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... ■ Έγεγνήθη έν Κρουσόβω της βορειοδυτικής Μακεδονίας 
τ ή : 25, Δεκεμβρίου 1827. Παιδευτείς έκεΤ τά  πρώτα ελλη
νικά μαθήματα μετέβη περί τό τέλος του 1843 είς ’Αθή
νας,- ενδα διανύσας τάς ^υμνασιακάς και πανεπιστημιακά? 
αυτοΰ σπουδάς έπανήλθ·εν είς την πατρίδα τω 1848, όπου 
και έσχολάρχησε τέσσαρα έτη. - Έκεΐθ·εν προςκληθ-είς υ'πο 
του έν Άδήναις Γρ. Γ. Παπαδοπουλο.υ έδίδαξεν έν τω Έ λλη- 
νικψ-αυτου Έκπαιδευτηρίω επί 
δυο ετη. Τω . 1855 ηλδ·ενείς 
Γερμανίαν προς συμπλήρωσιν των 
φιλολογικών αυτου σπουδών δα
πάνη της πόλεως των Σερρών, 
ήτις εΐχεν έκτοτε τήν έπιθ·υμ.ίαν 
νά ίδρυση έν έαυτη καλώς κατ- 
ηρτισμένον Γυμνάσιον. Τω 1858 
έξετασ&είς τάς διδακτορικά? έξ- 
ετάσεις έν Γοτίγγη, δπου καί 
έδημοσίευσε τό πρώτον μέρος 
των ,,Ξενοφωντείων“ αυτοΰ „Διορ
θώσεων“, έπανηλδεν έίς Μακε
δονίαν καί δΐηόδυνε τό άτελές 
τότε Γυμνάσιον των Σερρών έπί 
τέσσάρα έτη. Άναγκασδτίς ν’ 
άπέλθ·η έκείθεν διά τάς οίκονο- 
μικάς της κοιν ότητος δυςχερείας, 
έπελθούσας έκ τινων αδίκων καί 
καταδ'λιπτικών μέτρων τήςέγχω- 
ρίου διοικήσεως, άπήλθε καί πά- 
λ ινείς’Αθήνας, όπου τη δ.’Οκτω- 
βρίου 1862 διωρίσθη Καθηγη
τής ε?ς τό Α'. Γυμνάσιον, τό έν 
τω Βαρβακείω, και έκεΤ ¿δίδαξε · 
μέχρι του 1875, διορισ&είς καί 
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Καθηγητής τ ? ί  Έ λ λ  Φιλολογίας καί Παιδαγωγίας

Έφορος της ’Εθνικής Βιβλιοθήκης καί ως τοιοΰτος έπ’ ολί
γους μόνον- διατελέσας μήνας.'

Κατά τό διάστημα τής γυμνασιακής· αότοϋ καθηγεσίας 
έδημοσίευσε το δεύτερον μέρος τών ,,Ξενοφωντείων Διορθώ
σεων“, αόστηρώς κριτικής έργασίας καί καρπού μακρας έπι-. 
στημονικής παρασκευής. Άλλ’ έκεΐνο, τό ο'ποιον κατέστησε
πασίγνωστον καί ευλογητόν τό όνομα του Πανταζίδου εϊνε

τό „'Ομηρικόν Λεξικόν“ του,
έγκαινίσαν νέαν έποχήν τής παρ’ 
ήμιν σπουδής του 'Ομήρου, όν ' 
έξ ονόματος καί δεκάδων τινών
Ικ τών στίχων του έγνώριζον
πρότερον οί άποφοιτώντες έξ Ιλ- 
ληνικων Γυμνασίων. Έμφοροό- 
μ.ενος αυτός τών υγιεστάτων έκεί- 
νων ιδεών περί τής μελέτης καί 
διδασκαλίας τών έλληνικώνποιη- 
τών καί συγγραφέων, άς άνέπτυ- 

• ξεν έν τώ προλόγω τής Γραμ
ματολογίας του Μυλλέρου ό ισό
τιμος φίλος του, ό αείμνηστος 
Κυπριανός, έξελλήνισε λαμπρόν 

. γερμανικόν βοήθημα πρός χρή- 
σιν τών 'Ελλήνων, διά πολυε
τούς καί επιπόνου μετουσιώσεως 
καί βασάνου χαρίσας εις διδά
σκοντας καί διδασκομένους τέ
λειον πρός αυτάρκη μελέτην του. 
Όμηρου δργανον. Ή  πέμπτη 
καί στερεότυπος από του 1880 
έκδοσις του λεξικοί τούτου δεν 
λείπει εξ ουδεμίας διδασκαλικής 
καί μαθητικής παρ’ ήμΐν βιβλιό- 
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θήκης, γνωστόν δε ότι δύο-τρία μόνον, καί δχι περισσότερα, ήτις διαφαίνεται καί είς τάς ολίγα« έκείνας σελίδας, 6?« προ-
εΐνε τά  βιβλία, όσα τοσοΰτον έπιτυχως καί εύσυνειδήτως έξ- έταξε του 'Ομηρικοί; λεξικού του, ήξίωσαν αυτόν μετά δύο
ελληνισθέντα μέχρι τοοδε, ¿χρησιμέυσαν πρός φωτισμόν του έτη τη« τιμή«, όπως. συντελή είς την έκπαίδευσιν των ήμε-
έθνους, όπερ τοσαυτα έθυσίασε καί θυσιάζει χάριν τη« γερ- τέρων Βασιλοπαίδων. ’ - '
μανομαθείας.^  ̂  ̂ . Ε κτός των ανωτέρω συγγραμμάτων ¿δημοσίευσε δια-

Κατά τό 1875 έτάχθη ό Πανταζίδης είς τήν πρέπου- τριβά« τινα« ¿ν τοί« αθηναϊκοί« περιοδικοί«, κατά τό πλεΐ-
σαν α^ύτω έν τ £  Έθνικώ Πανεπιστημίω θέσιν. νΑλλη τι« στον κριτικά«. Άλλά τό Έ θνος αναμένει χαρά τοο χρος-
καί^εύρυτέρα αυτίληψις τη« έπιστήμης, εί« ην όλο« καί μετ’ φίλου« ΚαΘηγητοΰ καί άλλα έργα όπερ τη« σχουδαζούση«
αγάπη« άφιερώθη, κοσμιότη« ήθους καί πνευματική χάρις, νεολαία«, χρήσιμα εί« του« ήμετέρου« φιλομαθείς.

'* *

ΑΙΦΝΙΔΙΑ) ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΚΑΙ ΑΦΥΣΙΚΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ.
(Κ α τά  τόν εν  Μ ονάχω  κ α δ η γ . Ν ονσβάουμ.)

Έ άν ταξειδεύων τι«, ή προ«ευχόμενο« έν τω ναώ του 
Θεου, ή περίπατων καθ’ οδόν, τ  διασκεδάζων εν συνανα
στροφή αίφνης ίδη. έμπροσ&έν ίου άνθρωπον καταληφ8·έντα 
υπό αιφνίδιου παθήματος ή νόσου, έκδηλοΐ τήν θέλησιν καί 
τόν πόθον νά τον βοηθήση. Άλλά μόνη ή καλή θέλησις 
δεν «ρκεΐ Έ ν τοιαύται« περιστάσεσιν αναγκαία πρό πάν
των εΐνε ή προ«οχή καί ή πεποίθησις, ότι ή παρεχομένη 
βοήθεια γίνεται καταλλήλως καί οΰχί εί« τρόπον ώςτε νά 
βλάψη μάλλον αντί νά ώφελήση τον παθόντα. ‘Γποτεθείσθω 
ότι καταπίπτει τι« αϊφνη« λιχό8·υμος. Συνήθως οί άνθρωποι 
εί« παρομοίαν περίστασιν όρμο|>σι δρομαίοι πρό« τόν κατα- 
πεσόντα, τόν ¿γείρουσιν ή τόν θετουσιν ¿πί έδρα«, ή θρα- 
νίου. Ό  τρόπο« ούτος τή« βοηθείας εΐνε δλω« ¿σφαλμένο«. 
Οί λιποθυμοΰντες Ιχουσι τήν καρδίαν πλήρη αίματος καί 
τόν έγκέφαλον δλω« αναιμικόν. Διά τούτο καί καταλαμ
βάνονται υπό σκοτοδίνης καί πίπτουσι κατά γής αναίσθητοι.

; Ουδέποτε λοιπόν πρέπει νά έγείρωμεν τόν λιχό&υμον, άλλά 
μάλλον είνε ανάγκη τήν κεφαλήν του νά θέτωμεν χαμηλό
τερα του σώματος. Τοΰτο κατορ8·ουται πολύ ευκόλως, ¿αν 
τόν ασθενή έξαπλώσωμεν έπί τραπέζης καί άφήσωμεν τήν 
κεφαλήν του νά κρέμαται από του χείλους αυτής, ή άπλου- 
στατα έάν υψώσωμεν τού« πόδας του. Ή δη  ή καρδία ανα
λαμβάνει δυνάμεις καί ευχερέστερου ωθεί τό αΤμα πρό« τήν 
κεφαλήν, έν ω ό ασθενής έντός βραχέος συνέρχεται είς ¿αυ
τόν καί ανοίγει τους όφΟ·αλμού«. Ή  περί πάντων προνοουσα 
φύσις έφρόντισεν είς πολλά« άσθενείας ή ϊδία νά δώση τά 
κατάλληλα φάρμακα. 'Ο  λιπόθυμος πίπτει καταγής καί 
τοΰτο εΐνε τό άρίστον δι’ αυτόν φάρμακον. Διά τοΰτο „μα
κράν τάς χεΐρας" άπό του φαρμάκου τούτου τής φύσεως. 
Τό καλλίτερον εΐνε κατόπιν ¿ξαπλωμένου νά έκδυση τις τον 
άσθ·ενή, νά τόν περιχύση διά ψυχροΰ όδατος καί νά φέρη 
πρό τής' ρινός του τό λεγόμενον αγγλικόν άλας, Έ άν ό 
ασθενής συνήλ&εν ήδη είς έαυτόν, αρκεί μόνον νά τφ  προς- 
φέρη τις ποτήρίον ζύθου, όςτις εΐνε κατά τάς άπο&υμίας 
προτιμότερος καί του οίνου καί του κονιάκ.

Τήν ίδιαν μέθοδον .πρέπει νά τηρώμεν καί απέναντι. 
των καταπιπτόντων άφ’ ύψηλοΰ. 'ϊποθέσωμεν ότι έπεσέ τις 

• άπό έξώστου οίκίας, ή έκτυπήθη κατά κεφαλής υπό δένδρου 
υλοτομούμένου. Άμφότεροι πάσχουσι διάσεισιν του έγκεφά- 
λού καί γίνονται ωχροί καί ψυχροί. Αί διάφοροι Ιρευναι 
των ιατρών απέδειξαν, ό «  κατά τάς διασείσεις έπέρχεται 
μόνον αναιμία τοΰ έγκεφάλσυ. Έ π ί τή βάσει δέ τής υπο
θέσεων ταυτης προεκάλεσαν καί τεχνητά« διασείσεις καί ευ- 
ρον ότι αύταί δύνανται νά παρεχθώσι καί διά πολλών μι
κρών κτυπημάτων, ως καί δ ι’ ενός Εσχυροΰ κτυπήματος.

Τά πειράματα ταΰτα έγίνοντο έπί κυνών καί κατά τάς νε
κροψίας εύρέθη ότι ούδέν. λείπει άπό του έγκεφάλου, ούδέν 
αύτοΰ στοιχείου οΰτε διερράγηι ούτε έπαθεν άλλην τινά 
βλάβην, άλλά μόνον ότι έπήλ&εν είς αυτόν αναιμία. Έάν 
λοιπόν αυτη άρθή έκ του μέσου, ό ασθενής. αναλαμβάνει 
τάς δυνάμεις του καί θεραπεύεται.

• Καί τόν έπιληπτικόν έπίσης δεν πρέπει νά έγείρωμεν 
έκ τοΰ έδάφους. Ούτος πίπτει κατά γης, κάμνει σπασμω
δικά« κινήσεις, κρούει διά των χοδών, διά των χειρών κτλ.
Οσάκις τοιοΰτό τι συμβαίνει, οί άνθρωποι σπεύδουσιυ άθρο'οι, 

κρατοΰσι τάς χεΐρας του άσ8·ενοΰς, ύψώνουσι τήν κεφαλήν κτλ. 
Ταΰτα πάντα .δεν πρέπει νά γίνωνται! 'Οσάκις έξασκεΐται 
τοιαύτη βία κατά τής έπιληψίας, ό ασθενής καταλαμβάνε
ται συχνότερον ύπ’ αυτής. Πρέπει δέ καί τά  παίδία νά φέ· 
ρωνται μακράν τοΰ θεάματος αυτής, διότι ταΰτα έκ φόβου 
καί έκ μόνης τής θέας της δυ'νανται νά τήν κληρονομή- 
σωσι. Τήν προςοχήν ημών πρέπει νά περιορίζωμεν είς τό 
νά μή έπιφέρη ό έπιληπτικός βλάβην μόνον τινά είς έαυτόν. 
Δεν πρέπει λοιπόν νά έγείρωμεν άπό τοΰ εδάφους τους πά- 
σχοντας υπό τά« εξής τεσσαρες περιστάσεις: έάν λιποθυμή- 
σωσιν, έάν πέσωσιν άφ’ ύψηλοΰ, έάν κτυπηθώσι δυνατά κατά 
κεφαλής καί έάν καταληφθώσιν υπό έπιληψίας.

Ό λω ς τό ¿ναντίον όμως πρέπει νά συμβαίνη είς τούς 
υπό αποπληξίας προςβλη8·έντας. Έ δώ  ανάγκη απόλυτος 
εΐνε νά έγερθή ό άσθενής. Ούτος έχει αίματόχρουν, ή μάλ
λον κυανοΰν τό πρόςωπον, πεφυσιωμένα« τάς παρειάς (il fume 
la pipe, καθώς λέγουν προςφυώς οί Γάλλοι), εΐνε θερμός κτλ.
Η αποπληξία εΐνε αποτέλεσμα συμφορήσεως κατά τήν κε

φαλήν. Τά αίμα πιέζει καί θλίβει τόν έγκέφαλον, έπειδή 
διερράγη μία αρτηρία. Έ άν λοιπόν άφήσωμεν τόν ασθενή 
¿ξηπλωμένον, ή αιμορραγία δύναται νά προςλάβη τοιαύτας 
διαστάσεις, ώςτε άμεσον αποτέλεσμα νά έχη τόν θάνατον.

Συχνά πυκνά συμβαίνει νά καταπατηθή τις καδ’ όδόν 
υπό άμάξης· άπρυκταΐον, είς ό ύπόκεινται πρό πάντων .τά 
παιδία. Ταΰτα έξάγονται κατόπιν κατάψυχρα καί νεκρο
φανή έκ των τροχών τής δολοφόνου άμάξης. Έ άν τά έκ- 
δύσωμεν, παρατηροΰμεν πολλάκις ότι ούδε τό παραμικρόν 
τραύμα φέρουσιν έπί τοΰ σώματος. Καί έν τούτοι« εΰρί- 
σκονται έγγύς τοΰ θανάτου· πιθανόν π. χ. νά διετάμη τό 
ήπαρ, ή νά έβλάβη ό έντερικός σωλήν κτλ. έπί τοΰ δέρμά- 
τος όμως ούδέν ίχνος εύρίσκομεν, έπειδή τοΰτο εΐνε έλαστι- 
κόν καί υποχωρεί είς τήν πίεσιν, ή είς τό κτύπημα, Έ δώ  
πας ό μή ίατρός δύο τινά έχει νά πράξη αμέσως, νά έφαρ- 
μόση πρώτον ψΰχος καί δεύτερον νά συμπίεση τό άλγοΰν 
μέλος. Ούτως έπιτυγχάνεται ίσως ή διακοπή τής έσωτερι-
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κής αιμορραγίας καί ό παθών δύναται να σωθή, έπειδή απε- 
δείχθη ότι δύναται νά ζήση τις έπί 20—30 έτη, έστω καί 
άν έχη κατατετμημένου τό ηπάρ του.

Τά παιδία παίζουσι συνήθως μετά μεγάλης ηδονής 
χαρά τάς όχθας ρύακος, ή παρά τήν ακτήν τής θαλάσσης 
καί ένταΰθα βεβαίως μέγας παρουσιάζεται δ κίνδυνος τοΰ 
πνιγμού. Δέν εΐνε δέ καί ανάγκη τό ύδωρ νά ήνε πολύ 
βαθύ, διά νά πνιγή τις έν αύτω· εύρέθησαν πολλάκις πνιγ
μένα παιδία έντός λίαν ¿βαθών ρυακίων. Καί ο αριστος 
κολυμβητής δύναται νά πνιγή καί ό πνιγμένος πολλάκις ού- 
δεμίαν σταγόνα υδατος έχει έντός του. Οί πνιγμένοι άπο- 
θνήσκουσιν είτε έκ φόβου, έξ απόψύξεως κτλ. καί αποπληξίας, 
ή α’σφυκτιώσι μή λαμβάνοντες ούδαμύθεν αέρα. Πώς πρέπει 
λοιπόν νά νοσηλευωμεν τούς πνιγμένους; Άπαντώμεν: απα

ράλλακτα όπως καί τούς άσφυκτιώντας, τούς απαγχονισμέ- 
νους, τούς στραγγαλισμένους ή καταχωσθέντας. Παντες 
οδτοι άποθνήσκουσιν έξ ¿λλείψεως άέρος. Πρώτον πρέπει να 
καθαρίζηται τό στόμα καί ή ρίς, έπειτα νά χαλαρώνται τά 
ένδύματα καί τελευταιον νά γίνεται χρήσις τής λεγομένης 
τεχνητής αναπνοής. 'Ο  τρόπος καθ’ ο°ν γίνεται αδτη εΐνε 
άπλούστατος· θέτομεν τάς χεΐρας υπό τάς θηλάς των μα
στών καί πιέζομεν βραδέως τον θώρακα άνά δύο δευτερό
λεπτα, απομιμούμενοι ούτω τάς κινήσεις τοΰ στήθους κατά. 
τήν φυσικήν αναπνοήν. Ή  τεχνητή αναπνοή πολλούς έσω- 
σεν έκ βεβαίου θανάτου. 'Ο  παθών αρχίζει ολίγον κατ 
ολίγον ν’ άναπνέη καί έπειτα τή βοηθεία τοΰ ίατροΰ δύνα- 
τα ι ν’ άναρρώση καθ’ ολοκληρίαν.

(«πίτα* τό τέλος·)

ΦΥΛΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩ.
(ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

{ουνίχαα.)

,Άύτό δεν θά  γείνη, διότι Σύ δέν έχεις νά τυραννήσης 
διόλου τό κορίτσι· εοθύς μάλιστα πρέπει νά τό φοβερίσης, 
ότι τάχα άν δεν σιωπήση αμέσως, θά  φονεύσουν οί άνθρω
ποι όλους τούς συγγενείς της, καί ότι δέν πρέπει νά φοβή- 
ται, διότι θά  τήν στείλης όπίσο» αντί λύτρων, τά  όποια θά 
ζητήσης παρά τοΰ πλουσίου πατρός της. Έ ξω  τής 8·υρας 
όμως πρέπει νά βάλης προηγουμένως δύο δυνατούς ανθρώ
πους, διά  νά σκοτώσουν πάντα, όςτις ήθελε Σας άκολου- 
θήση, καί κατ’ αΰτόν τόν τρόπον νά ματαιωθή ή κατα- 
δίωξις. Τούς άλλους ανθρώπους Σου τούς διαμοιράζεις άνά 
δύο ή τρεις είς τόν δρόμον Σου, τόν όποιον Σύ θά έκλέξης 
ώς άσφαλέστερον διά τήν απαγωγήν. Έ χεις  άρά γε κανένα 
'ίππον ή κανέν άλλο ύποζύγιον διά τήν κόρην;“

„’Εδώ κοντά είς ενός χωρικού έχω Ιν ζώον. Άλλά ποΰ 
θά τό πάγω τό κορίτσι;11

„Πρέπει νά τό πας όσον τό δυνατόν μακρύτερα- διότι 
έδώ τριγύρω θά  έρευνηθοΰν αμέσως τά  πάντα.“

„Νά τό πάγω άρά γε είς τόν πύργον μας;“
,,Ναί, έκεΐ. Πρώτα τρέχεις μέ τήν κόρην είς αυτό έδώ 

τό δάσος. Έ κεΐ κάτω άκδτήν μεγάλην πλάτανον ευρίσκεις 
ενα υπηρέτην μου, ό όποιος γνωρίζει όλα έδώ τά  στενά καί 
είμπορεΐ ασφαλώς νά Σας όδηγήση διά τής Κνημιδος υπέρ 
τήν Οίτην. Άλλά νά ήσθε προςεκτικοί νά μή πάθη τίποτε 
ή κόρη, διότι θά  τήν πάρω έγώ γυναΤκά μου. Θά τήν κρά
τησης έκεΐ ’ςτόν πύργον Σας, έως ότου Σ'ε ειδοποιήσω έγω 
τί πρέπει νά κάμης κατόπιν έπειτα τήν φέρεις είς ένα λι
μένα τής Άδριατικής, όπου έγώ τήν παραλαμβάνω, διά νά 
ύχάγω μαζή της είς τήν ’Ιταλίαν. Έ γώ  διευθέτησα τάς 
εργασίας μου, έπώλησα όλα τά  κτήματά μου είς ενα έμπο
ρον τής Δαυλίδος καί θά έγκασταθώ είς κανέν άλλο- μέρος, 
όπου κανείς δέν είμπορεΐ νά μ’ ευρη.“

Ό  έν Δαυλίδι έμπορος εΐχε πράγματι δώσει είς τόν 
Θράσυλλον ικανόν χρημάτων ποσόν απέναντι κτηματικής 
υποθήκης, τελευταιον δέ παρεχώρησεν ουτος καί τό λοιπόν 
των κτημάτων του μέρος είς έκεΐνον αντί ώρισμένου χρημα
τικού ποσοΰ, τό όποιον εΐχε μεθ’ εαυτοΰ. Διότι δέν ήδυνατο 

' βέβαια πλέον νά παραμείνη είς έκεΐνα τά  μέρη. "Ο,τι δε 
εΐπεν είς τον ληστήν περί των σχεδίων του ως προς τήν 
Χαριτώ, δέν εΐχεν έτι όριστικώς αποφασίσει, διότι σοβαρώς

δέν εΐχε ποτέ σκεφθή περί τής όλης ύποθέσεως. Επί τέ
λους, άν τά  πράγ-ματα απέβαινον καί κακώς, ήδύνατο νά 
πωλήση τήν κόρην ώς δόυλην έν τή  ξένη.

Ό  ληστής ύπέσχετο νά κάμη όλα κατά τήν θέλησιν 
τοΰ Θρασύλλου, όςτις έδωκεν είς αυτόν, άναχωροΰντα, βά- 
λάντιον πλήρες χρυσίου καί τω είπε: ,,Αύτα εΐνε προκατα
βολή μόνον· όταν όλα τά  κατορθώσης κατά τήν έπιθυμίαν 
μου, θά  λάβης ακόμη διπλοΰν ποσόν. Καί -πάλιν όμως Σέ. 
λέγω, νά μή πάθη ή κόρη τό παραμικρόν, καί θά ίδής πώς 
θά Σ ’ ευχαριστήσω έγώ.“

Βλασφημίαι καί όρκοι τοΰ ληστοΰ έπεσφράγισαν τήν, 
προφορικήν, συνεννόησιν των δύο τούτων ανθρώπων, έχωρί- 
σθησαν δέ λαβόντες εκάτερος έναντίαν όδόν..

X.
Τό εσπέρας τής έπαύριον έκάθητο ή Χαριτώ όπως πάν

τοτε υπό τό θολωτόν τοΰ κήπου περίπτερον. Ή  καρδία της 
έβαυκαλάτο ότέ μέν υπό ευαρέστων, ότέ δέ υπό λυπηρών 
σκέψεων, διότι καί αυτή ή θλΐψις εΐνε είδος άπολαύσεως δια 
τούς έρώντας. Δέν παρετήρησεν ότι εΐχεν ήδη νυχτώσει, έτι 
δ ’ όλιγώτερον ήδύνατο νά προϊδη, ότι διά τής μικράς τοΰ 
κήπου θΰρας, ήτις ήτο ανοικτή, εΐχε διολισθήσει φοβερός τις 
άνθρωπος, όςτις παρεφύλαττεν είς τούς έκεΐ πλησίον 8·άμνους, 
ώς λαίμαργον άρχακτικόν θηρίον παραμονεύει βόσκουσαν 
έλαφον. °Οταν ή Χαριτώ εγερθεΐσα διήλθεν έλαφρώς βη· 
ματίζουσα χαρά τήν μικράν έκείνην θύραν, αίφνης άνεπήδησε 
καί ώρμησεν έχ’ αυτήν ρωμαλέος τις άνθρωπος, όςτις έντός 
τών βραχιόνων του τήν μετέφερεν έξω τοΰ κήπου. Τήν φω
νήν τής κόρης άπέπνιξεν ευκόλως ή χειρ τοΰ ληστοΰ καί 
ούδέν ώς έκ τούτου ήκούσθη είς ,τά πέριξ, διότι ευθύς ο 
άγριος έκεϊνος άνθρωπος εΐπεν είς τήν Χαριτώ: „Σιωπή, 
διότι άλλως είσαι χαμένη καί θά  βάλωμε φωτιά ’ςτό σπίτι 
τοΰ πατρός Σου καί θά σκοτώσωμεν όλους μέσα έκεΐ. Σιώπα 
καί δέν θά  πάθης τίποτε- θά Σ ’ Ιλευθερώσωμεν μέ χρημα
τικά λύτρα.“

Ή  πεφοβισμένη κόρη έσκέφθη είς όποιον κίνδυνον θά 
ένέβαλλε τούς οικείους της κραυγάζουσα καί διά τοΰτο 
έσιώπησε. Ό τα ν  όμως ακολουθούσα τόν ληστήν έφθασεν 
είς τό μέρος, όπου άνέμενε τό δι’ αύτήν προωρισμένον ύπΟ-
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ζΰγιον, είπε προς αυτόν: „Θά σιωπήσω και δά  Σε ακολου
θήσω ήσόχως, άλλ’ υπό ενα και μόνον όρον.“ — „Καί ποιον 
όρον;“ ήρώτησεν (5 ληστής. — ,ΓΟτι κανείς δεν δά  βάλη τό 
χέρι του έπάνω μου“, άπεκρίδη ή κόρη με αποφασιστικόν και 
έντονον ύφος. —' „Αυτός έ' όρος, κόρη μου, δα  τηρηδή, και 
ήσόχασε“,. άπεκρίδη' ό Στρατών ασμένως. '

Καί άνέβη έπί του υποζυγίου καί ήρχισεν ή συνοδεία 
νά προχωρή, μέχριςου παρέκαμψε, διαβάσα άβαδές τ ι του 
ποταμού μέρος, την γωνίαν του δάσους, όπου περιέμενον 
άλλοι τινές έκ τής συμμορίας καί ό δοΰλος του Θρασυλλου. 
Καί πολλοί ακόμη άλλοι είχον διαταχδή νά ένεδρεύωσι 
πλησίον του κήπου προς έξασφάλισιν της απαγωγής, καί δυο 
ίσταντο μάλιστα προ τής -μικρας έκείνης δυρας, διά νά φο- 
νεύσωσι βέβαια πάντα, δςτις έξήρχετο έκεΐδεν πρύς κατα- 
δίωξιν. Άφοΰ δε κανείς δεν Ιφάνη, άφήκαν καί αυτοί μετ’ 
ου πολύ τήν δέσιν των, καί προςήλδον εις συνάντησιν των 
έν τοΤς δάμνοις παραφυλαττοντων, καί δταν ένόμισαν, ότι 
ό αρχηγός των έφδασεν ήδη πιδανως είς τό δάσος μετά 
τής βοράς του, διεσκορπίσδησαν ε?ς διαφόρους διευδύνσεις, 
καδ’ άς είχον οδηγίας.

"Οταν ό Στράτων έφδασεν εις την πρώτην ταύτην του 
δάσους Ισχάτιάν, ·όπου τον άνέμενον πέντε άνδρες καί ό 
δούλος έκεΐνος του Θρασυλλου, ώς οδηγός, παρετήρησε μετά 
των άκολουδούντών αυτόν, ότι πλησίον τής οΙκίας του Φιλο- 
κλέους, ήτίς έφαίνετο από τοΰ υψώματος έκείνου, έτρεχον 
έπάνω κάτώ μέ άνημμένας δαδας, τοΰδ’ όπερ έσήμαινεν ότι 
ήρχισαν ήδη ν’ άναζητώσι τήν άπαχδεΐσαν κόρην. Έπετά- 
χυνον λοιπόν καί οί λησταί την πορείαν των διά των δασών 
.τής Κνημΐδος καί διηυδύνδησαν προς τήν Οίτην. Ό  δοϋ
λος τοΰ Θρασυλλου προεπορεύετο οδηγών τό υποζόγιον, ήκο- 
λουδουν δε οί λοιποί. Ή  νύξ ήτο σκοτεινότατη καί δύς- 
,κολον ήτο τό-εργον -τοΰ οδηγού, δ ά  ήτό δέ τη άληδεία 
δαϋμα έάν δε,ν πάρέξέκλινε κατά τήν πολυσχιδή, καί κατά- 
φυτον έκείνην ·' ατραπόν. ’Επί τέλους όμως Ισταμάτησεν 
αίφνης καί εΤπεν ότι παρεξετράπησαν ήδη τής ευδείας όδοΰ, 
καί ότι δέν ήξευρε πλέον καί αυτός ποΰ έπήγαινον. Ό  
Στράτων όμως. επεσέν αδυςώπητος κατ’ αυτου καί τον εμα- 
στίγωσεν ανηλεώς καί ¿πλήγωσε τήν ράχιν τοΰ άτυχους 
δούλου διά τής λέπίδός τοΰ ξίφους του· κατόπιν τόν διέ- 
ταξεν όργίλώς νά προχωρήση καί τόν "ήπείλησεν, ότι δά  τόν 
διαπεράση διά τοΰ ξίφους του, έάν δεν τους έπαναφέρη ώς 
τάχιστα είς τήν εΰδεΐαν οδόν.. Στένάζων καί μένεα πνέων 
έσυρεν ό δόΰλος τό υποζόγιον με τήν έπ’ αυτοΰ τρέμουσαν 
παρδένον, έχάρη δέ, όταν μετ’ ου πολυ έφδασεν.είς γνω
στόν αυτώ δρόμον.' νΕκ τινών όμως λέξεων, τάς όποιας ό 
κακωδείς δούλος εξεστόμισε σιγηλή τή φωνή καί ώςεί ψι- 
δυρίζων βλασφημίας, ή Χαριτώ ένόησεν.ότι οδτος έσκόπει 
νά δραπέτευση. Τότε.έλαβε καί αυτή δάρρος, καί επειδή 
οί λησταί είχον ήδη μείνει ολίγον ¿πίσω, βραδυτερον άκο- 
λουδοΰντες, έκυψε προς τόν δοΰλον καί έψιδύρισε: ,,Σώσόν 
με,· καί ό πατήρ μου δά  Σε άνταμείψη ήγεμονικώς, έάν τόν 
είδοποιήσης ποΰ εόρίσκομαι.“ Μετά μικρόν ό δόΰλος εΤπέν 
έπίσης σιγανή τη φωνή:,.„Θά φύγω.τώρα,1 καί .δά  ’πώ είς 
τόν πατέρα Σου ποΰ 'δά  Σε πάγουν.“ Διότι ό δούλος του 
Θρασυλλου, όταν μετά-τών· πέντε άλλων. ληστών άνέμενέ 
τόν Στράτωνα, είχε μάδει παρ’ αυτών, ότι τέρμα τής πο
ρείας των δά  ήνε τό  υπέρ τήν κώμην Τευμησσόν όρος 
"Υπατον.

’Επί τέλους έφδασαν είς τους πρόποδας τής Οίτης, τήν 
έποίαν έδει ν’ άναβώσι. ’Ακόμη ήτο βαδεΐανόξ. Άφοΰ

προΰχώρησαν έπί τινα χρόνον έπί όμαλοΰ όπωςοΰν δρόμου, 
ήρχισε στενή καί ανωφερής χαράδρα, προς τά  δεξιά τής 
οποίας έξετείνοντο έπίσης άνωφερώς πυκνή φυτεία καί βρα
χώδεις δίαρρώγαί. 'Ο  ,δοΰλος έσπευδε μετά τοΰ υποζυγίου 
μέ όλην τήν δόναμιν των ποδών τόυ ένω οί λησταί βρα
δέως καί μακράν άλλήλων άνήρχοντο τήν ανώμαλον ατρα
πόν, χωρίς νά προςέχωσιν είς τήν' σπουδήν τοΰ όδήγοϋ. 
Αίφνης όμως παρέκαμψεν αυτός μόνος δεξιά καί έχώδη είς 
τό φύλλωμα, καί τό υποζόγιον έξηκολοόδησεν άνευ τοΰ 
όδηγοΰ βραδέως τόν δρόμον του, είς τρόπον ώστε οί λησταί 
δεν ένόησαν τ ί συνέβη. Μόλις ότε διαβάντες τό στενόν 
έφδασαν είς εΰρυχωροτέραν δέσιν, παρετήρησαν ότι ό δού
λος είχε δραπετεύσει. -Είς ουδέν ωφέλησαν αί ύβρεις καί αί. 
βλασφημίαι τοΰ λήσταρχου καί των συντρόφων του. ’Εντός 
των πυκνότατων πέριξ φυλλωμάτων, έν καιρω νυκτός μά
λιστα, ήτον όλως αδύνατον, ν’ ανακαλυφδή ό δραπέτης, 
ουδέ υπήρχε ό πρδς άνίχνευσιν αυτοΰ χρόνος. „Πρέπει νά 
προχωρήσωμεν“, είπεν ό Στράτων, „διά νά φδάσωμεν προ 
τής ήμέρας είς τήν κορυφήν τής Οίτης. ’Αφήστε τόν κατερ
γάρη νά πάγη όπου δέλει, δά μχορέσωμεν ναΰρωμεν τόν 
δρόμον καί μονάχοι μας άμα φΟάσωμεν μιά φορά είς τήν 
κορυφήν. Άπ’ έκέΐ γνωρίζωμεν όλους τούς δρόμους καί όλα 
τά  μονοπάτια.“

Άνευ αναβολής λοιπόν προΰχώρησαν; νΗρχισεν ήδη νά 
έξημερόνη, όταν διά χαμηλής τίνος άτραποΰ έφδασαν είς 
τήν βορείαν τής Οίτης πλευράν, παρακάμψαντες δ ’ έκεΐδεν 
πρός τ ’ αριστερά, έτράπησάν δι’ άλλου στενοΰ, όπερ έφερεν 
αυτούς μετ’ ολίγον είς γνωστήν του όρους έχεί,νου 8;έσιν. 
Φαλακρόν σχεδόν καί βραχώδες έπίπεδον κατέληγε ύπό άπό- 
τόμους των βράχων κορυφάς είς γωνίαν, είς τό βάδος τής 
οποίας μόλις διέκρινέ τις. τό στόμιον τρώγλης. Αΰτη, μα
κράν οίαςδήτε κώμης ή καί απλώς διαβατής όδοΰ κειμένη, 
ήτο καταφόγιον-των ληστών, είς § παρέμενον ένίοτε, .οσάκις 
είχον νά ληστεύσωσι τούς κατοίκους τής κάτωδεν ευφόρου 
καί πλούσιας τοΰ Σπερχειού πεδιάδος. ’Εδώ λοιπόν έστα- 
μάτησε καί ή συμμορία διά νά άναπαυδη έπί μικρόν έκ τής 
μακράς χορείας καί νά φάγη τι. Καί ή Χαριτώ ύπήκουσεν 
είς τήν φυσικήν ανάγκην καί έφαγεν ΰλίγον έκ τής τροφής, 
τήν οποίαν έφερον οί λησταί μεδ εαυτών. Ό  Στράτων αυ
τός έφερε διά τήν κόρην ποτήριον υδατος έκ τής εκεί που 
άναβλυζοόσης πηγής, ή τ ις . έκπηδώσα άπό βραχώδους τινδς 
ρωγμής κατέπιπτεν, είς άλλην καί ούτω ήτον όλως αφανής 
μακρόδεν; Ή  Χαριτώ δέν είχε τω όντι νά παραπονεδή διά 
τόν τρόπον καί τήν περιποίησιν των ληστών οί ωμοί άλλως 
καί κακούργοι εκείνοι άνδρωποι έπεδείκνυον άληδινόν. τ ιν α . 
σεβασμόν πρός τήν άδώαν κόρην, ώς δούλοι πρός κυρίαν, 
ό δέ Στράτων πολλάκις έδοκίμασε νά τήν παρηγορήση, ,δια- 
βεβαιών αυτήν, .ότι ουδέν κακόν δά  πάδη καί ταχέως δά 
έλευδερωδή. Διά τοΰτο καί έκείνή ήτον ήσυχος, όσον ήδύ- 
νατο νά ήνε ήσυχος παρδένος απροστάτευτος, καί: είς- τ.ο 
έλεος τοιουτών όντων έγκαταλελειμμένη. . Έ ν  μόνον όμως 
κατέδλιβε τήν καρδίαν της, ό φόβος καί ή απελπισία των 
οικείων της, οϊτινες ήγνόουν τ ί άπέγεινεν ή κόρη των.

Οί λησταί έξηπλώδησαν πρός υπνόν κατά γης,, ένω εις 
έξ αυτών έφύλαττεν έξυπνος καί τό υποζόγιον Ιζήτειείς τά 
πέριξ τήν τροφήν του. Ή  Χαριτώ έκάδίσεν έπί τής άκρας 
ενός βράχου καί έκεΐδεν έρριψε τό τεδλιμμένον της βλέμμα 
έπί τήν εΰρεΐαν τοΰ Σπερχειού πεδιάδα, όςτις ρέων μεταξύ 
τής Οίτης καί κατάφυτων υψωμάτων τής Ό δρυος έκτείνεται 
παραλλήλως πρός τόν Κηφισσόν καί φέρει σά ΰδατά του
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προς τό Ποσείδιον άκρωτήριον. Αί πηγαί του ανέρχονται 
προς τά  μεσημβρινώτερα, έκεΐ οπου ή "Οδρυς ενοΰται με 
τον Πίνδον 'και αί κορυφαί του Τευμησσού ύπερέχουσι του 
ορίζοντος. Ή  αγρία έκείνη άαί ορεινή χώρα, άξενος καί 
έρημος, τρόμον είς τους πέρα? κατοικουντας έμπνέουσα ώςεί 
κατοικητήριον δαιμόνων, ήν δ τόπος, είς ον ¿σκοπούν νά 
φέρωσιν οί κλέπται την Χαριτώ μας. Καί τού όντι μετά 
πορείαν έπιπονωτάτην καί μέχρι των μέσων τής άλλης νυκτυς 
διαρκέσασαν έφτασαν οί λησταί μετά τής λείας των είς το 
ορεινον Ικεΐνο κρησφύγετόν των.

Πρός το ¿κρότατον έκεΐνο ύψωμα έδει ν’ άναβή τις διά 
στενής καί Ιλικοειδους ατραπού. Έ π ’ αυτής τής κορυφής 
ύπήρχεν επίπεδος καί ίκανώς ευρεια έκτασις, παρά το στό- 
μιον δέ τής στενής άναβάσεως 'πυργοειδές καί από παλαι- 
οτάτων χρόνων σωζόμενον έκεΐ οικοδόμημα, το όποιον ήδύ- 
νατο νά υπερασπίση τελεσφόρως την έπίπεδόν έπιφάνειαν 
από πάσης βιαίας έκ των κάτω εφόδου. Καί έπί τής στε
νής ανόδου υπήρχαν διεσκορπισμένα άλλα μικρότερα οχυρώ
ματα, τά  όποια διαρκώς έφρουρούντο. ' ’Ολίγον άπωτέρω 
του πύργου ύψουτο άλλο όχυρωμα, ίσχυρότερον τούτο καί 
έν τώ βράχω . λελαξευμένον, έν ω υπήρχαν πολλά δώματα 
χειροποίητα είς μέγα βάδος έκτεινόμενα. Ταύτα έχρησί- 
μευον ώς σιτοβολώνες καί υπνωτήρια των ληστών. ΙΙλου- 
σιωτάτη φυτεία έκάλυπτε άμφότερα τά  οχυρώματα ταυτα, 
τά  οποιά λογω ασφαλείας μόνον πρός φωλεάς πτηνών παρα
βάλλονται.

"Οταν ό Στρατών έφδασε μετά τής συνοδείας του είς 
τους πρόποδας του βραχώδους ¿κείνου υψώματος, διέταξε 
τήν Χαριτώ νά καταβή του υποζυγίου καί τους άλλους νά 
προπορευδώσι κατά τήν άνοδον. Ή  δυςτυχής κόρη ύπή- 
κουσε. κλαιουσα καί περίτρομος. ’Ιδιαίτερος συριγμός του 
λήσταρχου ανήγγειλε τήν άφιξίν του, και δταν διά μικράς 
δυρας ειςήλ&Ον είς τήν αυλήν τού πύργου ένεφανίσ&η πλή- 
δος απαίσιων μορφών μέγας άριδμός ληστών προήλδεν από 
πολλών ομου. διευ&ύνσεων καί έχαιρέτισαν τόν αρχηγόν των 
καί Ιμεινάν έκπληκτοι δεωρούντες τήν ώχραν καί έξηντλη- 
μένην κόρην, ήτις με κεκλιμένην κεφαλήν καί υγρά ομματα 
μόλις ήδύνατο · νά σταδή έπί ποδός. Ό . Στράτων' κυρίως 
ήτον ^υπαρχηγος τής όλης .¿κείνης συμμορίας, άνέλαβε δέ 
τήν άνωτάτην,αρχηγίαν, όταν προ'τίνος έμαδεν ότι ό ανώ
τερος του αρχηγός Ιξέδραμεν είς Θεσσαλίαν, όπου Ισκόπει 
να παραμεινη Ιπ αόριστόν χρόνον. Πρώτη φροντίς. τούτου 
κατά τήν νύκτα ¿κείνην ήτο νά διατάξη αύστηρώς τους παρ- 
όντας ληστάς, να προςενεχδώσι πρός τήν αίχμάλωτον κόρην 
μεδ’ -όλου του σεβασμού καί τής τιμής, ήτις ήρμοζεν είς 
τήν έν Χαιρωνεία δέσιν τής οίκογενεία; .της. Γραΐά τις 
υπηρέτρια, ητις κυρίως παρεσκεύαζε τήν τροφήν τής συμμο- 
.ρίας, ητο δε καί ή μόνη γυνή μεταξύ τών κατοίκων τού 
πύργου, προςεκλήδη καί αμέσως παρηγγέλδη νά όδηγήση 
τήν κόρην είς τό δωμάτιον του δευτέρου έν τώ πύργω πα
τώματος καί νά φροντίση διά παν ό,τι δά  καδίστα ώς εύ- 
αρεστοτέραν τήν χαρά τοΤς λησταΐς βραχειαν αυτής διαμονήν.

- Η γραία γυνή συνεπά&ησεν αμέσως τήν τεδλιμμένην 
παρδένον, καί όταν έφδασαν όμοΰ είς τό ύποδειχδέν' δωμά- 
τιον είπε φίλοφρόνως πρός αυτήν: „Ησύχασε, κορίτσι μου, 
δεν δά  Σου συμβή κανεν κακόν /¿δώ πέρα. Τόσα χρόνια 
τωρα, : που είμαι ήναγκασμένη νά μένω έδώ, έχουν έλδει ' 
πολλά κορίτσια, ’ςάν ’Εσένα τά  κακομοίρα, καί όλα έμειναν 
ςαυτό ¿δώ τό δωμάτιο. Κανείς όμως κλέπτης δεν εΐχε 

τό δικαίωμα ούτε νά τά  μιλήση κάν, καί έμεναν μόνον όλί-

γας ήμέρας, καί κατόπιν τά  έλευδέρωνεν ό αρχηγός. Καί 
Συ ετση δα έλευ9·ερω&ής, κόρη μου, καί έγώ δά  προςπα- 
δήσω νά μήν ήσαι ετση λυπημένη ταΐς ήμέραις πού δά  μεί- 
νης ¿δώ. Αυτό έδώ τό δωμάτιον εΐνε εύμορφο καί αναπαυ
τικό, καί κανείς δεν Σ ’ ¿μποδίζει, όταν δέλης, νά περιπατης 
καί έξω καί νά πηγαίνης ¿κόμη καί είς τό,δάσος. Μή βά- 
λης δμώς ποτέ ’ςτόν νουν Σου νά φύγης· αυτό εΐνε· αδύνα
τον. Καί έγώ ήδελα τώρα τόσα χρόνια νά φύγω, άλλα 
δεν γίνεται. Από είκοσι χρόνια ζώ ανάμεσα ’ςτους έλεει- 
νούς αυτούς άνδρώπαυς, που τους μαζευο.υν από τά  κατα- 
πάτια όλων τών έ9·νών. Άλλα καλά νά τά  πάδω! Έτσι; 
πρέπει νά πληρωδούν ή άμαρτίαις μου. "Ημουν, που λέγεις, 
μαγείρισσα είς ένα καπηλειό- ’ςτά Ύ πατα, ΙκεΤ κάτω ’ςτο 
λειβάδι τού Σπερχειού. 'Η  ζωή τού δούλου εΐνε τό χειρό
τερο πράγμα εις τόν κόσμον, κόρη μου, όταν μάλιστα πέση 
κανείς είς κακής κυρίας χέρια. Αυτή λοιπόν ή κυρία μοίι 
ήτο μία σωστή Έρινυς· συμφώνησα κι’ έγώ με τόν Τληπό- 
λεμον, τόν τωρινόν αρχηγόν τής συμμορίας μας, καί ήλ&α 
μαζή του εδώ· ήρχετο συχνά έκ εΐ’ςτό καπηλειό, δεν ήξευρα 
ότι ήτο αρχιληστής καί έπείσδηκα ’ςτους λόγους του. Με 
ύπεσχέδη ότι δά  με χάρη γυναίκα του, τώρα όμως είμαι 
μαγείρισσα, καί κάμνω όλαις τής δουλειαΐς, καί δεν μπορώ 
να φύγω. Με τον καιρό συνεί&ισα αύτήν τήν ζωή καί τώρα 
πλέον δέν έπιδυμώ νά ζήσω πάλιν ανάμεσα ςέ καλούς αν
θρώπους, γιατί τούς ’ντρέπομαι κι’ όλας, κορίτσι μόυ.“

Ούτως έξηκολούδησεν ομιλούσα όλονέν ή γραία, μέχρις 
ου τέλος ένδυμήδη ότι εΐχε νά φροντίση διά τήν έγκατά- 
στασ ιντής δυςτυχούς κόρης. Ή  Χαριτώ παρεδόδη είς τήν 
τύχην της πάρηγορουμένη με .μόνην τήν έλπίδα, ότι ταχέως 
δ’ απολυτρωδή καί 9’ αποδοδή είς τούς οίκείους της. Είχε 
δ ’ αναδέση όλας τάς ελπίδας της είς τόν δοϋλον έκεΐνον, 
όςτις διέφυγε τούς ληστάς επί τής Οίτης καί ύπεσχέδη είς 
αυτήν νά είδοποιήση τον πατέρα της.

XI.

Ή  έλπίς τής Χαριτούς αότη δέν Ιματαιώδη. Ό  δού
λος ¿κείνος Ιμεινεν υπό τό φύλλωμα ακίνητος μέχρις ού 
έπείσδη, ότι οί λησταί δέν εσκόπευον πλέον νά τόν άνα· 
ζητήσωσι καί ότί ¿ξηκολουδησαν τήν χορείαν των καί άνευ 
οδηγού- άνερριχήδη λοιπόν είς τήν αμέσως πλαγίαν .καί 
απότομον τής χαράδρας πλευράν καί λαβών τήν πρός με
σημβρίαν διευδυνσιν. εφδασεν είς τήν βορειοτέραν τής Οίτης 
κλιτόν, όπου ήξευρεν ύπάρχουσαν μίαν επαυλιν. 'Η  έπαυλις 
αΰτη άνήκεν ευτυχώς είς τόν Ήρακλεώτην Χαιρέαν. Παρά 
τήν δύραν έφΰλαττον δύο μεγάλοι κύνες, όμοιοι μέ τούς 
ομηρικούς ¿κείνους, οίτινες ήσαν οί πιστοί σύντροφοι τών 
ποιμένων, καί οποίους καί σήμερον βλέπομεν είς τά  έν Έ λ- 
λάδι ποίμνια- οί κύνες ουτοι ανεπήδησαν όλακτούντες καί 
δά  έφώρμων .κατά του δούλου, έάν ό συριγμός καί ή έπι- 
τακτική φωνή νεαρού αγρότου, ,δςτις σπεύδων χροςήλδε πρό 
τής δύρας, δέν τούς άνέστελλε. Αυτός ήτου ό Κτησέας, ό 
πρεσβύτερος υίός τού Χαιρέα, όςτις τόν εΐχε στείλει έκεΐ 
έπί τινας ήμέρας πρός έπιδεώρησιν καί έπιμέλειαν τών παρα
κειμένων κτημάτων καί τών κτηνών. Ένευσε πρύς τόν 

. δούλόν νά πλησιάση καί τόν ήρώτησε τ ί δέλει. 'Ο  δούλος 
διηγήδη τά  συμβάντα, ότι δηλ. ή δυγάτηρ τού έκ Χαιρω- 
νείας Φιλοκλέους άπήχδη ύπό τών ληστών είς τά  όρη, όπι- 
σδεν τών 'Γπάτων, έκεΐ είς τόν πύργον, καί ότι αύτός ήτο 
δούλος Θρασύλλου του Έλατέως, όςτις τόν έδωκεν είς τούς
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ληστάς ώς οδηγόν, καί ότι έδραπέτ&υσε κατά τήν πορείαν 
διά νά είδοποιήση τόν πατέρα τής κόρης Φιλοκλέα.

Ό  Κτησίας, όςτις ούκ ολίγον έξεπλάγη, άκούσας ταύτα, 
εΐπεν είς τόν δούλον, ότι ό Φιλοκλής ήτο παλαιός τού χα- 
τρός του φίλος, ότι ό ίδιος 9·ά σπευση αμέσως είς τήν 'Ηρά- 
κλειαν καί ότι έκεΐδεν εύ9·ύς δά  είδοποιήση τόν Φιλοκλέα.
— „’Αλλά τήν αμοιβήν, πού δά  ¿λάμβανον, έάν έγώ ό ίδιος 
¿πήγαινα είς τού Φιλοκλέους;“ ήρώτησε διαπορων ό δούλος.
— „Θά λάβης έξάπαντος τήν αμοιβήν Σου, φίλε μου· έγώ 
δά φροντίσω διά τούτο“, εΐπεν ό Κτησίας. Μετά ταύτα 
παρεκάλεσεν αυτόν 6 δ.ούλος. νά τώ έπιτραπή νά μείνη έν 
τη έπαυλει καί νά υπηρέτη αυτού ώς δούλος, διότι δέν ήδύ- 
νατο βέβαια νά έπιστρέψη είς τόν παλαιόν κύριόν του. Εις- 
ηκούσδη ή παράκλησίς του, καί ο' Κτησίας εσπευσεν είς'Ηρά- 
κλειαν.

"Οταν ό Χαιρέας Ιμαδε τό ατύχημα τού φίλου του, 
αμέσως έστειλε τούς δυο πρεσβυτέρους υιούς τού με τούς 
ταχύτερους ίππους του ώς τήν Χαιρώνειαν αυτός έτράπη 
πρός τά  "Ύπατα διά νά καταγγείλη τό πράγμα είς τάς έκεΐ 
άρχάς καί άπαιτήση τήν κατ’αδίωξιν τών ληστών, οί όποιοι 
πιδανώς δά  εύρίσκοντο ακόμη καδ’ οδόν, ή τήν σύλληψιν 
αυτών έν αΰτώ τώ πόργω των.

Οί υίοί τού Χαιρεα εφ9·ασαν είς τήν Χαιρώνειαν πρό 
τής έσπέρας, εδρον δέ τόν οίκον τού Φιλοκλέους είς μεγά- 
λην ανησυχίαν καί δλΐψιν. Είς μάτην εΐχε γείνει από τής 
προτεραίας, αφού έβεβαίωδησαν ότι ή κόρη έγινεν άφαντος, 
παν ό,τι ήτο δυνατόν νά γείνη πρός άνίχευσίν της. Ο Φιλο- 
κλής καί ό Φυλλίδας, οςτις έλησμόνησεν όλως διόλου τάς 
πληγάς τού βραχίονός του, οί δούλοι τού -οίκου, οί έν τή 
πόλει φίλοι, πάντες ήσαν έπί ποδός καί έζήτουν έν τη πόλει 
καί είς τά  πέριξ τά  ίχνη της· ό Φυλλίδας εΐχεν αναχωρήσει 
έφιππος μέ συστατικήν τού Πλουτάρχου είς τήν Δαυλίδα, 
καί έκεΐδεν εις Έλάτειαν, διά νά έπικαλεσδή τήν βοήδειαν 
τής αυτόδι ρωμαϊκής φρουράς, τής οποίας οί αρχηγοί προδύ- 
μως διέδεσαν όλους τούς ένόπλόυς άνδρας των. Άλλ’ έν τώ 
οΐκω τού Φιλοκλέους ήγνόουν έτι έάν κατωρδώ9·η τ ι - ό Φυλ
λίδας, μικρόν πριν άφιχδώσιν οί νεανίαι έκ τής Ήρακλείας, 
εΐχεν έπιστρέψει έξ Έλατείας καί έφερε τήν είδησιν, ότι ό 
Θράσυλλος εΐχε ,γείνει επίσης άφαντος καί ότι εΐχε προηγου
μένως πωλήσει όλα τά  κτήματά του. Ή  υποψία, τήν οποίαν 
ευδύς έξ αρχής εΐχον συλλάβει κατά τού έχδρού τούτου τού 
οίκου των, έγινε τώρα ευλογωτέρα, οΰδεμία δ  έμεινε περί 
τής ένοχης του αμφιβολία έκ τών πληροφοριών τών υίών 
τού Χαιρέα. Παρηγορούντο όμως ολίγον, μα&όντες ότι ή 
Χαριτώ έζη ακόμη καί έζη είς γνωστόν, πλέον είς αυτούς 
μέρος. Άπεφασίσδη λοιμόν ό μέν Φιλοκλής νά μείνη παρά 
τη μητρί, ήτις έκοίτετο άσδενήσασα έκ τού τρόμου καί τής 
οδύνης, ό δέ Φυλλίδας μετ’ όλίγας ώρας, μέχρις ου δηλ. 
άναπαυδώσιν οί έξ 'Ηρακλείας προςδραμόντες φίλοι του, νά 
κινήση αμέσως όπίσω μετ’ αυτών είς 'Ηράκλειαν καί έκεΐδεν 
είς Ύ πατα διά νά διενεργήσωσιν όμόύ τά  πρός άναζήτησιν 
καί άπελευδέρωσιν τής άτυχούς Χαριτούς αναγκαιούντα.

Έ ν 'Ηρακλεία παρέμεινεν ό Φιλοκλής έπί βραχύν χρό
νον, Ιπειδή δέν εΐχε φδάσει άκόμη έκεΐ ό Χαιρέας. Κατόπιν 
άνεχώρησε μετά τού Κτησίου είς Ύπατα. "Οταν καδ οδόν 
έφδασαν είς μέρος, τού οποίου ή ανωφέρεια τούς ήνάγκασε 
νά καταβώσι τών ίππων καί νά σόρωσιν αυτούς άπο τού 
χαλινού, συνήντησαν γηραλέον άνδρα, όςτις έφερεν έπ’ ώμων 
κιβώτιον κ α ί ' ανέβαινε βραδέως. Ουτος εξήτασε μετά πε
ριέργων βλεμμάτοιν τούς δύο νεανίας καί αίφνης άποτ«9·είς

πρός τόν Φυλλίδαν είπε: ,,'Η ευγενία Σου, δό ήλδες έδώ 
διά  νά ζητήσης τήν δυςτυχή Χαριτώ“.

„Καί πώς με γνωρίζεις,'τού λόγου Σου;“ ήρώτησεν ο 
Φυλλίδας.

,βέβαια καί Σέ γνωρίζω, αφεντικό“, άπήντησεν ό άγνω
στος. ,Έ γώ  είμαι άπο τήν Λεβαδιά καί ονομάζομαι Χρέ- 
μων. Έρχομαι πολύ συχνά εις τήν Χαιρώνειαν. Πωλώ είς 
τά  χωριά έδώ παντού της πραγματείαις μου καί τάϊς «λοι- 
φαΐς πού μέ δίδει ό Φιλοκλής,. ό πατέρας Σου. Πολύ καλός 
άνδρωπος εΐνε ό πατέρας Σου καί πάντοτε μέ φέρεται ’ςάν 
καλοδελητής. "Ηδελα νά εόρε9·ή καμμία περίστασις, δϊά 
νά τόν δείξω πόσον τόν ευγνωμονώ. Νομίζω όμως, ότι σή
μερα ’μπορεί αυτό νά γείνη“, προςέδηκε μετ’ όλίγας στιγ- 
μάς. ,.νΙσως ’μπορώ νά Σάς βοηδήσω διά νά εόρετε καί νά 
έλευδερώσετε τήν Χαριτώ.“

,Λέγεις> καλέ μου άνδρωπε; Μεγάλην χάριν 9·ά μ’ 
έηαμνες τω ίντι.“

,,Χ9·ές ήκουσα, ότι ή κόρη του Φιλοκλέους ’χιάσδηκεν 
άχό τούς κλέπτας καί τήν πήγανε είς τά  βουνά έκεΐ, ’πίσω 
άπ’ τά  Ύπατα. Αυτοί οί παληάν9·ρωποι, ένας ή δύο μαζή 
έρχονται καμμιά φορά καί ’ςτά χωριά έδώ καί ετση γνω
ρίζω πολλούς. Είς τό καπηλειό, πού μένω τό βράδυ ευρίσκω 
συχνά πολλούς, καί πρέπει νά τούς Πλησιάζω, διότι αλλέως 
πρέπει νά φορτώσω τήν δουλειά μου ’ςτόν πετεινό. Κατ 
αυτόν τόν τρόπον έχω ασφάλειαν είς όλα τά  μέρη καί είς 
τούς πλέον μοναχικούς δρόμους- όταν μέ εύρουν καί ολομό
ναχο, δέν με πειράζουν. Άλλα χάριν τού Φιλοκλέους ’μπορώ 
νά κόψω τάς σχέσεις μου μ’ αύτό τό σκυλυλόγι.“

„Καί τί έλπίζεις τώρα- να κάμης, φίλε μου; Ό  
Φιλοκλής δ·ά Σε άντήμειβε πλουσιοπαρόχως καί δεν δά 
είχες καμμίαν ανάγκην πλέον νά γυρνάς μέ τής πραγμα
τείας Σου.“

„Διά τον έαυτόν μου, άφεντικό, δέν απαιτώ τίποτε“, 
εΐπεν ό Χρέμων. ,,Έκέρδισα έως τώρα αρκετά καί έχω 
σκοπόν νά παραιτήσω τήν δουλειά μου. Άλλα χρειάζονται 
χρήματα, πολλά χρήματα διά τό σχέδιον, τό όποιον έχω- 
Σκέπτομαι δήλα δή νά κατορδώσωμεν ένα απ’ αυτούς τούς 
κλέπτας νά προδώση τούς συντρόφους του καί νά μάς βοη- 
δήση νά πηγαίνωμεν έκεΐ είς τό μέρος των καί νά έλευδε- 
ρώσωμεν τό κορίτσι. Διά χρήματα όλα τά  κάμνουν αυτοί 
οί παληάνδρωποι. Άλλα τό σχέδιον, ήγουν πώς 9·ά έλευ- 
δερώσουμε από τά  χέρια τών κλεπτών τό κορίτσι, αύτό 
Έσεΐς πρέπει νά τό συλλογισδήτε, διότι εΐσδε έξυπνότερον 
έλπίζω όμως να 'Σάς εΰρω έγώ έναν άνδρωπον.“

,,Άν τό κατορδώσης, φίλε μου“, εΐπεν ό Φυλλίδας 
„μπορείς νά ζητήσης κατόπιν από ’μένα ό,τι δέλεις- είμπο- 
ρεΐς νά ύ.ποσχε9·ής είς αυτόν, πού δά μάς βοη9·ήση, όσα χρή
ματα καί άν ζητήση·“

„Ίσως σήμερα μάλιστα ευρω ένα είς τό καπηλειό ’ςτά 
"Υπατα. Έ κεΐ δεν εΐνε σπάνιοι αυτοί οί παληάνδρωποι.“ 

„Καλά λοιπόν“, είπε ζωηρώς ό Κτησίας· ,,εύδύς άμα 
εδρης ένα, έρχεσαι εις τού Πολέμωνος, διά να'μάς είδοποιή- 
σης· έκεΐ 9·ά μείνωμεν ήμεΐς.“ .

Οί δύο φίλοι ιππέυσαν καί άνεχώρησαν πρώτοι.
„Τό ατύχημά Σου, αγαπητέ Φυλλίδα“, είπε μετ’ όλίγον 

ό Κτησίας, ,,μ’ Ικαμεν ώς τώρα νά λησμονήσω νά Σοι ανα
κοινώσω κάτι, τό όποιον έμε αφορά. Αύτός δηλ. δ Πολέ
μων, είς τού όποίου δά  καταλύσωμεν τώρα, δά γείνη μετ 
ολίγον πενδερός μου. ‘Ο πατήρ μου ¿τακτοποίησε πρό τίνος 
αυτήν τήν υπόδεσιν καί έγώ έμεινα ευχαριστημένος. Εΐνε
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σημαντικός καί πλούσιος οίκος, καί ή μνηστή μου εΤνε ωραιό
τατη καί ήδιχωτάτη κόρη.“

„Χαίρω, φίλε μου, διά τήν·εύτυχίαηΣου“, εΐπεν ό Φυλ
λίδας, „καί Σοι εύχομαι νά ευτυχήσης έν τη μνηστεία Σου, 
ουχί όμως καδώς ·|γώ.“ . ·

„'Γπομονή, φυλλίδα μου“, ύπέλαβεν ό Κτησίας· „όλα 
δα διορδωδοΰν. Πάντοτε δά  μ’ έχης ’ςτό πλευράν Σου, 
Ιως οδ έλευδερώσωμεν τήν Χαριτώ Σου.“

Μετ’ ολίγον έφδασαν είς τ ά  '"Ύπατα και Iτυχόν έγχαρ- 
Βίου δεξιώσεως 1ν τω οϊκω του Πολέμωνος. Αυτου ίυνήν- 
τησαν καί τόν Χαιρέαν, όςτις μετά του Πολέμωνος έπέτυχε 
καρά τω  στρατιωτικό» διοικητή τον καταρτισμόν κα'ι τήν. 
ταχεΐαν άναχώρησιν στρατιωτικής περιπολίας- δέν .άνεκαλύ- 
φδησαν όμως οί άπαγωγεΓς.' Θά εΤχον. φδάσει βέβαια οδτοι 
είς τόν πύργον των ήδη, καί έκεΐ ήσαν έν ασφαλεία.

„Κατ’ άρχάς έσκέφδημεν“, εΤπεν ό Χαιρέας, ,,νά διατά- 
ξωμεν ένοπλόν έπίδεσιν κατά του άσυλου έκείνου των λη* 
στοίν, καί ό εύγενής διοικητής έ<ράνη πρόδομος νά διαδέση 
προς τούτο όλην τήν ένταϋδα φρουράν, μας ύπέμνησεν όμως 
συγχρόνως ότι διά του έσχατου τουτου μέτρου δά διεκιν- 
δυνευομεν τήν ζωήν της αιχμαλώτου κόρης. Τό καλλίτερον 
βέβαια δμ  ήνε, νά έλευδερώσωμεν ώς τάχιστα τήν.Χαριτώ 
δι’ όσων ..μεγίστων λυτ^Λν.“

„Αυτό δά  τό έδοκιμάζομεν ήμεϊς αμέσως“, υπέλαβεν ο 
Φυλλίδας., ,,έάν ·ή απαγωγή δεν έγι'νετο κατά παραγγελίαν 
του Θρασύλλου. Αυτός βέβαια· δά  είχε σκοπόν νά κρατήση 
τήν Χαριτω -διά τόν έαυτόν του, καί δά μάς προέλαβεν είς 
τήν χρηματικήν έξαγοράν τής αιχμαλώτου. Διά τούτο εΤνε 
ανάγκη νά σκεφδωμεν έτερόν τι.“

„Σήμερον όμως δεν έχομεν πλέον καιρόν διά τίποτε“, 
εΐπεν ό Κτησίας- „ίσως έως αδριον &ά ευρωμεν με τόν Φυλ- 
λίδαν Ιν σχέδιον καί τόν κατάλληλον άνθρωπον, ό οποίος 
δ·ά τό ,διεςαγάγη.“ Καί ήρχισε νά διηγήται, ότι διά του 
πραγματεύσου ¿κείνου τής Λεβαδείας έλπίζουσι νά δωροδο- 
κήσωσν ένα. ληστήν, καρεκάλεσε δε τόν πατέρα καί τον πεν- 
δερόν, του νά μην άναμιχδώσιν ¿πί του παρόντος είς τήν 
ΰπόδεσιν·_;

Άφοΰ άπεσύρδησαν οί δύο φίλοι είς τόν αυτόν κοιτώνα 
διά ν’ ανερπαυδώσιν, έμειναν άγρυπνοι μέχρις οδ έξεϋρον ορι
στικόν τ ι σχέδιον κοινής ένεργείας. τό όποιον όμως άπεφά· 
σισαν νά' μή άνακοιν.ώσωσιν είς κανένα, δια νά μή άποτρα- 
πώσι καί· διά νά έξασφαλίσωσι διά τής μυστικότητος τήν 
έπιτυχίαν. Λίαν ¿νωρίς προςήλδε καί ό Χρέμων είς του 11ο- 
λεμώνος και ώδηγήδη αμέσως είς τόν κοιτώνα του φυλλίδα 
καί του Κτησίου, άνεκοίνωσε δ ’ αύτοΐς μετά χαράς, ότι εύ- 
δύς χδές τό έσπέρας συνήντησεν ένα ληστήν έν τω καπη- 
λείω, όςτις ήτο έτοιμος νά ένεργήση τά  πάντα έναντίον των 
συντρόφων του. Άπήτει όμως διακοσίας λίρας του καιρού 
έκείνου. „Τετρακόσια? έχει“, εΐπεν έξαλλος ό Φυλλίδας, 
,,έάν ήνε πιστός. Άλλα λέγεις, Χρέμων,*νά έμπιστευδώμεν 
είς αυτόν;“

„Πιστεύω, αφεντικό“, άπήντησεν ό Χρέμων. „Φαίνεται 
ό άνδρωπος νά σώζη ακόμη όλίγην συνείδησιν. Βαρέδηκε 
αυτήν τήν αμαρτωλήν ζωήν, καί τό κυριώτερο, έχει άσπον
δον μίσος έναντίον του αρχηγού τής συμμορίας. Θά προς- 
εβλήδη·,; φαίνετας-βαρέως.“
. .  Ό , Κτησίας έπρότεινε νά προςαχδή αμέσως αυτός έ άν
δρωπος, παρήγγειλε δε είς τόν Χρέμωνα νά.τόν.φέρη διά 
τής πλαγίας παρά τόν οίκον στενής όδου καί διά τής όπι- 
σδίας του κήπου δύρας, διά νά είςέλδη απαρατήρητος. "Οταν

ένεφανίσδη ό ληστής, εδήλ.ωσεν ότι ήτο πρόδομος να παρά- 
: σχη οίανδήποτε έκδούλευσιν καί ότι έπεδύμει νά «παλλαχδή 
: τής έγκληματικής έκείνης συντροφιάς καί νά γείνη , πάλιν 
τακτικός μνδρωπος.- μεταξύ έντιμων άνδρώπων ,άν.αστρεφό- 

, μένος.' 'Ο  Φυλλίδας τόν. ώμίλησε ένδαρρυν.τικώς:. „Είσαι 
, νέος ακόμη,, φίλε μου. Με τά  χρήματα, που δά  Σε δώσω- 

μεν, μπορείς νά ζήσης πολύ εύμορφα καί τακτικά, καί έγώ 
δά  φροντίσω νά τύχης αμνηστείας παρά των άρχών .διά το 

■ παρελθόν Σου., Άκουσον όμως τώρα, τ ί εχομεν κατά νουν. 
Πρέπει νά με πας είς τόν πύργον Σας έκεΐ ’ςτά βουνά, που 

. έχετε τό κορίτσι, και νά πής είς τους συντρόφους Σου, ότι 
τάχα δέλω να γίνω κι Ιγώ κλέφτης καί νά εμβω είς τήν 
συμμορίαν Σας. Ά μα παμε έκεΐ, άμα μέ πας δήλα δή, έγώ 
τά  επίλοιπα τά  κατορδόνω. Θά κυριεύσωμεν τον πύργον 
καί δά  έλευδερώσωρ.εν τό κορίτσι. Καί πόσοι λέγεις νά 

1 ήνε τώρα είς τόν πύργον;“
Ό  ληστής άπεκρί&η: „‘Ο Στράτων έπήγε χδες μ'ε τέσ- 

; σαρας άνδρας είς τον Κηφισσόν διά νά μαζεύση καί τούς 
. άλλους. ‘Ο καδαυτό αρχηγός Τληπόλεμος εΤνε μ£ .πολύ 

περισσοτέρους από’πολλοί» είς τήν Θεσσαλίαν, άλλοι πάλιν 
οΐνε μονάχοι ή καί δύο τρέϊς όμου είς διάφορα χωριά;· ώςτε 
τώρα δεν δά ήνε περισσότεροι των οκτώ είς τόν πύργον.

’ Άλλά πώς δά  ’μπορέσωμεν, αφεντικό, εμείς δύο νά κατα- 
: φέρωμεν οκτώ άνδρας;" _ -

. „Πιστεύεις · είς τήν μαγείαν“, ήρώτησεν & Φυλλίδας, τόν 
κλέπτην κτύπων αυτόν μέ έμπιστευτικον δφος είς τόν ώμον.

,,Καί πώς νά μή πιστεύσω είς τά  μάγια, άφου ή μη
τέρα μου ήξευρε τόσον καλά αυτά τά  πράγματα“1

,;Καί άνδρες υπάρχουν λοιπόν, οί όποιοι γνωρίζουν αυ
τήν τήν τέχνην“, υπέλαβεν ο Φυλλίδας. Άφησε με λοιπόν, 
έγώ νά τους κάμω μέ τήν τέχνην μόυ- Συ όμως πρέπει νά 
κάμης ό,τι δέλω. Ά μα φδάσωμεν είς τόν πύργον καί με 
παραδεχδοΰν οί κλέπται ώς σύντροφόν των, Συ πρώτος πρέ
πει νά με παρακίνησης νά τούς κεράσω κρασί καί νά πιούμε 
όλοι δυνατά.“ ■

„Τώρα κατάλαβα!" άνεφώνησεν ο ληστής καί,έφωτίσδη 
ή μορφή του. ,ΓΟταν όμως ό αρχηγός-δέν εΐνεπαρών, δεν 
εΐνε διόλου ανάγκη νά τούς κεράση άλλος, διά νά πιουν 
δυνατά. Κάδε βράδυ εκείνοι μεδοΰν. Καί πότε λέγεις νά 
κινήσωμεν αφεντικό';“ - -

,,Ευδύς απόψε τό βράδυ πρέπει νά .ήμεδα είς τόν πύρ
γον“, «πεκρίδη ό Φυλλίδας. „Πρέπει όμως καί νά μ έ .’πης 
που δά  εόρεδοΰμε. Μαζή κάί-οί δύο δεν γίνεται νά έξέλ-’ 
θωμεν από τήν πόλιν.“

'Ο  ληστής υπέδειξε μίαν. δέσιν είς εν πλησίον δάσος, 
όπου ήδελε τόν περιμένει εύθ-ύς μετά μεσημβρίαν, ο δέ Χρέ
μων, δςτις έγνώριζεν όλας τάς οδούς των πέριξ μερών, άνέ- 

• λαβε,νά φέρη έκεΐ τόν Φυλλίδαν καί κατόπιν νά πάγη ό 
ίδιος με τάς πραγματείας του είς τά  παρακείμενα χωρία. 
'Ο  Κτησίας ΰπεσχέδη, κατά τό  έσπέρας, είς τό  σκότος, νά 
έλδη μέ ολόκληρον στίφος δούλων.πλησίον, τού πύργου καί 
νά. σπεύση έκεΐδεν προς βοήδειαν του Φυλλίδα, έάν παρα- 
στή ανάγκη. - . ν .

XIL
.Έν τΐ|» πύργω τών ληστών κατά τήν αυτήν έκείνην 

έσπέραν έπεκράτει, πολύς δόρυβος καί εΰδυμία. Τέσσαρες, 
τούτων εΐχον. έπιστρέψει εκ τίνος πολυημέρου έκδρομής μετα 
πλουσίας λείας, διότι συνεκόμισαν μέγαν άρι9·μόν χρυσών καί 
αργυρών αγγείων ώς καί πολλά χρήματα, πολύτιμα μετα-
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ξωτά ένδύματα διά χρυσού έπίσης διαπεποικιλμένα. Κατά 
τοιαυτας χεριίτασεις συνείθιζον οί λησταί νά εορτάζωσι την 
πλουσίαν συγκομιδήν διά πολυτελούς συμποσίου. Ή  γραία 
έκεινη υπηρέτρια — Χρυσηΐς καλουμένη — κατεγίνετο εις 
το μαγειρεΐον μετα δυο άλλων, των νεωτάτων ληστών, προς 
παρασκευήν ορεκτικών έδεσμάτων, τούθ·’ δπερ δεν ήτο δΰς- 
κολον κατά τά  μέρη ¿κείνα, διότι θηράματα και παντός 
άλλου είδους κρέατα ποτέ. δεν ήσαν σπάνια. . Έ ν τοί με
ταξύ τουτω ο κατά την Ισπέραν εκείνην έκπληρών καθή
κοντα άρχηγού Λάμαχος, άνήρ ίκανώς προβεβηκυίας ήδη 
ηλικίας, κεκηρυγμένος δέ φίλος τού.Βάκχου, διέταξε νά φέ- 
ρωσι μερικούς αμφορείς οίνου ώς καί τινα κύπελλα εις δρο
σερόν τ ι αντρον, τό ο'ποΐον έχρησίμευεν απόψε ως εστιατό- 
ριον καί λησμονών την βαρύτητα του αξιώματος, δ ι’ οδ ήτο 
περιβεβλημένος, άπεσφράγισεν ίδιοχείρως τον πρώτον αμφο
ρέα. Ή  μορφή του, έμφαίνουσα χαρακτήρα διασκεδαστικόν, 
προδήλως έφαιδρύνθη δταν ή γλυκεία του οίνου οσμή άνέβη 
μέχρι τής ρινός του. „Τώρα εύδ-υμία, αδέλφια!“ άνεφώνησεν, 
,.ενα ποτήρι προ του φαγητού, ανοίγει τήν όρεξιν καλλίτερα 
από τό λουτρόν. Ά ς πίωμεν τό πρώτον μας είς υγείαν τών 
λαμπρών συντρόφων μας, οί όποιοι μας έφεραν σήμερα τά  
ασημικά καί τ’ άλλα!“

"Οταν ή γραία μετά τών βοηδ-ών της παρέθεσαν τά  
φαγητά, είχεν ήδη έκαστος τών ληστών κενώσει πλέον του 
ένός ποτηριού, καί ή ένέργεια του καλού ¿κείνου καί ακρά
του οίνου ητο προφανής· ή όρεξίς των ήνοιξε καί έπεκρά- 
τησεν έκτακτος ευθυμία, κρομηνυουσα υπερβολικήν πόσιν. 
Κατά τήν διάρκειαν τής εστιάσεως εΐς τών νεωτέρων ήρώ- 
τησε τον-άρχηγόν, όςτις ήν ζωηρότερος καί τών νέων, έάν 
έπρεπε νά συγκεράση τόν οίνον. „Τί λέγεις, αδελφέ!“ άνε
φώνησεν ο Λάμαχος, „δεν ’ξευρεις, ότι ’ςτό φαγί δεν πίνουν 
παρά άκρατον οίνον; Γέμισ’ έκεΤ τά  ποτήρια με καθαρό 
κρασί- τό νερό αργότερα θά τό χρειασδ·ο~με, όταν μάς ζε- 
στάνη ό άκρατος.“ Ούτως έξηκολούδ-ησεν ή βρώσις καί ή 
πόσις, ένω οί κατά τήν ημέραν έκείνηνμετά τής πλουσίας λείας 
έπιστρέψαντες διηγούντο έν άστεϊσμοϊς καί γέλωσι, πώς διά · 
μιας έλευθέρωσαν τό φορτίον ενός ταξειδιώτου, πώς αλλα
χού είςέδυσαν ρ.έ δόλον είς μίαν οίκίαν καί πώς ¿κένωσαν 
τά  κιβώτια ενός πλουσιωτάτου έξηνταβελόνη.

'Η  συνδιάλεξις καί ή διασκέδάσις έλαβε βαθμηδόν θο- 
ρυβωδέστερον χαρακτήρα, ήκούοντο ήδη εύθυμα άσμάτια, 
δτε αίφνης είςήλθε μέ φαίδραν μορφήν καί άλλος ληστής: 
,ΓΩ, ό Αρκάς!“ ανέκραξαν ,ολοι σμου. „Καί πόθεν έρχεσαι 
καί τί μάς φέρνεις;“ — „Έρχομ.αι από τά  "ίπατα, όπου μέ 
είχε στείλει ό Στράτων διά νά κατασκοπεύσω. Χρήματα 
λοιπόν δεν Σας φέρνω, άλλα Σάς φέρνω άνδρα, δςτις αξίζει 
πολλάς χιλιάδας δραχμάς. Λαμπρός, δυνατός, επιτήδειος 
νέος, που ’ξεόρει ωραία τήν δουλειά του · θέλει νά έμβη εις 
τήν συμμορίαν μας. Τόν εντάμωσα κάτω είς τήν μάνδραν. 
Εύθυς κατάλαβε που ανήκω καί μέ παρεκάλεσε νά τόν 
παρω μαζή μόυ .¿δώ ¿πάνω. Είνε έξο>· νά τόν -φέρω μέσα:“ 

,,Φέρ τον αμέσως“, εΐπεν ό Λάμαχος· „καλώς νά όρίση 
μάλιστα, γιατί αυτούς τούς τελευταίους μήνας, μας έφυγαν 
κάμποσα καλά παλληκάρια.“

Ό  Φυλλίδάς είςήλθε μ’ ¿σχισμένα καί έμβαλωμένα έν- 
δύματα καί με άτημέλητον κόμην. Καί ήρχισε νά λέγη 
έλευδ-έρως καί με θάρρος: „Χαίρετε, ανδρεία του νΑρεως 
τέκνα. Πόσον χαίρω καί έγώ ευρισκόμενος καί πάλιν με
ταξύ ομοίων μου, μεταξύ τόσον ανδρείων συντρόφων, θ έ 
λετε νά με πάρετε είς τό τάγμα Σας; Θά Σάς είπω ποιος

είμαι- δεν πρέπει να με κρίνετε κατά τά  ξεσχισμένα καί 
άσχημα ένδύματά μου. Είμαι ό ληστής Αίμος Ικ  Θράκης, 
υίός του δικβοήτου ληστοΰ Θήρωνος, καί άνετράφην είς τό 
αίμα καί είς τάς κλοπάς. "Οταν έπεσεν ό γενναίος πατήρ 
μου, άνέλαβον έγώ τήν αρχηγίαν τής συμμορίας του, καί 
τήν διηύθυνα έπίσης καλώς, καθώς ¿κείνος. Έλήστευσα 
καί ήρήμωσα όλην τήν Μακεδονίαν. Άλλ’ ή μεγάλη συμ- 
,μορία μου κατεστράφη πρό τίνος όλοτελώς. Θά Σάς διη- 
γηδ·ώ πόϊς συνέβη τούτο.“

„Εκ τής Μακεδονίας έπήγαμεν ύπ ίρ .τά  όρη εΐς τήν 
νΗπειρον καί έκεί δλα έγίνΟντο κατ’ ευχήν. Άλλ’ ή .ευτυχία 
μάς εκαμε πολύ θρασείς. Έ τυχε ένας Υπουργός τών Οικο
νομικών τής Ρώμης νά πέση είς τήν δυςμένειαν του Αύτο- 
κράτορος διά τών ραδιουργιών τών έχθρών του καί έστάλη 
είς έξορίαν είς τήν Ζάκυνθον. Ή  σύζυγός του Πλωτίνη, 
πιστή καί ένάρετος γυνή, τόν συνώδευσεν έν άγνοια του 
Αστοκρατορο’ς και τών Υπουργών του· έκοψε τήν κόμην της 
ως άνηρ και έφορεσεν ανδρικά ένδύματα ύποκριθεΐσα δου- 
λον του έξορίστου. Καθ’ ον χρόνον έταξείδευον, καί μά
λιστα όταν έφθασαν είς τά παράλια · τής ’Ηπείρου έγδίνε 
γνωστόν, ότι ό υποτιθέμενος -δούλος ήτο αυτή ή σύζυγος 
του έξορίστου καί οτι είχεν είς τήν ζώνην της πολύν χρυ
σόν. Χωρίς νά λάβωμεν ύπ’ όψιν τούς στρατιώτας. οί όποιοι 
παρηκολουθουν τόν έξόριστον πρός ασφάλειαν, άπεφασίσα- 
μεν νά έπιτεθωμεν κατ’ αυτών έξ ένέδρας. Μας ένόησεν 
όμως ή άγρυπνος πάντοτε σύζυγος καί έκαμε θόρυβον πο
λύν καί ¿ξύπνησε καί τούς στρατιώτας καί τούς δούλους, 
καί προςήλθον έκ τής γειτονείας πολλοί άνδρες, καί μόλις 
κατωρθώσαμεν νά διαφύγωμεν έγκαίρως τόν έσχατον κίν
δυνον. Άλλ’ ή πολυμήχανος έκείνη γυναίκα Ιπωφελήθη τό 
γεγονός τούτο υπέρ τού συζύγου της καί δ ι’ έπιστολής, ήν 
απηυθυνε προς τον Αύτοκράτορα διεκτραγωδούσα τόν κίν
δυνον, εις ον περιήλθε ακολουθούσα τόν έξόριστον σύζυγον, 
¿πέτυχε την ανάκλησιν αυτών καί συγχρόνως τήν Ικδοσιν · 
άμεεακλήτου διαταγής τού Αΰτοκράτορος, όπως έξολοθρεύθή 
ή συμμορία τού Αίμου. Πολυάριθμα στρατιωτικά σώματα, 
υποβοηθουμενα καί υπό τών έμπέδων φρουρών, κατώρθωσαν 
έντος μικρού νά συλλάβωσι καί νά θάνατωσωσι διά μιάς 
όλους τούς συντρόφους μου. ’Εγώ μόνος μέ πολύν κόπον 
κατωρθωσα νά διαφύγω τήν πανωλεθρίαν.“

„Τώρα θά μ ’ ¿ρωτήσετε, πώς τό κατωρθωσα. Είς τήν 
οίκίαν ενος φίλου μου, όςτις μ ’ έκρυψε κατά τό  διάστημα 
τής. καταδιώξεως, ¿ξύρισα όλο τό πρόςωπόν μου, έπειτα 
¿φόρεσα εν κλαδωτόν γυναικείον ένδυμ.α, έδεσα τό κεφάλι 
μου μέ φακιόλι, καί μ’ ένα γαϊδούρι, 'μπροσδ-ά καί ’πίσω 
φορτωμένο μέ χορτάρια, ¿πέρασα με θάρρος ανάμεσα τών 
στρατιωτών, οι οποίοι βέβαια μ’ ¿¡θεώρησαν ώς χωρικήν. 
Ευδ·ύς όμως άμα διέφυγον τόν έσχατον τούτον κίνδυνον, δέν 
¿λησμόνησα όύτε τίς είμαι ούτε άπό τίνος κατάγομαι- είς- 
έδυσα λοιπόν εΐς μερικάς πλουσίας οικίας καί ήρπασα τά 
διά τό άμεσον ταξείδιόν μου αναγκαία χρήματα.“ Καί ταύτα 
λέγων ηνοιξεν ο Φυλλίδας τό έπανωφόριόν του καί άφήκε 
να πέσωσι κατά γης 1000 χρυσά νομίσματα. „Με αύτά τά 
χρήματα εξαγοράζω τό δικαίωμα τής_ είςόδου μου είς τήν 
συμμορίαν Σας“, προςέδ-ηκε, „Σάς τά  έφερα ώς δώρον, καί 
αν μέ δεχθήτε, ,εύδ-ύς θά μεταβάλω «ύτόν τόν πέτρινον 
πύργον Σας είς χρυσούν.“

■ Οί λησταί μετά πολλής περιεργείας καί εύαρεσκείας 
ήκουσαν ταύτα, ό δε Λάμαχος πολλάκις ¿κένωσε τό ποτή- 
ριόν του είς υγείαν τού τολμηρού νεανίου, τόν όποιον περιέ-
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βάλλε πάντοτε μετ’ έπαίνων κ α ί. έγκωμίων όταν δ'ε τό ο'ίτινες άπέσχον σκοπίμως καί λάθρα τής οινοποσίας. Μετ’ 
χρυσίον έπεσεν ηχηρόν κατά γής καί μερικά νομίσματα έψάυ- ού πολύ ή σκηνή έλαβε άκολαστοτέραν καί μανικωτέραν 
σαν τούς πόδας τών ληστών, όλοι όμου άνεπήδησαν ου:οι ύψιν οί μέν κατέκειντο άφωνοι κατά γής καί έξηκολουθουν 
καί τόν ήσπάσθησαν ώς άδελφόν των. Καί αύτός ό Λάμα- κτηνωδώς τήν πόσιν, ένω άλλοι έψαλλον, έκαγχαζον καί 
χος ήγέρδ-η βραδέως καί δυςκινήτώς καί στραφείς πρός τόν έθορύβουν τάς συχνά; διενέξεις καί τους διαπληκτισμους 
νέηλυν με σεμνοπρεπέστατον υφος είπε: „'Ως ευ παρέστης, διέλυεν ή ειρηνική καί ήπία παρέμβασις τού Λαμάχου, μόλις 
γενναιότατε Θήρων . . . .  — Αίμος ονομάζομαι, φίλε μου“, όμως. καί τούτου άρθρούντος τάς λέξεις. Ούδείς δ ’ έν τη 
υπέλαβεν ό Φυλλίδας άμέσως, „καί Θήρων έλέγετο υ πατήρ ταραχή ¿κείνη παρετήρησε πώς ό Φυλλίδας^ έν τώ μεταξύ 
μου “ — „Μάλιστα, έχεις δίκαιον“, εΐπεν ό γέρων, ,,έσόγχησα έρριψε έντος τού οίνου καί άνέμιξεν έπιμελώς μελανήν τινα 
τά  όνόματα. Είσαι όμως άνδρειο παλληκάρι. 'Ως ευ πα- κόνιν. Άνευ ούδεμιάς περί τού πράγματος ίδέας ¿πλήρωσαν 
ρέστης λοιπόν, φίλτατε Αίμε. Σε δεχόμεθα μετά χαράς, πάντες μετ’ ολίγον τά  ποτήρια των έκ τού μίγματος έκεί- 
Έ λα , κάθισε κοντά μου καί φάγε καί πιε μαζή μ α ς .. Τήν νου, καί ώςεί διά θαύματος μετά παρέλευσιν όλιγίστων λε- 
εΐςοδόν Σου θά τήν έορτάσωμεν δυνατά. Σύ Λυγκεύ, ευ- πτών ¿κοίτοντο πάντες οί πόται, ώς έν νεκροφανεία, σχεδόν 
θύς, άμέσως φέρε ένα ποτήρι διά τόν Αΐμόν μας.“ αναίσθητοι.

„’Αλλά πώς; πίνετε λοιπόν πάντοτε άκρατον οίνον;“ 'Ο  Αρκάς έσπευσε μέ έν νεύμα τού Φυλλίδα εξω τής
,Γ.Οχι πάντοτε, άλλ’ όταν τρώγωμεν μρνον έλησμονή- θύρας τού πύργου καί διά πυρσού ειδοποίησε τόν Κτησίαν, 

σαμεν όμως με τον ερχομόν Σου ν’ άνακατώσωμεν τό κρασί, όςτις παρεφυλαττεν, ώς γνωρίζομεν, χαρά τήν ατραπόν. Ου-
Πήγαινε νά βάλης, Λυγκεύ, κρύο νερό ’ςτό κρασί, άλλά μή τος δεν ήργησε νά έλθη μετά τής ώπλι’σμένης ακολουθίας
πολύ. — Αυτό λέγω κι’ έγώ“, εΐπεν ό Φυλλίδας, „διά νά του. Οί προςελθόντες άνδρες έξέστησαν ίδοντες τήν ¿πο- 
μή χάση κανείς όλην τήν ουσίαν τού οίνου. Αφήστε όμως νείδιστον τών ληστών ήτταν καί ¿βοήθησαν τόν Φυλλίδαν, 
έγώ νά Σάς ετοιμάσω μίαν.φοράν τό κρασί- έπειτα είμαι καί όςτις είχεν ήδη αρχίσει νά δένη τούς πόδας καί τάς χεΐ- 
νεώτερος όλων Σας καί ’ξευρω πολύ καλά αυτήν τήν δουλειά.“ ράς των. ,

'Ο  αρχηγός ευχαρίστως συγκατένευσεν είς τούτο, ό δ'ε Έ π ί τέλους έφθασε καί ή ώρα, διά νά ένθυμηθώσι την
Φυλλίδας άνέμιξε τόν οίνον καί προςέφερε πρός πάντας τά  άτυχή Χαριτώ, ήτις άπό πολλου είχε κατακλιθή και ήσυ- 
κύπελλα μετ’ έπιδεξιότητος καί χάριτος καί αστεϊσμών, οί- χως έκοιμάτο· διότι τό άντρον, έν τφ.όποίω οί λησταί εΐχον 
τινες κατηόφρανόν τούί ληστάς. Έ ν τού μεταξύ ό Λάμαχος παρακαθίσει είς τήν τράπεζαν καί παρεδοθησαν είς τήν μέ- 
διέταξεν δ^ως Λροςκληθή' είς τήν κοινήν πόσιν καί ό έξω θην άπεϊχε πολύ τού κοιτώνος τής κόρης, καί ουδείς θυρυ- 
φυλάττων πρό τού πύργου σκοπός. Δεν ήτο δίκαιον ό κα- βος έτάραττε τόν δπνον της. 'Η  ίδέα, ότι δέν ήτο μακραν
κόμοιρυς, ένω όλοι οί άλλοι ήσαν τόσον εύθυμοι, «ύτός νά τής άπαχθείσης ¿ρωμένης του, δέν είχεν αφήσει ουδ ¿πι
μένη έξο.· έπειτα ποτέ δεν έτολμήθη μέχρι τούδε έπίθεσις στιγμήν τόν Φυλλίδαν, όςτις μάλιστα ήρυετο έκ τούτης καί 
πατά τού πύργου. ,,Κλείομεν μόνον τήν θύραν, καί μπορούν, τό άπαιτούμενον θάρρος, όπως διεξαγάγη τό τόλμημα του 
άν θέλουν, έκατόν άνθρωποι νά έλθουν.“ μ-ετά τής δεούσης'αταραξίας καί θάρρους, άλλά^μέχρι τής

Έ χ ε ίί  δίκαιον“, είπε καί ό Φυλλίδας, ,,τοιαύτην βρα- ώρας. ¿κείνης δέν ήτο δυνατόν νά ύπαγη προς αναζήτησιν 
νώδη φωλεάν, πάντοθεν άπρόςβλητον, δεν εΐδον άκόμη είς της. Τώρα λοιπόν εύθυς διά  τού Άρκάδος προςεκαλεσε 
τήν ζωήν μου “ τήν γραίαν Χρυσηΐδα, καί δι’ αυτής καί τήν Χαριτω. Οταν

Ό  ’Αρκάς έσπευσεν είς πρόςκλησιν τού σκοπού, τόν ή άγαθή γυνή ήλθεν είς το άντρον καί είδε τους ληστάς
όποιον προΟ-ύμως έλθόντα, προςεπάθησε μετά του'Φυλλίδα όλους κατακειμένους καί δεδεμένους ήθέλησε νά ξεφωνήση,
νά μεθυση τόσον όσον καί τούς άλλους καί ώς τάχιστα νά διότι χαρά άμα καί έκπληξις καί φόβος έσφιγξαν τήν καρ-
προφθάση τους άλλους είς τήν καρηβαρίαν. - δίαν της. Άλλ’ οί νέοι τήν ¿κράτησαν καί τήν καθησυχα-

Τά γενναία τού Άρεως τέκνα έξηκολούθησαν πίνοντα σαν, ό δε Φυλλίδας τη ειπε να γνωστοποιήση είς τήν Χα-
μεθ’ όλης τής δυνάμεώς των, δεν παρήλθε δ'ε καί πολύς ριτώ, ότι ό μνηστήρ της ήτο παρών καί νά τήν φέρη έξω
χρόνος μέχρις ο5 ό πνευματώδης οΐνος. ¿πισκοτίση τάς κε- είς τήν ύπαιθρον αύλήν.
φαλάς των, έκτός έννοεΐται τού Φυλλίδα καί τού Άρκάδος,- [ίχ τον γερμανικού.) (ίπεται το τέλος.)

 -----------

Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ δ Τ Η Ρ Ι Α Σ .

Πολλά πάλιν θρυλούνται περί τής άξιοπεριέργου ταυ- λαού. Έ ν  τού θεάτρω Exeter ¿ψάλησαν ύμνοι καί ό στρα- 
της αίρέσεως τών χρόνων μας, ήτις πατρίδα της έχει τήν τηγός, ένθουσιωδώς ύπό τών οικείων Ιπευφημοόμενος, εδωκε 
Αγγλίαν. Οί οπαδοί αυτής μετά τού αρχηγού 'της, τού λόγον περί τών έν Αμερική πεπραγμένων · μεταξύ άλλων δε 
στρατηγού Booth, διατρίβουσιν ήδη έν Σουηδία καί άγωνί- διηγήθη ότι διέτρεξεν άποστασιν 15000 μιλιών και ωμίλη- 
ζονται ν’ άποκτήσωσι προςηλυτους έν Στοκχόλμη. Κατά σεν έν .200 συναθροίσεσι λαού.
τα ; άρχάς τού ένεστώτος έτους ό στρατηγός Booth είχεν ‘Ο στρατός οότος τής απολυτρώσεως εΐνε Ιν των μαλ-
έπανακάμψει ¿κ τής άνά τήν ’Αμερικήν περιοδείας του είς λον άξιοσημειώτων γεννημάτων τής άγγλικής αίρεσιομανιας. 
Λονδϊνον καί ή έπάνοδός του είχεν έορτασθή έπισήμως έν. Έ ν  τού προγράμματί της πρώτον άρθρον έχει τήν ευσέβειαν,
τώ ήδη άποτεφρωμένω θεάτρο> τού Exeter. Συνοδία έκ άναγγέλλει δ ’ αύτήν διά τόσον θορύβου καί πατάγου, ζη-
4000 έως 5000 άνδρών άποτελουμένη ,ύπεδέχθη τόν στρα- τούσα τοιουτοτρόποίς να σαγήνευσή νέους πάντοτε οπαδούς,
τηγόν έν τώ σιδηροδρομικοί σταθμού καί ώδήγησεν αύτόν Ό  στρατός ίδρύθη ύπό τού Ούίλλιαμ Booth, ήδη στρατη-

■ διά τών άγυιών τού Λονδίνου έν μέσω άπείρου συρροής γού Booth, πρώην δέ ίεροκήρυκος τής αίρέσεως των Μεθο-
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διστών. Έ ν Ιτει 1865 έξεφώνησεν έν ταΐς άνατολικαΐς συν- 
οικίαις των πενήτων του Λονδίνου λόγους τινάς προς ψυχικήν 
σωτηρίαν των ανθρώπων τούτων, ων ή αφόρητος θ'έσις Ιτι 
μάλλον δεινούται διά τής καταχρήσεως οινοπνευματωδών 
ποτώ ν ίδρυσε τότε χριστιανικόν' σύλλογον της άναζωογο- 
νήσεως, κατόπιν μετακληδάντα „χριστιανική αποστολή“, άλλ’ 
έπειδή έν ταΐς συνεδριάσεσι των έπιτροπών αυτού έγίνοντο 
ζωηραί και ατελεύτητοι συζητήσεις, άπεφάσισεν ό Βούθ νά 
είςαγάγη στρατιωτικήν πειθαρχίαν. Μετέβαλε λοιπόν τόν 
σύλλογον εις στρατόν, ον ¡αρχιστράτηγος εΐνε αυτός ούτος. 
Ό  στρατός ουτος έκ φανατικών άνδρών καί γυναικών προ- 
τίθεται νά παρακινήση όλους τους ανθρώπους ν’ άνταποκρι- 
θούσι πρός τήν.θέλησιν του Θεού έν άγάπη καί βμονοία, ν’

σύζυγος του στρατηγού απολαύει μεγίστης ύπολήψεως παρά 
τω στρατω καί μία των θυγατέρων της προέστη των είς 
ΙΤαρισίους και ανά τήν Ελβετίαν έκστρατειών. Οί αξιωμα
τικοί όφείλούσιν άπαξ τής έβδομάδος νά ύποβάλλωσιν έκ- 
θέσεις είς τό  έν Λονδίνο) κεντρικόν άρχηγεΐον, αΐτινες δημο
σιεύονται διά τής έφημερίδος του στρατού „τής Πολειιι/.ής 
κραυγής“ ' έν ταΐς έκθέσεσι γίνεται λόγος περί των πόλεων, 
τάς οποίας ,,έκυρίευσαν“ καί ων τους κατοίκους υπέταξαν 
εΐς τήν θέλησιν του Θεού.

"Οπουδήποτε καί άν είςέρχεται 6 στρατός τής σωτη
ρίας, είςέρχεται μετά θορύβου καί πατάγου, «νωτέρου πάσης 
περιγραφής, διότι δσω μείζων 9·όρυβος, τόσω βεβαιότερα καί 
ή επιτυχία· ή σύζυγος του στρατηγού εΤπέ ποτε ότι 6 θό-

Η ΧΙΩΝ ΕΝ ΤΗ ΒΟΡΕΙΩ ΑΜΕΡΙΚΗ.

άπαλλάξη τούς δούλους της αμαρτίας καί να μετατρέψη 
αυτούς είς τέκνα Θε&ύ. Τά πάντα έν αύτω εΐνε στρατιω- 
τικώς διωργανωμένα καί φέρουσιν ονοματοθεσίαν στρατιω
τικήν: υπάρχει στρατηγός, υπάρχει έπιτελεΐον, στρατόπεδον, 
στρατώνες, σημαίαι, στρατιωται, πυροβολαρχίας βαρέα τηλε
βόλα, βομβαρδισμοί καί στράτιωτικαί ασκήσεις. Τό σύν
θημα εΤνε „«Τμα καί πυρ“, ήτοι τό αΤμα τής άπολυτρώσεως 
καί τό πυρ του άγίου Πνεύματος έν τω άγωνι κατά του 
Διαβόλου. 'Η  στρατιωτική στολή άποτελεΐται Ικ κυανο- 
χρόου καί άπλουστάτου, έρυθρα σειρήτια φέροντος, έπενδύ- 
του. είς οδ τό  περιλαίμιον αμφοτέρωθεν εΐνε γεγραμμένον Ιν 
S (Salvation: σωτηρία)· υπό τόν έπενδύτην φέρουσιν οί πλεΐ- 
στοι καί έν έρυθρούν γαριβαλδινόν όποκάμισον. Καί ή έν- 
δυμασία των γυναικών εΐνε άπλουστάτη.

'Ο  στρατός εχει προςέτι καί σχολήν, ής οί Εύέλπιδες 
έξέρχονται ως δόκιμοι αξιωματικοί' οί άξιοιματικοί ουτοι 
καί οί ταγματάρχου, ηγούνται των λιτανειών και συναθροί
σεων, εχουσι δέ είς τό εργον βοηθούς καί τάς γυναίκας. Ή

•ρυβος οδτος εΤνε απαραίτητος δια τό σωτήριον τούτο έργον, 
άφ’ οδ άλλαι ήττον εύγενέϊς έπιχειρήσεις ¿πιτυγχάνουσιν διά 
τής ρίκλο/ιαρ. Αί ειδοποιήσεις καί αί σημαίαι εΐνε αίματό- 
χροοι, ή μουσική εΐνε θορυβώδης καί οί χριστιανικοί ύμνοι, 
προςομοιάζοντες μάλλον πρός άσματα του δρόμου, ψάλλον
ται είς μελωδίας έκ μελοδραματίων καί Cafés chantants. 
Οί των πομπών ηγούμενοι ταγματάρχαι μορφάζουσιν ώς έπί 
τό πλαστόν ώς φρενοβλαβείς. Ταύτα πάντα προκαλούσι 
τήν χλεύην των άγυιοπαίδων τού Λονδίνου, οίτινες ρίπτουσι 
πολλάκις κατά των άγιων άχαθ-αρσίας καί σάπια λεμόνια, 
έπιτί&ενται δε καί διά των χειρών κατά των προςηλύτων 
καί δέρουσιν αυτούς έν μέση τή ο'διύ· έσχηματίσθη μάλιστα 
καί ιδιαίτερος στρατός, ό λεγόμενος „στρατός των σκελε
τών“, δςτις έπί των σημαιών του φέρει σκελετούς έζωγρα- 
φημένους καί ώς μουσικά όργανα εχει τύμπανα καί τεθλα
σμένα σιδηρά σκεύη, δι ων έμποιεΐ άνήκουστον θόρυβον 
οσάκις παρέρχεται ή πομπή των οπαδών τής λυτρώσεως.

"Ολως άνεξήγητον ήθ·ελε φανή πώς ό στρατός ουτος,

ΚΛΕΙΩ. 365

όςτις ούδεν άλλο εΐνε ή γελοιογραφία τού θρησκευτικού. 
βίου, έπετέλεσε τοσαότας προόδους, έάν δεν λάβωμεν ύπ’ 
όψιν ότι έν αυτοί κρύπτεται καί άγα&ός τις πυρήν, άξιος 
προςοχής καί μελέτης. ‘Ο πόλεμος κατά τού οινοπνεύμα
τος καί τής κακίας εΐνε ό αγαθός οδτος πυρήν καί δ πόλε
μος ουτος γίνεται έν ταΐς άθλιεστέραις συνοικίαις των με
γάλων πόλεων έν με’σω πληθυσμού, οςτις ουδέποτε εΐδεν 
ακτίνα πνευματικού καί θρησκευτικού φωτός.

Ό  βίος, είς όν πολλαί έκατοστύες χιλιάδων μετάγονται, 
εΐνε έκ διαμέτρου αντίθετος πρός τόν πρότερον βίον έν τή 
ίλύϊ τής διαφθοράς καί τής κακίας, ή ένδυμασία εΐνε απέ
ριττος καί πενιχρά, αυστηρότατα απαγορεύεται τό καπνίζειν 
καί τό πίνειν οινοπνευματώδη ποτά, ομοίως καί' τό χαρτο-

παικτεΐν, τό ψεύδεσθαι καί βλασφημεΐν, πάσα απάτη έν ταΐς · 
έμπορικαΐς συναλλαγαΐς, πάσα έπίψογοςπράξις «αί πάσα ρυπαρά 
σκέψις. Ταύτα πάντα εΐνε ίκανά νά έξηγήσωσιν ήμΐν τήν με- 
γάλην άπό έτους εις Ιτος αδξησιν τού στρατού τής άπολυ
τρώσεως. . Κατά τήν τελευταίαν έτησίαν Ικ&εσιν άριθμεΐ 
1786 σωματεία μετά 4192 αξιωματικών. Κατά τήν πρώ- 
την εβδομάδα τού 1886 έγένοντο 25,496 συναθροίσεις, καθ’ 
δλον δε τό έτος. 1,435,980. Αί είςπράξεις άνήλθον είς τό 
ποσόν των 73,430 λιρών στερλινών. Νέας πάντοτε χώρας 
προςπαθεΐ νά έλκόση είς τά  δίκτυά της ή αίρεσις αδτη' ό 
στρατηγός Βοόθ εκαμεν έν ’Αμερική πέρυσιν μεγάλας κατα
κτήσεις, άλλ’ έν "Ελβετία καί Γερμανία προςέκρουσαν οί 
σωτήρες κατ’ ανυπερβλήτων έμποδίων.

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ. Έ ξ  άθηναϊκής φωτο
γραφίας (έν σελ. 353).

; 2. Η ΤΕΛΕΤΤΑΙΑ ΩΡΑ. Είκων υπό "Ρόζενταλ (έν 
σελ. 357). Διά τής είκόνος ταότης 6 Καλλιτέχνης παριστά
νει στιγμήν σπαρακτικωτάτην. Νεαρά κόρη, είς τό άνθος 
τή ς ' ηλικίας της καί κεκοσμημε'νη δι’ όλων των χαρίτων, 
πάλαί&ι κατά τού θανάτου. Έ ν  τή  ,ύστάτη αγωνία της 
παραληρεί καί προςπαθεΐ νά έγερθή τής κλίνης με δλας' 
τάς έκλειπούσας δυνάμεις τής. Ή  άθλία μήτηρ παρεκεΐ 
πίπτει γονυκλινής καί παραδίδεται από τούδε είς θρήνους 
διά τό άποθνήσκον προςφιλές τέκνον της.

3. ΕΝ ΚΙΝΔΓΝΩ. Είκών υπό Α. Αχενβαχ (έν σελ. 361). 
"Ο εν Δυσσελδόρφη περιώνυμος ζωγράφος Άνδρέας Άχενβαχ 
απέκτησε φήμην μεγάλην διά των μεγάλων του είκόνων, έν 
αΐς παριστάνονται φυσικαί καλλοναί, τοποθεσίαι, δάση, θά- 
λασσαι καί δρη. Έ ν  τη σήμερον δημοσιευόμενη είκόνι, δ ι’ 
ήν περιττή άλλως εΐνε πάσα έπεξηγηματική σημείωσις, πα
ρουσιάζει ήμΐν άτμόπλουν έν κινδόνω ευρισκόμενον καί άγω- 
νιζόμενον νά σωθή άπό των άγρίων κυμάτων τής μαινομένης 
θαλάσσης.

4. Η ΧΙΩΝ ΕΝ ΤΗ  ΒΟΡΕΙΩ ΑΜΕΡΙΚΗ (έν σελ. 364). 
Κατέπεσαν πλέον καί τά  τελευταία φύλλα τών δένδρων, άπό 
εβδομάδων δέ ήδη αί ,ήμέραι εΐνε εύδιαι καί ό ουρανός 
άπηλλαγμένος νεφών. Ή  ατμόσφαιρα εΐνε διαυγής καί ξηρά, 
άλλα περίεργός τις καί μελαγχολική γαλήνη έξαπλούται έπί 
τών απέραντων πεδίων τής χώρας ταύτης, ούδεν δ ’ αναγ
γέλλει τήν λήξιν τής θερμής τού έτους ώρας καί τήν άφιξιν 
του φοβ&ρωτέρου έχθρού τών Ινδώ ν, τού χειμώνας. Μίαν 
ήμέραν δμως, πρίν άνατείλη ώς συνήθως ό ήλιος, καλύπτεται 
ό όρίζων υπό πυκνών καί αδιαφανών ατμών, οί όποιοι βρα
δέως καί κατ ολίγον έξαπλοϋνται έπί τού στερεώματος. 
ΙΙερί τήν μεσημβρίαν άραιά καί λευκή νεφέλη κατέρχεται 
μέχρι τών λόφων, καλύπτει τάς κορυφάς αυτών καί έκεΐ&εν 
αρχίζει νά έκτείνεται καί έπί τών πλησίον κοιλάδων. Παν
τού έπικραΤεΐ ηρεμία καί. γαλήνη — ή φύσις ετοιμάζεται ν’ 
άπο&άνη. ’Ελαφρά, έλαφρά πίπτει καί καμμία νιφάς χιόνος, 
μόλις όρατή είς τόν ξένον, άλλ’ οί έντόπιοι γνωρίζουσιν

όλην τήν φοβεράν σημασίαν τής άκάκου ταύτης νιφάδός 
"Αμα ΐδωσι τό σημεΐον-τούτο, ευθύς σπευδουσι νά ευρωσιν 
άσφαλές καταφύγιον κατά τού έπερχομένου ,,ΒΙίζζΕΓίΙ“, δπως 
όνομάζουσι τήν χιονώδη .θύελλαν, καί νά σωθώσιν άπό βε
βαίου θανάτου. "

Βαθμηδόν αί νιφάδες γίνονται πυκνότεραι, ή ροπή. αυ
τών γίνεται λοξοτέρα καί όταν ό άνεμος καταντήση θυελ
λώδης, αί νιφάδες ΐπτανται μετά τόσης δυνάμεως, ώςτε 
πίπτουσαι έπί τού προςώπου προξενούσι τό ΐδίον αΐσ&ήμα, 
όπερ καί λεπταί, αίχμηραί βελόναι. ’Αδύνατον νά κρατήση 
τις τους οφθαλμούς ανοικτούς καί χάνει τάς αισθήσεις του 
είς τόσον βαθμόν, ώςτε νά μή γνωρίζη πλέον .πού εόρίσκε- 
ται. Πολλάκις άνθρωποι έξελθόντες μόνον τής οικίας των 
καί θελήσαντες νά ύπάγο>σι μέχρι τού σταόλου έχασαν τον 
δρόμον των, παρεπλανήθησαν πεντήκοντα έως' εκατόν βή
ματα μακράν της έστίας των καί ένταδθα άπέθανον έκ του 
ψύχους.

"0  μέγιστος κίνδυνος δεν έγκειται τόσον είς τό ψύχος, 
όσον είς τήν οξύτητα τού ανέμου, οςτις νομίζεις ότι σχίζει 
τάς σάρκας σου καί άφαιρεΐ. άπό τού σώματός σου πάσαν 
ίκμάδα θερμότητος.

Έ ν  στιγμή χάνεις τά ς  αισθήσεις καί παραδιδεσαι άπνους 
είς τό φοβερόν στοιχεΐον, όπερ έντδς ολίγου σε άποπαγόνει.' 
Κατά τό παρελθόν Ιτος προ πάντων υπήρξε δριμύτατος ό 
χειμών έν τη χώροι ταύτη· πάσα συγκοινωνία διεκόπη καί 
6 σιδηρόδρομος έπί πολλάς ήμέρας δεν ήδυνήθη νά λει
τουργήσω ’Επειτα όμως ή εταιρία άπεφάσισε δαπάνη 2 έκα- 
τομμυρίων περίπου δραχμών ν’ άνοίξη τόν δρόμον καί ίδού 
έν τη είκόνι μας βλέπομεν την εναρξιν τών χιονοκαθαριστι- 
κών τούτων έργασιών. 'Ολόκληρος αμαξοστοιχία άποτελου- 
μένη έξ 7 άτμαμαξών, μέ εμβολον δυνατόν είς τά  έμπρο
σθεν, όρμα δ ι’ όλης τής δυνάμεως κατά τού Νφράττοντος- 
τήν όδόν χιονώδους τείχους καί έν τούτοις τούτο τόσην πα
ρέχει άντίστασιν, ώςτε μάτην άποβαίνουσι πάντες οί κόποι 
τούν μηχανών καί τών ανθρώπων. Αί έργασίαι αυται διήρ- 
κεσαν έπί ολοκλήρους εβδομάδας, άφ’ ου οά διάφοροι σιδη
ροδρομικά! έταιρίαι σπουδαιοτάτας ύπέστησαν απώλειας.
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Κατά τήν εσχάτως Ιν  τώ κεντρικώ ταχυδρομείο) του Βερολίνου συν- 
ταχθεΤσαν έκθεσιν περί τής ταχυδρομική« καί τηλεγραφική« κινήσεως καί)1’ 
απασαν τήν Γερμανίαν κατά τό ετο« 1886 ΰπάρχουσιν εν τώ  γερμανικώ 
κράτει 16,589 ταχυδρομεία, 12,065 καταστήματα, έχοντα Ιπισήμυις τήν 
άδειαν τή« πωλήσεως γραμματοσήμων καί 61,144 γραμματοκιβώτια. Τά 
προςωπικόν άποτελεΐται εκ 30,956 ταχυδρομικήν κ α ι τηλεγραφικών υπαλ
λήλων, 49,194 βοηθών, 1040 ύποδιευθυντών καί 4294 ταχυδρόμων, ήτοι 
εν συνόλω εξ■ 85,458 ατόμων. Αί παντοειδείς άποστολαί, αί εις το γερ
μανικόν κράτος έλθοΰσαι κατά τδ παρελθόν έτος, εύρέθησαν 1,844,423,489 
τόν αριθμόν, α ί δε είς τ δ  εξωτερικόν διεοθυνθεΤσαι υπολογίζονται είς 
1,710,536,017- Έπιστολαί, δελτάρια, έντυπα γράμματα καί δείγματα εμ
πορευμάτων έφθασαν περί τό 1,075,230,000, άπεστάλησαν δέ 1,091,069,660, 
ώςτε «ρδς |ν α  ίχαστον κάτοικον τής Γερμανίας άντνστοιχοΰσι 27 περίπου 
είςελθούσαι καί άλλαι τόσαι έξελθ-ούααι ταχυδρομικοί άποστολαί. ’Αριθμοί 
εφημερίδων «ΐςήλθον εί« γερμανικόν έδαφος περί τά 415,828,273, Ιστάλη- 
σαν δέ εις τδ εξωτερικόν άνω τών 432,600,000. Έ ν  Γερμανία Ιπληρώ- 
θησαν τά χρήματα 65,707.951 ταχυδρομικών επιταγών, άνερχόμενα εν 
ουνόλω εις τό ποσόν των 3,292,022,764 μάρκων, Ιμετρήθησαν 8’ εν τοΤς 
γερμανικοΐς ταχυδρομείοις ύπδ τών εντεύθεν αποστολέων τά χρήματα 
55,344,565 ταχυδρομικών επιταγών, ουμποοοίμενα είς 3,269,218,518 μάρκ.

Τά μήκος τών τηλεγραφικών γραμμών (Ιξαιρουμενων τών Ιν ταΐς 
πόλεσι τηλεφωνικών συρμάτων) ήτο κατά τό ετος 1S86 ίσον πρός 69,300 χ ι
λιόμετρα, τό μήκος δέ ίλών τών ουρμάτων ύπερέβαινε τήν άπόστασιν τών 
220,500 χιλιομέτρων. Τά τηλεγραφεία τής Γερμανίας εΤνε ουχί ¿λιγώτερα 
τών 8841 τδν αριθμόν. Έ ν  συνόλφ έφθασαν πέρυσιν 15,055,322 τηλε
γραφήματα, παρεδόθησαν δέ 14,817,661. Άντ’ αύτών είςεπράχθησαν 
177,856,001 μάρκα, Ιδηπετνήθηβαν δε 150,440,181 μάρκα, δ'υεν προκύπτει 
περίσσευμα 27,415,820 μάρκ. Έ κ  τών καθ’ όλην τήν Γερμανίαν ύπαρ- 
χοντων 40 κεντρικών ταχυδρομικών διαμερισμάτων τδ διαμέρισμα του Βε
ρολίνου κατέχει τήν πρώτην θέσιν ώς πρός τό ποσόν τών εΐςελθοντων 
(159,578,355) καί έξελθόντων (268,582,529) ταχυδρομικών αντικειμένων. 
Τήν δευτέραν, αμέσως μετά τδ ΒερολΤνον, κατέχει θέσιν ή Λειψία, άφ’ 
ης πέρυσιν άπεστάλησαν μέν 105,492,169 ταχυδρομικαί άποστολαί, εφθα- 
σαν δε είς τ ά  τείχη της 97,489,716. Ώ ς  πρός τά  τηλεγραφήματα πρώτον 
έρχεται πάλιν τδ ΒερολΤνον, δεύτερον τό Αμβούργου, τήν τρίτην κατέχει 
θέσιν τό Φραγκοφάρτιον καί τήν τετάρτην ή Λειψία. Τ ά  πλέίστα έσοδα 
εκ ταχυδρομικών καί τηλεγραφικών τελών είςεπράχθησαν έν Βερολίνφ, 
ήτοι περί τά 22,011,800 μάρκα, ’ έπειτα έρχεται ή Λειψία, Ιν η είς- 
επράχδησαν 11,390,824 μάρκα καί τρίτον τό ΆμβοΟ’ργου μέ εΐςπράξεις 
10,182,142 μάρκων.

Περίεργος εΤνε ό τρόπος καθ’ δν αμείβονται οί ιατροί εν τή  μεγα- 
λειτέρα τών Βαλεαριδών νήσων, εν Μαϊώρκα. Κατά τάς καθημερινός επι
σκέψεις των οΰδέν εκ τών μελών τής οικογένειας προςερχεται, ιν α  τους 
ύποδεχθή ή νά συνοδεύση αυτούς απερχομένους, άντί τούτου όμως εις- 
άγονται ύφ’ ενός υπηρέτου είς Ιν δωμάτιον, όπου εύρίσκουσιν αναψυκτικά 
ποτά, ή γλυκίσματα καί επί της τραπέζης Ιν φράγκον, τό ¿ποιον καθ’ έκά- 
στην εΤνε ώρισμένον ν ' άμείψη αυτούς διά τδν κόπον της έπισκεψεως. 
"Οταν όμως δέν ύπάρχη Ιπ ί τής τραπέζης .τδ φράγκον, δ ιατρός εννοεί 
αμέσως ότι μέλος τι της οικογένειας ασθενεί καί έχει άνάγκην αυτού. 

Από τής στιγμής δ έ  ταύτης παύει τού νά  πληρόνεται κ α ι μέχρι τέλους 
τής άσθενείας οφείλει νά κάμνη τάς επισκέψεις του δωρεάν.

Ή  βασίλισσα Λουίζα, ή πολύπαθης Ικείνη καί χαριτίβρυτος μήτηρ 
του πολιοδ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας, ήτο καί ή  βασίλισσα τών συγ
χρόνων της γερμανίδων μητέρων, λατρεύεται δέ ή μνήμη της υπό παντός 
.Γερμανού καί μάλιστα τσϋ γυναικείου φύλου. ' Περί αυτή," άναγράφουσιν 
α ί  γερμσ,νικαί εφημερίδες κ α ί τά ίξής τ ίν  πολλούς άλλοις άνέκδοτον. Ε ίχε 
μάθει ποτέ, ότι τά τέκνα της, τά όποΤα ίπερηγάπων τά οπωρικά, ετρωγον 
αυτά πάρα πολύ βιαστικά, καί συχνότατα τσαν διά τούτο αδιάθετα εξ

ενοχλήσεων τοδ στομάχου, Η  φιλόστοργος καί ευφυής μήτηρ, άντί νά 
καταδικάση τούς υιούς της εις εντελή αποχήν τής λαίμαργου έκείνης απο- 
λαύσεως, ώς επιμόνως συνέστησαν οί ιατροί τής αΰλής, Ιπενόησε νοστι- 
μώτατον τέχνασμα, όπερ πράγματι διεφύλαξε τούς μέλλοντας βασιλείς τής 
Γερμανίας άπδ τών κινδύνων της παιδικός άδηφαγίας, Έκαστον μήλον 
ή ροδάκινον ή άπίδιον, τό όποιον εδίδετο είς τούς πρίγκιπας, ετύλισσε 
προηγουμένως εις τριάκοντα, τδ εν επί του άλλου, χάρτινα περιβλήματα, 
τά όποια επρεπε καθ’ εν νά εκτυλίξωσιν οί μικροί διά νά εδρωσιν επί 
τέλους τον καρπόν. Ή  Ιπίπονος αυτη εργασία παρίΐχε τά άπαιτούμενα 
μακρά διαλείμματα πρός επαρκή μάσσησιν τών οπωρικών, Τούτο διη
γείται συχνότατα έ νδν Αΰτοκράτωρ τής Γερμανίας καί προςθέτει άστεϊ- 
ζόμενος: „"Ολο δυςκολίας ειχον απ’ τά μικράτα μου· καί δΓ εν μόνον 
κοκκινομάγουλον μήλον έπρεπε νά Ιργασθώ πολλήν ώραν, διά νά τδ φάγω“.

Έ ν  ΙΙαρισίοις συνέβη χωμικώτατον βαλαντιοτομίας επειςόδιον. Πλη
σίον του ’Ωδείου "Αγγλος π ς ,  καθ’ όλα τά φαινόμενα περιηγούμενος τά 
αξιοθέατα τής μεγαλοπόλεως εκείνης οικοδομήματα, άπετάθη καθ’ δδδν 
πρός κο'σμιον Γάλλον, ερωτών αύτόν πόθεν νά ίπάγη  είς τό Πάνθεον. Ό  
¿ρωτηθείς Ιφάνη πρόδομος αυτός νά τόν όδηγήση, τούθ’ όπερ ί  Άγγλος 
μετ’ ευχαριστιών άπεδέχθη. Μετέβησαν λοιπόν άμφότεροι είς τδ Πάνθεον 
καί ΙκεΤ παρέμειναν όμού επί μακρόν θεώμενοι καί σχολιάζοντες π3ν τό 
άξιοπαρατήρητον. Ό  Άγγλος έφαίνετο καθυποχρεωμένος, μετά γαλλικής 
δέ αβροφροσύνης ό άλλος άπήντα είς τάς Ιπανειλημμένας. εκφράσεις τής 
εύγνωμοούνης τού ξένου, ό όποιος επί τέλους παρεκάλεσε τόν εύγενή ξε
ναγόν του νά συμπίωσι άναψυκτικόν τ ι εν τϊγ πλησιεστέρω καφενείψ. Μετ’ 
όλίγον εκάθηντο άμφότεροι περί τήν αυτήν τράπεζαν μεγάλου ζυθοπωλείου, 
άλλ’ αίφνης δ Γάλλος, προφασιστείς ότι εΤχεν επείγουσαν κατά τήν ώραν 
εκείνην συνάντησιν, άπεσυρδη, άφου φιλοφρονώ« άπεχαιρέτισε τόν περιη
γητήν. Καί ουτος όμως αμέσως εσηκώάη διά ν’ άναχωρήση καί προς- 
εκάλεσε τόν υπηρέτην διά νά πληρώση τά δυο ποτά. ’Οποία ύπηρξεν ή 
εκπληξίρ του, όταν είδεν, ότι δεν ιΤχε πλέον τό βαΧάνηόν του. Έτρεξε 
λοιπόν αμέσως είς τόν δρόμον, διά νά καταδιώξω τδν οδηγόν του, τδν 
όποΤον υπώπτευσε καί τδν όποιον μετ’ ου πολύ επρόφδασε. Έπικαλε- 
σδείς δέ τήν βοήδειαν τών παρισταμένων άστυνόμων, οΐτινες άμέσως συν- 
έλαβον τδν ύποδεικνυόμενον, άπήλ&ε μετ’ αυτού είς τήν αστυνομίαν. 
ΈκεΤ Ιγνώσ9η, ότι καί 6 Γάλλος έχασε τδ βαλάντιόν του, τό όποΤον εύ- 
ρέ'Οη Ιπ ί τού Άγγλου. "Ωςτε ον δύο αλλόφυλοι φιλοτέχναι έκλεψαν άλλήλους.

Κατά τάς τελευταίας εν Λονδίνω ταραχάς τών άεργων, ότε μέγα 
μέρος ττ ς  πολυαν'όρωποτέρας εκείνης του κόσμου πόλεως ήν αύτό τούτο 
άνάστατον, παρευρέδη καί δ Διευθυντής τής παρισινής ’Αστυνομίας Αη- 
άπβαχ, επίτηδες έλύών είς τήν άγ^λικήν πρωτεύουσαν, διά νά ίδή  εκ του 
πλησίον πώς ή πεφημισμένη αστυνομία τού τόπου 'όά διαλύση τήν πρό 
πολλών εβδομάδων προαγγελ^εΤσαν καί δι®ργανωδε~σ«ν δαζδήλωσιν στχ- 
σιωτών. Κατώκησε δ’ έν τώ  Ηενοδοχείω τής ,,Μητροπόλεως“  καί κατά 
τήν ώραν τής παρελάσεως τού πλήδους κατήλ&εν εις τόν δρόμον, όπου 
παρίσταντο καί πλεΤστοι φιλοδεάμονες αστοί ώς καί ξένοι. Άντί παντός 
άλλου διδάγματος ό κύριος ΑηάΐΊβιιχ ελαβε δυνατώτατον ράπισμα παρ’ 
ενός άστυνομικού υπαλλήλου καί παρ’ άλλου βρετανικόν γρόνόον επί τού 
υψηλού πίλου του, εκληφ&είς καί αύτός ώ ς .στασυ,ίτης. "Οταν έδοκίμασε 
νά διαμαρτύρησή Ικ  του προχείρου διά τήν παραγνώρισιν. ενώπιον προς- 
δραμόντος αξιωματικού τής άστυνομίας, ήτον ήδη ύπό τούς λακτίζοντας 
πόδας τρίτου χωροφύλακος,- δςτις ευηρεστήδη νά μήν τόν αφήση ΙκεΤ 
όλως άπνουν.

’Εξετάζεται φοιτητής τής Φιλοσοφικής Σχολής είς τάν ’Αστρονομίαν. 
Κ «ίλη γη τής: „Κ αί πότε κατά τούς υπολογισμούς Σας 5ά έμφανισ5·ή πάλιν 
ό κομήτης ουτος;“ — Φοιτητής: „Μετά 63 έτη.“  — Κα'Ρηγητής: „Καί 
πώς συμπεραίνετε τούτο;" — Φοιτητής: „Έ χω  έτση μίαν προαίσδησιν, 
κύριε Καδηγητά.“
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Ή  Ρωμαϊκή Academ ie de  L incei προεκήρυξε δύο επιστημονικά 
διαγωνίσματα, τό εν επί άμοιβή 3,000 φράγκ. καί προθεσμία μέχρι τής 
30, Απριλίου 1888 „περί βιβλιογραφίας καί κριτικής Ικτιμήσεως πασών 
τών έν ’Ιταλία κατά τόν ενδέκατον καί δωδέκατον αιώνα δημοσιευδεισών 
λατινικών ποιήσεων“ · τό ετερον μέ γέρας 4,000 φράγκ. καί προθεσμίαν 
μέχρι ττ ς  31. Δεκεμβρίου 1889 „περί τής χρονογραφικής ιστορίας τής ’Ιτα
λίας από τής 16. μέχρι τής 18. εκατονταετηρίδος“ , -

Η  σαξονική κυβέρνητις άνέγραψεν εφέτος C21; ,  χιλ. δραχμών ( =  50 χιλ.
μαρκ.) πρός ύποστήριξιν τών εν μικραΤς τού κράτους πόλεσιν ή  χωρίοις
εγκατεσττ,μένων ιατρών, τών όποιων οί πλεΤστοι συνάδελφοι προτιμώσι τάς
μεγαλοπόλεις, άποφεύγουσι δέ τάς ουχί τόσον προςοδοφόρορς επαρχιακός
ύεσεις. *Η έπιχορήγησις αότη ¿προίκισε πολλά χωρία δι’ ευσυνείδητων
καί καλλίστων άσκληπιαδών, οιτινες εφδόνουν πρότερον τόν πλούτον των
εν ταΤς εξοχάϊς κτηνιάτρων, διότι ό χωρικός, κ:αί εν αύτή τή Σαξονία,
προκρίνει τής ιδίας του ύγιείας τήν ευεξίαν τών κτηνών, μεί>’ ών συνερ-
γαζόμενος πορίζεται τά του βίου.______  ι

Ό  Ιξοστρακισμός τών ξένων λέξεων εκ τής γερμανικής γλώσσης επι
διώκεται πανταχού καί πάντοτε. Ού'τω παρετηρήδη, ότι έν τω Ιφετινώ 
βασιλικώ λόγω, δςτις εξεφωνή&η κατά τήν έναρξιν τής σαξονικής βουλής, 
μεταξύ 816 λέξεων ουδεμία ξένη εξεστομίσδη λέξις. Τό κατορ&ωμα τούτο 
έξαίρεται ύπό τών σοβαρωτέρων τού τύπου όργάνων, δύναται δέ πας τις 
νά λάβ{] έννοιαν αύτού παραβάλλων τόν σαξονικόν λόγον πρός όμοιους τών 
άλλων τής Γερμανίας βουλών.

ΣπουδαΤον επιστημονικόν έργον δημοσιευδήσεται κατά τό προςεχές 
έτος εν Γερμανίφ δαπάναις πάντων όμού τών γερμανικών κρατών, τών 
όποιων αί κυβερνήσεις έψήφισαν σημαντικούς πρός. τόν σκοπόν τούτον πό
ρους. Πρόκειται δηλ. νά καταρτισ&ή ύπό τήν διεύ'Ουνσιν δύο διακεκριμέ
νων επιστημόνων, τού έκ Καρλςρούης Άρχιτέκτονος H onfell, άναλαβόντος 
τό τεχνολογικόν τού βιβλίου μέρος, καί τού εν Φραϊβούργω Κα&ηγητού 
Neum .'inn, επεξεργασδέντος τδ γεωγνωστικύν, λεπτομερής ,,’Γδρογραφική 
περιγραφή τού Ρήνου“ κατά τάς μεσημβρινωτέρας μάλιστα διακλαδώσεις 
τού ρεύματος. Ή  επιχείρησις ύεωρεΤται σκοπιμωτάτη, ώς μέλλουσα νά 
προαγάγη τήν γεωργικήν καί γεωπονικήν τής χοίρος επίδοσιν, μάλιστα δέ 
νά διευκολύνω τά μέσα τής συγκοινωνίας κατά τά  επιφοβώτερα τής Γερ
μανίας σύνορα.

Έ ν  τή Γαλλική’Ακαδημία ό D esjardins άνέγνω κατ’ αυτσς λίαν |ν- 
διαφέρουσαν πραγματείαν περί τού συρίγματος εν τοΤς ύεάτροις. Ιρίνε τής 
γαλλικής χσριτος καί ευφυΐας χαρακτηριστικόν, οί σοβαρώτεροι άντιπρο'ς- 
ωποι τής επιστήμης τού εύνους εκείνου νά πραγματευωνται τοιαυτα δ·έματα, 
καί αυτοί δέ οί Γερμανοί όμολογούσιν, ότι πρώτοι οί Γάλλοι άνεΰρον καί 
εξετίμησαν επιστημονικώς τήν αξίαν τού. ανεκδότου Ιν τη  ιστορία. Ε πί 
τοΰ προκειμένου τό ζήτημα εΤνε κυρίως τεχνοκριτικόν, αί συχναί δέ ιστο- 
ρικαί μαρτυρίαι προςάγονται χάριν βεβαιώσεως καλολογικών θεωρημάτων. 
Οότοι ό Desjarcli/is άποφαίνεται εύ5ύς ε |  αρχής, ότι ή φιλοκαλία, ή  καλ
αισθησία, καί όπως άλλως δύναται νά όνομασδή ή  φιλοτεχνική του ατόμου 
ή ολοκλήρου έδνους μόρφωσις, πρέπει νά μετρήται, προκειμένου περί τής

σκηνής Ιν γένει, κατα τό ποσόν του ύορύβου, τόν όποΤον κάμνει ώς 'θέα
σής χα) άκροατής πρός ϊκφρασιν της επιδοκιμασίας ή  τής αποδοκιμασίας 
του. Ώ ς  εκ τούτου ουδέποτε, λέγει, Ιν Γαλλίφ κατωρδοΐ&η νά καταργη&ή 
ή ν ί  περωρισ^ή πως ή  εξις του δημοσίου, όπως Ικφράζη τήν γνώμην του 
καδι,ις ύέλει περί .τε του.δραμαπκ,ού έργου καί τής παραστάσεως αυτού, 
χοιρίς νά δεσμεύηται εκ τής προκαταλήψεως περί τού μεγαλείου ή τής άση- 
μότητος τού δραματουργού η τού ύποκριτού. Το δικαίωμα τής άποδοκι- 
μ ασ ίαςΊν τώ όεάτριρ έχει άλλοις πας, δςτις κατά τήν είςοδον αυτού Ιπλή- 
ρωσε.καί έλαβε τό είςιτηριον του, τού δικαιώματος δέ τούτου ¿ποιούντο 
χρήσιν καί οί άρχαΤοι "Ελληνες καί οί Ρωμαίοι, κατ’ εξοχήν μάλιοτα οί 
πρώτοι ώ ς φιλούεάμονες καί απαιτητικοί, καί αύτοί δέ οί βόρειοι τής Εύ- 
ρώπης λαοί, δέν Ιδέιλίων.νά έκφράζωοι κατά τάς Ιτηοίους Ιμπορικάς παν- 
ηγύρεις, ότε παρίοτων πλανήτες ùtajo t Ιπ ί φορητών σκηνών διάφορα θεά
ματα, τήν αποδοκιμασίαν των ήκιστα σεμνός καί μάλιστα ασεβώς, διότι 
αυτά τά πάδη τού ’Χριστού ήσαν αντικείμενα 'θεάματος.

Άλλά τό εόος τής συριστικής αποδοκιμασίας τών δραματουργών καί 
τών ή&οποιών χρονολογείται Ιν Γαλλία από τής ακμής ακριβώς τοΰ Ι&νι- 
κοΰ όεάτρου, δέν εΤνε δέ έπινόησις τών κατωτέρων ή τών μέσων τής κοι
νωνίας τάξεων, 'άλλά τών άνωτάτων, αύτης τής αΰλής. Λουδοβίκος ό XVI. 
δέν κατώρ&ωσε-ποτε νά κράτησή καί ήρχισε νά αυρίζη πρώτος αυτήν τήν 
σύζυγόν,του άπό -τού βασιλικού θεωρείου, ότε αυτη μικρόν πρό τής Ιπα- 
ναστάσεως ύπεκρίΰη εν τιρ &εάτρω της T rianon τό πρωταγωνιστούν πρό{. 

'ω πον τής κωμφδίας τού Mongigny ,,Βασιλέως καί Έκμισ&ωτού“ . Αυτός 
ό ,,&εΤος“ Τάλμας Ισυρίχύη άλλοτε, διότι θέλων νά παρουσιασ'ίή επί τής 
σκηνής ώ ς γνήσιος ΡωμαΤος 3«ν ¿φόρεσε περισκελίδας.

Ό  Κορνη'λιος καί πρότερον ό Φοντενέλλος έγειναν πολλάκις 'θύματα 
I τής συριστικής τού δημοσίου κριτικής, έ&εώρουν 8’ εαυτούς ευτυχέστερους 

τών προγενεστέρων αθλητών τής σκηνής, οΐτινες καί Ιλιδοβολήθησάν πστε. 
Τό κακόν είχε προχωρήσει τόσον κατά τήν προπαρελθοΰσαν εκατονταετη
ρίδα, ώςτε, κατά τάς εγγράφους μαρτυρίας τού D esjard ins, τώ 1673 ό 
Διοικητής τής ’Αστυνομίας τών Παρισίων L a  Reynie κατήντησε νά Λρο- 
κηρύξη, ότι διά θανάτου θά Τιμωρηθώσιν οί Ικφράζοντες έν τοΤς θεάτροις 
τήν καλολογικήν γνώμην των ταραχιυύώς. Τόσον άστοχος καί υπερβο
λική Ιφανη ή  απειλή α ίτη  εις το δημόσιον, ώςτε αμέσως μετά τήν γνω- 
στοποίησιν αυτής υπερεπληρούντο έπί μακρόν τά θέατρα θεατών, φιλο-
τιμουμένων νά Ιπιδεικνύωίι τήν συριστικήν δυναμίν των. Ούδείς αύτων, 
ΙννοεΤται, Ικαρατομήθη, Ιδόθη όμως είς τούς διευθυντάς τών θεάτρων τό 
δικαίωμα τής αποπομπής τών ταραξιών. — Καί όμως είς οΰδέν συνετέ- 
λεσαν πάντα ταύτα τά μέτρα, καθιερώθη δ’ εκτοτε καί θά μείνη εις αιώνα 
τόν άπαντα τό σύριγμα ώς τό άνθρωπινότερον μέσον τής άνθρωπίνης απο
δοκιμασίας κατά μετρίων δραματουργών, κωμωδιοποιών καί υποκριτών.

Έ ν  τέλει τής πραγματείας του ό D esjardius υπέδειξε καί μίαν |ξ - 
αίρεσιν τοΰ τελευταίου τούτου κανόνος, ότι δηλ. μόνον εν Κίνα εΐνε άγνω
στος ό Ιν θεάτροις συριγμός. 'Ο  εν Παρισίοις παρεπιδημών κύριος Τσέγκ- 
κι·Τόγκ διεβεβαίωσε τόν ήμέτερον ’Ακαδημαϊκόν, ότι εν τή πατρίδι .του 
τό τοιούτον θεωρείται άντιβάΤνον είς την κοσμιότητα, ή όποία μόνον το 
χειροκρότημα επιτρέπει. Ευτυχείς, επιλέγει ό ρήτωρ, οί ποιηταί καί οί 
ήθοποιοί τον Ουρανίου Κράτους, ώς αποτεινόμενοι πρός δημόσιον, δπερ 
νά επιδοκιμάζη μόνον ήξεύρει.

-MW-

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— TapiisTov tojv -tr« Kaivij« Aia'or’xt|« Ai^siov von D. C. Bruder- 

E d . s te r. IV au ctio r e t  ew endatior, lectionibus T regellcsti a tque  W est- 
co tti e t  H orü i locupletata. 2. und 3. AUtheilung. (8. 177—528.) Tip_ 
7 (ppayx.

— H a n d b u c h  d e r  c la & isch e n  A lte r th n m sw is s e n s c h a f t  in
system atischer D arstellung m it besonderer R ücksicht a u f  Geschichte 
und M ethodik de r einzelnen D isciplinen. ln  V erbindung m it D r. A uten- 
r ie th ,  Professoren  A, B a u e r, Blass e tc . herausgeguben von P rof. Dr.

— G rie c h isc h e  G ö t te r  u n d  H e ro en . E in e  U ntersuchung ihres 
u rsprünglichen W esens m it Hülfe de r vergleichenden M ythologie vou 
l)r. Schroeder. I .  llo fi: A phrodite, E ro s  und  Hephaestos. (VII, 
188 S.) Tipi. 6 9 pöyx.

— G esch ich te  d e s  A g a th o k ie s  von Prof. R . Schubert. .Sou 
u n tersu ch t und  nach  den Quellen dargcste llt. Tip:. 7 ^pttyx.

— X e u o p h o n s  ife ffeu ffcn  an<l d ie  hiiotisciie tfdscktehtsüber- 
llo fe fu n g  von Prof. Dr. E . von Stern. E ine historische Quellenstudie 
i TT I. 7 t  S.v T u t. 2 ®ociYX.
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TAMEION ΜΕΤΑ ΕΕΕΛΕΓΚΤΙΚΟΓ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
» i /if tr t  (/χάνος.)

Καδ’ έκαστην πολλαπλαστάζονται αί διάφοροι βιομηχανικαί εφευρέ
σεις, δι’ ων σκοπεΐται ού μόνον ό βίος του άνδρώπου νά καταστή όσον 
τδ δυνατόν μάλλον ευάρεστος, αλλά καί αί έργασίαι, ων τήν διεξαγωγήν 
πρέπει ν’ άναλάβη ό νοϋς αυτού καί αί 
χε ϊρεςνά  περιορισδώσιν όσον ένεση π ε
ρισσότερον, άντικαδιοτάμεναι διά μηχα
νών. Πολλάκις έγράψαμεν εν ταΤςσιήλαις 
της ,,Κλειοϋς“ περί τοιούτων εφευρημά
των και είκόνος διαφόρων βιομηχανικών 
καί ςικιακων μηχανών παρεδέσαμεν, 
πεποιδό'τες, ότι ουτω καδιστώμεν τούς 
ήμετέρους άναγνώστας ένημέρους των 
έν Ευρώπη; γιγαντιαίοις βήμασι γινομέ
νων προόδων έν,.τή  βιομηχανία. £η'- 
μερο,ν παραδέτομεν ένταΟδα την εικόνα 
μηχανής, ή οποία έν το“ς έργαστηρίοις 
καί τοΐς άγοραίοις καταστήμασι κκδιστα 
όλως περιττόν ιδιαίτερον ταμίαν καί 
Ιδιαίτερα κατάστιχα, έν οΤς νά γράφων- 
ται αί μικραί ληψοδοσίαι. Ή  κατα
σκευή της μηχανής ταύτης εινε ευΧη- 
πτος-, ’ΑποτεΧεΤται έκ ξυλίνου κιβωτίου, 
ϊχοντος 35 ύφεκ. μήκος καί 25 ύφεκ. 
πλάτος καί. άλλων τόσων υψος καί δυ- 
ναμένου νά καρφωδή έπί τής τραπέζής 
του καταστήματος. Τδ κιβώτων τούτο 
φέρει έίς τδ κάτω αυτου μέρος συρτάριον, κλείεται δε άνωθεν διά σκεπά
σματος, δπερ φέρει δυο όπάς, ων ή  μέν εΤνε ώρισμένη πρδς έναπόδεσιν 
των νομισμάτων, κάτωδεν δε τής έτέρας επιμήκους όπής σύρεται αύτομά- 
τω ς λωρίς λευκού χάρτου, έφ’ ης σημειουνται υπό τον πωλητοΰ τά είςπρατ- 
τόμενα αργύρια. Ό  κύριος έξελεγκτικός μηχανισμός όμως συνίσταται έκ

τού μεγάλου χάρτινου κυλίνδρου, δςτις δϋναται καδ’ ημέραν ώς ώρολόγιον 
νά xovÿâto& û  καί τού μικρού κυλίνδρου, έφ ου περιτυλίσσεται ή  λωρίς 
του χα’ρτου, ή  φέρουοα τάς σημειώσεις τών είςπράξεων ή των δαπανών.

Ή  πλδξ, έφ’ ής πίπτουσι τά χρήματα, 
φέρει δύο βραχίονας, ων δ εΐς κείται 
πάντοτε όριζοντείως κάτωθεν της ¿πής. 
Πιεζομένου κομβίου ηινο'ς, κειμένου επί 
τής έξωδεν πλευράς του κιβωτίου, κλί
νει ό βραχίων πρδς τά κάτω καί τήν 
δέσιν του καταλαμβάνει ό ετερος. ’Η  
ήμετερα είκών δεικνύει τήν συσκευήν 
ανοικτήν, κλεωμένην δι’ αυτου του συρ
ταριού του φέροντος τά χρήματα Μετά 
τδ πέρας των καθημερινών εργασιών ό
καταστηματάρχης ανοίγει τδ ταμέί’ο'ν 

- του, άποκόπτει Ικ  του μικρού κυλίν
δρου τδ περιτυλιχδέν τεμάχιον χάρτου 
καί παραβάλλει τάς επ’ αυτού σημειώ
σεις πρδς τδ ποσδν των !ν  τ δ  σρρτα- 
ρίω υπαρχόντων χρημάτων. Κατόπιν 
προςκολλδ τήν άκραν του ετι άγραφου 
χάρτου επί του άπογυμνωδέντος κυλίν
δρου καί ούτως έξακολουδεΐ τήν επαύ -. 
ριον τή / ιδίαν εργασίαν, Ή . μηχανή 
αυτη ανεκτίμητος διά τούς καταστημα- 
τάρχας, τούς άσχολουμένους εις λιανικήν 

πώλησιν, τούς φαρμακοποιούς, τούς παντοπώλας κτλ. έφευρέδη καί κατα
σκευάζεται ύπό τού εργοστασιάρχου H erm ann K iehl εν Χάλλη, πόλει άπε- 
χούοη ήμίσειαν περίπου ώραν άπδ τής Λειψίας καί πωλείται ύπ’ αύτού μό
νον τοΤς μετρητούς άντϊ 50 φράγκων.

κ. Γ . I. Τσ. εις Νεάπολιν (Κρήτης). Ό  χάρ
της άπεστάλη ήδη, άλλά περί τών άλλων δεν 
έλάβομεν είςέτι τάς αναγκαίας πληροφορίας. — 

• κ. θ .  Μ. είς Άδήνας. Έλπίζομεν ¡Su Ιγκαίρως 
έφδασαν. — κ. 1. Μ. εις Λευκωσίαν. Ιδιαιτέρως 
Σ3ς γράφομεν έν έκτάσει. — κ. Μ. Μ. είς Μέλι- 
τόπολιν. Ένηργήσαμεν τά δέοντα παρά τώ έν- 
ταυυα ταχυδρομεία) καί έλπίζομεν αί ένέργεαάί μας 
νά μή άπέβησαν εις μάτην — κ. Ξ. Λ. Ζ . είς 
’Αδήνας. Τ ά  περικαλύμματα Ιστάλησαν Πλείονα 
δ ι’ επιστολής τήν προςεχή εβδομάδα. — κ. θ .  Δ. 
εις Ταϊγιίνιον. Έ λήφδη υπδ σημείωσιν. —  κ. I. 
Ο. είς Καζανλήκ. Ή  συνήθεια αύτή έπεκράτει 
άλλοτε, καί εν Γερμανίφ, άπηγορεύδη όμως ύπό 
ΐή ς Κυβερνήσεως καί εκτοτε δεν αναφαίνεται πλέον

παρά. μόνον σποραδικως 'Αλλως' τε ημείς κατ’ 
άρχήν δέν δυνάμε&α νά βαδίσωμεν έπί τά ίχνη 
των άλλων, καί μάλιστα όταν ταΰτα έπιδέχωνται 
τόσον αμφίβολον έξήγησιν. — κ. Α. Κ. εις Βα- 
καΐον. Άπύ τού προςεχούς έτους δά  συμμορφω- 
δώμεν πρδς τήν έπιδυμίαν Σας. — κ  Ά δ . Μ. είς 
Βιτώλια. ΓΙροςεχως διαβιβάσωμενΎμίν τάς δεού- 
σας πληροφορίας. — κ  II. Π . είς Θεσσαλονίκην. 
Τά ζητηδέντα άπεστάλησαν. — κ. Άδ. Δ. είς 
Κών|πολιν, κ. Ε . I). δε. εις Φιλιππούπολιν, κ. Κ. 
Δ. Κ. είς Προύσσαν Έλήφδησαν καί Σάς εύχα- 
ρισ:ούμεν. — κ. Μ. Φ. είς Κάϊρον. Σας έγράφα- 
μεν έν έκτάσει. — κ. Γ. Κ. είς Κίον. Τ ά  περι
καλύμματα τού ένεστωτος έτους δά  «οσιν έτοιμα 
κατά πασαν πι&ανότητα περί τάς άρχάς του μή-

νδς Ίανουαρίου 18S8. — κ. Α. Μ. είς Άγχίαλον, 
Τ άς αίτη&είσας εικόνας άπεστείλαμεν υμίν εγκαί
ρως καί άναμένομεν νεώτερα. — κ. Γ. Κ. Γ . είς 
Ναϋπλιον. Το αίτηδέν εστάλη.. — κ. II . Σ. είς 
’Αλεξάνδρειαν, θ ά  συμμορφωδώβεν, — κ. Α. Μ. 
Τσ. είς Καιρόν, κ. Δ. Ζ . είς Βελεσσά, κ. θ .  Β. είς 
Μασσαλίαν, Café d’Ar. à  Bruxelles. Έλήφδησαν 
καί Σας εύχαριστούμεν. — κ. Μ. Φ. είς Katpov. 
Καί ή  δεύτερα Σας Ιλήφδη. Τούς ύποδειχδέντας 
ήμΤν ενεγράψαμεν, άνεμένομεν δέ άπάντησίν £α£, 
-  κ. Τ . Γ . Κ. εις Ιωάννινα. Τ ά  αίτηδέντα άπε
στάλησαν. — χ“" Κ. Στ. είς Μεσσήνην. Έ λπίζο
μεν ότι εγκαίρως δά  εχητε τάς σχετικός πρδς τήν 
αίτησίν Σας πληροφορίας. — κ. Ν. Κ. είς Burlad. 
Έ λήφ δη καί Σας εύχαριστούμεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ.. ’Ιωάννης Πανταζίδης. Καδηγ. έν τώ  Έ δνικώ  ΙΙανεπιστημίω (μετά είκόνος). — Αιφνίδιοι άσδένειαι καί αφύσικοι 8ά- 
νατοι (κατά τδν έν Μονάχω .χαδηγ. Νουσβάουμ). —  Φυλλίδας καί Χαριτώ (¿ιήγημα έκ τής Ελληνικής άρχαιότητος — συνέχεια). — Ό ' στρατός της 
σωτηρίας. — Πινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. (Στατιστική των κ'αδ άλην τήν Γερμανίαν ταχυδρομείων καί τηλεγραφείων. — 
Ιίερίεργος τρόπος αμοιβής των έν Μαϊώρκα ιατρών. —  Ανέκδοτον μητρικής φιλοστοργίας τής βασιλίσσης Λουΐζης της ΙΙρωσσίας. - Κωμικώτατυν βο- 
λαντιοτομίας έπειςόδιον εν Ιίαρισίοις. — Ή  τακτική της αγγλικής άστυνομίας. — -Μία προαίσδησις.) — Ε πισ τήμ η  καί καλλιτεχνία. (Διαγωνίσματα 
τής έν 'Ρώ μη A caücuiie de  Linceí. — Κυβερνητική έπιχορήγησις. τών έν Σαξωνίοι ιατρών. — Ό  έξοστρακισμδς των ξένων λέξεων έν Γερμανία. — 
Ίδρογραφική περιγραφή τοΰ ’Ρήνου. — Τ ο έν τοΤς δεάτροις βύριγμα έπιστημονικώς εξεταζςμενον.) — Βιβλιοδήκη. — Ταμεϊον μετά εξελεγκτικού 
μηχανισμού (μετά είκόνος). — Μικρά.Αλληλογραφία.
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