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Πρό τ νων ετών εξ άφορμής κριτικού τινός άρθρου, το 
όποιον έγραψα περί ένός τών βιβλίων του, ό ’Αλφόνσος Δωδέ, 
μου έξεφρασε λύπην μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αυτόν αβρό
τητα, διότι δέν είχον άρκετά ομιλήσει διά τόν συνεργάτην 
του, τοϋ όποιου ό ίδιος άνέφερεν είς τινα- αφιέρωσιν τήν 
διαρκά) εργασίαν πλησίον του, διά τήν κυρίαν Δωδέ. Κα! 

-μου περιέγραφεν ώς πλήρεις χαρίτων ποιητικών, αληθειών 
και μετριοφροσύνης τάς όλίγας γραμμάς δι’ ών ή συγγρα- 
φεύς τών «Εντυπώσεων τής φύσεως καί τής τέχνης», τών 
αποσπασμάτων ανεκδότου βιβλίου, τών περί Αονδίνου ση
μειώσεων καί ένός τόμου ποιημάτων» καθορίζει τό έρ- 
γον της.

Η συνεργασία μας είνε ώς ιαπωνικόν ριπίδιον· άφ’ ένός 
ή είκών, τά πρόσωπα, τό περίβάλλον, άφ’ έτέρου κλαδίσκος, 
πέταλα άνθέων, λεπτεπίλεπτοι κάλυκες, παν ο,τι μένει άπό 

■ τά χρώματα είς τόν χρωστήρα του ζωγράφου, εγώ εκτελώ 
r τήν πρόχειρον εργασίαν καί φροντίζω διά τό σχέδιον. Ή  

πρόσφατος εκδοσις «Jaurilèes de femme» παρά τής κυρίας

Άλφόνσου Δωδέ μοΰ δίδει τήν ευκαιρίαν νά υποχωρήσω εις 
τόν πόθον εκείνου, είς τόν όποιον άφιεροϋται «το βιβλιον 
αύτό, γραμμένου άκόμη έν τή εύδαιμονίγ τής παρουσίας 
του». Ή  Παρισινή σύντροφος του ΓΙροβιγκιανοΟ ή'σκησε 
τήν μάλλον ευεργετικήν έπίδρασιν επί τοϋ ταλάντου του, 
δι’ αυτής ό Βορράς καί ή Μεσημβρία έπραγματοποιησαν επι 
συγγραφέως έκ τών πρώτων τοϋ αίώνος τήν συγχωνευσιν
έξ ής πηγάζει αύτό τό γαλλικόν πνεύμα. Π μεσημβρία

/ \ ■) \ > \ · ’ συνεισεφερε το χρώμα εις την μουσικήν των φαιϋροτητα εις
τόνοίστρον, ό δε βορράς τό μέτρον τήν περιεσκεμμενην τ έ 
χνην, τήν ήρεμον ειρωνείαν, ή όποια συγκερνγ τήν υπερβολήν 
τοΟ κωμικού, άναγκάζει είς τήν συγκέντοωσιν καί είς την 
σοβαρότητα τόν άσταθή καλλιτέχνην οστις μέχρ1 TYî στι~ 
γμής καθ’ ήν άποκατέστησε τήν ζωήν του, προετίμα τά 
σύντομα τραγουδάκια τών μακρών μόχθων. "Όσον άφωσιω · 
μένη καί δσον μετριόφρων καί άν είναι μία γυναίκα άξια 
τοιαύτης έργασίας, έχει τήν φιλολογικήν της προσωπικό
τητα. "Ένεκα τούτου ή σειρά αυτη τών μικρών βιβλίων, 
τών υπογεγραμμένων μέ μόνον τό ό’νομά της. Και μολα
ταύτα ή γυνή, ή όποια γράφει ουτω, μέ τρόπον οχι μόνον 
έκλεκτόν, άλλ’ ύπέροχον μέ τήν καταφανή εύχαρίστησιν, 
τήν όποιαν δίδει ή έξάσκησις φυσικής δυνάμεως, δέν είναι 
διόλου γυναίκα τών γραμμάτων, μέ τήν σημασίαν, ή όποία 
δίδεται είς τήν λέξιν ταύτην. "Η κυρίως γυνή .τών γραμμά
των δύναται νά έκπληροΐ καί τά δύο φυσικά καθήκοντα τής 
γυναικός, νά ΰπανδρευθη καί νά απόκτηση τέκνα. Ή  φιλολο
γία καί τότε δέν είναι όλιγώτερον ό κύριος σκοπός τής ζωής 
της. ’Αποκτ^ μοιραίως τάσιν πρός ανεξαρτησίαν καί φρο
νήματα αρρενωπά, τά όποια τήν κατατάττουσιν είς ξεχω
ριστήν τάξιν καί θά έδημ ιούργει, διά νά είπω ουτω, τρίτον 
γένος, άν ή φύσις, ή όποία ακολουθεί τήν σκέψιν της, δέν 
έπανέ©ερε τήν άποστάτιδα αυτήν είς τήν έξουσίαν του άν-
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δρός διά των κοινών μέσων πάντοτε τών ιδίων. Ή  κυρία 
Στάελ καί ή Γεωργία Σάνδη είναι οί εντελέστεροι τύποι τοΰ 
είδους αύτοΰ. Έζησαν δι’ έαυτάς, μέ ενέργειαν και εγωισμό'·’, 
ό όποιος μετεβλήθη είς μεγαλείον καί πνεΰμα. Ά λ λ α  πό- 
σον πολυπληθή καί βαρέα υπήρξαν τα φανταστικά δεσμά 
διά των οποίων άντικατέστησαν τήν φυσικήν συστολήν! Έ 
καμαν νά άληθεύσγ μέ μοναδικήν δύναμιν ό νόμος τής έξαι- 
ρέσεως καί της όδύνης, ό όποιος επιβάλλεται εις την μεγα- 
λοφυΐαν.

Κ α τ ’ αντίστροφον λόγον προς αύτάς, ύπάοχουσι γυναίκες, 
αί όποϊαι άγαπώσι τα γράμματα χωρίς νά θυσιάζωσι δι’ αύτά 
τό οίκοκυρειό των. Δεν βλέπουσιν εις την έξάσκησιν τοΰ πνεύ
ματος την κυρίαν ένασχόλησιν καί τον σκοπόν τής ζωής των, 
άλλ’ άπλώς την χρησιμοποίηση» τών ωρών, τάς όποιας έ- 
χουσιν έλευθέρας. Ζώσαι δι’ άλλον, διά τον σύζυγον καί τά 
τέκνα, περισσότερον παρά δι’ έαυτάς, δεν δίδουσιν είς τά 
γράμματα παρά μόνον στιγμάς, την σχολήν τής πρωίας καί 
της εσπέρας.

’Εάν πράγματι έχωσι τό χάρισμα, κάποιας πβωτοτυπίας 
σκέψεως καί υφους, η φιλολογική τους αξία δυνατόν νά παρα
βληθώ) μέ την τών έ)ευθέρων καί τών έξ επαγγέλματος. Ή  
κυρία la Fayetle καί η κυρία de Sevigne είνε οί τύποι του 
άλλου αύτοΰ είδους Ή  ηθικη άνάλυσις καί η παρατηρησις 
έπέτρεψαν, είς μέν την μίαν νά άφήσγ εν μικρόν αριστούρ
γημα, τό όποιον έγραψε, παίζουσχ, ενώ ή δεσποινίς δέ Scu- 
dery άν-ιέγραψε την βαρείαν εργασίαν της, εις δέ την άλλην 
νά άπαθανατίσγ) εις τό ήμερολόγιόν της το πλέον ζωηρόν καί 
τό πλέον λαμπρόν θέαμα που έδωκεν η κοινωνική ζωή, την 
αύλήν τοΟ Λουδοβίκου XIV , καί χωρίς όργην ουδέ πικρίαν, 
μέ καλοκαγαθίαν καί μέ χάριν, θά παράσχγ τοιουτοτρόπως 
έργον άντίρρωπον πρός τό τοΰ Saint-Simont.

Ή  κυρία Άλφόνσου Δωδέ παρατηρεί, άκούει, καί άνα- 
γινώσκει. Κατέχει-ή παρατηρησις είναι του Jule Lemal- 
Ι γ θ  -  χάρισμα πολύ σπάνιον είς τάς γυναίκας, τό της παρα- 
τηρησεως τής φύσεως. Είς τάς γυναίκας πάντοτε τό αί
σθημα υπερισχύει καί ύποδουλοΐ την σκέψιν είς την αίσθησιν. 
Ή  κυρία Daudet υπερέχει απεναντίας, είς τό νά περιγράφγι 
την φύσιν μέ μεγάλας γραμμάς κατά την έντύπωσιν, την ό 
ποιαν θά τ-75 κάμγ. Δέν είναι δυνατόν νά γείνγ πιστοτέρα 
περιγραφή μέ μεγαλειτέραν συντομίαν. Παρατηρήσατε παρα
δείγματος χάριν, είς σημειώσεις δλως αντιθέτους, κατασκη- 
νωσις ’Αθιγγάνων κάτωθι τής γηραιός φιλλύρας εις όποιον 
δήποτε χωρίον τοΰ Seine-et-Oise καί ύπό τά δάση μέ «μέ 
τό έξ ίων :·.αί ανθεμίων μέ πυκνόν φύλλωμα κάθισμα». Περί 
κλείει τάς αναμνήσεις φθινοπωρινού άπογεύματος είς δύο 
9) τρεις σελίδας, οπου αί έκ τής φύσεως εντυπώσεις καί αί 
φιλολογικά! άναμνήσεις ένοΰνται είς έν εκλεκτόν ολον· οδτω 
η άνακάλυψι; τής εξοχικές οικίας ένθα ό Σκτοβριάνδος έζησεν 
ενα καλοκαίρι πλησίον τής κυρίας δέ Beaumont

Τό βιβλίον ολόκληρον είναι γραμμένον μέ την ζωήν τής 
συγγραφέως, μέ τάς συμπάθειας καί τάς φιλίας της, μέ τάς 
ανησυχίας καί τάς χαράς της. Βλέπει τις νά διέρχωνται αί 
σκιαί τών συγγραφέων εκείνων τούς όποί-.υς συνανεστρέ- 
φετο μέ τ 'ν  σύζυγόν της καί άπετέλουν την συντροφιά των : 
του Ούγκώ, του Φλωβέο, τοΟ Έδμόνδ.υ Γκογκούρ, τοΟ Λ ε-

κόντ δέ Λίλ, τοΰ Μωπασάν, του Βανβίλ. ’Αλλά πρό πάν
των τό βιβλίον αύτό είναι πολύ γυναικεΐον καί έίς αύτό έγ
κειται η μεγαλεΐ'έρα του χάρις. Ή  εξαιρετική προσοχή διά 
την οικογένειαν καί τον οίκον, τον σύζυγον καί τά  τέκνα, 
την φιλικήν οικογένειαν είναι διαρκής.

Έχουσι θέσιν καί αί λεπτομέρειαι τής ενδυμασίας καί τής 
έπιπλώσεως. Είναι επιεικής και οξυδερκής, τρομερά καί πα 
νοΰργος. ’Από μέσα από τόν οίκόν της η Παρισινή αύτη είδε 
την ζωην μέ καθαρόν δμμα, έλαβε τό αληθές μέρος· καί έχά- 
ραξε τάς εικόνας μέ σταθεράν καί λεπτήν χεΐρα. Έγραψεν 
άποφεύγουσα τάς αξιώσεις καί την κουφότητα.

Μεταξύ τ ί5ς χειραφετημένης γυναικός, ή όποία παραδίδει 
είς τά γράμματα ολόκληρον την ζωην της καί εκείνης ή 
όποία «είς τό αυστηρόν καθήκον θρησκευτικώς πιστή» δέν 
τούς δίδει είμή μέρος, κατατάσσεται ή γυνή, ή όποία ζώσα 
την ζωήν τοΰ φύλου της καί έκτελοΰσα όλα τά καθήκοντά 
της έχει ως έργον την φιλολογίαν καί άπλώς άνευ έπιδείξεως 
καί θράσους, ζώ) μέ την πέναν της καθώς ό άνήρ. Ή  κατηγο
ρία αυτή πάρα πολύ σεβαστή, ήτο πολύν καιρόν περισσότε
ρον ’Αγγλική παρά Γαλλική. Θά αναπτυχθώ] βεβαίως είς τόν 
τόπον μας, μέ τάς προόδους τής γυναικείας παιδεύσεως.Πρός 
τό παρόν άριθμεί ένα τυπικόν αντιπρόσωπον, τήν Arvede 
Barine. Οί άναγνώσται του «Figaro» βεβαίως γνωρίζουσι τήν 
υπογραφήν τώίς Ar\^de Barine. Άπολαύουσι τώίς ευθυ
κρισίας καί τώίς λεπτότητας του ίσχυροΰ καί χαρίεντος αύτου 
πνεύματος. Πολλοί βεβαίως ούδ’ έρώτησαν τίνος φύλου είναι 
ό συγγραφεύς, διότι ή Arvede Barine πιστή εις κανόνα, έγ- 
καταλελειμμένον κατά τήν εποχήν μας, δέν βάζει είς τά 
έργα της παρά τό πνεΰμά της καί ουδέποτε όμιλεϊ είς τό 
κοινόν διά τό άτομόν της. Είς ένα βαθμόν τό υψος τώίς σκέ
ψεως δέν έχει πλέον γένος, είναι ανθρώπινον. ’Αποφεύγει τάς 
λεπτομερείας, αί όποϊαι έλκύουσι τήν προσοχήν είς τό πρό- 
σωπον τώίς συγγραφέως. Άπο σώμα, διά νά είπω οΰτω, γί
νεται πνεΰμα. Έ ν  τούτοις, είς τήν εκλογήν τών υποθέσεων, 
είς τόν τρόπον τοΰ νά βλέπν) καί αισθάνεται, είς τήν βαθυ- 
τέραν γνώσιν τώίς γυναικός, είς τό ακριβές αίσθημα τών δι
καιωμάτων της, τών καθηκόντων της καί τών συμφερόντων 
της, μέ όλιγην προσοχήν μαντεύει τις εκείνο, τό όποιον ή 
Arvede Barine δέν κρύπτει άλλ’ οΰτε λέγει. Είνε γυνή, ή 
όποία κατέχει περίβλεπτον θέσιν εις τήν παρισινήν κοινω
νίαν είναι συγγραφεύς, ό όποιος εργάζεται καί παράγει με 
τήν μεθοδικότητα καί τάξιν τών πλέον εργατικών καί τών 
πλέον ενσυνειδήτων.

Ή  Arvede Barine ήρχισε τό έργον της μέ τό είδος αύτό 
της συγγραφώίς, τό όποιον είνε μεταξύ τοΰ κριτικού καί του 
ιστορικού καί τού όποιου ό κορυφαίος είναι ό Άμίλκας Macau
lay Πριν νά γείνγ δημοσιογράφος έγραφεν είς δύο περιοδικά, 
έξέδω .ε μέχρι σήμερον πέντε βιβλία, γραμμένα μέ προσεκτι
κήν εκλογήν. Τό πρώτον, «Γυναικών εικόνες», έξεδόθη τό 
1887  καί τό τελευταίον «Νευροπαθεϊς»,τό όποιον πρό όλίγου 
έξεδόθη. Ή  πρόοδος είνε σταθερά διά τώίς βεβαιότητος τών 
πληροφοριών, της έκλεκτικότητος τής σκέψεως, τής δυνά- 
μεως του υφ'.υς. 'Γπάρχουσιν Ιν αύτοΐς αριστουργήματα ψυ
χολογίας τών εξαιρετικών γυναικών, καθώς ή Ά γ ια  Θηρεσία 
καί ή Χριστίνα τής Σουηδίας, διαπεραστικαί μελέται, άπλών
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άλλά πρωτοτύπων κοινωνιών, λάμπουσαι φαντασίαι, καθώς 
ό «Χορός» καί ή «Ψυχή τών μυρμήκων». "Όσον διά τούς 
'«Νευροπαθεϊς» οπου εΰρίσκονται τά ανήσυχα πρόσωπα του 
Hoffmam, Quimeg, Edgar Pœ καί Gerard de Nerval, με
γάλα καί θελκτικά πνεύματα,τά όποια κατεστράφησαν, άπό 
τόν οίνον, τό όπιον, τά οινοπνεύματα καί τάς τρέλλας, τό 
βιβλίον αυτό είνε μοναδικόν είς τό είδος του, διά τόν νεωτε- 
ρι·μόν τής εριύνης, τήν ύπέροχον ευφυΐαν, ή όποία τήν οδη
γεί είς τά θιυμαστά αποτελέσματα. Ώμίλησα πρό όλίγου, 
διά τήν σπανίαν δύναμιν, τήν όποιαν κατέχουσιν αί γυναίκες 
καί έξ ής προκύπτει ή ιδιοφυία τής κυρίας Άλφόνσου Δωδέ, 
τό δώρον τής γραφικότητος. ’Εκείνο τό όποιον διακρίνει τήν 
Arvède Barine, ακόμη πλέον σπάνιον, είναι τό δώρον τής 
ειρωνείας. Ή  παρατήρησις Ιγεινε πολλάκις : αί γυναίκες δέν 
άγαπώσι τήν είρω είαν, δχι μόνον, βέβαια, οταν αυτη γίνε
ται δι’ αύτάς, άλλά τήν ειρωνείαν αύτήν καθ’ έαυτήν. Τάς 
παροργίζει καί τάς ταράττει. Τοΰτο προέρχεται διότι ή είρω · 
νεία είνε αποτέλεσμα τής σκέψεως καί είς αύτάς υπερισχύει 
τό αίσθημα. ’Εάν ή πρωτοτυπία έχει αξίαν εις τήν φιλολο · 

γίαν, ή ειρωνεία τής Arvède Barine έχει μεγάλην αξίαν.
Καί τώρα άφοΟ τό γυναικεΐον ζήτημα κάμνει πολύν θόρυ

βον καί ομιλώ διά δύο γυναίκας, θά μέ έρωτήσητε έάν είμαι 
ύπέρ αύτοΰ. Ναι καί δχι. Ά φ ’ ένός ό προορισμός τής γυναι- 
κός είναι, πρό παντός άλλου, νά ύπανδρευθή καί νά άπο- 
κτήσγι τέκνα. Αύτό όμως τής άφαιρεί τόν περισσότερον και 
ρόν καί ή φιλολογία είναι έπασχόλησις πολύ απορροφητική. 
Πολλαί γυναίκες γράφουσι μολαταύτα, άλλά αί περισσότε- 
ραι είναι ανεξάρτητοι καί άνευ τής μεγαλοφ.ΐας τής κυρίας 
Στάελ ή τής Γεωργίας Σάνδης,αΐ όποϊαι έχουσι πάσας αύτάς 
τάς έλευθερίας. Τά ήθη θά έχανον πολύ καί ή φιλολογία δέν 
θά έκέρδιζεν άρκετά. Ά φ ’ ετέρου ή φιλολογία δέν είνε παρά 
ή μαρτυρία αύτής τής άνθρωπότητος.

Ή  άνθρωπότης σύγκειται έξ ίσου άπό άνδρας καί άπό γυ
ναίκας. Ή  μαρτυρία αυτη λοιπόν είναι ελλιπής καί μερο 
ληπτική έάν δέν φέρεται παρά μόνον άπό τούς άνδρας 
Έπρεπε λοιπόν αί γυναίκες νά έχωσι ψήφον είς τό συνέδριον. 
Δυστυχώς ταίς λείπει ό καιρός,καί έάν τόν λάβωσιν,είναι πρός 
ζημίαν τών ηθών, ή όποία ένδιαφέρει πολύ περισσότερον 
άπό τήν φιλολογίαν είς τήν κοινωνικήν ζωήν.

Ουτω, τό πρόβλημα είνε σύνθετον, καί καθώς δλα τά προ
βλήματα αύτοΰ τοΰ είδους δέν δέχεται ριζικάς άναλύσεις. Τό 
γυναικεΐον λοιπόν ζήτημα άποβλέπει είς τό άπόλυτον. Μας 
θέτει δίλημμα, είς τό όποιον άντίκειται έκεϊνο, τό όποιον ό 
Proudhon έξέφραζε τόσον βαναύσως. Μεταξύ τών δύο λαμ- 
βάνουσι θέσιν γυναίκες, αί όποϊαι εύρίσκουσι τό μέσον νά γρά - 
φωσι, καί νά γράφωσι καλά, ^ ε τ ά  χάριτος καί ώφελείας, 
μεταξύ τών συζύγων των καί τών τέκνων των. Είνε πλά
σματα σπάνια καί μέ άξίαν. Αύταί, διά τάς όποιας ώμίλησα, 
είνε άπό αύτάς τάς τελευταίας.

(Έ κ  τών τοΰ G u sta v e  L a r r o u m e t ) .  Ε ΐρ ή ν η  Νιχολαΐδου

01 KATAPPARTAI TOT ΡΗΝΟΤ
Δέκα καί τεσσαράκοντα λεπτά έδείκνυε τό ώρολόγιον τοΰ 

στάθμου τής Ζυρίχης, οτε έκίνησε τό τραϊνον· έπηγαίναμεν

εις τήν Schaffhansen, τήν όποιαν άπό πολλοΰ είχομεν ονει
ροπολήσει, όπως ίδωμεν τούς καταρράκτας τοΰ Ρήνου.

Ό  καιρός ήτον ωραίος. Ή  φύσις όλη έγέλα. Οί πέριξ τής 
πόλεω; λοφίσκοι, αί κοιλάδες, αί κλιτύες τοΰ πρός δυσμάς 
δοους Uetliberg είχον άνανεώσει τάς όλοπρασίνους στολάς 
των. Αί έξακολουθητικαί τών ημερών αύτών βροχαί είχον 
κάμει τό χρώμά των ζωηρότερον. Αί σταγόνες τής πρωινής 
δρόσου έπ’ αύτών, ύπό τάς άκτΐνας του λάμποντος είς τόν 

ούρανόν ήλίου, μετεβάλλοντο είς άδάμαντας.
Έ τρεχεν  ό σιδηρόδρομος ως άστραπή, έβλεπαν καταγοη

τευμένη τήν φεύγουταν τοπογραφίαν, τούς χωρικούς νά στα- 
χυολογοϋν είς τούς άγρούς καί τά μικρά παραπλεύρως τών 
γονέων των νά κυλίωνται εις τόν χόρτον καί νά μάς χαιρε
τούν μέ τά μανδύλια καί τάς έμπροσθέλας των.

Έσταθμεύσαμεν είς πολλά χωρία ως καί είς τήν μικράν 
πόλιν Winterthur, τήν μικράν μέν άλλά πασίγνωστον διά 
τά μεγάλα σιδηρουργείά της, πρός κατασκευήν παντός εί'δους 

μηχανών.
Δώδεκα καί τεσσαράκοντα, ήτοι δύο ώρας από τής άνα- 

χωρήσεώς μας, έφθάσαμεν είς τήν Schaffhansen.
Ή  πόλις είνε γραφικωτάτη, έκτισμενη είς τούς πόδας 

τών λόφων, οΐτινες χαμηλοΰνται έπαισθητώς πρός τό μέρος 
του ποταμού. Αί οίκίαι της έχουν προεξοχάς, καί γωνίας· 
διαφέρει ολίγον τών πόλεων τής τε γερμανικής καί γαλλικής 

Ε λβ ετία ς.
Άκολουθήταντες τήν δπισθεν του στάθμου πλατείαν όδόν, 

τήν άπολήγουσαν είς έν πάρκον, καί κατελθόντες τήν είς τό 
τέλος του πάρκου κλιμακωτήν όδόν, έφθάσαμεν είς τήν άμέ- 
σως εί; τούς καταρράκτας άγουσαν. Ή  άπόστασις δέν είναι 
μεγάλη" διά καλόν περιπατητήν 20 λεπτά τής ωρας άρκοΰν.

*Όσω πλησιάζιρ τις πρός τούς καταρράκτας, ή οδός γίνε
ται κατωφερής· καί πρός τό τέλος υπάρχει διάφραγμα, φέρον 
πίνακα, έπί τοΰ όποιου είνε έζωγραφημέναι χεΐρες, δεικνύου- 
σαι τό βραχύτεοον μονοπάτι, είναι δέ καί γεγραμμένον τοΰτο 

είς τρεις γλώσσας.
Τό διάφραγμα διαιρεί τήν όδόν είς δύο: Η πρός τά δεξιοί 

φέρει πρός τό μέρος όπου χύνεται τό νερόν είς την λεκάνην· 
ένταϋθα βλέπει τις τούς καταρράκτας κατάντικρυς, ή δέ πρός 
τά  άριστερ^ φέρει πρός τήν σιδηροδρομικήν γέφυραν, τήν ένώ- 

νουσαν τήν Schaffhansen μέ τό χωρίον Dachsen.
Είς τό μέρος τοΰτο όπου είνε κτισμένη ή γέφυρα, ό ποτα 

μός δέν είναι βαθύς, άλλ’ άρκετά πλατύς. *11 γέφυρα έχει 
μήκος 135 μέτρων. Τά νερόν είνε γαλάζιον καί καθαρώτα- 
τον, άλλ’ έδώ άρχιζεt νά γίνεται καί πολύ ορμητικόν. Αί 
δχθαι του είναι άπότομοι καί καλύπτονται άπό θάμνους, δεν- 
δούλια καί δένδρα. Πριν ή είσέλθγ τό νερόν είς τούς ύπό 
τήν γέφυραν θολούς, περιστρεφόμενον είς τούς πρό αύτών 
βράχους καί άφρίζον, διέρχεται μεθ’ όρμής ύπό τούς Οόλους, 
καί έξελθόν άπαντμ άλλον μεγαλήτερον βράχον πρός τήν άρι- 
στεράν όχθην, είς τόν όποιον έκσπ^, γινόμενον έτι  άφρώδες 
καί ύψοΰν λευκόν νέφος, τό όποιον ό παρατηρητής εκλαμβάνει 
μακρόθεν ώς άτμόν· τά έκ τής δεξιάς όχθης άπ’ έναντίας 
νερά μή άπαντώντα ούδέν πρόσκομμα, ρέουν όμαλώς, άλλ’ 
όρμητικώτατα, ώς έπί μεγάλης λιθίνης τραπέζης, όντινα λ ί 
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ρας άπό τοΰ βράχου άπαλλαχθέντα »φρώδη χύνονται κάτω 
εις το βάθος άπό 20 μέτρων υψου;, σχηματίζοντα κατά τήν 
πτώσιν οθόνην λείαν, διαφανή,κ,αί κρυστκλλίνην, ώρχιότητος 
άπεριγράπτου, καί εξακολουθούν έκεΐθεν τόν αιώνιον δρό
μον των.

Τό θέαμα είναι θαυμάσιον- είναι μαγευτικόν slvat κάτι 
(ροβίζονκαί γονιτεΰον ένταυτω ,’Αλλ ’ ό θόρυβος εκείνος,όμέγας, 
ό πάταγος, τον οποίον άκονει τις άπό μακράν, σέ κάμνει να 
περιμέννις νά ΐ'δϊις Tt φοβερώτερον.Καί είναι μέν φοβερόν, άΰλά 
φοβερόν ώραΐον ώραιότης άγρία, μεγαλοπρεπές, γιγάντεΐ'ς, 
έχουσα τήν δυναμιν νχποναρκώνγ, ώστε νά μή δύναται ό 
βλέπων νά έκφράσγ τό μεστόν φόβου καί θαυμασμού κατα- 
λαμβάιον αύτόν ριί'σθημοε πρό του πελωρίου γίγαντος, του 
έκτελοϋντος μέ τόσην σπουδήν καί πιστώς τό καθήκον, τό 
έργον οπερ άνέθεσεν αύτω ό οημιουργήσας αριστοτέχνης.

’Ιούνιος 1 8 9 8  M ap'οι Πινέλλη

Γ Τ Ν Α ΙΚ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ
’ Κχ τής εσχάτως δημοσιευθείσης μελέτης περί Γυναικοκρατίας έν 

τή  άρχαιότητι ύπό τοϋ π αρ ’ ήμιν λογίου και τμηματάρχου έν τώ 
ΰπουργείω των Οικονομικών χ Αριστ. Παναγιωτίδιυ αποσπώμεν τό 
πρώτον μέρος ώς πολό λόγου άξιον, γραφέν έπί τή  βάσει άχριβεστάτων 
ιστορικών πηγών.

Σήμερον, δτε τό ζήτημα τής χεςραφετησεως του γυναι
κείου φύλου, καί έν γένει τό τής γυναικείας δράσεως έν τε 
τή κοινωνία καί τή πολιτεία, η'ρχισεν άνακινούμενον καί παρ’ 
ήμίν, δεν νομίζω περιττόν νά πραγματευθώ δι’ ολίγων πεοί 
λαων τινων τής άρχαιότητος, οιτινες έγυναικοκρατοϋντο. 
Διότι, άληθέστατον είνε οτι ύπήρχον έν τή άρχαιότητι λαοί 
γυναικοκρατούμενοι, άπατωνται δέ οί λέγοντες οτι ό Χριστια
νισμός είνε ό άνυψώσας την γυναίκα άπό δούλης εις σύντρο
φον τοΟ άνδρός. Ή  γυνή ύπήρξεν, ούχί άπλως σύντοοφος, 
άλλά δέσποινα τοϋ άνδρός παρά τισι λαοϊς, πολύ πριν ή ο 
Χριστιανισμός φανή έν τω κόσμω.

Πολλοί είνε οί πιστεύοντες, ό'τι ή έπικράτησις τοΰ άρρενος 
φύλου έν ταΐς άνθρωπίναις κοινωνίαι; τυγχάνει άπόρροια αυ
τής τής φύσεως, καί οτι απανταχού τής γής, άπό παλαιο- 
τάτων χρόνων, έδέσποζε πάντοτε ό άνηρ. Καί όμως τά πράγ
ματα δέν έχουσιν ουτω. Έ φ ’ δσον προχωοεϊτις εις την έρευ
ναν τής άρχαιότητος καί άνατρέχει είς χρόνους παλαιοτέ- 
ρους, έπί τοσοϋτον βλεπει πληθυνομένας τάς κοινωνίας παρ’ 
αίς ή γυνή ήτο ύτερτέρα τοϋ άνδρός, Καί τό περίεργον είνε, 
οτι έγυναικοκρατοϋντο εκείνοι άκριβώς οί λαοί, παρ’ οίς οί 
άνδρες ήσαν μχχιμώτεροι καί πολεμικώτεροι. *Η γυνή κα
τείχε θέσιν ύποδεεστέραν έν χώραις πεδιναις, δπου έζων πλη
θυσμοί άγροτικοί, άπόλεμοι καί άνάλκιδες, άνευ άντιστά- 
σεως ύποτασσόμενοι είς την πυγμήν τοΰ ίσχυροτέρου Ό  άν 
δρεΐος καί φιλοκίνδυνος άνήο έλάτρευε πάντοτε την γυναίκα 
του καί έχ^αιρε παρέχων ς ύτή θέσιν άνωτέραν τής ίδικής του 
Ό  δειλός καί φιλειρηνικός άγρότης ό άποφεύγων τούς κινδύ
νους, ό πτύσσων ποό τοϋ ίσχυροτέρου, κατεχρατο τής δυνά- 
μεως των μυώνων του δπως ύποδουλώση είς έαυτόν την γυ
ναίκα, οπως τή φορτώσγι τά κοπιωδέστερα έργα, δπως την 
περιορίση έντός τοΰ οέκου, δπως τή άφαιρέση πάν δικαίωμα 
άνθρώπινον. Έ πίσητ, καί οί έπί τοιούτων πληθυσμών έξου- 
σιάζοντες δυνάσται, άποβάλλοντες παν άνδρικόν προτέοημα

ενεκα τής τρυφηλή- καί έκδεδιγτημένης ζωής ήν διήγον, καθί
σταντο θρασύδειλοι καί ήσθάνοντο τήν άνάγκην νά περιορί- 
ζωσι τάς γυναίκας των έντός γυναικωνιτών καί νά τάς φρου- 
ρώσι δι’ ευνούχων.

Σκοπός μου δέν είνε νά άναπτύξω ένταΰθα τούς ιστορικούς 
καί κοινωνικούς λόγους, ένεκα των οποίων βαθμηδόν κατί- 
σχυταν οί λαοί παρ’ οίς ή γυνή κατείχε θέσιν ύποδεεστέραν, 
καί έξέλιπον οί λαοί οιτινες έγυναικοκρατοϋντο. Ή  τοιαύτη 
άνάπτυξις θά ύπεοέβχινε πολύ τά δρια ένός άρθρου. ΆρκοΟ- 
μαι νά εΐ'πω, δτι έάν ολοι οί άνδρες ήσαν άνδρείοι καί μάχι
μοι, δλος ό κόσμος θά έγυναικοκρατεϊτο σήμερον. Ά λ λ ά  οί 
ανδρείοι έμειονσψήφουν πάντοτε !

Μεταξύ των λαών οιτινες έπί μακρότερον χρόνον διετήρη- 
σαν τήν γυναικοκρατίαν, κατελέγοντο οί Λύκιοι, κατοινοΰν- 
τες είς τήν άπέναντι τής Ρόδου ορεινήν παραλίαν τής Μι- 
κράς Άσίας. Μέχρι των ’Αλεξανδρινών χρόνων ή Λυκία έγυ- 
ναικοκρατεϊτο. Οί Λύκιοι, οιτινες άπό τών άρχαιοτάτων χρό
νων ήσαν τολμηρότατοι ναΰται καί πειραταί καί άτρόμη- 
τοι λησταί, είχον, κατά τόν Ηρόδοτον,— δστις ήτο είς θέ
σιν νά γινώσκγ) κάλλιστα τά κατ’ αύτους καθό Άλικαρνασ- 
σεύς καί γείτων αυτών —  περιεργότα έθιμα. Δέν ώνομάζοντο 
άπό τών πατέρων, άλλά άπό τών μητέρων των. Ό  Λύκιος, 
έπί παραδείγματι, δέν ώνομάζετο Περικλής ό Ξανθίπου, ή 
Θεμιστοκλής όΝεοκλέους ή Κίμων ό Μιλτιάδου· ώνομάζετο 
Περικλής ό Άγαρίστης, Θεμιστοκλής ό Άβροτόνου, Κίμων 
ό Ήγησιπύλης. Πρός τούτοις, έν Λυκία at γυναίκες δέν 
έλάαβανον τά επώνυμα τών άνδρών των άλλ’ οί άνδοες τά 
χών γυναικών. Ό  σύζυγος τής δεϊνος, έλεγον, ούχί ή σύζυγος 
τοϋ δείνα. ’Ενώ δέ είς τάς πλείστας τών χωρών τοΰ τότε 
κόσμου αί θυγατέρες άπεκλείοντο τής κληρονομιάς, έαληοο- 
νόμουν δέ τήν οικογενειακήν περιουσίαν ώς έπί τό πολύ μό
νοι οί πρωτότοκοι υιοί, έν Λυκίρ: συνέβαινε τό αντίθετον. Οί 
υιοί άπεκλείοντο τής κληρονομιάς, ή δ̂  περιουσία μετέβαι- 
νεν άπασα είς τάς πρωτοτόκους θυγατέρας.

Ά λ λ ά  τά προνόμια τών γυναικών έν Λυκία δέν περιωρί- 
ζοντο έως έδώ Ή  ευγένεια τοΰ αίματος έν τή αριστοκρα
τική τάξει μετεδίδετο μόνον άπό τής μητρός. Έ ν  Λυκία ήο- 
κει νά έ'χη τις εύγενή μητέρα διά νά είναι εύγενής. Ή  εύγε- 
νής γυνή καί έκ δούλου καί έκ ξένου έάν έτεκνοποίει εύγενή 
καθίστα τά τέκνα της. Ό  εύγενέστατος δμως τών άνδοών, 
έάν συνώκει μετά γυνχικός μή εύγενοΰς, άπέκτα τέκνα άγενή 
καί δοΰλα.

Έ κ  τών άνωτέρω πληροφοριών, ας έκ τοΰ 'Ηροδότου καί 
άλλων άρχαίων συγγραφέων άρυόμεθα, δυνάμεθα νά έξαγά- 
γωμεν άναγχαίας τινας συνέπειας, δπως συμπληρώσωμεν τήν 
εικόνα τής έν Λυκία γυναικοκρατίας. Έ κ  τών ρηθέντων προ
κύπτει, οτι έν Λυκία οί άστυκοΐ νόμοι, ή μάλλον τά ίσχύν 
νόμων έχον έ'θιμα, έθετον τούς άνδρας ύπό κηδεμ.ονίαν καθ’ 
δν τρόπον έν Άθήναις καί άλλαχοΰ οί νόμοι έθετον ύπό κη
δεμονίαν τάς γυναίκας. Ό  άνήρ, δηλαδή, περιουσίαν ή δια- 
χείρισιν περιουσίας, δέν είχεν. Ώ ς  νέος, διετέλει ύπό τήν 
κηδεμονίαν τής μητρός του" έάν έτύγχανεν όρφχνός ήτο ύπό 
τήν κηδεμονίαν τής άδελφής του, καί άφοϋ ένυμφεύετο μετέ- 
βαινεν ύπό τήν κηδεμονίαν τής συζύγου του ! Έ ν  τή οικογέ
νεια, ή μήτηρ ήτο άπόλυτος δέσποινα, καί μετά ταύτην,

ΓόΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩ Ν  ΚΥΡΙΩΝ

τά δευτερεία είχεν ή πρωτότοκος θυγάτηρ της. Οί άδελφοί, 
φυσικώ τώ λόγω, έσέβοντο τάς άδελφάς των καί ύπήκουον 

είς αύτάς.
"Οσον παράδοξα καί δν μάς φαίνωνται ταΰτα, είναι ούχ 

ήττον αληθή. Ή  ύπεροχή τών θυγατέρων έπί τών υιών δέν 
ύπαρχε μόνον έν Λυκία. Έν τή αρχαία Ισπανία ό Στράβων 
άναφέοει λαόν τινα, νατοικοΰντα περίπου έν τή σημερινή Κα- 
στιλλία, παρ’ ω έπίσης τήν οικογενειακήν περιουσίαν ολό
κληρον Ικληρονόμει ή πρεσβυτέρα θυγάτηρ άποκΰ ειομένων 
τών άρρενων.

Λείψανα γυναικοκρατίας διετήρουν καί οί άρχαίοι Κάρες, 
οιτινες έβασιλιύοντο ύπό γυναικών, ώς γνωστόν. Ά λλά  έδρα, 
ούτως είπείυ, τής γυναικοκρατίας ήτο ό Πόντος καί ό Καύ
κασος, οπού εζων αί πολυθρύλητοι ’Αμαζόνες, οιτινες σπου- 
δαιότατον παρέστησαν πρόσωπον κατά τους πανχρχχιους 
χρόνους έν τή ιστορία τής άνθρωπότητος.

Ή  ΰπαρξις έν τή άρχαιότητι έθνών κυβερνωμένων άπο- 
κλειστικώς ύπό γυναικών καί έχόντων στρατούς άποτελου* 
μένους έκ γυναικών, ύπ’ ούδενός σήμερον αμφισβητείται "Οτι 
αί γυνχϊκες δύνανται νά είναι στρατιώται καί νά μάχωνται 
γενναιότατα, άπεδείχθη κατά τήν τελευταίαν έκστρατείαν 
τών γάλΰων έναντίον τοΰ βασιλέως τής Δαχομαίης. Οί Δα- 
χομαΐοι είχον τάγματα άμαζόνων, αϊτινες έπολέμησαν γεν
ναιότατα, διεκρίνοντο δέ μάλιστα έπί τή ορμή μεθ’ ής έπε- 
τίθεντο κατά τοΰ έχθροΰ. "Οσα λοιπόν ή παναρχαία έλληνική 
παοάδοσις άφηγεΐται περί Άμ.αζόνων, έλθουσών είς τήν Α τ 
τικήν πρός κατάκτησιν τών Αθηνών, δέν πρέ ει ποσώς νά
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Καθώς τής εδινεν ένα πολό μεγάλο μπουκέτο, παρετήρησε πώς δέν 
φορούσε καπελλο : «Δεν φοβάσαι νά μήν μαυρίσης χωρίς καπέ ιλο;»

Ή  Ά λ τ έ α  σήκωσε ’ςτόν άερα τό ψάθινο καπελλίνο της κάπως μέ 
φούρκα.

—  Τό άποστρέφομαι, φώναξε μέ μία παράξενη τόλμη· ή μητε'ρα 
με ΰπεχρέωνε νά τό φορώ, μά τό βγάζω πάντα άμα δέν μέ βλέπει.  
Θελω ένα καπελλο στρογγυλό καθώς τά ά λλα  κορίτσια.

—  Βρίσκω αύτό τό καπελλο άληθινά ώραίο, είπεν ό Σ ύλλας μέ 
■τόνο συμπαθητικό, έγώ άν ήμουνα συ, θά τό φορούσα'μέ εύχαρίστησι. 
Έ χ ε ι ς  τό δέρμα πολό λεπτό καί θά μαυρίσης πολό εύκολα άπό τά 
άλλα κορίτσια, είσαι σαν τά λσόλουϊα τ ή ;  μηλιάς· θά ήτανε αμαρ
τία νά μαυρίσης.

Ό  Σύλλας τήν κύτταζε πολλή ώρα καθώς έφευγε. «Τόσο ξαφνικά 
άλλαξε, είνε σαν ανεμοστρόβιλος, έρχεται μέ τό χεφάλη κάτω χαί
φεύγει χορεύοντας. Ποτέ μου δέν είδα τόσο ώμορφο προσωπάχι.........
Είνε πολό πειό ώμορφη άπό οτι ήτανε άλλοτε ή μητέρα της. Ά  ! 
ξέρω, πρέπει νά τήν βάλω μαζή μέ τχ λούλουδα ποΰ φύτευα όταν 
ηρθε, θά τήν βάλω επειτα άπό τους ναρκίσσους».

"Αμα πήγε ςτό σπιτάκι του, ένω εβραζε τό φαγί του γιά τό δείπνο 
του, άρχισε πάλι νά άραδιάζη τά ονόματα τών λουλουδιών του καί 
πάντα εβαζε τήν άλτέα έπειτα άπό τοός ναρκίσσους, καί αυτί) ή ιδέα 
τοϋ άρεσε πολύ.

Τώρα δύο χρόνια ζοϋσε μονάχος του, επειτα άπό τόν θάνατο τής 
μητέρας του. Ό  πατέρας του είχε πεθάνει πρό πολλοΟ καιροϋ, όταν 
ό Σύλλας ήτανε άχόμη μιχρό παιδάκι, ήτανε πολό προκομμένος άν
θρωπος, άλλά φιλάργυρος, χαί είχεχάμει άρκετή περιουσία. Ε ίχε ένα 
σπίτι, ένα χωράφι, ελεύθερο άπό κάθε υποθήκη καί άκόμη μερικά 
χρήματα ’ςτήν τράπεζα.

"Οταν ζοϋσε δ Σύλλας καί ή μητέρα του, μία πολό γλυκεία γυναίκα

θ ε ω ρ ώ ν τ α ι  ά ν υ π ό σ τ α τ α .

Είνχι αληθές, δτι περί τοΰ διοργανισμοΰ τών άμαζονικών 
πολιτειών όλίγιστα γινώσκομεν. Φαίνεται δμως δτι ό οργα
νισμός των δέν απείχε πολύ τοΰ τών πολιτειών τών λευκών 
μηομύκων, περί ών έγρκψεν ό Τζύν Λώμποκ. Διότι, ώς γνω
στόν, καί οί μύρμηκες γυναικοκρατοΰνται. Είς τάς Ά μ α ζο -  
νικάς πολιτείας τά πλείστα τών άρρένων βρεφών έξηφανί- 
ζοντο, όλίγιστοι δέ ύπήρχ ον άνδρες καί ούτοι χάριν μόνον 
τής δικτηρήσεω; τοΰ εί'δους γινόμενοι ανεκτοί. Διά τοΰτο 
καί ύπύ τοΰ 'Ομήρου á r r id r e t p a i  έκλήθησαν αί Αμαζόνες. 
Τό σχήμα τοΰ πολι-εύματο; ήτο είς άκρον ολιγαρχικόν,διότι 
ή γυνή αποκλίνει έκ φύσεως είς τήν ολιγαρχίαν. Αί πλεΐ- 
σται τών γυναικών - αί τής κάτω τέρας τάξεως— ήσαν δοϋ- 
λαι τών δονχστευουσών δεσποινών. Ώρισμένος αριθμός κο- 
οασίων, έκλεγομένων μεταξύ τών εύρωστοτέρων, ήσκεΐτο 
άπό τής παιδικής ηλικίας είς τά δπλα καί είς τήν ιππα
σίαν. Αύται απετέλουν τούς στρατούς τών Άμαζόνων. Φαί
νεται δέ, δτι ή άνάπτυξις τοΰ ετέρου τών μαστών των πα- 
ρεκωλύετο άπό τρυφεράς ηλικίας διά τής πιέσεως, καθ’ ον 
τρόπον έν τή Σινική παρακωλύεται ή άνάπτυξις τών π οδών 
τών γυναικών. Έ κ  τούτου προφανώς καί ή ονομασία τών 
Άμαζόνων. Ά λ λ ’ αί άποτελοΰσαι τήν ολιγαρχίαν ευάριθμοι 
δέσποιναι είχον σώους άμφοτέρους τούς μαστούς το>ν, καί 
ούτε έσκληραγωγοΰντο ούτε είς κινδύνους έξετίθεντο, ούτε 
είς κόπους ύπεβάλλοντο. Αί δοΰλαι είργάζοντο διά νά ταϊς 
παρέχωσι τά άγαθά τοΰ πλούτου, αί δέ στρατιώτιδες έμά- 
χοντο δπως ταΐς παρέχωσι τήν ασφάλειαν. Τοΰτο, άλλως τε

καί σχεδόν πάντα άρρωστη, ζούσανε πολό στενοχωρημένα. ΆφοΟ 
πέθανε, άν καί δέν είχανε πειά κανένα λόγο να ζοϋνε όπως πριν, 
τοός φαίνονταν άδύνατο νά ζήσουνε καλλίτερα. "Οταν κάμμία φορα 
ξοδεύανε τίποτε παραπάνω, ή κυρία Βίντον, κατατρομαγμένη, έλεγε'

—  "Ω  ! Σύλλα τί θα πή ό πατέρας σου ! Τό σιδερένιο χέρι τοΰ 
γέρου διοικούσε άκόμη τό σπίτι του και έπειτα άπό τό θάνατό του.  
Καί μέ όλα αύτα οί Βίντον κάνανε μερικούς νεωτερισμούς. Ό  Σύλλας 
τό μεγαλείτερο μέρος τοΰ κήπου του, προσδιώρισε γιά τά λουλούδια 
καί δέν άφησε γιά τά λαχανικά παρα έ’να μικρό μέρος.

Ά φοϋ ’πέθανε ή μητέρα του ό Σύλλας δέν ξαναπούλησε πειά τά 
λαχανικά του παρα τά χάριζε ’ςτους γειτόνους του. Ή τ α ν ε  ή μ ε γα -  
λείτερη εύχαρίστησι γι’ αύτόν, γιατί δέν έδινε κάμμία άξια ’ςτά χρή  
ματα καί ή μόνη του χαρά ήτανε όταν μποροΰσε να δώση κατι, κα
θώς θά ήτανε νά τραγουδούσε άν ήτανε μουσικός. Τόν καιρό ποΰ 
ήτανε τά μήλα καί τά κεράσια τό σπίτι του ήτανε περιτριγυρισμένο 
πάντα άπό παιδιά, ό Σύλλας τά άγαποΰσε πολυ καί ’έχαιρε άμα τά 
έβλεπε νάρχοΰντε.

Ή  γιατί ήτανε πάντα μονάχος μαζή μέ τή μητέρα του, ή γιατί 
φυσικά δέν άγαποΰσε τ ή ν  συντροφιά, ό Σύλλας δέν είχε φίλους ούτε 
άγόρια ούτε κορίτσια’ καί ουτε ποτέ κανείς φαντάσθηκε πώς ήτανε 
δυνατό νά παντρεφτή μιά μέρα.

Ό  Βίντον άγαποΰσε πάντα μονάχα τά λούλουδα καί έπειτα άπό 
τό θάνατο τής μητέρας του, ποΰ δέν είχε πειά νά συλλογισθή γιά 
τίποτε άλλο, τό πάθος αύτό έγεινε πειό μεγάλο. "Ητανε φυσικά παιδί 
καί εύκολα τόν έκυρίευε έ’να πράγμα. Ή  άθώα λοιπόν αύτή άγάπη μέ 
τά λούλουδα ποΰ τοΰ ήτανε καί φυσική τόν είχε όλάκερο χυριέψει 
χαί δέν είχεάνάγχη άπό κάμμία άλλη εύχαρίστησι· ούτε άλλη σκέψι 
άπό αύτά είχεν.

Τώρα δμως άρχισε νά συλλογίζεται τήν Ά λ τ έ α  καί άπό τήν ώρα 
ποΰ ήρθε νά τοΰ ζητήση τά δαυκιά, άδιάχοπα άναχάτευε τό όνομά 
της μέ τά ονόματα των άλλων λουλουδιών. Πάντα είχε τήν ελπίδα 
πώς ή κυρά Τριανταφυλλιά θά τήν έστελνε γιά κάμμιά δουλειά, άλλά 
'ςτά χαμένα, καί χωρίς καλά καλά νά τό καταλαβαίνη, τήν περίμενε 
καί τήν παραφύλαγε όλη τήν ημέρα. Τέλος συλλογίστηκε πώς έπειτα  
άπό μιά εβδομάδα ή μητέρα τής Ά λ τ έ α ς  βέβαια θά είχε άνάγκη άπό 
μεοιχά δαυκιά, τής έφερε λοιπόν ενα πανέρι."Αμα έφυγε, (δέν θέλησε  
νά μπή μέσα ’ςτό σπίτι καί έμεινε εξω ’ςτήν αύλή μιλώντας περί ά-  
νέμων καί ύδάτων καί χυττάζοντας πάντα τήν Ά λ τ έ α  ποΰ ήτανε 
άπό πίσω άπό τή μητέρα της. Ή  χυρχ Τριανταφυλλιά χύτταξε χαί 
εκείνη χαλά χαλά τήν χόρη της.
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ήτο φυτικόν, καί αδύνατον ήτο νά εχωσιν άλλως τά πράγ
ματα· διο'τι έν παντί οργανισμω χάριν της κεφαλές εργά
ζονται δλα τά ¡¿έλη.

Αυτή άκριβώς είναι καί ή είκύν των πολιτειών των μυρ- 
μύκων, ως ό Λώμποκ την περιγράφει Καί των μηρμυκων ή γυ- 
ναικοκρατία επίσης ολιγαρχικώτατον έ'χει χαρακτήρα, έξα- 
φανίζουσα τά πλεΐστα των άρρένων, ύποδουλοΰτα τάς πλεί- 
στας των θηλεων, καί μορφοϋσα τινάς στοατιώτας πρός ά
μυναν τής κοινωνίας κατά εξωτερικών εχθρών.

ΤοσαΟτα μέν περί των ’Αμαζόνων. Ή  γυναικοκρατία 
όμως ύτό διαφο'ραυς φάσεις καί μορφάς, υπήρχε καί παρ’ άλ 
λοις λαοϊς τής άρχαιότητος. Καθά μαρτυρεί ό ’Αριστοτέλης, 
αυτή ή Σπάρτη εγυναικοκρατεϊτο. Καί προκειμένου περί 
μαρτυρίας άνδρός οίος ό ’Αριστοτέλης, πασα δυσπιστία αί
ρεται. Ό  χαρακτηρ τής έν Σπάρτη γυναικοκρατίας διέφερε 
βεβαίως κατά πολύ τνίς εν Λυκίι»:· άλλ’ η ούσία ήτο η αύτη. 
Έ ν  Σπάρτη δλα τά προσχήματα καί όλοι οί τύποι ήσαν 
ύπέρ των άνδρών. Αυτοί έξελέγοντο εις δλας τάς άρχάς, 
αυτοί έθεωρουντο κύριοι έν τφ οί'κω, αυτοί έκληρονο'μουν, 
αυτοί τά πάντα. Καί όμως αί γυναίκες πράγματι εϊχον τά 
πάντα εις τάς χειρας των. Αί γυναίκες -/¡σαν αί ίδιοκτητριαι 
του πλείστου μέρους των κτημάτων της Λακωνικές, διότι 
οί νόμοι, άπαγορεύοντες τάς άγοραπωλησίας, έπέτρεπον τάς 
δωρεάς, οι δε πατερες καί οί σύζυγοι έδωροΰντο συχνότατα 
τά κτήματά των εις τάς θυγατέρας των καί εις τάς γυναί
κας των. Αί δέ πλούσιαι Σπαρτιάτιδες διά τής καταλλήλου 
χρησεως του τε πλούτου καί του κάλλους των, τοσαύτην

ήσκουν έπί των πραγμάτων τής πολιτείας επιρροήν, ώστε 
η τε ’Εκκλησία τοΟ λαοΰ η Γερουσία, οί Έφοροι καί οί 
Βασιλείς έ'πραττον δ,τι έκεΐναι ή'θελον. Ούδείς ηδύνατο νά 
έκλεχθη εις άρχην τινα χωρίς νά έχη ΰποδειχθή ύπό τών 
δεσποινών της Σπάρτης, καί τίποτε δεν ήδυναντο οί άρχον
τες νά πράζωσιν αντίθετον πρός τάς θελήσεις των δεσποινών 
τούτων. Καί η γυναικοκρατία ήτο φυσικόν νά ύφίσταται έν 
τη Σπάρτη, ής ό λαός ΰπήρξεν ό μαχιμώτατος καί ένταύτω 
ό όλιγαρχικώτατος τών λαών της αρχαίας Ελλά δος. Διότι, 
ώς ειπον ήδη, ή γυνή υπερισχύει όπου υπάρχει ολιγαρχία καί 
δπου οί άνδρες είναι μάχιμοι καί φιλοπόλεμοι.

Η  Τ Γ Χ Η  Μ Ε Τ Α  Θ Α Ν Α Τ Ο Ν
Πρωτην ί'σως φοράν άφ’ δτου ό άνθρωπος έφεϋρε την μετα

φυσικήν, έκαμε αδτη έν β~μα πρός τά έμπρός. Ή  πρόοδος 
αυτή, αξία τή; προσοχής, ού μόνον τών φιλοφόων, άλλά καί 
του πολλοΟ κόσμου, οφείλεται εις τόν ’Αμερικανόν ιατρόν κ. 
Ριχάρδον Χόδξων καί εις κυρίαν τινά Πάϊπερ. Συνίσταται δε 
εις τό δτι η μεταφυσική κατώρθωσε νά έξεύρη άπόδειξιν απο
λύτως θετικήν, άπόδειξιν υλικήν ούτως είπεΐν, περί τ·?ίς άθα- 
νασίας τής ψυχής.

¥
* *

’Ιδού δέ ή άφηγησις :
Κατά τόν Φεβρουάριον του 1 8 9 2  άπέθανεν έκ τυχαίου δυ- 

ατυχήματος έν τινι όδφ τής Νέας Ύο'ρκης ό νεαρός δικηγό
ρος Γεώργιος Πέλχαμ, δστις είχε κατανείμει τάς ώρας τών

—  ‘ Ο Σύλλας Βίντον δεν ήρθε για να μοϋ φέρη δαυκιά είπε ;
Ή  Ά λ τ έ α  τήν κύτταξε μέ εχπληψι. Ε ίχ ε  μείνει ακίνητη άπδ 

πίσω άπδ τή μητέρα της δπως πάντα συνήθιζε, καί δ’ταν ή μητέρα  
της δοκίμαζε νά τήν χυττάξη ’ςτά μάτια, πάντοτε γύριζε τό πρό
σωπο.

—  Ή ρ θ ε  για νά σέ δή, είπε τέλος ή χυρά Τριανταφυλλιά.
Ή  Ά λ τ έ α  ’έφυγε χατατρομαγμένη λέγοντας λόγια άναρθα.
—  Μάλιστα γιά σένα ήρθε' καί μή θέλης νά μοϋ πής τό ενάντιο.
"Εφτανε νά ’έβλεπες τή μητέρα,γιά νά χαταλάβης σέποιόν έμοιαζε

ή Ά λ τ έ α ,  ήτανε ολως διόλου σαν τή μητέρα της, καί βέβαια ή χυρά 
Τριανταφυλλιά ’ςτα νειάτα της θά ήτανε σαν τήν Ά λ τ έ α .

Ή  κόρη καί ή μητέρα ήτανε μονάχες ’ςτδν κόσμο, δεν είχανε 
κανένα συγγενή, είχανε ένα μικρδ εισόδημα και ενα σπιτάκι. Ή  
χυρά Τριανταφυλλιά ήτανε χήρα στρατιώτου, ποτέ δεν πήγαινε ’ ςτούς 
γειτόνους καί ποτέ οί γειτόνοι της δεν πηγαίνανε σπίτι της· παρά
ξενη γυναίκα λέγανε όλοι ’ποϋταν.

Ο Συλλας ξανάρθε την Κυριακήν' ή κυρά Τριανταφυλλιά ήτανε 
πειδ πολύ βέβαια πως είχε δίκηο.

Ή ρ χ ισ ε  νά πηγαίνη καί ’ςτήν εκκλησία καί πάντα άπδ τδ δρόμο 
ποΰ ήτανε τδ σπίτι τής κυρά Τριανταφυλλιάς. Μά ή Ά λ τ έ α  δεν πο-  
λυπήγαινε ’ ςτήν εκκλησία καί έτσι δ Σύλλας δεν είχε τήν εΰχαρίστησι 
νά τήν συνοδέψη καμμία φυρά ’ςτδ σπίτι της καί νά τής πή τήν 
αγάπη του. Καί έπειτα άπ ’όλα αύτά δ Σύλλας δεν απελπίζονταν μο
νάχα πάντα εύρισκε μία αιτία γιά νά πάη ’ςτδ σπίτι τής Ά λ τ έ α ς .

Μια βραδυά κάθουνταν μέσα ’ςτδ σαλονάκι τής χυράς Τριανταφυλ
λιάς καί κύτταξε μέ πολλή γλύκα καί αγάπη τήν Ά λ τ έ α ,  χωρίς 
νά φαίνεται διόλου ταραγμένος αν καί δέν άνοιξε τδ στόμα του νά πή  
λέξι.

—  Τρέχει παντα πίσω σου Ά λ τ έ α  ; είπεν ή μητέρα της άμα 
’έφυγε.

Η Αλτεα πήγε και κάθισε πίσω απδ τή μητέρα της καί άρχισε 
νά κλαίη.

—  Γιατί κλαίς; τήν ρώτησε ή μητέρα της.
—  Δέν θέλω νά τρέχη πίσω μου.
—  Πάρε τδ κερί καί πήγαινε νά κοιμηθής
Ό  Σύλλας άρχισε καί ήρχονταν κάθε Κυριακή βράδυ, μά πάντα 

εύρισκε ένα εμπόδιο ποΰ καί τδν πειδ ερωτευμένο θά απέλπιζε, ή 
κυρά Τριανταφυλλιά ήτανε πάντα όλη τήν άψα τής βίζιτάς του μέσα 
’ςτή σάλα. Ό  Σύλλας δέν βασανίζονταν γιά αύτδ ποτέ δέν τοϋ ήρθεν 
ή ιδέα νά μιλήση τής Ά λ τέ α ς  γιά τήν αγάπη του. Τόσο πολύ συλ-

λογίζουνταν τά λούλουδα ποΰ καί άπό τδ κορίτσι δέν ζήταγε κουβέν
τες, μονάχα νά τδ βλέπη τδν έφτανε.

Ή  κυρά Τριανταφυλλιά άρχισε νά χάνη τήν υπομονή της.
Ή  άνοιξι ξανάρθε άπδ τδν καιρδ ποΰ πήγαινε δ Σύλλας ταχτικά  

’ςτδ σπίτι της καί άκόμη δέν τής είχε πει τίποτα γιά τήν Ά λ τ έ α ·  
έτσι πήρε τήν άπόφασι καί μιά βραδυά τήν ώρα ποΰ δ Σύλλας τήν 
άποχαιρέταγε, τδν φώναξε καί τοϋ είπε '.

— Σύλλα Βίντον, βρήσκω πώς αν ή Ά λ τ έ α  καί σύ σκοπεύετε 
να παντρευθήτε, πώς είνε καιρδς νά τδ άποφασίσετε.

—  Είμαι έτοιμος αν ή Ά λ τ έ α  είνε έτοιμη, είπεν δ Σύλλας.
"Ερριψεν ένα βλέμμα πίσω άπ’ τή μητέρα καί δέν τόλμησε νά ξα-

νασηκώση τά ’ μάτια του. Φαίνονταν ήσυχος μά οί λόγοι τής κυράς 
Τριανταφυλλιάς τοϋ είχανε ταράξει τήν ψυχή,πάντα βρίσκονταν ’ςτδν 
παράδεισο άμα ήτανε ’ςτδ σπίτι τής Ά λ τ έ α ς ,  έκεΐνο όμως τδ βράδυ 
νόμισε πώς βοέθηκε μαζή μέ τούς άγγέλους.

— - Ή  ! ή Ά λ τ έ α  είνε έτοιμη, είπε ή κυρά Τριανταφυλλιά δέν έχει  
ανάγκη παρά άπδ ένα καινούργιο φόρεμα, γιά αύτδ δέν χρειάζεται 
παρά μιά εβδομάδα.

—  Μιά εβδομάδα, είπεν δ Σύλλας κατηυχαριστημένος ! είμαι έτοι
μος αν ή Ά λ τ έ α  είνε έτοιμη. Βέβαια είμαι έτοιμος ξανάπε καθώς 
κατέβαινε τή σκάλα.

—  Αύ'ριο θά άγοράσω τδ φόρεμα, τοϋ φώναξε ή κυρά Τριανταφυλ
λιά άπδ τδ Κεφαλόσκαλο.

—  Είμαι έτοιμος αν ή Ά λ τ έ α  είνε έτοιμη, ξανάπεν. δ Σύλλας άπδ 
τδ σκοτεινδ δρόμο.

Δέν είχε άκόμη καλοκλείσει ή πόρτα καί ή Ά λ τ έ α  άρχισε πάλι 
να κλαίη.

—  Τί έχεις λοιπδν καί κλαίς ; τήν ρώτησεν ή μητέρα της.
—  Ά χ  1 μητέρα μου, δέν θέλω νά παντρευθώ σέ μιά εβδομάδα- 

νά1 δέν θέλω !
—  Ά λ τ έ α  αν δέν πάψης άμέσως νά κλαίς, αν δέν άνάψης τδ κερί 

σου γιά νά πας νά κοιμηθής καί άν δέν φέρεσαι δπως πρέπει, δέν ξέρω 
καί έγώ τί θά κάμω.

Ή  Ά λ τ έ α  άναψε τδ κερί της καί ’έφυγε άπδ τήν κάμαρα μά άμα 
βρέθηκε μονάχη της πάνου ’ςτήν κάμαρά της, φώναξε μέ πείσμα« Δέν 
θέλω, δέν θέλω)». ■

Τδ άλλο πρωί, τα δένδρα ήτανε ολα λουλουδισμένα καί δ ήλιος 
έλαμπε πειδ λαμπερδς καί δ Σύλλας ευτυχισμένος μέσα ςτδ περιβόλι 
του σκάλιζε τά λούλουδα. Τοϋ φαίνονταν πώς πάντα έτσι έπρεπε νά 
μείνη νά παντρευτή έπειτα άπδ μιά εβδομάδα.

ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ  ΤΩ Ν  Κ ΤΡΙΩ Ν ·>

μελετών του μεταξύ τής επιστήμη; του δικαίου καί τών 
προβλημάτων ιής μεταφυσικής Μικρόν πρό του θανάτου αύ- 
τοΟ είχε συνδιαλεχθή μετά τοϋ φίλου αύτοϋ Χόδξων περί 
τής αθανασίας τής ψυχής, δόγμα τό όποιον έθεώρει καθαράν 
χίμαιραν, άφοϋ ή άπόδειξις αύτοϋ έκρίνετο αδύνατος

Ό  Χόδξων άν τιθέτως πρός τόν φίλον του, ήτο τή ; γνώ
μης, δτι ή ψυχή έπιζή μετά τόν θάνατον τοϋ ανθρώπου. Έ κ  
τούτου έπηκολούθησε μακρά καί ζωηρά συζήτησις, εκαστ ς 
δέ έκ τών συζητητών συνεσώρευσεν οσα ηδύνατο επιχειρή
ματα ύπέρ τής γνώμης του, καί ή συζήτησις κατέληξεν εις 
τήν άμερικανικωτάτην ταύτην καί οΓ όρκου ένισχυθεϊσαν 
συμφωνίαν : οστι τών δύο ήθελεν άποθάνει πρώτος, εάν καί 
πέραν τοϋ τάφου θά διετήρει τήν ψυχικήν προσωπικότητά 
του, θά έπραττε παν τό δυνατόν, δπως αποκάλυψη εις τόν 
έπί τής γής φίλον του τά καθ’ εαυτόν.

Ό  Πέλχαμ, ώ; εί'πομεν, άπέθανεν άκριβώς μετά τινας 
εβδομάδας άπό τής συνομιλίας καί τής συμφωνίας ταύτης, ό 
δέ Χόδξων, όλίγω βραδύτερον παρίστατο εις μίαν πνευματι
κήν συνεδρίασιν, παρά τή κυρίγ Πάϊπερ μ ετ’ άλλων φίλων 
τοϋ Πέλχαμ, τοϋ κ. Χάρτ, δστις άκριβώς έφερεν μεθ’ έαυ 
τοϋ πράγματά τι/α, άνήκοντα εις τόν άποθανόντα φίλον του.

Ή  κ. Πάϊπερ ύπεκρίνετο τό μεσάζον πρόσωπον (medium), 
διακρινομένη έπί τή ΐδιότητι ταύτη Τό πνευματιστικόν πεί
ραμα ήρξατο, καί ή κ. Πάϊπερ άυήγγειλεν, δτι παρίστατο έν 
τή αιθούση ό Γεώργιος Πέλχαμ. Ού μόνον δέ παρίστατο 
πράγματι, καίπεο άέρατος, άλλά καί tva απόδειξη τήν πα
ρουσίαν του, ύπενθύμισεν είς τούς κ. κ. Χόδξων καί Χάρτ 
λεπτομέρειας ιδιαιτέρων συνομιλιών του μ.ετ’ αύτών. Δέν ήρ- 
κέσθη δέ εις τοϋτο μόνον. Άνεκοίνωσεν είς τούς φίλους του 
καί πράγματα τά όποια οϋτε αύτοί ουτε ή κ. Πάΐτερ ήτο

δυατόν νά γνω.ίζουν, ίνα άποκλεισθή καί ή υπόνοια ο τι 
συ-έβαινε καμμία anlosuggest¡on, ο ί  δηλ. μόνοι των αύ
τοί ώμίλουν έξ ό·όματυς τοϋ Πέλχαμ περί πραγμάτων κοινή 
γνωστών. Τοΐς διηγήθη δηλ. λεπτομιοώς συνομιλίαν του 
μετά τ ις  μνηστής του, δεσποινίδας Χόβαρτ. Ή  άνακοίνωσις 
δέ αυτή έκ τών ύστερων έπεβεβαιώθη έρωτηθείσης τής δε- 
σπο νίδος.

Έ ν  τούτοις ό Χόδξων καίτοι έπίστευεν είς τήν άθανασίαν 
τήί ψυχής, δέν ή'θελε νά παραδεχθή άνευ αύστηροτέρας έξε- 
λέγξεως τήν θετικότητα τής έμφανίσεως τής ψυχής τοϋ φί · 
λου του· Προεκάλεσε καί άλλας πνευματιστικάς συνεδριά
σεις είς άς είχε καλέσει γνωστούς καί αγνώστους τοϋ άπο- 
θα^όντος φίλου του. Άπέτεινε λοιπόν είς τό έμφανισθέν 
πνεΰμα αύτοϋ ποικιλωτάτας ‘ ερωτήσεις καί είς πάσας έλάμ- 
βανε τήν προσήκουσαν άπάντησιν. "Εφερε το πνεϋμα τοϋ 
Πέλχαμ είς συνάφειαν μέ τούς γνωστούς και άγνωστους του, 
καί προς πάντας ίώμίλησεν ούτος —  δηλαδή τό πνεΰμά του, 
ή ψυχή του — καθ’ δν τρόπον θά ώμίλει άν έζη έπί γής είς 
έκλεκτήν τινα συναναστροφήν έν τινι αιθούση τής Νέας Ύ 
όρκης.

Σημειωτέον δέ δτι ή κ. Πάϊπερ, ή χρησιμεύουσα ώς αίθ- 
άίϋΐϊΐ, δέν έγνώριζε ποσώς τόν Πέλχαμ, ώμίλησε δέ έξ ονό
ματος αύτοϋ, ώς νά ήτο αύτίς ό ι'διος πρός γενικήν κατά- 
πληξιν τών έπιζώντων φίλων του.

Μίαν ημέραν ό Πέλχαμ άνήγγειλε διά τοϋ στόματος τής 
κ. Πάΐπεο είς τόν κ. Χόδξων δτι ήθελε νά συνομιλήση μετ’ 
αύτοϋ περί τής ζωής τή ;  ψυχής μετά θάνατον. Έγένετο δε 
ή συνομιλία παρουσία καί τής οικογένειας Χόβαρτ, ήτις καί

"Ενα τέτοιο πρωί τήν μέτραγα ’έπειτα άπό τού; ναρκίσσου;.
—  Σ ύ λ λ α !
—  Π ώ ;,  σύ Ά λ τ έ α  έδώ !
"Ητανε χατακόκκινη καί έτρεμεν όλόχορμη, μά τ ά ’μάτια τ η ;  ’έλε

γαν πώ ; είχε πάρει κάποια άπόφασι.
—  Θέλω κάτι νά σου πώ, Σύλλα.
—  Τί τ ρ έ χ ε ι ; Ά λ τ έ α
—  Δέν θά τό π ή ;  τής μητέρα; μου ; Π έ; μου πώ; δέν θά τής τό 

πής, όρκίσου μου.
—  Βέβαια δέν θά τής τό πώ, άφοϋ τό θέλεις, Ά λ τ έ α ,  μά πέ μου τί 

τ ρ έ χ ε ι ;
—  Θά μέ σκοτώση, αν τό μάθη.
—  "Οχι· ποτέ, όσο καί άν ζ,ήσω.
Κύτταξε γύρω της καταφοβϊσμένη.
—  Ή  μητέρα θέλει νά γείνω γυναϊκά σου, είπεν ’έξαφνα, δέν θέλω.
—  Ά λ τ έ α  !
—  Είνε ή άλήθεια.
Ό  Σύλλας τήν κύτταξε, καταλυπημένος.
—  Τόσο πολύ λοιπόν φοβάσαι τήν μητέρα σου, , ποΰ δέν είπες 

τίποτα μπροστά της ;
—  Ναί" Μικροΰλά μου !
Τά δάκρυα άρχισαν νά τρέχουν άπό τα μάτια τοϋ Σύλλα.
—  Δέν είνε λοιπόν άνάγκη νά σέ παντρευθώ ; πες μου.
—  Βέβαια όχι.
—  Τότε πώ; θά κάμωμε ; Πρέπει νά βροϋμε μιά αιτία νά ποϋμε 

τής μητέρας..  .
—  Δέν πολυκαταλαβαίνω τί θέλεις νά πής.
—  Ή  μητέρα αμα τό μάθη, θά κάμη ιστορίες, είνε πειά βέβαιη 

πώς θά γείνη ό γάμος αυτός καί μάλιστα νομίζει πώς πήρες καί κα- 
ποια κληρονομιά. ’Ά ν  μάθη πώ; έγώ τόν χάλασα, θά μέ σκοτώση, 
πρέπει νά νομίζη πώ; αυτό έγεινεν άπό σένα.

—  Μά . . . .  αΰτό δέν είνε ή άλήθεια.
—  Δέν πειράζει, πρέπει νά τήν κάμης νά τό νομίση.
—  Καί τί αιτία νά βρώ ;
—  Πές πώς σχέφτηκες καί πώς δέν θέλεις νά παντρευτής καί να

διατηρής μιά γυναίκα. Θά τό πιστέψη. "Ολος ό κόσμος ξέρει πώς δ
πατέρας σου ήτανε πολύ φιλάργυρος. Τό πρόσωπο τοϋ Σύλλα, εδειχνε 
περισσότερη ’έκπληξι παρα λύπη.

—  "Οπως καί άν εχη ,  δέν θά τήν άφήσης νά νομίση, πώς αύτό 
προέρχετκι άπό μένα' δέν είνε ’έτσι Σύλλα ;

—  Βέβαια ποτέ, προτιμώ νά πώ ψέμματα.
—  Είσαι πολύ καλός Σύλλα. Αύτό δέν σοΰ κοστίζει, πές μου ;
—  "Οχι μή μέ συλλογίζεσαι διόλου, αύτό μοϋ είνε αδιάφορο, έχω

τά λουλούδια μου, Ά λ τ έ α ..............
- Τ ί ;
—  Δέν ξέρω άν θέλης . . .  Είνε μιά ιδέα ποΰ μοΰ η ρ θε—  ν α . . . .  

Ξέρεις, ό'ταν δύο άνθρωποι πηγαίνουνε νά παντρευτοΰνε, καθώς εμείς 
θά χάνουμε, φιλιοΰνται. Ποτέ σου δέν μέ φίλησες. "Επειτα έως αύτή 
τή στιγμή ποτέ μου δέν φαντάστηκα πώς ήτανε δυνατόν να χωρι
στούμε. Θά ήθελες νά μέ φιλούσες μά μιά φορά; Φοβούμαι πώς δέν 
θά θέλης.

—  Να?, θέλω, είπεν ή Ά λ τ έ α ,  καί σήκωσε τά εύ'μορφο προσω- 
πάκι της καί τόν φίλησε.

"Εχρυψεν ένα στεναγμό.
—  Τώρα πρέπει νά φύγης, ή μητέρα σου μπορεί να ρωτήση ποΰ 

είσαι-
"Ητανε σάν φοβισμένος.
—  Α λ ή θ ε ια ,  δέν θά τήν άφήσης νά νομίση πώς έγώ είμαι ή αι

τία ; είπε γυρίζοντας πίσω πριν νά φύγη.
—  Βέβαια οχι, μή σέ μέλει, Ά λ τ έ α .
"Εφυγε πίσω άπό τά πράσινα κλαριά, καί ό Σύλλας κάθησε χατου 

άπό μιά κερασιά καί έπιασε μέ τά δύο χέρια του τό κεφάλι του. " Ο 
ταν σηκώθηκε, ήτανε γέρος. Μέ ενα χτύπημα ή λύπη εκαμεν ότι τα 
χρόνια ποΰ είχανε περάσει δέν μπόρεσαν νά κατορθώσουνε, νά τόν 
γεράσουνε. Έ γύ ρ ισ ί  ’ςτό σπίτι του καί κύτταξε γύρω του μέ εκπληξι- 
«Πώς ’έχουνε όλα άλλάξει ! είπε, νομίζω πώς δέν βλέπω πολύ καλά. 
Τά λούλουδα μοΰ φαίνουνται τόσο παράξενα σάν νά μή τα ειχα ποτέ 
πριν δει. Είνε πολύ φοβερώτερο άπό τό θάνατο τής μητέρας μου, δέν 
βλέπω τό θέλημα του Θεοΰ έδώ Πώς νά τό υποφέρω αυτό και να 
ξακολουθώ νά δουλεύω ! Δυστυχισμένη μικροΰλά άγάπη μου! τουλά
χιστον δέν θά ύποφέρη εκείνη».

Πολύ κοντά ’ςτό σπίτι τής κυρά; Τριανταφυλλιάς ήτανε ένα αλλο 
σπιτάκι, πολύ ταπεινό, καθότανε μία άσθενικιά γυναίκα, ποΰ πάντα 
ήξερε τί γείνουνταν ’ ςτή γειτονιά της. Είδε τόν Σύλλα καθώς παντα να 
μπαίνη ’ ςτό σπίτι τής κυράς Τριανταφυλλιάς, ’έπειτα τόν αχούσε να μι- 
λάη πολύ δυνατά' άνοιξε τό παράθυρό της καίήχουσεν. Η πόρτα τοΰ 
δρόμου τής χυράς Τριανταφυλλιάς ήτανε ορθάνοιχτη καί ή φωνη της 
έφτανεν ώς αύ-ήν."Οταν θύμωνε ή μητέρα τής Ά λ τ έ α ς ,  φώναζε πολυ 
δυνατά ’ςτήν κουβέντα της.

—  Είσαι χειρότερο; άπό τόν πατέρα σου, ήτανε και εκείνο; φι-
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κύτη άνοψολόγει on  Six του στόματος τής κ. ΙΙάϊπερ ώμίλει 
κύτη ή ψυχή του νεκρού φίλου των.

«Τζίμ ! είπεν οΐκειοτρύπως ό Πέλχαμ εις τον κ. Χόδξων, 
σεις είσθε ; Χαίρω πολύ οτι σκς έπκνευρίσκω. Ρητέον δ’ χ> -  
λως οτι είμαι πολύ ευτυχής ένταΰθκ, μάλιστα δ έ άφ’ οτου 
δύναμαι νά συνοαιλώ μαζί σας. Μόλις έλαβον συνείδησιν τνίς 
πραγματικότητος του μετά θάνατον βίου. Κ α τ ’ «ρχάς ευρι- 
σκόμνιν ώς έν σκοτηνή νυκτί, <*έν ήδυνάμην τίποτε νά δια
κρίνω, άλλ’ ύι νύζ εκείνη ή το το σκότος το όποιον προηγείται 
τής αυγής. Εννοείτε τί θέλω νά σας εί'πω · Ή μην άπωλο 
λως, νεναρκωμένος.

« ’Αλλά πολύ ταχέως θά συνέλθω ώστε νά δύναμαι νά 
ένασχολωμαι . . . . *Ω  ! άν ήξεύρετε πόσον εξεπλάγην οταν 
είδον οτι έζων ! Διότι ήμην τόσον βέβαιος οτι τά πάντα 
έτελείονον μέ τον θάνατον ! Ά λ λ ’ ό λόγος είναι διότι εχο 
μεν άστρώδες πανομοιότυπον του ύλικου σώματός μας».

( Έ κ  τοΰ αγγλικού)

Ν Ε Α  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α
Ή  ελληνική γυναικεία βιομηχανία ήρξατο οΰ μόνον διαδιδόμενη 

τεραστίως άνα την Ε λ λ ά δ α  άλλα καί έν τώ έξωτερικώ.Ή  κ. Σπάρτη  
Καρασταμάτη ή τήν πρώτην δώτασα ώθησιν είς την παρ’ ήμΐν γυ-  
ναικείαν βιομηχανίαν, ής τά αραχνοειδή και λεπτεπίλεπτα μεταξωτά 
υφάσματα θαυμάζονται απανταχού τοΰ κόσμου,νέον ένεκαινίασεν από 
τίνος κλάδον γυναικείας βιομηχανίας, τής Ό μ β ρ ε Λ Λ ο π ο ι ί α ΐ .

Λεν θά έζάγωμεν πλέον τόσον χρήμα είς χρυσόν προς προμήθειαν 
έζ Ευρώπης των μεταξωτών όμβρελλδν μας, διότι αί όμβρέλλαι τής  
κ. Καρασταμάτη, ας έπισκεφθεϊσαι τά Καταστήματά της εΐδομεν, εί
ναι ΰπέρτεραι των Ευρωπαϊκών κατά τε τούς χρωματισμούς καί τήν 
λεπτότητα, ιδία όμως τήν στερεότητα καί εΰθηνίαν. Ή  κ. Καραστα
μάτη είναι αξία συγχαρητηρίων διά τάς ανεπίδεκτους συναγωνισμού 
τιμάς άς ωρισεν, καί τούτο, ώς μας ’έλεγε, "να παρεμποδίση τήν είς 
τό μέλλον έξ Ευρώπης εισαγωγήν του είδους τούτου, οπερ δχι ολίγον 
χρήμα μας φυγαδεύει

λάργυρος,μά τουλάχιστο άπεφάσισε καί παντοεύτηχεν. Είνε τυχερή ή 
Ά λ τ έ α  μου, ποΰ δεν θά σέ π ά ρ η .Ά ν  τήν έπαιρνες γυναίκα, είμαι βέ
βαιη πώς θά πέθαινεν άπό τήν πείνα καί δεν θά είχε καί φόρεμα νά 
φορέση.

Καί ξακολοόθαγε μέ τόν ίδιο τρόπο νά του ’μιλή καί ή γειτόνισσα 
άκουγε μέ μεγάλη εύχαρίστησι τά λόγια της· τέλος ή πόρτα έκλεισε 
μέ κρότο."Οταν δέν άκούγονταν πλειά τίποτε καί δ Σύλλας είχε φύ
γει,  ή γειτόνισσα αίσθάνθηκε πώς ήτανε τόσο καλά όσο ποτέ της δέν 
ή τ α ν ε . ’Αμέσως όλοι μάθανε πώς δ Σύλλας Βίντονιάφησε τήν Ά λ τ έ α  
τής Τριανταφυλλιάς γιατί φοβότανε τά έξοδα μετά τδ γάμο, καί κα
θένας έλεγε καί τήν Ιδέα του μέ τδ φέρσιμό του.

* 0  Σύλας κλείστηκε μέσα ’ςτδ περιβόλι του μονάχος μέ μόνο σύν
τροφο τά λουλούδια του καί εκεί περνούσε τήν δυστυχία του ,οπως
μπορούσε καλλίτερα. Μιά μέρα μία γειτόνισσα ποΰ τής είχε δώσει 
πολλές φορές χορταρικά, θέλησε νά τδν πληρώση, λυπήθηκε κατά
καρδα. Οί άλλοι χωριανοί του δέν του ζήταγαν πλέον καί ήξερε γιατί.

Ποτέ δέν είχε ξανασυναντηθή πλέον μέ τήν Ά λ τ έ α .  Στδ διάστη
μα τών δύο χρόνων που πέρασαν άπό τήν ήμέρα εκείνη, αν δέν τήν 
ειχε δει μιά δύο φορές, ’ςτδ παράθυρό της δέν θάξευρε άν ήτανε 
’ςτδ χωριό.

Τό δεύτερο χειαώνα κάποιος που ή ρ θ ε ’ςτά σπίτι τοΰ Σύλλα γιά μιά 
δουλειά, τόν ρώτησε άν ήξερε πώς ή παληά του άρραβωνιαστικά παν
τρεύεται.

Ό  Σύλλας έμεινε κίτρινος σαν πεθαμένος.
—  Τί θέλεις νά πής ; τόν ηρώτησεν δ Σύλλας.
—  Ή  Ά λ τ έ α  τής Τριανταφυλλιάς θά παντρευτή, εκτός άν δέν τήν 

άφήση δ νέος αρραβωνιαστικός άπδ φόβο νά τήν τρέφη. Τί συλλογί
ζεσαι ;

—  Είμαι πολύ ευχαριστημένος άν τήν αγαπά, είπεν δ Σύλλας.
—  "Ισως άμα σκεφθή τά έξοδα αλλάξει γνώμη.
'Ο Σύλλας δέν άποκρίθηκε τίποτα- έπειτα έμεινεν ορθός πίσω άπό 

τδ παράθυρό του, τό στολισμένο μέ τά λούλουδα καί έβλεπε τδν άν
θρωπο νά φεύγη.

«Δέν μου φαίνεται παράξενο ο,τι είπε, μά δέν ήτανε άλλος τρόπος 
νά τήν σώσω, έπρεπε νά πώ ένα λόγο ’ςτή μητέρα της. Τδ χειρότερο 
άπδ όλα είνε πώς δέν είνε αλήθεια».Τά φυτά του Σύλλα ήτανε έκτα
κτα αυτή τή  χρονιά, ήτανε γεμάτα άπό λούλουδα καί όποιος περ
νούσε άπό τδ σπίτι του, στέκουνταν καί τά θαύμαζε.

Ό  Σύλλας άπό τήν ήμέρα ποΰ έμαθε τδ νέο, κάθουνταν πάντα 
κοντά ’ςτδ -παράθυρό του μέ τήν ελπίδα νά δή τήν Ά λ τ έ α  νά περ-

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
'Η  Τ ιμ η  του Σούδερυαν εξακολουθεί νά κυρίαρχη καί δικαίως έπί 

τής έλληνιχής σκηνής Τό 'Ελληνικόν Θέατρον μετά τετραετή σχε
δόν παρακμήν ήοξατο πάλιν νά κινήται κινούν καί τδ ένδιαφέρον τού 
κοινού, δπερ άποδεικνύει, ότι τδ ελληνικόν κοινόν είναι πρόθυμον 
πάντοτε νά ύποστηρίζη τδ Θέατρον, ά ρχει  νά ίκανοποιήται ύπ ’ αύ- 
τοΰ. Ά π ό  τής εποχής τής Φαύστας, ήτις έπί πολύν χρόνον συνετέ- 
λεσεν εις τήν άκμήν τοΰ Έ λ λ .  Θεάτρου, σπανίως εΐδομεν έργον άνα- 
βιβασθέν κατ’ έπανάληψιν νά προκαλή τοιαύτην συγκέντρωσιν.

Πρέπει νά κατανοηθή καλώς παρά τών άρμοδίων,δτι μόνον δι’ άναβιβά- 
σεως έργων άνταξίων τής ύποστηρίξεως του κοινοΰ,άδιάφορον άν ταϋτα 
είναι μεταφράσεις, άφοϋ ή σύγχρονος δραματική φιλολογία ματ δέν 
βαδίζη παραλλήλως πρδς τήν τών άλλων εθνών, δύναται τδ Ε λ λ η 
νικόν Θέατρον να φθάση είς τήν έμπρέπουσαν αΰτώ περιωπήν. Περί 
τοΰ προσωπικού τών 'Ελληνικών Θιάσων ,παρατηροΰμεν ευχαρίστως, 
ότι οΰδεμία δύναται νά γίνη πλέον σύγκρισις μέ τδ προσωπικόν τοΰ 
παρελθόντος.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Καν Έ λ .  Μαρκ. Ά ρ γ οσ ζό Χ ιον .  Έλήφ θησαν. ΕύχαριστοΟμεν. Έ λ -  

λείποντα άριθμδν στέλλομεν. —  Καν 'Ε λ .  Ά λ τ .  Σ π έ ζ σ α ζ .  Έγράψ α-  
μεν. —  Καν Μαρ. Π. Φουρ. Β ά ρ ν α ν .  Στέλλομεν άπδ 15 Απριλίου —  
Καν Ά ν  Δαγ. Α ίγ ιον .  Γράψατέ μας ποιοt άριθμοί σάς λείπουν όπως 
άποστείλωμεν. Ήμερολόγιον δέν Ιξεδόθη ού'τε κατά τδ 97 ού'τεκατά 
τό 9·*. —Καν Γρηγ Μοιρ. Constanja, ’Οφείλετε τριών έτών συν- 
δρομας 96— 97— 98 τάς όποιας παρακαλοϋμεν άποστείλατε, μέ πα
ραγγελίαν σας συμμορφούμεθα. —  Καν Ματ. Σιμ. Nachaus. Τά ζη 
τούμενα βιβλία τιμώνται έως 10 φρ Συνδρομήν σας έλάβομεν. Ε ΰχ α-  
ριστοϋμεν. Γράφομεν. — Καν Ζαχ. Ναυπ. Σ ίφ ν ο ν . Δρ, 10 έλήφθησαν. 
Εΰχαριστοϋμεν —  Καν Ά γ .  Μ. Καρ. Calaitye Roumanie. Φρ. 20 
έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. — Καν Πετ. Μόρ. Γ α Λ α ζ ε ί ί ι ο ν .  Δρ. 25 
έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. Γράψατέ μας τά ονόματα τών συνδρο- 
μητριών, οσαι έπλήρωσαν. — Καν Α’ικ. Δρ. Μ α γ χ ε σ ζ ρ ία ν .  Αποδεί
ξεις στέλλομεν προσεχώς, θά συμμορφωθώμεν δδηγίαις σας. —  Καν 
Μ. Πιν. Ζ υ ρ ίχ η ν .  Συνδρομή σας έ /ήφ θη. Δέν υπάρχει λόγος έπιπλή-  
ξεως, σάς ζητοϋμεν μάλιστα συγγνώμην, — Καν 0 .  À. Τελ. Κων)Χιν.  
Ελήφθησαν. Ταινθα σας διωρθώθη συμφώνως τή  επιστολή σας.—  

Καν Έ λ .  Κ. Θεοτ Κ έρκ υ ραν .  4ον καί 5ον στέλλομεν δρ. 2 άμ-  
φότερα.

ναη, ήθελε νά τή μιλήση. Είδε πρδς τό βράδυ μιά παιδιάστικη σκιά 
έλαφρή -  ελαφρή, ντυμένη μέ μιά φορεσιά χειμωνιάτικη ίδια σαν τήν 
καλοκαιρινή.

Ό  Σύλλας έτρεξε ’ςτήν πόρτα : Άλτε'α ;
—  Τί ; ειπεν έκείνη καί πήγε πρδς τήν πόρτα. Κατέβηκε τήν 

σκάλα καί τήν πλησίασε.
—  Σήμερα τ ί  πρωί έμαθα Ά λ τ έ α  πώς θά παντρευτής, είναι άλή-  

θεια ;
Ή  Ά λ τ έ α  κατέβασε τά μάτιά της καί άποκρίθηκε : ν αί.
—  Ηθελα μονάχα νά ξέρω άν τώρα είνε μέ τή  θέλησί σου ή πάλι 

σέ βιάζει ή μητέρα σου, ήθελα μονάχα νά τό ξέρω καί μή φοβάσαι' 
προτιμώ να πεθάνω παρά νά πώ τίποτε, άν δέν τδν άγαπφς μή τδν 
πάρης, μή φοβηθής τήν μητέρα σου, θά βρώ τρόπο νά σέ βοηθήσω.

—  Αυτή τήν φορά είνε μέ τήν θέλησί μου Σύλλα.
—  Τότε ή μητέρα σου δέν σέ βιάζει ; μή φοβάσαι νά μου τό πής.
—  Ό χ ι  δέν μέ βιάζει, οχι άλήθεια, δέν θά μπορούσε. Πάντα 

θαύρισκα τρόπο σάν τήν πρώτη φορά νά μή τό κάμω, άν δέν ήθελα.
—  Είμαι πολύ εύχαριστημένος ποΰ είνε μέ τήν γνώμην σου, Ά λ τ έ α .
’Εγέλασεν ήσυχα-ήσυχα καί καθώς έπαιζε μέ ένα μικρό κόσμημα

που είχε κρεμασμένο ’ςτό λαιμό της : — Κύτταξε, είπεν τί ώραιο πράγ
μα ποΰ μοΰ χάρισε, δέν είνε αλήθεια πώς είνε γενναιόδωρος ;

—  Δέν ήθελε νά μέ λυπήση, είπεν ό Σύλλας αμα έφυγεν ή Ά λ τ έ α ,  
έπειτα μπήκε ’ ςτό σπίτι του ; Ε ίχ ε  δίκηο χωρίς νά τδ θέλη, τδν λύ
πησε κατάκαρδα. "Εξη  βδομάδες αργότερα παντρεύτηκε.

Τδ απόγευμα τής ήμέρας τοΰ γάμου της, τό κοριτσάκι μιας γει · 
τόνισσας ήρθε νά δή τδν Σύλλάν. “ϋτανε μιά ώμορφη μικροΰλα ποΰ 

άγαποΰσε πολύ τόν Σύλλα, καί πάντα ζήταγε άπδ τή μητέρα της νά 
τήν άφήνη νά πηγαίνη σπίτι του.

“Αμα μπήκε μέσα ’ςτήν κάμαρα ποΰ ήτανε πρδς τό δρόμο, κύτταξε 

μέ έκπληξι τδ παράθυρο, ποΰ δέν είχε πλειά ού’τε ένα λούλουδο.
—  Σύλλα, φώναξε μέ τήν μελιρδικήν φωνήν της, ποΰ είνε ολα τά 

λούλουδα ;
—  Πήγανε σέ ένα γάμο, αγαπητή μου μικροΰλα, τή  άπεκρίθηκεν 

ό Σύλλας.

( M rs W i lk in s )


