγιον έκπορεύε- 
σθχι, καί είς τήν αύτήν έννοιαν άποβλεπόντων α
πάντων έν διαφόροις ταΐς λέξεσιν, οί μέν Γραικοί δι- 
ϊσχυρίσαντο, δτι τοΰθ’ δπερ λέγουσι τό ΙΙνεΰμα τό άγι
ον έκ τοϋ πατρός έκπορεύεσθαι, ού ταύτη τη δια- 
νοία προφέρουσιν, ώστε αυτούς τόν υιόν άποκλείειν· 
άλλ’ έπειδή περ αύτοϊς έδόκει, φασί τούς Λατίνους 
όιαβεβαιοΰσθαι, τά Πνεΰμα τό άγιον έκ τοΰ πατρός καί 
τοΰ Τίοϋ ώς άπό δύο άρχών καί δύο πνεύσεων έκπο
ρεύεσθαι, διά τοΰτ’ εφυλάξαντό λέγειν τά Πνεΰμα τό 
άγιον έκπορεύεσθαι έκ πατρός καί Τίοϋ. Οί ύε 
Λατίνοι διεβεβαιώσαντο μή κατά ταύτην τήν διά
νοιαν σφας αυτούς λέγειν τά Πνεΰμα τό άγιον έκπο
ρεύεσθαι, ώ; άποκλείειν τόν πατέρα τοΰ ε'.ναι πηγήν 

ι καί άρχήν τής δλης θεόττ,τος, τοΰ Τίοϋ δηλονότι καί 
τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος, ή δτι τά έκ τοΰ Υίοΰ έκπορεύε- 

ί σθαι τά πνεΰμα τό άγιον, ό Υιός ούκ έχει άπο τοϋ 
πατρός, ή δτι δύο τιθέασιν είναι άρχάς, ή δύο πνεύ
σει;" άλλ ' ϊνχ μίαν μόνην δηλώσωσιν είναι άρχήν, καί 
μοναδικήν προβολήν [τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος, καθώς

^έχρι τοΰ δε διϊσχυρίσαντο. ’Επειδή δέ έκ τούτων ά- 
πάντων μία καί ή αύτή της άληθείας συνάγεται 
έννοια, τέλος είς τήν ύπογεγραμμένην αγίαν καί θεο
φιλή τη αύτη διανοίφ καί τώ  αύτώ νοί συνερώνη- 
σαν καί συνήνεσαν όμοθυααδάν ένωσιν.

ί ί ’Εν τφ  όνόματι τοίνυν τη ; άγ ία ; Τριάδος, τοΰ 
Πατρό; καί τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος, ταύτη ; τη ; ί- 
ερ2; καί Οικουμενική; της έν Φλωρεντία έπιψη- 
φιζομέντ,ς Συνόδου, όρίζομεν ινα αύτη ή της π ίστε- 
ω ; άλήθεια ύπό πάντων πιστευΟείη τε καί άποδεχ- 
θείη τε τών Χριστιανών, καί ούτω πάντε; όμολογώ- 
σιν. Οτι τό πνεΰμα τό άγιον έκ τοΰ πατρός καί τοϋ 
ι'ιθΰ άϊδίως έστι, καί τήν έαυτοΰ ουσίαν καί το' υ
παρκτικόν είναι έχει έκ τοΰ ΓΙατράς άμα καί τοΰ 
Υίοϋ, καί έξ άμφοτέρων άϊδίως, ώ; άπό μιας άρχής 
•καί μοναδικής προβολής έκπορεύεται- διασαφοϋντες, 
δτι τοΰθ’ δπερ οί άγιοι Διδάσκαλοι καί Πατέρες έκ τοΰ 
πατρός διά τοΰ υίοϋ έκπορεύεσθαι λέγουσι τό Πνεΰ
μα τό "Αγιον, είς ταύτην φέρει τήν έννοιαν, ώστε 
διά τούτου δηλοΰσθαι, καί τόν ΐίόν  είναι κατά τούς 
Γραικού; αιτίαν, κατά δέ τούς Λατίνους άρχήν τής 
τοϋ ‘Αγίου Πνεύματος ύπάρςεως, ώςπερ καί τόν πα 
τέρα· καί έπί πάντα δσα έστι τοΰ πατρό;, αύτό; 
ό Πατήρ τώ μονογενεΐ αύτοΰ Υίώ έν τώ γένναν δέ- 
δωκε, πλήν τοΰ είναι πατέρα, τοΰτ’ αύτό, δτι τό 
Πνεΰμα τά άγιον, έκ τοΰ Τίοϋ εκπορεύεται, αύτάς 
ό Υιός παρά τοϋ πατρός άίδίω; έχει, άφ’ ού άΐ~ 
δίως και γεγένηται.

ΐί’Έ τ ι διοριζόμεθα τήν τών ρημάτων έκείνων άνά- 
πτυξιν τήν, καί έκ τοΰ Υίοΰ, χάριν τοΰ τήν άλήθει- 
αν σαφηνισθήναι, άνάγκης τότε έπικειμένης, θεμιτώς 
τε καί εύλόγως έν τώ συμβόλω προστεθτ,ναι.

it Ε τι έν άζύμω ί | ένζύμω άρτω σιτίνω τό τοϋ Χρι- 
στοϋ σώμα τελεΐσθαι αληθώς· τού; τε ιερείς έν θα~ 
τέρω αύτά τά σώμα τοΰ Κυρίου όφείλειν τελέϊν, έκα
στον δηλονότι κατά τήν τ?,ς ιδία; ’Εκκλησία; είτε 
Δυτική; είτε Ανατολική; συνήθειαν.

<ίνΕτι εάν οί άληθώ; μετανοήσαντε; άπβθάνωσιν έν 
τη τοΰ Θεοΰ άγάπη, πριν τοΐ; άξιοι; τ7,; μετανοία; 
καοποίς ΐκανοποι~,σαι περί τών -ημαρτημένων όμοϋ καί 
ήμελημένων, τάς τούτων ψυχάς καθαρτικαϊς τ ιμ ω - 
ρίαις καθαίρεσθαι μετά θάνατον·ώστε δέ άποκουφίζε- 
σθαι αύτάς τών τοιούτων τιμωριών, λυσιτελεϊν αύται; 
τά ; τών ζώντων πιστών έπικουρίας, δηλονότι τά ; 
ιερά; θυσίαςκαί εύχά; καίέλεημοσύνα;, καί τ ’άλλα τή ; 
εύσεβεία; έργα, άτινα παρά τών πιστών ύπέρ 
άλλων πιστών εΐωσθε γενέσθαι, κατά τη ; ’Εκκλησία; 
διατάγματα .

: ι ’Εκείνων δέ τά ; ψ υ /ά ; οΐτινε; μετά τό βαπτισθήναι 
ούδεμια δλως τής αμαρτίας κηλΐδι ύπέπεσον, καί έτι

τάς μετά τά έφελκύσασθαι τής αμαρτία; κηλίδα, εί
τε  έν τοϊς αύτών σώμασι είτε μετά τά τά  σώματα 
άποδύσασθαι, ώς προείρηται, καθαρθείσας, εί; ούρα- 
νον εύθύς προλαμβάνεσθαι, καί καθαρώς θεωρεΐν αύ
τόν τόν ενα καί τρισυπόστατον Θεόν, καθώς έστίν, 
έτερον μέντοι έτέρου τελειότερον, κατά την τών 
βεβιωμένων άξίαν. Τάς δέ ψυ^άς τών έν θανχσίμω 
αμαρτία άποβιούντων,εύθέω; κατεβαίνειν ε ΐ;Ά δη ν .

α’Έ τι όρίζομεν την ‘Αγίαν άποστολικήν καθέδραν 
καί τόν Ρωμαϊκόν Αρχιερέα εί; πάσαν τήν Οικου
μένην τά πρωτεϊον κατέχειν· αύτόν τε τάν Ρωμαϊ
κόν ’Αρχιερέα διάδοχον είναι τοΰ Μακαρίου Πέτρου 
τοΰ κδρυφαίου τών Αποστόλων, καί άληθή τοποτη- 
ρητήν τοϋ Χριστοϋ καί πάση; της Ε κκλησία ; κε
φαλήν, καί πάντων τών Χριστιανών πατέρα τε  κχ- 
Διδάσκαλον ΰπάρχειν, καί αύτώ έν τώ μακαρίω Πέ- 
τρω τοΰ ποιμχίνειν καί διϊθύνειν καί κυβερνάν την 
Καθολικήν ’Εκν.λησίαν πλήρη έξουσίαν αύτω παραι- 
δίδοσθαι ύπό τοΰ Κυρίου ήμών ’Ιησοϋ Χριστοϋ. “Ετι 
διατάσσομεν τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως 
δεύτερον είναι μ ετά  τόνάγιώτατον Πάπαν Ρώμης κλ.»

Περαίνοντες λέγοντες δτι τά  πάντα ήσαν έτοιμα, 
δτι ή Ινωσις συνετελέσθη, δτι έν τη εκκλησία τοϋ ‘Α
γίου Πέτρου έν Ρώμη ήρχισε νά λέγετε τότε Εύαγγέ- 
λιον καί ό Απόστολος ελληνιστί, δπερ καί σήμερον 
έκτοτε έξακολουθεΐ, πλήν κατελθόντος τοϋ άνατολι- 
κοΰ κλήρου είς την ’Ανατολήν, υποκινήσει πολλών 
μελλόντων νά βλαφθώσι έκ της νέας τών πραγ
μάτων φάσεως, έπήλθε μεταμέλεια κ ί ί  άΟέτησι; 
έκ μέρους τοΰ ’Ανατολικού Κλήρου τοΰ έπισήμω; 
συνταχθέντος κατά  τήν 6  ’Ιουλίου 1439 πρωτοκόλλου, 
φέροντος τά ; ύπογραφά; καί σφραγίδας τοΰ Π άπα 
Εύγενίου Δ'., τοΰ Αύτοκράτορο; ’ΐωάννου Παλαιολόγου 
τών άντιπροσώπων τών Πατριαρχών, τών Καρδινα
λίων καί δλου τοϋ ’Ανατολικού καί Δυτικοΰ κλήρου 
τοϋ λαβόντος μέρο; κατά τήν άςιομνημόνευτον έκεί
νην Σύνοδον.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ

II. ΧΙΩΤΟΥ

Έ'αζολούΟηαις τοϋ χειρογράφου 
Δε-Ρώ^η κανονικού

1784 Αύ γούστου 10 Ε. Π.
“Εστοντα; νά ήναι εύκολώτατο πράγμα νά χάνων- 

ται υποστατικά εί; λιβέλα ( 1 ) κ α ίή  κρίσαι; νά τρέ
χουν μην έχοντας φώς είς τό πράγμα ποΰ ενας ποσε-



δ-έρει (2) $ι καί άλλαξίαις κάνει, r  καί ττοοΐκιά δίνει, ή- 
καί άγοραΐς κάμη, δπω; ακούετε, άπδ τών πατέρων 
μου ελαβα, πώς έχάθη ενα λιβέλο που έπλέροναν κά
ποιοι Πεταΐοι άπό χωρίον Μουζάκι, δέν ήξεύρω ποιο ί 
κρασί τόν πάντα χρόνον, τδ όποιο έχω τή γνώ[ίη νά ε
ρευνήσω άν ΐθελε ή τύχη μοΰ τό φανέρωση. ‘Όν.ω, έ - I 
γώ ό ’Αλέξανδρο; Δε-(3)Ρώσης ίερεύς υιό; τοΰ ποτε 
σιορ Γερόλυκου καί αδελφός τοϋ ’Ιωάννη, Κωνσταν
τίνου καί Διονυσίου ήθέλησα νά έπιχειριστώ νά γράψω 
είς έτοΰτο τό βιβλίο ούχί μόνο τό πράγμα ποΰ τήν 
σήριερο ποσεδέρουμεν άπό τοΰ πατρός μας, μά περι- 
πλέον νά νοτάρω (4) καί της μητρός μας καί τό ολί
γο προικιό τοΰ αδελφού ’Ιωάννη. ’Ακόμη γράφω και 
δλο τό στάμπιλε (5) ποϋ έδόθη είς προίκα τών ά~ 
δελφάδων τέλος πάντων και όποια άλλαξία έγεινε 
ή θέλει γένη, ή καί άγορά ή καί λιβελατζιό. ’Ακόμη 
νοτάρω όιά φως τών έρχομένων τήν διαθήκη τοΰ 
ποτε ’Αντωνίου Γαβαλά κουνιάδου (6) τοΰ πατρός 
μου, καί δλο του τό πράγμα, όποΰ άφησε είς τόν 
'Αγιον Μάρκον διά νά γίνεται φλάρης (7) Δε Ρώσης 
(διαθήκη πολλά κουτή διά τήν κληρονομία τοΰ πο
τέ ’Αντωνίου Πάππου μου). Προβλέπω δμως είς κά
ποια μέρη δυσκολία νά δώσω δλο τό φώ; σε κάποια 
υποστατικά τήν ποσότητα άξιναρίων καί δένδοων, έ- 
στοντα; (7) μάλιστα ό μπάρμπας μας τά  ίνκορποοά- 
ρισε (8) δλα, καί θέλει πολεμήσω νά βάλο) ταίς ά - 
γοράϊς του καί άλλαςίαις ποΰ έπτ,ρε άπάνου είς τό 
πραγμά του. ''Ομως περιηγαπημένοι κληρονόμοι λάβε
τε πάντοτε προσοχήν νά πράξητε είς τόν τρόπον ποΰ 
έγώ άρχίνησα μέ ετούτη τήν ολίγη φτώχια, εστον- 
τας ό παποΰς μου ποτέ ’Αντώνιος έχάλασε πολλό- 
τατο  πραγμα, καί τό λιβέλο τό χοντρό, όποΰ έπλέ- 
ρονε τών Σεραίων, άσηκώθηκαν καί τοΰ έσάοωσ&ν 
πολύ πραγμα και δ,αι άλλο έχάλασε. "Ομως βλέ
ποντας καί σεις αγαπημένοι, άν βρίσκεται κάποιο λι
βέλο, τηράζετε πάντα νά τό πλερόνετε και νά τό 
φραγκάρετε (9)· καί πολεμεΐτε πάντα νά μεγαλώ
σετε τό πραγμά σας, καί νά φεύγετε όσο ήμπορεΐτε 
ταίς κακαίς πράξαις καί κακαίς συντροφίαις,άν θέλετε 
να ζησετε σέ τοΰτο τό ψεύτικο κόσμο μίαν ζωήν έ- 
παινεμένην καί εϊρηνεμένην. Περιπλέον γνοιασθητε 
πώς ή νιτράδα (10 ) μέ τό νά ήναι ολίγη δέν φτάνει 
νά ζή ενας φαμελίτης, μάλιστα δταν παγαίνουν τά  
φροΰτα (1 1 ) άχαμνά, ώς τήν σήμερον όποΰ ή σταφί
δα πότε τήν χάνει ενας ή τήν πουλεΐ άπό τζεκίνια 
τέσσερα τήν χ ιλ ιάδα . Ποτέ μή κάμετε νεγότζιο (12) 
σέ σταφίδα- ενα λάδι πάει τήν σήμεοο αόνο δύο 
ρ εά λ ια (ΐ3 ) τήν λίτραν, καί τό κρασί κάποιαις γ ιο -  
νίαίς πουλεϊται σέ καλά παζάρια μέ τό νά ήναι 
καλό' τό στάρι τήν σήμερο άκριβό 62 λεόνια τό

βα τζελ ι. Κάνω τέλος άπεθυμώ ντας σας πολυχρονία, 
κα ι έν πρωτοις την εύλογία τοΰ Π αντοδυνάμου Θεοΰ, 
κα ι π ά ν το τε  να έχ ετε  τόν φόβον πρός αυτόν κα ί δεύ-- 
τερον πρός τούς γονέους σας, άν θέλετε νά λ α β α ί
νετε ευτυχ ία  τοσον εις τούτον τόν κόσμον, ώσάν καί 
εις τον άλλον. Π αρακαλεΐτε καί δ ιά  έμέ τον αμαρτω 
λόν κα ι δια ολους σας τονς γονέου; διά νά λαβαίνουν 
άνάπαψιν είς τήν άλλην ζωήν ’Αμήν.

Σημειώσεις τοΰ ίίΗου ίερέοίς Δε-Ρώση
Στους 1789 ττανε ή μεγάλα ακρίβεια όλοΰθεν. 

'Αφορμή έγειναν οί πόλεμοι, καί τήν αύτή χρονιά 
έπη γεν ή σταφίδα τζεκίνια χρυσά δέκα— Στους 1791 
έκαμε ή Ζάκυνθο εως μιλιούνια 4· διατί τόν Αύγου
στο εις τα  άλόνια έγεινε μεγάλη βροχή δύο τρεις φο- 
ραις,και όλιγη ήτανε ή στεγνή· καί έπηγε ή στεγνή 
τζεκίνια 24  καί ή βρεμένη 18, 16 καί 14. Τον αύ- 
αύτόν χρόνο έλαβε ή Ζάκυνθο μία μεγάλη ζημία ποΰ 
'έγεινε μεγάλος σεισμός τήν ήμέραν τοΰ ‘Αγίου ’Ιακώ
βου Οκτωβρίου 23 το 1791 , καί ξθ7ΐίσω άλλοι μι
κρότεροι,όποΰ σ’ ολην τήν χώραν σπίτι δέν έμεινε y ω- 
ρίς νά ζημεκοθή, καί έπεσανε στο κάστρο τό παλάτι 
τοΰ Πρεβεδούρου (1 3 ) καί άλλα μεγάλα, καί ό τοί
χος τοΰ κάστρου ριζιμία. Μά τούς 1800 καί 1801 
έφαγαμε τό στάρι άτίο γρόσια 9 τό βατσέλι· καί τό 
1 8 1 0  καί 1 8 1 2  τό σιτάρι έπουλήθηκε γρόσια 1 8 
17 καί 1 9 τό βατσέλι. Άκόμη στούς 1820 στάς 17 
Δεκεμβρίου τήν νύχτα ξημερόνοντας τοΰ άγίου Διο
νυσίου ταις 4  ώραις έγεινε σεισμός μεγάλος, καί έπι- 
ασε νεροποντή καί χαλάζι, καί έπνίγηκαν άνθρωποι 
και εφερε ζημία σ’ ολην τήν χώρα. Άκόμη τόν ίδιο 
χοονο στας 2ο Δεκεμβρίου τή  ήμερα τοΰ Χριστοΰ έ - 
γεινε πάλι μεγάλος σεισμός. Σπίτι δέν έμεινε ποΰ 
δεν έλαβε μεγαλώτατη ζημία, άλλα έγχρεμιστήκανε 
καί άλλα ήτανε διά κρέμισμα καί τά  έπουντελέρα- 
νε (1 4 )  ‘Ο θεός νά μας γλυτώση. Στούς 1822 έ- 
πουλήθη ή σταφίδα τάλαρα κολονάτα 86 ή χιλιάδα, 
καί άκόμη θά κρεσέρη (1 5 ) τά παζάρι της. Έπέρασεν 
δλος ό Αύγουστος στεγνός καί τά  σιτάρια φτινά.

(Έ πετα ι το τέλος)

1 εδαφονόμ ια— 2 κ α τ έ χ ε ι— 3 Το Δέ etvat τ ίτλο ς  ι τ α -  
λ ισ τ ί D e  Τσως τοΰ Β υζα ντινό#  Δόμνος D o m in u S  D o m i-  
ΠΟ D o n  κα ί ή επ ω ν υ μ ία  Ρ ώ σ η ς . ‘Ως Δ ε-]Ν άζη :-Λ « -Ν έ- 
γρης κ τλ . —  4 σ η μ ειώ σω — 5 ά κ ίνη τχ  κ τ ή μ α τ α — 6 γ υ ν α ι
καδέλφ ες— 7 ίερεύς— 7 επ ε ιδ ή — 8 σ υ νεσ ω μ ά τω σ ε— 9 ί 
λευΟερόνετε— 10 το εισόδημα  — Η  οί καρποί — 12 έμ π ό ρ ι-  
0ν— 13 νόμ ισμα  ισότιμον τρ ιώ ν  δ ρ α /μ ώ ν —  13 Δ ιο ικ η τή ς  
Β ενετός— 14 τά  έσ τη ρ ιξα ν  μέ δοκού; κ α ί ξύλα  εις ολους 
τούς δρόμους— 15 θά α ύξησή.

Τ Ι  Π Τ A I Ω *,

Τί πταίω, έάν σ’ αγάπησα, κυρά χαριτωμένη,
Έάν τό γλυκογέλοιο σου μοΰ δίνη νέα ζωή,
Καί τόν πικρό τόν πόνο μου ’στά στήθη μου γλυκαίνει 
Νά χαίοετ* ή βαρυόμοιρη καρδιά μου ‘ποΰ σέ κλεΤ;

Τ ί -ίιτάίω ,αν ή σαι εύμορφη κ’ ε ίμ α ι τρελλός γ ιά  ’σενα; 
"Αν κλειώ  τή  θεία  εικόνα σου σέ το ύ τη  τή ν  καροια; 
νΑν ’ς τ ί  ροδοκρινόπλαστα τά  στήθη  σου λυμ μ ενα  
Τ ριγύρω  κυ μ ατίζο υνε λαμπρόςανΟ α μ α λλ ιά  ;

Τ ί π τα ίω ,εά ν  μ ’ έ’σιραςαν κα ί σκλάβο μέ κρατούνε 
Α ϋ τ ά τ ά  γλυκά  ’μ μ α τ ια  σου τά  ά στεροπλα στχ  ;
*■ ποΰ μέ φως παράδ«ισο μέ ακτινοβολούνε 
Κ ’ ή κόλασις τώ ν  πόνων μου γ εν ετα ι θεία  χ α ρ α  ;

Τ ί π τ α ίω ,ά ν  α π 'τ α  '/ε ίλ η  σου τά  ροδοζημωμενα 
Χ ύ ν ετα ι μ έλ ι αθάνατο μ α ζ ί μέ τά  φιλ.'ά ;
Τ ί π τ α ίω ,χ ν  είν’ τά  y έρια σου ά λά βαστρόφτιασμενα  
Μέ μ α ργα ρ ίτο σ τό λ ισ τα  δ ά χ τυ λ α  μακρουλα ;

Τ ί π τα ίω ,ά ν  ήναι μ ουσ ική  αγγέλω ν ή φωνη σου s 
Κ α ί τήν  άκοΰν κ ’ αισθάνονται κα ί οί νεκροί ζω ή  ;
Τ ί π τ α ίω ,ά ν  είν ’ Π αράδεισος ή μ α γ ικ ή  μορφή σου 
Κ.’ ή άδολη καρδία  μου έπλάσθη α ίσθαντική  ;

Τ ί π τα ίω ,ά ν  ήσαι άγγελος κ ’ έχ ε ις  θεριού καρδία  }
"Αν ήσαι ρόδο κρύβοντας ’ς τά  φύλλα σου σκορπίό ;
Μ ’ άν ήναι κρΤμα ό ’Έ ρ ω τα ς  κά μ ε ’ς έμέ έ σ π λ α χ ν .χ  
Συ '/ώ ρεσ* τό σφάλμα μου κα ί π ες  μ ου— σέ α γα π ώ .

Α ΡΙΣ Τ ΕΙΔ Η Σ  ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ.

 ----- *=3**̂ ·'̂ ·=---------------------

Ο Κ Α Τ Α Σ Κ Ο Π Ο Σ
(έκ τών απομνημονευμάτων άςιω ματικοΰ τίνος 

τοΰ Ο ύγγαρικοϋ πυροβολικοΰ).

(συνέχ. ΐδε ουλ.^35)

— '"Ω ! πραγματικώς μοί έκάματε μεγίστην χά- 
ιιν νά έλθήτε ταύτην τήν έσπέραν εί; τόν χορόν 
μου, μάλιστα μοΰ έκάματε νά κερδίσω έν στβίχη- 
μα. Τώρα θά έορτάσωμεν τήν επάνοδόν σα; έν ήμΐν 
τοΰ άγαθοΰ πατριώτου, τοΰ άσώτου υίοΰ. Ηςευρετε 
δτι σήμερον είνε ή επέτειο; έβρτή τοΰ όνόματο; τοΰ 
Γαριβάλδη ;

—  Σα; ευχαριστώ, έψιθύρισα χαμηλή τη φωνη.
—  "Ω πραγματικώ; έχομεν ανάγκην ύμών, κύριε 

Γοίττη, έξηκολούθησεν, αί σχεσει; σα; είναι τοιαΰ— 
τα ι ώστε δύνανται πολύ νά μα ; ώφελησωσιν, ι
δίως έκεΐ κάτω... Καί έσιώπησεν ώς περιμένων ά- 
πάντησιν. Έ γώ  ήμην τεταραγμένο;· δέν τξευρα 
τί νά ε ϊ"« , φοβούμενη μαλιστα μή προόοθω έκ τη ; 
ξένης μου προφοράς. Ηρχισα έν τούτοις να πλΆσιά—

ζω  τό ους του, ώς θέλων νά τώ  είπω  τ ι έκτεταμένον 
κα ί σπουδαϊον, Εύτυχώ ς ή μανία  τή ς  φλυαρίας του 
δέν μοί άφήκε καιρόν νά εϊπω λέξιν, κα ί έςηκολού- 
θησε λέγων μοι.

—  Τώοα δεν ε /ω  καιρόν, έπειδή  οφείλω νά ύπο-- 
δεχθώ  τούς προσκεκλημένους μου, ά λ λ ’ έν βραχυλο
γ ία  θέλω σας είπεΐ περί τίνος πρόκειται. Θ α ή -  
κούσατε βεβαίως νά γ ίν ετα ι λόγος περί τοΰ περι-
οήμου μαρκεσίου Μ   δστις κατόπιν σπουδαίων έρίόων
μ ε τά  τής ώραίας του σοζυγου, τήν έγκατέλειψεν ο
λίγον μ ετά  τούς γάμους δπως άφιερωΟή είς τήν π α 
τρ ίδα . ‘Ο φίλος μου Η ρ ακ λή ς ήτο  τοσοΰτον κακός σύ
ζυγος, δσον άριστο; πατρ ιώ της. Τόν νομίζουν άπο- 
θαμ έναν άλλά  δέν τ.μεθα βέβαιοι. Β λέπετε λοιπόν 
οποία τρομερά θέσις είναι ή τ?!; μαρκεσίας" ούτε 
χήρα , ούτε ύπανδρος, ετ ι πλέον δτε σκοπόν εϊχομεν 
νά  τήν ύπανδρεύσωμεν μ εθ ’ ένός τών μάλλον ισχυρών 
κ α τά  τά ς  παρούσας περιστάσεις, τόν μαρκέσιον Π . . .

—  "Ω ! ανέκραξα έκπληκτος.
—  Ναί* μόλις λάβομεν τό επίσημον έγγραφον 

τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου· μ ά λ ισ τα  παραλοΰμεν υ
μάς νά προσπαθήσητε νά μας τά έπ ιτύ χ η τε  δσον 
τ ά χ ισ τ α  δ ιά  τών πολλών μέσων, ά τινα  δύνασθε νά 
δ ιαθέσητε.

—  Έ γ ώ  ; δ ιά  νά ύπανδρευθη ή μαρκεσία ; Κ αί 
έάν δεν θελήση ;

— Τί έτρελλάθητε ; Δεν θέλει σάς ά ντ ισ τα θ η , δχ ι. 
Γνωρίζει καλώς περί τίνος πρόκειτα ι, κα ί δέν θέ
λει τολμήσει. Πρόκειται περί ζω ής καί θανάτου—  
έξηκολούθησε. συνωφρυούμενος, κα ί μεταλάσσω ν φυ
σιογνωμίαν.

Έ γώ  ετρεμον έν τούτοις λαβών θάρρος άπεκρίθην 
μετά διακεκομμένης φωνής καίώς διά τών όόόντων.

—  Κ αί πώς δύναμαι νά επ ιτύ χω  τά άναγκαϊον 
έγγραφον.

—  νΩ ! ενεκα τών σ/έσεων άς ε χ ε τ ε  έκεΐ π έ 
ρα μ ετά  τών ιερέων θέλει «άς είναι εύκολον, ή νά 
λάβενε τά έγγραφον ή νά  έπ ιτύ χ η τε  τήν ά να γκ α ί-  
αν άδειαν παρά  τής αρχιερατικής άρχής. Τα 
π ά ν τα  είναι δυνατά  δταν θέλη τις π ρ α γ μ α τ ι-  

κώς.
—  ©έλο) ίδ ε ΐ ...
—  Τοιουτοτρόπως θά κάμετε χάριν, είς ολους 

τού; αδελφούς. . .  Μέ έννοεΐτε } λοιπόν έλπιζομεν 

είς ‘Υ μ άς; , , ν  .
—  Θ έλω κάμει τό κ α τ ά  δύναμιν, άλλα  δεν ΰπό- 

σ /ο μ α ι τ ίπ ο τε ,
—  Ά  κατεργάρη,— ειπεν ό Κόμης γελών, μετά 

ταΰτα έγίρθεΐς μέ έτριψε τήν χειρα, και είσηλ» 
θομεν έκ νέου είς τήν αίθουσαν. ·



Ή ρχισα νκ περιφέρωμαι ώς «αράφρων παντα-* 
χόΟεν, άλλά δέν ήδυνήθην νά ϊδο> το δόμινο μέ τούς 
χρυσούς άστέρας. ’Ήμην μανιώδης, καί δέν ήθελα 
νά άπέλθω χωρίς νά ωφεληθώ τι έκ τοϋ μεγάλου κιν
δύνου, δν διέτρεξα... Τέλος πάντων ώς έκ φυσικής 
όρμης, ήγειρα βαρύ τι βελούδινον καταπέτασμα σκεπά- 
ζον τήν είσοδον δωματίου τίνος, έντός δέ μεγάλου καθρέ
φτου ευρισκομένου εις τδ βάθος είδον άντανακλωμένην 
τήν εικόνα τής ’Αγγελικής. Ή το έξηπλωμένη έπί α
νακλίντρου, εχουσα έστηριγμένον τδ ώοαΐον άλαβά- 
στρινον μέτωπον έπί της χειρός- ένώ ή ποοσωπίς έ- 
κειτο κατά γης πλησίον ιη ς. Ή το ή ζώσα είκών τ7,ς 
λύπης· άλλ’ ή σπανία αύτης ώραιότης ήτο πάντο
τε ή αύτή.

—  ’Αγγελική ! έκραύγασα, έκτος έμαυτου έκ 
τής χαράς, καί όρμων εϊς τδ δωμάτιον, έρρίφθην είς 
τούς πόδας της.

—  Θεέ μου ! έφώναζεν έκπληκτος. ‘Υμείς έδώ, 
Αίμύλιε ; Χθές ετρεμα διά τήν συυ,βάσαν σκηνήν 
ϋπδ τά  παράθυρά μου, καί τώρα μόνος σας ρίπτεσθε 
εϊς τδ στόμα τοΰ λύκου ·

—  Μή εχετε φόβον, έδώ δέν μέ γνωρίζουν, φιλ- 
τάτη μου. Ήθελον έκτεθη είς όποιονδήποτε κίνδυνον 
δπως άπολαύσω τήν εύχαρίστησιν νά σάς ΐδω.

Αύτη εκλαιεν καί έφαίνετο δτι διά τών τρεμόντων 
χειλέων έδέετο είς τόν Κύριον ύπέρ έμοΰ..

— Α γγελική, πάσχετε.
—  "Ω ! πόσον έστάθην δυστυχής !... άλλά τώρα 

δέν είμαι πλέον.
Καί έλαβε τήν χειρά μου, ήν έκάλυψε θερμών 

φιλημάτων. Μετά ταϋτα τη  ειπον-
—  Ήςεύρετε δτι ό σύζυγός σας άπέθανε καί δτι 

θέλουν νά σάς ύπανδρεύσωσι μετά τοϋ μαρκεσίου 11...,
—  Τό ήξεύρω, άλλά τοϋτο δέν θά γίνη ποτέ" ά- 

πεκρίΟη μετά πάθους.
Τη διηγήθην ολόκληρον τήν συνομιλίαν ήν, έσχον 

μετά τοΰ Κόμητος, οστις με ένόμιΓε τον φίλον μου 
Γεντίλε, διά τοΰ προσκλητηρίου τοϋ οποίου ήδυν/,θην 
νά είσέλθω εις τόν χορόν.

—  Ποτέ ! ! έπανέλαβεν ζωηρώς ή Α γγελική ‘Ο 
Θεός καί ή Παναγία γινώσκουσι πόσον ύπέφερα μετά 
τοϋ συζύγου μου· ποτέ δέν παρεπονέθην είς ούδένα. 
’Ανεχώρησεν, έ^ώ δέ έμεινα ένταϋθα μόνη, έγκαταλ?- 
λειμένη, άνευ πατρός καί μητρός, άλλά τούλάχι
στόν ήσυχος, αί μόνα ι δέ ήμέραι άς διηλθον μεθ’ υ
μών υπήρξαν δ ι’ έμέ ήμέραι εύτυχίας — αί ήμέραι έ- 
κείναι ύπηρξαν πολύ εύτυχείς- δεν ήδυνήθησαν νά 
δ.αρκίσωσιν ‘Υμείς άνεχωρήσατε καί ό Θεός διέταξεν 
αλλέως- πλήν τώρα άκροασθητέ με καλά· μάλλον θέ
λω άποσυρθή Λςμοναστήριόν τι· άλλ’ ούδεμία δύνα--

μις έν τώ κόσμο» δύναται νά μέ βιάση νά συνάψω 
νέον γάμον εναντίον τής θελήσεώς μου. Καί £-- 
ν.λαιεν κρουνηδόν.

—  Δυστυχής ’Αγγελική μου ! Πόσον σέ αγαπώ !

(επεται τό τέλος)

2. ΠΕΛΕΚΑΣ^-·

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ. ΤΗΣ ΔΕΣ1ΙΟΙΜΔΟΣ

Ά ν  αύρα γλυκεία τήν κόμην σ’ έγγίζη , 
Έγώ ειμ’ εκείνη, έμέ ένΟυμοϋ,

Έκείνη ή θωπεία, τό φύσημα έκεΐνο 
Ούδέν άλλο εινε ή φίλημα έμοΰ.

Έάν τήν σελήνην εν νέφος σκοτίζη 
Σκοπούν νά χαλέση έν βλέμμα σ’ έκει,

*Ω ! μή το προσβλέψης όργίλως, φιλτάτη, 
ιΙ’υχή άγαπώσα σ’ αύτώ ένοικει.

Ά ν  οέ αστραπή σοΰ ταράσση τά; σκέψεις 
Καί χάσης τον μίτον εύθύς έξ άρχής,

Μή ταύτην κολάσης αδίκως, διότι 
Έκπλήρωσις είν’ έδικής μου ςύχης.

Rat άν αίφνης τότε βροντή σ' άποσπώνται 
Αί τόσον γλυκεϊαι τής ρέμβης στιγμαί,

Ώ  ! μή τήν βροντήν αίτιάσαι άλόγως, 
Διότι ή ρέμβη άνήκ’ εις έμέ.

Ά ν  πάλιν, ώ κόρη, έν ω ήσυχάζης 
Εύρύνη τό στήθος βαρύς στεναγμός,

Μή ζήτει, ματαίως, άλλου τήν αΙτίαν.,,
£0  στάνες έκεϊνος t z  ήνε έμός !

Καί όταν πταρμός είτε λυγξ σέ ταράσση 
Μή νόμιζε ότι ποσώς άσθενεΐς,

ΓΈν δώρον όποιον είς μνήμην σοί στέλλω> 
Δέν θέλει σέ κάμη ποτέ νά πονής.

Έ ν Πειραιεϊ, Μαίω ύπερμεσοϋντι 1885.

Γ .  Κ .  Χ ρ Τ Σ Α Χ Α ξ ,

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α  
’Ιω άννης Π ίτ α ς  ( ϊ .  Δ έ -Β ιά ζη )— Έ ρ μ ελ ίν α , μ ε τά -  

ορασις (Γ . Μ άνεσης) — Π ερί τη ς  ένώσεωςτώ·* δύο ’Εκκλη
σιών τέλος (Φ . Τ ερ τσ έτη ς) — Χ ειρόγραφον Λέ Ρώση- 
σ υ νεχ . (Π . Χ ιώ τ η ς ) — Τί π τ α ίω ,  πο ίησ ις (Α . Καψοκέ^ι-* 
λος(· —  ‘Ο Κ ατά σ κ ο πο ς σ υ νε χ . (Σ . Π ελεχά σ η ς) είς Λεύ-· 
κ ω α α , πο ίη σ ις  (Γ  Κ . ^ουσάνας).


