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0  ΕΘΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑΪΜΑ
Ο . χν η Ελλάς κπεκτησεν επι τέλους τήν ελευθερίαν 

'Μθ?. λχ ι οι πρώτοι βασιλείς της άνήλθχν εις τον Ελληνικόν 
θρονον,εζητησαν φυσικά την Ελληνικήν ιθαγένειαν δχι μό
νον εις την αφομοιωσιν τών αισθημάτων των με τόν λαόν 
των, αλλα και εις κάθε εξωτερικόν τύπον, ό όποιος ήαπο- 
ροϋσε να δωσ·/) περισσότερον κύρος εις τήν υΐοθέτησίν των
από τήν νέαν πατρίδα των.

Γό ένδυμα τότε τό επίσημον, τό ένδυμα τό εθνικόν, τό 
ένδυμα, το οποίον επολιτογράφει τόν "Οθωνα καί τήν ’Α
μαλίαν Ελληνας, , καί τό όποιον τους διέγραφε διά παντός 
από τόν κλάδον τής Βαυαρικής δυναστείας, ήτο ό'χι τό άρ- 
χαϊονΕλληνικόν με τάς ωραίας πτυχάς,τό  όποιον ύπενθύυ.ιζε 
μιαν εποχην δόςης καί τέχνης καί υπεροχής, αλλά τό έ'ν- 
δυμα τό επικρατέστερου τότε μεταξύ τών πρωτοεργατών 
τής Ελληνικής έπαναστάσεως καί τών γυναικών των.

II φουστανέλα, τό φεσι καί τό κοντογούνι, ιδού τό έν_ 
δυμα τά εθνικόν τής εποχής εκείνης. Καί όαως δέν ειγε τ ί-

 ̂ 1 ι  V \ποτε κοινον με το ένδυμα τών ιοραίων μαρμάρων, τίποτε
κ οινόν μέ τήν Ε λλάδα , τήν όποιαν ή φιλελληνική οικογέ
νεια του Λουδοβίκου τής Βαυαρίας είχε γνωρίσει από τήν 
ιστορίαν τήν μεγάλην τού παρελθόντος. Έλέχθη μάλιστα 
και επιστευθη οτι ητο Τουρκικόν παρά τών πολύ ανεπτυγ
μένων πατριωτών τής εποχής εκείνης, ’Αλβανικόν παρ’ άλ

λων, οι οποίοι ωρισαν τήν καταγωγήν τής φουστανέλας καί 
τού φεσιού κ α τ ’ εύθεΐαν γραμμήν από τούς ’Αλβανούς.

Τουρκικόν ή ’Αλβανικόν τό ένδυμα εκείνο είχεν άδελφωθή 
με τήν ζωην τών πατέρων μας, είχεν άνταποκριθή μέ τάς 
βιωτικάς συνθήκας τής εποχής των, είχεν υπηρετήσει τόν 
αγώνα των, είχεν ύποστή τάς δοκιμασίας τω ν,κα ί δοξασθή 
με τήν δόξαν των. Καί έπί πλέον έσυγγένευε μέ τό άρ- 
χαΐον, διότι καί αύτό άνεδείκνυε τό σώμα καί άφηνε τά  
μελη ελεύθερα καί έξυπηρέτει τού γυμνού τήν θρησκείαν, 
και εαν δεν εδιδεν εις τό σώμα μεγαλείου θεών, έδιδεν ο- 
μως τον αληθή τής λεβεντιάς τύπον,έδιδε τήν φυσιογνωμίαν 
τού απελεύθερου,γεμάτην άπό ζωήν καί ελευθερίαν.Καί εις 
τό βάδισμά τας καμαρωτάς κινήσεις καί εις τής φουστανέλας 
το λίκνισμα και εις τών πλατειών μανικιών τό ανέμισμα 
και εις τών τσαρουχιών τό πεταχτόνπεοπάτημα,έδιδε κάτι, 
το οποίον εβροντοφωνούσε : έπεταξα εις τά  βουνά καί έπλα- 
νηθην εις τα  λαγκαδια καί τά  δάση καί έφθασα εις τάς 
κοουφκς τών ορεων πού κτίζουν τής φωληες των οί αετοί, 
και εδιαλεξα ως πατρίδα μου τής δροσερές κορφούλες καί 
ως συντρόφους καί στολίδια μου τά  ασημένια άρματα, διότι 
μόνον μέ αυτά θά κατέβαζα έως τά  χωριά καί έως τάς πό
λεις την ελευθερίαν τού βουνού και το ύψιπετημα τού αετού, 
οταν ανακτά καί πάλιν τά  κομμένα πτερά του.

Καί διά τάς γυναίκας τό ένδυμα εκείνο είχε τήν μυστη
ριώδη έννοιαν τής άπελευθερώσεως καί μιας έξελίξεως πολύ 
διαφορετικής καί πολύ σημαντικωτέρας άπό τής άπλής άπό 
τών τυράννων άπελευθερώσεως. Τό φέσι, τό κοινόν αύτό 
κάλυμμα τής κεφαλής ήτο ως νά έλεγε : Τά κεφάλια τά
υποΐα σκεπάζω έχουν ίσην δόσιν μυαλού καί ίσην δύναμιν 
κρισεως και ίσην αντοχήν πνεύματος. Καί τό κοντογούνι τό 
κοινόν διά τούς άνδρας καί τάς γυναίκας ήτο ως νά έπρόσ- 
θετε : Τά στηθη που άφήνω έξ ί'σου γυμνά καί άν έχουν
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γραμμάς κα ί πλαστικότητας και λευκότητας μαρμάρων, J 

κλείουν δμως μέσα των ηφαίστεια πάθους και αγαπης δια 1 
τήν —ατρίδα καί είναι πηγα ί άνόρισμοΰ καί παληκαρωσυνης. 1 
Καί τά  μπράτσα τά  λευκά καί τά  χυτά ώς νά ήσαν άπό 
άλ,άβάστρον συνεπλήρωναν τήν συμβολικήν τών γυναικών 
τής εποχής εκείνης περιστολήν : εάν δέν φθάνγ, ό νους μό
νον καί τό αίσθημα, μέ αύτά τά  χέρια μας θά άγωνισθώ- 
μ εν  εις το πλευρόν σας.

Καί ιδού πώς τό γυμνόν έπανήλ.θεν υπό νεαν ομως μορ— I 
φήν καί νέον τύπον, άνταποκρινόμενον τωρα, μετα παροδον 
τόσων αιώνων, εις τών συμβολισμόν τής νεας θρησκείας, εν 
όν'όματι τής οποίας διεξήγετο ό μέγας άγών τής αρχαίας 
πατρίδας καί τής άρχαίας δόξης.

Καί ιδού άκόμη πώς τό ένδυμα αύτό, τό όποιον επενοηθη 
καί έκυοφορήθη εις χρόνους δουλείας καί αίσχους, άνεδειχθη I 
σύμβολαν καί σήμα μιας άπό τάς πλέον δοςασμενας εποχα, I 
του έθνους μας καί πώς, μεθ’ δλην τήν βαρβαρότητα καί 
τήν άμάθειαν τής εποχής εκείνης, έσχεδιάσθη τόσον ωραιον 
καί τόσον γραφικόν, ώστε νά άνταποκρινεται εις νομούς α ι-  I 
σθητικούς καί διά τήν αρμονίαν τών γραμμών του και δια I 
τούς συνδυασμούς τών χρωμάτων του.

Κανείς βεβαίως καλλιτέχνης δέν τό έσχεδίασεν, ά λλ ’ούτε 
κανέν μάρμαρον ¿ιραΐον δεν εχρησιμευσεν ως πρότυπόν -μ- I 
πνεύσέως. Τά μάρμαρα τότε διετρεχον σταύιον θανατου και I 
μόνον τά  θαμμένα ύπό τήν ευεργετικήν μητέρα γήν εύρι- I 
σκαν σωτηρίαν. Τό έγεννησαν και το εδημιουργησαν οι κοι- I 
νωνικοί οροί καί αί άνάγκαι τής εποχής και τό ¿πολωο- I 
γοάφησαν Ελληνικόν ή κοινή χρήσις όλων, άρχόντων καί I 
κοινών θνητών, μεθ’ ολον τό πολυδάπανον καί τό πολύ δύ
σκολου τής επιτυχούς κατασκευής του. Τόσον δύσκολον, ώ
στε ειδικοί τεχ νΐτα ι άνδρες νά τό κατασκευάζουν— οί Dou- 
Cet τής εποχής εκείνης— καί τόσον Ελλμ,νικόν και εθνικόν, I 
ώστε οί κατασκευασταί και τότε και τιορα ακόμη να ovo- I 
μ ά ζ.ω ν τ α ι ' Ε λλη ν ο ρ ρ α π τ α ι .

Ά λλά  τά  έτη παρήλθον. Οί κοινωνικοί όροι καί αί βιω- I 
τ ικα ί συνθήκαι μετεβλήθησαν. Οί δημιουργοί τής έλευθε- I 
ρίας τής Νέας Ελλάδος ό εις μετά τόν άλλον άπέθαναν, 
οί πρώτοι βασιλείς τής χώρας, μεθ’ δλην τήν πρός τήν Ε λ 
λάδα αγάπην των— έξωρίσθησαν, νέοι βασιλείς έθεμελίωσαν 
τό έν τή χώρα κράτος των καί ό απανταχού διεσπαρμένος 
Έλληνισμ-ός υ.ετά την πλ,ηρη τού τοπου αποκα τασ ,ασιν, 
έζήτησεν εις τήν άναγεννηθείσαν μητέρα φιλ,οςενιαν καί ά- 
σ.υλον.

Ή  άνακάλυψις τού άτμού, ή δύναμις τού ηλεκτρισμού, 
ή διά τής προόδου και τού πολιτισμού ειΐιτευχθ^ισα * ..ι- 
κοινώνησις τών λαών ηύρυνε πολύ τά  τέως στενά δρια τών 
πατρίδων, έσυγγένευσε τάς τέως άγνώστους μεταξύ των 
φυλάς, ισοπέδωσε τας φυλετικας ανομοιοτητας και ανωμα- 
λίας, καί κατώρθωσε τό μέγα θαύμα τής άδελφοποιήσεως
τών *λα ών.  ̂ ? r

Τό έμπόριον, ή βιομηχανία, ή γεωργία, ή κτηνοτροφία
εις τήν έναλλ.αγήν τών ειδών της, επί τής οποίας βασι-,^ται I 
μία εύρυτάτη διεθνής άλληλεγγύη, επέφερε κατά φυσικήν 
συνέπειαν άλλοιώσεις καί μεταβολάς και εις τα  εθνικά τών 
Χαών γνωρίσματα.· Έφ άλλου τα  γραμ-ματα, αι τεχνα ι, J

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ__________

καί αί έπιστήμαι δπου προήχθησαν εις μεγαλείτερον βαθ- 
υ.ο'ν, δπου άνταπεκρίθησαν περισσότερόν εις τα  ίδανικα τής 
ανθρωπότητας, έδωκαν τό κύρος τής υπεροχής και τής ε ,.ι-  
κρατήσεως, έδωκαν τά  σκήπτρα τής ισχύος, έδωκαν την 
επιβολήν καί τό μεγαλεΐον, εις τό όποιον άνεκαθεν καί 
πάντοτε υποτάσσεται ή άνθρωπότης.

Ή  άναγεννηθεΐσα Ε λλάς, μεθ’ δλην τήν ένδοξον κατα
γωγήν της, δεν ήδυνατο βεβαίως κατα την κοινωνικήν αυ
τήν τών εθνών έξέλιξιν νά καταλάβμ τά  πρωτεία . Α δ ελ
φωμένη καί αυτή μέ τούς νεωτερους λαούς και εις την ύπο- 

I στήριξιν αύτών πολλ,ά οφειλουσα, φυσικόν ήτο να μη υ- 
ψώση σινικά τείχη εις τόν έξωθεν είσορμήσαντα πολιτισμόν, 
ά λλ ’ ούτε νά άποτελέση έξαίρεσιν καί νά άντιταχθή εις 
τήν έπίδρασίν του, δσον καί αν ήσθάνετο δτι αί ίδικαι της 
περγαμηναί τής εύγενους καταγωγής ήσαν αύθεντικωτεραι
καί γνησιωτεραι.

Εις τον φυσικόν νόμον τής διεθνούς άλληλεγγυης υπει- 
κουσα, καί εις τόν άκόμη φυσικωτερον τής υποτελειας εις 
τό μεγαλεΐον καί τήν υπεροχήν, ηκολουθησε και αυτη εις 
τήν εσωτερικήν καί εις τήν εξωτερικήν ζωήν της τήν διεθνή 
κίνησιν, βαθμηδόν δέ καί κ α τ ’ ολίγον, ήθη,έθιμα, εξωτερι
κοί τύποι, γλωσσολογικοί νόμοι ύπετάχθησαν εις τόν γενι
κόν κώδικα τών έν τή διεθνεί κοινωνική κινήσει έκάστοτε 
ίσχυροτέρων καί έπικρατεστερων.

Τό ένδυμα, τό σήμα καί τό έμβλημα αύτό τού Ε λλη 
νισμού μέχρι τής χθές, αφού έχασε βαθμηδόν καί κα τ ’ ολί
γον τήν σημασίαν του εις τήν νέαν ζωήν, τήν τόσον διάφο
ρον τής παλαιάς, ύπεχμόρησε καί αύτό εις τάς άξιωσεις τού 
σημερινού καθεστώτος, δπως είχεν υποχωρήσει και το έν
δυμα τών πτυχών καί τών ωραίων μαρμάρων εις τας μετα- 
βο/.άς τών βιωτικών συνθηκών τής χριστιανικής επικρατη- 
σειυς.

Καί ούτω, άπεδέχθημεν καί υίοθετήσαμεν το σημερινόν 
ένδυυ.α, τό όποιον δέν είναι ούτε έπινόησις, ούτε εφευρεσις 
οδική μας. Είναι ένδυμα κοσμοπολιτικόν, το οποίον εφεύρον 
καί έπενόησαν οί ισχυρότεροι καί έπιβλητικωτεροι εις την 
ιεραρχίαν τών νέο/ν έθνών καί τό όποιον υιοθέτησαν ολοι οί 
λαοί τής Εύρώπης, διότι είναι συμφωνότερον με τας σημερι
νά; συνθήκας τής ζωής καί άνταποκρινεται εις τας σημερι- 

ί νάς άνάγκας τής άνθρωπότητος. Τό σημερινόν ένδυμα δέν 
δυνάμεθα ημείς νά μεταβάλλωμεν, έφ’ οσον άποτελουμεν μέ
ρος τής μεγάλης διεθνούς οικογένειας, καί έφ’ δσον δεν άνερ- 
χόμεθα τόσον ύψηλά εις τόν πολιτισμόν, την εθνικήν υπε- 

I ροχήν καί τήν λατρείαν τού ωραίου, ωστε ο λ.ογος μας να Ι γ ίνετα ι νόμος καί οί τύποι τής εσωτερικής ζωής μ.ας υπό
δειγμα πρός άπομίμησιν.

01 ΠΡΑΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ -ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τήν έποχήν έκείνην τής άμφιβόλου καταστάσεως, είχε 

καταλάβει πάντας τούς πολιτευομένους υπερευαισθησία τις 
νευρική, καί υπόκωφος άναβρασμός, εις τόν όποιον βεβαίως 
συνέτεινεν αυτή ή μακρά αναμονή τής καθόδου τού Βασι- 
λέως, άλλ ’ ούδείς έπίστευε, οτι θά φθάσγ μέχρι τού ση
μείου, τού εμφυλίου πολέμου. Λίφνιδίως ένεσκηψεν ή καται-.
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γίς αύτη καί έντος μιας καί τής αύτής νυκτός ήναψε τό πύρ 
τής διχονοίας, καί τήν έπαύριον αμέριμνοι οί άνθρωποι, π ε- 
ριδιαβάζοντες εις τά ; κεντρικά; οδούς, έλάμβανον τήν συμ
βουλήν, χαμηλή τή φωνή, έκ τών είδότων, νά μή προχω- 
ρήσωσιν εις τόν περίπατον, διότι επαναστάτησεν ο Λειυτζά- 
κος (εις έκ τών ’Αξιωματικών τών πρωταγωνισθέντων διά 
τήν έπανάστασιν τού 62), καί κατέχει τάς οικίας τής Δου- 
κίσσης τής Πλακεντίας (νύν στρατώνα τού Πυροβολικού)· καί 
άλλος έλεγε : μή προχωρείτε πρός τήν οδόν Πειραιώς, διότι 
ό Κορωναΐος κατέχει τό μέρος έκεΐνο οχυρωθείς. Καί ό τρί
τος έλεγε, μή καθίσετε σήμερον εις τό παρά τήν Δεξαμενήν 
καφενεΐον, διότι δ ιαταγή τής Κυβερνήσεως έστήθη εκεί μία 
πυρβολαρχία πρός καταπολέμησιν τού ύπό τον Κορωναΐον 
στρατού. Καί έκ τής οικίας μου, κείμενης έπί τής πλατείας 
τής Όμονοίας,έβλεπαν τούς άνθρώπους έντρομους καί γοργω 
τώ  βήματι πρός τάς οικίας των διευθυνομένους, καί άλλους 
άπάγοντας έκ τών σχολείων τά  τέκνα των, καί περίφοβους, 
διά νά φθάσωσι νά κλεισθώσι εις τούς οίκους των πριν τό 
κακόν έκδηλωθή έμπράκτως. Καί ή νύξ, ή διαδεχθεΐσα τήν 
πλήρη τρόμου αύτήν ημέραν, ήτο νύς άγιου Βαρθολομαίου. 
Καί ήκούετο ό πυροβολισμός έξ όλων τών μερών καί αί οί- 
μωγαί καί θρήνοι τών πιπτόντων νεκρών έπί τής πλατείας 
τής Όμονοίας,καί ή ηχώ τής σπάθης τών ιππέων,πιπτούσης 
έπί τού αύχένος τών άντιπάλών των, καί οί χρεμετίζοντας 
ΐππο ι καί τό «Τ ί ς ε ί»  έβροντοφώνει έξ όλων τών προσ
κόπων. Ή  χαραυγή μάς άπεκάλυψε πάσαν τήν άποτρόπαιον 
κατάστασιν τών ’Αθηνών. II πλατεία  έγεμε πτωμάτων 
συσσωρευμένων φίρδην μίγδην μετά τών ίππω ν. ΤΙ οικία 
Κουμουνδούρου, παραπλεύρως τής πλατείας Όμονοίας κεί
μενη, έπολιαρκεΐτο στενώς, αί καθ’ έκαστον πεντάλεπτον 
πίπτουσαι βολαί έκ τών τηλεβόλων τού Λυκαβητού πρός 
τόν στρατόν τού Ινορωναίου θλιβερώς άντήχουν έν τα ίς καρ- 
δίαις ήυ.ών, δτι τόσον άφθόνως χύνεται τό Ελληνικόν αίμα 
άνευ έχθρού καί έχθρότητος. Αέν ύπήρχον πλέον Έ λληνες 
έντός τών Αθηνών.Τό βιβλίον τής Ιστορίας τού 21 έκλείσθη 
ερμητικώς καί έρρίφθη εις μίαν γωνίαν. Τόν εύγενή καί ύ- 
περήφανον λαόν τής Ελλάδος άντικατέστησεν ό ό'χλος. Τό 
Ελληνικόν στράτευμα, ο άνέμενεν ό δούλος Ελληνισμός 
μετά παλμών καρδίας νά ίδγ αίφνιδίως διεκδικούν τά  δι- 
καιώματά του άπό τού Όλυμπου καί πέραν, οίκτρώς έχω- 
ρίζετο εις ’Ορεινούς καί Πεδινούς, μή αντιπροσωπεύοντας 
ούδεμίαν ιδέαν, ούδένα πόθον Ελληνικόν, καί έν μέσαις 
’Αθήνα!; άλληλοσφαζομ.ένους. Εθνική ιδέα δΓ αύτού; ήτο 
τά  εκατομμύρια τής ’Εθνικής Τραπέζης, τού εύεργετικού 
αύτού ιδρύματος, τό όποιον, ώς προεΐπον, έπολιόρκησε στε- 
νώί ό Ινοοωναΐος μέ τούς ύπ ’ αύτόν, καί τό όποιον έσωσεν 
ή έντιμος φρουρά αύτού έκ χωροφυλάκων, γινόμενη θύμα 
τού καθήκοντος. Αί φυλακαί ήνοίχθησαν καί οί κατάδικοι 
έπεσκέπτοντο τήν νύκτα τούς μεγάλους οίκους, ζητούντες 
χρήματα.

Ό  ό'χλος ειχεν ήλεκτρισθή,καί δλα τά  περιμαζώματα τής 
τελευτα ίας υποστάθμης, άνευ τής συναισθήσεως τού κακού, 
έφόνευον καθ’ όδόν αδιακρίτως γυναίκας καί πα ιδ ία . Εις έκ 
τούτων άνέβη εις τό κωδωνοστάσιον τής Μητροπόλεως καί 
έκεΐθεν έσκόπευε καί έρριπτε νεκρούς τούς διαβάτας. Σωρη

δόν αί οίκογένειαι μετεφέροντο εις Πειραιά, μέ ξένας ση
μαίας έπί τών αμαξών, ίπως σωθώσιν έντός τών ξένων 
πλοίων.

Αί πρεσβεΐαι πάσαι έδέχοντο πρόσφυγας. Ό  εύγενής 
Βαρώνος Τέστα, πρεσβευτής τής Αύστρίας, ήνοιξε τάς πύ- 
λας τού οίκου του και εδέχετο μέχρι βαθείας νυκτός. Ε π ί
σημοι πολιτευταί κατέφυγον εκεί μεταξύ τών όποιων ό 
Θεόδωρος Δηλιγιάννης. Τά αμαξοστάσια καί οί αχυρώνες 
ήσαν κατάμεστα κόσμου.

Αί πρώται οίκογένειαι, δσαι δέν έδυνήθησαν νά άναχω- 
ρήσωσιν εις τό έξωτερικόν, έκλείσθησαν έντός τών οικιών 
καί τά  στρώμματα καί σκεπάσματα έτοποθέτησαν εις τά  
παράθυρα διά νά.άποφύγωσι τήν καταστροφήν έκ τών τη 
λεβόλων. ΤΙ πείνα δέ καί ή δίψα ή'ρχετο νά έπιστέψη, τό 
έργον τών καλών τούτων πατριωτών, διότι άπαντα τά κα- 
ταστήματα τής πόλεως έκλείσθησαν καί ούδείς έτολμ.α νά 
έξέλθη όπως προμηθευθγ τουλάχιστον άρτον. ΤΙ δέ Φάλαγξ 
τού Πανεπιστημίου μέ τόσους πόθους σχηματισθεΐσα καί 
μετά τόσου ζήλου έργαζομένη πρός διατήρησιν τής τάξεως, 
διελύθη άμα τη ένάρξει τής διαστάσεως τού στρατού, διότι 
προβλέποντες οί ηγούμενοι αύτών καθηγηταί τά  χείρω, 
καί δτι θά θυσιασθώσι τά  άκακα αύτά παιδία εις τήν δια
μάχην τών φαύλων, καί ύπέχοντες εύθύνην, διότι καί πλ,ή
θος νέων ήσαν έκ τών υποδούλων μερών, έψιθύρισαν εις το 
ούς αύτών νά διαλυθώσι καί κρύψωσι τάς στολάς τω ν, έ'ο/ς 
ου παρέλθη ή οργή τού Κυρίου.

’Έφυγον έντρομα τά  άτυχή παιδία καί έκρύβησαν καί 
έκτοτε δέν μετεσχηματίσθη ή Φάλαγξ τού Π ανεπι
στημίου.

Έπέπρωτο τά  τέκνα τών 'Ηρώων τού 21 καί πάλιν νά 
αίσθανθώσι τό πρός τήν Πατρίδα καθήκον καί νά Θυσια- 
σθώσιν έπ ’ αύτού· καί ουτω έφέρετο νεκρός ο υιός τού Κα- 
νάρη, ’Αριστείδης, ταχθείς νά φυλάξη τά  ’Ανάκτορα άπό 
τής αρπαγής καί λεηλασίας, φονευθείς άπό Ελληνος βο
λήν. Μετά τον φόνον αύτόν ή λύσσα καί ή μανία τής άλ
λ,ηλοσφαγής έκορυφώθη. ΤΙναψαν τά παλα ιά  πάθη. Τά μ ί
ση, αί έκδικήσεις εύρον τήν εύκαιρίαν τής δράσεως. .Ούδε- 
μία άνέθρωσκεν έλ.πίς σωτηρίας καί οί φιλήσυχοι έκ τών 
κατοίκων ’Αθηνών άνέμενον έν άπογνώσει τόν θάνατον εκ 
πείνης ή τήν καταστροφήν τής περιουσίας των έκ τών άπο- 
λυθέντων καταδίκων τού Μενδρεσε, δτε αίφνης εις την ερη- 
μωθεΐσαν διαβατών όδόν Σταδίου, ήκούσθη κρότος άμάξης, 
ήτις έφθασε εις τήν πλατείαν 'όμονοίας, φέρουσα λευ
κήν Σημαίαν καί τού ηνιόχου έπ ιτηδείω ς παρακάμψαν- 
τοί τά  έπ ’ αύτής φίρδην μίγδην πτώ ματα , είσέδυσεν εις 
τήν όδόν Πειραιώς καί ώδήγησε τόν έν αύτή καθήμενον 
Διου.ήδην Κυριάκόν εις τό στρατόπεδον τού II. Ινορωναίου.. 
Ούτος ωμίλησεν αύτώ τήν αύστηράν καί επ ιτακτικήν γλώσ
σαν τού Μεγάλου άνδρός. τού Μεγάλου πατριώτου, καί κα
τώρθωσε νά καταθέσωσι τά  όπλα άμφότερα τά  διαμαχόμενά 
υ,έοη. Καί ουτω ήνοίχθησαν τά  καταστήματα , έφαγαν οί 
πεινοίντες, έπιαν οί διψώντες, άλλ’ έντός τών χρηματοκι
βωτίων δέν ύπήρχεν οβολός* οί κατάδικοι ειχον κάμει τήν 
συγκομιδήν.

Ά λλά  ό άνθρωπος «ού ζήσεται μέ τόν άρτον μόνον»,Ά έ-
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γ ε ι το Ευαγγελίαν. Καί την πνευματικήν τροφήν της οποίας 
είχεν ανάγκηι»η Ε λλάς το'τε, ούδείς ηδύνατο νά την δώσ·ρ, 
ουρείς νά την μαγειρευτή. Ή  ηθικη δύναμις ην εΐχεν αν
τλήσει τό Έθνος από τόν έκτακτον καί πρωτοφανή έν τγ  
Οίκουμέντ) ’Αγώνα του 2 1 καί δπως λέγει ό Γάλλος συγ- 
γραφεύς «τό θαύμα του εικοστού Αίώνος» έξωδεύθη καί έ- 
σπαταληθη οίκτρώς εις τάς προώρους επιθυμίας των Πολι
τικών της Ελλάδος νά άφομοιωθώσι μέ τον πολιτισμόν 
της Δύσεως καί μέ τά  πολιτεύματα αύτης. Δεν γσθάνθη- 
σαν οί Πολιτικοί της Ελλάδος, δτι έχουσιν Γδιον πολιτ ι- 
σμ-ο'ν, συμφυή της Έλληνικης γης, δν ώφειλον πάστ) θυσία 
νά καλλιεργησωσι.

Δεν γσθάνθησαν, δτι η Ε λλάς εϊνε ’Ανατολή καί προώ- 
ρισται εις μέγα έ'ργον καί κατέτριψαν τόν πολύτιμον καιρόν 
των εις άκαίρους επιθυμίας καί εις ματα ίας επιδείξεις. Ή  
Δύσις εινε καταδικασμένη νά δύση, αύτη είνε η φύσις τών 
πραγμάτων, ά λλ ’ η ’Ανατολή δεν δύει.

Δεν γσθάνθησαν οί πολιτικοί της Ελλάδος ποίαν ηθικην 
δύναμιν είχον εις χεΐράς των διά τών σπανίων αρετών τοϋ 
Ελληνικού Λαού καί δεν ¿καλλιέργησαν ούδεμίαν εκ τού
των· ¿πότισαν μόνον αυτόν βρέφος ακόμη, ούχί τό γάλα της 
μητρός του, αλλά τά  άποσταλλάγματα τών φαρμακείων 
τ·?5ς Δύσεως. Τό πρώτον πινάκιον έμπεριεΐχε τό Σύνταγμα 
του 43 , διά τοϋ οποίου περιέκοψαν τόν Ελληνισμόν καί, 
στενοί τάς ιδέας καί μικροί τά  αισθήματα, έίρισαν πεδίον 
τιμ.ης καί δόξης εις τόν Έ λληνα  την διαμάχην πέριξ τών 
καλπών, καί ¿χαλάρωσαν τό πρός τούς δούλους αδελφούς 
άκμαΐον καί ζέον αδελφικόν αίσθημα μέ την α ύ τ ο χ θ ο
ν ί α ν καί έ τ ε ρ ο χ θ ο ν ί α ν  καί τόν διέφθειραν καί τόν 
έποδοκύλισαν. Καί τό δεύτερον πινάκιον έμπεριεΐχε τό Σύν
ταγμα  τοϋ 63 μέ παντός είδους καρυκεύματα, όχι δμως 
Ε λληνικά .

Καί τούς ολίγους μεγάλους άνδρας, ούς άνέδειξεν η Έ πα - 
νάστασις τοϋ 62,άφηρπασεν ο θάνατος προώρως,διά νά μεί- 
νωμεν ορφανοί διδασκάλιον καί διδασκαλίας. Καί άν ύπάρχν) 
ακόμη νυν ένας Ρ ικάκης, ένας Έ σσλιν, ένας Α .., ένας Β .. 
μέ απτόν τό αίσθημα τοϋ Πατριωτισμοϋ, τόν νομίζομεν α
νάξιον προσοχής καί περιωρίσαμεν τά  δρια τοϋ μέλλοντος 
μας, τών φιλοδοξιών μας, έντός μιας Βουλής χωλαινούσης.

Ό  έμφύλιος πόλεμος κατέπαυσεν, άϋίλ’ ο σάλος αύτοϋ 
βαθέως συνετάραττε πάντα τά  βάθρα τοϋ πολιτικοϋ οικοδο
μήματος. Ά νεστάλη κάθε είδος σεβασμοϋ, διακοίσεως καί 
πρός τάς Άρχάς καί πρός άλληλους. Ό  φόβος πρός τούς νό
μους καί η αιδώς έξέλ ιπε. Τά παντοπωλεία έ'γεμον από 
αυτούς τούς παληκαράδες διηγουμένους πόσους έφόνευον καθ’ 
έκάστην. Οί μικροί όψοκομισταί ηκουον κεχηνότες τούς η
ρωισμούς αυτούς καί ¿παραδειγματίζοντο. Τά μικρά καφε
νεία άνηρτησαν τάς εικόνας τοϋ Κορωναίου, τοϋ Χ ατζη- 
Κυριάκου τοϋ λγ,στοϋ. Ή σαν οί μεγάλοι άνδρες της έπο
χης. Οί οίκογενειάρχαι, οί έντιμοι, έκλείσθησαν εις τάς οι
κίας των άναμένοντες τό μ ά ν α έξ ούρανοϋ. «Βασιλέα, ά- 
νέκραζον* εύρετε Βασιλέα καί άς είνε από ξύλο». Οί Ό θω- 
νισταί,καταληφθέντες έξ απροόπτου διά της εσωτερικής αυ
τής θλιβερας άναστατώσεως, έ'μενον ως άπολιθωμένοι, άδυ-
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νατοϋντες νά πράξωσί τ ι υπέρ τών πόθων των, καί άμφιβάλ” 
λοντες άν ό ’Όθων θά θελησν) πλέον νά άναδεχθγ τό βάρος 
της Βασιλείας μετά τοιαύτην έκτραχίασιν. Οί δέ φρόνιμοι 
της ’Εθνικής Συνελεύσεως έ'τρεμον, μήπως αί Μ εγάλαι Δυ
νάμεις, πτοούμεναι, σταματησουσι τάς παροχάς των πρός τόν 
Βασιλέα Γεώργιον, αισθανόμενα', ποίαν μεγάλην ευθύνην ά- 
νεδέχθησαν, άποστέλλουσαι εν παιδίον νά βασιλεύση εις 
τοιοϋτον ηφαιστειώδη τόπον.

Ά λ λ ’ όπως είπεν ό μεγας Κολοκοτρωνης «οί Έ λλη 
νες είνε τρελλοί, ά λλ ’ έχουν θεόν φρόνιμον» ουτω καί έγέ- 
νετο.

Ό  φρόνιμος Θεός τών Ελλήνων έπένευσε καί έξωμα- 
λύνθησαν πασαι αί άνωμαλίαι,καί η Επτάνησος έδόθη εις 
την Ε λλάδα καί ό Βασιλεύς Γεώργιος ανήγγειλε την έλευ- 
σίν Του αμέσως μετά την έπίσκεψίν Του εις τάς τρεις Εύερ- 
γέτιδας Δυνάμεις. Οί Ό θωνισταί άνέστειλαν πασαν περαι
τέρω ένέργειαν, άναμένοντες νά κρίνωσι τό μέλλον έκ τών 
περιστάσεων.

Ό  θάνατος τοϋ Βασιλέως ’Όθωνος, μετά δύο έ'τη, η- 
νωσε πάντας τούς Όθωνιστάς πέριξ τοϋ Θρόνου τοϋ Βασι- 
λέως Γεωργίου.

Π η ν ε λ ό π η  Π α π α η λ χ ο π ο ύ λ ο υ ·

Α Π Ο  Τ Ο  Τ Α Ξ Ε Ι Δ Ι  Μ Ο Υ

ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΝ
’Ό χι τοϋ Καθολικισμού η έδρα, ά λλ ’ όλων τών θρησκειών 

τό παγκόσμιον προσκύνημα. Ό χ ι τών Παπών τό βασίλειον, 
ά λλ ’ όλης της άνθρωπότητος η πνευματική πατρίς. ’Ό χι 
τοϋ Χριστιανισμού μόνον η φωτεινή εστία ,άλλά  τοϋ έθνισμοΰ 
η δόξα καί ό θρίαμβος· ιδού τό Βατίκανόν.

Αί θρησκεΐαι έρχονται καί παρέρχονται, οί διάφοροι ναο'· 
των κατεδαφίζονται, τά  είδωλα τών θεών καί προφητών 
των συντρίβονται. Ό  χρόνος εις το πέρασμά του παρα
σύρει όλας τάς ουτοπίας καί όλας τάς έλπίδας, εις τάς ο
ποίας ή άνθρωπότης κατά καιρούς ηντλησε χαράν καί έγκαρ- 
τέρησιν καί παραμυθίαν καί θάρρος. Νέαι έλπίδες καί νέα 
όνειρα, καί νέα ιδανικά διεδέχθησαν τά  παλα ιά , τά  όποια 
έκινδύνευσαν νά λησμονηθοϋν καί νά χάσουν την αίγλην καί 
το φώς, τό οποίον άλλοτε ¿σκόρπισαν, έάν τό Βατίκανόν 
δέν ύψοϋτο έκεΐ, άγρυπνος φρουρός καί φύλαζ τών κειμηλίων 
τοϋ παρελθόντος, κιβωτός ιερά, εις την οποίαν οί αιώνες καί 
αί έποχαί έκλεισαν τά  μυστικά της δόξης των.

Οί Α ιγύπτιο ι, οί, Έτροϋσκοι, οί Άσσύριοι,οί Έ λληνες, οί 
Ρωμαίοι καί μ ετ ’ αυτούς ό μεσαίων ολόκληρος, καί έπειτα  
η άναγέννησις, η δόξα αύτη καί ό νέος θρίαμβος της άνθριο- 
πότητος, όλοι οί σπινθήρες καί όλα τά  φώτα καί όλοι ο'· 
ήλιοι της άνθρωπίνης διανοίας, έδώ έχουν συγκεντρώσει τάς 
άκτΤνάς των, έδώ έχουν έναποθέσει τάς υψηλοτέρας έκδηλώ- 
σεις των μιας ζωης, η οποία όσον καί άν έσβυσεν, ύπηρξεν 
δμως εις την έξέλιξίν της άνά τούς αιώνας, ό έπίμονος έργά- 
της καί δημιουργός μιας αύριον ώραιοτέρας της σήμερον,ενός 
μέλλοντος εύγενεστέρου τοϋ παρελθόντος.

Διά τοϋτο τό Βατίκανόν όσον καί άν θεωρηται βασίλειον
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τών Παπών, όσον καί άν περιβάλλεται μέ τούς τίτλους καί I θανασίας τών γιγάντω ν αυτών,οί όποιοι διά νά άδελφωσουν 
τάς περγαμηνάς της Χριστιανικής θρησκείας, όσον καί άν δο- εν παρόν άμφίβολον μέ εν παρελθόν ώραΐον, περισυνελεςαν 
ξάζη εν έθνος καί έναν λαόν Χριστιανικόν,ητο, είναι καί θά όλας τάς ωραιότητας καί όλας τάς αρμονίας και ολην'την 
είναι ό μεγαλοπρεπής βωμός ενός Πανθεϊσμού, έν τώ μέσω I ποίησιν έκείν&υ καί ¿δημιούργησαν μέ αύτάς τό περιβάλλον 
τοϋ όποιου, ούτε ό Χριστός, ούτε ó προνομοιοϋχος τών A- I τοϋ νεου ιδανικοϋ της ανθρωποτητος
ποστόλων του θά άνεγνώριζαν εαυτούς. Την θρησκείαν τοϋ κάλλους εις την Ελλαδα εδόξασε και

Έ ν τούτοις Βατίκανόν δύναται νά θεωρηθη ώς κ α τ ’εσοχήν I επροστατευσε είς μονον Περικλής μ- τον ,.λοϋ.ον λαού, ο 
χριστιανικόν ίδρυμ.α. Διότι μέ τό πνεϋμα της αλληλεγγύης, I οποίος επιστευσεν εις την θρησκείαν αύτην. I ήν θρησκείαν 
της δικαιοσύνης καί της αλήθειας,η όποια χαρακτηρίζει την τοϋ κάλλους άνά τούς αιώνας καί άνά τον κοσμον ολον 
χριστιανικήν θρησκείαν, περιέλαβεν είς τούς κόλπους του καί I ¿προστατέυσαν οί ΓΙάπαι της Ρώμης μέ τον πλούτον λαων, 
υιοθέτησε πάσας τάς θρησκείας τοϋ κόσμου καί τά  ιδανικά I οί όποιοι την κατεφρόνησαν,την ¿πολέμησαν και την κατε- 
τ/,ς άνθρωπότητος, έστω καί έκεϊνα άκόμη τών οποίων η δίωξαν άμείλικτοι. Έδώ έγκειτα ι η δυνάμις και η υπεροχή 
λάμψις έσκιαζε καί έμετρίαζε τό φώς τοϋ άστέρος, ό όποιος τούτων έπί ¿κείνου, έδώ η δόξα τοϋ Βατικανού, εδώ ό Ορι-
ώδηγησε τούς μάγους είς την ’Ανατολήν ααβος της Παπικής δυναστείας.•I { "τ ΐ ί - ·3 '-'-•5 " ί '    * ’ > Π . . .  - ^

Οί πάπα ι ύπό την έποψιν αύτηνύπηρξαν άναντιροητως εύ- I Τό Βατίκανόν δΓ αυτό ένώ είναι έν άπεραντον μνη- 
εργέται της άνθρωπότητος, καί εύεργέται μεγαλοφυείς, I μεΐον πανθεϊσμού, ένώ είνε μεγάλη πατρίς τοϋ πνευματι- 
άφοϋ μέσα είς την μοναχικήν ζωην τοϋ ράσου καί της ά - I χ,οϋ κόσμου, ένώ είναι ένας φωτεινός φάρος τοϋ νεκοοϋ πα- 
ποχης των άπό τών κοσμικών άπολαύσεων, κατώρθωσαν νά I ρελθόντος, αντιπροσωπεύει συγχρόνως τό παρόν και τό μελ- 
διατηρησουν είς τάς ψυχάς των τό ένστικτον μιας δίκαιο- | λον είς ό ,τ ι δύναται νά όνειρεοθγ, να ελπισγ και να πο- 
σύνης πρός τό παρελθόν, τό όποιον ητο εντελώς ςενον προ5 I θησν) ή άνθρωπότης.
τάς άρχάς καί τάς δοξασίας της έποχης των. Τό Βατίκανόν προσεγγίζει τά  διεστώτα και συμβιβάζει

Οί βωμοί οί πολυτελείς, τούς όποιους όλοι αυτοί οί Πά- I τά  άσυμ,βίβαστα μέ το σοφωτεοον ρημα, τό οποίον εςηλθο,ν 
πα ι, ό είς μετά τόν άλλον ίδρυσαν, οί βωμοί αυτοί, είς I ά.πό τά  χείλη τοϋ Χριστοϋ. «Έ λθετε  πρός με ολοι οι 
τούς όποιους οργιάζει τό λαξευμένον μάρμαρον είς κάθε I κλητοί καί όλοι οί έκλεκτοί». Μ ελετηται τών κόσμων, 
ρυθμόν καί χρώμα, καί οί άτίμητοι λίθοι καί ό χρυσός καί I ίδρυταί τών θρησκειών, τεχ νΐτα ι τών’ ωραιοτητων, λαξευ- 
ό άργυρος καί τά  πολύτιμα ξύλα τών δρυών, καί τών ρο- I τ αί τών μαρμάρων, έρμηνευταί τών νόμων, όλοι σεις της 
δνών,καίηέργασία η πολυετής χιλιάδων μοναχών καί ηΤέχνη I διανοίας οί έργάται καί της ώραιότητος οι πλαστα ι και οι

δημιουργοί, όλοι σείς οί'άρχοντες καί οί γ ίγαντες έλθετε 
τρός έμέ, βοηθήσατε τό έργον μου, αναδειΟατε τα  κάλλη 
του, πιστοποιήσατε τάς άληθείας του. Ολοι σεις ενωθητε 
μαζύ μου, άδελφώσατε τά  έργα σας με τό ιδικον μου, δια 
τό'καλόν της άνθρωπότητος.

Τό ρημα αυτό τοϋ Χριστοϋ το εννόησαν οι ΙΙαπαι τίίς 
Ρώμης καί ύψωσαν τό Βατίκανόν, είς τό όποιον άντιπροσω- 
πεύονται όλοι οί έκλεκτοί και ολοι οι κλητοί της ανθ.ωπο-

η άθάνατος τών μεγαλοφυεστέρων καλλιτεχνών της έποχης 
των,οί βωμ,οί αυτοί είς τούς όποίουςάντί μεγάλων χρηματικών 
θυσιών συνελέχθησαν οί θησαυροί τοϋ κόσμου όλου καί ετα- 
ξινομηθησαν είς τρόπον, ώστε νά διηγούνται την ιστο
ρίαν τοϋ τέως ά γνώστου καί ωραίου παρελθόντος της άνθρω
πότητος, οί βωμοί αυτοί, τών όποιων η συνεκτική αλωσις 
άπαρτίζει τό Βατίκανόν, είναι τά  πλέον ένδοξα μαυσω
λεία , τά  όποια οί Πάπαι ίδρυσαν είς τούς έαυούς των ως 
άοχηγούς της χριστιανικής θρησκείας.

Καί τόσον έννόησαν καί άντελήφθησαν ότι η μόνη 
ίσως δόξα των καί η μόνη των άθανασία είς τό έργον των 
αυτό της δικαιοσύνης θά ώφείλετο, ώστε δέν ¿δίστασαν να 
άδελφώσουν τούς ίδϊκούςτων άνδριάντας μέ τά μαρμάρινα 
σώυ.ατα τών ωραίων Θεών τ·ης θρησκείας, την οποίαν τόσον 
άυ.είλικτα ό χριστιανισμός κατεδίωξε. Καί δέν ¿δίστασαν 
μέσα είς αυτό τό Βατίκανόν, είς την Α γ ία ν  πόλιν τω ν, 
είς αυτό τό ιερόν τών ναών των νά θέσουν τούς τίτλους 
των τούς χριστιανικούς είς α ιγίδα καί προστασίαν έρ
γων, τά  όποια διαπνέει άπό τοϋ ενός έως τό άλλο άκρον η 
μεγάλη καί ωραία θρησκεία της ύλης.Καί φαίνονται μέ τάς 
αύστηράς προτομάς των καί τάς σκεπτικάς μορφάς των, εν 
τώ  μέσω τών θεών τοϋ έρωτος καί τών όργιώντων σατύρων, 
ώς νά μεταμελούνται δΓ ό ,τι έχασαν άπό την ζωην, καί 
ώς νά ζητούν νά ευλογήσουν μυστικά τό έρ·,Όν τών ίε- 
ροφαντών εκείνων, οί όποιοι άνεκάλυψαν είς την άνθρωπό- 
τητα  τούς άθανάτους κόσμους τοϋ αιωνίου κάλλους.

’Ιδού η μεγάλη σημασία τοϋ Βατικανού, και ή μεγάλη 
τών Παπών δυνάμις καί δόξα ’Ιδού οί τίτλο ι της ά-

τητος.

ΤΟ ΓΐΝΑΙΚΕΙΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ
Τό γ·υναικεΐον ζητημα,κυριολεκτικώς δυνάμεθα να είτ:ω- 

μ.εν, ότι μας έπιβάλλετα ι καταναγκαστικώς. Ο γυναικείος 
κόσμος γνωρίζει έζ όρμεμφύτου σχεδόν ότι, ενεκα σοϋ υπερ- 
τεροϋντος αύτοϋ άριθμοϋ επί τοϋ άνδρικοϋ, ηθικώς και υλ ι- 
κώς τρέχει κίνδυνον, βαίνει πρός την καταστροφήν. ΙΙας τις 
δέ μη ώπλισμένος δ ι’οίονδηποτε κίνδυνον, κατα φυσικόν λο- 
γον,θέλει ύποπέσει είς σάς χεΐρας τοϋ άντιπάλου.

Ό ποιαδηποτε ύπαρξις άλλοιοϋται επί το χείρον, έκφυλι- 
ζετα ι, όταν δέν τγ  παρέχωνται τά  πρός έξύψωσιν της ατο- 
μικότητος αύτης καί τά πρός φυσικήν περιθαλψιν αναγ'και- 
οϋντα μέσα. Καί είς τάς δύο δε αύτάς ελλείψεις εινε άκρι- 
βώς έκτεθειμένη η γυνη. Καί τόσον καλώς εσημειώθη η οικ- 
τρά της θέσις, ίύστε άτομα πάλιν τοϋ φυλου της, μη στε
ρούμενα ούτε τά  διά την πρώτην, ούτε τα  δια την δευτε- 
ραν περίπτωσιν μέσα,άπεφάσισαν νά ριφθώσιν είς τό μέσον,



Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν

ως ττροχωιαος , άνοιχοςιτίζοντος όλκις δυνά'κεσι το φοβερόν 
ρεύμα, το ποςρασύρον αυτήν εις τήν απώλειαν.Κ αι τό πρό- 
χωυα τούτο υϊτοδεικνύομεν ύπό τό όνομα γυναικεία κίνησις.

Είνε ¡ν.ικροπρεπεια καί σκληρός ψυχρός εγωισμός τό νά 
έμποδιζν] τις την πεινώταν γυναίκα, ήτις ζη τεί την μ,όρφω- 
σιν αυτής εις ¿ν όττοιονδήποτε επάγγελμα , όπυος κερδίζη τα 
πρός την ζωήν αυτής διά των κόπων της. Λιηγωνίσθη διά 
τό επάγγελμά, κατεπολεμήθη μολαταύτα μετά τόν δ ιαγω
νισμόν υπο του συντεχνίτου, ίνα λαμβάνη κατωτέραν αύτοΰ 
αμοιβήν. Και ποιον ήτο τό αποτέλεσμα τής αδικίας αυτής;
1 πεβιβάσθη καί τό ανδρικόν κέρδος πρός ό'φελος του κεφα

λαιούχου. Κατάθλιψις καί επ ιτυχ ία , δυνάμει τής ισχύος,εινε 
μεγα ανοσιούργημα.. Ό χ ι μόνον λαμβανομένου ύπ ’ οψιν του 
κατοιθλιβομενου ως αδυνάτου, ά λλ ’ αυτή 'καθ’ έαυτήν ή 
πράξις οποιαδήποτε καί αν ή'θελεν εισθαι, δικαζομένη κατά 
τόν νόμον.Διότι ή λέξις διαγωνισμός,σημαίνει ίσοπάλους δυ
νάμεις μαχομένας· υόστε κατάθλιψις δυνάμεως διαγωνιζομέ- 
νης και εξερχομενης νικήτριας του διαγωνισμού, είνε αμάρ
τημα και ύβρις πρός την κοινωνίαν, ήτις εχει την άξίωσιν 
καί τό δικαίωμα νά νομιμοποιή καί τελειοποιγ καί τά  μ ι
κρότατα των ζητημάτων.

II προτασις του διαγωνισμού κ α τ ’ άρχάς ερρίφθη εις τό 
μέσον, επι τή έλπίδι ότι ήθελε χρησιμεύσει ώς'εμπο'διον,

Ε Π Ι Φ Ϊ Λ Λ Ι Σ
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Τ ’ Α Σ Τ Ε Ρ Ι Α
Τον καιρό οπου φύλαγα  τά  ζώα πάνω στό ΙιΐιόεΓΟη, εμ,ενα ολάκε

ρες εβδομάδας χωρίς νά δώ ζω ντανή ψ υ χ ή , ολομόναχος στις βοσκές μέ 
τό σκύλο μου Λ αμπρή καί τά  πρόβατά μου ,

Κάθε τόσο εβλεπα τόν έρημήτη του ΜοηΚάβ ΙΊΐΓβ που περνούσε 
από ’κ ε ί ζητώ ντας βότανα γ ια  γ ιατρ ικά , ή  κανένα μαύρο πρόσωπο 
καρβουνιάρη του Π ιαμόν' ά λ λ ’ αύτοί ήτανε άνθρωποι άπλοι, σ ιω πη
λοί γ ια τ ί από τ ή  μοναξιά είχανε χάσει τή  συνήθεια νά μ ιλάνε, καί 
δεν ήξεραν τίποτε νέα  άπό τό χωριό ή  από τ ή  πόλη. ’Ακόμη κάθε 
δεκαπεντε μέρες δταν άκουγε στό δρόμο τοϋ βουνού τά  κουδούνια τού 
μουλαριού τής έπαυλης μας, τό όποΤο μοΰ εφερνε τ ις  προμήθειες, γ ιά  
τ ις  δέκα πέντε μέρες, καί εβλεπα νά φα ίνετα ι στόν ανήφορο λ ίγο , λίγο  
τό έξυπνο κεφάλι τού μικρού υπ ηρέτη , ή  τό κεφαλόδεμα τής γρηάς Οειάς 
Νοράντης, ήμουνα αληθινά πολυ ευτυχισμένος. Τους πχρακαλοΰσχ νά 
μοΰ διηγηθοΰνε τα  νέα τού χωριού, τά  βα φ τίσ ια , τους γάμους ά λ λ ’ 
εκεΓνο πού μ ’ ένδιέφερε περισσότερο, ήτανε νά μάθω τ ί γίνουνταν ή κ '-  
ρη τού κυρίου μου, ή  δεσποινίς Σ τεφανέττα , ή  ποιό όμορφη ά π ’ όλες 
τού τόπου. Χωρίς νά φχ ίνω μα ι πώς ένδιαφέρομαι πολύ, μάθα ινα  άν 
πήγε πολυ στις γιορτές, στά  ξενύχτια , άν π άντα  τή ν  θάμ αζαν τά  π α λ -  
ληκάρ ια , κα ί σ ’ όποιον ήθελε μέ ρωτήσει τ ί μ ’ ένδιέφερεν έμένα, ένα 
βοσκό πάνω  στό βουνά, θά τ ’ απαντούσα πώς ήμουνα είκοσι χοόνων καί 
πώς ή Σ τεφανέττα  ήτανε ή  ποιό όμορφη κοπέλλα πού είδα στή  
ζω ή μου.

Μ ια Κ υρ ιακή  λοιπόν, πού περίμενα τά  τρόφιμα τής εβδομάδας, 
εφθασαν πολύ αργά. Τό πρω ί ελεγα : «Α υτό έγινε έξ α ίτ ιας τής λει
τουργίας» ’έπειτα, πρός τό μεσημέρι εγινε μεγάλη κατα ιγ ίς , κ α ί συλ
λογιζόμουνα πώς τό μουλάρι δεν θά μπορούσε νά εοθη άπό τή ν  κακή  
κατάσταση  τού δρόμου. Τέλος στις τρεις πού ξάνοιξε 6 καιρός κα ί ό ή 
λιος έλαμπε ποιό φωτεινός στόν πλημένο ουρανό, ακόυσα άνακατεμ,ένα 
μέ τό μουρμούρισμα τού μικρού ποταμού, τά  κουδούνια τού υ,ουλαοιοΰ

άλλ ’ οςύτα τά  πράγματα απέδειξαν έμπράκτως οτι ή σκ,έψις 
οεύτη ήτο μηδέν, άφ’ ετέρου υπήρξε καί έπιζή'χιος, ως ήδη 
εί'πομεν, καί ού'τε διάρκειαν έ'σχε, ού'τε προσοχή πλέον έ- 
δόθη εις αυτήν.

Ωσαύτως ανίσχυρος καί εσφαλμένη άπεδείχθη καί ύπήρ- 
ζεν ή διαμάχη κατά τής νεωτέρας γυναικείας έκπαιδεύσεως, 
ήτις, βασιζόμενη εις τάς των παρελθόντων αιώνων περιστά
σεις, ήθελεν αύτάς ως παράδειγμα. Πρός χάριν όμως των 
παρελ,θο’ντων αίοονυον δεν είνε πλέον δυνατόν νά π ιέζητα ι ή 
σημερινη εποχή. Διότι αί πρώην, κ.αί τινες τούτων μέχρι 
τής ¿όρας έπικρατοϋσαι, συνθήκαι, ήσαν κατάλληλοι καί α
νάλογοι διά τούς τότε χρόνους ά λλ ’ οχ ι καί διά τούς σήμε
ρον. Ποτέ ή άνθρωπότης δεν ήθελε μορφωθή ύπό τούς ορούς 
εκείνους, ούτε καί εσκέπτετο δέ νά τούς μεταλλάξη , αύταί 
ομ,ως αί περιστάσεις καί αί συνθήκαι τού σημ.ερινου βίου τούς 
μετήλλαξαν. Καί πολλά είσέτι σημεία μένουν εις τήν αυ
τήν κατάστασιν σκοτεινά, μέχρις οτου τό οώς τής αλήθειας 
φθασν) άπλετον καί φωτίση αυτά.

Εις τούς λόγους τού ’Αποστόλου Παύλου βλέπομεν μ.έγα 
ρήγμα σχηματισθέν εις τό τείχος των προλήψεων τού τότε 
καιρού· τή δυνάμει των λόγων του έξεδόθησαν ψηφίσμ,ατα. 
Εις τούς φοβερούς χρόνους τής Γαλλικής έπαναστάσεως βλ.έ- 
πομεν την έξομοίωσιν των δικαιωμ.άτων, τήν οποίαν ήκο-

τόσο χαροπά, σαν καμπάνες τού Π άσχα. ’ Α λ λ ά  δέν τό ώδηγούσανε 
ούτε ό μικρός ύπηρέτης, ούτε ή θειά Νοράντα 

' Ή τα νε  —  μαντέψετε το ! —  ή κερά μας, αυτή  ή ’ίδια, καθισμ,ένη 
άναμεσα στα  λ ίγ ινα  κοφίνια μέ τά  μάγουλα σαν τρ ιαντάφ υλλα  άπό 
τό δροσερό αέρα τού βουνού έπειτα άπό τή  βροχή.

Ό  μικρός ύπηρέτης ήτανε άρρωστος, ή  θειά Ν αράντη είχε πάη  
να ’δή τα  παιδ ιά  της. Ή  ωραία Σ τεφανέττα  μοΰ είπε όλα α υτά  ένώ 
κατέβαινε απο το ζωον, κα ί ακόμη, πώς ήρθε άργά γ ια τ ί εχασε τό 
δρόμο, α λλα  καθώς ήτανε στολισμένη μέ τά  κυριοικάτικά της, μέ τις 
κοροελλες κα ι τ ις  ταντελλες της, φαινουνταν περισσ τερο, σαν νά χασο
μέρησε σέ κανένα χορό, παρά σαν νά έχασε τό δρόμο της ΤΩ τό θαυ- 
μ,ασιο π λά σμ α  ! Τά μ ά τ ια  μου δέν κουράζουντχν νά τή  βλέπουνε Ε ίναι 
ή αλήθεια  πώς ποτε δέν τή ν  είχα  ’δεΓ έτσι άπό κοντά. Κ α μ μ ιά  φορά 
τό χειμώ να όταν τά  πρόβατα έχουνε κατέβη στή  πεδιάδα, κα ί έμενα 
τό βράδυ γ ια  νά δειπνήσω στήν έπαυλη , πεινούσε τή  σάλα  ζωηοή, 
χωρίς νά μ ιλή σ η  σέ κανένα άπό τους ύπηρέτας, πάντοτε στολισυ,ένη 
κ αί λ ιγά κ ι ύπερήφανη . . .Κ α ί τώρα τή ν  είχα  εκε ί μπροστά μου, αύτό  
βέβαια ήτανε νά χ ά σ η  κανείς τά  λογικά του.

Ά φ ο ύ  έβγαλε τις  προμήθειες άπό τά  καλάθια  ή Σ τεφανέττα  άρχι
σε να κ υττά ζη  με περιέργεια ολόγυρά της. 'Ε πειτα  σηκόνοντας τήν  
ωραία κυρ ιακάτικη  φούστα της γ ιά  νά μήν τή ν  χαλάση , έμπήκε μ,έσα 
στη  στάνη , ήθελε να ’οή τη  γω νιά  όπου κοιμόμουνα, τή  μ ενά λη  κα- 

"πάτα μου κρεμασμένη στόν τοίχο, τή ν  άγκλιτσα  μου, τό τουαέκι αου
Ό λ ’ α ύτά  τή ν  διασκέδαζαν
—  Λοιπόν έδώ ζής, κακόμοιρε βοσκέ ; ΙΙώς θά στενοχωριέσε νά 

είσαι πάντα  μονάχος ! Τί κάνεις ; Τί συλλογίζεσε ;
Ε ίχα διάθεση ν ’ άπαντήσω  : « ’Εσένα κυρά μου», κα ί δέν θά ελεγα 

ψ έματα · ά λ λ ’ ή  ταραχή  μου ήτανε τόσο μεγάλη πού δέν εϋοισκα 
λέξη , νά τής άποκριθώ. Ν ομίζω μ ά λ ισ τα  πώς τό παρατήρησε, 
μ ά  πώς διασκέδαζε, ή  κακή , μέ τό ν ’ αύξάνη τή  τ α ια -  
χ ή  μ ο υ .

—  Κ α ί ή φιλενάδα σου, έρχεται έδώ επάνω νά σέ βλέπη καυιυιιά
φορα ;  Α ύτη  βέβαια θά είναι ή  χρυσή κατσ ίκα  ή ή νεράιδα E ste-
re l le  ή  όποια τρέχει μονάχη πάνω  στις κορφές τών βουνών___

Κ αι αυτή  ή ίδ ια , ενώ μού μιλούσε φαινουνταν σάν τή  νεράιδα, μέ 
τό ωραίο γέλοιο της, καί μέ τή  βία της νά φύγη φαινουνταν σάν ό-
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λούθησεν ή κατάργησις τού φεουδαλισμού καί τής δουλείας, 
ως ανάξια τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καί ή οποία έξο- 
μοίωσις εγεινε διαδοχική καί εις τά  άλλ,α έθνη κατά το μάλ
λον καί ήττον, άναλόγως τού πολιτισμού αυτών.Κ αί πλέον 
τούτου παρατηρούμεν εν βήμα ακόμη εις τά  πρόσω τής α
ναπτυσσόμενης άνθρωπότητος: τύ νά θεωρή εντροπήν της
καί τήν δουλεμπορείαν τών τού ετέρου χρωμ-ατος αδελφών 
της. Σήμερον δε όλα τά στρώματα τής κοινωνίας φλέγονται 
ύπύ τού πόθου τής έξουδετερώσεως άλλης ιδέας δουλείας 
καί τήν κακήν χρήσιν δυνάμεως πρός πίεσιν τού αδίκως π ι-  
εζομένου.

Ή  άνθρωπότης εννόησε πλέον ότι πρός συντήρησιν αυτής 
δέν έχει μόνον ανάγκην τών υλικών μέσων, όπως το ζώον, 
άλλ ’ ότι τό κυριιότερον τής συντηρήσεως μέρος συνίσταται 
εις τήν έξευγένισιν καί άνάπτυζιν τού ψυχικού, τού πνευ
ματικού, τού λογικού. Καί άπεδείχθη ένταυτώ ότι δέν υ
πάρχει ούδεμία πνευματική ίδιότης εις τόν άνδρα τήν ο
ποίαν νά μή ήμπορή νά φθάση ή γυνη.

Καί όπως τό γυναικεΐον σώμα πρός συντηοησιν αυτού 
χρήζει όμοιας τού άνδρικού υλης, τοιουτοτρόπως και εις τα 
ηθικά ζητήματα έχει δικαίωμα, κύρος, προορισμόν.

’Εάν ό πολιτισμός είνε υποχρεωτικός εις τήν άνθρωπό- 
τη τα , εάν πρός τό ηθικόν καί τό δυσκόλως άπαντωμενον

πτασια'.
—  Γειά σου, βοσκέ.
—  Στό καλό κυρά.
Κ α ί έφυγε μέ τά  καλάθ ια  της άδεια.
"Οταν χάθηκε πλέον στόν κατήφορο, μοΰ φαινουνταν πώς ή πετρες 

πού κυλούσαν κάτω  άπό τά  πόδια τού ζώου, πέφτανε μ ια , μ ια  επάνω  
στήν καρδιά μου. Τις άκουγα πολυ ώρα έπειτα κ α ί ώς πού νύχτωσε  
εαεινα έκεί μισοκοιμισμένος μή  τολμόντας νά κινηθώ άπό φόβο μήπως 
χάσω  τ ’ όνειρό μου Πρός τό βράδυ, όταν άρχισε νά σκοτινιάζη καί τα  
πρόβατα τό ένα κοντά σ τ ’ άλλο έμπαινον στή  σ τάνη , άκουσα νά μέ 
ιοωνάζουνε άπό τόν κατήφορο κ α ί είδα νά παρουσιάζεται ή  Στεφανέτ
τα , όχι πλέον γελαστή  όπως πριν. άλλά  καταφοβισμένη κ α ί τρέμοντας 
άπό τό κρύο κα ί άπό τό βρέξιμο Φαίνεται πώς κάτω  στήν πεδιάδα 
ηύρε τό ποταμό φουσκομένο άπό τή  κατα ιγ ίδα , κα ί θέλοντας να .π ε -  

ράση κινδύνεψε νά πνιγή
Τό φοβερό ήτανε πώς τέτο ια  ώρα ουτε έπρεπε νά συλλογιστή  να 

γυοίση π ίσω  στήν ’έπαυλη , γ ια τ ί βέβαια δέν θά μπορούσε να βοή τό 
δρόμο μοναχή της, κα ί έγώ δέν ήτανε δυνατόν ν ’ άφήσω τά  πρόβατα 
μονάχα. Α υτή  ή  ιδέα νά περάση όλη τή  νύχτα  πάνω  στό βουνο τή  
βασάνιζε πολυ, καί περισσότερο ή άνησυχ ία  τώ ν δικών της. ’Α λλά  τήν  
τιχοτίγορουσα δττως υ/ττορουσα :

—  Τόν ’Ιούλιον κυρά μου, ή  νύχτες ε ίνα ι μικρές Θά πέραση

γλήγορα ή ώρα.
Κ α ί άναψα  άμέσως μ ιά  μεγάλη  φ ω τιά , γ ιά  νά στεγνώση τά  πό
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ποταμό
δέν συλλογί . .
έτσι λυπ ημένη  είχα κα ί έγώ διάθεση ν ’ άρχίσω τά  κλάματα .

Στό μεταξύ, νύχτωσε ολως οιολου. Γην παρακαλεσα να μπ ή  στη  
στάνη  ν ’ ά ναπαυτη  κ α ί τής έστρωσα πάνω σ τ ’ άχερα ενα καινούο- 
γιο δέρμα, τή ν  καληνύχτισα , μα ί π ή γα  κα ί κάθισα έξω μπροστά στην  
πόρτα'.' . . . Έ χ ω  τό Θεό μάρτυρα, πώς άν καί τή ν  αγαπούσα πολύ, 
δέν υιού ήρθε κ α μ μ ία  κακή  σκέψη, εΐμουνα πολυ ύπερηφάνος όσο συλ-

ίδοενικόν άτενίζη αυτη, τότε ρ,όνον θέλει το πλησιάσει ό- 
τοιν εις όλα αυτής τά  μέλη επιτρέψη τήν προσέγγισιν.

Προς κανόνισιν τών φυσικών ενστίκτων ό πολ,ιτισμ.ός προ
βάλλει τήν μόρφωσιν. Μόρφωσιν, άλ,λ’ όχι τήν έπιπόλαιον, 
όχι τήν κ α τ ’ επιφάνειαν. Μόρφωσιν τού νά γνωρίζη τις ε
αυτόν, τήν κ α τ ’ έ'ννοιαν καί λόγον, καί τήν οποίαν έννοιαν 
νά έφαρμόζη πρακτικώς έν τώ  βίω. Αί γνώσεις μ.ας βασί
ζονται επ ί τής ιστορίας τών παρελθουσών γενεών. Κατά τά 
βήμ.ατα εκείνων έκανονίσθησαν τά  ήμέτερα. ’Εκ τών γνώ
σεων δέ τούτων μ.έγα μέρος τών σημερινών γυναικών άπε- 
κλείσθη όλοτελώς, πρός μεγίστην βλάβην καί τών δύο φύ
λων ανεξαιρέτως.

Ή  πραγματική μόρφωσις τής είνε ξένη, διότι δέν έγνώ- 
ρισεν αυτήν. Τάς μικράς ευκολίας τάς οποίας τή παρεΐχεν 
ή ■ επιπόλαιος,έθεώρει ώς τ ι περιττόν, ώς δώρον τυχαίως δο- 
θέν εις αυτήν, διά τό οποίον καί ολίγον δικαίωμα είχε.

Ό  μ.έγιστος αριθμός τών γυναικών, τό έ'ργον, τό επά γ 
γελμα, διά τό όποιον προορίζεται είνε ό γάμος. Υπήρχε 
δέ καί ή ιδέα εις πολλούς κύκλους, βλέποντας μόνον πρός 
τά  κάτω , καί μή γνωρίζοντας παρά τήν υλην, ότι ή αμαθής 
γυνή ήτο καί ή καλλιτέρα οικοκυρά. ”Αλ.λως τε άν εζητει 
τις τό ιδανικόν τού δεσμού τού γάμου, τό γόητρον τής 
συμβιώσεως μόνον εις τό οίκοκυρειό, είνε έν καί τό αύτό

δέν μοΰ φάνηκε ποιό μυστηριώδης καί τ ’ αστέρια ποιό φωτεινά.^. 
Έ ξα φνα  ή  πόρτα τής στάνης άνοιξε κ α ί φάνηκε ή  ώραία Σ τεφανέττα .

Λέν μπορούσε νά κοιμηθή Τά ζώα κινιούντουσαν κα ί έκαναν τ ’ άχερο 
νά τρ ίζη  ή  μέσα σ τ ιν  ύπνο τους βελάζανε. ’Ήθελε καλλίτερα ναρθή 
κοντά στή  φω τιά . Τότε τής έρριξα στους ώμους τή ν  καπότα μου, κα ί 
σκάλισα  τή  φ ω ίτ ιά  κα ί μείναμε ε’κ ε ί ό ένας κοντά στον άλλο χωρίς νά  
μιλούμε ”Αν περάσατε τή  νύχτα  κάτω  άπό τ ’ άστρα, θά ξέρετε πώς 
τή ν  ώρα πού ’μείς κοιμόμαστε, ένας μυστικές κόσμος ξυπνά στην μο
να ξ ιά  κα ί στήν σ ιω πή. Τότε, ή πηγέ: τραγουδούνε πολυ ωραία, τά  
φύλλα  φρουφρουρίζουνε μ υστικά , πάνω  άπό τις στέρνες φαίνονται μικρά  
φ ώ τα , κα ί τά  πνεύματα τού βουνού πηγαινοέρχονται ελεύτερα. Ή  
ημέρα εινε ή  ζω ή τού ανθρώπου, ά λ λ ’ ή  νύχτα  τών πραγμάτω ν. Ό τα ν  
δέν είνε κανείς συνηθισμ-ένος φοβάται . . . Κ α ί ή  μικρούλα κυρά μου 
’έτρεμε κα ί μαζεύονταν κοντά μου σέ κάθε κρότο. ’Α νάμεσα στή  σ ιω πή  
ακούστηκε μ ιά  φωνή μελαγχολική, άπό τό μέρος τής στέρνας, ή  όποια 
έλαμπε λίγο  μακρύτερα κα ί έφτασε ώς εμάς. Τ ήν ίδια σ τ ιγμ ή  ένα 
άστέρι πέρασε στήν ίδ ια  διεύθυνσιν πκνω  α π ’ τα  κεφακια μας, σάν 
αύτό τό παράπονο πού ακούσαμε νά είχε μ κ ζή  του ενα φώς.

— Τ ί εινε ; μέ ρώτησε ή Σ τεφανέττα  σ ιγά .
— Μιά ψ υχ ή  πού πάει στόν παράδεισο, κυρά, καί σταυροκοπήθηκα.
Έ κ α μ ε  κα ί εκείνη τό σταυρό της, κ α ί έμεινε μ ιά  σ τ ιγμ ά  σ ιω πηλή  

καί σκεπτική. Έ π ε ιτα  μοΰ εϊπει
— Εινε λοιτόν αλήθεια , βοσκέ, πώς εί'σασθε μάγοι σείς οί ποιμένες ;
— Αιόλου, κυρά μου, Ά λ λ ’ έδώ ζοΰμε πολί κοντά σ τ ’ αστέρ ια, καί 

ξέρουμε τ ί γ ίνετα ι έκε ί πάνω  καλλίτερα άτό ’κείνους πού είνε σ τή ν  πε
διάδα.

—  Έ κύτταζε  πάντα  ψ η λά , μέ τό κεφάλι ακουμπισμένο στό χέρι της, 
τυλ ιγμ ένη  μέ τ ή  καπότα σαν ένας μικρός ουράνιος βοσκός :

— Πόσα είνε ! Τ ί ώραία πού είνε ! Ποτέ δέν ειδα τόσ α. . . Ξέρεις 
τά  ένόματά τους βοσκέ ;

— Ά λ λ ά  βέβα ια , κυρά . . . .  Κ α ί άρχισα νά τις λέω  τους διάφορους 
αστερισμούς κατά  τή  λ α ϊκ ή  άστοονομία . . . Ά λ λ α  τό ποιό ώμορφο 
άστέρι ά π ’ όλα, έξακολούθησα, εινε τό « ’Αστέρι τών βοσκών», τό οποίο 
μάς φω τίζει τήν αυγήν δταν βγάζουμε τά  πρόβατα άπό τη  σ τάνη , καί 
έπίσης τό βράδυ όταν τά  μπάζουμε.

Κ α ί καθώς άρχισα νά τής έξηγώ διάφορα ά λλα  π ρά γμ ατα , α ίσθάν- 
θηκα κάτι λεπτό καί δροσερό νά βαρύνη έλαφρα τόν ώμο μου.

Ή τανε τό κεοαλάκι της τό οποίο έβάρυνε ό ύπνος καί τό όποίο α -  
κουμποΰσε έπάνω μου. Έ μεινε έτσι χωρίς νά κ ινηθή ώς πού τ ’ άστέ- 
ρια σβύνανε ένα, ένα. . . Έ γώ , τήν κύττα ζα  νά κοιμάτα ι καί νόμιζα  
πώς ένα άπό τ ’ άστέρια τ ’ ουρανού, τό ποιό λαμπερό, το ποιο ώραίο έ
χασε τά δρόμο του καί ήοθε κα ί κάθισε πάνω  στόν ώμο μου γ ιά  νά  
κοιμηθή .

(Alphonse Daudet).
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ώς νά έζήτει την γνώμην αγροτών του Καύκασού περί μη
χανικής.

’Ό τι εινε καθήκον πάσης γυναικός η καλή διοίκησις του 
οίκου καί ότι συντελεί εις την συζυγικήν ευδαιμονίαν εινε 
αληθές. Καί συμφωνούμεν καί ημείς. Ά λ λ ’ εινε επίσης αλή
θεια αναντίρρητος, ότι τούτο εινε έλάχιστον, παοαβαλλό- 
μ.ενον στοος την σπουδαιότητα των ηθικών αύτης καθηκόν- 
των προς τόν άνδρα της καί τά  τέκνα της. Έκτος τούτου 
ε'χομ,εν καί τάς συνθήκας των ημερών μας, αί όποΐαι απα ι
τούν παρά της γυναικός να γνωρίζη τι πλέον της οικιακής 
διοικήσεως. Τό βέβαιον όμως εινε, ότι καί εις την ποώτην 
καί εις την δευτεραν περίπτοισιν μάθησις ύγιης, μέ βάσεις 
στερεάς, δέν γ ίνετα ι έμπόδιον, ά λλ ’· αρωγός της γυναικός 
εις τά να έςοικονομ.ή τόν καιρόν καί τάς περιστάσεις.

(Κ α τά  μετάφρασιν δος Μ α ρ ία ς Π ιν έ λ λ η )
A n n ita  A u g sp u rg  Δόκτωρ του δικαίου.

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΤ ΝΙΝΑΣ
Ώρισμένως δέν είμαι ευτυχής. Ό  γάμος μετέβαλε τόν 

χαρακτήρα μου τόσον, ώστε ούτε εγώ η ιδία νά μη ανα
γνωρίζω πλέον τόν έαυτόν μου.

’Εγώ η οποία άλλοτε δέν ειχα γνωρίσει παρά μ.όνον την 
χαράν, εύρίσκομαι τώρα αποκλεισμένη από τούς ωραίους κό
σμους της. Έ γώ  η όποια είχα λατρεύσει την αλήθειαν, 
έρωτώμαι καί αμφιβάλλω εάν ύπά.ρχτ] πλέον. Έ γώ  ή όποία 
είχα στήσει έ'να θρόνον θρησκείας εις την ψυχήν μου διά τά 
γράμ.ματα καί διά την επιστήμην, δέν πιστεύω πλέον εις 
αυτά. Έ γω η όποία ησθανόμην μεσα μου τόσην άπέραντον 
αγάπην, όίστε νά την σκορπίζω καί νά την σπαταλώ  εις 
έμψυχα καί εις άψυχα, δέν έχω πλέον την δυνάμιν νά 
αγαπώ .

Δ ιατί, θά έρωτησγς βέβαια σύ, η όποία τόσον μέ γνωρί
ζεις καί τόσον άλλοτε μέ έμακάριζες διά τόν εύκολον χα
ρακτήρα μου. Δ ιατ ί; ερωτώ καί έγώ η ιδ ία  τόν έ'αυτόν μου.

Διότι ίσως δέν είμαι οποος όλ.αι αί άλλα ι γυναίκες. Διότι 
εζητησα περισσότερον φώς διά τά πνεύμ.α μου, υψηλότερους 
κόσμους διά τά  όνειρα καί τούς πόθους μου. Διότι εζητησα 
την ίδικην μου ευτυχίαν εις την ευτυχίαν εκείνων, τούς 
οποίους ήγάπησα καί δέν την ηύρα, δ ιόνι δέν υπήρχε που
θενά. Καί δέν υπήρχε διότι δέν ημπό,ρεσα νά συντελέσω 
εις τό νά ύπάρχγ, διότι δέν εί'ςευρα τη ν  τέχνην νά γίνω 
ό δημιουργός της.

Η τέχνη της ευτυχίας ! Μεγάλο μυστικόν, φίλη μ.ου 
και μεγάλο θαΰμα, εις τό όποιον ού'τε τό πνεύμα, ού'τε ό 
ισχυρός χαρακτηρ, ούτε ή μεγάλη α γάπη  δύναται τό έλά- 
χιστον. Ή  ευτυχία εις τόν γάμον ε ίναι ενα πράγμα καμω- 
μενον από ό'νειρα, πού κατορθόνουυ νά μένουν ό'νειοα, από 
ελπίδας πού πλανούν την προσδονιίαν, χωρίς νά πρα''υ.α- 
τοποιούνται ποτέ, από γοητείας καί μαγείας καί σαγη
νεύματα, όλα αυτά αδελφωμένα καί περικαλυμμένα από 
πέπλους φανταστικούς, καί άποθοώσεις καί οπτασίας ύπερ- 
κοσμειους. Αλλα ολα αυτα δη'μ.ιουργοΰνται .κα ί υπάρχουν 
όχι.ύπό τό ώραιον φώς της ά'ληθείας καί της επιστήμης, 
άλλ’ υπό τό άμυδρόν καί τεχνιν.όν ημίφως της φαντασίας, η 
όποία τόσον περισσότερον βα-σιλεύει, καί κυριαρχεί, όσον 
πλησιάζει προς τό ψευδές κα ί τό ανύπαρκτον.

Καί ως συμπέρασμα : ήμεος αί γυναίκες, αί όποΐαι, λέ
γετα ι, ότι έπλάσθημεν διά νά δημιουργοΰμεν καί νά κατα-

σμους φανταστικούς και να κρατοΰμεν την ζωήν εις μίαν 
ονειρώδη κατάστασιν, καί νά γεννώμεν πόθους καί νά έμ-

πνεωμεν ελπίδας καί νά ήλεκτρίζωμεν καί γαλβανίζωμεν 
την υπαρςιν εκεινυον, οί όποιοι μάς ζητούν την ευτυχίαν καί 
την χαράν εις την ζωην.

Μόνον ύπό τούς όρους αυτούς έξασφαλίζομεν την ίδικην 
μας ευτυχίαν, χωρίς νά μάς φεύγει η χαρά καί χωρίς νά 
χανωμεν τό θάρρος καί την δύναμ,ιν τής- αγάπης.

Αλλα τότε τό φώς της επιστήμης δέν πρέπει νά φω- 
τιζγΐ πλέον τό πνεύμα μας καί η ισχύς τής αλήθειας δέν 
πρεπει^να^ ρυθμίζη τόν .χαρακτήρα μας. Ό  κόσμ,ος, βλέ
πεις, δεν ζη τεί απο ημάς την αλήθειαν καί τό φώς, αλλά 
τα  όνειρα καί τό ψεύδος.

Με το συμπέρασμά μόυ αυτό δέν καταδικάζω ούτε την 
επιστημ.ην ουτε την αλήθειαν. Λέγω μ.όνον πρός την γυ
ναίκα, η οποία τασσετα ι εις την όοραίαν αυτών θρησκείαν, 
οτι  ̂ οφείλει να μεινν) αποκλειστική λάτρις των Γκαί ο τ ι δέν 
πρεπει να πιστευγ ό ,τι δυναται νά ζητήσγ αλλού την ευ
τυχίαν, αλλά ούτε καί νά την δημιουργήσγ δ ι’ άλλους.

Ο καθείς εις ό έκλήθη. Καί εάν κρίνω άπό ό ,τι βλέπω 
περι εμε, ωρισμ,ενως δεν έκληθημεν, ύπό τά  βιωτικάς μ.ας 
συνθηκας τής σήμερον, διά νά ίδρύσωμεν ήμ.εΐς τόν μέγαν 
βωμόν τής αλήθειας, ά λλ ’ ούτε διά στεγάσωμεν μέ τά  λε- 
πτοκαμομενα χέριά μας τό ιερόν τής επιστήμης τέμ-ενος. 
Ας μεινωμεν πάντοτε αί ύφάντριαι τών φανταστικών καί 

ονειρωδών σεπλων, υπο τους οποίους θά κρύπτεται διά πολύν 
καιρόν ακόμη η μυνη χαρα, την οποίαν ζητεί από ημάς ό 
κοσμος και δια τής οποίας καί χάριν μ.άς χρεωστεΐ καί μέ 
αγαπην μ.άς πληρόνει.

Ή  φίληΟοι/.

ΤΟ ΒΑΣΙΜΚΟΝ 0ΕΑΤΡΟΝ
Γο ερχόμενον Σαββατον κάμνει έ’ναρζιν τών παραστά

σεων του το Βασιλικόν Θεατρον μέ την Όρεστειάδα τού 
Αισχύλου μεταφρασμένην άπό τόν κ. Σωτηριάδην.

II ιδεα τής από τής σκηνής παραστάσεοίς μ.εταφρασμ.έ- 
νοιν αρχαίων δραμ,ατοον άςιζει ιδιαιτέρας έπιδοκιμ-ασίας καί 
ο ρέκτης διευθυντής τού Βασιλικού Θεάτρου κ. Στεφάνου 
ήμπορει να δεχεται συγχαρητήρια διά τόν νεωτερισμών αυ
τόν, χάρις εις τόν οποίον όλοι καί όλαι ήμ.εΐς θά γνωρισθώ- 
μ.εν επ ι τέλους ολίγον μ.ε την άρχαίαν Τέχνην καί θά θαυ- 
μασωμεν τά  κάλλη της.

Μ Ονος ο αρχαΐζων αυτός νεωτερισμός θά ήτο όσιος άρκε- 
τος δια να συγκινησν) επι τέλους όλους εκείνους, οί όποιοι 
δεν εννοούν νά άποσπασθούν άπό τό μάους καί τάς χαρτοε- 
σπεριδας και να περασουν δυο τρεις οίρας ευχάριστα μίαν 
ώραίαν καί θαλπεράν αΐ'θουσαν, άκούοντες λόγια χρυσά, τά  
όποια αί μ.ούσαι ύπηγόρευσαν εις τούς εκλεκτούς των κατά 
τούς όοραίους μας καιρούς τού παρελθόντος.

ΣΤΝΤ ΑΓ ΑΙ
Κ ι.'ό ο νύπ α Ο το ν . ’’Εχετε εις μεγάλο τένζτερι άφθονο νερό νά βράζη. 

Να παστρεύετε με πολυ καθαρό μαχαίρ ι τά  κυδώνια σας κα ί αμέσως  
να τά  χωρίζετε εις λεπτός φέτες καί νά τά  ρίπτετε κατ ’ εύθεΐαν εις τό 
βραζον νερόν. ’Ιδιαιτέρως έχετε δέσει 1 όκ. καί 1 0 0  δρ. ζάχαρι τόσον 
ώστε νά άρχιζη νά καραμελώνγ|, καί δταν τά  κυδώνια σας 1 όκ, κυδ. 
Έ χουν βράσει, τότε τ ά  σουρόνετε κ α λά , τά  λυόνεται καί τ ά  ρίπτετε  
εις τή ν  δεμένην ζάχαριν. "Οταν γίνουν ένα μ ίγμ α  άρκετά συμπαγές, 
τότε ή τ α  βγάζετε εις φόρμες, είτε τά  κόπτετε ώς τεμάχ ια - Μέ τόν 
τρόπον αυτόν τό κυδονόπαστο κάμνει ώραιον ανοικτόν χρώ μα. Με τόν 
ίδιον τρόπον κα ί τάς ίδιας αναλογίας κάμνετε κα ί μηλόπαστον-


