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» Κυριαι και κύριοι,

Το πάλαι δτε οι ρήτορες δημοσίφ ήγόρευον προ παντός τήν τών 
θεών εύνοιαν έπεκαλοϋντο καί πρός τούτους τό πρώτον ηύχοντο επικα
λούμενοι τήν προστασίαν καί άρωγήν αύτών. Σήμερον τό πλήθος τών 
ρητόρων εινε τοσοΰτον, άντιστρόφως δέ ό άριθμός τών θεών έμειώθη τό
σον πολύ, ώστε εάν δλοι έπεκαλούμ,εθα τοϋ ενός καί μόνου παντεπόπτου 
ήμών Θεοΰ τήν εύνοιαν και άρωγήν, ταχέως θά ήναγκάζομεν αύτόν νά 
ποιήται. χρήσιν τοσαύτην τών κεραυνών, δσην ημείς τής γραφίδος . . . .

Διά τούτο επειδή έκπαλαι άπό τών τής Θέτιδος καί Άθηνάς μα
καρίων χρόνων τό γυναικεΐον φύλον θεωρείται ώς έπιεικέστερον . καί 
άνεκτικώτερον, άφοΰ δέ κα'ι ήρωες οιοι ό Άχιλλεύς καί ό Αινείας τούτου 
τήν άρωγήν καί προστασίαν έπεκαλοϋντο, νομίζω, δτι πολλφ μάλλον 
ημείς σήμερον, οϊτινες ούδέ τό βάπτισμα τής Στυγός έλάβομεν, αί δέ 
γλώσσαι καί αί διάλεκτοι τοσοΰτον έπληθύνθησαν ώστε καί ό μάλλον 
πάνσοφος Θεός θά αδύνατή νά έννοή δλας τάς γλώσσας καί ιδίως δλας 
τάς γραφομένας καί όμιλουμένας νεοελληνικός τοιαύτας, νομίζω, λέγω, 
δτι ανάγκη έΐνε νά προσφύγωμεν είς tar Oeatrar τήν προστασίαν καί 
τούτων τήν άντίληψιν νά έπικαλεσθώμεν. Μιας θεάς λοιπόν σήμερον με
γάλης καί τρανής, ώς λέγουσιν οί ποιηταί μας, τήν εύνοιαν επικαλού
μαι, τής θεάς Όλοι τήν γνωρίζετε, ιδίως δέ οί "Ελλη
νες αύτής έχουσι μεγίστην ανάγκην καί νεκροί» άκόμη' διότι καί ώς νε
κρούς καταδιώκουσιν έτι ημάς οί ρήτορες.
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Πόσοι αδελφοί καί πόσαι άδελφαί δέν εινε. εντελώς ανόμοιοι, δέν εινε 
εντελώς διάφοροι καί τό ήθος καί τόν χαρακτήρα καί τήν μορφήν πολ
λάκις ! Καί εινε αδελφοί, καί εινε έν τούτοις άδελφαί I Ούτω . καί περί 
Γραφικής καί Γλυπτικής. Άδελφαί οιαι ή ’Ισμήνη καί ή Αντιγόνη. Ή 
μέν εύθυτενής, σοβαρά, άμετάπειστος καί άκράδαντος, ή δέΙσμήνη εύλύ- 
γιστος-, γλυκεία, γραφική, συμβιβαστική, opportuniste. Ή πρώτη εινε 

ί . ή Γλυπτική, ή δευτέρα ή Γραφική. Λευκή, άπέριττος, μαρμαρίνη καί
i . ’ Άνεγνώσθη έν τφ Συλλόγφ Παρνασσφ τήν 9 Δεκεμβρίου 1,894.’
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ψυχρά ή Γλυπτική’πολύχρωμος, ελαστική, συμβιβαστική, προσηνής καί 
κοινωνική ή Ζωγραφική.

Ή Γλυπτική, έάν δεν υπήρχε μάρμαρον, θά ήτο αδύνατον νά έπιδείξη- 
ται τά πλαστικά της κάλλη καί νά μαγεύη τούς θνητούς. Ή Ζωγραφική 
έάν τή άφαιρέσητε τήν οθόνην, έχει τούς, τοίχους, έάν στερηθή καί τού
των, έχει τόν χάρτην, έν ελλείψει δέ καί χάρτου, γράφει, χρωματίζει, 
έμψυχοί καί αυτόν, τόν άπλούστατον πηλόν. Τά αρχαία άγγεΐα είναι τε- 
κμήριον άκήρατον τοϋ πολυμήχάνου καί πολυτροπωτάτου τής τέχνης 
τών χρωστήρων. Ή γλυπτική εινε ή τέχνη τών Στωϊκών και τών Κυ- 
νικών, ή τέχνη τοϋ Διογένους, ή Μούσα. τοϋ. Σωκράτους, δς τόν αύτόν 
χιτώνα θέρους τε καί χειμώνος άμφεβάλλετο. Τή αρκεί έν χιτώνιον, είς 
πέπλος. Πολλάκις καί αύτά τήν .στενοχωρούσε,: τά ρίπτει κα'ι άχίτων, 
οιον έπλασε τόν άνθρωπον ή Φύσις, έπιδείκνυται ήμ.ΐν τά λευκά αύτής 
κάλλη. Ούχ ούτω κα'ι περί τής Ζωγραφικής. Αύτη εινε πολυτελής άρι- 
στοκράτις. Θέλει τρυφήν καί πλούτον Ιματισμού,, πέπλους καί πίλους, 
πτερά κα'ι ύποδήσεις μετά κνημίδων καλών τήν χροιάν. ’Απαιτεί σκεύη 
πολλά καί έπιπλα και παραπετάσματα μετά ταπήτων. Οί άδάμαντες, 
οί σάπφειροι, οί σμάραγδοι καί. ,τά κοράλια .δέν είνε ξένα τοϋ κάλ-. 
λους της. . ■ . . .. .. . .

’Αγαπά καί τόν φυσικόν κόσμον.. Ουρανοί συννεφώδεις ή αίθριοι, άστε? 
ρόεντες ή.σεληναίοι, ορη μόλις δρώμενα, ή:κατάφυτα καί. θαλερά, ποτα
μοί ορμητικοί καί δφειοειδώς διαθλώντες τό έδαφος, αρχαιότητες, κιονό
κρανα καί πολυτελή μέγαρα, τά πάντα είναι δεκτά εντός τών πλαισίων, 
έπί τής ,μικρας είτε μεγάλης , οθόνης των. Είνε, τέχνη παγκόσμια, καί 
περιεκτική τοϋ παντός. , ......

’Ιδού. διατί-πολλάκις άμοιβαίως .βλάπτονται αί ..δύο άδελφαί" Τέχναι, 
Σχεδόν αντιθέτων χαρακτήρων καί διαθέσεων μιμούμεναι άλλήλας, άμ.οι- 
βαίως καταφθείρονται. Ή μεγάλη. πρόοδος τής Γλυπτικής συνεπάγεται 
πολλάκις τήν κατάπνιξιν τής Γραφικής καί τούναντίον. Όταν ό Μι
χαήλ "Αγγελος έφήρμοζε τούς νόμους τής Γραφικής είς τήν Γλυπτικήν 
δέν ήδύνατο ή σπουδαίως νά βλάψητήν τελευταίαν. Ό λίθος δέν επι
δέχεται τάς. καμπάς καί τάς -περιπλοκάς καί τήν ελαστικότητα τής 
δι’ άνθρακας τοιχογραφίας, διά τούτο δέ καί άποθανών δ μεγαλέπήβολος 
τής Σιξτίνης ζωγράφος άφήκε σωρούς δλους ■ ογκολίθων, έφ* ών ή τιτά- 
νειος φαντασία του πολλά έσχεδίασε, άλλ’ άξέστους καί άμορφους ή 
χείρ καί.ή σμίλη κατέλειπον, άτε μ.ή έπιδεχομένης τής Γλυπτικής τήν 
τής . Ζωγραφικής τεχνικήν πολυτροπίαν.

Τούτο δ’ δμως δέν συνέβη τό πάλαι, Ή Γλυπτική είνε πρεσβυτέρα 
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άδελφή έν ταΐς έλληνικαΐς είκαστικαΐς τέχναις. Οί λαοί όμοιάζουσι κατά 
τά πρώτα έτη. τού κοινωνικού των σταδίου πρός τά παιδία. Ώς εκείνα 
καί αύτο,'ι. τήν άφήν πρό παντός ζητοϋσι νά ίκανοποιήσωσιν έν ταΐς θυ- 
μικαΐς αύτών δρέξεσιν. Ό ανεπτυγμένος άνθρωπος αρκεί νά βλέπη, νά 
θαυμάζη τι έστω καί μάκρόθεν. Οί χυδαίοι, 'οί άπλοι, οί αμαθείς' έάν 1 
δέν λάβωσι πάν άντικείμενόν άνά χειρας, άν παντόιοτρόπως δέν ψαύσω- 
σιν αύτό, δέν ίκανοποιοϋσι τήν περιέργειάν των. . . Δι’ αύτούς δέ τίθεν
ται καί αί πολλαί. έν τοΐς Μουσείοις πινακίδες μέ τό στερεότυπον ρητόν, 
«Μή έγγίζε εε 1 παρακαλοϋμεν». Ούτω καί τά ήόαζα, δηλ. τά τών θεών 
έκ ξύλου αρχαιότατα ομοιώματα, έπεΐχον παρά τοΐς άρχεγόνόις οΐαν αί 
πλαγγόνες ,παρά τοΐς- παισί μοίραν. Ό δέ έλληνικός λαός έξόχως ύπέρ 
πάντα άλλον είνε λαός’ παραστατικός, ένσαρκών καί έμψυχών τό πάν, 
δίδων μορφήν καί ψυχήν, δράσιν καί πλαστικότητα πάσι τοΐς περιστοι- 
χοΰσιν αύτόν άντικειμένοις. Εινε ό λαός εκείνος ό καλλιτεχνικός, δστις 
ΐδών τόν «ύπαί Σιπύλφ νιφόεντι ήχι θεοί Νιόβην λάαν θέσαν» έν τή 
θαλάσση βράχον καί προσομοιάσας αύτόν γυναικί θρηνούση, τού κύματος 
δέ τόν ρόθον· ώς στοναχήν , καί θρήνον έκλαβών έπλασε τόν εξάχον καί 
φανταστικώτατον τής Νιόβης άπολιθώθείσης ύπό τοΰ ’Απόλλωνος μύθον-

«ή δέ πέλει μέγα θαύμα παρεσσυμένοίσι βροτοίσιν
όυνεκ’ ίοικε'γυναικί πολυστόνω, ήτ’έπ’ι λυγρφ πένθεϊ. μυρομένη 
μάλα μυρία δάκρυα χευέι. '. .»' Λ

ό αύτός δέ.λαός έπλασε καί τήν κεφαλήν τού 'Ομήρου έά'τού έπί τού 
ανατολικού άγκώνος βράχου τής Άκροπόλεως.

Δέν άφήκεν ό πλαστικός ούτος. λάός βράχον, αντρον, σπήλαίον, κρήνην 
άλσος ή κατώρυχα, ής δέν έπλασε τόν μύθον καί δέν ύφάνεν έπ’ αύτοϋ 
ώς αράχνη διά τής λεπτής, άγχίνου καί πλαστικής φαντασίας του ώραΐον 
καί εύφυά μυθικόν ιστόν...'Ολόκληρος λοιπόν ή φύσις έν Έλλάδι εινε γλυ
πτική. Τά όρη, ή θάλασσα,, τά δάση; αί καμπαί καίαί μόρφαί’τοϋ έδά- 
φους, τά άντρα ν.αί όί ποταμοί ένέχουσι πλαστικότητα, έχουσιν ονό
ματα καί είνε δρώντα πρόσωπα έν τή ελληνική ίστορίφ. 'Ολόκληρος 
ιστορία γεωγραφική ανακύπτει πρό τών όμμάτων, τού μελετώντός τά 
άρχαΐα έπη καί δράματα- ρί πόΐηταί’ άπετείνοντο πρός τον Κηφισόν,’ 
πρός τόν Παρνασόν, πρός τήν Δίρκην, προς τήν Σαλαμίνα καί πρός 
τήν Δήλον ώς πρός έμψυχα, αύθύπαρκτα νοοϋντα δέ' καί σκεπτόμενα 
όντα. '

4!

^οιαύτης ούσης τής ελληνικής Φύσεως- ή Πλαστική ταχέως κατέστη 
ή βασιλ’ις τών Τεχνών, καί έπί αιώνας έκράτησε στερρώς τά σκήπτρα
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τής ήγεμονίας. Όμιλοϋντες δέ σήμερον περί τοϋ ιματισμού έν τή τέχνη 
διά μέν τούς νεωτέρους ή μέσους αιώνας εχομεν ύπ’ ό'ψει πάσας τάς ει
καστικός τέχνας, διά δέ τήν αρχαιότητα μόνην τήν Γλυπτικήν, τής γρα
φικής μή καταλιπούσης ήμϊν δυστυχώς ή ισχνά καί ευτελή μνημεία έκ 
τοΰ πάλαι πολυτελούς αύτής κάί περιφανούς εργαστηρίου.

★ ★
*

Το· πρώτον πράγμα δπερ διεγείρει έν ήμ.ϊν περιέργειαν έπί τή θέα 
τών άρχαίων αγαλμάτων εϊνε ή γυ/ινότης αύτών. Κατά κακήν δέ πα- 
ράδοσίν καί έξ άγνοιας τοΰ άρχαίου βίου άρχόμεθα πιστεύόντες δτι οί 
'Έλληνες το πάλαι περιεπάτουν και έζων σχεδόν γυμ-νοί, άνευ καλυμμά
των, άνευ κνημίδων^ άνευ ύποδημάτων καί τών άλλων κατά τής αίδούς 
καί τού ψύχους περιβλημάτων. Άλλ’ ό πατήρ τοϋ Όδυσσέως έφόρει χει
ρίδας τ’ επι χερσι βάτων ενεχα τά δέ χειρόκτια τού Πλάτωνος έστοίχΐ- 
ζον πολλάς εκατοντάδας δραχμών. Ό δέ Ησίοδος συνεβούλευε πρό αιώ
νων ήδη τούς άνθρώπους νά φέρωσίν υποδήματα π'ιΛοις εντοσθε πεπυκα- 
σ/ιένα. (Ήσίοδ.Έργα καί Ήμέραι 540) έσωθεν δηλ.ένδεδυμένα μέ κέτσέ. 
Πολλή δέ περί τόν ιματισμόν τρυφή καί φιλαρέσκεια έκ τής Ασίας είσή- 
χθη εις τήν Ελλάδα. Ή ’Ανατολή ύπήρξεν έκπαλαι τού ίματισμοϋκαί 
τού έξωτερικοΰ κόσμου ή κοιτίς. Τρανότατον τούτου δείγμα παρέχονται 
ήμϊν τά έπη τού Όμηρου. Ή Ίλϊάς βρίθει ασιατικής μεγαλοπρεπείας. 
Δι’ δσους δέ φαίνονται ολίγον άπίστευτα τά τού Όμηρου, ας ύπά- 
γωσιν εις τό Μυκηναϊον έν τφ Πολυτεχνείφ δπως ΐδωσι τά χρυσά κοσμή
ματα καί τούς κτένας καί τά περιδέραια και τεμάχια ακόμη όθονών, 
ατινα είς φώς ήγαγεν ό Σλήμαν. Οί Πέρσαι ήγάπων σφόδρα τήν πολυ
τέλειαν. 72 εκατομμύρια δρ. έτϊμάτο ή επίσημος στολή τού Μεγάλου 
βασιλέως. Τήν Περσικήν χλιδήν κάί τήν μαλθακότητα τής διαίτης έκό- 
λασεν ή μετά τά Μηδικά άντίδρασις καί τό άναπτυχθέν έθνικόν παρά 
τοϊς "Ελλησι φρόνημα. Τήν αύτήν πολυτέλειαν περί τήν σκευήν έν γέ- 
νει τών Περσών έχουσι σήμερον οί Μωαμεθανοί. Έν ·τφ έν Κωνσταν- 
τίνουπόλει θυσάυροφυλακείφ τοΰ Σουλτάνου έξίσταταί τις πρό τοΰ ύπε- 
ρόγκου πλούτου τών άδαμαντοκόλλήτων στολών καί οπλών, ύπάρχουσι 
δέ θρόνοι έκτιμώμενοι ύπέρ τάς 300,000 λίρας.

Καί σήμερον δ’ άκόμη ή ’Ανατολή θεωρείται διά τούς ζωγράφους 
τό μέγα τής γρ.αφικότητος θέατρον, οί δε μέγιστοι αύτών άνεδείχθησαν 
μετά τδ έν τή ’Ανατολή βάπτισμα. Οΰτω ό Fromantin, ό Gerard 
ό Μάκαρτ, ό Πίκελχαϊμ ήραντο τά άριστεϊα τών έκθέσεων καί τάς δά- 
φνας μετά τήν έξ Αίγύπτου ή τής Αλγερίας έπιστροφήν των, επίσης 
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δέ καί οι ήμέτεροι Γύζης, Λύτρας, Ίακωβίδης καί 'Ράλλης. Θεωρείται 
δε ΆνατοΛη ολόκληρος ή ’Αφρικανική αυτή παραλία, καθότι τδ αύτό 
στοιχείου τό ίσλαμικόν καί άραβικόν έν αύτή επιπολάζει. Τό γένος τού 
Μωάμεθ, δπερ κατά πάντα τάλλα ύπήρξεν δλέθριον τή άνθρωπότητι 
διά τήν τέχνην έγένετο αίτιον τής παραγωγής πλείστων άριστοτεχνη- 
μάτων. Εϊνε ό γραφικότατος καί πολυχρωμότατος κατά τόν ιματισμόν 
τών έπί γής λαών. Δυστυχώς βλέπετε δτι ή γραφικότης δέν ένο/λεϊται 
διόλου άπό τήν γειτνίασιν τής δυσωδίας καί τού ρύπου. Ή ρυπαρά, 
ή δίκην πανώλους άνά τήν γήν πλαζομένη πλανήτις Άθιγγανίς φέρει 
πολλάκις μεθ’ έαυτής τούς οφθαλμούς τής'Ήρας καί τάς όφειοειδεϊς (ser
pentines) τής ’Αφροδίτης τής Μήλου γραμμάς. . . "Ωστε δχι μόνον τούς 
"Αραβας άλλ’-ούδέ τούς άσχήμους όσάπων—ές-ω καί WjCongO—ωφελεί... 
Ίδίως τό ιωνικόν στοιχεϊον έφιλοκάλει λίαν περί τήν περίβολήν άποτα- 
ξάμενον τήν έλληνικωτάτην δωρίαν έσθήτα καί εΐσαγαγόν εις ’Αθήνας 
τό αβροδίαιτου τών άσιανών, ό δέ Αριστοφάνης πληθύς ονομάτων έκ τής 
περί τό ένδύεσθαι τέχνης τών άρχαίων ’Αθηναίων διέσωσεν ήμϊν, ούχ 
ήττον δέ ό Πολυδεύκης καί άλλ,οι. Θά ήτο έκτος τοϋ ήμετέρου. θέμα
τος νά καταλέξωμεν ένταΰθα καί περιγράψωμεν τάς βατραχίδας, τάς 
ζειράς, τδν κύπασσιν, τάς άναζυρ'ιδας και σκεΜας, τούς λαμπρούς 
άριοργίνους χιτώνας, τάς στοΜδας, τά παρά τήν φαν πορφυρά πεν- 
τάκτενα παι τά περίίευκα καί περίνησα, ων αί παρυφαί πολυχρώμοις 
κοσμήμασιν έγράφοντο, πρός δέ τά κυμβερικά γυναικεία ενδύματα ή τάς 
θετταλικάς χλαμύδας, έξ ού και τό «έντεθετταλΐσθαι». Καί τάς άπ.1η~ 
γίδας δέ καί διπάηγίδας καί διβόίους καί τά θήραια καί τους γΛα- 
νούς καί τάς Ε,υστΐδας καί τάς πεΛΤηνικάς χΛαϊνας, αΐτινες καί τοϊς 
νικώσιν άθληταϊς έδίδοντο, ώς καί τών ύποδημάτων τό πολύ πλήθος καί 
τών ονομάτων καί σχημάτων τό ποικίλου καί τό πλούσιον πώς άν τις 
άκριβώς ένταΰθα καταλέξειε άνευ τού φόβου νά καταπονήση τούς άκρόα- 
τάς Περί τούτων οί ένδιαφερόμενοι θά εύρωσιν άκριβή περιγραφήν έν 
τφ δοκίμφ εργφ τοΰ λογίου Φραγκίσκου Στουντνίσκα *.

Άλλ’ οί γλύπται εϊνε καλλιτέχναι καί ώς καλλιτέχναις γνησίοις 
καί θερμοϊς τής φύσεως λάτρισι καί τής τέχνης μυσταις έδοξε κατάρρι- 
πτέος καί άποβλητέος ό περιττός ούτος καί έπαχθής τή τέχνη κόσμος. 
Τό γυρ,νόν. Ίδού τό μέγα αύτών μέλημα καί ή ύψίστη τών ποτέ έν

* Abhandlungen des Archaologisch-epigraphischen Seminares der- Uni- 
versiUt Wien. ,

. Beitrage-zur Geschichte del· altgriechischen Tracht von Franz Studniczka, 
Wien. 1886.
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τη καλλιτεχνική δράσει άνακυψασών αληθειών. Ή φύσις μόνη αύτή 
καθ’ έαυτήν, γυμνή, ασκεπής καί απέριττος. Το μάρμαρον μεταβαλλό- 
μενον είς σάρκα κα'ι ή σαρξ έμψυχουμένη ύπο τοϋ θείου πυρός τοϋ άν- 
δριαντοποιοΰ, τοϋ Πολυκλείτου, τοϋ Πραξιτέλους, τοΰ Φειδίου, τοϋ 
Λυσίππου.

* *
¥

Γάλλος τις. τεχνοκρίτης, ό De Piles, γράφει που περί τών αρχαίων 
άγαλμά,των ^Παρατηρήσατε οτι οί αρχαίοι γ.Ινπται απέ^ενγοκ ra 
εγόύωσι τα ar dρίκα σώματα, σκεπτόμεκοι δτι θα ήτο άθνκατος ή εκ- 
τέΛεσις τον είδους τον ίιμασματος καϊ.θέ2σττες ν αποφνγωσι τας με- 
γάΛας πτνχάς .,. . ν Καί φέρει ώς παράδειγμα τον Λαοκόοντα, δστις, 
ένφ ητο ίερεύς τοϋ ’Απόλλωνος καί ώς λέγει ή Βιργίλιος

‘ , «Laocoon ductus Neptuno sorte sacerdos 
Solennes tauruni ingentem inadabat ad aras».

καί ουτώ οηλ. έπισήμως έθύεν έν μεγάλη στολή-, παρίσταταΐ έν τού- 
τοις έν τφ συμπλέγματι τών 'Ροδίων γλυπτών,'Άγησάνδρου, Αθηνο
δώρου καί Πολυδώρου, αυτός'τε καί οί δύο παΐδες αύτοΰ δλως γυμνοί 
ώσεί ήσαν κάτοικοι τής κεντρφας ΆφριΧής ή του Λαπλάτα ! Εύγενε- 
στατε καί χαριέστατε γαλάΐα, δστις γράφων ταύτα θά έφόρει.ς τά’ έκ 
λεπτού δέρματος χειρόκτια άτινα θά ήγόρασες είς τό Old England 
καί δστις θά έδηλητηρίασες τόν λάρυγγα καί φάρυγγα καί στόμαχόν σου 
έκ τών anisettes τοϋ Cafe de la Paix, πόσον διαφόρως ήσθάνθης τό 
πνεύμα τής ελληνικής γλυπτικής !

Τό raffinement τών Γάλλων έν ταΐς κρίσεσι πολλάκις έν τοΐς σο- 
βαροΐς θέμασι αναγκάζει αύτούς νά έξοκέλλ.ωσιν. ’Αλλά τούτον άπό άί- 
ώνος ήδη βολταιρίφ σκώμματι βεβαμμένη γρ’αφίδι έβαλε καί κατασυν- 
έτριψεν ό δαιμόνιος Λεσσιγγ. Είνε δε άπορίας άξιον πώς δέν μετακόμι
σαν τήν Αφροδίτην τής Μήλου άπό τοΰ Λούβρου εις τό άντικρύ Λοϋβρον, 
τών νεωτερισμών το μέγα κατάστημα, 1 δπως καλύψωσι τά γυμνά της 
κάλλη διά τών πολυτελεστάτων καί tres-chic nouveautes τής fin de 
siecle παρισινής καλαισθησίας .. . '

★ ★
¥' ~' ' ''λ''

Δέν ήσαν άνίκανοι οί "Ελληνες νά παραγάγωσιχ οίον δήποτε ύφασμα 
καί οιον δήποτε είδος τοιούτου. Τούναντίον διά μακρών ό ΒίγκεΛματ εν 
τή έμβριθεστάτη αύτού.περί.τής ελληνικής τέχνης μελέτη κα-ταδείκνυσι 
κατά πόσον δύναταί τις νά διαγνώση έν τοΐς άρχαίοις άγάλμασι τό
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είδος τοϋ υφάσματος καί πολεμεϊ τήν γνώμην εκείνων, οϊτινες ένόμιζον 
οτι τό έριον ήτο δυνανταπόδοτον διά τοϋ μαρμάρου καί ούχί τοσοϋτον 
ραδίως μιμητόν. Καλλιτέχνης δέ τις Γάλλος, ό Falconet, ύπέπεσε καί 
αύτός είς τό αύτό λάθος πρός τόν έτερον ομοεθνή του De Piles, χωρίς 
νά παρατηρήση δτι πλεΐστα άρχαΐα άγάλματα φέρουσιν ιματισμόν έξ 
έρίου μετά πτυχών πλατειών’καί εύρυτέρων ή τών έκ λινού.

Προύτίμων δέ ίδίρι οί αρχαίοι γλύπται τήν δωρίδα εσθήτα ώς μάλ
λον-τή τέχνη εύεπίφορον καί πλείστην τήν πλαστικότητα παρεχομέ- 
νην καί τό γυμνόν φιλούσαν, ώς άποδείκνυται έκ τών Σπαρτιατίδων, 'αϊ
τινες καί φαιτομηριδες εκαλούντο. Τό δωρικόν φόρεμα, ώς άποδείκνυσιν 
έμβριθώς ό Stundniska ήτο γνήσιον ελληνικόν καί αύτόχθον προϊόν. 
—-Τούτου άριστος τύπος θεωρηθήτω ή έσθίς τών Καρυατιδών έπί τής 
Άκροπόλεως. . ,

Άλλ’ ό Βίγκελμαν δέν εΐχεν ύπ’ δψει τά σπουδαιότατα τελευταία έπί 
τών ήμερών ήμών εύρήματα έπί τής Άκροπόλεως, άτινα άποτελούσι δύ
ναμαι εΐπεΐν έπανάστασιν άληθή έν τή είδικφ τούτφ ζητήματι- τά άρ- 
χάίκά ταύτα άγάλματα, άτινα άνήκουσιν είς τήν πρό τού Φειδίου αρχαϊ
κήν λεγομένην τέχνην λύουσι παντελώς μέν τό περί χρωματισμού τών 
άγαλμάτων ζήτημα, ώς έν ώραίφ μελέτη ό Russell Sturgis έν τφ 
Monthly Magasine τού Harpers1 άπέδειξεν, άφ’ ετέρου δέ παρέχουσι 
σπουδαιοτάτην καί τιμαλφή συμβολήν είς τήν περί τόν ιματισμόν καί 

F" τά περιβλήματα μελέτην. Ή τέχνη έν αύτοΐς δέν είχε πτερυγίσει εί-
σέτι ώς’έν τή Παιονιείφ Νίκη, άλλ’ αύστηρά κα'ι έγκρατής, δεισιδαίμων 
δέ, έχεται στερρώς τής παραδόσεως καί τής συνήθους τεχνικής όμοιο- 
τεχνίας.

Ό τεχνίτης έν τοΐς άγάλμασι τού Μουσείου τής Άκροπόλεως κρύ
πτεται καί λανθάνει έντελώς. Πάσα ύποκειμενικότης καθεύδει καί ούδα- 
δαμού άναπνέετε τήν πνοήν τού πνεύματος τοΰ καλλιτέχνου. Πόσον διά- 

' φοροι είνε ό Ερμής- ό Πραξιτέλειος ή ό Λαοκόων ή ή Αφροδίτη τής 
Μήλου, ή ό Βοργήσιος Σάτυρος ή ό Βαρβερίνειος Φαύνος τού Μονάχου 
ή ώς οί έκπνεοντες «Γαλάται» τού Λυσίπου καί τά πλήρη σθένους τοϋ έν 
’Ολυμπία ναοϋ τοϋ Δ ιός άγάλματα τών άετωμάτων! ...

Οια δράσις καί οϊα ύποκειμενικότης έκεΐ! Εύρίσκετε έν μέλος, μίαν. 
χείρα, ένα δάκτυλον,’ μίαν κεφαλήν δεινώς ήκρωτηριασμένα καί εύθύς 
λέγετε:' «Αύτό είνε Πραξιτέλης, είνε Φειδίας, είναι Λύσιππος, είνε 
σχολή Σικυώνος, είνε τοϋ 'Ροδίου έργαστηρίου !» Είπατέ μοι έν τούτοις. 
τόν τεχνίτην τών άρχαϊκών τής Άκροπόλεως. Ούδείς τόν γνωρίζει ούδέ 

Έν τφ τεύχει τοϋ Σεπτεμβρίου 1890, σελ. 538.

ί"
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θά γνωρίσωμεν ποτέ αύτόν, διότι ό ίδιος δέν ήθέλησε τοΰτο. Δέν έζή- |
τησε νά άπαθανατίση εαυτόν, άλλά τούς Θεούς' οδς έγλυψε. Και τό 
έπέτυχεν. ■ ί

Έν τοΐς ΑίγινητίΜοΐς τής Γλυπτοθήκης τοϋ Μονάχου, καίπερ άρχαϊ- J
κοΐς, υποφώσκει ήδη τό μέγα βήμα πρός τήν χειραφέτησιν καί τό μεγα- ?
λεΐον τής τέχνης, πρός τό γυμνόν δηλαδή. Τά αγάλματα εκείνα ΐστανται 
έν τφ μεταιχμίφ τής τέχνης τής εκκλησιαστικής τής έκ παραδόσεως έν Γ
δεσμοϊς δεδεμένης και υποδούλου ταΐς άπάιτήσεσι τοϋ δόγματος, άφ’έτέ- 
ρου δέ τής έλευθερίου, νικήτριας καί ύψιπετούς τέχνης, ής τάς πτέρυγας J
αφήκεν. έλευθέρας ό Περικλής."Οπου ήτο ανάγκη μείζονος έκφράσεως,οπου [
ό καλλιτέχνης τών Αίγινητικών ήσθάνετο τήν δπαρξιν τοΰ πάθους, ήναγ- j
κάσθη νά θραύση τόν θώρακα και τόν ζωστήρα κα'ι νά έπιδείξηται ήμϊν ΐ
τήν φύσιν, τήν εΰγλωττον φύσιν,[ήτις λαλεΐ έν τφΆυμπλέγματι έκείνφ 
αρκετά σθεναρώς καί έντόνως. ί

Η γλυπτική δεν εχει χρώμα, δέν έχει τοποθεσίας καί προοπτικήν, 
οεν εχει αρχιτεκτονικήν, ούδέ πολύν τον αριθμόν τών προσώπων. Ή 
δόκιμός μαλιστα τέχνη μ,ολις ουο πρόσωπα συνήνου έν συμπλέγματι. 
Οταν λοιπον περιτυλίξη το σώμ,α τοΰ άθλητοϋ, ή τοΰ δισκοβόλου, ή 

τοΰ παλαιστοΰ, η τοΰ θνησκοντος μαχητοΰ μέ πέπλους κα'ι ταινίας καί 
συνδόνας κα'ι τάλλα περιβλήματα, διά τίνος μέσου θά έκφράση ήμϊν το 
πάθος, το ήθος, την δράματίκοτητα, την ψυχικήν άλγηδόνα ή οίανδήποτε 
θυμικήν ή σωματικήν κατάστασιν ; Έάν ό Λαοκόων έφορει ύποδήματα, f
θά έφρίττομεν πρό τών συνεσφκγμένων καί δεινώς συνεσπασμένων δα- I
κτύλων τών ποδών του ; . . . 1

Τό γυμνόν κα'ι μόνον τδ γυμνόν παρέχεται ήμϊν σήμερον τήν έξοχον 
και περιφανή έκείνην τοΰ πάθους έκφρα.σιν κα'ι αναπαραγωγήν, ήν δλος ό j
πεπολιτισμένος κόσμος θαυμάζει έν τφ άριστοτεχνήματι τοΰτο τής άρ- 
χαιότητος.

Εκείνο τό στήθος άναπέμπει άλγηδόνας, στένει κα'ι κοχλάζει, ό δέ 
στόνος εινε δυνατός και θά ομοιάζη πρός τούς θρήνους τού Φιλοκτή— 
του, δς

«ή που πταΐων ΰπ’ άνάγκας 
βοα. τηλωπδν ίωάν».

καί εκείνα τα ατελεύτητα τοΰ άλγους έπιφωνήματα, άτιναΚάντηχοϋσιν 
αί άξενοι άκτα'ι τής Λήμνου.

Το βλεπετε αύτό· τό στήθος καί τό αίσθάνεσθε και χωρίς νά κινήται, 
αισθανεσθε οτι κινείται καί χωρίς νά ακούητε φωνήν, έν τούτοις θά σας 
φανή παράδοξον έάν τις σάς ειπή δτι ό Λαοκόων σιγά. Τί δέ νά εΐπω- 

ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΕΝ TR ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

μεν περί τής κεφαλής εκείνης τής έξόχού, ήτις ένθυμίζει—■ καί ένθυμίζεό, 
φυσικώτατα διότι τήν εΐχεν ΰπ’ δψει ό ίταλός ζωγράφος —, τήν κεφαλήν 
τού Χριστού «Ecce homo I » ύπό τοϋ Guido Reni;

Όλα δέ ταΰτα τά κάλλη, πασαι αύται αί απαράμιλλοι τής τέχνης 
έν τφ πάθει εκφάνσεις θά έκρύπτοντο, θά έθάπτοντο έάν ό γλύπτης ήτο 
δλιγώτερον αρχαίος Έλλην καί περισσότερον Εύρώπαΐος,έάν οί τεχνϊται 
τοΰ συμπλέγματος τούτου έγεννώντο έν 'Ρώμη καί παρά τόν Σπραΐα, 
τόν Σικουάναν ή τόν Δούναβιν ή καί παρά τόν σημερινόν Ίλισσον ακόμη, 
δπου βλέπει τις τά αγάλματα περίειλιγμένα είς συνδόνας καί έσπαργα- 
νωμένα ώς νήπια, δταν δέ τύχη όπισθεν νά φαίνηται καί ή θάλασσα ώς 
συμβαίνει διά τούς Ζάππας καί διά τόν Βαρβάκην, τότε νομίζει τις 
δτι εϊνε τά λουτρά τοϋ Φαλήρου καί δτι οί κύριοι ούτοι εϊνε έτοιμοι νά 
πηδήσωσιν είς τήν θάλασσαν διά νά λουσθώσιν ή—δπερ δέν πιστεύομεν 
νά ήθελεν ό γλύπτης αύτών—νά αύτοκτονήσωσιν . . .

Διά τήν Γλυπτικήν λοιπόν τό ένδυμα εϊνε άχθος, εϊνε βάρος, εϊνε 
έλάττωμα, τό μεταχειρίζεται δέ μόνον τότε, δταν θελήση νά έξάρη τά 
φυσικά κάλλη, ή διά ώραίων πτυχών νά προσθέση μεγαλεΐον κα'ι γραμ- 
μάς αρχιτεκτονικής μεγαλοπρεπείας είς τό έργον.

Άλλως δ’ δμως έχει διά τήν Ζωγραφικήν. Ό Ζωγράφος ά'εν Sira- 
ταΐ ούά'ε βήμα ra χάμτ) άνεν ενδύματος. Τά περιβλήματα παρέχουσιν 
αύτφ, καί ράκη έάν εϊνε, θαυμ.ασίους χρωματισμούς, ποικιλωτάτας άπο- 
χρώσεις καί γραφικάς απόψεις.

Έάν ό 'Ραφαήλ έγραψε γυμνόν τόν άνιστάμενον άπό τοΰ τάφου θεάν
θρωπον, θά ήτο επίσης ευτελές καί ταπεινόν το θέαμα οϊον θά παρείχετο 
ό Λαοκόων ένδεδυμένος.

Τούναντίον εκείνος ό παμφαής πάλλευκος κα'ι ώς χιών αίγλήεις πέ
πλος, δστις περιβάλλεται τό σώμα τοϋ Χριστού'δίδει είς αύτόν τι ·τό 
νεφελώδες, τό φανταστικόν, τό ποιήσεως και ιδανισμού μετέχον, ένφ 
πτυχαί τινες ένθεν κακεΐθεν ύπο τού ανέμου ριπιζόμεναι καί άναπεπτα- 
μέναι φαίνονται ήμϊν μακρόθεν δίκην πτερύγων.

Άλλ’ ούδείς καλλιτέχνης ήσθάνθη τόσον τό μυστήριον τοΰ φωτός έπΐ 
τών υφασμάτων ώς ό 'Ρέμβραντ. Ή «αποκαθήλωσές» του εϊνε τό τρα- 
νοτατον τών τεκμκρίων. βμά. τήν συγκέντρωσιν τού φωτός διά τ·ήν 
εστίαν τού φωτισμού τού πίνακος εκλέγει τήν λευκήν σινδόνην καί τό 
γυμνόν σώμα τού Χριστού, πάντας δέ τούς άλλος ενδύει μέ-χρώματα 
σκιερά, δι’-ύφασμάτων βαρέων καί σκοτεινών.

Ή τέχνη τού Κορνηλίου καί έν γένει δλοι οί κλασίκισται.οϊτινες μι- 
μοΰνταΐ τά. αγάλματα καί έφαρμόζουσι τά τής Γλυπτικής έν ‘τή Γρα-
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φική άγνοοϋσιν εντελώς τά- μεγάλα ταΰτα πλεονεκτήματα τού Ιμά- 
τισ^Λοΰ.

Ό Ζωγράφος κατά ταΰτα έχει άνάγκην νά σπουδάση κατά βάθος 
τούς διαφόρους ιματισμούς τών διαφόρων ιστορικών εποχών, προς δέ 
ολίγον κατ ολίγον και να συλλέγω έν τφ έργαστηρίφ αύτοϋ τεμάχια 
διάφορα κοί ενδυμασίας, έστω καί ελλείπεις ή έφθαρμένας.

Προς τούτοις αναστρεφόμενος έν τή κοινωνί^ νά παρατηρή τάς δια
φόρους τοΰ Ιματισμού παραλλαγάς, τάς πρός τούς χαρακτήρας καί τάς 
φυσιογνωμίας τών ανθρώπων σχέσεις καί τήν έντύπωσιν ήν έμπόιοΰσι τά 
διάφορα χρώματα παρά τοΐς άνθρώποις.

Ό Μουκάζυ έν τφ «Χριστφ πρό τοϋ Πιλάτου» παρέχεται ήμΐν έν- 
τελές ύπόδειγμα τοιαύτης ψυχολογικής τοϋ ιματισμού μελέτης καί έφαρ- 
μογής έν τή τέχνη.Όλους τούς Ιουδαίους και τούς ρωμαίους στρατιώτας 
καί το πλήθος τών περιέργων καί τών αγροίκων δικαστών τά σώματα 
ένέδυσε διά ποικίλων κα'ι πολυχρώμων ύφασμάτων, τόν δέ Χριστόν, οί- 
ονεί ώς περιστεράν άσπιλον καί άγύήν περιέβαλε μέ ποδήρη λευκόν χι
τώνα.

* **

σαι. Γνωρίζόυσι κατά βάθος έκάστου χρώματος τήν έντύπωσιν, f'

Τό εργον τών ζωγράφων, και δέν νομίζω τούτο περιττόν ένταΰθα νά 
σημειώσω, πολλάκις ποιοϋσι καί έν τφ κοινωνικφ βίφ έφαρμόζουσιν αί 
κυρίαι καί ιδίως αί περί τήν περιβολήν ύπερβαλλόντως πολυπραγμονοΰ- 

έκάστης 
πτυχής τό μυστήριον, έκαστου τηλε.φαοϋς λίθου έπ'ι τής κόμης τήν μα 
γειαν. Γνωρίζόυσι τό άγέρωχον ενός αναπεπταμένου πίλου, τό μεγαλο
πρεπές τής συρομένης έσθήτος, τό ευτράπελου ενός τριπηχυαίου ρ3δα τό 
σαγηνευτικόν μελαίνης κνημίδος περί εύστροφου δίκην κορύνης κνήμην..., 
καί το θαμβωτικόν διά τούς δειλούς οφθαλμούς ενός πορφυρού άλεξηλίου 
έν μέσω θαλερού τοπείου.

Διά τούτο δέ ήθελον συμβουλεύσει τούς καλλίτέχνας- ήμών νά έρω- 
τώσι πολλάκις είς μερικά ζητήματα τής τέχνης των καί τάς κυρίας.....

Οί ήθοποιοί δέ καί άί ηθοποιοί— είς ταύτας μάλιστα θά ήδυνάμεθα 
να συμπεριλάβωμέν κάί ολόκληρον τό ώραΐον φϋλον—γνωρίζόυσι κα[ 
αισθάνονται πλέον παντός άλλου τήν τε τού περιβλήματος διάθεσιν ώς 
καί τής πτυχολογίας τό μέγα πλεονέκτημα. Μεγάλοι ηθοποιοί καί τήν 
άπλουστάτην οθόνην παρουσιάζουσιν ήμΐν ύπό μυρίας μορφάς. Έκάστη 
κίνησίς των σάς υπενθυμίζει καί έν καλλιτέχνημα. Ό Drach εις τών 
νέωτέρων ήθοποιών ήής Γερμανίας δταν ύποδύηται τόν Όρέστην, παρέ
χεται ήμΐν πλήρη έξέλιξίνθαυμασιωτάτων απόψεων τού περιβλήματος 
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τής αρχαίας τών νεανίσκων περιβολής. ’Επίσης ό μέγας flossi, οτε παρ- 
ίστα τόν "Αμλετ ή τόν Βασιλέα Αήρ, όποια λαμπράς γράφικότητος δέν 
έπεδείκνυτο θεάματα διά τοϋ μεταλλασσομένου καί μεταβάλλοντος σχή
ματος τής χλαμύδος. Άναδείκνυται δ’ αληθής ζωγράφος έν τφ Όθέλλφ 
δταν έκβάλλων τόν στρατιωτικήν του χλαμίδα περιτυλίσση μετά χά- 
ριτος τήν ώραίαν Δεσδαιμόναν.

Είς τόν ήθοποιόν, εινε δπλον αληθές είς. τάς χεΐρας τεμάχιον οθό
νης, χλαμύς τις ή περιβόλαιον. Τό μεταχειρίζονται ώς οί έν ταυρομα- 
χίαις τάς πρός ερεθισμόν τού θηρός πορφυρίδας, τάς phoeniceas Vestes 
τών ρωμαίων. Όμοίως.καί τό πλήθος‘τών ακροατών πολλάκις είς τήν 
κινουμένην καί ριπιζομένην ένθεν κακεΐθεν οθόνην αισθάνεται οίονεί τινα 
τού πάθους φλόγωσιν καί άνάφλεξιν . . .

Ή ΣάραΒερχάρ,ή Κ-Λάρα ΣΙγγΛβρ ώς Μήδεια ή ΠαυΜ,κα MaiJax, 
εν τοΐς βαγύερίοις μελοδράμασι καί πλεΐσται άλλαι περιφανείς ήθοποιοί 
κατορθούσιν αληθή θαύματα διά τού καταλλήλως έκλεγομένου καί περί· 
βαλλόμένοΟ ένδύμάτος. Μία απλή μεταλλαγή ενδύματος άπό πράξέως 

'ε’ίς πράξιν καθιστά αύτάς ώραιοτέρας, συμπαθητικωτέράς, ώχροτέράς ή. 
φοβερωτέρας, άγνοτέρας ή μάλλον φιλάρεσκους'.

Πολλά δέ σκοτεινά'ζητήματα άφορώντα τόν αρχαίου ιματισμόν έλυ
σαν λίαν έπιδεξίως μεγάλοι ήθοποιοί. Ούτω τό έπί τοσοΰτον χρόνον με
ταξύ τών σοφών αμφισβητούμενου καί μή έξακριβούμενον σχήμα τής 
ρωμαϊκής τηβένου, τής toga, άκριβώς διέγραψε καί καθώρισε διάσημος 
ήθοποιός γάλλος. "Ήδη ολος ό κόσμος τών γραμμάτων ' γνωρίζει δτι ή 
τήβενος έχει σχήμα έλλέίψεώς, ής τό έν'τρίτον διαγράφεται άπό' κέν
τρου άπωτέρου. ■ ' ■

Παρ’ήμΐν δυστυχώς έν ταΐς παραστάσεσι τών αρχαίων δραμάτων 
όλιγίστην περί τά τοιαϋτα έπέδειξάμεθα’τριβήν έβλεπέ τις δέ καί έν 
τφ «Οίδίποδι τυράννφ», καί έν τοΐς «Πέρσαις» καί έν τή πρό τίνος’ 

. παραστάσεί' τού «Λεωνίδα»·, περιβολάς πολύ ολίγον μιμουμένας τό άρ- 
χαΐον σχήμα καί χρώματα ήκιστα ελληνικά. ΉΙρκει νά έβλέπετε τήν 
ύποκριθεΐσαν . τήν* βασίλισσαν· τής Σπάρτης, διά •’νά 'μάθητε διά' πρώτην 
φοράν δτι καί έν Σπαρτή ήτο έν χρήσει τόπάλαι ·ή toumure.....

Ό άρχαΐος 'ελληνικός' οφθαλμός έβδελύττετο άγαν τό πολύχρωμου' 
καί πολυποίκιλου, βάρβαρον αύτό και ξενικόν αείποτε θεωρών- καί σήμε
ρον δέ άκόμη έν τη περιβολή ο. έλλην φίλεΐ λίαν τό μονόχρουν, τό ά- 
πλούν καί τήν τών χρωμάτων ήρεμου συναλοιφήν, ώς παρατηρεί τις?έν 
Άθήναις έν ταΐς περιβολαΐς τών νέων καί τών νεανίδων. 1

Ώς δέ τό κλΐμα ήμών τό αναπεπταμένου, φαιδρόν καί ανοικτόν, ώς
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ή γαλανή μας θάλασσα ήτις γελά καϊ έν αύταΐς ταΐς τρικυμίαις καί 
δεικνύει τούς λευκούς της άφρούς όμοιους πρός όργιζομένης ωραίας κύ
ρης τούς λευκούς όδόντας, ουτω καϊ ή <ρονστανέΛΛα λευκή, χιονώδης, 
ελαφρά καϊ εύστροφος φαίνεται ώς πτέρυξ εύτραχήλου κύκνου, ώς λευ
κόν νεφίδριον, δπερ.φέρουσιν έπί τής αγκάλης κα'ι αί ριάλλον θαλπε- 
pal καί ευφρόσυνοι πνοα! τοϋ Ζεφύρου. η·

Ή έπιστήμη δθεν τοΰ ιματισμού κατέκτησεν έδαφος σήμερον έν τή 
Έσπερίφ, πλεΐστοι δέ σοφοί άνδρες διά βίου δλου έγκύπτουσι καί μελε- 
τώσι τά περ'ι αυτόν. Ουτω ή Γαλλία έχει τόν πολύτιμόν της ακαδημα
ϊκόν Roget δστις διδάσκει απαξ τοΰ έτους έν τφ άμφιθεάτρφ τής ’Ακα
δημίας τών .Καλών Τεχνών έν. Παρισίοις.

’Εφέτος ώμίλησε περί τοΰ ελληνικού ένδύματος. ’Εγώ έσχον τό ευτύ
χημα νά τόν ακούσω πέρυσι πραγματευόμενου τά περ'ι τοΰ αιγυπτιακού. 
Ό φίλος μου καί συμ,παθής έκεΐ γλύπτης κ. Λάζαρος Σώχος μοί έλεγεν 
δτι δταν πρόκηται νά διδάξη ό Roget, έρχονται καϊ άπό μακρινών χω
ρών λόγιοι καί καλλιτέχναι δπως μετάσχωσι τού μοναδικού τούτου γεύ
ματος, δπερ άποδεικνύει δτι ή Γαλλία δέν παράγει μόνον καμπανίτην 
έξοχου άλλά κα'ι οινοπνεύματα έκλεκτά άνευ δμως οίνου.....

Απελπίζω κα'ι τήν κυρίαν Λιζιέ καϊ τόν κύριον Άηδονόπουλου δτι 
θά έυδύσουυ ποτέ άνδρα ή γυναίκα καθ’ οΐον απαράμιλλου τρόπον ένέ- 
δυσεν ό γάλλος αρχαιολόγος τά ύποδείγματά του μέ τάς αιγυπτιακός 
όθόνας, άς είχε μεθ’εαυτού έκεΐ.

’Οποία τέχνη, οποία γνώσις βαθυτάτη τής πτυχολογίας ! Σάς εκπλήτ
τει, δέν περιμένετε ποτέ άπό ένα τετράγωνον όθόνιον μετά ολίγους 
ελιγμούς, μετά τινας περί τδ σώμα έντέχνους καί έπιδεξίας περιπτύξεις 
νά σας παρ^υσιασθή ώς ολόκληρον ένδυμα μέ τ<?σας πτυχάς, μέ τόσα '
σχήματα, μέ τοσαύτας περίπλοκός ! Έκεΐνο τό ισχνόν, μελαψόν κα'ι 
ταλαίπωρου υπόδειγμα, δπερ συνήθως εινε ’Ιταλός, αίφνης σάς παρουσιά
ζεται ύπό τό σχήμα καί τό μεγαλείου ενός Φαραώ, ενός ’Ραμσή !

Μεταξύ τού ακροατηρίου τού σοφού ακαδημαϊκού διακρίνω πολιάς κε- |
φαλάς. ’Ιδού εις εύρωστος γεννάδας μέ φαλακρόν κεφαλήν. Εινε ό ζω
γράφος Benjamin-Constans, μία ’δόξα τής Γαλλίας έν τή Ζωγραφική.
Παρ’ αυτόν ό διαπρεπής γλύπτης Chapu, δστις δέν υπάρχει νυν μεταξύ g
τών ζώντων καί άλλαι πολλαΐ έξοχότητες. "Ολοι δέ προσεκτικοί, δλοι ,
οφθαλμοί καί ωτα ώς μαθηταϊ άκούοντες τό μάθημα.ΙΙέριξ πληθύς νεα- 
ρών- ζωγράφων κρατούσι μολυβδίδας καϊ χρώματα ή σημειώσεις. Ειχον 
καϊ έγώ μετ’έμαυτοΰ μικρόν λεύκωμα καϊ έσκαρίφιζρν, άλλά πού νά
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προφθάσω ν* άποτυπώσω τά τόσον ταχέως μεταβαλλόμενα σχήματα ! . . 
άπαίτεΐται .μεγάλη δεξιότης καϊ -εύχέρεια ...

Έκ τής διαλέςεως εκείνης ένθυμούμαι τήν φράσιν. «Οί "ΕΛΛηνες 
αντικατέστησαν τα χοσμήματα όια της πΛαστιχότητος.ϊι

Ή φράσις αύτη τού γάλλου άρχαιολόγου έγκλείει μεγάλην άλήθειαν 
περί τής αρχαίας γλυπτικής τών περιβλημάτων. Ό άγρυπνος δέπαρατηρη- 
τής δύναται νά παρακολουθήση τήν βαθμιαίαν έξαφάνισιν τών πολυχρώμων 
(άσιατικης καϊ αιγυπτιακής προελεύσεως) κοσμ-ημάτων έκ τών άρχαίών 
πλαστικών έργων. Έπί τών άρχαϊκών αγαλμάτων τής Άκροπόλεως πα- 
ρατηρεΐται είσέτι τό έπιπολάζον καϊ πώς άνατολίζον τής πολυχρωμίας 
καί πολυκοσμίας. Έν μεταγενεστέροις γλυπτικοΐς μνημείοις τά κοσμ.ή- 
ματα περιορίζονται καί άπωθοΰνται πρός τάς παρυφάς, τάς ώας, τών 
έσθήτών καϊ πέπλων καϊ τέλος έξαλείφονται έντελώς, ώς έν ταΐς γυ- 
ναιξϊ τοΰ άνατολικοΰ άέτώματος τού Παρθενώνας έν τφ συμπλέγματι 
τών δύο κατακεκλιμένων Μοιρών, ών τό πλαστικόν κάλλος έπαξίως 
περιγράφει ό Leveque έν τώ ύπό πασών τών Άκαδημιών τής Γαλλίας 
έστεμμένφ περί τής 'Επιστήμης τον ΚαΛοϋ έργφ του ‘.

★
¥ ¥

Τοιαύτα έν όλίγοις τά περ'ι τού ιματισμού έν τή τέχνη. Έσκόπουν 
ν’ άποδείξω δτι καίπερ άδελφαί Τέχναι ή Γλυπτική και ή Ζωγραφική 
έν τούτοις δχι μόνον άμφότεραι όμοΰ πρός τήν ποίησιν, ώς άπέδειξεν ό 
Λέσσιγγ, άλλά καί πρός άλλήλας, «ύλη καί τρόποις μιμήσεως διαφέ- 
ρουσιν». Ό ζωγράφος δύναται, ώς ό Τιμάνθης έΐτοίησε διά τόν Άγαμέ- 
μνονα, δπως έκφράση τό ύψιστον άλγος νά καλύψη δι’ ίματίου το πρό
σωπον τοΰ άγαν άλγυύντος κα'ι τό άποτέλεσμα νά εινε έξόχως μέγα. 
Άλλ’ ό γλύπτης ποιών ταύτό τοΰτο γέλωτα μόνον όφλισκάνει. Ό ποιη
τής πάλιν ώς ό ’Οβίδιος δύναται, έν τή έσχάτη στιγμή τοΰ πάθους νά 
μεταμορφώση τόν μαχητήν Κύκνον έίς τό ομώνυμον χιονώδες ωραίου 
καϊ εύτράχηλον πτηνόν, άλλ’ ό ζωγράφος κα'ι ό γλύπτης δΓ άλλων μέ
σων θά έπιζητήσωσι τήν κορύφωσιν τοΰ πάθους. Τό βέβαιον δ’δμως εινε 
δτι τό ένδυμα μένει τό μέγα καί ακραιφνές δπλον τοΰ ζωγράφου. Μόνος 
ό.χρωστήρ γνωρίζει τήν μαγείαν τής περιβολής καϊ τόν πλούτον, δν 
αύτη συμβάλλεται τή τέχνη.

Ή Γλυπτική ώς κύριον μέσον έκφράσεως έχει τό γυμνόν. Έάν δέ 
λάβη άνάγκην περιβολής, ταύτην θά ζητήση μόνον παρά τοΐς άρχαίαις 
Έλλησιν καϊ ιδίως παρά τή δωρική φυλή. Μόνος ό αρχαίος "Ελλην 

* La Science du Beau par Charles Levgque Paris 1872. (Τόμ Π σελ. 78).
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έποιήσατο έαυτφ.ένδυμα, έν φ δλοι οί άλλοι λαοί τό. πάλαι καί νϋν κά- 
μνομεν ακριβώς τούναντίον, κατασκευάζομεν σώματά δία τά ενδύματα

Παρά τφ αρχαίφ Άθηναίφ ή Σπαρτιάττ;·,ό: χιτών ύπεχώρει πρό τοϋ 
στήθους, ή ζώνη πρό τής όσφύος, τό υπόδημα πρό τών δακτύλιον, τό κά
λυμμα πρό τοϋ κρανίου, .

Ήμεϊς σήαερον μεταμορφώνομεν τά στήθη, τούς λαιμούς, τάς όσφϋς, 
τούς πόδας, τάς κεφαλάς πρός τό σχήμα τό. αυθαίρετον, . τό άλογον, τό 
δυσειδές τοϋ.πίλου, τής,ρεδιγκότας, τοϋ στηθοδέσμου, τοϋ υποδήματος, 
τής βελάδας. Άλλά δυστυχώς ώς εϊπεν εις γάλλος λίαν σοφώς

La mode est plus forte que la raison 
δ συρμός είνε ’ισχυρότερος τής λογικής. /

Τό σημερινόν ένδυμα είνε αυτόχρημα ό δήμιος τής Γλυπτικής. - Μάτην 
ή άγωνιώσα αύτη τέχνη βάλλει φωνάς πνιγηρός έκ τών συνεσφιγμέ- 
νων περιλαίμιων καί τών στηθόδεσμων, δπου ώς αίχμαλώτιδα χριστίανήν 
έχει περιφράξει και έγκλείσει αυτήν ό γενίτσαρος;Συρμός. Μάτην ζητεί 
νά φθάση τάς Μοίρας τοϋ Παρθενώνος καί τής Πάιονιείου Νίκης τό εύ- 
σταλές πλαστικόν κάλλος. Ό στηθόδεσμος ΐσταται έκεΐ πρός αύτής απη
νής ώς Κέρβερος καί βάναυσος ώς έλλην είσπράκτωρ. Εννοεί νά είσ- 
πράξη και νά άπορροφήση καί τό ολίγον ένα.πολειφθέν άϊμα είς τά,μόλις 
διαβλέψαντα τήν ήώ τοϋ βίου νεαρά σαρκία !

Όταν ή Γλυπτική πεισθή δτι ό τύπος τής σφηκός καί τής μελίσσης, 
τού κώνωπος καί τών άλλων έντόμων είναι ό αληθής καί άφθιτος τύπος, 
τοϋ γυναικείου κάλλους,«τότε μόνον θά δυνηθή νά μεταχειρισθή τά ση
μερινά σώματα κάί ενδύματα προς έπίτευξιν τοϋ σκοπού της. . Καί δέν 
θά βραδύνη-δυστυχώς νά συμβή τοΰτο καί μάλιστα ή Ελλάς ήτις παρή- 
γαγε. τήν Άφροδίτην τής Μήλου ώς τ.ό τέλειον γυναικείου κάλλος θά 
παραγάγη ήδη καί τόν νεώτερον τύπον τοϋ κάλλους ύπό τό σχήμα τής 
Σφηκός. Τοιαύτη μανία έχει καταλάβει τό ώραΐον φϋλον πρός τήν διχα- 
τόμησιν ! . . .

’Οφείλω έν τούτοις. νά παρατηρήσω δτι δσα έλέχθησαν περί τοϋ στη
θοδέσμου. δέν άποβλέπου.σΐν είς αύτον, άλλ’είς τήν κακήν χρήσιν, ήν 
ποιούμεθα . αύτοϋ. Ό στηθόδεσμος τούναντίον παρέχεται καλάς γραμ- 
μάς καί αναγκάζει τόν κορμόν νά ορθοστάτη. Οί ομηρικοί ήρωες 
ειχον τούς χαλκούς θώρακας καί ζωστήρας κατά τών βελών καί· δορά-

• των, έπί δέ Περικλέους οί θηλυπρεπείς καί τρυφηλοί έποιοϋντο χρήσιν 
τοιούτων τοϋ σώματος παχέων έρυμάτων πρός παραγωγήν πλαστικής 
εύσχημίας, Τά τοιαΰτα δέν. βλάπτουσι ποσώς, ώφελοϋσΐ μάλιστα κατά
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τοϋ ψύχους καί τής κυρτώσεως τοΰ κορμού. Άλλά πρδς.τί τό ίλιγγώ- 
δες,.τό άλογον, τό έντομικόν,σφίξιμον ;.Πρός τί αύται αί άχάριτες καί 
άνευ πλαστικού κάλλους σφηκώδεις δακτυλιοειδείς όσφϋς ; Ό στηθό
δεσμος προσκομίζεται έπείσακτον καί ούχί φυσικήν εύσωμίαν, πολλάς δέ 
άταλαιπώρους τό σώμα καθιστεί εύπλαστ.οτέρας καί εύσταλεΐς. Άλλ’ 
άφ’ ής στιγμής μεταβληθή είς βίαιον τής φύσεως ,ρυθμιστήν καί κατα- 
στροφέα, άφ’ ής μεταχειρισθώμεν. αύτόν ώς μέσον πρός μεταμόρφω,σιν 
τοΰ άληθοΰς πλαστικού κάλλους καί τής κανονικότητος τής φύσεως, άπό 
έκείνης τής στιγμής καθίσταται ουτο.ς ό μάλλον έπικίνδύνος εχθρός τής 
Τέχνης, τής Γλυπτικής, τού Κάλλους.

Θά ήτο μάταιον νά ζητήσωμεν νύν τήν έπί τά βελτίω τροπήν τού 
ιματισμού. Όταν γίνωμεν μεγάλοι, δταν καί ό έσχατος έλλην άγυιό- 
παις φρονηματισθή καί ,φέρηται ώς μέλος μεγάλου έθνους, δταν παύσω- 
μεν νά εΐμεθσ νάνοι, νά έρπωμεν νά θαυμάζωμεν τούς τίτλους, νά χαί- 
νωμεν πρόστίλβοντος υποδήματος, νά ποδοφιλώμεν τούς έκ σαρδελών 
άπόζοντας κομματάρχας, δταν. περιφρονήσωμεν τήν. κολακείαν καί τόν 
άποθαυμασμόν, το'τε, τότε μόνον θά βδελυχ,θώμεν τό σφίξιμον, τάς σφη-> 
κώδεις καί άποτροπαίους όσφϋς,τάς πλαδαράς καί έψιμμυθιωμένας όψεις, 
τά βεβιασμένα ένδύματα, τούς απειρόκαλους χρωματισμούς καί τά άνευ 
γραφικότητος καί άπλότητος περιβλήματα. . ' .

Τό άπλοΰν καί απέριττου ένδυμα μόνον είς άπλάς καί μεγάλας ψυ- 
χάς αρμόζει..

Τότε μόνον θά δυνηθή καί ή Τέχνη νά είσέλθη είς τά μέγαρα καί 
παρακαθίση. είς τάς πολυτελείς τραπέζας ημών, δπως ζητήση παρά τής 
κοινωνίας τήν έμπνευσιν, τάς καλάς γραμμάς, τάς ύψηλάς καί μεγαλο
πρεπείς πτυχάς. Σήμερον δέν τή παρέχετε ή παρδαλά ράκη καί «καχε- 
κτικούς κορμούς μετά σαρκός άνειμένης. ’Άς κατασκευάσωμεν σώματα 
εύσταλή δι’ αγώνων καί παιδιών υπαιθρίων, ας ένδύσωμεν. τά σώματα 
ταΰτα μέ εύρέα, απλά καί εύπτυχα περιβλήματα δπως ΰπ’ αύτά άνα- 
πτύσσωνται οί μυώνες καί ή σάρξ διαστέλληται καθ’ δσον ή φύσις όργφ, 
καί τότε, καί ή Γλυπτική θά παραγάγη οϊον τήν Κνιδίαν. Άφροδίτην 
αριστοτέχνημα, αντί τού οποίου ό. μέν βασιλεύς Νικομήδης προσεφέρετο 
νά πληρώση πάντα τά χρέη τών Κνιδίων, άλλ’ δπερ ουτοι. ήρνήθησαν 
άναδείξαντες, τό πραξιτέλειον δημιούργημα ανεκτίμητον, ή.δέ ζωγρα
φική παρόμοια πρός τήν Μήδειαν καί τόν Αιαντα τού Τιμομάχου, ατινα 
ό Καΐσαρ ήγόρασεν αντί ήαίσεως εκατομμυρίου δραχμών.

Έργα οΐα τά αρχαία ελληνικά δυσκόλως θά άναπαραγάγη ήάνθρω- 
πίνη δράσις. Άλλ’ ούχί μόνον τής σαοκός τήν τελείαν πλαστικότητα
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καί τήν άπαράμιλλον μίμησιν παρέσχοντο οί Έλληνες. Ή ΠτυχοΛο- 
γία εινε ελληνική επίνοια καί γνήσιον τοΰ ελληνικού πνεύματος γέν
νημα.

Ούδέ κεραίαν προσέθηκαν εις ταύτην οί νεότεροι χρόνοι, ώς καί αύτός 
ό Βίγκελμαν πρό αίώνος έκήρυξε διαψεύδων καί καυτηριάζων τόν τάναν- 
τία δογματίσαντα Πασκολή. .

Τά επί μαρμάρου τρίχαπτα καί αί απειρόκαλοι απομιμήσεις τών 
λεπτομερειών τού. νεωτέρου ενδύματος εινε κατάπτωσις οίκτρά τής αν
δριαντοποιίας. Ή πτυχολογία τών αρχαίων έλλήνων είνε καί μένει ές 
άεί ό τελειότατος καί ακραιφνέστατος ύπογραμμός διά πάντας τούς λα
ούς καί διά πάντας τούς αιώνας.

Μόνη ή Ελλάς ήτις είνε έρρίμμένη έπί τής Μεσογείου δίκην έύπτύ- 
χου, εύπετοϋς χλαμίδος ήδύνατο νά έμπνεύση παρομ-οίου κάλλους πε-

Δυστυχώς ή ήμ-ετέρα γλώσσα στερείται παντελώς καί τοϋ ελάχιστου 
βοηθήματος πρός τοιαύτας μελέτας. Οί φοίτητάί, οί φιλόλογοι, οί αρ
χαιολόγοι, οί καλλιτέχναι, οί ηθοποιοί, οί ράπται καί αί ράπτριαι καί 
πας ανεπτυγμένος κύριος καί πάσα ανεπτυγμένη δέσποινα οσάκις λά- 
βωσιν ανάγκην νά γνωρίζωσί τι ακριβώς περί τοΰ ίματισμοΰ τοΰ αρχαίου 
κόσμου ή τοΰ μεσαίωνος τών διαφόρων εθνών έύρίσκονται πρό τοΰ χάους, 
πρό τοΰ απείρου ώς δτε «ρμ,ού πάντα χρήματα ήν», ή δτε κατά ’Οβίδιον,

«Frigida pugnabant calidis, umentia siccis».

Είς τοιαύτην άρχέγονον καί προϊστορικήν ή μάλλον κοσμογονικήν κα- 
τάστασιν διατελοΰμεν, ήν οί μέν αστρονόμοι προέβλεπον έλευσομένην 
μετά Εκατοντάδας αιώνων, άλλ’ήτις δυστυχώς, έν Έλλάδι ένέσκηψε 
πολλφ τοΰ δέοντος πρότερον ...

Θά ήτο ευχής έργον είτε τό Πανεπιστήμιου, είτε ό Παρνασός νά 
προεκήρυσσον φιλολογικόν διαγώνισμα διαλαμβάνον τά τής ακριβούς πε
ριγραφής τού ένδύματος καί τήν δσον οίόν τε καλλιτεχνικήν άναπαρά- 
στασιν αύτών έν εύσυνόπτφ καί εύφραδεΐ τεύχει.

Θά συνεβάλλοντο σπούδαίως είς τήν έπί το καλαισθητικώτερον περί 
τόν ιματισμόν χειροτεχνίαν καί είς τον πλουτισμόν τής γλώσσης διά κυ
ρίων καί ακριβών εκφράσεων, ών παντελώς άμόιρεΐ ή νεοελληνική.

Άλέξ. ΦελαΠελφεύς

ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ*

ΓΑΜΟΣ

Έν ’Αλβανίφ ό γάμος Ουδόλως αποτελεί, ώς παρ’ ήμΐν, κοινωνικόν 
ζήτημα· ούδεμία. έκεΐ υπάρχει ανάγκη πολυειδών σκέψεων καί έκφρά- 
σεως παντοειδών καί συνήθως άντιφασκουσών γνωμών πρός λύσιν τοΰ 
παρ’ ήμΐν πολυθρυλήτου τούτου ζητήματος·' έκεΐ ούδε'ις λόγος περί 
τούτου, γίνεται, διότι είναι γνωστόν δτι απασαι γενικώς αί κόραι, είτε 
πλούσιαι είναι, είτε πτωχαί, είτε ώραΐαι, είτε άσχημοι, θά νυμφευθώσι’ 
καί αύται ακόμη αί έλαττωματικαί ουδόλως έξαιρούνται τοΰ κανόνος 
τούτου., Έξαίρεσιν μόνον ποιεί ικανός, αριθμός ευειδών, ώς’έπί τό πλεΐ- 
σ.τον, δεσποινίδων, αϊτινες τή συμβουλή καί έπιμόνφ προτροπή- τού πο- 
πολυαρίθμου καί πανισχύρου έν ’Αλβανία:; καθολικού κλήρου προώρισται 
νάμείνωσιν έσ^εί παρθένοι χάριν δήθεν τής θρησκείας. Τά κοράσια ταϋτα, 
ευειδή, έπαναλαμβάνω, άποτελούσιν είδος κοσμικών ούτως είπεΐν καλο
γραιών,. αϊτινες, ούδέν ιερατικόν ένδυμα φέρουσαι διαμένουσι μετά τών 
γονέων των, καί έχουσιν αδιάλειπτους μετά τών καθολικών ιερέων δοσο
ληψίας . .. Έκτος τών κορασίων τούτων, Βιργκινές άλβανιστί καλου- 
μένων, είναι σπανιότατου νά διαμείνη άγαμός κόρη τις έν Άλβανίφ. 
Εκεί τό λεπτόν καί εύαίσθητον τής προικός ζήτημα δέν ύφίσταται' ό 

’Αλβανός έννοεΐ νά έφαδιάση μόνον τήν θυγατέρα του , μέ τά άναγκάΐτ 
ούντα αύτή ενδύματα', περί χρηματικού ζητήματος , ούδέ, λόγος γίνεται- 
ό δέ νυμφίος άρκεϊται είς τήν άπόκτησιν . τής-κόρης καί είς μέγαν αριθμόν 
περικνημίδων, άς ή νύμφη αντί χρημάτων τώ φέρει.. ‘

Ή Άλβανή παρθένος, ,ή τε οθωμανίς καί ή χριστιανή, μέχρι του δω
δεκάτου αύτής έτους δύναται νά έξερχηται εις τάς οδούς ασκεπής' με
ταβαίνει είς τό σχολείου, . είς τήν εκκλησίαν, καί έν γένει καθίσταται 
ορατή είς πάντας. .Μόλις δμως γί.νη; δωδεκαέτις, τότε κρύπτεται έπι- 
μελέστατα, ούδενός, έκτος τών στενοτάτων συγγενών της, δυναμένου νά 
τήν ίδη. ’Ιδίως δέ ρταν δέν ,φημίζηται έπί καλλονή,-τότε ούδέν ανθρώ
πινον ό'μμα δύναται νά τήν ίδη. Πολλάκις συμβαίνει νά άσθενήση ταλαί
πωρος κόρη· ύπερβάσα. ήδη τ.ύ δωδέκατον αύτής έτος· ΐνα μή τήν ίδη ό 
ιατρός, προτιμώσι νά άφίνωσι τήν νόσον προοδεύουσαν, καί μόνον έν

Συνέχεια;., ίδε προηγούμενου. φύλλου: ,· . ; : ; , ν. ’.·
τομο£ ιδ'. ’Ιανουάριος 19 
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έσχάτη ανάγκη άποφασίζουσι νά καλέσωσι τον ιατρόν, άλλά καί πάλιν 
μετά μεγάλων προφυλάξεων, παρακαλοϋντες αύτόν νά μεταβή τήν νύ
κτα, καί όρκίζοντές τον νά μή είπη εις ούδένα δτι είδε τήν κόρην. 
Όπόσα δυστυχήματα δέν συμβαίνουσιν έκ τοΰ εθίμου τούτου ! έγώ αυ
τός πολλάκις προσεκλήθην νά ΐδω κόρας ασθενείς, έν τή άγωνίφ ήδη τοϋ 
θανάτου εύρισκομένας, και δυναμένας βεβαίως νά σωθώσιν, έάν ταχύτε- 
ρον προσεκαλούμην. Ένεκα τοϋ έθίμου τούτου οί γάμοι συνάπτονται 
χωρίς τό παράπαν οί σύζυγοι νά γνωρίζωσιν άλλήλους. Μόνον παρά τόν 
βωμόν καί ένώπιον τοΰ ίερέως ό νέος θ ά ΐδη κατά πρώτον τήν μνηστήν 
του. Καί προσπαθοϋσι μέν οί ταλαίπωροι νέοι διά διαφόρων γραίδίων νά 
λάβωσιν έστω καί άσθενεΐς τινας πληροφορίας προτοϋ νά μνηστευθώσιν, 
άλλά τό εΟιμον τής άποκρύψεως τηρείται μετά τοσαύτης αύστηρότητος, 
ώστε σπανιώτατα κατόρθούσι νά μάθωσί τι.

‘Όταν ό νέος φθάση είς ήλικίαν γάμου, αί γυναίκες τής οικογένειας του 
άρχονται ζητόϋσαι δι’ αύτόν νύμφην. ’Αδιάλειπτοι ένεργοϋνται επισκέψεις 
είς οικίας, ένθα γνωρίζουσιν δτι υπάρχει νύμφη άνάλογος τής. περιωπής 
τοϋ προστατεύομένου των, καί εξύμνησες αύτοϋ μέχρι τρίτου, ούρανού. 
Μετά διπλωματικής τφ ό'ντι ίκανότητος θίγουσι τό ζήτημα, βολιδοσκο- 
ποΰσαι τάς διαθέσεις τών γονέων τής νέας, καί προσπαθοϋσαι νά πείσω- 
σιν αύτούς περί τοΰ συμφέροντος τοΰ γάμου τούτου. Έάν οί γονείς πει- 
σθώσιν έπί τέλους, τότε άπαντες προτείνοντες τήν δεξιάν άνακράζουσι 

Χ&ϊρ> χάϊρ, δηλαδή καλορρίζικα, κα'ι ή ύπόθεσις θεωρείται τε
τελεσμένη- τυπική τις μόνον συγκατάθεσις τής νέας υπολείπεται, ήτις 
ούδεμίαν άλλως τε έχει σημασίαν, καθόσον αυτή άνεξαιρέτως δέχεται 
πάντοτε παν δ,τι οί γονείς της περί τής τύχης της άπεφάσισαν.

Ουτω λοιπόν εύρεθείσης τής μνηστής, ό νέος οφείλει έντός βραχέος 
διαστήματος νά πέμψη πρδς αύτήν διά δύο συγγενών του έν κομβολό- 
γιον, §ν δακτυλίδιον καί κιβωτίδιόν τι περιέχον 1 ή 2 σαπούνια, δν κτέ- 
νιον καί μερικά κομφέτα. Ή αποδοχή τών δώρων τούτων έπίσφραγίζει 
όρΐίττικώς τήν ύπόθεσιν, καί οί νέοι θεωρούνται άπό τής ημέρας ταύτης 
μεμνήστευμένοι, ούχί δμως ύπό τήν παρ’ ήμΐν έπικρατοϋσαν έννοιαν. 
Έκεΐ είναι λίαν κινδυνώδες νά μετανοήση αίφνης ό μνηστήρ καί νά δια- 
λύση τόν άπαξ γενόμενον αρραβώνα. Ή οικογένεια τής κόρης ήθελε θεω
ρήσει τήν άρνησιν τοΰ νέου ώς καιρίαν προσβολήν κατά τής τιμής της, 
ούαί δέ είς τόν νέον,έάν δέν. σπεύση νά έκπατρισθή .αμέσως- ή κεφαλή του 
είναι έκτεθειμένη άπό τής στιγμής εκείνης είς τήν τρομεράν Βεντέτα, 
περί ής ώμίλησα πρό ολίγου. Άλλά καί ή ταλαίπωρος κόρη έν τή πε- 
ριστάσει ταύτη, καθώς καί οί νεώτεροι αύτής άδελφοί ή άδελφαί, έάν 

έχη τοιρύτους, είναι όντως-άξιολύπητοι, διότι έκείνην μέν ούδείς έτερος 
πλέον όέχεται διά σύζυγον, ούτοι δέ, κατ’ άπαραβίαστον έθιμον τών 
Αλβανών, δεν ούνανται νά νυμφευθώσιν ώς νεώτεροι, προτοϋ νυμφευθή 

η μεγαλειτερα αυτών αδελφή. Εύτυχώς τά παραδείγματα ταΰτα είναι 
σπανιώτατα, οί δέ μνηστήρες έκτελοΰσι σχεδόν πάντοτε τήν ύπόσχε- 
σίν των.

Μετά τον ουτω γενόμενον άρραβώνα, ορίζεται ή έποχή τοΰ γάμου, 
οστίς συνήθως λαμβάνει χώραν μετά έν έτος. Ένα μήνα πρό τής όρι
σθείσης έποχής ό μνηστήρ έρωτα τυπικώς τούς γονείς τής νέας έάν ώσιν 
έντελώς έτοιμοι, έκεΐνοι δ’ άπαντώσι συνήθως καταφατικώς.

Ή ημέρα Δευτέρα είναι ή μόνα), καθ’ ήν λαμβάνουσι χώραν οί γάμοι 
έν Άλβανίφ. Τέσσαρας ημέρας πρότερον, ήτοι τήν Πέμπτην, ό νέος οφεί
λει.νά πέμ.ψη είς τήν μνηστήν.του έτερον δώρον, δπερ έν Άλβανίφ κα
λείται Ντοϋντι. Τό Ντοϋντι τοΰτο περιλαμβάνει τά έξής άντικείμενα :

α') Εν κιβώτιον περιέχον διάφορα μικρά πράγματα καλλωπισμού, 
β.) οιαδημάτι εκ τεμαχίου ερυθρού ύφάσματος, πεποικιλμένου διά χρυ-. 
σού, κοραλίων καί μαργαριτών, δπερ αί Άλβαναί γυναίκες άπό τής ημέ
ρας τού γάμου των φέρουσι κομψώς έπί τής κεφαλής των, καί δπερ 
καλείται helwan. To heliDan τούτο ποικίλλει κατά τον πλούτον άνα- 
λόγως τής περιωπής τής νύμφης, γ') έν ζεύγος υποδημάτων, ένίοτε 
όλοχρύσων, καί έν ζεύγος πασουμίων λεγομένων, κίτρινου πάντοτε χρώ
ματος, καί δ'.) διάφορα ζαχαρωτά.

To Ντοϋντι φέρεται είς τήν οικίαν τής μελλονύμφου ύπό δύο στε
νών τοΰ γαμβροΰ συγγενών, οϊτινες ένδεδυμένοι μέ τά ώραιότεοα αύτών 
ενδύματα μετά μεγάλης σοβαρότητος έκτελοΰσι τήν άνατεθεΐσαν αύτοΐς 
έντολήν.’Όταν φθάσωσιν είς τήν οικίαν τής νύμφης, οί γονείς καί συγ
γενείς αύτής κατέρχονται ολόκληρον τήν κλίμακα καί ύποδέχονται αύ
τούς-εις. τήν αύλειον θύραν μετά μεγάλου σεβασμού καί τοσούτων πε
ριποιήσεων, ώστε διά πάντα ξένον ήθελον καταντήσει τή άληθείφ ένο - 
χλητικοί. ; . .

Οί τό Ντοϋντι. φέροντες είσάγονται είς τήν αίθουσαν, είς ήν τοποθε- 
τοΰσι το δώρον επί τίνος κανίστρου, ένφ πάντες οί παριστάμενοι έπα- 
νειλημμένως άνακράζουσι π'ερ χάΧρ, πέρ χάϊρ κάθηνται είτα είς τήν 
τιμητικήν τής αιθούσης θέσιν, πέριξ δ’ αύτών οί τής νύμφης γονείς καί 
συγγένεΐς, όρθιοι ίστάμενοι, έπιδαψιλεύουσιν αύτοΐς μυρίας οσας περιποι
ήσεις, προσφεροντες αύτοΐς οίς καφέ, καπνόν καί τελευταιον ρακήν. Αί 
μεγαλαι αύται περιποιήσεις γίνονται ϊνα οι τοϋ μνηστήρος απεσταλμένοι 
λάβωσι καλήν ιδέαν περί τής οικίας, είς ήν άνετράφη ή κόρη; Αφού κο- 
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πάση κατά τι ή πληθώρα τών φιλοφρονήσεων, αί έν τφ οικφ γυναίκες 
άρχονται φδουσαι τούς έξης στίχους,οδς στερούμενος ποιητικού ταλάντου 
αναγκάζομαι νά μεταφράσω απλώς κατά λέξιν, άφίνων εις υμάς να εκ- 
τιμ,ήσητε τό ύψος τοΰ ποιητικού οίστρου τών ’Αλβανών :

«Λίνον λευκόν, καθαρότερον καί άπό τά νερά τοϋ Δρί.νου, ό Γκιών, 
(τό όνομα π. χ. τοΰ μνηστήρος) στέλλει τό Ντοΰντι ; Στέλλει το ντοΰντι 
είς χρυσοΰν κιβώτιον, Φεΰ ! λέγει ή μελλόνυμφος, τά ένδύματά μου εί
ναι ακόμη είς τόν ράπτην πηγαίνετε, πηγαίνετε ταχέως· είπετε του νά 
σπεύση· είμαι δέ βεβαία ότι θά τά τελειώση ταχέως πρός χάριν μου, , 
άφοΰ εί'μεθα κουμπάροι».

’Αφοΰ οί τοΰ μνηστήρες άπεσταλμένοι διαμείνωσιν έν τφ οικφ τής 
νύμφης έπί μίαν περίπου, ώραν, άπέρχονται συνοδευόμενοι καί πάλιν μέ
χρι τής αύλείου θύρας ύπό τών. γονέων τής νύμφης καί άνταλλάσσοντες 
άμοιβαίως εύχάς ύπέρ τών μελλονύμφων.

Άπό τής επομένης ημέρας, ήτοι άπό τής Παρασκευής, άρχονται κυ
ρίως αί τοΰ γάμου έορταί εις τε τήν οικίαν τοΰ γαμβρού, καθώς καί τής 
νύμ.φης, είς άς προσέρχονται οί πολυπληθείς προσκεκλημένοι. Οί εγχώ
ριοι μουσικοί παίζουσι τά κακόφωνα όργανά των, αί γυναίκες αδουσιν 
άδιαλείπτως γαμήλια φσματα, τό δέ έσπέρας, τοώγουσι καί σπένδουσιν 
άφθόνως είς τόν Βάκχον.

Τήν πρωίαν τής Παρασκευής γυναίκες είδικαί, καλώς γνωρίζουσαι τάς 
συνήθειας τοΰ τόπου, προσκαλούνται είς τήν οικίαν τής νύμφης ινα προσ- 
παθήσωσι νά τήν καταστήσωσιν δσον τό δυνατόν ώραιοτέραν, Πράγμα 
πολύ δυσκατόρθωτον ένίοτε ! Όπόσας έπινοήσεις, όπόσας φροντίδας κα- 
ταβάλλουσι πρός τόν σκοπόν τοΰτον ! άλλ’ έπίσης όπόσην ύπομονήν δέον 
νά έχη ή ταλαίπωρος κόρη, ήτις ύπο τάς πολυειδεΐς καί κοπιώδεις, χει
ραψίας τών γυναίων τούτων οφείλει νά τηρή άπόλυτον σιγήν 1 Λούουσι 
ταύτην κατ’ άρχάς έπιμελέστατα, ειτα κείρουσι μετά προσοχής, τό σώμά 
της, καί άφοΰ βάψωσι τήν τε κόμην της καί όφρΰς διά βαθέως μαύ
ρου χρώματος, κτενίζουσι καί ένδύουσιν αύτήν. Ή διά τήν νύμφην βα
σανιστική αύτη έργασία διαρκεΐ τρεϊς δλας ώρας.

. Τό έσπέρας τής Κυριακής αί ΐδιαι γυναίκες προσκαλούνται ούχί δμως 
δπως έπαναρχίσωσι τό βασανιστικόν των έ'ργον, άλλ’ απλώς ινα ένδύ - 
σωσι τήν νύμφην μέ τά νυμφικά, αυτής ένδύματα, ήτις .ούτω ένδεδυμένη 
παρουσιάζεται κατά πρώτον είς τάς γυναίκας τής οικογένειας της. ’Ολί
γον τι βραδύτερον εισέρχεται είς τήν αίθουσαν ό πατήρ μετά τών άδελ
φών της, έάν εχη τοιούτους. Πάραυτα ή νύμφη ρίπτεται είς τούς πόοας 
των μετά δακρύων καί δλολυγμών, έξαίτουμένή. συγγνώμην δι· οσα τυ-. 

,χδν σφάλματά δίεπράξατο άπό τής παιδικής αύτής ήλικίας.· άπαν.τες 
οί πάρευρισκόμενοι δφείλουσι νά κλαίωσι καί νά στενάζωσι βαθέως, έπΐ- 
δείκνύοντες ούτω τόν πόνον τής ψυχής των έπί τφ έπικειμένφ χωρισμφ. 
Αμα παύση ό κωμικός ούτος κοπετός, αί γυναίκες άρχονται μδουσαι τά 

εξής, άπερ καί πάλιν κατά λέξιν απλώς μεταφράζω :
«Χαμηλώσατε, ώ βουνά, χαμηλώσατε, διά νά δυνηθή ή σελήνή νά 

έξέλθη καί φωτίση τήν ώραίαν αύτήν εσπέραν ή μήτηρ τής νύμφης μας 
συνεχώς έλεγε πρός αύτήν : Ώ κόρη μου, άγάπα καί σέβοΰ τόν πενθε- 
ρόν σου· ή δέ εύπειθής κόρη άπήντα : Έσο ήσυχος, ώ μήτερ, θά τδν 
άγαπώ καί θά τδν σέβωμαι, διότι αυτός μοί δίδει σύζυγον νέον καί 
ώραΐον». '

Τήν πρωίαν τής Δευτέρας, καθ’ ήν, ώς άνωτέρω ειπον, πρόκειται νά 
γίνη ό γάμος, αί οΐκίαι τοΰ τε γαμβροΰ καί τής νύμφης είσί πλήρεις 
προσκεκλημένων, οϊτινες ένίοτε ανέρχονται μέχρι πεντακοσίων.

Έκαστος τών προσκεκλημένων οφείλει νά φέρη καί έν δώρον καί εις 
μέν τδν γαμβρόν φέρουσι συνήθως μίαν δκάν καφέν καί κώνον ζακχά- 
ρεως, περιβεβλημένον διά ποικιλοχρόων χάρτινων ταινιών εις δέ τήν 
νύμφην έν χρωματιστόν μεταξωτόν μάνδύλιον, εν ζεύγος λευκών περι
κνημίδων καί έν χρυσοΰν νόμισμα, ού ή άξία ποικίλλει άναλόγώς τής πε
ριωπής τής νύμφης καί τής κοινωνικής θέσεως τοΰ προσκεκλημένου. Διά 
τών νομισμάτων τούτων ή νύμφη σχηματίζει βραδύτερον βαρύτιμον πε- 
ριδέραιον.

Έκ τοΰ άριθμοΰ τών προσκεκλημένων έννοεΐτε τδ ποσδν τοΰ καφέ 
καί τής ζακχάρεως, δπερ συνάζεται είς τήν οικίαν τοΰ γαμβροΰ. Έπί 
ολόκληρα έτη ή οικία του ούδεμίαν έχει άνάγκην τών' άνωτέρω ειδών. 
Οι πρακτικώτεροι δμως έξ αύτών όλίγας ήμέρας μετά τδν γάμον των 
πωλοΰσιν είς τήν αγοράν τδν προσφερθέντα καφέν καί ζάχαριν, καί είσ- 
πράττόυσιν δχι εύκαταφρόνητον ποσόν.

Άπδ τής ανατολής τοΰ ήλί'ου ή νύμφη ένδεδυμένη μέ τά νυμφικά 
αύτής ένδύματα καί φέρουσα άπαντα τά χρυσά κοσμ-ήματά της έπί τοΰ 
στήθους οδηγείται εις τινα γωνίαν τής αιθούσης, ένθα οφείλει νά παρα- 
μείνη όρθια έν τφ μέσφ δύο γυναικών, κάτω νεύουσα', τάς χεϊρας έσταυ- 
ρωμένας έπί τοΰ στήθους, καί μ.όλις άναπνέουσα, μέχρι τής στιγμής, καθ’ 
ήν θά έλθωσιν οί τοΰ γαμβροΰ προσκεκλημένοι νά τήν λάβωσι καί τήν 
όδηγήσωσιν είς τήν έκκλησίαν. Ούτω ίσταμένη ομοιάζει μάλλον μέ εΐ- 
δωλον έκ ξύλου ή μαρμάρου; πέριξ τοΰ οποίου αί πολυπληθείς γυναίκες 
προσφέρουσι τά θυμ,ιάματά των.

Κατά τήν ώρισμένην ώραν, ήτοι περί τήν δεκάτην, άπαντες οί τοΰ 
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γαμβρού προσκεκλημένοι μετά τοϋ πατρός ή αδελφού αύτοΰ έκκινοΰσι 
πρός παραλαβήν τής νύμφης. Φέρουσι μεθ’ εαυτών ώραΐον λευκόν ίππον 
μέ κεχρυσωμένα φάλαρα, έπί τοΰ οποίου θά θέσωσι τήν νύμφην, καί 
συνοδεύονται ύπο- ώρισμένων τινων μουσικών, οϊτινες κατ’ επικρατούν 
έθιμον περιβάλλονται κωμικώς γυναικεία ενδύματα, και ένηγκαλισμένοι 
μεταξύ των θορυβωδώς $δουσι μέχρι τής εις τήν οικίαν τής νύμφης άφί- 
ξεως τής συνοδίας τό εξής άσμα':

«Είθε νά'είναι εύτυχής ό δρόμος σου εις σέ,'ώ πρεσβύτερε τών προσ
κεκλημένων- κάμε· τόν σταυρόν σου και στρέψου πρός τά δεξιά. ’Εάν 
μας φέρης ώραίαν νύμφην, είθε τά γλυκίσματα, άτινα θά σο'ι προσφέ- 
ρωσι, νά σοΐ εύφράνωσι τήν καρδίαν- άλλ’ έάν μάς φέρης άσχημον νύμ
φην καί ελαττωματικήν, τά γλυκίσματα ταύτα ας δηλητηριάσωσι τήν 
ψυχήν σου.»

Τά γλυκίσματα καθηδύνουσι πάντοτε, εννοείται, τήν καρδίαν ή μάλ
λον τόν στόμαχον τοΰ πρεσβυτέρου τών προσκεκλημένων, χωρίς έν τού- 
τοις ή νύμφη νά είναι δυστυχώς πάντοτε ωραία.

Φθάσάντες είς τήν οικίαν τής νύμφης ουδόλως ανέρχονται είς αύτήν, 
άλλά τοποθετούνται ήμικυκλιζώς είς τήν αύλήν, περιμένοντες νά κα- 
τέλθη ή νύμφη, καί πίνοντες έν τφ μεταξύ τούτφ αρκετά ποτήρια £α- 
κής, προσφερόμενα αύτοΐς ύπό τών νεωτέρων τής νύμφης προσκεκλη
μένων.

Μετά πάροδον ήμισείας περίπου ώρας έμφανίζεται ή νύμφη, κεκα- 
λυμμένη διά μετάξινου τίνος ερυθρού ύφάσματος, δίκην χοάνης περιβάλ
λοντος τό άνω μέρος τού σώματος, ΐνα μή φαίνεται-ύπό τών παριστα- 
μένων. Καί ώς νά μή ήρκει τό κάλυμμα τούτο, διάφορα γύναια έκτεί- 
νουσι μετάξινα σινδόνια, δπως προφυλάξωσιν έτι μάλλον τήν νύμφην 
άπό τά άδιάκριτα βλέμματα τών έν τή αύλή ευρισκομένων/

Ένταΰθα άρχεται έτέρα κωμική σκηνή, είς ήν πρωτεύον πρόσωπον 
παίζει ή νύμφη. Προσποιουμένη αΰτη δτι δεν θέλει νά κατέλθη τήν κλί
μακα, ί'να μή άφήση δήθεν τήν πάτριον οικίαν, άλληλοδιαδόχώς ωθεί
ται, ώσεί έκδιωκομένη, ύπό τών συγγενών της, δύο τών οποίων κρατούν
τες αύτήν έκ τών ‘βραχιόνων τήν έξαναγκάζουσιν έπί τέλους νά κα- 
τέλθή καί νά προχωρήση μέχρι τοΰ δι’ αύτήν - προητοιμασμένου ίππου. 
Ώς μεγίστη άναίδεια θεωρείται έάν νύμφη τις, κάπως άνεπτυγμένη, 
θεωρήση καλόν νά κατέλθη ταχύτερον κατά τι τήν κλίμακα, καί νά 
συντάμη ουτω τό μέγα σχετικώς χρονικόν διάστημα, δπερ, κατά τά 
έθιμα τοΰ τόπου, πρός τοΰτο άπαιτεΐται. Έπί εβδομάδας θά είναι τό 
άντικείμενον τής κακολογίας τών γραίδίων. Όταν ή νύμφη τοποθετηθή 

έπί τού ίππου, ή συνοδία εκκινεί, προπορευομένων τών προσκεκλημένων 
τοΰ γαμβρού μετά τών μουσικών, ειτα έρχομένης τής νύμφης, ύποβα- 
σταζομένης πάντοτε εκατέρωθεν ύπό δύο συγγενών της, καί τέλος άκο- 
λουθούντων τών τοϋ γαμβρού προσκεκλημένων. Ουτω ή συνοδία προχω
ρεί- πρός τήν έκκλησίαν, είς ήν δι’ έτέρας οδού έχει ήδη φθάσει ό γαμ
βρός συνοδευόμενος ύπό δύο μόνον άνδρών, τόπον κουμπάρων έπεχόντων. 
Είς έκάστην γωνίαΟ τής όδοΰ ή νύμφη οφείλει νά κύπτη τρίς τήν κε
φαλήν, άποχαιρετώσα δήθεν τά μέρη, είς & δεν θά έπανέλθη πλέον 
παρθένος. "Αμα φθάσωσιν είς τήν έκκλησίαν, καταβιβάζουσι τοΰ ίπ
που τήν νύμφην, άφαιροΰσι τό περιβάλλον έρυθρόν ύφασμα, καί ώθοΰ- 
σιν αύτήν ήπίως είς τήν ’Εκκλησίαν, είς ήν ούδείς άλλος δύναται νά 
είσέλθη, Ό γαμβρός γονατισμένος ήδη έπί τοΰ βωμού άγωνίωδώς άνα- 
μένεϊνάΐδη κατά πρώτον τήν σύντροφον τοΰ βίου του. Άλλ’ έπειδή 
θεωρείται μεγάλη έντροπή νά τήν θεωρήση κατά πρόσωπον, άρκεϊται ό 
ταλαίπωρος νά ρίπτη λαθραία μόνον βλέμματα έπ’αύτής, προσπαθών νά 
βεβαιωθή, έάν ηύνόησεν αύτόν ή τύχη. Εύκόλως έννοεΐται δτι ή μορφή 
του μεταβάλλεται άναλόγως τών παρατηρήσεων, ας ήδυνήθη νά κάμη.

Μετά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου, δπερ έλάχιστον χρόνον διαρκεϊ, ό 
γαμβρός απέρχεται αμέσως είς τόν οίκόν του μετά τών δύο κουμπά
ρων, ένφ πάντες οί λοιποί άναβιβάζουσι καί πάλιν τήν νύμφην έπί τοΰ 
ίππου, καί έν τή αύτή πάντοτε τάξει έκκινοΰσι διά τήν οικίαν τοΰγαμ-. 
βροΰ. Καθ’ οδόν οί μουσικοί αδουσι τά εξής :

«Ή νύμφη είναι καθ’ οδόν ομοιάζει μέ γαρύφαλλου, δπερ ευωδιάζει- 
ή νύμφη είναι είς τήν αύλήν είναι ήδη ρόδον άνοιγμένον ή νύμφη εί
ναι έπί τής κλίμακος- τό μέτωπόν της είναι λευκόν ώς το γιασεμί- είσ- 
ήλθεν ήδη είς τήν αίθουσαν- ή κεφαλή της κλίνει ώς κρίνος.-^-Μή χύνης 
άλλα δάκρυα, ώ νύμφη. — "Εκλαυσα ήδη άρκετά, ώ σύζυγέ μου, διότι 
έγκατέλειψα τόν πατέρα μου, καί δέν θά υπάγω πλέον είς αύτόν κόρη».

Άμα ή συνοδία φθάση πλησίον τής οίκίας τοΰ γαμβροΰ, οί μουσικοί 
άρχονται φδοντες τά έξήςτ

«Περιεπλανήθης καθ’οδόν, ώ νύμφη, τί ζητείς ; Τήν θύραν τοΰ συ
ζύγου.-—Τί θά μοί δώσης, έάν σοί τήν δείξω, ώ νύμφη ;—Υποκάμισά 
καλοκεντημένα, ω σύζυγε.·—Δέν σέ εύχαριστώ διά τοΰτο, ώ νύμφη, διότι 
καί έάν δέν μοί τά δώσης, θά τά λάβω έγώ ’μόνος μου.»

Ώς βλέπετε, οί ’Αλβανοί δέν έχουσι μεγάλας άξιώσεις ποιητικού 
ύψους. Συνθέτουσιν άδιακόπως φσματα, δλως άδιαφοροΰντες. περί τών 
λέξεων καί έννοιών, άς ταϋτα πεοιλαμβάνουσι.

Φθάσάντες έινί τέλους είς τήν οικίαν τοΰ γαμβροΰ καταβιβάζουσι τον 
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ίππου τήν νύμφην μετά τών αύτών πάντοτε προφυλάξεων,'και δύο έκ 
τών συγγενών της όδηγοΰσι ταύτην, μόλις βαδίζουσαν, εις τήν αίθουσαν 
τοποθετοΰντες αύτήν όρθίαν επί τής καλλιτέρας θέσεως. Οί. λοιποί τής 
νύμφης προσκεκλημένοι, άφοΰ ό πρεσβύτερος αύτών μεγαλοφώνως εΐπη- 
«Μέχρι τοΰδε ή νύμφη άνήκεν είς τον θεόν και είς ημάς- άπδ τής στιγ
μής ταύτης άνήκει είς Σάς και είς. τδν Θεόν, δστις θά έπαγρυπνή έπ’ 
αύτής», άπέρχονται είς τδν οίκόντης, φδοντες καθ’ οδόν τά έξής :

«Σταθήτε, ώ άδελφοί μου, σταθήτε ! ή νύμφη έχει νά σας κάμη 
μίαν σύστασιν. Σταθήτε, σταθήτε- χαιρετίσατε έκ μέρους μου τδν πα
τέρα μου καί τούς, άδελφού'ς μου, σταθήτε σταθήτε ! Χαιρετίσατε έκ μέ
ρους μου, τήν μητέρα μου καί τάς άδελφάς μου- είπέτε είς αύτούς δτι 
ούδέποτε ή καρδία μου θά τούς λησμονήση ! - Σταθήτε, σταθήτε ! Εί
πέτε είς αύτούς δτι καθ’ έκάστην εσπέραν ή αύρα θά τοΐς φέρη τάς 
δεήσεις, άς δι’ αύτούς θά άπευθύνω είς τδν Ύψιστον».

Είς έκ τών δύο συγγενών τής νύμφης, οϊτινες διαμένόυσιν είσέτι πλη
σίον της, εισδύει κάτωθεν τοΰ έρυθροΰ υφάσματος, τοΰ περιβάλλοντος, 
ώς εΐπομεν, δίκην χοάνης αύτήν, διορθοΐ τήν κόμην της, τήν άσπάζεται, 
καί είτα αναχωρεί άμέσως μετά τοΰ ετέρου συγγενούς του.

Τότε ή μήτηρ τοϋ νυμφίου προχωρεί ήρεμα καί άφαιρεΐ πλέον όλο- 
τελώς τδ έρυθρδν ύφασμα, ένφ πάντων οί οφθαλμοί είναι έστραμμένοί 
πρδς τήν πτωχήν νύμφην, ήτις κάτω νεύουσα δέν τολμφ νά κινηθή, καί 
μάλιστα έάν είναι άσχημος ! Ό γαμβρός εισέρχεται έπίσης είς τήν αί
θουσαν, άλλ’ έπί τινα μόνον δευτερόλεπτα, διότι θεωρείται μεγάλη εν
τροπή νά δείξη ένδιαφέρον ταχέως ύπέρ τής-συζύγου του ! Εξέρχεται 
λοιπόν σχεδόν- άμέσως καί μεταβαίνει εις έτεραν αίθουσαν, ένθα διαμέ- 
νουσιν οί άνδρες. Αί γυναίκες άφ’ ετέρου έκ τής χειοός κρατούμεναι καί 
πηγαινοερχόμεναι ένώπιον τής νύμφης άρχονται μδουσαι τδ έξής άσμα :

«”Ω! τί ωραία μάς έλαχεν ή νύμφη, ό Θεός νά τήν φυλάττ{|* τδ 
μέτωπον της είναι εύρύ, και αί δφρΰς της όμοιάζουσι μέ τό ουράνιον τό- 

'ξον· οί οφθαλμοί της είναι άνοίκτοι ώς φλιτζάνια, καί αί παρειαί της 
είναι έρυθραΐ ώς τδ κρεμέζιον ! Τδ στόμα της ομοιάζει μ'ε μικρότατον 
κούτίον. κεχρυσωμένον, καί τά χείλη της είναι ώς κεράσια! Οί οδόντες 
της όμοιάζουσι μέ μαργαρίτας, κα'ι τδ δέρμα της είναι λευκόν ώς τδ 
γάλα ! Τδ άνάστημά της ομοιάζει μέ κυπάρισσον, ό Θεός νά τήν φυ- 
λάττη».

Φαντάσθητε τήν άμηχανίαν τής δυστυχούς κόρης, όταν αί έξυ- 
μνήσεις αύται πόρρω άπέχουσι τοΰ νά άπεικονίζωσι τά χαρακτηρι
στικά αύτής. Είδον πολλάκις νύμιοας υ.έ τεεατώδη χαρακτηριστικά έξυ- 
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μ.νουμένας πάντοτε διά τών ιδίων ύμνων. Είδον νύμφην νάνον σχεδόν τδ 
άνάστημά, έξυμνουμένην ώς κυπάρισσον !

Μετά τήν έκτέλεσίν κα'ι τοΰ τύπου τούτου, όί άνδρες έν μια αιθούση 
κα'ι αί γυναίκες έν έτερφ, κάθηνται είς τήν τράπεζαν, είς ήν κατ’ άρ- 
χαΐον έθιμον ύπάρχει σωρός παμμεγίστων κρομμύων, έξ ών έκαστος τών 
προσκεκλημένων οφείλει νά φάγη έν. Ό γαμ,βρδς κατ’ άρχάς δέν κάθη- 
ται είς τήν τράπεζαν, άλλ’ είτα ύπείκων είς τάς παρακλήσεις δήθεν τών 
δύο κουμπάρων έρχεται, πλήν μόλις έγγίζει τά πρόσφερόμενα αύτφ φα
γητά. Ή ταλαίπωρος νύμφη οφείλει νά μείνη νήστίς, διότι ή καλώς άνα- 
τεθραμμένη κόρη δέν τρώγει τίποτε, "να δείξη τήν λύπην, ήν αισθάνε
ται, έπί τή έγκατάλείψει τοΰ πατρικού της οίκου.

’Ολίγον τι πρδ τοΰ μεσονυκτίου αί γυναίκες όδηγοΰσι τήν νύμφην είς 
τδν νυμφικόν θάλαμον, έκδύουσιν αύτήν. καί τήν θέτουσιν έπί τής κλί·^ 
νης. ’Αφού καλύψωσΐ τό πρόσωπον της διά τίνος πέπλου, άπέρχονται 
πρδς εΰρεσιν τών δύο κουμπάρων, οδς παρακαλοΰσι νά στέίλωσι ^ον γαμ
βρόν, δστις γνωρίζων έκ τών προτέρων απασαν αύτήν τήν ιστορίαν προσ
παθεί δήθεν νά κρυφθή· οί κουμπάροι μετά πολλάς έρεύνας εύρίσκουσι 
τέλος αύτόν, τδν προσκαλούσιν ύπό τήν πρόφασιν νά άναπνεύση άέρα, 
καί τδν όδηγοΰσι μέχρι τοΰ νυμφικού θαλάμου, είς δν τον ώθούσι, κλεί- 
οντες κατόπιν τήν θύραν. Ό σύζυγος πλησιάζων τήν κλίνην έκπλήσσε- 
ται δήθεν εύρίσκων έκεΐ μίαν ξένην γυναίκα. Τήν έρωτά ποία είναι; τί 
θέλει ; Ούδεμία άπάντησις. Τότε τή άποσπά τδν πέπλον, καί ώ τοϋ 
θαύματος ! άνευρίσκεΐ έν τή ξένη ταύτη γυναικί τήν σύζυγον, ήν έξελέ- 
ξατο. ’Οποία κωμφδία !

Τήν επαύριον ,οί σύζυγοι δφείλουσι νά έγερθώσι λίαν πρωί- καί ό 
μέν γαμβρός μεταβαίνει άμέσως είς τό κατάστημά του, ένθα προσέρ
χονται κα'ι τδν συγχαίρουσιν οί διάφοροι φίλοι του, ή δέ νύμφη μένει 
κεκρυμμένη εις τινά γωνίαν τοΰ δωματίου, μέ τάς χεΐρας έπί-τοΰ προ
σώπου, μή τολμώσα νά κινηθή, ώσει νά διέπραξε μέγα τι έγκλημα, 
μέχρι τής έλεύσεως τών γυναικών, αΐτινες ένδύουσι ταύτην, καί τήν 
όδηγούσω είς τήν αίθουσαν, ένθα θά μείνη έπ'ι ολοκλήρους ώρας όρθια 
καί άκίνητος, ύποδεχομένη ούτω τάς φιλικάς οικογένειας.

Δύο εβδομάδας μετά τδν γάμον ή νύμφη όδηγουμένη ύπό δύο γυναι
κών μεταβαίνει είς τδν οίκον τοΰ πατρός της, ένθα θά μείνη δέκα πε
ρίπου ημέρας. ’Ο σύζυγος προσκαλείται τήν πρώτην ήμέραν είς δεΐπνον, 
μεθ’ δ έπιστρέφει είς τδν οίκόν του, καί δέν μεταβαίνει πλέον είς τήν 
οικίαν τοΰ πενθεροΰ του είμή τήν παραμονήν τής ημέρας, καθ’ ήν μέλ
λει νά έπιστρέψη ή σύζυγός του. Τήν έπαύριον περί τήν δευτέραν μετά 
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μεσημβρίαν συνήθως ώραν ή νύμφη έν τφ μέσω τών δύο γυναικών 
επανέρχεται είς τον συζυγικόν οίκον. "Οσον εύθυμος οφείλει να φαίνεται, 
δσον ταχέως πρέπει νά βαδίζη δταν μεταβαίνη είς τήν οικίαν τοϋ πα
τρός της, τόσον δύσθυμος καί τόσον βραδέως έχει καθήκον νά βαδίζη, 
όταν έπιστρέφη είς τόν οίκον τοϋ συζύγου της. Στρέφει άδιαλείπτως 
όπισθεν τήν κεφαλήν, ατενίζει μετά στεναγμών τόν πάτριον οίκον, και 
έν γένει παντοΐα μ-ηχανάται ίνα επίδειξη δτι προτιμφ δήθεν τοΰτον τών 
ηδονών τοΰ γάμου. Άπό τής στιγμής πλέον ταύτης παύουσιν αί έορταί 
καί ή άνάπαυσις, άρχεται δέ ή γυνή άναλαμβάνουσα τήν διεύθυνσίν τοϋ 
οίκου της.

Κατ’ άρχαΐον έθιμον ή μήτηρ τής νύμφης δέν δύναται νά έπισκεφθή 
ταύτην πρό τής παρελεύσεως έτους· παρέχεται δηλαδή είς τούς νεονύμ- 

.< φους ό άναγκαΐος χρόνος πρός άπόκτησιν τοϋ πρώτου τέκνου. Καί άν 
μέν γεννηθή τοιοΰτον, καί ίδίως άρρεν, δπερ έν Άλβανίφ θεωρείται apt- 
στος οιωνός, ή πρώτη τής μητρός έπίσκεψις'· γίνεται πανηγυρικότερου, 
συνοδευομένη μετά εορτών καί συμποσίων, άν δέ τούναντίον, τότε ή 
έπίσκεψις αύτη ύπ’ όύδεμιάς διασκεδάσεως συνοδεύεται. Ή μήτηρ είναι 
μελαγχολική, μόλις όμιλεΐ, έντρέπεται διά τήν έλλειψιν ταύτην, καί έν 
τέλει άναχώροΰσα εύχεται άπό καρδίας δπως ταχέως ή θυγάτηρ της 
άποκτήση τέκνον.

Τοιοΰτον και τό έθιμον τοΰ γάμου έν Άλβανίφ. Περιέγραψα αύτόν 
λεπτομερέστατα καί ακριβέστατα, φρονών δτι τά έθιμα έν γένει τοΰ 
λαοϋ έκείνου ένδιαφέρουσι μεγάλως ήμάς τούς “Ελληνας,οϊτινες διά πλεί
στων δεσμών συνδεόμεθα μετά τών ’Αλβανών.

Λ. Λευτεραϊος

Η ΓΥΝΗ ίΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ*

Κυρίαι χαί Κύριοι !

Αυτόκλητο^ συνήγορος τών δικαιωμάτων τής γυναϊκός δέν εμφανί
ζομαι, άλλ’όύδ’ ύπέρμαχος τών παραδόσεων, απαξ όρμηθείς έπί τό 
προκείμενον ζήτημα, σκοπώ νά κηρυχθώ. Δέν έτόλμησα νά προβώ είς 
τό πρώτον, σύνειδώς τήν άσθένειαν τών δυνάμεών μου, άλλως τοϋ ζητή
ματος τούτου έπελήφθησαν άνδρες καί γυναίκες τοσαύτης αύταρκείας,

* ·
I Άν^γνώσθη έν τω Φιλολογική Συλλόγω Παρνασσω τή 23 Δεκεμβρίου 1891,
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ώστε περιττή ή έμή άρωγή, ό δέ οίκείοποιούμενος τήν φροντίδα μεγά
λων υποθέσεων παρά τό προσήκον και τό δυνατόν αύτφ κινδυνεύει νά 
χαρακτηρισθή ώς άγαν τολμηρός, κατά τοιούτων δέ κινδύνων δειλιώ νά 
άγωνισθώ· δέν ακολουθώ τά είθισμένα, διότι έναντίαι έκ διαμέτρου είνε 
αί πεποιθήσεις μου.

Πέρυσιν έν τφ άξιολόγφ Ήμερολογίφ τής «Έφημερίδος τών Κυριών» 
έδημοσιεύθη έπίκλησίς τις πρός πάντας τούς Έλληνας δικηγόρους ύπό 
τής διδάκτορος τοΰ δικαίου δεσποινίδος Μαρίας Ποπελέν, ήτις καίπερ 
τυχοΰσα τής πρός τό δικηγορεΐν νομίμου άδειας, άπεκλείσθη τής. έξασκή- 
σεως τοϋ έπαγγέλματος ύπό τοϋ Έφετείου Βρυξελλών, δπερ είς. τοΰτο 
έπείσθη έκ τών έπιχειρημ.άτων τοΰ παρ’ έαυτφ Είσαγγελέως. Ή έπί- 
κλησις αυτή ή γενική μ’ έδικαίωσεν έν τή συνειδήσει μου, δπως έκ-, 
φράσω γνώμην έπί τοΰ ζητήματος τούτου φρονών, δτι είς άλλότρια δέν 
καταγίνομαι.

Πάς τις διαβλέπει έν τφ άγώνι, δν έπεχείρησεν ή κυρία αυτή, καί 
έν τή άντιδράσει, ήτις έκ τούτου προεκλήθη, τό κύριον γνώρισμα τής 
διαρκούς έν τφ βίφ. τούτφ πάλης. Τό παρελθόν άγωνίζεται ύπέρ τής 
ιδιοκτησίας του κατά τών έφόδων τοϋ παρόντος, δπερ φιλοστόργως' με- 
ριμνμ ύπέρ τοΰ μέλλοντος, τό όποιον καλείται νά διαδεχθή τοΰτο. Ή 
έπίθεσις κανονίζει τάς δυνάμεις αύτής πρός τήν ίσχύν τής άντιστάσεως 
καί έκ τής έντάσεως ταύτης πολλάκις είδομεν. πλείονα τά άποτελέ- 
σματα παρ’οσα έζητοΰντο. Δέν έκριζοΰται ευκόλως, δ,τι ύπό μακροΰ 
καθιεροϋται χρόνου, άλλ’ ή δυσκολία αύτη δεν πρέπει νά φέρη τήν άπο,- 
γοήτευσιν; Ή συνετή τών κεκτημένών χρήσις θά έπισπεύση τήν άπό- 
λαυσιν και έκείνων, άτινα έλλείπουσιν, οΰτω δέ βαθμιαίως βαίνει ή άν- 
θρωπότης άπό σταθμ.οΰ είς σταθμόν έδαφος κερδαίνουσα έν τφ πεδίφ 
τής ποικίλης προόδου, ής μοχλός ή έλευθερία καί τελικός σκοπός ή έξ- 
ασφάλισις τής ευημερίας. Ύπάρχουσι βεβαίως ζητήματα, ών τήν λύσιν 
άνευ κινδύνου τά καθεστώτα μάς έμποδίζουσι νά έπιχειρήσωμεν, άφρο- 
σύνης δ’ έργον διαπράττει ό θέλων νά γίνη δεκτόν σήμερον έν τή κοι- 
νωνίμ ό,τι μελλουσών γενεών ώς κλήρος προώρισται. Πρέπει ν’ άπο- 
φεύγη τις τά άπερίσκεπτα πηδήματα, άλλά καί τήν νωθράν άφοσίωσιν 
είς άσύστατα διδάγματα ούχί έν πάσι ζηλωτοΰ παρελθόντος οφείλει ν’ά- 
ποκρούση. Ώς πρός τό προκείμενον δέ ζήτημα, άν δύναται ή γυνή νά 
είνε δικηγόρος, ολίγον ουνάμεθα νά ώφεληθώμεν έκ τοΰ παρελθόντος. Τό 
δικηγορικόν έπάγγελμα, ώς σήμερον διεμορφώθη, καί έν αύτή τή κλα
σική άρχαιότητι-ούδ’ είς τούς άνδρας κατά τρόπον πλήρη άνεγνωρίζετο. 
Τότε άλλα ίσχυον ούχί ένθαρρυντικά είς τόν σημερινόν άγώνα τής γυ*
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ναικός, νΰν άλλα πρέπει νά έπικρατήσωσΐ, διότι ήλλαξαν οί δρόι, ύφ’ 
οδς διαβιοΰμεν και ύφ’ οδς πρέπει νά διαβΐώμεν.

■Δέν άποδύεται τό πρώτον ή γονή είς αγώνα διεκδικούσα και ύπέρ έάύ- 
τής δ,τΐ ό άνήρ έκτήσατο- τών αγώνων της τούτων ή ιστορία εινε μα- 
κρά, δσον μακρά εινε ή ίστορία τοΰ ανθρωπίνου γένους, ή άφήγησις δέ 
αύτών ύπερτέρων τών έμών χρήζουσα δυνάμεων διαφεύγει καί τά στενά 
όρια αναγνώσματος καί τήν ύμετέραν ύπομονήν θά ήπείλει νά ταραξη. 
Διά τοΰτο ήνάγκάσθην νά περιορισθώ αύστηρώς είς τά ύπο τής κυρίας 
προβαλλόμενα ερωτήματα ελέγχων τήν ακρίβειαν και τήν ορθότητα τών 
επιχειρημάτων τοΰ κ. είσαγγελέως τοΰ Έφετείου Βρυξελλών και έξετά- 
ζων αύτό τό ζήτημά κατά τρόπον έτι στενότερον άποβλέποντα τα 
παρ’ήμ.ΐν κρατούντα καί τά παρ’ ήμΐν δυνάμενα νά συμβώσιν.

Τό δικηγορικόν επάγγελμα άναμφισβητήτως δέν είνε ένάσκησίς πολι
τικού δικαιώματος, δημόσιον δέ λειτούργημα αναγνωρίζεται ύπό τών 
πλείστων νομοθεσιών, δπως καί παρ’ ήμΐν άλλ’ όύδεμια δεαταξις τοΰ 
θετικού δικαίου έμ.πόδίζεΐ φήτώς νά ένασκήση τό δικαιωμκ τοΰτο και η 
γυνή, αρκεί νά φέρη τά οριζόμενα προσόντα, οια σχεοον και τα κατα
ριθμούμενα ύπό τής έν λόγφ κυρίας ο>ς ίσχύοντα έν τφ βελγικφ νομφ. 
Δημόσιον λειτούργημα είνε καί τό τής διδασκάλου, άλλ ουδεις εφαντα- 
σθη νά άποκλείση τήν γυναίκα, πολλαχοϋ δέ τής Εύρώπης καί παρ αυ- 
τοΐς τοΐς γειτονικοΐς ήμών έλευθέροις λαοΐς παρεχωρήθησαν ετερα οη- 
μόσια λειτουργήματα-—έν τή ταχυδρομική λ. χ. ύπηρεσιγ—και εις τας 
γυναίκας, χωρίς νά έκδοθή ίδιος νόμος ρητώς έπιτρέπιύν τούτο, διότι οι 
ύπάρχοντες νόμοι μνημονεύοντες των άρρένων ηρμηνευθησαν ως μη απο- 
κλείοντες τό γυναικεΐον φύλον. Δεκτής οδτω γενομενης καί τής εις την 
γυναίκα άναθέσεως δημοσίου λειτουργίας, ποιον συμφέρον κοινωνικόν θα 
παραβλάψη, ποιαν βλάβην θά προξενήση εΐτ’ έν τή οίκογενείφ είτε έν 
τή δημοσίγ τάξει ή ένάσκησίς τού δικηγορικού έπαγγέλματος παρά τής 
γυναικός ; Προορισμός τής γυναικός εινε ή συντήρησες τής οικογένειας, η 
ανατροφή τών τέκνων, τοΰ οίκου ή φροντίς, λεγουσιν οι αρυομενοι τά 
έπιχειρήματά των άπό τής κοινής πηγής, τού παρελθόντος, φρονοϋντές 
ουτω, δτι νομιμοποιείται πάσα μωρία, αρκεί τις νά τήν έπιρρίψη είς τό 
παρελθόν. ’Οφείλομεν τφ δντι πλεΐστα είς τό παρελθόν, παν δ,τι δέ 
άπεκτήσαμεν χρεωστεΐταί είς τά ύπ’ έκείνου κληροδοτηθέντα πολύτιμα 
κεφάλαια χρησψιεύοντα ήμΐν ώς βάσις πόσης έποικοδομήσεως- άλλ’ ή 
εύγνωμοσύνη αΰτη πρός τό παρελθόν γεννφ ήμΐν τήν ύποχρέωσιν νά τη- 
ρήσωμέν δ,τι εινε άσυμβίβαστον πρός δ,τι σήμερον ύπάρχει; Τδ παρόν 
εινε ό κληρονόμος τοΰ παρελθόντος, μάλιστα 1 αλλα πάντοτε εζ απο-

γραφής. "Αν οί βελγικοί νόμοι, δέν διαφέρουσιν έν τφ κεφαλαίφ τούτφ 
πρός τούς ήμετέρους, βεβαίως είς ύπερβολικήν εύλάβειαν πρός τήν προ
γονικήν κληρονομιάν άποδοτέος ό, ζήλος τού κ. Είσαγγελέως νά έξάρη 
τά έπιζήμια. άποτελέσμάτά. τής είς τό. δικηγορικόν σώμα εισόδου τής 
γυναικός.. Κατά τούτον καί τούς όμοφρονοΰντας αύτφ τά πάντα εινε $ό·. 
δινα έν τφ οίκφ, όταν ή οικοδέσποινα δέν εινε δικηγόρος, άλλά μίσθαρ
νος υπηρέτρια τού τυχόντος κυρίου, πεντηκοντάλεπτος εργάτης βιομη- 
χανικού καταστήματος, ράπτρια ολου τού κόσμου, διημερεύουσα πα.ντα- 
χού αλλαχού ή έν τή οίκίφ της, είς ήν περί βραδεΐαν εσπέραν εισέρχε
ται φ,ερουσα ξηρόν άρτον είς τά τέκνα της, δν κατέβρεξαν ίσως τά,δά
κρυα τού άπελπισμού καί τής ταπεινώσεως. Πώς ή έν τοιούτοις έργρις 
ένασχόλησις της γυναικός δέν κρίνεται επιβλαβής είς τόν κατά κόρον 
τυμπανιζόμενον προορισμόν της τούτον, θεωρείται δέ απειλούσα καθολι
κήν άναστάτωσιν ή είς τό δικηγορικόν σώμα είσοδος αύτής; Έν τφ ΰπερ- 
βολικώ του ζήλφ, δπως άποκρούση τήν γυναικείαν έπέλασιν έλησμόνη- 
σεν εαυτόν ό κ. Είσαγγελευς τού Έφετείου Βρυξελλών, έλησμόνησε τό 
φύλον, εις δ άνήκει ή κούφως ύβρίσας ή άδεξίως ύ,πέρασ.πισθε'ις ,αύτό, 
όταν ειπεν, δτι «τήν ήμέραν, καθ’ ήν. ή γυνή θά είσέλθη είς τό δικαστή- 
ρίον, τό δικηγορικόν, σώμα, θά παύση ύπάρχον». ”Αν ό άνήρ έν τφ άγώνι 
τού βίου φοβήται τήν πάλιν, τής γυναικός, ή μέχρι τούδε. παγκόσμ.ιος 
ιστορία πρέπει νά έκληφθή ώς μυθιστόρημα ή νά καή ύπό τήν περιφρό- 
νησιν τών μεταγενεστέρων, διότι παν άλλο εξιστορεί ή τήν αλήθειαν,, 
διότι δέν θά ήτο άλή.θε.ια, , δταν έβασίζετο έπί τών πράξεων τής μερί-, 
δος έκείνης, ήτις δέν ήξιζε ,νά άντιπροσωπεύση έν τοιαύτη πλειονοψηφία 
τήν ανθρωπότητα έν τή μακραίωνι σταδιρδρομίγ της. ’Όχι ! ή γυνή δέν 
καταστρέφει, δημιουργεί- . αντί νά .βλαψη, θά ώφελήση- θά έπιρρώση, 
αντί νά. έξασθενώση τον αγώνα τού άνδρός, ω ίση πέφυκε- διότι άμφό — 
τ,εροι ύστερούσιν, έκάτερος έχει τά,„ ίδιάζοντα, άήλ’ έν συνόλφ είσίν 
ίσοι καί ΐσα πρέπει νά. έχωσ^ τά δικαιώματα έκεΐ οπού τό ιδιαζόντως 
άνόμοιον λογικώς δέν άποκλείει τήν ίσηγορίαν. Ύβρίζομεν τόν πολιτι
σμόν. ύπό τό φώς τού οποίου κινούμεθα άρνούμενοι είς τήν γυναίκα δ,τι 
είς τόν άνθρωπον ανήκει. ·

Οί ύπέρ τών καθεστώτων μαχόμενοϊ προτάσσουσι τήν άκεραιότητα 
τού οίκου, τήν κοινωνικήν τάξιν καί ώς τελευταΐον καταφύγιον προβάλ- 
λουσί τήν φυσικήν αδυναμίαν τής γυναικός.. Ό τριπλούς ούτος στοίχος 
τών κατά τής γυναικός έπιχειρημάτων έν θαυμαστή συντομίγ. καί γλα- 
φυρότητι είκονίζεται εν τινι διαλόγφ άνδρός καί γυναικός, ούτινος. συν
τάκτης τυγχάνει ό εγκρατέστατος τής επιστήμης τών νόμων ύφηγητής
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τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου κ. Όθων Φωστηρόπουλος. Κατανοείτε, έκ 
τών. προτέρων δτΓ ή νίκη προητοιμάσθη ύπέρ τών επιχειρημάτων τοΰ 
άρρενος συζητητοΰ,· καίτοι χάριν τής δικαιοσύνης οφείλω νά ο'μολογήσω,. 
δτι παρά τφ άξιοτίμφ φίλφ μου ευρίσκουσι και μικράν τινα χάριν τά 
γυναικεία δικαιώματα. Εινε εύχάριστον τούτο, δτι έν Έλλάδι, οί έν τφ 
ζητήματι τούτφ συντηρητικοί δέν δεικνύουσι τήν αλλαχού δριμύτητα 
τής έχθροπαθείας κατά τών γυναικείων δικαιωμάτων, ή δξύτης δέ τού 
άγώνος δέν παραφέρει αύτούς μέχρι τοΰ σημείου, ώστε νά άποκλείηται 
ή λογική συζήτησις.

Άν πάσα γυνή ήν άναγκαίως και μήτηρ, θά ήν δπως δήποτε εύλογο-· 
φανές το επιχείρημα- άλλά καί. έπί τή ύποθέσει ταύτη, έστω καί άδυ- 
νάτφ, ό αποκλεισμός τής γυναικός άπό τού ελευθερίου τούτου επαγγέλ
ματος δέν ευρίσκει άρκούσαν δικαιολόγησιν, άν άποβλέψη τις είς τήν ση
μερινήν κατάστασιν τών γυναικών, δσαί ηύτύχησαν νά εινε μητέρες.' 
“Ολοι γνωρίζομεν, δτι οΐας δήποτε κοινωνικής τάξεως καί άν ή ή μήτηρ, 
δέν άφιεροΐ δλον τόν χρόνον τής ημέρας εις μόνην τήν περίθαλψιν τού τέ
κνου. Ή εύπορος άναθέτει τήν φροντίδα ταύτην εις άλλους χωρίς νά παύση 
ΰπο· τού μητρικού φίλτρου όρμωμένη τήν όφειλομένην έπίβλεψιν παρέ- 
χουσα, ή άπορος πιεζομένή ύπό τών ύλικών άναγκών τοϋ βίου έκμισθοΐ. 
τήν εργασίαν της πρός δφελοςάλλου, δπως διαθρέψη τά τέκνα της μάλλον 
ή άναθρέψη, διότι πρός τούτο τή ελλείπει ό χρόνος. ’Αλλά καί δσαι μή 
εχουσαι άλλαχού που νά διαθέσωσι τόν χρόνον μένουσιν όικοι δΐ’δλης τής 
ήμέρας έπί εξαετίαν τό πολύ θά δύνανται νά έπιμελώντάι τών τέκνων των, 
διότι μετά τοΰτο παραδίδονται είς τήν επιμέλειαν τοΰ διδασκάλου.Άλλά 
τό έργον τής άνατροφής περιορίζεται μέχρι τής νηπιακής ηλικίας, συνί- 
σταται δέ ή άνάτροφή, έξ ής τά πάντα προσδοκώμεν, εις τό νά κράτη ή 
μήτηρ τό νήπιον είς τάς άγκάλας της καθ’ δλην τήν ημέραν, διότι, άν 
απόθεση αυτό πρδς στιγμήν είς ξένας χεΐρας, τετέλεσται ! ή άνάτροφή 
εξελιπεν ; Γινόμενη η μήτηρ δικηγόρος θά στερηθή πάσης ησυχίας κα'ι 
αναπαυσεως, θα εχη τόσας ασχολίας, ώστε αύται νά μή τή έπιτρέπωσι νά 
ρίψη βλέμμα φιλοστοργον η. νά μεριμνήση περί τοΰ προσφιλεστάτου αύτή 
πάντων τών επί γής οντων Πώς, δταν πρόκειται νά άποστερήσωσι τήν 
γυναίκα τού οικαιωματος τούτου, ένθυμοΰνται τήν φυσικήν αύτής διά— 
πλασιν, λησμονούσι δε αυτήν, όταν ύπέρ τών γυναικείων δικαιωμάτων 
συνηγορή ; Διότι ποιον έργον, ποια ένασχόλησίς, ποία δύναμις έν τφ 
κόσμφ τούτφ εσται ικανή ν’ άποσπάσή άπό τής μητρικής καρδίας δ,τι 
η φυσις εοωρήσατο αυτή αναφαίρετον ; Μήτηρ λησμονούσα τό τέκνον 
της ή εγκαταλείπουσα αύτό είς τήν τύχην του εινε τι τό τερατώδες. 

αν δ'ε έν τφ πραγματικφ βίφ άπαντώσι τοιαϋτα παραδείγματα γυναι
κών, αί τοίαύται δέν άνήκουσι βεβαίως είς τήν τάξιν έκείνων, αΐτινες 
έτυχον πα.ιδεύσεώς τίνος.

Μετά εξηκονταετή ελεύθερον βίον ή παίδευσις παρ’ ήμΐν τού άρρενος 
φύλου καταπληκτικήν ελαβε τήν έξάπλωσιν. Διά τών διπλωμάτων, δσα 
έδωκε τό Πανεπιστήμιον, ήδυνάμεθα νά έχωμεν τάς οδούς τών Αθηνών 
μεμβρανοστρώτους- έκαστον σχεδόν χωρίον έχει καί τον Ιατρόν, είς πά
σαν δέ γωνίαν πρωτευούσης νομού θά συναντήσητε δύο δικηγόρους καί 
ένα καθηγητήν. Καί δμως κακοδαιμονοΰμεν ! Αί φυλακαί άπό ήμέρας 
είς ήμέραν γίνονται πολυανθρωπότεραι, έρημοΰνται δέ οί άγροί παραγω
γικών βραχιόνων, οϊτινες άντί σχίζοντες νά καταστήσωσι γονίμους τούς 
κόλπους τής γής, βάπτονται έν άδελφικφ αΐματι διπλώς ζημιοΰντες τήν 
πατρίδα, οί κάτοικοι δέ τών πόλεων άποδεκατίζονται ύπό πολυωνύμων 
νόσων. Δέν φέρω ώς πανάκειαν τήν γυναικείαν παίδευσιν- άλλ’ούδείς 
θά μοί άρνηθή δτι άν κατενοοΰμεν τήν άνάγκην τής άρτιας καί αύτάρ- 
κους καλλιέργειας τοΰ γυναικείου πνεύματος, όλιγώτερον θά συνησθα- 
νόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά φροντίζωμεν περί φυλακών, άν δέ άνυψοΰμεν 
τό κράτος τής διανοίας τών θηλέων, ήμερώτερα θά ήσαν τά παρ’ήμΐν. 
Αί άρχαί αύται τής κακώς έννοουμένης οικιακής τάξεως κατεπνιξαν τόν 
δίκαιον πόθον τής άνυψωσεως τής γυναικός είς βαθμίδα ΐσην τφ άνόρί·-, 
έκ τούτου δέ κέρδος μόνον θά έποριζόμεθα. Είπον ταΰτα, δπως κατα
δείξω τήν άνάγκην τής γυναικείας παιδεύσεως. “Οσοι δέ θά παραδεχθώσι 
τούτο δέν θά ύποπέσωσιν είς τήν μωρίαν νά παραδεχθώσι φωτισμόν ύπό 
δρους και περιορισμούς- Τό φώς, ώς ή ζωή, θέλει έκτασιν έλευθέραν, 
πάς δέ περιορισμός έμποδίζων τών άναγκαίων στοιχείων τήν συνάφειαν 
προκαλεΐ τήν ασφυξίαν καί τήν άπόσβεσιν, άλλ’ άπόσβεσις και άσφυξία 
ούτε θάλπουσίν ούτε δημιουργοΰσιν ούτε ζωήν ούτε φώς. ’Ιδού έν δλίγοις, 
δτι ή οικογένεια δέν άπορφανίζεταΐ, τούναντίον άνυψοΰται άποκτώσα 
έπιμελητήν καλλιεργημένου, έπιστήμονα ζητοΰντα τήν ύλικήν άνεξαρ- 
τησίαν άκριβώς πρός έξευγένισιν τής οικογένειας. Ή τών τού οίκου φρον- 
τίς ούδέν κατά ποσόν θά άπολέση, τής γυναικός δικηγόρου γενομένης, θά 
κερδήση δέ πολύ κατά ποιόν. Είς τό έργον νής άνατροφής θά έπιδοθή 
μετ’ έπιγνώσεως τοΰ ύψηλοΰ καθήκοντος, χειραγωγουμένη δέ ύπό τών 
-φώτων, ά κέκτηται, θά ποδηγετήση τό τέκνον της ώς μήτηρ φιλόσοφος είς 
ασφαλή όδον εύδοκιμήσεως.Τά πρός το τέκνον παραγγέλματά της θά τά 
διακρίνη ή επιμελής σπουδή καί μελέτη τών κλίσεων, καί τής ιδιοφυίας 
τού τέκνου της ή σαφής καί ορθή άντίληψις. Ύπείκουσα είς τό μητρι
κόν αίσθημα θά εύρη πολύτιμόν έπίκουρον είς τά διδάγματα τής πείρας,
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ήν έν τφ καθημερίνφ βίω καί τή μελέτη ήντλησε καί δέν θά περιορί-j 
ζήται είκή καί ώς έτυχεν εις άρ.ελετήτους έμπειρικάς συμβουλής, άς 
καί μόνον δύναται καί αύτή ή πρότυπον σώφρονος οΐκοδεσποίνης αποτε
λούσα μήτηρ, εστερημένηδμως τών φώτων εκείνης, νά παράσχη είς το 
τέκνον της.

Ή γυνή δμως προώρισται εις το τεκνοποιεΐν, λέγουσι- πας τις κα
τανοεί τάς παρομαρτούσας αδυναμίας· πώς θά ύπερνικηθώσιν αύται ; πόίαν 
έγγύησιν θά έχωσιν οί εμπιστευόμενοι τήν επιμέλειαν ,τών συμφερόντων, 
αύτών είς τήν γυναίκα, ήτις δι’ αύτό τούτο, δτι είνε γννή, ένδεχόμενον 
είνε κατ’ακολουθίαν φυσικήν νά μή ή είς θέσιν νά παράσχη τήν έαυ- 
τής άντίληψιν είς άλλο.τρίας υποθέσεις ; Ή περί τό τεκνοποιεΐν τής γυ- 
ναικος φ,ύσις αποτελεί τό έρυμνόν φρούριον. τών, έκ. προκαταλήψεως άρ- 
νουμένων το δικαίωμα τής γυναικός νά γίνη δικηγόρος. Ή γυνή, επειδή 
δύναται νά γίνη μήτηρ, δεν έχει·,-.το δικαίωμα ν’ άσχρληθή. περί τάς έπι- 
στήμας, «διάφορον αύτοΐς, αν ή μήτηρ άναγκασθή νά πώληση τήν έρ- 
γασίαν αύτής είς έτερον έργον ή κοινωνία κερδαίνει κατ’ αύτούς πολλώ 
πλείο.νά,.οτάν ή .γυνή-, εινε. χειρωνακτική, έργάτις, άλλ’ επιστήμης , ύπη- 
ρέτης δέν δύναται νά γίνη, διότι γίνεται μήτηρ. Ώμολογημένως θά 
λάβωσι χώραν δυσχέρειαι πολλαί περί τήν έξάσκησιν τοΰ επαγγέλμα
τος τούτου ύπό γυναικός, δταν έπιστή ή ώρα νά καταστή μήτηρ· άλλ’ έκ 
τής δυσχερείας ταύτης τής εγγάμου, ήτις καί τότε μόνον παροδική έσται 
δέν. έπεται ώς συμπέρασμα λογικής ή άπαγόρευσις τή άνυπάνδρφ ή 
τή χήρα τής ένασκήσεως αύτοϋ. Έάν διά το τεκνοποιεΐν.. προώρισται ή 
γυνή ύπδ τής φύσεώς, δέν παρήχθη βεβαίως έκ τούτουή αναγκαστική 
ύποχρέωσις, δπως πασα γυνή ύπανδρεύηται,: Ούτε ,φρσικος νόμος έπέβα— 
λεν άναπόδράστως τοΰτο, ούτε· θετικός τοιοΰτό τι έθέσπισεν, άλλά καί 
έάν έθέσπιζε, τότε βεβαίως ,δέν θά προέκειτο. περί κοινωνίας έλευθέοων 
δντων, περί δέ πολιτειών, εν αις άναγνωρίζεταιή δουλεία καί τοιαύτη 
μάλιστα, ώστε ό γάμος· νά έπιβάλληται ώς αγγαρεία, ό λόγος δέν πρό
κειται ήμϊν ένταΰθα. ■·.■.·'.·.. , ·.· "
; ΓΙαραγνωρίζουσι τούς διέποντας τάς κοινωνικός σχέσεις καί συναλλα

γής νόμους οί άντλήσαντες τήν άπαγόρευσιν απο, .τών παροδικών .τού
των δυσχερειών. Ό ιδιώτης δέν έχει άνάγκην κηδεμονίας είς τήν έπα- 
γρύπνησιν τών. συμφερόντων αύτοϋ,· αύτώ δέ καί μόνω μέλει είς τίνα νά 
έμπιστευθή τάς. φροντίδας τής. περιουσίας του. Εΐνέ αύτάρ.κ.ης, -δπως διΐδη 
τίνα τά: ενδεχόμενα καί όποια τά μέτρα, άτινα .δέον νά λάβη πρός συν- 
τήρησιν τών δικαιωμάτων του, είνε δμως αύτόχρημ,α παραλογισμός ή 
νομοθετική πρόνοια; τής έπιμελείας,.καί προφυλάξεως 'τών,: δικαιωμάτων.
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τούτων, δταν έξωθήται μέχρι άποστερήσεως τής δφειλομένης είς τόν' 
άνθρωπον ίσότητος, διότι ό άνθρωπος όύτος έτυχε νά είνε θηλυκός.

Άλλ’ ή άνατροπή τής κοινωνικής τάξεως νέον πρόσκομμά παρεμΤ 
βάλλει είς τό ζήτημα τοΰτο' ή άλλοιωσις τών δρων τοΰ κοινωνικού βίου 
θά έπέλθη ραγδαία, ούδείς δέ θά γνωρίζη τί τό προσήκον έκάστφ καί 
τί το μή προσήκον συμφυρμός καί σύγχυσις θά έπέλθη έίς τά πάντα 
παρασύρων δ,τι καλόν ύπήρχεν, δ,τι έναρμόνιον είς τάς βιωτικάς σχέ
σεις· αί γυναίκες ανδρικά διεκδικούσαι έργα,·τούτο δέ έπιτυγχάνουσαι 
θά έντείνωσν τάς εαυτών άξιώσεις καί άπό τοΰ πεδίου τής κοινωνικής
δράσεως θά μεταφέρωσι τόν άγώνα εντός αύτού τού οίκου καί δπου ή 
ή οικογένεια σαλεύεται, ούδ’ή κοινωνία είνε στερεά, προσθέτουσιν έν 
συμπεράσματι άνεπιδέκτφ μ,έν άμφισβητήσεως, άλλ’ άλλοτρίω δλως 
πρός τάς προτάσεις των. Ό έμφύλιος πόλεμος αντί οδοφραγμάτων θά 
καταστήση τάέρμάρια ενός καί τού αύτού οίκου, τάς τραπέζας, τά κα
θίσματα προμαχώνας τών άλληλοσπαρασσομένων καί ή διάρρηξις τών 
θυρών μιας και τής αύτής οικίας θά σημείοΐ τήν νίκην είς τόν άλληλο- 
κτόνον τούτον πόλεμον τά τέκνα θά διχάζονται τασσόμενα ένθεν μέν 

. ύπέρ τού πατρός, ένθεν δέ ύπέρ τής μητρός, τελευταίου δέ θά προσέρ
χονται είς τήν πάλην τών έξηντλημένων, ώς οί Είλωτες τής άρχαίας 
Σπάρτης, δπως δώσωσι τήν όριστίκήν νίκην είς τόν Κύριον ή τήν Κυρίαν 
ό όχλος τών ύπηρετών. Οίος τραγικός κυκεών άλληλοφθοράς τής οικο
γενειακής τάξεως καί τής κοινωνικής άρμονίας ! Είδομεν’δτι ή οικογέ
νεια, άντί . νά σαλευθή, άσφαλέστέρον θέμελιούται. Ποία δμως είνε αύτή 
ή,αρμονία καί τάξις, ποιοι είνε οί κανόνες οί διέποντες· αύτήν, σαφώς 
δέν καθορίζεται- άλλά καί οί προσπαθοΰντες νά τάξωσιν ώρισμένους κα
νόνας πλανών.ται· τά άνθρώπινα δικαιώματα δέν είνε κανόνες γραμμα
τικής δπως συναρμολογηθώσιν είς συστηματικόν βιβλίσν' ό μέγας διδά
σκαλος, δστις θά συντάξη πλήρες κάί άρτιον έγχειρίδιον τών άνθρωπί- 
νων σχέσεων καί δικαιωμάτων είσέτι δέν εύρέθη. ούδ’ ελπίς ύπάρχει νά 
εύ.ρεθή, έν,δσφ ή άνθρωπότης τείνουσα αείποτε είς τήν-πρόοδον,· δπως 
προσέγγιση τό τέλειον, δέν κατορθοΐ νά τό φθάση. Τά έκ τοΰ παρελ
θόντος επιχειρήματα δέν ώφελούσι πολύ τούς ύπέρ τών παραδόσεων μα- 
χομένους, έφ’ δσον τό παρόν διαφέρει τού παρελθόντος. Οί πάντες γνω- 
ρίζομεν, δτι οί νόμοι δέν είνε πάντοτε οί αύτοί, άλλ,άσουσι δέ κατά τήν 
αύξουσαν τής άνθρωπότητος πρόοδον, ής κυροΰσι τάς κτήσεις έπιβάλ- 
λο.ντες τόν σεβασμόν αύτών, μέχρις ού νέαν τροπήν σημειώση τό αν
θρώπινον πνεΰμα. Ή γυνή είς τών νόμων τούτων τήν μόρφωσιν συντε
λεί καί, νύν έμμέσως μέν, άλλ’αύσιωδέστατα· οί νόμοι κοινωνίας τίνος 

tomos ιδ'. ’Ιανουάριος 20
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είνε ανάλογοι πρός τά μέλη αύτής- άλλά τά μέλη εινε αντάξια τών έκ- 
θρεψάντων γονέων, έξ ών ή μήτηρ δέν εινε ή δλιγώτερον έπιδρώσα.

Άλλ’ έπανέλθωμεν πρδς τδν κύριον εισαγγελέα των Βρυξελλών. Τδ 
θαυμάσιον εκείνο άπόφθεγμα δύναται νά ύποσημαίνη κα’ι άλλο τι- δύνα
ται νά έχη τήν έννοιαν τοϋ φόβου χαλαρώσεως τής συνειδήσεως τών αρ
σενικών δικαστών καί ούτω μετατρέπεται τέλεον ή ευλογημένη αύτή 
είσαγγελική άγόρευσις άπδ μεσαιωνικής προλήψεως κατά τής γυναικός 
εις δεινόν κατά τοΰ άνδρικοΰ φύλου κατηγορητήριον περιλαμβάνον εννο
είται καί αύτόν τούτον τδν είπόντα : «τήν ήμέραν, καθ’ ήν ή γυνή θά 
είσέλθη εις τδ δικαστήριον, δικηγορικόν σώμα θά παύση ύπάρχον». Θά 
παύση υφιστάμενον δικηγορικόν σώμα έξ άνδρών συνιστάμενονί εννοείται. 
Διά τούτου έμφαίνεται υπερβολική ή εύπάθεια τοΰ ανδρικού φύλου καί 
άμετρος ή εύαισθησία τοΰ άρρενος δικαστοϋ πρδς τά θελκτικά χαρί
σματα τής θηλείας δικηγόρου έπί βλάβη τού άρρενος τοιούτου. Άλ- 
λοίμονον τότε κατά τήν γνώμην ταύτην εις τά συμφέροντα τών διαδό
χων έκείνων, ών οί άντίπαλοι έσχον τήν πρόνοιαν νά εύρωσι συνήγορον 
γυνάΐκα. Οί νόμοι έν τή συνειδήσει τοΰ δικαστοϋ θά διαλυθώσιν ώς ό 
πάγος ύπδ τά πύρινα βλέμματα θελκτικής καί χαριτοβρύτου δικηγόρου. 
Οί άνδρες δέ τότε θά καταλίπωσι τά δικηγορικά εδώλια φεύγοντες προ- 
τροπάδην, είς τούς άγρούς τρεπόμενοι ή τήν ναυτιλίαν άσπαζόμενοι, ή-, 
ναγκασμένοι νά άποχωρήσωσιν άπό έργου ανωφελούς καί άσυμφόρου. ’Αμ
φιβάλλω πολύ είς τό θαύμα τοΰτο τής ^ευστοποιήσεως τών νόμων, καί- 
τοι μά τήν άλήθειαν ούδαμώς θά έθεώρουν έθνικήν άπώλειαν τήν τροπήν 
πολλών έξ ήμών τών δικηγόρων έπ’ άλλα έργα. Μηδείς μέ καταδικάση 
έπί άντιφάσει τοΰτο μέν εύχόμενον τήν έλάττωσιν τών ύπαρχόντων δι
κηγόρων, τούτο δέ άποδεχόμενον τήν είσοδον τής γυναικός είς τδ αύτό. 
έπάγγελμα. Διότι δέν πρόκειται αν πρέπη δλαι αί γυναίκες νά ,άσπα- 
σθώσι τό δικηγορικόν έπάγγελμα, άφ’ οΰ όλέθριον θά είνε, άλλως άδύ- 
νατον, άν πράξωσιν οί άνδρες αύτοί τούτο, άλλ’ άν δύναταί τις εύλόγως 
ν’ άρνηθή είς τήν γυναίκα τό δικαίωμα τοΰτο διά τόν λόγον δτι εινε 
γυνή καί δτι θά παύση άμα τή παραδοχή αύτής ώς δικηγόρου ύπάρχον 
δικηγορικόν σώμα. Άν κρίνη έκ τών ιδίων ό είπών τούτο, ήδίκησε: και- 
ρίως δλους τούς δικαστικούς δλου τού κόσμου- έσχημάτισε κανόνα παρα- 
τόλμως άπδ έξαιρέσεων. Πάσα πολιτεία, οια δήποτε, μέ τήν τήβεννον 
τού δικαστοϋ περιβάλλει άνδρας, οδς χαρακτηρίζει τών νόμων ή έγκρα- 
τής γνώσις καί τού ήθους τό άδιάφθορον κατά τήν ύπόληψιν τής κοινω
νίας, έν ή καί ούτοι ζώσιν. Άν τά προσόντα ταΰτα εινε τόσφ χαλαρώς 
ήρμοσμένα εις τήν ψυχήν καί τήν διάνοιαν τών δικαστών, ώστε νά άπο-

σπασθώσι καί κατάπέσωσιν άμα τή είσόδφ τής γυναικός είς τό δικα- 
στήρίον, έπρεπε νά: παρασιωπηθή . μάλλον ή προταχθή ώς έπιχείρημα 
πρός αποκλεισμόν άπό τοΰ δικηγορικού κόσμου τής φερούσης τά νόμιμα 
πρδς ,τοΰτο προσόντα. ’Αλλόκοτος λογική ! προβάλλουσι τήν άδυναμίαν 
τής γυναικός καί καταλήγουσιν εις. τοΰ άνδρός τήν άσθένε αν ! Άλλά 
πρός τιμήν τοΰ δικαστικού, κόσμου ούδέ σκιά άληθείας απομένει είς τήν 
άπερίσκεπτον ταύτην, πρόφασιν. Οί δικασταί δλου τοΰ κόσμου δέν είνε 
δντα άπρόσίτα- έχουσϊ τάς κοινωνικός αυτών σχέσεις καί τούς οικογενεια
κούς δεσμούς, άναστρέφονται δέ έν τή κοινωνίφ, έντδς τών κόλπων τής 
οπαίας ζώσιν, ούδέν δλιγώτερον ή πάν άλλο τής κοινωνίας μέλος; συναι
σθάνονται δέ τό έμπιστευθέν. αύτοΐς αξίωμα κατά τε τήν ιερότητα καί 
τδ ύψος αύτοϋ. 'Ώστε ούδείς φόβος , μή τδ καταρρίψωσιν ή άσεβήσωσι 
πρός αύτό, διότι πρωτίστως ώς πας άνθρωπος κήδονται τής άξιοπρεπείας 
αύτών.καί ευλαβούνται·.τήν περί αύτών ύπόληψιν τού πολίτου, παρ’ οΰ 
έλαβον το αξίωμα τοΰτο, Δέν είνε .προσέτι δυνατή τοιαύτη πάραγνώρι- 
σις τού καθήκοντος άνευ κινδύνου νά στερηθή τις δ,τι έχει- άπίστευτον 
καθίσταται, διότι πρώτιστα πάντων ό δικαστής έχει άμεσον συνείδησιν 
τών μεγάλων κοινωνικών αναγκών, άς ύπηρετοΰσιν οί νόμοι- οί δεσμοί 
αυτού ώς πατρός, συζύγου, υίοΰ, αδελφού, ώς πολίτου απλού, είνε αί τε- 
λευταΐαι πρδς τό καθήκον υπαγορεύσεις, άς δέν δύναται νά άθετήση. 
’Άλλως κατά τί θά έπηρεάση ή γυνή μάλλον ώς δικηγόρος ή ώς διάδι
κος ; άλλά διάδικοι είνε καί τώρα αί γυναίκες, ώς τοιαΰται δέ δέν παρ- 
ίστάνται μόναι έκεΐναι, .ών^οί τίτλοι πρδς έπηρεασμδν άπήρχαιώθησαν. 
'Ομολογώ είλικρινώς, οτι έν τοΐς πινακίοις τών αποφάσεων τών ελληνι
κών δικαστηρίων πλείονας είδον τάς κατά γυναικών αποφάσεις ή τάς'" 
κατ’ άνδρών. Είνε γελοΐον καί νά σκεφθή τις τοιοΰτο έπιχείρημα, μά
ταιου δέ έπί πλέον νά έπιμείνη τις είς τήν άναζήτησίν τών λογισμών 
τών ούτω σκεπτομένων, . . . ·

Ή ιστορία διδάσκει ήμάς οτι-ή γυνή ούχί άπαξ άνέλαβεν έργα, ατινα 
σήμερον ύπολαμβάνομεν άποκλειστικδν κλήρον τού άνδρός, διεξαγαγοΰσα 
αύτά ούχί. μεθ’ήσσονος αύτοϋ δεξιότητάς καί εύδοκιμήσεως. Καθορών 
δέ τις τάς έπιτελεσθείσας σήμερον .προόδους δέν δύναται νά. μή λυπηθή, 
διότι έπί τά πλεϊστα ελλείπει ή τής γυναικός συνδρομή. Ακατάλληλος 
ένταΰθα έρευνα, καί είς έμέ αδύνατος ή . έξέτασις τόΰντί ήδύνατο νά έπι- 
τελέση έν τή καθόλου προόδφ λ ή γυναικεία .διάνοια. Άλλ’τεύκολώτερΌν 
είνε ήμΐν έστω καί ακροθιγώς νά έξετάσωμεν τί θά συνεισέφερεν ή γυνή 
ώς δικηγόρος έν,τή μελέτη τών νόμων καί τή εφαρμογή αύτών.

Τδ ήμισυ τοΰ ανθρωπίνου γένους ούδέν πλέον ούδέν έλαττον π’αρίστα- 
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ται πρό τών δικαστηρίων, όπως δώση λόγον τών πράξεών του ή λύση 
τας διαφοράς του ανευ συνηγόρου ομοφύλου. Έν τη ιδία αύτών πατρίδι 
αί γυναίκες αντιπροσωπεύονται, ούτως είπεΐν, ύπό έτερόχθονος δικηγό
ρου, αλλόγλωσσου, άν θέλετε. Διότι μία κα'ι ή αύτή γλώσσα ανεξαρ
τήτως τών πολλών, ά δύναται νά έχη, ιδιωμάτων, .έχει κατά γενικω- 
τάτην οιαίρεσιν καί φυσικήν δύο, τολμώ είπεΐν, διαλέκτους· έν τή μιά 
εκπροσωπούνται αί σκέψεις, τά. αισθήματα, αί άνάγκαι τοΰ άνδρός;' έν 
τή εττέρςε τά τής γυναικός τοιαύτα. Ή παράστασις δλων τούτων ένώ
πιον τού δικαστηρίου ή ή διατύπωσις καί ό κανονισμός αυτών έν τοΐς νό- 
μοις [Λεχρι τού νύν τελούνται έν. μονομερείς· ό άνήρ,ύπερασπΐζεται πρό 
τής δικαιοσύνης τήν.γυναίκα άντλών τά έπιχειρήματά του, τά μέν πολλά 
από τής ανθρώπινης αυτής φύσεως, ούχί δ’ ολίγα άναπαριστς έαυτφ έξ 
εικασίας καί ερμην.εύων ούτως είπεΐν τήν ίδιαν αύτοΰ σύστασιν, όπως 
φανή έπίκουρος τή πελάτιδι αύτού. Νομοθετεί ύπ’ δψει έχων τού άνδρός 
τήν δράσιν καί τάς άναπτυσσομένας σχέσεις, εις τήν περί γυναικός δέ 
πρόνοιαν ύποτυποΐ ή τήν .αυτήν, ήν καί περί τού άνδρός διάταξιν άδια- 
φορως ως επι το. πλεΐστον καί άμελετήτως* ή διάφορον μέν, άλλ’ούχί 
κατ ακριβή εκτιμησιν. τών πραγματικών άναγκών καί τών οικείων τή 
γυναικί σχέσεων. Η διαφορά τής γυναικός πρός τόν ανδρα:χρησιμεύει 
είς τόν νομοθέτην μόνον, δπως καταστήση χείρονα τήν θέσιν έκείνής. Ή 
εξωτερική αυτή διαφορά άνδρός καί γυναικός είνε . ή .πρόχειρος άφορμή, 
έξ ής ώρμήθησαν πάντες οί οπαδοί τών καθιερωμένων καί τών παραδό
σεων οί ζηλωταί είς τό νά χωρήσωσι τό άνθρώπινον γένος είς δύο μέρη 
άνισα. ΤΙ τούτου άπλούστερον δύο δν.των υπαρχόντων, έξωτερικώς ούχί 
κατά πάντα όμοιων, άναγκαίως έπεται κατά τούτους δτι τό μέν κρεΐσ- 
σον,τό δ’ έλαττον τού έτέρου ύ^άρχόΐ.Ούδείς βεβαίως δύναται νά άρνηθή, 
δτι ύπάρχουσιν έσωτερικαί διαφοραί έκατέρου φύλου σημαντικώταται- 
άλλ’ αί διαφοραί αύται πρέπει νά ίσχύσωσιν, ώστε νά μειωθή ή μεταξύ 
τών άνθρώπων ίσότης, δταν ή ίσότης αυτημή άποκλείηται ύπό τής κοι
νής εις έκάτερον φύσεως ;

Ο άνήρ δσον όξύνους καί αν ή, νά συμπεράνη μόνον, άλλά τελείως 
νά κατανοήση τι τό ίδιάζον τή γυναικί -άδυνατεΐ, δπως άδυνατεΐ νά άλ- 
λ.άξη φύσιν γινόμενος γυνή, Ή πρόνοια άπέκλεισε τάς περιοδικός αύτάς 
μεταμορφώσεις τάξασα άναλλοιώτως ένθεν μέν τόν άνδρα, ένθεν δέ τήν 
γυναίκα, διαφοράν μέν τινα άναγκών έμβαλούσα καί άλλοΐόν πως τό 
αίσθημα έμφυτεύσασα, έξίσωσεν δμως άμφοτέρους, άνθρωπείαν τήν καθ
όλου διάπλασιν τήν τεύλικήν καί τήν ηθικήν δημιουργήσασ,α. Ή πρόληψις 
δμως, ής ή.κυριωτάτη πηγή κεΐται έν τή άτελείφ: τού ανθρωπίνου νοϋ, 
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ύπήρξεν αείποτε ό πρόχειρος οδηγός πρός λύσιν πάσης άπορίας, ής ή 
έξήγησις δέν ήτο εύκολος· ή άνθρωπίνη διάνοια είνε άνύπόμονός νά δώση 
έξήγησιν τών ύποπιπτόντων αύτή, άπαξ: δ’ έρμηνεύσασα δείκνυται βρα
δυκίνητος είς τό νά τραπή τήν όρθοτέραν· άπό τού άλλοίου εξωτερικού 
σχηματισμού ήντλησε τό δόγμα τό άλάθητον θεωρούμενον, δτι ή γυνή 
μόνον κλάσμα άνθρώπου είνε, άλλ’ όχι άνθρωπος πλήρης. Μοί φαίνεται 
πολύ περίεργον, πώς δέν έπροχώρησαν μέχρι τοΰ σημείου νά προσδιορί- 
σωσι μαθηματικώς κατά πόσα όγδοα ή γυνή είνε άνθρωπος, κατά πόσα 
πέμπτα πρέπει νά έπιβάλληταΐ είς τήν εγκληματούσαν ή άκεραία είς 
τόν άνδρα άρμόζουσα ποινή, κατά πόσα τέταρτα είνε μήτηρ τού τέκνου 
της- θά ήσαν λογικώτεροι τότε καί θά ^δικαιολογούντο τούλάχιστον πρός 
εαυτούς. Διστάζω νά άναδράμω μέχρι τοΰ πρώτου ζεύγους τοΰ άνθρω- 
πίνου γένους, δέν τολμώ δέ έτι μάλλον διά τήν όφειλομενήν πρός τάς 
γραφάς εύλάβειαν νά έκφράσω τήν απορίαν, διά τί πρώτον τό φώς τοΰ 
ήλιου είδεν: ό Άδάμ καί διά τί δέν εύρέθη πρόχειρον ολίγον έτι χώμα 
διά τήν σεβαστήν προμάμμην, άλλ’έχρησιμοποιήθη πρός τούτο μία τών 
πλευρών τού κοινού πάππου ;

Ούχί προ πολλού εύρεΐα δίεξήχθη παρ’ ήμΐν συζήτησις περί τής γυ
ναικείας έργασίας· καί αύτοί οί είς 'στενά δρια περικλείσαντες τήν γυναι- 
κείαν δραστηριότητα δέν δύνανται ν’ άρνηθώσίν δτι' καί σήμερον^· δπως 
έχουσι τά πράγματα, πολλαχοΰ ή γυνή εργάζεται συντελούσα είς τήν αύ- 
ξησιν τών κεφαλαίων καί τήν καθόλου κοινωνικήν εύημερίαν. Αύτός ό 
έμπορικός νόμος άνεγνώρισεν είς τήν γυνάΐκα τό δικαίωμα τού έμπορεύ- 
εσθαι, ’Αλλά περί τήν διαχείρισιν τής περιουσίας αύτής καί τήν διάθε- 
σιν αύτής οί νόμοι έταξαν περιορισμούς, καί τοΰτο σκοποΰσιν οΐ θεσμοί 
τοϋ’προικψου συστήματος ■ καί του Βελλεϊανείου δόγματος, ”να τους κυ- 
ριωτάτους ειπω. Άλλά βασίζονται ταύτα είς τήν άκριβή τών πραγμάτων' 
έκτίμ.ησιν καί τήν καθόλου άλήθέιαν-; Ούδείς δύναται καταφατικως νά 
άπαντήση, άφ’ ού ύπάρχουσι νόμοι παρ’άλλοις έθνέσι τάναντία θεσπί- 
ζοντες· άν δέ μή πλανώμαι, καί τά έθνη ταύτα έχουσι γυναίκας.

Άλλ’ αί'προλήψεις άπαξ γεννώμεναι λαμβάνουσιν ' βαθείας'τάς ρίζας 
των καί ή έκρίζωσις αύτών καθίσταται πολύ δυσχερής, ούχί δέ σπανιως 
καί επικίνδυνος. Ή'άλογωτέρα κατάστασις πραγμάτων δημιουργεί τήν 
διαρκή καθιέ'ρωσιν καί έμπεδοΰταΐ έπί μάλλον καί μάλλον ύπό τής πλη- 
θύος τών συμφερόντων καί τής ποικιλίας τών ιδιωφελών δεσμών, οδς προ- 
καλεΐ, έν πάση δ’ εποχή οί άρνηθέντες τόν διά παραγραφής θάνατον 
τής άληθείας, οί θελήσαντες νά διαρρήξωσι τούς φραγμούς, οδς έταξε 
τό παρελθόν* έχαρακτηρίσθησαν ώς βέβηλοι. Καί οί φύλακες τών κάθε- 
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στώτων δέν άμοιροΰσιν έπιχειρημάτων ύπέρ τών πεπαλαιωμένων δογμά
των αυτών,πάνοπλοι όέ κατέρχονται είς τήν παλαίσταν αμυνόμενοι ύπέρ 
ιερών καί οσίων μέ πλήρη έσκωριασμένων βελών φαρέτραν.

Τί άλλο σημαίνει ή δουλοφροσύνην άστόχαστον προς απηρχαιωμένα 
κηρύγματα, δταν άρνήταί τις είς τήν γυναίκα τό δικαίωμα νά γίνώσκη 
τούς νόμους τής πατρίδος αύτής, νά ρυθμίζη τον βίον αύτής πρός τούς 
θεσμούς τής πατρφας γής έχουσα πλήρη αύτών συνείδησιν, νά πλάττη 
πολίτας καί στρατιώτας ευπειθείς είς τά πρός τό έθνος καθήκοντα, νά 
ύπερασπίζη έαυτήν κα'ι τάς όμοιας αυτή, δταν παραγνωρίζωνται τά δί
καιά των, νά συνηγορή έν τή έκδικάσει τών παραπτωμάτων ομοφύλου ; 
Τίς δύναται νά βεβαιώση, δτι δέν έσύρθησαν πολλάκις είς τά δικαστή
ρια άθώαι γυναίκες και τίς οιδε ποσάκις δέν κατεοικάσθησαν ανεύθυνοι 
τοιαΰται έκτίσασαι ποινήν άλλοτρίων ανομημάτων, διότι δεσμοί άδιά- 
γνωστοι έπέβαλον αύτή τήν προτίμησιν τής' καταδίκης άπο τής ειλικρι
νούς έξομολογήσεως, ήν έκ δυσπιστίας ήρνήθησαν διά μεγάλειτέρρυς κιν
δύνους ηθικούς είς τόν άρρενα προασπιστήν των ; Πόσων δικαστικών μυ
στηρίων δέν θά άνεσύρετο ό πέπλος ύπό τής λεπτής γυναικείας χειρός, 
δπως άναφανή ή πραγματικότης, ήτις διαφεύγει τήν' συχνάκις- έν τφ 
σκότει βαδίζουσαν δικαιοσύνην ς .Ποΰ εύρέθη τό στήριγμα, όπως καταδι- 
κασθή τό ήμισυ τής άνθρωπότητος είς κατάστασιν οίονεί διαρκούς άνη- 
λικιότητος χρήζουσαν, παντοτεινής έπιβλέψεως; Κλείομεν τήν γυναίκα— 
έννοώ τήν πλειονότητα-—έν τή οικία, περιορίζομεν τόν νούν αύτής μεταξύ 
τών τεσσάρων τοίχων τού δωματίου της, τή προσφέρομεν - προς άπασχό- 
λησίν τών δυνάμεών της μικρά τινα οικιακά εργόχειρα., είς τήν τυχοΰ- 
σαν δέ παιδεύσεώς τίνος καί μεταπεφρασμένον έκ τοΰ Γαλλικού μυθι
στόρημα· ο πατήρ άσχολεϊται είς τήν εργασίαν του άμεριμνών-περί 
πάντων τών άλλων· τά τέκνα άφίενται είς τήν έύσυνειδησίαν τού 
διδασκάλου καί τών, δρόμων τούς κινδύνους. "Υστερον δλόι άπαιτοΰμεν 
παρά τών μητέρων άνδρας· άλλ’ ϊνα έχωμεν άνδρας, έπιτρέψατέ μοι 
τήν φράσιν; πρέπει νά άνδρώσωμεν τάς γυναίκας· πρέπει νά κηρύξωμεν 
αυτας ενηλίκους πράγματι, ούχί δνόματ,ι μόνον. Πρέπει νά ένισχύσωμεν 
την εν αυταις οικοΰσαν λεπτήν έκείνην διάνοιαν έπιτρέποντες τήν συμ
μετοχήν εις τού άνδρός τά έργα κατά τό έφικτόν αί βιωτικαί δόκιμα- 
σιαι θα κραταιωσωσι το αίσθημα της καί ή πείρα ή έκ τών πραγμάτων 
θά προσδώση αύτή εύστάθειαν θελήσεως, θά άνυψωθή δέ τό φρόνημα αύ
τής απο .τής πεποιθήσεως οτι εν τη πολιτεία, ύφ’ ής προστατεύεται καί 
υΨ ήν ζή, παρέχει καί αύτή, ως. ό ανήρ, πολυτίμους υπηρεσίας, μεγάλα 
ανταλλαγματα. Τήν διαφύλαξιν τής είς τήν πολιτείαν εισφοράς της θό 

κληροδοτήση είς τά τέκνα της ώς τήν πολυτιμοτέραν κληρονομιάν. 
Τί τούτου ύψηλότερον; Έάν έκ πάντων τούτων μή ήν προφανής ή έξή- 
γησις, θά έθεωρόΰμεν παραδρομήν τής φύσεως τό τής Σπαρτιάτιδος εκεί
νης «ή τάν ή έπί τάς ;» Μητέρες ήσαν καί αί Σπαρτιάτιδες, άλλά μη
τέρες πολλών σημερινών πατέρων άνδρικώτεραΐ. Άλλ’ δχι I δέν ήτο 
παραδρομή έκεΐνο- ή φύσις ούδέποτε άνορθογραφεί έαυτήν, άλλ’ αποδί
δει καρπούς άναλόγως τής καλλιέργειας, ήν προσδέχεται.

Άλλ’ εύτυχώς άπό τίνος ήρξατο άκουόμενος ό πένθιμος κώδων τής 
κηδείας τών τυφλών παραδόσεων. Ό βορράς τής άληθείας ήρξατο νά 
παρασύρη άπό τού δένδρου τών προλήψεων τά μαραμένα φύλλα του, 
κάτωθεν τών οποίων νωθρώς ήτο έξηπλωμένη ή άμάθεια. Αί άκτίνες τοΰ 
ήλιου καυστικαί τάς έκδιώκουσι πρός άναζήτησιν άλλου έδάφους προσ- 
φόρου είς τήν συντήρησίν των. Τό έδαφος τής Εύρώπης καθίσταται έπί 
μάλλον καί μάλλον άνεπίδεκτον καλλιέργειας τοιαύτης άκάνθης. Αύτοί οί 
τής χθές έναντίοι τοΰ ζητήματος ήρξαντο καμπτόμενοι ολίγον καί δέν κεί- 
ται μακράν ό χρόνος,καθ’δν οί σήμερον πολέμιοι θά γίνωσι θερμοί σύμμαχοι 
τής ύποθέσεως ταύτης. Ή διδάκτωρ τοΰ δικαίου Κυρία Αιμιλία Κέμπη, 
είς ήν άπεπόιήθησαν, καθ’ ά λέγει ή δεσποινίς Ποπελέν, τό δικαίωμα 
τής έξασκήσεως τοΰ δικηγορικού έπαγγέλματος, έζήτησε νά διδάξη ώς 
ύφηγητής έν Ζυρίχη. Ή νομική σχολή, καίτοι έπιφυλακτικώς, έγνωμά- 
τευσεν εύνοϊκώς ύπέρ τοΰ ζητήματος. Ή δέ Ακαδημαϊκή Σύγκλητος 
συνελθοΰσα πρό μηνός περίπου έπί τούτφ, άπέφυγε μέν νά λύση τό ζή
τημα άν άντιβαίνη είς τόν νόμον ή είσοδος τής γυναικός είς τό Πανε- 
πίστήμιον, άπεφάνθη δμως’ δτι ή παραδοχή τής γυναικός ώς διδασκά
λου έν αύτφ έσται έπιβλαβής,τούτο δέ διά ψήφων 19 κατά 10,έν φ έπί 
τοϋ αύτοϋ ζητήματος πρό τριετίας προκλήθέντος ή πλειοψηφία ήν μεγά- 
λειτέρα. Αί πλειονοψηφίαι έπιβάλλουσι τήν γνώμην των, άλλά δέν λύουσι 
πάντοτε τά ζητήματα κατά τό ορθόν καί τό δίκαιον. Έπί τοΰ παρόντος 
δέ ή μειοψηφήσασα μερίς κερδαίνουσα έπί μάλλον καί μάλλον οπαδούς θά 
άποβή έν ούχί άπωτάτφ μέλλοντι πλειονοψηφία, διότι έχει ύπέρ έάυτής 
τόν ορθόν λόγον. Έν 'Ρουμανίφ θηλεία διδάκτωρ εύδοκίμως έξασκεΐ άπό 
τίνος τδ έπάγγελμα .τοΰτο. Έν: Αμερική δέ οί πάντες γνωρίζετε δτι 
έκεΐ άπό πολλοΰ καί ή συζήτησις τοΰ θέματός τούτου θεωρείται ανα
χρονισμός/

Δέν θά μοί άρνηθήτε ώς · τελευταίαν χάριν νά; ένθυμηθώ τον Κ. Ει
σαγγελέα τοΰ Έφετείου Βρυξελλών καί σύν αύτφ δλους τούς συμφωνοΰν- 
τας μέ τήν γνώμην του. Φόβον άναιτιολόγητον φοβούνται διάβλέποντες 
τήν. διατάραξιν τών κοινωνικών καθεστώτων είς τήν παροχήν καί τοΰ
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τοΰ δικαιώματος τούτου τη γυναικί. Εινε προφανής ή σύγχυσις τόϋ ζη
τήματος, αν δύναται. έν γένει ή γυνή νά δικηγορήση, μέ το ζήτημά,, 
δπερ έξ ίσου ισχύει καί διά τούς άνδρας, αν πρέπη, αν εινε ωφέλιμον έν 
σπουδή νά καταγράφονται άθρόοι είς το δικηγορικόν σώμα. Τούτο απο
τελεί απλήν συμβουλήν, ήν βεβαίως δέν θά παρίοωσιν αί γυναίκες·:άλλά 
τήν. απλήν συμβουλήν νά άναβιβάζη τις είς άπαγόρευσιν, είνε οίκτρά 
καί όλεθρία υπερβολή. Ό νόμος τής ζητήσεως καί τής προσφοράς· θά 
έφαρμοσθή καί ένταΰθα αμείλικτος, δπως ήρξατο έπιβάλλων, τό. κράτος 
του καί είς τούς άρρ,ενας δικηγόρους, έξ ών ό ελληνικός έπιστημονικός 
προϋπολογισμός παρέχει πλεόνασμα ποοκαλοΰν. μείζονας ανησυχίας ή 
τό πλεόνασμα τοϋ οικονομικού προϋπολογισμού τής Αμερικανικής Συμ
πολιτείας- διότι είνε πλεόνασμα αρνητικόν ή μάλλον έλλειμμα θετικόν. 
Σποραδικαί τινες αύτοκτονίαι καί έγκατάλειψις τοΰ έργου φαίνονται σκο
πούσα ι. τήν έπίτευξιν τού ισοζυγίου. Βεβαίως αί γυναίκες δέν θά σπεύ- 
σωσι νά προκαλέσωσι τοιοϋτο περίσσευμα, άλλά είς τάς δυναμένας, είς 
τάς συναισθανομένας έν έαυταϊς τήν ικανότητα νά'κατέλθωσιν είς τό 
δυσχερές τούτο στάδιον, ούδείς ■ μετά δικαίου και λογικής δύναται νά 
ειπη : «δέν σάς έπιτρέπεται νά γίνητε δικηγόρος, διότι εισθε γυναίκες»! 
Άλλ’όκ. Είσαγγελεύς πριν ή γίνη τοιοΰτος, ύπήρξε δικηγόώος- γνω
ρίζετε δέ πάντες. πόσον ημείς, οί δικηγόροι ζηλοτύπως έχομεν πρός τήν 
παραφυλακήν τών. νόμων. Κατεχόμεθα ύπό τού αύτού φόβου ώς πρός τήν 
άκεραιότητα αύτών, ύφ’ ού κα'ι. οί ιατροί ·.καταλαμβάνονται έπί τή θέφ 
απλής άμυχής είς τόν δάκτυλόν τών- τό φάσμα τής φυματιώσεως ή τοϋ 
έρυσιπέλατος παρίς-φ.αύτοΐς κοπτόμενον τό νήμα τής ζωής-των.Άλλ’έπί 
τοΰ προκειμένου οί ιατροί έδείχθησαν γενναιότεροι καί εαυτών κάί τών 
δικηγόρων. Πολλαχοΰ ή γυνή ήρξατο άσκοΰσα εύδοκίμως τού Ίπποκρά- 
τους τήν τέχνην. Τό. αύτό συνέβη- έν :τή βιομηχανία καί τή έμπορέ · 
εκεί γενναιοφρονως και ανευ οιαμαρτυριών έγένετο εύπρόσδεκτος ό άγώ'ν 
τής γυναικός,. .ήτις. πάνοπλος είσήλασεν είς άμφότερα- άμφοτέρων ηΰρυνε 
τάς διαστάσεις, άντϊ νά συνταράξη- τήν πρόοδόν των. Άλλ’ ήμεϊς οί δι
κηγόροι πανταχοΰ βλεπομεν νομών καταπατήσεις και πανταχοΰ φοβόύ- 
μεθα των.καθεστώτων ανατροπας, ίσως διότι' ύποπτευόμ,εθα.μή σφετε- 
ρίσθώσιν άλλοι τά είς τάς άνατροπάς·προνόμιά μας.' ·

Ό,τι ήρξατο γινόμενον καί δ,τι αύριον γενήσεται παρ’ άλλοις ούδέν 
το κωλύον νά μη γινη σήμερον παρ’ ήμϊν- ούδείς θά κατήγορήσή- ημάς έπί 
παρακαίρω σπουδή, ούδέ θά άποβή τούτο έπιβλαβές'ήμϊν. Ή γυνή ύπήρ
ξεν απανταχού καί πάντοτε ό συντηρητικότερος φύλαξ καί έπιμονώ- 
τερος τηρητης παντός δ,τι είς έκαστον έθνος αποτελεί τό άγιώτερον καί 
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ίερώτερον- ας παράσχωμεν αύτή έλευθέραν καί πλήρη τήν γνώσιν τοϋ 
δικαίου, δ,τι δήποτε δέ καί αν συμβή, άμείνων ήμϊν έσται ή αυριον τής 
σήμερον- έμπνεύσωμεν αύτή τό ‘ άπό συνειδήσεως ένδιαφέρον πρός τήν 
παραφυλακήν τών θεμελιωδών θεσμίων τής πατρίδος μας καί ώμεν 
βέβαιοι δτι ή ναΰς τής δικαιοσύνης θά προσαποκτήση μέγα μέρος τόϋ 
άναγκαίου έρματος πρός εύκολώτερον άν μή πρός άσφαλέστερον πλοΰν.

’I. Λ.αιμ.«ρ£δΐήΐ5 ’ δικηγόρος

ΚΛΑΔΕΡΩΝ
(EL SECRETO A VOCES)

ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ

(Μετάφρασις έκ τοΰ ισπανικού ύπό IQ. Κ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ)

ί
f

( Συνέχεια ίδε Φυλλάοιον 3ον ) ,

’Ερρίκος. Τί βλέπω ; τί συμβαίνει - ν
Φρειδερίκος. Θά τόν φονεύσω τόν άτιμον ! -
Φάβιος. Ήσυχάστε, καλέ άφέντη, μή χωρατεύετε.
’Ερρίκος. Συλλογίσου, Φρειδερίκε,- δτι εύρίσκ-εσαε είς τό παλάτι. 
Φρειδερίκος. Άφήτε. με, νά χύσω τό άχρεϊον αϊμά του !
’Ερρίκος. Φεύγα, κακομοίρη, φεΰγα λοιπόν !
Φάβιος. Άμ κάθουμαι; “Ας έλθη; νά μέ πιάση ! Είμαι συνει- 

θισμένος ,κι’ άπό άλλαις φοραίς ! ΕύχαρΙστώ σας, εύγενέστατε ! Τί άγα- 
θός ποΰ εισθε ! , (’Εξέρχεται.)

’Ερρίκος. Τί σου συνέβη, Φρειδερίκε, καί σέ βλέπω οΰτω ταραγμέ- 
νον; Είπε μου τήν. αιτίαν.’ ,. '· - . '■

Φρειδερίκος. Ή αιτία είνε ότι προδίδομαι. Ή δούκισσα γνωρίζει 
δτι.χ.θές δέν έφυγα.

Έρρΐκος. Καί άπο ποιόν το έμαθε ; .
Φρειδερίκος. Μόνον έσεΐς, έγώ κι’ αύτός ό ύπηρέτης τό γνωρίζομε. 
’Ερρίκος. Σοϋ τό εϊπεν ή. ιδία ;
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Φρειδερίκος. Η ίδια δχι· εϊν’ ευφυής ' πολύ καί προσποιείται, δτι 
αγνοεί.

Ερρίκος. Πιθανόν λοιπόν εκείνος όπου σοΰ τό είπε νά τό έπενόησεν.
Φρειδερίκος; Αύτό αδύνατον· διότι εινε τό μάλλον ενδιαφερόμενον 

πρόσωπον.
Ερρίκος. Πιθανόν νά ήπατήθη.
Φρειδερίκος, ’Αδύνατον, αδύνατον. "Ωστε δέν βλέπω άλλο φρονιμώ- 

τερον νά κάμω, παρά νά ύποστώ τήν ατυχίαν μου καί νά ομολογήσω 
πλέον τήν αλήθειαν.

Ερρίκος. Μολονότι- θά φανώ έγώ ’ς τήν δούκισσαν ό μάλλον ένο
χος, καίτοι έγώ θά έπισύρω κατ’ έμοϋ δλην της τήν οργήν, έν τούτοις 
θα σο'ι τό έσέέτρεπα νά πράξης ουτω—τόσον πολύ έπιθυμώ νά ήσυχά- 
σΙ)ς—εβλεπα οτι τφόντι τοΰτο είνε τό καλλίτερον. /Αλλά. . .

Φρειδερίκος. Άλλά . .. έγώ τεταραγμένος καθώς είμαι, δέν γνω
ρίζω . . . Συμβουλεύσάτέ με σείς. Τί θά έκάμνατε άν εΐσθε ; . ,

Ερρίκος. Θά έσιώπων μένων ήσυχος· θά έπερίμενα να κρίνω πρώ- * 
τον εκ τοΰ τρόπου της, νά τήν ίδώ, καί έπειτα νά πράξω σύμφωνα πρός 
τήν περίστασίν. Διότι, §ν έκ τών δύο : ή έμαθεν, ή δέν έμαθε τί συνέβη. 
Άν ύποθέσωμεν οτι τό έμαθε καί δτι ή μετριοπάθεια της τήν έμπο- 
δίζει νά σοΰ τό είπή, σέ έρωτώ, δέν βλάπτεις μόνος σύ τόν εαυτόν σου 
θέλων νά τής όμιλήσης περί πράγματος, τό όποιον έν τούτοις αύτή έπι- 
θυμεΐ νά αγνοή ; Αν πάλιν δέν τό έμαθε, είναι ώς νά πηγαίνεις έναν- 
τίον καί τών ούο μας, νά θέλης νά βλαφθώμέν, νά θέλης νά τής είπής 
σύ ό ίδιος δ,τι κανένας άλλος δέν ήδύνατο νά τής είπή. Λοιπόν έγώ, αν 
ημην είς τήν θέσιν σου, θά έφερόμην προς τόν υπηρέτην μου δσφ τδ δυ
νατόν καλλίτερα, έίς τρόπον ώστε, αν δέν είνε τίποτε, νά μήν είπή και 
εις το μέλλον, καί πάλιν, άν τά είπε, νά μή τρέχη τώρα νά τής παρα- 
πονεθή κα'ι νά τήν άναγκάση έξαφνα νά έκφρασθή.

Φρειδερίκος. Η γνώμη μου δέν είν’αύτή· έν τούτοις θά παραδε
χθώ τήν ίδικήν σας, άν δχι δι’ άλλο, τούλάχιστον διά νά μή με κατα
κρίνουν δτι’χάθηκα ένεκα άνοήτου πείσματος. Θά πάρω πάλιν τόν ύπη- 
ρετην μου και θά ομιλήσω πρός τήν δούκισσαν χωρίς νά δείξω τίποτε 
πώς θέλω .τάχα νά δικαιολογηθώ, έως δτου ελθη αύτή είς μίαν έξήγη- 
σιν μαζύ μου. (’Εξέρχεται) -

’Ερρίκος. "Ερχεται κ’ ή σειρά μου τώρα νά ανησυχήσω, δπως πριν 
αύτός- φεύγει και μέ άφίνει . . . Ήλθα έδώ μόνον διά νά ΐδω τήν ώραίαν 
Φλερίδαν, μή άναλογισθείς -δτι ήευνάμην νά κολλήσω, καί τώρα παρα
μένω, ύπό δνόμα κ’ ενδύματα ακόμη ξένα) Δέν είναι φόβος μήπως άνα-
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γνωρισθώ καί τό περιστατικού αύτό γίνη αιτία άπό στιγμής έίς στιγ
μήν νά βλάψη τήν υπόληψίν της; Άφοϋ σκοπός μου ήτο νά ίδώ τα 
πάντα μέ τούς ίδίους οφθαλμούς μου, τι περιμένω ακόμη ; τί αργώ νά 
έκτελέσω τούς σκοπούς μου;

(Εισέρχεται ή Αούκιασα) ■
Δονκτσσα. (Κατ’ ιδίαν). Τυφλόν δργανον κα'ι τυραννοΰν με πάθος, τί 

μέ φέρεις πάλιν είς .αύτά τά μέρη ; . . . (Πρές τον Ερρίκον) Τί κάμνετε 
έδώ, ίππότα;

’Ερρίκος. Οιμοί, κυρία εύγενής και περιλάλητος’ είς τ’ άνθη διηγούμαι 
κ’ είς τά δροσερά νερά, ών εισθε ή-χρυσή αυγή, τοΰ έρωτος τούς πόνους. 
• Δρύκιϋϋα. Μπά, κα'ι διατί ;

’Ερρίκος. Διότι ιδού- δταν σας βλέπω, ώ θεότης πολυθέλγητρος, σας 
βλέπω νά φονεύετε, τό παν περί ύμας διά τής λάμψεως έκείνων τών- 
άκτίνων σας, ώσεί φωτός ήλιου, διά τών βελών ύμών, τών μάλλον καί 
τοϋ έρωτος έπικινδύνων, ώ, άναλογίζομαι, δτ’ "να ύποτάξητ’ είς τούς 
πόδας σας τόν κόσμον δέν θά είχατε ανάγκην ν’ άναπτύξητε δλας σας 
τάς δυνάμεις- ήρκει μόνον μία σας άκτίς κ’ έν βέλος σας δριμύ.

Δο/κίσσα. ’Απορώ καί απορώ διά τήν γλώσσαν σας αύτήν, ίππότα. 
Έν πρώτοις, πώς τολμάτε νά λαλήτε ουτω, κ* έπειτα πώς είνε δυνα
τόν έγώ νά σάς ακούω. Φύγετε απ’ εμπρός μου.. Άν ό δούξ. σάς έξαπέ- 
στειλεν είς τήν αύλήν μου, δέν τδ έπραξε, βεβαίως, δπως άσεβήσητε κα'ι 

Λ ' ϊ α , , , ί , rκαι. προς αυτόν τον ιόιον.και προς εμε τοιουτοτρόπως.
’Ερρίκος. Δέν ένόμιζα δτι θά ασεβήσω πρός υμάς, κυρία- δσον δ’ 

άφορφ τόν δοΰκα, είμαι βέβαιος δτι δέν ασεβώ αύτφ; διότι ούτος ακρι
βώς αισθάνεται τό αίσθημα αύτό ποΰ σάς έκφράζω.

Δούκχ^σα. Γνωρίζω πώς νυμφεύονται τινες. άλλ’ δχι δτι κι’ άγα- 
πώσι διά προξενιάς. Καί έστω, α,ν παραδεχθώ τήν δικαιολογίαν σας, δτι 
λαλεΐτε δηλαδή έκ μέρους του, μήπως δέν σάς προειδοποίησα νά μή μέ 
όμιλεΐτ’ έπί. τοΰ θέματος αύτοΰ, έκτος άν πρώτη, σάς άνέφερα, έγ'ώ ;

. Ερρίκος. Είν’ άληθές, κυρία. "Ομως δέν έθέσατε κα'ι μεταξύ τών 
δρων δτι δέν θά μ/άνεφέρατε ποτέ κάμμίαν λέξιν καί κατά συνέπειαν 
πώς έπρεπ’ αιωνίως νά τηρώ σιγήν !

ΔοτίκίΟΟα. Λοιπόν, άφοΰ νομίζετε, πώς πρέπει απαξ νά σάς ομιλήσω 
και περ'ι αύτοΰ, κύριε ’Ερρίκε, έστω τοΰτο σήμερον, έδώ- λοιπόν σάς 
λέγω, άφού σείς μέ παρεβάλατε πρός ήλιον, δτι θά ήτο άπερίσκέτίτος 
πολύ ό δούξ περιφρονών τδ καύμα τού ήλίου μέ κηρίνας πτέρυγας· καί 
σας παρακαλώ και πάλιν νά άπέλθητε, εί δέ ή έκραγεϊσά ρίου οργή θ’ 
άποκριθή άλλέως. κ’ είς-τόν δούκα καί εις υμάς, .

I
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’Ερρίκος·. Σας υπακούω, σεβαστή κυρία μου, έκ φόβου τιμωρίας 
δεινοτέρας· άν είναι δμως πραγμα θλιβερώτερον, ή τδ ν’ απομακρύνεται 
•τις έκ τής καλλονής υμών . . (κατ’ ΐδίαν^ Οιμοι,' εκπνέω !

’ (’Εξέρχεται)
Δούκίσσα, Το θράσος του εκείνο τδ ύπέρμετρον μ’ έμβάλλ’ είς λο

γισμούς . .. Άφες'με, έρως, άφες μ’ ήσυχον μίαν στιγμήν, τάς σκέ- 
ψεις μου ν’ άθροίσω . . . Άλλά ποιος έρχεται νά μ’ εύρη κι’ ώς έδώ ;

(Εισέρχεται δ Φάβιος).
Φαβχος. Έγώ είμαι, κυρία δούκισσά, έγώ· έρχομαι καταφουρκισμένος 

νά σάς ’πώ ένα σωρό καινούργια. Μάλιστα, μ’ έρχεται νά σκάσω βλέ
ποντας πώς δέν κρατεί κανείς τδ στόμα του έδώ μεσ’ *ςτδ'παλάτι, κάί 
δλοι’φλυαροΰσι, καί σείς άκόμα, ύψηλοτάτη, φλυαρείτε, μάλιστα.

Δοχίκχσσα. Τί είν’ αυτάκαλέ ; δέν ’ντρέπεσαι; |
Φάβχος. Μάλιστα, κυρία, μάλιστα- γιατί’ νά πά’νά τοϋ το ’πήτε 

τώρα'δά ...''
Δόιίκχσ'Ο'α) Δέν σέ καταλαμβάνω, τάχασες! '
Φάβχος. Μά τάχατί ; έφοβηθήκατε νά μήν ξυνίσή αν τδ κρατούσατε’ 

μιά ώρα ακόμη μυστικό καί βιαστήκατε νά τοϋ ' τδ πήτε, δπως σάς τδ 
εϊχ« πή;

ΔονκίσΌα. Τί είπα ; σέ ποιόν είπα ; δέν σέ εννοώ.
Φάβίος. Βέβαια σέ κάνένάν άλλον, μόνον ’ςτδν αφέντη'μου- καί άμά I

λοιπόν ’φύγατε^ μοΰ ρίχνεται σέ τέτοιον τρόπο, όποϋ, άν δέν τδν βα- 
στοϋσαν, χωρίς άλλο μ’ έξεμπέρδευε.

Δοίίκτσσα. Γιατί, μωρέ άνθρωπέ ;
Φάβχος. Γιατί ή εύγενεία’Οας, πέρνω δρκο, τοϋ τά7έπροφθάσατε.
ΔοιίKX(Τσα. Μά είναι δυνατόν έγώ νά τοϋ τά είπα, άφοΰ ούτε καν 

τοΰ ’μίλησα '
Φάβχος. Αί καλά λοιπόν, άν δέν τοΰ τά είπατε σείς, θά πή πώς τοϋ 

τά ’σφύριξε ό σατανάς . . . Δέν: είνε άλλο ! Κ’ έγώ λοιπόν είχα τόσα 
καινούργια νά σάς ’πώ, άλλα νά βγάλω πλέον λέξι άπ’ τδ στόμα μου ; 
Ποτέ! . ’■

ΔούκχαθΚώ "Έλα τώρα, λέγε μου, τίσυνέβη. ;·
Φάόχος. Δέν είξεύρω τίποτε. .(
ΔονκχσσΌ,. ΊΊήρε κάνένα γράμμα μήπως ; . : .
Φάόίος. Δέν είξεύρω τίποτε. ■ ’
Δοΰ'κχο'ο'α. Ποϋ’πήγε ; πέ μου.
Φ461ος. Δέν είξεύρω τίποτε.
Δοχίκχσσα. Μήπως ήλθε κάνεις καί τόϋ ώμ.ίλησε κρυφάή

ΐ

Φ4&ΐος. .Δέν είξεύρω τίποτε.
Δοϊίκχσσα. Μέ κάμνεις σχεδόν νά.ύπόθέσω δτι μετενόησες ποϋ μέ 

υπηρετείς καί δτι είσαι, πλέον πιστός καί άφωσίωμένος είς τόν Φρειδε
ρίκον παρά είς έμέ.

Φώόχος. Όχι, δέν είν’ αύτό. - ;
Δο'ύκχεϊο’.α. Τί> είναι: λοιπόν j
Φάόχος. Είνε, είνε δτι ή εύγενεία. σας δέν κρατείτε. μυστικό, καί άν 

ξαναβάλη πάλι μέ τό νου'του ό άφέντηςμου πώς ’μίλησα, θά μέ σκοτώση.
Δοχίκχΰϋα, Έγώ παρατηρώ, δτι δέν. σ’ έχει σκοτωμένο ώς τώρα.
Φάβχος. Αί βέβαια ! Άκοϋτε δμως νά σάς ’πώ μιά ιστορία· είς αύτό 

επάνω. — Μιά φορά ένας .ιππότης έκουβέντιαζε μέ .τήν άγαπητική του’ 
καθώς τόν βλέπει, μέσ’ ’ςτήν ώρα, ένα μικρό ζωύφιο *, ξέρετε, λέει άπό 
μέσα του : «Τώρα σέ τέτοια, στιγμή αύτός βέβαια δέν ’μπορεί νά ξυθή’ 
άς τοϋ ριχθώ λοιπόν νά τόν δαγκάσω μ.έ τήν ησυχία μου». Ό κακομοί
ρης ,ό ιππότης ’βάστηξε, ’βάστηξε ποϋ τδν έτρωγε, μά έπί τέλους δέν 
ήμπόρεσε, άπλόνει τά .δάκτυλά του ’ςτή φαγούρα καί χράπ ! τδ πιάνει 
τό βρωμοζούφιο. Τήν ίδια δμως τή στιγμή, τό φέρνει ό διάβολος .καί,γυ
ρίζει ή κυρία καί τδν,βλέπει ποϋ κρατούσε τδ χέρι του σάν τδ γέρώ.ποϋ 
πάει νά πάρη μιά πρέζα ταμπάκο.· Έπειδή λοιπόν δέν ήταν ..καί κάνεις 
ν’ άκούση, τόν ρωτά, μέ δλο της τό σοβαρό : «Λοιπόν, τδν έσκοτώσατε 
τδν καβαλάρη» ; Ό φίλος μας ό ιππότης ’ςτήν άρχή τά έχασε, άμέσως 
δμως πήρ’ άπάνω του καί κρατώντας τό χέρι του καθώς είπαμε : «"Οχι 
κυρία, τής λέγει, δέν τδν σκότωσα ακόμη, άλλά τδν .έχω ’ςτά.στενά».— 
Κ’ εγώ λοιπόν,. κυρία δούκισσά., θά σάς.είπώ το ίδιο τώρα. Δέ; μ’έσκό- 
τωσαν άκόμη, είν’άλήθεια, άλλά μ’έχουν;.’ςτά-στενά.: Καί διά τοΰτο, 
ύστερ’ άπ’αύτά όποΰ μ’ έκάματε, δέν θά σάς ’πώ κ’ έγώ πώς είδα σή
μερα τόν άφέντη μου ποϋ κρατούσε μιά εικόνα, ποϋ ’μπορούσατε άπ’αύ
τήν τήν εικόνα νά καταλάβετε, ποιάγ άγα.πφ, άν ’μπορούσατε νά τή. βά
λετε ’στο χέρι. Αύτά θά σάς έλεγα, κυρία, κι’ άλλα άκόμα, άν δέ φο
βούμουν τή γλώσσά σας. Τώρα δμως ma. μήν. περιμένετε .νά σάς ’πώ 

. ούτε αύτά, ούτε άλλο τίποτε· καί μάλιστα σάνξεύρω πώς ό κύριος 
Φρειδερίκος είνε άφέντηςμου, κ’ή εύγενεία σας τ·άΛέτε.δλα. (’Εξέρχεται).

Δούκχσσα. ’Έχει λέγει μίαν εικόνα ! . . . Έδώ έχω άνάγκην δλης 
μου τής εύφυΐας καί τής έπιτηδειότητος, νά τδν άναγκάσω νά μέ τήν 
δείξη, χωρίς ν’ άποδείξω τδ αίσθημά μου ! . · . Δέν είνε δμως έδώ ό κα
τάλληλος τόπος· θά ήμεθα εκτεθειμένος είς τά. βλέμματα πολλών.

. (Εισέρχεται Α. Φρειδερίκος), . . ; .

< Έν ·.τφ πρωτοτόπφ λέγει? κυριολεκτικές · un ρίοΐο=ψ<Γραν.,. ΐ · ?
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Φρειδερίκος, (ίδια). Καί μολαταύτα, πάλιν to προτιμότέρον νά μή 
τής κάμω λόγον τίποτε καί νά περιμένω νά μέ όμιλήση πρώτη αύτή. 
(Μεγαλοφώνως). Κυρία, έστείλατε καί μ’ έζητήσατε . , . θέλετε ίσως νά 
υπογράψετε τάς έπιστολάς έκείνας . . .

Δούκισσα. Ναί, άλλά τό μέρος έδώ δέν εινε κατάλληλον . . . μάλι
στα τήν ώραν αύτήν, καθ’ ήν ό ήλιος πλαγιάζει είς τήν χρυσοπόρφυρόν του 
κλίνην. Πάρετε λοιπόν τάς έπιστολάς κ’ έλάτε μετ’ ολίγον εις τά δώ
ματά, μου, πριν δ’ είσέλθετε, λάβετε ύπ’ δψιν σας οτι έχετε πολύ νά 
γράψετε απόψε. Άν λοιπόν καμμιά ψυχή σάς περιμένη, είμπορεΐτε νά 
τής μηνύσετε δτι διά σήμερον είν’ αδύνατον σάς βεβαιώ έγώ, αν και 
δέν έχετε ταξεΐδι έξω τής Μαντούης, άπόψε πλέον χωρίς άλλο θά απου
σιάσετε, ώ σάς τό βεβαιώ.

Φρειδερίκος. (ΐδίςι). Θεέ μου, τί ακούω !
(Εισέρχεται ή Λάονρα).

Λάονρα. (κατ’ίδίαν). Ή δούκισσα έδώ κι’ ό Φρειδερίκος ! Καλά λοι
πόν,· άφοΰ μέ γίνετ’ αύτή πρόσκομμα, τής γίνομαι κ’ έγώ κουνούπι καί 
βλέπει. (Μεγαλοφώνως). Βλέπω, κυρία δούκισσα, δτι έσυνδυάσθητε φιλίως 
μέ τήν άνοιξιν, ήτις θά ήνε μάλιστα κατενθουσιασμ,ένη.

Δούκισσα,. Αλήθεια ; ·
Λάουρα. Διότ’ή ύψηλότης σας τήν αντικαθιστά' *ς τόν κήπον μή 

άπομακρυνομένη έξ αύτού, καί δίδει είς τό ρόδον τήν πορφύραν του καί 
είς τόν ιασμον τήν εύωδίαν καί,λευκότητα.

Δούκισσα. Είν’ ώρα δμως πλέον νά άποσυρθώ- πηγαίνωμεν, καλή 
μου. (Πρός τον Φρειδερίκον).- Σάς περιμένω, μήν αργήσετε μέ τάς έπι
στολάς, καί καθώς πάτε νά τάς πάρετε, μπορείτε νά ειδοποιήσετε καί 
δι’ έκεΐνο πού. σάς είπα. :

Φρειδερίκος. Δέν είμαι τόσον ευτυχής δσον τό ύποθέτετε, κυρία,, 
(εξάγει τό μανδήλιον καί τό κινεί) καί δύναμαι καί άπ’ έδώ, άν θέλετε, νά 
δώσω ειδησιν.

Λάονρα. (κατ’ιδίαν). Μ’ έκαμε τό σημεΐον. Προσοχή !
Φρειδερίκος. Είμαι δυστυχής πολύ—κυρία, άπ’ έναντίας· ύφίστα- 

μάι εμπόδια είς πάσάν μου στιγμήν καί ή ζωή. μου είνε βάσαν’ άκατά- 
παυστα.

Λάονρα. (Κατ’ιδίαν) Είπε : «Είμαι δυστυχής πολύ». .
Φρειδερίκος. Σήμερον δέν είμπορώ—τόν λόγον νά σάς άποτείνω. 

χωρίς ή Ύψηλότης σας εύθύς νά μέ δεικνύη δτι έχασα πολύ έκ τής 
προτέρας πρός έμέ εύνοίας της, καί δέν είξεύρω πού νά τ: άποδώσω.

Λάονρα. (κατ’ίδίαν). (Είς τήν άρχή είπε : «Σήμερον δέν ήμπορώ».
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Φρειδερίκος. Αδύνατον να έλθω είς τόν κήπον—-χωρίς ή Ύψηλότης 
σας νά μ’άποτείνη, ή έπιτιμήσειςί ή κα'ι ειρωνείας, αϊτινες. μέ θλί- 
βουσιν άκόμη περιπλέον. - .

Δούκισσα. Άφήσατέ τα τώρ’ αυτά. ’Αρκεί. Τί κάθεσ.θε καί σκέ- 
πτεσθε !

Λάονρα. (κατ’ίδίαν). ’Εννόησα, μέ είπε : «Είμαι δυστυχής,πολύ· σή
μερον δέν είμπορώ’ άδύνατον νά έλθω είς τόν κήπον».

Δούκισσα. /Ελα Λάουρα, πηγαίνωμεν (πρός.τόν Φρειδερίκον). Καί 
σείς, παρακαλώ, νά μήν άργήσητε.

Φρειδερίκος, (ιδία). Ύπήρξεν έρως δυστυχέστερος ; . ■ .
Δούκισσα. (δμοίως). Ύπήρξεν αίσθημά ποτέ περιδεέστερον ;
Λάονρα. (δμοίως). Ύπήρξέ τις ζηλοτυπία μάλλον προφανής ;. 

(’Εξέρχονται ή Δούκισσα καί ή Λάουρα).
• Φάβιος. (εισερχόμενος). Μά τέλος πάντων άπό πού νά βγφ, χωρίς 

νά μούβγη (ράτσα, ό άφέντης μου ; Χαμένα λόγια, νά τος !
Φρειδερίκος. Φάβιε ! . .
Φάδιος·. (απομακρυνόμενος). Μέ συγχωρεΐτε, μιά στιγμή, άμέσως . . .
Φρειδερίκος. Γιατί μέ βλέπεις καί τραβιέσαι; .’Έλα ’δω..-. (κατ’ 

‘δίαν). Ανάγκη καί νά ύποκρίνωμαι πρός τόν παλιάνθρωπο . . .
Φάδιος. Γιατί. . . φοβούμαι μήπως, τό καταραμένο έκεΐνο δαιμόνιο, 

πού σάς μιλεΐ ςτ’ αύτί, σάς είπε πάλι τίποτε γιά μένα ψέμματα.
Φρειδερίκος. Έννοιά σου, κ’ έμαθα τώρα τήν αλήθειαν. Έμαθα 

δτι σύ δέν μέ έπρόδωσες.. ,·.· . . . ί
Φάδιος. Καί βέβαια ! . . .Μακάρι, δπως σάς φέρομαι, νά φέρουνταν 

κα'ι.’ςτήν πατρίδα μου μερικοί πολιτικοί *.
Φρειδερίκος. ’Έλα, και πρός ίκανοποίησίν σου άπεφάσισα. νά σέ χα

ρίσω ένα φόρεμα. .
Φάδιος. Έμένα. ; ένα φόρεμα!
Φρειδερίκος. Ναί, ναί, εσένα. -
Φάδιος, Τότε λοιπόν σάς εύχομαι ’στον άλλον κόσμον νά φορή ή 

ψυχή.σας μία βυσσινιά ρομΛα-ζη-πάμαρ)α, φαρδιά, παπούτσια κρου
σταλλένια καί σαλβάρι πράσινο.:

Φρειδερίκος. Ακούσε δμως, πρέπει κάτι νά μού .’πής.
Φάδιος. ’Αφέντη μου, δ,τι ’πήτε.
Φρειδερίκος. Σ’ έρώτησε ή δούκισσα καθόλου αν .έγώ αγαπώ ...

1 Έν τώ πρωτοτυπώ λέγει: "«Μακάρι μερικοί μερικοί νά ήσαν δσον έγώ'πι
στοί είς τήν πόλιν .τής Μαδρίτης». 'Υπαινίσσεται δέ δΰσφημίας τινάς κατά τών: 
διοικητών τής πόλεως τή έπόχή έκείνη,
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. Φάβιος. Ά ! {Λσνα ! . . . Θεός φυλάξοι! άλλά -άπ’ άκραις μέσαις 
έτσι, σάματι κατάλαβα πώς άν ακόμη δέν τό ’νοιώσετε ■ τό τί γυρεύει 
άπο σάς, δέν εισθε πολύ έξυπνος. .........

Φρειδερίκος. Γιά. ’πέ μου, ’πέ μου... σέ είπε .τίποτε,- αΐ; .· ..
Φάβιος. Άκοΰτε λέει! . . . δέν ’περηφανεύεσθε ;
Φρειδερίκος. Ψεύματα λέγεις, άχρειέστατε !“. . . Τί.; θά μέ κάμης 

νά πιστεύσω τάχα· δτι μία .τόσον έύγενής, μία τοιαύτη καλλονή, ποΰ 
δύναται ως άρτος. νάβλέπη Ασκαρδαμυκτί τόν ήλιον, έπέτρεψ’ είς τό 
βλέμμα της νά πέση καί έπί άσήμου ταπεινού θνητού ;

Φάβιος. Καλά I . έγώ σάς λέγω κάμετε γιά ’λίγάις ’μέραις πώς 
τήν άγαπάτε, καί θά ίδήτε... άσκαρδαμπηχτή ! · .

Φρειδερίκος. Καί άν ύπήρχέ καποία βάσις είς τάς υποψίας σου, πά
λιν δέν θά έζήτουν νά βεβαιωθώ· διότι άλλος έρως, δχι τόσον ένδοξος 
βεβαίως, άλλά πρός δν δέν είμαι τόσον δυσανάλογος, κατέχει τήν καρ- 
δίαν μου ολόκληρον.

Φάβιος. Τό λοιπόν εσείς δέν αγαπήσατε ποτέ σας δύο μαζύ !
Φρειδερίκος. Ποτέ ! ·
Φάβιος. Καί λέτε δτι εισθε .. .
Φρειδερίκος. Τί;
Φάβιος,' "Οτ’ εισθε άνδρας . . . ευτυχής ;
Φρειδερίκος. Δέν είν’^άγάπη δπως λές, είνε ,διπλή Απάτη.
■Φάβιος. Καλλίτερα διπλή παρά ’μισή καί άτέλειωτη.
Φρειδερίκος. Πώς είμπορεΐς νά άγαπφς κ’ έδώ κ’ έκεΐ;
Φάβιος. Νά σάς τό ’πώ άμέσως : «Μιά φορά, κοντά -’ςτή 'Ρατο 

σβόννη, ήσαν δύο χωριά δνομαστά, καί τοϋ ενός ό πάρεδρος έλέγονταν 
Σωτήρης, τού άλλουνοϋ Νικόλας. Τό λοιπόν κι’ οί δύο τους είχανε έναν 
παππά πού ξεκινούσε τής γιορταίς κ’ έκανε λειτουργία καί ’ςτά'δάό 
χωριά. Μιά ’μέρα ό πάρεδρος Νικόλας έτύχε είς τό χωριό τοϋ πάρε- 
δρου Σωτήρη καί είς τό τέλος τής λειτουργίας, ’ςτήν ευχή, παρετήρησε 
δτι ό παπάς έπρόφερε δυνατά-δυνατά: «Εύχάριστόΰμέν σοι τφ Σωτήρι» 
δηλαδή άνέφερε τον πάρεδρο. τόν-κϋρ Σωτήρη καί τδν ευχαριστούσε, ένφ 
’ςτό άλλο τό χωριό δέν έλεγε τίποτε γιά τόν κυρ Νικόλα. Έτσι είσαι; 
Φουρκίζεται ό κυρ-. Νικόλας -καί τού λέει : «.Μόν’ ό Σωτήρης σέ πλη- 
ρόνει τάχα, τί είμασθε κ’ έμεΐς ;» Καί άπό τότε έπαυσαν δλοι: άπ* τό 
χωριό τού Νικόλα καί δέν έστελναν-τίποτε ’ς τόν'παππά, ούτε σιτάρι, 
ούτε κοτοπούλια, ούτε κρασί. 'Ο κακομοίρης ό παππάς δέν μπορούσε νά 
καταλάβη τί τρέχει· ρωτάει τό διάκο, τοΰ τϋ λεει ό διάκος . . . Μπά! 
γι’ αύτό λοιπόν ; *Αμ στάσου, στάσου .διάκο νά ίδής . . . Καί άπό τότε, 
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αμα έφθασε είς τήν εύχή κ’ ήταν έίς τδ χωριό τού κυρ Νικόλα, φώναζε 
μέ μιά φωνή μεγάλη. «.Ενχαριστοϋμέ σοι τω ΝικοΛα Χριστώ . . . καί 
νϋν καί άεί καί. είς τούς αιώνας τών αιώνων άμήν !» 1 Καί λόγου σας 
ΤΟ λοιπόν άφέντη. έχετε νά. κάνετε· δυο λειτουργία.ις ’σέ δυο χωριά τής 
άγάπης, κολακεύστε καί τους δύο παρέδρους καί θά ίδήτε πλέον δώρα 
καί κακό, ποΰ θά μάς έλθουν και άπό ’δώ καί άπ’ έκεΐ. . . Τί. σάς πει
ράζει νά είπήτε καί ’ς τό Νικόλα δ,τι λέτε ’ςτό Σωτήρη ;

Φρειδερίκος. Θαρρείς σ’ ακούω ;
Φάβιος. Γιατί νά μή μ’ άκόΰτε ;
Φρειδερίκος. Συλλογίζομαι τά βάσανά μου.
Φάβιος. Μά, άφέντη μου, γιά τό χατήρι ενός παληο-Σωτήρη ν’ άφί— 

νετε τόν κύρ Νικόλα,παραπονεμένο,: θά σάς κόψη βέβαια τό λειτουρ- 
γόψωμο τής άγάπης... Μά, άφέντη μου, σταθήτε νά τό συζητήσωμε ... 
άφέντη, μιά στιγμή ,... (’Εξέρχονται)

ΣΚΗΝΗ Γ

[Αίθουσα έν τφ «αλατίφ]
'[“Εισέρχονται ή Δούχισσά, ή Λάονρα, ή Λιβία, η ΦΛόρα, φέρουσα κηροπήγια]

ΔόάκίΟό'ά. ’Αφήσατε τά φώτα καί πηγαίνετε δλαι σας. Δέν'θέλω 

συντροφιά καμμιά· μ’ άρκεΐ ή ίδική μου. .
Λιβία, (χαμηλοφώνως τή Φλώρα) Άλλο είδος μελαγχολίας καί αύτό! 
Φλόρα. (δμοίως) Καλέ τί μελαγχολία ; είνε τρέλλα, μάτια μου ! 
Δοάκίσ'σ'α. ’Εσύ, Λάουρα, μή φύγης· σέ θέλω.

(Ή Λιβία καί ή Φλόρα εξέρχονται) 
Λάουρα. Είς τί δύναμαι, κυρία, νά σάς είμαι χρήσιμη ;
ΔοιίκκΤσ'ά. ’Εκ τής φιλίας σου καί μόνης θέλω μίαν χάριν, τήν 

οποίαν μόνον άπό σέ δύναμαι νά ζητήσω.
Λάουρα. Διατάξατέ με, δούκισσα.
Δούκισσα. ’Επιθυμώ, τώρα ποΰ θά έλθή ό Φρειδερίκος, νά στάθής 

έκεΐ είς τήν θύραν καί νά προσέχής μήπως καί άκούη δ,τι θά τοΰ είπώ.
Λάουρα. Θά έκτελέσω τήν παραγγελίαν σας πιστώί έφ’ δσον δύνα

μαι; ’Αλλά λοιπόν υπάρχει τίποτε νεώτερον ;

1 Εις το πρωτότυπον λέγει δτι τά δύο χωρία ώνομάζοντο τδ μέν. Agere, ·τΰ δε 
Macarandon· έπειδή λοιπόν είς τών κατοίκων τοϋ δευτέρου, ήκουσε το τής λατι
νικής gratias agere, δυσηρεστήθησαν δλοι, έως οδ δ ίερεύς απήγγειλε μεγαλο
φώνως καί δι’ αύτούς : «Nos tibi semper et ubiqiie gratias a Macaran3op». 
Δεν ήδυνήύημ.εν κάπως ν’ άπόδώσώμεν τήν χαριτολογίαν, ε’ιμή έπινοόϋνΐες παρέ

δρους Σωτήρην καί Νικόλαν.
τομο£ μ'. ’Ιανουάριος 21
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Δούκισσα. Θέλω νά μάθω χωρίς άλλο ποία είν’ ή ερωμένη του.
Λάονρα, Ή έρωμένη του ;
Δούκισσα. Μάλιστα.
Λάονρα. Θά εινε πολύ δύσκολον. (Κατ’ίδίαν)· *Ω( άν ήδυνάμην νά 

την κάμω να μ'όμολογήση ποιον μέσον θέλει μεταχειρισθή ! Τόν προ
ειδοποιώ αμέσως άμα έλθη. ’

Δούκισσα. Ακούσε λοιπόν νά ίδης, Λάουρα;...
Λάονρα. ’Ακούω.
Δούκισσα. "Εμαθα πώς ©Φρειδερίκος φέρει πάντοτ’είς'τδ στήθος 

του .·.. ’Αλλά . . . ακούω κ’ έρχεται. . . μή μάς άκούση 1 Μεΐν’ έκεΐ 
καί θά ίδής τί, έπενόησα. Πήγαιν’ άπ’ έξω, πήγαινε.

Λάονρα. Εύθύς, κυρία. (Κατ’ ιδίαν). "Εκαμε πολύ καλά καί μ’ έδωκε 
τήν άδειαν ν’ακούω, διότι θά τήν έπερνα και μόνη μου.

(Ή Λαουρα αποσυρόμένη ολίγον κρύπτεται. Εισέρχεται δ Φρειδερίκος φέρων 
δλα τά προς γραφήν χρήσιμα).

Φρειδερίκος. Έφερα τάς έπιστολάς, κυρία.
Δούκισσα. Άφήσατέ μέ τας έδώ· διότι είναι τρομερόν νά μένωσιν 
Χ?ΐράς σας και νά σάς περιβάλλω μ’ δλην τήν έμπιστοσύνην μου, ένφ 

σείς επροδώσατε άθλίως τά συμφέροντά μου και παρέβητε και τά καθή ■> 
κοντά σας. .

Φρειδερίκος. Κυρία, είς τί έπταισα ; Τί έγκλημα διέπραξα καί άν- 
ταμείβετ’ ουτω τάς υπηρεσίας μου ;

Δούκισσα. Τολμάτε καί νά μ’ έρωτάτε, όπου έχω τόσας αποδείξεις, 
δλας έναντίον σας;

Φρειδερίκος. Ν’ακούσω· διατί κατηγοροΰμαι ;
Λάονρα. (Κατ’ιοίαν). Πώς θέλει δυνηθή νά μάθη ουτω ποία είν’ή 

έρωμένη του ;
Φρειδερίκος. ’Εννοώ νά άπολογηθώ.
Δούκισσα. Σάς έξηγοΰμαι, αμέσως. Έμαθα, δτι εύρίσκεσθε εις σχέ

σεις μετά τοΰ μεγάλε ιτέρου μου εχθρού.
Φρειδερίκος. Πιστεύσατε, κυρία, έάν έκρυψα είς τήν οικίαν μου τόν 

δοϋκα τής Μαντούης, τοΰτο έπραξα μόνον τήν νύκτα καθ’ ήν ήλθε μετ- 
ημφιεσμένος.

Δούκισσα. Τί λέγει ,; Τόν δοΰκα ! (Κατ’ιδίαν). Καλέ Θεέ μου ! κύτ- 
ταξε 1 Ένφ· προσεποιούμην μόνον, νά ύπάρχη καί πραγματικώς λόγος 
■δυσαρέσκειας σοβαρότατος ! '

Φρειδερίκος. Έκτοτε πλέον είν’είςSo παλάτι. ’
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Δούκισσα. Τί με λέγετε καλέ ; ό δούξ είν’ ό ιππότης, δν φιλοξενώ ; 
αύτός ;

Φρειδερίκος. Κυρία, μάλιστα, αύτός !
Δούκισσα. Ποσάκις, ίδετε, διά τοΰ ψεύδους πώς άνακαλύπτετ’ ή α

λήθεια !
Λάονρα. (Κατ’ιδίαν). Έξίσταμαι καί άπορώ, δέν είμπορώ νά έννο- 

ν.οήσω ποΰ θά καταλήξη μ’ δλ’ αύτά.
Δούκισσα. Διατί λοιπόν νά μέ τδ άποκρύψετε ;
Φρειδερίκος, Έπειδή ό δούξ έπρόκειτο νά σάς νυμφευθή, κυρία, 

ύπέθετον, δτι ήθέλάτε εύκόλως συγχωρήσει πταίσμα προκληθέν έξ 
έρωτος.

Δούκισσα. Τώρα έννοώ, δτι σάς ήτο βέβαια εύκολον νά μέ κομίσετε 
τό γράμμα του.

Φρειδερίκος. Ένφ ήτοιμαζόμην νά αναχωρήσω, ήλθε, τοΰ τό έδωκα 
καί μ’ έκαμεν αμέσως τήν άπάντησιν.

Δούκισσα. Έξεπληρώσατε τοιουτοτρόπως πρός αύτόν τό χρέος σας, 
άλλ’ όχι πρός έμέ. Τό γράμμα δμως πόΰ έδώκατε ’ς τήν Λάουρα ;

Φρειδερίκος. Αύτό. . . αύτό το είχε φέρει μόνος του, έκεΐνος.
Λάουρα. (Κατ’ίδίαν). Καλά έδικαιολογήθη. Όμως, πρός Θεού, ποΰ 

θέλουν άπολήξει δλ’ αύτά ποΰ έρωτά ; Πώς δι’ αύτοΰ. τοΰ τρόπου, ε(μ
πορεί νά μάθη ποία είν’ ή έρωμένη του ; .

Δούκισσα. Καί θαρρείτε δηλαδή, δτι αύται είσίν αί μόναι αποδεί
ξεις μου περί τής προδοσίας σας ; ■ "Ω, πόσον άπατάσθε ! Δώσατέ με 
παρευθύς, αμέσως, τό γράμμα δπου πρό μικρού έλάβατε έκ τοΰ δουκός 
τής Φλωρεντίας, άφορών τινας αρχαίας απαιτήσεις του, άς έχει έπί τών 
κρατών μου καί διεκδικεΐ. ' . ,-

Φρειδερίκος. Κυρία μου, σας Ικετεύω ταπεινώς, ώ εύδοκήσατε νά 
άναλογισθήτε ποιος είμαι· καί άν τφόντι σφάλμα έπραξα ύπηρετήσας 
είς τόν έρωτά του άνθρωπον, δστις έλπίζει νά σάς συζευχθή, μή .διά 
τοΰτο μ’.ύποπτεύεσθε κ’ έπί τοιαύτη πράξει άλλη; άναξίφ τής τε’κα
ταγωγής μου καί τών αισθημάτων μου.

Δούκισσα, Ό δυνηθείς νά μ’ άπατήση είς τδ’ έν, εύκόλως καί χωρίς 
ένδοιασμών είν’ ικανός καί είς τδ άλλο νάπροβή. Δόσατ’ έδώ τδ γράμμα 
ποΰ σάς λέγω.

Φρειδερίκος. Έγώ, κυρία μου, έγφ τοιοΰτο γράμμα ; Έρευνήαατέ 
με, λάβετε τά χαρτιά μου, κι’ άν ·δεν σάς- άρκοϋν, ιδού καί τοΰτο τό 
κλειδί,· άαί,διά'τοΰ ο’ποίόυ -δύνασθε νά εδρητε καί δλα δσα·.έχω. είς-τόν 
όίκόν μού, καί αν εύρητε μίαν καν γραμμήν νά (fr* ένόχόίτ.οιή,·.«μέσως
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διατάξατε νά μ’ άποκεφαλίσουν. (’Εξάγει-έκ τών θυλακίων τόυ μανδύλιον, 
κλειδιά και, τελευταΐόν, μιαν μικράν πυξίδα, ήν αποκρύπτει).

ΔονΚίοσα. Τι κρύπτετε έκεΐ, τί κρύπτετε ;
Φρειδερίκος. Μίαν μικράν πυξίδα.
Δούκισσά. Θέλω νά τήν ίδώ κι’ αύτήν.
Φρειδερίκος (ιδιςι)· Ά ! τώρα εννοώ τί ήθελε! (μεγαλοφώνως) Καθ’δ

σον άφοργ αύτό, κυρία, ούτε είναι, ούτε είμπορεΐ νά εινε προδοσίας εν- 
οειξις, καί, σας παρακαλώ λοιπον, μή μου το άπαιτήτε.

Λάονρα (κατ’ ιδίαν)’ "Ω Θεέ μου ! Θά εινε χωρίς άλλο ή είκών μου. 
Δοιίκισσα. Θέλω νά ιδώ τί περιέχει ή πυξ'ις αύτή.
Λάονρα (Κατ’ ιδίαν)· Αχ, έχάθημεν !
Φρειδερίκος. Εινε μία εικων, κυρία* αν αύτό ήθέλατε νά (κάθετε, 

ίδού ποΰ τώρα τό είξεύρετε.
Δονκισσα. Ένόσφ δέν τήν ΐδω, δέν θά σας πιστεύσω. Εύθύς, σας 

λέγω, δείξατε μέ την. Θέλω νά τήν ίδώ.
Φρειδερίκος. Έάν αύτό εινε, κυρία ...
Αάουρα (κατ’ ιδίαν)’ ”Ω, ποία θέσις 1 .
Φρειδερίκος. Ή αιτία. . .
Λαουρα (κατ’ιδίαν)’ ”Ω, τί κίνδυνοι!
Φρειδερίκος. Διά τήν όποιαν ...
Λάονρα (κατ’ ίδιαν)· Τί δυστυχία !
Φρειδερίκος. Μέ ώνομάσατε προδότην. ..
Λάονρα (κατ’ίδιαν)’ "Ω στιγμή φρικτή !
Φρειδερίκος. Είχατε δίκαιον, κυρία.
Λάονρα (κατ’ ίδιαν)’ Οΐμοι ! Οΐμοι!
Φρειδερίκος. Κ’ ίδού, μάθετε.. .
Λαονρα (κατ’ ιδίαν)· "Ω πόνοι, πόνοι!
Φρειδερίκος; Παρά νά σάς τό δώσω ...
Λαονρα (κατ’ιδίαν)' ”Ω μοι, βάσανα!
Φρειδερίκος. Προτιμώ τόν θάνατον !

(Αιφνιδιως προχωρεί ή Λάονρα· αρπάζει έκ τώνγέιρών τόΰ 
Φρειδερίκου τήν εικόνα, τήν ανταλλάσσει πρδς άλλην, ην κρατεί", και 

δίδει τήν τελευταίαν ταύτην είς τήν Δούκισσαν).
Λαονρα. Νομίζεις θά μάς άντιστής, προδότα !
Φρειδερίκος. Τί κάμνεις, Αάουρα ;

. Λάονρα. Είδα, κυρία, κ’ήκουσα τό τί συμβαίνει, κ’ ετρεξα.
(Πρδς τδν Φρειδερίκον). Καί δέν σάς ήρκει, κύριε, καί μόνη ή επιθυμία τής 

δουκίσσης μας άπλώς νά τό ίδή, διά νά τής τό δώσετε άμέσως προθύ-
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μότατα, άνάγωγε ίππότα! (Δίδουσα τήν εικόνα τή Δουκίσση) 'Ορίστε, κυ
ρία, λάβετέ την.

Δοιίκισσα. Ποτέ δέν μοι παρέσχες μεγαλειτεραν εκδουλευσιν.
Φρειδερίκος (ίδί?)’ ’Ίσως έσκέφθ’ ή Αάουρα συγχρόνως δλα νά τ’ ά- 

ποκαλύψη καί διά μιάς.
Δοιίκισσα. Φέρε τό φώς, Αάουρα. (Ή Αάουρα λαμβάνει εν κηροπήγιον). 

Νά ίδοϋμε τέλος πάντων μία κα'ι καλή αύτό τό θαύμα τών ερώτων ! 
(Κατ’ ιδίαν) Τούλάχιστον θά μάθω τής ζηλοτυπίας μου τήν πρόξενον.

Φρειδερίκος. Πώς θά τής φανή ν’ αναγνώριση τώρα την μορφήν τής 
Λάουρας !

Δοιίκισσα. Τί βλέπω !
Λάονρα. Καλέ τφόντι, εινε ή ιδία του εικών !
Δοιίκισσα. (πρδς τ®ν Φρειδερίκον) Αύτό μ’ έκρύπτατε έκεΐ μέ τόσην 

προσοχήν κ’ επιμονήν ;
Φρειδερίκος. Μήν άπορήτε, δούκισσά· είνε τό μόνον, οπερ εις τον 

κόσμον αγαπώ πλειότερον.____ w s ν · ν *** I IΔοιίκισσα. Πραγματικως, αφού το αγαπατε οσον και τον ιοιον εαυ
τόν σας. Δέν μ’ εξηγείς, τί τρέχει, Αάουρα ;

Λάονρα. Μέ βλέπετε, κυρία’ απορώ κ’ είξεύρω δσα ’ξεύρετε 
καί σείς.

Δοιίκισσα (ΐδ^)· Μόλις δύναμαι νά συγκρατήσω τήν οργήν μου, καί 
διά ν’ άποφύγω τρομεράς σκηνάς, απέρχομαι. (Μεγαλοφώνως) Λαβε, Λα
ουρα, κι’ άποδος τήν εικόνα είς τόν νέον αύτόν Νάρκισσον, κ’ είπε του... 
’Όχι, δχι . . μή του λέγης τίποτε (Κατ’ ιδίαν) Χιλίους οφεις τρέφω εις 
τό στήθος μου καί μία ούτω φλόγα καίει τήν καρδίαν μου.

(’Εξέρχεται)

Φρειδερίκος. Πώς—απορώ—ή δούκισσά, άμα ίδοϋσα τήν εικόνα 
σου, δέν εδειξε οργήν περισσοτέραν καί πρός σέ και πρός εμε.

Λάονρα. Δέν τό εννόησες καλέ ; άλλαξα τάς εικόνας· έκράτησα τήν 
ίδικήν μου καί τή έδωκα τήν ίδικήν σου.

, Φρειδερίκος. Μόνη, σύ μόνη μέ τήν εύφυιαν σου, σύ μόνη ήτο δυ
νατόν νά μάς λυτρώσης, όπως ελυτρωθημεν.

Λάονρα. Ναί, πρός στιγμήν , . . ’Αλλά ό κίνδυνος ύφίσταται ακέ
ραιος διά τό μέλλον.

Φρειδερίκος. Πρέπει νά τον προλαβωμεν.
Λάονρα. Αύρων θά σ’ είπώ τά σχέδιά μου. (Δίδουσα αΰτω μίαν πυ

ξίδα) Πάρε τώρ’ αύτό και χαΐρε.
Φρειδερίκος. Τίνος είν’ αύτό ;
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Λάονρα. Εϊνε τδ ίδικόν σου, ειμπορεΐ νά ’ςτο ξαναζητήση πάλιν. .
.(’Εξέρχεται)

Φρειδερίκος. "Εχεις δίκαιον. (Κατ’ ιδίαν) Ποτέ μου δέν εύρέθην εις 
φρικτότερον σημεΐον, καί ...

(Εισέρχεται δ Φάβιοζ)
Φάβιος. Άφέντη, ποιο άπδ; αύτά τά δυδ φορέματα θέλετε νά μοΰ 

τδ χαρίσετε ;
Φρειδερίκος. ’Γκρεμίσου, κατεργάρη, άθλιε, παλιάνθρωπε!
Φάβιος."Αλλα μας 'βγήκαν πάλι!
Φρειδερίκος. Φύγε, νά μή σέ βλέπω! ’πήγα μέ τδν θάνατον γιά 

σένα νά συναντηθώ !
Φάβιος. Κ’ έγώ ποϋ έξ αιτίας σας δέν έχω νάντυθω ·, ! *

* Ένταΰθα υπάρχει λογοπαΐγνιον δύσκολου νά μεταφρασθή έπΐ τής διπλής ση
μασίας τής λέξεως visto παθητικής μετοχής τοϋ ver (βλέπειν) καί πρώτου προ
σώπου τοϋ ένεστώτος τής ύποτακτικής τοΰ ρήματος vestir (ενδύω). Ό Φρειδερί
κος λέγει : «Φύγε, άθλιε, διότι έξ αιτίας σου εύρέθην (είδον έμαυτδν=ιηβ soy visto) 
εγγύς τής απώλειας μου»· Είς δ δ Φάβιος άπαντα : «Κ’ έγώ έξ αιτίας σας δέν έχω 
μέ τί τά έτάυθω (que me visto)» Άπεδώκαμεν κάπως άμυδρώς ελληνιστί το 
λογοπαΐγνιον τοϋ πρωτοτύπου, άλλά βεβαίως ποΰ ή χάρις τοΰ ίσπάνικοΰ, δπερ 
έρχεται φυσικώτατςν (

Φρειδερίκος. Ένόμισες, αχρείε, δτι ή εικόν’ αυτή εινε κυρίας. Νά 
λοιπόν, εϊνε ’δική μου, κτήνος !

Φάβιος. Τδ ξέρω, άφέντη, πώς τρελλαίνεσθε γιά λόγου σας.
Φρειδερίκος."Αχ μωρέ I θά σέ σκοτώσω μέ τδ χέρι μου.·
Φάβιος. Χριστέ καί Παναγιά μου !
Φρειδερίκος, (ίδια.) Δέν κάμνω καλά δμως . . . Άφοΰ πλέον είμαι 

έκτος κινδύνου, καλλίτερα νά μή θορυβώ. (Μεγαλοφώνως) Φάβιε!
Φάβιος. Άφέντη, κύριέ μου !
Φρειδερίκος. Έλα μαζύ μου, έλα καί διάλεξε γιά ’σένα τδ καλ

λίτερο άπδ τά δύο ρούχα ποϋ κρατείς. ’Έννοια σου, ξεύρω ’γώ, έσύ δέν 
πταίεις τίποτε, εϊσ’ άφωσιωμένος είς έμένα κα'ι πιστός· κα'ι στή φωτιά 
και ’ς τό νερό μπορεί νά πέσης, άν σέ ’πώ.

Φάβιος. Μά τ’ ειν’ αυτά τά σκέρτσα, βρέ άδελφέ ; Τάειδε κάνεις 
ς τδν κόσμο ; Κύριε τών Δυνάμεων, θά χάσω τό μυαλό μου, άν μ’ ά- 
πόμεινε I . . .

[Τέίος της Β' ημέρας].

ΑΛ

Η ΕΝ ΑΡΓΕΙ ΣΦΑΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 1833.

Συμπληρωματική σημείωΛς .

Πάνυ εύαρέστως και ένδιαφερόντως άυέγνων δσα έλλόγιμος άυήρ, ό κ. 
Γ. Κ. έδημοσίευσεν έν τφ ΖΖαρκασσω τού παρελθόντος μηνός περί τοϋ 
αξιωματικού Καλοσγούρου, ώς σημείωσιν επανορθωτικήν και συμπλη
ρωτικήν όσων έγραψα περί αύτοϋ ,σχετικώς πρδς τήπ έν "Αργεί σφαγήν 
κατά το 1833. Ή έν εύγευεΐ μετριοφροσύνη καλουμέυη σημείωσις αύτή 
εϊνε πολλοΰ λόγου άξία ιστορική συμβολή περί τοΰ άειμ,νήστου Κερκυ- 
ραίου καί τής περιφανούς οικογένειας του, συμπληροΐ δέ κάήλιστα τάς 
περί αύτοϋ έρεύνας μου. Θεωρώ όμως ήδη έπάναγκες νά προσθέσω εξη
γήσεις τινάς δ’δσα έγραψα περί τοϋ άρίστου έκείνου άνδρός.

Έσημείωσα έν τφ έργφ μου τδν ανδρείου καϊ ίπποτίκδν αξιωματικόν, 
ώς καλούμενου Νικόλαον ΚαλλισγοϋρονηΛ ηλικίας έτών 32 περίπου. 
Ιν φ, ώς ήδη άνακαλύπτει, εκαλείτο Σπυρίδων Καλοσγοϋρος καί ήγε 
τό 27ον έτος τής ηλικίας του, άρτι συμπληρώσας τδ 26ον. Πλήν τδ 
μέν κύριον ονομα εις καί μόνος έκ τών συγχρόνων ένεθυμεϊτο, σφαλερώς 
τφόντι, ώς έξάγεται ήδη, ή δέ μνήμη τών δύο περί τής ηλικίας του 
μαρτύρων προσήγγισε περίπου πρδς τήν άκρίβειαν. Τό επώνυμου όμως 
Καλλισγοϋρος άπεμνημόνευσαν ού μόνον ή ομόφωνος παράδοσις, άλλά 
καί τά ιστορικά κείμενα τής έποχής έκείνης, ήτοι ή έκθεσις τοΰ διοι
κητικού τοποτηρητοϋ Δ. Καρατζά, αί εφημερίδες Άθηνα, 'Εθνική Έ- 
φημερίς καί 'Ελληνικός Καθρέπτης, έτι δέ και ή κατά τό 1839 έκδο- 
θεϊσα 'Ιστορική έκθεσις τοϋ 'Ελληνικού Καθρέπτον καί τέλος αί Ίστο- 
ριχαιαναμνήσεις τοΰ Ν. Δραγούμη. Φαίνεται δέ δτι ύπεγράφετο μέν 
Καλοσγοϋρος, ώς έξάγεται έκ τών οικογενειακών του έγγράφων, άλλά 
κοινώς καί γενικώς έκαλεΐτο τότε, τούλάχιστον έν Ναυπλίφ καί έν’’Αρ

γεί, Κ αλλισγοϋρός.
Έκτος τούτων ή επανορθωτική σημείωσις τοΰ κ. Γ. Κ. ένδιατρίβει 

εις τά περί έπιστολής τοϋ Καλλέργη πρδς τήν σύζυγον, άποσταλείσης 
ύπό τοΰ Γάλλου, συνταγματάρχου Στοφέλ καί θεωρεί τήν ύπόθεσιν ταύ
την άμφίβολον έκ τοΰ- δτι ή παράδοσις τών συγγενών καί φίλων τοΰ Κα- 
λοσγούρου ούδέν μαρτυρεί’ περί αυτής. Έν τούτοις αί περί τοΰ περιστα
τικού τούτου πηγαί μου δέν ήσαν άνάξιαι πίστ,εω<;, ήσαν δέ αύται ή
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“Εκθεσιςτήΰ διοικητικού τοποτηρητοΰ Καρατζα, ό ΈΛΛηνικος Κάβρε
χτης αί Ιστορικοί Αναμνήσεις τοϋ Δραγούμη και ή μαρτυρία τής 
Κυρίας Καλλέργη.

Καί ή μέν "Εκθεσις* τοϋ Καρατζα δέν μ’ έπειθε τελείως, ένεκα τών 
άλλων ανακριβείων αυτής κα'ι ως αντιφατική κάπως. Διότι βέβαιοί μέν, 
ώς θετικήν πληροφορίαν του, δτι ό Στοφέλ «έπεμψε προς τήν κυρίαν 
Καλλέργη έν γράμμα τοΰ άνδρός της, είς τό.όποιον παρεχώρει τήν οι
κίαν του πρός τόν κ. συνταγματάρχην, άλλ’ ή Κυρία Καλλέργη όχι μό
νον δέν άνέγνωσε τό γράμμα, άλλ’ ειπεν, δτι χρειάζεται τήν οικίαν και 
θέλει τήν βαστάξει ή ιδία» —■ ύποσημειοΐ δμως, δτι ή «.Κυρία Καλλέργη 
λέγει, OTt δέν. τήν παρουσίασε τδ περί ού ό λόγος γράμμα τοΰ άνδρός 
της ο άπεσταλμένος τοΰ Γάλλου συνταγματάρχου Ζ. Νικολαίδης καί οτι 
ό τελευταίος συγχυσθείς μετά τών εύρισκομένων είς τό οίκημά της, άνε- 
χώρησε χωρίς νά ύπάγη νά τήν άνταμώση.» Άλλά και ό Δραγούμης 
βέβαιοί τήν αποστολήν τής επιστολής. ’Επίσης βέβαιοί αυτήν και ί Έ.Ι- 
Ληνικος Καθρέπτης, διηγούμενος καί δτι «ό Στοφέλ άντί νά στείλη 
πρώτον είς τήν κυρίαν Καλλέργη τό γράμμα τοϋ συζύγου της, έστειλεν 
έν άπόσπασμα στρατιωτών του διά νά καταλάβωσι στρατιώτικώς τήν 
οικίαν του. Τότε ό Καλλισγοΰρος . . . έναντιώθη είς- αύτό το άπότομον 
έμβασμα τών Γάλλων στρατιωτών . . .» Τέλος έρχεται ή μαρτυρία αύ
τής ταύτης τής κυρίας Καλλέργη, ήτις διηγήθημοι τά συμβάντα, ώς εκ
τίθενται έν τφ έργφ μου.

Έξ δλων τούτων ωφειλον νά πεισθώ, δτι βεβαιότατα εστάλη διά τοΰ 
Στοφέλ έπιστολή τοΰ Καλλέργη πρός τήν σύζυγόν του, ής δμως αΰτη 
δέν έλαβεν έγκαίρως γνώσιν, ώς έγχειρισθείσης υπό τοΰ Νικολαίδού τφ 
Καλοσγούρφ καί ύπό τούτου άποκρυβείσης μέχρι τής έίς τήν ειρκτήν 
άπαγωγής του. Περί τοϋ περιεχομένου δμως τής επιστολής αύτής πα- 
ρέμεινέ μοι άμφιβολία τις, διότι τοΰτο είς μάτην προσεπάθησεν ή κυρία 
Καλλέργη νά ένθυμηθή και τούτου ακριβώς τοΰ περιεχομένου έποιησά- 
μην'μνείαν, ώς περί πράγματος άμφιβόλού, γράψας, οτι ό Στοφέλ «ά- 
πέστείλε τον Νικολα’ίδην διά νά ζητήση τήν έκκένωσιν της οικίας, κο · 
μίζων και έπιστολήν τοΰ Καλλέργη πρός τήν σύζυγόν τού περί- νο6· 
τθΐ> ώς λέγεται.» *.

Έπί τέλους ό κ. Γ. Κ. προστίθησι λίαν σοβαράν πληροφορίαν, δτι 
οί έν Κερκύρα φίλοι τοϋ Καλοσγούρου κ. κ. Ζωλής καίΦοντάναςβεβαι-

1 Όΰτως ή φράσις, ώς Λέγεται άναφερομένη εις τήν αμέσως προηγουμένων; 
περί τούτου (τής έκκενώσεως τής οικίας) δηλ. είς τδ περιεχόμενο* τής επιστο
λής, ούδέν παράγει τδ ασυμβίβαστον η αντιφατικόν προς την αποστοΛήν τοιαύτης.

ί
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οϋσιν, δτι «δτε έθραύσθησαν αί θύραι καί είσώρμων οί Γάλλοι, ό Κα
ί λοσγοΰρος καί οί έν τή οι’ζίφ έπυροβόλησαν κατ’ αυτών άπό τοΰ άνωτέ-
| ρου άκρου τής κλίμακος.» Τό σοβαρότατου- δμως τοΰτο περιστατικού,

δπερ ήδύνατο νά δικαιολογήση τόν τουφεκισμόν ού μόνον τοΰ Καλοσγού
ρου, άλλά καί πάντων τών συν αύτφ ύπό τών Γάλλων, οϊτινες μάλιστα 
ειχον συμφέρον νά έπιβΛηθωσιν δσον οϊόν τε δεσποτικώτερον έν ’Αρ
γεί, ούδεμία άλλη παράδοσις καί μαρτυρία, έξ δσων συνεβουλεύθην, βέ

βαιοι καί πρώτον ήδη μανθάνω.
Ό ΈΛΛηνικος Καθρέπτης έγραψεν, δτι «ό δυστυχής Καλλισγοΰρος 

έπί τή προφάσει δτι δέν έδέχθη νά τόν αφοπλίσουν, προτείνων τόν βα
θμόν τοϋ άξιώματός του, έτουφεκίσθη, καταδικασθείς είς θάνατον, δέν 
είξεύρομεν δυνάμει τίνος κώδηκος στρατιωτικού καί τίνος δικαιώματος 
εθνών.» Ό δέ Δραγούμης εξιστορεί, δτι «ό Καλλισγοΰρος ήπείΛησεν 
άπό τοϋ' εξώστου τούς Γάλλους, δτι θά τούς πυροβόληση καί έθανα- 
τώθη διά τήν άντίστασιν.» Επίσης καί ή Αθήνα αναφέρει περί απλής 
άντιστάσεως. Αύτή δ’ έτι ή έκθεσις τοΰ Καρατζα διηγείται, ώς άντί- 
στασιν τοΰ Καλοσγούρου, δτι «συμμέτοχος τών πολεμικών έργων τοΰ 

I Καλλέργη καί έπί κεφαλής μερικών στρατιωτών, έφοθέρισε τούς Γάλ-
I λους άπό τόν εξώστην τής οίκίας, δτι θά ρίψη έπάνω των, άν κινηθούν»
| .... καί δτι ό.Στοφέλ τφ ειπεν δτι «έξ αιτίας τής κ. Καλλέργη ύπέ-
I φερε τήν υβριν τής βασιλικής σημαίας, χωρίς νά πέραση δλους τούς εύ-
I ρϊσζομένους είς τό Παλάτι έν στόματΊ μαχαίρας, διότι έτόλμησαν νά

κάμνουν άντίστασιν».
Έπί τούτοις αμφιβάλλω σφόδρα, δτι ό Καλοσγοΰρος έπυροβοΛήσε 

j κατά τών Γάλλων, διότι τοΰτο θά ήτο τολμηρά καί άμεσος casuS belli
ί πρός αύτούς καί νομίζω, δτι ήτο άδύνατον νά μή μνημονεύσωσιν αύ-
' τής, σαφώς καί παταγωδώς μάλιστα, τά δικαιολογήσαντα τόν τουφεκι

σμόνκαί έξυμνήσαντα τούς Γάλλους όργανα τών Συνταγματικών,, ή 
Αθήνα καί ή "Εκθεσις τοΰ Καρατζα. Θεωρώ δέ ώς βέβαιον τό καί 
πρός τής κυρίας Καλλέργη τήν μαρτυρίαν συνφδον, δτι ό Καλοσγοΰρος 
ήπείίησε μόνον τούς Γάλλους καί αντέστη, μή ύπακούσας είς τήν περί 

ι παράδόσέώς τής οίκίας διαταγήν των, διαπληκτισθείς προς τον Στοφέλ
f καί ύβρίόας αυτόν καί άπειλήσας νά καταρρίψη άπό τοΰ έξώστόυ τήν . .

ήδη στηθεΐσαν Γαλλικήν σημαίαν, δπερ έξώργισε τόν Στοφέλ καί τούς 
λοιπούς Γάλλους αξιωματικούς, έννοοΰντας νά έπιβληθή ή Γαλλική ση
μαία αμέσως, έξ έφόδου καί δεσποτικώς, έμπνεύση δέ τρόμον καί Υπο

ταγήν είς τούς έν Άργει.
Ταϋτά έκρινα δέον νά έπεσημειώσω σχετικός πρός τήν έπί τοΰ έρ-
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γου μου επανορθωτικήν σηριεΐωσιν τοΰ κ. Γ. Κ. δπως εξηγήσω τάς πη- 
γάς καί τάς σκέψεις, έφ’ών ,έστηρίχθην γράψας τά κατά. τδ περί ου ό 
λόγος έπεισόδιον τής έν “Αργεί σφαγής καί υποδείξω οτι είς ούδεμίαν 
περιέπεσον άντίφασιν ως πρδς τδ ζήτημα τής επιστολής τοϋ Καλλέργη, 
Ήκιστα δέ δυσάρεστου δι’έμέ είνε δτι αί μελέται μου και έρευναι 
μόνον ώς πρδς τδ όνομα τοΰ αειμνήστου Σπυρίδωνος Καλοσγούρου ήσ- 
τόχησαν. Διότι, ώς γνωστόν, πολύ δυσχερές καί σπάνιον είς ούδεμίαν 
απολύτως νά ύποπέση ανακρίβειαν ό εξερευνητής ιστορικών γεγονότων, 
περί ών ή μ,έν ιστορία δέν είργάσθη είσέτι μετά λεπτομερούς ακρίβειας, 
αί δέ παραδόσεις καί αναμνήσεις τών έπιζώντωυ ήρξαντο άπδ πολλοϋ 
άμβλυνόμεναζ.

9 ’Ιανουάριου 1892.
Ju Βαρδουνιώτης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ 
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έν τή ψυχή του ακοίμητου πϋρ. Διέσωζε μέχρις έσχάτων ολον τδ θαλε
ρόν σφρίγος τής νεότητοςέν τή καρδία καί ολίγας μόλις ημέρας πρδ τοϋ 
θανάτου τδν έβλέπομεν μέ βάδισμα γοργόν περιπατούντα είς τάς οδούς, 
μετέχοντα διά τής πνευματώδους συνομιλίας του φιλικών όμηγύρεων ή 
λαλοϋντα στωμύλως έν τφ καλλιτεχνικφ τμήματι τοΰ Παρνασσού, ού 
προΐστατο. ’Ολίγας δέ μόλις ώρας πρδ τοΰ θανάτου του άπεπειράτο νά 

γράψη στίχους !
Ό βίος τοΰ συγγραφέως τοϋ Ανθίντον τον Μωρέως καί τοϋ ποιητοϋ 

τοϋ Λιονϋσου πΛον δέν δύναται νά περίληφθή έντδς ολίγων γραμμών, 
Διά τοΰτο έπί τή έλπίδι δτι θά δημοσιευθή προσεχώς έν ταΐς σελίσι τοΰ 
περιοδικού .τούτου μελέτη έκτένής περί τής αξίας καί τών έργων τοΰ 
άοιδίμου άνδρός, ό Παρνασσός, δν έτίμα μέχρις έσχάτων διά τής πολυ
τίμου συνεργασίας του άρκεΐται διατών ολίγων τούτων λέξεων νά έκ- 
φράση τήν βαθυτάτην αύτοϋ θλίψιν έπί τή βαρείφ άπωλέίφ ήν ύπέστη- 
σαν τά ελληνικά γράμματα και άποθέτει έν κλωνίον δάφνης έπί τοΰ δα- 
φνοσκεποϋς τάφου τοΰ Αλεξάνδρου I*.

Πένθος βαρύ άγρυσιυ αί Έλληυίδες Μοϋσαι άπδ τής 16 Ιανουάριου. 
Τήν ήμέραν εκείνην έξεμέτρησεν έν Άθήναις τδ ζην δ πολιδς αύτών καί 
επιφανέστατος θεράπων, ό έξοχώτατος καί συμπαθέστατος τών λογιών 
τής νέας Ελλάδος, ό επί έξ συνεχείς δεκαετηρίδας τιμήσας τά ελλη
νικά γράμματα διά τής άκαμάτου αύτοϋ ευφυΐας, ό γεραρδς Αλέξανδρος 
Ρ. Ραγκαβής.

Σπανίως έγευνήθη καί έν αλλαις χώραις ιδιοφυία τοιαύτη, τά χρονικά 
δέ τής παγκοσμίου φιλολογίας άμφιβάλλομεν αν άπομνημονεύωσι βίον 
φιλοπονώτερόν τοϋ εαυτού. Πάντων τών ειδών τής τέχνης τών γραμμά
των ήψατο καί είς πάντα ηύδοκίμησεν ό όξυνούστατος άνήρ. Έγραψε 
τραγφδίας καί χρηστομάθειας, λυρικά ποιήματα κα'ι άρχαιολόγικά λε
ξικά, μυθιστορήματα καί γραμματολογίας, εδρισκε δέ καιρόν νά μετα
φράζω τόν Αισχύλον, τον ’Αριστοφάνη, τδν Γκαΐκε κα'ι τδν Τάσσον, ένφ 
ταύτοχρόνως παρείχε πολυτίμους έκδουλεύσεις είς τήν πατρίδα διδάσκων 
είς τδ Πανεπιστήμιου, κυβερνώυ ώς ύπουργδς ή υπηρετών τά εθνικά 
συμφέροντα είς επιφανείς διπλωματικός θέσις κα’ι έπισπών τήν άγάπην 
καί τδν σεβασμόν τών ξένων διά τής εύρυμαθείας του κα'ι τής σπινθηρο- 
βόλου εύφυΐας του.

Αί λευκαί χιόυες δι’ ών τδ γήρας περιέβαλλε τήν πλήρη άγαθότητος 
χ,αί νοημοσύνης μορφήν . του δέν ίσχυσαν έως τέλους υά· σβέσωσν τδ έν
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Πρδ τού ν’ άπασχοληθωμεν είς έτερον θέμα, έπιτρέψατέ μοι, κύριοι, 
νά εΐπω ολίγας λέξεις είς μνήμην φίλου συνεταίρου, δστις καί αύτδς 
πρδ ολίγων ήμερών άπέστη είς τά Έλύσια πεδία. ’Εννοώ τδν Ηρακλή 
Μητσόπουλον, έν ώ ή κοινωνία άπώλεσεν ένάρετον καί άγαθόν συμπολί
την, ή έπιστήμη σπουδαίου καί άκάματον εργάτην τδ Πανεπιστήμιου 
έπιφανή καθηγητήν και ό ήμέτερος Σύλλογος διαπρέπον μέλος.

Ό Ηρακλής Μητσόπουλος ήτο πολυμαθής ώς ούδείς άλλος, καί ή 
άξια αύτοϋ συνίστατο πρδ πάντων είς τδ νά διαδίδη τάς γνώσεις καί 
τήν σοφίαν αυτού είς τήν νεολαίαν διά τού λόγου, είς τδ όποιον πολύ 
τδν έβοήθει ή φυσική αύτοϋ εύγλώττία. Δέν ήγάπα δέ τήν πολυγραφίαν 
ήτο άκριβής είς πάντα μέχρι σχολαστικότητος, διό έζήτει τήν άλήθειαν 
μετ’ ειλικρίνειας καί εύσυνειδησίας, θέλων πάντοτε νά φθάση είς τήν 
τελειότητα, καί έπειδή . ώς έπί τδ πολύ έβλεπε τδ άδύνατον τοιαύτης 
έπιχειρήσεως καί έχων χαρακτήρα υπερβολικής μετριοφροσύνης ολίγα 
έδημοσίέυσεν. Έν γένέι δ’ άποστρέφετο είς άκρον τά ημιτελή καί επι
πόλαια έργα, ώς πολλάκις μοί έλεγεν. Ούχ ήττον μεγάλως ωφέλησε 
τήν έπίστήμην έν Έλλάδι, διατυπώσας καί είσαγαγών διά τής δίδασκά
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λία« τον πλείστους φυσιογραφικούς δ'ρους, έχων πρός τοΰτο πάντα τά 
προσόντα καί ώς κάτοχος τής έπιστήμης καί ώς: δεινές ελληνιστής, δθεν 
ητο πράγματι αύθεντικότης διά τήν επιστημονικήν Ονοματολογίαν, κα’ι 
οστις γνωρίζει τό χαλεπόν τοΰ έργου τούτου, θέλει έκτιμήση προσηκόν- 
τω| τήν μεγάλην ώφέλειαν, ην οφείλει ή έπιστήμη είς τάς διαρκείς 
προσπαθείας καί τήν άξιόζηλον επιμέλειαν τοΰ- Μητσοπούλου.
* Αλλά κα'ι άλλας προσέφερεν ό άφ’ ημών άποστάς πολυτιμοτάτας 
υπηρεσίας είς τήν πατρίδα, ιδίως δέ διά τών άκαμάτων καί έπιμόνων 
ενεργειών πρός ΐδρυσιν αξιοπρεπούς φυσιογραφικού Μουσείου έν τφ Έ- 
θνίκφ Πανεπίστημίφ, έργον είς τό όποιον συνήγαγεν άπασαν τήν δρα
στηριότητα, άπάσας τάς φροντίδας, καί άπασαν τήν στοργήν του, μή 
φειδόμενος ούτε κόπου ούτε μόχθου μέχρι τέλους τοΰ βίου του.

Οτε έπανελθών έκ Γερμανίας, ένθα κυρίως έσπούδασεν, είχε μόλις 
οιορισθή καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου είς τήν' θέσιν τού άποθανόντος 
Δομνάνδου, ή Παλαιοντολογία κατά πρώτον εϊλκυσε τήν προσοχήν του. 
Εις τάς ύπωρείας τοΰ ΙΙεν.τελικοΰ πλησίον τού μοναστηριακού μετοχίου 
ΠικέρμΛ ό Φίνλεϋ καί ό ιατρός Λινδερμάϊερ ειχον·.Ανακαλύψει τυχαίος 
απο του 1836 κοίτασμα ορυκτών οστών διαφόρων ζώων τής τριτογε- 
νους διαπλάσεως. Τό.1851 ό έκ Μονάχου σοφός καθηγητής 'Ροδόλφος 
Ρωθ εστάλη ύπό τής βαυαρικής ’Ακαδημίας τών έπιστημών, ίνα ένερ- 

γήση τάς, πρώτας τακτικάς έξορύξεις έν Πικερμίφ, ών τά σπουδαιότατα 
δια .τήν επιστήμην Αποτελέσματα έφερον είς φώς τά ορυκτά' λείψανα 
πολλών προκατακλυσμιαίων άλλοτε έν τή ’Αττική βιωσάντων ζώων, οίον 
Πιθήκων, μαχαιρόδοντος (είδους Λέοντος), μαστοδόντων, όινοκέρων, ιπ
παρίων, πολύειδών'μυρηκαζόντων καί άλλων πολλών. Κατά τήν έλευ- 
σιν τοΰ Ρώθ έγνώρισα τό πρώτον τόν νέον Μητσόπουλον, μετά τού 
οποίου συνωδεύσαντες τόν 'Ρώθ καί έχοντες οδηγόν τόν ιατρόν Λύτσι- 
καν εποιησάμεθα πεζή τήν πρώτην έίς Πικέρμι έκδρομήν, φθινοπωρι
νήν τινα ήμέραν τοΰ 1852, ήτοι πρό τεσσαράκοντα περίπου έτών. Έκ- 
τοτε δε ήμην συνδεδεμένος μετά τού άοιδίμου Μητσοπούλου ώς φίλος 
καί πολλάκις ώς συνεργάτης. Ολίγον μετά ταΰτα έπδίησε καί ο Μη- 
τσοπουλος δαπάνη τοΰ Πανεπιστημίου μικράν τινα έξόρυξιν έν ΓΙικερ- 
μίφ·^τέλος τό. 1858 κατωρθώθη κυρίως διά τών καρτερικών ένεργειών 
αύτού δπως ή 'Εταιρεία της Φυσικής Ιστορίας, ήτις έλλείψει χρημα
τικών πόρων είχε τότε σχεδόν παύσει έργαζομένη, παραδώση τώ Πανε- 
πιστημίφ τάς ζωολογικός, όρυκτολογικάς καί βοτανικός συλλόγάς αυ
τής, ύπό τόν δρον δπως άναλάβη είς τό εξής τό Πανεπισίήμιον τήν φρον
τίδα καί τήν δαπάνην τής σύντηρήσεως καί τού πλουτισμού αύτών* Αί

τούτου
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συλλογαί αύται άπετέλεσαν ούτω τόν πρώτον πυρήνα τού νέου Φυσιο- 
γραφικοϋ Μουσείου. Έπειδή· δμως ήσαν ήμελημέναι καί ένεκα τούτου 
ιδίως τό ζωολογικόν τμήμα αύτών είς άθλίαν κατάστασιν, ήτο, άνάγκη 
ν’ Ανανεωθώσι τά πλεΐστα αντικείμενα, νά άχηματισθώσί δέ νέαι συλ
λογαί, έν ένί λόγφ τό Μουσεΐον νά καταρτισθή σχεδόν έξ αρχής,· καί ο 
Μητσόπουλος Αιορισθείς . Έφορος αύτού τά μέγιστα συνετέλεσεν είς 
εύόδωσίν τοΰ δυσχερούς έργου τούτου. Έκ τών πρώτων δέ τού Μητσο
πούλου μερίμνών ύπήρξαν αί νέαι καί πολυχρόνιοι έν Πικερμίφ έξορυ- 
ξεις δρυκτών ών τό προϊόν είνε ή έκτοτε ύπάρχΟυσα ώραία καί
πολλοΰ λόγου άξία παλαιοντολογική συλλογή τού Μουσείου. Οτε δε 
σχεδόν συγχρόνως ό Γωδρύ έλαβε παρά τοϋ τότε 'Υπουργού τής Δημο
σίας Έκπαιδεύσεως κ. Ποτλή τήν άδειαν νά ποιήση κατ’ έντολήν τής 
Γαλλικής Κυβερνήσεως έπί μακρόν χρόνον έκτεταμένας έξορύξεις διά τό 
Μουσεΐον τών Παρισίων, ό Μητσόπουλος άπηύθυνε δικαίας παραστάσεις 
καί διαμαρτυρίας, άπαιτών τό προνόμιον τής έξορύξεως ·διά το· ημέτε- 
ρον Μουσεΐον, άλλ’ είς μάτην κατωρθώθη ούχ ήττον διά- των παρα
στάσεων έκείνων, δπως ό Γωδρύ άποδώση Αργότερα είς τό ήμέτερον 
Μουσεΐον ικανά δείγματα' έκ. τών πολλαπλών τής συλλογής του.

’Αλλά καί ύπέρ τοΰ άναλόγου πλουτισμού καί τών άλλων τμημάτων 
τοϋ Μουσείου έμερίμνα άπαύστως δι’έργων τέ καί λόγων, πάντοτε αδη
μονώ* διά τό άνεπαρκές τών πόρων τών χορηγουμένων ύπό του Πανε
πιστημίου διά τήν συμπλήρωσιν τών πολλών έτι έν ταΐς συλλογαις κε
νών καί έν γένει διά τήν διακόσμησιν τού Μουσείου, μετά τού οποίου 
τό δνομα τού Μητσοπούλου άείποτε θά μείνη στενώς συνδέδεμένον. ,

Περαίνων τήν βραχείαν σκιαγράφίαν ταύτην τ’οϋ σοφού,καί καλοκά
γαθου άνδρδς καί τού πιστού καί άνεπιλήστου φίλου, αισθάνομαι οτι 
είνε έλλιπεστάτη. μή δυνάμενος δέ νά έξαντλήσω ένταΰθα τά περί αύ- 
τού, προσθέτω μόνον δτι ού μόνον έν τφ Πανεπίστημίφ καί τφ Μου- 
σείω καταλείπει μέγα κενόν, άλλά καί άλλαχοΰ, διότι Ας γνωστόν 
έοίδασκεν άπό έτών πολλών καί έν τε τή 'ΡιζαρείφΈχολή καί εν τφ 
Άρσακείφ διαφόρους κλάδους τών Φυσικών έπιστημών. _

Τό μεγαλείτερον δμως κενόν καταλείπει είς τάς καρδίας των όσων 
έγνώρισαν αύτόν, καθότι ό πολυτιμότερος κόσμος αύτού, ύπέρτερος καί 
τής πολυμάθέίας του αύτής, ήτο ή ειλικρινής θεοσέβειά του ή πραότης 
τού χαρακτήρός του καί ή άπειρος έλεημοσύνη καί φιλανθρωπία του.

Έν ΆΟήναις τή 28 ’Ιανουάριου 1892.
θ. Λ. ΧβλδραΛ’χ. '
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ΕΡΓΑΣΙΑ! ΣΥΛΛΟΓΟΥ Τόν λήξαντα μήνα συνεκροτήθη τακτική 
συνεδρία. Έγένοντο δετά εξής αναγνώσματα. Ή κυρία Καλλιόπη- Κε
χαγιά. επίτιμον μέλος άνέγνω «Καλλιτεχνικάς εντυπώσεις έκ 'Ρώμης.». 
Ό κ. Ν. Κ. Γερμανός τακτικόν μέλος ώμίλησε «περί.τών θαυμάσιων τοϋ 
Φασματοσκοπείου». Ό κ. Ν. Σχινας πάρεδρον'μέλος άνέγνω «εκδρομήν 
είς Ήπειρον». Ό κ. Μ. Καλαποθάκης πάρεδρον μέλος άνέγνω μελέτην, 
«αί αξιώσεις τοΰ Χριστιανισμού κυρούμεναι ύπό τής επιστήμης»,. Προς 
τούτοις έγένοντο καί δύο έπιστημονικαί εσπερίδες καθ’ άς ό κ. Κ. Μη- 
τσόπουλος ώμίλησε περί τής γής πρό τοϋ άνθρώπου.. Ό κ. Α. Δαμβέρ- 
γης ώμίλησε στερί τοΰ περί ημάς κόσμου.

Άπεβίωσάν τρία τών επιτίμων' μελών τοΰ Συλλόγου έκ τών πα- 
λοιοτέρων καί προσφιλεστέρων ό ’Αλέξανδρός ϊ*. 1*αγχαβής, 
ό Ηρακλής Μητσύπουλος καί ό Χρ. Χεκολ. Φελαδελ- 
φεύς. Ό Σύλλογος κα'ι αύτός συνελθών και διά τής Εφορείας αύτοΰ 
έψήφ.ισε τά δέοντα κα'ι συμμετέσχε τοΰ έκδηλωθέντος πένθους. , .....

Έγένετο δεκτόν ύπό τοΰ Συλλόγου δπως αί έορταΐ έπί . τή είκοσι·? 
πενταετηρίδι αύτοΰ άρξωνται τή 10 τοΰ προσεχούς ’Απριλίου κάί διαρ- 
κέσωσιν έπί τριήμερον, εκάνονίσθη δέ κα'ι τό πρόγραμμα αύτών άνατε- 
θείσης τής φροντίδος' τής έκτελέσεως είς ειδικήν επιτροπήν.

Ό Σύλλογος έψήφισέν δπως αποστάλώσι^τά συγχαρητήρια αύτοΰ είς 
τούς κκ. Έρνέστον Κούρτιον καί Έρρΐκον Βρούνν συμπληρώσαντας τόν 
μέν πεντηκονταετίαν άπό τής είς διδάκτορα άναγορεύσεως. αύτοΰ, τόν 
δέ εβδομ.ηκονταετίαν άπό τής γεννήσεως. Συγχρόνως δ’ έψήφισε τόν 
Έρρΐκον Βρούνν επίτιμον αύτοΰ μέλος.

Ό κ. Βρούνν άπήντησεν είς τά συγχαρητήρια .τοΰ Συλλόγου διά τής 
εξής επιστολής:

«Μετά τό συγχαρητήριον τηλεγράφημα έπί τή εβδομηκονταετηρίδι τής 
γεννησεώς μου, έλαβον τό δίπλωμα τής εκλογής μου ώς μέλους τοΰ αξιό
τιμου συλλόγου' εκφράζω δ’ ύμΐν δι’ άμφότερα τάς εγκαρδίους μου εύ- 
χαριστίας. Εν μόνον άάόμη^ εύχομαι νά ευτυχήσω ί'να κατά τάς δυσμάς 
τοΰ βίου ΐδω αύτοΐς δμμασι τάς ’Αθήνας καί τύχω ..ουτω, τής . ευκαιρίας 
ρπως καί-προσωπικώς γνωρίσω τούς άποτελοΰντας τον ύμέτερόν Σύλλογον.

,· Μετ’ άκρας. ύπολήψεως.. . 
’Ερρίκος Βρούνν» 

" Ό δέ κ. Κόύρτιος άπήντησεν ώς εξής:
«’Αποστέλλω ύμΐν τάς εγκαρδίους μού καί' ειλικρινείς ευχαριστίας έπί 

τοΐς συγχαρητήριοις διά τήν πεντηκονταετηρίδα τοΰ διδακτορικού μου δι- 
πλώματρς. καΐΛήπ1'το.ύ.τφ μτς,&σημειοΰμαι μετά πάσης αγάπης.

’Ερνέστος Κούρτιος»
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Τήν 22 λήξαντος μηνός έγένετο έν τφ καταστήματι τοΰ Συλλόγου ό 
έτήσιος φιλανθρωπικός χορός ύπέρ τής Σχολής τών ’Απόρων Παίδων, 
δστις άπέβη ύπο πάσαν έποψιν εξαίρετος.

Έγένοντο ίκαναί μεταβολαΐ έν ταΐς τάξεσι τών μελών. Οί κκ. Δημ, 
Άργυρόπουλος, Δημ, Κουντουριώτης, Θάνος Ζώρας, Α. Πετάλάς καί 
Ερρίκος Ποττέν πάρεδρα διατελοΰντα μέλη έψηφίσθησαν τακτικά μέλη. 
'Ομοίως έψηφίσθησαν πάρεδρα μέλη οί κκ. ’Άγγελος Αναστασίου, Κ. 
Δόστης, Ν. Ξυδάκης, Στ. Βαλτής, Γ. Λαζαρΐμος, Γ. Καίσ. 'Ρώμας 
καί Γ, Σ, Στρέϊτ. Διεγράφήσαν δ’ ικανά μέλη μή συμμορφώθέντα είς 
τάς περί καταβολής τών εισφορών διατάξεις τόΰ κανονισμού.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΝ- Φιλολογικόν και αρχαιολογικόν 
Sa. Δίς συνήλθεν είς συνεδρίαν. Καί κατά μέν τήν πρώτην ό κ.

. ρος. άνήγγειλεν είς το τμήμα τόν θάνατον τοΰ εταίρου αύτού ’Α
λεξάνδρου Πασπάτη, μεθ’ δ τδ τμήμα προέβη είς τήν άπόφασιν νά συγ- 
χαρή τόν Έρνέστον Κούρτιον επί τή πεντηκοστή άμφιετηρίδι άπό τής 
άναγορεύσεως αύτοΰ ώς διδάκτόρος καί τόν Βρούνν έπί τή εβδομηκοστή 
άμφίετήρίδί του, Ειτα ό κ.Πανταζίδης άνεκοίνώσε τήν διόρθωσίν τών 
113 καί 114 στίχων τοΰ «Οίδίποδος έπί Κολωνφ» τοΰ Σοφοκλέους, 
δλως διαφόρώς ή ώς είχε διορθώσει αύτούς ό κ. Σταμ, Βάλβης έν τή 
προηγουμένή συνεδρίφ. Οί στίχοι έχουσιν ώς εξής :

σιγήσομαΐ τε καί σύ μ* έξ δδοϋ πόδα 
κρΰψον κατ’ άλσος.

Ό κ. Πανταζίδης έκθεις τάς γενομένας ερμηνείας καί διορθώσεις πα
ρέστησε τό άσύστατον ή άπίθανον αύτών, καί έπρότεινε τήν εαυτού διόρ- 
θωσιν έχουσαν ουτω :

σιγήσομαΐ τε καί σύ μ’ έξ δδοϋ ποθί 
κρύψον κατ’άλσος

Μετά τόν κ. Πανταζίδην ό κ. Άλέξ. 'Ραγκαβής ώμίλησε διά μακρών 
περί τών λιμένων τοΰ Πειραιώς καί τής θέσεως έφ’ ών έκαστος εύρί- 
σκετο, εύρύτερον δέ διέλαβε περ.ί τής τοπογραφίας ένγένει τοΰ Πειραιώς.

Έν τέλει ό κ. Σταμ. Δ. Βάλβης άνεκοίνώσε διόρθωσίν άναφερομένην 
είς τό εξής χωρίον τών πολιτικών τοΰ Άριστοτέλους. Τό χωρίον έχει 
ούτως- «ού γάρ τήν αύτήν άκρίβειαν δει ζητεΐν διά τε τών λόγων 
καί τών γινομένων dih της αισθήσεως'»; Ό κ. Βάλβες απέδειξε διά τής 
παραθέσεως δμ,οίων χωρίων έκ τών Πολιτικών καί έκ τών Ένδήμ,ίων 
’Ηθικών δτι ό’Αριστοτέλης δέν έγραψε τάς τελευταίας λέξεις δια, της 
αίσ&ήσέως, αϊτινες είνε παρέμβλημα προελθόν έξ ερμηνείας τής φρά- 
σεως τώπ γινομένων.

Κατά δέ τήν δευτέραν συνεδρίαν’ό προεδρεύων τοΰ τμήματος έμνή- 
σθη τοΰ-άποθανόντος -έταίρου·> ’Αλεξάνδρου -Ρ. 'Ραγκαβή καί, -τών Υπη
ρεσιών,δς έν γένει μέν προσήνεγκεν είς τά γράμματα ί'δίγ δέ'πρός‘τον 
Σύλλογον καί τό τμήμα.
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Μετά τοΰτο άνεγνώσθη εύ'χαριστήριος επιστολή τοΰ κ. ’Ερρίκου Βρούνν 
άνθ’ ών το τμήμα κα'ι ό Σύλλογος άπέστειλαν αύτφ συγχαρητηρίων.

Ό κ. Ν. Γ. Πολίτης ώμίλησε περί τών μιμιάμβων εν γένει καί ίδίφ 
τών μιμιάμβων τοΰ Ήρώνδα τών άρτι άνακαλυφθέντων εν- τοΐς παπύ- 
ροις τοΰ Βρεττανικοΰ μουσείου. Άνέγνωσεδέκα'ιμετάφρασινείςδη- 
μώδη γλώσσαν ενός τούτων τοΰ Διδασκάλου.

Ό κ. Θ. Βελλιανίτης άνέφερε τήν άνακάλυψιν έν'Ρώμη δύο τοιχο
γραφιών παριστανουσών τούς τελευταίους Παλαιολόγους.

Ό κ. Στ. Βάλβης . έπήνεγκε -παρατηρήσεις τινας·‘ έπί τής έκδόσεώς 
τών εγγράφων τών άφορώντων είς το μαρτύριον τοΰ 'Ρήγα Φερραίου.

Τμήμα καλών Τεχνών. Είς μίαν συνήλθε το τμήμα συνεδρίαν.,Ό 
προεδρεύων πρεσβύτερος τών παρόντων κ. φ. Οίκονομίδης έπλεξε τδν 
πανηγυρικόν τοΰ μεταστάντος προέδρου τοΰ τμήματος καί επιτίμου εταί
ρου τοΰ Συλλόγου Άλεξ. Ρ. 'Ραγκαβή καί άνέγνω ποίημα είς μνήμην αύ- 
τοΰ. Άπεφασίσθη δέ προτάσει τοΰ κ. Μ. Στελλάκη "να έν τφ Συλλόγφ 
τελεσθή πολιτικόν μ.νημόσυνον τοΰ μεταστάντος καί παρακληθή ό κ. 
Σπ. Λάμπρος- όπως όμιλήση δεόντως. Προτάσει δέ τοΰ κ. Μ. Λάμπρου 
άπεφασίσθη όπως προκηρυχθώ διαγωνισμός καί μελοποιηθώ ό έπί τή 
είκοσίπενταετηρίδι τοΰ Συλλόγου συνταχθείς ύπό τοΰ ,'Ραγκαβή ύμνος ό 
εκτυπωθείς έν τφ α τεύχει τοΰ Παρνασσόν' άπεφασίσθη δ* ϊνα ή θέσις 
τοΰ προέδρου μένη κενή έπί . τρίμηνον κάί "να διακοπή ή συνεδρία.

Τμήμα ΦυοΊογν ωστικόν. Είς μίαν συνήλθε συνεδρίαν. Ό πρόε
δρος τοΰ τμήματός άνήγγειλε τόν θάνατον τοΰ επιτίμου εταίρου τοΰ 
Συλλόγου Ήρακλέους Μητσοπούλου. Ό κ. Θ. Χέλδραϊχ άναγινώσκει 
σκιαγραφίαν τοΰ μεταστάντος, ήτις άπεφασίσθη δπως δημοσιευθή έν τφ 
πέρίοδιά,φ τοΰ Συλλόγου. Άποφασίζεται δ’"να διακοπή ή .συνεδρία καν 
,κληθή διά τήν λοιπήν εργασίαν έκτακτος συνεδρία. ,

Τμήμα νομικών και τών πολιτικών επιστημών. Συνήλθεν 
άπαξ είς συνεδρίαν, Ό κ. Σταμ. Βάλβης άνεκοίνωσε τήν περί ύπνωτι- 
σμοΰ καί δικαιοσύνης μελέτην τοΰ εταίρου τοΰ Συλλόγου κ. Α. ΙΙαπα- 
διαμάντοπούλου, μεθ’δ ό κ. Μιχ. Στελλάκης προέτεινεν ϊνα τόν προσεχή 
Αύγουστον συγκληθή ύπό τοΰ Συλλόγου έν Άθήναις συνέδρίον τών έν Έλ- 
λάδι καί Ανατολή νομικών. Ή πρότασις αΰτη θέλει συζητηθή προσεχώς.

’
’j?r τ& πρήηγοναετω cjfv.Uadla παρεΛείφβήσατ τα έξης:

Σελ. 22? πρδ τής τελευταίαν■§ πρόσθες : «Τοσαϋτα.καί. τοιαϋτα τά κατά.τδ 
φρικαλέον καί άλησμ'όνητον έκεϊνο έν ’Αργεί δράμα. Όσα δ’ έγράφησαν καί ένηρ- 
γήθησαν πρδς δικαιολογίαν, τών αποτρόπαιων σκηνών δέν δύνανται νά έξαγνίσωσι 
τούς ενόχους ένώπιον τής 'Ιστορίας. 'Υπήρξαν απλώς έφήμεροι απολόγίαι αυ
τών, ανακριβείς δέ καί μεροληπτικά? οπωσδήποτε χρονογραφία!. Όπόταν δμως ή 
'Ιστορία κλπ.» ' .' ■ .

Σελ. 252, στίχ. 47, αντί Γεώργ. Φοντάνα, δστις γρ. Γεώργ. Φοντάνα, υιούς τοϋ 
μακαρίτου Συνταγματάρχου Σκηπίωνος Φοντάνα, δστις κτλ.

Σελ. 254, στίχ. 15, άντί φρούρια τών ’Οθωμανών γρ. φρούρια κατά τών Όθωμν 
Σελ. 2·55, στίχ. 22, αντί αέρός εκείνου γρ. άέρος τοϋ φρουρίου έκείνου,·. > ,


