
A I I P O I I O K D T O Ï  A V I I L

Γνωστόν ότι πρό τού έλληνιχοΰ ά γώ νος, πολλοί 
τώ ν ήμετέρων ίμ ογ ινώ » , χαταφεύγοντες t i ;  'Ρω σίαν, 
έτύγχα νον c i  _μόνον οποίο-/?,; εύυενοΰς, άλλά καί 
τιμ ώ ν, καί αξιω μάτω ν, καί ότι cùx ολίγοι δ ιχρίθν,σα» 
διά π ο λ ιτ ιχ ? ; σονέτεως ή καί ανδρείας στρατιω τικής 
ίιπηρετουντες τήν βύτοχοατορίαν. Τι>ές ύπιθεσα» ότι 
ή τοσαυτη π ρ ό ; το ύ ; Έ λ λ η να ς  σογχατάβασις, ή τις 
άπό Α ικατερίνης τής Β '., εϊ^ε» εις τοσοδτα προβή 
ώ στε νά έρεθίση τήν ζηλοτυπίαν τώ ν ιθαγενών, ύπε 
κρυπτέ σκοπόν ίδιοτελ?, τήν 2Γ αύτώ ν εύχερεστέρα» 
χατάχτησιν τή ς  Τουρκίας. Ά λ λ ’ ή διεροή 'ευσ ις αύτη 
ανήκει ιίς 'τη ν  Ιστορίαν ίχείνην, ή τις  άξιοι νά έξελέγχη 
8Γ άριθμητι»ώ» υπολογισμών χα ί αύτος τ ά ;  γενναιότε
ρ α ; χα ί άφιλοχερδεστεοα; υπαγορεύσεις τή ςχ  αρδίας.

Π Α Ν Δ Ω ΡΑ

Τ ό  καθ’ ή ρ α ; όμ ω ς δέν δε 'ο μ εν  π ώ π ο τ ι συγχατχν»ύ- 
σει ν’ ά ρα ιρ ί-ο ιμ ιν  άπό τήν ευεργεσίαν τό ωραιότερο» 
αύτή ; κόσμημα, τ ή / πρόθεσιν, λέγομεν, τ ή ;  πρός τούς 
δυς-υχεΐς συνδρομή;, ούδέ θέλουε» παυσει θεωοοΰντες 
τήν συ ;κατάβασιν εκείνην, ώ ς βασιλοπρεπή αληθώς 
ε-δειξιν συμπαθε:α ς ειλικρινούς πρός ομοθρήσκου; 
δενοπαθοΰντας.

Ό  πκτήο τού ήοωος του δρά μ α τός μου ητο εκ 
τώ ν πρσσφυγω» τούτω ν. Κ ατογόμενος άπό επιφανή 
τ ή ;  Κ ωνσταντινουπόλεως οικογένειαν, ε ίχε  μεταβή, 
έφηβο; Ι τ ι ,  είς Δακίαν τ ό  1 7 3 1  έτος μ ετά  Κ ων
σταντίνου του Μαυροκορδάτου, τοΰ δευτέρου Ψ αναριώ- 
τουήγνμόνος τή ς  Β λα χ ία ς, ώ ;  ¡ιο ο χα νρ δύρ ης  ή σφρα- 
γ ιΐοφ ύλα ξ. Ά λ λ α , φοβν,θείς μ ε τ  όλίγον μ ή  γίνη 
θύμα τής επαναστάοεως ή τ ις , καταβαλοΰσα Ά χ μ έ -  
τ’ην τον Γ '. ,  ήπείλ.ησε νά καταβαλη χα ί αύτόν τόν 
Ιίαυοοκορδάτον, χα τέουγεν εις Ρω σία», καί κ α τε- 
λέχθη μετα ξύ  τώ ν ά ξιω μα τικώ ν τή ς αύτοκρατορ κής 
φρσυρας.

Φ υ » .  4 3



ΠΑΝΔΩΡΑ

Παρευρεθείς μετά ταΰτα εί; πολλά; χατά τήν Γερ
μανίαν χαί τήν Τουρκίαν μάχας, έδωκε δείγματα άτ
δρεία; άπαραμίλλου, καί ώνομάσδη συνταγματάρχης. 

Άλλά τί έγεινεν εκτοτε;
Η απροσδόκητος λυτές τή ; παρούοης ιστορίας, 

θέλει λύσει καί ταύτην τήν απορίαν μα;.

1020

Α '.
Κατά το Σταυροδρόμιον,πιρί τήν Οέσιν ή « ;  χαλεϊ- 

ται σήμερον Μνηματάχια, έχείτο τήν έποχήν έκεί.ην 
χαφενείον όπου συνήοχο*το συνήδω; οί Ευρωπαίοι. 
Ό  Εδουάρδος Στάϊνσδορφ έξήρχετο έκεΐδεν άλλοφρο 
νών χαί δρομαίο;, και στρέφω·/ τήν κεφαλήν διά ν’ 
άποχαιρετίση τούς φίλου; του, όταν, άνοιξα; τήν 
δόραν, συνεκρούσθη τοσοότω σφοδρώ; μετά τίνος άλ
λου εισερχομένου, ώστε παρ’ δλίγον καί οί δύω νά 
έξαπλωδώσιν ύπτιοι κατά γης, εάν δέν έπρόρθανον νά 
συνυποστηριχθδσιν άμοιβαίως.

—  Συμπαθειον, κύριε! . . .
—  Συμπαθειον, έπανέλαβεν δ Έδουάοδο;, κατα- 

Οορυβηθείς άπό τήν σόγκρουσιν.
Ό  εισερχόμενο;, νε'ο; καί αύτό;, έφόρει έ.δυαα 

πάντη διάφορον τοΰ ενδύματος του Έδουάρδου. Τ ό 'ί 
μάτιον του η-ο άτλοΰ», μαΰρον, στενόν καί κοαβω 
μένον, καί τά υποδήματά του μακρά μέχρι γονάτων, 
ένώ τό τοΰ άλλου ήτο κομψό», στιλπνόν,'καί ούτως 
είπείν, άφροφυές, ώς άν μή τό είχον έγγίση χιϊρε; 
ανθρώπου. Καί ό μέν πρώτος ώμοίαζε σπουδαστήν, ό 
οέ άλλος, μυρόεις καί βαθυκομος, ήθελε καταλλήλως 
όνομασθή, εάν υπήρχε τήν εποχήν εκείνην ή σηυερινή 
ευτράπελος τών Γάλλων όνοματολογία, .έέω>-. Ε κ ε ί ' 
νο; είχε τό ήθο; εμβριθές καί σοβαρόν, ο: δί μεγάλοι 
καί γλαυκοί οφθαλμοί καί τό ίπάγωγόν μειδίαμα 
του. άνήγγελλον χαρακτήρα εύσταΟή άλλά μελαγχο- 
λ'.κόν, ενώ δ 'Εδουάρδος έφαίνετο ζωηρός, φιλουειδής 
καί άστατος.

—  Αλέξανδρε! άνέκραξεν ό Στάίνσδορφ.
—  Έδουάρδε I είπεν ό ’Αλέξανδρος.
Καί οί δΰω φίλοι οίπνες δέν είχον άναγνωρισθή 

κατ’άρχάς, έπανήλθον κρατούντες ό ¿ίςτοΰ άλλου τάς 
χεΐρας είς τό καφενείον.

—  Πώς ! σύ εδώ, Αλέξανδρε! έπανέλαβεν έν- 
τόνως 5 Έδουάροος, καθήσας μετά τοΰ ξένου του 
πλησίον μικρά; τραπέζης. Ποιος α-εμος σ’ ε’φερεν είς 
Κωνσταντίνοΰπολιν άπό τά ενδότερα τής 'Ρωσίας ·

Ά λλ ' δ ’Αλέξανδρος, «ταραγμένος εις άχρον, 8έ» 
άπήντησίν άπ’ ευθείας εις τήν έρώτησιν.

—  'Ε χεις δίκαιον νά έρωτας ποιος άνεμος μ ’ έ- 
ξερεν, άπεκρίδη μειδιών· καί βέβαια ή συνάντησίς μας 
ήτον πάντη ανέλπιστος, άν καί είχα σκοπόν νά έλθω 
νά σ ’ έπισκεφθώ είς τήν οικίαν σου. Είναι δυνατόν νά 
ήξευρω ότι είσ’ εδώ, καί νά μή ζητήσω νά σέ 
ί ί ώ ;

~  ? ! Λ '  * έτ% « ί  ν* **>5? διαφορετικά 
Καί, ποτε ήλθες; καί διά τί ίλβες;

—  Εφθασα αύτήν τήν στιγμήν, άπεκρίδη δ ’Αλέ
ξανδρος, καί μόλις χατέλυσχ είς ξενοδοχιίον ! Πλήν, 
τή άληθεία, ίξηχολούθησε μ«,διών, μόλις σ’ ¿γνώρισα! 
Ή τον δυνατόν νά μαντεύσω υπό τό λαμπρόν τούτο 
ένδυμα καί υπό τό περίκομψον τοΰτο ήθος, τόν συμ
μαθητήν μου τής Πετρουπόλεως ;

—  Τωόντι; ήοώτησεν αύταρεσχως καί μεγαλυ- 
νόμενος δ ’Εδουάρδος. Τ ί νά σέ ειπώ, φίλε μον 
είναι ανάγκη ν’ ακόλουθή δ νέο; τόν συρμόν, καί πρό 
πάντων νά συμμορφώνεται μέ τά ; συνήθειας τοΰ τό. 
που εις τόν όποιον ζή . . . Καί τόσω μάλλον καθό
σον ή οικογένεια μου σκοπεύει ν' άποκατασταδή έδώ.

—  Α! άνέκραξεν άκουσίως ό Αλέξανδρος· ’θ 'ά -  
ποκατασταδήτε είς Κωνσταντίνοΰπολιν;

—  Μάλιστα . . .  τουλάχιστον δ ά τινας χρόνους. 
Δέν εχομεν σκοπόν ν’ άφήσωμιν μόνην τήν άδελφήν 
μου αμα μετά τήν υπανδρείαν της.

Καί μετά ταΰτα επήλθε σιωπή, έν τώ διαστήμαπ 
τής όποιας νευρικός τις σπασμός συνετάραξε’ τό 
προσωπον τοΰ Αλεξάνδρου, καί τόκατεστησεν ώχρό- 
τατον. Καί όμως, άναλαβών ήθος ψυχρόν, κ'ατά 
τό φαίνόμενον, ήρώτησε μέ φωνήν προδίδουσαν τήν 
εσωτερικήν ουγχίνησίν του*

—  ̂ Α ! ή κυρία Σοφία υπανδρεύεται;
—Ώ! ναι, καί τό πράγμα είναι τελειωμε'νον υπαν

δρεύεται μέ τόν *ρίγχη*α Κωνσταντίνον Φιλόδωρον.
~  ήΓέν π ?'Υχ,ίπα Φιλόδωρον ! έπανέλαβεν δ 

Αλέξανδρος βραδυπροφέρων έχάστην συλλαβήν τον... 
εγνωρίσατε τώρα; . . Είν’ εύγενής Φαναριώτης . . .  
όχι τοσω νέος . . . νομίζω. ¡.Ή  κυρία Σοφία. . .  τον 
άγαπα βεβαίως.

—  Μέ φσί-εται! άπεκρίθη άσυλλογίστως ό Έδου- 
άοδος. Ό  πρίγκηψ είν’ εύμορφο- άνθρωπος, πολλά 
εράσμιος, απολαύει όχι μικράν υπόληψιν, έχει συγ
γενείς ισχυρούς . . .  είς ένα λόγον έχει τοιαΰτα μέσα 
ω ιτε θά καταστήση ευτυχή τήν άδελφήν μου. Μόνον 
περιουσίας, ώς λέγεται, στερείται-ή προίκα όμως τής 
άοελφής μου είναι αρκετή διά νά ζήσουν έν ' άνέσει. 
Ιΐξεΰρεις τάς άκαταμάχητους ιδέας τοΰ πατρός μου 
περί εύγενείας, καί επομένως εννοείς πόσον επιθυμεί 
νά συγγενεύση μέ μίαν τών πρώτων οικιών τής Κων
σταντινουπόλεως. Καί τη άληθεία δέν έ-/ε: άδικον.

Ο οέ Αλέξανδρος ¿σιώπα.
—  Πλήν, μά τήν άλήθε,αν, έξηκολουθησεν ό Έ -  

δοϋάρδος,  ̂ αξιόλογα μέ τήν χατέφιρες. Μέ ζητείς 
πληροφορίας διά τάς υποθέσεις καί τα σχέδιά μας, 
καί δέν μέ είπες έντοσούτφ διά τ ί συ, ό φρονιμώτε- 
ρος, καί ό δυσχινητότερος τών 'Ρώσων μαθητών 
άπεφάσισες ν' άφήσης τό σοφόν σευ πανεπιστήμιο^ 
τήν ωραία·/ Πετρούπολίν σου καί τή» αγαπητήν σου 
μητέρα, καί νά έ/,θης έδώ, είς τήν νεαν αύτήν Β α
βυλώνα, όπου τό εξωτερικόν σου θά φανή βεβαίως 
παράδοξον. Λέγε λοιπόν χαί σύ, φίλε, τά τοΰ ταξσι* 
δίου χαί τού; σκοπούς σευ.

Διαρκοΰντος τοΰ ρητορικοΰ τούτου σωρείτου, ό Ά -  
λέςανδρος συνήλθεν είς έαυτό», έσχηματοποίησε τό 

; πρόσωπόν του καί άπεκρίθη άτάραχος-
Π λία  έδώ δΓ όποίέσεις τής οικογένειας μου.
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—  Δι’ ύποθε’σεις τής οικογένειας σου I έπανέλαβεν 
εκστατικός δ ’Εδουάρδος, είς Κωνσταντίνοΰπολιν!

—  Μάλιστα, άπεκρίθη εκείνος μειδιώ/. Έλησμό- 
νησας ότι ό πατήρ μου ήτον Έλλην ;

—  Ά  ! συμπάθειεν φίλε ’Αλέξανδρέ, ά··έκραςε 
γελών 4 ’Εδουάρδος' δεν τό ένθυμήθην. Είσαι "Ελ
λην «κρωσισθείς, καθώς έγώ σήμερον είμαι 'Ρώσος 
έξιλληνισθείς. Βλέπων σε φέροντα τό πανεπιστημια
κόν τοΰτο ένδυμα έλητμόνησα ότι πρέπει τεΰ λοιποΰ 
νά σέ ονομάζω, αντί αιοϊιι-ΙΙθΓΓ ’Εδουάρδε, κύριε 
πρίγκηψ Άνδραμίδη . . . Λοιπόν ; κύριε πρίγκηψ, 
είπε μ ι διά τι ήλθες έδώ; Χωρίς νά νομίσης ότι 
μεγαλαυχώ, οέλέγω ότι είς τήν «ίκίαν μας ου/νά 
ζουν καί άρχοντες, καί πρέσβεις καί άλλοι πολλοί 
ισχυροί, καί δυνάμεθα νά σέ ουντρέξωμιν ¿άν 
εύχαριστήσαι.

—  Σέ ύπεριυγνωμονώ, αδελφέ. Δέν θά λησμονή 
σω τήν προσφοράν σου, περιοτάσεως τυχοΰσης.

—  Λσιπόν λέγε . . .  σ' άκούω.
— Ήξεύρεις ότι τήν μητέρα μου είχε ς·ε?ανωΟή συν 

ταγματάρχης τις Έλλην είς τήν υπηρεσίαν τής 'Ρ ω 
σίας, όνομαζόμενος πρίγκηψ Άνδραμίδης δ οποίο:, 
πληγωθείς είς τινα μάχην δεινώς, είχεν ευρεϊ πιρί- 
θαλψιν είς τήν οικίαν τής μητρός μου- άλλ’όταν, με
τά  προσωρινήν τινα ανακωχήν έπανελ.ήθησαν αί έχ 
θροπραξίαι, ό πατήρ μου έξεστράτευσε καί δέν έπέ- 
στρεψε πλέον, διότι έφονεύθη είς τήν άλωσιν του Όκ- 
ζακώβ τό 1737 .

Τήν είδησιν αύτήν ίγραψεν εις τήν ταλαίπωρον μη
τέρα μου αξιωματικός τις πληείον τοΰ οποίου έπλη 
γώθη χαιρίως ό άνδραγαθήσας πατήρ μου,στείλας πρό; 
αύτήν καί μικράν τινα ποσότητα χρημάτων ευριθεΐσαν 
μεταξύ τών πραγμάτων του. Ή  μην τότε βρέφος, και 
ολίγον έλειψε νά στερηθώ καί τήν μητέρα μου, κα- 
ταπληχθεϊσαν άπό τήν θλιβερόν αύτήν είδησιν.

Ά λλ’ ό πατήρ μου είχε βεβαίως έδώ οικογένειαν, 
διότι πολλάκις ¿»μίλησε περί αυτής τήν μητέρα μου 
χα ιάτήν όλιγοχρόνιον συμβίωσί» των. Καί ομως δέν 
κατώρθωσε νά τήν άναχαλύψη μετά τόν θάνατόν του- 
όλ.οι οί άγώνέ; της έμειναν άτελεσφόρητοι. Έν τοσου 
τω ή ταλαίπωρος μήτηρ μου δυστυχεί, καί σέ βε 
6αιώ, αίσχύνομαι έ-θυμούμενος ότι είμαι άκόμη εί; 
βάρος της. Επεθύμουν νά ιυρω Οέσιν τινά ανεξάρτητον· 
άλλά πώς; Υποθέτω ότι, ίπειδή άνήχω είς οικογένειαν 
γνωστήν τής Κωνσταντινουπόλεως, ό Σουλτάνος θο 
συγκατάνευση νά δεχθή είς τήν υπηρεσίαν του άπόγονον 
υπηκόων ύπηριτησάντων άλλοτε πιστώς τήν κυβίρνη- 
σίν του. Ελπίζω  προσέτι ότι, εάν άνεύρω τήν οίκογέ. 
νειαν του πατρός μου, θά μέ συνδράμη εί; τό νά έπι 
τυχω τόν σκοπόν μου. Ιδού διά τί ήλθα έδώ" ίσως 
αί προσωπικοί μου προσπάθειαι άποβοΰν ευτυχέστε
ρα! τώ» προσπαθειών τής μητρός μου.

—  Έκαμες κάλλιστα, είπεν ό Εδουάρδος. Έσο 
βέβαιος ότι σέ άγαπώμεν όλοι μ α :, καί ότι θά σέ συν- 
δράμωμεν όσον δυνάμεθα . . .  Καί μάλιστα . . . 
στάσου . . .  δ πρίγκηψ Φιλόδωρος διέτριψε πολύν 
καιρόν είς 'Ρωσίαν . . . ήμποροΰμεν ίσως νά μάθωμεν 
άπό αύτόν . . .  ή κα^ήτερα... ό πατήρ μου έντάμωσε

χθες ενα παλαιόν φίλον του, ενα άξιωματικόν 'Ρώσον, έ 
όποιος άκόμη χθές μας ε'λεγεν ότι ή μάχη τοΰ Ό κζα- 
χώβ ύπήρξεν ή αιματηρότερα όλων έχείνων είς τάς 
όποιας παρευρέθη. Αύτός βέβαια θά έγνώρισε τόν πα
τέρα σου, καί θά σέ χρησιμευση. Ά λλ’ είπε με εν 
τοσοΰτω, προσέθηκε σηκωθείς, τ ί θά κάμης σήμερον ; 
ποιου; σκοπού; έχει; ;

—  Ινάνένα.
—  Τό-ε, έπανέλαβιν όλος φαιδρός, οέ σύρω μαζή 

μου,* οέ παρουσιάζω είς του; ουγγενεϊς μου, καί γεύ
εσαι μέ ήμας. Ήξ»ύρεις πόσον πο/ΰ σέ υπολήπτεται 
ό πατήρ μου, καί θά χαρή νά σέ ίδή. Π/.ήν τούτου 
θά γνωρίσης καί τόν πρίγκηπχ Φιλόδωρον ό όποιος 
θά έλθη άπόψε είς τήν οικίαν μας.

Ό τ ι ή τελευταία αύτή είδησις δέν ευχαρίστησε τόν 
’Αλέξανδρον, έφάνη άπό τή» ωχρότητα ήτις περιε- 
χύθη καθ όλοντου τό πρόσωπον. Ά λ λ 'ό  Εδουάρδος, 
ένοπτριζόμινος ώ; άλλος Νάρκισσος είς εν τοΰ καφε
νείου κάτοπτρο·/, λιγύζων κομψοπρεπώς τήν μέση», 
κσί διορθών έπί τό Ορυπτικώτερον τον-λαιμοδέτην 
του, δέν πσρετήρησε τήν άλλοίωτίν τοΰ φίλου του. 
Ουτος δέ τον ήκολούθησεν όλως σΰννου;, καί άμφότε- 
ροι διευθΰνθησαν πρός τήν οικίαν τσΰ βαρόνου Σ τά- 
ίνσδορφ.

Καθ’ οδόν ό 'Εδουάρδος δέν έπαυσε λαλών καί γε
λώ» ώς συνήθως- άλλ' όσω πλέον έπροχώρουν τόσω 
ό Αλέξανδρος έγίνετο σιωπηλότερος καί πλέον κα- 
τηφής. Δέν άπεκρίνετο είμή διά νευμάτων καί μονο
συλλάβων είς τά ; φλυαρίας τοΰ συνοδοιπόρου του, 
καί όταν, φθάσαντες εί; τή» αυλήν τή ; οικίας, άνέ- 
βησαν τή» κλίμακα, ή ταραχή του ήτο τόσω μεγάλη, 
ώστε καί ό ’Εδουάρδος αύτός παρατηρήσας αύτήν, 
άνέκραξε-

—  Τ ί έπαθες λοιπόν ; Δέν ήσο δειλός άλλοτε . . . 
Μήπως σ’ ένοχλή αύτή ή έπίσκεψι; ;

—  'Ολίγον, άπεκρίθη ό Αλέξανδρος μειδιάσας π ι- 
κρώ;. Φορώ ενδύματα τοΰ ταξειδίου, καί ή πανεπι- 
στηυιακή μου ενδυμασία δέν ε'ναι τόσον κατάλλη
λος . . . Σείς άτεκτήσατε έδώ νέας έξεις . . .  καί 
έ-.ώ δέν θά ίχ ω  τόπον είς τήν οικίαν σας.

—  Ώ  ! ώ ! άνέκραξεν ό ’Εδουάρδος- ποίος πα 
ρατηρεί τά τοιαΰτα μέ τούς αρχ αίους φίλους του ; 
Εκτός τούτου, έγώ άναλαμβάνω τήν ευθύνην νά σε 
παρουσιάσω όπως είσαι καί ησύχασε.

Καί ταΰτα είτών εδραμ» πρός τήν αίθουσαν, καί 
ήνοιξε τήν θύραν όρμητικώς.

Τρεΐ: άνθρωποι ευρίσκοντο έντός τής αιθούσης έ- 
κ«ί·.η;. Μία κυρία μεσόκοπος, κοθημένη πλησίον τή; 
εστίας, έφυλλολόγει άσκόπως βιβλίον' πρός 8έ τή» 
άλλη* άκοαν νέα τις ήσχολεϊτο ά·ένδοτο<είς εργόχειρό/ 
τι.χωρίς διόλου νά ς-ρέοα) τούς όφθαλμούς πρός κύριόν 
τινα, όστις, στηριζόμενός έπί τοΰθρανίου της, διέχεεν 
άπό του στόματός του ¿λόκληρον Νείλον φραοεων 
ερωτικών καί μελιρρύτων, καί ό όποιος, άχούσας τόν 
κρότον τών δύω νέων είσελθόντων όρμητικώς,1 έστρεψε 
δυσαρέστως πρός τήν θύραν τήν κεφαλή».

—  Ά  ! ζητώ συγγνώμην, κύριε πρίγκηψ, είπεν 
άταράχως ό ’Εδουάρδος δέν ήξευρα οτι ιισθι εδώ. . .
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Ό  δέ πρίγχηψ ίψέλλισέ τινας λεψεις μειδιών, τάς 
όποια; δέν ήεουσεν δ 'Αλέξανδρο;, όστις, σταθεί; 
παοά τή* θδραν ακίνητο;, παρετήρει μέ βλέμμα ά- 
στραπηδόλον τόν Φιλοδωρον. Εϊδεν ότι δ μέλλω* σύ
ζυγος τής Σοφίας ήτο ώς έγγιστα πεντηκοντούτης, 
εύρωστος όμως, υψηλός και επιδεικτικός, ότι οί τρό
ποι του ήταν ά:ιοπρεπεστατοι, ή φυσιογνωμία η
γεμονική, καί τό βλέμμα του γενναίο», εύτονον καί αύ- 
στηρό-. λ λ λ’ ό πρίγκηψ, £ίψας τόν όφθα/μόν πρό; 
τόν ‘Αλέξανδρον, έδειξε δυσαρέσκειαν διότι τόν παρε- 
τήρει τοσουτιμ άτε*ώ; δ νέο; μαθητής, κ’ έστράρτ 
πρδς τόν Έδονάρδον ώς διά νά τόν ερώτηση τό α ί 
τιον. Εν τοσούτω δ Αλέξανδρος, ωχρό; καί τά χείλη 
έχων συνεσφιγμένα, έμενε πάντοτε ακίνητο;.

—  Ιδού σέ παρουσιάζω έ<α φίλον μου, επανέλαβνν 
ό Εδουάρδος μέ τήν συνήθη του αδιαφορίαν. Ήξιύριις, 
Σοφία, έξηκολούθησε* αποτεινόμενος πρός τή* αδελ
φήν του, ήτι;, ρίψασα εν μόνον βλέμμα πρός τήν Ού
ρα» ότε ήνοίχθη, ένησχο/ήθη έκ νέου εις τό εργόχει
ρό·/ της μέ απαραδειγμάτιστο* προσοχή/, σέ φερω 
σχεδόν μέ βίαν ενα ταξειοιώτην τόν δποίον άπήντησα 
κατά τύχην εις τόν δρόμον . . .  καί επομένως σέ 
παρακαλώ νά συγχώρησης τήν κατάστασιν τών ύπο- 
οηματων του.

Καί μετά τήν δπωσοϋν κωμικήν αύτήν παρουσία, 
σιν, άνεκάγχασεν* άλλ’ άνεκάγχασε μόνος. Καί δ μέν 
’Αλέξανδρο;, έτι μάλλον ταραχθείς, έχαιρέτισι σιω- 
πηλώς, ή δέ Σοφία, ποτέ μέν έρυθριώσα ποτέ δέ ώ 
χριώσα, μόλις άνέβλεψι χωρίς νά κι-,ηθ?, ενώ τοϋ 
πρίγκηπος Φιλοδώρου τδ ήθος κατέστη ¿τι αύστη- 
ρότερον. ΌΈοουάρδος, καί τθι συνήθως ασυλλόγιστο;, 
παρατηρήσας τήν γενικήν ταύτην άμηχανμίαν, έπρο- 
στ.άθησε νά διόρθωση τό πράγμα.

—  Φαίνεται ότι δέν ευδοκιμώ εις τάς παρουσιά
σεις μου, είπε μέ προσποιητήν σοβαρότητα. Καί επει
δή άπετΰχαμεν παρουσιάσαντες τόν κύριον εις τήν 
ευγενίαν σας μέ αστειότητα, θέλομε-/ κάμει αμέσως 
χρήσιν όλων τών Αριστοκρατικών διατυπώσεων.

Καί προχωρήσας ολίγον, προσηγόρευσε τήν αδελφήν 
του έδαφιαίως, καί δείξας κομψοπρεπώς μέ τήν δεξιάν 
τόν 'Αλέξανδρον ίστάμενο» πάντοτε ακίνητον, είπε'

—  Φιλτάτη μου αδελφή, ΐπιτρέψατέ μοι νά σά; 
παρουσιάσω ενα άρχαϊον φίλον μου, όστις δέν ήθέλη- 
σε νά διαμείνη εις τήν Κωνσταντινούπολή χωρίς νό 
θέση υπό τούς πόδας σας τά σεβάσματά του . . . 
’Ονομάζεται πρίγκηψ Άνδραμίδης,

Είναι αδύνατον νά περιγράψωμεν τήν έντύπωσιν 
τήν όποιαν έπροξένησεν ή τελευταία αυτή φράσις εις 
τόν Κωνσταντίνον Φιλόδωρον. Ώ ;  προσβληθείς αί- 
ο»ης άπδ κεραυνόν, άνεσκίρτησε τοσούτω σφοδρώς, 
ώστ’ έσείσθη έκ βάθρων τό Ορανίον έφ’ ού έστηρίζετο. 
Τό πρόσωπόν του Ιγει*ε κάτωχρον, καί έκσταοις 
μεμιρμένη μέ φρίκην εζωγραφήθη επ' αύτου. Τοσαυτη 
δε υπήρξεν ή άλλοίωσίς του. ώστε ή φυλλολογοϋσα 
τό βιβλίον κυρία καταπληχθεϊσα, τό άφήκεν άνεπαι- 
οθήτως άπό τάς χεϊράς της Έ ν  τοσούτω ή Σοφία 
άνασηκωθιΐσα άντεχαιρέτισεν εύσεβάστως τόν Α λ έ
ξανδρον.

—  Δέν μέ φαίνεται, αδελφέ, είπε πρός τόν Έ -  
δουάρδον, ύπομειδιάσασα καί προσπαθούσα νά δώση 
τόνον ει; τήν κλονοομένην φι^νήν της, ότι αί διατυπώ
σεις αύταί ήσαν άνογχαιαι . Γνωρίζω πρό πολλοϋ 
τόν πρίγχηπα Άνδρα,υίδην . καί βέβαια όλίγον 
μη>ών απουσία δέν ήτον ίκχνή νά τόν εξάλειψη από 
τήν μνήμην μου, ή νά μεταβάλη τόν χαρακτήρα τής 
φιλίας μας.

—  Ή  δ αβεβαίωσις αύτή, κυρία, μέ είναι πολύ
τιμος, είπε-/ ό Αλέξανδρος, χαί τόσω μάλλ,ον τήν έπε- 
ριμενα ά/νπομονως καθόσον έφοβούμην μή σάς ένά- 
χλησα διά τής έπισκέψεώς μοι*.

—  Οί φίλοι μεθ’ ών συνεξοικειούμεθα ές απαλών 
ονύχων δέ< είναι πώποτε οχληροί, άπεκρίθη έντόνως 
καί χαμηλώσασα τούς όφθακμούς ή Σοφία- είμαι μά
λιστα βεβαία ότι καί δ πατήρ μ ;υ  θά σάς ίδή ευχα
ρίστως όπως κ’ έγώ.

—  Τοϋτο τόν είπα κ' έγώ, προσέθηκεν δ άδελφάς 
της· καί δέν έ*νοώ διά τ ί έδειλία τόσον όταν ήλ- 
θεν έδώ.

Ά λλά παρ’ ολίγον ή παρατήρησις αύτή τοϋ Έδου- 
σρδου, νά διαταράξη καί πάλιν τήν μόλις πραϋνθεΐσαν 
ρυσ ογνωμίαν τών δυω νέων.

Εις μάτην, ένόσω διήρκεσεν ή συνομιλία αύτή, δ 
πρίγκηψ Κωνσταντΐ*ο; Φιλόδωρος, τόν όποιον έφαί- 
νετο ότι είχον λησμονήσει οί άλλοι, έπροσπάθει νά 
άναλάβη τήν πρώτην άταραξίαν του’ οί όρθαλμοί του, 
ώς γοητευμένοι, παρηχολούθου» όλα τοϋ ξένου τά 
χινήυατα. Άποσυρθείς μηχανικώς πως άπά τά Ορα
νίον, ίστατο ακίνητος καί ώχρός, τήν δεξιάν έχων 
μεταξύ τοϋ υπενδύτου καί τοϋ στήθους του. Ά λ λ ’ αί
φνης άνανήψας, έπλησίασε τόν Έδουάρδον καί μετα- 
βάς μετ’ α/τοϋ εις τήν άλλην τής αιθούσης γωνίαν,

—  Ό  νέος αυτός, ήρώτησε μέ φωνήν σιγαλήν άλ
λά τεταραγμένην, ¿/ομάζεται πρίγκηψ Άνδραμίδης ;

—  Ναί . . . μάλιστα.
—  Είναι Ρώσο;,
—  Ναί . . . 5y i . . .  Εί*’ Έλλη* γεννηθείς εις 'Ρ ω 

σίαν, άπικρίθη δ Έδουάρδος ψελλιζων, καί απορών διά 
τήν άλλοιωθεΐσα* φυσιογνωμίαν τοϋ Φιλοδώρου.

—  Καί πότε ήλθε* εις Κωνσταντινούπολή ;
—  Σήμερον.
—  Θά διατρίψη πολύ εδώ ;
—  Δέν ήξιύρω . . . πιθανόν όμως.
—  Καί τ ί ήλθε νά χάμη ;
—  Νά έξιτάση πιρί τής οικογε*ε;ας του.
Ό  πρίγχηψ, άνασχιρτήσας άχουσίως, έπανέλαβεν,
—  Ήξιύρεις που κατοικεί ;
—  Έ γώ  . . . ί χ ι  . . . πλήν τό μανθάνω όταν 

θέλω.
—  Πολλά καλά.
Τήν έπικρατήσασαν μετά ταδτα βραχείαν σιωπήν 

διακόψας δ πρίγκηψ, είπε μεγαλοφώνως·
—  Έδωκα τόν λόγον μου νά υπάγω εις θεραπεία. 

• . .  Λάβετε, παρακαλώ, τήν καλοσύνην νά ζητήσετε ίκ 
μέρους μου συγγνώμην άπό τόν κύριον πατέρα σας 
διότι δέν τόν έπερίμενα . . . Ε λπίζω  ότι θά τόν ίδώ 
Αργότερα.

ΠΑΝΔΩΡΑ

Καί χαιρέτισα; τήν Σοφίαν, άπέτεινι πρός αύτήν 
λόγους φιλοφροσύνης, καί έξήλθι τής αιθούση; διαβά; 
πλησί·ν τοϋ Αλεξάνδρου, χωρίς όμως νά στρέψη τό 
βλέμμα πρός αυτόν.

Β .

Ό  βαρόνος Άρνόλδο; Στάϊνσδορφ, πατήρ τή; 
Σοφίας καί τοϋ Έδουάρδου, καί τοι κατοικών έν 
Ρωσία, κατήγετο έκ γονέων Γερμανών , καί 

διετηρει πολλά καί «κ τών πλεονεκτημάτων καί έκ 
τών έλαττωμάτων αύτών. Καί είχε μέν τήν θέλησιν 
σταθεράν, τόν νουν εύθύ*, καί τήν καρδίαν γενναίαν, 
άλλά πολλάκις τάς άριτάς αύτάς παρέλυον αί προ
λήψεις τάς δποίας έκληρονόμησεν άπά τούς γονείς 
του. Μεταξύ δέ τών προλήψεων τούτων ή έπίκρα- 
τεστέρα καί ή ανίατος συγχρόνως, ήτο τό μέγα πρό; 
τό ιύγενές οίμα σέβας του. "Ελκων αύτός δ ίδιο; τό 
γένος έξ ευπατριδών, έλάτριυε μετά γελοίου ένθου 
σιασμοϋ παν σχέσιν έχον πρός τήν άριοτοκρατικήν 
φυλήν, καί έπίστιυε» είλιχρινώς ότι μείζων πασών 
τών άρετών ήτο ή ευγένεια. Ιδού διά τί συνωκειώθη 
τόσω ταχέως μέ τόν πρίγχηπα Κωνσταντίνον Φιλό- 
δωρον, καί τόσω προίύμως συγχατένευσε νά τόν άνα- 
δείξη γαμβρό ν του χαί τοι ποθύ πρεσβότερον τής 
θυγατρός του. 'Ο πρίγχηψ Φιλόδωρος έπεδείχνυεν 
οίκόσημον ίχ μονοχερώτων χαί λεόντων, χαί δένδρον 
γενεαλογικό*, ουτίνος α! ρίζαι έξετείνοντο μέχρι κα 
αύτή; τή ; εποχής του Ιουλίου Καίσαρος! "Ητο λοι 
πάν δυνατόν νά παοαβλέψη δ γέρων βαρόνος τοιαύτην 
συγγένειαν; Ή  πρόληψις οΰτη, ήτις έδέσποζε τό λο
γικόν του, δέν έπέτρεπε πρός αύτόν νά έξετάση έάν 
ή θυγάτηρ του ήθελεν ιίσθαι ευδαίμων συμβιοΰσα 
μετ’ άνδρός γέροντος πρός ο» ούδεμίαν ήσθάνετο 
κλίσιν.

Ό  γέρων βαρόνος ήγάπα πολύ τόν νέον Άνδραμί- 
δην. Εγνώριζε τήν μητέρα του ήτις, καθά συχνάκις 
έβεβαίου άύτός, κατελέγετο μεταξύ τών εύγινεστέ- 
ρων οικογενειών, καί ώς άπό τοιοΰτο καταγόμενο* 
γένος, έδέχετο ιύπροσηγόρως τόν Αλέξανδρον εις τή* 
οικίαν του, εί καί πτωχόν. Διότι, πιστός εις τήν άρ- 
χήν τήν όποιαν προανεφέραμεν, καθ' ή* ¿δόξαζε* όλα 
κατώτερα τής εύγενιίας, έθεοποίει τούτη» καί όταν 
δ έγκαυχώμενος έπ’ αύτή δέν ήτο πλουσιώτερος 
τοϋ Ίώβ.

Εύμενιστάτή άρα ύπήρξεν ή υποδοχή τή ; δποίας 
έτυχι παρ’ αύτώ δ πρίγχηψ Άνδραμίδης. Απαίτησα; 
νά συγγευθή μετ’ αύτοϋ τήν ημέραν ¿κείνην, ήρεύνη- 
σε περιπαθώς περί τών υποθέσεων δι’ α ; μετέβη ιίς 
Κωνσταντι/ούπολιν, ύπεσχέθη προθυμοτάτην συν
δρομήν, καί είπε πρός αύτόν ότι, ένόσω ήθελε διαρ
κέσει ή έκεϊσε διατριβή του, έπιθύμει νά θεωρή τή» 
οικίαν του ώς οικίαν τής μητρός του. Μετά τό γεύ
μα μετέβησαν εις τό* κήπον, χαί έ»ώ δ οικοδεσπότη; 
*αί ό υιός του ήσχολοϋντο παρατηροΰντε; τάς προό
δους σπανίων τινών ξένων άνθέων, δ ‘Αλέξανδρος

καί ή Σοφία έμειναν μόνοι υπό πυκνήν τινα 
δενδροστοιχίαν.

—  Σοφία, είπεν ό νέος μέ φωνήν σιγαλήν καί μέ 
συγκίνησιν βαθεϊαν, ίνόησας βέβαια ότι, έλθουν εις 
Κωνστα*τι*ούπολιν, σκοπόν είχα νά γίνω μόνος *ο- 
μιστής τής άπαντήσεώς μου εις τό γράμμα σου.

—  Δέν θέλω *άτό πιστεύσω, Αλέξανδρε, άπεκρίθη 
μετά τίνος δισταγμού ή νέα καί χαμηλώσασα τούς 
οφθαλμούς. Ελπίζω  ότι άλλον σκοπόν έχει τό τα- 
ξείδιόν σου . . . ’Αλλως θά έλυπούμην πολύ...

— Πώς, έπανέλαβεν έ/τονώτερον δ Αλέξανδρος· μέ 
γράφεις ότι δ πατήρ σου σκοπεύει νά σέ ύπανδρεύ· 
ση, καί έπειτα θαυμάζεις διότι ήλθα ! ’Α ! Σοφία, 
καί όλον τόν κόσμον άν έμελλα νά διατρέξω, δέν θά 
έδίσταζα. Νά ύπανδρευθής . . . σύ ! . . . ού ! μ’ ε 
κείνον τόν άνθρωπον ! Αδύνατον !

—  Καί όμως τό θέλει δ πατήρ μου, άπεκρίθη 
περίλυπος ή Σοφία. Ήκουσες μόνος σου πώς ώμιλει 
πρό ¿λίγου περί αύτοϋ τοϋ γάμου. Ή  δέ θέλησίς του 
είναι νόμος εις τόν όποιον πρέπει νά υποταχθώ.

—  Αδύνατον! έπανέλαβεν δ Αλέξανδρος, αδύνα
τον! όλίγαι μόνον στιγμαί μάς μένουν . . . Άκουσέ 
με, Σοφία, χαί άποχρίσου με σέ παρακαλώ, είλιχρι- 
νώς όμως, χωρίς συστολήν, καί μ’ έ/ευθερίαν όπως 
σέ ομιλώ έγώ. Τδ γράμμα σου δέν μ’ έλεγεν δ,τι έχω 
ανάγκην νά μάθω· μέ ά*ήγγελλιν απλώς μόνον ότι 
δ πατήρ σου θέλει νά σέ ύπανδρεόση μέ τόν πρίγχηπα 
Φιλόδωρον, έναντίον τής θελ.ήσεώς σου, επειδή δέν 
τόν αγαπάς. Εΐπέ με σέ παρακαλώ, Σοφία! αύτή 
είναι ή μόνη αιτία τής διαφωνίας σου ;

— Δέν σ’ έννοώ,Αλέξανδρε, έψιθύοισεν έρυθριάσασα 
ή νέα.

—  Είπέ με λοιπό*· μήν αγαπάς άλλον;
—  Αλέξανδρε !
—  Τό κατ’ έμέ, Σοφία, σέ αγαπώ άφοΰ σ’ ¿γνώ

ρισα, ή μάλλον άφοΰ έγ»ώρισα έμαυτόν. Έ ζησα χαί 
συνανετράφην μέ τόν ερωτά σου' αύτός είναι δ λογι
σμό; μου, αύτός ή υπαρξις καί ή ζωή μου . , . Αύτή 
ή φιλία τήν όποιαν είχαμεν άπό τήν παιδική* μας 
ήλικίαν, ήτο*, Σοφία, καθαρός ε’ρως . . . έρως έμ~ 
φωλεύων τουλάχιστον εις τήν έδιχήν μου καρδίαν . . .  
Λοιπόν, εΐπέ με τώρα, έάν μόνος έγώ πρέπει νά τόν 
αίσθά*ωμαι ! Ό ταν πρό τίνων μηνών άνεχώρησας, 
Σοφία, ένόμισα ότι δέν ήθελα έπιζήσει εις τήν ά*α. 
χώρησίν σου . . . Ώ  1 πόσον υπέφερα ! τότε μόνον 
ε»έησα ότι σέ ήγάπων καθ’ υπερβολήν. Ό ταν ή μην 
πλησίον σου, Σοφία, δεν ήσθανόμην με'χρι τίνος βα
θμού ήμην ευτυχής. Διά νά τό γνωρίσω έπρεπε νά σέ 
στερηθώ, καί ή άπειρός μου θλίψις μ’ έπληροφόρησε 
πρώτη ότι άπειρος εί*αι καί δ έρως μου. Βλέπεις, 
Σοφία, ότι σέ δμιλώ παρρησία καί μέ απλότητα όπως 
ώμιλοϋμεν άλλοτε ότε είμεθα καί οί δύω παιδία; Σέ 
λέγω λοιπόν καθαρά ότι σέ Αγαπώ’ μέ Αγαπάς 
καί σύ;

—  Ό  πατήρ μου θέλει νά υπανδρευθώ τόν πρϊγ- 
κηπα Φιλόδωρον, άπεκρίθη ή νέα μετά διεξοδικήν 
οιω-ην.

—  Ό  γάμος αύτός δέν έγεινεν ακόμη, έπανέλαβεν
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έντόνώς ό 'Αλέξανδρος* καί σέ ορκίζομαι, Σοφία, ότι, 
αν μέ αγαπάς, δέν θά γείνη ένόεω ζώ.

—  ’Αλέξανδρε ! είπεν ή Σοφία τρέμουσα1 σέ πα
ρακαλώ . . .

—  Λοιπόν μέ αγαπάς; ήρώτησε καί αυθις δ νέος 
σπουδαστής μέ ζέσιν χαρδίας φλογιζομένης.

—  ’Ώ  ! σιώπα, σιώπα άπεκρίθη έχείνη σχεδόν πα
ραφρονούσα’ έρχονται . . . έρχονται.

‘Άλλης άποκρίσεως πλήν ταυτης δέν είχε βεβαίως 
ανάγκην ό ’Αλέξανδρος. Ή  εύγλωττος τής Σοφίας 
σιωπή, οί διακεκομμένοι λόγοι της, τό βλέμμα της 
αύτό άνεκάλυπτον όλον τόν έρωτά της. 5Ως παράφο
ρος ήρπασε τήν χείρά της καί ήτοιμάζετο νά τήν 
φερη πρός τό στόμα καί τήν καρδίαν του, όταν κίνη 
σίς τις έκ μέρους τής Σοφίχς εξηγούσα τρόμον, τόν 
άνεκάλεσεν είς έαυτόν. Ύψώσας 8έ τήν κεφαλήν ιίδεν 
εισερχομένου; υπό τήν δενδροετοιχίαν τόν βσρόνον 
καί τόν Έδουάρδον, καί πλησιάζοντας. Ά ντί δέ νά 
τού; περιμιΚη, έδραμε πρός αυτούς διά νά κρόψη οΰτω 
τήν ταραχήν του. Ή  δέ Σοφία, τρίμουσα καί πρός 
τήν γην νεύουσα τούς οφθαλμούς, έτρεχε πλησίον 
αύτού Ά λλ’ δ βαρόνος προλαβύν Ικραξεν

—  Α ί ! Α ί! πού τρέχετε τόσον οιωπηλοί; ήτον 
προτιμότερον άν ήρχεσθε μαζή μου νά θαυμάσετε τά 
άνθη μου.

Ό  Αλέξανδρος ίστάθη, χωρίς δμως ν’ άπαντήσή, 
είς τήν φράσιν αύτήν, τήν όποιαν μάλιστα ούδ’ ήχου 
σεν εύκρίνώς, ό δέ βαρόνος, ΐδών ταραχήν τινα έπί του 
προσώπου του, ήρμή/ευσεν αύτήν κατά τήν φαντα
σίαν του.

—  Βέβκια, επανέλαβε- δέν εννοείς τήν μαγείαν 
τών εξωτικών τούτων άνδέων. Είναι σπάνια και κα
νείς άλλος δέν έχει.έδώ τοιοΰτα.

— Ά  ! βέβαια, είπεν ό Αλέξανδρος προσπάθησα; ν 
άποκριθή, άγνοών όμως καί αύτός ό ίδιος τι 
έλεγεν.

—  Ό  πρίγκηψ Φ.λόδωρος, »ΐπεν ύπαλαβών δ Έ · 
δουσρδος, εύτυχώ; διά τόν άποροΰντα ’Αλέξανδρον, 
ό πρίγκηψ Φιλόδωρο; είς τόν όποιον έδειξα χθες τά 
άνθη μας, μέ είπεν ότι δέν υπάρχουν τοιαΰτα ουδέ είς 
τής Γαλλιχής πρεοβιίας τόν κήπον είς Θεραπεία.

—  Τ ω όντι! άνέκραξε μέ ήθος αύτάρεσχον ό βα 
ρόνος· θά τόν ομιλήσω πιρί αύτών απόψε.

—  Καί θά έλθη άπόψε ; ήρώτησεν ό Αλέξανδρος, 
κατορδώσας τέλος πάντων νά συνέλθη είς έαυτόν.

—  'Υποθέτω, άπεκρίθη ό βαρόνος. ΤΙξιυρει ότι 
έχω άνάγχην νά τον όμίλήσω, καί επειδή ά/εχώρησε 
χωρίς νά μέ ίδή, ενδέχεται νά έπιστρέψη.

‘Ο Αλέξανδρος δέν άπεκρίθη· άλλ' επειδή ήσθάνετο 
ότι δέν είχε τήν γενναιότητα τού νά συμπαριυρεθή 
καί πάλιν είς τό αυτό μέρος μέ τόν αντεραστήν του, 
ένομισε φρονιμώτιρον νά αναχώρηση. Άπεχαιρέτισε 
λοιπόν την οικογένειαν μετά μικρόν, καί επανήλθε» 
είς τό ξενοδοχείο» του 5) ως ένθους, ώς πεισθείς ότι 
άντηρατο άπό τήν Σοφίαν. Ά λλ ' όποία ή έκβασις τή; 
αμοιβαίας αυτής αγάπης ; Πώς νά παραλόση τά σχέ 
δια τού βαρόνου, καί π ώ ; νά τολμήση νά ζητήση τήν 
θυγατέρα τομ ; Πώς νά άναβλέψη εις τοιαύτην συγ.
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γένειαν αφού έστιρεϊτο καί περιουσίας, καί θέσεως 
κοινωνικής ; Ή  πρός αύτόν εύνοια του βαρόνου δέν 
ή'ρκει βεβαίως μόνι νά δικεκολογήση τήν πρότβσίν 
του. Κυλινδοΰμενος άρα μεταξύ άγαλλιάσεως καί 
άθυμίας, καί έλπίδων χαί φόβων, έπλανάτο εντός 
λαβυρίνθου δισταγμών, οΐχασιών καί σχεδίων ανυπό
στατων. Δεν ιδύνατο νά προίδη τήν θύελλαν ήτις 
μετ’ όλίγον έμελλε νά έκραγή κατά τής κεφαλής τον.

Ό  αύσός λόγος δι’ ον άνεχώρησεν ό Αλέξανδρος, 
παρεχίνησε καί τήν Σοφίαν ν’ άποουρθή ένωρίς άπό 
τήν αίθουσαν διότι, τοσούτω ζωηρά ήτο ή συγκίνησίς 
τήν οποίαν ήσθάνθη κατά τήν μετά τού Αλεξάνδρου 
συνομιλίαν της, ώστ’ έθεώρησεν αδύνατον τό νά 
κατορθώση νά ύποβληθή τό έσπίρας έκείνο εις τήν 
βάσανον τού ν' άχοΰση τάς θωπευτικά; χαί φιλέρωτας 
εκφράσεις του Φιλοδώρου.

Ό  βαρόνος χαί ό υίός .του έμειναν μόνοι, καί 
μβτ’ όλίγον, έλθόντων καί τινων ξένων, ήρχισαν νά 
παίζωσι χαρτία. Μεταξύ δέ τών χαρτοπαιχτώ» ήτο 
καί τις συνταγματάρχης, Τιτόφ καλούμενος, έλθών 
εσχάτως έκ Ρωσίας, όςτις διηγείτο μέ άπειρον 
οίστρον τάς περιπετείας, ενίοτε μάλιστα όλίγον 
σκανδαλώδεις, τού στρατιωτικού σταδίου του.

—  Σάς παρακαλώ, συνταγματάρχα, ήρώτησε 
μεταξύ λόγων ό Εδουάρδος" έγνωρίσατε εις τόν ρωσι
κόν στρατόν αξιωματικόν τινα "Ελληνα; τόν πρίγκηπα 
Άνδραμίδην, φονευθέντα είς τήν μάχην τού Όκζακώβ;

Ό  πολύσαρκος συνταγματάρχης άνακαγχάσας έ- 
κτυπησε διά τής παλάμης του τόν μηρόν του.

—  Ά ν  τόν γνωρίζω ! . .  Διάβολε! .  . άφοΰ τόν 
έφόνιυσα.

—  Ή  απότομο; αυτή έξομολόγησις συνετάραξε 
τούς περιιστώτας. Καί ό μέν ’Εδουάρδος άνασκιρτή- 
σας άφήκε τά χαρτία  του, δ δε βαρόνος έμεινε 
κρατών άπηωρημινην τήν χιίρα ενώ ήτοιμάζετο νά 
παίξη, καί ώς παράφορος ήτενιζε τόν συνταγ
ματάρχην.

—  Ωραίος νέος! τή άληδιία, έξηχολούθησεν άφε- 
>ώς καί διορθών τά χαρτία του δ Τιτόφ, χωρίς νά 
παρατηρήση όποιαν έντύπωσιν ίπροξένησαν οί λόγοι 
του, καί «ύγενής κύριος... καί γενναίος ώς δ μέγας 
Αλέξανδρος. Πλήν δέν παίζετε, βαρόνε ; είπε διευ-

θυνθείς πρός τόν γέροντα Στάϊνσδορφ δςτις ίκράτει 
όλσνέν κρεμάμενον τό χαρτίον του.

—  Σας ήκουα, συνταγματάρχα, άπεκρίθη έντό- 
νως, ρίψας τέλ.ος πάντων τό χαρτίον του ’Ελέγατε 
ότι έφονεύσατε τόν πρίγκηπα Άνδραμίδην.

—  Βέβαια, ναι... πόσον έγέλασα... Πώς παίζετε, 
Έδουάοδε; .. Διάβολε ! θά χάσωμεν... ναι, πόσον έ 
γέλασα ! έπανέλαβι μηχανικώς παρατηρών τά χαρ
τία του. Καί τή άληθεία! .  . .

Καί £ίψας τά  τελευταία χαρτία του, ήρχιτ* να 
τιρετίζη καί νά περιφέρη φαιδρός τό βλέμμα πρός τους 
συμπαίκτας του.

—  Καί πώ; άπεφασίσατε νά φονεύσετε ενα συς-ρα- 
τιώτην σας; ήρώτησεν εξημμένος δ ’Εδουάρδος.

— Τ ί νά σας είπώ ! άπεκρίθη ό καλός συνταγμα
τάρχης, άνακαγχάσας και πάλιν, δέν ήξεύρει πολλάκις

ό στρατιωτικός τ ί νά κάμη διά νά διασκέδαση έν ώρα 
δκνηρίας...

—  Καί πώς; δεν έφονεύθη είς τό» πόλεμον ;
—  'Εννοείται επανέλαβεν δ Τιτόφ, γελάσας 

πλατύτατο»· έφο νεύθη κατά τήν βρεξίν μου, καί ετά- 
φη . . . άπό τάς χεϊράς μου '

—  Τ ί σημαίνει αύτό ; άνέκραξεν δ βαρόνος ρίψας 
τά χαρτία του επί τής τραπιζης. Έξηγηθήτε 
καλήτερα.

—  Ά  ! είναι ολόκληρος μυθιστορίσ... μυθιστορία 
δίτομος μάλιστα, όπου κ’ εγώ διαδραματίζω εν τών 
πρώτων προσώπων... Πλήν πού νά σας τήν διηγη· 
Οώ τώρα;

—  Τ ί πειράζει;
—  Έ στω , ειπεν ό συνταγματάρχης· συγχώρησα· 

τε με μόνον νά μή φανερώσω, όνόματα. Διότι, άν 
καί πρό πολλού δέν είδα τούς συνυποκριτάς μ.ου, 
ενδε'χεται νά υπάρχουν, καί δέν έπιθυμώ νά τούς 
λυπήσω.

Ειπε καί άνερ’ρόφησε μυκτηροκρότως ταμβάκον.
—  Πώς ; ενδέχεται νά υπάρχουν ! . .  λοιπόν ό 

πρίγκηψ Άνδραμίδης δέν άπέθανεν;
—  "Οχι δά, διάβολε! Προσμένετε λοιπόν »’ ακού

σετε τό τέλος τής ίστορίας· τρέχετε τόσον ώστε 
μ ' εκάμετε νά χάσω τήν σειράν τής δμιλίας μου. Τί 
έλεγα λοιπόν ;

—  Πώς τ ί έλέγατε , αφού δέν είχατε άρχίσει 
ακόμη; άνέκραξεν ά-.υπομόνως δ Εδουάρδος.

—  Ό  πρίγκηψ λοιπόν τόν όποιον ώνόμαζαν 
Άνδραμίδην . . .
'·~ί—— Τόν ώνόμαζαν ! ήρώτησεν ύπολαβών ό βαρόνος· 
δέν ήτον λοιπόν αύτό τό πραγματικόν 0·*ομά του;

Ό  παχύς συνταγματάρχης ήρχισε καί πάλιν νά 
τερετίζη, ατενίζω» τόν Στάϊνσδορφ μέ βλέμμα 
πανούργο».

—  Δέν είπα τούτο, άπεκρίθη* άλλ’ άν μέ διακό
πτετε δέν θά τελειώσω ποτέ. Ό  πρίγκηψ λοιπόν τόν 
όποιον ώνόμαζαν Άνδραμίδην, ήτον, ώ ; σας προείπα, 
εύγενέστατος καί άνδρειότατος αξιωματικός όλίγον τι 
νιώτερός μου. θ ά  ήτον είχοσιπέντε χρόνων είς τήν μά
χην τού Όκζακώβ. Διαταχθείςνά κυριεύση δχυράν τινα 
θέσιν,¿ξεπλήρωσε θαυμασίως τήν διαταγήν άλλ’έξετέθη 
τόσον ώστε κατεπληγώθη, καί έθεωρήθη νεκρός. Τά 
κατ’ έμέ, είχα πενθηφορήσει καί πιει είς τήν υγείαν 
του, (τήν υγείαν του, δηλαδή, είς τόν άλλον κοσμον,) 
όταν έμαθα ότι δ καλός μου συστρατιώτης ήτον 
ζωντανός, ζωντανότατος, καί οτι ένησχολεΐτο είς τό 
νά έξηγή τά πάθη τής καρδίας του εις ώραιαν 
τινά κόρην, ιίς  τήν οικίαν τής όποιας είχε καταφΰγει 
διά νά ίατρευθή. ‘I I  νέα αυτή, έ«ώ κατεγίνετο νά 
χλείση τάς πληγάς τού σώματός του, ήνοιξεν άλλα; 
είς τήν καρδίαν του, χαί θιραπεύσασα τήν μίαν ασθέ
νειαν έπροξένησεν άλλην δεινοτέραν . .  .

—  Οίστρηλατείσθε, βλέπω, άπό πνεύμα ποιη-ιχόν, 
συνταγματάρχα, είπεν δ γέρων βαρόνος μετά τίνος 
πικρίας.

—  Άφετέ με λοιπόν νά πλέξω μικρόν στέφανον 
είς τόν πρόσκαιρο» εκείνον έρωτα, επανέλαβεν ό Τ ι-

τόφ, βαλών τήν δεξιάν έπί τής καρδίας του, καί άνυ- 
ψώσας έν κατανόξει τούς όφθαλμούς. Ό  Άνδραμίδης 
ητον τρελός άπό έρωτα, καί τόσω -τρελός, ώστε έ- 
στιφανώθη τήν νέαν. Ά λλ’ έπιιδή είχε χάσει τά 
μυελά του, ¿λησμόνησε νά είπή είς τόν ιερέα τό α
ληθινόν όνομά του . . . πράγμα βεβαίως φυσικόν, ό
ταν είναι τις τρελός ! . . . Είδαμε·* «¿λα καί 
άλλα ! . . .

—  Δέν ώνομάζετο λοιπό» πρίγκηψ Άνδραμίδης;
Ό  συνταγματάρχης τιρετίσας καί πάλιν, έξηκο-

λούθησεν·
—  Ό  γάμος ύπήρξεν εύτυχέστατος· άλλά ολα έ

χουν αρχήν καί τέλος ιίς τούτον τόν κόσμον ! Καί 
ύπήρξε ποτέ εύτυχία αδιάκοπος, καί άμικτος κακών, 
καθώς ε'πέ τ ις  τών προγόνων τού πρίγχηπος Άνδρα- 
μίδου; Τήν «ύτυχία» ταύτην διιδέχθη καταστροφή 
φρικώδης, διότι ό Άνδραμίδης έμεινε μεταξύ τών νε
κρών εί; τήν μάχην τού Όκζακώβ καί έμεινε τό- 
σσν καλά ώστε δέ« έφάνη πλέον έκτοτε.

—  Καί πώ; ! άνέκραξεν ό βαρόνος· δέν μας ι ί .  
πάτε ότι τόν έφονεύσατε ;

—  Βέβαια, βαρόνε μου, άπεκρίθη χλευαστικώς. 
Εγώ, εγώ ό ίδιος τόν έφόνευνα. Δέν εννοείτε; Ισύν- 

θεσα μαζή μ’ αυτόν τήν πένθιμον είδοποίησιν τού 
θανάτου του, άφού έ^οφήοαμεν τρεΐς φιάλας καμπα
νίτου τάς όποιας ιύρή-.αμε* εντός άμάξης έχθρικής.

•—  Ή το ν  λοιπόν ζωντανός; ήρώτησαν όλοι οί 
περιεστώτες.

Ό  καλός συνταγματάρχης, άρχισα; καί πάλιν νά 
τερετίζη, έξηπλώθη ύπτιος σχεδόν έπί τού θρανίου του.

—  Τ ί εγεινε λοιπόν ό πρίγκηψ Άνδραμίδης ; ή · 
ρώτησεν άνυπομόνως ό γέρων βαρόνος.

—  Έγεινεν άφαντος οιά παντός, άπεκρίθη γελώ» 
ό Τιτόφ, διότι πραγματικώς δέν ύπήρξε ποτέ. Ό τα ν  
κατέφυγεν είς τήν 'Ρωσίαν, φοβούμενος μή ζητηθή 
άπό τήν Οθωμανικήν κυβέρνησιν, έθεώρησεν άναπό- 
φευκτον ν ' άλλάξη τό όνομά του. Έ γεινε λοιπόν πρίγ
κηψ Άνδραμίδης, καί επειδή μετά τήν εν Βελιγρα- 
δίω ειρήνη* τού 1 7 3 9 . έλαβε τήν άδειαν νά έπα- 
νέλθη άκωλότως είς Τουρκίαν, έχανέλαβε καί τό 
πραγματικόν όνομά του. Ή γάπα όμως παραπολύ τήν 
ώραίαν συμπατριώτιδά μου, καί ήτον έτοιμος νά τήν 
στεφανωθή καί μέ τό όνομα τούτο. Ένόησεν όμως 
εύθύς ότι θά ήτον τρέλα' πρώτον μέν διότι δέ* θά τόν 
«συγχώριΐ ποτέ αύτή τήν πρώτη* δολιότητά το», 
δεύτερον δέ διότι δέν είχεν άλλο άπό τάς έπωμίδας 
καί τό σπαδίον του, ενώ καί αύτής ή μόνη προίκα 
ήτον ή αρετή καί τά κάλλη της, καί τέλος πάντων 
διότι, άφού άπαξ άπέθνησκεν ό πρίγκηψ Άνδραμίδης, 
αυτή θά έμενε χήρα, θά παρηγορείτο έπί τέλους, καί 
δέν θά έχανε τίποτε. Άφού ήλλαξεν είς τή« μάχην 
εκείνην τό όνομά του, ή-ον τό ίδιον ώς νά έφονεύετο. 
Έγραψα λοιπόν τήν έπιστολήν.

—  Αύτά είναι σοφίσματα ! ειπεν δ βαρόνος σκυ
θρωπός, καί ίσηκώθη.' Ά λλά τά κακόν έγεινε, καί εί
ναι άδιόρθωτον.

Μετά ταύτα συνδιελεχθησαν πιρί άλλ.ων πραγμά-
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των, καί επειδή ό πρίγχηψ Φιλόδωρος δέν ήλθεν, ή,χρατιχάς φατρίας μέ υπεροψίαν, εις ήν οί Λόρδοι δέν 
συναναστροφή διελύθη ένωρίς. ήσαν συνειθισμέ»οι, καί μέ σχήματα καί τρόπους,

Ό  δέ βαρόνος, μείνας μόνος μέ τον υιόν του, πε- αρμόζοντας πολύ μάλλον εις ».φολυάριθμον καί ταρα-
ριεφέρετο κατηφής καί συνωφρυωμένος. χώδή συνέλευσιν ή είς τό συνέδριον, τοϋ όποιου ήδη

‘Οποία δυστυχία ! άνέχραξε τέλος πάντων’ λυποϋ- ήτο μέλος. Έ κ τούτου προέχυψε σύντομός τις έρις
μαι κατάκαρδα διά τόν καλό* μας ’Αλέξανδρον, καί διά 
τήν τα}α ίπώρον μητέρα του, τήν οποίαν ήπάτησαν 
τόσω άπανθρώπως . . . δποίσ χηλίς διά τήν οικογέ
νειαν τ η ς ! Είναι άνθρωποι χαμ ένο ι! Πώς νά τόν 
έξαναϊόώ πλέον ! Μετά τοιοΰτον σκάνδαλον, πώς νά 
δεχθώ εί; τήν οικίαν μου τό» Αλέξανδρον δλος δ κό 
σμος θά μέ περιφρονή, διότι δσοι ήκουσαν τήν Ιστο
ρίαν αύτήν θά τήν δημοσιεύσουν βεβαίως . . . Νόθος ! 
υιός ένδς τυχοδιώκτου! · . .ένδς πλαστογράφου ! . . .  
'Αδύνατον ! . . . Έδουάρδε, γράψε τον νά μή πατή- 
ση πλέον εις τήν οικίαν μου. Μή τέν λέγής τήν αί 
τίαν διά νά μή τόν έξευτελισης· άλλά πρόσεξε μή 
συναναστροφής πλέον μέ αύτόν.

(Ή  συνέχεια εις τό ακόλουθον φυλλάδιον).

Γ 0 ΪΛ 1 Ε Λ Μ 0 Σ  ΙΙΙΤΤ 0  Η Ρ Ε Σ Β Ϊ Τ Ε Ρ 0 1
(Κατά Μα.χω.ΙαΙ'ύκ).

(Τέλος. ’Ισε φυλλάδιον Μ Β.)

Ό  Π ίττ ήλπισι νά άναπληρώση τά χάσματα όσα 
κατέλιπεν έν τή κυβερνήσει ή παραίτησις τοσουτων 
όπαδών τοϋ Έοκιγγάμ, διά της ου<δρομής τών περί 
τόν Βεδφόρδιον. ’Αλλ’ ούτοι άπήντησαν, ότι ή πρεπει 
νά δ-.ορισθώσιν 3λοι εις υπηρεσίας ή ούδείς. Καί ή 
πείρα άπέδειξεν, δτι ή άξίωσις αύτών δέν ήτο παρά
λογος, διότι εντός ολίγων μηνών ήναγχάσθη τέ  υπουρ- 
γείον νά ϊιποκϋψη εί; δλας αύτών τάς άπαιτήσεις.

'Π  μάλ,λον λόγου άξια κυβερνητική πράξις τού 
υπουργείου τούτου ύπηρξεν ή περίφημος αύτοϋ έπέμ- 
βασις εις τήν εμπορίαν τών σιτηρών. Έ πιιδή ή συγ
κομιδή τών καρπών άπέβη ευτελής, καί ή τιμή τών 
τροφίμων ύψώθη, δ Π ίττ εθεώρησεν άναγχαίον ν' ά- 
ναλάβη τήν εύθύνην τοϋ νά πα:εμποδ·σφ τήν εξαγωγήν 
τοϋ σίτου. Συνελθόντος δέ τοϋ Παρλαμέντου, ή μέν 
άντιπολίτιυσις προςέέαλε τδ μέτρον τοϋτο ώς αντι
συνταγματικόν, οί δέ υπουργοί παρέστησαν αύτό ώς 
απαραίτητον. Τελευταίον αί βουλαί έπεκύρωσαν τήν 
ποάξιν.. Κατά πρώτον δέ, περί τοϋ άντικειμέ»ου
τούτου, έλάλησεν ό Π ίττ έν τή τών Λόρδων βουλή 
καί ¿ομίλησε μέ τήν προςήκουσαν εις τούς άκροατάς 
εις τούς δ ποιους ήδη άπευθύνετο, άταραξ'α.ν, μετριό 
τητα κά'ι αξιοπρέπειαν. Έτερος δέ λόγος τόν όποιον 
περί τοϋ αύτοϋ ζητήματος άκολούθιος έξεφώνησεν, 
όλιγώτερον επέτυχε, διότι χατεφρόνησε τάς άριστο-

λόγων, καί σαφώς ε^εθη αΰτώ, δτι δέν θέλει τώ έπι- 
τραπή νά έξευτελϊση τούς Αρχαίους τής Αγγλίας 
εύπατρίδας.

Έ π ί μάλλον δέ καί μάλλον πρόδηλον καθίστατο, 
οτι δ άνήρ παραιτεπληγμένην είχε τήν διάνοιαν. Έ π ι- 
στήσας τήν προςοχήν είς τάς κατακτήσεις τής Ιν
δικής εταιρείας, άπεφάσισε νά καθυποβάλη εις τάς 
βουλά; τήν δλην τούτην μεγάλην ύπόθεσιν’ άλλά δέν 
ηθέλησε νά συνεννοηθή περί τούτου μετ’ οϋδενός τών 
συναδέλφων. Μάτην δ Κονουάϋς, όςτίς ήτο επιτε
τραμμένος τήν έ* τή βουλή τών κοινοτήτων διεξαγω
γήν τών πραγμάτων, μάτην δ Κάρολος Τοουνσένδιος, 
δετις ήτο υπεύθυνος διά τήν δ-εξαγωγήν τών οικονομι
κών, παρικάλεσαν νά δοθή αύτοϊ; ή ελάχιστη νύξις 
περί τοϋ τ ί είχε κατά νοΰν νά πράξη’ αί απαντήσεις 
τοϋ Π ίττ ύπή/ξαν δύςτροποι καί αινιγματώδεις- διότι 
έλεγεν, 3τι ώφειλε νά άποφύγη πάσα* μετ’ αύτών 
συζήτησιν" δτι δέν είχε χρεία» τής συνδρομής των, 
δτι προςδιώρισε τόν άνθρωπον, δςτίς έμελλε νά έπι- 
διώξη τήν έπιψήφισιν τών μέτρων αυτού έν τή κάτω 
βουλή. Ή το  δέ δ ά-θρωπος ουτος βουλευτής τις, 
μηδεμίαν μέ* έχων σχέσιν μετά τής κυβερνή-εωσ, 
υπό δέ τής βουλής μή ιύακουόμενος, χαί μηδέ άξιος 
ών νά είςακουιταί, θορυβώδης δέ και «λουτογηθής καί 
απαίδευτος δημαγωγός, ό/όματι Βεκφόρδιος, τοϋ ο
ποίου ή περί τε τήν Αγγλικήν καί τήν Λατινικήν 
αμάθεια άφθονο* παρείχεν εις τάς έφηαερίόας σκωμ
μάτων τροφήν- Ή  παράδοξος αϋτη διαγωγή έφερε, 
φυσικώ τώ λόγω, δλον τδν πολιτικό/ κόσμον εις πολ- 
λήν κίνησιν. Τό άστυ τοϋ Λονδίνου κατεταράχθη. Ή  
’Ινδική Εταιρεία άπήτησε τήν π'στήν έ/.τέ/.εσιν τών 
προνομίων αυτής. Ό  Βούρκε κατικερούνωσε τούς 
υπουργούς. Οί υπουργοί έκύτταζον άλλήλους καί δέν 
ήξευρον τ ί έπρεπε νά είπωσιν. Έ ν τώ μέσω δέ τοϋ 
ταράχσυ αύτοϋ, δ Π ίττ είπεν, 3τΐ πάοχεε ύπδ άρ- 
θοίτιδος, καί άπήλθεν είς τά θερμά λουτρά τή:|Βάθης. 
Μετά τινα χρόνον άνηγγέλθη, δτι είναι χαλήτερα, 
δτι επανέρχεται μετ' δλίγον, ότι θέλει έν τάχει βάλει 
τά  πάντα εις ταξίν, ώρίοθη δε καί ή ήικέρα τής εις 
Λονδϊνον επανόδου αύτοϋ. Ά λ λ ’ όταν έφθασεν εις τδ 
ξενοδοχείον τοϋ Μαρλοβορουγίου, δέν ¿προχώρησε 
περαιτέρω, έκλείσθη εις τδ δωμάτιόν του καί Ιμΐινεν 
αυτόθι εβδομάδας τινάς. Πάντε; δέ οί διά τής δδοΰ 
εκείνης διερχόμενοι άπεθαύμαζον τό πλήθος τής θε
ραπείας αύτοϋ. ΊΓπηρέται καί ιπποκόμοι φέροντες τήν 
στολήν του, έπλήοουν άπαν τδ ξενοδοχείον, καί περ 
ον έν τών μεγίστων τής Α γγλίας, καί έσωρεύοντο 
εις τάς δδούς τής μικρά; εκείνης πόλεως. Ή  δέ αλή
θεια ήτο, ότι δ ασθενής άπεφάσισεν, ώςτε, καθ' δλην 
τήν αύτόθι διατριβήν του, άπαντες οί ύπηρέται καί 
ιπποκόμοι τοϋ ξενοδοχείου νά φέρωσι τήν στολ.ήν 
αυτοϋ.

Οί άλλοι υπουργοί ήσαν ιίς απελπισίαν. Ό  δούξ
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Γραφτών προετεινε νά μετχβώσιν εί; Μαρλοβορούγιο» 
ΐνα έπιρωτήσωσι τόν χρησμόν άλλ.’ άνηγγέλθη, ότι ό 
Λορδος Χαταμίας πρέπει νά άποφΰγη πασα» περι υπο
θέσεων ομιλίαν. Έ ν  τώ μεταξύ τούτω πάσα; αί ©ατριχι 
όσαι δέν ήιαν εί; τή» υπηρεσίαν, οί περί τό* Β δφόρδιον, 
οί περί τόν Γρινουίλλιον, οί περί τόν ’Ροκιγγάμ. ήνώ- 
Οησαν διά νά άντιπο/ ιτευθώει την τεταραγμ.έ»η · εκείνην 
χυβερνησιν, ιί ;  τή» περί τοΰ έγγειου φόρου ψηφοφορίαν, 
’Επειδή δ ί ϋπεστηρίχθησαν όπό όλων σχεδόν τών 
βουλευτών τώ» κομών καί χωρίων, έπίτυχον ά:ιο- 
λογον πλειονοψηφίαν. Και αΰτη ύπήοξεν ή πρώτη 
άπό τής πτώσεως τοΰ 'Ροβέρτου Ούαλπολίου, φορσ, 
καθ’ ή ' τό ύπουργείον ήττήθη ίν τή βουλή ίπ ί οπου- 
δα:ας ψηφοφορίας. Ή  δί έξωθεν τοσοΰτον δεινώ; προς- 
βαλλομέ.η εκείνη κυβέρνησί;, διεσπατο έσωθεν ύπό 
τής διχονσίας. Διότι εί; ούδεμίαν ίστηρίζετο άοχήν, 
καί έκ πρώτη; άφετηφία; μόνον τό τοΰ Π ίττ κράτος 
άνεχαίτισι τά  διάφορα στοιχεία εξ ών σσνεφΰρθη, άπο 
τοΰ νά Ιλθωσιν ι ί ;  χείοα; πρός άλληλα. Ά λλ’ ίκλι 
πόντο; ήδη τοΰ χράτου; τούτου, τό πάν ήλθεν εις 
κίνησιν. Ό  Κονουάϋ;, ό ;τ ΐ; ήτο μέν στρατιώτης 
γενναίος, άλλ’ είς τά πολιτικά πράγματα ήτο δ δειλό- 
τερος καί δ.χοφρονέστιρος τών ανθρώπων, *«ί έφο- 
βείτο μίν νά προςκρούση είς τόν βασιλέα, έφοβεΐτο 
νά ΰβρισθή Οπό τών εφημερίδων, έφοβεΐτο μήπως 
θεωρηθή ώς στασιαστής παραιτούμενος, έφοβεΐτο δέ 
μήπως θιωρηθή ίδιοτελή; μένων είς τήν υπηρεσίαν, 
έφοβεΐτο τά πάντα καί έφοβεΐτο μήπως νοηθή οτ·. 
φοβιΐταί τι, ήλαόνετο έ·θεν καί ένθεν ώς σφαίρα 
μεταξύ έκιίνων οΓτινες ήθελον ν’ άναδιίξωσιν αύτό·. 
πρωθυπουργόν, καί εκείνων, οΓτινες ήθελον νά ούρω 
σιν αύτόν εις τήν άντιπο) ίτευσιν. Ό  Κάρολος ΐο ο υ - 
νσένδιος, άνήρ λαμπρά μέν έχων πλεονεκτήματα, 
άρχά; δέ χαλαρωτάτας καί άπέραντον ματαιοφρο- 
ούνην καί φιλοδοξίαν, είς ούδενα ήθελε νά ύτοκύψη 
χαλινόν. Τό δλον μεγεθο; τής ευφυΐας, τής άξιώτεως 
καί τής έπάρσεώς του δέν είχεν έτι άποκαλυφθή μέχρι 
τής έποχή; έκείνη;, διότι έκλινε» άείποτε τόν αύχεν» 
είς τήν μεγαλόνσια» καί τήν μεγαλ.οφροσυνην τοΰ 
Π ίττ . Ά λλ’ ήδη ότε δ Π ίττ κατίλιπε μέν τήν τών 
κοινοτήτων βουλήν, έφχίνετο δ ί άποβαλώ» τό τοΰ 
πρωθυπουργού ίργον , ό Τοουνσενδιος άληθώς 
άβηνίασεν.

Οϋτω δέ έχόντων τών πραγμάτων, δ Π ίττ επα
νήλθε τελευταΐον είς Αονδΐνον. Ά λλ’ ήτο τό αύτό ωτ 
νά έμενεν είς Μαρλοβορούγιο», διότι δέν ήθελε νά ίϊ* 
κανένα καί πεφί ούδεμιάς δημοσίας ύποθέσιως ήθελε νά 
έξηγηθή. Όδούξ Γράφτων παρεκάλεσεν,ίκέτευσε νά τώ 
έπιτραπή συνέντευξις μιας ώρας, ήμισιίας ώρας, πέντε 
λεπτών· ή άπάντησις υπήρξε», άΛΑτατντ.Ό βασιλεύ; 
αύτός χατεδέχθη νά ύποβα'λη αύτώ επανειλημμένα; 
παραινέσεις καί παρακλήσεις. «Τό καθήκον σας (τό* 
έγραφε,) ή τιμή σας αύτή άπαιτοΰσι νά πράξετέ τι.» 
Αί άπαντήσεις είς τάς προτροπάς ταΰτα; έγράφοντο 
συνήθως καθ ύπαγόρευσι» τοΰ Π ίττ , υπό τής συζύγου 
του, διότι αύτός δέν είχε τήν δύναμιν νά χρατήση είς 
χείρας αύτοΰ τόν κάλαμον. Είς δέ τάς άπαντήσεις αύ- 
τάς,προσπίπτει είς τούς πόδας τοΰ βχσιλε'ως· δέν έχιι

λόγους νά έκφράση τήν εύγνωμοσύνη» του διά τήν βα 
σιλικήν εύμένειαν, τήν τοσοΰτον άριδήλως άπσδει- 
χθεΐσαν εί; τον άτυχέστερον τών ανθρώπων ίκιτεΰ · 
εε νά τώ  έπιτραπή μικρά έτι συγγνώμη. Κατά τό 
παρόν δέν δΰναται νά άσχοληθή εί; χαμμίαν ίιπόθεσιν 
δέ» δΰναται νά Γίη τού; συναδέλφου; αύτοΰ. Πρό 
πάντων δέ δέν δύναται νάύποστή τήν συγκί*ησιν πόσης 
μετά τής Μεγαλειότητός του ουνδιαλέξεως. .

Πολλοί άπέκλινο» σχεδόν είς τό νά ύποπτεύσωσι», 
ότι είχε, καθώς λέγου» οί στρατιωτικοί, τόν πυρετόν 
τής πυρίτιδος. Έπραξεν, έλεγον, λάθος μεγα καί τό 
ουνησθάνθη· ή αχανής πρός αύτόν «όνοια τοΰ κοινού, 
τό μέγα εκείνο έπί πολιτική συνεσει όνομα, άπωλέ· 
σθησαν διά παντός Μεθύσας άπό τής υπεροψίας, ά- 
νέλαβνν έργον υπέρτερον τώ» ?υ»αμεων αύτου. Εβλε
πε δέ ήδη πρό ποδών ούδέν έτερον ή δυςχεριίας και 
αποτυχίας, καί τούτου ένεκα παρέστησεν εαυτόν πά- 
σχοντα, ί.α  άποφύγη παθήματα, είς τά οποία^ δέ·» 
είχε τήν γενναιότητα ν’ άντιπαραταχθή. Η υπό 
νοια αότη είχε μέν τό πρόσχημα πιθανότητάς τίνος 
ώ; έκ τής άδυναμίας έκε'νης, ήτις άπετέλει  ̂τήν 
καταφανιστέραν τοΰ χαρακτήρος αύτοΰ κηλίδα, άλλά 
βεβαίως ήτο ανυπόστατος. Πριν (τι αναδειχύή πρω- 
3υπουργός, το πνεΰμά του^ ώς είπομεν, είς νοσεράν 
είχε περιε'λθιι κατάστασιν, ήδη δέ συνδρομή φυσικών 
καί ήθικών αιτιών συνεπλήρωσε τήν διατάραξιν τώ» 
διανοητικών αύτοΰ δυνάμεων. Η άρθρΐτις, η μεγάλη 
¿κείνη τοΰ όλου αύτοΰ βίου συμφορά, κατεβληθη οιά 
μέσων ισχυρών- καί πρώτον τότε, άπο τής παιδικής 
ήλικίας έπερασε πολλούς μήνας άνινοχλητος υπό 
τώ» νυγμάτων αύτής. Ά λλά τό κακό» μ ιτιβη από 
τών χιιρών καί τών ποδών είς τά νεύρα’ καί δ άν
θρωπος άπέβη δΰςτροπος, δΰςθυμος, εΰιρέθιστος· 
ή παραλ,υσϊα τών δηυοσίων πραγμάτων, η επικείμενη 
ιί ;  αύτόν βαρεία εύθόνη, ή ουνείδησις των ίδιων σφαλ
μάτων, αί ίριδες τών συναδέλφων, ή αγρία τών συ. 
κοφαντών αύτοΰ κλαγγή, ¿σύγχυσαν έξ ολοκλήρου τό 
νοσιρόν αύτοΰ πνεύμα. Εν καί μόνον, Ιλεγεν, ηουνα- 
το νά τόν οώση. Έπρεπε νά άγοραση πάλιν την 
έπαυλιν έκιί.ην, τήν οποίαν, ώς είπομιν ανωτέρω, 
είχεν έκποιίισει. Ό  νέος αύτή; κύριος δεν ήθελε νά 
τήν ϊώση, άλλ’ αί παρακλ.ήσεις, τά  δάκρυα τής Ααί- 
δυ Π ίττ , τόν κατέπεισαν τελευταΐον, καί τότε μόλις 
ήσυχασεν 4πω;οΰν δ σύζυγός της Οσάκις όμως άνέ- 
φερον εί; αύτόν περί υποθέσεων, *·αύτό; ό άλλοτε με- 
γαλοφρονε'στατο; καί τολμηρότατο; τών ανθρώπων, 
ίφέριτο ώ ; υστερικό» κσράσιον, έτρεμεν άπο κεφαλής 
με’χρ ι ποδώ* καί ποταμός δακρύων άνέβλυ,εν άπό τών 
οφθαλμών αύτσΰ.

' Οί συ.άδελφοι αύτοΰ έξηκολούθησαν έπί τινα χρόνον 
£τι τρέφοντες τήν έλπίδα, ότι θέλει ά»αλάβει μετ ολί
γον τήν υγείαν του καί θέλει προκόψει πάλιν άπό 
τοΰ αναχωρήματος αύτοΰ. Άλλά οί μήνες παρτ,ρχον - 
το καί πάντοτε έμενε κεκρυμμένος, καί, καθ όσον η* 
δυ»αντο νά μάθωσι, καταβεβλημένος τώ πνεόματι. 
Τελευταΐον έπαυσαν νά έλπίζωσιν ή νά φοβώνταί τι 
άπό αύτόν καί έπεχιίρησαν ήΣη, καίπερ διατελοΰντος 
έτι αύτοΰ πρωθυπουργού, άνευ δις-βγ^ου τίνος, μέτρα,
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τά όποϊα έγίνωσχον ίντα έχ διαμέτρου αντικείμενα είς 
•τάς δούλάς αύτού καί τ ά  φρονήματα, συνεδέθησα« 
μετ’ ανθρώπων τούς όποίονς περιεφρόνησε, παρήτησαν 
άλλους τούς ¿ποιους μάλιστα ¿τίμησε καί έπέβαλον 
είς τάς αποικίας φόρους, ένω ουτο; προ μικρού ετι 
τεσαύτα κατά τής φορολογίας τών αποικιών έ- 
δημηγόρησεν.

Άφοά δε έπί έν ετος καί εννέα περίπου μήνας είς 
αφανή όλως διετέλεσε ερημιάν, έλαβε» δ βασιλεύ; στί 
y  ou; τινάς, διά χειρός τη ; Λαίδυ Πίττγεγραμμένους. 
έν οίς δ σύζυγος αύτής παρικάλει νά τώ έπιτραπή 
νά παραίτηση τήν μυστικήν σφραγίδα τού κράτους. 'W 
βασιλεύ; άπεποιήθη κατ’ άρχάς χάριν εϋπρεπείας, άλ 
λά μετ’ όλίγον έδέχθη τήν παραίτησιν- και τή άληθεία 
ό Π ίττ  κατά τήν έποχήν ταύτην είχε λησμο<ηθή 
σχεδόν ώ ; άν έκιιτο ήδη έν τώ τά ιω  αύτού.

Τελευταϊον διελυθησαν καί παρήΛ0ον τά  έπί τού 
πνεύματος αυτού σωριυθέντα νέφη Ή  άρθρίτι; άνα 
κάμψασα άπήλλαξεν αύτόν άπό νόσου διινοτέρας. Τά 
νιύρά τ :υ  άνεστομώθησαν, τό πνεύμα άνιχουρίσθη. 
Ό  άνθρωπος αύτός έξόπνισιν ώς άπό πυρετικού τίνος 
όνείρου. ’Αλλόκοτος δέ ύπήρξεν ή ά»άρρωσις εκείνη. 
Οί άνθρωποι είχον συνειθίσει νά δμιλώσι περί αυ
τού, ώ ; περί τεθνηκότος, χαί δταν κατά πρώτον 
ένεφανίσΟη εί; τήν αίθουσαν τού βασιλέως, έξεπλά- 
γησαν ώ ; άν εΐδον φάσμα ενώπιον των. Υπέρ τά δ»ο 
δέ Ιτη καί ήμισυ είχον παρέλθει άφ’ ής τό έσχατον 
παρέστη είς τά δημόσιον.

Ε ίχε  δέ καί αύτός αιτίας τού ν’ άπορή καί νά έξί 
ς-ιται. Ο κόσμος είς τόν όποιον ήδη είςήρχετο δέν ήτο 
ό κόσμος τόν όποιον είχε καταλίπει. Τό ύπουργείον τό 
όπνϊον είχεν αύτός συγκροτήσει,?έν υετεδλήθη μέν ποτέ 
καθ’ ολοκληρίαν, άλλά τοσαύται έχήρευσαν έν αύτώ 
θέσεις καί τοσοΰτοι έγένοντο νέοι διορισμοί, ώςτε δέ» 
ήδύνατο ό ίδιος νά γνωρίση τό ίδιον αύτού έργον. Ό  
Κάρολος Τοουνσένδιος είχεν άποθάνει. Ό  Λόρδος 
Σχιλβούρνιος είχεν άπολυθή τή; υπηρεσίας. Ό  Κο- 
νουάϋς είχεν άποβή εντελώς άσήυαντος. Ό  δεύξ 
Γράφτων είχε περιπέσει είς τάς χείρας τής περί τόν 
Βεδφόρδιον φατρίας. Οί περί τόν Βιδφόρδιο» είχον 
έγκαταλείψει τούς Γρενουίλλίου;, είχον προσπέσει ιί: 
τόν βασιλέα καίήσανεί; τήν υπηρεσίαν. Ό  λόρδος Νόρδ 
ήτο υπογραμματιύς τών'Οίχονομικώ* χαί ή δύναμις αύ 
τού προήγετο δσημέραι. Ή  νήσος Κόρσιχα πιρεεόδη 
αμαχητί είς τήν Γαλλίαν. Αί μετά τών αποικιών Ιρι
δες άνεζωπυρηθησαν. Γινικαί παρινέβησαν βουλευτικά! 
ίκλογαί. Ούϊλκιός τις, πάλαι ποτέ βουλευτής καί αί 
σχρός λοιδορογοάρος, έξ^σθείς δέ ένεκα τούτου άπο 
τής βουλής καί έξορισθείς άπό τής ’Αγγλίας, είχεν 
εν τώ μεταξύ τούτφ ίπανέλθει οίκαδε καί εκλεχθή 
αύθις βουλευτής Ή  βουλή δέν τόν έδέχθη, καί επει
δή οί εκλογείς έπέμενον μή θέλοντες νά ποοχειρίσω- 
σιν άντιπρόςωπον αύτών τόν υπουργικόν υποψήφιον, 
ή Βουλή έκλεξεν αύτή τόν βουλευτήν τής επαρχίας 
¿κείνης. Τότε προςτουτοις ήρχισε τό στάδ’-ον αυτού 
καί ό διαβόητος δημοσιογράφος ’Ιούνιος, δ τοσούτον 
φοβερά; είς τό ύπουργείον έκιίνο έπαγαγών πληγάς. 
"Ωςτε έντιλής συνέβη πραγμάτων άλλοίωσις καί, τό

δεινότερο·», πδσαι αί περιπόθητοι εί; τήν καρδίαν τού 
Π ίττ άρχαί τής εξωτερικής, τής εσωτερική; τής 
τής αποικιακής πολιτικής, όεροςεβζήθησαν, επί τή; 
άμαυρώσεως τού πνεύματος αύτού, ύπό τού ΰπουρ- 
γείου, τό δποΐον αύτός είχε συγκρο-.ήιει.

Τά ύπολοιπα τ?ς ζωής αύτού έτη κατηναλώδησαν 
είς τή» άνόρθωσι* τών πραγμάτων καί επέτυχε μέν 
ό άνήρ ιίς τά νά άνακτήοη τήν ύπόληψιν αύτού, άλλ’ 
ούχί καί εί; τό νά άπαλλάξη τ·,ν πατρ δα άπό ό λ ω ν  
τώ» όλεθρίων αποτελεσμάτων όσα έπηγαγε* ή ασύ
νετος τοΰ υπουργείου έκείνου πολιτική.

Ευρε δέ δύο κατά τή: κυβερνήσεω; συγκεκροτηιχέ- 
νας μερίδα;· τήν μερίδα τών ίδ ων αύτού χηοεστώ», 
τών Γρενουί'.λίων, καί τήν μερίδα τού Λόρδου Ρο
κιγγάμ. Έ π ί τού ζητήχατος τού ΟόϊΛχί-.υ, αί δύο 
αυται φατρίαι συνεψηφηφό.ησαν· έπί πολλών όμως 
άλλων σπουδαίων ζητημάτων, έδ yovóouv δεινώς, διότι 
ήσαν πολέμιαι πρός άλ/.ήλας οΰδεν ήττον ή πρός τό 
ύπουργείον. Οί πιρί τού; Γρινουίλλίου:, έπί πολλά 
ετη,κατεδίωξαν τούς περί τόν 'Ροκιγγάμ, δι’ άλλεπαλ- 
»ήλων πιχρώ* λοιδορογραφιών. Καί πολύ; μέν παρ- 
ήπθε χρόνος πριν ή οί πιρί τόν Ροκιγγάμ άποοώσω- 
σιν αυτοί; τά Ισα" άλλά δυσμενέστατη τις διατριβή, 
καθ’ ύπαγόρευσίν τού Γρενουίλλίου γραφιϊσα, άνέ- 
τριψε τήν υπομονήν αύτών. Ό  Βούρκε άνέλαβε νά 
ύπερασπισθη καί νά έκδι.ήση τού; φίλους ¡αυτού καί 
έξεπλήρωσε τό έργον τούτο μετά θαυμαστή; ΐπιτη- 
δειάτητος καί ισχύος. Διότι άνιοείχθη κατά πάντα 
νικηφόρος, μάλιστα δέ νικηφόρος άνεδείχθη, όταν έ- 
πετεθη κατά τών αυχμηρών εκείνων καί ευτελών πο- 
λιτειογραφικώ» χαί οικονομικών λεπτολογιών, αΓτι- 
νες άπιτέλουν τή» χυριωτέραν τού Γρενουίλλίου πα
νοπλίαν. Ό  τρίβων πραγματοδίφης δέν ή-υ-ήθη νά 
άντισταθή είς τόν μέγαν ρήτορα καί φιλοσοφον, ούδέ 
έν τώ  όλως οίκείω αύτώ τούτω πεδίω" χαί ζωηράν 
είςέτι είχε τήν συναίσθεσιν τού αίσχου; καί τού άλ
γους τής δικαίας ταότη; τιμωρίας, καθ’ ήν ε
ποχήν έπεφάνη αΰθις «ί; τά πράγματα δ Π ίττ. 
Ειλικρινή; σύμπραξις μεταξύ τών δύο κλασμά
των τής ά»τιπολιτ»ύσεως ήτο αδύνατος- καί 
-.ύο’ ό Ιΐίττ  ήδύνατο εϋγερώ; νά ου·8εθή μεθ' έτέρου 
έξ αύτώ·. Τ ά  μέν αίσίήματα αύτού, καί πιρ τσσαυ* 
τας παθόντος καί έπαγαγόντο; ύβρεις, άπίκλινον 
πρός τούς Γρενουίλλίου;, διότι ισχυρόν είχε τό συγ
γενικόν φιλτρον, καί ό χαρακτήρ αύτού. ό;τις ήτο 
μέν αγέρωχο; άλλ’ όχ ι τραχύς, ι ίχ ε  πραϋνδή δπό τών 
παθημάτων. ’Αλλά πολλή διαοωνία περί τού ζητή
ματος τή; αποικιακής φορολογίας οιεχώριζεν αύτόν 
άπό τών συγγενών. Ούδέν ήττον προέτει ε τήν δε
ξιάν πρός τόν Γεώργιον Γρενουίλλιο·» καί συ«διηλ- 
λάγη μετά τών γυναικαδελφών.

Λόγω φρονημάτων, δ Π ίττ ήτο πο»ύ πλησιέστερος 
πρός τού; περί τόν Ροκιγγάμ ή προ; τού; ίδιους 
κηδεστάς. Άλλά μεταξύ αυτού χαί τών πιρί ’Ροκιγ
γάμ  υπήρχε χάσμα, τό  δπείον εύχερώ; δέν ήδύνατο 
νά πληρωθή. Δ ιόπ  ήοίκησεν αύτού;, διότι κατηνάλω- 
σεν άπαν -ό  κιφάλαιον τής μεγαλοφυϊας, τή; φήμης 
καί τής κοινή; εύνοιας αύτού, Γνα καταβολή αύτού;
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άπό τή ; άρχής. Πολλοί προςτουτοις τών επιφανών 
τή; μερέδο; ταύτη; άνδρώ» άκμαίαν ετι Ισωζον τήν! 
μνήμην τής δριμύτητος καί τή ; περιφοονήσεως μεθ'| 
ή ; έπολιτεύθη πρό; αύτού; καθ’ ήν εποχήν άνέλαβε 
τήν κυβέρ»ησιν τών πραγμάτων. Άπό τών διατρι
βών καί τών δημηγοριών τού Βούρκε, έτι δέ μάλλον 
άπό τών ιδιαιτέρων αύτού «πιστολών καί λόγων £ 
ξάγεται σαφώς, ότι έτρεφε πρός τόν ΓΙιττ αίοθηαα 
ού πολύ άπέχεον τή; αποστροφής. Ό  Π ίττ είχε μέ» 
βεβαίως τήν συ<ιίδησιν τού αμαρτήματος του καί έ- 
πεθύμει ν« τό διορθώση Ά λλά αί φιλικαί ούτού προ
τάσεις, καί περ μετά πολλής προθυμίας καί άλλοτρία; 
ό».«; ι ί ;  τό ήθός του ευπροςηγορίας γενόμεναι, έτυ* 
χον κατ’ άρχάς παρά τώ Λόρδω 'Ροκιγγάμ ψυχρά; 
υποδοχής. Μό»ον κατά μικρόν, ή μεταξύ τών δύο 
εκείνων άνδρών σχίσις άπέβη εύμενιστέρα, έπί δέ 
τέλους καί φιλική. Τά παρελθόντα δμως ούδέποτε 
έντιλώς ιλησμονήθησαν.

Έ ν τούτοι; δ Π ιττ δέν ήτο μόνος' άλλά συνικρό- 
τησι πε.ί εαυτόν μερίδα ευάριθμον μέ», ίσχυράν δέ 
διά τά  μεγάλα καί ποικίλα προτερήματα τών όπα- 
δών αύτή;. Τ ή; δέ φάλαγγος ταύτης πρωτοστάται 
ήσαν ό λόρδος Κάμδεν, ό Λόρδος Σχελβοόρνιος, ί 
συνταγματάρχη; Βά^ρης καί ό Δούνν γ γ , δ μετέπειτα 
Λόρδος Άσβουρτων προχειρισθείς.

Δέν υπάρχει λόγος νά ύποθέσωμεν, ότι, άπό τής 
εποχής ταύτης μέχρι μικρόν πρό τού θανάτου τού 
ΙΙίττ , τό πνεύμα αύτού έπαθεν οίανδήποτέ τινα μει- 
ωσιν. Ή  ευγλωττία του μέχρι τέλους σχεδόν έκίνει 
τόν κοινόν ενθουσιασμόν άχΛ'ή «ύγλωττία αυτή δέν 
ήτο κυρίως πολλά κατάλληλος είς τήν τών Λόρδων 
βουλήν. Ό  μεγαλοπρεπής εκείνο; και παράφορο;, 
άλλά παριχβατιχός όπωςούν λόγο;, καθ' δν ουτο; 
πάντας ανθρώπου; υπερέβαλλε καί τόν οποίον έπε-| 
κοσμούν βλέμματα, σχήματα καί κινήματα άξια τού 
έπιτηδίίοτερο» ύποκριτού, δέν ήτο εν οίκείω τόπω 
εί; ττ-ν μ κράν έκείνην αίθουσα», τής όποιας τά ά 
κροατήριον δέν συνέκειτο πολ^άκις είμή άπό τριών ή 
τεσσάρων δυςκινήτων αρχιερέων, τριών ή τεσσάρων 
αρχαίων δικαστώ», οιτινες πρό πολλών ετών συνεί- 
θισαν νά μή άποδίδωσι πολλήν αξίαν είς τήν £ητο 
ρικήν τέχνην καί νά άφορώσι μόνον είς τά  γεγονότα 
καί τά επιχειρήματα, τριών δέή τεσσάρων κυρίων τού 
συρμού, παρ’ ο !;πά»τό  όζον ενθουσιασμού, χλευα
σμόν μό·ο* έκίνει. Έ ν τή βουλή τών κοινοτήτων, έ- 
νίοτε μία αστραπή τού βλέμματος αύτού, ϊν κίνημα 
τή; χειρός κα-.έτληστον τούς άντιπάλους- Έ ν  δέ 
τή τών Λόρδων βουλή, ή όομή αύτού καί τό πάθος 
έπροξένουν πολύ όλιγ·ωτέραν έντύπωσιν ή ή μετριότης. 
ή σύνεσις, ή ευκρινής τάξις καί ή γαλήνιος άξιοπρέ- 
πε α τού λόγου πολλών άλλων Ρητόρων.

Μετ’ ολίγον άπέθανεν ό Γεώργιος Γρενουίλλιος, 
καί ή μερίς αύτού διελΰθη έντός μικρού, προςελθόν-| 
τω ι τών πλείστων οπαδών εί; τό ύπουργείον. Ά ν δ 
ά·ήο εκείνος έπέζη, οί φιλικοί δεσμοί* οιτινες μετά 
πο»υιτή ψυχρότητα καί έριν, «Τχον ά»α»εωθή με
ταξύ αύτού καί τού γαμβρού του, ήθελον, καθ όλας 
τάς πιθανότητας, διασπασθή καί πάλιν βιαίως. Διότι

ή μεταξύ ’Αγγλίας καί τών κατά τήν βόρειον Α 
μερικήν αποικιών έρις έλαβεν ήδη μορφήν φοβεράν. Ή  
καταπ'εσις προεχάλεσε τήν άντιστασίν' ή άντίστασις 
έχρησίμευσιν ώς πρόφασις νέας καταπιέσεως. Αί π α 
ραινέσεις όλων τών μεγίστων τής έποχής εκείνης 
πολιτικών άνδρών, δέν είςηκούσθησαν. Μετ’ όλίγον 
είς τό ’Αγγλικό» παρλαμέντο» άντετάχθη εθνική τών 
αποικιών συνέλευσις. Έ πειτα  αί δύο χώραι ήλθον είς 
χειρας. Τελευταίο» ό κοινός των δύο εθνών δεσμός 
ίκόπη. Δύο Ά γγλω ν εκατομμύρια, οιτινες πρό δεκα
πέντε έτών ήσαν έπίσης πιστοί είς τόν βασιλέα αύτών 
καί έπίσης έπ!|τ·ρ πατρίδι αύτών έγαυρίων όσον οί πις·ό· 
τεροι καί μάλλον φιλοπάτριδες πολίται τής μητροπό- 
λεως, έχ<>)ρίσθησαν άπό αύτής διά πράξεως φπισήμου. 
Έ π ί τινα χρόνον, ένομίζετ» ότι οί άποστατήσαντις 
δέν θέλουν δυνηθή νά άνταγωνισθώσιν εύδοκίμως πρός 
τήν υπέρογκο» οικονομικήν καί στρατιωτικήν δύναμιν 
τής πατρίδος. Ά λλά μετ’ ού πολύ συμφοραί άλλε- 
πάκληλοι διετκέδασαν τήν πλάνην τής εθνικής τών 
'Αγγλων κενοδοξία;. Τελευταίο» μέγας Βρετανικός 
στρατός, άπηυδηκώς, λιμοκτονών καί παν-αχόθε» ύπό 
πολεμίων πιεζόμενος, ήναγκάσθη νά παραδώση τά ό
πλα. Αί κυβερνήσεις Ικείναι, τάς όποιας ή Α γγλία , 
έν τώ προηγουμένω πολεμώ, τοσούτον δεινώς έτα- 
πείνωσε», ή 8έ άνάμνησις τών παθημάτων αύτών έπί 
πολλά £τ: κατέτηκιν, εΐδον μετ’ άγαλλιάσιως, ότι 
έφθασεν ή ήμέρα τής έκδικήσεως. Ή  Γαλλία άνεγνώ- 
ρισ» τήν ανεξαρτησίαν τών δμοσπόνδων πολιτειών, 
καί άμφιβο/ία σχεδόν δέν ύπήρχεν, ότι ή 'Ισπανία 
θέλει μετ’ όλίγον μιμηθή τό παραδειγμα αύτής.

Ό  Π ίττ καί ό ’Ροκιγγάμ συνηγωνίσθησαν είλικρι- 
νώς Γνα άπαλλάξωσι τήν πολιτείαν άπό τής έπικιν- 
δύνου ταύτης θέσιως' άλλά διά διαφόρων δ8ών πρός 
τόν αύτόν έτεινον σκοπόν. Ό  λόρδο; ‘Ροκιγγάμ έπρέ- 
σβευε, καί ώς απέδειξαν τά  πράγματα ορθότατα, ότι 
αί στασιάσασαι έπαρχίαι έχωρίσθησαν άπό τού 
κράτους διά παντός καί ότι ή έπί τής ’Αμερικα
νικής ηπείρου παρατασις τού πολέμου, άλλο α
ποτέλεσμα δέν ήδΰ«ατο νά εχη είιιή τήν διαίρεσ.ν 
δυνάμεων, τών όποιων επιθυμητή ήτο ή συμπυκνω- 
ισις. Ή  ’Αγγλία, κατ’ αύτόν, παραιτούμενη τής μα- 
1 ταίοες ίλπίδος τοΰ νά καθυποβάλη καί αυθις είς τόν 
ζυγό» αύτής τήν βόρειον ’Αμερικήν, ήδύνατο Γσως 
νά άποφύγη τόν μετά τής Γαλλίας πόλεμον ή, άν ό 
πόλεμος ούτος ήτο αναπόδραστος, ήδύνατο νά διεξα- 
γάγη αύτόν εύδοκίμως χαί ένδόξως. Ήδύνατο δέ ίσως 
καί νά άποζημιωθή έν μέρει διά τήν απώλειαν τών 
αποικιών έκείνων, άφαιροΰσα χώρας τινάς άπό τών 
εχθρών εκείνων,οιτινες ήλπισαν νά ώφεληδώσιν έκ τής 
έμφυλίας «ΰτής διενέξεως. Ό  Λόρδος'Ροκιγγάμ λοι
πό», καί οί μετ’ αύτού συντασσόμινοι, έφρόνουν, ότι 
τό φρονιμώτερον διά τήν Α γγλίαν ήτο νά άναγνω- 
ρίση μέν τήν ανεξαρτησίαν τών δμοσπόνδων πολιτειών, 
νά τρέψη δέ άπάσας αυτής τάς δυνάμεις κατά τών 
Ευρωπαϊκών αύτής έχθρών.

Ό  Π ίττ ήδύνατο Γσως νά άσπασθή τήν αύτήν γνώ
μην. Καί τωόντι; πριν ή ή Γαλλία άναμιχθή είς^τήν 

[μετά τών άποικιών ίριν τής Α γγλίας, δ Π ίττ  «Τχ«ν
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άποφανθή έπανιιλημμένως καί έντονώτατα, δτι αδύ
νατον ήτο νά κατατροπωθή ή ’Αμερική· λογικώς δέ 
δέν ήδύνατο νά ίσχυρισθή, ότι εΰκολώτερον ήτο νά 
κατατροπωθώσιν ήΆμερική καί ή Γαλλία συνάμα ή »ά 
καταβληθή μόνη ή 'Αμερική. ’Αλλά τά πάθη αύτου 
κατίσχυσαν τής χρίσεως καί ¿τύφλωσαν τόν ά*δοα 
πρός τήν ιδία» αύτου άντίφασιν. Αύταί αί περιστά
σεις, αίτι-.ες κατέστησαν άναπίδραστον τόν χωρισμό- 
τών αποικ ών. κατέστησαν τόν χωρισμόν τούτον εν
τελώς αύτώ άβόρητον. Ό  δισμιλίσμός τοϋ κρά-ους 
έφαίνετο αύτώ όλιγώτερον όλέθριος καί εξευτελιστι
κός έάν παρήγετοάπό μόνων εσωτερικών διενέξεων, 
ή δι' εξωτερικής έπαγόμενος έπεμβάσεως. Τό αΤμα 
του έβραζεν άμα έσυλλογίζετο τή* ταπείνωσιν τή; 
πατρίόος. ‘Ο άνθρωπος αυτός ή-θάνετο ώς προς- 
ωπικήν καθ’ έαυτοϋ ΰβριν πα» δ,τι ¿μείωνε τό 
αξίωμα αυτής. Καί τό αίεθημα τοϋτο ήτο φυσι
κόν. Αύτός άνέδειξεν αύτήν μεγάλην καί έγαυρία μέν 
επί τοΰτω, έγαυρία δέ καί εκείνη έπ’ αύτώ. Ό  Πίττ 
ενθυμείτο ότι πρό είκοσι καί επέκεινα ετών, έν ήμέ- 
ραις πονηραϊς, καθ' άς άπέβαλλε μέν τάς κτήσεις, ά- 
τιμάζετο δέ ή σημαία αύτής, αύτόν εκάλεσε νά τήν 
σώση. Ενθυμείτο τήν αίφνιδίαν καί ένδοξον άλ/.οίω:ΐν, 
τήν όποιαν έπέφιρεν ή πολιτική αύτου. τήν μακράν τώ» 
θριάμβων σειράν, τάς ήμερα; έκείνας καθ' άς τοσαϋται 
ώμολογοΰντο αύτώ χάριτετ, τάς νύκτας έκείνας, καθ' 
ά; τοσαϋται εΐ; τιμήν αύτοϋ ¿τελούντο φωτογυσίαι 
Καταφλεγόμενος δέ ύπό τών τοιούτων αναμνήσεων, 
άπεφάσισε <ά χωρισθή άπό τών άνδρών εκείνων, όσοι 
συνιβούλευον τήν άναγνώρισιν τής ανεξαρτησίας τών 
αποικιών. Ο τι ήπατάτο, δυςκόλως δύνανται νά τέ 
άρνηθώσιν αύτοί οί θερμότεροι αύτοϋ θαυμαστοί- 
διότι τωόντι ή συνθήκη δι’ή :, μετ’ ολίγα Ι:η, άνεγνω 
ρίσθη ή δημοκρατία τών όμοσπόνδων πολιτειών, υ 
τ.ήρξεν εργον τών είλικρινιστέρων αύτοϋ όπαδών καί 
τοϋ ίδίου αύτοϋ αγαπητού υίοΰ.

Ο δούξ Ριχμόνδου ιίχεν Αναγγείλει ότι θέλει προ
τείνει νά ύποβληθή αναφορά εις τό» θρόνον κατά τή; 
περαιτέρω έξακολουθήσεως τών έν Αμερική εχθρό 
πραξιών, ό δέ Π ίττ, δςτις επί τινα χοόνον, δέν εί 
¿εν  έμφανισθή είς τήν βουλήν τών Λόρδων, ε-εκα
···??/* ίΓΛΛ'ΪΥΛΙΙ «ΙΙΤλΓΪ Τ—λ πλ· ι·.%.  ' . . 1 __

τούς περί του Ροκιγγάμ. Μέγας δέ ήτο ό έρεθισμός 
του κσί οί ιατροί του, άνησυχήσαντες, τόν συνεδού* 
λευσαν θιρμώ; νά ήσυχάση καί νά μείνη είς τήν οι
κίαν του· άλλ’ αύτός δέ* κατεπείσθη. Ό  υίός αύτοϋ

συ,ητησιαν, καί έπειτα έπσρεΰθη χωλαίνων καί επί 
τών δύω νέων εκείνων στηριζόμενος, πρός τήν έδραν 
αύτοϋ. Γά έλά-χιστα περιστατικά τής ήμέρα; έκείνη; 
παρετηρήθησαν χαί έπιμελώς έσημειώθησαν. Παρετη- 
ρηθη λοιπο-, δ-ι προσεκΰνησε φιλοφρονέστατα τούς 
ΛορΟσυς έχιίνους, οσοι έπροσηχώθησαν διά νά δώσωσι 
τόπον είς αύτόν καί τούς βοηθούς αύτοϋ. Είχε δέ

[είς τήν χεϊρα τήν βακτηρίαν καί ίφόρει, κατά τήν ου- 
ζηθεισν του, πολυτελές έξ άλοσηρικοΰ ίμάτιον. Οί 
πόδε; του ήσαν περιτετυλι-,μένοι είς φλανελλας. Το- 
σοϋτον δέ ογκώδης ήτο ή φενάκη αύτοϋ, καί κάτισχνον 
τό πρόςωπον, ώς-ε ούδέν εκ τών χαρακτήρων αύτοϋ έ- 
φαίνιτο άλλο εκτός τοϋ μετεώρου τή; £ινός αύτοϋ τό 
ξου καί τών οφθαλμών, οίτινες έσωζον ¿τι αέγλην τι>ά 
τοϋ αρχαίου πυρός.

Άφοΰ ώμίλησεν ό δούξ 'Ριχμόνδου, άνέστη ό 
Π ίττ. Κατ' άρχάς ή φωνή του ήτο ακατάληπτος. 
'Γελευταϊον ό ήχος ούτοί ά.τέβη ευκρινέστερος καί 5 
/όγος ζωηρότερος όπωςεϋν. Έ κ διαλειμμάτων οί 
άκρσαταί άντιλαμβά-οντο έννοια; τινός ή έκφράσεως 
άναχαλούση; τόν πάλαι ποτέ άλκιμον Γου'-ιέλμον 
ΙΙιττ. Ά λλ ήτ» πρόδηλον, ότι δέ/ ήτο πλέον δ αύ- 
τός άνθρωπο;· έχασε δέ τέν ειρμόν τού λόγου, έστά- 
θη, έπανελαβε πολλάχι; τάς αύτά; λέξεις καί τοσοΰ- 
τον ήτο περιεσπασμένοί, οόςτε δέν ήδυ/ατο νά ένθυ- 
μηθή τά έπ'.σηυότεοα τών ό/ομάτων. Ή  β·υλή διή- 
κουσεν αύτοϋ έν πανηγυρική σιωπή, έπιϊεικνύουσα τώ 
άνδρί τήν βαθ«ΐα* αυτής εύλάβειαν καί συμπάθειαν. 
Γοσαύτη δ’ έπεκράτιι σιγή ώςτε ήδύνατο ν' άκβ#σίή 
ή πτώσις ^ινομάκτρου. Ό  δού; ’Ριχμόνδου άπήντησε 
μετά πλείστης κοσμ ότητος καί ιύγενείας· άλλ' όμι- 
λοϋντος αύτοϋ παρετηρήθη, ότι ό γέρων ήτο ανή
συχος καί ήοεθισμένος. Ό  δούξ έκάθησεν· άνέστη 
δέ πάλιν ό Π ίττ, έπέθηκε τήν χεϊρα είς τό 
στήθος καί κατέπεσεν άπόπληκτος. Τρεις ή τέσσαρες 
παρακσθήμσι Λόρδοι εδέχθησαν αύτόν εις τάς άγκάλας 
των. Η βουλή διελύθη τεταραγμένη, ό πνέων τά 
λοίσθια Ανήρ έχομίσθη είς τήν οικίαν ενός τών ύπαλ- 
λήλων τή; βουλής, χβί αυνελθών ήδυ.ήθηνά ΰπομείνη 
τήν εις τήν έπαυλίν αύτοϋ μεταφοράν. Απίθανε δ’ ε 
κεί μετά τινω* εβδομάδων Ασθένειαν, είς ήλικίανέτών 
70. Παρά τήν κλίνην αύτου έγρηγίρησαν μέχρι τής 
τελευταία; στιγμής, ή γ„νή Χαί τά  τέκνα, μετά 
στοργής εναγώνιου, είς ήν είχε τωόντι μίγιστον δι
καίωμα, διότι, πρός τού; άλλους ών πολλάκις αγέρω
χος και ίδιότροπβς, πρός τούς οίκε ους διετέλεσε πέ
ραν ίσως τοϋ δέοντος αγαθός. Οί μέ/ πολιτικοί αν
τίζηλοι έφοβήθησαν αείποτε αύτόν, οι δέ πολιτικοί φίλοι 
έθειόρησαν αύτόν μετά εύλαβείας μάλλον ή αγάπης- 
άλλ’ ούδείς ποτέ φόβος φαίνεται άναμιχθείς εις τήν 
προσήλωσιν τήν οποίαν προικάλει παράτοίς ποθητοί; 
έκείνοις τής καρδ'ας του μελήμασιν, τό πρός αύτά 
ίπιδεικνυόμενον άδιαλιίπτως καί μυρίοτρόπως υπ' αύ- 
τ.Ο φίλτρο*.

Ό  Ιΐίτ-,ν.αθ' ή» εποχήν άπέθανε δέν ειχεν ιίς άμφό' 
τέρας τάς βουλάς ούδέ δέκα πρωςωπικούς οπαδούς. 
Τό μέν ήμισυτών πολιτικών άνδρών τοϋ καιροΰ εκεί
νου ήλλοτριώθησαν πρός αύτόν ένεκα τών Αμάρτημά* 
των του,τέ δέ άλλο ήμισυ ένεκα τώ / αγώνων ου; κα
τέβαλλε πρός διόρθωσιν τών αμαρτημάτων εκείνων. Διά 
τοϋ τελευταίου λόγου του προςέίαλι άμα μέν τήν πολι
τικήν ήν ή χυβέρνησις ήκολούθει, άμα δέ τήν πολιτικήν 
ήν ή άντιπίλίτευσις ήσπάζετο· άλλά ό θάνατος αύτοϋ 
άνεζωπϋρωσεν άπασαν τήν αρχαίαν πρός αύτόν Αγά
πην τής πατρίδος. ! Τ ις ήδύνατο ν' Αχούση Ανευ ·υ γ -
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χινήσιως τήν πτώσιν εκείνου, όςτις τοτοΰτον χαί επί 
τοσοϋτον διετέλεσε μίγας ; Καί τά  περιστατικά δέ 
τού θανάτου του έφαίνοντο προςήχοντα είς τραγωδίαν 
μάλλον ή είς βίον πραγματικόν. Ό  μέγας εκείνος 
πολιτικός άνήρ, μι»τός χρόνων καί αξιώματος, Α- 
γόμονος «ΐς τά τών γερόντων τής πολιτείας ου /ιδριο* 
υπό υιοΰ έξαιρέτους έπαγγελσμένου τή πατρίδι ελ
πίδας, καί έν μέση βουλή καταρρηγνύμενος, ένώ ή - 
γωνίζετο νά ύψωση τήν ασθενή αύτοϋ φωνήν ί/α 
ά-αθαρρυνη τό ταπεινωθέν τή ; πατρίδας φρό-ημα, δέν 
ήδύνατο βεβαίως είμή νά κίνηση βαθυτάτην εύλάδειαν 
καί αγάπην. Ή  δινβολή Απασβσλώθη' αύτή τοϋ δι
καίου καί μέτριου ψόγου ή φωνή έφίμώθη. ΟύΪ έν- 
θυμοϋντσ οί άνθρωποι άλλο είμή τήν ίξαισίαν μεγα
λοφυών, τήν άκηλίδωτον χρηστότητα, τάς άναμφ* 
σβητήτους έκδουλευσεις έκείνου όστις ούκ ήν πλέον έν 
τοί; ουσι. Τότε συνεφώνησαν είςάπαξ πάσαι αί πολι- 
τικαί μερίδες. Δημοσία έκφσρά, καί δημόσιον μνημεϊον 
έψηφίσθησαν έν σπουδή. Τ ά  χρέη τοϋ τελευσήσαντος 
έπληοώθησαν. 'Ελήφθη πρόνοια περί τοϋ οίκου του. 
Τό άστυ τοϋ Λονδίνου έζήτησεν ώςτε τά  λείψανα τοϋ 
μεγάλου άνδρός, τόν όποιον έπί τοσοϋτον ήγάπησε καί 
έτίμησε, νά άναπσυθώσιν ύπό τό* θόλον τής λαμπρά; 
αύτοϋ μητροπόλεως" Αλλά ή αίτησις ήλθε βραδέως, 
διότι τά πάντα ήδη εΐχον παρασκευατθή ίνα χομιιθή 
δ νεκρός είς τούς βασιλείου; τής Α γγλίας τάφους.

Καί όλων μέν τών κομμάτων άνθρωποι συνετελισα* 
είς τήν έπιψήφισιν τών έπικηδείων τοϋ Π ίττ  τιμών, 
άλλ.ά τόν νεκρόν αύσοϋ παρέπεμψα» είς τόν τάφον

καί δυςμενεϊς κρίσεις,τάς ίπείας οί σύγχρονοί του περί 
τοϋ χαρακτήρος αύτου έσχημάτισαν, δύνανται νά βα- 
σανισθώιιν ήρεμα δπό τή ; ιστορίας. Καί ή ιστορία, 
θέλει μέ» παρατηρήσει τά ποικίλα αύτοΰ αμαρτήματα, 
είς παραινεσιν τών όρμητικών, καί τών αγέρωχων, καί 
τών τολμηρών χαρακτήρων, θέλει ! ' έπί τέλους ίκφέρει 
τήν λελογισμένη-/ ετυμηγορίαν, ότι,έκ τών έξοχων άν
δρών τών όποιων τά λείψανα κεϊνται περί αύτόν,ολίγοι 
κατέλιπον όνομα άκηλιδωτότερον, λαμπρότερον δέ 
οϋδείς.

μόνοι σχεδόν οί αντίπαλοι τής κυβιρνήσεως. Τήν μέν 
οημαίαν τού Κόμητος Χαταμίας έφεοεν δ σύνταγμα 
τάρχης Βάρρης, συμπαρομαρτουνσων αύτώ τοϋ δουκός 
Ριχμόνδου καί τοϋ Λόρδου 'Ροκιγγάμ. Ό  Βούρκε, ό 
Σανδουίχιος καί 0 Δουννιγγ έκράτουν τήν νεκρικήν όθο 
νην. Μεταξύ τών παρακολουθούντων είς τήν κηδείαν 
διεκρίνετο ό Λόρδος Κάμοεν. Προίστατβ δέ τής όλης 
εκφοράς ό νέος Γουλιέλμος Π ίττ. Μετά παρέλευσιν 
27  περίπου ετών, έν ήμέραις έπίοης πονηραϊς καί 
έπχινδύνοις, καί αύτοϋ τό συντετριμμένο-/ σώμα καί ή 
τεθραυσμένη καρδία, μετά τής αύτής πομπή:, είς τήν 
αύτήν ίεράν κατετιθησαν γήν.

Ό  Π ίττ κοιμάται παρά τήν βόρειον τοϋ έν Ούε- 
ς·μινς·έρω ναοΰ πύλην, έν χώρω όςτις ίκτοτ* χαθιι- 
ρώθη διά τού; πολιτιχ-.ύ; ά/δρας, καθώς ή άλλη 
άκρα τή; αύτής πτέρυγσςπρό καιροϋ προςδιωρϊσθη διά 
τού; χοιητάς. Έ χει Αναπαύεται δ Μάνσφιλδ, χαί ό 
νιώτερος Γουλιέλμος Π ίττ , χαί δ Φόξ, καί δ Γράτ- 
τα», καί ό Κάννιγγ, καί δ Ούίλβερφόρς. Έ ν ούδενί 
δ’ έτέρω χοιμητηρίω τής γής τοσοδτοι μεγάλοι πολΐται 
χεΐνται εντός τοσούτου στενού χώρου. Πολύ δέ όπεράνω 
τών περιφανών τούτων τάφων μετεωρίζεται τό μεγάλο 
πρεπές μνημεϊον τοϋ Π ίττ  τοϋ πρεσβυτέρου, τοϋδποίευ 
ό W τό επιτήδειας χειρός γλύφεις ά»δφιάς φαίνεται. Από 
τοΰ υψους ¿Μίνου, ώςα/εί, διά το ί Αετώδους αύτοϋ 
βλέμματος καί τών προτεινομένων βφετχιόνεεν, Αναθα^- 
ρύνων μέ»τήνΆ γγλίαν,ά*ιλόν U τους έχθοεύς αύτής. 
Ή  γενεά ή κατασκβυάσασα aôrft τά μνημεϊ··/ έκιϊνο έξ· 
έλιπε. Έ κ σ τ η  δέ δ παιράς, καθ’ δν αί κατετκευμίναι

0 1 0 Ι Π 0 Ρ Ι Κ Α Ι  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ .

ΛΟΝΛ1ΝΟΝ.

Έ* Λονδίνω υπάρχει συνοικία ήν πολλάκις έπε- 
σκέφθη* έν τή άλιγοημέρω αύτόθι διαμονή μου, ήν δέ 
ούδίποτε έπλησίαζον χωρίς νά αισθανθώ έμαυτό» ί 
σχυρώς συγκινουμενον, Έ ν τώ μέσω τοΰ άστεος, 
πλατεία κυκλοτερής χαί εύρυχωρος,τεχνητόν περικλεί- 
ουσα άλσος,έξ οικιών μεγάλων καί εύποεπών συγκει- 
μέ<η, δΦινσβουριος λεγόμενος Κίρκος, είναι ή κατοικία 
των Ελλήνων έποίκων. Έ χει δσάκις παρερχόμεν»; 
έβλεπον γνωστά; φυσιογνωμίας, εβλεπον μορφάς ήλιο· 
καείς καί οφθαλμού; ώ/ ή ζωηρότης, ών ενίοτε ή 
λάμψις, κατά τό φΰλεν ιίς ο άνήκον, έφαίνετο ώς δια- 
μαρτΰρησις κατά τή; αιωνίου βρετανικής ομίχλης, 
ήκουον τήν φωνήν τής πατρίδος μου κελαδοΰσαν μ ε 
ταξύ τών, ώςλέγουσιν οί ήμέτεροι γραμματικοί, οδον
τοπρόφερτων καί λαρυγκοπροφέρτων εκείνων φθόγγων, 
οίτινες φαίνονται ώς άπό τά  άντρα τοϋ βορρά έξερ* 
χόμινοι, καί ένόμιζον ίμαυτόν μαγικώς μετατεθέν. 
τα  ιίς  τάς Αθήνας· ή όταν, άφορών πρός τάς εύρείας 
έκείνας άγυιάς,τάς ευθείας καί διαπνεομένας,τάς ές-ρω- 
μένα; ώς αίθουσας χοροϋ, πρός τήν στίλβουσαν καθαρό
τητα, πρό τό Αέριον μεταβάλλον είς ημέραν τήν νύκτα, 
πρός τούς εύπρεπιΐ; Αστυνομικούς φύλακας,τούς παντα- 
χοΰ παρόντα;, πανταχοϋ ίγ ρ  ύπνον έχοντας τόν ό · 
φθαλμόν καί τήν χεϊρα κρόθυμον, όταν έξ όλων τού
των τών γνωρισμάτων έννόουν ότι δέν ιύρισκομαι είς 
Άθή/ας, τότε τήν πικρίαν τίνών διαλογισμών οίτι- 
νις εθλιβον τάς φρένα; μου ήσθανόμην μιτριαζομε- 
νην ύπό τίνος αισθήματος μετίχοντος έθνικής υπερ
ηφάνειας, δ.ότι έβλεπον είς μίαν άκραν τής μεγά
λης ευρωπαϊκής χαρδίας ήτις καλείται Λονδΐνον, όχε- 
τευομίνη» τήν δραστηριότητα τής Ελλάδος, καί 
έπί τής παγκοσμίου ταυτης σκηνής τό Ελληνικόν 
Ιμπόριον άντιπροσωπευόμενον κεϊ σεβαστόν γινόμε
νον, καί Απεριορίστου άπολσμβίνον πίστεως, καί τόν 
έθνικόν πρός τούς ξένους δικαιοϋ* χαρακτήρα· καί κατά 
νοΰν ίφερον τάς ένδοξους ήμέρας, όταν ό χρυσούς καί 
πολυχεύμ«·/ ποταμός τοΰ ελληνικού έμπορίίυ κατέκλυζε
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τήν γνωστήν οικουμένην, άπέ των Ηρακλείων στηλών 
μέ'/ρι Πόντου χαί μέχρι Καύκασου, άπέ τή: Ί<2ιχή; 
μέχρι τή; Γαλατία;, ο:αν οί απειράριθμοι Ελληνι
κοί άποιχίαι 8έν έπτώχυνον &υ5’ έςερήμβυν τήν Ε λ 
λά?«, άλλ έ; έ-οντια; έ;έτει»ον οΰτή; τά όρια καί 
τήν επιρροήν, καί έμετάλλεμον υπέρ αύτή; τών άπω 
τερών τόπων τά πλοότη.

άποσπωμε'νην άπέ τήν δυστυχεστέραν γή* τή; οΰτών 
γεννήσεως, χ«ί προσηλώνται μάλλον - Λ —

ν I I V — 1 -  I
τού; όμογενεϊ; έκείν:μ;, καί νά ιδή πόσ»ν ένθερμον 
χαί καθαρόν διαφλέγ«; τά ; χαρδία; των τέ του έθνι-
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¿τεσβεσθη τών έθνίχών αισθημάτων. θέλει θαυμάσει 
μάλιστα πόεη/ έχει πορ βδτοί; iryúv τέ  τα λοιπά 
εθνικά αισθήματα ζωογονούν χ*ί συνεχον. τέ  θρησκευ
τικόν αΓσθημα. Τριάκοντα περίπου οίκογενειαι έκ βυ< 
Βρομών εκουσίων ά-ήγιιραν εκκλησία', ή τις τιμά παρά 
τού  ξένοι; τού; Έλληνα;, καί εί; ήν έδαπανήθησα» 
ΰτέρ τά ; ¿ 6 0  / ιλιαδχς δραχμών. Το σχέίιον αύτή; 
? έγραψεν 5 "Αγ- 'c ;  άοχιτέκτων Owen, t í ;  ε/ συν· 
δνασα; δύω οχέσ.α τών ήμετερων άςω ν άρχιτε-

Μ ο υ σ ώ ν  θ ι α σ ώ τ ο υ  διακριθέντοξ, ήδη δέ τώ Ερμή υ 
π η ρ ε τ ο ύ ν τ ο ;  Κ .Έ μμ . ψ ύ χ » .

Τ ά δέω πρέ πάντων έλλείτοντα έν Λονδί.ω είσί 
• ή καί ϊώ ; ,  καί τά ; έλ/είψει; τούτα; τυ η θά·6η καί 
ή οί·ο?ομή τή: ήμιτέρα; εκκλησία; Τ έ γήπείον έτ·' 
ου ά.ηγιρθη ητον στενόν, καί σκοτει·ή ή ό?ο; έν ή 
κεϊταί- διά τούτο ά>αγ/.η ητον νά περίστασή μεν τ ; 
πρόσωπον κατά πλάτο:, νά άρθή δε etc GAoc, οπω; 
φωτίζη-αι άνωθεν, καί οΰσω κατεσκευ/σθη ή όψις

*// ό̂ ις r»7c exx-i’/alac.

El; μό·.ο; φόόο; έδΰνατο ουσιχώ: νά μοί έ- 
πελθη, μή οί á / Jpe; ουτοι, οί έν άνέσει καί πλού- 
τω °:οΰ·τ*:, οί πά/τω / τώ / αγαθών άΐρα: διαίτης 
έν τή πρώπη τώ· μεγαλοπέλεων άπολαμβά/οντε;, οί 
έν πα>τί προκό ττον^ί; καί εύδοχ-μούντε; , οί 
ύπέ τιμή; χαί ύπολήψεω; παντα/όθεν περιστοιχιζό- 
μενοι, αή οίσθίνωνται τήν καρϊίον αΰ-ών κατ' ίλίγον

σμού αΓσθημα, έπιτεινόμενον μάλιστα ύπέ του πόθου 
καί τή ; άπ-υνία;. έχεϊ/ο; ά ; στραβή έπίσω τοΰ Κίρ 
χου, ά; εισελθη ε'ς τήν σ-ε-ήν όδέν, τήν επώνυμο/ 
τού άλλοτε παρατείνοντο; αύτήν τε'χους τής πόλεω;, 
όταν τέν Αο/δΐνον έδύνατο νά έχη τείχη. (London 
W a I), καί εχεΐ θέλει απαντήσει λαμπεάν άπόδειξιν 
οτι ίν τα ΐ; χαρδ αι; τών έν Αονδίνω Ελλήνων ούδέν

Εσωτ/ριχη ΰ-ψις zijc ΐχχ.ΐηοίας.

χτόνων Κλεάνθου; καί Καυταντζόγλου, τέ μεν Έλ 
νηνιχή;, τέ δέ Βυζαντινή; άρχιτεχτονική:. Δκύθυνε 
?ί τήν οικοδομή/ ευπρεπέστατα έ τέκτων lay , συναν 
τιλτ.ρθε'ντο; χαί συνοδηγοΰντος μετά μεγάλου ζήλου

διόρoso;, ώ ; φαίνεται έν τώ δηυοσιευομέ<ω 
έχουσα διπλήν επάλληλον σειράν χοοίνθίω/ οιπ/oxtó- 
νω/, φερόντων αψίδα:, χαί περίλβυβχνό/των. κάτω 
μέν τά ; εισόδους, άνω ?έ φωταγωγού; πολυχρό υ ΰέ-" Μ' , ν  <6· * ν ι, Λα* υ ν ε - v i j i  ■ *<»> {*·· · *  r  ^ I  ̂ ι   "  ”  — Τ | 1 ’  /_ ·

του άλλοτε μεν ίν Έλλάδι ώ ; πεπαιδευμένου τώ Ίλου. ΊΓπεράνω δ αύτών, έπί τού μετώπου, έχαράχθη-
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σαν έν κοίλώ πλαισίω οί τέσβαρες ακόλουθοι ωραίοι 
στίχοι, ουετείέντες υπό τοΰ ήμετέρου Κ. Φιλίππου 
Ίωάννου:

Σεπτής Βιχτορίης, Βρετανών ρίγαν ίθυνούσης

Λαόν, ίδ ά.1.1 άνόρών ιμΰ.Ια χΟΛυσβερία,

Τόν δε θεώ Σωτήρι παροιχίη ιϊσατο Γραιχών

Νηόν, θισμοσύνας άζομίνη πατρίους.

Ε ί; τοΰ; στίχους τούτου; άν ίχωμεν τ ί νά πα 
ρατηρήσωμιν, τοΰτο δέν είναι τή ; Βικτορίας τό 
Ο, όπερ τίνές τών φιλολόγων έκάκισαν. Ά ν  τοΰτβ 
Οεωρηθή ώς τοΰ μέτρου παραβίασις, τό καθ’ ημάς 
ήθέλομιν προθύμο»; ϊιχ θ ή  καί δευτέραν, ά» δΓ αύτή; 
έδυνάμεθα ν 'άντικαταστήσωμεν τούς Έλληνας άντί 
τώ» Γραιχών. Τό δέ διάγραμμα της εκκλησίας σύγ- 
κ «τα ι έκ δύω χυτών όρθογωνίως διασταυρουμένων, 
άλλά τά χε<ά μεταξύ τών δύω του «ταυροΰ βραχιό 
νων καί τή ; έμπροσθιας 2ψιως πληροΰνται μέχρι 
τοΰ ημίσεως δψους, περιλαμβανοντα κατά πλάτος τόν 
ν άρθηκα.

Τό δ’ εντός τή ; έκκλησ’ας, ο ίπίση; παριστώμεν 
ενταύθα, μετά πολλή; φιλοκαλίας συνδέον τά 'Ε λ λ η 

νικά κοσμήματα μετά του βυζαντινού ρυθμού, έχε: 
τά θριαμβευτικά λεγάμενα τέξα, ήτοι τά ; διαιρού
σα; τήν τών χυτών διασταυρωσιν άψίδας, χατάκοσμα 
καί στηριζόμενα έπί κορινθιακών κιόνων, οϊοι καί οί 
τή ; έκτος στοάς. Έ π ί δέ τών τεσσάρων τόξων έπι- 
χάθηται βυζαντινός *φαιροειδή;τοΰρλο;,έχων τόν κάτω 
κύκλον κοσμούμενον ύπ ' όδόντων Ιωνικών. Ε ίς το 
τέμπλον έμπρέπουσιν εικόνες £ωσσικής ζωγραφιάς, έν 
τώ  μεσαιχάτω δί πλαισίω ύπεράνω τής ώραίας πύλης 
εΐσίν έπιγεγραμμέναι αί λέξεις; Τό στιρίωμα τών επί 
συΐ,πεποιθόζων στερίωσον, Κύριε, τήν έχχΛησίαν, ήν 
ίχτήσω τώ τιμϊω σου αΐματι. Είναι δί λίαν φιλοτέ 
χνως τετορευμένη όλη ή ξυλική, καί τοΰ τέμπλου 
αύτοΰ καί τών στασιόίων καί τοΰ άμδωνος, όστις κεΐ- 
τα ι έπ ’ άριστερά παρά τόν πρώτο» κίονα, καί άφ’ ού 
ό Εερεύ; κατά κυριακήν κηρύττει τόν θειον λόγον, μή 
αμελών βεβαίως ν’ άναμιμνήεκη είς τούς περασταμε- 
νους χ  ιί τήν μεμακρυσμένην πατρίδα, καί νά ζωπυρή έ» 
αΰτοίς τά  πρός αύτήν αισθήματα, καί νά τούς προτρε- 
πη αυτήν νά θεωρώσι πάντοτε ώς κέντρον, ώς σκο 
πόν, ώς έσχατον καταφύγιον. Ή  εκκλησία αΰτη ή- 
τις  τοίς δμογενέσιν είναι έν τή άλλοδαπή δεσμός 
καί ποίμνη κοινή, καί αντιπρόσωπος παρ’ αύτοΐ; ού-| 
τω ς είπεΐν τής Ελλάδος, ουντελεί καί τοίς άλλο 
γενέσι παρ’ οίς Γδρυται νά καταδεχνΰη τό ίεροπρεπέ: 
και σιβαστόν του ήμετέρου δόγματος, καί νά χατα* 
στρέφη τάς περί αύτοΰ τυχόν έπιχρατούσας προλή 
ψεις πα£ Ιχείνοις, οιτινεςέ» τή τεταραγμένη των συν- 
ηδείσει ζητοΰσι τής άρχιχής χριστιανικής έκκλη 
σίας τάς αλήθειας χαί τού: τόπους, ώ ι ημείς χουχό- 
μεθα ότι διετηρήσαμεν άναλλοίωτον τήν άρχαίαν 
παραχαταθήκην.

ΒΙΒ Λ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ .
I

Ο  Τ Α Ρ Τ Ο Υ Φ Ο Ι ,

•ωμψόία Mo.lt¿ρου τοΰ Td.l.lov, ptraypaoOtToa 

ίμρίτρως, xa't μιιινεχθιϊσα lit τά xaf ήμΟ,ς ήλη

όπό

I. llUilPOl ΣΚΤΑΙΣΣϋ.

Ο Βολταΐρος έπιχιιρήσαςνά αχολιάση τόν Κορνή- 
λιον, έλεγε» ότι όλίγου δεϊν 6φ* ίχάστην σελίδα ώφιιλε 
σά γράψη ώς μόνον σχόλιον τάς λέξεις, ι ώραίον, 
θαυμαστόν  J Καί ήμείί ύπό πάσαν σχεδόν σελίδα 
τής μεταφράσιως τοΰ Κ· Σχυλίσση εΓμεθα πρόθυμοι 
νάγράψωμεν χ ίπ ιζ υ γ ίσ τα τυ * ,  ά ζ ιίπ α ιν ο ν , dpi στον! ο 
Δυω υπάρχουσι μεταφράσεων τρόποι, καλών δηλαδή 
μεταφράσεων,διότι κακών υπάρχου «ν άπειροι, ώς μα; 
διδάσκει πεϊ.α δυστυχώ; συνεχής. Κατά τόν μέν, ό 
μεταφραστής εις Τέ ;  συγγραφέα άφοσιοίμινος, σ/.ιά 
καί Σωσίας αύτοΰ, τόν παρακολουθεί κατά βήμα, σέ
βεται κ»ί τάς έλαχίστας παρεκδρομάς του, τόν έ»αγ- 
καλίζιται μετ’ άγάπης, τόν θωπεύει μετά λατρείας, 
θέλει νά τόν καθιδρύση είς τό έαυτοΰ ποιητικόν τε'με- 
νος άναλλοίωτον, άνίπαφον, και άκε'ραιον, ώς τό 
πάλαι ευσεβείς Ιερόσυλοι μετίφιρον είς τού; ίδιους 
ναού; ξένα εδη θεών, χαί περιβάλλω·» αύτώ τής ίδιας 
γλώσοη; τό ένδυαα διαφανές, καί προσπεφυχός, ώστε 
νά ίλέγχη μάλλον ή ν’ άποκρύπτη τήν πρω-ότυτό» 
του μορφήν, θέλει νά δώση «ί: τόν άναγνώστη» τή; 
μεταφράσεως τήν αύτήν εντελώς έντυπωσιν,ή» λαμβα- 
νιι ό άναγνώστη; τοΰ πρωτοτύπου. Ούτω μετέφρα- 
σεν ό Βοσσιος τον Όμηρον, τόν Βιργίλιον, καί 
τόν Άριστοφάνην, ούτως ό Σατωβ;ΐα*?ος τόν 
Μίλτωνα, ούτως ό Ιάκωβος ‘Ρ . Ραγκαβής τ  αρι
στουργήματα τών Γάλλων δραματουργών. Τοιαύτη 
τέλος είναι η ακριβής, άλλά τραχεία καί άχαρι; με- 
τάφρασι; τών ι\8ικών ποιημάτων τοΰ φιλοπάτριδος 
Γαλανού.

Κατά δέ τόν άλλον τρόπον ό μεταφραστής λαμβά
νει μέν τόν συγγραφέα ώ ; δδηγόν, άλλά δέν δεσμεύ
εται ιί ;  τό βήμα του* έμπνέεται μέν ύπ’ αύτοΰ, άλλά 
δέν γίνεται άκριβή; του ήχώ* μεταφέρει μέ» αύτόν 
είς τά  ίδια τεμένη, άλλ' ώς οί μετασκευάζοντες 
άλλων θεών άγάλματα είς άγάλματα τών ιδίων θ ιο- 
τήτων, ή δι’ έπιθέσιως νέων κεφαλών είς Ιαυτών είιο- 
νας μεταβάλλ.οντες- τό» μετακαλεΐ είς τό έ5νος του 
ούχί ώς φιλ.οξενούμινον μέτοικον, άλλά πολιτογραφεί 
αύτόν, τόν μεταμφυέννυσι, τώ μεταρρυθμίζει χαρα
κτήρα καί ήθη, ώστε καθιστά αύτόν εΰπαράθεκτον καί 
οίκεϊον είς τούς νέους αύτοΰ συμπολίτας, πολλάκις 
ώ ; χαί λησμο-υμένης της άρχαία; καταγωγής του. 
Ούτως ευφυέστατα μετέπλασεν ό Κ. Οικονόμος τόν 
Γάλλον Άρπαγώνα εί; τόν αυτόχρημα Έλληνα Ε 
ξηνταβελόνη»- ούτως αύτός ό Μολιέρος μι-έφερίν 
εί; τήν Γαλλικήν φιλολογίαν’Ισπανικά δράματα, αύτά
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μέν άγνωστα καί λησμονηθέντα, έ»ώ αί γαλλικαί με- 
ταπλάσεις είσί καί έσονται αθάνατοι· ιύτω  τέλος 
ριπτεποιησε τό» Ταρτούφον καί .δ Κ Σκυλλίσης, καί 
έπρεπε» ίχως ή μιταμόροωεις νά γίνη πληρέστερα 
άκόμη διότι, άφ'ού έ σκοπό; τή; μεταφράσεως τού
της δί» είναι νά μας δώση τό γαλλικόν δράμα, τό 
γαλλικό» πνεύμα, τήν γαλλική» κο νωνίιν τοΰ ιζ. 
αίώνο;, πρέπει νά μα; δώση δράμα έ».λη.ικόν,κατάλ
ληλον είς τά ελληνικό» θέατρο», κ ιί  χατοπτρίζον έλλη 
ν·.κά ήθη χαί έλ»η»ι«ή» κοινωνίαν.

Οί πλ.εϊστοι τών στίχων τή; μεταφράσιως είσί φυ
σικοί, εύρυθμοι, ένσρμονίοι, εκείνοι Ιέ μάλιστα εφ ώ» 
δ μεταφραστής άποπτόων τοΰ συγγραφέω; τό» χ α 
λινόν, πϊροδιδιται είς τή- ιδίαν έμπ-ευσιν καί αυτό 
σχεδιάζει. Ά ν  δί που ένίοτε τό βήμά του πιριπλέ- 
κηται, ά» οαίνηται έπιπόνω; ούρων τή» άλυσιν του 
μεταφραστοΰ, στενεχωροόμενος καί δύσπνους εί; τό 
ξένο» ένδυμα, καί »υνθλώ», μέχρι; «ύ διέλθη τήν ά·ο- 
δίαν, χλοερά μετά τών ξηρών, δημώδη μετ έπιτετη- 
δευμένω», άν εί»αί που ανώμαλος, και σωρεύω» 
στίχου; πολλσύ;, καί ούχί πάντοτε ά»αγκαίους, οπω; 
πληοώση χάσματα, έφ ώ» δ ουγγραφεύ: άρκείται ε»α 
μόνον ύπιρτιίνων στίχο», τοΰτο ουμβαί»ει όπουμάλ 
λον φιλοτιμιίται είς τήν πίστιν τή; μεταφράσεως* 
ώστε τό καθ’ ήμά; φ.ονοΰμεν ότι ή μεταφρασις αύτη, 
ή» έν γίνει κρίνομε» άξιόλογον, έχιϊ μάλιστα είναι 
άσθενιστέρα, όπου είναι χαι πιστότερα, καί ε» χυ 
ρίως νομίζομε·» αύτή; τό ελάττωμα, ότι είναι με- 
τάφρασις.

Ή  χρίεις αυτη ά»τιδαίνει, τό ήξεύρομιν, είς όσα 
πρεσβεύει τό προοίμιον τοΰ μεταφραστοΰ. Ά λλ 'ά»ΰπ- 
άρχη τι μίρο; τοΰ βιβλίου πρός 0 δ?ν εΓμεθα πα» 
τάπασι ούμφωνσι, τοΰτο εί»αι αύτό τό προοίμιον. ’Αν 
ήθελε ν’ άποδείξη δ Κ. Σχυλίσοης ότι καλώςποιών μετέ
φρασε τοΰ Μολιέρου τδ άριστουργημα, είχε λόγον πολύ 
ισχυρότερο» τών όσους προτείνει, καί δ λόγος ουτος 
είναι, ίτ ι  καλώ; τό μετέφραειν. Ουτος καθιστά όλου; 
τούς λοιπούς περιττού;, καί μάλιστα τόν δεινό» έ- 
κεΐνον άφορισμόν, ότι δ.ά πολύ» χρόνον δεν δϋνανται 
καί δέν πρέπει νά παράγωνται ί» Έλλαδι πρωτότυπα 
δράματα, άλλά μόνον μεταφράσεις δραμάτων, θεω 
ρία καί πείρα νομίζομε» ότι μάχονται κατ’ αύτοΰ. Ή  
ποίησις δέν είναι καρπός σπουδή; μακρά; καί έ-αγω 
νίου, άλλ' αυτόματον προϊόν τών αισθημάτων χαί τή; 
έμπνιΰσεως. θυγάτηρ του ούρανοϋ, κατέρχεται άπροσ- 
χλήτως πρός έχλελεγμένας τινά; ψυχάς, καί προσά- 
γουσα αύταί; τήν θεία» τη; δάόα, προκαλεΤ μέλη ώ; 
έπί τό πολύ πρόσφορα πρό; τό Ιθνο; πα ρ ω χρησμω- 
δεϊ, χαί ανάλογα τής αύτοΰ παταστάσεως. "Οταν δ' ό 
ποιητής είναι κατά πάντα τοΰ έθνους του καί τής έπο· 
χή ς του, άν είναι μεγαλοφυής,άν, δηλαδή, είναι άληθή; 
ποιητής, θέλει ούχ ήττον προπορεύεσθαι άμφοτέρων. 
θε ία  έψαλλε μέλη δ Πίνδαρος έπί τής άκμή; τής Ε λ 
λάδος,άλλ’ίτ ι  θειότιρα έψαλλεν όΌμηρο; έπ ίτή ; τρα 
χείας έποχής τών άνάκτων, καί άθα»άτου; έκρουσε 
χορδάς ό Οοσιάνος,ό Βάρδο; τώ» όρεσιτρόφων καί ά 
γρίων Κελτών. Παιδείαν είχε πολλήν δ Οΰιργίλιος,καί 
δ Μίλτων ίγραψεν άφ' ού ωρίμασαν πείρα χαί ήλικία

τόν νουν του, άλ.λ’ δ Δαυίδ ήτο» ποιμήν, καί ό Κλοψ- 
τοχο: ίποίησε τό πρώτον καί ωραιότατο» μέρος τής 
Μισσιάδος του πριν καταλε'ψη τάς έδρας τοΰ 
Ιΐανεπιστημείου.

Ο,τι δέ λέγομε» περί -.ή; ποιήσιως έν γένει, έφαρ- 
μο.ετσι, ίννοείται, κσί ιί ;  τήν δραματουργία·», ήτις 
εινσι ιδιαίτερος τύπος ποιήσεως, απαιτώ» μέν βεβαίως 
μιγά/.α παρά τοΰ ποιητοΰ, καί μεταξύ άλλων ήθος,πι
θανότητα, πλοκήν, κατάληψιν ή μάλλο» αίσθησιν τώ» 
παθών, διάγνωσιν τής ανθρώπινης χαρδία;· άλλά ταΰτα 
πάντα πρώτο» μέ» ούχ ήττον απαιτούνται καί ε ί; 
παν ά»,λο είδος ποιήιεως, έπειτα οέ συγχιφαλαιοΰν- 
τα: εί; μίαν μόνη» λέξιν, ής άνευ ούδ’ αύτά, ουδέ 
δραματική ποίησι:, ούδέ ποίηιις παντάπασι δύναται 
νά ΰπάρξη είς τή·» λέξιν μεγα.ίοφυία, ήτις καλλιεργεί
ται μέν καί χοσαιΐται, άλλ’ ούτε δίδεται ού-ε άπο- 
χταιαι. ’Αν ό Εύρυπίίης χαί ό 'Αριστοφάνης έγραφον 
επί Σωχράτου; χαί Πλάτωνος, άν δ Βολταΐρος ήτον 
πά»οοφος, άλλ' ό Μολιέρος χαί Σαιχεσπήρος ήσαν ά 
πλοι σκη·.ικοί, δ μέν μιχράς παιδείας, δ- δέ άμαθής, 
χαί εί; τ ιύ ; σκοτεινού; χιόνου; τοΰ μεσαιώνος, οί 
άπαίδυτοι λαοί είχον δράματα, τά καλούμενα 
Μυστήρια.

Αν τις άρα εΓπη ότι ή Ε λλάς δέν είναι ώριμος 
διά πρωτότυπον ποίητιν. λέγει άντίχρυς παραλογισμό-.· 
δ δί διίσχυριζόμινο;, ώ ; ό Κ. Σχυλίσση:, δτι δρά
ματα δέν δΰναται νά ίχη  πρωτότυπα, φαίνεται πα
ραγνωρίζω» ότι πά; λαός έν πάση έποχή δΰναται νά 
ίχη  ίδιον δράμα άρμόζον πρός τά ; ιδία; διανοητικά; 
κα: αισθητικά; δυνάμεις, ώστε παντόμιμά τινα δρά
ματα εχουσι καί αύτοί τή; Νολυνησία; οί άγριοι, ώς 
καί οα; λαός έν πάση έποχή δΰναται νά έχη ποιητάς, 
οίους επιτρέπει καί άπσιτεΐ ό βαθμός τής αύτοΰ άνα- 
πτύξεως. Έννοοΰμιν πάσαν προτροπήν πρός τούς 
άποπειρωμίνους τών ατραπών τοΰ Παρνασσού, όπως 
καλλιεργώ τι τόν νοΰν καί τήν καρδίαν των, όπως 
ίχωσι διη-εκές έφόδιον καί μελέτημα τά  ποιητικά 
αριστουργήματα τής προγονικής καί τής ξένης φιλο
λογίας. Νά τοί; λέγηται όμως ότι έπί πολύ άκόμη 
πρέπει είς μόνας μεταφράσεις νά περιορίζωνται, τοΰτο 
δέν τό έννοοΰμεν.

Τό καθ’ ήμά; όμολογοΰμεν μάλιστα ότι έντελώς τή » 
εναντίαν έ/ομεν γνώμη». ’Αν ή ποίησις, έν η καί ή 
δραματουργία, άπαΐτή μεγαλοφυίαν καί έμπνιυσιν, 
μεγάλα βεβαίως δωρήματα, άλλά δωρήματα άνωθεν, 
ή μετάφρασις, ή καθαρά, δηλαδή, μεταφρασις, καθ' ήν 
ό μεταφραστής ουδέποτε, αύτονομίας πειρώμενος, δέν 
διαδιδράσκει έπί τοΰ ίδιου πηγάσου, αύτή είναι πρό 
πάντων πάλη λέξεων, είναι γλωσσικόν τέχνασμα, ά · 
παιτεΐ άπαραιτήτως παιδείαν, σπουδήν ξένων φιλολο
γιών, περιουσίαν γνώσεων, έ ξ  ω» νά συναφή ό έντε
χνος τής μεταφράσεως κέντρων ώστε διά τοντο έν 
τή αλληλουχία τώνφιλολογικών παραγωγών αύτη πρέ
πει νά είναι, καί είναι τ'ό 0ντι, όψιγονωτέρα τής 
πρωτοτύπου ποιήσεως. Ούτε δ θέσπις μετέφρασε», 
ούτε ό Όρφιύς, ούτε δ Όμηρος· άλλά μετέφραζβν οί 
πεπαιδευμένοι καί ήκιστα ποιητικοί 'Ρωμαίοι, δ λόγιος 
Βιργίλιος, δ Πλαΰτος καί δ Τερέντιος. Καί^ έν τή
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νεωτέρα Ευρώπη, λαοί αγροίκοι ήρχισαν άγροϊχον άλ
λ’ αυτοφυή τήν ποίησιν Ιχοντες, τών Τρουβαδουρων 
οί Γάλλοι τά άσματα, τιύς Νειβιλουγγους οι Γέρμα 
νοί, τήν έκαλλίε'ργιι δέ κατ’ ολίγον δ προϊών έξευ- 
γενισμός. Άλλά διά μεταφράσεων ούδεμία φι
λολογία ήοχισε μορφουμε'νη. Τοιαυτη δέν είναι ή 
οργανική τή ; φιλολογίας ά«άπτυξις. Μετά τόν 
Κλοψτόκον, τόν Σχίλλερον χαί τόν Γαίτην μετέ* 
φρασεν δ Βόσσιος τδν Ό μηρον ό Βειλάνδος, 
πρώτον έποίησετόν Ναθάντου. χαί επιιτα μετέφρα
σε τόν ΣιχισπεΓρον' ούδέ παρήγαγε τόν Σχίλλερον 
καί τήν Γαίτην ή μετάφρασις οϋτη, διότι έκεϊνοί άνε 
γίνωσκον είς τήν γλώσσαν του τόν Βρεττανόν Σοφοκλή», 
ευτε έμόρφωσεν αυτή τήν φιλοκαλίαν τών Γερμανών, 
οίτινεςπροτιμώσι μέχρι τούδε τόν έδικόν των Δόν Κά
ρολον καί Έγμόνδον, άπό τόν ξένον Έμπορον τής 
Βενετίας ή τό θερεινόν Όναρ. Διά τούτο όμως δέν 
διϊοχυριζόμεΟα δτι δέν πρέπει νά γίνωνται μεταφρά 
σεις. Ό σ τις δύναται νά μεταφράοη ώ ; ό Κ. Σχυλίσ- 
σης τόν Ταρτούφον, άς μεταφράζη.

Κρίνομεν εντελώς περιττόν νά προσθέσωμεν ότι ή 
μ.ετάφρασις τοΰ Κ. Σχυλίσση ούδέ σύγχρισιν επιδέχε
ται πρός τήν του Κοκχινάκη, διότι, καί ώ; πρός τήν 
γλώσσαν, χαί ώ ; πρός τών φράσεων τήν στροφήν, καί 
ώς πρός τήν στιχουργίαν είναι χ ειριστή μέν ή παλαιά. 
άρίστη δ’ ώς έπί τό πλείστον ή νέα μετάφρασις. Καί 
τό μέτρον δέ ταύτη; άκόμη προτιμώμεν διά τόν 
Ταρτούφον άπά τό μέτρον τής πρώτη;, ά» καί 
•.ομίζωμεν έκεϊνο οίκειότερον είς κωμικά άντι 
κείμενα, τούτο δέ είς τί έμδριδε’στερα χαί τά 
τραγικά, άπ’ εναντίας τή; γνώμη; τοΰ Κ. Σκυλίσ- 
ση, δστις έν σιλίδι δ. τοΰ προοιμίου, σημειώ
σει (β), λέγει ότιτό  μέτρον τή ; υπό τού Κ. I. 'Ραγκα 
βή μετσφράσεως τής Ζαίρας, τοΰ Κίννα, κτλ. δίν ά· 
.τέύ'η .ποτέ χαζά.Μη.Ιον είς τραγωδίαν. Ό  τροχαίος, 
έχων τήν θέσιν προηγουμένην τής άοσεως, ε?>αι εύκι- 
νητότερος καί κουφότερος, δ δ ' ίαμβος άπό άρσιως 
μεταβαίνουν «ίς θέσιν, είναι εμβριθέστερα; καί μεγα
λοπρεπέστερος. Έ κ  τών ιαμβικών μέτρων ό τρίμε
τρος άκατάληκτος είναι άναμφιβόλως, διά τό πολύ 
μορφον, τό εύστροφον, καί άνετον αδτοΰ, δ πάντω- 
καταλληλότατος διά τόν δραματικόν έν γένιι διάλογον, 
ώστε καί αυτόν παρεδέχοντο γενικώς οί αρχαίοι καί 
τραγικοί καί κωμικοί ποιηταί. Ά λλ’ είς μεταφράσεις 
γαλλικών τραγωδιών, τών.αύστηρώς έσφηνωμένων, τών 
άκριβώς μιμιτρημίνων εκείνων, τών έχοοσών δεδε- 
σμευμένους, κατεξισμένους καί καθ’ ε-α τύπον 
κεκομμένους τούς στίχου;, τό τοιοΰτον μέτρον ει/αι 
λίαν ελεύθερον καί έκλελυμένον, ούχί ίκανώ; αυστηρόν 
καί σύμμετρον, χαί δ Σχίλλερος ιίς τοιοΰτον μεταφρά 
σας τήν Φαίδραν τοΰ 'Ρακίνου, άπέτυχεν. Είς τόν 
γαλλικόν ’Αλεξανδρινόν, θεωρούμενης τής ύφής £κα- 
τέρων τών γλωσσών, καί τοΰ μήκ;υς τών λέξεων 
αύτών,άντίστοιχιϊ δ ήμέτιρος τετράμετρο; ό ιαμβικός, 
δ λεγόμενος πολιτικός δεκαπεντασύλλαβα;, δν καί οί 
άρχαίοι άνεγνώριζαν «ός τ ξ τι τραγωδία καί τή σοβα
ρά κωμωδία πρέποντα, ώς καί δ τετράμιτρος δ τρο
χαϊκός, δ στίχος του Κ. Κοκκινάκη, καί άμφοτέρων

τών μέτρων γίνεται πολλή χρήσις καί έν τώ Άριστο- 
φάνει καί έν τοϊς τραγικοί;. Ά λλ’ είς τήν τοσαΰτην 
λεπτολόγον φυσιολ.ογίαν τών'στίχων δέν θέλομεν νά έν- 
διατρίψωμεν. Ό τα ν  οί στίχοι είναι καλό’,  δέν είμεθα 
ημείς οίτινες θά έξετάσωμεν άν είναι ιαμβικοί, ή τρο
χαϊκοί. Άπό τόν ποιητήν άπαιτοΰμιν νά μάς τέρψη, 
αδιαφορούμε» πώς, καί όυολογοΰμεν ότι τήν άπαί- 
τησιν ταΰτην έξεπλήρωσε πληρέστατα δ Κ. Σκυλίσσης.

Λ Ε 2ΙΚ 0Ν

Τής Έ.ί./ηπχής yJo'iacnc, όπδ Δ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 
Έξεδόθη στεριοτόπως υπό Α. Κορόμηλά έν 1851.

ΕΠΙΤΟΜ ΩΝ ΛΕΞΙΚΟΝ

Τής Έ.Ι.Ιηνεκής γ.ίώσσης Κατά τό στερεό «υκον 

τοΰ I. A. Ε. Σμιδιτίου, Έζιδόθη ί\τύ Έμμ. 

Ανζωνιαδου 1851 .

Έ π ί τών προλ.αβσυνώ» εποχών ή σπουδή τής ’Ελ
ληνικής άπετελιι βεβαίως παρ' ήμϊν τό έπισημότατον 
τής αγωγής μέρος, πολλάκις τήν αγωγήν άτασαν, 
καί τινις έν αύτή βλίποντες τόν κρίκον τόν συνδέοντα 
τά; τότε τΰχας μετά τοΰ παρελθόντος, ίσως δέ καί 
τό σπέρμα τό περιέχον τό μέλλον, έπεμελοΰντο αύτής 
έκθύμως,καί άνιδείκνυντο ένιοι έλληνισταί έξοχοι. Ά λλ’ 
έπί τής νέας τής 'Ελλάδος πολιτικής καταττάσιως αί 
σπουδαί αυταιάπώλεσαν ίσω ςτιτής αύτών βαθύτητος, 
άλλ' άνιπτύχθησαν εί; ίκτασιν άσυγκρίτως μιγαλητέ- 
ραν. Ή  ελληνική γλώσσα άνέβη ιίς θρόνον, είσήλθιν είς 
διχαςήρια, έπέβη τοΰ βήματος τών ^ητόρων,χρησμωδεϊ 
άπό έπιςτιμονικών καθεδρών,διέπει τήν τών κοινών ϊιοί- 
κησίν, διευθύνει στρατόν καί στόλον, υπηρετεί τήν βιο
μηχανίαν, καί αντανακλά καθ’ όλα τά  μέρη αυτής τήν 
πλήρη ζωήν τοΰ κοινωνικού σώματος. Ή  μελέτη έπο- 
μένω; αύτής είναι τήν σήμερον ούχί νεκροΰ αύτοψια, 
άκλά μετά ζώντος συνεχή; συνδιαίτησις,ούχί δικαίωμα 
τών της διανοίας αριστοκρατών, άλλ' επιούσιος τροφή 
τώνπλείστων επιτηδευμάτων καί τάξεων,καί τά βοηθή
ματα πρός έκμαθησίν της, τά  λεξικά μάλιστα, βιβλία 
πρώτης ανάγκης. Ό  Βαρίνος ήτον άλλοτε ή μόνη 
πρόνοια τών διδασκόμενων, καί αύτόν, σπάνιον καταν- 
τήσαντα, ολίγοι έκέκτηντο, καί έπί πολύ» χρόνον ούδέν 
άλλο λεξικόν αντικατέστησε· δ ότι ή συγγραφή λεξικού 
δέν είναι Iργον εύχερές ούδέ τοΰ τυχόντος. Ύπό τών 
ξένων συνετάχθησαν λεξικά αξιόλογα, υπό τών Γερ
μανών μάλιστα" άλλ' αύτών ή μετάφρασις δέν ήδύνα · 
το ν' άποβή εργον άρτιον, ααθώς τώ  2ντι ούδέ άπέδη 
ποτέ τοιοΰτον, δσάκι; έγένετό τις αύτής απόπειρα. 
Τ ά  χυοιώτερα προτερήματα τά διαχρίνοντα τά  έν- 
'τελές λεξικόν είσί, πρώτο» τά π.Ιήρες' πρέπει τά
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λεξικόν νά περιέ-χη πάσαν τήν ύλην της γλώσσης, πά
σας τάς λέξεις αύτής, χαί όταν πρόκειται περί γλ.ώσ- 
σης νέκρας, νά διακρίνη καί μαχρΰνη τάς ανυπάρκτους, 
τάς νόθας,τάς προχυπτούσας]άπό διεφθαρμένα; γραφά;· 
νά περιέχη δέ καί πασών τών λέξεων πάσας τ ά ; σημα
σίας καί διαφόρου; χρή ιει:, σαφηνιζομένας,όπου άναγ- 
καϊσν, καί διά παραδειγμάτων. Τοΰτο τό πρόβλη
μα προετίθετο \ά  λύση ή Κιβωτός, ήτις όμως ά- 
πέβη άλ.ηθές άντίτυπον τής έπί τοΰ κατακλυσμού 
εκείνης, περιλαμβάνουοα χαλά μετά κακών, μικρά 
μετά μεγάλων, άχρηστα μετ’ εύχρηστων, καί πάντα 
συγκεχυμένα καί άναμεμιγμένα, άλλά, ώς ή επ όμ ε  
νον^διά τήν ίλλειψι* άποχρώντων βοηθημάτων, πολλά- 
κις καί έλλιιπή. Δεύτερον δέ προτέρημα, άφ,υκτον 
καί τοΰτο, είναι ή ζάζις, ή μέθοδος. Αί σημασίαι 
ν' άλληλουχώνται καταλλήλως, νά επωνται λογικώς, 
ώς πηγάζουσιν άπ' άλλήλων, ώς βαθμηδόν άλλοιοΰν 
ται. Ί'ρίτον δέ προτέρημα,ή έξήγησις νά είναι, άχριβής, 
εί δυνατόν κυριολεκτική. Τά δύω τελευταία όμως ταΰ
τα χαρακτηριστικά είναι σχεδόν αδύνατον νά ιυρεθώσιν 
είς λεξικά μεταφραιθέντα έξ άλλων,έν οΤς αί οημασ'αι 
επονται, αί λέξεις ερμηνεύονται κατ’ εκείνης τής γ»«όα
ση; τό πνιΰμα.

Συ-εγράφη τώ άντι ύπό ξένων ιίς  ξίνην γλώσσα7 
έ» λεξικόν, τιμήν φέρον είς τά ελληνικά γράμματα, 
καί όπερ εξ εθνικής φιλοτιμίας καί έκ φιλ,ολογικής ά 
νάγχη; έπρεπε νά οίκειοποιηθή ή άναγεννηθιϊσα Έ λ· 
λ.άς. Τοΰτο είναι τά λεξικόν τοΰ ’Ερρίκου Στεφάνου, 
φιλολογίας μοναδικόν μεγαλοΰργημα, άχανής συν
αγωγή παντός τοΰ πλούτου τή; ελληνική; γλώσσης, 
καί, ώς μάλιστα μετεποιήθη κατά τάξιν αλφαβητικήν 
υπό τών έν Παρισίοις εκδοτών, ακένωτος θησαυρός καί 
εξαίσιο» βοήθημα παντός περί τή» ελληνικήν φιλολογίαν 
ιδιαιτέρως άσχολ.ουμένου. Ά λλ ' ή μετάφρασις καί έκ 
νέου έκδοσις τοιοΰτου άπεράντου έργου, όπου πόντε; 
ολίγου δειν οί συγγραφείς, είς παραδείγματα κερ. 
ματισθέντε;, έχω/εύθησαν, ήθιλιν άπαΐτήιει χορηγία» 
πάσας τάς δυνάμεις τής Ελλάδος ύπερβαίνουσσν, καί 
ήθελε» άποβή δύσχρηστο; πρός τάς συνήθεις άνάχκας, 
καί τούς άσυγκρίτως πλείστους τών σπουδαστών 
δυσαπόκτητος.

Ά λ λ ' ό άνήρ όστις ύπέρ τινα άλλον παρ’ ήμϊ» ή» 
ικανός νά έπιχειρήση καί κερα.ώση έπαξίως τόν δεινόν 
τούτον λεξικογραφικόν αγώνα, ό τοσαύτας ήδη τή; 
ποικίλης αύτοΰ παιδείας καί πρό πάντων τής έλλη-ί
λής αυτοί» παλυμαθείας δούς εί; τό πανελλήνιον απο
δείξεις, ό ήδη τά έντελέστιρον τών παρ’ ήμϊ» λεξικών 
συντάξας, δ Κ. Βυζάντίος,αύτός χατώρθωσε διά τής άνω 
άγγελλομένης νέας του έργασίας νά μεταφέρη είς τήν 
Ελλάδα τοΰ θησαυρού τού Ε(5όίκου Στεφάνου τό τι- 
μαλφέστιρον μέρος, όλον δηλαδή τό αληθώς χρήσιμον, 
κατά τοΰτο μόνον έπιτεμών αύτό, ότι άφήρεσι τών 
παραδιιγμάτων τήν σώρευσιν, ώς καί πά»τα τά 
δι' ήμα; άφ’ εαυτών εννοούμενα καί ούδεμιάς έξηγήσε- 
ως χρήζοντα- καί ί<α έν άντί μυρίων παράδειγμα 
φέρωμεν, ή λέξις ΆγαΛμα ήτις, ώς δ ίδιος λέγει έν 
τ«ρ πλουσίω καί σοφώ, καί περί τής Ελληνικής ετυ

μολογίας πολυτίμους παρατηρήσεις περιέχοντι προοι- 
μίω του, έν τξ Γαλλική ίκδόσει έχτείνεται ιίς ήμί. 
σειαν στήλην, έν δέ τή  Α γγλική  περιέχει 1 5 0  σε
λίδας (!), έν τώ λεξικ«ρ τού Κυρίου Βυζαντίου έχει 
μόνον όκτώ στίχους, καί έν αύτοϊς περιλαμβάνει 
πληρέστατα πάσας τάς σημασίας τής λέξεως.

Εν τή έπιτομή δέ ταύτη του Έρίίκευ Στεφάνου 
παρατηρούμε» καί τά τρία προτερήματα τά συγ- 
κεφαλαιοΰντα πασαν τήν λεξιχογραφικήν αξίαν, τό 
τε  πλήρες τής δλης, καί τήν ακρίβειαν τής έο- 
μηνείας, ής έγγύηοις είναι ού μόνον τό πρωτότυ
πον λεξικόν, άλλά π;ό πάντων ή παιδεία, καί ή 
ούδέν άβσσάνίστον παραδεχομένη ευσυνείδητος φιλο- 
πονία τοΰ έπιτομέως· καί τέλος τήν άρίστην μέθο
δον καθ ή< δια ροΰνται, συνέχονται καί επονται άλ
λην αις αί σημασίαι, <?)» καί τινες δέν πρέπει ν’ άπο- 
σιω-ήσωμεν ότι ένίοτε δκυρθώθησαν υπό τοΰ "Ελλ.ηνος 
συντάκτου, μετά πολυμαθιίας εφάμιλλου τής τών 
μεγάλων έκιίνων τής Ευρώπης λεξικογράφων. Διά τής 
έκοόσιως έν ένί λόγω τοΰ λεξικού τούτου άποχτά ήδη 
ή Ε λλάς τό τοΰ Ερρίκου Στεφάνου, κατ’ ούδέν μέν 
έλαττωθέν, διά τή ; αποκοπής δέ τών πλεοναζό<των 
παραδειγμάτων εΰχρηστον μόνον τώ τε έξ έπαγ- 
γέλματος οιλολό-,ω και τ«ρ άπλώ σπουδαστή, καί £- 
χάστω έφικτϊν γινόμενο», καί προοε’τι άξιόλογον προ- 
σεπιχορηγοΰν βοήθημα τού; ιίς τό τέλος τοΰ βιβλίου 
προστεΟέντας μετρολογικούς, νομισματολογικούς καί 
χρονολογικού; πίνακας.

Τόν έσχατον τούτον σκοπόν, τήν ιύχρηστίαν πρου- 
τέθη κυρίως τό δεύτερον τών άνω σημειουμένων βι
βλίων τοΰτο, παραλήψει πάντων τών παραδειγ
μάτων καί πολλώ* πολλάκις δευτερευουσών σημασιών, 
ίπετμήθη κυρίως άπό τήν πρώτην εκδοσιν τοΰ Κ. 
Βυζαντίου, πρός πρόχειρον χρήσιν έν ταίς κοίναΐς 
τοΰ βίου άνάγχαις τά ; κοινωτέρας τών σημασιών π ε
ριέχον. Ο ί συντάκται αϋτοΰ είσί προφανώς άνδρες 
καί κρίσιν, καί τής Ελληνικής γνώσιν έχοντις καί τό 
έργον αύτών έντί, δι’ ον προτίθεται οκοπίν, πάοης 
συστάσε«·); άξιον. Λυποΰμιθα όμως ότι πρός οικονο
μίαν τόπσυ καί χάρτου άπεφάσισαν νά παραδεχθώσι 
τοΰ Σμιδιτίου τήν μέθοδον, καθ' ήν, όταν θέλωμεν 
τήν λέξιν χνχ.Ιος, φίρ’ είπεί», πρέπει νά ζητώμιν 
αύτήν υπό τήν λέξιν χνχ.Ιογραγέω, ή τήν δυσχνμαν- 
ζας υπό τήν. δύσχρατος, ή τήν δεχήρης ύπό τήν 
διχάσκαρος, ή τήν γυι αιχωνίτης ύπό τήν η υναιχά- 
δε.Ιφος χτΛ. Έ ν  τώ  γερμανικό λεξικώ αί έλληνι- 
χαί λέξεις διαχρίνονται καν ώς έκ τή; τών χαρακτή
ρων διαφοράς. ’Αλλ’ έν τώΈλληνίκώ τουτιρ, μόνος ό 
βαθμό; τή; πυκνότητος τών στοιχείων Αποτελεί τήν 
διάκρισι», χαί φοβούμεθα μή όσον εύχρης-ίας έκίρδησεν 
ή έπιτομή αΰτη έκ τής έλαττώσεως τοΰ ογκου αύτής, 
τό άπώλεσεν έκ της σωρεύσεως τών λέξεων καί τής 
πιρισσοτέρα; δυσκολίας πρός άνεύρεσιν αύτών. Κατά 
τήν ήμετέραν κρίσιν, παχυτερον μέν ίσως κατά τ ι, 
σκοπιμώτιρον όμως ήθελεν άποβή τό λεξικόν τούτο, αν 
μέχρι τέλους έξηκολούθεϊ ώς προέβη μέχρι τής 120 
περίπου σιλίδος, τάττον τάς λέξεις κατά τήν συνήθη
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αλφαβητικήν των σειράν. Άλλα καί τοιούτο ο», 4 
προς τήν μέθοδον αΰτού εξοικειωθείς, δύναται νΐ 
τό μιταχειρίζηται μετ’ ώφελε'ας, ούχί μέν πρές 
βαθιιαν σπουδή* βεβαίως, άλλ' εις τάς παραχρήμα 
άνάγκας.

. ΤΗ Λ ΕΓΡΑ Φ Ο Σ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ.

Έ ν Αθήναις, οσάκις θέλομεν νά μάθωμεν εάν κα 
ταπλέη εις τον λιμένα τό ατμοκίνητο», άλλον τρόπον 
δεν έχομε», ειμή καταβάντις εις Πειραιά, να περιμεί 
νωμεν, καί πολλάκις περιμένομεν ώρας πολλάς, οϋ 
σπανίως δέ καί ϊπί ματαίω, ώστε, άπολέ*αντε; τή·. 
ά,μέραν εκείνην, συμβαίνει νά έπανερχώμεθα καί τή'· 
επιούσαν, ίσως καί τήν τρίτην καί τήν τετάρτην.

Έν τοΰτοις, έν τή λοιπή Ευρώπη, διά νά μαθη τι 
άπο Βορ£ά τί γίνεται έ» Μεσημβρίφ, άπό ’Ανατολών

θαλάσσης εκτεινόμενο» τον πυθμένα, άφαιρει τήν ά- 
πόστασιν μεταξύ τών δύω έπικρατιιών. Αλλ’ άρ’ ου 
ήδη έγινε τό πρώτον τούτο τεράστιον βήμα, μ ιλετα- 
ται δεύτερον άλλο, πρός έκεΐ*ο έχσν ώς γίγαντος 
έχει πρός μύρμηκος. Πρόκειται νά συνδεθή οΰχί μι- 
κρός πορθμό; ολίγων μιλίων, άλλ’ ό άχανή; ώκεανός, 
4 έπί αιώνας αιώνων δλόκληρον κόσμον χρύψας άγνω
στον εις τούς κόλπους του, πρόκειται δΓ έ»ός σύρ
ματος νά συνενωθώσι τά ίόο τής γής ήμισφαίρια, χαί 
νά ου*ομιλώσιν ή Ευρώπη μετά τής ’Αμεριχής ώς δύω 
γειτόνισσαι, ά ; μόλις χωρίζει στενή όδσς. Τά μ ι- 
γαλούργημα τούτο σήμερον δεν φαίνεται πλέον παρά
βολου φαντασίας άτοπον αποκύημα, χαί ό Γάλλος 
’Αριστείδη; Δυμόντος έπρότει<ε πρό; τήν πραγματο- 
ποίησίν του τρόπον, όστις εΐ: τά θετικώτερα πνεύματα 
ε’φάνη εκτελεστό;.

Η  γραμμή ή* πρό«ειται νά διατοέξη ό υπο
βρύχιος τηλέγραφο; έχει μήκος πιρ·'που πέντε χ ι 
λιάδων χιλιομέτρων,ήτοι πέντε εκατομμύριο·* μέτρων, 
Η πρότασις λοι-όν είναι νά κατασκευασθώσι σύρματα 

χαλκά ίχοντα τό αυτό τούτο μήκος, καί μετά τήν από
πειραν τού άγγλογαλλε*ο'ι τηλεγράφου είναι άποδε- 
όειγμένον ότι τό σύρμα δύναται άκωλύτως νά τε-

Τη.Μγραφος υποβρύχιοί:

τ ί  γίνεται ίν Δυαιεαίς, άρχεϊ νά προσίλθη εις το θαυ 
ματουργόν τοΰ Τηλεγράφου κιβώτιο», καί ίρώτησί; 
καί άπόκρισις ανταλλάσσονται άπό πίρατος μέχρι τέ
ρατος τή; Εύ;ώπη·, τή ; διανοίας ταχύτεραι. Ά λ λ ’ 
εις τήν άπίστευτον ταύτην κατάχτησι» τού άνθρώ 
που, ανυπέρβλητα όρια «φαίνετο θέτουσα ή τής νή; τ ά 
όρια διαγράφουσα θάλασσα. Ύπεριν.χήθη βμω; καί 
τούτο τά πρόσκομμα, καί ίν τώ  ε’τει το· τω μετ’ 
έκπλήξεω; ίδομεν τήν διαταγήν «Πυρ !» διδομε'νην έπι 
τής ’Αγγλίας,τήν θρυαλλίδα προσαγομένην έ» Γαλλία, 
χαί τή» ίχπυρσοκρότησίν ê/’Αγγλία έχτελουμένην ταύτ’α• ίχπυρσοκρότησίν έ/Α γγλία  ίχτεκουμενην· ταΰτα 
δέ πάντα θαυματουργούμε ΰπά σύρματο,-,όπερ, εις τής

χνουργηθή εις άτελεύτητον μήκος· τά δί ήλεκτραυ 
γωγά ταυτα ούρματα νά έγκλεισθώσιν σις χιτώνα 
έκ χόμμιος τή; Γούττα-ΙΙίρχας, καί ουτος πάλιν, 
πρό; κλειστήν ασφάλειαν, νά περιτυλιχθή διά μετάλ
λινου σχοινιού.

Ό  πολύτιμος δέ ούτος βρόχος δέν πρόκειται νά 
βυθισθή εις τής θαλάσση; τόν αχανή πυθκίνα, δν βο- 
λίς ουδέποτε ίξιχνίασεν, άλλά νά τεθή παρά τήν επ ι
φάνειαν αΰ-ή; εις δεκα περίπου μέτρων βάθο:, όπου 
ούδενός, ούδέ τοΰ ισχυρότατου πλοίου τροπίς δύναται 
ποτέ νά τόν άπαντήτη. Πρός διατήρησιν δέ αΰτου εις 
τό ύψος τούτο, καί όπως μή βυθισθή εις τό χάος τών

ΠΑΝΑΩΡΑ 10 39

ίιδάτων, αποτελώ* καμπύλην όποια» ούδιποτε άνθρώ-ιάποζώντας δέ ¿λιγαρκώς έκ σμιχροτάτου είσοδήμα- 
πινος διαβήτη: διέγραψε, χαί ήτι; ίφάμιλλον μ ό ν ο ν  σος, ρραντίζσντας νέ θέλγωσι χαθ’ έεάστην τάς άχοάς 
ίχ ε ι τήν καμπύλη» τής γης, ή τήν καμπύλην του e tc lS t i  τών ήχ«ΐ» τής ατρατιωτιχής μουσικής, έπαίρον- 
ριώματος, προτείνεται νά χρεμασθί εις αημαντήρας τα« «ατά αία«» μεσημβρίαν πρό; τό άστιροσχοπεϊον 
οποίοι οί ίπ ί τής θαλάσσης ίπιπλέοντε; χαί δειχνύ τοίις ίφθαλμους Ϊιά νά τακτοποιήσωσι τά  ώρολογια 
οντες τήν εις τόν πυθμένα θέ«ι» τών αγκυρών. Ουτοι των, τφώγ·»τας τήν αύτή» ώραν, περιπατοΰντας τήν 
δέ, μετάλλινοι ίν τις , χεναί έσωθεν, Ιχεντες 5 μέ- αύτή» ώραν, χαί σταθιρώς άναψυχομέ ου; την δεί- 
τρων τήν μιγάλην ή μέσην, καί ά»ά Γμέτρον τάς λην,ιίτι ίν τώ ΠαυσιΛύχφ̂ ίίχι έν τοϊς Τιβούρο 
μικρά; ή άκρα; διαμέτρους, ύψος δέ 6 μέτρων, ώ·* Tivoli— .  ̂ , , , ,
τά 5  έσονται υποβρύχια, δύνανται νά τεθώσιν εις 4 |  Εάν ίίλεπ ιτε , ώς καί ίγ « ,  τά απέριττο» εκείνο
χιλιάδω» μέτρων άπόστασιν άπ’ άλλήλων, ώστε έν γ ι ρ ό ν τ ι ο ν ,  δέν ήθίλατε βεβα ως ύποπτευθή όποιον υπήρ-
όλοις απαιτούνται 1000  ή 12 0 0  τοιούτοι σημαντή- ξεν άλλοτε- καί έάν σάς έλεγε τις ότι δ πολύσαρκος 
ρ*ΐ. Ή  δαπάνη δΓ έκαστον ύπελογίεθη πρός μύρια καί κυρταύχη* ίκείνος πρεσβύτης, χατετάσσετο πάλαι 
φράγκα, ώστε όλοι όμοϋ άπαιτούσι δέκα ή δώδεκα έχα· μεταξύ τών ωραιότερων νέων, δέν ήθελετι θαυμάσει 
τομμύρια φράγκων. Τεσσαράεοντα οχτώ έ*ατομμύ διά τήν άλλοίωσιν, γνωρίζοντας ότι ό χρόνος πάντα 
ρια φράγκων δύνανται νά ύπολογισθώσι διά τήν χατα" | δαμάζει χαι μεταβάλλει. Αλλ ίκστασις αναμφιβ.λω,

χον ονα 
ή άλυ 
όλην τήν γην.

»ναται σχεδόν να πραγματσποιηοή το ποιητι η υ ε λ ί ,  το πιπαλαωμενον ιμα.ιο* του,  ̂οι» 
ρ τή; μεγαλουργού φαντασία; τού Όμηρου. *αί ται*ιών, χαί αστέρων, χαί παρασήμων, και να 
ης ήτι; ίμελλε νά περιλσβΐ} εξάρτηση «ρεμάση άπό του ^ρυτιδωμένου τραχήλου του το περι-

μαχητον XpvaoPr Afpac.\ Αύτάς το* όποιον βλε- 
πετε ταπεινό* σήμερον, έκράτησεν άνά χ,εϊρας τά; 
τύγα; ολοκλήρου λαού, διέθεσε θησαυρού; ακενώτρυ:, 
διι-χειρίεθη εξουσίαν άχαλίνωτον, ήγαπήθη ύπέ βα- 
σιλισση; καί έδέσποσε βασιλέως, (1) καί ¿κυβέρνησε» 

Ιώς μονάρχη; απόλυτο; μέγα βασίλειον. Ετιμηθη δέ 
|διά τοσούτων τίτλων καί τηλικούτων αξιωμάτων, ως·ε 
καί εί-.οσιν ίσως φύλλα περγαμηνή; δέν ήθελον άρκέσει 
νά πιριλάβωσι τήν καταγραφή* αυτών. Αλλά καί ό 
διχτύλιοί τόνόποϊον φέρει,έδόθη πρός αυτό* υπό νύμ-
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μα ε'χων ιλαρό* καί τό μειδίαμα γλυκύ, ψυχαγω- Είρή*ης. (2 ' 
γών καθ’ έκάστην έιυτόν διά πολυώρου περιπλάνησε«; Ναί ! αύτός ήτο ό καθημερινός έκεϊνο; ςένος του 
εντός του τιρπνοτάτου εκείνου παραδείσου. Τό ά-|ΒισΓ>ιχοΟ Παλατιού! Καί όμως, πρός τ ίν ά  θαύμα - 
φιλές του ήθους, τό απλοϊκόν τής συμπεριφοράς, χαί σωμεν ϊιά τή* μεταμόρφωσί» του, ήμεΐς οί ζώντε; εν 
τό πενιχρόν τοΰ ίνδύματός του, ένέφαινον άνδρα εΐ; έποχή παθογνωμονικό* σημείο» έχούση τήν πτώσιν 
εύτελή μέν μάλλον άνήκοντα τάξιν τής κοινωνία;, Ιτώ» μεγάλων, ημείς οί ίίό-τες τόσους χαί τοσ.υ; 
μικρόν δέ άπολαύοντα τών δώρων τής τύχης. Τόν παρελθόντα; ώ; ή σκιά ; Καί εκείνος έπίσης παρή/Οι* 
γέροντα τούτον έγνώριζον χαί οί διαβάται, χαί τάΙώ ; ί*ειρος ! Άλλά τοιαύτη συνήθω; ή τυχη τών ευ- 
παιδία, χαί αί τροφοί των, χαί αύτά τά συναγελα Ινοουυένων υπό τών μεγιστάνων καί τών Αύλώ». 
ζόμινα ίχε ϊ στρουθιά, πρός «διένειμε τά ψυχία τοΰΙ Ό  δό* Εμμανουήλ Γοδοί ήτο κομψό; τό άνά- 
λιτοΰ προγεύματος του. Έτεοπετο δέ συνδιαλεγόμε-1στημα. ευειδής τήν ίψ.ν, τεύ; τρόπους πρσση- 
νος μετά τών πολλών, συμπαίζων μετά τών παιδιών, | ν·ής, καί κιθαρωδός εξαίσιος· πρό; δέ, καί ζωηρός, καί 
χαί άντισφενδονίζων τά ; πάλλας των, χαί φαιδ^ωπέ; 
μιτέβαινε καθ’ έχάστην όπου ίυελλε νά εχπυρσοκρο- 
τήση τόάναγγέλλον τήν μεσημβρίαν χαννόνιον Τοιαύ-Ι ‘Q T h ie rs  ir τ ί  συγγράρρατι αύτοΰ, Du
τα τά ήθη πολλών ιδιωτών, δια*υέντων άθι>ρώ€·«»ς lconsu |a t  et de 1 em pire, Jiytt xifi αντ>ΰ Sn h- 
τό στάδιον τοΰ βίου, λησμονούντων μέν το παρελθόν, L j  ^  dom inateur de la  paresse de son  souve- 
άρχουμένων δέ εις τό έ*εστώ:, χαί άμίριμνουντω» des vices de sa souveraine,
περί τοΰ μέλλοντος ! Οδτω χαί έν Αθήναις, ίν μεσωΐ ’ , , , ,
κοινωνίας τρεφομένης 6π άγενών πολιτιχώ* Ιρίδων, (2) Πρίγκηψ njc ιίρή'ηί ώ* ομάσθη, όιόπ tt£tr 
χαί διαπληκτισμών, χαί συκοφαντιών, χαί άντιγκλή- y w o ra tix ir  χα-ΙούμενοΥ Ε Ι ΡΗΝ Η ir  Afitpixiji
σεων, γνωρίζομε» τίνας, βισΰντας λεληθότως, πολίταςίχαί όιύζι ¿πραγρατιύΟη αυτΟήχηr  σιψμαχίας χαι 
σεμνούς, θρηνοΰντας μέ» τήν τύχην τής πατρίδος,|ε.τ*μα^/«ς μετά τής Γα.Ι.Ιίας.



χαρίεις, καί ευθαρσή;, ασεβών περί τό φριχτόν εκείνο 
Ισπανικόν δόγμα τό άπαγορεΰον τ |  νά έγγΐσ^ τις 
τή» βασίλισσαν. Είχε» άρα χρείαν άλλων προτερημά
των διά ν απόκτηση τήν εύνοιαν ήγεμόνος άσθε»·ΰς .
καί βασιλισσης έρωτολήπτου ;

Υπήρξε λοιπόν ευτυχή; ώ ; ό Ποτέμκην, άλλ' ί χ ι  
καί μεγαλοφυής ώ; εκείνος. Καταγόμενος άπό γονέων 
ευπατριδών μέν άλλ’ έ»8εών, χατιτάχθη περί τό 16 
ίτο ; τή; ηλικίας του έν τή βασιλική φρουρά, καί μό
λις ή:ο εϊ/.οσ.πενταετής ότε διωρι’σθη πρωθυπουργός' 
ένυμφεύθη 3έ καί αυτήν του βασιλίως τήν άνιψιάν, 
καί συνεσώρευσε» είς έιυτόν πάσαν τιμήν χαί πάν α
ξίωμα, όνομασθιίς βραδύτερο» χαί αρχιστράτηγος και 
μέγας στόλαρχος.

Οταν τό προσεχές έτος, χατά τάς έ ρτάς τοΰ 
ΙΙάσχα, καθ’ ας άνανεοΰνται έν Παρισίοις τά  θια 
τρικά συμβόλαια, θέλουσι κατασκηνώσει, ώς συνήθως, 
οί ύποχριταί ίν τώ βασιλιχώ παλατίω ζητοΰντις θ ί -  

σιν, θέλιυσιν «ρωτήσει πιριπαθώς τί Ιγει»εν ό γέρων 
φίλο; των. Ό  πρίγκηψ τής Ειρήνη; ήγάπα νά ά<α- 
οτρέφεται μετ αύτών, νά ζητή πληροφορίας περί -ιών 
συμφερόντων ενός έκάστοο, νά συντρέγή όλους διά 
τών συμβουλών καί τών μικρών χρηματικών του μέ
σων, καί ν’ άκούη ανέκδοτα τή: σκηνής. Ούδείς ίγνώ 
ριζεν ώς αυτό; τήν κατάστασιν τών κατά τάς επαρ
χίας θεάτρων, καί οΰδείς διετήρει τοσούτω άκριβώ; έν 
τή μνήμη τά ονόματα καί τήν βιογραφίαν τών υπο
κριτών. Αυτοί όμως ήγνόουν τ ίς  ήτο, διότι άπέκρυ- 
πτεν έπιμιλώς τά πνρελθόντα μεγαλεΐά του, χαί μό 
νον ίγνώριζον ότι ώνομάζετο ’Εμμανουήλ. ΓΙοσάκις 
προέτεΐναν πρός αύτόν νά τόν προσλάβωσιν ώ : υποβο
λέα, ή ίπιστάτη-,ή χαί ώ ; πρόσωπο·» δραματικό». Ά λλ ' 
αύτός άπεχρίνετο μετριοφρό«ως ότι δέν είχε τοιούτην 
Ικανότητα, ή ότι Ιπήρκει διά τοΰ ευτελούς εισοδήμα
τος του είς τάς απολύτους άνάγχας του.

Καί όμως διά τοΰ εύτελοΰς αύτοΰ ιίσοδή/ατος 
συνέτρεχε πολλάχις τούς δυστυχείς, στενοχωρούμε- 
νο; καί ζών δι’ ολίγων, αύτός δ πάλαι ποτέ πολυτε
λής καί μεγαλοπρεπέστατος. Καί εκείνος όστις διε 
χειρίσθη άλλοτε ά'ευθΰνω; τού; θησαυρούς τής Ισ πα
νίας καί τών Ινδιών, κατήσχυνε σήμερον διά τής 
πτωχείας το υ (ΐ)  τούς συκοφαντήσαντας αύτόν ώ; λ,η- 
στεύσαντα τά  δημόσια, κσί παραλαβόντα εκατομμύ
ρια κατά τήν έκ τήν έκ τής Ίδηριχής Χερσονήσου ά- 
ναχώρησίν του.

Αυτός λοιπόν δ κατοίκησα; τά ά-έραντα τής Ίσπα 
νιας ανάκτορα, άπέθανεν έν ^υματίω στενώ καί ζο 
φιρώ άσημου τινός δδοΰ τών Παρισίων* καί αύτό;
Ζστις κατιπολεμήθη άλλοτε υπό τόσων εχθρών, καθ’ 
ου έγένοντο καί συνωμοσίαι καί στάσεις, αύτός όστις 
ίχρΰβη εντός ψάθη; έ·» Άραγγουέζη διά νά σωθή, κσί 
όστις, συλληφθείς, περιυβρίσθη ύπ’ όχλου άφηνιά

1 0 4 0  Π Α Ν Δ Ω ΡΑ

( I )  Ό  πρώην βασι.Ιώς τής ΓαΛΜας Φί.Ιιππος 
¿χορήγιι πρός αύτόν σύνταζιν δύω χιΛιάδων φρά
γκων κατ' ίτος.

ζοντος, έκοιμήθη ατάραχος έπί τή; κλίνης του περί 
τ ο  ογδοηκοστόν όγδοον ετος τής ηλικίας του !

Τό 1836— 38, ίδημοσίευρεν έν Παρισίοις υπομνή
ματα ή μάλλον άπολογίαν, δί* ή ; άπικρουι πρός τοίς 
άλλοις ώς έπίβουλβν τή» φήμην τών μετά τής βα- 
σιλισοης αθεμίτων σχέσεων του. Έ άν τά υπομνήμα
τα ταΰτα συνετάχθησαν παρ’ αΰτοΰ, επεται ότι δέν 
ήτο αμαθή;, ώς διισχυρίσθη ή ιστορία. (2)

Ν. Α.

Η Π Ρ Ω Τ Η  ΤΟΥ Ε Γ Ο Υ 3
ΠΟΙΗΣΙΣ ΙΤΑ ΛΙλΟΣ.

Mtráiγρασις.

Παρήλθ’ I» ε’τος, φίλοι μου, κ’ ϊν ρόδον όμαρά/θ», 
Στο» ή τής κεφαλής μου.

Τ ί; ν '  άναστήση δό.αται τοΰ ϊαρό; μου τ ’ άνθη, 
Τ ά  μΰρα τής ζωή; μου ;

Παρήλθ' ε < ε’τος, κ' έχασα τ ίς  ήβης ενα κρίνο», 
Αδάμαντά της Ινα.

Ώ ! ποίος ue παρηγορεί τήν δρόσον επιγόνων 
Είς κάλλη μαραμένα ;

Παρή'6’ ϊν έτος, φίλοι μου, καί μία ταυτοχρόνως 
Παρήκμασιν έλπίς μου.

Π ώ; πάλιν ν ’ α»α»εωθή ό περασμένος χρόνος,
Τό θάρρος τής ψυχής μιυ ;

Σύ μόνη τ ’ ά-θη, ’Αρετή, άμάρα»τα φολάττεις 
Είς πάσαν ήλιχίαν*

Τό κάλλος τό άληθινόν σύ μόνον έγχαράττεις 
Ε ίς άγαθήν καρδίαν.

Τής άρετής ουδέποτε τύ θά^ίος καταβάλλει 
Έλπίς άποδημοΰσα,

Αλλ’ είς τοΰ νοΰ Της τάς πτυχάς έλπίς έκλάμπιι άλλη, 
Τήν πριν ζωογονούσα.

Γ.Χ.Ζ.

(2) '0 T h iers (a Ù T .) InidaÿiXeitt npùç avzdv tà 
initiera zavza· vain , léger, paresseux, ig n o ran t, 
fourbe e t  lâche.
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Ο ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ.

Διάφορα έπίθετα έδόθησαν άπό καταβολής κόσμου 
είς τόν ανθρώπινον βίον' άλλοι τόν ώνόμασαν δράμα, 
άλλοι σκιάν, άλλοι πομφόλυγα, άλλοι παίγνιον, χαί 
άλλοι όνειρβν. Και έάν μέν είναι όνειρο», ήμεΐς είμεθα 
ύπνοβάταί, βαδίζοντε; έν μέσω άβεβαιότητο; καί 
σκότους, κατάτουχόμσνοι υπό φασμάτων, τυφλοΰμενο: 
ύπό τοΰ συμφέροντος, κοιμώμενοι «» ασφαλεία, δια- 
παιδαγωγούμενοι ίιπ' όνείρων απατηλών, γοητευόμενοι 
ύπό ηδονών ματαίων, καί μόλις άκαίρως, περί παρηκ 
μακυίαν ηλικίαν, άχούομεν τήν φωνήν τής φρονήσεως 
καί τοΰ όρθοΰ λόγου. Έάν δε δράμα, διαδραματίζο
με» πρόσωπα, τά δ ποια δέν έχομε» τήν εξουσίαν νά 
έκλέξωμεν κατ' άρέσκειαν. Τοιαΰτα ή παρόμοια έδυ
νάμεθα νά είπωμεν καί περί τών άλλων τριών 
επιθέτων.

Αλλ’ επειδή άποστρέφομαι έκ φύσεως τά  λυπηρά, 
καί είμαι, ώ; ήθελεν ιίπεί δ έν μακαρία τή λήξει Κο 
ραής, πασίχαρης, δέ» θέλω θεωρήσει τού; ανθρώπους 
ώ ; υπνοβατοΰντας, ή όνειροπολοΟντας, ή ύποχρινο 
μένους, άλλ’ ώς άσχσλθυμένους είς παιδιάν, τής δποί- 
α ; σκοπός πρώτιστος είναι ή τίρψις ή τό συμφέρον, 
θέλω  άρα τούς διαιρέσει είς τέσσαρας κατηγορίας, 
εί; ήδονοδιώκτας, τιμοδιώκτας, ύπουργηματοδιώκτας, 
καί τυχοδ ώκτας ή γυ/αικοδιώκτας. Συγχέω δέ τάς 
δύω ταΰτας τελευταίας κατηγορίας, διότι οί πλεϊστοι 
αύτών άπαιτοΰσι νά είναι αϊ γυναίκες αναπόσπαστο» 
τής τύχη ; παρακολούθημα, καί ένίοτε μάλιστα αισθά
νονται τήν όριξιν νά ένστερνισθώσι ταύτην καί ν’ άπο 
βάλωσιν έκείνας.

Ό  διώκτης τώ» ηδονών, σκοπόν μό·ο» εχων νά χαίρη. 
νάχορεύη, νά λατριύ$ τό ώραίον φΰλον.νά στολίζεται, 
νά μυρίζεται, νά τρώγη καί νά πίνη, είναι τάχα άξιος 
*ά έλχυση ε» μόνο» βλέμυα, έστω χαί λοξόν, έφ εαυ
τού; Αί ήμέραι τοΰ έαρό; τοι, εν μέσω τοΰ επιγείου 
παραδείσου, παρέρχονται ώ; σχιά, χαί αί ορέξεις 
του αύταί είναι πρόσκαιροι. "Εχει μέν πρό όφθαλ- 
μών τούς καρπού; τού; οποίου; επιθυμεί νά δρέψη, 
άλλ' είτε νέφοσ, είτε σκότος νυκτερινόν τούς καλύ
πτει, είτε μαραίνονται ύπό τοΰ ψύχους. Αί ήδοναί 
σβέννυνται ταχέως, χαί τά : διαδιχεται κόρος, άηδία, 
θλίψις, καί ποΑλοκι; άσθί-ειαι, έοσοΰ πσρέλθη καί δ 
σκώληξ αύτός

Ό  διώχων τ ί :  τιμάς εί-' έκτης τάξεως τών έρπε- 
τών. Έ ρπει »ατό.τιν τών ίχ*ώ» άλλω» ζώων, καί 
μάτην αγωνία ν’ άκο/.ουθήτη τήν χρυσαλλίδα πτερυ- 
γίζουσαν καί ή μέν βασιλεία του είναι όλιγοχρό·ιος, 
αύτός δέ άξιος πλειοτέρας καταφρονήσεω; ή δ πρώτος. 
Είναι ώ ; κώνωψ όχληρός όςτις, γοητευόμενος ύπό τή; 
λάμψεως τή; έξουσία;, πέτεται περί αύτήν, καί, 
καίων τά πτερά του. οήπεται άσημος μέχρι τοΰ 
τέλους τής ζωής του, ή αποθνήσκει καταφλεγόμενος 
ύπό τοΰ άσβέστου τής φιλοδοξίας πυρός.

Άλλά πρός τ ί νά ένδιατρίψωμιν περί τάς τρεΐς 
πρώτας κατηγορίας, ένώ διά τή ; έπιγραφής του πα

ρόντο; άρθρου όπεσχέθημεν νά γράψωμεν περί τοΰ 
τυχοδιώκτου ; Τό στάδιον τούτου είναι πολύ ιύρυτε- 
ρον, καί άπαιτεϊ πλειοτέραν έπιτηδειότητα, άν καί 
αυτός είναι αξιοκαταφρόνητος, ώς καί οί πρώτοι, 
καί μάλλον έκιίνων εγκληματίας. Ο σκοπός του 
είναι,ούτως είπεϊ»,ψηλαφητότερος, καί άπληστο; έπι- 
διώκει τά εύτελέστιρα συμφέροντα. Δε- τρίγει ποτέ 
άσκόπως, άλλ’ ενεδριύων, ώς κύων κυνηγετικός, 
επιπίπτει ^αγδαίως κατά σοΰ θύματός του. ’Αποβλέ
πω» άδιακόπως εί; ε»α καί μόνον σκοπόν, ε ί; τό 
πώς ν' άρπάση τό θΰμα τοΰτο διά τών όνόχων του, 
διατελεϊ πάντοτε ψυχ ρός, σταθερός, ύπουλος, υπομο
νητικός καί £αδιοΰργος· τό κάλλος δέν άναλύει τούς 
παγετού; τή; καρδία; του. Καθυποτάσσει τάς ήδο- 
νάς, δαμάζει τά πάθη, περιφρονεί καί τούς συρμού;, 
καί τάς επιδείξεις, «ξευτελίζεται καί ερπει χαμαί, 
κα! μόνον τό ουμφέρον έχει πρό όφθαλμών. Αίοθά- 
νεται έρωτα διακαή πρός πασαν γυναίκα πλουσίαν, 
έ :τω  καί γραίαν, χαί άτιμον, χαί δυσειδή, χαί άνά- 
γωγον, χαί άγενή, καί φιλάσθενον, έ«φ·λακτίζει τό 
:ώφρον κάλλος, δσάχι; άπαντήση αύτό πορευόμενος 
πρός τόν ναό» τής τύχης.

'Υπάρχει άλλος χαρακτήρ χαμερπέστερος καί βδε- 
λυρότερος; Καί όμως καθ’ έκάστην βλέπομεν πολ
λούς, όχι μόνον πολιορκουντα; τάς πρό τών ποδών 
πλούσιας, άλλά καί μακράς έπιχιιροΰντας οδοιπο
ρία: διά νά έπιτύχωσι τοιαύτα;.

Κύριός τις|άφοΰ κατηνάλωσεν άσωτίυομινος όλη» του 
τήν περιουσίαν,ένυμφεϋθί-,άλληλοδια'όχως δύω γυναίκας 
πλούσια;,τά; όποιας εύτύχησε», ώς λέγει αύτός ό ίδι
ο;,νά θάψη, πριν ή έγχαταλείψωσι πρός αύτόν τό βάρος 
τέκνων.Άν δέ χαίχατήντησε παρήλ ξ,άν καί δέν έχει τί 
αρεστόν, προσπαθεί νά νυμφευθή χαί τρίτη»' άλλά ζητεί 
χαί πάλιν πλουσίαν- τήν έξηχρείωμένην καρδίαν του 
8έν θέλγει ουδέ τό κάλλος τοΰ σώματος, ούδέ δ πλού
τος τών άριτών !

Τοιοΰτο; άνθρωπος δέν θέλει πώποτε άξ'.ωίή ούδέ 
ής ύπολήψιως, ούδέ τής φιλίας μου.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

ΧΡΕΟΣ, ΣΤΡΑ ΤΟ Σ ΚΑΙ ΣΤΟΛΟΣ, τών χυριω- 
τέρων επικρατειών τής Ευρώπης. Τό χρέος όλων συμ- 
ποοοΰται έκ ®ρ. 5 6 ,9 8 5 ,4 8 0 ,0 0 0 , ό στρατός, έξ άν· 
δρών 2 ,6 1 8 ,0 0 0 , καί δ *τόλο;, εκ πλοίων 2 ,6 3 3 , 
κατά τήν έφεξής αναλογίαν.

Μεγάλη Βρετανία. Χοέο;, (άνευ τώ» αποικιών) 
2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , οτρατό;, 1 2 9 ,0 0 0 , στόλο;, 6 7 8  
πλοία μέ 1 8 ,0 0 0 . καννονίων.

'Ισπανία. Χρέος, 6 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , στρατός, 160, 
0 0 0 , στόλος, 50  πλοία μ έ 7 2 ΐ .  καννόνια.
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jéiioxpia. Χρέος 5 ,5 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , στρατί;, 4 0 0 ,Ιταβάς εις Κωνσταντινούπολιν διά νά ζητή»η τυχηέ 
0 0 0 , στόλος 156 . πλοία μέ 60 0 . καννόν:α. συνήλίεν όχιί ε?ς δεύτερον γοίμσν. Τοΰτο μαθοΰσα ή

■Ρωσία. Χρέος 3 6 6 ,5 0 0 ,0 0 0 . στρατός, 7 0 0 ,0 0 0 W / T *έ" β · * Τ <  ? * # « · . / *
.τόλος, 6 1 5  πλοϊ« (,υμπεριλαμδχν.μενων. καί τών ^  Χβι ,λ β ί '  ν̂ ,ν ' ^ Η * !  «  « *
καννονοφόρων) μέ 7 ,0 0 0 , κανονιών.

Ό.Ι.Ιανδία. Χρέος 3 ,6 5 5 ,0 0 0 , στρατός 5 0 ,0 0 0  
στόλος, 125, πλοία μέ 2 5 0 0  καννονίων.

ΙΙρωσία. Χ .ιος, 9 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , στρατός, 121, 
ΟΟΟ, (επικουρικές, 49 2 ,0 0 0 ), στόλος, 47 . πλιία μέ 
1 1 4 . χαννόνια.

Γα.Ι.ίία Χρέος G,6 5 0 .0 0 0 ,0 0 0 , στρατός, 3 6 6 , 
0 0 0 , στόλος, 3 2 8 , πλοία μέ 8  00 0 , καννονίων.

Πι.Ιγιχή. Χρέος 8 2 5  0 0 0 ,0 0 0 , στρατός, 9 0 ,0 0 0
στόλος 5 . πλοία μέ 36- χαννόνια.

Πηρτηγα.Ι.Ιία. Χρέος 8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , στρατό:, 38. 
0 0 0 , στόίος, 36 . πλοία μέ 6 0 0 . καννόνισ.

'Ρώμη. Χρίο; 6 0 0  0 0 0  00 0 , στρατός, 19 ,000 , 
στόλος, 5 . πλοίτ μέ 2 4  χαννόνια.

Σαρδηνία. Χρέος 6 (10,0 0 0 ,0 0 0 ,στρατός, 38  000 
στόλος 60  πλοία, καί 90 0 . χαννόνια.

Neá.ra.iic. Χρεσς 5 0 0  0 0 0 ,0 0 0 , στρατός 4 8 ,0 0 0  
στόλος 15, πλοία μέ 48 4 . xjtwóvix

Βαυαρία. Χρέος 4 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , στρατός 57 ,000-

Jaría. Χρέος 4 0 0 ,0 0 0 , στρατός 2 0 ,0 0 0 , στόλος 
3 3 . πλοία μέ 1120. χαννόνια.

Σαζωνία. Χρέος 2 1 0 ,5 0 0 .0 0 0 , στρατός 2 5 ,0 0 0 .

Τουρκία. Χρέος (δέν έχει) στρατός 2 2 0 ,0 0 0 , στό
λος 60 . πλοία μέ 8 00 . χαννόνια.

ΈΛΛάς. Χρέος 1 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 , στρατός 9 ,000 , 
στόλος 18- πλοία μέ 1 0 0  χαννόνια,

Σουηδία χα'ι Νορβηγία" (ή πρώτη δέν έχει χρέ*ς) 
ή δέδευτέρα, χρέος 7 ,5 0 0 .0 0 0 . στρατόν 5 7 ,0 0 0 , 
στόλον 5 0 0 . πλοία μέ 2960 . χαννόνια.

Έ.Ιβετία" χρέος (δέν έχει), στρατός 7 0 ,0 0 0 .

Ύπάρχουσι δέ καί άλλα μικρότερα Κράτη μή Ιχον 
τα  χρέη.

Τά κυκλοφοροΰντα κατά τήν Ευρώπην χαρτονομί 
σματα παριστάνουσιν 6 ,3 0 7 ,1 4 2 ,6 0 0 ' φράγ. άξίσν.

•δτη μετά τίνος πλοιάρχου θηραίευ 11 καλούμενου. 
Ό  Υμέναιος όμως δυσαρεστηθείς, ώς φαίνεται, διά 
τήνδιάλυσιν τοΰ πρώτευ γάμου, άπεφάσισε νά κατα- 
στρέψη συγχρόνως καί τήν διυτέραν νύμφην καί τέν 
δεύτερον γαμβρόν. Καί οΰτω παρεκίνησ», τόν μέν 
Χάρωνα νά παρα'άβη είς τό σκαφίοιόν του τήν άνο
μον σύζυγον του Δημη-ρίου, τόν δέ Ιίοσειδώνβ, νά 
καταπόντιση τον θηραίον πλοίαρχον είς τάς αβύσσους 
τοΰ βασιλείου τσυ. Αλλά τοΰτο δεν είναι τό περίερ
γο». Ό  Δημήτρισς έπιστρέψας έοχάτως έκ Κων. 
σταντινουπόλιως, έζήτησι νά νυμφιυθή εκ νέσυ τήν 
πρώτην γυναϊ*« του. Οι πλείστει διισχυρίζοντο ότι 
ή έγκαταλε·«0εϊ»α ά/.λοτε σύζυγος θέλει άποπτύσει 
μέ χαταφ.όνν,σίν τήν πρότασίν. Ά λ λ ’ ο! πλίίστοι 
σϋτοί ήτατήθησα·»' διότι μέ άμνηαιχαχία» άπαραδειγ- 
μστιστον ύτιδίχθΐ} τον άσωτον υιόν, καί μετ’ ολίγον 
ετοιμάζεται νά θύβη μόσχον υπέρ αύτοΰ.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.

Πρό δώδεκα περίπου έτών Πάριός τις Δημήτριος 
ονομαζόμενος, υ!ός 'Ιερέως, έ·υμφευθη τήν έξ Ώλιά 
ρου Κ. Δ. Β. Μετά ολιγοετή συμβιωσιν, δ ανήρ μ ι-

ΑΙΝ1ΓΜΑ.

Τό πρώτον είναι σύνδεσμος, έλάττωσιν διικνυων, 
Τό διύτιρεν δέ φοβερός θεές των Όλυμεϊων.
Τό δ ’ δλεν .!»’ επώνυμο·» άνδρός έκ τών συγχρόνων, 
Τόν πόντε·» κα-απλήςαντος δε’ ευκλεών αγώνων.

Π. Κ.

ΕΓΕΡΟΝ

Τό πρώτον φάραγγας δηλοί συνδένδρους καί βαθείας' 
Τά δεύτερον ιϊ»’ ήγεμών, συγχρόνως δέ καί ζώον 
Τό δ’ δλον είν ό ύπατος τών εφ’ ήμών ήοώων.
Καί τούτου ε'κγονος μικρός, πλήν μέγας'τολμητίας.

p . r .

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΠΑΡΟΡΑΜ ΑΤΟΣ. Ό  έφευρετής 
τής μηχανής περί ής ώμιλήσαμεν έν το ί; ¿ιαφδρπς 
τοΰ προηγουμένου φύλλου τή; Πανδώρας, δέν όνομά' 
ζεται, ώς κατά παραδρομήν ετυπώθη, Μαρτοπίρης, 
άλλά Μαρτοράνης.

ΛΥΣΙΣ

τοΰ εν τέϋ προηγουμένω φυλλαδίω αινίγματος. 

Ό  δεχτός.


