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Νοέμβριος— Δεκέμβριος του 1 8 7 9 .

Μ Ν Η Σ Τ Ε ΙΑ  Κ Α Ι  ΓΑ Μ Ο Σ ΕΝ  Γ Α Λ Λ ΙΑ .

f ’ldi συνέχειαν φυ.ΙΛάδιον Λ .)

(Καλή μου Get*, είπεν αΰτη, οφείλω ύμΐν χάριτας έλθούσ^ σ ή .  

μερον την πρωίαν ή παρουσία υμών θέλει μέ σώσει άπο μεγάλης 
στενοχώριας. Περιμένω είκοσι συγγενείς και φίλους, μετά μεσημ
βρίαν έχω νά ετοιμάσω πολλά πράγματα, νά δώσω διαταγάς, καί 
νά έπιτηοώ τοΰς δύο έρωμένους μου περιπλέον. Είναι αρκετόν νά 
μέ κάμτι νά χάσω τον νοϋν μου. Ευχαριστώ τον ΰψιστον, εισθε έν
ταΰθα οπαις μέ άνακουφίσητε έκ τής έπιτηρήσεως μου. Έ χ ω  άπό- 
λυτον έμπιστοσύνην είς την λεπτότητα τοϋ Κυρίου de Rias· άλλ’ ΰ- 
πάρχουσι κανόνες τινές ους πρέπει νά τηρώμεν, ώς γνωρίζετε. Ό ταν 
έ γάμος λάβ·/] χώραν άπαξ, εί\αι άδιάφορον, άλλά μέχρι τής στιγ
μής ταύτης θά μοι έφαίνετο κατά μέγιστον όρον άπρεπες ΐνα ή θυ- 
γάτηρ μου καί δ γαμβρός μου μεύωσι μόνοι έστω καί πρός στιγμήν. 
Μέχρι τοΰδε έπετήρουν αύστηρώς έγώ αυτή, άλλά σήμερον ο 

φείλω νά έμπιστευθώ τήν έπιτήρησιν αύτών πρός ΰ μ α ς  μή
παύσητε έπιτίΐροΰσα αύτοΰ; ούτε πρός στιγμήν όταν ά να γ κ α σ Οώ 
νά έξέλθω· μοί δίδετε τόν λόγον σα;, δέν είναι άληθές, άγαπητή 
θεία ;»

«Κατά τόν χρόνον τοΰτον, ειρωνικόν μειδίαμα έπλανατο έπί τών 
χειλέων τή; κομήσση; Jules μ ’ όλα ταϋτ* ένευσεν είς την ανε
ψιάν της ότι παρεδέχετο τό έπιοαλλόμενον αύτΓ, καθήκον.

«Μετά τό πρόγευμα ή Κυρία Fiiz Gerald ήκολούθησε τόν θειον
της πρός έκπλήρωσιν τών καθηκόντων τής φιλοξενίας· άλλά πριν
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έξέλθη τής αιθούσης έρριψε βλέμμα εκφραστικόν καί «ετευηκόν 
πρός την Οείαν της.

« Ή  κόμησσα Jules έκάθισεν εις τήν γωνίαν παραθύρου τινός, 
και άναλαβοΰσα τό πλέξιμον αύτής, είς δ έφαίνετο δρασττ,ρίως ή· 
cχολημένη, έρριπτε βλέμμα αυστηρόν πρός τήν δεσποινίδα Marie, 
παίζουσαν επί τοΰ κλειδοκύμβαλου νέαν συμφωνίαν, ώς καί έπί τοϋ 
κυρίου de Rias, όστις έστρεφε τά φύλλα τοΰ τεύχους τής Μουσικής 
μετά μελαγχολικοΰ βλέμματος. Ταχΰς διάλογος έλαβε χώραν με
ταξύ τών νέων χαμηλή τή φωνή.

δ Κύριε, είπεν ή Δεσποινίς Fitz Gerald χοιρίς νά διακόψ-yj τήν 
έκτέλεσιν τής συμφωνίας.— t Δεσποινίς , ειπεν ο μνηστηρ. (1)

(C 'Τί συμβαίνει; τό πρόσωπόν σας έχει τήν έκφρασιν μάρτυρος.’
C ‘Τοιαύτη είναι ακριβώς ή θεσις μου.’— α'Διατί; ’
β 'Δέν βλέπετε ποίαν φάσιν λαμβάνουσι τά πράγματα s Ποια 

πράγματα
C Δέν βλέπετε ότι έπιτηρούμεθα ύπό δράκοντος. . . .  Ή  μήτηρ 

σας είναι αληθώς ακατάληπτος.'— αΓνοορίζετε πο'σον αΰτη άγαπ& 
τήν ευπρέπειαν . . .

Δέν άγαπατε καί σείς έπίσης τήν ευπρέπειαν;’— «Βεβαίως ύπε- 
ραγαπώ αύτήν. ’Ιδίως όταν αΰτη είναι ύπέρ έμοΰ. Ά λλά  βεβαίως ή 
μήτηρ σας— ’Προσέξατε ! βλέπω ότι μέλλετε νά συκοφαντήσητε τήν 
μητέρα μού.’

«’Εγώ ! Τήν λατρεύω· άλλά εΐλικρινώς, αΰτη ήδύνατο νά μέντ) 
εύχαριστημένη ότι κατεσκόπευεν ήμας έπί δύω όλους μήνας, καί 
νά έπιτρέψη ήμΐν νά άναπνεύσωμεν έλευθερως τήν τελευταιαν η* 
μέραν. Ά λλά  τουναντίον αΰτη παραδίδει ήμας εις τόν Κερβερον 
τοΰτον!— «Δέν είναι εύάρεστος ή θεία μου ·,— «Είλικρινώς τή> 
ευρίσκω κατά πολύ άπέχουσαν τοΰ εύαρέστου.— «ΙΙροσέξατε διότι 
δέν είναι κωφή.— « Έ τι  χειρότερον.— «Αιατί;— Διότι θά ειχον φυ> 
σικώς μυρία όσα νά σ2ς ε ίπ ω ϊ .— «Είπέτε αύτά λοιπόν. Θά κάμω 
χρήσιν τοΰ ποδιού (Pedale),

(1) Φαντασθήτε Γερμανίδα κόρην εύγενοΟς οίκογενεία;, άποτεινομενην πρό; 
τόν μνηστήρα κατά την παραμονήν τών γάρων τη; διά τών λέξεων ο Mein 
Herr», κ«1 τόν νεον άπαντώντα αΰτ?ί sMein Fraulein» ! Τή; άντωνυμία;

(Το) ούδέποτε γίνεται χρ$β>; έν Γαλλία πρό τοΰ γάμου, άλλά και μετά
«Λί γάμον ούδέπ '/τε  δημ οο ίω ;.

« Ό  κ. de Rias έκυψεν εις τό ους τής μνηστής του όπως ψιθυ
ρίσω αύιή !ν έκ τών μυρίων όσων άτινα είχε νά είπ·^ αυτή* άλλ’ 
αίφνης άτενέστερον καί αύστηρότερον βλέμμα τής κομήσης Jules 
κατεκεραύνωσεν αύτόν έκ νέου. Συγχρόνως ή γραία κυρία άφήκε 
τό πλέξιμον, καί είπε τά έξης.

«Τ έκνα μου, έλθετε πλησίον . . . .  ήκουσα πεπειραμένους αν
θρώπους νά λέγωσι, καί ή έμή βραχεία πείρα έπεβεβαίωσε τά 
λεγόμεν», ότι καί εις τά ξύδαιμονέστερα τών συνοικεσίων, ή καλ- 
λίστημερίς είναι . . . .  ή παραμονή τών γάμων. Θεωρώ άρα σχεδόν 
παράλογον νά μή σάς άφήσω να άπολαύσητε της ημέρας ταύτης 
έν πλήρει ελευθερία, καί κατά συνέπειαν ποιούμαι χρήσιν τής ύπό 
τής μητρος ύμών δοθείσης πληρεξουσιότηιος, όπως άνοίξω τάς 
θύρας τής φυλακής σας. Ό  καιρός είναι ώραΐος, πηγαίνετε νά πε* 
ριπατήσητε. "Ελθετε, τέκνα μου· πορεύθητε είς τόν κήπον.

Ή  δεσποινίς Μαρία έγένετο λίαν καταπόρφυρος.
«Άλλά θεία, έτραύλισεν αΰτη άσθενώς.
«'II γηραιά κυρία, λαβοΰσα ταύτην έκ τής χε-ιρός ώθησεν εκτός 

τής αιθούσης διά τής θύρας τοΰ κήπου. Ό  Lionel ήκολούθησε κα
τόπιν, φιλήσας, ένώ διήρχετο, τήν χεΐρα τής τραχεία; μέν, άλλά 
εύεργετική; γηραι2ς Νύμφης.

"Απαξ δέ εύρεθέν είς τό ύπαιθρον, τό νέον ζεύγος, όμοιον πρός 
πτηνά έπί πολύν χρόνον διατελέσαντα αιχμάλωτα, καί τών όποιων 
0 κλωβός ήνοίγη αίφνης, έφάνη μ&λλον έκπεπληγμέν.ον διά τήν έ- 
λευθερίαν του. Προσέβλεψαν άλλήλοις γελώντες, οίονε-ί έκθαμβοι 
διά τήν άπροσδόκητον ευτυχίαν. Έ π ί  τέλους ή δεσποινίς Fitz Gerald 
έλαβε τόν βραχίονα τοΰ Lionel’.

«’Ενώ δέ περιεπάτουν έπί τής πλησιεστέρας δενδροστοιχίας τοϋ 
παραδείσου, είδον άνοιγόμενον παράθυρον έπί τοΰ άνωτέρου πατώ· 
ματος τής οικίας.

« 'II Μήτηρ σας ! άνέκραξεν ό Lionel εύθύμω;· άπωλέσθημεν.
Καί ύπερνικήσας τήν άσθενή άντίστασιν τής νέας κόρης, έσυρεν 

αύτήν τρέχων παραφόρως, καί διακοψας τήν κατεσπευσμένην αύτου 
πορείαν μόνον όταν είσήλθον είς τό παρακείμενον δάσοςJ.

Δέν θά παρακολουθήσωμεν τό ζεΰγος μας περαιτέρω· ή ένυπάρ-
χουσα άντίθεσις είς τά έθιμα τής μνηστείας έν Γαλλί^ πρός τά έν
χρήσει έθιμα τής μνηστείας έν Α γ γ λ ία  ή Γερμανία, γίνεται έκ του
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παραδείγματος τούτου αρκούντως καταφανής. Ούδεμία επιτρέπεται 
οίκειότης ! Εις τον μνηστήρα επιτρέπεται νά έρχηται είς την οικίαν 
τ ή ς  μνηστής του καθ’ έκάστην μετά ανθοδέσμης, καί νά λαμβάντ) 
μέρος έν ττ) γενική συνδιαλεξει, περιστρεφομένγ) κυρίως περί τά 
ενδύματα καί τά περί τον γάμον, άλλά πράγματι δέν έχει τοσαύτην 
ελευθερίαν μετά τής μνηστής του, οΐαν θά άπελάμβανε μετά οίασ- 
δήποτε έγγάμου γυναικός έν χορώ μετά άπλήν σύστασιν προς αύ
τήν. Ώ ς  προς τήν νέαν, εννοείται έκ των επομένων ότι καίτοι οί κυ
ρίως ούσιώδεις όροι τοΰ γάμου έξετάζονται ύπό τών γονέων καί τών 
συμβολαιογράφων, πριν ή αυτη λάβιρ έπίσημον γνώσιν αύτοϋ, ή ίδια . 
αύτής συγκατάθεσις, είναι έπί τέλους ix. τών ών ούκ άνευ. 01 βάρ
βαροι αιώνες καθ’ ους οί πατέρες έδιδον τάς θυγατέρας αύτών άνευ 
τής συναινέσεώς των, ώς θά έπώλουν τά έπιπλα αύτών, δέν ύπάρ- 
χουσι πλέον. Έκπολιτιζόμεθα άπό ημέρας είς ημέραν, καί διευθε- 
τοϋμεν τάς υποθέσεις ήμών έπί τό ήπιώτερον. Ά λλω ς τε θεωρείται 
λίαν έπιθυμητόν ΐνα ή κο'ρη άποκτήσγ; αίσθημα διά τον εύνοούμενον 
πελάτην, καί ΐνα «ό τοΰ συμφέροντος γάμος» f] συγχρόνως «γάμος 
έξ. έρωτος». Ά ν  ό έραστής είναι άρκούντως εύειδής, καί έχει κα
λόν ράπτην, κλπ. τοΰτο δύναται νά έπιτευχθή άνευ πολλής δυσκολίας.

'Χπάρχει κοινόν φρόνημα έν Γαλλία οτι ό αγνός έρως έχει κακά 
αποτελέσματα. Εύκόλως πιστεύομεν τοΰτο· Οά έξεπλητοτμεθα μάλι
στα άκούοντες τό έναντίον. Αληθώς δέν άρκεΐ νά νυμφευΟή τις έξ 
έρωτος. Τό κύριον ζήτημα είναι έπί τίνος ό έρως ουτος βασίζεται. 
Ά ν  ουτος έρείδηται έπί τής έκτιμήσεως τοϋ άτόμου, έπί τής αμοιβαίας 
πίστεως, έπί τής συναφείας τών προθέσεων καί τών προσδοκιών, 
έπί τής συμπαθείας τοΰ χαρακτήρος τέλος, τότε άληθώς είναι 
εχέγγυον εύδαιμονίας* άλλ’ άν τό αίσθημα οπερ άποκτα αξίαν διά 
τοΰ ονόματος έρως, είναι άπλώς έπιθυμία φιλήδονος προερχομενον 
έκ τών θελγήτρων τής ώραιότητος καί τής νεανικής χάριτος, ώ, 
τότε άς ειοιμασθή ό νυμφίος νά θεωργ εαυτόν δυστυχή άφ’ ής σ τιγ
μής ή έπιθυμία αύτοΰ κορεσθ?;. Ά λλά  καί ή άποτυχία του αυτη θέ
λει εισθαι άνευ έλπίδος θεραπείας, καθότι έν τ^ παραφορα τοΰ πρω* 
σωρινοΰ ένθουσιασμοΰ του, θά παραμέληση νά δημιουργήσει τούς 
στοιχειώδεις όρους καταλλήλου οικιακής εύδαιμονίας. Ά λλά  τοιαΟτα 
συνοικέσια, ώς άνω εφημεν, είναι τά μόνα δυνατά έν Γαλλία ε νθα αί
κόοαι έπιτηροΰνται τοσοΰτον καλώς ΰπό τών γονέων των ώστε ν’
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άποβαίνγ) αδύνατον νά πληροφορηθή τις τήν έλαχίστην λεπτομέρειαν 
περί τοΰ χαρακτήρος των. Έ ν  τοιαύττ) περιπτώσει είναι καλείτερον 
νά νυμφευϋή τις χάριν τής προικός, διότι τά χρήματα τούλάχιστον 
διατηροϋνται καί μετά τόν μήνα τοΰ μέλιτος.

4) Ά ς  μεταβώμεν ήδη είς τά τοΰ γάμου, άφοΰ διεξήλθομεν τά 
τής μνηστείας. 'Η  περιγραφή ήμών έπί τής διπλής ταύτης τελετής 
(πολιτική; καί θρησκευτικής) έλήφθη έκ τοΰ ΰπό τόν τίτλον sMon
sieur Madame et Bebes θελκτικοΰ μικροΰ βιβλίου, άφ’ ου άρκούμεθα 
νά μεταφράσωμεν άπόσπασμα, ένεκα έλλείψεως χώρου, παραπέμπον- 
τες τούς άναγνώστας ήμών είς τό πρωτότυπον διά τό όλον.

Ιδού αί έντυπώσεις τής νύμφης μεταφρασθεΐσαι έλευθέρως έκ του 
ύπό τόν τίτλον α Impressions de Madame» κεφαλαίου.

« Είναι βεβαιότατον ότι. αί ενώπιον τοΰ Δημάρχου γενόμεναι δια
τυπώσεις τοΰ γάμου εχουσι μεγάλην σπουδαίο ιητα· άλλ’ είναι πράγ
ματι δυνατόν ΐνα λεπτή διάνοια καί έπιμεμελημένη άνατροφή λάβη 
ταύτας ύπό σπουδαίαν έποψιν ; Τό κατ’ έμέ παρεδέχθην τό έπίπονον 
τοΰτο καθήκον ώς πας άλλος, άλλ’ ούδέποτε δύναμαι νά σκεφθώ 
περί τούτου, χωρίς νά θεωρήσω έξευτελιζομένην τήν άξιοπρέπειάν 
μου. Μόλις κατελθοΰσα τής άμάξης, είδον πρό τά δεξιά κλίμακα 
βαρβορώδη. Τό τείχος ήτο κεκαλυμμένον ύπό ειδοποιήσεων έντυ
πων έπί χάρτου διαφόρων χρωμάτων...............πρός ν’ αριστερά
παρετήρησα, διά θύρας ήνεωγμένης, χαμηλήν καί σκοτεινήν αίθου
σαν εντός τής οποίας δωδεκάς τυμπανιστών τής έθνοφυλακής έκά- 
πνιζον είς μελαίνας πίπας. 'II πρώτ/] σκέψις ύφ’ ής κατελήφθην 
είσερχομένη είς τόν στρατώνα τοΰτον, ήτον ότι έπραξα καλώς μή 
ένδυθεΐσα τήν φαίάν μεταξίνην έσθήτα μου. Άνήλθομεν τήν κλί
μακα καί είδον τότε μακρόν διάδρομον άμυδρώς φωτιζόμενον, άκά- 
θαρτον, περιέχοντα μέγαν αριθμόν θυρών ύαλοσκεπάστων, έφ’ ών ά·
νέγνωσα τάς λέξεις. ιΈπικήδειοι τελεταί___Απαλλοτριώσεις.—
Άποβιώσεις· κρούσατε ίσχυρώς τήν θύραν.— Γεννήσεις.— Δημόσιος 
ΰγεια κλπ. καί τέλος πάντων έπί έτέρας θύρας s Γάμοι». Ένταΰθα 
εισηλθομεν συνοδευομενοι ύπό νεανίσκου φέροντος φιάλην μελάνης. 
Ό  άήρ ήτον ένταΰθα πνιγηρός, θερμός — άρκούντως άκαθαρτος τέλος 
όπως καταστήστ) τινά άσθενή Εύτυχώς υπηρέτης φέρων στολήν 
κυανήν, όμοιος πρό; τούς τυμπανιστάς c-ύς είχον ίδεΐ κάτωθεν, ήλ-
θεν αίτούμενος συγγνώμην διότι δέν μας είσήγαγεν αμέσως είς τήν
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αίθουσαν τοΰ κ. Δημάρχου (είναι ή αίθουσα έν γ  περιμένει ή άνωτέρα 
τάξις). Έσπευσά είσέλθοΰσα εν αύτή οπως εισέρχεται τις σπεύδων 
έντός άμάξης δταν άρχίζη νά βρέχη. Ή  αίθουσα αυτη της υποδοχές 
ειχε δεν ήξεύρω τί το επαρχιακόν άμα καί επίσημον, όπερ μέ κατέ- 
στησεν ευθυμον. Το ώρολόγιον τοΰ τοίχου ητον έξ έκείνων άτινα κερ
δίζει τις είς τά λαχεία τών πανηγύρεων, ύπαρχε δέ καί βαρόμετρον 
μετά δείκτου, βιβλιοθήκη, ητις νομίζω έτέθη έκεΐ οπως κάλυψή θύ- 
ραν, και άνωθεν της βιβλιοθήκης το ομοίωμα τοΰ αύτοκράτορος έξ 
άσβεστου κατεσκευασμένον. Έ ν  τώ μέσω τοΰ δωματίου τούτου υ
πήρχε μεγάλη τράπεζα αναγνωστηρίου κεκαλυμμένη ύπό πρασίνου 
έριούχου, πλήρους κηλι'δων έκ μελάνης. ’Εάν θέλητε νά λάβητε 
ιδέαν τινά τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ δωματίου τούτου, πρέπει νά φαντα
σθήτε όδοντοϊατρον οστις ητον άλλοτε συμβολαιογράφος. Σχεδόν 
αμέσως δύο άτομα είσήλθον, φέροντα δύο μεγάλα βιβλία έντος τών 
όποιων ήρχισαν νά γράφωσι· ένίοτε διέκοπτον τήν γραφήν οπως έ- 
ρωτήσωσι τά ονόματα και έπίθετα ημών, τήν ήλικίαν ημών κλπ. 
Ειτα δέ έξηκολούθουν τήν γραφήν ψυθιρίζοντες προς άλλήλους. 
αΤελεία καί ΰποδιαστολήϊ. β Ά λλη  παράγραφος*. "Οταν ό πρώτος 
τών υπαλλήλων τούτων έπεραίωσε τήν έργασίαν του, άνέγνω μεγα
λοφώνως άλλά διά τής ρινός, έκεΐνο τό οποίον είχε συνθέσει. Ούδέν 
άπολύτως ήννόησα πλήν οτι έπανελάμβανον συνεχώς το όνομά μου, 
ώς καί το τοΰ συζύγου "μου. Παρουσίασαν ήμΐν γραφίδα καί ύπε- 
γράψαμεν. Τοΰτο ήτο τό παν. Δύο ώρας έσήμαινε τό ώρολόγιον τοΰ κ. 
Δημάρχου, καί ένεθυμήθην τήν ράπτριαν εις ήν προσδιώρισα τήν 
ώραν ταύτην όπως έπιδιορθώση * τόν στηθόδεσμον μου.

αΈτελείωσε; είπον πρός τόν Γεώργον δν προς μεγάλην μου 
έκπληξιν ευρον ώχρότατον,— Ούχί ακόμη, μοί είπε, προσφιλής φίλη· 
μέλλομεν νά πορευθώμεν ήδη είς τήν  αίθουσαν τών γάμων,

αΕίσήλθομεν είς μεγάλην αίθουσαν κενήν, μέ γυμνούς τοίχους· ή 
προτομή τοΰ Αύτοκράτορος ύπήρχεν εις γωνίαν τινά· ύπήρχον επ ί
σης θρανία όπισθεν εδρών, καί κόνις πανταχοΰ· ήμην άδιάθετος, ώς 
φαίνεται, διότι ένόμισα δτι εισέρχομαι είς αποβάθραν, προσέβλεπον 
δέ περιέργως πρός τήν μητέρα καί τάς θείας μου αιτινες ήσαν ύπερ- 
βολικώς εύθυμοι ένώ έξήταζον τά κενά ταΰτα θρανία. Οί κύριοι του
ναντίον, οΐτινες άναμφιβόλως προσεποιοΰντο ότι δέν κατείχοντο ύπό
τών αυτών σκέψεων, διετέλουν πάντες σοβαροί* ειδον δέ καλώς τόν 
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Γεώργιον τρε'μοντα. Τέλος ό δήμαρχος είσήλθε διά μικρδς θύρας.
ήτον άνθρωπος μικρόσωμος, αδέξιος, περιβεβλημένος εύρύν μέλανα 
επενδυτήν, καί περί τοΰτον εύρεΐαν μεταξίνην ταινίαν. Τολμώ νά 
είπω ότι ήτον άξιοσέβαστος άνθρωπος, συλλέξας μεγάλην περιουσίαν 
έκ τής πωλήσεως σιδηρών κλινών. ’Αλλά πώς είναι δυνατόν νά 
έννοήση τίς ότι ό κακώς ένδεδυμένος καί δειλός ουτος μικρόσωμος κύ
ριος, ήδύνατο διά μιας λέξεως προφερομένης μετά δισταγμοΰ νά μέ 
ένώσϊ) δι’ αιωνίων δεσμών ! Ά λ λ ω ς  τε ό δήμαρχος ουτος εϊχεν όλε- 
θρίαν ομοιότητα πρός τόν αρμοστήν (κορδιστήν) τοΰ κλειδοκυμβάλου 
μου. Έδακον ίσχυρώς τό χείλος μου όπως μή καταληφθώ υπό γ έ 
λωτος. Άφοΰ δ’ ό κ. Δήμαρχος προσηγρρευσεν ήμ&5 ώς άνθρωπος 
φέρων λευκόν λαιμοδέτην, άλλ’ άνευ πίλου, ήρξατο άπρμνττόμενος 
(εύγαλε τήν μύξαν του) πρός μεγάλην άνακούφισιν τών χειρών αύ
τοΰ, αιτινες ήγνόουν είς τί νά άσχοληθώσι· είτα δέ άνέγνωσε ταχέως 
πολλά χωρία τοΰ Κώδικος, άναφέρων τούς αριθμούς τών παραγρά
φων. Έ κ  τής άναγνώσεως ταύτης ήννόησα συγκεχυμένες, ότι ή ■ 
πειλούμην νά καταδιωχθώ άν δέν ύπήκουον τυφλώς είς τάς διαταγας 
καί τάς φαντασιοπληξίας τοΰ συζύγου μου . . , . . Είκοσάκις άπε· 
φάσισα νά τόν διακόψω λέγουσα αύτφ.

«Μέ συγχωρεΐτε, Κύριε· ή γλώσσα <ϊ{πη ουδόλως είναι εύγενής 
δι’ εμέ όπως τήν ακούω· οφείλετε δέ νά γνωρίζητε άφ’ έαυτοΰ ότι 
δέν υπάρχει μόριον όρθοφροσύνης έν αύτ5) . , >

Ά λ λ ’ άνεχαιτίσθ/ιν φοβούμενη μήπως αποθαρρύνω τόν δήμαρχον 
δστις έφαίνετο σπεύδων νά δώση πέρας. Έπρόσθεσεν έν τούτοις λέ
ξεις τινάς έπί τών καθηκόντων τών συζύγων . . . τής κοινωνίας . . . 
τής πατρότητος κλπ. κλπ. άλλά πασαι αί ώραΐαι αύται λέξεις αΐτι- 
νες θά μοί άπέσπων τά δάκρυα άλλαχοϋ, μοι έφ αίνοντο γελοϊαι έν- 
ταΰΟα λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών τυμπανιστών παιζόντων περί τήν 
θερμάστραν, καί της μακρύς σειράς τών Ουρών, .έφ’ ών ειχον άναγνώ- 
σει, Έπεικήδειοι τελεταί.— Άποβιώσεις— κλπ. Θά ήγανάκτων πράγ
ματι καί θά έλυπούμην άκούουσα τόν κλινέμπορον τοΰτον νά θι'γγ] 
τάς προσφιλέστερος τών σκέψεών μου, άν τό κωμικόν της διατυπώ. 
σεως δέν έπέσυρεν ολόκληρον τήν προσοχήν μου, καί άν δέν κ*τε· 
λαμβανόμην ύπό παραφόρου γέλωτος.

Κύριε Γεώργιε. .  —ορκίζε-οθε δτι λαμβάνετε τήν δεσποινίδα. . . —· 
ώς σύζυγον; είπεν ό δήμαρχος προκύπτων.
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Ό  σύζυγος μου άπήντησεν ύποκλινόμενος, μ ά λ ι σ τ α, διά λίαν 
σιγαλές φωνής. Mot ώμολόγησεν εκτοτε ότι ούδέποτε ύπέστη ζωη- 
ροτέραν συγκίνησιν, δσην δτε έπρόφερε το μ ά λ ι σ τ α  τοϋτο.

«Δεσποινίς BlpOyj— προσέθηκεν ό δημοτικός άρχων, στραφείς 
προ'ς με, έρκίζεσθε νά λάβητε ώς σύζυγον»  κλπ.

«'Χπεκλίθην μειδιώσα καί έσκεπτομην καθ’ έαυτήν : Ά λλα  ναι 
τόν λαμβάνω ! τοΰτο είναι προφανές, άφοΰ ήλθον επίτηδες προς 
τοΰτο ένταΰθα».

Τοΰτο ήτο τό πδν. Φαίνεται οτι ήμην ύπανδρευμενη.
Ό  πατήρ μου και ο σύζυγός μου έθλιψαν τάς χεϊρας αλληλων ω? 

άνθρωποι μη συναντηθέντες άπό εικοσαετίας· cl οφθαλμοί αύτών 
ήσαν κάθυγροι. Τό κατ’ έμε ήτον άδύν*τον νά συμυερισθώ την συγ- 
κίνησtv των. Άναχο^ρήσαντες έπείνων καθ’ υπερβολήν, και εστημεν 
πρό τοΰ πλακουντοποιοΰ πριν έπισκεφθώ τήν (5άπτριαν.

'Η  επομένη πρωΐα ήτον ή μεγάλη ημέρα, καί άφυπνισθεΐσα περ1 
τά χαράγματα, ήνοιξα τήν θύραν τής αιθούσης καί ειόον δτι τό 
παν ήτον εν τάξει. *Έπιον μέγα ποτήριον ύδατος. Ή μ η ν  πλήρης 
συγκινήσεως, ανησυχίας, εύδαιμονίας καί τρόμου. Ούτε περί τοΰ πα
ρελθόντος ούτε περί τοΰ μέλλοντος μου έσκεπτομην άλλ’ ήμην 
κατειλημμένη όλοκλήρως ύπό τής σκέψεως τής τελετής ταύτης τής 
έπισημοτέρας πασών τών λοιπών, ώς έπίσης καί ύπδ τής σκέψεως 
τοΰ δρκου δν έμελλον νά δώσω ενώπιον του Θεοΰ* έσκεπτομην τέ
λος τό κομψώς ένδεδυμένον πλήθος, τό συρρεΰσαν επίτηδες δπως με 
ιδϊ) διαβαίνουσαν.

Κατάτό πρόγβυμα ούδέν ήδυνήθην νά φάγω· ^σθανόμην καθ’δλον 
τό σώμα ρίγος άνυπομονησίας. Ένεδύθην έ κωμμωτής έξετίλεσε 
τό καθήκον του τδσον καλώς, ώστε ειπον έν εαοτή, ένθυμοΰμαι κα
λώς τοΰτο, βτοΰτο είναι καλή άρ-/ή, ή κο'μμωσις αυτη είναι καλδς 
ο ιωνδς  ήμπδδισα τήν Μαρίαν θέλουσαν νά πιέση περισσό
τερόν τοΰ συνήθους τόν στηθόδεσμον μου . . . Γνωρίζω καλώς δτι 
τό λευκόν χρώμα κάμνει τινά νά φαίνηται εύτραφέστερος καί δτι ή 
Μαρία δεν ειχεν άδικον άλλ’ έφοβούμην μήπως τοΰτο έπισσωρεύστ] 
τό σΐμα έπί τοΰ προσώπου μου. Έ σχον πάντοτε άποστροφήν πρός 
τάς νύμφας έκείνας αΐτινες φαίνονται μόλις έγκαταλείψασαι τήν 
τράπεζαν. Αί θρησκευτικαί συγκινήσεις πρέπει νά είναι λίαν ισχυ- 
ραι ωστε νά παριστδ αύτάς τό πρόσωπον του άτδμου δι’ άλλων

χρωμάτων καί ούχί διά τής ώχρο'τητος, Είναι ηλίθιον τό έρυθριαν 
κατά τινας περιπτώσεις.

«Ένδυθεΐσα μετέβην είς τήν αίθουσαν. Ό  πατήρ μου καί ό Γεώρ
γιος ήσαν ήδη έκεΐ συνδιαλεγομενοι ζωηρώς. «Ηλθον αί άμαξα ι ;—  
Μάλιστα, άναμφιβόλως . . . —  Και ή άδεια τοΰ γάμου ; Ό  δακτύ
λιος ; Ώ  ! τά έχω.— Ώ  Θεέ μοω ! τί έκαμα τό πιστοποιητικόν τής 
έξομολογήσεώς μου; . . . Ά  ! ενθυμούμαι τό άφήκα έντός τής ά- 
μάξης.

«Άνεχωρήσαμεν έφ’ άμάξης· ήννόουν ότι πάντες με παρετήρουν, 
καί έκτος τής οικίας ήμών συνηντήσαμεν ομίλους περιέργων. Α δυ
νατώ νά είπω τί ήσθανόμην, άλλά τοΰτο ήτο τερπνόν.

«Έν τή εκκλησία δύω έπίχρυσοι Ιδραι έτέθησαν δπως καθήσω- 
μεν ενώπιον τοΰ παναγάθου Θεοΰ. Τό μέγα δργανον έπαιζε, καί 
χιλιάδες προσώπων μειδιώντων έχαιρέτων ήμας άναβαίνοντας, κλί- 
νοντες τάς κεφαλάς ώς οί στάχυες τών άγρών σαλευόμενοι ύπό τοΰ 
άνέμου. Οί φίλοι μου, συγγενείς, έχθροί, σχβτικοί, μέ έχαιρέτων, 
καί ήδυνήθην νά ίδω— διότι ούδέν διαφεύγει ήμας κατά τάς έπισή- 
μους ταύτας ήμέρας— δτι παρήγαγον καλήν έντύπωσιν. Φθάσασα 
παρά τήν έπίχρυσον Ιδραν, έγονυπέτησα μετά συνεσταλμένης σπου
δής έπί τοΰ προσκυνηταρίου, (ή κόμη μου ήτον οπισδόδετος, ό δέ 
λαιμός, δν λέγουσιν δτι έχω ώραΐον, έφαίνετο αρκούντως) καί ηύχα· 
ρίστησα τόν Κύριον. ΓΙαύσαντος τοΰ οργάνου, ήκουσα τήν δυστυχή 
μου μητέρα κλαίουσαν πλησίον μου. Ώ  πόσον έννοώ τί πρέπει νά 
αίσθάνηται ή καρδία μητρός κατά τοιαύτην ήμέραν ! Έγείρασα μετά 
συστολής τούς οφθαλμούς δπως παρατηρήσω τούς προσερχομένους 
μετά πομπής ιερείς, είδον τόν Γεώργιον· έφαίνετο παρωργισμένος· 
ήτον άνωρθωμένος, τούς μυκτήρας διεσταλμένους καί δάκνων τά 
χείλη. Ούδέποτε έσυγχώρησα αύτώ καθ’ ολοκληρίαν, διότι δέν έ- 
φάνη εύαισθητότερος είς τά συμβάντα τής ήμέρας εκείνης· άλλ’ υ
πάρχει είδος τι ποιήσεως τώ όποιον οί άνδρες ούδέποτε έννοοΰσι.

α Ό  λόγος τοΰ Σεβασμιωτάτου ήτον άριστούργημα. Άνέφερε τάς
δύω ήμών οίκογενείας είς άς αί ευσεβείς πεποιθήσεις είναι κληρο-
νομικαί ώς ή τιμή. Μετά τοσαύτης δέ προσοχής ήκουον οί παρεστώ·
τες τόν λόγον τοΰ ιεράρχου, ώστε ήκούετο καί ό ελάχιστος τυχόν
θόρυβος. Αίφνης έστράφη προς με καί μοί εδωκε νά εννοήσο),
μετά πολλής λεπτότητος, δτι ύπανδρευόμην ενα τών εύγενεστερων
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άξιωματιχών τοΰ στρατού. « Ό  ουρανός μειδιά, δίπε,'πρός τον πο
λεμιστήν, όστις διαθέτει είς τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος, ξίφος 
ηύλογημένον ύπό του Θεοΰ, καί όστις οτε ριπτεται εν τω μεσω της 
συμπλοκής, δύ'αται νά βάλλη την χεΐρα έπί τής καρδίας του καί νά 
είπτ, προς τον εχθρόν τήν εύγενή ταύτην πολεμικήν κραυγήν, α Πι
στεύω !» Πόσον εύγενώς απήγγειλε ταΰτα καί διά ποίας ίερας ευ
γλωττίας ! Έλαφρόν ρίγος κατέλαβε τοΰς παρεστώτας. ’Ακολούθως 
ο Σεβαιμιώτατος άπετάνθη προς τον Γεώργιον, καί μετά φωνής 
γλυκείας και πνευματεμφόρου ειπεν αύτώ. «Κύριε, νυμφεύεσθε
νέαν » Μόλις τολμώ νά άνακαλέσω ε?; τήν μνήμην μου τάς
άναριθμήτους λεπτας καί θελκτικάς εκφράσεις, ας ο Σεβασμιώτατος 
είπε περίέμοΰ.— «Νέαν κόρην άνατραφεϊσαν έν όσιότητι ύπό χριςΊανής 
μητρός, ήτις κατέστησεν αύτήν ικανήν νά συμμερισθή, εάν δύναμαι 
\ά  έκφρασθώ οΰτως, πάσας τάς άρετάς τής καρδίας της, πάντα τά 
θέλγητρα τοΰ π\εύματός της . . .»— Ή  μαμμά ώλόλυζε.— Αΰτη θά 
άγαπδ τόν σύζυγόν της όπως ήγάπησε τόν πατέρα της, τόν τρυ
φερόν τοΰτον πατέρα, όστις συνετέλεοε νά βλαστήσωσιν έν αύτϊί εκ 
παιδικής ηλικίας αισθήματα εύγενή καί αφιλοκερδή.— Ό  πατήρ μου 
ήρξατο μειδειών άκουσίως.-Τόν πατέρα τοΰτον, ουτινος τό όνομα είναι 
προσφιλές τοίς πτωχοΐς, καί όστις έν τω οϊκω τοΰ Θεοΰ εχει θεοιν 
έν τή εδρα τών έκλεκτών.— Ό  πατήρ μου διατελει επίτροπος εκκλη
σιαστικών κτιψάτων άπό τής αποστρατείας τοΟ.— «Καί ΰμεΐς, Ku- 
ριε, θά σεβασθήτε, ώ ! είμί βέβαιος περί τούτου, τοσαύτην αγνότη
τα . . .  » (Δάκρυα μοί ήρχοντο εις τοΰ; οφθαλμούς). «Καί χωρίς 
νά λησμονήσητε τά φθαρτά θέλγητρα τοΰ άγγέλου, δν ο Θεός δίδει 
ύμΐν, οφείλετε νά εύχαριστήσητε αύτόν διά τα έκατοντάκις πολυτι- 
μώτερα καί διαρκέστερα αισθήματα τής καρδίας καί τοΰ πνεύματος 
αύτής». Άνελύθην είς δάκρυα· ούδέποτε ή άγια ήμών θρησκεία μοί 
έπεφάνη εύγενεστέρα, μεγαλοπρεπεστέρα καί πειστιστικωτέρα.

* Ή ! πόσον πρέπει νά ήναι αναίσθητοι καί ανόητοι οί άπομακρυ- 
νόμενοι τών αγίων εκκλησιών, καί διά τοΰτο άγνοοΰντες τήν τερπνήν 
έκστασιν καρδίας βυθιζομένης είς τήν θεωρίαν τοΰ Θεοΰ !

«Ήγέρθημεν καί άντηλλάξαμεν τόν χρυσοΰν δακτύλιον. Ή  δε 
σεβασμιότης του ειπε, μετά φωνής βραδείας καί σοβαρδς, Λατινικάς 
τινας λέξεις, ας δέν ήννόησα, άλλ’ αΐτινες μέ συνεκίνησαν βαθέως, 
διότι ή λεπτή καί λευκή χειρ τοΰ ιεράρχου έφαίνετο δίδουσά μοι

τήν ευλογίαν του. Συγχρόνως τό θυμιατήριον αίωρούμενον ΰπό χειρών 
παιδικών, διέχεεν εις τόν άέρα τό ΰποκύανον καί ιερόν αύτοΰ άρωμα. 
Όποία ήμερα, μέγιστε Θεέ! Τά μετά ταΰτα συμβάντα είσί συγκε· 
μενα εις τόν νοΰν μου. Ή μην κατάπληκτος, περιχαρής. Ένθυμοΰ* 
μαι έν τούτοις τόν ύπό λευκών ρόδων κεκοσμημένον πίλον τής 
Λουίζης . . . .  ’Αληθώς είναι περίεργον πόσον ολίγον καλαισθησίαν 
εχουσι τινές ! ...............

Ένώ δέ χθες κατεδείκνυεν είς τόν Γεώργιον τήν άντίθεσιν τήν 
ένυπάρχουσαν είς τήν τελετήν τοΰ διπλοΰ γάμου, παραβάλλουσα τάς 
οίκτράς διατυπώσεις τοΰ αρχαίου κλινεμπόρου, τάς κοινας καί τε· 
τριμμένας έκφράσεις αύτοΰ, πρός τάς πλήρεις εύγλωττίας τοΰ σε
βασμίου Ιεράρχου (ό Θεός νά μοί συγχωρήσ/;) ουτος μοί
άπεκρίθη.

f Ά λλά , προσφιλής φίλη, δέν ήξεύρετε ίσως ότι ό γάμο; έν τ γ  
Δημαρχία γίνεται δ ω ρ ε ά ν ,  ένώ . . . »  Έθηκα τήν χεΐρά μου έπί 
τών /ειλέων του όπως τόν εμποδίσω νά έξακολουθήστ). Ήννόησα 
οτι έμελλε νά έκφέρη βλασφημίαν.

« Δ ω ρ ε ά ν ,  αληθώς, δ ω ρ ε ά ν ! »  Ίδοΰ ακριβώς ό,τι νομίζω 
άτοπον.

5. Ή  ήρα/ι; ήμών ΰπανδρεύεται, άλλά τά τής τύχης αύτής συμ
βάντα δέν άρχίζουσιν αμέσως· καί έκ τοΰ τριτόμου μυθιστορήματος 
όπερ ήδύνατο νά γραφή περί αύτής, μόλις έγράφησαν τά πρώτα 
φύλλα. 'Γποθέσωμεν ότι τό συνοικέσιον όπερ συνήψε είναι καλόν* 
ότι δέν έπωλήβη είς άθλιον τινά χάριν τίτλου ή περιουσίας, καί ότι 
δέν κατεδικάσθη νά πληρώση τά χρέη χαρτοπαίκτου· ότι αΰτη ά- 
γαπδ τόν σύζυγόν τη ς— άλλως τε είναι προητοιμασμένη νά τόν 
άγαπδ·— ουτος δέ άφ’ ετέρου, έπιθυμών είλικρινώς νά καταστήσιρ τήν 
σύζυγόν του ευτυχή, προχωρεί μετά τής πεποιθήσεως ανθρώπου ού- 
δεμίαν παραμελήσαντος προφύλαξιν, όπως ζήστ) μακρόν βίον οι
κιακής εύδαιμονίας καί φιλοστόργου οικειότητος. Ό  μήν τοΰ μέλι- 
τος παρήλθεν έν ευτυχία· ή νύμφη είσήλθεν είς τόν έγγαμον βίον 
έν τώ μέσω τών συγκινήσεων, τών νέων ενδυμάτων, τών νέων ηδο
νών, καί τών νέων κολακ*ιών· ό νυμφίος κατεγοητεύθη δεόντως ύπό 
τοΰ νέου βίου, καί δεόντως έτήρησε τάς υποχρεώσεις καί τάς θυ
σίας τάς έπιβαλλομένας αύτώ ύπό τοΰ καθήκοντος. Έξετάσωμεν 
ήδη πώς οί σύζυγοι ουτοι θά κανονίσωσι τόν βίον αύτών οΰτως,



ώοτε να συμφωνώσιν είς τάς επιθυμίας άλλήλων. Ο συζυγος κατα 
πρώτον επιθυμεί ησυχίαν. Δεν άρνεΐται αληθώς νά φερ?] τήν σύ
ζυγον αύτοΰ εις τάς συναναστροφές· είναι φυσικόν, ιοιως κατ’ αρχας, 
οτι το νέον πλάσμα θά ήναι άπληστον πρός τό χορευειν και δει- 
κ^ύειν την εσπερινήν αυτοΰ ενδυμασίαν· άλλ’ ο συζυγος εκπληροΐ 
τά καθήκοντα ταΰτα έπ'ι τή ιδέα οτι τό είδος τοΰτο τοΰ βιου εσεται 
μόνον προσωρινόν, και ότι μετά τό πρώτον ετος η και βραδύτερον, 
&ά άντικατασταθή υπ’ άλλου λίαν διαφορετικού. Ουτος δεν ενυμ* 
Φεύθη πρός τόν σκοπόν νά φοίτα είς τους χορούς· άλλως τε, αγα- 
μος ών, Ιφοίτα συνεχώς είς τοΰς χορούς, καί αληθώς αηδιασεν 
αύτούς άπό καρδίας. ‘II περί οικιακού βιου ΐοέα αυτοΰ είναι οτι η 
σύζυγος του θά μένγ] έν τώ οίκω, οπως καταστήση αυτόν ευαρεστον. 
Ό  σύζυγος έ^ει τάς υποθέσεις' του εκτός τής οικίας (και τινας τών 
διασκεδάσεων αύτοΰ έπίσης)· ουτος οφείλει νά ύπάγ7] εις τήν λ έ 
σχην αύτοΰ, οπως ίδη τόν Κύριον δείνα και δείνα και λαλήσ·ρ περί 
πολιτικών* άλλ’ έν τώ μέσω όλων τών έκτος ύποθέσεών του, πρε- 
πει νά ύπάρχτ) ή ευάρεστος βεβαιότης ότι ή σύζυγος αύτοΰ είναι εις 
τήν θέσιν της, και ότι όταν πορευθή είς τήν οικίαν θά εΰρν) αύτήν 
εύδιάθετον και προσδοκώσαν αύτόν. Αύτδς φροντίζει πρό πάντων διά 
τάς εσπερινάς ώρας* ούχί διότι δεΐται συνδιαλέξεως, διότι όσοι βλε- 
πουσιν άλλήλους καθ’ Ικάστην, δέν έχουσι φυσικώς πολλά πράγ
ματα νά έίπωσι, και μετά τό γεΰμα αισθάνεται εαυτόν κατά τό μάλ
λον και ήττον εύδιάθετον πρός τόν ΰπνον άλλ’ επιθυμεί νά γνωρίζγ) 
ότι αΰιη είναι έκεΐ. "Οταν δε ούτος λάβγι βιβλίον, είτε άρχίστι ίσως 
νά γράφτ), εύαρεστεΐται νά άκούτ) τό έλαφρόν αύτής β?μα εις τήν 
«ίδουσαν, είτε νά ρίπτη βλέμματα έπι τοΰ χαρίεντος αύτής προσώ
που κεκλιμμένου έπί τοΰ έργοχειρου αύτής, καί νά γινώσκη ότς 
εχει σύντροφον πλησίον του όπως συνδιαλεχθή μετ’ αύτοΰ οταν 
θελήστ).

Ή δ η  ή νέα Γαλλίς δέν ευαρεστείται νά διάγτ) τοιοΰτον είδος βίου. 
'Ο ποίν βίος «ύτης, όστις ήτον ακριβώς άντίδετος τοΰ βίου ον δ σύ
ζυγός της ήγεν άγαμος ών, παρήγαγεν έν αύτή αντιθέτους επι
θυμίας. Ουτος ήτον έλεύθερος· αΰτη έζησε περιωρισμένη. Ουτος 
έγείρβται έκ τής εορτής τής νεότητος μέ στόμαχον μάλλον ύπερ- 
πεπληρωμένον έκ πάντων τών φαγητών ών έγεύσατο* αΰτη δέ δέν
έκαθεσθη είσέτι είς τήί τράπεζαν. Αΰτη είναι πλήρης περιεργείας,
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πάθους καί ζωηρότητος· αΰτη έννοεΐ νά ήναι ανεπίληπτος σύζυγος, 
άλλ1 έννοεΐ έπίσης νά συχνάζτι εις τάς διασκεδάσεις, ούδεμίαν δ’ έ
χει ιδέαν τής ύποταγής τών γυναικών κατά τόν Γερμανικόν τρόπον. 
Νά μείνη τό εσπέρας έν τή oixtqt.; Πώς, ή εσπέρα είναι ακριβώς ό 
χρόνος καθ’ δν εχει λόγους πολλούς νά έξέλθγ). Νά έργάζηται εις 
κεντήματα πλησίον τοΰ πυρός; Ούχί, αΰτ/ι είργάοθη υπερμέτρως 
όταν ήτον άγαμος. Ά λλά  τέλος πάντων όποιον κακόν θά προέλθτ) 
άν πορευθή εις τάς συναναστροφάς, καί χορεύστ), καί καλλωπισθή καί 
χαρή τόν κόσμον ; Δέν έδίδαξαν αύτήν πάντοτε νά θεωρή τοΰτο 
ώς προνόμιον τών έγγάμων γυναικών; "Οτε δέ ήρνοΰντο αυτή τάς 
διασκεδάσεις ταύτας διότι ήτον άγαμος, δέν έδιδον αύτή νά έννοήσϊ) 
ότι ήθελεν άπολαύσει τούτων άφοΰ ύπανδρεύετο ; Πρέπει άρά γε νά 
ήναι κεκλεισμένη έν τή οικία, εις πασαν αύτής τήν νεότητα, μετά 
ανθρώπων άνωτέρας ήλικίας τής ΐδικής της ; Ά λ λ ’ έν τοιαύτγ) πε- 
ριπτώσει θά ήτο προτιμώτερον νά εμενεν εις τό μοναστήριόν της. 
Ούχί- πάντες οί φίλοι αύτής είναι σύμφωνοι πρός τοΰτο* αΰτη δέν 
πρέπει νά άφίστ) έαυτήν νά γ ί vrj δούλη τοιούτου έθιμου— τοΰτο δέν 
θά ήτον ώφέλιμον ούτε διά τόν σύζυγόν της, ούτε δι’ έαυτήν άλλως 
τε, πασα Κυρία τ?,ς τάξεώ; ττ;ς εχει καθήκοντα έν τή κοινωνία—  
μάλιστα, καθήκοντα ! άτινα θά ήτο γ ε λ ο ΐ ο ν  νά παραμελήση.

Τούτου ενεκεν αΰτη περιφέρεται άπό διασκεδάσεως είς διασχέ- 
δασιν, ακόρεστος ώ ;  είναι φυσικόν είς τήν ήλικίαν τ η ς ,  ο δέ σύζυ
γός τ/]ς άκολουθεΐ αύτήν φέρων τά επανωφόρια καί τά σάλια είς τάς 
χεΐράς του, βλέπων τά περί οικιακής ευδαιμονίας όνειρα αύτοΰ 
σχεδόν άποιχόμενα άπό ήμέρας είς ημέραν. Προσπαθεί νά συνειθίση 
είς τήν υπομονήν* ενίοτε άποπειραται νά έπιπλήξτρ αύτήν ήρέμα 
καί μετά γλυκύτητος. Ό  φίλος ήμών Lionel de Rias, επωφελούμε
νος έκ τής ζηλοτυπίας καί τών δακρύων τής συζύγου του, καιαλα- 
βούσης αύτόν χαριεντιζόμενον μετά τίνος ώραίας κυρίας είς χορόν 
τινα κατά τό μεσονύκτιον έν τώ κήπω, έκτίθησιν αύτή τούς κιν
δύνους τής κοινωνικής ταύτης ψυχαγωγίας πρός ήν έδείκνυε τοσαύ- 
την κλίσιν.

«Α γαπάτε τάς συναναστροφάς, λέγει πρός αύτήν, ό βίος ύμών, 
καί κατά συνέπειαν ό έμός, είναι διηνεκής χορός. Χορεύετε έν Πα
ρισίοις τόν χειμώνα, είς τάς παραλίους πόλεις τό θέρος, καί είς τήν
εξοχικήν οικίαν μας τό φΟινόπωρον. Ούδέν βλέπετε βλαβερόν έν τώ
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βίω δν διάγετε, καί ή πεποίθησίς σας σας τιμά. Ά λλά  πίστευσον είς 
τοϋ; λόγους μου, άν οί άνθρωποι έπορεύοντο είς τάς συναναστρο
φές προς τον σκοπόν μόνον τοΰ χορεύειν, ουρείς Οά έφοίτα έν αύ- 
ταΐς μετά τό εικοστόν δεύτερον έτος της ηλικίας του· οί μόνοι χο
ροί εις ους θά έσύχναζον πολλοί, θά ήσαν οί τώ) μαθητών καί μα
θητριών. Δυστυχώς ή κοινωνία εχει άλλο είδος διασκεδάσεων· ή 
κοινωνία είναι πράγματι ανταλλαγή έρωτοτροπιών, καί μόνον ύπό 
τήν έποψιν ταύτην δύναται νά τ| εύάρεστος Ό  χερος είναι γενικώς 
πρόφασις καί εύκολία πρός επιτυχίαν άλλου τινός. Εκείνο όπερ οί 
άνδρες ζητοΰσιν συνήθως είς τοιούτους κύκλους καί εκείνο όπερ αί 
γυναίκες ζητοΰσιν έπί?ης, είναι εκείνο τό όποιον ονομάζεται τ ρ υ 
φ ε ρ ά  π ρ ο κ α τ ά λ η ψ ι ς — άλλως τε πολλάκις συμβαίνει ΐνα 
διεγείρηται έν ύμΐν τό είδος τοΰτο τοΰ ενδιαφέροντος χωρίς νά τό 
ζη τεΐτε· διότι αληθώς είναι άκατάληπτον πώς άνθρωπος μή χο· 
ρεύων, μή χαρτοπαικτών, καί ος·ις δέν είναι ηλίθιος, καταναλίσκει ευ
χαρίστως τέσσαρας έσπερινάς ώρας έντός αιθούσης, χωρίς νά ύφί* 
σταταί τοΰ; έπιβλαβεΐς πειρασμούς τής αργίας καί τής πλήξεως. 
Έ κ  τούτων συμπεραίνετε, φιλτάτη μου, ότι δυνατόν νά συμβ/, ώστε, 
χωρίς νά παύσω νά σας άγαπώ, νά άνακαλύψω έμαυτόν ευρισκόμε
νον είς τήν άκμήν τοΰ νά διαπράξω άπιστίαν συζυγικήν ημέραν 
τινά, ^ωρίς νά τό έπιθυμώ. Ώ ς  πρός ύμας άγαπητή μου σύζυγος, 
ελκεσΟε είσέτι ύπό τών άθώων τέρψεων τοΰ ένδύεσθαι, τής τα
χείας συγκινήσεως, τοΰ ίλιγγος τοϋ χοροΰ* άλλ*-έλεύσεται ήμερα 
καθ’ ήν αί τέρψεις αδται θά φαίνωνται καί είς ΰμας άπηρχαιωμέναι, 
έκτος άν αυται ώιιν ήρτυμέναι ύτιό σφοδροτέρων συναισθημάτων.

«Έν ένί λόγω οφείλω νά είπω ύμΐν όποιον μέλλον πρέπει νά προσ- 
δοκώμεν, άν έξακολουθήσωμεν τήν παροΰσαν ήμών πορείαν τοϋ βίου 
Δύναται νά περιγραφή δι' ολίγων λέξεων ; Θά παραβώ τήν συζυγι
κήν πίστιν* υμείς Οά κατακραυγάσητε έναντίον μου, καί θά μοί συγ· 
χωρήσητε. Ειτα δέ θά «αραβήτε τήν πρός με συζυγικήν πίστιν δέν 
θέλω κατακραυγάσει καθ’ ύμών, καί δέν θά σάς συγχωρήσω».

«Δέν θέλω πορευθή τοΰ λοιποΰ είς συναναστροφάς, έψιθύρισεν ή 
νέα σύζυγος, άπομάττουσα δύο δάκρυα, άτινα προήρχοντο όλιγώτε· 
ρον έκ τής ιδέας τής θυσίας τήν οποίαν έμελλε νά κάμνι ή έκ 
τοϋ ξηροΟ ιόνου τής γλώσσης τοΰ συζύγου τηςί.

Ά λλά  τοίαϋται ύποσ/έσεις, όποΐαι αί άνωτέρω, δέν δύνανται νά
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τηρηθώσι. Ή  νέα σύζυγος, μή δυναμένη νά μένιρ έν τή οικία, φε- 
ρεται άνεπαισθήτως είς τόν στρόβιλον τών διασκεδάσεων. Ή  μετά τοϋ 
συζύγου της σχέσις καθίσταται ψυχροτέρα· c-υτος αναλαμβάνει, τού· 
λάχιστο'· ιδιαιτέρως, τάς Ιξεις τοΰ αγάμου, ας έγκατέλειψε· ή σύζυ
γος αισθάνεται έαυτήν προσβεόλημένην, παρημελημένην— τό περί 
γάμου όνειρον αύτής πλησιάζει πρός τό τέρμα, καί αΰτη επιζητεί 
περισσότερον παρά ποτέ τάς συναναστροφάς, όπως λησμονήση τό 
κενόν όπερ βαθμηδόν έπέρχεται είς τά αισθήματα αύτής.

Είπομεν έν αρχή τοΰ παρόντος κεφαλαίου δτι έλαμβάνομεν ύα’ 
όψιν μόνον τάς δυναμένας νά ζώσιν έκ τών εισοδημάτων των, είτε 
τάς έχούσας εισόδημα «άνώτερον τών 10 ,000» , τήν άριστοκρατικήν 
τάξιν. Ό  λόγος τούτου είναι καταφανής, κχθότι έν τή κατώτερα καί 
τή μεσαία τάξει, ή σύζυγος έχει συμφέρον καί συνεργασίαν είς τάς 
ύποθέσεις τοΰ συζύγου της* άν δέ ή έν τώ σχολείω έκπαίδευσις αύ
τής είναι τοσοΰτον έπιπόλαιος όσον καί ή τών άνωτέρας τάξεως α
δελφών της, ή πρακτική ομως αύτής πρός τον βίον προετοιμασία είναι 
άσυγκρίτως άνωτέρα. Ή  Ουγάτηρ τοΰ έμπορου είδε τήν μητέρα αύ
τής κρατοΰσαν τά βιβλία τοΰ καταστήματος τοΰ συζύγου της, έπι* 
τηροΰσαν τό κατάστημα, ή συναλλαιτομένην μετά ιών πελατών 
όταν δέ αυτη έλθη είς γάμου κοινωνίαν μετά άνδρός τής τάξεώς 
της, αυτη θά πράξη τό αύτό. Αυτη Οά ί χ γ  έντιμον φιλοδοξίαν, σε
βαστήν άπασχόλησιν, ό δέ σύζυγος αύτής θά ευρν; έν αύτή συνεταί
ρον τής έμπιστβσύνης του. Ουδόλως βλάπτεται διότι δέν συνήψε 
γάμον έξ έρωτος· αΰτη είναι ήνοιμένη πρός τόν σύζυγόν της έκ κ<Η· 
νοΰ συμφέροντος, καί έκτός τούτου, άρκεΐ ή διαφορά τών χαρακτήρων 
νά μή η μεγάλη, είναι λίαν δυνατόν νά προκύψη άφελής καί διαρκής 
άφοσίωσις. Ή  δραστήριος καί πλήρης περιεργείας φύσις τής Γαλ- 
λίδος, καθιστα αύτήν κατάλληλον πρός τό είδος τοΰτο τοΰ συνοι
κεσίου, αΰτη μάλιστα δεικνύει έν τούτω μεγαλείτερα πλεονεκτή
ματα ή είς οίονδήποτε άλλο. Ά ς  άκούσωμε» αύθις τόν κ. Graindorge, 
όστις είναι ό καλείτερος μάρτυς έπί τούτου.

(C . . .  . Μίαν ώραν βραδύτερον διέβην διά τής όδοΰ τών Λομβαρ
δών (Rue des Lombards). Ή  νέα σύζυγος μένει μέχρι τοϋ μεσο» 
νοκτίου έντός ύελοφράκτου δωματίου πρός τακτοποίησιν τών βι
βλίων τοΰ καταστήματος· έχει πύραυνον πλήρες άνθράκων παρά
τούς πόδας της, καί έπί δεκαπέντε ώρας μένει είς τήν θέσιν της
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εργαζόμενη. Άγοραοταί, πωληταί, υπάλληλοι, πριγματεΐαι, κλπ. 
— καί αύτή ή υπηρέτρια— είναι ΰπό τήν έπίβλεψό της. Αΰτη επι
τηρεί τα πάντα* αί διαταγαί της είναι σαφείς καί οι λογαριασμοί της 
κρατούνται καλώς· ύπακούουσίν αύτ?ί πάντες· είναι καλός τοποτη· 
ρητής, πολλάκις καλείτερος τοΰ άρχηγοΰ της. Ό  άνήρ δύναται ε 
νίοτε να άπατηθη δια κολακευτικών λόγων· ό συναλλαττομενος δυ
νατόν νά προσφέρτ) καλόν γεύμα, νά παραστήσν) εαυτόν χρηστόν 
καί άνευ πονηριάς, καί ό σύζυγος Θά εΰρεθη πω ς εις θέσ;ν νά ύπο- 
^ωρήση, νά παραδεχθεί καί νά υπογράψω συμβόλαιον αγοραπωλη
σίας επιβλαβές είς τά συμφέροντα του· άλλ’ ή σύζυγος νεύει αύτώ 
— ουτος έννοεΐ, διακόπτει τήν διαπραγμάτευσιν τής συμφωνίας, καί 
λέγει πρός τόν πελάτην του, c όχι, αύριον κλείομεν τήν συμφωνίαν, 
ΰπογράφομεν τό συμβόλαιον, πρέπει νά συμβουλευθώ τήν σύζυγόν 
μουιι. Τήν νύκτα αΰτη τόν κατηχεί, καί τήν έπομένην πραίαν, 
ουτος όχυροΰται όπισθεν προφυλάξεων καί νέων επιχειρημάτων.

ϊ'Γποθέσωμεν ότι ό σύζυγος δεν ζητεί τήν συμβουλήν της. Αΰτη 
εξέρχεται τοΰ ύελοφράκτου γραφείου της λέγουσα αύτώ. — ΐ ’Αλλά, 
αγαπητέ μου σύζυγε, γινώσκεις καλώς ότι . . .  j  Eivat ικανή νά 
σταθ?) έπί όλο'κληρον ώραν συζητούσα διά τής λεπτής αύτής φωνής· 
οΰτω δέ ή όξύτης τής διανοίας της κατορθώνει έπί τέλους νά τρέψτ) 
είς φυγήν τόν ανταγωνιστήν της. Προκειμένου περί κινδύνου τών 
συμφερόντων της, αί λέξεις ούδεμίαν έχουσιν επιρροήν έπ’ αΰτής· 
αί ίδέαι αύτής είναι εντός τοΰ εγκεφάλου της, ώς.σί καρφοβελόναι 
έπί τής άγαθΒος της (μαξιλαράκι). Ό  νοΰς τοΰ άνδρός είναι επιδε
κτικός συλλογισμού· ό τής γυναικός ούδόλως. Γνωρίζω πολλάς <η· 
τινες κατέστησαν τους συζύγους των απλούς υπαλλήλους— πρός με
γάλην άλλως τε ώφέλειαν τών εργασιών τού καταστήματος. *0 
σύζυγος, άνοίγει καί κλείει τά κιβώτια τών πραγματειών, πορεύε
ται πρός έκτέλεσιν τών εκτός τοΰ καταστήματος έργασιών, καί πίνει 
ποτήριον ζύθου ή οίουδήποτε ποτοΰ μετά τών πελατών του— ή δέ 
σύζυγος δίδουσα διαταγάς, καί ψυχρά, διευθύνει τό γραφειον, λαμ. 
βάνει τάς σπουδαίας αποφάσεις, καί αποφασίζει ότι τοιοϋτον ή τοι- 
οΰτον ΰφασμα δέν είναι πλέον τοΰ συρμού, καί πρέπει νά πωληθ?) έπί 
άπωλεία. Αΰτη προίσταταί τοΰ εμπορίου τών κομβίων, καί είναι κα
τάλληλος όπως δώστ; τόν συρμόν κ λπ ϊ .

Έντεϋθεν εξάγεται ότι ή ριζική, οΰτως είπεΐν, αιτία τοσούτων
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δυστυχών συνοικε3ΐ’ων είς τάς άνωτέρας τάξεις, είναι ή ελλειψις ση
μείου έφ’ ου ό σύζυγος καί ή σύζυγος νά δύνανται νά συναντηθώσι 
καί νά ήναι ειλικρινείς συνεταίροι. Τό αίτιον τής διαστάσεως με
ταξύ τών συζύγων, όπερ περιεγράψαμεν άνωτεοω, τούτεστι δτι οι 
μεν άνδρες νυμφεύονται όπως άπολαύσωσιν οικιακής ευδαιμονίας, 
αί δέ γυναίκες, όπως φοιτώσιν εις τάς συναναστροφάς, είναι μόνον 
τό άποτέλεσμα· διότι, είλικρινώς, άν λάβωμεν ΰπ’ όψιν τήν ανα
τροφήν τήν όποιαν λαμβάνουσι, διά ποιον άλλον λογον δύνανται να 
έπιθυμώσι τόν γάμονj ’Ανατροφή τοιαύτη οΐαν αι Γα?^λιδες λαμβα- 
νουσι, είναι οΰ μόνον αντίθετος πρός τόν σκοπον τοΰ έγγαμου βιου, 
άλλά καθιστά θετικώς ακατάλληλον τήν νέαν πρός τόν βίον τοΰτον. 
Αί νέαι διδασκόμεναι άπλώς γραφήν καί άνάγνωσιν μετ’ άλλων 
τινών επουσιωδών γνώσεων, δεν είναι εις θεσιν να κοινωσιν ορ- 
Οώς, καί ρίπτονται έντός τοΰ βίου έστερημέναι παντός διανοητικού 
ενδιαφέροντος. Ιΐδσα ή προσπάθεια τής πρώτης αύτών άνατροφής 
συγκεντροΰται είς τήν άποκτησιν γνώσεων μωρίας καί δειοιδαιμο- 
νίας. Ή  περί Θεοΰ καί θρησκείας ιδέα αύτών, συνίσταται είς τό πι- 
στεύειν είς άγια λείψανα καί παλαιά όστα· ή περί κοινωνικού βίου 
καί εύγενούς άνατροφής ιδέα αύτών, έγκειται έπίσης είς τό πι- 
στεύειν, ότι τό πδν συνίσταται είς τό κομψώς ένδύεσθαι καί άκο- 
λουθεΐν τοΰς συρμοΰς, μιμεϊσθαι τοΰς καλοΰς λεγομένους τρόπους, 
καί φέρεσθαι μετά έρω^οτροπίας. Ή  πρός τό έπαινεΐσθαι στοργή 
αύτών, άφοΰ άνεπτύχθη ΰπερβολικώς κατ' άρχάς, άπεκοιμίσθη μετά 
πολλής έπιμελείας, έωσού εύρεΟϊ] σύζυγος όπως τήν διεγείρη. Τί 
άλλο λοιπόν δυνάμεθα νά προσδοκώμεν έξ αύτής ή εκρηξιν έπιπο- 
λαιότητος Δυνάμεθα άρά γε νά περιμένωμεν ότι ποσόν τι έρωτο- 
τροπίας έπιφυλλάττεται πρός άιιοκλειστικήν χρήσιν τού συζύγου; 
Ούτος θά άπαυδήσγ) ίσως πρό τής παρελεύσεως τριών μηνών— άν μή 
καί πρότερον τότε δέ θά ζητήστ] ψυχαγωγίαν άλλαχοΰ, άφοΰ δέν 
δύναται νά εΰρη αύτήν έν τω οίκω του. Ούδέποτε πρότερον ή έν 
Γαλλία διανοητική διαφορά μεταξΰ άνδρών καί γυναικών υπήρξε 
μεγαλειτέρα όσον εσχάτως. 'II  γυνή ού μόνον έμεινε στάσιμος έν τϊ) 
μεγάλη προόδω τοΰ παρόντος αίώνος, άλλά καί μετά θετικότητος 
ώπισθοδρόμησε. Άφοΰ διετέλεσεν ή σύντροφος τοΰ άνδρός καθ’ όλην 
τήν μακράν αύτοΰ πάλην πρός χειραφέτησιν έκ τής τυραννίας τοϋ 
κλήρου καί τοΰ στέμματος, μέχρι τής εποχής ;ής μεγάλες έπα.



ναστάσεως, έπανέπεσεν είς τάς παιδαριώδεις καί δεισιδαίμονας ι
δέας, ώσανε'ι ή προς την πρόοδον ίκ«νότης αύτης, πιεσθεΐσα, διε- 
κόπη καϊ έξηντλήθη. Τό στενόν τοΰ χώρου αναγκάζει ήμας νά διέλ- 
θωμεν έν σιωπή τά αίτια της. οπισθοδρομήσεων ταύτης, άλλά το 
πραίγμα αναγνωρίζεται ως γεγονός ύπο τών καλλίστων παρατηρη,* 
τών. Άναγνώσατε άλλως τε το ύπό τον τίτλον «Monsieur, Madame, 
et Bebe» ώραιον μικρόν βιβλίον τοϋ Gustave Droz, άφ’ οδ ήούσθη- 
μεν χωρία τινα, και θελετε ιδει ποιον είδος συνδιαλεξεως θεωρεί» 
ται σπουοαΐον μεταξύ δυω Κυριών εργαζομένων έπί τοΰ έργο^είρου 
των. Εαν ο Κύριος αγαπα την Κυρίαν, ο έρως του είναι έρως νεα
νίσκου άγαπώντος παιδίον ακούει την φλυαρίαν της ένώ άναγι- 
νώσκει τήν εφημερίδα του-, υπακούει είς τάς ιδιοτροπίας της> διότι 
είναι ωραία* αισθανεται προς αύτήν αίσθημα τρυφερότητος, οίκτου^ 
περιεργείας, καί φιλήδονου έπιθυμίας. Άναγνώσατε τά Θεατρικά 
τοΰ Augier, τοΰ Dumas, και θέλετε ιδει άν εκείνοι οίτινες παρίσταν- 
ται ώς έννοοΰντες κάλλιον τάς γυναίκας, f/εταχειρίζωνται αύτάς άλ=· 
λ ως η ως οντα ουσιωδώς κατώτερα, άτινα' χρηζουσιν οδηγίας καί 
διευθυνσεως προς ίδιαν εαυτών ώφέλειαν. Καί αύτός ό Michelet, όστις 
εχει ενθουσιωοη στοργήν πρός τήν γυναίκα, παραδέχεται δτι έχει 
άνάγκην τήςδιοικήσεως καί έπιτηρήσεώς συζύγου τουλάχιστον κατά 
το πρώτον στάδιον του εγγάμου βίου, ώς ασθενές καί αδύνατον παι- 
διον. Ό  κ. Toine παραπονεΐται ότι έν ταις συναναστροφαίς, ή συνδιά- 
λεξις, (τόπροτέρημα δι’ δ έγκαυχώνται τοσοΰτον οί Γάλλοι!) εκ
πίπτει οσημεραι τής άξιας της— καί τοΰτο, διότι οί άνδρες άφ’ ενός 
ενασχολοΰνται εις τάς υποθεσεις των, καί αί γυναίκες άφ’ ετέρου κα- 
ταναλίσκουσι τόν xatpo'v των είς τήν μέριμναν τοΰ ένδύεσθαι. Έ-, 
πειδη οε τά δυω φΰλα ούδέν εχουσι νά είπωσι μεταξύ των προερ- 
χομενον εκ διανοητικού ένδιαφέροντος, ώθοΰνται άμοιβαίως πρός έ- 
ρωτοτροπ’.ας. Καί μήπως δέν είναι ή αναπόφευκτος συνέπεια τοιαύ- 
της άνατροφής ! 'Ο πεπολιτισμένος καί εύγενοΰς άνατροφής άνθρω
πος, ζητεΐ, κατα τας ωρας τής ανεσεώς του καί εις τήν μετά τών 
ομοίων του συναναστροφήν, τήν πνευματικήν ψυχαγωγίαν, καί τό 
ηθικόν ενδιαφερον κυρίως. Κατ’ άντίστροφον λόγον οί έστερημένοι 
άληθοΰς ηθικής καί πνευματικής άναπτύξεως, μόνην αύτών ψυχαγω
γίαν εις τάς συναναςροφάς εχουσι τήν καλλιέργειαν τών μέσιον, άτινα 
συντεινουσι πρός άπόλαυιιν τών ζωϊκώ ι έπιθυμιών. Καί ό νοήμων
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Έλλην άναγνώςης εννοεί καλώς οτι αΰτη είναι άλήθεια πασιφανής καί 
κατάδηλος πρός βεβαίωσιν τής οποίας άρκεΐ νά £ίψϊ] εν βλέμμα έπί 
τής περιστοιχούσης αύτόν κοινωνίας ! Ά λ λ ’ ούδέποτε ήδυνάμεθα νά 
είπωμεν άρκοΰντα έπί του άντικειμένου τούτου, καί άν άνεφέρομεν 
πάσας τάς έπί του θέματος τούτου αποδείξεις.

Καί τά τέκνα; -δυνατόν νά ερώτησή άναγνώστης τις— δέν δύναν- 
ται άρά γε τά τέκνα νά άναπληρώσωσι τόν έλλείποντα τοΰτον δε
σμόν του ένδιαφέροντος μεταξύ τοΰ συζύγου καί τή; συζύγου; Ά -  
ναμφιβόλως ταΰτα ήδύναντο νά συντελέσωσι. Ά λ λ ’ είναι γνωστόν 
οτι ταΰτα δέν άνατρέφονται είς τήν οικίαν. "Οταν ή Κυρία de Rias 
γίνεται μήτηρ κα·τά πρώτην φοράν, αΰτη άναλαμβάνει τά νέα αυ
τής καθήκοντα μετά τοσαύτης σοβαρότητος, ώστε ο Lionel καθί
σταται δπερχαρής διά τήν μεταβολήν. Αΰτη άποΛοιείΓαι τοΰ λοι
πού πάσας τάς προσκλήσεις, καί υποδέχεται τοΰς φίλους της, κει- 
μένη έπί τοΰ ανακλίντρου μέ ήθος νωχελές καί αδύνατον. Τέλος, αΰτη 
δέχεται τήν νέαν αύτής θεσιν ώς άναγκαίαν καί έπιθυμητήν προσ
θήκην είς τήν άξιοπρέπειάν της, ώς νέας συζύγου, καί άρχεται τών 
καθηκόντων της μετά πάσης τής ζέ-σεως ηθοποιού, ήτις άναλαμ- 
βάνουσα νά παίξτ) νέον ,πρόσωπον, προσδοκά νά έλκύσγ] νέας συμ
πάθειας καί νά άποσπάσιρ νέα χειροκροτήματα. Ά λ λ ’ όταν έγεν- 
νήθη'υίός καί κληρονόμος, ή Κυρία Fit? Gerald παρεμβαίνει καί ά- 
ποδεικνύει είς τόν Lionel διά τών επιτηδείων εκείνων επιχειρη
μάτων, πρός ά ο άνήρ ούδεμίαν έχει νά δώσ/ι άπάντησιν, οτι ή 
υγεία, ή ώραιότης τής θυγατρός της θά έπηρεάζοντο έκ τής έκπληρώ- 
σεως τών φυσικών καθηκόντων τ?ίς μητρόττιτος. Κ«τά συνεπειαν 
τό νεογένν^τον βρέφος δίδεται είς τροφ&ν οπως τό θηλάσϊ). Ή  
Κυρία de Rias άναλαβϊΰσα έκ τής λοχείας αύτής μετά θαυμασίας 
ταχύτητος, επιστρέφει είς τάς συναναστροφάς μετά μεγαλειτερας 
οΰτως είπεΐν όρέξεως (χωρίς νά παραμελώ τήν έπαγρύπνησιν του 
νηπίου της ένεκα τούτου)· ότε δέ ό Κύριος de Rias, άποτυχών τής 
έλπίδος τοϋ νά άπολαύστι ήσύχου οικιακού βίου, καταφεύγω εις το 
φάρμακον, δι’ ου έπέτυχεν άπαξ, ή Κυρία Filz Gerald ειδοποιεί Λυ
τόν μετ’ αύστηρότητος ότι φονεύει τήν θυγατέρα της* ή δέ Kupta 
de Rias αισθάνεται έαυτήν αρκούντως εύρωστον, όπως εξακολούθησή 
τάς άπό του περιρρισμου αύτή; διακοπείσας διασκεδάσεις της· οΰτω 
δέ καταπείθει τον σύζυγον άνευ έπιπληξεως ή λογομαχίας οτι



ούδεμίαν ωφέλειαν θά παρέζωοιν αύτώ οί Μακιαβελλικοί αύτοΰ 
συνδυασμοί.

Δέν θέλομεν άκολουθήσει την νέαν σύζυγον είς πάσας τάς περι
πλοκές τας δυναμένας νά προέλθωσιν εκ τής υπαρχούσης άνισότη- 
τος των μεταξύ αύτής καί τοΰ συζύγου της αναγκών. Ο σκοπος 
ημών ητο να περιγράψωμεν τά προπαρασκευαστικα σταδια τα α- 
γοντα προς τον Ιγγαμ,ον βίον, καί τά γενικά αίτια, ατινα καθιστώσι 
τδν οίκιακδν βίον έκτρωματικδν, μάλλον η νά σχεδιογραφήσωμεν αύ· 

'τδν τοΰτον τδν έγγαμον βίον, έν ώ αί έπενεργοΰσαι περιστάσεις εισι 
τοσοΰτον πολυάριθμοι και ποικίλαι, ώστε νά παραδεχθώμεν οιον- 
δήποτε έπιτυχή γενικόν τύπον. Είναι προφανές οτι οταν απαξ ει- 
σέλθγ) εις την όδδν εί; ήν υπεδειξαμεν, η δυστυχής ημων ηρωις, 
θά ϊχτι μεγίστην δυσκολίαν οπως δίατελεσν] άμεμπτος. Το ασυμ
βίβαστον δύω χαρακτήρων, οΐτινες ούτε τάς τέρψεις ούτε τδν σκοπδν 
εχουσι κοινά, θά γεννήση ταχέως ψυχρότητα· η ψυχροτης θα πα- 
ράξη την αποστροφήν, και η αποστροφή αυ:η θά φθάση ταχέως είς 
άμοιβαίαν διάρρηξιν τοΰ συζυγικοΰ δεσμού. Οι δυω συζυγοί θα 
εξακολουθώσι ζω^τες ύπδ την αύτήν στέγην, όπως σώσωσιν δσον 
τδ δυνατόν πλείονα χρόνον τάς εξωτερικας ενδείξεις τής ομονοιας.

Ά λ λ ’ έκαστος των συζύγων θά πορεύηται την ιδίαν οδδν μετά 
ενδομύχου δυσαρεσκείας κατά τοΰ άλλου, και (έκτος αν το ατομον 
η καθολοκληρίαν έπιπόλαιον) μετά κενοΰ έν τή καρίία, όπερ είναι 
άδύνατον νά πληρωθγ] έν νομιμότητι. Τά τέκνα είναι είς τδ σχολεΐον, 
οί γονείς τής κυρίας έπέστρεψαν εις τας επαρχίας των, και διαδί
δεται δτι δ κύριος καταναλίσκει τάς ώρας του ενίοτε μετα μικρας 
ωραίας ηθοποιού του Palais Royal. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει τί δύ- 
ναταί τις νά περιμένη παρά τής συζυγου ; Οσω περισσότερόν η- 
γάπα τδν σύζυγόν της απαξ, η όσω περισσότερον εφανταζετο οτι 
τδν ήγάπα, κατά τοσοΰτον μεγαλείτερος είναι ό παρών αυτής κιν- 
ϊονος. Τί δύναται νά προφυλάξη αυτήν; Μήπως η θρησκεία; II 
θρησκεία αύτής συνίσ:αται μόνον είς εκκλησιαστικά έθιμα· ουδεν υ 
πάρχει έν αύτϊ) δυνάμενον νά πλήρωση τήν καρδίαν της. Εις το 30ον 
έτος τ ή ς  ηλικίας τ η ς  θά ύπάρχη διαφορά· αυτη θά πορεύηται προς τδν 
πνευματικόν της καθ’ εκάστην, και θά συμβουλευηται αυτόν εις τα 
μικρότερα πράγματα τοΰ βίου τιης. Ό  Άββας της θα γευματιζη δις
τ ή ς  έβδομάδος παρ' αύτ^, καί αυτη θά προετοιμάζη χάριν αύτοΰ τά
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φαγητά ών ορέγεται ούτος τά μάλα. Λύτη θά κέντα περιτραχήλια 
καί καλύμματα τής άγιας τραπέζης δι’ αύτόν ίσως μάλιστα θά 
είναι γραμματεύς τής κΈταιρίας τοΰ μικρού Άρνίου», είτε βΤαμίας 
τών «Κυριών τής Λύπης». 'Οπωσδήποτε αυτη θά η«αι ένησχολη- 
μένη καί εύδαίμων έν [ώ άτάκτω βίω της. 'Η σωτηρία αύτής είναι 
έξησφαλισμένη· ό Άββας αύτής είναι ή έπί τούτω έγγύησίς της· 
«L’ abbe me repond do lout»· ώς είπε Γαλλίς τις κυρία. ’Αληθώς 
ο θεός θά ήτον αχάριστος, νΰν οτε αυτη κάμνει τοσαϋτα υπέρ Αύ
τοΰ, άν δέν παρέβλεπε τά μικρά παραπτώματα τής νεότητός της. 'Η 
ασχολία της εί;αι σύμφωνος πρδς τά οικιακά της, διότι νΰν ένούεται 
διά νά πορευθή ε’ς τήν ’Εκκλησίαν, ώς πρότερον ενεδύετο διά τάς 
συναναστροφάς· άντί νά καταβάλλη τάς αντιζήλους της διά τής κομ
ψότητας του ιματισμοΰ της είς τάς αίθούσας τών χορών, αυτη 
θριαμβεύει νΰν συλλέγουσ* πλείονα ή αύται χρήματα, δταν ό κύριος 
εφημέριος κηρύττη άπό τοΰ άαβωνος τδν περί ελεημοσύνης λόγον 
του. “Ω ! δ καθολικδς κλήρος έννοεΐ πώς πρέπει νά δώση εις τήν 
έπιρροήν του βαθεΐαν καί διαρκή βάσιν! Ά λλά  πάντα ταΰτα μικράν 
παρέχουσι τήν ώφέλειαν είς τήν ήρωίδα ημών είκοσιπενταετή οδσαν 
δ χρόνος δέν έφθασεν είσέτι. Αυτη αληθώς καταφεύγει είς τήν έξά· 
σκησιν τών θρησκευτικών αύτής εθίμω'>, χάριν θεραπείας ή προφυ- 
λάξεως, άλλ’ ή καρδία της είναι είσέτι τοσοΰτον νέα καί τρυφερά 
όπως άρκεσθη είς ταΰτα καί μόνα. «Έξ εκατόν νέων συζύγων, λέγει ό 
Balzac, αιτινες άναλαμβάνουσι τήν έξάσκησιν τών θρησκευτικών αύ
τών καθηκόντων, άτινα παρημ,έλουν μέχρι τοΰδε, τούλάχιστον έβδο- 
μήκοντα άποδεικνύουσι διά τής πρδς τόν θεδν έπιστροφής ότι παρε- 
βίασαν τήν συζυγικήν πίστιν ή πλησιάζουσι νά φθάσωσιν είς τό ση- 
μεΐον τοΰτο· υπολείπεται ώς προφυλακτικδν μέσον τδ πρδς τδ δημό
σιον φρόνημα σέβας, καί είδομεν ότι τδ σέβας τοΰτο είναι ίσχυρδν 
έν Γαλλία. Ά λ λ ’ ή δημοσία γνώμη εχει ΰπδ τήν έποψιν ταύτην 
πολλά μειονεκτήματα. Κατά πρώτον, έπειδή αΰτη βασίζεται έπί τών 
έξωτερικών ένδείξεων, είναι πιΟανώτερον ότι θά συλλάβει καλήν 
ιδέαν εις τά φαινόμενα τής αρετής μάλλον ή είς αύτήν τήν άρετήν. 
«Έσο φρόνιμος· μή έκτίθε^αι· άπόφευγε τδ σκάνδαλον;® · τοιαΰται 
έσονταί αί πρώται αυτή; διαταγαί· ώς πρδς τά λοιπά βύνασθε νά 
διαθέσητε τά πράγματα όπως εύαρεστεΐσθε. Αληθώς δ’ είπεΐν,
πόΐον άλλο είδος ηθικής δύναται νά περιμένη τις ΐνα ή δημοσία
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*· γνώ μη  εΉαχύση είς χώραν έν γ) τόσα και τόσα σΰνοικέσια είσί πα- 
σιοανώς καί κατά τό πλεϊστον έ\αντία είς τήν φύσιν; Ποιον είδος 

ο' συζυγικής πίστεως δύναται τις νά περιμένγ) άπο γυναίκα ύπανδρευο- 
μένην κατά το εικοστόν ετος της ηλικίας της προς έκατομμυριοΰχον 

; εξηκοντούτην ; Κα'ι άν αΰτ·ή-δεν ■ ΐξαρέβαΐνε το γράμμα τοΰ νόμου, 
αΰτη θά τόν παραβή κατά το πνεΰμα, καθότι είναι εναντίον είς τήν 
φύ3ΐν ΐνα άφοσιώσν} τά αισθήματα αύτής εις άνθρωπον δστις είναι 

✓ κχτά μέγιστον βαθμόν ξένος πρός το ίδιον αύτής στάδιον τής άνα
πτύξεως. Δύναται νά άντιτάξτ) τις οτι αί νέαι Γαλλίδες, κατά κα
νόνα, δέν ύπαδρεύονται πρδς εξηκονταετείς άνδρας. ’Αληθές τοϋτο·

' άλλά καί ή μικρά εξαίρεσή αποβαίνει όλεθρία. Έκάστη παράβασις 
τοΰ νόμου τών γάμων, εύρύνει τδ ρήγμα, έωσοΰ τέλος ούδέν μείνει 
έκ τοϋ τείχους. Έ ν  ’Ασία οί γάμοι είναι έπίσης τερατώδεις, άλλ’ οί 
άνδρες κλείουσι τάς γυναίκας αύτών είς τούς γυναικωνίτας.

Ά λλά  πρδς τούτοις, ή δημοσία γνώμη έν Γαλλία εύρίσκεται είς 
- φανεράν άντίθεσιν. Ένώ ενθαρρύνει ευχαρίστως τήν άγνότητα πρδς 

τάς γυναίκας, καταγελά τήν άγνότητα είς τούς άνδρας. Εϊπομεν 
' ήδη ότι οί Γάλλοι νυμφεύονται είς προκεχωρημένην ηλικίαν, καί ότι 
" τουλάχιστον τά δέκα ώραιότερα Ιτη τοΰ βίου αύτών, τά έτη καθ’ ά 
ί είναι κινδυνωδέστατοι είς τήν κοινωνίαν, καταναλίσκονται είς τάς 
~ τερψειςτοΰ άγαμου βίου, ενίοτε ενεκα έλλείψεως χρημάτων. Ά λ λ ’ 
ύ  υπάρχει κ α ί  έτερος λόγος σπουδαιότατος περί ου ό Rousseau είπε.
<■ «Πρέπει νά ύπάρχϊ) πάντοτε λόγος τις διά τήν άκολασίαν τών ηθών 
1 'είναι κακή ζύμη ήτις πρεπει νί μεταοληθή πάντοτε'#. Παραλειπομεν 

τήν συζήτησι» τοΰ τελευταίου λόγου, καί περαίνομεν τήν παράγρα
φον διά τοΰ επομένου τεμαχίου ληφθέντος έκ τοΰ συγγράμματος τοΰ 
Balzac «La phjsiologie du Mariage»· τήν άνάγνωσιν καί μελετην 
τοΰ οποίου συνιστώμεν είς τούς νοήμονας ήμών άναγνώστας.

«'ϊποθέσατε νέον είκοσαοκταετή, διατηρήσα«τα μετά πάσης προ
φυλάξεις τήν αγνότητά του, είσερχόμενον είς τήν μάλλον Ίανσενι- 
βτικήν αίθουσαν τής Γαλλικής κοινωνίας. Ή  έναρετωτέρα τών έν 
αυτή παρευρισκομένων γυναικών, δέν θά συγχαρή αύτον είρωνικώς 
διά τήν καρτερίαν του ; έ αύστηοότερος δικαστής, δστις κατέλαβε 
ποτέ δικαστικήν έδραν, δέν θέλει κινήσει τήν κεφαλήν αύτοϋ χλευα- 
στικώς; αί δέ κυρίαι δέν θά σκεπάσωσι τά πρόσωπά διά τών 
ριπιδίων των δπως κρύψωσι τά μειδιάματα αύτών; "Οταν δέ τδ ή-

ρωίκόν θυμα έγκαταλείψϊ) τήν αίθουσαν, όποιος κατακλυσμός χλευα
σμών θά πέση έπί τής κεφαλής του ! Δέν υπάρχει μεγαλείτερον 
αίσχος έν Γαλλία άπδ τδ νά τραι τις ψυχρός, εγκρατής, καί αδιά
φορος πρδς το ώραιον φΰλονο.

Όταν λάβωμεν ύπ’ όψιν ταΰτα πάντα, έκΐϊλητ τόμεθα υπερβαλλόν
τως, ούχί διότι διαλύονται τοσαΰτα συνοικέσια, άλλά διότι είναι 
δυνατόν νά διατηρηθώσι τινά έξ αύτών ! (1)

Είς τό προσεχές φυλλάδιον θα πραγματευθώμεν εν ίδιαιτέρω κε- 
φαλαίω τάς συνεπείας τής παραβιάσεως τής συζυγικής πίστεως, ύπό: 
τε-νομικήν καί κοινωνικήν έποψιν. ’Ιδιαιτέραν μελέτην περί «Μνη
στείας καί Γάμου ένΈλλάδι» θεωροΰμεν περιττήν καθότι οί νοή- 
μονές ήμών άναγ.νώσται γινώσκουσι καλώς δτι είς πάσας σχεδόν 
τάς Έλλην,κάς πόλεις είοήχθη προ πολλοΰ είς τήν λεγομένην 
« Κ α λ ή ν  τ ά ξ ι ν ,  υ ψ η λ ή ν  π ε ρ ι ω π ή  ν, σχετικώς δια- 
διδομένη καί είς τάς ύποδεεστέρας, είδος τι έηιπολαίου ανατροφής 
καλουμένης Εύρωπαϊκής ή Γαλλικής, ήτις είναι οίκτρότατος ψιττα
κισμός καί γελοία παρωδία ταύτης. Ά λ λ ’ ακριβώς τοΰτο είναι καί 
τδ χείριστον διά τήν Ελληνικήν κοινωνίαν. Τά έκτεθίντα άρα είς 
τό παρόν άρθρον είναι, ή άν δέν ήναι έντελώς, θά καταστώσι, 
προϊόντος τοΰ χρόνου, ή ακριβής είκών τής έγγάμου οικιακής ε ύ - , 
δαψονίας έν Έλλάδι μέ τινας παραλλαγάς άσημάντους.

Μέτά μεγίστης εύχαριστήσεως άναγράφομεν είς τάς στήλας τής 
Μελισσης την χαρμοσυνον είδ/ισιν δτι δύο νεάνιδες απόφοιτοι τοϋ 
’Αρσάκειου, ήτήσαντο νά έγγραφώσι πρός φοίτησιν είς τήν Ία-  
τρικήν σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εύγενής ζήλος ! υψηλή άμιλλα τών Έλληνίδων τούτων, άς παραι- 
νοΰμεν νά μή άποθαρρυνθωσιν έκ τής ειλικρινούς άπαντήσεως ήν 
έλαβον παρά τής Συγκλήτου, διότι άνευ Γυμνασιακής παιδείας, καί 
τοιαύτην βεβαίως δέν δίδει τδ Άρσάκειον, δέν 6ά δυνηθώσι ποτέ νά

(1) *0 κ. S ten d h a l λέγει, δτι h συζυγική π ίσ π ς  τών γυναικών είς τον γάμον, 
εις δν δέν υπάρχει ερως, είναι πιθανώς πραγμα εναντίον είς τήν φΰσιν. .’ΐδε 
τδ περί γάμου κεφάλαιον τοΰ άξιολόγου αύτοΰ συγγράμματος έπιγραφομίνου 
«De Γ am o u r» .



κποχτήσωβι τον τίτλον τοΰ επιστήμονας έπαξίως. Αί Έλληνίδες πρέ
πει νά άπαιτήσωσι παρά των αρμοδίων πρώτον τήν σύστασιν εκ
παιδευτηρίων Γυμνασιακές παιδείας υπέρ τών κορασίων έν γένει 
τής 'Ελλάδος· οΰτω δέ θά δυνηθώσι νά άνα/.ύψωσιν άπό του ζυγοΰ 
της πα/υλής άμαθείας κ*ί επιπολαιότητας είς ας ή άφροντισία καί 
άκηδίχ *κατεδίκχσεν αύτάς, κ*ί τότε ή Πανεπιστιμιακή έκπαίδευσις 
έσεταί εύκολος και προσιτή είς αύτάς. Ή  ευσυνειδησία χαί ό έρως 
της έκτελέσεως τοϋ καθήκοντος, άτινα πρέπει να ώ^ι τό κύριον μέ- 
λημα τών άνωτέρων υπαλλήλων τοΰ κράτους, δέον νά συηελέσωσιν 
όπως θεραπευθή έν τώ μέλλοντι ή ουσιώδης αδτη έλλειψις. Ά λ λ ’ 
άν ουτοι άμελήσωσιν, είς τήν ανεξάρτητον μερίδα μόνην τοΰ έθνους 
εναπόκειται νά φροντίοη διά τήν σύστασιν άνωτέρων εκπαιδευτηρίων 
υπέρ τοΰ ωραίου φύλου τής 'Ελλάδος. Είς ταύτην ύπομιμνήσκο- 
μεν καί πάλιν τό ψήφισμα τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου τοΰ Μιλάνου 

έχον ώς έξης.
" ιΤό  συμβούλιον λαμβάνον ύπ’ όψιν ότι σπουδαία μέχρι τοΰδε 

S υπάρξει έλλειψις ε ί ς  τήν έκπαίδευσιν τών πανίδων, καθότι ή μέν 
j  έκπαίδευοίς τών άρρένων γίνεται είς σχολεία διήκοντα βαθμηδόν 
ιμ έ /ρ ι  τών Πανεπιστημιακών σπουδών, η δε τών θηλέων περιορί- 
ϊζεται μόνον είς τά προκαταρκτικά σχολεία· ότι δ Νόμος παρέβλε- 
»ψεν όλοκλήρως τον καταρτισμόν ύπέρ τών θηλέων Γυμνασιακής 
«παιδείας, ώσανεί αί γυναίκες έδικαιοΰντο νά τυγχάνωσι παιδείας 
ϊέπιπολαίου μόνον καί λίαν στοιχειώδους, ενώ τούναντίον^ έπρεπε 
}νά καταβάλληται μεγίστη φροντίς όπως καλλιεργείται ή διάνοια 
»έκείνων αιτινες εΐσί προωρισμέναι νά χρησιμεύσωσιν οί πρώτοι τών 
ϊάρρένων διδάσκαλοι· διά τούς λόγους τούτους τό συμβούλιου θεω- 
3>ρεί καθήκον αύτοΰ νά χορηγήση έπίσης ε ί ς  τάς γυναίκας, διά τής 
ϊίδρύσεως τοιούτων έκπαιδευτηρίων, τά μέσα όπως τοΰ λοιποϋ 
ΐαύται γεύωνται τής μέσης παιδείας, τής όποιας ούδεμία γυνή πρέ- 
ί π ε ι νά δίατελη έστερημένη, έκτός μόνον έκείνων αιτινες ασχο
λούνται είς τά ευτελέστατα χειρωνακτικά επαγγέλματα».

'II «Μέλισσα» έγραψε καί θά γράφει άρθρα ύπέρ τής ύγιοΰς 
διανοητικής καί ηθικής άναπτύξεως τών Έλληνίδων. Είθε δέ ή έ- 
φαρμογή τών γραφόμενων νά φέρη αισίους καί εύγενεΐς καρπούς, 
όσον τάχιστα. Τοΰτο έσεται ή ύψίστη αμοιβή τών κόπων ημών.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ .  (1)

Είδομεν έν τώ παρελθόντι φυλλαδιω πώς ήρμηνεύθη ύπό τών 
αρχόντων τής Εκκλησίας ή τοΰ Joshua διαταγή πρός τόν Έ λ ιον  νά 
διακόψη τήν πορείαν του όπως διά τοΰ φωτός του δυνηθη ούτος 
νά νικήση τούς εχθρούς του· είδομεν τί περί τούτου φρονεί ή επι
στήμη κατά τόν κύριον Tyndall, Flammarion καί λοιπούς.

‘Ηδη προσθέτομεν είς άπάντησιν τής εξής τοϋ Μελάγχθονος 
ρήσεως. «Τό καθήκον τών καλών άνθρώπων είναι νά δέχωνται τήν 
αλήθειαν όπως άπεκαλύφθη ύπό τοΰ Θεοΰ έν τη Παλαια», όπ  (άν 
ηναι έπιτετραμμενον νά έκφραση τις έλευθέρως τάς έπί τούτου σκέ
ψεις του), άν οί συγγραφείς τής Παλαιας Διαθήκης ησαν έμπεπνευ- 
σμένοι, οί άναγνόντες έπίσης τό μέγα βιβλίον τοΰ σύμπαντος, Κο- 
πέρνικος, Γαλιλαίος, Κέπλερ, Vesolius, Νεύθων, κλπ. κλπ. καί 
διερμηνεύσαντες τήν γλώσσαν τής Φύσεως πρός τό συμφέρον τής 
Ευημερίας καί Ευδαιμονίας τής άνθρωπότητος, φρονοΰμεν ότι δέν 
ησαν όλιγώτερον έμπεπνευσμένοι, καθότι ή έρευνα καί άνεύρεσις 
τής αλήθειας καθαγιαζει τα παντα. Οί άνθρωποι οδτοι έπίσης άπεκά 
λυψαν τας =.πιστημονικας αλήθειας εν τώ κόσμω, καί δυνάμεθα νά 
είπωμεν μετα του Μελάγχθονος οτι κ α θ ή κ ο ν  α π α ρ α ί τ η 
τ ο ν  π α ν τ ό ς  α ν ε π τ υ γ μ έ ν ο υ ,  μ ε μ ο ρ φ ω μ έ ν ο υ ,  κ α ί  
ό ρ θ ο φ ρ ο ν ο ΰ ν τ ο ς  π ν ε ύ μ α τ ο ς ,  ε ί ν α ι  ν ά  π α ρ α -  
δ έ χ η τ α ι  α ύ τ ά ς  έ π ί σ η ς  κ α ί  ν ά  ώ φ ε λ ή τ α ι  έ ξ  
α ύ τ ώ ν .

Ει> τώ βιβλιω τοΰ κυρίου YVbile άναπτύσσονται κατ’ Ικτασιν οί 
λόγοι τής καταδιώξεως τοΰ Γαλιλαίου σχετιζομένης πρός τήν ήλιό-

(1) ’l i s  Μ ϊλ ΐ ί ΐχν  ττ3 ρ ;νδ ;  ’Οκτωβρίου,
ΰ7



κεντρον θεωρίαν τής αστρονομίας· ό συγγραφείς περιγράφει λεπτο
μερώς ού μόνον τον κατά της ’Επιστήμης πόλεμον έν τώ προσώπω 
τοΰ Γαλιλαίου, άλλά καί τάς παιδαριώδεις δικαιολογήσεις τάς γε- 
νομένας προς ΰπεράσπισιν τ η ς ’Εκκλησίας ύπό συγγραφέων τοιού- 
των οίοι ό Marini, De Bonald, Rallaye και De Gabriac.

Ά λλά  και η έξέτασις της έπί τών Φωτονεφελών ύποθέσεως 
(Nebular Hypothesis), είναι τά μέγιστα ενδιαφέρουσα. Ή  θεωρία 
αυτη ήν ό Bruno πρώτος προέτεινε, ό Kaut έμελέτησε καί ό Laplace 
ανέπτυξε πληρέστατα— ή θεωρία αυτη τής φυσικής άνελίξεως διορ- 
γανισμένου σύμπαντος, ήτον- είς άντίθεσιν πρός τόν θρησκευτικόν 
κόσμον ήτο προσβολή κατά τής Μωσαϊκής κοσμογονίας, καί τού
του ενεκα είς τοΰς περί ταύτης διαπραγματευθέντας άπεδίθησαν 
τά ύβριστικώτερα επίθετα, διότι ό θρησκευτικός σύλλογος ποιείται 
χρήσιν λεξικού πλήρους ΰβρεων καί ψόγων κατά τών τυχόν άντι- 
φρονούντων αύτώ.

Μόλα ταΰτα, τά υβριστικά επίθετα δέν θραύουσιν όστ£ ούτε δύ· 
νανται νά έμποδίαωσιν έπί μακρόν τήν πρόοδον τής άληθείας. ’Επί 
τινα χρόνον οί άντι'Οετοι τής έπί τών φωτονεφελών ύποθέσεως έ* 
θριάμβευον· οτε δέ διά τής κατασκευής ίσχυρωτέρων τηλεσκοπίων 
άπεδείχθη οτι πολλά ουράνια σώματα, θεωρηθέντα κατά αρχαιότε
ρους χρόνους ώς φωτονεφέλαι, ήσαν αστέρες χωριστοί άπ’ άλλήλων, 
συνεπέραναν, (λίαν κατεσπευσμένως), οτι έπειδή τινές τών καλούμε
νων φωτονεφελών άπεδείχθησαν οΰσαί Γαλαξίαι άστερόεντες, θά συ- 
νέβαινε τό αύτό καί δια τάς λοιπάς προϊόντος τοΰ χρόνου. Ά λ λ ’ ή 
σπουδαιότατη άνακάλυψις τοΰ φασματοσχοπίου (Spectroscope) ελυ· 
σεν όριστικώς τάς περί αύτών αμφιβολίας. Ή  άνακάλυψις τοΰ 
Frauenhofer, δτι τό φάσμα στερεοΰ ή ρευστοΰ σώματος είναι σ υ- 
ν ε χ  έ ς, ένώ τό τοΰ άεριομόρφου (Gaseous) είναι δ ι α λ ε ι π ο ν  
είτε δ ι α κ ε κ ο μ μ έ ν ο ν ,  υπήρξε τό μέσον δι ου ο Kirchhoff 
ό Huggins καί άλλοι έν Γερμανία, προσδιώρισαν τήν πραγμα
τικήν φύσιν μεγάλου άριθμοΰ Φωτονεφελών· τοτε άπεδείχθη οτι 
μέγιστος άριθμός τών Φωτονεφελών τούτων, είναι σώματα άε* 
ριόμορφα. Οΰτω δε ή επί τών Φωτονεφελών ΰπόθεσις τοΰ Laplace 
καί λοιπών έπεβεβαιώθη πληρέστατα ΰπό νέας καί ολω; άπροσδο- 
κήτου όδοΰ. (1)

(1) *11 ΰπόθεσις αΰτη είναι ότι υπάρχει ΰλη νεφελώδης, έχοιίσα φώς ίδιον,

Τό περί Χημείας καί Φυσικής κεφάλαιον τοΰ δόκιωρος White εί
ναι ακριβής έξιστόρησις τών εύεργεσιών τοΰ λόρδου Βάκωνος είς τήν 
φιλοσοφίαν καί τήν επιστήμην. Ό  Βάκων ήτον ού μόνον μέγας φι
λόσοφος καί έπιστήμων, άλλά καί εις τών μεγαλειτέρων φιλολόγων 
τής έποχής του. Ό  Κύριος Rogers Bacon ού μόνον συνηγορησεν 
ύπέρ τής πειραματικής μεθόδου έν τϊ) έπιστήμ,ϊ), άλλά καί έφαρμό- 
σας αύτήν μετά έπιτυχίας, έφθασεν είς θαυμάσια οΰτως είπείν άπο- 
τελέσματα, Μεταξύ πολλών εφευρέσεων καί τελειοποιήσεων, είς 
άστρονομικά ώρολόγια, φακού;, τηλεσκόπια κλπ. λέγεται ότι έκα- 
μ,εν έρρύνας καί έπί τής δυ\άμ.εως καί τής χρήσεως τοΰ άτμοΰ. 
Ό  Rogers Bacon ή^μασε τρεΐς αίώνας πρό τοΰ λόρδου Βάκωνος> 
καί κατηγορήθη ύπό τών κληρικών της έποχής εκείνης έπί μαγεία, 
μή δυναμένων νά άνεχθώσι τήν πρόοδον τής έπιστήμης. 'Επεισό
δια τινά διδακτικά τής καταδιώξεως είσί τά εξής. Κατά τό 1243 
οί Δομινικανοί άπηγόρευσαν είς τά μέλη τοΰ τάγματός των τήν

ίιακεχυμένη κατά μεγίστας μάζα* έν τω άπείρω, άφ’ ης μορφοΰ/ται οί κό
σμοι και τα ηλιακά συστήματα. Το Φασματοσκόπιον άπέδειξεν ότι ΰπάρχουσι 
μεν Φωτονεφέλαι, ουσαι σωρεία άστέρων, άλλ’ ότι ϋπάρχουσιν ετεραι αΐτινε; 
είναι συνάθροισμα άίριομόρφου ΰλης εις κατάστασιν διάπυρον. Ό  Κύριος Ame- 
Λέβ Guillemin λέγει εις τό ύπο τόν τίτλον «’Αρχή καί σχηματισμό; τοΰ 
Ηλιακού ήμών συστήματος1) κεφάλαιον μεταξύ άλλων τα έξης.

« Ή  Γ εω λογία  δ ιδ ά σ κ ε ι  ή μ α ;  ο τ ι  ή Γη εις τά ς  ά ρχάς  τη ς  ΰπάρξεώς τ η ς ,  

δ ι ε τ έ λ ε ι  ε ί ;  ρευστήν κ α τά σ τα σ ιν .  Σ χημ ατ ισ θε ΐσ α  έκ ,  μ ε γ ίσ τη ς  συσσιορεύσεως 

άεριομόρφου υλης,  έχούαης υπερβολικήν Θερμότητα κ α ι  συμπεπυκνωμένης είς 

τό  κέντρον, ηρχισε νά ψυχραίνητα ι βραδέως· ε ί τ α  δ έ  συνεστάλη εις ΰγράν 

σφαίραν περ ιβεβλημμένην  υψηλήν καί πυκνήν άτμοσφαϊραν. Τ ό τε  δέ, ενεκα 

νέας ά πω λ ε ία ς  θερμοτητος ,  τ ά  σ τρ ώ μ α τα  τή ς  έπ ιφανείας τή ς  σφαίρας τα ύ τη ς  

περιήλθον βαθμηδόν «ϊς στερ ιάν  κ α τά σ τα σ ιν  έωσαΰ βαθμός γεν ικής  ισορρο

π ία ς  έδωκεν  α υτή  τ ά ς  δ ια σ τά σ ε ις  καί τ ό  σ χή μ α  όπερ έ χ ε ι  σήμερον» ..................

Ε ίναι π ιθ α νώ τα το ν  ο τ ι  κ α τ ’ ά ρχάς ολόκληρον τ ό  ηλιακόν σύστημα  ά π ε τ ε λ ε ι τ ο  

ΰπό συσσωματώσεως υλης εϊς κ α τά σ τα σ ιν  άεριόμορφον (gazeiforme), η τ ις  

βαθμηδόν  μ ε τ ε β λ η δ η  εις χω ρ ισ τά  σ ώ μ α τα  ΰπό τήν  έπηρειαν άποψυχράνσεως 

έκτελεσθείσης έ π ί  έ κ α ττ ο μ ύ ρ ια  αίώ»ων. Ουτω  δ έ  φθάνομεν είς τή ν  ΰπόΟεσιν 

τή ν  δ ια τυπ ω θε ϊσ αν  ύπό τ ή ς  μ ε γ α λ ε ιτ έ ρ α ς  μεγαλο φ υ ία ς  τ?.ς νεωτέρας έ π ι-  

στη μης ,  ΰπό τοΰ Laplace (ίδε Exposition du Syst^me du Monde par La
place) καί η τ ι ς  έδωκε τ ό /  λόγον  τοΰ π λε ίσ το υ  τώ ν  φαινομένων τή ς  π λ α ν η 

τ ική ς  άστρονομίας. Ταύτην άφηγούμεθα  ένταΰθα  δ ιά  βραχέων.



σπουδήν τής ’Ιατρικής, καί βραδύτερον την τής Χημείας. Κατά τδ 
1278  οί · Φραγκισκανοί άσώρισαν τά συγγράμματα τοΰ Βάκωνος, 
είτα δέ έφυλάκισαν αυτόν, γέροντα όντα, καί διετέλεσεν εν τη φυ
λακή 14 ετη. «Είθε, άνέκραξεν ουτος, έν τη αγανακτήσει του, νά 
μη έκοπίαζον τοσοΰτον χάριν τής επιστημης» ! Ανέκφραστος στε" 
ναγμδς άνίας γεροντος καταβεβλημένου υπο των καταδιωςεων τής 
Εκκλησίας κα'ι έπιθυμοΰντος τήν άνάπαυσιν ήν ή καταδίκη και τα
ραχή άδυνατοΰσι νά προσβάλωσι! Αλλ η αγροίκος καταδιωξις και 
πόλεμος κατά τής έπιστήμης ύπό τής Εκκλησίας, είναι πάντοτε ό

«*Αν δ ια νοη τ ικώ ς  άναδράμνι τ ι ς  προ? λ ιαν  απομεμακρυσμενην τΤις η- 

μετέρας έ π ο χή ν ,  έν rj μεσολαβε ί  μ ε γ ίσ τη  σειρά εκατομμυρίων αιωνων, ολοϋλη-  

ρον τ ο  Ηλιακόν σύστημα  ε ίτ ε  η υλη πασ α  η α ποτελούσα  σήμερον τ α  διάφορά 

σ υ μ π λ έ γ μ α τ α  αύτοΰ, ύπήρχεν ε ις  κ ατά σ τα σ ιν  καθορώς αεριομορφον ε ιτ ε  υπο 

τ ο  σ χ ή μ α  υπερμεγέθους φωτονεφέλης ( n £ b u ] e u s e ) ,  υπερβαλλόντω ς αραιωμένης 

κα ’ι μ η  παρουσιαζούσης ούδεμίαν ενδ ί ίζ ιν  συμπυκνωσεως . . . . .  Καθοσον οι 

α ιώνες παρέρχοντα ι ,  ί) φωτονεφέλη ψυχραίνεται ολίγον κ α τ ’ ολίγον ακτινοβο* 

λοϋσα έν τ δ  γ ώ ρ φ  ά κ ο τα π α ύ σ τ ω ς .  Βαθμηδόν α υ τη  συμπυκνοΰται και προσεγ-  

γίζουσιν  εις εν ri περισσότερα κέντρα τ ά  διάφορα μέρη τ η ς  Φωτονεφελης .

« 'Π  ηλ ιακή  Φωτονεφέλη άρα «ρέπει  νά ε ΐχεν  ε π ί  τέλους την  θεαν 

φωτεινού πυρήνοί περιβεβλημμένου είς μ ε γ ά λ η ν  άπόστα«ιν  υπο  είδους 

τ ίνος  άεριομόρφου άτμοσφαίρας ,  σ χ ή μ α το ς  ώ ;  έ γ γ ισ τ α  σφαιρικού. Τοιοΰτοι 

φαίνονται ήμΐν  εις το  άπειρον οί νεφελώδεις  αστερες ( e to i lc s  n e b u le u s e s )  

ε ί τ ε  αστέρες Φωτονεφέλης" οί άστρονομοι θεωροΰσι τ ώ  οντ ι  τ α  σ υσ τή μ α τα  

τ α ΰ τ α  ώς ήλιους άπλοΰς ,  δ ιπ λο ΰ ς  η π ο λ λ α π λ ο ΰ ς  περιβαλλόμενους υπο π ρ α γ 

μ α τ ικ ή ς  Φ ωτονεφέλης έχούσης ϊδ ιον φώς, ε ίτ ε  φ ω τιζόμενης  υπο τοΰ  κεντρι- 

κοΰ άστέρος.
« Κ α τ α  τη ν  περίοδον τ α ύ τη ν  μόνος ό ήλιος ύπήρχεν  εισετι" οι π λ α ν ή τ α ι  

μ ε τ ά  τώ ν  δορυφόρων αύτώ ν  δ ιετέλουν  έντος τή ?  ατμόσφαιρας κ λ π .  κ λ π .»

Π α ρ α λ ε ίπ ο μ ιν  τη ν  έκτενή  άφήγησιν τ ή ς  θεωρίας περι τ ή ς  αρχής και τοϋ 

σ χη μ α τ ισ μ ο ύ  τ δ ν  ηλ ιακώ ν  σ υ ςη μ ά τω ν ,  καί ης παρεθέσαμεν ενταύθα β ρ α χυ τα -  

το ν  μέρος μόνον οπως κ α τα δ ε ίξ ω μ ε ν  είς τους ά ναγνώ σ τκς ημών τον λογΌν 

δ ι ’ ον ό έκκλησιαστικός  κόσμος καταπολέμησε  την  περί Φ ωτονεφελών θεωρίαν 

ά φ ’ ης απορρέει ή κοσμογονία  τώ ν  ηλ ιακών  σ υ σ τη μ ά τω ν ,  καί όίτις ά ντ ίκ ε ιτα ι  

■προς την  κοσμογονίαν τοΰ Μωϋσεως. ( ιδε  Le Ciel par Guillemin Origine 
et formation du Monde Solaire p. 630‘ et Exposition du Syst£me du 
Monde par LapUce). 2· Σ. M.

auto '. Κατά τής Γεωλογίας δέ καί νΰν έτι β πόλεμος έξακολουθεΐ 
αμείλικτος ύπο των Έκκλησιαστικω-* σωματείων.

‘Η ιστορία έτερας νέας έπιστήμης— τής Πολιτικής οικονομίας — 
παρέχει έπίσης διδακτικά παραδείγματα τής ανοησίας έκείνων οΐ
τινες άντιτάττονται κατά της αλήθειας.- Το ΰπδ τοΰ δόκτωρος While 
έκλεχθέν παράδειγμα είναι κατάλληλον πρός τδν σ<οπδν τοΰτον. ‘Η 
’Εκκλησία έπολέμησε πάντοτε καί πανταχοΰ τδν λαμβανόμενον 
τοκον, όσον μέτριος καί άν ητο, έπί τών δανείων χωρία τινά τής 
Παλαιας καί Νέας Διαθήκης έθεωρήθησαν ώς αυθεντικά κείμενα 
πρός καταδίκην τοΰ συστήματος τοΰ δανείζειν χρήματα έπί τόκω. 
Οι πατέρες τής τε ’Ανατολικής καί Δυτικής Εκκλησίας ησαν έμ- 
φαντικώτατοι πρδς καταδίκην τών δανείων. Ό  Χρυσόστομος ύπε- 
στήριξεν δτι ούδέν ήδύνατο νά λογισθή «άλογώτερον τοΟ σπείρειν 
άνευ γής, άνευ βροχής, άνευ άροτριάσεως. Πάντες οί παραδιδόμενοί 
είς τή'·’ επάρατον ταύτην γεωργίαν (τδ τοκίζειν τούτεστι) θά θε- 
ρισωσι μονον ζιζάνια. Άποκόψωμεν τάς τερατώδεις ταύτας παρα- 
γωγάς τοΰ χρυσοΰ καί αργύρου, άναχαιτ(σωμεν τήν πρόοδον τής 
έπαράτου ταύτης παραγωγικής δυνάμεωςί. Καί δ "Αγιος Βασίλειος, 
δ Γρηγόριος, δ Τερτουλλιανδς, δ "Αγ. ’Αμβρόσιος, δ "Αγ. Αυγου
στίνος, χαί δ "Αγ. 'Ιερώνυμος ήσαν έπίσης απηνείς πρδς τοΰς δα* 
νειζοντας χρήματα καί τά συστήματα αύτών. Τά δάνεια τά φέροντα 
τόκον κατεδικάζοντο δημοσίως. Είς πολλάς χώρας τά κτήματα τών 
τοκιστών έδημεύθησαν, καί ή Τρίτη Σύνοδος τών Λουθηρανών έθέ- 
σπισεν οτι β έκαστος τοκιστής αμετανόητος θά άπεκλείετο τοΟ θυ
σιαστηρίου, τής άφέσεως τών αμαρτιών κατά τήν ώραν τοΰ θανάτου, 
καί άπδ τής Χριστιανικής ταφής2 .

Κατά τάς άρχάς τής 14ης έκατονταετηρίδος έπίσης, ή έν Βιέννγ) 
Σύνοδος άπεφάνθη «οτι άν τις οίοσδήποτε υποστήριξη αύθαδώς ότι 
τδ τοκίζειν χρήματα δέν είναι αμάρτημα, δ τοιοΰτος κηρύττεται 
αιρετικός καί άξιος τιμωρίας».

Είναι άναντίρρητον ότι έκ τοϋ περιορισμού τούτου τών κεφαλαίων 
προέκυψεν ή τοκογλυφία. Κατά τήν 1 5ην εκατονταετηρίδα δ John 
Gerson, πεπαιδευμένος θεολόγος καί έπιιήδ&ιος ρήτωρ, ήγειρί φω
νήν κατά τής γελοίας ταύτης άπαγορεύσεως. αΚάλλιον, ειπεν ου
τος, νά δανείζη τις χρήματα έπί μετρίω τόκω, καί ουτω νά Ιρχηται
εις βοήθειαν τών πτωχών, ή νά βλέπη αύτου; ήναγκασμένους ενεκα
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πτωχείας νά κλέπτωσι, και νά πωλώσιν εις ευτελείς τιμάς την α
τομικήν καί πραγματική αύτών ιδιοκτησίαν».

5Αλλα πάντοτε ό ορθές λόγος και το όρθώς λαλεΐν προς την Ε κ 
κλησίαν υπήρξε «φωνή βοώντος έν-τή έρήμω». Τά έπιχειρήματά 
του άνεσκευάσθησαν διά ρητών τής Γρχφής ύπό τής Εκκλησίας. 
Ά λλά  καί ό Λούθηρος λέγει. «Τό άνταλλάσσειν δ,τι δήποτε καί 
κερδίζειν έκ τής αλλαγής, δεν είναι Χριστιανική αρετή άλλά λη
στεία. Ιία- τοκογλύφος είναι κλέπτης, άξιος αγχόνης. Αποκαλώ 
δέ τοκογλύφους τούς δανείζοντας έπί τόκω 5, ή G 0/()ϊ. 'Η εκφρα- 
σις αυτη είναι κάπως τραχεία διά τούς νεωτέρους οίτινες είναι εν 
σχέσει πρός τά Τραπεζιτικά καταστήματα. Έν τούτοις ό Καλβΐνος 
παρεδέχθη δάνεια έπ! μετρίω τόκω. Ά λλ ' έσχάτως κατά τήν 17ην 
εκατονταετηρίδα ή θεολογική Σχολή τής Σορβόννης άπεφήνατο ότι 
τοκογλυφία λέγεται τό λαμβάνειν εστω και τον ελαχιστον τοκον, 
καί τήν άπόφασιν ταύτην έστήριξεν έπί τοϋ 18ου κεφαλαίου τΰΰ 
’Ιεζεκιήλ.

Είναι περιττόν νά παρακολουθήσωμεν περαιτέρω τήν περιπλοκον 
ιστορίαν τής άνοήτου ταύτης πλάνης έν τή παρούσιρ μελέτΥ). Τόν 
Οέλοντα νά λάβη εύρυτέραν γνώσιν τοϋ πολέμου τούτου κατά τής 
-πηλιτικής Οικονομίας, καί έν γενει κατά τής έπιστήμης, παραπεμ- 
πομεν είς τό σύγγραμμα τοΰ Δόκτωρος White, έν ω έκτίΟεται λε
πτομερώς ού μόνον ή 'υτορία τών διαφόρων πολέμων τής έπιστήμης 
Ιν γένει, άλλα καί ή τών σημερινών χρόνων άψιμαχία κατ’ αύτής, 
οΐον ή κατά τοΰ Darwin έπίθεσις τοΰ κλήρου έπί τής ύποθέσεως τής 
έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς  (evolution), ή κατά τοΰ περιφανοΰς καθηγητοΰ 
Tyndall υβριστική άποστροφή ύπό τοΰ κλήρου, διά τάς έν Belfast ά- 
θώας αύτοΰ έκφράσεις έν τώ συνεδρίω τής Βρεττανικής Εταιρίας κλπ. 
Έκαστος ήμών αγνοεί άρά γε τήν άγροίκον άντίστασιν ήν πασα 
νέα έπιστημονική αλήθεια ύφίσταται υπό τοΰ έκκλησιαστικοΰ σω
ματείου ; Είναι αληθές οτι ή δύναμις τοϋ κλήρου έξασθενεΐ έπί 
μάλλον καί μάλλον, καί οτι ή ’Επιστήμη είναι ίσχυρωτέρα, καθό
σον παρήλθεν άνεπιστρεπτεί ό χρόνος τών καταδιώξεων, καί ό επ ι
στήμων δύναται σήμερον νά καταγίνηται άκωλύτως είς τάς μελε
τάς καί έρεύνας του όπως έξασφαλίσ*) ύπέρ έαυτοΰ μέν τήν άνάπαυ- 
σιν τής συνειδήσεώς του διά τής ειλικρινούς ίξασκήσεως αύτής,
υπέρ τής άνθρωπότητος ’δέ τά ανεκτίμητα εύεργήματα τά ποοερ*
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χόμενα έκ τής πιστής καί επιμελούς σπουδής τής φύσεως, εχ τής 
βαθείας μελέτης τής έπιστήμης. Τό μέγα έργον— τό τής συσσω- 
ματώσεως τών γνώσεων— διατελει εν προοδω. Γ0  σπόρος τής άλη
θείας προχωρεί. Οί αληθείς οπαδοί τής έπιστήμης εχουσι καθήκον 
πρός τούς μεγάλους εκείνους άνδρας τούς θίντας τά θεμ,έλια τοΰ 
μεγαλοπρεποΰς οικοδομήματος έπι ίδίω κινδύνω, καί στερεώσαντας 
τούς πρώτους αύτής λίθους διά τοΰ αίματός των, νά έργάζωνται ύπέρ 
αύτής πιστώς καί άμερολήπτως. Οί οπαδοί τής έπιστήμης 6έλουσιν 
έκτελέσει τό καθήκον τοΰτο τότε μόνον δταν προάξωσι τό Ιργυν 
άφόβως και μή χαριζόμενοι, δταν ουτοι ώσι κατά τόν Fichte «άνδρες, 
ών ό έκλεκτός φίλος έσεταί ή άλήθεια, οίτινες άφοσιοΰνται αύτή 
έν βίω καί έν θανάτω, οίτινες δέχονται αύτήν δταν άπορρίπτηται 
ύ©’ όλων, οίτινες λαμβάνουσι ταύτην φανερά ύπό τήν προστα. 
σίαν των δταν διασύρεται καί συκοφαντεΐται, καί οΐπνες χάρι» αύτής 
δύνανται νά ύποστώσι μετά χαρας τήν πανούργως ύποκεκρυμμένην 
εχθραν τών μεγιστάνων, τόνεύήθη μυκτηρισμόν τοΰ αύθάδους καί 
καλλωπιστοΰ, καί τήν αξίαν οίκτου χειρονομίαν τών άνοήτων.

Ό λίγας  λέξεις έτι προσθέτομεν δπως μετριάσωμεν τήν δικαιαν 
άπόφασιν τής κατά τοΰ κλήρου καταδίκης διά τόν άμείλικτον πόλεμον 
ον ουτος έκήρυξε πάντοτε κατά τών προο’δων τής έπις·ήμης, τόν περι- 
γραφόμενον έν τώ τοΰ δόκτωρος White συγγράμματα Αληθώς έχο- 
μεν πολλά παραδείγματα καθ’ ά ή άλήθεια ήλθεν άπό τών κόλπων 
τής Εκκλησίας. Ό  πρώτος τω όντι αντίπαλος τοΰ Κοσμά καί τών 
γελοίων αυτοΰ γεωγραφικών γνώσεων, ήτον ό Επίσκοπος Β:ργίλιος 
τής Salzbourg, δημοσιεύσας τήν περί τής ύπάρξεως ιών αντιπόδων 
δοξασίαν αύτοΰ. Γνωρίζομεν άλλως δτι ό Κοπέρνικος ήτο ποτέ κα
θηγητής έν Τώμγ], καί δτι κατό.τιν διά τής έπιρροής τοΰ θείου του, 
δντος έπισκόπου, έπρομηθεύ&η θέσιν εκκλησιαστικήν προσοδοφόρον 
είς τήν μητρόπολιν τοΰ Frauenlmrg· ό Roger Bacon ήτο καλόγηρος. 
ό Bernard Palessy, δστις έφεδρε πρώτος τήν άληθή θεωρίαν τής 
γεωλογίας, ήτον «εύλαβής χρισνιανός». Είς τούτους δυνάμεθα νά 
συγκαταλέξωμεν και τον John Gerson τόν κατά τών κληρικών κη- 
ρυχθέντα, διά τόν κατά τής ΙΙολιτικής οικονομίας πόλεμον αύτών, 
και έν τούτοις άποκαλούμενον «Μιμητήν τοΰ Χριστοΰ» διά τήν με- 
γίστην αύτοΰ εύσέβειαν· τόν Δόκτωρα Chalmers κλπ. κλπ.

Τά παραδείγματα ταΰτα, λέγομεν, δύναταί τις νά έπικαλεσθ^
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β.τως μετριάσει τήν προσγιγνομένην κιχήν κατά τοΰ κλήρου έντύ- 
πωσιν. Ά λλα καί δια τούτων όποιαν οίκτράν Εικόνα παριστα το 
θρησκευτικόν σωματεΐον καθ’ ολας ταύτας τάς εκατονταετηρίδας ! 
Δέν άπεπειράθησαν οί ’Εκκλησιαστικοί ΰπηρέται τοσάκις νά κατα- 
πνίξωσι καί νά καταπατήσωσι τήν αλήθειαν ; Δέν έπροσπάθησαν νά 
άποτρέψωσι τάς προσπαθείας τών οπαδών τής Επιστήμης άπο τής 
οδοΟ τής άληΟείας οπως μή έπελθν) πρακτικόν αποτέλεσμα; Δέν 
κατέοαλον ουτοι μεγίστας προσπαθείας οπως πραγματοπϋΐήσωσι τήν 
μεγαλειτέραν τών βιαιοτήτων, προσπαθήσαντες νά άναγκάσο^σι τήν 
άνθρωπότητα νά φρονή τά εαυτών, άντί νά παρχκινήσωσιν αύτήν νά 
φρονή— όπως μεταχειρισθώρ.εν τήνεύφυά φράσίν τοϋ Kepler— «τά 
τοΰ Θεοΰ» ; Είναι μέγιστον ευτύχημα διά τήν ανθρωπότητα διότι 
ό κλήρος δέν κατώρθωσε νά φερ'/) είς π?'ρας το μέγα έγκλημα τοΰ 
περιορισμού της διανοίας (ήμεΐς λέγομεν διά τον εν Ελλάδι, 
«τοΰ της συνειδήσεως»). Είναι, λέγομεν, μέγιστον εύτύχημα διά 
τήν ανθρωπότητα οτι ό κλήρος ήττήΟη κατά τήν μακράν αύτοΰ εκ
στρατείαν εις τόν κατά τής Έπιστήμης Πόλεμον. Τά ολίγα ταΰτα 
άτινα τεκμηριοΰαι τόν κατά τής Έπιστήμης, καί κατά συνέπειαν 
τόν κατά τής Άληθείας, ΰπό τοΰ Κλήρου διεξαχθέντα τά πλεΐστα, 
άμείλικτον πόλεμον, δικαιοϋσιν ήμας νά έπαναλάβωμεν χάριν τών 
είλικρίνώς εργαζομένων ΰπέρ τής έπιστήμης τό τοΰ Goihe.

Wahrlicils liebc zeigt sich darin,
Dass man liberal! das Gule zu finden und zu schatzen weisi.

Ο ΧΕΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ (1).

Ένθυμοΰνται οί άναγνώσται τής «Μελίσσηςιι δτι είς τό παρελθόν 
φυλλάδιον άφήκαμεν τόν περιηγητήν ημών κύριον Georges Bousquet 
Απερχόμενόν πρός έπισκεψίν του ωραίου μικροϋ καταρράκτου Kirifu- 
ritaki, καί περιγράφοντα τό ανώμαλον τής όδοΰ δι’ ής οδοιπορεί 
επι φορείου. ’Ακούσωμεν αύτόν διηγούμενον.

Έ π ί  τής κορυφής απροσίτου άκρωρείας εκτείνεται εύρεΐα χοάνη 
εχουσα διάμετρον 300 μέτρων, κατάφυτος έκ καστ&νεών, άδιέξ3δος, 
εις τήν βάσιν τής οποίας δύναταί τις νά κατέλθγ) δι’ άτραποϋ, ώς 
έντος τοΰ κρατήρος Ηφαίστειου τινός. Ενταύθα βυθίζεται ύπογείως 
ό ποταμός KirifnritaU, καταπίπτων άφ’ ύψους 100 μέτρων. 'Η  χιών 
τής άτραποΰ μέ εμποδίζει νά κατέλθω είς τοΰς προ'ποδας τοΰ κα
ταρράκτου, ύπό τόν όποιον δύναταί τις νά διαβή, ώς φαίνεται. *0 
καταρράκτης φαίνεται ώραιο'τατος άπό μακρόθεν, άλλ’ ο,τι είναι ει- 
σέτι ώραιο'τερον καί έκπλήττ ι ετι μάλλον, είναι ή θέα ής απολαύει 
τις έκ τοΰ ΰψους τής κορυφής ταύτης, ητις Ινεκοί τοΰ γαληνιαίου 
ούρανοΰ τής ’Ιαπωνίας έν καίριο χειμώνος, περιορίζεται μόνον υπό 
τών πέραν τής πρωτευούσης Yeddo όρε'ων. Ένώπιον ημών έκτείνον· 
ται πρώτον αί κατάφυται κατωφέρειαι τής Nikko, πρός άνατολάς 
τά άπόκρημνα όρη τής Aidzu, ειτα δέ εύρΰ όροπέδιον έν ώ περιρρέει 
εύρΰς ποταμός καλούμενος Kinugawa, οστις χύνεται είς τόν Tonegawa 
καί οστις αύξάνεται ΰπ’ αύτοΰ τοΰ Kirifuritaki όταν πλημμυρήσ/) 
τάς πλευράς τοΰ όρους. Άνά πασαν τήν ευρύτητα τοΰ όροπεδίου 
τούτου, φαίνεται μακρά μελανή ταινία, ητις είναι ή μεγάλη δενδρα- 
στοιχία τών Segnis ητις κατέρχεται άπό τής Nikko έπί 25 λεύγας 
μέχρι τοϋ Tonegawa. Πέραν ταύτης έκτείνονται τά άπόκρημνα όρη 
τοΰ Kabasan καί Tskubasan, είτε δέ άπωτέρω, πρός δυσμάς, γραμ
μή άόριστος ητις είναι πιθανώς ή δενδροστοιχία τής Fusiyaroa· άλη. 
Οώς ταΰτα πάντα είναι έξαίσια. ‘Η επιστροφή ημών γίνεται ταχύ- 
τερον τής άνόδου, καί έπανευρίσκομεν εύχαρίστως μετά κοπιαστι-

(1). 2υνέχϊΐα καί τέλοί ϊίε «Μέλισσαν» τοϋ ’Οκτωβρίου, σιλ. 161.
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κήν πορείαν έπι της χιόνος, τό θερμότατον λουτρόν, καλόν γεϋμα, 
και την ’Ιαπωνικήν ψίαθον.

Τήν 3ην Ίανουαρίου, άνήλθον είς Tsinsendji οΰτω καλείται άπό- 
κρημνον όρος της Nikkosan, και λίμνη κείμενη 1 ,200  μέτρα καί 
πλέον Ιτι ύπεράνω -της έπιφανείας της δαλάσσης. Είναι υποχρεω
τική εκδρομή τών έπισκεπτομένων τήν Nikko. Μοί παρέστησαν 
υπερβαλλόντως δυσχερείς τάς δυσκολίας τής άναβάσεως* άλλ’ οί κά
τοικοι τών μερών εκείνων μέ διεβεβαίωσαν τό έναντίον άνεχώρησα 
λοιπόν τήν 6ην ώραν τής πρωίας καί είδον τήν μεγαλοπρεπή ανα
τολήν τον Ήλίου. 'Οδοιπορώ αυθις έπί φορείου, και διαβαίνων κοι- 
λάδα είδον ξυλαποθήκην έν 7) ύπήρχον ύπερμεγέθεις κορμοί δένδρων 
έπεξειργασμένοι έν σχήματι τετραγώνω, ών οί πλεϊστοι εΐχον μή
κος 18— μέτρων. Έ κ  τοΰ όρους φέρουσιν αύτοΰς πρός τόν χείμαρ
ρον οστις μεταφέρει αύτοΰς δίκην άληθοΰς σχεδίας κατα τήν άνοιξιν, 
οτε γίνεται ή διάλυσις τών χιόνων. Τά βαρέα ταΰτα φορτία σύρονται 
Οπό εξ άνδρών μέχρι τών κρημνών, όλισθαίνοντα ευκόλως έπί τής 
χιόνος, όπόθεν καταπίπτουσιν έπί τοΰ χειμάρρου, μέ τήν ταχύτητα 
βέλους* άν δ’ ο οδοιπόρος τύχ?ϊ άνερχόμενος τότε τό όρος, κινδυνεύει 
νά κατασυντριβή ύπό τής σχεδίας ταύτης. Οί έργάται διακόπτουσι 
τήν εργασίαν των κατά τήν διάβασιν ημών είτχ δέ έπαναλαμοάνου- 
σιν αμέσως τό άγριον καί μονότονον αύτών ασμα μετά τήν παρέ- 
λευσιν ήμών. ’Ολίγον άπωτέρω είναι κήπος— έπιμεμελημενος— άν- 
τίθεσις έν τώ μέσω τής ώραίας ταύτης φύσεως· ολίγοι άπωτέρω, 
έπισκεπτομαι ναόν τοΰ Quannon-Sama, πλήρη άναθημάτων, και πε- 
ριέχοντα είδωλον σεβάσμιον πρό πάντων είς τάς στείρας γυναίκας* 
τό είδωλον τοΰτο είναι υπερμεγέθης λίθος έν σχήματι φαλλοΰ μετα- 
φερθέν ύπο τής θεάς Quannon-Sama. Έντεΰθεν φθάνει τις είς τόν 
καταρράκτην Kintaki. Ά λλά  καταρράκτης ούδόλως υπάρχει, καί 
άντ* αύτοΰ εΰρίσκομεν ώραΐον τμήμα πάγου 30 μέτρων υψους, σπιν- 
θηροβολοΰν έν τω ήλίω καί πολλαπλασιαζόμενον είς χιλιάδας οβε
λών κατά τήν επιφάνειαν αύτοΰ. Οί μόνον έν καιρω θέρους έπισκε- 
φθέντες τήν Nikko, εχουσιν άτελή ίδέαν τοΰ άνεκφράστου θέλγητρου 
τοΰ χειμώνος, δίδοντος ή μ λ  πανταχοΰ τόν πάγον καί τήν χιόνα 
ΰπό τόν ήλιον.

Ό  τόπος εΐναι τοσοΰτον έρημος, ώστε άπλοΰν Τεϊοπωλεΐον, έν ώ 
συνήθως αναπαύονται οί φορειαφόροι, έσχεΒιογραφήθιρ είς τόν χάρ

την καί ώνομάσθη Momangae. Ένταΰθα αναπαύονται οί φορειαφό- 
ροι μου (Kangokaki), λαμβάνουσι καλόν γεΰμα έξ όρύζης, καί θερ
μαίνονται, ένώ προσπαΟών έπίσης νά θερμανθώ, προσβάλλομαι ύπο 
ρεύματος αερος κατα τα νώτα. Ο,τι άντικαθιστα ένταΰθα τήν θερ
μάστραν είναι άξιον ιδιαιτέρας μνείας. ΙΙρό πολλοΰ είχον παρατη
ρήσει, ιδίως είς Nakasendo, επιπλον ουτινος τήν χρήσιν δέν ήν- 
νόουν, καί όπερ ήτο σκόλυθρος (σκαμνί) τετράγωνος, ουτινος ή εδρ* 
είναι τετράγωνος άντί νά ήναι κυκλοτερής καί πλήρης. Έ ν καιρω 
χειμώνος ό σκόλυθρος ουτος τίθεται άνωθεν μικροΰ λίθινου δοχείου, 
έσκαμμένου έπί τοΰ έδάφους καί πεπληρωμένου έξ ανθράκων 
άνημμένων. Άνωθεν τοΰ δοχείου τούτου έκτείνουσι σκέπασμα, άφ’ 
ου εξέρχεται μεγίστη θερμότης, Ά ν  τις αίσΟάνηται ψΰχος, άνε- 
γείρει τό σκέπασμα καί παρουσιάζει είς τό γενόμενον ουτω άνοιγ
μα, τό μέρος τοΰ σώματος όπερ θέλει νά θερμάντ;, τοΰς πόδας, 
τάς χεϊρας, τήν κοιλίαν κλπ. 'Ως βλέπει τις είναι τά μέγιστα εύ
θετον. Εύτραφής νέα μέ κόμην άκτένιστον, θερμαινομένη διά τοΰ 
μηχανισμού τούτου, άπέρχεται όπως μοί φέργι κύπελλον τεΐου. Ό 
λοι μοί λέγουσιν ότι είδον πολλούς ξένους είς τά μέρη ταΰτα, άλλ’ 
έν τοιαύτη ώρα τοΰ έτους είναι εΰτύχημα άνέλπιστον.

Ά πό  της θέσεως Momangae καί έφεξής, ή οδός διέρχεται παρα- 
πλεύρως τοΰ χειμάρρου, στε^ουμένου μέν νΰν ΰδατος, άλλά ρέοντας 
άφθόνως κατά τήν άνοιξιν, Ό  τόπος λαμβάνει θέαν όλως νέαν οί 
λόφοι συμπυκνοΰνται, ή κατωφέρεια γίνεται έπί μάλλον καί μάλλον 
άπόκρημνος, καί μετ’ ολίγον προχωροΰμεν μεταξύ δύω γιγαντιαίων 
τειχών έκ Βασάλτιδος. Ό τ έ  μέν τό ρέον ύδωρ τών χειμάρρων διαι
ρείται είς πολυπληθείς ρύακας έπί τής άποκρήμνου ταύτης χατω- 
φερείας, δτε δέ περιορίζεται είς ενα μο\ον καταρράκτην άνωθεν τοΰ 
οποίου ή ατραπός διέρχεται επανειλημμένος έπί γεφυρών άμφιβό- 
λου στερεότητος. Είς έλιγμόν τινά τής όδοΰ, ό τόπος φαίνεται ώς 
εύρεΐα χοάννη, ώς κρύπτη, έ\θα άκούεται · φοβερός πάταγος τών 
ΰδάτων. Ά ν  οί 50 μέτρα άνωθεν ήμών έπικα!)ήμενοι βράχοι επι- 
πτον αίφνης έφ’ ήμών ; Ά ν  τό δΒωο έξήρχετο αίφνης τής κοίτης 
του πλημμυρήσαν, καί ήνάγκαζεν ήμας νά ζητήσωμεν άσυλον έπί 
τών λείων πλευρών τής κατωφερείας ; Ά λλ ' όχι· δύναταί τις νά 
σταθή όπως άριθμήστι τοΰς σταλακτίτας τοΰς κρεμαμένους έπί των 
βράχων ώς πεπηγότα δάκρυα, καί οίτινες θά γίνωσι κατά τόν Μάρ



τιον at μορμύρουσαι πηγαί προωρισμέναι νά αύξήσωσι τά ΰδατα 
τοϋ Nikkogawa «οταμοΰ. Μετ’ ολίγον έγκαταλείπομεν τόν χείμαρ
ρον οπως είσέλθωμεν είς πλαγίαν φάραγγα, άφ’ ής όρώμεν τρεις 
καταρράκτας ολίγον απ’ άλλήλων άπέχοντας.

Ή δ η  άρχεται ή μεγάλη άνωφέρεια. Λοφίδιον άπόκρημνον εν είδει 
κλίμακος ίσταμένης κατά κάθετον, άνυψοΰται ελικοειδώς κατα μήκος 
τοΰ τείχους όπερ έχομεν ένώπιόν μας· αισθάνομαι είσέτι τάς κινή
σεις τών φορειαφόρων μου στηριζομένων έπι των ράβδων των, καί 
προσπαθούντων νά τοποθετήσωσι τον πόδα αύτών έπί της χώνος, 
έχούσης ενα πο'δα υψος. Οί φορειαφοροι κραυγάζουσιν άπό καιροΰ 
ίίς  καιρόν Ahin, aban io ! Kuraslio! Άναβαίνομεν πάντοτε πλη- 
σίον φρικώδους στενοΰ έφ’ ου ρέει ό χείμαρρος. Τελευταίαν άνα* 
παύλαν ποιούμεδα παρά οικία τινι ητις κατοικεΐται ύπό τοΰ ιδιο
κτήτου. Είμεθα είς τό άκρον λίμνης. Τό αίσθημα τοΰ τρόμου τό 
παραγόμενον έκ τής ζοφερδς ταύτης κοιλάδος διαδέχεται ή εύ^α- 
ρίστησις V  προξενεί ή θέα της περί τήν λίμνην ταύτης χλόης, ή 
επιφάνεια της όποιας ρυτιδοΰται κατά τήν στιγμήν ταύτην ύπό 
τρομερού βορείου άνέμου, όστις εμποδίζει τήν άναπνοήν καί ρίπτει 
κατά πρόσωπον ημών τήν χιόνα. Περί τήν λίμνην υπάρχει χωρί- 
διον, άλλ’ ούδαμοΰ έπί τής χιόνος φαίνεται ίχνος άνθρώπινον· τά 
πάντα είσί κεκλεισμένα, ούδείς κάτοικος φαίνεται. Τό χωρίον τής 
Tsinsendji μένει έρημον άπό τοΰ Δεκεμβρίου μέχρι τοΰ Μαρτίου. 
‘Αλλά πρέπει τέλος νά προγευματίσωμεν. Οί άνθρωποί μου συντρί- 
6ouot τά παράθυρα οικίας τινός, εύρίσκουσι ζωοτροφίας, άνάπτουσι 
πϋρ, προετοιμάζουσι τόν καφφέ, καί τέλος είς τών φορειαφόρων μου 
ανακαλύπτει κατωκημένην ο ικ ία ν ,  άφ’ ής προμηθεύεται όρυζαν καί 
τέϊον. ’Ενώ δε οί άνθρωποί μου προητοίμαζον τό πρόγευμα, πε- 
ριήλθον τά περίχωρα μέχρι τοϋ ναοΰ τοΰ Gongen-Sama, κειμένου 
έπί τής κατωφερείας τοΰ όρους καί ύπερκειμένου τής λίμνης. Δέν 
υπάρχει έπιβλητικώτερον θέαμα τής άφώνβυ ταύτης έρημίας, μόλις 
ταραττομένης υπό τής κραυγής τής πυρραλλίδος. Ούδεμία νήσσα 
φαίνεται· φαίνεται οτι ό άνεμος άπομακρύνει αύτάς τής λίμνης. Ό  
υπηρέτης προητοίμαοε τέλος τό πρόγευμα καί άφοΰ έφάγομεν κατε
σπευσμένους άνεχωρήσαμεν. ’Εγκαίρως δ’ άνεχωρήσαμεν όπως έπι- 
στρέψωμεν, διότι έπρεπε νά κατέλθωμεν μικράν ατραπόν ήτις άπή· 
τει στιβαρόν πόδα, καί καλούς οφθαλμούς όπως έπισκεφθώμεν τόν

καταρράκτην τής Kongentaki, τούτέστι τήν πτώσιν τών ύδάτων τής 
λίμνης εντός τοΰ Nikkogawa, καί τό υψος τοΰ καταρράκτου τούτοι 
δεν ηδυνηθην νά μετρήσω, διότι τό υδωρ βυθίζεται έντός άπροσί- 
του βαραθρου. Ό  όδηγος μου μοί λέγει νά κατακλιθώ όπως ίδω 
οσον δύναμαι άπωτερω. Έπιστρέφοντες διά τής αυτής όδοΰ, κατα- 
μετροΰμεν διά τών οφθαλμών τά φυσικά ταΰτα τείχη, τάς χαράδρας 
ταυτας εις άς εύρίσκεται πληθΰς μαγνητών, έπί τών οποίων δύ
ναταί τις νά άναρτήστ] τήν μαχαιράν του. Πανταχοΰ ένθα τό έδα
φος είναι ομαλωτερον, οι φορειαφοροι τρεχουσι, διότι ή ήμερα κλίνει, 
και μεγίστη ερυθρά σελήνη άνατέλλει έπί τοΰ όρίζοντος.

Όποιοι άνδρες παραδείγματος χάριν οί φορειαφοροι ουτοι! Ειχον 
τρεις, καί ό είς τούτων άνεπαύετο καί άντικαθίστα τοΰς άλλους άλ- 
ληλοδιαδόχως. Ώδοιπόρησαν δέκα λεύγας έπί κακής όδοΰ, διακιν- 
δυνεύοντες νά πέσωσι κατά τήν άνάβασιν, νά συντρίψωσι τά όστα 
κατά αήν κατάβασιν, γυμνόποδες, ότέ μέν πλήρεις ίδρώτος, ότέ δέ 
ριγώντες· καί άντί τοΰ μεγίζΌυ τούτου κόπου μοί ζητοΰσι μόνον δέκα 
φράγκων πλ/ιρωμήν χαί οί τρεις όμοΰ. Δίδω αύτοΐς 15 φράγκα πρός 
μεγάλην αυτών εκπληξιν· διά τούτων θά τραφώσιν έπί ·να μήνα. 
Ολίγας έχοντες άνάγκας, δυνάμενοι νά έπαρκώσιν εις αύτάς, ευ. 

χαριστημενοι, περιχαρείς μάλιστα, παριστώσι βεβαίως υπό τήν τρα
χύτητα τοΰ προσώπου τήν ύγιες·έραν μερίδα τοΰ Ίαπωνικοΰ Έθνους. 
II ευγενεια τών τρόπων έν τούτοις άνευρίσκεται καί μέχρι τής 

τάξεως ταύτης. Ούδεμία ήγέρθη συζήτησις μεταξύ αύτών κατά τήν 
στιγμήν τής μεταλλαγής· άν ό αναπληρωτής ήπατατο προσφερό- 
μενος νά άντικαταστήσν] τόν πρός τά εμπρός, ένώ έπρεπε νά αντι
καταστήσω] τον προς τα όπισθεν, η απλή φράσις a δεν είναι ή σειρά 
μου» τον προειδοποιεί, συνοδευομέ\η ύπό καγχασμού, διότι ό γέλως 
είναι λιαν συνήθως τοΐς Ιαπωνοΐς. Καθ’ οδον άδύνατον νά άπαντή* 
σητε τινά οστις νά μή σα!ς χαιρετίσω) εύγενώς, και νά μή η πρόθυ
μος νά προσφέρω] ΰμΐν πλείστας εκδουλεύσεις. ’Εάν είσέλθητε, σδς 
υποδέχονται καλώς* εαν αναχωρείτε, σάς άποχαιρετώσι φιλικώς* 
ούδέποτε συμβαίνει ρήξις μεταξύ αύτών ούδέποτε ποιοΰσι βι*ίας 
χειρονονομίας.

Τήν έπομένην ημέραν έξήλθον μετά κυνηγών φίλων μου πρός 
Θήραν. Ή το  συμπεφωνημένον ότι άν έφόνευον έλαφον ή άλλο ζώον, 
ώφειλον νά τό παραχωρήσω αύτοΐς, ή νά τοΐς τό πληρώσω, άν έπε-
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θύμουν νά το κρατήσω. Ά λ λ ’ a t έλαφοι ας ενομιζον εις δυο λευγών 
άπόστασιν, ήσαν ετι άπωτέρω, και επομένως έπρεπε νά κατακλιθώ 
είς το ύπαιθρον άν μετέβαπον έκεΐ· ομολογώ λοιπόν οτι περιωρι· 
σθην είς την Θήραν τών Φασιανών.

Οί κυνηγοί έν ’Ιαπωνία θηρεύουσι την άρκτον, τον αγριόχοιρον, 
και την έλαφον κατά προτίμησήν. Ωπλισμ,ενοι με αρχαία οπλα προ- 
καλοΰντα τδν γέλωτα, σπανίως άποτυγχάνουσι. Τά κυνηγετικά αυ
τών υποδήματα είναι έκ δέρματος δορκάδος, χονδροειδώς έπεξειρ- 
γασμένου, και ουτινος το τριχοοτόν μέρος είναι έστραμμένον έσω* 
τερικώς. Τά υποδήματα ταΰτα φοροΰσι μόνον όταν ήναι ύγρά, διότι 
τότε λαμβάνουσι τό σχήμα τοΰ ποδός* και οταν θελωσι νά τα ά- 
φαιρέσωσιν έκ τών ποδών αυτών, πρεπει να τα βρεξωσιν επίσης. 
Τά υποδήματα ταΰτα φέρουσι κάτωθεν σιδηράς άγκύλας έφ’ ών στη
ρίζονται έπι τών ολισθηρών κατωφερειών. Οί κυνηγοί δ 6 τον 
αριθμόν άναχωροϋσι λίαν πρωί και ενεδρευουσιν εις τά μερη, δι ών 
γνωρίζουσιν οτι διαβαίνουσι συνήθως τά* άγρια ζώα, ένθα φονεύου- 

σιν αυτά.
ΙΙρο τής άναχωρήσεώς μου έκ Nikko, έπισκέπτομαι τελευταΐον 

τους ναούς καί τοΰς τάφους τής Tokungawa. *Ώ ! ένταΰθα είς το 
βάθος τής έρημίας ταύτης, ενώπιον τών μνημείων τούτων, «άτινα 
φαίνονται, ώς λέγει ό Bossuet, φέροντα μέχρις ούρανοΰ το μεγα 
λοπρεπές τεκμήριον τής μηδαμινοτητος ημών», αναγκαζεται τις να 
κλίνη τήν κεφαλήν καί νά σκεφθή περί τής ματαιότητας τής άν- 
θ ρ ω π ίνη ς  ειμαρμένης! Τήν 6ην Ίανουαριου άποχαιρετώ τά παντα, 
καί ή μικρά ήμών συνοδεία φέρουσα τάς εΰχάς τών κατοίκων, άπο· 
μακρύνεται τής Nikko* διερχόμεθα τάς μεγα)οπρεπεΐς δενίροστοι- 
χίας τών Segnis, αΐτινες κατέχουσι μήκος είκοσι δυω λευγών άνευ 
διακοπής. Τά γιγάντεια ταΰτα δένδρα συνενούμενα και συνδεοντα 
τούς κλάδους αύτών κατά τήν κορυφήν, άποτελοΰσι θολον χλοερόν 
συνεχή καί άδιάκοπον. Νομίζω ότι ούδέν υπάρχει έν τώ κόσμω όπερ 
νά δύναται νά συγκριθή προς τήν δενδροστοιχίαν ταύτην. Τόν με
γαλοπρεπή τοΰτον θόλον διερχόμενοι οί αρχαίοι Taicouns, έπορεύ- 
οντο είς Nikko όπως προσφέρωσι θυσίαν είς τάς σκιάς τών προ
γόνων των. Τήν αύτήν οδον άκολουθοΰσιν οι προσκυνηταί ct σωρη* 
δον άπερχόμενοι κατά τό θέρος είς τά νεκροταφεία τής Nikko. Α
νεπαίσθητος κατωφέρεια προερχομένη εκ τής φυσικής διατά^εως

62

τοΰ εδάφους, σας φέρει άπό 7 0 0 — 800 μέτρων ύψους είς τήν π ε .  
διάδα.

II οδος ην διερχόμεθα είναι πλήρης οδοιπόρων προσφέρουσα είς 
τον οδοιπορον θέαμα ποικίλον. Οί πλεΐστοι όδοιποροΰσι πεζοί* είναι 
ο μάλλον έν χρήσει τρόπος τοΰ οδοιπορεί ν, ό ήίτον δαπανηρές, καί 
σχετικώς πρός τήν κατάστασιν τών οδών έ καταλληλότερος. Οί Ία- 
πωνοι είναι καλοί οδοιπορεί* ο γέρων καί ή γυνή οδοιποροΰσιν ώς 
ε ί'γιστα ocux λεύγας κα>θ εκαστην. Συνεχώς άπαντα τις ολόκλη
ρον ουλαμόν οδοιπόρων, ών Ιχαστος φέρει έπ’ ώμων δέμα, καί τήν ρά
βδον άνά χεϊρας* αί δέ γυναίκες φέρουσαι περικνημίδας έκ μετάξης 
όπερ είναι σημεΐον οδοιπορίας, έχουσιν έπί τής ράχεως τά βρέφη 
των. Προχωροΰσιν εύθύμως, τρώγοντες τετράκις τής ήμέρας, δέκα 
λεύγας, καί έπιχειροϋσι πορείαν πολλών εκατοντάδων λευγών. Ή  
αποστασις είναι μακρά, άλλ’ ή δαπάνη μικρά* άλλως τε ή οδοιπορία 
είναι διασκεδαστικη· βλεπει τις ξένους τοπους, γίνεται πανταχοΰ 
οεκτός έγκαρδιως, καί ευρίσκει τά αύτά έθιμα. Είς Ishibashi, ενθα 
κατακλινομαι, συναντώ οικογένειαν οδοιπορούσαν ουτω καί πορευο- 
μ&νην 80 λεύγας μακράν τής Yeddo είς Sendai, όπου θά φθάστ] μετά 
8 — 10 ήμέρας, καί άφ’ ου θά έπανέλθη ομοίως. Φθάνω ότε ή νέα 
μητηρ, ο πάππος, ο έγγαμος υιός αύτοϋ καί καλή τις γυνή μέ 
κόμην υπολευκον, είναι έντός τοΰ λουτροΰ έμοΰ είς αίθουσαν ανοικτήν 
προς παντας τους ερχομενους* ή παρουσία μου ούδόλως ένοχλεϊ 
αυτους, εννοείται. Άνταλλάσσομεν πληροφορίας έπί τής άντιθέτου 
οδ&Β ήν πρόκειται νά άκολουθήσωμεν τήν έπαύριον. Άναχωροΰντες 
εύχόμεθα άλλήλοις καλόν κατευόδιον, καί δίδω είς τήν νέαν γ υ 
ναίκα, φέρουσαν έπί τής ρα'χεως τό τέκνον τής, τά τραγήματά μου, 
άτινα αΰτη ευρίσκει έξαίρετα.

'I I  έδός κατέρχεται μέχρι τοΰ Tonegawa, διά τής άτελευτήτου
σχεδόν κατωφερείας άπό τών υψωμάτων τοΰ Tsinsendji. Ενίοτε ή

κλείεται ύπό πόλεως οχυρωμένης, ώς π. χ . ύπό τής Utsouoinia.
Γπάρχει εν ’Ιαπωνία εύκολία τοΰ έδοιπορειν καί αΰτη είναι ή έξης.

Εις πασας τάς μεγάλας κωμοπόλεις είς άπόστασιν πέντε λευγών,
εέρισκει τις τά μέσα πρός έδοιπορίαν, άτινα δύναται νά χορηγήσγ]
ο τοπος, είς πρώτην άπαίτησιν τοΰ περιηγητοΰ. Κατά διαστήματα
υπάρχει γραφεΐον έν ώ έ προϊστάμενος αξιωματικές έπιβαλλει είς
τους καβφ<ους τών πέριξ καταναγκαστικώς τήν ποομήθει*ν ίππων 
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«ίτε οίωνδήποτε μέσων τής μεταφορας, δι* ot άλλως τε πληρώνονται 
καλώς. Ζητείτε π. χ. Djinrikichia, Kango, (άμαξα συρόμενη ύπο αν
θρώπων), ίππον, ή Minsogo (αχθοφόρος έλκων την άμαξαν άντ'ι ί π 

πων), αμέσως εχέτε αύτά, άρκεΐ νά προπληρώσατε εις τον άξιω. 
ματικδν ποσδν προσδιωριζόμενον ύπο τιμολογίου αμεταβλήτου. ‘Η 
υπηρεσία αΰτη έκτελεΐται κάλλις’α. Δύναταί τις νά εμπις·ευθή δέματα 
και κιβώτια, διότι διά τοΰ είδους τούτου της μεταφορδς, καλουμενου 
rikon-Ka’ichia, έκτελοΰνται καθήκοντα διευθύνσεως δημοσίων αμαξών· 
εν δέμα άποστελλόμενον ουτω άπο Yeddo, δύναται νά φθάση εις 
Nangasaki· είναι ζήτημα χρόνου. Έ ν  ’Ιαπωνία το π2ν φθάνει . . . .  
άλλά βραδέως.

Εις Kiriacbi, διέβημεν τον Tondgawa. Ό  ποταμδς ούτος κατά 
την στιγμήν ταύτην εχει ολίγον ύδωρ· άλλά κατά την ανοιξιν πασα 
η κοίΐη αύτοΰ, έχουσα πλάτος 500 μέτρων, πληροΰται ορμητικών 
ύδάτων. Το αύτδ συμβαίνει διά πάντας τούς ποταμούς τής ’Ιαπω
νίας οΐτινες το θέρος και τον χειμώνα στερούνται υδατος, ενώ κατά 
την άνοιξιν και τδ φθινόπωρον πλημμυροϋσι τα περιξ αυτών.

Ά π ο  τοΰ ποταμού Ton6ga\va δν διεβημεν επι πορθμείου, η οδος 
μεταβάλλει 6έ«ν. Είναι κτίστη οδός διερχομένη τούς όρυζώνας. 
Όπισθεν ημών φαίνονται τά όρη της Nikko βυθιζόμενα έντος τών 
άκτίνων τοΰ δύοντος ήλίου· πρδς νότον τδ ορος Fusiyama, και προς 
άνατολάς τδ Asamayama, έγείρουσι τάς κορυφάς αύτών πλήρεις φω
τεινές ομίχλης. Αισθάνομαι οτι εύρισκομαι εις τά περίχωρα της 
Yeddo, καί έξ άλλων, άλλά χαί έκ τοΰ πανούργου ύφους τών διερ- 
χομένων και τών κραυγών τών παιδίων.

Ή δ η  πάντες οί κάτοικοι άποκαλοΰσι τδν κυνα μου Comir (1). 
Ό  πολιτισμδς κατέκλυσε την Sate* εν αύτ^ ύπαρχουσιν εμπορικαι 
πανηγύρεις, τρόφιμα παντδς είδους, λυχνίαι, λαιμοδεται έξ ερυ· 
θρας μετάξης, και περισκελίδες έκ λευκου βάμβακος. Ή  ξενοδοχος 
με χαιρετϊ διά της λέξεως morning (good morning, τούτέστι κα- 
λημέρα) εις ήν απαντώ, ώς προσβεβλημένος, ότι εννοώ μόνον τήν 
’Ιαπωνικήν γλώσσαν. Όποία διαφορά μεταξύ τούτων καί τών χρη-

(1) Come here (ελα ’δώ ). Οι ’Ιαπωνοί είναι πεπεισμένοι εις άπόστασιν 

30 λευγών άπο r f j; Yeddo, ο τι «ί λέξεις αυτα ι σημκίνοιισι παρ’ Εΰρωπαίοις, 

«Κΰων».

στών ορεινών της Nikko! Περί τήν δύσιν τοΰ ήλίου, συναντώμεν 
συνοδείαν έπομένην φερέτρω έκ λευκου ξύλου, όπερ εφερον έπί τών 
ώμων δύο Mlnsogos μετά πλακουντίων έξ άλεύρου, όρύζης, καί α γ
γείων πεπληρωμένων έλαίου. Ή το  τεθνεώς κομιζόμενος εις τδ νε- 
κροταφεΐον.

Τήν 8 Ίανουαρίου είστ,ρχόμην είς Yeddo διά τοΰ προαστείου Sengi. 
Ή  πόλις ήτον είσέτι σημαιοστόλιστος πρδς τιμήν τής πρώτης τοΰ 
έτους. Αί νέαι καί τά παιδία επαιζον, καί τινα περιέπλεκον τούς 
διαβάτας είς τά σ τ ε φ α ν ω τ ά  α ύ τ ώ ν .  Ή  έντύπωσις ήν άπο- 
φέρω έκ τής μικρές ταύτης περιοδείας τών 150 λευγών, είναι ή 
αύτή με τήν τών προηγουμένων περιηγήσεών μου. Ό  λαδς ούτος 
εχει ιδιαίτερον πολιτισμδν, άπέχοντα κατά πολύ τοΰ ήμετέρου 
βεβαίως, λίαν κατωτέρου άναντιρρήτως, άλλ’ έν τούτοις έντελε- 
στάτου καί λογικωτάτου. Είναι εύτυχής. Ή  μεθ’ ημών συνάφεια, τά 
ήθη, αί μηχαναί ήμών, άτινα διεγιίρουσι παρ’ αύτώ επιθυμίας άφ’ 
ών διατελεΐ προφυλαγμένος ενεκα τής άγνοιας, μέλλουσιν άρά γε 
νά φέρωσιν αύτώ στοιχεΐον τι εύδαιμονίας περιπλέον; Τοΰτο είναι 
μέγα ζήτημα δπερ τδ μέλλον μόνον δύναται νά λύση ! Ή  ειλικρι
νής καί αφιλοκερδής ευχή πάντων τών άληθών φίλων τής ’Ιαπωνίας, 
έκείνων τούτέστι οΐτινες δέν εχουσιν ούτε ύφάσματα, ούτε μηχανάς 
νά τώ πωλήσωσι, είναι όπως ίδωσιν αύτον, μή ύποταχθέντα είς τήν 
δουλικήν άπομίμησιν τοΰ δυτικοΰ πολιτισμοΰ, άλλά λαμβάνοντα 
ώς αφετηρίαν τά εγχώρια έθιμα, νά έπιφέρη βελτιώσεις χωρίς νά 
μεταβάλλη, νά κατασκεϋάση οδούς, διώρυγας, γεφύρας, νά τελειο
ποίηση τήν γεωργίαν του, νά συμπλήρωση τήν νομοθεσίαν του, 
άλλά νά διατηρήση πρδ πάντων τήν αύτονομίαν καί τήν άνεξαρτη- 
σίαν τής ένεργείας του. (1) Ήδυνήθην νά σπουδάσω έκ τοΰ πλη
σίον τήν γυναίκα έν τή ’Ιαπωνική οίκογενεία, καί εδρον αύτήν είς 
άνωτέραν θεσιν είς τά ορεινά με'ρη παρά είς τάς πόλεις. Αί έργα- 
σίαι της έμοιάζουσι πρδς τάς τής χωρικής έν Ευρώπη· έπί

(1) Εϊθε αί υπο τοΰ x. George BouSquet προς τους ’Ιαπωνοΰς αποτει
νόμενα! αυται εΰχαί νά ευρωσιν ήχώ καί εις τάς ημετέρας καρδίας, καί νά 
έννοηθώσι κατά γράμμα καί πνεΰμ* ύπο τών κατοίκων τής έλευΟέρας Ε λ
λάδος ί .  Μ.



— δ ι α 

παντός πράγματος συμβουλεύονται αυτήν.' αυτη οεν συμμεριζετα 
μετ’ άλλης γυναικος Trjv συζυγικήν οικίαν αυτη ανατρέφει τα τ^κνα 
της, καί μεταχειρίζονται αυτήν μετά πραότατος. Έ ν  βραχυλογία, 
υπο τήν σκεπήν τής εύ (ενοΰς συμπεριφορά;, ποσά έθνη δέν δίδου- 
σιν εις τήν γυναίκα Osjiv υψηλοτεριν εις τήν κοινωνικήν ιεραρχίαν !

Έ γρ ά φ η έν  Yedtlo τής Ιαπωνίας τήν 2 Φεβρουάριου 1874.

GEORGES BOUSQUET.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Ή  Νέα Ύόρκη και ή ’Αμερικανική κοινωνία.

Κατά τό 1609 ό Henry Hudson, Ά γ γ λ ο ς  θαλασσοπορος είς τήν 
’Ολλανδικήν υπηρεσίαν, άναζητων τό περίφημον Βορειοδυτικόν στε
νόν, δι’ ού ήδύνατό τις νά μεταβή κατ’ εύθεΐαν έξ Αμερικής είς τάς 
Ινδίας, άνεκάλυψεν είς τήν 4 0 °  30'. πλάτους τόν με'γαν ποταμόν τόν 
φέροντα τό όνομά του. Πέντε έτη μετά ταΰτα, οί 'Ολλανδοί ίδρυον 
έπι τών οχθών τοΰ ποταμοΰ 2 ,300  χιλιόμετρα άπό του στομίου του, 
αποικίαν, μέλλουσαν νά καταστή στρατιωτικός καί εμπορικός στα
θμός συγχρόνως, τούτέστι τήν Fort Orange. Παρά τό στόμιον τοΰ 
Ούοσωνος ποταμοΰ, έπί τής νήσου Manhattan, ήν ήγόρασαν παρά 
τών ’Ινδών, 'ίδρυσαν λιμένα εμπορικόν τόν όποιον ώνόμασαν 
Nieuw-Amslerdam. Οί "Αγγλοι, γείτονες τών ‘Ολλανδών έν Α μ ε 
ρική, προσέβλεψαν μετά δυσπιστίας είς τάς αποικίας ταύτας. ’Επειδή 
δέ ούδέν όριον ώρισμένον έχώριζε τους δύω αντιζήλους λαούς, ή 
πάλη δέν έμελλε νά βραδύς μεταξύ αυτών. Κατά τό 1664, οί 
Ά γ γ λ ο ι ,  εΰρόντες πρόφασίν τινα, κατέλαβον τάς ΰπό τό όνομα Νέα 
Ό λ λ α ν δ ί α  κτήσεις τών ‘Ολλανδών, τάς άπώλεσαν χρόνον τινά κα
τόπιν, καί τέλος, κατά τό 1674, τάς ανέκτησαν διά παντός. Ή  
Nieuw Amsterdam μετωνομάσθη New-York, καί τό Fort Orange, 
Albany.

Τά εξήκοντα ετη τής ‘Ολλανδικής δυναστείας, άποτελοΰσι τοΰς 
καλουμένους ήρωϊκοΰς, χρο'νους τής Νέας ‘Υόρκης· ό Washington 
Irving έζύμνησε τήν έποχήν ταύτην είς βιβλίον καλούμενον « Ιστο
ρία τής Νέας 'ϊόρκης άπό τής άρχής τοΰ κόσμου μέχρι τοΰ τέλους 
τής 'Ολλανδικής δυναστείας* ύπό Diedrich Knickerbocker. Τδ 
όνομα Knickerbocker, οπερ δίδει είς τόν υποτιθέμενον συγγραφέα 
τής διηγήσεως ταύτης, χρησιμεύει νά ύποδεικνυτ) τους απογόνους 
τών αρχαίων 'Ολλανδών άποίκων είς τάς 'Ηνωμένας πολιτείας. Τό 
όνομα τοΰτο, ουτινος ούδέν λεξικόν ποιείται μνείαν, χαί ουτινος τήν
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ετυμολογίαν δέν γ>ωρίζηνσιν είσέτι, φ«ν*ται οτι ητον άρχικώς to 
διδόμενον εις τάς βραχείας περισκελίδας ας εφερον οί πρώτοι άποι- 
xot. *Η γελοιογραφία παριστα έτι καί σήμερον Ιν ’Αμερική το μυ
θώδες πρόσωπον τοΰ Knickerbocker, τοΰ πρώτου Όλλανδοΰ άποί- 
κου, μέ περισκελίδα φθάνουσαν μέχρι τών γονάτων, υποδήματα 
μετά πόρπης, πρόθετον κο'μην κρεμαμένην έν είδει ούρας, καί τον 
πατροπαράδοτον στρατιωτικόν πΐλον.

Καθ’ δν χρόνον διετέλει ύπό τοΰς ‘Ολλανδούς, ή νήσος Man
hattan, περιεΐχεν μόλις εκατοντάδα τολμηρών έμπορων οΐτινες μετά 
τών Mohnwcs καί Mohicans, ’Ινδικών έ&νών, έκαμνον το έμπόριον τών 
σισυρών (γουναρικών), καί πρό πάντων τών δερμάτων τοΰ κάστορος. 
Οί έπι ΐούτω έγκαταστημένοι είς Fort-Orange, και Νεον Άμστε- 
λόδαμον έμποροι, άντήλασσον τά δέρματα ταΰτα άντί όπλων, πολε- 
μεφοδίων, καί οινοπνεύματος, καί τά άπέστελλον είς τάς Κάτω Χω
ράς. Εις αντάλλαγμα, η 'Ολλανδία άπέστελλεν είς το άπόκεντρον 
τοΰτο μέρος τοΰ Νέου Κόσμου, τρόφιμα, ποτά, καί άνδρας. Ηρχι* 
σαν μετά μικρόν καλλιεργοΰντες τον καπνόν, τά όσπρια, τδν σίτον, 
έδόθησαν εις τήν κτηνοτροφίαν, καί ήλεθον τόν σίτον είς τοΰς ανεμο
μύλους ους ήγειρον έπί τών φυσικών υψωμάτων τοΰ Νέου Άμστε- 
λοδάμου. Διοικηταί, στελλόμενοι έξ Ευρώπης ή διοριζομενοι υπο 
τών άποίκων, διώκουν τήν μικράν αποικίαν. Φρούριον, ούτινος φαί
νονται είσέτι τά ίχνη, προήσπιζε τδ στομιον τοΰ Ουδσωνος* το 
εσπέρας, όταν έσήμαινε τδ άποχωρητήριον, οί κάτοικοι είσήρχοντο 
είς τας οικίας των, καί έκοιμώντο έν ειρήνη όπισθεν τών οχυρω
μάτων καί τών τειχών τών προασπιζόντων αύτοΰς άπο αιφνηδιας 
έπιδρομής τών ιθαγενών ’Ινδών. Διά πάντας τοΰς άποικους εκεί
νους, ό χρόνος ήτο μηδέν, καί ό άληθης ιστορικός τών άρχαιων 
έκείνων αιώνων, λέγει ήμΐν ότι, ελλείψει χρονομέτρων, έσημειω- 
νον τάς ώρας διά τοΰ ποσοΰ τών καπνοσωλήνων άς εκάπνιζον.

Τά πατριαρχικά ταΰτα έθιμα μετέβαλεν ή άγγλική κυριαρχία. 
Ό  αριθμός τών κατοίκων ηύξησεν άπό εκατοντάδας τινάς είς πολ- 
λας χιλιάδας, αί έργασίαι έπολλαπλασιάσθησαν ταχέως, και τοτε 
έδημιουργήθη άγορά πρδς άγοραπωλησίαν δούλων, καί τέλος ήρ- 
χισαν τήν έκδοσιν έφημερίδος. Οί1 έφοπλισταί τής Νέας 'ϊορκης ε- 
φωδίαζον έξ άλεύρου καί τεταριχευμένων κρεάτων τ ά ς Ά η ίλ λ α ς  
νήσους, άφ’ ών έλάμβανον ζάκχαριν καί καφέ. Έν τούτοις πολλαί

αΧ)\Λΐ πόλεις εμπορικά! εν Αμερική, ίΐχβν άνωτέραν έμπβρικήν 
κίνησιν τής Νέας 'ϊορκης. Κατά τδν υπέρ ανεξαρτησίας πόλεμον 
(1776) τής ’Αμερικής, ή Ν έα 'ϊόρ κ η  διετέλεαε τό κέντρον τών 
δυνάμεων τής 'Αγγλίας μέχρι τέλους, καί μόνον κατά τδ 1783, 
οτε ΰπεγράφη ή ειρήνη, έγκαταλείφδη ύπό ιών Ά γγλω ν .  Δέκα έτη 
βραδύτερον ό πληθυσμός τής Νέας Ύόρκης έγένετο διπλάσιος- είχε 
τότε 35 ,000  κατοίκων.

Ή  αίφνηδία πρόοδος ήν η πόλις αυτη έλαβεν άπό τοΰ τέλους 
τοΰ 18ου αίώνος ούδέποτε άνεχαιτίσθη. Κατά τό 1807 , τό πρώτον 
άτμόπλοιον τοϋ κόσμου, τό τοϋ Φούλτωνος, καλούμενον Clermont, 
διέπλευσε τά ύδατα τής πόλεως ταύτης, και κατά τήν πρώτην αύτοΰ 
δοκιμήν, αναπλέει άπό τοΰ New-York είς Albany, μεταφέρον έπιβά- 
τας. Κατά τό 1825, συμπληροΰται ή περίφημος διώρυξ τής Επέ, 
καί ουτω ή πόλις αυτη τίθεται εις συγκοινωνίαν άμεσον, διά τοΰ 
Οΰδσωνος, μετά τών απέραντων λιμνών τοΰ βορρί, αληθών έσω- 
*τερικών θαλασσών, καί τών γονίμων δυτικών πεδιάδων πρός άς 
αρχίζουν νά στέλλωσιν άποίκους. Μετ’ ολίγον έρχονται οί σιδηρό
δρομοι. Κατά τό 1831, ό μέγας σιδηρόδρομος τής Erie, διευθυνό- 
μενος πρός τοΰς αύτοΰς τόπους πρός ους καί ή διώρυξ, άποφασίζεται, 
καί χάρις εις τάς δύο ταύτας οίκονομικάς όδοΰς, ώς καί είς τήν 
εξαιρετικήν αύτής έπί τοΰ Ώ*εανοΰ θέσ(ν, εις τήν ώρ*ιότητα, τήν 
ασφάλειαν, τήν εύρύτητα τοΰ λιμένος της καί τοϋ είς αύτήν έκβάλ- 
λοντος εύρέως καί βαθέως ποταμοΰ, ή Νία 'Γόρκη καΕίσταται μ ετ ’ 
ολίγον άναντιρρήτως ή πρώτη πόλις τής Βορείου καί Νοτίου ’Αμε
ρικής. Κατά τό 1842 εξασφαλίζει κατά παντός απροόπτου τήν 
αφθονίαν τών ποσίμων αύτής ύδάτων. Ουτω δέ ούτε αί πυρκαιαί, 
ούτε αί έπιδημίατ, ούτε αί ένοπλοι έπαναστάσεις τών οδών αιτινες 
καταλαμβάνουσιν αύτήν ενίοτε, δέν ήδυνήθησαν νά άναχαιτίσωσι 
διηνεκή πρόοδον. Τά δημόσια καί ιδιωτικά αύτής οικοδομήματα 
πολλαπλασιάζονται. Ά πό ενός αίώνος, δ πληθυσμός τής καταπληκτι
κής ταύτης πόλεως διπλασιάζεται κατά εικοσαετίαν· σήμερον δ’ υ
περβαίνει τό έκατομμύριον.

Μόνον δύο λιμένες ύπήρχον είς τόν κόσμον είς ους συγκεντροΰν-
ται περισσότεραι υποθέσεις παρά είς τόν τής Νέας 'Τόρκης· ουτοι
δ’ είσιν ό τοΰ Λονδίνου και τοΰ Λιβερπούλ. Έ ν  ριπή όφθαλμοΰ, ή
Νέα ‘Γόρκη συνεκέντρωσεν έν εαυτή μεγαλειτερον έμπόριον άπό
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τάς άνω ειρημένας πόλεις, αιτινβς πρός στιγμήν διέφιλ&νεικησαν 
αύτή την υπεροχήν. 'Η  NeW-Qrleans «κτισμένη είς τά ς  έχβολάς τΌΰ 
Mississipi, ό 'A r w ;  Φραγκίσκος, ή βασιλίς τοϋ Είρηνικοΰ, δέν δύναν- 
ται ουτε νά σκεφθώσιν οπως διαφιλονεικήσωσιν αύτή έν τώ μέλλοντι 
τήν πρώτην τάξιν, πολύ δ’ όλιγώτερον έν τή Νοτίω  ̂ ’Αμερική, η 
Rio-Jrineiro χαί Buenos-Ayres, αΐτινες κείνται έπίσης έπ«υχώς,^ α ΐ
τινες παράκεινται είς χώρας πλουσιωτέρας φυσικώς, άλλ’ είς ας οί 
άνθρωποι άναπτύσσουσιν όλιγωτέραν ενέργειαν καί τόλμην. Ή  Νέα 
'Υόρκη περιεβληθη μάλιστα, έν στιγμή νομίμου υπεροψίας, τον 

τίτλον «Αύτοκρατορ ικόν  άστυί (Empire-city)· μέλλομεν νά ίδωμεν 
ότι αΰτη είναι άξία τούτου υπο πολλάς επόψεις.

1 . )  Ή  π αλαιά  Ν έ α  ' ϊό ρ κ η .— Ή  συνοικία τών 

εμπορικών εργασιών— Αι Εφημερίδες.

'Υπάρχει περίεργον σχέδιον τής Νέας 'Υορκης, φαίνεται δ ιχνο- 
νραφηθέν 54 έτη μετά τήν αγγλικήν κατοχήν, κατά τό 1728.^ Επι 
τοΰ άρχαίου τούτου σχεδίου ή πόλις κατέχει ήδη ιύσαν τήν ακραν 
τΤις νήσου Manhattan. ’Εν αύτή φαίνεται δαίδαλος οδών διασταυρου
μένων άτάκτως, καί φερουσών, τά πλείστα, ονόματα άτινα έχουσιν 
είσέτι· μόνα τά βασιλικά ονόματα ήλλάχθησαν βραδύτερον, συνε- 
πεία τ ή ς ’Αμερικανικής έπαναστάσεως. Φρούριον κείμενον επ ίσης 
ό ν θ η ς  προστατεύει το άκρον τής προεξοχής, άλλά τά τείχη και τα 
■προχώματα τών ’Ολλανδών έξηφανίσθησαν. Έπί λοφίσκου κείμενου 
είς το ‘αντίθετον άκρον τής προεξοχής τής νήσου, υπάρχει άνεμο- 
μύλος· περαιτέρω μεταξύ άλλων, λειμών πρός τό μ=.ρος τ<„ μεγά
λης όδοΰ τής πόλεως Boston. Έ π ί  τών όχθων τών δύο ποταμών 
τών βρεχόντων τήν ν^σον Manhattan, τούτέστι τοΰ Οΰδσονος ειτε 
βορείου ποταμοΰ καί τοΰ άνατολικοΰ, είναι σχεδιογραφημεναι^ αι 
προκυμαίαι,' αί άποθήκαι τής διαμετακομίσεως, καί το ναυπηγειον. 
Ί Ι  πόλις, ήπεριέχουσα τότε 8000 κατοίκους, ητο διηρημενη εις 
εξ συνοικίας. Έν αύτ^ υπήρχον δέκα Έκκλησίαι έξ ών δύο 'Ολλαν
δ ικ ά ';  η  συναγωγή των ’Ιουδαίων, καί ή « Γ α λ λ ικ ή  Έκκλησή», η

τίον βαπτιστών, τών Κουακερων, τών πρεσβυτεριανών, καί τών Λου
θηρανών. Παραλείποντες πλη&ύν άλλην οικοδομών, λέγομεν μόνον 
οτι εν τω σχεδίω ή Νέα Ύόρκη εξιστορείται ακριβώς τοιαύτη οΐ* 
ητο πρό 150 έτών.

Το φρούριον ένθα χατώ*« ό Διοικητής, καί ένθα ήσαν τά έπαρ- 
χίακα γραφεία, καλείται σήμερον. Castle Garden· μετασχηματισθέν 
εντελώς, χρησιμεύει μόνον είς ειρηνικά έργα. Ένταΰθα άποβιβάζον- 
ται άπό τοΰ 1855^ οί δυστυχείς μεταναστάται κατά χιλιάδας καθ' 
εκαστην, οίτινες έρχονται άπό δλα τά μέρη τοΰ κόσμου νά ζητή- 
σωσιν εις τήν Αμερικήν τήν ελευθερίαν, τήν ανεξαρτησίαν, καί 
τήν ευζωίαν ήν τοίς άρνειται ή πατρίς αύτών. Άπό τοΰ φρουρίου 
φαίνεται ο ποταμος, όστις σχηματίζει άπέραντον όρμον έχοντα τά 
υδατα πάντοτε γαλή,ια, καί τόν οποίον διασχίζουσι εκατοντάδάς 
ατμοπλοίων, έκπεμπόντων άνά π2ν δευτερόλεπτον όξύν συριγμόν, 
άναχωρούντων καί έπιστρεφόντων. ’Αδύνατον ό νεωστί άφικόμενος νά" 
ίδη λαμπρότερον θέαμα.

Άναβώμεν τή^ ενώπιον ήμών μεγάλην όδόν. Ή  πληθύς τών 
αμαξών, τών λ*ωφορείων, τών άμαξιδίων, τών συνωστιζομένων παν- 
ταχόθεν, καδιστα τήν προκυμαίαν απρόσιτον είς τόν πεζόν. Μετά 
δυσκολίας ουτος δύναται νά διάνοιξή όδόν κατά μήκος τών πεζοδρο
μ ίω ν  ούδαμοΰ κενόν, ούδ’ αύτό τό Λονδΐνον τό τοσοΰτον θορυβώ
δες, τοσοΰτον έργατικόν, δέν δύναται νά παραβληθή πρός τό Broadway 
τής^ Νεας Τόρκης κατά τήν κίνησιν καί τάς έργασίας. Ούδεμία 
γυνη φαίνέται είς τό σπεΰδον τοΰτο πλήθος. Τοΰτο διαρκεΤ οκτώ 
ώρας συνεχείς, καθ’ έκάστην άδιακόπως, άπό τή; 9ης ώρας τής 
πρωία'* ^ εΧΡ[ ^ης τής εσπερας, εις χώρον άνώτερον τών τεσσά
ρων χιλιομέτρων άπό Batterie μέχρι Union-Square, καί ένταΰθα ή 
συνοικία των έργασιών τελειώνει, καί ή πόλις άρχεται παριστώσα 
γαληνιωτέραν οψιν. Ό  θόρυβος καί ή έργασία καταπαύει μόνον 
τήν Κυριακήν, ότε τό παν κοιμαται, τό παν ηρεμεί έν τή μεγάλη 
πόλει, κατά τάς υπαγορεύσεις τής παλαιας Λιαθήκης.

Στρεψωμεν τους οφθαλμούς περί ήμας. Πανταχοΰ όρώμεν κα· 
ταστήματα εν οις αι τιμαι είναι εγγεγραμμέναι μέ αριθμούς ενός 
ποδός μήκους. Γιγαντιαίαι έπιγραφαί έπί τών καταστημάτων 
προσκαλοΰσι πανταχόθεν τούς διαβάτας· τίνές αύτών κρέμανται 
έπί σχοινιών τεταμένων άπό τών εκατέρωθεν τής όδοΰ παραθύρων
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ιών άνωτέρων πατωμάτων, χατά πλάτος, καλύπτουσαι αύτήν όλί- 
σχερώς. Έν τ95 συνοικία ταύτη έν ν) άλλοτε κατώ*ει ό αριστοκρα
τικός κόσμος, εΰρίσκονται τά εμπορικά γραφεία, είς πάντα τά πα
τώματα. Είς τά ισόγεια τίθενται αί πραγματεία. 'Ως έπί το πλει- 
στον μεταχειρίζονται και μετακινοΰσι τά δέματα τών εμπόρευμά* 
των διά μηχανών είς τόν τόπον τοΰτον, έν ω ή έργασια πληρώ
νεται τοσοΰτον ακριβά, και ενθα ό πολίτης άπαρεσκεται νά εκτελϊί 
καθήκοντα αχθοφόρου.

Ιΐροχωροΰντες μεταβαίνομεν είς Wall street, την συνοικίαν τών 
τραπεζιτών. Ή  οδός αΰτη, ητις εξέρχεται της Broadwaj καί διευ
θύνεται πρός τόν άνατολικόν ποταμόν, είναι, μετά τριών έτέρΜί 
παραλλήλων καί βραχυτέρων, τό κέντρον τών τραπεζιτικών εργασιών.

Ε ίν α ι  ώς ή οδός Lombard Street έν Λονδίνω, καί έν η ΰπάρχιι 
κίνησις έτι μεγαλειτέρα. Το μικρόν τοΰτο σημειον της άπεράντου 
πόλεως, μόλις ορατόν έπί σχεδιογραφήματος, είναι τό μέρος 
έν ώ ΰπογράφονναι καί είσπράττονται καθ’ έκάστην χιλιάδες συναλ
λαγμάτων, ών όλος ό κόσμος γινώσκει την υπογραφήν, καί ενθα 
εκκαθαρίζονται, έντός γραφείου άντεςοφλήσεως είτε συμψηφισμοϋ 
τών χρεών (clearing house), οί γενόμεναι έν τη άγορδ πράξεις ών 
η άξια άνέρχεται κατ’ ετος είς 170, δυσεκατομμύρια φράγκων. Ε ξή 
κοντα τραπεζικά καταστήματα άνταλλάττουσιν έκεΐ καθ’ έκάστην 
τά συναλλάγματα αύτών, και κατορθοΰσι νά πληρώνωσιν αύτά 
σ/εδον χωρίς χρήματα, μόνον διά μεταφοράς τών δανείων τών προερ 
χομένων φυσικώς έκ τών έμπορικών αύτών σχέσειον. Κατά τόν 
τρόπον τοΰτον ήρκεσαν 5 δυσσεκατομύρια μετρητά πρός πληρωμήν 
τών 170 δυσεκατ. διά τοΰ συμψηφισμοϋ, είτε 1 διά 34. Τήν εύφυ2 
ταύτην έφεύρεσιν τοΰ συμψηφισμοϋ, παρέλαβεν ή άγορά της Νέας 
'Τόρκης έκ της άγορχς τοΰ Λονδίνου, καί ήρξατο έφαρμόζουσα αύτήν 
μόνον άπό τοΰ 1853. Έν τούτοις οί Παρίσιοι δυσκολεύονται νά τήν 
είσάξωσιν είς τάς συναλλαγάς, καίτοι ή πόλις αυτη κατέχει τήν 
πρώτην έν γένει θέσιν έν τ 3  κόσμω.


