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Ό  Αου2ο6Τ»ο; Άλίδύ (Ludovic lla!évy),oùuvOî χάλ-
λιατον ϊργον άργόμεΟα σήμερον δημοσιίΰοντες Ιν μετχ- 
βράσει, ΙγεννήΟη τώ 1834· Νεώτατος ?τι, διοικητικός 
i>i όπάλληλος, ϊγραψε κωμωδία; τινας ύπό tö ψευδώ
νυμον Jlllos Servic es, εύμενώ; χριθείσας. Άχατάσχε- 
tov S' αισθανόμενο; χλίσιν προ; tf,v κωμωδίαν παρητήδη 
τήν Οίσιν αύτού όπως όλοσ/εοώς είς ταύτην άμοσιωΟή. 
Κατχ τόν τριακονταέτη δέ σχεδόν φιλολογικόν αύτού 
βίον συνίγραψεν έργα δια t i ;  σχηνχ; πάντων τών Ιν 11 χ- 
ριαίοι; βεάτρων Ιν συνεργασίφ μετ' δλλων, ’ δία δε μετά 
τού ’ Ερρίκου Μεϊλαχ, μεβ ου συνίγραψε τα; χαλλίστα; 
χχΐ εόφυεστάτας των κωμωδιών αυτού,ών έ'νιχι Ιχχτον- 
τάχις χαΐ διαχοσιάχις ΙπανειλημμΙνω; χειροκροτούμενα! 
παρεστάΟησαν. Μ χωμωδίαι αυται Ιχτό; τή; μεγάλη; 
πρωτοτυπίας περι τήν εδρεσιν καί πλοκήν, Ιχτό; τή; 
οπινβηροδοκούσης εύφυσλογίας, έ'/ουσι χχΐ τούτο τ ο t- 
διχζον, ότι Ιμπεριχλείουσι σχηνάς τοΟ συγχρόνου παρι- 
οινοϋ βίου μετα μεγίστη: δυνάμεως, αλήθεια; χχΐ ζωής, 
υπό τήν Ιλαφραν xal y apίεσσαν αυτών πεοιόολήν βαύεΐιν 
δποχρυπτούσχς πχοατήρησιν χαΐ μελέτην τή; κοινωνίας. 
Τιλευταίον ό ΑουδοδΤχο; Άλεδΰ, άποχωρισΟεΙ; toG συ
νεργάτου αϋτοϋ Μεΐλχχ, χχΐ άπαρνηΟε'.ς δια παντός, ώ; 
είχάζετχι. το Οίχτρον, ΙπεοόΟη εί; το διήγημα, χχ\ βρα
δύτερου εις τήν μυθιστορίαν. Ίίδημοσίευσε δε σειράν ·χχ · 
ριεστάτων διηγημάτων ύπό τούς τίτλου; «εισβολή», Ο 
χόριο; χχΐ ή χυοΐχ Κχρδιν'χλ*, ·\ ΐ μιχρχΐ Κχρδινχλ«, 
ΐτινχ κατέστησαν περιώνυμα δια του; Ιν αύτυΐ; πχ- 
ρουσιαζομένους τύπους, περιεργοτάτσυς, άλλ άληδεΤς 
χαΐ ζωντανού;. Ταύτχ Ιπηχολούβησεν ό ■ Έ ζ έρωτος γά- 
μο;"« όπερ δύνχτχι να ΟεωρηΟή ώ : τό μεσόδχδρον, δι 
où ό Άλεδΰ άπό τού διηγήματος μετέδη ε’ι; τί,ν μυθι
στορίαν. ΐ ό  ίπόμενον χύτου ϊργον πράγματι εΤνε μυθι
στορία, δημοσιευΟίίσα τό πρώτον Ιν τή ■ Ί ι  π·. θεωρήσει 
τών δύο κόσμων», ύπό τόν τίτλον <Ό πατήρ Κωνστάν- 
τ ιο ;· (L'nbbë C.iUlSlnnlin), Οελχτιχώτατον χχΐ Iπχ- 
γωγβτατον έργον, où υετάφοασιν πχρέ/ομεν το!; άνχ- 
γνώσταις ημών. Ή  χριτιχή μετχ πολλών εύφημιών ύπ; - 
δίξατο αύτό, ώ ; χχι τήν χρτι ΙχδοΟεΙσχν > Κριχέττην*, 
άνευροϋσχ Ιν άμιροιέροι; τάμεγάλα χχ! Ιδ-.χφιλονείχητα 
?ιλολογιχχ προσόντα τού συγγραιρίω;. θεωρείται δΐ ό 
δλεδϋ ώ ; ό χχτ ‘ Ιξοχήν αντιπρόσωπο; το& nxpiotvoO 

πνεύματος, τής ιδιαίτερα;, αορίστου καί λεπτή; έ/.είνης 
εύφυία;, ήν Γάλλο; συγγραγείις ώνόμασε π α ρ ι σ ι ν ή ν  
(fwri'iiie). *Κχ τού δραματιχο& αυτού σταδίου είςχομί- 
σχς είς τό διήγημα και ει; τήν μυθιστορίαν τήν γοργό- 
τητα τή; δοάσεω;, τήν πυκνήν τών σκηνών εναλλαγήν, 
την ρυσικότη τα τού διαλόγου, οείκνυτκι εν râot τοΓ; δι- 
ηγηματιχοΤ; ?ργοι; αυτού συγγρχρεό; χαλλιτίγνη;, ά- 
ποτυπών θελκτικήν τινα όμαλότητα χχΐ άρίλειαν ει; 
την φράσιν του και Ιςχΐρετον y χριν εί; τήν χφήγησίν του. 
Αιχ το&το ό Άλεδΰ έγενετο προσφιλ-έστατο; τών οικογε
νειών μυΟιστοριογράφο; και τα έργα αύτού δημοτικοί- 
τα-.α,’ δία δε · Ί )  πατήρ Κιυνστάντιο;· .  προσεγγίζιυν ή 
βη είς τήν πεντηκοστήν ϊχδοσιν, καί ή «ΚρικΙττη· ή; 
I» διαστήματι δύο περίπου μηνών Ιπωλήβησαν τριάκον · 
ταχιλιάδε; αντιτύπων Ή  οΊίατία« Ικτός τού-ΙΙατρός 
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Κωνσταντίου · , Ιδημοσίευσε πέρυσι και τόν «Έ ξ  Ι'ρωτο; 
γάμον·, ου άντχξιον, τόν ·  Γψηλή; περιωπής γάμον·, 
αιρτι δημοσιευΑΙντα ώ; άντίρροπον τού προηγουμένου 
θέλει δημοσιεύσει προσεχώς.

Σ .τΔ .

Ο ΙΙΛΤ1ΙΡ ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΟΣ
|.Μυθιστορία Λ. Άλεδΰ. — Μετάορκσι; Π. I Φίρμπου).

α ’

Ι ’ήμ.ατι άχ.|Λ7.ίω ετ·. /.Ά στερρω γέρων ίερεύ: 
έβαδεζεν ίτ.\ τή ς  κοντορτώδους όαοΰ χ,χί ύττο 
κ ζυ σ τικ ώ τκ το ν -ή λ ιο ν . Ιίρο τρ ιακοντκ  κα .ί.έ-έ- 
κεινκ ε τώ ν  6 ~κτ·ήρ Κ ω νσ τζν τνο ς , -ήτο έο γ ,μ ί- 
ρ’.ο ; του  ¡Λ’.κροϋ εκείνου χωρίου, οττερ εκοιυ-κτο 
έκεϊ έν τή  ττε^ιοίδι, -κ ρ κ  τή ν  ο/Ο-ην ρυκκίου 
ό ν ο!/. χ ζ ο <ι. ένου Λ ζ ό  τ τ  ·γ ;.

Ό  -κ τή ρ  Κ ω ν τ τκ ν τ ιο ς  άττό ενός ήδη τ ε τά ρ 
του  τή ς  ώρκς έττορεύετο κ κ τ ζ  τό  ¡/.ήκος του  
το ίχου  τή ς  έκκΰλεως Λ ο γ γ εβ ά λ ’ φθκς δε κρό 
τή ς  ύψ-ηλή; κκί ογκώδους κ ιγλ ιδ ω τή ς  πύλης, 
ΐϋτνιριζορεέν/ις έ~ ί δύο στύλων, ό γκ ω δ εσ τά τω ν  
έκ τϊκλαιών λίθων ύ—ό του  χρόνου κ κ τγυ .ζυ -  
ρωαένων ν.χι έοΟκρρεένων, εσ τη  κκί — ερίλυπος 
-κρετήρ-ησε δύο πελωρίους άγγελ ίκ ς κυανής £- 
πικεκολλγ[αένκς επί τώ ν  στύλων.

Αί άγγελίκι δ’ εκείνκι άνήγγελλον ότι τή 
18 Μκίου 1881 ,ήμέργ. τετάρτγ, τής έβδου.κδος, 
~ερί ώραν 1 υ.. χ. έυ.ελλον νκ έκτεΟώσιν είς 
-λειστ·/ιρικσ;η.όν έν τή πλησίον πόλει Σουβινή 
αί κτήσεις του Λογγεβκλ,είς τέσσαρκ τχήν.ατκ 
διαιρούαενκι' ήσκν δε τκϋτκ τκ τυ.ήυ.κτκ τκ 
εξής;

Α ” Ή  έπκυλι: Λογγεβκλ, ¡λετκ τών έΐκρτη- 
¡υ.κτων κύτής,λκχπρών δεξαμενών, εΰρυχώρων, 
χιλίων πεντκκοσίων στρεριρικτων περιτετειχι- 
σαένων, δικτευ.νου.έντ, ύπό του ποταυ.ίου Λι- 
ζόττ-ης. Πρώτη προσφορά έςκκόσικι χιλιάδες 
ορκγπων.

IV Τό κτήακ τού Λευχοΐ· ατί.φάχηυ^ τρισχι- 
λίων στιεαυ-κτων.Ιΐροότη προσφορά πεντακόσια1, 
χιλιάδες φράγκων.

Γ’ Τό κτήυ.α’1 ‘οζερκίη,δισχιλίων καί πεντκ
κοσίων στρευ.αάτων.Πρώτη προσφορά τετρακο- 
σικι χιλιάδες φράγκων.

Λ' Μέγκ κκί πκλκιόν δάσος τή: Μιόννης,
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τετρακισχιλίων στρεμμάτων. Πρώτη προσφορά 
πεντακόσιαι πεντήκοντα χιλιάδες φράγκων.

Τών -τεσσάρων δέ τούτων αριθμών τά άθροι
σμα κάτω τής αγγελίας έδηλοΰτο διά του οΰκ 
ευκαταφρόνητου αριθμού δύο εκατομμυρίων καί 
πεντακοσίων χιλιάδων φράγκων.

Έμελλε λοιπόν νά διαμέλΐσθη ή Οαυμ.ασία ε
κείνη κτήσις, η τις άπό δύο ήδη έκατο νταετη- 
ρίδων διαφυγούσα τον διαμελισμόν, μ.ετεβιβά- 
ζετο άκεραία άπό πατρός εις υιόν έν τή οικο
γένεια Λογγεβάλ. Έλεγε δέ ή αγγελία δτι 
μ.ετά την προσωρινήν κατακύρωσιν των τεσσά
ρων τμημάτων, έμελλε μετά ταύτα νά έκτεθή 
εις πλειστηριασμόν τό σύνολον τών κτήσεων- 
άλλ' επειδή τό ποσόν ήτο μέγα, οΰδείς αγο
ραστής κατά πάσαν πιθανότητα ήθελεν έμ- 
φανισθή.

Ή μαρκησία Λογγεβάλ είχεν άποΟάνη πρό 
£ξ μηνών- τώ 1873 έστερήθη τού μονογενούς 
αυτής υιού, Ροβέρτου Λογγεβάλ,κληρονόμοι δέ 
ήσαν οι τρεις έγγονοι τής μ.αρκησίας ό Πέτρος, 
ή Ελένη καί ή Καμίλλη. ΉναγκάσΟησαν δέ 
νά πωλήσωσι τάς κτήσεις, επειδή ή μ.έν 'Ελένη 
και ή Καμίλλη ήσαν ανήλικες, ό δέ Πέτρος,νέος 
τριών καί εΐκοσιν ετών, τοσοϋτον ήτο άσωτος, 
ώστε κατεσπατάλησεν ήδη τό ήμισυ τής περι
ουσίας του καί ουδέ νά διανοηθή καν ήδύνατο 
περί άνακτήσεως τών κτήσεων Λογγεβάλ.

Ήτο μεσημβρία. Μετά μίαν ώραν ή έπαυλις 
Λογγεβάλ Οά εχη νέον κύριον, καί τίς άρά γε 
νά είνε ό κύριος οΰτος ; Τίς γυνή έν τή μεγάλή 
αίθούσνι έμ.ελλε νά καταλάβη παρά τήν εστίαν 
τήν θέσιν τής μαρκησίας, τής γηραιάς φίληςτού 
άτυχούς εφημερίου ; ’Εκείνη ώκοδόμ.ησε τήν 
εκκλησίαν τού χωρίου, εκείνη άνεδέχετο τήν 
προμήθειαν καί συντήρησιν του έν τώ πρεσβυ- 
τερίω φαρμακείου, τού διευθυνομένου ύπό τής 
Παυλίνης, τής θεραπαίνης τού έφημερίου. Ε 
κείνη δίς τής έβδομ,άδος έν τώ μεγάλω αυτής 
όχήματι, μεστώ παιδικών Ινδυμάτων καί χον
δρών μάλλινων έσωφορίων, ήρχετο καί παρε- 
λάμβανε τόν πατέρα Κωνστάντιον /·ά β γου ν  νά, 
κυνηγήσουν, ώς έλεγε, το ιχ  π τ ιο γ ο ΐχ .

Καί ταύτα διανοούμενος ό γηραιός ίερεϋς 
έπανέλαβε τήν πορείαν του. . . ’Επειτα δέ διε- 
λογίζετο —  εχουσι δέ καί οί άγιώτατοι τών 
ανθρώπων τάς αδυναμίας των —  διελογίζετο, 
λέγω, καί τάς διά μ.ιάς έξαφανιζομένας τρια- 
κοντούτιδας αϋτού συνήθειας- κατά πάσαν 
Πέμ.πτην έγευμάτιζεν έν τή, έπαύλει. . .

Ή μικρά Καμίλλη— ήτο δέ οκτώ ετών —  
έρχομένη έκάθιζεν έπί τών γονάτων του καί τω 
έλεγε-

—  'Ξέρετε ; εγώ θέλω εις τήν εκκλησίαν σας 
νά 'πανδρευθώ καί ή μαμά Οά την στολίση τήν 
εκκλησία μέ λουλούδια, πού Οά φαίνεται ’σάν 
όμορφο περιβολάκι.

Ή 'Αγία Τράπεζα,ή άλλοτε κατά τήν επο
χήν ταύτην κατάμεστος άνθέων έκ τού ανθο
κομείου τής έπαύλεοις, ήδη έκοσμεϊτο δι’ ολί
γων τινών ευτελών ανθοδεσμών. Άλλοτε κατά 
πάσαν Κυριακήν καί κατά τάς άλλας έορτάς 
ή νεάνις Έβέρτ, ή άναγνώστρια τής δεσποίνης 
τού Λογγεβάλ, ερχόμενη εις τήν έκκλησίαν έ- 
κρουε τό άρμόνιον,δώρον τής μαρκησίας... Σή
μερον δέ τό δύσμοιρου άρμ-όνιον σιωπηλόν δεν 
συνόδευε πλέον τήν φωνήν τών ψαλτών καί 
τά άσματα τών παίδων. Ή κυρία Μπαρμπώ 
ή διευθύντρια τού ταχυδρομείου ήτο ολίγον τι 
μ.ουσουργός, καί μετά χαράς θά έλάμ,βανε τήν 
Οέσιν τής κυρίας Έβέρτ, άλλά δέν έτόλμα, φο- 
βουμένη μή χαρακτηρισθή ώς κληρικόφρων καί 
καταγγελθή εις τόν δήμαρχον, όστις ήτο ελευ
θερόφρων, καί τούτο Οά έβλαπτε βεβαίως τήν 
προαγωγήν της.

Ταύτα διανοούμενος άντιπαρήλθεν ολον τό 
μήκος τού τείχους τού μεγάλου κήπου,ου πάσα 
γωνία καί πάσα καμπή ήσαν οίκειότατα εις 
τόν γηραιόν εφημέριον. Ήδη δέ έβάδιζε παρά 
τήν όχθην τής Λιζόττης- έκεϊθεν τού ποταμίου 
έξηπλούντο οί λειμώνες, έτι δέ πέραν ϋψούτο 
τό μέγα καί πυκνόν δάσος τής Μιόννης. Νά 
κατακερυ.ατισθώσιν . . . αί κτήσεις έμελλ'ον νά 
κατακερματισθώσι ! ... Καί ή καρδία τού δυσ- 
μαίρου ίερέως κατεσπαράσσετο. ’Από τριακον
ταετίας έθεώρει πάντα ταύτα ώς έν ίίλον ά- 
ποτελούντα, ώς έν σώμα, καί τρόπον τινά ώς 
περιουσίαν του. Ευρισκόμενος έντός τών γαιών 
τού Λογγεβάλ ήσθάνετο ό’τι εΰρίσκεται έν ταΐς 
ίδίαις αυτού γαίαις. Πλέον δέ ή άπας τψ συν
έβη νά σταθή πρό άπεράντου άγρού, νά άνα- 
σπάσγ, ένα στάχυν μεστόν καί έκκοκίζων αυτόν 
νά εί'πγ :

—  Πάει καλά ! είνε ώριμος ό σίτος καί έξ- 
αίρετος. ’Εφέτος θά έχωμεν συγκομιδήν άςιό- 
λογον.

Καί περιχαρής έπανελάμβανε τήν πορείαν 
του διά τών άγρών τον , τών νομών το υ , τών 
λειμώνων γογ. Συντόμως δ’ είπεϊν όλος αυτού 
ό βίος, πάσαι αϊ έξεις καί πάσαι αυτού αί ά- 
ναμνήσεις ήσαν συνδεδεμέναι πρός τάς κτήσεις 
έκείνας, ών ή ΰστάτη ώρα ήγγικεν ήδη.

Ό εφημέριος διέκρινε μακρόθεν τό κτήμα 
τού Λ ευ χ ο ΐ σ τεγα νού , οΰ αί έξ έρυθρών κερά- 
μ.ων στέγαι έφαίνοντο ζωηρόταται έν τώ μέσιμ 
τού πρασίνου χρώματος τών πυκνών καί ΰψι- 
κόμων δένδρων τού δάσους. Καί έκεΐ δέ ό ίε- 
ρεύς εύρίσκετο ώς έν τώ ίδίω αυτού κτήματι. 
Αιότι ό έπιστάτης τής μαρκησίας, δ Βερνάρ
δος, ήτο φίλος του, καί οσάκις ό γηραιός εφ
ημέριος έςήρχετο εις έπίσκεψιν τών πτωχών 
καί τών άσθενούντων, καί τον κατελάμβανεν ή 
νύς καταπεπονημένον καί αίσθανόμενον τους 
μ.έν πόδας του ΰποτρέμοντας, τόν δέ στόμ.αχον
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ένοχλούμενον ύπό έλαφρών σπασμών, κατέλυεν 
εις τό κτήμα καί έδείπνει μ.ετά τού έπιστάτου- 
καί μετά τό φαγεϊν ό Βερνάρδος έζεύγνυε τήν 
γηραιάν μέλαιναν φορβάδα του εις τόν μ.ικρόν 
του δίφρον καί μετέφερε τόν έφημέριον είς Λογ
γεβάλ. Καθ’ όδόν δέ έφλυάρουν καί συνεζήτουν 
μετά πολλής σφοδρότητος. . . Καί ό μέν εφη
μέριος έπέπληττε τόν επιστάτην διότι δέν έ- 
φοίτα είς τήν έκκλησίαν, ούτος δέ άπεκρίνετο:

—  Ή γυναίκα μου καί τά κορίτσια μου πη- 
αίνουν γιά ’μένα. . . Έτσι τό έχουμ’ εμείς, 
έσποτά μου.Ή γυναίκες βαστούν τή θρησκεία,

καί θά ανοίξουν καί ’ς εμάς tiiç πύ .ϊας τυΰ 
Γίαραάείσυυ.

Καί μετά κακεντρεχείας προσέθετε μαστίζων 
έλαφρά τήν φορβάδα :

—  Άν ΰπάρχή !
Ό δέ γηραιός ίερεΰς άναπηδών έν τώ μικρώ 

δίφρω :
■— Πώς !, άνεφώνει, αν ΰπάρχ-/) ; Άλλά βε

βαίως υπάρχει !
—  Τότε λοιπόν θά είσθε μέσα, δέσποτά μ.ου. 

Σείς λέτε πώς δέν είνε βέβαιον. . . μ.ά καί εγώ 
σάς λέγω δτι είνε . . . Θά είσθε μέσα ! Θά εί
σθε μέσα ! Θά στέκεσθε ’ς τή θύρα καί θά έχετε 
τόν νού σας νά ίδήτε κανένα ενορίτη σας . . . 
Καί θά λέτε ’ς τόν Άγιον Πέτρον . . . ό Α
γιος Πέτρος αλήθεια δέν κρατεί roc x.ifùtac 
roù ΠαραΛε/σου ;

—  Ναι, ό Άγιος Πέτρος.
—  Λοιπόν, θά του είπήτε τού Αγίου Πέ

τρου, άν τον ίδήτε πώς ετοιμάζεται νά μου 
σφαλήσ-/) τή θύρα, επειδή τάχα καί δεν έπή- 
γαινα τακτικά ’ς τήν εκκλησία, θά του είπήτε 
«Μπά ! άφησέ τον και δέν πειράζει . . . Είνε 
ό Βερνάρδος, έπιστάτης τής κυρίας μ.αρκησίας. 
καλός άνθρωπος. Αυτός ήτον καί δημοτικός 
σύμβουλος καί έψήφισε νά μείνουν ή καλογρηές 
πού ήθελαν νά της διώξουν άπό τό δήμο».Τότε 
ό Άγιος Πέτρος θά συγκινηθή καί θά μ.ου είπή: 
«Άς είνε ! εμβα, Βερνάρδε, άς έχης χάρι, νά 
μή χαλάσουμε τό χατήρι τού άγιου εφημερί
ου», έπειδή καί έκεΐ’πάνω θά είσθε εφημέριος, 
καί μάλιστα έφημέριος τού Λογγεβάλ. Εί δέ 
μή τί τον θέλετε τόν Παράδεισον, άν όέν είσθε 
καί εφημέριος τού Λογγεβάλ ;

Εφημέριος τού Λογγεβάλ, μάλιστα, διότι 
έκ νεότητάς του ήτο, ουδέποτε δέ έπεθύμ.ησεν 
άλλο τίποτε, ούδέ ήθέλησε. Τρις ή τετράκις 
τώ έγένοντο προτάσεις περί μεταθέσεως είς ά- 
νωτέρας θέσεις καί έπικερδεστέρας, άλλ’ αυτός 
άπεποιήθη, διότι ήγάπα τήν μικράν του έκ
κλησίαν, τό μ.ικρόν του χωρίον, τό μικρόν του 
πρεσβυτέριου, διότι έκεΐ ήτο μ.όνος, ήσυχος,τά 
πάντα έκτελών αύτός, περιοδεύων ύπό τόν ή
λιον, ύπό τήν βροχήν, ύπό τόν άνεμον, ύπό τήν 
χάλαζαν. Καί τό μέν σώμα του ήτο άπεσκλη-

ρυμένον ύπό τών πόνων καί τών αγώνων, άλλ’ 
ή ψυχή του διέμενεν ήρεμος καί τρυφερά.

Έζη έν τώ πρεσβυτερίω του, μεγάλη χco
pia·?) οικία χωριζομένη άπό τής εκκλησίας ύπό 
μόνου τού νεκροταφείου. 'Οσάκις ανέβαινε τήν 
κλίμακα ϊνα άπλώση τούς κλάδους τών άπι- 
δεών καί τών ροδακινεών του,διέκρινεν ύπεράνω 
τού σάγματος τού τοίχου τούς τάφους, έφ’ών 
άπήγγειλεν άλλοτε τάς ύστάτας εΰχάς καί έ- 
πέρριψε τάς πρώτας πτυαριάς τού χώματος. 
Τότε δέ ταυτοχρόνως έν ώ είργάζετο διευθετώ·/ 
τούς κλάδους , έλεγε νοερώς σύντομόν εύχήν 
ύπέρ άναπαύσεως τών νεκρών έκείνων, περί ιόν 
ύπώπτευεν δτι έκρατούντο ετι έν τώ Καθαρτη- 
ρίω1. Ή πίστις τού γηραιού έφημερίου ήτο ει
λικρινής καί ήοεμος.

Άλλά μεταξύ τών τάφων έκείνων υπήρχε 
τάφος, δν μάλλον έπεσκέπτετο καί ύπέρ ού συ
χνότερου έδέετο. Ό τάφος τού παλαιού φίλου 
του, τού ιατρού 'Ραινάλδου, έκπνεύσαντος έν 
ταΐς άγκάλαις του τω 1871, καί πώς έκπνεύ
σαντος ! Ό ιατρός δμοιος τώ Βερνάρδω ουδέ
ποτε ήρχετο είς τήν έκκλησίαν, ούδ' έξωμολο- 
γήθη ποτέ. Άλλ’ ήτο όμως άνήρ αγαθότατος, 
έλεήμων, σφόδρα συμπαθών τοΐς πάσχουσι !
. . . Ή μόνη δέ μέριμνα καί ό μόνος φόβος τού 
έφημερίου ήτο, πού αρά γε νά εύρίσκεται ό φί
λος του Ραινάλδος ; Έπειτα δέ ενθυμούμενος 
τόν έντιμον βίου τού αγροτικού ιατρού, τό θάρ
ρος αυτού καί τήν αύταπάρνησιν, ενθυμούμε
νος τόν θάνατόν του, καί μάλιστα τόν θάνατόν 
του! έλεγε καθ’ εαυτόν :

—  Έν τώ Παραδείσιο ! δέν είνε δυνατόν νά 
είνε άλλού. Ό  πανάγαθος Θεός πιθανόν νά τον 
ύπέβαλεν ολίγον είς τό Καθαρτήριον . . . άλλά 
μόνον διά τον τύπον. . . καί μ.όλις μετά πέντε 
λεπτά τής ώρας θά τον άνέσυρεν έςω . . .

Ταύτα πάντα διενοεΐτο ό γηραιός εφημέ
ριος έν ώ έπορεύετο πρός τήν πόλιν Σουβινήν, 
ϊνα μάθη παρά τού έπιτρόπου τής μαρκη
σίας τό αποτέλεσμα τού πλειστηριασμού, ϊνα 
μ.άθη τίνες ήσαν οί νέοι κύριοι τού Λογγεβάλ. 
Τώ ύπελείπετο δέ νά διανύσ-/) όδόν ενός χιλι
ομέτρου ϊνα φθάση είς τάς πρώτας οικίας τής 
πόλεως. Διερχόμ.ενος δέ έξω τού κήπου Λαβαρ- 
δέν ήκουσεν ύπέρ τήν κεφαλήν του φωνάς προσ- 
καλούσας α.ύτόν

—  Πάτερ Κωνστάντιε ! Πάτερ Κωνστάντιε !
Πρός τό μέρος τούτο,κατά το άκρον τού πε

ριβόλου τού κήπου,κατέληγε δενδροστοιχία μα- 
κρά φιλυρών καί άπετελεΐτο μικρόν δώμα, ό δέ 
έφημέρ ιος ύψώσας τούς οφθαλμούς είδεν έπί τού 
δώμ.ατος τήν κόμ.ησσαν Λαβαρδέν καί τόν υιόν 
της Παύλον.

—  Πού πηγαίνετε, άγιε δέσποτα ; ήρώτη- 
σεν ή κόμησσα.

1. Κ ι9 'ά  ο! Δυτικοί δοξάζουο·..
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—  Εις τήν Σουβινήν νά μάθω . . .
—  Καλέ μείνατ’ έδώ . . . Ό κύριος Λαρνάκ 

θά ελΟτι μετά το τέλος του πλειστηριασμού νά 
μ’ άναγγείλν) τό αποτέλεσμά.

Ό πατήρ Κωνστάντιος άνέβη έπί του δώ
ματος.

Ή Γερτρούδτ) Λαννιλίς, κόμισσα Λαβαρδέν, 
υπήρξε γυνή δυστυχεστάτη. Δεκαοκταέτις διέ- 
πραξεν άκρισίαν, τήν μόνην μέν καθ' ολον αυ
τής τον βίον, άλλ’ανεπανόρθωτου.Ύπανδρεύθη 
έξ έρωτος, έν στιγμή όρμής καί έξάψεως καί 
θαυμασμού τόν κύριον Λαβαρδέν, νέον έκ των 
έρασμιωτάτων και των ευφυέστατων. Άλλ’ ε
κείνος δεν την ήγάπα καί ένυμφεύετο έξ ανάγ
κης καί μόνον, διότι κατασπαθήσας μέγρι καί 
του ύστατου οβολού τήν περιουσίαν του, εζη 
άπό διετίας ήδη συντηρούμενος διά δανείων.Ή 
νεάνις Λαννιλίς έγίνωσκε πάντα ταΰτα, άλλ’ 
εις ούδέν αυτά λογιζομένη έλεγε καθ’ έαυτην : 
«Θά τον αγαπώ τόσον,ώστε επί τέλους Οά μ’ά- 
γαπήσγ καί αυτός».

Εντεύθεν δέ προήλθον πάσαι αύτής αί συμ- 
φοραί. Ή ϋπαρξις αυτής θά ήτό πως ανεκτή, 
έά.ν μή ήγάπα καθ’ υπερβολήν τόν άνδρα της. 
Άλλ’ ούδέν διά τής ά.γάπης κατώρθωσε’ διότι 
αυτός, ένοχλούμενος μάλλον καί καταπιεζόμε- 
νος ύπό των αδιάλειπτων ένδείξεων τού έιωτός 
της, έπανέλαβε τόν πρότερον βίον του καί έξη- 
κολούθησε διάγων έν άκρα άταξία καί άσω- 
τία. ΙΙεντεκαίδεκα δε όλα έτη ύπέφερεν ή κυ
ρία Λαβαρδέν άνήκουστα μαρτύρια μετά καρ
τερίας, ήτις μόνον πρός τό θεαθήναι ήτο άλλ’ 
ούχί καί έν τή καρδία της, ούδεμίαν εύρίσκουσα 
άνακούφισιν,οΰδερ.ίαν θεραπείαν τού έρωτος τού 
κατασπαράσσοντος αυτήν.

Ό κύριος Λαβαρδέν άπέθανε τώ 1860 κα- 
ταλιπών υιόν έτών δεκατεσσάρων, παρ’ ώ άνε- 
φαίνοντο ήδη πάντα τού πατρός του τά έλατ- 
τώρ.ατα καί πάσαι αί χάριτες. Ή περιουσία 
τής κυρίας Λαβαρδέν δέν έκινδύνευσε μέν κίν
δυνον μέγαν, άλλ’όπως δήποτε όμως έπαθε καί 
ήλαττώθη ολίγον διότι ή κυρία Λαβαρδέν έ- 
πώλησε τό έν Παρισίοις μέγαρον, καί άπωχω- 
ρήσασα εις τήν έςοχήν εζη μετά πολλής τά- 
ξεως καί οικονομίας, περί ούδενός άλλου φρον- 
τίζουσα ή περί τής αγωγής τού υιού της.

Αλλά καί ένταύθα νέαι λύπαι καί πικρίαι 
την άνέμενον. Ό  ΙΙαύλος Λαβαρδέν ήτο νέος 
ευφυής, άςιέραστος καί αγαθός, άλλ’ ανυπό
τακτος άλως καί λίαν φυγόπονος, ώστε άπηλ- 
πισθησαν οί τρεις ή τέσσαρες αυτού διδάσκαλοι, 
μάτην άγωνιζόμενοι νά έμβάλωσιν έμβριθές τι 
καί σπουδαίον εί; τήν κεφαλήν του. ίΐροσελθών 
εις τήν Στρατιωτικήν Σχολήν άπερρίφθη καί 
τότε ήρχισε νά κατατρώγη έν Παρισίοις μετ' 
ανυπολογίστου ταχύτητος καί ακρισίας τρια-

κοντακισμύρια φράγκα. Μετά δέ ταύτα κατα
ταχθείς εις τό πρώτον σύνταγμα τών κυνηγών 
τής ’Αφρικής, ηύτύχησε νά μετάσχη εύθύς έξ 
άρχής μ.ικροΰ τίνος αποσπάσματος άποστελλο- 
μένου εις Σαχάραν, καί προσενεχθείς άνδρείως, 
έγένετο τάχιστα λοχίας καί μετά τρία έτη 
άνθυπολοχαγός- άλλά έν Άλγερίω διατριβών 
περιέπεσεν εις τόν έρωτα νεαράς ηθοποιού ά- 
δούσης τήν «Κόρην τής Άγγοϋς» έν τώ έκεΐ 
Οεάτρω- καί έπειδή έληγεν ήδη καί ή Θητεία 
του, παργτήθη τού βαθμού του καί παραλα
βών τήν νεαράν άοιδόν ά.πήλθεν εις Παρισίους, 
ένθα μετ’ ού πολύ άντικατέστησεν αυτήν διά 
τίνος. . . όρχηστρίδος καί ταύτην διά τίνος. 
κωμωδού καί τήν κωμωδόν διά τίνος... ίππευ- 
τρίας τού Ίπποδρόμου. Έζησε δέ τήν λαμ- 
πράν άμα δέ καί άθλίαν ζωήν τών αργών αν
θρώπων. . . Άλλά τρεις μόνον ή τέσσαρας μή
νας διήρχετο έν Παρισίοις. Ή μήτηρ του τώ 
έχορήγει κατ' έτος πρός συντήρησίν του τρια- 
κοντακισχίλια φράγκα, δηλώσασα ρητώς οτι 
ουδέ οβολόν θά λάβγ περιπλέον πριν ή νυμφευ- 
θή.'Εκείνος δέ έγίνωσκε καλώς ότι ή μήτηρ του 
πάν ό τι έλεγε καί τό έξετέλει άκριβές-ατα.Λοι
πόν τί έκαμνε καί αυτός; έδαπάνα τήν έτησίαν 
χορηγίαν του έν διαστήματι τριών μόνον μη
νών μεταξύ Μαρτίου καί Μαίου, ζών μετά πά- 
σης λαμπρότητας καί δαπανηρής πολυτελείας, 
έπειτα δέ έπανήρχετο πλησίον τής μητρός του 
εύπειθέστατος καί διήγε φρονιμώτατα, κατα- 
γινόμενος εις τό κυνήνιον, τήν άλιείαν καί τήν 
ιππασίαν μ.ετά τών αξιωματικών τού έν Σου- 
βινή σταθμεύοντας συντάγματος τού πυροβο
λικού.

Ότε ο πατήρ Κωνστάντιος έκάθισεν άπέ- 
ναντι τής κυρίας Λαβαρδέν :

—  Δύναμαι, τώ είπε, χωρίς νά περιμ.ένωμεν 
νά ελθτ, ό κύριος Λαρνάκ, νά σας εί'πω τά ονό
ματα τών νέων κυρίων τού Λογγεβάλ. Κατά 
τούτο είμαι πολύ ήσυχη καί δέν αμφιβάλλω 
περί τής αίσιας έκβάσεως τών συνδυασμών μας. 
Διά νά μή καταντήσωμεν εις άνοήτους διαφο
ράς,συνεφωνήσαμεν ό γείτων μου κύριοςΛαρνάκ, 
ό κύριος Γαλλάρδ μέγ ας τραπεζίτης έν ΙΙαρι- 
σίοις καί έγώ. Ό κύριος Λαρνάκ θά λάβγ τήν 
Μιόννην, ό κύριος Γαλλάρδ τήν έπαυλιν τού 
Λ ε ν χ " ϊ· στ/γά>·<>ι·, έγώ τήν ’Ροζεραίην. Είξεύρω 
έγώ, πάτερ Κωνστάντιε, άνησυχείτε περί τών 
πτωχών σας. Άλλά μή σας μέλει. Οί Γαλλάρδ 
είνε πλουσιώτατοι καί θά σας δίδουν πολλά

I χρήματα. (
Την στιγμήν εκείνην έφάνη μακρόθεν έρχο- 

μένη άμαςα ύπό νέφους κονιορτού περικεκαλυμ- 
μένη.

—  Ιδού ό κύριος Λαρνάκ, άνεφώνησεν ό 
Παύλος. Έγνώρισα τούς ίππους του.
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Καί οί τρείς έν τάχει καταβάντες τού δώ- 
αατος είσήλθον εις τήν οικίαν, καθ’ ήν άκριβώς 
στ'.γα*/ίν ιστατο r, αακςκ ττρο τν,ς εςωτεριχτις 
κλίμακος.

—  Λοιπόν ! ήρώτησεν ή κ. Λαβαρδέν.
—  Λοιπόν ! άπεκρίθη ό κ.Λαρνάκ, δέν έκά- 

μαμεν τίποτε . . . .
—  ΙΙώς ! τίποτε ; άνεφώνησεν ή κ. Λαβαρ

δέν κάτωχρος καί σφόδρα συγκεκινημένη.
—  Τίποτε, τίποτε, απολύτως τίποτε, κά

νεις κάνεις .
Καί ό κ. Λαρνάκ πηδήσας άπό τής άμάξης 

διηγήθη τά γενόμενα κατά τόν πλειστηρια- 
σμόν.

—  Τά πάντα, είπε, κατ’άρχάς έβάδιζον κα- 
νονικώτατα. Ί Ι  έπαυλις κατεκυρώθη εις τόν κ. 
Γαλλάρδ άντί 600,050 φράγκων, χωρίς νά έμ- 
φανισθγ πλειοδότης . . . Πεντήκοντα δραχμών 
προσθήκη ήρκεσε. Άλλά περί τού Λευκοΰ σ τ ι -  
ifá rov  συνήφθη μικρά τις μάχη, διότι ή πρώτη 
προσφορά αί 500,000 φράγκων άνέβησαν εί; 
520,000 καί νικητής άνεδείχθη πάλιν ό κ. 
Γαλλάρδ. Νέα μάχη και ζωηροτέρα συνάπτε- 
ται περί τής ’Ροζεραίης, ήτις τέλος κατακυ- 
ρούται επ’ όνόματί σας, κυρία μου, άντί 455, 
χιλιάδων φράγκων... καί έγώ ούδένα έχων αν
τίπαλον λαμβάνω τό δάσος τής Μιόννης,αύξη
σα; τήν πρώτην προσφοράν κατά έκατό φράγκα. 
Τά πάντα έφαίνοντο τετελεσμένα, καί ήτοι- 
μάζετο νά διαλ,υθή ή όμήγυρις. Οί περίεργοι 
περιεστοίχιζον τούς πράκτορας ημών έρωτών- 
τες τά ονόματα τών καθ’ αύτό αγοραστών. Έν 
τούτοι; ό προϊστάμενος τού πλειστηριασμού πα- 
ραγγέλλει σιωπήν,καί ό κήρυξ κηρύττει τήν διά 
μιάς πώλησιν καί τών τεσσάρων όμού τμημάτων 
καί ορίζει ώς πρώτην προσφοράν δύο έκατομμύ- 
ρια καί πεντήκοντα ή εξήκοντα,δέν ένθυμούμαι 
καλώς, χιλιάδας φράγκων. Ειρωνικόν ψιθύρισμα 
ήκούσθη έν τώ άκροατηρίω καί πανταχόθεν ή- 
κούοντο αί λέξεις : «Μηδέν, έλα τελείωνε, μη
δέν . . . »  Άλλ’ ό μικρός Γιλβέρτος, όστις ήτο 
μεταξύ τών πρώτων καί όστις μέχρι τής ώρας 
εκείνης ούδέν σημεΐον ζωής έδειξε, προχωρεί 
καί λέγει άταράχως: « Έχω αγοραστήν καί διά 
τά τέσσαρα όμού τμήματα άντί 2 ,200,000 
φράγκων». Ώς κεραυνός ένέσκηψεν ό λόγος τού 
Γιλβέρ-ου. Βοή μεγάλη ήκούσθη καί έπειτα έ
γένετο σιγή βαθύτατη. Ήσαν έκεΐ συνηγμένοι 
πάντες οί κτηματίαι καί οί καλλιεργηταί τών 
περιχώρων, καί νά ακούσουν τόσον ποσόν χρη
μάτων ριπτόμενον εις τήν γήν ! Θαμβός καί σέ
βας κατέλαβε τούς πάντας . . . Έν τούτοις ό 
κ. Γαλλάρδ κύπτει εις τό ούς τού Σανδριέρ, τού 
πράκτορός του καί μάχη συνάπτεται μεταςύ 
Γιλβέρτου καί Σανδριέρ . . . . Τά ποσόν άνεβι-
βάσθη εις 2 ,500,000 φράγκων. . . Ό κ. Γαλ
λάρδ φαίνεται ένδοιάζων πρός στιγμήν . . . .

άλλ’ αποφασίζει, καί . . . εξακολουθεί μέχρι 
τών τριών εκατομμυρίων . . . Αύτού έστάθη, 
καί τό ολον όμού κατεκυρώθη έπ’ όνόματι τού 
Γιλβέρτου. . .  Οί πάντες σπεύδοντες τόν συμ
πιέζουν . . .  Τό όνομα, τό όνομα τού αγορα
στού; —  Είνε μία Άμερικανίς, αποκρίνεται ό 
Γιλβέρτης, ονομάζεται κυρία Σκώτ».

—  Κυρία Σκώτ ! άνεφώνησεν ό Παύλος.
—  Τήν γνωρίζεις ; ήρώτησεν ή μήτηρ του.
—  "Αν την γνωρίζω ! ... αν τήν ! ... καθ’ο- 

λου. . . Άλλά έπήγα εις τόν χορόν της πρό έξ 
μηνών.

—  Εις τόν χορόν της ! ... καί δέν την γνω
ρίζεις ! . . . Τί μέρος λόγου λοιπόν εινε αύτή 
ή κυρία ;

—  Είνε χαριεστάτη, έρασμιωτάτη, έζαισία, 
θαύμα θαυαάτων !

—  Καί υπάρχει κύριος Σκώτ ;
—  Βεβαίως, υψηλός καί ξανθός. Ήτο καί 

αύτός εις τόν χορόν της ... Μού τον έδειξαν ... 
Έχαιρέτιζεν αδιακρίτως δεξιά καί αριστερά. 
Άλλά καθόλου δέν διεσκέδαζε, σάς βεβαιώ. 
Μάς παρετήρει καί έφαίνετο λέγων: «Τί ειν'0- 
λοι αύτοί έδώ οί «νδρες. . . Τί θέλουν έδώ εις 
τήν αίθουσαν μου ; . . .» Ήθέλομεν νά ίδωμεν 
τόν κύριον Σκώτ καί τήν μις ΙΙέρσιβαλ, αδελ
φήν τής κυρίας Σκώτ . . . Καί ήξιζε, μά τήν 
αλήθειαν, τόν κόπον !

—  Λύτούς τούς Σκώτ, είπεν ή κυρία Λα
βαρδέν άποτεινομένη πρός τόν κ. Λαρνάκ, τούς 
γνωρίζετε ;

—  Μάλιστα, κυρία, τούς γνωρίζω ... Ό  κ. 
Σκώτ είνε Αμερικανός, τεραστίως πλούσιος,έλ- 
θών πέρυσιν εις Παρισίους νά άποκατασταθή... 
Εύθύς ώς ήκουσα τό όνομά του ένόησα ότι ή 
νίκη ήτο βεβαιοτάτη’ διότι ή οικογένεια Σκώτ 
ήγόρασε κατά πρώτον έν Παρισίοις μέγαρον 
δύο εκατομμυρίων φράγκων πρός τό άλσος τού 
Μονσώ.

—  Μάλιστα κατά τήν οδόν Μουρίλλου, εί
πεν ό Παύλος, διότι, ώς σας είπον. έπήγα εις 
τόν χορόν των. Ητο. . .

—  Άφες λοιπόν τόν κ. Λαρνάκ νά όμιλήσγ, 
τώρα, καί έπειτα μάς διηγείσαι τήν ιστορίαν 
τού χορού τής κυρίας Σκώτ.

—  Άποκατεστάθησαν λοιπόν οί Αμερικανοί 
μου έν Παρισίοις καί ήρχισε νά πίπτη χρυσή 
βροχή. Ώ ; άληθεΐς άψίπλουτοι έσκύρπιζαν δε
ξιά καί αριστερά τά χρήματα, διότι πρέπει νά 
είξεύρετε οτι ή περιουσία των είνε μόλις χθε
σινή. Διηγούνται ότι ή κυρία Σκώτ πρό οέκα 
έτών έζήτει έλεημοσύνην εις τάς οδούς τής 
Νέας Ύόρκης.

—  Έζήτει έλεημοσύνην !
—  Οϋτω λέγουν, κυρία."Επειτα ύπανδρεύθη 

τόν Σκώτ, υιόν τραπεζίτου τής Νέας Ύόρκης
. καί διά μιάς έκέρδισαν μίαν δίκην καί τά



''ΐλθον ele τάς χεΐράς των όχι εκατομ
μύρια, άλλά δεκάδες όλαι έκατομμ-υρίων. "Ε
χουν έν Αμερική, δεν είζεύρω που. άργυρωρυ- 
χεϊον, ακούετε, μεταλ.λεϊον σπουδαΐον, αληθι
νόν μεταλλεΐον. μεταλλεΐον αργύρου. . . . καί 
αύτό το μεταλλείο·/ έχει άργυρον. . . Ά  ! νά 
ίόήτε τί πολυτέλεια Οά άνατείλγ είς τό Λογ
γεβάλ ! . . . Ημείς Οά φαινώμεθα πτωχοί, ό
λοι οι έδώ πλούσιοι. Λέγουν ÓTt δύνανται νά 
¿ξοδεύουν καθ’ ημέραν εκατό χιλιάδας φράγ
κων.

—  Χαρά ’ς τούς γείτονας ! άνεφώνηοεν ή κυ
ρία Λαβαρδέν.Μία έκεΐ τυχοδιώκτις!... Καί δεν 
φθάνει τούτο, άλλά καί τό χειρότερον. . . μία 
αιρετική, πάτερ Κωνστάντιε, διαμαρτυρομέν·/ι, 
προτεστάντις !

Αιρετική ! διαμαρτυρομέν·/) ! "Ω τόν δύσμοι
ρου εφημέριον ! Καί ίσα ίσα ό γηραιός τούτο 
ευθύς διενοήΟν) άμ’ ά.κούσας τάς λέξεις τού κ. 
Λαρνάκ : ¡/ία ’/f ju p tx a r ic , ή χνρ ία  Σ χ ώ τ . ' Ωσ
τε ή νέα δέσποινα τής έπαύλεως δεν έμελλε 
νά φοίτα είς τήν εκκλησίαν ! Αιότι αύτόν τί 
τον έμ.ελεν εάν άλλοτε ήτο έπαϊτις ! Τί τον 
έμελεν εάν είχε δεκάδας καί μ.άλιστα δεκά
δας εκατομμυρίων, άφ’ ού δεν ήτο καθολική ! 
Λεν Οά έβάπτιζε τά παιδία των χωρικών, καί 
τό παρεκκλήσιον τής έπαύλεως, έν ώ συχνάκις 
ό γηραιός έφημέριος προσεκαλείτο νά λειτουρ
γά ση, έπέπρωτο νά μετασχηματισθη είς προ- 
τεσταντικόν προσευκτήριον, ένθα έμελλε νά 
αντηχή ή παγερά ομιλία ίερέως τινός καλβίνου 
ή λουθηρανού.

Έν μ,έσω όε πάντων των κατατεΟλιμμένων 
καί άπηλπισμένων, μόνος ό ΙΙαύλος έφαίνετο 
περιχαρής καί φαιδρός.

—  Έρασμιωτάτη αιρετική οπωσδήποτε !, 
είπε, καί μάλιστα, αν θέλετε, δύο έρασμιώτα- 
ται αίρετικαί ! ΙΙρέπει νά τας ίδήτε τάς δύο 
άδελφάς έφιππους εις τό δάσος,άκολουθουμένας 
υπό δύο τόσων δά ιπποκόμων. . .

—  Εμπρός λοιπόν, Παύλε, είπέ μας ο τι εί- 
ξεύρεις, είπέ μ.ας περί τού χορού. . . ΓΙώς έπή- 
γες είς τόν χορόν των Άμ.ερικανίδων ;

—  Όλως τυχαίως ! . . . Ήτο Τετάρτη καί 
ή θεία μου ή Βαλεντίνν) έδέχετο τήν εσπέραν 
έκείνην.Επιστρέφω ’ς τάς δέκαάλλά πρέπει νά 
είξεύρετε οτι ai Τετάρται τής θείας μου Βα- 
λ.εντίνης δέν είνε πολύ διασκεδαστικαί... Μετά 
είκοσι λεπτά τής ώρας βλέπω τόν 'Ρογήρον, 
όστις ιεροκρυφίως ήτοιυ.άζετο νά δραπετεύσγι. 
Τόν προφΟάνω είς τήν έςω Ούραν καί προσπαθώ 
νά τον κρατήσω. « Ά  μπά !, μού λέγει, τών α
δυνάτων ! δέν είμπορώ νά μείνω. —  Καί πού 
πηγαίνεις ;— Είς τόν χορόν.— Τίνος;— Είς τού 
Σκώτ· έρχεσαι καί σύ ;— Δέν είμαι προσκεκλη
μένος.·— Καί μήπως είμ’ εγώ !— Πώς ! δέν εί
σαι ; —  Οχι, θά ύπάγω μ' ένα φίλον μου. ·—
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Καί τους γνωρίζει ό φίλος σου τούς Σκώτ ; —  
Μόλις, άλλ’ άρκετά ώστε νά μας παραυσιάση 
καί ημάς τούς δύο. . . 'Έλα λοιπόν. . . θά ί- 
δή,ς τήν κυρίαν Σκώτ. —  Ω ! τήν είδα έφιπ
πον είς τό δάσος.— Όταν είν' έφιππος δέν έ
χει ανοικτά τά στήθη. . . δέν είδες τούς ώ
μους της. . . καί ίσα ϊσα τούς ώμους της πρέ
πει νά ίδής. . . δέν υπάρχει μέχρις ώρας άλλο 
πράγμα καλλίτερου έν Παρισίοις. . .» Καί τί 
νά σας είπώ ! έπήγα είς τόν χορόν. . . καί είδα 
τά κόκκινα μαλλιά τής κυρίας Σκώτ . . . καί 
είδα τούς λευκούς ώμ.ους τής κυρίας Σκώτ. . 
καί έλπίζω νά τους έπανίδω όταν θά γείνουν 
χοροί είς Λογγεβάλ. . .

—  Παύλε ! ΰπέλαβεν ή κ. Λαβαρδέν δεικνύ- 
ουσα αύτώ διά νεύματος τόν γηραιόν έφημέ- 
ριον.

—  "Ω ! πάτερ Κωνστάντιε, ζητώ συγγνώ- 
μ.ην...Μήπως είπα τίποτε ; Δέν πιστεύω ...

Ό  τάλας έφημέριος ούδέν ήκουσε, διότι αλ
λού είχε τόν νούν του. Έφαντάζετο καθ’ όδόν 
τόν νέον εφημέριον τής έπαύλεως ίστάμενον πρό 
έκάστης οικίας καί είσάγοντα ύπό τάς θύρας 
τομίδια προτεσταντικών βιβλίων.

Έξακολουθών ό Παύλος τήν διήγησιν του 
περιέγραψεν ένθους τό μέγαρον...θαύμ.α ίδέσθαι.

—  Άφιλοκαλία καί χονδροκοπιά, ύπέλαβεν 
ή κ. Λαβαρδέν.

—  Καθόλου, μητέρα, καθόλου ! ούτε άφιλο- 
καλία ούτε χονδροκοπιά... “Επιπλα θαυμάσια, 
εν τάξει μετά πολλής χάριτος καί πρωτοτυ
πίας... φυτοκομείου απαράμιλλου, κατακλύζό
μενο ν ύπό ηλεκτρικού φωτός. Εντός τού φυτο
κομείου ήσαν τά διάφορα αναψυκτικά,υποκάτω 
κληματαριάς φορτωμένης σταφύλια... καί ήτο 
Απρίλιος... καί ό’στις ήθελε είχε τήν άδειαν 
νά κόψγ, ! Τά σύμβολα τού χο τι.¿ .Ιιόχ  θά ήξι- 
ζαν τεσσαράκοντα χιλιάδας φράγκων.Καί ήσαν 
πολύτιμα κοσμήματα, ζαχαροθήκαι, έξαίσια 
άλλα κομψά πράγματα, καί οι προσκεκλημένοι 
παρεκαλούντο νά τα κρατήσουν είς άνάμνησιν 
τού χορού . . . Έγώ δέν έπήρα τίποτε, άλλά 
πλεϊστοι όσοι άλλοι δέν έμειναν όπίσω. . . Τήν 
εσπέραν έκείνην ό 'Ρογήρός με διηγήθη τήν ι
στορίαν τής κυρίας Σκώτ... διέφερεν ολίγον τής 
ιστορίας τήν οποίαν διηγήθη πρό ολίγου ό κ. 
Λαρνάκ. Ό  'Ρογήρός μ’ είπεν ότι τήν κ. Σκώτ 
τήν είχον κλέψη μικράν σχοινοβάται, καί οτι 
ό πατήρ της τήν άνεκάλυψεν έν κινητώ σχοι
νοβατικό/ θεάτρω, πηδώσαν σημαίας καί διερ- 
χομένην διά μέσου στεφανίων χάρτινων . . .

—  Σχοινοβάτις ! άνεφώνησεν ή κ. Λαβαρ
δέν, πολύ προτιμ.οτέρα ήτο ή έπαϊτις.

—  Καί έν ω 6 'Ρογήρός μ.ε διηγείτο τό νό
στιμου τούτο διήγημα, έβλεπα έρχομένην άπό 
τού βάθους διαδρόμου τινός τήν σχοινοβάτιδα 
έν τώ μέσω θαυμασίων ταινιών καί τριχάπτων
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καί έθαύμαζα τούς ώμους της, τούς λαμ,προ- 
τάτους έκείνους ώμους, έπί τών όποίων ¿κυμά
τιζε περιδέραιου αδαμάντινου· καί τί άδάμ,αν- 
τες ήσαν έκεϊνοι ! Φαντασθήτε, έλεγον όλοι, 
ότι ό υπουργός τών οικονομικών έπώλησε κρυ
φίως είς τήν κυρίαν Σκώτ τά ήμ,ισυ τών άδα- 
μάντων τού στέμμ,ατος,καί οϋτω κατώρθωσε νά 
ίχη τόν παρελθόντα μήνα περίσσευμα δεκαπέντε 
εκατομμυρίων. ΊΙτο δέ μεγαλοπρεπεστάτη ή 
μικρά έκείνη σχοινοβάτις έν τώ μέσω τής άπε- 
ριγράπτου λαμπρότητα ς.

Ό  Παύλος είχεν όρεξιν νά εξακολούθηση, 
άλλ’ ή μ.ήτηρ του τόν έκράτησε. ’Ενώπιον τού 
σφόδρα δυσηρεστημένου κ. Ααρνάκ μ,ετά παι
δικής άφελείας άσυγχωρήτου έξέφραζε τήν χα
ράν του, διότι έμελλε νά έχη γείτονα τήν εύ- 
μορφοτάτην ’Αμερικανίδα.

Έν τούτοις δ πατήρ Κωνστάντιος ήτοιμά- 
ζετο νά έπανέλθη, είς Λογγεβάλ, άλλ’ ό Παύ
λος τόν έκράτησεν ίδών αυτόν έγειρόμενον.

—  "Οχι, όχι, πάτερ, είνε αμαρτία νά κά
μετε άλλην μίαν φοράν τόν δρόμον αύτόν μέ τό
σην ζέστην πεζός. Έπιτρέψατέ μ.οι νά σας συν
οδεύσω έφ’ άμάξης. Πολύ δυσαρεστούμαι νά 
σας βλέπω καταλυπημένον κατ’ αύτόν τόν τρό
πον, και θά προσπαθήσω νά σας διασκεδάσω 
ολίγον. ”Ω ! άς είσθε καί άγιος, έγώ πολλάκις 
μέ τής τρέλες μου σάς κάμ.νω καί γελάτε.

Μετά ήμίσειαν ώραν άμφότεροι ό τε έφημέ
ριος καί ό Παύλος έφέροντο έφ’ άμάςης πρός τό 

ωρίον. Ό  δέ Παύλος έλάλει, έλάλει, έλάλει, 
ιότι δέν ήτο παρούσα ή μήτηρ του νά τον πε- 

ριστέλλγ· ή χαρά του ήτο υπέρμετρος.
—  “Οχι,πάτερ Κωνστάντιε, κυττάξατε, δέν 

έχετε δίκαιον νά θεωρήτε τά πράγματα τόσον 
τραγικά... Κυττάξατε τήν φοραδίτσα μου πώς 
καλπάζει ! πώς ύψόνει τά πόδια της. Δέν την 
είξεύρατε. Καί είξεύρετε πόσον τήν έπλήοωσα; 
Τετρακόσια φράγκα. Καί πού νά σας λέγω πού 
την ¿ξετρύπωσα. ’Αλλά κυττάξατε πώς τρέχει 
... Άρκεΐ άπαξ νά πάργ δρόμ.ον καί τρέχει τέσ- 
σαρας λεύγας τήν ώραν. Δέν πιστεύω νά βιά- 
ζεσθε, θέλετε νά περάσωμεν μέσ' άπό τό δάσος; 
Θά σας ώφελήση νά άναπνεύσετε ολίγον καθα
ρόν ά.έρα...’Εάν είξεύρατε πόσον σας άγαπώ,πά
τερ Κωνστάντιε,καί πόσον σας σέβομαι! Δεν πι
στεύω νά είπα πάρα πολλές ανοησίες πρό ολί
γου έμ.πρός σας.“Αλλως πολύ θά δυσαρεστηθώ!..

—  "Οχι, παιδί μ.ου, τίποτε δέν ήκουσα.
Ό  Παύλος έστρεψε πρός τά δεξιά καί ή ά

μαξα είσήλθεν ύπό τό δάσος. Άναλαμβάνων δε 
τήν πρώτην φράσιν του :

—  Σάς έλεγον λοιπόν, είπεν, οτι δέν έχετε 
δίκαιον νά θεωρήτε τά πράγμ.ατα τόσον τρα
γικά ! Θέλετε νά σάς εϊπω τί σκέπτομαι; Ο τι 
έγεινεν, έγεινε πρός μεγάλην ευτυχίαν.

—  Πρός μεγάλην ευτυχίαν ;

—  Μάλιστα, πρός μεγάλην ευτυχίαν . . . .  
Προτιμώ έγώ νά είνε είς τό Λογγεβάλ οί Σκώτ 
μ. άλλ ον παρά οί Γαλλάρδ. Δέν ήκούσατε πρό ο
λίγου τόν κ. Λαρνάκ, όστις έλεγεν ότι οί Σκώτ 
σκορπίζουν τά χρήματα ασυλλόγιστα. Δέν είνε 
ασυλλόγιστος ό έξοδεύων, ασυλλόγιστος είνε ό 
κρυπτών τά χρήματά του.Οϊ πτωχοί σας— δι
ότι είμαι βέβαιος οτι περί τών πτωχών σας πρό 
πάντων σκέπτεσθε— λοιπόν οί πτωχοί σας άπό 
σήμερον είνε άνθρωποι ευτυχείς. ’Ιδού ή γνώ
μη μου. Άλλά ή θρησκεία ; . . . μάλιστα, ή 
θρησκεία . . . .  Δέν θά έρχωνται είς τήν έκκλη- 
σίαν ! Τούτο σας λυπεί, καί είνε φυσικόν, άλλά 
θά σας στέλλουν χρήμ.ατα, πολλά χρήματα . . . 
καί σείς θά τα δέχεσθε καί θά έχετε πολύ δί
καιον. Βλέπετε οτι δέν μ.ου λέγετε όχι. Βροχη
δόν θά πίπτουν τά χρήματα είς τό εξής. Κί- 
νησις ! θόρυβος ! οχήματα, ταχυδρόμοι κατα
σκονισμένοι, προσκλητήρια, κυνήγια, χοροί,πυ- 
ροτεχνήματα. . . Καί έκεΐ, είς τό δάσος τούτο, 
είς τήν δενδροστοιχίαν έδώ, όπου τώρα εΰ- 
ρίσκόμεθα, θά δύναμαι νά ανευρίσκω ίσως τούς 
Παρισίους πριν παρέλ.θγ πολύς χρόνος. Θά βλέ
πω συχνά τάς δύο αμαζόνας καί τούς δύο τό- 
δά ιπποκόμους,περί ών έλεγον πρό ολίγου. Δέν 
σους είξεύρετε πόσον εΐνε κομψαί καί χαρίεσσαι 
αί δύο άδελφαί έφιπποι ! Πρωίαν τινά είς τούς 
Παρισίους παρακολουθώ·/ αύτάς περιήλθον ΰλον 
τό δάσος τής Βουλώνης. Ακόμη τάς βλέπω. 
Έφόρουν πίλους υψηλούς φαιούς καί σκέπην 
κοντήν μαύρην κολ.λητήν είς τό πρόσωπον, καί 
δύο μ.εγάλας άμ.αζόνας μ.έ μίαν μόνον ραφήν 
όπίσω είς τήν ράχιν . . . καί πρέπει αί γυναί
κες νά έχουν σώμα πολύ κανονικόν διά νά φο
ρούν τοιούτου είδους αμαζόνας . . .

Ό  έφημέριος άπό τίνος ήδη ώρας ούδόλως 
προσεΐχεν είς τούς λόγους τού Παύλου. Ή  ά- 
μ.αξα έτρεχεν έντός δενδροστοιχίας λίαν μα- 
κράς καί ευθείας. Κατά τό άκρον δέ τής ύεν- 
δροστοιχίας ταύτης ό έφημέριος έβλ,επεν ιππέα 
ερχόμενον καλπάζοντα.

—  Κύτταξε, σέ παρακαλώ, είπε πρός τόν 
Παύλον, κύτταξε- σύ έχεις οφθαλμούς καλλι- 
τέρους. 'Σάν νά είνε ό Ιωάννης ή μήπως έχω 
λάθος ;

—· Μάλιστα, ό 'Ιωάννης είνε, ¿γνώρισα τήν 
ψαρήν φοράδα του.

Ό  Παύλος ήγάπα τούς ’ίππους καί πάντοτε 
πριν παρατηρήση τόν ιππέα παρετήρει τόν ίπ
πον. Τώ δντι ήτο ό ’Ιωάννης, όστις διακρίνας 
μακρόθεν τόν εφημέριον καί τόν Παύλον, έκί- 
νησεν είς τόν αέρα τό πηλήκιόν του κεκοσμ.η- 
μένον διά δύο χρυσών σειραύίων. ΤΙΊτο δέ ό ’Ι
ωάννης ύπολοχαγός τού πυροβολικού έν τώ 
συντάγματι τώ σταθμεύοντι έν Σουβινη.

Μετ’ όλίγας στιγμάς ϊστατο πρό τής άμά
ξης, καί αποτεινόμενος πρός τόν έφημέριον:
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—  Έρχομαι, είπεν, έκ τής οικίας σας, νοννέ | 
μου, καί μ’ είπεν ή Παυλίνα ότι έπήγατε εις 
Σουβινήν διά την πώλησιν. . . Λοιπόν τίς την 
ήγόρασε την επαυλιν ;

—  Μία Άμερικανίς, Λρία Σκώτ.
—  Καί τόν Λευκόν στέφανον ;
—  Ή  αυτή κυρία Σκώτ.
—  Καί τήν 'Ροζεραι'ην ;
-—  Ή  κυρία Σκώτ καί αυτήν.
—  Καί τό δάσος. . . μήπως ή κυρία Σκώτ ;
—  Καλά το είπες, ύπέλαβεν ό Παύλος . . . 

Καί την γνωρίζω, τήν κυρίαν Σκώτ . . . καί 
θα εχωμεν διασκεδάσεις εις Λογγεβάλ. . . Θά 
σε παρουσιάσω. . . Μόνον ό άίγιος εφημέριος έ- 
πικράνθη ολίγον. . . διότι είνε ’ Αμερικανίς,προ- 
τεστάντις.

—  ”Λ ! αλήθεια, νοννέ μου. . . ’Λλλ.’άς είνε 
περί τούτων όμιλοΰμεν κύριον. Θά έλθω νά 
φάγω μ.αζί σας, τό είπα εις τήν Παυλίναν. Δέν 
έχω τώρα καιρόν νά σταθώ, διότι είμαι τής έ- 
βδομάδος, καί οφείλω νά είμαι έντός τριών ώ- 
ρών εις τόν σταθμόν. . . Χαίρετε.

Καί ό μέν ύπολοχαγός του πυροβολικού ά- 
πεμακρύνθη καλπάζων, ή Λέ άμαξα έξηκολού- 
θησε τόν δρόμον της.

—  Τί παλληκάρι αύτός ό Ιωάννης !, ειπεν 
ό Παύλος.

—  "Ω  ! βέβαια.
—  Δέν υπάρχει άλλος καλλίτερος του εις Ó- 

λην τήν ΰφήλιον.
—  Οχι, βέβαια δεν είν’ άλλος !, προ τέθη

κε·; ό εφημέριος καί έστράφη ϊνα ί'δγ τον Ίω- 
άννην, όστις ήφανίζετο ήδη είς τό δάσος.

—  "Ω, είσθε σεις, πάτερ Κωνστάντιε.
—  Όχι, όχι εγώ δέν είμαι.
—  θέλ.ετε λοιπόν νά σας ειπω έ'να λόγον ; 

Δέν υπάρχει είς τήν ΰφήλιον άλ.λος καλλίτερος 
τής άγιωσύνης σας καί τού Ίωάννου . . .  Α ! 
αυτό είνε ή αλήθεια ! . . . Κυττάξατε, κυτ
τάξατε τί ώραΐος τόπος διά καλ.πασμόν ! "Ας 
την άφήσω νά καλπάζγ οπως θέλη.

Καί διά τής άκρας τής μάστιγος έθώπευσε 
τήν πλευράν τής φορβάδος, ήτις ήρχιοε νά 
καλπάζη λαμπρότατα, ό δέ ΙΙαύλος περιχαρή; 
άνεφώνησε :

—  Μά κυττάξατε λοιπόν πώς ύψόνει τά πό
δια της,πάτερ Κωνστάντιε! Κυττάξατε λοιπόν 
πώς ύψόνει τά πόδια της ! Καί πόσον κανονικά 
’σάν νά είνε μηχανή ! Σκύψετε νά ίδήτε . . .

Καί ό γηραιός, χαριζόμενος τώ Παύλω, έ- 
κυψεν ϊνα Ιδη πώς ή γορθάς ΰψ ονε τ ο ίχ  π ό -  
ύας. . ., άλλ’ είχεν άλ.λού τόν νούν του.

I  Ι ύ π τ α ι

Τό πνεύμα κάμνει χιλίας ανοησίας ό'ταν δέν 
συνοδεύεται υπό τής κρίσεως.

ΤΟ ΕΤΟΣ 1000
[ ’ Απόσπασμα πραγματεία; άναγνωσΟιίση; 2ν τιρ οιλολογ.

Συλλόγω " Παρναοσώ - 1.
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Είνε περίεργον ότι είς τήν έπικράτησιν χυ
δαίων προλήψεων συντείνει πολλάκις ή σύμ- 
πτωσις περιστάσεων τυχαίων, άν καί ή σύμπτω- 
σι; αυτή υπάρχει μόνον κατ' επιφάνειαν, ό δέ 
θέλων νά ψυχολογήσγ, θά Γδη ότι αί ώς τυχαΐαι 
εκλαμβανόμενα', περιστάσεις εινε απεναντίας συ- 
νέπειαι φυσικαί τής καταστάσεως καί οτι στε
νός καί απόκρυφο; σύνδεσμος ΰφίσταται μεταξύ 
ταύτης καί εκείνων.

Κατά τάς ευαγγελικά; προφητείας καί τάς 
επεξηγήσεις, σημεία πολλά έμελλον νά ποο- 
ηγηθώσι τής τελευταίας ημέρας , απαίσιοι 
δέ συμφοραί, λιμοί καί λοιμ,οί καί δγ,ώσεις 
καί πόλεμοι καί σφαγαί καί άλλα δεινά θά 
ένέσκηπτον έπί τής άνθρωπότητος ' σημεία 
θά έφαίνοντο έν ούρανοΐς καί ψευδοπροφήται 
θά ήγείροντο, πρόδρομοι τού άρχοντος τού 
σκότους. Πάντα ταύτα σχεδόν κατά γράμμα 
συνέβησαν, διότι οι άγροί καταστραφέντες καί 
έρημωθέντες εκ τών πολέμων καί τών επιδρομών 
δέν έσπάρησαν ύπό τών εμφόβων γεωργών, ο'£- 
τινε; ουδέ καν έσκέπτοντο νά καλλιεργήσωσι 
τήν γήν, άφού τό έργον των θάσσον ή βράδιον 
θά έματαιούτο Διό σιτοδεία δεινή έμάστισε 
τήν ανθρωπότητα καί αί όδύναι τής πείνης έξ- 
ήπτον έτι μάλλον τήν πυρέσσουσαν αυτής φαν
τασίαν. Ό λιμός έποίησε θραύσιν άνά πάσαν 
τήν γήν,έπικρατήσας ιδίως έν τή ’Ανατολή,τή 
Έλλάδι, τή ’Ιταλία, τή Γαλλία καί τή ’Αγ
γλία. Τό μόδιον τού σίτου, λέγει ό σύγχρονος 
ιστορικός Γλαβέρ, έτιμάτο G0 χρυσών sols. Οί 
πλούσιοι έγένοντο ισχνοί καί ώχροί, οί πένη- 
τε; κατέτρωγον τάς βοτάνας,τάς ρίζα; καί τούς 
κλάδους τών δένδρων, τινές δέ έφθανον καί μέ
χρι τοιούτου σημείου μανίας, ώστε φρικτόν εί- 
πεΐν ! κατέτρωγον καί άνθρωπίνας σάρκας. Οί 
ισχυρότεροι μεταβαίνοντες είς τούς δρόμους έ- 
νήδρευον ώς άγρια θηρία, έπέπιπτον κατά τών 
άσθενεστέρων, τούς διεμέλιζον καί τούς ήσθιον. 
"Αλλοι άπεπλ.άνων μικρά παιδία,προσελκύοντες 
αύτά διά τίνος καρπού ή ώού καί όδηγούντες 
αυτά είς μέρη απόκεντρα τά κατεβρόχθιζον. 
Ή άνθρωποφαγία κατέστη αληθές πάθος καί 
κατήντησαν τά ζώα νά ώσιν ασφαλέστερα τού 
ανθρώπου ! Είς τοσούτο δ’ έφθασεν ή μανία αΰ- 

; τη, ώστε άπετόλμησέ τις δημοσία νά έκθέση 
είς τήν αγοράν τής πόλεως Τούρνου σάρκας άν- 
-ρωπίνας πρός πώλησιν. Συληφθείς δέν ήρνήθη 
τήν πράξίν του καί έκάη ζών, άλλ’ έν τοσού- 
τω άλλος τις μεταβάς νύκτωρ έξέθαψεν αύτήν 
έκείνην τήν σάρκα, δι’ήν κατεδικάσθη ό ανόσιος

εκείνος καί τήν έφαγεν,ανακαλυφθείς δέ ύπέστη 
τήν αύτήν φρικτήν ποινήν τής πυράς. Έν τώ 
δάσει τού Μακών, παρά τόν ναόν τού άγιου 
Ίωάννου τού Καστανέδου, άθλιός τις κτίσας 
καλύβην έσφαζε τήν νύκτα τούς παρ’ αύτού 
φιλοξενουμένους οδοιπόρους καί τούς ετρω- 
γεν. Είς τών περιπεσόντων είς τό άνιρον τούτο 
τού Κύκλωπας, νέος Όδυσσεύς, παρετήρησε τόν 
σωρόν τών ανθρωπίνων όστέων καί κατορθώσας 
νά δραπετεύση, κατέστησε γνωστόν τό τελού- 
μενον ανοσιούργημα, άνευρέθησαν δέ έντός τής 
καλύβης τεσσαράκοντα όκτώ κρανία άνδρών γυ
ναικών καί παίδων. Τοιούτο ήτο τό μαρτύριαν 
τής πείνης, ώστε άνεμίγνυον μετά τού ολίγου 
αλεύρου, δν κατώρθουν μετά κόπου ν' άποκτή- 
σωσιν, άργιλλον καί έτρωγαν, όπως πράττουσι 
καί σήμερον οί μαύροι τής Γουινέας καί τινε; 
τών ιθαγενών τής 'Ιάβας, κατά τό λέγειν τού 
Ούμβόλδου. Είς τά δεινά δέ ταύτα προσετέθη 
καί άλλο- οί λύκοι άποθηριωθέντες έκ τής 
άφθονου βοράς τών πτωμάτων,έπέπιπτον κατά 
τών ζώντων έμμανεΐς. Τά έχοντα άκόμη δυνά
μεις τέκνα ή άλλα τής οικογένειας μέλη έ
συραν τούς ημιθανείς γεννήτορας έντός λάκκου 
όπως άποδώσωσιν έκεϊ τήν ύστάτην πνοήν, έ
πιπταν δε καί αυτοί πολλάκις έξ απελπισίας 
έντός τού τάφου καί συνεθάπτοντο μετά τών 
φιλτάτων ! Ούδαμόθεν έπήρχετο συνδρομή ή 
προστασία. Οί ίεράρχαι τής Γαλλίας συνελθόν- 
τες είς συνέδριον άπεφάσισαν ϊνα χορηγώσι τήν 
μικράν βοήθειαν, ήν ήδύναντο νά παράσχωσι 
πρός μόνους τούς ρωμαλεωτέρους, όπως άπο- 
μείνωσι καί τινε; βραχμονες πρός καλλιέργειαν 
τής γής. Έπί 73 έτών, διηγείται ό ανωτέρω 
μνημονευθείς χρονογράφος,τά 48 έφερον είς τόν 
κόσμον λιμούς καί επιδημίας. Τό 987 μεγάλη 
έπήλθεν επιδημία μετά σιτοδείας. Τά 989 έ- 
πίσης έπήλθε μεγάλη σιτοδεία' από τού 990 
μέχρι τού 994 έπεκράτησαν σιτοδεϊαι καί έ- 
πιδημίαι φρικταί’ άπό τού 1000 δέ μέχρι τού 
1059, ένεκα τών προηγουμένων συμφορών τών 
παραλυσασών τάς δυνάμεις τού ανθρώπου, έ- 
πηκολούθησαν συνεχείς οί λιμοί μετ’ άποτρο- 
παίων έπεισοδίων άνθρωποφαγία; καί έπιδη- 
μίαι βδελυραί καί θνησιμότης άνυπολόγιστος1.

Διότι ή πενία καί ή κακή δίαιτα συνήργει 
είς τήν γένεσιν φοβερών δερματικών καί άλλων 
παθήσεων καί είς τήν διάδοσιν λοιμωδών επι
δημιών, ών τό μόλυσμα κυρίως προήρχετο έξ 
Άσίας καί μετεδίδετο ώς έπί τό πλεΐστον άπό 
τών συνοδιών τών έπιστρεφόντων έκ Παλαι
στίνης προσκυνητών. Κατά τά τελευταία 
έτη τού Γ αίώνος τοιαύτη τις φρικώδης ε
πιδημία ένέσκηψεν έν Γαλλία καί ήρήμωσε 
σχεδόν πάσαν τήν Άκυιτανίαν. Καθά ό χρο
νογράφος Γλαβέρ διηγείται, κρύφιον πύρ κα

ί .  Michelet. Hist, de France. Tom. I I ,  p. 197.
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τεβίβρωσκε τό σώμ* *«ί τό έξήραινεν, άπε- 
σπώντο δέ καί κατέπιπτον τά προσβαλλόμενα 
μέλη' μία νύξ καί μόνη ήρκει όπως ό προσβλη
θείς άποθάνη. Τό κακόν τούτο άπεκλήθη πυρ  
του ά γ ιου  'Α ν τω ν ίο υ  καί πάθος τώ ν  γ .ίε γ ο μ έ - 
νω ν  (mal des ardents), άνεφάνη δέ πολλάκις 
κατά τόν μεσαίωνα μετά ήττονος έκάστοτε 
σφοδρότητος, έως ού έξηφανίσθη. Οί ταλαίπω
ροι προσβαλλόμενοι έκ τών τοιούτων νόσων 
μετέβαινον κατά πολυπληθείς συνοδίας οπως 
προσκυνήσωσι τά έν διαφόροις ναοί; ή μοναϊς 
ιερά κειμήλια καί έπικαλέσωνται τήν χάριν 
αυτών, ιδίως δέ συνέτρεχον είς τήν έκκλησίαν 
τού άγιου Μαρτίνου έν Λιμόγγ, συνωθούντα 
περί τήν θύραν τού ναού, συνεσωρεύοντο έντός 
καί έπλήρουν τά ιερόν 'ίδρυμα λύμης καί δυσω
δίας. Πολ,λοί τών ατυχών τούτων άπέθνησκον 
έντός τών ναών, ένώ ήσπάζοντο έν κατανύξει 
τά ιερά κειμήλια, άτινκ ώς άλεξιτήρια τών 
δεινών έκόμιζον έπίτηδε; έκ Μεσημβρίας οί έ- 
πίσκοποι.Τοιούτον δέ τρόμον ένέπνεον τά δεινά 
ταύτα, ώστε οί σκαιοί καί άδικοι δυνάσται 
καί οί άπληστοι τιμαριούχοι γενόμενοι θεοσε
βείς κατά τήν τελευταίαν ώραν συνήλθαν καί 
συνωμολόγησαν ευσεβή συμφωνίαν «νά τηρώσι 
τήν άρετήν καί τήν δικαιοσύνην, όπως άπσ- 
τρέψωσιν άπ’ αυτών τήν οργήν τού Κυρίου». 
Οί ί ϊεσπόται άπηλευθέρουν τούς δούλους αυ
τών,οί πλούσιοι παρεχώρουν έκουσίως τά πλού- 
τη αυτών τή Εκκλησία, ής ένώπιον ταπεινώς 
ύποκύπτοντες άπέθετον τήν μάχαιραν τής άλ- 
ληλοκτονίας είς τήν θήκην. Κατά τόν έν Λι- 
μόγ-ρ έπικρατήσαντα λοιμ,άν, οί εύπατρίδαι τών 
περιχώρων προσέπεσον τοΐς έπισκόποις, ώρκί- 
σθησαν νά μή οίκειοποιώνται πλέον τά υπάρ
χοντα τών εκκλησιών καί νά μή έπιπίπτωσι 
καί λγστεύωσι τούς οδοιπόρους, τούς ταξειδεύ- 
οντας ύπό τήν προστασίαν κληρικών συνεφώ- 
νησαν δέ κατά τάς αγίας ημέρας τής εβδομά
δας, ήτοι άπό τής εσπέρας τής Τετάρτης, μέ
χρι τής πρωίας τή; Δευτέρας, όπως «μηδείς 
»τολμά ν’ άρπάσγ τι βιαίω; ή νά ίκανοποιήσ-ρ 
»οίονδήποτε ατομικόν πάθος έκδικήσεως, οσ- 
• τις δέ ήθελε τολμήσει νά παραβή τήν κοινήν 
»ταύτην άπόφασιν νά καταδικάζηται είς θά- 
»νατον ή νά έξορίζηται έκ τής χώρας του, 
» άποπεμπόμενος καί έκ τή; χριστιανικής κοι- 
»νότητος». Ή συμφωνία αϋτη άπεκλήθη «La 
trêve de Dieu».

Σημεία δ’έν τώ ούρανψ δέν έλ.ειψαν βεβαίως, 
διότι καί κομήτης τις θά έπεφάνη, καί έκλεί- 
ψεις ήλίου καί σελήνης θά συνέβησαν, καί βό
ρειόν τι σέλας θά έπορφύρωσε τόν ουρανόν καί 
μετέωρα ή βολίδες θά έλαμψαν είς τό στερέω
μα. Τά φαινόμενα ταύτα τής φύσεως, ών οί 
νόμοι έπί πολλούς αιώνας έμελλον νά άπομεί- 
νωσιν άγνωστοι, άφού καί σήμερον ταράττο,υσι
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τούς αμαθείς, φαντάσΟητε τίνα έπιαροήν ειχον 
έπί του πνεύματος των ανθρώπων τής εποχές 
εκείνης, οΐτινες πχ'ντες τά δμματα είχον έ- 
στραμμένα άπαυστως προς τον ουρανόν, άνα- 
μένοντες τό σύνθημα τ75ς αναπόφευκτου κατα
στροφές. "Αλλως τε ΰπάρχουσι καί χρονογρά
φοι άναφέροντες ειδήσεις μ,άλλον συγκεκριμέ
νος περί των ουρανίων σημείων. Ό Σιγεφρΐδος 
γράφει, δτι μετά σφοδρόν σεισμόν άνεώχθη ό 
ουρανός καί έπεφάνη κατά τάς καλένδας του 
’Ιανουάριου, περί ώραν ένάτην τής νυκτός, κο
μήτης λαμπών ώς μέγας πυρσός, χέων τόσην 
επί τής γής λάμψιν, ώστε έξεθάμβωνεν ού μό
νον τούς έν ύπαίθρω μένοντας, άλλα καί τούς 
εντός τών οικιών. Έπειτα τό χάσμα των ού- 
ρανών έκλείσθη καί έθεάθη σχήμα οφεως ή 
δράκοντος, ού ή κεφαλή έμεγεθύνετο άπαυστως 
οί δέ πόδες (;) έφαίνοντο κυανοί1. Λυπηρόν δτι 
τά πράγματα ταΰτα δέν συμβαίνουσι πλέον 
σήμερον καί μένουσιν ήσυχα τά νεϋρα τών α
στρονόμων άπό του Φλαμαριών μέχρι του ή- 
μετέρου κ. Κοκκίδου. Πλήν ούδεν τό παράδο
ξον άν οί έσκοτισμένοι οφθαλμοί καί ή πυρέσ- 
σουσα φαντασία τινών διέκοινε τοιαϋτα έν τώ 
ούρανώ σημεία, άφοΰ άλλοι έβλεπον επί τής 

ής με ανοικτούς οφθαλμούς δράματα παρα- 
οζότερα . Ό  διάβολος, ανυπόμονος νά λαβνι 

την άνήκουσαν αύτώ μερίδα καί άποκτών θάρ
ρος £νεκα τής τεταραγμένης καταστάσεως τών 
άνθρώπων, έπεσκέπτετο απρόσκλητος τούς πι
στούς, καί κατά προτίμησιν τούς μοναχούς, έν 
τοϊς κελλίοις αυτών, χωρίς νά λάβ·ρ τον κοπον 
κάν δ αναιδής νά προστρέξνι εις τινα τών συνή
θων αύτοΰ μεταμορφώσεων, άλλά παρουσιαζό- 
μενος ύπό τήν φρικτήν αύτοΰ δψιν. Ο χρονο
γράφος Γλαβέρ διηγείται κατά τρόπον μή έ- 
πιδεχόμενον άμφισβήτησιν τήν γενομένην αότώ 
παρά του διαβόλου έπίσκεψιν, περιγράφει δε 
τόν έκτακτον επισκέπτην ώς ακολούθως: « Εν- 
»εφανίσθη ενώπιον μου έκ του άντιθέτου μέ- 
»ρους τής κλίνης ή μορφή άνθρωπίσκου δυσει-
• δεστάτου' τό ανάστημά του ήτο μέτριον, ό 
»λαιμός λεπτός, τό πρόσωπον ίσχνότατον, οί 
»οφθαλμοί του καταμέλανες, ύπό μέτωπον έρ- 
» ρυτιδωμένου, ή ρίς πεπιεσμένη, τό στόμα προ-
• έχον καί τά χείλη παχέα, δ πώγων μικρός 
»καί ύπ’ αύτόν έφύετο γένειον τράγου, τα ωτα 
»όρθια καί οξέα, ή κόμη ανώμαλος καί αίχμη-
• ρά, οί όδόντες ώς κυνός, τά κράνιον έςέχον, 
»Ιχων ύβον εις τόν θώρακα καί εις τήν ράχιν,
• σείων ύπό τά ρυπαρά ένδύματα τούς γλου-
• τούς, δστις μέ βίαια καί ταχέα κινήματα άρ- 
»πάσας τήν άκραν τοΰ στρώματος, εφ ου ε-
• κείμην, έσεισε φρικτώς τήν κλίνην. . . . »  Η 
μόλις πρό τινων μηνών έφευρεθεΐσα στιγμιαία 
φωτογραφία δέν θά ήτο ικανή νά παράσχνι λε-

4. ΒεΓοαίαε. \nnales Εοοίβεϊεείϊοΐ.

πτομερεστέραν εικόνα, καί άφοΰ μέ τόσην ακρί
βειαν ήδυνήθη ν’ απεικόνιση τόν επισκέπτην 
του ό ίσιώτατος μοναχός, έπιτρέπεται ήμϊν νά 
συμπεράνωμεν δτι αί σχέσεις αύτοΰ μετά τοΰ 
διαβόλου θά ήσαν καί συχνότεραι καί στενό- 
τεραι άφ’ όσον ζητεί νά παραστήση.

Οί δέ ψευδοπροφήται, οί άναφανέντες κατά 
τάς παραμονάς τοΰ άπαισίου έτους, ένισχύσαν- 
τες διά τής έμφανίσεως αύτών τήν κοινήν δο
ξασίαν ήσαν πολλοί τόν αριθμόν οί μάλλον ά
ξιοι λόγου όμως ήσαν δύο. Ή έμφάνισις αυτών 
θά ήτο σελίς κωμική έν τώ μέσω τοΰ πένθιμου 
συνόλου, έμποιοΰσα ίλαρότητα καί θυμηδίαν 
διά τής χονδροειδώς γελοίας ιδιότητας αύτών, 
άν δέν έπέβαλλε σιγήν εις τήν φαιδρότητα ή 
λυπηρά σκέψις δτι οί ταλαίπωροι έκείνοι ύ- 
πήρξαν θύματα τής εποχής καί οτι τάς φρένας 
αυτών είχε σαλευσει ή έπικρατοΰσα. έξαψις καί 
ή γενικώς έν τώ κόσμια έπικρατοΰσα παθολο
γική κατάστασις.Ό εις αύτών Λεουτάρδος κα
λούμενος.χωρικός έκ τοΰ χωρίου Βερτύ,τής πε
ριοχής τοΰ Σαλών.έφαντάσθη οτι ένώ έκοιμάτο 
έν τώ άγρώ του κατέπιε σμήνος μελισσών. Φυ
σική τούτου συνέπεια θά ήτο νά καταστή κυ
ψέλη· απεναντίας κατέστη προφήτης- ήρχισε 
νά κηρύττη τήν αγνείαν του σώματος, άπέ- 
πεμψε τήν σύζυγόν του, συνέτριψεν ένα σταυ
ρόν τοΰ χωρίου, έπαναστατικάς δέ πρεσβεύων 
άρΧ^ί παρεκίνει τούς χωρικούς νά μή πληρώ- 
νωσι τό ύποχρεωτικώς είς τήν Εκκλησίαν δι- 
δόμενον δέκατον έκ τών εισοδημάτων. Τό τε
λευταίου τοΰτο ιδίως, ώς πληγώνον απευθείας 
τό βαλαντιον έξώργισε τόν επίσκοπον, δστις 
μεταπεμψάμενος τόν προφήτην έπετίμησεν αυ
τόν ίσως δέ βραδύτερου θά έπέσυρεν ούτος ούχί 
άπλάς επιτιμήσεις, άλλά πΰρ καί κεραυνούς 
έπί τής κεφαλής του, άν προλαμβάνων φαίνε
ται δέν επιπτεν έντός φρέατος,ένθα έπνίγη. Οϋ- 
τω ό ατυχής προφήτης, ό πλήρης εμπνεύσεων 
καί μ,ελισσών, εύρεν οίκτράν τύχην ύδρία; διερ- 
ρωγυίας ! Ό έτερος ήτο ό Βιλγάρδος έκ 'Ρα- 
βέννης, έπρεπε δέ νά είνε καί παραδοξοτέρα ή 
παραφροσύνη του, άφοΰ ήτο γραμματικός, ήτοι 
λογιώτατος. Ούτος μελετών άκαταπαύστως 
τούς Λατίνους συγγραφείς, είδε κατ’ όναρ τούς 
τρεϊς ποιητάς Βιργίλιον, Όράτιον καί Ίουβε- 
νάλην,οΐτινες ηύχαρίστησαν αύτόν έπί τή προσ
οχή, δι’ ή; ήξίου τά εαυτών έργα, τώ παρήγ- 
γειλαν δέ ν’άρχίση διδάσκων καί κηρύσσων ώς 
δόγματα πάν ό,τι έγραψαν αύτοί έν ταΐς ποι- 
ήσεσί των. Κύριος οίδε όποια θά ήτο τοΰ κό
σμου ή δψις άν ή παράδοξος καινοτομία τοΰ 
Βιλγάρδου έγκαθιδρύετο, άν έθεωροΰντο δόγ
ματα αί φαντασιοπληξίαι τών ποιητών καί άν 
ετίθεντο ώς βάσεις τοΰ νέου θρησκεύματος ιδιό
τροποι' τινες όρέςεις άπαντώσα·. είς τά Γεωρ
γικά τοΰ Βιργιλίου ή ή έπίχαρις υποκρισία τοΰ
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Όρατίου ή αί πικρόχολοι διαθέσεις τοΰ Ίου- 
βενάλη, θιασώτου τής αρχαίας ρωμαϊκής τρα- 
χύτητος ! Τά φρενοκομεία ήσαν άγνωστα τή 
εποχή έκείν/ι καί ό ατυχής Βιλγάρδος κατα- 
δικασθείς ύπό τοΰ αρχιεπισκόπου 'Ραβέννη; έ- 
πλήρωσε πολύ ακριβά τάς νοεράς σχέσεις μ.ετά 
τών Λατίνων ποιητών'.Τό περίεργον όμως καί 
τό χαρακτηρίζον λίαν πιστώς τήν έκρυθμον 
ψυχολογικήν κατάστασιν τών ήμερων εκείνων 
είνε δτι ή τόσον μωρά διδασκαλία τοΰ άτυ
χους παράφρονος εύρε πολυπληθείς οπαδούς καί 
προσήλυτους έν ’Ιταλία ! Άλλ’ ή Εκκλησία 
δέν έπαιζε κατά τούς καιρούς εκείνους. Ή τρα
χεία καί βάρβαρος τοΰ ανθρώπου φύσις άκόμη 
δέν ήδύνατο νά έννοήσγ, τό πνεΰμ.α καί νά έκ- 
τελέση τά παραγγέλματα τής χριστιανικής ε
πιείκειας καί άνεξικακίας. Ο ’Λ '  ή ιδέα τής 
προσεχούς συντέλειας έπράϋνε τήν ψυχήν τών 
διοικούντων τήν Εκκλησίαν, άλλ’ απεναντίας 
παρώξυνε τόν σκληρόν αύτών ζήλον καί έκα
στος έσπευδεν άμειλίκτως, τούς αιρετικούς κα- 
ταδιώκων,νά. έζασφαλίσηται έαυτώ τήν εύνοιαν 
τοΰ φοβεροΰ κριτοΰ. Καί δέν προσέτρεχον εις 

όνα τά πνευματικά όπλα. Διά πυρός καί σι- 
ήρου κατεστράφησαν οί έν Ιταλία οπαδοί τοΰ 

Βιλγάρδου" αιρετικοί τινες άναφανέντες έν Σαρ
δηνία καί πειραθέντες νά μεταδώσωσι τάς ε
αυτών δοξασίας εϊ; τούς έν Ισπανία πιστούς 
έξωλοθρεύθησαν μέχρι; ενός καί πολλοί Μανι- 
χάϊοι έκάησαν, μετά καρτερίας άξιοθαυμάστου 
έμμείναντες έν ταϊς εαυτών πεποιθήσεσι καί 
ύποστάντες γενναίως τό μαρτύριον2.

Ούτω πρίν ή γένηται αιματηρά ή σελήνη, 
τό αίμα έφοίνισσε τήν γήν καί πρίν ή τό ου
ράνιον πΰρ καταστρέψν) τήν κτίσιν, αί πυραί 
τών μαρτύρων έπέχεον επ’ αύτής άπαισίαν ά- 
ν αλαμπή ν.

Ι ' Ε ν ι τ κ ι  t í  τ / λ ο ; )

X. ΧχΝΙΝΟΓ.·

Ο ΑΝ0ΡΩΙΙΟΣ
έν τ ή  ά ρ χ ε γ ό ν ω  α ύ το ΰ  ν α τ α ο τ ά ο ε ι

Ή νόησις αναπτύσσεται παρά τοϊς άνθρώ- 
ποις εις λίαν διάφορον βαθμόν. Παρά τοϊς ά- 
γοίοις, ώς παρά τοϊς πάλαι λαοϊς, αυτή κεϊται 
έν ταπεινή καταστάσει."Εξοχος παρατηρητής, 
όμιλών περί τών Βοσχιμάνων, παρατηρεί δτι 
τά όντα ταΰτα ούδέποτε κατέδειξαν έάν δύ- 
νανται νά σκεφθώσιν ή ού. Μεταςύ τών Κοροά- 
δων τή; Βρασιλίας μάτην τις ζητεί τάς λέ
ξεις, αϊτινες έκφράζουσι τάς περί φυτών, ζώων 
κττ. άφγ,ρημένας ιδέας.Οί Ίονδιάνες τής Βρα-

4. Henrion. Cours Histoire d"Ecclesiaslique,Tom.XIX, 
p. 875.— Baronius, Annales Ecclesiastici.

2. Henrion. Cours d’ Hist. Ecoles. —  Fleury Histoire 
Ecclesiastique, Tom . V III, jj 84-83.

σιλίας δέν δύνανται ν’ άριθμήσωσιν επέκεινα 
τών δύο. Οί Δαμάραι δέν άριθμοΰσι πλέον τών 
τ ["ώ ι\  όπόταν δέ θέλωσι νά έκφράσωσι τέσ- 
σα(·α  μεταχειρίζονται τούς δακτύλους, είς α
ληθή δ’ αμηχανίαν περιέρχονται, όπόταν θέ
λωσι νά έκφράσωσιν άνώτερόν τινα αριθμόν.

Οί κατά τούς πάλαι χρόνους βιώσαντες ά
γριοι ούδαμώς υπήρξαν νοημονέστεραι τών νυν 
διότι γινώσκομεν οτι δι·/]τώντο έν τοϊς σπη
λαίοι;, κατεΐχον σκεύη λίθινα ή έκ κεράτων 
έλάφου, καί άγνωστα ήσαν αύτοϊς τά μέταλ
λα, ώς καί γραφή τις οίαδήποτε.

Άφ’ ετέρου καί τά ζψα έκτελοΰσι πράξεις, 
τάς όποιας δέν πρέπει νά Οεωρήσωμεν όρμεμ- 
φύτους. Μεταξύ τών ζώων τούτων οί πίθηκοι 
μεταχειρίζονται ρόπαλα κ’ έξακοντίζαυσι ρά
βδους, ξύλα ακανθώδη καί λίθους κατά τών 
έχθρών αύτών, ώς επίσης θραύουσι διά λίθων 
τά κελύφη καρύων κτλ.Ό Τρωγλοδύτης (Χιμ- 
παντζής) κτίζει καλύβας κατ’ ούδέν διαφερού- 
σα; εκείνων έν αίς ο’ικοΰσιν οί άγριοι. Ή νόη- 
σις τοΰ κυνός εινε τοϊς πάσι γνωστή. Άλλ’ ο
ποία διαφορά μεταξύ τών ζώων καί τών άγριων 
άφ’ ενός καί τών πεπολιτισμένων άνθρώπων 
άφ’ ετέρου. Όποία άπόστασις μεταξύ τής άμ- 
βλύτητος τών πρώτων καί τής διανοητικής 
δυνάμεως τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος, τοΰ Ναπολέ- 
οντος Λ' καί τοΰ Γεωργίου Κυβιέρου! ’Άνθρω
ποί τινες έχουσιν ε ίδ ιχ ό χ  π η ΰ ρ α ,  λ. χ. άλλοι 
μέν είς τά μαθηματικά, άλλοι δέ είς τήν ποί- 
ησιν, ή είς τήν μουσικήν, ή είς τάς γλώσσας" 
παρόμοια δέ πνεύματα άναφαίνονται συχνάκις 
καί έν προώρω ήλικία.

ΓΛ ώ σσα . Τόν άνθρωπον δύναταί τις νά ά- 
ποκαλέση τό ¿ ¡ιι.Ιοΰν  ζώ ον , διότι μόνος αύτός 
έχει σαφή διάλεκτον καί λέξεων άφθονοΰσαν. 
Παρατηρητέον δτι ή γλώσσα τών αγρίων εινε 
λίαν άπλή καί πτωχή. Ούτω ή διάλεκτος τών 
Βεδάχων (Βείάοΐΐ) έν τή Κεϋλάνη περιέχει μό
νον τάς φράσεις έκείνας, αϊτινες άρκοΰσι πρός 
εκφρασιν τών άπλουστέρων φυσικών αντικειμέ
νων.

Έν τή άνθρωπολογική σπουδή τών λαών 
λίαν άναγκαΐον είνε νά έξετάσνι τις τούς χα
ρακτήρας, τούς οποίους παρουσιάζει ήμΐν ή 
γλώσσα, όπόταν δέ βλέπωμεν δύο φύλα συμ- 
φωνοΰντα πρός άλληλα, κατά τε τήν φυσικήν 
κατασκευήν καί τήν γλώσσαν, δυνάμ.εθα νά 
πεισθώμεν περί τής αρχικής αύτών ένότητος. 
Ούχ ήττον είς τόν χαρακτήρα τούτον δέν πρέ
πει νά άποδίδεται μεγίστη σπουδαιότης, διότι 
γινώσκομεν οτι μ.ετά αιώνων παρέλευσιν ή 
γλώσσα τροποποιείται κ’έπαισθητώς μεταβάλ- 
λεται, ένφ τουναντίον τς,σοΰτον άνεπαισθήτως 
καί βραδέως άλλοιοΰται ό οργανισμός, ώστε έ- 
νομίσθη αναλλοίωτος.

Όπόταν δύο συζώντα φΰλα συμμιγνύωνται
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άλλήλοις, ό φυσικό; τύπο; άλλοιοϋται μέν έ
νεκα τοιχύτης επιμιξία;, άλλα μετά πολλά; 
γενεά;, επανέρχεται εί; τάν αρχικόν τύπον του 
ύπερισχύοντος φύλου. 'Γό τοιοϋτον ούδόλως 
συμβαίνει εί; τά; δύο γλώσσα; αύτών, διότι 
δύναται ν’ άφανισθγ ή του ύπερισχύοντος φύ
λου καί νά έπιζήσφ ή του ύποχωρήσχντος.

Καίτοι ή φιλολογία δεν παρέχει τώ άνθοω- 
πολόγω μεγίστης σπουδαιότητο; ενδείξεις, ού- 
δέν ήττον καθίσταται απαραίτητο; εί; την ι
στορικήν μελέτην των φυλών. Μόνη λ φιλολο
γία δύναται νά όδηγήσν) τόν άνθρωπολόγον ό’-  
πω; άνιχνεύσν), μετά πολλών αιώνων παρέλευ- 
σιν, τά; όδούς τά; όποια; φϋλόν τι διέτρεξε 
κατά τά; μετοικήσει; αύτοϋ, καί νά ύποδείξη 
τά άλλα έκεϊνχ φύλα, μεθ’ ών ηλθεν εί; επα
φήν.

Συγγραφεύ; τ ι; θεωρεί την γλώσσαν ώ; την 
μόνην βάσιν τή; ταξινομήσεω; του ανθρώπου, 
αλλά τούτο εϊνε υπερβολή. Ε ί; αίθίοψ δύναται 
νά εκμάθη την αγγλικήν εί; διάστημα ολίγων 
μηνών καί νά λησμονήσγ τήν ιδίαν γλώσσαν 
εντό; ολίγων ετών, άλλά τό κρανίον αύτοϋ 
θά μείνει επί πολλά; γενεά; χ  p a r lo r  ar'Oio.roi:. 
Οί κάτοικοι του Ν.ικαραγούα καί του Έκουχ- 
δάρ Ιχουσιν ιδίαν διάλεκτον συνισταμένην κατά 
τινα; γλωσσολόγου; έξ άραβικών καί ισπα
νικών λέξεων. Στρέφοντε; άφ’ ετέρου τήν προ
σοχήν ήμών επί τά ζώα, παρατηροϋμεν ότι ή 
άλώπηξ υλακτεί ώ; κύων, καί δτι αί άρκτοι 
διαφόρων διακριτικών ειδών ωρύονται κατά τον 
αυτόν τρόπον. Καίτοι λοιπόν ή γλώσσα είνε 
σπουδαίον άνθρωπλογικόν στοιχεΐον, δεν δύνα- 
ται νά θεωρηθή ούδέν ήττον ώ; μόνη βάσι; 
ταξινομήσεω;, άπομακρύνουσα τάν άνθρωπον 
άπό του κυρίω; ζωϊκοϋ βασιλείου.

Γραφή. Ό άνθρωπο; μόνο; γινώσκει τήν 
γραφήν, ούΒ’ επί στιγμήν δε δύναται τι; ν’άμ- 
φιβάλγ, οτι ή ταχεία αυτή; πρόοδο; έπετελέ- 
σθη ΰπό τή; άνθρωπότητο;. “Ισως ούδέν άν- 
θρώπινον φύλον κατά τήν έ π ο χ ^  τυΰ  .ΙΙΘον 
έγίνωσκε νά έκθέτν] τά γεγονότα έστω καί διά 
τή; άτελοΰ; συμβολική; μεθόδου’ τό τά μάλι
στα δ’ έκπλή ττον τάνϋν τού; άγριου; είνε ή 
άκατανόητο; αύτοΐ; μέθοδο;, δι’ ή; οί Εύρω- 
παϊοι συγκοινωνοΰσι διά μελαίνη; τινό; γραμ
μή; επί τεμαχίου χάρτου χαρασσομένη;. Q l 

Μιναταρά τή; βορείου ’Αμερική; ίδόντε; τόν 
Catlin άναγινώσκοντα εφημερίδα, ήπόρουν τί 
νά σκεφθώσι, συνεπέραναν δ’ επί τέλου; δτι 
ήτο άλεζιτήριον φάρμακον τών οφθαλμικών νό
σων, καί εί; αύτών τήν ήγόρασεν άντί μεγί
στου ποσού. Το έθιμον τούτο τή; γραφή; ώ; 
θεραπευτικόν μέσον επικρατεί πρό παντός έν 
’Αφρική, ένθα οί ίερεΐ; καί οί γόητε; γράφουσι 
δέησίν τινα έπί τεμαχίου ξύλου , πλύνουσιν

316

είτα αύτό καί δίδουσι τό ύδωρ εί; τού; ασθε
νεί; ϊνα πίωσιν αύτό.

Όπόσον δέ άκατανόητο; εί; άγρίου; τινά; 
είνε ή γραφή, γίνεται δήλον έκ τού έξη; άν- 
εκδότου. Ε ί; ιεραπόστολο; άπέστειλεν ενχ ά
γριον εϊ; τινα συνάδελφον αύτοϋ, ϊνα τώ φέργ 
¿λίγου; άρτου;, τώ Ιδωκε δέ καί επιστολήν 
τινα έν ή άνέφερε τόν άριθμόν τών άρτων ε
κείνων. Ό  κομιστή; έφαγε μέρος τών άρτων 
καί πχρέδωκε τήν επιστολήν εκείνην,ήτι; άπε- 
κάλυπτε τήν πράξιν αύτοϋ. “Αλλοτε είχεν έ- 
πιφορτισθή νά φέργ, τέσσαρα; άρτου;, άλλ’ ε
κείνο; εφαγε τού; δύο, άφοϋ προηγουμένως έ- 
κρυψεν ύπό λίθον τήν επιστολήν, καί τούτο 
διότι ένόμιζεν δτι διά τοϋ τρόπου εκείνου δεν 
ήθελεν άποκαλυφθή ή νέα αύτοϋ κλοπή, διότι 
ή επιστολή δεν τόν είδε τρώγοντα τόν άρτον.

Τήν γραφήν παρά τισιν άγριοι; ή ημιάγρι
οι; λαοί; εύρίσκομεν έν δλω; άρχεγόνω καί ά- 
τελεϊ καταστάσει. Τά πρώτα σημεία, διά τών 
όποιων άνεκοίνου τι; πρό; άλλου; τά; έαυτοϋ 
ιδέα; ή ύπεβοήθει τήν μνήμην αύτοϋ, ήσαν δ
λω; υλικά, λ.χ. λίθοι κατά διαφόρους τρόπου; 
έρριμένοι, ή τομ,αί έπί δένδρων, ή κόμβο; νή
ματος περί δάκτυλον τής χειρός. Ό  τελευταίο; 
ούτο; τρόπο; διεσώθη μ.έχρι σήμερον, πολλά- 
κι; δέ βλέπομεν ανθρώπου; δένοντα; κόμβον 
εί; τό ρινόμακτρον αύτών , δπω; άνκμνησθώσι 
γεγονός τι ή ΰπόσχεσιν δοθείσαν. Βραδύτεοον 
τά άντικείμενα είκονίζοντο διά σχημάτων, εί; 
τά διάφορα δέ ταϋτα σχήματα έδόθη ιδιαι
τέρα σημασία’ τοιούτω τρόπω είτα παρήχθη 
ή ιερογλυφική γραφή. Μετά ταϋτα τά Ιερογλυ
φικά σημεία άντικατεστάθησα.ν διά τοϋ άλφα- 
βήτου,έν τώ όποίω έκαστον σημείον έχει ιδίαν 
προφοράν, ένώ άλλοτε ήσαν σύμβολα. Οϋτω 
λ.χ. τό Ο ήτο τό σημείον τοϋ ήλίου, εΰρίσκο- 
μεν δ’ αύτό έν ταΐ; λέξεσιν οβ τών Φοινίκων, 
έν τώ sol τών Αχτίνων, έν τφ Ionne τών Γερ
μανών κτλ.

Τ ά  αίσθή/ιατα x a i ή εχφρασις α ύ τώ χ .Ό  γά
μο; καί οί δεσμ.οί συγγενεία; υίού μετά τών 
γονέων αύτοϋ φαίνονται ήμΐν τοσοϋτον φυσικοί 
καί προφανείς, ώστε ύποχρεούμεθα νά Οεωρή- 
σωμ.εν αύτού; ώ; ούσιώδει; χαρακτήρα; τού 
άνθρωπίνου γένους. Λεν συμβαίνει όμως ούτω 
καί παρά τοΐ; άπολιτεύτοι; λαοί;. Αί χ α ζώ - 
τερα ι α ύ ζα ι φυ.Ιαι δέν εχουσι τήν θεσμοθεσίαν 
τοϋ γάμου’ ό άληθή; έρω; είνε σχεδόν άγνω
στος αύτοΐ; ή κεϊται έν ταΐ; ποταπωτέραι; 
φάσεσιν.

’Εν Ύαρίβα τής ’Αφρική; ό γάμο; τελείται 
παρά τοΐ; ίθαγενέσι μετά παραδόξου άδιαφο- 
ρία;’ ό συζυγικό; έρως είνε πάντη άγνωστο; 
έν τοιούτω ζητήματι. Οί κάτοικοι τή; Κιτα- 
κόγκ τή; Ινδία; θεωροϋσι τόν γάμον ώ; άπλήν 
ζωικήν ενότητα’ δέν έχουσι τήν έλαχίστην
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πεοί έρωτο; ιδέαν, ούδέ γινώσκουσι τί έστι συ
ζυγική άφοσίωσις. Μεταξύ τώνΓαϊκοκροϋ τή; 
Παραγουάης, οί τοϋ γάμου δεσμοί είσί τοσού- 
τον άσήμαντοι, ώστε όπόταν τά δύο μέρη αι
σθάνονται άμοιβαίαν δυσαρέσκειαν,διαζεύγνυν- 
τκι άφ’ εαυτών χωρίς νά προσδράμωσιν εί; νό
μου;. Έν Αύστραλία αί γυναίκες θεωρούνται 
ώ; δούλαι, κ’ έπί τή έλαχίστγ, αιτία τύπτον
ται καί διατουπώνται διά τής αιχμής τή; 
λόγχης.

Ή  παιδοκτονία είνε συνήθης παρά τοΐ; ά
γριοι; καί τοΐ; Ίνδοΐς, ώς έπί τό πλεΐστον τής 
βορείου ’Αμερικής. Ινοινοτάτη έπίση; άπαντά 
καί παρά τοΐ; Ότεντότοι; καί ούδαμώς θεω
ρείται ώς έγκλημα. Τά Οήλεά είσι τά συνηθέ- 
στερα θύματα, όπόταν δέ γυνή τίκτν) δίδυμα 
τό δυσμορφώτερον τούτων θάπτεται ζών.Ούτω 
καί παρά τοΐ; Μαύροι; καί τοΐ; περισσοτέροις 
τών Πολυνησίων ήτο κοινόν ή παιδοκτονία.

Ούδέ ή στοργή τών υιών πρό; τού; γονεΐ; 
είνε γενική καί τιμαλφή; εί; ολους τού; λα
ούς. Παρά τοΐ; Ότεντότοι;, όπόταν άνήρ τι; 
ή γυνή, δέν δύναται ένεκα τή; προβεβηκυία; 
αύτού ηλικία; νά έργασθή,ή νά παράσχγ πλέον 
έκδούλευσίν τινα, έξορίζεται ύπό τού φύλου αυ
τού καί φυλακίζεται έν μονήρει τινί καλύβη, 
μ.έ μικράν προμήθειαν ζωοτροφιών’ ούδείς παρ
έχει αύτώ τήν έλαχίστην συνδρομήν, άποθνή- 
σκει δέ ύπό τή; πείνη; ή κκτασπκράσσετκι 
ύπό τών θηρίων. Παρά τοΐ; άγριοι; ή πατρο
κτονία δέν είνε έγκλημα’ οί γονείς φονεύονται 
συνήθως ύπό τών υιών, καί οί γέροντες πεί
θονται τότε οτι επέστη ή στιγμή τοϋ θανάτου 
αύτών.

Τά συμβάντα ταϋτα ήθελον φανή ήμΐν άπί- 
Οανα, έάν μή άφηγούντο ταϋτα άξιόπιστοι πε- 
ριηγηταί. Άποοεικνύουσι δέ όποία άποχωρί- 
ζει άπόστασι; τον άγριον άπό τοϋ πεπολιτι- 
σμένου.ΤΙ συζυγική άγάπη καί ή μητρική καί 
ύ’,ική στοργή είσίν εύγενή καί συνάμα φυσικά 
αίθήματα παρά τοΐ; πεπολιτισμένοι; λαοΐς. 
Καί όμ,ως ώ; πρό; τά αισθήματα ταϋτα ό πόσοι 
άνθρωποι δέν υπολείπονται τών ζώων !

Ή άνθρωποφαγία ύπήρχε κατά παρελθόντα; 
χρόνους καί ένασκεΐται καί σήμερον έτι ύπό δι
αφόρων λαών. Κατά τήν εποχήν τοϋ Στράβω
νος οί ’Ιρλανδοί ήσαν άνθρωποφάγοι. Ό Αγιος 
‘Ιερώνυμο; διηγείται ήμΐν ότι οί Σκώτοι,καίτοι 
είχον βόας καί χοίρου; εί; τήν διάθεσιν αυτών, 
ούδέν ήττον έτρωγον ανθρώπινον κρέας. Καί σή
μερον ή άνθρωποφαγία ενασκείται νομίμω; ύπό 
τινων λαών. Οί ιθαγενείς τή; Γής τού Πυρός 
όπόταν συλλαμβάνωσιν έν μάχν) αιχμαλώτου; 
οπτώσι καί τρώγουσιν αυτού;. Καί οί Νεο-Ζη- 
λανδοί είσίν επίσης άνθρωποφάνοι. Συμβάν φρι- 
κτόν έλαβε χώραν έν έτει 185/. Τό ίστιοφόρον 
Σ α ίν - ί ΐώ . ί  έναυάγησε παρά τήν νήσον Ροσέ-

λην, ένθα έζήτησαν άσυλον οί ναυαγοί οίτινε; 
συνεποσοϋντο εί; εκατοντάδα; τινά;. Άλλ’ αύ- 
θωρεί προσεβλήθησαν ύπό τών άνθρωποφάγων 
ιθαγενών. Οί ολίγοι περισωθέντε; άφηγούνται 
οτι τινέ; τών κίχμαλωτισθέντων συντρόφων 
αύτών κατεβροχθίσθησαν παραχρήμα μετά 
τήν μάχην. Παρά τισι τό φρικώδες τούτο έθι
μον προέρχεται έξ έπιθυμίας έκδικήσεω;’ μόνον 
τούςέν μάχν) αίχμαλωτισθέντας πολεμίου; τρώ- 
γουσι’ παρ’ άλλοι; προέρχεται έξ άποτροπαίου 
δεισιδαιμονίας. Έν τή Νοτίω Αμερική οί Κα- 
παναγκοϋκι οπτώσι τού; νεκρού; αύτών καί κα- 
ταβιβρώσκουσι νομίζοντε; ότι άποτείνουσιν αύ
τοΐ; ύψιστην τιμ.ήν.’Ανθρωπόφαγοι ύπάρχουσιν 
έν τώ έσωτερικώ τής’Αφρικής,έν τή μεσημβρινή 
’Αμερική,έν πολλαΐ; νήσοι; τή; Μαλαισία; καί 
τής Πολυνησία; καί τέλος έν αύταΐς ταΐ; ’Ιν
δία·.;. Έξετάζων τ ι; τ’ άνωτέρω καταλήγει 
εί; τό συμπέρασμα οτι τά εύγενέστερα τών αί- 
σθηυ.άτων είσίν ή ολως άγνωστα εί; τόν άγριον 
ή ύπερβαλλόντω; τεταπεινωμένα.

Μεταξύ τών διαφόρων τρόπων δι’ών έκφράζει 
τά αισθήματα αύτοϋ ό άνθρωπος, ιδιαιτέρας 
χρήζουσι μνεία; ό θρήνος, ό γέλω; καί ή αιδώς. 
Τά νεογνά φωνάζουσι, πλήν δέ δακρύουσι’ τ ’ά
ληθή δάκρυα εμφανίζονται ότέ μέν έν ηλικία 20 
ημερών, ότέ δέ έν ηλικία ¿λίγων μηνών. Οί ά
γριοί είσιν ώ; τά νήπια, κλαίουσι διά μηδαμ,ι- 
νήν αιτίαν,άλλά μ.ικρά τις αφορμή μεταβιβάζει 
αύτού; άπό τοϋ θρήνου εί; τόν γέλωτα. Οί κά
τοικοι τή; Γής τοϋ Πυρός μεταπίπτουσιν άπό 
τοϋ θοήνου εί; σπασμωδικόν γέλωτα, όπόταν 
βλέπωσιν άντικείμενόν τι οπερ διασκεδάζει αύ
τού; οπωσδήποτε. Καί μεταξύ τών Ευρωπαίων 
ύπάρχει ποιά τις διαφορά’ ώς διαβεβαιοϋται,οί 
Άγγλοι κλαίουσι σπανιώτεροντώνάλλων λαών 
τοιαύτη διαφορά παρατηρεΐται καί μεταξύ τών 
δύο φύλων ή γυνή θρηνεί εύκολώτερον τοϋ άν- 
δοός. Άλλά τά δάκρυα δέν έκχέονται πάντοτε 
ύπό σημαντικού ή ηθικού άλγους’ δύναται τις 
νά δχκρύση έξ ύπερβαλλούση; χαράς,άλλ* δα- 
κρύει καί ένεκα άπλέτου γέλωτος ή έκ βιαίας 
βηχός. Ό γέλως είνε κυρίως χαράς σημείον’ 
καί καθό>ς άίπαντα τ’ ανθρώπινα φύλα δακρυ- 
ουσιν έκ τή; Ολίψεως. οϋτω; άπαντα έπίση; γε- 
λώσιν έκ τής εύθομίας. Τά νήπια δέν γελώσι 
κατά τά; πρώτα; μετά τήν γέννησιν ήμερα;’ ό 
γέλως έκδηλοϋτχι ότέ μέν κατά τόν πρώτον με
τά τήν γέννησιν μήνα, ένίοτε δέ μετά τρεΐ; ή 
τέσσαοας άπό τής γεννήσει·»; μήνας. Όπόταν ή 
ψυχή είνε περιχαρή; καί τά ελάχιστα πράγμα
τα κινούσι τού ανθρώπου τόν γέλωτα.

Ή έρυθρότη; τέλος είνε ό χαρακτηριστικώτε- 
οο; τοόπο; κατά τήν τή; αίδούς εκφρασιν. Τό 
νήπιον δέν έρυθριά’ ή αιδώ; έκόηλοϋται συνή
θως μετά τήν παιδικήν ηλικίαν αί γυναίκες έ- 
ρυθριώσι εύκολώτερον τών άνδρών.
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Ή  ήΟιχή. Φρονοΰσί τινες δτ: ούδέν ανθρώ
πινον φύλον είνε όλοσχερώς ηθικού αισθήματος 
άμοιρον, άλλ’ ή των περιηγητών μαρτυρία κα
ταδεικνύει έσφαλμένην τοιαύτην ιδέαν. Οί κά
τοικοι των νήσων’Ανδαμάν δεν έχουσιν ώς είκός 
αίσθημά τι αιδημοσύνης, τά δ’έθιμα καί αί πρά
ξεις αύτών δέν διαφέρουσι τό παοάπαν τών εξε— 
ων τών κτηνών. Οί Τασμάνες άγνοοϋσι τ ι  έστι 
ήθική. Ή  δολοφονία παρ’ αύτοίς δέν είνε τυ
χαία, είνε συνήθης,συστηματική και θεωρείται 
παρ’ αύτών ώς £ν τών σπουδαίων τοΰ βίου συσ
τατικών. Έν τή νήσω Βαννα Λεβού ολίγοι εί- 
σΐν οί άνδρε; εκείνοι και γυναίκες, οί μή δια- 
πράττοντες δολοφονίαν τινά συνήθως" έκεΐ τό 
πρώτον μάθημα οπερ δίδωσιν ό πατήο πρός τόν 
υιόν είνε τό τύπτειν την μητέρα αύτοϋ. Οί 
Ταχιτιανοί δέν έχουσι νόμους, ούδέ δικαστήρια" 
εις άγριος Αυστραλιανός ¿ρωτηθείς υπό Ευρω
παίου τί έστι καλόν καί τί κακόν, άφελώς άπε- 
κρίνατο" «Καλόν μέν είνε τό νά φάγη τις τόν εχ
θρόν του, κακόν δέ νά φαγωθή ΰπά του έχθροϋ». 
Είς ’Ρογκατουρά τής Αυστραλίας φωραθείς κλε
πτών καί ¿ρωτηθείς υπό περιηγητοϋ εάν δέν έ- 
φοβεϊτο τήν τιμωρίαν τών θεών" «ΤΑ! ούχί, ά- 
πήντησεν, οτε οί θεοί ήσαν έπί τής γής, επρατ- 
τον τό αύτό,οί δέ γονείς άπαιτοϋσι νά τούς μι- 
μώνται οί υιοί αύτών». Έν τή ανατολική 'Α
φρική, άγνοοϋσι τί έστι συνειδότος τύψις‘6 κλέ
πτης είνε τοΐς πάσι σεβαστός, ά δέ δολοφόνος 
θεωρείται ήρως.

θρτισχβ ία . Συγγραφείς τινες ισχυρίζονται 
ότι δέν υπάρχει λαός άνευ θρησκείας" άλλ’ ή 
ιδέα αϋτη κατεπολεμήθη ΰπό τής μαρτυρίας 
πολλών καί αξιόπιστων περιηγητών. Οί κάτοι
κοι τών νήσων Άνδαμάν ούδεμίαν έχουσι περί 
υπέρτατου τινός δντος ιδέαν, ούτε θρήσκευμα, 
ούδέ πιστεύουσιν είς μέλλουσάν τινα ζωήν. Οί 
Αύστραλιανοί δέν έχουσι συστηματικόν τι θρή
σκευμα, ούτε λατρείαν τινά" άλλά πολλοί τού
των πιστεύουσιν είς τά κακοποιά πνεύματα 
καί γενικώς φοβούνται τό σκότος καί τά φαν
τάσματα. Οί Φιγιανοί θεωροϋσι τούς θεούς ώς 
όντα υποκείμενα είς τά αύτά ώς εκείνοι πάθη. 
Ή  κυριωτέρα τών Νεο-Ζηλανδών θεότης ήτο 
άγριός τις άνθρωποφάγος. Οί Έσκιμώοι τής 
Γρηλανδίας ούδέν πρεσβεύουσι θρήσκευμα, ούτε 
είδωλολάτραι είσίν. Οί ’Ινδοί τής Παραγουάης 
δέν είχον θρησκευτικάς ιδέας" είς τήν αύτήν 
ύπόκεινται κατηγορίαν καί οί Παταγόνες καί 
οί κάτοικοι τής Γής τού Πυράς καί οί Νιάμ- 
Νιάμ τής μέσης 'Αφρικής.

Οί άγριοι θεωροϋσι σχεδόν πάντοτε τά πνεύ- 
ρ,ατα ώς όντα κακοποιά, κακοποιόν δέ θεο>ρεϊ- 
ται επίσης καί παν τό μή άνήκον είς τήν φυ
λήν αύτών δν. Οί Ότεντότοι δέν έχουσι τήν 
έλαχίστην περί αγαθοεργού τίνος θεότητος ι
δέαν" τούναντίον πιστεύουσιν είς κακοποιόν τι

πνεϋμ.α, οπεο αποστέλλει αύτοίς τάς νόσους, 
τόν θάνατον καί πάσαν άλλην συμφοράν. Έν 
τή Βιογινία καί τή Φλωρίδι έλάτρευον τό κα
κοποιόν πνεύμα καί έν πάση αύτών πράξει 
προσεπάθουν νά έξιλεώσωσι τήν όργήν αύτού. 
'Οτε ό Βούρτων ώμίλησε περί Θεού είς τούς 
Μαύρους τής ανατολικής ’Αφρικής, ώρμησαν 
όπως τόν φονεύσωσι, διότι τόν έθεώρουν τόν 
αίτιον όλων τών κακών, τά όποια έπληττον 
αύτούς καί τά ζώα αύτών.

’Ενώ βάρβαροί τινες ή άγριοι λαοί ούδέν έ- 
χουσιν άλλο θρήσκευμα, είμή τόν φόβον μόνον 
τών κακοποιών πνευμάτων , άλλοι πάλιν λα- 
τρεύουσι τάντικ.είμενα έκεΐνα, τά όποια προ- 
ξενοϋσιν αύτοίς έντύπωσιν, έχουσι δέ καί εί
δωλα παρ’ ών ζητούσι νά έκπληρωθή πόθος τις 
αύτών" όπόταν δέ δέν τυγχάνόυσι τού ποθου- 
μένου τύπτουσι καί κακοποιοϋσι τούς έφεστί- 
ους έκείνους θεούς. Λίαν διαδεδομένη εινε έπί- 
σης παρά τοΐς άγρίοις ή πρός τά ζώα λατρεία. 
Κατά τούς πάλαι χρόνους ό όφις έλατρεύετο 
έν Αίγύπτω, 'Ινδία, Φοινίκη καί Βαβυλωνία" 
σήμερον λατρεύουσιν αύτόν έν Άσία καί ιδίως 
έν Περσία, Κεϋλάνη, καί τέλος οί Καλκοϋχοι" 
έπίσης έν τισι τής 'Αφρικής μέρεσι, λ.χ. έν τή 
άνω Αίγύπτω, έν Άβυσσινία καί έν Γουινέα" 
τέλος λατρεύουσι τόν όφιν οί Περουβιανοί, οί 
Καραίβαι κτλ. τής ’Αμερικής. Πολλά άλλα 
ζώα λατρεύονται παρά διαφόρων λαών" οΰτω 
λ. χ. έν 'Αμερική οί ’Ερυθρόδερμοι λατρεύουσι 
την άρκτον, τον βόνασον, τόν λαγών, τόν λύ
κον καί πτηνά τινα έτι. Ό  βοϋς είνε ιερές έν 
τή ’Ινδία καί Κεϋλάνη, ώς έν Μαδαγασκάρ ό 
κροκόδειλος.

Διαδεδομένη είνε ώσαύτως παρά τοΐς άγρί
οις ή λατρεία τού ήλιου, τής σελήνης καί τών 
άστρων, ώς έπίσης τών δένδρων, τών δασών, 
τών όρέων καί τών ποταμών, καί ή τών βρά
χων τέλος. Έν Ταίτη ό βασιλεύς καί ή βασί- 
λισσά είσιν όντα θεία, καί ούδείς κρίνεται ά
ξιος νά μεταχειρισθή τά σκεύη ή άλλο τι αύ
τών άντικείμενον. Τό οίκημα αύτών καλούσι 
νέφος τού ούρανοϋ" τήν φωνήν αύτών καλούσι 
βροντήν, τήν δέ λυχνίαν ήτις φωτίζει τό οί
κημα αύτών, αστραπήν.Οί λευκοί πολλάκις έξ- 
ελήφθησαν ώς θεοί υπό τών άγριων" συνέβη δέ 
τούτο είς τόν πλοίαρχον Κούκ έν τώ Είρηνι- 
κώ, είς τόν Λάνδερ έν 'Αφρική καί είς τήν κυ
ρίαν θόμσων έν Αύστραλία.

'Οποία διαφορά μεταξύ τής θρησκείας ά
γριου καί τής τού Εύρωπαίου ! Έκ τών βαθ
μολογικών τούτων διατάξεων καί διαφορών, 
αϊτινες ύπάρχουσι μεταξύ τής θρησκευτική; 
έλλείψεως τών πρώτων καί τού Χριστιανισμού, 
ποριζόμεθα τά συμπέρασμα ότι ή θρησκεία άν- 
εφύη έν τώ άνθρώπω είς λίαν μ.εμακρυσμένην 
έποχήν καί άνεπτύχθη είτα βαθμηδόν καί
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προσήγγισε τό σημ.εΐον έν ώ διατελεΐ τανϋν 
παρά τοΐς πεπολιτισμένοις έθνεσιν.

Όπου ΰπάρχουσιν ίδέαι, οπού ΰφίσταται υ
ψηλή τις κρίσις θεμελιούται πλήρης τις τού 
ά,γτώοτου ιδέα, ήτις ότέ μέν έμποιεί τρόμον, 
ενίοτε δέ έμπνέει έλπίδα ή πεποίθησιν. Είνε τό 
πρώτον τής θρησκείας ίχνος. Έν τώ άγρίω άν- 
Ορώπω,τώ δυσκόλως άντιλαμβανομένψ,τφ βρα
δέως σκεπτομένω, ή ιδέα έκείνη φέρεται σκο
τεινή καί αβέβαιος, έν τώ πεπολιτισμένφ όμως 
άνθρώπφ,τω κεκτημένφ θεμελιώδεις άρχάς καί 
ακριβείς ιδέας, έμ.φανίζεται ώς άδήριτος ού
τως είπεϊν παράγων, ώς αναπόδραστος ένέργεια 
τής ψυχικής ήμών λειτουργίας.

θρησκευτικόν τι ίχνος φαίνεται καί έν τοΐς 
ζφοις ένυπάρχον.Ό κύων,λόγου χάριν,φοβείται 
τά φαντάσματα, καί παν παράδοξον φαινόμε- 
νον όλοσχερώς αύτφ άγνωστον τώ έμποιεί άλη- 
Οή τρόμον. Καί ό τρόμος έκεΐνος πρός τά υπερ
φυσικά όντα καί άμ.υδρά τις πρός τό άγ>·ωσιο>· 
πίστις εινε ή πηγή τών θρησκευτικών ιδεών. 
Λίαν δύσκολον τό εύρεΐν ούσιώδη διαφοράν με
ταξύ τού θρησκευτικού αισθήματος λύστραλι- 
ανού φοβουμ-ένου τό σκότος καί τά φαντάσμα- 
τα καί τού τρόμου κυνός πρά κορμ.οϋ σεσηπότος 
δένδρου ή έπί τή θέα άπαστράπτοντος έν τή 
σκοτία αντικειμένου.

[ ’ Εράνισμα Ικ τώ ν  τού ζχθηγητού ΟεοβείΓΐηί],

Γ. Κ. ΣτΑΓΡϋΒΣ

ΚΑΝΟΝΙΑ 

Ι’ Ε * ιώ ν  τού Γεώργιον Χουρί,).

ΙΙερνά ιό  1Ινρο6ολιν.ό 
απ’ ι ά  ΧαυτεΤα. . ·  τ ί  κακό ! 
χι’  άπό άνάμιν.ιαις φωναί; 
βουίζει ένα; αχφενί;.
‘Ι’ ωνάζουν όλοι τω ν  — νά! νά! 
τό  Πυροβολικό περνά.

Πηδούν 'ο τό  δρόμο μ ΐ Ορμή, 
καί Ο/ηματίζουν μία γραμμή 
νά ’δούν τό  θέαμα χότό . . .  
άλλά  κ α ν ό ν ι  δυνατό 
ίννοίωσ ’ απ ' όλου; μοναχό; 
ό καοεπώλης ό π τω χ ό ;.

"Ο σοι Ιδγήκαν πετακτά 
νά ’ δούν τά  Κροόπ τά  τρανταχτά , 
μέσα στή ζάλη  του σεισμού 
καί τόσου πατριωτισμού, 
γ ιά  τόν καιρέ τόν πρωινό 
δέν τού Ιπλήρωσχν λιανό

Τού γήρατος αί θλίψεις δέν προέρχονται έκ 
τής απώλειας τών ηδονών, άλλ’ έκ τής άπω- 
λείας τών ελπίδων μας.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΤΜΑ

Ό  ποιητής Α... έκαυχάτο ότι κατά τήν σύν- 
θεσιν τών δραμάτων του, τά όποια μόνος αυ
τός άνεγίνωσκεν, άκολουθεΐ πιστώς τους κα
νόνας τού Άριστοτέλους.

■—  Είσαι πολύ αξιέπαινος διά τούτο, άπε- 
κρίθη τις έκ τών παρισταμένων, άλλ’ είνε α
συγχώρητος ό ’Αριστοτέλης πού σέ κάμνει νά 
συνθέτης τέτοια δράματα ! . .

*
· *  *

Κληρικός τις, όστις μόνον κατά τήν στολήν 
ήτο τοιούτος,άλλως δέ άκόλαστος άνθρωπος.ά
παντά ημέραν τινά τόν Πιρών πολυτελώς έν- 
δεδυμένον παρά τό σύνηθες.— Τί άνάρμοστον έν
δυμα είς τοιούτον άνθρωπον ! αναφωνεί περι- 
φρονητικώς.— Τί ανάρμοστος άνθρωπος είς τοι
ούτον ένδυμα ! άπαντά ό Πιρών.

*
♦ *

Χωρικός διερχόμενος τήν οδόν Αιόλου καί 
περιεργαζόμενος τά διάφορα καταστήματα, 
πλησιάζει καί είς £ν τοιούτον αργυραμοιβού, 
δν έρωτή άφελώς τί πωλεϊ. Ό  αργυραμοιβός 
θέλων νά διασκέδαση μέ τόν χωρικόν, άποκρί- 
νεται"—  ’Εγώ ; πουλώ γαΐδουροκέφαλα.— ’Α
λήθεια ; άπαντά ό χωρικός" μά τότε πρέπει νά 
κάνης μεγάλη έξόδευσι, γιατί βλέπω πώς δέν 
έμεινε ’ς τό μαγαζί σου παρά μόνον ένα.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Τό νά είσαι αγαθός καί ούδέν πλέον,δέν είνε 
γα τι" πρέπει νά είσαι καί γενναίος ινα αντε

πεξέρχεσαι κατά τών κακών καί έμποδίζης τήν 
έπικράτησιν αύτών.

Ή  έλπίς είνε ό έπιούσιος άρτος τού δυστυ
χούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ν έο ς  τρόπ ος χ.Ιαπής.— Συνελήφθη πρό τίνος 
έν Ιίαρισίοις γυνή τις κομψώς ένδεδύμένη, ί
διον έπινοήσασα τρόπον κλοπής. Μετέβαινεν 
είς τά μεγάλα καταστήματα τών Παρισίων έν 

I οίς πωλοϋνται εικονογραφία·., άφ’ού δ’έξήταζε 
πάσας τάς έχούσας ποιάν τινα άζίαν, έπί τέ
λους έζήτει πρός αγοράν εικονογραφίαν μή ύ- 

! πάρχουσαν έν τώ καταστήματι.
Ό  καταστηματάρχης έξέφραζε τήν λύπην
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του έπί τούτφ" Ιδία δέ δτε ή περίκομψος κυρία 
ώμολόγει ότι ήτο πρόθυμος ν’ άγοράσν) ακριβά 
τήν περί ής ό λόγος εικονογραφίαν.’Αλλά πρός 
παραμυθίαν ελεγεν αύτώ οτι είμπορεΤ να πε- 
ριμείνρ μερικάς ήμέρας, εως ού εύρα, καιρόν νά 
την προμηθευθίΐ.

Τήν επαύριον προσήρχετο εις τό κατάστημα 
εκείνο μεσίτης τοιούτων εικονογραφιών,καί εκ
τός άλλων ΰπεδεϊκνυε τεχνηέντως καί τήν ΰπό 
τής κυρίας ζητηθεϊσαν έπώλει δ' αυτήν σ γ ζ -  
τικώς πολύ ακριβά πρός τόν απλοϊκόν είκονο- 
πώλην, πεποιθότα οτι άξιον λόγον θά πορισθή 
καί αυτός έκ ταύτης κέρδος.

’Εννοείται ό’τι ή κομψή κυρία δεν έπανήρ- , 
χετο πλέον εις τό κατάστημα,μένουσα επί πολύ 
ανενόχλητος, διότι έζηπάτα τούς είκονοπώλάς 
καί κατά τήν διεύθυνσιν αΰτήν τής κατοικίας 
της, άχρις ού τέλος συνελήφθη ΰπό τής αστυ
νομίας.

% W

Έπιστεύετο τέως κοινίί ότι έκ πάντων των 
ζφων μόνος σχεδόν ό σκόρπιός έμπίπτων εις έ
σχατον κίνδυνον προτιμά ν’ «ΰτοκτονήση ή νά 
παραδοθή όπως θανκτωθή ΰπ’ άλλων. Είνε α
ληθές οτι ή αυτοκτονία είνε εύκολωτέρα εί; τόν 
σκορπίον ή εις πάν άλλο ζφον, διότι δύναται 
ευχερέστατα νά κεντηθή διά-τού εις τό άκρον 
τής ούράς του κέντρου, έκ τού όποιου έ'έρχε- 
ται, κατά βούλησιν αυτούς τό φοβερόν δηλη- 
τήριον, τό όποιον παρακείμενός τις άδήν εκκρί
νει όπως τώ χρησιμεύσ·/] πρός άμυναν.

Άλλ' έπιφανής "Αγγλος παρατηρητής,ό Ro
manes, διακηρύττει ότι έπί μακρόν καί συντο 
νώτατα μελετήσας τόν σκορπίον, ουδέποτε, ούδ’ 
άπας, είδε τό ζώον τούτο αύτοκτονούν.

ϊά  ύπό τού Romanes γενόμενα πειράματα 
είσί πολλά καί σκληρά, άλλά φαίνονται πει
στικά.

’Ιδού τινα, ικανά νά έγείρωσι τήν φρίκην 
των φιλόζωων καί τών εχθρών τής ζωοτομ.ίας·

Ό Romanes έθέρμανε σκόρπιους σογκεντρώ- 
σας έπ’ αύτών τό φως τού ήλιου διά φακού, καί 
καύσας αυτούς αρκούντως. Οί-σκορπίοι έκίνουν, 
είν’ αληθές, τό κέντρον αύτών έπί τού καιομέ- 
νου μέρους καί περί αύτό, ώσεί όπως έκδιώζωσι 
τόν κίνδυνον, άλλά δέν ηύτοκτόνησαν.Τό αϋτό 
δέ συνέβη καί όταν έκ τών κάτωθεν έθέρμανεν 
αυτούς έν ύαλίνγ φιάλη.

Ό Romanes περιέβαλεν άλλους σκορπίους 
διά ζώνης πεπυρακτωμένων ανθράκων' τά δυσ
τυχή ζώα συνεταράχθησαν εντός τής πυρίνη; 
ζώνης , άλλά δέν άπέκτειναν έαυτά. Άλλοι 
σκορπίοι, τεθέντε; έντός φλέγοντος οινοπνεύμα
τος, εντός συμπεπυκνωμένου θειικού οςέος, ού- 
δεμίαν έδειςαν πρός αυτοκτονίαν διάθεσιν' ά- 
φέθησαν νά όπτηθώσι,νά θανατωθώσι,ούδ'άπο-

πειραθέντες κάν νά άπαλλαγώσι τών άλγηδό- 
νων δι’ εκουσίου θανάτου. Καί άν έτι φωσφόρον 
καύση τις έπί τού σώματός των, τήν ουράν αυ
τών μεταχειρίζονται μόνον όπως έκδιώςωσιν 
άο’έαυτών τό αίτιον τής φρικώδους αύτών βα
σάνου. Ή περί αυτοκτονίας τού σκορπίου πί- 
στις έγεννήθη έκ τών σφοδρών κινήσεων τής 
ουράς αύτών, όταν καθ’ οίονδήποτε τρόπον πα- 
ρενοχλή, τις αυτούς, καί τής προσπάθειας όπως 
άπελάσωσι τόν άπειλούντα αυτούς έχθρόν.

Καταπίπτει λοιπόν καί ή παράδοσις αϋτη, 
όπως τόσαι άλλαι, έπί αιώνας όλους πιστευ- 
Οεϊσα. ’Εν τούτοις λυπηρόν φαίνεται ήμΐν ότι 
όπως γνωσθή ή άλήθεια, έδέησε νά έκτελεσθώσι 
τοιαύτα βάρβαρα πειράματα.

Έν ταις σωφρονιστικαΐς φυλακαΤς τής Α γ
γλίας,έν οίς έγκλείονται οί τυχοδιώκται καί οί 
έπαΐται, υπάρχει καί άγνωστόν τι πχρ’ήμΤν 5ρ- 
γανον τιμωρίας, oi tread mill ή πειθαρχικοί 
μύλοι.

Είνε δ’ ούτοι μεγάλοι κοίλοι κύλινδροι, έν 
όίς είσάγονται ό’σοι τών δεσμωτών διέπραξαν 
κακήν τινα πράςιν, ήναγκασμένοι οντε; νά πη- 
δώσιν άκαταπαύστως ώς σκίουροι.

Εσχάτως δικαστής τις, ό βαρών Platt, με- 
τέβη έκ περιεργίας πρός έπίσκεψιν μιάς τών 
τοιούτων φυλακών τού Λονδίνου. Ουδέποτε δέ 
ίδών λειτουργούντας τούς διαβόητους έκείνους 
μύλους, εις ούς έν τούτοις είχε παραπέμψει το- 
σαύτα θύματα, ήθέλησεν, έκ φιλανθρωπίας, νά 
σχηματίση ιδέαν τινά τής βασάνου ταύτης.

Είσήλθε λοιπόν εις τόν μύλον καί είπεν εις 
τόν φύλακα νά κινήσγ, τήν μηχανήν. Ό εις αυ
τόν είσαγόμενος κατάδικος είνε αναγκασμένος 
έκών άκων ν’ άναβαίνν) τάς βαθμίδας, στρεφο- 
μένου τινός τροχού, αδυνάτου οϋσης αύτώ τής 
ακινησίας. Όσάκις παρουσιάζεται βαθμ.ίς τις 
οφείλει ν’ άνέρχηται αυτήν.

Ό λόρδος Platt ίδών πόσον κοπιώδης ήτο ή 
βάσανος αυτη, εκραζε μετά Sv λεπτόν εις τόν 
φύλακα νά στάματήστι τήν μηχανήν.

—  Μέ συγχωρεΧτε, κύριε, τώ λέγει ο φύλαξ, 
δεν είμπορεΐτε νά καταβήτε. Μόνον μετά εί
κοσι λεπτά θά σταματήση ό μύλος' έχόρδισα 
τήν μηχανήν διά τό πλέον μικρότερον χρονικόν 
διάστημα.

Ό δυστυχής λόρδος δικαστής ! Δέκα έννέα 
λεπτά όιήλθεν ακόμη άναβαίνων άόιακοπως 
τά; άμειλίκτοις παρουσιαζομένα; εμπρός του 
βαθμίδας, καί καταρώμενος τήν στιγμήν καθ’ 
ήν τού κατέβη εις τήν κεφαλήν νά κάμη τό 
φριχτόν εκείνο πείραμα !
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