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Διά τά ανυπόγραφα αρθραι 
Νβύθύνεται ή συντάχτις αυτών?1 
sK upia  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν ?

Έ ν  τφ Έ ξω τερ ικ φ  δέ π α ρ ’ Λπαόι τοΐς 
άντιπροδώ ποις Λμών.

Σώματα πλήρη τοΟ α ' ,  β \  γ * ,  δ ' ,  ι \  χαι ς·' έτους ευρίσχονται 
π α ρ ’ ήμιν χαι π α ρ ’ απασι τοΐς άντιπροσώποις ημών.

Τα πεμπάμενα μ̂Τν χειρό* 
γραφα δημοσιευόμενα $) μή? 
δεν Ιπιστρέφονται. —  Άνυ-ί  
πογραφα χαι μή δηλουντα? 
την διαμονήν τής άποστελ-? 
λούσης δίν είναι δεχτά. — ( 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις X  
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή, ο

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν-'> 
σιν όφβίλουσι ν1 άποστέλλωσιο 
γραμματόσημον 50 λεπτώνυ 
πρόςίχτύπωσιν ν^ας ταινία;.Ο

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Καθημερινά! εντυπώσεις. Διατι ζηλοτυποϋν αί πενθεραί. Αί άπύ- 

χρεω. —  Φιλολογικά! σελίδες δ ΟΙιαΙβΔίιόπαπό χαι τδ εργον του (ΰπδ 
χ. 'Ελένης Γεωργιάδου).— Ή  γυνή εις τδ έργον τής Δημιουργίας, 
Β'. (ΰ-εδ δος Μερύπης Μαρίνου). — ’Επί τοϋ τάφου τής Μαρίας Δε-  

ραίμ.—  Ή  χ ω ρατώ ν ευτυχισμένων γυναικών.— Οί σοφο! του κόσμου 
περ! τοϋ γυναικείου ζητήματος (ΰπδ Μαρίας Λεβΰ).  —  Υ γ ιε ιν ή  τοϋ 

προσώπου ΰπδ ΰγιεινολόγου κυρίας.—  ’Αλληλογραφία.— Συνταγαί.—  

Ειδοποιήσεις. —  Έπιφυλλίς.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ
Φ1.1η μ ο υ ,

Βεβαίως έχω δίκαιον, ώ; έχεις δίκαιον σύ, ώς έχει δίκαιον 
καί εκείνη. Χωρίς \ά άναγνώσω, ώς λέγεις, είς την ψυχήν 
τής πε θεράς σου, έμάντευσα την πάλην, ή οποία αναπτύσ
σεται έκεϊ μέσα, την πικρίαν, ή όποια συσπ^ .δ πρόσωπόν 
της είς μορφασμόν μομφής καί άποδοκιμασίχς, οσάκις κατά 
την γνώμην καί την άντίληψίν της παραγκωνίζεται παρά σου.

Καί παραγκωνίζεται, φίλη μου, ιδίως από την νεότητα 
καί την καλλονήν σου. "Εχεις τοΟτο εναντίον σου, δτι είσαι 
νύμφη γυναικός, ή όποια ΰπήρξεν ώραία καί ή οποία πολύ 
αργά μετά την πρώτην νεότητά της άπήλαυσε των θυμια
μάτων καί τοϋ θαυμασμοϋ του κόσμου, είς τον όποιον μόλις 
πρό τίνος είσήχθη, χωρίς καν νά λάβγ καιρόν νά τόν άπο- 
λαύσγι ώς ήρωίς καί νά τόν βαρυνθή ώς άνθρωπος. Ομοιάζει 
πρός τά φθινοπωρινά άνθη, τά όποια, διότι άνθοϋν τό φθινό- 
πωρον, διατηρούνται καί τόν χε μώνα έστω καί αποχρωμα
τισμένα καί μαραμμένα. Ά λ λ ’ ενώ μέ τούς πάγους παρατεί
νουν τήν άχρωμάτιστον ζωήν των, μέ την πρώτην τής άνοί- 
ξεως πνοήν, μέ τόν πρώτον κάλυκα των νέων ρόδων φαίνον
ται τόσον άσχημα, τόσον άοσμα, ώστε νά προκαλοϋν μάλ
λον τήν αηδίαν.

Σημείωσε δέ οτι άν εκείνα δέν αίσθάνωνται τήν μετάπτω- 
σιν αύτήν, αί εύμορφοι γυναίκες τήν αισθάνονται, πονούν, 
πάσχουν καί δέν ήμποροϋν μέ δλην τήν καλήν θελησιν τοϋ 
κόσμου νά είναι δίκαιαι, καλαί, αμερόληπτοι, δταν ζοϋν 
κοντά κοντά μέ τήν νεότητα, τήν άνοιξιν αύτήν τής ανθρώ
πινης ζωής.

Άφου λοιπόν δέν δύναται νά διακρίνεται πλέον ώς ώραία 
γυνή, άφου δέν έχει κάν τό μόνον κάλλος, τό όποιον δέν φο
βείται τό γήρας, τό πνεύμα καί τήν άνάπτυξιν καί τό με- 
γαλεΐον τής ψυχής, ή πενθερά σου, φίλη μου, θέλει νά σε 
κάμγι νά πιστεύσγς οτι έμπνεομένη από πατριαρχικά αισθή
ματα χρό/ων παλαιών δέν εννοεί τήν ματαίαν καί ^σκοπον 
ζωήν σας, τών θεάτρων καί περιπάτων καί χορών καί γευ
μάτων. Καί σέ κάμνει υπεύθυνον διά τήν ζωήν αύτήν, ώς νά 
μήν είζεύρτ) δτι ό υιός της καί ώς έκ τής κοινωνικής του θέ- 
σεως καί ώς έκ τών παλαιών του έξεων δέν θά ήδύνατο νά 
ζήση) κλεισμένος ημέραν καί νύκτα είς τούς τέσσαρας τοίχους 
του σπιτιού του, μέ δλους τούς θησαυρούς τής αγάπης καί 
τής λατρείας, τούς οποίους θά τοϋ προσέφερεν ή ώραία καί 
μεγάλη σου καρδιά.

Καί ή'οχισες νά πιστεύγς καί σύ ή ιδία δτι είσαι ένοχος, 
δτι κάμνεις άσχημα νά παρασύρεσαι είς τόν πυρετόν αύτόν 
τής ζωής τοϋ κόσμου, είς τό αιώνιον καί άτελείωτον αύτό 
πανηγύρι, από τό όποιον ούδέν άλλο αποκομίζεις παρά κού- 
ρασιν, έξάντλησιν, αηδίαν, νυσταγμόν. Ό  νέος, ώς λέγεις, 
κύκλος είς τόν όποιον σέ είσήγαγεν ή νέα σου οικογένεια 
άποτελεϊται από ανθρώπους πλουσίους μόνον είς μέγαρα καί 
φορέματα καί άδάμαντας καί άμάξας.

Τό πνεϋμά των μέσα είς αύτήν τήν χλιδήν καί καλοπέρα- 
σιν τοϋ σώματος έχει μείνει άξεστον, άκαλλιέργητον καί ή 
ψυχή των κοιμάται ήσυχα, εγωιστικά μέσα είς τό καλο- 
θρεμμένον καί γλυκοζυμωμένον καί παχύδερμον από καλοφα-
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γίαν καί καλοπέρχσιν περίβλημά της· κεφαλαί κεναί, συνει- 
θισθεΐσαι \χ ένδιαφέρωνται καί συγκλονίζωνται μόνον άπό 
ο,τι λάμπ·/], νά συγκινοΰνται ¡χόνον διά χρήματα καί άδα- 
¡χαντας, ποτέ δε Six  ¡χίαν ιδέαν, διά ¡χίαν μεγάλην καί εύγενη 
npäEtv.

Καί διηρωτάσο, ¡χοί λέγεις, αύτούς τούς τελευταίους μ·?ί- 
νας τ^ς ίδώ δοκιμασίας ¡χας, άν αυτοί οι άνθρωποι, οί όποιοι 
εν τούτοις λέγονται Έλληνες, έχουν τίποτε κοινόν ¡χέ τιμάς, 
έάν αίσθάνων*αι κάν τί θά εί'πγ πατρίς, εάν δέν εί -αι χειρό
τεροι καί άπό τούς ξένους, άφοΰ τόσον άδιαφόρως -^κουαν τάς 
καταστροφάς μας καί τόσον άπερισκέπτως καί άκρίτως ώμι- 
λουν ενώπιον ξένων περί της πατρίδος των.

Αύτύ μέ εκπλήττει, φίλη μου, διότι σπανίως συμβαίνει 
εις τούς μακράν της Ελλάδος ζώντας Έ λληνας νά λησμο
νούν την πατρίδα των, νά μη πάσχουν καί συμπονούν μ ε τ ’ 
αύτης. Ύ ποθετω δτι κ α τ ’ άτυχ^ σύμπτωσιν θά περιέπεσες 
είς κύκλον ανθρώπων εγωιστών, οί όποιοι εις οίανδηποτε 
εθνικότητα καί άν άνηκον θά ησαν οί ί'διοι. Πατρίς, φίλη 
μου, καί οικογένεια καί φίλοι διά τούς ανθρώπους αύτούς εί
ναι μόνον το συμφέρον των, μόνον ο,τι ικανοποιεί τδ τα π ει
νόν των έγώ, μόνον δ,τι ηχπορίί νά αύξηση τά εκατομμύ
ριά των, ύπό τά όποια κρύπτονται, τις οίδε πόσαι αθλιότη
τες καί κακίαι καί προδοσίαι παντός καθήκοντος.

Λοιπόν βεβαίως δέν άξίζει νά χάνγς τόν καιρόν σου, δια- 
σκεδάζουσα εις κύκλον τοιοϋτο1, οπού άναντιρρητω; θά αι
σθάνεσαι έαυτην μόνην, εντελώς μόνην, ώς εις έρημον. ’Αλλά 
ό νέος σου σύζυγος έχει εκεί μέσα τά συμφέροντά του, ά- 
πέκτησε την συνήθειαν νά συναναστρέφεται την κοινωνίαν 
αύτην, νά προτιμά έν καλόν γεΰμα από μίαν ακαδημαϊκήν 
ομιλίαν, καί έν βάλς υπό τό φώς μυ.ιάδων κηρίων η μίαν 
άνάγνωσιν ώοαίαν εις τό μικρόν σου σπουδαστηρτον. Την 
συνήθειαν αύτην δέν θά την χοίτγ βεβαίως από τνίς μιας 
ημέρας εις την άλλην, άλλ’ ούτε θά άνεχθνί νά του έπιβάλ- 
λγι; σύ άποτόμως μεταβολήν ζω·ης καί έξεων. Elvat μάλιστα, 
ώς εννοώ, ποτισμένος άπό τάς ιδέας, δτι αί γυναίκες δέν εί
ναι δά άνάγκη νά χάνουν τον καιρόν των άνκφυλλίζουσαι 
τά σκονισμένα βιβλία τών βιβλιοθηκών καί συζητοϋσαι μέ 
τούς μεγάλους του κόσμου συγγραφείς περί τού αιω
νίως άλύτου μυστηρίου τ·9ίς ζωίίς καί τ·/5ς εύτυχίας. “Οχι. 
Άφοΰ ενθουσιάζεται, διότι η μητέρα του δέν άφίνει τό βελο
νάκι άπό τό χέρι της καί διότι δλα τά κρεββάτια τού σπι
τιού της οφείλουν τά σκεπάσματά των εις τό αιώνιον αύτό 
crochet, τό όποιον ημέραν καί νύκτα στριφογυρίζει μονό
τονα καί ατελείωτα είς τά δάκτυλά της.

Λοιπόν μέ τούς κυρίους αύτού; χρειάζεται, φ?λη μου, 
ολίγη πολίτικη. Μέ βλην την βροντεράν φωνήν των καί τά 
αρειμάνια μουστάκια των, οί άνδρες κρύπτουν μ,έσα των, βα- 
θεια είς την ψυχήν των αισθήματα εντελώς παιδικά Θ έ
λουν νά τούς καταιβάσωμεν τό φεγγάρι, έφ’ δσον νομίζουν 
δτι δέν ήμπορούμεν η δέν θέλομεν νά τό κάμωμεν. Εύθύς 
ώς δοκιμάσουν την καλήν μας διάθεσιν, εύθύς ώς πει- 
σθοϋν δτι ύποτασσόμεθα εί ;  την θέλησίν των, τότε δέν 
θέλο.ν πλέον τίποτε παράλογον, η μάλλον θέλουν δ,τι θέλω- 
μεν ηχείς Λοιπόν γρηγωρα ένα βελονάκι καί μίαν σαΐταν, 
καί τά μικρά σου, τά ροδινά σου δακτυλάκια είς ενέργειαν.

Ή  πενθερά σου πλέκει κουβέρτες. Σύ πλέξε φοιβολι έ. Αέν 
είξεύρεις πόσον ώραΐα καί γραφικά θά φαίνωνται τά χεράκια 
σου περιπλεγμένα είς τά άσπρα μετάξια της δαντέλλας καί 
είς τό λευκόν εκείνο καί στιλπνόν έξ έλεφαντόδοντυς έργαλεΐυν, 
τό όποιον μέ τόσην σοβαρότητα προώρισεν ό εφευρέτης του 
διά νά δέν·/) κόμπους καί νά σχηματίζη άδειες τρύπες άπό 
κλωστήν είς τόν άέρα.

’Αλλά καμμ^ά φορά, μέσα είς της άδειες αύτές τρύπες 
ναυαγεί, φίλη μου, η εύτυχία μας, ά πλέκεται καί αύτη 
μαζη. Είναι τόσον περίεργος ό κόσμος αύτός, ώστε μην άψη- 
φγς τίποτε, ούτε τό frivolité αύτό. Αίφνης διά νά τελειώ- 
σγις μίαν τραχηλιάν, δέν θά ύπάγγς ένα βράδυ είς τάς κουρα- 
στικάς αύτάς εσπερίδας. Καί ό σύζυγός σου θά σοΰ κράτηση 
συντροφιάν, άναγι ώσκων μεγαλοφώνως ε’κεΐ κοντά είς τό 
φωτοβόλον τζάκι τοΰ γραφείου του μίαν σελίδα άπό έν βι- 
βλίον της άρεσκείας καί τνίς εκλογές του. Πρόσεξε καλά είς 
την λεπτομέρειαν αύτην : trjç εχΛογητ τ ο >·. *0 ,τι καί άν εί
ναι, πρέπει νά τό ευρης καλόν. Ούτε διαμαρτυρίαι, ούτε άπο- 
δοκιμασίαι. Δέν πρέπει νά δείξης άμέσοος, δτι έάν σύ δεν 
είσαι επιστήμων καί δέν παίζης είς τά δάκτυλά σου ούτε το 
πολιτικόν, ούτε τό φυσικόν δίκαιον, έχεις δμως μόρφωσιν εγ
κυκλοπαιδικήν καί αισθητικήν δύναμιν, τόσον άνεπτυγμενην, 
ώστε νά άρέσκεσαι είς τά άληθώς ώραΐα πράγματα Πρέπει 
νά έννοησης καλά, δτι είς τάς πρώτας σας αύτάς οίκογε- 
νειακάς εσπερίδας, είναι άνάγκη νά διασκεδάση, νά ευχαρι
στηθεί εκείνος καί δχι σύ. "Αφησέ τον λοιπόν ελεύθερον.

Φρόντισε μόνον τό τσάι νά έλθη εγκαίρως, να σερβιρισθεί 
έπιμελώς καί νά συνοδεύεται καί άπό μπισκοτάκια και γλυκά, 
τά όποια προτιμρε, καί είς την κατασκευήν τών οποίων θα 
έχης λάβει καί σύ κάποιον μέρος. Φρόντισε ή λάμπες σου να 
λάμπουν άπό καθαριότητα, νά μη καπνίζουν, τό τζάκι να 
καίη χωρίς καμμίαν άνακωχην, τό κάθισμά του νά είναι μα
λακόν, άναπαυτικόν καί σύ γελαστή καί εύθυμος.

Τώρα, άναφωνεΐς βέβαια : Πώς ! πρέπει λοιπόν γείνω νευ- 
ρόσπαστον ; Νά γελώ καί νά είμαι εύθυμος καί έάν έχω δ ιχ -  
θεσιν νά κλαίω ; Νά πλέκω frivolité , διότι ή πενθερά μου 
πλέκει crochet ! Νά καθαρίζω λάμπες καί νά διατηρώ ώς 
άλλη έστιάς άγρυπνος τάς φλόγας του τζακιού μας, διότι 
έάν σβύσουν, θά σβύση καί ή εύτυχία μας. Καί δλη αύτη η 
πολίτικη, καί δλος αύτός ό άγών, διά νά άποφύγω έν βράδυ 
την κουραστικήν καί άηδη εσπερίδα της κ. Μ., διά νά κα
θίσω με τόν a v â ç a  μου ,  τόν πολύ ^ογικωτερόν μου,— ώς λέ
γει ο κοσμος,— αυτόν κύριον, είς τάς χεΐρας του όποιου καί ό 
θεος και οι άνθρωποι, και η κοινωνία καί ή πολιτεία άνέθε- 
σαν την ευτυχίαν ¡χου ! Καί μου τά συμβουλεύεις σύ αύτά, 
συ την οποίαν ολοι εκεί κατω ονομάζουν καί θεωρούν ύπέρ- 
μαχον της γυναικείας χειραφετησεως !

Σου απαντώ : Ναι ! όχι μόνον σοΰ τό συμβουλεύω, άλλά 
και σου επαναλαμβανω, δτι πρεπει νά τό κάμης, έάν θέλης 
νά ζησγς εύτυχη;. Τό ά ια τ ί  θά σοΰ τό έξηγησω είς την άλ
λην μου έπιστολην.

Αι έφετειναν «πόκρε.ω

Τωρα ας ομ.ιλησωμ.εν καί ολίγον έλαφρά πράγματα. Καί τί 
έλαφρότερον τών άπόχρεω  τ η ;  συνήθειας αύτν ς̂ τ^ς περιέρ
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γου νά κρύπτωμεν τήν άτομικότητά μας ό'πισθεν ενός τεμα

χίου χρωματισμένου μεταξωτού- νά φανταζώιχεθα τούς εαυ
τού; μας ιηρωας άλλων χρόνων, vj άλλων κοινωνικών τάξεων 
καί έπαγγελμάτων· νά ένδυώμεθα ώς έκεΐνοι, νά όμιλώμεν 
την γλώσσάν των, νά μεταχειριζώμεθα τού; τρόπους καί τό 
υφός των καί τοιουτοτρόπως νά. διασκεδάζωμεν. Καί νά βλέ- 

πγς σοβαρούς άνθρώπους νά καρφώνουν δύο κέρατα έπάνω 
είς τό μέτωπόν των καί νά κρεμούν κουδούνια είς τά κατα- 
κόκκινα φορέματά των, Six νά έχουν την εύχαρίστησιν νά 
περάσουν διά μίαν στιγμήν ώς δαίμονες, καί άλλοι πάλιν νά 
έφοδιάζωνται μέ αύτιά τοΰ μάλλον ύπομονητικοϋ τών τετρα
πόδων διά νά ογκανίζουν ώς αύτό την χαράν τνίς ζωνίς, δχι 

'είς τούς αγρούς, τούς πρασινοστρωμένους, άλλ’ είς μίαν αί
θουσαν,λαμποκοπούσαν άπό φώτα καί άπαστράπτουσαν άπό 

καλλονάς.
"Όλα αύτά τά πράγματα, τά τόσον περίεργα καί παρά

ξενα, προδίδουν παν άλλο, παρ’ δ,τι θέλουν συνήθως νά έπι- 
δείξουν: πν ιϋμ α·  διότι δποιος έχει τόν πολύτιμον αύτόν θη
σαυρόν είς την διάθεσίν του, δέν είναι άνάγκη νά μ ετα 
μορφωθεί διά νά τόν έκμεταλλευθγ. Τά πνεύμα μάλιστα τό 
σπινθηροβολούν καί ήέξυπνάδα ή άληθινη,η όποία έκρηγνυται 
είς πυροτεχνήματα θαυμασίας λάμψεως καί χρωμάτων,είναι 
μέ τόσην φειδώ έγκατεσπαρμένη είς τά άνθρώπινα κεφάλια, 
ώστε άπορώ διατί πρέπει νάκρυπτώμεθα διά νά την χρησι 

μοποιώμεν.
’Εγώ  τούλάχιστον έως τώρα είς τάς συναθροίσεις τών 

προσωπιδοφόρων σπανίως ήκουσα έξυπνάδες, μάλλον δέ έπεί- 
σθην δτι οί μασκαρευόμεν-.ι άνθρωποι αισθάνονται την άνάγ- 
κην, άπαξ τούλάχιστον τού Ιτους, νά λέγουν άνοησίας inco
gnito. Eivat ή μόνη δικαιολογία, ήν κατώρθωσα νά εύρω 
είς την παράτασιν της συνήθειας αύτης, την όποιαν έδη- 
μιούργησεν ή κατασκοπεία τών δογών της Έ νετίας ,  καί 
σκοποί έν γένει άθέμιτοι, άφησαντες σκοτεινά; καί μαύρα? 

σελίδας είς την ιστορίαν τ^ς άνθρωπότητος.
Φέτος ημείς έδώ μασκαράδες δεν εί'χαμεν. Κάποιος μάλι

στα έξυπνος φίλος μου έλεγεν, δτι έξεμασκαρευθηκαμεν τό
σον πολύ μέ τόν τελευταΐον αύτόν πόλεμον καί μέ τάς δί- 
κας καί τ»$  καταγγελία; καί τάς άποκαλύψεις, αί όποΐαι 
τόν έπηκολούθησαν, ώστε νά μην είναι δυνατόν νά κά
μωμεν εις τό μέλλον χρ^σιν της προσωπίδος, παρά διά νά 

κρύπτωμεν όπισθεν αύτ^ς τά χάλια μας.
Δέν είξεύρω, έίν ό φίλο; μου αύτός εΐπεν έξυπνάδα $ α

νοησίαν, άλλ’ είξεύρω, δτι φέτος άπαλλάγημεν άπό τό άη- 
δές θέαμα τ^ς χαμή.Ιας  μέ τά  άνθρώπινα πόδια καί τών 
φασουληδων μέ τά άνοστα ξυλοκοπηματά των καί τών ρο_ 

παλοφόρων μέ τάς μακεδονικά; περικεφαλαίας των.
Αί αί'θουσαί μας, είς τάς όποιας άλλοτε έχόρευεν δλη η 

νεότης τών Αθηνών, είς τάς όποιας τόσα έψιθυρίζοντο γλυκά 
λογάκια με τούς στροβιλισμούς τοΰ Στράους καί μέ την λάμ - 
ψιν τών ώραίων οφθαλμών καί μέ τά καρδιοκτυπηματα τ ό 
σων άβρών καί άλαβαστρίνων στηθών αί αί'θουσαί μας έμει
ναν κλεισταί,σκοτειναί, σκιαζόμεναι άπό τό έθνικόν μας πέν
θος καί άπό την μελαγχολίαν, την όποιαν γενν^ ή θέα της 
οίκτράς καταστάσεως τών ατυχών προσφύγων, τούς όποιους 
αμείλικτα δεκατίζουν έσχάτως τόσαι επιδημικά! νόσοι.

Τό μόνον σημεϊον συγκεντρώσεως, οπωσδήποτε κόσμου 
είναι τό θέατρον, τό όποιον έξεκαθαρίσθη άπό τάς γαλλικά; 
άσέμνους βωμολοχίας, είς τάς όποιας τόσον έτέρποντο, δυ
στυχώς, αί καλαί μας λεγόμεναι τάξεις, αί κατακλύζουσαι 
αύτό καθ’ έκάστην εσπέραν. Τώρα έμείναμεν μέ τό ιταλικόν 
μελόδραμα, τοΰ όποιου ό τενόρος είναι άριττος, ψάλλων μέ 
πολλην τέχνην καί γλυκύτητα καί δύναμιν φωνής, καί χάριν 

παραστάσεως. Καί λησμονοΰμ,εν ύπό τό ώραΐον ιγσμά του 
δλας τάς άπογοητεύσεις της καθ’ έκάστην ζωης, καί άφη- 
νόμεθα νά γλυκαίνΤ) ή μουσική δλας τάς πικρίας, μέ τάς 
όποιας άπό έτους ηδη μάς ποτίζει ή χριστιανική πολίτικη τ^ς 
Εύρώπης άφ’ ενός καί αί άνοησίαι καί άβλεψίαι μας άφ’ 

ετέρου.

Φ 1 Λ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α Ι  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

CHATEAUBRIAND
Ό  Chateaubriand, ό εύγενης ιππότης τνίς Βρεττάνης, γεν

νηθείς παρά τάς δχθας τού ’Ωκεανού, νανουρισθείς μέ τό με
γαλοπρεπές νανούρισμα τών άνέμων καί τών κυμάτων τ^ς 
πατρίδος του, έξορισθείς βραδύτερον διά τό γένος του μ.άλ- 
λον ·?ι διά τάς ιδέας του καί ζησας τόν πλάνη τα βίον τών 
εξόριστων άνά τά άπέραντα δάση τνίς ’Αμερικής καί έπειτα 
ύπό τόν ομιχλώδη ορίζοντα τού Λονδίνου, είναι ό Όσσιανός 
τνίς Γαλλίας. Περικλέη είς την φαντασίαν του τό άπειρον, 
την κραυγήν, τό παράπονον, τό άόριστον, τούς χρωματι
σμούς τοΰ σύμπαντος, τό άτελεύτητον. Τό δνομά του ί τ ο  
άρπα αιολική, άποδίδουσα "ϋχους, οί όποιοι εθελγον την 
άκοην, συνεκίνουν την καρδίαν, τούς όποιους, τό πνεύμα δέν 
δύναται νά καθορίσν). Είναι ό ποιητης τών ενστίκτων μάλ
λον ΐ  τών ιδεώ ν άντιπροσωπεύει την άνάμνησιν καί τό 
προαίσθημα τού άπειρου,τόν μυστηριώδη ψιθυρισμόν τών στοι
χείων. Ό  άνθρωπος αύτός είχεν ευρει ιξχώ είς τ$ς ψυχάς 
πάντων καί άποκτησν) μέγα κράτος δχι επί τού πνεύματος, 
άλλ’ επί τ·ης φαντασίας τών συγχρόνων του.

Ώ ς  δλαι αί μεγα·)οφυΐαι ó Chateaubriand ώρειλε τό πάν 
είς εαυτόν. Μόνος, άεργος, δυστυχής έν Λο'δίνω κατά τά 
τελευταία έτη τ*ης δημοκρατίας, είχε γράψει έν βιβλίον, άπο- 
πνέον σκεπτικισμόν, δμοιον πρός τά ερείπια, τά όποια η κα- 
τάρρευσις τ^ς εκκλησίας καί τοΰ θρόνου είχον σκορπίσει παν
τού. J i r  ¿ jo j / e r  άνά γχη ν  τοιούτον ίρ γ ον ,  τώ είπον οί σύγ
χρονοί του. Ό  χόσμος ε χ ε ι  ά τ ά γ χ η ν  ν ά  εΛ πΙζψ  Ser  θίΛει 
n.Uor r a  άμ γ ιβάΛ Λ γ.'Ά ποίώ σατέ  του τ>)ν π ί σ r ir .  Νέος, μ ε 
λαγχολικός, άγαπών τάς συγκινησιις άν καί άδιάφορος 
πρός την φύσιν αύτών— ϊ(ρκει νά έπηγαζον άπό δόξαν καί 
επευφημίας,— έκαυσε τό βιβλίον του καί έγοαψεν άλλο : Τά  
Π νεύμ α  τον Χ ρ ισ τ ια ν ισμ ού .  Ή  φιλοσοφία είχε τότε νικηθη· 
ή έπανάστασις είχεν υποτάξει αύτην καί θυσιάσει έν όνό- 
ματί της. Οί φιλόσοφοι έθεωροΰντο παραίτιοι δλων τών δυ
στυχιών της έποχης έκείνης, είχον καταστώ άντιδημοτικοί, 
ησαν τό άντικείμενον τνίς γενικές καταφοράς, ώς κατεδα- 
φίσαντες τό ιερόν τ^ς πίστεως. Ό  Chateaubriand άνέλαβε 
τό έργον τ·ης φανταστικής άνοικοδομησεως.’Ηθέλησε νά γείνγ
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ό Έσδράς τής κατεδαφισθείσης εκκλησίας καί των δίασκορ- 
πισθεντων πιστών.

★

* *
Έάν ίίτο φιλόσοφος ευσεβές θά είχεν άναλάβει επί τή  βά

σει τκύτΥ) ώραίον καί άγιον έργον. Ή  θρησκευτική φιλοσοφία 
είχε προοδεύσει άπό αίώνος εις αιώνα. Είσδύσασα άνά ακτί
νας εις την σκιάν τών ναών, είχε διασκεδάσει τάς προλή
ψεις, έξασθενίσει τά εί'δωλα καί καταστήσει λογικώτερα, φα
εινότερα, ένθεώτερα τά ιερά. Φιλοσοφία ασεβής, κυνική, υλι
στική, άναμιχθεΛα κατά τά τελευταία έτη εις την θρη
σκευτικήν ταύτην έξέλ.ξιν, είχε μολύνει καί διαφθε;ρει το ερ- 
γον. Έργον λοιπόν του άναδιοργανωτοΟ φιλοσόφουήτο νά ά- 
νελθν) εις τάς πηγάς του Χριστιανισμού, νά έξαγνίσν) τάς 
καρδίας- νά άποδείξγ πόση άγιότης καί αρετή ένυπήρχεν 
εις τάς άρχάς καί εις τό πνεΰμα του Χριστιανισμού· πώς ή 
αμάθεια, ή κατάχρησι; της φυσικής δυνάμεως καί ή βαρβα- 
ρότης έδημιούργησαν τάς προλήψεις, τήν χριστιανικήν είδω- 
λολατρείαν, τήν κακίαν καί τήν διαφθοράν νά άποδώση εις 
τον Θεάν ο,τι τώ άνήκε καί εις τούς άνθρώπους ο,τι άνή- 
κεν εις αυτούς, εις τό παρελθόν ο,τι ώφειλε νά άποθάνη, εις 
τό μέλλον ο,τι ώφειλε νά ζήσγ καί ζωογονήσν] τήν άνθρω- 
πίνην ψυχήν, έμπνέων άγνοτέρας περί θεότητος ιδέας καί ά- 
ποκαθιστών τήν θρησκείαν,τήν νομοθεσίαν,τήν πολιτικήν,τήν 
κοινωνικήν έν γένει εργασίαν τελειοτέραν. Τό τοιοϋτο θά ήτο 
έργον μεγάλης δια'οίας, μεγάλης φαντασίας καί μεγάλνς έν 
ταυτώ εύσεβείας. Νά άνακινήτν) έ ’ ευθέρως, άλλ’ εύλαβώς τά 

ερείπια τοΟ άρχαίου ίεροϋ, ϊνα έ π ’ αύτών άνοικοδομήσγι τό 
νεον. O Chateaubriand είχε μεγαν νουν καί μεγα πνεύμα 
καί εάν ήθελε νά άναλάβν) τό έργον τοΰτο, ό Χριστιανισμός 
θά ευρισκεν έν αύτώ τόν Montesquieu του.

Ά ν τί  τούτου ó Chateaubriand έγρηψεν ώς ό ’Οβίδιος τήν 
πομπήν τής θρησχείας. Έξήρεν δχι τό πνεύμα, άλλα τό μυ
θολογικόν καί πανηγυρικόν μέρος του Χριστιανισμού. Έ ψ α λ -  
λεν άνευ έκλογής καί διακρίσεως τά δόγματά της, τάς προ
λήψεις της, τήν πίστιν της, τάς άρετάς της καί τάς κακίας 
της· έκαμε τό ποίημα δλων τών λαϊκών πεποιθήσεων καί 
δλων τών έκπεσασών παραδόσεων.

Ά πό τής διά τού ξίφους πολιτική; κυριαρχίας τών συνει
δήσεων μέχρι του παροδικού πλούτου τής ’Εκκλησίας, άπό 
τών ουτοπιών του μοναχικού άσκητισμοΰ, μέχοι τής έξαγια- 
σθεισης αμαθειας, απο των ψευδών θαυματουργών έπινοή— 
σεων του κλήρου, τών σκοπουσών τήν έξαγίασιν τοΰ πνεύμα
τος τών λαών, ó Chateaubriand έθεοποίησε τά πάντα. Τό 
βιβλίον του ήτο ή κιβωτός τής άνθρωπίνης εύπιστίας.

Ή  έπιτυχία του υπήρξε μεγάλη, ένέκειτο δέ καί εις τήν 
μεγαλοφυίαν του, ώς συγγραφέως καί εις τήν τροπήν,ήν είχε 
λάβει τότε ή κοινή γνώμη. Ή  έπανάστασις είχε συνταράξει 
τα ανθρώπινα πνεύματα, ο δε λαος βλεπων νά καταπίπτη ό 
θρόνος του, ή κοινωνία του, καί τά ίερά του,ένόμισεν δτι είχε 
φθάσει τό τέλος τοΰ κόσμου.

Το πυρ καί ό σίδκρος είχον καταστρέψει τούς ναούς· ή 
άσεβεια είχε κλονίσει τήν πίστιν, ό πέλεκυς είχε καταπέσει 
βαρύς επι τών ίερεων, η ευσυνειδησία καί ή προσευχή έκρύ- 
πτοντο ώς έγκλήματα.

II  καταδίωξις αυτη είχε συγκινήσει τόν λαόν ύπέρ τής

καταδιωκομένης θρησκείας - τό αίμα εί/εν έξαγνίσει τούς 
μάρτυρας, τά έρείπια τών ναών έφαόοντο μεμφόμενα τγ,ν 
γήν διά τόν άθεΐσμόν της Ό  κόσμος ή™ μελαγχολικό;, ώς 
είναι πάντοτε μετά τοιαύτας έξεγέρσεις, καί έζήτει τόν 

χρησμόν, οστις θά τώ  έλεγε τό μέλλον *0 Chateaubriand 
έδειξε τό άρχαιον ιερόν, τήν θρησκείαν έν -ríj αρχική κοίτη 
της, τόν λευκότριχα έξόριστον ιερέα, έτανερχόμενον καί πλα- 
νωμενον έπί τών τάφων τών προγόνων του. Έπανέφερε τόν 
έξορισθέντα θεόν εις τήν καλύβην τών πτωχών, τόν ήχον τών 
κωδώνων εις τάς καρδίας, τόν ύμνον τοΟ λιβανωτού, τό μυ
στήριον, τήν έλπίδα,τήν παρηγοριάν καί τήν συγγνώμην. Καί 
άπεδέχθησαν ώς προφήτην του μέλλοντος τόν ποιητήν, δστις 
έκεντα μέ τόσον ίερά άνθη καί μέ τόσον άγια δάκρυα τό σά- 
βανον του παρελθόντος. Ουδέποτε ή ποίησις προσηλύτισε 
τόσας καρδίας διά τής μαγείας τής φαντασίας καί τής άβρό- 
τητος του αισθήματος. Τό βιβλίον τοΰ'.ο κατέπληξε τόν κό
σμον, ώς φωνή έξελθοϋσα του τάφου. Έθαύμασαν, άνεμνή- 
σθησαν, έκλαυσαν, προσηυχήθησαν καί δεν συνεζήτησαν 
πλέον. Ή  καρδία τής Γαλλίας όλης είχε κατακτηθή.

Ά π ό  τή ; νμέρας έκείνης ó Chateaubriand εγένετο ό άπα- 
ραίτητος είς πάσαν άναγέννησιν άνθρωπος. Άφοΰ έπανέφερε 
τόν χριστιανισμόν καί τόν θεόν εις τάς ψυχάς, διατί δέν θά 
έπανέφερε τήν μοναρχίαν καί τούς βασιλείς εις τά άνάκτορά 
των ; Αγαπητός εις τήν Εκκλησίαν, ήν άνεζωογόν/ρε μέ 
τά δάκρυά του, προσφιλής εις τήν άριστοκρατίαν, τής οποίας 
έξηγίασε τήν προγραφήν, λατρευτός εις τάς γυναίκας διά τήν 
τρυφερότητα τών ποιημάτων του, εις τά όποια ή θρησκεία 
έτάλαιε πρός τόν ουτω άπυθεούμενον έρωτα, άγαπητός είς 
τήν νεότητα, ήτις είς τήν ποίησίν του εύρε τόν Θεόν καί 
τήν φύσιν έν άρμοvípc θίγοντας νέας χορδάς είς τό λυρικόν δρ- 
γανον τής άνθρωπίντς καρδίας, ó Chateaubriand έβασίλευε 
παρά τώ κ^ήρφ, ύπό τήν στέγην τών άστών, παρά τήν κοί
την τών μικρών, έπί τοϋ τάφου τών πατέρων, είς τάς έξοχι- 
κάς έπαύλεις, είς τήν άγάπην τών συζύγων καί είς τά όνειρα 
τής νεότητος. Ή  ποίησις είχεν άπολεσθή είς τόν άθεΐσμόν. 
Τήν είχεν έπανεύρει είς τόν Θεόν καί ή ποίησις θά είναι 
μία πραγματική δύναμις του κόσμου τούτου, έφ’ οσον οί κό
σμοι τής φαντασίας άποτελοΰν τό ήμισυ τής άνθρωπίνης φύ- 
σεως.

( Έ *  τών τοΰ Lamartine). 'Ελένη Γεω ργιά δο υ

Η Γ Τ Ν Η

Ε ΙΣ  ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Β '

Ή  γυνή άπαλλάσσεται εύκολώτερον του έγώ, όπως παρα- 
δοθνί είς τήν θείαν άγάπην, ταπεινοτέρα καί τρυφερωτέρα καί 
ύιά τοΰτο, εύσεβεστέρα τοΰ άνδρός, δίδει περισσότερον Ικείνου 
είς τήν προσευχήν τήν εύσπλαγχνίαν καί τήν έλπίδα.

Δύναται έπίσης εύκολώτερον ν’ άνυψωθ^ είς τον αφιλοκερδή 
άνθρώπινον έρωτα.

Αισθάνεται περισσότερον του άνδρός τήν εύγενή άνάγκην ν’ 
άγαπα είλικρινώς καί ή στοργή της είνε προθυμοτέρα είς τήν 
θυσίαν καί είς πάσαν άφοσίωσιν, έπιμονωτέρα δέ είς τήν οδύ
νην καί τάς άγωνίας.
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Πόσον είνε ’επιεική; καί ανεξίκχκος είς τά ; ύβρ;ις καί άδι 
κίας, είς τήν συζυγικήν άγάπην, καί ποίαν αύταπάρνησιν έχει 
είς τήν μητρικήν, τής όποιας ούδείςδύναται νά περιγράψγ τήν 
ίσχύν καί τήν τρυφερότητα, τήν μεγαλοψυχίαν καί τό κράτος.

Κατά τήν πρώτην άνατροφήν τών τέκνων όποία λεπτοφυής 

χείρ, ή τής μητρός, εφευρετική, τρυφερά, καρτερική, γλυκεία 
καί αυστηρά έν άνάγκγι.

Καί είς τόν πόνον καί τάς μεγάλας θλίψεις, οπότε ό κε
ραυνός έκρήγνυται καί πλήττει τήν'οικογένειαν, ό άνήρ, έκ- 

μηδενίζ Tat, ή δέ γυνή συντρίβεται μέν, άλλ’ άντέχει καί 
υποστηρίζει. 'Υπάρχει τι έν αύτγ, οπερ πάντοτε θυσιάζεται, 
άλλά πάντοτε άναγεννάται καί είνε άκαταμάχητον έν μέσω 

τών έρειπείων τής καρδίας της-
Ώ ς  πρός τήν δρασιν τοΰ πνεύματος ί'σως αύτη σκέπτεται 

άσθενέστερον, άλλά μαντεύει, αισθάνεται περισσότερον, έχει έμ- 
πνεύσεις καί άναπτερώσεις τής διανοίας, αίτινες ύψουν αυτήν 

είς σφαίρας έντελώς ίδανικάς.
Δειλή, διότι είνε άσθενής, συνετή, προσεκτική, νουνεχής 

καί ένταυτφ πλήρνίί γενναίων παρορμήσεων, γενναία έν τγ 
άφοσιώσει, όταν άγαπά, άπέναντι ούδενός πόνου ύποκύπτου- 
σα, είνε πλήρνίς βαθείας τρυφερότητος καί ανδρικής σταθερό
τητας, ικανή νά θυσιασθί), · σιγώσα, ισχυρά όπως άγαπ£ καί 
’επομένως όπως ύποφέρτ,. Καί διά τής δυνάμεως ταύτης συ- 
χνάκι; άντέχει έκεΐ, δπου ό άνήρ καταβάλλεται, χύνουσα έπί 
τών πληγών του τό γλυκύ βάλσαμον της πίστεως τής σταθε- 

ρότ.ητος, τής άγάπης καί τής έλπίδος.
Είξεύρει νά μειδι^ έν μέσφ τών δακρύων, άπομακρύνουσα 

ουτω τήν καταιγίδα τής οργής, συγκοατοΰσα τόν άνδρα διά 
τοΰ γλυκέος βλέμματόςτης καί δαμάζουσα τήν οργήν του· ά- 
ληθής περιστερά μετά τοΰ κλάδου τής έλαίας έν τώ μέσω τών 
τρ·κυμιών τοΰ βίου, τοΰ κατακλυσμού τών συμφορών άγγελος 

ειρήνης έν τ^ οικογενειακή έστίίγ. ’Ισχυρά έπίσης καί πλήρης 
άγιου σθένους έν τγ  άρετή), ώς έν ττί άγάπνι καί τγ  δυστυ 

χία· ικανή δέ πρός τους ήρωΐκωτέρους άγώνας.
Ή  Α γ ία  Γραφή λέγει· «Καταλείψει άνθρωπος τόν πατέρα 

αύτοϋ καί τήν μητέρα καί προσκολληθέ,σεται τά) ίδια γυναι- 
κί». Διά τοΰτο ό πατήρ ή ή μήτηρ δέν δύνανται ν’ άντι- 
καταστήσουν ιίην σύζυγον είς τήν νεαν οικογένειαν, ήν αυτη 
ιδρύει, ούτε είς τό θέλγητρον, όπερ παρέχει διά τής συνανα
στροφής, οΰτε είς τήν σταθεράν βοήθειαν, ουτε εις την α
σφαλή συμβουλήν. Διότι έχει λεπτότητα πνεύματος, αβρό
τητα, φρόνησιν, μετριοπάθειαν καί .γλυκύτητα, προσόντα τά 
όποια ή ηλικία δέν δίδει πάντοτε είς τούς γέροντας καί τά 
όποια καθιστώσι τήν γυναίκα θαυμαστήν σύμβουλον.

Καλλωπισμένη καί κοσμημένη ουτω ή γυνή κέκτηταιάρετάς 
ίδιαζούσας είς τήν φύσιν της, τάς όποιας δέν έχει ό άνηρ είς 
τόν αύτόν βαθμόν, άλλ’ αΐτινες συμπληροΰσι τας τοΰ ανδρος. 
Διά τοΰτο μόνον μετά τήν πλάσιν τής γυναικος κατα τ η '  
μαρτυρίαν τής Ά γιας Γραφής «είδεν ό Θεος τα παντα οσ< 
έποίησε καί ιδού χα.Ιά . l l a r » .

Πρό τής πλάσεως πάν ο,τι ό Θεός έδημιουργησεν, ελεχθη 

χα.Ιόν. Μ ετ’ αυτήν δέ εύρέθη « x ad d r  A l a r ))·
Mepónn Μαρίνου

ΕΠΙ Τ Ο Υ  ΤΑΦ Ο Υ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΡΑΙΜ
Συγκινητική έτελέσθο ή τετάρτη έπέτειος τοΰ θανάτου 

τής διαπρεποΰς πρωταγωνητρίας τοΰ γυναικείου ζητήματος 
έν Γαλλία Μαρίας Δεραίμ. Περί τούς εκατόν έκ τών μάλλον 
πιστών καί άφωσιωμένων φίλων της μετέβησαν είς τό Νε- 
κοοταφείον τής Μοντμάοτρης, ίνα ράνουν με ανθη τον τάφον 
τής συγγραφέως τής «Εύας έν τά) άνθρωποτητι». Ο καιρός 
δέν ηύνόησε ποσώς τήν ευσεβή ταύτην φιλικήν εκδρομήν, 
διότι καί οί ούρανοί είχον άνοίξει τούς καταρράκτας τω/ καί 
οί άνεμοι έσύριζαν, μαινόμενοι περί τό νεκροταφείον Μοη-

martre.
Ή  Μαρ'α Δεραίμ, ήτις έπάλαισε καθ’ ολην της τήν ζωήν 

καί διά τοΰ λόγου καί διά τοΰ καλάμου, οπως διεκδική,σγι 
τά γυναικεία δικαιώματα, θά γσθάνθη βεβαίως καί νεκρά 
έτι ύπερτάτην συγκίνησιν, — έάν οί νεκροί αίσθάνωνται— όταν 
ίδια άνηρτήθη έπί τοΰ τάφου της ό έκ μενεξέδων καί καμε- 
λιών στέφανος τόν όποιον άπέστειλεν ή γυναικεία πολιτική 
έφημερίς « F ron de» ,  τής όποιας καί α ύτόΐό  ό'νομα σημαίνει 
νίκην καί ήτις άντιπροσωπεύει μίαν έπί πλέον τής γυναικός 
έπιτυχίαν έπί τών ιδεών, άς διηρμήνευεν ή Μαρία Δεραίμ.

Λόγοι συγκινητικοί έξεφωνήθησαν έπί τοΰ τάφου της· Η 
κ. Paul Mink άφιέρωσεν είς τήν νεκοάν δέσμην ιων, ταπει
νήν ώ; αύτήν, προσέθηκεν ή εΰγενής ρήτωρ, ήτις μέ φωνήν 
προφητικήν άνεκήρυξεν δτι έντός όλίγου αί γυναίκες θά άνα- 
κηρυγθωσιν δντα ελεύθερα ώς οί άνδρες. Καί έν περιλήψει ά· 
πηρίθμσίσε τούς θριάμβους,οΰς κατήγαγεν έπί τοΰ ζητήματος 
τούτου ή Μαρία Δεραίμ, είς ήν οφείλεται καί τό δτι αί γυ
ναίκες γίνονται δεκταί ώς μάρτυρες είς πάσαν πολιτικήν 
πράξιν καί δτι έχουν δικαίωμα ψήφου είς τά έμποροδικεΐα 
καί δτι έντος όλίγου θά έκλέγωνται καί έμποροδίκαι.

*0  κ. Gerbeau, είς έκ τών μάλ.λον δρώντων σήμερον γυ- 
ναικοφίλων όμιλεί μ ετ ’ ένθουσιασμοΰ περί τής Μχρίας Δε
ραίμ, τής όποιας άνδριάς είς φυσικόν μέγεθος, έργον τοΰ καλ
λιτέχνου de Barias, έγείρεται κατ’ αύτάς έπί τής πλατείας 
τών Epinettes. Μ ετ’ αυτόν λαμβάνου» έ π  τόν λόγον ό κ· 

Eamguet καί ή κ Rogues.
Ή  φιλική ή μάλλον ή οικογενειακή αυτη συγκέντρωσις, 

διότι οί φίλοι τής Μαρίας Δεραίμ έφαίνοντο άνήκοντες είς 
τήν οικογένειαν της, περιεστοίχισαν ήδη τήν άδελφήν της 
Feresse Deraismes, συγκεαινημένοι περί τόν τάφον, ώσεί 
έπιζητοΰντες τό ύπ’ αύτόν κρυπτόμενον μέγα μυστήριον. Καί 
ύπό τά άνθη καί τούς στεφάνους ή έκφραστική κεφαλή τής 
νεκράς διαγράφει τήν έκ χαλκοΰ προτομήν της καί φαίνεται 
μειδιώσα μετά καλοσύνης·

Η ΧΗΡΑ ΤΗΝ ΕΙΤΓΧΙΣΜΕΝίΙΝ ΓΓΝΑΙΚΠΜ
Περίεργον άλλά καί πρωτότυπον εικόνα τών γυναικών καί 

τοΰ συζυγικοΰ βίου τής νήσου Σουμάτρας μάς δίδει περιηγή- 
τρια διαμείνασα ολίγον καιρόν είς τόν παράδοξον αύτόν τότον.

Ά λ λ '  δσον πρωτότυπος καί άσυνήθης καί αν είναι ή είκων 
αύτή, δίδει δμως άναντιρρήτως σαφή ιδέαν τής τελείας έκεΐ 
εύτυχίας τή; έγγάμου γυναικός. Διότι ολοι καί δλα, νόμοι 
καί άνθρωποι συντελούν είς τόν προνομιοΰχον αύτόν τόπον είς
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την ευτυχίαν της γυνοακός. ‘II  περιουσία τής οικογένειας α
νήκει πάντοτε είς την γυναίκα, ό δέ σκοπός του βίου του άν- 
δρός είναι πως νά πλουτίσγ) την λατρευτήν τής καρδίας του. 
Τό διαζύγιον είναι πραγρια σπάνιον, ί'σως διότι οί σύζυγος δέν 
κατοικούν είς τό ίδιον οΓκημα. ‘Ο σύζυγος Ιχει ιδίαν κατοι
κίαν, είς ήν τρώγει καί διαμένει δλην την ημέραν, μεταβαί
νει δέ μόνον μετά τό δεΐπνον είς την οικίαν τής γυναικός, είς 
ήν καί διανυκτερεύει.

Τά άρρενα τέκνα μένουν πλησίον τής μητρός μόνον μέχρις 
ηλικίας τεσσάρων ετών, μεθ’ δ καί μεταβαίνουν νά ζήσουν μέ 
τόν πατέρα των. Αί θυγατέρες μένουν πάντοτε είς τό πατρι
κόν σπίτι.

Ό τα ν  ήλικιωθουν τά άρρενα ζοΰν πάντοτε εις την οικίαν 
τής μητρός. Ό τα ν  δέ ύπανδρευθοϋν τούς κτίζουν οίκημα πλη
σίον του μητρικού, εις τό όποιον καί ίζακολουθοϋν νά τρέ- 
φωνται μέχρις ένηλικιότητος των ιδίων θυγατέρων.

Ό τα ν  ό σύζυγος άποθάνιρ ύψόνουν προ τής οικίας τής συ
ζύγου σημαίαν. ΙΙρίν ή ή σημαία « ' τ η  άποσυντεθγί είς ράκη, 
ή σύζυγος δέν έχει τό δικαίωμα νά συνάψν) δεύτερον γάμον 
Ά λ λ ’ επειδή αί έγγαμοι γυναίκες είναι τόσον ευτυχείς είς τόν 
τόπον αυτόν,διά τοΟτο αποφεύγουν την χηρείαν καί τό ύφασμα 
τής σημαίας είναι τόσον λεπτόν, ώστε νά ξεσχίζητοα καί 
άποσυντίθηται μέ τόν έλάχιστον άνεμον.

’ Ε ρα νίστρια

ΟΙ ΣΟΦΟΙ T O T  Κ Ο Σ Μ Ο Τ

Π Ε Ρ Ι  T O T  Γ Ϊ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Γ  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
"Ας άρχίσωμεν από τους σοφούς του συρμοΰ, άπό τούς 

άνακαινεστάς τής συγχρόνου φιλολογίας καί ποιησεως,'άπό 
τούς μεγάλους δραματουργούς του Boppä, των νέων αυτών 
καί άλκίμων φυλών, αί όποΐαι εύκολώτερον τών άλλων αψη
φούν τάς προλήψεις καί επιλαμβάνονται τολμηρών ριζιχών 
μεταρρυθμίσεων διά τό μέλλον τής άνθρωπότητος.

Ό  Ερρίκος Έψεν, ό διάσημος Νορβηγός δραματουργός, ιδού 
είς τί συνοψίζει την περί γυναικείας κινήσεως γνώαην του : 

Ή  χοινωνιχη ΐ .ηανάστασ ιο ,  ή π ρ ο π α ρ α σ χ εν α ζ ο μ ίν η  εν Ε ν -  
ρώπτ), άπυβΛέπει κυρίως t ic  τό  ¡ιέΛ.Ιον zîjc γυναικός  xai του  
ερ γάτου .  Ά λ λ ’ έκτος τής είς γνωμικόν, ούτως είπεΐν, δια- 
τυπουμένης ταύτης σκέψεως, ό διάσημος ανακαινιστής του 
δράματος δέν οφείλει άρά γε τό ώραιότατον καί μ-έγιστον 
μέρος του θριάμβου του είς την ψυχολογικήν μελέτην, άνά- 
λυσιν καί άποκάλυψιν τής «Σ υγ χ ρό νου  γυναικόςν  ; Οχι μό
νον διέγνωσε διατί ή γυνή πάσχει υπό τούς δρους, ύπό τούς 
οποίους ζή σήμερον, άλλα καί διετύπωσε τήν έν αυτή έζέ- 
γερσιν τοΟ συναισθήματος τής άτομικότητός της καί τής ά- 
φυπνιζομένης συνειδήσεως τής εγγάμου γυναικός είς τήν Ν ό -  
ρ α ν  του. Είς τούς ΒρυχόΛαχάς  του διατυπώνει τήν γυναίκα, 
ητς; θύμα τής κατά συνθήκην αρετής, τών κατά συνθήκην γά- 
μων, συντελεί, ύπείκουσα είς τάς μωράς κοινωνικές προλή
ψεις, είς καταστροφήν τής φυλής της καί είς εκφυλισμόν τής 
ανθρώπινης οικογένειας. Ή  Tea του είς τήν Hedda Gabler 
είκονίζει τήν εξοχον έπίδρασιν, τήν οποίαν γυνή άνωτέρας 
μορφώσεως, έχουσα συνείδησιν έαυτής καί τών ιδίων της κα
θηκόντων, έξασκεΐ επί του άνδρός, καθιστάμενη ουτω τό ά-

ληθές τής κοινωνίας στήριγμα. Τέλος είς τήν Κ υ ρ ία ν  τής 1  
θα.Ιάσσης  τί άλλο άποδεικνύει ή δτι ή ελευθερία καί ή συν» I 
είδησις του καθήκοντος, μόναι δύνανται νά προφυλάξωσι ] 

τήν γυναικείαν ψυχήν άπό τούς χιμαιρικούς παραλογισμούς I 
απεγνωσμένης φαντασίας, ήν εξερεθίζει καί εξάπτει ή μωρά 1 

| καί ακαταλόγιστος πίεσις, ήν ό άνήρ έξασκεΐ έπί τής γυναι- | 
κός, θέλων νά διατηρήσν) τήν πίστιν της καί νά διαφύλαξη I 
διά φραγμών καί πιέσεων τήν τιμήν της ;

Παρά τόν Ίψεν ό Πέτρος Λαυρώφ, μέγας κοινωνιολόγος 1 
Ρώσσος ιδού τί λέγει περί τοΟ γυναικείου ζητήματος: Τό γυ- ] 
ναικεΐον ζήτημα είναι ή μία καί μεγάλη φάσις του κοινωνι- 1 
κοϋ ζητήματος, τό όποιον συνταράττει καί συγκλονίζει τόν I 
κόσμον σήμερον. Διά τούτο άπό κοινού μετά τών σοσιαλι» I 
στικών ζητημάτων πρέπει νά έξετασθή, ϊνα ύπάρξγι έλπίς ] 
προσεχούς οριστικής αύτοΰ λύσεως. Πλήν τούτου δμως πΰ.ς 1 
άνθρωπος προοδευτικό';, έννοών που έγκειται ή άληθής πρόο- | 
δος, οφείλει νά χαίρν) καί έπικροτή διά πάσαν γυναικείαν έπι- I 

™χίοςν. Μαρία Λέβυ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Πολλοί άνθρωποι μελαγχολούν έπί τή θέγ άσχήμου καί .1 

γραίας γυναικός. Ό  θείος Πλάτων ίσχυρίζετο, δτι ώραΐον ] 
πρόσωπον ήτο τό μάλλον ενδιαφέρον θέαμα τού κόσμου καί | 
ούδείς μέχρι τοΰδε διέψευσε τήν γνώμην ταύτην του μεγάλου ] 
σοφού.

Ά λ λά  τί είναι ώραΐον πρόσωπον ; Αί ίδέαι έπί τοΰ ζητή- I 
ματος τούτου ποικίλλουν άπείρως έν σχέσει πάντοτε προς τού; ; 
λαούς καί πρός τά άτομα. Συγκρίνατε τόν όλύμπιον Δία 
μέ τόν Βούδδαν τών ’Ινδών."Οταν μάλιστα ό έρως άναμιχθή 
είς τό ζήτημα του ωραίου, ό ορισμός του άποβαί- ει καθ’ ολο
κληρίαν δυσχερής.

Έάν ή υγιεινή είναι άνίσχυρος διά τό άπολύτως ώραΐον έν 
τή φυσιογνωμία, είναι έν τούτοις πανσθενής διά τήν άτέλειαν 
τής έξωτερικής έπιδείξεως καί τήν έκφρασιν του λεπτοφυούς, 
ευκινήτου καί μάλλον εύαισθήτου μέρους του άνθρωπίνου όρ- | 
γανισμοΰ. Διά νά είναί τις ώραΐος κατά τό πρόσωπον, πρέ
πει νά είναι ώραΐος κατά τό πνεύμα καί κατά τήν καρδίαν, 
νά χαίργι δέ^καί φυσικώς άοίστης υγείας. "Ιδετε πώς αί όρ- 
γανικαί παθήσεις καταστρέφουν τά χαρακτηριστικά του 
προσώπου καί κάμνουν τό χρώμα ερυθρό»· ή κίτρινον. "Ιδετε 
πώς ό φθόνος, αί πονηραί σκέψεις ψυχής ποταπής άφαιροϋν · 
βαθμηδόν καί κα τ’ ολίγον άπό τό πρόσωπον τήν γελαστήν | 
αγνότητά του, τήν ειλικρινή του έκφρασιν, τήν συμπαθή άν- 
θηρότητά του !

Τό χρώμα είναι τό κατ’ έξοχήν ευπαθές μέρος τής καλλο- : 
νής τοΰ προσώπου. Ό  ύγιεινολόγος λοιπόν οφείλει προ παν
τός νά συμβουλεύγ πάν δ,τι δύναται νά διατηρήστ) τήν ρσ- 
δινήν^οψιν, τό λεΐον καί απαλόν τοΰ δέρματος, τό διαυγή 
καί λαμπόν τής έπιδερμίδος. Ά λ λ ’ άναλόγως τής χροιάς τοΰ 
δέρματος έπιβάλλεται καί ή υγιεινή δίαιτα αύτοΰ.

Ό  χλιαρός άήρ άφανίζει τό δέρμα τών ξανθών, ένώ ό ψυ
χρός καταστρέφει τάς μελαγχροινάς. Ό  δροσερός τής θα
λάσσης άήρ καταστρέφει τό χρώμα, καθώς καί ό πολύ ίοχ.υ" 
ρός άνεμος. ’Εάν οί πόδες μένουν ψυχροί, τό χοώμα έπίση; 
άλλοιοΰται.
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Αί έπανειλημμέναι συγκινήσεις καταστρέφουν έπίσης τό 
χρώμα· Ή  δυσπεψία, ή καλοφαγία, ή κατάχρησις κρεάτων, 
ισχυρών οίνοιν, οινοπνευμάτων, ροσολίων, άρωματικών τρο
φών, ιδού οί κινδυνωδέστατοι εχθροί του χρώματος. Οί στενοί 
κορσέδες, τά στενά παπούτσια, τά στενά ένδύματα φέρουν 
πάντοτε συμφορήσεις του προσώπου, ένώ αί άγρυπνίαι καί οί 
κόποι τό κάμνουν ωχρόν καί έξηντλημένον.

*
* ¥

Ίνα απόκτησή της καλά χρώματα, άπαιτεΐται ζωή τα 
κτική, κανονική, δίαιτα ό'χι κρεωφάγος καί συνήθης χρήσις 
άλκαλικών ύδάτων. Πρέπει νά άποφεύγγ τις τήν χρήσιν τής 
κίνας, τοΰ σιδήρου, τών όποιων τόση γίνεται σήμερον κατά- 
χρησις καί νά προτιμά τάς άλκαλικάς καί άρσενικούχους δια
λύσεις, νά άποφεύγγι τόν πολύν ύπνον καί τάς συνεχείς άσκή- 
σεις έν ύπαίθρω.

Έπίσης τό χρώμα καταστρέφεται μέ τό συχνόν τού προ
σώπου πλύσιμον μέ πολύ καί ψυχρόν ύδωρ. Κατά τοΰ λεκια
σμένου χρώμ.ατός του Ερρίκος ό III μετεχειρίζετο προσωπίδα 
άπό άχνην φαρίνας καί άσπρον αύγοϋ, τά όποια άφινε νά ξη- 
ραίνωνται δλην τήν νύκτα έπί τοΰ προσώπου. Αί γυναίκες τής 
Δανίας μεταχειρίζονται φαρίναν άπό φασόλια μέ κρέμαν. Ή  
συνήθης τοΰ σαπουνιού χρήσις είναι έπίσης επιβλαβής. Τό πρό
σωπον πλύνετε δίς,τόπολύ, τής ημέρας, καί πάλιν μέ π ετσέ
ταν μαλακήν, βρεγμένην μέ χλιαρόν νερόν τό θέρος, μέ υπό
ψυχρου τόν χειμώνα. Αί έ'χουσαι δέρμα έλαιώδες άς ρίπτουν 
ολίγον οξος είς τό νερόν των. Αί έχουσαι ξηρόν δέρμα, ά; με - 
ταχειρίζωνται αγνήν λανολίλην. Μετρία χρήσις γλυκερίνης 
συνθλίβει τούς πόρους, έξαλείφει τάς ρυτίδας καί μαλακώνει 
τήν έπιδερμίδα. Ή  κατάχρησις δμως αυτής ξηραίνει., ρυτι
δώνει καί άποσχληρώνει τό δέρμα.

Αποφεύγετε τήν όργήν, τήν μελαγχολίαν, τάς κακάς σκέ-.
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ΕΝ ΘΥΜΑ
*

Μεταξύ τών θεατών τούτων ΰπήρχον καί πολλαί κυρίαι.

Είς τό μέσον τής αιθούσης έπί εξέδρας μεγάλης, μέ ώραίαν εικόνα 

τοΰ Εσταυρωμένου, άνηρτημένην ε π ’ αυτής άντί παντός άλλου επί-  , 
πλου, κάθηνται σοβαροί καί αμείλικτοι, μέ χωρίς τήν έλαχίστην έκ-  

φρασιν έπί τοΰ προσώπου των οί ένορκοι. Ο δημόσιος κατήγορος, α- 

νήρ λευκόθριξ, φαλακρός, μέ δμματα ΰελώδη, μέ στόμα μή συνει- 

θισμένον να μειδιά, φαίνεται έξησκημένος είς τό έπάγγελμα να στέλλΤΙ 
άνευ πολλών διατυπώσεων ανθρώπους είς τήν άλλην ζωήν, ή εις τήν 

Σιβηρίαν, ό'περ αποτελεί έν καί τό αυτό. Ό  πρόεδρος, άνθρωπος τ ε 
τράγωνος, έχει τούς οφθαλμούς ήμικλείστους, ώσεί νύκτας δ'λας διε- 
τέλει άγρυπνος παρά τούς πόδας τής θεάς Νεμέσεως, επικαλούμενος 

την έμπνευσή/ της.  
ν Ή  έμφάνισις του κατηγορουμένου έπιφέρει συγκίνησίν τινα είς 

πάντας τούς ’εν τή αιθούση, μή έξαιρουμένων ού'τε αυτών τών ένόρ- 
κων, ού'τε αύτοΰ του δημοσίου κατηγόρου, τοΰ όποίου οι τέως ύελώ-  

δεις οφθαλμοί προσλαμβάνουν αίφνης ποιάν τινα ζωηρότητα καί τδ 
στόμα συσπάται είς μορφασμόν καταπλήξεως μάλλον ή οίκτου. Ό  έξ 

επαγγέλματος ρήτωρ καί συνήγορος τών καταπατουμένων δικαιωμά
των τής θείας δικαιοσύνης, δ υποχρεωμένος νά θεωρή παντα κατηγο-

ψεις, εάν θέλετε νά δικτηρήσητε ωραία χρώματα. Άποφευ 
γετε  τάς μέριμνας καί τήν μακράν πνευματικήν καταπόνη- 
σιν. Τά πρόσωπα τών νευρικών καί τών πασχόντων άπο 

ημικρανίας ρυτιδοΰνται ενωριτατα
Μαρία Μονέν ιατρό;
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Καν Α. Α . Μ ονεμ βασίαν .  Έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν, ήμην πολυ 

ευτυχής, έάν σάς είχον έδώ, άφοΰ τόσον καλά καί Ό σ ο ν  πρακτικά 
σκέπτεσθε Καί δμως εις τήν τόσον χρήσιμον καί τόσον πρακτικήν 

αυτήν σχολήν, ή τάξις, ή όΛοία Ιχ ί ι  περισσοτέρων άνάήκην τών χρη
σίμων αύτών πραγμάτων, δέν φοίτα. Μόνον αί κυρίαι καί αί δεσποι

νίδες τοΰ μεγάλου κόσμου καί αί κόραι τοΰ λαοΰ έπωφελοΰνται τής  
ευκαιρίας αυτής. —  Δα Κ. Β. Κ αβαΧ Χ αν . Πολυ με ηυχαρίστησχν τα  

γραφόμενά σας. Φαίνεται δ’τι ή πρός υμάς τελευταία μου παρεπεσε. 

Σάς γράφω καί πάλιν καί σάς έύχαριστώ διά τάς εΰγενεΓς πάντοτε 

υπέρ τοΰ έργου μου ένεργείας σας. — Δα Ει.  Ζ. Κ ερχνραν  Ενεγρα- 
φητε. Φύλλα σάς άποστέλλονταί άπό 1ης Ιανουάριου. Δημοσιεύεται 

σήμερον. —  Καν Δ. Μ. Μ α σ σ α Χ ία ν .  Τρία αντίτυπα τής «Ζωής ενός 

έτους» έστάλησαν. Τό άντίτιμον έλήφθη. Ευχαριστώ άπείρως διά τήν  
εύγενή φροντίδα καί τάς θερμάς υπέρ τοΰ έργου συστάσεις·—-Καν Ε .  

Ν’. Σ ο φ ία ν .  ’ Επιστολή σας μετά φρ. χρ. 30 έλήφθη. Ευγνωμονώ δε* 

εύγενή φροντίδα καί ένθουσιώδεις κρίσεις διά τήν ϊδρυσιν ’ Επάγγελμά·» 
τικής σχολής. Σάς άπέστειλα έγκύκλιον πρός καταρτισμόν καί έκεΐ 

άντεπιστελλούσης όμαδος. Εκθέσεις διαρκείς ειδών γυναικείας βιο
μηχανίας έχομεν ήδη καταρτίσει είς δλα τά μεγάλα ευρωπαϊκά κέν
τρα. Τώρα προβαίνομεν καί είς τάς δευτερευούσας πόλεις. Βεβαίως και 

είς Τουρκίαν καί Βουλγαρίαν έγένοντο ήδη πασαι αί αναγκαΐαι ενέρ- 

γειαι. Έ κ π λ ή τ τ ε σ θ ε ,  λέγετε ,  πώς αί Βουλγαρίδες προ έτών ήδη,  
έχουν σχολάς ο’ικοκυρικάς, αί όποϊαι λειτουργοΰν άριστα καί έδώ εβρα- 
δύναμεν τόσον νά άρχίσωμεν. Έ ά ν  είξεύρετε τί πόλεμον έχει η ιδικη 

μας νεοσύστατος καί πόση δύναμις θελήσεως απαιτείται δια να αντι- 

ταχθώμεν είς τόσας άντενεργείαςί Τό πράγμα δμως εύτυχώς έζησφα- 
λίσθη, καί τάχιστα θά άποδώσωμεν είς τήν κοινωνίαν μας οικοκυράς, 
άριστα κατηρτισμένας καί νεάνιδας βιοτεχνικώς έτοιμαζομένας δια τόν 

βαρύν άγώνα τής ζωής. Αί Βουλγαρίδες είναι πρακτικαί γυναίκες καί

ρούμενον ώς κακοϋργον καί νά σύρη έπί τής κεφαλής αύτοΰ τούς

κεραυνούς τής οργής θεών καί ανθρώπων έχει πάντοτε ΰπΆ'ψει ώ-
ρισμένον τινά αριθμόν τύπων, ανθρώπων περιπεσόντων είς τό έ γ 
κλημα. Έ π ί  τών τύπων τούτων άναλόγως τής πρός τοΰτον ή εκεί
νον όμοιότητος τοΰ κατηγορουμένου τής ημέρας έφαρμόζει καί την 
ρητορικήν άγόρευσίν του μέ μικράς μόνον καί άσημάντους έναλλαγάς 
κοσμητικών έπιθέτων. Ταΰτα άναλόγως τών ψυχικών τής στιγμής 
τής δίκης διαθέσεών του ή τείνουσιν είς τήν παντελή τοΰ κατηγο
ρουμένου έξόντωσιν, ή καί μόνον είς επιβολήν ποινής βαρείας, ήτις
ποικίλλει άναλόγως τής φύσεως τοΰ έγκλήματος καί τής κοινωνικής 

θέσεως τοΰ έγκληματίου.
Ά λ λ ά  σήμερον ό δημόσιος κατήγορος εύρίσκεται πρό εξαιρετικής 

περιπτώσεως καί ή πρό ολίγου χχτάπληξίς του μεταβάλλεται είς ά-  
ληθή άποθάρρυνσιν. * 0  πρό αύτοΰ κατηγορούμενος είναι υποκείμενον 
έντελδς πρωτότυπον. Ή  φυσιογνωμία του, έφ ’ ής ιδίως οίχοδομεΐται 

ώς έπί άκλονήτων θεμελίων ή κατηγορία, είναι ήρεμος, γλυκεία, 
άδολος, έλκύουσα έκ πρώτης δψεως άμέριστον τήν συμπάθειαν, τήν  

εμπιστοσύνην, καί τήν άγάπην.Τό βλέμματου βαθύ,ειλικρινές, φαίνε

ται ώς ό κυριώτατος τής άθωότητός του συνήγορος. Έ π ε ι τ α  ή καλ
λονή του, άνδρική καλλονή, τελεία, μέ κατατομήν θαυμασίαν, μέ 

γραμμάς άς μόνον γλυφίς μεγάλου καλλιτέχνου ήδόνατο νά διεκδι- 
κήση, μέ πλαστικότητα δροσεράν, άποπνέουσαν δλον τό άρω μα-ώ -  
δες σφρίγος τής νεότητος, είναι δ σκόπελος έπί τοΰ όποίου άναντιρ- 

ρήτως ναυαγεί δλον τό κομβολόγιον τών δημηγοριών τοΰ ρήτορος 

τής ήμέρας.
Είς μάτην ό νοΰ; του κυλινδοΰται άνασόρων άπό τής άβύσσου τής


