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Π Γ Ώ Τ Β  ΘΕΩΡΙΑ Τ Η Σ  Φ ΥΣ Ε Ω Σ .

ΎΠΟ ΒΤΦΦΩΝΟΣ . -

II φύσις έστί το σύστημα τών νόμοιν, ουί ό 
δημιουργος εθηκε διά τήν υπαρξιν τών πραγμάτων 
?ιαί τήν διάδοσην τών δντων. 11 φύσις ούδόλω; 
εστί πραγμα, καθότι τί) πραγμα τοΰτο ήθελεν 
ε ~Ι ο  θ  α  ι το παν- ουτε δν τι,  καθότι το ον τοΰτο 
ήθελεν είιθαι ό Θ=ός- άλλά δύναται θεωρηθήναι 
ώ; ζώσα καί άπειρος δύναμις, τά πάντα πεοιλαμ- 
βάνουσα καί Εμψυχοΰσα, ητις, υπείκουσα εις την 
τοΰ πρώτου όντος, μόνον τη διαταγή ταύτη; 
ήρξατο ένεργεΐν καί Χια της συνδρομής ή συγκατα- 
θέσεως ταύτης ήιατελεΐ ενεργούσα· II δύναμις αυτη 
εστί τή; θείας δυνάμεως ή άποκαλυπτομένη μερ'Υ 
εστιν αμα ί  αιτία και το αποτέλεσμα, 5 τρόπο; 
και η ουσία, to σχέδιον καί το οικοδόμημα- πολύ 
5* διάφορος τής άνθρωπίνης τέχνης, ή; τά προϊόντα 
νεκρά μόνον έργα είσιν, ή φύσις έστίν εργον άεν 
νάως ζών, εργάτης άδιαλείπτως εργαζόμενος, oric 
γνωρίζει “να /ρήται τοΐς πασιν, οστις, έργαζό 
μενο; κατ ίδιον τρόπον πάντοτε έπί τοΰ αύτοΰ 
κεφαλαίου, οΰ μόνον δέν εξαντλεί τοΰτο, άλλά 
καί καθίστησιν αύτο άνεξάντλητον’ δ χρόνος, ό 
χώρος καί ή υλη είοί τά μέσα, τί> σύμπα-, 
άντικείμενον, η δέ κ ίν^ ις  καί ή ζωή ό σκοπο; 
αύτής.

Τά μέν άποτελέσματα τής δυνάμεως ταύτη;  
εισί τά φαινόμενα τοΰ κόσμου, τά δ έλατήρια, 
οϊ;περ χρήται, είσί δυνάμεις ζώσαι, άς ό χώρο; 
καί ό χρόνος δύνανται μέν ίνα μετρήσωσι καί 
περιοοίσωσιν, άλλ’ ούδέποτε καί νά καταστρέαοισι. 
δυνάμεις, αϊτινες άνταιωροΰνται μέν, συμμίγνυν 
τα ι,  άντιπράττουσιν άμοιβαίως, άλλ ούδέποτί 
έκμηδενίζουσιν άλλήλας. Αί μέν διικμάζουσι καί 
μεταφέρουσι τά σώματα, αί δέ θερμαίνουσι και 
έμψυχοΰσιν αύτά ’ ή μέν ελξις καί ί  ώθησίς ίί®·.

τά δύο Πρώτιστα δργανα τής επί τών ακατέργα
στων σωμάτων ενεργείας τής δυνάμεως ταύτης, 
ή δέ θερμότης καί τά ζώντα οργανικά μόριά είσιν 
αί ένεργοΰσαι άρχαί, άς τίθησιν είς κίνησιν προς 
σχηματισμόν καί άνάπτυξιν τών διωογανωμένων 
δντων.

Τοιαΰτα λοιπίιν μέσα η φύσις εχουσα, τ ί  ou 
δύναται ποιήσαι ; Τά πάντα ήδύνατο, έάν ήδύνατο 
ινα έκμηδενίση καί δημιουργήσω' άλλ ο Θεός επε- 
φυλάξατο έαυτώ τούς δύο άκροτάτους ορούς τής 
δυνάμεως* Ικμηδενίζειν καί δημιουργεϊν είσι τα  
κατηγορήματα τής παντοδυναμία/ άλλοκ,ΰν οε, 
μεταποιεΐν, καθαιρεΐν, άναπτύσσειν, άνανεοΰν, πα-  
ράγειν, είσι τά μόνα δικαιώματα, απερ ήβουλήΟνι 
ι να  παρα/ωρήση. Λειτουργάς τών άμετακλήτων 
αύτοΰ προσταγών, κάτοχος τών άμεταθέτων αύτοΰ 
βουλών, ή φύσις ούδέποτε παρεκτρέπεται τών 
επιτεθέντων αΟτι) νόμων, ούδέ διαστρέφει τ ι  τών  
προδιαγραφέντων αύτή σχεδίο^ν, άλλ εν άπασιν  
αύτής τοΐς Ιργοις παρίστησι τήν σφραγίδα τοϋ 
Αιωνίου- ό δέ Θείος ούτος τύπος, άναλλοίωτον τών 
ύπάρξεων πρωτότυπον, έστί το πρότυπόν, καθ c> 
ίνεργεΐ, πρότυπον, ού τίνος πάσαι αϊ ·|ραμμα'. 
είσιν έντετυπωμέ'αι δια χαρακτήοοιν ανεξάλειπτων 
καί ές αεί έκτύπων, πρότυπον, πάντοτε νέον, όπερ 
δ αριθμός τών τύπων ή τών αντιτύπων, δσον 
άπειρος καί αν ή, ούδέν άλλ 9) άνακαινίζει.

Τά πάντα τοίνυν έδημιουργήθησαν καί οΰδεν 
εΐσέτι έξειιηδενίσθη- ή φύσις ταλαντεύεται μεταξύ  
τών δύο τούτων δρίων χωρίς ποτε νά προσέγγισή 
άπο θάτερον" πειραθώμεν "να καταλάβωμεν αύτήν 
εΐ; τινα σημεία τοΰ άπειρου τούτου, δπερ πληροί 
καί διατρέχει άπο τής άρχής τών αιώνων.

όποια αντικείμενα ! Απειρος δλης δγκος, ος-ις 
ανωφελή τινα ή φοβερήν σωρόν ήθελε σχηματίσει,  
αν μή διηρεΐτο είς μέρη χωριστά δί εκτάσεων 
μυριάκις άπειροτέρων' άλλά μυριάδες σφαιρών 
φωτεινών, τεθειμένων είς άποστάσεις άπερινοήτους, 
είσιν αί βάσεις, αί ώς θέμεθλον χαησιμεύουσαι τής
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οίκοδ ·μής τοΰ κόσμου' εκχτομμύ.>ιχ δέ σφχιρών 
σκιερών, κυκλοφορούντω* περί τ* ;  πρώτχς, συνι- 
στώσι τήν τάξιν κχί τήν κινη:ήν άρ^ιτεκτονι 
χήν χύτοΰ' δύο άρχικχί δυνάμεις κινοΰσι του; 
μεγάλους τοίτοο; δγ·κους, πείιστρέφουσι, μετχφε- 
ρουσι κχί έμψυχοΰιιν αετούς- έκαστη δε αύτών 
ενεργεί κχτά πασχν στιγμήν, και άμφότερχι, συν- 
δυχζουσ*ι του; άγώνχς χύτώ*, χαρχττουσι τά; 
ζώνχς τών ούρανίων σφχιρών κχί ίδρύουσιν έν 
μεσω τοΰ κενοΰ τόπου; στερεού; κχί δδούς ώρι- 
σμένα;- εκ δέ τοΰ μέσου τούτου τή ; κινήσεως 
γενναται ή ισορροπία τών κόσμων καί ή ήσυχίχ 
τοΰ σύμπαντος.

H μέν πρώτη τών δυνάμεων τούτιον έξ ίσου έστί 
διανενεμημένη, ί  δέ δευτέρα άνίτφ μέτρφ' εκχ- 
α τον μεν άτομον υλη; έ^ϊι τήν χύτην ποσότητα 
ελκτική; ουνάμεως, εκάστη δμως σφαίρα διάφο
ρον ποσότητα ωστικής δυνάμεως* τούτου ε»εκα 
^ΐϊαρχουσιν *Ί~ερε; απλανείς καί πλανήται, σφχΐ- 
ραι, φχινόμεναι ore έπλάσθησχι/ δπω; ελκύωσι, 
και άλλαι οπω; ωθώσι, σφαίοχι λαβοΰσαι πρόο^σιν 
γενικήν εί; το αύτό σημεί-ιν, καί άλλαι μερικήν, 
άστερες μεμονωμένοι και άλλοι συνωδευμένοι ύπό 
δορυφόρων, σώυατα φωτεινά καί δγκοι σκοτεινοί, 
πλανήται, ών τά διάφορα μέρη άπολαύουσι, μό
νον διαδοχικώς, φωτός δανείου, κομήται, οιτινες 
απόλλυνται εί; τ ί  σχότος τοΰ άμετροβχθοΰς χώ 
ρου κχί μετ αιώνα; έπχνέρχονται δπω; κοσμηθώσι 
διά νέων άκτίνων, ήλιοι, φχινόμβνοι, εξαφανιζό
μενοι και εναλλας απτόμενοι καί σβεννύμενοι, άλ
λοι, άπας μεν δεικνύμςνοι, διά παντός δ έπειτα  
εξαφανιζόμενοι, ό  ουρανός έστιν ή χώρα τών με
γάλων συμβεβηκοτων, άλλα μόλις τό ανθρώπινον 
ομμα δύναται έφικέσθαι αύτών" ήλιό; τ ι ;  άπολ- 
Λυμενος καί προξένων τήν καταστροφήν κόσμου η 
κόσμων συστήματος οΰδέν άλλο αποτέλεσμα ποιεί 
εις τους Οφθαλμούς ημών ?ι τό τής φωσφόρου άτ- 
μΐδος, ητις λάμπει καί σβέννυται- ό άνθοωπος, 
περιωοισμένος είς τό γήϊνον άτομον, ε’φ’ ού φυτο- 
ζίοεϊ, τό μέν άτομον τοΰτο ώ; κόσμον θεωρεί, 
τους δε κόσμου; ώ; άτομα.

Καθότι ή γή αυτη, έν η κατοικεί, μόλις εύδιά- 
γνωστος μεταξύ τών λοιπών σφαιρών καί έξ ολο
κλήρου αόρατος πρός τάς απογείου;, έστίν εκά- 
«τη μυριάκις μικροτέοα τοΰ φ&ιτίζοντος αυτήν 
ήλιου, χιλιάκις άλλων πλανητών, οιτινες, ώ; 
αύτή, υπόκεινται εί; τήν δύναμιν του άστέρος 
τούτου καί αναγκάζονται είς τήν περί α ύ τ ό ν  

στροφήν, ό  Ζευς, δ Αρης, ή Γή, ή Αφροδίτη, δ 
Ε?μής καί ό Ηλιος κατέχουσι τό μικρόν μέρος 
τών ουρανών, § άποκχλοΰμεν ήμέτερον σύμπαν. 
Ιίάντες ούτοι οί πλανήται μετά τών δορυφόρων 
αυτών, παρασυρόμενοι δί ορμητικής κινήσεως 
προς το αύτό βημεΐον καί σχεδόν κατά τήν 
αυτήν ταξιν, συνιστώσι τροφόν εύρυδιάμετρον, ού- 
τινος δλον τό βάρος φέρει ό άξων, δστις, στρε
φόμενος καί ούτος μετά ταχύτητας, έθερμάνθη.

   ------------

ϊ^ήφθί! καί διέλυσε τήν θερμότητα καί τό φώς 
μέχρι τών άκρων τή ; περιφερείας. Εν δσφ δέ 
ΐιχρκεσωσιν αί κινήσεις αύται (καί έσονται αίώ-  
νιαι, εάν ή χειρ  τοΰ πρώτου κινοΰντος μή άν- 
τιστή καί μή μεταχειρισθή πρός καταστροφήν 
αυτών τοσαύτας δυνάμεις, δσων έδεήθη καί πρός 
δημιουργίαν αύτών), δ ήλιος θέλ’.ι φωτίζει καί 
πλίΐροϊ διά τή; αίγλη; αύτοΰ πάσα; τοΰ κόσμου 
τάς σφαίρα;* καί έπειδή'έν συστήματι, έν φ  τά  
πάντα άνθέλκονται άμοιβχίως, οΰδέν δύναται tv’ 
λπολεσθή ή απομακρυνθώ άνεπιστρεπτεί, διότι ή 
ποσοτη; τή; υλη; διατελεΐ ουσα αεί ή αύτή, ή 
γόνιμος αυτη πηγή τοΰ φωτός καί τή; ζοιής 
ούδέποτε θέλει έξαντληθή ούτε έκλείψει" καθότι 
οι άλλοι ήλιοι, οιτινες έκπέμπουσιν επίσης διη- 
νεκώς τάς ακτίνας αύτών, παρέχουσιν είς τόν ή 
μέτερον ήλιον τοσοΰτο φώ;, δσον ά π’ αύτοΰ λαμ-  
βάνουσιν.

Οι κομήται, πολυπληθέστεροι οντες τών π λ α 
νητών καί έςαρτώμενοι ώ; καί ούτοι εκ τής δυ- 
νάμεως τοΰ ήλίου, πιέζουσιν ώταύτω; έπί τή ;  
κοινή; ταύτης εστία;, αύξάνουσαι τό βάρος αύ 
τή;, καί συντελοΰσιν δλομελώ: είς τόν εμπρη
σμόν αύτή;* άποτελοΰσι μέν καί οϋτοι μέρος τοΰ 
ήμετερου σύμπαντος, ώς υποκείμενοι, ώ; καί οί  
πλανήται, είς τήν ελξιν τοΰ ήλίου, άλλ ούδέν 
κοινόν εχουσιν ούδέ πρός άλλήλου; ούδέ πρός τούς 
πλανήτα; έν τη ώ ιτ ικη  αυτών κινήσει* Ικαστος 
αυτών περιστρέφεται κατά διάφορον τάξιν καί 
περιγράφει τροχιάς, κατά τό μάλλον καί ήττον  
παριτεινομενας εί; διαφόρου; χρονικάς περιόδους, 
τάς μέν πΆυενιαυσίου;, τά ;  δέ καί αιωνίου;’ έ 
δέ ήλιο;, στρεφόμενο; περί εαυτόν, άλλως τε δέ 
ακίνητος εν μεσ^ τοΰ παντός, χρησιμεύει συγχρό
νως ώ; λύχνος, ώς εστία, ώς άξων είς πάντα τά  
μερη ταΰτα  τή ; τοΰ κόσμου μηχανής.

Ενεκα τοΰ ίδίου αύτοΰ μεγέθους, δ ήλιος μέ
νει ακίνητος καί διέπει τάς άλλας σφαίρας* επει
δή ή δύνκμις έδόθη άναλέγως πρός τόν ό'γκον, 
επειδή δ ήλιος άσυγκρίτω; μείζων έστί τών κο
μητών, καί επειδή περιέχει άπειράκις πλείονα υλην 
τοΰ όγκωδεστέρου πλανήτου, διά τοΰτο οί κο- 
μήται, ούτε νά μετακινήσωσιν αύτόν δύνανται,  
ούτε νά άποσείσωσι τό κράτος αύτοϋ, δπερ έκτει- 
νόμενον έπ άπειρον σJvέχει πάντας, καί επανάγει 
πρός αύτόν μετά τινα χρόνον τούς μάλλον αύτοϋ 
μακρυνθέντας' τινές μάλιστα έν τη έπα^όδφ αύ
τών τοσούτφ πλησιάζουσιν αύτόν, ώστε άφ όυ 
έπί αιώνας όλους έψυχράνθασαν, ύφίστανται άκ*- 
τάληπτόν τινα θερμότητα' υπόκεινται δέ είς με
ταπτώσεις εκτάκτους διά τάς έπαλλαγάς τχ ύτχ ί  
τής υπερβολικής θερμότητος και του ύπερβολικοϋ 
ψύχους, ώς καί διά τάς άνωμαλίας τής κινήσεως 
αυτών, ήτις δτέ μέν τεραστίως επιταχύνεται, ε- 
πειτα δέ μεγάλως βραδύνει' είσίν, ούτως είπεΐν, 
κόσμοι έν άταςία, έν συγκρίνει πρός τούς π λ α -  
νήτας, ο ίτ ιν ις , έπειδή «[ τροχιαί «ΰτώ ν είσ ί κα-

νονικώτεραι, αί κινήσεις δμαλώτερχι, ή δέ θερμο
κρασία πάντοτε ή αύτή, φαίνονται δντες τόποι 
κναπαύσεως, έν οί;, τών πάντων οντων σταθε 
ρών, ή φύσις δύναται ινα, ακολουθούσα τω αύτώ 
σχεδίφ, ενεργή όμοιομόρφως καί διαδο/ικώ! ά 
ναπτύσσηται έν άπάση αυτής τή έκτάσει. Μετα
ξύ τών έκλεκτών τούτων σφαιρών έκ τών πλα
νητών άστέρων ή μάλλον ποονομιοΰχός έστιν ή 
έν γ  κατοικοΰμεν' διότι ήττον ψυ^οά καί άφή- 
λιος ουσα τοΰ Κρόνου, τοΰ Διό;, τοΰ Αρεως, έστίν 
ωσαύτως ήττον καυστική τ'Λς Αφροδίτης καί τοΰ 
Ερμου, οιτινες φαίνονται ώς έγγυτάτω του φω 
τεινοΰ άστέρος κείμενοι.

Ουτω; ουν μεθ δποίου μεγαλείου ή φίσις διχ- 
λάμπ ϊΐ  έπί τή; γής! Φώ; διχυγέ;, έξ α ν α τ ο λ ώ ν  
πρός δυσμά; έκτεινόαενον, έπιχρυσοϊ διαδοχικώς 
τά  ημισφαίρια τής σφχίρας ταύτης· στοιχεΐον 
διαφχνέ; καί έλαφρόν περιστοιχίζει αύτήν- θερμό* 
της γλυκεία καί γόνιμος ζωογ<νεί καί άνοίγει 
πάντα τή; ζωής τά σπέρματα' υδατα πηγαία  
καί σωτήρια χρ^,σιμεύουσιν είς συντήρησιν και 
«ύζησνν αύτών" γεώλοφα, διανενεμημένα είς τό 
μέσον τών γαιών, άναχχιτίζουσι τούς άτμού;  
τοΰ άέρος, καθιστώσι τά ;  πηγάς ταύτας ανεξάν
τλητους καί αείποτε νέχς· κοιλότητε; άπέρχντοι, 
χρησιμεύουσχι δπως δέχωνται ταύτας, δ ια ν έ μ ο ν 
τ α ι  τάς ηπείρους* ή δέ εκτασις τής θαλάσση;, 
μεγάλη οσω καί ή τή ; γή;,  ούδόλω; έστί στοι- 
χεϊον ψυχρόν καί στέριφον, άλλά κράτος νέον, 
τοσούτω πλούσιον καί συνωκισμένον, δσω καί τό 
πρώτον.

0  δάκτυλος τοΰ Θεοΰ εθετο τά δρια αύτών, 
α οϋ παρελεύσοντχι' έάν ή θάλασσα σφετερίζη- 
τα ι  τάς άκτάς τής Δύσεως, άφίησιν άφ’ Ιτέρου 
ασκεπείς τάς τής Ανατολής- δ απέραντος ουτος 
τοϋ υδατος δγκος, άδρχνής άφ εχυτοΰ, άκολου 
θ ίϊ  τάς εντυπώσεις τών ούρανίων κινήσεων' κυμαί
νεται διά κανονικών ταλχντώσεων πλημμυρίδας, 
άνυψοΰται κχί καταβαίνει μετά τοΰ άστέρος τής* 
νυκτός, άνυψοΰται ετι πλέον δταν συμβχδίζη 
μετά τοΰ άστέρος τής ημέρας καί δταν άμφότε- 
aot, συνενοΰντες τάς δυνάμεις αύτών κατά τάς 
ισημερίας, προξενώσι τάς μεγάλας παλΐ(5ροίχς- 
οϊδχμόσε κάλλιον δείκνυται ή μετά τοΰ ούρχνοΰ 
άνταπόκρισις ήμών.

Εκ τών διηνεκών κχί γενικών τούτων κινήσεων 
προκύπτουσι κινήσεις μεταβληταί καί είδικχί, 
μεταστάσεις γή;, ύποστάθμαι σχηματίζουσαι έν 
τώ  βαθει τών ύδάτων γήλοφα δμοια έκείνοις, α 
τινα έπί τής έπιφχνείας βλέπομεν τής γής, ρεύ- 
μχτα, άτινα, άκολουθοΰντα τήν διεύθυνσιν τών 
σειρών τών ορέων εκείνων, διδοΰσιν αΰτοϊς σχή
μα, ούτινος αί γωνίαι συναρμόζονται, καί ζέοντα 
έν μ έ σ φ  τών κυμάτων, ώ; τά υδατα ^έουσιν έπί 
τή ;  γής, είσί τώ  δντι οί ποταμοί τής θαλάσσης.

6  άήρ, έ'τι ελαφρότερος καί ρευστότερος τοΰ 
υόατος, υποκειταικαι είς μείζονα αριθμόν δυνάμεως-

ή α^φεστώσα ένεργειχ τοΰ ήλίου κχί τής σελήνη;» 
ή άμεσος ένεργειχ τής θαλάσσης, ή τ ή; άραιούση; 
αυτόν θερμότητος, ή τοΰ πυκνοϋντος αύτόν ψύ- 
χου;, προςενοΰσιν είς αύτόν συνεχείς κινήσεις* ο: 
άνεμοι εισι τά γεύματα αύτοΰ, άτινα ώθοΰσι, 
συνχγε’ρουσι τά νέφη, πχράγουσι τά μετέωρα 
κχί μετχφέρουσιν υπερθεν τής αύχμηρα; έπιφχ-  
vt.ix; τών επιγείων ήπείρων τούς υγρούς άτμού; 
τών θαλχτσίων άκτών- έπιφερουσι τάς θυέλλας, 
διαχεουσι καί διχμοιράζουσι τάς άφθονους βρο/άς 
κχί τας ενεργητικάς δρόσους- ταράττουϊι  τάς κ ι 
νήσεις τής θαλασσής, σείουσι τήν κινητήν έπιφά- 
νειαν τών υδάτων, έπέχουσιν ?; ταχύνουσι τά  
ρεύματα, παλινδρομίζουσιν αύτά, κυμαίνουσι τήν 
θάλχσσχν, διεγείρουσι τάς τρικυμίχς- ή έξηγριω- 
μένη  θαλασσα υψοΰτχι πρός τόν ούρανόν, καί Ερ
χεται μ>κωμένη ίνα συντριβή έπί τών άκλονήτων 
προχωμάτων, ατινα ,μεθ δλων αυτής τών δυνά
μεων ουδεποτε οΰδέ καταστρέψει ούδέ παρελεύ-
® i T X t .

Η γή, ανυψωμένη ύπέρ τήν επιφάνειαν τή ;  
θχλχσσης, εστιν έξησφχλισμένη κατά τών έπι- 
θεσεων ταύτης* ή ποικιλχνθής .επιφάνεια αυτής, 
κεκοσμημένη διά χλόης άεννάως ζωογονουμένης, 
κατοικουμένη υπό μυρίων δσων ειδών διαφόρων 
ζώων, έστί τόπος άναπαύσεως, διαμονή εύφροσύ- 
νης, εν ή δ άνθρωπος, τεθειμένος δπως βοηθή 
τη φύσει, προεδρεύει ολων τών δντων, ώ; μόνος 
αύτος μεταξύ δλων, ίκχνός ών είδένχι καί ί -  
ξιο« θχυμασαι. 0  μέν Θεός κχτέστησεν αύτόν 
θεχτην τοΰ σύμπαντος κχί μάρτυρα τών θαυμά
σιων αύτοΰ, δ δέ θείος σπινθήρ, ύφ ού ζωογο
νείται, καθιστησιν αύτόν μέτοχον τών θείων μυ
στηρίων' διά τοΰ φωτός τούτου νοών καί κρίνων, 
βλεπει καί άναγινώσκει έν τω βιβλίω τοΰ κόσμου 
ως έν τινι έκτυπώμχτι τοΰ θείου .

Η φυσις έστίν δ εξωτερικός θρόνος τοΰ θείου 
μεγαλείου- ο άνθρωπος, δ θεωρών καί σπουδάζων 
αυτήν, ύψοΰτχι κατά βαθμούς είς τόν εσωτερικόν 
θρόνον τής παντοδυναμίας' πλχσθείς ϊνα λατρεύη  
τόν δ/ιμιουργόν, διχτάσσει είς δλχ τά δημιουργή
ματα  υποτελής μέν τοΰ ούρανοΰ, βασιλεύς δέ 
τή ; γής, έζευγενίζει, πληθύνει κχί πλουτίζει αυ
τήν ιδρύει μεταξύ τών ζώντων οντων τήν τ ά 
ξιν, την υπαλληλίαν, τήν αρμονίαν" καθωραΐζει 
και την φύσιν αύτήν, καλλιεργών, τείνων καί 
λαμπρύνων αυτήν, ^ιζολογών τόν σκόλυμον καί 
τήν βάτον καί πολλαπλασιάζων τόν βότρυν καί 
τό £όδον.

Ι4ε τά ;  έρημου; έκείνας άκτάς, τάς λυπράς 
εκείνα; χώρας, έν αίς δ άνθρωπος ούδέποτε κατοί
κησε, κεκαλυμμένας ή μα7.λον γεμούσας έκ πυκνών 
καί μαύρων δχσών καθ δλα τά υψηλά μέρη" 
δένδρα, τά  μέν άνευ φλοιοΰ καί κορυφής, κυρτά, 
κεκλασμένα καί έκ τοΰ χρόνου καταπίπτοντα* 
τά δέ, ετ ι πλείονα τόν άριθμόν, κατακείμενα παρά 
τούς πόδα; τών πρώτων, καί σηπδμενχ υπό σω-



ρους ήδη σεσηπότας, πνίγουσι και θαπτουσι του; 
ΐτοιμοανθεϊς σπόρου;. II είς πάντα τά λοιπά μέρη 
άγλαοθαλής <ρύσςς φαίνεται ενταύθα εσχατόγηρως 
ή γή, κεκυφυϊα υπο τί» άχθος, έπιστεφομένη υπο 
τών λειψάνων τών προϊόντων αυτή;, παριστησιν 
άντϊ πόας εύανθοΰς έκτασή έμπεφραγμένην, δια- 
περωμένην υπο παλαιφατων δενδροίν, πληρών 
παρασίτων φυτών, λειχήνων, άγαρικών, ακαθάρ
των καρπών τής διαφθοράς' εις τά χθαμαλά μερη, 
ΰδατα στάσιμα καί λιμναία δΐ έλλειψιν Οχετών 
και διευθύνσεως, γήπεδα βορβορώόη, άτινα, μήτε 
στε^ ά  ό'ντα, μήτε ρϊυστά, είσΙν απρόσιτα και με- 
νουσιν άνωφελή εις τε τούς οικητορας τής γής 
καί είς τούς τών ΰδάτων, ελώδεις τόποι, οΐτινες, 
κεκαλυμμέ»οι ύπό φυτών ενυδρο)ν και δυσωδών, 
τρέφουσι μόνον ζωύφια ιοβόλα και χρησιμευουσιν 
ώς κρησφύγετα τών ακαθάρτων ζωιον. Μεταξύ τών 

,δυσωδών τούτων ελών, άτινα κατεχουσι του; 
χθαμαλούς τόπους, και τών παλαιών όασών, τών 
καλυπτόντων τάς ύψηλάς γαίας, εκτείνονται είδη 
τινά χέρσων, σχοινιαί, μηδέν κοινόν εχβυσαι προς 
τούς ήμετέρους λειμώνας' αί ποντ,ρα'ι βοτάναι 
καταβάλλουσι κ»ί πνίγουσι τάς αγαθά;' τόν χούν 
τής γής δέν άποτελεϊ ή λεπτή πόα, οΰτε αναγ
γέλλει τήν λαμπράν αύτής γονιμότητα ή άνθο- 
ποίκιλτος λειμάς, άλλά φυτά άκαλλιέργητα, χόρτα 
ξηρά, άκανθώδη, καίπεριελισσόμενα τά μέν τοΐ; δε, 
άτινα φαίνονται μάλλον συνεχόμενα μετ αλληλων 
τ) μετά τής γής, και άποξηραινόμενα καί συνα- 
πωθούμενα άμοιβαδόν, σχηματίζουσιν αμορφον 
καί πυκνήν στοιβήν. Οΰδεμία όδός, οΰδεμία συγ
κοινωνία, ούδέν ίχνος διανοίας έν τοΐς άγριοι; 
τούτοις τόπο ι;· ό άνθρωπος, ήναγκασμενος ν α- 
κολουθή τάς δδούς τών άγριων θηρίων, έάν θέλη 
νά διαδράμη αύτούς, και ν άγρυπνή αδιαλειπτω;, 
ινα μή γένηται έρμαιον αΰτών, άναφρίττων έκ 
τών βρυχηθμών αΰτών, πτοούμενος έκ τή ; βα 
θείας σιγής τών ερήμων εκείνων, παλινδρομεί κα 
λέγει : Η άγρία φύσις έστιν ειδεχθής και θνή 
κουσα' έγώ, μόνο; έγώ, δύναμαι ινα καταστήσω 
αΰτήν καλλιπρεπή και ζώσαν' άποξηράνωμε* λοι 
πόν τά  έλη ταΰτα , ζωογονήσωμεν τά στάσιμ»  
ταΰτα  υδατα, καθιστάντες αύτά ρέοντα* σχημα- 
τίσωμεν δί αύτών ποταμούς, διώρυγας· μεταχει 
ρισθώμεν τό δραστήρ .ον  καί φοβερόν τοΰτο στοι 
χεϊον, όπερ έκρυψαν άφ ήμών καί οπερ είς ήμά: 
αΰτούς μ,όνον όφείλομεν* θώμεν τό πύρ είς τή 
πΓριττήν ταύτην στοιβήν, είς τά παλαιγενή ταύτα  
δάση, έξ ήμισείας ήδη κατεφθαρμένα* καταστρέ- 
ψωμεν τέλος διά τοΰ πυρός ό,τι ό σίδηρος δέν ή 
δυνήθη ινα καταστρέψ/||. Μετ οΰ πολύ άντϊ των 
σχοίνων, τής νυμφαίας, δί ή; δ φρϋνος συνέθετε 
τόν ιόν αΰτοϋ, θέλομεν ιδεϊ παρουσιαζόμενον τό 
βατράχιον, τό τριφύλλων, τά ήδέα καί σωτήοια 
χόρτα' άγέλαι σκιρτώντων ζώων θέλουσι καταπα
τε ί τήν γήν ταύτην, τήν άλλοτε άβατον, καί εύ- 
ρήσουσιν έν αύτή τροφήν άφθονο , νομήν πάντοτε

άναγεννωμένην, και πληθυνόμενα πληθυνοϋνται’ 
μεταχειρισθώμεν τούς νέους τούτους βοηθούς ινα 
περαιώσωμεν τό εργον ήμών’ δ βοϋς, ύπείκων είς 
τόν ζυγόν, μεταχειρισθήτω τάς δυνάμεις και τό 
άχθος τοΰ ογκου αύτοΰ ίίς τό άροτριάν τήν γήν' 
άνηβησάτω ή γή διά τής καλλιεργείας* φύσις νέα 
εξελεύσεται τών χειρών ήμών.

όπόσον ώραία ή καλλιεργημένη αΰτη φύσις ! 
δπόσον διά τής τοΰ άνθρώπου έπψ.ελείας εστί  
λαμπρά και πομπωδώς ώραϊσμένη ! Αυτός ούτος 
δ άνθρωπος αποτελεί τόν πρώτιστον καλλωπι
σμόν, έστι τό προϊόν αΰτής τό εύγενέστερον, πλη-  
θυνόμενοςι πληθύνει τό σπέρμα αΰτής τό πολυ-  
τιμότερον και αΰτή δέ ώσαύτως φαίνεται πληθυ- 
νομένη μετ αύτοΰ' ούτος άνάγει είς τό φώς διά 
τής τέχνης αΰτοΰ παν ο,τι έκείνη έν τώ κόλπω 
αύτής έκρυπτεν' δποϊοι θησαυροί αγνοούμενοι I ο
ποίος πλούτος νέος! Τά άνθνι, οί καρποί, οί σπό
ροι, τελειοποιούμενοι, πληθυνόμενοι έπ άπειρον, 
τά ωφέλιμα είδη τών ζώων, μετακομιζόμενα,  
πολλαπλασιαζόμενα, αΰξανόμενα άπειραρίθμως, 
εϊδη έλαττούμενα, συστελλόμενα, εκδιωκόμενα, ό 
χρυσός, και δ τού χρυσού αναγκαιότερος σίδηρος, 
εξαγόμενοι έκ τών έγκάτων τής γής, οί χείμα^ίοι 
συνεχόμενοι, οί ποταμοί διευθυνόμενοι, περιστελ
λόμενοι, αύτή ή θάλασσα ύποτεταγμένη, έζη- 
ρευνημένη, διαπερωμένη έκ τοΰ ενδς ήμισφαιρίου 
είς τό έτερον, ή γή πανταχόσε προσιτή, παντα-  
χόσε ουΊα εμπνου; τε και γόνιμος, εις τάς κοιλά
δας λειμώνες γελόεντες, είς τά πεδία πλούσια·, 
βοσκαί η θέρη ετι πλ'-υσιώτερα, λόφοι, καλυπτό
μενοι ύπό άμπέλων καί καρπών, αί κορυφαί αΰ
τών έστεμμέναι δί ώφελίμοιν δένδρων καί νεα
ρών δασών, αί έρημοι καταστάσαι πόλεις συνω- 
κισμέναι ύπό πολυπληθούς λαού, οστις, περιφερό
μενος πάντοτε, διαχέεται έκ τών κέντρων τούτων 
μέχρι τών άκρων, όδοί άνοικται καί θαμιζόμεν*!, 

ί συγκοινωνίαι καθιδρυθεισαι πανταχοΰ ώς μάρτυρες 
τής δυνάμεο>ς και τή ; ένώσεως τής κοινωνίας, 
μυρία άλλα μνημεία δυνάμεως και δόξης κατα-  
δεικνύσιν ίκανώς οτι ο άνθρωπος, κυρίαρχης τής 
γής, μετέβαλε καί άνενέωσεν άπασαν αΰτή; τήν 
επιφάνειαν, και ότι έκπαλαι διανέμεται τό κράτος 
μετά τής φύσεως.

Εν τοσούτω, μόνον έπι δικαιώματι κατακτή-  
σεως βασιλεύει, καοποΰται μάλλον ή κέκτηται, και 
διά διηνεκών μόνον φροντίδων δύναται νά δια
τηρήσει τήν κατάκτησιν αΰτοϋ' έάν παύσωσιν αύ- 
ται, τότε τά πάντα έκλύονται, άλλοιοΰνται, με
ταβάλλονται, επανέρχονται τέλο; υ ό τό κράτος 
τής φύσεως, ήτ ις  άναλαμβά^ει τά έαυτής δικαι
ώματα, έξαλείφει τά έργα τοΰ άνθρώπου, καλύ
πτει διά κόνεως καί βρύων τά μεγαλοπρεπέστατα 
αΰτοΰ μνημεία, καταστρέφει ταΰτα προϊόντος 
τού χρόνου καί έγκατα^είπει αΰτώ μόνην τήν 
θλίιΐην, διότι άπώλεσεν έξ ιδίας άσυνεσίας 8,τ ι  οί 
πρόγονοι αΰτοΰ κατέκτησαν διά τών μόχθων «ύ-

τών. Οί χρόνοι ούτοι, καθ οδς δ άνθρωπος άπόλ- 
λυσι τήν κατάκτησιν αύτοΰ, οί αιώνες έκεϊνοι τής 
βαρβαρότητος, καθ οΰς τά  πάντα άπόλλυνται, 
προπαρασκευάζονται πάντοτε υπό τοϋ πολέμου 
καί επέρχονται φέροντες τήν σπάνιν και τήν έρή- 
μωσιν. ό  άνθρωπος, ού ή μέν δύναμις κεϊται έν τώ  
πλήθει, ή δ ισχύς έν τή ενώσει, ή δ εΰδαιμονία 
έν τή είρήν»), δ άνθρωπος εχει τήν μανίαν δπως 
δπλίζηται όιά τήν δυστυχίαν αύτοΰ και πολεμή 
υπέρ τής καταστροφής αύτοϋ' παροξυνόμενο; ύπό 
τ ής άπληστου πλεονεξίας, τετνφλωμένος ύπό τής 
άπληστοτέρας φιλοδοξίας, άπαρνεϊται τά φιλάν - 
θρωπα αισθήματα, στρέφει άπάσας αύτοϋ τάς δυ
νάμεις καθ εαυτού, θηρεύει τήν άλληλοσφαγίαν, 
και τώ  όντι σφάζεται' μετά δέ τάς ήμέρας ταύ" 
τας τοϋ αίματος καί τής σφαγής, όταν δ καπνός 
τής δόξης διασκεδασθΐ), βλέπει δί δμματος σκυ
θρωπού τήν γήν ϊ^ρημωμένην, τάς τέχνας έν τή 
®κοτιΐ£ ευρισκομένας, τά εθνη διεσκορπισμένα, τούς 
λαούς εξηοθενημένους, τήν ιδίαν αύτοϋ ευτυχίαν 
ήρα*ισμένην κα ί τήν πραγματικήν αύτοΰ δύναμιν 
έκμ/,δενισθείσαν.

ΐψ ισ τ ε  ©εέ I ούτινος μόνη ή παρουσία υποστη
ρίζει τήν φύσιν καί διατηρεί τήν αρμον ίαν  τών 
νόμων τοϋ σύ μπα.ντος. Σύ, όστις έκ τοΰ αμετακί
νητου θρόνου τής Μεγαλειότητός σου βλέπεις περι- 
οτρε φομένας υπά τούς πόδας σου πάσας τάς οΰρα- 
νιους σφαίρας άκευ συγκρούσεως ν) συγχύσεως' ό- 
στις έκ τών κόλπων τής άναπαύσεως άναπαράγεις 
διηνεκώς τας άμέτρους αύτών κινήσεις, και μόνος 
όιέπεις έν βαθεία είρήνγ) τόν άπειρον τοΰτον α
ριθμόν τών ουρανών καί τών κόσμων' άπόδος, 
άπόδος τέλος τή» γαλήνην είς τήν κ λ υ ϊ ω ν ι ζ ο μ έ  
νην γήν ! 1 ιγησάτω ή φύσις! Είς τήν φωνήν σου ή 
όιχόνοια και ό πόλεμος παυσάσθωσαν, άναπέμπον- 
τες τους ύπερτ,φάνους άλλαλαγμού, αυτών !

« Θεέ τής άγαθότητος, δημιουργέ πάντων τών 
οντων! τά πατρικά σου βλέμματα περιλαμβά- 
νουσι μεν πάντα τά αντικείμενα τής δημιουργίας, 
αλλ ο άνθρωπος έστι τό ον τής έκλογής σου* έ- 
φώτισας γάρ τήν ψυχήν αύτοΰ διά μιας άκτϊνος 
τοΰ άθανατου σου φωτός' άλλ έπιμέτρησον τας 
ευεργεσίας σου διαπερών τήν καρδίαν αΰτοϋ δί ε
νός βέλους τής σή; αγάπης' τό θειον τοΰτο αί
σθημα, όιαχεόμεναν πανταχοΰ, θέλει συνενώσει 
τά  έναντία έθνη" δ άνθρωπο; ούκέτι φοβηθήσεται 
τήν δψιν τοϋ άνθρώπου, δ άνθρωποκτό<ος σίδηρος 
ούκέτι οπλίσει τήν χεϊρα αΰτοϋ, τό καταβιβρώσκον 
πύρ τού πολέμου ούκέτι άποξηρανεϊ τήν πηγήν 
τών γενεών' τό δέ άνθρώπινον είδος, τό ήδη έξα- 
οθενοϋν, άκρωτηριαζόμενον, θεριζόμενον έν τή άν- 
Οήσει αύτοϋ, θέλει βλαστήσ»·. έκ νέου καί πλη- 
θυνθή άμέτρως, καί ή φύσις, ή κύπτουσα ύπό τό 
άχθος τών θεομηνιών, ή στερίφη, ή έγκαταλελειμ- 
μένη, θέλει άναλάβει μετ ού πολύ μετά νέας 
ζωής τήν άρχαίαν αύτής γονιμότητα. Ημείς δέ, 
εύιργέτ* ®»έ, θέλομεν βοηθεΐ αΰτή, καλλιεργεί

καί παρατηρεί αυτήν αόιαλείπτως, ινα προσφέρω* 
μεν σοι άνά πάσαν στιγμήν νέον φόρον εΰγνωμο- 
σύνης καί θαυμασμού.

Γ. Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣ.
•    — .—

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.

J  ΑΝ Τ Η Σ  ΑΑΑΙΓ1ΕΡΗΣ.

Εκαστος λαός έχει τόν μέγαν αύτοΰ ποιητήν* 
ή μέν Ελλάς έχει τόν όμηρον, ή δέ Ρώμη τόν 
Βιργίλιον, ή δέ Αγγλία τόν Σεξπήρον, ή δέ Γαλ
λία τόν Κορνήλιον, καί ή ίταλ ία  τέλος τόν Δάν- 
την. Οίαδήποτε καί άν ή ή άνισότης, 'V οί σύγ
χρονοι ύποτιθέασι μεταςύ τών βασιλέων καί τών 
μεγάλων άνδρών, ή έπερχομ.ένη γενεά τίθησιν έ
καστον εν τώ  οικείο) τόπφ'  δί αύτήν δ όμηρος 
είναι μείζων τοΰ Αλεξάνδρου, τό φώς τού Κορ- 
νηλίου άμαυροΐ τό τοΰ Λοδοβίκου, δ δέ Δάντης 
τοσοϋτον υπερέχει τών συγχρόνων αΰτώ ηγεμό
νων, ώστε οί πλεΐστοι αΰτών δέν είναι γνωστοί 
είς ήμάς, ή διά τών έπών, όσα δ Δάντης άφιε- 
ρωσεν αΰτοϊς. Οί ήγεμόνες εκείνοι, όσους δ Δαντης 
έθηκεν έν τώ ι 'Αόιρ αύτοϋ, θέλουσι διαμένϊΐ εν 
τούτω καί θέλουσιν ύφίστασθαι αιωνίως τήν ποι
νήν, ·?,ν ή μεγαλόνοια τοΰ ποιητοϋ t έπέβαλεν 
αΰτοϊς.

Καξιαγουίδας, δ έκ τής οίκογε^είας τών Ελε- 
σέϊ, εύγενών τής Φλωρεντίας, ένυμφεύθη μίαν 
Αλλιγιέρη έκ τής Φερράρας, καί έδωκεν είς τόν 
δϊύτερόν του υιόν τό πατρωνυμικόν τής συζύγου 
του ό'νομα· Εκ τοΰ δευτέρου τούτου υίοϋ έγεννή- 
θη μετά τρεις γενεάς δ Δουράντης Αλλιγιερης, 
ού τό προωνύμιον συνετμήθη, κατ έθος συνεχές 
έν τή ίταλ ία , καί μετεποιήθη άπό Δουράντου είς 
Δάντην. Κατέστησε Λέ τό δνομα τοϋτο τοσοΰτο 
περιβόητον, ώστε ομώνυμός του τις σύγχρονος, 
Δάντης δέ ΜαγΙάνο, θεωρούμενος ώς μέγας ποιη
τής, έλησμονήθη ύπό τών μεταγενεστέρων, ώς ά- 
στήρ άμαυρωθείς υπό τής αίγλης τοΰ ήλίου.

0  Δάντης έγεννήθη έν Φλωρεντία κατά μάίον 
τοΰ 1 265. Οί άστρολόγοι προεϊπον οτι θά γίν-jj 
μέγας άνήρ. Βρουνέττος δ Λατίνης, ποιητής και 
αύτός, παρ ώ βραδύτερον έμαθήτευσεν δ νέος 
Αλλιγιερης, ύπεσχέθη αύτφ  ήδη άπό τής κοιτί- 
δος του μέλλον πλήρες δόξης. Η άστρολογία ήν 
εις μεγίστην ύπόληψιν κατά τόν ι γ . αιώνα καί 
μάλιστα εν ίταλ ία, καί αί μάταια ι αύται προρρή
σεις λαμβάνουσιν έπισημότητα ώς έκ τής τυφλής 
πίστεως, ^ν έ ν έ π ν ε ο ν '  δ Λάντης, στερηθείς τοΰ 
πατρός αύτοϋ μικρόν μετά τήν γέννησίν του, 
άνετράφη διά τό μέγα μέλλον, δ τώ προεμάν- 
τευεν δ Βρουνέττο; Ακτίνηί. Γνωστός έστιν δ έρως 
τοΰ Δάντου διά τήν Βεατρίκην Πορτινάρη, ής ά-



πεθανατισε το ονομα* είναι τδ μόνον συμβάν τής 
νεοτητο; του, αλλα συμβάν απασχολούν πάσας 
τας στ ιγμά; αΰτή;, καί στέφον αΰτήν διά χάρι- 
το, ποιητικής, ξένης είς την έπίλοιπον αΰτοϋ ζω* 
ην. Εννεαετής ην μόλις οτε έγνώρισε την Βεατρί- 
κην,  ̂ και έψέλλισε δί αύτήν τά πρώτά του έπη- 
άλλ εκείνη απέθανε κατά τδ άνθος τής ήλικία; 
της, οτε ο εραστή; της μόλις είσήοχετο είς την 
ανδρικήν ηλικίαν, ό  ποιητή; ένυμφεύθη μετά τινα  
χρονον, είκοσιεςαετη; ή ίη  ών, τήν Γέμμαν Δονά- 
την, αλλ δ γάμος υπήρξε δυστυχής καί δ Αάν- 
της οιέμεϊνε καθ ολην του την ζιυήν πιστός είς 
τήν άνάμνησιν καί τον έρωτα τή ; Βεατρίκης.

^ Ζ?ονο; κα'· ο τοπος ήσαν κατάλληλοι πρός: 
μόρφωσιν τών άνθρώπων. ό πάπας και δ αύτο- 
κράτωρ διημιλλώντο περί τής εξουσίας έν ίταλία·  
και οι μί,ν 1 ιοελίνοι ησαν υπέρ τοϋ αύτοκράτορος, 
δ δε πάπας ήν άρχηγδς τών Γουέλφων. ' Οί δύο 
<5γ»μό̂ νες̂  έπόθουν έπίσης την παντοδυναμίαν, 
άλλ δ μεν αΰτοκράτωρ ην δ φυσικός αρχηγός τοϋ 
τιμαριωτισμοΰ καί τής αριστοκρατίας, δ δε πά· 
π*ς; ήγεμών έκλεκτικδς, Ιταλός, μή έχων ώ; δ 
αντίζηλός του κληρονομικά τεμένη και στρατούς 
υποτελών, έζητει έριισμα είς την ήθικήν έπι^ροήν, 
(όπλιζε κατα τοΰ αύτοκράτορος τά μικρά τής 
Χερσοννη<ιου κράτη, έπεκαλεΐτο τά  δημόσια συμ 
φ-.ροντα, υπεκίνει τους άστοΰ; εις τήν άνεξαρτη- 
οιαν, καί κατά συνέπειαν είς την κυριαρχίαν. Ού
τως εν τώ μακρώ έκείνη έμφυλίφ πολέμω, τώ  
σκοτεινοτέρω και μάλλον περιπεπλεγμένη δλων 
τών πολέμων, *αθ 8ν πάντες μετέβαλον πολ- 
λακις άρχάς καί σημαίαν, και τοϋ δποίου την ά 
ληθή έννοιας έλησμόνησαν συνεχώς καί αύτοί οί 
εμ<.όΧ„μο„, 6 j νάμεθα είπειν οτι ή παπωσύννι ή- 
γειτο σχεδόν διηνεκώς τοΰ κόμματος τών Γουέλ
φων, καί οτι τδ κόμμα τών Γουέλφων έσχεν ώς 
λόγον υπάρξεως καί προ πάντων διαρκείας την 
επαναστασιν τοϋ δημοτικοϋ κόμματος κατά τοΰ 
τιμαριωτισμού. II Φλωρεντία ΰπήοξεν ίσως, έξ 
ολων τών Ιταλικών πόλεων, έκείνη, ήτις μετέσνεν 
ευτολμότερον τής στάσεως ταύτης, ένόησεν άκρι- 
οεστερον τδν χαρακτήρα αύτής, καί έξεπλήρωσεν 
εν τοις ιοίοις κόλποις τήν διαρκεστέραν έπανά- 
στασ ιν  δι 8 *αί δπήρξεν ή έχθρά τών αύτοκρατό- 
ρων, χωρίς νά τύχγ) τής εύνοιας τοΰ πάπα, δστις 
εκρινεν αυτήν, καί δικαίως, πολλώ πλέον Γουελ- 
φικην ή αΰτός. Τά αύστηρά αύτή; ήθη, έξημε- 
ρωθ.ντα ολίγον έπειτα, καθίστων τότε αύτήν έ- 
πιοεκτικωτάτην τών δημοκρατικών θεσμών. « At 
αλυσσιδε;, τά στέμματα, οί κόθορνοι, οί πλούσιοι 
εκ χρυσου κεστοί δέν προσείλκ^ον τότε τά βλέμ
ματα  μάλλον αύτοΰ τοϋ άνθρώπου. Θυγάτηρ τ ι'  
γεννωμενη δεν έτρόμαζεν είσέτι τούς γονείς αυ
τής, διότι ή γαμική ώρα δέν ήδύνατο νά ήχήση 
προ τής ώρας, ούτε ή προίξ ν’ αύξηθή άνευ ούδε- 
V0; fA*TP°«· Οί μέγιστοι πολΐται εφερον ώ; ζώ
νην ταινίαν βυρσίνην μετά κομβίων ό στεΐνων. Αί

γυναίκες αύτών, κρατοΰσαι πάσαν τήν ημέραν τήν 
ηλακάτην καί τήν άτρακτον, άπεμακρύνοντο τοΰ 
κατόπτρου, χωρίς νά φέρνι ή παρειά αύτών τδ 
έλάχιστόν ίχνος ψευδών χρωμάτων. Η μέν ήγρύ-  
πνει έπί^τής κοιτίδος τού βρέφους, καταπραυνου- 
σα  τά δάκρυά του διά τής αφελούς εκείνης δια
λέκτου, ήτις έστί τδ θέλγητρον τών πατέρων 
καί τών μητέρων- ή δέ, έν ώ  ένηθε, ώμίλει είς 
τήν νέαν αύτής οικογένειαν περί τών Τρώων χ,αί 
τ?ίς Ρώμης. » (ό Παράδεισος τοΰ Δάντου, ^Ασμα 
ΙΕ.) ΐπήρχον έν τούτοις εί; τήν δημοκρατικήν 
έκείνην πόλιν καί Γιβελϊνοι* άλλ’ δ Δάντης, εί καί 
ευγενη;, ήν διηνεκώ; τοΰ Γουελφικοϋ κόμματο;. 
ΙΙμύνατο τοΰτο γενναίως κατά τά 1 28 ί)  ώς α 
ξιωματικός τοΰ ίππικοΰ, είς τήν μάχην τοΰ Καμ-  
παλδίνου, ήτις υπήρξε τόσον δλεθρία είς τούς 
Γιβελίνους. ΐπηρέτησε πρδς τούτοις τδ έπιδν έτος 
είς άλλην τινά έκστρατείαν κατά τών Πισατών 
καί εδρέθη είς τήν πολιορκίαν καί τήν άλωσιν 
τοΰ φρουρίου τής Καπρώνη;- οτε δέ ή πόλις έν 
υπερβολή δημοκρατικής άντιδράσειος κατεδίκασε 
τού; εύγενεΐς είς εΐδός τ ι  εξοστρακισμού, καί δέν 
τούς συνεχώρ/,σε ν αναμιγνύονται είς τά  πολί
τικα, ή έπί τ?, συνθήκη νά έγγραφώσιν ώς αγε
νείς εις £ν τών σωματείων τών τεχνιτών, δ Δάν
της ουδολως εδιστασεν, άλλ ένεγράφη είς τδ 
έκτον σωματεΐον, τδ τών άποθηκαρίων, δπερ, εί 
καί σωματεΐον, άνήκεν έν τούτοις είς τήν αρι
στοκρατίαν τοϋ δήμου, διότι διεκρίνοντο οί μ ε ί -  
(,ογες τ ε χ ν ΐ τ α ι  και οι ε λ α σ σ ό ν ε ς  τ ε χ ^ ΐ ζ α ι ,  οιοι 
οί βαφείς, οί σιδηρουργοί, οί λιθοτόμοι. Οί άποθη- 
κάοιοι ήσαν προς τουτοιζ σημαντικοί ενεκα τοΰ 
αριθμού αυτών, επειδή ηριθμουντο έν τη πόλει 
εκατόν τεσσαράκοντα έξ κτ ίστα ι καί ξυλουργοί, 
πεντακοσιοι σκυτοτόμοι καί χίλιοι φαρμακοπώ- 
λαι. Οι συμπολΐται τοΰ Δάντου, ά^αγνωρίσαντες 
την διπλωματικήν αύτοΰ ικανότητα, έπεφόρ- 
τισαν αΰτδν διαφόρους διαπραγματεύσεις, ών δ 
άριθμδς εφθασε μέχρι δεκατεσσάρων- άλλά πρέπει 
νά ένθυμηθώμεν δτι εκάστη τότε πόλις άπήρτι- 
ζε κράτος, καί δτι δ άποθηκάριος Αλλιγιερης 
σπανίως έχρειάσθη πλέον τής μιας ήμέρας δπως 
μεταβή είς τόν'τόπον τής'πρεσβείας του. Η πολι
τική αύτοΰ σημασία έπηύξησεν ετι μάλλον διάτοϋ 
γάμου αύτοϋ μετά τής Γέμμας Δονάτη, ήν ένυμ- 
φευθη τώ 1 2 9 1 ,  άφ ού άπώλεσε τήν Βεατρίκην, 
τον πρώτον καί τελευταΐον αύτοΰ έρωτα. Τρια- 
κονταπενταετή; ών, ώνομάσθη πρόεδρος τοΰ σω
ματείου αυτοΰ, οπερ ην τότε ή άνωτάτη τής 
Φλωρεντίας αρχή.

Οί πρόεδροι τών τεχνών, έκλεγόμενοι υπδ τών 
σωματείων, εσχηματιζον τδ ΰπέρτατον συμβού
λιων ή τήν  ̂δημογεροντίαν, φύλακα πάσης τής 
πολιτικής ισχύος. Η έκλογή άνενϊοΰτο κατά  
πάντα δεύτερον μήνα, ο! δέ πρόεδροι κατώκουν 
κατά τδ διάστημα τής αρχής των είς τδ Διοικη- 
τηριον, και συνέτρωγον διά δαπάνης τοΰ δημο-

σίου. Η συμβί^ωσις αυτη, ήτις, κατά τήν ιδέαν τοΰ
νομοθέτου, έμελλε ν αποσβέσή τάς διαφωνίας, 
άνερρίπισεν άπ έναντίας καί κατέστησεν αΰτάς ά- 
μειλικτοτερας. Δεν υπήρχον μέν πλέον Γιβελϊνοι 
έν Φλωρεντία,^ άλλ' εσωτερική τις έρις διήρει τού; 
Γουελφουςεις όυο κόμματα^ τούς Λενχούς  καί τούς 
μεΛ ανας .  II νέα αυτη τών έρίδων πηγή, γεννη- 
Οεϊσα έν Πιστοί?, έξηπλώθ/j μέχρι Φλωρεντίας, 
ενθα οί Αευχοϊ είχον ώ; άρχηγού; τού; cerchi, 
οί δέ f i U a r e c  τοΰ; donati. ό  Δάντη; έλαβε μέ
ρος μετά τών cerchi δπέρ τών Λενχ&γ' αιτία δέ 
• ή ,  α π ο φ ά σ εω ς  ταυτγ )ς  υπεΧν^Ι)/; το  κ α τ ά  τ^ζ  
συζύγου του, άπδ τής δποίας καταγομένης άπδ 
donati ήν ήδη κεχωρισμένος, μισός του- άλλά 
φαίνεται φυσικώτερον νά έξηγήσωμεν τάς πράξεις 
τοιούτου άνθρώπου διά τοϋ πολιτικού πάθους, δ· 
π&ρ παρ οοδενι ποτε ανθρώπω βιαιότερον καί 
άποκλειστικώτερον ύπήρξεν. Είναι δύσκολον νά εί- 
πωμεν, έν μέσω δλων τούτων τών περιπλοκών, 
τ ί  άρα παρίστων ακριβώς οί .ΙευχοΙ  καί οί μ ί . Ι α -  
νες .  Πολλοί τών ιστορικών συγχέουσι τούς μέν 
μ ε . ί α ν α ς  μετά τών Γιβελίνων, τού; δέ .Ι ενχούς  
μετα τών I ουελφων- το βέβαιον είναι δτι οί do- 
neti ησαν εύγενέστεροι τών cerchi, καί σ̂ως 
τοΰτο ^εξηγεί την γνώμην τών ιστορικών τούτων- 
άλλ οί donati, εί καί εύγενεΐ;, ηταν άφωσιωμέ- 
νοι εί; τδν πάπαν, διότι είς τοΰτον προσεκολλήθη 
τδ κόμ(χα τών μ ε .Ι ά νω ν ,  καί καθ’ υποκίνησιν τού
του έκάλεσε τδν Κάρολον τοΰ Βαλοά είς Φλωοεν- 
τίαν. Πρέπει νά συμπεράνωμεν τότε δτι οί Λευχοϊ 
εκλινον πρδς τδν αύτοκράτορα καί προσήγγισαν 
εις τους I ιβελινους, τοϋθ δπερ εΐναι ολως άντίθε- 
τον προς την ανω ρηθεισαν γνώμην τών ιστορι
κών; Δεν είναι προτιμότερίν νά πιστεύσωμεν οτι 
οί Λευκοϊ,  εί καί διαμένοντες έχθροί τοΰ αύτοκρά
τορος καί κατά συνέπειαν Γουέλφοι, δέν ήθελον 
νά παραιτηθώσι τών δικαίων τής δημοκρατίας 
χάριν τοϋ πάπα, ή τοΰ Καρόλου τής Ανδεγαυΐας! 
Ενώ οί μέ .Ια νες  προΰχώρουν είς τήν δουλείαν, 
υποτασσόμενοι είς τήν ί>ώμην καί είς τδν Γάλλον 
πρίγκιπα, καί πρδς άσφαλεστέραν έκπλήρωσιν τοΰ 
σκοποΰ αυτών έκάλουν άπαντας τούς πολίτας καί 
αύτούς τούς ταπεινοτάτους είς τήν σομμέθεξιν 
της πολιτικής αρχής, οί .Ιεν*.οϊ, ώς φαίνεται, έ-, 
πεθύμουν τήν διατήρησιν τής Φλωρεντινής αυτο
νομίας καί τήν κυβέρνησιν τής δημοκρατίας υπδ 
τών πολιτών. Τοϋτο τούλάχιστον δυνάμεθα εύ 
λογως νά συμπεράνωμεν έκ τών λόγων τοΰ Δάν- 
t o j ,  οστις δεν έφείσθη, έν τώ Α δ η  αύτοΰ, ούτε 
τών αυτοκρατορων, ούτε τών παπών, ουτε τών 
παραφαρών τής δημοκρατίας.

Sempre la confusion delie personne 

P rincip io  fu del mal della  cittade.

Εχθροί τών αύτοκρατόρων, τών παπών καί 
τοΰ λαού οι .Ι ε ν κ ο ϊ , άδύνατον ην ν άποφύγωσι 
τήν προγραφήν. Καλούμενος 5πδ τοϋ Βονιφατίου

Η. ο Κάρολος Βαλοα, αδελφδς Φιλίππου τοΰ ή-  
ραιου και γαμβρδς Καρόλου τοΰ τής Ανδεγαυίας, 
εισήλ εν ει; την Φλωρεντίαν καί ένεκαινίασε τήν 
εφήμερον αύτοϋ έξουσίαν διά τή ;  προγραφής τών 
ί ΡΧγιΥών τών Αενχώγ ο Δαντη; ήν μεταξύ τών 
προγραφέντων μετά τοΰ πατρδς τοΰ Πετράρχου' 
ευρισκετο δέ τότε έν ΡώμΥ) προσπαθών δπως άπο- 
στ̂ Ρ-V0 απο τοΰ κόμματός του τήν δογήν τοΰ 
πάπα .̂ Μαθών δέ τήν προγραφήν του, μετέβη έν 
σπουδή ε̂ις Βιέννην δπως ευρίσκηται έγγύτερον 
τοϋ θεάτρου τών συμβαινόντων, άλλά μανθάνει 
εκεί οτι δια δευτερας άποφάσεως κατεδικάσθη 'ίνα 
καή ζών. Απ έκέίνης τή; στ ιγμή;, μέ/ρι τοϋ θα
νάτου του, συμβάντος τή Η  σεπτεμβρ'ίου 1 3 2 1 ,  
ο Δαντη; εζη«ιεν έν τή έξορία. Κατά τά 1 5 0  4 
άπεπειράθη μετά τινων προγεγραμμένων ινα είσ- 
έλθτι διά τή; βία; είς Φλωρεντίαν, άλλ’ ή τύχη 
τών οπλών τοΐς ήτον έναντία· Κατά τά 1 3 1 0 ,  
οτε ο αΰτοκράτωρ Ερρίκος . συνδιηλλάγη μετά  
τοΰ Πάπα, καί άπεπειράθη ν άποσπάση τήν Ιτα
λίαν παρά^ τοΰ βασιλέως τής Νεαπόλεως, δστις 
514P*JEl αύτής, δ Δάντης μετέβαλε κόμμα, ώς 
καί ο πάπας* εσκέφθη δτι δ θρίαμβος μόνος τοϋ 
αύτοκράτορος ήδύνατο νά τδν έπαναγάγ·^ είς τήν 
πατριόα του κ»ί νά καταστείλη τάς έμφυλίους 
έριδας, αλλ ο θάνατος τοΰ Ερρίκου Ζ’. , δηλητη- 
ριασθ4ντος, έθηκε τέρμα είς τάς έλπίδας του 
( 13 1 5 ) .  Πιστεύεται δτι κατά τήν έξορίαν ταύτην  
δ Δάντης^ έπεσ*έφθη πούς Παρισίους, καί έφοίτπ- 
σ5.ν είς το Πανεπιστήμιον, περίφημον τότε είς δ - 
λοκληρον τον κόσμον’ περιεπλανήθη ακολούθους 
απο πόλεω; ει; πόλιν, έν ίταλ ία ,  καί εύρε τέλο; 
αναπαυσιν εί; τδν οίκον τοΰ Γουΐδου Νοβέλλου, 
εύπατρίδου τή ; Ραβέννης, δπου καί άπέθανε, 
πεντηκονταεξαετης ών. Επί τοΰ τάφου αύτοϋ 
^πεγραφη έπιταφιόν τι, συντεταγμένον παρά τοΰ 
ιοιου, τοΰ δποίου δ προτελευταίος μόνον στίχος 
είναι άςιος μνήμη; !

Hie claudor Dantes patriis ex torris  ab oris.
Μετα ένα αιώνα, ή Φλωρεντία έζήτησε μέν, 

άλλα μάτην, παρά τής Ραβέννη;, δπο>; αποδώ 
*ύτή την κόνιν τοΰ έξορίστου.

0  Δαντη; ήν είδήμων πασών τών έπιστημών, 
τή; φιλοσοφία;, τή ; ιστορία;, τής θεολογίας- έ- 
γνώριζεν εντελώς τήν Λατινικήν, τήν Γ α λ λ ι κ ή ν ,  

την Προβηγκιανήν, καί ολίγον τήν Ε λ λ η ν ι κ ή ν - 

προτιμότεραι δ αύτοΰ μελέται ήσαν ή Λατινική 
και η μουσική. Σώζονται αύτοϋ, έκτος τοΰ ποιή
ματος του, λυρικαί τινες ποιήσεις καί πεζά συγ
γράμματα : la v ita  nuova, ήτ ι;  είναι σχεδόν βιο
γραφία τή ; τε Βεατρίκης καί τοϋ ποιητοϋ1 
Le  ̂ convivio del D ante, σχόλιον έπί τινων 
ποιήσεων τ ιυ '  πραγματεία D e Monarchia 
γεγραμμένη εί; τ δ Λατινικόν πρδς υποστήριξιν

Ιτών δικαιωμάτων τοΰ αύτοκράτορος Ερρίκου Ζ'· 
πραγματεία τις άτελής περί τής φιλολογική; iro- 
Ρ'·«» τής Ιταλίας, έπιγραφομένη: D e vu lg ari



eloquentia* καί τέλο; πάντων παραφράσεις ένς-ι- 
γ ο ι  τών ψαλμών τή ; μετανοίας τοΰ Credo (συμ
βόλου), τοΰ P ater (Κυριακής προσευχής) και τοΰ 
A ve M aria (Θεοτόκε Παρθένε), έργα πρεσβυτικά, 
άνάξι* τής μεγαλονοίας του. 0  αληθής, δ μέ 
γας, καί δ μόνος τίτλος αΰτοϋ διά τήν δόξαν εί
ναι η Θ ι ί α  Κ ω μ ω δ ία ,  έργον, 8 ούδείς ποτε ούδ 
ΰπερέβη, οΰδ’ έφθασεν, ούδ Ιμιμτ,θη. II Ιταλία, 
δικαίως έγκαυχωμένη έπ'ι τούτω, έσυστη^ε κατά  
διαφόρους έποχάς δημοσίους έδρας πρδς σχολία- 
σιν αύτοΰ.

Τδ σχέδιον τής Θ ύ α ς  Κ ω μ ω δ ία ς ,  λέγει είς 
τών ίξοχωτέρων κριτικών, είναι δυσ*ατάληπτον, 
καί η έν βραχυλογία έκφρασις αύτοΰ καθίστατο 
σχεδόν αδύνατος. Η ίντελ·})ς κατάληψις τών λε
πτομερειών εχει συνεχώς καί αυτη τάς δυσκολίας, 
αύτής, γεννωμένας πρδ πάντων έκ τών συνεχών 
άλληγοριών καί τών συγχρόνων ιστορικών Ανεκ
δότων, δί ών ποικίλλεται. Μάρτυς τών πλείστων 
τών συμβάντων τούτων, καί θΰμα ένίων έξ αύ
τών, 5 Δάνττ,ς δέν ΙμάντευΉν δτι ηθελόν ποτε άπο- 
λέσει τήν επισημότητα αύτών. 0  αδης, τδ κα
θαρτήριον καί δ παράδεισος ηνοίχθησαν ενώπιον 
τής μεγαλονοίας αύτοϋ, καί παρέστησαν αύτώ, 
ό μέν τάς άτελευτήτους καί άνευ έλπίόος αύτοΰ 
βασάνους, τδ δε τάς ίλαστηρίους αΰτοϋ ποινάς, 
και δ τρίτος, τέλος, την αίωνίαν αύτοϋ μακαρι
ότητα, δπως κολά-ΐη καί άμείψτ; τούς εχθρού; 
καί τούς φίλους του, τούς πιεστάς καί τά έρεί- 
σματα τής έλευθερίας τής πατρίδος του. ή  σ ε 
μνοπρεπής συναρμογή τής τριπλής ταύτης μηχα
νής, ή έκτακτος πρδς αλληλα συγκοινωνία τών 
τριών συνιστώντων αύτήν μερών, αί ύπδ τοΰ ποι- 
•ητοΰ έπινοηθεΐσαι υποδιαιρέσεις αύτών, κατάλλη
λοι είς τδν σκοπδν αύτοΰ, καί εύνοϊκαί είς τδ 
φαντασιώδες καί ζωγραφικόν αύτοΰ πνεΰμα, ή 
θαυμασία ποικιλία τών είκόνο»», ά; έν τούτοις πα- 
ρίστησι, καί τών χρωμάτων, δί ων διαζωγραφεΐ 
αύτάς, η απαράμιλλος τών μέν ενέργεια, ή χάρις 
καί τδ θέλγητρον τών άλλων, ή πολύτιμος αύτών 
άπλότης, η πρωτότυπος αύτών χροιά, τέ^ος, ή 
διηνεκής δημιουργία γλώσσης, μή ύπαρχούσης 
μέν πρδ αύτοΰ, ούδεμίαν δέ μετ αύτών ύπος-ά 
σης έπ'ι τά κρείττω μεταβολήν, ταΰτα  πάντα δί- 
δουσιν είς τδ ποίημα τοϋ Δάντου θέσιν, $ν ουτε 
τά έλαττώματα, όσα έν αύτώ εΰρίσκονται, ουτε 
αί ποικιλίαι τών διαθέσεων, ουτε αί ίδιοτροπίαι 
τοΰ συρμοϋ δύνανται ποτε νά τώ άφαιρέσωσι.

(Κατά τδ Γαλλικόν).
Σ. I. Β.

Ο  Π Τ Ω Χ Ε Υ Σ Α Σ  Ε Μ Π Ο Ρ Ο Σ -

Ε Ξ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Τ Ο Σ  Ι Α Τ Ρ Ο Ύ .

Ειδετέ ποτε δυστυχή πίπτοντα έν τώ  μέσω 
δδοΰ δχλουμένης; Οί κατόπιν έρχόμενοι ποδοπα- 
τοΰσιν αύτδν άκοντες’ έπιθυμεΐ νά έγερθ^, άλλά 
καταμεμωλωπισμένον ηδη ή έλαφροτέρα δ.θτ,Οις 
κλονίζει αύτδν έκ νέου* έπαναπίπτει λοιπδν, 
σφαδάζει, τοϋ δέ δχλου αύξοντος, άπαυδ-it έπί 
τέλους και αί προσπάθειαι αύτοϋ, κατ ούδέν συν- 
τελέσασαι, έπαυξάνουσι μάλλον τούς πόνους 
αύτοΰ.

Ομοίως έν τώ βίω μία μόνη συμφορά, μία  
άπροσδόκητος άτη καταπτοεί ήμάς καί κατα
πλήττει, δέν εϊμεθα πλέον ήμών αύτών κύριοι' ή 
κατά τών κινδύνων έν ήμΐν έπιφαινομένη προσ- 
τάτ ις  έτοιμόνοια έγκαταλείπει ήμάς καί οΰτ»  
έκλυτοι, ανίκανοι πρός τινα τής σοιτηρίας ημών 
άπόπειραν, καταπίπτομεν είς τοΰτον τδν δια· 
πληκτισμόν" αί άγωνίαι συμπλέκονται, συνέλ- 
κονται, παράγονται' τδ παν είναι κυκεών, ταρα
χήν,, δλεθρος. Μία δυστυχία ούδέποτε μεμονω
μένη έπέρχεται, αξίωμα άρχαΐον ώς δ κόσμος, 
ούτινος τδ βιβλίον τοϋ ίώβ είναι λαμπρά παρά- 
στασις.

( όπόταν φεϋ! έπέρχεται δεινή ή δ ιιστυχία, S 
«ΰδεποτε μ α ; έρχεται, Γερτροΰδΐ) φ ίλη , jiivvj-i*

V ραγδαία έπισχήπτουσα, πολλά δεινέ ένόνει, &
^ άβρόα χαι επάλληλα, ώ? (ράλαγξ τ ις  βαρεία (IV

Τά άθρόα τής δυστυχίας ταϋτα  κύματα κρη- 
μνίζουσι τδν άνθρωπον είς τήν βλακώδη αδιαφο
ρίαν τοϋ μέλλοντος νά υποστϊι τδ έσχατον πλήγ
μα ταύρου, δστις ακίνητος καί άπολελιθωμένος 
προσηλοΐ άόριστον καί άπαθές βλέμμα έπί τής 
ζωής καί τοΰ θανάτου αύτοΰ.

0  πρώτος τοϋ ανθρώπου έν τοιαύτη περιπτώσει 
λογισμδς έφείλεινά ή δ επόμενος* έγερθώμεν, άγωνι- 
σθώμεν, θριαμβεύσωμεν κατά τής ειμαρμένης' άμα 
τις άοχεται νά σκέπτηται, λέγει ίεροκηρυζ τις, 
εύχερώς δύναται ν« βελτιώση τήν τύχην αύτοΰ. 
Τίνι τρόπω ή ιατρική ηδύνατο νά έλαφρύν/, τήν 
έν λόγω ηθικήν αδυναμίαν; αί τής ψυχής ίνες 
διατείνονται, τδ έλατήριον καί ή ένεργπτικότης 
τοϋ ανθρώπου δια^ρήγνυνται. Εν τή πρακτική 
εξασκησει τοΰ έπαγγέλματός μου ε’ιδον νυν μέν 
τδ μικροϋ λόγου άξιον συμβάν εντελή άποθάρ- 
δυνσιν έπιφέρον και είς τάς θλιβερωτέρας πλάνα; 
τδ δειλό καρδον θϋμα αύτοϋ άγον, νΰν δέ έν ά- 
πηλπισμέναις περιπτώιεσιν ήρωϊσμδί, υψηλή με
γαλοψυχία ν άναπτύσσηται' εΤδον εύγενεΐς καρ
τερίας νά κατανικησωσι δυσχερείας έν τώ μέσω 
τών άλγεινοτέρων δυστυχιών, καί έπί τέλους να 
καταβάλωσι την ειμαρμένην' άλλ οίμοι! μήπως

(1) . Ζεξπήρος ίν  Μα

δέν ύπάρχουσι συνδυασμοί τής δυστυχίας, πρδς 
οΰς η ίο·χύς και άρετη τοΰ ανθρώπου προσκρούου- 
σαι θραύονται; Εν τώ επομένω διηγηματι θέλει 
ϊδει δ άναγνώστης, ώσπερ έν τώ ίουδαϊκώ τοϋ 
ϊώβ ποιήματι, φρικώδές τ ι  ανωφελούς θά^ους 
καί εύψυχίας παράδειγμα' αγνοώ δποίας σκέψεις 
θέλουσι παράξει, δποίαν έντύπωσιν θέλουσιν άφή- 
σει τώ άναγνώσττρ αί σελίδες, ας’μέλλω νά γρά
ψω, υποχωρώ ομως είς την άνάγκην τοϋ ν’ ανα
γράψω την μνήμην τών σκηνών, ών μάρτυς αύ- 
τόπτης παρέστην' έκ τούτων κατεπείσθην, δτι 
ευτυχία τις ταχεία, ύψωσίς τις λίαν αιφνίδια 
έχουσι τούς κινδύνους αύτών' άναρπασθείς είς 
σφαίραν, δί f a  δέν ην γεγενημένος, δ άφικνούμε- 
νος πίπτει χθαμαλότερον τής πρώτης αύτοΰ θέ- 
σεως και άπόλλυται.

Η παράβολος εύκλεια τών μεγάλων έμπόρων 
Αγγλων, μεγαλοπρεπές αποτέλεσμα καρτερικής 
εΰμηχανίας, επιχειρηματικής συνεσεως, καλώς ύπο- 
λελογισμενης οικονομίας, ούδέποτ έσχε θαυμα-  
στότερον τύπον τοϋ Κ. Δουβλέϊχ. Νέος" ορφανδς, 
άνευ πόρων, απογυμνωθείς υπδ τοϋ κηδεμόνος 
αΰτοϋ, έπέβη τδ δέκατον έκτον έτος τής ηλι
κίας αύτοΰ ώς ναυτόπαις έπί τίνος έμπορικοΰ 
πλοίου, εις τάς δυτικάς Ινδίας άναγομένου, λε- 
λησμονημενος καί παρ αύτών τών δλίγων έπι- 

, ζησάντων συγγενών, ών ούδείς έπλτ,σίαοεν αύτδν 
μέχρι τής έποχής, καθ’ flv δεκαπλασίως πλου- 
σιωτερος τής άπαρνησαμένης αύτδν οίκογενείας

Ί^^Γρώτα, άτινα έπί τοΰ πλοίου διήλθεν δ 
νε^ϊδς ναυτόπαις, ήσαν έτη σκληράς δοκιμασίας' 
ά λ^ ώ ς  δέν φαντάζεται τις δποίαν τυραννίαν δύ- 
νανται να εζασκησωσιν άνθρωποι συμ.βιοϋντες' 
η υπέροχη τοϋ Δουόλέΐχ ην φθόνου άντικείμενον' 
ούτε τά προτερήματα αύτοϋ, ούθ’ η νεότης, άλλ’ 
ουδε η πραότης καί εύγενής αύτοΰ συμπεριφορά 
ί,σαν συγγνωστά' πλοίαρχος καί π?«ρεύς έμαστί- 
γουν αύτδν μέχρις άναπιδύσεως αίματος έκ τ ώ ν  
ώμων καί τοϋ στήθους τοϋ ταλαιπώρου' παίγνιον 
τών ναυτών, οιτινες άτιμωρητεί αύτδν έτυπτον, 
εθεωρει *ον βίον άβίωτον. Εσπέραν τινά, καθ' -Jjv 
το πλοΐον, εκ τ ίν ο ς  άπδ τών Ινδιών άπόπλου έ- 
πανερχόμενον, προσωρμίσθη είς Οΰαππίγγην, δ 
Δουδλέ'ίχ, καταφυγών είς καπηλεϊόν τ ι ,  έγραψε 
πρδς τδν ναύκληρον επιστολήν, έν fj περιέγραφεν 
οποίας ειχεν υποστή χαλεπότητας, ζητών τήν 
προστασίαν αΰτοϋ καί διαβεβαιών δτι, άν μή 
η όέησις αΰτοϋ είσακουσθη, προετίμα μάλλον είς 
την θάλασσαν να ριφθίί, ή έπί τοϋ πλοίου νά έ- 
πανέλθη. Η επιστολή αυτη, ής ή μέν ορθογραφία 
ήν ακριβή;, το δ υφος γλαφυρδν καί παθητικόν 
διά φυσικής εύγλωττίας, υπογεγραμμένη Ε ρ ρ ί 
κ ο ς  Δ ο υ δ λ έ ϊ χ  ναυτόπαις, έκίνησε τδν θαυ
μασμόν καί τδ ένδιαφέρον έκείνου, πρδς Sv έπέμ- 
φθη. Ζητησας λοιπδν ούτος τδν νέον Δουδλέϊχ καί 
συνδιαλεχθεις μετ αύτοΰ, καί έπί πολύ έξετάσας

αύτδν, έλαβε πληροφορίας περί τε τής γεννήσεως 
καί τής παιδαγωγίας αύτοϋ καί περί τών άςιώ- 
σεων, ας ε·.χε, καί επί τέλους έδωκεν αύτώ θέ
σιν γραφέως έν τοΐς γραφείοις αΰτοϋ άντί ευτε
λούς μισθοΰ, ένθα μετ ολίγα ετη κατέστη π ρ ώ -  
τος γραμματεύς, άπολαμβάνων πεντακοσίας κατ  
ετος λίρας στερλίνας' είθισμένος δ έν τ7) λ ιτό-  
τητι, άπέθεσε τδ πλεΐστον τών ·έκ τών μισθών 
αυτοϋ κερδών έν το ΐ;  δημοσίοις δανείοις καί ού
τως έπηύξησεν αύτό.

Τών κυρίων δ αΰτοϋ είς καταστρεπτικά^ ζη-  
μιαί υποπεσάντων, ούτος διά τής πείρας αύτοϋ 
κατωρθοισε μέρος τών υποθέσεων αύτών νά δι- 
εκπίρανη· μεγάλας δ αύτοΐς παρασχών ΰπηρε- 
σιας, ηγόρασε μέρος τοϋ καταστήματος, έναύλωσε 
προς Ιύιον αυτοϋ οφελος πλοΐον, ούτινος δ φόρτος, 
τοϋ πλοΰ εύτυχοϋς γενομένου, μέγιστα άπέφερε 
κέρδη· Αποφασίσας δη τότε, δπως έπ ίδίοις αδ- 
τοΰ ωφελήμασιν έργάζηται, άπέ^ιψε θέσιν έπι·  
κερδή, ΰπδ μεγάλου έμπορικοΰ καταστήματος  
αυτώ προσενεχΟεΐσαν' δί έπιχειρήσεων δέ δραστή
ριων, μετά καρτερίας μέν καί διορατικότητος 
έπιδιωκομένων, μετά περισκέψεως δέ διεξαγόμε
νων, έφερεν είς εύτυχές πέρας τά  σχέδια αΰτοϋ 
καί ταχέως τήν περιουσίαν αΰτοϋ έπηύξησεν. Ην 
δ δ χρυσούς αιών τότε τών έμπορικών κερδοσκο
πιών, και μικράν δέ τις ιδέαν περί τής ιστορίας 
τής έποχής έκείνης εχων, δέν θέλει έκπλαγή 
μανθάνων, δτι είς όλιγώτεοον πενταετίας χρόνου 
διάστημά δ Δουδλέϊχ έξησφάλισε πλέον τών εί
κοσι χιλιάδων λιρών στερλινών. Η λιτότης δμως 
αύτοϋ προσήγγιζε τνί γλισχρότητι' διότι, μετ 
οΰδενδς μέν συνδεόμενος, ώς άπλοΰς δέ τεχνίτης 
ενδυομενος, πεζδς δέ αείποτε περιπατών καί δύο 
μόνον υπ ένοίκιον δωμάτια, μόλις συνεσκευα- 
σμένα, κρατών, εζη μετά τής πολυτελείας καί 
κομ,ψότητος γραφέως, πεντήκοντα μόνον λίρας 
κατ έτος άπολαμβάνοντος' περί τδ τριακοστδν 
δεύτερον έτος τής ήλικίας αύτοϋ συνεζεύχθη χή
ραν τ ι  νά, ής δ πρώτος σύζυγος, ναυπηγδς ών, εί- 
χεν έγκαταλείψει αύτν) μεγάλην περιουσίαν. Η 
γυνή αυτη μεγίστην έπί τοϋ Δουδλέϊχ έσχεν έπιρ- 
ροην' διδ μετά τίνος προσοχής θέλω περιγράψει 
τδ χαρακτηριστικόν αύτής άπεικόνισμ,α.

II Κυρία Βούξομ, ταλαντευόμενη μεταξύ τοϋ 
τριακοστοϋ καί τεσσαρακοστού έτους, ην παχύ
σαρκος, μετά χαρακτηριστικών ίκανώς μεν κανο
νικών, άλλά χυδαίων, ύπδ κοσμημάτων πεφορτι- 
σμένη, άληθής γυνή τοϋ άστεος τοϋ Λονδίνου' 
είχε δέ άπασαν την χυδαίαν ματαιότητα, $ν πα
ρέχει η κατοχή τοΰ πλούτου, τδ βάναυσον τής 
κακής παιδαγωγίας, η πρδς τδ άρέσκειν άδυναμία, 
η άνάγκη τοϋ θαυμάζεσθαι καί ί  έπιΟυμία τοϋ 
έπιδείκνυσθαι. Τοΰναντίον δ σύζυγος αύτής, τα -  
πεινόφρων, άκακος, έν ταΐς ύποθέσεσιν αύτοϋ βε- 
βυθισμένο;, έβδελύσσετο παν τδ κενόσπουδον. Η 
περιουσία τ ι ς  γυναικδς ταύτης εΐλκυσεν αυτόν'έπι-



δεξιώτερος μ.εν νά λογίζη τόν τόκον τών χρημά
των καί το έπιτόκιον, ?) είς τού; ανθρωπίνους νά δι- 
εισδύη χαρακτήρας άφ’ ένός, δελεασθείς δ’ άφ ε
τέρου εκ της έπιφαινομένης γλυκύτητος καί αγα
θ ό τ η τ α ς ,  δΐ ών νέα τις χήρα ούδέποτε δλιγωρεΐ 
νά έπικοσμΐίται, ό έμπορος άπεφάσισε νά λάβη 
τήν σύζευξιν ταύτην, ή; τα πρώτα αποτελέσματα 
ησαν εύτυχέστατα. Η εύμήχανος καί καρτερική 
«ύτοϋ δεξιότης ήνοιξχν αφθονον πλούτου πηγήν, 
δστις κατέταξεν αύτόν παρά τοΐς Ικατομμυρι- 
ούχοις.

ΙΙανταχοΰ λοιπόν Ιν τω άστει τοΰ Λονδίνου 
πολύς έγίνετο λόγος περί της εύτυχίας καί ενερ
γητικότητας τοϋ Δουδλέϊχ. Μία δ’ ημέρα ύπήρ
ξεν αξιομνημόνευτος έν τή ζωή αύτοϋ· Τέσσχρες 
νήες, πλο^σίως νεναυλοιμένχι, είσήλθον συγχρόνως 
εις τόν λιμένα καί τό έσπέρχς διεξεπέρανεν έν 
τώ  χοηματιστηρίω κέρδη άξία; διακοσίων πεντή ■ 
κοντά χιλιάδων φράγκων. Καί ήδύνατο μέν τότε, 
κάτοχος πριγκιπικής περιουσίας, ακηλίδωτου τ ι 
μής καί φήμης, αμέμπτου εύθύτητος, ν άναπαυ- 
θή, και είς τάς φιλανθρώπους δε καί ελευθερίους 
αύτοϋ κλίσεις νά έπαρκέση ζών ώς δ άξιοσε- 
βχστότερος τής Αγγλίας κεφαλαιούχος* άλλ δμως 
ή δίψα τοϋ χρυσοϋ διεγείρεται διά τής προσκτη- 
σεως τοΰ πλούτου, η δέ σύζυγο; αύτοϋ ού μόνον 
είς τά περί άπραγμοσύνης σχέδια αύτοϋ άνθίστα- 
το, άλλ άπεναντίας καί είς ριψοκινδυνωτέρας έπι- 
χειρήσεις ώθει αύτόν νά ριφθή.

Διαχειριζόμενος λοιπόν κεφάλαια, κατ’ εύχην 
βαίνοντα, καί πίστιν άπεριόριστον, πλουτιζόμενος 
δ ύπό τής έτησίχς τών νηών αύτοϋ έπανόδου, 
μετά λύπης έβλεπε μέρος τών θησαυρών αύτοϋ 
έν τοΐς κιβωτίοις καθεΰδον, ακαρπον, μηδέ τόν 
νόμιμον τδύλάχιστον τόκον χορηγούν* δποίαν χρή- 
οιν τοΰ αργυρίου τούτου νά κάμη έπί πολύ έ- 
σκέφθη- τέλος δ έφεϋρε νέας καί παραδόξους 
κερδοσκοπίας. Παραδόξως Ημέραν τινά ούδ' £ν 
μοσχοκάρυον ευρίσκετο έν τή άγορα τοϋ Λονδίνου, 
δ Δουδλέϊχ είχεν επινοήσει την συναγοράν δλων' μετ 
οκτώ δ ημέρας μονοπωλήσας άπαν τοϋτο τό ί α  
πόρευμα έπί τή άρειτή αύτώ τιμή, ώφεληΟη ύ- 
περβαλόντως' είσέτι δ ένθυμοϋνται έποχήν, καθ' 
ήν συναγοράσας απαν τό ροδέλαιον, έτετρχπλα- 
σίασε την τιμήν τοϋ έν νεοτυπία τότε οντος τού
του κοσμητικού- έ'νεκα δέ τής ευτυχίας καί δε- 
ξιότητος αύτοϋ, τά σχέδια αύτοϋ ήπλοποιοΰντο' 
άμα λόγος περί αύτών έγίνετο, πανταχόθεν συ- 
νέ^ρεον οί μεσϊται, άγοράζοντες έπί υπερόγκω 
τιμή τάς μονοπωλουμένας πραγματείας καί έξη 
σφάλιζον αύτόν δί ασφαλιστικής καταβολής έν 
περιπτώσει, καθ ήν η κερδοσκοπία ήθελεν έπιτύ  
χει· Πολλαί δ ουτω περιουσίαι αίφνης αύτοσχε- 
διάσθησαν, ών η ταχύτης έξέπληξε την Αγγλίαν, 
υπερβάσα πάσαν πιθανότητα.

Τοιοϋτος δλβο; έν ταΐς χερσί γυναικός χαρα- 
κτήρος οιος δ τής Κ. Δουδλέϊχ, ήν έπικίνδυνον

ματαιότητος ίργανον* δ Κ. Δουδλέϊχ έν τή οί- 
κίοι αύτοϋ έφαίνετο μάλλον ώς επιμελητής καί 
οίκονόμος τή ; γυναικό; αύτοϋ, ?) ώ; σύζυγος* ώ-  
κοδομήσατο δ αύτη καί συνεσκεύασε δύο μέγαρα, 
η μάλλον, δύο μεγαλοπρεπή άνάκτοβα, ένθα ηρ- 
ξζντο τάχ ιστα νά συ^ρέωσιν άπαντες οί κομψευ- 
όμενοι έκεΐνοι παράσιτοι, βίτινες, αντιποιούμενοι 
τοϋ τίτλου άνδρών τή ; νεοτυπίας καί τής κομψο- 
πρεπείας, άξιοϋσιν δπο>; ζώσι δαπάνη τών ά λ 
λων. Αί στήλαι τών έφηυεοίδων διεθρύλλουν τό 
όνομα τής δεσποίνης Δουδλέϊχ· άκαταπαύστως  
νέαι έφεσπερίδες, νέαι εορταί, νέοι χοροί. Καί ή 
μέν δεσποινίς Δουδλέϊχ, κατανοούσα τό γελοΐον 
καί έπικίνδυνον τών παραλογισμών τούτων, έ- 
τόλμα νά κάμη άνωφελεΐς παρατηρήσεις, αίτινες  
σφοδρώς άντεκρούοντο, δ δ αδελφός αύτής Ερρί
κος Δουδλέϊχ, ού μόνον έν ήδυπαθείαις κ α τε ιώ -  
τε'·>ε τάς ύπερόγκους δαπάνας, δί ών δ πατήρ 
αύτόν διετήρει, άλλά καί έχρεοϋτο έν όξφόρτη' δ  
Κ. Δουδλέϊχ, υποχείριος τή γυναικί αύτοϋ, έθεο)- 
ρει μετ’ έκπλή;εως καί φόβου τάς άκ.αθέκτους 
ταύτας δαπάνας, καί δπόταν έπορεύετο είς τήν πό
λιν, έμεμψιμοίρει ένώπιον τών φίλων αύτοϋ, άλλά 
πράως, ώ?ανεί φοβούμενος ν άντιστή κατά δυ- 
νάμεως νομίμου καί κυριαρχίας διά συμφωνίας 
κτηθείση;· Ιί φωνή αύτοΰ έχαμηλοΰτο, ή δξύτης 
αύτοϋ ήμβλύνετο, άμα είσήρχετο είς την συζυ
γικήν ταύτην σφαίραν, ήτις έπέβαλλεν αύτώ εύ- 
πείθειαν.

—  Μά την πίστιν μου! ΰπεντοθόρυζεν Ικάς-οτε, 
δέν εννοώ παντάπασι μήτε τ ί  κάμνει η γυνή μου, 
μήτε ποίαν όδόν βαδίζει.

Καί ένταΰθα έληγεν η μεμψιμοιρία αύτοϋ· Αμα  
δ οί κομψοί συμπόται συνέ(5ρεον είς την οικίαν 
αύτοϋ, έλάμβανεν άθορύβως την ράβδον καί τόν  
πίλον αύτοϋ, καί μηδέν άποχαιρετών, μηδ έπί- 
πληξίν τινα ν άποτείνη άποτολμών, έφευγε τήν 
οικίαν αύτοϋ καί τήν πόλιν. Δραπετεύων δέ μετά  
χαράς έκ τοΰ πλήθους, δί ού ή δέσποινα Δουδ- 
λεϊχ έπληοου τάς αίθούσας, καί άποσυρόμενος παρα 
τ ΐ ϊ ΐ  τών εμπόρων φίλων αύτοΰ, διηρχετο τήν 
εσπέραν καί τήν νύκτα έν τή έξοχή, ύπολογίζων 
ήσύχως τά άποζημιούντα τάς δαπάνας αύτοϋ 
κέρδη.

II Κ. Δουλδλέϊχ ταχέως συνείθιαε τοϋτο’ ή 
παρουσία τοΰ συζύγου ήνόχλει αύτήν, ήγάπα ν’ 
άρχη μόνη* μετ ού πολύ κατέστη οίονεί συμπε- 
φωνημένη ί  απουσία τοϋ οικοδεσπότου καί η 
πρόσκαιρο; αύτοϋ άναχώρησι;, άμα προύκειτο περί 
τίνος έκ τών τελετών, ένθα η πόλις καί ή αύλή 
άντεποιοΰντο τής τιμής τοΰ έπιδείκνυσθαι.

—  0  σύζυγός μου, ελεγεν ή Κ. Δουδλέϊχ, ε ί 
ναι υγείας άκροσφαλοΰς, καί δέν δύναται νά ΰπο- 
φέρη τό πλήθος, δ θόρυβος άνησυχεΐ αύτόν, ή 
κοινωνία τώ  φέρει κόπωσιν.

Καί ποτε δ έπήρχετο αύτή παρουσία τών φ ί
λων αύτής καί νά είρωνεύηται τήν ήν άδίκως

γλισχρότητα τοΰ συζύγου αύτής ώνόμαζεν" 5 
Δουδλέϊχ ού μόνον ούδενός ψόγου ην άξιος, άλλ  
άπεναντίας είχε καρδίαν έλευθέριον καί φιλάνθρω
πον* διότι συχνάκις τήν επαύριον τής ημέρας, 
καθ’ ήν Ικατομμύρια λιρών στερλινών έκ τοΰ τ α 
μείου αύτοΰ έξήρχ_οντο, δποις κορέσωσι τήν μ α 
ταιότητα  τής δεσποίνης Δουδλέϊχ, ούτος συνή- 
θροιζε περί εαυτόν τούς τιμίωτέρους καί πενες-έ- 
ρου; τοϋ άστεοξ έμπορους, βοηθών αύτοΐς διά τε 
τών χρημάτων καί τών συμβουλών αύτοΰ·

Η κατασπάθησις τής Κ. Δουδλέϊχ έπηύξανεν 
όσημέραι, ή σμικρόνοια καί η αναισθησία αύτή; 
καθίσταντο αύχμηρότεραι έν μέσω τών ηδονών 
καί τών απολαύσεων τής πολυτελείας* πρός τάς 
δικαιοτάτας δέ καί έμφρονεσνάτας τού Κ. Δουδ- 
λέί’χ παρατηρηθείς άπήντχ μόνον διά τών εξής : 
«χω ρ ιστώ ν χρημάτων, τά δποΐα σά; έφερα, τ! 
θά έκάμνετε; δέν μοί χρεωστεΐτε τήν περιουσίαν 
σας; δέν πρέπει τήν ύψηλήν έν τή κοινωνία θέσιν 
ήμών νά ύποστηρίξωμεν; Παράδοξος μοί φαίνεται 
δ πρός εμέ τολμηρός τρόπος σας.® 0  σύζυγος ού
δέν είχε ν άπαντήση πρός τοσοΰτον λογικάς π α 
ρατηρήσεις. Μετά μικρόν ή Κ. Δουδλέϊχ ύπερέβη 
πάν κατασωτεύτεως δριον* οί λογαριασμοί τής 
έμπόρου τών νεοτύπων (de la msrchandc dfi 
m ode), τοϋ αμαξηλάτου, τής δθωνοπώλιδος, κα- 
θίστων έμβρόντητον τόν Κ. Δουδλέϊχ* έπειδή διε- 
καίετο ύπό τής έπιθυμίας νά ύπερβή τάς δουκίσ- 
σαί, άνίκανο; δ’ ην άλλως ν’ άντικαταστήση η 
διά φρη^ητιώδου; πολυτελείας τήν κομψότητα καί 
ευπρέπειαν αύτών, ών ήμοίρει, ή κατασπάθησις 
κατέστη αύτή^ύσσα, μανία. Τήν πρωίαν έ*τιν δτε δ 
Κ. Δουδλέϊχ ύπεντοθόρυζε παρουσία τής γυναικός 
αύτοϋ άρχαΐόν τ ι ’ άπόφθεγγμα, ώς δ Σάγχος (̂ ), 
αφελές έγκώμιον τής οικονομίας καί περισκέψεω;. 
Χείμαίρος δή τότε γυναικείας εύγλωττίας κατέ  
κλυζεν αύτόν* ®ή δεσποινίς Δουδλέϊχ έφθασεν είς 
ώριμον ηλικίαν, άνάγκη ητο νά είσαχθή είς τόν 
κόσμον.» Κατά τήν έννοιαν δέ τής σπατάλου συ
ζύγου, έκήδετο αύτη τών συμφερόντων αύτοΰ, 
ένώ κατέστρεφεν αύτόν* έπειδή διά τής δαπάνης 
ηύξανε τήν πίστωσιν καί « επομένως τήν περιου
σίαν τοΰ οίκου». 0  άσθενής Δουδλέϊχ, ούτινος ή 
βρθή κρίσις ούδέποτε ύπεΐκεν είς τοιαϋτα βάναυσα 
σοφίσματα, έφαίνετο ήττώμενος ύπό τοΰ πειρα
σμού 8ν ύφίστατο, καί έπί τέλους έπέτρεψε τή 
συζύγς.) αύτοΰ νά λαμβάνη χρήματα παρά τού 
τραπεζίτου αύτοϋ άμα τή εμφανίσει. Επί τινας 
λοιπόν μήνα; συνετήν αυτη έκαμε χρήσιν τοΰ 
δικαιώματο; τούτου, δ δέ σύζυγο;, μή προφυ· 
λαττόμενος πλέον, άνεχόμενος δ άλλως τε πρό 
πΆλοΰ μεγάλα; δαπάνας, ά; δέν ήδύνατο νά έμ- 
ποδίση, έλησμόνησε νά έπιθεωρήση τό μέρο; τοΰτο 
τών λογαριασμών, περί ών δεν ήδύνατο άνευ 
θλίψεως νά ένασχοληθή.

(1) 0 γνωυτός Si* τήν Ωφέλειαν αύτοΰ και τήν τα
άποξδέγγμιτα μανίαν ίπΐΓοκό«.ο; το5 Δόν Κιχώτςι*. Σ, Μ.

Πάς δ έπισκεφθείς ταύτην τής κοινωνί»; τήν  
κλασιν, -̂ ν άγνοώ διά τ ί  υψηλόν κόσμον καλοϋσι, 
παρετήρησεν έκεΐ γυναΐκά Ttva ϊι μάλλον ε£>- 
πυιαν, γραίαν, ήτιμασμένην, άείποτε έπί τή ;  
τραπέζης τοΰ χαρτοπαιγνίου καθημένην, αλαζόνα  
)ια τόν τίτλον αύτής, βν έκηλίδου, καί διά τό 
ώραΐον δνομα, δπερ ήτίμαζεν* Ιπίκληρος άναί- 
σχυντος, άπάσας τά ;  κακοηθείας είς μίαν τήν τοΰ 
χαρτοπαιγνίου συγκεντρώσασα, κακοηθεία;, άς 
ήδυνάτει πλέον ένεκα τής ηλικίας αύτή; νά έχη, 
ή εύγενής αυτη Κυρία καί πολλαί τών φίλων  
αύτής έδράξαντο τής δεσποίνης Δουδλέϊχ, εύ- 
τυχή εαυτήν θεωρούσης διά τά ;  μετά μεγάλων ονο
μάτων σχέσεις αύτής’ έκάστην Ισπέραν έβλεπέ 
τις περί τίΐν τράπεζαν τοϋ χαρτοπαιγνίου καθη- 
μένας καί ένοφθαλμιζούσχ; τήν γυναίκα τοΰ έμ' 
πόρου τό πάθος τοϋτο, πρό τοϋ δποίου άπαντε;  
οι θησαυροί τού κόσμου θά άνελύοντο, ώς δ πά 
γος είς τάς ακτίνας τοϋ ήλίου* έπειδή δέ τής  
εύγενοϋς συμπεριφορά; ίδιον είναι τό νά χάνη τις  
άνευ μεμψιμοιρίας, ή Κυρία Δουδλέϊχ έζημιούτο 
ύπερόγκους ποσότητας μετ άπαθεί'<ς, ήτις κατέ-  
στησεν αύτήν περιώνυμον καί λίαν σεβαστήν παρά 
ταΐς συμπαικτρίαις. Η γραΐχ κόμησσα μίαν ημέ
ραν κατεδεχθη νά τής ύφαρπάση τ:έντε χιλιάδας 
λιρών στερλινών. II συνεχής πίβτωσις, ήν ή ά 
θλια αύτη γυνή ειχε παρά τώ τραπεζίτη τοϋ συ
ζύγου αύτής, έξήοκει είς τά ;  δαπάνας τοΰ χαρ
τοπαιγνίου* δπόταν δ δ Κ. Δουδλέϊχ ήρώτα τήν  
σύζυγον αύτοΰ έπί τοϋ αντικειμένου τούτου, μυ- 
ρίας είχεν αύτη δικαιολογήσεις πρός αύτόν ν ά -  
ναφέρη. Νέος τις τής Αγγλίας πατρίκιος ήράσθη 
τής δεσποινίδος Δουδλέϊχ, καί αυτός δ δ πατήρ 
έκολακεύθ/j ύπό τής τιμής ταύτης, δί ή; ήλπισε 
νά λάβη γαμβρόν μέγαν εύπατρίδην. Δ·.ό παρέ
βλεπε μετά μείζονος συστολής, ή άλλοτε, τήν 
διαγωγήν τής γυναικός αύτοΰ, άγούσης αύτόν εί; τόν 
όλεθρον. Ηρξατο λοιπόν ν άπαρέσκηται είς τάς  
τιμάς άπλών δημοτών, δί ών τό άστυ ύπερεπλή- 
ρου αύτόν, είς τά  μεγαλοπρεπή συμπόσια, άτινα  
ποοσέφερον αύτώ οί άνώτεροι τής άστυνομίας 
ύπάλληλοι, είς τόν διά χελώνης ζωμόν τοΰ Λόρ
δου Δημάρχου (1)· έπεθύμει δέ κοινωνίαν κομψήν, 
καί ίσως έσχε τήν άθώαν εύχαρίστησιν ν άναμιχ- 
θή μετά κοινωνίας έκλεκτοτέρας καί μάλλον ά- 
ριστοκρατικής. Τό πρός τήν θυγατέρα αύτοΰ φ ίλ
τρο ν ΰπεβοήθει τά μάλιστα τά  τής γυναικός αύ
τοΰ σχέδια.

Η δεσποινίς Δουδλέϊχ, ώ ; είρηται, έβλεπε μετά  
θλίψεως τήν δδόν, $ν ή μήτηρ αύτής έβάδιζε. 
Τόν ^ηθέντα νέον λόρδον ήγάπησε τό άξιέραστον 
τοΰτο παιδίον, δέν ύπέδειξεν δμως τοΰτο. Πώς 
ν άντιστή είς τήν λαμπρότητα τοϋ βαθμού, 
είς τήν χάριν τών τρόπων, είς τά τή ;  μητρός 
αύτής δελεάσματα; ή πολυτάλαντος τής δεσποι-

( 1)  Ε ίς  τά περιφανή τής πίλεως τοΰ Λονδίνου γεύματα 
ί  χελ ώ νΊί ζωμός έστιν έκ l u y  ών οΰχ ανευ. 2. Σ



νίδος Δουδλέϊχ φερνή κατέθελγε τον εύγενή νεα- 
νίαν, υπδ τών χρεών κατηφανισμένον. 0  τίμιος  
έμπορος είχεν ηδη έναποταμιεύσει τδ ποσδν, δ: 
ού έμελλε ν άγοράστ] τον γαμβρόν αΰτοΰ, καί 
ήσχολεΐτο νά συμπληρώστι διά πολλών παραβο
λών και ουνετών κερδοσκοπιών τά εύρέα χάσμα  
τα ,  τά έπελθόντα εις ττ,ν περιουσίαν αύτοΰ.

Εβδομάς περίπου είχε παρέλθει άφ ής ήμέρας 
νέα πίστωσις εΐχεν άνοιχθή παρά τώ τραπεζίτη, 
τή ;  δε^ποίνης Δουδλέϊχ δί εορτήν, ·?,ν Ιδιδεν 
αυτη Ιν τώ μεγάρφ G ro sven o r-S q u are ’ τδ άν
θος τών εΰγενών παρίστατο, καί αύτδς δέ ό ά -  
λαζων δούξ Δε. . . καταδεχθείς νά παρευρεθή τή 
προσκλησει τής γυναικδς τοΰ έμπόρου, ειχεν έλ
θει οπως £ίψν) προστατευτικής ειρωνείας βλέμμα 
είς τόν λαμπρόν απλοΰ πολίτου χορόν, οΰτινος ή 
εξιστόρησις εμελλε μετ ολίγον νά διασκέδαση 
την αύλήν. όποία χαρά καί δπερηφάνεια τής 
δεσποινίς Δουδλέϊχ! II πλατεία Grosvenor ην 
πεφραγμενη υπο αμαξών σεσηματογραφημένων 
και θεραπόντων έν πολυτελεΐ στολή. Αμα δέ τις 
κατωρθου μόλις νά διάνοιξή διά τών λειονηρικών 
(ατλαζωτών) έσθήτων καί τών έκ σηρικοϋ περι· 
σκελίδων δίοδον, το πρώτον εις την ορασιν αύτοΰ 
όποπιπτον ην ή τράπεζα τοΰ χαρτοπαιγνίου, κα- 
τεχομένη υπο τής διαβόητου έπικλήρου, τής δε- 
σποινης Δουδλέϊχ καί τίνος δουκίσσης, περιωνύ
μου δια τά πάθη, τούς έρωτας καί τήν παρακο- 
λουθοΰσαν αύτή αείποτε ευτυχίαν είς το Φαραώ καί 
εις το Ουίς·· η γυνή τοΰ έμπορου ήκτινοβόλει 
υπο πολυτίμων λίθων, έχανε δέ πολλά κατά τήν 
συνήθειαν’ ή υπο εύχαριστήσεως δμως πάλλουσα 
καοδια αυτής, ένδς μόνου αισθήματος, τής ίκανο- 
ποιουμένης ματαιότητος, ην έπιδεκτική.

— Τή αληθείς, έλεγεν ή επίκληρος, ή κυρία 
χάνει μετά θελκτικής χάριτος.

— Είναι αξία καλλίτερα; τύχης, προσέθετεν 
ή δούκισσα, σύρουσα προς έαυτήν τδν σωρόν τών 
λιρών, οΰ κάτοχος έγίνετο.

* Καί ομως εκ τοΰ αστεος, έπανελάμβανεν ή 
πρώτη,_ μάς έρχονται οί θησαυροί ουτοι.

 ̂ Α! τδν μυσαρδν τόπον, έπανελάμβανεν ή 
δέσποινα Δουδλέϊχ, μη μοι τδν αναφέρετε.

Ενώ τάς λέςεις ταύτας προέφερε, κρότος ήκού 
σθη είς τήν κυρίαν πύλην, διαταράξας τδν όμιλον' 
άνθρωπός τις, κακώς ενδεδυμένος, φέρων τδν πϊ-  
λον μέχρι τών οφθαλμών, κεκονισμένος, εΐσήλθεν, 
η μάλλον, είσώρμησε, καί διανοίγων διά τοϋ εκ- 
πεπληγμένου πλήθους δίοδον, έστη πρδ τής τρα· 
πέι,ης, ήτις έκαλύπτετο ύπό τοΰ χρυσίου τής Κ. 
Δουδλέϊχ, κρατών έν ταϊς χερσίν αύτοΰ ταινίαν 
ε* χ«ρτου, ην εδεικνυε τή, γυναικί αύτοϋ.

Ιδετε, κυρία, ϊδετε! έφώνησε τραχεία καί 
τρεμούση φωνή, μέ κατεστρέψατε, μέ έξηφανί- 
σατε. Ναιΐ με έξηφανίσατε, κατεστρέψατε τήν πί- 
στιν μου, είμαι ήτιμασμένοςί προετίμων τδν θά
νατον μάλλονΙ η πρώτη συναλλαγματική, υπογε*

γραμμένη Ερρίκος Δουδλέϊχ, τήν οποίαν δέν ή-  
δυνήθην νά πληρώσ&>, έρχεται άπό σας, κυρία, 
Ιξηκολουθει, σειων είς τάς χεϊρας αύτοϋ τδ άπαί-  
σιον γραμματιον καί ούδεμίαν δίδων προσοχήν 
είς την εκπληξιν, ^ν τοΐς παρεστώσι διήγειρεν.

Ανδρα μου! . > Κύριε Δουδλέϊχ, άγαπητέ  
μοι Δουδλέϊχ, έλεγεν ή γυνή έντρομος καί μή 
κινουμένη έκ τής τραπέζης. Θεέ μου, τ ί  συμβαί
νει λοιπόν; τ ί  έχετε; τ ί  έννοεΐτε;

Γι εννοώ; έννοώ οτι μέ έξωλοθρεύσατε, 
με έξουδενίσατε! ιδού τδ πάν" τήν υπερμεγέθη πί-  
στωσιν, τήν όποιαν είς τδν τραπεζίτην μου σάς 
ήνοιξα, ποΰ τήν μετεχειρίσθητε, κυρία; ποΰ τήν 
μετεχειρίσθητε; απαντήσατε, άποκριθήτε.

—  Ε^ΐκε, Ερρίκε, έλεος, παρακαλώ, έλεος.
•— ΕλεοςΙ Καί δέν μοί άποκρίνεσθε; Τίνι δικαι-  

ωματι κλεπτετε την περιουσίαν μου,'τίνι δικαιώματι 
μοϋ άφαρπάζετε τήν τιμήν μου, τά ύπάρχοντάμου, 
τήν ζωήν μου; ίδού ή άτιμάσασά με συναλλαγ
ματική’ ιδού ή διαμαρτυρηθεϊσα συναλλαγματι
κή’ αύτδ, βλέπετε έδώ, είναι τδ όνομά σας, κυ. 
ρί«· τδ δνομα, τδ όποιον σάς έδωκα καί τδ ό
ποιον σείς υπδ ατιμίαν καλύπτετε! άθλια, άθλια. 
Χρήματα, τόσον δυσκόλως άποκτηθέντα, ίδρω
τές μου, έργασίαι μου, οίκονομίαι μου, τά πάντα  
θυσιασθέντα υπδ μιάς μανιώδους, ίδού έγώ κατα
σταθείς τδ παίγνιον τής πόλεως’ 3ν, ανευ ηθικής, 
άνευ αισθημάτων, μέ φονεύει έν τή ώρίμω ήλικί*  
μου, προοβάλλον πάν δ,τι έχω τιμαλφές. ΑνάθεμαΙ 
άνάθεαα.

Η μουσική έσίγησεν, αί τοϋ παιγνιδιού τρά- 
πεζαι ήρημώθησαν, χορευταί καί χοοεύτριαι τάς  
θέσεις αύτών έγκατέλειψαν, έκαστος λάθρα ΰπε- 
ξήρχετο’ δ δε σύζυγο; διά βλέμματος σπινθηρο- 
βολοϋντος έφαίνετο καλών ώς μάρτυρας τής δι- 
καίας αΰτοϋ θλίψεώς τούς έκπλήκτου; μείναν- 
τας προσκεκλημένους.

Ποσότης τις εξ έννέα χιλιάδων λιρών, $ν ειχε 
κερδίσει ή έπίκληρος παίκτειρα, άλλη έκ τεσσά
ρων χιλιάδων λιρών, ληφθεΐσα παρά τοϋ τραπε
ζίτου, δπως άποπληρώση τάς αιτήσεις καί καθη- 
συχάση τάς κατακραυγάς τοΰ έπιπλοτέχνου, τής 
ραπτρίας καί τοΰ αμαξηλάτου, έπί τέλους άλλη 
ποσότης έξ Ιπτά χιλιάδων λιρών, άντληθεΐσα αύ
τήν τήν πρωίαν έκ τοΰ ταμείου διά τάς δαπά- 
νας τοΰ χοροϋ καί τάς άνάγκας τοϋ χαρτοπαί
γνιου, είχον έξαντλήσει τήν πίστοισιν τής κυ
ρίας Δουδλέϊχ’ δ τραπεζίτης, έκπληκτος διά τήν 
τόσην απορροφητικήν ταύτην χρηματικήν ελξιν 
ήρνήθη έπί τέλους νά δώση άλλα χρήματα1 έκ 
τούτου δέ προήλθεν ή διαμαρτυρηθεϊσα αυτη 
συναλλαγματική, ής ή εΐδησις, άγγελθεΐσα τω  
Κ. Δουδλέϊχ παρά τίνος μεσίτου, έ^ριψεν αύτδν 
εν τή απελπισία1 έσπευσε δ έκ τής έξοχης, ένθα 
ην, νά έλθή οπως πληρώσ·/) τήν συναλλαγματικήν’ 
είτα ταραχθείς ΰπ οργής καί άγανακτήσεως, προέ- 
βη είς τήν βιαίαν σκηνήν, ^ν άνεφέραμεν, καί ής

θέλει κατανοήσει τις τδ αίτιον, καί μικρόν μόνον 
άν^γινώσκή τδ περί έμπορικής τιμής κεφάλαιον 
καί τήν σπουδαιότητα τής πίστεως έπί τών έμ- 
πορικων πράξεων.

Κυρία Δουδλέϊχ, έξηκολούθει έν τή μανιώ 
δει αύτοΰ έξάψει, είκοσι χιλιάδας λίρας ‘ στερλί
νας εν μ.ι  ̂ ήμερα τί τάς έκάματε;

 ̂ Η Κυρία Αουδλέίχ, πεσοΰσα Αναίσθητος εί; 
τας αγκαλας τής έπικλήρου, δέν ήδύνατο ν' ά-  
παντηση εσπευσαν δ οπως ποοσφέρωσιν αύτή 
βοήθειαν' ή έπίλθοΰΐχ δέ τότε σκηνή σ υγχ ύσ ε ις  
καί αταξία ; αδύνατον νά περιγραφή’ ό σύζυ" 
γος,  ̂ μακρυνθείς τής οικία; ορμητικοί; βήμασι, 
οιετέλει τήν έπαύριον καί τά ;  έπομένα; ήμέρας 
ως παράφρων1 η έκπληκτο; φχντασία αΰτοΰ Ιμε- 
γε9υνε πρδ τών οφθαλμών αύτοΰ τήν σπουδαιό 
τητα  καί τα «ποτελεσ^ατα τοϋ συχβάντο; τού- 
.ου, ένόμιζεν οτι εϋρίσκεται έν τή παραμονή 
πτωχεύσεως' αλλ οπωσδήποτε καί άν δικαιολο- 
γηθή ή διαμαρτύρησις συναλλάγματος έκ τεσσά
ρων χιλιάδων λιρών στερλινών, προσβάλλει και-  
ριως την πιστιν ενος έμπόρου.

Προσεκλήθην τότε, οπως θεραπεύσω τήν κυ- 
ρίαν  ̂Δουδλέϊχ, b  δ σύζυγος αύτής άπεστρέφετο’ 
η̂  λύσσα, ή μανία, ή προσβληθϊΐσα ματαιοφρο
σύνη σφοόρότατον έπέφερον αύιή πυρετδν, έξ ου 
δυσκόλως ήδυνήθην νά σώσω αύτήν- έν ταϊς έξά- 
ψεσι τοΰ πάθους αύτή; έπαν-λάμβκνεν άπαύστως, 
οτι θέλει έκδικηθή τδν σύζυγον αΰτής καί δτι τδ 
προσαφθεν αύτή αίσχος θέλει έπιπέσει κατ ’ αύτοΰ. 
Τδ γιγονδς τοϋτο διεδόθη πολλαχοϋ, καί αί ε’φη- 
μεριδες ανήγγειλαν τοΐς αύτών άναγνώσταις τήν 
σκανδαλώδη ταύτην σκηνήν’ τά  δ' όπερβολικώτε- 
ρα θρυλλήματα διέτρεχον έν ταϊς αίθούσαΐς, τών 
μεν διίσχυριζομένων βτι δ Κ. Δουδλέϊχ έδειρε 
τήν σύζυγον αύτοϋ, τών δέ διαβεβαιούντων, gT, 
ή κ’̂ ρία Δΐυδλέϊχ έδαπάνησεν έν μια ήμερα S; έ- 
κατομμυρια. Συνεβούλευσα τήν κυρίαν Δουδλέϊχ 
ν άπελθη επί τινα καιρδν εί; τά λουτρά, μάλ
λον ίνα ο χρόνο; κατασιγήση καί σβύσή τά 
σκληρά ταΰτα  θρυλλήματα, $ έπί σκοπώ άνα<3- 
ρωσεω; αυτή;· άνεχώρησε λοιπον φέρουσα μεθ" 
έ ’ υτή; τήν θυγατέρα αύτής, ής ή εύαισθ/·,σία εί
χεν υποστή σφοδράν δοκιμασίαν.

(Επεται τδ τέλος.)

Γ/ΙΟΣ Ο  Θ'.

Κ Α Ι  Ο  Λ Ε Σ Μ Ω Τ Η Σ  Τ Ο Γ  Φ Ρ Ο Γ Ρ ΙΟ Γ  Τ Ο Ϊ  Δ Γ .  Α Γ Γ Ε Λ Ο Γ ·

Το επόμενον ανέκδοτον έρανιζόμεθα έκ τοΰ 
σπουδαίου καί πολλοϋ λόγου οξίου βιβλίου « ίΗ 
Ρ ώ μ η  κ α ι  Π ΐο ς  ό θ  . », έκδοθεντο; κατά τά 

1 S 4 6 .  Τδ σύγγραμμα τοΰτο, γεγραμμένον εί; 
γλαφυρότατον υφος, περιέχει επίσημα έγγραφα 
και πράξεις πληρές-ατα ανεκδότους καί άγνώς-ου;'

εν ταύτώ δέ έπανορθοΐ πολλάς πλάνας, αϊτινες 
ελαβον χώραν έν τή έπικρατεία τοϋ άκρου Αρ
χιερέας, § ν θαυμάζει σύμπασα ή Εΰρώπη.

ό  συγγραφεύ; έλαβε τδν ήρωα τή ;  ιστορία; 
του άπδ τής κοιτίδο;· βήμα πρδς βήμα ακολου
θεί αύτδν έν τή νηπιότητι, τή παιδική ηλικία 
καί τή νεανική, είς Ρώμην μεν, κατά τάς πρώτα; 
αυτοϋ σπουδάς· έν Χιλί, κατά τάς άποστολικάς 
αΰτοΰ έργασίας* εί; δέ τήν Ιταλίαν, κατά τας 
διαφόρους θεσεις, άςπερ κατέσχε μέχρι τής ς - ι γ -  

μής, καθ $ν ή θεία πρόνοια τώ ένεπιστευθη τδ 
τριπλοΰν διάδημα τοϋ κορυφαίου τών Α π ισ τ ό -  
λων.^0 συγγραφεύς δεν σταματά  ένταΰθα, άλλά 
συνδδευει Πϊον τδν Θ. είς τάς άν^μορφωτικάς ι
δέας, τάς νέας μεταρρυθμίσεις καί δλ?ς αύτοϋ 
ΤΛζ ΤΖρΖζΖ'.ζ) ΟίΙΤίνΕζ TCpO/tGcXoiKJL τόν OxÛ LXGU.bv 
καί τδν ενθουσιασμόν. Τδ ακόλουθον επεισόδιο ν 
δύναται νά δώ,ση μίαν ιδέαν περί τής όλης συγ- 
γραφή;.

Κατά τήν έλευσιν τοΰ ήγεμόνο; τούτου τή ; Εκ
κλησίας, αί είρκταί τή ; ί»ώμη; περιεΐχον πολλού; 
ίεσμοιτας, οιτινε; απο πολλών χρόνων μάτην πε- 
οιέμενον τήν διαδικασίαν των. Μεταξύ αύτών καί 
δυστυχής τις άθώος ευρίσκετο, καθειρχθείς πρδ ει
κοσαετίας καί καταδ καοθ.ίς είς δεσμά διά' βίου. 
Οΰτως, άποσπασθείς τοΰ άριθμοϋ τών ζώντων, τε- 
θαμμένος είς τά  σκότη ζοφώδους ειρκτής τοΰ άγ. 
Αγγέλου, δ δυστυχής δέν ήδύνατο νά συγκοινωνή· 
στ, ίί άνταποκριθή μετά τή : οίκογενείας του, ή; 
τήν τύχην ήγνόει U  τής ήμέρας τής συλλήψεώς 
του. 0  πατήρ του, μ’ όλην τήν περιουσίαν καί 
τήν ύπόληψιν, f a  εΐχεν, ούδέποτε όμως έλαβε 
τήν ίσχύν νά πλησιάσν) μέχρις αύτ»ϋ, Δέν έπέτυ- 
χέ ποτε νά λάβη τήν παραμυθίαν τοΰ νά ϊλθ -ij 
όπω; θοηνήση έπι τοΰ τάφου, . έν ςο δ ζών τεθαμ- 
μί/ος  υιός του ΐζήτει ματαίως παρά τοϋ Θεοΰ τήν 
δικαιοσύνην, f a  ot άνθρωποι τώ ήονοϋντο. Τοΰτο 
δέ, καθότι μόνας τά ;  πολιτικά; καταδί'ας δέν* 
ήδύνατο τις νά έξαγοράσ·/) έν Ρώμη.

Εσπέραν τινά, καθ ην δ δυστυχής δεσμώτης 
ανήσυχος έστηνε τδ ούς είς τούς άλλαλαγμούς τοϋ 
λαοϋ, οΐτινες άντήχουν έν τή αίωνία πόλει, ά- 
νεφγη ή θύρα τής ειρκτής του, καί τις άνήρ, έτι 
νέος, πχρουσιάσθη ενώπιον του’ ην ίερεύ,! Τοΰτον 
ίδών δ δεσμώτης άνεσκίρτησε. . .

« Τί μ ε  θέλετε; χνεφοινησε μετά φωνής θρηνιυ- 
^ους καί έςησθενημένης υπδ τών στερήσεων, έρχε- 
σθε να μέ ζητήσητε διά νά μ δδηγήσητε εί; τά 
ί>ασανα; £ λ, οχι, δεν το ελπ’ζω! 0  επί τοΰ ικρι
ώματος θάνατος θά ητο γλυκύτερο;’ τδ δέ μΐ- 
Ίος τών εχθρών μου δεν ήθελεν ίκανοποιηθή, καί 
αύτοι δεν θα ή^ύναντο νά με^ρώσι τάς ώρας τ/ς 
αγωνίας, ητις δεν άποθνήσκει. Εκατοντάκις σκλη
ρότεροι τών δήμιων, οί όποιοι φονεύουν, μοΰ ά- 
φηρπασαν τά πάντα, εοις καί αΰτήν τήν έλευθε- 
ριαν τοΰ θανάτου. Ερχεσθε καί σεΐ;, καί σεΐ;, νά 
μετοησητε τάς ρυτιδώσεις τοΰ μετώπου μου, τδ



όποιον έμάρανεν δ χρόνος; Ερχεσθε και σείς έπί- 
σης νά κορέσητε τους οφθαλμούς καί τήν καρδίαν 
σας εϊς τήν δψιν της μεγάλης μου απελπισίας, 
αιώνιας ώς ή λύσσα τών δημίων μου; Αλλ άπο- 
κοίθητέ μοι λοιπόν.

— Ερχομαι _ <ρέρο>ν ειδήσεις παρά της μη-  
τρός σου.

— Της αητρός μου!»
Είς τδ ήδύ τοΰτο δνομα τά  γόνατα τοΰ δυσ

τυχούς δεσμώτου έκάμφθησαν, η δέ χείρ του έ- 
φέρθη εις τδ μέτωπον ώς ϊν ’ άποδιώξτι έκεΐθεν 
άπαίσιον νέφοί.

« Τ η ς μητρός μου, είπε, της μητρός μου/ ώ, 
ομιλήσατε μοι περί αύτής, εί'πετε δτι Θά την 
έπανίδω μετ δλίγον, οτι αυριον θά συναντηθώμεν 
εις τον ούρανόν* διότι είναι άποθαμμένη, ώ, πολύ 
άποθαμμένη, δί έμέ, αν δχι διά τήν γην,

—  Zvj άκόμη, καί αΰτη ή ίδια μέ στέλλει διά 
νά σ ευλογήσω καί σοι φέρω την έλπιζα καλλί
τερου μέλλοντος.

—  ΕΐΛογησατέ με λοιπον, πάτερ μου!»
Καί ριφθείς είς τούς πόδας τοΰ λειτουργού τοΰ 

Ύψίστου, εκλινε το ώχρόν του μέτωπον υπο την 
ΰψωθεισαν χεΐρα καί δπδ την φωνήν, ήτις τώ  
ε ίπ ε :

« Σέ ευλογώ έν δνόματι τοϋ Θεοΰ τοϋ οικτίρ- 
μονος, δστις συγχωρεΐ τοΐς έγκληματίαις καί δί
καιοί τ ο ύ ς  άθώους, σέ ευλογώ έν δνόματι της 
μητρός σου! *

0  δεσμώτης άνηγέρθη καί έρρίφθη εις τάς άγ- 
κάλας τοΰ ίερέως, δστις εθλιψίν αύτδν μετ α
γάπης έπί της καρδίας του.

« 0  Θεδς λοιπον μέ εύϊπλαχνίσθη, έφώνησεν, 
άφ ού μοί αποστέλλει τον παρήγορόν του_άγ- 
γελάν.

Μετά τάς πρώτας στιγμάς τής συγκινητικής 
'ταύτης  σκηνής, ό δυστυχής νέος διηγήθη την Ι

στορίαν τών είκοσιδύο έτών, ατινα διήλθεν έν 
τή σκι^ καί τή σιγή, μη εχων φίλον τινά, ινα 
διασκεδάζγ) την καρδίαν του, ούτε ηλιακήν τινα  
ά/.τΐνα, ϊνα θερμάνη το παγωμένον του μέτωπον.

α Επρεπε νά γράψης εϊς τον άγιον ποντίφηκα, 
τώ είπεν δ ιερεύς, καί νά τοΰ ζητήσ^ς δικαιοσύ* 
νην, αν δχι ελεος.

—  Το έκαμον, πάτερ μου, άλλά δέν ελαβε βε
βαίως τάς έπιστολάς μου, διότι δέν ελαβον καμ- 
μίαν άπάντησιν είς αύτά;. Καί δμως δέν τώ  
έζήτουν την ζωήν, ούτε την έλέυθερίαν, άλλ εν α 
μόνον άσπασμδν τής μητρός μου.

—  Γράψαν, τέκνον μου, α πας ετι.
—  II έπιστολη μου θά κρατηθτί πριν νά φθά- 

σ·(ΐ είς Γρηγόριον τον 1 7 .
—  Γρηγόριος ό ις-. δέν ζή. πλέον’ γράψδν είς 

τον διάδοχόν του·
—  Δέν θά φθάση ούδ είς τούτον, διότι τδ 

μίσος τών αοράτων έχθρώνμου δύναται κάλλιυτα

νά παρεντεθί) μεταξύ τοΰ διαδόχου του κα*· 
έ μοΰ.

—  Ισως.
—  &! βεβαιότατα, πάτερ μου.
—  Βϊβαιοΰσιν δτι ΙΙϊος δ θ', είναι άγαθδ; καί  

δτι ύπεσχέθη δικαιοσύνην είς πάντας τούς υπη
κόους του· γράψον, σοι λέγω, είς Πΐον τδν θ .

—  Τις θά έπιφορτισθϊ) νά παραδώσ^ τήν ε
πιστολήν;

—  Ο δεσμοφύλαξ τοΰ φρουρίου τοΰ άγ. Αγγέλου·
—  Οχς, πάτερ μου, διότι είμαι πτωχός, καί 

αί ύπηρειίαι πωλοΰνται άκριβά είς την φυλακήν.
—  Τότε έγώ τήν δίδω δί άλλου, ή έγώ αύτδς, 

εις τδν Πάπαν" γράψον.
—  Αδύνατον, πάτερ μου' μοΰ λείπουν τά πρδς 

γραφήν, διότι κοστίζουν άκριβά είς τήν φυλακήν.
—  ίδού μολυβδοκόνδυλον, γράψον έπί τοΰ ση

μειωματάριου μου.
—  Δέν γνωρίζω πλέον νά γράφω, πάτερ 

μου' έλησμόνησα άπδ είκοσιδύο ή^η έτών.
—  Τότε γράφω έγώ διά σέ' υπαγόρευσαν μοι. »
0  δεσμώτης έσκέφθη επί τινα στιγμήν και

ύπηγόρευτεν;
α ιΑ γ ι ύ τ α τ ε  Π άτερ ,

« δ τε  έβλασφήμουν καί κατηρώμην άπηλπισμέ-  
» νος, είς τών ιερέων σου ήλθεν tva μοί διδάξη,
» νά εύλογώ τδ δ<ομά σου. Απδ είκοσιδύο χρό- 
» νων υποφέρω είς μίαν ειρκτήν τοΰ φρουρίου 
» τοΰ άγ. Αγγέλου. Απδ είκοσιδύο έτών περιμέ- 
» νω τήν ώραν τής δικαιοσύνης, ή μάλλον τήν 
» τής «ανοποιήσεως. Αν ήμαι ένοχος, άς μοι 
s χαρισθη δ θάνατος- άν δ ήμαι αθώος, άς άπο- 
» δοθώ είς τήν αγάπην τής μητρός μου.

(ύ . ιο γ ε γ ρ . )  ΓΑΕΤΑΝΟΪ. »
« Καλώς, είπεν δ ιερεύς, πτύσσων τδ χαρτίον, 

πρδ τή ί  εσπέρας ταύτης δ πάπας θά εχν) άνα- 
γνωσμένην τήν έπιστολήν. ΐγ ία ιν ε ,  υιέ μου- εχε 
έμπιστοσύνην καί πεποίθησιν είς τδν Θεδν, δέου 
αύτοΰ υπέρ τοΰ Πίου θ’, καί ελπιζον. »

ό  δεσμοφύλαξ είσήλθε _κατ’ αύτήν τήν σ τ ιγ 
μήν· ην δέ μανιώδης.

« P er Christo! εΐπε παρατηρών τδ ώρολόγιόν 
του, κύριε άρχιμανδρΐτα, εκαμες εν σφάλμα- ’έ 
πρεπε νά μείνης μίαν ώραν έδώ, καί ιδού τωρα 
μία ώρα καί δεκαπέντε λεπτά, άφ δτου έμβήκες' 
έμπρδς, δλίγωρα φεύγωμεν.

— Σύ μάλλον εκαμες σφάλμα, διότι ώμοσα ς 
ούτως είς τδ δνομα τοΰ Σωτήοος' μάλιστα άν δ
πάπας, δ κύριός σου τδ έμ άνθανεν ΐ .....................
0  δεσμοφύλαξ άπεκρίθη είς τδ είδος τοΰτο τής  
απειλής δί Ιταλικής τίνος φράσεως, ήτις αντ ι
στοιχεί κατά γράμμα πρδς ταύτην: Κ α ι  ό Μ 
π α ς  /ιε  χ λ ε υ ά ζ ε ι ,  κ α θ ώ ς  έγώ  χ λ ε υ ά ζ ω  a v z d y .  »

* Εχεις πάλιν δεύτερον σφάλμα, διότι Πΐος δ 
θ'. άγαπ£ δλον τδν κόσμον καί δέν περιπαίζει 
κανένα. Πώς δνομάζεσαι*

—  Α ύ το  δέν σδς ά π ο β λ έ ϊτε ι,  φ ύ γ ε τ ε  s u b ito .

0  ίερεύς, έξελθών τότε, έφθασε μετ’ ού πολύ είς 
τήν οικίαν τοΰ φρουράρχου. Ούτος δε, ως και ο δε I 
σμοφύλαξ, ευρίσκετο είς κακήν πνεύματος διάθεσιν.

« Καί άλλος οχληρος, ειπεν' άς ίδωμεν' κύ
ριε άββα, τί με θέλετε; σπεύσατε, διότι αί στιγ-  
μαί μου είναι μεμετρημέναι.  ̂ I

— Ερχομαι νά σας ζητήσω τήν άπελευθέρω- 
σιν τοΰ φυλακισμένου σα; Γαετανου.

—  Αλλ είσθε τρελλδς, κύριε άββά; ήξεύρετε 
καλώς δτι δ πάπας μόνος εχει τδ δικαίωμα νά 
κάμνγι χάριν. I

—■ Διά τοΰτο καί απευθύνομαι πρδς δμας έν 
δνόματι τοΰ πάπα.

—  Η άπόδειξις;
—  ίδού αυτη. » I 
Καί δ καλδς ίερεύ;, λαβών κάλαμον, έχάοαξε

ταχέως κάτωθι τοΰ φύλλου, οπερ τώ είχεν υπα·| 
γορεύσει δ δεσμώτης, τα επόμενα;

α 1. Κατά τδ παρδν δ ιάταγμα, δ φρούραρχος 
τοΰ άγ· Αγγέλου δφείλει ν’ άνοίξτι π ά ρ α υ τ α  τ«ς| 
πύλας τοΰ είρημένου φρουρίου εις τον κρατούμε* I 
νον Γαετάνον.

» 2. ί ί  φρουρά τοΰ φρουρίου τοΰ άγ. Αγγέλου 
θ’ άποδώση τάς στρατίωτικάς τιμάς είς τδν άπο- 
φυλακισθησόμενον δεσμώτην.

» 3. 0  φρούραρχος θά φροντίση αμέσως διά 
τήν άντικατάστασιν τοΰ άρχιδεσμοψυλακος του.Ι 

» Δί δπερ γράφομεν τδ παρδν έν τώ ημετέ-| 
ρω φρουρίω τοΰ άγ. Αγγέλου. ΠΙΟΣ Θ . »

Η πρώτη φροντίς τοΰ Γαετανου, αμα απελευ-Ι 
θερωθέντος, ήν δπως υπαγνι να εναγκαλισθή τηνΙ 
μητέρα του, ήτις δλίγου δεϊν άπεθνησκεν υπο ! 
^αρας' ή δέ δευτέρα του ην δπω? δραμη εις το| 
κιρινάλιον, διά νά ζητήση παρά τοΰ παπα το ο-| 
νομα τοΰ εύεργέτου τ·>υ.

® O by l  τοΰ εύεργέτου σου, τώ απεκριθη Πΐος I 
δ Θ\ , άλλά τοΰ πατρός σου. Είμί έγώ'. . .»

Διά πρώτην φοράν άπδ είκοσιδύο ετών ο Γαε-Ι 
τάνος ήδυνήθη νά χύσΐ} £ν δάκρυ, άλλα τοΰτο ήν J 
δάκρυ εύτυχίας καί ευγνωμοσύνης.

Είκοσιδύο χρόνους πρότερον, νεανίας δεκαε I 
πταετής, κατηγορηθείς ώς συνωμότης καί κατα^ι-| 
κασθείς είς θάνατον, έβάδιζεν άποφασιστικώς εις I 
τδν τόπον τών βασάνων. Είς ίερεύς, διερχόμενος! 
έκεΐθεν, συνεκινήθη διά τήν γενναιοψυχίαν, τήν| 
νεότητα καί ίδία τήν καρτερίαν του· ίπελογισεΙ  
τδν χρόνον, καθ 8ν δ κατάδικος εμελλε να μ.ένη 
έν τοΐς ζώσιν, είχε τέσσαρας £ώρας ένώπιόν του. 
Ωρμησεν είς τδ Βατικανδν καί ίκέτευσε τοσω λι 
παρώς καί έπιμόνως τδν τότε πάπαν, όίστε ου- 
τος, δωρήσας τήν ζωήν του, άντεκατεστησε^ την 
μόρσιμον ποινήν δ! ισοβίου καθειρξϊως. Παραόοζος 
τών άνθρωπίνων πραγματων συμπτωσις · ή μ.άλ- 
λον, ανεξερεύνητοι τής θείας Προνο^ας  ̂βουλαι 
δ νεανίας ήν δ Γαετάνος, δ δέ ίερεύς r,v δ μέλλων 
διάδοχος 1'ρηγορίου τοΰ ΙΣΤ .

Γ. Λ. ΗλΝΘΟΠΟΤΛΟΣ.

Π ΑΡΑΜΎΘΙΑ.

Η ζωή σου ε ιν ι ι  έ'χρ, κ* ΐ ου άνθος ία ς ιά ζε ις ,  
άπό τώρζ τάς θύελλας τοΰ χειαωνος τ ί  τρομάζεις;

Τα λευκά τών κήπων χρϊνα δίν γνωρίζουσι χ ιόνας1 
είνα ι μάϊος· τ ί  τρε^εις; anouoov τ ι ς  ά ξ ο ν α ς .

Λχουσον τους τρα^υφώνους ^ουαικους τών ρυακίων , 
και μή, φ ίλη , τοΰ; γλυκείς οου όφθαλμ,οΰς κληροΐς δακρύων. 

Ουδεμίαν οδτοι έ/.ουν θλιβεράν μελαγχολίαν,
«ν τόυδωρ βέλει -πήξει είς ψυχράν τ ινα  πρωίαν.

Kat ό τέττιξ τοϋ χειμωνος, άψητων τάς τρ ικ υ μ ία ? , 
τάς τοϋ θέρους πεδιάδας εξυμνεί μετ ευθυμίας.

Δ ιατί τάς είς τά  άνθη έντρυφώσοις χρυσαλλίδας
λησμονείς, καί τάς δύσμορφους ΐνειρώ ττεις νυκτερίδας; 

Τής α ύ γ ΐς  τους μαργαρίτας τους αστράπτοντας εκείνους, 
πώς με δάκρυα μ,ιγνύεις κα ι μολύνεις μ !  τους θρήνους; 

Δ ιατί είς θλίψεις τόσας αθλιπτος κατεδικάσθης, 
ένω μόνον νά έρασαι, νά έρ^ς μόνον επλάσΟι;ς;

Α? »;σε τάς σκέψεις ταύτας, τάς οίκτράς, τάς £λεθρίας, 
κα ι μή πάρωρα ’ς τά  βάθη θάπτεσαι τής άθυμ ίας.

Τάς ήμέρας σου 5 καύσων τοϋ ήλίου πριν φλογίσιρ, 
κα ί πνοή ψυχροϋ βο^εα πριν τά κάλλη σου μαδισ^, 

Χείρ θνητοϋ θέλει σέ δρε'ψει καί αγκάλη τρισολβίου 
θάλλουσαν κα ι μειδιώσαν είς τ4 θεατρον τ ίϋ  βιου.

Απ^ ανθη μυροβόλα παντός είδους εστεμμένων
καύχημά του θά σΙ φέρει σύζυγον εΰτυχισμε’νην.

<_>! ποσάκις θέλω κλαύσει άν δέν ειμ  έγω έκεΤνος, 
καί ποοάχις είς τά  σκότη τής νυκτός ί  φίλος θρήνος,

Εν τφ  μέσοι τής γαλήνης, τής σ ιγής κ α ί τών άνεμων, 
τους λυγμούς μουθά σοι πέμπει πλήν συ τώρα πανευδαίμων, 

Ευτυχής κ α ί τρισολβία μΙ μορφήν γλυκά γελώσαν
δεν θ’ άκού-^ς τών άνεμων τήν μεμψιμοιροϋσαν γλώ σσαν.

r .  δ ϊ γ ο γ ς τ ι δ η ς :.

ΤΟ ΑΣΜΑ Τ Ο Ύ  ΟΡΦΑΝΟΎ.

όρφχνδς μείνας έκ τών γονέων 
έν τώ πελάγει τής βιωτής, 

μόνος διάγω άντιπαλαίοιν 
είς κακουχίαν πάσαν αυτής

όπόταν εχω άρτον έσθιω,
άν κλίνην Ιχω θά κοιμηθώ, 

είς τά δεινά μου μόνος δακρυω,
)θαί μ ά τ η ν  ώρας χαρας ποθώ.

«Πατΐρ», ή «Μήτερ») πας τις φωναι,ει, 
δλο; δ κόσμος εχει γονεϊ;, 

ινα τούς πόθους αυτοΰ έκφραζ/« 
χΐ’ άκούη φίλης αύτώ φωνή;.

Αλλά στεροΰμαι έγώ μητέρα 
άπδ δεκάδος ήδη έτών 

θανόντα ε^ω κ.αί τον πατεοα 
άπ άλλων τόσων Ίνιαυτών-



Τού; ε’στερήθην εις τρεις ημέρας-

ε * τ η ν  α ΰ γ ο ύ σ τ ο υ  θ ν ή σ κ ε ι  α ύ τ ο ; ,  

δ τ ε  τ ο  σ κ ό τ ο ς  δ έ ν  ε ί χ ε  π έ ρ α ς ,  

τ / , ν  έ κ τ η ν  ω ρ α ν  (Λαύράς ν υ κ τ ό ς .

Καί θρήνους νίκουσεν ή έβδομη 
 ̂ ΙμοΟ τοΰ τέκνου καί τής μητρύ;, 

επί τ<"“ τάφου τοΰ χθες άκόμνι 
συζύγου αμα δέ καί πατρό;.

Ενώ δ είσέτι Ικ τών δακρύων 
τα ομματά μου ήσαν νωπά, 

τοΰ νεκροθάπτου το μαΰρον πτύον 
δι άλλον λάκκον την γην κτυπά.

Α μ α  δ  ά ν έ τ ε ι λ ε ν  η ό γ δ ό η ,

βλεπ&> μητέρα, άπνουν, νέκραν, 
λύπν) μεγίστη καί πολλοί γόοι 

την άναρπάζουν ώσεί βοράν.

Η  μ α ύ ρ η  τ ύ χ η  ο τ α ν  έ κ τ ε ί ν η  

τ ο υ ;  δ ν υ χ ά ;  τ η ς  τ ο ύ ;  φ ο β ε ρ ο ύ ς ,  

δ εν  σ υ λ λ α μ β ά ν ε ι  νά  κ α τ α π ί ν -ij 

έ κ  τ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν  τ ο ύ ;  Ο χλ η ρ ο ύ ; .

Ούδέ άρκεϊται είς έν, φεΰ/ θΰμα, 
άλλα του; πλέον άγαπητού; 

εζαποστέλλει είς βαθύ μνήμα, 
και τοι φιλοΰμεν ήμεϊ; αΰτού;.

Καταβροχθίσασα τού; γονείς μου, 
μέ Ιγκατέλειπδν έρφανον 

εν τοΤς προθύρο.ς τή; β ιωτής μου, 
παιδί άκόμη δέκα χρόνων.

Γονέων ανευ ! ώ όρφανία, 
σύ, δυστυχία δυστυχιών.

Τών λυπών λύπη, δεινή, άγρία, 
μέγιστον πένθος τών καρδιών.

ΚΩΝΣΤ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ.

Α ίν ίιγματα.

Τ» σΰμ.4 σου κ*1 ή ψυχή, φ£λι> δέν μ' ?χ«ι μ ε> ς

, π λήν ·Γ μ « , 5ν μ ’ ,β ρ ,ς , μ λ , ί .
*  τ»» eipavev θά μέ ίδ^ς, t iv  ϊ 8ην 8έν μ .

ς το «*4Μ ί θά ίκ Λ ,ο β β .  π λ ή ν ·{ τ ί ν β Χ ί ά ν μ π , , ν; ΐ{< 
Ε», μεσφ, δέ τβυΒχνο» σου μ» βλέη ί1 ( χχ1 , fjf χ ) ^ ς .

βςβγερθβΐς μ. άπώ λεσας, ’ς το oyeipov μ  ά?£ν«(ς,
Είς ibv άερα χ * Μμαι,  5 ί „ μβ,  α»ρ6[>

7:*y πνεύμα δε φερό^ενον όμ«5μέ τταραφίρει.

Ε ίς τ^ν ίμ ερα ν  έπομαι, νυκτος πλήν προηγούμαι, 
έν τί! πλ^μμύραι πάντοτε δεινως ταλαιπωρούμαι.

Αν φεύγιρς, φεόγ» καί έγώ· ί ν  μεν^ ί, αυθις μένω' 
εις τον χορίν δ’ έάν έμΙ^ς, t ! ;  τόν χ 0ρ'0ν έμβαίνω.

Τρεις μέ απλώνουν,
Εξ σζ££ανώνουν.

Δυ& δέ μέ φέρουν καί δυί> τυραννοΰοι,
Δν καί δεικνύουν πώς δήθεν φ ιλοΰσι.

Ζων δ οΰτως, εκπνέω, 
βεέ μου| τ ί  π τ α ίω ;

Δ. ΘΕΟΔΩΓΙΔΠΣ.

Αυσίς τοϋ Λογογρίψου.

Φίλη, φίλην μου σέ ϊ χω καί σέ βλέπω, ώς είκύ;, 
καί θωπεύω τά πτερά σου έραστή; σου τακτικό;. 
Λέγουσα δέ: ε λ α  π έ τ α ,  ’ς την ι Ε π τ ά λ ο φ ο ν  πέτα ς 
κατά μήκος, κατά Tridroc μέ άγκάλα; άνοικτάς- 

Ι ^ ώ ίδ έ  ά.-ti fror  προχέει;, π α ς  δέ ^ o v ro c  σέ κο

σμεί,
εζος  ετι δέν παρήλθε κΐ' 5 ia<3c σέ εύφϊ,μεΐ. 
ϊπτασαι καί μ έ χ ρ ι  π ό λ ο υ  μέ μεγάλην ηδονήν, 
ά ε ι  ο ν  λαβοΰσα πτήσιν τοΰ τ αώ  δέ καλλονήν. 
Αλλ άμέσω; έπιστρέφει; καί μα ; φέρει; τά καλά, 
βσα κατά βλέπεις, καί ή δψι; μα ; γελα.
Καί μα ; λέγει; ποΰ 5 . % ο ? πρύ; τ ή ν  π ό α ν  μειδιά, 
ποΰ δ η φυσι;, ώσπερ τ άφ ο ς ,  τά ;  καρδια; άνια· 
Ποΰ τά Ω η  πλεονάζουν, ποΰ ή / iayef σκιρτά,' 
ποΰ δέ 5 σοφό ς  ΔΟΤΛΕΙΈΙ δί έ π τ ά  μόνον λ ε π τ ά .  
Πετεσαι * uresp τήν Κύπρον, καί τήν Π ά φ ο ν  ώ;

ερωτυλα επη  πλεΐστα μετ άφάτου σου χαρά; 
εκμανθάνει;. Κ«ί Ιλθοΰσα ταϋτα  πάντα άφηγ^, 
δα α  κατά πόντον εΐδες, δσα τε καλύπτ’ ή γή.
Πλήν άλλ δμω; ε’πί τ έ λ ο υ ς  καί άντίςοα λαλεϊ;. 
ω; εκ π ο ν τ ο υ  δέ έλθοΰσα σήμερον παραλαλεϊ;.

^£C, φίλη, αφ ες  τα ΰ τα - oJoc εΐμαί σοι χαρά,
<ri αύτήν διότι έ'χω, συλλαβών σου τά πτερά.

Α. ΘΕΟΛΩΡΙΔΗΣ. 

Λύσις τοϋ Αινίγματος.

Η ράκλειτος (Ή ρα— Κλειτος),


