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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΑΗΣ αιετοϊκτιις

ΑΔΑΜΑΙ
ΕΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

("13. άρ.β. 295)

Μαρτυρία Α η μητριού Βάλβη

Έχ Μεσολογγίου, ετών 66, Προέδρου τοΰ Άρείοι 
Πάγου χαί χριστιανοί).

Ή μαρτυρία τοϋ άξιοσεβάστου Προέδρου τοϋ Άοείου 
Πάγου τοΰτο είχε τό σπουδαϊον, καθά μάς είπον, καθό
σον έξεπλάγη καί αύτός πώς έγινε τόσον όγλίγωρα ό 
συμβιβασμός μεταξύ τών αληθινών κληρονόμων καί τοΰ 
Ψευδοτοσίτσα, καί δτι ύζωπτεύθη μήπως κάνεις, άρειο- 
παγίτης τήζ ε.ίάσ.τωσε, άλλά μαθών δτι εισηγητής ήτο 
ό κ. Διγενής, πρύς όν είχεν ύπόληψίν, καθησύχασε. Είχε 
καί τοΰτο το σπουδαϊον δτι ένώ ήρνήθη δτι εΐναι δυνα
τόν νά επνιρεάζηταί ποτέ ά "Αρειος Πάγος, έτόνισε κυ
ρίως τύ άτομόν του ά έθνικός τίμιος, συνάμα δέ έχώρισε 
πάσαν σχέσιν μεταξύ τής προσθήκης τών άρειοπαγετών 
καί τής παρούσης δίκης.

Μαρτυρία Παναγιώτη Παγώνη.
Έχ Καλαμών, πρώην ύποθηχο'ρύλαχος, xal ήδη 

χτηματίου χαί χριστιανού.
‘Ο ΙΙαγώνης ούτος μάς έβεβαίωσαν δτι κατέθεσεν οτι 

ύπέγραψεν αυθημερόν τήν προσημείωσιν, ένώ ό Παλαμή
δης είχε καταθέσει δτι τή παρεμβάσει τοϋ Περρωτοΰ καΐ 
τοϋ Κουμουνδούρου τήν ύπέγραψε τότε μόνον, δταν ό 
Άραβαντινός εδωσεν εις γαμβρόν καί πενθερον έγγραφον, 
δι’ ού περητεΐτο πάσης επί τών Άδαμών άξιώσεώς. Ώ- 
μολόγησει δμως δτι πολλοί δικηγόροι πήγαιναν τότε είς

τό Γραφεϊόν του καί τόν ήπείλουν καί τόν συνεβούλευον 
νά μήν ύπογράψ·/) ή καί νά έξαφανίσν) τήν έγγραφήν, κά- 
μνων έγκλημα.

Ύποθηκοφύλαξ, ώς είπεν, είχε διορισθή ύπο τοϋ Κου
μουνδούρου συστάσει ΓΙερρωτοΰ καί Δζάνες

Μαρτυρία Προκοπίου Πιττάχη
'£ή Αθηνών, έτών 44, ίατροΰ χαί χριστιανόν.

*0 Προκόπιος αύτός φίλος ών τών δύο άδελφών, Στερ- 
γίου καί Δημητρίου Τοσίτσα, έβεβαίωσεν δτι κατά τήν 
πεποίθησιν του δλα τά μεταξύ αύτών καί τοΰ Περρωτή 
γενόμενα έγγραφα, καθ’ δσον άφορά τό κτήμα Άδαμών, 
έγένοντο κατόπιν πιέσεως τού Περρωτή καί δτι τήν πίε- 
σιν αύτήν τήν έξήσκει διότι ήτο πενθερός τοϋ πρωθυ
πουργού καί άρχηγοΰ πολιτικού κόμματος Κουμουνδούρου.

Εΐπε δέ, ώς μάς άνέφερον, οτι δταν πήγε νά ’δή τόν 
έν ταΐς φυλακαΐς προσωποκρατηθέντα Δ. Τοσίτσα ούτος 
τοΰ έδειξε έγγραφα τα όποια τόν έστενοχώρουν νά ύπο
γράψ·/) διά νά τόν βγάλουν άπό τοΰ Τριγγέτα.

Μαρτυρία Μιχαήλ Αιγινή
Άή ”/Ιατρούς, έτών 46 'Λρειοπαγΐτον χαί χριστιανόν.

Ήρνήθη καί αύτός πάσαν επέμβασιν πολιτευομένου 
είς τό δικαστήριον, τοϋ οποίου είναι μέλος, κατέθεσεν 
δμως άκούσας τοϋτο παρά τού δικηγόρου Ψαρά δτι οί έν 
Λιβόρνω Τοσίτσαι συνεβιβάσθησαν, διότι τούς ειχον φο- 
βήσει δτι άν τυχόν έλθουν εις ‘Ελλάδα, θά προσωποκοα- 
ττ.θουν άπό τόν Πρόεδρον τών Πρωτοδικών.

Μαρτυρία ‘Επαμεινώνδα ΆραβαντινοΟ
Έχ Κόρινθόν, φαρμα,χοποιοΰ χαί χριστιανόν.

Άπό τόν μακαρίτην άδελφόν του—τό θύμα—είχε μά
θει δτι ό Περρωτής άνεμίχθη είς τήν ύπόθεσιν διά νά
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I· t ήν τελειώση μέ τό καλό διά μέςου τοΰ Κουμουνδούρου.
Οταν δέ ό άίελφός που έν^γραψβ την πβ^ίφημον προβη- 

μείωσιν εφ'ολης τής περιουσίάς τών Τοσιτσαίων,τοΰ έλε
γεν οτι ο Κουμουνδοΰρος τοΰ παρήγγειλε νά εξάλειψη 
την έτι τών Άδαμών* διή νά πείση καί αυτός τόν Τοσί
τσαν νά άνακαλέση την έπί πλαστογραφία έναντίον αυ
τού αγωγήν.

Μαρτυρία W. Καλογβροπούλου

Έκ Χα.ίκΐδος, έτων 31, δικηγόρον χαΐ χριστιανοί.

Ό μάρτυς είναι πληρεξούσιος τών έν Παρισίοις εύρι· 
σκομένων άδελφών Τοσίτσα, έζ. τών όποιων έγνώρισε τό 
1879 τόν 'Αναστάσιον, όταν είχε γίνει ήδη έν Λιβόρνω 
ό συμβιβασμός. Ό Αναστάσιος Τοσίτσας τοΰ διηγήθη 
λεπτομερώς την εκστρατείαν τοΰ Περρωτή εις Λιβόρνον, 
τους φόβους τούς οποίους τοΐς ένέπνευσε καί την ανάγ
κην είς ήν τους έφερε νά δεχθούν συμβιβασμόν, διά τοΰ 
όποιου ύπέστησαν θυσίαν ένός έκατομμυρίου. Πάντοτε δ 
Περρωτής τούς έπανελάμβανε τά μέσα τά όποια διαθέ
τει έν Έλλάδι ώς πενθερός τοΰ πρωθυπουργού Κουμουν
δούρου.

Ό μάρτυς διηγήθη τί φόβους είχε ό Μιχαήλ Τοσίτσας 
όταν ήλθεν εις ’Αθήνας περί τά τέλη τοΰ 1879, μήπως

τος κληρονόμου νομιμωτάτου, υίοΰ ’Εθνικού Ευεργέτου, 
-ήτο όλος πρός τιμήν τών αξιότιμων δικαστηρίων μας.

Ό μάρτυς άνέφερεν ότι έν τινι επιστολή των πρός αυ· 
τόν οί έν Παρισίοις άδελφοϊ Τοσίτσαι, διευθύνοντες τρα
πεζιτικόν γραφεΐον, γράφουσιν ότι «έληστεύθησαν έν Έλ- 
»λάδι, και τώρα αισθάνονται μεγάλην χαράν οτι αΰταί 
»αί άσχημίαι εξετάζονται ύπό τής Ελληνικής Βουλής,
• διότι τώρα θά καταλάβουν ολοι πώς δεν ήσαν δά τόσον
• βλάκες, όσον τούς έπίστενσχν, διά ν’ αποφασίσουν νά
• προβοΰν εις τόσω μεγάλας θυσίας, άλλ’ ότι ύπέκυψαν
• είς άναπόδραστον ανάγκην.»

Ό μάρτυς κατέθεσεν οτι έχει είς χεΐράς του καί άλ 
λην έπιστολήν, ήτις περιέχει πράγματα ένδιαφέροντα 
τήν ’Επιτροπήν, άλλ’ ότι δέν δύναται νά κάμη χρήσιν 
αύτής άνευ άδειας τών πελατών του.

Μαρτυρία Αημ,ητρίου θ. ΆραβαντινοΟ

Έζ 'Αθηνών, itar 21, έμιτόρον καί χριστιανοί.

Είναι ό υιός τοΰ θύματος, όστις κατέθεσε καί αύτά 
οτι τήν προσημείωσή έπί τής κτηματικής περιουσίας τών 
Τοσιτσαίων δέν τήν ένέγραφεν δ ΙΙαγώνης,άν δέν διεκή· 
ρυττεν δ πατήρ του ότι παοητεΐτο τοΰ κτήματος Άδα· 

ών καί οτι είχαν στείλει είς τοΰ Κουμουνδούρον τόν 
ικηγόρον των ‘Ροντήρην,όστις τούς διεβίβασε τήν αύτήν 

άπαίτησιν ήν καί δ ΙΙαγώνης. Καί ότι όταν άπέθανεν ό 
πατήρ του, ό 'Ροντήρη; έλεγε τήν ήμ,έραν τή; κηδείας 
• οτι δ θάνατός του ήτο ληστεία μετά φόνου.»

s;

Μαρτυρία Αθανασίου * Ροντήρη.

Έκ ΠΛατάνου της Ναν.τακτίάς, έτων 58, δικηγόρον 
καί χριστιανόν.

Άρνεΐται οσα είπεν δ προηγούμενος μάρτυς καθ' όσον 
αφορά ότι έστάλη είς τόν Κουμουνδούρον ϊνα μήν αντε
νεργώ κατά τής έγγραφή; τής προσημειώσεως καί ότι 
αύτός είπε ότι θά παύση άντενεργών, έάν ό πελάτης 
του παραιτηθή πάσης έπί τών Άδαμών άξιώσεως. Οΰχ 
ήττον δμολογεΐ ότι κατόπιν δ πελάτης του— τό θύμα 

'Αραβαντινός, παρητήθη τών Άδαμών κηρύσσει γνη- 
σιώτατον τό έγγραφον μεταξύ τοΰ πελάτου του καί τοΰ 
Στεργίου Τοσίτσα, δι’ ού είχε δικαίωμα έπί τοΰ ένός 
τρίτου τής περιουσίας Τοσίτσα, δμολογεΐ οτι πήγε είς 
τόν Κουμουνδούρον καί παρεπονέθη διά τήν καταδίωξιν 
ήν κάμνουν κατ’ αύτοϋ «οί άπό τοΰ Κουμουνδούρον έλ- 
κοντες τήν δύναμιν των καί καταχρώμενοι αύτής»,καί 
πιβεβαιοΐ καί αύτός όσα"είπε κηδευομένου τοΰ θύματος 

ότι ό θάνατός του ήτο λ φόνος μετά ληστείας».

Μοερτυρί* ΤΕπυρίδωνος ’Α,ντεόχου

Έκ Παζ,ών, έτων 39, δικηγόρον.

Είναι ό μάρτυς όστις ύπήγεν εις τό ύποθηκοφυλακεϊον 
ϊνα λάβη πιστοποιητικον περί τής εγγραφής τής προση- 
χειώσεως τοΰ δυστυχούς Άραβαντινοΰ. Έκεϊ ηύρε τόν 
Κωνσταντίνον Κουμουνδούρον, μετά κάμποσων άκόμη. 
2ίπεν ιδιαιτέρως εί; τόν υποθηκοφύλακα Παγώνην τόν 
σκοπόν τής έπισκέψεώς του ήκουσε δέ παρ’ αύτοϋ : «δέ 
ϊλέπεις, τί γίνεται έδώ ; μέ άπειλοΰν νά σχίσουν τό 
ίύλλον τοΰ βιβλίου τών προσημειώσεων»· έφ’ ω και δέν

έδωκε τό πιστοποιητικον.
Ό αύτός μάρτυς βέβαιοί οτι ήναγκάσθη ό Άραβαν- 

τινός νά παραιτηθή τής προσημειώσεως τοΰ κτήματος 
τών Άδαμών, διά νά πάρη τό πιστοποιητικον.

Μαρτυρία Χτυλιανοΰ ΙΙροίχου

ΈΑ 'Αθηνών, έτων 31, διχί/γόρον.

Ύπήρξεν, ώς μάς είπον, έκ τών σπουδαίων μαρτύρων. 
Ο πατήρ του είχε στενήν φιλίαν κκί μέ τούς Στέργιον 
καί Δημήτριον Τοσίτσαν ή Χλέκηδες καί μέ τόν Γεώρ. 
Ιεόρωτήν. Καί οί τρεις μετέβαινον είς τήν οικίαν των 
καί συνεκρότουν μ,ακρά διαβούλια. ΟΙ Χλέκηδες (Στέρ- 
γιος καί Δημήτριος) αύτοί είχαν κατορθώσει νά οίκειο- 
ποιηθώσι, ζώση; έτι τής Ελένης Τοσίτσα, τό όνομα αύ
τό, έναντίον τής ρητής άπαγορεύσεως τοΰ άνδρκδέλφου 
της Κωνστ. Τοσίτσα, όστις καί δικαστικώς έζήτησε τήν 
άπαγόρευσιν τής έπωνυμίας του καί κατόπιν παρέβλεψεν 
έπί τή δικβεβαιώσει τών Χλέκηδων, ότι λόγω ευγνωμο
σύνης απέναντι τών μεγάλων αγαθοεργιών άς έκάστοτε 
έλάμβανον παρά τής 'Ελένης Τοσίτσα, επεθύμουν νά φέ
ρωσι τήν επωνυμίαν αύτήν.

Παρά τοΰ πατρός του ήκουεν δ μάρτυς ότι οί Χλέκη
δες αύτοί, οί Ψευδοτοβίτσαι, ά.μφιβάλλοντες περί τοΰ 
τίτλου των, ήτοι τοΰ έγγράφου τής υιοθεσίας, ώς πρός 
τό κύρος αύτού καί τήν εκτίμησίν του έπί δικαστηρίου, 
προσεπάθουν ν’ άποκτήσωσιν ύπέρ εαυτών τ-)ν εύνοια*

τών δικαστών ώς μ-βαάζον δέ πρόσωπόν μ-βταξύ 
&αυπών καί τών Ααχαατών έκριναν κατάλληλον νά 
μεταχειρισθώσι τόν άποβιώσαντα Περρωτήν.

"Ο μάρτυς προσέθεσεν ότι δσάκις ήκουε τόν άποβιώ
σαντα πατέρα του δμιλοΰντα περί τοΰ Άλ. Κουμουνδού- 
ρου, ώμίλει μετά σεβασμού ώς εντίμου άνθρώπου καί ικα
νού πολιτικού, προσθέτων ότι πλησίον αύτού δ Περρωτής 
ή,το σκάνδαλον δι’ όσα άπεδίδοντο έναντίον τοΰ άνθρώπου. 
Μ«τά τήν άπάχτζ/κν δέ τής φιλίας πολλών δι
καστών καί άλλων ίσχυόντων προσώπων, τών όποιων 
τά ονόματα δέν ήκουσε παρά τοΰ πατρός του, ό Στέργιος 
Τοσίτσας, έπί τή βάσει ^νωμοδοτήσεως τώνένταΰθα έπι- 
σήμοτέρων νομομαθών, έςέδοτο γραμμάτια έντυπα οίονεί 
δανειστικά, πληρωτέα ύπό τήν αϊρεσιν τής αίσίας έκ
βάσεως τής κληρονομικής δίκης του είς τήν διαταγήν 
λευκού κομιστοΰ· ές αύτών δέ πολλά διένειμεν είς Δικα- 
στάς, εις ίδιώτας καί τρία έδωκεν είς τόν πατέρα του, 
διά δρ. 5,000 έκαστον· τά £τβρα τα «ρος τοί»ς δι· 
καστάς, ώς ήκουσεν, ήσαν μ.ιγάλων ποσοτήτων, 
ήτοι δραχ. -«Ο καί ΚΟ χιλιάδων. Δικαστής λέ
γων άνωτέρω έννοεϊ τούς Πρωτοδίκας, ένώπιον τών όποιων 
ήτο τότε έκκρεμής ή δίκη, δέν ήξεύρει δέ, άν μοί 
είπε τότε κάνεις ώρισμένως όνομα Δικαστοΰ.

Μαρτυρία Κϋιρήνης <■>. ΆραδαντινοΟ

Έ’<$ 'Αθηνών, έτων 45, χατοικονσης έν Λαρίσση χαι 
έπαγγε-Ι.Ιοριένης τά γυναικεία έργα.

Είναι ή σύζυγος τοΰ θύματος, ήτις μετά τόσην πε
ριουσίαν τοΰ άνδρός της, κατήντησε νά έπαγγέλληται 
τά γυναικεία έργα έν Λαρίσση. Κατέθεσεν πώς έγνωρί- 
σθη δ άνδρας της μέ τούς Τοσιτσαίους, πώς τούς έδά- 
νεισε έκ διαλειμμάτων 45,000 δρ., πώς ήναγκάζετο νά 
πουλή τά οικόπεδά του, άπερ ήγόραζον ό Σκουςές, ό Πα
χύς, ό Μπαλάφας, καί πώς άφοϋ παρετάθη ή δίκη δε- 
καέξ έτη καί δέν είχε νή δανείση πλέον ό σύζυγός της, 
κατέφυγον οί Τοσίτσηδες είς τόν Πεόρωτήν, πενθερόν 
τοΰ κυρίου Κουμουνδούρου, όστις άνέλαβε νά τελειώση 
τήν ύπόθεσιν έπί τη ύποσχέσει ότι θά τοΰ δώσουν τό έν 
Άδάμαις κτήμα. Πρός τούτο έκαμε τό έν ’Ιταλία τα- 
ςείδιον, όπου ηύρε τούς υιούς τοΰ Κωνσταντίνου Τοσίτσα 
καί τούς ύπέσχετο παράσημα καί άλλας μεγάλας θέσεις 
έκ μέρους τής Κυβερνήσεως. Τήν ημέραν τής άναχωρή
σεως τοΰ Περρωτή έκαμε τραπέζι σ’ τό σπήτι όπου ήτο 
όλη ή οικογένεια Τοσίτσα, εορτάζουσα τήν άναχώρησιν. 
Έξ ’Ιταλίας τούς έγραφεν ότι ή δουλειά πηγαίνει καλά.

Ό άνδρας της πολλάκις παρεπονεΐτο είς τόν Τοσίτσα 
διατί νά χαρίση είς τόν Περρωτή ταΐς Άδάμαις, άφοΰ 
είχαν συμφωνήσει νά πάρη αύτός τό 8ν τρίτον, δ δέ Το
σίτσας τοΰ έλεγε νά μή φοβήται διότι τήν δωρεάν αύ
τήν τήν έκαμε προφορικήν καί όταν θέλη τήν παίονει 
οπίσω.

Ή μάρτυς προσθέτει : « Ηκουσα πολλάκις τον Τοσί
τσα διηγούμενον είς τόν άνδρα μου οτι τοϋ ύπέσχετο δ 
Περρωτής οτι θά δμιλήση είς τούς δικαστάς περί τής 
δίκης του, άνέφερε μάλιστα καί τά ονόματα, τά όποια 
δέν ένθυμοΰμαι, προσθέτων οτι ό Περρωτής κάμνει ό,τι 
θέλει, διότι τούς έχει όλους, είς τήν έξουσίαν του διά 
μεταθέσεων καί τών τοιούτων, έλεγε δέ ότι δέν έχει 
πλέον φόβον, διότι ό Κουμουνδοΰρος είναι μπερμπάντης

καί τά καλπονοθεύει, οτι κάνεις άλλος δέν τοΰ βγαίνει, 
οτι θά είναι πάντα είς τήν έξουσίαν, έφαίνετο δέ ό Το
σίτσας λέγων αύτά, οτι είχε πλήρη πεποίθησιν περί τής 
καλής έκβάσεως τής ύποθέσεώς του.»

Μαρτυρία Κω ναι. Πολυχρόνου

δικηγόρον, έκ Μεσο.1ογγί<εν, κατοίκου Λαρίσσης, 
έτων 46.

Είναι ό περίφημος Πολύχρονος, δ ευφυέστατος, ό Ζκα- 
νώτατος, ό, ό, κτλ. όστις κατέθεσε περίπου ταύτα :

Ό Γεώργιος Περρωτής, ούδένα έχων ώρισμένως ούτε 
πληρόνων ποτέ δικηγόρον ώς νομικόν μέ ήρώτησε ποία 
ήτο ή νομική άξία καί άν έξησφαλίζετο δι’ ένός έγγρά
φου ιδιωτικού γενομένου μεταξύ αυτού καί τοΰ Στεργίου 
Τοσίτσα, διά τοΰ όποιου ώς κληρονόμου δήθεν τοΰ Κα- 
ραμίχου οφειλέτου δήθεν τοΰ Περρωτοΰ, άνελάμβανε ό 
Στέργιος νά πληρώση είς τόν Περρωτήν τό έκκαθαρισθέν 
ποσόν 25 ή 30 χιλιάδ. δραχμών καί ότι απέναντι τού
των τώ παρεχώρει πολλοστημόριον τής κληρονομιάς του 
έπί τής περιουσίας τής 'Ελένης Τοσίτσα άν κερδηθή ή 
δίκη έκκρεμής τότε, έν περιπτώσει δέ άπωλείας τής δί
κης νά μή πληρώνη τίποτα. Γινώσκων τήν σαθρότητα 
τής ύποθέσεώς τοΰ Στεργίου Τοσίτσα, όστις δεξιά καί 
αριστερά έσκόρπιζε μετοχάς ούτως είπεϊν τούς κατ’ εμέ 
κάονζα ετέρσε, φίλος δέ τότε τοΰ κόμματος Κουμουνδού
ρου καί ενδιαφερόμενος περί τής ύπολήψεως τοΰ άνδρός, 
παρετήρησεν είς τον Περρωτήν νά μή άνακατέβηται είς 
τοιαύτας ύποθέσεις, μή έλπίζων δέ νά τόν πείσω μέ λό
γους ηθικής τάξεως, τω παρετήρησα ότι ούδέν δύναται 
νά προσδοκά έκ τοιαύτης σαθράς ύποθέσεώς είμή μ,όνον 
δυσφημήσεις, έν τούτοις ήδννήθη νά ριέ Λεέση καί μέ 
είχε πείσει, ότι πράγματι είχε λαμβάνειν παρά τοΰ Το
σίτσα τό άνωτέρω ποσόν παρά τοΰ Τοσίτσα.

Μετά ταύτα, δικηγόρος ών τοΰ Περρωτοΰ άπό τοΰ 
1867—75 έμαθε δτι βάσιμοι ήσαν αί άρχικαί ύπόνοιαί 
του, ότι ούτε κατ’ όψιν, ούτε κατ’ όνομα έγνώρισε ποτέ 
ό Περρωτής τόν Καραμίχον, ούτε λογαριασμούς είχε μετ’ 
αύτοϋ, μόλις άποζώντος έκ πενιχρά; συντάξεως ήν είχεν 
ώς φαλαγγίτης, ώς μοί είπον, καί ότι ούδέποτε ό καλός 
έκεΐνος γέρων, όστις έδαπάνα καί τόν καιρόν του, καίτοι 
βαθύγερος, άκροώμενος τά μαθήματα τοΰ Πανεπιστημίου, 
ότι ουδέποτε έσχεν έμπόριον ή δοσοληψίας ώστε νά γείνη 
οφειλέτης τοΰ Περρωτοΰ.

«Γινώσκω λοιπόν ότι ό Περρωτής απεμπόλησε εις 
τούς Τοσίτσας τήν πολιτικήν αύτού ίσχύν παρά τώ γαμ- 
βρώ καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον έγένετο κύριος τών Ά
δαμών .............ώστε ώς πρός τον Περρωτήν δέν έχω τήν
έλαχίστην αμφιβολίαν ότι απέκτησε τό χωρίον Άδάμαις 
έξ αισχρά; αιτίας καί τούτο έπείσθη πολύ μετά τήν έπί- 
δειξιν τοΰ ιδιωτικού έγγράφου τοΰ έγγοαφέντος έν τίμ 
συμβολαίω Φωκά καί κατά τής ισχύος τοΰ όποιου είχον 
τότε γνωματεύσει.

Έν τούτοις έχω λαμβάνειν παρά τοΰ Περρωτοΰ και 
τών κληρονόμ,ων αύτοϋ δικηγορικά δικαιώματα περί τάς 
1500 δρ. καί βλέπω τήν συστηματικήν άρνησιν, νά πλη- 
ρώσωσι, κατά τόν παρελθόντα 8βριον κατέφυγα είς τόν Ν. 
Χαδζήσκον όστις συμβιβαστικός μοί έδωκε τό έπιβάλλον 
πής συζύγου του, φρ. 200, έν δέ τ·7ί αποδείξει ήν έδωκα 
αύτώ τ-31 αιτήσει του έσημ,είωσα οτι έπληοώθην καί διά

ι
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τάς αξιώσεις διά τήν γνώμην μου ώς πρός τούς Άδάμας- 
εικάζω δέ δτι τοΰτο έζήτησεν ό κύριος Χατζήσκος έκ 
προνοίας μήπως εγείρω άγωγήν κατά τών άλλων κληρο
νόμων τών δυστροπούντων- ή δέ μνεία καί περί τής τοι- 
αύτης άπαιτήσεως έν τή άγωγή μου, ήν ούδέποτε θά. έ- 
καμνα, ήδύνατο ν’ άποκαλύψη σκάνδαλα.

. . . Πώς περιήλθεν είς τόν Κουμουνδοΰρον τό κτήμα' 
Άδαμών δέν γνωρίζω- ήξεύρω μόνον μετά τοϋ πενθεροΰ 
του διετέλει είς κοινότητα συμφερόντων είς πάσας σχε
δόν τάς επιχειρήσεις του- δέν γνωρίζω δέ άν ό κ. Κου
μουνδοΰρος έκοινώνησεν άπ’ εύθείας πρός Τοσίτσαν, άν ό 
Περρωτής μετέδωκεν είς αύτόν καί τόν κατέστησεν έν 
γνώσει τών έκθέσμων ένεργειών του περί τής ύποθέσεως 
Τοσίτσα, είς άλλους δέ ανήκει, άρκεΐ έντιμον νά είναι, 
νά κρίνωσι πώς περιήλθε είς τόν κ. Κουμουνδοΰρον, όπερ 
έκτήσατο μερίδιον έκ τών Άδαμών.

Ώς ένθυμοΰμαι, ό Μιχαήλ Τοσίτσας εκτός μικροΰ μέ
ρους τής περιουσίας του άφήκε τήν άλλην πρός κάρπωσιν 
μόνον διά τήν σύζυγόν του Ελένην μετά τόν θάνατον 
τής όποιας έκαλεϊτο κληρονόμος τό Πανελλήνιον- μετά 
τόν θάνατον τής Ελένης Τοσίτσα καί τό άκουσμα, δτι 
αύτη άφήκε κληρονόμους τούς έν Λιβόρνφ ανεψιούς της, 
ό δικηγόρος μακαρίτης Παντολέων, ώς μάς είχεν είπεΐ| 
καί ώς έλέγετο τότε κοινώς είχεν εγείρει αγωγήν έκ μέ
ρους τοΰ δημοσίου οπερ έθεώρει ταύτόν μέ τό Πανελλή
νιον, ήκουσα δέ άν καλώς ένθυμοΰμαι είχε λάβει προσω
ρινά μέτρα καί είχε προχωρήσει ή ύπόθεσις άλλως, κα
τόπιν δέν γνωρίζω τί άπέγεινε ή ποΰ εύρίσκεται ή δι
κογραφία, φρονώ δέ δτι ή άνεύρεσις τής δικογραφίας καί 
ό χρόνος καθ’ δν έσταμάτησεν ή ύπόθεσις ήδύναντο νά 
όώσωσι τήν άπάντησιν είς ο,τι έρωτήθην.»

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΚΡΙΑΚΑ.
Χημ,βεώακι; έξ άφηγήαεως τής έδίας.

Α’.
Ό πόλεμος τόσον έστόμωσε τήν καρδίαν της ώστε 

άφηγεΐται μετ’ άπαθείας καί τά δραματικότερα γεγονό
τα. Είς τοΰτο δέ συντελεί πολύ καί ή παντελής έλ- 
λειψις ύποκρισίας, τοΰ εύωδεστέρου αύτοΰ ανανά τοΰ γυ
ναικείου θερμοκηπίου. Διηγείται ελεύθερα, χωρίς ανα
στεναγμούς ή ψευδοδάκρυα, τόν έν τφ πεδίω τής μάχης 
φόνον τοΰ άδελφοΰ της. Τόν είδε πώς τοΰ πήραν τό 
κεφάλι οί Τουρκαλβανοί, άλλά νάθελε νά τόν σώση θά 
πιάνανε καί αύτήνα ζωντανή.

Τόν αδελφόν της μόνον μέ τό σπαθί μ,ποροΰσαν νά τόν 
κόψουνε. Γιατί είχε τίμιο ξύλο απάνω του- κι’ δποιος 
έχει τίμιο ξύλο, βόλι δέν τόν πιάνει. Είχανε βάλει σ’ τό 
χωριό της σ’ ένανε τίμιο ξύλο, άφοΰ τό έλειτούργησαν

142 φοραΐς, καί τόν σημάδεψαν μέ τό τουφέκι. Βαράτε, 
έλεγε έκεΐνος, τόν έβάρεσαν, μά δέν έπαθε τίποτα.

Καί ν’ άναγκασθή ή καΰμένη Περιστέρα τό ’δικό της 
τίμιο ξύλο νά τό πουλήση ’στή Λάρισσα—άν καί τιμή 
αύτό δέν έχει—διά νά φάγη.

Είναι τό μόνον πράγμα τό όποιον μάς είπε μετά συ
στολής, στενοχωοουμένη.

Ε’.
Είς μερικάς έρωτήσεις τάς όποιας τή άπηυθύναμεν, αί 

άπαντήσεις ήσαν ετοιμότατα’.. Τάς καθυποβάλλομεν 
έδώ, έπί το άνακριτικώτερον.

λεμο, σέ πιάνει τό βόλι, σέ καθαρίζει; Στό πόλεμο χρειά
ζεται τιμή. Ό επαναστάτης στέκει πάντα φόρα, σέ μιλδί 
φόρα. Είμάστανε όλοι άδέρφια, όποΰ χαθή ό ένας, νοτ 
χαθή καί ό άλλος. Ό,τι είχαμε νά τό μ,οιράσωμε δλοε 
μας. Ένα ποΰ τον πιάσαμε ποΰ ήτανε κλέφτης έβαλαε 
καί τόν σκοτώσανε.

XT'.

Ή Περιστέρα είναι άληθής άρματωλός καί κλέφτης 
καί κατά τό τραγούδι. Τό κλέφτικο τραγούδι της είναι 
βαθύ, παραπονιάρικο, βουνίσιο. Έντός αιθούσης τραγου
δούσε μαλακά καί είς τά ώτά μας ήρχετο ώς έξ άποστά- 
σεως, ώς άπό φάραγγος ή ρεματαριάς. Τί έντυπώσεις 
έχει αύτό τό κλέφτικο έπί τών ελληνικών νεύρων. Τό 
κλέφτικο καί ή φλογέρα είναι αί δύο πηγαί τοΰ ρεμβα
σμού καί τής μελαγχολίας. Ώς φαίνεται δέ, δέν τρα- 
γουδεΐ μόνον, άλλά καί συνθέτει τραγούδια. Καί τά 
τραγούδια τά όποια έκαμ.νεν αύτή, ήσαν είδος τι μελο
δραματικού συντάγματος, είδος άγράφου νομοθεσίας διά 
τήν άρματωλικήν δίαιταν. Είναι σύνταγμα τραγουδι
στό, κατήχησις ψαλλόμενη. Τής ύπεκλέψαμεν τούς έξής 
στίχους, άφορώντας τήν ιδίαν.

Έχθίς ,-τροψες άτείρασα Zetr ΒαγγίΛη μου ά.τό χ.ϊε- 
ϊφτιχο .ίημίρι.

Κ' αχούσα, γέ-Ιομι χαϊ ναραϊς χαϊ χόστιμαις χουθίΓταες 
Καχουσα τό Σ,τα>·ο6αγρε.1>) rd .Ιέη στά xa.l.li)xapiay 

[μήτε χρασί rd nlntey μήτε ραχή μεθάτε. 
Καϊ τό χρασί sirat θάχατος χαϊ τό ραχή εΐχαι χάρος.

Είν’ έπάνω κάτω παρμένοι οί στίχοι, διότι όταν τούς 
τραγουδά δυσκόλως τις άντιλαμβάνεται τάς λέξεις, χω
ρίς δέ νά τραγουδά δέν δύναται νά πή άπλώς τούς στί
χους.

— Έ! καί τί σκοπόν είχες ποΰ έμεινες τόσα χρόνια '<
σ’ τά βουνά ; ■

— Νά λευθερώσω τήν πατρίδα μου. <
.— “Ε, καί μέ 30 άνθρώπους θά τό κατόρθωνες αύτό; ;
— Βέβαια! Μ’ ένα λουλούδι άνοιξη δέν γίνεται, ι 

Πρέπει ν’ άνοίξουν πολλά, νά φαντάξη ή άνοιξις. Άς ι 
ερχότανε κι’ άλλοι. Έαεΐς βγήκαμε.

—- Καί δέν άκουσες διόλου τόν Δουμπιώτη, πώς ’βγή
κε ’στή Μακεδονία ;

— Άμπώς, τόν άκούσαμε ;
— Καί πώς δέν πήγατε νά ένωθήτε μαζύ του.
— Άμ δέν ήλθανε ώς τά ’δικά μας τά μέρη- γύρισαν 1 

πίσου. Άμα δέν τό λέγη ή έρμη ή καρδιά ;
— Καί τόσον καιρό ποΰ ήσουνα μέ τούς κλεφτάς μα- 1 

ζύ, δ ν σέ κατάλαβε κάνεις πώς ήσουνα κορίτσι ;
— 'οΰ νά μέ καταταλάβουνε- έβλεπαν μπροστά τους ' 

παιδί παλληκάρι- σ’ τό ρίξιμο, σ’ τό περπάτημα, σ’ το 
τουφέκι, τίποτα δέν έδειχνε πώς δέν ήμουνα παιδί. Λέ- , 
γανε μάλιστα πώς, καπετάνιο, λογιέται ένα κορίτσι σ’ 
τήν έπανάστασι. Κ’ έγώ τούς άπαντοΰσα : Χά μπρέ, μή 
γίνεσθε κουτοί, πάγει ένα κορίτσι ποτέ ’στον πόλεμο; 
Τί παραμύθια είναι αύτά ;

— Καί άφοΰ βλέπατε πώς δέν μπορούσατε νά κάμετε 
τίποτα, νά έλευθερώσητε τή Μακεδονία, πώς δέν άφί- 
νατε τά βουνά, νά μπήτε σ’ τήν πολιτεία ;

—Περιμέναμε τόν πόλεμο τής Ελλάδος μέ τήν Τουρ- 
κιά. Αύτός μάς γελούσε καί φάγαμε τή ζωή μας.

— Πόσους νά σκότωσες Τούρκους ;
— Έξη Τούρκους τούς έχω φαγωμένους μέ τό σπαθί 

μου- μέ τό χέρι μου Καί άπέ μέ τό όπλο όσους δέν μπό
ρεσα, τόσους δέ βάρεσα.

— Δέ μιλούσανε οί σύντροφοι σου γιά γυναίκες, δέν 
κυνήγησαν ποτέ τέτοιο πράμα ;

— Δέν τό ξεύρεις, ποΰ άμα πιάσης γυναίκα στό πό-

ΕΪΤΙΦΥΛΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ — Στή πίστι μου τό ξέχασα. Καί στραφείς πρός τήν 
Ελένην, είνε, είπον έν σοβαρώ ύφει συστάσεως, ό κύριος, 
άπ’ έδώ ή κυρία ‘Ελένη, άδελφή τοΰ κυρίου Γεωργίου, 
τοΰ συμφοιτητοΰ μας.

Μετά τήν άνταλλαγεΐσαν χειραψίαν, δ ‘Ράλλης φουρ
κισμένος ολίγον, διότι έν άρχή τόν είχα κοροϊδέψει, έ
καμε ένα τούρ καί προσήλθε είς τά δεξιά τής ’Ελένης 
μεθ’ ής ήρξατο ζωηράς συνδιαλέξεως.

Άν τόρα δέν ηνε άσχημος, φαντασθήτε τότε πόσον 
ήτο νόστιμος, ήτο λοιπόν επόμενον νά κτυπήση καλά είς 
τά ’μμάτια τής Ελένης, ήτις τώ είπε :

— Καί έως ποΰ θά φθάση ή διαδήλωσις;
— "Αν μάς άφήσουν, προτιθέμεθα νά πάμε στό Πα

λάτι, άν μάς έμποδίσουν ούδόλως άπίθανον νά παίξη 
μαγκουρίδι.

— Καλέ καί μέ πηγαίνετε έκεΐ ;
— Ά μή φοβήσθε, κυρία μου, ώς γυνή, είσθε εκτός 

παντός κινδύνου.
— Άλλ’ έκεΐνοι οί ιππείς χωροφύλακες όρμοΰν άδια

κρίτως έν μέσω τοΰ πλήθους.
— Έχομεν λάβει πολύ καλ,ά τά μέτρα μας. Αύτή 

τήν φορά τούλάχιστον ό κουφός θά εννοήση δτι ό λαός 
δέν παίζει. Τό ζήτημα δέν εινε πλέον περί τοΰ διορι
σμού τοΰ διαδόχου, τής συστάσεως τής έθνοφυλακής, 
άλλά καί περί τών έλευθέρων έκλογών. Ή Ελλάς δέν

‘θά γίνη Βαβαρία, ούτε ό βασιλεύς αύτοκράτωρ άπόλυ-
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Ό 'Ράλλης μοΰ κόλλησε.
Ήτο τότε μιά μοσκομάγκα τοΰ σχοινιοΰ καί τοΰ πα

λουκιού.
Ινα καταλάβετε τό μέγεθος τής τσαχπινιάς του, άρ

κεΐ νά σάς ’πώ δτι ήτο καί σατυρογράφος.
Ήτο ένας άπό τούς άρχισκανταλιάριδες τοΰ Πανεπι

στημίου.
’Ο Νικόλαος Πολίτης τής έποχής εκείνης.
Οταν προχωρήσαμεν μέχρι τοΰ Ύπουργείου τής Έκ- 

παιδεύσεως, ό ‘Ράλλης έχασε τήν ύπομονήν του καί «,οΰ 
λέγει πάντοτε σιγά.

— Είσαι, καϋμένε, ένας μασκαράς πρώτης τάξεως.
— Καί γιατί, παρακαλώ.
— Τί, ένόμισες, δτι άν μοΰ συνιστοΰσες τήν άδελφή 

σου, ήθελα νά σοΰ τήν φάγω.

ποί έτράπησαν είς φυγήν.
Τό πλήθος μάς ’πήρε σβάρνα καί ή Ελένη ΰπέφερε τόν 

διάβολό της άπό τά ποδοπατήματα.
Έκεΐ παρά τήν Ώραίαν Ελλάδα οί κλητήρες έπετέ- 

Οησαν κατά τών φευγόντων τύπτοντες άδιακρίτως.
Οί φοιτηταί άντιτασσόμενοι έσυραν έκ τών μπαστου-· 

νίων τούς στόκους.
Έλαβον τότε μέρος οί τής μυστικής άστυνομίας πρά

κτορες, οΐτινες ούκ ολίγους λάθρα δι’ έγχειριδίων έπλή- 
γωσαν.

Φωναι, μαγκουριαΐς, λιθοβολισμοί έπερναν καί έδιδον.
Κατώρθωσα έν τή γενική συγχύσει νά διαφύγω μετά 

τής Ελένης άσθμαίνων.
Έφθάσαμεν δι’ άτραπών πρό τών αγίων θεοδώρων.
— ΑΓ, μοΰ είπε, τά είδες ;
— Τά είδα. Άλλά τοΰτο είνε μία άνανδρία τής κυ- 

βερνήσεως Είνε άστυνομία αύτή ή σπείρα κακούργων 
καί δολοφόνων ; θά λογαριασθοΰμε όμως καλά μέ τόν κύρ 
διευθυντή.

— Δέν ξέρω τί θά τοΰ κάμετε ;
— Αύτά θά τά βρούμε αύριο είς τό Πανεπιστήμιου. 

Άλλ’ άς άφήσωμε αύτά, πές μου τόρα, τί λύγο μυστικό 
ήθελες νά μοΰ πής ;

— Τόρα ; Πέρασε πλέον.
— Μέ κορόΐδευες λοιπόν ;
— Μά τί θέλεις νά σοΰ ’πώ j

τος. Λάθρα καί ύπούλως μάς έκλεψε όλας τάς συνταγ
ματικής έλευθερίας. "Εχομεν σύνταγμα στό χαρτί μό
νον, ή καλλίτερον άγραφον χάρτην. "Εχει τά νευρόσπα
στα τής βουλής καί Γερουσίας τά όποια άνέχονται πάντα 
ώς τυφλοπόντικες. Θά δείξη όμως καί ό λαός τόρα οτι 
έχει θέλησιν καί ότι εύκόλως δέν άγεται καί φέρεται 
ύπό τών λεγομένων πατέρων τοΰ έθνους.

— Είνε όμως ό στρατός ύπέρ τοΰ βασιλέως.
— Ναί, άλλά είς τό : κοντακίφ πάταξον! θά άντιτα- 

χθή τό : στόκος φόρα έξω!
Καί ταΰτα λέγων έλαβε τήν δεξιάν τής Ελένης προ- 

στατευτικώς δήθεν.
Εί'χομεν φθάσει πρό τής πλατείας Συντάγματος. 
Ταύτης τάς εισόδους έφύλαττον ένωματίαι έφίππων 

καί πεζών χωροφυλάκων, οΐτινες άντιτάχθησαν είς τήν 
-περαιτέρω πορείαν.

— Πίσω, κύριοι, δέν έπιτρέπεται, έβόουν πρός τά 
πλήθη.

— Αυθωρεί προέβησαν πρός αύτούς φοιτηταί τινες, ώς 
επίτροποι τών έπιλοίπων.

— Κύριε ένωματάρχα, είπον, δέν θ’ άνέλθωμεν πρόςΐ 
τ* άνάκτορα, θά βαδίσωμεν πρός τό Πανεπιστήμιον.

— Ήμπορεΐτε νά πάρετε άλλον δρόμον. Έλα, μάρς ! 
— θά τό σκεφθήτε όμως αύτό.
Είς τήν άπειλήν διετάχθη προσβολή.
Έδοκιμάσθη μικρά άντίστασις ύπό τινων, άλλ’ ο! λοι-
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'Οταν έλευθερωθή ό άνδρας της, τότε Θά μάς κάμη 
τραπέζι είς όλους όσοι τήν έγνώρισαν, Θά ψήση τό άρνί 
•οούτγ;, Θά μάς κερνά αύτή, καί τότε Θά μάς έτραγουδήση, 
γιατί τώρα ή καρδιά της πονά ποΰ τόν έχουνε τόν άν- 
8ρα της μέσα.

Τότε κ* εμείς θά σάς περιγράψωμεν πιστότερον καί τό 
«σμχ καί τόν χοοόν της.

---- «a a

ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ

ΑΙΔΑ.
(ΥΠΟΘΕΣΙΣ)

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ.
Ή σκηνη έν θήβαις, καθ’ δν καιρόν ηκμαζεν ή δύνα- 

μις τών Φαραώ. Κήπος έν τοΐς άνακτόροις’ τοΰ βασι- 
λέως, έν Μέμφιδι. ’Αγγεία πλήρη άνθέων καί Θάμνων. 
Δεξιά τό βασιλικόν περίπτερον διπλή κιονοστοιχεία. 
Πρός τό βάθος ή πίειρα πεδιάς τής Αίγυπτου καί προ- 
σωτέρω αί πυραμίδες καί ή φυλάττουσα την είσοδον τής 
έρημου Σφίγξ.

Ό μέγας ίερεύς Ράμφις έρχεται έξαγγέλλων είς τόν 
«ρχηγόν τής φρουράς ’Ράδαμιν ότι ή Αιθιοπία έπανα- 
στάσα απειλεί τάς Θήβας καί τήν κοιλάδα τοΰ Νείλου. 
Συμβουλευομένη ή ιερά Ισις ύποδεικνύει έν σκιόφωτι 
τόν αρχηγόν τών αιγυπτιακών φαλαγγών. «Είναι νέος· 
είναι ανδρείος.»

Ό μέγας ίερεύς πορεύεται πρός τόν Βασιλέα νά με- 
ταδώση αύτώ τάς προσταγάς τής Ίσιδος.

— ’Εκείνο που είπες ότι θά μοΰ ’πής.
— Σοΰ άστειεύθην.
— Ελένη ... Σ’ άγα . . .
— Ναι, ναι, ποΰ άφίνεις σύ τήν Αφροδίτη σου;
-— ’Εγώ : Άπατάσαι. Γνωρίζεις πολύ καλά, ότι πάν

τοτε σέ προετίμουν καί σάς βεβαιώ, οτι άν ήμην απο
καταστημένος . . .

— Λόγια τοΰ άέρος. 'Υποσχέσεις καί τίποτα άλλο.
— Τί επιθυμείς λοιπόν νά κάμω ;
--- Δέν γνωρίζω.
— 'Ελένη, σοΰ ορκίζομαι είς ό’,τι έχω ιερόν ότι σέ 

λατρεύω ώς άγγελόν μου. Σ’ αγαπώ !
Ή Ελένη έκλινε τήν κεφαλήν, έσκέφθη ολίγον καί 

είτα ύπέλαβεν.
— Αΐ, καί τί μέλλει γενέσθαι ;
Είπον ότι ήτο τολμηρά είς τάς έκφράσεις καί έβαινεν 

είς τούς έρωτας της πρός τελικούς σκοπούς.
Ήθελεν ύπανδρείαν καί έκεϊ εύθύ έτεινον πάντες οί 

λόγοι της. Δέν έχάνετο είς πολλάς αισθηματολογίας.
— Τί μέλει γενέσθαι ; έπανέλαβον άμηχάνως, δηλαδή 

τί εννοείτε μέ τήν έρώτησίν σας αύτήν ;
— Ότι ....
Δέν έπρόφθασε νά μοΰ άπαντήση οτε έπεφάνη μακρό- 

θεν παρά τό ύπουργεΐον τών Οικονομικών άνθρωπός τις 
δρομαίος έρχόμενος- φθάς μας μάς άντιπαρήλθε χωρίς νά 
ρίψη έφ* ήμών βλέμμα.

«Ά ί έάν ήμην έγώ έκείνος ! αναφωνεί ό Ράδαμης Γ 
Ά ! έάν έπληροΰτο τό όνειρόν μου ! θά έπανηρχόμην 
νικητής πρός τήν γλυκεϊάν μου Άϊδάν! ήΘελον τής 
αποδώσει τόν ώραΐον ουρανόν και τάς δροσεοάς τής 
πατρίδος της αύρας* έπί τής κεφαλής της ήθελον προσαρ- 
σαρμόσει στέμμα βασιλικόν, καί έκεϊ, τοΰ ήλ.ίου πλησίον* 
θά τή άνήγειρον θρόνον. ·>

Ό πτωχός ‘Ράδαμις αγνοεί ότι ή Άϊδά του, ή δούλη 
τής Άμνέριδος, είναι Ουγάτηρ τοΰ βασιλέως τής Αίθιο- 
πείας Άμονάρσου, έκείνου κατά τοΰ οποίου θά σταλή 
αρχηγός τών αιγυπτιακών δυνάμεων. ’Επίσης αγνοεί ότι 
όχι μόνον ή Άϊδά, άλλά καί ή κόρη τοΰ Φαραώ διακαί- 
ονται ύπό τής αύτής ερωτικής φλογός δι’ αύτόν.

Εισέρχεται ό βασιλεύς μετά συνοδείας ιερέων, υπουρ
γών, αξιωματικών· άνακοινοϊ τήν ανταρσίαν τοΰ Άμο- 
νάσρου καί OTt ό Ράδαμις ύπεδείχθη ύπ’ αύτής τής Ίσι- 
δος ΐνα άντεπεξέλθη κατά τοΰ έπιδρομέως. Πολεμιστή
ριος ύμνος· καί μετά τοΰτο ολη ή συνοδεία είς τόν ναόν 
τοΰ Ηφαίστου, οπού ό Ράδαμις περιβάλλεται τά ιερά 
όπλα καί έπικαλεϊται τήν προστασίαν τοΰ θεοΰ τών μα
χών. ’Ενώ ή Άμνερις τώ έγχειρίζει τήν σημαίαν ήτις 
θέλει τόν οδηγήσει είς τήν νίκην, ή Άϊδά, ής τά μυστι
κόν μετ’ ολίγον θ’ άποκαλυφθή ύπό τής ίσχυράς αντιζή
λου της, επικαλείται τήν βοήθειαν τών θεών ύπέρ τοΰ 
διπλοΰ θριάμβου καί τοΰ πατρός καί τοΰ έραστοΰ της.

Ή αύλαία καταπίπτει μέ τό συγκινητικόν παράπονον 
τής νεαράς δούλης.

Λευτίρχ ειχών.

Τό έσωτερικόν τοΰ ναοΰ τοΰ Ηφαίστου, Κάτοψις πρός 
τό βάθος τοΰ Νείλου. Βωμός έν τώ μέσω. 'Ιερογλυφικά, 
θυμιατήρια τρίποδες. 'Ο Ράμφις καί οί ιερείς του 
παρά τούς πόδας τοΰ βωμοΰ" έν τώ θυσιαστηρίω, Ιέ--

— Κώστα, φωνάζω, σύ είσαι, ποΰ τρέχεις ;
— Τρέχω, βέβαια, καί πολυτρέχω. Τρέχω νά προφθά- 

σω, μολονότι δέν θά προφθάσω.
— Γιά λέγε. Τρέχει τίποτα σπουδαΐον.
— Χάθηκε άδικα ό κακομοίρης. Τοΰ έχουν βαρέσει 

δυό μπηχταΐς εδώ στά νεφρά ποΰ δέν είνε γιά ζωή. Τό 
είπε καί ή Όρσα ή γιάτρενα ποΰ έστειλαν καί τήν έφε
ραν μέ τή καρότσα άπό ’κεΐ κάτω, άπό τό σχολεΐον τοΰ 
Καραμάνου. Μ’ έστειλαν νά πάω νά φέρω άπό τό φαρ- 
μακεΐον τοΰ Κρίνου, ξύδι, σπύρτο τοΰ καμινέτου, άκουα- 
φόρτ, γιά νά τόν ξελιγοθυμήσουν. Άλλά δέν είνε γιά 
ζωή. Κρίμα στόν νέο.

—’Μίλα, διάβολε, σκότωσαν κανένα στή γειτονιά μας.
— Ναι σοΰ λέγω, αδελφέ, τόν φίλον μας τόν Γιώργο, 

τόν άδελφό τής ώραίας 'Ελένης.
— Άου ! έβαλεν άπέλ.πιδα φωνή αύτη, μόλις άκούσα- 

σα τούς τελευταίους τοΰ Κώστα λόγους καί λειπόθυμος 
είς τάς άγκάλας μου.

— Βοήθεια, κραυγάζω πρός τόν Κώστα, τρίχα καί 
λιγοθύμησε. Πλησιάζει δρομαίος ούτος.

— Τί νά τής κάμωμ.ε τόρα ; Σκυλί, τί ήθελες νά τό 
3
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ιτός, έρωτος.
ό 'Ράδαμις πρός τόν βωμόν όδεύεται, τόν ιερόν 

ιναι χορόν αί ίέρειαι, περιβάλλουσι τήν κεφαλήν 
:οοΰ πολεμ,ιστοΰ δι’ άργυροϋφάντου πέπλου. Μετά

ρείκι επικαλούμενα1, τόν μέγαν Φθά, πηγήν ζωής, πι 
ρός, φωτός, έρωτος 

’Ενώ · 
όρχούμεναι
τοΰ νεαρού πολεμιστοΰ δι' άργυροϋφάντου 
βραχεΐαν πρός τόν 'Ήφαιστον έπίκλησιν, ό Ράδαμις πε
ριβάλλεται τήν πανοπλίαν του καί πίπτει πάλιν ή αύ
λαία τελουμένων ύμ.νων θρησκευτικών καί χορών μυς-ικών

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.

Αί'θουσαι τής Άμνέριδος. Ή θυγάτηρ τοΰ βασιλέως, 
ή αντίζηλος τής Άϊδάς, περιστοιχίζεται άπό νεαράς 
δούλας αίτινες τήν στολίζουν διά τήν εορτήν τοΰ θρι· 
άμβου,ένώ όρχηστρίδες έκ Νουβίας χορεύουσι περί αύτήν

'Η μουσική μπορεί νά είναι αραβική, μπορεί νά είναι 
καί τοΰ Βέρδη. Αύτό μάς είναι άδιάφορον. Άρκεϊ 
είναι γλυκεία ώς σακχαροκάλαμος τής Αίγύπτου.

Ή Άϊδά, έξαπατωμένη ύπό τών απατηλών θωπειών 
τής Άμνέριδος, έξομολογεΐται πρός αύτήν τόν πρός τόν 
'Ράδαμιν έρωτά της.

Έκρήγνυται τότε μεταξύ τών δύο αντιζήλων σκηνή 
άγρια ζηλοτυπίας· ή δούλη, ή Άϊδά, είς θέσιν ίκέτιδος 
μάτην ζητεί νά κάμψη τήν οργήν τής φιλέκδικου Αιγύ
πτιας. «Τρέμε, τή άπαντά έκείνη, αχρεία δούλη ! τρέμε, 
είμαι κυρία τής τύχης σου. Τοΰ μίσους αί έριννύες πλη- 
ροΰσι τήν καρδίαν μου!»

Στρατιωτική μουσική ακούεται όπισθεν τής σκηνής 
είναι τό αύτό έμβατήριον καί τής πρώτης είκόνος, συνο· 
δεΰον τήν έπάνοδον τοΰ 'Ραδάμεως νικητοΰ.

Μετασκευή τής σκηνής. Εϊμεθα έν θηβαις, όχι τοΰ 
κ. Κουκούλεζα, άλλά τής Αίγύπτου. ’Εμπρός, πλήθη 
φοινίκων άπλοΰσι τά άκτινωτά φύλ.λα των* δεξιά ό ναός 
τής Άθώρ—Αφροδίτης καί θρόνος έπικεκαλυμμένος δι’ 
ούρανοΰ έκ πορφύρας. Πρός τό βάθος πάροδος τών σφιγ
γών, καί δι’ αύτής διαφαινομένη ή πόλις. Έπί τής με 
τώπης τοΰ ούρανοΰ τοΰ θρόνου ιέραξ μέ άνεπτυγμένας 
τάς πτέρυγας καί δύο έχων σκήπτρα : μαστίγιον (έξέ· 
γερσις) καί άγκιστρου (συγκράτησις) διπλοΰν τής βασι· 
λείας έμβλημα, εύρεθέν έν τώ ναώ Έφθοΰ. Πλήθος λαοΰ 
Ό Βασιλεύς προχωρεί άκολουθούμενος ύπό ιερέων, ύπουρ- 
γών, αξιωματικών, σημαιοφόρων καί ριπιδιοφόρων δεξιά 
τοΰ Βασιλέως ή Άμνερις καί όπισθεν αύτής αί θερα 
παινίδες

’Άρχεται ή παρέλασις, ήτις είς τά μεγάλα θέατρα, έν 
Καίρω, όπου πρώτον παρεστάθη, χορηγοΰντος μυθώδη 
ποσά τοΰ έκπτώτου ’Ισμαήλ καί έν τώ Μελοδράματι τών 
Παρισίων, δοθείσης πρώτην φοράν κατά Μάρτιον τοΰ 
1880, άποβαίνει έκ τοΰ μεγαλείου τής ποικιλίας τών 
στολών, τής σχεδόν άντιγραφής έκ τών σωζομένων έν 
τοΐς άρχαιολογικοΐς μουσείοις καί τής περιβολής δι 
σαρκός καί ζωής τής τώρα μόλις διαφαινομένης ιστορίας 
τών Φαραώ, ή παρέλασις αύτή άποβαίνει σχεδόν φαντα- 
στική, διαβαίνουσι δέ σμήνος ονείρων έκ τοΰ στερεώ 
ματος τής ιστορίας παρελαυνόντων έπί τής σκηνής

Έπί τέλους αναφαίνεται ό 'Ράδαμις φερόμενος έπί φο
ρείου κρατουμένου ύπό τών σωματοφυλάκων τοΰ Βασ
λέως τών Χαδζή Πέτοων καί Μποτσαρήδων τής έποχής-Η---- - , . ·· ■_ . , ' οί τελευταίοι
Ή συνοδεία έκτυλίσσεται όλη μέ τούς έξ Αιθιοπίας συλ-'σικής ά*“β^ν^3ν2ί^7; Ύποτώσκει εντός 
ληφθέντας αιχμαλώτους, έν μέσω τών όποιων δ Αμονα-,ατμοί των δυο ερω .ευμένω

σρο, ό πατήρ τής Άϊδάς. 'Ωραΐον έμβατήριον, χορός, 
μουσική παταγώδης, σχεδόν ιταλική.

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ.
Αί όχθαι τοΰ Νείλου σεληνοφώτιστοι. Μεταξύ τών έκ. 

γρανίτου βράχων κομψοί φοίνικες ρίπτουσι τάς σκιάς των 
κομψοτέρας άκόμα έπί τών άργυρών τοΰ ποταμού ναμά
των. Έπί τής κορυφής τών βράχων, ύπό πυκνού φυλλώ
ματος κατά τό ήμισυ καλυπτόμενος, ύψοΰται ό ναός τής 
Ισιδος.

χετα
λεύ

τοΰ οποίου άναμένει τό μυστικόν τών στρατιωτικών προ- 
παρασκευών έναντίον τών έκ νέου έπαναστάντων Αί- 
θιόπων.

Μεταξύ πατρός καί κόρης συνάδεται ώραία διωδία, 
άναμιμνήσκουσα ολίγους τόνους τής Μικρούλας, «θά έ- 
πανίδης τά μυρίπνοα δάση, τάς δροσεράς κοιλάδας καί 
τούς χρυσούς ναούς μας . . . Εύδαίμων σύζυγος τοΰ ά- 
γαπητοΰ σου, θά άπολαύσης άπειρον εύδαιμονίαν !»— 
«Μίαν μ,όνην ήμέραν τοιαύτης μαγείας, άπαντά ή Άϊδά, 

ί μίαν υ,όνην ώραν άς έπιζήσω, κ’ έπειτ’ άς άπσθάνω!»
Ό 'Ράδαμις αποκαλύπτει είς τήν Άϊδά τό μοιραΐον

σουν, καταδιώκονται ύπό τών σωματοφυλάκων τοΰ Βα- 
σιλέως.

ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ.
Αίθουσα ανακτόρων δεξιά ή πόλις ή άγουσα είς ύπό- 

γειον οπού είσιν οί ίερεΐς συνηγμένοΓ άριστερά, δίοδος 
άγουσα είς τήν φυλακήν τοΰ 'Ραδάμεως. 'Ο 'Ράδαμις 
άποκρούει τάς ικεσίας τής Άμνέριδος, άποπειρομένη4 νά 
τόν σώση. Οί ίερεΐς κατηγοροΰσι τόν κατάδικον ή Άμ- 
νερις πενθεί. Τετέλεσται ! κηρύσσεται προδότης ό Ρά- 
δαμις· θ' άποθάνη !

ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ.

Ή σκηνή χωρίζεται είς δύο μέρη, κατά τήν διαίρεσιν 
τών ναών τής άνω Αίγύπτου’ άνω μέν ό ναός άκτινοβο- 
λών όλος έκ τοΰ φωτός’ καί κάτω τό σκοτεινόν ύπόγειον. 
Διά μακράς άψιδοστοιχίας έξαφανιζομένης έν τή σκοτία 
διαφαίνεται δ 'Ράδαμις· άνωθεν οί ίερεΐς σφραγίζουν τήν

είναι μόνο; έν τώ ύπογείω. Είχε προηγηθή αύτοΰ ή πι
στή Άϊδά. Άνταλλάσονται αί τελευταΐαι λυγραί στιγ—
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•τοϋ υπογείου τη; οδύνη; ή νίκη τί; αθανασίας. Ή Άϊδά 
πραγουδ^ τό τελευταΐον τραγούδι τη; ·' «Βλέπεις, τόν 
άγγελον τοϋ θανάτου ; ρά; πλησιάζει άκτινοβολ.ών. 
Ποϋ ρά; φέρει ; Έπί πτερύγων χρυσών πρό; την αιώνιον 
χαράν. Ό ουρανό; ρά; ανοίγει τά; άγκάλας της. ’Εκεί 
δέν υπάρχει οδύνη' έκεϊ ανατέλλουν εκστάσεις τοϋ ερωτο; 
•τη; αθανασία;.

ΦΕΓΓΑΡΙΑΤΙΚΑ

Στον ουρανό κυλ,ΐέται τό άργυρό Φεγγάρι
καί φαίνεται ή νύκτα αληθινή ήρέρα....
άχ .' όταν άποθάνω, δέν θέλω άλλη χάρι,
■παρά νά πάω ίσα ’στοϋ φεγγαριού τή σφαίρα.
Κι' έκεϊ στεφανωρένο; ρέ στέφανον άκτίνων, 
άπό 'ψηλά νά βλέπω τό έθνος τών Ελλήνων.

Χύνε παντού τό φώ; σου χωρίς φιλαργυρία, 
εσύ δέν έξοδεύεις λιθάνθρακας ή λάδι, 
ρ.ήν ησαι σάν κι’ έκείνη τού Γαάζ την εταιρία, 
οπού τό φώ; τη; είναι απαίσιο σκοτάδι.
Φώτιζε τά στενά ρα; καί τού; ρεγάλου; δρόρου;, 
νά ρ.ήν κορρατΐασθούρε 'σ τά; νέα; ύπονόρους.

Σύ διώχνε ρέ τό φώ; σου τόν κάθε λωποδύτη, 
ποϋ ούτε Γσκΐος κλέφτη νά φαίνεται 'στό δρόρο, 
νά ρην άδεΐάζη τσέπη ή ραγαζί ή σπίτι, 
και ό καθείς νά περνη άέρα δίχως τρόρο,
Σύ γίνε Κοσονάκο;, σύ γίνε καί κλητήρας, 
καί σώζέ ρας. σελήνή, άπό αγρίων σπείρα;.

Μικροί ρεγάλοι κλέφται; ά; σέ φοβούνται ρόνο, 
τά ράτια των ά; κλείνουν νά ρή θωροϋν τό φώ; σου, 
κ’’ εκείνοι πού ληστεύουν τό έθνος δίχως πόνο 
χλωροί ά; ήναι πάντα καθώς τό πρόσωπό σου.
Καί άρα τό κορρί των 'στη γί ξαναγυρίση 
τήν πλάκα των άκτίς σου καρρΐά ά; ρή φωτίση.

Άλλά γιά ’ρά; τό φώ; σου ά; φέγγη κάθε βράδυ, 
βταράτα πΐά, παραίτα τόν κύκλον σου τόν πρώτον, 
τών φαναρ’ών τού δρόρου άς λείψη τό σκοτάδι, 
καί φώτιζε τά άντρα Πλατωνικών έρώτων.
~£>ρω; κΐ’ έρέ, σελήνη σερνή, ρή λησρονήση;, 
χί Ckr, στό κούτελό ρου ρΐά νύκτα νά κολλήσης.

Souris.

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Κατ' επίμονον άπαίτησιν τοΰ κοινού, τά γοΟ ΙταΛικοΰ 
μελοδράματος έν τω ΛΙή χάνβααο αναλαμβάνει ό μά
γος Τενεκές, ό συναμιλληθεις πέρυσι μέ την Κιαρα- 
μύντε ώς πρός τήν δημοτικότητα τοΰ χοϊκού. "Εναρζιν 
θά χάρη άπό τοΰ φύλλου τής προσεχούς Κυριαχής. Πλήν 
τον Τενεκέ, τοϋ πρωταγωηστού, θά χαταγινωνται χαΐ 
άλλοι κομπάρσοι μέ τά θεατρικά.

Πρώτην φοράν Γσω; ή δικαιοσύνη παρεδόθη εΐ; χεϊρας 
ξενοδόχων. Είναι αληθές ό'τι πολλά όργανα τί; δικαιο
σύνη; Οά ηΰδοκίρουν πλειότερον ώ; .ioxazti/fitffc, άλά 
Φινόπουλο· τοιαύτη δρω; έπίσηρο; έγκατάλειψι; τών 
είσαγγελικών καί άνακριτικών καθηκόντων εί; χεϊρας 
τών διευθυντών τοϋ Ξενοδοχείου Αθηνών ρόνον έδώ ήτο 
δυνατόν νά γίνη καί ρόνον ή Κέα ΈφημερΙς οχι ρόνον 
νά τήν εύρη φυσικήν, άλλά καί νά προβή είς επιπλήξεις 
έναντίον τών συναδέλφων της, διότι έζήτησαν λόγον περί 
θανάτου τόσφ ρνστηριώδους. Ή άγια ! Ευρίσκει τόσον 
φυσικήν τήν έξήγησιν τών ξενοδόχων, εί; τού; οποίους 
έγπιστεύεται γνώσεις καί συνείδησιν άνακριτικάς,δικαςΊ- 
κάς, ιατροδικαστικά;, καί χωρορετρικάς, ώστε ούτε λόγος 
πλέον έννοεϊ νά γίνη περί τοϋ τρορερού συρβάντος. *0 
άνθρωπο; έπεσε άπό τό παράθυρο, ένώ έβγαζε τά ύπο- 
δήρατά του καί ένω καθ' όλου; τού; φυσικού; κανόνας 
άν έπρόκειτο νά πέση, έπρεπε νά ξαπλωθή κατάρουτρα 
εντός τοϋ δωρατίου του.

Δυστυχώ; έλλείψει χώρου δέν δυνάρεθα νά έκτανθώ- 
ρεν λέγορεν ορω; καθαρά καθαρά οτι ό κόορος υπο
πτεύεται δολοφονίαν καί ένόσω υποπτεύεται τοιοϋτό τι, 
δέον ή άνάκρισι; νά άναλάβη εί; χεΐράς τη; τόν άνεξή- 
γητον θάνατον τού Τσιτσικλί.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΘΪΤΡΑ ΑΘΗΒΩΗ

Παρά τα?< ατήλαε; τοϋ ’Ολυμπίου Αιάς

ΤΙΜΛΙ ElSOAOr.
Είσιτήριον λουτρού .... λεπτά 40 
Ένδύρατα (ποδήρη; ίσθής, περισκελίς,

χειρόρακτρον .... α *20

Τά ρικρότερα τών Ο έτων παεδία γίνονται δεκτά 
δωρεάν, όταν συνοδεύωνται ύπό τών οικείων.

ΝΙΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑΣ ΤΙΜΑΣ.

ΕΦθΑΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥ ΧΟϊΤΟΠΟΠΟί;
Όβο$ ΊέρμοΟ.


