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ΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΗΡΩΣ ΚΑΙ ΗΜΙΘΕΟΣ

ϊ Ή έπίτασις της συγχρόνου φιλαυτίας καί φιλοδο-
Β ξίας υπεραυξάνει τοσοΰτον τό πάθος τοΰ έγωϊσμοϋ 
* καί της εύτελείας, ώστε τελείως ύποδουλόνει τήν
I καρδίαν καί άποτυφλόνει τήν δρασίν μας. ‘Η δέ θλι-
Β βέρά αΰτη κατάστα-
Β σις ψυσικώς γεννά
■ έγκλημα καί τό έγ-
1 κλήμα συνήθως έπι-
Β φέρει ή μέγιστον
Β καλόν' ή τήν άπορ-
Β ρέουσαν καταστρο-
Β φήν.
Β Ό έγωϊστής θεω-
Β ρεϊ τήν άτομικήν
2 του άξίαν ύπερτέραν
Β πάντοτε καί αύτής
| τοϋ άνωτέρου του.
Β Δέν άναγνωρίζει ί-
I κανότητα Λ μόνον
Β ' τήν ίδιαν. Δέν δια-
Β βλέπει διά τών ά-
Β μαύρων όφθαλμών
_| του ή μόνον τά πρό
■ αύτοΰ. Χρειάζεται
Β δέ μόνον ισχυρόν ά-

. Β κόντισμα, ίνα συν-
Β έλθμ καί αίσθανθή
Β έαυτόν καί τήν θέ-
Β σιν του. Ό έγωϊ-
Β στής θέλει τό πάν
Β ύπό τάς έμπνεύσεις
Β. καί θελήσεις του.
Β Κατ’ άκολουθίαν
Β ήδη παραγνωρίζεται
Β ή ικανότης, παραγ-
| κωνίζεται ή άξία,
Β αδικείται ή άτομι-
| κότης, εξευτελίζε
ι ταΐ'ή εύφυία, τα-
Β πεινοϋται Α φρόνη-
1 σις καί άμαυροΰται
Β ή γενναιοψυχία.
Β Ήρωες καί ημίθεοι ούδαμώς νϋν διακρίνονται, καί
| άν έρχωνται καί παρέρχωνται, διαβαίνουσι πρό ήμών 
Β άπαρατήρητοι, διότι ό έγωϊσμός καί ή φιλαυτία καλύ- 
Β πτουσι τήν δρασίν μας καί ούτως ή Ιστορία μας γρά- 
1 φεται ήδη άνενφήμως καί άδόξως.
Β *Η  πατρίς μας αποτελεί σειράν τής ένδοξου έκείνης 
Β έποχής, καθ’ ήν ήρωες καί ήμίθεοι άνεκηρύσσοντο ύπό 

' Β' τής άξίας, τής ίκανότητος, τής εύφυίας καί τής φρο-

■νήσεως, οΰδείς δέ έτόλμα τότε νά ύποτάξη τήν φή
μην. Ήδη δμως πόσον εΐμεθα άνακόλουθοι έκείνων ! 
Κατά τούς μακαρίους χρόνους τής άληθοΰς έκτιμή- 
σεως τοΰ καλού καί ώφελίμου, δέν παρεβλέπετο ή ά
ξία, ή έργασία καί ή σκόπιμος έκδούλευσις· άνακα- 
λΰπτομεν δ’ έτι καί νυν πολλά όνόματα εύεργετών τής 
άνθρωπότητος έπί τών στηλών καί άναθημάτων έκεί
νων. Σήμερον οί δροι είσίν Ανεστραμμένοι,ή δέμοχθη- 
ρία, ή κακία, φιλαυτία, έγωϊσμός καί φιλοδοξία έπι- 

κυριαρχοΰσιν, ένώ 
ή άξία καί φρόνη- 
σις ύποτάσσονται.

Καί οΰτω γενό- 
μεθα θεατοί καί 
μάρτυρες, άξιοθρη- 
νήτων γεγονότων.

Ή άγαθοεργία, ή 
ανδραγαθία, ό ή- 
ρωϊσμός, ή μεγαλο
ψυχία, τό θάρρος, ή 
τόλμη καί ή εύστά- 
θεια ήσαν προσόντα 
έκτιμώμενα, θαυμα- 
ζόμενα καί αμοιβό- 
μενα ύπό τών προ
πατόρων μας,καλώς 
είδότων τήν εύημε- 
ρίαν ήν έπέφερον είς 
τά άτομα καί τήν δό
ξαν ήν προύξένουν 
είς τά έθνη.

Ταΰτα δυστυχώς 
σήμερον είσί φρού
δα καί χίμαιρα».' 
Καί ένώ ήμεΐς παρά 
πάν έθνος κατέχο- 
μεν δλα τά μέσα, έν 
τούτοις ταΰτα ού- 
δόλως παρ’ήμΐν λο
γίζονται, ώς δπλα 
βελτιώσεως, άνυψώ- 
σεως καί εύημερίας, 
άλλά τουναντίον ό 
έγωϊσμός καί ή αύ- 
ταπάτη μάς φέρου- 
σιν έπί κρημνών, ά-

δυνατοϋντες μοιραίως ν’ άναγνωρίσωμεν πλεονεκτή
ματα φυόμενα ύπό τόν γλαυκόν μας ούρανόν καί άν 
ύπάρχωσί που, έτι καί έπί τής κρηπίδος, ήτις άπο- 
μένει ήμΐν, ώς μόνη έλπίς σωτηρίας, μετά τήν γε
νικήν κατάπτωσιν ήθικώς καί ύλικώς είς ήν μοιραίως, 
άλλα δικαίως περιήλθομεν, καί πάλιν άμβλυωποϋμεν. 
Καί παραγνωρίζομεν τήν άνωτάτην ήμών άρχήν, τήν 
άδικοΰμεν, τήν έξευτελίζομεν, τήν ταπεινοϋμεν, τήν 
άμαυρούμεν καί τέλος έπιχειροΰμεν καί νά τήν έξον-
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τώσωμεν !
Τελείά άναισθησία χαί άποτύφλωσις! Κα\ τότε τί 

απομείνη ήμϊν ;
Άλλ’ υπάρχει και θεία δίκη, ήτις πανθ’ όρδ και μή 

άφίνονσα ν’ άπωλεσθή τό παν, στρέψει τήν μήνιν της 
καί μας άμοίβει! ^ ·

Οΰτω σωζώμεθα ! λ
Άλλ’ έν τη σωτηρία, στρεφόμεθα μετά δέους καί 

περιδεείς παρατηροϋμεν, δτι τάς πληγάς ήμών καί τήν 
γυμνότητα έπουλόνιι ’Εκείνος και τρίβοντες έτι τούς 
οφθαλμούς, βλέπομεν άνελπίστως, δτι δέν είναι μόνον 
ό άνθρωπος αύτδς Βασιλεύς,άλλά καί Ήρως.έχων τήν 
δύναμιν νά κατορθόνη τοιαύτα. Καί έξιστάμεθα έη, 
διότι ώς έκ θαύματος σώζεται έκ βεδαίας καταστρο
φής, πατάσσων άμα τόν θάνατον μέ τήν ράβδον του ; 
διότι ύπό τήν ζωήν αύτοΰ σκέπει τό έθνος ! Και 
θαυμάζοντες, βλέπομεν αύτόν ήμίθεον ί

Καί πραγματικώς είναι άνθρωπος, βασιλεύς, ήρως 
και ήμίθεος !

Είναι άνθρωπος, διότι έγεννήθη ώς πάντες Λ- 
μείς καί ύπόκειται είς τήν κοινήν κόπωσιν καί είς τό 
κοινόν χρέος.

Είναι β α σ ι λ ε ύ ς, διότι έξελέγη τοιοΰτος, βασι
λεύει καί άναγνωρίζετατ ώς ήγεμών ήμών ύπό τής άν- 
θρωπότητος δλης.

Είναι ήρως, διότι κατορθώσας νά βασιλεύη είς τό 
πρώτον έθνος τοΰ κόσμου, τό δυσκολώτερον κράτος 
της γής, τήν άκανθωδεστέραν χώραν τοΰ1 πλανήτον 
μας, έπί τριακονταετίαν δίφκησεν αύτήν, ώς θά Α
δύνατο άκινδύνως μόνον είς ήρως νά τήν διοίκηση.

Είναι δέ ή μ ίθ ε ο ς, διότι βασιλεύωνι έπί μακρόν 
χρόνον έν μέσω άκανθων καί άβύσσου, διεξέφνγε μέχρι 
τοΰδε θεία προνοία τόσους κινδύνους καί ύπερεπήδησε 
τόσους σκοπέλους, ώστε ήγαπήθη παρά τών θεών τής 
'Ελλάδος, οίτινες περιβαλόντες αύτ’ν δτά τής αίγλης 
καί τής ισχύος των, άνακηρύττουσιν ήδη αύτόν παν- 
δήμως ή μ ί θ ε ο ν !

Ή δ’ Ελλάς έναπόκειται έν καιρώ πλέον νά τόν ά- 
ποθεώση!

Τοιαύτη εδει νά ήναι και εύτυχώς πρός δόξαν αύ
τής, τοιαύτη είναι Λ κρηπίς τής Ελλάδος καί τών έλ- 
πίδων μας I Φ. Π.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ

Τά διάφορα έγγραφα τά όποια κατέχομεν έν σχέσει «οός 
όλους τους σιδηροδρόμους τής γήί, Υναφέρονται είς τδ έτος 
1886, έληφθησαν δέ έχ μιάς έχθίσεωςτοΰ Υπουργείου τδν 
Δημοσίων έργων τής Πρωσσίας.

Κατά τάς πληροφορίας τών έγγραφων τούτων, ή ολική 
έκτασις τών σιδηροδρόμων έν τίί ύδρογείφ σφαίρα, 
Δεκεμβρίου 1886 ήτον 512,503 χιλμ. ήτοι:

τή 31

Τδ ολον 512,505 χιλμ.

’Εν Ευρώπη · . ... 201,053 χιλμ
Έν Άσίφ. ... ... 24,384 »
Έν Αφρική · · · ... 7,259 »
Έν ’Αμερική · · ...265,661 \
Έν ’Ωκεανία . . ... 14.148 .

Τά έξοδα πρδς κατασκευήν τών σιδηροδρομικών τούτων 
γραμμών υπολογίζονται :
Διά τήν Ευρώπην μέν,είς 372,852

φρ. τδ χιλμ- ήτοι .. ... ..............   74,963,365,000 φρ.
Διά δέ τά λοιπά μέρη είς 196,080

■φρ. τδ χιλμ. ήτοι.. ·. . . : ■ ... . 61,069,508,000 »
Φρ. 136,032,873,000

1 Αληθή ιδέαν τής καταπληκτικής αύξησεως τών σιδηρο
δρομικών γραμμών θέλομεν λάβει, έάν έπισταμένως μελετή- 
σωμεν τδν πίνακα τοΟ Ποδρ, του 1877. Ό έν λόγφ πίναξ 
μάς δίδει τήν αδξησιν τών σιδηροδρομικών γραμμών κατά 
πενταετίαν άπδ τδ 1825 μέχρι του 1886.

Παρατηροϋμεν λοιπόν, ότι ή Αμερική «ύτή καθ’ έαυτήν 
περιέχει περισσοτέρων ^κτασιν σιδηροδρομικών γραμμών, 
παρά τά επίλοιπα μέρη τής γής·

4825 1830 1835 1840 1845 1850 1855
Ευρώπη 40 112 428 2750 9008 22845 32898
Άσία — — — — — 250
’Αφρική _ — _ __ 146
Αμεριχ. — 65 1757 4719 7828 14921 32148
Ωκεανία — — — — — ' — 55

177 2185/ 7469 16836 37776 65497

I860 1865 1870 1875 1880 1886 —
Ευρώπη 50785 7412-6 102296 140998 168416 201053 —
’Αβία 1329 5594 8246 11946 15642 15942
’Αφρική 443 832 1774 2462 4575 4575 —
Αμεριχ. 53671 62116 93643 135625 170283 265661 —
Ωκεανία 363 843 1873 3420 7799 7799 —

106591 143511 207832 294441 367015 512505 —

Στατιστική σιδηροδρομικών δυστυχημάτων.
Κατά τινα έκθεσιν τοΰ κ. Μ. Σαρτιώ, παρατηρείται, οτι 

έν Γαλλία: κατά τήν εποχήν τής κατά ξηράν συγκοινωνίας 
τοΰ Messageries, συνέβη ώστε

1 ταξειδιώτης νά φονευθή έπι 335,000 ταξειδιωτών 
και 1 » νά πληγωθή » 50,000 »
ένφ έπι 1,781,403,687 ταξειδιωτών μεταφερθέντων διά 
τών Γαλλικών σιδηροδρόμων άπδ τής 7 Σεπτεμβρίου 1835 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1875, συνέβη μόνον ώστε

1 ταξεώιώτης νά φονευθή έπί 5,178,490 ταξειδιωτών 
και 1 » νά πληγωθή ■ 580,450 »

Ή άναλογία τών σιδηροδρομικών δυστυχημάτων βαίνει 
έλαττουμένη ώς παρατηρεϊται κατά τά τελευταία ταΰτα 
έτη έν Άγγλ.ίφ, Βελγίφ καί Γαλλί^.

(45,000,000 έν Γαλλία
1 ταξειδιώτης έφονεύθη έπί 12(1,000,000 » Βελγίφ

(12,000,000 » Άγγλίφ.

(Ί,000,000 « Γαλλία
1 ταξειδιώτης έπληγώθη έπι 1 3,500,000 » Βελγίφ

I 336,000 » ’Αγγλία.

Δήλον έκ τών άνωτέρω γίνεται, βτι άσφάλεια άπείρως 
μιγαλειτέρα υπάρχει διά τών σιδηροδρόμων ή δι’ άλλων μέ
σων συγκοινωνίας. Τά δέ δυστυχήματα, χάρις τών άσφαλών 
μέτρων, άτινα αί έταιρεΐαι λαμβάνουσιν έκάστοτε, ό άριθ- 
μδς αύτών έλαττοδτατ.-

Δύναται τις νά κατατάξη τά αίτια τών σιδηροδρομικών 
δυστυχημάτων είς τρεϊς κατηγορίας.

1) Δυστυχήματα προερχόμενα ένεκα κακής καταστάσεως 
τής γραμμής.

2) Δυστυχήματα προερχόμενα ενεκα κακής καταστάσεως 
τοΰ κινητοΟ ύλικοΰ.

3) Δυστυχήματα προερχόμενα ένεκα αμελείας ή μή τη- 
ρήσεως τών κανονισμών, παρά τών υπευθύνων ύπαλλήλων.

Αί κατάλληλοι επιτηρήσεις καί συχναΐ επισκέψεις έκ 
μέρους τών φυλάκων και πρδ πάντων κατόπιν βροχής άκριβής 
έπιθεώρησις τών διαφόρων μερών τής γραμμής, δύναΤαι κατά 
πολύ νά συντελέση είς τήν πρόληψιν δυστυχημάτων τής 
πρώτης κατηγορίας.

Έπίσης συνεχής έπίσκεψις τών δπέυθύνων ύπαλλήλων 
τοΰ κινητοΟ ύλικοΰ και πρδ πάντων κατά τήν παραλαβή*  
αύτοΰ δύναται πολλάκις νά προλάβρ δυστυχήματα δευτέρας 
κατηγορίας.

Τδ σπουδαιότερος είναι ή πρόληψις δυστυχημάτων τρίτης 

κατηγορίας. Είς τοΰτο συντείνει πολύ ή λογική και κατάλ
ληλος έκλογή καλών καί εγγραμμάτων υπαλλήλων, εκείνο 
άκριβώς τδ όποϊον πολύ δυσκόλως τηρείται παρ’ ήμϊν, διότι 
δυστυχώς έχομεν προσωπικόν ούχι τόσον κατάλληλον. ’Ε
πειδή «έ καί παρ’ ήμϊν Ίδη τό σιδηροδρομικόν στάδιον λαμ
βάνει σπουδαίαν έχτασιν, δέον φρονοΰμεν, οί άρμόδιοι νά 
λάβωσι τ’ άπαιτούμενα μέτρα διά τήν καλήν έκλογήν τοΰ 
προσωπικοΰ, όπως άποφύγωσι δυστυχήματα, ίσως άνεπα- 
νόρθωτα.

Τά δυστυχήματα τών αμαξοστοιχιών δυνατόν νά διαι- 
ρεθώσιν είς δύο τάξεις:

1) Έκτιοχιάσεις.
2) Συγκρούσεις.
Έπί 12 έκτροχιάσεων άναλογοΰσι·

8 έκτροχιάσεις φορτηγών αμαξοστοιχιών. 
1 9 αμαξοστοιχίας έπιβατών.
3

Έπί 6 έκτροχιάσεων αί 5 συμβχίνουσι κατ’ άναλογίαν 
είς τούς σταθμούς, μία δέ έπι τής γραμμής.

Έπί 20 έκτροχιάσεων·
2 συμβαίνουσιν ένεκα κακής καταστάσεως τής γραμμής·

άγνωστων αιτιών.

αμαξοστοιχίας έπιβατών. 
κατά τούς έν σταθμοΐς ελιγμούς.

» τοΟ κινητού ύλικοΰ. 
έκμεταλλεύσεως.

Ί ·
9
2
Έπί 

βαίνωσι

8
»

8 έκτροχιάσεων συμπίπτει κατ’ άναλογίαν νά συμ-

3 τδ φθινόπωρον'
2 τήν άνοιξιν
2 τόν χειμώνα
1 τό βαρ.

Αί συγκρούσεις συμβαίνουσι συνήθως ένεκα άμελειας και 
μή τηρήσεως τών κανενισμών παρά τών υπευθυνων υπαλ
λήλων.

Διά δέ τά μονομερή δυστυχήματα, τά συμβαίνοντα ώς 
έπί τδ πλεϊστον είς τούς υπαλλήλους, τά περισσότερα προ
έρχονται ένεκα τής άπερισκεψίας αύτών, μολονότι καί αύ- 
τοί οί κανονισμοί πρωτίστως άπαγορεύουσιν είς αύτούς νά 
έκτίθηνται άπρονοήτως. Έν τούτοις, παρατηροϋμεν, ότι τά 
δυστυχήματα ταΰτα βαθμηδόν αύξάνουσι.

X. Άνβμογιάννης.

Η ΙΣΗΜΕΡΙΑ
Πιστεύεται, δτΐ.αί .κακοκαιρίαι, αί όποΤαι συνήθως έπι- 

κρατοϋν κατά τήν έποχήν αύτήν, —τά ψύχη, οί τυφώνες, αί 
βροχαί και έν γένεε πάν φαινόμενον φυσικόν, μετεωρολογι
κόν έκτακτον ή μή, —είνε άποτέλεσμα Τής ίσήμδρίάς. Πώς 
έπεκράτησε ή ,ίδέα αυτή, βεβάίως δέν δύναται τις νά γνω- 
ρίζη-

Σήμερον ή Αστρονομία, ή επιστήμη αότη, ήτις ήρεύνησε 
τδ ’Αχανές κατά τάς τέσσαρας αύτοΰ μορφάς, έχει έξήγή- 
σει όρθώς τά πλεϊστα έκ τών φαινομένων αύτών.

Σήμερον ή έπιστήμη ώς εξής Υποδεικνύει τήν κίνησιν τοΰ 
πλανήτου μας.' Ή Γή άνήκει είς έν πλανητικόν σύστημα, 
τοΰ όποιου κέντρον είνε 0 ήλιος· περί αύτδν δέ στρέφονται 
όλοι οί άλλοι πλανήται τοΰ συστήματός μας.

*Η τροχιά τής Γής είνε μία μεγάλη .έλλειψις, είς τήν 
έστίαν τής όποιας εΰρίσκεται ό "Ηλιος. Μία περιφορά τ'ής 
Γής διαρκεϊ 1 έτος. Άλλά συγχρόνως ή Γή στρέφεται καί 
περί έαυτήν έκαστη δέ περιστροφή περί τδν άξονά της διαρ- 
κεΐ 24 ώρας.

Διά μαθηματικών ύπολογισμών έξηκριβωθη, οτι ο Ήλιος 
δέν είνε άκριβώς είς τδ κέντρον τής έλλείψεως, έκεΐ όπου 
τέμνονται οι δύο άξονες της· δηλαδή ή εστία Της Υπέχει 
άπό τοΟ σημείου αύτου κατά τό έν εξηκοστόν περίπου τοΰ 

μεγάλου άξονος, ήτοι'ή τροχιά τής Γής δεν διαφέρει πολύ 
τοΰ κύκλου.

"Ας έξετάσωμεν ήδη τήν τροχιάν της, άρχίζοντες άπδ 
μίαν οίανδήποτε θέσιν.Ώς βλέπει τις, (Σχ.) ή τροχιά τής 
Γής διαιρείται εΐς τέσσαρα μέρη,τά όπο'α μετά τών άξόνων 
τής έλλείψεως άποτελοΰν έπί τοΰ επιπέδου του διερχομένου 
διά τής ελλειπτικής περιμέτρου τέσσαρας έλλειπτικούς το
μείς, τών οποίων τά τόξα Υντιστοιχουν πρός τάς τέσσαρας 
ώρας τοΰ έτους· τόν χειμώνα, τήν άνοιξιν, τδ θέρος καί τό 
φθινόπωρον.

Τό σημεϊον άπό τοΰ όποιου ή Γή εισέρχεται είς τόν χει
μώνα, καλείται Περιήλιον. Εύρίσκεται δηλαδή πλησιέστε· 
ρον πρδς τδν "Ηλιον,κατά τήν 18 Δεκεμβρίου. Είς τήν θέσιν 
ταύτην ή κλίσις τοΰ άξονος τής Γής είνε τοιαύτη, ώστε ό 
Ηλιος βλέπει μεγαλειτέραν έπιφάνειαν τοΰ νοτίου ήμισφαι- 

ρίόυ ή τοΰ βορείου. Άρα οί τόποι.οί όποιοι κεΐνται πρός Β. 
τοΰ ’Ισημερινού έχουσι μεγαλειτέραν νύκτα, συνεπώς δέ καί 
θερμοκρασίαν χαμηλοτέραν, καίτοι ή Γή είνε έγγύτερον τοΰ 
Ήλίου.

’Εξακολουθούσα νά χωρί) ή Γή εισέρχεται εΐς τήν άνοιξιν 
κατά τήν 9 Μαρτίου. Τό σημεϊον αύτδ καλείται Ισημερία 
’Εαρινή- Έδώ ή θέσις τοΰ άξονος είνε τοιαύτη, ώστε ό "Η
λιος βλέπει έσας έπιφανείας καί άπδ τά δύο ήμισφαίρια- 
τοιουτοτρόπως ή διάρκεια τής νυκτδς πανταχοΰ τής Γής είνε 
Γση πρδς τήν τής ημέρας.

Είς τάς 10 ’Ιουνίου φθάνει είς τδ θερινόν Ήλιοστάσιον, 
τδ όποϊον έκλήθη ουτω, διότι δι’ ημάς τούς κατοίκους τής 
Γής,φαίνεται, ότι ό Ήλιος στρεφόμενος περί τήν Γήν, όταν 
φθάσρ εΐς τδ σημεϊον αύτό, έπί τινας ήμέρας άκινητεϊ. Τδ 
σημεϊον αύτδ καλείται και σημεϊον Τροπή?, διότι άπ’ αύ
τοΰ φαίνεται, OTt ό "Ηλιος στρεφόμενος περί τήν Γήν, τρέ
πεται πάλιν πρδς τδν ’Ισημερινόν.

Είς τάς 18 ’Ιουνίου ή Γή εΰρίσκεται εΐς τδ Άφήλιον· εΐς 
τήν μεγαλειτέραν δηλαδή άπόστασιν άπδ τοΰ Ήλιου. Κατά 
τή*  έποχήν αυτήν φωτίζεται μεγαλειτέρα επιφάνεια τοΰ 
βορείου ήμισφαιρίου, οί δέ τόποι οί όποιοι κεϊνται πρδς Β· 
τοΰ Ισημερινοί, έχουν μεγαλειτέρας ήμέρας, ' συνεπώς δέ 
καί ύψηλοτέραν θερμοκρασίαν.

Εΐς τάς 11 Σεπτεμβρίου ή Γή φθάνει είς τήν χειμερινήν 
ισημερίαν, είς δέ τάς 10 Δεκεμβρίου είς τδ χειμερινδν’Ηλιο- 
στάσιον καί είς τάς 18 ίδιου είς τδ περιήλιον.

Ό κόσμος άποδίδει είς τήν ισημερίαν πάν έκτακτον φαι- 
νόμενον. Βροχή ραγδαία, τυφώνες, σεισμοί, κομήται, ψύ
χη, χιόνες, χάλαζα·. κτλ. είνε άποτελέσματα τής ιση
μερίας.

Είνε άληθές, οτι τά φαινόμενα ταΰτα είνε χειμερινά, 
άλλ*  ό χειμών είνε πάντοτε όψιμος έν Έλλάδι. Ώς έμφαί- 
νεται άπδ τάς παρατηρήσεις τοΰ Αστεροσκοπείου μας, αί 
τελευταΐαι χιόνες έπεσαν κατά τήν εποχή*  αυτή*·

Κατά τάς αύτάς παρατηρήσεις και ή θερμοκρασία ήτο 
πολύ χαμηλή. Οδτω παρετηργθη, ότι εντός τής τελευταίας 
πεντηκονταετηρίδος έν Άθήναις ή θερμοκρασία κατήλθε 
εις —6,9 κατά τήν 3)15 Μαρτίου τοΰ 1880 καί είς—5,7 
κατά τόν ΜάρτΙον τοΰ 74,τρις κατά τδ αύτδ διάστημα κα
τήλθε μεταξύ 0 καί — 3, κατά §έ τά άλλα έτη έκυμαίνετο 
0 έως 5, σπανίως δέ άνήλθε μέχρις 8 (έλαχίστη). ’Εν άν- 
τιθέσει πρός ταΰτα παρετηρήθη, ότι κατά τάς 15 πρώτας 
ήμέρας τοΰ ’Ιανουάριου, συνήθως έπικρατοΰν καλοί καιροί. 
Οί Υρχαϊοι τάς ήμέρας αύτάς έκάλουν Άλκυονίδας· επί- 
στευον, ότι ή φύσις εύνοεϊ τήν Αλκυόνα, κατά τήν εποχήν 
τοΟ τοκετοΰ.

Κατά τδ παρελθόν έτος, ή εποχή αύτη συνωδεύθη μέ πολύ 
περίεργα φαινόμενα. ’Ολόκληρος σχεδόν ό Φεβρουάριος διέρ- 
ρευσε με καλούς όπωσδήποτε καιρούς, οί όποιοι διήρκεσαν 
μέχρι τής 8ης Μαρτίου, παραμονής τής ίσημβρίας. Άπδ 
τής ήμέρας ταύτης ήρχ1’® φοβερά θύελλα, ή όποια διήρκεσε 
πέντε ήμέρας. Είς τάς βορείους Σποράδας είχε τήν μεγα- 
λειτέράν έντασιν.
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Ή άνατολική Μοίρα συνέπεσε νά ijvat τότε προσωρμι- 
σμένη είς τήν Σκιάθον. Τήν ήμέραν έκείνην ήτο αίθρια καί 
άκρα νηνεμία. ’Ητο 8έ Κυριακή καί ολοι οί Αξιωματικοί 
έκτος τών τ^ς ύπηρεσίας,ήσαν έξω. Αίφνιδίως περί τήν δει
λήν. ή θάλασσα έθρυτιδώθη, ό ουρανός έκαλύφθη άπό πυκνά 
νέφη, έπνευσε δέ μανιώδης ΒΑ άνεμος, Αληθής λαϊλαψ. Τά 

νά ρίψουν καί δευτέραν άγκυραν,θωρηκτά ήναγκάσθησαν 
τά δέ μικρά σκάφη έ- 
κινδύνευον έντός τοΰ ορ
μίσκου τ·?ίς νήσου. Ή 
άτμάκατΟς τής «Ύ
δρας» διαταχθείσα νά 
παραλάβφ τούς Αξιω
ματικούς άπό τής ξη- 
ρ&ς, παρ’όλίγον νά βυ- 
θισθ^ί" από στιγμής δέ 
είς στιγμήν τά κύματα 
ήπείλουν νά τής σβέ- 
σουν τά πυρά. Τέσσαρα 
Αλιευτικά ιστιοφόρα 
παρεσύρθησαν άπδ τί> 
κρηπίδωμα πρός άγνω
στον, διεύθυνσιν· Sv έτερον έρυμουλκήθη άπδ τών «Σπετσών», 
και άλλο συνετρίβη είς τούς βράχους.

’Εφέτος τό κέντρον τών κυκλωνικών φαινομένων ήτο άπο- 
μεμακρυσμένον. Είς τάς 7 Φεβρουάριου ή βαρομετρική πίε- 
σις είχε κατέλθει έν Ευρώπη, ούδαμοΟ δέ παρετηρήθησαν 
πιέσεις άνώτεραι τής κανονικής. ’Εν Άθήναις τδ βαρόμε
τρου έδείκνυεν 753,5, τό θερμόμετρου 13,8 μέγιστον 7,6 
ελάχιστου καί τό ύγρόμετρον 63’ Άνεμοι νότιοι, Ασθενείς. 
Έκτοτε ή έν Ευρώπη δφεσις αυτή έχώρησε πρδς Α, παρε
τηρήθη δέ τουναντίον Ιξαρσις είς Δ καί Ν Ευρώπην. Είς 
τάς 9 ίδίου κατήλθε πανταχοΰ τής Ευρώπης. Είς τάς 
10 παρετηρήθη δφεσις έν τ$ Γερμανική θαλάσση, μέ ΝΑ 
διεύθυνσιν. Άπδ τί)ς 12ης ίδίου παρετηρήθη έξαρσις έν τί! 
ΒΑ Ευρώπη, ή οποία έξεεάθη καθ’ όλην σχεδόν τήν Ρωσσίαν. 
Τήν έπομήνην παρετηρήθη νέα υφεσις έν τή ΒΔ Ευρώπη, 
τουναντίον δέ ή έν τή ΒΑ έχώρησε πρός ΝΔ. Είς τάς 14 
πανταχοΰ τής Ευρώπης αί πιέσεις ήσαν ύπέρτεραι τής κα
νονικής, υψηλότατη δέ έν Ρωσσία. 'Εκτοτε ήρχισαν ποικί- 
λουσαι μέχρι τής 24ης ίδίου, όπο'ταν αίφνιδίως άνεφάνη κυ- 
κλωνική δφεσις,χωροΟσα έξ Αλγερίας πρδς ΒΑ' πολύ ισχυρά, 
άφ’ ετέρου ή έν τή Ρωσσία έξαρσις ύψώθη σημαντικώς. Έ
νεκα τούτου έπνευσαν βιαιότατοι άνά τήν Ελληνικήν χερ
σόνησον ΒΑ—Α άνεμοι, μετά βροχών. Είς τάς 25, ή έν 
Αφρική δφεσις έδειξε τάσεις έκλείψεως. Μετά δύο ήμέρας 
ή έξαρσις έδειξε τάσεις έντάσεως, .καθ’ δλην τήν Ευρώπην, 
αύξάνουσα άπαυστως. Είς τάς 28 έφάνησαν τάσεις ύφέσεως. 
έν Ρωσσία όμως παρέμεινε στάσιμος.Τήν Ιην Μαρτίου έν τή 
ΒΑ καί κεντρώα Ευρώπη έτειναν νά έκλείψουν έν Ν. Ίτα- 
λίφ καί Γαλλίφ, καθώς καί έν τή ΒΔ Έλλάδι- αί.πιέαεις- 
έγειναν κατώτεραι τής κανονικής, μέ τάσεις υφέσεων. ■

Είς τί όφείλεται ή κατάστασις αδτη τοΰ καιρού ;
Τινες δέχονται, δτι αίτια αύτής εΐνε αίπαγολυσίαι. 

Εΐνε γνωστόν,οτι τό ύδωρ πηγνύμενον έκλύει θερμότητα— 
διά τοΰτο δτανχιονίζη, παρατηρεϊται υψωσις τής θερμοκρα- 
σίας—τουναντίον δέ ό πάγος τηκόμενος απορροφά θερμό
τητα. Συνεπώς, λέγεται,κατά τήν έποχήν τής παγολυσίας, 
χαμηλουμένης τής θερμοκρασίας, ή ατμόσφαιρα πυκνοΰται. 
Τά γειτνίαζοντα στρώματα άέρος τείνουν νά πληρώσουν τδ 
άραιωθέν καί οδτω καθεξής. Αί πιέσεις τότε αύξομειοδνται, 

. οίτω δέ σχηματίζονται τά ρεύματα τών άνέμων.
. - ‘Ομοίως άλλοι τά έξηγοθσιν άλλως. *Η  έπιστήμη δμως 

εξοβελίζει δλας αύτάς τάς δοξασίας.
Έξεθέσαμεν άνωτέρω τ'ά.,τών βαρομετρικών πιέσεων. Εις 

τήν Β. Εύρώπην ισχυρά έξαρσΐς-χαροΟσα πρός ΒΑ, ivij> τού- 
ναντίον μετά τινας.ήμέρας παρετηρήθη άντίρροπος δφεσις έν 
’Αφρική. ■ '

Τροχιά, της Γής xal

Εΐνε φανερόν λοιπόν, δτε έπήρχετο μέγας κύκλων, ή δέ 
Ελλάς εύρέθη εντός τοΟ ρεύματος. ΤοιοΟτοι· κυκλώνες σχη
ματίζονται καθ’ δλας τάς ώρας τοΰ έτους, ΐδίφ όμως τόν 
χειμώνα. Εΐνε μεγάλαι δϊναι, στρόβιλοι, ούτως είπεϊν, άνε
μων, οί όποιοι μάς έρχονται άπό τόν Ατλαντικόν. : Πράγ
ματι δέ έπί τοΰ χάρτου παρακολουθδν τις τάς πιέσεις, βλέ
πει τούς κυκλώνας αυτούς έρχομένους άπό την άχανί) αύτήν 

θάλασσαν.
Προχθές πάλιν κατά 

τάς παρατηρήσεις τοΰ 
Αστεροσκοπείου μας, 
παρετηρήθη ισχυρά βα
ρομετρική υφεσις είς την 
Β. Ευρώπην, μέ διεύ
θυνσήν πρός Ν. Τό κέν
τρον της ήτο πρός τό 
Β. τ$ς Ρήγης· πίεσις 
740 χμ. Χθές δέ, αί 
χαμηλαί πιέσεις έμει
ναν στάσιμοι. Άρα δέν 
εΐνε διόλου άπίθανον νά 
έχωμεν πάλιν Ν. άνέ- 

άνεξηγητον. Ποια εΐνε τά 'αίτια τών

al ώραι τον Έτους.

μους ισχυρούς. .
. Τώρα έν μόνον μένει 
έν τω Άτλαντικώ παρατηρουμένων άποτόμων μεταβολών 
τής άτμοσφαιρας.

Τινές δέχονται,δτι αιτία αύτών εΐνε η διάφορος περιστρο
φική ταχύτης τών διαφόρων σημείων τις Γής· .διότι εΐνε 
γνωστόν, οτι τά πρός τόν ισημερινόν σημεία κινοΟνται μέ 
μεγαλειτέραν ταχύτητα. Άλλοι τά έξηγοΰν άλλως. Σήμε- 
ρον δμως ούδεμία τών θεωριών, έγένετο δέκτη, αύτό δέ τδ 
ζήτημα Απασχολεί μεγάλως τήν έπιστήμην.

ΕΝΤΓΜΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ

Άλλαι μέν βουλαί Ανθρώπων, άλλα δέ θεός κελεύει.
Προτίθεσθε νά κάμητε ταξείδιον, καταστρώνετε τό σχέδιόν 

σας, υπολογίζετε νά μέταβήτε εις διάστημα δύο ήμερων άπό 
Πειραιώς εις ’Αλεξάνδρειαν, ονειροπολείτε γαλήνην καί λαμ
πρόν ταξείδιον, ευχάριστου συντροφίαν κτλ. καί αντί τούτων 
έρχονται χωρίς νά θέλητε, χωρίς νά τό φαντάσθήτε, τά πάντα 
άντιστρόφως χαί απελπιστικά ' ’Ανθρώπινη απάτη.’Αντί γαλή
νης, Απαντάτε τρικυμίαν, άντί ταχυτητος, αγωνιώδη βραδύ
τητα, Αντί διαμονής δυο ήμερων εις τήν θάλασσαν, μένετε 
έπτά, άντί νά μεταχομισθήτε είς ’Αλεξάνδρειαν, τό πεπρωμέ- 
νον σας φέρει άλλοθι, κτλ.

Καί ουτω μεταβαίνετε είς χώρας, ών τήν άποψιν ουδέποτε 
ίσως ηλπίσάτε, όυτέ ώνειρε,ύθητε. Άπρόσδοκήτως δέ καί αι
φνίδιος εύρίσκεσθε είς Κρήτην, εις Κύπρος, είς τήν Ίάφαν, 
εστιν δτε δέ καί είς τόν άλλον κόσμον, τόν αόρατον, χωρίς νά 
τό θέλητε,χωρίς νά τό έπιθυμήτε ή νά^τό μαντεύσητε,άλλ' ευ
τυχώς ή δυστυχώς, δπως θέλετε έξηγήσατε τήν περίστασιν, 
τήν φοράν ταύτην, τήν έγλυτώσαμεν εύθηνά, δέν αφυπνίσθη- 
μ.εν είς τδν άλλον κόσμον, οί δέ συνεχείς αγώνες καί φοβεροί 
κίνδυνοι οΰς διετρέξαμεν, μοιραίως καί τυχαίως δέν έφερον 
ή μάς έτι είς τάς ακτάς τοΰ άλλου . κόσμου, δηλαδή είς τάς . 
μακαρίους μονάς τοϋ Πλούτωνος, μολονότι συχνάκις τδνέσυλ- 
λογίσθημεν, διαρκοΰντος τοϋ κινδύνου, καί όπόθεν βεβαίως δέν 
δύναταί τις πλέον νά γράφη διά τους έν τφ κόσμφ τούτφ πε- 
λάτας ή συνδρομητάς του, τάς εντυπώσεις καί περιπετείας του;

Ουτω δέ άναγκαζόμεθα καί πάλιν νά περιγράψωμεν διά τους 
έν τφ κόσμφ τούτφ συνδρομητάς μας ποικίλας καί ώραίας 
έντυπώσεις, άς ύπέστημεν κατά τήν διάρκειαν τοΰ εσχάτως 
είς Αίγυπτον έπιχειρισθέν'τος έκτακτου καί τακτικοΰ ταξει- 
δίου.μας.

'Ο καιρός ήτο άρκετά καλός, άλλ’ έφαίνετο δμως καί κάπως 

αμφίβολος. Έπεβιβάσθην έπί τοΰ «Βυζαντίου» άτμοπλοίου έκ 
των μεγαλειτέρων τής έν Σμύρνη έδριυούσης 'Ελληνικής 
εταιρείας Παντολέοντος καί Σα, δπερ ήδη ήτο ύπέρπληρονάν- 
θρώπων, ζώων καί αποσκευών. Τό άτμόπλοιον ήτο εκ τών 
καλλιτέρων· άλλά σχετικώς πρός τό ταξείδιον, οπερ έμέλλο- 
μεν νά έπιχειρήσωμεν καί τήν τρομεράν τρικυμίαν, ήν έδει 
νά ύποστώμεν, ήτο δμως καί εντελώς ακατάλληλον. Καί όπό
ταν τό ένθυμουμαι έτι, ώς κέλυφος φερόμενον επί τών φοβε
ρών έχείνων κυμάτων, ανατριχιάζω έτι 1

Άλλά, τί νά γίνη, πρέπει τις νά πάθη-, δτι έπάθομεν, διά 
νά' λάβη πείραν και συνετισθή, μολονότι οί Ιδιότροποι τοΰ 
κόσμου, οί φυσιοδϊφαι καί έρασταί τών παραδοξοτήτων καί 
τών περιέργων σπανιωτάτων φαινομένων τής φύσεως, πάση 
θυσίφ έπιζητοΰσι τοιαΰτα επικίνδυνα ταξείδια καί άδρώςπλη- 
ρόνουσι, τά πάντα θυσιάζοντες και την ζωήν αΰτών ετιπροσ- 
φέροντες,χάριν τοιούτων θεαμάτων καί προθανοσίμων σκηνών. 
Οι αύτόκτονες! Καί όντως ! ήδη χάριτας οφείλω, άφ’ ετέρου 
τη έταιρείφ ταύτη, έξ αιτίας τής οποίας είδον έκ τοΰ σύνεγγυς 
καί άτόμικώς «δοκίμασα καί έμελέτησα καί εσχολίασα τήν 
τρομεροτέραν τρικυμίαν, ητις δύναται νά έκραγή καί έκτυλι- 
χθή έν τώ κόσμφ τούτφ, ίν τφ μέσφ χαί τή καρδίφ αύτοΰ τοΰ 
ωκεανού, έν ψ παρέστην θεατής καί μάρτυς τής φοβερός'πά
λης του θανάτου καί τής ζωής !

Έμέλλομεν ν’ άποπλεύσωμεν έκ Πειραιώς την μεσημβρίαν 
άκριβώς, έπλησίαζεν δέ ήδη ή έβδόμη καί μολονότι, ■ ώς εΐ·- 
πον, τό πλοϊον ήτον ήδη ύπέρπληρον καί δέν ήτο δυνατόν νά 
σταθή τις ούδαμοΰ άνέτως, άλλ’ ούτε καί όρθιος, ενεκα τοΰ 
συνωτισμοΰ τοΰ πλήθους, ό πράκτωρ έξηκολούθει ν’ άποστέλ- 
λη έπιβάτας καί νά φορτώνη τό πλοϊον.

Τό κατάστρωμα της τρίτης θέσεως ήτονήδη κατειλημμένον 
υπό τριακοσίων βοών, Ικατδν πεντήκοντα προβάτων και δύο 
ίππων, τδ κατάστρωμα τής πρώτης θέσεως ήτον ύπέρπληρον 
άπό τούς έπιβάτας τής τρίτης θέσεως καί τών αποσκευών των, 
ή πλώρη τοΰ πλοίου ήτο κατάφορτος έκ δεμάτων σανοΰ, καί 
οί έπιβάται τής πρώτης καί τής δευτέρας θέσεως εΐμεθα συνω
στισμένοι ώς παστωμένοι ιχθεΐς, μή δυνάμενοι νά κινηθώμεν 
έλευθέρως έκ τών θέσεών μας, πολύ δέ μάλλον ν’ άνέλθωμεν 
έπί του πλοίου.

Καί οί έπιβάται τής τρίτης θέσεως έξηκολούθουν νάπροσέρ- 
χωνται, ό δέ πράκτωρ ν’ άποστέλλη πρόσφυγας Κρήτας, έπι- 
στρέφοντας είς τήν πατρίδα των, διότι τό «Βυζάντιον» έμελλε 
νά προσέγγιση έκεΐ. "Ητο-δέ τό πρώτον ελληνικόν πλοϊον, δ
περ θά έπλησίαζε τήν Κρήτην μετά τήν ειρήνην. Τό δέ πλεϊ- 
στον τών έπιβατών, οί βόες, σανοί κτλ. ήσαν δι’ έκεϊ προω- 
ρισμένοι.

Ό πλοίαρχος προβλέπων τήν ακαταστασίαν τοΰ καιροϋήδη- 
μόνει καί ήρχισε νά παραπονήται καθ’ έαυτδν καί νά γογ- 
γύζη, δτε εις έπίμετρον προσέρχονται δ τε πράκτωρ αυτοπρο
σώπως, συνοδεύων ετέρους πρόσφυγας, δπως τους τοποθετήση 
έντός τοΰ πλοίου καί ό άστυνόμος τοΰ Πειραιώς έπίσης, θέλων 
νά παραδώση τφ πλοιάρχφ δεκαέξ λωποδύτας δεδεμένους, 
οΰς άπέστελλεν εξορίαν εις Αίγυπτον.

Τότε ό πλοίαρχος έκρήγνυται εις θυελλώδεις κραυγάς καί 
παρά τήν ήλικιωμένην κράσιν του. δηλοϊ, δτι άπεκδύεται πά· 
σης εύθύνης διά.τ’ άποβησόμενα.

— Μά δέν βλέπετε, κύριε πρακςορ, τφ λέγει, τήν κατάστά- 
σιν του πλοίου, τί κάμνετέ; ποΰ θά βάλλετε τόσον κόσμον! 
Έγώ δέν συμφωνώ είς αότά.

Καί δμως συνωθήθημεν πάντες καί περιεμαζεύθημεν είς 
τάς θέσεις μας, έγώ δέ έξ άγανακτήσεως εντός τής κοκέτας 
μου καί μόλις πρό μιας ώρας μέ είχε καταλάβει 0 ύπνος, δτε 
περί τήν δωδεκάτην τέλος ηύδόκησε ή ανάγκη νά κινήση τό 
πλοϊον.

— Έφύγαμεν, τέλος πάντων, ήκουσα νά λέγη τις.
— Πώς καί πότε θά φθάσωμεν ; ίπέλεγεν ίτερος.
— θά έχωμεν τρικυμίαν, συνεπλή.ρωσε τρίτος.
Καί έγώ ήκουον άπό τοΰ περιωρισμένου κοιτωνίσκου μου 

τάς ποικίλας ομιλίας τών καθημένων καί χατακειμένων, δσοι 
δέν ήδυνήθησαν νά ευρωσι γωνίαν, δπως οίκονομηθώσι καί 
κοιμηθώσι καλλίτερον καί έντός κοιτωνίσκων.

Μετ’ όλίγον τό σκάφος μας ήρχισε νά ταλαντεύεται έπί τών 
ώρυομένωΛκυμάτων καί έν μέσφ τοΰ συρίζοντος άνέμου, δ 
κα^,α^ότος κλείει όρμητικώς θύρας καί θυρίδας καί τοποθετεί 
προ ήμών τά έκ κασσιτέρου δοχεία του, διά τάς μελλούσας 
στομαχικός μας έκκενώσεις καί εκφορτώσεις, καί είς ιατρός

ταξειδεύων έπίσης μεθ’ ημών μετά τής οικογένειας του, ζητεί 
άνετωτέραν θέσιν, μ.ή δυνάμενος νά ύποφέρη, ώς έλεγε, τήνέν 
τφ γυναικωνίτη έγκατάστασίν του. 'ί,

— Δέν βλέπετε, Ιατρέ, τόσος κόσμδς κοιμάται χάμω καί 
επί τής τραπέζης, έλλείψει κοιτώνων καί ζητείτε τώρα ευ
κολίας καί σείς; τφ άπαντά ό καμ.αρότος μας·

— Αϊ και τί νά κάμω, λοιπόν, ποΰ νά οίκονομηθώ, άφοΰ 
καί έγώ έπλήρωσα, τφ λέγει ό Άσκληπιάδης.

— Νά πάτε μέσα μέ τήν οίκογένειάν σας.
■ —Ουφ! έσχασα, έπιλέγει ό ιατρός έν στενοχωρίφ καί ά- 
ποσύρεται μορμυρίζων έν τφ γυναικείφ.

Τότε εισέρχεται είς Κρής καί μάς Αναγγέλλει, δτι άπέθανεν 
εν μικρόν παιδίονέπί τοΰ -καταστρώματος,έκ τοΰ ψύχους.

— Άλλο πάλιν τοΰΐο, άπαντά είς επιβάτης. Άπό τήν Σμύρ
νην, δως έδώ, ολο έπεισόδια δυσάρεστα έχομεν. "Ενα βώδι 
έψόφισε καί τό έρριψαν είς τήν θάλασσαν. Είς ναύτης έπεσεν 
έπίσης είς τήν θαλασσαν καί μόλις κατώρθωσαν νά τόν σώ
σουν, διότι ήξευρε νά κολυμβά. Νά ίδωμεν, τί άλλο θά έχωμεν 
έως ού φθάσωμεν είς τήν Κρήτην.

Καί ένεθυμήθην τότε, δτι κατερχόμενος είς Πειραιά καί έγώ 
μετά τής οικογένειας μου, ολίγον ελλειψε ν’άνατραπή ή άμαξά 
μας έκ της πτώσεως ενός τών ίππων, δτε εΓχον διαλογισθή, 
οτι τό ταξείδιον μου αΰτό δέν φαίνεται πολύ εύοίωνον. Καί 
δέν ήπατώμην.

Μετ’ ολίγον' προσέρχεται ' ό υποπλοίαρχος καί μάς'λέγει, 
οτι εί; λωποδύτης έκλεψε μιας κυρίας τής πρώτης θέσεως, τό 
βαλάντιόν της μετά 60 δρ. καί τοΰ εισιτηρίου της.

— Πόσοι λωποδΰται είναι δλοι έν τφ πλοίφ, ήρώτησα 
αυτόν τότε.

— Δεκαέξ, μοί άπαντά ό υποπλοίαρχος.
— Καί είναι έλεύθεροι ή δεμένοι;
— Έδώ δλοι είναι έλεύθεροι.
— Αί, τότε ολους θά μάς κλέψουν μέχρι τής Άλεξανδρείας. 
Καί ένφ συνωμιλουμεν, άπδ καιρού είς καιρόν διεκοπτό- 

μεθα άπδ αίτνιδίαν κάθοδον τοΰ πλοίου μας, κατερχομένου ά- 
ποτόμ.ως έντ^ς τών υδατίνων θαλασσίων λάκκων καϊεΐτα άνερ- 
χομένου καί πρδς στιγμήν ιπταμένου καί πάλιν ταλαντευομέ- 
νου τήδε κακεϊσε καί είτα μετά σφοδρότητος. προσκρούοντος 
έπί άντιμετώπως έπερχομένου κολοσιαίου κύματος καί έκ νέου 
κατερχομένου ώς πελωρίου θαλασσίου κήτους τάς άνωμάλους 
τής άπεράντου θαλάσσης, έν ώρφ .τρικυμίας, μετακινουμένας 
έπιφανείας.

— Τρικυμία, καπετάνιε, θά έχωμεν, τί καιρός είναι; έρωτά 
τις άδημόνως..

— Αυτό δέν εΐναι τίποτε, θά δυναμώση περισσότερον, εί
ναι βόρειας δυνατές καί τόν έχομεν πρίμα.

Αι, αύτδ μάς άπογοήτευσεν εντελώς. ‘Ομοίαζε πρδς ίσχυ- 
• ράν δόσιν ναρκωτικού, ίνα μας καρφώση είς τάς θέσεις μας 
και μετ’όλίγον πανστρατιά σχεδόν πάντες ήρξαντό ζαλιζό- 
μενοι, γογγύζοντες, σταυροκοπούμενοι καί έμέσσοντες.

Άλλα τί φρικώδες είναι στενοχώρια καί τρικυμία 1 Μάς 
έκλεισαν δέ έντός τοΰ διαμερίσματος καί ζέστη μέν άφ’ενός, 
άποφορά δέ άφ’ έτέρου καί πλήξις καί άηδής εμετός τών πα
ρακειμένων μοι, δεξιόθεν καί αριστερόθεν, μέ έστενοχώρησαν 
καθ’, υπερβολήν.

Κακά τήν έχοιτεν, δίελογίσβην. "Οτε δέ μετ’ ολίγον ό άνε
μος έπετάθη καί βροχή ραγδαία ήνάγκασαν τδν πλοίαρχον νά 
στείλη είς τάς θέσεις μας, τάς έπί τοΰ καταστρώματος εύρι- 
σχομένας έτι γυναίκας, παιδία καί γέροντας, έπί τφ φόβφ μή ή 
θάλασσα αφαρπάξη τινάς έξ αύτών, αί, τότε ή θέσις μας κα
τέστη πλέον Αφόρητος. Ευρισκόμεθα περιωρισμένοι τοσοΰτον 
στενώς έν τοιαύτη δυσχερεϊ καταστάσει, ώστε έν περιπτώσει 
κινδύνου, τή άληθείφ, δέν θά ήδυνάμεθα νά κινηθώμεν καί θά 
άπετίομεν τό κοινόν χρέος, ώς ποντικοί έντός κλωβού. Άλλά 
καί έκτος τούτου, ένφ έν τοιαύτη περιπτώσει, εϊχομεν ανάγ
κην πολλής Ανακουφίσεως, άέρος καί περιποιήσεων καί αυτά 
Ακόμη τά μέσα μάς ύστεροΰντό καί ή θέσις μας καθίστατο βαθ
μηδόν προβληματικωτέρα.

Πολλοί έξ ήμών παρεπονουντο καθ’ έαυτών, ότι προετίμη- 
σαν κατά τοιαύτην δυσχερή έποχήν του έτους καί έν μηνί Δε- 
κεμβρίφ, νά έπιχειρήσωσι ταξείδιον δι’ελληνικού πλοίου, 
ίνφ πρός τοςαύτας μεγάλας θαλάσσας κατάλληλα είσί τά ρωσ- 
σικά καί αιγυπτιακά σκάφη-. Τδ κατ’ έμέ, τή άληθείφ, έδυσα- 
νάσχέτουν πολύ, διότι μετά τόσα ταξείδια, μικρά καί μεγάλα, 
ατινα εΐχον έπιχειρήσει, πρώτην φοράν έτύγχανον έν τφ μέσφ
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τοιαύτη? φοβερά; «μκυμίας. Ήδη τό σκάφος |αας φέρεταιάνά 
τά κύματα, ό ανεμ«| «υρίζετ μαινόμενος καί άπδ καιρού, είς 
καιρόν κλονιζόμενα δεξιά και αριστερά καί μεθ’ ήμών οί ά
μοιροι ρόες καταπίπτουσι καί κυλινδοΰνται Επί τοΰκαταστρώ- 

' ματοί, φερόμενοι τήοε κακεΐσε ώ; άψυχα σκεύη. Βρςρρρ.. . 
ακούεται μετ’ ολίγον καί πεπληρωμένον τι βαρέλιον απόσπα
σήν τ%ς θέσεώ; του, καταπίπτει μετάπατάγου καί είΐακυλιν 
δουται δεξιά καί άριστερά.

Ημείς ήδη ήσυνοΰμεν συνεσταλμένοι καί τά μαινόμενα 
στοιχεία εξωθι τής ατμόσφαιρας, τοΰ υδατος καί τοΰ φερομέ- 
νου καί άνθισταμένου εις ταυτα σκάφους μας, πάσιρ δυνάμει 
ακούονται Εν καταπληκτικφ θορύβφ καί συριγμφ, παλαίοντα 
πρδς άλληλα. , , . Ύ , ,

Στιγμή άληθως αγωνίας καί απελπισίας ήτον εκείνη ! Α 
ναμένομεν τδ άποβησόμενον ....

ΈπανήλΘενήδη ή ήμέρακαί συν ταύτη βαβμηδδν ή μεσημ
βρία, χωρίς νά δυνάμεθα νά έγερθώμεν, ένφ ή τρικυμία έξη- 
κολούδει ή αύτή. , _ » « ,

Τέλος περίτήν δειλήν άφίχθημεν πρδ των Χανίων,ενβα απε- 
βιβάσθη,σαν πάντες οί δι’ εκεί προορισμένοι, μετά τάς προη- 
γουμένας καί άπαιτουμένας διατυπώσεις, διότι ώς ,προεϊπον 
ητο τδ πρώτον Ελληνικόν πλοΐον, δπερ προσήγνιζεν έκεΐ μετά 
τήν συνομολόγησαν τής ειρήνη,? καί μετά τινας διασκέψεις καί 
Ενδοιασμούς, εξήλθομεν καί ήμεϊς πρδς έπίσκεψιν τής πολυ- 
Ορυλλήτου ταύτης πόλεως, άφοΰ μάς έδίδετο δ καιρδς καί διά 
νά συνέλίωμεν όλίγον έκ τής έν τφ πλοίφ στενοχώριας καί 
άγωνίας μας. ■ ■

’Αλλά μόλις έξήλήομεν υπό τά περίεργα βλέμματα τών 
έκείσε κατοίκων καί τής έπιτηρήσεως τών φρουρών καί αγη
μάτων τών ξένων Εθνών καί κατωρθώσαμεν νά πίωμεν μόλις 
ίνα καφέ -καί νά προμηθευβώμεν καπνόν, τδ πλοΐον ήρξατο 
γοερώς' νά συρίζ$ καί νά μάς καλή νά έπιστρέώωμεν, διότι 
ένεκα τής τρικυμία? δέν ήδύνατό νά παραμείνη Επιπλέον άχιν- 

Εμπορεύματα καί ηναγκάζετο νά’μεταβή εις Σούδαν, ν’ άνα- 
μένη έκεΐ μέχρι τή? παρελεύσεως τής τρικυμίας.

• Μάς ειπον δτι ήδυνάμεθα νά μείνωμεν εις Χανία μέχρι τής 

δτι καί διά ξηρά? ήδυνάμεβα νά μεταβωμ, 
σειαν μόλις ώραν έκεϊθεν άπέχουσαν δι _ . .
ύποφέρωμεν εις τήν θάλασσαν, άλλ’ήμεϊς έπροτιμήσαμεν 
άσφαλέστερον καί Επεστρέψαμεν άμέσως είς τδ πλοΐον.

, . ("Επεται συνέχεια).
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δύνως έξωβι τών Χανιών καί νά έκφορτώση τδι ζώα και τά 
Εμπορεύματα ναι ηναγκκζετο νά’μεταβή εις Σούδαν, ν’ άνα- 
μένη έχει μέχρι τή? παρελεύσεως τής τρικυμίας.

• Μάς ειπον οτι ήδυνάμεθκ νά μείνωμεν εις Χανία μί'/pi τής 
Επανόδου τού πλοίου, άφοΰ υπάρχουν καί. ξενοδοχεία έκεΐκαί 
δτι καί διά ξηρά? ήδυνάμεβα νά μεταβώμεν είς Σούδαν, ήμί- 

ι’ άμάξης διά νά μή 
*' ' -<τδ

ΟΜΙΛΙΑ ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ
ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝ ΤΩι ΣΥΛΛΟΓΩι’ΤΩΝ TAX ΚΑΙ 

ΤΗΛ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

*Εν Αίθούοη τϊ,ς ’Εταιρείας τοΰ «Έλληνιβμοθ»

Εύγενεΐς Κυρίαι καί ’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΕύφροΣύνως χαιρετίζω, μετά τάς τόΣαςδιασκέψεις, δρά- 
Σεις καί άντιδράΣεις, ώς ήν φυΣικόν έν Έλλάδε, τήνέπί- 
τενξιν τέλος τοΰ ταχ. καί τηλ τούτου Σωματείου, τοΰ Συν- 
αδελφικοΰ δντως ΣυναΣπιΣμοϋ μας,πολλά ύπέρ της προόδου 
καί βελτιώΣεως ήμών ώς ύπουργών έν τμ ύπηρεΣίμ καί ώς 
Ατόμων έν τμ.κοινωνίμ ύποΣχομένΟυ. ώς Ανέκαθεν καί έγώ 
έπεθύμουν καί διακαώς ηύχόμην.

Μετά τδν εύδόκιμον δέ ήδη καταρτιΣμάν τοΰ ύπό καλούς 
οιωνούς βαίνοντος πλέον είς τά έργα Σωματείου μας, άφοΰ 
έκ καθήκοντος εύχαριΣτήΣω τό Αξιότιμον Συμβούλιόν μας 
—διά τήν τιμήν, ήν μοί έκαμε,—παραχωρήΣαν μοι τόν λό
γον τής ένάρξεως τών τόΣω ώφελίμων ΑναγνωΣμάτων καί 
διαλέξεων,—Επόμενος τή εύγενεΐ ταύτμ προΣκλήΣει, προ
βαίνω μετ’ εύχαριΣτήΣεως, είς τήν άνάγνωΣιν τοΰ πρώτου 
Συναδελφικόΰ άναγνώΣματός μας-—καί έκάλεΣα αύτά άδελ- 
φικόν,—διότι, άκριβώς Εξέλεξα ώς θέμα αύτοΰ ύπόθεόιν, 
ΣχέΣιν ΕχουΣαν πρός ήμδς αύτούς — πρός τό γνώμεν Εαυ
τούς — καί τήν πολυΣήμαντον καί πολυΣύνθετον ύπηρε- 
Σίαν μας.

Ήτοι:
Hepl τών ταχ. καί τηλεγ^. ύπαλλήλων 

έν Έλλάδι, έν «ίχέαει ηρός τοίτς 
τής ’Ανατολής.

Νομίζω, Κύριοι Συνάδελφοι,—δτι τό άνάγνωΣμά μου τοΰτο 
ΕΣεται, τόΣον Ενδιαφέρον, δΣον καί διδακτικόν δι’ ήμδς 
Απαντας Ανεξαιρέτως μικρούς καί μεγάλους,—δι’ δπερ Επι
καλούμαι τήν Σύντονον προΣοχήν ύμών, ώςέπίΣης καί τήν 
ευμενή κρίΣιν καί Επιείκειάν Σας, άν που Σφάλλω ή Αμαρ
τάνω—ή, είς τά ρητορικά Σχήματα καί μέτρα προΣκρούω, 
διότι ούτε Εφόδια τελειότατος άξιώ δτι φέρω, ούτε δάφνας 
καί Στεφάνους, ώς ήν Επόμενον, Επιζητώ.

ΣημειώΣατε δέ καλώς, δτι θέλω όμιλήΣει έκ γενικής μό
νον άπόψεως, άκροθιγώς θίγων τά ζητήματα καί οΰχί λε
πτομερώς.

Ό ταχ καί,τηλ. ύπάλληλος. Κύριοι Συνάδελφοί, άλλοΐος 
ήτο πρό τής ΈνώΣεως, πρό τών προΣόντων καί πρό τοΰ 
όργανικοΰ νόμου καί άλλοΐος τυγχάνει τήν Σήμερον, διότι 
αί ύπηρεΣιακαί Συνθήκαι, ώς γνωρίζετε, πολύ έκτοτε μετε- 
βλήθηΣαν καί ΕπολλαπλαΣιάΣθηΣαν έπί τά κρείττω.

Ό ταχ. ύπάλληλος της πρό τοΰ 1887 ύπηρεΣίας—Σχεδόν 
μόνον εις τήν Αποστολήν καί διανομήν τής παραδιδομένης 
αύτφ άλληλογραφίας κδταγινόμενος, καί αύτήν μόνον ώς 
κύριον μέλημα έχων, έθεωρεΐτο διοριζόμενος τότε, — οίαΣ- 
δήποτε είχε ή δέν είχε γνώΣεις καί προΣόντα—κατάλλη
λος καί Επαρκής—οίανδήποτε θέΣιν καί δν κατελάμβανεν, . 
—Ενώ τήν Σήμερον, είς άπάΣας τάς βαθμίδας τής ταχ. ύπη
ρεΣίας, άπαιτοϋνται είδικαί γνώΣεις καί προΣόντα,—ούδείς 
δέ διοριζόμενος ταχ. ύπάλληλος παρ’ ήμϊν, δύναται νά 
προοδεύΣμ καί εύδοκιμήΣμ ήδη, άν μή, Συμφώνως τοΐς νό
μοι?, όργανιΣμφ, καί ΈνώΣει της τοχ. καί τηλ. ύπηρεΣίας, 
ήναι έφοδιαΣμένος καί διά τών άπαιτουμένων γνώΣεων καί 
προΣόντων.

Καί ό τηλ. ύπάλληλος ώΣαύτως—πρό τής Εφαρμογής τών 
περί προΣόντων καί όργανιΣμοΰ νόμων, είς τήν Απλήν μό
νον παραλαβήν καί μεταβίβαΣιν τών τηλεγραφημάτων θεω
ρούμενος Επαρκής, έλαμβάνετο Εκ τών τριόδων, μΕ οίαΣδή· 
ποτέ Σχεδόν γνώΣεις καί άν είχε. ΕδιδάΣκετο όλίγον τόν 
χειριΣμόν καί τήν ΣυνδεΣμολογίαν καί διωρίζετο ύπάλληλος.

Τήν Σήμερον δμως, δτε ειδικοί νόμοι καί προΣόντα έθε- 
Σαν φραγμόν είς τήν είΣαγωγήν άμαθών ύπαλλήλων, καί 
άφ’ δτου αί.ύπηρεΣίαι ήνώθηΣαν, άνεπτύχθηΣαν καί έπολ- 
λαπλαΣιάΣθηΣαν,—τά πράγματα πολύ μετεβλήθηΣαν—καί 
ήδη άΣμένως βλέπομεν πληΣίον ήμών ύπαλλήλους μεμορ- 
φωμένους καί Ανεπτυγμένους, κατέχοντας τά Εδώλια τής 
ταχ. καί τηλ ύπηρεΣίας καί τέλος Αδελφικώς καταγινομέ- 
νους πρός πλείονα Σύμπτυξιν καί Συνάφειαν, βελτίωΣιν καί 
μόρφωΣιν αύτών, ύφ’ δλας τάς Επόψεις, πρός τό Συμφέρον 
αύτών καί τής ύπηρεΣίας.

— Άν, κύριοι Συνάδελφοι, τό 1887 έτος ύπήρξε νέα Εποχή 
καί Στάδιον άνακρούΣεως τών κακώς Εχόντων, ώς καί.εύ- 
κόλως έπετεύχθη, τό 1897 έτος ύπήρξε νεωτέρα αφετηρία 
καί νεώτερον Στάδιον μορφώΣεως καί βελτκϊ>Σεως τών ύπαλ
λήλων διά τοΰ καταρτιΣμοΰ τοΰ Σωματείου μας, δπερ δέν 
Αμφιβάλλω, δη θά έπιφέρμ τά καλά άποτελέΣματα, άτινα 
πάντες έπιθυμοΰμεν καί προΣδοκώμεν, διότι όλόκληρος ό 

Γ κλάδος μάς ΣύΣΣωμος έξηγέρθη, πάΣμ θϋΣί'Σ Επεβλήθη πρδς 
δρβΣιν, διηνεκώς κινείται, δρμ καί βουλεύετάι, Επικαλού
μενος έν ταύτφ πάντα τά Στοιχεία, πρός ταχυτέραν δτι 
μόρφωΣιν αύτοΰ. άνάπτυξιν καί βελτίωΣιν.

’Αγαθή δντως ή ώρα καί καλή, ή τύχη I
Ό ύπάλληλος τοΰ 1887 Συγκρινόμενος πρός τόν τοΰ 1897, 

διαφέρει πολύ, ένφ ή μεΣολαδήΣαΣα χρονική περίοδος Σχε- 
τικώς είναι μικρά—φαντάζομαι δέ τήν διαφοράν, ήτις άναμ- 
φηρίΣτως θά προκύψμ μετά νέαν δεκαετίαν I

Ή διαφορά δμως αΰτη δέον ν’ Αναζητηθμ έν τ$ βελτιώ- 
Σει τής ύπηρεΣίας, τμ καλ$ διοικήΣει, τμ αύξήΣεί τής πε
νιχρής μιΣθοδοΣίας μας, ή έν τμ μετατροπμ τοΰ ήθικοΰ μέ
ρους τών ύπαλλήλων;

’Εγώ φρονώ—κύριοι Συνάδελφοι, — δτι ή Επί τά βέλτιον, 
άξιοπρεπέΣτερον, εύρύτερον. τακτικώτερόν καί όμαλώτερον 
έτι—πορεία αύτη τοΰ κλάδου μας — καί πρέπει καλώς νά 
τονιΣΟή καί άντηχήΣμ τοΰτο έν τμ κοινωνικμ μας χοάνμ, 
ϊνα δείξωμεν όποιοι εϊμεθα, όφείλεται κατά μέγα μέρος είς 
τε τάς καλάς ύπέρ ήμών διαθέΣεις, τής τε έκάΣτοτε κυβερ- 
νήΣεως τής πατρίδος μας—καί τής ήμετέρας ΔιοικήΣεως, 
αίτινες παρά τούς, κακή μοίρμ, ΕκάΣτοτε πιέζοντας τά 
Στέρνα τής χώρας μας κακούς δαίμονας, διετέθηΣαν πάν
τοτε εύμενώς πρός ήμας Καί δέν Αμφιβάλλω, δτι καιρού 

έπιτρέποντρς;θά ίκανοποιήΣωΣι τάς δικαίας άλλως τε Συμ
πληρωτικός βλέψεις μας—ώς καί είς τήν πατρικήν καί Αδελ
φικήν διοίκηΣιν τοΰ έκ τώνΣπλάγχων νϋν Διευθυντοΰ 
μας, δΣτις όμολογουμένως δι’ Ίωβείου ύπομονής καί έγ· 
καρτερήΣεως Εργάζεται άόκνως πρός βελτίωΣιν τής οικογε
νειακής μας ταύτης ΕΣτίας—καί δέν όκνοΰμεν καί ήμεϊς νά 
τόν περιβάλλωμεν διά τής άμερίΣτου ήμών άγάπης καί άφο- 
ΣιώΣεως, φιλοτίμως πάντοτε καταγινόμενοι νά φανώμεν Αν
τάξιοι καί τών μόχθων του καί τής καλής προαιρέΣεώς του 
καί τοΰ προοριΣμοΰ μας.

Μολονότι, Αξιότιμοι Συνάδελφοι, πολλοί έχουΣιν Εναντίαν 
γνώμην Εμού καί θεωροΰΣι τόν "Ελληνα ύπάλληλον ώς καί 
τόν κλάδον μας, κατωτέρους τών άλλων Εθνών, καί ώς δρι- 
μέως πολλάκις μάς κατακρίνουΣι, θά προΣπαθήΣω ήδη νά 
μεταδώΣω ύμϊν ιδέαν τινά περί τών ύπαλλήλων καί τής 
ύπηρεΣίας αύτών έν Αίγύπτφ, Τουρκίμ, Βουλγαρίμ καί Ρω- 
μουνίμ,τών μάλλον Συναφών πρός ήμας Συναδέλφων καί νά 
Σάς Αποδείξω, δτι, Αν μή ύπερέχωμεν αύτών, τούλάχιΣτον 
δμως δέν ύπέχομεν.

Ή ταχ. καί τηλ. ύπηρεΣία έπί τών ήμερων μας είναι κατ ’ 
έμέ τι πολύ Σπουδαϊον καί Σημαντικόν, δπερ, φρονώ, πρέ
πει νά προΣελκύΣμ τό Ενδιαφέρον καί ήμών καί τής κοινω
νίας.

Ή ταχ. καί τηλ. ύπηρεΣία, ώς κατέΣτη πλέον έν Έλ- 
λάδι, μετά τά προΣόντα,τόν όργανικόν νόμον καί τήν ’’Ενω- 
Σιν καί έκ τής Ανάγκης, είναι ΕπιΣτήμη Εκτενής καί Επί- 
πλεως, είναι ΕπιΣτήμη πολυΣύνθετος,—είναι «πιΣτήμη δυ
σχερής—πλήν είναι καί ΕπιΣτήμη ώραία, λαμπρά καί Επα
γωγός, είναι ΕπιΣτήμη,ούτως είπεϊν,κοινωνική,μορφώνΰυΣα, 
ΑναπτύΣΣουΣα καί ΕξαίρουΣα τό πνεύμα μέχρι κόμπου καί 
μεγαλαυχίας.

Διά νά ήναι δέ τις τήν Σήμερον ταχ. καί τηλ. ύπάλλη
λος, ώς νοείται ήδη, άπαιτοϋνται γνώΣεις πολλαί καί πολυ
ποίκιλοι, αίτινες άν μή Αποκτώνται άπαΣαι κατά τήν Σχο
λικήν μας περίοδον τών γυμναΣιακών Σπουδών, δν δέν Α
ποκτώνται κατά τήν Σχολικήν περίοδον τής ταχ καί τιιλ. 
ΕκμαθήΣεώς μας, — άναποφεύκτως δμως Αποκτώνται κατά 
τήν ύπουργικήν περίοδον τής έξαΣκήΣεως τοΰ έπαγγέλμα- 
τός μας, τούτέΣτιν εις τό Σχολεΐον τής πράξεως καί τής 
Εφαρμογής, — καθότι είναι τοιοΰτο τό είδος τής ΕργαΣίας 
μας, ώΣτε βαθμηδόν καί καθ’ έκάότην ν’ άποκτώμεν γνώ· 
Σεις καί φώτα, — καθ δΣον ΕπίΣης ώς Εκ τής Απολύτου πρός 
τήν κοινωνίαν Επικοινωνίας καί Συναφείας μας, πρός ποι
κίλα πρόΣωπα καί πράγματα, άπό τών ήγετών μας μέχρι 
τοΰ ΕΣχάτου Ανθρώπου καί άπό τής μορΣικής μας και τοΰ 
ταχ. δελταρίου, μέχρι καί τών ΑπωτΑτων μυΣτηοίων δλων 
τών παραΣκηνίων τοΰ κόΣμου, — άντλοΰμεν πείραν καί γνώ- 
Σεις πολλάς καί πολυποίκιλας, ΣυντελούΣας πολύ είς τόν 
πλουτιΣμόν τού πνευματικού μας θηΣαυροφυλακείου—άν 
δχι τοΰ χρηματικού I . . .

Εύφυώς δύναται τις νά εϊπμ, δτι ή ταχ. καί τηλ. ύπηρε
Σία όμοιάζει πρός μέγα πανόραμα, πρό τοΰ οποίου διέρ
χονται άπαΣαι αϊ Σκηναί τοΰ βίου καί οΰτινος θεαταί τυγ· 
χΑνουΣιν Εκ προτιμήΣεως—μόνον—οί τηλ. καί ταχ. ύπάλ- 
ληλοι ! . . . ‘

Καλώς γνωρίζετε, δτι διά νάγίνμ τις καλός ταχ καί τηλ. 
ύπάλληλος ήδη, άπαιτοϋνται άί γνώΣεις δλων τών γυμνα- 
Σιακών τάξεων,—Εκτός δέ τούτων Απαιτείται νά ήναι κά
τοχος ξένων γλωΣΣών, — Απαιτείται νά γνωρίζμ καλώς τά 
φυΣικο-μαθηματικά,—τήν τηλεγραφίαν καί τηλεφωνίαν,__
τά ήλεκτρο-μαγνητικά, — τήν πολιτικήν γεωγραφίαν, τήν 
ταχ. νομοθεΣίαν καί νομολογίαν,—νά ήναι καλλιγράφος, τα- 
χυγράφος, ΣτατιΣτικός, λογιΣτής καί μηχανικός,— Αναγνώ
στης δλων τών γραφών καί διαλέκτων άμα,—νά ΣυντΑΣΣμ 
καλώς, νά ήναι κοινωνικός καί καθ ’ δλα πολιτειακός καί 
νά γνωρίζμ ΕπιΣταμένως δλους τούς θεΣμούς τών ήνωμέ- 
νων ύπηρεΣιών — ίδίμ παρ’ ήμϊν, δπου έκάΣτοτε μετατιθέ
μεθα είς δλας τάς ύπηρεΣίας καί ύποχρεούμεθα νά Εκτελώ- 
μεν πότε τηλεγραφικά καί πότε ταχυδρομικά, πότε Επιτα
γής καί δέματα, ΣτατιΣ-ηκάς ή Αλλας Συναφείς τού κλάδου 
μας ύπηρεΣίας.

Άλλά, μήπως δέν πρέπει τις νά ήναι καί καλο>ς κατηρ- 
τΐΣμένος πρός διδαΣκαλίαν;

Πολλοί τών παρ’ ήμϊν Συναδέλφων διηΰθυναν γραφεία, 
κατεΣκεύαΣαν γραμμάς καί κατήρτιΣαν γραφεϊα, έξήλεγξαν 
καί Ανέκριναν ύπαλλήλους, παρέδωΣαν μαθήματα, Συνέτα
ξαν νομοΣχέδια, ΣυνέθεΣαν βιβλία, ΕξετέλεΣαν δημοπρα- 
Σίας, εύδοκίμως πάντοτε νοείται, κτλ.

Εϊμεθα άρα τηλεγραφιιταΐ καί τηλεφωνηταί, ταχυδρόμοι, 
μηχανικοί, άνακριταί καί δικαΣταί, καθηγηταί, νομοθέται, 
λογογράφο:, Συγγραφείς, Συμβολαιογράφοι, κτλ.

Βλέπετε, λοιπόν, κύριοι Συνάδελφοι, δτι εϊμεθα ικανοί 
διά πολλά πράγματα, καί δτι πρέπει νά έ^ρβρυνώμεθα,διότι 
είς τούς Συναδέλφους ήμών τής Αίγύπτου, τής Τουρκίας, 
τής Βουλγαρίας καί τής Ρωμουνίας, δέν ά^ταντμ τοιαΰτα 
πλεονεκτήματα. Έκεΐ Επικρατεί ΣτενΟς μονοτονιΣμός ένφ 
παρ’ ήμϊν Ακρος άπολυτιΣμός. Εδώ κυριαρχεί άπόλυτος 
Ελευθερία καί Εκτενής ΕξάΣκηοις πνευματικής δράΣεως, 
ένφ έκεΐ Στενός περιοριΣμός καί ειδική δχαρις ΣχολαΣτι- 
κότης.

Οί Συνάδελφοί μας τών μερών Εκείνων δέν μάς όμόιά· 
ζουΣιν. Ούτε δύνανται νά χρηΣιμοποιηθώΣιν εΐς τάς ποικί
λας ύπηρεΣίας, άς ήμεϊς γοργώς και προτροπάδην, Εναλλάξ 
καί εύχερώς άναλαμβάνομεν καί έκτελοΰμεν. ΕίΣίν Απειροι, 
βραδείς, τυπικοί καί μόνον είς ώρίΣμένας ύπηρεΣίας ειδι
κοί- Δέν τούς φθονώ, παρά τάς άπολαύΣεις των.

—"ΩΣτε τό γοργόν καί χάριν έχει, - Αγαπητοί. Συάδβλφοι, 
Ενώ τό Σχολαϊον—κατ ’ έμέ άχαρι καί ταπεινόν.

Μετά χαράς πολλάκις ήκουΣα, δτι οί τηλ. υπάλληλοι έν 
ταΐς έπαρχίαις μεταβαίνοντες, ίδίρ είς μεμακρυΣμένα μέρη, 
γίνονται ΑπόΣτολοι τών φώτων καί τοΰ πολιτιΣμοϋ. Καί εί
ναι Αληθές τοΰτο, διότι Εκ πολλών δεδομένων Εξάγεται, δτι 
ό ήμέτερος κλάδος πρωτεύει έκεΐ, καί ώς έκ τών γνώΣεών 
του καί έξ Επαγγέλματος—κατέΣτη ό καλείτερος—ώς μάλ
λον μεμορφωμένος, προτιμώμενος καί άγαπώμενος παρ 
δλων τών τάξεων καί τυγχάνων τών θερμοτέρων Ενδείξεων 
καί τών καλειτέρων ΑπολαύΣεων.

("Επετβι τδ τέλβ?)

ΤΗ: ΙΕΡΑ: ΜΝΗΜΗ:

ΑΛΚ1ΒΙΑΔΟΓ ΜΑΤΙΑΤΟΤ

Τό βήμα μου σιωπηΛδν ’ς τόν τάφο σου μΐ
Τ' Ανθη μί άάχρυ φιΛιχ.0 τά Ιμημα νά ποτΙσθ> 
2ηράΑηχαν, σοΰ εφταιζα, π^ήν ή ψυχή σου 'ζτύμτι 
Νά συγχωμς., χαί ά<ριο μι μί πόνο νά άμοσίσω·

ίίύτό τό χρύο μάρμαρο ποΰ σχίπαστ τό σ&μα
Τά χά2η σου, τήν νΐ}ότη σου, τήν άάοΛη ματιά σ' υ 
Σί σχίπαστ χαί μ' Αφησί χο>ριο Μνα πτώμα
Και μ' &'μησι χωρίς χαρόιά ποίταν χαρόιά άιχιά σου.

Είναι βα^ή βαϋύτατο'χαΐ χρύο τό σχοτάάι
Ποΰ μάς χωρίζτι άσπΛαγχνη ή γή ποΰ στ πΛαχώντι 
Εΐναι χακός <5 θάνατος ποΰ σ' ίστιιΛτ 'ς τόν “ψόη 
dev ίχτι σπλάγχνα ό Καιρός'ποΰ θά στ χάνι/ σχόνη

Καί δμως χάρι δόν μπορτίς νά Μόσής τήν χαράμι του 
Mfvi διαμάντι π^τρωσι μ'-άγάπτι χαί μ' ί.Ιπίδις
Καί ή γΛυχιά γοργόφτιρή χι άχοΙμητη ματιά του 
Ένώθηχι με τής Χρυσός τ' Λΰγιρινοΰ άχτίδις.

Ιούνιος 1.897 Γεώργιος Π. Κ.....δης

Ή φκιίρότη? «ΐνχι Μ,ήττιρ όλων τών άρετών.

Γκαϊτβ.
θθ»

Αί άσχημία: τών μυθιστορημάτων, ita μέν τάς άσχημου; 
ψυχάς είναι τροφή ίιά δέ τάς μή τοιαύτας αποστροφή.

** * 
Η»

Μικρά αιτία μεγάλα άποτελέσματα:
Έάν ή ρίς τής Κλεοπάτρας είχε μερικά? γραμμάς περισ

σότερον, ή έπιφάνεια Τοΰ κόσμου ήθελεν εΐσθαι άλλοϊα.

Παάνάλ.
y
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ΠΝΕΥΜ^ΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ) ' ' .» ·'?■>
62. Αίνιγμα

Μέγα είγαι πτην^ί καί πετώ ’στά ίίψη '·' 
Άν όμως τδ δεύτερον γράμμα μ ’άλλάξής'' 
Άνθρωπος γίνομαι κ^ούδείς νά μέ χρύψη 
Δύναται διόλου, άν σύ δέν τρομάξης.

63. Αίνιγμα \
Είκοσι χρόνια σέ ζητώ, χωρίς σύ νά θέλης 
Στά τριάντα, τζόγια μου, 'σέ*παίρνω  καί μέ θέλεις 
Είμαι σαράντα καί τότε μέρα καί νύχτα κλαϊς 
Στά πενήντα σ*  άφίνω μέ χάμποσαις χλωτσιαΐς.

64. Αίνιγμα
Είμαι πρδγμ’ άφηρημένον μά 8χι χαί πτηνδν 
Άφοΰ κι’ αΰτδ τό βόλι δέν έχει λογαριασμόν, 
©ά μ’ ευρης όμως πάλιν χοντα στά στρατιωτικά 
Διότι πάντα ’κεϊ πετώ χαί ζουμ’ αδελφικά.

'Ρους

Λνόεις τών ίν τφ ν«’ άριΟ. 29 φΰλλω
Αινιγμάτων·

χ.

55. Αίνιγμα
Σόλων 
'γάκυνθος 

Ραδάμανθυς = Χϋρος 
’Οφες 

Σμολένβκης

"Ελυσαν αύτδ ή δεσποινίς Μαρία I. Βρυώνη έκ Πειραιώς, δ
Μ. Σαραντόπουλος έκ Πειραιώς, ή κυρία Ελένη Πρινάρη έξ ’Αθη
νών, δ χ. Φιλ. Καλαμογδάρτης έχ Πατρών, δ χ. Ν. Παρίσης έκ 
Ναυπλίου, δ χ. Β. Μάνεσις έχ Χίου, χαί δ χ. Δ. Παπαδιαμαντό- 
πουλος έχ Πατρών.

Άντι Αινίγαα'-ος ,
Ή δεσποινίς Μ. Β. γράφει ήμίν ιχ Πειραιώς :
Λυποϋμαι, όπου δέν είμαι ίχανή νά λύσω τδ «αντί αινίγματος» 

αίνιγμά σας, διά νά λάβω τδ ώραϊον λεύκωμά σας. "Εσπασα τήν 
χεφαλήν μου σκεπτομένη έπι μίαν ώραν ποιαν θύραν νά τοϋ δείξη. 
Φρονώ δμως οτι θά τοϋ έδειξε τήν θύραν, όπου ήτο τδ θηρίον. Είθε 
νά ήτο ορθόν !

1 Τί θηρίον όπου είναι δ άνθρωπος !

Ή κυρία Έλ. Α . . μας γράφει έξ ’Αθηνών:
Μοί φαίνεται βτι λύω τδ αίνιγμά σάς διά τής άνοίξεως τής θύ- 

ρας, έν ή ύπάρχει τδ θηρίον, διότι γυνή δέν ύποφέρει άφόρητον 
ζυγόν.

Ή-δεσποινίς Χαρ. Π . . . έχ Πατρών ;
θά προσέθετον έγώ εις τήν τίγρςδα τής Βεγγάλης αν ήμην ή σύ

ζυγος τοϋ στρατηγού καί ένα λέοντα ακόμη,ΐνα άσφαλέστερον χατα- 
σπαράξωσι τδν άπιστον σύζυγον.

£

Ή χυρία Μελ. Κα . . . μας γράφει έκ Βουκουρεστίου: 
θά ηύτοκτόνουν πριν ίδω τοιοΰτον θέαμα, διότι δ βίος μου θα 

ήτο πλέον αγωνιώδης, ή θά ΰπανδρευόμην, άν δέν τδν ηγάπων καί 
θά τώ ύπεδείχνυον τήν θύραν τοϋ θηρίου έάν ήμην έγώ.

Ή κυρία Α. Πρ. . . . έξ ’Αθηνών;
Τώ ύπέδειξεν άνενδοιάστως τήν θύραν τοϋ θηρίου.

i
Ή κυρία Μ. Δ . . έκ Σύξιου :
Άν τδν άγαπφ, οφείλει ν'άνοιξη τήν θύραν του θηρίου.

5 

Ήχυρία-Λ,Δ .. . έξ Αθηνών:
Τώ Απέδειξε τήν θύραν τής γυναικός, διότι θα έπρότίμα νά ζή δ 

σύζυγός της ή ν’ άποθάνη, άν τδν αγαπά.

6

— Ποια λύσις είναι ακριβής ;
— Φρονοΰμεν ή τελευταία, διότι ώ; έπί τής έποχής τοϋ σοφοϋ 

Σολομώνΐος, ή αληθής μήτηρ έπροτίμησε vi άφεθή τδ τέχνον της 
εΐς τήν ψευδή μητέρα του, αλλά νά μη φονευθή, οΰτω χαί αυτή 
θ’ άπεφάσισε να ζήση δ άπιστος η να σπαραχθή.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥ2ΕΟΖ,,

J. Β.Beni-Suef. ’Επιστολή καί 72 φρ. έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στοϋμεν. Έγράψαμεν.—©. Α. Ρ&χακ. Επιστολή έλήφθη. Σας 
ένεγράψαμεν καί έγράψαμεν και ταχυδρομιχώς.—Μ. Γ. Χωνστάτ- 
tar. Ζητούμενον φύλλον σάς άπεστείλαμεν. — Σ. Φ. KaJaparrior, 
’Επιστολή σας έλήφθη καί σάς εύχαριστοΰμεν. Ταχυδρομιχώς δέ 

άπηντήσαμεν καί .άναμένομέν νεωτέραν.—Γ. Κ. Νοβοροαίσχ. Επι
στολή μετά περιεχομένου έλήφθη καί ήσυχεΐτε.—Δ. X. ΦιΛιποή· 
χοΛιν. Άπηντήσαμεν άμέσως ταχυδρομιχώς καί άναμένομέν νεω- 
τέραν σας,—A. Κ. Bovxovpeatior. 'Α.Ίχίτφον ήμερολογίου έλήφθη. 
’Απεστείλαμεν ταχυδρομιχώς. Ευχαριστοΰμεν. — X. Κ. Πύργον, 
(Βουλγαοίας). Χαίρω πολύ καί εύχομαι τά βέλτιστα, άλλ’ αφήσατε 
ολίγον χαί δι*  έμέ. Είναι Κύπριος δ Καμπανίτης;—S. Τ. Steri- 
μαχον. Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθησαν χαί ήσυχεΐτε. 
Έγράψαμεν καί άναμένομέν νεωτέραν σας. — Π. Γ. Π. #«σο4</γ- 
γεον. Σας άπηντήσαμεν, άλλ’ είσέτι, ώς έγράφετε, δέν έλάβομεν 
καί νεωτέραν σας.—Χ· Ο. ίάίρογ. Δελτάριον έλήφθη^ Σας άπην
τήσαμεν άμέσως περί όλων — Γ. Φ. Καϊροτ. Επιστολή έλήφθη. 
"Εχει καλώς. Άναμένομέν συντόμως παρακαλοϋμεν, νεωτέραν σας. 
—Δ. Σ. MeMrqr. ’Επιστολή μετά περιεχομένου έλήφθη. Έχει 
καλώς.—Δ. X. Ρ· Aetxaoiar. ’Επιστολή καί γραμμάτων έλήφθη. 
Ευχαριστοΰμεν, γράφομεν. —A. Α. ’όργοστάίιο»·. ’Επιστολή καί 
χρήματα έλήφθησαν. Ευχαριστοΰμεν. Ταχυδρομιχώς έν έκτάσει.— 
Γ. Φ. Σΰρον. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθη. 'Ημερολόγια 
δέν έλάβομεν.

Άρτίως έξεδόθη έχ τοΰ λιθογραφείου Τσοκανέλη χαί Κεφάλα 
Γεωγραφικός χάρτης τής αρχαίας ’Ηπείρου, ήτοι άπδ Άρτης μέ- 
χρις Αυλώνας, δηλ. τά όρια, τά δποία έζήτει δ Λεοπόλδος, όπως 
δεχθή τό στέμμα τοΰ βασιλείου τής Ελλάδος, καί τήν μεθόριον 
γραμμήν, ήν έπρότεινεν δ μαχαρίτης Βαδιγκτών είς τδ συνέδριον 
τοϋ Βερολίνου τδ 1878. Αυτήν τήν χώραν περιγράφει δ έν λόγφ 
χάρτης, χαραχθείς ύπδ τοΰ γνωστού είς τδν λόγιον χόσμον,τοϋ συγ- 
γραφέως τών δρομολογίων τής Έλλ. Χερσονήσου, χ. Β. Δ. Ζώτου 
Μολοττοϋ, x«l άλλων πολλών συγγραφών ιστορικών, γεωγραφικών, 
Εκκλησιαστικών, .πολιτικών, φιλολογικών και φιλοσοφικών διατρι
βών δ έν λόγφ Χάρτης έχει τί προσόν, ότι έσχεδιάσθη έξ αυτοψίας 
καί ιδίας άντιλήψεως άφιλονικήτου, έτοποβέτησε τήν μόνην μεγα? 
λόνησον τής 'Ηπείρου Κέρκυραν, εκεί δπου πραγματιχώς χείται, 
κατά ©ουκιδίδην καί Πτολεμαίον χαί τούς άλλους συγγραφείς έν ω 
βλέπομεν εις άλλους χάρτας πόρφ τής θέσεως της τοποθετουμένην. 
"Εχει τάς πηγάς τοϋΘυάμιδος Καλαμα πλησίον τοϋ Αώου παρά τδ 
χωρίον Σαλαπλανά, οθεν διασχίζει τήν "Ηπειρον είς δύω έπαρχίας, 
τήν Δειπρωτίαν, τήν πβραχωρηθεΐσαν καί μή παραδοθεισαν έπαρ- 
χίαν τών Ίωαννίνων,χαί τήν Μολοττικήν χώραν, ής πρωτεύει τδ νϋν 
^Αργυρόκαστρου ή Πυρόκαστρον Kastra Pyri κατά τούς Ρωμαίους.

Περιγράφει τά στρατόπεδα τών Μαχεδόνων χαί Ρωμαίων, χατά 
τας θέσεις Κότρα χαί Γρούχα, έπί τοϋ ’Αώου, τάς θέσεις έν αίς δ 
Φλάμιν στρατηγός τών Ρωμαίων καί δ Φίλιππος, βασιλεύς τών 
Μαχεδόνων έπολέμησαν πρδς άλλήλους, ώς ουδείς άλλος χάρτης μέ
χρι τοΰδε.

Τοιοΰτον οντα τδν νέον-χάρτην τής αρχαίας ’Ηπείρου εΰτόλμως 
συνιστώμεν αυτόν εις πάντα φιλίστορα καί γεωγράφον, πρδ πάντων 
είς τούς μαθητάς.
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SBOLXXOFIKA. ΕΡΓΑ
S.ΖΥΓΟΥΡΛ

1. *0  πρακτικός βίος τοϋ έμπορου....
2. Όδτίγος τοϋ έμποροϋπαλλήλου...........
3. Έμπορευματολογίας φυτικά προϊόντα:
4. ’Εμπορική επιστολογραφία έκδοσις β'
5. Γενική Λογιστική πλήρης.................
6. Καταστιχογραφία-Λογισμογραφία . .
7. Διδακτικόν έπιστόλάριον διά σχολεία
8. ’Εγχειρίδιου Οικονομίας, έγκριθέν . . .

Τά βιβλία ταΰτα είνε χρήσιμα ού μόνον ώς κείμενα προς 
διδασκαλίαν, άλλά καί προς ιδίαν μελέτην. Παρά τ$ αύτφ 
καθηγητή δίδονται μαθήματα Καταστιχογραφίας καί Λο- 

Ηιστικής έπι μετρίοις διδάκτροις. Διεύθυνσις Ε. Ζυγουρα, 
ιασταύρωσις οδών Φαδιέρου καί Μάγερ, άρ. 9 εις ’Αθήνας.


