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ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια χα'ι τέλος· foe προηγούμενου ρύλλον.)

’Από των χρόνων τής έπαναστάσεως μ ετα- 
δοθεΐσα ή φοβέρα νότος δέν είχεν έξαλειφθή έκ 
του χωρίου. Ένεκα λόγων κληρονομ.ικότητος, ή 
κακής διαίτης ή άμελείας περί τήν προφύλαξιν, 
έκάστοτε άνεφαίνετο καί νέον θύμ.α. Κ ατά  τήν 
εποχήν μ,άλιστα, καθ’ ήν άναφέρεται ή παρούσα 
διήγησις, έν βραχεί διαστήματι είχον προσβλη- 
θή ύπ’ αύτής πολλά άτομα,ώστε φόβος καί τρό
μος είχε διασπαρή ρ.εταξύ του ευαρίθμου πλη
θυσμού του χωρίου. Ό  προσβαλλόμ.ενος άπεμ.0- 
νούτο αμέσως. Οικείοι, συγγενείς, φίλοι, πάντες 
έγκατέλειπον αυτόν εϊτα, μεσολαβούσης τής 
άρχής, μετεφέρετο εις τό άρχήθεν δρισθέν πρός 
διαμονήν τών άσθενών μέρος. *0 ατυχής διε- 
γράφετο πλέον έκ τής βίβλου τής ζωής, κατα- 
δεδικασμένος του λοιπού νά διανύση τό υπό
λοιπον του οίκτρού βίου του έν τώ μέσω τώ νδ- 
μοιοπαθών του. ΙΙασα τρυφή τής ζωής, πάσα 
διασκίδασις του κοινωνικού βίου, πάντα τά  πα
ρηγόρα αισθήματα, άτινα διαχέουσιν αίγλην 
ιλαράν έπί τήν ειμαρμένην ζοφεράν οδόν, ήν 
ώρισται νά διανύη ή άνθοωπότης, κατηργούντο 
δι' αυτούς τούς δυστυχείς άποτόμως. Ή σαν νε
κροί έπιζώντες μόνον καί μόνον διά νά συναι- 
σθάνωνται τήν πικρίαν τής άναρινήσεως καί το 
άλγος τής έγκαταλείψεως. Καί αύτός 6 οίκτος, 
όν έμφύτως ή ανθρώπινη καρό ία αισθάνεται 
καί δεικνύει πρός πάν ασθενές πλάσμα, καί αύ
τός ούδέν Τσχυεν ύπέρ τών ταλαίπωρων εκείνων. 
Τό ζιμώδες αίσθημα τής αύτοσυντηρησίας ή
γειρε μεταξύ αυτών καί του λοιπού κόσμου 
φραγμόν ανυπέρβλητον.

Οϋτω βαθμηδόν αϊ έν τή  κοιλάδι καλύβαι 
άνεγερθεϊσαι μάλλον έξ ίδιοτελοϋς σκοπού προ- 
φυλάξεως ή έξ εΰσπλαγχνίας καί φιλανθρωπίας 
είχον πολλαπλασιασθή, καθόσον έπηυξάνετο ό 
πληθυσμός τού φρικτού συνοικισμού. Οί ασθε
νείς έζων έκεΐ έγκαταλελειμμένοι παρ’ ολων.Οϋ- 
δείς έτόλμα νά πλησιάση εις τό κατοικητήριόν 
των καί μόνον ένίοτε γυνή τις— διότι εις τής 
γυναικός, οσον άξέστου καί αν είνε, τήν καρδίαν 
λεληθότως σώζονται τά  τρυφερώτερα καί εύγε- 
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νέστερα αισθήματα,σύζυγος— μ,ήτηρ ήθυγάτηρ, 
ής ή φιλοστοργία ύπερενίκα τήν έμφυτον άπέ- 
χθειαν καί τόν τρόμον, έφαίνετο πορευομένη εις 
τήν άπαίσιον κοιλάδα, έρριπτε μακρόθεν πρός 
τόν ασθενή, ύπέρ ού ένδιεφέρετο, τήν ευτελή 
τροφήν τήν έξαρκοϋσαν εις αύτόν διά τινας ημέ
ρας καί προωρισμένην νά παρατείνη μόνον άνω-

Ϊελώς τόν οίκτρόν βίον του, άφινεν έκεΤ τά έν- 
ύματα, άτινα έκόμιζε,τά προωρισμένα πρός άν- 
τικατάστασιν τών τετριμμένων καί ρυπαρών,ά

τινα έπί πολύν χρόνον έφερεν ό ταλαίπωρος λε
πρός, άντήλλασσε μετ’ αυτού όλίγας λέξεις καί 
άπήρχετο μετά σπουδής. Ό  κατά τύχην διερ- 
χόμενος σπανιώτατα έκ τού μέρους εκείνου καί 
άποτολμών νά πλησιάση έκ περιεργείας μέχρις 
άποστάσεως έπιτρεπούσης αύτώ νά διακρίνη τ ’ 
άντικείμ.ενα, εβλεπεν, αν ή ήμέρα ήτο ευήλιος, 
μετά φρίκης έλεεινά τινα όντα, ρακένδυτα, μ.έ 
μέλη οιδαλέα, μέ πρόσωπον φοβερώς παραμε- 
μορφωμένον, έξερχόμενα τών τρωγλών αΰτών, 
καθιζόμ.ενα πέριξ αυτών έν νωθρά έγκαρτερήσει, 
συνδιαλεγόμενα μεταξύ των, έσθίοντα τό έλεει- 
νόν γεύμά των ή άντλούντα ύδωρ έκ τού πα
ρακειμένου φρέατος. Τού ήλιου δύοντος, ή α
ποτρόπαιος όμήγυρις διελύετο καί καθείς είσ- 
δύων εις τό δυσώδες αύτού καταφύγιον, κατε- 
κλίνετο έπί τής ξηράς στρωμνής του. 'Οσάκις 
τις έξ αΰτών άπέθνησκεν, έμενε τό σώμα άτα- 
φον καί όδωδός έπί ημέρας πολλάκις μέχρι; 8-  
του ήθελε μεταβή έπισκέπτης τις καί μ,αθών 
ανακοίνωση τήν είδησιν εις τό χωρίον. Ό  ίερεύς 
τότε μετέβαινε καί άνεγίνωσκε μακρόθεν τήν 
νεκρώσιμον ακολουθίαν. Έ πειτα ύπό τήν έπο- 
πτείαν έμ.μίσθων ύπό τής δημοτικής άρχής έπί- 
τηδες διοριζομένων ατόμων, μετεκομίζετο τό 
πτώμα ύπό τών συγκατοίκων τού θανόντος λε
πρών μέχρι τού τάφου, δν είχον φροντίσει πρό- 
τερον νά σκάψωσιν εις ¡*ικράν άπό τής κοιλά- 
δος άπόστασιν, έρρίπτετο έκεΐ καί ένεταφιάζετο 
ώς θνησιμαΐον, χωρίς ν’ άκουσθή εις λυγμ.ός, χω
ρίς νά |>εύση έν δάκρυ, χωρίς νά προφέρη έν 
χεΤλος τήν ύστάτην τής συμπάθειας ευχήν.

Ό  Στάθης τήν έσπέραν έν τφ  παντοπωλείο» 
έσπευσε ν’ ανακοίνωση εις όμήγυριν φίλων του 
τήν συνάντησίν του καί τήν έκβασιν τής κά
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τασκοπείας του, τήν δ ’ άνακοίνωσιν ήκουσαν οί 
χωρικοί μετ’ άκρας περιεργείας.

—  Που 'ςτή όργή νά πηγαίννι έκεΐ κάτω ; 
ήρώτησεν εις έξ αύτών.

—  Που νά πηγαίνη; . .  που άλλου παρά 
'ςτοϋς λωβιασμένους ; . . άπήντησεν έτερος.

Τό πράγμα έφάνη άστειυν είς τούς χωρικούς, 
οϊτινες άνεκάγχασαν θορυβωδώς. Θ ά έμενεν Ο
μως πράγματι έμβρόντητος 6 πονηρός Στάθης 
καί θά έμενον άναυδοι έκ της έκπλήξεως καί 
της φρίκης οί σύντροφοί του, εάν έγίνωσκον ότι 
πράγματι 6 πάρεδρός των έπορεύθη την ήμέ- 
ραν εκείνην είς το κατοικητήριον τών λεπρών 
καί δτι ή άστειότης είχε πραγματικήν ύπό- 
στασιν. ΓΙροέβη άνυπόπτως άφοϋ παρετήρησε 
πρότερον είς τά  περιξ καί έβεβαιόθη περί της 
μονώσεώς του, μέχρι της άκρας της άτραποΰ 
καί στάς είς άπόστασίν τινα άπό του δμ.ίλου 
τών άσθενών, προσηγόρευσε τούς πλείστους αυ
τών ονομαστί, τούς ήρώτησε περί της κατα- 
στάσεώς των, δεικνύων πολύ ένδιαφέρον, ιδίως 
προς τούς νεωτέρους έξ αύτών, παρ’ οίς ή πρόο
δος της νόσου δέν ήτο άκόμη τοιαύτη ώστε νά 
τούς έμποδίζη την χρησιν τών μελών, άπέτεινε 
προς αυτούς διαφόρους λόγους παρηγοριάς καί 
υποσχέσεις περί περιθάλψεως καί θεραπείας έπι- 
μεμελημένης εκ μέρους του δήμου, χάρις δήθεν 
είς τήν άνίδρυσιν ιδιαιτέρου καταστήματος, 
είτα συνωμίλησε μετ’ αυτών επί πολλήν ώραν, 
άφήσας κατά την στιγμήν τής άναχωρήσεώς 
του χρηματικόν τι ποσόν ώς φιλοδώρημα, ϊνα 
διανεμηθώσιν αυτό μεταξύ των οί ασθενείς. Αέν 
ήρκεσθη δέ είς τήν πρώτην ταύτην έπίσκεψιν, 
άλλ’ ίπανήλθεν δί; καί τρις είς τήν άπαίσιον 
κοιλάδα. Τήν τελευταία·/ φοράν μάλιστα, τρεις 
ημέρας πρό τής Κυριακής τών εκλογών, αν δ 
Στάθης ή άλλος τις ήθελον τόν παρακολουθήσει, 
θά έβλεπον οτι τό λευκόν του ΐππάριον έφερε 
σχετικώς ογκώδες φορτίον, όπερ άπετελεΐτο έξ 
άρτων νωπών, κρέατος όπτοϋ, τυρού, ιχθύων 
καί μικρού άσκοϋ πλήρους οίνου. ΙΙασαι αύται 
αί ζωοτροφίαι διενεμήθησαν είς τούς λεπρούς, 
οϊτινες έξίσταντο άγαλλόμενοι διά τήν έκτα
κτον ευτυχίαν, ής παρομοίαν άπό πολλού χρό
νου δέν είχον ϊδει οί ταλαίπωροι. Τήν φοράν 
εκείνην ή συνδιάλεξις μεταξύ τοϋ έλεήμονος 
παρέδρου καί τών πασχόντων παρετάθη επί 
πολύ, δτε δέ τέλος άπήλθεν έκείθεν δ Κοπάνης, 
οί μικροί οφθαλμοί του έσπινθοβόλουν έκ χα
ράς καί υπερηφάνειας, τό δέ μεδίαμα έαεΐνο τό 
οίονεί καρφωμένον επί τών χειλέων του, έφαί- 
νετο δριμύτερον, σαρκαστικώτερον . . .

Τό άπόγευμα τής ιδίας εκείνης ημέρας, ήτις 
συνέπεσε νά είνε έορτάσιμος, οί χωρικοί ηΰθύ- 
μουν έν τφ  παντοπωλείο). Μετά τρεις ημέρας έ- 
μελλον νά ένασκήσωσι τόν ΰψιστον αύτών δι

καίωμα καί έπανηγύριζον έκ προκαταβολής τήν 
νίκην τών υποψηφίων των. Ό  έκλογικός οργα
σμός είχε φθάσει είς τό έπακρον κατά  τάς τε
λευταίας ήμέρας, αί σπονδαί τοϋ οίνου ήσαν ά
φθονοι καί ή μία μέθη,ή τής πολιτικής, ύπεβο- 
ήθει τήν άλλην. Έ τυχε νά διέλθωσιν έκείθεν 
τρεις έγχώριοι μουσικοί μέ τά  όργανά των, έρ- 
χόμενοι έκ τού πλησίον χωρίου, οπού προσκλη- 
θέντες μετέβησαν είς τελετήν γάμου καί έπι- 
στρέφοντες είς τήν πρωτεύουσαν τής έπαρχίας. 
Οί εύθυμοϋντες έπωφελήθησαν τής καλής ευ
καιρίας καί προσεκάλεσαν τοός μουσικούς, ζωη
ρός δέ ήρχισεν ό χορός ύπό τόν όξύν ήχον τού 
ζουρνά, ύπό τόν μεταλλικόν κραδασμόν τοϋ 
μπουζουχίου καί τόν ύπόκωφον δούπον τού 
ντεφΙου. Ό  Λάμπρος, ό σύρων τόν χορόν ύψη- 
λού άναστήματος καί εύλύγιστος χωρικός, φη
μιζόμενος έπί χάριτι καί δεξιότητι όρχήσεωςοσον 
καί έπί ανδρεία, κατ' άρχάς ήδε δίστιχα κοινά 
τού χορού,έρωτικής ώς έπί το πλεΐστονύποθέσεως, 
μετά τών συνήθων έπωδών, οϋς έπανελάμβανον 
πάντες όμού οί συνορχούμενοι. Βαθμηδόν ομο^ς 
έκρίθη άπαραίτητον νά μή λησμονηθή καί ή 
πολιτική έν τή πανηγύρει ¿κείνη καί ό Λάμπρος, 
έχων πρός τοϊς άλλοις καί αυτό τό χάρισμα, 
έστιχούργησεν αύτοσχεδίως δίστιχά τινα πρός 
τιμήν τοϋ Ιατρού Περιστέρη, τοϋ συνδυασμού 
του καί τής άναμφιβόλου έπιτυχίας του. Δυστυ
χώς δένπεριωρίσθη είς τούτο καί μόνον 6 αΰτο- 
σχεδιαστής, άλλά παραφερόμενος έκ τού ποιη
τικού του οίστρου, έκ τού έκλογικοϋ του έν- 
θουσιασμοϋ, ένταυτφ δέ καί έκ τοϋ οίνου, έξε- 
τράπη κατόπιν καί είς έμμετρα σκώμματα κα
τά  τών άντιθέτων, σατυρίζοντα κυρίως τόν π ά- 
ρεδ ιον τοϋ Μαυρολιθάρου, τήν πλεονεξίαν του 
καί τήν τελευταίως έκδηλωθεΐσαν παράδοξον 
φιλοδοξίαν του, οί δέ άξεστοι καί άτεχνοι άλ
λά  καυστικοί στίχοι τού χωρικού προύκάλουν 
άκράτητον ίλαρότητα καί θορυβώδεις έπευφη- 
μίας είς τόν όμιλον τών παρισταμένων. Ό  μ.ε- 
ταςύ αύτών παριστάμενος Βάσος δέν ήνέχθη 
τήν προσβολήν καί άπέτεινεν άπειλάς κατά 
τοϋ αύθά δους στιχουργού, όστις άπήντησε διά 
δεινών ύβρεων. 'Ο χορός έπαυσεν ένεκα τού 
έπεισοδίου τούτου· οί δύο άντίπαλοι διε- 
πληκτίσθησαν έπί τινας στιγμάς, είτα μετά 
τήν άνταλλαγήν νέων προσβλητικών λόγων έ- 
κατέρωθεν ό υιός τού παρέδρου έρεθισθείς άνέ- 
σπασε μάχαιραν καί ώρμησε κατά τού Λάμπρου, 
όστις έσυρεν άμέσως τό πιστόλιόν του. Καί έ- 
κρατήθησαν μέν άμφότεροι ύπό τών παρεστώτων, 
άλλ’ ή έρις όπως δήποτε θ’ άπέληγεν είς σο- 
βαρώτερα, άν δέν κατέφθανεν έγκαίρως ό ένω- 
μοτάρχης μετά δύο χωροφυλάκων καί δέν ά- 
φώπλιζε τούς δύο άγωνιστάς, διαλύσας άμα 
καί τήν συνάθροισιν.
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Ό τε περί τήν δειλήν έπέστρεψεν δ κύρ Ή - 
λίας καί έμαθε τά  συμβάντα, έπέπληξεν αυστη
ρός τόν υιόν του διά τόν όξύθυμον χαρακτήρα

Γτου, συστήσας είς αυτόν άποχήν άπό πάσης φι- 
λονεικίας καί άνεκτικότητα. Ένδομύχως ίσως 
ηΐιχαριστεϊτο καί έκολακεύετο έκ τοϋ δείγμα
τος αυτού τής φιλοστοργίας τοϋ μονογενούς τέ
κνου του- έσκέπτετο όμως οτι δέν ήτο συμφέρον 
ιίς αυτόν νά παροξύνη έτι μάλλον τήν έχθρο- 
σίθειαν τών συγχωρικών διά παρομοίων σκη
νών, ούδ’ ήτο φρόνιμον ν’ άπασχολήται χάριν 
τοϋ υιού του είς διαφοράς μετά τής δικαιοσύ
νης, έν ήμέραις καθ’ άς ώφειλε νά μεριμνφ περί 
καντοίων πραγμάτων.

— Έπρεπε νά είσαι τού λόγου σου παρών, 
ειπεν ό Βάσος δικαιολογούμενος πρός τόν πα
τέρα του, διά ν' άκούσης τί σοϋ σέρνανε!

—  Τό ξεύρω, τό ξεύρω! άπήντησεν δ κύρ 
Ήλίας, γνωρίζω τί διαθέσεις έχουν αύτά τά 
Ρρωμόσκυλα, Έσύ όμ.ως σέ παρακαλώ νά κα- 
θήβγίς ήσυχος καί νά μή σέ μέλη, ό,τι καί άν 
άκούσης. Έννοιά σου κ’ έγώ θά τούς διορθώσω 
τήν Κυριακήν !. . έχω καλά παρμ-ένα τά  μέ
τρα μου.

Ό  Βάσος προσέβλεψε τόν πατέρα του μετ’ 
άτορίας. Προφανώς δέν είχεν ούδ' αυτός πάρα 
πολλάς έλπίδας περί τής πατρικής έπιτυχίας, 
ή δ ί στερρά εκείνη πιποίθησις τοϋ πατρός του 
καεί οί μυστηριώδεις αυτού λόγοι τόν έξέπλητ- 
τον ύπερμέτρως.

— Μά τί έχεις σκοπόν νά κάμης ; τόν ήρώ- 
τησεν έπί τέλους.

— Κάνε δουλειά σου έσύ! άπήντησεν έπι- 
ιλακτικώς δ Πάρεδρος. Τήν Κυριακήν θάίδής. 
Καί ή είς τούς οφθαλμούς του άστράπτουσα

θριαμβευτική λάμψις ώς καί τό απηνές του έ- 
«ϊνο σαρκαστικόν μειδίαμα έμαρτύρουν ότι δ 
*θλυμ.ήχανος άνήρ δέν έξέφερεν έπί μ.α- 
ταίω καί χάριν κομπορρημοσύνης μόνον τούς 
Απειλητικούς εκείνους λόγους.

Δ ’ .

Η έναγωνίως άναμ.ενομ.ένη ήμ,έρα τής έκλο- 
έφθασεν έπί τέλους.

Ή το μ.ία τών τελευταίων Κυριακών τού 
ινοπώρου. Ό  ήλιος άνατείλας είς ουρανόν 

' ·ϊθριον, διέχεε πλήμμυραν φο/τός ιλαρού καί ά- 
“̂ βτράπτοντος έπί τής γής. Αί όλίγαι νεωστί 

|πιχριυθεΐσαι δ  ι’ άσβέστου οίκίαι τού χωρίου 
ι'λ«ύκαζον χαρίεσσαι, αί δέ λοιπαί, καλύβα ι 
|**ειναί καί άμαυραί ώς έπί τό πλειστον συνε
ννοούντο γραφικώςκατ’ άνώμαλα συμπλέγμ.α- 
Τ*>μέσον τών όποιων άνυψούντο ευθυτενείς αί κυ- 
’'Αρισσοι,ών τό άγέρωχον παράστημα έφαϊνετο ά- 
~°τυπούμ.ενον μακρόθεν μ.έλαν έπί τοϋ γαλανού δ
έοντος. Στρατιαί ορνίθων ραμφιζουσών άδια-

κόπως τό ε'δαφος περιεπλανώντο έντός τώνκήπων, 
δπόθεν έξήρχετο ένίοτε ήχηρός δ βαρύςκαί ύπότρο- 
μ.ος άλλ’ ειρηνικός μυκηθμός τών ήσυχαζόντων 
είς τούς σταύλους βοών. Οί ϊπποι καί τά  λοιπά 
φορτηγά τών χωρικών ζφ α  έβοσκον άμέριμνα 
τήδε κακεΐσε ύπό τό γλυκύ θάλπος τοϋ ήλιου, 
έντρυφώντα είς τήν άνετον οκνηρίαν μετά τούς 
μόχθους τής έβδομάδος. Είς τήν πεδιάδα κάτω 
έφαϊνετο έλαφρά ή πάχνη άνερχομένη ένεκα 
τής έξατμ-ίσεως έκ τών προσφάτως άροτριω- 
θέντων άγρών, είς δέ τό βάθος αυτής έξετείνετο 
άτέρμων ή βαθύφαιος ζώνη τοϋ έλαιώνος πρός 
ήν άπετέλει άντίθεσιν χαρμόσυνον τό πράσινον 
χρώμα τών αειθαλών πευκώνων τών παρακει
μένων λόφων, τό μόνον άπομ.εΐναν λείψανον έκ 
τής δαψιλούς θερινής χλοερότητος. Είς τούς γυ- 
μνωθέντας ήδη κλάδους τών ύψικόρμων αίγεί- 
ρων έφρισσον τ ’ άργυροπράσινα φύλλα, όσα έσώ- 
θησαν άπό τών προύτων τών καταιγίδων πνευ- 
μ.άτων ένίοτε τόνοι διακεκομ-μένοι κελαδή
ματος διασπειρόμενοι αίφνης είς τ ά  Οψη, άνήγ- 
γελοντήν διάβασιν στίφους άκανθίδων.

Ώ ς  τόπος ψηφοφορίας έν τφ  πρώτο) καί σπου- 
δαιοτέρψ τμήματι τοϋ δήμου Δ ..., άποτελου- 
μένου έκ τής πρωτευούσης τοϋ δήμου, ήτοι τοϋ 
Μαυρολιθάρου καί τής Βελίτσης, μικρού χωρίου 
έκ τών πλησιεστέρων, είχεν δρισθή ανέκαθεν δ 
ναός τοϋ Άγιου Ίωάννου τού Προδρόμου. Ή το  
μικρά καί πενιχρά έκκλησία, άπέχουσα μόλις 
έπτά ή όκτώ λεπτά τής ώρας προς άριστεράν 
τοϋ Μαυρολιθάρου, είς ήν συνείθιζον νά έκκλη- 
σιάζωνται πολλοί τών κατοίκων κατά πάσαν 
Κυριακήν ή έορτήν δ περί αυτήν περιορισμένος 
γώρος, δ περιφρασσόμενος ύπό χθαμ-αλοϋ τοίχου 
έχρησίμευεν έν μέρει καί ώς νεκροταφεΐον τής 
κώμης, καθά έμαρτύρουν δύο τρεις τάφοι νεο- 
σκαφεϊς, έπί τού έξωγκωμ,ένου χώμ,ατος τών ό
ποιων ήσαν διεσκορπισμένα θραύσματα 7.αγή- 
νου καί κέραμοι μ.έ άνθρακας άποτεφρωθέντας, 
έφ’ ών είχε καή δ λίβανος. Ά π ό  τής προτεραίας 
είγον τοποθετηθή έντός τού ναού αί κάλπαι καί 
μετακομισθή πάντα τ ' άναγκαιούντα εκλογικά 
είδη, έπειτα, άφού έπεθεωρήθησαν τά  πάντα 
καί εύρέθησαν έν τάξει, έσφραγίσθη τό κιβώ- 
τιον τών καλπών καί έκλείσθη δ ναός, παρελή- 
φθησαν δ ' αί κλείδες παρά τοϋ προέδρου τής 
έφορευτικής έπιτροπής.

Τήν πρωίαν τής έπομ-ένης, πριν ή άνατείλη 
δ ήλιος, ή μ-άλλον είπείν πριν ή δ ώροδείκτης 
τών ολίγων τοϋ χωρίου ώρολογίων σημ.ειούση 
τήν 7. 14 π. μ., ότε έπρεπε ν’ άρχίση ή έκ- 
κλογή, συμ,φώνως μέ τήν άκριβή διάταξιν τοϋ 
περί τούτου Β. Διατάγματος, δ ναός ήτο ήδη 
άνοικτός, παρευρίσκοντο δέ συνηγμ,ένοι έν αυτφ 
πάντες όσοι έκ τών καθηκόντων των ησαν ύπο- 
χρεωμένοι νά παρευρεθώσιν. Έντός έπιμήκους
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μελαμβαφούς κιβωτίου, στηριζομένου έπί όκρι- 
βάντων ησαν παρατεταγμέναι αί κάλπαι εν 
μακρφ συστοιχία, οί δίχροοι δέ αυτών σωλή
νες προεξεΐχον κατά σειράν ώς τηλεβόλα, μ.έ 
την διαφοράν ¿¡¡/.ως ότι τ ά  χαίνοντα αύτών 
στόμια έμελλον νά δεχθώσιν άντί νά εξακοντί- 
σωσι σφαίρας. Έκαστη κάλπη έφερεν εις τήν 
κορυφήν επί πινακίδος το όνομα του υποψη
φίου, προς δέ καί το  ιδιαίτερον σύμβολον του 
συνδυασμού εις όν άνήκεν. Περί των τοιούτων 
συμβόλων σφοδρά έπήλθε διαμάχη, διότι ο αν
τίθετος του Περιστέρη συνδυασμός έδήλωσε 
κατά την τελευταίαν σχεδόν ημέραν ότι ώς 
σύμβολον αύτού διακριτικόν εις τάς κάλπα; ε
ξέλεγε την ελαίαν, άλλ’ ή έλαια άνηκεν άνέ- 
καθεν εις τό κόμμα τού Περιστέρη, οπερ δεν 
έννόει ν’ άποξενωθί) τού άρχαίου εμβλήματος 
του, άφού μάλιστα τούτο ύπήρξεν άείποτε ευ
τυχές καί νικηφόρον, κατεκραύγασε δέ διά τόν 
σφετερισμόν. Οΰτω τό άθώον έμβλημα τής ει
ρήνης έγένετο αφορμή σφοδράς καί πείσμονος 
άντιμαχίας, ή δέ διοικητική άρχή, άφού έπί 
πολύ διετέλεσεν έν άπορί$ καί άμηχανία μή 
γινώσκουσα τίνα λύσιν νά έξεύργ), τέλος προέ- 
τεινε συμβιβασμόν γενόμενον έκατέρωθεν άπο- 
δεκτόν, καθ’ ον άμφότεροι οί άντιποιούμενοι 
τήν ελαίαν παργτούντο αύτής, καί οί μέν περί 
τόν Περιστέρην εξέλεξαν έρυθράν ταινίαν ήτις 
περιεζώννυε τόν σωλήνα τής κάλπης άπολή- 
γουσα εις κόμβον, οί δέ αντίθετοι πορτοκάλλιον. 
Πάντες οί άποτελούντες τό προσωπικόν τής έπί 
των εκλογών υπηρεσίας ήσαν εις τάς θέσεις των. 
Δεξιά τής πύλης τής εισόδου, πέριξ σαθρού 
τραπεζίου έκάθηντο τά  μέλη τής εφορευτικής 
επιτροπής, ής ά πρόεδρος, χωρικός ώριμου η 
λικίας έκ τών εύπορωτέρων κτημ,ατιών τού 
Μαυρολιθάρου, ένεθρονίζετο σοβαρώς είς τό μέ
σον, συναισθανόμενος μέν τήν υψηλήν σπου- 
δαιότητα τών χρεών του, άλλ.ά καί μή γινώ- 
σκων αυτά κατά βάθος, διότι πριν πράξτ) ή 
πριν είπη τι έκάστοτε, έκυπτε καί συνεβουλεύετο 
τον παρακαθήμενον πεπειραμένον περί τά  εκλο
γικά νόμιμα, έπαγγελλόμενον τόν δικολάβον 
εις τό ειρηνοδικείου καί προσληφθέντα παρά 
τής επιτροπής ώς γραμματέα. Οί αντιπρόσωποι 
έκλεγέντες παρά τών υποψηφίων μεταξύ τών 
δπωςδήποτε σημαινόντων καί ευυπολήπτων 
δημοτών, ΐσταντο ήδη όρθιοι έκαστος όπισθεν 
τής κάλπης τού υποψηφίου δν άντιπροσώπευε, 
αντίκρυ δέ αύτών οί σφαιριδιοδόται μέ τά  μο- 
λύβδινα σφαιρίδια άνά χεϊρας. Πάντες ήσαν 
περιβεβλημένοι τήν έορτάσιμον τής Κυριακής 
ενδυμασίαν, πρός τήν άπλότητα δέ αύτής καί 
προς τόν φυρμόν εκείνον έν γένει τών φουστανελ- 
λών καί τών φεσίων άπετέλει άντίθεσεν περίερ
γον ή εύπρεπής καί κομψή εύρωπαϊκή ενδυμα

σία καί δ κυλινδρικός πίλος τού δικαστικού αν
τιπροσώπου, νεαρού δικηγόρου έκ τής πρωτευ- 
ούσης τού νομού, όστις άναμένων τήν έναρξιν 
τής εκλογής, έξήρχετο εις τό προαύλιον τού 
ναού καί έκάπνιζε, παρατηρών εύφροσύνως τήν 
πέριξ θελκτικήν άγροτικήν τοπογραφίαν, άπο- 
τείνων ενίοτε ερωτήσεις εις τούς παρεστώτας 
περί τού δήμου Δ , . . . ,  περί τού χωρίου Μαυρο- 
λιθάρου, περί τού πληθυσμού του, περί τών 
προϊόντων του καί τά  τοιαύτα. Ή  ένοπλος δύ- 
ναμις άντεπροσωπεύετο ύπό δύο χωροφυλάκων 
έκ τών σταθμευόντων έν τφ  χωρίω, οί’τινες έ- 
φρούρουν ένοπλοι παρά τήν θύραν τού ναού ύπό 
τήν διοίκησιν τού ένωμοτάρχου.

Ενωρίς προσήλθε καί δ Κοπάνης εις τόν τό
πον τής εκλογής, έχαιρέτισε τόν δικαστικόν αν
τιπρόσωπον, μεθ’ ού είχε γνωρισθή άπό τής 
προτεραίας, τά  μέλη τής έπιτροπής καί τόν 
αντιπρόσωπόν του, συνομιλήσας κατ’ ιδίαν μετ’ 
αύτού έπί τινας στιγμάς. Οί λοιποί αντιπρό
σωποι καί σφαιριδιοδόται μ.ή βλέποντες προ- 
σερχομ,ένους εκλογείς, περιήρχοντο εντός τού 
ναού ή εις τό προαύλιον καθ’ ομίλους, συνομι- 
λούντες ιδιαιτέρως. Εννοείται ότι πάσαι αί συ- 
νομιλίαι μόνον καί κύριον θέμ.α είχον τήν πιθα
νήν τών έκλογών έκβασιν. Οί μάλλον ένήμ,εροι 
διεβεβαίουν ότι οί άντίθετοι τού Περιστέρη εί
χον δραστηοίως καί έπιτηδείως άμα έργασθή 
κατά τάς τελευταίας ημέρας, έπαισθητώς έ- 
παυξήσαντες τά  κεφάλαιά των. Καί έθεωρεΐτο 
μ.έν πάντοτε άσφαλής ή επιτυχία τού ιατρού 
μ,ετά τών φίλων του, άλλ’ όχι όπως άλλοτε δι’ 
ύπεροχής χιλίων καί πλέον ψήφων. Οί μάλλον 
αισιόδοξοι άνέμενον υπεροχήν τριακοσίων μόνον 
ή τετρακοσίων τό πολύ ψήφων, βασιζόμ-ενοι κυ
ρίως εις τά  πιθανώτατα αποτελέσματα τής ψη- 
φοφορίας έν τφ  δήμ.ψ Δ ... Ό  δήμος ούτος εί- 
χεν άπομείνει πιστός εις τούς τέως άντιπροσώ- 
πουςτής επαρχίας. Εις τό πρώτον τμήμ.α αυτου, 
εις δ καθά προείπομεν ϋπήγοντο τό Μαυρολ.ίθα- 
ρον καί τό παρακείμενον μικρόν χωρίον Βελί- 
τσα, ήσαν εγγεγραμμένοι ¡/.έν εις τούς καταλό
γους έκλογεΐς περί τούς όκτακοσίους, άλλ’ ου
δέποτε έψήφιζον πλείονες τών έξακοσίων, έπειδη 
πολλοί τών δημοτών διαρκώς εύρίσκοντο άπο- 
δημούντες. Έ κ  τών έξακοσίων τούτων, κατ« 
τούς μετριωτέρους ύπολογισμούς οί τετρακόσιοι 
πεντήκοντα τούλάχιστον θά έψήφιζον ύπέρ του 
συνδυασμού τού Ιίεριστέρη, πάλιν δέ άμφίβο* 
λ,ον ήτο άν οί ύπολειπόμενοι θά έδίδοντο εις 
τούς αντιθέτους καί μάλιστα εις τόν Κοπάνην· 

Οί ύπολογισμοί ούτοι δέν έγίνοντο ένώπιον 
τού υποψηφίου, άλ.λ’ άδιάφορον αύτός τούς ι'  
γίνωσκε πολύ καλά καί τούς είχει λάβει ύπ ο- 
ψιν του. Καί όμως έφαίνετο άτάραχος καί μ®1" 
διών, ενίοτε μάλ.ιστα άπετόλμα ν’ άνταλλάσ«?
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γαριεντεσμούς καί υπαινιγμούς περί τής ένδε

*έν άνησυχίας έπεσκίαζε τήν μειδιώσαν μορφήν 
I1 του. Άκαριαίως όμως πάλιν ή ανησυχία παρήρ- 

χετο καί ή μορφή του άπέκτα τήν πρώτην 
«ραγματικήν ή προσπεποιημένην αταραξίαν.

—  Κάτι κυττάζεις τά  σύννεφα,κύρ Ή λία; τφ  
είπε σκωπτικώς έν μέλος τής έπιτροπής καταλα- 
βόν αύτόν έν τοιαύτη στάσει.
| —  'Λ ,  ν α ι !. άπήντησεν δ πάρεδρος ΰποκρι- 

μενος τόν άδιάφορον εύμ-ορφη ημέρα εΐνε σή- 
,ρα· φθάνει νά μή χαλάσν) ϊσα μέ τό βράδυ ! 
Καί μετά τήν διφορουμένην ταύτην άπάν- 

τησιν άπεσύρθη εις τό έσωτερικόν τού ναού.
Ή το  ήδη ή ένάτη τής πρωίας καί μόλις 

είχον προσέλθει καί ψηφίσει περί τούς τεσσαρά
κοντα έκλογεΐς, ποιμένες ώς έπί τό πλεΐστον 
έπειγόμενοι νά μεταβώσιν εις τά  μακράν κεί
μενα πνοιμνιοστάσιά των, ή άλλοι χωρικοί ά- 
ναγκαζόμενοι δι’ υποθέσεις των ν’ άπουσιάσωσι 
κατά τό έπίλοιπον τής ημέρας εκείνης έκ τού 
χωρίου. Οί λοιποί έκλογεΐς είχον θεωρήσει κα-

ίλόν νά έκτελέσωσι τά  θρησκευτικά των καθή
κοντα πρό τών πολιτικών, εύρίσκοντο δέ πάν
τες εις τήν έκκλησίαν. Μετά τό πέρας τής λ.ει- 
ϊουργίας, άφού ηθελον άναπαυθή έπ’ ολίγον καί 
προγευματίσει προχείρως, πρό πάντων δέ άφού 
ήθελ.ον ροφήσει τήν πρωινήν τού οίνου δόσιν, ή- 
,τις πάντοτε κατά  τήν Κυριακήν ήτο γενναιο- 
τέρα, έμελλον νά προσέλθωσιν εις τά ς κάλπας. 
Οί δέ Βελ.ιτσιώται ήτο γνωστόν ότι θά προσ- 
ήρχοντο έν σώμ.ατι νά ψηφίσωσι περί τήν με
σημβρίαν, όπως ήτο γνωστόν ότι θά έ'διδον ό- 

οι σχεδόν μονοχοϋχχι εις τόν Περιστέρην.
Τ ’ ασφαλή γνωρίσματα τής έκβάσεως τής 
λογής έφάνησαν εύθύς έκ τών πρώτων ψηφο- 
ρησάντων. Οί πλεΐστοι αύτών δέν έδίσταζον 

νά έκφράσωσι φανερά τό φρόνημ,ά των συνοδεύ- 
οντες τήν κίνησιν τής χειρός δεά λέξεων ή μορ- 

σμών έμφαντικών. Τ ά  πρώτα σφαιρίδια πί- 
πτοντα έντός τών κενών καλπών προύςένουν 

ότον ύπόκωφον, έξ ού έκρινε πού είχε πέσει, 
κν εις τό λευκόν δηλαδή ή εις τό μέλαν, τό ό- 

ημένον ούς τών αντιπροσώπων, ών ή μορφή 
έφραζε μετά τήν πάροδον έκάστου ψηφοφόρου 

τήν ευαρέσκειαν ή τήν δυσαρέσκειαν. 'Γινέςησαν 
όσον άνίδεοι τού τρόπου τού ψηφοφορεΐν, ώστε 

ε’δει πρότερον νά γίνηται πρόςαύτους μακρά έ- 
ξήγησις. "Αλλοι ήρχοντο άμφιρρέποντες, διά  νά 

φίσωσεν άπλ.ώς, άλλά χωρίς νά έχωσιν έκ 
’ 'ροτέρο/ν σχηματίσει άπόφασιν τίνας έκ τών 

οψηφίων νά ψηφίσωσιν, περί αύτούς δέ τότε 
νήπτετο άγών φοβερός προτροπών, παραινέ- 

«ο>ν, παρακλήσεων ¡/,εταξυ τών άντιπροσώπων,

έως ότου έπεμβαίνων δ δικαστικός αντιπρόσω
πος έπανέφερε τήν τάξιν. Ά λ λ ’ αύτοί ήσαν έ- 
ξαιρέσεις σπάνιαι. Οί πλεΐστοι καί έμπειροι ή
σαν καί ήρχοντο αποφασισμένοι· δέν ήκουον δέ 
σχεδόν τό όνομα τού υποψηφίου, όπερ έλεγεν 
πρός αύτούς δ άντιπρόσωπος· άπέβλεπον εις τό 
έπί τής κάλπης σύμβολον καί έψήφιζον.

—  Κόκκινη κορδέλλα ! . .  έλεγον, μάλιστα ! 
Καί είσάγοντες έν τάχει τήν χεΐρα έρριπτον 
τήν ψήφόν των εις τό λευκόν διαμ,έρισμα.

Ό  αντιπρόσωπος τού Κοπάνη δέν είχε λό
γους πολλούς νά είνε εύχαριστημένος, διότι οί 
έκλογεΐς παρερχόμ.ενοι πρό τής κάλπης τού πα- 
ρέδρου, κατεψήφιζον αύτόν σχεδόν φανερά, μ.ετ’ 
ίδιαζούσης κακεντρεχείας, ώς νά ήσθάνοντο 
κρυφίαν τινά χαράν καί ίκανοποίησιν. Είς γέ
ρων ίδών τό έπί τής κάλπης πορτοκάλλιον, 
τό ώς έμβλημα χρησιμεύον, άπήντησεν είς τάς 
παρακελεύσεις τού άντιπροσώπου καί τού σφαι- 
ριδιοδότου:

—  Πορτοκάλλι ; . . άμ  τέτοια έποχή εϊνε 
ξυνά άκόμη τά  πορτοκάλλια’ έχει καιρόν νά 
γλυκάνουν!

Ό  κύρ Ή λίας ήκουε τούς ύπαινιγμούς τού
τους ώχριών ένίοτε, άλλ.ά μεθ’ ύπομονής· όσον 
όμως παρήρχετο ή ώρα, τόσον συχνότερον έρρι- 
πτε τό βλέμμα του πρός τά  έξω. Τέλος κίνησίς 
τις έγένετο είς τό προαύλιον μακράν είς τήν δ- 
δόν έφάνη προσερχόμενος όμιλος έκ δέκα περί
που έκλογέων. "Ολοι ένόμ.ισαν δτι ητο ή πρω- 
τοπορεία τών ψηφοφόρων τού χωρίου καί έδρα- 
μον είς τάς θέσεις των, άναμένοντες τήν έλευσίν 
των- μερικοί έμειναν παρά τήν θύραν παρατη- 
ροϋντες περιέργο>ς. Ό  όμιλος προύχώρει, άλλ’ έ
πί τινας στιγμάς ΰψωμά τι παρεμπίπτον μετα
ξύ τού ναού καί τής καμπής τής οδού άπέ- 
κρυψε τήν θέαν των.

—  ΙΙοΐοι νά είνε ; ήρώτων οί έν τφ  προαυ- 
λίω καί οί παρά τήν θύραν.

—  Σάν γέροι μού φαίνεται νά εινε . , .
—  Μά πώς ; . . έτελείωσε ή λειτουργία;
—  Μήπως είνε Βελιτσιώταις ;
—  Τόσον γρήγορα νά ξεκινήσουν ! . . Α δ ύ 

νατον έπειτα αύτοί θά έλθουν όλοι μαζί.
Αίφνης άπό τού προαυλίου ήκούσθη φωνή 

γοερά, φωνή τρόμου καί φρίκης. "Οτε ή δμάς 
έφθασεν είς άπόστασιν πεντήκοντα περίπου βη
μάτων καί έγένετο εύδιάκριτος,έφάνη ότι ήτο συρ- 
φετόςδυσειδώνκαίτερατόμορφων όντων.Αΐ σάρκες 
αύτών όσαι δέν έκαλύπτοντο ύπότών άποτροπαί- 
ων φολίδων είχον ΰπωχφόν τινα καί άπαισίως 
στιλπνήν έρυθρότητα. Οί χαρακτήρες τής μορ
φής ήσαν τερατωδώς ήλλοιωμένοί' μέλ.η τινά 
κατήντων άγνώριστα έκτής φρικώδους υπερτρο
φίας, έν τφ  μέσω δέ τού διερρωγότος δέρματος 
τών γνάθων, τού πώγωνος καί τού λαιμού άνε-
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φύοντό που καί που άραιαί τινες τρίχες καθι- 
στώσαι τήν θέαν τών προσώπων εκείνων είδεγ- 
θεστέραν. Προύχώρουν μέ ό|/.μα βλοσυρόν και η
λίθιον άμα, οϊ ¡/.εν συρόμενοι σγεδόν, οί δέ κλο- 
νούμενοι, οί δε στηριζόμενοι επί βακτηριών καί 
έσείοντο τά  έπ’ αυτών ρυπαρά ράκη, προύχώ- 
ρουν άφωνοι ώς φαντάσματα, απειλητικοί έν- 
ταυτω  καί περίτρομοι. Έφαίνοντο συνοδία κα
ταχθονίων οντων έξελθόντων διά μ.ιάς άπό τό 
έρεβος του ",^Αου καί έζισταμένων διότι εϋρί- 
σκοντο εις τήν λάμψιν τής ημέρας έν τώ  μέσο» 
τής ζωής.

—  Οί λωβιασμένοι! οί ?.ωβιασμ.ένοι! έφώ- 
νουν οί έν τφ  προαυλίω.

Πάντες οί εντός του ναού ευρισκόμενοι ώρ- 
μ.ησαν πρός τά  έζω φύρδην. Έξελθόντες, έστη
σαν θεώμ.ενοι τήν φρικτήν χορείαν προχωρούσαν 
καί προσέβλεπον άλλήλους, παράλυτοι σχεδόν 
ε'κ τής έκπλήξεως καί τής φρίκης. Διατί έφυγον 
οί λεπροί άπό τό κατοικητήριόν των ; που κα- 
τέβαινον; πρός τίνα σκοπόν έπορεύοντο έν σώ~ 
μ.ατι; Αστραπηδόν έπήρχοντο εις τό πνεύμα πά- 
σαι αΰται αί άπορίαι, χωρίς δμως έν τή  ταραχή 
έκείνη νά δύναται αΰτό νά έξεύρη την έζήγη- 
σιν. Καί οί θεαταί ίσταντο άκόμη παρατηρούν- 
τες άναυδοι- άλλ' ότε ό συρφετός έπλησίασεν 
έτι μ,άλλον, ότε έφάνη εις τά  πρόθυρα του περι
βόλου καί κατέστη πασίδηλον ότι πρόςτόν ναόν 
διηυθύνοντο, τότε ή συναίσθησις του κινδύνου 
ή πρός στιγμήν κατασταλείσα έκ τής περιέρ
γειας έξηγέρθη άκμαία καί παραχρήμα μετά 
κραυγών διεσκορπίσθη τό πλήθος κατά παν- 
τοίας διευθύνσεις. Καί άλλοι μέν ώρμων καί 
καί διεσκέλιζον τόν χαμ.ηλόν τοίχον τού περι
βόλου, άλλοι είσήρχοντο εις τόν ναόν, ζητούν- 
τες καταφύγιον ε’ις τό ιερόν βήμ.α, ύπό τήν α 
γίαν τράπεζαν, άλλοι δέ μή γινώσκοντες πού νά 
κρυβώσι, περιήρχοντο έν άπογνώσει καί έπειτα 
έξήρχοντο πηδώντες άπό τού μ.ικρού τού ναού 
παραθύρου. Οί χωροφύλακες έδοκίμασαν πρός 
στιγμήν ν’ άντιστώσι εις τήν εισβολήν καί νά 
έπαναφέρωσι τήν τά ζιν  άλλά καί αύτοί κατα- 
ληφθέντες ύπό τού πανικού έδραπέτευσαν μετά 
τών άλλων. Τέλος ότε μετ' άρκετάς στιγμάς ό 
θόρυβος καί ή άναστάτωσις ¿κόπασαν, εϋρέθησαν 
έν τώ  περιβόλω μ.όνον έκτός τών λεπρών, δ δι- 
δαστικός αντιπρόσωπος, δ Κοπάνης, δ σφαι- 
ριδιοδότης του καί έν μέλος τής εφορευτικής έπι- 
τροπής, άγαθός καί ηλικιωμένος μυλωθρός, συγ
γενής έζ άγχιστείας τού κύρ Τίλια, δν ούτος 
κατά τήν γενικήν φυγήν, ήδυνήθη νά συλλάβη 
έκ τού βραχίονος καί νά τόν κράτηση πλησίον 
του. Οί δύο τελευταίοι ίσταντο περιδεείς είς 
άρκετην άπόστασιν όπισθεν τού υποψηφίου, είς 
τό βάθος τού προαυλίου παρά τόν τοίχον. Ό  
δικαστικός άντιπρόσωπος ώχρός έκ τής συγκινή-

σεως καί μ.ή έννοών ίσως όλον τό μέγεθος τού 
κινδύνου, κατέστελλε τήν συγκίνησιν καί τήν 
ταραχήν του, μή θέλων νά δείξη ότι έλησμόνει 
τά  καθήκοντά του κατά τήν κρίσιμον ¿κείνην 
στιγμήν. Είς δε τού Κοπάνη τήν μορφήν απε
ρίγραπτος ήτο ή διακεχυμένη χαιρέκακος ?κ- 
φρασις. Ό  Όδυσσεύς είς τό σκοτεινόν βάθος τού 
δουρείου ίππου εύρισκόμ.ενος δεν θά έμειδία σαο- 
καστικώτερον, ότε οί άφρονες Τρώες έκρήμ.νιζον 
τά  τείχη διά νά είσαγάγωσιν είς τήν πόλιν 
των τό όλέθριον μ.ηχάνημα.

—  Τι τρέχει; τί συμβαίνει; ήρώτησεν έπί 
τέλους δ δικαστικός άντιπρόσωπος.

Ό  Ήλίας έλαβε τότε τόν λόγον καί έξήγησε 
πρός αύτόν τά  διατρέχοντα. Ή σαν έκλογεϊς, 
έγγεγραμμένοι είς τόν έκλογικόν κατάλογον καί 
ήρχοντο νά ψηφίσωσιν. Άδιάφορον άν ήσαν ά- 
σθενεΐς—κανείς νόμος δέν άπηγόρευεν αύτοΐς έπί 
τώ  λόγψ τούτω τήν ένάσκησιν τού πολιτικού 
των δικαιώματος. Ό  δικαστικός αντιπρόσωπος 
έμεινεν ένεός καί άμφίρροπος· πρώτην φο
ράν παρουσιάζετο είς τήν σκέψιν του τό πε- 
ρίπλοκον αύτό ζήτημα—άλλά πριν ή έζε- 
νέγκη άπόφασίν τινα, πριν σκεφθή καί προτείνη 
μέσον τι συμβιβασμού καί διορθώσεως, ήδη δ 
Κοπάνης ένευσεν είς τούς άπαισίους ψηφοφόρους 
νά είσέλθωσιν είς τόν ναόν, έσπευσε νά είσέλθη 
καί αύτός σύρων έκ τής χειρός τό άπομεϊναν 
μ.όνον ρ.έλος τής έφορευτεκής επιτροπής, τόν α
πλοϊκόν μυλωθρόν, είς δν ένευσε νά πλησιάση 
καί όστις ύπήκουεν άποβλακωθείς έκ τής έκ- 
πλήζεως καί τού φόβου. Άνεδίφησε μετά σπου
δής τόν έκλογικόν κατάλογον, άνεύρε τό όνομα 
εκάστου, κατέγραψεν αύτά ίδιοχείρως είς τόν 
κατάλογον τών ψηφοφορούντων, διέταζε τόν 
σφαιριδιοδότην ν’ άφήση έπί τής τραπέζης τ’ 
άνάλογα σφαιρίδια, έπειτα, ύπό τήν δδηγίαν 
αυτού οί λεπροί παρήλασαν πρό τών καλπών 
καί είσάγοντες τάς μ-εμολυσμένας των χεΐρας 
είς τούς σωλήνας έψηφοφόρησαν. Μετά τούτο έ- 
ζελθόντες καί συσσωματωθέντες άπήλθον πάλιν 
έν τή  αύτή πενθίμω καί φρικώδει πομπή, ώς 
φάσματα έπιστρέφοντα είς τούς ζοφερούς κευθ- 
μ,ώνάς των, άφού διά τής πρόσκαιρου παρουσίας 
των διέσπειραν τόν τρόμον καί τήν φρίκην είς 
τούς ζώντας.

"Οτε μετά δύο ώρας οί άντιπρόσωποι,οί σφαι- 
ριδιοδόται, τά  μέλη τής έπιτροπής, οί χωροφύ
λακες καί οί λοιποί, πεισθέντες μετά πολλούς 
ένδοιασμ,ούς νά πλησιάσωσι χάρις είς τάς προ- 
τροπάς καί τάς διαβεβαιώσεις τού δικαστικού 
αντιπροσώπου, έμ.αθον τά  γενόμενα έμειναν 
έμβρόντητοι. Όλίγιστοι έτόλμων νά είσέλθωσιν 
έντός τού ναού, οί πλείστοι έμ.ενον είς τό προ
αύλιου έν αμηχανία: καί αγανακτήσει. Είς μ*"

Ε Σ Τ Ι Α 255

την άνεζήτησαν έμμανεϊς τόν Κοπάνην, δ πα
νούργος ύποψήφιος έγένετο άφαντος, μ.εταβάς 
κρυφίως όπως παρευρεθή είς τόν τόπον τής ψη
φοφορίας άλλων δήμων, άφού είδε τελεσφο- 
ρήσαν τό σχέδιόν του. Καί ήτο όντως σατανι
κόν τό σχέδιον τούτο. Μνησίκακων κατά τού 
Περιστέρη καί Οέλων νά βλάψη αύτόν, έσκέφθη 
κατ’ άρχάς νά έκτεθή είς τόν άγώνα διά νά δι- 
καιολογήση τήν άποσκίρτησίν του καί έργασθή 
δραστηριώτερον πρός καταπολέμ.ησιν τού τέως 
βουλευτού, καθ’ ού είχεν όμόσει άκάθεκτον μί
σος. "Οτε όμως συνεννοηθείς μετά τών άντιθέ- 
των καί βολιδοσκοπήσας καλώς τά  πράγμ.ατα 
είδεν οτι τό έπιχείρημα δέν ήτο ολως άπηλ- 
πισμ.ένον ώς έν άρχή ύπέθετεν, τότε ώζυνε τό 
πολυμήχανον πνεύμά του, όπως έζεύρη μέσον τι 
συντελεστικόν είς τήν έπιτυχίαν. Άφού έπείσθη 
έκ τών έρευνών του καί τών συνεννοήσεών του 
ότι οί λοιποί τής έπαρχίας δήμ-οι ήδύναντο νά 
καταστώσιν ευάλωτοι διά κοινής μετά τών συ
ναγωνιστών του ζωηράς ένεργείας, έστρεψε τήν 
προσοχήν του είς τόν δήμον Δ  . . . τό ίσχυρό- 
τατον προπύργιου τών αντιθέτων, ένθα είχον δ- 
μολογουμένως έζησφαλισμένην μεγάλην ύπερο- 
χήν. "Επρεπε να έξουδετερωθή ή δύναμις αϋτη 
τών έχθρών, άλλά τίνι τρόπω ; Ή  δωροδοκία 
δέν ήτο όπλον ασφαλές· άλλως τε άπητείτο 
μέγα χρηματικόν κεφάλαιον προς τούτο, κατά 
πάσης δέ παρακεκινδυνευμένης δαπάνης κατε- 
ζανίστατο ή φιλαργυρία καί ή γλισχρότης του. 
Συνεργούς καταλλήλους καί ικανούς πρός καλ- 
πονόθευσιν δέν εόρισκεν, άφ’ έτέρου δέ τό επι
χείρημα ήτο τά μάλα δύσκολον ένεκα τών έκ- 
δεδηλωμένων συμπαθειών τών άρχών πρός τούς 
αντιθέτους του. Ά λ λ α  μέσα πρός έκφοβισμόν 
τών εκλογέων δέν ήδύναντο νά τεθώσιν είς έ- 
νέργειαν. Τί ποιητέον λοιπόν; Έσκέφθη, έσκέ
φθη καί έπί τέλους εύρεν !

ΤΙ πρώτη ιδέα τού στρατηγήματος έπήλθεν 
εις τόν νούν του ενώ έφυλλομέτρει ήμέοαν τινά 
τόν έκλογικόν κατάλογον τού δήμου. Οί λεπροί 
ήσαν μέν διαγεγραμμένοι έκ τής βίβλου τής 
ζωής, όχι όμως καί έκ τού εκλογικού καταλό
γου. Αϋτη ύπήρζεν ή πρώτη άφετηρία τού λο
γισμού του, άφού δέ ώρίμασε καλώς τό σχέ
διόν του, έπελήφθη τής έκτελέσεως αύτοϋ μετ' 
άκρας έπιτηδειότητος καί έν πάση μυστικότητι, 
παραπείσας δι’ ύποσχέσεων καί φιλοδωρημάτων 
τά άθλια καί άπάβλητα εκείνα όντα νά γείνωσιν 
όργανα τών φιλέκδικων καί φιλοδόζων σκο
πών του.

Οί κάτοικοι τού Μαυρολιθάρου έφρύαζαν ότε 
Ιμαθον τά  συμβάντα. Ή  βδελυοά πανουργία, 
είς ήν κατέφυγεν δ πάρεδρός των "ν’ άποστερή- 
ση αυτούς τού δικαιώματος, είς ο άπέβλεπον 
μετά τόσης έπάρσεως, ένέπνευσεν είς τήν ψυχήν

των άκράτητον όργήν καί άγανάκτησιν. Συνέρ- 
ρευσαν άθρόοι είς τά  πέριζ τού τόπου τής ψη
φοφορίας αύτοί τε καί οί άργότερον έλθόντες έν 
σώματι εκλογείς έκΒελίτσης καί περιεπλανώντο 
ώς άμαρτωλαί ψυχαί πέριξ τού ναού· άλλ’ ού- 
δείς αύτών είχε τό θάρρος νά είσέλθη καί νά 
έγγίση τάς μολυνθείσας κάλπας. ’Αλαλαγμός 
φοβερός ήκούετο καί άραί καί άναθέματα έςε- 
στομίζοντο καί ύβρεις καί βλασφημίαι φρικταί 
άπηυθύνοντο κατά  τού καταχθονίου παρέδρου. 
Τινές άγαν τολμηροί καί έξημμ.ίνοι προέτεινον 
νά πυρπολήσωσι τήν οικίαν τού Κοπάνη καί 
τήν άπόφασίν έπεκρότησεν έν βοή ή ταραχώ
δης δμήγυρις, άλλ ’ ώς συμβαίνει συνήθως είς 
τάς τοιαύτας περιστάσεις, ούδείς άνέλαβε κα
τόπιν τήν εύθύνην τοιούτου έγκληματικού πρα- 
ζικοπήματος,όπεο θά ώδήγει τούςδράστας κατ’ 
εύθείαν είς τό κακουργοδικεϊον. Ούτως ή ήμερα 
παρήλθε χωρίς νά προσέλθη νέος τις ψηφοφόρος 
ότε δέ δ ήλιος έδυσεν, άφού έγένοντο αί άναγ- 
καϊαι διατυπώσεις καί συνετάχθησαν τά  πρα
κτικά, προέβησαν είς τήν διαλογήν έπί παρου
σία τού έπίτηδες περί τήν έσπίραν έλθόντος άν- 
τιπροσώπου τής διοικητικής άρχής. Ή  έργασία 
αδτη έγένετο μετά πολ,λών προφυλάξεων. Αί 
κάλπαι, άς ούδείς έτόλμα νά έγγίση, έτυλίσ- 
σοντο δι' ύφασμάτων, έξήγοντο δέ τά  σακκίδια 
διά λαβίδων. Τό άποτέλεσμ.α ύπήρζεν οίον 
προεβλέπετο. Είχον ψηφίσει έν όλω πεντήκοντα 
έπτά έκλογεϊς συμπεριλαμ.βανομένων καί τών 
λεπρών, είς δέ τήν κάλπην τού Κοπάνη εύρέ- 
θησαν ψήφοι λευκαί μόνον δεκαέζ. Οί άριθμοί 
ούτοι ήσαν εύγλωττα προμηνύματα τής σωρείας 
τών μαύρων ψήφων, αΐτινες θά έρρίπτοντο είς 
τήν κάλπην τού κύρ Τίλια, άν τό στρατήγημά 
του δέν άπεσόβει έγκαίρως τήν θύελλαν.

Τήν επαύριον έγνώσθησαν τ ά  γενικά άποτε- 
λέσματα τής έπαρχίας, κατά τά  δποΐα δ συν
δυασμός τής άντιπολιτεύσεως έπετύγχανεν άρ
τιος. Τρίτος επιτυχών ήτο δ κ. Ή λίας Κοπάνης 
οστις ύπερτέρησε τόν πρώτον έπιλαχόντα κ. 
Περιστέρην κατά τριάκοντα δύο ψήφους. Οί 
Μαυρολιθαρίται ήκουσαν μετ' άκρας έκπλήξεως 
τό άπροσδόκητον αποτέλεσμα· άλλ’ όσον με
γάλη καί άν ήτο ή άπορία των καί ή δυσα- 
ρέσκειά των, έδέησε νά ύποκύψωσιν είς τό τετε- 
λεσμένον γεγονός, πολλοί δέ, καί μεταξύ αύ
τών οί τήν προτεραίαν σφοδρότερον καί άγριώ- 
τερον έζυβρίζοντες καί άναθεματίζοντες αύτόν, 
έσπευσαν νά τόν συγχαρώσι διά τήν έπιτυχίαν. 
Ό  δέ κ. Κοπάνης έδέχετο τά  συγχαρητήρια 
μετά πολλής προσήνειας καί άνεζικακίας, ής ό
μως τήν ειλικρίνειαν έχαρακτήριζεν ώς άμφίβο- 
λοντό άνεζάλειπτον έκεΐνο έπίβουλον μειδίαμά 
του.

Τήν εσπέραν έν τώ  παντοπωλείο» τού κύρ
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Μελέτη, λόγου γινομένου περί τής έκβάσεωςτών 
εκλογών, ό είρηνοδίκης, ή σφίγξ εκείνη ή φέ- 
ρουσα τό κροσσωτόν σάλιου, έλυσε τέλος τήν 
παρατεταμένην αίνιγμ.ατώδη σιγήν του και 
διεκήρυξεν άνεπιφυλάκτως ότι 6 κ. Κοπάνης 
ή τ· δ έντιμ.οτατος, δ μάλλον ευσυνείδητος καί 
ό νοημονέστατος άνήρ τής επαρχίας, τον δέ 
χαρακτηρισμόν τούτον έπεκύρωσαν προθύμως 
πάντες οί παρεστώτες καί προθυμ.ότερον πάντων 
οί τήν προτεραίαν προτείνοντες τόν εμπρησμόν 
τής οικίας του ε'κλεγέντος βουλευτού.

Καί έγένοντο μέν ενστάσεις λίαν βάσιμοι 
κατά τής εκλογής. Ά λ λ ’ ό Κοπάνης έμφρων 
καί προνοητικός ώς πάντοτε, άμα εμαθεν οτι ή 
άντιπολίτευσις έξήλθε νικήτρια έκ του άνά τό 
Κράτος εκλογικού άγώνος, έσπευσε νά τηλεγρα- 
φήση πρός τόν αρχηγόν αυτής εις δν άνετίθετο 
ήδη ό σχηματισμός κυβερνήσεως, διαβεβαιών 
αυτόν περί της άπαρασαλεϋτου πίστεως καί ά -  
φοσιώσεώςτου. Διό αί ενστάσεις άπερρίφθησαν 
ύπό τής πλειονοψηφίας του τμήματος, επικύ
ρωσε δετήν έκλογήν ή βουλή δι’ άναστάσεως.

Μία έφημερίς τής πρωτευούσης μάλιστα, ά- 
φορμήν λαβούσα έκ τής έπικυρώσεως, εγοαψεν 
ότι δ κ. Κοπάνης εισερχόμενος εις τό βουλευτή- 
ριον, έφερεν ώς εφόδια σύνεσιν καί φιλοπατρίαν 
καί ύπόληψιν áJú6i¡ror.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑνΝΙΝΟΣ

• Α ν α μ ν ή σ ε ι ς  

ι ώ ν  έ ο ρ τ ω ν  τ ή ς  η ι ν τ α κ ο σ ι ι τ η ρ ί δ ο ς

Τ Ο Υ  Ε Ν  Ε Ι Δ Ε Α Β Ε Ρ Γ Η ι  
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ

Τ Α  Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΑ  Ε Ν  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ ·

"Ινα κατανοήσωμεν τήν σημασίαν τών εορ
τών επί τή  πεντακοσιετηρίδι του έν Έ ϊδελ- 
βέργη Πανεπιστημίου, ανάγκη όπως έν όλίγοις 
διαλάβωμεν περί τής έπιδράσεως, ήν έσχον τά  
Γιρμανικά Πανεπιστήμια επί τής προόδου τών 
επιστημών έν Γερμανία, καί τής σχέσεως αύτών 
πρός τήν πολιτείαν.

Έν Γερμανίά ολόκληρος δ πνευματικός βίος 
τού έθνους συγκεντρούται έν τοϊς Πανεπι- 
στημίοις. Προορισμός αύτών δεν είνε ή δι
δασκαλία μόνη τών διαφόρων κλάδων τών επι
στημών ί'να ώς βιοποριστικόν επάγγελμα χρη- 
σιμεύσωσιν, άλλ’ ή διάπλασις καί τελειοποίησις 
αύτών δι’ αδιάλειπτων ερευνών ώς καί ή 
περισυναγωγή τών έξ αύτών πορισμάτων καί 
ή διατύπωσις αύτών εις νέας καί τελειοτέ- 
ρας θεωρίας. Εις τήν τοιαύτην πρόοδον τών ε
πιστημών έν τοϊς Γερμανικοϊς Πανεπιστημίοις 
ούσιωδώς συνετέλεσεν ού μ.όνον ή ιδιοφυία του

Γερμανικού έθνους,δπερ χαρακτηρίζει ή μετ’ έπι- 
μονήςκαί ύπομονής προσήλωσις εις τήν λεπτομε
ρή καί εμβριθή έξέτασιν καί μελέτην παντός θέ
ματος, ή αποκλειστική εις τό έργον άφοσίωσις, 
τήν δποίαν διακαής πρός τήν επιστήμην ζήλος 
άδιακόπως θερμαίνει, άλλα καί τό σύστημα 
τού διοργανισμού τών Γερμανικών Πανεπιστη
μίων, ιδίως μάλιστα αί θεμ.ελιώδεις άρχαί έφ’ 
ών δ διοργανισμός ούτος έρείδεται, καί ών αί 
συνέπειαι κατεδείχθησαν λυσιτελέσταται εις 
τήν πρόοδον αύτών. Αί άρχαί αύται, άς εΰρί- 
σκομεν άναγεγραμμένας καί έν τφ όργανισμφ 
τού Πανεπιστημίου τής Έϊδελβέργης ώς καί 
πάντων τών άλλων Πανεπιστημίων έν Γερμανίιρ, 
είσίν, κατά τόν 5θΙΐ1βϊβπηηοΙ»βΓ, ή έλευ- 
θερία τού διδάσκεσθαι καί διδάσκειν, ήτοι 
ή ελευθερία τής διδασκαλία; καί ή ελευθερία 
τής άκροάσεως τών διδασκομένων. Ή  έλευθε- 
ρία τής διδασκαλίας συνεπάγεται τήν έ’λλει- 
ψιν παντός περιορισμού καί ελέγχου τού συστή
ματος τών παραδόσεων έκαστου καθηγητού, ώς 
καί τής έκλογής τού ύπ' αύτού διδαχθησομέ- 
νου μαθήμ-ατος. Ή  έφορεύουσα τήν Πανεπι
στημιακήν διδασκαλίαν άρχή δικαίωμ.α έχει 
ν’ άπαιτήσν) δπως άπαντα τά  ουσιώδη μαθή
ματα έκάστης σχολής τακτικώς διδάσκωνται. 
Ή  διανομή αύτών γίνεται μεταξύ τών καθη
γητών έκ συνεννοήσεως, άλλ’ έκτός τού προσή
κοντος συνεπεία τής διανομής ταύτης μ,αθήμα- 
τος δύναται έκαστος νά διδάσκη καί παν 
άλλο μάθημα τής έπιστήμης, έστω καί παρ’ 
έτέρου καθηγητού διδασκόμενου. Οί φοιτηταί 
όφείλουσι ν’ άκροασθώσι τών μαθημάτων τών 
άπαρτιζόντων τό πρόγραμμα τής διδασκαλίας 
έκάστης σχολής, άλλα συνεπεία τής αρχής περί 
έλευθερίας τής άκροάσεως είσίν ελεύθεροι νά έκ- 
λέζωσιν οίονδήποτε έκ τών διδασκόντων αύτά 
καθηγητών καί νά δρίσωσι τήν σειράν τής ά
κροάσεως. Έ κ τού συνδυασμ.ού τών δύω εί- 
ρημένων άρχών προκύπτει δ άδιάλειπτος δια
γωνισμός μεταξύ τών καθηγητών καί ή προς 
άλλήλους άμιλλα δπως καταστήσωσι τάς πα
ραδόσεις τελειότερα; καί έμ.βριθεστέρας, δ
πως μείζονα προσελκύσωσιν άριθμ.όν άκροατών. 
Τών άκροατών δέ ή πληθύς δέν διαθρύπτει μό
νον κενόδοξον φιλαυτίαν, άλλά καί τ ά  ύλικά 
αύτών αυξάνει μέσα, καί άμεσον τήν άμοιβήν 
τών κόπων παρέχει διά τής αύξήσεως τών εκ 
τών διδάκτρων προσόδων. Διά τόν λόγον αυτόν 
οί καθηγηταί έν Γερμανία άποκλειστικόν έρ
γον καί μ.οναδικόν μέλημα τού βίου αύτών έ- 
χουσι τήν έν τφ  ΙΙανεπιστημίω διδασκαλίαν, 
μή άντιπερισπώμενοι εις έργα ποικίλα προς θε
ραπείαν βιωτικών αναγκών.

Πόσον ώφέλιμ-ος άποβαίνει δ άδεάλει- 
πτος ούτος μεταξύ τών καθηγητών διαγωνι-
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σμός άποδεικνύεται έκ τής άντιπαραβολής τού 
Γερμανικού συστήματος πρός τό Γαλλικόν. Έν 
Γαλλία άνεγνώρισαν τήν άνάγκην τού διαγω
νισμού, άλλά μετετόπισαν αύτόν εις σημεΐον 
ένθα ή έπίδρασις αύτού ήκιστα δύναται νά τε
λεσφορήσει καί νά απόληξη εις πρακτικά καί 
έμβρεθή άποτελέσμ,ατα. ΙΙαρεδέχθησαν αύτόν 
ώς χρήσιμον μ.όνον πρός δοκιμ.ασίαν τών ύπο- 

ηφίων χηρευούσης έδρας καθηγητού, διερρύθ- 
μισαν αύτόν εις τρόπον λίαν άνεπιτυχή πρός 
έλεγχον τής άληθούς έκάστου ικανότητας, πα- 
ρέδωκαν δέ τήν τύχην τών προσερχομένων εις 
τοιούτον διαγωνισμόν εις τά ς στιγμιαίας έντυ- 

[ πώσεις κριτών ούχί πάντοτε άμ,ερολήπτων, 
είτε ώς πρός τά  πρόσωπα, είτε ιός πρός τάς έ- 

Γ πιστημ,ονικάς αύτών θεωρίας. Ό  διαγωνισμός 
■ πρός έκλογήν τών καθηγητών ώς έν Γαλλία, 

διεξάγεται άποκλείει έκ προοιμίων πάσαν δεδο— 
κιμασμένην ικανότητα, ήτις βεβαίως δέν θέλει 
στέρξει νά τεθή ύπό τόν έλεγχον δμοτίμων ή 
καί ένιοτε ύποδεεστέρων έν τή, έπιστήμη. Συ
νήθως περιορίζεται μεταξύ νεαρών έπιστημόνων 
παρασκευαζομένων πρός διδασκαλ.ίαν, δθεν δέν 

I δύναται νά εξακρίβωση τήν πραγματικήν καί 
αναμφισβήτητου ύπεροχήν,άλλά τήν προσδοκίαν 
τοιαύτης υπεροχής καί ταύτην σχετικώς πρό; 
τούς προσελθόντας εις τόν διαγωνισμόν. Έκτός 

[ τούτου καί τ ά  μ.έσα δι’ ών γίνεται ή δοκιμα- 
σια ένίοτε δέ καί τά  πρόσωπα τών κριτών εί- 
σί πάντη άπρόσφορα. Ή  ύποβολή συγγραφής 
ώς έπί τό πολύ έξ άφετηρίας τού διαγωνισμ.ού 
βυνταχθείσης, ή έπεξεργασία ώρισμένων Οεμ.ά- 
των ύπό τών κριτών δριζομένων, ή ένώπιοναύτών 
άποπειρατήριος διδασκαλία δυσκόλως δύναν- 
ται νά θεωρηθώσιν ώς έγγυήσεις τής έπιστημ.ο- 
νικής έμβριθείας τών ύποψηφίων πιθανόν νά 
χρησιμεύωσιν ώς τεκμήρια ισχυρής μνήμης ή 
εύχερείας περί τό λέγειν, άλλά ταύτα δέν 
είσί τά  μόνα καί κύρια έφόδια τού μ,έλλον- 
τος καθηγητού. Τό χείριστον δέ πάντων τών 
τού τοιούτου συστήματος άποτελεσμ-άτων είνε 
οτι δ έν τφ  διαγωνισμφ διαπρέψας άφ’ ής ημέ
ρας λάβει τόν διορισμών αύτού δύναται ήσύχως 
ν’ άναπαυθή, όλως αμέριμνος περί τού μέλλον
τος. Αί πρόσοδοι αύτού δριοτικώς κανονίζονται 
μένουσαι αμετάβλητοι είτε άναδειχθή έξοχος 
τής έπιστήμης θεράπων, είτε διανύση τό στά - 
διον αύτού |ν άνεπιζήλω μετριότητι. "Ηκιστα 
ένδιαφέρεται αν τό άκροατήριον είνε πλήρες 
η κενόν, διότι ή άκρόασις τών παραδό
σεων αύτού έπιβάλλεται εις τούς φοιτητάς.’Εννο
είται οϊκοθεν οτι τά άτοπήματα τοιούτου συ- 
στήμ.ατος δέν αναφαίνονται όταν τό ένθεου πύρ 
τής έπιστήμης θερμαίνει τόν ζήλον καί τό φι
λότιμου τού διδάσκοντος, άλλ ' ή περίπτωσις 
«ΰτη ώς όλως έξαιρετική ίδιότης δέν πρέπει νά 

τομος. κγ’— 1887.

λαμ.βάνεται ύπ' όψει κατά  τήν έκτίμησιν τής 
σκοπιμότητος θεσμοθετήματος, ενεκα τού ό
ποιου δ Cousin (O euvres com plets tom . I l l  
σελ. 55) δέν έδίστασε νά άποκαλέση τόν έν 
Γαλλία διοργανισμόν τής άνωτάτης έκπαιδεύ-
σεως «Γ  ideal d ’une organ isation  absurde».

Οί προεκτεθέντες λόγοι ύπηγόρευσαν τήν 
κατάργησιν καί έν Γαλλί* τού διαγωνισμού 
πρός διορισμόν τών τακτικών καθηγητών. Νύν 
διορίζονται ούτοι τή προτάσει τής οικείας σχο
λής, δ δέ διαγωνισμός τελείται μόνον μεταξύ 
τών ύποψηφίων διά θέσιν άναπληρωτικού καθη
γητού (agrégé), άλλά καί ή τροποποίησις 
αυτη συνεπάγεται πλεϊστα οσα άτοπήματα.

Ή  έλευθερία τής άκροάσεως ή ύπέρ τών φοι
τητών καθιερουμ ένη ού μ,όνον έπιτρέπει τήν έκ
λογήν τού καθηγητού πρός άκρόασιν οίουδή- 
ποτε μαθήματος, άλλά καί τόν προσδιορισμόν 
τής σειράς τής άκροάσεως έκάστου αύτών δι
ευκολύνει. Καθιστά δέ έφικτήν τήν φοίτησινκαί 
εις μαθήματα μή άπαρτίζοντα τόν στενόν κύ
κλον τής διδασκαλίας τής έπιστήμης ήν σπου
δάζει, λίαν δέ ώφελιμα όντα πρό; έπκύξησιν 
τών γενικών τών φοιτητών γνώσεων. Τό τοιού
τον σύστημα άμεσον συνέπειαν έχει τήν κατάρ- 
γησιν τού έλέγχου τών σπουδών τού φοιτητού 
διά τών ένιαυσίοιν έξετάσεων, αϊτινες κύριον έ- 
χουσι σκοπόν νά βεβαιώσωσιν ούχί τήν έπιστη- 
μονικήν μόρφωσιν τού φοιτητού, άλλά τόν βαθ
μόν τής έπιμ.ελείας καί τής μ.ελέτης τών κατ’ 
έτος άκροασθέντων, οΰτω δέ καταβιβάζουσιν 
αύτόν άπό τής περιωπής ελευθέρου ακαδημαϊκού 
πολίτου εις μαθητήν σχολείου, καταστρέφουσιν 
άνωφελώς τόν χρόνον καί τών φοιτητών καί τών 
καθηγητών,παρεκτρέπουσαι αύτούς άπό τού κυ
ρίου άντικειμένου τής έργασίας, καί εις ούδέν 
πρακτικόν καί σκόπιμ.θν άποτέλεσμ,α φέρουσιν.

Ό που τό σύστημα τών ένιαυσίων έξετάσεων 
έφαρμόζεται ή διδασκαλία τής έπιστήμης κα- 
τατέμνεται, ή δέ σπουδή ύπό τών φοιτητών έ- 
πιπολαιοτέρα καθίσταται. Διά τού τοιούτου 
συστήματος ανέφικτος άποβαίνει ή τούλάχιστον 
λίαν δυσχερής ή συγχώνευσις καί συναρμολό
γησες τών διαφόρων θεωρημάτων τής έπιστή
μης εις γενικωτέρας άρχάς καθοδηγούσα; έκά- 
στοτε τόν μαθητήν εις τήν άντίληψιν καί έπί- 
λυσιν τών ύποβαλλομέ,νων ζητημάτων. Αί έξε- 
τάσεις δέν έπιδιώκουσι τήν βεβαίωσιν τής περί 
τό σκέπτεσθαι καί κρίνειν έπιστημονικής ίκα- 
νότητος τών προσερχομ,ένων, άλλά περιστρέ
φονται εις άπλούν έλεγχον τής μνήμης αύτών, 
οϊτινες δίκην ψιττακών έπαναλαμβάνουσιν οσα 
κατά τό έτος ήκουσαν διδασκόμενα. Ώ ς έκ 
τούτων δ φοιτητής άποτρεπόμενος άπό πά- 
σης έμβριθόύς μελέτης αναγκάζεται νά δα 
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πανά μέγα μέρος τού χρόνου είς άγονον άποστή- 
θισιν τών άκροασθέντων καί προπαρασκευήν διά 
τάς τοιαύτας τυπικάς έξετάσβες.

Διά δέ τούς καθηγητάς όποια χρόνου άπώ- 
λεια εις εργασίαν ούδαμώς εις προαγωγήν της 
έπιστήμης συντελούσαν ! Αί ένιαύσιαι ε’ξετάσεις 
έν ΓΙανεπιστημ.ίοις ένθα πλεονάζει ό αριθμός 
των φοιτητών δύνανται ν’ άπορροφήσωσι τό 
τέταρτον ϊνα μ  ή ειπωμ.εν το τρίτον της εργα
σίας τού καθηγητού. ή δε εργασία τού καθη
γητού δέν είσίν αί έξετάσεις, ώς ούδέ ή τυπική 
άπό τής έδρας διδασκαλία, άλλ’ ή άδιάλει- 
πτος καί συνεχής μελέτη ή ιδιαιτέρως έν τφ  
σπουδαστηρίω αυτού γινομένη, καί όσον όλιγώ- 
τερον από ταύτης άποσπάται τόσον τό όφελος 
μεγαλήτερον. Ή  άπό τής έδρας διδασκαλία 
είνε ή σύνοψες καί ό βραχύς επίλογος πολλ.ών 
παννυχίδων, άς οφείλει νά. διέλθη όπως έν πε- 
ποιθήσει άπαγγείλη άπό τής έδρας τά  δόγμ-ατα 
τής έπιστήμης ήν διδάσκει

Ή  άντίρρησις ότι διά των ενιαυσίων εξετά
σεων αναγκάζονται οϊ φοιτηταί νά ώσι τα - 
κτικώτεροι εις τάς ακροάσεις των μ.αθημ.άτων, 
καί νά έπιδίδωνται [/.άλλον εις τήν μελέτην 
αυτών, περιέχει σωρείτην συλλογισμών έστερη- 
μ.ένων πάσης λογικής ύποστάσεώς.

Ή  πολ,ιτεία κανονίζουσα τήν επιστημονικήν 
των νέων έκπαίδευσιν οΰτε καθήκον, οΰτε συμ.- 
φέρον, οϋτε τήν δύναρ.ιν έχει όπως έπιβάλλχι 
τήν σπουδήν τών έπιστηρ,ών, καί δι’ εξαναγ
καστικών καί προληπτικών μέσων εις τήν έκ- 
ρ-άθησιν αύτών τούς οκνούντας προτρέπη. Το 
καθήκον τής πολιτείας προς διαπαιδαγώγησιν 
τής νεολαίας εκτείνεται ρ-έχρι τού σημείου ε
κείνου καθ’ ό δύναται νά άναδείξη τούς νέους 
χρηστούς καί πεφωτισρ.ένους πολίτας. Έπομέ- 
νως τό στάδιον τής κηδεμονευτικής αυτής ε
ξουσίας λήγει εις τά  όρια τής κατωτέρας καί 
μέσης παιδεύσεως. Ή  σπουδή τών επιστη
μών είνε έργον όλως αύτοπροαίρετον, οί άφιερού- 
μενοι δ ’ εις ταύτην τότε μόνον δύνανται νά εύ- 
δοκιμήσωσι, όταν φέρωσιν έν έαυτοΐς τον έμφυ
τον ύπέρ τής έπιστήμης ζήλον. “Αν ύπάρχη 
ούτος, περιττός αποβαίνει πας έξαναγκασμός, 
αν δεν ύπάρχη, μάταιος άποδεικνύεται. Ή  
πολιτεία δέν έχει συμφέρον εις παραγωγήν 
καί πολλαπλασιασρ.όν επιστημονικών μετρι
οτήτων οίοι είσίν οϊ έξαναγκαστικώς εις τήν 
μελέτην τών επιστημών επιδιδόμενοι. Οί τοι- 
ούτοι βλάπτουσι τήν πολιτείαν, καί γίνονται 
πρόσκομμα εις τήν προαγωγήν τών ικανών καί 
δοκίμων. "Απαντα τά  εξαναγκαστικά μ.έτρα 
πρός έλεγχον τής τακτικής φοιτήσεως εις τάς 
παραδόσεις, τής μελέτης τών διδασκόμενων διά 
τών ένιαυσίων έζετάσεων καί τά τοιαύτα μ.ει- 
ρακιώδη μέσα,άποδείκνυνται ολως άλυσιτελή, ό

ταν τόν ζήλον τού σπουδάζοντας δέν διαφλέγη 
τό ένθεον πύρ τής έπιστήμης. Πώς θέλορ,εν βε
βαιώσει ότι ό προσερχόμενος εις τάς παραδόσεις 
προσέχει καί εις τήν διδασκαλίαν, ϊνα οΰτω έ- 
χωμεν πλήρη τόν έλεγχον τής διοχετεύσεως αυ
τής εις τόν έγκέφαλον τών άκροατών; Ά ράγε 
ή άποστήθισις μόνη τών διδασκομένων άπο- 
τελεΐ τήν επιστημονικήν ρ.όρφωσιν; ΙΙοσάκις 
καί οϊ οκνηρότεροι τών φοιτητών καί οί πτω
χότεροι τφ  πνεύματι δέν κατορθώνουσι διά 
παντοίων μ,έσων νά ύπερπηδήσωσι τούς διαμέ
σους φραγμούς τών ένιαυσίων έξετάσεων;

Ή  πολιτεία περί ενός μ.όνου έχει καθήκον νά 
μεριμνήση έν τφ  διοργανισμφ τής Πανεπιστημια
κής έκπαιδεύσεως, όπως επαρκή παρέχη τ ά  μέ
σα τής διδασκαλίας, καί όπως ή δοκιμασία 
πρός απονομήν τών ακαδημαϊκών βαθμών γί
νεται μ-ετά τής προσηκούσης έμ,βριθείας καί 
αύστηρότητος,ώστε νά χρησιμεύη ώς έγγύησις 
τής επιστημονικής μορφώσεως τών τυχόντων αυ
τούς, οί δέ ακαδημαϊκοί βαθμοί νά ώσι τό γέ
ρας τής άοκνου έργασίας /α ί  έπιδόσεως έν τη 
σπουδή τών έπιστημών.

Αί είρημέναι άρχαί τής έλευθερίας τής 
διδασκαλίας καί τής έλευθερίας τήςάκροάσεως 
αί διέπουσαι τούς καταστατικούς νόμ.ους τών 
Γερυ,ανικών Πανεπιστημίων διά μακράςέδοκι- 
μάσθησαν έν Γερμανία πείρας καί άποτελούσι 
τούς κυριωτέρους παράγοντας τής προόδου καί 
άκμής αυτών. Οί καθηγηταί προσελκύουσι τούς 
μ.αθητάς εις τάς παραδόσεις αυτών διά τής πε
φωτισμένης καί εΰδοκίμου διδασκαλίας, οί δέ 
φοιτηταί προσέρχονται εις αΰτάς καί έπιδί- 
δονται εις τήν μ.ελέτην τών έπιστημ.ών έκ τού 
αΰτοπροαιρέτου καί οίκειοθελούς ζήλου ύπέρ τής 
έπιστήμης έμπνεόμενοι.— Καί έν Γερμανία οϋτε 
όλοι οί φοιτηταί συχνάζουσιν εις τάς παραδό
σεις, οΰτε όλοι άπέρχονται τού Πανεπιστημίου 
φέροντες τά  προσόντα επιστημονικής μ.ορφόισεως. 
Ά λ λ ’ έν Γερμανία ένθα δέν δεσπόζουσιν αί έπι- 
πόλαιαι κρίσεις έννόησαν ότι τούτο δέν προέρ
χεται έκ τού οργανισμού τών καταστατικών 
νόμων τών Πανεπιστημίων, άφού καί έν ταϊς ε- 
πικρατείαις ένθα τό κηδεμονευτικόν σύστημα 
έπί τών φοιτητών επικρατεί δέν επέρχονται 
άλλοϊα άποτελέσματα, άφού καί έκεί ολίγοι ει- 
σίν οί εκλεκτοί. ΙΙρεσβεύουσιν οτι έκαστος δέν 
νεννάται προορισμένος νά άναδειχθή έπιστη- 
μ,ων, άπαιτεΐται πρός τούτο ιδιαιτέρα κλίσις 
καί έμ.φυτος διάθεσις. "Οσον δέ ευάριθμος και 
άν ή ό άριθμός τών τοιούτων, άρκεϊ νά έξυπη- 
ρετήση τάς άνάγκας τής πολιτείας καί πολυ 
μάλιστα λυσιτελέστερον.

Τά Γερμανικά Πανεπιστήμια ένεκα τού ίδι- 
άζοντος αύτών οργανισμού, οΰ μόνον εις προα- 
γωγήν τής καθόλου έπιστήμ.ης εύδοκίμως ειρ-
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γάσθησαν, άλλά καί είς τήν έθνικήν διάπλα- 
σιν καί ενότητα τού Γερμανικού έθνους συνε- 
τέλεσαν.Έν τοίς Γερμανικοΐς Πανεπιστημ.ίοις 
έβλάστησαν τά  πρώτα σπέρματα τής Ιδέας τής 
εθνικής ένότητος, τά  όποια ή έναρμόνιος αΰρα 
τής Γερμανικής ποιήσεως έναπέθηκεν εις τάς 
σφριγώσας καρδίας τής νεολαίας. Ά π ό  τάς 
έδρας τών Γερμανικών Πανεπιστημίων έδόθη 
τό πρώτον σύνθημα πρός πραγματοποίησιν τής 
ιδέας τής Γερμανικής ένότητος. ΤΙ ιδέα αΰτη 
έν τή όμιχλώδν) άτμοσφαίρικ έκ τών αναθυμιά
σεων τού δεσποτισμού, τών φυλετικών διαιρέ
σεων καί τών κοινωνικών προλήψεων κατά τούς 
χρόνους τής Ίεράς Συμμαχίας καί τής άντιδρά- 
σεως κ ατάτώ ν φιλελευθέρωνίδεών έπεφαίνετο ώς 
παράμορφον αποκύημα νοσηράς φαντασίας.Άλλ’ 
όμως μετά πολλούς αγώνας διά τής έπιδράσεως 
ήνέσχεν ή καλλιέργεια τώνγραμμάτων καί τών 
έπιστημών πρός άναμ.όρφωσιν τού κοινωνικού 
καί πολιτικού οργανισμού έν Γερμανία, ή ιδέα 
αΰτη άνέλαμ,ψεν άκτινοβόλος καί ώδήγησε τό 
Γερμ.ανικόν έθνος είς τήν παγΐωσιν τής πολιτι
κής αύτού ένότητος.

(*Επ«τα·. βννίχιια).
Κ. Ν. Κ οιτηζ.

Ή  μάθησις είνε όλως ανωφελής αν μ.ή συνυ- 
πάρχη τή  άγαθότητι καί τή σωφροσύνή καί 
μή προϋποθέτγ τήν ευθύτητα τού χαρακτήρος. 
Ό  Πεσταλότσης μ.άλιστα έφρόνει ότι ή διανο
ητική άνάπτυξις μεμονωμ.ένη είνε έπιβλαβής καί 
ήθελε τήν μάθησιν έχουσαν τάς ρίζας αυτής 
καί αντλούσαν τήν δύναμ,ίν της έν τή  θελήσει 
ύποτεταγμ.ένη είς τό κράτος τής θρησκείας καί 
τής δικαιοσύνης.

Ο ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ
(Μυθιστορία ’ Ιΐλ. Βερτί.— Μετέφρασις Α. Β.)

[Σ υ ν έχ ει» - Γ8ε προηγούμενου ρυλλον.]

ΙΕ’.
Τό Λατομεΐοτ 

Είς άπόστασιν μιας περίπου λεύγης άπό τής 
Βωβραί, παρά τήν όφρύν κοιλάδος, ποτιζομέ- 
νης ύπό τής 'Τόνης, ύψούται ώς ύπερμ.εγέθης 
τοίχος μακρά βράχων σειρά. Ά λ λ οτε  ε’ξωρύσ- 
σοντο οί λίθοι των, χαίνουσι δ ’ έτι πολλα- 
χού, ώς ανοικτά μεγάλα στόματα, αί είσοδοι 
τών έγκαταλελειμμένων λατομ.είων.Τινάς αυτών 
άπέφραξαν ήδη βάτοι καί παράσιτοι θάμνοι, 
άλλαι δέ κατέστησαν άπρόσιτοι ένεκα έσο/τε- 
ρικών καί εξωτερικών καταπτώσεων. ’Οδός 
φοιτωμένη άλλοτε άλλ’ έρημωθείσα σχεδόν άπό 
τής ίδρύσεως σιδηροδρόμου, διέρχεται παρά

τούς πρόποδας τών βράχων αυτών. Καί όμως, 
εκτός πενιχρών τινων οίκημ.άτων, ύποφαινομί- 
νων διά τού φυλλώμ.ατος έν τφ  μυχφ τής κοι- 
λάδος, καί σχεδιών τινων έκ ξύλων καταφερο- 
μένων ύπό τού ποταμού έν συνοδείρι θορυβώδει, 
ό τόπος είνε μ.ονήρης,σιωπηλός καί σχεδόν άγριος.

’Εντός ένός τών παλαιών τούτων λατομείων, 
τού μάλλον μ.εμονωμένου καί άπροσίτου, άνευ- 
ρίσκομεν πρόσωπα τής ιστορίας ταύτης γνωστά 
ήδη είς τούς ήμετέρους άναγνώστας.

Ό  θόλος αύτού, καίτοι ύπό θάμ.νων περιβαλ
λόμενος, ήτο αρκετά υψηλός, όπως χωρήση ά- 
μάξιον μετά τού φορτίου του, άπό πολλ.ών δέ 
ήδη ημερών είχε τοποθετηθή παρά τήν είσοδον 
τής κοιλότητος ή άμ.αξα τών σχοινοβατών τής 
Βωβραί. Ή  άμαξα αυτή, ώς γνωρίζομεν, ήτο 
ά7.ηθής κινητή οικία, όπου ό θίασος όλος ήδύ- 
νατο νά καταλύη καί νά κοιμάται. Διά τό 
άνετώτερον δέ είχε τοποθετηθή έξω τό πύραυ- 
νον τού μαγειρείου καί άλλα τινά ογκώδη 
σκεύη. Κ ατά  τόν σκοτεινόν μ.υχόν τού λατομείου 
φραγή έκ λίθων καί κλάδων άπετέλει είδος 
τι σταύλου δι' ϊππον γηραιόν, ισχνόν καί τ ο -  
σούτον κατεσκληκότα, ώστε ήπόρει τις πρός τό 
θαύμα οτι κατώρθωσεν ό ταλαίπωρος νά σύρη 
έως έκεΐ, διά χαραδρών καί τριβόλων, τήν βα- 
ρεϊαν εκείνην άμ.αξαν.

Τοιούτον καταφύγιον είχεν εκλέξει ό άπαρά- 
μιΑ,ίος θίασος. Απαξιών τάς ευφημίας καί τά 
χειροκροτήματα τού όχλου, έφαίνετο αναπαυό
μενος άπό τών παρελθόντων θριάμβων του, ε
κτός άν τυχόν είχε λόγους ιδιαιτέρους ν’ άπο- 
φεύγη πρός καιρόν τήν κοινήν προσοχήν.

Άπετελεΐτο δέ πλέον έκ τών τριών μόνον 
προσώπων, άτινα έφαίνοντο συγκροτούντα μίαν 
μόνην οικογένειαν: τού Ήρακλέους, αρχηγού 
καί κυριάρχου τής κοινότητος, τής συμ.βίου αύ
τού ώραίας άμερικανίδος, καί Ζωζού τέλος τού 
Έξηρθοωμένου,υιού των ή δήθεν υιού των.Πάν- 
τας αύτούς δέν έκόσμουν πλέον αί χρυσοφανεΐς 
ένδυμασίαι τών δημ.οσίο>ν παραστάσεων, ούδέ 
τά  σχετικώς καθάρια ενδύματα άτινα έφόρουν 
έν τή πόλει. Ή  ώρα ία Άμερικανίς, γυμ,νόπους 
καί κοντόν περιβιβλημίνη μεσοφόριον, είχε τήν 
οψιν άθιγγανίδος. Ό  Η ρακλής έκάλυπτε τάς 
μεγαλοπρεπείς τού κορμού του διαστάσεις διά 
βλούζης κυανής, τού παιδιού δέ τήν ενδυμασίαν 
άπετέλει χιτών κάί σκελέα καί τούς γυμνούς 
αύτού πόδας περιέβαλλον σανδάλια πρώην ερυ
θρά, έσχισμένα καί παράχροα έκ τής μακράς 
χρήσεως.

Παρά πάσαν τήν έλεεινήν αύτήν θέαν,ό θία
σος δέν έφαίνετο καταδικασμένος είς μεγάλην 
εγκράτειαν έν τή  μονώσει του. Εύθύς μετά τήν 
άφιξίν του, δ Ηρακλής, όστις ¿γνώριζε κάλλι- 
στα τήν χώραν, μετέβη έφιππος είς χωρίον κεί-
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μενον έπί τής άλλης των βράχων κλιτύος, καί 
ήγόρασεν άφθονα τρόφιμα, ρευστά τε καί στε
ρεά. Έ ζω ν  λοιπόν οί άνθρωποι έν χλιδή, καί οί 
την λεωφόρον, παρά τό λατομείον, διαβαίνον- 
τες χωρικοί ώσφραίνοντο την κνίσσαν των ορε
κτικών ε'δεσμάτων, άτινα έμαγείρευεν επί του 
πυραύνου της ή ώραία άμερικανίς. Δέν ¿στε
ρούντο δέ, φαίνεται, καί χρήματα, διότι πολ- 
λάκις ό οικοδεσπότης έπορεύετο κρύφα είς τά 
πλησιέστερα τής κατοικίας του καπηλεία, καί 
μετά μ.ακρούς έκεί σταθμούς έπανέκαμ.πτεν οϊ- 
καδε πορφυρούς έχων τούς οφθαλμούς, έξημμέ- 
νην την μορφήν καί τό  βήμα κλονούμενον.

Οϋτως ήμιμ,εθύων έπέστρεφεν ημέραν τινά είς 
το λατομεϊον μ.έθη δε καίτοι ατελής τοιούτου 
άνθρώπου, ρωμαλέου καί κτηνώδους, θά ήτο βε
βαίως φοβερά.

Τήν στιγμήν εκείνην ή ώραία Άμερικανίς, 
επί λίθου καθημένη, διώρθωνε παλαιάν τινα 
πλεκτήν κρεόχρουν άναζυρίδα, έφ’ ήν ήλπιζεν 
έ’τι έν τώ  μέλλοντι, ένώ δ Ζωζός είχεν άπέλθει 
νά βοσκήση τον ίππον είς τά  άκρα τών δρόμων. 
’Εκ πρώτης δψεως ή γυνή ¿νόησε πόθεν ήρχετο 
ό 'Ηρακλής,παραιτήσασα δέ τήν εργασίαν της, 
ήγέρθη δρμ.ητικώς.

—  ΙΙάλιν ! ε’ φώνησε βαδίζουσα οργίλη πρός 
τόν σύμβιόν της- κακομοίρη μεθύστακα ! ακα
μάτη ! δέν ¿ντρέπεσαι ; Δέν φθάνει που δέν 
βγάζομε έδώ τίποτε, ρ.όνον σκορπάς καί τά  
χρήματα ποϋ μάς έδωσε ό αφέντης. . . "Ελεγα 
πώς θά είχες μυαλό ν’ άγοράσης μ.’ αύτά έ'να 
άλλο άλογο, γιατί αύτό ποϋ έχομε θά σκάση 
καμμιά 'μέρα άπό τήν πείνα κι’ άπό τά  γερα
τειά ! Μά έσύ άλλ.ο δέν κάνεις παρά νά πίνης 
άπό τό πρωί ώς τό βράδυ . . . Δέν 'ξεύρω ποιός 
μέ κρατεί νά σέ πνίξω !

Σημειωτέον ότι ή ώραία Άμερικανίς ήτο α
δύνατος καί ισχνή, ό δέ 'Ηρακλής ήδύνατο νά 
τήν θρυμ.ματίση δι' ενός μόνου γρονθοκοπήμ.α- 
τος.Ά λλά τοσαϋτην ήσκει επ’ αύτόν παράδοξον 
έπιρροήν ώστε ουδέποτε διενοήθη καν δ άθλη- 
τής ν’ άσκηση τήν ρώμην του επί τής καχεκτι- 
κής του συ ύγου. Έκάθισεν ¿πί τής άναβάθρας 
τής άμάξης, καί άπήντησε κατησχυμμ.ένος:

—  "Ελα, μή θυμώνης, Μαριώ ! Ξεύρεις πώς 
¿δώσαμε ύπόσχεσι νά κρυφτούμε, ώς ποϋ νά τε- 
λειώση μιά κάποια ιστορία . . . ΤΙ νά κάμω τό 
λοιπόν ; ΙΙάω νά σκάσω άπό τήν πλήξι.. . . 
γιά διασκέδασι πίνω μ.ιά δεκάρα ρακί. Τί βία 
έχομε νά φύγωμε: Κ ’ έπειτα, Μαριώ μ.ου, θαρ
ρείς πώς σ' ¿λησμόνησα ; Σοϋ 'φερα καί σένα 
τό μερτικό σου, γιά τό στομαχόπονο σου.

Έ ξαγαγών δέ τοϋ θυλακίου του φιαλίδιον 
ρακής κ’ έκπωματίσας αύτό, κατέπιεν ολίγον 
¿κ τοϋ περιεχομένου του, όπως βεβαιωθή άναμ.- 
φιβόλως, οτι τό ποτόν δέν είχε βλαβή κατά

τήν οδοιπορίαν. Ή  ώραία Άμερικανίς ή Μαριώ 
— άδιάφορον— ώρμησεν έπ’ αύτόν καί τοϋ άπέ- 
σπασε τό φιάλιον, κραυγάζουσα :

—  Φθάνει σου, κακομοίρη ! αύτό είνε ’δικό 
μ.ου.

Καί φέρουσα τήν φιάλην είς τά  χείλη της έ'- 
πιεν έξ αύτής ώς άνήθελε νά τήν κενώση απνευστί. 
Έ σταμάτησεν όμως τέλος, καί άφοϋ τήν έφύ- 
λ.αξεν, είπε δι’ ήπιωτέρας φωνής :

—  Έ χεις καί τά  καλά σου, Γερώνυμε · καί 
άν ήθελες μόνον νά κυττάξης λιγάκι τής δου- 
λειαίς σου... Δέν έκαμες κακή δουλειά μέ τόν 
άφέντη... άλλά σά σκούρο μού φαίνεται τό 
πράγμα, άφοϋ είμαστ' αναγκασμένοι νά κρυ- 
βώμ.εθα είς αύτή τή ποντικότρυπα.. Δέν μ,οϋ 
λές, άλήθεια, τί συνέβη τήν νύκτα ποϋ βγήκες 
μέ τόν χονδρόν ; Δέν σ’ άρέσει νά τό λές, τό 
ξεύρω, άλλά μ.αζύ μου...

—  Φθάνει, Μαριώ, άπήντησεν δ 'Ηρακλής 
σκυθρωπάσας αίφνης καί άποστρέφων τήν κεφα
λήν. Έκέρδησα παράδες, αύτό είνε σπουδαίο,., 
γιά τάλλα σοϋ είνε άδιάφορο... Ποϋ είνε τό 
παιδί ;

ΌΊερώνυμ.ος έκάλει ουτω Ζωζόν τόν Έ ξηρ- 
θρωμένον.

—  Βοσκάει τό άλογο. Μέ τά  σωστά σου, 
τό λοιπόν, δέν θέλεις νά μου είπής;.

—  Κρύβε λόγια, σοϋ είπα ! θ ά  τά  μάθης 
καμμιά μέρα. "Ηθελα νά τοϋ κάμω τό μ-άθημα 
τοϋ παιδιού,., κι’ αύτό δέν έρχεται. Κάπου θά 
κοιμήθηκε, βάζω στοίχημα ! Τί χαμένο κορμί! 
Μά τό Χριστό, λυπούμαι τά  δέκα τάλλαρα, 
ποϋ τ ’ αγόρασα άπό τούς γύφτους, όταν ήταν 
μικρό !

—  Σώπα, Γερώνυμε ! Δέν τό κάνομε τίποτα, 
άν δέν θαρή πώς είνε παιδί μ,ας, κ’ έκαμες καλά 
ποϋ ’διωξες τό δούλο, γιατί τού γύριζε τό κε
φάλι. Νά τον ό Ζωζός,έρχεται,... βάλ’τον τόρα 
νά μελετήση.

Α ληθώς δέ ήκούσθη μονότονος συριγμός, 
καί συγχρόνως ό βημ,ατισμός τού γηραιού ίππου 
έν τή  βραχώδει άτραπώ, ήτις έφερε πρός τό λα - 
τομ.εϊον. Ή  Μαριώ άνέλαβε τήν εργασίαν της, 
καί μ.ετά μ.ικρόνέφάνη ό Ζωζός, σύρωνδιά σχοι- 
νίον τό άσθμ.ατικόνζώον.Ίδών τόν Ιερώνυμον έ- 
σίγησε, καί άνέλαβεν ύφος ύ'πουλον, ώς μ.αθη- 
τής τις ευρισκόμενος αίφνης ένώπιον μ.ισητοϋ 
διδασκάλου. Άφήκε δέ τό σχοινίον, καί ό ίπ
πος ¿βάδισε μ-όνος πρός τήν ¿κ ξηρών φύλλων 
κοίτην του, κατά τόν μυχόν τού σπηλαίου.

Ό  Ζωζός ούδέν είπεν είς ούδένα κ’ έκά- 
θισεν.

Ά λ λ ά  δέν τόν άφήκαν ήσυχον επί μακρόν.
—  "Ελα έδώ, μ.ασκαρατζίκο ! είπεν ό Η ρα

κλής διά τής τραυλιζούσης έκ τοϋ οίνου φωνής 
του. "Ελα νά ίδοϋμε τό μάθημ.ά σου . . . Δεν
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έχω έγώ σκοπό νά σέ τρέφω, χωοίς νά κάνης 
τίποτε.

—  Δέ θέλω, άπήντησεν δ Ζωζός, έν φόβω 
συγχρόνως καί τόλμ.η. Καλλίτερα έχω νά μ.ή 
φάω . . . τίποτε. . . .  διόλου . . . Είμαι κουρα
σμένος.

Ό  'Ηρακλής, χωρίς παντάπασι νά ταρα- 
χθή, ήπλωσεν έπί τοϋ τραχέος έδάφους μικρόν 
τινα έμ.βαλλωμένον τάπητα.

—  "Αφησε τά  νάζια, ύπέλαβε, κ’ έλα γρή
γορα ! Έ λ α , . . νά δοκιμάσωμε πάλι τό μεγά.Ιο 
Ανοιγμα.

Υπέρ πάσας τάς άσκησεις τοϋ μαθητευομί- 
νου αύτή ήτο ή δυσκολωτέρα καί μάλλον ο
δυνηρά.

—  “Οχι, όχι τό μεγάΛο άνοιγμα ! έφώνησε 
τό ταλαίπωοον παιδίον, έγειρόμενον δρμητικώς. 
Κάνω τό πήδημ-α είς τόν άέρα, περπατώ | 
μέ τά  χέρια... άλλ ' αύτό δέν 'μπορώ., δέν j 
'μ-πορώ!

—  "Οταν είνε κανείς νέος και τρυφερός 'μπο- 1 
ρεί νά τ ά  μάθη αύτά τά  πράγματα. Αργότερα 
χονδραίνουν τά  κόκκαλα, καί ή κλειδώσεις δέν 
λυγίζουν., θ ά  μ.' εύχαριστήσης μιά μ.έρα, ότι 
σοϋ έμ-αθα πράγμ,ατα νά κερδίζης τό ψωμί 
σου. .Έ λ α  νά τελειώνωμε !

Τό παιδίον δέν ¿κινείτο κ' έφαίνετο μελετών 
άπεγνωσμένην άντίστασιν.

—  Έ λ α , Ζωζό μου, είπε θωπευτικώς ή δή 
θεν μήτηρ, άφηστ’ αύτά. "Αν κάμ,ης τό με
γάλο άνοιγμα, θά σοϋ δώ σω  λιγάκι ρακί, ποϋ 
φύλαξα γιά σένα.

Κ' έξαγαγούσα τό φιαλίδιον έφερεν αύτό 
είς τά  χείλη της, τό μ.έν ΐνα θεραπεύση τήν ι
δίαν αύτής όρεξιν, τό δέ ΐνα έρεθίση τήν έ- 
πιθυμίαν τού θετού της υιού.

Ά λ λ ’ δ Ζωζός έμ-ενεν άναίσθητος πρός τόν 
πειρασμ.όν. Κατεσκόπει δέ πάσαν κίνησιν τού 
δεσπότου, ούτινος δ θυμός ήρχιζε νά συσπα τήν 
κτηνώδη μορφήν.

—  Ά  έτσι! ¿βρόντησε τού άθλητού ή φωνή· 
μ.ού κάνεις τόν κουφό ! τόρα τ ά  λέμ.ε !

Κ ’ έδραμε πρός τόν άνυπότακτον μαθητήν... 
Ά λ λ ' δ Ζωζός, όσον άπαθής καί άν ήτο, είχεν 
όμως πολλήν εύκινησίαν. Ίδών κινηθέντα τόν 
δήθεν πατέρα του, ώρμησεν έξω τοϋ λατομείου 
καί δι’ ό'λίγων πηδημάτων εύρέθη είκοσι βή
ματα μακράν τοϋ Ιερωνύμου.

Ούτος ήθέλησε νά τόν άκολουθήση, άλλ’ ή- 
σθάνθη αμέσως ότι έκλονούντο αί κνήμαί του- 
άλλως δέ τό έδαφος ήτο κατωφερές καί πε
τρώδες. Βλέπων ότι έζαλίζετο, έστη φρονίμως 
κ* έφώνησεν έπιεικώς :

—  Έ λα ,κα ί δένσέ δέρνω...σοϋ τό υπόσχομαι!
—  Έ λ α , προσέθηκεν ή ώραία άμερικανίς, 

δεικνύουσα τό φιαλίδιον, κενόν ήδη κατά τά

1 τρία τέταρτα. Έ λ α  νά πιής τό μερτικό σου...
* Vαν εχν,.

Ά λ λ ’ ό Ζωζός έφαίνετο βαθέως μελετήσας 
τούς στίχους τούτους τού Ααφονταίνου:

Δέν ήτανε κουτό πολύ
Τοϋ Μπάρπα Γιάννη τό σκυλί.

Όπισθοδρομ.ήσας δέ περισσότερον, έφώνησεν 
άγρίως :

—  Έεύταις ! Ψεύταις !
Ή  υβρις αυτη περιήγαγεν είς μανίαν τόν 

μ.έθυσον.
—  Ά  ! ¿κραύγασε : χάσαμε λοιπόν καί τό 

σ έβ α ς .. . Τόρα σέ συγυρίζω !
Καί ώρμ-ησεν έπί τήν βραχώδη κατωφέρειαν, 

κωφός πρός τάς κραυγάς τής συζύγου του ή- 
τις έφώνει :

•—  Πρόσεχε, Γερώνυμε ! θά σκοτωθής !
Δέν άνεκόπη δέ, καί προύχώρει πάντοτε, 

καί τοι άναγκαζόμενος ένίοτε νά λοξοδρομή. 
Καί δ Ζωζός έπίσης έφευγε ταχύς. π«ρίτρομ.ος, 
καί κάλλ,ιστα γνωρίζων, οτι άν συνελαμβάνετο, 
τρομεράν θά ύφίστατο τιμ.ωρίαν. ’Εν τούτοις τά 
δεκαετές αύτό παιδίον, τό άπό μ.ακροϋ ήδη ού
δέν έχον στήριγμα, δέν έκλαιε, δέν έφώναζε, 
ούδ’ έσκέπτετο νά καλίση βοήθειαν. Έφευγε 
μόνον δρομαϊον, χάρις ίσως είς τήν ίσχνότητα 
καί τήν κενήν του κοιλίαν, άρκούμενον μόνον 
νά στρέφη ένίοτε τήν κεφαλήν.

Ό  διωγμός παρετάθη επί τινας έτι στιγμάς. 
Ό  Ζωζός έτρέπετο πρός τά  δυσβατότερα μ.έρη, 
άλλ’ δ Ίερώνυμ.ος, καίτοι πνευστιών, δέν άπε- 
θαρρύνετο κ’ έφαίνετο άναμ.ένων νά παραδώση 
είς αύτόν ή κόπωσις τό άσθενές έκείνο καί άνυ- 
περάσπιστον πλάσμα.

Τό παιδίον κατηυθύνετο πρόςμικράν λόχμην, 
όπου ήλπιζε νά εϋρη άσυλον διερχόμενον δέ 
χαράδραν τινά, συνήγαγεν ώς δ Δ αβίδ— καίτοι 
δέν έγνώριζε τήν ιστορίαν του— όλίγας πέτρας, 
Ϊνα ύπερασπισθή δι’ αύτών έν άνάγκη.

Ά λ λ ά  τούτο, οσον ταχέως καί άν έγέ- 
νετο, έβράδυνε κάπως τόν δρόμ.ον του, καί δ 
Ιερώνυμος ωφεληθείς τό έπλησίασε, κραυγάζων 
άλαζόνως διά τής βραγχώδους καί άσθμ.ατι- 
κής του φωνής.

—  Ά  ! βρωμόπαιδο, δέ μού γλυτώνεις τόρα !
Καί δ Ζωζός αύτός ένόμ.ισεν, ότι συνελαμ.- 

βάνετο πλέον. Έπεατράφη τότε άποτόμ-ως, έ- 
σφενδόνησε κατά τοϋ Ήρακλέους ένα τών λί
θων του, κ’ έκτύπησε αύτόν είς τό μέτωπον.

Οΰτως έκτύπησε καί δ Δαυίδ τόν Γολ.ιάθ. 
Ά λ λ ’ ή σφενδόνη έκείνου έσφενδόνησε βιαιότε
ρο·/ τόν λίθον ή δ βραχίων τοϋ μαθητευομένου 
άθλητού, ίσως δέ καί τό κρανίο ν τοϋ Ήρακλέους 
ήτο σκληρότερον τού γίγαντος τής Γραφής. "Ο
πως δήποτε, δ Ίερώνυμ.ος δέν έπεσε, άλλ’ έστη
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ρ-όνον ζαλισθιίς, και το οιίμα άνεπήδησεν άπό 
τής πληγής του.

Το παιδίον ύπέλαβεν ότι τόν ίφόνευσεν, ή 
καν δτι τον επλήγωσε βαρέως. Ι1ιρίτρορ.ον επί 
τή  πράξει του, έτράπη έτι όρρ.ητικώτερον είς 
φυγήν.

’Αλλά δεν είχεν άπκλλαγή τού διώκτου του. 
Διότι ούτος, σπογγίσας διά ρ.κνδηλίου ραχώ- 
δους τό αίμόφυρτον αύτού ρετωπον, άνέλαβε 
τον δρόμον του, βάλ.λων βλκσφημίοες καί φοβε- 
ράς κατά του ραθητοϋ του άπειλάς

Ό  Ζωζός έγνώριζε πλέον, δτι άναποδράστω; 
έφονεύετο, συλλαρβανόρενος ύπό του τρορεροϋ 
Ήρακλέους. Ήκουεν οεύτόν βρυχώρενον κατό
πιν του, καί τοι δ ’ ένέτεινε πάσαν αύτοϋ τήν 
δύναριν, τό χωρίζον αυτούς διάστηρα δεν ηύ- 
ξανε. ΙΙοιρητήθη λοιπόν τής ιδέας νά φθάση 
είς την λόχμην, κ’ έτράπη πρός την πεδιάδα, 
ής τό άνώρ.αλον έδαφος, ύπό οδών διατερνόρε- 
νον, ποερεΐχεν είς αύτόν πλείονας πιθανότητας 
νά διαφύγη τά  βλέρρατα.

Ά λ λ ω ς , δέν έκίνει τόν αθλητήν τό αϊσθηρ.α 
ρόνον τής έκδικήσεως ή τής άπό του παιδός 
κερδοσκοπίας· έσκέπτετο δτι διαβάτης τις ή 
δργανον τής εξουσίας ήδύνατο νά συνάντηση 
τόν Ζωζόν, κ’ έρωτήσας νά ράθη παρ' αύτοϋ 
πράγρατα λίαν είς τόν άθλητήν επικίνδυνα. 
Συμφέρον λοιπόν είχε ρέγιστον νά ρή ήττηθή 
κατά τόν περί τάχους εκείνον αγώνα.

Ό  ρικρός φυγάς, πνευστιών καί κάθιδρος, 
ήσθάνετο δτι δσον οδπω έξέλειπον αύτόν αί δυ- 
νάρεις. Έ νφ δέ περιέβλεπεν έναγωνίως, εφθα- 
σεν είς ρέρος, όπου πολλοί δρόροι διεσταυροϋντο 
στενοί, έλεκοειδεΐς καί κοετάχωστοι. Είσεχώ- 
ρησεν άδιστάκτως είς τόν τραχύτερον καί έρη- 
ρότερον φαινόρενον, έλπίξων νά παραπλανήση 
τόν διώκτην του, ίσως δέ καί νά τού διαφύγη.

Καί άληθώς δέν ϋπελόγισε κακώς, διότι δ 
'Ηρακλής, φθάς επί τής τριόδου, έδίστασε 
ρικρόν. Είτα δέ, ύποθέσας δτι τό κατάκοπον 
παιδίον δέν ήτο δυνατόν νά έκλέξη τήν τρα- 
χυτέραν δδόν, έτράπη τήν αντίθετον.

Ό  Ζωζός παρετήρησεν άρέσως τήν επιτυ
χίαν του,άλλά πεπεισμένος,οτι ό'Ηρακλής δέν 
ήθελε βραδύνει ν' αναγνώριση τήν πλάνην του, 
προύχώρει δρορ.αϊος, δσον έπέτρεπεν ή κόπωσίς 
του.

Μετά ρικρόν έξήλθιν είς ρέσον άγρών καλ- 
λιεργηρένων, κ’ εύρέθη αίφνης, πρώτον νυν άπό 
τής φυγής του, ενώπιον άνθρωπίνου πλάσρατος. 
ΤΗτο γυνή, ήτις πλανωρένη διά νεοθερίστου 
κανναζώνος, έφαίνετο άνερευνώσα τά  ήπλωμέ- 
νον κατά γής χειρόβολα. "Εστρεφε τά  νώτα 
πρός τόν παΐδα, κ’ ένώ είργάζετο ύπετονθόρυ- 
ζεν φσρα τι ή άνεκάγχαζεν άνευ φαινορένου 
λόγου. Ή  ένδυρασία της άλλως δέν ήτο χω 

ρική, καί άνερίρνησκε ράλλον τούς συρρούςτής 
πόλεως, ύπό τύπον δρως άσυνήθη καί προκα- 
λούντα τήν προσοχήν.

Ό  νεαρός φυγάς έσυλλογίσθη κατ’ άρχάς νά 
ζητήση τήν συνδρορήν τής γυναικός εκείνης· 
άλλά θορυβηθείς ύπό τού παραδόξου ήθους καί 
τών άλλοκότων τρόπων τής άγνώστου, έστη ρή 
τολρών νά τή  άποτείνη τόν λόγον.

("Ε π ·τ « ι  συνέχεια).

------------------· Ι Ο Ι ο -------------------

ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΑΟΙΔΟΣ

Ό  ’Ιταλός θεατρώνης Μαυρίκιος Στρακόσχ, 
τού δποίου τό ονορ.α στενώς συνδέεται πρός τήν 
ιστορίαν τού ιταλικού θεάτρου έν Εύρώπη καί 
Άρερική, έξέδωκεν εσχάτως τά  άπορνηρονεύ- 
ρατά  του. ’Επί κεφαλής τών άοιδών, ών τόν 
βίον άφηγείται δ συγγραφεύς, ώς είκός, εύρίσκε- 
ται ή Άδελίνα Π άττη , ή λιγύρολπος αηδών 
τής σκηνής.

Ή  Π άττη είνε αληθές τέκνον τού θεάτρου. 
Έγεννήθη αύτό τούτο έπί τής σκηνής, διότι ή 
ρήτηρ της, ψάλλουσα έν Μαδρίτη είς τήν 
Νόρμαν κατελήφθη αίφνιδίως κατά τήν πα- 
ράστασιν ύπό τών ώδίνων τού τοκετού, άποσυρ- 
θεϊσα δέ είς τι παρασκήνιον... ετεκεν έκείνην, 
ήτις βραδύτερον ερελλε νά άποκτήση παγκό- 
σριον φήρην, ύπό τό όνομα Άδελίνα Π άττη . 
'Ως άοιδός ή Π άττη ύπήρξε φαινόρενον πραγ- 
ρατικόν, Έξαέτις έ'ψαλλεν, σχεδόν είς τήν έν- 
τέλειαν,τά τεράχια τώνδυσκολωτέρων ρελοδρα- 
ρ,άτων, τά  όποια είχεν άκούσει. Κ ατά τό 1850 
όκταέτις ένεφανίσθη διά πρώτην φοράν δηρ.ο- 
σί ;̂ κατά τινα φιλανθρωπικήν συναυλίαν έν 
Νέα Ί ’ όρκη, ή έπιτυχία δ ' αύτής ύπήρξεν α 
ληθής θρίαρβος. Ά π ό  τού ογδόου ρεχρι τού έν- 
δεκάτου έτους συνταξειδεύει ρετά τού Στρακόσχ 
καί πανταχοϋ συρρέουσι νά ϊδωσι τήν ρικράν 
άοιδόν.— Ό  Στρακόσχ ένυρφεύθη ρίαν τών 
τριών θυγατέρων τού Σαλβατόρε Π άττη , τήν 
Α μαλίαν Πάττη· ήτο έπορένως στενός συγγε
νής τής Άδελίνας. Μεθ' ίίλην τήν πρόωρον φή
ρην της, ή ρικρά Ά δελίνα δέν κατεφρόνει τάς 
τέρψεις τής ηλικίας της,καί όταν άντέτειναν είς 
αύτήν έν τφ  ζητήρ.ατι τούτιρ, είξευρε τίνι τρό- 
πω νά κατεσχύη. Οϋτω ποτέ έν Κιγκιννάτη 
έζήτασε παρά τού Στρακόσχ νά άγοράση αύτή 
πλαγγόνα. Ά λ λ ά  έπειδή ούτος δέν έδωκε τήν 
δέουσαν προσοχήν ε’ ς τό παιδικόν τούτο αϊτη- 
ρα, ή Άδελίνα, κατά τήν ώραν τής παραστά- 
σεως, ήρνεϊτο έπιρόνως νά έρφανισθή είς τήν 
σκηνήν. Έδέησε δ ’ δ γαρβρός της, όπως τήν 
ρεταπείση, νά μεταβή καί άγοράση τό άθυρμα. 
Ά π ό  τού δωδεκάτου ρεχρι τού δεκάτου πέρ-
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πτου έτους ή Άδελίνα ρετέβη είς τάς άνατο- 
κάς ’Ινδίας- τφ  1859 δέ έψαλε διά πρώτην 
ράν έν Ν.'Γόρκη έν τώ  θεάτρω τού ’Ιταλικού 
λοδράρ.ατος, δπερ διηύθυνεν δ Στρακόσχ. Ή  
ιτυχία τής Π άττη ρ,ολ.ονότι έν τώ  αύτφ 

θεάτρω έψαλλον άοιδοί πεφηρισρένοι, ύπήρξεν 
ϊερίγραπτος. Μετά τήν λαρπράν ταύτην ί-  
ρξιν δ Στρακόσχ έσχισε τό συρβόλαιον, οπερ 

είχε συνάψει ρετά τής Άδελίνας Π άττη , πα- 
ριχώρησε δ ' αύτή τό ήρ.ισυ έκ τών καθαρών 

ρδών έκάστης έσπέρας. Δ ιά  τού πρώτου συρ.- 
λαίου, ού ή διάρκεια ήτο πενταετής, ή ά- 

οιβή τής άοιδοϋ ώρίζετο είς 2 ,00 0  φράγκων 
κατά ρ.ήνα τό πρώτον έτος,3,000 τό δεύτερον,
4,000 τό τρίτον καί 6 ,000  τά  δύο τελευταία. 
ΙΙρό τριών έτών ή Π άττη έψαλλεν έν Ά γ ίω  

ραγκίσκω λαρβάνουσα 25 ,000  φράγκων καθ’ 
άστην εσπέραν. Έκ Νέας Ύόρκης ή Π άττη 
τέβη είς Λονδϊνον, όπου τό Θέατρον τής Α. 
εγαλειότητος ( H er M ajesty’s Theatre ) 
ίσθωσεν αύτήν άντί 10,000 φράγκων κατά 

αήνα- άλλά άφικορένη είς Α γγλίαν εύρε τό θέ- 
τρον κεκλεισρένον, ένεκα πτωχεύσεως τού 

ίιευθυντοϋ, είσήλθε δέ είς τό Ινόβ εντ-Γάρδεν 
άντί 3 ,750  φράγκων ρηνιαίως, τού διευθυντοϋ 
τού θεάτρου ρ.ή έχοντος ρεγάλην έρπιστο- 
’ νην είς τό ωδικόν τάλαντον νεαράς κόρης 

ίέκα έπτά ρόλις έτών. βραδύτερον ή άροιβή 
*'*τη αύξήθη ρεγάλως, άλλ’ ή Π άττη δέν 
έλαβε ποτέ πλέον τών 3 ,000  φράγκων καθ’ 

«ραν έκ τού Κόβεντ— Γάρδεν, ρ-έχρις ού έ- 
φεύθη ρετά  τού Canx. Σημειωτέον ορ.ως 

'δτι ούτε ή άροιβή τού Μάριο, ούτε ή τής 
Γρίζη, είς τό άπόγειον τής δόξης αύτών, ύπε- 

βησαν τά1250  φράγκα κατά παράστασιν. Ή  
ρετζολίνη ήρκέσθη πάντοτε είς τ ά  1000 
άγκα, θεωρούσα ράλιστα τό ποσόν τούτο ώς 
“νώς ρέγα καί άρνουρένη νά δεχθή πλειό- 
ρα. Μετά τόν γάρον αύτής, ή Π άττη ρετε- 

/·λήθη είς Ρωσσίαν άντί 7 ,000  φράγκα κατά 
-ράστασιν. Πρώτος δ Άρερικανός Ά ββεϋ , 
ιευθυντής τής 'Όπερας τής Νέας 'Τόρκης, έ- 
λρησε νά προσφέρη είς τήν Π άττη  20 ,000  
άγκα δι’ έκάστην παράστασιν, καί όρως δέν 
υνήθη νά συρβληθή ρετ’ αύτής, διότι 

άλλος Άρερικανός θεατρώνης έκ πείσμα
τος έπλειοδότησε κατά 5 ,000  φράγκα. Αί 
νπο τού θεάτρου τού Ά β β εϋ  διδόρεναι άρ.οι- 
δ*ί είσίν αί έξής : ή Χριστίνα Νίλσσων λαρβά- 
VJi 10,000 φράγκων καθ’ έκάστην εσπέραν, ή 
-αρκέλλα Σέρ-πριτς 7 ,500, δ  Καρπανίνη 5, 

000, δ Στάγγο 4 ,000, ή Σκάλκη 25,000
ράγκων κατά ρήνα. Καί έπειτα άπορούσι 

ΐινές διατί άπό έτους είς έτος έκ—ίπτει τό ίτα - 
λικον ρελόδραρα καί έχασε τήν δηρ,οτικότητα 

άλλοτε!

ΕΠΑΝΟΔΟΣ
[ Έ κ  τής άρτι έκδοΟείσης Συλλογής τών θ α λ α σ σ ιν ώ ν ]

•Ο*#·*

’ Α πάνω  'ς τό κατάρτι μόνος τό ’ψηλό 
Ά π ό σ τα σα  νά κάνω ό φτωχός καρτέρι,
Ν ά  ρίχνω τή  'ματιά  μου ’ ς άπειρο ’γιαλό 
Καί νάχω τά  πανιά μας μοναχό μου ταίρι.

’Σ  τήν κόφα τή  μικρή του, πύργος ’π ’ αγαπ ώ , 
ΙΙοΰ μέσα ’ ς τά  σχοινιά του γύρω ξεπροβάλλει,
Ό  καπετάνιος μόνο μ ’ έβαλε σκοπό,
Ν ά κράξω ’σάν προβάλη τ ' άγιο ακρογιάλι.

’Αλλοίμονο! ό δόλιος τοΰ κακού γυρνώ 
'Ολόγυρα παντοϋ μέ πόνο τή  ’μ ατιά  μου,
'Α π ' όπου κι’ αν γυρίσω μόνο ουρανό 
Κ αί θάλασσα μεγάλη βλέπω έμπροστά μου.

’Εδώ κ’ έκεί κανένα φαίνεται λευκό 
Πανί μέσ ' 'ς τά  πελάγη πέρα νά πετιέται,
Κ ' εμπρός Οαλασσοποΰλι κάποτε γλυκό 
Τό δρόμο νά μάς δε ίχνη γλήγωρα θωριέται.

Μ ’ άκόμη τ ’ ακρογιάλι πέρα πουθενά 
Λέ φάνηκε, συντρόφια, 'ς τό φτωχό μου 'μάτι, 
Τήν άκρη του μαυρίλα δέ’ μ ας τή  μηνά 
Κ ’ ή 'μέρα όλω φεύγει πεταχτή , τρεχάτη.

Βορειά, μή μάς ά φ ή ση ς! φύσα δυνατά !
Γοργά νά παμε μέσα 'ς  τό νησί μας πρίμα’ 
Λοστρόμε, άρτσα ! τράβα πέρα ανοικτά,
Κ ' ή  πλώρη μας τρεχάτη χώνεται ’ ς τό κύμα.

Ά χ ! δέκα μήνες τώ ρα  μέσ’ ’ς τή  ξενιτειά 
Μέ πόνους καί μέ πίκραις, μέ καϋμούς γυρνούμε, 
Ό  πόθος 'ς  τήν καρδιά μας άναψε φωτιά 
Κ ι’ απ ' τήν πολλή τη ς λαύρα όλοι θά χαθούμε.

'Σ  τό Τούνεζι, ’ς τό Φέζι τό έξακουστό,
Ψαράδες 'ς τό κοράλλι, είδαμε τουρκάλαις,
'Σ  του Μπέη τό χαρέμι τό λαχταριστό,
Μέσ’  ’ ς το φλωρί ντυμέναις, πλούσιαις, μεγάλαις.

Μας έφιλήσαν χείλια νόστιμα, γλυκά,
Ιίειό κόκκινα ακόμη κι’ από τό κοράλλι,
Έ κ εί χιονάτα στήθια είδαμε λευκά,
'Ολόμαυρα ’ματάκια καί νεράιδας κ ά λλ η :

Θεόρατα παλάτια, άπειρα, ’ψηλά,
'Σ  τ ' ασήμι 'ς τό χρυσάφι μέσα βουτημένα, 
Περβόλια, πολιτείαις καί χωριά πολλά 
'Σ  τή φτωχική 'ματιά  μας ησαν ολοένα.

Μ' αλλοίμονο! τού ναύτη πάντα ή  καοδιά 
Αέ’χαίρεται ποτέ τή ς έμμορφιαίς τή ς ξέναις,
Κ ’  έν ω  περνά φουρτούναις, θάλασσα φαροειά,
Σ έ  χώραις φτερουγίζει άλλ,αις, μυρωμεναις.

Τ ό  φίλημα τό ξένο ήτανε γλυκό,
Μά πειό γλυκειά ακόμα έχει νοστιμάδα,
Τό φίλημα τής μάννας τό αγγελικό,
Τής κόρης πού προσμένει έχει πειό γλυκάδα.

Κ αί μέσ’  'ς τά  ξένα ψάλλουν έμμορφα πουλιά,
Μά ψάλλουν πειό ώ ραία  ’ ς τά  'δικά μας μέρη, 
Σκορπίζουνε 'ς τά  αυτιά μ ας πειό γλυκειά λαλιά 
Κ αί πειό καλό περνούμε πάντα καλοκαίρι.
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Παλάτια μέσ’ ’ς τά ξένα έχουνε χρυσά,
Που τόσω τη ’ματιά μας τή φτωχή θαμπονουν,
Μά τό καλύβι, πούνε άγια έκκλησιά,
ΧαραΤς καί εύτυχίαις τόσαις τό χρυσίνουν 1

Γι’ αυτό κΓ όταν σε χώρα τρέχουμε γλυκειά,
Καί όταν ’ς τής αγάπης γέρνουμε τά στήθη,
Καί όταν άπερνοϋμε θάλασσα κακιά,
Καί όταν γιά κοράλλια τρέχουμε ’ς τά βύθη ,

Ό  νους μας ’ς τήν πατρίδα πάντοτε πετφ 
Καί τό φτωχό καλύβι τής χαράς γυρεύει·
Σε άνειρα γυρίζει πάντα φτερωτά 
Καί άχαρα τά ξένα όλα αγναντεύει.

'Απάνω ’ς τό κατάρτι μόνος τό ’ψηλό 
Άπόστασα νά κάνω δ φτωχός καρτέρι,
Νά βίχνω ’τή ματιά μου ’ς άπειρο γιαλό,
Καί νσχω τά πανιά μας μοναχό μου ταίρι.

Περσσότερο άκόμκ φύσησε ’δορειά !
Μου φαίνεται πώς βλέπω πέρα τ’ ακρογιάλι. . .  
Στερηά ! στερηά ! συντρόφια, φάνηκε στερηά I 
Λοστρόμε ! Καπετάνιε ! ή στερηά προβάλλει..

Α ντ. Θ. Σ πηλιοτοποϊλοε
ί2 'Ο κ τώ βρ ιον  1 8 8 6 .

 -----------

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

’Εν τή  θρησκεία καί τό πιστεύειν σφόίρ«  καί 
τό λίαν άπιστείν είνε επισφαλές Six  τήν άν- 
θρωπίνην ασθένειαν, ήτις £έν ε'χει όρον, o'jSi 
κρατεί έαυτής, άλλ’ έκφέρεταιτό μεν εις δεισι
δαιμονίαν καί τύφον, τό δέ εις ολιγωρίαν τών 
θείων καί περιφοόνησιν ή δέ εΰλάβεια καί τό 
μ,ηδέν άγαν είνε τά  άριστα.

(Πλούταρχος)

Ώ ς ό εις τούς λιμένας άναπτόρ-ενος φανός τοε 
μέγιστα βοηθεΐ τά  κλυδωνιζόμενα πλοία,όαοίως 
αγαθός άνήρ μεγίστης ώφελείας πρόξενος γίνε
ται εις πόλιν δυστυχούσαν. ( ’Επίκτητος)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Προ καιροϋ έγένετο λόγο; περί νέου τίνος γίγαντος 
Έλληνος γεννηθέντο; εν Άμισφ.Περιερχόμενοςοδτος 
τήνΡωσσίαν έφείλκυετον θαυμασμόν πάντων δια τών τε
ραστίων διαστάσεων του σώματός του. Περί αύτοΰ εγρα- 
φον εσχάτως εις τον «Ρωσσικον ταχυδρόμον» τα εξής' 
«Άπέθανεν ό Έλλην τήν καταγωγήν γίγας "Ομηρος 
Τιγκύρογλουο, άνθρωπος ασυνήθους αναστήματος, 
καθ’ όσον τό ίίψος αύτοΰ ήτο τριών πήχεων καί πέντε 
ογδόων τοΰ πήχεως Ό  ατυχής γίγας άπέθανεν έν 
νεαρωτάτγι ηλικία έκ φθίσεως' τό σώμα του δια
πραγματεύεται ν' άγοράση δι' αντιπροσώπου του τό 
μουσεΤον τοΰ Λονδίνου, προς τοΰτο δέ έταριχεύθη καί 
μετεκομίσθη εις ’Οδησσόν. Κατά τήν ημέραν τής 
έκφορας του χιλιάδες λαοΰ άνέμενον εις τήν είσοδον 
τής οικίας του καί εις τάς πέριξ οδούς, ί'να ίδωσι τό

περιεργότατον φαινόμενον του μεγέθους του σώματός 
του. ΓΙολλας λεπτόμερείας του βίου του δίδουσιν οί 
πλησιάσαντε; αυτόν. Λέγεται ότι έκοιματο επί τριών 
κλινών, έξ ών αϊ μεν δύο έτίθεντο κατά μήκος,μία 
δε έξ αύτών κατά πλάτος. Διηγούνται έπίσ-ης ότι εν 
τή ζωή του δέν έγεύετο κρέατος, δτε δε κατά τον 
καιρόν τής άσθενείας του τφ προσήνεγκον κρέας νά 
φάγη, ουτος ήρνήθη κατηγορηματικώτατα νά δεχθή 
τοϋτο, μόλις δέ έπείσθη νά ροφήση ολίγον γάλα, ότε 
πλέον είχον έξαντληθή αϊ δυνάμεις τοΰ πελωρίου αν
θρώπου. Έ ν Συμφερουπόλει ήτο τό αντικείμενου τής 
γενικής περιεργείας επί ολοκλήρους μήνας, συνεκεν- 
τροΰτο δέ όπισθέν του πολύ πλήθος πάντοτε καί τόν 
ήκολούθει όπου διηυθύνετο ».

Ό  τόν γίγαντα τούτον άνακαλύψας κ. Σ. I. Σουρ- 
μελή; καί περιαγαγών ζώντα πρός έπίδειξιν έκάμισεν 
ένταϋθα τόν νεκρόν τοΰ πελωρίου ανθρώπου, ί'να πα- 
ραχωρήση αυτόν άντί άμοιδής εις τό φυσιολογικόν 
μουσεΤον τών 'Αθηνών. Ά λ λ ' ή έκχώρησις δέν έ- 
πραγματοποιήθη, θεωρηθείσης υπερβολικής τής ύπό 
τ:ϋ κατόχου ζητουμένης άποζημιώσεως.

Ό  αύτο/.ράτωρ του Μαρόκκου,ώς γνωστόν, άπηγό- 
ρευσε προ τίνος τό καπνίζειν. Οί κάτοικοι τοΰ Μα- 
ρόκκου καπνίζουσι κ ί φ, ήτοι τά ξηρά άνθη είδους τί
νος καννάβεω;, καί επειδή καπνίζουσι λίαν περιπα- 
θώς, ή απαγόρευσις αυτή έπέφερε γενικήν δυσαρέ
σκειαν. Έ ν τή πόλει Ινασαβλάγκα τελευταίο·/ προ- 
κειμένου νά καή δημοσία σωρός κ ί φ άξίας 15,000 
φράγκων, ώρμησαν οί Μαροκινοί επί τοΰ σωρσΰ πρός 
διαρπαγήν, ές ού έπήλθε μεγάλη ταραχή, ένεκα τής 
όποιας έρρίφθησαν εις τάς φυλακάς 215 πρόσωπα. 
Ποιναί δέ βαρύταται επιβάλλονται εις τούς παραβά- 
τας τής άπαγορεύσεως. Έν Μακακάου π. χ . άπε- 
κόπησαν τινός τά χείλη, εις άλλον έδόθησαν 100 
— 500 γενναίοι ραόδισμσί, προτιμότεραι όμως φαί
νονται αί χρηματικά! ποιναί, διότι τά πρόστιμα δια
νέμονται μεταξύ τών υπαλλήλων. Έν τή «Έφημε- 
ρίδι τής Κολωνίας» αύτόπτης μάρτυς περιγράφει τα 
βάσανα τών δυστυχών εκείνων, οίτινες θά συλληφθώσι 
παραβάταί τής άνωτέρα; διαταγή:. Αί φυλακαί, λέ
γει ουτος, έν τή πόλει Τάγγερ εϊνε οίκίσκοι έπΐ λό
φου παρέχοντες από μακράν ούχί δυσάρεστου θέαμα. 
Ό  ξένος δύναται νά έπισκεφθή αϋτάς άνευ μεγάλης 
δυσκολίας. Διά τοΰ προδόμου βλέπει τις δεξιά και α
ριστερά σκοτεινούς διαδρόμους, εις τό άκρον τών ό
ποιων ύπάρχουσιν αί Ούρα: πρός τά κ ε λ ί α. Άνοί- 
γοντες έν τών κελιών τούτων προσβαλλόμεθα ϋπό 
ναυτιώδους δυσοσμίας, διότι αϊ τρώγλαι αύται ουδέ
ποτε καθαρίζονται. Έάν δέ άναλογισθώμεν ότι τι- 
νές τών φυλακισμένων ενίοτε ουδόλως εξέρχονται έ
ξω είτε διότι λησμονοΰνται ύπό τοΰ δεσμοφύλακος 
είτε διότι οΰτος διάκειται έχθρικώς πρός αυτούς, δυ- 
νάμεθα νά έννοήσωμεν τήν 6λην κατάστααιν αυτών. 
Οί καθειργμένοι δέν λαμόάνουσι τροφήν παρά τοΰ δη
μοσίου άλλά μόνον παρά τών φίλων ή συγγενών ή 
διά τής ιδίας έν τή τρώγλη εργασίας, πλέκοντες κα
λάθους κ .τ .λ .  Οίκτροτάτη είνε ή θέσις τών άλυσ- 
σοδέτων έπί τοΰ τοίχου έγκληματιών, οίτινες συνή
θως άποθνήσκσυσιν ήμέρας τινάς μετά τήν είσοδόν 
των εις τάς φυλακάς.»

Έ ν  Ά θ ή ν α ι ς  «κ toü τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΙΤΗ KQNITANTINIAOY. 1887— 823


