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— Μπρε τό διάτανο τ' έ'πιασε κ’ έκαμε!.  . .
Ούτε ή σϋλληψις τοϋ Καγκάλου τον όποιον

’ισχυρόν απόσπασμα χωροφυλάκων έφερε σιδη- 
ροδέσμιον, ούτε ή πανηγύρι; τήν όποιαν ηγον 
σήμερον, Δευτέραν τής Λαμπρής, συνεκίνει τού; 
κατοίκου; τής Βουνιχώρας ήδη. Τά  άπό πεν
ταετίας κατορθώματα τοϋ διάσημου ληστοϋ 
τής Λωρίδος, τό άγριον καί έπιβάλλον ήθος του, 
αντίκρυ; αντίθετον πρός τό ναννώδες ανάστημά 
του. ή παρά τήν Γερομαστήν πρό τίνος καιρού 
ευτυχής άντίστασίς του, μόνου εναντίον λόχου 
ολου στρατιωτών καί πολιτών, δέν έγαλβάνιζον 
όπως άλλοτε τούς πολεμοχαρείς χωρικούς. ’Ολό
κληρος τής φαντασίας των ή όρμη άνεκόπτετο 
ήδη πρό τού ενωμοτάρχου τοϋ όδηγούντο: τό 
στρατιωτικόν άπόσπασμα καί προ τού όπλου, 
μέ τό όποιον ήσαν ε’φωδιασμένοι οί άνδρες του 
καί αύτός. Καί ενώ έπί τοϋ άλωνίου τοϋ Κοκ
κινοχώματος οί Άραχωβϊται γύφτοι προσεπά- 
Οουν μέ τούς βαρείς ήχους τοϋ τυμπάνου καί 
τά; γαργαλιστικά; φωνας ζεύγους αυλών νά 
διεγείρωσι τάς ψυχάς καί αϊ λυγεραί χειροκρα- 
τούμεναι έκάλουν μ’ έλκυστικόν χαμόγελο τού; 
νέους ν’ άνοιξωσι τόν χορόν, ούτοι ολίγον παρεκεϊ, 
συνωθούμενοι πέρις τοϋ ενωμοτάρχου προσέβλε- 
πον περίεργοι τό όπλον, τό όποιον ούτο; έκολα- 
κεύετο νά έπιδεικνύν; είς αυτούς, καί άπό καιρού 
είς καιρόν επιφώνημα έξεφευγε τών χειλίων των:

— Μπρε τό διάτανο τ’ έπιασε κ’ έκαμε!. .
’Λπό ενός καί πλέον έτους άόριστοι φήμαι

έφέροντο καί έν Βουνιχώρα περί τοϋ νέου όπλου. 
Τινές καταβάντε: δι’ ύποθεσεις των μέχρι Γα- 
λαςειδίου είτε μέχρι Σαλώνων, αετέδωκαν είς 
τού: συμπατριώτα; τό σχήμα, τάς κινήσεις καί 
τάς ένεργείας του, όπως τά ήκουον έξωγκωμένα 
πάντοτε, καθώς καί τό όνομα τοϋ Γάλλου έφευ- 
ρέτου "Εμαθον ότι ό στρατός όλος, παραιτήσα; 
πλέον τάς βαρείας καραμπίνας τοϋ Μινιέ, έφω- 
διασθη δΓ αύτοϋ, κατασταθείς μάλλον άξιομα- 
χητος. Άπό τούς ίδιους ληστάς όσάκις έξένιζον 
αυτούς είς τό χωρίον των ή είς το ποιμνιοστά- 
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σιον το)ν, ήκουον οί χωρικοί τήν θραϋσιν τήν 
όποιαν έπέφερε τούτο είς τάς τάξεις των· πώς 
έκαλύπτοντο αίφνης άπό χάλαζαν σφαιρών πριν 
άκόμη ούτοι προφθάσουν νά γεμίσωσι τά ίδικά 
των ε"βλεπον τάς χαινούσας πληγάς τάς όποιας 
τούς ε’προξένουν τά βλήματαί του καί κατενόουν 
την μεγάλην άξίαν τοϋ οπλου άπό τήν άγανά- 
κτησιν καί τάς ύβρεις, όσας έξετόξευον κατά 
τοϋ πτωχού εφευρέτου. Καί πολλάκις έν τή 
έξάψει τής λατρείας των πρός τήν λεβεντιάν 
αυτών, έψαλλον μετά μεγίστου πόνου τό τρα
γούδι τού Κουρκούμπα, τό όποιον φέρει αυτόν 
και τον σύντροφόν του είς τό λημέρι, κατά τό 
βράδυ βράδυ, όχι πλέον σκεπτομένους αγώνας 
καί θριάμ.βους άλλά κλαίοντας τά ντέρτια τους 
καί τά παράπονά τους:

τ ε ίν ' τό κ α κό  ποΰ 'πάΟ κνε τόρα  ’ ι  τ α  έβδομήντα
π ο υ  β γή κ α ν  τα  βελω νο ιτά . το υ  Σα<τεπω τ ά  8~ λα . . .

"Ομως τό ώμολόγουν ήδη οί χωρικοί, τό ¿ξέ
φραζαν διά τών έκπληκτων βλεμμάτων των, ότι 
ουδέποτε ήλπιζον αυτό τόσον τέλειον όπως 
τό ε'βλεπον, όπως ήκουον παρ' αύτοϋ τού ένω— 
μο τάρχου:

— Νά, ε'βαλες τό φυσίγγιο κ' έτέλειωσε τό 
παστοψαρο . . . ένας χρόνος είς δύο κινήσεις . . . 
έ'νχ πατατράκ κ’ έχάθηκε τό λεφοϋσι!

Ό  ένωμοτάρχης Παπαθεοδωρακόπουλος, ύψη- 
λόςκαί ευλύγιστος λεβέντης, τόν όποιον ή ε“;οχος 
ανδρεία, ή άκούραστος ένεργητικότης καί αί 
διαβολικαί έπίνοιαι, όσας ανέπτυσσε πρός κατα- 
δίωξιντών ληστών, διέδοσαν είς δλην τήν 'Ρού
μελη ν καί περιέβαλλον μέ ποιητικήν τινα αϊ- 
γλην τό πεζότατον όνομά του, ε'πεδείκνυε τόν 
χειρισμόν τού οπλου, ε'διδε τάς έπιστημ.ονι- 
κάς των ονομασίας είς έ'να έκαστον τών κα- 
ταρτισμάτων, ώμίλει περί »Οχλίου καί ύποφυ- 
λακτήρος, περί στοχάστρου καί σκοπευτικής 
γραμ.μής, π:ρί τροχιών καί βλημάτων. Οίχωρικοί 
ολίγοι τό κατ’ άρχάς, άκούοντες τάς στομφώδεις 
φωνάς του, ήρχοντο ήδη πυκνότεροι άπό τού χο
ροστασίου. Οί γέροντες οί όποιοι έδώ κ’ έκεί έπί 
τών υψωμάτων ήπλωμένοι,ίκλελυμένον καί άτο- 
νον έ’χοντες τό σώμα ύπό τοϋ θάλποντος ηλιακού 
φωτός, παρηκολούθουν μέ βλέμμ,α ^εμβώδες τήν 
πρό αυτών άναβράζουσαν καίλαλοϋσαν νεότητα
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οί μεσόκοποι, οσοι σταυροπόδι κχθήμενοι κύ
κλω, άντήλλασσον διαδοχικώς κρίσεις περί τοϋ 
χορού καί ελπίδας περ: τών ισχνών γεννημάτων 
των· τά παλληκάοια τά όποια όρθια περί;, 
ε'βλεπον έν ηδονική μέθη τήν πολύχρωμ.ον εκεί
νην άλυσιν τών χορευουσών μέ τάς άπλοίκάς 
έσθήτχς, τήν άφελή κόμμωσιν, τά άνδρώδη 
άναστήματα καί τάς ζωηράς μελαχρινά; μορ- 
φά;, όλοι έσπευδον καί περιεκύκλουν αυτόν έν 
σιγή. Καί ό ενωμοτάρχης μέσω αυτών, σπα- 
σμωδικώς κινών τήν χεϊρα έπί τοϋ όπλου, άπό 
τής άκρας τοϋ κοντακίου εις τήν άκραν τής 
κάννης, άπό τοϋ κινητοϋ ουραίου εις τόν ξυστόν, 
εις τό κλισιοσκοπίου, εις τά ψέλλια, έξερεύγων 
έλευθεροστόμως κα· άκρατήτως τάς φράσεις του 
μ.έ μίαν παρρησίαν κάπως χαιρέκακον, με έ'κ- 
φρασιν θριάμβου έπί τής ήλιοκαοϋς μορφής του, 
μέ τόν νευρικόν τρόμον έφ’ όλου τοϋ σώματός του, 
ούμοίαζε πρός κήρυκα άγωνιζόμενον νά καθιδρύ- 
ση νέους θεούς εις τήν συνείδησιν τών άξέστων 
άκροατών του. Καί ούτοι σιγά σιγά, βεβαρυμένην 
ε”χοντες τήν κεφαλήν άπό τάς νέα; λέξεις τάς 
οποίας ήκουον, τάς νέας ονομασίας τάς όποια: 
πρώτη ν φοράν έμ,ανθανον, ήσθάνοντο μίαν κού- 

ρασιν έντή συνειδήσει διά τά διδάγματα, κενό
τητα τινα καταπιεστικήν έν τή καρδία διά τά; 
παλαιάς ιδέας καί πεποιθήσεις άπό τάς όποιας 
άποτόμως άπεσπώντο τόρα, ώστε παρηκολούθουν 
τούς λόγους καί τάς κινήσεις του σχεδόν άσυν- 
ειδήτως, μ.έ ήμιχάσ/.ον στόμ.α δίκην κωφαλά
λων. Οί νεώτεοοι διηγκωνίζοντο διαμφισβητούν- 
τες τήν θέσιν πλησίον τού ενωμοτάρχου, μ’ ε
κείνην τήν ροπήν τήν όποιαν αισθάνεται έκ φύ- 
σεως ή νεότης προς παν το νεοφανές. Έκλινον 
τήν κεφαλήν άλλος έδώ, άλλος εκεί, άλλο: έ--  
κυπτε κάτω, άλλος ύψοϋτο έπί τών ονύχων 
τών ποδών ΐνα τό ίδωσιν άπ’ όλα τά μέρη τό 
όπλον καί άπετόλμων κάποτε νά τείνωσι τήν 
χεϊρα Ϊνα τό ψαύσωσιν, άπαλά άπαλά μόλις, 
μετά δειλής προφυλάξεως, ώς νά ήτο άφρός 
κ’ έφοβοϋντο μ.ή διαλυθή άμα τή επαφή. "Αν 
δ’ ή άναπνοή των άφινε νέφος τι άχ νου έπί τής 
κάννης, ή ό άνεμο: εοερε κάρφο; τι έπ’ αυτού, όλοι 
έσπευδον άλλος διά τής άκρας τής φουστανελ- 
λα; καί άλλος διά τής χειρίδος τοϋ υποκαμίσου 
νά τό άπαλείψωσι κολακευόμενοι. Καί ήτένιζον 
τον ενωμοτάρχην μέ τήν ίκφρασιν τοϋ προσώ
που ένχλλχσσουσχν πάντοτε, εις έκάστην νέαν 
έξήγησίν του, καί ήκολούθουν τάς κινήσεις τής 
χειρός του τεθαμβωμένοι, ώ; νά έδιδάσκοντο τά 
μυστήρια τής Σολομωνικής. Καί όπόταν ούτος 
έστρεφε πρός αύτούς, θέλων νά χ.άμη εύληπτο- 
τίρα; τάς λέξεις του, τόν περιέβαλλον μέ βλέμ
μα πλήρες θρησκευτικού σεβασμού, ώς νά ήτο 
ό ίδιο; εφευρέτης κ' έθαύμαζον τήν γονιμότητα 
τού πνεύματός του, μ.ετά τινο: ζηλοτύπου μερί-

μνης διότι ήτο κύριο; τοιούτου πράγμ,ατος. . .  . 
Κ α ί μικρόν κατά μικρόν αί φυσιογνοψ,ίαι τών 
χωρικών όλων έχωρίσθησαν εις τόσους καθρέ- 
πτας τών ψυχικών εντυπώσεων έκάστου. Αί 
παρειαί τών γερόντοιν έκρέμαντο πλαδαραί καί 
άχρωμ.οι ώ; έν τελεία άποθαρρύνσει- οί μ-εσόκο- 
ποι μέ τήν κεφαλήν ήμικύπτουσαν καί τούς 
οφθαλμούς άτόνως εις έν σημεϊον προσηλωμ.ένους, 
έφκίνοντο έγκαρτεροϋντες εις τό παρόν, καί οί 
νέοι μέ τά: γραμμάς έκείνας, τάς καθέτου; έπί 
τού στόματος καί τό βλέμμα έν κλαυθμώ, οισεί 
μή τολμ.ώντες νά έλπίσωσιν ότι θ άπέκτων ποτέ 
καί αύτοί τοιούτον όπλον, αν καί ό νούς των 
είργάζετο άποφασιστικώς πρός έξεύρεσιν τών 
μέσων . . . Καί έν τώ μεταξύ ό ενωμοτάρχης 
βλέπων την έντύπωσιν την όποιαν έκαμ.νεν εις 
τού: άκροατάς του, έπεσώρευε μ.ετά μεγαλει- 
τέρας έμφάσεως εξευτελιστικάς ύβρεις κατά 
τών ληστών καί άπειρα πλεονεκτήματα εις το 
οπλον του:

—  Παλληκάοια λέει ; άπό ’δώ κ’ έδώ θά ίδούν 
τή μοίρα τους !.. Μωρέ μέ τέτοιο όπλο δέν φο
βούμαι ούτε τό Θεό !.

— ΙΙοϋθεν είσαι, καλόπαιδο, δέ μοϋ λές ; 
Διέκοψεν αίφνης φωνή ύποτρέμουσα τόν ενω
μοτάρχην.

Συγχρόνως οί χωρικοί ήνοιιαν δίοδον καί 
προσήλθεν ύψηλόσωμος γέρων,ύπερεκατοντούτης, 
μ' έξημμένην κάπως τήν άρρενωπήν μ.ορφήν, άνα- 
μετρών άπό κεφαλής μέχρι ποδών αύτόν. Ό 
Παπαθεοδωρακόπουλος έζαλίσθη διά τήν έρώ- 
τησιν αυτήν τοϋ γέροντος, εις τό απότομον καί 
τόν τόνον τής όποια: εόρισκε κάποιον δισταγ
μών διά τήν καταγωγήν του, διά τούς λόγους 
του, διά τήν πατρίδα του, δι' όλα...

—  ‘Απ’ τόν κάμ,πο τής Γαστούνης ήρθρωσε 
τέλος.

— Ντόπιος ή έρχάμενος :
—  Ντόπιο:....
— Μπρέ !..
Καί ό γέρων εξέφραζε διά τοϋ επιφωνήματος 

του τούτου όλα: τάς άπορίας οσχι έγεννήθησαν 
εις τήν ψυχήν του άφ' ής ώρας ήκουσε τόν ένω- 
μοτάρχην όμιλοϋντα.

•

'Ο γέρων Χειμάρρας ήτο εκ τών άνδρών ε’κεί- 
νων οί όποιο·, διήλθον τά έτη τής νεότητάς των 
εις εποχήν καθ’ ήν ή πραγματικότης έφθανε 
μέχρι τού άνεφίκτου ιδανικού, καθ’ ήν ε"ζη τις 
δι’ έ'να έπαινον καί άπέθνησκε δι' ε”να τραγούδι... 
Ή το δεκαέξ μόλις ετών δτε ήκολούθησεν ώς 
ψυχογυιός τόν Άλέςη Καλόγηρον, τόν άρμα- 
τωλόν τοϋ Χρισσοϋ. Μετά τήν δολοφονίαν αύ- 
τού. τοϋ Ή λία Βιδαβιώτη καί τού Βαρελή 
Θανάση έν τώ σεραγίω των Σαλώνων ύπό τοϋ 
Μουσταφα άγα, ό Χειμαρρας κατεταχθη εις τόν
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ταϊφάν τού εντοπίου άρματωλοϋ Πανουργία 
όπου ήσκήθη εις τά όπλα μέχρι τής έ—αναστά- 
σεως. Κατ' αυτήν δέ διέπρεψεν εις πολλά; μ.α- 
χας, εις την 'Ρούμελην καί τόν Μωριάν, είτε 
ώς άκόλουθο; είτε ώ: μισθοφόρος.

Μετά την παϋσιν τοϋ πολέμου ό Χειμάρρας 
άπεσύρθη εις τό ορεινόν χωρίον του, τήν κοι
τίδα αυτήν τού άρματωλισμ,οϋ, όπου ό Βρυκό- 
λακας, Έξαρχος Παρνασσίδος, συνεκρότει τάς 
συνόδους του καί ό Άνδρίτσος διεχείμαζεν αμέ
ριμνος ρετά τού Βλαχοθανάση. 'Εκεί άποκε- 
κλεισμένος, μ.ετά όμ.ηλίκων έπουλούντων άκόμη 
τάς πληγάς τοϋ Άγώνος καί προθύμων νά άρ- 
χίσωσι νέους, μ.ετά νεαρών παλληκαρϊων, άνα- 
τραφέντων μέσω τού κρότου τών μ.αχών καί 
ψαλλόντων τού; ηρωικού; άθλους των, διήγε τάς 
ήυ.έοας του μ.έ τό πα:ελθόν ποο τών οφθαλμών 
του πάντοτε.

Αί ίδέαι τή; νεωτέρας ζωής, τά χλιαρά αι
σθήματα, οΐ ναννώδεις πόθοι, οί γαλουχοϋντες 
καί διέποντε; ήδη τάς νεωτέρας κοινωνίας, δέν 
έ'φθανον μ.έχρι τοϋ ορεινού χωρίου, οπού αί άρ- 
ματωλικαί παραδόσεις καί αί πολεμικά·, όψεις 
τών γερόντων ήσαν καταλληλότατα άλεξητή- 
ρια. Διό ό γέρων Χειμάρρας ώ; άκράτητος θαυ
μαστή; τή; ανδρείας, έζήλευε τόν ενωμοτάρχην, 
τόν όποιον ή περί τά τοιαϋτα ζωηρά φαντασία 
τών χωρικών παρίστα ώ; μυθικόν ήρωα. Μόλις 
λοιπόν έμαθεν ότι ούτος, άγων εις Σάλωνα τόν 
Κάγκαλον, κατέλυσε δι’ όλίγας ώρα: ε’ις Βου- 
νιχώραν, έσπευσεν έκ τών πρώτων νά ίδη καί 
Οαυμάσνι αύτόν. Ά λ λ ’ εύθύς άμα έπλησίασεν 
όλος εκείνο; ό θαυμασμός του κατέπεσεν. "Α ! 
οϊ άνδρες τής εποχής του ποτέ δέν κατεφρόνουν 
τούς εχθρούς των οί πολεμικοί άνδρες ποτέ δέν 
κατακρίνουν τού; αντιπάλους των, άλλ’ άπε- 
ναντίας ύψώνουν αύτούς διά νά ύψωθώσιν ούτοι 
άκόμ.η περισσότερον έάν νικήσοισι. Τούτο ήκου- 
σεν ό γέρων ότι έκαμεν άλλοτε ό Κατσαντώνης 
περί τοϋ Βελή Γκέκα καί τόσοι άλλοι. ’Ενώ 
αυτός ό υψηλός παλληκαράς, άπό μιας ήδη 
ώρας δέν ε’καμνε άλλο παρά νά κχτχκρίνη, νά 
χλευαζη μάλλον τού: ληστάς, τούς όποιους ό 
γέρων Χειμάρρας έγνώριζε πολύ καλά καί εύρι- 
σκε κατά πολλά άξιους διαδόχους τών πρό τής 
έπαναστάσεω; κλεφτών, τούς όποιους ύμνε· άκό
μ.η ό λαός καί άπαθανατίζει ή παραδοσις. Είνε 
αληθές ότι ησάν τινες μεταξύ αυτών κακοί, 
σκληρόψυχοι οπω: ελεγεν ό ενωμοτάρχης, άλλ’ 
οϊ περισότεροι ήσαν παλληκάοια καί άπ’ αύτήν 
τήν άκράτητον πρός τόν παλληκαρισμόν τασιν 
έγειναν τοιοϋτοι .. "Ας κκτεδίωκεν, ας έφόνευεν, 
ας έξώντωνεν αύτούς ό ένωμοτάρχης όχι όμως 
καί νά τούς ΰβρίζη!...

"Επειτα αύτή ή έπαρσις μέ τήν όποιαν (όμι
λε ι περί τοϋ όπλου του έκαμνε τόν γέροντα νά

χάνοι πάσαν ιδέαν περί τής ανδρείας τού Π α - 
παθεοδωρακοπούλου. Βέβαια διά νά έχη τόσον 
εγωισμόν διά τά πλεονεκτήματα τού όπλου θά 
είπή οτι εις αύτό είχεν όλα: τάς ελπίδας του, 
εις αύτό έστήριζεν δλην τήν άνδρείαν καί τήν 
φήμην του... Καί ένω τόν ήκουεν ούτω όμι
λοϋντα ό γέρων ήρχισε νά αισθάνεται άηδίαν 
καί νά τόν παρομοιάζη πρός κανένα τενεκέ ν τής 
νεωτέρας κοινωνίας —  πάντοτε τής νεωτέρας, 
διότι εί; τήν Ιδικήν του δέν ΰπήρχον τενεκέ
δες— ό όποιος λαμβάνει γυναίκα μέ τό όνομα 
καί τήν περιουσίαν τής όποιας νά παρουσιάζε
ται αύτός εις τόν κόσμον!... Καί έ’λ.εγεν ό ενω
μοτάρχης ότι μέ τοιούτον όπλον δέν έφο— 
βείτο ούτε τόν Θεόν. Βέβαια πάντοτε μ.έ τό 
όπλον!..

Καί έν τή άκρατήτω όρμή τοϋ θυμού του 
ό γέρων Χειμ.άορχς άπέτεινε τήν απότομον εκεί
νην έρώτησιν περί τής πατρίδος του εις τόν 
ένωμοτάρχην... ’Αλλά τώρα δέν άντέλεγε- κά- 
μ.νε·. καί ή κουρούνα θαύματα — γίνονται καί 
οί καμπίσοι παλληκάρια ! . . . Καί έκυψε τήν 
κεφαλήν ό γέρων πρό τοϋ νεοφανούς καί έβυθί- 
σθη εις σκέψεις. Ποτέ εις τήν ζωήν του δεν 
άπήντησε καμπίσον καί τοιούτον λεβέντην· έπί 
τής έπαναστάσεω; ούδείς απ' εκείνα τά μέρη 
διέπρεψεν εις άνδρείαν καί πολεμ.ικήν όρμ.ήν..”Λν 
είνε διά κουτοπονηριάς καί άλληλομαχίας ησαν 
πρώτοι άπό τοϋ άρχοντός των μέχρι τού τελευ
ταίου χωρικού..  . "Ενα μ.όνον έγνώρισεν εις τό 
Μεσολόγγι, τόν Βέορον, όιψοκίνδυνον άνύρα, 
πλήρη πατριωτικής φλογός, παράτολμο·; μέχρι 
τρέλλας, σκληροκρέατον ώστε διαρκούσης τής 
μάχης νά φράσση τάς όπά; τών σφαιρών όσα: 
έλάμ.βανε έπί τοϋ σώματός του διά χονδρών 
κλάδων σχοίνου, καί τόν όποιον ήκουσεν ότι 
έφονεύθη έπί Ίμπραίμ. ε"ξυ> τοϋ χωρίου του, μέσω 
σωρεία; εχθρικών πτωμάτων.’Αλλά καί έκεϊνο; 
ήτο ταπεινός, ήσυχο; άνθρωπακος, δίχως λεβεν
τιάν εί; τά; κινήσεις του, δίχως άέρα... Κανένα 
όμως άλλον . . . Καί άνεκύκλου ό γέρων κατά 
φαντασίαν τό ρητόν τό όποιον λέγει «οϊ καμ.ποι 
βγάζουν άλογα καί τά βουνά λεβένταις. Τό δέ ό
νομα του τόσον πεζόν ώστε δέν ήπόρει καί πολυ 
διότι ήτο τοσοϋτον αύθάδης ό ένωμοτάρχης. 
Ήρχιζε νά παραδέχεται παράκρουσιν πλέον τής 
φύσεως... 'Ητο άδικον όμως νά φυτρώση εκεί 
μέσα αύτός ό λεβέντης· κρίμα εί; τό κορμί!...

Ά λ λ ’ ένω ό γέρων έπλανάτο εις τάς σκέψεις 
του ό ένωμοτάρχης συνελθών ήρχισε πάλιν τον 
πανηγυρικόν τοϋ όπλου του. Τώρα διηγείτο πα- 
ρελθοϋσαν αύτού συμπλοκήν φιετά τής συμμορίας 
τού Χειμώνα εί; τό δάσος τής Λεπενοϋς, κατά. 
τήν όποιαν συνέλαβε τρείς καί έφόνευσε τον 
αρχηγόν:

—  Σαν τον είδα χ αμού πήγα κοντά καί τόν



’πάτησα ’ςτό σβέρκο· ήθελα νά τόν ρωτήσω πώς 
του φαίνονταν τώρα /, παληοκλειδωνιαίς.

Καί έβαλε διάτορον γέλωτα, έκδικούμενος 
δήθεν το όνομα, το όποιον είχον δώση είρωνι- 
κώς οί λησταί εις τά όπλα τοϋ Σασεπώ, διά 
τόν τραχύν καί διακεκομμένον αΰτών κρότον.

— Ρέ τί τά θέλω ’γώ ΰτοϋνα ; είπεν i  Χει
μάρρας 'άποτόμως, συνελθών έκ τοϋ γέλωτος 
τοϋ ένωμοτάρχου μπορεί νά τό φέρνη έτσι γιά 
το βόλι άπάνου σου ;

— Ό χ ι πλαϊνά κάνε, σαν τά καρυοφύλλια 
τά ’δικά σας· άπήντησεν ούτος μιμούμενος τήν 
Ρουμελιωτικήν προφοράν, ϊνα δήθεν έπιτείνη, 
τήν είρωνίαν τών λόγων του.

— Μπρέ, τά ’δικά μας μπρέ, έδιωξαν τούς 
τοϋρκους ! έφώναξεν έν αγανακτήσει ό γέρων.

—  Τ ί νά σου κάμω !.. ήθελα πενήντα τούρ- 
κοι νά είχον άπό τοϋτα 'δώ καί νά ‘βλεπες τήν 
παλγιοκαπότα !..

Καί έπαλάμισε τόν υποκόπανον τοϋ όπλου 
μετά τίνος πεποιθήσεως, τήν οποίαν δέν είχε 
βεβαίως ούτε ό Καραισκάκης, έίτε έπί τής Γαλ
λικής φρεγάτας άπέρριπτε τάς προτάσεις τοϋ 
Κιουταχή, φωνών τό ιστορικόν εκείνο : «πασάς 
ή πάλλα μου !» Ό  γέρων Χειμάρρας ήδη έγεινεν 
έκτός έαυτοϋ· ό νεόπλουτος κατέστη ανυπόφορος. 
Δεν ¿χλεύαζε πλέον τούς σημερινού; ληστάς 
άλλά καί τούς άνδρας τοϋ άγώνος· ε’πειτα άπό 
τό λεφούσι ήρχετο ή παληοκαπότα!... Καί 
ε'λεγε παληοκαπόταν ό ενωμοτάρχης την χου- 
σοφορεμένην καί άρματοστόλιστον εκείνην γε
νεάν ή όποια έςέπλ,ηξεν δλον τόν κόσμον, τήν 
οποίαν έζήλευσαν τόσοι βασιλείς !.. Διά μίαν 
στιγμήν ό νούς τού γέροντο; έζαλίσθη καί δέν 
ήςευρε καλά καλά πού εύρίσκετο. Είνε αληθές 
οτι καί ή νεολαία τοϋ χωρίου του, παρά τόν 
άμετρον σεβασμόν τόν όποιον έτρεφε πρός αύτόν, 
πολλακις τώ ελεγέ τι τοιούτο διά νά τόν πει- 
ράζη. Τά  συνειθίζουν αύτά οί νέοι· νά φαίνων- 
ται ότι καταφρονούν τήν έποχην τών γερόντων 
καί οτι ούτοι ζώσιν εις καλλιτέραν δήθεν. Ά λλά 
τοιαύτην ΰβριν άπό κανένα στόμα δέν τήν ή - 
κουσε... Πεντήκοντα τούρκοι θά κατέστρεφον 
λοιπόν όλους αυτούς, αν είχον τά όπλα τού 
Σασεπι.ύ ! ώστε μόνον τό οπλον είνε τό πάν· ή 
ανδρεία δεν λαμβάνεται ύπ' οψιν ! ή εφεσις προς 
τήν δόξαν, ποός τήν ελευθερίαν τίποτε !..

— Μπρέ !..
Καί έπανέλεγεν ό γέρων τό σύνηθες επιφώ

νημα του Εηροβήχων, πνιγόμενος έκ τής συγ- 
κινήσεως.

Ά λλ' αίφνης άνευ οΰδεμιας άφορμής, άνευ ειρ
μού τίνος, χωρίς καί ό ίδιο; νά τό έννοήση διατί, 
με εκείνον το ακούσιον κραύγασμα, τό όποιον 
άναδιδει μόνη της ή καρδία πονέσασα αίφνης, 
ό γέρων έφώνησε μετά παιδικής αυταρέσκειας:

— Μπρέ τό θαρρείς καλλίτερο αύτοϋνο άπ’ 
τον "Αϊ Γιώργη μου ;

— ΙΙοιόν Ά ί  Γιώργη;
— Το καρυοφύλλι του' άπήντησαν πολλοί 

τών χωρικών.
Ό ενωμοτάρχης ¿γέλασε θορυβωδώς διά τό 

νέον άκουσμα καί οί χωρικοί τόν έμ.ιμήθησαν 
άσυνειδήτως.

Οί χωρικοί παρηκολούθουν άπ’ άρχής τήν 
φιλονεικίαν αύτήν τού γέροντος καί τού ενωμο
τάρχου. "Οσον καί αν ήσαν προκατειλημμένοι 
έκ τής φήμης τού I Ιαπαθεοδωρακοπούλου, οσον 
καί αν έπέρριπτεν έπ’ αύτών θάμβος τό όπλον, 
μικρόν κατά μικρόν ήρχισαν νά έννοώσι καί αυ
τοί τήν μηδαμινότητά του. Κίδον αύτόν νά 
φέρεται τόσον τραχέως πρός τόν γέροντα, πρός 
τό γήρας αύτό, τό όποιον ούτοι έν τή ορεινή πα- 
τρίδι των σέβονται ώς θεότητα σχεδόν καί τό 
όποιον πρωτοστατεί καί προέχει έν τή μικρά 
κοινωνία των τόν ήκουσαν νά ύβρίζη τού; λη- 
στάς, τό σώμα εκείνο διά τό όποιον ετρεφον 
όλως ϋψηλάς ιδέας, καί εις τό όποιον πολλάκις 
έλάμβανον μέρος, κρυφίως ένισχύοντες αύτό κατά 
τών στρατιωτικών αποσπασμάτων, ώστε ίσκαν - 
δαλίζοντο. Ή  περί τά πάτρια ζηλότυπος άφο- 
σίωσίς των, ή φυσική ροπή όπως τηρήσωσιν αύτά 
αλώβητα τούς ε"καμνεν ήδη νά έκλαμβάνωσι 
τόν ένωμοτάρχην ώς πνεύμα κακοποιόν, έλθόν 
εκεί νά τοϊς άφαιρέση τά άγια συναισθήματα 
καί τοίς άφήση τήν χολήν του. Διό ήρχισαν νά 
βλέπωσιν αύτόν κάπως δυσπίστως καί νά κι
νούνται εις διαμαρτύρησή.

Ά λ λ ' ό νεωτερισμός διά τήν άνθρωπότητα 
είνε φώς θαμβούν καί έλκύον, είνε ό λύχνος ό 
σύρων όπισθέν του έπί τεσσαρακονταετίαν τούς 
Ίσραηλίτας έν τή έρήμω, τό φυ/τεινόν άστρον 
τό παρασύραν τούς ¡/.άγους μέχρι τής φάτνης 
τοϋ Σωτήρος. Καί οί Μουνιχωρίται χωρικοί, 
αφελείς καί άθώοι άνθρωποι, δέν ήδυνήθησαν ν’ 
άντιστώσιν ήδη εις τον πειρασμόν καί έγ·έλα- 
σαν πρό τής συγκρίσεως τήν οποίαν ήθελε νά 
κάμη ό γέρων. Ούτος όμως παρωξύνθη άκόμη 
περισσότερον εκ τούτου. Ήθελε τώρα ν’ από
δειξη εί; αύτόν τόν έΐιππασμένον καί εις τούς 
άνισ/ύρους χωρικούς τών οποίων εύθύ; έκλονί- 
σθη ή πίστις, ν' άποδείξη οτι ήτο δίκαιος ό 
ισχυρισμό; του.

— Μπρέ τά παραρρίχνουμε; ίφώναςε μετά 
μίσους.

— Ά ι  κοιμήσου, γέρω μου, νά ζήσης· άπήν- 
τησε μετά τόνου οίκτίρμονος ό ένωμοτάρχης, 
σάν νά θές νά βαλης νά τρέξη τό ξιφτέρι μέ 
τόν μπούφο— όλοϋρμε ;

— Στάσου καί νά ίδής !
Καί χωρίς ν’ άκούση άλλον λόγον ό γέρων, 

μετά όρμής εμπαθούς, ή οποία έφανερώνετο άπό
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όλα; τάς σπασμωδικάς κινήσεις του, άνήλθε 
τήν μικράν ανωφέρειαν καί έχά.θη όπισθεν μιάς 
φράκτης τού χωρίου.

*

Ό γέρων Χειμάρρας ε’σπευδε μετά τάχους 
εις τόν οίκίσκον του. Ή  ψυχή του διηγέρθη 
όλη άπό τούς λόγου; τοϋ ένωμοτάρχου καί δέν 
θά ήσύχαζεν άν μή διέψευδεν αύτόν, άν δέν τώ 
άπεδείκνυε τίνα ήσαν τά όπλα, τά όποια αύτός 
ένέπαιζεν έναγώς, καί ήθελε νά φέρη ώς καλ
λίτερο·/ εν όλως άδοξον, τό όποιον άκόμη δέν 
έκαπνίσθη μέ τής μάχης τόν καπνόν, δέν έβάφη 
εις αίμα εχθρικόν, δέν έξήμεσε βόλι έναντίον 
τού άρπαγος τής ΙΙατρίδος. Διότι αύτά καί 
μόνα έθεώρει άξια συστατικά ένός όπλου ό γέρων.

Όπυ/ς ε’τρεφε μεγάλας ιδέας περί τών άνδρών 
τής εποχής του τάς αύτάς ε’τρεφε καί περί παν
τός ό,τι έχρησίμευσεν εις αύτούς κατά τόν αγώ
να τόν πολύμοχθον ό γέρων Χειμάρρας. Ή  
φαντασία του. ή παρθένος καί άδολος, περιέ— 
βαλλεν αύτόν μέ μίαν ιδανικήν αιγλην, μ' ένα 
ύπερήφανον άφελείας χρωματισμόν, όπως οί 
άγνωστοι έκεϊνοι ποιηταί τής εποχής του τ’ 
άπεκρυστάλλωσαν εις τά δημοτικά τραγούδια. 
Καί διά τούτο άν ήκουε ποτέ καμμίαν τών ό
πλων εκείνων τελειοποίησιν. διευκολύνουσαν τήν 
δράσιν αύτών καί τήν δύναμιν, ένέπαιζεν αύτήν 
καί τήν άπέρριπτε μετά πείσματος. Αί πλατείαι 
καί κυοταί πάλλαι, τά μακρά γιαταγάνια, τά 
σουβλερά χαρμπία. τά όποια έφόνευσαν τόν ε
χθρόν, αύτά ήσαν τ’ άξια όπλα, τ’ άσφαλή τής 
νίκης έχέγγυα. Τό αίμα μέ τό όποιον έβάφη- 
σαν, ό καπνός μέ τόν όποιον περιεβλήθησαν κατά 
τάς μαχας καί άπό τού όποιου ελαμπον αίφνης 
ώς άστραπαί άπειλητικαί μέσω καταμαύρου 
νέφους, ό άλαλαγμός έκεΐνος καί θόρυβος, οί 
κλαυθμοί, οί γόοι, αί άπειλητικαί φωναί καί αϊ 
έξηγριωμέναι ύβρεις, μέσω τών όποίο/ν ε"δρων 
έπίστευεν ό Χειμάρρας ότι προσήψαν εις αύτά 
κάποιαν άλλην δύναμιν, θαυματουργόν καί ίε- 
ραν, όπως εις τά εικονίσματα ή έπί τεσσαρά
κοντα ημέρας διαμονή έν τή εκκλησία καί τά 
θυμιαματα καί οί ψαλμοί τής λειτουργίας κα - 
θιστώσιν αύτά άληθεΐς τοϋ οίκου προστατας. 
’Ενώ τά νέα οπλα, τά μουσκέτα, τά όποια έ'φε- 
ρον οί Βαυαροί καίαί μετέπειτα καραμπίναι τοϋ 
Μινιέ, τόσον πενιχρά καί βαρέα καί άκομψα, 
δέν ήσαν παρά ξύλον μόνον καί σίδηρος καί δέν 
προύςένουν καμμίαν εις τήν ψυχήν του συγκί- 
νησιν αί λόγχαι αύτών καί τά πλατύτατα 
έκεινα ξιφη δέν έχρησίμευον παρά δι’ άρνόσου-
βλαις μόνον εις κανέν πανηγύρι!__ Τήν αύτήν
Ιδέαν έςέφρασεν ό γέρων καί περί τού όπλου τού 
Σασεπώ, ότε τό πρώτον ήκουσε περί αύτοϋ. Καί 
τώρα, ότε τό έβλεπεν έμπρός του, ότε άντελαμ- 
βάνετο τής ταχυεργοϋ δυναμεώς του, δέν ήρνεί-

το μέν αύτήν, άλλ’ είχε πεποίθησιν ότι ό ’ Α ϊ 
Γιώργη; του ήτο άνώτερος καί αύτοϋ. Όπως εί
χε πεποίθησιν ό γέρων ότι καί τώρα άκόμη ήτο 
υπέρτερος τών παλληκαρίων τοϋ χωρίου του 
κατά τήν ώκυποδίαν καί τό πήδημα καί τό 
λιθάρι. Είνε ό Χειμάρρας αύτός καί είνε ίδικόν 
του τό οπλον !... 'Ο γέρων έπήδησεν ήδη εις τόν 
οίκίσκον του καί ήρπασε τό καρυοφύλλι άπό τόν 
τοίχον μετά βίας, ώσεί έπρόκειτο νά ύπερασπι- 
σθή κατά τίνος έχθρού. Άνεμέτρησεν αύτό άπό 
κάτω έως επάνω καί μέ τρεμούσας χειρας άνέ- 
συρε τήν ράβδον καί έρριψεν αύτήν ε’ντός τής 
κάννης μετά πάθους. Καί εις τόν δούπον τόν 
όποιον έκαμεν αότη βεβαιωθείς ότι ήτο γεμάτη 
καί εί; τόν λεπτόν μεταλλικόν ήχον τής κάννης, 
ένωτισθείς γνωστήν φωνήν,άπήχησιν τσαπραζίων 
καί άναβρασμόν μάχης, ό γέρων άνέδωκε μόχθον 
βροντώδη, ώσεί πολεμικού ί'ππου χρεμετισμόν.

— Τσογλάνι!... ήρθρωσε μετά θυμού- τσο- 
γλάνι! . . .

Καί ψίψας τήν ράβδον έπί τοϋ εδάφους, ήρ
πασε τό όπλον καί κατήρχετο τό μονοπάτι πρός 
τούς χωρικούς.

Ό  γέρων Χειμαρρας έφαίνετο ήδη άναβιώ- 
σας όλως. Δέν έλύγιζε πλέον τήν ράχιν ούδ' 
έκυπτε πλέον τήν κεφαλήν όπως πριν έν γερον
τική καρώσει, άλλ’ άνωρθοϋτο υπερήφανος καί 
εύθυτενής, μ’ έν μεγαλοπρεπές καί έπιβάλλον 
βάδισμα, μέ μίαν έ’παρσιν θριάμβου έπί τής φυ
σιογνωμίας του, τής συνωφρυωμένης, ώς λέων 
έρχόμενος όργίλως νά έκδικηθή τούς σφαγέντας 
συντρόφους. Είχε τήν ιδέαν ό γέρων ότι εύθύς 
μόλις έμφανιζόμενον τό όπλον του θά έπέβαλλεν 
έφ’ όλων τών χωρικών καί χωροφυλάκων τήν 
άδρανή εκείνην σιγήν, τήν όποιαν έπιβάλλουσι 
πάντοτε εις τού; άνθρώπους τά μεγαλοπρεπή 
καί έκτακτα άντικείμενα, καί θ’ άπέσπα τόν 
θαυμασμόν τοϋ ένωμοτάρχου. Είχε τήν άκρά- 
δαντον πεποίθησιν οτι αμέσως ούτος θ’ άπεκά- 
λυπτε τήν κεφαλήν πρό τού ιερού εκείνου μάρ- 
τυρος άνεσπέοου δόζης, πρό τοϋ άγιου ¿κείνου 
λειψάνου τόσων θριάμβων.

— Έδώ σάς θέλω! έκραξε προσατενίζων αύ- 
τού; μέ οφθαλμούς λάμποντας ύπό χαρας καί 
ύπερηφανίας.
[ " Ε π ΐ ΐ α ι  ζο  ι/ ά ο σ ) .  Α ν δ ρ ε λ ς  Κ α ρ κ λ β ι τ ς λ ς

Οΰτε αί τίγρεις, οΰτε αϊ εχιδναι, οΰτε οί όιπλωμά- 
ται, οντε οί δικασταί, οΰτε οί δήμιοι, οΐίτε οί τύραννοι, 
ε'ις τάς μεγίστας αύτών αγριότητας, δύνανται νά προσ- 
εγγίσωσι τάς γλυκείας σκληρότητας, τάς φαρμακερός 
θωπείας, τάς άγριας περιφρονήσεις τάς ανταλλασσό
μενα; μεταξύ δεσποινίδων, όταν αί μεν νομίζουσιν 
έαυτάς ύπερτέρας τών οέ κατα το γένος, κατα τήν 
περιουσίαν, κατά τήν χάριν, καί πρόκειται περί γά
μου, περί πρωτοκαθεδρίας, καί μυρίων άλλων γυνα ι
κείων αντιζηλιών.

Β λλΖΑΚ.



F. Σ Τ  IA

Ι Α Κ ί Ι Β Ο Σ  Β Α Σ Ι Μ Κ Ο Σ  Η Ρ Α Κ Α Ε Ι Α Η Σ
'Από τής πτώσεως τη; Κωνσταντινουπόλεως 

δέν είνε τι άσύνηθες έν τή ιστορία ή έμφάνισις 
'Ελλήνων τυχοδιωκτών είς τάς /ώρας τής Δύ- 
σεως, οϊτινες παρίστων εαυτούς ώς καταγομέ- 
νους έξ ηγεμονικών οϊκων του Βυζαντίου ή έξ 
άλλων επιφανών οίκων τούτου, μ,ετεχειρίζοντο 
δε τάς ποικίλας γνώσεις αύτών περί τά ελλη
νικά γράμματα, την φιλοσοφίαν, την θεολογίαν 
καί τά στρατιωτικά προς ίδιους αύτών σκο
πούς, τινες δέ καί προς εθνικούς. Οί τακτικοί 
άναγνώσται τής ' E t r r i a c  θά ένθυμώνται τον 
βίον τοιούτου Έλληνος, του 'Ιακώβου Όλυμ- 
πιδαρίου Παλαιολόγου, τόν δημοσιευθέντα έν 
μεταφράσει έν τοίς άριθμοίς 293 καί 294 τής 
Ε σ τ ί α ς  τού έτους 1881. "Ηδη δέ ό κ. Αιμί
λιος Λεγράνδ, ό δι’ ένδελεχοϋς άξιεπαίνου ερ
γασίας καί πλείστης έπιμελείας διαφωτίζω·/ 
τάς σκοτεινά; σελίδας τής μεσαιωνικής έλλη- 
νικής ιστορίας, δημοσιεύει δύο βιογραφίας λα
τινιστί γεγραμμένας καί σπανία; καταστάσας 
έτερου Έλληνος τυχοδιώκτου,’Ιακώβου καί τού
του καλούμενου, φέροντος τόν τίτλον «Ήρακλεί- 
δης Ιάκωβος Βασιλικός, δεσπότης Σάμου, αρ
γός καί μαρκίτιος Παρου, κόμης IΙαλατίνος καί 
πρίγκηψ Μολδαβίας.» Το περί τούτου ε"ργον του 
κ. Λεγράνδ φίρει την επιγραφήν: Deux vies , 
de Jacques Ba.silicos seigneur de Sanios, 
m arquis de Paros, comte palatin, et prince 
de Moldavie. L ’une par Jean Sommer, 
l ’autre  par A . M. G ra z ia n i, su iv ies île 
pièces rare s et inédites, publiées par E -  
m ile Legrand professeur à l’école natio
nale des langues orientales. P aris 1889. 
Σελίδ X L 1 — 292.

Ό  κ. Λεγράνδ, πλήν των δύο βιογραφιών, 
περιλαμβάνει έν τώ είρημένω βιβλίω καί πάν 
ο,τι περιήλθεν είς γνώσιν αύτού, άναδιφώντος 
τά; βιβλιοθήκας, άφορών τόν βίον του Βασιλι
κού, οίον έπιγράμματα καί ελεγεία είς τιμήν 
του ποιηθέντα, έπιστολάς τού Φιλίππου Με- 
λάγχθωνος περί τούτου, καί έπιστολάς αυτού 
τούτου τού Βασιλικού, καθώς καί βιογραφίαν 
τού Ιακώβου Αιασσωρίνου άνεψιού του γραφεί- 
σαν ΰπό G razian i.

Ό  πλήρης περιπετειών βίος τού Βασιλικού, 
ίππαρχου έν τώ στρατώ τού Καρόλου Ε', κατό
πιν δε δεσπότου Μολδαβίας, (15 6 1)  δεν είνε 
είσετι γνωστός· αί τέως γνωσταί πηγαί, άλλά 
καί δυσεύρετοι έν ταύτώ, παριστώσιν αύτόν ώς 
άνδρα πολυμαθή, γνώστην τών έλληνικών γραμ
μάτων, τής λατινικής, τής γαλλικής καί τής 
ισπανικής, έμπειρον περί την θεολογίαν καί

• λοιπάς έπιστήμας, στρατιώτην δεξιώτατον, άν- 
I δραγαθήσαντα έν μά.χαις, άλλ’ άπατεώνα καί 

τυχοδιώκτην, έξαπατήσαντα διά παραστά- 
σεως ψευδών τίτλων, καί γενεαλογικών δένδρων 
τού; βασιλείς τής Ευρώπης καί δη τόν αύ- 
τοκράτορα Κάρολον Ε ’, οτι είλκε τό γένος έξ 
ηγεμονικών οίκων, καί τυχόντα τούτου ένεκα 
πολλών τιμών, καί νέων τίτλων καί προνομίων

’Εν Ευρώπη διατριβών συνήψε σχέσεις μετά τού 
διασήμου Μελάγχθωνος, τυχών καί έπιστολών 
τούτου συστατικών προς τόν βασιλέα τής Δα
νίας. ’Επί τέλους δέ ιστορείται οτι διά δόλου, 
άλλά καί διά τής σπάθης έπί κεφαλής μισθο
φόρων είσήλασεν είς Μολδαβίαν, έξεδίωξε τού 
θρόνου τόν ηγεμόνα αυτής Αλέξανδρον Δ' Λε- 
πουσνιάνον καί κατέλαβε τήν άρχήν, ήγεμο- 
νεύσας έτη δύο. Οί βιογράφοι του γράφουσιν οτι 
ύπήρξε τυραννικός καί καταθλιπτικώτατοςκατά 
τήν ηγεμονίαν του, άλλ’ ότι έν ταύτώ ήτο φί
λος τών γραμμάτων, οτι έσύστησε βιβλιοθήκας 
καί ότι προσε¿άλεσε σοφούς έξ Ευρώπης καθη- 
γητάς, κτλ. Έκ τής άρχής δ’έξεβλήθη συνωμο- 
σάντων κατ’ αύτού τών άρχόντων τής Μολδα
βίας, οίτινες άναθέσαντες τήν άρχηγίαν είς Στέ
φανον Τόμσαν περιέκλεισαν έν τώ φρουρίω τής 
Σουτζέβας καί έφόνευσαν τώ 1563.

Τά  περί τής πατρίδος τού άνδρός τούτου 
διαμφισβητούνται· διότι άλλοι μέν τών βιο
γράφων του λέγουσιν οτι ήτο Κρής, άλλοι δέ 
ότι ήτο Σάμιος- ό κ. Σαθα; θεωρεί καταγόμε- 
νον έκ Λωρίδος· ό δέ συγγράψας τήν ιστορίαν 
τής Αακίας Φωτεινός γράφει οτι κατήγετο έκ 
Νύσσης τής πρωτευούσης τής παλαιας Σερβίας, 
όπερ όμως δεν εινε άληθές, διότι τά περί τής 
έλληνικής αύτού καταγωγής τούλάχ ιστόν παρ’ 
ούδενος διαμφισβητούνται.

Ό κ. Λεγράνδ διαμφισβητεί έτι τά ύπό τών 
βιογράφων ιστορούμενα ότι δ Βασιλικός έσφε- 
τερίσθη τούς τίτλους καί τά έγγραφα Ήρακλεί- 
δου τινός είς δν είχε παραδοθή έκ παίδων ύπό 
τού πτωχού πατρός του, καί θεωρεί ότι οί τίτλοι, 
ούς έπεδείκνυε καί τά γενεαλογικά δένδρα ήσαν 
τυχοδιωκτικόν επινόημα αύτού τούτου.

Τό γε νύν έχον, ό καθόλου βίος τού άνδρός 
τούτου, τού δράσαντο: έν χώραις έκτός τής 
Έλλαδος, δέν άνελίχθη έντελώς. ΓΙαρ’ ήμϊν 
είνε γνωσταί τρεις βιογραφίαι τού άνδρός- ή 
πρώτη εύρίσκεται έν τή ιστορία τής Αακίας τού 
Φωτεινού (τόμ. 3, σελ. 78), ή έτέρα έν τή Νεο
ελληνική φιλολογία τού Κωνστ. Σάθα (σελ. 
179) καί ή τρίτη έν τώ Λεξικώ τής ιστορίας 
καί γεωγραφίας τώ έκδιδομένφ ύπό Σ. 1. Βου
τυρά. Βρετού καί Βαφειάδου έν Κωνσταντινου- 
πόλει 1869, σελ.. 982. ΙΙλ.ήν τούτο»ν δέ ό 
Μ. Ιίαρανίκας άνεδημοσίευσε τήν έν τή Τουρ- 
κογραικία (σελ. 556) ελληνικήν έπιστολήν τού

Ε Σ Τ Ι Α

Βασιλικού πρός τόν Μελάγχθωνα έν τώ 1Λ' τό- 
μω, σελ. 66 τού Έλλ.ηνικού (Ι’ιλ.ολογικού Συλ
λόγου Κωνσταντινουπόλεως.

'Ο δέ Κ. Σάθαςε'τι έν τή έξαιρέτω αύτού μα- 
κρα πραγματεία α Έλληνες στρατιώται έν τή 
Αύσει καί άναγέννησις τής έλληνικής τακτικής,» 
τή δημοσιευθείση τώ 1885 έν τή Έ σ τ ϊ ι ι  καί 
έκδοθείση καί έν ίδίω φυλλαδίω γράφει περί 
Βασιλικού τά εξής έν τέλει : «ΙΙερί τά μέσα 
τής 16ης έκατονταετηρίδος οί Δωριείς Ιάκωβος 
Βασιλικός καί ’Ιάκωβος Αιασσωρϊνος, ίλαρχοι έν 
τώ ίππικώ τού αύτοκράτοοος Καρόλου τού Ε’, 
συνέλαβον τό άληθώς γιγάντειον τόλμημα ν’ 
άναστατώσωσιν άπασαν τήν 'Ανατολήν άπό τού 
Αουνάβεω; μέχρι τού Καυκάσου καί τού Λιβυ- 
κού πελάγους, καί δ μέν πρώτος κατώρθωσε νά 
καταλάβη τόν θρόνον τής Μολδαβία; καί κατα- 
βαλη τά πρώτα θεμέλια τής έξημερώσεως τού 
λαού τούτου, καί τού περί τόν Ίστρον έκτοτε 
άναπτυχθέντος Ελληνισμού, οί δέ άλλοι συνω- 
μόται έξέπνευσαν είς τά βασανιστήρια τής Έ -  
νετία; Τά έγγραφα διέσωσαν πάσας τάς περι
πέτειας τού δράματος, τό όποιον θά έξιστορή- 
σωμεν άλλ.οτε έν τώ περιοδικώ τούτω». Μέχρι 
σήμερον δ Κ . Σάθας, ένεκα άλλων έργων αύτού 
προηγηθεντων δέν έδημοσίευσε τά περί τού Βα
σιλικού .’Ελπίζομε·/ ότι μετά τήν ε'κδοσιν τών 
βιογραφιών ΰπό τού Αίμ. Λεγράνδ, θέλει έκδόσει 
τά είς χεϊράς του άνέκδοτα περί Βασιλικού έγ
γραφα- τοιαύτην δέ επιθυμίαν εκφράζει καί δ 
κύριος Λεγράνδ έν τοίς προηγουμένοις του περί 
τής έκδόσεως τού Κωνστ. Σάθα.

Τού Βασιλικού τούτου μνείαν ποιείται απλώς 
ώς δεσπότου τής Μπογδανίας καί δ Μουστοξύ- 
δης έν Έλληνομνήμονι σελ. 599, παραλαμβα- 
νων έκ τής Τουρκογραικίας, έν ερμηνεία δημο- 
σιευομένων επιστολών τού Έρμοδώρου Ληστάρ- 
χου, παρ’ ώ έμαθήτευσε νέος ό Βασιλικός καί 
ένθα μνημονεύεται καί τις Λημήτριος Νοτάριος 
τού Δεσπότου ή ρηγός τής Μπογδανίας. Τού 
Δημητρίου δέ τούτου γίνεται μνεία καί ύπό τού 
βιογράφου Sommer, δ όποιο; καί έλεγεΐον ε“-

Ϊραψεν είς τιμήν αύτού, οπερ δ κύριος Λεγράνδ 
ημοσιεύει.

Πλήν τούτων δέ εΰρηται χειρόγραφος ιστο
ρία τού Βασιλικού είς τήν κατοχήν τού κυρίου 
Σπυρίδ. Π Λάμπρου, άντίγραφον νεώτερον πα- 
λαιοτέρου έγγραφου, ύπό τήν έπιγραφήν: «  Π ί p i  

τ ο ν  Λ ι σ π ό τ ο υ  r i  . Ι ο γ ή ς  è y i r e r  α ν θ έ ν τ η ς  τ η ς  

Μ ο . Ι ύ ο β ί α ς . » Έν τούτω έξιστορείται ίδίοις ό 
βίος τού άνδρός έν Μολδαβία. Συνεταχθη δέ τό 
ιστορικόν τούτο είς γλώσσαν έλληνικήν τού παρ
ελθόντος αίώνος, άλ.λ’ ούχί ΰπό Έλληνος, διότι 
ό γραψας σφοδρού έμφορεϊται μισελληνισμού.

Καί ταύτα μέν περί τών καθ’ ημάς δημο
σιεύσεων περί τού Βασιλικού.

'Ο κ. Λεγράνδ έν τή είρημένη έκδόσει τών 
βιογραφιών έν προλεγομένοις έκ 40 σελίδων 
έρευνα τήν άκρίβειαν τών άφηγήσεων τών βιο
γράφων τού François Forgacli Ούγγρου καγ
κελαρίου τού Φεοδινανδου Α ’ καί έπισκόπου τού 
Grossw ardein καί τού G ra z ia n i Ιταλού, γραμ- 
ματέο/ς τού καρδιναλίου Gommeiuloni. λεγά
του τού Πάπα έν Πολωνία, συγχρόνων άμφο- 
τέρων τού Βασιλικού. Εξετάζει έπίσης κατ’ 
άντιπαράθεσιν καί τήν άφήγησιν περί Βασιλικού 
τού Φιλίππου Μελάχθωνο; καθώς καί τά περί 
τού τίτλου τού Παλατίνου δι’ οΰ έκοσμεϊτο δ 
Βασιλικός. Καταλήγει δέ διαμφισβητών δι’ ευ
φυούς κριτικής τάς περί Βασιλικού ώςάπαταιώ- 
νος καί άγύρτου άφηγήσεις τών βιογράφων, φέ- 
ρων ώς μαρτύρια τούς λόγους τού Μελάγχθυ/νος, 
Sommer καί άλλ.ων, οϊτινες έξήραν τού Βασι
λικού τήν άγχίνοιαν, τό κάλλος τού σώματος, 
τήν στρατιωτικήν άνδρείαν, τήν παιδείαν καί 
λοιπάς άρετάς.

Έν λεπτομερεία δέ άναγράφει τήν ιστορίαν 
καί τήν εΰρεσιν τών λοιπών έν τώ βιβλίω περί 
Βασιλικού δημοσιεύσεων, έν αίς καί τά περί τής 
είκόνος τού μεταλλίου τού Βασιλικού, ήν παρέ- 
λαβεν έκ συγγράμματος τού Δημητρίου Στούρ- 
δζα «περί νομισμάτων καί μεταλλίων τής ηγε
μονία; τή; ’Ρουμανίας», έκδοθέντος έν Βιέννη 
τώ 1874.

Έν εϊδει άγγελίας δέ άγγέλλει έν τέλει τών 
προλεγομένων ότι συναθροίσας άπειρα μνημεία 
άφορώντα τόν ’Ιάκωβον Όλυμπιδάριον ΙΙαλαιο- 
λόγον, ον προεμνημονεύσαμεν, δι’ ών διαλευκαί- 
νονται σκοτεινά σημεία τού τυχοδιωκτικού βίου 
τού άνδρός τούτου, είς ον δ Sommer άφιέρωσε 
τόν βίον τού ’Ιακώβου Βασιλικού, θέλει δημο
σιεύσει προσεχώς.

Έ ν γ ίν ε ι δ ’ ε ίπ ε ϊν  τό δημοσίευμα τούτο  τού 
κ . Λ εγράνδ είνε π ο λύτ ιμ ο ν , κ α ί δ ιό τ ι ΰ π εκ ί-  
νησε τή ν  μ ελ έτη ν  περί τού ιστορικού τούτου 
προσώπου, κ α ί δ ιό τ ι προσήνεγκεν είς τή ν  ιστο
ρίαν αύτού π α ν  ό ,τ ι δ ιε τ έλ ε ι τέω ς δυσεύρετο·/ είς 
τούς θέλοντας νά  μ ελ ετή σω σ ι περί τούτου , τά  
μ έγ ισ τα  δ ιευκολύνας δ ιά  τώ ν  σημειώ σεω ν κα ί 
προλεγομ.ένων π ερα ιτέρω  έρεύνας.

Α. Μ η λ ι α ρ α κ η ς

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΠΜΑΙ
Έ χουν αεγάλην όιιοιότητα τά ανόητα καί καλοδε- 

αένα βιβλία α ί τούς αωρούς καί καλοενδεδυ;/.έ·/ου; αν
θρώπους.

*
Είν’ άδικος ό θάνατος π ’ αγάπην Οανατόνει.

*
"Οστις ένεκα περιστάσεων τινων δίν χάνει τον νοϋν 

του — αυτός δίν έχει νοϋν διά νά χάση.



ΕΣΎ I Λ

ΦΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΔΕΡ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΔΩΔΕ

Μ ε τ ά φ ρ α σ ε ς  X . 'Α ν ν ί ν ο υ .

(  υ ν ε χ ε ι α 4 l i e  π ρ ο η γ ο ν μ ε γ ο ν  f v . l . l o r/ .

Ο Γεώργιος καί ή Σιδωνία συνηντώντο έν 
τφ θεάτρω. Κατ’ άρχάς ευρισκόμενοι όμ.ού ήσθά- 
νοντο ίκανοποιουμένην την μ,αταιοδοξίαν των. 
Τού; παρετήρουν πολύ. Ή  Σιδωνία είχε γείνει 
αληθώς ευειδής και ή φυσιογνωμία της ήτις 
είχεν ανάγκην όλων τών ιδιοτροπιών του συ:- 
μού όπως παραγάγη το πραγματικόν της απο
τέλεσμα, Ιδιοποιείτο αύτάς τόσον καλώς καί 
τόσον εύαρμόστως, ώστε έφαίνοντο έφευρεθεϊσαι 
επίτηδες δι’ αυτήν. Μετά τινας στιγμάς έξήρ- 
χετο καί ή κυρία Δόβσων έμενε μόνη είς το 
θεωρεΐον. Είχεν ενοικιάσει μακράν κατοικίαν 
είς την λεωφόρον Γαβριήλ παρά τήν κυκλοτερή 
πλατείαν τών Ήλυσίων — τό όνειρον τών έργα- 
τίδων του καταστήματος τής δεσποινίδος Αέ 
Μίρ — δύο δωμάτια πολυτελή καί ήρεμα, ένθα 
ή σιγή τών πλουσίων συνοικιών, ή διακοπτό
μενη μόνον ύπό τών διερχομένων εκείθεν αμα
ξών περιέβαΛλον εύφροσύνως τόν έρωτά της. 
Βαθμηδόν άφοϋ συνείθισεν είς τό σφάλμα, έπήο- 
χοντο είς τόν νοΰν της ορέξεις καί φαντασία-, 
τολμηραί. Άπο τήν παλαιάν εποχήν του εργα
τικού της βίου είχε διαφυλάξει είς τήν μνήμην 
της ονόματα χορών δημοσίων, εστιατορίων πε
ριωνύμων, είς τά όποια ήσθανετο νυν περιέργειαν 
νά μ,εταβή όπως έντρυφα κάμνουσα ν’ άνοί- 
γωνται ενώπιον της όρθάνοικται αί θΰραι τών 
καταστημάτων τών διασήμοιν ραπτριών, έξ ών 
δ-.’ όλης αυτής τής ζωής άλλο τι δεν έγίνω- 
σκεν είμ.ή τήν επιγραφήν. Διότι τούτο πρό πάν
των έπεζήτει εν τώ έρωτι έκείνφ, ίκανοποίησιν 
άποζημίωσιν διά τάς θλίψεις καί τάς ταπεινώ
σεις τής νεότητάς της. Ούδέν επί παραδείγματι 
ηύχαρίστει αυτήν τόσον ότε έπανήρχοντο έκ 
τού θεάτρου όσον νυκτερινός περίπατος είς τό 
Δάσος ή δεΐπνον είς τό ’Αγγλικόν καφενείον, μέ 
τόν θόρυβον τής πολυτελούς διαφθοράς βομβούν- 
τα πέριξ αυτής.’Εκ τών διαρκών αύτών εκδρομών 
άπεκόμιζε τρόπους τινάς τού λέγειν καί τού 
συμπεριφέρεσθαι, άσματά τινα παρακεκινδυνευ- 
μένα, κινήσεις τινάς τών φορεμάτων, άτινα πάν
τα επίρριπτον είς την ήρεμον καί έντιμον άτμό- 
σφαιραν τής παλαιάς εμπορικής οικίας τήν 
ακριβή καί άλλόκοτον σκιάν τής κατ’ εκείνην 
τήν εποχήν παρισινής εταίρας.

Είς τό έργοστάσιον ήρχισαν ήδη κάτι νά ύπο- 
πτεύωσιν . . . Αί γυναίκες τού λαού. καί αύταί 
άκόμη αί πτωχότατα·., δεν βραδύνουν νά εξονυ
χίσουν είς τήν στιγμήν τήν διαγωγήν μιάς καλο-

ενδεδυμένης!..Ότε ή κυρία Ρίσλερ έξήρχετο περί 
τήν τρίτην ¿>ραν, πεντήκοντα ζεύγη οφθαλμών 
φθονερών καί οξυδερκών κρυφίως όπισθεν τών πα
ραθύρων τών αιθουσών τού εργαστηρίου τήν πα- 
ρετήρουν διερχομένην, βλέποντες μέχρι τού βά
θους τής ενόχου αυτής συνειδήσεως διά μέσου 
τού έκ μελανός όλοσηρικού ίματίου της καί τού 
έκ σπινθηροβολούντο)·/ γαγατών θώρακός της.

Χωρίς αυτή νά προσέχη, πάντα τά μυστικά, 
τής μικρά; τρελλής κεφαλής της περιίπταντο 
περί αυτήν ώς ταινίαι κυματίζουσαι επί τού 
ασκεπούς αύχένος της· καί οί πόδες της αυτοί 
οί κομψώς ϋποδεδημένοι διηγούντο ενώ έβάδι- 
ζον τάς παντοειδείς λαθραίας έκδρομάς της, άνα- 
φέροντες καί τάς διά τάπητος έπεστρωμένας 
κλίμακας, άς άνήρχετο τήν νύκτα μεταβαίνουσα 
όπως δειπνήση καί τά θερμά σκεπάσματα δι’ 
ών περιετυλίσσοντο ότε τό όχημα έξετέλει τόν 
γύρον τής λίμνης έν τή διαστιζομένη ύπό τών 
φανών ακοτία.

Αί έργάτιδες έγέλοιν χλευαστικώς, έψιθύριζον 
άναμεσόν των: α Κυττάξατε δά αυτήν τήν 
κυρά ! . . . κυττάξατε πώς ένδύνεται διά νά έ'βγη 
ε"ξω ! . . Βέβαια δεν έστολίσθη έτσι διά νά ύ-
πάγη είς τήν έκκλησιά ! . . . Καί νά συλλογί
ζεται κανείς οτι εδώ καί τρία έτη έπήγαινε 
κάθε πρωί είς τό εργαστήρι μ.έ τό επανωφόρι 
της τό άδιάβροχον καί μέ δέκα λεπτών κά
στανα -εστά είς τήν τσέπη διά νά μή κρυώνουν 
τά χέρια της ! . . Τώρα μάς ε’χει άμ.άξι! » Καί 
εντός τής κόνεως τού γύψου, ύπό τόν όόγχον 
τών διαρκώς κατά τό θέρος καί τόν χειμώνα 
άνημμένων θερμαστρών πολλαί ένδεείς νεάνιδες 
άνελογίζοντο τάς τοιαύτας ιδιοτροπίας τής τύ
χης τής μ,εταβαλλούσης αίφνιδίως τόν βίον μ.ιάς 
γυναικος καί άφίεντο είς τήν άόριστον όνειροπό- 
λησιν μέλλοντος λαμπρού, όπεο άνέμενεν ίσο»; 
καί αύτάς έν άγνοίιγ των.

"Ολοι έφρόνουν ότι ό 'Ρίσλερ ήτο σύζυγος 
άπατώμενος. Είς τό έκτυπωτικόν τμήμα τού 
έργοστασίου δύο πιεσταί, πιστοί θαμισταί τού 
θεάτρου τών Δραματικών Παιγνίων διεβεβαίουν 
οτι πολλάκις είδον τήν κυρίαν ’Ρίσλερ έρχομέ- 
νην είς τό 6ηθέν θέατρο·/ καί συνοδευομένην ύπό 
τίνος άγνώστου, οστις έκρύπτετο πάντοτε είς τό 
βάθος τού θεωρείου. Καί αυτός ό μπαρμπα—’Α
χ ιλλεύς διηγείτο καταπληκτικά περιστατικά... 
Ό τι ή Σιδωνία είχεν εραστήν, ότι είχε μαλι - 
στα πολλούς έραστάς ούδείς άμφέβαλλεν. Ά λ λ ’ 
ούδείς είχεν άναλογισθή τόν Φρομών.

Αυτή έν τούτοις ουδόλως έδείκνυε φρόνησιν 
είς τάς μετ’ αυτού σχέσεις της. ’Απεναντίας 
έφαίνετο καταβάλλουσα ποιαν τινα έπίδειξιν 
καί έκ τούτου ίσως άκριβώς έσώζετο. ΙΙοσάκις 
τον έπλησίασεν άναισχύντως είς τήν κλίμακα 
όπως όρίση μ.ετ’ αύτού τήν ώραν τής συνεντεύ-
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ξεως! Ποσάκις ήρέσκετο νά τόν κάμνη ν’ άνα- 
σκιρτά βλέπουσα αύτόν άτενώς ένώπιον όλων ! 
1 Ιαρερχομένου τού πρώτου θάμβους, ό Γεώργιος 
έχαιρε διά τά τολμ.ήματα ταύτα, άτινα άπέ- 
διδεν είς τήν παραφοράν τού πάθους της. Ά λ λ ’ 
ήπατάτο.

Ό ,τι κυρίως έπόθει αυτή, χωρίς νά τό όμο- 
λογή, ήτο νά τού; ϊδη ή Κλαίρη νά διάνοιξη 
αίφνης τά παραπετάσματα τού παραθύρου της. 
νά ύποπτεύση τί έκ τών διατρεχόντων Αϋτο 
τής έλειπε μόνον διά νά. είνε, έντελώς ευτυχής, 
ή άνησυχία τής άντιζήλου του. I Ιλήν είς μά- 
την έκοπίαζεν ή Κλαίρη Φρομών ούδέν έ'βλεπε 
καί έζη ώς ό Ρίσλερ έν τή μάλλον άδιαταράχω 
γαλήνη.

Ό μόνος πράγματι άνησυχών ήτο ό γηραιός 
ταμίας Σιγισμόνδος. Καί πάλιν αύτός δέν έσυλ- 
λογίζετο τήν Σιδωνία·/ ότε μ.έ τήν γραφίδα έπί 
τού ώτός έσταμάτα αίφνης έν τώ μέσω τών λο
γαριασμών καί έ'βλεπε ε̂μ.βώς διά μέσου τών 
κιγκλίδων τού γραφείου του τό ύγρόν έδαφος 
τού μ-ικρού κήπου. Έσυλλογίζετο τόν προϊστά
μενόν του Γεώργιον, οστις νύν έλαμ.βανεν έκ τού 
ταμείου πολλά χρήμ.ατα διά τά καθημερινά 
του έξοδα, άναστατών διά τούτου τά βιβλία 
του. Έκάστοτε προσήρχετο μ.έ νέαν πρόφασιν.
I Ιαρουσιάζετο πρό τής θυρίδος τού ταμ.είου μέ 
προσπεποιημένην άφέλειαν καί έλεγεν :

— ’Έχεις άλίγα χρήματα, φίλτατε Πλανή ; 
Εχθές πάλιν μέ άφάνισαν είς τό παιγνίδι καί 
δέν ήθελα νά στείλω είς τήν Τράπεζαν διά τό
σον μικρόν ποσόν . . . .

Ό  Σιγισμόνδος Πλανής ήνοιγε τό χοηματο- 
κιβώτιον μ.ετά τίνος λύπης διά νά έξαγάγη τό 
ζητούμενον ποσόν. άνεμιμ.νήσκετο δέ μ.ετά τρο- 
μου τήν ημέραν καθ’ ήν ό Γεώργιος, οστις τότε 
άκόμη δέν ήτο είκοσαέτης, προσελθών ώμολό- 
γησεν είς τόν θεΐόν του ότι ώφειλε χιλιάδας τ ι- 
νας φράγκων έκ τού χαρτοπαιγνίου. Ό  άγαθός 
ταμ.ίας έκτοτε έτρεφεν άποστροφήν προς τήν Λέ
σχην καί τά μέλη αυτής. Ότε δέ ημέραν τινά 
πλούσιό; τις έμπορος συχνάζων είς τήν λέσχην 
ήλθε κατά τύχην είς τό έργοστάσιον, είπε·/ αύτώ 
μ.ετά σκαιας άφελείας:

—  Νά πάρη ό διάβολος τήν λέσχην σας τού 
Σατωδώ!. . Εντός δύο μηνών ό κύριος Γεώρ
γιος έχασε περισσότερον άπό τριάντα χιλιάδας 
φράγκα. !

Ό  ε'μ.πορος ήρχισε νά γελά.
— Άπατάσαι, μπάρμ.πα Πλανή, άπήντησεν. 

είνε τώρα τρεις μ.ήνες τούλάχιστον οπού δέν εί
δαμε·/ είς τήν λέσχην τόν προϊστάμενόν σου.

Ό ταμίας δέν άπήντησεν, άλλα φοβερά ιδέα 
έ'κτοτε έγεννήθη είς τό πνεύμ.ά του, δΓ όλης 
τής ημέρας συνταράξασα αύτόν.

Αφού ό Γεώργιος Φρομών δέν μετέβαινεν είς

τήν Λέσχην πού διήρχετο λοιπόν τάς εσπέρας 
του; πού έδαπάνα τόσα χρήμ.ατα;

Προφανώς κάποια ιστορία γυναικός ήτο είς 
τό μέσον.

Άφότου ή ιδέα αϋτη έπήλθεν είς τόν νούν 
του, ό Σιγισμ.όνδος Πλανής ήρχισε νά τρέμ.η 
σοβαρώς διά τό ταμεΐόν του. Ό  άγριάνθρωπος 
αυτός, ό όμοιος μ.έ τήν άρκτον ήτις άποτελει τό 
σήμα τής πόλεω; Βέρνης, άπομείνας άγαμος 
καθ’ άπαντα αύτού τόν βίον, ήσθανετο τρόμ.ον 
δεινόν πρός τά; γυναίκας έν γένει καί πρός τάς 
Παρισινάς ιδιαιτέρως. Πρό πάντων, όπυ/ς έπα- 
ναπαύση τήν συνείδησίν του έθεώρησεν έπάναγ- 
κες νά καταστήση γνωστόν το πράγμα είς τον 
'Ρίσλερ, ε"πραξε δέ τούτο λίαν άορίστως.

— Ό κ. Γεώργιος έξοδεύει πολλά, είπεν αύτώ 
ημέραν τινά.

Ό  ’Ρίσλερ δέν έταράχθη ποσώς.
— Τ ί θέλεις νά κάμω, άγαπητέ μου Σ ιγ ι- 

σμόνδε. άπήντησεν είνε δικαίωμά του.
Καί b  άγαθός άνήρ έφρόνει έν ειλικρίνεια ό,τι 

ελεγεν. ΔΓ αύτόν, ό Φρομών ητο άπόλυτος κύ
ριος τού οίκου. Νόστιμ.ον θά ήτο τή άληθεία 
νά τολμ.ήση νά κάμη αύτός παρατηρήσεις, 
αύτός, ό 'Ρίσλερ, ό πρώην ίχνογράφος. Ό τα
μ.ίας δέν έτόλμησε πλέον νά όμιλήση μέχρι τής 
ημέρας καθ’ ήν παρουσιασθη πρός αύτόν έκ μέ
ρους μεγάλου έμπορικού καταστήματος λογα- 
ριασμ.ό; έξ έξακισχιλίων φράγκων δι’ έν έπώμιον 
έκ κασμιριού.

Ό Σιγισμ.όνδος έπορεύθη πρός τόν Γεώργιον, 
είς τό γραφεΐόν του.

—  Πρέπει νά πληρώσωμ-εν. κύριε ; ήρώτησεν.
Ό  Γεώργιος Φρομών έταράχθη όπωσούν. ’Π

Σιδωνία είχε λησμονήσει νά τόν προειδοποιήση 
περί τής νέας ταύτης άγορας· ούδένα πλέον εν
δοιασμόν είχεν άπέναντί του καί ένήργει αύ~ 
τοβούλιος.

—  Πλήρωσε, πλήρωσε, μπάρμπα Πλανή, 
είπε μ.ετά τίνος άνησυχία; καί προσέθηκε : ΙΙε - 
ράσατέ τα αύτά εί: τόν ιδιαίτερόν μου λογα 
ριασμόν. Είνε μία παραγγελία μέ την όποιαν 
μ.’ έπεφόρτισαν . . . »

Τήν έσπέραν εκείνην ό ταμ.ίας Σιγισμόνδος 
ένώ άνήπτε τήν μ.ικράν λυχνίαν του είδε τον 
Ρίσλερ διερχόμενον διά τού κήπου καί εκρουσε 
τάς ύέλους τού παραθύρου διά. νά τόν προσκα- 
λέση.

— Γυναίκα εινε είς τό μ-έσον, είπε·/ αύτώ τα
πεινή τή φωνή . . . Τώρα είμαι βέβαιος περί 
τούτου.

Καί ένώ έπεόφερε τήν φοβερά·/ λέξιν «γυναί
κα » ή φωνή του έτρεμ,εν εκ φόβου άπολλυμένη 
εντός τού υ.εγάλου θορυβου τού εργοστασίου. I * 
κρότος ο  παραγόμ.ενος έκ τής πέρις έργασίας 
έφαίνετο άπαίσιος κατ’ εκείνην τήν ώραν είς τόν
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άτυχή ταμ.ίαν Ένόμιζεν ότι ολαι έκεΐναι αί 
κινούμενα ι μ.ηχαναί, ή υπερμεγέθης καπνοδόχη 
ή έξακοντίζουσα νέφη καπνού, ή τύρβη των ερ
γατών ασχολούμενων πεοί τά διάφορα τή: ερ
γασίας είδη, πάντα ταϋτα ίθορύβουν, εταράσ- 
σοντο, έκοπίαζον χάριν μυστηριώδους τίνος μι
κρού οντος, φέροντος ενδυμασίαν έξ δλοσηρικοϋ 
/.αί κε/.οσμημένου διά πολυτελών κοσμημάτων.

Ό  ‘Ρίσλερ τον περιίπαιςε καί <δέν ήθελε νά 
τον πιστεύση. Έγίνωσκε προ πολλοϋ χρόνου την 
μονομανίαν τοΰ συμπατριώτου του τού διαβλ.έ- 
πειν πανταχοϋ την επικίνδυνον ίπίδρασιν γυ- 
ναικός. Οι λόγοι όμως τοϋ Πλανή έπήρχοντο 
ενίοτε εις τό πνεύμα του, τήν εσπέραν ιδίως, 
κατά τήν ώραν τής μονώσεώς του, οτε ή Σ ι -  
δωνία μέλλουσα νά πορευθή εις τό θέατρον μετά 
τής κυρίας Λόβσων, έξήρχετο έν πολυτελεί καλ- 
λωπισμφ, καταλείπουσα εντελώς έρημον την 
κατοικίαν άφοϋ καί ή άκρα τής μακράς έσθή- 
τός της ήθελ.ε διελθει τον ουδόν τής θύρας. Κη
ρία έκαίοντο έμπροσθεν τών κατόπτρων, παν- 
τοια μ.ικρά άντικείμενα κα'Λλωπισμοϋ διεσπαρ
μένα, έγκχτχ/.ελειμμένα έμαρτύοουν περί τών 
άλλοκότοιν ιδιοτροπιών της καί τών υπερβολι
κών δαπανών της. Ό 'Ρίσλερ οΰδέν έ'βλεπεν εις 
πζντα ταϋτα- μόνον ότε ήκουε τήν άμαξαν τοϋ 
Γεωργίου κροτούσαν *άτω εις τή·/ αυλήν ήσθά- 
νετο έντΰπωσίν τινα άδιαθεσίας καί δυσαρέ
σκειας κνχλογι,όμενοε ότι εις τό κατώτερον 
πάτωμ.α ή κυρία Φρομων διήρχετο τάς ώρας 
της εντελώς μόνη. Ταλαίπωρος γυνή ! Καί άν 
ήτο άληθές ό,τι ελεγεν ό Πλανής! . . "Αν ό
Γεώργιος συνετήρει ε”ξω άλλην γυναίκα !... “Ω, 
Οά ήτο φρικτόν!

Τότε άντί νά καθηση νά ίργασθή κατήρχε- 
το ήοέμα καί ήρώτα άν ή κυρία ίδέχετο καί 
έθεώρει καθήκον του νά μείνη μετ’ αυτής πρός 
συντροφιάν.

Τό κορασιον είχεν ήδη κατακλιθή· άλλ’ ό 
μικρός σκοϋφός του, τά κυανά του ύποδημάτια, 
όμοϋ με τινα αθύρματα ήσαν άκόμη διεσκορ- 
πισμένα πρό τής εστίας. Ή  Κλαίρη άνεγίνω- 
σκεν ή είργάζετο, ί’χουσα παρ’ έαυτήν τήν μη
τέρα της σιωπηλήν, πάντοτε άσχολουμένην περί 
τον καθαρισμόν, περί τήν πυρετώδη άπόσμηξιν, 
φυσώσαν μίχρις έξαντλήσεως έπί τού σκεπα- 
σμ,ατος τοϋ ώρολογίου της. δεκάκις δέ κατά 
συνέχειαν μέ την επιμονήν τής άρχομένης μο- 
νου.κνίας άποθέτουσαν τό αυτό άντικείμενον εις 
τήν αυτήν θέσιν διά βραχέος νευρικού κινήμα
τος. Καί ό αγαθός ’Ρίσλερ ώσαύτως δεν ήτο 
σύντροφος ευάρεστος' ουχ ήττον όμως ή νεαρά 
γυνή τόν ύπεδέχετο προσηνώς. Έγίνωσκε πάν- 
τα τά έν τώ έργοστασίω λεγόμενα περί τής 
Σι δω νιας, καίτοι δέ δεν έπίστευεν ούδέ τά ή— 
μίση, έν τούτοι; ή θέα τοϋ άτυχούς έκείνου άν-

δρός ϋν ή σύζυγος έγκατελίμ.πανε τόσον συχνά 
κατέθλιβεν αύτήν. Οίκτος αμοιβαίος αποτελεί' 
τήν βάσίν τών μ.εταξύ αύτών γαληνιαίων σχέ
σεων, συγκινητικωτατη δέ όντως ήτο ή θέα 
τών δύο κύτών έγκαταλελειμ.μένων, τών οίκτει- 
ρόντων άλλήλους και προσπαθούντων νά δια 
σκεδασωσι τήν λύπην των.

Καθήμενος παρά τήν μ.ικράν εκείνην έν τώ 
μέσω τής αιθούσης κειμίνην καί καλώς φωτιζο- 
υ.ένην τράπεζαν ό 'Ρίσλερ ήσθάνετο βαθμηδόν 
είσδύουσαν εις τήν ψυχήν του όμοϋ μέ τήν Οερ- 
μ,ότητα τής εστίας τήν αρμονίαν τών πέριξ αυ
τού αντικειμένων. Άνεύρισκεν εκεί τά έπιπλα, 
άτινα έγνώριζε πρό δεκαοκταετίας, την εικόνα 
τοϋ πρώην προϊσταμένου του καί ή φιλτάτη του 
κυρία Γεωργίου κύπτουσα πλησίον του καί άσχο- 
λουμένη εις άσήμαντον ραπτικήν εργασίαν έ- 
φαίνετο αύτώ νεωτέρα καί μάλλον άξιαγάπη - 
τος έν τώ υ.έσω ολων έκεΐνων τών παλαιών 
άναμνήσεων. Άπό καιρού εις καιρόν ήγείρετο 
καί μ.ετέβαινε νά ίδη τό τέκ,νον της χ.οΐ|λώ|/.ενον 
εις τό παρακείμ.ενον δωμάτιον καί τού όποιου 
ή ελαφρά άναπνοή ήκούετο κατά τά διαλείμ
ματα τής σιγής. Χωρίς νά ίννοή τήν αιτίαν ό 
'Ρίσλερ εύρίσκετο έκει κάλλιον, θερμότερον ή εις 
τόν οίκόν του· διότι ύπήρχον ήμ-έραι τινές καθ’ 
άς ή κομψή κατοικία του, ής αί θύραι ήνοί- 
γοντο κατά πάσαν στιγμήν ένεκα τών αιφνίδιων 
εισόδων ή εξόδων ένεποίει αύτώ τήν έντύπωσιν 
άγορας έστεγασμένης άνευ θυρών ή παραθύρων, 
άναπεπταμένης παντί άνέμω. Εις τήν κατοι
κίαν του κατεσκήνουν· εκεί απεναντίας κατώ- 
κουν. Χειρ επιμελής διηυθέτει τά πάντα έν 
τάξει καί φιλοκαλία. Αί κύκλω εδραι έφαίνοντο 
συνομιλοϋσαι πρός άλλήλας ταπεινή τή φωνή, 
τό πϋρ εις τήν εστίαν έ'καιε μετα τίνος θελη- 
τικού κρότου καί ό μικρός σκούφος τής μικράς 
Φρομών διέσωζεν οίονεί εις όλους τούς κόμβους 
τών κυανών ταινιών του μειδιάματα γλυκύτατα 
καί βλέμματα παιδικα.

Τότε δέ, ένώ ή Κλαίρη έσυλλογίζετο ότι ό 
εξαίρετος εκείνος άνήρ ήτο άξιος κρείττονος συν
τρόφου έν τώ βίω, ό ’Ρίσλερ βλεπων τό εύειδές 
καί γαληνίον πρόσωπόν της έστραμμένον πρός 
κύτάν, τού: επιεικείς καί νοήμονας οφθαλμούς 
της, έσκέπτετο χάριν τίνος αχρείας άρα γε ό 
Γεώργιος Φρομων εγκατελίμπανε σύζυγον τόσον 
άξιέραστον

ξ ’.
Ό  Ίσολογιομός

Ή  οικία έν ή ό γηραιός Πλανής κατοικεί 
έν Μοντρούζ ε'κειτο παραπλευρως εκείνης έν ή τό 
ζεύγος τών Σέβη είχον κατοικήσει έπί τινα 
χρόνον. 'Ητο δέ παρομοία. ε'χο,,σα επίσης εν 
υ.όνον πάτωμα ύπερκείμενον τού ισογείου περι- 
λαμβανοντος τρία παράθυρα, τό αύτό κηπάριον
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μέ τήν άναδενδράδα του, μ.έ τήν πέριξ αυτού 
συστάδα έκ χλωρών θάμνων πύξου. Αυτόθι κα
τοικεί ό γηραιός ταμίας μετά τής αδελφής του. 
Άνήρχετο εις το πρώτον εκκινούν έκ τού σταθμού 
πρωινόν λεωφορείον, έπανήρχετο κατά. τήν εσπέ
ραν καί τήν Κυριακήν ε'μενεν οίκοι έπιμελ.ού- 
μενος τών άνθέων αύτού καί τών ορνίθων. Ή 
γεροντοκόρη ήσχολείτο εις τά τής οικίας, εί; τά 
τού μαγειριού, εις τήν άπαιτουμένην οικιακήν 
ραπτικήν. Ουδέποτε υπήρξε ζεύγος εύδαιμο- 
νέστερον.

Άμφότεροι ησαν άγαμοι καί συνεδέοντο διά 
κοινού κατά τοϋ γάμου μίσους. Τ Ι  άδελφή άπε- 
στρέφετο πάντας τούς άνδρας, ό αδελφός δέ 
έδυσπίστει προς πάσας τάς γυναίκας, καί όμως 
έλατρευον άλλήλους, διότι έκαστος έθεώρει 
τόν άλλον ώς έξαίρεσιν έκ τής γενικής διαφθο
ράς τού φύλλου του.

Λαλοϋσα περί τοϋ άδελ.φοϋ της έλεγε πάν
τοτε : « δ κύριος Πλανής δ αδελφός μου », δ δέ 
αδελφός πάλιν μετά τής αύτής φιλοστόργου 
έπισημότητος άνεμίγνυε τό «ή δεσποινίς Πλα
νή ή άδελφή μου » εις πκσας αύτού τάς φρά
σεις. Λιά τά δύο εκείνα δειλά καί άπλοϊκά όντα, 
οί Παρίσιοι, οΰς ήγνόουν μολ,ονότι καθεκάστην 
διήρχοντο δΓ αύτών, ήτο τό καταφύγιου τερα- 
τοιν άμφοτέρων τών φύλων άσ/ολουμένων διαο- 
κώς περί τό βλάπτειν, οσάκις δέ δραμα τι συζυ
γικόν, διά τής συνήθους καταλαλιάς τών γει
τόνων έφθανε μέχρι τής άκοής των, έκατερος 
αύτών οδηγούμενος ύπό τής σταθερας ιδέας του 
ύπεδείκνυε διαφόρως τόν ένοχον.

— Ό  σύζυγος πταίει, ελεγεν ή «δεσποινίς 
Πλανή, ή άδελφή μου·»

— Πταίει ή σύζυγος, άπήντα ό « κύριος 
Πλανής δ αδελφός μου».

—  “Ω, αυτοί οί άνδρες !..
— Ώ , αύταί αί γυναίκες !
Καί αύτό ήτο τό αιώνιον θέμα τή; συζητή- 

σεώςτων κατά τάς σπανίας ώρας τής αργίας 
ά: δ γηραιός Σιγισμόνδος διέθετε καθ’ έκάστην 
ημέραν, ήτις ήτο δ·.' αυτόν φιλοπόνως καί εύ- 
μεθόδοις κεκανονισμένη ώς τά βιβλία τού τα
μείου του. Άπό τίνος καιρού πρό πάντων δ άδελ- 
φός καί ή άδελφή κατέβαλλον περί τά; συζη
τήσεις των έκτακτον ζωηρότητα. Τά συμ.βαί- 
νοντα έν τώ έργοστασίω άπησχόλουν αυτούς 
λίαν. Ί 1  άδελφή ωκτειρε τήν κυρίαν Φρομών 
καί έθεώρει τήν διαγωγήν τού συζύγου της έπο 
νείδιστον. Ό Σιγιμόνδος άφ' ετέρου δεν είίρισκε 
λέξις αρκετά πικρά: κατά τής άγνώστου αισχρά; 
γυναικός ήτις έστελλεν εις τό ταμεΐον πρό; 
έξόφλησιν λογαριασμούς διά. κασμίρια έξακισχι- 
λίων φράγκων. Έθεώρει διακυβευομένην τήν 
ύπόληψιν καί τήν τιμήν τοϋ παλαιού εμπορικού 
οίκου, ένθα έκ νεότητάς του ύπηρέτει.

— Τ ί θά γείνωμεν ! . έλεγε διαρκώς... 'Ώ, 
αί γυναίκες !

Ημέραν τινά ή δεσποινίς Πλανή έπλεκε παρά 
τό πύρ τής εστίας άναμένουσα τόν άδελφόν της.

• II ■ χ ■* · · ■ * ϊ> -1 1 τραπει,α ητο προ ημισειας η ο η ωρα; εστρω- 
μένη καί ή γεροντοκόρη ήρχιζεν ήδη ν' άνη- 
συχή διά τήν τοιαύτην άσυνήθη καθυστέοησιν, 
ότε δ Σιγισμόνδος είσήλ.θε μέ τήν μορφήν ήλ- 
λοιωμένην. χωρίς νά προφερν) λέCiv, πραγμα άν- 
τικείμενον εί: τά; έλεις του.

Άνέμεινε νά κλεισθή καλώς ή θύρα, ειτα άπο- 
τεινόμενος πρός τήν άδελφήν του, ήτις τόν πα 
ρετήρει άπορούσα καί τεταραγμένη :

— "Έχω νέα νά σου είπω, είπε ταπεινή τή 
φωνή. "Εμαθα ποια εινε ή γυνη ήτις επιχειρεί 
νά μάς καταστρέψγ,..

Καί μέ φωνήν ταπεινοτέραν ετι, άφού περιέ
φερε τό βλέμμα έπί τών άφώνων επίπλων τού 
μικρού του έστιατορίου, έπρόφερεν έ'ν όνομα πα
ράδοξο ν καί τόσον άπροσδόκητον. όιστε ή δε
σποινίς Πλανή τόν ήνάνκασε νά. το έπαναλαβη.

— Είνε δυνατόν !..
— Αύτό όπου σοϋ λίγοι!..
Καί με όλην του τήν θλίψιν έφαίνετο έχων 

ήθος σχεδόν θριάμβου.
Ή  γεροντοκόρη ήδυνάτει νά το πιστεύση... 

Μία γυνή τόσον καλά άνατεθραμμένη, τόσον 
άβρόφρων, ήτις τήν ειχεν ύποδεχθή τόσον έγ- 
καρδιως... Πώς ήτο δυνατόν νά ΰποτεθή τό 
τοιούτο ;

Ό Σιγισρ.όνδος Πλανής άπήντησεν :
— “Εχω τά: αποδείξεις ..
Ιναί διηγήθη τότε οτι δ μπαρμπα Άχιλλεύς 

νύκτα τινά κατά τήν ένδεκάτην ώραν συνήν- 
τησε τόν Γεώργιον καί τήν Σιδωνίαν τήν στιγ
μήν καθ’ ήν είσήρχοντο εις ξενοδοχειόν τι έν 
τή συνοικία Μονμάρτρης. Καί δ άνθρωπος αυτός 
δέν έψευδετο, διότι άπό καιρού ήτο γνωστή ή 
φιλαλήθεια του. Άλλως τε καί άλλοι τούς ει- 
χον συναντήσει. Εις τό έογοστασιον περί ούδενός 
άλλου έγινετο λόγο; είυ.ή περί αύτού. Μόνο: ϋ 
'Ρίσλερ ούδέν ύπώπτευεν.

— Ά λ λ ’ είνε καθήκον σου νά τόν ειδοποίη
σης, είπεν ή δεσποινίς Πλανή,

Ό ταμία: κατέστη σοβαρός.
— Εινε πολύ λεπτόν τό πραγμα. άπήντησεν. 

Ποιος είξευρει έν πρώτοι; έάν θα μέ πιστεύση ; 
Τπάοχουν τόσοι τυφλοί καί τί τυφλοί !... ’Ά λ - 
λο»ς τε παρεμβαίνων μεταξύ τών δύο συνεταί- 
οων κινδυνεύω νά χάσω τήν θέσιν μου. "Ω, αί 
γυναίκες, αί γυναίκες !. Καί νά συλλογίζεται 
κανείς ότι δ Ρίσλερ ήδύνατο νά εινε τόσον ευ
τυχής !.. "Οτε τόν προσεκάλεσα άπό τήν πα
τρίδα μέ τόν άδελφον του δέν είχε πεντάρα καί 
τώρα διευθύνει ε’να έκ τών πρώτων έμ.πορικών 
οίκων τών Παρισίων... Άλλάμέ αύτό δέν έκά-
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θησε φρόνιμα, όχι !.. Μου ήθέλησεν δ κύριος νά 
νυμφευθή... ¿»σαν νά ήτο άνάγκη βλέπετε, νά 
νυμφεύεται κανείς. Καί προς έπίμετρον νυμφεύε
ται μίαν Παρισινήν, ένω είχε πρόχειρον αν ήθελε 
μίαν άγαθήν κόρην, τής ηλικίας του περίπου, 
συμπατριώτισσάν του καί ήμπορεί κανείς νά 
είπή καλά φτιασμένην !...

Ή  δεσποινίς Πλανή, περί τής κατασκευής 
τής όποιας έγίνετο υπαινιγμός είχεν έξαίρετον 
ευκαιρίαν άν ήθελε ν’ άνακράξη : «”Ω, οί άν- 
δρες, οί άνδρες!» άλλ’ έτήρησε σιγήν. Τό ζή
τημα ήτο πολύ λεπτόν καί ίσως πράγματι αν 
άλλοτε ό Γίσλερ ήθελε δείξει διάθεαιν, θά ήτο 
ό μόνος....

Ό  γηραιός Σιγισμόνδος έξηκολούθησε :
— Καί ιδού πού έκαταντήσαμεν!.. Πρό τριών 

μηνών το πρώτον έργοστάσιον χρωματιστών 
χαρτιών τών Παρισίων έξαρταται άπό αύτην 
τήν τιποτένιαν ! Έπρεπε νά ίδής πώς έξοδεύε- 
ται τό χρήμα. Όλην τήν ημέραν άλλο δέν 
κάμνω παρά νά ανοίγω τήν θυρίδα μου διά τάς 
απαιτήσεις τού κυρίου Γεωργίου. ’Αποτείνεται 
πάντοτε πρός εμέ, διότι αν άπετείνετο προς τόν 
τραπεζίτην του θά παρετηρεϊτο τό πράγμα, ένώ 
είς τό ταμείον τά χρήματα πηγαίνουν, έρχον
ται, έμ.βαζονται, εξέρχονται... ’Αλλοί«.ονον όμως 
όταν έ'λθη ή στιγμή τού ισολογισμού... Ωραίους 
λογαριασμούς θά ίδούν κατά τό τέλος τού 
έτους !.. Καί τό χειρότερον είνε ότι ό 'Ρίσλερ 
δέν θέλει ν’ άκούση τίποτε. Τόν ειδοποίησα 
πολλάκις. αΐΐρόσεξε, τού είπα, ό κ. Γεώργιο; 
κάμνει τρέλλαις δι’αύτήντήν γυναίκα...» Αύτός 
ή απομακρύνεται ύψώνων τούς ώμους ή μού 
άπαντά οτι τό τοιούτο δέν τόν ενδιαφέρει καί 
οτι ό Φρομών εινε κύριος νά πράςη ο,τι θέλει .» 
Μά τήν άλήθειαν τού έρχεται κανενός νά πι— 
στεύση!...

Ό  ταμίας δέν άπετελείοεσε τήν φράσιν του 
άλλ’ ή σιγή του έφαίνετο εμπλεως άποκρυπτο- 
μένων διαλογισμών.

Ή  γεροντοκόρη σφόδρα έθλίβετο άλλ’ όπως 
αϊ πλεϊσται τών γυναικών έν παρομοίαι; περι- 
στάσεσιν, άντί νά έπιζητήση τήν θεραπείαν τού 
κακού, άφίετο είς πέλαγος θλιβερών άναμνήσεων, 
εικασιών, παράκαιρων παραπόνων . . . Τ ί  δυς— 
τυχία νά μ ή το γνωρίζουν αυτοί πρότερον ότε 
άκόμη οϊ Σέβη ήσαν γείτονές των ! . . .  Ή  κυ
ρία Σέβη ήτο γυνή άξιότιμος. Ίίδύνατο νά συν- 
εννοηθούν μετ' αύτής όπως έπιτηρή τήν Σιδω- 
νίαν, όπως δμιλήση προς αύτην αυστηρώς.

—  Πράγματι ! αυτή είνε καλή ιδέα, ειπε 
διακόπτων ό Σιγισμόνδος. Πρέπει νά ύπάγης 
είς τήν οδόν Μάίλ νά ειδοποίησης τούς γονείς 
της. Ίύσκέφθην κατ' άρχάς νά γράψω είς τόν 
Φράντζ . . . Αύτός είχε πάντοτε επιρροήν έπί 
τού άδελφού του καί είνε ό μόνος άνθρωπος ος-

τι; ήδύνατο νά τού ειπη μερικά πράγματα.... 
Ά λ λ ’ ό Φράντζ είνε τόσον μακράν ! "Αλλως τε 
θά ήτο φοβερόν νά καταφύγωμεν είς αύτό τό 
μέσον. Ό  καϋμένος δ 'Ρίσλερ! μοί προξενεί οί
κτον. Τό καλλίτερον όλων είνε νά ε'ιδοποιήσω- 
μεν τήν κυρίαν Σέβη. Τό άναδέχεσαt αύτό ά- 
δελφή μ,ου :

'Π τοιαύτη αποστολή ήτο έπικίνδυνος. Ή  
δεσποινίς Πλανή άντέταξέ τίνας δυσκολίας , 
πλήν ουδέποτε είχεν άντιστή είς τάς θελήσεις 
τού άδελφού της καί ή έπιθυμία όπως φανή ω
φέλιμος είς τόν παλαιόν φίλον των Ρίσλερ έπί 
τέλους την έπεισεν.

("Επεται συνέχεια).

A I Π Α Λ Α ΙΑ Ι ΕΚ Κ Δ Η ΣΙΑΙ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΛΥΚΟ ΔΗΜ Ο Υ
[Τωσσιχή έχχλησία]

Μετά τάς ρηθείσας έκκλησίας άπό Η' καί θ' 
αίώνος άρχχιοτέρα πασών τών άλλων είνε άναν- 
τιρρήτως ή έπ' όνόματι τής Παρθένου Μαρίας 
τής Σωτείρας τιμηθεΐσα καί έπικληθεΐσα τού 
Λ ο χ ο δ ή ρ ο ν  Παναγία Σώτειρα έπεκαλεΐτο ή 
Θεοτόκος τό πάλαι πολλαχού τής ’Ανατολής, 
καί αύτός δ μητροπολίτης Αθηνών Μιχαήλ Β’ 
Άκομινάτος έν μιγ τών ομιλιών, τοιαύτην προσ
αγορεύει τήν έν τώ ΓΙαρθενώνι θεομήτορα την 
Άθηναίαν, «Δέσποινα Παρθένε καί Μήτερ Θεού, 
« πολιούχε καί Σ ώ τ ε ι ρ α  ’Αθηνών καί πασι τοίς 
άνθρώποις πρός θεόν « ίλαστήριον ». Έν Κων- 
σταντινουπόλει μέχρι τών καθ' ήμάς χρόνων 
σώζεται τό παρά τήν εκκλησίαν τής θεομήτο- 
ρος Γοογοεπηκόου άγιασμα τής Παναγίας τής 
Σωτείρκς.

Ό  SpOn, έν έ’τει 1675 έλθών είς 'Αθήνας, 
ήκουε τήν έκκλησίαν λεγομένην S o l i r a  L h c o -  

d é m o u ,  καί ούτως έχάραςε το όνομα έπί τού 
παρ’ αύτού διαγραφένιος σχεδίου τής πόλεως 
Αθηνών. Καί ό έν έ’τει 1682 δημοσιεύσας τήν 

έν Έλλαδι κοινή μετά τού Spori γενομένην 
περιήγησιν W heler, άναφέρει τό όνομα H a g i a  

M a r i a  L g c a d e m a u .  καί ούτως άναγράφει αύτό 
έπί τών ιδία παρ’ αύτού διαγραφέντων δύο 
σχεδίων. Πρός τούτοις καί αύτός ó βενετός α
ξιωματικός τού μηχανικού Verneda, ό διευθύ- 
νας τά ύπό τού στρατάρχου Moi'Osini κατά 
τής άκροπόλεως διαταχθέντα. πολιορκητικά έρ 
γα, έν τή παρ' αύτού ίχνογραφηθείση άπόψει 
τής πόλεως 'Αθηνών, έν έτει 1687, σημειοί τήν 
έκκλησίαν L i c e o  d i  A r i s t O t i l e ,  έκλαμβάνων τό 
άκουόμενον ν ί υ χ ο ί ή ρ ο υ  άντί Λυκείου.

Ό  F a n e lli (Atene Attica p. 3 13 )  έν σχε_
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δίω ανωνύμου τινός άπό τού έτους 1704, ση
μειοί τόν περί ου ό λόγος ναον ΰπο το ονομα 
S .  S a l v a  t O T e ,  άγνοών οτι Σ ώ τ ε ι ρ α  ήτο έπίθετον 
άποδιδόμενον τή Παναγία θεοτόκω όπως καί 
τώ Σωτήρι Χριστώ.

Έν τοίς πολυθρυλλήτοις χρονικοί; τοίς γρα- 
φείσι δήθεν ύπ' Άνθιμου τινός μοναχού, καί 
έκδοθεΐσιν ύπό Κυριάκού Πιττάκη άπαντα ή 
περικοπή· « Τώ έτει τούτω (16 5 1)  μέγας σει-
« σμος έγένετο πολλοί τε οίκοι τής τού Σω -
« τήρο; Νικοδήμου μονής κατεκρημνίσθησαν ». 
— Ή  γραφή Σ ω τ ή ρ ο τ  Ν ι χ ο δ ή ρ ο υ  εινε προφα
νώς τού ελληνίζοντας έκδοτου τών χρονικών Κυ 
ριακού ΙΙιττάκη αύτοσχέδιος διόρθωσις. ώ ς  δι- 
ώοθωσε καί πολλά άλλα. έπί παραδείγματι 
τήν Καμουχαρέαν, ήν μ.ετεποίησεν είς Κ α π η -  

x a p t a r .  Ανέκαθεν οί έγχούριοι Αθηναίοι— καί 
τοιούτος παρειςάγεται ó μοναχός Άνθιμο;— μέ
χρι τής έπαναστάσεως κα*ά τών Τούρκων «τής 
l l u r a γ ί χ ι ;  τ ή ς  Σ ω τ ε ί ρ α ς  τ ο ν  Λ υ χ ο ά ή μ ο υ »  ώνό- 
μαζον τόν περισωζόμενον έτι ακέραιον καί άλώ- 
βητον ναόν οΰτω δέ έκάλει αύτόν καί δ έπί 
τής έπαναστάσεως γάλλος πρόξενος Fauvel 
(18 2 1-18 2 6 ).

Παρά τά πρόθυρα τού ναού ό Κυριάκο; Π ιτ- 
τάκης εύρεν, ό>ς έ'λεγεν, έν έτει 1833, έπί βάθρου 
:'κ πεντελικού μ.αρμαρου άφιερωμ.ατικην έπιγρα
φήν Λ Γ Κ ΙΩ  Λ ΙΙ0 Λ Λ Ω Ν 1, καί έξεφράζετο γν<.'>- 
μην ότι έκεί δήθεν υπήρχε τό πάλαι ’Απόλλω
νος Λυκείου ιερόν, τούτο δέ ϊνα δικαιολογήση 
τήν ' ¿ ω ς  τότε καί παρ' αύτού τού ίδιου δμολο- 
γουμένην προςηγορίαν τής Παναγίας τής Σωτεί- 
ρας τού Λυκοδήμ.ου. Ή  διόρθοισις τού Λυκοδή- 
μ.ου είς Νικόδημον έγένετο έν έτος ύστερώτερα 
(1834) ότε έπρόκειτο όπως μετακοινωθή κνα- 
θεωρηθέν καί βελτιωθέν άντίγραφον τών Άναρ- 
γυρείων χρονικών τού μοναχού Ανθίμου τώ πε- 
ριβοήτω Φ α . / ρ ε ρ ά ν ε ρ  καί τοίς περί αύτόν, καί 
τοιαύτη έμεινεν ή διόρθωσις μέχρι τής έν τή αρ
χαιολογική έφημερίδι δημοσιεύσει»; ένέτει 1852 
"Εκτοτε διά γενομένων άνασκαφών έν τοίς ύπο- 
γείοις θολώμασι τής εκκλησίας εύρέθησαν ύδα- 
των έκροαι καί ύπόκαυστα δημοσίου λουτρου 
τής ρωμαϊκής έποχής· ή δέ άφιέρωσις Λ υ χ ε ί ω  

Απόλλωνι είς έπιμαρτυρίαν τής προςηγορίας Λ »- 
χ υ ό η ρ ο υ  μή χρησιμεύουσα πλέον έλησμονήθη. 
Μόνος δ αρχιμανδρίτης τού είς ρωσσικήν έκκλη
σίαν άνακαινισθέντος ναού είχε τό θάρρος οπω; 
άναγράψη έπί μικράς πινακίδος ώς όνου.α παρα
πλεύρου παρόδου καί είς μνήμην τού πραγματικού 
κτήτορο; τή; μονής «ΟΔΟΣ Λ Γ Κ 0 Δ 11Μ 0 Γ » 

Πότε έκτϊσθη τό πρώτον ή εκκλησία είνε ά
δηλον. πιθανώς ίδρύθη λήγοντος θ' καί άρχο- 
μένου Γ αίώνος. —  Έπιγραφαί μνημόσυνοι καί 
χαραγματα άναγινωσκόμενα άλλοτε έπί τών 
τοίχων τού ναού έ'φερον χρονολογία: άπ' άρχής

τού Γ μέχρι ύπεοαεσούντος ΙΑ ' αίώνος ( 9 1 2  
-  1070 ). '

Μεταξύ τών πολλών επιγραφών άξια σημεεώ- 
σεωςήτο ή λέγουσα· «ενταύθα κειται Στέφανος 
δ πρωτοκτήτωρ», φέρουσα χρονολογίαν ,ςφνγ'
( 6553) άπό κοσμογονίας, ή τοι καθ’ ήμάς 1045 
καί μνημονεύουσα ενός τών προ»τευόντων κτητό
ρων, ούχί τού πρώτου κτίσαντος τήν έκκλησίαν, 
ώς ένομίσθη παρα τινων έσφαλμένο>ς. Έν ται; 
έπιγραφαϊς καί έν τοίς εύχολογίοις αύτοί'ς άπαντα 
ένίοτε ή πλημμελής γραφή χ τ ι τ ό ρ ω τ  άντί λ-γ//— 
r ó p i . i r  καί τούτο ε’δωκεν άφορμήν είς παρεξήγη- 
σιν καί αύτής τή; δεήσεως, έν τή έκτενεί ικεσία 
τή λεγομένη παρά τού διακόνου κατά τήν θείαν 
Λειτουργίαν « έτι δεόμεθα ύπέρ τών μ.ακαρίων 
« καί αειμνήστων χ τ ι / τ ό ρ ω ί 4 τής άγιας μονής 
« ταύτης ».

Κ τ ή τ ο ρ ε ς  ιερών οίκων, εκκλησιών καί μ.ονών 
έκαλούντο αύτοδικαιως οί ίδρυταί, καί παρά 
τούτους οί άπόγονοι αύτών καί κληρονόυ.οι, έν 
όσω τό εύ/τήριον, ή έκκλησία ή τό μοναστήριον 
έμενε τή οικογένεια ίδιον κτήμα καί άναφαίρε- 
τον, έπομ-ένως οί κτήτορες ήσαν πολλοί, καί διά 
τούτο έκφέρεται ή λέξις πληθυντικώς. Έπί μο- 
ναστηρίων, παρά τους πρι.'ιτους ίδρυτάς καί τούς 
άπογόνους αύτών, ώρίζοντο έπειτα διά πατριαρ
χικού γράμματος κοσμικοί άρχοντες ή κληρικοί 
έχοντες χ τ η τ o p t x ù r  δικαίωμα έπ’ αύτών 11α 
τριάρχικον γράμ.μα τού οικουμενικού πατριάρχου 
Φιλοθέου, άπό ε'τους 1365, άνατίθησι τώ μο- 
ναχώ Λουκά « τήν κτητορικήν δικαίωσιν καί εφο
ρείαν καί οικονομίαν» τριών πατριαρχικών μο- 
νυδρίων έν ΙΙτελεώ τής Φθιώτιδος. Ό τό κτη- 
τορικόν τούτο δικαίωμα λαχών « ώφειλε έπι- 
« λαβέσθαι τών μονυδρίων, νουθετεϊν καί είςη- 
« γείσθαε αύτοΐς τά κρείττονα και σωτηρίας έχ_ό 
« μενα, είτα συνισταν καί βελτιούν πάντα τά 
« αύτοίς προςόντα κτήματα τε καί πράγματα, καί 
« ον αν άποκαταστήση [ό κτήτωρ] ηγούμενον 
« ε“χειν αύτόν τό βέβαιον καί ασφαλές ».

Έν διαθήκη άπό τού έτους 123 2  Αλεξίου 
ίερέως τού Τεσαίτου κτήτορος μετοχιού τού ά 
γιου ΙΙαντελεήμονο; τής ένορίας Μανταίας, τής 
μητροπόλεως Σμύρνης, άφιερών ό ίερεύς Άλέφιο; 
τό περί ού δ λόγος μ.ετόχιθν τή μονή τής Θεο- 
τόκου τών Λέμβων, άναφέρει έν ποοοιμ.ίω « κ.αι 
il γάρ τό παρά τού πατρό, μου έκείνου τού μα- 
II καρίτου κυρού Λουκά κατεχόμενον εύκτήριον, 
« τό καί έπονου.αζόυ.ενον δ άγιο; Παντελεήμων
h  δ καί άνήγειρε καί εικονογράφησε, καί
α  κελλία έν αύτώ καί μοναχούς προςέφερεν, έλ- 
,ι θόντος αύτού ϊνα χρήσηται τώ τέλει τού βίου. 
« διετάξατο καί έπαφήκεν έμ.οί ώς γνησίω αυτού 
« παιδί, άποκαθισταν υ.ε χ . Ι η ρ ο τ ό μ ο τ  χ α ί  χ τ ή -  

« z o p a  έν τή τοιαύτη μ.ονή ».
Άλλως τε ή λέξις κτίτωρ ούδαμού άπαντα
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ει μη χ τ ί σ τ η ς ,  προκεψ,ενου πεοι προςώποι» ζνε- 
γείραντος ίίίοις άνζλώμασιν οικοδομήν τινζ, ή 
ίίρύσαντο; νζόν η κτίσαντος πόλιν.

Τ Ι εκκλησία τής Παναγία; τής Σωτείρας τοϋ 
Λυκοίήμοι» σχεδιζσθείσζ καί κτισθεϊσκ εν άγνω 
καί άμιγεΐ βυζζντιζκω ρυθμώ κατά τά <ϊύο πρό
τυπα ιδρύματα τοϋ Ιουστινιανού, ήτοι την μονήν 
των άγιων Σέργιου καί Βάκχου, καί τόν ναόν τής 
αγίας τοϋ Θεοϋ Σοφία; εν Κωνσταντινουπόλει, 
προςωμοίαζε τή έπί Λέοντος Τ' τού Σοφού (81)6-

I 1) ίδρυθείση, επομένως συγχρόνω, μονή τοϋ 
Λιβός, διεκρίνετο δέ των άλλων έν Άθήναις εκ
κλησιών, ούχί μόνον κατά το μέγεθος και τήν 
λαμπρότητα αλλά καί διά τήν ίδιχζουσαν καλ
λιτεχνικήν τ ο ι -/ οδομίαν.

Έν Βυζκντίω, εξαιρέσει τής αγίας Σοφίας 
ήτις έκτίσΟη απολύτως διά πλίνθων όπτων, έν 
ταίς τοιχοδομίαις των πκλατίων καί των εκ
κλησιών έγίνετο χρήσι; τοιούτων πλίνθων πα
ρεμβαλλόμενων τοίς διά σύννομων λίθων ή καί 
διά λατύπης καί λιθίων έγχορήγοις δόμοις. καί 
σχημ.ατιζουσών ταινία: κεραμ.ουργεϊς διηκούσας 
άπ' άκρου εϊ: άκρον τής οικοδομής. Ενίοτε μά
λιστα αί κατά σειράν έγκτιζόμεναι όπταί πλίν
θοι παρουσίκζον μ.ίαν τών γωνιών προβάλλου- 
σαν εις τά εΐω, καί έσχημαν.ζον οϋτω ταινίας 
οδοντωτά;, όπως εις τά διαζώματα, εις τά 
γείσα καί τάς κορωνίδα:

Ή  βυζαντιακή κύτη κεραμοδομία άνεπτύχθη 
ε“τι μάλλον έν Άθήναις περί τόν Γ αιώνα, τε- 
λειοποιηθείσα έπί το καλλιτεχνικώτερον, καί 
τοιαύτη ένηρμόσθη έπί τοϋ ναοϋ τής τοϋ Λυ
κοδήμου μονής. Ένταϋθα έν τή διά λεπτών 
λίθων έγ/ορήγω τοιχοδομία τοϋ μέσου διαζώ
ματος τής εμπρόσθιας προςοψεως καί τών δύο 
πλευρών, ένεκτίσθησαν κεραμουργή κοσμήματα 
έν είδει μαιάνδρων ιδιορρύθμων μετά σταυρι- 
δίων, αστέρων, γαμματοειδών χαρακτήρων καί 
συμ.πλεγμάτων άραβοειδών.

Τά αροβοειδή ταϋτα κοσμήματα έν τή τοι- 
χοδομία χριστιανικού ναοϋ τού Γ αίώνος δεν 
είνε ε’κτακτόν τι καί παράδοξον σύμπτωμα- κατ’ 
εκείνους τούς χρόνους καί μέχρι λήγοντος ΙΑ 
αίώνος Πέρσαι καί "Αραβες τεχνΐται συνειργά- 
ζοντο τοίς ίθαγενέσιν ώς αρχιτέκτονες καί κο- 
σμηματογράφοι έν Βυζαντίφ, Ίόλλάδι, Σικελία 
καί έν Γαλλία. Άραβοειδή συμπλέγματα ώς 
εκείνα έπί τών τοίχων τής εκκλησίας τής ΙΙα - 
ναγίας τής Σωτείρας τού Λυκοδήμου άπαντώ- 
σιν έπί χειρογράφου κώδικος λατινικής μεταφρα- 
σεως τής Άποκαλύψεως τού Ίωάννου γραφέντος 
έν τή μονή τού άγιου Σευήρου έν Γασκωνία 
έπί τής ηγουμενίας τοϋ αββά Γρηγορίου τοϋ 
Μοντανέρ άρχομένου ΙΛ ’ αίώνος. Ε π ' ίσης αί 
θύραι τοϋ ναοϋ τής ΙΙαναγία; τού ΙΙουή (ΝοίΓβ- 
Οαΐΐΐβ ιΐβ Ρΐΐγ) έν τω διαμερίσμ.ατι τού άνω

Λείγηρος. κτισθεντος περί τά 1050, φέρουσιν 
ανάγλυφα άραβοειδή συμπλέγματα, ά έν άγνοια 
τοϋ κτίσαντος τήν μονήν έπισκόπου ΙΙέτρου είνε 
έκφρασις τής άλλως τε εύσεβοϋς καί ορθοδόξου, 
άλλ’ ούχ ήττον μωαμεθανικής ομολογία; πί- 
στεως- « Ούκ εστι Θεός εί μή ό Θεός ». Τόπι 
τούτοι; τό έν τώ παλατίω τού ΙΙονόρμ.ου βασι
λικόν παρεκκλησίου, τό έπ' όνόματι τιμώμενον 
τοϋ άγιου ΙΙέτρου, ού τήν οικοδομήν ήρξατο 
'Ρογήρος β' ( I 1 1 2 - 1 1 54) καί άπετελείωσαν 
οί διάδοχοι αύτού φέρει γύρωθεν τών θόλων τής 
όροφή; ολοκλήρους αραβικά; έπιγραφάς έν εϊδει 
δαιδαλοειδών ταινιών, άποτελουσών διαφόρους 
τού Κορανίου περικοπάς.

Ό  τήν οικοδομήν τοϋ ναοϋ τής ΙΙαναγίας 
τής Σωτείρας επικαλύπτω·» μέγα; κεντρικός 
τρούλλος μ.ετά τοϋ ύπ’ αΰτον τυμπάνου συνα- 
ποτελεί έσωθεν τέλειον ημισφαίριου κοϊλον, έχει 
δέ ε’κφρασιν έξωθεν όμ.οίαν τής έν Βυζαντίω έκ- 
κλησίας τών άγιων Σέργιου καί Βάκχου, καί 
έτι μάλλον τοϋ ναοϋ τής μονής τού Λιβός

Τής εκκλησίας ή πρός άνατολάς τήν θέασιν 
ε”χουσα πλευρά παρουσιάζει τρεις άψιδας, έξω
θεν μέν τρίπλευρου; έσωθεν δέ ημικυκλίου;, ιόν 
ή μέση, ή περιλαμβκνουσα τά άγιον βήμα, υψη
λότερα τών δύο άλλων καί εύρυτέρα, φέρει κόγ- 
χην μεγαλοπρεπή, έν οί αί έκατέρωθεν ταπει- 
νότεοαι, αί τής π:οθέσεως καί τοϋ διακονικού, 
έχουσι τά μυάκια μετριώτερα. Άπασαι αί τρεις 
άψίδε; φωτίζονται διά θυρίδων ένηρμοσμένων 
έπαλλήλως έν δυσίν όρόφοις, οίν μεγαλειτέρα 
καί γλαφυρωτέρα εινε ή διά λεπτοκαλάμ.οιν 
κιονίσκων κατά μήκος τεμ.νομ.ένη τρίζυγος με
σαία θυρίς ή φωτίζουσα τά άγια τοϋ ιερού.

Ό  ϋπερθεν τού ναρθηκος καί άνωθεν τοϋ βο
ρείου καί νοτίου κλιτούς όλόγυρζ τής έκκλησίας 
εκτεινόμενος περίστοος γυναικίτης, τά καλού
μενα τό πάλαι γ ο κ α ι χ ί ΐ α  καί π ε ρ ι ο χ ή ,  οπου 
ϊσταντο αί προσευχόμενα: γυναίκες έν καιρώ 
λειτουργίας χωριστά τών άνδρών, διαθέει έκα
τέρωθεν ύπεράνω καί αυτής τής προθέσεως καί 
τού διακονικού μέχρι τοϋ ίεροϋ. "Ομως τό Οαυ- 
μασιώτερον άλλοτε έντός τού ναοϋ ήτο τό άρ- 
χαϊκον λίθινον διάφραγμα, τό χωρίζον τήν σο- 
λέαν άπό τής μεγάλης άψίδος τοϋ άγιου βήμα
τος, ό μεθ’ όλα; τάς έξ έπιδρομών, δηώσεων, 
σεισμών καί άλλων συμφορών έπηρείας, έσώζετο 
άλώβητον μέχρι; εσχάτων ημερών (1847) εις 
μαρτυρίαν τή; έσωτερικής διασκευής τών άρ- 
χαίων εκκλησιών, υτε τά ιερά δρύφακτα έ'μενον 
τοιαϋτα ώς είθιστο τοίς παϋ αιοΐς χρόνους, ούδε 
μ-ετεποιοϋντο εις ξύλινον κεχρυσωμένον τέμπλον 
αμφιβόλου καλλιτεχνιας

Ή  σεμνή καί αρχαιοπρεπής τού ιερού περι- 
φραγή άπετελείτο έκ δύο» διαμέσων κιόνων έκ 
μαρμάρου καρυστίου πρζσινοφλεβώδους. μετά
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κιονοκράνων καί έπιστυλίου κορωνίδος έκ μαρ
μάρου λευκού πεντελησίου, άναγλύφω; πεποικιλ- 
μένων διά φυλλωμάτων άκάνθου, καί δι" άνθυλ- 
λίων καί σταυριδίων ρυθμού βυζαντιακού. Ή 
μεσοστύλιο; εϊςοδος έκλείετο διά ταπεινών καγ- 
κελοθυρίδων τών λεγομ.ένο>ν βημ.οθύρων, άπό δέ 
τής έπιστυλίου κορωνίδος άπηωρεϊτο έν παλαιοί; 
εύδαίμοσι χρόνοι; κατκπέτασμ.α περικαλύπτον 
τάς άγιας θύρας καί τούς ορθοστάτας αυτών. 
Τά τοιαϋτα καταπετάσματα άνωθεν τών βη
μοθύρων, έξ υφάσματος δλοσηρικού, χρώμ,ατος 
πορφυρίνου ή κραμβίζοντος, ένίοτε δέ κίτρινου, 
όπως γνωρίζομεν έκ τής διαταξεως Μιχαήλ Ά τ - 
ταλειάτου, εκαλούντο βλαττία σκαραμάγγινα 
ή κραμ.βίζοντα έκ τού χρώματος. Ταϋτα ήσαν 
έπί τό πλεΐστον αλεξανδρινής κατασκευής, δι' 
ο τοιοϋτο καταπέτασμα έμπροσθεν τού ιερού 
έκαλεΐτο έν τοίς παλαιοί; χρόνοι; β ή . Ι ο ν  ά . Ι ε -  

f , a r à p i . r ô r  (velum alexandrinum ).
Ή  ε”νδυσις τής έσωτερικής έπιφανείας τών 

τοίχ ων τής έκκλησίας καί τών ογκωδών πινσών 
τών στηριζόντων τό τετρακάμαρον καί τόν με- 
γάλον τοούλλον, συνίσταται εί; άρχαίκάς αγιο
γραφίας ε’τι δέ κοσμηματογραφίας άραβοειδεϊς 
έντεχνου έπινοία; έπί τών γυψοπλαίστων διαζιυ- 
μάτων τοϋ έπιλώρου καί τών κορωνίδων.

Ό είδήμων γάλλος A. Couchaud έδικαιούτο 
"λέγων, ότι ό έν τή μονή τού Λυκοδήμου ναό; 
τής Παναγίας τής Σωτείρας δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς ε'ργον περικαλλές, έκφραζόμενον έν συν
άψει πάν 0,τι τέλειον καί άγνής καί άμ.ιγοϋς 
βυζαντιακής τέχνη; έν τή, άνθηροτέρα αυτής 
άκμή, όπως ένοειτο έν Ίόλλάδι κατά τον 1' καί 
ΙΑ  αιώνα.

T aljioï; Λ. Ν ε ρ ο υ τ ς ο ε

Η Θ Ε Λ Α Ν Α Μ Α Ι

’ΊΙΟελα νάμαι στο γιαλό, τό κϋμα νά ρωτήσω 
Σάν άγριεύγι τ ί ζητά , καί σάν βογκά, τί λέγει.
Πώς αφρισμένο όέρνετχι στόν βράχο, να γνωρίσω,
Για ποιά μεγάλη συμφορά ξεβούρχωσε χαί χλαίγει.

'ΊΙδελα νάμαι στό βουνό, τήν πεύχη νά ’ρωτήσω. 
Σαν τα λυγιζη ό βοριάς τα σκοτεινά κλωνιά της.
Για ποιό πουλί ποϋ ’πέταςε καί οέν γυρίζει 'πίσω, 
Ιίαρυστενάζει ποϋ ΟαρρεΓς λαδιόδηχ’ ή καροιά της.

Ιναί μέσ' τά φύλλα τής ίτηάς ήθελα νάμ’ ακόμα.
Ν’α ’ίώ , ποιος χ.ύνει ενα πικρό καί μυστικό φαρμάκι 
Μεσ' τοϋ καϋμένου τ’ αηδονιού το βλογημένο στόμα, 
ΙΙοϋ λές καί είνε άνθρωπος, κι’ όχι μικρό πουλάκι.

ΙΙαράξενονχ 'μοιάζουνε τά κύματα κ 'ο ΐ πόθοι.
Τ' αγέρι καί ο στεναγμός, τό κλάμμα καί τ’ αηδόνι, 
ΚΓ ό κόσμος πούνε μέσα μας καλλίτερα να νοιώθ-η 
Ίον εςω κόσμο, σάν θαρρ-ή κ :' αϋτόν πώς δέρνουν πόνοι !
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Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
ΑΙ ΑΜΑ20ΝΕΣ ΤΟΥ ΣΙΑΜ

Ό  βασιλεύς τοϋ Σιάμ είχε μέχρι; εσχάτων τιμη
τικήν φρουράν ήτις άπετελείτο έκ 400 νεανιδων, τών 
εύρωστοτέρων καί περικαλλεστέρω·< τοϋ κράτους του. 
Έστρατολογοϋντο αύται κατά το δέκατον τρίτον Ιτος 
τής ηλικίας των καί έκ τής ένεργοϋ υπηρεσία; μετά 
δωδεκαετή θητείαν μετέ6αιν:ν εις τήν εφεδρείαν, οτε έ- 
φροϋρουν τάάνακτορα καί,τά βασιλικά κτήματα, άλλά 
οέν συνώδευον πλέον τον βασιλέα. Αί αμαζόνες αύται 
ύποχρεοΰντο νά μένωκν άγαμοι, πλήν εκείνων ας ε
ξέλεγε·» αυτός ό ήγεμών ώ; ίδιας νομίμους συζύγου;. 
Αί βασιλικαί φρουροί Ιφερον λαμπρά; στολάς. Λευ
κόν μάλλινον καί χρυσοκέντητον ύποκάμισον έκάλυ- 
πτε τό εύτονο·» σώμα μέχρι γονάτων" επίχρυσος δέ 
Οώρας περιέδαλλε τά προέχο»τα στέρνα καταλείπων 
γυμνούς τούς βραχίονας’ την κεφαλήν Ισκεπε άπα- 
στράπτουτα περικεφαλαία. Κατά τάς επισήμους παρα
τάξεις ή-αν ώπλισμέναι μόνον διά λόγχης, τήν όποιαν 
έχειριζοντο μετά θαυμαστής δεξιότητος' άλλ' εν τή 
συνήθει υπηρεσία Ιφερον τουφέκια λογχοφόρα. Ή  όλη 
φάλαγξ ήτο ϊιη,ρημένη εις τέσσαρα; λόχους έξ 1011 
φρουρών διοικουμένους ύπό θηλέων λοχαγών. Ουδέ
ποτε έξήρχετο τών ανακτόρων ό βασιλεύς τοϋ Σιάμ 
άνευ τής συνοδίας ολοκλήρου τής γυναικείας φρουράς. 
Έκαστη φρουρός ει'χεν εις τήν ιδιαιτέραν αυτής υπη
ρεσίαν πέντε μαύρας θεραπαινίδας. 'Ολίγον Ιξω τής 
πρωτευούσης ύπήοχεν επί τούτω ώρισμένη πλατεία έ·» 
τή οποία εγυμνάζοντο αί Σιαμαία: αμαζόνες εις τόν 
χειρισμόν τή; λόγχης, τοϋ τουφεκιού καί τοϋ πιστο
λιού. Συχνότατα: δ' ήσαν αί μεταξύ αΰτών μονομα
χία: καί μάλιστα θανατηφόροι. Ή  εν τώ πεδίω τής 
τιμής πίπτουσα έθεωρεΤτο ήρωίς καί έκηδεΰετο έν 
πάση πομπή, ενώ ή έπιζώσα αντίπαλος ώφειλε ν’ ά- 
ποχωρήση έκ τή; υπηρεσίας έπ: διμηνίαν οπως έξι- 
λεώση διά προσευχών καί νηστειών τόν τε/,εσΟέντα 
φόνον, έπανήρχετο δε ειτα μετά χαράς γινόμενη δε
κτή ύπό τών συντρόφων της.

Π Ε ΡΙ ΤΗΝ ΓΗΝ
Ή  μικρά γερμανική πόλις Κλίγγεμδεργ εινε μία 

έκ τών εύπορωτάτων τοϋ κόσμου. Τά εισοδήματα αυ
τής είνε τόσα, ώστε οχ; μόνον καλύπτουσ: τά έξοδα, 
άλλ' άφίνουσ: καί περίσσευμα τό οποίον διανέμεται 
εί; τούς πολίτας. Οίίτω φέτος κατά τήν επέτειον τής 
πτώσεως τοϋ Σεδάν, ήτις πανηγύριζεται άνα τήν Γερ
μανίαν πάσαν, οί ϊημότα: τής εύδαίμονος πόλεως ε- 
λαόον παρά τοϋ δημοτικού ταμείου εί; μετρητά μάρ
κας δύο έκαστος, ήτοι δραχμας δύο καί ήμίσειαν.

— Συνέστη πρό τίνος έν Νέα Ύόρκη ηλεκτρική 
ταχυδρομική εταιρία σκοπόν Ιχουσα τήν διά τοϋ ηλε
κτρισμού ταχεία·» αποστολήν γραμμάτων καί άλλων 
έ/.πεμπομένων αντικειμένων. ΙΙρώτη ταχυδρομική 
γραμμή τής Ιταιρία; ταύτης έγκατεστάθη μεταξύ 
Νέας Ύόρκης καί Βοστώνης. Ή  γραμμή εινε σιδη
ροδρομική. άλλ' άποτελείται έκ μιας μόνης τροχιάς, 
ούχί έκ δύο οπως τών κοινών σιδηροδρόμων. Έπί τής



Ε Σ Τ Ι Α

τροχιάς 8έ ταύτης κυκλοφορεί μικρά άμαξα έκ μαγνη- 
τιχοΰ χάλυβος διατρεχουσα τό ¿κ 370 χιλιομέτρων 
διάστημά εις μίαν μόνην ώραν !

— Συνδέεται προσεχώς διά τηλεφώνου ή ΙΙετρού- 
πολις μετά τής Μόσχας.

— Εν τώ «Ήμερησίψ Τηλεγραφώ» του Λονδί
νου έδημοσιεΰΟη εσχάτως ή εξής αγγελία: « ΙΙρ'ος 
τούς γονείς! Έμπειρος παιδαγωγός άναλαμδάνει τήν 
εν τώ πατρικώ οϊκω τιμωρίαν άτακτούντων χαίδων 
και κορασίων πάσης ηλικίας διά σωματικών ποινών, 
£ί? «ς έχει ειδικότητα. Πάσαν κακήν έ’ξιν τών παι
διών δύναται νά εξάλειψη διά μιας η δύο επισκέψεων. 
Τιμή δύο επισκέψεων .) σελλίνια».

— Ό  πρίγκηψ Ερρίκος, άδελφός τού αύτοκρά- 
τορος τής Γερμανίας, είνε ώς γνωστόν άνήρ φιλο- 
μουσότατος καί γράφει ό ίδιος άξιολόγους μουσικάς 
συνθέσεις. ’Εσχάτως έγραψε πάλιν νέον ύμνον, τόν 
όποιον έξέμαθεν ή μουσική του ύπό τήν αρχηγίαν αϋ- 
τοΰ στόλου, διότι ό πρίγκηψ είνε καί ναύαρχος του 
γερμανικού ναυτικού.

— ’ Γπό τόν τίτλον Το  Έ  γ χ ε ι ρ ί δ ι ο ν ήρ- 
ςατο από 1 σεπτεμόριου έν Λονδίνω ή έκδοσις νέου 
αναρχικού φύλλου. Έν τώ πρώτω αυτού αριθμώ τό 
κοινωφελές τούτο οργανον άγγέλλει οτι θά δημοσίευ
ση 50 οίκονομικωτατας συνταγάς προς κατασκευήν 
εμπρηστικών καί εκρηκτικών ύλών καί χρήσιν αύτών 
σύμφωνον πρός τό πρόγραμμα τών οπαδών τής παγ
κοσμίου ίσότητος.

— Έν Φιλαδέλφεια τής ’Αμερικής δίδει παρα
στάσεις δραμάτων τού Σαιξπήρου θίασος., .μαύρων.
I Ιαρεστάθησαν ήδη μετ’ άρκετής επιτυχίας ύπό τών 
μελανών τούτων καλλιτεχνών ό Ό θ έλ λ ο ς καί ό 
"Εμπορος τής Βενετ ιας, μελετάται δέ νυν ό 
"Α μ λ ε τ καί βραδύτερον ό Ρ ω μ α ίο ς καί ή Ί  ο υ· 
λ ι έ τ τ α!

— Ναυτικός τις έκ Βοστώνης ’Ρόγερ ονομαζόμε
νος έπεθύμησε να ίδη τήν παρισινήν έκθεσιν καί έν 
τη αμερικανική του ιδιοτροπία δεν ήκολουθησε πρός 
τούτο την κοινήν οδόν έπιδαινων άτμοπλοίου, άλλ’ 
άνεχώρησεν εντός μικρας λέμβου τήν 30 μαι'ου με 
τήν απόφασιν να διαπλεύση τον ’Ατλαντικόν. Επί όκτώ 
ήμερας ό καιρός ήτο εύνοϊκώτατος, άλλ’ αίφνης φο- 
όερα θύελλα ερριψεν αύτόν εις τας Νήσους Γεωργίου. 
Έκείθεν απέπλευσε πάλιν καί έπί τριάκοντα οκτώ 
ήμέρας έταςειδευσεν άνευ τινός άπευκταίου. Ά λλ’ ή 
διαρκής αιθρία καί ή έκ ταύτης υπερβολική άνταύγεια 
τού ήλιου σχεδόν έτύφλωσεν αύτόν. Ούτω δε άδυνα- 
τών να κυβέρνηση πλέον τό μικρόν σκάφος, άφήκεν 
αύτό εις την τύχην καί εξαπλωθείς μετ’ άμερικανι- 
κοΰ φλέγματος ανέμενε σωτηρίαν ή θάνατον, Εύτυ- 
χώς γερμανικόν άτμόπλοιον τόν συνηντησε καί τόν 
παρελαδεν ημιθανή πλέον κατά τήν πρωίαν τής 10 
αύγούστου.

ς η μ ε Τ ω ς ε ι ς
ΑΙ ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Έν Νέα Ίερσέη ύπήρχεν άλλοτε έν ισχύ: 
νόμος περιπεσών εις αχρηστίαν σήμερον ήκιστα δέ 
φιλόφρων πρός τό ώραίον φύλον ό νόμος οϋτος έπι- 
δάλλει τήν ποινήν τού ρ ο υ τ ή μ α τ ο ς εις πάσαν 
γυναίκα έχουσαν... κακήν γλώσσαν. Έν τούτοις πρό

τίνος κατηγγέλθη, σύμφωνα πρός τόν μή καταργη- 
θέντα νόμον, είςτό δικαστήριον ή κυρία Μαίρη Βράδυ, 
γυνή τεσσαρακοντούτις καί εύμορφοτάτη, ώς άναστατώ- 
¿ουσα τήν γειτονίαν ολην διά τής γλώσσης της. Επειδή 
δέ μάρτυρες τής κατηγορίας ήσαν πλείστοι, ιδίως έκ 
τού φύλου τής δικαζομένης καί έφάμιλλοι ταύτης ώς 
πρός τήν γλώσσαν, τό δικαστήριον έκήρυξεν ένοχον 
τήν ρηθείσαν κυρίαν. Έπί τή εύκαιρία ταύτη ό δικα
στής ανέφερε τόν τρόπον καθ’ ον εξετελείτο άλλοτε 
ή ποινή τού β ο υ τ ή μ α τ ο ς : Ή  καταδικαζομένη γυνή 
έφέρετο εις τήν όχθην τού ποταμού έκεΐ δέ εδένετο 
εις τό έτερον ακρονμακράς σανίδος, ήτις έταλαντεύετο 
υπέρ τό ύδωρ στηριζομενη εις τό μέσον έπί υποβάθρου 
όπως εις τό γνωστόν παιγνίδιον. Ή  καταδίκη ώριζε 
πόσας φοράς ώφειλε νά βαπτισθή εις τό ύδωρ ή κατά
δικος δια τών ταλαντεύσεων τής σανίδος. Επειδή δέ 
φυσικά τοιαύτηποινή ήτο άνάρμοστος τήν σήμερον τό 
δικαστήριον άντικατέστησεν αύτήν διά τής επιβολής 
προστίμου καί φυλακίσεως. Το παραδοξότατον έκ τής 
δίκης ταύτης είνε ότι ό μόνος μάρτυς ύπερασπίσεως 
ήτο ... ό σύζυγος τής κυρίας.

ΕΔΩ Κ ’ ΕΚΕΙ
Α ; »  τ ο ύ ς  δ α ν ε ι σ τ ά ς .

— Δέν μου λες τί τού ήλθε τού φίλου σου τού Α 
ριστείδη νά κάμη τέτοιο μεγάλο σπίτι καί τέτοια λαμ
πρά σαλόνια ένώ οί δανεισται του πάνε κ’ έρχονται;

— ’Ίσα ίσα γι’ αύτό τού έχρειάζοντο μεγάλα 
σαλόνια.

— Γιατί; . . .
— Ι'ιά να χωρούν οί δανεισται του, χριστιανέ!

Τ υ φ λ δ ς  ήγιμών.
Ό πρό τίνος άποθανών ήγεμών τού Μονακού ήτο 

άπό ετών τυφλός, άστειευόμενος δε οιά τό ίδιον πά
θημα συνείθιζε νά λέγη:

— I Ιώς όμοιάζο) μέ τόν Κάρολον πέμπτον τής 
Γερμανίας! "Οπως εκείνος κ' εγώ δεν βλέπω τόν ή
λιον δύοντα εις τά κράτη μου.

ΙΙροσταοίχ τών ζώ ω ν.
Είς όλα τά δωμάτια αμερικανικού ξενοδοχείου 

υπάρχει άναγεγραμμένον έπί πινακίδος τό έςής:
«Οί έν τώ ξενοδοχείο) διανυκτερεύοντες παρακα- 

λούνται νά μή φονεύωαι τού; κορέους, διότι ό ιδιό
κτητης τού ξενοδοχείου εινε μέλος τής προστατευτι
κής τών ζώων εταιρίας».

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝ Ω Σ Ε ΙΣ

ΙΙώς γνωρίζονταε οί ψευδείς λίθοι.
Μολλάχις έπιθυμών τις ν’ απόχτηση πολύτιμον λί

θον, ή κόσμημα φέρον τοιούτους κατέχεται ύπό τής 
ύπονοίας μήπως οί λίθοι είνε ψευδείς. Άπλούστατος 
καί ασφαλέστατος τρόπος _διαγνώσεως υπάρχει ό έξης : 
Λα εγγίση τις τόν λίθον διά τής άχρας τής γλώσσης 
καί άν 4 λίθος είνε αληθής αδάμα; ή σάπφειρος ή <-μά- 
ραγδος ή ρουοίνιον, τότε θά αίσθανθή ψύχος έκ τής^έ- 
παφής. Τό πράγμα φαίνεται παράδοξον καί όμως είνε 
ακριβές—δοκιμάσατε !
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