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Τό βω οι |7αρεια "ς το χωράφι 
Τα πόδια άργοκίνητο πέρνει,
'Ανοίγει φυσώντας τά μαΰρα ρουθούνια 
Κι’ όλόγυρτο στέονει βρηχνό μουγγρητό.

Άνάφτει τό χόρτο, τό χώμα,
ΊΙ θάλασσα ολόστρωτα άστράφτει,
’Σ τίι γη ξαπλωμένο θωρεϊς τό μοσχάρι 
Να βρέσκιι ’ς τον ηλιο δροσιά και ζωή.L CT » * ^

'Στους λόφους, ς ’τοΰς κάμπους, ’ςταις ράχαις 
’Αστράφτουν χιλιάδες δρεπάνια 
Και λιόκαυτα ασκέρια ’οτά όλόιιεστα σταχυα 
’Αδάμαστη πάλη γυρμένα κινούν?.

Τριγύρω ’ςτά μέτωπα λάμπουν 
Οί άαέτοητοι κόποι τ ’ άνθρώπου,
Κ’ εμπρός σου ξανοίγεις μ ’ ολόχαρο βλέμμα 
Χρυσάφι γεμάτη τήν κάθε αγκαλιά.

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Μ Α Ρ Τ Ζ Ω Κ Η Σ

I :t Ί ο ΐ ’λ ί ο ν .

«Μ εταςύδύο κακών τό μη χείρον βέλτιστον» αξίωμα 
όσον εύκολον νά λε'γηται, άλλο τόσον δύσκολον εις τήν 
έφαρμογην του. Λ ·. ό τ ι τή άληθεία ο καθορισι/ός τοϋ μή 
χείρονος δεν ε·νε καί εύκολον πράγμα νά εΰρεθή. Τά κακά 
έν revet είνε τόσον σχετικά έν τω κόσμω, έςαρτώνται τόσον 
πολύ άπό τάς εκάστοτε διαθέσεις καί τά ; άλλας ύποκει- 
ν.εν.κάί περιστάσεις τών άτόμων,ποοζενοϋντα άλλοτε με-I · k ' ‘ 1 * ‘
γαλειτέραν καί άλλοτε μικροτέραν εντύπωσιν, ώστε εις

μάτην θά προσεπάθει τις νά τοίς δώσή σταθερόν καί 
άκριβή ορισμόν, καί νά κάμν, επομένως ασφαλή σύγκρι- 
σις. ΊΙ αμηχανία είνε άκόμη μεγαλειτέρα προκειμένου 
περί κακών, τά όποια εκ της φύσεώς των είνε άνεπίό,ε- 
κτα συγκρίσεως. Καί εις τοιαύτην θε'σιν εύρέθημεν τάς 
ήμέρας αύτάς της άφορήτου ζέστης οί κάτοικο; της ίοστε- 
οάνου. Λεν τολμώμεν οί δυστυχείς νά έπιθυμήσωμεν ολί
γον δροσερόν αεράκι. νά ζητήσωμεν την χάριν αύτην άπό 
τόν άνηλεή ουρανόν μας, διότι αμέσως άμα ή ελάχιστη 
αύρα φυσήσγ, εγείρει την άπειλητικήν μορφήν της -ή σκόνη 
καί καθιστα τήν ζωήν μας αληθές μαρτύριον. Λέν είμπο
ρείτε νά φαντασθήτε τί είνε ή ’Αθηναϊκή σκόνη της επο
χής αυτής όσοι ηύτυχήσατε νά μή τήν γνωρισητε. Καθώς 
εγείρεται εις νεφύδρια, εις στροβίλους, εις κλύδωνας καί 
σάς προαπαντά, σάς επιτίθεται απότομος καί απειλητική 
ή σάς κυνήγα κατά πόδας ορμητική καί επίμονος ή εμ
φανίζεται αίφνηδίως ύπο τούς πόδας σας μικρά κα τ ’ άρ- 
■/ 7.ς καί ακίνδυνος, μεγαλυνομένη καί όγκουμένη κατόπιν 
αίφνης ώς διά θαύματος, ή επιπίπτει καθώς διέρχεσθε 
αμέριμνοι από καμμίαν παροδον ώσεί καιροφυλακτοϋσα 
ύπούλως καί δολοφονικώς, καί σάς περιτυλίσσει, σάς πεοι- 
κλείει εις τάς άγκάλας της ολόκληρον άλλοτε μαλακή καί 
περιπαθής, ορμητική καί άγρια άλλοτε, σάς σκεπάζει 
άπό κεφαλής μέχρι ποδών καί διεισδύει παντού εις τούς 
πόρους καί τάς ραφάς τών ενδυμάτων σας, εις τά μαλ
λιά, τά ώτα, τό στόμα, τούς ρώθωνας, τούς πνεύμονας, 
εις τά ενδότερα τοϋ σώματος, καί αίσθάνεσθε σκόνην, 
καί μασσάτε σκόνην, καί άναπνέετε σκόνην, μέ τήν μορ
φήν της αυτήν τήν άποτρόπαιον, μέ τά θωπεύματά της 
τά Ικνευριστικά, δεν γνωρίζω άν ή συνάντησ'.ς τής κεφα
λής τής Μεδούσης θά μοϋ έπροζένει μεγαλειτέραν φρίκην. 
Καί νά γνωρίζη κάνεις ότι δεν χρειάζεται παρά ενα κα
τάβρεγμα διά νά τήν έςοντώση. Ά λλά  που εργολάβοι 
ευσυνείδητοι διά κατάβρεγμα, καί, δ'.ά νά εί’μεθα δίκαιοι, 
που νερό διά τους εργολάβους: Νερό δεν έχομεν νά πίω-
μεν. Καί τό ολίγον εκείνο ;je τ ί τρομάρες τό πίνομεν. Με 
τό φάσμα τοϋ τύφου μέσα εις τό ποτήρι. Καί μήπως εις 
τόν δρόμον μόνον ϋφίσταται κάνεις τάς προσβολάς τής 
σκόνης ; Εις το σπήτι σας νομίζετε ότι εισθε ασφαλής ; 
Μήπως σέβεται τό οικιακόν άσυλον ή αυθάδης ;Τ ίποτε. 
Τήν ευρίσκετε άπρόσκλητον, παντοϋ τρυπωμένην. ’Ε πι
κάθεται εις τά βιβλία σας, εις τά έπιπλά σας, τήν κλί
νην σας, τά ένδύματά σα .ς .. Αΐ ! μήπως τής ζέστης τό 
μαρτύριον είνε μικρότερον τάχα; Καί είςτό δίλημμα αυτό, 
τρομερόν όσον τό τής μυθολογούμενης Σκύλλης καί Χα- 
ρίβδεως, μεταξύ άποναοκούσης καί ασφυκτικής ζέστης 
καί έκνευριζούσης καί άποπνικτιχής σκόνης έναλλάς δι- 
ήλθομεν τό δεκαπενθήμερον. Τό μέγα ατύχημά μας ήτο 
ότ’· ούχί σπανίως εΐχομεν έν συμμαχία καί τάς δύο. Καί 
τοϋτο ήτο βεβαίως τό χείρον κακόν.

Εις αντιστάθμισμα όμως εχομεν τάς νύκτας, τάς 
άπαραμίλλους άττικάς νύκτας μας. Κοιμάται τότε ή ζέ
στη, καί ο άνεμος καί εκείνος εφησυχάζει καί αύία άπα- 
λοτέρα, λικνιστική. γλυκεία περιιπταται. Έχομεν καί 
τάς έςοχάς μας τήν Ινηφισσιάν, τό Φάληρον. Ά ί . . .  Τό 
Ψάληρον ! ΙΙάει κι αύτό ! Τά τέλματα τά έκ τών ύδάτων

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ



των _ εργοστασίων του καί ή βρωμά των τό κατέστησαν 
απρόσιτόν. Λυπηρόν πράγμα! Ά λλα  λυπηρότερον άκό^.η 
τ&, οτ! * ^κθεσις του Ά γγλου ναυάρχου *εοί
τουτου, δια να κατορθωθή νά αίσθανθώμεν καί ήΐΛεϊς ότι 
βρωμδί.Καίτώρα πλέον δεν συχνάζεται ώς άλλοτε .  Τ Ιά ξ ιο -  
πρέπειά μας όμως καί ή φιλοτιμία μας  επέβαλε νά  έ 'α -  
κολουθήσωμεν νά πηγαίνωμεν όπως πρώτα, διά να μή 
δειξωμεν οτι εχομεν ανάγκην των Ε ύρ ω π α ίω ν  v i μας αά- 
,υν ε*τός των ;χλλων καί τι βρωμά ακόμη κάτω άπό 

την μύτην μας; Λέγουν οτι έγινε μία επιτροπή διά. νά 
φροντισν^όια την Ιζυγίανσίν του. Ά λ λ ’ άφοϋ έγινεν επ ι
τροπή εινε ένας λόγος περισσότερος νά  εϊμεΟα βέβαιοι, 
ότι ποτε δεν θα γίνη τίποτε.

Κ ’ ετσι άναγκαζόμεθα νά - έγκαταλείψωμεν καί τό 
Ί'αληρον καί τό κομψόν θεατράκι του μέ τόν' εγκλιματι- 
σίεντα πλέον έν Ελλάδι ’Ιταλικόν θίασον του κ. Γονζά- 
λες καί νά παρηγορηθώμεν μέ τάς νυκτερινάς Αθήνα- 
και τα θεάματά των. Ύπό τήν έπ~οψιν όμως αύτήν δεν 
δικαιούμεθα να εϊμεθα δυσηρεστημένοι. Οί Ελληνικοί 
θίασοι έφ ιλο*ιμήθησαν εφέτος καί είργάσθησαν, όπως μάς 
παρασχωσιν αληθείς καλλιτεχνικάς απολαύσεις. Ά λ λ ’ άς 
αναβάλλωμεν εϊς προσεχή έπιθεώρησιν τά περί τούτου, 
όιοτι τοιαύτη έξέτασις θά έξέτεινε πολύ τά όοια της πα-
ί° ύ1Τ,ζ\ '  ̂ Χως τε εύΡ!5«μ εθ α  εϊς τάς παραμονάς’ καθ ’ 
ας θα όοθώσι αρκετά νέα έργα της ίδικής μας καί ξένης 
θεατρικής παραγωγής καί άς άναμείνωμεν, όπως περί 
ολων ομοΰ όμ.ιλήσωμ.εν.

Τό δεκαπενθήμερον κλείει μέ τήν δίκην του μοιράρ
χου της ανατολικής μοίρας του στόλου μας κατά τόν πό
λεμον κ. Σαχτούρη. Δικάζεται τό ναυτικόν μας καί ή 
δρασις του εις τό ναυτοδικεϊον Πειραιώς. ’Αλλά δικάζε
ται εκεί κατά τύπους μόνον. Διότι κατ’ ουσίαν ένει δι- 
κασθη άπό την κοινήν συνείδησιν καί τό ναυτικόν μας 
καί ό μοίραρχός του προ καιρού καί έχει έκδοθή ή άπό- 
φασις της^ άμετάκλητος. Οίαδήποτε καί άν εΓνε ή του 
ναυτοδικείου δεν θά τήν μεταβάλλη ούτε θά τήν έπη- 
ρεάση, εις ,τό μέλλον. Ά λ λ ’ άς άφήσωμε/ τό ζήτημα αύ- 
το, διότι άναξέει πληγάς, αί όποϊαι πονούν πολύ ακόμη...

Λ ·θ .  Φ ο.

. ~Ρ0®?Λ^ί -'-αί ή μόνη σχεδόν ενασχόλησις καθ'όλην 
τ/;ν ημέραν της Μαίρης ήτο ή άνάγνωσις μυθιστορημά
των, περιεχόντων έρωτας, στεναγμούς, άπαγωγάς, αυ
τοκτονίας καί τά παρόμοια, ένεκα τών όποιων κατέστη 
Αίαν ρω μαντική καί ευαίσθητος, καί ήσθάνθη την ανάγ
κην ν αγαπήσγι, άλλ’ ό ιδανικός εραστής της έπιεπε νά 
εινε σύμφωνος μέ τά όνειρά της, ηρως δηλαδή υ.υθι'στοοη- 
[χατος. 1 1 '

II Μαίρη ήΤ0 μονογενής κόρη πλουσίου Άγγλου 
πρώην ..ρομηθευτοϋ του στρατού, νεάνις αξιέραστος καί 
νύμφη περι,ητητος.^ Κατωκει μετά του πατρός της εις 
μικραν τινα πολιν. ολίγον άπέχουσαν του Λονδίνου καί 
ε,η , ως ανω ε’ίπομεν, μέ τάς Ονειροπολήσεις της καί τά 
μυθιστορήματα.

ΊΙμέραν τινά περιεπλανατο ρεμβώδης εις τό πλησίον 
της επαυλεως της δάσος, ότε είδε νέον καθήμενον ύπό 
ocvbpov. IIτο ενδεδυμένος κατά τόν τελευταίον συ;- 
μον, καίτοι τα φορέματά του η σαν κάπως εύρύνωρα 
ωσει  ̂να ησαν κατεσκευασμένα δι’ άλλον. Τό πρόσωπόν 
του ητο ολίγον ωχρόν, ίδιον συ'στατικόν των μυθιστοοη-

ματικών ηρώων. ΊΙ μελανή κόμη του πίπτουσα εις πυ- 
κνους βοστρυχους επί τών ώμων του, έκάλυπτε υ.έρος τοϋ 
μετώπου του. Έστήρ-.ζε τήν κεφαλήν επί τής δεξιάς 
χειρός καί νομίζων ότι ήτο μόνος έκεϊ, έμονολόγει ναμη- 
λοφωνως: '

Κατηραμένη τύ χ η !.. . Τρομερά σκέψις! Ώ η:· ! θά
ή μην ανάξιος τοϋ όνόματός μου. ΙΙρό τεσσάρων ήδη 'α ίώ - 
νων &ί πρόγονοί μου εφερον τόν τίτλον τούτον καί εγώ 
να τόν έγκαταλείψω; *Ω! ποτέ, θά διατηρήσω τόν κλη
ρονομικόν τίτλον της οίκογενείας μου.

Έσιώπησε καί έγείρας τούς οφθαλμούς είδεν απέναντι 
του την ώραίαν καί εύαίσθητον Μαίρην, ή όποια άκού- 
σασα τον μονόλογόν του, είχε πλέον σχηματίσει τήν πε-

λόοδο™ τΤς 0τί ° ν£°ζ ^τ ° τού>ά/ιστόν

Άμφότεροι έμειναν έκπληκτο: παρατηροϋντες άλλή- 
υς·_ υ  άγνωστος ύψωσε τούς οφθαλμός εις τόν ούοα- 

νον, η Μαίρη εστέναξε βαθέως.
Αξιέραστος δεσποινίς, είπεν ό ξένος, Ιγεοθείς καί 

ποοχωρησας εν βήμα, Ινώ ή νεανις άναμνησθεισα παοο- 
μο'αν σκηνήν μυθιστορήματος, ύπεχώρει άλλο έν. 

Ακούσατε' με. ΙΙώς; καί σείς μέ φεύγετε;
Δια να μη πολυλογώμεν, έπαναλαμβάνοντες την συν- 

οιαλεςιν, αρκούμεθα λέγοντες ότι έχωρίσθησαν όρκισθέν- 
τες αιώνιον έρωτα. Αί ευαίσθητοι καρδίαι, κατά τά ι/,υ- 
θιστορήματα, ερωτεύονται εις τό πρώτον βλέμμα. '

Η Μαίρη ήγάπα τόν άγνωστον, διότι άνάμφιβόλως 
θα ητο ουτος ευγενής ομότιμος η λόρδος. Έ πραγματο-  
ττο'.ουντο τά όνειρα καί τά (δανικά της.

, ’A? oC έπεσφράγησαν τάς υποσχέσεις των δ ι’ ενός φ ι
λήματος, η Μαίοη μέ βλέμμα ερωτικόν παρεκαλεσε τόν 
άγνωστον να τή,είπη τό όνομα καί τούς τίτλους του.

Ο άγνωστος έταράχθη καί Ικίνησε τά χείλη ψιθυρίσας:
— Ώ ! τούτο εινε μυστήριον. Θα σοί τό εϊπω άρνό- 

τερα. Γ*
Όλέθριαι περιστάσεις, αγαπητή μου, μέ άναγκάζουσιν 

επι του παροντος νά σιωπήσω. '
— Ίσως θά εινε πρίγκηψ, όστις ένεκα δυσαρεσκείας 

μετα των συγγενών του άνεχώρησε τής οικίας του,έσκέοθη 
Ύ) ρων.αντικτ) νεάνις. ‘

Μετα δύο ημέρας παρουσίασεν ή Μαίρη τόν εκλεκτόν 
της εις τόν πατέρα της, τόν κύριον πρώην προμηθευτήν.

— "Ωστε επιμένετε νά μάς κρύπτετε τό όνομά σας,· 
ηρωτησεν ο πατήρ τόν επίδοξον γαμβρόν του.
, ~  Έ * ! του ^παρόντος ναι! είπε τεθορυβηαένος ά λλ ’ 
α.»οφασιστικώς ό άγνωστος.

 ̂Ο προμηθευτής τόν παρετήρησε προσεκτικώς καί επί 
του μετώπου του διέκρινε μεγάλην ουλήν παρανθεΐσαν 
(ο, φαίνεται προ πολλοϋ ύπό αιχμής ξίφους.

— IΙννόησα, είπε γελών μετά τινα στιγμάς σκεύεως 
ο πενθερος του. Θα έχύσατε βεβαίως αίμα άνθ3ώπ:'νον ■ 
-λεν εινε ουτω ; ,

— Ά ! είπε ταραχθείς ό άγνωστος καί σιωπών έξήλθε 
του δωματίου.

„ . «νεκαλύφθησαν τά πάντα-. Ό άγνωστος ήτο
/.ορήος η πρίγκηψ μονομαχήσας μετά τίνος,' τόν όποιον 
εφονευσε- κατεδιωχθη ύπό τοϋ νόμου καί ήδη κούπτετα- 
είς ταύτην τήν πόλιν περιμένων τήν άπόφασιν τοϋ δικα
στηρίου. ΊΓσαν βεβαιότατοι περί τούτου ή Μαίρη καί ό 
..ατηρ της. II ερωμένη τοϋ αγνώστου ήτο τρελλή εκ 
χαράς. Οποία ευτυχία νά εινε μνηστή Λόρδου' φονεύ-
σαντος εις μονομαχίαν άντίπαλον, ϊ^ως ΤΩ !

όποιον ρωμαντικόν συμβάν !
Ό  πατήρ έξ άλλου έσκέπτετο ώς καλός λογιστής, πώς 

νά ώφεληθή άπό τοιαύτας εύνοϊκάς περιστάσεις, και επι 
τέλους άπεφάσισέ παντί μέσω ν ’άνακαλύψν) τό ονομα, 
τούς τίτλους καί τούς κληρονομικούς βαθμούς του μέλ
λοντος γαυ.βρού του. Αν ήτο πλούσιος -ω ε .Λν 
γατέοα -του, είδ* άλλως τω τήν ήρνεϊτο. Ούτως αποφα
σισμένος υπήγε πρός άναζήτησιν τοϋ γαμ »ρου του, ον 
εύρε επί τής συνήθους θέσεως. καθήμενον ύπό το δενδρον.

Τούτο εινε έξαίρετον, έμονολόγει ο νέος τρίτων ε; 
εΰχαριστήσεως τάς χεΐρας. Μέ αύτά θά ώφεληθώ και
Οά. . · · ν ,. ,  ̂ /

  Φαίνεσθε είδήμων τών ναυπηγικών ζυλων, τον δ.ε-
κοψεν ό προμηθευτής. Εχετε πολλά δάσΛ, ,

— Αρκετά.  ̂ ν
— Καί θά εινε βεβαίως καλά δένδρα.
— Εξαίρετα καί κατάλληλα πρός κατασκευήν παν-

. των καί ιδίως αγχονών,, ικριωμάτων καί τών τοιούτων,
άπεκρίθη ό νέος παοατηρών τόν μέλλοντα πεν)εροντου
υ.ϊ παράδοξον βλέμμα. .  . ,

  Καί βεβαίως ταύτα τά δένδρα εινε τα καλλίτερα
δι’ οικοδομάς, είπεν ά πρώην προμηθευτής. Και μετα
βοα/είαν σιωπήν προσέθηκεν. Εινε περιττόν, φιλτατε, «
μοί κρύπτης τό όνομα καί τούς τίτλους σου, διότι ηόη
γνωρίζω τά πάντα.

  Διάβολε, τά πάντα! Τί λοιπόν γνωρί,ετε;
— Γνωρίζω οτι έχετε κληρονομικούς τίτλους και οτι 

ή οίκογένειά σας άκμάζει προ τετρακοσίων ετών ^και ότι 
έ'/ετε ιδιόκτητα κτήματα μέ δάση απέραντα, ες ων το 
εισόδημά σας εινε μέγα, ώστε δεν έχετε ούδόλως αναγκην
νά έργασθήτε. , „

— Βεβαίως καί διότι ή κυβέρνησις φροντίζει περι της
συντηρήσεώς μου. . - * , ρ < ι

— "Ε/ετε λοιπόν μισθόν τινα, σύνταςιν βεβαίως κλη
ρονομικήν ;

Ναι. ,
— Ό  μισθός σας θά ' εΤνε έκ τών συνεισφορών, τας ο

ποίας πολλάκις μάς επιβάλλει εκτάκτως ή κυβέρνησις. 
Ά ν δέν εινε ουτω, πνίξε με !

  ν - ς .  κα) δ ιατί: Είπεν ό άγνωστος και χαιρετήσας
άπεμακρύνθη.

 ̂ *
* »

— Λοιπόν θά γίνης ίδική μου διά παντός, φιλτάτη 
Μαίρη, ελεγεν ό άγνωστος καθήμενος εις τό δάσος πλη
σίον τής νεάνιδος· εις άπόστασιν δ’ έκάθητο γραια θεια, 
ητις πριν έ/ρησίμευεν ώς παιδαγωγός καί ήδη ώς μεσα- 
ζουσα.

ΤΙ Μαίρη ήρυθρία ώς έρυθριώσ-. πάσαι ό'σαι άναγινώ- 
σκουσιν άπό τό 'πρω’ι έως τό βράδυ ερωτικά μυθιστορή
ματα. Ήρυθρίασε καί ή θεία άν καί ητο — μεταζυ μας 
— γεροντοκόρη 64 ετών.

1  Θά μέ άγαπας πάντοτε; Είμαι βέβαια' άλλά πρέ
πει ά̂ μάθω τό όνομα, τό γένος καί τόν βαθμόν σου.

  Μετά τόν γάμον μας τά μανθάνεις όλα.
 Ό / ι, τώρα θέλω ή ποτέ! έπέμενεν ή Μαίρη, πα

ρατηρούσα αυτόν έταστικώς. Ό  άγνωστος εσιωπησεν η 
δέ ερωτευμένη έπανέλαβεν. Εινε άνωφελής πασα άρνησις. 
Γνωρίζω ότι είσαι άπό γένος επίσημον καί άρχαιότατον, 
ότι έ/ετε τίτλους κληρονομικούς καί προσέτι σύνταξιν εκ 
αέρους του κράτους.

—  Ν αί.
—  Καί νομίζω οτι οί τίτλοι καί τά δικαιώματά σου

θά μεταβώσι κληρονομικώς εις τήν σύζυγον και τά τέ
κνα σου ;

—  Βεβαίως.
_  Λοιπόν γρήγορα, άνεφώνησεν ό πρώην προμηθευ

τής, οστις ήτο κεκρυμμένος όπισθεν δένδρου. Θα σας 
δώσω τήν θυγατέρα μου καί άν άκόμη εχυσατε αιμα αν- 
θρώπινον.
' Καί οϋτω λέγων ό κ. πατήρ ήσπάσθη τον άγνωστον, 

οστις καί άνταπέδωκε τόν τρυφερόν ασπασμόν.

♦ ♦

Ό  άννωστος ενεδύετο μεγαλοπρεπώς καί ένεκα τούτου 
εί-,εν επισύρει τήν προσοχήν όλων τών έν τω ξενοδοχείο) 
τού νωοίου, όπου διέμενε. Πρωίαν τ ι ν ά  ώμίλουν περι αυ
τού έν τή αιθούση τοϋ ξενοδοχείου έξ αφορμής τοϋ πολυ
τελούς φορέματος του, τό όποιον έκαθάρ^,εν υπηρέτης. 
Κ ατ’ εκείνην τήν στιγμήν ράπτης έκ Λονδίνου^ μεταοαι- 
ν ω ν  ε ι ς  παρακείμενον πύργον δΓ εργασίαν, είχε σταμα
τήσει εις τό ξενοδοχεΐον, όπως πίτι ποτήριον ,υθου.

  ΙΙραγματικώς φόρεμα! είπεν ό υπηρέτης χαριεντι
ζόμενος μέ ευειδή θαλαμηπόλον.

  'Ωραία κατασκευή, ειπεν αυτη.  ̂ >
—  Ίδέτε έχει καί μεταξωτή φόδρα. ΤΩ! ώραϊον. έλε- 

γεν ή αάγειρος θωπεύουσα τό φόρεμα. _ _ ;
‘ __ ’Ονειρεύομαι ή είμαι έξυπνος; εφώναςεν ο ράπτης,
όστις εινε πλησιάσει άκούσας νά όμιλώσι περι φορεμάτων. 
Καλέ! εΓνε τό φόρεμα τοϋ κόμητος Πόλη! Εγω το κα-
τεσκεύασα. , r

  Ούμ! είπεν ό υπηρέτης. 'Ο άγνωστος κύριος εινε
κόυ.ης! ώ! εύτυχής Μαίρη τι τύχη! κόμησα...

'__ Πώς· άνέκραξεν άσθυ.αίνουσα ή παχεια ςενοόοχος.
Κόμης ά ξένος μου; Γρήγορα, ’Ιωάννα, .πήγαινε νά τόν
ΰπηρετήστ,ς, πήγαινε του τό τσ α ΐ. . .  γληγορα. _ _

—  Μή βιάζεσθε, είπεν ό ράπτης, εμποδίων την υπη
ρέτριαν. Ό  κόμης Πόλη έκρεμάσθη πέρυσι εις τό Λονδινον.

  Λ’άβολε' ελεγεν ό πρώην προμηθευτής σφιγγών
τήν νείοα τής ξενοδόχου. Συλλογίσου τ ί έκινδύνευσα νά 
πάθω! νά δώσω τήν θυγατέρα μου εις ένα άπηγχονισμενον.

Ή  Μαίρη εκλαιε. , , ,
— Καί βρυκόλαξ εάν είνε, η καρδια μου δι αυτόν

πάλλει, έλεγε. , „
Κ ατ’ εκείνην τήν στιγμήν είσηρχετο ο άγνωστος εις

τό δωμάτιον, όπου προ ολίγου ώμίλουν περί αυτου.
'II μάγειρος μόλις έστεκεν εις τούς πόοας της.
  Τί νά συμβαίνγι; είπεν ό άγνωστος παρατηρών

Τά έμάθαμεν, είπεν ό υπηρέτης, σέ άνεκαλυψαμεν. 
_  Διάβολε! τ ί άνεκαλύψατε; _
  "Οτι είσαι ό πέρυσιν άπαγχονισθείς κόμης ΙΙολη.
Ό  άγνωστος οπισθοχώρησε τρία βήματα, ώχριασε και 

έσπευσε νά κλεισθή εις τό δωμάτιον του. Πρχι,ε δε να 
τό διασχίζτ, μεγάλοις βήμασι ψ ιθυρ ιζω ν :  ·

  Κατηοαμένη τύχη! εις τόν διάβολον και τίτλοι και
μ-σθοί! κατηραμενε κόσμε! θά χάσω τήν Μαίρην μου και

άχό|»τ, μ  S l ‘ k l i " '  ,Χ
τήν βιάσω πρός τούτο. Τό άπεφάσισα θά γιντ, _ ,

Διά ν’άποφύγη δυσάρεστους συναντήσεις επηδησεν απο 
τό παοάθυρον καί μετέβη εις τόν κήπον τού μέλλοντος 
πενθερού του, όπου συνήντησε τήν ώραίαν Μαίρην. Εχυ-



νεν ή δυστυχής θαλερά δάκρυα, τά όποια. θελήσασα νά 
σπςγγίστι,' παρετήρησεν όν. δεν είχε τό μχνδήλιόν τν,ς. 
Ό  νεανίας εϋγενώς τ·?, ττ·ρο<7£οερε τό ίδικόν του. Ο! δα
κρύβρεχτοι τότε οφθαλμοί της άνεκάλυψαν εις μίαν τοϋ 
μχνδν,λίου άκραν τά στοιχεία Ε. II. κοσιιούμενα μέ οί- 
κόσημον κόμητος^

— ΤΩ, δυστυχή ΙΙόλη! άνέκραξεν ή νεαν.ς' τά πάντα 
είνε άληθή.

— Κχτηραμένη τύχη! είπεν ό «γνωστός.
— Ό  κόμης ΙΙόλη άπηγχονίσθη,' είπε τρέμουσα ή 

Μαίρη- σείς δέ ποιος εισθε:
— Έ γώ ; είμαι εις δυστυχής! έψέλλισεν ό άγνωστος 

σκεφθείς τώρχ καλώς την δύσκολον θέσιν του.
— Άναμφ'βόλως, είπε ή περίλυπος νε'α, σπογγίζουσα 

τά δάκρυα της καί ϋποκρινομένη όσον ήδύνατο καλλίτερα" 
ο εραστής μου λέγουν δτ: είνε εις άπηγ·/ον·σΐΑε'νος· άλλ" 
δστ'-j καί άν είνε τον αγαπώ καί θά τον αγαπώ.

— Ώ ! αξιέραστος Μίςς, είπεν ό ράπτης, δστ'.ς άνα- 
χωρών συνήντησεν εις τον δρόμον τήν Μαίρην. Μάθετε, 
δεσποινίς. δτ·. ό άγνωστός σας άνεχώρησε' καλλίτερον δ·.ά 
σάς! Νυμφευθήτε άλλον καί ον(. ενα.. . .

— Σιωπή! τον διέκοψεν ή Μαίρη, γνωρίζω τις είνε ό 
δυστυχής. Ά λλα καί σείς τον γνωρίζετε:

— Εγώ; Τον t ί α  χιλιάκις καί μάλιστα εις τάς σπου-
I ί- :'πεσυρε τα ρλεμ- 
καί αυρ'.ον έχει νά

δαιοτέρας περιστάσεις του βίου του 
ματα δλων. Σείς δέν γνωρίζετε ότι 
εκτελέσ/ι νπηρέβίαν  εις τήν n o .h r . . .

— θεέ μου! τ ί συνέβη: μήπως τόν συνέλαβον; Ώ  δυ
στυχή κόμη IΙόλη, μήπως θά τόν κρεμάσουν πάλιν;

— Κάθε άλλο’ είπεν είρωνικώς ό πονηρός ράπτης. 
Πηγαίνει /ά καταστρέψη κανένα δυστυχή πάλιν.

Εις τοιαύτην εϊδησιν ή Μαίρη έπεσεν εις νέαν έκπληξτν.
— Σκληρέ 11όλη, έκραξεν δήθεν άπηλπισμένη, αλλά 

χαίρουσα. Αέν έπαρκεΐ έν θΰμα; Ό  σκληρός θέλει καί 
άλλο καί διατί; ϊσως διά μικράς έοωτικάς ριλονεικίας.'  I I 7 \ 7 ι

Την έπου.ένην πρωίαν ένώ ό πρώην προμηθευτή: ποοε-ι ι · I · V I  V

γευμάτιζε μ έν καλόν μπιφτέκιον καί ποτήριον ζύθου, ή 
Μαίρη ϊστατο πλησίον του μέ οφθαλμούς εξογκωμένους 
άπό δάκρυα.

-— Μαίρη μου, τή λέγει, σήμερον εις τήν πόλιν Γ. θά 
έκτελεσθή θανατική ποινή. Ενθυμείσαι βεβαίως τόν (V.ά
σημο ν ληστήν ’Ιάκωβον. Λύριον άπαγχονίζεται. Θά συ- 
ναχθή πολύ πλήθος. Λέγουν ότι καί έκ Λονδίνου θά έλθη, 
ή εύγενής νεολαία. ’Έχεις ανάγκην διασκεδάσεως. Ετοι
μάσου καί έλα μαζί μου. Μετά μίαν ώοαν θά εϊμεθα εις 
Γ. Εχεις ανάγκην συγκινήσεως.

— Ναι, θά έλθω. ’Ελπίζω ή αλλαγή του άέρος καί 
ή κίνησις τής άμάξης νά μέ ώφελήσωσι.

Μετά ήμίσειαν ώραν άμαζα φε'ρουσα τήν Μαίρην καί 
τόν πατέρα της, έτρεχεν άπό ρυτήρος πρός τήν πόλιν Γ.

Ψθάσαντες εις τινα πλατείαν είδον ύψωμένον τό θα- 
νατηφόρον ικρίωμα. Τά πέριξ κατεκλύζοντο υπό πλήθους 
περιέργου.

'II Μαίρη συνεκινήθη πολύ- ή καρδία της έπάλλετο 
ίσχυρώς καί μόλις ήδύνατο νά σταθή εις τους πόδας της.

Ήκουε τούς πλησίον της συνομιλοΰντας. Εις έλεγε:
— Φαίνεται δτι έκίστισε πολύ εις τά δημόσιον διά νά 

ευχαριστηθώ καί διατηρήσν) τό επάγγελμά του. Έ π ί τέ

λους συγκατετέθη άν καί δέν είνε παράδοξιν, διότι οί 
πρόγονοί του π;ό τετρακοσίων. χρόνων έχουσι τοΰτο τό 
αξίωμα.

Αλλος προσέθεσε:
— Αυτός έλεγε πώς θά παραιτηθή, άλλ ’ άμα έμαθε 

πώς ο μισθός του αυξάνει, Ιπέστρεψεν εις τό επάγγελμά 
του, τό νόστιυ.ον είνε δτι διεδόθη πώς εις ένα χωρίον εδώ 
πλησίον προσεπάθει νά νυμφευθή μέ πλουσίαν κοοην...

Ιδού ο δυστυχής ’Ιάκωβος ! έφώνχςε το πλήθος.
ΊΙ Μαίρη έστρεψε τους οφθαλμούς καί εις τό πλευρόν 

τοϋ καταδίκου είδεν άνθρωπον πολύ γνωστόν εις αυτήν.
— Ό  κόμης IIόλη ! είπεν ό πατήρ.
— Ό  άροαβωνιστικός μου ! ανέκραξε μετ’ έκπλήςεως 

ή Μαίρη.
— Καλέ τί κόμης I Ιόλης καί τί άρραβ' ινιστικός σου ! 

είπε γέρων θεατής. Είνε ο Φόρν·ξ κληρονομικός δήμιος 
τής επαρχίας μας καί τοϋ όποιου οί πρόγονοι προ 400 
χρόνων ήσαν δήμιο:

— Κληρονομικός δήμιος ! παρετήρησε Αορδος. άγου
σας τ ’ ανωτέρω. Όποια είοωνεία διά τήν κληρονομικήν 
αριστοκρατίαν.

Περιττόν να είπω'/εν τί έδοκ y ασεν ή Μαίρη. Από 
εκείνης δμως τή : ήμέρας δέν άνέγ-ωτε πλέον μυθ.στορη- 
ν. ατα.

(Έκ τοϋ (ΙνγΛίκρν). "Aonc.

Η Κ Ο Τ Τ Σ Ο Φ Λ Ι Α Ν Η

Ίνκί’ϊ ποϋ κέντριζε δειλά τ ίις  ’λευτεογιΰς εν ΰ ίτοι 
κ ι ’ έιίτεονε χλυκοχρώματαις'καϊ κούφκιις αχτίδες 
μέο’τ ίι <5κχαγμένη κι' άδροιίιχ γίι τίϊς  Μακεδονίας, 
έκεϊ τ ’ Λιίτρι (ίκοτίνι κίε, έκει χ'άοτοι δεν φέγγει, 
γιά τι ιϊ (Ικλιιΐϊιά έτέντω.ίε τό ά^αοό τιις ιί οικι 
καί τώκουι'χ. ζιιλότυπ ι Γιπ’ τ ίι θωργιά τοϋ ΟκλύΓιοΐί.

Τώρα διαί’κχτη ίϊν ρ<οτ(ίς ποιος τώκανε τό κρίμα 
είς τόν αιώνα μας αΰτόν και Οάμπωιίε τό άο'τρι, 
όίδεοο [ίάλε <1’τήν -καρδιά, τούς Στεναγμούς cfou πνίξε, 
ν ΐά  τι τό κρίμα τώκανε Λ φωτοδότρα Εύρώπη !

Β Ρ Α Σ Ι Δ Α Σ  Δ Η Μ Α Κ Ο Σ

Ι·”ις τό μάθημα τής Γεωγραφίας :
Ό  Δ ιδάσκαλος. ΙΙοίους καί πόσους πόλους γνω ρ ίζεις ;
Ό  Μ αθητής. Τρεις' τόν Βόρειον, τόν Νότιον καί εκείνον τόν 

όποιον έκαβαλίκευσεν ό Χριστόο ό'ταν εισήλβεν εις τά Ιεροσό
λυμα.

*

Δικηγόρος τις καλούμενος ως υ.άρτυς προ τοϋ Δ ικαστηρίου, 
πεο ιπλέχει άπό σκοποϋ τή ν κατάΟεσίν του.

— Κύριε οικηγόρε, τώ  παρατηρεί ό πρόεδρος διακόπτων 
αύτόν, λησμονήσατε πρός σ τ ιγμ ή ν τό επάγγελμ ά  σας και ε ίπήτέ 
μας τή ν αλήθειαν.

.~VWVr·,

0  τ α Φ Ο Σ  Τ Η Σ  Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ

•Π mvon Γεωργίταα ut τά μεγάλα της uuvoa

νκιτι (jK)OcI εκείνα τά πένΟιαα φορέματα 
γ ΐ  ι „  ̂ Τ . ΑλίιΙη ÎfOlCtUCVO, YUITI

r a ,S ,d ,« a ,c  κουβέντανς ,η ς .
s,a K «Viv „  το„ κ

σ0τίΓ Μά πότε λοιπόν θά έλθη Λ ηητεοα; Γ ιατί 
άογεϊ τόσο : Κρεμώντας τά χειλακια  τη ς ut

^ ! ! 0Θτά 1 λ θ  η % ρ γ ί τ . α , ο υ , - ’ ά ν ^ ν 5 λ θ η
θ ά  πααε έη ε ϊς  νά την (ίρουηε 

Καχ με αύτίχ τη  παρηγορια που



θει τίι σημασία της, λησμονά τά πάντα ή μικρή 
κ ι’ άρχινα την τακτική τ η ς ‘ ζωή, τήν εύθυμη, 
τήν άμέριμνη, τήν ευτυχισμένη.

Ενα §ράου έγύρισε ή Γεωογίτσα αργότερα 
άπό τόν περίπατο κι’ έκράταγε ένα μικρό μπου
κέτο άπό λευκά ρόδα και μέ αία καμέλια" ’ς τή 
μέση. Τρέχει περιχαρή ’ς τήν αγκαλιά τής άδελ- 
(1»ης της, ποΰ έκαθότανε μελαγχολική, και δίνον- 
τάς της τό μπουκέτο :

— Μαρίκα μου, τής λέγει, γιά ίδές ώραϊα άν
θη ποΰ σοϋ εφεοα σήιιερα.

I I -  "τ ν L .— 11ου ταυρες, παιοι μου ; την έρωτα ιιέ 
κάποια ανησυχία.

— Επήγαμε σήμερα μέ τά κορίτσια μαν.ρυά 
σε άλλη έξοχή, και μέσα σ ’ ένα πυκνό οασάκι, 
ποΰ είνε μια έκκλησοΰλα, ποΰ τήν σκεπάζουν 
πεύκα και πλάτανοι, γύρω σέ κάτι κάγκελα εινε 
φυτευμέναις ώοαίαις ροδαριαις και άλλα ώραϊα 
άνθη. Έκεϊ σιμά έκαθότανε ένας καλός γέρος 
και τόν παρεκάλεσα νά μοΰ κόύιι μερικά γιά νά 
σου τά φέρω. Μ’ έρώτιισε τίνος είμαιΓ μ ’ έφίλησε 
κα'ι μοΰ έκαμε αυτό τό ώραϊο μπουκετάκι.

Αχνισε η Μαρίκα ς τά λόγια της μικρής και 
δυο δάκρυα έκύλισαν ’ς ταις παρειαίς της. Έψί
λη σε παράφορα τήν άδελφή της κ α ι:

— Αύριο, Γεωογίτσα μου. τής λέγει, θά πά
με μαζι περίπατο γιά νά μοΰ δείξκις κι’ εμέ ποΰ 
είνε αυτά τά ώοαϊα άνθη.

Ό ήλιος έροιχνε ταις τελευταίαις του κόκκι- 
ναις ακτίνες στίι καταποάσινη έξοχή, κα'ι ή φύ- 
σις έίιυθιζότανε όλονένα στήν ήρεμη βοαδυνή 
σιγαλιά, ποΰ κλεΐ τόσα θέλγητρα κα'ι τόσα Μιη- 
λά μυστήρια, όποΰ ή Μαρίκα κρατώντας άπό'τό 
χέρι τήν άδελφοΰλά της, ποΰ άμέριμνη και χω
ρίς έννοιαις έπήδαγε κΓ έγελοΰσε, έπλησιάζανε 
τό μέρος, ποΰ ήταν τά ρόδα κΓ ή καμέλιαις.

— ’Εφθάσαμε ! τοέχοντας μπροστά, χαρού
μενα έφώναξε ή Γεωογίτσα, και σέ λίγο έσταηά- 
τησαν ’ς τήν μικρή έκκλησοΰλα πρός τό ι ιέ ρ ο ς  
ποΰ ήταν τά κάγκελα.

— Βλέπεις, Μαρίκα, τί ώραϊα άνθη ; είπε ή 
μικρή ’ς τίι λυπημένη αδελφή της, κ ι’ ετοιμαζό
τανε νά κόύη ένα ρόδο ολάνοικτο, ποΰ τό σιγα
λό αγέοι εκουναγε, σάν νά έχαιοετοΰσε ταις 
μαυροφόραις κ ό ο α ι ς .

— Αφισέ το, Γεωργίτσα, κρατώντας τό·χέρι 
της τίις είπε ή Μαρίκα και γονάτισε !

Πρώτη φορα στίι ζωή της έσκυθρώπασε τό 
χαρωπό ποοσωπάκι τής μικρής, βλέποντας τίιν 
αδελφή της  ̂ γονατισμένη μπροστά στά κάγκελα, 
ποΰ έπερικλειούσανε μιά μαομαρένια κολώνα, 
νά έχη τό κεφάλι της σκεπασμένο μέ τά χέοια 
της και νά κλαίη !

Εγονάτισε και αυτή, και μέ μελαγχολικό 
βλέμμα εκύτταζε τήν άδελφή της, χοορις τίποτε 
νά έννοια.

— Πάμε, Γείοργίτσα, σπίτι μας, είπε σέ λίγο 
η Μαρίκα ’ς τήν άδελφή της, ποΰ έξακολουθοΰσε 
να τήν κυττάζιι λυπητερά και περίεργα. Πάμε 
καλιά μας κΓ δποτε έρχεσαι εδώ νά μή κόβης 
άνθη, αλλα να γονατίζης και νά κάνιις τήν ποο- 
σευχιι σου !

— Μά, πές μου, Μαρίκα μου, γ ια τ ί;... Τί είνε 
εδώ ;...

— Είνε ό τάφος τής μητέρας !
ΈστάΟηκε ή μικρούλα, έσταΰρωσε μπροστά

της τά χέρια, έγυρε τό κεφάλι και μέ βλέμμα 
μελαγχολικό και περίλυπο εκύτταζε τό μνήμα 
τής μητέρας της, ποΰ ώς το5ρα τήν t νόμιζε ζων
τανή, σέ μακρυνό ταξεΐδι και τίιν περίμενε νά 
γυρίσιι ! Εκύτταζε πεοίλυπα τό ιινήηα τήο ιιη-~/ , ν %- s , L  ̂ ^τέρας της κι ετρεςαν απο τα ματια της τα ποώ- 
τα δάκρυα τής λύπης, ποΰ έννοιωθε τήν όρφά- 
νια της !

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Α Α Β Ο Υ Ρ Η Σ

Α  Γ A  ΜΙ Α
Θεωροΰντες τον γάμον ώς ενωσιν ανδρός καί γυναικός, 

κατα τα ς πεοι αυτοί κειμ.ένας διατάςεις τοϋ άστικοΰ καί 
κανονικοί δικαίου, επι πληρει καί διηνεκεί κοινωνία ουσι- 
κήζ τε καί ήθικής ύπάρξεως, όρίζομεν άρνη·»ικώς' τήν 
αγαμιαν ώς κα-.άστασιν τοΰ μ.ή έν γάμ.ω διατελοΰντος 
προσώπου. Ή  μετ’ επιστασία; άνάλυσις καί λεπτομερής

γάμικοϋ θεσμοΰ ερευνά, ιδία δέ ή έκζήτησις της έν- 
ν5’·α<; καί σκοπιμότητας αυτού, λύει πως καί ζητήματα 
yK άγαμίας, άντιφατικώς πρός τόν γάμον έχούσης- πλήν 
r' μελέτη ταύτης θετικώς καί έν αυθυπαρξία δύναται νά 
επιλύση προβλήματα σπουδαιότατα, άτινα, μή άπο- 
χωριζόμενα τοϋ κεφαλαίου του γάμου, μάλλον άρνη- 
ν.κώς Οχ ετίθεντο επι τάπητος, νά έομηνεύση μεγάλα 
κοινωνικά καί οικονομολογικά φαινόμενα, άτινα εξελίσ
σονται κατ’ αυτήν, μή διαλαθόντα τήν προσοχήν τών 
κατα καιρούς νομοθετών καί συγγραφέων.

Ό ά'νθρωπος δέν έγε'νετο ϊνα ζή μόνος. Ό γάίΛος έπε- 
βλήθη άπό της άρχής της κοσμογονίας, μόλις οί πρωτό
πλαστοι έςήλθον τών χειρών τοΰ Θείου ποιητοΰ, τό δ ’ 
ά'τομον έξ ύπαρχής δεν αναγνωρίζεται αυτοτελές καί πλή
ρες άλλ άτελες_ καί χρήζον διά τών όμοιων του συμπλη- 
ρώσεως. Εις τό θε'σφατον κέλευσμα H avfyria fle κα ί ,τ.(ι/- 
fturfrtffei) ό γάμος διετυπώθη ώς ύποχρέωσις καί τό «θειον 
άπείκασμα υπεβλήθη εις τό μέτρον τοϋτο τής διατηρητι- 
κής ποονοίας. αυτός δ ’ ό θεάνθρωπος άπό τοΰ Μυστηρίου' */  ̂ Λ L 1 1του γάμου ηρςατο θαυματουργών.

'Π άντίληψις έπί τοΰ ζητήματος δεν υπήρξε διάφορος 
παρά τοίς άρ/αιοτε'ροις λαοϊς. Πανταχ-ή καί πάντοτε ή 
πλε'.οψηφία έοριψε τήν μελαιναν κατά τής άγαμίας J/ή- 
φον, σχεδόν αγνώστου μάλιστα ουσης τής παραχόρδου 
τής αγαμίας καταστάσεως εις τάς άρτιγεννείς κοινωνία;, 
έφ’ όσον τά ήθη εμενον άγνά καί άσπιλα. Μόνον ά φ ’ οτου 
ο κόσμος Ιγήρασε καί σύν τω /ρόνω ή διαφθορά έπήλθεν, 
έσχηματίσθη βαθμηδόν τάξις εγωιστών δι’ εαυτούς άπο- 
κλειστικώς ζώντων ή απεγνωσμένων έν με'σω τής τύρβης 
καί τής έκλύσεως ήτις τούς περιε'βαλλεν. ό έγωϊσαός δέ ή 
απόγνωσις άπεμάκρυνε τής γαμήλιου συμβιώσεως αυτούς, 
τοΰ αριθμοΰ τών όποιων μ ετ ’ ού πολύ όγκωθε'ντος. ό 
νομος—όπερ συγγνωστόν εις έπο/ήν καθ’ ήν ή ανάγκη 
τών βραχιόνων ήν ετι μεγάλως αισθητή— παρενε'βη υπέρ 
τοΰ γενικοΰ συμφε'ροντος.

Η κατά τής άγαμίας αύστηρότης χαρακτηρίζει πάν- 
τας τους αρχαίους θεσμοθε'τας. "Ινα άρξώμεθα άπό τοΰ 
ΜωΟσε'ως, ό γάμος έστίν υποχρεωτικός διά πάντα ’Ισραη
λίτην εικοσαετή γενόμενον. Είναι έν τών 013 παραγγελ
μάτων των, εντεΰθεν δ ’ ή παρά τοΐς ήθικολόγοις αύτών 
ΚΡχήι ότι πας άνθρωπος μή λαμβάνων τά άναγκαϊα με'-

τοα πρός κτήσιν κληρονόμων δεν είναι άνθρωπος και δε'ον 
νά θεωρήται ώς άνθρωποκτόνος. Ό Λυκούργος δέν είχεν 
εύμενε'στερον πρός τούς άγάμους. Έστιγματίζοντο διά 
τής ατιμίας, π ρ ό ς  παν πολιτικόν καί στρατιωτικόν αςιωμα 
νόμω ανίκανοι, άποκλειόμενοι μάλιστα τών δημοσίων θεα
μάτων καί αγώνων. Καθ' ήμέρας τινάς πανηγύρεων καί 
εορτών ήσαν έκτεθειμε'νοι εις τήν χλεύην τοΰ λαοΰ και 
περιεπάτουν γυμνοί πε'ριξ τών δημοσίων πλατειών. Καθ- 
ιε'ρωτο μάλιστα ιδία τις πανήγυρις, καθ’ ήν αί γυναίκες 
εσυρον αύτους έν καταστασε^ τοιαυτΥ) προς τους βωμούς, 
έπε'βαλλον αύτοΐς νά έκτίσωσι πρός τήν Φύσιν τό λεγόμε
νον έντιμον πρόστιμον (amende honorable), δηι<οσία 
τό άιιπλάκημα αύτών όμο'λογοΰντες,διά κεντημάτων δε και 
κονδυλισμών τούς ήνάγκαζον νά άναμελπωσιν ώδάς όνει- 
διστικάς έπικαίρως κατ αύτών συντεθειμε'νας. Και εν 
ταις άλλαις δ’ έλληνικαϊς πόλεσιν έθεσπίσθησαν παρα
πλήσιοι κατά τής άγαμίοις διατάξεις, αϊτινες δεν είναι 
αέν έν ταΐς λεπτομερίαις ήμΐν γνωσταί, άλλ ών εθος 
ιδιαίτερον τεκμηριοϊ τήν ύπαρξιν. Έ π ί τοΰ τύμβου δήλον 
οτι τοΰ άγάμου ετίθετο άγγεΐον πρός λουτρόν χρήσιμον 
χρώματος δέ μαύρου, ήτις χρήσις .προφανώς δεν ήν τ ι
μητική διά τον μακαρίτην ύπέρ τοΰ έθίμου δε μαρτυρεί 
καί χωοίον τοΰ πρός Λεωχάρη λόγου τοΰ Δημοσθε'νους : 
(ίήρξ>ώστΐ)(/ίγ ό Ap^iaih)ς χιιί Tf-lfVTa τον β ίο ν .. ·ΰγο/ιοί; 
ωr" τ ί  τούτου β ημ ΰο ν  .ίοντροφορος expeorifxir ΐπ ι τώ 
τον Άρ'ΐ'ΐάόον τάψω)Ί. Ο Πλάτων επι πάσιν εξεγειρεται 
κατά τών άγαμων καί έν τω C Βιβλίω τών νόμων του 
τάσσει πρόστιμον κ α τ ’ αυτο>ν, ους κρίνει ανάξιους σε
βασμού.

Έ ν 'Ρώμγ, δέν έδείχθησαν οί νόμοι ήττον διά τούς 
άγάμους αυστηροί. Οί επίγονοι τών άπαγωγέων τών Σα- 
βίνων γυναικών δέν ήνείχοντο νά ιδωσι τους πολιτας τ-/) 
πατοίδι άσυντελεΐς, δι ό και οι τιμηται κατά πάσαν πεν
ταετή άπογραφήν έπε'βαλλον τοΐς αγάμ ο ις  πρόστιμον, το 
καλούμενον aes uxorium, μετά τήν πολιορκίαν δέ τών 
Βηίων βλέπομεν τόν Κάμιλλον άναγκάζοντα τούς άγά
μους νά νυμ.φευθώσι τάς χήρας τών πολιτών, οί άπε'θα.- 
νον ύπερ τής πατρίδος άγωνιζόμενοι.

Αί πολιτικ'αί διαμάχαι, αί τριανδρία'., αί προγρα- 
φαί έξησθένησαν την Ρώμην πλέον ή ό πόλεμος, ό αριθ
μός τών πολιτών είχεν ελαττωθτι και το μεγα μέρος 
αύτών δέν ήν έγγαμον. Έ π ί θεραπεία τοΰ κακοΰ, ου 
αί συνέπεια’, όσημέραι καθίσταντο βαρύτεραι, ό Ιναισαρ 
καί ό Αύγούστος άνίδρυσαν τήν τιμητείαν, άςιώσαν- 

■ τες αάλιστα νά γένωνται τιμητα ί. Υπό την ιδιότητα 
ταύτην ποικίλας έξέδωσαν διατάξεις. Ό  Καϊσαρ έ τ α - . 
ξεν άμοιβάς τοΐς πολυτέκνοις, άπηγόρευσε δέ εις τάς 
γυναίκας τάς μήπω τό 45 τής ήλικίας ετος συμπληρω- 
σάσας καί αϊτιν,ες ούτε σύζυγον ούτε τέκνα είχον νά φέ- 
ρωσι κοσμήματα καί νά μεταχειριζωνται τήν lecticam, 
φορείον ύπ άνθρώων η υποζυγίων βασταζόμενον, <)ιά τής 
κενοδοξίας άποσκοπών νά προσβάλη τήν άγαμίαν.

Τοΰ Αύγούστου οί νόμοι ήσαν αυστηρότεροι, μάλλον 
βαρείς. ’Ανέγραψε νέας ποινάς κατά τών αγάμων και 
έ'πηύξησε τών έγγάμων καί τών κεκτημένων τέκνα τας 
άμοιβάς, έδημοσιεύθη δέ ή lex Jlllia  et Papin Pop- 
paea, καθ’ όσον τών ήθών ή παραλυσία είχε προαγαγη 
σπουδαίως καί στερεοποιήση τήν πρός άγαμίαν καί άτε- 
κνίαν"ροπήν. «Τά ήθη, άτινα έξηκολούθησαν διαφθειρό- 
μενα,λέγει ό.ΜοηίθΚ(|ΐιίοΐΐ,συνετέλεσαν εις τό νά γεννή- 
σωσι τοίς πολίταις τήν αποστροφήν /.ατά τοΰ γάμου, ος 
τις δέν παρέχει είμή μόχθους πρός τούς μή έχοντας πλέον 
αϊσθησιν δια την τέρψιν τής αθωοτητος». ϊη ν τοιαύτην 
τάσιν πολεμών ό Αύγουστος έξέδωκε ιήν περιώνυμον lex

Ju lia  et Papia Poppaea, έν έτει 741 άπό κτίσεως 
'Ρώαης, ούτω κληθ^σαν έκ τών δύο υπάτων τοΰ έτους 
εκείνου, Μ. Papii Mutili καί S. Poppaei Secundi, 
ού νόαου τό γενικόν πνεΰμα ήτο ή έν πάση περιπτώσει 
προτίμησις τών έγγάμων άπό τών αγάμων και τών έχόν- 
των τέκνα άπό τών άτεκνων. —  Ό  εντεκνος Ρωμαίος 
είχε νόμιμον άπαλλαγής λόγον άπό παντός προσωπικού 
βάρους (onus), έν ώ οί άγαμοι (coelibes)—τοιουτοι δε 
ήσαν ού t/.όνον οί μήπω εις γάμον συνελθόντες, άλλα και 
οί χηρεύσαντες ή διαζευχθέντες χ_ωρις νά συνάψωσι δεύ
τερον γάμον—ήσαν ανίκανοι νά άποκτήσωσιν εκ διαθή
κης, οί έγγαμοι δέ άλλ’ άπαιδες (orbi) άποκτώσι μόνον 
το ήμισυ τών καταλειφθεντων αυτοί ς ωστε, καθ άπερ ό 
Πλούταρχος λέγει, οί 'Ρωμαίοι ένυμφεύοντο διά νά γ ί- 
νωνται κληρονόμοι καί όχι διά νά 1χ_ωσι κληρονόμους.

Έ ν τοσούτω ή άγαμία δέν έπαύσατο αριθμούσα πολ
λούς θιασώτας, είτε ένεκα τών έκ τοΰ γάμου επαχθών 
βαρών, είτε έξ αιτίας τής άείποτε έπαυξανούσης τών γυ
ναικών πολυτελείας, εϊτε καί διά τάς φιλοφρονας περι
ποιήσεις καί παντοειδείς φροντίδας, ών οι άγαμοι ησαν 
τό άντικείαενον έκ μ^cους τών επιδιωκόντων εν τν, δ·α- 
θήκη αύτών θέσιν. Ιήν τοιαύτην δε κατάστασιν μεγάλως 
ούχ ήττον ύπέθαλψε καί ή έπί τών ερειπίων τών αρχαίων 
Σχολών αναστηλωθείσα χριστιανική ηθικη, ης οι δ ι δ ά— 
σκαλοι την οδύνην και εγκράτειαν άποσκοττουντες, 
συν έστησαν την έτπ μάλλον και μάλλον hia. της άγαμίας 
ποος τήν ήθικήν τελειότητα προσέγγισιν, άνεπιφυλάκτως 
τον γάμον άποπτύοντες. Ούτως ό Αγιος Ιουστίνος τόν 
θεωρεί ώς έθος έκθεσμον έπί ικανοποιήσει τής αισθητικής 
όρέξεως, μεγάλως δ’ επαινεί τούς τή άγαμία έμμένοντας, 
ή έκείνους οϊτινες έγγαμοι όντες διαβιοΰσιν ώς ε: μή ήσαν 
τοιοΰτοι, ό δέ Τερτουλλιανός ’έγραφε πρός τήν γυναίκά 
του: «Έ άν άναγινώσκωμεν εις τάς Γραφάς ότι χρΰααόν  
ίο τ ι rvjifiiHfaffOxi ΐ) xvpovcO cn , ποιαν εχ.τιμησιν δεον τις 
νά άπονέμη, σάς έρωτώ, πρός καλόν, οπερ δεν είναι καλάν 
εί μή έν σχέσει πρός τό κακόν ; Εάν έπιτρέπηται τό 
νυμφεύεσθαι, δέν επιτρέπεται είμή καθ όσον είναι ήττον. 
κακόν τοΰ πνρονοθα ι' άλλά πόσον δέν θά ήτο σωστικώ- 
τερον καί εύτυχέστερον νά μή νυμφεύηταί τις ποσώς καί 
νά μή πυρώται ! » ~

Έ κ τοιούτων διεπνέοντο έν γένει άρχών άπαντες οί 
εκκλησιαστικοί συγγραφείς, ύπό τό κράτος δέ τοιούτων 
πεοί γάμου ιδεών, δύναταί τις νά κρίνη έάν ό δεύτερος 
γάμος έθεωρείτο δι’ όφθαλμοΰ εύνοϊκωτέρου. «Έ άν νεαρά 
τις χήρα, λέγει ό άγιος 'Ιερώνυμος, άδυνατή ή δεν θέλη 
νά Ουλάξη τήν σωφροσύνην, λαμβανέτω καλλιον συζυγον 
παρά τόν διάβολ.ον)). Αλλ επιτρέπων ως ύστατον φαρ— 
μακον τόν γάμον εις τήν χήραν, άρνεΐται ό αυστηρός συγ- 
γ ρ α φ ί ύ ς  τή ν  ' άρωγήν τής Εκκλησίας έν ή  περιπτώσει 
περιήρχετο εις άπορίαν. Έτεροι πατέρες καί συγγρα
φείς προβαίνουσιν έτι περαιτέρω. Θά ητο δ απίθα
νος -τής υπερβολής ό βαθμός εις ήν έξετράπησαν άν μή 
ΰφίσταντο αί συγγραφαί αύτών όπως μαρτυρήσωσι. Πολ
λοί συγγραφείς,ώς ο'Αγιος Ειρηναίος,ό Minutius Felix, 
ό 'Άγιος Βασίλειος, διά διαφόρων λέξεων έχαρακτήρισαν 
αυτήν ώς ευπρεπή ή συγκεκραμένην μοιχείαν, Ι’ρηγόριος 
δ’ ό Ναζιανζηνός ελεγεν ότι ό πρώτος γάμος έστί νόμος, 
ό δεύτερος συγχώρησις, ό τρίτος παρανομία/Ιστέον όμως 
ότι ή τοιαύτη κατά τοΰ διαδοχικοί) γάμου δυσμένεια δέν 
ήν προϊόν κα-νοφανές τών-πατέρων τής Εκκλησίας. Πρό 
αύτών έτι πάσα ή άρχαιοτης υπερβαλλόντως είχε τιμήση 
τήν έν τή χηρεία εμμονήν, ώς έπιμαρτυρούσαν την προς 
τόν άποβιώσαντα πίστιν καί αγάπην καί ή μέν Αλκηστις 
μή άνεχομένη /ά έπικαθήσν, μητρυιά έπί τών ίδιων τε-



κνων, ικετεύει έκπνέουσα τόν "Αδμητον, όπως, αύτή καί 
μετά θάνατον ή ή σύζυγος,Χαρωνδας δ ’ό νομοθέτης απέ
κλεισε τής συνελεύσεως τον λαοϋ τοΰς δευτερογάμους ώς 
παρεισάγοντας ούτω μητρυιάν έπί τών έκ τής προτέρας 
ένώσεως τε'κνων έν αυτή, δέ ταύτη τή 'Ρωμαϊκή κοινω
νία βαθέως ήν έρριζωμένον το απόφθεγμα ότι ζη^ωτος ό 
πρώτος γάμος  ό (U δεύτερης απευκταίος, μεγάλως καί 
μετά θάνατον τής καταχηρευούσης τον βίον τιμώμενης, 
επί τοϋ τάφου αυτής έγχαρασσομένης τής λέξεως u η ί-  
VI Γ a ί  u a i n u  p t a  (μόνανδρος η μονόγαμος) ίσο- 
δυνάμουσης, έν ταύττ, τή εκδοχή, τή λέξει C a  S t  i S -  
S im  a (άγνοτάτη). (άκολουθεϊ)

ΕΙΣ ΙΤΑΛΟΣ ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ ΤΟ 13 8 4

Λόγιος περιηγητής, ό Συμεών Σίγκολις, τή 13 Αϋ- 
γούστου τοϋ έτους 1384, άνεχωρησεν έκ Φλωρεντίας μετ’ 
ά'λλων συμπολιτών του. Μετά πέντε ήμε'ρας άφίκετο εις 
Βενετίαν. Τή 8ε 4 Σεπτεμβρίου, μεθ’ ετέρων συμπολι
τών του, άνεχώρησεν έκ τής ένετικής πρωτευούσης καί 
εφθασεν εϊς τά ήμέτερα νησίδια Σροφάδια. Νομίζομεν 
καλόν νά δώσωμεν τόν λόγον εις τόν ίδιον περιηγητήν. 
« . . .  Έφθάσαμεν πλησίον μιας νήσου (Στρφοάδων), ή 
«οποία είνε έν ανοικτή θαλάσση, ή όποια νήσος είνε δι- 
«ηρημένη είς τό με'σον, ώστε ή μία νήσος απέχει τής 
«έτε'ρας, καί λε'γεται δ'τι ενώ οί Ενετοί μετέφερον τό 
»σώμα τοϋ Αγίου Μάρκου έξ ’Αλεξάνδρειάς ταξειδεύον- 
»τες, έ'φθασαν πλησίον τής ρηθείσης νήσου, ήτις διηρέθη 
»έν τώ μέσω, όπως διέλθη τό πολύτιμον σώμα, καί διά 
»τών νήσων τούτων διέβησαν οί Ενετοί μετά τοϋ ρη- 
»θέντος λειψάνου καί έφερον αυτό είς Ένετέαν. IΙθελομεν 
»καί ήμείς νά διέλθωμεν μεταξύ τών δύο τούτων νησι- 
»δίων, άλλ’ έξερράγη θύελλα, ένεκα δέ τοϋ εναντίου άνέ- 
»μου, όστις διήρκεσεν επί τρεϊς ήμε'ρας καί νύκτας ήναγ- 
«κάσθημεν τέλος νά όπισθοχωρήσωμεν 1 50μίλλία καί ένε- 
»λιμενίσθημεν είς Ζάκυνθον». Ό  Σίγκολις καλεί τήν Ζά
κυνθον Giante καί οΰχί Zante. Αλλα αντίγραφα τοϋ 
χειρογράφου τής περιηγήσεως ταύτης εχουσι Ganti, 
Granti κλπ ., άλλ’ οί έκδόται παρεδε'χθησαν τήν γρα
φήν Giante, καθότι έτερος σύγχρονος σπουδαίος Φλω
ρεντινός, ό Λεονάρδος Φρεσκοβαλδης, γράφει ότι μετέ- 
βησαν είς Giante. Είνε ζήτημα εΰηχήτου προφοράς με
ταξύ Ζ καί G.

Φθάσαντες είς Ζάκυνθον ήγκυροβόλησαν είς άκατοί- 
κητον με'ρος, φερον όνομα Λυσίποντον, έ'νθα παρε'μεινον 
έπί τρεϊς ήμε'ρας. Ινατήρχοντο οί χωρικοί άπό τά βουνά 
και έπώλουν αύτοίς τρόφιμα καί ήγόραζον παχείας ό'ρ- 
νιθας άντί εννέα σολδίων τό ζεύγος. ΙΙολλά εί'δη εϋρισκον 
έν άφθονία. Ό  ρηθείς Φρεσκοβάλδης έπιβεβαιοί επίσης 
οτι ειχον μείνει άπέναντι άκατοικήτου βουνοϋ, καλουμέ- 
νου Λυσπόντου. Ό  εις γράφει Λνιτίποντοτ, ό δέ Λ ύοπον- 
τον. Τις τών δύο σφάλλει, άγνοοϋμεν καθότι υεταβάντες 
έπί τόπου, έμάθομεν έκ τών χωρικών, ούς ήρωτήσαμεν, 
ότι ούδείς έγνώριζε τοποθεσίαν φέρουσαν τοιοϋτον όνομα. 
Έκ τών λεγομένων τοΰτε Σίγκολι καί Φρεσκοβάλδη άπο- 
δεικνύεται ότι ήγκυροβόλησαν είς τόν λιμένα τοϋ Κεριού.

Από Ζακύνθου μετε'βη ό Σίγκολις είς Μεθώνην, ένθα 
είδεν ώραιότατον καί ισχυρόν φοούριον παρά τήν θάλασ
σαν. Έπεκράτει, λε'γει, νόμος καθ’ ον τά διερχόμενα 
πλοία έπρεπε νά παρουσιχσθώσιν ενώπιον τών άρχών. Οί 
Γενουήσιο: προσεπάθησάν ποτε νά κυριεύσωσι τό με'ρος

τοϋτο, άλλ οί Ενετοί τούς κατέστρεψαν καί έκτοτε— ώς 
διηγείται ό περιηγητής μας -  οί Γενουήσιο ι δέν έβλεπον 
μετ ευχαριστήσεως τά οχυρώματα ταϋτα καθότι περισσό
τερα τών τριών γενουησίων πλοίων δέν ήδύναντο νά έχω- 
σιν έλευθε'ραν είσοδον! Είς τό όρος τής Μεθώνης είδεν εκ
κλησίαν έχουσαν τό λείψανον τοϋ 'Αγίου Λέου (lina
chiesa nella quale e il corpo di Santo Leo).
ΓΙαρε'μεινε μίαν καί ήμίσειαν ήμέραν καί έπειτα διηυθύν- 
θη είς Κυρώνην. ένθα είδεν έτερον ώραιότατον καί ισχυρόν 
φρούριον ένετικόν. Τά με'ρος τοϋτο, κατά τόν Σίγκολιν, 
παρήγαγε τούς καλλιτε'ρους τοϋ κόσμου κόκκους δι’ έρυ- 
θρόν χρώμα (Kei’mes), έπί λέξει δέ λέγει : «quivi vi 
»nasce la migliore grana da tingerc scarlati 
»che sia al mondo», Αποπλεύσας διήλθε μεταξύ Κύ
πρου καί Κρήτης καί εφθασεν είς ’Αλεξάνδρειαν τή 27 
Σεπτεμβρίου. Περιηγήθη την Αίγυπτον καί ιδίως τό όρος 
Σινα. Ο Σίγκολις δέν περιγράφει τών μερών τούτων 
μόνον τά τοϋ εμπορίου, αλλά καί τά ήθη καί έθιμα, τάς 
πυραμίδας, έτι δέ δίδει αρκετάς ειδήσεις περί τών ζώων, 
φυτών καί άλλων φυσικών ό'ντων τής Αίγύπτου. Τήν 
πε'ριήγησιν έτελείωσε περί τά τέλη τοϋ Μαίου τοϋ 1385 
και πληρης πολλών γνώσεων έπανέκαμψεν είς τήν γενέ
τειραν αυτοϋ πατρίδα Φλωρεντίαν. Τήν περιήγησίν του 
έτιτλοφόρησε Viaggio al monte Sinai, είνε δέ γε- 
ΥΡαμμενη εις λαμπρόν ύφος καί καλήν γλώσσαν, ώστε ή 
Ιταλική Ακαδημία κατέταξεν αυτήν εις τά  κείμενα, 

testo di tingua. Μμείς ανεφέοαμεν μόνον ό,τι άφορα
Ελλάδα.
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Οί κάτοικοι τής Βόρειου Α μερικής είνα ι ΰπέοπλουτο ι, ου- 
τοι είναι εν ό λ ω '1 ,500  καί έχουσιν κ τη μ α τική ν μεν περιουσίαν 
εκτασεως 117,000 στρεμμάτω ν, χρημ ατικήν δε 7 ,8 5 8 ,0 9 4  
δολλαρίων.

■ίτ
II πλουσ ιω τάτη  γυνή  τή ς Νοτίου ’Α μερικής είνα ι ή έν Σ αν- 

τ ια γω  σενιόρα Ίσ ιδώ ρα Κουσίνο, Οπό τοϋ λο^υ έπονομαζομένη 
κομμησσα τοϋ Μ οντεχρίστου. Έ κ  μόνων τώ ν άνΟρακωρυχείιον 
τη ν 'έχει μηνια ιον εισόδημα όγδο/κοντα χ ιλ ιάδω ν δολλαρίων. 
ήτο ι ετήσιον εισόδημα πέντε  καί πλέον εκατομμυρίων δραχμών.

"ir
Ό  Α μ ερ ικανό ς Βανδερβίλτ ’έχει περιουσίαν 1 9 4 ,0 0 0 ,0 0 0  

δολλαρίων. II καθημερινή του πρόσοδος ανέρχεται ε ις .28 ,3 3 4  
δολλάρια, ανά πασαν δέ ώραν εισπράττει έκ τόκων 1180 δολλά- 
ρια. Ε χει όε κ α τ ’ ’έτος έξ έκπο ιήσεω ς γα ιώ ν του 2 εκατομμύ
ρια δολλάρια.
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II. Δ. ϊοΰρ νο  Μάγου ρέλι. Δ ιήγημ α  φίλου σας έλήφθη· 
ά -η ντή σ α μ εν αμ έσω ς.— Ν . Δ . Κ ω στάντζα . Φύλλα καί αποδεί
ξεις έστάλησαν δ ι ’ έγγραφέντας συνδρομητάς· εύχαριστοΟμεν δ ι ’ 
ένεργείας σας — 1!. Λ. Φ ιλιατρά. Π εριμένομεν άπά ντησ ίν δ ι ’ 
ένεργείας σας,— Δ. Σ. Χ αλκ ίς. ’Επιστολή εστάλη πρό μηνός’μέ 
αποδείξεις· περιμένομεν άπάντησ ίν . — Σ Γ . Λ . Ά γ χ ία λ ο ν . Τά 
καΟυστερούμενα φύλλα έσ τάλη σα ν προσεχώς στέλλετα ι τό ζη - 
τούμενον β ιβλίον. — 0 .  Π. Σ ωζόπολιν. Έ στάλησαν τά ζητούμενα 
Φυλλάδια. —  II. I. Φ. Cenmvoda. Ε π ισ το λή  σας έλήφΟη· θά 
έκτελεσΟή ή παραγγελ ία  σ α ς.— Ζ. Κ. Σ . Κ αλαφάτιον. ΈλήφΟη 
επιστολή- άπαντώμεν ταχυδρομικώς. — Λ. Λ . II. ΈλήφΟ η τό 
δελτάριόν σας καί αμέσως έξίτελέσΟ η ή επ ιθυμ ία  σας· διά τά 
επ ισκεπτήρ ια  δεν εστάλη παραγγελ ία .
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