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Αί βραχεΐαι αύται σημειώσεις, ά'' περί 
τοϋ άγωνιστοΰ!|Διονυσίου Πομόνη γράφομεν, 
εινε τί] βάσει τών έπισήμων εγγράφων, σω- 
ζ ο μ έ ν ω ν  παρά τώ υίώ τοϋ αοιδίμου άγωνι- 
στοΰ, κυρίω Ιωάννη ίίομόνη.

‘Ο αείμνηστος ούτος αγωνιστής γεννηθεί; 
εν Ζακύνθω έκ Νικολάου ΙΙομόνη καί Μαρνέ- 
τας Μαγδαλινοϋ, έβαπτίσθη τή 2 Μαίου τοϋ 
έτους 1 /9 8 .  Παιδιόθεν ήγάπησε τήν έλευθε- 
ρίαν, διό άνδρωθείς, πάση δυνάμει, συνετέλεσε 
είς τήν έπανάστασιν και είργάσθη καί αύτός 
δπως παύση ή τών δούλων αδελφών τυ
ραννία. Δέν ώρμησεν είς τήν έπανάστασιν 
μόνος, άλλά γινόμενος άρχηγός ικανών άν- 
δρών, οΰς διετήρεί ίδίαις δαπάναις, εύρέθη είς 
διαφόρους μάχας, διαμαχόμενος έρρωμένως. 
ΙΙαρευρέΟη τώ 1821 είς τήν πολιορκίαν τής 
Τριπολιτσάς και, τφ 1823, είς τήν τών Πα- 
τρών. Είς διαφόρους άλλας μάχας ετι πα- 
ρευρέθη. Είς τήν πολιορκίαν τοϋ Νεοκάστρου 
έπολέμησε μετά τών στρατιωτών του καί 
ενωθείς ακολούθως μετά τών λοιπών ‘Επτα- 
νησίων,διέμεινε μέχρι της άλώσεως τοΰ φρου
ρίου, αλαμβάνων μέρος μετά προθυμίας και 
«γενναιότητας καθ’ δλον τό διάστημα τής 
«πολιορκίας είς δλους τούς άγώναςΒ, ώς ό

Γεώργιος Γ. Κοζάκης Τυπάλδος πιστοποιεί 
τή 15 Ίαννουαρίου τοϋ έτους 1845.

Έκ πάντων τών εγγράφων πιστότατα δη- 
μοαιεύομεν ολόκληρον τό έξης τοΰ άοιδίμου 
Μαυροκορδάτου- «‘Ο έπιφέρων τό παρόν κύ- 
»ριος Διονύσιος ΓΙομόνης Ζακύνθιος, άπ’ άρ- 
»χής τοΰ ύπέρ τής έλευθερίας άγώνος, έ- 
χξελθών έκ τής Πατρίδος του μέ ικανούς ά ν -  
»θρώπους καί διαβάς είς Πελοποννησον, 
ϊπαρέμεινεν έκεΐ μαχόμενος ικανούς μήνας 
»καί άναπληρών έξ ίδιων όλα τών άνθρώ- 
»πων του τά έξοδα. Πολεμήσας δέ γενναίως 
»καί άνδραγαθήσας είς διαφόρους μάχας, 
a πληγωθείς, μετέβη είς τήν πατρίδα του, ό- 
»που ίατρευθείς έκ τής πληγής, δέν ύπέφερε 
»νά εύρίσκεται μακράν τοΰ άγώνος, άλλά  
»καταφρονήσας καί ζημίας χρηματικάς καί 
»άλλας  δυσκολίας, διέβη πάλιν είς Πελο
πόννη σ ον καί μετά ταΰτα είς Μεσολόγγιον 
»μέ τούς άνθρώπους του, έν ω έπολιορκεΐτο 
a ύπό τών εχθρών, δπου καίπαρευρέθη είς τήν 
* έφοδον τής λαμπρας ήμέρας τών 25 Δε- 
Βχεμβρίου καί ήνδραγάθησε.»

«Διά ταΰτα τώ δίδεται τό παρόν είς έν- 
ϊδειξιν, δπως ύπερτιμήση αύτόν έν καιρώ 
βάξίως τών έκδουλεύσεών του.a

«Τή β'. Μαρτίου 1823, έν Μεσολογγίω» 
α.\. Μαυροκορδάτος.»

" Μ Ι

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΜΠΛΌΣ



Τό ύπουργεΐον τών π ο λ ε μ ι κ ώ ν ,  ώς -τό
τε έλέγετο, έκαμε, δι’ έγγράφου αΰτοϋ, ύφ’ 
ήμερομηνίαν 18 ’Ιουνίου τοϋ έτους 1823  
έκ Τριπολιτσάς, γνωστόν τω Πομόνη, ότι «ή 
))Διοικησις χάριν ευγνωμοσύνης διά τάς πι- 
»στάς πρός τήν πατρίδα εκδουλεύσεις του, 
»τόν προεβίβασε είς τόν βαθμόν της Ταξι- 
«αρχίας.»

«Τό ύπουργεΐον τοΰτο,— λέγει αύτώ τό 
έγγραφον, — ένώ σέ συγχαίρει διά τόν κατ’ ά- 
ϊξίαν προβιβασμόν σου, εχει χρηστάς έλπί- 
»δας ότι ή έκ μέρους τής διοικήσεως τιμή 
»αΰτη θέλει έξαψη είς τήν ψυχήν σου θειον 
μ ύπέρ τής πατρίδος ζήλον είς περισσοτέ- 
»ρας έκδουλεύσεις.» Τό έγγραφον τοϋτο φέ
ρει καί τήν ύπογραφήν τοϋ αοιδίμου Χρ. 
Περραΐβοΰ.

"Οτε τή 18 Σεπτεμβρίου 1835 ή ‘Ελλάς 
όρθώς σκεφθεΐσα συνέστησε τά αριστεία διά 
τους «μεθέξαντας τοΰ ύπέρ ανεξαρτησίας ή- 
)>ρωικοΰ άγώνος», ό Πομόνης έλαβε τό 
^ α λ κ ο ΰ ν .

‘Γπέρ τής ανεξαρτησίας τών δούλων ά- 
δελφών «έδαπάνησε σχεδόν ολην τήν περιου
σίαν καί άφησε πολυάριθμον οικογένειαν 
συγκειμένην άπό επτά τέκνα εξ άρρενα καί 
εν θήλυ είς έσχάτην πενίαν», ώς πιστοποιεί 
έγγραφον φέρον ύπογραφήν άξιοπίστων πο
λιτών. Άπεβίωσε δέ έν Ζακύνθω τή 13 Ιο υ 
νίου τοΰ έτους 1854, πολύ πτωχός, ώς δυ
στυχώς άπεβίωσαν οί πλεΐστοι άγω νισταί!

‘Υ'ψηλός ήτο τό ανάστημα, τολμηρός, εύ
ρωστος, ρωμαλέος, γενναίος, φιλοτιμότατος 
καί τά μάλιστα φιλόπατρις. Καί ό αγωνι
στής ούτος εινε μεταξύ τών πολυαρίθμων έ
κείνων ‘Επτανησίων, οίτινες, περιφρονήσαν- 
τες τήν ήσυχίαν τοΰ βίου, είς τούς μεγί
στους κινδύνους ύπέρ Πίστεως καί 11α- 
τρίδος ένεβάλλοντο.

Σ. ΔΕ ΒΙΑ ΖΗ -,

ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΑΟΣ

(ουνέχ. ϊδε ουλ. 33·)

‘Η τοϋ Μ. ’Αγγέλου εύτυχία ύπήρξε βρα
χεία· είχεν επιχειρήσει έργα τινα γλυπτικής 
άτινα εισέτι σώζονται ώς πολύτιμα λείψανα-

τήν Κενταυρομαχίαν, μίαν Παρθένον καί τόν 
άνδριάντα τοϋ ‘Ηρακλέους, ότε Λαυρέντιος 
ό μεγαλοπρεπής ύπό μυστηριώδους νόίου  
προσβληθείς έτελεύτησεν. Αί τέχναι καί τά 
γραμματα άπώλεσαν έν αύτώ τον Μαική
ναν των, καί ό Μ. “Ά γ γ ελ ο ς  τόν φίλον του, 
ούτως ώστε ύπό βαθυτάτης πικρίας κατα
βληθείς πρός τόν πατέρα έπανήλθε βλέτίων 
τάς προσδοκίας του ματαΐω03ίσας μόνον δε- 
καοκταετής τήν ήλικίαν. ‘Ο Πέτρος τών Με- 
δίκων διάδοχος τοΰ Λαυρέντιου, καίτοι έφαί
νετο σλίγον νά προστατεύη τούς τεχνίτας 
φίλους τοΰ πατρός του, ούχ ήττον έκάλεσεν 
ήμέραν τινα είς τήν Αύλήν τόν Μ. "Α γ
γελον, καί τώ ειπε·— θέλω νά μοί ποίησης 
γίγαντα έξ άπροσδοκήτου ύψούμενον καί ύ- 
περέχοντα καθ ολην τήν κεφαλήν τάς κρόσ- 
σας τών άνακτόρων. ‘Ο πατήρ μου σέ είχεν 
αποδείξει γλύπτην του^ καί ή ευφυΐα σου· 
οεν πρέπει νά φανή ύποδεεστέρα τοσούτου 
καθήκοντος. "ίπαγε καί άρχου τ® έργον.—· 
Έκ τίνος ύλης θέλετε τοΰτον τόν ανδριάν
τα ;— Θέλεις εύρη είς τόν περίβολον ύπάρ- 
χουσι τρεις πόδες χιόνος.—'Καλώς, άπίκρί- 
θη ό τεχνίτης δυσμενώς, είμί είς τάς διατα- 
γάς σας, ώς ήμην καί είς έκείνας τοΰ ι α 
τρός Σας, ά λλ ’ ούτος παραγγέλων μοι ά 
γαλμα, προετίμα τό μάρμαρον τής χιόνος.—  
Καί άποχωρών προσέθηκε·' τοιοδτον μνημεΐον  
καλώς σοί άρμόζει, καί τό μεγαλεΐόν σου 
θά διαρκέση καθώς έκεΐνο. Έξεπλήρωσεν ό
μως μετά πάσης ακρίβειας τήν τοΰ ήγεμόνος 
παραγγελίαν, καί άποπερατώσας τόν κολοσ
σόν, πριν ή άκτίς ήλίου τόν διαλύση, άπε- 
σύρθη είς θαλαμίσκον τής μονής τοϋ ‘Αγίου  
Πνεύματος, ένθα διήγεν ήμέρας πένθιμους 
θρηνών έπί τή τοΰ ευεργέτου αύτοϋ άπωλεία.

Έν τή μεμονωμένη καί αύστηρά έκείνη 
διαμονή περιστοιχούμενος έκ τών πτωμάτων 
άτινα έκεΐσε έφέροντο έξ ένός νοσοκομείου 
τοϋ κοινοβίου, ό Μ. Ά γ γ ε λ ο ς  είς τήν λάμ- 
ψιν δαδός έπεδόθη είς τήν σπουδήν τής ανα
τομίας καί σφίγγων τό γλυφεΐον ήρώτα τούς 
μυώνας, έμελέτα τάς ΐνας, παρετήρει τόν 
ανθρώπινον σκελετόν. Πρώτον αποτέλεσμα  
τών διανυκτερεύσεων αύτοΰ ύπήρξε ξύλινος 
Εσταυρωμένος όν έδωρήσατο πρός τόν τοΰ 
μοναστηριού ‘Πγούμενβν όστις τώ είχε πα
ραχωρήσει άσυλον έν ω ήδύνατο νά έργάζη- 
ται ήσύχως καί νά ύπεκφύγη τό αίσχος καί

τήν ζημίαν έκείνης τής έποχής. Μετά ταϋτα 
ήρχισαν αί περιοδεΐαι αύτοΰ είς ‘ Ενετίας είς 
Βονωνίας καί χκ Βονωνίας είς Ρώμην. Έ ν Έ -  
νετία εύρέθη άνευ χρημάτων καί έργου. Έν 
Βονωνία έπεκράτει νόμος έπαναγκάζων τούς 
ξένους νά φέρωσι έπί τοΰ όνυχος τοΰ άντί- 
χειρος τύπον έρυθροΰ κηροΰ- έν τή άγνοια 
τοιούτου νομού ό Μ. Ά γ γ ε λ ο ς  έφυλακίσθη 
καί κατεδικάσθη είς ζημίαν 50 λιρών άλλά ό 
Ιωάννης Φραγκίσκος Άλδοβράνδρος έπρο- 
στάτευσε τόν νέον ξένον, ένήργησε νά άκυ- 
ρωθή ή άπόφασις καί φιλοφρόνως έφιλοςενη- 
σεν αύτόν. Κατά τό εσπέρας άνεγίνωσκε τόν 
Δάντην καί τόν Μετράρχην καί τήν ήμέραν 
κατεγίνετο είς τά έργα άτινα ή εύνοια τοΰ 
προστάτου αύτοΰ τώ είχε προμηθεύσει. Τότε 
έποίησε διά τόν βωμόν τοϋ Ά γ .  Δομίνικου 
έν τή φερωνύμω έκκλησία δύο μικρά αγάλ
ματα,*  τά τοΰ ‘Αγ. Πετρονίου καί ’Αγγέλου  
γονυπετούς πλείστης όσης γλυκύτητος καί 
γάριτος· ταΰτα τοσοΰτον ήρεσαν ώστε γλύ
πτης τις έκ φθόνου κινούμενος ήπείλησε νά 
τον δολοφονήση· τό τών αντιπάλων μίσος 
ηύξανεν άναλόγως τής τοΰ τεχνίτου εύφυί- 
ας- έν Φλωρεντία έκονδυλίσθη καί έν Βο
νωνία έπλήχθη δι’ εγχειριδίου.

Δέν έβράδυνε τήν αύτοϋ έπάνοδον είς 
Φλωρεντίαν ένθα, ώς λέγεται, έποίησε μικρόν 
τινα "Αγ Ίωάννην καί "Έρωτα κοιμώμενον, 
προς όν ό κάτοχος αύτοΰ έθραυσε βραχίο
να όπως έκληφθή ώς έργον τής άρχαιότητος· 
είς δέ καρδινάλιος τοιουτρόπως άπατηθείς 
έμέτρησε δι’ αύτόν διακόσια σκοΰδα. ‘Ο Μ. 
Ά γ γ ε λ ο ς  διηγήθη τυχαίως πρός φίλον τοϋ 
κ α ρ δ ιν α λ ίο υ  ότι έκεΐνο ητον έργον αύτοΰ καί 
ό καρδινάλιος θαυμάζων τήν ικανότητα τοΰ 
τ ε χ ν ίτ ο υ  τόν προέτρεψε νά τόν συνωδεύση είς 
Ρώμην ένθα δέν ήθελον λείψει αύτώ πε
ριστάσεις ινα έργάζη 'α ικ αί αποκτήσει οό- 
ξαν. ‘Ο τεχνίτης πεισθείς τοϊς λόγοις αύτοΰ 
έπορεύθη είς τήν μεγάλην έκείνην Μητρό
πολη  έν ή άφθονοι τώ έδόθησαν παραγγελι- 
αι καί τό όνομα αύτοΰ έκλείσθη. Πρώτον 
έργον αύτοΰ ύπήρξεν ό Βάκχος τής πινακο
θήκης έν Φλωρεντία. ‘Ο θεός είναι έστεμμέ- 
νος κληματίδων φαιδρός έ σ τ ι  τό πρόσωπον, 
οι οφθαλμοί έκ τής μέθης συνεσκιασμένοι· 
στρέφεται μ ε τ ’ άπληστίας είς ποτήριον όπερ 
κρατεί διά τής δεξιάς καί φαίνεται ^μή έν- 
νοών ό,τι συμβαίνει πέριξ αύτοΰ, έπειδή χα -  
ρίεις σατυρίσκος όλίγον κατ’ όλίγον ραγίζει

ώριμον βότρυν όν ό Θεός τών μέθυσων κρα
τεί διά τής άριστεράς.

Μετά ταΰτα κατά παραγγελίαν τοΰ καρ
διναλίου τοΰ S. D ea il έποίησε τό σύμπλεγ
μα τής εύσπλαγχνίας οπερ ήρεσε τοσοΰτον 
ώστε ό Vasari δέν εύρίσκει καταλλήλους λ έ 
ξεις πρός έπαινον αύτοϋ. Κατά τήν τών έ- 
πιστημόνων γνώμην ούτε αρχαίοι ούτε νεώτε- 
ροι άνέβησαν ποτέ είς τοιοΰτον ύψος είς τό 
ιδανικόν τής τέχνης, ούδέ τό μάρμαρον μετά 
τοσαύτης έπιδεξιότητος ποτέ κατειργάσθη. 
Πολλοί ήμέραν τινα έθαύμαζον τό έργον τοΰ
το μεταξύ δέ αύτών παρευρίσκετο καί ό τε- 
χνίτης. νΗκουσε δέ ουτο; ξένον λέγοντα πρός 
φίλον του.— Ήξεύρεις τίνος έστί τοΰτο τό 
σύμπλεγμα·, τοΰ Pobbo έκ Μεδιολάνων—  
καί ό Μ. ’Ά γ γ ε λ ο ς  άπήντησβν· ώφειλον έγώ 
νά χαράξω τό όνομά μου. Τό ρηθέν άγαλμα  
ήτο τό δεύτερον έργον τοΰ γλύπτου έν 
Φλωρεντία, όθεν ή έρώτησις τοΰ ξένου ή- 
τον άξια συγγνώμης.

Έπανελθών είς Φλωρεντίαν διά ύποθέσείς 
του έποίησεν άγαλμα κολοσσιαίων τοΰ Βα- 
σιλέως Δαυίδ· ήτο μόνον είκοσιπενταετής καί 
ήδη ή ύψηλόφρων αύτοΰ ψυχή δέν άνέχετο 
ούδεμίαν παρατήρησιν άτυχής ό τολμών νά 
έπικρίνη τά έργα του· διά τής όργής τόν κα
τέβαλλε καί περιπαίζων αύτόν τόν έξηυτέ- 
λ ιζεν . ‘ΟπεριβόητοςSoderini τοΰτο,έκ πείρας 
κατεγνω ότε είπε πρός τον Βωναρόττη ότι 
ή ρίς τοϋ Δαυίδ αύτοΰ ητον έξωδηκυΐα· 
άλ).ά δεινόν ούδέν πράγμα, άπήντησεν ό τε
χνίτη ς, καί λαβών έν τή χειρί κόνιν έδωκε 
δύο ή τρεις σφυρηλατήσεις χωρίς νά έγγί- 
ση τό άγαλμα άφίνων νά πέση ή κόνις. Τοΰ
το αύτοΰ ποιήσαντος ό Soderini άπεκρίθη—  
λίαν κα7^ώς· Ιδού είς Δαυιύ· συ τω άπεδωκας 
τήν ζωήν — Κύριε όφείλειαύτην προς ‘Υμάς.

( ίπ ε τα ι συνέπεια) Φ. ΔΙ Μ ΕΝΤΟΣ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

(έ* των άτομνγ,μονευμάτων αξιωματικού τινο; 

τοΰ Ούγγαρικοϋ πυροβολικοΰ).

. (συνέχεια καί τέ7,ος, ϊδε προηγ. φυλλ.)

Αυττ, γενομένη πυρωπός, μοί έσφιξε τκ'χ χειρ*· μη



δυνηθεϊσα νά μοι ε ϊ -η  άλλο τ ι  έν μέσοι τών διν,νε- 
κών λυγμών είμή τ ά ;  λέξεις τα ύ τα ς.

—  Κ αί έγώ  ! Π α να γία  Παρθένα!
Μ ετά τα ΰ τα  άνεπήδησε κα ί τρέμουσα-
—  Διά α γά πη ν  θεοΰ, είπεν, ά πέλθετε , Α ιμίλιε, 

άπέλθ ετε , έάν δεν θέλετε νά με ΐδή τε νέκραν ένταΰ- 
θα . Δεν ήςεύρετε δ τ ι το  μεσονύκτιον δλοι μέλλουν 
νά άφχιρέσωσι τ ά ;  π ρ ο σ ω π ίδ α ;; Τότε είσθε χαμένο ;.

—  ‘Η συχά σ ατε, είναι καιρός. Μίαν μόνην λέςιν 
είσέτι.Δύναμαι νά έλπίσω νά σε άποκαλέσω ίδικήν μου;

—  Ναι, ναι, έρχομαι μ ε θ ’ ύμών, θέλω έ γ κ α τ α -  
λείψει την π ατρ ίδα · ά λ λ ’ ά πέλθ ετε  πρό; Θ εοΰ!

—  Πότε θέλομεν έ π α ν ιδ ε ΐ!
—  Αυριον τό  μεσονύκτιον. Ή  θα λαμ ηπόλο ; μου 

θά σα; περιμείνη εί; τήν είσοδον τών ύδάτω ν.
—  Χ αίρετε, λοιπόν 'Α γγελ ικ ή  μου ! Π λήρη; δε 

χα ρ α ς, έξήλθον τοΰ δωματίου, διελθών βραχέσεσ: 
βήμασι τά πλήθος.

Ο λίγα  λ ε π τ ά  έλλειπον άπό τό μεσονύκτιον. Ή -  
μην δυο βή μ α τα  άπό τ ή ;  θύρας, δτε συνηντήθην μ ε τ ’ 
άλλου προσωπιδοφόρου ώς ’ΐδ ά λ γ ο ;, εί; τόν όποιον 
παρευ^ΰ; άνεγνώρισα τόν άντίπαλόν μου τ ή ;  π α ~  
ρελθούση; νυκτό;, τόν εραστήν τ η ;  ’Α γγελ ική ;, 
τόν μαρκέσιον Π . . , Με έσ ταμ άτησ ε λέγων μου 
είρωνικώ;·

—  Διάτανε ! δέν φεύγετε. Προσωπιδοφορεϊτε δσον 
θέλετε- ά λλ ’ άναγνωρίζω κα λώ ; τόν φίλον Γ ρ ίττην.

—  Λοιπόν, έάν είμα ι ;
—  Δέν θέλω είμή  νά σέ χα ιρετήσω . Περίμεινε. δ- 

λίγβν, έντό; δέκα λεπτώ ν δλοι θέλομεν άφαφέσει τ ά ;  
προσωπίδας, καί π ίωμεν μ ίαν φιάλην καμπανίτου.

—  Αφησέ μ ε , παρευθΰ; επιστρέφω, άπεκρίθην, 
προσπαθών νά έκφύγω.

—  Περίμεινε μίαν σ τιγμ ήν , κα ί θέλει; δ ιασκεδά
σει. Πλήθος δε προσωπιδοφόρων μέ έκλεισε τήν οδόν, 
δι’ δπερ σαφώς έννόησα δτι άνεκαλύφθην.

Π ρ αγμ α τικ ώ ; αυθωρεί έξήλθεν τοΰ πλήθους φω
νή κράζουσα· κά τω  αί προσωπίδες ! Π ά ντε; άφήρεσαν 
τ ά ;  προβω πίδα ;. Έ γώ  έτήρησα τήν έμήν.

—  ’Αφαίρεσέ την κα ί σύ καθώ ; οί άλλοι, έκραύ- 
γασεν ό μαρκέσιος Π . . . ·

Προσεπάθησα νά πλησιάσω  τήν θύραν, ά λ λ ’ ούτος 
ή λθε κ α τ’ έπάνω  ά πε ιλη τικώ ; λέγων μοι·

—  Θέλεις νά  άφαιρέσνις τήν προσω πίδα σου, ναι 
ή  όχι ;

Π ά ντε; δέ έφαίνονται έτοιμοι να έπιπέσωσι κ α τ ’ 
έαοΰ.

Ή μ η ν  χα μ ένο ; !
Τήν στιγμήν τα ύ την είσήλθεν υπη ρέτη ; φέρων 

υπερμεγέθη δίσκον πλήρη ποτηρίων τζα ίου . ’Εν αϋ-

"ώ είδα τήν μόνην μου σωτηρίαν. Τόν ώθω, ρίπτω  
κατά γ7,; άπαντα τά  ποτά έπί τοΰ πλήθους, καί 
πηδόσα; μεθ’ δλη; τη ; δυνάγεώ; μου μέχρι τ?,; 
θύρα;, κατέοην τ ά ; κλίμακα;. Πάντε; ώρμησαν ό - 
πισθέν μου, πλήν έγώ αμυνόμενο; ώς λέων, καί άπο·· 
φεύγων τά ; πλήξει; των, τινά; μάλιστα ρίψας κατά 
γή ;, έφθασζ μέχρι τη ; θυρα;, ήν εύρον κεκλεισμένην 
Άπελπ-.σθείς, έστράφην πρός τό άλλο μέρος, πάντοτε 
καταδ.ωκόμενος ύπό τοΰ μανιώδους πλήθου;, τών υ
πηρετών καί δουλών, καί ήδυντ.θην νά φθάσω εί; σκο
τεινόν τινα διάδρομον δ ι’ ού εύρέθην εί; τήν θυραν τοΰ 
υδατος, ή τι; ευτυχώ; ήτο άνοικτή, χωρίς δέ νά σκε- 
φθώ καν στιγμήν έρρίφθήν εί; τό υδωρ, μετά πολ
λών δέ προσπαθειών ήδυνήθην νά φθάσω εί; τήν 
άπέναντι δχθην. Έσώθην ! Καίτοι τρέμων ένεκα τοΰ 
ψύχους, καί κεκμηκώ; τοΰ κόπου, τρχισα νά τρέ
χω  ώσπερ δαιμονιακό; μέχρι; ού κατώρθωσα νά 
φθάσω έπί τέλου; τήν οικίαν τοΰ φίλου Γεντίλε δ- 
που έρρίφθην έπί τινο; έδ^α;,

V  I I

—  Θεέ μου ! άνέκραξεν ό Γεντίλε; άναπηδήσα; 
τοΰ θρανίου του, τί συνέβη ; ‘Ομίλησον σέ παρακα
λώ, πώ ; κατήντησε; τοιουτοτρόπω; ;

Δεν τμην έν καταστάσει νά τώ άπαντήσω- μ ετ ’ ο
λ ίγα ; δε στιγμά ; άπώλεσα τά ; αισθήσεις μου.

Μετά τινα καιρόν συνελθών εί; έμαυτόν εύρέθην 
έπί τ?,; κλίνη;, πλησίον μου ίσταμένου τοϋ φίλου 
μου, δστι; μέ περιεποιεϊτο μετ’ άδελφική; άγάπης. 
"ΐδών με ολίγον συνελθόντα μέ ειπον.

—  Χάριτι θεία. συνήλθε; ; άλλ’ όποιον φόβον μοϋ 
ένεποίησα;, Θεέ μου ! εύθϋ; έσυλλογίσθην δτι Οά έ— 
πραςε; μεγάλην τινα άφροσύνην είς τόν χορόν· σέ τό 
είπον έγώ, δτι δέν έπρεπε νά ΰπάγης. Τόν έπληροφό- 
ρησα άκριβώς περί τών διατρεξάντων,ούτος δέ μέ είπεν

—  Βλέπεις, δτι είσαι μωρός '7 ’Αρκεί ! Ή δύνατο 
νά τελειώστι χειρότεοα.

—  Τό πιστεύω.
—  Τώρα ανάγκην έχεις ησυχία;. Μείνε έντοσούτρ 

ένταΰθα, θέλω δέ στείλει πιστόν τινα υπηρέτην μου 
νά φέρη άλλα ένδύματα.

—  Ω ! ευχαριστώ, καλέ μου: φίλε, άλλά π  ο ο τοϋ 
έςημερώση έπιστρέφω είς τήν οικίαν μου.

Οΰτω δέ έπραξα.
Τήν άκόλουθον έσπέραν δεν ίθελα  νά λειψω είς 

τήν συνέντευξίν μου μετά τ7,; ’Αγγελικής, διό π α -  
ρεκάλεσα τον Φραγκίσκον νά με φέρη διά της γον- 
δόλας του πλησίον τοΰ παλατιού. Ή το νύξ, σκο
τεινή καί τρικυμιώδη;, πολλάκις δέ διεκινδυνεύσαμεν

νά βυθισθώμεν. ’Επί τέλους, θεοΰ θέλοντο;, καί ένεκα 
τοΰ Πάτερ ήμών καί τοΰ σημείου τοΰ σταυροϋ ά- 
φίχθημεν άπέναντι τοϋ παλατιού, δπου άπεβφάσθη- 
μεν μετά προσοχή;. Έκεΐ είδον ίστάμενον άνθρωπόν 
τινα τετυλιγμένον έντό; μελανού μανδύου, στηριζόμε- 
νον εί; τόν τοίχον· δέν έδωσα προσοχήν, άλλ1 είσελ- 
θών εί; τόν πυλώνα άνέβην τά ; κλίμακα;. Διά ση
μείου τινο; ένεφανίσθη ή θερχπαινί; ή τι; μέ ώ δή- 
γησεν εί; τά  δωμάτια της κυρία; τη ;.

‘II ’Αγγελική έκάθητο έπί άνακλίντρου, μόλι; δέ 
μέ είδεν έτεινε πρό; με περιπαθώς τήν χεΐρα, λέγου- 
σά μοι μετά πικροϋ μειδιάματος*

—  γΑ ! είσθε σεΐ; Αιμίλιε ; Δέν σάς περιέμενα τη 
άληθεία μετά τήν τρομεράν καταστροφήν τής παρελ- 
θούσης έσπέοας, ά; ηνε δοξασμένος ό Θεός δτι δέν ή -  
κολούθησεν χειρότερόν -ρ. Βέβαια ή Παναγία Θεο
τόκος ήν παρεκάκεσα μεθ’ δλη; καρδία;, ο2ς έβοήθη- 
σεν. ’Αλλ’ είσθε άσθενή;, Αιμίλιε, πώ ; είσθε ώ χρ ό ;!

—  Δέν είναι τίποτε, 'Αγγελική μου, μόνον περί 
ύμών έφοβούμην. ’Ελάβατε ίσως καμμίαν δυσαρέ
σκειαν έξ αιτία; μου ;

—  ‘Ο κόμη; Μ... καί ό Μαρκέσιο; Π ... ήλθον 
σήμερον ένταΰθα έπιμένοντε; δπω; δώσω τήν συγκα- 
τάθεσίν μου διά τό προσχεδιασθέν συνοικέσιον· άλλ’ 
έγώ έμεινα στιρεά, αύτοί δέ άπεμακρύνθησαν μετά 
τή ; απειλής εί; τά  χείλη καί τήν όργήν εί; τήν καρ
δίαν... άλλά τί μέ μέλλει περί αύτών ; Παρηγορία 
μου είναι νά σα; βλέπω.

—  ’Αγγελική μου όποιοι γλυκεΐ; λόγο ι!
—  Αιμίλιέ μου !__
Μετά τινα; στη-μάς ήρχίσαμεν νά όμιλώμεν περί 

τής συνενώσεω; καί άναχωρήσεώ; μα ;, μετά ταΰτα 
κατελείφθημεν έκ νέου εί; γλυκεΐαν έκστασιν. Έ γει
ρα; τούς οφθαλμού; πρό; τον ούρανόν, τρόπον τινα δ
πω ; εύχαριστήσω διά τοιαύτην άνέλπιστον εύδαιμο- 
νίαν, είδον κρεμαμένην έπί τοΰ τοίχου είκ»να τινά. 
Μόλις τήν είδον άνέκοαξα έντρομο; καί πηδών έπί 
τών ποδών μου.

—  Θεέ μου !
—  Τί έ /ε ις ; έφώνησεν ή ’Αγγελική περίφοβος.
—  ‘Η είκών αύττ,! Τίνο; είναι ή είκών αυτη ;
—  Είναι ή είκών τοΰ θανόντο; συζύγου μου, 

τοϋ μαρκεσίου Ήρακλέου; Μ ....
—  Τοΰ συζύγου σας !
Ήσθάνθην άνατρεπόμενον δλον τό αίμα άναγνωρί- 

σας έν τη  είκόνι ταύτη τόν τρομερόν έκεΐνον κατά
σκοπον, δστις τοσοϋτον μέ κατεδίωξε διαρκουσης τής 
τελευταίας έπιστρατείας. Δέν ήδυνήθην νά άνθέξω 
εί; τήν θέαν τής τρομερά; έκείνης έμφανίσεως, ή- 
τ ι; προύςένησεν εί; έμέ δ,τι ή σκιά τοΰ Βάγκου

εί; τόν Μάκβεθ. 'Απελπισμένος ανέκραξα-
—  Θεέ μου ! Δέν έπληρώθη είσέτι τό μέτρον τών 

δυστυχιών μου ; — · καί έπεσα είς τού; πόδα; τής 
Α γγελικής.

—  ’Αλλά δ ι’ άγάπην θεοΰ, τ ί έχει; λοιπόν Αί-

ί“ λιε 5 < ,γ
—  Τί έχω ; ‘Ο άνθρωπο; ούτος, ό σύζυγο; σας, 

πολλάκις έπάλαισε μετ’ έμοϋ διαρκούση; τή ; τελευ
τα ία ; έκστρατεία;, άπώλεσε δέ τήν ζωήν έξ αι
τία ; μου έν τή  καιομένη άβύσσω πυρκαϊας.

Ή  ’Αγγελική εξέβαλλε κραυγήν, καί έπεσεν α 
ναίσθητος. Έγώ έφυγον, ώς καταδιωκόμενο; ύπό ύ
περφυσικής όπτάσεως, καί έςω έμαυτοΰ, έρρίφθην 
πρός τήν θύραν τοΰ υδατος.

Φθάς έκεΐ, καίτοι ή νύξ ήτο σκοτεινότατη, μόλον 
τοΰτο ήδυνήθην νά παρατηρήσω είς τό φώς φανοΰ 
τινο;, άπέναντι τό δνομα τής όδοΰ καί τόν άριθμόν 
τής οικίας, άτινα ήσαν έπισημειωμένα, έάν ένθυμήσθε, 
είς τό / αρτίον δπερ έρρίφθη ύπό τοΰ κόμητος Μ .... 
τήν στιγμήν τής κρατήσεώ; του, καί τό όποιον έγω 
έλαβε χαμόθεν καί διετήρου είσέτι. Έ ζήτησα τόν 
γονδολιέρην μου— ειχε γίνει άφαντο;· τοΰθ’ δπερ 
ύπεχρεώθην νά λάβω άλλον. Φθάς είς τήν οικίαν σχε
δόν παράφρων έκ τής λύπης καί κεκμηκώς ένεκα το - 
σούτων συγκινήσεων, έρρίφθην ένδεδυμένος έπί τής 
κλίνης.

—  Θεέ μου ! ‘Οποία τρομερά νύξ !
Τήν άκόλουθον ήμέραν πολλά πρωί έκρουσαν τήν 

θύραν μου. Ήτο Φραγκίσκος ό γονδολιέρης μου δστι; 
τρέμων όλο;, πλησιάσας μοί είπεν

—  Συγχωρήσατέ με, κύριε Αιμίλιε, δτι δέν σας 
περιέμεινα χθές τό εσπέρας, άλλ’ ύπεχρεώθην νά 
αναχωρήσω.

—  ‘ϊπεχρεώΟης ; Καί παρά τίνος ;
—  Θά είδατε τον άνθοωπον εκείνον δστις ϊστατο 

είς τήν γωνίαν τής όδοΰ, περιτετυλιγμένος μελανόν μαν
δύαν. Μόλις είσήλθατε είς τό παλάτιον, ήκουσα έκ 
τής όδοΰ. δξύτατον συριγμόν παρευθύς έπλησίασε 
μία γόνδολα, έκ τής όποιας έπήδησαν έξω δύο άν- 
δοες, οίτινες έορίφθησαν έν τω  άμα είς τήν ίδικήν 
μου, μέ συνέλαβον, μέ έδεσαν καλώς καί μέ έρριψαν 
είς τόν πυλώνα τής οικίας- δόσαντες μετά ταΰτα μέγα 
λάκτισμα είς τήν γόνδολαν τήν ώθησαν είς τήν διώρυ
γα . Ή ρχισα φωνάζων βοήθειαν μεθ’ \δλης τής δυνά- 
μεως τών πνευμόνων μου- άλλ’ ό άνθρωπος μέ τόν 
μελανόν μανδύαν πλησιάσας με, μοί είπε μέ κλει
στούς τούς όδόντας καί άρπάζων μ ί  άπό τοΰ λαιμο
δέτου μετά παραδόξου δυνάμεως.

—  Έάν δέν σιωπήσης παρευθύς, σέ πνίγω! Αυρι- 
ον θέλεις εύοεΐ τήν γόνδολά σου δεμένην υποκάτω



τής γέφυρας τοΰ Ριάλτου.
’Εγώ έσιώπησα φοβούμενος μή πάθω τι χειοότεοον, 

αύτός δέ μέ f,ρώτησε τότε, τίς ητο ό κύριος εκείνος 
τδν όποιον ώδήγησα. Ή μην έκτος έμαυτοΰ έκ τοΰ 
φόβου, έσυλλογιζόμην τήν σύζυγον καί τά  τέκνα μου 
(συγχωρίσατέ μβ προς Θεοΰ !) έπρόφεοα το όνομά 
σας. Μόλις έπρόφερα τοΰτο ούτος έφώνησεν — Ή μην 
βέβαιος ί καί λύσας με μέ διέταξε νά άναχωοήσω δσον 
τάχιστα , έάν ήγάπων τήν ζωήν, καί χωρίς νά στρα
φώ άπίσω.

—  Καλά Φραγκίσκε— άπήντησα μετά άδιαφοβίας 
— τώρα δέν μέ χρειάζεται πλέον άλλο. "Υπαγε είς την 
εύχήν τοΰ θεοΰ.

—  ’Αλλά, κύριε, δέν είν at όλα άκόμη· έχω καί 
άλλο νά σας εϊπω τρομερότερον J

—  Τί είναι ; έκραύγασα άναπηδήσας τής κλίνης 
έντρομος. ‘Ομίλησε είς τό όνομα τοΰ θ εο ΰ !

—  Τ ί ;— έξηκολούθησεν ύ Φραγκίσκος μετά δα
κρύων και λυγμών— ... ή δυστυχής μαρκεσία ’Α γγε
λική Μ ... εύρέθη σήμερον τό πρωί φονευμένη είς 
τό δωμάτιόν της.

—  Παντοδύναμε Θεέ ! έκραύγασα μετά θηριώδους 
κραυγής καί ίπεσον αναίσθητος.

Ή το ή 45  Φεβρουάριου 4 8 ....
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Μόλις μετά δύο μήνας τρομερού νευρικοΰ πυρετοΰ 
ήδυνήθην ώραίαν τινά εαρινήν ήμέραν καθωραϊζομένην 
ΰτίό τοΰ καθαροΰ τής ’Ιταλίας ήλίου, νά κ ατα- 
λειψω το δωμάτιον, καί κάμω βρα^ύν τινα περίπατον. 
‘Η πυρετώδης παραφροσύνη δέν μέ άφήκεν έπί παλ- 
λας έβόομαδας, ότε δέ άνέλαβον, μοί έφάνη ώς ά - 
φυπνισθεις έκ μακροΰ ύπνου πλτρους φρικωδών ονείρων, 
άτινα μοι είχον άφίσει διά πολύ καιρόν τρομεράς 
εντυπώσεις.

‘Ο φίλος μου Γεντίλες σχεδόν ουδόλως άφήκε τό 
προσκεφάλαιόν μου, καί μέ συνώδευσεν ότε διά πρώ- 
την φοράν έςήλθον, δεικνύων την χαράν καί εύχαρί- 
στησιν ην ήσθάνετο ότι άνέλαβον τήν υγείαν μου. “Εκα
μα μετ αύτοΰ βραχύν τινα γύρον μέ τήν γόνδολαν 
τοΰ Φραγκίσκου, άναπνέων τάς καθαράς αύρας τής 
άνοίξεως.

—  Τωρα όόήγησόν με είς τό νεκροταφεΐον, ειπον 
είς τόν Γ εντίλε— ή πρώ τη  μου έξοδος ποέπει νά  ήνε 
ή έπίσκεψις είς τόν τάφον τή ς  ’Α γγελικής. Αισθάνομαι 
έμαυτόν αρκετά  ισχυρόν. 'Α γομεν.

‘Ο φίλος μου προσεπάθησε νά μέ άποτρέψ^, άλλ’ 
έμοΰ έπιμένοντος, ούτος άπεφάσισεν έπί τέλους νά 
εύχαριστήση την διακαή *. αύτην επιθυμίαν μου.

Πορευθέντες πρός τό Μουράνο άπεβιβάσθημεν είς τό  
νεκροταφεΐον τοΰ  ‘Α γ. Χριστοφόρου, όχου ϋποστηριζό- 
μενος παρά  τοΰ Γεντίλε τ ά χ ισ τ α  εύρέθην απέναντι 
τοΰ τάφου τής α γα π η τή ς  μου ’Α γγελικής.

“Εμεινα γονυπετής αρκετόν χρόνον, δεόμενος έκ 
καρδίας τους οφθαλμούς εχων άκινήτους έπί τοΰ αγα
πητού έκείνου τάφου, ότε ηκουσα τόν κώδωνα τοΰ 
πλησίον μοναστηριού τοϋ ‘Αγ. Χριστοφόρου άναγγέλ - 
λοντα τήν λειτουργίαν. Έγερθείς είσήλθον είς τά μο» 
ναστήριον, καί τκουσα τήν θείαν λειτουργίαν έν τώ 
ναΐσκω, ην έψαλλε μοναχός τις· μετά ταΰτα έςήλθον 
σιωπηλός καί ήσυχότερος. Μετά τρεις ήμέρας άνε/ώ- 
ρησα είς ’τήν πατρίδα μου.

‘Ο κεκρυμμένος έν τή όδώ κατηγοοηθείς καί κ α - 
ταδικασθείς διά τόν φόνον τής δυστυχοΰς ’Αγγελικής, 
μετά τινας μήνας έξιλέωσε τό εγκληαα έπί τοΰ ι
κριώματος.

‘Ο Μαρκέσιος Π ... έγένετο άφαντος άπό τήν Βε-Τ 
νετίαν. Μετά τινα καιρόν κατόπιν, καταφυγών εν τ ι-  
νι ’Ιταλική πόλει άπέθανεν έπίσης και αύτός ύπό βί
αιου θανάτου.

(4κ τοΰ ιταλικού)

Σ. ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ.

Π. Χ ΙΩ ΤΟ Υ

Έξακολούθησις τοΰ χειρογράφου 
Δε-Ρώση κανονικού

(συνέχ. καί τέλος όρα προηγ. φυλλ.)

Μοΰ φαίνεται εύλογο νά σας βάλω έδώ αγαπητοί 
μου κλερονόμοι, κάποιαις έρμηνίαις διά φως τής γεωρ- 
γοσίνης καί διά νά βαστάη τό κρασί.

4 Διά τήν καλήν γήν τής πρώτης ποιότητος—  
Σκάψον όλίγον, έβγαλε τό χώμα, έπειτα πάλιν βάλε 
το είς τόν τόπο του καί έάν γεμίση ό λάκος νά περι- 
σεύση χώμα, είναι καλόν τό χωοάφιον είδε κ$ί δέν 
γεμίση ό λάκος είναι κακή γή .

2 Διά τό στάρι.— 'Αφοΰ τό λιχνίσγ,ς άφηστο όύο 
ήμερόνυχτα είς τό αλώνι. Σημάδευε το νά μή στό 
κλέψουν καί τό πρωί νά τό έσωδιάζης μέ τήν νυ^τε* 
ρινή δροσιά, πριν έβγη ό ήλιος, ότι τότε βαστοΰσ; 
πολύν καιρόν καί δεν κόπτονται τα  γεννήματα.

3 Πότε τά  δένδρα φυτεύονται— ’Λπο ταίς πρώτα;;

Κ Τ Ψ Ε Λ ίί
   ■  * “ * *     *-------------------------

βροχαίς τοΰ ’Οχτωβρίου, έως ταίς έπτά  ήμέραις τοΰ 
Νοεμβρίου φύτευε έληαίς, κερασίαις, άμυγδαλιαίς καί 
άλλα δένδρα όμοια, καί τούς καρπούς τών άκροδρύων.

4  Πότε νά κροπίζης— Κρόπιζε γιόμοσι τοΰ φεγγα
ριού, είς τά  καλά χωράφια όλιγώτερην, καί είς τά  
ά /αμνά  πολύτερην. ‘Η κροπία τών προβάτων τών 
βοϊδιών καί τών άνθρώπων βαστα τρεις χρόνους, είμή 
τών άλλων ζώων βαστα μόνον έναν χρόνον, καί ή 
κροπία ή φρέσκα, ήγουν νά μήν ήναι δύο χρόνων, ω
φελεί καλλίτερα.

5 Πώς νά μετράς τό στάρι— '"Οσα γεννήματα μέ~ 
νουσι πολύν καιρόν είς τό σπίτι φυλαγμένα, άν τα  μέ
τρησης πριν νά τά  μετατόπισης, χάνεις έφτά τά  έ -  
κατόν, έςω άπό τόν λινόσπορον· λοιπόν όλους τούς άλ
λους καρπούς μετατόπιζε τους με τό φτιάρι, καί ρί- 
^νε το είς άλλον τόπον ώσάντα τό λιχνας, διά νά 
πάοη άέρ«.

6 Διά ταίς έλέαις πότε φυτεύονται— ’Από τάς 45 
τοΰ Νοεμβρίου μηνός «ως τάς πρώτας τοϋ Δεκεμβρίου 
φυτεύετε, καί τό φθινόπωρον καί τήν άνοιξι* ότι τό 
μέν φθινόπωρον είναι ή γή άκόμη ζεστή άπό τήν καΰ· 
σιν τοΰ θέρους, καί τήν άνοιξιν πάλιν είναι νοτερή 
άπό ταίς βροχαίς τοΰ χειμώνος.

7 Πότε τά  δένδρα φυτεύονται —  Τό φθινόπωρον 
προκόπτουν καλλίτερα, καί μάλιστα είς τούς άνύδρους 
τόπους· διατί ποτίζονται όλον τόν χειμώνα, καί π ιά -  
νουσι. Φύτευε λοιπόν μέ ταίς πρώταις βροχαίς άπό 
τάς 6 τοΰ Νοεμβρίου έως τάς 20 τοϋ Δεκεμβρίου. Είδέ 
καί δεν προφθάσης, τότε έξ άνάγκης φύτευε καί τήν 
άνοιξιν, καί πότιζε τα  πολλάκις, άμή δέν προκυ- 
πτουσι τόσον ώσάν εκείνα, όποΰ φυτεύεις τά φθινόπω- 
ρον. Κάμνει χρεία νά ήναι τό φεγγάρι υποκάτω τής 
γήί» τγουν y  άοσιν η λήγοσι- γίνεται εύκολώτερον και 
καρποφόρον.

8 Πότε πρέπει νά τραβαντζάρης τά κρασί· 4 )—  
Τα κρασία, όποΰ γίνονται σέ παχύ  καί νοτερά χωρα- 
φιον, τραβαντζάριζε τόν Νοέμβριον άπό τάς 46  τοΰ 
φεγγαριού καί έμπροσθεν. Ό σ α  δέ γίνουνται είς άνύ
δρους καί αχαμνούς τόπους τραβαντζάριζε τόν Μάρ
τιον είς τάς υστέρας τοΰ φεγγαριού· καί τήν γέμησην 
μή τραβατζάρης ποτέ, μήτε όταν άνθοΰσι τά  άμπέλια* 
διατί ξυδιάζει. Καί όταν τραβαντζάρης άν δέν π ε 
ράσουν ήμέοαις 40, δέν έρχεται είς τήν πρώτην ουσί
αν καί ποιότητα.

9 Διά φύτεμα άμπελίου— ’Λπό τόν Αύγουστον ση
μάδευε ταίς καρπεραίς μάναις μέ κοκκινόχωμα καλά 
σημάδι. Διάλεγε στό κόψιμο έκεΐνα, όποΰ έβγάλουν τά 
βλαστάοι μέ τόν καρπόν άπό κάθε όμμάτι, καί άς 
ήναι άπό παληάμπελο καί όχι νέον. Διάλεγε τά  κε
φάλια, ήγουν άπό τά  δύο κλίματα τής κορυφής νά

πέρνης το άπανώτερον έκεΐνο όποΰ κόφτει τό κλα-· 
δεφτηρι, μέ κομμάτι κλίμα περσινό, ποΰ είναι σάν 
σφυρί, καί φύτευε τόν Μάρτην. ‘Ο λάκος άς ήναι είς 

I τό πλάτος ποδάρι ένα ήμισυ, είς τά βάθος δύο, και 
στό μάκρο κατά τά  κλίματα. Βάλλε δυω εις καθε 
λάκον, καί άν πιάσουν καί τά  δύο, βγάνεις το άχαμνω- 
τερο- καί όταν θέλ·/ις νά φυτέψ/;ς βάλλε τ» είς το 
νερόν μίαν ήμέραν προτήτερα. Οταν τά  φύτεψες, 
i y t  σβουνιάν είς τό νερόν ώσάν χε:λά, χ.αί βοΰτα καθέ
να ή καί πολλά, καί φύτευετα, δ:ατί πιάνει καλλί
τερα, καί μήτε τα  ζώα τά  τρώγουσι, καί άφινε κάμ
ποσο λάκο>μα διά νά ποτίζεται.

40 Διά νά γνωρίζης, άν βαστα τό κρασί η χ* λα  
όγλίγορα— “Εβγαλε άπό τή  μέση καμπόσο, βράσε- 
το· καί όταν κρυώση, δοκιμασέ το· καί καθώς βρεθή, 
έτζη ρεστάρει τόν έπίλοιπον καιρόν. ‘Ομοίως γνωρίζε
τα ι άπό τόν άφρόν, ποΰ κάνει, όταν ήναι γεμάτο. 
"Αν ηναι άσπρος ό άφρός, είναι καλάν σημάδι, άν 
ηναι μαΰρος καί κιτρινίζη χαλάει. Βάλε τό χέρι σου 
έκεΐ ποϋ βράζει, καί άν ήναι ψυχρόν τγουν κρύον, βα
στα τό κρασί· είδέ καί ζεστό καταλύεται. Αν τό 
σκέπασμα ήναι στεγνό, τό κρασί δέν χαλα .

’Εγώ ’Αλέξανδρος Δε Ρώσης κανονικός έγραψα ταις 
έρμηνίαις, όπως ακόυσα άπό παλαιούς μου πραχτικους 
είς τήν γεωργοσύνη καί ώςείδα καί έγώ μέ τήν πραςιν.

ΕΜΜΕΛ.ΙΝ Α .

(έκ τών τοΰ A l f r e d  de Musset
Μιτάφρασις 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΑΝΕΣΗ.

(συνέχίια όρα προηγ, φύλλον)

‘Ο Γκίλβερτ έξήλθε φαιδράς όπως πορευθή είς 
τήν έσπερίδα έκείνην, καί έπανήλθε τρεμων ώς φύλ- 
λον. “Ο ,τι είχεν είς τούς όλίγφ υπερβολικούς, άλλα 
μάλλον αληθείς στίχους του, καθίσταντο αληθείς όσά
κις ή κόμησσα τούς τγγιζε . ’Εκείνη έν τούτοις ούδεν 
άπήντησε, καί ένώπιον τοσούτων μαρτύρων, άδυνατον 
ητο νά τόν έρωτήση. Προσεβάλλετο ; τ ί  όιηομήνευεν 
ή σιωπή τής ·, ‘Η όψις τις παρίστατο ότε μέν ψυχρά 
καί σοβαρά, ότέ δε γλυκεία καί μειδιώσα. ‘Ο Γκιλ* 
βερτ δέν ήδύνατο νά ύποφέρη τήν βεβαιότητα- με
τά  άγρυπνον νύκτα έπέστρεψε παρα τή  κομμηση και 
έμαθεν ότι ποά όλίγου ειχεν αναχωρήσει ταχυδρομι- 
κώς, καί ότι ητο είς τό M oulin d e  May. Ανε- 
μνόσθη οτι όλίγας ήμέρας πριν την ήρώτησε κατά



τύ χη ν  έάν έσκέπτετο  νά πορευθή εί; τήν έςο /τ,ν , κα ί 
δ τ ι τω  άπήντησεν άρνητικώς. Ή  άνάμνησις αύτη 
αϊφνγις τον έτάραξε- έξ α ιτίας μου αναχωρεί είπε κ α θ ’ 
έ α υ τό ν  μέ φοβείται, μέ ά γ α π α  ! Ε ί; τήν τελ ευ τα ί-  
αν τα ύ την λέξιν έστη· τό  στήθος του έπ ιέζετο , μό
λ ις  άνέπνε καί άγνωστος τρόμος τόν κατελάμβανε. Ά - 
νεσκίρτα άκων έκ τής ιδέας δτι συνεκίνησε τοσούτω 
εύγενή κ α ρ δ ία ν  τ ά  κεκλεισμένα παράθυρα, ή έρημος 
αυλή τής οικίας, ή αίφνν,δία αυτη άναχώρησις, τό  
είδος τής φυγής, α π α ν τα  τα ΰ τα  τόν έτάραξαν καί τόν 
έ ξ ε π λ η ςα ν  άνεχώρησε βραδυπορών καί μ ετά  έν 
τής ώρας τέτα ρτον κατέστη  άλλοΐος. Δεν προσέβλε- 
π ε  πλέον ούδέν, δέν έσκέπτετο  τ ίπ ο τε , δέν έγίγνωσκε 
πλέον τ ί  έπραςε τήν προτεραίαν, ουτε τίνε; περιστά- 
σει; τόν ώδήγησαν έκεΐ. Ούδέν ύπεοήφανον α ίσθημα 
δ ιέκοπτε τ ά ;  σκέψεις του διαρκουσης ολοκλήρου τ α ύ -  
τη ς  τή ς  ήμέρας, δέν έσκέπτετο  περί μέσων προσπά
θειας νά βλέπη  τήν ’Ε μ μ ελ ίνα ν  δέν τω  έφαίνετο 
ουτε γλυ κεία , ουτε σοβαρά- τήν έβλεπε καθημένην είς 
τόν άνδηρον, έπαναγινώσκουσαν τούς στίχους του οΰς 
ε ίχε  φυλάξει, κα ί έπαναλαμβάνω ν <ιΑϋτη μέ α γ α π ά »  
ήρώτα εαυτόν έάν ή το  άξιος.

Ό  Γ κ ίλβερ τ δέν ήτο  έτ ι είκοσιπενταετής. Διηυθόν- 
θη τή, επαύριον έκ τοΰ Fontainebleau καί έφθασε 
τή ν  έσπέραν εί; τό  Monlin de May* δταν α
νή γγειλα ν τήν άφιξιν του ή ’Εμμελίνα  ή το  μόνη, 
τόν ύπεδέχθη  μ ε τά  προφανοΰς άδιαθεσίας, κα ί β λ έ -  
πουσα αύτόν κλείοντα τά ν  θύραν ένεθυμήθη τόν Δε 

.Σ οργύ  καί ώχρίασε, ά λ λ ’ είς τή ν  πρώ την τοΰ Γκίλβερτ 
λέξιν διέγνω δτι είνε άσφαλής. Ά ντί νά τί) ψαύση 
τήν χε ΐρ α  ώς έπ ρ α ττε  συνήθως, έκάθησε μ ετά  τόνου 
μάλλον δειλοΰ καί προφυλαχτικού ή πρότερον. Έ μ ει
ναν μόνοι περί τήν μίαν ώραν, καί δέν έκαμον έρω- 
τησεις ουτε περί τών στίχω ν, ούτε περί τοΰ έρωτος 
δν έξέφραζον. “Ο ταν ό Δε-Μαρσάν έπανήλθεν έκ τοΰ 
περιπάτου,νέφος διήλθεν έκ τοΰ μετώ που τοΰ Γκίλβερτ 
κα ί διελογίσθη δτι κακώς ώφελήθη έκ τή ς  πρώτης 
αύτοΰ συνεντεύξεως, ά λ λ ’ ή ’Εμμελ ίνα  . έβυθίζετο εί; 
ίλλ ο ο ς  ρεμβασμούς· ό πρός αύτήν σεβασμός τοΰ Γ κ ίλ 
βερτ την συνεκίνησεν, διεχύθη εί; τάς έπ ικ ινδυνω δε- 
στερας σκέψεις, ένόησεν δτι ή γα π α το , κα ί άφ’ ής 
σ τιγμ ής έπιστευσεν έαυτήν άσφαλή ή γάπησ εν.

"Ο τε τήν έπομένην ήμέραν κα τήλθε νά προ— 
γευ μ α τίσ η , τ ά  ώοαΐα τή ; νεότητος χρ ώ μ α τα  άνενεώ- 
θησαν έπ ι τών παρειών της. Τό πρόσωπόν τη ς  ώς ή 
καρδία  τη ς  άνενεώθησαν ώς εί ή το  δεκαέτις. Ή ίέ λ η σ ε  
νά  έςέλθη έφ ιππος καιροΰ δντος φοβεροΰ· άνήλθεν 
ύπερηφανον φορβάδα, ήν δέν ή το  εΰκολον νά  δαμάση, 
κα ί έφαίνετο ώσεί θέλουσα νά έκθέση τήν ζοιήν τη ς  
έκίνει γελώ σα τήν μ ά σ τιγά  τη ς  άνωθεν τή ς  κεφαλή ;

τοΰ άνησύχου ζώου, καί ηύχαριστεΐτο νά τό  κ τ υ π ϊ·  
ήσθάνθη τοΰτο άναπηδώ ν έκ τοΰ θυμοΰ, *α ί ένω ε -  
τ ίνα ζε τόν άφρόν ύφ’ ού ή το  κεκαλυμμένον, έκείνη 
παρετήρει τόν Γκ ίλβερτ. Έ ξ  αίφνηδία; τινο; κινήσεω; 
ό νέο; έπλησίασε κα ί ήθελε νά δράξ/·, τόν χαλινόν τοΰ 
ίππου , κ Α φ ή σα τε , άφήσατε είπε γελώ σα, δέν Οά 
πέσω τώρα τήν α ύγή .»

‘Ο Γκίλβερτ διήλθε τρεΐ; ήμέρας είς τό  Moulin 
de May, είς τήν άκμήν νά πέση είς τ ά  γόνα τά  
της κ α θ ’ έκάστην στιγμ ή». ‘Οσάκις παρετήρει τό 
άνάσ τημα  τής Έμμελίνας, έτρεμε μή  δυνάμενο; νά 
τήν ένα γκα λισ θή ' κα ί δταν έκείνη έποίει έ> βήμα 
παρημέριζεν δπως τήν άφίνη νά δ ιέρ χη τα ι, ώσεί νά 
έφοβεΐτο μ ή π ω ; ψαύση τόν επενδυτήν τη ς . Τήν εσπέ
ραν τή ; τρ ίτης ήμέρας άνήγγειλε τήν άναχώρησίν του 
δ ιά  τήν έπαύριον. Πίνων τό τσάϊ έκαμνε λόγον περί 
τίνος στροβίλου καί τής έπ ί τού στροβίλου τούτου (L- 
δής τοϋ λόρδου Βύρωνος. Ή  Ε μ μ ελ ίν α  παρετήρησεν 
δτι δ ιά  νά  έκφ ράζηται ό ποιητής μ ε τά  τοιούτου έρε- 
θισμοΰ ό στρόβιλος έκεΐνο; θά έτερπε τοΰτον, καί ή 
ηδονή θά τόν ή νά γκα ζε νά μή  τόν χορεύη. “Ο πως ύ- 
ποστηρίζη τήν ιδέαν τη ς  ταύτην έτιορεύθη νά  φέρη 
τό  βιβλίον, κα ί ίνα δυνηθτ, ν ’ άναγνώση ό Γκ ίλβερτ 
μ ε τ ’ έκείνης, έτοποθετήθη τοσούτω πλησίον του, ώστε 
ή κόμη των τ γ γ ιζ ε  τά ς  παρειάς. ‘Η ελαφρά αύτη συ
νάφεια προυξένησε τ<ΰ νέω ρίγος εύχαριστήσεως, ύφ’ού 
δέν θά  ήδύνατο ν ’ άνθέξη, έάν δ Μαρσάν δέν ήτο  έκεΐ· 
ή Ε μ μ ε λ ίν α  τόν διέκρινε καί ήρυθρίασε, έκλεισαν τό 
β',βλίον, καί τοΰτο έγένετο συμβάν ένός ταξειδίου.

(επεται συνέγ_εια)
 τΓΓΤΤΠΤ—̂

Τ Ο  Π Ρ Ω Τ Ο  Μ Α Σ Φ ΙΛ Ι.
Δέν 'ξέρω  τίνος εΤισ α ι' δ εν 'ξέρ ω  τ ’ όνομά σου- 

Π ρ ώ τη  φορά σέ β λ έπ ω , κοράσι ά γγελιχ ΐ),
Κ α ί  τ '  ά παλό μου στήθος άνάφτει ’ς τή  'μ α τ ιά  σου" 

Μ ην είσα ι τη ς  ψ υ χ ή ς  μου τ ΐ  φω ς το μ υσ τιχό ;
Τ ά  β λ έμ μ α τά  μ ας σμίγουν γ ιά  π ρώ τη  τ<>υς φορά 

Κ α ί τω χο υ νε  γ 'ο ρ τ ή  τους"
Λ ες χ ’ εινε ’ς τή  ζω ή  τοος 
*Η π ρ ώ τη  τ<>υς χ α ρ ά  !

Τίά, χ ύ τ τ α ,  ή  ψ υ χ ή  μου 'ς  τ ά  'μ ά τ ια  μ* ά να ιβ α ίν ε ι1 
νΩ , χ ύ τ τ α ,  ’ς τή  μ α τ ιά  σου πετ^ί ναύρη φ ω λη ά -

Ν ά, χ ύ τ τ α ,  χ ’ ή  ’δ ιχή  σου το ε’ινα ί μου βυζαίνει"
Ώ ,  χ ύ τ τ α ,  ή ψ υ χ α ίς  μ α ς  αλλάζουνε φ ιλ ιά  !

Κ ύ τ τ α  μ ’ ά χό μ α , φως μου ! πολύ, π ολύ , π ςλ ύ .
Τό φώς μ ας ίσ χο τίσ β η ,
Κ ’ ετσ ι δαχρυποτίσθη  
Tb π ρω τό  μ ας φ ιλ ί !

I . Γ .  Τ Σ Α Κ Α Σ ΙΑ Ν Ο Σ

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ
Δ ιονύσιος Π ομ όνης (Σ . Δ έ -Β ιά ζη )— Μ ιχ α ή λ  Ά γ γ ε λ ο ί  

σ υ ν ε χ . (Φ . Δ'ι Μ έντος)— ‘Ο Κ α τά σκοπος τέλος (Σ . Π ελε- 
χά σ η ς )— Χ ειρόγραφ ον Δ έΡ ώ ση· τέλος(Π . Χ ιώ τ η ς ) - ’Εμμ5 
λ ίν α , συν. μ ε τ .  (Γ .Μ άνεσ η ) Π ο ίησ ις ^1. Γ .  Τ σακασιάνος)


