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4> ο <ε> ΑΠΦ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

' ΓΤε21’)ΥΊτ’Ιί ακούραστος,—απέναντι τού 
ΤΧνίίΛ il Ιι ~~ όποιου είναι άνθρωποι σχάσιμοι καί

UfJ άξέβγαλτοι οί πλέον κοσμογυρισμένοι
- ·Μ7 ■ Αμερικανοί—ή Χολέρα γυρίζει πάλιν τόν
\, 7/ 1 κόσμον εφέτος.

1 Ένεφανίσθη είς τήν ’Ασίαν, έπήγε μέ
τούς Χατζήδες είς τήν Μέκκαν, έκαμε μίαν μικρόν έγκατάστασιν είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν. κατέβη εϊς τήν Σμύρνην, έπειτα τής ήλθεν ή ιδέα 
νά κάμη τό ταξεϊδι τής Ευρώπης καί «·—·«-'···»- -»··· ..... ‘------
είλκύσθη δμως άπό τά αθάνατα θέλ
γητρα τής Βενετίας καί έκαμε ένα 
περίπατον είς τήν πόλιν των διωρύγων,

·τ»}>· γή>· τον κοροαλλίοι·,
τοΰ Λέωτος καί τον χρυσού Ήλιου* 

δπως έλεγεν ό Παράσχος. Δέν τής 
έφθασε δμως αύτό. Είπε άπό μέσα της.

— ’Αφού είμαι έδώ καί άφοΰ είς 
τήν Ρώμην γίνονται έορταί δέν πετά
γομαι μίαν στιγμήν ώς έκεϊ;

Καί έπετάχθη είς τήν Ριόμην καί 
έπειτα έπήγε είς τήν Νεάπολιν καί 
είς τήν Σικελίαν. Μίαν ημέραν ή «πε
λιδνή ξένη» έθεάθη είς τόν Τάμεσιν. 
Οί “Αγγλοι, οί όποιοι ήτοιμάζοντο διά 
τήν στέψιν τοΰ Βασίλειος, έπερίμεναν 
τρία εκατομμύρια ξένων είς τό Λον- 
δϊνον, έπερίμεναν Μαχαραγιάδες τών 
’Ινδιών, έπερίμεναν άρχηγούς ερυθρο
δέρμων, φυλάρχους αγρίων φυλών, 
πατριάρχας Έσκιμώων, κυβερνήτας 
αγρίων, άλλ’ αύτήν τήν ξένην δέν τήν 
έπερίμεναν. Καί, όσον καί αν ύποτεθη 
δτι ή φιλοξενία έχει φθάση είς τό 
τέλειον, δταν πρόκειται νά δεχθή κα
νείς τρία εκατομμύρια ξένων, έν τού
τον; αύτή ή έπίσκεψις ένός μή προσ
κεκλημένου έκαμε τούς “Αγγλους νά 
ξυνίσουν τά μοΰτρά των. Πρέπει δέ 
νά παραδεχθώμεν δτι, τόσον σκαιοί 
καί βάναυσοι τής έφέρθησαν οί “Αγ
γλοι, ώστε ή έμφάνισίς της εκείνη είς 
τόν Τάμεσιν ήτο ή πρώτη καί ή τελευ
ταία. Είς ζητήματα εθιμοτυπίας οί 
"Αγγλοι δέν χωρατεύουν Ποιος είπεν είς τήν χολέραν νά μή ειδο
ποίηση κανονικώτατα περί τής έπισκέψεώς της.

«
Είς τό κέντρον.ακριβώς τοΰ χάρτου τόν όποιον συμβουλεύεται ή 

περιηγήτρια αύτή. ή Ελλάς, ετοιμάζεται διά κάθε ένδ’εχόμενον πρός 
υποδοχήν της. Ό Υπουργός τών Εσωτερικών άφησε κάθε άλλην εργα
σίαν καί καταγίνεται ένα μήνα τώρα πώς νά τήν ύποδεχθή καλλίτερα, 
άν τϊής έλθη ή σκέψις νά περιλάβη καί τήν 'Ελλάδα είς τόν κύκλον τοϋ 
έφετεινοϋ της ταξειδίου.

‘Η νέα θεωρία περί χολέρας κατατάσσει τήν επιδημίαν αύτήν είς τάς 
«άσθενείας τών πτωχών». Μέ αύτό τό όνομα έχαρακτήριοεν άλλοτε ό 
Κάσσελ τάς άσθενείας, άπό τάς όποιας σώζεται κανείς διά τής προφυλά- 
ξεως, τής διαίτης, τής σχετικής εύζωΐας. Οί πλούσιοι, οί οπωςδήποτε 
εύποροι, οί δυνάμενοι νά βράσουν τό νερό των, νά τρώγουν μόνον έκλε- 
κτήν τροφήν, νά μή κοπιάζουν πολύ, αύτοί ήμποροΰν νά είναι σχεδόν 
ήσυχοι. Είς τήν τάξιν αύτήν τών ανθρώπων δέν υπάρχει καί ή μοιρολα- 
τρεία ή όποια υπάρχει είς τάς κατωτέρας λαϊκός τάξεις. Αί όδηγίαι καί 
αί υποδείξεις τής επιστήμης άκούονται μέ πολλήν προσοχήν καί έκτε- 
λοϋνται κανονικώτατα καί τακτικώτατα.

ΊΙ Ελλάς δμως δέν είναι τόπος κατοικούμενος μόνον άπό πλουσίους, 
οί όποιοι ήμποροΰν καί θέλουν νά κάμουν δ,τι πρέπει. 'Υπάρχουν καί 
πτωχοί διά τούς όποιους πρέπει νά φροντίση ή Πολιτεία. Ό Υπουργός 
τών Εσωτερικών δέν ήσύχασε μίαν στιγμήν αύτόν τόν μήνα. Έτινάχθη 
άπό τήν Αγοράν είς τά Πετράλωνα, άπό τόν "Αγιον Δανιήλ είς τήν 
έκβολήν τών υπονόμων, έξημερώθη είς τό Πέραμα καί έλιποθύμησε άπό 
τήν δυσοσμίαν εις τήν Λαχαναγοράν. ’Αλλά διά ν’ άποδειχθή άκόμη 
μίαν φοράν δτι, δλα γίνονται, άρκεϊ νά θέλη κανείς νά έπιμείνη, πρέπει 
νά όμολογηθΰ δτι έγειναν πολλά, δτι μετεβλήθησαν πολλά καί δτι 
κατωρθώθη νά έμπνευσθή κάποια πεποίθησις ή οποία δέν υπήρχε πριν, 
πεποίθησις ή όποια προκειμένου περί Χολέρας είναι τά τρία τέταρτα, 
ίσως καί περισσότερον, τής έξασφαλίσεως προκαταβολικώς. Τούλάχι- 
στον αύτήν τήν φοράν δέν παρετηρήθη ή τάσις πρός άναχώρησιν ή 
όποια παρετηρεϊτο άλλοτε. Βεβαίως οί ’Αθηναίοι φεύγουν πάντοτε, καί 
τώρα, δπως εφευγον καί άλλοτε.

διηυθύνθη εις τήν Τεργέστην,

Η A. Β. Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ'

, 
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Δέν είναι μόνον έπίδειξις τούτο είναι καί κάπως Ανάγκη. Είς όλους 
τούς τόπους, δπου οί άνθρωποι εργάζονται καθ’ δλον τό έτος, κανονί
ζεται μία εποχή γενικής, ή τούλάχιστον όσον τό δυνατόν γενικωτέρας 
εξόδου. Άλλου ή εποχή τής εξόδου αύτή; είναι αί διακοπαί τοΰ Πάσχα, 
άλλου αί επίσης μεγάλαι διακοπαί τών Χριστουγέννων. Γενικώτερον ή 
καλλίτερα εποχή διά τήν άνάπαυσιν είναι τό θέρος.

Οί "Ελληνες, οί όποιοι εκπατρίζονται τό θέρος, ισχυρίζονται δτι πηγαί
νουν νά ξεκουρασθοΰν. Ειλικρινέστεροι· θά έπρεπε νά λεχθή δτι, ίσως 
πηγαίνουν νά κουρασθοΰν.

Διότι κάτι άλλο παρά ξεκούρασις είναι αύτή ή ίλιγγιώδης έξοδος 
άπό τό ένα τραίνο διά νά είσέλθης είς τό άλλο, ή διαρκής αγωνία μή 
χάσης τό βαπόρι, ό τρόμος μήπως έμεινες περισσότερον άφ’ όσον είχες . 
ύπολογίση είς μίαν πόλιν, έπειτα ή καταδίωξις τοΰ νέου ή τοΰ περιέρ
γου, ή διημέρευσις μέσα είς τά μουσεία, ή διανυκτέρευσις διαρκώς είς 
θέατρα, τό βιαστικόν πρόγευμα καί τό άπιστεύτως ταχύ δεΐπνον. καί 
τό τρομαγμένου πρωινόν ξύπνημα.

Όλα αύτά δέν είνε άνάπαυσις, δέν είνε άποκατάστασις είς τήν ησυ
χίαν τών εκτεταμένων νεύρων. Είναι ’ίσια ίσια μία νέα καί πολύ περισ
σότερον επικίνδυνος έντασις προστιθέμενη εις τήν παλαιόν. Υπάρχει 
πλέον μία ειδική είς τήν νευρολογίαν περίπτωσις ή τής κοπώσεως τών 
μουσείων · "Ενας μεγάλος’Ιταλός νευρολόγος τήν έσπούδασεν είς τόν 
τόπον του, δπου είναι άφθονα Μουσεία καί επομένως παρουσιάζονται 
καί πυκνότεροι οί άρρωστοι. Αύτή δμως ή κόπωσις τών Μουσείων είναι 

άπλούστατα μία μορφή τής γενικω- 
τέρας κοπώσεως, τήν οποίαν δίδουν 
τά ταξείδια είς τήν βιωτικήν μας έπο
χήν. Καί δμως όλοι οί άποδημοΰντες 
αύτάς τάς ήμέρας'Έλληνες,σάς λέγουν:

— Πηγαίνομε λίγο εις τό Παρίσι, 
κ’ έπειτα στήν ’Ιταλία, νά ξεκουρα
στούμε !...

«

Θ ά έφανταζόμην πραγματικήν τήν 
άνάπαυσιν άπό κάθε κόπον καί 

τήν κούρασιν πόσης εργασίας, είς ένα 
άπό τά νησάκια τών Κυκλάδων, ή είς 
μίαν άπό τάς ράχεις τών ψηλών μας 
βουνών τής Στερεός 'Ελλάδος.

Είς τόν ύπέροχον Ελληνικόν μπά- 
την, λαμπικαρισμένον άπό κάθε κα
κήν ιδιότητα, γεμάτον σφρίγος καί 
ζωήν καί ίώδιον, κάτω άπό ένα ούρα- 
νόν αιωνίως γελαστόν καί μέ μίαν 
Φύσιν γύρω διαρκώς ήμερον καί άνθι- 
σμένην, κάθε κουρασμένοι· σώμα ήμ- 
πορεϊ νά κατακτήση δυνάμεις καί νά 
λησμονηση κόπον.

Ή μονοτονία τής χωρικής ζωής, ή 
όποια ίσως κουράζει τάς πρώτας ημέ
ρας τούς ανθρώπους τούς συνετι
σμένους είς τόν θόρυβον καί τήν 
ποικιλίαν τής ζωής τής πόλεως, σιγά 
σιγά αρχίζει νά επιδρά εύεργετικώ- 
τατα, καί εντός μιας εβδομάδος οί 
πλέον κοσμικοί άνθρωποι, οί συνειθι- 
σμένοι είς τό ξενύκτι καί εϊς τό θέα- 
τρον καί τάς θορυβώδεις συγκεντρώ

σεις, γίνονται οί πιστότεροι Οαμώνες τοΰ μικροΰ νησιωτικού καφφε
νείου μέ τόν πάρεδρον, τόν δάσκαλον καί τόν ενωμοτάρχην μοναδικούς 
πελότας. Μία ζωή ήρεμος, κανονισμένη μέ τό σταγονόμετρον, άφε- 
λής, ανεπιτήδευτος, φυσική, ή ζωή τήν οποίαν έπρεπε νά κάμνη ό 
άνθρωπος καί άπό τήν οποίαν τόσον άπεμακρύνθη, έρχεται νά εύεργε- 
τήση τό σώμα, καί όχι μόνον τό σώιια τό βασανισμένοι· άλλά καί τήν 
κουρασμένην ψυχήν.

Δυστυχώς αύτή ή Ελλάς, ή οποία ήμπορεϊ νά προσφέρη αύτάς τάς 
μεγάλος εκδουλεύσεις, είναι άγνωστος εϊς τούς "Ελληνας καί θέλει νά 
μείνη άγνωστος. Καμμίαν προσπάθειαν* δέν έκαμε νά γνωσθή ή ιδέα. 
Δέν ήθέλησε ποτέ νά προσφέρη όλίγην άνεσιν και δέν έδειξε ποτέ τήν 
αφιλοκέρδειαν τής άρχής, ή οποία φέρνει έπειτα 
τό κέρδος. Ό ξένος, ό όποιος θά έμφανισΰή εϊς 
αύτά τά μέρη, θεωρείται πάντοτε ό εκατομμυ
ριούχος, τοΰ οποίου πρέπει ν’ άφαιρεθή τό χρυ- 
σοΰν δέρας,

Καί οί "Ελληνες φεύγουν εφέτος δπως φεύγουν 
πάντοτε καί τό'Ελληνικόν χρήμα διευθύνεται εϊς 
τό εξωτερικόν, ένφ ή* 'Ελλάς ποΰ θά ήμποροΰσι 
νά δώση ζωήν καί ανεσιν εξακολουθεί νά ιιέη) 
άγνωστος. Ο ΦΑΛϊΤΑΦΦ

ΟΙ ΑΝ Ο ΡΘΩΤΑI

ΕΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ

Υπουργός τών Έοωτερικών

IQ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ

Υπουργός τών ’Εξωτερικών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ

Πρόεδρος τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

Υπουργός της ’Εθνικής Οίκονομίας

Ν. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Υπουργός της Δικαιοσύνης

ΑΠ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Υπουργός της Παιδείας

ΑΙ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ
ι ενταύθα καί έν τώ μεταξύ τής Νεραντζίλας καί τής 
Μονής 'Αγ. Θεοδώρων χώρω γενόμεναι προ δύω περί- 

2?Μκπου μηνών άνασκαφαί άπεκάλυψαν μεγάλης άρχαιολο- 
* γικής σημασίας ευρήματα.

Μετά τήν ύπο τοΰ ιδιοκτήτου τοϋ άνασκαπτομένου χώρου 
τυχαίαν άποκάλυψιν άρχαίου αντικειμένου, τήν διεύθυνσιν τών 
άνασκαφών άΐ'έλαίιεν ό έφορος κ. Φ. Βερσάκης, δστις καί 
προσδιόρισε τό μέρος, δπερ εδει ν’ άνασκαφή, ανασκαφεί· δέ 
έ'φερεν εις φώς τά εξής: Πελωρίαν Μέδουσαν όφιοπλόκαμον 
καί ύφιόζωστον κα?Αιτε/νικώς έπεξειργασμέΐ'ην καί καλώς 8ια- 
τηρουμένην. Τόν ΓΙερσέα άποκεφαλίζοντα αύτήν. Τόν έκ τοϋ 
αίματός της — κατά τόν μϋθον — άναβλΰζοντα Πήγασον. Δύο 
λέοντας, ή μάλλον πάνθηρας, διότι στερούνται χαίτης, κολοσ
σιαίου μεγέθους. Θεάν καθημένην έπί θρόνου προ αρχαϊκού 
βωμού. Έτέραν θεάν, καθ’ ής επιτίθεται γίγας, τοϋ οποίου τήν 
χεΐρα συλλαμβάνει ή θεά. Τόν Δία φονεύοντα διά κεραυνού 
Γίγαντα.'Ήρωα ύπτιον, ή — κατά τούς ειδότας — έγχώριον δαί

μονα, καί έτερα τεμάχια, ώς κεφαλήν εφήβου, τρίγλυφά τινα 
καί νομίσματα.

Ταϋτα πάντα αποτελούν τό αέτωμα άρχαίου ναού, δστις, ώς 
ό κ. Βερσάκης άπεφάνθη, ανήκει, εις τόν ’Απόλλωνα. Πρός 
τήν άπόφανσιν ταύτην συνετάχθησαν πάντες οί τήν αρχαιολο
γίαν γινώσκοντες καί εμβριθείς γνώσται τής ιστορίας τής Κέρ
κυρας, μετ’ αυτών δέ συνεφώνησε καί ό μετά τήν άποκάλυιβιν 
τών πρώτων ευρημάτων άφιχθείς κ. Δαϊρπφελδ, υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοϋ οποίου έξηκολούθησαν αί δαπάναις τοϋ Κάϊζερ 
γενόμεί'αι άνασκαφαί, εϊς τόν τόπον τών οποίων διημέρευε 
πολλάκις ό σιδηροϋςτής Γερμανίας Αύτοκράτωρ, και τάς οποίας 
έπεσκέπτετο συχνάκις ό βασιλεύς μας, οί βασιλόπαιδες καί λοιποί 
τής βασιλικής οϊκογενείας ώς καί ή αϋτοκράτειρα μετά τής πριγ- 
κιπίσσης θυγατρός της, καί αί άκολουθίαι τών δύο Αυλών.

’Εκτενή περιγραφήν τών άρχαιολογικών ευρημάτων καί τά 
έξ αυτών συμπεράσματα του έδημοσίευσεν ό κ. I. Σβορώνος 
εϊς τήν «Εστίαν» τής 17 παρελθόντος ’Απριλίου.
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Άνακληθέντος τοϋ κ. Βερσάκη, αί άνασκαφαί διηυθύνοντο, 
έπί τινας ημέρας έπιτυχώς έξ ίσου, ύπό τοΰ κ. Δαϊρπφελδ, 
άπεκαλύφθησαν δέ καί έ’τερα, ώς βωμός άνευρεθείς έν καλή 
καταστάσει πλησιέστατα καί ύπό τό περιτείχισμα τής αυλής 

τής Μονής τώ»· 'Αγίων Θεοδώρων, τρίγλυφα τινα καί 
άλλα κεραμεικά συντρίμματα, ώς καί λείψανα ευρέως 
αρχαίου τείχους καί ύπερμέγεθες κιονόκρανο»·, τό όποιον 
έκάλυψαν πάλιν διά χωμάτων, όπως, έπαναλαμθανομέ- 

τών άνασκαφών, άποκαλύτρωσιν αύτό έκσκάπτοντες 
έπι παρουσίρ τοΰ Κάϊζερ. 

'Ως πρός τό ζήτημα, περί 
τοΰ εϊς ποια»· τών άρχαίων 
θεοτήτων άνήκει ό άπο- 
καλυφθεις ναός, ύπήρχο»· 

J μεταξύ τών άρχαιολόγων 
διαφωνίαι, ή μάλλον ενδοια

σμοί. Καί ό μέ»· κ. Βερσάκης, στη ριζό μένος είς άρχαίους καί 
νεωτέρους συγγραφείς και ιστορικούς, ώς καί έπί τής επι
γραφής «Ρόου ΙΙιΌαίος: έγκεχαραγμένης έπί δύο στηλών, 
αΐτινες άνευρέθησαν είς τό»· χώρο»· τής Νεραντζίλας, ή μία 
τών όποίω»· εύρίσκεται έ»· τώ νεοτεύκτω παρά τό μνημεϊον 
τοΰ Μενεκράτους Μουσείφ, άπεφάνθη όριστικώς, ότι τό 
άποκαλυφθέν άέτωμα άνήκει, ώς 
προείρηται, είς τό»· ναό»· τοΰ Νομίου 
Απόλλωνος. 'Ο δέ κ. Σθορώνος, 
πρό τής ένταΰθα άφίξεώς του, έν- 

δοιάζων, άπεφάνθη ότι,ό άποκαλυιρθείς 
ναός πιθανόν ν’ ά»·ήκεν εϊς τήν "Ηραν 
ή είς τόν ’Απόλλωνα. Καί ένφ τότε 
έλεγε»· ότι έν τή άρχαίρ πόλει τής Κερ- 
κύρας ύπήρχο»· πέντε μόνον ναοί, δηλ. 
ό τού Διός, τών Διόσκουρων, τοΰ Απόλ
λωνος, τού Διονύσου καί ό τοΰ Αλκι
νόου προσέθηκεν εϊτα καί τό 'Ηραΐον.

Τήν γνώμη»· του ταύτην άνεσκευά- 
σαμεν καί άπεκρούσαμεν διά τινων ση- 
μειώσέώ»’ μας έ»· τή «Πρωινή ν τής 16 
Απριλίου ε. ε. Διά τούτων δέν εννοού
με»’, ούδ’ έχομε»· τήν πρόθεσιν νά διαμ- 
φισβητήσωμεν, ώς καί άλλοτε εΐπομεν, 
τάς άρχαιολογικάς γνιόσεις καί τή»· παν- 
θομολογουμένην Επιστημονικήν ικανό
τητα τοΰ κ. Σβορώνου, άλλ’υποθέτομε»· 
ότι θά περιέπεσεν είς πλάνην μελετών 
νεωτέρους ξένους συγγραφείς, οΐτινες έ»· 
πολλοίς σοφιστικώς διαφωνοΰσι πρός 
τούς άρχαίους συγγραφείς, ώς τόν Θου- 
κυδίδην, Παυσανίαν, Ξενοφώντα καί 
τόν άθάνατον Όμηρον, καί πρός αυτούς 
έ'τι τούς νεωτέρους, ώς τόν Μουστοξύ- 
δην (Cose Corciresi), τό»· Άλθάναν 
(Κερκυραϊκά απομνημονεύματα), τόν 
Schmidt (Κερκυραϊκαί μελέται), τό»· 
Rieman (Recherclies Archeologiques sur les Iles Jonien- 
nes et Corfoti καί Bobliotheques des Ecoies franijais 
d’ Athenes et de Rome) πρός δε, πρός τόν Χρ. Φιλητάν, 
Ιωάννη»· 'Ρωμανόν, καθηγητή»· μας, καί ετέρους.

Άλλ’ ότα»· ό κ. Σθορώνος έξήτασεν έπιτοπίως τάς άποκαλυ- 
φθείσας άρχαιότητας, συνεφώνησε μέ»· πρός τό»· κ. Βερσάκην, 
άλλ’ επειδή ή παράστασις έ»· τώ άετάιματι τοΰ ναοΰ δεικνύει 
τό»· Περσέα άποκεφαλίζοντα τή»· Μέδουσαν, καί έπειδή κατά 
τινα ένετικόν κερκυραϊκόν χάρτην, τόν όποιο»· τώ έπέδειξε»’ ό 
κ. Δαϊρπφελδ, παραπλεύρως τοΰ ναοΰ τοΰ Απόλλωνος έ’κειτο 
έτερος ναός, ό τοΰ ΙΙερσέως, ό κ. Σθορώνος φρονεί ότι, ή 
παράστασις τοΰ άποκαλυη θέντος ήδη αετώματος συμφωνεί πρός 
ναόν ΙΙερσέως. Άλλ’ ούδείς τώ»· άρχαίων καί νεωτέρων συγ
γραφέα»»· αναφέρει ποΰ οτι, έ»· Κερκύρρι υπήρχε ναός τοΰ 
ΙΙερσέως.

Οί συγγραφείς ποιούνται μνείαν καί περιγράφουν τό Ήραΐον, 
τόν ναόν τών Διόσκουρων, τού Διονύσου, τοΰ ’Αλκινόου, τοΰ 
Άσκληπιάδου, τοΰ Νομίου ’Απόλλωνος, τού ΙΙοσειδώνος καί 
τόν τοΰ Διός, προσθέτοντες ότι παρά τή παραλή? τοΰ Ύλλαϊ- 
κού λιμένος, νύι· λιμνοθαλάσσης Χαλκιοπούλου, ύπήρχον καί 
βωμοί τών Μοιρών ή καί τών Νυμφών καί Νηρηίδων.

Αί κατά καιρούς άποκαλυφθεϊσαι ένταΰθα έπιγραφαί ποιοΰν- 
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ται μνείαν και άναθημάτω»’ είς τήν Δήμητραν, Άφροδίτην, 
Άρτεμιν, ώς επίσης τοΰ Σεράπιδος καί τής "Ισιδος, ή λατρεία 
τών οποίων είσήχθη έν Κερκύρφ έπι Αλεξάνδρου τοϋ Μεγά
λου, εϊς τόν Έρμη καϊ Ηρακλή, συνημμένως άναφερομενους, 
καί είς ήρωα Φαίακα κ.λ.π.

Τό Ηραίο»· ήτο ό επισημότερος καί μεγαλοπρεπέστερος 
Ναός τής Κέρκυρας, έκειτο δέ έπί τοΰ ύπερκειμένου τή 
Άγορβ. λοφίσκοι', όπου νΰν ό Ναός καί ή γυναικεία μονϊ| τής 
'Αγ. Ευφημίας.

'Ορίζοντες τό επίπεδοι· τοΰ λόφου τής Αγ. Ευφημίας, λέγει 
ό Αλθάνας*.  άκολουθοϋμε»’ τάς βαρυσήμαντους γνώμας 
Φιλητά, τοΰ Ρωμανού καί τοΰ Β. Schmidt.

• Κερκυραϊκά απομνημονεύματα· σελ. 405. Σημ. 106.

Οι διαπρεπείς ούτοι καθηγηταί, συγγραφείς καί ιστοριογρά
φοι, τήν τοποθεσίαν τοΰ 'Ηραίου (όρισαν μετά τήν άποκάλυ- 
ιριν μαρμάρινης στήλης φερούσης τήν επιγραφήν, ΌρΡος 
ίαρός τάς Άκριας , άνευρεθείσης δέ κατά τό I Η4θ παρά τους 
πρόποδας τοΰ λόφου τής Αγ. Ευφημίας, ότε άνεσκάπτετο ό 
παρά τόν λόφον χώρος πρός κατασκευήν τής υπαρχουσης έ'τι 
όδοϋ, ήτις συνδέει τήν πρός τί> Κανόνι άγουσαν μετά τής πρός 
Α. παραλιακής τοΰ ’Ανεμομύλου.

Είς τους Διοσκούρους ήσαν αφιερωμένοι δύο Ναοί, είς μέν 
έν τή πόλει, όστις, κατά τήν γνώμη»· τοΰ Schmidt, θά έκειτο 

έν τή Αγορά καί ουχί μακράν τοΰ τεμέ
νους τοΰ Αλκινόου, κατά δέ τόν Άλθά- 
ναν, εκεί οπού έκτίσθη ό Βυζαντινός 
Ναός τών αγίων Ίάσωνος καί Σωσι- 
πάτρου, υπήρχε ναός ελληνικός ή τέμε
νος, ίσως δέ τό τοΰ Αλκινόου, ή τών 
Διόσκουρων. 'Ο δ’ έτερος έ’κειτο έν 
Ίστώνη, κώμη τής περιφερείας (άλλοτε 
επαρχίας) ’ Ορους, έξ ού ναοΰ έκλήθη- 
σαν και Ισιωναΐοι Διόσκουροι.

Τήν τοποθεσίαν τοΰ Ναοΰ τοΰ Διο
νύσου άδυνατοΰμεν νά όρίσωμεν, διότι 
καί συγγραφείς καί ιστορικοί δέν ποι
ούνται μνείαν ταύτης, άλλ’ εικάζουν 
απλώς ότι ό Διόνυσος πιθανόν νά ήτο 
συνναος τοΰ Διός.

Τό τέμενος τοΰ ’Αλκινόου, έ’κειτο έν 
τή υπό τό Ήραΐον ’Αγορά καί πιθα
νόν, ώς προείρηται, εκεί όπου έκτίσθη 
<ί Ναός Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου ή 
μάλλον ό τοΰ Άγ. Άνδρέου τόν όποιον 
φκοδόμησεν ό διαδεχθείς τό»· Καρκυλ- 
λϊνον βασιλεύς Δάτιος καί έπί τών Ερει
πίων τοΰ οποίου άνηγέρθη ό τών Άγ. 
Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου.

'Ο Ναός τοΰ ’Ασκληπιού, κατά τινα 
άνευρεθεϊσαν έπιγραφήν καί κατά τήν 
γνώμην τών Β. Schmidt, Rieman καί 
ετέρων, πιθανόν νά έκειτο κατά τήν 
παραλία»· τής είς τούς πρόποδας τοΰ 
βουνού τοΰ προαστείου τής Άναλή- 

ιρεως κείμενης πηγής Καρδάκι,— άρα εϊς 
τήν υπώρειαν τής αρχαίας Άκροπόλεως, 
συμπεραίνει ό ’Αλθάνας — όπου κατά τό 
1822, εκσκαφής γενομένης πρός άνεύρεσιν 
περισσοτέρου ϋδατος, έπί εδάφους είς 31 
μέτρα περίπου άνω τής επιφάνειας τής 
θαλάσσης, άπεκαλύφθησαν ερείπια έξαστή- 
λου περιπτέρου δωρικού ρυθμού, αί στήλαι 
τοΰ όποιου εδρίσκοντο εϊς τήν θέσιν των. 
Σήμερον νομίζομε»· ότι μία καί μόνη μόνον 
σιυζεται. Οί τοίχοι τού κτιρίου διακρίνο»·ται 
έ’τι καί νΰν, μόλις πρός τή»· βάσιν.

Οί Αρχαιολόγοι διαφωνού»· ώς πρός τή»’ 
εποχή»· τής άνεγέρσεως τού περιπτέρου τού
του, άλλά, κατά τήν μάλλον παραδεκτέαν 
γνιόμην των, ανήκε»· εϊς ίατήρά τινα θεόν, 
καί κατά πάσαν πιθανότητα εϊς τόν ’Ασκλη
πιόν καί τήν Υγεία", συννάους.

'Ο Ναός ή τό τέμενος τοΰ ΙΙοσειδώνος έ’κειτο είς τό μέσον 
τής Αγοράς, ήτις έξετείνετο άπό τοΰ νΰν προαστείου Άνεμο-
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μύλου, άχρι τού χώρου εϊς τό»· όποιον υπάρχει ό Ναός τής 
Παλαιοπόλεως, τιμώμενος έπ’ όνόματι τής Παναγίας, άλλ’ άνή- 
κων εϊς τά «Εϊσόδια τής Θεοτόκου».

Τήν θέσι»· τού Ναοΰ τοΰ ΙΙοσειδώνος ορίζει ό 'Όμηρος λέγων: 
’Ένθα δέ τε σφ’άγορά καλόν ΙΙοσειδήϊον ά’μαρις». Ό Άλθά- 

νας έπικρίνει τό»· ΙΙολυλάν, ώς μεταφράσαντα τό»· στίχον τούτο»· 
διά τού Κ’είναι ή άγορά τους’στού λαμπρού τή»’ μέση Ποσει- 
δείου καί παριστώντα τά πράγματα άντιστρόφως, διότι κατά 
τό»’ στίχον τοΰ Όμήρου ή ’Αγορά εύρίσκεται πέριξ τοΰ τεμέ
νους. "Αλλως, πώς ήτο δυνατόν νά κεϊται έ»· τώ μέσω αύτοΰ;

Έκ τών ναών τοΰ Διός, ό μέ»’ είς έ’κειτο—-κατά τό»· Θουκυ
δίδη παρά τό τέμενος τοΰ Αλκινόου, όπερ έκειτο είς τήν

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενου τεύχος]

Ηερι την 10 δμως ώραν αΐ συναθροίσεις Ικετναι έγένοντο 
πλείονες καί θορυβιάδεις... καί διαταγή έδόθη είς τον στρατόν 

»·ά διασκορπίση αντάς... Α! κυρκότεραι οδοί καί ή προ τών 
Ανακτόρων πλατεία κατελήρ θι/σαν υπό τοΰ στρατοί·... άλλ' <> 
λαός ΰπεδέχθη τόν στρατόν κρανγάζτον : Ζήτω τό "Εθνος! 
Ζητώ ό Στρατός.' καί έντενθεν οί τε στρατιώται καί οί αξιω
ματικοί έμενον διστάζοντες καί διαποροΰντες περί τοΰ πρακτέον. 
Έν τούτα) δ'ε ό έπί τα>ν —τραταοτικών ' Επουργός άπήλθε πρός 
τόν στρατώνα τοΰ πνροθολικον, δπως άναζητήση τόν αρχηγόν 
τοΰ έπιλέκτον τούτον σώματος, άλλ' έκεΐ νπεδέχθησαν αντον 
κρανγάζοντες: Ζήτω τό "Εθνος! καί ό 'Υπουργός τάχιστα 
κατενόησεν δτι τό παν άπώλετο καί ανωφελής ήν πάσα διά 
βίας άντίκρονσις. Τό σώμα τών πυροσβεστών, οπερ ήν τό μά
λιστα μεμνημένον τά τής έπαναστάσεως, έξελθόν τοΰ ίδιου 
αύτοΰ στρατιόνος, διέτρεχε τήν πάλιν κρανγάζον: Ζήτω τό 
"Εθνος! Τά δ’ άλλα τοΰ στρατού σώματα άνταπεκρίνοντο δί 
όμοιων ζητωκραυγήμάτων, κενοΰντα είς τόν αέρα τά πυροβόλα 
τιον καί συγχρόνως άλλα στρατεύματα και μέγα /ιερός τοΰ λαού 
συνήχθησαν έν τή μεγάλη πλατείρ. τοΰ Λουδοβίκου, ένώπιον 
τοΰ στρατώνας τοΰ πυροβολικού. ’Εκεΐ έπεφάνη ό κύριος Βούλ
γαρης έφ άμάξης ανοικτής, έφ ής άναστάς έδημηγόρησε καί 
παρέστησε τήν άφευκτον ανάγκην τού νά κηρυχθή έκπτωτος 
τον θρόνου ό βασιλεύς "Οθων.. . καί δΓ εντόνου έκφράσεως 
άπέδειςεν δτι ή σωτηρία τής πατρίδας όπηγόρευσε τό έσχατον 
τοΰτο μέτρον.

— Κάτω ό Βασιλεύς "Οθων! Ζήτω ή προσωρινή κυβέρη- 
σις! άπεκρίθησαν πάντες πρός τήν τοΰ κυρίου Βούλγαρη προσ- 
φώνησιν καί ευθύς ήκοΰσθησαν νέαι κραυγαί :

— Ζήτω ό Βούλγαρης ' Ζήτω ό Κανάρης ! >■

Αγοράν, επομένως ό Ναός τοΰ Διός έ’κειτο επίσης παρ' αύτήν. 
Κατά τάς εικασίας δέ τοΰ Άλθάνα ό Ναός ούτος είναι αυτός 
ούτος ό τής Παλαιοπόλεως, όστις μετεσχηματίσθη εϊς τό»· ώς 
εϊρηται χριστιανικό»· τώ»· «Εϊσοδίων κ.τ.λ.

"Αλλως τε καί ή έπί τής δυτικής πλευράς καί άνωθεν τής 
επιστυλίου πύλης τοΰ Ναοΰ τούτου ύπάρχουσα επιγραφή άπο- 
δεικνύει ότι, όπου έκτίσθη ό Ναός τών Εϊσοδίων υπήρχε 
κατά πάσα»· πιθανότητα ό Ναός τού \ιός.

'II επιγραφή, λανθασμένη έ»· μέρει κατά τή»· ορθογραφίαν, 
έχει ώς έξης: Πίστη· έχω»· βασίλια»· έμών μενέων συνέριθο»· 
σοί Μάκαρ ΰφιμέδον τόν δ ιερόν έκτισα ναό»· Ελλήνων 
τεμένη καί βωμούς έξαλαπάξας χειρός άπ’ ουτιδανής Ίοθιανός 
έ'δνον άνακτι .

Ό Ίοθιανός κατιί Μουστοξύδην καί Άλθάναν, θά ήτο ’ίσως 
ίερεύς ή άλλος τις προϋχων, οΰχί όμως ό αύτοκράτωρ. Καί 
έπειδή ό Ναός ούτος, άμα τή άνεγέρσει του, άφιερώθη εϊς τό»· 
Παντοκράτορα, τό»· όποιο»· ό Ιοθιανός προσαγορεύει ΰ'ψιμέ- 
δοντα καί ϋνακτα, προσηγορίας τάς οποίας ό Ησίοδος άπο- 
δίδει είς τόν Δία, καί επειδή ό Ζευς, κατά τή»· υψηλοτέραν 
αυτού σημασίαν, συγχέεται μετά τής περί Θεού ιδέας, οί ιστο
ρικοί καί άρχαιολόγοι έξήγαγον τό συμπέρασμα ότι, ό νΰν 
Ναός τώ»· Εϊσοδίων τής Παλαιοπόλεως έκτίσθη έπί τών 
θεμελίων τού τεμένους τοϋ Διός.

Ό έτερος τών Ναώ»· τοΰ Διός υπήρχε»· έν Κασσώπη (κοινώς 
Κασσώπι), κώμη κειμένη πρός τό Β μέρος τής νήσου μας, καί 
εκαλείτο Ναός τοΰ Κασίου Διός.

«

Ταΰτα άποστέλλομε»· τή άγαπητή Είκονογραφι,μένη , οΰχί 
ϊνα έπιδείξωμε»· άρχαιολογικάς γνιόσεις—πολλοΰ γε καί δεϊ — 
άλλ’ ϊνα ύποδείξωμε»· εϊς τούς κ. κ. τούς άποτελοΰντας τή»· 
Αρχαιολογικήν Εταιρείαν ότι, έάν ποτέ τελεσθώση· ένταΰθα 
άνασκαφαί έν εύρεία κλίμακι καί εϊς τάς προσδιοριζομένας 
ΰπό τώ»· συγγραφέων θέσεις τών Ναών, τής Αγοράς, τής 
άρχαίας Άκροπόλεως καί τής άρχαίας νεκρουπόλεως τής Κερ- 
κύρας, ή Αρχαιολογική σκαπάνη θ’ άποκαλύ»|>η σπουδαιότατα 
καί πολυτιμώτατα ευρήματα. "Οσα άπεκαλύφθησαν πρό τών 
δαπάναις τοΰ Κάϊζερ τελούμενων άνασκαφών, οφείλονται εϊς 
τη»· σκαπάνη»· τώ»’ γεωργών και εϊς τόν κ. Καραπάνον.

Κεοχυςα, Μάϊο; 11111. Ν. Γ. ΜΑΥΡΟΧΗΣ

Έπηκολούθησεν ό καταρτισμός τής προσωρινής κυβερνήσεως 
ύπό τήν προδρείαν τοΰ Βούλαρη, τότε δέ ό Αηλ.ηγειόργης επάνω 
είς τόν ύποστάτην ένός πυροβόλου, έξωθι τοΰ στρατώνος τοΰ 
πυροβολικού, έγραψε καί άνέγνωσε τό περίφημον ψήφισμα τοϋ 
λαού. Άναγνιόσατέ το:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τά δεινή της Πατρίδας έπαυσαν. "Αιτασαι α! ίπαρχϊαι καί ή πρωτεύουσα 
συνενωδείσαι μετά τού στρατού, έθεσαν τέρμα είς αυτά. Ώς κοινή δέ άπό-
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•Ι'ποις τοϋ Ελληνικόν ν Εθνους ολοκλήρου κηρύττεται καί ψηηίζεται:
H βαοΐ/.εία τον ΟΟίονος καταογεΐται.
// ' Αντιβααιλεία της 'Αμαλίας καταργειται.
Προοωρίνή κυβέρνησις συνίσταται όπως κυβέρνηση το Κράτος 

καλέσεως τής Εθνικής Συνελεύσεις, συγκείμενη ύ.τό τών εςής .ύ<
\ημητ.ρίου Βούλγαρη, Ιίροεδρου, Κονοζαντίνου Κανάρη, Βενίςΐλον Ρονηον.

* ΕΐΙνικλ ^'νΐ'πικτικιι '’/ί·Ζ/χι·π/<γ καίίΤταΐ I'n/tHtnc rO(\c

• !**Χ9ι ουγ- 
·, συγκείμενη ύπο τών εξής πολιτών :

’Εθνική Συντακτική Συνέλευσις καλείται αμέσως πρός 
σύνταξιν τής Πολιτείας κα'ι εκλογήν ίίγεμόνος.

Ζήτω ιό "Εθνος ! Ζ.ήτω ή Πατρίς ! 
Εγένετο εν ' Αθήναις. έν ετει οωτηρίφ 1862, έν μηνι 

Οκτ.ιοβρίω, ήμερα δεκάτη.

Οί παριστάμενοι καί κατακλύζοντες τήν πλατείαν Αουδοβί-
• τ'ην σημερινήν’ Ομόνοιαν - έξερράγησαν είς επευφημίας, 

ό δέ Βούλγαρης, άκσλουθούμένος ΰπό χιλιάδων λαοΰ κατηυ- 
θύνθη εις τήν Γερουσίαν καί καταλαβόιν τήν αίθουσαν, δπου 
συνήρχετο αΰτη, έγκατέστησε τό γραιρείόν του ιός Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως.

Μολονότι άλλοτε ή Εικονογραφημένη» έπί τή έπετείφ τής 
έξιόσεως είχε γράψει εκτενές άρθρον, δέν δυνάμεθα νι'ι παρα- 
λείψωμεν λεπτομέρειας τινάς. αί όποΐαι 
εϊναι άληθώς περίεργοι καί δραματικαί, 
δπως μάς τάς περιέσιοσεν ό ιστοριογράφος 
μας Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός.

Ενφ) δέ, γράε/ιει, ή προσωρινή κυβέρ- 
νησις άνέλάμβανε τήν έ.ξουσίαν, ό τοΰ Βα- 
σι).έως"Οθωνος τελευταίος ’ Υπουργός τών 
Στρατιωτικών διέταξε τόν άρχηγόν τής τών 
Ανακτόρων φρουράς μηδεμίαν νά ποιήση 
άντίστασιν εις τους έπαναστάτας, άλλά νά 
παραχ_ωρήση τά 'Λνόικτορα είς τήν νέαν 
Κυβέρνηση·' καθ' δλην δέ τήν νύκτα τής 
11/23'Οκτωβρίου ό λαός έτέρπετο πετρο
βολώ)· κατά τών υαλίνα»· παραθύρων τών 
'Ανακτόρων ... καί δοκιμάζω)· τά τυφέκια 
καί πιστόλια, τίπερ έλαβον όπλισθέντες διά 
τήν έπανάστασιν, έπί τών ΰι’ιλων τών τρανών 
τοΰ άεριόφωτος, τον ούδεμία κατελείφθη 
άκεραία· ταΰτα υπήρξαν τά μόνα θύματα 
τής έπαναστάσεως τής 11 23 ’Οκτωβρίου».

Στρατιώται κα'ι λαός έτρεχον είς τους 
δρόμους ζητωκρανγάζοντες καί π,υροβο- 
λοΰιπες μέ δπλα καί πιστόλια, έν συμ- 
φνρμφ) τρομακτικφ)."Ενας όμιλος περιήγεν 
έν θριάμβω τήν σημαίαν τής έπαναστά
σεως· ήτο λευκή, κυανή καί ερυθρά. Μέ 
τόν σημαιοφόρον έπϊ κεφαλής, άπαύστως 
όγκονμενος <5 όμιλος εκείνος, καταντήσας 
στίφος άληθινόν, κατηυθύνθη είς τόν περί
φημο)· Μενδρεσέν διά ν άποφυ- 
λακίσΐ) τόν Δόσιον καί τους ι’ίλλους 
πολίτικους έγκληματίας. Εύρηκαν 
τότε ευκαιρίαν καί οί άλλοι έγκλη- 
ματίαι καί άπέδρασαν. Κατά τάς 
οκτώ τής πρωίας τό στίφος μεθυ
σμένο)· καί έξαλλον άπό τήν δίνην 
έκείνην εΰρέθη πρό τών'Ανακτό- 
ρων. Κάποιος ένθυμήθη τήν βασι
λικήν σημαίαν."Ολοι τότε έφώρμη- 
σαν κατά τών’Ανακτόριον, άλλ’ ή 
τρρουρά, τό πρώτον, άντέστη. Έπί τέλους καί αυτή ΰπεχώρησε 
πρό τής λύσσης καί παοέδωκε τήν βασιλικήν σημαίαν. Τότε, 
τήν έσχισαν, τίιν έκαμαν χίλια κομμάτια, τά διήρπασαν καί τά 
περιήγον έν θριάμβιο άνά τάς κεντρικός όδούς.

Κατά τάς 4 τό άπόγευμα ένεφ ανίσθη είς τό στόμιον τοΰ Πει
ραιώς ή φρεγάτα ’ Αμαλία» —ή τήν έπομένην μετονομασθεΐσα 
«άτμοδρόμων Ελλάς» — μέ τούς Βασιλείς. ’Αμέσως <5 άντι- 
ναύαρχος αρχηγός τοΰ Γαλλικού στόλου τής ’Ανατολής Τοιι- 
chard άνήλθεν έπ’ αυτής καί άνεκοίνωσεν εις τόν Βασιλέα τά 
κατά τΐ/ν παρελθοΰσαν νύκτα διαδραιιατισθέντα, ΰποδείξας αΰτφ 
δτι δέν τοΰ έμενε τίποτε άλλο παρά νά εγκατάλειψη τό ελληνι
κόν έδαφος. Μάνην ό Βασιλεύς έπεκαλέσθη τήν συνδρομήν τής 
Γαλλίας' ό άντιναύαρχος έδήλωσεν αυτιο οτι έχει αυστηρός οδη
γίας δπως άπόσχρ πάσης έπεμβάσεως. Ό Βασιλεύς τόν ήκουσε 
ψυχραιμότατα’ άνυψώσας τιμ· κεφαλήν ΰπερηφάνως έζήτησε 
τούς άντιπροσώπους τώ»· προστατίδων Δυνάμεων. ΊΙ Βασίλισσα 
έτρώθη καιρίως έκ τής συμπεριφοράς τοΰ Γάλλου άντιναυάρχου

Λ

παραθυρόφυλλο'Απ' τό
τοΰ χρόνο», ποΰ διαβαίνει, 
τό Νιαγάρα έρώτησα:

—Ποΰ τρέχει, ποΰ πηγαίνει; 
ΚΓ έκεΐνος μ’ άποκρίθηκε 
μέ μιά βροντή μεγάλη, 
μ’ ένα μεγάλο άνασασμό* 
μέ μιάν ανεμοζάλη :

19 Ιουνίου 1911

τόπο)· ιόστε εις έκ τής

’’’ οί 'Αθηναίοι πανοικεί ίξεστράτευσαν πρός 
μόλις έμαθαν τόν κατάπλοι»· τής ’Αμαλίας» 

τοΰ λιμένος λόφους καί 
■ άράϊς καί

ι· καί, ένφ) αί ίαχαί τοΰ πλή- 
τοΰ σκάφους, ιός ρόχθοι έκχειλί- 
έσκέρ θησαν νά ριψοκινδυνεύσωσι

ι·ά παρασκευάση ό Φρούραρχος 
εΐχεν άνέλθει

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ

—«Στό άσπρο μου καταιβατό 
γράψε μου τ’ δνομά σου 
καί στό βιΌι'ι μου τόν τρανό 
θάψε τά βάσανά σου .
Καί διάβαινε τραγουδιστή 
ιιέ τή φτωχή σου λύρα 
καί σκόρπιζε στ’ άδέρφια σου 
τής Λευτεριάς τά μΰρα·.

Σ. ΜΑΤΣΟΤΚΑΣ

καί ώμίλησε δριμύτατα πρός αυτόν, 
βασιλικής άκολουθίας τής έτράβηξε τό φόρεμα καί ούδέ καν 
εκείνη εν τφ παρόζυσμφ της ήσθάνθη τοΰτο.

Τέλος άνήλθον έπί τής φρεγάτας καί οί αντιπρόσωποι Γαλ
λίας,' Αγγλίας καί Ρωσσίας, μετ’ αυτούς τό λοιπόν διπλωματικόν 
σώμα, όλοι δέ έβεβαίωσαν ο,τι εϊχεν ανακοινώσει δ Touchard.

'Εν τα> μεταξύ 
τόν Πειραιά, 
ένοπλοι, καταλαϋόντες δέ το'υς γνρω 
τήν παραλίαν μετά τών Πειραιέων έν κραυγάΐς, 
άλλαλαγμοΐς, έβλεπαν τήν φρεγάτα)· 
θους έκείνου έφθανον μέχ_ρι 
σαντος ποταμοΰ, οί Βασιλείς 
καί άποβιβασθιΰσι.

Τήν άποβίβασιν διετάχθη 
Πειραιώς, έκ τιον πίστα»· τοΰ Βασιλέως, οστις 
έπί τής φρεγάτας, δπως ζητήση διαταγάς. Έπέβη τής λέμβου 

τον καί προσεπέλασεν είς τήν παραλίαν. 
’ Πγέρθη τότε όρθιος καί διέταξε τό πλή
θος νά διασκορπισθή. "Ενας πυροβολισμός 
ήκούσθη έκ τοΰ πλήθους καί ό Φρούραρ
χος έπεσεν άπνους. Τό πλήθος έξεμάνη έτι 
πλέον καί οί ξένοι πρεσβευταί έδήλωσαν 
εις τόν Βασιλέα ότι, ούδεμίαν έγγύησιν 
παρέχουσι περί τής ζωής τον. Και τότε 
μόνον ό "Οθων έλαβε τήν άπόφασίν νι'ι 
εγκατάλειψη τό έλληνικόν έδαφος.

Έν τφ> μεταξύ οί ΰπουργοί τον εϊχον 
κρύβει, μηδ' αύτοΰ τοΰ Ιϊρωθνπουργοΰ 
του έξαιρουμένου, τοΰ Γενναίου Κολοκο- 
τρώνη. Εϊχε διαδοθεί, μάλιστα, διαψευσθέν 
έντόνως, οτι ούτος εϊχε δεχθεί τήν προε
δρεία)· τοΰ ’Υπουργείου διά νά συμβάλη 
είς τήν έξωσιν τών Βασιλέων. Μόνος ό 
έπί τών 'Εσωτερικών ’ Υπουργός Χατζϊ- 
σκος ήτο πλησίον τοΰ Βασιλέως κατά τήν 
κρίσιμον εκείνην στιγμήν, σταλείς ΰπό τής 
κυβερνήσεως, δπως άνακοινώση είς τόν 
"Οθωνα τίι συμβάντα καί κατόπιν συνώ- 
δενσεν αυτόν είς τήν εξορίαν.

Μετ δλίγον άνήρχετο επί τής «’Αμαλίας» 
ό νέος ’ Υπουργός τών Ναυτικών Δ. Καλ- 
λιφρονας, δπως ζητήση καί παραλάβη τό 
σκάφος, ώς εθνικόν κτήμα, έπιδιόση δέ είς 
τους Βασιλείς τό ψήφισμα τής καταλύσεως 

δυναστείας των. Ό Καλλιφρονάς ήτο 
ό κατά τό 1361 κυβερνητικός υπο
ψήφιος Πρόεδρος τής Βουλής, 
τήν υπό τής πλειοψηφίας κατα
ψήφιση· τοΰ όποιου ό "Οθων εϊχε 
χαρακτηρίσει ιός άναίδειαν, δια- 
λύσας τ»/ί· Βουλήν, επειδή δέ είς 
τάς κατόπιν έκλογάς, λόγω τοΰ 
ότι ό Καλλιφρονάς ϊσχυεν οπωσ
δήποτε έν 'Αττική, ό Βασιλεύς 
ήθελε: νά έπιβάλη αυτιο ώς συνυ
ποψήφιο)’ τόν έπί τιόν Οικονο

μικών ’ Υπουργόν, καί έπειδή ό Καλλιφρονάς άρνηθείς εϊχεν 
υποπέσει είς τήν βασιλικήν δυσμένειαν, έγένετο φανατικός άντι- 
πολιτευόμενος. Διά τοΰτο όταν τό πρωί τής 12)24 'Οκτωβρίου 
συνεδρίασε)· ή νέα προσωρινή κυβέρνησις, ό δέ Καλλιφρονας 
ώνομάσθη ’ Υπουργός τών Ναυτικών, βεβαιοΰν ότι εϊπε :

— Τί χαρά ! Τί εΰχαρίστησις νά παραλάβω έγώ 
τό εθνικόν κτήμα καί νά εγχειρίσω είς τόν κουφόν 
καί τήν 'Αμαλίαν τά διαβατήριά των !

Κουφόν έλεγαν τόν ’’Οθωνα. Τέλος τό σκάφος 
παρελήφθη, οί δε Βασιλείς διεπεραιώθησαν έπί τής

Σκύλλας άγγλικοΰ πολεμικοί·, δπερ μεθωρμίσθη είς Σαλα
μίνα. 'Εν τφι μεταξΰ ό ,κΰΐ’ ιδιαίτερος γραμματευς τοΰ "Οθωνος 
U'l'ndland, εϊχεν άνέλθει είς ’Αθήνας άπό τής προτεραίας καί 

παρέλαβεν έκ τοϋ δημοσίου ταμείου ποσότητα τινα χρημάτων έπϊ 
άποδείξει, ή δέ Βαρωνίς Πλούσκωφ κατ’ έππαγήν τής 'Αμαλίας 
άνήλθεν είς τά’Ανάκτορα, συνοδευομένη ΰπό τοΰ I'άλλου πρε- 
σβευτοΰ Βουρέ, καί παρέλαβε τι'ι κοσμήματα αύτής.

|"Επεται συνέχεια}.

τής

t
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(ΔΙΗΓΗΜΑ!

Ο ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ

— Μπρααάβο τουπέ ί
Αύτάς τάς λέξεις έπρό- 

φερεν δ κ. Σερβιέτ. δταν 
έδιάβασε τό έπισκεπτήριον, 
τό όποϊον τού έπαρουσία- 
σεν δ θυρωρός. Καί στρα
φείς πρός τόν θυρωρόν:

— Μά είσαι βέβαιος δτι 
αύτός δ άνθρωπος θέλει νά 
μιλήση σέ μένα;

— Μά βέβαια κύριε ’.
— Σ’εμένα προσωπικώς, ή έρχεται γιά δουλιά 

σχετική μέ τήν διεύθυνσιν τής 'Εταιρίας ;
— Τόν έρώτησα. Μοΰ είπε: Γιά δουλιά ποΰ 

άφορρ προσωπικώς τόν κ. Σερβιέτ.
Είνε ένας άνθρωπος καμμιά πενηνταριά έτών;— Γιά στάσου!

— Απάνω κάτω.
— Μέ γένεια; ψηλός, παχύς.. .
— Ναί.
— Μέ γυαλιά;... Μά τότε αύτός είναι. Τί διάβολο μπορεί νά μέ 

βέλη ; "Ας έλί)η έπί τέλους.
Ό Σερβιέτ ό όποιος ήτο συνήθως χαρακτήρας νωχελοΰς καί ήρέμου 

καί ό όποιος έζη τώρα τήν ειρηνικήν ζωήν άνωτέρου υπαλλήλου είς 
κάποιαν ’Ασφαλιστικήν 'Εταιρίαν, δέν διετήρει άπό δλην του τήν ζωήν 
παρά μίαν μόνον δυσάρεστου άνόμημιιν. "Οταν κάποιος συμβάν ή 
οίαδήποτε έπιστροφή είς τό παρελθόν του έφεραν είς τήν μνήμην τό 
όνομα τοΰ Νικολάου Ρουζέν, τά χέρια του συνεστρέφοντο μηχανικώς. Ό 
άιΟρωπος έκεΐνος ήτον ένας ύποπτος μεσίτης, είς τόν όποιον πολλάκις 
είχε καταφύγη δ Σερβιέτ, είς μερικός δυσκόλους περιστάσεις ποΰ τοϋ 
έχρειάζετο κάποιο δάνειον. Ό Ρουζέν δέ τόν έκυνήγιρεν έπειτα ανηλεώς, 
μέ Απίστευτου αγριότητα, χωρίς νά τοΰ διόση οΰτε τάς εύκολίας ποϋ 
δίδουν καί οί χειρότεροι τοκογλύφοι. Τό όνομα τοϋ Ρουζέν ήτο άνα- 
μεμιγμένον είς κάθε άπαίσιον έπεισόδιον της ζωής τοΰ Σερβιέτ. Είς 
μίαν κατάσχεσα·, τών επίπλων του, τήν όποιαν ήκολούΟησε πώλησις είς 
τό δημοπρατήριον, είς μίαν σύγκρου- 
σιν μέ τήν οίκογένειάν τοί', είς ένα 
συμφέροντα γάμον, ό όποιος άπέτυχε 
τήν τελευταίαν στιγμήν. Ό Νικόλαος 
Ρουζέν, είς δλας αύτάς τάς περιστά
σεις, δέν έφέρΟη μόνον ώς άγριος 
δανειστής, άλλά καί ώς εχθρός αμεί
λικτος. Ένφ λοιπόν ό θυρωρός ήνοιγε 
τήν θύραν δ Σερβιέτ έσκέπτετο:

— ”Λν δέν ήμουν βέβαιος δτι τόν 
έχω πληρώση μέχρι λεπτού, ώρισμέ- 
νως Οά μέ έπιανε τρομάρα.

«
Ό Νικόλαος Ρουζέν παρουσιάσθη 

μέ ύφος ταπεινόν, γυρίζων τό καπέλλο 
του μέσα στά χέρια του καί παραιη- 
ρών δειλά γύρω του. Ύπό έποψιν σω
ματικήν δέν είχε μεταβληθή είς τύ διάστημα τών 
ποΰ είχε νά τόν ίδή ό Σερβιέτ. Δέν ήτο δμως 
μεΐτο ό Σερβιέτ, αεικίνητος, θορυβιόδης, διαρκώς 
ρος, φωνακλάς καί οχληρός. Ό σημερινός Ρουζέν, 
έμπρός είς τό γραφείου τοϋ ύποδιευθυντοϋ, δειλός, άτολμος καί αναπο
φάσιστος, προσπαθών ν’άρχίση άπό κάπου τήν ομιλίαν, ήτο ίσως Ρου
ζέν άδυνατισμένος ψυχικώς, καί είχε στάσιν τόσον άβλαβή, ώστε ό Σερ
βιέτ ήσίΐάιθη κάποιαν αόριστον άνακούφισιν.

— Καθήστε, κύριε Ρουζέν είπεν ό Σερβιέτ δείχνων εύγενώς ένα κάθι
σμα είς τόν επισκέπτην.

Ό Ρουζέν έιμέλλισε :
— Ευχαριστώ κύριε. Σερβιέτ· είσθε πολύ εΰγεη'|ς.
Καί έρριψοκινδύι ευσε μίαν έροιτησιν :
— Καί πώς πάνε ή δουλιές κύριε Σερβιέτ; Είσθε εύχαριστημένος.
— Εύχαριστώ. Καί ή δικές σας πηγαίνουν πάντοτε καλά, δπως στήν 

εποχή μου;
— Καλά; Άνέκραξεν δ Ρουζέν. Δέν ξέρετε λοιπόν ; . .. Δέν σάς είπε 

κανείς τίποτε;
’°Χ1· τί > , . ,

— Μά κύριε Σερβιέτ. έγώ τήν έπαθα πλέον. . . Μέ έφαγαν οριστικώς 
οί όφειλέται μου... ΊΙ δουλιές μου; Πάνε ή δουλιές μου... Δέν έχω 
πιά γραφείο!·.. . Είναι πέιπε χρόνια τώρα. Πέντε χρόνια ζώ κ’ έγω 
δέν ξεύρω πώς—"Ολοι μοΰπεσαν απάνω μου κύριε Σερβιετ. Ήσαν 
μερικοί άκόμη ποΰ κάτι μοϋ χρεωστοϋσαν, άλλά. .. ή μοΐρά μου τώχει, 
Αδύνατον νά πάρω πεντάρια... Ά κύριε, οί άνθρωποι ποϋ πληρώνουν 
τά χρέη τους είναι πολύ σπάνιοι πιά.

— Καί οί φίλοι σας; Δέν είχατε φίλους πιά;
— Δέν θά μέ πιστεύσετε κύριε Σερβιέτ. Είνε ή Αλήθεια, πώς κάποτε 

ήμουν σκληρός. Αλλά είναι έπίσης αλήθεια δτι. πολλάκις έκαμα κ’ Αλη
θινός ύπηρεσίας.. . Έ λοιπόν! "Αν Αποταθώ σήμερον είς εκείνους 
ποΰ εύηργέτησα, μέ πετοϋν έξω σάν σκυλί κύριε- άκριβώς σαν σκυλί. 
Τότε λοιπόν ξέρετε τί είπα μέσα μου;

— Τί πράγμα;

έπτά ή όκτό, έτόιν 
δπως τόν ένεΟιι- 

χειρονομών, ιρλύα- 
ό όποιος έστέκετο

— Είπα : Άφοΰ έκεϊνοι ποϋ εΰηργέτησα μοΰ γυρίζοον τήν πλάτη, άς 
άποταίΙώ κι’ έγώ στούς άλλους. Πιθανόν νά μήν μνησικακοϋν. Καί τότε 
έθυμήΟηκα καί σάς κύριε Σερβιέτ.

'Ο Σερβιέτ έτινάχΟη κατάπληκτος.
— ΈΌυμηθήκατε εμένα; Καί γιατί πράγμα, παρακαλώ;
Ό Ρουζέν κατεβίβασε τά μάτια του.
— Γιά νά μέ δανείσετε ί'να ναπολεόνι ή έστω καί ένα τάλλαρο.
Μετά τάς πριότας λέξεις τοΰ τοκογλύφου ό Σερβιέτ είχε λησμονήσει 

πλέον εντελώς τήν παλαιάν του έχίίραν. Είς τήν βξομολόγησιν δέ έκεί
νην δέν συνεκινήΰη ίσως, πάντως όμως έζεπλάγη. Όταν δμως έβανε τό 
χέρι είς τήν τσέπη, δέν κατόρθωσε νά κρατη-Οή. Καί στραφείς πριν: τόν 
Ρουζέν ήτοιμάζετο νά όμιλήση. ίίταν ό Ρουζέν τόν διέκοψε:

"Ισως κύριε Σερβέτ, δέν ΰπήρζα πάντοτε καλός μαζή σας. Αύτό 
δέν τό κρύβω· έννοια σας . . . Σάς ενόχλησα.. · Υπήρξα σκληρός.

— ΈνίΙυμεϊσδε κύριε Ρουζέν, δτι μοΰ κατεσχέσατε τά έπιπλά μου.. .
— Μάλιστα.
— Καί ότι μοΰ τά έπωλήσατε στό δημοπρατήριο»;
Ό Ρουζέν έστέναξε.
— Τφ 1900. Λϊαιαι.. . τότε ήτανε ή καλή εποχή.
— Καί ποΰ νά ένΟυμηδώ, έξηκολούΟησεν ό Σερβιέτ, καί εκείνον τόν 

γάμον ό όποιος δέν έγινε, έξ αιτίας τών συκοφαντιών σου ;
— Μάλιστα, καί σ’ αύτό έχετε δίκηο. λόγον τιμής, έχετε δίκηο κύριε 

Σερβιέτ. Άλλά ένας άνθρωπος σάν έσάς, εΐιε αδύνατον νά έκδικηΰή 
ένα δυστυχή ποΰ τόν έβλαψε πρό τόσου καιρού.

— Δέν λέω τό έναντίον ...
— "Επειτα, ίσως δλα αυτά τά δυσάρεστα, σάς έφεραν τύχη. Τώρα είσθε 

καλά. Γιατί είσθε καλά τώρα... Υποδιευθυντής μιάς μεγάλης ασφα
λιστικής Εταιρίας...

— Πάρε τό ναπολεόνι σου Ρουζέν, καί προσπάθησε νά τά καταφέρης.
— Δέν είνε άνάγκη νά σάς ευχαριστήσω κύριε Σερβιέτ. Θά τό 

θυμούμαι μέχρι θανάτου.
β

Όταν ό Ρουζέν έφυγεν, δ Σερβιέτ, εξαπλωθείς είς τό κάθισμά του, 
έσκέπτετο διά τήν Αστάθειαν τών Ανθρωπίνων πραγμάτων.

"Επειτα άπό όλίγας εβδομάδας δ Ρουζέν ένεφανίσθη πάλιν. Είχε 
εΰρει μίαν καλήν θέσιν. άλλά δ προϊστάμενός τον έκιιδιηευσε νά χρεω- 
κοπήση καί δέν έπλήρωνε τσί’ς ύπαλ/.ήλους του. Ό Σερβιέτ ένόησε 
άμέσως τήν έννοιαν τής διηγήσεως καί έδωκε πέντε φράγκα.διηγήσεως καί έδωκε πέντε φράγκα.

— Σε ά-. τοΰ είπε ό Ρουζέν. ποΰ έχετε τόσος 
σχέσι ι . δέν θά ήτο δυνατόν νά μοΰ εΰρετε 
μιά θέση, μιά καλήν θεσούλα, νά περάσω 
τό ΰ.τόλ οιπον τής ζωής μου:. . .

Ό Σερβιέτ ύπεσχέθη, μέ αύτήν δέτήν πρό- 
φασιν, δ Ρουζέν τόν έπερίμενε τήν μεθεπο- 
μένην έξω Από τήν θύραν. "Οταν τόν είδε, 
τοΰ έπρότεινε νά υπάγουν μαζή είς ένα γει
τονικόν καφενείον, διά νά πάρουν ένα βερ
μούτ. Ό Σερβιέτ, διιί νά τόν άποφύγη. ήναγ- 
κάσθη νά τοΰ δανείση δεκαπέντε φράγκα.

— Νά πληρώσω ένα λογαριασμόν είπεν. 
"Επειτα έπειδή ή θέσις δέν εύρέθη, ό δέ 

Σερβιέτ δέν κατοίρθωσε νά έπιτύχη τόν διο
ρισμόν, ό Ρουζέν έσννείθισε νά στέκεται 

έξω άπό τό κατάστημα τής 'Εταιρίας καί νά περιμένη.
Ό Σερβιέτ ήρχιζε 'ά στενοχωρηται, τοΰ ήτο δμως άδύνατον νά τόν 

άποφύγη, καί ήναγκάζετο διαρκώς νά τόν δανείζη, μάλιστα δέ κάποτε 
τόν έσύστησε καί είς τόν ράπτην του. διά νά τοΰ κάμη μίαν ρεδεγκόταν, 
είς άντικατάστασιν τής παλαιάς, ή όποια είχε ξεβάψη πλέον. Έν τούτοις 
μίαν φοράν ήρνήθη οριστικώς ένα ναπολεόνι, τό όποϊον έζήτει δ Ρουζέν.

— Εννοείς φίλε μου, δέν μπορώ πιά. . . Τά μέσα μου δέν μοϋ τό 
έπιτρέπουν... Μοΰ χρεωοτεϊς δχι λίγα τώρα...

— Αύτά θά είναι τά τελευταία- είπεν ό Ρουζέν.
— Λυπούμαι, άλλά είναι Αδύνατον. .. Άπολύτως άδύνατον.
Ό Ρουζέν έφαίνετο πειραγμένος.
— Πολύ καλά. Όπως θέλετε . . . Είσθε κύριος- δέν είναι έτσι; Δέν 

μοϋ χρεωστεΐτε τίποτε . . . "ΙΙλπιζα δμως δτι ένεκα τών σχέσεών μας . ..
Ό Σερβιέτ ύψωσε τούς ώμους καί δ Ρουζέν άπεμακρύνθη ψιθυρίζων:
— Όταν δυστυχήστι κανείς τόν έγκαταλείπουν δλοι...
Ό υποδιευθυιτής ενι'μισεν δτι άπηλλάγη. Άλλά μετά όκτώ ήμέρας 

ό Ρουζέν ήτο είς τήν θέσιν του μειδιών, δπως πάντοτε·
— Πάλι; Είπε δύσθυμος ό Σερβιέτ.
—”Α. αύτήν τήν φορά ή δυστυχίαις μου έτελείωσαν είπεν ό Ρουζέν.
— Τόσον τό καλλίτερου.
— Άλλά κάτι μοΰ χρειάζεται . .. "Αν είχες εκατό φράγκα, θά έκέρ- 

διζα τριακόσια καί τετρακόσια τόν μήνα. Τότε είπα: Θά πάω στόν κ. 
Σερβιέτ . .. Βεβαίως δέν θά μοΰ άρνηθή ...

— Έτρελλάθηκες ; Ήριότησεν ό Σερβιέτ. Εκατό φράγκα I... "Α. μά 
δέν θ<ι γλυτώσω λοιπόν ποτέ άπό σένα ;

— Πώς; Μοΰ άρνεϊσθε; Είπεν ό Ρουζέν 
έκπληκτος. ’Αδύνατον!

—"Ισια ίσια δυναιώτατον. Σοϋ άρνοΰμαι... 
Καί οέ παρακαλώ νά μέ ξεφορτωθής...

Τότε, έτ·ώ μερικοί υπάλληλοι έστάθησαν 
περίεργοι διά ν’Ακούσουν, ό Ρουζέν έστράφη 
πρός αύτούς καί είπεν :

— 'Ορίστε! Φεύγει καί μοΰ άρνεΐται!... 
Σ’ έμενα 1... Αύτός... "Ενας άνθρωπος ποϋ 
μοΰ οφείλει τόσα!. . Ποΰ τοΰ έφάτηκα χρή
σιμος δταν δέν ήτο τίποτε !. . .

Κατόπιν τής,σκηνής αύτής δλη ή Έταιρία 
καί δλοι δσοι έγνώριζαν τόν Σερβιέτ, έσχη- 
μάτιόαν τήν πεποίθησιν δτι, ήτον ένας άν
θρωπος Αχάριστος. ALFRED CAPUS
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Ο ΑΡΧΙΛΗΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.—ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ—ΔΙΑΚΟΣΙΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ.

'Ιούνιος τού 1X63 έχει, μίαν μόνον, ομοιότητα πρός 
τόν Ιούνιον τόν όποιον διερχόμεθα, έχει όμως καί μεγά
λος διαφοράς απ' αυτόν. ΊΙ όμοιότης είναι ότι: Καί 
τότε όπως καί τιάρα συνεδρίαζε)· ή ’ Εθνοσυνέλευσις. Ό 

παλαιός βασιλεύς είχε φύγει. ό νέος δέν είχεν ελθη άκόμη καί 
είς τό ξύλινου κτίριον τό όποιον ύπήρχεν είς τό βάθος τοϋ 
κήπου τής σημερινής Βουλής, οί πληρεξούσιοι τοΰ Έθνους 
συνήρχοντο νά κανονίσουν τά τής νέας βασιλείας καί τοϋ νέου 
τροποποιούμενου πολιτεύματος.

Έπειτα όμως απ' αύτήν τήν ομοιότητα, πόσαι διάφοροί! Τά 
πάθη ήσαν τρομερά έξημμένα τότε. Οί πολιτικοί άνδρες, μέ 
τόν Ιημ. Βούλγαρην καί τόν ναύαρχον Κανάρην έπί κεφαλής, 
έτρώγοντο αγρίως, μία άπόπειρα παλινορθώσεως τοϋ θρόνου 
τοΰ ”Οθωνος, είς τήν οποίαν ήσαν άναμεμιγμένοι ό πρεσβευτής 
τής Βαυαρίας Βερνάου, ό Λρ. Χατζηπέτρος, ό Μοναστηριώ- 
της, ό ΙΙλαπούτας, παρώξυνε. τά πνεύματα. ΊΙ δημοσία ασφάλεια 
είχε ιρθάση είς σημέΐον Απερίγραπτοι·, ό στρατός ήτο διηρημέ- 
νος καί Απείθαρχος, καί οί μάλλον δέ αισιόδοξοι πολίται άνέμε- 
νον άπό στιγμής είς στιγμήν σύγκρουση·.

Καί πράγματι ή σύγκρουσις δέν ήργησε νά έπέλθη, σύγκρου- 
σις καταλήξασα εις τόν τριήμερον έμφύλιον πόλεμον τοΰ 'Ιου
νίου 1863, τόν γνωστόν μέ τό όνομα 'Ιουνιακά.

'Αφορμήν τελευταία)· έδωκε τό έπεισόδιον Σουλιέ. Είς τάς 
'Αθήνας καί εκεί όπου έκτίσθη σήμερον Απέναντι τοϋ ' Υπουρ
γείου τών Στρατιωτικό))· ή οικία Χαροκόπον, υπήρχε μέγα 
ανοικτόν οίκόπεδον είς τό όποιον έγκατεστάθη ίπποδρόμιον 
ύπό τήν διεύθυνση· τοϋ Γάλλοι· Σουλιέ. Κατά τάς άρχάς 'Ιουνίου, 
είκοσι όκτι'ο ύπαξιοιματι- 
κοί καί στρατιώται σννεν- 
νοηθέντες έπερίμεναν είς 
τήν έξοδον τοϋ ίπποδρο- 
μίου τόν Σουλιέ καί τήν 
κόρην του, έπέπεσαν κατ’ 
αυτών καί άπήγαγον τή>· 
νεαράν 1 'αλλίδα, τήν όποιαν 
έκράτησαν μέχρι τής επο
μένης. 'Εννοείται ότι τό 
σκάνδαλο)· ήτο τρομερόν. 
ΊΙ Γαλλική πρεσβεία έπε- 
νέβη μετά πριοτοφανοϋς 
δρμής καί είς τήν 'Εθνο
συνέλευση· ή' Αντιπολίτευ- 
σις έξεμεταλλεύθη άγριιό- 
τατα τό έπεισόδιον είς βά
ρος τής Κυβερνήσεως.'II Κυβέρνησις συνέλαβε τούς 
άπαγιογεΐς, έπλήρωσε τήν Αποζημίωση· τήν όποιαν 
έζήτησεν ή Γαλλία καί προσεπάθησε νά καταστείλη 
τήν εξέγερση· τής κοινής γνώμης. 'Αλλά τά πράγ
ματα είχαν φθιίση πλέον είς σημείον απελπιστικόν.

ΊΙ Σάλπιγξ τής 16 'Ιουνίου ιός εξής περιγρά
φει τήν όιριν τής πόλεως κατά τάς ημέρας έκείνας :

'Άνθρωποι παντοειδούς έξωτερικού καί άγριας 
ψυχής, περιφέρονται άνά τάς άγυιάς τής πόλεως 
πάνοπλοι καί μέ όγκιόδεις ράβδους, άνταλλάσσουσι 
δέ βλέμματα άγρια καί νομίζει τις 
ότι είναι έτοιμοι υα έπιπέσωσι κατ' 
άλλήλων καί ν' αλληλοσπαραχθώσιν. 
ΊΙ άστυνομία κατέστη Αδύνατος νά 
προλάβη τό κακόν, όπερ θά είναι

Αφεύκτως ή σύγκρουσις. Ό στρατός είναι διηρη μένος και θεόιν- 
ται στρατιώται αύθαιρέτως ώπλισμένοι καί άνευ υπηρεσίας, 
περιφερόμενοι Ανά τ'ην πόλιν.

»Ό κύριος ΙΙετσάλης, όμιλήσας είς τήν 'Εθνοσυνέλευση·, ώς 
ώμίλησε, κατά τής Κυβερνήσεως καί τοΰ Υπουργού τών Οικο
νομικών, οίδ'εν άλλο έπραξεν ή νά δξύνη τά πάθη καί νά έπι- 
σπεύση τήν έκρηξη· τής συγκρούσεως ··.
'II προφητεία αύτή έγράφετο τήν 16'Ιουνίου. Τήν 1< ηρχι- 

ζεν ή τριήμερος ανωμαλία καί <5 εμφύλιος σπαραγμός, ό όποιος 
άπέμεινε γνωστός μέ τό όνομα τά Ίουνιακά .

«
'Επειδή δέ άνεφέ.ρθη ό λόγος τοϋ Κωνσταντίνου Πετσάλη, 

είναι Ανάγκη νά κάμωμεν εδώ μίαν μικρόν παρέκβαση·.
Κατά τήν συνεδρίαση· τής 12'Ιουνίου ό ΙΙετσάλης, ίπετέθη 

σφοδρότατα κατά τής Κυβερνήσεως καί Ιδίως κατά τοΰ Υπουρ
γού τών Οικονομικών Άλ. Κουμουνδούρου, τοΰ όποιου τήν 
διαχείριση· κατήγγειλε)· ώς σπάταλου, άνέφερε δέ ώρισμένως 
περί διασπαθίσεο>ς 125 χιλ. δραχμών είς υπόπτους επιχορηγήσεις.

Ό Κουμουνδοϋρος ήγέρβη τότε καί άπήντησεν. Ό λόγος δέ 
αυτός τοϋ τότε' Υπουργού καί έπειτα ώς Πρωθυπουργού διευ- 
θύναντος έπανειλημμένως τήν 'Ελλάδα, έχει μεγάλην σημασίαν, 
διότι άπεκάλυψε τότε πρώτον τήν έμφάνισιν τής επαράτου 
συναλλαγής είς τήν χώραν. Ό Κουμουνδοϋρος έξέθηκε τάς 
πιέσεις, τάς δποίας ύφίσταπο ή Κυβέρνησις έκ μέρους τό»· βου
λευτών, τάς υποχωρήσεις τάς δποίας είναι ήναγκασμένη νά 
κάμη διά νά δίατηρήση τήν πλειοψηφίαν. τάς παροχάς εις τάς 

οποίας ύποχρεοΰται διά νά κατορθώση νά σταθή 
είς τήν αρχήν.

Ή άγόρευσις εκείνη έκαμε μεγάλην αΐσθησιν 
είς τους δρθοφρονοΰντας, είς τούς όποιους άπεκά- 
λνπτε κατάσταση· τήν όποιαν ‘υπωπτεύοντο μέν, 
δέν ήξευραν όμως τάς λεπτομέρειας της. Είς τους 
κομματικούς όμως κύκλους έχρησίμευσεν ιός έναυ- 
σμα διά ν' Ανάψη είκολάντερον τήν πυρκαίάν.

Τό εσπέρας τής 14'Ιουνίου ταραχαί τινες έγι
ναν είς τό Ναύπλιο)· καί ό στρατός, Αφού έπυρο- 

βόλησε κατά τόη· πολιτών, διηρέθη είς 
δύο στρατόπεδα, τά όποια έπί ι'όρας 
έπυροβολοϋντο μεταξύ των. Ταυτοχρό
νως άλλη έπίθεσις εγινεν είς την Βου
λήν κατά τον Υπουργού τών Στρα
τιωτικών Βότσαρη, τόν όποιον ό πρέ- 
σβι·ς της Γαλλίας κατηγόρησε)·, ώς μή 
έπιδείξαντα τ'ην δέουσαν προσοχήν είς 
τό έπεισόδιον Σουλιέ.

Το πρα>'ι της 17'Ιουνίου μία άπαι- 
' σία ειδησις διεδόθη είς την πάλι ν.'Εγ ό

ριζαν τότε έλεύθεροι είς τάς'Αθήνας 
όχι ολίγοι. λησταί, Από εκείνους είς τούς 
όποιους κατά τήν έξοτσιν τοΰ *Όθο>- 
νος έδωκεν άμνηστείαν ή Κυβέρνησις. 
"Ενας άπ' αυτούς, Κυριάκος δνόματι, 

I σχηματίσας συμμορίαν έξ έβδομή- 
I κοντά Ανδρο»·, τών όποιων οί τριά

κοντα ήσαν στρατιώται λιποτακτήσαν- 
ι τες άπό τό τάγμα τοϋ Αεωτσάκου, 

έθεάθη είς τήν Καισαριανήν και άπό 
τήν έλλειψη· πάσης καταδκόξεως ενθαρ-

ρυιΌείς έπροχοιρησε καί κατέλαβε τ'ην Μονήν τών ’Ασωμάτων.
Μέσα είς τήν πόλιν, όχι μόνον οί πολιτικοί, Αλλά καί οί άπλοι 

πολίται διηρημένοι είς δύο κόμματα, είς τούς πεδινούς καί 
τούς ι'ιρεινούς , ώπλίζόντο καί έφρόντιζον νά ι’ιχυριόνουν τά 
σπήτια των άναμένοντες- καί δικαίως — αίματοχυσίαν.ΊΙ περί- 
στασις δέν ίμο εύνοϊκή διά τήν καταδίωξη· τών ληστών. Άλλ' 
ή Κυβέρνησις δέν έθεώρησε πρέπον νά τούς Αφήση έπί τέλους 
ίγκαθιδρυμένους είς τά πρόθυρα τής πόλεαις καί άπεη ιισισε νά 
τούς καταδιώξη. Αιετάχθη λοιπόν τό τάγμα τοϋ Αεωτσάκου, τό 
Ιππικόν, τό πυροβολικόν καί ή χωροφυλακή, νά περικυκλιόσουν 
τήν μονήν καί νά συλλάβουν τήν συμμορίαν. Ό στρατός έξεκί- 
νησεν Ακολουθούμενος άπό πλήθος πολιτών, μετάξι· τών όποιων 
καί κυρίαι καί νεάνιδες έφ' άμαξα»·, έλκυόμετ·ον Από τό περίερ
γον τοϋ θεάματος.

'Εν τούτοις όταν ό στρατός έιρίΐασεν έκέί, Αντί >·<ζ προσπα- 
θήσ/ι νιϊ σΐ’λλάβη τούς ληστάς, περιεκύκλωσε τήν Μονήν στρα
τιώται δέ καί λησταί ήρχισαν νά ομιλούν φιλικιότατα μεταξύ 
των. 'Ο 'Υπουργός τιον Στρατιωτικών Ιίάνος Κορωναίος, ειδο
ποιηθείς περί τής άπροσδοκήτου αύτής τροπής τών πραγμάτων, 
διέταξε νά συγκεντρωθή όσος στρατός απέμενε πιστός άκόμη 
είς τήν πλατείαν τού Συντάγματος, αυτός δέ ό ίδιος έσπευσε 
καί συνέλαβε τόν Αεοίτσάκον τόν όποιον καί έη υλάκισε. Τήν 
έπομένην όμως οί στρατιώται τοϋ Αειοτσάκου συνέλαβον τους 
' ί'πουργούς Κουμουνδοΰρον καί Καλλίφρονάν καί τούς έφυλά- 
κισαν, έμήνυσαν δέ είς τήν Κυβέρνηση· ότι, αν δέν ι’ιποφυλακι- 
σθή ό Αεωτσιίκος, οί δύο ' Υπουργοί θά τουφε- 
κισθοί·)·. ΊΙ Κυβέρνησις η υσικι.ότατα έσπευσε νά 
ύποχωρήση καί ή άπελευθέρωσις τού . Ιεωτσάκου 
έγινε καί έλαβε, χαρακτήρα πανηγυρικόν.

Τήν Ιθ Ιουνίου πλέον ή πόλις είχεν όη·ιν πολε
μικήν. Ό στρατός τών πεδινών, άιποτελούμένος 
άπό τό έκτον τάγμα πεζικού ύπό τόν Λεωτσά- 
κον, άπό τό πυροβο/.ικόν, διοικούιιενον ύπό τοΰ 
Παπαδιαμαντοπούλου, άπό τήν χωροφυλακήν 
ύπό τόνΆρτέμην και τούς κλητήρας τής'Αστυ
νομίας υπό τόν Μακρήν—έν όλω 1600 άνδρας— 
ήτοιμάσθη πρός μάχην. Τό ίδιον όμως έκαμαν 
καί οί ορεινοί ύπό τόν Κορωνάΐον καί τόν Γρί
βαν. Ό ’.Ιο. Κανάρης, ύπολοχαγός, υιός τοϋ 
ναυάρχου, διετάχθη νά καταλάβη τά 'Ανάκτορα, 
ώχυρώθη δέ ύπό τού Κοροιναίου τό Βαρβάκειω·, 
όπισθεν τοΰ οποίου ήτο ή οικία τοϋ ΙΙαπαδιαμαν- 
τοπούλου, οχυρωθεΐσά καί αύτή ύπό τοϋ ίδιου.

Τά μεσάνυκτα ή μουσική τού στασιάσαντος 
πυροβολικού διήρχετο τάς οδούς τής πόλεως 
παιανίζουσα εμβατήρια, συμπλοκαί δέ ήρχισαν 
μετάξι· ορεινά»· καί πεδινό»· παρά τήν 'Αγίαν 
Ειρήνην. Ταυτοχρόνως στρατιωτικόν σώμα τοϋ 
Αεωτσάκου Ιπετέθη κατά τό»· 'Ανακτόρων, ό 
Κυριάκος καί οί λησταί του κατέλαβον οικίας 
τινάς τής όδοϋ Άδριανοΰ, καί όλα τά πέ.ριξ τοϋ στρατιωτικού 
διοικητηρίου καί τοϋ φρουραρχείου, οί δέ ορεινοί κατά διαταγήν 
τοϋ Υπουργού τών Στρατιωτικό»· Ανέβαζαν τηλ.εβόλα είς τήν 
'Ακρόπολη·, διά νά βομβαρδίσουν ίκεΐθεν τήν πόλιν.

ΊΙ έπίθεσις κατά τό»· 'Ανακτόρων είχε σοβαριότερον χαρα
κτήρα. Είς βοήθειαν τοΰ πολιορκητοΰ Αεωτσάκου έσπευσε καί
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ό Κυριάκος μέ τούς ληστάς του καί κατέλαβε τήν φαρμακαπο
θήκην, οπού σήμερον τό ' Υπονργέϊον τών Στρατιοιτικιδν, έ.κεΐ- 
θεν δέ έξηκύντιζεν δβούζια, τά όποια πολύ ίστενοχώρουν τούς 

πολιορκουμένους.
'Εν τούτοις ή πολιορκία παρετείνετο καί ό 

Αεωτσάκος άπεφάσισε νά καταλάβη έξ εφόδου 
τά ’ . Ινάκτορα. Μέρος λοιπόν τοϋ στρατού του 
ι'όρ/ιησεν άπό τόν κήπον, άλλά ταυτοχρόνως 
έξήλθε καί ό Κανάρης μετά 17 άνδρών. Μάχη 
έκ τού συστάδην συνήφθη καί οί πολιορκηταί 
ύπεχιόρησαν, άλλιΐ ταυτοχρόνως έπιπτε νεκρός 
δ ύπολοχαγός Κανάρης. ΙΙόση ήτο ή άγριότης 
τό»· παθό»· κατά τάς ημέρας έκείνας, άποδει- 
κνύει. καί τό εξής γεγονός: Κατά τήν κηδείαν 
τοΰ Κανιίρη, οί άντίπαλοι Απεπειράθησαν νά δολο
φονήσουν τούς συγγενείς τούς συγκεντρωθέντας 
είς τήν κηδείαν, μία σφαίρα δέ έρρίφθη έναντίον 
τής συζύγου τοΰ νεκρού, ή όποια έξήλθεν είς 
τόν έξώστην τήν στιγμήν καθ' ίμ· νεκρός ό σύζυ
γός της άπήγετο είς τήν τελευταία)· του κατοικίαν.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Κανάρη, τήν νύκτα ή 
χωροφυλακή κατέλαβε τά 'Ανάκτορα, τήν δέ έπο
μένην εγινεν είς τήν ’Εθνοσυνέλευση· άπόπειρα 
συμβιβασμού ή όποια άπέτυχεν.

ΊΙ 19 'Ιουνίου έπέρασεν άνήσυχος, μέ συχνούς 
πυροβολισμούς, μέ τ»/>’ δικαίαν τό»· κάτοικο»’ 
Αγωνίαν. Είς τό Ιημοπρατήριον μία ολόκληρος 
οικογένεια έπυροβολήθη ύπό τό»· πεδινό»· καί 

ήπειλήθ)/ γενική σΐ/ αγή. Είς τήν ΙΙαλαιάν Αγοράν ό κρεωπώ- 
λης Μπίτσικας έφόνευσεν άπό τό παράθυρο)· τοϋ καταστήματος 
του δύο άνυπόπτους καί άθιόους διαβάτας. Είς άλλα σημεία 
τής πόλεως έγιναν αίματηραί συμπλοκαί μέ Αρκετά θύματα.

Ό πρόεδρος τής ' Εθνοσυνελεύσεως I. Κυριάκός, άντικαθι- 
στό»· τήν Κυβέρνηση·, τής όποιας τά περισσότερα μέλη εΐχον 
παραιτηθή, προσεπάθει νά έπιβάλη τήν τάξιν χωρίς νά τό 
κατορθώνη.

Τό πριοί τής 20 'Ιουνίου ό Κορωναϊος διερχόμενος πιρό τής 
'Εθνικής Τραπέζης καί πυροβοληθεΐς ύπό τό»· η υλασσόντων 
αυτήν χιοροφυλιίκων, συνεκέντρωσεν ολον τόν πιστόν του στρα
τόν καί έπολιόρκησε τήν Τράπεζαν, ταυτοχρόνως οί Αντίθετοι 
κατέλαβον δύο παρακειμένας οικίας, τήν οικίαν Σιμού καί τό 
παλαιόν ξενοδοχείο)· τοΰ Στέμματος, ό δέ. αξιωματικός Σμόλε- 
νιτς μετά μιας πυροβολαρχίας καταλαβιον τόν λόφον τού Σχι
στού έκανονοβόλει τήν πλατείαν.

Είς τήν πλατείαν τής Όμονοίας, είς τό Αημοπρατήριον, εις 
τήν Ώραίαν 'Ελλάδα Αλλεπάλληλοι συμπλοκαί έστρο»·αν τούς 
δρόμους μέ νεκρούς καί τραυματίας. Είς τήν πλατείαν τής 
Όμονοίας μάλιστα ήκούσθησαν καί κραυγαί.

— Ζήτω ό 'Όθων !
Τότε έπενέβησαν οί πρέσβεις τό»· Αυνάμεων καί έζήτησαν 

τήν παΰσιν τό»· έχθροπραξιόιν, Αλλως ήπείλησαν δτι θ' Αναχω
ρήσουν Αμέσως μέ όλους των τούς υπηκόους. ΊΙ ’ Εθνοσυνέ
λευσής συνήλθε)· είς τό Βαρβάκειον καί έσχηματίσθη νέα Κυβέρ-
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νησις άπό τόν Μπενιζέλον Εουη ον, πρόεδρον, Καλλιγαν επί τών 
Εξωτερικών, ΙΙετμεζαν έπί των ’ Εσωτερικών, Κεχαγιΰν επί 

τών Οικονομικών, Χικολόπουλον επί της Παιδείας, Μανρομι- 
χάλην επί τής Αικαιοσι'νης, Κλίμακα επί τών Στρατιωτικών καί 
Μπούμπονλην επ'ι τών Ναυτικών. Πρώτη πράξις τής νέας 
Κυβερνήσεως ητο »·ά κτυπήση κατακέφαλα την στρατοκρατίαν 
διά τής καταργήσεως τοΰ ’Αρχηγείο/· τής Χωροφυλακής καί 
τής ’Εθνοφυλακής, τής στρατιωτικής διοικήσεως ’Αθηνών καί 
τον Φρουραρχείου, καί did τής μεταθέσεως όλων τών στρατιω
τικών σωμάτων εξοι τής πρωτευούσης.

Καί ό μέν στρατός τον Κορωναίου Ιστάλη είς τό Μεσολόγγι, 
ό δέ τοΰ Παπαδιαμαντοποΰλου εις τήν Σπάρτην, άντικατεστά- 
θησαν δέ οί αρχηγοί διά τοΰ Μαμούρη καί τοΰ Σμόλενιτς.

Τοιουτοτρόπως έπαυσεν ό τριήμερος άδελη οκτόνος άγιόν, ό 
όποιος έ.στοίχισε τέ/ν ζωήν διακόσια»· καί πλέον άνθριόπων, καί 
έδωκεν είςτάς’Αθήνας τήν όψιν πόλεως κάτοικου μένης ΰπό άγριων.

« e *
ΔΥΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

θάνατος άσπλάγ/νως έθέρισε, κατά τάς άρχάς τοϋ τρέ
χοντος έτους, δυο ενσυνειδήτους μελετητάς τής πατρίας

ιστορίας, τόν Ζακύνθιον ’Αντώνιον Μπισκίνην τήν τετάρ- 
την τοΰ μηνός Ιανουάριου και τόν Κερκυραΐον Λαυρέντιον 
Βροκίνην, μετά ένα περίπου μήνα. Ήγάπων καί έξετίμων 
άμφοτέρους. Άπό παιδικής ήλικίας συνεδεόμην μέ δεσμούς 
ειλικρινούς φιλίας μετά τοΰ Βροκίνη, καί άπό τών πρώτων 
ήμερων τής εϊς Ζάκυνθον άφίξεόις μου άδιάρρηκτος φιλία μέ 
εϊχεν επίσης ενώσει μετά τοΰ Μπισκίνη.

Άμφότεροι τήν αύτήν περίπου ήλικίαν είχον.Ό Κερκυραΐος 
ήτο Ι>2 περίπου έτών καί ό Ζακύνθιος τόν ύπερέβαινε κατά 
τρία περίπου έτη. Άμφότεροι είχον τήν αυτήν μόρφωσιν. 
Ούτε έκαμαν επιστημονικός σπουδάς, ούτε απέκτησαν εγκυ
κλοπαιδικός γνώσεις, ούτε διά τής μελέτης άπεθησαύρισαν 
σοφίαν εϊς τόν νοΰν τιον. Άλλ’ ήφιέρωσαν τήν ψυχήν καί τήν 
διάνοιαν εϊς τάς μελετάς τής γενετείρας πατρίδος αυτών καί 
διά τής φιλοπονίας καί διά τής υπομονής απέκτησαν θησαυρούς 
Ιστορικών γνώσεων. Άμφότεροι ήσαν τοΰ καθήκοντος έργάται.

Μόνον μεταξύ τών δυο τούτων πολυτίμων υπάρξεων υπήρχε 
κατά τι διαφορά χαρακτήρος. Ό Βροκίνης ήτο δξύθυμος, μεμ
ψίμοιρος, φίλερις, καί φυσικά έδοκίμασε πικρίας καί άπέκτη- 
σεν άντιπαθείας. Ένφ τόν Μπισκίνην ή φύσις είχε προικίσει 
μέ χαρακτήρα πράου καί απαθή. Καί είς αυτόν ή μήνις καί 
ή κακία ήτο κάτι τι άγνωστον. Τούτου ένεκα παρά πάντων 
ήτο σεβαστός καί αγαπητός.

Άμφότεροι διεκρίθησαν ώς υπάλληλοι μέχρι σχολαστικότη- 
τος. Ό Βροκίνης, ώς βοηθός τοΰ Άρχειοφύλακος διεκρίνετο, 
διότι αύτός ήτο ή κλείς τής σπουδαίας έκείνης ιστορικής απο
θήκης. Ήτο φυσικά ό απαραίτητος οδηγός πάντων τών ξένων 
λογίων τής ιστορίας μελετητών, διότι ήτο δ μόνος, δστις 
έγνώριζε τιι τοΰ Αρχείου καί εϊχεν ακριβή γνώσιν περί παν
τός ιστορικού μνημείου καί πάσης ακριβούς λεπτομέρειας άνα- 
φερομένης εϊς τήν Κερκυραϊκήν Ιστορίαν. Διό δ θάνατός του 
άφήκε κενόν, τό όποιον δυσκόλως Οά πληρωΟή. Άφοΰ ό Βρο
κίνης ήτο ή ψυχή τοΰ Αρχειοφυλακείου Κέρκυρας, έπρεπεν 
αύτός νά είναι ό Άρχειοφύλαξ. Δυστυχώς, ώς έπί τό πλεϊστον, 
αί θέσεις έν Έλλάδι δέν δίδονται εϊς αρμοδίους, άντί νά εφαρ
μόζεται τό άγγλικόν : The right man in the right place, 
δηλαδή: Ό κατάλληλος άνθρωπος είς τήν κατάλληλον θέσιν.

Ό Μπισκίνης διεκρίθη μεταξύ τών δημοδιδασκάλων διά 
τήν καρποφόρον αύτοΰ διδασκαλίαν τριάκοντα καί πέντε περί
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που έτών.'Ο μακαρίτης επιθεωρητής Κεφαλληνίας καί Ζακύν
θου Μπουκουβάλας δέν έδίστασε νά έκφέρη τήν γνώμην δτι, δ 
Μπισκίνης ήτο έκ τών ίκανωτάτων δημοδιδασκάλων τής 'Ελλά
δος. Τήν αύτήν ιδέαν είχε καί ό νΰν επιθεωρητής 
ρος. Δέλ’ έδίδασκε μόνον τά γράμματα, άλλά προσε- 
πάθει έν ταϊς τρυφεραΐς καρδίαις νά έγχαράξη τήν 
χριστιανικήν άγάπην, τά καθήκοντα τοΰ πολίτου 
καί τήν στοργήν πρός τά Γράμματα. Πρός τούς 
φίλους μαθητάς έξέφώνει καί λόγους. Είς τούτων, 
ό τελευταίος, ήτο τά μάλιστα διδακτικός καί ωφέ
λιμος άκόμη καί διά μεγάλους.

Έλθωμεν τιάρα εϊς τά πονήματα τών δύο τού
των εργατών τής διάνοιας. Πρώτον τά τοΰ Βρο
κίνη. ’() Βροκίνης, όχι μόνον κατέτριψε τόν βίον του εϊς τά 
Αρχειοφυλακεία Κέρκυρας, άλλά μετά μοναστικής υπομονής 
έκαμε, σπουδαίας έρευνας είς οικογενειακά αρχεία. Έξήτασε δέ 
έπιμελώς εϊς τάς εκκλησίας, εϊς τά μοναστήρια, παντού, όπου 
ήδύνατο νά εύρη τι διαφωτίζον τήν Κερκυραϊκήν ιστορίαν. 
Κατά τάς άρχάς τοΰ σταδίου τών ερευνών του σπουδαίως τόν 
συνέδραμεν ό πεφιλημένος μοι μελετητής τής πατρίας ιστορίας 
κόμης Μάρκος Θεοτόκης. Επίσης καί ό πολύκλαυστος καθη
γητής μου, ό σοφός 'Ρωμανός, δέν έλειψε νά τόν ποδηγετήση 
εις τάς έρευνας τής ιστορίας.

Ό Βροκίνης κατ’ άρχάς κατέγινεν εϊς περισυλλογήν πολυ
τίμων ειδήσεων πρός συγγραφήν τών βίων τών ένδοξων Κερ
κυραίων, διαπρεψάντων εις τά Γράμματα, Έπιστήμας καί 
Τέχνας. Τώ δέ 1877 έδημοσίευσε τόν πρώτον τόμον φέροντα 
τίτλον: Βιογραφικά σχεδάρια τών έν τοίς Γράμμασιν, Ώραίαις 
Τέχναις καί άλλοις κλάδοις τοΰ κοινωνικού βίου διαπρεψάντων 
Κερκυραίων, άπό τών μέσων τής παρελθούσης έκατονταετηρί- 
δος μέχρις αρχών τής ένεστώσης, μετά προσθήκης πλείστων τε 
καί ποικίλων σημειιόσεων περί τής καταγωγής τοΰ τε κοινω
νικού αύτών βίου». Τό βιβλίον τούτο έκ 4β5 σελίδων είναι 
πολύτιμον μόνον διά τήν πληθώραν αγνώστων ειδήσεων. 
Άλλά είναι άνευ τέχνης, άνευ κρίσεως συσσωρευμέναι αί πλη
ροφορία!, αϊτινες πολλάκις επαναλαμβάνονται αί ϊδιαι. Τώ 
1884 έδημοσίευσε τόν δεύτερον τόμον, έπίσης πολύτιμον, 
περιέχοντα μόνον τόν βίον τοΰ Νικηφόρου Θεοτόκη. 'Ο τόμος 
οΰτος είναι καλλίτερα γραμμένος καί μέ περισσοτέρου τάξιν. 
Κατά τό διάστημα τοΰτο τών επτά έτών έδημοσίευσε μίαν 
ώραίαν νεκρολογίαν τώ 187* τοΰ Γεωργίου Μαρκορά καί τά 
άνέκδοτα χειρόγραφα, τά άφορώντα τήν κατά τό ορθόδοξον 
δόγμα βάπτισιν τοΰ αειμνήστου εύεργέτου τών Ελληνικών 
Γραμμάτων κόμητος Γύϊλφορδ τώ 1879. Έπίσης έδημοσίευσε, 
κατά τό διάστημα τοΰτο, έν τή έφημερίδι Κέρκυρας Φιλο- 
πάτριδι , έν μέν τοίς άριθμοϊς 14-18 τήν περί τά μέσα τής 
δεκάτης έκτης εκατονταετηρίδας έν Κερκ.ύρφ αποίκηση· τών 
Ναυπλιέων καί Μονεμβασίων, έν δέ τοίς άριθμοϊς 35-42 τά 
προνομιακά Παλατίνης κομητείας δικαιώματα έν Κερκύρα 
κατά τήν δεκάτην έκτην εκατονταετηρίδα. Τώ 1882 έγραψε 
• Σύντομον έκθεσιν περί τής καταστάσεως καί σημαντικότητος 
τών έν Κερκύρα: Αρχείων τών πριόην Κυβερνήσεων τών 
Ίονίων νήσων», έκθεσιν πρός τόν τότε υπουργόν τών ’Εσω
τερικών Χαρ. Τρικούπην, τής οποίας μέρος συνεπτυγμένως 
έδημοσιεύθη έν τώ αριθμώ 40 τής ρηθείσης Κερκυραϊκής 
έφημερίδος.

Τώ 1885 ήρχισε νά δημοσιεύπη έν τή Κερκυραϊκή έφημε
ρίδι Φωνή* άριθ. 1024-54) περί τής άρχής καί ίδρύσεως 
τής Δημοσίας Βιβλιοθήκης Κερκύρας. Ή ωφέλιμος αύτη πραγ
ματεία έμεινεν ημιτελής δυστυχώς.

Τώ 1880 έδημοσίευσε βραχεΐαν βιογραφίαν τοΰ Κυβερνή
του τής Ελλάδος Καποδιστρίου, καί 
τώ 1892 περί τοΰ έπί Ενετοκρατίας 
τειχισμοΰ τοΰ Κερκυραϊκοΰ Άστεως 
καί περί τής Βασιλικής Πύλης, ήτις 
βανδαλικώς κατηδαφίσθη πρό έτών, 
καί, τώ 1901, περί τής οικοδομής τής 
έν τή πόλει Κέρκυρας Στοάς (Loggia) 
τής μετατραπείσης έπειτα εϊς θέατρο·.·. 

Έπίσης λόγου άξια είναι τά σημειώ
ματα περί τών έτησίως τελούμενων έν 
Κερκύρρι Λιτανειών τοΰ Άγ. Σπυρί
δωνος, τά όποια έδημοσιεύθησαν τό 
πρώτον τώ 1888. Τώ 1894 έγένετο 
δεύτερα έκδοσις καί τώ 1909 τρίτη

Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΤΙΣ ΕΠΕΞΕΙΡΓΑΣΘΗ- ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Φωτ. 1. Παγώνη)

μετά προσθηκών νέων ειδή
σεων, έν αίς, πρός τοίς ά’ϊ-λοις, 
καί τής σπουδαίας πληροφο
ρίας ότι τό λείψανον τοΰ Πο
λιούχου Κερκύρας μετεκομίσθη 

■ έν Κερκύρα ύπό τοΰ πρεσβυτέ- 
ρου Ι’ρηγορίου ΙΙολυεύκτου καί 
ούχί ύπό Γεωργίου Καλοχαι- 
ρέτου, ώς κακώς έπιστεύετο. Ό 
Πολύευκτος, πλησιάζουν τό τέ
λος τής ζωής του, προύτίμησε 
νά μεταβιίϊάση είς τόν συμπο
λίτην Καλοχαιρέτην τό "Αγιον 
Λείψανου. Τιι έργον τοΰτο τοΰ 
Βροκίνη έτυχε καί Αγγλικής 
μεταφράσεως. Τώ 18115 έξέδωκε 
τοΰ πολυκλαύστου 'Ρωμανού 
τήν ανέκδοτον Περί Δεσποτά
του τής’ΙΙπείρου πραγματείαν,
ής προέταξεν ώραίαν βιογραφίαν τοΰ πολυτίμου συγγραφέως.

'Ο Βροκίνης άνεδημοσίευσε τώ 1875 τήν ιταλικήν μετάφρα
ση· τοΰ "Υμνου είς τήν Έλευθερίαν τοΰ Σολωμοΰ, τήν οποίαν 
εϊχε φιλοπονήση ό ϊταλός De Nobili καί δημοσίευση έν Κερ- 
κύρφ τώ 1837, τώ δέ 1903 άνεδημοσίευσε τήν πραγματείαν 
τοΰ 'Ρωμανού περί τώτ· s'Αγίων Ίάσιονος καί Σωσιπάτρου καί 
περί τών έν Κερκύρα άρχαιοτάτων Χριστιανικών Ναών .

Τοιαΰτα τά δημοσιευθέντα άξιολογώτερα έργα τοΰ Βροκίνη. 
Άφήκεν άνέκδοτα έργα, έν οίς σημειώματα περί τοΰ βίου τών 
Κερκυραίων Αντωνίου Έπάρχου, Άλοϋσίου 'Ι’αρτούρου καί 
Αλεξίου Ι’αρτούρου.

Εύχής έργον θά είναι αν ληφθή πρόνοια, νά δημοσιευθοΰν 
ολα τά άνέκδοτα σημειώματα του, τά όποια είναι πολύτιμα διά 
τήν ιστορίαν τής Κερκύρας. «

’Άς ρίψωμεν έν βλέμμα τώρα είς τά έργα τοΰ Μπισκίνη· 
Ούτος κατεγίνετο κατά πρώτοι· εϊς θρησκευτικός μελέτας καί 
έπειτα άφιερώθη όλος εϊς τά 'ιστορικά Ζακύνθου.

Τώ 1891 έν Άθήναις έδημοσίευσε τό «Ευαγγελικόν έγχειρί- 
διον περιέχον τό κείμενον τών κατά τάς Κυριακάς καί έπισή- 
μους έορτάς άναγινωσκομένοιν Εύαγγελίων μετά ηθικών πορι
σμάτων, 'ιστορικών σημειώσεων καί άλλων χρησίμων γνώσεων. 
Είς τό βιβλίον τοΰτο προσέθεσα διάφορα τροπάρια, λεξικόν τών 
έν αύτώ κυρίων ονομάτων καί παράρτημα περί ήμερολογίου κλ.

'Ο Μπισκίνης μελετών τήν ιστορίαν τής Ζακύνθου, δέν διη- 
ρεύνησε τό Άρχειοφυλακεΐον, διότι ήγνόει την Ιταλικήν γλώσ
σαν. 'Οσάκις τοΰ έχρειάζετο πληροφορία τις έκ τοΰ Αρχειοφυ
λακείου Ζακύνθου, Ιγώ τοΰ τήν έδιδαν. Ενίοτε παρεκάλει καί 
τόν τότε βοηθόν τοΰ Αρχειοφυλακείου κ. Α. 'Ρώσην, όστις μέ 
τήν γνωστήν του ευγένειαν τοΰ έδιδεν όποιανδήποτε πληρο
φορίαν έπεθύμει.

Ό Μπισκίνης, μελετών τήν ιστορίαν τής γενεθλίου πατρίδος 
του, όρθώς έσκέφθη νά μελετήση αύτήν κατά πρώτον τοπογρα- 
φικώς· νά μεταβή έπί τόπου όπως μελετήση καί μάθη ιδίως 
τάς τοπωνυμίας καί τάς παραδόσεις έκείνας, τάς συνδεομένας 
μετά τής ιστορίας. Τοΰτο λαμπρά τό κατιόρθωσε, διότι ή φύσις 
τόν εϊχε προικίσει μέ έξερευνητικόν πνεύμα καί μέ παραδειγ
ματικήν υπομονήν, ώς άνωτέρω εϊπομεν. Τοιουτοτρόπως διέ
σχισε πεδιάδας, κοιλάδας καί όρη, συνεβουλεύθη γέροντας, 
συναδέλφους δημοδιδασκάλους. Συγχρόνως ήρεύνησε κιόδικας 
καί παλαιά εκκλησιαστικά βιβλία, τά όποια ώς έπί τό πολύ, 
περιέχουν χειρογράφους σημειιόσεις. Ό Μπισκίνης έδημσσίευε 

τάς μελέτας του είς τάς Ζακυνθιακάς εφημερίδας 
Ελπίδα», - Επιθεώρηση·», Φώς καί εϊς τό περιο

δικόν Ζακύνθου Μοΰσαι . Τά περισσότερα αύτοΰ 
σημειιόματα έδημοσιεύθησαν όμως είς τήν «Ελπί
δα». Τό τελευταίου αύτοΰ σημείωμα, τό δημοσιευ- 
Θέν έν τη «Έλπίδι» ήτο περί τοΰ έν Ζακύνθφ 
Χριστιανισμού, τό όποιον έμεινεν ημιτελές ώς έκ 
τοΰ θανάτου αύτοΰ. Τώ 1897 έν Ζακύνθφ έδημο

σίευσε τάς πρώτας γνώσεις Φυσικής καί Πολιτικής 
Γεωγραφίας μετά λαμπρός Πατριδογραφίας» Ζα

κύνθου, πλουτισμένης διά πινάκων τών δήμων. Έν Άθήναις 
δέ έδημοσίευσε τόν «Χάρτην Ζακύνθου». Διά τόν χάρτην, είχε 
λάβει τόν τοΰ Πάρτς, τόν έμεγάλωσε καί μεταβάς έπί τόπου 
προσέθεσε πολλάς τοποθεσίας.

Κατεγίνετο τώρα όπως τό δεύτερον έκδιόση τήν «Πατρι
δογραφίαν καί τόν «Χάρτην μετά πολλών προσθηκών καί 
διορθιόσεων. Μάλιστα μέ είχε παρακαλέσει νά γράψω μίαν σύν
τομον γεωλογίαν τής νήσου Ζακύνθου, όπως τήν πρόσθεση 
εϊς τήν έκδοση· τής «Πατριδογραφίας». Τώ 1908 έδημοσίευσεν 
έν Πάτραις τόν βίον τοΰ Αγίου Διονυσίου μεθ’δλων τών θαυ
μάτων αύτοΰ.

'Η A. A. Β. Υ. ό γαληνότατος Άρχιδούξ Λουδοβίκος Σαλ- 
βατώρ τής Λύστρίας, μεγάλως έξετίμα τόν Μπισκίνην, τοΰ 
οποίου τά έργα έμελέτΐ]σε, καί τή 'Υιρηλή αύτοΰ έντολή έξε- 
πόνησε «Πίνακα» τών αποστάσεων τοΰ χρόνου άπό τής πόλεως 
εϊς τά χωρία καί άπό χωρίου εϊς χωρίου. Τόν πίνακα τοΰτον, 
ή A. A. Β. Υ. έδημοσίευσεν έν τώ πολυτίμω αύτοΰ συγγράμ- 
ματι περί Ζακύνθου.

Ό Μπισκίνης είχε τόν εύγενή εγωισμόν νά έργάζεται μόνον 
καί μόνον διά τήν Επιστήμην. Είμαι εϊς θέσιν νά γνωρίζω ότι, 
άπό τά δημοσιευθέντα έργα του ούδέ τάς τυπογραφικός δαπά
νης εϊσέπρσξε, καί όμως εϊχε κατά νοΰν νά δημοσίευση καί 
ά'ίΛα έργα.

’Έλθωμεν εϊς τά άνέκδοτα έργα αύτοΰ. Είχε σχεδόν έτοιμα 
καί δύο περισπούδαστα έργα διά τήν Εκκλησιαστικήν 'Ιστο
ρίαν Ζάκυνθον. Τό πρώτον είναι καταγραφή όλων τών εκκλη
σιών Ζακύνθου, τών ύπαρχουσών καί μή. Έν έκάστω δημφ 
σημειοΐ τάς ύπαρχούσας έκκλησίας, τάς κατεδαφισθείσας καί 
τάς έτοιμορρόπους, τά μέρη ένθα ύπήρχον άλλοτε έκκλησίαι 
καί σιμιερον ύψοΰνται στήλαι καί τά μέρη έκεΐνα, ένθα, κατά 
τά έγγραφα ή κατά παράδοση·, ύπήρχον έκκλησίαι. Δεύτερον 
έργον είναι ή ιστορία πασών τών μονών τής Ζακύνθου, τών 
ύπαρχουσών καί τών μή. Μέ νέα έγγραφα, μέ νέας βλέψεις. 
Τώρα κατεγίνετο νά συμπληρώση τό έργον τοΰτο μετά τών 
δυτικών μονών.

Τρίτον έργον αύτοΰ ήτο καί μία «Χρονογραφία» Ζακύν
θου. Είναι έργον έκτενές. Είναι περισυλλογή άπό άρχαϊα καί 
νέα βιβλία, κώδικας, χρονικά καί σημειώσεις έκκΛησιαστι>ών 
βιβλίων. Πρό τίνος είχε δημοσιεύσει άγγελίαν, άλλ’ ό άριθμός 
τών συνδρομητών δέν ήτο επαρκής πρός κάλυψιν τών εξόδων 
ογκώδους έργου.

Περισυνέλεγεν έπίσης ειδήσεις, δπως γράψη περί τοΰ ’Αθη
ναίου Θεοδόφη καί τοΰ χρονικού αύτοΰ καί περί τών αγίων, 
μαρτύρων, ηρώων καί επαναστατών τής Κρήτης.

Αύτά είναι τά κυριώτερα έργα τοΰ μεταστάντος Μπεσκίνη. 
Ευχής έργον είναι οί κληρονόμοι νά φροντίσωσι περί τής 
δημοσιεύσεως τών κυριωτέρων. Δηλαδή νά δημοσιευθώσι του
λάχιστον έκεΐνα περί τών έκκλησιών καί μονών καί όλα τά 
τοπογραφικά καί αί τοπωνυμίαι Ζακύνθου.

Ό Μπισκίνης άπό τίνος έπασχεν έκ καρδιακού νοσήματος 
καί μεταβαίνων είς Αθήνας, όπως ύποβληθή εϊς θεραπείαν 
παρά τό άκρωτήριον Πάπα άπέθανεν έκ συγκοπής καί ένετα- 
φιάσθη εϊς τό κοιμητήριον ΓΙατρών.

«
Τοιοΰτοι έν δλίγαις .γραμμαϊς οί. δύο πολύτιμοι μελετηταί 

τής πατρίας ιστορίας, ών ό θάνατος ύπήρξεν ήσυχος καί ταπει
νότατη ή κηδεία αύτών καί αδιάκριτος, ώς υπήρξαν καί έζησαν 
έκεϊνοι άπέριττοι καί μετριόφρονες.

Ζάκυνθος, ΜάΙος 1Ι>11. ΣΠ. >EJ ΒΙΑΖΗΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΧΙΟΡΙΑΝ THE ΓΥΝΑΙΚΟΖ

ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

πόλεμον, δχι

γγ Αρχαία’Ελληνική φαντασία εϊ-χε πλάσει ένα είδος πολε- 
Α -1 μικών γυναικώιν, αί όποΐαι αντί νά ασχολώτνται είς 
τά οικιακά, δπως δλαι αί γυναίκες, ήσαν πολεμίστριαι, πολ
λάκις ιά έβαζαν με τούς ίίνδρας και κατώρθωναν νά τονς 
νικούν. II συγκριτική μυθολογία, ή όποια προσπαθεί νά 
ε 'ΘΙΙ μέσα είς τους θρνλλονς καί τονς μύθους τάς αληθινός 
αιτίας πού τους ύπηγόρευσαν, δέν κατιόρθωσεν ακόμη νά 
έξακριβιόση άσφαλώις ποία είναι η πραγματική η η υσική 
έννοια, η κρυπτόμενη είς τήν προσωποποίησα· τών Αρχαίων 
’Αμαζόνων.

’Π παράδοσις όμως διεβιβάσθη και είς τήν μεσαιωνι
κήν μας η ιλολογίαν καί εις πλεΐστα δημοτικά μεσαιωνικά 

μας ασματα γίνεται λόγος περί Αμαζόνων, ιδιαιτέρως δέ εΐς 
το μέγα καί θαυμάσιον Βυζαντινόν μας έπος τόν Ιιγενήν 
Ακρίταν . Ί) μεσαιωνικός μας ήριος, ένώ διεξήγε τόν πόλεμον 
πρός τους άπελάτας είδε:

Μια γυναίκα, ωσάν ιήν περιστέρα,
-τοΰ είς ιό μέσον τοΰ στρατοΰ ήταν καΐϊαλ/.αοία- 
Μαξιμί/λα τί/ν έλεγαν κ' ήτονε τ' άλογό της 
πολλά καλό καί μί αυτό έκ ο·ε ιί/ν ύδρ της. 
Τα άλογο, πολλά καλό, ιό είχε σελλωμένο 
σάν νάτονε βασιλικό- τό είχε στολισμένο 
μέ οαλιβάρι όλόχρυΟο, με σέλ/.α, δλο ασήμι 
καί βάσιαν απ' τό χέρι της κοντάρι να τύ σνρη. 
Καί έκεινής ή φορεσιά ήτονε χρυσωμένη 
κι' είς τό κεφάλι ήτονε καλά σαρικω/ιένη. 
Σαρίκι πράσινο ήτονε, ποΰ φόρει στό κεφάλι, 
μί γράμματα ολόχρυσα καί φαντασία μεγάλη.

Παρεθέσαμεν τούς στίχους αύτούς τοΰ παλαιο- 
τάτου δημοτικοί- φσματος, διότι μας δίδουν μίαν 
ιδέαν τοΰ πώ>ς έφαντάζοντο τήν πολεμικήν γυ
ναίκα οί πρόγονοί μας κατά τόν Μεσαιώινα.

Άπό καμμίαν έποχήν τής ιστορίας τής άνθρω- 
πότητος δεν έλειψαν αί γυναίκες, αί όποΐαι, είτε 
άπό ακράτητου ψυχικήν δύναμιν, είτε άπό μίαν 
Ιδιοτροπίαν τής φύσεως, Αντήλλαξαν τά γυναι
κεία έργα μέ τε} πολεμικά. ’Π νεωτέρα μας ιστο
ρία είναι γεμάτη, άπό τήν Μπουμπουλίναν τής 
έπαναστάσεως τοϋ 1821 μέχρι τής Περιστέρας, τήν όποιαν άπη- 
θανάτισε τό δημοτικόν άσμα διά τήν δρασιν της κατά τήν 
Θεσσαλικήν έπανάστασιν.

Καϊ ή ιστορία τής Γαλλίας έπίσης έχει νά έπιδείξη τοιαύτας 
γυναίκας μέ. δύο τώ»· όποιων θ’ άσχοληθιόμεν τώρα.

.-J? δύο αύταί είναι αί άδελφαί Ευτυχία (Eelicitd) και Θεο
φιλή Σερνίγκ, ή δράσις τών όποιων έσημεκόθη κατά τους έξω- 
τερικούς πολέμους τής Γαλλίας, είς τήν γεμάτην άπό περιπέ
τειας καϊ περίπλοκός περίοδον τής Γαλλικής Έπαναστάσεως. 
Περί τιόν δύο αύτώ»· νεαρών άδελφ ιόν, γράφουν ένθουσιωδώς 
ολοι οί ιστορικοί τής εποχής έκείνης καϊ ένας μεγάλος ποιητής, 
ό Ααμαρτΐνος.

Αί δύο άδελφαί ήγωνίσθησαν είς τήν κωμόπολη· Μοντάν 
παρά τά Βελγικά σύνορα κ' ήσαν κόραι ένός διακεκριμένου 
πολιτευτοϋ τής έπαρχίας έκείνης- τοΰ κυρίου Σερνίγκ. "Οταν οί 
Αυστριακοί ήπείλουν διαρκώς νι'ι εισβάλουν είς τήν Γαλλίαν, ή 
κωμόπολις Μοντάν καθώς καϊ δλα τά πέριξ έστελλον είς τόν 

μόνον δλους τους μαχίμους άνδρας. άλλά άκόμη 
τους γέροντας καϊ τά παιδιά, ένώ αί γυναίκες 
έβοήθουν καϊ αύταί είς τήν έκατρατείαν, ώς τρο
φοδοτώ ή νοσοκόμοι.

Είς τόν στρατόν τής πατρίδος ύπηρέτουν τότε 
ό Σερνίγκ και οί δύο υιοί του. Άπό τάς τέσσα
ρας κόρας τής οίκογενείας, όρφανάς μητρός, αί 
δύο ήσαν πολύ μικροί. Ji άλλαι δύο άπεφάσι- 
σαν καϊ αύταί νά λάβουν ενεργόν μέρος είς τόν 
πόλεμον. Δέν έτόλμησαν δμως τήν άπόφασίν τιον 
αύτήν νά τήν άνακοινιόσουν είς τόν πατέρα των, 
φοβούμενοι ότι, ούτος δέν θά έπέτρεπε τήν πραγ
ματοποίηση· της. Τότε άπεφάσισαν νά προβοΰν 
μόναι των είς τήν πραγματοποίησιν, χωρίς νά 
γνωρίζη τίποτε ό πατήρ.

Καϊ είς τοΰτο τάς έβοήθησαν αί περιστάσεις. ’ () μικρός Ασύν
τακτος στρατός τής έπαρχίας είχε καθιερο’ιση ίδικήν του πολε
μικήν τακτικήν. Μή δυνάιιενος ν' άντιταχθή είς τά πυκνά καϊ 
ήσκημένα Αυστριακά στρατεύματα, διηρέθη είς μικρά ένοπλα 
σώματα, τά όποια περιφ ερόμενα τ'ην νύκτα είς τά σύνορα, κατε- 
γίνοντο νά ένοχλοΰν τόν εχθρόν καϊ νά τοΰ προξενούν όχι 
μικρός ζημίας.’Ολίγον πριν νά εξημεριόση τά μικρά στόματα 
έπέστρεφον είς τά χωριά των διά νά προη υλαχθοΰν.

«
Είς έν άπό τά μικρά αύτά σιόματα. άκριβώς τό διοικούμε- 

νον ύπό τοΰ Σερνίγκ, κατετάχβησαν αί δύο κόραι του, χωρίς νά 
τό ύποπτεύη κ.έιν ό αρχηγός των. J/ότι, καθι'ος συνηθροίζοντο 
μόνον τό βράδυ οί πολεμισταί, ό αρχηγός δεν είχε τήν εύκαι- 
ρίαν νά τούς ίδή καϊ νά έξακριβιόση ποιοι ήσαν. Ώπλισμέναι 
μέ δύο καλά δπλα αί δύο άδελφαί, ίπολεμοΰσαν δλην τήν νύκτα 
είς τό πλευρόν τοΰ πατρός τιον, τό δέ πρωί έσπευδαν είς τό 
σπήτί των, δπου τάς εύρισκεν ό πατήρ κοιμωμένας. 'Εννοείται 
δτι οί άλλοι πολεμισταί τό ήξενρον ήδη τό μυστικόν. άζ2ά πει- 
θόμενοι είς τάς παρακλήσεις τών δύο νεαριόν άδελ.η ών δεν τάς 
έπρόδιδαν.

'Επϊ καιρόν άρκετόν διήρκεσεν ή τακτικί/ αύτή, μέ τόν γέροντα

ΑΙ ΔΥΟ ΗΡΩΙΔΕΣ ΑΔΕΛΦΑΙ ΣΕΡΝΙΓΚ

Σερνίγκ κατενθουσιασμένον άπό τούς δύο νεαρούς πολεμιστάς 
τον, οί όποιοι έδειχναν κάθε φοράν καϊ μεγαλείτερα δείγματα 
τής άνδρείας τοιν. Κάποτε μάλιστα είς μίαν ένέδραν, τήν όποιαν 
είχαν στήσει οί Αύστριακοί, ό Σερνίγκ Οά συνελαμβάνετο ασφα
λώς, Άν οί δύο νεαροί πολεμισταί δέν ώρμοΰσαν μέ κίνδυνον 
τής ζωής των νά φονεύσονν τους τρεις έπιτεθέντας και νά 
σώσουν τόν αρχηγόν των.

'Αλλά τό μυστικόν δέν ήτο βεβαίως δυνατόν νά τηρηθή 
έπ’ άπειρον μυστικόν. Και άπεκαλύφθη κατά τρόπον έντελτός 
περίεργον καϊ άπροσδόκητον.

'Ο στρατηγός Μπερνομβϊλ διοικητής τοΰ στρατοΰ τών συνό
ρων ι’ικοΰσας πολλά περί τοΰ ηρωισμού τιόν έθελοντών τοΰ 
Μοντάιν, άπεφάσισε νά τους έπισκεφθή καϊ νά καθαρίση τόν 
τόπον τιον άπό τους Αύστριακους επιδρομείς. Έπϊ κεφαλής 
λοιπόν ισχυρού ιππικού σιόματος διηυθύνθη πρός τό Μοντάν, 
δπου έφθασε πρό τής αύγής. Τ'ην στιγμήν εκείνην τό ένοπλον 
σώμα τού Σερνίγκ έπέστρεφεν είς τό χωρίον.

‘Ο στρατηγός διέταξε νά σταματήση τό σώμα διει νά τδ έπι- 
θεωρήση. Τούτο βεβαίως ήτο μεγάλη τιμή καί οί έθελονταϊ 
παρετάχθησαν είς τιμ· γραμμήν, ό δέ στρατηγός τής Δημοκρα
τίας, προχωρώ»· πρός ένα έκαστον έξ αύτώ»·, τού έλεγεν όλίγας 
λέξεις. 'Έξαφνα δμως παρετήρησεν δτι δύο στρατιώται έκρύ- 
πτοντο έπιμόνως καϊ προσεπάθουν ν’ άποφύγουν τήν έπιθειό- 
ρησιν. "Οταν ό στρατηγός εύρίσκετο είς τό άριστερόν τής παρα
τάξεως, εκείνοι έσπευσαν είς τό δεξιόν, καϊ δταν αύτός εύρέθη 
είς τό δεξιόν, αυτοί έκρύφθησαν όπίσο) άπό τά δένδρα.

Μή δυνάιιενος νά έξηγήση τήν δειλίαν τώ»· δύο νεαρών στρα- 
τιωτών, παρεκάλεσε τόν διοικητήν των Σερνίγκ, νά τούς δια- 
τάξη νά προχωρήσουν, διά νϊι τούς ίδή ό στρατηγός. ΤΙ γραμμή 
τιόν έθελοντιόν ύπεχιόρησε καϊ οί δύο νεαροί στρατιώνται έπρο- 
χώρησαν δειλοί καί ι’ιναποφιίσιστοι. Μολονότι δέ είχε ξημερώ
σει πλέον, τόση ήτο ή μεταμόρφωσες τών νεανίδων έκείνων άπό

ί
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’ Αογότεοα εύοί

τόν καπνόν τής μάχης καί έν γένει ά.τό την 
Ανησυχίαν τού νυκτερινού ι'ιγώινος, ιόστε ό 
ίδιος ό πατήρ των δέν τάς άνεγνώιρισετ·. 
'Έκπληκτος <5 Σερνίγκ διά τήν ι'ινακάλυι/·ιν 
δύο στρατιωτών, το'υς οποίους ήγνοει, τους 
ήριίιτησε μέ τόνον αύστηρόν :

Ποιοι είσθε σεις,·
Αί δύο άδελφαί βλέπουσαι δτι, δέν ίμο 

δυνατόν νά κρυφθούν πλέον, έπεσαν είς τούς 
πόδας τοΰ πατρός των κα'ι κλαίουσαι (ομο
λόγησαν τό διάβημά τιον.’Ο Σερνίγκ ένηγκα- 
λίσθη τάς κόρας του καί τάς παρουσίασεν 
είς τόν στρατηγόν. Έκεΐνος δέ τι'ις συνεχάρη 
καί διεβίβασε κολακευτικήν έκθεσιν είς τϊμ· 
Κυβέρνηση·.

-κομεν δλην τήν οικογένειαν είς τό έπιτελεΐον
τοΰ· στρατηγού Αυμουριέ, δπου ό μεν πατήρ έγινεν ύπασπιστής 
τοΰ στρατηγού, ό δέ υίός καί αί δύο κόραι άγγιλιαη όροι.

Είς τήν μάχμμ- τής Ζεμάπ, τόσος ήτο <5 ήρωϊομός τόν όποιον 
έπέδειξαν αί δύο ι’ιδελη αί, ιοοτε ό ίυμουριέ δείχνων αύτάς είς 
τούς στρατιώτας, είπε:

— ΊΙ Γαλλία μάς δίδει σήμερον τό ιόραιότεοον παράδειγμα 
τοΰ γυναικείου ηρωισμού. Εύτυχεΐς οί άνδρες οί όποιοι θι'ι πλη- 
σιάσοι-ν κατά τήν γενναιότητα τά δύο αύτά τρυφερά πλάσματα. 

"Αλλος ιστορικός αύτόπτης τής μάχης γράη ει:
ΓΗσαν ώς δύο Άγγελοι ώραϊοι, σπείροντες τόν όλεθρον είς 

τόν έχθρόν. Είς τήν πριότην γραμμήν τού κινδύνου έφαίνετο 
ο>ς νά έπροστατεύοντο άπό άγγέλους, όχι όμως ώραιοτέρους 
άπ’ αύτάς, καί ό θάνατος σεβόμενος τόσην καλλονήν, τόσην 
χάριν καϊ τόσον ήρωϊσμόν, διήλθε πολλΛκις πλη
σίον το»· χωρίς νά τάς έγγίσΐ] ■>.

Σημειωτεον δτι αί δύο άδελφαί ήσαν δεκαε- 
πταέτις ή μία και είκοσαέτις ή Αλλη, τελείας δέ 
σωματικής διαπλιισεως καϊ καλλονής φημισμένης 
είς δλα τά πέριξ.

Αί δύο άδελφαί, άφωσιωμέναι είς τόν στρατηγόν 
Αυμουριέ, έγιναν θύμα τής άφοοίώσεώς των εκεί
νης.’ Ως γνωστόν, ό γενναίος έκεΐνος στρατηγός τής 
Δημοκρατίας, ηντομόλησε πρός τόν έχθρόν, κατε- 
δικάσθη εις θάνατον καί έμεινεν είς τήν εξορίαν έπϊ 
πολύ. Αί δύο άδελφαί τόν ήκολούθησαν ηιεύγοντα. 
Είς τήν συμπλοκήν δέ ή όποια έγινε μέ τούς διώ- 
κτας των, αύταί έδειξαν άπερίγραπτον ηρωισμόν. J ύο 
ίπποι έ</ ονεύθησαν ύπ’ αύτώιν, βεβαίως δέ άνευ 
τής βοήθειας τιον ο Ιυμουριέ δέν θι'ι έπρόφθανε 
νά φ’ύγη' θι'ι συνελαμβάνετο καί θι'ι έτουφεκίζετο.

Συνεμερίσθησαν δμως καί τήν ποινήν τού στρα
τηγού των. Ή Κυβέρνησις, ήτις εϊχεν άποφασίση ν' άνοικοδο- 
μήση τό ύπό τιόν Αύστριακώ»· κατεδαφισθέν σπίτι των, άνήρεσε 
τήν άπόφασίν αύτήν καϊ Ευτυχία καί ί) Θεοφιλή Σερνίγκ 
έχαρακτηρίσθησαν ιός φυγάδες καί κατεδικάσθησαν είς θάνατον, 

'Εννοείται δτι ή τελευταία αίιτή ι'ιπόιγασις δέν έξετελέσθη, 
διότι αί δύο άιδελφαϊ δέν έπ,έστρεψαν είς τήν Γαλλίαν, Αλλά 
έζησαν εις τό Βέλγων καί τήν ’ Ολλανδίαν, ο>ς έπϊ τό πλεΐστον, 
τιμώμενοι πάντοτε διά τί/ν ανδρείαν των καί διασιόζουσαι μέχρις 
έσχατων δείγματα τής υπέροχου καλλονής των.

« « «

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ 1808 g;
Έζη εϊς τό Λυών κατά τό 1808 ένας έμπορος ονομαζόμε

νος Gerard, τόν όποιον διέκριναν μέ τό παροινύμιον Gerard
Culotte, χάρις είς τήν συνήθειαν ποϋ είχε νά φορή βράκα, δταν όλος ο 
κόσμος πλέον εϊχε φορέσει τό έπαναοταιικόν πανταλόνι. Αίφνης ό εύπο
ρος έμπορος έπτιόχευσε μέ παθητικόν ένός εκατομμυρίου. Διά τό Λυών 
μία πτώχευσις ένός εκατομμυρίου, τήν έποχήν ποϋ βέν ΰπήρχον διισεκα- 
τομμυριοΰχοι, ήτο καταστροφή αληθινή. Έπί πλέον ή πτώχευσις ήτο 
δόλια, διό καί ό Gerard έξηφανίσϋη, καταφυγών πιθανώς είς ΙΙαρισίους, 
δπου Οά ήδύνατο νά κρυβή υπό ψευδές όνομα.

’ΛνετέΟη τότε ΰπό τών ένδιαφερομένοιν ή ιΐνεόιιεοις τοϋ άπατεώνος 
είς εμπορομεσίτην άρχαϊον καί ικανόν, τίιν κ. Jal, δστις μεταβαίνων είς 
ΓΙαρισίους ί)ά συνιστάιο παρά τφ Fouche, ύπουργφ τής 'Αστυνομίας, 
ΰπό τοΰ Nompere de Chanipigny, Υπουργού τών Εσωτερικών.

Μετά πέντε ήμέρας καί τρεις νύκτας, ποϋ έχρειάζοντο τότε, ο απε
σταλμένος κ. Jal έφΟασεν ΰπό αϋστηρότατον incognito είς Παρισίους καί 
κατέλυσεν είς τό ζενοδοχεΐον <le la Jussienne, οδός Jussienne. Ό διευ
θυντής τοϋ ξενοδοχείου, τόν όποιον εϊχεν άλλοτε γνωρίσει, τόν έγκατέ- 
στησεν εΐς τό πρώτον πάτωμα, πρός τόν δρόμον, είς ένα δωμάτιον συνε

ΡΟυΟΗέ DUC D'OTRANTE 
ό έν Γαλλίι,ι κατά τό 1808 περίφη
μος ‘Υπουργός τής ‘Αστυνομίας.
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χόμενον μέ ιδιαίτερον κοιτώνα. "Εφθασε κατά τάς όκτω το βράδυ. 
Ήτο πολύ κουρασμένος. Έζήτησε νά δειπνήση καί έπλάγιασε ένωρί- 
τατα. Ήτον άκόμη είς τόν πρώτον ύπνον,— καί τί ύπνος εϊναι ό τοϋ 
διανύσαντος εκατόν έπτά λεύγας ! — δταν τοϋ έκτύπησαν τήν πόρτα καί 
τόσον δυνατά, ώστε ήναγκάσϊΒ) νά πηδήοη άπό τό κρεββάτι. ήνοιξε καί 
είδε νά εισέρχεται μυστηριωδώς ένας κύριος, ό όποιος έκλεισεν όπισθεν 
του τήν πόρταν, άφήκε είς τό τραπέζι τής μέσης τό κερί, ποϋ έκράτει ό 
διευθυντής τοϋ ξενοδοχείου, καί ε'ιπεν είς τόν κ. Jal:

ΈνδυΟήτε κύριε, έχω εντολήν νά σάς οδηγήσω ενώπιον τοϋ Έξο- 
χωτάτου. Μάς περιμένει αμάξι κάτω.

Κύριε δέν εννοώ. ΙΙοίου Έξοχωτάτου;
— Τοΰ Έξοχωτάτου Due d'Otrante.
— Αϊ λοιπόν κύριε, οΰτε τώρα έκατάλαβα. Μά γιά σταΟήτε. Είμαι 

πεθαμένος άπ’τήν κούραση. "Αν επιτρέπετε, άναβάλλομεν δι' αέριον τήν 
έπίσκειρίν μου παρά τή Αύτοΰ Έξοχότητι. Έπειτα, δέν ήνοιξα άκόμη 
τήν βπλίτζα μου καί δέν άλλαξα διά νά παρουσιασΟώ ένώπιόν τοϋ 
κ. Ύπουργοΰ.

Τό ένδυμα τοΰ ταξειδίου είναι καταλληλότατον. Κάμετε γρήγωρα. 
Δέν τοΰ άρέσει τοϋ Έξοχωτάτου νά περιμένη καί έπειτα μοϋ είπε δτι ή 
ΰπόίΐεσις είναι έπείγουσα.

Πάμε λοιπόν αφού ό Έξοχιΰτατος διατάσσει.
ΈνεδύΟη γρήγωρα ο κύριος Jal. κατέβη ακολουθών τόν μελανοφο- 

ροϋντα άγνωστον καί. δταν έπερνοΰσε κοντά άπό τόν διευθυντήν τοϋ 
ξενοδοχείου, ήκουσε νά τοΰ λέγη :

— Κάιιετε τρόπον νά μέ ειδοποιήσετε αυριον ποΰ θά είσθε.
Έν τούτοις μέ τήν σύστασιν αί·τί|ν δέν καθησύχασεν ό κ. Jul, δστις 

άμέσως ώνειρεύθη φυλακής, δΓ έγκλημα ανύπαρκτον. Μολονότι είχε 
πολύ σιγά ομιλήσει δ διευθυντής τοϋ ξενοδοχείου, ό μελανοφορών 
κύριος τόν εϊχεν ακούσει. Ό διευθυντής τοϋ ξενοδοχείου τόν είξευρε τόν 
άνθρωπον εκείνον. Τόν εϊχεν ίδεϊ είς τό ξενοδοχείου πολλάκις μέ μυστι
κήν άποστολήν. Πολλάκις τόν είδε νά άπαγη πρόσωπα, διά τά όποια 
δέν ήκουσε τίποτε πλέον. Προφανώς ό κ. Jal ήτο πολιτικός εγκλημα
τίας, άνσμιχθείς είς καμμίαν συνωμοσίαν, πράκτωρ ϊοως τών Βουρβώ- 
νων ή μέλος δημοκρατικής εταιρίας.

Έφάνη μακράν τό άπό τής όδοΰ Jussienne μέχρι τοΰ μεγάρου τοΰ 
Ύπουργοΰ τής ’Αστυνομίας ταξείδιον είς τόν κ. Jal, δ όποιος έσπαζε τό 

κεφάλι του, δπως κοινώς λέγουν, διά νά εύρη μίαν άκραν 
τοΰ σκοτεινού αινίγματος, τό όποιον τόν έκύκλωνε. Διη- 
ρώτα εαυτόν πώς πολίτης νομοταγής καί άφωσιωμένος 
εΐς τόν Αύτοκράτορα ήδύνατο νά περιπλακή μέ τήν 
Αστυνομίαν τής Λ. Μεγάλειότητος;

Έπί τέλους έφθασε καί είσήχθη άμέσως παρά τφ 
Ύπουργφ. Ή δεκάτη εϊχε σημάνει. Ό δούξ τοΰ Otrante 
δεικνύων μίαν έδραν τφ είπε:

— Έρχεσθε άπό τό Λυών κ. Jal μέ τόν σκοπόν νά 
εΰρετε ένα δόλιον χρεωκόπον. Τό ξεύρω- ό τηλέγραφος 
μοϋ τό άνήγγειλεν.

— Ό τηλέγραφος σάς είπε άλήθεια. 'Ονομάζομαι Jal, 
έρχομαι έκ Λυών καί παρακολουθώ κάποιον Gerard, 
δστις έζημίωσετό Λυονέζικο έ.ιιπόριον ένα έκατομμύριον. 

ΚΓ αύτό τό γνωρίζω. Γνωρίζω δμως καί κάτι άλλο 
άκόμη. Σκοπεύουν νά σάς δολοφονήσουν Απόψε καί 
ήθελα νά τό προλάβω.

Ό κ. Jal έτινάχθη ωχρός, τραυλίζων καί έξανώτεσε 
είς τήν πολυθρόναν του.

— Σύνελθετε κύριε, έλαβα τά μέτρα μου.
— Έξοχώτατε— θ’ άλλάξω ξενοδοχεϊον.
— Καί θά διανυκτερεύσετε ίσως μαζή μου- είπε μει-

διών δ Υπουργός. Όχι. Νά έπιστρέψητε εΐς τήν δδόν Jussienne καί νά 
είσέλθετε εΐς τό δωμάτιον σας. Ή δήθεν σύλληψίς σας έθεσε είς κίνη- 
σιν τόν κόσμον. "Οταν λοιπόν γυρίσετε είς τό ξενοδοχεϊον σας, είπέτε 
δυνατά είς τόν διευθυντήν: Λΰριο τό πρωί νά ιιέ ξυπνήσετε πολύ ένω
ρίς. Είναι Ανάγκη νιι πάω γιά μιά σπουδαία δουλειά είς τόν Υπουργόν 
τών ’Εσωτερικών. Έπειτα πλαγιάστε, χωρίς νά κοιμηθήτε.

- Περιττή σύστασις Έξοχώτατε. Δέν νυστάζω διόλου- σάς βεβαιώ. 
— Ά έληομότησα. Μήν άλλλάξετε τίποτε είς τήν κάμαρά σας. Άκοϋτε; 
— Μάλισια Έξοχώτατε. ’Ακούω, άλλά δέν καταλαμβάνω.
- Θά καταλάβετε άργότερα. "Ενα τέταρτο πρό τοΰ μεσονυκτίου, 

δταν ακούσετε τό ρολόι τοϋ Άγιου Ευσταθίου, σιγά σιγά άνοίξτε τήν 
πόρτα τοϋ ιδιαιτέρου δωματίου σας καί χωρίς θόρυβον πέσετε είς τό 
κρεββάτι. Τά μεσάνυκτα καί άργότερα Οά ακούσετε νά κτυποϋν τόν 
τοίχον, ποϋ εϊναι τό κρεββάτι σας. Θά χαλάσουν τόν τοίχον κονιά στό 
πάτωμα. Μήν κινηθήτε, μήν άναπνεύσετε καί άφήστέ μας νά ένεργή- 
σωμεν. Λοιπόν στό καλό, κύριε Jal. Ελάτε αυριον κατά τάς ένδεκα νά 
προγευματίσωμεν. Πηγαίνετε γρήγωρα. .. Μέ συγχωρεϊτε ποΰ δέν σάς 
λέγω: Καλήν νύκτα. Αύριο, αύριο.

— Είς τάς διαταγάς τής Εξοχότητάς σας. Μά. . . συγγνώμην. .. Ή 
έξοχότης σας είναι βέβαια ; ...

- Νά είσθε ήσυχος·· δλα θίι πάνε ώραΐα. Οί πράκτορές μου δέν θεω
ρούνται αδέξιοι. Τό ξεύρετε αύτό.

Ό δούξ τοϋ Otrante έσήμανε τότε καί 
ένεφανίσθη ό μαυροφόρος.
- 'Οδηγήσατε πάλιν τόν κύριον είς 

τό ξενοδοχεϊον του καί βεβαιωθήτε. . . . 
Μ’ ένοήσατε ;

Πληρέστατα Έξοχώτατε.
Ό κ. Jal έχαιρέτησε καί έπανήλθε είς τό 

ξενοδοχεϊον Jussienne πολύ ολίγον ενθου
σιασμένος άπό δ,τι έμαθε καί πολύ ολίγον 
ήσυχος άπό τήν ΰπόσχεσιν τοϋ Ύπουργοΰ, 
διότι δν οί πράκτορές του κατά τύχην δέν 
εφαινοντο. δπως συνήθως, ικανοί. . . Ό μαυ
ροφόρος κύριος εϊχεν άφήσει είς τήν θύραν
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τοΰ ξενοδοχείου τόν σύντροφόν του καί ό κ. Jal άντελήφβη, όταν έκτυ- 
ποΰσε τήν πόρτα, δτι ό πρακτωρ τοϋ Υπουργού έπληοίαοε δύο άτομα 
διαβαίνοντα πρό τής οικίας. Έπί τέλους είοήλΟε χωρίς νά λησμονήσω 
νά εϊπη εις τόν άνθρωπον τοΰ ξενοδοχείου :

— Νά μέ ξυπνήσετε πρωί, σάς παρακαλώ.
Τά πράγματα έπροχιάρησαν δπως είχε προείπει ό κ. Δούξ d’Otrante. 

Κατά τάς διόδεκα παρά τέταρτον ό κ. Jal ήνοιξε τήν θύραν τοϋ κοιτώ- 
νος, έπλάγιασε καί άνέμενε, νεκρός μάλλον παρά ζωντανός, τό πρώτον 
κτύπημα τοΰ σφυριού είς τόν τοίχον. Κατ’άρχάς ολίγος θόρυβος, έπειτα 
δυνατά κτυπήματα, έπί τέλους ένα δύο τοϋβλα έπεσαν, μία τρύπα ή 
όποία έμεγάλωνε σιγά σιγά, όσον διά νά περάση ένας άνθρωπος. Ήτο 
ή κρίσιμος στιγμή. Ό κ. Jal ήκουε τόν δολοφόνον νά σύρεται κάτω άπό 
τό κρεββάτι καί τόν έφαντάζετο ώπλισμένον μέ έγχειρίδιον. . . Έπρο- 
χωροϋσε σιγά σιγά, άλλά έπροχωροΰσε.. . Κάποιος άλλος τόν ήκολού- 
θει. - . Τίποτε άλλο δέν ήκουε. . - Έξαφνα φόις άπλετον. . . Δύο κλε- 
πτοφάναρα έφώτισαν τήν σκηνήν, άποκαλυφθέντα, καί οί κρατούντες 
αύτά πατούν τούς έπί τοϋ δαπέδου δολοφόνους.. . Ένα σφύριγμα καί 
δύο αστυφύλακες, κρυμμένοι είς τόν κοιτώνα έως τής στιγμής εκείνης, 
σπεύδουν νά ένισχύσουν τούς πρώτους. Ό κ. Jal παρατηρεί χωρίς νά 
βλέπη. .. Ωχρός ώς ποτέ άλλοτε. . . Τρέμει καί καθησυχάζει μόνον, 
όταν είδεν είσερχόμενον τόν μαυροφόρον, μέ μίαν λαμπάδα είς τό χέρι.

Ό Εξοχότατος σάς περιμένει νά προγευματίσετε αύριον. Μή λεί- 
ψετε. Κοιμηθήτε τώρα. Χαίρετε κύριε.

Δέν έκλεισε μάτι. . . Εκείνη ή τρύπα ποΰ έχασκε δέν τοϋ ήρεσε διό
λου. "Αν υπήρχε καί τρίτος δολοφόνος; έσκέπτετο. Έπί τέλους άπε- 
δίωξε τήν σκέψιν αύτήν, άφήκε τό κερί άνημμένον καί διηρώτα εαυτόν 
διατί έσκέφθησαν νά τόν δολοφονήσουν. Ήσαν άνθρωποι τάχα τοΰ 
Girard - Calotte, οί όποιοι τόν εΐχον ακολουθήσει άπό τό Λυών; ’Αλλά 
δέν είχεν ίδει κανένα δπισΟέν του είς τήν άμαξαν. Καί ό Υπουργός 
πώς είχε μαντεύσει τήν κατά τής ζωής του ένέδραν; Ή νύξ έπερνοϋσε, 
μέ τάς σκέψεις αύτάς ^κατρακυλούσαν αί ώραι' έπί τέλους έξημέρωσε. 
Ήτον καλοκαίρι, ποΰ εξημερώνει είς τάς τέσσαρας τό πρωί. Ό κ. Jal

d’Otrante, χωρίς νά χάση καιρόν, έδωκε τάς δεούσας διαταγής εις τά 
όργανά του.

Ώς πρός τόν χρεωκόπον Gerard - Citlotte, άφοϋ άρκετόν καιρόν 
έκρύβη είς τό Παρίσι, δπου είχε πολλάς κατοικίας καί ιδιαιτέραν άστυ
νομίαν. κατέφυγεν είς Saint Denis, όπου καί τόν συνέλαβεν ό κ. Jal.

Έκτοτε χρονολογούνται τά διάφορα μέτρα κατά τών ύπηρετών. Ό 
διάδοχος τού Fouche De Rovigo, μολονότι έκεϊνος έπιμελώς ιϊπέκρυ- 
πτε τά μέσα καί τά σχέδιά του, άιπιληφθείς τούς κινδύνους έκ 
τών γκαρσονιών, έφωδίασε τό προσωπικόν τών ξενοδοχείων 
μέ βιβλιάρια ποιότητος καί άπηγόρευσε τήν πρόσληψιν τών 
στερούμενων τοιούτων.

Τό μέτρον άνενεώθη διά τοϋ άπό 20 Μαρτίου 1720 Διατάγ
ματος τού Συμβουλίου τής Rouen, έτερον δέ Διάταγμα άπό 
19 Νοεμβρίου 1831 ύπεχρέωνε τούς κατοίκους τών Παρισίων 
αδιακρίτως, έντός είκοσιτεσσάρων ωρών νά δηλιόσωσι είς 
τούς αστυνόμους τών οικείων τμημάτων, ποια πρόσωπα έχουν 
είς τήν ύπηρεσίαν των, έστω καί άμισθεί. άλλως θά ύφίσταντο 
τάς συνέπειας τοΰ άπό 27 έκτου μηνάς τοΰ IV έτους τής 
Δημοκρατίας.

« « « 

ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΝ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΙ ΜΟΥ Θ

Άς σας εϊπω ολίγα πράγματα διά τήν πιτυρίασιν τοϋ 
ροσώπου. Νομίζουν οί πολλοί δτι. ή πιτυρίασις είναι τής 
>·ον νόσημα, ένφ καί τό πρόσωπον προσβάλλει, ιδίως τών 

νεανίδων. Πλάκες στρογγυλοί, μεγέθους παντάρας, ενίοτε μικρότεραι 
ή μεγαλείτεραι, καλυπτόμενοι από λεπτότατα πιτυριώδη λέπια, είναι 
η μορφή τής πιτυριάσεως τοΰ προσώπου. Ό κόσμος τάς πλάκας 
αύτάς τάς ονομάζει γενικώς λειχήνας, άλλά δέν έχουν καμμίαν σχέσιν 
αΰται μέ τάς λειχήνας.

Διά νά τάς εξάλειψη ό πάσχων πρέπει πρώτον νά ύποβληθή είς 
αυστηρόν δίαιταν, νά άποφεύγη δέ τόν ήλιον, τόν άνεμον, τό ψύχος, 
Επίσης πρέπει νά κάμνη πλύσεις τοΰ προσώπου δίς τής ημέρας μέ 
χαμομήλι κρύο καί επαλείψεις μέ τό εξής μίγμα:

Βορικοΰ νατρίου . 50 έκατγρ. ’Οξειδίου ψευδαργύρ. 2 γραμ.
Βάμματος βενζόης 15 σταγόν. Κολκρέμ.................... 20

Άν έπιμένουν μεταχειρισθήτε τήν έξής συνταγήν:

Ένα βήμα διατρανοΰν τήν πρός τά πρόσω απρόσκοπτου ουριοδρομίαν τοδ 
Ιδρύματος είναι καί ή άδεια τής Κυβερνήσεως Ιδρύσεως έν αύτφ πλήρους 
γυμνασίου κορασίων, έκ τοΰ όποιου Θά δύνανται αί μαθήτρια·, νά κατευθύ- 
νωνται πρός τό Πανεπιστήμιον.

■α
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ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

Ό Ματσούκας μάς έστειλε, άπό τούς καταρράκτας τοΰ Νιαγάρα, τό έν 
σελ. 118 ποίημα, γεμάτο άπό ενθουσιασμόν, τόν ενθουσιασμόν τόν χαρα
κτηριστικόν τοΰ Ματσούκα, που δέν σβϋνει καί τόν ώθεί εμπρός πάντοτε. 
'Επ' εΰκαιρίφ ίδέτε τί έστειλεν εως τώρα άπό τήν Αμερικήν ΰπέρ τών 
εθνικών

ΕΝΑ ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΤΟΥ 1808

Η I" ΙΟΥΝΙΟΥ

Εϊς τήν Γ' Σεπτεμβρίου, ιστορικήν διά τήν κατάλυσιν τής άπολ.υταρχίας, 
είς τήν 10 ’Οκτωβρίου, ιστορικήν διότι έκηρύχθησαν έκπτωτοι οί πρώτοι 
Βασιλείς, προστίθεται καί άλλη μία ιστορική ήμέρα, ή 1 Ιουνίου τοΰ 
1911. Έτέθη έν ϊσχύί τό μετάρρυθμισθέν Πολίτευμα. Πρεσβεία μεγάλη τής 
Έθνοσυνελεΰσεως άποτελουμένη έκ τοΰ ΙΙροεδρείου αύτής καί άλλων βου
λευτών άνήλθε τήν πρωίαν τής ημέρας έκείνης εϊς τά "Ανάκτορα καί άνε- 
κόίνωσεν εϊς τόν Βασιλέα δτι ή Έθνοσυνέλευσις «περάτωσε τό μεταρρυθ- 
μιστικόν αύτής έργον. Αύθημερόν άνήλθεν είς τά 'Ανάκτορα καί τό Υπουρ
γικόν Συμβούλιον, υπέβαλε δέ είς τόν Βασιλέα τό νέον Καταστατικόν 
Συμβόλαιον τοΰ Κράτους οπερ ή Α. Μ. υπέγραψε. Τό νέον Σύνταγμα έδή- 
μοσιεύθη εϊς τό ύπ' άρ. 127 φύλλον τής Έφημ. τής Κυβερνήσεως (τεύ
χος Α’) τής 1 'Ιουνίου 1911 καί τά γεγονότα άνεκοίνωσε τό απόγευμα εϊς 
τήν Έθνοσυνέλευσιν δ Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος. (Όρα εικόνας έν 
σελ. 121’ φωτογραφία·. Α. Τσαμοπούλου). ΊΙ συνεδρίασις έκείνη ήτο άπό 
τάς έπισημοτέρας ποΰ είδεν ή αίθουσα τής 'Εθνικής 
Όλοι οί έν τέλει ήσαν μέ επίσημον περιβολήν, έκάστην 
άγορεύσεως τοΰ Πρωθυπουργού, δι' ής ούτος εύηγ- 
γελίζετο τ' άγαθά τής Χώρας, έπηκολούθουν παρα- 
τεταμένα χειρόκροτήματα.Έπειτα, όταν ή ιστορική 
συνεδρίασις έληξε, σύσσωμος ή 'Εθνική 'Αντιπροσω
πεία, πλήν τής εύαρίθμου δμάβος τής άντιπολιτεύ- 
σεως, συνώδευσετόν Πρωθυπουργόν καϊ τούς άλλους 
Υπουργούς μέχρι τής Λέσχης τών Φιλελευθέρων, 
ύπό τά χειροκροτήματα τού πλήθους, οπερ είχε 
καταλάβε. τάς όδούς, δι* ών διήλθεν ή συνοδεία-

«

'Αντιπροσωπείας, 
δε περίοδον

σκοπών του:
24 Σεμπτεμβρίου 1909
3 Μαρτίου 1910 . .
17 Αύγουστου 1910
6 'Οκτωβρίου 1910
29
1 'Ιανουάριου 1911 .
6 Ιουνίου 1911 . .

φρ. 100,000.—
• 100,000.— 

200,.....
• 26,310.55

32,075.44
77.311.50

- 100.000.—
Έν ολφ φρ. (>35,597.49

Καί συνοδεύει τήν τελευταιαν του άποστολήν μέ τήν διαόεόαίωσιν δτι 
τάχιστα τά έμβάσματά του θά φθάσουν τό έκατομμύριον.

Eau de fleurs d’oranger............... I litre
Glycerine pure.................................50,0
Borax............................................10,0

πλύσις δίς της ημέρας. Καί άλλη, άν άποτύχη ή προηγούμενη :
Soufre precipite.........................  . 1.0
Oxyde de Zing............................. 2
Lanoline............................................10,0
Huile d’ amandes douces...............70,0
Essence de violettes...................... g. s.

συνελθών άπό τήν συγκίνησιν άπεκοιμήθη, άφοΰ έβεβαιώθη καλά δτι 
ή τρύπα είχε φραχθεί μέ ξύλα. Κατά τάς έπτά ό ξενοδόχος, πού είχε 
πάρει είς τά σοβαρά τήν παράκλησιν τού ταξειδιώτου νά τόν έξυπνήση 
ενωρίς, τοϋ έκτύπησε τήν πόρτα. Ό κ. Jal έξύπνησε, ηΰχαρίστησε καί 
έξανακοιμήθη.

Κατά τάς ένδεκα ό Υπουργός έδέχθη τόν κεκλημένον του μέ έξαιρε- 
τικήν αβρότητα, βλέπων δμως αυτόν είσερχόμενον είς τό γραφεϊόν του, 
δέν ήδυνήθη νά συγκρατήση έκρηξιν παταγιόδους γέλωτος.

— Λοιπόν, Ιδού σεις ζών καί διατεθειμένος νά μέ. τιμήσητε είς τό 
πρόγευμα. Βλέπετε λοιπόν δτι άγρυπνοΰμεν, ώστε δέν τρυποΰν τόσον 
εύκολα τό σώμα ενός ανθρώπου. Έφοβήθητε ;

— Έξοχώτατε, μολονότι μέ εϊχετε διαβεβαιιόσει δτι, δέν είχα τίποτε 
νά φοβηθώ, μέ είχε πιάσει φόβος καί τρόμος.

— Τό εννοώ... Άλλοτε...
— Τί άλλοτε Έξοχώτατε ; Μήπως διατρέχω καί άλλον κίνδυνον ;
— Πολύ πιθανόν, αν εξακολουθήσετε νά εΐσθε απερίσκεπτος, όπως 

αύτήν τήν φοράν.
— ’Απερίσκεπτος ; Δέν ενθυμούμαι.
— Βεβαίως, άν άφίνετε νά σάς κουβαλούν άπό τό αμάξι τά γκαρσό

νια τού ξενοδοχείου τούς χρηματοσάκκους σας καί άν, άντ'ι νά τούς έμπι- 
στεύεσθε είς τόν ξενοδόχοι· σας, τούς άφίνετε είς τό τραπέζι τοΰ δωμα
τίου σας, νά τούς βλέπη δλος ό κόσμος...

Καί ό Υπουργός άφηγήθη πώς τά όργανά του έφθασαν εγκαίρως. 
Άπλούστατα. Είς τό ξενοδοχείου Jussienne ήσαν τρεις ύπηρέται. "Οταν 
τό καμουτσί τοΰ αμαξά τούς ειδοποίησε δτι, έφθανε ταχυδρομική άμαξα, 
έτρεξαν νά πάρουν τά πράγματα τοϋ ταξειδιώτου, τούς χρηματοσάκκους 
καί ένα ζευγάρι πιστόλια, γεμάτα, ποΰ τούς συνέστησε νά μην τά πει
ράξουν. Ό ξενοδόχος ώδήγησε τόν ταξειδιώτην είς ένα δωμάτων, δπου 
είπε νά άφησουν τούς σάκκους καί τά πιστόλια είς τό στρογγυλόν τρα
πέζι. "Οταν ό ξένος έγκατεστάθη πλέον, οί ύπηρέται καί ό προϊστάμενός 
των τόν άφήκαν καί μετ’ ολίγον έσχεδίαζον νά τόν κλέψουν, έν ανάγκη 
δέ καί νά τόν φονεύσουν. Άλλ’ είς τό ζήτημα τής διανομής έφιλονείκη- 
σαν καί ένας άπό αύτούς, διά νά έκδικηθή τούς άλλους, έτρεξεν είς τοΰ 
Υπουργού τής ’Αστυνομίας καί τοΰ κατέδωκε τό σχέδιον. Ό Fouche

Άν καί μέ αύτήν δέν ίδήτε θεραπείαν, θά καταφύγητε είς τήν έξής 
συνταγήν :

Alcoolat de lavande . 120,0 Huile de lavande . . 4,0
Sublime................... 1,0 Savon vert................ 80.0

Πλύσις τού πάσχοννος μέρους άνευ σφογγίσεως καί ξέπλυμα ή λου- 
τρόν μετά τρεις ημέρας.

Προσοχή δέ μεγάλη εϊς τήν έκλογήν τής πούδρας. Τό κοινότερον καί 
προχειρότερον καί ,άπλούστερον κοσμητικόν μας είναι ή πούδρα, ή 
όποία δέν χρησιμεύει μόνον, ώς πολλαί νομίζουν, διά νά άσπρίζη καί 
νά φρεσκάρη καί νά δροσίζη τό δέρμα μας, άλλά κυρίως διά νά προ- 
φυλάττη αύτό άπό τόν αέρα, άπό τήν υγρασίαν, άπό τάς άτμοσφαιρικάς 
μεταβολάς.

Ή κοινή πούδρα, τήν όποιαν μάς σερβίρουν σήμερον τά μυροπω
λεία καί τά φαρμακεία, δέν είνε τίποτε άλλο παρά μίγμα βισμουθίου, 
οξειδίου, ψευδαργύρου καί κιμωλίας μέ άμυλον, μά έλάχιστον. Αί ποΰ- 
δραι αΰται, έφ’ όσον δέν περιέχουν καί ενώσεις μολύβδου, υδραργύρου 
κ.λ. δέν είναι δηλητηριώδεις- είναι άβλαβεϊς, άλλά καί ανωφελείς ένταυτφ.

Υγιεινή πούδρα, έχουσα τά πλεονεκτήματα διά τά όποια μεταχειρι- 
ζόμεθα τήν πούδραν, είναι μόνον ή έκ φυτικών ουσιών παρασκευαζό
μενη. ’Ιδίως άπό άμυλον σίτου ή άπό ρύζι, πολύ ψιλά κοπανισμένου. 
Ή πούδρα αυτί; κολλά είς τήν επιδερμίδα, μαλακώνει τό δέρμα, απορ
ροφά τήν υγρασίαν τού άέρος καί δέν τήν άφίνει νά προσβάλλη τήν 
επιδερμίδα, προφυλάσσει τό άνθος τής έπιδερμίδος, τό εύαίσθητον, άπό 
τάς ερεθιστικός έπηρείας τών καπνών, τοΰ ανθρακικού οξέος κ.λ. κατα- 
πραΰνει δέ πάσαν έλαφράν έξάνθησιν αυτού. ’Απέναντι 
αυτής αί όρυκταί ποΰδραι πλεονεκτοΰσι μόνον διότι προσ- 
κολλώνται εύχερέστερον είς τό δέρμα. Άλλ’ αν λάβωμεν 
ύπ' δψει ότι, αί οΰσίαι ποΰ περιέχονται μέσα είς αύτάς 
είναι άδιάλυτοι και παρεμποδίζουν τήν άδηλον διαπνοήν, 
οδ ένεκα οί πόροι τού δέρματος άναγκάζονται νά άνευ- 
ρυνθώσι καί νά γίνωνται ορατοί, πρέπει έπιμελώς νά τάς 
αποφεύγω μεν.

Ή έκ κόνεως τοϋ άμύλου πούδρα έχει άκόμη καί τό 
προτέρημα νά κρύπτη καί τήν στιλπνότητα τού δέρματος. 
Ή Poudre d’lris κατά τόν περίφημου Monin, τόν δερμα
τολόγον. είναι ανθυγιεινή, λόγτρ τοΰ περιεχομένου άρώ- 
ματος. Κατ’ αύτόν αί ποΰδραι δέν πρέπει νά άρωματί- 
ζωνται, διότι προκαλοΰν κεφαλαλγίας καί άλλος νευρι
κός διαταράξεις.

Αβλαβής πούδρα παρασκευάζεται άπό τό άνθος τοΰ άμύλου τής όρύ- 
ζης. Πριν βάλετε πούδρα, αλείφετε ελαφρά - ελαφρά μέ ολίγον κολκρέμ 
τό πρόσωπον, κατόπιν βάζετε τήν πούδρα καί μέ ένα μαλακόν πανί 
σφογγίζετε τό πρόσωπον, διά νά πάρη τήν ποΰδρα πού περισσεύει.

’Αττικής
ΚΟΝΣΤ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Νομάρχης

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Μέ ένα ιστορικόν ξενύκτι ή 'Εθνική 'Αντιπρο
σωπεία άπέδωκεν εις τόν Διάδοχον τοΰ θρόνου, δ,τι 
έν στιγμή παραφοράς καί έν τή δίνη τής έπανα- 
στάσεως τού εΐχον άφαιρέσει, ύπό τό πρόσχημα 
δτι ήθελον νά προφυλάξουν αύτόν άπό τάς προσ- 
τριδάς κ.τ.λ. Βέβαια προσχήματα μόνον ήσαν 
δλα αύτά. Διότι άν είλικρινώς έκήδοντο τής θέσεως 
τοΰ Διαδόχου, ήδύναντο νά τόν προφυλάξουν μέν 
άπό τάς προστριδάς, νά μή τόν καταστήσουν 
δμως καί άργόμισθον, στερούντες αύτόν τοΰ δικαι
ώματος νά ΰπηρετή τήν ΙΙατρίδα.

Τό Έθνος οΰτω διά τοΰ νόμου περί Γενικού 
Έπιθεωρητοΰ τοΰ Στρατού άπέδωκε τόν Διάδοχον 
είς τό στράτευμα. Πράγματι ικανοποιείται ό Διά
δοχος. άλλά καί προφυλάσσεται άπό τάς προστριβάς διά τοΰ νέου νόμου. 
Κλίκα δέν θά σχηματίζεται περί τόν Διάδοχον, διότι κατά τόν νέον νόμον 
οί έν τή Γενική 'Επιθεωρήσει εργαζόμενοι άξιωματικοϊ δέν δύνανται νά 
παραμένωσι πλέον τής διετίας, άλλ’ ούτε καί νά έπανέρχωνται πριν 
παρέλθη τριετία· At προσωπικά! εκθέσεις τοΰ Διαδόχου δέν θά άνακοινοΰν- 
ται εϊς τό Συμβούλιον, δπερ άπαρτιζόμενον έκ τοΰ Γάλλου όργανωτοΰ 
κ. Έντού, τοΰ Διαδόχου καϊ τών Μεράρχων θά ένεργή τάς μεταβολάς κ.τ.λ. 
θά εϊπη τις δμως δτι ή άνάμιςις τού Διαδόχου θά έπηρεάζη πάντως. Τό 
επιχείρημα είναι σόφισμα. Διότι μετά πάροδον όλιγου χρόνου καί τόν 
κατευνασμόν τού επαναστατικού σάλου, τις δ δυνάμενος νά έγγυηθή δτι, 
καί έκτος πάσης άναμίξεως ευρισκόμενος δ Διάδοχος, άν ήθελε νά προβή 
είς χαμερπεΐς αντεκδικήσεις — άκριβώς δέ είς τόν φόβον τοιούτων άντεκ- 
δικήσεων πρέπει νά άποδοθή ή παρατηρηθείσα κατά τοΰ νόμου μικρά άντί- 
δρασις καί ή παρατηρηθείσα έξέγερσις καί δυσφορία — δέν θά ήδύνατο νά 
έπηρεάση ένα Ί'πουργόν άπό τούς παλαιούς, άν ό θεός είχε καταδικάσει 
τήν 'Ελλάδα νά κυβερνηθή καί πάλιν άπό τοιούτους.

Μίαν σκηνήν από τήν ιστορικήν αύτήν συνεδρίασιν παριστφ ή έν σελ. 
121 είκών μας. Όμιλος βουλευτών μέ τόν Ί'πουργόν τών Οικονομικών έν 
τφ μέσφ. ύπό τάς πρώτας άκτΐνας τοΰ φωτός, άναψύχεται εϊς τό κηπά- 
ριον τής Βουλής.

ΕΥΓΕ ΤΟΥ

Άθόρυβον μέν, προκόπτον δέ. Αλήθεια, χωρίς ρεκλάμες καί χωρίς 
δημοσιεύσεις, λειτουργεί άπό έτών εϊς τήν όδόν Πειραιώς, έναντι του 
Ίέδείου, τό παρθεναγωγείου «ΙΙαλλάς» τοΰ κ. Νικολαΐδου. Δέν διατυμπανί
ζει δτι έφερεν άπό τήν Εύρώπην τούς κι>μ,Ύθ·/ια>'>·πα; καθηγητάς του, 
ούτε κανέν άπό τά άλλα έν χρήσει μέσα μεταχειρίζεται διά νά ρεκλαμαρι- 
σθή. Καί δμως λειτουργεί τόσα χρόνια τώρα καί άριθμεί έκατόν πεντή- 
κοντα περίπου μαθήτριας καί αί φοιτώσαι μανθάνουν καί διδάσκονται 
πραγματικώς καί είναι ένθουσιασμένοι οί γονείς, καί κάθε τι νεωτεριστικόν 
εϊσάγεται έκεϊ μέσα καί κάθε βήμα πρός τά πρόσω ακολουθείται. "Οσοι 
έχουν κορίτσια έπρεπε νά παρακολουθήσουν ολίγον καιρόν τό ίδρυμα αύτό. 
Καί άκόμη έπρεπε νά παρακολουθήσουν καί τήν περί τά μέσα ’Ιουνίου 
έκδρομήν του εϊς τό Στροφύλι, διά νά ίδοΰν πώς έκατόν καί πλέον κορί
τσια πάσης ηλικίας διεσκέδασαν καί άνέπνευσαν καί νά εννοήσουν μέ πόσην 
μέθοδον έμφυσάτα. ή πρώτη μάθησις καί πώς κατόπιν ένισχύεται ή σπουδή.

ΠΟΛΥ ΕΥΤΥΧΗΣ

Πρέπει νά καυχάται ή πρωτεύουσα διά τήν εύνοιαν μέ τήν όποιαν τήν 
ήςίωσεν ή Τύχη καί νά σεμνύνεται άκόμη διά τούς Νομάρχας, τούς όποιους 
άπό τίνος ήρίθμησε. Όμολογουμένως μετά τούς ξεμωραμένους και ρουτι- 
νιέρηδες έχει νά έπιδείξη τόν Κονδάκην, τόν Διομήβην καί τόν Κυριάκόν, 

τούς όποιους ■ ' . . · - - _τώρα προσετέθη καί δ ΙΙαπαμιχαλόπουλος, δ συμπαθής 
τής «Εικονογραφημένης» φίλος. Ό ένας καλήτε- 
ρος άπό τόν άλλον.

'Ακούραστος δ Νομάρχης, μέ πείραν πλουσιω- 
τάτην, μέ γνώσεις πολυτίμους, μέ θέλησιν καί 
οργασμόν πρός έργασίαν, μέ άντίληψιν εύρυτάτην, 
τά πάντα είδώς και πανταχοΰ παρών, μέ χάρισμα 
λόγου καί χειριστής τής πέννας, μέ ιδανικά καί 
μέ αισθήματα αποτελεί τόν ιδεώδη τύπον τοΰ 
Νομάρχου.

Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ

Αί κόραι τής Μιλήτου ήσαν όνομασταϊ διά τήν 
άρετήν των καϊ τόν βαθμόν τής αιδημοσύνης των 
δίδει τό έξής περιστατικόν : Κάποτε κατελήφθη- 
σαν αί παρθένοι τής Μιλήτου άπό άλλόκοτον καϊ 
φοβερόν πάθος. Όλως αϊφνηδίως ήσθάνοντο μίαν 
άκατανίκητον έπιθυμίαν πρός τόν θάνατον καί 
κατέφευγον είς τόν άπαγχονισμόν. Πολλαϊ κόραι 
έχάθησαν οΰτω, κανείς δέ δέν ήδύνατο νά έξη- 
γήση τό φαινόμενου. "Εφθασαν νά πιστεόσουν δτι 
κάποια δηλητηριώδης πνοή συνεμίγη μετά τού 
άτμοσφαιρικού άέρος. Μάτην οί γονείς έθρήνουν 
καί ϊκέτευον αύτάς καϊ προσεπάθουν νά τάς 
άποτρέψουν. Αύταί διαλανθάνουσαι τήν προσο
χήν τών φυλάκων ηύτοκτόνουν. Έφαίνετο λοιπόν

ανίατον τό κακόν. Άλλ' αίφνης τό μέτρον έπενοήθη : Ψήφισμα έξεδόθη 
δρίζον, δπως αί άπαγχονιζόμεναι ή δπωσδήποτε αύτοκτονούσαι παρθένοι 
κηδεύωνται καϊ θάπτωνται τελείως γυμναί. Καί α! κόραι έκείναι, αί όποΐαι 
ήψήφουν τόν θάνατον, άνεχαιτίσθησαν άπό τήν μετ’ αύτόν καταισχύνην.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Δύο μελετημένοι καί φιλόπονοι επιστήμονες, οι κ.κ. Μ. Λαβής καί 
Γ. Παπαϊωάννου, δημοσιογράφοι καί διδάκτορες τοΰ Δικαίου, εϊς ένα τόμον 
περιέλαβον δλα τά σχετικά μέ τόν Καταστατικόν Χάρτην τής 'Ελλάδος. 
"Ολη ή Ιστορία τοΰ Συντάγματος άφ' ής τοΰτο καθιερώθη μέχρι τής σήμε
ρον, δ,τι μετερρυθμίσθη εκτίθεται πιστώς, μετά τών σχετικών ψηφισμά
των, τών προσχεδίων καί έρμηνειών. Τιμαται δρ. τριών καί πωλείται εϊς 
δλα τά βιβλιοπωλεία. Είς τούς έκ τών συνδρομητών μας ζητοΰντας παρ’ 
ήμών τοΰτο, τό άποστέλλομεν άμα τφ έμβάσματι τοδ αντιτίμου.

Έςεδόθησαν δύο άκόμη τεύχη τοΰ καλλιτεχνικωτάτου Ηρώου τοΰ Άγώ- 
νος, δπερ έκδίδει ή Εκδοτική Εταιρία. "Εκαστον τούτων περιλαμβάνει 
άνά τέσσαρας μεγάλας δλοσελίδους τετραχρωμικάς εικόνας, παριστώσας 
σκηνάς τοΰ Ίεροδ Άγώνος, αί όποΐαι είναι αντίγραφα τών περιφήμων τοι
χογραφιών τοϋ γερμανοϋ ζωγράφου Φόν Έσς καί στολίζουν τούς τοίχους 
τοΰ 'Ανακτόρου τοΰ Μονάχου.

«
ΝΑ ΜΕΤΡΑ!

Τώρα ποΰ άνεστατώθη όλη ή Ελλάς μέ τήν άπει- 
λουμένην έπίσκεψιν τής χολέρας, επίκαιρον νά μάβω- 
μεν πώς είς τούς παλαιούς καιρούς προεφυλάσσοντο 
οι’Αθηναίοι άπό αύτήν καί τήν πανούκλα. Τό «Θανα
τικό·, δπως έλέγετο ή πανώλης, έξερράγη κατά τό 
1827 τό πρώτον έν Αίγίνη, δπου είχε μεταδοθή ύπό 
τών Αρακάδων τοΰ Κιουταχή, κατά τά περισωθέντα 
ντοκουμέντα, έκ Κρήτης καί άπό βώδια προσδληθέντα 
ύπό πανώλους.

Οί ’Αθηναίοι έσκόρπισαν αμέσως μέ τό πρώτον 
κρούσμα, ποΰ έσημειώθη καί μόλις 32 έπέστρεψαν εις 
τάς εστίας των.

Περίφημος τότε ιατρός έν Άθήναις ήτο δ Σπυρίδων

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ
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Καλογερόπουλος καί ένας άλλος βαρδιάνος, πιθανώς φύλαξ. αύτοι δέ οί 
δύο είχον τήν ϋποχρέωσιν νά περιέρχωνται τήν πόλιν καί κτυπώντες τάς 
θύρας τών οικιών νά έρωτοΰν: «Καλά εϊσαστε;»

Τί έκαμνον όμως, όταν δεν ήσαν καλά, δέν μας τό λέγει δ κ. Κ· Χρηστο- 
μάνος, δ όποιος έγραψε τά άνωτέρω εις τά Μνημεία τής Ιστορίας τών 
'Αθηναίων τοΰ κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου.

«

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ό περίφημος δρομεύς

ΜΠΡΑΒΟ I

θριάμβους αίρει εϊς τήν Αίγυπτον ώς δρομεΰς δ έκ Σμύρνης δμογε-ής 
κ· Ίω. Κ. Γεωργιάδης, υπάλληλος τών καταστημάτων Μπάχαρα καί S°s. 
Είναι εϊκοσιπέντε έτών καί έχει κατάφορτου τό στήθος άπό μετάλλια, 

άτινα έλαβεν είς διαφόρους αγώνας. 
Οϋτω τήν 13 Φεβρουάριου 1909 είς 
τόν Μαραθώνιον τών αγώνων τής έν 
Χελουάν 'Αγγλικής Λέσχης έλαβε χρυ- 
σοΰν μετάλλιον καί ωρολογίου, είς 
τους δρόμου; 800 μ. καί 1500 μ. τών 
αγώνων τής αύτής λέσχης κατά τών 
12 Μαρτίου 1908 έλαβε πρώτα χρυσά 
μετάλλια, είς τούς άγώνας τής έν 
Ήλιουπόλει 'Ιταλικής Λέσχη; κατά 
τό 1909 έλαβε διά τόν δρόμον τών 
400 μ. μετάλλιον χρυσοΰν, διά τόν 
δρόμον τών 2 χιλιομ. μετάλλιον άργυ- 
ροΰν, εϊ; τού; άγώνας τής έν Άλεξαν- 
δρείφ Αγγλική; Λέσχης τοΰ 1910 
έλαβε διά τόν Μαραθώνιον μετάλλιον 
άργυροΰν, είς τούς κατά τό 1910 άγώ
νας τής έν Καίριρ Ιταλική; Σχολής 
έλαβε διά τον Μαραθώνιον μετάλ
λων άργυροΰν, εϊς τούς άγώνας τής 
έν Καίριρ Γερμανικής Λέσχης κατά 
τό 1910 έλαβε διά τούς δρόμους τών 
100 μ., 200 μ., 400 μ., 800 μ. καί 
1500 μ., διά τό άλμα άπλούν καί διά τό 

άλμα εϊς ύψος μετά φορά;. έπτά χρυσά μετάλλια καί σταυρόν χρυσοΰν είς 
τού; άγώνας τής έν Καίριρ Ιταλικής Λέσχης, κατά τόν Σεπτέμβριον τοΰ 
1910 διά τούς δρόμους τών 100 μ. καί 1500 μ. έλαβε δύο χρυσά μετάλλια, 
είς τούς άγώνας τής αύτής σχολής κατ' 'Οκτώβριον τοΰ 1910 έλαβε διά 
τόν Μαραθώνιον μετάλλιον άργυροΰν καί εϊς τούς κατά τόν Δεκέμβριον τοΰ 
1910 άγώνας τή; Ιταλικής Σχολής έν Ήλιουπόλει διά τόν δρόμον τών 
100 μ. έλαβε πάλιν μετάλλιον χρυσοΰν. Πλήν αύτών έχει καί άλλα μικρό
τερα; άξια; βραβεία, έτι δε και διπλώματα, Ατινα, μετά τών άλλων άνω- 
τέρω καθοριζομένων, τόν άναδεικνύουν Απαράμιλλο·? αθλητήν.

•
ΚΑΤΩ ΤΟ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ

Πρός διευκόλυνα·.·? τοϋ έργου τής άντικαταστάσεως τοϋ σφαιριδίου, περί 
ού προέβλεψεν ή νέα συνταγματική διάταξις. επίκαιρος έρχεται μία έφεύ- 
ρεσις τοΰ έξ Αϊγίου καλλιτέχνου φωτογράφου κ. Σπυρ. Κατσιροπούλου, 
κάλπης προωρισμένης δπως λύση τό δύσλυτον πρόβλημα, οπερ άπετέλει 
μέχρι τοΰδε τό κρατούν παρ’ ήμϊν έκλογικόν σύστημα, τό τής νοθείας τοϋ 
έκλογικοΰ αποτελέσματος καί τό τοΰ πολυδάπανου τής διεξαγωγής τών έκλο- 
γών. Ήδη αί τόσφ συνήθεις καλπονοβεύσεις, διά τοΰ έν χρήσει συστήμα
τος, ματαιοΰνται εντελώς καί καθίστανται αδύνατοι, ή δέ έξέλεγξις πάσης 
τυχόν απόπειρας πρός καλπονό- 
θευσιν καθίσταται ευχερής καί άμε
σος. "Ετερον προσόν τής εΰφυοΰς 
τφ δντι έπινοήσεως ταύτης είναι 
τό εύχερές τής ψηφοφορίας, παρ’ 
οίουδήποτε έκλογέως έστω καί 
αγραμμάτου. Ή παντελής έλλειψις 
αντιπροσώπου, δυναμένου νά έπη- 
ρεάση πολλάκις τό φρόνημα τοΰ 
έκλογέως, είναι έτέρα άρετή τής 
έπινοήσεως ταύτης καί τέλος ή 
όλιγοδάπανος διεξαγωγή τών εκ
λογών είς τό έξής θέλει παράσχει 
μίαν Απροσδόκητου θεραπείαν είς 
τόν πάντοτε ανισοσκελή προϋπο
λογισμόν τοΰ Κράτους.

Ταΰτα έν συνάψει τά πλεονε
κτήματα τής νέας κάλπης έκ τής 
χρησιμοποιήσεως τής όποιας κατά 
τάς έπικειμένας κοινοτικός ή δη
μοτικός έκλογάς θέλει Αποδειχθή 
τό λυσιτελές ή μή τοΰ νέου συστή
ματος. οπερ έξαγγέλλοντες εύχόμεθα δπως τύχη έφαρμογής. Καϊ έτσι εξο
βελίζεται τό άπαίσιον σφαιρίδιον, τό αναχρονιστικόν κονκί, τό σύστημα 
τής συναλλαγής καί τής νοθείας του φρονήματος.

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΠΗΣ

«
ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

Μάχαι Αληθινά! διεξάγονται μεταξύ τών Αθηναϊκών θιάσων. Ένας θία
σος ύπό τήν κ. Νίκον, Λεπενιώτην καί Φύρστ, άρτιος καί φιλότιμος κατε- 
σκήνωσεν είς τήν Νέαν Σκηνήν, τό περίκομψον θεατράκι τοϋ έκλεκτοΰ 
κόσμου. Ό θίασος τής Κυβέλης, άψογος, ώς πάντοτε, περιλαμβάνω·? τούς 
καλλιτέρους καλλιτέχνας, έν οίς καί τόν Χρυσομάλλην, κατιοκήνωαεν είς 
τό Βαριετέ, άνακαινισθέν καϊ έφοδιασθέν μέ μίαν τένταν στηριζομένην εϊς 
κομψότατον αιδηρούν σκελετόν.

Άπεκτήσαμεν άκόμη ένα νέον θέατρον, έκεΐ όπου ήτο άλλοτε τό έρεί- 
πιον τοϋ Τσόχα, εϊς τήν δδόν Σταδίου. Όμάς γνωστών έπιχειρηματιών έμί- 
οθωσε τόν χώρον καϊ άνήγειρεν αληθινόν κομψοτέχνημα. Είναι ένα θεα- 

τράκι σάν κούκλα, δυνάμενον νά στεγάζεται τόν χειμώνα, μέ ωραίους έξώ- 
στας κ.τ.λ. "Ενα περίκομψον κοτέτσι, εις τό όποιον έστεγάσθησαν όλα τά 
χοτό.ιον'/.α 6πό τήν δεσποινίδα Μαρίκαν Κοτοπούλη. Ό θίασος αύτός περι
λαμβάνει έπίσης τού; δοκιμωτέρους τών καλλιτεχνών μας, οίοι είναι οί 
κ.κ. Ν. Ζάννος, Πετρίδης, ΙΙαπαγεωργίου, τό ζεύγος Μαρίκου, τό ζεύγος 
Μυράτ, τό ζεύγος Λούη κ.λ.

Είς τό Άθήναιον κατά τάς άρχάς τής περιόδου εϊχεν εγκατασταθεί 
ευπρόσωπος θίασος ΰπό τήν διεύθυνσιν τών κ.κ. θ. Οικονόμου καί II. Καλο
γερικού, δ όποιος δμως ηύδοκίμησε μέν ΰπό έποψιν εισπράξεων, άλλά δέν 
άνταπεκρίνετο είς τάς καλλιτεχνικά; απαιτήσεις τοϋ έσμοΰ τών άγυιοπαί- 
δων καί τή; μπλεμπάγιας. ήτις έπλήρου τό θέατρον. Οϋτω δέ εγκατεστάθη 
λαϊκός θίασος ΰπό τούς κ.κ. Βενιέρην καί Μουστάκαν.

Ή δεσποινίς Κόλλυβά συμπήξασα ίδιον θίασον όπερέτας κατέλαβε τό 
θέατρον τοΰ Συντάγματος καί κατώρθωσε νά σχηματίση πολυάριθμον πελα
τείαν κατακλύζουααν τό θέατρον της 
άφ' ετέρου κάποιος θίασος 'Ιτα
λικός έτρύπωσε, μή δυνάμενος 
νά έλκύση τόν κόσμον, παρ' δλην 
τήν κομψότητα τοΰ θεάτρου καί 
τήν δροσιάν ποΰ διαχέουν τά έν 
αύτφ δένδρα.

«

έκάστην έσπέραν. Είς τοϋ Άρνιώτη

ΣΠ. ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ύ έφευρέτης τής νέας κάλπης

ήμπορεϊ νά πάρη τά πόδια του άπό

άλλοτε

μεταδί- 
πρώτον 
μεταδί-

Ο ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ

Νέα Αρρώστια άνεκαλύφθη ή 
μάλλον παλαιά ούσα μελετάται 
καί παρακολουθείται. Καί ή τιμή 
είς Έλληνα έπιστήμονα, τόν κ. 
Άραβαντινόν. 'Ο καλός επιστή
μων παρηκολούθησε φαινόμενον 
συνηθέστατα άπαντών τώρα τό 
καλοκαίρι Ένφ είναι καλά κα
νείς, τόν αρπάζει ένας ισχυρός 
πυρετός 40 βαθμών μέ ολίγα 
γαστρικά φαινόμενα, καί μετά 
τρεις ημέρας δ ασθενής είναι 
καλά. Άλλά μαύρα καλά. Δέν 
τήν άδυναμίαν. Καταβάλλεται τόσον πολύ, ώστε πρέπει νά κάμη ενέσεις 
καί νά τονώση τόν οργανισμόν του. "Ολοι τήν έχουν πάθει καί δ κόσμος 
τήν λέγει τήν ασθένειαν αύτήν «τρ’.μερίτην». Οί ιατροί όμως τήν έπάθαιναν 
χειρότερα άπό όλους, διότι άλλοτε διεγίνωσκον γαστρεντερίτιδα, 
γαστρικόν φόρτον, άλλοτε παράτυφον κ.τ.λ.

Έξηκρίβωσεν άκόμη δ καλός επιστήμων μας ότι, ή νόσος 
δεται άπό τήν φλεβοτόμον ή σιωπηλήν σκνίπαν, ήτις τσιμπώσα 
ασθενή καί άπομυζώσα αίμά του μέ μικρόβια τής νόσου τά 
δει είς τόν πρώτον ϋγειά πού θά τσιμπήση.

*
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Έν Αμερική, ένεργείαις τής Εταιρίας πρός προστασίαν τών ζώων 
έψηφίσθη νόμος, μία τών διατάξεων τοΰ δποίου είναι καί ή έξής :

•Ί'ποχρεοϋνται πάντες οί πολΐται νά σέβωνται τά ζώα τά διατελοΰντα 
έν καταστάσει φανερά; εγκυμοσύνης, καί δταν άκόμη ταΰτα έκ συνήθειας 
αταβιστικής είναι προωρισμένα πρός βρώσιν ύπό τών ανθρώπων».

Έγινε μάλιστα καί ή πρώτη δίκη έπί παραβάσει τής άνωτέρω διατάξεως 
έν Όχάϊο. Ξενοδόχος τις διά νά περιποιηθή τρεις πελάτας του ήθέλησε νά 

σφάξη μίαν κλώσσαν.'Επειδή δμως 
έκείνη ήμύνετο. τήν έσφαξε μέσα 
εϊς τήν φωλιάν της καί έθραύσθη 
έν τών ώών της, έκ τοΰ δποίου 
μετά τρεις - τέσσαρας ήμέρας θά 
έξεκολάπτετο τό πουλάκι.

Τό δικαστήριον έφαρμόζον τόν 
νέον νόμον έπέβαλεν αύτφ φυλά- 
κισιν 15 ημερών καί πρόστιμον 
125 ταλλήρων.

«
ΟΙ ΠΥΡΕΤΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Οί άντιβασιλικοί τόν "Οθωνα 
τόν άπεκάλουν, ώς καί έν τή σχε
τική εξιστορήσει τών γεγονότων 
τοϋ 1862 άναφέρεται, κονφβν.

Πράγματι δ βασιλεύς ϋπέφερεν, 
ή μάλλον ήτο τελείως κωφός άπό 
τό Αριστερόν αύτί. Διά τοΰτο, δσά- 
κις συνδιελέγετο μετά τίνος,παρου- 
σιάζεν αύτφ τό δεξιόν του αυτί, 

διότι, προσβληθείς άπό πυρετούς 
μεγάλος δόσεις κινίνης. ’Υπάρχουν 

Λέγουν ότι έπαθε τήν κώφωσιν, 
έν Άβήναις, ήναγκάζετο νά λαμβάνη 
καί οί βεβαιούντες δτι έκ γενετής είχε κάποιαν βαρυκοΐαν, ήτις έπε-
τάθη άπό τήν κινίνην.

ΔΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ

θέλετε νά διατηρήσετε κρέας νωπόν έπί πολλάς ήμέρας; Κόψατέ το εϊ; 
τεμάχια βάρους ένός χιλι-.γράμμου, θέσατέ τα έντός πήλινων ή ξύλινων 
άγγείων, Αλατίσατε τα ολίγον καί σκεπάσατέ τα μέ ψιλήν σκόνην άπό 
κάρβουνα. Μή λυπηθήτε τό κάρβουνο. Άν είναι δυνατόν, τό στρώμα άς 
έχη καί δύο καί τριών πόντων πάχος. Βάσις είναι ή παρεμπόδισις τής επή
ρειας τοϋ Ατμοσφαιρικού άέρος. "ίίστε δσον παχύτερου τό στρώμα τής 
σκόνης τών καρβούνων, τόσον καλήτερον. Διατηρείται, ώς Απέδειξαν τά 
πειράματα, καί δύο έβδομάδας μέ δσηνδήποτε ζέστην. "Οταν θελήσετε νά 
μεταχειρισθήτε τό κρέας, δέν έχετε παρά νά τό ξεπλύνετε μέ νερό. Είναι 
δέ τρυφερώτατον καί γευστικώτατον.

Έν ’Αθήναις, Τυπογραφείου «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργα&Οΰρη—8506.


