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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ! ΜΕΛΕΤΑ!
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ΔΙΟΝ. ΠΑΠΙΚΟΙ γβΑΑος, μηχχνιιυς, 
χβταβκιυβσιης τηι άίμομηχβνίκ.

£ Εγο'η,Επροσετέθη’δέ είς την μεταφοράν των έμπορευμά-

ί

ί ■

Ή πρώτη σιδηροδρομική γραμμή, ίδρυθεΐσα έν Γαλλίφ, 
ύπήρξεν -fl τοΰ Saint-Etienne, είς Andrezieux, τδ 1823. Ή 

γραμιχή αδτη, έκτάσεως 23 
χιλιομέτρων και προορισμέ
νη διά την μεταφοράν γαι
ανθράκων, διά Βασιλικού 
Διατάγματος παρεδόθη άνέ- 
καθεν εί; έταιρείκν, ύπδ τδ 
δνομα «Σιδηροδρομική Ε
ταιρεία». Ήρχισε νά έργά- 
ζηται άπδ τού 1828, ί δέ 
ελξις έγίνετο δι’ ίππων. 
Ωσαύτως δμοιάι παραχω- 

JL ρήσεις έγένοντο κατά τδ έ- 
: τος 1833, τοιαύται δ’ ύπίίρ- 

ξαν αί γραμμαί τού Saint- 
Ji Etienne είς Lyon τό 1826, 

τής Andrezieux.Ei; Roaone 
U τδ 1828, τής Epinac είς 
Μ Bourgogtie τδ 1830.Όλαι 

αύται αί γραμμαί, μιχρώς 
. έκτάσεως, μόνον προωρισμδν 
ειχον τήν μεταφοράν εμπο
ρευμάτων.

Τδ 1833, άνακαλυφθεΤσα 
β ή άτμομηχανή, άντικατέ- 

γάλλος, μηχανές, τού« έν
;.·..’......... *.  γραμμή too Saini-Etienne

των καί ή μεταφορά τών έπιβατών.
Κατά τδ 1833, ή Γαλλική Κυδέρνησις,τ^ προτάσει τού. 

κ. Μ. θιέρς, Ύπουργόθ|τών Δημοσίων Έργων, διά πιστό·· 
σεως 300,000 φρ. παρεχώρήσε τδδικαίωμά φις μηχανικούς,· 
δπως μελετήσωσι διαφόρους γραμμάς, προς συνοεσιν των 
Παρισίων μετά τδν άλλων κυρτότερων πόλεων · τής Γαλ
λίας. ’Εντούτοις, ή Κυβέρνησις δέν παρεδέχθη ποτέ την 
διαρκή παραχώρησιν τδν έν λόγφ γραμμών, άλλα την καθ 
ώρισμένον χρονικόν διάστημα, μή ύπερβαϊνον τούτο τά 99 
έτη. Κατά την συμφωνίαν ταύτην. παρεχωρήθησαν αί 
γοαμμαι τού Monlbrison, «ίς Monlrond, τδ 1833, τού 
Alais είς Beaucaire. , , "

Κατά τδ έτος 1876 νέα περίοδος άνοίγεται έν τγ5 ιστο
ρία τδν Γαλλικών Σιδηροδρόμων. Τρία σπουδαία γεγονότα 
χαρακτηρίζουσι την περίοδον ταύτην, 1)ή άγορά τδν Ιδιω
τικών γραμμών, 2) πρόγραμμα πρδς άποπεράτ.ωσιν τδν 
Γαλλικών γραμμών, 3) αί διαπραγματεύσεις μετά τδν με
γάλων εταιρειών, κατά την σύμβασιν τού 1883 .

Μελετώντες τούς είς διαφόρους χώρ^ς τής υδρογείου σιδη
ροδρόμους, . παρατηρούμεν. 5τι δικφοραΐ μεγάλαι ύπάρχουσι 
μεταξύ τδν διαφόρων παραδεχθέντων συστημάτων.Έκαστον 
έθνος παρεδέχθη κατά τον χαρακτήρα αυτού έδιον σύστημα 
κατασκευής, συμφωνως πρδς τάς πολιτικάς του άνάγκας καί 
την; οικονομικήν του κατάστασιν. Τά μέν,ώς η ’Αγγλία και 

αί Ήνωμέ'χι. Πολιτεΐκι τής ’Αμερικής, άφήκαν όλοτελδς 
τά σχέδια ώς καί την κατασκευήν τδν διαφόρων γραμμών 
εις τήν Ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, τά δέ άλλα, ως τδ ^Βελγιον 
καί η Γερμανία προετίμησαν νά κατασκευάσωσι τάς περισ- 
σοτέρας γραμμάς δι*  έξόδων τοΰ έθνους, καί όλίγον κκτ’ όλί
γον ήγόρασαν .δλας τάς γραμμάς, άς εΐχον προηγουμένως 
παραχωρήσει είς ίδιώτικάς εταιρείας, παρέδωκαν δέ αύτάς 
διά πολιτικούς λόγους είς την εκμετάλλευσή τής Κυβερ- 
νήσεως."Αλλα δέ, ώς ή Αυστρία, ί Σουηδία,ή Πορτογαλλία,' 
ί Ρωσσία, ή ’Ελβετία καί η ’Ισπανία παρεδέχθησαν μικτόν 
τι σύστημα, πλησιάζον μάλλον πρδς έκεΐνο,δπερ παρεδέχθη 
η Γαλλία. Έπί τέλους αί Κάτω Χώραι καί ή ’Ιταλία, δπου 
οί σιδηρόδρομοι άνήχουσιν συνήθως είς τδ έθνος, τάς έκμε- 
ταλλεύονται διά διαφόρων έταιρειδν.

Θά έξετάσωμεν συντόμως τά διάφορα ταΰτα συστήματα, 
άρχόμενοι έξ έκείνων, άτινα πλησιάζουσι μάλλον πρδς τδ 
γαλλικόν.

ΆγγΛΙα· — Δέν υπάρχει ούδέν είς την σιδηροδρομικήν 
ιστορίαν τής Αγγλίας όμοιον, πρδς εκείνο, δπερ έλαβε χώ
ραν διά τήν σύστασιν τών σιδηροδρομικών γραμμών έν 
Γαλλίφ.

Ούδέν σχέδιον, ούδέν σύμπλεγμα προγράμματος προηγήθη 
τών κατόπιν συσταθέντων μεγάλων σιδηροδρομικών γραμ
μών. Ή ιδιωτική πρωτοβουλία καί ό ελεύθερος συναγωνι
σμός, άντί τής έπεμβάσεως τής Κυβερνησεως και τού Μονο- 
πωλείου, ιδού πρωτίστώς τί εύρίσκομεν, μελετώντες καλώς 
τδ άγγλιχδν σύστημα. Τδ έθνος, πιστόν είς τάς άρχάς του 
έσκίφθη, δτι ό συναγωνισμός θά ήτο λίαν ωφέλιμος, περιω- 
ρίσθη δ’άπλώς νά έπέμβν) ίνα δώση τάς άπαιτουμένας άδείας 
είς τούς εργολάβους καί προσδιορίσ-ρ διατυπώσεις τινας πρδς 
όφελος τοΰ κοινού. Αί έταιρεϊαι ήσαν έλεύθεροι νά έκλέ- 
γωσι τά σχέδια, άτινα έφαίνοντο μάλλον συμφέροντα καί 
νά δρίσωσι κατ’ άρέσκειαν τάς διατιμήσεις. Έν τούτοις με
λετώντες τδ άγγλ|κδν σύστημα, καταδικάζομεν έξ άρχής 
αυτό. «Εύρίσκομεν, λέγει ό κ. Μ. Ώκόκ κατά την δίκαιο-, 
λόγ'ησιν ‘τοΰ Στίφινσον., δτι ό συναγωνισμός εΐνε άδύνατον.„. · 
νά συγχρατηθ^!, όταν ή συμφωνία είναι εύκολος καί όταν 
προτιμώτερον είναι, νά μή.έξοδευθή διπλάσιου καί τριπλά
σιον κεφάλαιον,δπως φθάσωμεν καί τδν αύτδν σκοπόν, πρδς 
έκτέλεσιν *τής ’αύτής|ύπηρεσίας, δεά την οποίαν τδ κοινόν 

τέλος πληρώνει ακριβέστερου τά I- 
ζοδα. Παρατηρούμεν έν Άγγλίφ, 

. ήτις ήρξατο τδ σιδηροδρομικόν σύ^
■m|J| στημά της άπδ σημείου δλως άντι- 

θέτου τής Γαλλίας, δτι έφθασεν ά-_ 
κολούθως είς τδ σημεϊον, δηλαδή είς 
την διάλυσιν τών εταιρειών, είς την 

With,, έξάλειψιν τοΰ συναγωνισμού. Ό νο ■ 
μοθέτης έ^ητησεν ούχί άνευ δυσκο
λιών, νά διοργανώση σύστημά τι κυ- 
βερνητικής έξελέγξεώς, ?οπόν έχον 
να προλάβΐ) τάς καταχρήσεις, οίιτι-

Τγ άλν.θειφ, κατόπιν άμφιβολίας τίνος περί τών σιδηρο- 
ορομικών έπιχίιρησιων, ήοχισαν άμέσως τά άγγλικά κεφά
λαια έν άφθρνίφ νά καταβάλλωνται διά τάς τοιαύτάς έπι
νες ύπεκίνουν άπειρα παράπονα.

·. '»
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χειοίσεις καί αί παραχωρήσεις, αί γβνόμεναι ύπδ τ$ίς Κυ- 
βερνήσεως ηδξησάν ύπερδολιχώς. Κατά τήν περίοδον τοΰ 
1845—1848, κατά τήν οποίαν πυρετώδης ήτον 4 πόθος 

- τοΰ κέρδους έκ τών έπιχειρήσεων τούτων, δέν βλειψε,ν’Αριθ- 
μηθώσιν Απειρα θύματα έντ«λο<5ς καταστροφής, ούχί όλι- 
γώτεροι δέ τών 580 νο’μων έξεδο’θησαν, έπιτρέποντες τήν 
κατασκευήν 13,832 χιλμ. σιδηροδρομικών γραμμών. Μέχρι 
τοΰ 1858 Απειράριθμοι έταιρεϊαι προσεπάθουν νά συνα- 
γωνισθώσιν, ένεκα τών Ανεπαρκών εισπράξεων, έπεί- 
σθησαν, δτι συμφέρον άύτοϊς ήτο νά έλθωσιν είς συνε- 
νόησιν. Κατά τδ 1858 συν^λθον είς γενικέ*  συνέλευσιν ύπδ 
τήνπροεδρείαν τοΰ Μαρκ. Σάνδος, δουκδς τοΰ Bukingbatn 
προέδρου κατά τήν έποχήν έκείνην τϋς έταιρείας London 
and North Western.

Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην Απεφασίσθη τδ έξίς ·
1) Αί διατιμήσεις τών ταξειδιωτών καί τών εμπορευ

μάτων είς τούς διαφόρους σιδηροδρόμους τοΰ Κράτους πρέ
πει νά καταρτισθώσιν,ούτως ώστε νά εξασφαλίζεται κέρδος 
Αρκετόν διά τάς έταιρείας, χωρίς όμως Αφ*  έτέρου νά βλά- 
πτωνται καί τά συμφέροντα τοό κοινοΰ.

2) Όταν δυο ή περισσότεραι έταιρεϊαι έξυπερετοΰσαι τά 
αύτά σημεία,δέν δύνανται νά συνένοηθώσι πρδς καταρτισμόν 
ομοιομόρφων διατιμήσεων, όφείλουσι νά θέσωσι διαιτητάς, 
όπως δρίσωσι τά διαφειλονικούμενα σημεία.

3) Όταν διά τδ αύτδ σημεϊον θά ύπάρχωσι διάφοροι 
δρόμοι, αί διατιμήσεις πρέπει νά είναι αί αύταί.

4) Έν περιπτώσει διαφορών,έ’συνεδρία συμβουλεύει τάς 
διαφόρους έταιρείας νά λύωσιν αύτάς διά διαιτητών έ 
νά καταφεύγωσιν είς κατασΤρεπηκάς δίκας..

Τφ δντι κατόπιν τής συνελεύσεως τοΰ 1858 ό συναγωνι
σμός δέν ύφίσταταν πλέον έν Άγγλί<γ, ώς πρδς τάς διατι
μήσεις. Αί έταιρεϊαι άπδ τής έποχής εκείνης άρχισαν ν’άλ- 
ληλοβοηθώνται καί συνέστησαν, ώς έν Γαλλία, τάς μεγά- 
λας σιδηροδρομικάς γραμμάς. Ευρον τέλος τδν τρόπον νά 
καταλάβωτι τούς διαφόρου; λιμένας, τών οποίων συνήθως ή 
διοίκησις έν Άγγλίςε δέν Ανήκει είς την Κυβέρνησή καί διά 
τών νεοσυστάτων Ατμόπλοιων αύτών έγίνοντο κύριοι όλου 
τοΰ έμπορίου. -

Τδ δτοπον, έν τούτοις, τϋς συνενοησεως τών διαφόρων 
εταιρειών έντδς όλίγου έγένετο λίαν αισθητόν, έπειδή τδ 
έθνος ούδεμίαν εΐχεν έξέλεγζιν έπί τών ένωθεισών εται
ρειών· Απειροι δέ καταχρήσεις έλάμβανον'χώραν αιτινες 
προυκάλεσαν τά παράπονα τοΰ κοινοΰ.Κατόπιν μακρόίς συζη- 
τησεως έπί τοΰ συναγωνισμοί?, Απεφασίσθη κατά τδ 1873, 
όπως συστηθβ έπιτροπή τών σιδηροδρόμων, οίποτελουμένη έκ 
τριών προσώπων, έκλεγομένων ύπδ τής Βασιλίσσης.'Η επι
τροπή αδτη, Ανώτερον δικαστικόν' έργον είχε την έπίβλεψιν 
τών εταιρειών διά τήν-τήρησιν τών νόμων καί έξέτασιν τών 
παραπόνων· ή διάρκεια αύτϋς ήτο κατ’ άρχάς διά πέντε 
Ιτη, Ακολούθως διετηρήθη μέχρι τοΰ 1882. Τέλος κατά 
τδ 1887 συνέστη έ*  νέου μέ περισσότιρα προνόμια καί 
έξασκοΰσα έξέλεγζιν τινα Απεριόριστον.

Έν συμπέρασμα™, παρατηροΟμεν, οτι η ’Αγγλία ίφθασε 
διά τοΰ τρόπου τούτου, είς αποτέλεσμά τι λίαν όμοιΟν πρδς 
τδ γαλλικόν σύστημα, άφγρέθη όλίγον κατ’ όλίγον ό συνα
γωνισμός και ή Απόλυτος έλευθερία τών εταιρειών. ’Αλλά 
τδ άποτέλεσμα έληφθη διά πολλών θυσιών και ιδιωτικών 
καταστροφών Απειραρίθμων. ‘Τπολογίζουσιν, ότι ή έκτασις 
τών σιδηροδρομικών μετοχών τοΰ 1845 — 1852 έστοίχισε 
350 Ικατομύρια φρ. Έξ Αλλου, παρετήρησαν, 5τι κατά τά 
επόμενα έτη μεταξύ τών σιδηροδρομικών μετοχών δια φό · 
ρων κατηγοριών, αϊτινες άπετέλουν τά κεφάλαια τών σιδη
ροδρομικών. Αγγλικών εταιρειών,πολλαΐ έξ αύτών δέν έλάμ- 

. βανον τόκον, Αλλαι δέ άσηαατόν τι ποσόν.
Ούτως ώστε κατά τδ 1879, κεφάλαιον 1 δίς έκατομυ- 

ρίου 366 εκατομμυρίων, δέν έδωκε τόκον. Κεφάλατον 965 
έκατομυρίων φρ. έλαβε τόκον πολλάκις κατώτερον τοΰ 1 
τοϊς 100 μέχρι 3 τοι; εκατόν και κεφάλαιο*  3 δ·ς έκατομυ

ρίων μόλις έδωκε τόκον Ανώτερον τών.5 τοϊς 100.
Κατά τάς ληφθείσας πληροφορίας παρά τοΰ Board of 

Trade,αί είς χρήσιν σιδηροδρομικά! γραμμαί τίί 31 Δεκεμ
βρίου 1885 είχον έκτασιν 30,849 χιλμ. Ανηκοντα είς 295 
εταιρείας,έξ ών 9 είχον ύπδ την κατοχήν των 19,000 χιλμ. 
Τδ πρός κατασκευήν δαπανηθέν ποσόν άνηρχετο κατά την ■ 
έποχήν έκείνην είς 20 δίς εκατομμύρια, ήτοι δι’ έκαστον 
χιλμ. 668,000 φργ.

Τά Αποτελέσματα τοΰ συναγωνισμού ήσαν όλέθρια και 
καταστρεπτικά διά τάς άγγλικάς εταιρείας άπειράκις δέ οί- 
κονομίκώτερον ήθελον κατασκευασθή 5λαι αί σιδηροδρομικαί 
αύτών γραμμαί, έάν έξ Αρχής ήκολούθουν Αλλο σύστημα.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕ
Γράφουσιν έκ Στοκχόλμης:
«Καθ’ δσον παρέρχεται περισσότερος χρόνος άπδ τής ά- 

ναχωρησεως τοΰ Άνδρέ καί τών εταίρων αύτοΰ, αυξάνεται 
όσημέραι ή Ανησυχία και ό φόβος τοΰ κοινού διά την τύχην 
τών Ατρόμητων έρευνητών.Έπειδη δ’ αί πολλαχόθεν κομι- 
σθεϊσαι άνησυχητικαί ειδήσεις περί δήθεν παρατηρήσεων τοΰ 
εναερίου πλοίου «Oernen» δέν Απεδείχθησαν μέχρι τοΰδε 
βάσιμοι, διά τοΰτο διάφοροι δραστήριοι καί τολμηροί έρευ- 
νηταί άπεφάσισαν νά δοκιμάσωσι την Αναζητησιν και σω
τηρίαν τοΰ ’Ανδρε διά μεθοδικών έρευνών κατά ώρισμένον 
σχέδιον. Την πρώτην ώθησιν πρδς τοΰτο έδωκεν ό γνωστός 
οδηγός τής· έκδρομής τοΰ Νά/σεν, ό πλοίαρχος Σβέρδρουπ, 
□στις τδν προσεχή Μάίον ή τδν ’Ιούνιον θά έπιχειρησγ πά
λιν νέον ταζείδιον είς τδν άπώτατον βορρδν.

»Ό πλοίαρχος Σβέρδρουπ εδηλωσεν, δτι θά διερευνηση 
τάς Ακτάς τών βορείων μερών τής Γροιλανδίας μετ’ ίδιαι · 
τέρας προσοχής, ίνα έξιχνιάση την πιθανήν διαμονήν τών 
Σουηδών έρευνητών τοΰ Βορείου πόλου. Συγχρόνως δ’ έδη- 
λωσεν ό έρευνητης τοΰ πόλου Βέλμαν δι’ Αναφορίς του πρδς 
τδν βασιλέα Όσκαρ, οτι είναι πρόθυμος νά όδηγησγ μίαν 
αποστολήν είς την χώραν τοΰ Φραγκίσκου Ιωσήφ, Αν έκ 
Σουηδίας προσέλθωσιν οί άπαιτούμενοι συνοδοί.Την νεωτά- 
την και σχετικώς σπουδαιοτάτην έπιχείρησιν πρδς Ανευρε- 
σιν καί σωτηρίαν τοΰ Άνδρέ και τών εταίρων του, προσε- 
φέρθη νά έπιχειρησγ ό έκ Στοκχόλμης γεωγράφος I. Στάδ- 
λιγγ, δστις έδήλωσεν,οτι εϊνε πρόθυμος νά διερευνηση μετά 
πολλών εταίρων του ολόκληρόν την βορειοανατολικήν . Ακτήν 
τής ’Ασίας, μήπως τυχόν είς τάς άπωτάτας έκείνας παρα
λίας τοΰ παγωμένου ώκεανοΰ, εύρίσκεται ό Άνδρέ καί οί 
μετ’αύτοΰ. Ό ρηθείς γεωγράφος κατώρθωσε νά κίνηση 
ύπέρ τής έπιχειρησεως ταύτης τδ θερμότατον ένδιαφέ,ρόν 
τοΰ Νόρδενσκιελδ, έστις εΐνε ή ύψίστη αυθεντία είς ζητή
ματα άφορώντα είς την εξερεύνησή τών πολικών χωρών.

Κατά τδ προσεχές θέρος θά έξέλθωσιν είς άναζητησιν τοΰ 
Άνδρε πολυάριθμοι έπιστημονικαί άποστολαί,διευθυνόμεναι 
πρδς τάς πολικάς χώρας. Ό Αμερικανός Πέρυ και ό ρηθείς 
πλοίαρχος Σβέρδρουπ πορεύονται είς Γροιλανδίαν, ό Νώθορστ 
είς Σπιτσβέργην, ό Βέλμαν είς τήν χώραν τοΰ Φραγκίσκου 
’Ιωσήφ. Πλην δέ τούτων, ετοιμάζονται ύπέρ τά 40 Αγγλικά 
και ρωσσςκά πλοία, τά οποία θά πλέωσι περί την Νέαν 
Γήν καί περί τάς νήσους, μεταξύ Χούδσων καί Μπαφφίν.

Είς την Αλυσιν ταύτην τής έρέύνης, προστίθεται ή σπου- 
δαιοτάτη εκδρομή τοΰ Στάδλιγγ, είς τάς βορειοδυτικάς 
Ακτάς τής Ασίας. 'Ομοίως θά γείνουν αί δέουσαι ίρευνατ 
έπί τής Σιβηρίας. Ό Νόρδενσκιελδ .θεωρεί Απαραίτητον κα
θήκον τής Σουηδίας, νά λάβη όλα τά δυνατά μέτρα, πρός 
σωτηρίαν τοΰ Άνδρέ καί τδν μετ’ αύτοΰ, ί τουλάχιστον 
πρδς έξακρίβωσιν τής τύχης των.

Ή έκδρομη τοΰ Στάδλςγγ, πλήν τοΰ κυρίου της σχοποΰ, 
οστις εϊνε ί Αναζητησις'καί ή σωτηρία τοΰ Άνδρέ καί τών 
εταίρων του, επιδιώκει-καί έπιστημονικούς σκοπούς.

t:
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ΕΝΤΓΠΩΣΕ1Σ TASEIAIOT
απ Αθηνών εις κρητην και Αλεξάνδρειάν

(Συνέχει#· ϊδε προηγ. φύλλβν).

Μετά ήμίσειαν ώραν, τδ πλοϊον μας έξεκίνει ολοταχώς διά 
τήν Σούδαν. *0  κάιρδς έφάίνετο άρκετά τρικυμιώδης καί άνε- 
μώδης καί μολονότι ή άπόστασις δέν είναι μεγαλειτέρα τών 
2—3 ωρών, ό πλοίαρχός μας διέταξε νά κατέλθωμεν άνεξαιρέ 
τως πάντες έντδς τών εν τώ πλοίφ διαμερισμάτων.

. — Δίατί πάλιν τοΰτο; ηρωτήσαμεν μετ’απορίας τδν καμα
ρωτόν μας.

■—Διότι θά νορεύσωμεν καί θά περάσωμεν μίαν πολύ κα
κήν ώραν, μας απήντησεν ουτος. θά κάμψωμεν τδ Άκρωτήρι 
διά νά εισέλθωμεν είς τήν Σούδαν καί αυτό; ό κάβος είναι πολύ 
δύσκολος, δταν είναι βορηάς. θίλ.ει μανέβρό.

Τί νά κάμωμεν. Έκλίναμεν τήν κεφαλήν καί περιεμαζεύ- 
θημεν πάλιν, άναμένόντες τδ άποβησόμενον.

Τά Χανία χωρίζονται άπδ τής Σούδχς διά μακράς καιέκτε- 
ταμένης γλώσσης ξηρός, ήτις καλείται Άχρωτηριον. Άπδ 

' περιεργείσς κινούμενοι, πρίν κατέλθωμεν είς τάς θέσεις μας, 
έρρίψαμεν έξεταστικδν βλέμμα έπί τοΰ πολυθρυλλήτου τούτου 
ακρωτηρίου. Είναι ωραία επιμήκης λοφοειδής λωρίς γής, άρ 
χόμένη άπδ των βουνών καί καταλήγουσα μέχρι τής επιφα 
νείας τής θαλάσσης. Είναι 8’ ώς έπί τδ πολύ χωματοειδής,ώς 
έπί τδ πλεΐστον έσπαρμένη καί που καί που δενδροφόρος. 
Παρά τδ κέντρον κείται ό ιστορικός Προφήτης Ήλίας, ό ύπδ 
τών στόλων βομβαρδιτθείς καί ένθα φθάνει ή ζώνη τής κατο
χής· σημαία δέ τις κυματίζει έτι έπί τής έπάλξεως μικρού 
κτιρίου. Μεταξύ τής θέσεως ταύτης χαί τών Χανίων παρατη- 
ρρΰμεν τήν ώραίαν κωμόπολιν τής Χαλέπας, άπαρτιζομ.ένην 
άπό ωραίας έξοχικάς οικίας καί πολλά δένδρα.

Τδ πλοϊον μας ταλαντεύεται ήδη τήδε χαχεϊσε, έν μέσφ 
μεγάλων κυμάτων, ή ατμομηχανή ακούεται βαρυγδούπως 
κροτούσα έν τφ θορύβφ τής θαλάσσης καί τοΰ ανέμου, ^ιέλας 
δε καπνός θορυβωδώς έξέρχεται άπδ τής καπνοδόχης του σκά 
φους, καταδεικνύων ήμϊν τήν ζέσιν τοΰ μηχανικού,πυρετωδώς 
αγωνιζομενου νά αύξήση τήν έντασιν του δυναμικού άτμοΰ 
του, καί τδ πλοϊον βαίνει διασχίζον φρυάττον τά φρικώδη 
άντεπερχόμενα κύματα, άτινα έκάστοτε έπιρρίπτονταιλυσσω- 
δώς κατά των ξυλίνων πλευρών του καί προξενοΰντα παφλα
σμόν Ισχυρόν καί τρομώδη.

Καί ηδη ήμεϊς πάντες περιμαζευθέντες εν τοϊς κοιτωνίσκοις 
μας, βαστάζομεν διά τών χειρών μας τάς πλευράς αυτών, 
προφυλαττόμενοι έντεΰθεν μέν νά μή πέσωμεν έπί τοΰ εδά- ' 
φους, έκεϊθεν δέ νά μή συγκρούσωμεν τήν κεωαλήν μας πρδς 
τδ τείχος τοΰ πλοίου. Καί βρρρ . . . γκόπ. . . επανειλημμένώς 
ακούονται οί ταλαίπωροι βόες, συγκρουόμενοι, καταπίπτοντες 
τήδε κακεϊσε έπί τοΰ καταστρώματος, ώς εκ τής φοράς τοϋ 
σκάφους, πότε δεξιά καί πότε αριστερά.

Φθάνομεν είτα είς τήν στροφήν τοΰ Ακρωτηρίου καί έκεΐ ή 
κάμψις τοΰ πλοίου, ήτο τρομερά καί Αγωνιώδης. ’Αληθώς ή, 
πάλη τοΰ σκάφους πρδς τά κύματα καί τδν άνεμον ήτο τερά
στια. ‘Ο πλοίαρχός μας σφηνωθείς έπί τής γεφύρας έπάλαιεν 
ύπερανθρώπως. Δίς εκινδύνεΰσεν, ώς ^ι5ς είπεν αργότερου, νά 
συγκρουσθωμεν πρδς τά Απότομα βράχη. Έπί ήμίσειαν ιδίως 
ώράν έκλινεν εναλλάξτδ πλοϊον άπδ,τοΰ μεγίστου ύψους πρδς 
τδ μέγιστον βάθος, καθ’δ δεν διεκρίνοντο. ανωθι ημών η τά 
κύματα καί ώς μικρόν κέλυφος φερόμενον έπ’ αύτών, έχώρει 
μεθ’ δλης δυνάμεως προς τδ στομιον τής Σούδας, δπερ τέλος 
μετά πολλοΰ κόπου και άγώνος παρεχάμψαμεν καί ούτως εΐ- 
σήλθομεν είς. τήν γαληνιαιαν τοΰ κόλπου επιφάνειαν. Διά μιας 
τά πάντα έκόπασαν- τότε καί πλέοντες έν ήρεμίςί πλέον, άνήλ-. 
θομεν πάντες έπί τοΰ καταστρώματος καί παρέστημεν πρδ μα- 
γευτικωτάτου'χαΓώραιοτάτου θεάματος.

Πρδ ημών έξετείνετο παμμεγέθης έκτενης, ήρεμος καί λαμ
πρότατος ό κόλπος τής .Σούοσς μετά των έν αύτφ νηνεμούντων 
πολυπληθών τεραστίων διεθνών σκαφών των Δυνάμεων καί 
δεξιόθεν καί Αριστερόθεν υψιτενή τά ώραϊα βουνά τής Κρή
της, ατινα σταματώντα έκεΐ τούς άνέμους, καθίστων δλον τδ 
διαμέρισμα έκεϊνο ήμερον χαί γαληνιώτατον.

Αάμπροτάτη· ή είκών ! Διαβαίνομεν πρδ τών μεγίστων αύ 
τών θωρηκτων, χαιρετίζομεν . καί μάς άντιχαιρετώσι καί.είς 

τδ βάθος άπδ τής ξηρας μάς υποδέχονται οί έπαναστάται δια 
ζωηρών πυροβολισμών. Ή συγκινησις ημών καί εκείνων 
ήτον δλως έκτακτος.

Ήδη θαυμάζομεν τδν θαυμάσιον όντως, καί φυσικδν παμ- 
μέγιστον τούτον βρμον, δστις δέν δύναται νά παραβληθώ πρδς 
τδν καλλίτερον λιμένα τής. ύφηλίου. Ένφ δέ εξωθι έπικρα- 
τεϊ ή μεγαλειτέρα τρικυμία τής θαλάσσης, ένταΰθα δέν εισ
χωρεί ούτε ή μήνις τών κυμάτων, θραυομένων καί καμπτο- 
μένων πρδ τοΰ κεκλεισμένου φυσικώς χαί άπροσπελάστου στο- . 
μίου του, ούτε ή δύναμις τοΰ άνεμου, ήτις κόπτίται καί στα
ματά πρδ τών γύρωθεν τής Σούδας υπαρχόντων ύψηλοτάτων 
όρέων.

Ό όρμος τής Σούδας είναι σχεδδν ο,οειδής, έχει μζκος έξ 
περίπου χιλιομέτρων έπί πέντε πλάτους, είναι άβάθής, ώς α
παιτείται καί περιβάλλεται ύπδ λαμπρότατων τοπείων, μα- 
Ϊευτικωτάτων ορέών χαί λόφων, ρυαχων καί χαράδρων, δεν· 

ροφυτείών καί σπαοτοφόρων γαιών, κοιλάδων καί βραχοφό- 
ρων μερών. Που και που δέ γυρωθεν διακρίνονται μεγάλη τις 
οικοδομή ή μικρά, ναός ή ίγκαταλελλειμένος οίκϊσκος. ’Απο
ρίαν δ’άμέσως προξενεί παντί παρατηρητή, ή έρημία καί τδ 
ακατοίκητου τοΰ πασίγνωστου καί πεφημισμένου τούτου μέρους, 
οπερ έγκαταλειπόμενον, άφ’ ένδς μεν τοΰ δρμου,άπδ τών διε
θνών πλοίων, ·άφ’ έτέρου δέτών περιχώρων, άπδ τών έπανα- 
στατών, έπανακτά τδ μέρος τοΰτο τήν ήμιαγρίαν αύτοΰ οψιν, 
ήτοι τήν συνήθη άγροτικήν κατάστασιν, μόνον δι’ άγραν καί 
αρχαιολογικός έκδρομάς’ καί μελέτας καταλλήλως χρήσιμο-' 
ποιούμενου - ■

Έκί-ησα τήν κεφαλήν μου καί άμέσως μετ’ άλλων έλάβο
μεν λέμβον καί έξήλθομεν είς τήν παραλίαν, όπως καί έκ τοΰ 
πλησίον επιακέφθώμεν τδ περίεργον τοΰτο μέρος, άφοΰ τόσον 
τυχαίως καί πεπρωμένως μάς έδιδετο άνεξόδως μ.άλιστα ά- 
φορμή. Διηνύσαμεν μίαν περίπου ώραν, όπως φθάσωμεν άπδ 
τοΰ πλοίου είς την αποβάθραν. Άλλά τί άθλιότης καί έλεει- 
νότης. Τά πάντα πενιχρά «αί άσημα καί ρυπαοά καί άκοσμα. 
Φοβερά άντίθεσις τής φυσικής έκείνης καλλονής, άπό τής άν, 
θρωπίνης διακοσμήσεως. Ούδαμώς συμπράττουσιν.’Αποβάθρα 
ελεεινή καί άθλια, μικρά παραπήγματα καί μαγαζεϊα άνάξια 
λόγου, άπαντώμενα μόνον είς τάς χείροτέρας κωμοπόλεις, 
όδοί δέ καί πλατεϊαι ρυπαρόταται καί άθλιέσταται.

Φανταζόμενος δέ τις, ότι ή πόλις τών Χανίων κεϊται είς 
άπόστασ.ιν ήμισείας μέν ώρας διά ξηράς, δύο δέ ώρών διά 
θαλάσσης καί δτι ή πρωτεύουσα αυτή τής Κρήτης στερείται 
λιμένος καί θέσεως καλώς,' έξίσταται έπί τή εγκαταλείψει τής 
τοιαύτης-τής Σούδας λαμπρός, καί τή προτιμήσει τής ύφιστα- 
μένης πενιχράς. ■

Καί στρατηγικώς άκόμη,εΐναι άπορον, πώς οί πρώτοι οίκι- 
σταί τών Χανίων έπροτίμησαν τδ έκτεθειμένον αύτών άπδ τόΰ 
άσφαλοΰς. Άλλ’ έστω, τοΰτο δέν είναι τοΰ παρόντος χρόνου.

Άφοΰ περιειργάσθημεν τδ μικρόν αύτδ χωρίον, άποβάθραν 
τής Σούδας, άποτελούμενον έκ τριακοντάδος μικρών οίκίσκων 
καί μαγαζείων.καΐ δύο κάπως άνθρωπινών χρησιμευόντων διά 
στρατώνας καί μή έχοντές τι περισσότερον νά ίοωυεν, έκτος 
έτερου μεγάλου στρατώνος, άπωτέρω κειμένου, ένθα έστρα- 
τωνίζοντο τά άγήματα τών Δυνάμεων, έπεσκέφθημεν τά διά
φορα ταΰτα μαγαζεϊα,· διατηρούμενα άπαντα ύπδ πτωχών 
χριστιανών. Ήσαν δέ ολα πενιχρά και έλεεινά, μαρτυροΰντα 
ανέκαθεν προσωρινήν έγκατάστασιν καί αναρχίαν έν πάσι. Τά 
πάντα δ’ άφ’ έτέρου ένέφαινον άγριότητα καί αταξίαν, παρά 
τήν παρουσίαν τής εύρωπαϊκής έπιτηρήσεως, ήτις έθεωρεϊτο 
προσωρινή,· μέ μέλλον άμφίβολον. Όσοι δέ έζων έκεΐ, εξ ά- 
ναγκης μάλλον ή αυτοβούλως καί φυσικώς, μέ φυσιογνωμίας 
καχεκτικάς καί πελιδιάς, ήσαν έκ τών άνθρώπων εκείνων, οΐ- 
τινες' ζώσιν είς τάς έπικινδύνους γωνίας τοΰ κόσμου, επειδή 
εύρέθησαν, άμέριμνοι δλως καί άπαθεϊς περί τε τοΰ παρελ
θόντος αύτών καί τοΰ μέλλοντος.

Άφοΰ δέ έκαθήσαμεν έντινι τοιούτφ μαγαζείφ, στενοχώρφ, 
οπού Οεχάς φυσιογνωμιώνκρητικώνπαρεκάθηντο ίπίσης,συλλο- 

.γιζό^ενοι, μάλλον τίς οΐδε τι, ή διαβουλευόμενΟίκαί έφάγομεν 
καί επίομεν έκ τοΰ προχείρου τι, δπως τοϊς άφήσωμεν ολίγα 
χρήυ.ατα, άπήλθομεν πρός τδ εσπέρας έν τφ πλοίφ μας. Τ^ν 
επαύριον κ«ί τήν έπιοΰσαν έμείναμεν έν αύτφ, διότι ό καιρός 
εξω έξηκολούθει ό αυτός, τρικυμιώδης, τρώγοντες καί πίνον- 
τες, ώς εύδαίμονες άστοί καί θαυμάζοντες τήν λαμ.πράν εκεί- 
νήν τοποθεσίαν καί τά πολύσχημα καί φοβερά καί ώραϊαπυρ
γωτά καί θωρηκτά διεθνή πλοία, άτινα, ότέ μέν σημαιοστόλι-
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στα, ότέ. δέ έκθέτοντα τα ασπρόρουχά των, οτε δέ γυμνάζοντα 
τούς ανδράς των καί άνακρούοντα μουσικά ώραΐα τεμάχια, 
προσείλκυον τήν θυμηδίαν καί τδ ενδιαφέρον ήμών.

’· Τήν τρίτην τέλος ήμέραν, κοπάσαντος έπαρκώς τοΰ ανέμου, 
έξεκινήσαμεν διά τα Χανία, όπως έκφορτώσωμεν τδ δι’έκεΐ 

• προωρισμένον. φορτίον μας, καί μετά τοΰτο εις Ρέθυμνον καί 
Ηράκλειον, πρδς τδν αύτδν σκοπδν καί ειτα έμέλλομεν νά 
διευθυνθωμεν εΐς Αλεξάνδρειαν. '

Μετά θίωοον ώραιον τέλος πλοΰν,έφθάσαμεν εΐς Χανία, πρδς 
πλείονα δέ ασφάλειαν και εύεολωτέραν έργασίαν, δ πλοίαρχός 
μας ώδήγησέν έπιτηδείως τδ πλοΐον μας έντός τοΰ μικρού 
λιμένος, δστις ώς έκ τοΰ άβαθοΰς καί περιωρισμένου μέρους 
αύτοΰ, δύσκόλώς δύναται νά χωρέση δύο ατμόπλοια.

Ωφελούμενοι της περιστάσεως έςήλθομεν, όπως περίεργα- 
σθώμεν τήν πόλιν. Μικρός λιμήν, σχήματος, περίπου στρογ 
γύλου,. καί. οδτινος τά πρδς τδ στόμιον άκρα φέρουσι δεξιψ 
μέν πεπαλαιωμένου, μικρόν κα’ι χαμηλόν φρούριον, άριστερά 
δέ προέχτασιν βραχίονο; μετά φανοΰ, δίδωσιν εΐς τήν πόλιν 
ταύτην άποψιν ημισελήνου και θέαν φαινομενικώς ευχάριστου 
και ρωμαντικήν, όμοιάζουσαν μάλλον πρδς ένετούπολιν, καί 
ώςέκ'τοΰ είδους των οικοδομών αύτής *αΐ  μεγάλης μαρμά
ρινου κάΐ λιθόκτιστου στρογγυλής πύλης, έφ’ ής υπάρχει 
ανάγλυφου λέοντας, ίνετικδν σήμα.

Π αράδώσαντες τά 'διαβατήριά' μας: εΐς/μικ'τή9*έπιτροπήλ  έξ 
εδρωπάίων, Οθωμανών και χριστιανών, εβημεν πρδς τήν πό- 
Χιν, ής ή παραλία είναι στενή λιθόστρ’ωτος οδός, μέ οικοδο
μάς διωρόφους καί τριωρόφους πεπαλαιωμένας . καί μετά ’μι
κρών περιωρισμένων ποικίλων μαγαζείων κάτωθι αυτών, 
οΐονκαφφείων, καπνοπωλείών,παντόπωλείων καί τών τοιούτων. 
Σχετικώς τή .πέριστάσει, τάξις, ησυχία και ασφάλεια έπε· 
κράτει καλή, χάρις ταΐς διεθνέσι φρουραΐς, ιδίως ταΐς ΐταλι- 
καΐς, «ιτινες. διαρκώς διέσχιζον τήν πόλιν. Ειτα, είσήλθο· 
μεν ενδότερον, όπου μεγάλη κίνησις έξ δλων των στοιχείων 

, ύφίστατο'; καί ούδαμόσε παρετηροΰμεν σημεία έμπρησμοΰ 
, και καταστροφής τής πόλεως ταύτης, ώς μετ’έπιτάσεως διε- 

δίδετο καί έγράφετο έν καίρφ τής έπαναστάσεως και των τα
ραχών. Ήπόρησα μάλιστα πολύ και έρωτήσας ’Ιταλόν τινα 
αξιωματικόν, μοί ά.τήντησε γέλών,'ότι ήδη θά μάθω έκ τοΰ 
πλησίον, ότι ούτε τό τρίτον των διαδοθέντων έχεται αλήθειας.

Τά Χανιά είναι είδος τι Χαλκίδος, διότι έν δσφ έπροχω 
ζοδμ.εν πρδς τά. ένδότερα, παρέτήρουν σχεδόν τάς. αύτάς οικο
δομάς ^ιέ τάς αύτάς στενοπόρους οδούς και έλικοειδεΐς διευθύ- 
σεις, μέ ττ,ν διαφοράνομως, οτι ή ,ένΐαΰθα πόλις είνε μεγαλει- 
τέρα,ποΧυανθρωποτέρα και κοινωνικωτέρα.Πρδς πλείονά δέ ευ
κολίαν 'και ασφάλειαν, έλάβομεν ·μεθ’-ήμων χριστιανόν τινα 

' καταστηματάρχην καί Ιταλόν χωροφύλακα', δπως μάς έπιδεί 
ξωσι τήν πόλί-ν.. . . ·:

(ίπετάι συνέχεια) ;

Ν Τ Η
(RAFFAEUE PAPA)

' Δ'.
Ήτο νύξ. ,
.................  "Άνωθεν κατχπιπτον σταγόνες δρόσου και 

άπδ θαλάσσης κατέλουεν ήμβς' θωπευτική αύρα. Μόνοι δ’ 
ήμεϊς άπό τοΰ δώματός παρετηροΰμεν έπί μακρόν τήν πόλιν 
περιβαλλομένην ύπδ τής θκλάσσης έν μι$ άργυρέ λώρίδι καί 
τδν γλαυκόν ουρανόν, ένθεν άπεσπώντο μύριαί φαειναιΑπό
ψεις, ώς ένάπείρφ τινι ποικιλία. ,

Αί άπόψεις τής ποικιλίας έκιίνης ήσαν οί άστέρες, δ θεϊος 
ούράνιος πέπλος. ’

Έν τ?ί ώραίφ καί μυστηριώδει έκείνη νυκτί, έκπληκτος 
ύπδ τή; μαγείας τής ώρας καί τής άπομονώσεως, ώμίλησα· 
σοί διηγήθην ιστορίας έρωτος καί πάθους· σέ ίκαμον νά χύ- 
σγ,ς δάκρυα. · · -■·

Άλλά τά δάκρυα μου ήνώθηταν μέ τά ίδικά σου δάκρυα, 
ή χεϊρ μου έρρί*γησε  τήν ίδικήν σου. χεϊρά κα'ι ’τά χείλη μού 
τότε έσίγησαν. '

Έν τ$ ώραίή:· λοιπόν νυκτί, τή βαθεί$ καί μυστηριώδες,

’άμίληβάν οί οφθαλμοί «ΰ,ρί όφθαλμοΐ σου εκείνοι,ους μόνον 
σύ κατέχεις και οΐτινες μοί διηγήθησαν τό' βοίημά του 
έρωτοξ. ' '

Άλλ’ οι όρθαλμοί μου, δακρυρροοΟντες, ούδέν είπον !

Β'.
Ήτο νύξ.
Έν τφ χλιαρδ θαλαμίσχφ ΐκαθήμεθα, ό εΐς πλησίον τοΰ 

άλλου, έπι πορφυροΰ Ανακλίντρου πεποικιλμένού ένθεων.
Μέ την άβράν και λευκήν σου χεϊρα έθώπευες την κόμην 

μου· έγώ 5έ σέ παρετήρουν μέ τόνον νενικημένου, μαγευμέ- 
νου ύπδ τή; γοητείας σον ήσο ωραία ώς θεά, άγαθή ώς 
άγια.

Αί λέξεις σου έπιπτον, ώς εύεργετικη δρόσος έν τ$ί καρ- 
μου, μοί άπεκάλυπτον τούς θησαυρούς, οδς έκρυπτεν ή 

ψυχή σου καί πλησίον σου, έν τώ χλιαρφ θαλαμίσκω, ένω 
μέ τούς βραχίονά; μου περιέπτυσσον την λιγε.ράν καί εύ
καμπτον όσφύν σου, ήσθανόμην έαυτδν ευτυχή. ’Ενθυμείσαι, 
ώ ψυχή, την νύκτα έκείνην; Πόσας άναμνησεις καί τεκμή
ρια άνεζωπυρήσαμεν ;

Ήτο ί νύξ τόΰ άτοχαιρετισμοΰ ! Κλαίων, σέ ήσπάσθην 
1πΙ 'τΰν;άκτινοβόλων μελανών οφθαλμών σου- κλαίουσα, μέ 
ήσπάσθης είς τούς όφθαλμούς καί όταν η θύρκ έκλείσθη πά
λιν δπισθέν μου, ήσθάνθην έαυτδν θνησκοντα, ένω σύ μέ 
έκάϊεις άκόμη ....

Γ'.
Ήτο νύξ.
Έσκυμμενος έπι τοΰ γραφείου μου,έγραφον· σύ,έσκυμμένη 

έπι τής μηχανής έκέντας ώραιον άνθος. ’Αλλ’ ένφ έγραφον, 
σύ, ύψώσασα την κεφαλήν άπδ τής όθόνης, παρετηρεις τδ 
μέτωπόν μου, κάθυγρον ύπδ ίδρώτος, τάς χείρας μου όλι- 
σθάινούσας έπί τοΰ χάρτου, τούς οφθαλμούς μου, οίτινες σοί 
άπεκάλυπτον τάς άγωνίας τών σκέψεων μου, τής ψυχής μου.

Έπειτα, · όταν πάλιν άφιεροΟσο έπί τής όθόνης, καί 
έγώ, ώ ψυχή, παργτουν την γραφίδα, διά νά σέ παρατηρώ 
έπί μακρόν. ’

Ώ, πώς ένθυμοΰμαι τάς νύκτας έκείνας,κατά τάς οποίας 
συνεκυκώντο έν τφ έγκεφάΐφ μου αί περί τέχνης ίδέαι, άς 
κατόπιν σου ύπερμέτρως ηγάπων·. έν δέ τή ψυχγ} σου,αί περί 
ύπάρξεως άγωνίαι, έπειδη μέ ήθελες ευτυχή I

Έκεϊναι ήσαν αί ώραιότεραι νύκτες τής ζωής μου- έγώ 
θρηνώ αύτάς καί τάς έπικαλοΰμαι πάντοτε, ώ ψυχή,, και 
σέ καλώ έν άπογνώσέι· άλλά σύ, δέν άκούεις την κραυγήν 
τής ψυχής μου.

Δ'. ■
Ήτο νύξ.
’Ωχρός, σπασμωδικός, μέ τδν πυρετόν, οστις μέ κατέ- 

φλεγεν, είσήλθον έν τφ κοιτώνι σου και σέ ήσπάσθην έίς 
τούς όφθαλμούς. Μειδιώσα δέ σύ, μέ ήσπάσθης,δείξασά. μοι, 
ταυτοχρόνώς ν'ηπιόν τι ^οδόχρουν. ' 
? Ήτο τδ προϊόν τοΟ πρώτου έρωτος ! .

Ώ ποσ^ν ήτο φωτοβόλος ή νύξ έκείνη Γ
Άκουσον, ώ ψυχή. Έάν μοί |διδον 5λκ τά πλούτη τής 

γής, ήθελον τά άπορρίψει δι’έκείνην την στιγμήν τής άπο- 
λαύσεως καί τής εύτυχίας !

Έκάθισες είς τούς πόδας σου καί ήρχισα νά ομιλώ.
Καί όταν πλέον κεκμηκυϊα συ, άπεκοψηθής, έγώ έμει

να, παρατηρών σε, ζών ύπδ σοΰ, τοΰ νηπίου μας, τοΰ τρυ
φεροί. Τδ ήσπάσθην είς τάς μικρά; χεϊρας, έπ'ι τοΰ μικροΰ 
καί διαφανούς προσώπου· τφ .ώμίλησα έπί μακρόν, φαιδρός 
ύπδ ευτυχίας και μοι έφαίνετο, ότι τδ νήπιον έκεϊνο μ) 
ήννόει. '

νύκτα, ώ ψυχή, ήμην έξω φρενών ύπδ. τής,.

--Ε'. .

. ’Εκείνην τήν
χαράς ! ' '

.'Ήτο'νύξ.’
Νύξ μοιραία ! Έξω έβρεχε καί ή καταιγίς μαινομένη, 

έξερρίζου τά ρωμαλέα δένδρα είς τά άλση.

Σύ κάτέκεισο άσθενής· αί χεϊρες σου . ήσαν λιπόσαρκοι· 
ή χρωώ-τοΰ προσώπου σου ήτο ωχρά οσον ό κηρός, οί όφθαλ- . 
μοί σου δέν έλαμπον πλέον, ώς δύο άδάμαντες. Βαρέώς κε- 
κλιμένος έπΐ τής κλίνης σου, έβλεπον μετά λύπης τό φθι 
σιδν μικρόν σου σώμα καί θρηνώδη τινά κόμπον ήσθανόμην 
νά συμθλίβη τόν λαιμόν μου. Τότε, <5 ψυχή, άγνοώ, πώς ό 
νοΰςμου έστράφη πρός τά όπίσω καί άνεπόλησα τό παρελθόν.

Ένθυμοΰμαι τό πάν έναργώς. Τήν εσπέραν έκείνην, κατά 
τήν οποίαν μόνοι έπί τοΰ. δώματος, έκμυστηρευόμεθα τδν 
έρωτα· τήν εσπέραν έκείνην,καθ'ήν,άπεμακρυνόμην σοΰ, μέ 
τά δάκρυα εΐς τούς οφθαλμούς· τάς έν τφ σπουδαστηρίφ 
μου νύκτας, άστινας διενύομεν ομοΰ, έν αΐς έγραφο·*  διά σέ 
τάς ώραιοτέρας σελίδας καί σύ έκέντας ώραιον άνθος· τήν 
νύκτα έκείνην, καθ’ ήν είδε τό φώς τό νήπιόν μας ....

Τό πάν, ώ ψυχή, ένεθυμήθην εύκρινώς καί έκλαυσα.
Τά δάκρυά μου, ρέοντα ώς δρόσος έπι τοΰ διαφανούς 

προσώπου σου, σέ έξήγειρον έκ τοΰ ληθάργου τοΰ θανάτου, 
είς ον άπό πολλής ώρας είχες βυθισθή. Μέ έκύτταζες και έ· 
μειδιάς έπιπόνως.

Ψυχή, θά δυνήθώ ποτέ νά λησμονήσω τήν νύκτα έκείνην;
Νύξ μοιραία! Έξω έδρεχεν άδιαλείπτως, έν δέ τοϊς 

πρασίνοις άλσεσι, ή καταιγίς κατέβαλλε καί τά ρωμαλεώ- 
τέρα τών δένδρων.

Ήρεμα τά ξηρά χείλη σου έπρόφερον τδ όνομά μου, είτα 
έκλείσθησαν έν ούρανίφ τινι μειδιάματι. Ελαφρώς τά βλέ 
φαρά σου άνυψώθησαν καί οί όφθαλμοί σου άνέλαμψαν ώς 
δύο άδάμαντες.Ήσθάνβην έαυτδν έπανερχόμενον έν τη ζωή, 
άλλ ή έπάνοδός μου ήτο στιγμιαία·

Καί έν τή βαθείοι νυκτί έκλαυσα καί έγόησα, άποσπών 
μανιώδώς .τάς τρίχας τής κεφαλής μου, δάκνων τάς χεϊρας 
μέχρις αίματος.

Άλλά σύ έμενες άκίνητος, μέ πρόσωπον δίκην κηρού, μέ 
τούς μικρούς μέλανας όφθαλμούς,άνευ ^λάμψεως.

Σέ έκάλεσα,σέ έκάλεσα έπί μακρόν έτι, άλλ’ είς μάτην·. 
σέ ήσπάσθην άκόμη παρατεταμένως έπί τοΰ προσώπου σου, 
άλλά τδ πρόσωπόν σου ήτο παγερόν !

(Mt-lity) Δήιμος Γλαΰκος

*

Η ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ

άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών 
παθ’ ημέίς

Τοιοΰτος ό τίτλος τοΰ ώψελιμωτΰτου συγγράμμα
τος, δπερ δ. παρ’ Αμΐν ακάματος ύποδιευθυντής τών 
ταχ-και τηλεγράφων κ. Κωνστ. Μαρουδής έξεπόνη- 
σεν έσχάτως, χάριν ιδίως· τών ύπαλλήλων τοΰ κλά
δου τούτον καί τών καταγχνομένων είς τά τηλεγρα
φικά. καχ τηλεφωνικά. Το βιβλίον τοΰτο διαιρείται είς 
δύο τόμους Α μέρη, έκαστον δέ μέρος είς δύο τεύχη, 
τιμώμενα έκαστον άνά 4 δρ. πρδς εύκολίαν τήςάπο· 
κτήσεως αύτών.
- Κα) δ μέν πρώτος τ c μ ο ς περιέχει τό θεωρητικόν 
μέρος,, ήτοι'πάσας τάς άπαιτουρένας γνώσεις πρός 
πλήρη' χειραγώγησιν τών τηλ. ύπαλλήλων είς τήν 
κατανόησιν τής Λ^εκτρικής τηλεγραφίας καό τών πο- 
λυειδών αύτής συστημάτων.Ό δέ δεύτερος τ ό μ ο·ς 
περιέχει το πρακτικόν μέρος, έφ’ώ καί περιγράφοντάι 
πάντα τά.έν χρήσει συστήματα, μηχανήματα και έρ- 
γαλεΐα,Λ συνδεσμολογία αύτών έν τοΐς τηλεγραφείοις,' 
πασαι αί βλάδαι καί το διαγνωστικόν αύτών, προβλή
ματα κα) λύσεις έπ) διαφόρων ζητημάτων, έντάσεως’1 
τού ρεύματος,άντιστάσεως τώνΑγωγών συρμάτων κτλ;

Τό iy λόγω σύγγραμμα, ώς όδηγόν απαραίτητόν 
παντ) τηλ. κα) ταχ. ύπαλλήλω κα) ώς έντρύφημα 
παντ) δράστη, τής ώραίας έπιστήμης τοΰ ήλεκτρισμον, 
συνιστώμεν θερμώς πασι τοΐς ένδιαφερομένοις..

Έν τώ προσέχει ήμών φύλλω θέλομεν αναδημοσιεύ
σει περικοπήν τινα τής βιογραφίας τοΰ έφευρέτου τοΰ 
ήλεκτρικον συστήματος Μόρσ, μετά τής είκόνος τού
του, ώς λίαν ένδιαφέρουσαν παντ) φιλοπροόδω.

Η ΙΡΙΣ
Ή Ίρις, τό κα) ουράνιον τόξον λεγόμενον, είναι, 

ώς γνωστόν, μετέωρόν τι ίριδοειδές φαινόμενον, πηγά- 
ζον έπ) τών άναπηδιτικών ύδάτων, ώς διαθλωμένων 
τών ήλιακών άκτίνων κα) άναφαινόμενον συνήθως έπ) 
τοΰ ούρανοΰ μέν πρός τό τέλος ραγδαίας βροχής καί 
κλίνοντος το'"· ήλιου ”ολγ τήν δύάζν του,, δτε κυρίως

’Υδάτινον τόξον, “Ιρις» αναφαινομένη 
πρδ τών άναπηδητικών ύδάτων.

λέγεται, ούράνιον τόξον άνωθι δέ τής κυμαι- 
νομένης θαλάσσιες, όπότε κα) λέγεται θαλασσία 
Ίρις· έμπροσθεν δέ τών άποτόμως πιπτόντων ύδά
των, ώς έν τφ προκεχμένω σχήματι συμβαίνει, δτε κα) 
λέγεται ύ δ α τ ί ν η ί ρ ι ς. Τό ώραιότατον δμως πάν
των είναι τό έπ) τοΰ ούρανίου ,θόλου έξαπλόνον τήν 
έπτάχρουν Καμπύλην του τόξον, ένώ ή βρβχή κατα-·’ 
παύει καλό ήλιος λάμπει πρός τό τέλος τοΰ όρίζοντος.

Έν πάσαίς δμως ταΐς περιπτώσεσιν ή “Ιρις παράγε- - 
ται έκ του άπό· τών σταγόνων τοΰ ΰδατος αντανακλώ-7 
μένού φωτός τοΰ ήλίου, Κα) άποτέλουσών μικρούς 
στρογγύλλους καθρέπτας,άναλύοντας τό φώς τοΰτο είς ■ 
τά.· έπτά κύρια χρώματα, ήτοι τό Ιώδες, Ινδικόν, κυα· 
νούν, πράσινον, κίτρινον, χρυσοειδές κα) έρυθροΰν. -

Τό ώραιον τοΰτο θέαμα φαίνεται, όσάκις εύρίσκό- 
μεθα μεταξύ τοΰ ήλίου κα) τών σταγόνων τοΰ ΰδατος- ’

Παρά τούς πρόποδας ένίων καταρρακτών, δπου τό '■
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ΰδω£ προσκρουόμενον βιαίως σχηματίζει ποικίλας στα
γόνας κατΛ διαφόρους διευθύνσεις, άναόλύζει όντεΰ- 
θέν ΰδατίνη κόνις, άποτελοΓσα ώραϊι έγχρωμα τόξα, 
προκαλούντα αληθώς την περιέργειαν τοΰ βεατοϋ. 

, .Τοιοΰτον θέαμα παρίστησι καί Λ παρατιθεμε’νη ήμε- 
τέρα είκών.

ΟΜΙΛΙΑ ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ
ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝ Τ-Ωι ΙΥΛΛΟΓΩι ΤΩΝ TAX. ΚΑΙ 

ΤΗΛ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(’βν Αϊβούβγι ’Εταιρείας τοί «'Ελληνισμού·)

(Σννέχκα ϊδε προηγ. ψύλλο»).

Άλλά,—ούτως έχόντων τών πραγμάτων,—ποια τάκαθή 
κοντά τοΰ ύπαλλήλου τούτου πρός τήν κοινωνίαν καί ταύ
της πρός αύτόν;—Ένφ, ft κοινωνία, ώς είπον, έπιβαρύνει 
αυτόν μέ τόσας ύποχρεώάεις καί Απαιτήσεις, ήτοι τής άκρι- 
6είας, εύπρεπείας, τ,μιότητοςκαί πολυμαθείας—έμπιάτευο- 
μένη αύτφσυνάμα ,,τά τιμαλφέάτεραάυμφέροντά της,— δύ
ναται ούτος ν’ Ανταποκριθή πρδς αύτήν, διά τών παρεπο
μένων αύτφ συνθηκών καί μέάωντής έποχής έκείνης, καθ’ 
ftv αί ύποχρεώάεις αύτοΰ ήσαν μηδαμινοί;

Δυάτυχώς, όμολογητέον, δτι δέν δύναται, καί δν είάέτΐ 
προσποιείται, δτι δύναται, — τοΰτο άποδεικνύέι τδ κορύ
φωμα τής φιλοτιμίας καί ύπομόνής του καί τδν ύπατον 
βαθμόν τής κορτερίας του.—Ό ύπάλληλος οΰτος δυστυχώς 
όλονέν έλπίζει καί προάδοκμ, άλλ’ έν τζί φιλοτιμίμτου ύπο· 
φέρει.—Θεωρώ δέ περιττόν νά διατρίψω περισσότερον έπί 
τοΰ άντικειμένου τούτου, — διότι πάντες καλώς οίδαμεν 
τήν θέσιν ήμών. καί τδν διαδίωάιν.

—‘Όσον Αφορά Κύριοι,είς τδν μισθόν καί τάς απολαύσεις, 
εΐμεθα άντιθέτως υποδεέστεροι τών συναδέλφων ήμών όλο- 
κλήρου τής ’Ανατολής καί αύτών έτι τής ’Αγγλικής Εται
ρείας, παρ·’ ήμΐν.

Ένφ εΐμεθα πολύ Ανώτεροι είς τήν άντοχήν, εύφυίαν. 
πολυπάθειαν, ίήανότητα, έγΚοάτειαν κτλ. καί ήδύνάμεθα 
πολύ καλείτερόν ν’ Αναδειχθώμεν, άτερούμιθα δυστυχώς 
έ,παρκΦν μέσών, — ίνα, άποτινάζοντες τήν άχαρι μέριμναν 
τής ίδιοάυντιιρήάε<άς, έπιδιδώμεθα άπόκλειάτικώς είς τήν 
βελτίωόιν καί πρόοδον ήμών*καί  τής ύπηρεάίας-

Τί υπολείπεται ήμΐν διά τήν ταχυτέραν καί Ακριβεάτέ· 
ραν έκτέλεάιν τής ύπιιρέάίας μας, δι ήν τοσάκις κατακρι 
νόμεθα;

Κατά τί ύάτερούμεθα, τώ.ν Εύρωπαίων συναδέλφων μας; 
—διότι τών έν Άνατολμ ούδέ λόγος δύναται νά γίνμ,— 
διά νά μεταχειρίζώμεθα τά Duplex καί Recorder, τά Soun
ders καί Hugues καί πολώ άλλα σχετικά μηχανήματα, — 
ώς καί τόύς νέωτέρους τάχ. θεσμούς καί μέσα, δι’ ών ή 
ταχ. καί τηλ. ύπήρεάία έν Εύρώπμ καί Άμερικμ έξίκοντο 
είς τδ άρτιον ; «

— Δός μοι πδ. στώ καί τδν γάν κινήσω ! . . .
Δότε μας λοιπόν, άς ιίπωμεν καί Αμεϊς τά μέθα,—Αναλό- 

γους θέσεις κοί μισθούς, τά νεώτερα συστήματα καί σχο
λάς καί συγγράμματα, καί ώς νέοι Προμηθείς, δν δέν άφε- 
τεριάθώμεν τδ ούράνιον πΰρ, θά διεκδικήάωμεν δμως τδ 

’ γέρας τών νέων Άλχιμηκών, τής προόδου’καί άναπτύξεως. 
Διότι είναι άποδεδειγμένον, δτι,. ό κυανούς ούρανός μας, 
τδ ζωτικόν κλίμα μας καί δ ζαπύρινος όρίζων μας, γεννώσι 
κάί άναπτύσσονδιν έύφυίας, αίτινεςΆναδεικνύονται έξοχοι 
κμί μεταξύ τών έάπερίων έξοχοτήτων.

Τ Έταξείδευάα είς τήν Αίγυπτον, τήν Τουρκίαν, τήν Βουλ
γαρίαν καί τήν Ρωμουνίαν καί είδον έκ τοΰ σύνεγγυς τήν 
διαφοράν τών συναδέλφων μας έκεΐάε. Μισθοδοτούνται κα
λώς καί τυγχάνονάιν έξαιρετικής ύπολήψεως.Οί στρατιωτι
κοί ίδίώς καί τηλ. καί ταχυδρομικοί ύπάλλήλοι κατέχουάι

Υϊϊ 2

κοινωνικώς θέσιν καλειτέραν καί άξιοπρεπεάτέρα.ν τών έμ - 
πόρων έν γένει καί βιομηχάνων, οϊτινες θεωρούνται πάν · 
τότε ώς Αμόρφωτοι καί Απαίδευτοι. Ή φιλολογία είς τά 
μέρη ταΰτα, Αναδείκνυάε τήν ΰπεροχήν, οί δέ καθηγήταί 
κατέχουάι τήν πρώτην διακεκριμμένην θέσιν Είδον έν Ρω- 
μουνίμ καθηγητάς τοΰ πανεπιστημίου των, καί άιιμειώάατε 
καλώς, δτι τοιοΰτον ύψηλόν τέμενος έν μέάφπεπηγότων 
χωρών,άμούάων.καί άμόρφων κατοίκων καί ύπδ θολώδει καί 
θυελλώδη ουρανόν είναι τι βεβιαάμένον καί άνάρμοάτον — 
οϊτινες όδήγουν τούς φοιτητάς των είς έπιτοπίούς έπιάτη- 
μονικάς μελέτα.ς,τςτούς δέ άυμπ ιτοιώτας των— εύλαβώς ά· 
ποκαλυπτομένυυς πρό τών Αύτών ’Εξοχοτήτων Λατρεύ- 
ονάι τήν Ανύπαρκτον φιλολογίαν των.’

Εγνώριάα συνάδελφον διευΟύνοντα δευτέρας τάξεως γρα· 
φεϊον. ώς τδ τής Κορίνθου — δάτις, μοί έλεγεν δτι έχει 500 
φρ. μισθόν καί 100 έτι γραφικά καί δν δέν παραβάλλω πρδς 
τόν έσχατον ιίμέτερον συνάδελφον κατά τήν μόρφωσιν. ικα
νότητα καί παράστασιν. Ότε δέ άυνεζήτηάα μετ’αύτοΰ 
καί τφ είπον. δτι είμαι καί δ έκδότης τής «Φύάεως», έξε- 
πλάγη καί έθαύμοάε τήν μόρφωδιν καί άνάπτυξιν τών έλ· 
λήνων ύπαλλήλων. '

"Ο έλΧήν ύπάλλήλος είναι άπλόφρων’, λιτός, εγκρατής, 
ταπεινός, καρτερικός, όλιγαρκής καί φίλεργος. ’Οσάκις δέ 
έμπνέεται, ύπο τοΰ άκαθέκτου ζήλου-του καί τοΰ άδόλου 
έρωτος πρδς τήν ύπηρεάίαν του, καθίσταται θαυμά
σιος — τύπος καθήκοντος καί Αφοάιώάεως. Έχει τήν άπο- 
θέωάίν του ! Κάθηται, συστέλλεται, έργάζεται, κόπια, σπου
δάζει, έγκαρτερεΐ καί μετά θερμού ζήλου ένθουάιςί νά πέ- 
ραιώάμ τήν έργάσίάν του. Δέν Αντιλαμβάνεται ούδενδς τών 
πέριξ αύτοΰ γενομένών, άλλά μόνον είς τδ καθήκόν του ά- 
ποδλέπων καί ίσως κοάμικώς ύποφέρων,τών πάντων Αμελεί 
καί τήν Ιδίαν μέριμναν λησμονεί χάριν τής φιλοτιμίας του. 
Τό καθήκον σφαδάζει, ένίοτε. έπί τήν ύπομονήν καί διά 
τοΰτο πολλάκιςέθρηνήάαμεν θύματα τής μέχρι τάφου έμ- 
μονής συναδέλφων ίν τφ έδωλίφ τοΰ πολύθελγήτρου κλά
δου μας I -

Είχον δοσοληψίας καί μετά ξένων ταχ καί τηλ. γραφείων 
καί είδον καί τάς έλλείψεις έκείνων !

Έν Άλεξανδρείμ, ένφ έχετε έπιάτολάς, Poste restan.te, 
σάς λέγουσι πολλάκις ψυχρώς, δτι δέν έχετε, έξ ού άποδει- 
κνύεται ή Αμέλεια καί άάέβεια πρός τό κοινόν. Ή δέ ταχ. 
ύποδιεύθυνάίς των, έφ’ Λ ς προΊάταται τοπικός Διευθυντής, 
Directeur local, μόνον μέλημα καί όγκώδη μισθόν έχων 
τήν θεραπείαν τών παραπόνων, ηύδόκηάε μετά παρέλευσιν 
μηνάς, νά μέ είδοποιήάμ, δτι άπωλέόθη έν τφ γραφείφ του 
ft άναφορά μου καί μέ προσεκάλει νά υποβάλω έτέραν, πρός 
παράδοόιν, τών μετά τήν έκεϊθεν άναχώρηάίν μου Αφι- 
χθέντων έκεΐάε χρηματικών άξιών, είς τδν άντιπρόδω- 
πόν μου!

Άπό δέ τού τηλεγραφείου , τής Τάντας, έζητούμην έπί 
δύο ώρας, ίνα προάέλθω καί καταθέσω 40 λεπτά, διαφοράν 
έπί πλέον δι’ έκτακτον Αποστολήν τηλ. μου, δπερ είχον 
άποάτείλει είς Achmoun, ένεκεν άποάτάσεως τής πόλεως 
Από τοΰ γραφείου Τδ δέ άάτεϊον, πρδς βάρος τής άμαβείας 
τοΰ τηλ ύπαλλήλου ήτο, δτι ό συνάδελφός του έν Achmoun 
μοί έλεγε τήν έπιοΰάαν,δτι δέν έπλήρωάε τίποτε δι’έκτακτον 
Αποστολήν, διότι ft πόλις δέν είναι μακράν τοΰ γραφείου. 
Έθεώρει δετήν άμάθετανταύτην του συναδέλφου του,ώς 
άπλοΰν σύμπτωμα.

Τί δέ νά είπω περί τοΰ τηλεγραφητοΰ ύπαλλήλου τής 
Κωνστάντας, δστις έκτδς τού δτι δέν έγνώριζεν έτέραν τής 
πατρικής του διάλεκτον, μ’ έβαάάνιάέν έπί ήμίσειαν ώραν 
δπώς διάτιμήάμ μικρόν διά τάς ’Αθήνας τηλ*.  μοι καί σχο- 
λαίώς έπί πολύ Ανε ζήτει τδ σχετικόν τέλος είς βιβλία καί 
πινακίδια, δτε βαρυνθείς τέλος καί θυμωθείς, τφ λέγω, διά 
τίνος παριάταμένου όμογενοΰς μας, δτι είμαι συνάδελφος 
έλλην καί άν θέλμ,δύναμαι νά εισέλθω, νά καλέάω τάςΆθή- 
νας ίνα μάς είπουν τό μεταξύ μας τέλος.

Κατόπιν αύτφν καί πολλών βλλων έκτρόπων, σχετικών 
καί μή, δέν πρέπει ν’ άποθαρυύώμεθα, δάάκις μάς λέγου- 
σιν, δ^ι καρκινοβατοΰμεν καί πάάχομεν έν πολλοϊς, διότι ή 
φιλοτιμία καί εύφι ία τοΰ έλληνος ύπαλλήλου, ύπεριβχΰει 
πάντων αύτών καί άν παρ’Λμ>ν όυνέβαινον δ,τι άλλαχοΰ 
συμβαίνει, . δέν γνωρίζω, Αληθείμ, μέ τί θά έπεφόρτιζον 
έτι τήν Ισχνήν ήμών ράχιν I

ΤΑ ταχ. καί τηλ· γραφεία της Αίγύπτου, Τουρκίας, Βουλ
γαρίας καί Ρώμουνίας δέν διαφέρΟυάιν ούσιωδώς τών ίδι- 
κών μας. ΌμοιΑζουάιν έν πολλοϊς, εϊσίν έπίσης, είτε ίσο- 
γαίως, είτε Ανωγαίως έγκατεάτημένα, μέ τά αύτά σχεδόν 
έπιπλα καί μηχανήματα καί διαιρέσεις· Έν τοΐς τηλε- 
γραφείοις μεταχειρίζονται τό σύστημα. Μόρς, είς μόνον δέ 
τά. Αγγλικά γραφεία καί έκεϊ γίνεται χρήσις τών νεωτέρων 
έργαλείων και συστημάτων.

Διαφοράν ούσιώδη παρατηρεί τις είς τάς κωμοπόλεις τοΰ 
έσωτερικοΰ τής Αίγύπτου, ένθα τά ταχ. καί ταχ. γραφεία 
τών σιδηροδρόμων εΐάίν άπλούάτατα καί μικρά.

Μικρά αίθουσα,, τριών μόλις μέτρων μήκους καί τόσου 
πλάτους, μικρά τράπεζα έν αύτήί, έφ’Ας μικρός ηλεκτρο
νόμος καί όλίγα φύλλα χάρτου Αηοτελοΰσι τό σύνολον τοΰ 
γραφείου Ταΰτα άρκοΰσι διά τήν. υπηρεσίαν. Λαμβάνουά» 
διά τής όκοής καί δέν κρατοΰάιν Αντίγραφα. Διά τήν ταχ 
έπίσης ύπηρεάίαν ύπάρχει μεγάλη άπλοποίησις Δέν ποι- 
οΰσι χρήσιν έκεϊ πολλών έντύπων. "Εν φύλλον πορείας καί 
έν βιβλίον παραλαβής, ιδού τό πάν.

Τά κεντρικά γραφεία τών πρωτευουσών, Αλεξάνδρειάς, 
Κωνσταντινουπόλεως, Σόφιας καί Βουκουρεάτίου δέν είναι 
σχετικώς έπίσης Ανώτερα τών Αθηνών, ύπό έποψιν μεγα
λείου, θέσεως, τάξεως καί εύπρεπείας, έκτος τοΰ τοΰ Καί 
ρου,δπερ όμολογουμένως εΐνε λαμπρότατον καί μεγαλείτερον.

Ήδη δέ έν Βουκουρεάτίφ Ανεγείρεται μεγαλοπρεπέστατου 
μοναδικόν είς τό είδος του καλλιμάρμαρον μέγαρον διά ταχ 
καί τηλ κατάστημα, διότι έν τμ πόλει ταύτμ ήδη έπικρα- 
τεϊ μεγαλομανία κτιρίων καί οικοδομών, πρός ώραϊσμόν τής 
πόλεως. .

Οί ήμέτεροι συνάδελφοι, σχετικώς πρός τούς τών Ανωτέρω 
χωρών έχουάι καλειτέραν συμπεριφοράν καί φέρονται πολύ 
εύγενέάτερον. Πρέπει νά ίδήτε αύτούς διά νά πεισθήτε περί 
τοΰ Αγροίκου καί Αποτόμου έν πολλοϊς αύτών τρόπου κα' 
ύφους.

Είδον ύπάλληλον τών επιταγών έν Καίοφ, σκαιώς άηο- 
πέμποτα Κυρίαν, ήτις έτόλμηάε νά τόν παρακαλέάμ νά τμ 
έκδώάμ έπιταγίιν, καθ ’ ήν ώραν ή αύτοΰ Έξοχότης ήτοιμά- 
ζετο νά κλείάμ τό γραφειον του.

— Δέν είμαι ύπηρέτης Οου, τμ λέγει καί Ας ήρχεάο ένω- 
ρίτερον.
' — Μά σάς παρακαλώ, Κύριε, είναι μεγάλη, άνάγκη .....

— Πήγαινε, Απ’ έδώ, αΰριον,.. . τφ άπαντ^ καί τά τοι- 
αύται, Αλλά πολύ Αποτόμως καί έλυπήθην, άλλά καί ηύχα- 
ριάτήθην, διότι πρός τάς Κυρίας τούλάχιάτον, οί συνάδελ
φοί μου φέρονται πολύ εύγενώς καί ποιοΰσί π·>λλάς ύηο- 
χωρήάεις.

Έν τφ κεντρικφ ταχ. γραφείφ τοΰ Βουκουρεάτίου, τής 
μεγαλουπόλεως ταύτης, ύπό έποψιν πληθυσμού, πλούτου, 
κινήάεως καί θορύβου, έπικρατεΐ σχετικώς μεγάλη τάξις, 
Απόλυτος εψπρέπεια και παραδειγματική ιίσυχία. Ώς έκ 
περισσού δέ Αάτυφύλαξ διαρκώς παρίάταιαι έντός τοΰ προ
αυλίου, παρακολουθών έν Αξιολόγφ άιωπψ καί έπιτηδείφ 
σοβαρότητι τάς κινήσεις τών εισερχομένων καί ΐξερχομένων.

Είάελθών δι’έργαάίαν έξέλαβον τήν τάξιν καί εύπρέπειαν 
έκείνην, ώς τέμενος ιερόν. Δεξιόθεν καί Αριστερόθεν παρα
τηρώ έν ταϊςθνρΜι μορφάς ώραίας καί συμπαθητικός, τους 
δέ μετ’αύτών άυναλλαάσομένους μετ’εύγενείας καί εύλα- 
βείαςάυμπεριφερρμένους.Ήννόησα καί άυνεμορφώθην.Ήσαν 

ύπουργοί γυνάϊκες καί ένεθυμήθην, δτι Ακουάα δτι έν Bo u 
κόυρεάτίφ ύπηρετοϋάι νεάνιδες είς τό ταχυδρομεΐον.

Ή ώραιότης δέ τινων έξ αύτών παρέλκει συνήθως τήν 
προάοχήν τών ξένων Αύται δμως ταπεινούάαι Αμέσως τά 
βλέμματα καί τηροΰσαι σιωπήν Ιχθύος, μεταβάλλονται είς 
ένάαρκα Αγάλματα ή ζώάας εικόνας.

Καί δέν είχον άδικον νά έκλάβω τό ταχυδρομεΐον έκεϊνο 
ώς πάγκαλον ώραιον ναόν,

Μικρά τις κομψόπρεπής κόρη έπώλει γραμματόσημα, 
έτέρα ύψηλή μελαγχροινή έξέδιδεν έπιταγάς, άλλη παχύ
σαρκος ξανθοπλόκαμος έδέχετο άυάτημένας έπιάτολάς καί 
άλλη λεπτοφυής παρέδιδε τοιαύτας μετά παραδειγματικής 
τάξεως καί άφοάιώάεως καί Απολύτου άμα Ασυχίας. Λαμ
πρότατον καί τρυφερώτάτον θέαμα !

Αύται Αντιθέτως τών Ανδρών όμιλοΰάί κάλλιάτα καί μετά 
χάριτος τήν γαλλικήν καί τήν γερμανικήν.

Είχον έπιάτολήν άυάτημένην νά δώσω καί έπληάίαάα 
τήν ξανθοπλόκαμον, ής έθαύμαζον τήν κόμην, ένώ παρέ- 
διδον τήν έπιάτολήν μου,

’ Αΰτη έζύγι’ζε τό γράμμα καί ήθελε' ταχέως νά Απαλλα
γή τών βλεμμάτων μου,—Αθώων ένοεϊται,—διότι ώς φαίνε
ται, ταΐς Απαγορεύεται αύάτηρώς καί τοΰτο, δτε παρ' έλ· 
πίδα ένεπλάκη είς αύτά,

— Είναι πολύ βαρύ τό γράμμα άας, μοί λέγει, έχετε χρή
ματα καί Απαγορεύεται ή’άποστολή χρημάτων διά τοΰ τα
χυδρομείου.

Όντως είχον νομίσματα, έξ ναπολεόνια έντός χαρτονιού, 
έπιτηδείως προσΰεκολλημένα άλλ’ώφειλε νά λάβμ τήν 
έπιάτολήν.

— Όχι, δεσποινίς, τμ Απαντώ, δέν έχω χρήματα.
— Διατί τότε εΐνε βαρεία Λ έπιάτολή άας; μοί λέγει.
— θέλετε νά παραβιάάητε τό μυστικόν; τμ Απαντώ. Γνω

ρίζω τήν ταχ. ύπηρεάίαν, καί έπιμένω, δτι δέν έχω χρή
ματα έντός.

Ήναγκάσθη νά προάκαλέΟμ τόν έπόπτην.
— "Εχετε χρήματα; Κύριε, έπαναλαμβάνει ούτος.
— Απαγορεύεται τό χρήμα, άλλά προστατεύεται τό 

Απόρρητον, τώ Απαντφ, καί δέν δύναμαι νά άάς είπω, διότι 
δυνατόν νά έχω Αντικείμενα, άτινα δέν δύναμαι νά δηλώσω-

— Τότε, θά στολή ύπ’ εύθύνην άας, μοί λέγει.
— Έν Έλλάδι γνωρίζομεν καί τάς εύθύνας καί τήν ύπη- 

ρεάίαν, τφ Αποκρίνομαι
Καί αύτός μέν ύπεχώρηάε πρό τοΰ Απορρήτου, ή δέ ξαν- 

θοπλόκαμος παρέλαβε τό γράμμα μετά μικρού μειδιάματος, 
μή δυνηθεϊάα περισσότερον νά γελάάμ καί μέ ήρώτηάε μό
νον, άν ήμάι έλλην,

— Καί συνάδελφός άας συνάμα, τμ Απεκρίθην καί έφυγα 
ταχέως, ϊν’ άποφύγω τά σκάνδαλα.

Τοιαύτή έν γενικαΐς γραμμαϊς είναι, Κύριοι συνάδελφοι, 
ή κατάάταάις, διαφορά καί άύγκριάις τών ήμετέρων γρα
φείων καί ύπαλλήλων άπό τών τής ’Ανατολής, έξ δάων 
ήδυνήθην νά άντιληφθώ καί ίδω, π«·ριοριζόμενος μόνον κατά 
τήν παρούσαν όμιλίαν μου είς τήν γενικήν Απεικόνιδιν αύ
τών, έπιφυλαάάόμενος τάς λεπτομερείας καί είδικοτήτας 
έν μέλλονττ χοόνφ, διότι Απαιτούνται λεπτομερείς εκθέσεις 
Καί άτατιάτικαί πληροφορίαι, πρός Απόδειξιν τών έκτιθέμέ- 
νων, έξ ού τανύν έμφαίνεται, δτι παρά τά άφθονα μέσα, 
άτινα κέκτηνται έκεϊ, τάς Απείρους εύκολίας, αϊτινες τοΐς 
παραχωροΰνται, τάς πολυπληθείς συγκοινωνίας, Ας έχουάι 
καί τήν έπικρατοΰάάν έκεϊ όμαλότητα τοΰ έδάφους, Αμεϊς 
έδώ ύηερέχομεν σχετικώς πρός δλα, παρά τήν κατάκριάιν 
ήν μ&ς έποοίκισεν ή έξις τής βυσφημίας. "Αν δ’ώς έλπί, 
ζομβν, μετά τών καλών διαθέσεων και επιθυμιών, δΓ ών ν- 
τεζΣεβαστή Κυβέρνησις καί ή ήμετέρα Γ, Διεύθυνάις έμφοή 
ριίντοι, Γρικκθμ ό ιλόδ(ς ιος διά τών Απαιτουμένω
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έτχ νομοσχεδίων καί μέάών, ft τε ταχ. καί τηλ. <ιπηρε<5ία 
Οέλουδι κατϋ «ολΟ βελτχωβΛ καί τελειοποιηθώ, τδ δέ φιλό
τιμου καί εύγενές αύτής προσωπικόν θέλει προΟηκόντως 
εύημερήσμ, δπερ καί έγώ άπό καρδίας εύχομαι,τψ συμπρά- 
ξει βεβαίως καί τού έπ’αίόίοτς οίωνοϊς καταρτιόθέντος ήδη 
άδελφικοϋ σωματείου μας.

t o ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ
Ή Μεγάλη Πέμπτη είχε προπαρασκευάσει τήν καταστροφήν 

τής Μεγάλης Παρασκευής. Ή χάλαζα τών σφαιρών ειχεν ηδη 
πολυάριθμους νεκρούς, οί όποιοι ή εγκατελείποντό άταφοι ή 
έθάπτοντο προχείρως.

Ίερεύς ουδαμοΰ. Δέησες καμμία.
Μόνον εί; δυτικός ίερεύς, έφάνη, διασχίζων τά πρός τα 

μέρη τής Ααρίσσης σύνορα, κρατών τήν αγίαν μετάδοσιν καί 
περιερχόμενος τά προχώματα και τά πεδία τών μαχών.

— θάρρος παιδιά ! Ό θεός εϊνε ^μ.αζή μας, έφώνει.
Και μετελάμβανε τούς ετοιμοθάνατους καί έθαπτε τούς νε

κρούς.
, Άνθυπολοχαγός τις μέ τήν διμοιοίαν του έφύλάττε τήν νύ

κτα είς τάς προφυλακές καί λέγει εις τούς στρατιώτας:
— Γι’ ακουστέ με, δω, παιδιά, νά σάς πώ.......... 'Ο θεός

μάς έστειλε ένα παππά, γιά νά μάς μεταλάβη . . . Τί λέτε ; 
θά ζήσωμεν αύριον ;

1—Είναι δυτικός, φωνάζουν οί φανατικοί.
— Αύτός κάμνει τό καθηχόν του καί ή μετάδοσίς του εϊνε 

άγία, έπιλέγει ό άρχηγός.
Και ^κεταλαμβάνει ο αξιωματικός, μεταλαμβάνουν πολλοί 

στρατιωται, ό δέ Δαλέζιος εξακολουθεί τό ευεργετικόν έρ- 
γον του.

Τήν έπομένην Παρασκευήν, δταν ό στρατός μας είχε συν
τριβή καί είχε μαζευθή είς τά Φάρσαλα, πάλιν ό Δυτικός ίε
ρεύς τών συνόρων, κρατών σταυρόν καί δισκοπότηρον, περι- 
ήρχετο τό πεδίον τής μάχης.

Νεκροί παντού, νεκροί Έλληνες, νεκροί Τούρκοι.
Προχωρεί ίλονέν εις τό σκότος.
’Ακούεται δμως ποδοβολήτός ίππων. Έρχεται Ιππικόν έκ 

τών τούρκων. Καί ό δυτικός ίερεύς προχωρεί πρδς αυτούς.
— Τι θέλεις έδώ, παππά ; Τοΰ λέγει ό άξιωματικός.
— Μεταλαμβάνω νεκρούς. .. άπαντφ ό ίερεύς.

— Έλα δω νά μεταλάβης κ’ ένα. Τουρκοχριστιανό, τοΰ λέ
γουν έπιβλητικως.

*0 ίερεύς τούς ακολουθεί. ·
Ήτο εις νεαρές Τούρκος άξιωματικός ετοιμοθάνατος, πλη

γωθείς κατά την μάχην.. Είνε γερμ.ανός, άλλ’ όμιλεΐ τήν 
γαλλικήν. 'Ο Δαλέζιος τόν μεταλαμβάνει καί έκείνος ζητεί νά 
τφ όμιλήση ιδιαιτέρως. Τώ έμ.πιστεύεται μίαν φωτογραφίαν 
ωραίας κυρίας, καί μίαν διεύθυνσιν είς πόλιν τινα τής Γερ
μανίας. Ούτε τό δνομα τής κυρίας έγνώσθη, ούτε ή διεύθυν- 
σίς της.

Πριν δ’ έκπνεύση τφ έδωκε καίτό πόρτοφόλλιόν του. Άλλ’ 
ό Δαλέζιος δέν δέχεται χρήματα καί ό τουρκογερμανός τόν 
πϊρακαλεΐ νά τά πάρη διά τούς πτωχούς. Τότε ό Δαλέζιος τά 
έδέχθη. Ήσαν πέντε λίραι. -

Τοιοΰτος ήτα ό ζηλωτής τοΰ καθήκοντος, δν μιαροί δολο
φόνοι τφ άφήοεσαν εσχάτως τήν ζωήν, έν Βόλφ. Ό δέ θεός 
κατέταξεν αύτδν μεταξύ των αγγέλων του.

Ανθείς τ<&ν εν τφ άρτθ. 30 φύλλω 
Αινιγμάτων.

56· Αίνιγμα

Κόρη οφθαλμού καί κόρη πατοδς
Έλυσαν αύτδ δ κ. Ίω. Ν. Δελένδας έξ ’Αθηνών, δ χ. Περ. Σα· 

ράπουλος έχ Πατρών, ή Δεσποινίς Ελένη Καμπεροπούλου έχ Πει
ραιώς, δ χ. Διον. Ματύπουλος έχ Χίου χαί δ χ. Σπ. Φανδρής έξ 

’Αθηνών.

57. Αίνιγμα. Πνύξ=νύξ
"Ελυσαν αύτδ δ χ. Ίω. Ν. Δελένδας έξ ’Αθηνών, δ χ. Δ. Μα- 

τδπουλος έχ Σύρου, δ χ. Σπ. Φανδρής έξ ’Αθηνών χαί δ Κωνστ. 
Ν. Κωνσταντινίδης έχ Mit-Gamr.

58. Αίνιγμα. Μάμμη—Μαμμά
Έλυσαν αύτδ δ χ. Ίω. Ν. Δελένδάς έξ ’Αθηνών, δ χ. Έρνέ- 

στος Πρίντεζης έξ ’Αθηνών, δ χ. Βασ. Βερώπουλος έχ Πατρών, δ 
χ. Κ. Μιτύπουλος έχ Θεσσαλονίκης καί δ χ. Σπυρ. Φανδρής έξ 

’Αθηνών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΤΣΕΟΣ,,

Α. Κ. Bovxovf^OTiOr. Συστημένη μετά]περιεχομένων χαί δελτά
ριον έλήφθησαν. Έχει καλώς. Ήμερολύγιον ατέλλεται ταχυδρομι

χώς.—Ε. Τ. Ενοχον Βο»Λχα(ία(. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστάλη- 

σαν.—I. Σ. ΣονΛινα. Συνεστημένη έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Γρά
φομεν,—Ά. Σ. Zaxvrffor. Επιστολή σας μετά συνδρομών έλήφθη. 
Εύχαριστοϋμεν. Έγράψαμεν. Ή Ιί. Π. BtfoXlvov. Δίεύθυνσίς σας 

ήλλάγη, ταχυδρομιχώς λαμβάνετε καί νέαν άπόδειξιν.— A. Κ. Σϋ· 

for. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Άπύδειξιν μετά ήμε- 

ρολογίου άποστέλλομεν ταχυδρομιχώς. — Κ. Α. θεσοαΑοιιχην. Σας 
ένεγράψαμεν άπδ I Ίανουαρίου, άπδδειξιν στέλλομεν εν επιστολή 

μας. — Β X. Σμύρνην. Χρυσοδέτους τόμους άπεστείλαμεν έπί συ- 
στάσει. Ειδοποιήσατε παραλαβήν. — Φ. I. Β. ’Αλεξάνδρειαν. Φρ. 
30 έλήφθησαν, διά άντίτιμον δύο- συνδρομών. Άπέδειξις έδύθη κο

μιστή. Γράφομεν. —Γ. Σ. Λενχωσίατ. ’Επιστολή έλήφθη. "Εχει 
καλώς. Άναμένομέν νεωτέραν σας μετά σκνδρομής, ώς γράφετε.— 

Γ. Σ. Etar. Συνδρομή έλήφθη άναμένομέν νεωτέραν,ώς γράφετε.— 
Γ. B.EBfor. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθη. Εΰχαριστου- 

μεν.—Σ. X. Ks'fXVfar. Άπόδειξιν σας άπεστείλαμεν, άλλ’ άπάντη- 
σίν σας, δέν έλάβομεν είσέτι — Γ. Ρ. Efyxvfar. ’Επιστολή μετά 

έπιταγής χαί αποδείξεων έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Γράφομεν. — Γ. 
Φ. Αηοιον.’Επιστολή μετά περιεχομένων, αποδείξεων καί επιταγής 
έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Γράφομεν.

Έν Άθήναίς έκ τοϋ τυπογραφείου Παραεκβγα Λβονη


