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Τ ί ζχο α?β γ« δ περιθρυλλούμενος χρυ?οΰς βίών ; ιδ- 
δαίΐλων περίοδος χρόνων, όχε ε’πλη9ε πανχαχοΟ ί  y p u i i ; .  
ή γή προσέρερε χρ»Λ ; βώ*ου: είς τον γεωργό», τά 8.»- 
δρα έχαβποφόρουν χρυ'-α μηλα « ?  « ν  χήκο* τών Εσπερι 
8 ω ν ,  αί πεδιάδες Ιλαμπο» άπό τοί»; χ=ι>σβΟς αταχεις. 
οί ποταμοί έ*ύλιον τ£>ν χρυσόν ώς άμμον, ί*ως xat at 
όρνιθες αότιί ϊτιχτον πάσα» ημέραν χρυσά ω*· οί Λ 
ίνθρωποι ίζων εύτυχεΐς, 8ιό« 5»τες «ύτάρχ.ις «χο» 
δλίγας χ ρ ^ ί ,  επ ίΐτα  ίσαν πάντοτε αυνδεδεμίνοι βι
ίυ.ονοίας χβί αγάπης.  ̂ « ι  >

‘Ω; τοιοΰχον χρυσουν αιών* παρίβτανον εις τους λασυ:
οί δημοχόποι σοιριβτίί χαί τή. σ^ταγματιχή* πολι
τείαν άλ'.ά πόσον άπέχουσι τών λόγω»^ τά πραγ 
μαχα, άπέδιιΕεν άποχοώνχως ή πείρα, άφ’ οδ έπαυσε 
παντελώς νά *τίλβ«) μ  ίρατεινόν χρώμα τοΰ χρυσου, 
Ati-tc ού μόνον f) γή, ώς 4» fco  χατάρατος, σημαντιχώς 
πανταχοΰ έξηντλήθη « I  τά προϊόντα αυτή:, ή εξε- 
λιπον, ή χαχά πολύ ήλατχώθησαν, οι δε άνθρωποι &ιε- 
φθάρησαν χαί άλλήλου: έπιβουλεύονται- άλλά xat χο 
,χεγα μεταλλιϊον, \οδκοΐον δνομάζομεν προϋπολογισμόν 
άντί νά μεταίίδΐ) ·ις πάνχας άναλόγως, λαμβάνει άχα

Τό?. Β.

τβπθ’5»τ«ς παρά πάντων χαί τά περιλειπομενα λείψανα 
τ3δ χρυσού ίχ τής έποχής τών ήιερών τής πολυαρχίας 
χαί τών έπαναατάσεω-, προσέτι 8έ χαί δσα ουλλέγου,ι» 
οί πολίχαι διά πολλών ιδρώτων χαί χόπων ψηγματ» 

γεωργοί, ώς τ«χ»ίϊ*<, ώς ι'μπορο\ ω ; 0 * λ « « ·  
πόροι, ώσχε δλος έ χρυσές δια πολλών ελ.χοιιδω. 
χαι χρυπτών, ή φανερών £υάχων συμβάλλει κα> χατα 
,χαλάζει ώς είς υ ίγ « »  τινά Παχχωλόν έπ.ιδή πσνχοΐοι 
ρόροι, ί  δ«χ.άτη, χό χ*ρτόσημον, τ4 τελώνιο. 4 S*· 
ίμοζ τών οικοδομών, τών έπιτ/,διυαάτων. του υδατος, 
χοΰ άίρος, τών ά ια ξδ ν , χών ζώων, τών ξυλιό», 
τών όρυχχών, τοΰ αλαχο;, τών Ιχθύων, χά μιλισ- 
νοιεόμ.α, τά προβιχονόμι*, τά δ ιχ α σ τ ή  πρόστ.**, 
χά ποί»ιτρ*, τά διαβατήρια, τά ναυχιλιαχα, χα έλλι- 
αένία, τά διαγώγια, τά δπλοφορικά, χλπ. ΐπ ιτω - 
ρεύονται εί; τΰ χενχριχόν xaustov· αϋτόθεν δε/χτές τών 
γνησ ίω ν λ ε ιτο υ ρ γώ ν  τοΰ δημοσίου χρέφον»α1(> ώς χη 
ίήνεςχαί πλήθο; άργών η τριοβολιμαίων, ο{ο» επηλυ-ις 
ξένοι χ α ί  f ιδιοϋργοι χαί χαχβίίχοποι « . i  w «o?«vtat, 
xai χόλαχες χαί προδόται χαί άγυρται πάαης τ α ,ιω ; 
χαί πάσης θοησχείας χαΐ πα.χός γένους, ™λα.πω^ 
ροΟντσι δέ εξ ινα-τίας χαί παραγκωνίζονται ως επί τ4 
τιλεϊιτον ίχ τή; κοινής τριπέζη; χαΐ λ ιμ ώ τ το υ ν  οί 
χίμ.οι, οί είρη» χοί, οι χρήσιμοι xat άγαθοι πολιται 

T J χαχόν έξιχολουθεϊ άθ.οάίευτον ως λοιμο; »at 
χολέρα. Δ ι ά  τοΟτο πολλαχόθεν τής Ευρώπη, οί ά«- 
θρωποι είς δημοχοατιχάς χώρας προτροπαΪΓ,ν χατα- 
βεύγου«ν, ό.του βχσιλιυει μό»ο» 5 νόμος, 6 δέ χρυσός 
διαν'εμιται 48 αφόρως χαίίσομ-ρώ: χαχ’άξί*ν είςπαντας.

Τίνχ. ΑΓ.
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O itjfa πραγαατι/.#· ύτιάρ^ει ή δυστυχία, ητι; ά*αγ- 

χάζει άπό τι*ω . έ τ ώ 'τ ^ ς λ ά ο ύ ς  χής Εύρώπης νά κ ι 
-αδικάζωνιαι ι ί ;  έχ 9V έξόρια» μιταναστεύοντε; μι,έ► j 
« ί; ξίνσυ; χα: μαχρυνι»^ τόπο»; μετά-γυ»αιχώ* xai παι. 
διών, αιτοχωριζόμε»9ΐ 84 διά πα*τάς τής πατρίδος 
τω*! Οϋ5έν άλλο χιτα^ιικ*ύέι τήν φαυλότητα τοΰ κυ 
βίρνητικοΰ συστήματος, juts $λ ίβ« διχα.ως πλίΐότερο» 
τού;ίληθω ; πολιτικούς χαί φιλοσόφου; άνδρα;, όσοι χή- 
δονται τή; ά.θρωπότηίος xat τκώυμο3ΐ( τή» εύημε- 
ftav τη;, Ε.τκδή ίχ μό*ου τοΰ .Βρέττανικοΰ βασιλείου 
fcpuyov άαό μίν ιοΰ 1847 μίχρι’ τοΰ 1851 ετου;
1,4 2 2 .0 7 2  άνθρωποι, χατά δέ τέ 1 8 5 1  μετανάστευ* 
σχν 3 3 5 ,9 6 6 .  αύτόθί/· - 6 9 ,8 8 5  έ* τής Γερμα
νία ;, 6 ,9 4 5  έχ τής Γ,ρλλί&ς, 4 ,4 4 9  έχ τής Έ/.διτίας 
ίχτοιε ομως δ ά ίίθμά^υίίιησεν ιίς  χιλίους χαδ’ η
μέραν χαι βαθμηδόν ,Ιτ ι ]λ9$λον re Joo5e6*t.

11ου δ’ α-Λ γε φέρονται -«όσα πλήδη ώ ; πτηνών 
άγέλαι, τά όποΐ* διώκει- βάρύ; χ ε ιμ ώ . «ίς εύχραέστερα 
κλίματα ; Ποΰ 6*λ·β*ΤτΓ 1'π^ξει ■ χαλιά*; Ιΐοΰ θέλουσι 
ώρει άσυλσν; ιίς τή^χώ'ρα» τώ . Αντιπόδων, εις τή* 
’Αμερική., τήν Αγγλικήν. x'ai τήν .Όμόϊΐιονδον, »ί; 
τήν Νίαν Ζ·λαν$ίαν, είς - φ  Αύστραλία*, τήν νέαν 
’Ολλανδία* χαί τήν Βανδΐεμενίαν. Θέλουσι λοιπό* ίιέλ 
διι οί μέν όλον τόν Ά τλα .τιχόν, οί δέ χαί αύτό* xai 
τίν Γαληνό* Ώ/.εα»ίν! μετά δύο δέ χαί 4  μή*α; « 
νίοτε μόλις θέλουσι καταντήσει είς τό» πρός ο. όρον. 
Ά λλ ’οί μέ/,Γσως δέ χαί τά δ6ο τρίτα αύτώ* θελου it ρ ιφδ$ 
χαδ όδόν »ίς τ ά ; άβυσσοιις τών ύδάτων διά νά γεί- 
νωσι βορά τών χητών διότι ό^ίγα παιδία, άί,ιγαι 
γυναίκες ά*τέχ9υσι* είς τόιω μακράν χαΐ έπώδυνο* 
θαλασσοπορίαν* σπάνιοι δέ έχ τών Ιρλανδών φέρουσι 
μ ιθ  Ια υ τώ *  τά  αρμόδια tyoSia, τροφάς δηλ. χαί ένδύ- 
μ α τ α  χαί το σ α ΰ ια  α λ λ * · .'  οί π λ ιΐσ τ ο ι δέ το ύ τω ν  ούτε 
τόν ναύλον Ιχουσ ιν· ’Α λλά  χιρ^οσχόποι έτα ιρ ία ι άνα 
λα μ β α νο υ ϊΐν  ύπερ α ύ τώ ν  δλην ,τήν δα τάνη ν διά »ά 
ώ φ ελ ώ ν τα ι έπ ε ιτα  άπ} τούς κόπους ι ίλ ώ τ ω ν  τοσού- 
τω * , i f '  ου έγχ α τα σ ια δ ώ σ ιν  ε ίς  τή ν  ξένην γή ν χα ί 
ά ρ χ ίσ ω σ ι νά έρ γά ζω ντα ι. ΤΑ ύ<Τ9λειπόμε*ον δε τ ρ ι
τημόριον θ ίλ ε ι  διβσωδή κ α ί αύτό  όλόκληρον ; Θ έλει δ α 
νύσε ι το ύλά χ ισ το ν  ολιγότερο* ά θ λ ίω ς  τό έπ ίλο ιπ ο ν τής 
π*λυω δύνου ζ ω ή ; !  ί Πόσον δέλει κ ινδυνεύσει έχ του 
νέου κ λ ίμ α το ς , τ ώ ν  νέω ν γ ιιτ ό * ω ν  χα ί τ ώ ν  νέω ν θ ισ -  
μ ο θεσ ιώ ν !

Η Αμερική χαι ή Αύστρίλία άνεφάνηταν άλληλο- 
διαδόχως είς τόν βρίζονια τώ» ά*θρωπίνων χοι»ωνιών 
ως δυο άττεριαμοι, ή ως δύο νέοι * 09μοι, προορυμέ- 
νοι νά δεχδώιι τοΰ παλβιοδ τά ερείπια- Διά τ ίΰτο  χαί 
ή ’Αγγλία φερομίνη ,?; πάντα τά παράλια ώς ή αρχαία 
Γύρβς χαί Καρχηδών, i f  ού δέ* ήίιΐνήδη νά περιποιηβξ 
ε ί; τήν Ευρώπην τά ίδια αύτής τέκνα, έπιμελεϊται ηιη 
νά χαταϊτή ιιj πανταχοΰ άποιχίας άποδίδίυβα χά* είς 
αυτά; τής εντελούς υονομιβς τά άγαβά, τών οποίων 
οτεροΰνται είς τήν πατρίδα των.

Εκ τώ* δυο τούτων μεγάλων χ«ρών ή Αΰυτραλί*( 
χαβως και η Καλλι^ορνία, εμελλε κατά τούς τελευ
ταίους τούτους χρόνου; νά έλκύιη εί; έαυτήν τούς α
πόρου; χαι πλανητας χαι διά τή ; άφδοιίας τοΰ χρυίοΰ, 
ajT tj αίρνιδίως άνέλαμιΐι χατά διάρορα αύτής* μέρη,

ρωπ^£χής Ιουρχιας. Ε^είβε* μαΛίι^ι έιτήναζιν οί -/ pu- 
ιοί ϊταιηρες toj Φίλιππου,·. &ι:ι-ε; έδ^ήδ^αα* τοτοΰ* 
το* τού; ϊχοπού; του χαί υτεδούλ.'ύΐι* την Έ^/.ά- 
6α. Κ ατι την αναλυαιν^ iS j T-'3 xa»3j  yijjiuuS Fa- 
broni αυιοί ε;χον 979 χρατου »α 21 άργ6ροj. 
Σπανίως ιυρ :ΐκ ιτα ι χαβαρ>3τερο; χουιό; είς ·,ήν ^ύ- 
J I V .  Έ πί ’Ηροδότου δΓ/λ. δΟΟ έτη πρό Xpinsu, ά 
χρυιός εϊχον έ**αιδεχαπ1άιΐ3* ά ς ίϊν  τοΰ αργύρου- άλ
λ επί Σ«χράτου;, οτε c l ^ααιλεΐ; τής ΙΙέρσια; έΐίμπον 
μυριάδας όαρειχών δια ν*ί4·διά^9ΐ:ρωιι τά; Έ^ληνιχας 
ίημοχρατία;. επ«ηδυνε τθ7*ΰτον, ώ ιτε άντηλλάϊσετο 
πρός διχαπέντε μόνον άργυρου' υι^ερον δέ ί  τίμΑ 
αύτοί ήλαττώδη ε’ τι μαλλο*· 59ε* περί ιό 3 0 0  πρό 
X. S χρυσός ε!χ^ πρό; τό* άργυρον ΐ ,  λόγο* έ'χει τό I 
πράς τά 1 0  ( L e f r o n n e ) . '

‘ Γπήρχε χρυσές χαί ιίς τή* άνιχμον ’Αττικήν με- 
ταλλευόμενος περί τά Λαύριο*· άλλά κατά τόν Στρά
βωνα (Βιβλ. Θ.) έπλεοναζεν ό άργυρος, (5* χα! ώ ; έκ 
τή; περί τήν χβμινείαν απειρία;, δέν ώρελείτο ανα
λόγιο; ή δημοκρατία.

Εί; αάν Πλίνιον ομω; εύρίαχομεν οτι αί μεταλ. 
λουργιχαί γνώτεις τώ* αρχαίω* ΰιτερέβαΐνον πολύ δ,τι 
κοινώς περί αύτών πυτεύομεν. « ‘Οχρυτός, λέγει, 
ϊύριαχεται αύτοτελή; είς τή* ρύιιν, έ* ώ τά άλλα μέταλ
λα χαθαρίζο*ται διά τοΰ πυρό;. Ουτε ακωρια'ζει, ουτε 
μεταβάλλιται χατά τήν ποιότητα καί τό βάρος- άντένει 
δέ χαί ε ί; την δυ αμιν τών άξέωΐ, τά όποια προσβάλ· 
λουτι τά άλλα μέταλλα, χαί νήδεται ώ ; μαλλίον" ωττ* 
κατασκευάζονται ΰρα'σματα ,έχ χρυσοΰ άι^ερδου. Ειδον 
αυτό; έγώ τήν αΰτοκρατόριβααν Άγριπίναν γυναίκα ιοΰ 
Κλαυδίου ιίς τά δέαμα ναυααχίας τι*ό; ένδεδυμένη* 
πέπλον όλόχρυοον άνωθεν εω ; κάτω * (Hist. nat. 
XXXIII). Αλλ* ο ι ‘Ρωμαίοι χατή-τησαν εί; τοααυτην 
πολυτέλεια*, ώστε μιτεχειρίζοντο τόν χρυσόν, καδώ; 
ο Μαρχος ’Αντώνιος, χαί είς τά ιΰτελέστατα βχεύη, διά 
τοΰτο δέ έρυδρία και αυτή ή Κλεοπάτρα.

Μία ούγγία χρυσοΰ έχτείνειαι είς επέκεινα τών 
7 5 0  έλάιματα λεπτότατα τι^σα'ρων δακτύλω* τό 
πλάτος καί μήκος. ‘Ο χρυοό; χολλαται είς τά μάρ
μαρο* διά του λευκώματος τοΰ ώοΰ, είς τά ζυλα διά 
τοΰ άραβ. χόμμιως, τοΰ έλαίϊυ, ή τής κόλλας, ε ί; δέ 
τά μέταλλα διά τοΰ υδραργύρου, χα! τήο γαΛβανοπλα- 
στιχή;.

Οί αρχαίοι ΐγνώριζο* ότι ό χρυσά; σπανίω; εύρί- 
σχεταί χοιδαρό; (άπυρο;)· πα'ντοτε δέ σχεδόν ύπάρχιι 
μεμιγμένο; μετά τοΰ άργυροι», (ήλιχ.ρον). Εύρίσκονται, 
λέγει ό Λιόδωρο;, ε ί; τήν Αραβίαν βώλοι χρυσοΰ άπύ* 
ρου ρλογοειδοΰ;, Ιχοντε; δγκον καστανού (β.βλ. β.) 
Ά λλ ' ei αρχαίοι έγνώριζο* άριστα *ά χαδαρίζωσι χα! 
τον έτ»ρόμικτον χρυσήν διά τε τοΰ υολυβδου χα! άλ
λων μέσων" δ δέ ουτω χαδαρισδεί; χρυσό; έλέγετο 
οβρυζο; (Σχολ. Θουχυδ. βιβλ, II.) Λιά τοιούτου χρυ
σοΰ η3ελεν δ τύραννο; Νέρων νά πληρόνωνται οί βόροι 
τών λαώ* ex ig it aurum  adobrussam  (Σουέτ, έν βίω 
νέρ,) Τόν κοινόν τρόπον τή ; χαθαρίσεως τοΰ χρυιον διά

Η ΜΝΗΜ02

τ ις  «λύσεως άνβεφέρε. καί 0
ου·ή9η «ίς τή. λ ίγυπτο . ((σως δέ ^/αχου)

φ 9ίττει ό άναγνώστης βλέπων εί; τον ΔιοΟ .·ρον, 
H ia a '  ύπέίερον οί μεταλλ.υταί είς τή* Αίδιοπια. και 
•Αραβία.* ησα* δέ ο&τοι ώ ; έπί τό πολυ καταοικοι 
έάν όυω; έδαίνοντο δλίγοι, προτετιδε.τσ *ι; *^του; 
χαί οί συγγενείς των! είργάζο.το ημέρα; κα. νυχτο; 
άδιβχόπω; έηιβ-επόμενοι ύπό βαρβα,ω, χαι «λλο- 
νλώσσω* ς,α τιω τώ ν διά νά μή μαλαχδώσιν ουτοι υπο 
Ικεσιών, ή ύποαχέαεων »υ*έτριβο* τούς βράχου; δια, 
αφ,νών σ.δηρώ. καί ήκολούδου* τάς φλέβα; τουμιταλλου 
φωτιζόμενοι μόνο* ύπό άμυδρών λύχνω* τα σκοτεινά 
καί βαθύτατα ά.τρα. Ούδέποτε οί δυστυχεί; ^ « ν  
άίγοί, άλλ’ έβιάζοντο πάντοτε εί; tr,v εργασίαν ια 
μαστίγων. Ουτε δέ είς τά παι>ία έ ρ ε τ ο  χαρι; 
διότι καί αυτά μετέφερο», ή έχοπανίζο* τα ; πε 
τοα; εί; ίγδία σιδηρά Τ ά  κοπανίσματα δε ταυτα α η- 
«m o  «ίΛ ειρομύλου;, τού; όποιου; έκ ιου. γ .ρο.τε; 
x a i  γυναΐχις. ’Αδύνατον *ά παρασν/,*η τ ι; τα aaJr,
τ ώ ν  άβ λ ίω ν εκε ίνω ν έκ τ εδ ε ιμ ίνω ν  ε ίς  το ψ^ χο ς , τη*
βροχή* και τούς ραβδισμού;· ο « έ  ό πα,έσσων αυτοϊ 
καί ό άδόωστο; ήξιοΰτό τινο; οίκτου.

Ό  ν  ρυσός εΰρ ίσκετα ι π ο λλα χ ο ϋ  σ ,γκ εν τρ ω μ ενο ς ,κ α  

δ ώ ; κ α ί ά λλα  μ έ τ α λ λ α , έ*τός τ ώ ,  πετρώ*, ή Μ  ·*« 
ά ρ γ ίλ λ ο υ ς , τήν άμμον κα ί το ύ ; χ ά λ η χ α ; ε* ειόει ψηγ
μ ά τω ν  κόκκων, ή β ώ λ ω ν  τοΰτο  Μ συνέβη αφ ου τα 
υ δ α τα , τά  δποία έσκέπαζον κ α τ ’ άρχας 3λην την γη/ 
άποσυρδέντα , έσυραν μεδ' έα υ τώ ν  χα τ α  σ υ ντρ ίμ μ α τα  
τής λιθώ δους δ λ η ;. Κ α τά  τό τρίτον μ ά λ ισ τα  τ ο υ τ .  ε ΐ-  
δο ;, ή σ χ ή μ α , τό π ρ 5κ « ίμ .*9 ν μ έταλλο* ευρ ισκετα ι 
άφ δο νώ τερ ο ν δ ιότι ώ ;  έ π τ α χ ις  βαρύτερο* tv j ^  
τή ς  π έτρ α ς  χατεκάδ ισεν ε ίς  τά β άθο ς, έ .  ω τά I p t r  
« (> τή ς  π έτρ α ς  έχυλίσθησαν ύπό  τοΰ *δα το ς . Ο υ τω ; 
oi πο ταμ ο ί βύ?9«σ ι τόν Χρ »«*  «π ο  τα  δρη,
ή τά  .π λ ά γ χ * α  τώ ν  β ουνώ *, Βδε* δ-αδαινουσιν. ή| 
τςηγάζουσ ιν. O s «  δε μαχρυνόμε&α απο το* τ ό π ο ., οπο - 
έ νεφ ώ λευε κ α τ ’ άρ χ ά ς  δ χ ρ υ σ ά ;, τόσον ουτο^ άποβαι*ει| 
καδαρώτερος κα ί λ*πτομερεοτερος. Ε ξα γ ετα ι δε σημε 
ρον πολύς καίιίςτ’ίιν Αύστρίαν καί άλλαχου τη; Κ,υρω 
*η;· άλλ’ ιδιαιτέρως μεταλλεύεται άφ9ο*ος tk  τα Ουρα 
λια 6ρη τής 'Ρωσσίας· άπό τινων 8έ ετών α.αχαλυφδη
κ β ί ε ίς  τή ν  Α υστρ αλ ία ν . _

Ή  χ ώ ρ α  αυτη  έκτ»ιν9μέ*η  έν μ εσ φ  του I  αληνου λ ε . 
γοαένου Ώ κ εα .ο ΰ , άνευρ ιδη  τό ποώτο* έπ ί το ΰ  π ερ ί
φημο» «ερ ιπ λεύσ το υ  Ά γ γ λ ο υ  Κ ούκ, έ π ε ιτ α  δε απο ι 
κ ίσδη  παρά τώ *  σ υ μ π α τρ ιω τώ ν  του. Ε πειδή  οέ χ ι ιτ α ι  
εις τό νότιον ή μ ιεφ α ίρ ιο ν, ά * α γ χ α ίω ; οί ά<9ρα»*ιι ί ; υ  
π νο ΰσ ίν  έ χ ιΐ οτε ή μ ε ϊ; π λ α γ ιά ζ ο α ε ν , ή δέ ήμερα τω * 
Χ ρ ισ το υγενώ ν χβτά τή ν ν έα . χρονολογίαν κ α τ α ν τά  ή 

β εο μ ο τάτη  σχ εδά . τοΰ έτους.
' Δ ιά  τήν εύφορίαν τοΰ χ λ ιμ α το ; άνηγέρδησαν αυτόθι 

ι ι ί λ ε ι ;  κο μ ύ ό τα »α ι έ<τό; έ λ ί γ » '  έ τ ώ ί ,  χα δω ; ή - ..ίν εη  
xa i  ή Β α δ ο ύ :ς . Ε ί; τόπον τ ινά  τ ή ;  νήεου τ α ύ τ η ; λεγο  
μενον Botany Bay αρκούντω ς Ιρηαον χα ι μ ελα γχ ο λ ιχ ο ν 
ά τ ο π έ α π ο .τ α ι  οί χατάδικοι παρά τ ή ;  Β ρ ε τ τα ν ικ ή ; Κυ· 
β ιρ νή σ εω ;. Ά λ λ ' ιδ ια ιτέρ ω ς  αυξάνει η ΐη  ο «ληδυσμ ός 
8 ιά  τόν μ ε τα λ λ ιυ ό μ ε .ο ν  χρυ^ά* είς τά Κ ,α ν α  καλούμενα  
βουνά , τά  οπο ί* έ κ τ ί ίο ν τ α ι  άπό β ο ? ^  *Ρ ° ί , ί τ 9 , >
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εχουσι δέ πάντη ανωμάλους ,Η^Ι.'άοοχρημνου; τας κο- 
ρυφά; τω*. Εί; μόνος σχι&ν μ^ξός ποταμό; ύπαρ
χε; άφαν ζόμεν^ς. μάλλον ι ί ;  τελματώδη τινά >·μ'ν 
Άλιξανδρινήν λεγομένην, ήέκβά 'λων ει; τόν Ωκεανό*· 
ι Τα π 'ε ίσ τ , -.ών άλλων ύδάτων Ιχουσιγεΰσι* άλμυρβΛ 
Ι'ά δέ»δρα φαίνονται σπάνια, άχανΟωδη καί ξηρά, χαδώ, 
χαι ό άήρ δλο; αΰχμώδης· πρός άνατολάς όμως χομώσι 
καί πλή^ουσι τά φυτά- εύρίσκονται μάλιστα χαί δάση 
όλόκ/ηρα, οπου ήέ·'.ξί*Γ, ά»αρριχωμέ*η «υνδεει τά δένδρα 
δι’ ά*δν*λόκω. στεφάνου. ΙΙλήδο; πτηνών ψα .cutiv 
έπί τών κλάδ «ν· άλλ’ ή μουσική τω* έν γένει υπάρχει 
χαχόφωνος χαι δυσάρεστος, άρμονιχώ; δέ (τό άναπαλιν;
ψάλλουσιν 61 βάτραχοι.

Οί κάτοικοι ’ ώ* χωρίων μισθωτοί, ή ιδιοκτήται, 
διάγουσι ποιμενιχά* χαί βουκολικόν βίον, μή αμελούν- 
τε ; δμω; παντελώς και τή;_ γεωργία; καθ' όσον εχου- 
αιν αύτή^ άνάγκη*.Ό βίος ουιο; φαίνεται ΐσ̂ ως ί1ί Κολ(' 
λού; μονότονος" αλλ η αλη·*η τή; ψυχή;, ri *5φ®
Λεια, ή ύγεια, η έλιυθερία καί ή ελπίς τοΰ μέλλοντος 
ένισχοουσι τόν ά.θρωπον, έν ω σπανίω; τοΰτο συμβαί
νει εί; τήν Εύρ οπη* Ά ν  δ άποιχό; ^ποτε μελβγχο- 
Αήσρ έπιδαίνω. τοΰ ΐ·τπου τρέχει *ά εΰρη τό πρωί τινα 
τώ» γειτόνων του εί; άπος^σιν ει*οσιν, ή καί τριακοντα 
μ ιλ ιώ ν ουτο; δέ άγαλΑόμ. ος προετοιμάζει δ»?εααδας 
έπα»δρακίδω» (χοτιλέτα;), η φ«ρει ε ί; τήν τραπε„α* καί 
δλόκληρον πρόβατον χαί βοΰν, ή τουλάχιστον _ μοσχον 
ό*τάν χιρνών καί τρί; τή; ήμερα; τά τέ, και συ**ια- 
λεγό'Λ8*ο; μετ’ αύτοΰ ού μόνον από πρωίας μέχρι, 
έιπέρας, άλλ’ ένίοτε καί άπό έεπέρας μέχρι πρωίας.

’Επειδή, άφ' οτου ά*εκαλύφθη δ χρυσά;, τα σιτηρά 
διά τήν συμφόρησιν τών μεταλλευτών άπιδείχδησα*αναγ. 
καιότατα, ύπάρχουσιν ήδη καί άγρονομεϊα εκτε.αμένα, 
αγροί δηλ. ά ση μ ο ι περιωρισμέ.οι άποφερο.τε; τοι- 
αϋτα προϊόντα' ή U άνίύρεσις γαιανθράκων εδω*έ 
τινα κίνησι» κ α ί είς τά ; τέχνας

Ό τ ε  έλα μ ψ εν ό χρ υσό ; ι ί ;  τήν Κ α λλ ιφ ο ρ ν ία ν , *λη · 
θος Α ύ σ τρ α λ ια -ώ »  εδραμο* να  πλουτή»<«σιν έχει, δ λ ι-  
νον φ ρ ο ν τ ίζο * τ ις , ή δ ιαλογιζόμενο ι π ώ ς  ά π εχ τά το , ω -  
!σ τ ε  κατά  τώ  - Μ άϊον τοΰ 1 8 5 1  όλη ή ιλ ύ ς , ο υ τ ω ; ε ί-  
17CS.IV, τ ώ ν  άπο ίκω ν έξ ικ ενώ δη  ε ίς  τά  χ ρ υσ ω ρ υχ ε ία  τη ς  
νοτίου Α μ ε ρ ικ ή ;.  Έ ν  τούτο ι; ήκούσθη φήμη 9 «  χ«· 
τ ή ;  Α ύ σ τρ α λ ία ; τό  έδαφος π ερ 'ε ΐχ ε  -χρυσό*,^ ο δ« 
θροΰ; α ύ τό ; έπ α »α λα μ β α νό μ ενο ; έβ·.βαιω5η. Δ ιό τ ι * -  
Λοικό; τ ις  Χ ιγρ ίβη  λ εγό μ ενο ; έπ*νήλθεν  έχ τ ή ;  Κ α - 
λιφορνίας άφ*ΰ ι!ο εν  δτι ή έ π ιφ ά .ε ια  τ ή ;  γ ή ;  τω ν 1 '  
γ ρ ώ ν τ ο υ  ώ μ ο ία ζε  π ρ ό ; τή ν  τ ή ;  Κ α λλ ιφ ο ρ ν .α ;·  οδιν 
σ χ α λλ ίζω ν  εύρήχι π ρ α γ μ α τ ιχ ώ ς  τά μ ι τ .λ λ ο ν  ε ίς  
τ ή .  κοιλάδα πλησ ίον τή ς  Βαθουρ^τ. ω η ε  μ ·τ  
δ λ ίγο ν κατήντησε» ό ερ γά τη ς  νά κερδαινη 7 5 — 1UU 
φράγκα  καθ ' έχάστην ήμερα», ε ίτ ε  τ ρ ε ϊ ;  χα ι τ * ίσ α ρ α ς

λΐ?Έ  άγνελία συ:η έξηπλώθη ά ;  άστραπή πανταχοΰ- 
πανταχόθε. δέ βοσκοί καί γεωργοί καί ύπηρεται και 
γραμματικοί ά.εφάνηταν εργαζόμενοι ε'.; α̂ μετα ιια 
άλλά πάντε; σχδο* ίδραμο* έκεϊ οΰτε έφίδια, ουτε ερ
γαλεία ®ιρ9ντε;. , ,

Εύθυ; τότε έξύπνησαν οί̂  έμποροι και οί , 
προσφεροντες εϊ; ϋ*«ρτιμον άξια. τάς αναγκαίας τρα-



φάς, ώ ;τε  διβ την πί^ίστβσι* τβύτην έχαλαρωδι) κρό; 
χαιρόν ή έπιχι·'ρητίς, ή $έ Κυβέρνησις ίταρσχδη χα 
σοΰτον in τή;  ̂α ίφνιίία; ταύτης κινήσεις πανιών τώ ν  
πνευμάτω-, ώστε ιύρίσκ«το «ίς αμηχανία», ώ ; μή 
ίχουσ» πλέο* τών 4 0 0  στρατιωτών χαδ’ 3λην τή. 
άποκ/αν, ίχτός τή; ερίπζου xat πεζής άστυ,ομία;. 
Επειτα έλέγετο οτι χαί ή χρυοϊτι;γή έκτείνιτο ι? ;μ ιγ ί 

στην έπ ιφά 'ΐια ν  ήιοδέ ά-άγκη „  έξασφαλισθύσι δι 
έ/όπλου δυνάμιω; χαί τά δημόσιαχαί τά ιδιωτικά κτη'αα 
τα, έμποδιζ.;μέ ων τώ< τοιχοδιωχτών νά ίπιχειρήτωσιν 
άνασχαοάς ittt ξένου to mu

Έ . xoj-ιοις γιωργός τυχών «ί; τά πέριξ τ ί ;  Β* 
βούρς- άνήγγ.ιλιν ει; τήν Ά ρχή, ζ τ ι  τώ ό,τι .ύ;έβη 
χρυσός καί τετρακόσιοι ήίη άνθρωποι τδν άνιζήτου», 
μη εχοντες α*ά χιίρας α^λο παρά κασσικρίνην δίίδιχι 
(χουλιάραν).

Ά μέσω ; τότι b Τοπάρχη; ΐξέδωκε t4 ά/όλουθο» 
θέσπισμα.

c Έπιιδή *·τ4 τόν νόμο* τά.'χρυσα μ.ταλλεία, χαθώ; 
τά «ύρισχδμίνα έπ! τη ; νέας Κάμβριά;, ε ί «  έπί ίβνιχών, 
ιίτε έπ! ιδιοκτήτων γαιών άνή,ουσιν «{ς τ ί  σιέμμα (fj 

’Επληροφορήθην Si J T, <π| T0jJ {Sa?, u. χ ϊί ^  
τδ Ιδσφος τοδ νομοΰ Βϊδούοστ χαί άλλων τόπων 6- 
παρχει χρυσός, χαι τινες ήρχισαν ήδη, ή βίλουσι* άρ- 
χισει *ά έξορόξωη. αυτόν πρός ίδιον έαυτών μ ί ,β, δ 
φελος ά<ευ άδειας τής Βασίλίσσης.

Διακηρύττω^ δημοσίως διά του παρόντος δτι όσοι 
ποτέ μιταλλιοσωσι χρυσόν, ή χρυσιτιν γήν έπί τών 
«ίρημένων τόπων fciu Tcpdjytjθείαης άδιίας θίλβοσι 
κστοΜωχθή ώς έγκληματίαι.

Αναγγέλλω δί προσέτι ότι προσεχώ; δελουσι δημο- 
σιΐκθή οι α*αγκαιοι έπι τής παροΰσης πιριστάσιω; κα
νονισμοί.

Καμο.Ιος Φιζμόα i r z c r a v a p j o c .

' Τούτων γενομένων δ Νομάρχης δέν {δυνατό, οδιι 
συμφ.ρ» να άπαγορευση τήν μεταλλείαν, έσκόπ.υε δί 
νά λαδή παρά τών μειαλλευτών άνάλογόν τι ποσοστό».

πι ’Ι ο ε* τουιοις α .ιφ ,,ί ,θ η  χαί δ Χ !γρ(6ι προτείνω* 
να οινιρωσ^ .ίς  τήν Κυδ.ρνησ,ν τούς χρ«,«φόρους 
τοπους χ*, απαιτών ω ; δραβιΐο* 5 0 0  μόνον λίρας δ 
Νομάρχης «4 μβν®* «ίς τοδτο έστερξ,ν, άλλά χαί έπι 
στατην τών τοπων τδν ίιώ ρ ,,ι χα! μ,,δδν μ{«ν λίραν
χαδ «αστην α π ιφ α ,ι ,, ,  χαδώ; χαί ,ήν άναγκαίαν ,,’ς 
ουο ιβπους νομή/.

Μ ιτά ταυτα συμδουλιυθιίς τούς νομικού; περί του

Τ * Τ  ο η ,π 'Γ - νά ί ^ " '  ^  χρυσωρυχίας ή «διια δια 3 0  σ ιλι.ίων (40  πιρίπου δραχμών.)
, ‘°  «ί< ;ή· έπιιήρησιν τής εύταξίας άστυ-

νομος Χαρδυς μόλις ϊχων δέκα ύπαλλήλους άστυνομιχού;

£  J  πρώ, ? ς μ ίν°ν ώς διαχοσίας
α>ειβς, ΙβΛεπε 6ε χαι έζυγιζε χαδ’ έχάστην τό έξανό- 
μινον μετοιλ ον ώς χαΙ αύτό τό άχατέργαστον 
Εν γίνει δέ έχτος ολιγω , τ(ν(5ν π«ριιτάσεω« άπή,τη-

* * Γ  ,υΛ“ 9“ 7  l i ;  ' Κ  Κυδερνήσε
ω ν  Γοσον οι Αγγλοι Οπάρχουσι συνιιδίσμένοι νά »ε' 
ωνιαι τ η »; χαλους χ*ί δικαίους νόμους χαί νά έντρέ- 

πωνται τήν *ρχήν.

Ιδου δέ τί άποδείχνύει μάλιστα ή9ιχήν χ*ί βιόροδον 
Κυδέρνη·ιν. Αν τό κρα·/μα αυνέδαινεν εΐς ήαας, ό ίβσ- 
ρο; τοΰ υπουργείου ήδ»/εν έπιμένει νά ιϊσπράξη αΰστη· 
ρώς τό τίμημα τών άδκών εϊς χ?ήμ«τα,χαί πριν έ γ ν ι ι·  
pi*D αΰτας τάς άδιίας· ή ί,λε δέ τό άπαιτεΐ άδιαρόρως 
παρά πάντων,^ 5ιά νά δίδονται πά»τοτ« παραπόνων ί -  
φορμαί είς τους δυστυχεί; πολίτας χαι νά «όξάνζ πα- 
σαν ήμεραν b άριδμός τώ» άδιχημάτων χαί καταχρή
σεων εω ; cu ΠΛηρωβή τδ μέτρ8ν. Ά λλ ' δ Ά γ γ λ ο ; τί 
πραςε, νομίζομιν ; Εΰχαριστήδη νά λαμδάνη άντί χρη

μάτων χαί άπλουν άχατεργασιον χρ«σίον τοΰ αΰτοϋ 
fSapou; μέ τό νόμισμα, τό δποίον εμελλ» νά λαβή. ”Ε- 
*ει:α, έπειδή πολλοί έργάται ήτο ένδεχόμενον νά άπο- 
τύχωσι, δέν ένόμισε δίχαιον, 6ί : ε  ? ιλάνδρωπον, ουτ« 
πολιτιχδν νά τοί»; γυμνώσΐ}, ί ο  ου ού μόνον οΰδέ» έχέρ- 

ν» άλλά χαί χόπου; χαι ίδρώι^ς χατέδϊλον χαΐ 
χρόνο, πολύτιμον έδαπάνη,αν. Κατέγραρε λοιπό» 
τά ονοματά των απλώς, άν δέν εϊχον χρήματα· έλάμ- 
δανε δέ τό τίμημα τής «δεία; ιιετά τι·ας ήμέρας, χαί 
τοΰτο πάλιν δτι «πληροφορείτο ότι δ άνδρωπος πραγμα· 
ίκ ώ ς  έχέρδιιεν.

Ιΐόδεν προέρχιται ή διαφορά αΰτη μεταξύ άλλης τινός 
ά ΐχουχβίτής Αγγλιχής Κυδιρ.ήιεω; χατά τοδτο,· Βε- 
δαίως πρώτον άπά τό πνεΰμα αύτό τής 'Αρχής, ή δποία 
φιλοτιμεΐτβι χαί σπουδάζιι νά ευχαρίστησή τατά τό δυ- 
νατό._χαΐ νά εύχολόνη τούς πολίτας· άλλά πηγάζει 
ούγ’ ήττον χαί ά*δ τήν έχλογήν τώ* χαλών υπάλ
ληλων. Επειδή η Αγγλιχή χυβέρνησις, χαδώς χαΐ κάσα 
αλλη τίμια χαΐ συνε .ή, δέν π;ο»φέριι τά δημόσια λει- 
τουργηματα ε ί; τους τυχό .τα ;, μό*ον διότι συνιστώηαι 
ύπό δυνατών χαί δωροράγων, οί δποιοι πωλοΰϊΐν ένίοτ* 
χαΐ τά ιιρά αυτα τη; έχχλησίας χαΐ τήν συνειδιη»ΐν χαί τήν 
πατρίδα χαίό,τι γνωρίζομε, οσιον χαί σεμνόν* άλλά ψη
φίζει υπάλληλους ανδρώπους άνεγν»»ρισμένους ώ ; άχε- 
ραίου χαραχτήρος χβΐ έχοντας είδιχότητα περί τά Ιργον 
05εν ουδέποτε βλέπεις νομοδέτην τόν ναύτην διδάσκα
λον τδν κλητήρα, έλιγχτήν τόν κάπηλον, χαδηγητήν 
τόν εμπορομεσίτην, συνταγματάρχην τδν άστράιευταν, 
υπουργόν τ ί»  άγραμματο* τεχνίτην, ταμίβν χαί δια
χειριστήν χρημάτων τόν προδήλως χατάχρεων, ούτε 
διχαστήν τόν άδικον χαΐ πλεονέχτην.

Λια τοΰτο εκτός προνομίων τινών αριστοκρατικών, 
τά δποια δαδμηδόν έκλειπουσιν,ύπάρχιι παντοϋ δικαιο
σύνη, επικρατεί ό νομος, δέν πιριδάλπονται οί άνάξιοι, 
δέν ανταμιιδονται οί κακούργοι, δέν έγκαταλιμπά· 
νονται οι λαοί «ίς τήν τύχην διά νά λιμοκτονήσωσι, 
καδως είς τήν Ktvav xat άλλα TJiauTa δεσποτικά 
βασίλεια· αλλά γίνεται πρόνοια περί αυτών ώς πιρί 
τεχνών μιας χα! τής αύτής οίκογενείας.

Ω; επί τό πλεΐστον δ φιλόπονος καί νοήμω* έργα. 
της  ̂ ιίς τήν χρυσωρυχίαν τής Αύστραλίας έκέρδαινε 
χαδ έκαστην πεντι τούλάχιστον λίρας" όσοι όμως 
η»αν άδυνατοι, ή α^ιπιτήδειοι ήρχοντο καί άνεχώρουν 
Ιο, η 20  φράγκα καβ ημέραν άποφέρονντις.

Ιίέ ομως καί άλλην πρόνοιαν καλής κυδερνήσεως*
Ε κτός τών παντοιων άταξιών καί χακουργημάτων εις 
την Καλλίφ^ρνιαν ύπιρτΓμήδησαν καί τά ώνια πάντα 
τόιον,ωιτ* ο{ έργαζόμενοι σχιϊόν «λίμωττβν,ή iS a i taw v

S τι Ιχέρδαινον «ΐς μό»ην »χ«δό* ΐή* ζωοτροφίαν xalj 
τήν συντήρησιν τής ύπάρξ.ώς των. ‘Η ’Αγγλική δμως 
Τοπαρχί» τής Αυστραλίας κατώρδωσ» τούναντίον νά ά* 
ποκαταστή^η κ«Ι διι/τηρήση «ξ άρχής σχιδόν ^  τιμήν 
τών σιτίων είς τόν συνήδιι τή ; άγορας όρον. “Αν δέ και 
ήτο ψύχος δριμύτατον καιά τούς χειμερινούς έκεΐ μήνας 
’ Ιούνιον /.αΐ Ιούλιον,ούδεμία βμως νόϊ»; ίλύπησε χα| α* 
πησχόλησ» τούς μεταλλευτάς, πασαι δέ αί σ*ηναι«ϊχον 
χλινας «αί στρωμνάς καί δάπιδας.

Ό  ζητούμ»νο; χρυσό; έμιταλλιύι-β μάλισταιί; 
χαράδρα; καί κρημνού; καί φάραγγα;,_ όπου ερρεον 
δύο δύακες συναπτόαενοι ΰσπρον διά νά άποτελεσωσι 
μικρόν ποταμόν. Έ π ί τής συμδολής λοιπόν τούτων τών 
δύο ρειδρων εύρέβη τό πρώτον δ χρυσός xaj *ί« μ* 
γίστας βώλους, ίδιαιτίρως δέ δπου η χαράδρα, ή δ 
κρημνός, κα! ή φάρ*γξ έσχημάτιζον γωνίαν, ή άγκώνας, 
ή δέ άντικρυνή οχδη προχωροδσα ώς βράχο; έμπδ- 
διζε τήν εύκολον και ταχεϊιν τοδ δδατος ρύσιν. Διη^ 
ρεϊτο δέ τόπος είς ίσα λαχεία, ή τ«μ*χια κατά 
λόγον τοϋ άριδμοϋ τών χρυσωρύχων.

Τά Εργα ταΰτα παρηκολούδει «πιτηρώ* και έπιστη- 
μων άνδρωπος δηλ. όρυκτολόγος· όδιν έριονών άνήγγιι 
λ« μετ' δλίγον δτι «ίς τήν κοιλάδα τινός ποταμού 
(Μάκαρί) καί μάλιστα κατά τάς δχΟας άλλου τίνος 
(Τουρόν) είσδάλλοντος «ίς αύτόν, τδ μέταλλον έφάνη 
άφδονώτατον (3 0  μίλια μακράν τής Βαδούρστ) διότι 
τδσω «λικοειδή; καί άπόκρημνος ή κοίτη τοδ φ ύ 
ματος αύτοδ, ώστ» μόλις είς μίαν ώραν ήδύνατό τ ι ;  
νά βαδίσ|) έκατδ» βήματα έφιππος" ίφ«ρι δέ σχιστω- 
δ«ις φάραγγας καί τά βράχη αυτοδ «ϊχον φλέβας εις τά ; 
σκληράς πέτρας' Καί κατά μέ» τήν κοιλάδα ευρισκιτο ό. 
μαλώς δι«σ*αρμένος δχρυσός κα!*ίς λ«πτομ«ρή ψήγμα- 
τα γαιοϋχα, ωστι τό ήμ«ρουσιο* κέρδος πιριωρίζετο εις 
1 2 — 15 δραχμάς περίπου· τούναντίον δέ δπου τό 
^εδμα ητο στ«νοπόρον καί σκολιδ», Ι**ΐ καί τά τεμάχιά 
τοδ γρυσοδ ήσαν βώλοι όγκωδ«ις και καδαρώταται. 
Τοιαδτα «δρέδησαν καί είς τάς πηγάς αύτάς τοΰ ποτα
μού Ιντδς κλιισωριιώ» xai άποσφάγων βράχων. Συ 
νήδω; δέ δεκαπέντε ποδών ιμδαδόν «πι τή; όχδης έδί 
3οτο ιίς  τρ«ΐς άνδρώπους, οίτινις ούδ«ποτ« ήλδον «ίς 
έριδας, ή ρήξιν. Καί όμως οί πλ«ϊστοι ουτοι ζ ια ν  κα
κούργοι «ίς τήν Α γγλίαν. Τόσον ή «ύπορία των άναγ- 
καίων ενωμένη μ«τά τρόπου μαλακού και φρονίμου της 
δκπούσης ’Αρχής μεταδάλλει τάς κακάς εξεις τού άν* 
βρώπου καί καδιστα αύτόν άγαδόν πολίτην Έ ζέναντίας 
δέ μοχθηρά κα\ ά’νόητος Κυβέρνησις ευχαριστούμενη 
άπαδώς νά τόν βλέπη λιμώττοντα κα! παραπονούμενον, 
διαφδιιριι καί έκτραχύν«ι oi’jtόν ηθικώς μ«χρ«ί ά*«λ- 
πισίας.

Περί τά μέσα τοΰ Ιουλίου δ πυρ«τδ; τώ* χρυσω 
ρύχων'άπδ όξεως κατήντητιν ήδη χρονικός- άλλ’ έζήλ- 
δεν αί?ν:δίω; παοοξυσμός αύτοΰ, όστις χατετάραξ* 
βιαίως πάντας. Έπειδή διεδρυλλήθη ότι κατά τήν 
συμβολήν δύο άλλων ^υάκων εύριδη παρά τίνος βο
σκού είς εν μόνον 6ράχοί εκ πυρίτου λίδου 2 7 5  λιτρών 
βάρους όγκος χρυσού έλκων 100 λίτρας, έχων δηλ. 
άξίαν 4 ,0 0 0  λιρών, ή έκατόν δέκα χιλιάδων δραχ
μών. Ούδέποτ» άπό καταβολής τών άνδρωπινων πραγ*

μάτων ά*εκαλύφδη τοσοΰτον μέγας όγκος τοΰ ζηλω- 
τοδ τούτου καί περιμαχήίου μιτάλλου.

Ό κύριος τοδ ποιμένος Δόκτωρ KerZ δί» «ιχ«* 
άδειαν μεταλλείας, δδ«ν ή άρχή ενλαδε παρ’ αύτοδ 
τό ερμαίον.’Αλλ’έπιιδή αύτός ΰπισχέδη νά καταβάλη ό,τι 
τέλος έκρίνιτο εύλογο», άπεδόθη έν τώ  ίμ α  είς αύ
τόν δ θησαυρός· ήτο δέ ουτος ώ ; μέγας σπόγγος,(ή *ηρή- 

ρα μέλιτος) έκ κρυστάλλων χρυσών χαί ακτινοει
δών σογκείμενος* χωρισθέντος δέ αύτου «ις τριβ τ«μα- 

ια, έδαμδοΰίτο τόσον ύπό τής λαμπρότητος Joi όφθαλ* 
ιοί,ωστ» μόνον στωϊκός τις φιλόσοφος, (καί πάλιν άμφι· 
δάλλομιν) έδύνατο νά μ«ίνρ ασυγκίνητος.

Κατά μίμησιν τών χατοίκω» τής μεσημβρινής νέας 
Καμδρίας καί οί κάτοικοι τής αρχαίας Βικτορίας έδο- 
χίμαιβν καί αύτοί τήν τύχην των. Εύρέβη τωόντι 
καί έκεΐ χρυσός «ίς άναλόγους κατά τήν φυσιν τόπους 
καί πρώτον ι ί ί  προχώματα συγ*είμ«να άπό «υρίτσυ 
τιμάχια* ήτο δέ τό μέταλλον ύπό γαιώδους καλυματος 
περιτυλιγμένον.Άλλά καί «ίς σχιστώδεις πέτρας έ<«φώ- 
λευον κόκκοι χρυσοδ Κατ’ όλίγον δίηΰξηϊΐν ήπαραγω- 
νή , ώστ» οί μεταλλωρύχοι ίκινδύνιυο* νά παραφρονή· 
σωσιν ύπό τή;χαρας και τής έπιτυχίας τών έλπίδων· 
διότι ή άφδονία τών μ«ταλλ«ίων τής Βαθούρστ δέν ή ϊύ- 
νατο νά συγκριβή πρός τόν πλούτον τού νέου Πακτωλού· 
*Οδ«ν έρημώδησαν τών άνδρώπων πάααι αίέπιχ«ιρή*«ις, 
«ίς τάς «όλ«ις ίμ«ιναν μόνον γυναί*«ς, συνέ^ρεο* δέπαμ- 
κληθώς καί έχ τής Καλλιφορνίας αύτής οί τυχοδιώκται. 
Ό  θησαυρός έφαίνετο άν«ξάντλητος· τδ ήμ«ρούσιον κέρ
δος ήτο50— 300δρ. καί 1θ,009τούλάχις·ον άνθρωποι 

ργάζοντο ήδη άπδ τού Νοιμδριου 51· έξήγοντο δέ 2  
καί 3 χιλιάδ«; ούγγιών καδ’έκάστην, ώστ* «ίς τριΐς μ ί 
νας συνήχθη 7 0 0 ,0 0 0  λιρώ» χρυσός. Έμπορός τις δρα- 
ττήριος έπέστρεψι μετά 2 5 0  ούγγιών χρυσοδ. Κατα μ έ 
σον δέ όρον έμεταλλιύετο πα£ Ικάστου έργάτου ποσό- 
της άξία 2 7 0  δραχμών ιαδ’ έκάστην. Έ ξιΐχον δέ 
μάλιστα κατά τοΰτοδύο δέσ«ς, ή μέν Mont Alexan
dre, ή δέ Ballarat λ«γομένη.

Ούτως έχόντων τών πραγμάιων ήναγκάσβη και ή 
Κυβέρνησις νά αύξήσ») τού; μισθούς τών λειτουργών 
τοΰ δημοσίου διά νά προλαδη την λίίποταξίαν αλλά 
xai οδτω δέν «δυνήδη νά έμποδίσ^ τούς αστυνομικούς 
υπαλλήλους νά φύγωσιν.

Νεωστί ιύρέδη χρυσός καί εις άλλην Αγγλικήν ά- 
ποικίαν τήν Βανδιεμενία» καλουμένην.

Έπιιδή διά τής πλύσιως άπόλλυται πολύς χρυσός, 
υστιρον είσήχθη ίπιστημονικωτέρα μέθοδος, ή χρήσις 
δηλ. τοδ ύδραργύρου, δστις συνάπτεται μετά τής ελάχι
στης κόνιως τοΰ πορίτουτϊς χρυσίτιδος γης" εξατμιζό
μενος δέ διά τοδ πυρός άφίνιι καδαρόν το μέταλλον.^ Ή  
<>έ κυβέρνησις ήγόραζε τό μέν μίγμ* »οδ̂  ύδραγύρου 
6 6 —7 0  δραχμάς κατ’ ούγγίαν, τό δέ διά τής πλυ* 
σιως 7 0 — 100 δραχμάς

Τούτων γινομένων συν«κροτήθηιαν είς τήν ’Αγγλίαν 
έταιρίιι καί μηχαναί προτάδησαν διά τή» μεταλλωρυ- 
χ ία ν  ή όέ Άρχή έδέχβη τήν συμφωνίαν λαμβάνουσα 
ίπ ί μέν τών έθνικώ* γαιών 10 τοΐς Ο |0 έ« ί δέ τών 
ιδιωτικών μόνον 5 (Dublin s ’Univereity magazine).



, ‘ Η *»*χ»λυψις τοϋ ν«ού τουχου χλούχοβ ιίς  ιΰιο- 
χία» άρα γ « κρ«γμ*χΐχήν, ή δυστυχία, τών Ά γγλω ν 
•θ«'λ·1 άπολήξει · Λ 1 ‘

, Τ ° ά ί.ιγμ α  τής Ίσπα»ί«ς, ήχ(ς έ*τώχ*υσ* μετά
την άναχαλυψιν ιών μεταλλείων ιής Άμιριχή:, έμ* 
πν ιιι όω ς τινά φόβον δπάρχει δμως τις διαρορά, χα 
θοτι έ»χ*ΰθα έργάζονται έλεύθιροι άνθρωαοι, ένώ οί 
Ισ*ανθΙ· μετεχειρί^οντο δουλου; είς τήν μνχαλλωρυχ ίαν 

Eicetja πόσος^ροσάς δράν» χρειάζεται να ίναπληρώση 
υ/.ιχώ, τή» αξίαν τοσουχων εκατομμυρίων, τά δποΐβ' 
π*ρισϊά-ει χο έν χρήσιι χαρτονόμισμα, έν φ  μόλις 
ύπαρχε^ ιίς άντβλλαγή/ αύτοΰ πολλοστ^μόριον μετάλ 

Μχ··'Ρβ*» "Οταν λοιπά» πλυθυνθή τοσούτον 5 
χρυσό;, Ιξ ανάγκες θελουσιν έλατχωθή ε»ς ού χαί έχ- 
λείψωσίν ένχιλώς τά ρυπαρά χβί κατισχισμένα βΰ:ά 
ραχη, τά 6ico!a χό γε νΰν £χον άναπλτ,οοΰσι τά σπανί- 
ζον xai αναλογως πολύτιμον μιταλλον·
_ ‘Οποίου; θησαυροί»; ιύρήκαν ιίς τήν Αμερικήν 4  
Ι*πανοί άφ' ο5 έγύμνωσαν τούς ιίαγεν .ις έξ όλου 

τού^ύπάρχονχος χρυσού χαί άργυρον άρχισα·, να άνα- 
ζητωσι τά πολύτιμα μέταλλα χαί ι ί ς  τ ής γής ^  
σπ/.αγχνα^. Πρώτη δέ πασών τών επαρχιών έμεταλ- 
λευθη παρ αυτών ί; Ισαανόννησος (Αγιος Δομίγχος) 
οπου χαι πρώτον βπεβη δ Χριστόφορος Κολόαβο- 
Οθιν χαχά τ ί 1506 5 'Ροδρίγος έξ Αλχασαρ έλαβε 
παρά τοΰ βασιλεωί τής Ισπανίας τά κρο»όμιον τής 
μιταλλωρυχίας προβφέρων εν μόνον επί τοΐς έχατά*, 
ωστε τοιουτοτρόπως έντά; ολίγου χρόνοι» άπεταμιιυσεν 
απιιρον πλούτον, ά, x, i  e' rtsi„  άφηρίθη τήν άδ»ι*ν.
(Herrera hist. g in . des voyages des Custillans).

 ̂ ’Αλλά πρά πάντων χάν χρυ,4, βήχουν πα,τανού 
ο: ξένοι, μονιν δε έχ χής «ίρημ*νης ταύτης νήτ5υ έ;ή 
γ«το χατ έχο; χ 3υσάς αξίας 6 9 0 ,0 0 0  φράγχων. ’

- Κί  U ί  ί 519   ̂ Φί?3ΐνάν59’'  Χ « κ λ . « « ν
«Ιί τ4· Μ5ξ ;*4ν μετα 3 (γιον τυχοδ^ωχτών. Γα ς-αλέν-
τα ποάς τ 4ν στρατηγόν τούτο, τοΰ μοναρνου
Μαχίι,Μρ,α ίω ρ ι άποδειχνύουσίν ζ Η 9[ Μιξ.χανοΙ 
β«-ι άγριοι, ως νομίζ,ται, ^ , ν ,  s i r .  άμαθεΐ; τεχνών. 

Μεταξύ χών χάρισμά,ων αύτών έθαυαάζοντο" μά·
Xf.. l ' xa '-ertT-fa “  τεριχαλλοΰ; άρρρβ,τίλπνοϋ 

μ«ταλλ0Λ ίτ ρ ο γ ,^ α  χά σ ( ήμα *®ί χρυτοδ* ! /0νχα 
- Ρ?®' 2J πέτρα! χρ^ ,Γ  παρ ,ηα .ο ,,α ι βαχράνους 

χαι  ̂άλλα ζωα 3) μικρά χαί μεγάλα νομίσματα, τών 
έποιων η έργασ,α xai ,^ νιόχης ,Γχον πλ,ιοτέοαν
a ’ , T̂ ^ f / TSU κ:ί1 *ργύροο, ίξ ^ταν χατεσχεΰα- 
ιτμενα. 4) j U9 τροχοί έχοντ,ς μ εγ .9 ,; 5UV̂ SU; τ ρ0-
χου αμα,ης, 5 μεν έ< χρυσού, παριστα'.ων τά- ίλιον 
«χτινοδολβδντα, προσέτι Si τύλλα χαΐ ζώ* 5 8έ έ- άρ
γυροι> παρι,τάνων τήν σελήνην. 5 ' τεοιχ.ραλάιαι'όλό ■ 
χρυτοι ρέρουσα, χώ§«νας έχτής λορια;’̂ προσηρτηαένου;. 
ύ ) Θασανοι  ̂ ,χ ί ια ?όρ« ν  πτερών, ίξ  ώ , έ*ρΕ'μαντο 
χρυσοί ρροχοι. 7) πανοπλία: άργυοαΐ χαΐ χ ίυ σαΓ 
σχεποιχΑμεναι 4 α πτ,ρών έπί «έρμ,τος ένχελώς βυρ 
οοοεψιμενου. δ )  μ υ „ ί ζ 7 ^ ; $ια |χ , „ λ „ β ίά ι^
πτίρων. 9) χο,πιϊες χαί σα»8άλια *χ δέ:μαχο; έρ 
ραμμένο S,» χρυσον^α-ος. 10) χ,υ,ότασχα 6 » i . 
σμστα παντοΓα. (H errera).

I Απασα ή χσχορια «ί3 πολιτισμού χών Μ,ξιχανών 
περ,Λαμδαν,χα. χ«ί ί ίς  μόνα ταυτα τά ?ώοα. Ά λλ ’ ί, 
λαμπροχης του ναοΟ του Μ.ξιχοΰ χαί των'άναχχόρων 
χοι. Μονχα^ουμα, άποδειχνύουσιν δ,αοίως τήν πρόοδον 
του έθνους ίχ ,!ν5ι), τό5<!> έμ .,ν.ν έχπληχτο£ 5 Κορ- 
τ έ , ωττε προ πάντων περί χών μεταλλείων χου γρυ. 
σου εσπευσε ν« πληρορορ,θή παρά το·} Μο/χε^ομα!

Ποσο. ηταχήδη ομως 4 δ6στηνβς ή γ .,ώ ν  έλπίζων δτ£ 
.ισ  πΟΛυτ.Λων «ώρ.ον ε'μ,λλε ,α απαλλαγή τών άπροσ- 
ο5χητ«β» τούτων πλωχηοων I Διά χρυιών χοί ο! §υ,τ υ -  
χ . ΐ ;  αυτοχράτορες του Βυζαντίου ^ π ι ζ 5ν ν , ί^ωπήσωσι 
τους επερχομενους βιρβάρβυς τούς Σχλαβούνους, τούς 
Μ γ αρβ0« xai τούς Οίνους· αλλά πανταχοΰ έ,άνη 5χι 
η ίίεα « υ  χρυσού έξάπτιι τήν πλεονεξίαν τοΰ ανθρώ
που, χαθως χαι χού αίματος έξαγριοι μάλλον χήν τίγριν 
«ντι^νά τήν χ,0ασσ.ύσΏ. 41 8ε χαχα'Λτησ·ς χοΰ Με- 
ζιχου συν.τελεσθη έξ αύτών τών ιθαγενών δυσαο»- 
στημένων^ έχ τή; χαδεστώσης χυβερ-ήτ,ως· 59εν' οί 
ύπαρχοι ωρελούμ.νοι έχ τής περιστά/εως {νόμ!,αν 
αρμόδιόν τήν ευκαιρίαν νά άποσιίσωσι τάν ζυγόν.

^Αλλά χαί.παρά τοΰ Πιζαρου γενομένη έχπόρθησις 
του ίΐ.ροΰ ούϊόλως 8ca? spt i τής του Μιξιχοΰ. Διόχι 
χαι έ « ΐ  μ.χρος άρ.θμάς άνθρώτ«ν εξούσιασε μεγάλων 
χαι πολυπληθή χαί παμφορον ίντουτώ χώραν.

Τ “ς, ?tv ί ' 0™' Οτα θρυλλούμε-α περί τή ; πο- 
λυτελείας τώ . άναχτόρων τών Ί γ γ ά ς - Ι )  χα! τού 
αριερωμενου εί; χάν ήλιον ναοΰ, όστ·ς αποστίλβει έχ 
χρυσοΰ χαί αργύρου;

1 Οποίον έδαρος τιμαλφών μετάλλων. Ινδός τ ι ;  
Γχουάλπας τού/ομα κυνηγών πβτε έπί χών βουνών 
χαί χινδυνευων νά όλισθήση ίσποδδασε νά π.ασθή έχ 
θάμνου τι*4ς, τοίτου δέ άνασπασθέντος ιιδεν όχι αί 
^ίζαι ^σαν χατάσχιποι όπ4 λαμπρού άρνυρου.

Ε;ιδο; τίνος τοτε άν»ρυείσης μεταξύ τού χυνηγοΰ, 
Ιο4; ά/λ’ εγχωρίου χαι τίνος ΊσπανοΟ Βιλλαρεάλ λε
γομένου άνΕυρέθησαν τά περιβόητα άργυρωουνεΐα Πο- 
τόζι 2 1 Απριλίου 1545.

Γά μεχαλλει» ταΰτα εχουσι χυριως χέσσαρας με* 
γάλα; φλ>βϊς· όλον δε τό pouv4v (<ατά τάν Ούλλίαν] 
δπάρχον^ύποχάχωθεν ίιάτρητον χαΐ σηραγγώδις διά 
χάς αυτόθι γενομέ,ας |/1Χ9ς διεξόδους μεχαλλ.ίαν 
παριστάνει, ουχως είπεΐ-, χηρίθρ«ν μέλίτο;.

Kax άρχάς τά ορυχτάν έχαίετο εις κλιβάνους ένω- 
μίνον μετά μολυβδοΰχου γης. ”Εν χεντυ»άοον πλου. 
otou όρυχτού άπεδιδε 30 , 60  χαΐ 75  φράγ*. άργύ 
P9U> δέ λιχάν μόλις περ!»ϊχεν 6. Άλλά μ ιτά ταϋτα 
είσήχθη άλλη υέθοδος οικονομούσα τό άποσχυβαλιζόμε- 
νον μέταλλον. Διότι λειωθέν τά όρυχτάν έμβάλλεται 
• ίς σκάρας χαλχίνσς, όπου προστίθεται καί δέχατον 
μ:ρος άλβτος χοινού κιθαρίζοντος βύιο έκ τή ; γής 
κη  άλλων τοιούτων έπειτα έπιχυθέντος ύίραρνύρου (!>; 
λ ιπτή : βροχής ταράττεται zai αναδεύεται άδιαχόποις 
ιά  μίγμα. Αρ cu δέ δ άργυρος άπομάξη τον ύ^ράρ·. 
γύρο·' κοί άποτελέση μονο·ιδέ; ρύραμα, 6ερμαίν«τα( 
μετριως ενχος χλιβχνων· άχολοΰθω; μιταρέρειαι εις

(I )  Μ ογάρχα ι ,  ή ή γ εμ ύ ν ις  ιο ΰ  Περοΰ.

Ϊ ο χ ε ΐ ϊ  πλήρη ΰ5α:ος κινούμινα χαί ταραττόμενα διά 
τροχού τοιουτοτρόπως, ώστι τά μίγμα χαχαχαθηιαι 
χαθαράν παντάς άΰπου· ύστερον πλύνεται πάλιν ιίς 
χαίους πλήρεις και τούτους υίατος, χελευταΐον δέ συν- 
θλιβεται ίντάς πανίου, η δέρματος, ώστε 4 υδράργυ
ρο; απορρέει διά χών πόρων, άλλα διά νά χαθ·>ριοθη 
εντελώς το ζητουμενον μεταλλον έχ τού υδραργύρου, 
χωνεύεται έπί τού πυράς, όπου έξατμίζιεαι δ ύδράρ-
γυρος. , »

‘Οποία πραγμάτων μεταβολή! ‘ Η Ισπανία, ητις 
έπεμπβν άλλοχε άποιχίας ίίς χόσφ μακρυνοΰς τόπους, 
ώς-ε ουδέποτε ο ήλιος εδυ«ν ι ί ;  τήν έπιχραχιιάντης,σπου
δάζει σήμερον να έ^κυση τους ξένους δ.ά να καχοικη. 
οωσιν αυτήν· Έπιιδή έν ώ έδύνατο νά Θρέι1>5 6 0 0 0 0 0 0 0  
ώς εύρύχωρος και πλούσια κ*ι ιίς μέταλλα καί ει;Ι 
διάφορά άλλ* προ^όνχα, μόλις εχει 12 — 13,000 ,0001  
κατοίχους. ‘ Η έεήμωσις οΰχη προήλθεν έχ. της άνοήτου 
φιλοδοξίας τών βασιλέων αύτών, τής λύίσης τών κα-| 
τακτήσεων, τής άγάπης τοΰ έχιροχθονιις χρυσου, δΐ 
έποιος άνεκαλύφδη άφδονώχερος ιίς χο Πιρου καί τοI 
Μεξικό*' Διότι άρ ου δλη ή φροντίς εξηπλωθη εχει, πα .ι 
ρημέλησι πάντα; τούς ίΚΚοοζ κλάδους τή ; εγχωρίου 
«ΰημερίβς, τήν γεωργίαν, τάς ζέχνας, *»ϊ τά εμπόριον,Ι 
άστε άκανθαι καί τρίββλοι μετέβαλον είς χέρσους τά {ία I 
φος,τά δποΐον ήτο τοσοΰχον ιύρορον επί χών άλλοπίσχων 
Σαραχηνών Έν ω δέ ή Ά γγλ ια , Γαλλία καί Γερίχανίοι 
κατισπαράττοντο έν όνόματι τής θρησκείας, τήςδποίαςΙ 
πρώτη ίντολή ίιπάρχει ή πρ4ς τον πλησίον αγάπη, ή 
'Ισπανία έστίριϊτο και τής Ολλανδία;, διά τήν δισπο 
τείαν Φιλίππου τοΰ Β. ώστε συνεπληρώθη ή ταπιί" 
νωσις καί καταστροφή της. i

Πόσον δμως δύναται εις μόνος άνθρωπος νά μετα- 
βάλη τήν χύχην ολοκλήρου έθνους, νά τά χατασχρέ’1ιη 
δηλ. νά τά έξαχρειώση καί νά -τά εξανδραποδίσω, ή] 
τουναντίον νά τά άνυψωση, νά το ηθοποιηση κα! να το j 
άναδιίξη ζηλωτάν εις χά άλλα, Ιχομίν παριδιιγμο 
αύχήν πάλιν ταύτην τήν Ισπανίαν. Διότι εσχάτως εί; 
μόνος υπουργός, δικηγόρος τά επάγγελμα, άλλά φι 
λελεύδερος καί γενναίος καί μεγαλεπήβολος 4 Hravo 
Murillo, άνεδέχθη νά άναζωώση τήν νεκρωθεισαν, 
ς·3τω; είπιιν, ’ Ισπανίαν καθότι ού μόνον διαφόρου; 
βελτιώσεις άλλας έπεχείρηπε xn  κατώρθωσε, δηλ 
δρόμους σίδηρους συνάπτοντας τάς επαρχίας, κοί διώ 
ρυγας καί κρηπιδώσεις ποταμών, οιτινες πλημμυρούν- 
τες Ιπνιγον τάς παιδιάδ®ς, καί υδραγωγεία άξια τών 
‘ Ρωμα ίω ν  καί ατμοκίνητα πλοία, άλλά καί αποικίας ξέ 
νων εθνών προσκαλει είς τήν Ισπανίαν. Έπιι5ή δέ ουτε 
«ίς κινδύνου; θαλάσσης καί νο*ταλγίας χα! ΐχτερώδους! 
πυρετού (1) θέλουσιν έχτιθιΐ, ουχι ναύλων καί άλλης 
δαπάνης i /ουσιν άνάγκην, ούτε έκ τών συγγενών καί 
φίλων έπαπειλοϋντσι διά παντάς νά άπονωρισθώσι<, 
έλπίζεται όχι οΐ βιαζόμινοι νά φύγωσιν ώς δυστυχού
σαν τήν πατρίδα των λαοί θέλουσι προχιμϊΐσιι νά με-

(1) Ό  ϊχτερώύης ovzoc m p s z t c ,  εϊΑος Λοφοϋ  
ένδημ ιχοϋ  τήζ Α μερ ιχή ί θερ ίζε ι  τονc π λ ε ίν τ ο ν ς  τ(ϊ>ν 
αύτόθ,ι επ ιδημούντω ν  Ε υρωπα ίων .

ταναστεύσωσιν ι ί ;  τά τιρπνά χάς αρχαίας  ̂ Ιβηρίας 
παράλια τήν Βαιτιχήν (’Ανδαλουσίαν,) Μωρχί*''

Μακάρια τά Ιθ-η, όπου άναραίνονχαι έκ διαλιιμμά- 
των ώς χλοιραί δάσείς ύπά έρημων πιρισχοιχουμεναι 
φιλάνθρωποι χαί δ·'χαιοι και έπιχειρηματίαι υπουργοί,ώ; 
4 Murillo· διόχι αύ-οί καί χήν παχρίδα ιύεργετοΰσι 
καί τήν άρχήν στη^ίζουσιν, δποιαδηποτι τύχη βασι
λεία, ή δημοκραχία. Αίσχος δέ καί όνειδος αιώνιον 
ιίς έχιίνους, δσοι άπατώσι τούς ηγεμόνας, θεραπιύουϊΐ 

Ιτάς αδυναμίας των, άποσιωπώσι τήν αλήθειαν, συσκια- 
ζουσ: χά έλαττώματα τής Κυβιρνήσεωί, χροπτοοσι δέ 
χήν δυστυχίαν καί άγανάκτησιν τών λ^ών. Διότι αύτοί 
χαΐ είς τούτους γίνονται άποτρόπαιοι καί *ίί έχιι*ους 
έπί τέλους μισητοί καί αξιοκαταφρόνητοι-

/. Ν. Λεΰαδενς.

ΕΡΓΑ ΑΛΒΕΡΤΟΙ* Ι ί Ρ Ε Ρ

Έπιθυμοϋντες νά δώσωμεν εις τού; φιλομούσους 
τής Μνημοσύνης άναγνώσχας ιδέαν r.va τών άριστουρ·· 
νημάτων τού Αλβέρτου Δύριρ, ζωγράφου Γερμανού, 
τατά χήν 16ην έχατονταιχηρίδα διαπρίψανχος χαΐ τά 
μέγιστα ύπά χοΰ αύτοχράχορος Μαξιμιλιανού χ ιμηθιν 
τος, άναφέρομιν περικοπήν !κ  τινο; επιστολής τού 
Ιωάννου Βυπρεχχίου, έκ Βιίνης, σταλιίσης περί τά 
1528 πράς τ4ν ζωγράφον Αντώνιον, έκ Φλωριντίοις.

Άπεχαιρέτησα κάτεσπιυσμένως τά σ«βάσμια έκεΐνα 
πρόοωπα, διότι Ισπευδον νά φθάσω εί; τάς εικόνβς τού 
Λύριρ, αιχινις, ώ ; γνωρίζιις, μοί ένέπνιον αί:δημα πε- 
ριεργιίας καί ζωηρού ένδιαρέροντος. Έσταμάτισα ίπ ί 

Ιτίνας στιγμάς ενώπιον τή; εΐχόνος τού Άδάμ καί τής 
I Εύας, τής θελκτικωτάχης έκιίνης συνθέσιως ήν γ ιλ ιά - 
κις έθϊύμασα έν ιώ  ώραίω άνχιγράρωτού Βεϊτ  Στύζον .  
Άλλά τά μάλλον άξιο^αύματον προϊάν τού πνιύματος 
τοΰ Δυρερ ήτο άναμφιβόλω; ή παράστασι; τών τ ισ - 
σάρων Εύαγγιλισχών, ε'ζωγραφημένων έπί δύω ξύλι
νω ν πτυχίων άντιμεχώπων, άιινα άρχή^εν ιΐχον ά- 
φιερωθή ι ί ;  σχημαχισμάν ιίνόνος προωρισμένης δια 
χήν‘ Αγίαν Τράπεζαν. Γιλειώσας β καλλιτέχνης τάς 
δύο ταύχας ιΐχόνας, καί προσβλέψας έπί τοΰ ημιτελούς 
έργου τ ου, τού τόσον αρμονικού χαί απολύτως ώραιου, 
ήσθα»θη έχλειπον τά θάρρος καί χήν δύναμίν του οπως 
προχωρήση πιραιτέρω· άπίλπισθεΐς δέ νά δυνηδή ποτέ 
ουχί υόνον νά υπερτιρήση, άλλά καν νά φθάτη τ4 υψος 
ιίς ο είχεν Οψωθή, π^ρητήθη τή; ει*όνος άπό τά μέ
σα τοΰ Ιργου, καί άριέρωιε παρευδύ; εί; τήν πα
τρίδα του τά μεγαλοπρίπή ταΰτα ίριστουργήυ»τ», οι 
ων, άκουσίως αύτού, ί, μεγαλόνϋά του άπετέλιι εργον 
απολύτως έντελές. Έ φ’ έχατέρου τών πτυ·χί<*ν πα- 
ρίσταντο δυο απόστολοι φυσικού μιγέθους. Ό  Δύριρ 
παρέσχησεν έν αύχοΐς τάς τέισαρας κράσιις· ίδέ τά νεα
νικόν χαΐ πραον πρόσωπο» τοΰ’Ιωάννου, του ποιη-ού τώ»



Εύαγγιλιστων, παρίστώντα τήν μελαγχολίαν, τον Π . 
■*Ρ°ν κρατούντα τάς χλ·ΐς ci; τάς χιΐρας χαι κλίνοντα1 
τήν γαλήνιαν xai σοβαρά* αύτοΰ κιφαλήν έπι τ ίς  βίβλου 
τοΰ’Ιωάννου, έχφράζοντα τή* άκάθιιαν to Φλέγμα, 
Ι4έ το* ισχυρόν έκεΐνον γέροντα, ουτινος τό μέτωπον 

άνυψοΰται μ ιθ  'Ιεροΰ μίν άλλ έπιφόβου ενθουσιασμού, 
αύτός είναι δ Παύλος, ουτινος 6 όρθαλμός ριπτ*ι α
χτίνας πυρωδεστέρας καί αύτής τής σπάθης του. Ό  
Μάρκος άπιναντίας, ίστάμινος όπισθεν αΰτοϋ, χαι προ* 
σηνώς μειδιών, έκφράζιι τό Αιματώδες τή, χρα^εως, 
έ*ώ δ Παύλος τό Χολερικόν. Τό άιτοτίλεσμ* οπερ πα 
ρηγαγεν εΐς ήμάς ή ιίχών τών τεσσάρων Ευαγγελιστώ* 
είναι απιρίγραπτον, καί μόλις α! χαρμόσυνοι φωνβί 
τής πληθύος,χατά τήν άφιξι* τοΰ αΰτοκρατορος, ήδυνή- 
βησαν νά μέ άποσπάσωσι* τής έκστάσιως έν ί) ιίχο* 
βυθισθή. Ό  Δύριρ καί δ Στρείέρος, οί δύο μου σύν
τροφοι, έπιληφθέντες μο» τού βραχίονος, μ' έσυραν άχου» 
σίως μου μακράν τοΰ αριστουργήματος. Είσήλθομεν 
λοιπόν εις τή* αίθουσαν τοΰ συμβουλίου, ίνθα ή πληθύ, 
ηύξ«σι γιγαντιαίως έν άκαρι?· χάρις δμως ιίς  τήν 
έπ ρ’ροή* τοΰ έ»δόξου μου δδηγοΰ, ένώπιον τοΰ οποίου 
ό λοιός διεσχίζιτο ώς «οτε ή έρυθρά θάλασσα ένώπιον 
του Προφήτου, άνιλαβον τήν θέσι* ήν προηγουμένως 
ειχον έγκαταλείψιι.

Μ ιτ ου πολΰ ιπβρουσιαιθη δ αύτοχράτωρ Μαξιμι- 
λιανός άχολοκθουμενος, ύπό πολυαρίθμου θιραπειας. 
ίφ ιρ ι τήν ημέραν έκιίνην έλαφρόν σχιάδιον έκ μετα
ξοπτίλου χαι χιτώνα ίκ πορφύρας άνευ χρυεού καί 
πολυτίμων λίθων· άλλά καί διά τών απλοϊκών αΰτοΰ 
ενδυμάτων άπεκαλύπτετο άρκούντω; τό μιγαλείόν του. 
Τό ‘Ιπποτικον ήθος χαί δ πρός τάς ώραιας τέχ*ας 
Ιρως του  άπέσπων αύτόν συχνάχις άπά τάς μέριμνας 
τοΰ Κράτους. Τό πρόσωπο* του έξιφραζε* εΰμινιιαν, 
«ραότητα χαι γενναιοψυχία*" καί με φαίνιται δτι ή- 
δυνατό τις άκόμη ν' άναγνώοη έπί τώ* χαρακτήρων 
του τους λόγους οΰς ε?πε ποτέ πρός τό» παιέρα του. 
«τε ουτος  τον έπέπληττε δια τό φιλρδάπανό» του.
« Δε* έχω άνάγχην θησαυρών, άπιχρίθη, διότι καθή 
κοντού αύτοχράτιρος »ίναι νά νιχφ τούς έχθρους του 
δι οπλών και ούχΐ διά χρυσίΰ » Παρ’ αΰτψ ί'ιτατο 
ο ριρώνος Ιωάννης Σβατζιμβέργ, άνήρ γιγαντιαίου 
αναθήματος, φέρων τήν σιδηράν αυτού πανοπλία*, ήν 
ουδέποτε έγκατέλειπι. Ή  δύναμις αύτοΰ τοΰ άνδρός 
ανταπεκρινιτο προς το κολοσαΐόν του ανάστημα.

Εντούτοις δ Αυτοκράτωρ έπιληφθείς τού βραχίο 
νος του Αλβέρτου Δύρερ, διευδυ.θη μετ’ αύτοΰ πρός 
την αίθουσαν τής Δικαιοσύνης, αίθουσα* εύρυχωροτά. 
την, «αν ούδέποτε ά-η'ντησα έπ! ζωής μου· ή δέ πλη· 
θυς εκεινη} η τοσοΰτον πρό τινων στιγμών συμπιπυ. 
κνωμίνη, έχάνετο σχεδόν είς τό άπέραντον τοΰτο διά 
στημα* τρία υψηλότατα παράθυρα διέδιδον άφθονον 
φώς, φέροντα «έλους, έφ’ ω , ό Χ ιρ ισ βογάΛ  ι?χε ζω 
γραφησει παντοι* αριστουργήματα, χαιριτισμόρ άγ 
γελων, παχείας δέσμας άνδεων μαρανθέντων υπό τοΰ 
ήλιου, οπλοστάσια καί τά τοιαΰτα, άπαντα ίιαλάμ- 
ποντα εις τό φώς. Φανταοθ^τι ίριδα έφ’ έκάστης χι- 
φαλης ανθρώπου, χαί λαό* ολόκληρον χι»οόμενο* έντός 
αφθρνρυ χρυσού, σμιράγδων χ,| τοπαζίων’. Μιγα'λο-

πρεπές^τι έφαίνετο τφόντι είς τδ άνθος έχιίνο τών ιύ .  
πατριόων των δίηγουμένων ύπό τοΰ Αύτοκράτορος χαΐ 
όιερχομενων δι ωχεα.οΰ φωτός πρός άναχαλυψιν νέας 
τίνος ειχονος του καλλιτέχνου’ διότι τήν στιγμήν έκεί. 

,νη* έ,ητουμε* την ήμιχ,λή ού,θεσιν. ήςτινος τήν ίδέσν 
ε ιχ ι ίωσε; τφ Δύριρ ό πρωτοσύμββυΛος Π ,ρχάϊαερ  
αριστούργημα έκπληκτ.κόν καί ά,τ*ξ.θν τής δόξη; \&,Ί 
iyo τουτω» μεγάλων άνδρώ*.

, πΑεϋ?®’ Τ3“ άρχτικού τοίχου παρίστϊτο
ο βριαμβος τού αύτοκρατορος Μαξιμιλια.οΰ. Ό  αύτο- 
κρατωρ πεφορτισμένος οια τώ* σημάτων τοΰ κράιου* 
του, κρατών τό σκήπτρο* διά της μ,ά; χε.ρός,διά δέ τής 
ετερας την δάφνην, χάθηται έφ’ άρματος δ.ανρύσου συ. 
ρομε.ου υπο δώδιχα ^ μ αλέω ν ίππων, έζιυγμένω* άνά 
όυω- επί τών τεσσάρων τροχών τοΰ 5ρμ»τος άνεγινώ- 
οκετο^ η έξή; έπιγροιφή, χεχαρβγμένη χρυσοις Λα- 
τινικοις γραμμασι . Μεγαλεϊον, Τ,^ή, Άξια. Λόξα » 
Παρ εχαστω ζεύγει τών Γππων, προπορεύονται δυο ν ά- 
*ιδες φερουσαι τά δ*όματά των έπί τών στεμμάτων 
ακτών· ή μέν τούτων είναι ή Έ μ π ί ι ρ ί α  ή δέ ή' 'E m - 
ά ί ί ι ύ τ ψ . ,  άλλη ή Μ ε γ α λ ι ι ύ τ ι ς  ήέτέρα δέ παλιν \Φ^ύ- 
rq a i c .  Επί τοΰ θόλου τοΰ θρόνου άντανακλαταί ώς ά - 
αιήρ τό αύτοχρατορικόν σύμβολβν . 6 ,τι έκ o v p a rw  ό 
t f -hoc} t o r t  αύτό ό Κ α ϊσ α ρ  επ ί  τής γής  ■ ‘Η 
θιά Νίκη) ης ή πολύπτυχος αίσθης κυμαίνεται έν τώ 
άιρι, κλίνει όπισθε* αύχοΰ ώς διά νά γονυπετής έ»ώ- 
πι ο̂*Jtou, χαταθέτουσα στέφανον έπί τής χρατιας 
αύτοΰ κεφαλής. Επί τών άναπεταμένων αύτής πτερύ
γων άναγινώσχονται αί άκόλουθοι λέξε :ς7 ,α ^ ^ α / ;ί:7-  
γρία·, β Μ εζ ια ,"  B o sn ia ,  Γ ερμαν ία ,  Λ ομβαρδ ία .  
Περιβάλλει τό αρμα χορός έξ ώραίων νεανίδων πα- 
ρ·στώοώ* τάς έπιγείους άρετάς, ήιοι τήν Π ραότητα,  
την Εΐ'σπ.Ιαγχ* ίαν,τη* Λ ιχα ιοσύνην  κλπ.και χρατου- 
σών ύπέρ χεφα/.ή* στέφανο* έξ άνθέω*

Έ  θ ϊά  τού Ορθοΰ Λόγου, «ροχαθημένη τοΰ Αύτο
κράτορος, όίηγεϊ τό «ρμα κρατούσα εις χιΐρας ά»τί 
ή*ιών τήν Εύγέ> ε ιαν  χαί τήν Ί σχ ύ ν .  Είς έτεραν άχραν 
τής εΐχό»ος φαίνεται συνοδιία μουσιχών έμφυσώντων 
σάλπιγγας χαί βαρυβυλους. Οποία ζωηρά έχφρασις 
έφ ολων τούτων τώ* προσώπων, όποία άληθής παρά- 
στασις τών άπλοϊκών αύτών ανθρώπων !

Ετέρα σύνθεσις τοΰ Δύριρ, ούχ ^ττο» άξιοθαύμα- 
ίτος, φαίνεται επι τής ε τέρας πλιυρας τοΰ τοίχου' 
ή?η δμως δέν πρόχιιται περί θριάμβων, άλλά περί 
Διχαιοουνης. Ή  ειχώ* ουτη ή τόσον συνά^ουσα πρός 
τον περίβολον ε< ω ιύρισκεται, λαλει περί καθηκόντων 
τοΰ άνωτάτου άρχο*τος τοΰ μέλλον:ο<: ν’ άπαγγιίλ^ 
άποφισι* χαί δεικνύει αύτώ τήν διχαίαν τοϋ θεού ά* 
μοιβήν έν ηιριπτώσει άσυνειδήτου καταδίκης· έ άδικος 
Κριτήςκάθηται έπί τής είρας του, Ιχων ώς συμβού
λους τήν 'Τ π ό ν ο ια ν  καί τή* ’Α μάθε ιαν ,  οΓτινες έμ- 
φυσώσι τή* φαρμακερά* αυτών πνοήν εΐς τά Λίίδεια  
αΰτοϋ ώτα- χαί μάτην άναγίνώσκει τις τό  άπόφθίγμα 
τ ο υ τ ί  « Μη έχψ ίργζ  άπόιρσ ιγ π ρ ιν  χρ ίνης περ ί έ 
καστον  π ράγμα το ς  χατά  τούς κανόνας  της δ ι κ α ι ο σ ύ 
νης » ό αθώος χαταδικος γονυπετεΐ ένώπιον τοΰ Λιχα- 
στηρίου, χαί άνυψοΐ τάς δυο αύτοδ χιΐρας πρός τόν 
ούρανόν, έ*ώ ή J t αβο.ίη  συριι βύτόν άπό τής κόμης

Ίδέ τον Λό.Ιον, ti*  Φθόντν,  τά άποτρόπαια αύτά πλάσ
ματα τού *Αδου, πώ ; καταδιώκουσι τόν δυστυχή· Ίδέ 
προσέτι εΐς τό βάθος τήν Τ αχύ τη τα ,  τήν ‘Α προσεξίαν ,  
τή* Ποινή*, πώς σπεύδουιι πρός άπώλιιάν του, έ*ώ ή 
Μ ετάνο ια  μελανιίμων, στρέφει τήν χιφ*λήν πράς τήν 
Ά λήθ ιια ν άλλά Φ ιΰ ! πολΰ βραδέυις! τά έπί τής γής 
χόρτα μόλις καλύπιουσι τό* πέλεχυ* χαί τήν αίμο 
•ταγή ρομφαία*·

Δέν ήδυνάμη» *ά Χίρισθώ θαυμάζω*· μετα τινα 
μάλιστα συναισθήματα θλίψιως ίστρεφο* κατά διαστή 
ματα τήν χιφαλήν πράς τόν αίτοκράτορα, διά νά 
ίδω δποία' έποίει έν αύτώ έντύπωσιν δ μέγιστος 
οοτος πίναξ- διότι όπως δ θαυμασμός μας ύπαρχτ)

λήψιμον. Πιρευθύς δ Λύρερ, χαρτόνιο» 8ι!ς επί τών 
γονάτω» του ή^ξατο μετ’ άπιστιότου ταχυτητος να 
ζωγραφίζη δυο ετερ* πρόσωπα,ΐρωτών τάνΑυτοκρατορα 
ίάν ταΰτα τώ ήρισκο* τυχόν πιριαοοτιρον, - ‘Ο Μα- 
ξιμιλια*ός, δστις είσέτι δέν εύχαριστεΐτο, έπιληφθιϊς 
τής μαλυβδίδος, ήτοιμάζετο δ ίδιος νά πραγματοποίη
ση τή» ιδέα* του, οτε αίφνης τό δργανον, χακώς^κρα- 
τούμε*ο*, έθλάσθη μεταξύ τώ* δακτύλων του, ως «·ς 
χιΐρας άγροίκου, άγνοοΰντος νά συρ5 καί μιαν μο· 
νην γραμμή*. ‘Ο Μαξιμιλιανδς δυσαρε^τηθείς καί δά- 
κνων τά χ ιίλη , ήρώτητε, τί ώριιλε va πράξη, ωι^τε δ 
τοσοΰτον εύπειθής συνήθως χριωστεΐ νά τώ υπα- 
κούση.

ΆΛβέρίος Λύρερ.

ιντελής, πρεπιι νά εκφράζεται χαι είς τά πρόσωπα όλων 
δίαυμασμίς δμοιάζει τον ήχο* όστις οφιιλιι, πρός αρ
μονία*, νά ένοδται μετ’ άλλων. ’Ιδού διατί τό Ιργον 
άριστοτέχνοιι εΐναι άρμο*ικά*· διότι διεγείρει εφ 
όλων ύμοΰ τών θιωμένων αύτοδ ά»θρώπ«* αληθή μου
σικήν. ‘Ο Μαξιμιλιανάς έξέφραζι τήν γ*ώμη* του 
συμφώνως *αί είλικρινώς, ουδόλως φιιδομινος τής 
κριτικής ή τών έπαίνων. Έρξατο δ αύτοχράτωρ 
συγχαιρώμενος τδν Αλβέρτο* Δυρερ διά τήν μιγαλο- 
πριπή έκτέλεσιν τών εχιδίων του, τών οποίων τώ ί -  
δωκα* τήν πρώτην ύιτογραφήν, —  Έντβσουτω, έπρο 
«θεσι, τό άθροισμα πέριξ τοΰ θριαμβευτικού δίφρου ήτ- 
τον τοϋ λοιποδ μέ εύχαρις-·!* νομίζω ότι ύπάρχιι τ ι έπι

—  Μεγαλειότατε, έπανέλαβε μιιδειών δ Δυρ»ρ> 
αύτό ιϊναι τά βασίλειον μου, &.4·Ιο) ιύ  σχήπτρον ,  ά.1· 
Λω τό πΛηκιρον. —  Τέλος δ αριστοτέχνης, κατα. 
νοήσας τάν στοχασμόν τοΰ αύτοκρατορος, ί^ωγράφιιε 
δυω πρόσωπα ατινα τόν «ατέθελξαν. Επεδυμουν, α- 
νέχραξε· ουτος, νά ίδω το άποτελεσμα ^τοδ *έου τού
του συμπλέγματος έπί τοΰ πίνακος. Ε* τώ αμα β 
Δύρερ διέταξε νά φέρωσι κλίμακα, οπως σχεδογρα- 
φήση έπί τοΰ τοίχου, κατ άναλογίας φυσικας, τά δυω 
είκονίβθέντα πρόσωπα. Έν ω δ Δύρερ έτοποθέτιι 
τήν κλίμακα, ό Μαξιμίλιανος προσικά^λισε δια χ ιι-  
ρονομίας ενα τών εύγινών του διά να κράτηση τον 
κόδα τής κλίαακος* άλλ’ δ εύγινής, στρέψας τή* κε-
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ραλήν, ύιχικιιδη ort Siv ηχούσε τήν πρόσχλησtv, peSau- 
μίνος βιβϊίως μή, β3ηθώ» ά'δρωιχον τοιαύχης χ 'άσιως, 
ε«πε»ΐ) τής άξιας του’ ό Αύχοκράτωρ χαχανοήσας 
τό πραγμκ ώργίσδη

— ‘Η ^ψηλοιρροσύνη *uxyj δί» not άρμόζιΐ' ά»έχραξι, 
Κ. Κ,λιιΟοΟχι, γίνωσχε ότι ΐζ  άγροίχου δύναμαι νά 
κάμω ιυγίνή παραχρήμα, ούχί ομως xai έξ ιύ γ ι
νοΰς va καταστήσω ζωγράφον ίσον εκείνου................
Τούτο ΐϋ*6τβλδ3ί itoXu, (ojti ό Αύτοχράτωρ, διά 
va πρόπυλά;») ι ί ;  το μέλλον άπο παρομοί«ν προοβο* 
λή* τοιοϋτον άριστοτέχνη., άμα χή Σφίξει ioj ιίς  Β-.έν 
νην τώ απέοτειλεν δίπλωμα ιύγίνε.ας μ ί τό* τίτλον 
Ζωγράφου χής Αύτοχραιοριχής Αυλής.

Α. Κ.

Β 0 1 A  S I Κ  I.

ΠΕΡΙ ΗΑΙΚΙ\Σ TUN ΔΕΝΔΡΩΝ.

Γά φυτβ, ώσπερ τα ζώα, υπόχεινται ιίς  τον θανβ- 
τβν, xai πολλάκις ή διάρκεια χής δπάρξιως αώτων 
προσδιορίζεται μεχά πολλής άχριβείας, ώ ; χαί ή τοΰ 
εντόμου. Έν τούχοις, ούχί μόνον ή υφή, άλλά καί αί 
ζωικαι αυτών λειτουργία; έχουσι χοσοΰτον ιδιάζουσαν 
©ύιιν, ώ ϊ ΐ ί  δυσκολωχαχη άποβαίνει ή ευρισις άναλο 
γ:ας μιχαξύ τοΰ τιλιιοτάχου έξ αύτώ* xat τοΰ βασι 
λείοι» τώ» ζωών' ραίνεται δί ότι τά πλιιστα τούτων 
ήθιλον ύπάρχιι ί κ  άόρισχον χρόνον, ά»ιυ τής έπινερ· 
γειας τινών περιστατικών καί ά ιθ ιν ιιώ ν ΐπισυμ- 
βαινουσών ιίς αύτά, άνιξαρτήτων όλως τοΰ γή 
ρατος.

‘Ορισμένην διάρκιιαν ζωής ήδυνάμιθα νά άποδώ 
σωμιν «ίς τά μονοιτή καί διιτή φυτά, ώς όριζομένης 
τής διαρκιίας ταύτας ίκ τής παραγωγής τοΰ χαρποΰ 
αύτών, καί μή δυναμένης νά έπεκταδή πέραν τοϋ 
πιριοτατιχοΰ τούτου, ίκτό; οτι τιχνητή συντιλέσι) 
ιπινεργεια* αλλά πιρί τούτοι» ούδόλως έν^σχολούμιθα 
ένταΰδα- πιριοριζόμεθα είς τήν παρατήρηιιν ότι τό 
ιπιλοιπον μέρος, τό τιλιιότιρον τοΰ ρυχιχοΰ βασι 
λ»ίθί>, ποαι δηλονότι θάμνοι, χαί τά τοιαΰχα, δόνα 
ται να τίξινομηθή ιίς δύο αρχικούς τρόπους αύ· 
ξήτεως.

‘Ο εις τούτων συνίσταται είς τήν καχά διάμετρον 
οώ';ησιν αύτών, καΘ' ήν ρθάνοΐ'σι τό ώρισμένον αύτώ» 
ύψος, μετά τό όποιον χτώνιαι χορμοΰ ου ή διάμετρος 
αύξά»ιι άνεπαιοθήτως. ‘ Η προοθ/,χΐ) νέας ΰλης είς/ ν<\ ι · , ,, Λ ,χοιουτου α ίο υ ς  κορμον γΐν«ται. οια τη: παριν02*εως 
έπιμήχων ί*ών ίν τώ έσωχιριχω τοΰ ξύλου παρά τώ 
ζέντρω· διό τά δένδρα ταΰτα έχλήθησαν Έ νδογεγή  
η Μ o r ox o t i - h ’f d o r a .

‘Ο εχιρος συνίσταται ιίς  τήν χαδ’ υψος χ*! χατά 
διάμετρον αυίςησιν άπό τής βλασχήσιως. ‘Η προσθήκη 
νίας δλης ιίς υφήν τοιαύτη» γίνιται διά τή ; παριν- 
θέσιως ίπιμήκων ίνών μίταξύ φλοιοΰ xat ξύλου, άπο 
τής πιριριριίας άρχομένης· διό τά δένδρα ταΰτα ώνο- 
μάσθησαν Ε ξωγενή  ή ΛιχοτυΛήδονα.

‘ ϊπάρχουσιν άληδώς τινές τροποποιήιιις τών δύο 
χουχων τρόπων τή; αΰξή«ως τώ» δένδρων άλλά 
τουτους παραλείπομιν ώ? μή σπουδαίους χαί ουδόλως 
ήωας ίνταΰθα ενδιαφέροντος.

fcv ft) π ;ώ τη  χών δύο χιύτων χλαιεων άνήκιι τό 
γένος τών φοινίκων καί τινα άλλα δινδρα τών τροπι* 
χών. Ουδιν έπιμϊρτυρεΐ δτι τά ρυχά χαΰχα ζώ®{ 
«ολον κ»ιρόν. ΎιχέΟειαν, χώ όντί, δτι χινές χοχοροί- 
ν ιχ ι; χής Βρϊα:λίας ιιχον ήλιχίαν 6 0 0 —700 ΰ ώ ν , 
χ ιί οτι άλλοι τινίς Ιρθίΐαν χοίις τριΐς περίπου αιώ- 
>ας· άλλ’ δ τρόπος χοΰ ύπολογίζιιν χήι ήλιχίαν χών 
ίενδρω» ε?τι έχ χοΰ αριθμού τών έξωχιριχών τοΓ» 
ρΛοιο-ΰ όραχών κ,ίχων από τής β*3£ως με/ρι τής 
κορυφής χοΰ κορμοΰ, είτί έχ χης δχέαιως χών γη- 
ραιοχερων, ώ» ή ήλιχία ίΐναι άγνωστος, πρός τά νιώ- 
τιρα τά γνωϊχά τήν ήλιιίβν, βαϊίζεται έπ’ είχαοίας 
μάλλον ή έπί χής ύγιοΰς ριΐίίολογίίς. ‘Ο χά μέγΐ7 χα 
uso χών Ευρωπαίων σπουδασθίίς φοινιξ δέ/ ένισχΰιι 
τήν γνώμη» ότι τά δένδρα τβϋχα φθάιουσι» είς Ιο/α· 
χον γήρβς. Οί Άραβες νομίζουιιν οτι χαΰχα δέν ζώτι 
δυο ή τρεις αιώνα;' άλλως αύτός ό τρόπος τής αύ* 
ςήτεως τώ< ένδογε»ών δένδρων, oia οι φοίνίχις, φαί- 
ν ιτα ι άποκλείων τό δυνατό» χής υπάρξεως αύχών 
πε'ραν ώρυμένης χρονικής περιόδου

Τήν μιγαλητέραν διάμετρον ιίς ή* ό κορμός #6- 
τών δύναται νά ρθάοη χτώνχαι πριν ή άρχίσω3ΐ τής 
καθ’ υψους αΰξκίσιως, καί μετά ταΰτα, a ita ja i αί ξιι* 
λώ ίεις ίνις ας· £xa»xov νέον ρύλλβν παροίγει ά / αγ -  
χαίως  καχά χή» άνα'πχυξίν τοο, itsSuoustv είς τό χίν- 
τρον τοΰ δένδρου. Έπεχαι ίχ τούτου οτι, αί ξυλώδιίς 
ινις, α ιτινις προηγουμένως υπήρχον έν τώ κέντρω, 
χαχελιπον χήν θέσιν των χαί ώθ^ιθησαν πράς τήν 
περιρέριιαν, τής δ’ ένιργείας ταύτης έξχολουθούτης 
ή πιριρέριια, ητις χό πρώτον ήν τρυφεροί σκληρύ- 
»ιται βαθμηδόν διά τής π ιέσεις άπό τών Ινδόν 
Λράς τά εξω, μέχρις ου τέλος φθάτη ι ί ;  ίποχήν 
xa0 ή» δίν είναι πλέον ίπιδικχιχή ουδιυιας νι'*ς 
ϊανθλιψεως· τούχου γενομένβυ τά κιντρικά μέρη κτών- 
ται στιρεότηχος διά χής συ*εχοδς ιιβαγωγή ;, 6οη- 
θείςι χών φύλλων, νέου ξύλου ώθοΰντος τά παλαιόν 
πρός τά εξω, μέχρις ου δ κορμός ολόκληρος γε.ή 
ί^ος σκληρός καί ζατασχή ά»ίχανος προσλήψιως νέας 
υλης· διότι το ά π α ξ  σ γ η μ α τ ιο θ ΐΥ  μ έ ν ε ι  ihu π α π ό ς  
το ιοϋτον χα'ι ουδέποτε νπύ των περ ιΰαΛ .Ιόηωκ  μ ερώ ν  
άπορροφατα ι .  Κτηθεντος χοΰ βαθμοΰ τούτου, όπερ δίν 
βραδύνει νά ουμβή ο»; πρός xcu; χορμούς, ο ιικ ις  
σπαν.ώιαχα είσίν δψους ποδός, χαί ούδίποτι διαμέτρίυ 
δεχαοκχώ δϊκχύλων, τό δένδρον όφιίλιι νά άπολεσθή 
διότι ή βιοσιμοχη; αύτοΰ έξαρχαται έκ χής έλευδέρας 
χαί ένχιλους έ»ιργιίας άπασών τών λιιτουργιών τών 
φύλλων, ή δέ παΰσις τοιαύτης τινός ένεργιίας ι!»αι

τχαΰσις τοΰ 5λβυ. Ίδοι» οί λόγοι οί άναγκάσαντίί 
ήιιας νά συμιιιράνωμιν, ότι κατά ιχάσαν πι^ανο^ητα, 
τά ένδογινή δινδρα, eta ol ροίνιχις, ούδέποχε φθινου 
σ.ν είς έσχατον γήρας, καί οτι η ο.αρκιια τή; ΰιχαρ- 
ξίώς των όφιίλει νά ηναι ώρ;σαένη ιν έχάστω ι ί ί ι ι ,  
χαί τοΰτο έχ χης δυνάμιωί ή ' χαχιχουσι χοϋ να 
πέμπωσιν άπευθείας τάς ξυ^ώδιις ιν«ς πρός τό 
κέντρον.

Ά λλ ’ έμως διαρόρω; Ιχιι χό πρα.μα ιίς τά έςω- 
γινή δέ»δρα· διότι δέν δύναται νά προσόιορισθή η ώ Αρ 

κεια χής ΰπάρξεώς των, ού5έ ύαάρχειτι ρυσικώς αδύ
νατον έντή δοξασία, ότι εύρίσκονται έτι καί βήμιρον ^εν- 
δρα χρηματίσαντα μάρτυρες το ΰ  κ α τ α κ λ ε ι σ μ ο ΰ  του Νώι. 
ΙΙρώτον, ή νέα ΰλη τ ο ΰ  ξύλου ή σ χ η μ α τ ι ζ ο μ έ ν η  σταθι- 
ρώς έπί τώ» φύλλων τών έξωγινών τούτων δένδρων, εμ· 
φιλβχωρουσα υπό τόν φλοιόν παρά τή περιρερεια του 
κορμού, άχολούίως δέ αύτός ό φλοιός αποχατα»τας 
έπιδικχιχός έκχάαιως αορίστου, άπο3ιιχνυει ότι ούόι- 
μία ουμπίεσις δέν έγένετο υπό χώ» νιωστί σχημαχι- 
οθέντιβν μερών ιίς  τ ά  προϋπβρχο/τα· τουναντίον, δ 
ρλοιος άενιάως υποχωρεί οαω; τοποθεχηθή τό ξύ 
λον κάτωθεν, ένώ και αύτό τό  ξύλον ιιναι, ούτως ιί*' 
« ι ΐ» ,  προίπιφυχώς έ^ί χοΰ διαδεχομένβυ βυτό, χω 
ρίς αί δί αύτού ζω’ύ α ι δυνκμιις νά πασχωσιν εκ τής 
συνδλίψιως· διότι ό μεγαλείχιρος β α θ μ ό ς  τής ζωϊίόχη- 
Ίηχος έδριύει είς τά νιωστί σχηματιζομενον ξύλον’ 
έν δέ τοΐς γηραιοΐς ξύλοις τά έτη τοΰ βιου οβινυνται 
παρά τέό κιντρω' άλλ’ έπειϊή ε*άστη ομόκεντρο'·, π ι 
ριρέριια έχει ΰπαρξίν τινα, καχά μέγα μέρος ά ν ι. 
ξάρτιητον τής προηγηθείσης, ό θάνατος τοΰ μέρους 
τοΰ έσωτίρικοϋ εξωγενούς δένδρου δέν έπάγιι οΰδαμώς 
τήν μιίωσιν τή ; ζωϊκότητος τής πιριφερειας. Εντ£ϋ 
δεν Ιπεται οτι τά κ ο ίλ α  δένδρα ιίναι εόρωσχότατα, τά 
δέ ύγ ΐιιζτιρα  συχνάχις διιρΟαρμένα κατά τήν καρδία», 
ήτοι τήν Ιντιριώνην Όντος λοιπόν τοιούχου τοΰ τρο 
που τής αύξήοεως τώ» εξωγενών δένδρων, τά δένδρα 
ταΰτα δύνανται »ά παραβληθώσι πρός σειράν κυλί* 
δρω* κούρων, αύξανόντω» βαθμηδόν καί ένηρμοσμέ- 
τών μέν  έπί τών δέ' ούτως ένεργούσης τής ρύσεως, 
νων τοΰ δέ τελιυταίου κυλίνδρου έχοντος ιδίαν ζωχι 
κότητα άνεξάρτιοτον, πρόδηλον, oxt, έάν έμρανισθώσιν 
ιΰνο'ίχαί περιστάσεις κατά τήν.αΰξησίν του, τά άτομα 
τβΰ ιίδόυς έκιίνου δύναντα; νά Ιξαχολουδώσιν ύποίρ 
χοντα μέχρις αιώνων" έπιιδή δέν δυνάμεδα νά έννιή 
σωμιν πώς ήθελεν δικαιολογηδή ό θάνατός τω», μή 
υπαρχόντων τινών πιριστατιχών, έν οίς συγκαταλε· 
χτέα άναγχαίιβς κ ιί ή ίλλ ιιψ ις χη; τροφής αύιών, ητις 
δύναται νά ίπελθη αίφνης ενεχα καταστροφής τής θρειχ 
τικής ΰλης έν τώ έδαφιι ίνθα αυξουσι, κ α ι  δ πνιγμός 
β προξινηθείς εί'τι δι’ έλλείψιως τοΰ ρωχός ε^τε δια 
τοΰ άποχλιισμοΟ τοΰ άέρος.

Διά τ&ν ρηθέντων έξηγεΐται κάλλιστα τά θιτιχόν 
τής μιγάλης ήλιχίας δένδρων ιινών. Σημιιοΰμιν πράς 
τβύτοις ίκ  τών πολυαρίθμων τβιαύτης ρύσεως παρα 
διιγμάτων τά μάλλον άξιοσημειωτα.

Είς Έλλιρσλίαν, πατρίδα τοΰ y a lla c e ,  χώριν τρία 
μίλλια Μιοημβριοαναχολικώς άπέχουβαν τοϋ Π αΐίλέϊ,

πβρά τήν Γλασγόβην, ύπάρχιι δρυς, πιρι ής καχά 
«ιραδοιιν λίγετα·, όχι ιίς  τούς κλώνας αυτής ιχρυβη 
ό άρχηγΛς ουτος μετά τρι^χοσίων φατριαστών. Αν 
χαί τά συμβιβηχάς ραίνηται άκίθανον, είναι ομως α· 
να/χί^ρηΐ9ν, όχι τό δένδρον τοΰτο κατά τήν έ* πα- 
οαδόστω; έ*οχή», ήτοι πιρί τήν 14ην έχατονταεττιρίδα, 
ήχο άντιχιίμίνον ζωηρότατης περιιργιίας. Εχ τουτου 
ίξ α γ ιτ ϊΐ οτι τόρα όφείλιι *α ή<*ι ηλικίας επτά* 
χοσίων πιρίπου έτών. Οί «λώνες οΰχοΰ αλλοτι έ- 
κάλυίΕχο», ώς λέγουσιν, όλόχληρον στρέμμα τής Σχω- 
χίας. Ά λλά χά δυστυχές δένδρον, Ινίκα τοϋ μεγάλου 
αύχοΰ ίστοριχοΰ ενδιαφέροντος έγιν· θΰμά τής περιερ- 
γιίας τών πιρίηγητών' διότι οί κλώνις του έξέλι- 
πον β&θμηδόν, καί ή?η δί» μένιι έξ αύτοΰ ή ό 
χορμός.

’Αναιέρονται χαι πλιΐσται αλλαι δρυς τίραστιας 
ήλιχ'ας, φΟάσα^αι, καδ a  βεβαιοΰσι, τό 1 ,500  η 
1 ,600 έχος.

Έ» Τράνη (T ran; υπήρχε, τώ  1798 , φιλύρα (ρλα- 
μουρίϊ) περιώνυμο, ήίη άπό τοΰ 1424 , και ηχΐζ 
ιίχ ι 50 ποίώ . τ.εριφέρε-αν. ‘Η ήλιχία τβΰ δέν
δρου τούτου δί» ήχο βίβϊίως ιλάσσων τών 580 
ίτών.

Τώ 1776, ίν τοΐς άναχτόροις τής Γρενάδας ΰτ.ήρ- 
χον χυπάρισσοι τίνές περιβοητοι, α ; ίκαλουν, συμβάν
τος ενικά, χνπαρ ίοσους  τής Σου .Ι τα ια ς  (cupresos (le 
la  Su ltana). Πιρί αύτών π ιστιύιτα ι δτι ήταν ήλιχίας 
8 0 0 — 9 0 0  ίτών.

Αί περίφημοι χαστανέαι τοΰ όρους Έ τνα, καί ιδίως 
ή καλούμενη Κ ασ τα ν έα  τών έ%ατω· ίπ π ω ν  ^Ca- 
stagna di cento cavalli), ήτις πιρί τήν βάαιν τοί 
Λβρμοΰ εχει πιριφέρειαν 180  ποδών. H καιχονέα 
τή ς '‘Αγίας ’Αγαθής (S a n ta  A gala) 70  πιρίπου πο
δών περιφεριία;, ή τής Nave, πιρ'.φιρείας 164ποδώ»’ 
όλβι αυχαι ιίσι βιβαίως άρχαιόται- άλλ’ ούδέν άκρι- 
βές πιρι αύτών" μάλιστα ύποδέτουσι τινές ότι τά 
π ρώ Γον έκ τών δένδρων τούτ«ν ΐσχηματίηθη έ« 
π ίντι ή ες δένδρων ένωθέντων εις εν.

Ά γνοιΐτα ι επίσης ή ήλι<ία μεγάλης τίνος 
τάνου αυξβύσης ιίς τήν πιδιαότ τοΰ Βουγίουκΰιρέ, 
πλησίον τής Ιίωνσταντινουπόλιως, ήτις εχει 159 
ποδών πιρφέριιαν, μιχά κοιλοτητος εσωτιριχής 80 
πο^ώ».

‘ II καρυδέα ίνίοχι φθάνιι ιίς παχύτητα τιρβστίαν, 
καί, τοΰτο ιίς  ήλικίαν πολύ προκιχωρημένην. ‘Ο Sca- 
raozzi, ά ρ χ ιτ ίκ τ ω ν  ’Ιταλός, λέγει οτι εΐ5εν εις τον 
Ά γιο» Νικόλαον, έν Λωραίνη, σανίδα ^χαρυδιας ί .  
γουσαν 25 ποδώ» πλάτος, καί έπί τής όποιας ό αύ. 
ιοκράτωρ Φριδιρΐ<ος 111, Ιδωκιν ουμπόσιον μ ιγα ' 
λοπρεπίς.

Όχχώ ιλαΐαι βώζονται ιίσ ιτ ι είς τόν κήπον χών 
Έλαιών έν ‘ ίιρουσαλήμ, α?χινις, ώς ή ίστορία μαρ- 
τυριΐ, υπήρχον πρό τής αλωσεως τή; πόλεως υπο 
τών Τούρκων, καί επομένως Ιχουσι» ήλιχίαν τοΰλά. 
χιστον 800  Ιτών.

Άναρέρονται έπίοης παραδείγματα τινα περί άρ·



χαίων σμιλά«ων. Ε ΐ; το Anker Wyke House, πλη. 
οίον τής Stanes, υπάρχει σμίλαξ τις όστι; ανατρέχει 
πέραν της συνιλιύσεω; τών βαρώνων 'Α γγλων (ίς Ru 
nymede, oie έβίασαν τάν βασιλέα Ίωάννην νά 6πο- 
γρ*ψη τον μέγβν χάρτην. Το δένδρον τοΰτο έχει 9 
ποδών κ ιι τριών δακτύλων διάμιτρον οί δέ κλάδοι του 
καλυπτουσι διαστημ* 207 ποδών πιριφερεία.-. Ο; 
σμίλακες του Fonatain S Abbay, εΐ; τήν Yorkshire 
εχουσι πιθανώς πλέον τών 1000 έτών εί; έτέρου; 3έ 
άποδίδουσιν ήλικίαν 2 ,5 0 0  ή 3 ,0 0 0  έχών.

Αλλ οτι.ν {/.εγαλη, xat άν φαίνηται ή άρχαιότη, 
οιυτη, δέν πλησιάζει τή ■ τών βϊοδάδω» τή; Αφριχή;είς 
ψ  ο Adamson αποδίδει 5 ,1 5 0  έτη, καί τήν τή ; δί
στιχου κυπαρίσσου τή; Chapaltepea, ένΜεξιχώ ή* 
δ Doandelie νομίζει γηριιοτέραν τών ανωτέρω.

Πρό; αναλογισιν ΐή ; ήλικία; τινών ιών δένδρων τοΰ 
των μετεχιιρισθησαν δύο μεθόδους- πρώτον συνέχριναν 
ταΰτα προς ετερα γηραιά δένδρα γνωστά τήν ήλιχίαν, ά 
κολουθως ελαβον μερο; τής περιφιρεία; ίων καί τούτου 
τού; ομοκέντρου; χαι ορατού; χύχλου; ήο’θμησαν. Εί; τ ϊ  

έξωγενή δε>δρα, δ ξυλώδης χίλυ^δρο; ένό; Ιτου; δια
χωρίζεται απο του επομένου έτους δί ούσία; πυκνό· 
τέρα;, η τις δεικνύει τήν δεσιν έν ή έσταμάτησεν ή φυ- 
τική δύ»αμι; ίχάστου έτους.

‘ Η πρώτη μέθοδο; είναι άρκετά Ακριβής όπω; δώσ  ̂
ι?έαν προοεγγιζουσαν είς τήν αλήθειαν1 χαί διά τήν 
δευτέραν δέ ήϊυνάμεδα νά είτωμιν τό αύτό έάν ήιεθο 
πεπεισμένοι ότι οί παρατηρηταί έλαβον άπασαν τήν 
άναγκαία* πρόνοιαν Γνα μή άπατηδώιι. Ό  Δόχτωρ 
Lindley, έν τή ι ί σ α γ ω γ ή  εις την  Βοια> ix/)r, σελ. 66 
άπέδειξεν ότι ε»εκα τή; μεγάλης άνισότητο; τών όμο· 
κέντρων περιφερειών του ξύλου ιίς άμφότιρα του 
κορμοΰ τά μέρη, ύπόχιιται είς πλάνην ού μικράν 
δστις εξετάζει αύτάς πρός τό μέρος οπο^ είσι τά 
μάλιστα συμπιπυκνωμέναι" χαί ί*ω ; ή μνησδεΐσα 
τεράστιο; ηλικία τών *υπαρίσσων χαί τών βαο- 
βάων πηγάζει έχ τοιαύτης τινά; πλάνης.

Α. Κ.

Β ΙΜ Μ Μ ΙΙΝ Β  ΐ « \  Χ Ρ Ι Σ Ι Ο Γ Γ Ε Ι Ϊ *

Εί¥ Μ Ο Τ Ο Π Ι

Η Αγορ» τής Μαντούα; *tvorc εύρύχωρο; πλατιά  
πιριβαλλομένη κατά χιφαλήν χαί τό δεξιόν μέρο; in i  
τοϋ Λ αχουργοό ιχ ι ίο υ .  Πιρί τά δύο άχρα του αρχαίου 
τούτου οικοδομήματος άνυψοΰνται δύο πύργοι, είς J 
του ‘Ωρολογίου τή ; πόλεω;, χαί έτερος δ του Κωδω
νοστασίου, διαδ'.δων είς πινταχισχίλια μίλια πέριξ τό» 
αργυροιντα ηχον πολλών κωδώνων, τών χαλλίστων 
τ ί ;  Λομβαρδίας, ων αί μεγαλοπρεπείς συμφωνίαι χλβ- 
νοΰσι τήν πόλιν κατά τάς μεγάλας δρησκευτιεάς έορ- 
τάς. Μεγάλη καί ωραία άψίς υποστηρίζει τήν πτέ
ρυγα τοΰ οικοδομήματος τούτου. ‘Υπό έκάστην γραμ- 
μήν τόξου εύρίσκειαι άργιλλοπλαστιιον. Έν τώ  μέσφ 
τών σιταποθηκών, αιτινις κείνται περί τήν είσοδον τής 
άγορας, θόλος έιταιώνιος χαί υπερμεγέθης, φωτιζόμε
νος περί τό κίντρο» υπό στενής αυλή;, ά γ ιι, διιρχομέ- 
νης υπο τά άνάκτορα, είς έτέραν πλατείαν έστρωμένην 
ψιφηδωτώς, όπου πολλάκις δ χύφων καταδεικνύει τήν 
άνθρωπινην άδυναμίαν χα) τό άνίοχυρον τών νόμων.
Αριστερά πρός τό βάθος, ή άγορά περιβάλλεται ύπ4 

παραπηγμάτων (παράγχας) έμπόρων χοιριίου κρέατος^ 
τυροΰ, βουτύρου καί τών τοιούτων, άτινα όρίζουσι τή¥ 
πλατείαν τειραγωνικώς. Πέραν τών χαλυβών τούτων1 
είς άπόστασιν μέτρων τινών πρός τήν όδόν, φαίνονται 
μεγαλοπρεπείς αψίδες, έν’ α ί; οί ίμπορ’οι τών έριούχων 
καί τών τοΰ συρμού διαχοσμημάτων έκδέτουσι τά έκ 
τών Γερμανιχών εργοστασίων πολυτιμότερα κα! ώραιό. 
τερα προϊόντα. Παρά τήν ίψ ιν τών καταστημάτων 
τούτων, ήτοι μεταξύ τών στυλών, κινητά εργαστήρι* 
έμπορίσκων βαμβαχονημάτων, μεταξονημάτων, ται
νιών καί τών τοιούτων, Ιμποδίζουσι τό φώ ; τοΰ νά 
ιίσίρχηται έλευθέρως είς τά μνησθέντα εμπορικά κα
ταστήματα.

Η περιγραφιίσα άγορά, τοποθετημένη σχεδόν είς 
τό κίντρον τής πόλιως, περί τό στόμιον τής Ίουβε- 
ρίας, παρά τάς πύλας τοΰ έπισημοτέρου ναοΰ τής 
Μαντού*;, ού μακράν της μητροπόλεω;, καί πλησίον 
τών δικαστηρίων, είναι ή μάλλον συχναζομενη συνοι
κία τής πόλεως. Κατά κασαν ώραν. τή; ήμέρας ά
παντα τ ις αύτόδι πληθΰν άνδρώπων είς χίνηιι», χα; 
βλέπει χαρακτήρα όλως έμπορίχόν. Έ » Πβρίϊίοις,

όπου ολαι αί δδοί ·!»αι σχεδόν όμοιοι πρός άλλη . 
λας, δέν δύναται τις νά συλλάβιι ιδέαν κεντρικής »υνοι· 
χία; έπαρχίας τινός. Είκοσι, τριάκοντα, χαι πολλάκις I 
τεσσαράκοντα χιλιάδες άνθρωποι συγκεντροΰνται ιίς 
τά αύτά οημεΐον ώς έκ τών ύποθέσιών των, η τών 
άναγκών τής πολυτελείβς" και βί άνθρωποι ουτοι χι- 
νοΰνται, συνωθοΰνται, όπάγουσιν, έρχονται εντός τοΰ 
μικροΰ διαστήματος τών τεσσάρων ή πέντε όδών. Τοι· 
αύχη είναι ή συνοικία τής ' J f o p d c  tcZr Λαχάγ(ύν\ 
έν τή Μίντούα. Βλέπει τις πολλάκις έκατόν άνθρώ
που; ένώπιον τοΰ αύτοΰ εργαστηρίου συμπιεζομενουςΙ 
χαί άναμένοντας μετ’ άνυπομονησία; έκαστος τήν σει
ράν του, όπως άγοράση τά ζητούμενον* διότι πολλο' 
έξ αυτών προτιμώσι μάλλον νά έπιστρέψωσιν οΓκαδε 
άπραχτοι, παρά ν’ άγοράσωσι παρ’ άλλου έμπόρου τά 
όψωνιά των. Έν τούτω φαίνεται θρησκευτική τις έμ- 
πιβτοσύνη, άποχατασταθείσα είτε διά τής συνηδιία; 
εί- t  διά καλής τοΰ έμπόρου συμπεριφορά;. Ο 6«μέ· 
νης (μουστερή;) πορεύεται άπ’ εώθείας πράς ίο δεινβ 
έργαστήριον. Ο έμπορος  άναγνωρίζει τοΐ>; άγοραστα; 
του άπό τή ; μιας μέχρι τή; έτέρας άκρας τής με
γάλης άψίδος, χαί γινώσκει θετικώτατα ότι πράς αύχάν 
διευθύνονται.

‘Η συνοικία αυτη, ητις ώς είρηται ούδέποτε κινούν
ται, βρύθει λαοΰ τήν πρωΐϊ* τής παραμονής τών! 
Χρυτουγέννων. Άπό πρωίας μέχρίί εσπέρας ή βυνοι- 
κία αυτη ουχνάζεται άφ’ όλων τών κατοίκων τή ; πό' 
λεως, οιτινες διαβαίνουσι πορευόμενοι είς τήν αγοράν. 
Πλούσιοι, πτωχοί, πολίται, χωρικοί, κεφαλαιούχοι, έρ 
γάται, άνδρες, γυναίκες, παιδία, όλοι τρέχουσι πρά; 
τήν γαστρονομικήν έκείνην πλατείαν ήτις τού; περι- 
περίμένει κικοσμημένη μεγαλοπρεπώς ώ ; δί ημέραν 
έορτάσιμον. Άπειροι κλάδοι δάφνης στολίζουσι τά 
πήγματα, έφ’ ών διαπρέπουσιν οί τυροί τοΰ Λοδί 
(parnoesan), τών όποιων τά φλεβώδες καί διαλάμπον 
κύταλον πιριχοσμειται διά φύλλων πρασίνων Τα πλή
ρη κίτρινου βουτύρου βαρέλια ιστανται υπό ήμιφαριου 
λευκοτέρου χαί «ύτής τή ; χιόνος. Αί άλαντοιδες, τα 
χοιρομήριβ) αί τιταρίχευμέναι γλώσσαι περιβάλλονται 
&πά λεπτοτάτου χάρτου δικτυοειδώ; κικομμένου. Α γ 
γεία μεγαλοπρεπή, άγαλμάτια καί σκεύη άργιλλό- 
πλαστα παντός είδους στολίζουσι τήν αψίδα, «νώ άφ 
ετέρου οί σιτέμποροι, έκθέτοντίς έπί τοΰ προσθίου τών 
εργαστηρίων των σωρούς αλεύρου, σίτου, βρόμου, σίτου 
Τουρκικού καί ξηρούς φασηόλου; ερυθρούς ή μέλανας, 
άποτελοΰει, διά τής ποικιλίας τών χρωμάτων, εικόνα 
θαυμαιιαν.

‘Η άγορά διαιρείται είς εξ ή οκτώ σιιράς μεταξύ 
τών δποίων πλατιία ι οδοί ιΐσΐ κατεσκιυασμέναι διά 
τού; άγοραστάς. Τήν πρώτην έξ αύτών κατέχουσιν οί 
όωπώλαι καί όρνιθοπώλα',τάς δέ λοιπά; ei λαχανοπώλαι 
καί άνθοπώλαι.Έντός τοΰ πρασινίζοντος εκείνου πιριβό 
λου, έπί τοΰ όποιου, ή πρωϊνή αυρα κατέρχεται όπωςι 
άπέλθ® άκολούθως πεφορτισμένη τοΰ ήδυπαθοϋ; άρώ 
ματος τών ρόδων καί τών ίων, τών καλλιεργηθεντων 
άδραίς δαπάναις έντός θ«ρ|ίών άνθοβωλων, τα πάντα 
γαρά, τά πάντα εύδυμία. Μυρίαι ήχηρ«ί φωναϊ άνυ* 
ψοΰνχο συνάμα όπως άναγγιίλωσι to έμπόρευμα καί

προσκαλέσωσι τούς άγοραστάς, άμιλλώμιναι ένταυτώ 
μεταξύ των, τις νά καταπνίξη τήν άλλην- ή δέ νεα
νική, όξιΐα καί εύδυμος φωνή τής μ ά γ χ α ς  (gamin) 
τή; Μ αντούκ, του τέκνου τούτου τής διίας Προνοίας, 
τοϋ έν αύτή καί μόν# έλπίζοντος, διασχίζει τήν τύρβην 
Iέκείνην διά τή; άπλοϊχής λέξεω; χα.Ιάθι. ‘Η μ ά γ κ α  
φέρει ίπί τή; ^άχεως τέεσαρα ή πέντε καλάθια χρε 
μάμενα Ιχ ξυλίνου κρίχου άμιλώς διατεθειμένου έπί 
ιοΰ ώμου του. Επαναλαμβάνει δέ τήν κραυγήν τ*υ 
παίζων ένταυτφ μ ιτά  τών συντρόφων του, καί κλεπτών 
καρπού; άπό τά γρα|δια. Οτε δέ ή ριπή τιΰ όφθαλ- 
μοΰ τοϋ πολίτου μακρόθεν χαλέσνι αύτόν, πΐδα υπερ 
τά πλήρη ώών κάνιστρα, διασκελίζει διά μέσου· τών 
έκ λαχάνων σιορών, υπερπήδα παν έμπόδιον, κα! πετα 
πρά; τάν χυριόν του. Πληροί ακολούθως τά καλάθια 

I του μέ τάς προμήθεια; τοΰ αύθέντου, τόν άκολουδεΐ 
ώ ; κυνάριον, γωρ ί; ποτέ νά ουλλάβη τήν ιδέαν νά τώ 
κλέψη τ ι, άν καί τούτο τώ είναι λίαν ευκολον φθάσας 

Ιδέ είς τήν οικίαν τοΰ πολίτου, λαμβάνει πα£ αΰιοΰ 
άμοιβήν έκ δεκαπέντε ή είκοσι λεπτών, χαί τόν άποχαι- 

Ιριτα παραχαλών αυτόν νά μή τάν λησμονήση άν τυχόν 
έπανέλδη ιίς τήν αγοράν. Άφοΰ πεφροντίσμένω; πε- 
ριβάλη εντός χάρτόυ τήν μικράν του περιουσίαν και 
έξασφαλίση αύτήν εντά; τοϋ θυλακίου του, έπανερχεται 
ε ί; τήν άγορά», όπου δ άήρ αντηχεί πάλιν έκ τών κραυ
γών του. ‘ Η άσχολία τών δυστυχών άμα χαί εύτυχών 
τούτων δντων, είναι μεγίστη κατά τήν παραμονήν τών 
Χριστουγέννων. Κατ’ έκείνην τήν ημέραν, τήν οποίαν 
6 λαός άφιεροί ε ί; τάς γαστρονομικά; προετοιμασίας, 
τά καλάδιά των τιμώνται διά τών ωραίων καί πα- 
χέων ίνδιανών τή; Μανδαναίας, διά τών σπανίων νησ
σών τών όχθών τοΰ Άδίγου, διά τοϋ εύμεγέθους σέ
λινου τοΰ ‘ Αγίου Μαρτίνου, καί τών τοιούτων. ‘Η 
μ ά γ κ α  γαυρια δσάκις φέρει καλάς προμηθείας έμπρο
σθεν καί όπισθεν, χρεμαμένας άπό τοΰ κρίκου του, 
[οστις έν ώρα υπηρεσίας ταλαντεύεται χαριέντως έπί 
τοΰ ώμου του Τότε άνυψοϊ τήν κεφαλήν άγερώχως 
καί ρίπτει βλέμμα περιφρονητικόν πράς τού; συναδέλ
φους του έκείνους τών όποιων τά φορτίον δέν ιιναι 
τόσον βαρύ όσον τά ίδικόν του. Οίκειοποιεΐται τότε 
τά καλάθιά του, καί διά τής φαντασίας πλουτιΐ έκ τοΰ 
έντός αυτών πλούτου. Τά 6πό τής φύσεως πιριφρονη. 
μένα ταδτα πλάσματα, παίζουσι μέ τήν δυ*τυχίαν, 
άστειεύονται μέ αύτήν, τήν χλευάζουσιν άνά πασαν 
στιγμήν κ«ί τήν προκαλοϋσι νά τά καταστήστ) S u j -  
τυχέστερα.· ‘ Η μ ά γ κ α  είναι άλλόκοτον παιδίον! 
παραδόξως πως πείνα μόνον δταν ίχ Β λεπτά. Αί 

Ιλίβραι είναι διά παντός έξωρισμίναι άπό |τό θυλά- 
κιόν του, καί μολαταύτα ευρίσκει πάντοτε χρήματα 
διά νά παίξη τήν fuicula, παίγνιον άθώον, απλοϊκόν 
ώ ; αυτό, καθ' δ, διά σ.δηρας σφαίρας σχοπεϊ, μεταξύ 
έννέα έπί γή ; όπών, τήν έν τώ κέντρω ‘Η μ ά γ κ α  
είναι ηοως, καθ’ έκάστην ίξιρχόμινο; νικητή; ίχ %ή; 
πάλης ταύτης' αμέριμνος, μή εχων ούδέποτε ούτε 
προτεραίαν, ούιι έπαύριον δυστυχές δρφανόν παιδίον 
ά?ιακόπως μαχόμενον έκ τοΰ συστάδην κατά τής 
πενίας καί χλευάζον τάν ανταγωνιστήν του. Τά 
'άλλόκο-ϊον τοΰτο πλάσμα έθιβιν ό δημιουργός έν τώ



μέσι,» πολυάριθμου λαού 5πως Ιλέγξ5 μεγάλας 
T0J χα; πολυσυνθέτους άνάγκβς.

To ιχθυοπωλειον έν Μαντοία τοκοθιτιιχαι εις την 
διώρυγα τήν διαβρέχουσίν την πάλιν. 'Η δεσις ουχη ι ΐ  
ναι χαταλληλοτά*.η, ιυχολυ»ουσα τήν διαχήρητιν τβΰ 
ίχδυος καί χή; χαδϊριότηχο; ύτό τάς S6j άψίδ»ς ι ά; 
ένανχίον άλλήλας χιιμέ»ας, xai ύ.τό « ς  δποία; έ £μ- 
πο.ος  ̂προφυλάττεχαι από τήν βροχήν καί την χιόνα.

1*,V aT°f®y τ *όϊην άγει όδός πλατυχάχη, ή 
. ;<· 3ΐ ίλην την παραμονήν ιών Χρι»το«γέννω* πλή 
δ=: μαγείρων τών έπισ^μων χή; πόλιως οί*
χιών, ή πλούσιων κεφαλαιούχων, τούς δκοίους άχο 
λουθοΰσι τά  ̂ μνησθι'ντβ Χϊνοφόρα παιδία. Άλλ# 
πιρί διι'λην οψιαν, αναρίθμητος πληδύς /αοΰ πληροί 
πχνταχόθεν ώ ; χιίμαρρος τήν αγορά» χαύτη», ό«ως 
ωριληδή ίχ τή; έκπτώσεως τών τιμών ενίχα τής λή 
ξ ι « ς  τής ήμέρας· ‘Ο μέν πωλιι τον λίβη/ του, 5 δέ άπο- 
/υτω; άναγχαίοι άνχιχίίμενον διά va φάγ^ τή/ έοπε' 
ρα» κείνην ίχδύας» TotoDrot ει»αι «ί απόγονοι τώ» 
Λομβαρδών τή» έργασίαν χαί τόν ζυγόν άνέχονται μέν 
μιχα μεγίστης Χϊρχερίας, τήν ήμερα* όμω; τής «ύω 
χίας, δια πάσης θυσίας- πρέπει νά ιύωχήσωσι· ιύω χ ι! 
ται τότι xai δ έργάτης ώς xai & πλούσιος, ιύωχεϊται 
και δ πέ ης ώς χαί δ έργάτης· διότι δ λαός τής Μαν 
τουας δέν λησμονεί ποτέ τούς δυσχυχιϊ;, κ«ί 5τ„  τι 
περιττόν τό φυλάχτιι δί αύτούς. Τή. παραμονήν ίών 
Χριστουγέννων εχ .ι τό πιριττόν τοϋτο- άν χ,1 μέ μ ι- 
γαλήν αύτοΰ ©οσιαν, όμως τό ίχ·Γ χαΐ ότ, πιρί το με 
σονυχτιον, φωνή Τ(ς γ9ιρά άκού·τ«ι *£ς τήν πόλι», Ά  
ύελφο ί A f t e r , a r c l ,  ,)i α γ ά π η ν  τής Π αναγ ίας ,  έ λ εή .  
ο α τ έ  μ ε  τόν π τω χόν  ! δ άνδρωπος του λαοΰ, ουδόλως 
ανβλογι,όμινος τας θυσίας « -  ύπέστη ενικά τής στιγ
μιαίας του ραστώνης, φερκ πρός τόν επαίτην τα λιί- 
Java του δείπνου του ’Ιδού 0{ απόγονοι τών Αομ 
δαρόών τής ίποχής του Υ) ωνος xai τοΰ Έρρχου, 
xiW Λομβαρδών έχκνων, οΓτ.νις δέν εινο» έχιραν πα 
τρ οχ ή τήν πάλι» τω-, ουχι άλλους άδελφού; ή τ ;ύ ; 
συμπολιχας των, 5f ;lv ς χα’ ιδυναοχεύοντο ύπό τών 
αρχονκο» χαί τοΰ αρτιγιννοΰς φαιοι/δαΛίσμοί’ χα! ιίς 
την ιποχην ταυτην, τήν παραγαγοΰσαν τήν άρχαίαν 
ε/ιυθιοίαν τή; χ ερ ,9ννήϊο«, χρ ιωστιί ή 'Ιταλία τας 
ορησκιυτικας εορτας της, τόν έρωτα πρό; τήν γίνε- 
δλιον γήν, χ»; Τό πρός τού; κατωτέρους αίσθημα τή; 
ιυσπλαγγνίας· S,n  τότι ήχο άναγχαία άπο^ροια του 
χβίνωνιχου συστήματος χαιισχη άχολούδως ε'θιμονχα- 
θιιρωμ.νο», τταράδο3ΐς πρ93?ίλνις) λατρεία, οίίτω; εΐ* 
πειν, προ, .ου, προγονούς. Τήν ®ήμιρον, οτ» ίλαι α[ 
οημοτιχαι £3?ταΐ του μ ι, ϊ ΐώ » 5ς πι:ιωρ-^δη,αν ιίς 
μονο* τά , ^δρηαχευτίχας, δ λαός αναμέ-ει αύτάς ά- 
*λη »τ«ς , 5κως i ta(jxtSa35 χ*( δίαίπασ»; τό μονότονον 
6 ου ιχιπόνου χαΐ χοπώδου;· χαΐ αδιαφορών περ! της 
οφ»ρμής -των, δέν δεωριϊ εν αύταΐς ή τό πανηγυρ.χόν,
μ*Ρ»; xai παραδίδιτβι ιίς ir .a ia c  τάς έιΐίδ'υμητάς 
θ(σ<£θ α ιιίς .

θ ιλχτιχή τω ίντι ιί-βι ή Ota τής ίδοΰ τών t'r- 
θνοπωλε/ων, χατα  τήν εσπέραν τής παραμ3νής τών 
Χριστούνεννων. 'Ας φαντασδή τις ε%ώπ:ον δ|Χ* ή 5ώ·
δίχα έργβϊΐγιείων L l r i  β “  Τ  V  ^ <p9V £Χ,ίνη’ ^  αίματόγρους αυτή; λαμπάδας, ,ό^ Ρ ϊ^ τη ρ ίω ν , έχ ,τ ,ρ ω ί.»  α ,; οδου ε υ ρ ι ,^ ν ω ν .  gi ^ )uVTOy , ^ γβγ| ^  ^  χ#; ^

έπιιετηδιιιμένην ίχδιβιν πόρτοχαλίων, λιμονίων, βα- 
ριλ’ων έ^ίχβύω» τπαριχιυυιένων πιρι6ιβ>ημε»ων έκ 
καδαρών υραιμάιων ^αί μαζών τή; Ί ιαλ ία ς (πάστα)! 
Όλα^ τβ^τα, μεταμορφωμένα άπό μυρία< μορφάς, 
διαφο,-ω; διατεδιιμε,® δι επιτυχούς χρωματισμού, 
χαί πιριτιτϋλιγμένα ιίς χλάίους δάφνης χοί κορτοκα- 
λε’ος, παρουσιαζοντα μα«ρό?ιν ιίς  τόν δεατήν ίδότρςπόν 
τι μωοοϊίό'.

Αι πρό; τήν siov αυια 2ψίΐς, φωτιζόμεναι ύπό χη* 
ρίων διαπεποκιλμινων, διατιβειμένων ίν ιίοει λυ^ΐνών 
ύπο μί^,ών τής Ιταλίας βοστρυ^ι,δώς χιχομμι»ων, 
δδονιοτών χαί διαφανών, άπηρτημίνων όλων δί’ άλύ- 
σων, μέ eupa πυιχίλματα χριμαστά τής αύτής 6'λης, 
γοηιεόουσιν άληδώς τήν ορασιν. Έ π! τοΰ πεζοδρομιίου, 
ένώπιον τών ίργαστη3ίων, βλ*πι:ς π/ηδί>ν χαραβιδο 
πωλών μ ι φανοί»; υπερ χα χάνιοτρα των έν χώ μΐΐο) 
τής δδοδ, μιχαηωλητάς χαρκών ούρονίας άμαςίδια 
πλ»]3η τοιούτων, χιχοσμημίνα διά κολυαρίδμων 
φανών τέλος β- έπιις άπιιράριδμο» λαόν δΐΐυδυνόμίνον 
χαχεϊπ ιυτμ ϊν» ; πρός τάς πεφωτισμένος αψίδας.

Αυιοδι, ο ίχδΰς τοΰ γλυκιως ΰδατος π λ ιιι έντός 
ύπερμιγιδου; χαδου, δ δέ τβΰ άλμυροΰ χιΐτα; ήρεμος 
έντός χαδαρωτάχων ξύλινων χιβωτίων. Βομβισμός 6 
πόχωφ^ς συγχέει τάς φωνάς τών πωληχών, οΐτινες 
χραογάζουσιν δλαις δυνάμεσιν, άλλά δέν ϊύ ,ανια» νά 
χαταπνίξωσι τήν διάχορον χαί στεντόρειο» φωνήν τοΰ χα· 
τοίχου, τής Κιόζας (Chiozza), όστις έπαναλαμβάνιι μέ 
τόνον εΰρυδμον, Ο στρ ίδ ια  ?

Άδυναχιΐ δ παρατηρηχής νά ιίδη, χατά χήν έξαίρι- 
τιχήν έχεί»η» ημέραν, έπι xjD κρωσώπου τών κατοίκων 
τής Μαντουας δλίψ-ίν, μέριμ/αν, σχυδρωκότητα, ί  
χνο; παρελδόντος άλγους, φαβο» ε»ι<α άναποφιύχτου 
μέλλοντος, χοπώδουί χ ιι δυ^χιρους. 'Γήν ήμεραν έκιίνην 
νομίζει τις ότι ιυρίσκεται είς *όσμον φανταστόν, ιίς 
χώραν μυδώδη, ή ιίς χή< χοχοίκιαν χών μαχάρ^ν.

Ή  φυσιογνωμία τοΰ Λαού έκιίνου ιίναι τότι μο· 
νοιιδής καί μονότονος· ούδεμία άνχίδεσις προσώπων· 
ούδεμία ποιχιλία δυδίσεων ήδόνατό τ ς νά εΐΓ.η o i l  
τήν ήμεραν έχείνην όλοι οί πολΐται άποτιλοΰοκ ενα 
μόνον άνβρωπον, ένχιλώς ιυχαριστημένον χαί άπό τον 
έιυτόν του χαί άπό τοΰς άλλους* ή μάλλον ήδελι 
παρομοιαιιι αυτήν μέ πίϊΐδιον διερδαρμενον, παραδ.δό* 
μινον τυφλώς ι ί ;  ιύδυμίαν ανέκφραστο» χαί όλιδρίαν.

Πιρι την δίχατΗν ωραν τή; εσπέρας, όλα ι αί δδοί 
ιι*αι έρημοι’ ίλοχληρος ή πόλις λαμβάνΐι 5φβς σχυ* 
δρωπόν χαί μεγαλοπριπές. Φαίνιται τότι βιδαδισμέ- 
νη ιίς βα9ι αν σχέψιν, ιίς ίχστασιν υψηλή», προπα. 
ραιχευαζομένη οΰτω "να παραστοδή είς τήν Ιεράν ά·/ά· 
μνησιν τοΰ μυστηρίου τών μυστηρίων χιχαλυμένη δέ 
υπό σ*οτΐ!νοΰ πέπλου, χαί πιριβϊβλημέιη ύπό άχρας 
σιωπής, έπιχαλιΐτοι παρά χοΰ Θεοΰ χήν συγχώρησίν τώ» 
τέκνων,ταδποΐα χρυπτιι ύπό τόν μητρικόν αύτής κόλπον.

Εν τούτοι; τό πΰρ σπινθηρίζει ι» ταΐς οίχίοις, ά- 
πιιρα χηρ’α χαι μυρίαι λυχνίat τάς φωτίζουσι πα»τα- 
χοδι» /ομπρώς, ή τράπεζα παρατίδιτα·, χαί ή οίχο. 
γ ιν ιια  δλόκληρ»; χάδηται π/ριξ. Ή  Έρις ε'σβεσι τήν 
ημέραν έχιίνην τάς αίματόνρους αύτή; λααπάδας, ιό
S J  λ . . 1 1 .  . _ _  _  ! Ρ  )  / . . .  .

Ιλπίδα’ Ό  άποδιωχδι!ς υιός έπανιρχιχοι ιίς  χάς άγ- 
χάλας τοδ πατρός του, υποσχόμενος μιταβολήν δια
γωγής, χαί λβμβάνιι δέσιν ιίς τήν τράπιζαν’ δ π»" 
τήρ ένβγχαλισδιίς τό απολωλός τέχνον του, ά^ιυδύνει 
δέησιν πρός τδν γίννηδηιόμινβν Σωτήρα, Ιχ*ι 
πλήρη πιποίϋησιν, δ'.διι πί*τ»ν ιίς τήν μιτάνοιον το5 
uioQ του, xat άφοσιοΐ όλας αύτοΰ τάς έλπίδας ιίς  τόν 
Λυιρβτήν τοΰ χόσμου. Η πενδίρά συνδιαλλάσιται 
μιτά τής νύμφης της, χαί λησμονιΐ λέξιις τινάς προσ
βλητικά;, δπως έορτάσ^ μετ’ αύτής χήν πρώχη» εορ
τή» χοΰ Πάσχα τοΰ νέου νόμου, Πάσχα, ούχί αίμα
τος «αί έχδιχησιως, άλλά αγάπης xai χάριτο;. Ή  
σύζυγος ητις πρό δ<τώ ήμ;ρών δέ» έτόλμα νά 
7τροσβλέψχ3 τό» σύζυγόν της’ διότι λαλοϋσα πρός αυ
τήν ειχ ι πρός στιγμήν λησμονήίΐι χά χαδήκβνχά της, 
άνυψοί ήδη πρός βύιό» τούς δαχρυβρέχτου; όφδαλμούς 
της, δ δί σύζυγός της ά»οίγει χάς άγχαλας, προρέριι λ ί- 
ξιν έτ.ιιιχιίας, τή» άσπάζιται έπί τοΰ μετώπου, χαί δέ 
τ ιι αυιήν ιίς  τά διξιά του. Ά λλοτε χαί αύτός δ πρό- 
σφυξ έπανήρχ«το τή» ^μέρα* έχιίνην, πιρί τή» δυσι» 
τοΰ ήλιου, ιίς τούς κόλπους χή; οίχογινείας του, χαί 
χατέλειπι» άχΐμωρ»τΐ τήν πόλι» μιτα τήν εορτήν χών 
Χριστουγέννων. ΑΙ άλυσεις τοΰ δεσμώτου διισπώντο 
ινώιχιο» τή ; Ουσίας τοΰ Θεανδρώπου, χαϊ τά δισμω 
τήρια Ιμινον ερημ* άνδρώπων χατά τήν εορτήν τής 
γινέσιως τοΰ Σωχήρος. Όποιων χαί δπότων Οιλγη- 
τρω- έδρυΟιν ή τ ιλ ιτή  έκιίνη !

Ή  δμόνοια έπικρατεΐ πανταχοΰ, ή εσωτερική έχεί»η 
ιύ'/άριστος ή ακόλουθος άγαδοεργίας, διαλάμπιι έφ’ 
ϊλων τά βλέμματα πασα λ ιξ ις ι?ναι δείγμα αγάπης, 
πας στιναγμός σημιϊον χάριτος* Τότι τά πιρίφημα 
to rte lli διαδίδουσιν είς τήν a!3ousav τήν ήδυπαδή αύ 
ιώ ν οσμήν ή βαδ«α τών συνδετυμόνω» σιωπή άπο 
δίίχνυιι, πόση» άξίαν δίδουσιν εΐς χδ έξαίσιον τοΰτο 
ρόφημα, τδ έντός λίμνης προσφάτου βουτύρου πλέοντος. 
Ά λλά τό κρέας λείπει πανχιλώς έκ τοϋ δείπνου τού 
τοο’ διόχι τότε δέν έπιτρέκεται ή ό ί/δύς μυριοτρόπως 
παρεσχιυασμένος. Ούαί ιίς έχεΐ»ον ό ιτ ις ήδελι τολμή 
σει νά φάγη κρέας πρό του μεσονυκτίου! Ά μα 2μως ή ώρα 
αύιη σημάν^,ήτράπεζα τοΰ πλουσίου άλλάσει θέαν· διότι 
τότε τά άγριυτά κρέατα, αί δρνιδες, καί δ μόσχος διιδέ 
χονται τούς ίχδύας, δ δέ διΐπνος παρατείνιται μέχρι με
σονυχτιού. Δέν συμβαίνκ δμως τό αύτά καί ιίς  τήν τά- 
ξιν τοΰ λαοΰ χα! τών έργατών· διότι ούτοι, αμα σημά- 
νη χό μεσονύκτιον, έγκαχαλιιπουσι τήν χράπιζαν καί 
ποριυονχαι πρός τούς ναούς· &\ δέ γυναίκες, «ί γέρον 
τ ις  χα: τά παιδιά άχολουδοΰσι τδν οικογινειάρχην, χαι 
ύπάγουσι νά διηδώσίν ενώπιον τοΰ βωμοΰ.

Αύτή ΐχίίνη ή πόλις, ήτις πρό δύο μόνον ωρών ^χο 
μιλαγχολική καί σιωπηλή, λάμπιι ήδη δλόχληρος ύπό 
μυρ.άδων φώτων, καί ά»τηχεΐ έχ τοΰ μιγαλο^ρεποΰς 
ήχου άπιιραρίδμων κωδώνων. Τδ οημιειον τή; έ'άρ- 
ξεως δίδει δ χώδων τής άγορας διά τοΰ αιβαροϋ αύχοΰ 
η χου, διικύων άνά πάντα κτύπον αύξουσαν δύνα- 
μ ιν  δ δέ ΐίρός χαλκός τών λοιπών τής πόλεως κω 
ίώνων άνταποκρίνιται είς τήν πρόσχλησιν δι’ ήχων βα 
ρέ«ν ή ο^έων, βρσδέων ή γοργών, σιγαλών ή στιντο- 
ρΐίων, καί αποτελεί · συνωδίαν μεγαλβπρεπί), υ̂Ομάν

μιλωδιχό», διάλιχτον μυστηριώδη, τής έποίας βί ουμ- 
φ«νίβι ήλεχτρίζοοσι τάς χαρδίβς τώ» «ιστών, ιιτ ιν ις  
μιτά ;ανών, ποριύβνται βωρηδό» πρός τά» ναό» χοΰ 
Σωχήρος.

‘Ο ναό,·, οσχις μέχρι τβΰδι Ιμινε σιωπηλός χα! 
κικαλυμμένος ύπά σκότους, έμψυχοΰται έ< τής φωνής 
τών έναιρίων ιχεί»ων πρισβιυτών, φωτίζιτοι έ» 
«χιγμή, ώς έκ θαύματος, ύπά μυριάδων κ^ριων'καί ά- 
πιιραρίθμων λυχνιών, βρύδει λαοΰ, σκιρτά άπό χαραΑ 
καί πλ^ροΰται δί ύποχώφευ ψιδυρίσμοΰ, ένώ άφ’ έτέ- 
ρου ή ήχώ έπαναλαμβάνιι, ύπό τούς έπαιωνίους έκεί- 
νους δόλους τάς έν τω πιριβόλω ούτοϋ προφιρομένας 
λέξιις καί τάς συμφωνίας, αιχινίς εκ τών πύργων χαί 
τώ» κωδωνοστασίων διαδιδόμινοι, σβένυνται ιίς τά 
ά jciipov. Είχα αίφνης οί θόρυβοι ουιοι παύουσι δλοι 
συνάμα- τό έπι παρεκκλησίου χάλυμυια ά»οίγιτ*ι, χαί 
παρβυσιάζιται είς τή» δίαν τών ιύλαβών ή φάτνη τής 
3ΐ)δλεέμ. Φαίνονται τότι οι ποιμένις έρχόμινοι νά 
προσκυνήσ«σι τόν Λυτρωτήν. Οί μάγοι, δ δηγουμενοι 
ύπό τοΰ άιτέρος, σταματοΰσιν έ* Βηθλεέμ, προσχυ- 
νοΰσι τήν φάτνην χαί προσφέρουοι πρός τόν ένσαρχω- 
θέ»τα Σωχήρα λίβανον καί σμύρνα». ‘Ο μηχανισμός 
τής σχηνίς χαύτης itvai έξαίσιος, παράγων άποτε- 
λισμα φυσικόν άμα χαί έκπληκτικόν. Τής λειτουργίας 
τίλισδείσης, ό λαός έπανέρχεται ιίς  τάς έστίας t o u  ευ ' 
δυαος χαί φαιδρός.

Α Κ.

II EOPTR Τδ Ν  ΧΡΙΣΤΟ Γ ΓΕ Ν ΪίίΝ  

Ε Ν  Μ Α 1 Ρ 1 Τ Β .

Ή  νΰξ τών Χρΐστουγέ»»*ν ιΤναι έν ’Ισπανία εορτή 
δρησκιυτιχώς ίορταζομέ»η ύφ’ δλαν άνιξαιρέτως τώ» 
οίχογινιιών. Πρά πάντω» δμως δ λαός άναμένιι αύτή» 
χατ’ ετος μιτά νέας άνυπομονηιίβς, καί πβραδίδιται 
χατ’ αύτή» ιίς παντοίας ιύθυμίβς.

Ά πδ τής εβδομάδος ίδη τής προηγούμενης τής 2 5  
Δικιμβιιίου, ή πόλις τής Μαδρίτης φαίνιται ώς ιίκών 
χις ζωηροχέρα χοϋ συνήθους. Αι δδοί̂  αύχής άρχονται 
νά χαλύπτωνχιι άπά πήγματα, χαί δπασα ή Ισπανία 
έξαποστέλλιι είς αύτήν τά τέκνα της μέ διάφορα προϊ
όντα, διά τά όποια έκάσιη έπαρχία έγχαυχαται. 
Β λιπ ιι τις τότι τάς πυλας τής «ρωτιυούσης
άνοιγομέννβς ιίς τάς συνοδιίας τών έμπόριον παν
τός ιίδους έδω?ίμων· συνιχής παράχαξις γ ί-ιτα ι
τότι τών όριοκόμων, τών δποιω» οί ήμίονοι προβαί-
νβυσι μέ βήμα ήσυχον καί κρόχο» μονοτο-ο^, ί ’̂ ι ο^ως 
χαί δυσάρισχον ενεκα τών χωδωνίων των. Οι μέν ιξ  αυ
τών χομίζουσιν οίνον τής Βαλτιπιάνας, άλλοι ίριον μι* 
λάγχρίυν τής Ίσπανίαί, χρησιμιϋο» ιίς καχασκιυή» 
νέω» χιτώνων, δίώ»δέλουσιν χοαμηθή οί καλλωπιοταί 
χατά τή» μιγάλην χρυτια«χή« εορτήν. Οί Βαλιναιανοί



αναγνωρίζονται ίχ του ευδύμου αύτΰν ύφους, έκ τοϋ ή- 
μιγαλλικοΰ αύτών τρόπου, δμιλοϋ»τις άδιαχόπως, χαί 
ένδιϊυμένοι ο»τ«ς χατ' ίδιον ιπαρχιακό» ίδος καθ’ ο άφί· 
νονται αί κνήμαι γυμναΐ μέχρι τοΰ γόνατβ:, ίματιομός 
ομοto; χιδάν προς τόν τών όριινών τής Σκωτίας χα 
■τοίχων Βρίζουν μέ βήμα ιύστροφον, φέροντες τόν 
μανδύαν έπί τών ώμων αύτών, αγέρωχοι δια τάς 
μυωδιις αύτώ* χνήμας, xat ώ ; δποδημασιαν εχοντις 
σανδάλι* έχ λινοΰ' οι Βαλινσιανοΐ είσί* οί ιΰπροσδι- 
κτότιροι χαια ιήν ίποχήν ταύτην τοΰ «τους· ουτοι 
φέρουν δυο ά»απόφευκτα άρθρα διά τήν εορτήν τών 
Χριστουγέννων, τό έξ άμυγδάλων χαι καρύων ζυμαρικό», 
καί πορτοχάλια.

Οχι όλιγώτερον θέλει θαυμάσει τις τήν άφιξιν τών 
όρνιθοίοσκών, οίτινις δδηγοΰσι, ώ ; ιίς  μάχην, άπειρά' 
ριθμον στρατόν έχ πβχέω» ίνδιανών μετά θαυμασίας 
εύταξίας- φαίνεται παράξινον, τιοόντι, va βλέπη τις 
ενα μόνον άνθρωπον, ώπλισμένον μέ μακράν χβί λι· 
πτήν ράβδον, νά τακτοποιώ έκβτοντάδας έχ τών Ιικό 
δων τούτων χαί πτιροσκεπάστων πτηνών, 5τινα πλη- 
ροΰσι τόν άερα μέ τάς φωνάς των καί τά γουγλουχό 
ματά των, ίνώ τά  παιδία συναθροιζόμενα ι ί ;  τάς δδους, 
δια να παριυριθώσι κατά τήν θορυβώδη ταύτην είσο
δον, αυξουσι Ιτι τόν θόρυβον διά τών χοροποιών ιύ· 
φημιών των.

Αλλ δμως τό μάλλον ένδιαφέρον τής τιλιτής είναι 
τό να βλιπη τ ις τήν ίσχάτην ανησυχίαν τοϋ αρχηγού του 
τουοτι δ στρατός του διήλθι πλέον τάς πύλας τής Μα· 
δρίτης. ‘ Η πιΐρα έδίδαξε συχνότατα τόν όρνιθοβοσκόν, 
οτι πλήθος ΐχθρών έπαγρυπνοΰσι πάσα; τάς κινήσεις 
του, έτοιμοι παντοτι νά ώφεληδώσι έκ τή; μή μεγά- 
λης αυτοΰ προσοχής. Πα; κάτοικος της Μαδρίτης 
θεωρεί ως τιμήν νά ψάγη κατά τό δεϊπνον τών Xpt 
στουγεννων ίνδιανον' άλλ όλοι δέν εχουσι, δυστβ^ώί, 
τό αναγκαΐον αργυριον πρός αγοράν τοιούτου' οδιν 
δ όρνιθοβοσκός διπλασιάζιι τήν προσοχή» του, άλλά 
ματιιως· διότι άφοΰ φδάση είς τόν ώρισμένον τόπον 
προς στρατοπέ$ιυσιν τοΰ έκ πτηνών στρατοΰ του, 
χαί επιδιωρηση αύτον οπως πεισδή πιρί τή; ά^ηθείας 
τοΰ άριδμοΰ, μετά λύπης του πληροφοριΐται δτι δύο ή 
τριΐς δωδεκάδες, ή καί πλείονες έξ αύτών έλειποτά* 
κτησαν κατά τήν ποριίαν* άμηχανεϊ δ δυστυχή; μεγά- 
λως, έπιιδή ο ί κλέπται τών ίνδιανών ούδέν έξωτερικάν 
κίνημα δεικνυουσι* «1 πλατιΐαι «τύχες τών κεχρωμα* 
τισμινων έπανωφοριων των ουδόλως φαίνονται άλ- 
λοιωδεϊσαι, καί μολοντούτο δΰναταί τις νά στοίχημα 
τισι;, οτι, εάν κατά συμιττωσιν πνοής άέρος αίφνηδίοο 
ή μαγικής τίνος ένεργιία;, τύχη ν’ άναοιτασθώσιν οί 
μανδυαι των, θελει παρατηρήσει ύπό τόν μανδύαν 
έκαστου ενα Ινδιανον κικλιμμένον. Άλλοίμονβν I τό 
«τηνόν τών ’Ινδών δέν έχει κοινόν τι μιτά τήςά^ώπικος 
τοΰ Σπαρτιάτου, διότι φερεται ύπό τοϋ κλέπτου άτι 
μωρητ;.

Ετερον δέ στίφος προμυδέων, ωσαύτως άξιο» 
λογου, ιιναι τό τών άλ^ντοπωλώ', οι όποιοι έρ
χονται εκ τής Εσταμαδουρας φέρΟντις άφθονα εδώ 
ϊίμα  εκ της επαρχία; εκείνης, Ενταΰθα δέ δέν ιιναι 
4>ι«ταλληλρν νά είπωμεν οτι τό χοίρειον κρέας έχει

είναι ι!δος τι φοινιχος. διότι εί*αι άδύνατον ν ’άπαριβμη- 
θώσι τα διάφορά τρόφιμα άτινα οί κάτοικοι τής Έστρα- 
μαδουρας κατασκίυάζουσιν έχ τοϋ ακαθάρτου τούττο 
ζωου. Οι κάτοικοι τή; έπαρχιας ταύτης ιίσίρχον- 
τβι εις τήν Μαδρίτην έπικαδήμενοι έπί τώ» προϊ
όντων των μέ άτάραχον άξιοπρέπειαν. *Η Σοβαρότης 
είναι τό χαρακτηριστικόν στ,μιΐον τών χαλκό· 
χρόων προσωπων των, Οί ήμίονοι κατακλί»ουσιν ύκό 
τό βάρος τούτου του ιύχύλου κρέατος, τοϋ μισητού 
ιίς τα τέκνα του Μωϋαέως, καί τό όποιον, οπως παρα- 
ταθή εις τη* τράπιζαν τών Χριστουγέννων, έλαβε διά
φορα σχήματα καί όνομασίας,

Άδυνατοΰμίν ν’ άπαριθμήεωμεν τοΐκ άλλους έμ
πορους τοΰς έρχομένους νά συνιισφέρωσι ιίς  τήν λάμψιν 
τής πανηγύρεως ταύτης, χαί οίτινις ήθελον έξαρκισιι 
ιίς διατήρησι» εκατόν γάμων τής Γαμάχη; ^Gamache) 
Ούδιμία πρωτιύουσα τοϋ κόσμου είναι μάλλον άξια 
τοΰ θεάματος τής Μαδρίτης, οτι αί έπαρχίαι της 
tij κομίζωσι έκαστη τόν φόρον της. Τότε ιΰρί- 
οκεται έν Μα*δρίτ^ παν προϊόν τή; Ισπανίας, ούδέν 
δμως αύτόχθον τής μητροπόλεως, ήτις τοσοΰτον 
εινε στιΐρα Ιν τώ μέσω τοσαύτη; ευφορίας, ώστε μό* 
νον διά τά υδατα τών πηγών της δύναται ν« καυχηθή. 
Εχεται άληθείας, δτι άποκρινόμενσι οί Μαδριτινοί οσά

κις οί Άνδαλούσιοι (Andalous) τους ομιλουσι πιρί τών 
οι»ων των καί τώ ' ίλαίων των, οί δέ Βαλινσια»οΙ περί 
τών καρπών των, κ ι ΐ  βί ’AoTcuphat περί τών εύγε- 
νών προγόνων των ! λέγουσιν. ’Ω! και τά υδατα τής 
Μαδρίτης; Τ ί όμως άλλως μέλλει τόν κάτοικο* τής 
Μαδρίτης ή άφορία τής γής του, δπόταν, κατά »ήν 
τό τέλος τής δικάτης πέμπτης τοϋ Δικιμβρίου καί 
καθ ολον τόν Ίαννουάριον ίύρίσκει έν τώ μέσω τής 
πλατιία ; παντός είδους καρυκεύματα, δία ό Ισπανός 
δύναται νά έπιθυμήση δπω; έορτάοη μέ μεγαλοπρέπειαν 
τήν νύκτα τών Χρ:ς-ουγέ*νων.Όποιον γραφικό* καί όρ«· 
κτικόν ένταυτώ προσφερουσιν είς τά βλέμματά μας θέα
μα, αί πυραμίδες έκιΐ-αι αί έκ πορτοκαλιών,τά όρη έκιΐνα 
τά έκ χο ρομηρίων,καί τά χατος-ήματα τών ζυμαρικών. 
Ο,τι όμως πρό πάντων δέλγει τον Μαδριτιανόν, ιΐνοί ό 
στρατός έκιινος δ άπιιράριθ,υος τών λιυχών Ίνδιανών, 
τών δποιω» αί φωναί έκφράζουσι, τρόπον τινά, τήν άνυ- 
πομονησίαν τοϋ ν’ άγορασθώσιν, εφαγιασδώσιν, έψηθώίΐ 
καί καταβρογχθισδώσι.

Μ ιταξΰ ολων τούτων τών πωλητών καί αγοραστών, 
τών κατ άμιλλαν συνα/λασσομένων. Αί γυ*αΐκιο καί 
έδώ, ώς καί πανταχυϋ,ιίσίν αξιοπαρατήρητοι διότι αΰταΐ 
έξα^ριτιχώς πωλοΰϊΐ μόνον κάστανα κβί τηγανίας άρ
τους έψημένους μέ έλαιον, τό άληθές σύμβολον τής 
έϊρτή;· διότι δΐ αύτών, κατά τινα παράδοσιν περί y]c 
δέν δυνάμιδα ν άμφιβάλωμεν, ιύωχήδησαν οί ποι* 
μένες κατά τή* άξιομνημόνιυτον έκιίνην νύκτα, καθ’ 
ήν έγιννήδη ό Σωτήρ του κόσμου- *αί οί πωλήτριαι 
λοιπόν τών τηγανητών γνωρίζουσιν όλην των τήν άξιο 
πρέπειαν· παρατηρούνται σχιδόν ιίς άιιάσας τάς γ ω 
νίας τής δδού καί είς τάς δυρας τών καπηλιίων μετά 
τοϋ κινητού αύτών καταστήματος, δραστηρίως έργα - 
ζόμεναι τό έπωφιλές έ’ργον των. Τά πάντα ένιργοϋσιν 
ιίς αύτάς, αί χειρες, ή γλώσσα, οί όφδαλμοΙ κτλ., ?ί

έφθιλμοί ικεινοι οί μαΰροι ους βλεπ ιι; λαμποντας 
πουν έ* τώ μέσω τοΰ ώς νέφος έκ τοϋ τηγανιού α«υ- 
ψουμενου καπνού' χαί τούς όποιους ευτυχή; ηθιλε νο- 
μισθή ό κϊλλωπιστής έάν πρός στιγμήν μόνον ήδΐ-ί 
ν*το νά ιφιλκύτη πρός εαυτόν.

Ά λ λ ’ άφοΰ παρατη^ήτΐ) τις τας δραστήριους έχεινα;' 
γυνσικας, θέλει άποσπασθή άπ αύτών διά τής διαβά ; 
σιως συσσωματώ^ΐώς τίνος »υνηυ,έ«ης· είς την γ ι- , 
νιχήν χίνησιν τής πόλιως. Καί αίταί ιίσί» χαρίεσαι 
έργατικαί ν ε ά ν ί δ ι ; ,  α’τινες πορεύονται ίνα αγοράσωσι 
νέον τ ι στόλισμα και νά φανώσι ώραιότιραι είς τους 
έρωτολήπτους τήν πρωικν τών Χριστουγεννών, ηπς 
itvat καί έορτή τδν παιδιών διά τοΰτο βλέπιι τις 
§ωδικάδα «ξ αύτών ατινα δ πάππος τω» μέλλει νά κα 
ταστήση ιύτυχή ιίιά)·ων ύατά είς έργαστήριον παιγνι- 
δίων πρός τούτοις καί τό σμή»ος έκεΐνο τών μοναχών, 
μβύρων, λιυκων, φαιών, κυανών, λευκόφαιων, με προ- 
σωπον κόκκινον καί άρκετά ιύτραφές, οίτινις δια 
φέρουσι τών ο’ίχρών μοναχών τοΰ άγιου δρου. 
νου' άλλά μή λυπιισδε τόν Φρ*γκισκάνον μ ιτά τοΰ 
πενιχρού ΰφους του καί τούς γυμνούς πόδας του, η ευ
σέβεια τών έμπορων Ίτπα»ών τώ γιμ ίζει τόν μαρσι- 
πον δά ιύωχήση καί αύτός τά Χριστούγεννα ώ ; καί 
οί πλουσιώτεροί τοΰ τόπου.

Έ π ί τέλους άπαντα τις κλάσίν άνδρώπων ε» 
’Ισπανία άρκετά πολυάριθμον, τού; επαίτας, τούς μο- 
νοφθάλμους καί τους ανέστιους, οΓτίνις εις τήν περί' 
στάσιν ταύτην, άπό πρωίας μέχρις εσπέρας ψάλλουν 
τά Χ ριστούγεγγα '  αί χειρίς των ιίσί πλήρεις τοιού
των ασμάτων, έίτινα πωλώΒίν ψαλλοντες βυτο
μέ τον μονότονο» ^ΐνΐκόν αύτώ* τόνον.

Α· Κ·

4ΙΗΓΒΜ Α

Διάβας τις τήν ίπ ί τοΰ ποταμού Κοκία Μ εγάλη )  
Π γ υ ρ α ν  εισέρχεται ιίς τήν κοιλάδα τής ’Ασάσκας, 
τήν άγουσαν είς τό <5ρος 'Ρόζα. Τό μεγοιλοπριπέ; τοΰ. 
το ορος, πιρί οδ πιστεύεται ότι κατά δίακοσιους π ιν- 
ιήκοντα μόνον πόδας iTvat χαμηλότερο-* τοϋ Λίυκοΰο. 
ρους, καδίστατα: δρατόν ιίς-τό πλεϊστο» μέρος τής Αομ 
βαρδίας* άλλ’ή|κοιλάς εχ :ΐ μεγαλεπέραν αξίαν τοϋ δρου;, 
καιέφελχύει τά μέγιστα τον θαυμασμόν τοΰ λαοΰ, διότι 
ιίς  τούς κόλπους αυτής εμπερικλείει τό κυριώτιρον 
τών έπί γής ίλατηρίων, έμπιρικλείει χρυσόν.

Τά -/ρυσωρυχιϊα ταϋτα, περιών αναφέρει 5 Πλίνιος, 
^σαν άλλοτι έπισημότατα" διότι ή σύγκλητος τής 'Ρ ώ 
μης «ιριώρισβ τόν αυτόθι άριθμόν τών δούλων είς 
πεντακοσίους μόνον, φοβουμένη μή οΐ έγχώριοι πλου- 
τήσωσιν ύπέρ τό δέον. Προϊόντος τοϋ χρόνου, δ άριθ- 
μός τών δούλων τούτων έργατών ά*εβη είς χιλίους, ήδη 
δμως ιίναι πολύ ύποδεέστιρος. όλοι άνιξαιρέτως οί

ίγγώριοι Ιχουσι τό δικαίωμα του θηρεύιιν ιλευθιρως,
τινές δέ μάλιστα έξ αύτών, τούς όποιους χσί χρυσοθή* 
ρας καλοΰσι, έχουσι τοϋτο ώς κύριον έπάγγελμα.

Διηγούνται ότι κατά τάς σχοτιινάς καί δυιλώδας 
νύκτας, οί γρυσοθήραι ουτοι χαραδοκοΰσι μικρός τι· 
νας λάμψεις ιπ ί τώ* λοφίσκων άναφαινομένας, τών 
όπο’ων τήν δέιι* τής άναφανή?ιως μετ’ επιμονής ζη*

| —οΰσι τή» «παυριον πρωίαν, δ»τες βιβαιοι ότι οι κό· 
;ποι των θέλουσιν άνταμειφδή δι’ ίκανής ποσότητος χρυ
σίου Τά τοιοΰτον ημείς θιωροΰμιν απιθανον καί ολως 
μυδώδις. Ά ς  άκούσωμιν όμως καί Ιταλόν τινα φι- 
λα/ήδην, διηγούμενον πρός τινα οδοιπόρον τήν άρχήν 
τών κατά τάς δυελώδιις νύκτας τής Ανσάσκας λάμ
ψεων. Πιρίτής άληδιίας τοΰ γεγονότος ούδόλως έγγυ- 
ούμεθα πρός τούς άκροατά; μας’ άναφέρομεν μόνον 
αΰτολεξί τήν διήγησιν τοϋ μνησθέντος Ιταλοΰ.

* Είδον αύτάς ίϊίο ις όμμασι, λεγει ο Ιταλός" δια- 
φέρονσιν αυται εντελώς τών φωσφόρων ατμ ιοων Αλ
λοτε ή έκ τής Μ.γάλης λίμνης πρός τήν έπικράτειαν τής 
Σουηδίας άγουσα έδός διήρχιτο διά τής χοιλάδος τής 
’Ανσάσκας' μοί ουνεβη δε ποτε, ένεκα τρομερας κα- 
ια ιγίδ?;, νά διανυκτερεύσω εί; τινα καλύβην, κιιμένην 
είς τά βαδος άγρίας φάραγγος. Καδήμενος έπί σκάμνου 
καί δίωρών άπό tsD παραθύρου, παρίτήρησα άμυδράς 
τινάς λάμψιι; ίπ ί τών βράχων, κατά διαστήματα ά- 
ναφαινομένας. Κατ’ άρχάς έννόμισα δτι ήτο τό φώς 
καλόβης τίνος διαδιδόμενον διά τών παραθύρων* άλλά 
σκιφδιίς οτι τό μέρϊς έκεΐνο τοϋ όρους ήτο άκατοίκη- 
τον, ήγέρθη* τοΰ σκάμνου μου, καί ήρώτησα τούς 
φιλοξινυΰντας με, τί ήία* άρα γ» αί λάμψεις έκεΐνοι ; 
Έ νφ έ λάλουν, ή λάμψις έσδίοθη αίφνηδίως, άλλά μ ιτά 
μίαν στιγμήν άνιφανη πάλιν εις ετερο* τι μέρος, ώς 
ά* ό οέρων αυτήν περιήρχιτο τάν βράχον. ‘ Η καται- 
γίς έξηκολούδη μ ιτά  τοσαύτης μανίας, ώστε παρ’ ό- 
λίγον ν’ άνυψώση υπέρ τά 5ρ*> τήν άθλίαν μας καλύβην 
κα! τούς έντός αύτής ξενίζοντας καί ξινιζομενίυς· ή δέ 
νΰξ τοσοΰτο* ήτο σκοτεινή, ω3τι δ δρίζων συνεχέιτο 
μετά τοϋ οΰρανοΰ.,

  Νά την πάλιν, άνέκραξα" τί είναι λοιπόν αύτό;
—  Ό  λύχνος τής Λελίας, άνεβόησε ζωηρώς εν τών

τέκνων τοΰ οικοδεσπότου* πατέρα, ξύπνα, Έ !  Βαπτι*
στα, Βικίώρε! σ,ηκωΟήτε, ήΐΑελία περπατει είς τά βουνό*

Ά μ α  έτρόφιρε τάς λέξ.ις ταύτας,άχασα ή οικογένεια 
ήγέρδη τή; κλίνης, κ*ί. πάντες συνεσωριύθησαν ιίς  τό 
παράθυρον, -κΰ; όφθα^μςύς Ιχοντες ήτινίϊμένους πράς 
τήν λάμψιν έκείνη», ήτις, αν και κατά μακρά διαστή. 
ματα,έξηχολούθη ίμως ν’ άναφαίνηται ίπ ί πολλά; ώρας. 
Οί κάτοικοι τής καλυβης άδιστάκτως συνήνισαν νά μή 
διηγηθώσι Ο,τι έγνώρ ζον περί τής λάμψιως εκείνες, 
ίπ ί συμφωνία όμως νά μή προφέρω ουδέ λιΕιν δταν αύ* 
ται άνιφαίνοντο ίπ ί τοΰ βράχου, καί νά τούς άφισω νά 
παρατηρήσ»σι προσικτικώς τό μέρος έν ώ διέλαμπον.

« Διά νά καταστήσω τά διήγημά μου καταληπτόν, 
πρέπιι νά σας είπω ότι οί χ ρ υ σ ί δ ή ρ α ι  καί οί γεωργοί 
άποτιλοΰσιν είς τήν κοιλάδά τής Ανσασκας δυο τα ■ 

jξξίς δλως διακεκριμένβς άπ άλληλων. Τά επάγγελ
μα τώ» πρώτων διωρεΤται ώς αισχρόν ύπό τών λοιπών 
κατοίκων, οΐτινες πορίζονται τά πρός τά ζην 8Γ ίπιτη-
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διυματος συστημαχιχατέρου* καί πραγμασικώς, τά ή9η 
τώ* χρυιοθηρών έχουν τι έιχιλήψιμον* άλλα δέν είναι 
ολως αόικαιολυ}ητοι έά» θεωρήσομε» βύτοΰ; ύπό ιήν 
»ή» έποψι» τής φιλιλευθερίας. Εί-βι μέθυσοι χαΐ φιλί- 
ρ ιδι;, σήμερον πλουτοΰσι χαί αυρίον λειμώττουσι' ίνί 
λόγω ΰπόχεινται «ίς δλα; τάς ρυσικάς χαί ήδικάς δυ 
σχερεια; αίχινις χ*ταμασχιζουιι τοΰς μή έχοντα; έργο» 
μόνιμον, ώς π . χ . τοΰς χαρχοπαίχτας.

Εν τοσούτω ο χρυσοθήραι ει*αι θαρραλέοι, τολμη- 
τΐαι καί συνήθως ωραιότατοι. Δαπανώσι γενναίως ό,τι 
απηλαυσαν ευχολως. Σήμερο* χοιμώνται νήστεις, έχ- 
χεθειμίνοι εις τάς θερμάς άκτι*α; χοΰ ήλιο» ώς χά 
θηρία, aupiov, ta» ή τάχη τβΰ; ιύ»οήση, περιφέρονται 
ιις  τάς δδοΰ; εύθυμοι καί χβρίιις. ‘Ως πλάσματα 
θεοΰ χαι αύτοι, άκο>~ίζο<>3ΐ» ένίοτε τά έρωτιχα των 
βλέμματα πρό; χα; χόρας ιών οικογενειαρχών, καί, 
μολονόχι σπανίως tot; προσρέριχαι ή χειρ, έγγίζου 
σιν δμως ένίοτε τάς τρυφεράς καρδίας ιών νεα*ίδ·βν 
τής Ανσασχα;. Όσάχις οι ερωτικοί σχε*αγμοί των 
τύχωαι κα*ή; ΰποδοχής, έπιχαλοΰνται τήν βοή 
5*1** τών συντρόφων χων, χών δποίω* οί βραχίονε; 
ιιναι ανοικτοί πρός άιθρώπους γινναίοβς καί άπηλπι- 
ομένους. Τότι μιχαβάλλουσιν έπάγγελμα xat διασχορ 
πίζονται είς τας μιγάλβς έδ^υς όταν αί μέν νύχτες 
ηναι σχοτειναι, οί δέ οδοιπόροι ολίγον άπρόσεκτοι* ή 
προσκολλώνται st ; χά σώματα τώ* ταχτικών ΐχιίνων 
λεσχών, β ΐιινις χλέπτουν χαχά μυριάδα;, καί τών 
όποιων τβ λάρυρα είναι έπαρχία ή βααίλ«ο» όλό 
κληρον.

Ό  Φραγχΐσκος Μ»ρχέλης ήτο δ ώραιότερος χρυ 
σοθηρας τής χοιλάδος της Άνσάσκας' ήχο μέν θηριώ 
δης, άλλ ή δηριωδία χου, ητις ή» 5 τόπος της φυλή; 
τοι», ικβλυπτιχο υπό τοσβύχων προτερημάτων, ώστι 
xat αυτοί et γεωργοί (τοΰλάχιβτον δσοι δέν ιΐχον 
θυγατέρας αγάμους) εύηριστοΰνχο ιά  μέγιστα έ* χής 
συναναστροφής χου. ‘Ο Φραγκίσκος ίψαλλι μ ιτά  χο- 
ιαύτης γλυχύτητίς χαί μιΛαγχολίας, ωστι τά γρα{- 
Σια ίχυνον δάκρυα χρουνηδόν δσάκις χόν ήχουο». ‘ Η 
φυ*η χου ε ιχ ι τι άριλέ; χαί παθητιχό», St βδ έ*ειυ- 
ποΰτο βαθέως εις τήν μνήμην του άκροαχοΰ έχ πρώ
της αφετηρίας.

Εκ τών κορασίω» τής κβιλάδος μόνη ή Λ ιλία, θυ- 
γάχηρ ένός τών πλουσιωχερων καχοιχων χής Ά»σά 
σκα;, δέν ιΐχ«» άχούσιι τόν Φραγχισχ·» ψάλλο»τα, 
Ολαι αί άλλαι νεάνιδις, έ/ τώ  κρύπτω ή έν τώ ρα- 
νιρώ, υπό τήν μίαν ή ύπό τήν άλλην πρόρασιν ιιχον 
ιχα»οποιησει τήν πιριίργιιάν τβν.

‘Η Αιλία ήτο έκκαιδικαινή; μόλι;· άλλ’ ή έξ έχα- 
tsv χ ιλ ιά δ ω ν  λιβρών Αΰστρ ιαχώ» προίζ αέτής i i a x u j i  

την  προσοχήν τών  λο ιπώ ν  χα το ίχω ν  τ ή ς  χ ώ ρ α ς .
‘Η Α ιλία είχε κανο»ικ«χάχην καλλονήν τό άνά 

βχημά της όμως ήτο τόσο< μικρόν και ei τρόπο. 
rro»ou-ov διιλο! καί παιδαριώδιις, ώσχι έδεωριΐτο 
•ισέχι ως παιδίιν. Οί πατέρες, έπιδυμοΰ*χις νά ερε 
ί; :ω σ »  τήν ptAauxtav χων υιών των, άπεκάλουν τή* 
Af/ίαν xJi/pordftor τοΰ Κυρ N ix o J o v '  άλλ’ ιίς τά 
όμματα τών νέω* ή Λελία ήτο είσέχι πλάσμα άσή- 
μαντ?ν.

‘Η μήτηρ αΰτής ιϊχ ιν  άϋοδάνει χατά τόν τοχιτά*·- 
τό δέ κιράσιο» έκί πολλά εχη διεμρισβητήΐη προς 
χό* 0ά»αχ8ν, έξ ου ώς έχ θαύμβχο; έ^ώδη. Καί μετά 
τήν άσθένιιαν ά«όμι, οίαδήπίτι χαί ά» ήτο αΰ χ η, ή 
χαχασταιις χής νιάνιδος δέν ήτο καχάστασις έντιλβΰς 
υγείας, άλλά μαλλο» απαλλαγή άπό τής άσβενιίας.

Ή  άπομάχρυνσις αΰτξς άπό τή ; κοινωνία; τώ» 
άλλων νεανίδων τοΰ τόπου δέν έγίνεχο μόνον ε»εχ* 
τής ιιδαότητο; χής σωματικής χαταστάτεώ; τη ;, 
άλλα χαι ενεκα άλλου λογου ΐ^χυρωτίροι» ι ιω ;  Γό 
σώμά της ήχο μέν άσδενέ;, άλλα τό πνεδμά της ήτο 
αρκούντως χαλλιεργημένον. ‘Η μουσ:χή, χήν ότυία* 
πιριπαδώ; ήγαπα, τή ένέπνευσι κλίσιν πρό; τήν ποίη- 
σιν· ή δέ ποίησις τήν άπιμάκρυνι τής σχέσεως άν- 
θρώποον αμαδών καί αγροίκων.

‘Ο λόγος δί δ» ή Αελία δέ» έζήτησι μέχρι τουδβ 
ν axoujj χό* διαδρυ'.λούμενον άίΐίό» Φραγχΐσχον, 
αφορμή» είχε τήν όρμέμ^το» αΰτής ά ̂ οστρορήν πρός 
του; χρυσοδήρα;, ών τό όνομα μόνον τή έπροξένεί 
τρόμον. Ήκουσε δέ τά περί του Φραγχίσχου παρά 
τών άλλων κορασίων λεγόυενα μετά τοΰ ψυχρου 
εκείνου ένδιαρέροντο; μεδ οδ άχεϋομεν πολλάχι; τήν 
περιγρβρήν ζώου χινός άλλου ή^ιιοραιρίου, οΰτινος 
μας περιγράρουσι τό χάλλος χαί τάς δηριώδεις εξ«ι;,

Ιπήλθε τέλος πάντων χαί ή ήμερα καθ' ή· ή ατυχής 
Λελία ήχουσι τόν άοιδό». Τήν ήμέραν έχείνην ε&ρί- 
σκιτο μονη, ώς βυνήδιζιν, ιίς  τόν κήπον χοδ «βχρός 
χης, οπβυ έργαζομένη έψαλλε μέ φωνήν βιγαλήν χαί 
γλυχειαν. 'Γό περίφραγμα τοϋ χήπου πρός χό μέρος 
έχεινο άπετελεΐτο έχ δενδρνλλίων, άτινα έχόσμουν χήν 
χορυρήν βαδείας χαράδρας' ιίς τό βάθος τής χαρά
δρας ταύτη; έ^ει*  ό ποταμός όρμητιχός καί φρικα
λέος' πέραν δέ τής χαράδρας, πεντήκοντα περίπου 
βήματα μακράν, ό όρίζων πιριεβάλλετο ύπό ειιρας 
βράχων.

Τή» φωνήν χης ή Αιλία σπανίως ύψωνε τοσουτβν 
ω»τε νά άκούηται ή έκ ταύχης ηχώ τών βράχων, καί 
μολαταί3τα τήν ημέραν έκείνην έχπληκτος ή νιανις 
ήχουσι τοΰ; γλυκιΐς τόνους τής αιγαλής ρωνής της 
έπαναλαμβανομένους υπό τώ* μαγιχών έκείνων άοιδών 
τής χοιλάδος. Έ ψαλ ι καί έ;έραν στρορί)» βρο»τωδέ* 
στιρο» δλίγον, άλλά καί ταύτην τή» φορά» ή κρόσ- 
κλησις έχυχιν δποδοχής. Φωνή γλοκιΐα καί μιλωδική 
έξηχολούβησι ψάλλουβα χό άτμάτιον χής Λιλίας άπό 
τό μέρος δπου αΰτή ι ΐχ ι  διακοπή.

Τό πρώτον κίνημα τής Λελίας ήτβ ή φυγή* άλλ’ 
είς αίσβημά τ ι άπιρίγραπτον ένδοϋσα έχάδησι πάλιν 
άχροβζομένη τό &σμα, τέλος ή πιριέργειά τη; ηδςανεν 
έπί χοσοδχον, ωστε λάδρα xat ήσύχως έπροχώρησε 
μέχρι τβΰ χάνδβκος τοΰ κήπου, 8πως ιιδη ιίς τήν 
κοιλάδα, ή πόθιν ήφωνή ήρχιτο.

Ά νικάλυψιν ότι ή ηχώ χών αιμάτων της ήχο νεα
νία; τις χυδιρνω* σχεδία* πρό; τό ρεύμα τού ποτα
μού, ώ ; πράττουσιν οί xitotxot χών Ά λπεων όσάκις 
μιταβέρουσιν εις χήν άγορά» χά προϊόντα των. ‘ Η 
•χιδ ία ι ιχ ι  βταματήσιι παρά τήν ίχδηνιοΰ ποτα
μού, δποκάτω τβδ κήπου. Ό  νεανίας έστηρ»γμένος 
έπ! τή ; χώ*ης ίπροσποιιΐτο «9ών τήν »χιδίαν ιίς

τό μ έ « »  τοΰ ποταμού, άλλά τό^6λέρ|** Ιμινι 
προσηλωμένο» πρό< τό* ουρανόν, ως α» έπερίμενε τή» 
έμράνισιν άστέρο; τοός· ή δέ Λελία άρ ετέρου έπεί 
οδη ότι i  νιανίας τή* ε ίχ ι παρατηρήσει δια τώ» 
Χλαδων χώ» δένδρων, χα! ότι, βίλων νά έφελχύση τή» 
προσοχή* τη ; μετεχιιρίσδη χό μέσο* χοΰχο διά »a
μη τρομάξη.

Τοιουτο» τουλάχιστον Ιφαινβτο τό σχέδιο^ τβυ οιο 
- ι  άτινίσας επί χι*ας στιγμάς τό βλέυμ», άπεστριψε 
τοΰ; όφβαλμοΰ; μέ δρος τιταοαγμένον,^ χαί ωδή^β; 
διά τής κώιιης τήν σχιδίαν πρός τόν ροϋν τοΰ ποχα- 
μοΰ έγι»ι πάραυχα άφαντος.

‘Ο βίος χής Λιλίας παρήρχίτο ήιυχος ώς τά δι
αυγή λιμνάζονχα δδαχα, τά όποια έλαρρόν νέον νέφος 
δύναται *ά ακοτίί^, και τό χουρόπτιρον ίντομον *ά 
διαταράξιρ. Τό μικρόν τοΰτο συμβάν τήν κατέστησ» 
«χεππκήν, κβί ένέπνιυσιν ιίς  τήν τρυφιράν αυχή; ήλι 
χίαν γλυκείς ^ιμβασμού;. Τό έρύδημα τή; αιδοΰς έκά 
λυπχι τάς παριιάς της όσάκις διιλογίζιτο έπι ποσο* 
καιρόν δ νιανίας έχ*ΐνος έξηκολούδει νά τήν βλέπη 
διά τών δένδρων χοΰ κήπου, καί ήρώχα έαυχη», διατί 
άριΟ κατώρδωσι νά έλχύσιρ τήν προσοχήν της ά- 
νιγώρησι σιωπηλό;. Ας λύσωμεν ημ*ΐς χο ζητημα 
ά»τΐ τής νιάνιδος. Είς τόν μιχρόν τοΰτον δόλον 
ένυπήρχιν ιΰγ ιν ιιά  τ ις  δΐ ής δ νιανίας έπροσπάδησε 
>' αποφυγή τή» έχπληζιν η* ήδύνατο νά προξενήιη 
εις χή» Αελία» ή ίμφά»ισις ξέ»ου άνθρώτου είς τοιαυ- 
την θέσιν* ιίς  δέ χήν ταραχήν μιθ ή ; άπέϊτρ ιψ ι τό 
βμμα ένυπήρχι μιχριοφροσύνη.

‘ Βδδομάς όλόκληρο; «αρήλδι, «αί ή Αιλίβ δέν 
ΙπανίΤδι τόν Απόλλωνα τής νεανικής αΰτής φαν- 
ταείας. Ά λλ ' ιίς τό διάστημα τούτο χου^ χρόνου 
φαίνεται δτι, καί άπό»χις, έγ»ωρίσβη»α»* διότι καχό 
τή» διυτέρα» συνέντιυξι» έχαιριτήδησαν κοι συν*μί 
λησαν* άλλ’ ιίς  τάς συνδιαλέξεις τω» δέ» δπηοχέ τι 
μυστηριώδις. Ισως ήχο υ:.6ς χατοίχου τίνος τής άνω 
κοιλάδος, δν ή φήαη χής κληρονόμου τού Κυρ Νιχολσΰ 
έφείλχυσεν, ώ ; καί τόσους άλλους νέους. Αέ» έγνωριζε 
μέν γράμματα, τή» δέ ^οίησ ν ήγαπα μάλλον χάριν 
τή ; μουσικής ή χάρι» αυτής τής ιδίας' άλλά xt μέ 
τούτο; Τά Ιργα τοΰ Πλάστου, ατινα έίετιίνοντο ένώ 
«ιόν των, δέ. έμπεριιιχον *αί μουσικήν χα[ ποίησιν; χαί 
έά* αυτά έξηφα*ίζοντο τής δέας των, 5ί* ήσαν έγχεχα 
ραγμένα βαδέως είς τήν χαρδία* των ; ‘Ο νεα»ιας ητο 
εύρωστος καί δα^ραλέος, καί τά προτερνίμαχα ταΰτα 
ίσοδυναμοΰσι μέ τό χάλλος ιίς χά δμματα γυναιχός 
άσδινοΰς χαι δ«:λής. Έχριχι* άφόβως έπί τά χείλη 
τοΰ βαράβρου, έ^ ίπτετο ιύτόλμως άπό βράχου είς 
βίάχον έντός τοΰ ^υμαχος μιτά τή ; εύχαμαία; χαΐ 
τή ; χουφόχητος τοΰ αιγάγρου Η το προ; τοι; άλλοι; 
ωραίος, άνδρεΐο; καί υπερόπτης, καί μολαταύτα το/.- 
ούτος ών εγονυπίχει μέ διαλάμποντας όφθαλμού; χαί 
μέ παρειάς περιφλιγιις ένώπιον τής τρυφερά; χαί 
άσδενοΰς νιάνιδος, καθώ; οί ποιηταί λατριύουσι τόν
ωχρόν Φοίβον.

Ό  κόσμος δστις μέχρι τούδεήτοδιά τή» Λι- 
λία» μονότονος, ξηρός καί όγληρός, μίτεχραπη, 
ήδη ιίς  παράδεισον* εν μόνον πραγμα τήν εβασάνιζι

πολύ. Καχά τοΰς δπολογισμους της, άρκιτός καιρός 
ιΐγ ε  παρέλθει άπό χή; γνωριμίας χων τά πάντα 
είχυ» ««.μυστηρευδή άλλήλοι;, τά πάθη των, τό»
Iρ^τά τω», xai έντοσοότω δ έραατή; χηςδέντη είπε» ιί· 
σέχι τό δνεμά του. ‘ Η Λιλία έμέμριτο ίαυτή» διά 
τήν άπερίσχεπτο» δρυή* χης, αλλ ήτο ηδη πολυ άργα 
άπεφάσισεν ομως »ά τώ άποσπασ^ *ο άποκρυρο» τούτο 
αμα τή πρώτη συνιντευξει.

—  Τό όνομά μου; άπήντησιν δ ν ια ν ία ς  πρός τήν 
είλιχρινή έρώχησι» τή ; Λ ιλίας, δά χό μάδης ένός
όλίγου. __ ,

=  Δέ» θέλω άντιρ^ήσει;. Πρέπει νά μοΰ το είπής
χόρα, ή τουλάχιστον αΰριον τό έσπέρας.

  Καί διατί αυ:ιον τό έσπέραςς.
  Διόχι αδριον χά έσπερα; θα ζητ»;θώ εί; γάμον

παρά τινο; νέου ώραίου καί πλουσίου, τάν όποιον ο 
πατήρ μου ευνοεί πολύ* κα», δ,χι καί άν συμβή, ?έ» 
ήμπορώ »’ άδεχνίσω τή» δέλησιν τοΰ πατρδ; μου, τού 
μόνου δΐ ίμέ έπί τή ; γής προστάτου, άνευ λόγου |δι- 
χαίου Ω ! δέ* γ νω ρ ίζ ε ις  χά» πατέρα μου! δ πλού
τος ιιναι μηδέ* ένώπιό* του προχειμένου πιρί τή; 
«ΰτυχίας τή; θυγατρό; του. Σΰ «παι μέν 
άλλ’ ιίσαι αγαθός καί τίμιος, καί ιΐμαι βέβαια δτι 4έν 
θά τώ φανής ανάξιος τ ις  Λιλίας.

‘ Η εσπέρα ήτο σκοχεινβχάτη* ά λ λ 'ή  Λελία παρι- 
τήρηιεν δτι ό ιρασχτίς της έμιιδία ένώ αυτη 
χαΐ έλπίς ευδαιμονίας κατελαβι τά πνεύμα χη;, ή δέ 
χαρδία της έπαλλι σροδρώς.

‘Ο νεανίας IfAtivev «ϊφωνοζ Ini τινας στιγρ.^* 
xa0’ ά ; έφαίνεχο >ίαν τιταραγμένος, τέλος άπεκρίθη 
μ ιτά  φωνής ουγχιχινημένης.

—  · Αυριον χά εσπέρας,
—  « ’ Εδώ ! . . . . ( ,
  ,  Ό χ ι, εις τήν οΐχίαν τού παχρό; οου, ένω·

πιον τοΰ αντιζήλου μου. , , ,
Έπήλθε δι καί ή έπιοΰσα, καί κατά τό είς τοιαυ -̂ 

τας περιστάσεις έθιμο» τή; χώρας, δ έραστή;. περί ου 
ή Λιλία εΐ·/εν άναφέρει, επαρουσιάσθ»ι διά νά τή ζη τη - 
σει τή» έπι τοΰ συνοικεσίου συναινεσιν της.

*0 γαμβρός ήρισχε τά μέγιστα πράς τά» Νικολόν, 
διόχι χατήγεχο έχ της μαλλο» διακεκριμένης οΐκογινιίας 
τών άπό τής χοιλάδος μέχρι τοΰ Μοντε ‘Ρόζα. Ό  νεα
νία; ήνο πλούσιος >αί φρόνιμος μέχρι ψ^χρότητος. Γι
πλέον δι’ ενα πατέρα ; ^

‘ Η έβρά?υν& νά παρυσιασ^η ιίς  ιήν θυραν 
ofxou, δπου άνέμενον αύτήν οί -γέροντες άμφοτιρων
τώ» οΐκογινε ώ».

Ένώ ένιδύετο ρεμβάζουσα, έθεωρει δια τώ» χιγκλι- 
ϊω» τοΰ παραθύρου όθεν ή θέα έπικτιίνιτο^ *ράς τήν 
μεγάλη» όδά», παρά τήν όίχραν χής δποίας at δυο οιχο- 
γένειαι μετά πολλής άγωνίας άνέμενο* τή» αφιξιν τη̂ ;* 
άλλά πόσον σχληρο! ήτα» el διαλογισμοί ιη ς κατα του- 
το τό διάστημα ! ένόμιζεν ή δυστυχής οτι τα διατρέ- 
ξαντα ^ α »  άπλδ S ειρα, «λάσμα «αντασιας εξημμε* 
νη; ΰπό τής ποιήσεως καί τής έρημίας. Ητον αρα γ , 
ήπατημένη; Τά έπί τώ ν  χ ιιλ ίω ν του ίραστού της μει. 
διαμα δί» ητο αρα γ« πρόδρομος σχληρου περίπαιγμα- 

’χος ; ή μή««>< *ατ’ ' ““"I* “ faV’ ^



αύτή παριδίδετο «ις την ά π ε λ χ ΐ3 :α ν , διεσχέδάζι» I- 
χιΐ»ο; τοΰ; συναιτέρους του ίιηγούμινος τήν πρός αύ_ 
τήν αδυναμίαν τη ;; Τοιαΰτα διιλογιζιτο ή άτυχής 
Λελία- διά νά unxxouejj δέ ιίς τάς πατριχάς διατα- 
γάς, έποριύδη κλονουμένη καί μέ παριιά; διαπΰρους
ιίς  τάν οίκο* όπου άνέμενο* οί οικογένεια  ..............
‘Η θέα τοιούτων προσώπων τήν έδειλίασιν έπαλίν* 
δρόμησε δέ μ ιτά  συστολή; σχιδόν παιδαριώδυυ;· διότι 
τά έπ’ θύτην άτενιζόμινα άπαδή βλέμματα χών «ο 
ρεστώτων, χαί ή πανηγυρική έχείνη σοδαράτητος, ά 
s0ppota άρχαίου ίθίμου, έπάγωσαν τή* καρδίαν τ ί ;  
νεάνιδος. Μεταξύ δμως τών άπαδών εκείνων, ούτως εί 
πιΐν,αγαλμάτων ύπήρχέ τις έρ’ ον οί χανόνες τή ; ίδιμο- 
ταξίας οΰδεμίαν έξήσχηιαν έπιρρήν Οί όρδαλμο(ΐ τοϋ 
πατράς διελαμψαν άπο χαράν, και αί άγκάλαι του ή 
νοίχθησαν ένώπιον τής Λιλίας. θεώρησα; άσκαρδαμυ 
χτί έπί τινας στιγμάς τήν προσφιλή του θυγατέρα εν 
δίδυμένην λιυχήν έσθήτα, περιέβαλι αύτή* είς τού; 
κόλπους του, και τήν ηύχήθΐ) έκ βαθσυς καρδία;.

—  Τέχνον μου, τη ειπε μιιδιών αμα xai δακρύων, 
πολύ σκληρόν ιΐ<αι δι’ ενα γέροντα ν ' άποχωρυδή in s 
τήν θυγατέρα, χοΰ τόσον προσριλοΰ; ιίς  αύτάν προσώ 
που, άλλ’ οί νόμόι τή; ρύσιω; είν«ι σιβιστοί. Οί νέο1 
χαΐ αί νε'αι έπλάσδησαν διά νά άγαπώ*ται μιγρι συντι- 
λείας τώ» αιώνων’ ί*  δέ τής συζιύξεώς των νε'αι οίκο 
γένειαι θιλου3ΐ κατοικήσει τήν γή». Τοιαύτη ή ποριία 
χής ρύσιω ;, τέκνον μου, καί τοιοΰτος δ προρισμά: 
τών χορασίων έπί διχαέξ δλόκληρα έτη έπαγρύπνουν 
έπ! σέ ώς ό φιλάργυρος έπχγροπνιϊ έπι χοΰ θησαυ^οΰ 
του- και τάρα  σέ έγχαταλίίπω, σέ τά» μόνο* μου έπί 
τής γής θηταυρόν. ΛΕν μόνον ζητώ άπά σέ, χέκ··ον μου, 
χήν ώρα» ταύτην, νά μέ ύπαχούσης, καί *ά μέ ύπακού- 
αγς μετά χαράς κατά χά έίθιμα τών προγόνων μα; χαί 
χαί κατά ι^ΰς νόμους τοΰ θεοΰ μας· Μιτά ταΰτα άρι; 
τάν γέροντα t j ;  τήν ιιμ»ρμ ί,η» του' άρχει οχ» άρί*ει 
τήν θυγατέρα του εύδ>ίμονα, καί τά τέκνα χών τέκνων 
τοο θέλουν ιύλογήτει χή; μνιίμην χου· αύτός ήδη έπιε 
χά ποτήριο» καί τή ; γλυκεία; καί τής πίκρας ζωή; 
να ι, τά Ιπι* μέχρι βάθους, άλλ' ιυρι μέλι ναι, χάρις 
εί; σέ, Λιλία, ιυρε μέλι καί είς αύτήν χήν τελευταία» 
σταγόνα.

‘ Π Λελία ερρίρθη εις τάς άγκάλας τ οΰ πατρό; x/j; 
κλαίουσα* έκλ»υσί δέ τοσοΰτον π ιχρώ ;,.ώ στι οί π ι 
ρ ιειτώτες συγγίνεΐς, λησμονήσαντις τήν τυπικήν αύ 
τώ» εδιμοταξίαν έπλησίασα» πράς αύτήν άνυπομονοΰν 
τες· οτε 5εη Λελία ύψωσε τήν κεραλήν της πσριτήοησαν 
ότι οί παρειαί τη; δέν πιριιρρέοντο ύπά δακρύων,' άλλ’ 
οτι ήσαν ωχραί καί λευκαΐ ώ ; δ Π ίντελίσιιο; λίδος. 
Ψυθυρισμος ήγέρθη μεταξύ τών παρεστώτων, οιτίνε; 
συμπάσχοντες είς τά δάχρυα τή ; Λ ιλίας έλεγον άλλη. 
λβις σιγαλή τή ρωνή. « Τό δυστυχές κοράσιον ! πόσον 
είναι εύαίσθητον ! δέν έλησμόνησίν άχόμη τάς παριλ 
ίούσας θλίψιις του. Ό  πατήρ ητο περίλυπος, και ε'σ 
τπ ιυσ ι νά δώιη πέρα; εις τιλ ίτήν, ήτίς έπεκτ!ΐ*ομένη 
ηδυνατο να βλάψη καιριως το» ευπαθή διοργανισμό» τή; 
θυγατρός του.

—  Αρκιΐ, Ιλεγεν δ πατήρ, δλα τελιιώνουν μετά 
μια» στιγμή»· Αελια, δέχεσαι αύτάν χάν νέον διά μνη·

σχό» σου ;  θάρ^ει, τεχνον, μίαν μόνη» λέξιν, χαί τά 
πάντα χιλειώνουν.

Ή  Λελία έπροσπάθησι ν άποχριθή· άλλ’ είς μάτη»Γ 
έκλινε δέ τήν κεραλή» ,ίς  δείγμα συ.αινέσεω;.

: ~~ Κύριος ιίπεν δ Νικολάς, ή θυγάτηρ μου πάρε- 
δέχθη. Ασπάσθητι τήν μνη»τή* t o o ,  υιέ μου, χα) έ 
πειτα είιερχόμεΟ* ολοι είς τήν οί*ίαν νά πίωμιν τά 
ποτήρι τή συγ^ενιίας.

1J κόρη οεν άπε*ρίθη, άντεΓπε τυπολόγος χις γέ
ρων, συγγενής τοί μνηττήρο;.
_ Λάλησον λοιπά*, χίρη μ01ί) δ Νικολάς,

ίςϊχοντίσα; βλέμμα δργίλον άμα χαί πιριρρονητικά» 
πρός τό» λαλήσανχα, ειπέ μίαν μόνη* λέξιν, κα! xc- 
τέλεσται.

Δηί»οιγοντο ηίη τά ψ^χρά *αί άχροα χείλη της Λ*- 
λιας διά νά υπαχουσωσι, δτι αιρνης ά«θρωπόςτις, συ»· 
τρ ψας έκ τή; μιγά/ης του βία; τήν θυρίδα τοΰ πυλώ- 
νος τής αυλής, έηαρουσιάσθη ένώειον τής δμηγυριως.

Μη άποκριθή;, άνέκριξε, σοι τό απαγορεύω!
Η Λιλία εδραμε πράς αύτό» μέ ρωνήν πνιγηράν 

χαι ηδ-λε ριρδή ιίς χάς άγκάλας του άν ί  πατήρ της 
δέν τήν έμπόδιζ*.

Τί ζη τ ιις  Ιδώ ; είπεν δ πατίιρ *ράς τδν ιΐ· 
ιελθόντα, χαχοΰργε. μέδυσε, χαχοήδ»), χί ζητείς ;

—  Λέν δυνασαι νά με έξυβρίσζς Νιχολά, είπεν δ 
ταρ^ξίας, ζλθα νά ζητήσω χήν θυγατέρα σου εΐς 
γάμον.

α—  ’Εσύ! άνέκραξεν b πατήρ μανιώδης.
« — Ε »υ! έπανέλαβον οί γονείς μέ θαυμασμόν, 

περιρρόνησιν και ίμπαιγμάν, έκαστος κατά χάν ίδιον 
αΰτοΰ χαρακτήρα.

—  Μή παραρέρεσθι, είπεν δ αύτδς τυπιχδς γέρων 
3σχις ί ΐχ ε ν  ηδη λαλήίεΐ' αρραβώνες οί δποΐοι άρχίζουν 
μέ Ιριδα δέν τιλειώνουν μέ γάμον. Τά νά ζητήσΐ} χις 
χόρην εί; νόμιμον γάμον δέν είναι ουτε έγκλημα, 
ουτε αίσχο;. Ας άποχριθή ή κόρη πράς τάν νέον, χαί 
τοτε οί λοιποί άποσυρδήτε έν ειρήνη.

« —- Καλά λέγιι, ειπεν δ μάλλον πιρίβλεπτος τών 
γερόντων. Αποχρίδητί, τέχνον μου, κα! ιύδύς δ άν
δρωπος αύτάς αναχωρεί.

• ‘Η Λιλία ώχρία κα! ερυθρι’α άλληλοδιαδόχως. 
Επροχώρησεν εν βήμα, είτα διστάζουσα έσταμάτησε' 
προσεβλεψε πιροβισμένως τάν πατέρα της, χαί τέλος 
έμεΐνεν ακίνητος ώς άγαλμα, περιστέλλουσα τοΰς 
βραχίονας χης εσταυρωμένους έπι τά στήδος, ώς άν 
έ^ητει νά καθηιυχάση τού; παλμούς τή ; καρδίας χης.

—  Λελία, είπεν δ γέρων Νικολάς, έπιληρθεΐσα αύ” 
τή; τοϋ βραχίονας χαι προσπαθών νά ύποκρυψη τήν 
οργή* του. γνωρίζιις αύτόν χάν άνθρωπον ; Τάν ιϊδές 
ποτε προηγουμένως; Άπροχρίθητι, γνωρίζεις τά δ»ο- 
μά του ;

. =  Ό χ ι  !
* —  Οχι ! Βλέπιις, αύθάδη! κακούργε! έλδέ 

τεχνο* μου’ δό; τήν παρειάν σου πρός τάν σύζυγόν 
συυ, διότι τοιαύτη ιίται ή συνήθεια τών πατέρων μας, 
χαί τούς χαχούργους τού; διορθώνω εγώ !

Ή  νεα νις  έιτρ«χώρησι μηχανύς πώς, άλλ’ ένώ δ 
νόμιμο; μνηττήρ έτ ιιν ι πράς αύτήν χούς βραχίονας^

αύτή χον άπέ^υγ* χαί ώρμησι χλονιζομίνη πράς τδ»
άλλον.

Στάσου! σχάσου! άνέχραζαν οί συγγενείς, τ ί χα- 
μ νε ις ; έτρελλάθηο ; αύτάς είναι δ Φραγκίσκος δ
χρυσοθήρας !

*Η νεάνις ζτο η5η πλησίο» τοΰ ξένου, δστις έμενε» 
ακίνητος ώ ; βράχος, καί αμα τδ ονομα τοΰτο προσέ* 
βαλετδ ου; της, έπεσεν ημιθανής είς τά ; αγχ-άλας του.

‘ Η έκ τούτου έπιευμβασα σύγχυσις ιΐναι άπερί* 
γραπτός. Μετέριρον τήν Λιλίαν άναίσδητον σχεδάν 
είς τόν οίκον. Οί συγγενείς ολοι έκ συμρώνου μετά 
πολλοΰ κόπου κατώρθωσαν νά καθησυχάσωσι τάν πα 
τέρα, β ινις ήδιλε νά φονιυσρ χάν χρυσοίήραν. ‘Ο 
Φραγκίσκος έμεινιν έπί τινα χρό*ον οιωπηλάς καί 
τεθλιμμένος, χούς βραχίονας έχω» έσταυρωμένους έπί 
τά στήθος, άλλ' δταν τέλος αί κατ’ αύτοΰ άραί καί 
ύβρεις τοΰ πατράς έπαυσαν, διότι αΐ δυνάμεις τοΰ γέ 
ροντο; εΐχον πλέον έξανχληθή, τότε πλησιάσας εύτόλ- 
μως πρός αύτάν, τώ εΐπε.

=  ’Ανέχομαι άπά σέ τάς ύβρεις ταύτας· ήξευρεις 
χάλλιστα ότι άν τινών έξ αύτών είμαι άξιος, χοΰτο 
*ΐνα« μάλλον δυστύχημα τής Οέσεώς μου παρά ίδιόν 
μου σράλμα. Α» δέ 6 τιμωρών το» αύθάδη χα! δ 
άποδίδων περιρρόνησιν άντί πιριρρονήσεως, καλείται 
χαχοΰργος, χόχι είμαι καί έγώ χαχοΰργος. Ά λλ ’ ού
δείς άνθρωπο; όνομάζεχαι άλητης δταν διαμένη ε ί; 
τάν τόπον χών προγόνων χου καί άκολουθή τδ έπίτή. 
δευμά των. Ά λ λ ’ δλα αυτά δλίγον σημαίνουν έπί τοΰ 
προκιιμένου, ή αληθής πράς έμέ άποστρορή σου προ 
έρχεται εκ τοΰ οτ» είμαι πτωχός ,  καί τοΰτο, ώς βλέ 
π ιις , είναι ολίγο» σκληρόν, 'Εάν ήδελον νά συζευχθώ 
τήν θυγατέρα σου άνευ προιχδς, ήδυνάμη» νά τή* 
λάβω καί χωρίς τή» άδειάν σου, άλλά προτιμώ »ά τή» 
άρήσω μάλλον είς τά άνα*δρον αύτά άνθρωπάριο», 
παρά νά έχθέσω χά άθώον τοΰτο χαί τρυφερό» πλάσμα 
είς τήν πενίαν χαί τάς διινοπαθείας ζωής δποία ή ίδική 
μου. Διά τοΰχο ζητώ όχι μόνον τήν θυγατέρα σου, 
άλλά χαΐ «ροϊκά τινα, όσω μικρά καί ά» ξναι· καί 
σύ Ιχιις τδ δικαίωμα ν’ άπαιτήσ^ς χι πα^ έμοΰ. Ή  
κόρη *ιναι άρκεχά νέα ιίσέτι, καί τίποτε δέν έπιτα 
χύνει τάν γάμον χης. Δός μοι έ*άς Ιτους προθεσμίαν, 
ενός μόνου έτους, προσδιώρισον ποσόν χι εΰλογορα 
ιές καί, άν μετά τήν λήξιν τής προθεσμίας, δέν μετρή
σω είς χίΐράς σου τά ποσάν τοΰτο, υπόσχομαι έντί- 
μως νά παραιτηθώ πάσης άπαιτήσεως έπί τής δποίας 
ή προτίμησις τής θυγατρός σου μοί δίδει δικαίωμα

Γέλως πιρφρονήσιως καί έμκαιγμοΰ ήγέρθη μεταξύ 
τ ώ» συγγενών.

=  Ναι, ναι, είπον δλοι δμορώνως, ορθότατα έλά· 
λησι» ή ευγενία του’ ά ; ρέρη δ χρυσοθήρας χριΐ; χ ι
λιάδας λίβρας, καί άς νυμρευθή τήν Αιλίαν Κυρ 
Νικολδ, ή πρόχασις είναι γενναία, έπίτριψόν μας νά 
μεσιτεύσωμεν ύπέρ τοΰ Φραγκίσκου, καί νά σοΰ ζηχη- 
σωμεν τήν συγκατάθεσί» σου.

== Κύριοι, ιίπ ιν  δ χρυσοθήρας μιτά ταραχής αμα 
καί δργή;, τά ποσάν χών τριώ» χιλιάδων λιβρώ» . . . 
Άλλά τό» διέκοψαν διά χογχασμώ» γέλωτος.

τ=  Γενναία πρότασις, άνεβόησαν οί συγγενείς· δό ς 
τήν συναί*ισί» σου, Κύρ Νιχολό !

Πολύ καλά, παραδέχομαι, άπεκρίθη δ Φραγκίσκος 
μέ ύπιροψίαν καί άγανάκτησιν, καί άπεσύρθη μέ κα- 
τισπκραγμένην τήν καρδίαν.

Άπδ τής ήμέρας έχιίνηί, αξιοσημείωτος μεταβολή 
παρετηρήδη ιίς τά» χαρακτήρα τοΰ χρυσοδήρου οχι 
μόνον άπεσύρθη τώ» συ»αναστρορών τώ* συνέταιρων 
του, άλλά καί τή ; τών τίμιων άνθρώπων, οσοι τό» 
εΐχον παραδεχθή είς χά; οίχίας των, είτε χάριν τοΰ 
ρωνητΐ*οΰ του δργάνου, ιίτε  χάριν τής κο5μιου χου 
διαγωγής. Δί ολης τής ήμέρας ένησχολεΐτο ένχόνως 
ιίς χά έργο* του’ αί δέ μεταβολαί τών ωρών τβΰ I. 
τους ούδόλως έμπόδιζον αύτάν τής έργσίας. Ουτε αί 
καταιγίδες, ουτε αί βροχαΐ τδ» ήνάγχασα» ποτέ ν 
άποσυρθή είς χήν καλύβην του. Καδ’ έκάστην, χαΐ μά- 
λισχα καί χήν νύκτα πολλάκις, τδν ευρισχον ιίς  τους 
άγρούς, ι ίς  χά 2ρη, ή ι ί ;  χά; βχθας τών χιιμά^ρω», 
Ώ ς καί αύχήν τή» εύχαρίοτησιν χοΰ »ά βλέπη χήν 
προσφιλή του Λίλίαν, σπανίως άπελάμβανε τήν Ημέραν· 
Ό  χρυσδς μόνος ^το δ ημερήσιος αύτοΰ διαλογισμδς, 
οτε δϊ τή» νύκτα συ»ϊ|ντώντο είς τήν έρημίαν, λέξιΐς 
μόνον τινάς παρηγορίας καί έλπίδος άντήλλατχο*. 
Η δυστυχής Λελία έξιφράζιτο διά δακρύω» καί στε

ναγμών, ίλ λ ’ δ χρυσοθήρας έραίνετο πλήρης ένθουσια- 
σμοΰ καί σταθεράς έλπίδος.

Έ ν τοσούτω αί ήμέραι χαί αί έβδομάδίς παρήρ- 
χονχο, ή σελήνη άνενέωνε χήν ποριίαν χης, τδ τέλος 
τοΰ έτους έπλησίαζι, καί μέγα μέρος τής ποσότηχος 
διέμενιν είσέτι ιίς  χά σπλάγχνα τών δρέων. Αί έλ· 
πίδις χοΰ χρ^σοθήρου ήλαχτοΰντο ήμέραι τή ήμέρα. Δέν 
ήδύνατο δ δυστυχής πλέον νά έχφράσ»ι ούτιχάν αυτήν τήν 
παρηγορίαν, ήτις καί έκ τών δνιίρων τ :υ  ιίχε» έκλιί- 
ψει. Καταβεβλημένος ύπό χής λύπης κα! τής άθυμίας
* . .  .  .  .  «  > « > 1 /Λ If Ο

Κάλλιστα, άπιχρίθη δ γέρων οστις ι!χ ε προη «εριέβαλλ. τήν Λελίαν ε ί; τάς άγχάλας « υ ,  δτι αδτη 
γουμένω; λαλήσιι, είμεθα σύμφωνοι. Όπωσδήποχι χό τάν Ό^ωτα τα πιρ^ τή,^ιργασιας του, ε π ι ι . α  απεμα
ϊτο; ήθιλε παρέλθιι μιταξύ τών αρραβώνων καί χοΰ 
γάμου. Εάν δ Φραγκίσκος, μιχά & ίτος  άπά τή; 
σήμιρον, πριν τά ώρολόγιον σημάνιρ μεσονύκτιον, κα· 
ταθέση έδώ, ι ί ;  νόμισμα ή ι ί ;  χρυσόν ακατέργαστο», 
τήν ποσότητα τήν δποία* ήμην έτοιμο; νά καταθέσοι

κρύνιτο μιτά σπουδής, όπως άναλάβ/j μηχανικώς έργα- 
σίαν ά*ιυ έλπίδος.

’Αλλόκοτος κα! μάλιστα υψηλή πολλάκις ιΐναι ή 
σπουδή τοΰ γυναικείου πνίΰματο;. ‘Η ύγεία τή; Λι* 
λίας ι ίχ ι προ^βληδή έ« τών ικτιδέ*των ουμβάντων.

..................................................... ■' δι-ώς μερίδιο» τοΰ έγγόνου μου, έ» ονόματι δλων χηρύτ- Αί παριη ί τη; ^σα* ωχραί χοί τά μέλη ιης  ̂ έξησδι- 
τω δτι ούδιμία» θέλει άπαντήσει ά»τίστασι» ι ί ;  χή* νημένί’ ήδη ομως τά αποτέλισμα χών xpupiwv μ ιτά 
θέλησι» τή; κόρη;, ί ά κ  ή θέ.Ιησίζ α ν  τη δ ια ρχέση  τοΰ εραστοΰ της σ υ ν ί ν τ ι υ ξ ιω ν  ιίναι 8λω; διάρορον.
i.-τί ιοσοϋχογ f p u r o r .  Ή  ποσόχης είναι χριώ* χ ιλιά- Οσον δ χρυσοθήρας περιεβάλλεχο άπο δ λ ιψ ιν ,  τοσο» η 
ίω ν  λιβρώ*. έπιτυχία έραίνεχο άδυνατο*·.’ άλλ’ ή Λ ιλία έφαίνιτ#



θαρ’£αλ«ωτέρα ή πρότιρον, ώ ; άν έπροτπάβιι νά **- 
ταδαμάβη τήν τύχην αύτήν. Α ί έλκίδίς τής Λελίας ηύ- 
ξανο» καθόσον xai & φόβος καί ή άπιλπιβίβ τοΰ Φραγκί
σκου' ή δέ δύναμις· ήτις έγχατέλιπ* τόν άλλοτ» τόσον 
γινναΐον τοΰτον άνθρωπον, μ.ετέ6αΐν«ν ιίς τό άσθινές 
κοράσιον. Καί βύταί αί φυσιχβί της δονάμιις έ. 
πη^εάσθησαν urti της ισχύος τοΰ πνεύματός της. 
Τά νιυριχόν αύτής σύστημα έφαίνετο έν χαλλίστη χα 
ταστάσει, αί παρειαί της έχρωματίζοντο βαθμηδόν, 
τό δέ πΰρ τών όφθαλμών της κατέστη ζωηοότιρον.

Ή  ψυχρά καί νωδρά φαντασία του άνδρός δέν Ιχ ιι 
«ίς τοιαύτας περιστάσεις οδδέ τό ήυΐσυ τοΰ πολυμή
χανου της ζωηρας φαντασίας τής γυναιχός. ‘Η Λ ι
λία άπελπισθεϊσα άπό τήν τύχην, έστριψ* τό βήμ3 
πρός τοίις ναούς, πρός τοΰς άγίοος καί πρός τούς 
μάρτυρας τούς μάλλον σεβαστούς τής χώρας. Έδεήθη 
«δτών γονυπετής χαί δαχρυ^οουσα· έπιχαλέσθη χαΐ 
αυτού; τούς δνιίρους τη ;, χατέφυγεν ιίς Τό π«ρί τύχηΓ 
τών ποιημάτων τοΟ Δά*τ«’ έπροσπάθησε νά έξαγ’άγη 
συμπέρασμα χαΐ έξ αύτής της σομβολιχ^ς *αί μύστη 
ριώδους διαλέχτου τών αστέρων, της ουρανίου ταυτης 
ποιήσιως.

Τό Ιτος έχλινιν ήδη πρός τό τέρμα του, χαί τό 
ποσό» Snip ό χρυσοθήρας ουνή0ροισί> xa't 0f y )  ε>. 
καταφρδνητον, άπεΐχεν όμως πολύ του πραγματιχω; 
άπαΐτουμένου. Έπήλθε χαί ή τιλιυταία ημέρα συνω- 
διυμένη μέ τρομιράν καταιγίδα, χα\ ή νύξ ψυχρά xaj 
σχοτιινή χατέλαβι τόν χροσοθήρα» έργαζόμινον. Διη 
τδτο 4 δυστυχής έπί τβΰ δρους, άχριβώς άπέναντι τ^ς 
βίχίας τοΰ γέροντος Νιχολοΰ· ότε δέ τό φώς τής ήμέ
ρας άπεσβέσθη έν τή χοιλάδι, «?δε μέ συντ«τρψμέ»ην 
καρδίαν, έχ τών έπί τών παραθύρων τής οικίας άπιι- 
ραρίθμων φώτων, δτι ή τιλιχή δέν είχ ι λησμονηθη. 
Ά λ λ ’ όλίγος χρυσό; ον εδρισχεν «ίσέτι, τόν ήνάγκασε 
νά εξακολούθηση t #j v  ε’οιυνάν του, ώ ;  ό χαταποντιζί 
μινος άνθρωπος προσχολλαται πράς τά ενώπιον του 
ελάχιστο* κλωνίον χόρτου Όποιος αρά γ ι τή ; Λελίας 
δ.ιιρος τόν άπησχό/ει τήν ώραν έκ«ίνην ! Ή  Λελία 
τόν είχε παριχαλέσιι νά μή παύση τάς έρευνας μ«- 
χρισοΰ ό μαχρυνό; ήχος τοΰ ωρολογίου τής έχχλητίας 
ήδιλε διά παντόί κατκστρέψη τάς έλπίδας των.

Έ ν τοσούτψ ή τύχη τώ έφαίνιτο μειδιώσα1 ιίχεν 
άνακαλυψιι μικράν τινά χάδετον φλέβα χρυσοΰ, χα! 
δυνατόν ή φλέψ αυτη, άν χαί λίαν άσήμαντος, νά’ώδή- 
γ·ι «ίς έτέραν φλέβα οριζόντιον, άποτελούσαν β,'τρυν  
τινά, ήτο; σωρόν, ιίς  τάν όποιον 5 χρυσός είναι άφθο
νος χαί έξωρύσιμος.

Έν τούτοις τό ε’ργον ψ ο  έπίπονον, χαΐ αυτός δέν 
ήδύνατο νά εξακολούθησή έπί πολύ, διότι αί δυνάμιις 
του ειχον σχιδόν έξαντληθή- ή χ ιτ9{γ ίς τ(ρ ε'πληττε 
τό πρόσωπόν^ μέ ίρμήν, τά δέ σχότος ηύξανιν άνά 
πδσαν στιγμήν. Ήοθάνετο ί  δυστυχή,; τάς δυνάμιις 
του έχλιπούσας' ψυχρός ίδρώς χατέ^εεν έπί τοΰ μι 
τώπο» του* χαί δτε αί τελιυτοΐαι άχτϊνις τοΰ ήλιου 
άπιχαιρέτησαν τάς πλιυράς του δρους, χατέπεσε χατά 
γής άναίσθητος.

Ή γνόιι πόσον χαιρόν £ιχε δ[αμιίνϋ «ίς τοώτην τήν 
χατάστασιν, δτε ά.εχλήθη ιίς τήν ζωήν υπό ήχου όμοίου

«ρος άνίρωπίνην φ«*νήν. Ή  χαταιγι; έμυχίτο τρομίρά 
έπι το ίρος, το δέ *χότος ήτο άπόλυτον' άλλά ατρέ“ 
ψας τήν χιφαλήν είδ« ιίς  μιχράν άπόστασιν φ ίς ·  ή 
χαρδια του ήρχισ« νά πάλλη έχ ·έου. Τό φώς έπλη- 
ι ί ι ι  πράς αυτόν, xai ιιδ ι μορφήν άνδρωπίνην ένδ«- 
δυμένην μέ λιυχά ίμάτια

Λeλ»α! άνέχραξι μιχ’ έπλ ΐζ ιω ς «μα χαΐ τρόμου 
προσληπτιχοΰ άνιγνωρίσας τού; χαραχτήρας τής ώ· 
ραιας του ερωμένης.

—  Μή χάνης χαιρόν, ιϊπ-ν ή u iv ic , ίμπορι!^ ά*ό· 
μι νά^χατ-^ρδωοης κολό' ή ψυχή μου μοί τά λ ιγ ιι , 
χαί είμαι βέβαια δτι δεν άπατώμαι* έγέρθητι *αι ίχ ι  
θάρρος ! Εργάσου, ίδού φώς- έγώ χάθημαι ΰποχάτω 
του ψυχρού τούτου βράχου χαί ιέ  βοηθώ μέ διήσίΐς 
προς τόν θεόν, διότι αΐ δυνάμεις μου δέν μέ επιτρέ
πουν άλλην βοήθιιαν.

Ό  χρυσοθήίας άνίλ»β« τήν άξίνην του, χαί έμψυχω- 
θεις υπό τοδ αίσχους χαί τοΰ πρός τήνπίστιν τήςνεάνιόος 
θαυμασμοΰ του, ε^ελήφθη τοΰ έργου μ ιτά  νέας ^ώμης,

—  θ ά ^ ι ι ,  έπανέλαβι» ή δυστυχές Α ιλία, χαί δ 
Θεός δέν θά μας έγχαταλβίψιι · Ευγ* ! τόρα έργα* 
ζε»αι χαλά ! Παναγία μου βοήθησε μ ας!

Εν μό»ον παράπονον ήχούσθη έχ τοΰ στώματος τής 
νεάνιδος.

—  Τι ψύχρα μεγάλη ! σπεΰσον, φίλ« μου, διότι δέν 
ημπορώ νά έπιστρέψω ιίς τήν οΐχίαν χωρίς φώς.

Καί άπό χαιρόν είς χαιρόν έπανελάμβανε.«Σπεΰσον.»
Ω! τ ί άρά γ ι ήιθάνετο τότ« δ δυστυχής χρυσο- 

δηρας, σχεπτόμενος τά δεινά τή ; τόσον τρυφερας έχεί- 
νης νεάνιδος έχτιθειμένης τοιβύτη' ώρον έπί τοϋ ψι>- 
χροΰ λίθου * Τά σπλάγχνα του χατεσπαράττοντο. χαΐ 
χατέφερε μετ’ άνηχούσrou ζέσιως τήν άξίνην έπί τοΰ 
άντηχοΰντος βράχου. Ό  νΐ3νίας ιΐργάζιτο «ΐς μιχράν 
άπόστασιν τοΰ μέρους δπου ή Λελία έχάθητο, χαί διή· 
νοιγεν ή?η τά χ ιίλη του όπως τήν παραχαλέση νά πλη- 
σιάση ολίγον τό φώς, δτε ή νιανις τώ ειπε

a— Σπεΰσον! σπεΰσον! ή ώρα πλησιάζει —  Μέ 
περιμένουν «ίς τήν οιχίαν —  μέ περιμένουν, δέν έμπο- 
ρώ νά μιίνω περισσότίρον. — ‘Υγείαινε.

« Ο νιανίος προσέβ'εψ», άλλά δέν ειίε πλέον φώς.
Παράδοξος άναχώρησις ! διατί ν’ αναχώρηση μόνη 

ένώ ήξευριν ότι ί  έραστής της ιίς τό σχότος δέν ήδύνατο 
νά έργασδή ; Μήπως ή χαρδία της μιτιβλήθη έν στιγμή 
άπιλπισία;; Τοιαΰτα διελογίζετο b δυς·υχής χρυσοθύρας. 
Οί διαλογισμοί οότοι άν χαί πιχ ,̂οΐ ά»εχαίτισαν 
ομως τάν <1 ραγχισχον τοϋ νά έφορμήτη «ατά τής έρω- 
μένης τοο. Κλονισμός αιφνήδιος τάν ήνάγχασε νά 
σταματήση, ή χαρδία του δέν Ιπαλλι πλέον, έλιίπο·· 
'ίύυησε, χαί ήθελε πέσει χατ^γής έά ' δεν έστηρίζετο 
έπί τίνος βράχου. Άναλαβών τάς αίίδήσεις του, έπρο. 
σπάδησε ν' άνευρη τήν όδόν καθόσον τό σκότος Τό έπέ· 
τρεκε. Δεν ήδύνατο βεββίως ν’ άνακαλυψη ακριβώς τήν 
θέσιν δπου εΐχε χαδήσει ή Λελία, άλλ’ ήτο πιπεισμέ- 
νος δτι ήθελεν αναγνωρίσει τά παρακείμινα μέρη ή δέ 
λιυχή έσδής της, έάν αύτή ήτο είσέτι έκει, ήθελι δια* 
περάση χατά τι τά σχότος.

Καί δι’ αδτούς τούς έξησκημένους πόδας τοΰ Φραγ
κίσκου, ή όδάς, άνιυ τής ίλαχίστης λάμ ψεις , ήΧ# έ*(-

χίνδυνος, χαί ίσως τό ιΐτολμβν χαί αξιοπρεπές μετά λίθου’ τήν μίαν τη; χ«Ιρα ιΤχιν έπι τή<: χαρϊίας, διά^ίέ 
τοΰ όπβίου έπαρουσιασθη ιίς τον πατέρα τή; Λελιας, τής αλ^ης εχρατει τον λύχνον, τοΰ ίποιοϋ η φλοξ ειχε 
έχρώστιι «ΐς τήν έπασχολησιν τοΰ πνεύματός του, οπερ *βί*6τί.
άπήτει τήν καδ’ όδόν προσοχήν του.

—  Νιχολό, ιΐπ ιν  εΐσιλθών, ήλδον νά σέ ευχαρι· 
οιήσω διά τλ γενναία σου αίσδήματα. Δέν ήμπορεσα 
νά έκ-Γί^έσω τάς ΰποχ^εώσίΐς μου εί; τήν ώρίσμένη 
τροδεϊυίαν, παραιτούμαι δδιν τής έπί τής χειρος τής 
θ υ γ α τ ρ ό ;  σου άπαιτήσεώ; μου

Ό νιανίας είπών ταΰτα δατίδειο ν’ άποσυρδή βιαιως 
ό»; εΤχιν ιΐσέ^θει, άλλ b γέρων έπιλη^διίς αύτοΰ τοϋ 
βραχιονος·

—  'Αποχαιρέτησέ μας τούλάχιιτον, «ϊτιε με φωνήν 
τρέμουοαν,μή άναχωρής άπό τήν r ίκίαν μου ωργισμενος. 
Συγχώ'.ησόν μοι, τέκνΟν μου, τάς ύβριστιχάς λέξιις τας 
δποίας σοί εικον, «ατά τήν τιλευταίαν μα; συνέντευξιν.

— Ώ  ! Φραγγίσχε, άπό τήν ήμέραν έχιίνην σέ ιιχα 
πρά όφθαλμών μου.

Καί άπέμαξε δάκρυ ^έον έχτ ώ* δφδαλμών του, t?iov 
τά έκ τής βροχής καθυ^ρα καί χατεσπιλωμενα εν
δύματα τοΰ νεανίυυ.

Έδωχα τον λόγον μου, Φραγχΐιχε, ύγ«ίαιν« τέκ 
νον μαυ. Τορα χραξατι τήν Αελία», χαι δ Θεος να 
μας φυλάξει άπό άπευχταΐον δυστύχημα.

Ό νιανίας άπιμακρυνετο βραδέως καί σιωπηλός· 
έπεθύμιι ό δυστυχής, πριν άναχωρήσιι, νά ί5η τούλά 
τήν άχραν τήςέσθήτός της.

—  Δέν είναι είς τόν θάλαμόν της, άνέκραξιν άπό 
τά έσωτιρικόν τής οικίας

‘ Η Καρδία τοΰ χρυσοδήρου κατεσπαράχθη. Ολοι 
τής οικίας ήσαν έπι ποδός* όπηρέται καί συγγενεΐ; 
έκραζον τρέχοντες τή δε καχεΐσε τά ονομά της· αι 
φνης δ γέρων έφόρμησεν έχτός τοΰ θαλάμου, χαί θιΐς 
τάς χ ιιραί του έπί τών ώμων τοΰ χρυσοδήρου τόν έδι* 
ώρηοε μέ ίϊφος εκστατικόν.

=  Γνωρίζεις τίποτ» περί τής δυγα^ρός μου ; είπέ 
μου, σέ έξορκίζω είς τό δνομα τοΰ Σωτήρος μας 
είπέ μου δν τί)ν ένυμφεύδης, καί σα; συγχωρώ, σα, 
δίδω τήν ευχήν μου. Αάλησον! Διατί σ ιω πά ;; είπι; 
μίαν μόνην λέξιν, ποΰ είναι ή Λελία μου, ή ζωή μου 
τό φώς μου, ή έλπίς μου, τό παιδί μου ! τά παιδί μου 

Ό  χρυσοθήρας άνεσκίρτησιν ώς άν ειχ ιν άφυπνι 
αδή άπό όνΐίροι/ έδεώριι πέριξ έντρομος ώς αν μή 
έννόει πιρί τίνος έπρόκειτο, καί φριχίασις θανάσιμος 
έκλόνιοεν ολον του τά σώμα.

—  Φώς ! άνεβόησ», δγρήγωρ® λαμπάδας, καί άκο 
λουδήτέ μου !

Καί ώρμησεν ιίς  τήν όδόν, βπου ήχολούθησαν αΰ 
τάν οί παρεστώτες, δώδεκα πιρίπου τόν αριθμόν όλοι 
κρατοΰντις λαμπάδας ήναμμένας, οΓτινες διέλαμπον έν 
τώ μέσω τής καταιγίδος ώς αστέρες μετέωροι. Ό  
δέ χρυσοθήρας μόλις έκίνει τούς πόδας του' έταλαν 
τ ιύ ιτο  τή δε καχείσι κινδυνεύων νά πέση, ώ ; άνθρωπος 
έιχοτισμένος υπό τοΰ οΓνου.

Τέλος πάντων Ιφθασαν ιίς τήν ζητουμένην θεσιν 
δπου βοήθεια τών λαμπάδων ιιδον πραγμά τι λευκήν 
«ίς τούς πρβποδας τοΰ βράχου" ήτο ή Αελία. Έ κιιτο

»βε»δή.
Ό νιανίας έγονυπέτησεν άφ’ ένός χαί δ γέρων άφ 

ετέρου' αί λαμπάδες διέδιδον φώς ώς τό τής ήμέρας. 
Ά λλ ’ ή Λιλία ήτο ψοχρά! ψυχρά! ώ ; δ βράχος!

Ό  δυστυχής γέρων μείνας άνευ δυγατρά;, έζή- 
τη ιε νά τήν άντικαταστή»η διά τοΰ άντικίιμένου τοΰ 
έρωτός της, άλλ’ άπό τής δλεθρίας έκείνης νυκτίς ό 
Φραγκίσκος δέν έφάνη πλέον.

Γοιρός ήχος άκούιται ένίοτι έπί τά δρος* οί ε γ 
χώριοι λέγουν τό τ ι, δτι δ χρυσοθήρας ζη τιΐ τήν

ωμένην του έπί τών βράχων· καδ έχάστην δέ δυ«* 
λώδη κα! σκοτεινήν νύχτα φαίνιται ιίσέτι έπί τά ορός 

λύχνος τής Λελίας, ήτις περιφέρεται φωτίζουσα τό 
οάντασμα τοΰ έραστοΰ της ζητοΰντος χρυσόν.

Α. Κ.

Ο ΟΡΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΣ.

Κατά τό έτος 1822 , ό ’Αλέξιος Μαρτίνος ίμμ ι- 
θος τής Αμερικανικής έταιρείας τοΰ έμπορίου τών 

ερών, έπληγώθη κατά τήν άριιχεράν πλευράν διά 
πυροβόλου, ουτινος ή σφαίρα τοΰ άφήρεσεν έχ τοϋ 
δέρματος χαί τών υποκειμένων μυών οσο< έκτάσιως 
χειρός, ώστ«, χαί άφου συνουλώθη ή πληγή, πάλιν 
έμεινεν δπή είς τάν στόμαχον αύτοΰ δσον δύο χαι ή- 
μίσεως δακτύλων πιρίπου κιριφιρείας.

‘Η χοιλότης όθιν τοΰ οιομάχου αύτοΰ έφαίνετο, xat 
ήδύνατό τις νά έξετάση εύκόλα>ς τήν έπιφάνιιαν καί 
τάς έχχρισιις, ιίσάγων ίν αύτώ ή έξάγων εκ τών άνω, 
κατά βούλησιν, διαφόρους τροφάς πρό; σπουδήν τών 
αλλοιώσεων, όπέστησαν συνουλωθιίσηί τής πληγής, 
δ Μαρτίνος Ιχαιρε μεγίστην υγείαν, ήτο τιχνίτης, 
ύπανδρεύθη καί κατέστη πατήρ οίκογενιίας. Ό  δόκτωρ 
$ωμόντιος, ’Ιατρός τής χώρα; έχιίνης, έν η συνέβη 

τό λιχθέν συμβιβηκάς, προσέλαβε τόν Μαρτίνον υπη
ρέτην διά πολλά Ιτη έπί τώ σκοπώ τοΰ νά έξετάση 
δργανον, κατά οπανι·*τάτην τύχην έκτεθειμέ/ον ει’ς 
τήν ορασίν του. Τάς παρατηρή»ιις λοιπόν τής επιπό
νου ταύτης σπουδής έδημοσίευσεν ακολούθως b δόκτωρ 
Βωμόντιος, πρός ον όφείλομεν σημαντικάς άναλύψεις 
διά τήν ανθρώπινον φυσιολογίαν. Ευριν ουτος τόν έ* 
σωτερικόν χ ιτώνα τοΰ στομάχου Ιχοντα χρώσιν όπο* 
φαιον, μιταβάλλοντα τό χρώμα καθόσον ήτο πλήρης 
ή κινός. Ό  χιτών ουτος εΐχ ιν έπιφάνιιαν βιλουδωτήν, 
καί ήτο κικαλυμμένως διαρκώς ύπά βλέννης τινά; δια. 
φανοΰς, έκκρινομένης υπό μικρών τινών άδενισκων 
ωοειδών, εδρισκομέ»ων υπό ιήν βλε»νομιμβράνην αυ. 
τοΰ. Ό τι λοιπόν ήρχιτο εις έποιφήν ουσία τις ή άλ
λο τι έρεθιστιχάν μέ τάν έσωτιρικόν χιτών* τοΰ στο. 
μάχου, έβλεπέ τις, διά μεγιδυντικής υέλου, άνα.
ριθμήτους μιχράς χηλίδας χαΐ καθαρά στίγματα άγ- 
γειονιυρώδη, προερχόμενα έκ τής λαχνώδους μεμβρά
νη;, έγκαρόνως τοΰ βλεννώδους χιτώνος, καί διακρίνον- 

ή ϊυττυχής τήν ράχην Ιχουσα έστηοιγμένην κατά τοθ|τα υγρόν καθαρόν, διαυγές, 5χρο«> καί κατ’ έπιπο-



λήν ιξώδες· χ4 υγρ&ν τοΰιο ιΙ»β( πάντοτε «αδβρώς 
οξύ xat εινα: b γαστρικός χυμός δ μεταπο:ώ* τό άμυ* 
λον το θρεπτικόν ιίς  χυλό». Ο δόχτωρ Βωμόντιος πα
ρατηρεί, μετά πολλές πειδανότητος, δτι τό αί'σβημα 

^εινη; παράγεται υπό διατάσεω; ε>εκα πληδώ- 
ρας τών αγγείων τής γαστρός, άπερ δέν δύνανται νά 
άπαλλαχδώπν του έμπεριεχομένου μεχρις οί» ό ς"όμα 
χος δέν έρίβισβή υπό τ ις  τροφής. Καί άφοΰ δέ βρεπ* 
πτι*ή οΰιία έτεδϊΐ είς τόν γαστρικόν χυμόν εκτός τοΰ 
του στομάχου, xat καδυπεβλήΟη ύπό δερμοκρασία» 
100 βαδμώ» τβΰ φαρεναχιτείου θερμομέτρου, διρμο. 
κρασία ij|» ό δόκτωρ Βωμόντιος ευρε χοί εϊς τόν στό
μαχον ουσαν, τό αύτά χυμικόν άποτελέσμα παρε- 
τηρηδι;. ‘Η τεχνίτη αυιη πέψις έν τούτοις χρ^ 
ζει διπλάσιου, τριπλασίου χρόνου παρ’ ο σου δ γαστρι 
κός χυμός, εντός τοΰ »:ομάχου αύτοΰ εύρυκομένης 
τής ουσίας.

‘Ο δόκτωρ Βωμόντιος Ιδημοσίιυσε τους βαδμούς 
τοΰ χρόνου, οί'τινες χρειάζονται πράς πέψιν τών δια
φόρων δριπτικών ούσιών· άρ:στον ex φαγητών ποι- 
χίλω* έπέφδη μετά χήν τρίτον χαί εν τέταρτον ώραν, 
άλλά πάσχοντος τοΰ στομάχου καί προσβεβλημένου 
υπό ναρκωτικών φαρμάκων, η δπότε ή ψυχή εύ. 
ρισκεται υπό δ^μου τεταραγμένη ή άλλων ψυχικών 
κα! ισχυρών συγκινησιών, ή έτι έ πότε αί τροφαί κατε 
πόβησαν εσπευσμένα»;, δ χρόνος τής πέψεως παρετεί- 
νετο, ένώ απεναντίας έπϊβραχυνετο έάν η τροφή έ. 
μασσάτο μ ιτ ’ «πις-ασίας, διεβρέχετο μέ σίελον, καί έάν 
ή διρμοοκρασία τοΰ στομάχου, ώ ; η τοΰ λοιποΰ σώμα
τος, ύψίΰτο μετά μετρίας άσκήσιως. Έκ τών φυ
τικών ουσιών, ή ορυζα δασσον μεταβάλλεται εΐς χ υ 
μόν, τοΰτέστιν ε ΐ; μίαν ώραν" έκ δέ τών ζωϊκών ου
σιών τό άγρευτόν έψημένο» κρέας είναι έκ πάντων τό 
μάλλον ε-j πιπτον, μεταβαλλόμενο* εΐς χυμόν έν διαστή 
μάτι μια; ώρας χαΐ 35  λεπτών, ένώ τό βόιρν ίψημένον 
άπαπεϊ τρεις ώ ρ ις, τό τοΰ μόσχου καί τής όρνιδος 
4  ώρας χαί εν τέταρτον.

ΑΝΑΚΑΑΪΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ ΟΡΟΥΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

Μανδάνομεν ότι ό R . Σιμωνίδης έπώλησεν είς τό 
Βρεττανιχόν μουσεϊον τά Ιπόμενα πολλοΰ λόγου άξια 
χειρόγραφα.

1. Πλοΰς τοΰ Ε3ξ«ίνου πόντου καί τής έρυδρας 
δαλάσ»η; ύπά Άρ^ιανοΰ.

2 . Περί τών ‘ Επτά δαυμάτων τοΰ κόσμου, ύπό 
Φίλωνος μηχανιχοΰ Βυζαντίου.

3 . Πτολεμαίου Κλαυδίου Γεωγράφου τόμοι δύο 
μετά δύο πινάκων ύδρβγείων χα! ούρανίων πάνυ πε 
ριέργων,

4. Περί τών μεταστάντων εν πλήρει πίστει, 
πραγματεία Ίωάννου τοΰ Δαμάσκηνου (έρημίτου).

5. Χειρόγραφον Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνς-αν- 
τινβυπόλεως,

6. Χρονογραφία άπό Αδάμ μέχρι Νικηφόρου.
7 . ‘ Υπόμνιρμ* ,J ; χά τέσααρα Ηύαγγέλια θ ιο -  

φυλάκτου επισκόπου Βουργαρίας.
8) Ιεμάχιον σημειώσεων ’Ανδρέου επισκόπου 

Καππαδοκίας χαί έπιστολή Ιιχώβου τοΰ Άδελφοδέου.
9. Φύλλα τινά Σκλαβωνιχοΰ Ευαγγελίου.

10. Γεμάχιον Ευαγγελίου ‘Ελληνικού.
11. Αντίγραφον Ευαγγελίου τβΰ άγιου Ίωάννου 

και τινες σελίδες τών άλλων Ευαγγελίων άρχαιόταται.
1ους πολυτίμους τούτους φιλολογικούς δησαυρούς 

ευρήκεν b Κ. Σιμωνίδης εις τά μοναιτηρια τοΰ Αδω- 
νβς ο ρους, όπου ύποπτιύεται όχι όπάρχουσι *α! άλλοι 
πβλλοί ύπό τών μοναχώ* κρυπτόμενοι. Ματαίως διά
φοροι περιηγηταί άπεπειράδησαν νά τούς λάδωσι κρός 
τοϋ Κ. Σ'.μωνιδου’ αλλά καί αύτός έπέτυχε μόνο* ώς 
«γχωριβς xai εχων σχέσεις μετά τινων καλογέρων, 
διότι υπο φιλίας καί βυγγε»ειας κινούμενοι άπεφάσισαν 
\ά τώ «αραχωρησωσι τά συγγράμματα τα ίτα  χαί 
άλ?α ιούτοις όμοια εύεργετοΰντες ούτως, ου μόνον 
αύτόν, άλλά χαί την γραμματολογίαν, ίσως δέ χαί 
τόν πολιτισμόν αυτόν.

Τινες διστάζουσι περί τ?ς γνησιότητος τών ttpj- 
κειμένω» χειρογράφων, χαί ^μεις δέ αύτοί είχομεν 
μέχρι τινός άμφιβολίας εως ού οί ε’φοροι τοδ Βρετ- 
τανιχοΰ μουσεία άχριβώς μετά τών είδιχωτάτων ηερΐ 
τήν τοιαύτη» πραγματογνωμοσύνην φιλολόγων χα! 6ι- 
βλιοκριτών συνενοηδεντες ήγόρασαν πολλά τώ* χει
ρογράφων.

‘Η ‘ Ελληνική Κυβε'ρνησις τουναντίον άπέ^ιψε ( ! )  
τά πολύτιμα ταΰτα, ώς νομίζομεν, λείψα»α τής άρ- 
χαιότητος, ώστε χαδ’ ήμας έβλάβη τοσοΰτον όσον ότε 
ϊφηρίδησαν ύπό τοΰ λόρδου Ελγεν τά ά«ίγλυφα του 
Παρδενώνο;' έχει όμως ίσως Ιτι καιρόν ή Έλλΐ)»ιχή 
Κυβί'ρνη.σις νά άγοράση τούλάχιστον ε» μέρος έχ τώ» 
παραλειχομένων ιής συλλογή; τοΰ Κ. Σιμωνίδου.

(1) Ή  ‘Ελλ. Κυβέρνησις ύπάρχει χατά τοΰτο άδώα·. 
άλλ οί λόγιοι οιτινες ήδέλησαν η διετάχδιισαν νά γν«* 
μοδοτήσωσιν ησαν τοσοΰτον άναξίως προκατειλημμένο: 
ύπά κομματικών παδών, ώττε έχρη»μοδόχησαν ώς 
«κ Τρίποδο; ότι άπαντα άνεξαιρέτως τά χατεχό- 
μενα ύπά τοΰ Σιμωνίδου ^σαν πλαστόγραφα. Είς 
τοΰτο έπέμεΐναν ώς Μαχαβαΐοι. Ουτε τό είδος τής 
γραφής, ούτε ή προσωδία, ούτε 5 πί*ος τής άρχαιό» 
τητος ισχυσε νά τους μεταπείση, καί ίσως δέ πρώτβν 
χατά συνείδησιν έξέφ^ναν τήν άληδίΐαν, ώς δυσωπού· 
μενοι ύστερον, η χαριζόμενοι εί; τούς πλειονοψηφοΰν- 
τας tvavtiov έπαλινφδησαν ύπά αξιοκατακρίτου διιλίαςΙ 

Άπόδειξις καί τοϋτο μεταξύ πλήδος άλλων, ότι ούτε 
είς τά γράμματα διασώζεται ειλικρίνεια χαΐ γενναι·- 
φροσύνη καί οιλαληδεια ! !  άλλ’ έπιχρατιΤ τό  χαμερ«1ς 
πάδος, δ άχαρις φδόνος, τό άδικον μίσος xat ή αντι
ζηλία.


