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Ή  ίφαύος.

Καθ’ ό'λην τήν νύχτα δέν ήδυνήθην νά κοι
μηθώ. ούδ’ εςεδύθην μάλιστα' έσκόπούν νά υ
πάγω λίαν πρω’ί εις τήν πύλην τού φρουρίου, δι’ 
ή; έπρόκειτο νά έξέλθη ή Μαρία Ιβανόβνα α
ναχωρούσα. ϊνα είπω αυτή τό ύστατον χαΐρε. 
ΊΙσθανόμην έν έμαυτώ παντελή μεταβολήν.Ή 
ταραχή τής ψυχής μου μοί έφαίνετο φορητο- 
τέρα τής στυγνής μελαγχολίας, ήτις πρότερον 
μ.’ έβασάνιζεν. Ή  έκ τού αποχωρισμού λύπη 
συνεκιρνάτο έν έμοί μετ’ αορίστων άλλά γλυ
κειών έλπίδων, μετ’ άνυπομόνου προσδοκίας 
κινδύνων καί αισθήματος εύγενούς φιλοδοξίας. 
Ή νύξ παρήλθε ταχέως. Ήτοιμαζόμην δέ νά 
έξέλθω. ό'τε ή θύρα τού δωματίου μου ήνοίχθη 
και είσελθών ό δεκανεύς μο'ι ά.νήγγειλεν, ότι οί 
Κοζάκοι μα: έλιποτάχτησαν τήν νύχτα, συμ- 
παραλαβόντε; βιαιως τόν Ίουλάϊ καί ότι περί 
τά προχώματα ημών περιέτρεχον άγνωστοι ιπ
πείς. Έπάγωσα έκ τού τρόυ.ου άναλογισθείς, 
ότι ή Μαρία 'Ιβανόβνα δέν θά κατώρθωσε νά 
φύγη. "Εδωσα έν σπουδή διαταγάς τινας εί; 
τόν δεκανέα καί έτρεξα εί; τού φρουράρχου.

Ύπέφωσκεν ήδη ή ημέρα. Κατηρχόμην δ έν 
τάχε·. τήν οδόν, οτε ήκουσά τινα καλούντά με 
ονομαστί καί έστάθην. «Πού πηγαίνετε; άν 
μού έπιτρέπετε νά σάς έρωτήσω , μοί είπεν ό 
Ίβάν Ίγνάτιιτς, συλλαβών με έκ τού βραχίο- 
νος' ό Ίβάν Κούσμιτ; εύρίσκεται εί; τόν προ
μαχώνα καί μ’ έστειλε νά σά; εϋρο>. Ο Που- 
γάτς' έφθασεν.

—  ΊΙ Μαρία Ιβανόβνα άνεχώρησεν ; ήρώ- 
τησα τρέμων ένδομύχω;.

— Δέν έπρόφθασεν, άπεκρίθη ό Ίβάν Ίγνά
τιιτς· ό δρόμο; τού Όρεμ.βυύργου είναι κομμέ
νος καί τό φρούριον είναι περικυκλωμένον άπό 
τούς άντάρτας.Κακά πηγαίνουν τά πράγματα, 
ΙΙιότρ Άνδρέιτς.»

1. Ι Ιουγα τς  χατ ϊ ι  συγχοΓ.ήν ά ν τ ΐ  ΙΙουγάτΑΕφ, αημαί-  
*ει οόδητρον .

τοΜ οε ιετ — ΐ8».·ι.

Ύπήγομεν εις τόν προμαχώνα, οστις έσχη- 
ματίζετο έκ λόφου φυσικού ώχυρωμένου διά 
προχωμάτων. Ή  φρουρά εΰρίσκετο έκεΐ ένο
πλος. Είχον δέ σύρν) τό κανόνιον έκεΐ άπό τής 
προτεραίας. Ό  φρούραρχος περιεπάτει έκεΐ ε
νώπιον τών ολίγων άνδρών, οΰ; διώκει. ’Ένεκα 
τής προσεγγίσεως τού κινδύνου ό γηραιός μα
χητή; προσεκτήσατο έκτακτον σθένος. Έν τή 
στέππγ, καί ούχί πολύ μακράν τού φρουρίου έ- 
φαίνοντο ολίγοι τινές ιππείς,πιθανώς Κοζάκοι, 
άλλά μ.εταξύ αυτών εύρίσκοντο καί τινε; βα- 
σκίρ,ευκόλως αναγνωριζόμενοι έκ τών σκούφων 
καί τών φαρετρών αυτών. Ό  φρούραρχος διερ- 
χόμενος προ τών στοίχων τού ευαρίθμου στρα
τού έλεγε πρός τού; στρατιώτας : «Νά σά; 
ίδώ, παιδιά ! νά τό δείζωμεν διά τήν μητέρα 
μ.ας τήν τσαρίνα, καί νά μ.άθη όλος ό κόσμος, 
ότι είμεθα γενναίοι άνδρες καί πιστοί εί; τόν 
όρκον μας».

Οί στρατιώται έξεδήλ.ωσαν δι’ επευφημιών 
τήν προθυμίαν αύτών. Ό  Σβαμπρίνης ϊστατο 
πλησίον μ.ου παρατηρών μ.ετά προσοχής τόν 
εχθρόν . Οί έν τή, στέππη άνδρες, παρατηρή- 
σαντες άνΚμφιβόλω; κίνησίν τινα έν τώ φρου- 
ρίω συνηθροίσθησαν έν όμίλ.ω καί συνδιεσκέ- 
πτοντι. Ό  φρούραρχος διέταξε τόν Ίβάν Ί 
γνάτιιτς νά σημαδεύσνι αύτούς μέ τό κανό
νιον, ό ίδιος δέ έπλησίασε τήν θρυαλλίδα. ΊΙ 
σφαίρα διήλθε συρίζουσα ύπεράνω τών κεφα
λών αυτών χωρίς ούδεμίαν νά τοΐς προςενήση 
βλάβην. Πάραυτα δέ οί ιππείς διεσκορπίσθη- 
σαν καλπάζοντες καί ή στέππη ήρημώθη.

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν ήλθεν εις τόν προ
μαχώνα ή Βασίλισσα Ίεγορόβνα, άκολουθουμέ- 
νη υπό τής Μαρίας, ήτις δέν έστεργε νά τήν 
έγκαταλίπν). «Λοιπόν! είπεν ή φρουραρχίνα, 
πώς πηγαίνει ή μάχη! πού είνε ό εχθρός ;

—  Ό  έχθρός δέν είνε μακράν, άπεκρίθη ό Ί -  
βάν Κούσμιτς καί άν Οέλη ό θεός, όλα θά έλ
θουν δεξιά ! Καί σύ, Μάσσα, φοβάσαι ;

—  "Οχι, μπαμπά, άπεκρίθη ή Μαρία' πε
ρισσότερον φοβούμαι μ,ονάχη εις τό σπίτι».

Μέ έκύτταζε δέ, προσπαθούσα νά μειδιάσγ. 
"Εσφιγξα ζωηρώς τήν λαβήν τού ξίφους μου, 
αναμνησθείς ότι τό έλαβον τήν προτεραίαν έκ 
τών χειρών αυτής, ώσεί πρός ύπεράσπισίν της.
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Ή  καρδία μου έφλέγετο εν τώ στηθεί, ύπελάμ- 
βανον έμαυτόν προστάτην της και έπόθουν να 
τή αποδείξω, ότι ήμην άξιος τής έμπιστοσύ- 
νη; της, έκαραδόκουν δ’ ανυπόμονος την κρί- 
σιμον στιγμήν.

Αίφνης έπεφάνησαν έκ νέου εν τινι ΰψώματι, 
άπέχοντι οκτώ βέρστια τού φρουρίου,όμιλοι ιπ
πέων, μετά μικρόν δέ άπασα ή στέππη έκαλύ- 
φθη ύπό άνδρών ώπλισμένων μέ δόρατα κα'ι τό
ξα. Έν αύτοΐς διεκρι'νετο άνήρ τις έπιβαίνων 
λευκού ϊππου, φορών κόκκινον καφτάνιον καί 
κρατών σπάθην έν τή χειρί. Εκείνος ήτο ό 
Πουγάτσεφ. Έστάθη καί πολλοί περιεκύκλω- 
σαν αυτόν, μετ’όλίγον δέ, προδήλως κατά δια
ταγήν αύτού, τέσσαρες άνδρες έχωρίσθησαν έκ 
του πλήθους καί διηυθύνθησαν ολοταχώς προς 
τον ήμέτερον προμαχώνα. Άνεγνωρίσαμεν με
ταξύ αυτών τινάς τών λιποτακτησάντων έκ 
τών ήμετέρων τάξεων. Εις τούτων ύψωσε έν 
χαρτίον ΰπεράνω του σκούφου του , έτερος δέ 
τις έφερεν έν τή αιχμή τής λόγχης του την 
κεφαλήν τού Ίουλάι ήν καί έσφεδόνησεν εις τόν 
προμαχώνά μας. Ή  κεφαλή τού δυστυχούς 
Καλμούκου έκυλίσθη εις τούς πόδας τού φρου-

Ρ*ΡΧου· „Οί προδόται έκραύγαζον προς ήμάς. «Μη 
πυροβολήτε! Έβγατε νά ύποδεχΟήτε τόν τσά
ρον ό τσάρος είναι έδώ !

—  Παιδιά, πύρ !» διέταξεν ό φρούραρχος 
άντί άλλης άπαντήσεως.

Οϊ στρατιώται ¿πυροβόλησαν. Ό  κρατών 
τήν επιστολήν Κοζάκος έκλονήΟη καί κατέπε- 
σεν από τού 'ίππου· οι δ’ άλλοι έτράπησαν έν 
τάχει εις φυγήν.Στρέψας τούς οφθαλμούς πρός 
τήν Μαρίαν Ίβανόβναν είδον οτι αΰτη έκ τής 
φρίκης, ήν ένεποίησεν αυτή ή θέα τής κέφαλ.ής 
τού Ίουλάι, καί έκ τής ζάλης ήτις τήν κατέ- 
λαβεν ένεκα τού κρότου τών πυροβολισμών έ- 
φαίνετο αναίσθητος. Ό  φρούραρχος έκάλεσε τόν 
δεκανέα καί διέταξεν αύτόν νά ύπάγν) νά πάρή 
τό χαρτίον έκ τών χειρών τού φονευθέντος Κο
ζάκου. Ό  δεκανεύς έξήλθε τού φρουρίου καί έ- 
πέστρεψεν οδηγών έκ τού χαλινού τόν 'ίππον 
τού φονευθέντος. Ένεχείρισε δέ τήν έπιστολήν 
τώ φρουράρχψ, όστις άναγνούς αύτήν ταπεινή 
τή φωνή τήν κατεξέσχισεν. Έβλέπομεν έν τού
τοι; τούς άντάρτας, παρασκευαζόμενους είς έ- 
πίθεσιν.Μετά μικρόν αί σφαϊραι έσύριζον είς τά 
ώτά μας, βέλη δέ τι να ένεπάγησαν πλησίον η
μών είς τό χώμα καί είς τούς πάλους τών προ
χωμάτων.

«Βασίλισσα Ίεγορόβνα, είπεν ύ φρούραρχος, 
έδώ δεν έχουν καμμίαν δου/.ειά αί γυναίκες. 
Πάρε τήν Μάσσαν καί πήγαινε. Βλέπεις πώς 
τό κορίτσι είναι πεθαμένο άπό τόν φόβον του.»

Ή  Βασίλισσα Ίεγορόβνα, ήν αί σφαϊραι εί- 
χον μαλάξη, έστρεψε τούς οφθαλμούς είς τήν

στέππην,ένθα παοετηρεϊτο μεγίστη κίνησις τού 
πλήθους καί είπε πρός τόν σύζυγόν της: «Ίβάν 
Κούσμιτς, έδώ είναι ζωή καί θάνατος- εύλό- 
γησε τήν Μάσσαν. Μάσσα πήγαινε κοντά είς 
τόν πατέρα σου».

’Ωχρά καί τρέμουσα , έπλησίασεν ή Μαρία 
τόν Ίβάν Κούσμιτς, έγονυπέτησε καί τόν έχαι- 
ρέτισεν έδαφιαίως. Ό  γηραιός φρούραρχος,ποι- 
ήσας τρίς έπ’ αυτής τό σημεΐον τού σταυρού, 
τήν έσήκωσεν,είτα τήν ήσπάσθη καί είπεν αυ
τή μέ φωνήν τρέμουσαν έκ συγκινήσεως: «Λοι
πόν! Μάσσα, έσο εύτυχής" έχε τάς έλπίδας σου 
είς τόν θεόν καί αύτός δέν θά σέ άφίση έρη
μον. Ά ν εύρεθή κανείς καλός χριστιανός διά 
σέ, ·  Θεός νά σάς δώσή καί εις τούς δύο άγά- 
πην καί φρόνησιν. Ζήσατε καθώς έζήσαμεν ή 
γυναϊκά μου καί έγώ. Λοιπόν ! ΰγίαινε, Μάσσα 
μου. Βασίλισσα Ίεγορόβνα, πάρε την γρήγορα 
άπό έδώ».

ΤΙ Μαρία περιεπτύχθη αύτόν όλολύζουσα.
«"Ας φιληθούμε καί ήμεΐς, είπεν όδυρομένη 

ή φρουραρχίνα. Εχε ύγίειαν , Ίβάν μου , καί 
συγχώρησέ με άν κάμμιά φορά σέ έπίκρανα.

—  Ύγίαινε! ΰγίαινε, μητερίτσα μου, είπεν 
ό φρούραρχος, άσπαζόμενος τήν γηραιάν αυτού 
σύντροφον έλα. άρκετά , πηγαίνετε τώρα είς 
τό σπίτι καί άν έχης καιρόν φόρεσε τής Μάσ- 
σας Ενα σαγαγάνιΛ .

Ή σύζυγος τού φρουράρχου άπεμακρύνθη με
τά τής θυγατρός αυτής.έγώ δέ παρηκολούθουν 
διά τού βλέμματος τήν Μαρίαν, ήτις στραφεΐ- 
σα μέ άπεχαιρέτισε διά κλίσεως τής κεφαλής.

Ό  Ίβάν Κούσμιτς έπανελθών πρός ήμάς έ- 
στρεψεν ολην τήν προσοχήν αύτού είς τάς κι
νήσεις τού έχθρού. Οί άντάρται συνεσπειροΰν- 
το περί τόν αρχηγόν αύτών, αίφνης δέ έπέζευ- 
σαν έν σπουδή. «Βαστάτε καλά , μάς είπεν ό 
φρούραρχος, τώρα αρχίζει ή έφοδος*. Κατ’ ε
κείνην δ' ακριβώς τήν στιγμήν αντήχησαν ά- 
γριαι πολεμικά! κοαυγαί.Οί άντάρται έφώρμη- 
σαν τροχάδην κατά τού φρουρίου. Τό κανόνιόν 
μ.ας ήτο γεμάτον μέ μυδράλια. Ό  φρούραρχος 

1 άφήκεν αύτούς νά πλησιάσωσιν άρκετά καί έ
θεσε πύρ είς τό κανόνιον. Τά μυδράλια έπεσαν 
είς τό μέσον τού πλήθους, οπερ διεσκορπίσθη 
πανταχόθεν. Μόνον ό αρχηγός των έμεινεν εμ
πρός κραδαίνων τήν σπάθην του’ έφαίνετο δέ, 

ι οτι παρώτρυνεν αύτούς ένθέρμως. Αί οζεϊαι 
. κοαυγαί, αϊτινες πρός στιγμήν εϊχον καταπαύ- 
| ση, έπανελήφθησαν. «Τώρα, παιδιά, άνέκοα- 

ξεν ό φρούραρχος, ανοίξατε τήν πύλην, κτυπή- 
σατε τό τύμπανον καί εμπρός. Άκολουθήτέ με 
είς έξοδον*.

Ό  φρούραρχος,ό Ίβάν Ίγνάτιιτς καί έγώ εύ-

1. Ί ΐ ο ρ τ ά ο ιμ ο ;  ίοΟό;" συνιιβ ίζοιισιν  ί ν  ‘ Ρ ω σ α ϊα  ν »  
χηοιόωσ·. τού ;  ν ιχρού ;,  ί ν δύ ον ιε ;  α ϊ τ ο ύ ς  τ χ  ζο λυ τ ιμ ό *  

τ α τ α  Ινδύ μ α τά  τω ν .
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ρέθημεν έν μιά στιγμή έκτός τού προααχώνος. 
Ά λ λ '  ή φρουρά, άποθαρρυνθεϊσα , ούδέ κάν έ- 
κινήθη. «Τί κάνετε αύτού , παιδιά μου ; άνέ- 
κραξεν δ Ίβάν Κούσμιτς, έάν ήναι ανάγκη νά 
άποθάνωμεν,άς άποθάνωμεν έτσι άπαιτεϊ ή υ
πηρεσία».

Τότε όμως οί άντάρται έφώρμησαν καθ’ η
μών καί εϊσήλασαν είς τό φρούριον" ό κρότος 
τού τυμπάνου έσίγησε καί ή φρουρά κατέθεσε 
τά όπλα. Μέ είχον £ίψη κατά γής, άλλ’ ήγέρ- 
Οην καί είσήλθον άναμιχθείς μετά τού πλήθους 
είς τό φρούριον. Είδον τόν φρούραρχον τετοαυ- 
ματισμένον τήν κεφαλήν,βιαζόμενον ύπό ς-ίφους 
κακούργων ζητούντων νά παραδώση αύτοΐς τάς 
κλείδας. Ήθέλησα νά δράμω είς βοήθειάν του, 
ότε πολλοί ρωμαλέοι Κοζάκοι μέ ήρπασαν καί 
μέ έδεσαν διά τών χουσάχ^ αύτών, κραυγάζον- 
τες: «Στάσου, στάσου, καί νά ίδής τί θά σάς 
κάμουν, προδόται τού τσάρου !

Μάς έσυραν είς τάς οδούς. Οί κάτοικοι έξ- 
ήρχοντο τών οικιών αύτών προσφέροντες άρτον 
καί άλα; είς ένδειξιν υποταγής. Έσήμανον οί 
κώδωνες. Αίφνης κραυγαι ανήγγειλαν, ότι ό 
τσάρος εύρίσκετο έν τή πλατεία άναμένων τούς 
αιχμαλώτους ϊνα όρκισθώσι πίστιν είς αύτόν. 
Όλον τό πλήθος εδραμε πρός τό μέρος εκείνο, 
καί οί συλλαβόντες ήμάς μάς έσυρον έκεΐ.

Ό  Πουγάτσεφ έκάθητο έπί έδρα; πρό τής 
έξωθύρα; τής οικίας τού φρουράρχου . Έφόρει 
κομψόν κοζακικόν καφτάνιον, πεποικιλμένον έν 
ταΐς ραφαΐς. Υψηλός σκούφος έκ δοράς ίκτί- 
δος, κοσμούμενος διά χρυσών βαλάνων κατέπι
πτε μέχρι τών φλογερών αυτού οφθαλμών. Ή  
μορφή του δέν μοί έφάνη άγνωστος. Κοζάκοι 
αρχηγοί περιεστοίχιζον αύτόν. Ό  παπά Γαρα- 
σίμ, ώχρός καί τρέμων, ϊστατο με τόν σταυρόν 
«νά χεΐρας, παρά τώ Πουγάτσεφ, καί έφαίνετο 
σιωπήρώς ίκετεύων υπέρ τών προσαγομένων έν- 
ωπιον αύτού θυμάτων . Έν αυτή τή πλ.ατεία 
έστηνον έν σπουδή αγχόνην. Οτε έπλησιάσα- 
μεν, Βασκίροι παρεμέρισαν τό πλήθος καί έπα- 
ρουσίασαν ήμάς τώ Πουγάτσεφ. Ό  κρότος τών 
κωδώνων έπαύσατο καί βαθυτάτη έπεκράτησε 
σιγή. «Ποιος είναι ό φρούραρχος ; · ήρώτησεν 
ό σφετεριστής. Ό  ο ύ ρ ια ό ιΊχ  ήμών έςήλθεν, έκ 
τού πλήθους καί έδειξε τόν Ίβάν Κούσμιτς. ‘Ο 
ΙΙουγάτσεφ έκύτταξε τόν γέροντα μ.ετ’ ήθους 
τρομερού καί είπεν αύτώ: «Πώς έτόλμησες νά 
έναντιωθής είς έμέ, είς τόν αύτοκράτορά σου;»

Ό  φρούραρχος έξησθενημένος εκ τού τραύ- 
ατος, συνεκέντρωσε τάς ύπολειπομένας αύτώ 
υνάμεις καί άπεκρίθη διά σταθερά; φωνής : 

•Δέν είσαι αύτοκράτωρ μου! είσαι σφετεριστής 
καί λήστής, νά, νά σού τό είπώ !·

‘Ο Πουγάτσεφ συνωφρυώθη καί ύψωσε τό 
λευκόν μανδήλιόν του. Παρευθύς δέ πολλοί κο-

1. Ζ ώ νχ :  τ ώ ν  ρώααων χω ρ ιχ ώ ν .

ζάκοι ήρπασαν τόν γέροντα λοχαγόν καί έσυ- 
ρον αύτόν είς τήν άγχόνην. Ό  ρινότμητος ε
κείνος Βασκιρ, ον άνεκρίναμεν τή προτεραίο«, 

I άνερριχήθη καί έκάθησεν έπί τής όριζοντίας δο
κού τής αγχόνης· έκράτει σχοινίον είς τήν χεΐ- 
ρα, καί έν άκαρεϊ είδον τόν δυστυχή Ίβάν Κού
σμιτς ταλαντούμενον μετέωρον. Είτα (οδήγη
σαν ενώπιον τού Πουγάτσεφ τόν Ίβάν Ίγνά
τιιτς.

«Όρκίσου πίστιν, τφ είπεν ό Πουγάτσεφ, είς 
τόν αύτοκράτορα, Πιότρ Φεδώροβιτς1.

—  Δέν είσαι ό αύτοκράτωρ μας, άπεκρίθη ό 
ύπολοχαγός, έπαναλαμβάνων τούς λόγους τού 
λοχαγού αύτού. Είσαι λήστής, μ.πάρμπα μου, 
είσαι σφετεριστής».

Ό  Πουγάτσεφ έποίηοε καί αύθις τό διά τού 
μανδηλίου σημεΐον καί ό δυστυχής Ίβάν Κού
σμιτς άπηγχονίσθη παρά τώ άρχαίω αύτού δι
οικητή. Ήλθε καί έμοϋ ή σειρά. ’Κτένισα Οαρ- 
ραλέως τόν Πουγάτσεφ, σκοπών νά έπαναλάβω 
τήν άπάντησιν τών γενναίων συς·ρατιωτών μου, 
οτε πρός μεγίστην μ.ου έκπληξιν, είδον μεταξύ 
τών άνταρτών καί τόν Σβαμπρίνην οστις είχε 
κείρή περιτρόχαλα τόν κόμην καί φορέσή κο
ζακικόν καφτάνιον. Έπλησίασε τόν ΙΙουγάτσεφ 
καί τώ είπε λέξεις τινάς είς τό ούς. «”Ας τόν 
κρεμάσουν!» είπεν ό Πουγάτσεφ, μή άξιώσας 
νά μέ κυττάξή. Μού έπέρασαν τήν θηλειάν είς 
τόν λαιμόν καί ήρχισα νά προσεύχωμαι ταπεινή 
τή φωνή, δεόμενος είς τόν Θεόν νά συγχωρήσή 
τά πταίσματά μου , δι’ ά έν κατανύξει μετε- 
νόουν, καί νά σώζή πάντοτε οσους μοί ήσαν 
προσφιλείς’ είχον ήδη όδηγηθή ύπό τήν αγχό
νην’ «Μή φοβήσαι , μή φοβήσαι τίποτε,» μοί 
έλεγον οί δολοφόνοι, ίσως ίνα μοί έμπνεύσωσι 
θάρρος. Αίφνης άντήχησε φωνή : «Σταθήτε, 
καταραμένοι ! >

Οϊ δήμιοι έστησαν. Παρατηρώ. . . καί βλέπω 
τόν Σαβέλιιτ; , όστις είχε ριφθή είς τούς πό
δας τού Πουγάτσεφ . «Ώ  πατέρα μου ’γκαο- 
διακέ, τώ έλεγεν ό ταλαίπωρος θεράπων μου, 
τί θά καταλάβης άν σκοτώσγς αύτό τό άρχον- 
τόπουλον; Άφησέ τον ελεύθερον καί θά πάργς 
μεγάλην εξαγοράν, άλλά γιά παραδειγματι
σμόν καί γιά νά φοβηθούν οί άλλοι, διάταξε νά 
κρεμάσουν εμένα, τόν γέρο.»

Ό  ΙΙουγάτσεφ ένευσε καί μέ έλυσαν παρα- 
χρήμα' «ό πατέρα; μας σέ συγχωρεϊ,» μοί έ
λεγον. Δέν δύναμαι νά είποι άν ¿θεώρησα κατ’ 
έκείνην τήν στιγμήν ευτύχημα τήν λύτοωσίν 
μου, ή άν δυσηρεστήθην δι' αύτήν. Ή  διάνοιά 
μου ήτο έσκοτισμένη. Μέ ώδήγησαν καί αύθις 
ενώπιον τού Πουγάτσεφ καί* μέ ήνάγκασαν νά 
γονατίσω πρό τών πσδών αύτού. Ό  Πουγάτσεφ 
μοί έτεινε τήν νευρώδη χεΐρά του : «Φίλησε το 
χέρι, φίλησε τό χέρι,» έκραζον περί έμέ. 'Αλλά

I. ΙΗτρον τόν Γ'·
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θά προύτίμων τάς σκληροτάτας βασάνους παρά 
τοιούτον άτιμον έξευτελισμόν.

«Πατέρα μου Πιότρ Άνδρέιτς, μοί ¿ψιθύρισε 
κρυφίως 6 Σαβέλιιτς, οστις ΐστατο όπισθέν μου 
καί μέ ώθει διά του αγκώνας, μήν είσαι πει
σματάρης’ τί Οά πάθης ! Φτύσε και φίλησε το 
χέρι του ληστ. . . Φίλησέ του το χέρι !»

Δεν έκινήθην’δ Πουγάτσεφ άπέσυρε την χεϊρά 
του καί είπε φειδιών :

«Ή  αΰθεντιά του τά έχασε , καθώς φαίνε
ται, άπό την χαράν σηκώσατέ τον.» Μέ ¿σή
κωσαν καί έμεινα ελεύθερος.ΓΙαρετηρουν δέτότε 
την έξακολούθησιν τής άτιμου κωμωδίας.

Οί κάτοικοι ήρξαντο νά δίδωσι τόν δρκον 
τής πίστεως . Έπλησίαζον ό εις μετά τόν άλ
λον, ήσπάζοντο τόν σταυρόν καί προσεκύνουν 
τόν αρχηγόν τών ανταρτών. Κατόπιν ήλθεν ή 
σειρά τών στρατιωτών τής φρουράς’ ό ράπτης 
τού λόχου, κρατών την άμβλεΐαν αυτού ψαλ- 
λίδα, έκοπτε τήν ουράν τής κόμης αυτών. Έ -  
σειον τήν κεφαλήν καί έπλησίαζον τά χείλη 
εις τήν χείρα τού ΙΙουγάτσεφ’ ούτος δέ τοΐς έ- 
λεγεν οτι ήσαν συγχωρημένοι, καί δτι τούς έ- 
δέχετο εις τόν στρατόν του. Αιήρκεσε δέ τούτο 
τρεις σχεδόν ώρας. Τέλος ό ΙΙουγάτσεφ ήγέρθη 
τής έδρας αυτού καί κατήλθε τής πρό τής έξω- 
θύρας ¿'έδρας, ακολουθούμενος υπό τών άρχη- 
γών. Τώ έφερον λευκόν 'ίππον πλουσίως έσκευα- 
σμένον, δύο δέ Κοζάκοι λαβόντες αύτόν έκ τών 
βραχιόνων τόν ¿βοήθησαν νά έπιβή. ’Ανήγγειλε 
τώ παπά Γαρασίμ , οτι θά γευματίση εις τήν 
οικίαν του.Εκείνην τήν στιγμήν ήκούσθη σπα
ρακτική γυναικεία κραυγή.Λησταί τινες εσυρον 
έκτος τής οικίας τήν Βασίλισσαν Ίεγορύβναν, 
λυσίκομον καί ήμίγυμνον εις έξ αύτών είχεν 
έπί τών ώμων έρριμ,ένην τήν τηβενίδα της, άλ
λοι δ’ ειχον άρπάση στρώματα καί κιβώτια 
καί λινοστολάς καί τά σκεύη τού τεΐου καί παν
τοειδή πράγματα, «'Ω  πατέρες μ.ου, έφώνει ή 
δυστυχής γραϊα, άφήσατέ με, νά εΐσθε καλά’ 
φέρετέ με εις τόν Ίβάν Κούσμιτς».

Έξαφνα παρετήρησε τήν αγχόνην καί άνε- 
γνώρισε τόν σύζυγον αύτής. «Κακούργοι, έ- 
κραύγασεν έκτος έαυτής,τι ¿κάματε; Φώς μου, 
Ίβάν Κούσμιτς,γενναιόκαρδε στρατιώτα’-ούτε 
αί πρωσσικαί μπαγιονέτται σέ ¿πείραξαν, ούτε 
αί τουρκικαί σφαΐραι, καί έχάθης άπ’ αύτόν 
τόν άχρεϊον κακοΰργον.

—  Κάμετε νά βουβαθή ή γργά στρίγγλα,» 
είπεν ό ΙΙουγάτσεφ.

Νέος τις Κοζάκος τήν έκτύπησε διά τής 
σπάθης κατακέφαλα καί ή γηραιά σύζυγος τού 
λοχαγού έπεσε νεκρά, κάτωθεν τής έξέδρας.Ό 
ΙΙουγάτσεφ άπήλθε, καί άπαντες ήκολούθησαν 
αύτόν δρομ.αϊοι κατά πόδα.

σ·.νίχϊιβ|. **ΙΙ.

ΕΠΙΔΡΛΣΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΩΝ
ÍJ il τ ή ς  ά ν Ο ρ ω π ίν η ς  ζ ω ή ς .

Ε ιπ ίχ ·«  « » I  τίλος· l l l  «rt.esa .

Ένδιέτριψα έκ προθέσεως εις τήν περιγρα
φήν τών συμπτωμάτων, ά συνοδεύουσι παρά 
τοΐς πρωτοπείροις τήν χρήσιν τών διεγερτι
κών ουσιών. Τήν περίοδον ταύτην δέον νά λά- 
βγ τις ύπ’ δψει ό’πως κατανοήσν) τήν έπίδρα- 
σιν ήν έξασκεϊ έπί τών λειτουργιών, έπί τής 
διαοκείας τού βίου. Ή  μέθη, ώς είπομεν ήδη, 
είνε άρχή δηλητηριάσεως’ άν παρατείνητε αυ
τήν καί αΰξήσητε τάς δόσεις, ή δηλητηρίασις 
θά έκδηλωθή πλήρης, άν δ’ έξακολουθήσητε, 
ή σκηνή Οά τελειώση διά τού θανάτου. Τά όρ
γανα ημών εΐσί διατεταγμένα κατά τοιούτον 
τρόπον, όίστε έξακολουθούσι λειτουογούντα καί 
έν αταξία διακείμενα’ τότε έπέρχεται ή συνή
θεια, ή έξις, άπατηλαί λέξεις,διότι μόνην τήν 
έπιφάνειαν τού πράγματος δεικνύουσι. Ιίάσα 
λειτουργία έκτελουμένη άτάκτως έπηρεάζει τό 
όργανον άφ’ ού έξαρτάται, είτα δέ τροποποι
είται καί αύτή υπό τού οργάνου’ ή άλληλεπί- 
δρασις αΰτη συνεπιφέρει μετά τινα καιρόν, 
κατά τό μάλλον ή ήττον μακρόν, υλικήν αλ

ί λοίωσιν τού οργάνου, καί άνάλογον μεταβολήν 
τής λειτουργίας.Ή φύσις δέν άπόλλυσι τά δι- 

I καιώματά της’ ή ανθρώπινη μ.ηχανή κατά τό 
I φαινόμ.ενον μόνον ύπακούει εις τάς φαντασιο

πληξίας ημών. Πλανώμεθα περί τήν έκτίμησιν 
τών άποτελεσμάτων τής θρασύτητός μας, δι- 

; ότι δέν τιμωρούμεθα αμέσως ΰπ’ αύτών, έν φ 
άφ’ έτέρου προκαλοΰμεν κατ’ αρέσκειαν ευάρε
στα συναισθήματα.Ή ηδονή ήν χορηγούσιν ή- 
μΐν μάς εξαπατά, μάς άποτυφλοΐ, άν κατά 
τύχην άναζητήσωμεν τήν αλήθειαν. Συγκα
ταβατικοί όντες καί μεροληπτικοί δικασταί η
μών αύτών έπιλ.αμβανόμεθα τών έλαφρυντι- 
κών περιπτώσεων. Βλέπομεν έκαστον πράτ- 
τοντα οία καί ήμεΐς καί ζώντα —  καλώς ή 
κακώς — ’ τούτο άρκεϊ πρός ένθάρρυνσιν ήμ,ών. 
Χαρακτηρίζομεν ώς απαισιόδοξους τούς φωνά- 
ζοντας πρός ημάς : «Σκοτόνετε τόν εαυτόν 
σας». Εις πάντα τά επιχειρήματα άντιτάσσο- 
μεν τήν έπικίνδυνον κοινοτοπίαν : «Ήμεϊς κά- 
μνομεν μετρίαν χρήσιν τήν καταχρησιν κα
τηγορήσατε» .

’Αλλά τις ποτέ Οά δυνηθή νά στήση τήν ό- 
ροθετικήν γραμμ.ήν μ,εταξύ τής χρήσεως και 
τής καταχρήσεως; Ή  άκοασία, υπό τής έξεως 
ΰποκρυπτομένη, λαμβάνει τό ψευδές εξωτερι
κόν τής έγκρατείας, ή δέ φιληδονία είνε αεί
ποτε ακόρεστος. Ί ’πάρχουσι βεβαίως άνθρω
ποί τινες, Ικανόν κράτος έφ’ εαυτών κεκτημέ- 
νοι, όπως κανονίζωσιν άσφαλώς τήν χρήσιν έ- 
κάστου πράγματος.Εις αύτούς τό κάπνισμα ε
νός σιγάρου ή ή πόσις ποτηριού ποτού δεν συν-
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επιφέρει δυσαρέστους συνέπειας, άλλά δέν εΐνε 
ασφαλείς ή δι’ ολ.ίγον μόνον χρόνον έφ’ οσον 
τό πράγμα χωρήση οϋτω. Πολλούς έξ αύτών 
αί περιστάσεις, ή κατά μικρόν έξις, ή έμφυτος 
ροπή πρός έντασιν τών έντυπώσεων, θ’ άναγ- 
κάσωσι ν’αύξήοωσι τήν δόσιν τού διεγερτικού, 
άχρις ού λιποτακτήσωσιν άπό τής τάςεως τών 
καυχωμένων οτι ποιούνται χρήσιν, άλλ’ ούχί 
κατάχοησιν. Προτιμότερον λοιπόν,καί διά τούς 
ολίγους τούτους, νάποφεύγωσι μάλλον τόν πει
ρασμόν ή νά διισχυρίζωνται ότι θά κανονίσωσι 
τάς συνεπείας αυτού.

Δέν παρετηρήσατε άλλως τε πόσον έλαστι- 
καί είνε αί λέξεις αύται : χρήσις, κατάχρησις ; 
”Αν ¿ρωτήσατε γεγυμνασμένον τινά ζυθοπότην 
ποιον είνε τό λογικόν ό'ριον τής χρήσεως τού 
προσφιλούς ποτού, θέλει ορίσει τούτο, έν ειλι
κρίνεια, εις πέντε ή έξ λίτρας καθ’ έκάστην, θά 
καταδικάσγ, δ’ ώς κατάχρησιν τήν πόσιν είκοσι 
πέντε μέχρι τριάκοντα λιτρών, ήν ποσότητα 
ΰπερβαίνουσι περιώνυμοι τινές ζυθοπόται. Σου
ηδός τις έργάτης θεωρεί εαυτόν έγκρατέστα- 
τον άν δέν πίν·/) ολόκληρον βαύκαλιν ρακής καθ’ 
έκάστην.

Μόνος ό φυσιολόγος είνε ικανός νά λύση τό 
ζήτημα. Τιθέμενος ύπεράνω τών ύπό τών πα
θών καί τών προλήψεων παραμορφουμένων σκέ
ψεων, κρίνει τά πράγματα ύπό τήν έποψιν μό- 
νον τής ύγιείας, τής αρμονίας τών λ.ειτουργιών 
καί τής μακροβιότητος. Στερρός έπί τού έδά- 
ους τούτου, σάς λέγει : «Ή  κατάχρησις τών 
ιεγερτικών άρχεται εύθύς αμέσως ώς έπιφέ- 

οουσιν οίανδήποτε ταραχήν έν ταΐς λειτουρ- 
γίαις τού σώμ,ατος καί τού πνεύματος. Ούτος 
είνε ό απόλυτος κανών, καθ’ ού ούδέν σόφισμα 
δύναται νά ίσχύση. Λοιπόν, ένώπιον τού κανό- 
νος τούτου, δέν είμεθα ήναγκασμένοι νά όμολο- 
γήσωμεν ότι ή κατάχρησις άρχεται μετά τής 
χρήσεως;

Έχωμεν λοιπόν τό θάρρος νά ώμεν λογικοί. 
Ούχί πλέον έπιφυλάξεις, άτελή μέτρα, συμβι- 
βασμ.ούς έκ συμφέροντος.

Αί στατιστικαί άποδεικνύουσιν ότι ή χρήσις 
τών διεγερτικών αύξάνει φοβερώς τάς περιπτώ
σεις τής παραλυσίας, τής παραφροσύνης, τής 
αύτοκτονίας, τών έγκλημάτων. ΊΊ χρήσις αύ
τών, έν οίφδήποτε βαθμώ, συνεπάγεται νόσους 
τού σώματος καί διαταράξεις διανοητικάς.Κα- 
τέχουσι τήν πρώτην τάξιν έν τοΐς αιτίοις τοΐς 
συντέμνουσι τήν άνθρωπίνην ζωήν. Οί εχοντες 
εντολήν νά έξακριβώσωσι τό πράγμα μάς δει— 
κνύουσι τό κακόν εις ημάς δ’ έναπόκειται νά 
έφαρμόσωμεν τά φάρμακα. Μάς άναγγέλλουσι 
τόν έχθρόν’ έπιτεθώμεν κατ’ αύτού.

Όταν έπιδημία τις έπισκήπτη έπί έθνους τί
νος,όταν άπλή έπιζωοτία μαστίζη τά ποίμνια, 
πάντες άμιλλώνται κατά τόν ζήλον όπως άπε-

I λάσο>σι τόν κίνδυνον ή μειώσωσι τόν έξ αύτού 
! όλεθρον. Ούδέν μέτρον φαίνεται καταθλιπτικόν’ 

δέν συζητούσιν— ,ένεργοΰσι.Διότι έν ταΐς περι- 
οδικαΐς ταύταις θεομηνίαις,έπί τών πνευμάτων 
βαθεϊαν έντύπωσιν έμποιεΐ ή ταχεία τού κα
κού πρόοδος, τό μέγεθος τού κινδύνου, ό άριθ- 
μ.ός τών θυμάτων. 'Αν ό άριθμ.ός τών έν τισιν 
έβδομάσι συμβαινόντων θανάτων διενέμ.ετο εις 
δεκαπέντε ή είκοσι έτη, άν οί θάνατοι άντί νά 
ώσιν αιφνίδιοι,ήσαν απλώς ή τελευταία πράξις 
μακράς νόσου, θά έγενόμεθα τοσούτον αδιάφο
ροι πρός αύτούς όσον είμ.εθα καί διά τάς χιλι
άδας τών ύπό τού τυφοειδούς πυρετού ή τής 
πνευμονικής φθίσεως δεκατιζομένων θυμάτων.

Ή  έξις τού βλέπειν πάντας ποιουμένους χρή
σιν διεγερτικών , ή φαινομενική αύτών άβλά- 
βεια, ή ηδονή ήν προξενούσιν ήμΐν,έμποδίζουσι 
νά καταμετρήσωμεν οίον όλεθρον προξενούσιν 
εις ημάς’ ό Montaigne είπεν : « Όλα τά κακά 
τών ανθρώπων προέρχονται άπό τήν ανοησίαν 
των μ. 'Γούτο δύναται νά έφαρμοσθή έπί πάν
των. Κατεστήααμεν όμοτραπέζους ημών πάντα 
τά διεγερτικά, τά μεθυστικά ποτά. Άπονέμο- 
μεν εις αύτά προθύμως μέρος τής ύγιείας μας, 
τής εύθυμίας μας, τού πνεύματός μας, καί τής 
στοργής μας έτι’ πρέπει τις αληθώς νά ή βε
βαιότατος περί εαυτού όπως καταγγείλη τούς 
οικείους τούτους έχθρούς. Μόνον δι’έςαιρετικών 
τεκμηρίων δύναταί τις νά έλπίζη ότι θά πείση 
οϋς συμβουλεύει νά παραιτηθώσι πράγματος Ó- 
περ λατρεύουσι. Τούτο δ’ είνε έργον τής υγι
εινής.

Εις αύτήν ανήκει νά δείξη τούς κινδύνους 
τούς συμπαρομαρτούντας τή χρήσει τών διε
γερτικών, καί νά ΰποσημάνη πώς είνε δυνατόν 
ν’ άντικαταστήση τά όργανα ταύτα τού ολέ
θρου διά μέσων φυσικών, έπωφελών, όπως έκ- 
πληρώσγ, έν τώ άνθρώπψ κατά πάσαν ηλικίαν, 
τάς φυσικάς άνάγκας, τήν πρός τήν ηδονήν ρο
πήν καί τήν πρός τό ιδανικόν τάσιν.

Συνήθως οί άνθρωποι προσφεύγουσιν εις τά 
διεγερτικά έκ φυσικής τίνος ανάγκης, έξ όρμεμ- 
φύτου τινός, προερχομένου έξ αταξίας τών λει
τουργιών οϋτω ή ανεπαρκής διατροφή άγει 
φυσικώς εις τήν χρήσιν τών πνευματωδών πο
τών. Είνε άληθές ότι τά πνευματώδη ποτά κα
θίστανται συχνάκις ή τροφή τής οκνηρίας καί 
τής άκολασίας’ άλλά κατά τό πλεΐστον, ή ά- 
νεπαρκής διατροφή έπιφέρει άνισον πάλην με
ταξύ τού άρτου καί τών πνευματωδών ποτών, 
μεταξύ τής εύζωίας καί τής οίνοφλυγίας.

Υποθέσατε έργάτην τινά νηφάλιον, τακτι- 
κώς διαιτώμενον,λίαν άδιάφορον πρός τά παρα
δείγματα καί τάς προσκλήσεις τών συντρόφων 
του —  ύπάρχουσι δέ πολλοί τοιοΰτοι —  ήναγ- 
κασμένον νά θρέψη πολυάριθμον οικογένειαν διά 
γλίσχρου μισθού. Έρχεται ό χειμών’ αί δαπά-
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ναι αύξάνουσιν’ ή άνεπαρκής ήδη τροφή «ρέπει 
νά περισταλή έτι όπως οίκονομηθή ένδυμά τι 
άπαραίτητον δια την ψύχραν τοϋ έτους ώραν. 
Πρωίαν τινά έν τώ έργοστασίψ αισθάνεται ε
αυτόν αδύνατον. Εργάτης τις βλέπων αυτόν 
ήττον του συνήθους ζωηρόν εις τό έργον, τόν 
προσκαλεΐ *νά πάρφ ενα ποτήρι, για νά δυ- 
ναμώστ, καί νά ζεσταθή». Αϋριον, θά πιουν έν 
άλλο, έπειτα δύο , ακολούθως τρία , τέσσαρα 
καί ουτω καθεξής. Ό  φίλος ημών θά καταστή 
πότης πνευματωδών ποτών. Ενεκα έλλείψεως 
άρτου καί κρέατος κατήντησεν έκεϊ. Καί τόρα 
δέν έχει πλέον ορεξιν, ούτε καν διά τό πενιχρόν 
του φαγητόν, καί οϋτω είνε καταδεδικασμένος 
νά πίνη ό'πως μή άποθάνη ές ατροφίας’ φονεύει 
εαυτόν διά των πνευματωδών ποτών όπως μη 
άποθάνγ της πείνης, καί καταντά νά δαπανά 
εις τό προσφιλές του ποτόν πολλώ περισσότερα 
παρ’ οσα θά έχρειάζετο πρός επαρκά, διατρο
φήν τής οικογενείας του. Καί ό άνθρωπος ού- 
τος, ό κάτωχρος , ό τρέμων , ό καχεκτικώτα- 
τος, άφ’ ούτινος άπομακρύνεσθε μετ’ αηδίας, 
άφήκεν εις τό πενιχρόν του δώμα σύζυγον, τέ
κνα’ έλειψαν τά χρήματα, έπήλθεν ή ασθένεια, 
καί ό άθλιος πατήρ φέρεται εις τό νοσοκομείου, 
όπως έκπνεύση έν φρικώδει αγωνία.

"Η εγκράτεια δύναται νά επικράτησή έκεϊ 
μόνον ένθα ΰφίστανται ό οικογενειακός βίος , 
σχετική τις άνεσις έπιτρέπουσα τόν πρός εαυ
τόν καί τούς οικείους σεβασμόν , τροφή έπαρ- 
κώς επανορθωτική, μέση τις παίδευσις άνάγου- 
σα τό πνεύμα εις ύψηλοτέρας απολαύσεις. Έ - 
παναλαμβάνομεν ότι καί έν τή στοιγειωδεστά- 
τη παιδεύσει έοει εύρεϊαν νά κατέχγ θέσιν ή 
υγιεινή— ή έπιστήμη αϋτη ήν εΰρίσκομεν έν τώ 
βάθει πάντων τών κοινωνικών ζητημάτων —  
όπως άντικαΤαστήση τά τετριμμένα φωνασκή- 
ματα δι’άρχών υγιών, στερρών, έρμηνευομένων 
δι’ οικογενειακών παραδειγμάτων.

Ό  πρώτος αντίπαλος ον έπρεπε ν’ άντιτά- 
ξωμεν κατά τών διεγερτικών είνε ή αγωγή, ή 
μορφούσα τά ήθη, ώς βοηθόν δ' αυτής νά πα- 
ράσχωμεν τόν περιφρουρούντα αύτά νόμον.

"Οπως έμμείνωμεν έν τώ κύκλω τής υγιει
νής καί καταλήξωμεν εις πρακτικά αποτελέ
σματα, προσπαθήσωμεν, λαμβάνοντες τά ποάγ- 
ματα οία είνε, νά διαγ αράζωμεν τόν δρόμον 
πρός αλληλοδιαδόχους βελτιώσεις, τάς μόνας 
άς λογικώς δυνάμεθα νά έλπίσωμεν.

Ό  άνθρωπος αύτοκτονεΤται κατά τό πλεί- 
στον διά τής χρήσεως τών διεγερτικών’ πώς 
νά θεραπεύσωμεν αυτόν άπό τού νοσήματος τού
του; Έκ τών διεγερτικών ιδίως τινά είοίν έπι- 
κίνδυνα : τά πνευματώδη ποτά καί ό καπνός. 
Δέν είνε δυνατόν άρά γε οί ποιούμενοι χρήσιν 
πνευματωδών ποτών καί καπνού ν ’ άπολέσωσι 
τήν ίξιν αύτών δ ι ά  τ ή ς  ά ν τ ι κ α τ ά σ τ ά σ ε ω ς ;  ά ς

παρασκευάσωσι καπνόν όλίγην περιέχοντα νι- 
κοτιανήν. Ό  οίνος, ό ζύθος, άς άντικαταστή- 
σωσι τό οινόπνευμα’ βραδύτερου ό καφές, τό 
τέϊον, άς άντικαταστήσωσι τόν οίνον’ τέλος άς 
άντικαταστήσωσιν εύχερώς τάς βαθμηδόν έλα- 
φροτέρας έγχύσεις τών φυτών τούτων δι’ άλ
λων έγχύσεων άπλώς αρωματικών ή δι’ άπλού 
ϋδατος. Σημειώσατε ότι ή άντικατάστασις έ- 
πέργεται άφ’ έαυτής έν πολλαϊς περιστάσεσιν 
οϋτω έκ τών στρατιωτών τών λαμβανόντων ή- 
μερησίαν μερίδα καφέ, πολλοί δέν αισθάνονται 
πλέον τήν ανάγκην νά πίωσιν οινόπνευμα.

Άλλ' ή έγκράτεια είνε πόρισμα. Εϊδομεν ότι 
ό άνθρωπος άποσκιρτά αυτής έπιδιώκων τήν 
έλλείπουσαν αύτώ ευζωίαν. Τούτο ούόέποτε 
ποέπει νά λησμονώμεν οσάκις ζητούμεν νά κο- 
λάσωμεν ή νά καταργήσωμεν τήν χρήσιν τών 
διεγερτικών. "Οπως έπαναφέρωμεν τόν ηθικόν 
άνθοωπον εις τήν αρχικήν αυτού κατάστασιν, 
άς έξασφαλίσωμεν αύτώ κατ' άρχάς κανονικήν 
φυσικήν ζωήν μελετώντες δέ τό ζήτημα θά 
έκπλαγώμεν βλέποντες πόσον ή διατροφή έπι- 

I δοα έπί τού ηθικού. Άφ’ ότου έπαναλαμβάνε- 
ται ή συμβουλή «Νούς υγιής έν σώματι ύγιεΐ», 
ουδέποτε έξητάσθησαν έπαρκώς αί μεταξύ τού 
πνεύματος καί νήστου στομάχου ύφιστάμεναι 
σχέσεις. Πρό παντός άλλου πρέπει νά έςασφα- 
λισθή ό έπιούσιος άρτος , ή πρός συντήρησιν 
καί έργασίαν άπαιτουμένη τροφή. Τά καλώς 
διατρεφόμενον σώμα δέν θά έπικαλεσθή εις βο- 
ήθειάν του τά διεγερτικά, ό’πως άπατήση τήν 
πείναν, όπως γαλβανίση τούς μύς, παραγάγνι 
έφήμερον θερμότητα, ή κατασιγάστι τάς όδύνας 
τής ατροφίας. 'Αλλά δέν είνε ταύτα μόνα.’Εάν 
ή εργασία τών χειρών μή έπαρκή, ή ανάγκη 
φυσικής δραστηριότητος θέλει εϋρει έν τή δια
νοητική ασκήσει νόμιμον ίκανοποίησιν.Τά πνεύ
μα καί ν, καρδία έχουσιν ανάγκην συγκινήσεων, 
έντυπώσεων, διαγύσεων’ ταύτα πάντα ύπάρ- 
χουσιν έν τώ οικογενειακή βίω , ταϊς τέοψεσι 
τής έστίας, ταΐς έντίμοις φιλίαις. Παραδεχό- 
μεθα προσέτι ότι υπάρχει έν τώ άνθρώπψ, καθ’ 
όλας τάς περιστάσεις, τι τό έλκύον αύτόν πρός 
τά άγνωστον, θρησκευτικόν τι αίσθημα, τάσις 
τις πρός τό ίδανικόν.Είς οίονδήποτε βαθμόν καί 
άν ύπάρχωσι τά αισθήματα ταύτα είνε φυσικά, 
έλλείψει δέ τροφής, μεταβάλλονται εις ταπει
νά: ακολάστους ορέξεις.Εις τόν κίνδυνον τούτον 
άς άντιτάξωμεν ηθικόν συναίσθημα κρατυνθεν 
ύπά τής αγωγής καί τού παραδείγματος, υψη
λόν αίσθημα τού καλού καί τού αγαθού άνα- 
πτυχθέν διά τών βιβλίων,τού θεάτρου, τών έρ
γων τής τέχνης.

Ούδέν έν τοϊς λόγοις τούτοις τό όμοιάζον 
πρός ουτοπίαν. Δέν έλλείπουσιν αί άγαθαί θε
λήσεις, άλλ' ή ομόθυμος άπόφασις. Ιίάσχομεν 
πάντες νόσημα χρόνιον, κληρονομικόν, ένθαρ-

ρυνομενον ύπά τού είσπράττοντος τούς φόρους 
δημοσίου ταμείου, διαδιδόμενου διά τής αγω
γής καί τών ηθών, κανονιζόμενον ύπό τών νό
μων. Έπιθυμούμεν θερμώς νά ΐαθώμεν, άλλ’ 
έλλείπει διεύθυνσίς τις άνωθεν έρχομένη, όπως 
έπιτελέση βαθμηδόν τάς μεταρρυθμίσεις, καί ή 
καθιέρωσις νόμου,όπως έξαναγκάσγ, έν τινι μέ- 
τρφ, τούς δυσανασχετούντας νά ϋποβληθώσιν 
εις θεραπείαν.

Έφ' όσον ό άνθρωπος ποιείται χρήσιν διε
γερτικών, ή φυσική, ήθική καί διανοητική αυ
τού άναγέννησις έσται ανέφικτος’ πρέπει νά ΰ- 
πομείνωμεν τόν βίον βραχύν, ασθενικόν, τετα- 
ραγμένον. Αύτώ τούτφ έπαφίεται νά έπανέλθη 
εις τόν αρχικόν τύπον, νά είσέλθη εις τήν ο
δόν τού προορισμού του, καί νά φθάστ) εις τήν 
μακροβιότητα τής φυλής του’ θέλει δέ κατορ
θώσει τούτο διά τών μέσων & έξητάσαμεν. Ευ
τυχής ό λαός, όστις συντριβών τάς προλήψεις 
τής έξεως,έξει τά θάρρος νά άναλάβγ τήν σταυ
ροφορίαν ταύτην κατά τών πνευματωδών πο
τών, όπως ίδρύσ·/) έπί τής υγιεινής τήν ίσχύν 
του καί τά μεγαλείόν του. Λ. κ.

Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΓ ΛΑΟΓ 

α '

Ούδέν ουράνιον φαινόμενου προεμήνυσε τήν 
έν τώ κόσμψ έμφάνισιν τού μικρού Δράκου, πρώ
του καρπού τών γάμων τής Ασπασίας Σαράντη 
καί τού Σιδέρη Τριάντη.

—  ’Φτηνά τήν’γλύτωσα! Έξεφώνησεν έξαλ
λος ό ευτυχής πατήρ, έπί τώ άγγέλματι ότι ή 
σύζυγός του έτεκεν άρρεν.— Νά λοιπόν τώρα ό 
καλός σου Σιδέρης μ π α μ π ά ς !  έχομε καί γυιό!.. 
Ευλογητός ό Θεός! Άν εχν) φωνή τόν κάνω πα
πά, άν εχτ) μυαλό τον κάνω δάσκαλο, άν Ιχν) 
καρδιά τον κάνω στρατιωτικό,άν δέν έχγι— για
τρό, άν εχ·/] ποδάρια τόν κάνω δικηγόρο , καί 
άν μαζύ μέ τών ποδαρίών τή χάρη είναι καί 
’λιγάκι κα πά τσος τόν κάνω πολιτικό !... Άλλά 
νά ίδούμε θά παίρνη κι’ άπό λόγια ; θάκούγ 
τής συμβουλαίς τού γέρω -  Τριάντη ; . . . αί ! 
άν άκούγ πάλι, άν δέν άκούγ κακό τού κεφα
λιού του θά κάμνι . . . τό κάτω-κάτω τής γρα
φής τόν κρατώ ’στό μαγαζί.

Ό  κύριος Σιδέρης Τριάντης ήτο οινοπώλης.

β '

Ό  αδικηθείς ύπό τής κοινής γνώμης έθνικός 
ποιητής Φαέθων Πηγασίδης, τακτικός πελά
της τού κυρ-Σιδέρη —  εις τό οίνοπωλεϊον τού 
όποιου παρεσκευάζοντο καί ευωδέστατοι μ ε ζέ 
δ ε ς — έχρησίμευσεν ώς άνάδογος, ώνόμασε δέ 
τόν νεαρόν Δράκον Ζ έφ υ ρ ο ν  εις τόν οικογενεια
κόν όμως κύκλον , εις όν δέν Ιγίνετο μεγάλη

χρήσις τής καθαρευούσης, ώνομάζετο Ζαφεΐρης  
καί θωπευτικώς Ζαφειράκης.

Τπό τό τελευταϊον μάλιστα -τούτο όνομα ό- 
λίγω μετά ταύτα ήτο πασίγνωστος ε’ις άπα- 
σαν τήν συνοικίαν, ήν πολυειδώς καί πολυτρό- 
πως ήνώχλει.

Ό  Ζαφειράκης ήτο τό φόβητρου τών κατοι
κίδιων ζώων, έν τή καταδιώξει δέ τών γαλών 
ιδίως ήτο απαράμιλλος, άναρριχώμενος εις τάς 
μάνδρας, λιθοβολών καθ’ όλας τάς διευθύνσεις, 
πηδών άπό στέγης εις στέγην καί μή φειδόμε- 
νος τών ταλαιπώρων κεραμιδίων,άτιναάσπλάγ- 
χνως διά τών ποδών του κατεαωλώπιζε. . .

Γ'

Τά ετη παρήρχοντο καί ό Ζαφειράκης έμε- 
γάλωνεν.

Έκ νεαρωτάτης ηλικίας του έδείκνυε τόν διά 
την πολιτικήν προορισμόν του. Εις τά οινοπω
λείου είχε κατακτήσει τήν γενικήν συμπάθειαν 
Ζαφειράκη άπό ’δώ, Ζαφειράκη άπό ’κεΐ, καί ό 
Ζαφειράκης πανταχού παρών τού ένάς έσφιγγε 
τήν χεΐρα, τού άλλου έθώπευε τήν ράγιν, τόν 
τρίτον ένηγκαλίζετο, ένφ προσεμειδία πρός τόν 
τέταρτον προσφωνών τόν πέμπτου καί ρίπτω ν 
προστατευτικόν βλέμμα μετάκινήοεως τής κε
φαλής πρός τόν έκτον. . . Κάπου-κάπου δέ, ώς 
λέγεται, κατά νυκτερινάς ώρας,έν άπουσία τού 
πατρός του, συνέκρουε καί το κύπελλον πρός ά- 
πομεμονωμένον τινά καί ιδιαιτέρας εύνοιας πε
λάτην.

Βλέπων ό ευτυχής πατήρ τόν ένθουσιασμόν 
όν διήγειρεν ό υιός του ήτένιζεν ύπερηφάνως 
τόν πολιτευτήν τού μέλλοντος , καί «ώχ ! νά 
μού ζήση ! »  άνεφώνει ήδέως,ένώ έβ α ζε μ ΐά  ό χ ά  

ατά ο,Ια.
Τού γενικού όμως τούτου ένθουσιασμού δέν 

μετεΐχον καί οί άτυχεΐς διδάσκαλοί του, μά- 
την καταβάλλοντες άτρύτους κόπους, καί μά- 
την έπινοούντες νέας μεθόδους πρός καλλιέρ
γειαν τής κεφαλής του’ άξιοσημείωτος δέ πρό 
πάντων ήτο ή άντίφασίς των πρός τούς υποδη
ματοποιούς καταγοητευμένους μέ τον Ζαφει- 
ράκην, άτρόμητον καταναλωτήν υποδημάτων.

Μέ κόπους, μέ τρ ε χ ά μ α τα , μ.έ παρακλήσεις, 
μέ πεσκέσ ια , μέ άναμίξεις καί αύτής τής νομο
θετικής, έκτελεστικής καί δικαστικής έξουσίας, 
μόλις κατωρθούτο νά πηδά ό Ζαφειράκης άπό 
τάξεως εις τάξιν. Ό κυρ -  Τριάντης όμως ου 
μόνον δέν δυσηρεστεΐτο έπί τούτοις, άλλά καί 
ύπέθαλπε τού υιού του τάς τάσεις, κεκηρυγμέ- 
νος έχθρός τυγχάνων τών .γραμμάτων καί τών 
γραμματισμένων, ούς άπό καρδίας έμίσει, καί 
άπό τούς οποίους, κατά τήν φράσιν του, «ιΗ 
β γ α ίν ε ι τ ί π ο τ ι ς · .

—  Ό  γυ̂ ός μου— άπήντα ό κυρ -  Τριάντης 
στερεοτυπως εις τούς πολεμούντας τάς θεωρία̂



του διδασκάλους —  δεν είναι γιά τόσο μικρά 
"ράμματα ' τί νά τήν καν/] τήν ορθογραφία ! 
οϋτε ψωμί δίνει, ούτε ΰπόληψι. Καλά τώλεγε 
μιά 'μέρα και ό Μανώλης ό μ π ο γ ια τ ζ ή C  αυ
τός έκανε τή δουλειά του , καί ό κουμπάρος 
μου άπό κάτω, ό νονός του Ζαφειράκη, ¿μουρ
μούριζε καί του 'φώναζε «τούτο δέν τό γρά
φουνε έτσι, τούτο θέλει έτσι , εκείνο αλλιώς, 
απάνω τήν ούρα, κάτω δέν ξέρω τί», ώς που 
χάνει την υπομονή του κι’ ό μαατρο-Μανώλης 
καί του λέει— γιατ’ ήξερε πώς τό τ ζο ύ ζε ι 'λι
γάκι ό κουμπάρος— «μπρε αδερφέ! τί θές καλ
λίτερα, ó οίνος νά ή ναι μέ οι καί νά ή ναι β ι -  
ύ ά ν ιο , ή μέ η καί νά ήναι σώ ζουμο ή άπά α του - 
π ί  ;» 'Μίλησες εσύ ; 'μίλησε κι’ό κουμπάρος ... 
Τ ’ άκοΰς, κυρ-δάσκαλε ; τ ’ άκούω νά λές. . .

Καί προ τής άκαταμαχήτου ταύτης λογικής 
ό διδάσκαλος άπεστομ,οΰτο.

Λί τοιαΰται σκηναί πολλάκις έπανελήφθη- 
σαν, μέχρις ότου έλ.ν,ξεν επί τέλους τό μαθη
τικόν στάδιον του Ζαφειράκη, κατωρθώθη δέ 
νά κατακτήσγ απολυτήριον γυμνασίου, μετα- 
βάς εις γυμνάσιον άπομεμακρυσμένης τινός ε
παρχίας, καί νά γίνη φοιτητής τής Νομικής.

δ'

ΙΙόσον τά πράγματα μετεβλήθησαν έκτοτε! 
Ή  μεγάλη ιδέα δέν έψιθυρίζετο πλέον έν μ,υ- 
στικισμώ, άλλά διεθρυλείτο έπισήμως καί στεν
τόρεια τή φωνή . . . Ό Ζαφειράκης ένεκολπώθη 
τό πολιτικόν στάδιον.

Ή  Ελλάς πάντοτε υπήρξε τυχηρά.
Επειδή ή οίνοπωλική του πατρός ίδιότης 

έβλαπτε τήν έπιχείρησιν, έπωλήθη μετ’ού πολύ 
τό οίνοπωλεϊον &ro)c ¿azi x a l ε ίψ ίσ χ ε τα ι’ ό κυρ- 
Τριάντης, οστις εχανε π .Ιέον  z ó r  μ εγά Λ ον, με- 
τήρχετο έμπόριον τοΰ  ποόαμίοή· ούτε έδέχθη 
νά μεταβή ώς μέλος εί; τάς φοβεράς έκείνας 
συνεδριάσεις τής συντεχνίας τών οίνοπωλών 
περί παρεμποδίσεως τής εφαρμογής τής νεωτέ- 
ρας φορολογίας. Καί ό φοιτητής Ζαφειράκης—  
ός·ις δέν ήτο δά τόσον ανόητος νά χάνη τον και
ρόν του εις τό πανεπιστήμιο·/— είργάζετο δρα- 
στηρίως πρός άπόκτησιν φίλων, δημιουργίαν ε
πιρροής καί σχηματισμόν ρεύματος !

Άπό πρωίας μέχρις εσπέρας μετέβαινεν άπό 
υπουργείου εις ύπουργεΐον,άπό γραφείου εις γρκ- 
φεΐον, άπό δικαστηρίου εις δικαστήριον καί ύ- 
πηρέτει, ώς έλ.εγε, τούς συμπολίτας του. Συνε- 
δρίαζεν ή άνωτάτη υγειονομική επιτροπή ; τα
ρών ό Ζαφειράκης · συνήρχετο στρατολογικόν 
συμβούλιον ; 'μ π ρ ο σ τ ιν ό ς  ό Ζαφειράκης : στρα
τιώτης ήθελεν άδειαν ; άλλ’ αϊ άδειαι άπηγο- 
ρεύθησαν · άλλο μ ο ν ο π ά τ ι ό Ζαφειράκης ' τόν 
πρβσεχάλει μάρτυρα εις τόκακουργιοδικεϊαν.Είς 
τ· πτχισματοδικεϊον εάινε χ ’ s x a ip r t, όταν δέ 
c προβτατευόμενος δεν είχε νά πληρώηι τόν δι
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κηγόρον καί αύτός κατά τύ χ η ν  όέν  ε ΐγ ε ν  επά 
νω τον , τότε προσεφώνει έπιχαρίτως «ά ον .Ιεΰ τε  
χα ΐ σείς, β ρε  π α ιύ ιά , γ ιά  τήν  ν ε ό τη τα », καί μέ 
μίαν θωπείαν άντήμειβε τόν έκπεπληγμένον 
δικηγόρον. Εις τό πλημμελειοδικεϊον προσεπά- 
θει νά έχγ πάντοτε φίλους τούς συμπληροΰν- 
τας τό δικαστήριον δύο δικηγόρους' άλλ’άν κά
ποτε εις τό πλημμελειοδικείο·/ άπετύγχανε,τοΰ
το δέν συνέβαινεν εις τό κ.ακουργιοδικεΐον¿γνώ
ριζε σχεδόν ά π ' ί ζ ω  τόν κατάλογον τών ένορ
κων τακτικών καί μή ' παρελάμβανε τούς έκ 
τών έπαρχιών τακτικούς καί ώς άλλος Βιργί- 
λιος τούς ώδήγει εις τούς σκοτεινούς καί υπο
γείους θαλάμους περιωνύμου οινοπωλείου, όπου 
τούς άνέμενε πλησιφανές τό προγονικόν γ χ ίο υ - 
ΰ ετσ ιον .

Άλλά καί εις τάς άναστολάς ήτο //ά>α,μέ- 
νεα δέ έπνεον ώς έκ τούτου εναντίον του οΐ το
κογλύφοι' τάς άνακοπάς πλέον κατ’άποφάσεων 
καί βουλευμάτων, τάς άδειας οικοδομών, καί 
τάς οικοδομάς άνευ άδειας, τάς άναφοράς παν
τός είδους καί πάσης κατηγορίας τάς είχε 
παιγνιδάκι'άλλά τό στρατηγεΐόν του είχε στή
σει κυρίως εις τήν νομαρχίαν—  άνέκαθεν έλα- 
στικήν καί ένδοτικήν —  εκεί τά  εβύ.Ιενε μ ία  

χ α ρ ά  !
Δέν παρήλθε πολύς χρόνος καί ό Ζαφειρά- 

κης ούδέποτε έξήρχετο τής οικίας του χιι.Ιο - 
6ύς" ιερείς, άστοί, χωρικοί, στρατιώται, φου- 
στανελλοφόροι, βρακοφόροι κ.λ. άπετέλουν τήν 
τερατώδη ούράν του.Ή ούράαϋτη κατελάμβανε 
πάσαν τήν κλίμακα τών δημοσίων καταστημά
των, άνέμενε δέ τούς χρησμούς του Ζαφειράκη 
είσελθόντος εις τι γραφεΐον καί συνδιαλεγομέ- 
νου τίς οιδε περί τίνος . . . Άλλ' ιδού ό Ζα- 
φειράκης έμφανίζεται μειδιών,τά τμήματα τής 
ούράς συγκινοΰνται, συνταράσσονται καί άνορ- 
θοϋνται' νεύει πρός ένα ές αύτών καί ό εύτυ- 
χής πλησιάζει' ό Ζαφειράκης στηρίζει έλαφρώς 
τήν χεΐρα έπί του ώμου του καί τφ λέγει έμ- 
πιστευτικώς'

—  Δύσκολα, πολύ δύσκολα τά πράμματα... 
κάποιος κρυφά μάς σκάβει τά λάκκο. . .

—  Ό  άτιμος ό. . .
—  Σώπα. . . ησύχασε. . . καί θά τά μάθω- 

με' πήγαινε τόρα στή δουλειά σου, καί άφησε 
με ¿μένα.' μή σέ μέλγ.

Καί τό εύτυχές τής ούράς τμήμα έπανήρ- 
χετο όπισθοβατικώς εις τήν θέσιν του.

ΙΙαρόμοιαι σχεδόν σκηναί έπανελαμβάνοντο 
καί μέ τούς λοιπούς , ποικιλλόμεναι διά νέων 
πάντοτε υπεκφυγών καί τ ε ρ τ ίπ ι ο»', στεφομέ- 
νων ύπό του ένθουσιασμοϋ τών ανθρώπων του .

Ούδείς ένυμφεύθη χωρίς νά λάβ·ρ τά συγχα
ρητήρια τού Ζαφειράκη, ούδείς έγένετο πατήρ 
χωρίς ν’άκούσν) παρ’ αύτοΰ τά ώραιότερα περί 
του μέλλοντος τοΰ τέκνου του όνειρα. Ούδείς

Τ  ι Α E ï T U

διωρίσθη εις θέσιν τινά χωρίς νά μάθγ τούτο 
παρά τοΰ Ζαφειράκη πρώτου,έπισκιάζοντος ου- 
τω τόν ένεργήσαντα διά τόν διορισμόν. Εις τήν 
περίστασιν δέ ταύτην μετεχειρίζετο τοιαύτας 
έκφράσεις, ώστε ΰπεδείκνυε, χωρίς νά τό ειπτ] 
καθαρά, ότι καί αύτός συνετέλεσεν εις τόν διο
ρισμόν , κλονίζων οϋτω τήν εύγνωμοσύνην τήν 
όφειλομένην υπό τοΰ διορισθέντος πρόςτόνπράγ
ματι διορίσαντα. «Έ  ! τί νά γείνγ,,Ιλεγεν,άν ή
μουν καί ¿γώ βουλευτής θά έβλεπες' τόρα τί νά 
σοΰ κάμω, άν καί.,.άς ήναι,τί νά τά λέγωμε... 
σύ έχεις φίλους καί φίλους...'Ο Α.σέ διώρισε,δέν 
λεγω οχι, όταν τώμαθα μάλιστα πώς φέρνουν 
μερικαίςδυσκολίαις’πήγα εύθύς'μοΰ είπε καθαρά 
ό τμηματάοχης τί τρέχει. . .’ξέρεις, ό τμημα- 
τάρχης είναι πατρικός μου φίλος. . . τοΰ 'σπι
τιού μας άνθρωπος' ο, τι θέλουν αύτοί κάνουν 
σήμερα' τούς συχαίνεται τούς βουλευτάς 'σάν 
τής άμαρτίαις του' μά τί νά κάμγ, στά κρυφά 
οσο 'μπορεί τούς πολεμά' άφοΰ λοιπόν τόν στε
νοχώρησα πολύ μοΰ ειπε «καλά, φίλε μου, άς 
ήναι,θά γείνη' μά πάλι’ποΰ θά τό πάρη άπάνω 
του ό βουλευτής Α. .αποκτά ένα φίλον άπό τούς 
γερούς »'καί έγώ τοΰ είπα «γι'αύτό μή σέ μέλη, 
έχει δουλέψει ό Σταυράκης γιά τόν Α. πού δέν 
τοΰ τό ξεπληρόνει καί πρέσβυ νά τόν κάμγ,».
Τί λές, Σταυράκη, καλά δέν τοΰ είπα ;

—  Ναι, δέν σοΰ λέω όχι. μά κι’ ό καϋμένος 
ό Α. μ’ ¿δούλεψε καλά. ν

—  Μά ποιος λέγει όχι; τόν ¿δούλεψες, σ’έ- 
δούλεψε, έτσ’ είν' αύτός ό κόσμος' «τώνα χέρι 
νίβει τ ’άλλο καί τά δυό τό πρόσωπο*. . . λοι
πόν καί εις άνώτερα, κύριε Σταυράκη . . .

Καί μέ μίαν θωπείαν εις τήν ράχιν άπεμα- 
κρύνετο αύτοΰ.

Ούδείς έορτάζων τοΰ διέφευγεν εις όλα τά 
μνημόσυνα παρευρισκόμενος διεσκεύαζε θλιβε- 
ρώς τήν φυσιογνωμίαν του , τούς δέ νεκρούς 
ήκολούθει μέχρι τάφου αναλυόμενος εις δάκρυα 
καί έκπέμπων χείμαρρον παρηγορητικών έκ- 
φράσεων.

Έλησμονήσαμεν όμως τής κουμπαριές, τήν 
κυριωτάτην πηγήν τοΰ Ικλ.ογικοΰ πλούτου. Δέν 
παρήρχετο έβδομάς χωρίς νά στεφανώσγ έν τή 
πόλει καί ιδίως έν τοΐς χωρίοις ή νά βαπτίση' 
τόσα δέ ιρω τίχ ία  έρράπτοντο εις τήν οικίαν του, 
ώστε ώμοίαζεν έργοστάσιον.

Μόλις κατώρθου νά τοΰ περισσεύγ μία ώρα, 
καθ' ήν νά έπιδίδεται εις τήν βαΟεϊαν μελέτην 
τοΰ προσφιλούς του έκλογικοΰ καταλόγου' ού
δέποτε έφαγε μέχρι τέλους, άλλ’ήγείρετο εύθύς 
έπί τώ άκούσματι έπισκέπτου, τήν δέ πρωίαν ό 
έρχόμενος λίαν πρωί είσήγετο εις τό δωμάτιον 
τοΰ ΰπνου του . . . μετά δύο λ.επτά ένεδύετο, 
καί . . . άρύμο.

Τίς γνωρίζων τόν Ζαφειράκην δύναται νά I
ΤοΜΟΕ— ΙΕΤΜ8β8

διϊσχυρισθή, οτι δέν υπάρχει τό αεικίνητον έν 
τή φύσει ;

ε '

Κατ’ άρχάς τάς τοιαύτας ένεργείας τοΰ Ζα- 
φειράκη είρωνικώς παρηκολ.ούθει τό κοινόν, καί 
μειδιάματα όχι τόσον ένθαρρυντικάέξετοξεύοντο 
όπισθέν του' τινές μάλιστα τολμηρότεροι έξε- 
φράζοντο ένώπιόν του. —  « "Ωχ! τί νά γείνρ! τί 
νά κάμω !— άπήντα—  'μπήκα στό χορό, πώς 
ν' άφήσω τούς φίλους μου ! * καί γελών άπε- 
μακρύνετο.

Τό αύτό όμως δέν συνέβαινε καί εις τόν πα
τέρα του, οστις ένόει νά συζητήσ-/). Ό  Κύρ-Σι- 
δέρης ήτο κοινοβουλευτικώτατος.

—  Βρέ αδερφέ !-τί τά 'βάλατε μέ τό γυιό 
μου ; τί τοΰ λείπγ, ! ; Ό  γυιός μου είναι θερίο 
μονάχο, καί θά τό ίδήτε μίά 'μέρα. .. Δέν 'ξέ
ρει, λέει, γράμματα ! . . ποιός τά λέει αύτά ! 
Άλλ’ άς 'πούμε γιά μιά στιγμή πώς δέν 'ξέ
ρει' τί νά τά κάμή τά γράμματα ! πολιτικός 
καί γραμμ.ατισμένος άκούστηκε ποτέ ;...Άλλα 
λένε τά βιβλία καί άλλοιώτικος είναι ό κόσμος' 
πο̂ ός γραμματισμένος ¿πρόκοψε ; όταν ένα κε
φάλι, αδελφέ, γεμίστ) άπό γράμματα τί άλλο 
θά χωρέση μέσα ; γέμισε μιά κάμαρα βιβλία' 
έ ! . . πού θά σταθής, άδερφέ ; . . πού θά βάλ- 
λης κ’ένα φίλο σου νά κάτσή, νά 'πής δυό λό-

ί για, νά 'πάν' ή πίκραις κάτω ; . . .
Καί δέν έπρόφθανε νά τελειών/ι τόν μονόλο

γόν του, οτε ή πλειονότης τών άκροατών πα
ταγωδώς έπιδοκιμάζουσα έπέβαλλε σιγήν εις 
τόν κατατροπωθέντα άπαισιόδοξον.

Άλλά καί ό Ζαφειράκης συνεζήτει ένίοτε,έπί 
θεμάτων όμως υψηλής πολιτικής. Εις τάς χεΐ- 
ράς του έπαιζε πλέον τήν πολιτικήν τής Α γ 
γλίας, καί τάς δολοπλοκίας τοΰ σιδηρού πρίγ- 
κηπος. . . αίφνης δέ άπό τής έξωτερικής πολι
τικής μετεπήδα λάβρος εις τά έσωτερικά, καυ- 
τηριάζων «τήν φαύλην διοίκησιν καί τά κυβερ
νητικά όργια».

γ '
Ό  Ζαφειράκης ήνδρώθη' τό 80 έτος τής η

λικίας του συνεπληρώθη' δ καιρός τής συγκο
μιδής έπέστη. . . Πατήρ καί υιός περιήρχοντο 
τάς άγυιάς τής πόλεως έπ α ιτοΰ ν τες  ψήφους.

—  'Στό χέρι σας είναι,παιδιά μου, έλεγεν ό 
πατήρ, εις τούς περικυκλοΰντας αύτόν έκλογεΐς 
. . . δοκιμάστε ! καί 'μεϊς πάλι άν είμαστε άν- 
θρώποι, θά τό γνωρίσωμε μιά 'μέρα.

—  Ή  κυβερνητική μηχανή, έλεγεν δ υιός, 
δέν λειτουργεί κανονικώς. . . έξετροχιάσθη. . . 
τό πηδάλιον τής πολιτείας κρατοΰσι χεϊρες ά- 
δέξιαι . . .  6 λαός φορολογείται, καταπιέζεται, 
ταλαιπωρείται, καί πρέπει νά τον άγαπά τις 
διά νά τόν έννοή, νά τόν έννοή διά νά τόν ά-

1«
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xoúij. νά τόν άκούϊΐ διά νά τόν προστατεύν). . . 
1 ζ νέφη τού πολιτικού όρίζοντος προμηνύ- 
ουσι θύελλαν . . . ήδη άντηχούσιν άπομεμα- 
κρυσμέναι βοονταί, καί άλλεπάλληλοι άστρα- 
παί προσβάλλουσι του; μή τυφλώττοντας ο
φθαλμούς . . .δυστυχία άν ένσκήψγ ό κεραυνό; 
έπί τού εθνικού οικοδομήματος, οπερ στερείται 
αλεξικέραυνου · καί τό άλεξικέραυνον είναι ό 
πολιτικό;,ό αγαπών τήν πατρίδα του. . . Τρέ— 
μετε, προδόται πολιτικοί, οΐτινε; περί ούδενό; 
εμεριμνήσατε. . .— καί ταπεινών τήν φωνήν—  
Λν με τιμήσατε διά τής ψήφου σα;, οπερ βα

σιζόμενος έπί τής άγάπης σας κολακεύου.αι να 
πιστεύσω , θά ακούσατε καί θά ίδήτε . . .

Καί πάλιν έξαγριούυ.ενο; ■
—  Ιίρεπει νά άφαιρέσωμεν τό προσωπεϊον 

από τους ύποκριτάς' νά πετάξωμε τ-íjv δοράν...
—  Τήν προβιά— έπεξήγησεν ό πατήρ.
—  Ναι, λέγω , νά πετάξωμε τήν δοράν νά 

φαν?, 6 όνος. . .
—  Γ άδαρος !  ποοσέΟετεν ό πατνιρ έντόνως.
—  Ζ ή τω  τ ζ α ι  τού ΖαφειράτΓ,η, O ír οι ω ω /..
έβόων οί εκλογείς.
Καί ούτω διήρχοντο τάς -/¡χέρα; τών προ- 

παοασκευών.
Ό  Ζαφειράκη;— τά; τελευταία; ίδίω; ήμέ- 

pxí— άλλοτε μόνος καί άλλοτε δορυφορούμενος 
ΰπό του πατρός του είσήρχετο άπό καταστή
ματος εις κατάστημα, άπό καταγωγίου εις κα
ταγώγιου, καί διέσχιζε τάς πλατεία;, χαιρε- 
τίζων τά πλήθη. . .

7.'

Ή  ημέρα τής κρίσεω; έφθασεν. Οί άπαισιώ- 
τεροι κρεωπώλαι καί καραγωγείς άνέλαβον την 
προστασίαν τών καλπών του υποψηφίου Ζα- 
φειράκη εις τά εκλογικά τμήματα τής πόλε
ως, ής δέν λέγομεν τό όνομα' οί επισημότεροι 
δέ κουμπάροι εις τά χωρία' ενώ εις έκαστον 
τόπον εκλογής —  δστις άν δέν εΐναι εκκλησία, 
είναι άφεύκτως σχολεΐον— έκρύπτοντο ώς εφε
δρεία άνά δύο ή τρεις ατρόμητοι ραβδούχοι.

• Λ ύ σ τε  μ α ς  xa l x a r í r a r  γ ή γ ο .. .  εμείς έ τσ ι 
χ’ έ τ σ ι  δ ί  β γά ν ο μ ε» ήτο τό σύνθημα τής εκ
λογής του Ζαφειράκη. . . καί οί αντιπρόσωποι 
συνεσώρευον ψήφους επί ψήφων, παρακαλούν- 
τες, φωνάζοντες, άπατοϋντες, ύβρίζοντες, τα- 
ράττοντες, διαπληκτιζόμενοι. . . Ό  υποψήφιος 
Ιτρεχεν έφ’ άμάξης άπό τόπου εις τόπον χαι- 
ρετίζων γνωστούς καί αγνώστους. . . ό δέ πα
τήρ του έξεβιδώθη.

Ή  ή μέρα προσήγγιζεν εις τήν δύσιν της. 
Κατά τήν ομόφωνον μαρτυρίαν τών δικαστι
κών καί διοικητικών αντιπροσώπων καί τών ε
φορευτικών έπιτροπών οί αντιπρόσωποι τού Ζα- 
φειράκη διεκρίθησαν επί έκλογικοΐς κατορθώ-
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μ-ασιν, άποσπάσαντες τά εγκάρδια άπάντων 
συγχαρητήρια.

η '

Ή  ψηφοφορία έληξεν · ai κάλπαι έκλείσθη- 
σαν, άνοιγεϊσαι δ’ έκ νέου άνέδειξαν διά μεγί
στης πλειοψηφίας βουλευτήν τόν Ζαφείριον Τρι- 
άντην, δωρήσασαι ούτω πατέρα εις τό έθνος, 
υιόν εί; τήν Ελλάδα, προστάτην εις τόν λαόν.

Ai ζητωκραυγαί άνεστάτωσαν τήν πόλιν ... 
ή οΙκία του νικητοϋ ¿κινδύνευε νά καταπέση- 
αι μουσικά», έθοούβουν μεμιγμέναι μετά τών ά- 
"Tzc/.vτίων υλ(7.£ων τών κυνών , τών όττοιων το 
νευρικόν σύστηυ,ζ άσττλάγχνως διεταραζαν . . . 
Ο  έχλ εχ τδ ς  τον  λαού  άπήγγελλε λογίδοια μή 
άκουόμενα . . . καί μόλις περί τήν πρωίαν κα- 
τώρθωσε ν’ άναπαυθή έπ’ ολίγον.

Περιχαρής ό Ζαφειράκη; τήν επιούσαν πε- 
ρ».έτρεχε τήν πόλιν ευχαριστών τού; πάντας.

Αί μητέρες συνεχαίροντο τήν μητέρα του, 
καί οί πατέρες τόν πατέρα του . Εις πάντας 
τούς υιούς ΰπεδεικνύετο ώ; παράδειγμα άξιο- 

I μίμητον. . .
Καί κάπου-κάπου μόλις ήκούετο άκαταλό- 

γιστό; τις, φθονερός καί ιδιότροπος, άναφωνών 
επί τ·7) διαβάσει του :

—  Μπρέ ! τόν χάχα ! !
Λ.Γρ.Κ.

Έπί τή βάσει τής Ιαχάτω; ϊχδοΟείσης Ιτκττ,ρίδος τών 
τιχυδρομιίων τί;; Ελλάδος το& 1882—1883 οννιτάξαμεν 
τι; £ςής ίνοιαφερούσα; Γ.ληρορορ!*; περί τοΟ ¿ργανισμοΰ 
**: τών προόδων τής 1ν Έλλάοι ταχυδρομιχής δπηρεαίας.

Σ .  τ .  Λ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Σ υ γκ ο ιν ω ν ία .— Ή  ταχυδρομική συγκοινω
νία έν τώ έσωτερικώ έκτελεϊται κατά ξηράν μέν 
διά 14 αμαξών, 28 φορτηγών ίππων καί 267 
εφίππων καί πεζών ταχυδρόμων,ετι δέ διά 230 
δημοτικών ταχυδρόμων οπού δέν ύπάοχουσι τα
χυδρομικά γραφεία' κατά θάλασσαν δέ διά τών 
άτμοπλοίων τών διαφόρων ελληνικών Εταιριών 
καί δι’ όκτώ ταχυδρομικών πλοιαρίων. Ή  με
ταξύ τής Ελλάδος καί τού εξωτερικού ταχυ
δρομική συγκοινωνία ένεργεΐται διά τών άτμο
πλοίων τών διαφόρων εθνικοτήτων, άτινα έκ- 
τελούσι τακτικούς πλόας μεταξύ τών λιμένων 
τού Κράτους καί τού εξωτερικού καί δι’ εκτά
κτων άτμοπλοίων ενίοτε.

Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία  εσω τερ ική. —  ’Εντός τού 
Κράτους δύναται ν’ άποστείλγ τις : ά) γράμ
ματα συνήθη πληρώνων πάντοτε τό άνάλογον 
τέλος κατά τό βάρος τής έπιστολής, έντό; δέ 
τής αύτής πόλεως πληρώνων τό ήμισυ τού ά- 
νωτέρω τέλους. (Γράμματα έν τώ έσωτερικώ ά-
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ποστελλόμενα, έφ’ ών δέν έπεκολλήθη τό άνά
λογον γραμματόσημον δέν άποστέλλονται εις 
τόν πρός δν ορον), β') γράμματα επί συστάσει 
πληρώνων πλήν τού ώρισμένου τέλοος, 20 έτι 
λεπτά άδιακρίτως τού βάρους , ό’πεο έχει τά 
γράμμα λαμβάνων δέ άποδεικτικόν παραλαβής 
παρά τού ταχυδρομικού γραφείου, οπερ εύθύνε- 
ται έν ένδεχομένγ άπωλεία τής έπιστολής, μη 
προερχομένης έξ άνωτέρας δυνάμεως,ύποχρεού- 
μενον νά πληρώσγ εις τόν άποστολέα ή κατ 
έντολήν αύτού εις τόν έπιγραφόμενον δρ. νέα; 
22.25/00 ώς άποζημίωσιν. Τά έπί συστάσει 
γράμματα πρέπει νά φέρωσι πέντε σφραγίδα; 
έπί τού περικαλύμματος δι’ Ιδίου τύπου, ούχί 
δέ διά δακτυλήθρας κττ., γ') έπιστολικά δελ
τάρια άπλά λεπτών 5 καί διπλά, ήτοι μετ’ά- 
παντήσεως, λεπτών 10 διά τήν έντός τής αύ
τής πόλεως συγκοινο>νίαν, διπλασία; άξίας διά 
τήν μεταξύ τών διαφόρων ελληνικών πόλεων 
συγκοινωνίαν, δ') δείγμ,ατα εμπορευμάτων πλη
ρώνων τέλος 5 λεπτών άνά 50 γραμμάρια' ό 
ολος όγκος αύτών δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τά 
250 γραμμάρια, δέον δέ τά τοιαύτα δείγματα 
νά μή εινε ύγρά, ή λιπαρά, ή χημικά προϊόντα 
δυνάμενα νά ρυπάνωσι τήν άλληλογραφίαν' ϊνα 
71 δ’ ευχερής ό έλεγχος αύτών δέον νά τίθεν
ται έν σάκκοις, Οήκαις, ή κινητοϊς περικαλύμ- 
μασι. ε') ’Εφημερίδες καί περιοδικά συγγράμ
ματα πληρώνων τέλος 1 λεπτού άνά 25 γρα.μμ. 
"Αλλα έντυπα' καταλόγους, άγγελίας, τετρά
δια μουσικής κλπ.πληρώνουν τό διπλ.ούν τέλος, 
ς·') Βιβλία χαρτόδετα ή δεδεμένα πληρώνων 
τέλος 15 λεπτών άνά 50 γραμμ. όμοίως καί
δικόγραφα, ζ') Έπισκεπτήριον έν μόνον έντός 
άσφραγίστου φακέλλου άνευ χειρογράφου τινός 
σημειώσεως πληρόνων τέλος Ο λεπτών.

Πάντα τά είδη ταύτα δύναται ν’ άποστείλη 
τις καί έπί συστάσει πληρώνων ετι 20 λεπτών 
τέλος άδιακρίτως τού βάρους αυτών.

’Λ λ λ η λ ο γ ρ α φ ία  ίΡ.ωτεριχή. —  Η αποστολή 
γράμματος πρός χώραν περιλαμβανομένην έν 
τώ παγκοσμίω ταχυδρομικό» συνδέσμω υπόκει-
ται εις τέλος λεπτών 25 άνά 15 γρ*μμ· Τά 
έπιστολικά δελτάρια πληρώνουσι τέλος λεπτών 
10, αί έφημερίδες , τά λοιπά έντυπα καί τά 
δείγματα τών έμπορευμάτων λεπτά 5 ανά 50 
γραμμ. Τά δ’ έπί συστάσει άποστελλόμενα οΐ- 
ουδήποτε βάρους καί είδους ΰπόκεινται εις πρόσ
θετον τέλος λεπτών 20. Ό  άποδεχόμενος έκ 
τού εξωτερικού άπλήρωτόν τι έκ τών άνωτέ- 
ρω , πληρώνει τέλος διπλάσιον τών σημειου- 
μένων.

Τόν παγκόσμιον ταχυδρ. Σύνδεσμον αποτε- 
λούσιν αί άκόλουθοι χώραι : Αίγυπτος, Νουβία 
καί Σουδάν — ’Αϊτή — ’Αργεντινή ομοσπονδία 
— Αυστρία-—Βέλγιον— Βενεζουέλα— Βρασιλια 
*— Βρεττανία (Μεγάλη) καί ’Ιρλανδία μετά πα

σών τών Βρεττανικών κτήσεων καί αποικιών—  
Γαλλία, ’Αλγερία, καί λοιπαί γαλλικαί άποι- 
κίαι —  Γερμανία μετά τής Έλιγολάνδης —  
Γροιλανδία —  Δανία μετά τής Ισλανδίας καί 
τών δανικών κτήσεων —  Δομινικανή δημοκρα
τία— Ελβετία— 'Ελλάς— Ήνωμέναι πολιτεϊαι 
τής ’Αμερικής— Ιαπωνία—’Ισημερινός (δημο
κρατία)— Ισπανία μετά τών αποικιών— 'Ιτα
λία— Κόστα/Ρίκα (δημοκρατία)— Λιβηρία(δη
μοκρατία)— Αουξεμβούργον — Μαυροβούνιον—  
Μεξικόν— Νορβηγία— Νικαράγουα — 'Ολλαν
δία καί όλλανδικαί κτήσεις— Ούραγουάη (δη
μοκρατία)— Παραγουάη— I Ιερουβία —  Περσία 
— Πορτογαλλία μετά τών νήσων Μαδέρας καί 
Άσορών καί τών άποικιών αύτής— 'Ρωμ.ουνία 
— 'Ρωσσία μετά τής Φιλλανδία; —  Σαλβατώρ 
—  Σερβία— Σουηδία— Τουρκία— Χιλή—  Χον- 
δούρα. "Ητοι έν ολω 41 Κράτη μετά τών κτή
σεων καί άποικιών αύτών.

Ή  άποστολή γραμμάτων καί έντύπων εις 
χώρα; μή περιλαμβανομένας έν τώ Συνδέσμω 
καί ή έξ αύτών προέλευσις τοιούτων, ών δέν 
έπληρώθη τό τέλος ΰπόκεινται εις τέλη πολλώ 
μείζονα. Ούτω '¿να άποστείλγ τις συνήθη έπι- 
στολήν εις Γουατεμάλαν καί Βολιβίαν τής ’Α
μερικής θά έπικολλήση γραμματόσημον δραχ. 
1,60, ϊνα παραλάβν) δ’ έπιστολήν άπλήρωτόν 
έκεΐθεν προερχομένην θά πληρώσ/) δρ. 1,90. 
Ταύτα όμως είνε τά άνώτερα ταχυδρομικά τέ
λη- τά λοιπά ποικίλλουσιν άπό 65 λεπτών μέ
χρι 1,25.

Γ ρα μ μ α τόσημ α  xa l έπ ισ το λ ικ ά  δ ελ τά ρ ια .—  
Τά ελληνικά γραμματόσημα διαιρούνται εις 
δύο τάξεις : τά συνήθη καί τά ένάριθμα. Συ
νήθη είνε τά φέροντα κεφαλήν Έρμού έννέα 
διαφόρων τιμών καί χρωμάτων άπό 1 λεπτού 
έχρι 1 δραχμής, τίθενται δ’ έπί πάντων τών 
ιά τού ταχυδρομείου άποστελλομένων ειδών. 

Τά ένάριθμα, 12 διαφόρων τιμών, είνε πάντα 
χρώματος πρασίνου,φέρουσι δ’ έν τώ κέντρω ά- 
ναγεγραμμένην τήν άξίαν αύτών,ήτις κυμαίνε
ται άπό 1 λεπτού μέχρι 2 δραχμών τίθενται 
δέ ταύτα έπί τών γραμμάτων κλπ. όσα άφι- 
κνούνται άπλήρωτα έκ τού έξωτερικού ή έλλι- 
πώς πληρωμένα.

Έπιστολικά δελτάρια ύπάρχουσι τριών κλά- 
σεων: α') άπλά λεπτών 5 καί διπλά λεπτ. 10, 
ήτοι μετ’ άπαντήσεως πληρωμένης διά τήν άλ
ληλογραφίαν τής αύτής πόλεως, β ) άπλά λε
πτών 10 καί διπλά 20 διά τήν έν τώ έσωτε
ρικώ χρήσιν (χάρτης κίτρινος, μελάνη κυανή), 
γ') τής αύτής άξίας διά τό έξωτερικόν (χάρ
της κυανούς, μελάνη έρύθρά).

Τ α γυ δ ρ ο μ ιχ ά  γρα φ εία .— Ιναθ’άπαν τό Κρά
τος ύπάρχουσι 213 ταχυδρ. γραφεία. Πλείονα 
πασών τών έπαρχιών τοιαύτα έχει ή έπαρ- 
χία Βώλου 9, μετ’ αύτήν δέ α ί  έπαρχίαι ’Η-
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λείας καί Καρυστίας άνά 8, Γορτυνίας, Κυ- 
νουρίας, Φθιώτιδος καί Καρδίτσης άνά 7, Βο- 
νίτσης καί Χαλκίδος άνά 6, 24 έπαρχιαι ε- 
χουσιν άνά 3 -  5 ταχυδρ. γραφεία έκαστη, 21 
επαρχίαι άνά 2 καί 17 έπαρχίαι άνά I μόνον.

¡ί,αυδα χα.ί ε ίοδα . —  Πέριεργότατος είνε ό 
πίνας τών εσόδων καί εξόδων τής ταχυδρομι
κής υπηρεσίας άπό του έτους 1833-1 882.Κατά 
τόν πίνακα τούτον τά έσοδα τοΰ 1833 άνήλ- 
θον εις δρ. 8,832.19, τά δ’ έξοδα εις δρ. 9, 
261.23, ήτοι κατά τι υπέρτερα τών έσόδοιν. 
Ινατά τό 1836 τά έσοδα άνέρχονται εις 22, 
985.57, τά δ’έξοδα εις 154,320.87 (1) δραχ
μών. Άλλ' αίφνης μετά έν έτος τά έσοδα έξα- 
πλασιάζονται άνερχόμενα εις 127,024.92’ πά
λι ν όμως τά δημόσιον ζημιοΰται, διότι καί τά
έξοδα άναβιβάζονται εις 208,711.74. Μόλις 
κατά τό 1845 καί 1846 τά έσοδα φαίνονται 
υπέρτερα τών εξόδων κατά τινας χιλιάδας 
δραχμών, άλλ’ άπό του 1 847 πάλιν καταπί- 
πτουσι σταθερώς μέχρι του 1861. Άπό του έ
τους δέ τούτου τό δημόσιον τέλος μετά τριά
κοντα όλα έτη άοχεται ώφελούμενον έκ τών τα
χυδρομείων κατά δέ τό 1882 εισπράττει 903, 
563.56, ενώ έξοδεύει μόνον 565,861.39. Ά ν
δέ άθροίση τις τά κατά τήν πεντηκονταετίαν 
1833 -  1882 εΐσπραχθέντα άνεοχόαενα έν ολο) 
εί; 18,373,104.37
καί άφαιρέση τό άθροισμα
τών όλων εξόδων . . . 15,675,862.48

ευρίσκει καθαρόν κέρδος τοΰ
Κράτους δρ......................  2,697,141.89

Τ α χυ δρομ ικ ή  κ ίγη ο ις .— Ακριβής πίναξ τής 
κινήσεως ταύτης υπάρχει μόνον άπό τοΰ 1862 
-1882. Κα τά τόν στατιστικόν τούτον πίνακα 
τώ 1862 διήλθον διά τών ταχυδρ. γραφείων 
τοΰ Κράτους έξωθεν προερχόμενα, έν τώ έσωτε- 
ρικώ διαβιβαζόμενα, ή άποστελλόμενα εις τά 
εξωτερικόν, γράμματα μέν έν ό’λω 1,037,567, 
εφημερίδες, έντυπα καί δελτάρια 695,293, ε
πίσημα έγγραφα , φάκελλοι καί δέσμαι 539,
568. Τψ δέ 1882 τά όλα διαμειφθέντα γράμ- 
μ.ατα άνήλθον εις 5,063,960,τά δέ έπιστολικά 
δελτάρια εις 17,779, τά δείγματα έμπορευ- 
μάτων εις 27,778, τά διάφορα έντυπα εις 56,
578 καί αί έφημερίδες εις 1,273,243 δέματα 
ή 3,185,388 φύλλα.

Άθροίζων δέ τις τά διάφορα ποσά τής άπό 
τοΰ 1862-1882 ταχυδρομικής κινήσεως εξά
γει οτι κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν έν 
τοΐς έλλην. ταχυδρομείοις διημείφθησαν ; 
Γράμματα έν γένει . . . .  47,098,630
Έφημ. Δελτάρ. κλπ. έντυπα . 33,146,303
Έπίσ. έγγρ., φάκελ., καί δέσμ. 10,066,607

"Ητοι έν ολω διάφορα είδη . 90,311,540 I
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"Αν λάβη τις ΰπ' οψει τόν ίδιον πίνακα τής 
ταχυδρομικής κινήσεως τοΰ 1879 καί συγκρί
νει πρός τήν κατά τό έτος ¿κείνο γενομένην ά- 
πογραφήν °τοΰ πληθυσμού τής Ελλάδος δύνα- 
ται νά ύπολογίσγ ότι έπί 1,653,767 κατοί
κων διημείφθησαν τό έτος έκεϊνο γράμματα,
έγγραφα έπίσημα καί δελτάρια 3,559,544, ή
τοι άναλογοΰσι 3 σχεδόν έπί έκαστου κατοί
κου, ύπολογιζομένου ότι τό 1)4 πεοίπου τοΰ 
πληθυσμού έχει ηλικίαν κατωτέοαν τών 1 4 έ- 
τών καί δέν αλληλογραφεί.

Ά ν  δέ άφαιρεθώσι τά έκ τοΰ έξωτερικοΰ προ- 
ερχόμενα καί επομένως ύπό κατοίκων άλλων 
χωρών γραφέντα γράμματα καί δελτάρια,άπο- 
μένουσι καθαρώς έντάς τής Ελλάδος γοαφέν-
τα 2,966,162. Άλλ’ ή στατιστική τοΰ 1879 
αναγράφει εγγραμμάτους κατοίκους έν όλω318, 
949, ώστε έ'καστος αυτών κατά μέσον όρον έ- 
γραψεν 9— 10 έπιστολάς, δελτάρια ή έγγραφα 
καθ’ ολον τό έτος. Κατά τό αύτό έτος έλήφθη- 
σαν έξωθεν καί διημείφθησαν έν τώ έσωτερικώ 
φύλλα έφημερίδων, 1,910,137, ώστε πάλιν έ- 
καστος τών εγγραμμάτων, τών μόνων δυναυ.έ- 
νων βεβαίως νά χρησιμοποιήσωσι τάς έφημερί- 
δας,έλαβε ταχυδρομικώς καθ’άπαν τό έτος κα
τά μέσον όρον φύλλα 6 - 7 .

Τ α χυ δ ρομ ικ ο ί ϋπά .Ι.Ιη .Ιο ι.— Άπό τοΰΜαίου 
1829 μέχρι νυν διηύθυναν τά ταχυδρομεία ε
πτά διάφοροι διευθυνταί οί εξής: ’Αλέξιος Λου- 
κόπουλος, Δημητρ. Άμπελας, Σωτήριος Σταύ
ρος, Γ . Σκούφος (1832— 55) Θ . Λεονάοδος 
(1855— 77). Κ. Σ. Κροκιδάς (1877— 82) Λ.
Μανσύλας. Ύπηρετοΰσι δ’ ώς υπάλληλοι έν 
τοΐς όιαφόροις ταχυδρ. γραφείοις έκτος τών 
ταχυδρόμων 407 έν όλφ πρόσωπα. Γ*

‘ I I  π « ρ Ι  τΟ ν Π ώ λον

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Τή 5 ’Ιουλίου 1882, ολλανδική άποστολή 
έντολήν έχουσα νά ίδρύσγ μετεωρολογικόν σταθ
μόν περί τόν πόλον έν Πόρτ-Δίκσον έπεβιβάσθη 
τοΰ νορβηγικού άτμοπλοίου ή «Βάρνα». Άπε- 
τελεΐτο ύπό τοΰ διδάκτορας Μαυρίκιου Snellen, 
μέλους τοΰ βασιλικού μετεωρολογικού ’Ινστι
τούτου τής Ουτρέχτης, άναλαβόντος τήν δι- 
εύθυνσιν όλων τών έπιστημονικών έργασιών, ι
δία δέ προσωπικώς τήν έκτέλεσιν μαγνητικών 
παρατηρήσεων, καί ύπό τών J. Cremer ιατρού, 
Ruys φυσιοδίφου, Ekama φυσικού καί φωτο
γράφου, καί F. Bust, οστις μέλλει νά έξερευ- 
νήση τά ποτάμιον Γενίσεκ ύπό εμπορικήν έ- 
ποψιν.

Ή  «Βάρνα» συνέπλευσε μετά τής «Λουί- 
ζης», έφ’ ής έφορτώθησαν αί παντοειδείς πρός 
χρήσιν τής άποστολής προμήθειαι.
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Άφ’ οΰ έκαμψε τό άκρωτήριον ΝοΓίΒί}^ καί 
κατηυθύνθη πρός τήν νήσον Βεγγάτζ ή «Βάρνα» 
κα.τελήφθη ύπό τών πάγων κατά τάς τελευ
ταίας ημέρας τοΰ Αΰγούστου,ήναγκάσθη δέ νά 
περιπλανάται έν τή κινητή φυλακή αύτής με
ταξύ 70 βαθμών βορείου πλάτους καί 63 βαθ
μών άνατολικοΰ μήκους. Τή 18 Σεπτεμβρίου 
1882, άτμόπλοιόν τι όνόματι «Βίψπιρίιηη» ό- 
περ ύπό τήν δεξιάν διοίκησιν τοΰ ΙΙθ\̂ 83Γ(1 
ύποπλοιάρχου έν τώ δανικφ ναΰτικώ είχεν ά- 
πέλθει όπως άποπειραθή νά προσπελάσνι εις την 
χώραν τοΰ Φραγκίσκου-Ίωσήφ έκ τού ανατο
λικού αύτής μέρους, διέκρινε τήν «Βάρναν» 
καί προσήλθεν εις βοήθειάν της. Άλλά καί τό 
δανικόν πλοίον περιεκλείσθη επίσης, μετ’ ολί
γον δέ άμφότερα συνεσφηνώθησαν έν μεσω ογ
κωδών τεμαχίων πάγων, άπέχοντα άλλήλων 
70 μέτρα περίπου.

Οί έπί τής «Βάρνας» πολλά; έπεχείρησαν 
άποπείρας όπως άποβώσιν εις τήν γην, άλλά 
πάσα.ι άπέβησαν άγονοι. Έπί τέλους δ’άπεφά- | 
σισαν νά ίδούσωσιν άστεοοσκοπεϊον έπ’ αυτών 
τών πάγων.

Περί τάς άρχάς τοΰ ’Οκτωβρίου έδεινώθη 
ή κατάστασις αύτών. Μεγάλοι όγκοι πάγων 
συνεσωρεύοντο περί τά πλοία, φρικώδεις τριγ
μοί ήκούοντο, τό δέ πλήρωμα πτοηθέν ήναγ- 
κάσθη ν’ άπολίπη τό πλοίον καί νά καταφύγή 
έπί τών όοέων τοΰ πάγου, τά οποία έσωρεύ- 
οντο περί τό πλοίον. Άλλά μετά τινας ημέρας 
ρήγματα έπεγένοντο έπί τής έπιφανείας τής 
πεπηγυίας θαλάσσης, οί δέ έξερευνηταί άναγ- 
κασθέντες νά όπισθοχωρήσωσιν όπως μή κα- 
ταρροφηθώσιν ύπό τών διανοιγεισών αβύσσων, 
δέν έβράδυναν νά άποχωρισθώσι» εντελώς τοΰ 
πλοίου των.

Άλλά μετά οκτώ ημέρας τά ρήγματα, ευ
τυχώς, έπληρώθησαν νέων τεμαχίων πάγου’ τό 
πλήρωμα τής «Βάρνας» ηδυνήθη νά πλησιάση 
εις τά πλοίον καί νά έπαναλάβη τάς έπιστη- 
μονικάς αύτοΰ παρατηρήσεις. Αί έργασίαι αύ- 
ται έξηκολούθησαν έπιτυχώς μέχρι τής παρα
μονής τών Χριστουγέννων, όπότε έπήλθεν ή ο
ριστική καταστροφή. Αί σύρτεις τών πάγων 
ήρξαντο αίφνης κινούμεναι, σφοδρότατα προς 
άλλήλας συγκρουόμεναι καί κροτοΰσαι ώς αλ
λεπάλληλοι έκπυρσοκροτήσεις’όγκοι πάγου έπ- 
ήρχοντο μεθ’ όρμής κατά τοΰ πλοίου, μετ’ ολί
γον δέ ή «Βάρνα» κατασυνετρίβη όλοσχερώς 
ύπό τοΰ σωοοΰ τών ογκωδέστατων πάγων.

Τό πλήοωυ.α, έναγωνίως αγρυπνούν άπό τής 
προτεραίας , κατέλιπε τό πλοίον τήν νύκτα, 
συμπαραλαβόν τά επιστημονικά εργαλεία, τά 
έγγραφα, τάς άκάτους, τά έλκηθρα καί τούς 
κύνας. Οί έξερευνηταί κατώρθωσάν νά φθάσω- 
σιν άχρί τοΰ Ι)ϊ)πΐρ1ΐηα,όπερ μείζονα έχον στερ-

ρότητα, ήδυνήθη ν’ άντιστή κατά τής έπιδρο- 
μής τών πάγων. Αί έπιστημονικαί παρατηρή
σεις συνεχίσθησαν έπί τοΰ δανικού άτμοπλοίου 
μέχρι τής 25 Ιανουάριου , καθ’ ήν ημέραν τό 
θερμόμετρου κατήλθεν εις 85° Φαρενάϊτ.

Περί τάς άρχάς τοΰ Απριλίου οί πάγοι ήρ
ξαντο τηκόμενοι. Τό ύδωο έφάνη καί χλιαρά 
θερμοκρασία διεδέξατο τό δριμύτατον ψύχος 
τών παρελθόντων μηνών. Τέλος, τή 24 ’Ιου
λίου, οί ύποστηρίζοντες τά ναυάγια τής «Βάρ
νας» πάγοι έτάκησαν όλοσχερώς καί τό συν- 
τριβέν πλοίον έβυθίσθη.

Επειδή τό «ϋ^π ιρ ί ιηα »  είχεν έντολήν νά 
διέλθη έν τή πολική θαλάσση τόν δεύτερον χει
μώνα, οίΌλλανδοί άπήλθον τοΰ δανικού πλοίου 
καί διά πλοιαρίων καί ελκήθρων διηυθύνθησαν 
ποός τήν γήν, άποφεύγοντες τούς έπιπροοθοΰν- 
τας όγκους τοΰ πάγου. Ή  πορεία αύτη διήρ- 
κεσε τρεις εβδομάδας, μεθ’ άς άφίκοντο εις τήν 
νήσον Βεγγάτζ. Αυτόθι, τά πρός άναζήτησιν 
αύτής μεταβάντα τρία πλοία «Λουίζα», «Νόρ- 
δεσκιολδ» καί «”θβι» συνήντησαν τούς έξερευ- 
νητάς. Έπέβησαν τής «Λουίζης», άλλά. συν- 
τριβείσης τής ελικος αύτής έδέησε νά ρυμουλ- 

| κήσγ ταύτην ό «Νορδενσκιόλδ».
Τό δέ «"Οβι» προέπλευσεν όπως άναγγείλη, 

εις τήν Ευρώπην τά εύφρόσυνον άγγελμα τής 
1 άνευρέσεως τού πληρώματος. Πράγματι εύφρό- 
, συνον καί σπουδαίου ήτο τό άγγελμα, διότι 
| καίτοι καταστραφείσης τής «Βάρνας», ή πρός 
) έξερεύνησιν τών περί τόν πόλον ολλανδική ά

ποστολή ούδένα άνθρωπον άπώλεσεν ούδέ τά έ- 
: λάχιστον έκ τοΰ επιστημονικού αύτής ύλικοΰ, 

ούδέ έκ τών συλλογών, ούδέ έκ τών σπουδαιο- 
I τάτων σημειώσεων,άτινα άποφέρει μετά τοιαύ

τας φυσικάς καί ήθικάς βασάνους έκ τοιαύτης 
φρικώδους διαχειμάσεως.
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Εις 4,400 συμποσοΰνται αί άμαξοστοιχίαι, 
όσαι καθ’ έκάστην ημέραν φθάνουσι καί άνα- 
χωροΰσιν έκ τών διαφόρων σταθμών τοΰ Λον
δίνου- έξ ού δύναταί τις νά είκάσν) τήν κατα
πληκτικήν κίνησιν τήν έπικρατοΰσαν έν τή άγ- 
γλική πρωτευούση. Επειδή δ’ έκαστη αμαξο
στοιχία φέρει κατά μέσον όρον 100 άτομα, δύ- 
ναταί τις νά ύπολογίσν) τόν άριθμόν τών καθη
μερινώς διά τών σιδηροδρόμων κομιζομένων εις 

j 440,000, οΐτινες χάριν έργασιών είσρέουσιν εις 
τό ’Άστυ ή απέρχονται αύτοΰ. Σημειωτέου δέ 
ότι έν τώ άνω άριθμφ δεν συμπεριλαμβάνον- 
ται οί διά τών ύπογείων σιδηροδρόμων , τών 
χιλιάδων λεωφορείων,” άλλων οχημάτων καί 
ατμόπλοιων τού Ταμέσεως κομιζόμενοι εις Λον
δίνου.



ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΓΚΩΜΑ ΤΗΣ Κ«« Σ. Φ.

Οτε, εις χρόνου; παλαιούς —  πρό δέκα είκοσι ετών —  
είχον άκόμη Έλληνας οί στίχοι άναγνώστας, 
ό'σους έκαστη σήμερον έφημερίς πέντε λεπτών, 
κ έπροτιμάτο του Ζολά ό Σοΰτσος καί ό Ζαλοκώστας'

ότε, άντί νά ψάλλωσι : «Voyez ceci, voyez cela!» 
εψαλλον αί νεάνιδες : «Ό  ήλιος βασιλεύει. . .» 
κ έλάλουν όλιγώτερα καί δεν έγνώριζον πολλά, 
καί ή αιδώς ήν άρετή, οΰδ’ ήτο ή σε[Λνότ-/)ς χλεύη"

ό'τ’ έρωτα ένέπνεε τ ’ όμμα νεάνιδος δειλής, 
καί τόν έςήπτε— φοβερόν! — ριέχρις άκροστιχίδος· 
ότε δεν ήτο πρόχειρος ό έρως τόσον καί πολύς, 
οΰδ’ ήτο εί; την αγοράν, ώς τόρα, άφθονον τό είδος'

τότε, ώς μνημονεύουσιν οί άνθρωποι τής έποχής, 
ύπαρχον καί λευκώματα. 'Αλλά δέν περιεΐχον 
εικόνας, όπως σήμερον, ηθοποιών επιτυχείς.
Ήν άλλος τότε ό συρμός' ήσαν μικρά ταμεία στίχων.

Χρυσόδετα, πεοίκομψα, μ,ικρά, μεγάλα, καινουργή, 
άνέπτυσσον προκλητικώς τα φύλλα τά λευκά των, 
κ' έταμιεύετο έκεΐ φιλί’ αγάπη καί στοργή, 
ή έμπνευσις παροδική, ποιητικός άστήρ διάττων.

Αί δέλτοι των ήνοίγοντο εις ώρα; λύπης ή χαράς, 
καί συνωμίλουν δι’ αυτών παρόντες καί άπόντες- 
πνοή τό κενοτάφιον ζωής έπλήρου νεαρά;, 
καί έπανήρχετ’ ό άπών, καί άνεβίουν οί θανόντες.

Καί τό δυσφύλακτον έκεϊ έφύλαττ’ έκαστος παρόν, 
καί τό σεμνόν του λείψανον ήγάπα καί έτίμα.
Τόρα ; εινε ατμάμαξα ό βίος ! Έχομεν καιρόν ;
Εμπρός ! μήπως προλάβωσιν άλλοι τό μέλλον... καί τό χρήμα!

Τι; τρέχων τόρα ϊσταται ν' άκούσγ έν «κατευοδού ; »
Τις ευκαιρεί τήν μνήμην του όπίσω του νά σώση, 
τό όνομά του σημειών εις τήν γωνίαν τής οδού ;
Τίς θέλει νά ένθυμηθή, καί τίς νά τόν ενθυμηθώσι ;

Ά ς τρέχουν άλλοι απνευστί. ’Εγώ βαδίζων σταματώ 
όπου σκιά μέ προσκαλεΐ καί δρόσο: μυί προσνεύει.
Εις μίαν άκραν του στάθμου τήν μνήμην μου κληροδοτώ, 
κ’ ευγνώμων ή καρδία μου αύτοϋ τήν μνήμην ταμιεύει.

Α γ γ ε λ ο ς  Β λ ά χ ο ς .
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ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΤΜΑ

Εις τού νεοπλούτσυ χρηματιστοϋ Δ* ήλΟέ τις 
σταλμένος νά ζητήση τήν κόρην του εις γάμον 
διά τινα μεσίτην.

—  Πώς ; λέγει ό Δ* εί: αυτόν νά δώσω τήν 
κόρην μου ! Μά τήν αλήθειαν, δεν είξεύρω τί 
πρώτον νά θαυμάσω, τήν θοασύτητά του ή τά 
άρπακτικά βλέμματα που έροιψε 'ς τήν περιου
σίαν μου ! Άλλά, άς είνε- άφού είνε τόσον αν
αίσχυντος κερδοσκόπος, θά είπή πώς είνε καί 
πολύ άξιος 'ς τής δουλειαίς τού χρηματιστη
ρίου— ’πές του ότι δέχομαι νά τόν κάμω γαμ
βρόν μου !

*
* #

Μεγάλη συρροή ανθρώπων περί τινα νεόκτι- 
στον οικίαν τής όδοϋ * *, ό δέ Άγαθόπουλος, 
διαβαίνων έκεΐθεν, πλησιάζει μετά περιεργίας.

—  Τί συμβαίνει έδώ ; έρωτά τινα τών παρι- 
σταμένων.

—  "Ενας κακόμοιρος εργάτης έκρημνίσθη 
άπό τήν στέγην του σπητιοΰ.

—  Ά  ! τόν δυστυχή ! . . . Μά καί οί ευλο
γημένοι αυτοί σου είνε τόσον απρόσεκτοι. . . . 
Καί αυτός πού έπεσε, έσκοτώθηκε, έ ; . . .

—  Ούτε κιχ δεν είπενέγινε κομμάτια ό δυσ
τυχής ! . .  .

—  Ά  I, λέγει ό Άγαθόπουλος απομακρυνό
μενος' τούλάχ ιστόν νά του έγίνετο μάθημα αύ- 
τό του τό πάθημα ! . . .

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

ΙΙαρατήρησον έπιμελώς τίνες είσίν οί άνθρω
ποι οί μηδένα έπαινοϋντες, οί πάντοτε κατα- 
κρίνοντες,οί μηδένα εΰρίσκοντες τής άρεσκείας 
των , —  θά ϊδγς ότι είσίν εκείνοι, οΐτινες εις 
ούδένα καί αύτοί άρέσκουσι.

Λαμπρόν καί ενθαρρυντικόν θέαμα είνε ή πά
λη γενναίου ανθρώπου, οστις καρτερικώς άντέ- 
χει πρός τήν λύπην, θριαμβεύει μόνον διά τής 
μεγαλοψυχίας καί καθημαγμένους έχων τούς 
πόδας καί τρέμοντα τά μέλη εξακολουθεί προ- 
βαίνων. έπί τής άκλονήτου θελήσεως στηριζό- 
μενος. (Σμάιλς).

Η ιστορία, καταδεικνύουσα τόν βίον τών ε
θνών, ούδέν άλλο εχει νά άφηγηθή ή πολέμους 
καί στάσεις- τά ειρηνικά έτη φαίνονται βραχυ
χρόνιοι διακοπαί, καί οίονεί διαλείμμ.ατα εν 
ταΐς διάφοροι; πράξεσιν αιματηρού δράματος. 
Καί έκαστου δέ ανθρώπου ό βίος παρίσταται 
ώς διαρκής πάλη ού ¡¿όνον εν μεταφορική έν
νοια πρός τήν ένδειαν ή τήν κατακορή σχολήν,

άλλά καί έν κυριολεκτική έννοια πρός τού; άλ
λους ανθρώπους. ΙΙανταχοϋ ευρίσκει άντίτεχνον 
καί αντίπαλον , ζή έν άδιαλείπτω άγώνι καί 
τελευτά φέρων τά όπλα έν χερσίν. Άλλά καθ' 
όν τρόπον τό ήμέτερον σώμα θά διερρήγνυτο, 
έάν έστερεΐτο τήν πίεσιν τού ατμοσφαιρικού άέ- 
ρος, ούτω καί ό βίος ήμών, έάν έστερεΐτο τήν 
πίεσιν τής ένδείας, τής άθλιότητος, τών συμ
φορών, τής διαψεύσεως τών έλπίδων, θά προέ- 
έαινεν εις ϋβριν καί άγανορίαν, έάν μή μέχρι 
διαρρήξεως, τουλάχιστον μέχρις άκολαστοτά- 
της μωρίας, καί δή μανίας. Αί μέριμναι, οί πό
νοι , αί λύπαι είνε εί; τόν άνθρωπον ο,τι τό 
έομα εις τό πλοΐον, τό μέλλον νά διασχίζν) τά 
πέλαγη άκλόνητον καί κατ’ ευθείαν.

Οί ασταθείς καί δειλοί χαρακτήρες, στερού
μενοι άποφάσεως, νομίζουσιν αδύνατον καί τό 
έλάχ ιστόν έργον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

'Α ραβ ική  Ισ το ρ ία .— Γηραιός κάτοικος τής 
Αλγερίας, κεκυρτωμένος υπό τών έτών, διηυ- 
θύνετο πρός τήν πόλιν τής Γίσκρας, σύρων 2- 
πισθέν του διά σχοινιού δεδεμένον τόν όνον του.

Δύο άλλοι Άραβες,κλέπται περιβόητοι, ένε- 
δοεύοντες όπισθεν θάμνων,βλέπουσιν αύτόν δια- 
βαίνοντα.

—  Τί λές ; τού τόν κλέπτομεν; λέγει ό εις 
πρός τόν άλλον.

Έν τώ άμα εξέρχονται, πλησιάζουσι δι' ε
λαφρού βήματος, καί ό μέν είς λύσας τό σχοι- 
νίον τού όνου περνά αύτό περί τόν τράχηλόν 
του, ένω ό άλλος άπάγει τόν όνον καί γίνεται 
άφαντος.

Μετά τινας στίγμα; ό γηραιός Άραψ στρα
φείς βλέπει κατάπληκτο; είς τήν θέσιν τού ό
νου του τον άνθρωπον.

—  Τώρα νά σού έξηγήσω τό πράγμα, λέγει 
ό κλέπτης. ’Εγώ, είχα κτυπήσει τήν μητέρα 
μου, καί ό Αλλάχ γιά νά μέ τιμωρήσή μέ με- 
τεμόρφωσεν είς ονον. Αύτήν τήν στιγμήν έτε- 
λείωσεν ή ποινή μου, καί έτσι έγεινα πάλιν ό,τι 
ή μην πρίν τής μεταμορφώσει!); μου.

‘Ο απλοϊκός γέρων κλίνει τήν κεφαλήν έκ
θαμβος διά τό θαύμα, καί έν τή ταραχή του 
δίδει καί ¿λίγα κέρματα είς τόν άπατεώνα, 
οστις απέρχεται.

Μετά δεκαπέντε ημέρας, ένω ό πρώην πύ
θιος τού όνου διήρχετο διά τής πόλεως, ανα
γνωρίζει αίφνης τό ζώόν του. Πλησιάζει λοιπόν 
πρός αύτόν. καί χκμηλΌφωνως λέγει εις τό ω- 
τιον του"

—  Τί ; πάλι λοιπόν έκτύπησες τήν μητέρα 
σου :



Ώραΐαν παράδειγμα αξιοπρέπειας άρχοντος 
'Ελβετού : Είχεν έκλεχθή πρόεδρος τού κ α ντο 
νιού Άππενζελ ό Gebhard Zürcher, γεωργός 
καί ξυλουργός τό επάγγελμα. Ό  Απλοϊκός άρ
χω ν τήν μεν πρωίαν προήδρευε τού συμβουλίου 
καί συνειργάζετο μετά τών επιτροπών, μετά 
μεσημβρίαν δέ ¿καλλιεργεί τους αγρούς του ή 
είργάζετο εις τό έργαστήριόν του. Εις τών ευ
πατριδών τής 'Ελβετίας, έχων σπουδαίας υπο
θέσεις έν Άππενζελ, ήλθεν εις έπίσκεψιν τού 
προέδρου, ον εύρεν άσχολούμενον εις έργα τού 
έπαγγέλματός του' ίδών δ’ αυτόν φέροντα δερ- 
ματίνην έμπροσΟέλαν, ό ευπατρίδης άνέλαβεν 
ήθος ολίγωρον, έκαλύφθη, καί παίζων με τό ρα
βδίου του, έξέθηκεν εις αυτόν τήν αιτίαν τής 
έπισκέψεώς του. Ότε έτελείωσεν, ό πρόεδρος 
αποτεινόμενος πρός αυτόν έρωτά .— Ιΐρός ποιον 
θέλετε νά όμιλήσητε, κύριε' πρός τόν χωρικόν 
Gebhard Zürcher ή πρός τόν πρόεδρον τού καν
τον ιού  ;

—  ΙΙρός τόν πρόεδρον βεβαίως, αποκρίνεται 
ό άλλος μέ τόνον φωνής υπεροπτικόν.

—  Τότε άποκαλύφθητε, λέγει ϋπερηφάνως 
ό Zürcher, καί έπαναλάβετέ μοι τήν ύπόθεσίν 
σας, ές ής ό πρόεδρος οϋδέν ένόησεν, διότι έ- 
στοχάζετο ότι άπετείνεσθε πρός τόν χωρικόν, 
όστις είνε ίσος μέ σάς.

Κατά τήν ζυθολογικήν εφημερίδα «Γαμβρΐ- 
νος» έν ολω τώ γέρμα νικώ Κρατεί έχοντι πλη- 
πληθυσμόν 44,766,188 κατοίκων κατά τό 
1882 ήσαν έν ένεργεία 26,493 ζυθοπωλεία πα- 
ραγαγόντα 39,109,178 έκατόλιτρα ζύθου, δι’ 
όν κατεβλήθη φόρος εις τό Κράτος 62,759,384 
μάρκων. Έκ τής όλης παραγωγής άναλογούσι 
87 λίτραι ζύθου εις έκαστον κάτοικον. Τήν με- 
γίστην παραγωγήν παρουσιάζει ή Βαυαρία, ή
τοι 12,34 1,574 έκατόλιτρα, δι'Α καταβάλλε
ται φόρος 31,730,300 μάρκαι . Έν τή χώρα 
δέ ταύτγι έκ τής όλης καταναλώσεως άναλο- 
γούσιν εί; έκαστον κάτοικον 223 λίτραι ζύθου 
κατ' έτος.

%%*%/

Ί'πάρχουσιν έν 'Αγγλία κατ’ ακριβή άπο- 
γραφήν 2,500 ίπποι δρομικοί εκλεκτών γενών, 
ών έκαστου ή διατροφή καί συντηρησις στοιχί
ζει έτησϊως κατά μέσον όρον 300 λίρας στερ
λίνας, ή 7,500 φράγκα' δι’ όλους επομένως 
τού; ίππους τούτους δαπανά έτησϊως ή 'Αγ
γλία φρ. 18,750,000.
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Καθ’ όλον τό γερμανικόν Κράτος ύπάρχουσι 
χήραι γυναίκες κατά τήν τελευταία·/ άπογρα- 
φήν 1,909,540- Έκ τούτων σημειοΰνται ώς ά- 
σχολούμεναι εις έργον τι 856,925, αί δέ λοι
πά*. εϊσίν άεργοι. Αί καθ’ όλον τό γερμανικόν

Κράτος ϋπανδροι γυναίκες άριθμοϋνται εις 7, 
719,362' όθεν έπί 4 γυναικών έγγαμων άνα- 
λογεί μία χήρα έν Γερμανία.

%νν
Καίτοι πρό πολλών ήδη έτών ή δουλεία είνε 

κατηργημένη Απανταχού τής γής, ΰπάρχουσιν 
έν τούτοι; έν Βρασιλία σήμερον έτι 1,346,648 
δούλοι, ήτοι Ανδράποδα ώνητά. Καί υπάρχει 
μέν καί έν τώ κράτει τούτω ό άπό 28 Σεπτεμ
βρίου 1871 νόμος ό καταργών τήν δουλείαν, 
άλλ’ έπειδή βρίζει τήν βαθμ ιαίαν τών δούλων 
άπελευθέρωσιν, ολίγιστοι σχετικώς εΐσίν οί άπό 
τής έκδόσεως αύτοΰ μέχρι σήμερον άπελευθε- 
ρωθέντες. Οϋτως άπό 1,547,660 δούλων, όσοι 
ήριθμοΰντο τό 1871 έν Βρασιλία , ό αριθμός 
αυτών κατήλθε μόνον εις 1,346,648, ήτοι εις 
μίαν δεκαετίαν μόλις ήλαττώθη κατά 200, 
000, όπερ αναλογεί 1 '/3 τοΐς 100 έτησίως. 
Κατά ταΰτα, έάν ή άπελευθέρωσις εξακολού
θηση καί εΐ; τό μέλλον κατά τήν αύτήν Ανα
λογίαν, ή Βραζιλία θά χρειασθή έτι 60-70 έτη 
πρός πλήρη έξάλειψιν τής δουλείας. Ευτυχώς 
ό αριθμό; τών έλευθερουμένων αυξάνει βαθμη
δόν, άλλων μέν έξαγοραζομένων ύπό τοΰ Κρά
τους, άλλων ύπό ιδιωτών καί άλλων τή προσ- 
παθεία αυτών τών Μαύρων. Ό  μέσος όρος τής 
τιμής ένός δούλου είνε 1800 φράγκα' έπομέ- 
νω; οί έν Βραζιλία σήμερον υπάρχοντες δού
λοι άντιπροσωπεύουσι κεφάλαιον ύπερβαΐνον τά 

| 2.000,000,000 φράγκα.
» ν ν

Γαλλική Εταιρία ΰπέβαλεν εις τήν ισπανι
κήν κυβέρνησιν σχέδιό·/ τι κατασκευής υποβρυ
χίου σύριγγο; έν τώ πορθμώ τού Ι’ιβραλτάρ.

'Ο στρατός τής Βρασιλία; άποτελεΐται έξ
11.333 άνδρών, ήτοι I95t τοΰ πυροβολικού, 
2,1 40 τού ιππικού καί 7,242 τοΰ πεζικού.

%χν
Ό  πάπας ’Αλέξανδρος Ζ ήρώτησεν ημέραν 

τινά τόν περιώνυμον Λέοντα Άλλάτιον,βιβλιο
θηκάριον τοΰ Βατικανού, διατί δέ·/ άπεφάσιζε 
νά περιβληθή τό ιερατικόν σχήμα. «— Διά νά 
είμαι ελεύθερος όταν θέλω νά νυμφευθώ», εί
πε·/ 6 Άλλάτιος. « — Τότε λοιπόν, διατί δεν 
νυμφεύεσαι;» ΰπέλαβεν ό πάπας. «— Διά νά 
έχω πάντοτε την ελευθερίαν νά γείνω ίερευς», 
άπήντησεν ό Άλλάτιος. Ούτω δέ διήλθε τόν 
βίον του όλον ταλαντευόμενος μεταξύ γάμου 
καί ίερωσύνης. "Ισως μετενόησε θνήσκων ότι 

| δεν έξέλεξεν ούτε τό έν ούτε τό άλλο' άλλ’ ί
σως θά μετενόει έπί τριάκοντα ή τεσσαράκον
τα συνεχή έτη έάν έξέλεγεν είτε τό Εν είτε τό 
άλλο.
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