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Γ ' .
Τήν πρωία» τής ίπιοΰσης ό ’Αλέξανδρος £λσβ« τήν 

Επιστολήν ταυτην
« Φίλτατε Αλέξανδρε ! Ό πατήρ μου με διέταξε 

νά σέ οιακοίνώσω τ ι λίαν δυσάρεστο», χαί βεδαιώ 
θητι ότι εκτελώ τήν διαταγήν του μέ απερίγρα
πτο» λύπην. *Αν χαί ιξαχολουθών νά σέ άγαπδ όπως 
χαί μέχρι τούδε, χαί τήν αυτήν εχων διάθεσιν του 
νά σέ συντρέςη διά παντός τρότου, αναγκάζεται ο 
μως νά σέ παρακαλετή δΓ έμ0ύ νά μή έλθης πλέον 
εις τήν οικίαν του. Δέν θ ιλ ιΐ; κατορθώσει να φαντα- 
σθης μέ πόσην θλίψιν τής ψυχής του άπεβάσισε νό 
λάβη τό μέτρον τούτο· άλλ’ έβιάσθη άπό τινα; δυσ
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αρεστούς πληροφορίας περιελθουσας έσχάτως εις 
γνώσίν του. Τό κατ’ Ιμέ, Ιχω  τήν πιποίθησιν ότι 
κάμμία περίστασις δέν θέλει μέταβάλει τήν πρός σέ 
μου άδελφίχήν φιλ.ίαν. Έ ξ  εναντίας θέλω «Ισθαι πάν
τοτε,

προθυμότατος ευμμαθητής σου 
Έόονπρδοζ Ί.τπϊνσβι·ργ. »

Ή  απροσδόκητος και αναιτιολόγητος αύτή απο
πομπή. κατεχεραυνοδόλησε τόν ταλαίπωρον Αλε'ξαν- 
ίρον. Έμεινεν ώ ; ίμβρόντητο; όταν, ενώ διαθρυ- 
πτόμενος, ώς Γδομεν, άπέ ίλπίδας γλυκείας, έσχέ- 
πτετο πώς νά πραγματοποιήση τά όνειρά του, εξυ- 
πνίοθη άπό τόν κρότον τοιουτου κεραυνού. Τ ί άρα 
εμαθ ν ό βαρόνος ; Μή έμάντευσε τοΰ; σκοπού;, τόν 
πρό; τήν Σοφί α» έρωτά του ; ’Αλλά τήν παρελθοΰσαν 
έσπέραν, χαί κατά τή* ωραν αύτήν τής άναχωρήσεώς 
του. διετήρει όλην τήν πρός αύτόν αγαθότητά του. 
Τ ί λοιπόν συνέβη έκτοτε ; Μή τόν έσυκοφάνττσέ τις 
εχθρός ή αντεραστής τοιι; Παραφρονώ» σχεδόν κατετ
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γίνετο νά λύση τό αίνιγμα, 2τ’ έλαβε καί το δεύ
τερον τούτο έπιστόλιον·

« ’Αλέξανδρε! Σέ γράφω μέ χεϊρα τρέμουσαν, διά 
νά σέ άποχαιρετίσω διά παντός. 'Ως καπνός διε- 
σκεδάσθησαν αί έλπίδες μας . . . Έπεβύμουν νά 
μήν ήχουα ό,τι μέ είπες χθές . .  .'Έ σο εύτυχέστιρός 
μου, ’Αλέξανδρε, καί προσπάθησον νά λησμονήσης . . .

» Ό  πρίγκηψ ήλθε οήμιρον τό πρωί, καί συνω- 
μίλησεν έν έχτάσει μέ τόν πατέρα μου. Έπεσκέφθη 
δέ μετά ταΰτα κ’ Ιμέ. Μετ’ δλίγον ήλθε καί δ πα
τήρ μου μέ τόν αδελφόν μου. Δέν ενθυμούμαι πώς 
άνεφέρθη τό όνομά οου' ά μ ' ακόυσα; αυτό 
συνέστειλιν αμέσως τάς όφρΰς, καί μέ τήν συν· 
ειθισμένην αυστηρότητα του μέ είπε’ ο Σοφία! αί 
πληροφορίαι τάς όποιας έλαβα περί τού πρίγκηπο; 
Άνδραμίδου, δέν επιτρέπουν νά έχωμεν πλέον σχέ
σεις μέ αύτόν. "Οπου λοιπόν καί άν τόν άπαντήση; 
πρέπει νά τόν αποφυγής . . . καί νά λησμονήσης μά
λιστα δτι τόν έγνώρισες. » Δέν σέ γράφω πλειότερα, 
’Αλέξανδρε ! Ίσω ς μάλιστα σφάλλω γράφουσα καί 
ταύτα. ’Αλλά δέν αισθάνομαι άρκετήν γενναιότητα 
ν’ άποχωρισθώ άπό σύντροφον τής παιδικής μου ήλι 
χίας, χωρίς καν ν’ αποτείνω πρός αυτόν τελευταΐον 
ασπασμόν. Ή  πρός σέ μου ύπόληψις δέν θέλει ποτέ 
έλαττωθή, άφοϋ μάλιστα έκήρυξεν δ πατήρ μου δτι, 
εί καί αναγκαζόμενος νά σέ άποβάλη, δέν παύει τού 
νά σέ τιμα. ’Εγώ λοιπόν, φαίνεται, ότι είμαι ή αιτία 
της εξορίας σου" τό έγκλημά σου είναι διότι μέ . . .

» 'Γγίαινε καί πάλιν ! Τρέμει ή χειρ μου χα- 
ράσσουσα τήν τρομεράν ταυτην λέξιν. 'Γγίαινε ! Είθε 
νά ευρης, λησμονώ» με, τήν ευτυχίαν τή ; όποια; 
σύ μέν είσαι άξιος, έγώ δέ έστερήθην διά παντός. ·

‘II  άνάγνωσις τής Ιπιστολής ταύτης διιυκρίνησεν 
δπωσούν τάς συγκεχυμένος ιδέας του. Άναπολήσας 
τήν συνάντησίν του μέ τό πρίγκηπα Φιλόδωρον, το 
έταστικά καί δύσπιστα βλέμμα-α, τήν αλαζόνα σιω
πήν, καί τήν κατεσπευσμένη» άναχώρησίν του, έπεί- 
σθη ότι, μαντεΰσας τον πρό; τήν νέαν έρωτά του, ε’ρ- 
^αδιούργησε ν’ άποβληΟή της οικίας τοΰ βαρόνου.

—  Ό χ ι  ! όχι ! άνέκραξεν ώς φρενόληπτος. "Οχι ! 
κύριε Φιλόδωρι ! Δέν θ’ άφήσω νά τελεσφορήσου» οί 
{ίαδιουργίαι σου, αί άγενεϊς οου συκοφαντίαι- θά σ’ 
εκδικηθώ!

Καί περιεπλανατο ωρυόμενος ώς λέων έντός τοΰ 
μικροΰ δωματίου του. Τέλος έξελθών ώς παράφορο;, 
έπορεύθη μηχανικώς πω; τήν όδόν τήν άγουσαν πρός 
τήν οικίαν τοΰ βαρόνου. Έντός τίνος πλαγίας καί 
σκολιας στενωποί,έξ έχείνων αΐτινες διατέμνουσι κατά 
μυριάδας τήν βασιλίδα τών πόλεων, είδε τρεις κυρίου; 
ίς-αμένουςκαί συνομιλοΰντας μετά πολλή; οικειότητο;.

—  ©ά υπάγετε χαί σήμερον εις τοΰ Βεζύρου, 
πρίγκηψ Φιλόδωρε ; ήρώτησέ τ ις  έξ αύτών. Ε λ 
πίζετε τέλος πάντων νά διορίσθήτε Μέγας Διερ- 
μηνεύς ;

—  Τή άληθεία, άπορώ κ’ έγώ δ ίδιος. Προχθές 
ό Βουλουβούτ-πασας μέ είπε χαμόγελών δτι, διά να 
γίνω Διιρμηνεύς, πρέπει νά είμαι χαί ύπανδρευμέ- 
νος. Ά λλ’ έπέρασεν ό χαιρός μου . . .
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—  Ώ ! μάλιστα! άνέχραξεν ό έτερος τών δύω άλ
λων νομίζεις ότι δέν ήξεύρομεν ότι ετοιμάζεσαι νά 
στεφανωθής τήν χόρην τοΰ βμρόνου Στάίνσδορφ.

-Ό  πρίγκηψ, συνοφρυωθείς 'άμέσως, άπεκρίθη μέ 
πικρίαν

—  Λοιπόν γνωρίζει; χαλήτερά μου τάς υποθέ
σεις μου ; Καί δμως σέ βεβαιώ δτι είσαι άπατη- 
μένος.

—  Μάλιστα ! ό γε'ρων βαρόνος τό διαλαλεί άκα- 
τάπαυστα. Ήξεύρεις δτι είσ’ ευτυχή;, διότι ή νέα 
είναι καί ωραία, καί έχει καί προίκα ώραιοτέραν ;

—  Προίκα ; Έ ! Δέν άρνοΰμαι δτι έρχεται είς 
καλήν ώραν. Αί τελευταίαι έσωτερικαί άκαταστασίαι, 
καί οί πόλεμοι μέ τήν ’Ρωσίαν καί τήν Αυστρίαν, 
μέ κατέστρεψιν έδημεύθησαν όλα μου τά πράγμα
τα, χαί σήμερον είμαι όλως χατάχρεως. Ό λ ’ αυτά 
τά είπα καί εις τον γέροντα βαρόνον, διότι δέν θέλω 
ν’ άπατήσω άνθρωπον εύγε*ή ώς αύτόν.

—  Καί δμως έπιμένει καί σέ θέλϊι γαμβρόν! Τή 
άληθεία, σπάνιος πενθιρός ! Διά τ ί λοιπόν διστάζεις;

Μετά δέ μικράν σιωπήν ό πρίγκηψ άπεκρίθη·
—  Τποψιαΐ, παράδοξοί τίνες περιστάσεις . . . 

Φοβούμαι μή δέν μ’ άγαπα ή νέα . . .
—  ΔΓ αύτό μόνον ;
—  Έ χ ω  χαί*άλλους λόγους . . .  θά τούς διασα- 

φήσω πρώτον.
Ό  Αλέξανδρος, αναγνώρισα; τόν πρίγκηπα Φι- 

λόδωρον καί άχούσας τήν τελευταίαν του άπόχρισιν, 
προέβη αίφνης, χαί μέ φωνήν έμφαίνουσαν έργήν α
κατάσχετο»,

—  Νά τ·.ύς διασαφήσωμεν, είπεν έδώ καί άμέσως, 
κύριε πρίγκηψ ! Οί κύριοι οδτοι άς μα; χρησιμεύ
σουν ώς μάρτυρες.

Ό  δέ πρίγκηψ, καταπληχθεϊς άπό τήν αιφνιδίαν 
αύτήν καί άπροσδόκητον πρόκλησιν, ώπισθοχώρησεν 
άνασκιρτήοας. Τά πρόσωπόν του ήλλοιώθη, καί αμή
χανων έβλεπε τον νέον ίστάμενον άπέναντί του μέ 
κεφαλήν άνωρθωμένην καί μέ δφθαλμού; αστρά
πτοντας.

—  'Γι'; είσαι, νέε ; ήρώτησεν επί τέλους μέ πάλ- 
λουσαν φωνήν τί θέλεις;

—  Τ ί θέλω ! παρακαλώ, κύριε πρίγκηψ, μήν ΰ- 
ποκρίνεσθι. Μέ είδετε όσω σας είδα, καί έπειδή σας 
Ιγνώρισα, θά μ ’έγνωρίσατε βεβαίως καί σείς.

—  Διόλου, κύριε- ή μνήμη μου δέν είναι πολλά 
ζωηρά.

—  Σ 5; λέγω λοιπόν δτι είμαι ό πρίγκηψ Άνδρα- 
μίδης, καί ότι μέ είδετε χθες εί; τοΰ βαρόνου 
Σ-αϊνσδορφ.

—  Πιθανόν . . .  καί έπειτα ;
—  Έ πειτα , ή παρουσία μου σάς δυσηρέστηοεν. 

Έ στω . Πλήν σας ομολογώ δτι καί ή έδική σας μέ 
ουσαρεστεϊ Ιτι μάλλον.

’Ερύθημα ζωηρόν άνέβη άμέσως εις τάς χλω μά; 
τοΰ Φίλοδώρου παρειάς, τό όποιον διεδέχθη καί αύ- 
θις ή πρώτη ώχρότης. Τά χείλη του έφάνησαν μέν 
τρέμοντα, άλλ’ αυτός έσιώπησε.

—  Τό πράγμα είναι καθαρόν, έπανέλαβεν δ Άλέ-
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ξανδρος· δέν σας άρέοει νά ύπάγω εις τοΰ βαρόνου 
Στάίνσδορφ ενώ είσθε έκεΓ, χ’ «ίς εμέ δέν αρέσει νά 
ύχάγετε ένω έγώ δέν είμαι. ’Α*άγχη λοιπό» νά δι- 
ορθώσωμεν αύτό, ώστε νά ύπάγη ό ενας τών δύω μας.

—  Ά  ! .  . . μονομαχίαν θέλει ό νέος, είπε χλευα- 
στίχώς δ Φιλόδωρος στραφείς πρός τούς συντρό
φους του.

—  ’Εννοείται ! άνέχραξεν Ιντόνως δ Αλέξανδρος. 
Έ μαθα  τάς ραδιουργίας σας, χαί τήν σημερινήν έ- 
πίσκεψίν σα:, καί τάς άναισχύντου; συκοφαντίας σα:
. . . και ιίσθε ανάξιος τού ονόματος πρίγκηπο; εάν 
δέν με δώσετε ίκανοποίησιν !

Ά λ λ ’ ό πρίγκηψ Φιλόδωρος Γστατο ψυχρός καί 
σιωπηλό;' οι δέ δύω φίλοι του, άποροΰντίς, τον ήτέ· 
νιζον έκθαμβοι.

—  Καλά, νέε κύριε ! είπεν έπί τέλους μέ ήθος ή- 
γεμονικόν βιάζεσαι δμως παραπολύ, καί ή τόση πα
ραφορά σου είναι ματαία- την συγχωρώ δμως επει
δή είσαι νέος. Ε ίχα σκοπόν νά σέ ζητήσω κ’ έγώ 
εξηγήσεις τινάς- άλλ’ επειδή μ’ έπρόλαβες, θά έ- 
ξηγηθώμεν πρώτον, καί ύστερον θ’ άποφασίσωμεν 
περί τής μονομαχίας.

—  Κύριε πρίγκηψ ! . . . άνέχραξεν όργίλως δ 'Α 
λέξανδρος.

—  Κύριε πρίγκηψ . . . έπανέλαβεν ατάραχος ό 
Φιλόδωρος. Όποιος έπέρασεν, ώς έγώ, πολλά έτη 
τής ζωής του πολέμων καί χύνων τό αίμα του, ή- 
ξιύρει καλήτερα ενός μαθητου τ ί είναι τιμιον καί γεν- 
ναϊον. ’Ας διακόψωμεν έδώ τήν φιλονειχίαν μας, καί 
τήν αναλαμβάνομε·/ πάλε» δπως επιθυμείς. Είπες, νο
μίζω, ότι όνομάζεσαι πρίγκηψ Άνδραμίδης ;

—  Μάλιστα.
—  Καί ποΰ κατοικείς ;
—  Καταντιχρύ είς τό '̂ γΛ·Τ(αμί.
—  Πολλά καλά1 θά λάβης έντός ολίγου ειδήσεις 

μου. Έ γώ  δέ κατοικώ είς θεραπεία, έκεϊθεν τοΰ 
χόλπου πρός τό Κιρέισ·βονρ·ΥοΖ·.

Καί ταΰτα έίπών ήτοιμάσθη νά αναχώρηση" δ δέ 
’Αλέξανδρος,ώχρός καίφρυάσσων, αλλά καταπληχθεϊς 
άπό τό άςιοπρεπές καί τό άτάραχον τοΰ άντεραστοΰ 
του, ειδεν αύτόν άναχωροΰντα σιωπηλός καί ακί
νητος.

01 δύο σύντροφοι τοΰ πρίγκηπο; Φίλοδώρου, μεί- 
ναντες μόνοι, έραψαν πρός άλλήλους βλέμματα σκω 
πτιχά, έμειδίασαν, ¿χαιρέτισαν διά νεύματος τόν ’Α 
λέξανδρον καί άνιχώρησαν επίσης.

Μικρόν δέ κατά μικρόν χατεπρσύνθη χαί τούτου 
ή όργή. 'Ησθάνθη ότι ή μονομαχία, ήθελε μέν ίσως 
ίχανοποιήσει τόν έρωτά του, άλλα χαί ερεθίσει 
τον γέροντα Στάίνσδορφ, ίάν πρό αΰτής δέν έ- 
φρόντιζε νά διασχεδάση τάς εναντίον του προ 
λήψεις τοΰ βαρόνου. Αλλά διά νά κατορθώση τοΰτο, 
διά νά άνασχευάση τάς συκοφαντίας, έπρεπε νά γνω- 
ρίση προηγουμένως αΰτάς, χαί διά τοΰτο, πεποιθώ; 
έπί τήν άθωότητά του, άπεφάσισε νά ένεργήση θα|5- 
ραλεως. Διιυθύνθη λοιπόν πρός τήν οικίαν τοΰ βα
ρόνου.

V.

Οί κάτοικοι τοΰ Σταυροδρομιού διαιρούνται κυρίως 
εις δύω, ούτως είπεΐν, φυλά;· είς τήν φυλήν τών
γεννηθεντων μέν καί ά/ατραφόντων έν Ευρώπη, με- 
ταβάντων δέ είς Κωνσταντινούπολιν χάριν εμπορίας 
ή άλλης ύποθέσεως, καί είς τήν φυλήν τών γεννη- 
θέντων μέν έν τή βασιλευούση ταύτη, καταγόμενων 
οέ άπό τών Ενετών καί τών Γενουηνσίων, είς ου; οι 
αΰτοκράτορες ειχον επιτρέψει νά ίδρύσωσιν εμπορικά 
καταστήματα έν Γαλατα, και άπό άλλων παρεπιδή- 
μων Γάλλων,] Ιταλών, κλ,. έκφυλων, ώς έπί τό πολύ, 
περιτριμμάτων τής ίσιας πατρίδος. ’Π  δευτέρα αυτη 
φυλή, καί διά τόν αριθμόν, καί τάς σχέσεις, καί τήν 
επιρροήν, δπάρχει μέν έπικρατεστέρα τής πρώτης, 
άλλ’ όχι καί χρηστΰτέρα τά ήθη. Κληρονομήσαντες 
τά ελαττώματα τών πατέρων αυτών, καί τελειοποιή- 
σαντες μάλιστα αύτά δΓ άνενδότου προσπάθειας είς 
τό ίπιβουλιύεσθαι καί τούς κατακτητάς καί τούς 
χατακτηθέντας, κομπάζουσιν έπί καταγωγή ευρω
παϊκή, καί άπαξιοΰσι νά όνομάζωνται Γραικοί ή Τούρ
κοι, εί καί γεννηθέντες έν τώ τόπω αύτών, καί αύ
τών όμιλοΰντες τήν γλώσσαν, καί μή ψελλίζοντες χάν 
ώ; έπί τό πολύ τήν τοΰ έθνους είς δ διισχυρίζονται 
ότι άνήκουσι. Ηροτιμώντες τον ράθυμον καί θηλυ
πρεπή τής ’Ασίας βίον, τών άνδοικωτέρων τής Δύ- 
σεως έξεων, έ’χουσι τάς οικίας διεσκευασμένας ώς τάς 
τών Οθωμανών, χαί έξηχλωμένοι ά/αλγήτως έπί 
σνψάίωΥ, ψοφοΰσι τσιμπούκια, καί σερμπέτια χαί 
σργι.έέδαο.

Έν τοιαύτη οικία χατώχει καί δ βαρόνος Στάϊν- 
σδορφ. Ή  αίθουσα τής υποδοχής ήτο πλήρης ανθρώ
πων· νέφη έκφυσώμενα διά μακροτάτων χαπνοπόρων 
σωλήνων, άνέδαινον περιελισσόμενα πρός τήν όροφήν, 
καί αρμονία τις μονότονος συγκροτούμενη άπό ήχους 
^οφητικούς, άνήγγελλεν ότι δ καρπός τοΰ Γιεμέν έ- 
γλύκαινε -ά χείλη τών ξένων τοΰ γ'έροντος βαρόνου.

—  Που είναι ή αδελφή σου ; ήρώτησεν ουτος τόν 
υιόν του- πώς δέν φαίνεται;

—  Είναι κακοδιάθετος, άπεκρίθη δ Έδουάρδος, 
καί θά μείνη άπόψε μόνη της.

—  Μέ κακοφαίνεται, έπανέλαβε δυσαρέστως δ βα
ρόνος, διότι περιμένω τόν πρίγκηπα . . .

Έν τώ μεταξύ τούτω ήνοίχθη ή θύρα, καί δ υπη
ρέτης ανήγγειλε μεγαλοφώνως τόν πρίγκηπα ’Αλέ
ξανδρον Άνδραμίδην.

Ό  βαρόνος άνασκιρτήοας εστράφη φρυάσσων πρός 
τόν Έδουάρδον, όστις καταπτοηθείς άφήκε τόν μ ι
κρόν καί περίκομψον χυαθίσχον του.

—  Π ώ ς; άνέκραξεν, Έδουάρδε, δέν τόν έγραψες;
—  Πώς δέν τόν έγραψα; άπεκρίθη έντρομος. Εί

μαι μάλιστα βέβαιος ότι χαί έλαβε τό γράμμα μου.
—  Διά τ ί λοιπόν έτόλμηαι νά έλθη . . .  άφοΰ δ 

κόσμος όλος ήκουσε τήν ιστορίαν τοΰ Τιτόφ ; . .
Είσελίών έν τοαούτω δ 'Αλέξανδρος όλος τετα- 

ραγμένος χαί χάτωχρος, έπροχώριι μέ βήμα βραδύ
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μέν άλλά στερεόν πρός τόν οικοδεσπότην, όστις πνέων 
όλος οργήν, ήρώτησεν άποτόμως τόν 'Αλέξανδρον·

—  Ποιος είσθε, κύριε; και τί θέλετε ;
Ό  ’Αλέξανδρος, χαταπληχθείς άπό τήν βραχείαν 

καί προσβλητικήν ταύτην έρώτησιν, έστάθη, ο' δε δ- 
φθαλμοί όλων έστράφησαν περίεργοι πρός αύτόν. Καί 
όμως άπεκρίθη εύθαρσώς,

—  Ηλθα, κύριε βαρόνε, νά σας ζητήσω άναγ- 
χαίας τινάς έξηγήσεις . . .

—  Ή λθετε κακώς, άπεκρίθη ό γέρων' δέν ¿λά
βετε τό γράμμα τοϋ Έδουάρδου ;

—  Τό ¿λαβα, άλλά δέν τό έ»όησα.
—  Καί όμως ήτον σαφέστατον . . . πλήν, χαί άν 

δέν τό ¿νοήσατε, ή έρώτησίς μου αρκεί νά σας χρησί 
μευση ώς ερμηνεία.

—  ’Αλλά δέν καταλαμβάνω ούδ' αυτήν, έπανέλα
βεν ύπερηφάνώς δ νέος πρίγκηψ. Ή λθα  διά νά λ.άβω 
έξηγήσεις, χαί όχι διά νά υβρισθώ. Ουδέ ή γέννησις, 
ούδέ ή ανατροφή μου τό έπιτρέπουν.

ίπιβλαβής. Διά μόνον τό συμφέρον σας ά»οσιωπώ 
δ,τι γνωρίζουν δλοι αυτοί οί κύριοι.

—  Διά τό συμφέρον μου!,
—  Ναί, τό ¿δικόν σας κάί τής μητρός σας.
—  Τής μητρός μου ! έπανέλαβεν άνασκιρτήσας μέ 

δρμήν. Τ ί σημαίνει αύτδ, θεέ μου!
—  Άκουσο», τέκνον μου, ε’πεν δ βαρόνος άνυψώ- 

σας τοΰ; ώμους- μή μ ’ έρωτας περισσότερα . . .  καί, 
ώρα σου καλή!

—  ’Αδύνατον, κύριε βαρόνε! δέν σαλεύω άπ’ εδώ. 
'Απαιτώ νά μέ δμιλήσετε φανερά.

—  Επειδή, κύριε, τό απαιτείτε, σας λέγω 'ότι ή 
μήτηρ σας δέν ύπανδρεύθη ποτέ, χαί ότι είσθε. . .  
νόθος.

Κεραυνός Ιπεσε κατά τής κεφαλής τοΰ Αλεξάνδρου" 
άλλ’ αμέσως άνυψώσας αύτήν. κοί προσήλωσα; ¿πί 
του βαρόνου βλέμμα άστραπηβόλον,

—  Τ ί είπετε; ανέκραξε. Ποιος αχρείος έπενόησε 
τήν αίσχράν αυτήν συκοφαντίαν; Ποίρς απάνθρωπος

—  Ή  γέννησις σας ! είπεν δ βαρόνος υπομειδιώνίψευστης ίτόλμησε νά προσβάλη τήν τιμήν τής μητρός
άς μή δμιλώμεν περί αύτής. 'Ως πρός τήν ΰβρίν, ίσια 
ίσια διά νά μή σας έκθέσω εις αύτήν σας παρεκά- 
λεσα νά μήν Ιλθετε. Διά τί λοιπόν παραπονείσθε άφοΰ 
μόνο; σας ήλθετε νά τήν ζητήσετε;

—  Διότι δέν έπίστιυα, άπεκρίθη μέ φωνήν τρέ- 
μουσαν δ Αλέξανδρος, ότι μετά δεχαπενταετή πα 
τρικήν ευ'οιαν πρός εμέ, θά μέ άπεβάλλετε καί θά 
μέ χατεφρονείτε χωρίς λόγον.

—  Χωρίς λόγον ! τίς σάς τό είπεν ;
—  Ή λ θα  διά νά τόν μάθω.
—  Άλλά δέν είναι ούτε δ καιρός ούτε δ τόπος 

αρμόδιος. Δίδονται τοιαΰται εξηγήσεις δημοσία;
— Ένόμιζα, κύριε βαρόνε, ότι θά σά; εΰρω μό

νον. Πλήν, άδιάφορον. Δεν μέ φοβίζει ή δημοσιδτης- 
καί τοσαύτην έχω πεποίθησιν περί του χαρακτήρός 
μου, ώστε δέν φ;βοϋμαι νά καταστήσω δικαστήν 
τής διαγωγή; τών αισθημάτων μου πάντα τίμιον άν
θρωπον.

—  Εΐσθε τρελός! Ίσ ια  ίσια τήν δημοσιότητα 
αύτήν νομίζων επιβλαβή.. .

—  Σάς είπε, κύριε βαρόνε, έπανέλαβεν έντόνως ό 
Αλέξανδρος, ότι δέν τήν φοβούμαι. Έ ξ  εναντίας οί 
προφυλάξεις σας αύταί δύνανται νά μέ βλάψουν...

—  Άλλά δέν πρόκειται, κύριε, περί τοΰ προσώπου 
σας μόνου- καί

—  Δέν πρόκειται περί μόνου έμοΰ ! Έξηγηίήτε, 
παρακαλώ, κύριε βαρόνε. Έάν ή καρδία μου άνέβλε- 
ψε μακρύτερα . .  . ένοχος είμαι Ιγβ  μόνος. . .

—  Τ ί μάς λέγετε; έπανέλαβεν δ βαρόνος. ’Ομο
λογώ ότι είσθε νέος καλός, τίμιος, άξιόλογος· πλήν δέν 
μέ συμφέρει νά έχω σχέσεις μαζή σας· τό πράγμα 
είναι καθαρόν' τ ί  ζητείτε περισσότερον ;

—  Σάς ευχαριστώ, κύριε βαρόνε, είπεν έκθαμβος δ 
Αλέξανδρος διά τούς έπαίνου; τούτους' άλλ’ αδυνατώ 
νά συμβιβάσω τδ συμπέρασμά των μέ αυτούς. Έάν 
τωόντι μέ τιμδτε άκόμη, διάτί, άφοΰ τόσα έτη μ 
¿θεωρείτε ώς υίόν σας, μέ διώκετε σήμερον;

—  Διά τ ί ; διά τ ί ; . . .  ή «εριέργειά σας είναι

μου; Που είναι; ήρώτησε περιφέρων τά φλογερά 
βλέμματά τού περί τούς καθημενους καί ακούοντας 
έν έκστάσει. Ά ς  φανερωθη, καί θά τόν δείξω . . .

—  Ή  θέλησα νά σέ τέ  κρύψω, Αλέξανδρε, είπεν 
ό βαρόνος συγχινηθείς χαί άχω ν πλήν έπέμενες. . .

—  Ναί, έπέμεινα, καί χαίρω δι’ αυτό ! Εννοώ τώ 
ρα τήν αίσχράν αύτήν συκοφαντίαν, καί θ’ αφανίσω τόν 
συκοφάντην. Έ χ ω  εδώ, επάνω μου, τάς αποδείξεις. . .

—  Έ χε ις , ήρώτησεν δ βαρόνος, τήν έπίσημον 
πράξιν του γάμου τής μητρός σου ;

—  Βέβαια! τήν έφερα διά νά δείξω είς τήν οικο
γένειαν τοΰ πατρός μου . . .

—  Μήν άνησύχής, καλέ μου Αλέξανδρε, δέν θά 
τήν εύρης αύτήν τήν οικογένειαν, διότι δέν υπήρξε 
ποτέ.

—  Π ώ ς!
—  Ούτ’ αύτή, ούτ’ δ πρίγκηψ Άνδραμίδης . . .  Τό 

ίνομα ήτον πλαστόν . . .
—  Πλαστόν! . . .  συκοφαντοϋμαι λοιπόν ότι φέρω 

όνομα πλαστόν. . .  έγώ ! . . .  έκραξεν έμμανώ; δ ’Α
λέξανδρος.

—  Δέν πταίεις, τέκνον μου, ούτε σύ ούτε ή μήτηρ 
σου" καί όμως είς τήν κεφαλήν σας έξέσπασεν. . .

—  Ή  μήτηρ μου ! . .  . ή μήτηρ μου! . . .  έπανέλα
βεν ό 'Αλέξανδρος μέ άνέκφραστον αδημονίαν. Είναι 
αδύνατον. Ποιος τδ είπεν ;

—  Εκείνος δ όποιος ήτον παρών.
—  Ποίος; που ιινα ι;
—  Εκείνος δ δποϊος έγραψεν εις τήν μητέρα σου 

τόν θάνατον του άνδρός της.
—  Καί που είναι; που είναι; άνέχραξεν δ νέος 

πρίγχν,ψ ώς παράφορος. Είπέτε με τον. . .  είς τό 
όνομα τοΰ θ εο ϋ . . .  Λανθάνεται ίσως. . .  Ποίος είναι;

—  Ό  συνταγματάρχη; Τιτόφ.
Τδ όνομα τοΰτο άκούσας δ 'Αλέξανδρος έγεινε 

κάτωχρος ώς νεκρός. Έ πειτα , έκβαλών χαρτοφυλά- 
κιον άπό τδ θυλάκιόν του, τδ ήνοιξε . . .  καί άφιείς ?ω- 
νήν άγρίαν, ¿προχώρησε μέχρι τραπέζης τίνος, ¿?

ής ήναγκάσθη νά στηριχθή. Τδ όνομα τοΰ συνταγμα
τάρχου Τιτόφ υπήρχε καί έν τώ  χαρτοφυλακίω.

Καί έμενιν ώς κατάπληκτος. Μετ’ όλίγον όμως, 
ίδών τά σκωπτικά βλέμματα τών περιεστώτων, ή- 
σθάνθη ®λογιζόμε<ον τό πρόσωπόν του, καί άνέλαβε 
θάρρες.

—  Σάς εόχαριστώ, κύριε βαρόνε, είπε μέ φωνήν 
έντονον, δ.ότι μ’ έδώκατε τάς δποίας έπεθύμουν πλη
ροφορίας. 'Εννοείται όμώς δτι μέ είναι ουγχωρημένον 
ν’ αμφιβάλλω ακόμη. Καί έπειδή δ συνταγματάρχης 
υπάρχει, υπάγω άμέσως νά διασαφήσω τδ πράγμα, 
καί νά ά-ιχνεύσω τόν πατέρα μου, δποϊος καί άν 
είναι.

—  Έ χ ε ι ;  δίκαιον, είπεν δ βαρόνος. Σ ’ έπαναλέγω, 
Αλέξανδρε, ότι τιμώ τά προσωπικά σου προτερήματα 
καί θά σέ συνδράμω είς πάσαν περίστασιν μέ πολλήν 
προθυμίαν άλλ’ εννοείς ότι μετά τή» άναχάλυψιν αύ 
τήν δέ» δύναμαι νά οέ δεχωμαι πλέον είς τήν 
οικίαν μου.

—  Μή β'.άζεσθε άκόμη, κύριε βαρόνε, άπεκρίθη 
υπιρηφάνως δ ’Αλέξανδρος. Ό  πρίγκηψ Άνδραμίδης 
δέν θά χαθή . . .  Ίσω ς μάλιστα μετά τινα καιρόν θά 
είναι καλήτερος ή σήμερον.

-— Ά μ π ο τε! είπε ψυχρώς δ βαρόνος. Καί άνοίξας 
τήν θόραν, έπευχήθη υγείαν είς τδν έξελθόντα 
πρίγχηπα.

Τεταραγμένος όλως εισέτι καί άπορων τ ί έπρεπε 
νά πράξη, διέβη ταχέως διά τών άντιθαλάμων, καί 
φθάσας εις τήν κλίμακα δ ί ής έμελλε νά καταβη, έβιά- 
σθη νά σταθή διά νά περάση παχύς τις καί μεγαλό
σωμος κύριος.

—  Τό όνομά σας, παρακαλώ ; ήρώτησεν δ 
υπηρέτης.

—  Συνταγματάρχης Τιτόφ, άπεκρίθη δ ξένος.
Ό  Αλέξανδρος, διευθυνθείς ίνευ αναβολής πρός 

αύτόν,
—  Συμπάθειον, είπε, κύριε συνταγματάρχα· έχω 

νά σάς κοινοποιήσω σημαντικήν τινα ύπόθεσιν |κα* 
τ ’ ιδίαν.

—  Είς εμέ, κύριε ; ήρώτησεν δ Τιτόφ παρατή
ρησα; τό ήλλοιωμένον ήθος τοΰ νέου. Νομίζω ότι δέν 
σάς γνωρίζω.

—  Ισως, κύριε. . .  καί όμως μέ φαίνεται ότι είσθε 
δ συνταγματάρχης Τιτόφ.

—  Ναί, κύριε. .  . τ ί άγαπάτε λοιπόν ;
—  Ευθύς σάς τό λέγω, κύριε συνταγματάρχα" 

πλήν άς παραμερήσωμεν, άν αγαπάτε, όλίγον, έπειδή 
δέν πρέπει-νά μάς ακούσουν άλλοι.

Καί άπεσυρθησαν είς τινα γωνίαν.
—  Παρευρέθητε, κύριε συνταγματάρχα, είς τήν 

μάχην τοΰ Όκζακώβ ;
—- Μάλιστα- πλήν ποίος είσθε, παρακαλώ;
—  Σάς τό λέγω . . .  πλήν άδιάφορον. Έ χ ω  άνάγ- 

κην νά σάς ζητήσω πληροφορίας περί παλαιού τίνος 
φίλου σας. Έμαθα 8τι ¿γνωρίσατε τόν πρίγχηπα 
Άνδραμίδην.

—  Βέβαια, άπεκρίθη δ Τιτόφ άτενίζων μέ άπορίαν 
τόν Αλέξανδρον.

—  Σείς λοιπόν έγράψατε ταυτην τήν επιστολήν ;
—  . . .  Ναί !«γώ, έψέλλισεν έκστατιχός δ πολύ

σαρκος συνταγματάρχης, φέρων άλληλοδιαδόχως τά 
βλέμματα άπό τής έπιατολής είς τόν,Άλέξανδρον, καί 
άπό τούτου είς τήν επιστολήν.

—  Λοιπόν ήσθε πλησίον τοΰ πρίγκηπος Άνδραμί- 
δου όταν έφονεΰθη ;

—  . . .  Μάλιστα, έψέλλισεν Ιτι μάλλον άμηχανών 
δ συνταγματάρχης. Πλήν τ ί σάς μέλει, νέε κύριε;

—  Μέ μέλει, καί μέ παραμέλει, κύριε σύνταγμα-, 
τάρχα, άπεκρίθη έντόνως δ Αλέξανδρος. Λέγουν ότι 
είπετε πράγματα πολλά δυσάρεστα. . .  καί μεταξύ 
άλλων ότι τδ όνομα τοϋ πρίγκηπος Άνδραμίδσυ ήτον 
ψευδές.

—  Λέγουν ! λέγουν ! .  . . πλήν καί πάλιν σάς ε
ρωτώ, τ ί σάς μέλει;

—  Μέ μέλει, κύριε, διότι κ ’ έγώ όνομάζομαι 
πρίγκηψ Άνδραμίδης . . . διότι είμαι υίός ¿κείνου 
όςτις, κατά τήν επιστολήν σας, ίρονευθη είς Οκζα- 
χώβ . . . υιός αΰτοΰ έκείνου δ ί ον είπετε ότι ήτον 
ψεύστης, καί ότι έφερε» όνομα πλαστόν ! . . . Καί 
άπαιτώ ν’ αποδείξετε έχεΐνο τό όποίον|είπετε· ειδεμή, 
θά κηρύξω ότι έψεύσθητε, καί δά σάς υποχρεώσω νά 
ά-ακαλέσετε όσα είπετε ένώπιον έχείνων οίτινες τά  
ήκουσαν.

—  Τ ί ! τί ! άνέχραξεν έμμανώς ό συνταγμα
τάρχης.

—  Μή παραφέρεσθε τόσω εύκολα, είπεν δ Α λέ
ξανδρος, σφίγξα; ρωμαλέως τέν βραχίονα τοΰ συν
ταγματάρχου’ σάς ζητώ έξηγήσεις έ'ώ είμεθα μόνοι. 
Σάς ε!πα ότι είμαι υίός τοΰ πρίγκηπος Άνδραμίδού, 
καί εχω επομένως δικαίωμα νά σάς ¿ρωτήσω. Ά πο- 
κριθήτέ με ναί ή όχι. Ό  πατήρ μου είχε τό αύτό 
έπίθετον ώς κ' έγώ ;

—  "Οποία έρώτησίς ! άπεκρίθη έξαπτόμενος έπί 
μάλλον δ Τιτόφ.

—  Παρακαλώ, κύριε συνταγματάρχα, έπανέλα
βεν δ Αλέξανδρος μέ φωνήν ήλλοιωμένην άλλ’ έμφαί · 
νσυσαν πολλήν σταθερότητα. Είπετε χθές ιίς τόν 
βαρόνον Στάϊνσδορφ ότι δ πατήρ μου έφερεν όνομα 
πλαστόν ; Ναί ή όχι ;

—  Μάλ ιστα, άπεκρίθη άνυπομόνως δ συνταγμα- 
τάρχης.

■—  Λοιπόν δέν ώνομάζετο Άνδραμίδης ;
—  Ό σω είμ’ έγώ Άνδραμίδης, τόσω ήτον κ’ 

έκεϊνος.
—  Πολλά καλά! έπειδή λοιπόν βεβαιόνετε ότι 

δέν ώνομάζετο Άνδραμίδης, θά ήξεύρετε ποιον ήτον τό 
αληθινόν όνομά του.

—  Εννοείται, άπεκρίθη άνασηχώσας τούς ώμους 
δ Τιτόφ.

—  Σάς παρακαλώ λοιπόν νά μέ τό είπϊτε.
—  Ω” ! ώ !
—  Δέν συγχατατίθεσδε;
—  Βέβαια.
—  Τότε υποθέτω ότι δέν τά ήξευρετε.
—  Ό π ω ς αγαπάτε.
—  ίΑρα ώνομάζετο Άνδραμίδης.
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—  Άφοΰ θέλετε.
—  Καί επειδή ιιπ ιτε  ενώπιον πολλών το ίναντίον

Οά σάς Ιγχαλέσω ώς . . .
—  Σιωπή ! ή . . .
—  Τ ί νά κάμω λοιπόν, συνταγματάρχα ; Τ ι νά 

πιστεύσω άφοΰ αναιρείτε όσα προείπετε ; Πλήν μή 
λησμονήτε ότι έχω τό δικαίωμα νά σας εξετάσω, καί 
νά σας έρωτήσω τήν άλήθειαν. Είμαι υιός του, καί σάς 
παρακαλώ θερμώς νά μέ είπ ΐτε , ζή ή άπέθανε ;

—  Καί ποΰ ήξεύρω οήμερον ;
—  Είς τό όνομα τοΰ θεοΰ ! εΐπέτε μέ το.
—  Τ'.μίως οάς λέγω ότι δέν ήξεύρω, άπεκρίθη ό 

συνταγματάρχης έλεήσας τόν σχεδόν ένδακρυν Α 
λέξανδρον.

—  Λοιπόν είναι πιθανόν νά ζή άκόμη;
—  Διά τ ί  όχι ; Πρό πολλών έτών έχωρίσθημεν 

αύτός μετέβη είς Κωνσταντίνοΰπολιν, κ έγώ έτα 
ξείοευα εις τήν Ευρώπην. Μόλις εσχάτως έφθασα 
έδώ . . . καί δέν ήκουσα τίποτε περί αύτοΰ.

—  Εύχαριατώ, ευχαριστώ, κύριε ουνταγματάρχα' 
ίσως ζή καί 0ά προσπαθήσω νά τόν εϋρω.

—  Καί τή άληθεία δέν θά δυσαρεστηθή νά εϋρη 
τοιοΰτον υίόν . . .Τ ο ν  όμοιάζετε ολίγον . · . άν καί 
ξανθός.

—  θ ά  τόν ιΰρω’ πώς ονομάζετε ;
—  λ  ! έδώ είναι ό κόμβος.
—  Σας έξορκίζω εις τόν Θεόν εΐπέτε μέ το.
—  Πρίγκηψ Φιλόδωρος!
Ό  ’Αλέξανδρος, κλονηθείς αμέσως, έφερε σπασμω- 

δώς τάς δόω χεϊρας είς τό μέτωπόν του- καί έπειτα 
στε/άξας βαθεως, έπεσε κατά γής.

—  Ά  ! δ ιά β ο λ ε , άνέκραξεν ό συνταγματάρχης. 
Έλειποθύμησεν. Έ  ! παλλικάρι μου ! · . . Έ  ! . . . 
είναι άναίσθητος. Πρό ολίγου μοΰ έσφιγξε τήν χείρα 
ώς άλλος Μήλων Κροτωνιατης, και τώρα έλειποθυ- 
μ η σ ε ν  ώς γυνή . . .  Ά  ! ανοίγει τά  όμμάτιά του’ 
ηΛ 0εν εις τόν εαυτόν του.

Και τωόντι άνανήψας καί στηριχθείς επί τίνος 
παρακείμενης στήλης, έμενεν άκίνητος χαί σιωπηλός, 
περικαλΰπτων τό πρόσωπον διά τών χειρών του.

—  Έφοβήθην μέ τά σωστά μου, είπεν ό συνταγ
ματάρχης, νέε κύριε. Βλέπω καί εϊσ' ευαίσθητος.

—  Συντα ρματάρχα, είπεν έπί τέλους ό νέος άνα- 
οηκώσας τήν κεφαλήν, οάς είμαι είς άκρον ύπόχρεως. 
Έ χ ω  όλην τήν πεποίθησιν είς τήν τιμήν σας, καί 
άν ποτ* λάβω ανάγκην τής μαρτυρίας σας, θά τήν 
έπικαλεσθώ. Δοΰλός σας !

Καί ταΰτα είπών έξήλθε δρομαίως.
—  Νόστιμος συναπάντησις ! είπε καθ' εαυτόν ό 

συνταγματάρχης, καί είσήλθεν είς τήν αίθουσαν.

Ε ' .
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Η νυξ είχε προχωρήσει, xai 5 πρίγκηψ Κωνσταν
τίνος Φιλόδωρος, περιπατώ» μόνος έντός τοΰ κοι·

τώνός του, έφωτίζιτο άπό λυχνία» άμυδράς άκτί* 
»ας έκπεμπουσαν. Φορών Ιίφεστρίδα και νυκτιπίδα- 
χας, καί τάς χεϊρας ίχω ν εσταυρωμένα; όπισθεν έπι 
τής μέσης του, κατά τά τουρίφΐόν έθος, έβάδιζεν ή 
μάλλον έλοξοδρόμει, τό» τράχηλον έχω» κυρτόν καί 
τό μέτωπο» έμφροντι, άκίνητώ» ένίοτε χαί όμιλών 
χαθ’ έαυτάν, ώς ά» συνεχροόοντο εντός τής κεφαλής 
του μυρίαι ίδέαι άντιφατιχαί-

—  Τί νά συμπεράνω, δέν ήξεύρω ! «τραύλισε» . . . 
’Αλέξανδρος Άνδραμίδης ! . . .  παράδοξος συμπτωσις 
όνόματος !

Καί πλησιάσας πρός τήν τράπεζαν εστηρίχθη επ ’ 
αύτής, ώ ς  δ ιά  νά αναπόληση  όλα; τά  αναμνήσεις του.

•—  Καί τό περιεργώτερον, όταν παρετήρησα έ- 
χείνον τόν νέον, τα βλέμματά του . . .  ή φυσιογνω
μία του . . . μέ άνινθυμισαν τά πρόσωπον τό όποιον 
είκοσίν έτών άκουσία δέν έξήλειψιν άπό τήν μνήμην 
μου- τό βλέμμα, τό ήθος τής Αικατερίνης . . .  θεέ 
μου ! μήν  ήναι δ υίός μου !

Καί διατρέξας όρμητικός κατά μήκος τόν κοιτώ- 
νά του, έστάθη έχ νέου.

—  Καί ή μήτηρ του ; ζή τά χα  άκόμη ; . . .  τα
λαίπωρος νέα ! Τήν ήπάτησα, τήν έπεβουλεόθην, τήν 
Ιγκατέλε.ψα . . . Καί έκείνη πόσον μέ ήγάπα ! Μέ 
είπαν ότι άπέθανεν άπό τήν λύπην της. Έ γώ  ύπήρ- 
;α ό αίτιος . .  . Πλήν, έπρεπε νά τήν καταστήσω 
μέτοχον τοδ πλανήτου καί πολυταράχου βίου μου; 
Άλλά καί σήμερον άκόμη . . . χωρίς κατάστασιν, μέ 
τόσα χρέη ,τ ί θά'τήν έκαμνα ; Δεν είναι τά χα  ευτυχέ
στερα δοκιμάσασα τάς πρώτας γλυκύτητας τοΰ γά
μου, χαί κλαύσασα τόν σύζυγόν της πριν χλαόση τά 
δυστυχήματα του ; Ά  ( βέβαια, δ Τιτόφ είχε δί
καιον . . . Ά λλ' 5 υίός μου ! . . .  είν’ έδικός μου ! 
Είναι μεγάλος, ώραίος. γενναίος ! θέλω . . . πλήν 
ή μήτηρ του ; καί τό νέον 0*ομά μου ; πώς να τ ’ ό- 
μολογήσω ; Και ποιος έγγυάται βτι εΤ»αι υίός μου ; 
ύπάρχουν καί άλλοι Άνδραμίδαι . . . ναι . . . ομοιά
ζει όμως τήν λ ¡’κατερίναν ! . . .  Πρέπει νά βεβαιω
θώ πιίν νά τόν έρωτήσω ποία είναι ή οικογένεια του. 
'Εάν όμως άποδειχθή υίός μου . . .  τ ί  νά κάμω;

Καί πεσώνέπί άνακλιντήρος, εκάλυψε τό πρόσωπον 
μέ τάς χείράς του.

—  'Ιδού, έλεγε καθ' εαυτόν, αί ολέθρια·, συνέ
πεια·. τής άφρονος διαγωγής'μου ! Τ ί ν’ αποφασίσω ; 
Ν ' άποκρούσω τό συνοικέσιον μέ τήν Σοφίαν ; Άλλά 
τά χρε’η μου, οί δανεισταί^μου, οί όποιοι μόλις συγ- 
κατετέθησαν νά μέ περιμείνουν μέχρι τής ύπανδρείας 
μου ! . . .  Ά λλ’ ό υίός μου ! . . .  άλλ’ ή μήτηρ του ; 
δέν έχω τάχα κάνέν χρέος πρός αύτήν;

Ταΰτα καί άλλα έσκέπτετο, ποτέ μέν περίπατων, 
ποτέ δέ καθήμενος, ότε, άκούσας έκτός τής θύρας 
του φωνήν, άνισκίρτησεν.

—  Ό  κύριος πρίγκηψ θά μέ συγχωρή»η, έλεγεν 
ή φωνή πρός τόν ίπηρέτην- έχω ανάγκην νά τόν ίδώ. 
Είπέ ότι τόν ζητεί δ πρίγκηψ Άνδραμίδης.

Ό  πρίγκηψ Φιλόδωρος Ισηκώθη τεταραγμένος, χαί 
πάλιν έχάθησε προσήλωσα; έπί τής θύρας τούς 
όρθαλμοίς.
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—  Τ ί θέλεις; είπε πρός τό» είσελθόντα υπηρέτην.
—  Νέος τ ις  έπιμένει νά σδς ίδή άμέσω; . . .
—  Είπέ τον νά έμβή.
Ό  Αλέξανδρο; είσήλθεν ευθύς, άλλά, διά τό άμυ- 

δρόν τοΰ φωτός, δεν διεκρίνετο ή ταραχή καί ή άλλοί- 
ωσις τοΰ προσώπου του.

—  Κύριε πρίγκηψ, είπεν δ Φιλόδωρος σηκωθείς, 
μέ υφος προση·ές καί φιλόφρον, δέν ήλπιζα νά σας ίδώ 
τόσω γρήγορα . . .  Καθήσατε, παρακαλώ.

Τό αξιοπρεπές καί τό ατάραχο» τοΰ πρίγκηπος 
Φιλοδώρου καιεθορΰβησαν τόν νέον Αλέξανδρον. Ή  
άγανάκτησίς του έπραύνθη, καί δισταγμός τις διεδέ- 
χθη τήν άκατάοχετον δρμήν του.

—  Τωόντι, άπεκρίθη δ νέος, βλέπω /.’ έγώ ότι 
ή έπίσκεψίς μου εγεινε πολύ γρήγορα· έλπίζω όμως 
ότι Οσ μέ συγχωρήσετε άφοΰ μάθετε τήν αιτίαν.

—  Λέγετε, κύριε.
—  Μέ φαίνεται. . . κύριε πρίγκηψ . . .  ότι τό 

όνομα τή; οικογένειας μου . .  . τό Ονομα του Αλεξάν
δρου Άνδραμίδου δέν σας είναι άγνωστον.

Έ λεγε καί τό στήθος του έπαλλε σφοδρώς ώς άν 
έμιλλε νά διαρραγή.

—  Νομίζω ότι τό ηχούσα, άπεχρίθη μέ ύφος ά- 
διάφορον ό πρίγκηψ. Είσθε 'Ρώ σος; χύριε.

—  'Ρ ώ σο;! .  . .  Έλλην, κύριε πρίγχηώ, υίός Έ λ  
ληνός ίιπηρετήσαντος τήν Ρωσίαν, χαί φονευθέντος 
είς Όκζακώβ, ώς τουλάχιστον μέ είπαν.

—  Ά !  άνεφώνησεν ό Φιλόδωρος’ μετά δέ μικράν 
σιωπήν, ήοώτησεν έκ νέου, ή μήτηρ σας λοιπόν ήτον 
άπό τήν Ρωσίαν ;

—■ Ναι, κύριε πρίγκηψ, καί ώνομάζετο Αίκατερίνα 
Γαμάζοφ.

—  ’Ω/ομάζετο ! . .  . έπανέλαβεν ατενώς ό Φιλό- 
δωροο, είσθε λοιπόν ορφανός;

—  Ό χ ι ,  κύριε πρίγκηψ, ζ ή . . .  καί κλαίει πάντο 
τε τόν σύζυγόν της.

—  Ά ! άνεφώνησε καί πάλιν δ Φιλόδωρος’ καί 
έπειτα έσιώπησεν. Ό  ’Αλέξανδρος έπερίμενε τρέμων.

—  Υποθέτω, είπε μέ αταραξίαν ό Φιλόδωρος, πό
σον θά λυπείτε χωρισθείτα τοΰ μόνου υίοΰ της. Είσθε 
πολλά νέος, κύριε, χαί άπειρος τοΰ κόσμου.

—  ’Ελπίζω, άπεχρίθη ύπερηφάνως ό Αλέξανδρος, 
ότι θά φερθώ πάντοτε είς τρόπον ώστε νά τιμήσω τό 
όνομά μου . .  .

—  Δέν άμφιβάλλω, άπεκρίθη ό πρίγχηψ Φιλόδωρος 
Άλλά τοσούτω ήτο γαλή»ιον τό ήθος του, ώστε ό

Αλέξανδρος έπ^ίσθη ότι άτόπως έφαντάσθη ότι εκείνος 
ήτο πατήρ του· Κ»! όμως άπεφασισε ν άπευθύνη 
πρός αύτόν χαί τε/ευταία» έρώτησιν.

—  Δότε με τήν άδειαν, χύριε πρίγχηψ, νά σάς 
έρωτήσω. έάν είχετε συγγενείς είς τήν υπηρεσίαν τής 
'Ρωσίας.

Ά λλά μόλις ό πρίγχηψ, μετά τινα σιωπήν, ά- 
/ίϊκρίθη·

—  Πιθανόν’ ή οικογένεια μου είναι πολυάριθμος... 
Δέν ήμπορώ νά σας βεβαιώσω.

—  Ή λθα μόνον διά νά λάβω πληροφορίας περί 
τούτου, άπεχρίθη στενάξας ό ’Αλέξανδρος. Ή λπιζα

ότι θά έλύιτι μερικά; μου απορίας . . . Τώρα όμως 
βλέπω ότι δέν δόνανται ν ά . .  .

—  ’Απορίας ! άνέκραξεν ό Φιλόδωρος διακόψας τόν 
ξένον του. Ποίου είδους ;

—  Υπέθεσα ότι αί οίχογένειαί μας είχαν συγ
γένειαν τινα.

—  Ά  ! . . .  καί π ώ ς;
—  Ήπατήθην βεβαίως’ ώστε αί περί τούτου 

λεπτομέρειαι σάς είναι αδιάφοροι. Τό όνομά μου σας 
είναι σχεδόν άγνωστον.. .  Αγνοείτε επίσης τό τής 
μητρός μ ο υ .. .  Επομένως ή συγγένειά μας, καί άν 
ύπάρχη. θά είναι πολλά μεμακρυσμένη. θεωρώ λοι
πόν περιττόν νά σας ένοχλήσιο περισσότερον, καί σάς 
παραχαλώ νά μέ συγχωρήσετε διότι έλαβα τό 
θάρρος. . .

Καί ήτοιμάζετο νά αναχώρηση’ άλλ' ό πρίγκηψ 
έμπσδίσας αύτόν,

—  Έ ξ  εναντίας, είπε, χαίρω διότι ελαβα τήν 
νέαν αύτήν συνέντιυξιν μέ υμάς, πολύ πλέον εύχαρι- 
στον τής πρώτης. ’Εγκρίνω κατά πάντα τούς λόγους 
δΓ οΰ; ή9ιλήσατε νά μέ ίδήτε, διότι άποδειχνύουν 
τήν ευγένειαν τών αισθημάτων σας . .  . Ενδέχεται νά 
ύπάρχη αύτή ή συγγένεια . . .  καί θά είμ’ ευτυχής, άν 
καί μεμακρυμένη άκόμη . . .

—  Κύριε πρίγχηψ, άνεφώνητε διαχόψας αύτόν δ 
Αλέξανδρος, διά νά λ.ησμσνήσω τό καχόν τό όποιον 
μ ’ έπροξενήσατε, έπρεπεν ή συγγένειά μας αύτή νά 
ήναι πολλά στενή. Τωόντι είχα φαντασθή . . .  πλήν 
ήτον χίμαιρα, ώς βλέπω.

—  Τ ί είχετε φαντασθή, ήοώτησεν έντόνως ό 
Φιλόδωρος.

—  Τ ί είχα φαντασθή! έπανέλαβεν άνασκιρτήσας ό 
έος όταν ήχονσε τόν τόνον δι’ ού έγένετο ή έρώτησις. 

Ε ίχα  φαντασθή ότι ό πρίγκηψ Άνδραμίδης, όςτις έ- 
φονιύθη είς Όκζακώβ . . .  ώνομάζετο πρίγχηψ Φ ι-φονευ
λόδωρος !

ιτα

λοιπόν, προοέθηχε, μ ' εκλαμβάνετε ώς πατέρα σας ! 
Τ ίς σάς ένέπ»ευσε τοιαύτην ιδέαν;

—  Αδιάφορο», άφοΰ δέν ιϊσθε !
—  Δέν εϊ»αε δυως άδιάφορον και δΓ εμέ. θ ά  είχα 

καύχημά μου τό νά έχω  υίόν τοιοΰτον. . .  Σείς όμως 
άν ήμην πατήρ σας, τ ί θά έκάμνετι;

—  Έάν ήμην υίός σας! . . .  άπεκρίθη δ Αλέξαν
δρος όλως ίνθουσιών, θά έπιπτα πρό τών ποδών σας 
διά νά ζητήσω τήν εύχήνσας. .κα ί έπειτα θά σάς 
ώδήγουν είφ τήν μητέρα μου ή όποια κλαίει πρό εί
κοσι χρόνων.

Ό  πρίγκηψ έσιώπησεν.
—  ’Εννοώ 1 είπε μετά ταΰτα, καλύπτων τήν εσω

τερικήν ταραχήν του δΓ έξωτερικής ίλαρότητος, θά 
έχαίρετε άποφεύγοντες ουτω τήν μονομαχίαν, καί, τό 
ούσιωδέστερον, άπαλλαττόμενοι άντεραστοΰ.

—  Κύριε πρίγκηψ, άνέκραξεν άγανακτή»ας ό 'Α
λέξανδρος διά τήν ειρωνικήν ταύτην φράσιν, μετανοώ 

Ιδι’ όσα είπα1 βλέπω ότι παρεξηγήσατε τά  αίσθήμα»
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τ ά  μου. 'Εάν άπό Άνδραμίδης έγινόμην ¿Φιλόδωρος, 
θά έγινόμην καί υίο€ ευπειθή; καί φιλόστοργος, 0ά 
¿θυσίαζα διά τήν άγάπην τού πατρός μου καί τ ά  ά~ 
σπαστότερα αισθήματα τή ς  καρδίας μου, καί αύτάς 
τά ς  γλυκυτέρας ελπίδας τή ;  ζωής μου. Ε π ε ιδ ή  όμως  
¿0  αν η σε τοιοϋτος πρός εμέ, θά ε ίμ α ι  πάντοτε  εραστής 
τή ς  Σοφίας, καί έδιχός σας άσπονδος εχθρός !

—  ’Αξιόλογα, ε ιπ ι μειδιών ί  Φιλόδωρος’ ώστε ά -  
φίνετε τήν εκλογήν είς εμέ1 ή νά νυμφευθώ τήν μ η 
τέρα  σας κα ί  νά σας αναγνωρίσω υίόν μου, ή νά ίκ -  
θ ίσω τό στήθος μου είς τ ά ς  πληγάς σας. 'Ομολογή
σατε οτι δέν είν’ εύκολος ή άπόρσσις.

—  ’Α γ α π ά τε  ν’ άστειεύισθε, κύριε πρίγκηψ, εΐπεν 
ό ’Αλέξανδρος σηκωθείς καί μέ πολλήν αξιοπρέπειαν. 
Έ σ τ ω  1 εξηγήσατε όπως θέλετε τόν σκοπόν δι’δν ή'.θα 
ε ίς  τήν οικίαν σας' άλλ’ 'έως αύριον, παρακαλώ.

—  "Ο π ω ς  ά γα π α τε ,  άπεκρίθη ό Φιλόδωρος σηκω
θείς επίσης. Μίαν μου μόνην απορίαν έξηγήσατι π α 
ρακαλώ. Δέν είναι πολλαί ωραι αφού μέ ί ίε τ ε  σήμε 
ρον, καί τότε ,  ως καί τώρα, ¿γνωρίζετε τά όνομά μου. 
Π ώ ς  τότε  δέν ε ίχετε  τήν περίεργον ίδιαν τήν όποιαν 
ήλθ ιτε  νά μ’ έκφράσετε τώρα ;

—  Τ ί  σας μ έ λ ε ι ; άπεκρίθη άγερώχως δ Ά λίξαν  
δρος . . .  Μ' έδόθησαν πληροφορία;, τ ά ς  όποιας δέν 
ε ίχ α  λόγους νά μή πιστεύσω . . .

—  Ηληροφορίσι! παράδοξον! καί άπό πο ιο ν ;
—  Γνωρίζετε τάν συνταγματάρχην Τ ιτόφ  ;
Ό  Φιλόδωρος άνεσκίρτησε' τόν Τ ι τ ό φ ; . . .  μέ 

φ α ίν ε τα ι . .  .
— Ώ  ! μή σκοτίζεσθε ! είναι περιττόν. Διά νά έν- 

θυμηθή τ ις  το ιαύτας περιστάσεις δέν είναι ανάγκη νά 
κοπιάζη- τής καρδίας ή  μνήμη είναι καί τα χ ε ία  και 
ισχυρά. Φθάνει, κύριε πρίγκηψ, εως έ δ ώ . . .  και 
αυριον τ ά  περαιτέρω.

—  Ό π ω ς  όρίζετε, πρίγκηψ, εΐπεν ό Φιλόδωρος μέ 
άκραν αδιαφορίαν. "Έ χετε  μάρτυρας;

—  Μ ά ρ τυ ρ α ;! έπανέλαβεν ό ’Αλέξανδρος. Μ ετ α 
ξύ τ ίμ ιω ν  ανθρώπων . . .  μέ φαίνεται ότ ι  οί ¿δικοί 
σας άρκονν.

—  Διόλου, νέε κύριε' σας ευχαριστώ μέν διά τήν 
πρός εμέ καλήν σας υπόληψιν, σας λέγω  όμως ότι 
δέν είναι φρόνιμον. Ή  συμβουλή αύτή είναι πα-ρ ική

—  ’Εξακολουθείτε, βλέπω, τά ς  άστειότητας, κύριε 
πρίγκηψ. Απορώ ̂ τωόντι, διότι ¿περίμινα άπό ύμας 
πλε  οτέρα< . . .

—  Ή  ιδέα σας μ ’ έφάνη πολλά παράδοξος . .  
Λοιπόν α γ α π ά τε  πολύ τήν Σοφίαν ; Εΐσθε φίλ.ος της 
ως έμαθα , άπ’ α ύτή ;  τή ς  παιδικής τη ς  ηλικίας ,·

—  Κύριε π ρ ίγκ η ψ !
—  Α ς  τ ά  είπώμεν μεταξύ  μας . . .  Σ άς  α γ α π ά  καί 

αυτή  ;
—  Κύριε πρίγκηψ ! προχωρείτε  όσω δέν πρέπει.
—  Ό !  τ ί  π ε ιρ ά ζε ι . . .  πλήν έστω, είπαμεν άρκε 

τ ά ,  τά  λοιπά είς αύριον. Ό  φίλος μου Γ .  Βενιέρης θ 
έλθη τ ό 4π ρ α Ι  νά σάς ειδοποίηση περί του μέρους όπου 
θά συμπαρευρεθώμεν. Δούλος σας.

• Ε ίπ ε  καί ήνοιξε τήν θύραν. Ό  δέ ’Αλέξανδρος χ α ι  
ρετίσας έξήλθεν όρμητικώς. Ό  Φιλόδωρος μείνας

κόνος έκάθησε παρά  τινα  τράπεζαν, καί οτηρίξας επ’ 
αυτής τά ς  δύω χεΐρας, Ι ^ ιψ ε ν  έπ ' αυτών τή» κεφα
λήν. Έ π ε ι τ α ,  γράψας έπιστολήν, διέταξε τόν υπηρέ
την του νά τήν έγχειρίση άνευ άναβολής πρός τόν Κ. 

Βενιέρην.

ΣΤ.

*!,, Έδουάρδι μου, εΐπεν ό π ρ ίγ -  
εΐς τήν αίθουσαν· ήλθα, ώς

—  Κ α λ ’ ημέρα σας 
χηψ Φιλόδωρος έμβάς
βλέπεις, πολλά π ρ ω ί '  ό πατήρ  σου είν’ έδώ ;

—  Μ ε τ ’ όλίγον έρ '/εται.
—  Έ ν  τοσούτω, σίλτατε, δέν «ΐ»αι συγχωρημένον 

νά ΐδώ τήν κυρίαν Σοφ'αν; έπεθύμουν νά τήν ομιλήσω.
Ό Έ δ ο υ ά ρ δ ο ς  έοτάθη αμήχανων.
—  Ή  αδελφή μου, εΐπεν επί τέλους, ήτον κακο

διάθετος χ θ έ ς  όλην τήν ήμέραν, καί φοβούμαι. . .
—  Θ ά λυπηθώ πολύ Ιάν δέν μέ δεχθή. Έ χ ω  νά 

ήν κοινοποιήσω σημαντικήν ιίδησιν καί δι’ αυτήν καί
δι’ εμέ. Κ άμ ε  με τήν χάριν  νά μέ άναγγείλης, καί 
νά έπιμείνης νά τήν ίδώ.

—  Πολλά καλά. Ιω ά ν νη !  είπε πρός τόν υπηρέ
την, ήχου σι ς τ ί  επιθυμεί ό πρίγκηψ· ειδοποίησε τήν

ελφήν μου.
—  Ε ίπ έ  με έν τοσούτω, Έδουάρδε μου, ήρώτησεν 

Φιλόδωρο:, όποιος άνθρωπος είναι ί  πρίγκηψ Ά ν δ ρ α -
μ ίδη ; τόν όποιον είδα προχθές έδώ ;

Ό  Έδουάρδος έρυθριάσας καί ταλαντιυθείς,
—  Εΐν’ ένας νέος, εΐπεν ¿π: τ έ λ ο υ ς . . . ουμμαθη- 

τής μου . . . ό όποιος . . .
—  Συνανετράφης μέ αυτόν ;
—  Ν αι,  ε’μεθα γείτονες . . .
—  ’Ανήκει είς  καλήν οικογένειαν;
—  Ν αί . . . έκ μητρός τουλάχιστον.
—  Π ώ ς  εκ μητρός ;
—  Ένομίζαμεν πολύν καιρόν . . . πλήν επ ί  τέλους 

ιμάθσμεν . . .
—  Ό τ ι  εΐ»αι νόθος βεβαίως.
—  Ν α ί  . . .  τό όνομα τού Άνδραμίδου είναι π λ α 

στόν, τό όποιον είχε λάβει ό πατήρ του διά ν’ άπα* 
τήση τήν μητέρα του.

—  Τωόντι ! Κ α ί  τό έμάθετε πρό πολλοΰ ;
—  Π ροχθές  μ ά ;  διηγήθη ό σ υνταγματάρχης Τ ι 

τόφ τήν ιστορίαν αυτήν. Ό  πατήρ μου ώργίσθη είς 
άκρον, καί ¿μήνυσε τάν ’Αλέξανδρον νά μή πατήση 
πλέον εδώ. Ό  ταλα ίπω ρο; αυτός έλυπήθη όσον 
ενδέχεται.

—  Τ ά  υ π ο θ έτω . .  . Κ α ί  ήξεύρεις τό αληθινόν 
όνομά τ ο υ ;

— Π ώ ς νά τό ήξεύρω ; Ό  πατήρ του θά ήτον 
άσημος τ ι ς  τυχοδιώκτης.

Έ ν  τοσούτω είσήλθεν ή Σοφία συ·.ω?ευμένη καί από 
τήν τροφόν της. Ό  δέ πρίγκηψ, πλησιάσας αότήν ευ* 
σιβάστως, έξέφρασε πόσην λύπην ¿δοκίμασε μαθών ότι 
ήτο ασθενής. Κ αί τψόντι,  τό πρόσωπόν του ήτο κά-  
τω χρον καί μελαγχολικώ τατον. Κ αί αυτή μέν έκά- 
Οησεν ό δέ Έδουάρδος , άφοϋ συνωμίλησεν όλίγον

ΠΑΝΔΩΡΑ

ϊ τ ι  μέ τάν Φ.λόδωρον, έξήλθε.
—  Μέ έμηνύσατε, κύριε πρίγκηψ, εΐπεν εύθύς ή 

νέα, ότι ε /μ τε  νά μέ κοινοποιήσετε είδησιν σημαντικήν.
Ψ ι ιχ ρ ό ;  καί άπότομος ήτο παρά τά σύνηθες δ τρό

πος τη ;·  ό δέ πρίγκηψ, θιλήσας νά βεβαιωθή πόθεν 
ή μεταβολή αύιη,

—  Σημα<τικόν «ΐ-αι πάντοτε δι’ έμέ, άπι/.ρίθη μέ 
άπειρον έρωτι»ήν φ.λοφροσύ·ην, τό νά σας βν.επω κα
νά σας ίμ ιλώ . Ε ί /α  τόσον καιρόν, δύω ήμερα, ολο
κλήρους, νά σας ίδώ . . .

— Τούτο  ήθέλετε νά μέ είπήτε ; άνεφώ-ησε, διακό' 
ψασα αύτόν ή Σοφία, μέ ύφος δηκτικώτιτον. Τ ό τ ε  δέν 
ήτον άναγκαίον νά μέ στερήσετε τήν ησυχίαν μου !

—  Είσθε άσπλαχνος οήμερον, ωραία Σοφία, έπα- 
νέλαβε μειδιών ό πρίγκηψ. Σας ειδοποιώ όμως ότι θά 
οα; ανταποδώσω τήν σχν.ηρότητά σας, καί ότι δι’ αυ
τό  καί μό-ον ή'.θα. Ζηλεύω.

—  Ζ ηλεύετε! . .  . μέ φαίνεται όμως ότι δέν έχετε 
ακόμη τό  δικαίωμα νά ζηλεύετε, άπεκριθη ΰπερη 
φάνως ή νέα.

—  Μέ ο υ γ χ ω ρ ε ίτ ι ,  τό λαμβάνω άπό τής στιγμή; 
ταύτης. Σας έπαναλέγω λοιπόν ότι ζηλεύω . . .  και 
ήξεύρετε βεβαίως ποιον.

—  Έ γ ώ !
—  Βέβαια. Ζηλεύω τόν πρίγχηπα  λνδραμίδην.
—  Κύριε πρίγκηψ ! άνέκραξεν έντόνως ή Σοφία. 

Δέν είμαι συνειθισμένη ν’ ακούω το ιαυτας  ο μ ιλ ία ς . . . 
καί σας άφίνω υγείαν.

Ά λ λ ’ δ Φ  λόδωρος, έμποδίσας α ίτήν ,  είπε μέ ύφος 
σπουδαϊον συνάμα καί ειρωνικό/,

— Δέν σας άφίνω. θ έ λ ω  νά σας φανερώσω ό,τ ι  έχω  
είς τήν καρδίαν μου, καί δικαιώματι άμοιβαιότητος, 
σάς παρακαλώ να μέ φανερώσετε ό ,τ ι  έχετε  είς τήν 
¿δικήν σας.

—  Τ ωόντι I είπεν ή Σοφ:α χλευαστιχώ ς.
—  Τω όντ ι ,  έπανέλαβεν δ πρίγκηψ. Δ ι '  αυτό καί 

μό/ον ήλθα. Πολλάχις σας είπα ότι σάς ά γ α π ώ ,  άλλά 
ποτέ δέν μ ' άπεχρίθητε.

—  Ή τ ο ν  εύκοΛον νά μαντεύσετε τήν άπόχρισιν ! 
άπεκρίθη μέ πικρίαν ή νέα, παραφερθιίσα άπό αισθη 
μ α  πολύ ταχύ-ερον τ ή ;  «κέψιως.

—  Έ χ ε τ ε  δίκαιον, άπεκρίθη μετά μικράν σιωπήν 
ό Φιλόδωρος· τό π ρ άγμ α  είναι φανερόν. ’Αλλά τι 
θ ' άπεκρΐνισθε είς τάν πρίγχηπα  Λνδραμίδην, εάν σάς 
άπετεινε τήν ίδιαν έρωτησιν ;

—  Κύριε πρίγκηψ !
—  Έξηγηθήτε, παρακαλώ, μέ τήν ιδίαν παρρησίαν. 

Σ ά ς  δυσαρεστεϊ οσον κ’ έγώ  ;
—  Τ ί  σημαίνουν αύτά ; άπεκρίθη μέ άγανάκτησιν 

ή Σοφία.
—  Τ ί  σημαίνουν ; θά σας τό  είπώ μ ετ '  ολίγον. 

Έ ν  τοσούτω θά σάς φανερώσω ό ,τ ι  αγνοείτε ίσως, 
οτι ό λεγόμενος πρίγκηψ ’λνδραμίδη; είναι άνθρωπος 
ποταπος, νόθος . . ·

—  Κύριε ! κύριε ! άνέκραξεν ή Σοφία.
—  Περίεργον! τό πράγμα  δέν επ ιδέχετα ι α μ φ ι

βολίαν' άπεδείχθη έδώ, είς τήν οικίαν σας, καί διά 
τούτο τον έδίωξεν δ πατήρ σας.

Ή  Σόφια, άναβιβάσασα μέ τα χ ύ τη τα  βέλοΟς τήν 
χείρα πρός τά πρόσωπόν της , ¿κάλυψε τού ; οφθαλ
μούς' άλλ’ άνυψώ:ασα μ ε τ ά  μικρόν τήν κεφαλ,ήν,

—  Είνα ι ,  άνέκραξεν έντόνως, συκοταντία !
—  Πλήν τ ί  πρός τούτο, αφού καί νόθον καί μή, 

τόν αγαπάτε .
—  Δέν σάς είπα, κύριε, έπανέλαβεν άξ ιοπρ ιπώ ς ή 

•έα, ενώ έπαλλε οφοδρώς τά στήθος της, δέν σάς 
«ίπα τοιούτόν τι . . . καί ή υποψία σα; έδύνατο νά μέ 
προσβά/.η. Λέγω όμως παρρησία, καί τό  λέγω  μ ά 
λ ιστα  ιύχαρίστως ενώπιο'ν σας, ότι έάν ποτε  ή γα 
πών τινά. όποιοσδήποτε καί άν ήτον, θά τόν ήγάπων 
ϊ ιά  τάς άρετάς του, διά τήν ευγένειαν τοΰ χαρσκτή- 
ρος καί τή ;  καρδίας του, διά τά  ηθικά προτερήματά 
του, χ ω ρ ί ;  διόλου νά λάβω 5π 'δψιν τά  τυ χ α ία  καί 
ά /εξάρτητα  άπό τήν θέλησίν του άτυγή μ ατά  του.

Ο δέ Φιλόδωρος, άτιν ίζων αυτήν μέ προσοχήν,
—  Ε μ αθα , ι ΐπεν, ό,τι έπεθύμουν νά μάθω.
—  Τ ί ; κύριι, ήρώτησεν ύπερηφάνως ή Σοφία.
—  Κ αί θά συγχαρώ, προσέΟηκε μειδιάάας σκω· 

πτικώς, τόν πρ ίγχηπα  'Λνδραμίδην.
—  Δέν θά συγχαρήτε κανένα, κύριε πρίγκηψ, ά 

νέκραξεν άγερώ χω ς ή Σοφία. Ή  άπόφααίς μου είναι 
αμετάθετος . . . κ α ί  ελπίζω ότι δ πατήρ μου δέν θά 
έναντιωίή

—  Καί τ ί  άπιφαοίσατι ;
—  Αύριον . . .  θά γείνω καλογραία.
—  Ά  ! άνίκραξε καί ό Φιλόδωρος οηκωθείς ! . . .  

Οποία ΐοέα αλλόκοτες !
—  Η άπόφασίς μου, έπανέλαβεν έντονώτιρον ή 

Σοφία, είναι ώ ;  είπα, άμ ιτάθετος, καί έλπίζω, κύ
ριε πρίγκηψ, ότι δέν θά παριμβάλετε Ιμπόδια.

—  Έ ξ  εναντίας, κυρία μου 1 άπικρίθη μειδιών, καί 
τό χειρότερον . .  . δέν θά τ ά  παριμβάλω μόνος.

Τήν ώραν εκείνην ήκουσθησαν όμιλίαι εκτός τής 
θυρας.

—  Ό  πρίγκηψ Φιλόδωρος θά εΐν’ έδώ, έλεγεν ή 
φωνή του Αλεξάνδρου.

—  Ναί,  κύριε πρίγκηψ, πλήν . . .
—  Μ ’ Ιγραψεν αύτός ό ίδιος νά έλθω έδώ νά τον 

ινταμώσω.
Καί ό μέν υπηρέτη; ή/οιξε την θύραν τής αίθού- 

οης, ή δέ Σοφία Γστατο σιωπώσα, όλη κάτω χρος καί 
τετα ρ ίγμ ε ’νη.

—  Δός τήν άδειαν εις τόν πρίγχηπα Άνδραμίδην, 
είπε πρός τόν ύπηρέτην ό Φιλόδωρος, νά έλθη· Καί 
στραφείς μέ βλέμμα πανούργον πρός τήν Σοφίαν, έλ
π ίζω  ότι τό ο υγχω ρείτ ι ,  προσέθηκε, κυρία μου ;

Ή  Σοφία ήθέλησε νά άναχωρήση, ά λ λ '  ό πρίγκηψ 
δέν τήν άφήκε.

—  Μή, μή, κυρία μου ! εχομεν τήν ανάγκην σας. 
Ε μ β δ τ ε  λοιπόν, κύριι ’Αλέξανδρε, έκραξεν δ π ρ ίγ 

κηψ, σας περιμένομεν.
Ουτος δέ εκστατικός καί απορών, είσήλθε και ε -  

χαιρέτισε τήν Σοφίαν, θέλουσαν νά αναχώρησή.
—  Βοηθήσατε με, πρίγκηψ, εΐπεν δ Φιλόδωρος 

κρατών τήν χε ίρα  τ ή ;  νέας, διά νά τήν καταπείσωμεν 
νά μεταβάλν) άπόφασιν. θ έλ ε ι  νά γείνη καλογραία.
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—  Κύριε πρίγχηψ! άπεχρίθη παρωργισμένος δ 
'Αλέξανδρος, δέν εννοώ διόλου τήν διαγωγήν σας . · . 
Μέ φαίνεται βτΐ δέν εϊν’ ϊδώ δ τόκος τδν δποΐον 
έπρεπε νά εκλέξετε. Λυπούμαι κατάκαρδα φοβού· 
μένος μήπως ή χορία νομίση δτι είμαι χ’ εγώ συνέ
νοχος τής άνεξηγήτευ αυτής άστειότητός σας, 

χαΙ τήν παρακαλώ νά μέ συγχώρηση . . .  Ό  φίλος 
σας Κ. Βενιέρης έλθώ* προ ¿Λίγου μέ είδοποίησεν 
ότι μέ περίμένετ’ εδώ’ χβί, άν χαί το μέρος μ ’ έ· 
φα'νη παράδοξον, δέν έδίστασα όμως . . .

—  Έχάμετε άξιόλογα, είπε διαχόψσς αΰτδν δ Φ ι
λόδωρος. Τώρα δέν περιμένω παρά μόνον τον δα 
ρό/ον Στάϊνσδορφ διά νά εξηγηθώμεν χαί οί τέσσαρες.

—  Κύριε! έπανέλαβεν άχαδέχτως δ Αλέξανδρος' 
δέν έπερίμενα τούτο άπό ύμάς . . .  ή πανουργία αυτή 
μέ φαίνεται. . .

—  Σιγά, σιγά, είπε γελών ό πρίγχηψ, ή πα 
νουργία αύτή μ' ίμαδεν δ,τι έπεδόμουν νά μάθω. 
'Ομολογήσατε τώρα, κυρία Σοφία, δτι άποστρέφεσβε 
τδν πρίγχηπα Φιλόδωρον, χαί αγαπάτε τον πρίγχηπα 
Άνδραμίδη·.

—  Κύριε πρίγχηψ, είπε, μέ φωνήν τρέμουσα* ή 
Σοφία. Καταχράσθε . . .

—  Καταχρώμαι τήν έμπιστοσύνην σας ; τούτο 
ήθέλετε νά είπήτε πλήν άφετέ με νά τελειώσω. Ή 
θελα νά σας εΐπώ δτι βά εύρεθήτε εις δύσχολον θί- 
σιν, διότι χαί άποστρέφεσβε χειί άγαπδτε συγχρόνως 
χαί τους δύο μας.

Καί δ μέν ’Αλέξανδρος άνεσχίοτησεν, ή δέ Σοφία 
Ιμενεν ώς άπόπληχτος.

—  Τδ πράγμα είναι άπλούστατον, έπανελαβε μ 
πολλήν χαρδίας συγχίνησιν δ Φιλόδωρος. Έ γώ  εί
μαι 'Αλέξανδρος Άνδραμ'δης, πρίγχηψ Φιλόδωρος, 
χαί δ νέος αύτδς επίσης ’Αλέξανδρος Ανδραμίδης, 
πρίγχηψ Φιλόδωρος.

—  λ ! θεέ μου ! άνέχραξε χλονηβεί; δ νέος, ένώ 
Φ.λόδωρος, άνοίξας τάς άγχάλας, περιεπτύχβη φι- 
λοοτόργως αύτόν.

—  Λοιπό·*, Σοφία μου, είπεν έχεϊνος στραφείς 
πρδς τήν νέαν, ίσταμενην ακίνητον χαί έν αμηχα
νία, όποία καί άν είναι ή γέννησις τού άνδρδς τής 
εκλογής σου, θά τδν άγαπας, ώς μέ είπες πρδ δλί 
γου, πάντοτ». ’Ελπίζω άρα 3τ: 6’ άγαπας πάντοτε 
τέν ’Αλέξανδρον, άν καί είναι υ’.ός μου.

—  Έ  ! *β ! ήχούσθη χράζουσα φωνή τις βροντώ
δης' τί τρέχει ; ή δέ φωνή ήτο ή τού βαρόνου Στά'ίν 
σδορφ έλθόντος τήν ώραν εκείνην, καί χαταπληχθέν- 
τος άπδ τά γινόμενα.

—  Τ ί τρέχει ! έπανέλαβεν δ πρίγχηψ. Σα; παρου
σιάζω, κύριε βαρόνε, τδν νέον Φιλόδωρον, τδν υιό» μου.

—  Ηώς ! πώς ! .  . . άνέχραξε θαυμαστιχώς ό γέ 
ρων βαρόνος.

—- Ναι, φίλτατε βαρόνε, είναι δ ’Αλέξανδρος 
Άνδοαμίδης, πρίγχηψ Φιλόδωρος, υιός τοΰ πατρός 
του τδν δποΐον έχετε πρδ ¿φθαλμών. Καί επειδή 
ήθέλετε νά κάμετε γαμβρόν ενα Φιλόδωρον, δότε 
με τήν άδειαν νά σάς προτείνω τούτον, δστις είναι 
χαί νεώτερος, χαί ώραιότερσς , . . έχων προς τοΐς
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άλλοις τδ άνεκτίμητον πλεονέκτημα τοΰ ν άγοπάτα: 
άπό τή* κυρίαν Σοφίαν, ήτις άποστρέφεται έξ όλης 
καρδία; τδν άλλον. (

—· Ά  ! κύριε πρίγχηψ, ανέχραξεν ή Σοφία.
—  Εξηγηθήτε, σάς παραχαλώ, καλήτερα, είπεν δ 

γέρων βαρόνος, επειδή δέν ίνόησα τίποτε.
Φαίνεται δτι αί έπιθυμηταί έξηγήσεις έγένοντο έν 

τώ άμα, χαί ότι δ βαρόνος Στάι»σδορφ ένόησεν επί 
τέλους τά διατρέ·/οντα1 διότι, μετά τινας ημέρας ή 
Σοφία Στάϊνοδορφ, ήτις είχε συλλάβει τδν άμετάτρι- 
πτον σχοπόν τού νά καλογΗ ρεύση, έχαλογϊρευσι τδν 
Αλέξανδρο» Άνδραμίδην, πρίγχηπα Φιλόδωρον.

Έ ξ  αύτού κατάγονται οί Φιλόδωροι τους οποίου; 
¿γνωρίσαμε·*, μείρακε; έτι, πρδ τοΰ ‘Ελληνικού άγώ- 
■*ος έν θεραπείοις, άλλ’ οίτινες άμφιβάλλομεν λι 
σώζωνται σήαεοον.

Ν. Λ.

ΤΑΪΤΙΣ,
Ετοιμάσατε ολας το ; δυνατάς γεωγραφικά; υμών 

γνώσεις, καί, άνκβιβάσαντες αύτάς εις τδν πήγασον 
τής φαντασίας σας, δρμήσατε πρδς άνατολάς, πηδή
σατε τδ Αίγαΐον πέλαγος, διασχίσατε τήν μιχράν 
Ασίαν, περάσατε τδν Ινδόν χαί τδν Γάγγην, και, 

φθάσαντες «ίς τά  πέρατα τού Σινικού κράτους, τρα- 
πή-ε πρδς μεσημβρίαν, μεχριςού απαντήσετε τδν 
άχανή εκείνον Ισημερινόν ώχεανδν, όςτις, ώς ουρα
νός άστερωπδς, υπό μυριάδων νήσων είναι χατάστι. 
χτος. Αυτή είναι ή λ.εγομένη ’Ωκεανία· εις δέ τά 
ά»ατολιχώτερον ταύτης μέρος, τήν ιδίως ¿νομαζο- 
μένην Πολυνησίαν, ζητήσατε έπιμελώς χαί βέλετ’ 
εΰρει τδ ΤαΙτικόν άρχιπέλαγος' μεταξύ δέ των 10 
κυριωτίρων νήσων όσαι άποτιλουσι τδ άρχιπέλαγος 
τούτο, εύχερώς ήδη θέλετε διακρίνει τή* μεγαλη- 
τέραν πασών, τήν καλήν Τάϊτιν. Ή  νήσος αδτη σάς 
φαίνεται βεβαίως μικρά, καί, πρδ πάντων, πολλά 
μακράν άφ' ημών χειμένη' άλλ’ όμως όσω μιχρά χαί 
άν ή*αι, όσω ιιαχράν χαί άν χήται άφ’ ήμών, τδ βέ
βαιον είναι, ότι υπήρξε μία άπδ τάς χυριωτέρας ά- 
φορμά; τής φοβερά; τρικυμίας έντός τής οποίας έχΐν- 
δύνευσε νά ναυσγήση ή Εύρώπη άπδ τού 1848  έτους' 
διότι εις Τάϊτιν χατώκει ό Ά γγλος έχεϊνος ίερεύς 
χαί έμπορος Πριτζάρδος, τδν όποιον έξώσαντες οί 
Γάλλοι προεχάλεσα* τήν πολυθρύλλητον τής Ά γγλι- 
χή; χυβερνήσεως περί άποζημιώσεω; άπαίτησιν, ήτις, 
γενομένη δεχτή υπό τού υπουργείου Γυιζώτου, υπέρ 
πάν άλλο ίσως έχίνησε τήν κατ’ αύτοΰ άγα«άχτησιν 
τ·ΰ Γαλλικού έθνους, τήν έπαγαγούσαν τήν πτώσι» 
τού υπουργείου εκείνου, τήν έπαγαγούσαν τήν χαθ- 
αίρεσιν τής βασιλείας τού Λουδοβίκου Φιλίππου, τήν 
έπαγαγούσαν τήν ανατροπήν τής Γαλλίας χαί όλα 
τά παρεπόμενα, όσα γνωρίζετε. Τόρα ύποθέτομεν, οτι 
επιθυμείτε νά μάθετε τις έστιν ή χαλή αυτή Τάϊτις, 
ήτις Ιχρυπτεν εις τους κόλπους της τοσαύτας συμ
φοράς.
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Ή  άναχάλυψις τής νήσου ταύτης άπεδίδετο έπί 
πολύν χρόνον εις τδν 'Ισπανόν Κοοίρον, τοΰ όποιου 
καί τδ ονομα φέρει ένίοτε· αληθώς όμως δέν έγίνετο 
γνωστή είμή έν έτει 1767, διά τοΰ Ά γγλου πλοί
αρχου Ούάλλις, οςτις δέν ήρκεσθη νά καταστήση σε
βαστήν τήν σημαίαν αδτοΰ διά τών πυροβόλων, άλλά 
κατέχτησε μετ' ¿λίγο» χαί τήν καρδιαν τής βασι
λίδας Βορέας, τής όποιας φημίζεται τδ μεγαλοπρε
πές ανάστημα. Ό  μικρόν μετε’πειτα έπισχεφθείς τήν 
νήσον Γάλλος Βουγαινέίλλιος, αυτός μέν έφανη σω- 
φρονέστερος τού Ούάλλις· άλλά τδ π/.ήρωμα τού 
πλοίου του εις τοσαύτην παρεςετράπη άχοχασιαν, ώς 
τε ό ναύαρχος ένόμισε χρέος του νά δώση είς τήν νή
σον έχείνην 5*ομα μυθολογικόν, άρμόζον δπωςοΰν 
εις τά σφοδρά έρωτιχά ήθη τών κατοίκων της, όθεν 
έχάλεσεν αύτήν Νέα Κύθηρα. Διότι Τάϊτις είναι τδ 
όνομα τδ όποϊον οί έγχώριοι αύτοί Βίδουσιν είς τόν 
τόπον των- καί επειδή όταν δ ΒουγαινβίΛλιο; έρώτη 
σιν αυτούς, πώς Ονομάζεται ή νήσος αυτών, αυτοί 
άπηντησαν Ο, Τοϊτι, δηλαδή, ουτη είναι ή Τάϊτις, 
πολλοί πιριηγηταί και μέχρι τή , σήμερον καλοΰσιν 
αυτήν, Ο, Τ αϊτι. Ά παντες δέ οί χαταπλεύσαντες 
έχτοτε αύτόθι ναυτίλοι έμολογοΟσι τήν ήμερότητα 
τών κατοίκων της, καί μάλιστα τήν μαλαχότητα τής 
χαρδίας τοΰ τρυφερού φύλου, τά όποιον δέν ονομάζο
με-* καλόν, διότι είς τάς χώρας εκείνα; δέν είναι, ώς 
Οέλομεν ιδεϊ, καί τδ χάλλιοτον τών φύλων.

Έ ν  έτει 1797, ή έ» Λονδίνω άποστολιχή εται
ρία έπεχείρησε νά διαδώση εις τήν νήσον τδν Χρι
στιανισμόν καί έπεμψεν έπί τούτω είς αυτήν αποστό
λου; τινάς. Ό  βασιλεύων τότε τής χώρας Πομαρέ 
Α \ έδέχθη τούς αποστόλους αύτούς εύμενώς· καί οί 
υπήκοοί του φιλιχώς πρδς αυτούς επολιτεύθησαν 
καί έζήτησαν νά ώφεληθώσιν άπό τήν περί πάσαν τέ 
χνην εμπειρίαν αυτών και έπιτηδειότητα, άλλ’ όχι 
χαί άπδ τάς θρησκευτικά; διδασκαλίας- ώςτε όταν, 
τώ 1803, άποθανόντος τού Πομαρέ Α1. διιδίχθητήν 
άρχήν δ υίδς αύτού Πομαρέ Β’, ούδείς τώ* Ταϊτίων 
ειχεν έτι άσπασίή τδν χριστιανισμόν. Μετ' ¿λίγον|ό· 
μω: έξε^ραγη έμφύλιος μεταξύ τών εγχωρίων πό/.ιμος. 
Ό  Πομαρέ, ήττηθιίς, ήναγχάσθη νά φύγη’άπότήν Τ ά- 
ϊτιν είς άλλην τινά μικροτέρα* νήσον καί θεωρών ότι ό 
θεός τών πατέρων του, δ καλούμενος Όρο, έδείχνυτο 
δυςμενής είς αΰτδν, άπεφάσισε νά χαταφύγη είς τδν 
θεόν τών Χριστιανών. Όθεν εβαπτίοθη υπό τίνος τών 
Ά γγλω ν εκείνων Ιερέων, καί, τωόντι, έπανελθών εί; 
Τάϊτιν, καταβάλλει ήδη τούς είδωλολάτρας αύτού 
άντιπάλους, χαί, περί τά τέλη τοΰ 1815 , αποβαίνει 
απόλυτος χόριο; τοΰ όλου αρχιπελάγους. Οί όπήκοο; 
μιμηθέντες τδ παράδειγμα τού ήγεμόνος, ¿πεθύμη
σαν νά βαπτισθώσιν έπισης, εντός δύσ δέ έτών μάτην 
πλέον έζητεϊτο είς άπάσας έχιίνας τάς νήσους τδ έ- 
λάχιστον τής είδωλολατρείας ίχνος.

Κατά δυςτυχίαν τών έγχωρίων, οί Ά γγλο ι από
στολοι δέν περιωρίσθησαν είς θρησκευτικά; καί ήθι- 
χάς διδασκαλία:, ά*.λά ήθέλησαν νά σφετερισθώσι καί 
τήν χυβέρνησιν. Έ π ί δέ τούτω, άμα άποθανόντος τού 
Πομαρέ Β'. τω 1821 , γενόμενοι κύριοι τοΰ διαδόχου,

ήξίωσαν νά τδν μεταχειρισθώσιν ώς άπλοΰν αΰτών 
δργανον, τδν έστεψαν μετά πομπής μεγάλης,τώ 1824, 
καί, διά νά συμπληρώσωσι τήν εΰτυχίαν τών ανθρώ
πων ¿κείνων, μετεχιιρίοθησαν τήν συνήθη αίιτών πα
νάκειαν, ίδωκαν είς αυτούς σύνταγμα, διότι οί Ά γ 
γλοι δμοιάζουσι πολυ τδν Τούρκον έκείνον, όςτις, ε 
πειδή αύτδς έθεραπεύθη διά καθαρτικού, είχε τήν 
άςίωσιν ότι πάσα νόσος καί πάσα μαλαχία διά κα
θαρτικού πρέπει νά θεραπεύεται. Όπωςδήποτε δ Πο
μαρέ Γ'. άπέθανε τώ 1827 , ή δέ διαδεχθεϊσα τήν 
άρχή» άντιβασίλισσα Πομαρέ Βαχινέ μετ’ άγανακτή- 
σεως έφερε τδν ξενικόν εκείνον ζυγόν.

Τοιαύτη ήτο ή πολιτική καί θρησκευτική χατά- 
στασις τού Ταϊτιχού αρχιπελάγους, ότε, τώ  1 8 3 6 , 
ή Καθολική τών ιεραποστόλων έταιρία, φθο»ήσασα τά 
εν Πολυνησία τρόπαια τής Προτεσταντικής, έπεμψεν 
εκεί δύο Γάλλους ίερεϊς. Τούτο δυςηρέστησε, φυσικω 
τω λόγω, τούς προκατέχοντας τήν χώρα* Λουθηρα
νούς- όθεν, προϊσταμένου τού Πριτζάρϊου, ύπεκί- 
νςσαν τούς έγχωρίους κατά τώ* νεωστί προςελθόντων, 
καί μικρού έδέησε νά θανατώσωσι* αύτούς. Η κακουρ- 
γία αυτη προεκάλεσε τήν έκεϊ αποστολήν τοΰ Γάλλου 
πλοιάρχου Δυπετίτου θουαρσίου, όςτις κατώρΟωοε τήν 
έ* έτει 1842 άναγνωριτι* τή; Γαλλικής κυριαρχίας 
υπό τής βαοιλίδο; Πομαρέ. Ή  κυριαρχία αϋτη είναι, 
ίννοεϊται, μία άπδ τάς πολλά; εκείνα; επιχειρήσεις 
τών Γάλλων,] αίτινες άποβαίνουσι λαμπροί μάλλον ή 
διαρχεϊς καί χρήσιμοι. "Αμα έκραγέντος πολέμου πρδς 
τή* Α γγλίαν, οί Γάλλοι θέλουν ή έγκαταλιίψει τά ; 
νήσους έχείνας ή έξωσθή άπδ αύτών αφού καί έν χαί
ρω ειρήνης βαθύτατης ήναγχάσθησαν νά ύπΟκύψωσίν 
είς τάς περί τής άποζημιώσεω; τοΰ Ιΐριτζάρδόυ απαι
τήσεις της Α γγλικής χυβερνήσεως. ’Αλλ’ άν τδ συν
οικέσιο·* τούτο τού μεγάλου καί ένδοξου Γαλλικού 
έθνους μετά τής ταπεινής έχείνης κόρης τής Πολυνη
σίας, δέν ειμπσρεϊ είμή νά θεωρηθή ώς πρόσκαιρο*, 
ήοχεσεν όμως διά νά καταστήιη αύτήν πολ.οΟρύλλη- 
τον. Μεταξύ τών μυρίων ¿κείνων βράχων τής Ωκεα
νίας, ί διατί αυτή μάλλον ή πάσα άλλη νά ¿πιστήση 
τήν προςο-χήν τών ίσχυρΟν τής γής; διατί αύτή 
μάλλον ή πάσα άλλη νά γί*η τύ μήλον τής έριδας ; 
Καί δέ* σά; ενθυμίζει άρά γε ή τύχη της, τήν τύχην 
τώ* κορών ¿κείνων τού λαού, αίτινες, προσηλώσασαι 
ανθρώπους ισχυρούς, μετεωρίζονται έπί τινα χρόνον 
εί; άνωτεραν τινα περιωπήν, άποκτώσι φήμην χαί 
εύζωίαν, έπειτα δέ χαταπίπτουσι πάλιν είς τήν προ* 
τέραν ταπεί-ωσιν, άφ’ ου άποβάλλουσι τήν καλλονή» 
αύτών καί τήν ύγείαν ; Ώ  I ή δυστυχής Τάϊτις, ού- 
δεμίαν διέφυγε τών περιπετειών αύτών.

Καθδ»; όλαι σχεδόν αί ύψηλαί τής Ωκεανίας νήσοι, 
αίτινες είναι ούδέν άλλο ή ηφαίστεια έσβεσμένα ήδη ή 
καί έτιπυρίπνοα, ή Τάϊτις δλόκληρος περιζωννύιται 
ύπό υφάλου κοραλλιού τείχους, μηδεμίαν ελπίδα έπι 
τρέπο»τος καταφυγή; καί μηδένα τρόπον σωτηρίας 
είς πλοΐον ύπδ τής τρικυμίας έλαυ*όμε*ον· ή δέ γα
λήνη τού πέριξ πέλαγους δέν είναι ¿λιγώτερον επί
βουλο; τής τρικυμίας. Τά ψεύματα παρασύρουσι τδ 

I πλοιον ιίς τάς αφανείς εκείνα; παγίδας χαί πριν είςέτι
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Ό  δέ μαγικός έχεΐνος χόχλος, δ» η φύσις περί τ ή ” 
νήσον τα ίτη ν  έχάραξεν, où μόνον τήν αγριότητα τή :  
θαλάσσης πορ^ω αύτής άπελαύνει, άλλα χαί τού όνε 
μου τή» τραχύτητα*  ή δρέμσυσα «* τώ  πελάνει θύελλα 
δέν υπερβαίνει τή» ζώνην έκείνη», άλλ’ ύπσ άφα*οΰς 
χ ΐ ΐρ ό ς  άναχαι-ιζομενη αύτόθ-, δεν φθάνει εις  την 
στεριάν ε ^ η  είς υαλακωτάτην μιταυφιισθεισα αυοαν
:   » ._ t ________________!  . 1  '  \ · ' ■ό χάτοικσς τ ή ;  νήσου βλέπει από τΐ}; παραλίας τη 
κατα ιγ ίδα  μανίχώ ; ίπ ι  τα  χοράλλια έπισχήπτουσσ 
χαί δι άΐδίου λευ·αίνουσα·» αύτα άφροΰ, δέν τήν α ι 
σθάνεται όαω; ποτέ· ή άρχαιότης, λέγει περίφημός 
τ ι ς  ποιητής, ήθελε πΜττιΰσει ότι ή Αφροδίτη πε 
ρ ι ι τ ύ 1 ιξε μέ τήν ζώνην τ η :  τά  νέα αΰτά Κύθηρα, διά 
νά τ ά  προφυλάίη από των τρικυμιών.

σοχομεΐον, βραδότιρον ώ ;  άποθηχη χαί τελευταίο» 
ολω: εγχατελείφ 'η .

Η  βασιλίς χαί δ Γάλλο; διο ιχητή; έδρεύουνιν ήδη 
ί ;  Π α χ ι ϊτ ιν .  Ο ί  κομψοί τής πόλ,εως τούτης οίκίσχο; 

χωρίζονται δλοι α π ’ άλλήλων χαί άπο τών ίδώ ν,  δ ά  
χήπων, το  δε κατάστημα τοΰ Δίοίχητον, τό  όποιον 
μετεφέρθη έχ Ιίαρισιων, όπου ε ίχε  χατασχευα-θή έχ 
ξύλων, χαί έχτεθή eie τήν περιέργειαν τοΰ χοινοΰ, είναι

3i παρά τήν παραλίαν, ουμπληροί τον χόχλον όλο- 
«λήρου τής νήσου Οφείλεται δέ ή κατασκευή αυτής 
εΐ; τον ζήλον τω ν  άγγλων αποστόλων, χα ί  περίεργον

ή τρόπις αύτοΰ Ιγγίση τον πυδμένα, τά  πλευρά' του 
χατασπαράσσονται υπό τών σιδηρών ονύχων των λιδο 
φύτων χαί έν ρ.πή όφθαλμοΰ παραδίδονται ε ί ;  βοράν 
τών χυμάτων. Τ ό  λίθινον όμως εχεϊνο τε ίχο ς  έχει 
πόλας τ ίνάς, πύλας ατενάς χαί δνςδιαβάτους- και 
όταν ευτυχήαη τ ις  νά τ ά ;  ,διέλθη, εύρίσκιται αμέσως 
εντός λιμένων, τών οποίων τ ά  ύοατα είναι αείποτε 
τοσοΰτον γαλήνια, ώ ςτε  τό πλοίον δέν έχει σχεδόν 
χρείαν άγχύρας, καί τοσοΰτον διαυγή ώςτε ό όφθαλ- 
μό ; διακρίνει, ι ί ;  βάθος πολλών όργυιών, ά<τι*οβο 
λοΰντα, από του ήλιαχοΰ πυρός, τ ά  λαμπρά έχεί/α 
χαί ποικίλα τώ ν  χοραλλίων φυτά, τ ά  όποια έπιχο 
σμοΰσι μυριάοες ιχθύων, έρυδρών, γλαυκών, πρασίνων, 
περίχρυσων, λευχοστίκτων, χαριεστατων όλων χαι 
έλ αφροτάτων.

Πρωτεύουσα τ ή ;  νήσου ήτο ά λ λ ο «  ή Μ χτσοάϊς ,  
σήμερον δε είναι ή Π απέϊτ ις .  Ό  λιμήν αύτής ¿μοιάζει 
λίμνην χαριεστάτην χα ί  ήρε|^εστατην. '5 ν  γωνία  δε 
τ£»ι του  λιμένος, ύψοΰται, ώ'ς ά'θοφόρον χάνιστρον, 
τό  νησίδιον Μουτο -ούτα. Ή  βασιλίς Μουαρέ εΐχεν 
εσ χά τω ς  ¿τι εκεί έχαυλιν, όπου ερχόμενη άπέβα»λε 
τόν όγκον τής άρχής  χαί έλησμόνει τ ά ς  μέριμνας 
τής εξουσίας. Έ χ ε ι  δε καί ό πατήρ αυτής Πομαρί 
Β ·, δ Κωνς·αντϊνο; του Ταϊτιχοΰ αρχιπελάγους, έγρα- 
φε τούς κατά τή ς  μέθης  νόμους του, αύτός μεθάω» 
εντούτο ις  χαδ’ έχάστην έπι τοσοΰτον, ώ : τ ε χ α ί  άπέ-  
^ανεν έχ τούτου, ίσως δ ά  νά χρησιμεόση τό  παρά
δειγμά του ύ ς  μάδημα εις τούς υπηκόους του. Ή  
βασιλική εκείνη ε’παυλις ¿χρησιμέυσε» έπε.τα ώ ,  νβ.-
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βεβαίως είναι ό οίχονομιχδς τρόπος χαδ' δν έγένετο τό 
μ έγα  τοΰτο ίργον.

Ύ-κιδείξαμεν ή?η τήν έρωτιχήν διάδισιν τώ ν  κα
τοίκων τής Τ ν ΐτ ιοος .  Μάτην οί άγιοι εκείνοι πατέρες, 
άμα  φδάσαντες, έξήντλ.ησαν τού ; δησαυρούς τής εύ 
γλ ω ττ ία ς  των διά νά χειραγωγήοωσι τού ; άνδρώπους 
αύτούς εις τήν οδόν τής σωφροσύνης· δίδαξε, άν είμ- 
πορής, τά ς  τρυ ' όνα; νά μή τρόζωσι χαί τού : λόχου: 
νά μή τρώνωσι τα  άρνία. Οί Τ α ίτ ιο ι  ήχουον τ ά ς  δι 
δ α χά ς ,  ά».λα δίν τά ς  έννόουν, χαί έξηχολούδουν διά 
γοντες, ώ ;  πρότερο·». Τ ότε  οί πατέρες έίοκίμασον τήν 
αύστηρότητα χαι σπιφάσισαν, ότ ι  οί ουλληφδέντις 
αμαρτωλοί χαί οί ασθενείς αύτών συνένοχο·, προςδε- 
όμενοι εις κοκκοφοίνικας, θέλουν δέχεσθαι ε ί ;  τήν 
£ άχ  ιν είκοσι καί πέντε στληγός μάστιγος· έν υποτρο
πή, ή δόσις έδιπλασιάζετο χαί πάλιν εδιπλασιάζετο, 
ώ ςτε  αί πληγαί δέν επρόφθανον νά συνουλωδώσι χαί το 
έθνος όλον έχίνδύνευε νά έχη εκδαρμένον τά ρ α χ ο χ ό '-  
χα λό ντο υ ,  χαδώς οί ίπποι τών δημοοίων ά μ α ξ ω ν  χαί 
όμως τό κακόν δέν έπαυεν. Οί πνευματικοί πατέρε: 
λοιπόν, βλίποντες τήν ανάγκην νά παραιτήσωσι τό 
ανωφελές χαί βάρβαρον τοΰτο φάρμαχον, άπεφάσισαν 
νά ίπιβάλλωσιν ή ίη  εις τούς ένοχους μεγάλην χ ρ η μ α 
τικήν ποινήν. Ε π ε ιδή  δέ όλοι οί κάτοικοι τής νήσου 
είναι ένοχοι,  τό  μέν ταμεΐον τώ ν  αίδεσίμων ώφελήθη 
πο /ύ ,  άλλ’ ό χ ι  καί ή δη μ οσα  ήθική. Δ ότι,  έπ ιβ 'η -  
θέντο; φόρου έπί τοΰ έρωτος, ό έρως, δ ά νά πλησώ η 
τόν φόρο», έγινεν έμπορος, καί ή ακολασία έ/αβεν ήδη 
χαρακτήρα αποτρόπαιο*. Οί δέ πατέρες ήναγκάσδη- 
σαν νά έγχαταλείψωσι τό έπινόημά *ων χαί δι άλ 
λον λόγον. Χ ρήματα  ε ί ;  'Γάϊτιν τό τε  δέν ύπήρχον, 
καί τό πρόστίμον έπ/ηρόνετο εις έλαιοβαλάνους ή 
χοχκοβαλάνους, χαί,  χαδώς συνέβαΐνεν εις τά ς  πληγός  
τή ς  προτέρας νομοθεσίας, ό αριθμός τών πληρωτέων 
βαλάνων προήγετο γεωμετριχώς αύξάνων, έν έκαστη 
υποτροπή' ώ ςτε  έπί τέλους πολλοί κύριοι χαί κυρία, 
χατήντησαν ά  «αξιόχρεοι, καί, χηρυχθίντες ε ί ;  κατά 
στασιν πτωχεύσεω ς υπό του ταμίου, έπέμποντο ε'ς 
τήν φυλακήν. Ε π ε ιδή  δέ ή Τ ά ίτ ις  παράγει πλείονα 
άυαρτήματα  ή βαλάνου:, μ ετ '  ολίγο« οί κοκκοφοίνικες 
δέν ¿τήρχεσαν *ί; τήν π/ηρωμήν τώ ν προςτίμων χαι 
όλοι αχεδόν τής νήσου οί κάτοικοι έχι δύ-ευον νά φυ. 
λαχίοδώσι· μόλις ¿λίγοι τινές γέροντες ευελλον νά 
μείνωβιν ελεύθερο·, δια νά φ-λάτ-ε„7' τ ά ;  θύρας τών 
φυλάν ώ .  ί  Γί νά γίνη κατά τ ή ,  διαβ-λιχής ούτή: 
έπ ιυον ίς  ;

θ λ ίψ κ  χαί απελπισία έπεχοατησεν ε ί : τ ε  τό ποί 
μνιον καί εί;  τήν τώ ν  ποιμένων ο«·αν  Ο ί μέν χάτοι 
χοι ή ρ χ :ϊ β ν ή'λη νά σκεπτωνται άν δεν είναι φρονιμώ 
τερον νά ^;ψ;,>σ·.ν εις τήν θάλασσαν τού ; ά ηλεεϊ; ε 
κείνου, διδασκάλους, αύτοί δέ πάλιν ήρχισαν νά δι* 
στάζωσι περί τής έ π ιτυ / ία ς  χαί νά πείθωνται, ότι έπε- 
χείρηααν έργον ύπεράνθρωπον, ό τ ε  θαυμαστή έπινοια, 
άνεζωπύρησε τ ά .  ελπίδας τώ» όσιων, ε ί Διατί, είπον, 
» μή δυνάμινοι ν '  άνα / αιτίσωμεν τό ρεΰιεα, δίν δοχι- 
»μάζομεν νά ϊιευδυνωμεν τόν ^αΰν αύτοϋ ; Ιδού οί 
» έλαιοβάλανοι έςέλιπον, ά :  προσπαθήσωμε < νά ώ 
»φιληθώ;»** άλλως ά ό τ ά ;  αμαρτίας τώ* ανθρώπων. ■

Κ αί άπεφάσισαν τότε ,  ότι εις τό έςής αί έρωτικαί 
παρεχτροπαί θέλουν τιμωρεΐσθαι διά προςωπιχής ερ
γασίας, επιτεινόμενης άναλόγως τώ ν  παρεκτροπών 
ή δέ ίδ ια  αδτη ήτο σκληρά, αλλά γόνιμος.

“Α μα  έξιδόθη μέν τά δ ιά ταγμ α  τοΰτο, άνοίχθίσαν 
δέ αί φύλακα-,  έργάται καί έργάτιδεςσυν ιρρευσαν παν- 
ταχόθεν. Εις όλην τήν νήσον δίν  έβλεπες ι ίμ ή  όμα- 
λιζόμενα έδάφη, όρη χατα π ίπ τοντα ,  χοιλαδας π /η -  
ρουμένας, βράχους, ώς διά μαγε ίας , διανοιγομένου;' 
ΐνό μ ιζε ς ,έ ' ί  λόγω, ότι άνευρέθη ή: λύρα τοΰ ’Αυφίω- 
νος. Μετ’ ό.'.ίγον ή νήσος έκαλύφθη άπό γεφύρας, 
όδούς άπλ,ά;, όδούς λ.θοστρωτούς, ή δέ ιύραιοτέρα τών 
όδών τούτων, είναι ή άπά Π σπέ ϊτ ινε ι ;  Μ αταυ-ϊν άγου
σα- χαί τό έμφαντιχάν αύτής όνομα (v ia  f o r n i c a -  
t ion is )  χαδιερ'-ί τήν μνήμην τή ς  κ α τα γω γή ς  της. Ή  
Γαλλική Διοίκησις δίν ήθε'νησε μέν νά έξαχολουθήση 
άνορύττου'α το γόν μον μεταλλεΐον, τό οποίον άνεχά- 
λυψεν ή εύρυία των νΑ γγλων ίερέων- χαί αί ά ιίποτε 
έλαρραι νέα τής Ί  α ίτ ι 'ο ς  περιπατοΰσιν άφοβως ή ίη  
μ ετα  τώ ν  εραστών αυτών, εις τ ά :  όόιύς έχείνας, τά ς  
όποια; έστρωσαν αί άμαρτίαι τώ* πατέρων των. Ή  
αλήθεια όμως εινσι, ότι τά έργον τής ήθ κής μ ιτορρνθ-  
μίσεω; τώ ν  Ί ’αϊτιω*, τό όποΐσν μετά τοσοότου ζήλου 
έ.τεχε ρηοαν οί απόστολοι τοΰ Λονδ.νου, είχε προ χαι- 
ροΰ ματαιωθή. "Αμα ή νέα’Λ ϊμ ά τα ,  ή σήμερον καλουμέ-

<η Πομαρέ Βαχινέ ΐ ϋ δ ' χ θ η  το* αδελφόν τη ;  ΓΙ μ τ ·  
ρέ Γ*. ουτ ι  συμβουλαί, ούτε ίιποσχέσει:, ούτε άπει-  
λαί είμπόρισαν νά τήν χαταπείσωσι νά παύση τάς 
ακολάστου; τής παιδική: ηλικίας της εξεις. Εννοείται, 
ότι τό παράΐε ιγμάτης παρέσυρ*·* εύχολώτατα ό·ους 
τού; ύ'.ηκόους,τιμωρίαιδέ, χαί πρόστιμο.καί άγγαρ ιΐα ι  
χατηογήθησαν υπό τής ευαίσθητου χαί επιεικούς έχεί-

ιχας,
ί ;  τοΰτο όυω ; περιωρίσθη, *ί; τοΰτο β ιβαίω; θ λιι
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διά παντός περιορισθή ή θρησκεία τών ευλαβών ¿κεί
νων ψυχών.

Ά λ λ ’ άν οί άγώνις τών άποφτόλων τοΰ Λονδίνου 
δέν συνιτέλεσαν πολύ είς τήν ήθικήν τοΰ τόπου βελ- 
τίωσιν ‘.μήπως έπήγαγον τουλάχιστον τήν υλικήν 
αΰτοΰ έπίδοσιν; Διά νά πληροφορηθήτε πιρί τούτου, 
δέν έχετε είμή ν’ ¿«έλθετε άπό τής παραλίας τής 
Ταίτιοος, εις τά έ/δότερα τής νήσου καί νά παρα
τηρήσετε τήν κύκλω υμών έπικρατοΰσαν έρημίαν. 
Ό που δήποτε καί άν διευθύνετε τά βήματά σας, δέν 
θέλετε άπαντήσει είμή άγριους θάμνους, οίτινις 
άπιιλοΰσι νά καταστρέψωσι πάσαν άλλην φυτείαν. 
Πολλά είσέτι, καί λαμπρά, χαί πολύτιμα ¿πωροφόρα 
δένδρα κοσμοΰσι τό χωρίον άλλ ’ οί καρποί χαταπί- 
πτουσι» είς γήν, όθεν χειρ άνθρωπίνη δέν θέλει ουλ- 
λέξει αύτούς. Βαθεϊα έπικρατιϊ σιγή ύπό τάς δροσε
ρά; εκείνα; τή : ρύσεως σκιάδας, τάς όποιας δέν 
έπισχέπτο<ται είμή ¿λίγαι τκές τρυγόνες. Πολλάχις 
ό πους προςκόπτει είς λείψανα οικοδομών, είς ερείπια 
τοίχων λίθινων, είς ίχνη χωρίων άρχαίων, τών όποιων 
«ί μόνοι σημερινοί κάτοικοι είναι λεγεώνες ποντι
κών, οί δέ άγριοι εκείνοι θάα»οι θέλουν μετ’ ¿λίγο* 
αφανίσει παν σημεΐον. Οί κάτοικοι, άπό πολλών μεί- 
ναντες ευάριθμοι, κατήλθον απαντες είς τήν παραλίαν, 
τά  δέ ¿»οάτερα τής νήσου έμειναν ολως έρημα. Ό  
Ά γγλο ; Κούκ ύπελόγιζε τώ 1774  τόν μέν αριθμόν 
τών πολεμιστών εί; 68 ,000 , τό δέ όλον πλήθος τών 
ψυχών εί; 2 0 4 .0 0 0 ’ το μέγα τούτο ποσόν περιωρίσθη 
σήμερον είς 7 ή 8 0 0 0 . ί Πόθεν προήλθεν ή φοβερά 
αϋτη έξαφάνισίς γενεάς άνθρώπων, άξίας βεβαίως 
καλητέρα; τύ χη ς; Είναι θλιβερόν νά τό ιίπωμιν, 
άλλ’ είναι βέβαιον, ότι ή παρουσία τών Ευρωπαίων, ή 
συνεχής μ ετ’ αύτών έπιμιζία, έπήγαγε τήν μεγάλην 
ταύτην συμφοράν. Ό  ευρωπαϊκός πολιτισμός δέν 
μεταδίδεται συνήθως είς τά έθνη, άλλ’ είς τάς χώ 
ρας* δέν επιχειρεί, δηλαδή, νά άναμοοφώση τούς βάρ
βαρους εγχωρίους τής ’Αμερικής, τής Άσίας, τή; 
Ώκεα·ίας, άλλά εξολοθρεύει αύτούς, καί κατακληρονο- 
μει τήν γήν τών πατέρων των εί; άποίκου; έκ τοΰ ίδιου 
αύτοΰ γένους, ί Τι έγειναν οί εγχώριοι τής βορείου 
’Αμερικής ; Οί άποιχήσαντε; αύτόθι Ά γγλοι έξηφά- 
νισαν αυτούς άπό τοΰ προςώπου τής γής, καί, έκχιρ- 
σώσαντες τήν χώραν, ού μόνον διά τής άποκοπής 
τών δρυμώνων καί τής έκτομής τών άκανθων καί 
τριβόλων, άλλά καί διά τής έξοντώσεως τών νομίμων 
τής /.ώρας κυρίων, ίδρυσαν τά  θεμέλια τώ» πολιτειών 
εκείνων, αίτίνες χαυχώνται μέν, ότι παρά πάσαν 
άλλην άνθρωπίνην κοινωνίαν πληρέστερο» καθιέρωσαν 
τά  τοΰ άνθρώπου δίκαια, βέβαιον όμως είναι, ότι 
επροοιμίασα» μέν είς τό έργον αύτών, σφάξασαι ή- 
βηδόν μεγάλη» ανθρώπων μοίραν, έξακολουθοΰσι δέ 
τήν αποστολήν των, χαταδικάζουσαι είς δουλείαν 
αφόρητο», έτέραν άνθρώπων μοίραν, ί Τ ί έγειναν οι 
εγχώριοι τής μεσημβρινής Αμερικής ; Όσοι έξ αύ
τών οιίφυγο» τούς κύνας και τά όπλα τών δορυκτη- 
τόρων, ύπεχώρησαν ιί ;  τά άπροςιτώτερα τής γής 
εκείνης μέρη, μέχριςοϋ καί Ικεϊθεν έκπορθηθώσιν ύπό 
τής χαταχτήσεως. Καί ποιον μέν είναι τό μέλλον τών

κατοίκων τής ’Ινδικής, της υπό των Άγγλων κυριαρ
χούμενης, άδηλον άλλά τάάθλια εχεΐνα 0»τα έξηυ- 
τελίσθησαν μέχρι τοϋδε » καί έξηχριιώθησαν έπ’ 
άπειρον, καί, καθ’ όλας τάς πιθανότητας, άν πίπρω- 
ται ποτέ νά άπολαύση ή Ινδική τά αληθή άγα- 
θά τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού, τήν σωφροσύνην, τήν 
καρτερίαν, τήν φιλεργίαν, τήν πολιτικήν σύνεσιν, τά  
αγαθά ταΰτα θέλουν έλαστήσει επί γής πιανθείσης ύπό 
τών νεκρών ολοκλήρου τής τών έγχωρίων γενιάς καί 
θέλουν κοσμήσει τόν βίον φυλής άνθρώπων εύρωπαϊκής.

! Συμβαίνει αρά γε τοΰτο, διότι οΰκ έστιν άλλως 
γινέσθαι, δ ότι αί φυλαι έκεΐναι τής Αμερικής, τής 
Άσίας, τής ’Ωκεανίας, είναι άνιπίδεκτοι σωφρονι
σμού, ή διότι οι σωφρονισταί είναι άνεπίτήδειοι ; Δέν 
θίλομεν βεβα:ως έπιχε ρήσιι νά λυσωμεν έκ τοΰ προχεί
ρου τό σπουδαιότατον τοΰτο ζήτημα* ή αλήθεια όμως 
είναι, ότι πολλάκις ή Ευρώπη εκπέμπει έπί τό μέγα 
έργον τοΰ,'κηρύγματος τοΰ Ευαγγελίου καί τής διαδό- 
σεως τοΰ πολιτισμού, τά  έξωλέστατα τών τέκνων 
αυτής. ’Ιδού τ ί γράφει είς τών Ά γγλω ν ιερέων περί 
τών όμοθρήσκων εκείνων αύτοΰ άποστόλων. « 'Ο 
υ πρώτος ίεραπόσ-ολος τής νέας Ζηλανδίας έξώσθη
• έπί μοιχεία, 5 δεύτερος έπί μέθη, δ δέ τρίεος, έν
• έτει 1836 , επί κακούργήματι έτι δείνοτέρω. Οί 
» ά/θρωποι αύτοί έλήστιυσα» τούς εγχωρίους,άφαιρέ- 
β σαντες τά κτήματά των, καί έν γένει έπολίτεύ- 
» θησαν αίσχρώς. Ή μεϊς οί Ά γγλο ι ίμιλοϋμεν συ
ν νήθως μετ’ άγανακτήσεως πιρί τών άνοσιουργημά- 
ν των τών Κορτεσίων, τών Πιζά^ρων καί όλης εκεί- 
» νης τής σπείρας τών κακούργων Ισπανών όσοι παρ- 
» ηκολούθησαν είς Μεξικόν καί ιίς Περουβίαν τούς 
» άρχιληστάς εκείνους. Ά λλά λησμονοΰμεν, ότι ή- 
» μεϊς αυτοί ΐπράξαμεν, έν μέση δεχάτη καί έννάτη 
β έκατονταετηρίδι, τά  αύτά πολλαχοΰ Τωόντι έντός 
» τριάκοντα ετών οί επιχώριοι τής Δίαμενίας (έν τή 
» ’Ωκεανία) έξωλοθριόθησαν, ύπό τόν ευεργετικόν (Το
ν γόν τής μεγά-Ιης Βρετανίας, ούδέν ήττον ή οί κά- 
» τοικοι τής νήσου Ίσπανιόλας, ύπό τήν σιδηράν μά- 
» στιγα τοΰ Φερδινάνδου χαι τής ’Ισαβέλλας τής 
» Ισπανίας 8. (Έπιστολαί τοΰ Ά γγλου ίερέως Ίω - 
άννουΔυμνορ-Λάγγ, πρός τόν Λόρδον Δούραμ, 1839.)

Άλλά καί αύτοί οί χρηστότεροι τών άποστόλων 
τούτων εφάνησαν τούλάχιστον γελοίοι περί τήν διε
ξαγωγήν τοΰ έργου αυτών. Τ ί σημαίνει, ερωτώ- 
μεν, ή είςαγωγή τών συνταγματικών θεσμών, τών 
βουλών, τών κωδήκων, τών έφηιειρίδων, είς άνθρώ- 
πους δεομένου; παιδαγωγού χαί διδασκάλου ; Ή  συν
ταγματική πολιτεία αρμόζει εί; τά έθνη εκείνα όσα 
είναι ικανά νά κυβερνηθώσιν άφ’ εαυτών* άλλά τό νά 
όμολογήται άφ’ ενός, ότι τό έθνος Ιγζει χρείαν ξένων 
διδασκάλων, καί νά προσκαλήται άφ ετέρου τό αύτό 
έθνος νά χυβερνηθή άφ’ εαυτού, είναι δ ύπατος τών 
παραλογιτμων, είναι τό αύτό ώ ; άν έδίδετο είς χεϊρας 
παιδός μάχαιρα. Έ ν γένει δέ οί Ευρωπαίοι, Οέλοντεςνά 
προλάβωσιν είς τάς χώραςέκείνας|τήν φυσική* τοΰ χρό
νου ένέργειαν, έκτισαν έπί τής άμμου. Ό  πολιτισμός 
εί*αι έργον βραδύ καί μακροχρόνιον, είναι οικοδόμημα, 
ιίς τό όποιον πασα γενεά πρέπει νά καταθέση τόν
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λίθον αυτής, αί δέ χιΐρες αί βάλλουσαι τά θεμέλια· 
τοΰ οικοδομήματος τούτου δέν δύναντβι νά Ιχωσι* 
τήν άξίοσΐ* τοΰ νά καλλίτςχνήσωσι τήν ζωοφόρον 
αύτοΰ. Τείχη κυκλώπ:ια άποτιλοΰσι τήν βάσιν τοΰ 
Παρθενώνος, άλλ,ά χίλιοι καί έπέκεινα ενιαυτοί παρ- 
ήλθον πριν ή έπιτεθή τοιαύτη κορωνίς είς τήν βάσιν 
εκείνην, έτι δέ πλείονα άπό Τριπτολέμου μέχρι Πε- 
ρικλέους καί άπό Κάδμου μέχρι Σοφοκλέους. Ή  δέ 
είς τού; ά-θρώπους έκείνους τής Πολυνησίας, τούς 
χθέ ; όλως άγριους, αιφνίδια παρειςαγωγή τών Ε υ
ρωπαϊκών έθιμων, καί αναγκών, καί εξεων, καί χα 
χιών, τό άσυνάρτητον έκεϊνο μίγμα τής βαρβαρότη 
τος καί τοΰ πολιτισμού, παρήγαγε κοινωνίαν, ήτις 
ήθελεν είσθαι άξία ίμπαιγμοΰ, άν τά παθήματα τής 
άνθροπότητος ήδύναντο ποτέ νά κινήσωσι τόν γέλωτα 
ήμών. Είς πάν βήμα άπαντώντχι είς τάς νήσου; έ* 
χείνας αλλόκοτοι αντιθέσεις, δι’ άς θλίβεται μέν δ 
φιλόσοφος, μειδιά δέ δ έπιπολαιότερος τών ανθρωπί
νων πραγμάτων παρατηρητής. Γάλλος τ ις  περιηγη
τής, έπισχεφθείς εσχάτως μίαν τών νήσων εκείνων 
καί έξελθώ» είς τόν κοινόν αυτής περίπατον, ίδού πώς 
περιγράφει τ ί είδε καί τ ί άπήντησεν είς τόν περίπα. 
τον αύτόν. σ Όδευοντες, λέγει, άπηντώμεν πολλά; 
8 έφιππους κυρίας έκ τών έγχωρίων* αί κυρίαι αύταί 
» έφερον είς μέν τό άνω τοΰ σώματος μέρος τό έν 
β Ευρώπη ιίθισμένο* είς τάς ίππευούσας κυρίας ένδυ* 
» μα, άλλά συγχρόνως πλατείας πορφύρας πεοισκε- 
» λίδας καί τήν κόμη» τής κεφαλής ά/ιλεκτον* ιπ- 
β πευον δέ περιβάδην καί ήλαυνον άπό ρυτήρος. ΑΓ- 
» φνη; βλέπομιν προκΰπτον, άπό σύννεφον κονιορτοΰ, 
β χειραμάξιον συρόμενον ύπό δύο ρωμαλέων εντοπίων* 
» τό ένδυμά των, περιωρισμένον έμπροσθεν είς τάς 
» ά/.ριβεΐς διαστάσεις ενός αμπελόφυλλου, δέν έκάλυ- 
» πτε παντάπασι τά κολοσσιαία αύτών νώτα. Έ ν- 
» τός τής άμάξης έκάθητο νέα κόρη, τήν όποιαν ε

υρό», ώς σύρονται οί παϊδες* ήτο δέ κόρη άποστό- 
ου έλθόντος ενταύθα ι»α άποκαλύψη είς τούς έγ-λου

8 χωρίου; τού; νόμους τής αίοοΰς. Καί εν τοϋτοις, 
β ή σεμνή έκείνη παΐς δέ» ήοϋνατο νά ύψωση τού; 
β  οφθαλμούς, "χωρίς νά ίδη, ώ τοΰ αίσχους! χωρίς 
β νά ίδη πλ,ησιέστατα αύτής, έπί τώ» δύο εκείνων γι- 
β γάντων, τά άλλόχοτα Ιερογλυφικά τά όποια χο- 
β σμοΰειν είς τάς χώρας έχείνας, διά χομψοΰ στίγμα 
8 τισμοΰ, τά παρακείμενα ιίς  τά ΐσχίον πολύσαρκα 
» μέρη. Δέν λέγομιν ότι τά σχήματα έκεϊνα τά  ί
ο ποϊα προσέκρουον τού; όφθαλμούς της δοάχι; υψω- 
» νεν αύτούς, ειχον τι καθ’ έαυτά άτοπον* διότι έν 
» γένει τά σχήματα ταΰτα είναι ποικίλα καλλωπί- 
β σματα, ζώα, άνθη, ό ήλιος, ή σελήνη, οί άστερισμσί 
β ’Η είχών λοιπόν δέν ι ίχ ί  τ ι τό επιλήψιμο»· άλ.λά 
υ τό έδαφος έπί τοΰ όποιου ή είκών έκείνη ήτο έζω- 
8 γραφισμένη ήδύνατο ίσως νά θεωρηθή όλίγον παρα- 
» τράγερδον, και πολλοίπατέρες έν Ευρώπη δέν ήθελον 
8 αφήσει τάς θυγατέρας των νά σπουδάοωσι τοιουτο- 
β τρόπως τήν άς·ρονομίαν καί τήν φυσικήν ¡ς-ορίαν. » 

Άλλ.η πληγή τώ» δυστυχών κοτοίκων τής Ωκεα
νίας είναι οί καταπλέοντες ιίς τούς λιμένας αύτών Θα3 
λασσοπόροι,μάλ:ς·α δί οί τυχοδιώκται έκιϊνοι ναυτικοί,

οί άπό τά  περιτρίμματα όλων τών έθνώ» τοΰ κόσμου 
συγκείμενοι, οί διατρέχοντες τάς νήσους αύτάς έπί 
άνταλλαγή οινοπνεύματος, καπνού καί όπλω» άντί τών 
πολυτιμοτέρω* τής Πολυνησίας προϊόντων, καί ιδίως 
θί χητοθήραι. Τά πληρώματα τών πλοίων τούτων 
έπισχήπτουσιν είς τά  άοπλα χαί απροστάτευτα ίχεΐνα 
έθνάρια,ώς θηρία χαχοποιά, χαί, άφη»ιάζοντα,παρέχου· 
σιν ιίς  αύτά χαθ’ έχάστην τήν θέαν τών βαναυσοτέ- 
ρων παθών, χαί χαχιών, χαί ερίδων διδάσχουσιν αύ- 
τοΐς τήν χρήσιν περιττών ή ¿λεθρίων πραγμάτων, 
μεταδίδουσιν αύτεϊς πάθη άγνωστα πρότερον, κατα- 
θλίδουσι τούς αθλίους εκείνους ανθρώπους τούς κατα- 
οφάζουσιν ένίοτε καί πάντοτε τού; έξαχρειοΰσι. Μά
λιστα δέ έξηχριίωσαν τό γυναικεϊον φΰλον,*τό όποιον, 
φιλόκαλον δν τοσοΰτον καί εύαίσθητον, καί άνήκον αύ
τό εις τήν Μχλαιαιανήν λεγομένην φυλήν τοΰ ανθρω
πίνου γένους, ήτις δέν διακρίνεται έπί τή καλλονή 
αύτής, κατ’ άρχάς μέν έδέχθη ¿>ς οΰρανοπέμπτους 
αγγέλους τού; λευκού; έκείνους γόνους τού Καυχα- 
σιχοΰ φύλου, έπειτα άπετροπιάσθη τάς ηαχίας των 
χαί τελευταΐον, συνοιχειωθέ» μετ’ αύτών, παρεδόθη 
είς αύτάς αχαλίνωτο».

Σημειωτέο» όμως, ότι αί γυναίκες τής Ταίτιδος 
δέν στερούνται χάριτός τίνος. Πολλοί μάλιστα τώ» 
περιηγητών ήςίωσαν, ότι, άν τό πρόςωπον αύτών δέν 
έχει τήν συμμετρίαν τής Καυχασιχής φυλής, χατά τά 
λοιπόν σώμα ύπερέχ.ουσιν άπαντος τοΰ γυναικείου γ έ 
νους. Καί[οί μέν μετριώτεροι χαί φιλσληΟες·*ροι λέγου- 
σιν, ότι ή χροιά αύτών.είναι βαθυτε'ρα τοΰ δέοντος, τό 
στόμα μέγα, τά χείλη παχέα, ή ρίς έν γένει σιμή χαί 
τό ωοειδές τοΰ προσώπου συμπιπιεσμένον περί τόν πω- 
γωνα Ά λλ’ ή χ,άρίς αύτών συνίσταται είς τή» όλην 
αρμονίαν -ών σχημάτων αύτών, είς τήν κομψότητα 
καί τήν αφέλειαν τοΰ βήματος, είς τό έπαφρόδιτο» τοΰ 
μειδιάματος. Οί μακροβλέφαροι καί μαχροβόλοι αύ
τών οφθαλμοί, τό άπέριττον τής κεφαλής στάσιμο» 
και όλ.α έν γένει τά κινήματα τοΰ σώματος έχουσιν, 
ώς φαίνεται, ακαταγώνιστο» τινα ίσχύν ύπό τής ό
ποιας ήττήθησαν καί οί σωφρονέστεροι τών Εύρω- 
παίων. Οί όδόντε; αύτών, τού; όποιους συνεχώς έπι * 
δεικνύουσιν, είναι λευκότατοι, χαί, χάρις είς τήν φυ
τικήν αύτών τροφήν, διατηρούνται μέχρι γήρως κα
λοί. Τών ποδών χαί τών χειρών τό τε σχήμα καί ή 
μικρότή; λέγονται αμίμητοι. Τό ένδυμα είναι άφελέ- 
στατον. Ό  σφιγγών τήν μέσην αύτών χιτών καταβαί- 
νει μέχρι τής ήμισείας κνήμης- έτερος δέ ευρύτερος 
ναι έλαοοότεοο: έπινδύττισ. δεδευένος περί τόν λαιμόνχαί ελαφρότερος έπινδύτης, δεδεμένος περί τόν λαιμό 
χαί ήνεωγμένος εις τό στήθος, καταπίπτει μέχρι τών 
σφυρών. Ή  μέλαινα κόμη χωρίζεται έπί του μετώ
που καί οί πλόκαμοι αύτής κρέμανται επί τών ώμων· 
στέφα»ο; δέ έκ φύλ.λων,μετάάνθέων περιπεπλεγμένος, 
κοσμεί τό μέτωπο» αυτών. Ό ταν τάς άπαντήσης καθ’ 
0δόν οΰτω ινδιδυμένας, είς ώραν καθ’ ήν τό λυκαυγές 
χαλ.ΰπτει τήν βαθεϊαν τοΰ προςώπου των χροιάν καί 
τά άρρυθμα όπωςοΰν μεσίδιά των, νομίζεις, λέγει πε- 
ρΐηγητή; τ ις , ότι βλέπεις έμπροσθέν σου νύμφην τινά 
έξ εκείνων αΓτινες πάλαι ποτέ επλανώντσ είς τάς ό- 
χθας τοΰ ΊλισσοΟ ή τοΰ Σκαμάνδρου. Τό δεινό* είναι,
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ότι ai νύμφαι αόταί έμαθον va τραγωδώ« τήν Casta 
D iva καί άλλα ¿λιγώτίρον σεμνά Εΰρωπιϊχά ά
σματα, ότι εμαθον νά χορεόωσι τον στρόβιλον καί τήν 
πόλκαν, ότι ομω; ούδεμίαν τών πολλών αρετών τής 
Ευρωπαίας γυναικός έδιδάχθησαν καί δ άγουσι τον 
βιον, τό μέν ποαιΐ λουοαεναι, τήν δε ημέραν άναπαυό 
μεναι, τήν δέ έσπέραν άργιάζουσαι.

Γό περίεργον «Τναι έν τούτοι;, δτι οί άνξρις -τής 
Ταϊτιδος είναι *> ύ ωραιότεροι τών γυναικών χαί ραί
νονται ά.ήχοντες εις φυλήν άλλην μεγαλητέοαν. 'Ενίο
τε τό ανάστημά των είναι τωόντι χολοσσιαιον,ή ¿ι· μη 
αθλητική, θαυμαστή δέ ή τών τόπων εντέλεια Ή έ 
τε / .  χ . τον γίγαντα αυτόν, τόν επί τώ* στιβαρών 
αυτού βραχιόνων κρατούντα καί μιταχειριζόμενον τό 
λιθοβό'ον κανό-ιόν του.

ΒΙΒΑ ΙΟ ΓΡΦ ΙΑ .
··

Σ Γ ΡΑ Τ ΙΣ  ΚΑΛΟΠΙΧΕΙΡΟΣ ύπό Zriyd>ov Άβ
Κονμανούόου.

Κα^ώς όταν εΐ; φωλεάν στρουθιών καρά πάσαν 
προσδοκίαν βλάστηση έχφυλόν τι, άλλόμορφον καί 
άλλόσχημον, ή επωάζουσα ίρνις χαίνει έκθαμβος πρός 
αύτό, καί πάσα ή νεοττία μεγάλους άνοίγουσα όφθαλ- 
μούς καί πέ.ις αΰτοΰ στρεφομένη, ίκφράξει τήν εκ- 
πλ.ηςίν της 0Γ άνάρθρων χιτταβισμών, οΰτω χαί όταν 
έφάνη εξάλλου μοδ:η; τό άιυνηθες τούτο προϊόν, ¿9ο- 
ρυδήθησχ» οΐ νεοττοί τού Παρνασσού, χαϊ εις τόν

■ Αιατί η φυσ:ς, άνατρέπουσα ένταύθα τους κοινούς 
αυτής κανό ας, άνέδιιξε χαλήτεοσ» τό συνήθως όλιγώ- 
τερον καλόν τού ά'θρωπίνου γένους φΰλον; Δέν τό ή 
ξευρομιν, άλλ’ έπε δή οί άνδρες τής Ταίτιδος είναι 
όμολογουμε'νως σωϊοονέτ-εροι τών γυναικών, ή ίδιορ- 
£οθμ;χ εκείνη τή; φύ-ιως συνετέλεσε τούλάχιστον εις 
τό νά κχταστήση άρίδηλον έτέραν τινά αύτής αρχήν, 
ότι ή μειζων καλλονή συνεπάγεται καί μείξονα αί 
δούς δόσιν. -------

κάτω κόσμον ακόμη οί κοινοί τών ανθρώπων, οί άμε- 
ριμιοι άναγνώσται, ¿κίνησαν διστακτικώς πως τήν 
κεφαλή-, ώσ ένοχλούμίνοι εις τάς κεκτημέ- 
νας των εςεις. Τί ποίημα είναι τούτο ; ανέκραξαν, 
ιιάλιστα οί πρώτοι. Εις ποιαν κατηγορίαν υπάγεται; 
Βλέπομεν τού Ιπους τάς ραψωδίας, τό σχήμα- άλλά 
πού είναι αί μάχαι, πού τά θαυμάσια συμβάντα, πού 
δ σπουδαίος ήρως ; Βλίπομεν τών στίχων τήν διάτα* 
ξιν· άλλα πού είναι ή ίμοικαταληξία; πού αί δεκα
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πέντε συλλαβαί; πού ή ίση τομή; Καί πολλοί τών αγρίων 
τούτων κριτικών,όμοιοι πρός τούς ώμους τής Ταυρίδος 
λαούς, οίτινες άπήγον εις θάνατον πάντα ξένον, μόνον 
δ.ότι ήτον ξένος, ρίπτευσι κατ' αυτού τήν ¿ήφον τή; 
καταδίκης μόνον δ.ότι φαίνεται ξενοπρεπής εις αυτούς.

Ημείς δαω; άντί τών ξενηλατών τούτων, προη- 
μώμεν μά'λον νά μιμηθώμεν τού; φιλόφρονας τού 
Ομήρου τρόπου,-

« Εκείνος ότα» ξένων περιποιησιν 
ς τά έπη του έμβάλλη, λέγει, πώς δκτώ 

κατά σειράν ημέρας τούς ¿φίλευαν, 
καί επείτα έρώτησιν τού; έ/.αμναν, 
ποιοι καί πόθεν είναι καί τί θέλουσιν.»

(Στράτ. σελ. δ5.) 
ΙΙμείς όχι όχτώ, όεχαοχτώ, καί πάσας τάς ήμε

ρα; ·ίμιΟα πρόθυμοι νά φύεόωμεν πάντα ποιητήν, 
χωρίς νά τόν έρωτήσωμεν πόθεν είναι, άρκεϊ μόνον 
νά πεισθώμε* ότι νά μα; τέρψη κυρίως θέλει. Όμο- 
λογούμεν όμως ότι ή φιλοξενία καί φ:λοφρσσύ<η πρός 
τού; σατυρικού; ποιητάς, Ιχει τά ; δυσκολίας της 
Δέν ήξεύρεις τί νά τοΓς παραθέσης εκ τοΰ κριτικού 
μαγειρείου σου, χωρίς νά φοβηθης μή σοϊ τό πτύσω- 
σιν ειρωνικώ; ι ΐ ;  τό πρόσωπον δέν ήξεύρεις πόθεν 
νά τού; συλλαβής, τούς έχίνους τούτους τής φιλολο 
γίας, χωρίς νά τρέμης μή τις άχανθά των μείνη 
εις τού; δακτύλους σου. Τολμά; νά τού; όμιλήσης 
περί κανόνων, διά ν’ άκούσης τά δεινά έκιί'α ΐχανο 
ηόίων ζυγγραφίσχ Ισχνοί/ζ (σελ. 04)· ή περί τής 
γλώσσηςτων νά συζητήσης άκάκως διά νά σέ βάλω- 
σιν εμπρός μέ τήν ευγένειαν

των τορνευτών ¡ιέ νΰ χαί σίγμα Λέζεων ; 
ή περί τή; ώραιότητος τοΰ στίχου των νά διίξης 

τινά δισταγμόν, διά νά κη:υχθής
Λουχονμυζα'̂ αρομοιοχατάπΛηχιας!

Τοΰ τελευταίου καν τούτου βέλου; ή άκωκή αί· 
σθανόμεθα ότι άμδλεϊα αναπηδά από τόν ήμέτερον 
θώρακα. ‘Γπέρ τής όμοιακαταληξίας δέν ε’χομεν πρό 
ληψιν. Γνωρίζομεν μέν τό γλυκύ τούτο άνθος ο ή 
μούσα τής αρμονίας πλέκει φιλοπαιγμόνως εις τήν 
κόμην αύτής, τό χαρίε» φιλοδώρημα τών φραγκικών 
καί ένετικών Μουσών εις τάς Πιερίδας, όταν εκείνα: 
ειχον καταλάβει τούτων τά Ιδη· καί ήξεύρομεν νά δια 
κρίνωμεν μεταξύ τής πτωχαλαξόνος όμοιοκαταληξιας, 
ήτις τήν ίταλχήν ώ; δικαιολόγημα πρωτιίνουσα τή; 
πενίας της, ούρει προπετώ; εί; τήν άχρον έχάστου 
στίχου ράκος δμοιοτελευτήτου τού τελευταίου μόνου 
φωνήεντος τό όμόηχον, καί, φερ’ είπεϊ», θεός μετά 
Λαμπρός, γυνή μετά πιστή, καί όμοια έτερόζυγα συ 
ζυγούσα, άσχημίζει μάλλον ή ότι καλλύνει τού; στί
χους, από τήν άλλην, τήν άπερήφανον διά τόν 
πλούσιον κάλλος τη; τήν άπροσδόκητον, τήν έν- 
τέχνως παρενειρομένην, καί ού μόνεν ιόν άρμο 
νικόν αλλά καί τό* λογικόν σύνδεσμον τών ίδ ι
ών συμπληρούσαν. Ταύτην, τήν άσπαζόμεθα καί 
τήν άγαπώμεν, εις τήν λυρικήν μάλιστα ποίησίν, όπου 
έπικρατέστερον είναι τό στοιχεΐον τής αρμονίας, όπου 
τό άσμα είναι τή; λύρας βοήθημα, καί —ρε'*ϊΐ νά μ ,-  
μήται τήν όμβίαν χρούσιη τώ* χορδών αύτής, όπου

είναι άφευκτος η επανχκαμψις των αύτων ρυΒμ ‘/.ων 
περιόδων, και σχεδόν συναπαιτεϊ τήν έπανάχαμψιν τώ» 
αύτώ» καταλήξεων, ¿χρυσών έν τή στροφή πρός άλ- 
λήλας οικν σχεσιν έχει εν τώ ποδί ή άρσις πρός 
τήν θε'σιν, έκεϊ σχεδόν καί τήν άπαιτοΰμεν. Α λ 
λά, τό έπαναλομβανομε», ή αγάπη ημών πρός 
τό «υχαρι τούτο πάρεργον δέν χωρεϊ μέχρι προ- 
λήψεως· τήν ποίησιν θεωςούμεν ό>; άνωτέρας κατα
γωγής άπό τήν ομοιοκαταληξίαν, καί ώ ; ίυναμένην 
νά ύπαρξη καί άνευ τής έπιτετηδευμένης αύτής συμ
μάχου. Η ποίησις δμιλεϊ διά στίχων, διότι αί έμ- 
πνεόμεναι ψυχαί έντείνονται αύτοματως εις αρμονίαν 
δι όμοιοκαταληξιας όμως άναγκαίως δέν όμιλεί, διότι 
ή όμοιοχαταληξία εί/αι τής άρμο»ία; κόσμημα έκ οϋν- 
θήκης. Μάρτυρας δέ τούτου δέν έχομεν άναγκην νά 
προτείνωμεν τάς τών αρχαίων ποιήσεις, περί ών τίν»; 
δύνανται νά δ.ϊσχυρισθώσι» ότι έστηρίζοντο επί ρυθ
μικού συστήματος άκαταλήπτου ήμϊν- Ιχομεν τά 
εθνικά ημών άσματα, τά τώ» όρείνών μάλιστα, όπου 
δέν έπεκράτησεν ό ιταλικός βίος· διότι όστις διϊσχυ* 
ρισθή ότι τό δ ιμ α  « Ό  "ΟΛιψπςς χ' ό Κlocator 
τύ. όύο βουνάμα-Ιόνονν», καί άλλα αυτού ισοδύναμα, 
δέν περιέχουσιν ύψηλί ποιήσεως κάλλη, εκείνος δέν 
έχει τήν έλαχίστην ποιήσεως αίσθησιν. Καί έν τού
τη ς εί<αι λυρική ή ποίησις αϋτη, καθώς επίσης λυρι- 
χή, καί ίπ ί-η; έστερημένη ομοιοκαταληξίας είναι ή 
ποίησις τών έκκλησιαστιχών ήμών τροπαρίων, ή ; ή 
ρυθμική ύοή μάς φαίνεται αντιστοιχούσα πρός τήν 
τών αρχαίων ατροφικών. Πολύ μάλλον όμως μάς φαί
νεται άπαλλακτέα τού δεσμού τής ομοιοκαταληξίας, 
όσον χρυσούς ή όσον άνθινος καί άν ήναι, ή δραματική 
<αί ή επική ποίησις. έν αίς ή στιχουργία πρέπει ούχί 
>ά διατιμνηται στροφηδάν, άλ^’όσον ενδέχεται νά μι- 
μήται τή ; άφηγήσεως καί τοΰ διαλόγου τό συνεχές. 
Γούτο είναι άκατόρθωτον παρά τοϊ; Γάλλοι;, οίτινες 
τήν γλώσσα» ήκιστα ρυθμικήν, καί πάσα; αύτής τάς 
συλλαβάς σχεδό» έξ ίσου τονιζομένας έχοντες, δέν 
δύνανται νά όιακρίνωσιν άλλως είμή διά τΐ.ς ομοιοκα
ταληξία; τού; στίχους των, ώστε αΰτη είναι πάοης 
αυτών στιχουργίας άναγκαϊον στοιχεΐον, καί.άπ αδ-τ 
τών καί ημείς παρεδέχθημεν τήν κατάχρησιν αύτής. 
ότι έπι τών παρελθόντων χρόνων τήν γαλλικήν ποίη- 
σιν τού ιη'. αίώνος είχομεν ώς μόνον τής ήμετέρας 
υπογραμμόν. Παρα δέ ταίς λοιπαίς φιλολογία!?, τη 
Γερμανική, τή ’Αγγλική, τή Ίσπχνική. εις τά έπος 
καί εις τό δράμα, καί παρ’ αύτή τή Ιταλική εις τά 
δράμα, ανομοιοκατάληκτων στίχων ίγίνετο χρήσις, 
άναλόγων δέ κατά τό μέτρον εις έκαστον τής ποιή
σεως είδος.

Τόν Στράτιν λοιπόν δέν έχβμ«ν ποσώς νά χακίσω- 
μεν ότι δέν ύπιδέθη τάς διπλάς πέδας τής ομοιοκατα
ληξίας, καί συμφωνοΰμεν ακόμη μετ’ αύτοΰ, φοβηθέν- 
τος ύπύόεσιν

δακτυλικήν, έξάπηχυν, καί δ ί αύτόν 
βαρεΐαν . . . .

Τόν 8έ στίχον του άναγνωρίζομεν καί παραδεχό- 
μεθα ούχί διά τόν φόβον μι) στιγααιισθώμεν ώς άντ 
εθηκο'ι, άλλα διότι τώ βντι αύτός



είς ωτ άγόρωκ τοΰ εθ/ους ειχ ευχάριστος, 

διότι δι’ αύτού Ιψαλλιν δ Ηπιιρώτης
«’Α λί π α ιδ ί προβαίνει άπό τά Γιάνιΐνα,ο 

καί δ θεσσαλό;
«Έδγήχαν τά καράβια τά  Ζαγορια*ά,» 

διότι αύτός είναι ^λ.υκύτατον κληροδότημα κατα- 
λ.ηφθέν τή ΓΕλλάδι υπό τη; αρχαίας Μούσης, ήτι; δΓ 
αυτού ϊξέφερε τά ; ΰψηγορίας του Αισχύλου, τά ; σο
βά; έμπνεύσεις τοΰ Σοφοκλέους, τοΰ Εύριπίδου το 
πάθος, τού Άριοτοφάνους τήν δηκτικήν ειρωνίαν.

Εις τοΰ στίχου τούτου τήν εντελή πολιτογράφησιν 
έν τη ήμετέρα ποιήσει έπικροτούμεν μετά μεγίστης 
είχαρίστήσεως, καί χαίρομεν βλέποντες αυτόν υίοθε- 
τοΰμενον υπό πατρός ικανού νάτόν καλλιιργήση καί νά 
τόν προαγάγη. ’Αλλ’ ένταΰθα τόν άποτρόπαιον επικα
λούμενοι κατά τών βελών όσα κρύπτει ή άμφηρεφής 
σατυρική φαρέτρα τον είρωνος ποιητου, δε'λομεν τολ- 
μήσει νά έκφράσωμεν τόν ήμετερον δισταγμόν ώ ; πρός 
τό κατάλληλον του στίχου τούτου εϊ; ποίημα μή δρα
ματικόν ; Τά δικαιολονήματα, ότι δέν έχομεν 

«τά πάντα έν τώ βίω μας άρμόζοντα» 
καί ότι άλλοι, όπλϊται βαρείς, χορεύουσι λυρικώς 
διακλώμενοι, πρστεινόμενα 6πό ποι-τοΰ, οίος ό τοΰ 
Στράτι, είναι προφάσεις εν άμαρτα ι:, ούχί ότι 
πρεσβεύομεν θρησκευτικήν ευλάβειαν υπέρ τής ποιητική; 
έδιμοταξίας, τή; άπαιτούση; άνά 1/ ιδιαίτερον καί 
ώρισμένον ένδυμα δι’ έκαστον ποιήσιως είδο;, ούδ’άπέ- 
χομεν]μάλιστα τοΰ νά όμολογήσωμεν ότι ό Στράτις 

τό ¡ρύσεως τον μίτμογ ίΡ,ε.Ιεζατο 
η'ιχεϊο» »,

άλλ’ ή-εύρομεν, ίσως καί έξ οικείας λυπηρά; πεί
ρας, ότι ό τρίμετρος ιαμβικό; ει/αι στίχος ύπου
λος. Εύστροφος, ευκίνητος, κοΰφος ώς είναι, £έει 
συνεχής και εύκολος, συμπλέκεται καί άλληλ.ουχεΓ 
τα ι επ’ άπειρον, καί λαυδάνων παρασύρει τήν μούσαν, 
ήτις μετ' αΰτοϋ ολισθαίνει ώ ; σιδηροπέϊιλος επί πά
γου, καί άκουσίως φερομένη δύναται νά καταποντι. 
σθή είιί πέλαγος λόγων, ή νά έξοκείλη άνεπαισθήτω; 
εί; δϊνας πεζά; |καί άνύδρους. Εις τό δράμα, όπου 
δέν βλάπτει, όπου ίσως άπαιτείταί, νά προχήται ά 
φθονώτερος, λάβρος (καί πως άτιμέλητος, καί φυσι
κός δ διάλογος, όπου δ λίγος επανορθοΐ καί κολάζει 
τόν λόγον, ή ορθή καί όξεϊα τών άρχαίων αίσθησ ς 
παοεδέχθη τόν στίχον τούτον σχεδόν άποκλιιστικώ;- 
τήν ίπικήν όμως μούσαν όπέδεσε δι’ έμβριθεστέρων 
μέτρων, όπως σωφρονεστέρα χωρή, καί μή παρατρέχη, 
ραδίως.πτιρυγιζουσα είς τά ταπεινότερα τών χωρίων, 
οϋδ- εκτρεπηται είς πεζολογίαν επίπεδον. Αέν άξιοΰ- 
μεν βεβαίως ιίς ποίνμα τής φυσεως καί δλτς τοΰ 
προκέιμένου, νά βαοίζη σοβαρώς βρενθυομενη ή ποίησις 
επί τών κωλοδάθρων τής Μελπομένης, άλλα θέλομεν 
μόνον νά μή περιπίπτή είς τής λάλου της αδελφής 
τάν ευτραπελίαν, καί διά τοΰτο ν’ άποφεόγη τ ί  εύ- 
χερίς μέτρον, τό δυνααενον νά παραγάγη αύτήν.
Αλλως όμως πολύ άπέχομεν τοΰ νά μεμψιμοιρώμεν 

κατά τούτου τοΰ μέτρου. Έ ξ  εναντίας δι’ όλου τού 
ωραίου ε'πους τοΰ Στράτι] διαπνέει μ ιτ ’ αΰτοϋ ώς τις
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αδρα κατερχομένη άπό τών άκρων τοΰ Παρνασσού, ώ ; 
τις  ηχώ  τών μεγάλων τής ελληνικής ποιήσεω; 
ήμερων.

'Αλλά τό ποτηριον τοΰ έιίιμριτού μέχρι τέλους ή- 
ναγκασμένοι μετά τή ; ίλύος νά πίωμεν, τής πικρός 
εκείνης ίλύο; ήτις τόν βιάζει παρά ταις|μεγάλαις καλ- 
λοναίς νά διονυχίζη καί τα έλάχ ις-α τών αληθών ή τών 
είς αύτόν φαινομένων ελαττωμάτων, ά; παρατηρήσω- 
μεν,έν όσιρ περί τών στίχων ό λόγος,ότι τινών έξ]αυτών 
νομίζομεν ούχί άνεπίληπτον τήν κατασκευήν, καί τόσον 
μάλλον ίπικαλούμεθα τήν προσοχήν τού ποιητου εις τάς 
παρονυχίδα; ταότας, καθόσον εΰκολ,ώτατα περικόπτον 
ταΐ. Τοιούτους κρίνομεν, φε'ρ’ είπεϊν, του; στίχους όσοι 
τέμνονται ούχί είς τό πενθημιμερές ή τό έφθημιμερές, 
άλλά μετά π/ήση τόν τρίτον πόΒα, ώστε διαιρούνται 
εις δύω διμετραος βραχυκατάληκτους- οίον·

καί πρώτα δ θ ίός,] ε/αν καιρόν καί ου... 
τούς εΰγενείς παλμού;] καί τήν σφοδράν δρμήν..; 
μή παύσης μελετών] καί μή φοβοΰ ποτέ... 
μέ λάρυγγα όςύν] καί άσθμα στηθικόν... 
καί Γάλλων κ’ Γταλών] καί Γερμανών πολλών...

προσέτι δ’ εκείνου; ών δέν φαίνεται καλώ; έχων ό 
τονισμός. Ό  Ίαμβος μετρείται κατά διποδίαν, όπερ 
δηλοΐ ότι εκ δύω ποδών δ είς πάντοτε πρέπει νά είναι 
άφεύκτω; ίαμβος, δ δέ ετερος δύναται νά είναι καί 
άλλος τ ις . Παρά τοις άρχαίοις ίαμβο; μέν πρέπει νά 
είναι δ δεύτερος πούς έκαστη; διποδίας, ό έν τα ΐ; άρ- 
τίαις δηλαδή χώραις τού στίχου, έν δέ ταίς περιτ
τοί; άντ’ αύτού ετίθετο και σπονδείος, τρίβραχυς, δά
κτυλος καί ανάπαιστος. Καί δ ήμέτιρος ίαμβος έπί- 
σης μετρείται κατά διποδίαν, καί έκάστης δ ιίς πού; 
πρεπει ίαμβος νά είναι άφεύκτως. Έ κτό ; δέ τού ιάμ
βου, εκ τών άλλων ποδών δέχεται μόνον τροχαίου 
καί πυ^ίχιο*- καί τούτον μέν άδιαφόρως είς ένα τών 
δύω ποδών, όταν δ έτερος είναι ίαικβος (ενίοτε κατ’ 
έξαίρισιν καί όταν είναι πυρρίχιος, οίον ; «και περιο- 
ριίύμστος είς τά  σπουδαία μόνα»)· τόν 8έ τροχαίου 
μόνον (ώς ή αρχαία τους λοιπού; πόδας) εί; τάς πε
ριττά; θέσεις, ούχί δέ είς τάς άρτιας. 'Οπως άπο- 
δείξωμεν καί καταστήσωμεν ευκρινές τούτο, άς λά- 
βωμεν ώς παράδειγμα, τόν γνωστότερον ιαμβικόν στί
χον, τόν τετράμετρου.

«Φέρε φαγί, φέρε κρασ1, στρώσε χαλί ς’τόν ίσκιο.»

Τούτου τό σχήμα είναι τό ακόλουθον

- υ  υ - | - υ  υ - | - υ υ -  | υ - υ

δηλαδή είς όλας τάς περιττά; χώρας πλήν τής προ
τελευταίας (καί τοΰτο κατά τους κανόνας τής άρ- 
χαίας μετρικής) έχει τροχαίον άντί ιάμβου, καί ό
μως δέν παραλλάσσει ή αρμονία του άπό τήν τοΰ κοι
νού τετραμέτρου ιαμβικού, οίος είναι :
« Ό  Όλυμπος « ό Κίσσαβος τά δ υ · βουνά μαλώνουν. » 

Ά λλ’ άς μεταβάλωμεν αύτόν ούτως,ώστε έν έχάςτ) 
διποδίφ ό πρώτος, δ ίν τή περιττή χώρα πούς να εί
ναι ίαμβος, δ δέ έν τή δευτέριφ ή τή άρτία, τροχαίος, 
καί δ στίχος θέλει παύσι: νά είναι ιαμβικός, θέλει 
μεταβληθή είς τροχαϊκόν : οίον:
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»φαγί φέρε, κρασί φέρε, χαλί στρώσε ς ’ ίο  νερό» 
ου ό τύπος είναι

υ - - υ | υ - - υ ] υ - - υ ] υ υ  - 
ή δέ άρμονία του ώ; ή τοΰ :
Στασου,λέγω, Ιρωτά μου, καί μή τρέχετ’ εμπροστά.

Αν λοιπόν δέν άπατώμιθα ότι οί στιχουργικοί ου 
τοι κανόνες στηρίζονται επί τή; φόσεως τής ήαετέ- 
ρας γλώσση; καί τής αρμονίας αυτής, τότε πρέπει νά 
θεωρήσωμιν ώ; εσφαλμένους στίχους, οίοι οΐ επόμενοι: 

Τών Τούρκων τών άτάκτωγμ'ε χροΰσμα'πωγόν,

> 3 6 ) .
διότι . . .  χτωυ ¡ά χρονσμα είναι διποδία τροχαϊκή, 
ούχί ίιμβική, έ/ουσα δηλαδή είς μέν τόν περιττόν 
πόδα πυρ^ίχιον, είς δέ τόν άρτιο» τροχαίον άντί ιάμ
βου. Τοιούτος είναι καί ό

«’Απάνω σέ άμ,όη, χομμάτι κωφός (σ. 54)» 

καί άλλοι τινές.
Ό  ποιητής έκανοτόμησεν ιίσαγαγών καί τόν τρί- 

βραχυν, ου παράδειγμα είς τά εθνικά άσματα δέν υ
πάρχει, ώς έν γάνει ή νέα στιχουργία μας δέν δέχε 
ταΐ,όπου ή άρχαίαίτήν άνάλυσιν τών ποδών τόν είσή- 
γαγεν όμως λανθανόντως, όπου συγκρούονται φωνή 
εντα, καί είς τήν προφοράν δύναται νά γίνη έκθλιψις, 
ώστε ό πούς γράφεται μέν τρίβραχυς, προφέρεται δέ 
πυρ^'χιος, ώς έ* τοΓς στίχοι;

υπέθετα ώ; πρώη» χαΐ άσχολουμενον . . . 
έν «δόξασοι δ θεός» είπεν δ άθλιος» . . .

καί έν άλλοι; τισίν.
Ά λλ’ όσα ως διορθωτέα δυνάμεθα νά παρατηρή 

σωμεν είς τήν στιχουργίαν, είσί μικρά καί ολίγα ά 
πέναντι τών πολλών όσα θεωρούμεν μεγάλων έπαίνων 
καί μιμήσεως άξια υπό τών νεωτέρων ήμών ποιητών, 
οϊτινες έκ τών τοιούτων παραδειγμάτων επιθυμητόν νά 
μάθωσι πόσο* ώφεληθήσονται τούς αρχαίου; μελετών- 
τες, ώς έμιλέτησεν αύτού; δ ποιητής τού Στράτι 

Καί ταυτα περί τού έ»2ύματος. Ά λλά τό ένδυμα 
συνιστα μέν ίσως, δέν καθιστά όμως τόν άνθρωπον. 
Ποϊος τις είναι ό Στράτις ;

Ό  Στράτις είναι μικρός Όδυσσεύς, ετώγ άεχα- 
τεσσάρωγ, άλλά προβαίγουτος τοΰ έπους, χροδαίγξΐ 
χαϊ ή ήΛιχΙα του. Αναχωρεί άπό τά  Σάλωνα ζητών 
τύχην, υπηρετεί ξενοδόχον έν Λεβιδιίφ, δαίρεται καί 
διώκεται ΰπ’ αύτού- περί τό Ζητούνιον κλ.έπτει λά
χανα έξένός κήπου, καί εκεί δαίρεται καί διώκεται 
υπό τού κηπουρού. Έκείθιν μεταβαίνει είς υπηρεσίαν 
τοκιστοϋ, δ* άναγ*ωρίζοι ώς παραχαράκτην, καί έν 
τή έναρίτω άγανακτηιει του, «ίσέρχεται διά ρήξεω; 
τήν νύκτα είς τό ταμιίόν του, κλέπτει τούς θησαυ
ρούς του, καί τούς βυθίζει είς τήν θάλασσαν δΓ3 κβτ 
ταδιχάζίται όαέ τού Μολλα «ίς δημόσια £ογα. Ή  
άποαιράτωσις τ*0 φρσυρίου δ έταιχοδόμει, έ ε ί .  
φερε μετά δβσαά έξαετή τήν 4κιλ**δερω»ίν του, 
μιθ’ή* ίιπέπεσε πάλιν είς άλλ.ην ένιαόσιο» φυλάει«», 
δια λόγους ασί κατά τρόπους οδ; κρύπτσυσνν άστε- 
ρίσκοι, ώς πολλ.αχοΰ τοΰ ποιήματος, άντίκάθιστώ»- 
τεςπάντις δμου περίπου 15 0 0  έλλείποντας στίχου;

Άφεθείς καί πάλιν,(άπα-ίτα ποιμένας, παρ’ ών μανθά
νει τήν έπανάστασιν τής Ελλάδος. Τά κλεπτικά αυ
τών τραγούδια τόν ένθουσιάζουσι, καί είναι έτοιμος 
νά όπλισθή όπερ πίστιως καί πατρίδος. Άλλά, άν όρ- 
θώς μαντεύωμεν τό χάσμα S αντιπροσωπεύει ό αστε
ρίσκος τή; σελίδος 76 , έν ω οί ποιμένες έκοιμώντο, 
φαίνεται ότι ευρε έπ’ αυτών δέ' ήξεύρομεν ποιον ποίη
μα χοΰνον καί νόθους πρεσβεΰον άρχάς, όπερ μετε- 
οαλεν αίφνης τάν ^ούν τών ιδεών του, και ιδού, είς 
αισχροί- εμπίπτει άστρατείας εγχ.Ιημα, χαί μισό-  
πατρις μας γίνετ έχ συστήματος. Ε ίς Σίρόας όπου 
ιεύγει, έμπορός τις τόν δέχεται γραμματέα του. ΙΙαρ’ 
ιύτώ άπαντά ώς υπηρέτριαν νέαν τινα ήτις έν Λεβα- 
δια, όταν τον εβασάνιζεν ό σκλ.ηρός ξενοδόχος έκείνος, 
όταν τόν,κατέτριχι πόνος, πείνα, καί τίνες ά'ηδεϊς παρά
σιτοι οίκειό-ερσι, πρέπει νά όμολογήσωμεν, είς τόν 
ίυπσρογράφον Ιΐτωχοπρόδρομον, ή είς τον φιλόκαλον 
κάλαμον τού ποιητου τού Στράτι, τότε αυτή τόν εί- 
χεν οίκτείρε.·,χαί)τώ είχε δώσει νά πίη σαλέπιον. Αύτήν 
μέχρι τέλους νυμφεύεται. Άλ.λά μόλις τήν ένυμφεύθη, 
καί έντρομος, και άπηλπισμένος όρμδ, καί φιύγει . . . 
είς τήν ‘Ρωσσίαν.

«Τί έτρεξε ; τ ί ίγ ιν ιν ;»  ή θλιβερά
Ελένη έρωτά-

Άλλά τοΰτο τό ήςεύρει μόνος ό άστερίσκος τής 
σελ. 101. Είς τήν "Ρωσσίαν γίνεται στρατιώτης, πο- 
λεμιϊ εις τάν Καύκασον, πληγώνεται, λειποτακτεϊ, 
συλλαμβάνεται χαί μέλλει νά τουφεκισθή, όταν αίφνης 
ιταρίσταται ή γυνή του εμπρός του μετά τού έν τούτοι; 
γεννηθέντος υίού του , καί ό προστάτης αύτού 
έμπορος τών Σερρών, όστις μεσιτεύει παρά τώ 
διοικητή καί συγχωρείται ό Στράτις. Έκτοτε 
αύτός ερ-χεται εις τήν ‘Ελλάδα μετά τήν άναγνώ- 
ρισιν τής ά-εξαρτησ'ας αύτής, αγοράζει ενα μύλον είς 
Ναΰπλιον, καί ζή έκεί ώς πολίτης φιλόνομο;, πω- 
'ώ ν άνευρα καί καλάς συμβσυλάς- προ πάντων 
δέ έχει μακράν διένεξιν μετά τού πωλήσαντος 
είς αυτόν τόν μΰλον, άνδρός κοσμοπολίτου κατά τάς 
άρχάς, και ον πείθει μέχρι τέλους ότι έκαστος πρέ
πει νά έχη ιδίαν αύτού πατρίδα.

Ταύτα είσί τά παθήματα καί μαθήματα τού Στράτι 
ώς έν συντόμω. Αιατί ταύτα καί 6χι άλλ.α, διατί τόσα 
καί όχι περισσότερα ; Αιότι οΰτως έδοξε τώ ποιητή. 
Όμολογούμεν ότι πολλήν προσπάθειαν δέν αίσθανόμεθα 
υπέρ συμβάντων άτινα παράγει ή καταστρέφει, βρα- 
χΰνει ή μηκύνει μία δρεξις ή μία ιδιοτροπία τού ποιη- 
τοΰ, ούτε όπερ τών έρώτων τού Στράτι, πρός ους 
αύτός ό ίδιος πολύ ένθέρμως δέν φαίνεται διακείμενος, 
ούτε υπέρ τών άρχών, τών αισθημάτων ή τών φρονη
μάτων αύτού, διότι κυρίως ούτε φρονήματα, ούτε 
αισθήματα έχει, ούτε άρχάς. Τάς πράξεις του συν
δέει ούχί ένότης ώρισμίνης τινός προθέσεως, ούχί 
άισιρσγκλιτος έφαρμσγή αρχής τίνος σταθερά; ή ά- 
μετακενήτευ ιδέας, άλλ’ ή μόνη ένότης τής αυθαιρέτου 
•μπνβύσβως τού ποιητοΰ, όστις δικαιότατα λέγει-

«δέν «Τναι αύτός κλάσμα μου
δέν εΐμ’ ίγώ μονάρχης τοβ άπόλυτος;
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ΔΓ ο χσ: ημείς, όσην συμπάθειαν άρνούμεθα ιίς 
τόν υιόν, ταύτη» δαψ:λώς χορηγοΰμεν εις τόν πατέρα. 
’Αρχάς ου/επεϊς,φοο/ήαατα εύγενή,αίσθήωατα πνέοντα 
αρετήν καί πατριωτισμό» εις αϋτάν εύρισχωμεν' εΐ; 
αυτόν αισθήσεως καλλιέργειαν, όξύτητα κρίσεως φι
λολογική;. ποιήσεως άνθος βλαστάνον έκ πεπαιδευμένου 
νοός, γλώσσης νεΰρον, καί βέλος σαρκασμού διχτικού 
άλλά φιλόκαλου ένταυτώ καί χαρίεντος. Έν γίνει 
άγαπώμεν ούχί τόν ψευδή άλλά τόν αληθή ή’ρωα τοΰ 
ποιήματος,ό δέ ή;ως ουτο; είναι ό πο ητής.

'Ρ .

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ ΓΑ.

Έν τή παγκοομίω έχθίσει τοΰ Λονδίνου.

Κατά τάς τελευταίας έξ ’Αγγλίας ειδήσεις, εξ 
προϊόντα τής ’Ελλάδος, έκ τώ» άποσταλέντων εις τήν 
Παγκόσμιον ΙκΟεσιν, έτιμήδησα» διά βραβείων γ'. τά- 
ξεως· τό ροδόμελ·, τό ΊΓμίττειον μέλι, οί σπόγγοι, 
τό σαπουνόχωμα τής Μήλου, ή Θηραϊκή γή, καί ό 
'Ελληνικός ιματισμός. Δυ»ατ-ι άρα νά καυχηθή’και ή 
μικρά Ελλάς δτι δέν παρεστάθη ώς δορυοόρος άσημος 
καί αφανής επί τής απέραντου σκηνής, έφ’ ή; χατέ- 
πληξαν τήν οικουμένην γίγαντες χαί τιτάνες .

Έκ τών ε; προϊόντων, τό τελευταιον μόνον ά·ήχει 
ε ί; τήν κυρίως βιομηχανίαν. Έάν άπεφασίζομεν νά 
έξετάσωμεν τά οίτια δι* α ευδοκίμησαν ύπέρ παν άλ 
λο οί ήμέτεροι εις τήν κατασκευήν ελληνικών ενδυμά
των, ήθέλομε» ίσως πορισθή τό συμπέρασμα, 
δτι μόνον τό είδος τούτο τής βιομηχανίας ένισχύθη 
έξαιρέτως, καί 6π’ αυτής τών Ευρωπαίων τής 
γνώμης, καί δτι ένισχύθη, διότι ή φαυοτανϊ.Ι.Ια 
έθεωρήθη ώς σντιπροσωπευουσα τό ελληνικόν φρόνημα, 
ώς γνώρισμα ίδιάζον τού εθνικού χαρακτήρος, ή -.ή: 
εθνικής άτομικότητος, ώς ήθελον ειπεΐ οί καθ' ήμδς 
οιλόσοφοι. Ή  θέλομεν προσέτι πορισθή καί άλ*ο συμ
πέρασμα επίσης βέβαιον, δτι, καί τοι μικροί, καί τοι 
πτωχοί, έδυνάμεθα, ένισχυόμενο·, καί τήν κοίνωφε 
λεστέραν βιομηχανίαν νά βελτιώσωμεν. Δέν είμεθα 
σύμφωνοι μετά τής επί τών ελληνικών προϊόντων έ. 
πιτροπής τών 'Αθηνών, ε’πούοης έν τώ υπομνήματι 
αυτής δτι, ·ή ένεργητικότης τήν όποιαν ανέπτυξε τό 
»έθνος κατά τά τελευταία είκοσιν έτη εις τά άναγ 
»καιότιρα, ήτοι εις τό νά χαλλιεργήση τήν γήν, νά 
■ άνεγείρη πόλεις, καί ν’ αύξηση τό εμπορικόν ναυτι-
• χόν, δέν ¿συγχώρησε» εις αυτό νά ίυνηθη νά βελ
• τιώση κατά μέρος τάς τέχνας καί τήν άνωτέραν 
»βιομηχανίαν του.· Ναι, μέν καί αί τεχναι καί ή 
βιομηχανία δέν άκμάζουσι» είμή μεταξύ τών μεγάλων 
καί πλουσίων έθνών, καί υπό τήν σκέπην τών κοινω
νικών ανισοτήτων, άλλ'ούδέν ήττον είναι αληθές δτι 
καί ό οίνος,καί τό έλαιο»,χαί αί βόρσαι, καί τά σηρικά 
υφάσματα άτινα ές-άλλησαν μετά τοΰ έλληνίχου ιμα
τισμού εί; ’Αγγλίαν, ήθιλον κατασχευάζεσθαι, άν βχι

όπως έν Ευρώπη, τουλάχιστον παραπλησιως, έάν έν- 
ισχύετο και αύτών ή βελτίωσις, έάν έδιδάσχοντο αί 
μέθοδοι, εάν ϊοραβεύοντο οί εύδοχιμούντες.

Απλούς τις πολίτης, ουτινος οί εύο γετικοί αγώ
νες έβραβ;ύθησαν καί βραδέως καί άτελώς, κάτοχος, 
0χι μεγάλων χρηματικών πόρων, άλλά μεγίστου ζ ή 
λου εις τά νά ώφελήση τήν πατρίδα, άνέλαβε μόνος 
καί ίφερεν είς πέρας πρό εξ έτών τήν έ> ΙΙειραιεΐ ι- 
δρυσιν καταστήματος μεταξουργίας, έ/ ω εργάζονται 
εξήκοντα περί του άνδρε; καί κοράσια, κατά τάς εύρω- 
παϊκάς μεθόδ'υς. Ήχούσαμεν δέ πολλεύ; ειδήμονας 
βεβαιούντα; ότι, ή έν τώκαταστήματι τούτω τού Κ. 
Λουκά Ράλλη παρασκιυαζομένη μετάξη, δέν υπο
λείπεται πολύ τής εύο<ι>παϊ<ής Διά τί άρη δέν ήθε- 
'■οι βελτιωθή, ένισχυόμινοι, καί άλλοι κλάδοι βιο* 
μη/ανικοί ;

Επανερχόμενοι ε ί ;  τό περί βραβώσεως τώ» εξ ελ
ληνικών προϊόντων, λέγ-.μεν ότι, έάν τά βραβεία τώ» 
ά-ωτέρων τή; γ'. τάξεων, εδόθησαν εις τά εντελέστε
ρα έργα τή; τέχνης ή τή; φύσεω;, άποροΰμεν διά τ ί 
δέν άπενεμήθη τοιούτο κοί εί; τό μέλι τής Ελλάδος, 
ουτινος όμολογουμένως δέ/ υπάρχει άλλο άστειότερον 
κατά τήν έορασιν καί τού ήμετέσου Στράβωνος ( ΐ )

Παρά τά  προϊόντα ταύτα, έτιμήθη ύ.τ'αύτής τής 
βασίλισσες τής Α γγλίας δια χρυσής μεταλλίας φε- 
ρούσης τήν προτομήν αύτής, ό ’Αγαθάγγελος Τριαν- 
ταφύλλου, όστις προσέφερεν αύτή λεπτουργέστατον 
άνάγλυφον ξυλογράφημα, παριστών τόν Εύαγγιλι. 
συ,όν. Ό  'Αγαθάγγελος οΰτος είναι καθηγητής τής 
ξυλογραφίας εν τώ Πολυτεχνείο» Αθηνών, περί οδ 
θέλομεν δμιλήσει προσεχώς.

ϋ ς  όμιλούντες περί τών έχτεθέντων έν ‘Αγγλία 
έλληνιχών προϊόντων, κρίνομεν καλ,έν νά γνωστοποι ή- 
σωμεν πρός τούς ά/αγνώστα; τή; Παιόώρας δύω 
¿πιστολάς, τήν μέν διευθυνθιϊσαν μετά μεταλλίας υπό 
τού πρίγγηπος Αλβέρτου, συζύγου τής βασιλίσσης, 
προς τόν πρόεδρον τής έν Λονδίνψ ελληνικής επιτρο
πής, τήν δέ προς τόν Κ. Λ. Ράλλην, πρόεδρον τής 
ενταύθα επιτροπής.

Έκ τών έν ΟέΛνδσωρ άναχτόρνν.

Τή» 18 Όχτωβρίο· 1851.

Πρός τόν Πρόεδρο» τή; ί» Αονδίνω 
‘Ελληνικής 'Επιτροπής.

Κύριε!

Λαμβάνω τήν τιμήν, ώς Πρόεδρος τής επί τής έχθέ’ 
σεως του 1851 Βασιλικής ’Επιτροπής, νά σδς πληρο-

( 1 )  Π ιρ ϊ τ 3ΰ ‘ Ελ λη νικοί/ μ ίλ ιτ ο ς  iv s f v a iS i τό»  ¿ ¡ l a ,  X á fo o  
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φορήσω, ·τ ι οί έπίτροχ·-. τής Α. · .  άπεφάσίσαν νά 
• i ;  άχονεμηθώσι» έχ μέρους αύτώ», ίσον ένις-ι τάχιο»,
2» »ομισματόσημο» μεθ ί»ός άποίιικτιχού εύαρισχειας, 
κσί ε» αντίτυπο» τής έτυμηγορίας τώ» ¿»όρκων, τά 
όποια παρακαλώ νά διχθήτε ώς ένθύμημα τής άρ- 
τίω ; περατωθιίση; έχθέσεως, *αι ¿>ς λεπτό» δεϊγμ-α 
ευχαριστίας διά τή» πολλοί λόγου αξίαν συνδρομήν 
τή» όποιαν κατά τήν διάρκειαν αύτής μάς έδώκατε. 
Δραττόμενος ϊέ  εύχ*ρίς·ως τής ευκαιρίας ταυτης,σας 
εκφράζω εξ όνόματό; μου καί εκ μέρους τών συναδέλ
φων μου τήν εύ ·νωμ»ούνην μας, διά τήν μετά ζήλου, 
συμπνοίις.κιί έπιτηδιιότητσς σύμπραξίν σας μεθ’ήμών 
εις πάντα τά άφορώντα τό μέρος τής Ελληνικής^ έχ- 
θέσεως. Άναγνωρίζομιν δτι ιίς τήν πρόθυμβν ταΰτην 
σύμπραξίν, τήν έκ μέρους τών ξένων επιτρόπων τώ» 
Κυβερνήσεων, οφείλεται ού μικρό» μέρος τής έπιτυ* 
χίας.,τή; ιίρημένης έχθέσεως. ‘Γποσημειούμαι

"Ο.Ιως ϋμϊτερος 

Α Λ ΒΕΡΤΟ Σ 

Πρόεδρος τής Βασ. Έ κτροπης.

Έχ τον έν τώ 'Tifo, χήπω πα.Ιατίου 

τής Έπθέσιως.

Τή» 29 Οκτωβρίου 1051 .

Πρός τό» Κ. Λουκαν ‘Ράλλην, Πρόεδρον 

τής Ελληνικής 'Επιτροπής.

Κύριε!

Προσχαλούμεθα παρά τώ» ’Επιτρόπων τής λ .  Μ. 
επί τής εύτυγώς πιρατωθείσης έχθέσεως του 1851 
νά διαβιβάσωμε» πρός ύμά; χαί τά λοιπά μελη της 
'Ελληνικής ’Επιτροπής τάς έγκαρδιου; αυτω» ευχα
ριστίας. διά τή» πολλοΰ λόγου άξια» συνδρομή», την 
όποία» ή Επιτροπή αΰτη παρέσχε» άπ αρχής τής 
άναδείξεως α ύ τ ή ς ,  τόσο» έ» μέσω τώ» πολλω» δυ,κο- 
λιών δσαι προηγήθησα» τής έναρξ.ως της εκθ.σεως, 
καί συνώδευσα» αύτή», καθώς και χατα τη» διαρχεια» 
αύτή; ταΰτη; τής έκθεσιως. % ,

*λν χαί οί Βασιλικοί Επίτροποι, χαι sí ύπο τήν 
,  διεύθυνσιν αύτώ» έργασθέντες, ούίενός έφείσθησαν χό· 

που διά νά ά»α*είξωσι τή» έκθ.σι» τ.υτη» άξια» χαι 
διδαχτική» παράστασι» τής παρουσης χαταστασεως 
τών τεχνών χαί τής βιομηχανίας_«τα τα  διάφορά 
τού χόσμου μέρη, συ-αισθάνονται ομως πληρέστατα, 
5τι ήθελε» είσθσι αδύνατο» νά τελεσφορήσωσιν οί α
γώνες των, έά» ή αίτηθεϊσα σύμπραξις των άλλων έξ-

ευγενίσμένων έθνώ», δέν έχορηγεΐτο ε!ς αύτους τοσον 
προθύμως καί δραστηρίως, πανταχοΟ δπου ή αιτησις 
αΰτη άπευθΰνθη.

Έ  προθυμία, μεθ’ής ή σύμπραξις αΰτη έχορηγήθη 
μετέδωκεν εις τή» έπιχείρησι», ώς εις ίκθεσι» τώ» 
έργων τής βιομηχανίας απάντων των έθνών, τόν δια* 
χεκριμένον χαρακτήρα τόν όποιον έπρεπε νά φέρη κα
τά τή» ένθιρμσ» επιθυμία» τώ» Βασιλικών ’Επιτρόπων.

Μεταξύ τών άναλαβόντων τή» διεύθυνσιν τής έκ* 
θέσεως, διακεκριμένην θίσιν χατέχουσιν οί άναδε- 
χθέντες τό έργον τών έπιτρόπεβν τών ξένων Κυβερ
νήσεων έξοχοι άνδρες. Έ άν τό κοινόν τοΰ τόπου τού
του εύχαριστήθη διά τήν έλευθεριότητα μεθ’ ής τά 
κάλλιστα καί πολυτιμότερα τών προϊόντων τών άλ
λων έθνών μετεβιβάσθησαν εις τας^ήμετίρας άκτας, 
επί τώ σκοπώ τής έχθέσεως, ούδέν ήττον ήγαλλιάοθη 
ίδόν άνδρας εύρωποϊχής χοί πλέον ή εύρωπαΐχής 
διασημότητος εις πάντα χλάδον έπιστημης χαί τέχνης, 
έλθόντος προσωπικώς νά παρέξωσι τήν συνδρομήν αύτών 
!ιά νά χαταστήσωσι τήν Ικθεσιν έντελή, καί νά συμ- 
πράξωσιν εις τό έργον τής διευθετησεως αυτής. Είναι 
εύχάριστον τώ ί»τι νά παρατηρηση τις, οτι αί προσ* 
παθειαι τών διακεκριμένων τούτων άνδρών, ού μόνο» 
δέν ήλαττώθησαν ποσώς, άλλ δτι καί ή άρμον.α καί 
ή έπιτυχία, αίτινες ήτο έπόυενον νά προκύψωσι» άπό 
τόν διορισμόν αύτών, συνώδιυσαν άναλλοιωτως καί 
τάς έλαχίστας πράξεις αύτών.

Εϊς τίνας τών ξένων επιτρόπων όφείλονται ιδίως 
εύγαριστίαι έ* μέρους τών επιτρόπων τής Α. Μ. διά 
τά; πολυτίμους συαβιυλάς, τάς όποιας ή έξοικείωσίς 
των μέ τόν τρόπο» τής διαγωγή; των ξένων έχθέσεων 
τούς ένίσ^υσε νά δώσωσιν άλλοι πάλιν διετέλεσαν έν
ορκοι διά τήν απονομήν τών βραβείων, χαί δ τρό
πος, καθ’ ον τό έμβριθές τούτο καθήκον έξ«π>ηρωθη 
σπό πάντων τών ξένων ένορκων, απαιτεί την ίδιαι,ου· 
σαν τής επιτροπής εύγνωμοσύνην. ’Αλλ’ οί επίτροποι 
θιωρούσι περιττόν νά άναφέρωσι μίαν πρός μίαν ολας 
τάς άποϊοθείσας ύπό τών ξένων επιτρέπω» υπηρεσίας, 
διότι όσάχις καί δπωςδήποτε έζητήθη ή συνδρομή αύ- 
τώ», έχορηγήθη «ά»τοτι προθύμως καί άπέβη άμε* 
ταβλήτως λία» επωφελής.

Δραττόμεθα τή; ευκαιρίας ταυτης διάνα σα; πλη 
οοφορήσωμεν, δτι οί Βασιλικοί Επίτροποι σκοπευουσι 
νά προσφερωσι» εις τάς Κυβερνήσεις τών έθνώ» των 
συνδραμόντων τήν ε'κθεσιν, άνά μίαν σειράν των υπό 
τής επιτροπής άπονεμηθέντω» νομισματοσημων, μεδ 
έ,ός αντιτύπου τώ» έτυμηγοριών τώ» ένόρκων, περιε- 
χοντος τάς εικόνας τώ» έχτεθέντων είδών^ως ένθυμη- 
μα τού οιλικοΰ αύτού διαγωνισμού, έξ ου ελπιζεται, 
ότι διά τών ευλογιών τής θείας «ρονοίας, ιύεργετιχω 
τατα αποτελέσματα θέλουσι» άπο^ευσ.ΐ πά.των,υπέρ 
καί δτι ό δεσμός τής ειρήνης,της αρμονίας και τή; α 
μοιβαίας άγάπης θέλουσι» έτι μαλλο» συσφιγχθή καδ 
όλο» τό» έξευγενίσμένον κόσμο» Τά νομισματοσημα 
καί τά  άντίτυπα ταύτα θέλουσι» άποστα/εϊ ε.ς την 
Κυβέρνησι* έκαστου Κράτους διά τοΰ ϋπουργε'.:υ ω* 
Εξωτερικών.
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Δραττόμιθα τής ευκαιρίας ταύτης διά να έχανα- 
λάδωμεν τάς διαβεβαιώσεις τής πρός ύμάς μεγίστης 
ύπολήψεως, μεθ' ή ; δποσημειούμεϊα Κύριε, χτλ.

2ΚΩΤ. ΡΩΣΣΕΛ. 

ΕΔΓΑΡ. Α. ΒλΟΤΡΙΓΚ.

Ο  ΛΑΜΑΡΤΪΝΟΣ

Κατά Ύψωνα (Κορμετΐτοτ). 

(Έ χ  τοΰ ΓαλλιχοΟ.)

» Και αί μελέταιτου, έπί πτερύγων φλογέρων μας 
μεταφέρουσιν είς τάς άπωτάτας χώρας τής αίωνιότη- 
τος, του θανάτου, τοΰ χρόνου, τοΰ απείρου, χαί τής 
οιανοίας, ένθα ουδέποτε ¿»«βατεύσαμε», χαί διά τ ί
νος γλώσσης ποιητιχής,| ά*ηχουστου χαί εύστροφου, 
φθογγάζονται αλήθειας μεταφυσιχάς.

■ ’Αγ«οώ, χαί ούδέ νά μάθω θέλω, άν τοΰ ςάχου 
του ή τομή ήναι πάντοτε ή αύτή, άν τό δμοιοχατά- 
ληπτόν του άμοιροι πολλάχις επιτυχίας, άν αί ίδέαι 
του δέν διαχυμαίνων ται, δέν μετέχωσι καί άντιφά- · 
σεως, χαί άν τής λύρας του αί χορδαί άναδίδωσι πάν
τοτε τόν αύτον ήχον.— Μή τοι οί όμοιόμοοφοι)καί έ- 
σομιγέθεις έρετμοί δέν ταράττωσι τών ύδά-.ων τά νώτα 
καί μέ ίση» τήν μονοτονίαν ; μή τοι άπαρίσχωμαι τήν 
έπανάληψι» τών μελιρρύτων, τή ; ύπολαίδο; ασμάτων; 
μή τοι τό ίον μέ τά μΰρά του και ή αηδών μέ τήν
με/,ωδίαν, μέ τά  χαλλιδλέμματα δμματά της δέν μέ 

Έ ν τώ θ'. Φυλλαδίω τή ; Εύτέρπης άνίγνωμίν αύ· δακχεύουσι πάντοτε ; μή τοι άποστρέφομαι τήν βοήν
στηροτάτην τής φιλολογικής αξίας τοΰ Λαμαοτϊνου έ- τοΰ καταρράκτου καί τών απλανών τάς φλόγας άςί-
πίκρισιν υπό τοΰ Γάλλου Τίμωνος (Κορμινίνου).  ̂ ρων; μήπως ή πάσχουσα ψυχή τούς αύτούς δέν άνα-

ΙΙερίιργοι θέλουσι φανή βεβαίως είς τούς άναγνώ ήέμπη πάντοτε γόους ; μήτοι ή μήτηρ ή στιρουμέ-
στας αί σκέψεις τοΰ αύτοΰ μεγάλου κριτικού πιρί νη τοΰ οίοΰ δέν έντέρπιται έπί τήν έπαναληψιν τών
τή; φιλολογικής αξίας τοΰ αύτοΰ μεγάλου ποιητοΰ Βακρύων τη ; ; —  Ταύτό λοιπόν μή τοι απαιτώ παρά
χαί £ήτορος, αί έχδοθεϊσαι έν τώ ΑΛέπτη τοΰ έτους τοΰ Ααμαρτίνου τήν άπόϊειξιν τή ; πραγματικότητος
1 8 4 8 . τών όοων ά ί ι ι ;  Παρ’ αύτοΰ δέν απαιτώ ή ¿νειροπο-

Έ να ύτα ϊς δ Κ. Κορμενϊνος επαναλαμβάνει μέν όσο λήτβις έπί τής λύρας του— χαί ό.ειροπολήσει; «ύρί- 
είχεν είπε?; ή τουλάχιστον ακολουθεί τον αύτόν μίτο·» 7χω· «τεναγμους —  καί στενάζω-' έρωτας —  και 
τών ίδιών,άλλά τόν μίτον τούτον έπιχρυσοΐ κατά τοι-Ιίρωτιώ* ήδονάς —  καί ηδύνομαι.
οΰτον τρόπον, ιίς τά  χρώματα τοσοΰτον μεγνύει τό | ' . ‘ Τ ίς  δΰναται ν’ άρ*ηθή ότι ό Λαμαρτϊνος καί δ 
¿όδιναν ί—- 1-  ν— - '  '  ετωο ΠήνΛ *---··—-·· " '

r  ,  ivauuTov μιγνυει το
ρόόινον, τόσον έπιπλήττων λαμβάνει τού; γλυχυτίρους 
τόνους τής κριτικής διαπασών,ώστε, ή συμπλήρωσις οΰ 
τη  τής πρώτης πραγματείας του, χωρίς νά παλινωδη, 
απέχει όμως τής παλινωδίας όσον Ινεςπ δλιγώτερον, κα 
πολλήν δίδει ύπο-οιαν μή ή πολιτική τών πραγμά 
των ροπή συνετέλιοεν ιίς τήν άλλοίωσιν ταύτης τή 
έπικρίσιως. Ιδού αί νεώτιραι σκέψεις'

, --------  .— ..¡--ι  ̂ t . . _ ,  η τον οασμι-
» Άναμφιβόλως τόν Αάμαρτΐνον δέν δυνάμεθα 3Ϊ9ν> πολλάχις τόν στίχον μάλλον ή τό  νόημα"

νά χατατατάξωμεν μεταξύ τώ ν κλασσικών ποιητών, _  μ 5 ί  «ίποχαρου.ιν έ»ίοτε 8ιά τής μονο.
καθόσον δ άνήρδέν έ^ρύθμισεν εαυτόν κατά τόν Ά πόλ- τονίβ; -των> ίλ ) ά  xa; μ 5 ; Β,( γ ι ;.ου7(ν ¿vi9TS μ „ *
λωνα τόν αρχαϊκόν· άλλ είς τ ό  ειοος του είναι πρω. πατά γ0υ·— άμοότιροι, ιδιότροποι καί μεγαλοφυείς, έν
τότυπος, ώς πάντες οί μεγαλοφυείς- είναι άτημέλη τολήν ¿ ,χ ο ,  ψή, άνιγερσιν μ,άς φιλολογίας νενε 
τος,άλλ’ ένταυτώ καί άφελής, διότι ατημέλητος παί Χρωμί,η ς .

ζει τόν στίχον, χαί ή μελοποιίχ ύχό τόν δάκτυλόν ’ ,  Ό  U  „ , . ^ ρ α ς  ώ ; οί πο.
του, μετσμορφοΰτα. και ^ υ θ μ ιζ .τα ι κ .θ  ολας αυτου ^  Μ  { |  ώ<

τα ς έμπνευσεις,και χαθ ολας αυτου τας αρεσκειας. Τα ^  φ  ίΑο„  (a) ή  λύρα έν μέσω Οαμνοφύτων έρή 
ουρανία οωματα έ ν τ φ  άπείρω δέν χυλι,δοΰνται αρμο ·υ  4 „ ρι?ίρόμεν3; ε{; τ9ν λυρ.χόν του οί-
νιχωτερσν τώ ν στίχω ν του* τό  ^υαχιον, £,ο* εν τω  χ3ί ή ?ιιΜ μινος ούδόλ«ς τής ισχύος καί τώ ν
λειμών, δέν έχ ε , γλυκύτερο*, τον μορμυρ.σμόν τό έκ ώ „ ών ^  4x3viv(5ro;> ? αντας-.εός, x«i ένίοτε
five* πτη,όν ο έ ν έ χ ε ι  εύφωνοτ.ρον το  άσμα· χαι η  ¿μίμητ0?> 6 δέ> μ5λλο, θρησκευτικός, μάλλον σχ.πτ. 
εσπερινή αυρα, ,δ υ  έπιπνέευσ. επ ι τα ς  Σιχελιχας λι- χ . ;> έ λ„ 5τα[ μύ9ους χαί δάκρυα, έχε. πλε.οτέρα· 
μνας, δέν διακοσμεί τήν λεπτήν διακυμανσιν των δια ^  ^  συγπαινεενίβν καί ά ίε . ώ .α ν .
γέυκυτερων καί λαμπροτέρων άχτινων. ίχ,τεύων. ‘Ο  είς ϊιαστρεβλοί τόν ‘ρυθμόν,χαί παραδ.«
.  ;  V 1 .θύ . ^ νο;  τ3  X* Ί  ®ύτουά?ουσιν, άλλα χα . ζ|{ ^  ^  j  4λλο; - ή ,  βω
η ψυχή αυτου στένιυσα και προς την ψυχή» μας άπο
τεινομένη, χα ί μ α ; διεγείρει άναμνήσεις, χα ί ταράττει -  ■■■!.■ " ■
τήν χαρδίαν χαί τ ά ;  αισθήσεις μ α ς όλας, χα ί μάς , ,  , , , .  .
χαταπνίγε, είς τά  δάκρυα το ., είς τ ά  τρυφερά του αί- ^

σ θ η μ α ζ α .  ¡χ = « .; ίπΛεσ». Τ. 2. Μ.

. . -Γ Ί*ν * ¿»«ι*»ρτΐ¥θς χα d
Βίκτωρ Ούγώ έχόσμησαν δΓ άδαμάντων χαί μαρ- 

γαριτών πολυτίμων τό ^εμματής Γαλλικής ποιήσεως;
» Άμφότιροι άταχτοι τή» πορεία* χαί λειποτά- 

χται τών γραμματικών κανόνων, άμφότιροι περί 
πολλοΰ ποιούμενοι τάς λέξεις μάλλον ή τάς ιδέας, 
τάς άναστροφίς μαλλο» ή τό ευθύτητα, τό καινοφα
νές ή τήν μέθοδον, τό απροσδόκητο» ή τόν βαθμι-
α ΐ ο ν .  ν ·»»  · » / . ! } - - · -  - 1 ··

πεύει. ‘Ο εΤ; δ:ά τή; άνυψουμένης χιιρός του, ώσανεί 
μετά μόχθου, άποσπφ τή; λύρας του τό ασμα πομ
πώδες χαί επινίχειον,έν ωδ έτερος τρέχει ώ ; τά χρυ- 
σταλλονάματον ρεΰμα, παρακολουθώ» τήν εύτονον καί 
έρμητιχήν φαντασίαν του. ‘Ο εί; μάλλον λεπτομερής 
χαί ούδέν ήττον επίπονος είς τήν φιλοσοφικήν ήθιχήν 
του, 6 ετερος οίστρηλατεϊται εύχολώτερον, άλλ’ «ν- 
ταυτώ είναι καί σ«οτει»ότερος. ‘Ο μέν εισάγει είς τήν 
βιωτικήν σκηνήν τόν άνθρωπον έπί τό δραματικώτε- 
ρον, ό δέ είναι τρυφερώτερος, σ-νγκινητικώτερος, μάλ
λον καταπειστικό:, μάλλον εύφραδής περί τό ίχνο- 
γραφείν τά εγ/.αρδια αισθήματα καί τούς μυστηριώ
δεις λαβυρίνθους τής διανοίας. Ό  μέν, καταπληκτι- 
κώτερος, βροντερώτερος καί αύτοΰ τοΰ κεραυνού τοΰ 
άναπηδώντος άπό βράχου είς βράχον χαί ¿ηγεσμένου 
μετά πατάγου εντός τών βαθέων λαρύγγων τοΰ 
Αίμου, ίν ω ό ετερος μάλλον σκεπτικός, πλέον άγρυ
πνος καί αύτών τών παρθένων τοΰ Ισραήλ, τών περί 
τάς οχθας τών ερήμων ποταμών, τών χωριζόντων 
αύτάς άπό τού πατρίου" δ είς πλήττει τούς νόας, 
ό ετερος τάς καρδίαο. ‘Ο εις τό φΰλον τό ένεργών 
καί σπεπτόμενον, ό ετερος τό φΰλον τό εύαίσθητον
καί έρωτιών.

» Άναμφιβόλως είναι φαινόμινον πρωτοφανές είς
ρήτωρ πεντηκοντούτης ν’ άγοριυη αύτοσχεδίως· άλλ" 
αύτό εξηγείται. . . . ό Λαμαρτϊνος είναι δ μόνος αυ
τοσχέδιος ποιητής τών Γάλλων οί £στίχοι άναβρύου- 
• ιν  άπό του στόματός του, ώς τά  ΰδατα άπό πηγής' 
δ Λαμαρτϊνος ουδέποτε άνέβη έπί τόν τρίποδα, ούδέ- 
ποτι ό Πύθιος τοΰ διετάραξε τήν καρδίαν— οί άνεμοι 
ούδεποτε συνέπαιξαν μετά τής κόμης του, ουδέποτε 
ώχρίασεν ίιπό τήν φρικίασιν τοΰ οίστρου, ουδέποτε έ- 
κοπίασε τήν διάνοιάν του. ‘Η ποίησις αύτοΰ είναι δι
αυγής, άφελής, συνηρμολογημε’νη ώς ή άγόρευσίς του, 
χαί αί αγορεύσεις αύτοΰ είσι μεγάλαι, πεποιχιλμέναι, 
βροντόεσσαί, μελωδιχαί όποια καί ή ποίησις του.

Σύ, ώ  περίβλεπτε ποιητά, θέλεις ζή, έν ώοί σύγ
χρονοί μας γραμματικοί θέλουσίν άπολισθή μετά 
τών συγραφών τω ν  θέλεις ζή καί όταν άκόμη δύω 
καν τρία μόνα όνόματα θέλουσι διασώζισθαι έκ τοΰ 
μεγάλου ναυσγιου τών έφημέρων κυβερνήσεων μας— 
θέλεις ζή. *αί άχρις ού τοΰ Ναπολέοντος ύπάρχει 
τό όνομα ί Τ ίς  5ρα δέν θέλει απαγγείλει ίνθους τούς 
λαμπρούς τούτους στίχους;

«Τήν κλίνην καί τόν τάφον σου καλύπτουν νέφη ζοφερά! 
»Τύφων βροντόεις σ’ίτεχε καθώς γιννα τόν κεραυνόν 
» Πριν έτι λάδης όνομα, ή γή »Ίτρόμαξε διινόν.

• Ουτω του Νείλου τά  νερά,
®Πρίν £τΐ γίνωσιγνωστά, τήν Μέμφιδα ποτίζοντα, 
»Είς τάς ερήμους έρ£ιον τοΰ Μέμνωνός άφρίζβντα.

(Λαμαρτϊνος. Ποιητικοί μελε'ται) 

Έπαμινώνδας 7 ωάπον.

ΠΑΒΔΩΡΑ

W % -. ΔΙΑΦΟΡΑ ^  I
ΑΛΙΕΤΣΙΣ ΟΣΤΡΕΙΔΙΩΝ. Ώμιλήσαμεν ά λ λ^ε  έν 

τή Πανδώρα περί τής υποθαλασσίου ποντ.πορίας- Ό  
Γάλλος Ευγένιος Λαμιράλης, ΰποδαλών εσχάτως είς 
τήν 'Εταιρίαν τής έμψυχώσιως Ιχθεσιν περί Γής 
ά.ΙιεΙας κα2 τής χαΑ.Ιιεργείας ιώ ν όστρειδίων, προ
τείνει ώς μέσο* άξιόλογον πρός άλίευσιν όστρειδίων
τό υποβρύχιον σκάφος.

Κατά τόν Κ. Λαμιράλην τό σκάςος τοΰτο βυθίζε
ται άχινδΰνως όπου υπάρχουσιν όστρακα, καί είς 
αύτά τά βαθύτερα μέρη τής θαλάσσης. Τό δέ πλήρωμά 
του, έγγίζον ουτω τάς ύφαλους, θέλει μόνον τείνει 
τήν χ ιϊρα  διά νά συνάζη τά όστρακα, Πλήν τούτου, 
τό υποβρύχιον σκάφος θέλει άνακαλύπτει καί νέας ύφα
λους, καί παρατηρεί τά  μέρη έκεϊνα είς α  δΰναται νά 
μεταφυτευθώσιν εύδοχίμως ¿στρείδια.

Τό υποβρύχιον σκάφος τοΰ Κ. Ααμιράλη δΰναται 
νά χωρήση ευκόλως 4 0 0 ,0 0 0  όστρειδίων. Λέγει δέ, 
ότι διά νά πραγματοποιηθή τά σχέδιό» του άπαιτοΰν- 
ται έννενήκοντα περίπου χιλιάδες δραχμών, καί ότι, 
τοΰ μέν πρώτου έτους τό κέρδος θέλει άναβή είς δρ.
13 5 .0 0 0  τών δ’ επομένων είς 2 0 0 ,0 0 0 .

Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑ!, Γνωστόν ότι οί μαργαρΐται είν’ 
έγκεκολλημίνοι έπί δστράχων το άγνωστον ομως 
είς τούς πολλούς είναι ότι προχαλοΰνται είς φώς 
άπό ίντομον ίδιάζουσαν έχ  ον τήν τρυπητικήν δύναμίν, 
τό όποιον, προσκολλώμενον έπί τών οστράκων, τά  
τρυ-α, χαί διά τή ; όπής προσπαθεί νά έχμυζήση τον 
χυμόν αύτών. Ταΰτα δέ, αισθανόμενα πλησιά- 
ζοντα τόν έχθρόν, άνταγωνίζονται νά ματαιώσωσι 
τήν εργασίαν του,άποθέτοντες έπί τοΰ μέρους δπου γ ί 
νεται ή ¿πή, τήν ύλην τήν χαθιστάνουσαν άργυροιιδή 
τήν επιφάνειαν τοΰ ¿στράχου, τήν όποιαν κοινώς 
δνομάζομεν σεντεοι. Ό σω  δ» πλέον τό έντομον με* 
ταλλευιι τό οστραχον, τόσω τοΰτο καθιστάνει παχύ- 
τερον τό  ¿χύρωμά του. Έ άν ό εχθρός ήναι μεγάλος 
καί έπίμονο;, δ μαργαρίτης γίνεται δγχωδέστερος. 
Πολλάχις όμως δ τρυπητής άποκάμνων σκάπτει νέαν 
¿πήν, χαί ουτω γίνεται καί νέο; μαργαρίτη;.

Ό  Κ. Έ λλιώ τ, λαβών αριθμόν τινα ¿στράχων 
φερόντων τούς εχθρούς των έπί τών ώμων, άπέθεσεν 
αύτά έντός λεκάνης, έν ή παριτή^ησε τά ; λεπτομέ
ρειας τάς όποιας περιεγράψαμεν. Ά λλ’ επειδή ό αριθ
μός τών εντόμων έπληθύνθη, έ^ιψεν έντός τής 
λεκάνης καί άλλα όστρακα άθικτα, είς α προσχολ- 
ληθίντα έχιϊνα, προεχάλεσαν είς φώς καί νέους μαρ

γαρίτας.
Εντεύθεν ό Κ. Έ λλιώ τ, συνέλαβι τήν ιδέαν τοΰ νά 

συστήση έργαστήριον μαργαριτών, τό όποιον ίπ ίτυ - 
χ» πληρέστατα. Έστειλε δέ χαί πρός τινα τών έν 
Σκωτία φίλων του αριθμόν τινα τών έντόμων τού
των, ατινα προσεχόλλησεν ουτος άμέσως έπί μυδίων 
αγγλικών εχόντων τήν ιδιότητα τοΰ ζροάγειν 
μαργαρίτας.

Τά μύδια τής Βελγικής προάγουσιν έπίσης μαρ
γαρίτας, καί, ώς λέγεται, οί έφευρίται πραγματευ-
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ονται μετά τή ί χοβερνήσεως διά νά πωλήσωσιν είς 
αύτήν δώδεκα έχ τών έντόμων τούτων, μέλ,λουταν 
νάτάάτβθέση είς τού; περιέχοντας μύδια £ύακάς της.

Λοιπόν δ Κ, Έβιλμων ό χατασχευάζων λίθους 
πολυτίμους, έχει σύντροφον τόν Κ . Έλλιώτ χατασχευ- 
ζοντα μαργαρίτας.

ΤΙρός τούς κυρίους συντάκτης τής Πανίΰρας.

Είς τό τελευταΓον ύμών φυλλάδιον άνέγνων π» ' 
ριγραφήν τή ; έν Λονδίνω ορθοδόξου εκκλησίας, έν ή 
δικαίως λυπεισθε δτι οί Έλληνες άποκαλουνται Γραι
κοί, έν τώ τετραστίχψ τώ κοσμούντι τήν ίψιν τήε 
έχκλησίας. 'Επειδή όταν αύτή φχοοομειτο, συνέπεσε 
νά έπιδημώ έν Λονδίνω, καί νά συνεισφέρω τό έμόν 
εί; τήν άνέγερσίν αύτής, ε'ίς συμπλήρωσιν τών ΰμι- 
τέρων ειδήσεων περί του ρηθεντος επιγράμματος,επι
τρέψατε μοι νά σάς πληροφορήσω, ότι μετά τού τε 
τραςάχου τούτου* ί  Κ. Φίλιππος Ίωάννουείχε πέμώει 
εις τήν ελληνικήν παροικίαν τού Λονδίνου χαί άλλα 
επιγράμματα, εν οις υπήρχε τό όνομα Έλληνες, δια- 
κρίνόμενα δέ πάντα διά τής χάριτος καί τής άκριβο- 
λογίας εκείνης, ήτις χαρακτηρίζει πάσας τάς αρχαίας 
οτιχηράς συνθέσεις τού έξοχου τούτου έλληνιστοδ. 
Επειδή όμως πάντες οί συνδραμόντες εις τήν άνέγερ- 
Οιν τού έθνικού έκείνου καταστήματος, δέν ήσαν έξ 
εκείνων οις δέδοται σήμερον νά σεμνυνωνται διά τού 
ειδικού ονόματος ’Ελλήνων, τού ιδίως άποδιδομένου 
τοΐςπολίταις τού ελληνικού κράτους, διά τούτο προι- 
κρίθη τό πιριπλέον τήν έν ταΐς παρούσαι; πε- 
ρίσ-άσεσιν ώς περιληπτικωτέραν θιωρουμένην επω
νυμίαν τών Γραικών. Ώ ςδέπρός τό Ο  τής Βικτωρίας, 
δικαίως δέν επιμένετε, διότι ουτε νά λείπη άπό τό μέ 
τωπον τού ναού τό όνομα τής βασιλίσαης τής φιλοξέ 
νου 'Αγγλίας ήτον πρέπον, συτε όμως Ιδυνατο διά 
τοΰ Ω γραφόμενον νά είσβιασθή τό ό»ομα τούτο είς 
μίτρον δακτυλικόν.

Δεχθήτε κτλ. Ρ.

ΜΟΓΣΙΚΗΣ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ?.

(Ίδε Φυλλάδ. Μ Γ.) 

'Αριθμός 1.

Ο 2  Ε  Ν Ο Σ .

Ε ίς ξένα; ίχθ α ; έρ^ιμμένος, 
Άγριας τάχη; ναυαγός, 

"Οπου γυρίση παντού ξένος* 
‘Γίς θά τώ γίνη οδηγός;

Περνούν νεφέλαΐ διωγμένοι 
Άπό τό πνεύμα τού βο^δ,

Καί λέγουν" είς τήν γήν σου, ξένε, 
Μα; φέρουν τά £γρά πτερά.

Είς ξηρόν χλάδον στηριγμένο*, 
Τοΰ δάσους βλέπει τήν σκιάν. 

Τά δάσος λέγει* είσαι ξένος, 
'Εδώ δέν έχεις φωλιάν.

Ί ί  κήτηρ τέχνον τιθλιμμένβν 
θά/.πιι μ’ φίληυ» γχυχύ. 

Π/ή» δ·ν βνοιγοτ ιίς τάν ξένον 
θερμή αγκάλη μητρική.

Γελών τό σμήνος τών παρθένων 
Ε ί; τ’ άνθη παίζει καί αιτά* 

Κα*έ· μειδίαμα τόν ξένον, 
Βπέμμα χάνίν δέν χσίρετά.

Μορφαί πενθίμως έστπλμέναι 
Νεκρόν κομίζουν κατηρείς. 

Ά »  άποθα’νης εδώ, ξένε,
Δέν έχεις τόπον νά ταφής.

Παρήγορος τού τιθσμμένευ, 
'Αγρυπνος θρήνος αντηχεί* 

Έ  πλάξ ή άχαρις τοΰ ξένο» 
Ουδέ μ’ %ι δάκρυ θά δραχή.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Τίς γίγας γενναται, ά*δροΰται δ’ ιίς ν»»νον ; 
Καί πάλι» γηράσκει είς γίγαντ’ αόξάν·» ;

Α ΪΣ ΙΣ
Τ * . έ» τώ προλαβόντι Φυλλαδίω αί*ιγμάτ·ν. 

Κανάρης. —  Ναχο.Ιίαν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. 
Παραχαλοΰνται οί] ^Κύριοι συνδρομηταί όσο 

δέν ¿πλήρωσαν είσέτι τήν συνδρομήν των, νά 
διαβιβάσωσι Ανυπερθέτως αύτήν είς τήν διεύ- 
Ουνσιν τή ς Π α ν δ ώ ρ α ς ,  διά τώ ν χυρίων ε 
πιστατώ ν τώ ν ταχυδρομείων ή τώ ν έπιτρόπων 
αύτής.


