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ΚΑΡΟΛΟΥ ΛΕΤΟΥΡΝΠΔΥΟ ΣΧΟΛΑΙ
Κατά μετάφρασιν

Σταματιου Δ. Βαλβη, 
ύφηγητοΰ έν τφ Έθνικφ Πανεπιστημιφ.

{Συνέχεια χαί τέλος).

τών μεταβλητών φαινομένων, καθισταμένη ασταθής ώς τό 
έαυτής ύποστήριγμα, περιπίπτει εΐς σκοτοδίνην καί με- 
θύουσα μέθην δεινήν σφάλλεται τε καί παραπαίει.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Διά τών μεγάλων τούτων λέξεων καί τών άνεμωλίων τού

των ονειροπολημάτων άπεπλάνησεν ό θείος Πλάτων, ό δι
δάσκαλός σου, τήν άνθρωπότητα. Τοΰτο δέ λέγων, δέν έν
νοώ ότι δίκαιον εινε νά κατηγορήσω αύτοΰ διά τούτο' ή

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
Πώς ; Ούδεμίαν δέχεσαι διαψοράν τής αδρανούς ύλης 

άπό τοϋ όντος τοϋ ζώντος, του σκεπτομένου, τοϋ εμ
ψύχου ;

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Συγγνώμην,άλλ’ έγώ αποκρούω γεγωνυία τή ψωνή πά

σαν ύπόθεσιν παραδεχόμενων είδος τι ψυχής, όντ^τητά 
τινα, ώς ύμεΐς λέγετε, προϊόν νοθογενές έκ συζευίεως 
ουσίας τίνος δήθεν αδιαιρέτου, πάντοτε τής αυτής καθ’ 
έαυτήν, καί τίνος ούσίας διαιρετής καί σωματικής,—προ
ϊόν, όπερ τινές άποκαλοΰσιν αρχήν ζωικήν (principe vi
tal). Ή έπιστήμη δέν δύναται νά παραδεχθή τόν δυαδι- 
σμόν τού πνεύματος καί τής ύλης, δν ούδέν άποδείκνυσιν, 
ουδέ τήν τριάδα τοΰ πνεύματος, τής ζωικής άρχής καί 
τής ύλης. Τό ένζωον δν δέν είνε ύλη, ούδέ άρχή ζωϊκή, 
άλλά τό έσχατον όριον τής έζελίζεως τών ύλικών στοιχείων, 
τών διεπομένων ΰπό τών γενικών ιδιοτήτων, τών έν αύ- 
τοΤς έγκειμένων, ουστοιχείωμά τι ίνών καί κυττάρων (un 
agregat de fibres et de cellules), άπορροψώντων μέν 
καί έκκρινόντων, δηλαδή ζώντων, υποκειμένων δέ άλλως 
είς τούς μεγάλους νόμους τοΰ κόσμου τούς πρυτανεύσαν- 
τας κατά τήνγένεσίν αυτών, καί συντεθειμένων χημικώς 
έκ τοΰ αύτοΰ ύλικοΰ, έί ού ούγκειται καί ό άνόργανος 
κόσμος.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
Αι γνώμαί σου αΐ αλόγιστοι άμα καί άσεόεΤς μ’ έκπλήτ- 

τουοι καί με λυποΰσι. Καλώς προεΐδες τοΰτο, ώ Πλάτων, 
διδάσκαλέ μού. ’Ιδού είς τίνας αποπλανήσεις δύναται νά 
κατέλθη το ανθρώπινον πνεύμα, δταν, καθαιροΰν αύτό 
εαυτό καί περιφρονούν τήν γόνιμον ένόρασιν, άποόάλλη 
ήδη τήν δύναμιν τού άφαιρεΐσθαι άπό τοΰ πτώματος τοΰ 
περιδεσμεύοντος αύτό καί αδύνατή νά ποιήσηται σθεναρόν 
πτή-Jiv πρός τήν αίωνίαν άλήθειαν. Τότε στηρίζεται μό
νον έπί τών αισθήσεων, άθλιων ερεισμάτων σκωληκόβρω
των, θραυομένων έπί τή βία τή πρώτη. Άλλ’ όμως, όταν 
ή ψυχή μεταχειρίζεται τό σώμα Ίνα θεώρηση αντικείμε
νών τι διά τής1 άκοής, τής όράσεως, τής άφής, δι’ αίσθή- 
σεωςοΐαοδήποτε, μετά βραχύ τι παρασυρομένη έν τώ μέσω

Η Α Θ Η Ν Α
άγνοια τού Πλάτωνος άπαλλάσσει αύτόν κατηγορίας τοι- 
αύτης. Πανταχοϋ ή άνθρωπότης, ΰπείκουσα είς μέγαν 
πνευματικής έξελίξεως νόμον, ώνειροπόλησε πριν ή σκε- 
φθή, έμυθολόγηοε πριν Ιστόρηση. Ή νηπιακή ηλικία προ
ηγείται κατ' άνάγκην τής έψηόικής, καί έν τελεί προτι- 
μότερον εΤνε καί αύτό τό κενοφρονεϊν τοΰ μηδέν φρονεΐν, 
τό ποιεΤν χίμαιρας τοΰ μηδέν ποιεΐν. Άλλ’ όμως σήμε
ρον. ή έπιστήμη ήνδρώθη κατά μικρόν. Ή βάλανος έγένετο 
δρυς, καί ή άνθρωπότης, ήσυχος ήδη έν τή ανδρική έαυ
τής ηλικία, άναμένουσα έκ τοΰ μέλλοντος τήν έίήγησιν



Η ΦΤ£Ι2
Η ΦΊΓΕΙΧ

εκείνου, όπερ έτι αγνοεί, θεωρεί ψνχρΰς τόν κόσμον οϊος 
εϊνε. Δέν δημιουργεί πλέον έξ έφόδου τούς νόμους τοϋ 
σύμπαντος, άλλά διατυποΤ αυτούς κατά μικρόν, άριθμή- 
σασα πρώτον καί ταξιονομήοασα τά φαινόμενα.

Ήδη πάμπολλοι άνδρες τολμηροί ή μάλλον δίκαιοι άπέ- 
κρουοαν είς άεί τάς μετβφυοικάς υμών οντότητας, ων τήν 
άντίληψιν άπαρνείται τελέως ή αύτών διάνοια. Άπογυ- 
μνοΰντες δέ τήν πραγματικότητα άπό τών ψευδοχρύοων 
περικαλυμμάτων,τών άποκρυπτόντων αύτήν είς τούς ύμε- 
τέρους οφθαλμούς, αποδέχονται εΰτόλμως τήν ύπαρξιν, 
οια εινε, μετά τε τών αύτής αγαθών και μετά τών κακών 
αύτής, καί, μή έπιποθοΰντες θεΐόν τι παρελθόν, όπερ ού
δέποτε ύπήρξε, μή άποόλέποντες είς μέλλοντα εύδαιμονίας 
ωκεανόν, δν ή εύθυκριοία αύτών αδυνατεί νά παραδεχθή, 
θεωροΰοιν εαυτούς απλώς ώς τά ήττον ατελή τών όντων 
τών ενόργανων.

Ή πορατήρηοις τών ζώων, τοΰ νηπίου, τού εφήβου, εύ 
έχοντος καί άσθενοΰντος, άγει τούς άνδρας τούτους είς 
τήν πίοτιν ότι ή σκέψις εϊνε απλώς εγκεφαλική λειτουργία, 
ής ή δύναμις εϊνε άκριόώς αναλογική πρός τόν βαθμόν 
τής ακεραιότητας καί τή< τελειότητος τοϋ οργάνου. Κατ’ 
αύτούς λοιπόν εγκέφαλος καί σκέψις εϊνε δύο στοιχεία άδι- 
αλύτως συνηνωμένα. ϋιστεύουσι κατά τόν μύθον τόν πα
λαιόν δτι ή Άθηνά έγεννήθη έκ τοϋ εγκεφάλου τοΰΔιός, 
δηλαδή οτι αί ίδέαι εϊνε τό αποτέλεσμα τοϋ ερεθισμού 
τοΰ έγκεφάλου ύπό τοΰ κόσμου τού εξωτερικού διά τών αι
σθήσεων, τών απαραιτήτων τούτων θεραπαινίδων,άς υμείς 
καυχάσθε ότι περιφρονεΐτε. Πανταχοϋ, λέγουσιν, ό ηθικός 
άνθρωπος ΐχνογραφεϊται ώς έπί ύέλου έπί τού ανθρώπου 
τοΰ φυσικού- παρά τοΐς διαφόροις άνθρωπίνοις φύλοις αί 
χροιαί τήςσκεψεως διαφέρουσιν όσον καί αϊτού δέρματος, 
καί τό ύποτιθέναι έν έκάοτω άνθρωπίνω έγκεφάλω ιδέας 
ούσας γεννήματα ή μάλλον αντανακλάσεις ιδεών απολύτων, 
αρχετύπων, δια-ριόουοών έν άγνώστω τινί τόπω ύπεράνω 
τοΰ θόλου τοΰ ουρανού, όστις όμως ούδαμώς αποτελεί 0ό- 
λον,— ούδέν άλλο εϊνε ή παρέχειν πίοτιν είς διήγημα νη- . 
πίου ή μεταφυσικού.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
Οίμοι! Δύναται τό άνθρώπινον πνεύμα μέχρι τοσού- 

του βαθμού νά έκφνλιοθή ; Ουρανία θεότης ! Τολμώσι ν’ 
άρνώνται τάς αναγκαίας καί εμφύτους ιδέας !’Εν τινι τόπω 
τών έαυτού συγγραμμάτων ό θείος ΓΙλάτων,ό διδάσκαλός 
μου, περιέγ^αψε θελκτικόν τι καί αρμονικόν τοπείον, σκη
νήν χσρίεσσαν μαθήματος τίνος αύτοΰ έκ τών ύψίστων. Τό 
σύσκιον τών πλατάνων καί τών άγνων τών εύωδών διετήρει 
εκεί τήν δροσερότητα κρυστάλλινης πηγής· τό μελωδικόν 
τών τεττίγων άσμα έδόνει τόν διαφανή καί καθαρόν αέρα, 
έν ω πέραν ό Ίλισσός περιεζώννυε τήν χλοεράν πεδιάδα 
ώς κεστός άργυροϋς Τήν εικόνα ταύτην, τήν ύποτυ- 
πωθείσαν δι' ολίγων γραμμών ύπό τοϋ διδασκάλου, άνακά 
λεσον έν τή φαντασία σου, καί κατ’ ανάγκην θά αίοθανθής 
άφυπνιξομένην έν τή ψυχή σου τήν ιδέαν τοΰ καλού,ή ί
σως, ώς ήθελεν ο Πλάτων, τήν άνάμνησιν τοϋ απολύτου 
κάλλους, ήν διείδομέν ποτέ έγγύς τής θεότητος. Πώς λοι
πόν ; Τήν εύγενή ταύτην καί άναγκαίαν τοΰ καλού ιδέαν 
άξ-οΐς ού νά ποριοθής διά μέτρων καί σταθμών καί αθλίων 
παρατηρήσεων, καί τούτο καί μόνον δέν άποδείκνυοιν αρά 
γε τήν ύπαρξιν δντοτήτων αναλλοίωτων, αθανάτου καί αυ
λού ψυχής, έίωρισμένης μακράν τής; ουρανίας έαυτής πα- 
τρίδος ;

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Ή ηδονική έντύπωσις ήν εΐς άνθρωπουο τινάς έμποιεΐ ή 

θέα ωραίου τοπείον, τεχνουργήματος ωραίου, αύτή ποιητοϋ 
ή άνάγνωσις, ούτε μάλλον ούτε ήττον θαυμασία καί μυ
στηριώδης μοί φαίνεται ή γεΰσίς τις ευάρεστος ή αισθη
τική τις έντύπωσις, οίαδήποτε αύτή καί άν ή. Ό Σωκρά
της μοί φαίνεται άσχημος, ώραΐός μοι φαίνεται ό ’Αλκι
βιάδης, ώς ή κολοκύνθη μοί φαίνεται πικρά, ώς γλυκύ μοι 

φαίνεται τό μέλι. Έν πάσι τούτοις ούδέν άλλο ύπάρχει ή 
έντύπωσις παρηγμένη έπί τών νευρικών μου κέντρων τή 
τών αισθήσεων μεσιτεία.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
Καί εις τό άγαθόν λοιπόν καί είς τό κακόν, καί εΐς τό 

αληθές καί εΐς τό ψευδές, καί είς τό δίκαιον καί εΐς τό ά
δικον, τήν αύτήν σύ ωσαύτως απονέμεις αρχήν;

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Ίσως, άλλ’ άναόάλωμεν τούτο, άν άγαπας είς άλλην 

διάλεδιν. Παρατηρήσωμεν δέ μόνον έν παρόδω ότι μετά 
τής λέξεως ιδέα συνδέεις έννοιας πολύ διαφόρους καί πολύ 
ολίγον άκριόεΐς. Ή αληθής τής λέξεως ταύτης έννοια ού- 
δόλως εινε είκών άλλά γνώσις, σχέσις έκ συγκρίσεως 
έξηγμένη, καί σέ προκαλώ νά ευρης ιδέαν τινα κατά τήν 
έννοιαν τής είκόνος, ήν σύ είς αύτήν άπονέμεις, παρά τώ 
έμόρύω τώ έν τή μήτρα περικεκλεισμένω ή παρά τώ κλαυ- 
θμηρίζοντι νεογνώ. Κατά τινα λοιπόν ηλικίαν έκφαίνονται 
αί δήθεν έμφυτοι ίδέαι σου ; Διατί τοσοΰτοι άνθρωποι εϊνε 
έστερημένοι αύτών ; Διατί αΐ ίδέαι αύται αί έμφυτοι ποι- / 
κίλλουσι τοσοΰτο πολύ κατά τήν ηλικίαν, τό φΰλον, τήν 
φυλήν, τήν κοινωνικήν κατάσταοιν, τήν ύγίειαν και τήν νό
σον ; Ποΰ ύπάρχσυσι παρά τώ παράφρονι, παρά τώ βλακί ; 
Τοσαΰτα ζητήματα, είς ά ή μεταφυσική ούδέποτε ήδυνήθη 
ν’ άποκριθή άλλως ή διά βόμόου έκκωψαντικού.λέξεων ά- 
καταλήπτων.

Άλλά βλέπω και γινώοκω ότι ουδέποτε θά δυνηθώμεν 
νά συνεννοηθώμεν, και διά τοΰτο περιορίζομαι ουμπυκνών 
έν όλίγοις τούς κανόνας, άφ’ων ούδέποτε κατά τήν γνώ
μην μου οφείλει τις ν’ άπομακρυνθή. Έκτος τών γεγονό
των τών απτών καί τών νόμων, ούς δύναται τις έξ αύτών 
νά έξαγάγη, δέν ύπάρχει αληθής βεθαιότης. Τό έδαφος 
έπιλείπει, καί χωρίς έδάφους ούδέν άλλο μέλλει τις νά 
σχηματίζη ή δειλός υποθέσεις, ώφελίμους όμως, διότι δύ
νανται νά ύποδεικνύωσιν είς τήν έπιστήμην κατακτήσεις 
μελλούσας, άλλ’ άς όφε'λει τις νά εινε έτοιμος άσπλάγ- 
χνως ν! άποκρούση, εύθύς ώς έπιφανώσιν αντιφατικά γε
γονότα, ευθύς ώς άναλάμψη ή αληθής αλήθεια, ή άλή- 
θεεα ή έπεστημ-ονεκή.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ
Σπευσωμεν ν’ άναγνώμεν πάλιν τόν θείον Πλάτωνα, νά 

όνειροπολήσωμεν μετ’ αύτοΰ έπί τών οχθών τοΰ Ίλισσού, 
νά καθεσθώμεν παρ’ αύτώ κατά τά ερατεινά εκείνα συμ
πόσια, καθ’ ά δ οίνος, αί οπονδαί, ή μουσική καί οί ύμνοι, 
άναζωπυροΰντα έν τή ψυχή τήν εικόνα τοΰ αιωνίου κάλ
λους, προπαρεσκεύαζον ουτω καλώς τόν σοφόν είς τής 
αλήθειας τήν έρευναν.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Σήμερον ή αλήθεια όλιγώτερον ορέγεται τής ποιήσεως 

καί τών συμποσίων. Μή περιφρονοϋοα καί την διαλεκτι
κήν, εκτιμά άπείρωε τό σχαστήρισν τοΰ άνατομικρΰ· κα
λόν τι μικροσκόπιον τή φαίνεται τοσοϋτον ύπέρτερον κυ
πέλλου εύώδους οίνου όσον καλός τι συλλογισμός, είς γε
γονότα έπερειδόμενος, διαπρεπούς όνειροπολίας. Τά ερ
γαστήρια τού χημικού καί τοΰ φυσιοδίφου τή άρέσκουσι 
μάλλον ή αί ακιόεσσαι έξοχα!! Έν αύτοϊς μεγεθύνεται, 
έν αύτοίς διαιτάται. Χαίρετε, οντότητες μεταφυσικοί, ποι- 
κιλόχροοι πομφόλυγες σάπωνος,δι' ών διασκεδάζει έπι βρα
χύ τι ή άνθρωπίνη διάνοια έν νηπεέν) αλδγβενί} καί άς 
ύστερον εκπλήσσεται οτι ήγάπησε I

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΝΝΑ ΜΟΥ

Έσέ έκλεισαν τά μάτια σον 
Κ ’ εγώ έχασα τό φώς Ι^ου,

Σ’ «ιχ« κρυφή πορηχορίά, 
Έσύ ήσουν ό &εός μου,

Καί σ’ έχασα, μάννα χρυσή, 
Κ' έχασα τή χαρά μου,

Έσέ ίϊχα έλπιία, ’κόυισμα 
Κυρά, βασίλισσα μου.

Μ ’ ενα γλνχό χαμόγελο 
Μωδιωχνες χά&ε λύπη 

Μ’ ένα γλνχό σου φίλημα, 
’Αγάπης καρδιοχτύπι, 

Μ’ ίδνγκινοϋσες, μάννα μου. 
Κι' δλα τά βάσανά μου 

Ml τό φιλί βον έπαυαν, 
Γλνχε2ά παρηγοριά μου.

«’& νάζερες πώς σ’ αγαπώ» ! 
Μ&λεγες μίαν ήμερα, 

*ίΙ τώξερα μαννοΰλα μου, 
Οπώς σ’ ατ&τή τή σφαίρα 

. Jlv είχα άλλον άπό σε 
Νά μ' άγαπα πυρά μου, 

Κ' εγεινε ή λύπη ηφαίστειο 
Καί καίει τά σω&ιχά μου 1

Σάν λησμονήσω ίσε ποτί 
®ά παύση κ' ή ζωή μου.

Άλλ’ ή ιί>υχή σου &ά ένω&η 
Μαζή μέ τήν Φυχή μου

ΕΙς.τ' άχνωστα τά μέρη. . . - 
ποια &άναι ή χαρά της

Ναύρη χαί πάλι συντροφιά 
ΈσΙ παρηγοριά της !

’Λ σέ ζητώ κάδε στιγμή 
Αναστενάζω, κλαίω, 

Παραμιλώ, μαννον.Ια μου, 
'ίΐσάν τρελλός και λεω :

« Αγία ψυχή τής μάννας μου, 
« Ενφραίνον καί θυμήσου

«Νά στε'λνης για παρηγοριά 
«Σέ ’μένα τήν εύχή σου».

Αύτή έχω τώρα στήριγμα 
Παρηγοριά χ' ίλπίόα,

Μοιάζω μΐ ναύτη, ποΰ έξαφνα
Τοΰ φεγγαριού μΐά άχτίδα

Τοΰ δίνει ίλπίδα χαί ζωή 
Σ’ τήν άμρια άνεμοζάλη . . .

’SJ άπ' τήν «ύχή σου μάννα μου, 
Ελπίδα δϊν εχω άλλη

*Α. H. Βλαχοχρήστος.

ΑΠΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ,.'^ι EWTirriObSEizs λλου·

Μέ βάχτβον είς τήν μίαν χείρα,μι μολυβ^ίδ*  τήν άλ
λην *α!  μι καρδίαν πτιρυσσομίνην Εισέρχομαι ίν τή Πα- 
τρων —Αθηνών άμαξοβτοιχίφ· διασχίζομεν άτέρμονας νεο- 
δαλεΐς σταφιδαμπέλους, άναπνέομεν ποντίαν αύραν καί ό 
Μάϊος μην, ό μισήλιξ αυτός άνήρ τών αρχαίων μι τόν 
ποδήρη χιτώνα,μέ κάλαθον πλήρη άνθέων πρός τήν ρίνα καί 
μέ ταών παρά πόδας, μάς ραίνει δαψιλώς με τήν μεθυστι
κήν του ευωδίαν' χαίρετίζομεν τό έννοσίγαιον Αίγιον καί 
κατέρχομαι τοϋ ακούραστου καί τερατώδους πυριπνόου ίπ
που' μου εΐς Διακοπτόν.

Διακαιόμενος ύπό της επιθυμίας όπως διελθω έκ τής αα- 
τασκευαζομένής^πολυθρυλλήτου σιδηροδρομικής γραμμής 
Διακοπτοΰ—Καλαβρύτων, παρικάλεσα τόν εργοδηγόν τοϋ 
κατασκευαζόμένου έκείνου τμήματος, άβρόφρονα νέον, ίνα 
με δεχθή τό μετ’-ολίγον άναχωρησόμενον αχθοφόρον τραΐ- 
νον. ’Αληθώς μεταξύ τών άνιλθόντων ήμην κάγώ, ότε, ή 
μηχανή έκκινεΐ καί κατ’ άρχάς μέν διερχόμεθα Ομαλόν τι 
μέρος, μεθ’ ς βύθιζόμεθα εΐς απόκρημνους καί ύψιπετεϊς 
λόφους, βαίνοντες παροχθίως καί πολλαχοϋ διασκελίζοντες 
τόν Βουραΐκόν ποταμόν, ρίοντα έντός βαθυτάτης ίρεβώδους 
φάραγγος' ό βρόμος τοΰ καταρρέοντος ποταμού ΐξ άπορρώ- 
γων βράχων, αί πολλαχοϋ διατρήσεις τών βουνών, ών αί 
ούρανόπλαγκτοι κόρυφαί έκατερωθεν τής γραμμής φαίνονται 
οίονεί μετεωριζόμεναι άνωθεν τών κεφαλών μας καί κρεμά- 
μεναι ώς ξίφος τοΰ Δαμοκλε'ους, καί τό ύπό τούς πόδας ή
μών χαϊνον ταρταρώδες βάραθρο*,  πάντα ταΰτα καθιστώσιν 
ίκεΐ τήν φύσιν άγριωτέραν καί τής κολάσεως τοΰ Δάντου! 
ένφ, δέ περιεργαζόμενοι διά τών οφθαλμών τά θέσκελα τής 
ανθρώπινης διανοίας- έργα μετά σεμνοτυφίας έθαυμάζομεν, 
ήκουον βρυχωοώς οίωνεί κράζουσαν τήν παρθένον φυσιν,ανί- 
νίχηχηχάς με άν&ρωπε».Καί δή,άνευ άντίφρονήσεως, μετά 
τό έν Έλλάδι μέγα έργον τής τομής τοϋ Ίσθμοΰ τής Κό
ρινθου, τής πραγματώσεως του ονείρου τούτου τής άρχαιό- 
τητος, τοϋ Περιάνδρου, τοϋ Δημητρίου τοϋ Πολιορκητου, 
τοΰ Νερωνος κλπ.επεται τό εργον τοΰτο τής γραμμής Δια- 
κοπτοΰ-Καλαβρύτων,δι’όπερ όμως έξ έλαφρότητος καί κακής 
ίσως ίπιγνώσεως τών πραγμάτων αρκετά εκατομμύρια I- 
χουβι ήδη καταναλωθή έπί πλέον μέχρι τοΰδε, ώς έκ τής α
νωμαλίας τοΰ έδάφους καί τών πολλών τεχνικών έργων, 
μόλις δέ ήρξατο παρέχουσα ή δυσχερής αύτ-n γραμμή Ελ
πίδας περατώσεως. Τουναντίον δέ, άν αύτπ έφέρετο έκ 
[Ιατρών πρός τά Καλάβρυτα, ή συγκοινωνία και ή άνάπτυ- 
ξις τοϋ εμπορίου ήθελεν ίσως εισθαι λυσιτελεστέρα, μέ τήν 
πιθανότητα μάλιστα μικρότερα; δαπάνης, ώς πολλοί ειδικοί 
διατείνονται.

Τοϋ αχθοφόρου ήμών τραίνου φθάσαντος μέχρι τοΰ ση
μείου έκεΐνου, ένθα αί ραβδώσεις εχουσι στρωθή, ήτοι δυο 
ώρας έκεϊθεν τών Καλαβρύτων, κατήλθον αύτοϋ,έξακολουθή- 
σας πεζή τήν πορείαν, ότε άππυδηκώς καί βουλιμιών, έμεινα 
εΐς τό χάνι τής κυρα-Άριστοτέλενας, οπερ μετά πάροδον 
ώρας άπήντησα. Καθήσας δέ έπί σκίμποδος καί υπό παχύ- 
σκιον καρυάν, άπέμασσον τοϋ μετώπου μου τον άναβλύζοντα 
Ιδρώτα, αναμένω» να έμφανισθή ό χαντζής· άλλ’ είς μάτην 
περιφέρω τά βλέμματά μου καί δέν βλέπω ή όρνιθας σκαλι- 
ζούσας διά τών ποδών των, όπως εύρωσι τροφήν, καί τσαν
τίλαν τυροΰ άνηρτημένην έπί τοΰ τοίχου, Οΰτω παρήλθον 
στιγμαί τινες, ότε τέλος κρότος μανδάλου ένδοθεν τοϋ πενε- 
χροϋ οΐκίσκου προσείλκυσε τήν προσοχήν μου έπί τής θόρας, 
ής άνιφχθείσης ήσύχως, προίκυπην έκ ταύτης σώμα φωτο- 
βόλον, ώς ό ήλιος τήν πρωίαν έκ τής κορυφής τοϋ βουνοϋ, 
δηλ. γυνή μεσηλιζ μέ κεφαλόδεσμον καί κεντημένην γιούρ- 
δαν, μέ παρειάς μιλτεΐους καί οφθαλμούς πύρινους, καί μέ 
έν μειδίαμα γοητευτικόν εΐς τά χείλη, ικανόν νά μεταρσιώσγι 
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την φαντασίαν τοΰ ποιητοϋ είς τά αίθέρια όψη, καί τον 
Φειδίαν ίίί φρενοκομεΐον νά έγκλείση. Ή γυνή αυτή άφου 
«ρριψί πλάγιον έπ' ίρ-ον βλέμμα κατεγίνετο «ί; τήν τακτο- 
ποίησιν τής πολυδαιδάλου ποδιάς της, άναμενουσα νά τή 
δώσω Ισως διαταγάς.

— Έχεις τίποτε, κυρά, νά φάγω; τήν {ρωτώ.
— Αύγά καί τυρί, μοίάπαντφ εκείνη άφιλώς.
Η κυρά Αριστοτέλενα, ούσα ευχαρις καί ένδοτική είς 

τους αστεϊσμούς τών ξένων και άγαν περιποιητική,μέ σαγη
νευτικόν πάντοτε μειδίαμα πρός τούς διαβάτας—δραστικόν 
δέλεαρ διά τούς τοιούτου είδους ίπαγγελματίας— κατορθοϊ 
ουτω νά προσελκύη αυτούς καί έκμυζά τά βαλάντιά των.

Άπδ Πατρών είς Καλάβρυτα.
Τέλος άφοϋ έφαγα ολίγον ή μάλλον οσον έδυνήθην, άπο- 

χαιρετήσας τήν ορεσίβιον μάγον σειρήνα άνεχώρησα, ένφ γέ
ρων τις παρακείμενος πρηνής ύπό τινα καρυάν καί τόν κο
λοσσόν τοΰ χανίοΰ θωπευων, ήδε ανακρεόντειους ώδάς. 
Τριαντάφυλλό μου εύωδάτο καί αύγούλα μου δροσάτη 
δ ξένος β’ άποχαιρετά και 'μείς αν &ες πίνουμε κρασάχι

— Μωρή φερτό νά τό στραγγίξουμε έξηκολούθησεν είτα, 
καί ό,τι θέλει ό κόσμος άς λέει.

Τήν τελευταίαν ταύτην φράσιν τοΰ γέροντος χωρικού ή· 
κουσα σβεννυμένην έν τφ ψιθυρισμέ τών άνασειομένων 
φύλλων τοΰ δάσους καί ταΐς ύλακαΐς τών ποιμενικών κυνών, 
οίτινες με κατεδίωκον απερχόμενον.

"Οτε ό πανδερκής ήλιος έβυθίζετο όπισθεν τοΰ Παναχαϊ- 
κοΰ καί οί γεωργοί με το Ήσιόδειον αροτρόν των έπέστρε·

ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΙΣΤΟΓΊΚΙΟΙΧΓ ΛΤΕΤΤΡγίιλ-δ

(Συνεχεία· ιδε προηγούμενου φύλλον)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'.

Άναχώρησις της Μαίρης.— Ό Μεμΐκος στρατιώτης, έπί· 
κούρος νοσοκόμος, δόκιμος (απρός.

Τήν έπαύριον δ Μιμικός συνοδευόμενος ύπό τοΰ φίλου 
αύτοΰ Συνοδινοϋ προσήλθεν άπό τής ένατης καί ήμισείας 
ώρας τής πρωίας είς τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου Πελο
πόννησου καί ελαβον θέσιν έξωθεν τοΰ καφενείου, τοϋ έντός 

φον εις την φωλεάν των, έγώ είσηρχόμην εις τήν γην τών 
καπετάνιων,τήν χώραν τών Ζαϊμεων, Πετμεζέων, Φωτηλά- 
δων, καί ίπάτουν τό χώμα έξ ού έβλάστησεν ή δάφνη, δι’ 
ής έπλέχθη ό στέφανος τής έλευθερίας τής 'Ελλάδος, ήτοι 
είς τήν κωμόπολιν Καλάβρυτα. Κατά τήν είσοδόν μου 
συνήντησα δύο κυρίους,τόν Έφορον μετά τοΰ Κατή—ούτως 
όνομάζουσιν οί Καλαβρυτινοί τόν Είρηνοδίκην, έξ ού φαίνε
ται δτι είχε δίκαιον ο Σατωβριάνδος γράφων, ότι πολλαί 
τουρκικαι λέξεις θέλουσι μείνει έν τοΐς σπλάγχνοις τών Ελ
λήνων—μετά τών όποιων προχωρήσαντες, μετέβημεν εις τό 
πρώτον πάρατυχόν καφενείου, πρό τοϋ οποίου ΰψίκομοι καί 
τανύφυλλοι πλάτανοι θροοΰντες παρεΐχον τερπνήν άπολαυ- 

στικότητα περιπάτου, καί πριν ή καλέσωμέν τινα, ό υπη
ρέτης τοϋ καφφενειου έπλησίάσε μετά ζήλον καί προθυμίας, 
όπως παρέξη ήμϊν τάς έκδουλεύσεις του.

*ΡΧ*4  ενόμισα, οτι τά πάνια είναι άφθονα ένταΰθα.
— Τι θά πάρτε, κύριε; μάς ήρώτησεν.
— Δός μοι ένα λουκούμι, άπήντησα έγώ.

Τό λουκούμι, κύριε, {τελείωσε, ΰπέλαβεν ό ύπηοέτης.
— Αί, καλά τότε φέρε μου ένα μπισκότο καί κρύο νερό, 

Νερό μάλιστα, αλλα καί τό μπισκότο, κύριε, και ε
κείνο {τελείωσε πρό ολίγου, μαστίχα, ροΰμι, σουμάδα, άν 
θέλετε.

Έγιίρας τότε τήν κεφαλήν καί ίξ ανάγκης μειδιάσας·
— Φέρε σουμάδα λοιπόν, είπον.

{Έπεται τό τέλος). ’Α.Κλμπρς.

τοΰ περίβολου τοΰ σταθμού κειμένου, τοποθετήσαντες τά 
καθίσματα αυτών είς θέσιν κατάλληλον, έναντι τής άναμε- 
νούσης βασιλικής έκτακτου άμαξοστοιχίας.

— Λοιπόν, Μιχαήλ, ήρώτα αύτόν ό Συνοδικός, πώς 
είσαι; αισθάνεσαι λύπην ή στενοχώριαν δια τήν άναχώ- 
ρησιν τής αγαπητής σου Μαίρης ;

— Μάλλον άγανάκτησιν αισθάνομαι, φίλε μου· νά βλέ- 
πης άπερχομένην μακράν σοΰ, νά βλέπης ιπτάμενον άπό 

τάς άγκάλας σου, ό,τι ίερώτερον, ό,τι προσφιλέστερου έχεις 
είς αύτόν τόν κόσμον, να πονής μέχρις άποπνίγμοϋ οιά 
τήν στέρησιν αύτήν καί έν τούτοις νά μή δύνασχι, να μη 
έχης ούτε τό θάρρος, ούτε τήν τόλμην, ούτε τά μέσα νά 
κράτησης πλησίον σου αυτό τό δν, τό όποιον τόσον σέ άγχ- 
πά καί διά τόν όποιον σύ θυσιάζεσαι! . . καί νά τό βλεπης 
απαθώς, έξ άνάγκης, έκ καθήκοντος, ώς λεγουσι, νά φεύγη 
άκουσίως έαυτοΰ πέραν, μακράν είς άπομεμακρυσμενους καί 
άγνωστους τόπους . . , είναι φριχτόν !

— Αί. καί διατί λοιπόν τώρα δέν φιλοσοφείς, κύριε πλα
τωνικέ ; . . . ήδη ε’ρχεσαι άναγκαστικώς είς τήν σχολήν 
τοΰ θετικισμού, έγκχταλείπων τάς θεωρία: σου.

—Ναί . . . έχεις εν . , ·. ■
μέρει δίκαιον, αγαπητέ, 
καί έφύλαξας,ώς βλέπω, 
τήν περίς"ασιν νά μέ άν · 
τικρούσης, άλλά τής πε- 
ριστάσεως ταύτης μή 
πραγματοποιούμενης, τίς 
μ’ εμποδίζει νά φιλοσο
φήσω έπί τού άποπτάν- 
τος μοι ονείρου ;

— Όλα όνειρα είναι,
— Πρόσκαιρα όμως.
—θά τό ίδωμεν.
— Ναι θά τό ΐδωμε.ν. 
Αίφνης 0 κρότος τών 

προσερχομένων αμαξών, 
ή κίνησις τού παρευρι- 
σκομένου έκεΐ όλίγουπλή- 
θους καί ό συνωστισμός 
αύτοΰ έν τφ σταθμφ 
προσείλκυσε τήν προσο
χήν των.

Μετ ολίγον έπεφάνη- 
«αν έρχόμενοι οί βασι
λείς. ό διάδοχος μετά 
τής Σοφίας, ή άκολουθία 
τής αύλής, οΐ υπουργοί, 
τινές τού διπλωματικού 
σώματος, πολλαί. κυρίαι 
καί διάφοροι στρατιωτι
κοί.

Ό Μιχαήλ τότε ή- 
γέρθη,περιέφερε τό βλέμ
μα πανταχ σέ, άλλά δέν 
εφάνη ευχαριστημένος. 
’Ανησυχία τις κατέλαβε 
τόπρόσωπόν του. Έζή 
τει διά τοΰ βλέμματος 
τήν Μαίρην καί δέν τήν 
ίβλεπεν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΟΣ
'Ε* τής ιστορίας τής Κρήτης

Ήρξαντο οί άσπασμοί χειραψίαι καί άποχαιρετισμοί καί 
δ Διάδοχος μετά τής Σοφίας καί τής άκολουθίας των άνήλ- 
θον έπί τής άμαξοστοιχίας. Έν ταύτφ δέ μελανείμων κόρη 
ακολουθούσα, αύτοΰς καί είσελθούσα έν τή σιδηροδρομική ά- 
μάξη έφάνη παρατηρούσα εξωθι διά τής θυρίδος καί ζητόΰσά 
τινα εντός τοΰ πλήθους,ίτε τέλος οί άγρυπνοι οφθαλμοί της 
«υνήντησαν τούς άπαρηγορήτους τοΰ Μιμίκου. '

Έχαιρετήθησαν σιγηλώς, έμειδίασαν πικρώς, καί {δά
κρυσαν άπαρηγορήτως.

Ή αμαξοστοιχία τότε έκίνήσε καί μετά μικρόν έφαίνετο 
μόνον δ καπνός τής απερχόμενης καί συριζούσης έτι μακράν 
άτμομηχανής.

— Τετέλεσται! Άγωμεν τώρα, Μιχαήλ, είπεν δ Συνο
δικός τώ Μιμίκφ, λαμβάνων αύτόν άπό τού βραχίονος, καί 
προσπαθών νά τόν άπομακρύκη έκεϊθεν. “Αγωμεν, τί παρα
τηρείς πλέον; άνεχώρησαν....

— Τό βλέπω . . , . άλλά στάσου, αδελφέ, νά φυγή δ 
κόσμος, κάτι θέλω νά παρατηρήσω έτι.
- Τί;
Και δ Μιμικός έφαίνετο άναζητών τι έπί τοΰ εδάφους. 
Αίφνης κύψας, έλαβε μικρόν χάρτην, έφ’ ού άνέγνωσεν· 
«Έκλαυσα ΰλην τήν νύκτα. Παρηγορή&ητι με τάς ά- 

ναμνήσειςτι.
— Τι είναι, τής Μαίρης ;
- Ναί ... .
— Μά τί . . . σάς βοηθεΐ φαίνεται καί δ διάβολος!... 
Πώς; τό ήξευρες ;

—Αί! φίλε, μέ συ- 
νείθισεν οΰτω,δέν είναι ή 
πρώτη φορά,τό υπέθεσα, 
διότι καί άλλοτε ε'πραξε 
τούτο, είτε άπό τής ά- 
μάξης,εϊτε έν περιπάτφ, 
είτε έν έξοχή ... δσάκις 
δέν δύναται νά μοί δμι- 
λήση, μοί ρίπτει οΰτω 
δύο λέξεις διά τοΰ χάρ
του καί παρηγοροΰμαι.

—Περίεργον ! Τελεία 
γυνή I...

—Καί τέλειος άγγε
λος !...

Έκτοτε αί ήμέραι 
παρήρχοντο χωρίς δ Μι
μικός και ή Μαίρη νά 
λαμβάνωσι πλέον ειδή
σεις περί άλλήλων. Καί 
ό μεν Μεμΐκος σπανίως 
έξήρχετο τής οικίας 
του, δτέ μέν μελε
τών, δτέ οέ άναπωλών 
καί ρεμβάζων έπί τών 
περιεχομένων τού σημει
ωματάριου καί τών επι
στολών τής Μαίρης,ή δέ 
Μαίρη ώσαύτως, ταξει- 
δεύουσα εις Εύρώπην με
τά τής πριγκηπίσσης 
Σοφίας, διεσκέδαζε τόν 
καιρόν της εις τά μάλ
λον περίεργα καί άξιο- 
θέατα μέρη οθεν διήρ- 
χοντο, καί τό έσπέρας 
άποσυρομένη μόνη έγρα
φε είς Ιδιαίτερον λεύκω
μα τάς έκ τών διαφό

ρων αντικειμένων έντυπώσεις της.
— Καί όταν δ Μιχαήλ, μετά τήν ΐπιστοφήν μου έ’ις 

’Αθήνας, μ’ έρωτήση, δαλογίζετο, τί έκαμα, ποΰ έταξει- 
δευσχ, καί πώς διεσκέδασα, θά τώ δώσω είς άπάντησιν, ώς 
πιστή φίλη,, τό λεύκωμα τούτο, ένθα θά εΰρη καί τήν έλαχί- 
στην λεπτομέρειαν πάσης μακράν αύτοΰ δεανυθείσης στιγ-

Ό Μ,μϊκος, ώς έν αρχή τοΰ παρόντος ιστορικού ύιηγη- 
ματός μας είπομεν, ήτο οιδάκτωρ τής Ιατρικής. Τό βέ
βαιον δέ είναι, δτι αί πρός τήν Μαίρην σχίσεις του ειχον. 
σπουδαίως χαλαρώσει τάς πρός άποκατάστασιν και τοΰ 
μέλλοντος του φροντίδας, μελετάς καί τάσεις του.

Άφ’ δτου εΤχον γνωρισθή, ’ιδίως δέ άφ’ δτου αί ερωτικαι 
αύτών σχέσεις ειχον καταλάβει τόν νοΰν και την καρδιαν 
του πολύ ολίγον κατεγίνετο εις τοιαύτας σκέψεις. Ήδη ό
μως,. οτε κατ’ άνάγκην εύρέθη μόνος καί μακράν τοΰ δντος 
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έκείνου, οπερ άπερρόφα πάσαν ικμάδα της προόδου του, τό 
πράγμα διέφερε και άναποδράστως δ νοΰς του έπεσόθη είς 
τήν βελτίωσιν της θέσεώς του.

— Λυπούμαι πολύ, ίλεγεν ήμεράν τινα τφ φίλω αυτού 
Συνοοινω, ότι δεν ε’χω επαρκή τά χρηματικά μέσα νά μεια- 
βώ είς Ευρώπην καί τελειοποιηθώ είς τήν έπιστήμην αυτήν 
ήτις τοσούτον μοί άρέσκει καί τοσούτων ωφελειών τή αν- 
θρωπότητιόσημέραι καθίσταται πρόξενος. Όπατήρ μου ίχει 
πλήρη τήν πρός τούτο διάθεσιν, άλλ' αδυνατεί νά ίπαρκέ· 
ση εΐς τόσα έξοδα, οσα απαιτούνται.

— Ναί. φίλε μου, τούτο θά ήτο σωτηρία σου, άν κατωρ- 
θοϋτο, τφ άπήντα έκεΐνος, Άλλά, ίέν είναι δυνατόν νά στα- 
λής ώς ύπότροφος τής Κυβερνήσιως, τού Πανεπιστημίου, η 
οι’ άλλου τίνος μέσου;

— ’Αδύνατον, άγαπητέ μου, τά έσκέφθημεν όλα μετά τοΰ 
πατρός μου. Είναι αδύνατον, ή μάλλον είναι δυνατόν, άλλ’ 
απαιτούνται ’ισχυρά πολιτικά μέσα. Ώς γνωρίζεις δέ, σή
μερον ή πολιτική θριαμβεύει. Έχεις φίλους καί συγγενείς 
ύπουργούς καί βουλιυτάς; κατορθώνεις τό πάν, είσαι ισχυρός 
κομματάρχης; έπιβάλλεσαι. Δέν είσαι; χάνεσαι, καταστρέ- 
φεσαι. Σήμερον είναι εποχή τών φαύλων! Ιδού το πάν.

— Ναι και αδικούνται οί ικανοί καί μαραίνεται δ ζήλος 
τών εύφυών. Άλλά τέλος πάντων δέν θά παύσγ ή άθλια 
και καταστρεπτική κατάστασις αυτή;

— Δέν βλέπω θεραπείαν. Ίσως είναι έργον τής μελλού
σης γενεάς.

— Απελπιστικόν. Καί τί άπεφάσισες λ«πόν νά κάμγις;
—Θά καταταχθώ, φίλε μου, είς τόν στρατόν καί θά γείνω. 

στρατιωτικός ιατρός. Ουιω δέ μόνος καί εΐς τάς ιδίας δυνά
μεις στηριζόμενος,θά προσπαθήσω νά καταστώ ωφέλιμος καί 
τή πατρίδι καί τή οίκογενείφ μου, όσον δύναμαι.

—Ναί, άλλά τήν Μαίρην σου δέν συλλογίζεσαι ; τί θά 
τήν κάμης ; θά τήν στεφανωθής ;

— *Αχ  ! τί νά σοΰ είπω, φίϊε μου, περί τούτου ούτε ΐγώ 
ούτε αύτή έσκέφθημεν έτι, είναι άληθές οτι άγαπώμεθα άλλ' 
άγαπώμεθα ώς άδελφοί...ούδέν πλέον.

— Καλά, άλλ’ έπειτα, τό άποτέλεσμα; τά πράγματα δέν 
δύνανται ούτω έπ’ άπειρον νά βαίνωσι. καί οφείλεις νά σκε- 
φθής, ή νά τήν στεφανωθής, ή νά τ ήν έγκαταλίπης πριν 
ή φθάσητε είς τό άδιέξοδον.

Ό Μιμικός δέν άπήντησεν είς ταύτα, άλλ’ έσκέπτετο 
σύννους.

—Ναί, έχεις δίκαιον, φίλε μου, είπε, πρέπει νά σκεφθώ 
καλείτιρον, ώριμώτερον καί άνδρικώτερον.

— ’Α ! πόσον είμαι παιδίον ! έξηκολούθησε μετά μικρόν, 
παρεσύρθην, παριφέρθην, ήμαρτον . . . ναί, πρέπει νά μετα
βάλω βίον.

Καί άποχαερετήσας τόν Συνοδινόν, έλαβε τήν προς τήν 
οικίαν του άγουσαν λίαν σύννους καί μελαγχολικός.

Ό Μιμικός ήδη εύρίσκετο πρό φοβερού διλήμματος. Τί 
ώφειλε νά πράξη ; νά έγκαταλίπη τήν Μαίρην καί νά επι- 
δοθή είς τήν μελέτην καί άποκατάστασίν του ή νά ΐγκατα- 
λίπη τό δεύτερον καί νά ίξακολουθή άφοσιωμένος είς τό πρώ
τον ; Καί τά δύο, ητο πράγμα αδύνατον, διότι τφ έλειπεν 
ή ησυχία καί δ άπόλυτος νοΰς. Μετά πολλάς τέλος σκέψεις 
καί τρομεράν κύμανσιν άπεφάσισε νά λησμονήση έπί 
τού παρόντος τήν Μαίρην, ήτις άλλως τε απούσιαζε καί δέν 
τφ ΐδιδετο άφορμή ν’ άπασχολήται έπ’αυτής διαρκώς, καί 
διότι βαθμηδόν ήλαττούτο έν έαυτώ τό κατακρατούν αύτόν 
αίσθημα τού πάθους.

Έτέρα δέ τις σκέψις τόν άπησχόλει ένίοτε καί τούτο δέν 
ήτο κακόν. Έσκέπτετο, ίνα κατά τό διάστημα τής άπου· 
σίας τής ερωμένης του μελετά άκαταπαύστως, έκμάθη τήν 
Γερμανικήν, καί είσέλθη είς τό στρατιωτικόν στάδιον, ώστε 
μετά τήν επάνοδον αύτής ή Μαίρη νά τόν ίδη προοδεύσαντα, 
άναπτυχθέντα καί τέλειον άνδρα.

’Αλλά τούτο θά κατηύναζε αρά γι τό ερωτικόν πάθος ύφ’ 

ού άμφότεροι κατετρύχοντο ;' Άδιάφορον. Τό πεπρωμένο*·  
άγει άνεξαρτήτως

Ό Μιμικός λοιπόν κατά τό διάστημα τούτο καθ’οεύρε 
ησυχίαν καί γαλήνην τής ψυχής έπεδόθη είς τήν μελέτην 
τής ιατρικής έπιστήμης, είς τήν έκμάθησιν τής γερμανι
κής γλώσσης, καί ένήργει ώστε νά καταταχθή είς τόν στρα
τόν ώς επίκουρος νοσοκόμος,μολονότι έδύνατο, άν ήθελε, νά 
άποφύγη τήν στρατιωτικήν ύποχρεωσιν, διότι δ μεγαλείτερος 
αύτοΰ άδελφός ύπηρέτει έν τφ στρατφ Άλλ’έπραξε τούτο- 
διότι καί τήν πατρίδα αύτοΰ ήγάπα και τό στρατιωτικόν 
στάδιον εθεώρει ώς τό ύγιέστερον επάγγελμα έν τή παρούση 
καταστάσει τής κοινωνίας, καί διότι τφ ήρεσκε δ κλάδος 
ούτος καί ένόμιζεν, οτι έν αύτφ ή είς πάν άλλο στάδιον 
έδύνατο κάλλιον νά προοδεύσή καί νά διαπρίψη.

Κατά τάς άρχάς τού ’Ιουνίου λοιπόν τού παρελθόντος ί- 
τους κατετάχθη είς τόν στρατόν ώς απλούς στρατιώτης και 
μετά τρεις μήνας έγένετο επίκουρος νοσοκόμος. Περί δέ τάς 
άρχάς τού 'Οκτωβρίου προήχθη- είς δόκιμον Ιατρόν. Εΐς 
το στάδιον τούτο ηύδοκίμει πολύ καί προώδευε, παρά πάν
των δέ τών φίλων του καί συναδέλφων του ήγαπάτο, δχι 
τόσον διά τόν ζήλον του καί τάς καλάς εκδουλεύσεις άς πα- 
ρεΐχεν υπηρετών έν τφ στρατιωτικφ νοσοκομείφ, οσον διά 
τήν καλήν συμπεριφοράν του, τό μειλίχιον τοϋ χαρακτήρος. 
καί το υποχρεωτικόν τών τρόπων του.

Ήδη δ Μιμικός ήτο άφιερωμένος έντελώς" 
είς τήν υπηρεσίαν. Καθ’ ίλην τήν ημέραν 
κατεγίνετο έν τή έργασίς: καί μόνον πρός. 
τό έσπέρας μετέβαινε χάριν αναψυχής είς 
τούς στύλους τού ’Ολυμπίου Διάς, ένθα συ-- 
νήντα τόν Συνοδινόν καί έτερον καλόν φί
λον μέθ' ού συνεταυτίζετο δ χαρακτήρ του, 
τόν Χρύσην, νέον καθ’ δλα μεμορφωμένον, .

ειλικρινή καί πιστόν μεθ’ών συνωμίλει καί συνεζήτει έλευθέρως 
περίπαντοίων αντικειμένων,ένίοτε δέ καί έξετέλουν μακρινούς 
περιπάτους έξω τής πόλεως.Καί οΰτω παρήρχοντο αΐ ήμέραι 
χωρίς ούδέποτε δ Μιχαήλ νά άναφέρη τι είς τούς φίλους του 
περί τής Μαίρης, άλλ’ ουδέ καί ούτοι τφ ύπενθύμιζον τοι- 
οϋτόν τι. Αΐ δμιλίαι των πάντοτε περιεστρέφοντο είς άλλα 
ζητήματα.

ΕΤχε τόσον ευκόλως δ Μιμικός λησμονήση τήν φίλην του 
εκείνην πρός ήν είχεν δμόσει αίωνίαν πίστιν καί άφοσίωσιν ή 
ή μικρά αύτής απουσία είχεν επιφέρει άναποδράστως προσω
ρινήν λήθην, ή άναγκαστικήν σιωπήν εις τήν καρδίαν του ;

Θά τό ίδωμεν παρακατιόντες.
(Έπεται συνέχεια.) 'ροϋς.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Θέατρον Παράδεισος.
ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ. Διά τοΰ ωραίου δράματος τοΰ Μεγιάκ καί'Α- 

λεβυ ήοχισε τών παραστάσεών της, κατόπιν πολυμήνου απουσίας,, 
ή έξοχος καί απαράμιλλος έ» Έλλάδι καλλιτέχνις κύρια Ευαγ
γελία ΙΙαρασκευοπούλου. Αί Άθήναι είχον αίσθανθή τήν στέρησιν 
τής διακεκριμένη' ναλλιτέχνιδος, ην καυχάται τδ ήμέτερον περιο
δικόν, ότι πρώτον αύτό έγνωρισβν εί; τό έλλην. δημόσιον διά τής 
πιριεργου αληθώς καί απλήστως αναγνωοθείσης σκιαγραφίας της. 
*Ήδη έπαναβλέποντες αύτήν έν τφ θεάτρω ίν ώ πολυτίμους ήρατο- 
πέρωυ δάφνας, τήν χαιρετίζομε*  μετ’ ίδιαζούσης δλως χαράς,, διότι 
θά έπανεύρωμεν έν αύτή τήν καλλιτεχνικήν εκείνην απόλαυσιν, 
είς ήν μόνη αύτή γνωρίζει νά μνή τάς ήμετέρας ψυχάς.

Ή κ. ΙΙαρασκευοπούλου εργάζεται έν νέφ βιάσω, δν διευθύνει 
0 διακεκριμένος ηθοποιός κ. Γεώργ. Πετρίδης, καί όστις περικλείει 
πολλάς νέας ελπίδας τοΰ έλλ. θεάτρου. Ίδίφ ό κ. Ευτύχιος Βονα · 
σέρας έν τή φυσικότητι και εύγενεϊ παραστήματι, όπερ τόν δια
κρίνει ύπισχνεϊται δρασιν εύτυχή κατα τόν αγώνα, όστις τό» 
αναμένει, τοΰ συναγωνισμού καί της άμίλλης. ’Επίσης ή 
κ. Λαζαρίδόυ εινε ήδη γνωστή, δύο δέ νεαραί ηθοποιοί, ·ή 
'Αγαθή Γεωργίου καί ή Τερψιχόρη Ράϊνιγγ α’ιχμαλωτίζουσε 
πολλών τάς συμπάθειας διά τό άφελες καί εΰχαρι τής ύποκρίσεως 

καί τήν πλασιιχήν εύμορφίαν. Έν τή Φ ρ ο ΰ·Φ ρ ο ϋ ή κυρία 
Παράσκευοπούλου ένόησεν άριστα τόν χαρακτήρα καί άπέδωκεν 
αύτόν κατά τό πνεύμα τοΰ συγγραφέως, κάια δέ τήν μετά τής 
αδελφής της έριδα άναδείκνυται.θαυμασία. Καί δ κ. Πετρίδης ώς 
πατήρ χαί δ κ. Εύτυχ. Βονασέρας ώς Βαλρεα; «χί δ κ Ν Πεζό· 
δρομος, όστις είς τήν δ', πράξιν εκτάκτως επέτυχε, συνετέλεσαν 
δπως ή παράστασις διεξαχθή άνταξίως τών προσδοκιών, £ς έπι τοΰ 
θιάσου στηρίζει εύοιώνως τό Αθηναϊκόν κοινόν. Έν δέ τή Ο- 
ΔΕΤΤΗι ή κ. ΠαρασχευΟπούλου καί κατά τάς τέσσαρσς πράξεις 
έδείχθη—καί τό λέγομε», κρίνοντες ταύτην αύστηοώς—ύπερτέρα έ- 
αυτής Ό χώρος ίέν επιτρέπει νά εΐσέλθωμεν είς λεπεομεριίβς έξ 
ώ/ θ’ άπεδεικνύετο ή έκτακτο; αύτής ύπόκρισις. Άλλ' όφείλομεν 
νά έξάρωμεν ΐδίφ τήν α'. και ν', πράξιν, καθ’ ήν ήρατο θρίαμβον 
πραγματικόν. Δέν όμεινεν άνθρωπος ούτινος δέν ύγράνθη τό βλέμμα, 
δέν συννηνώθησαν αί χε'ρες εΐς παράφορο» χειροκρότημα. Εΐς τό 
δράμα τοΰτο, όπερ έχει παραδόΐως μεταφρπσθή χάλλισια, όλκ τά 
πρόσωπα ήμιλλήθηιαν έν τή έπιτυχίφ. Σπανίως έν Έλλην. θιά- 
σφ έξεδηλώθη τοιαύτη αρμονία έκτελέσεως έργου.

ΜΗ ΕΙΑ. Άνέμνησεν ή χ. Παρασκευοπούλου διά τή; «Μ η- 
δείας» τος πρώτας ήαέρας τής θριαμβευτικής περισυνή: έμφα- 
νίσεώς της, καθ’ ήν ήρξατο εκπλήσσω» ήμας δ θρίαμβο; τής δρα
ματικής ιδιοφυίας της. Διότι ή τραγιχότης τής χ. Παροίσχευοπού- 
λου έν τή «Μηδείμ» αίρεται αληθώς είς τό άκοότατον σημείο».Κατά ■ 
τήν προχθεσινήν εν τούτοι; πχραστασι» ΰπελείφθη πως τών περί· 
σινδν διδασκαλιών άλλοτε ίπαιξεν αύτήν άριστοτεχνικώτερον' ί
σως οφείλεται τοΰτο ε’ις δυσθυμίαν ένεκα σκηνικών ελλείψεων, ε’ις 
Ά- πρέπει ν' αποδώσωμεν και έ»ερόν τι επεισόδιο», όπερ δεν παρ- 
ήλθεν άπβρατήρητον ένώ εν τή τελευτά!? πράξει ήτο έτοιμη νά 
φονευθή, τό εσωτερικόν παραπέτασμα δέν άνασύρετίι έπαρχώ;· α
μέσως, άφ’ ύψηλου ίσταμένη, κραυγάζει άποτόμως,. διακόπτουσα 
τήν φράσιν, πρός τόν φροντιστήν, ένώ οί θεαταί χεχηνότες προσε- 
πάθουν νά πεισθοΰ» μήπως τήν διάτονον εκείνην κραυγήν έσφεν- ί 
δόνισιν εξακολουθούσα νά παίζη τήν Μήδεια». Ί’οιαΰται διακοπαί - 
δεδιχαιολογημέναι ίσως, άλλά καί συχναι δυστυχώς,- δέ» πρέπει νά 
γίνονται. ’Επίσης εχομεν καί μίαν άλλην παρατήρησιν να ύπομνη 
σωμεν τή κ. ΠαρασκευΟπούλου. Ή μετάφρκσις τοΰ. έργου είναι οί- 
κτράμέχοις αφορήτου. Δέν δίδει εις έ»α οίονδήποτε επί τέλους 
νά διορθώση μερικές σολοιχους φράσεις ; Ούσιωδώς πολλάκις το 
ατεχνον κοί άχαλοίσθητον τής μεταγλωιτίσεως έλαττοί τό κάλλος 
τής ηθοποιίας. Ό χ. Βονασέρας ώς Ίχσων ήγωνίζετο μεταξύ έ- 
πιτυχίας και μετριότητο;, ό άλλως κάλλιστος ούτος ηθοποιός. Ή 
έλλειψις έν τφ προσώπφ τοΰ Ίάσωνος απο του θιάσου τοΰ κ. Κ ο- 
τ ο π ο ύ λ η είναι αρκετά έπαισθητή.

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑΣ ΚΑΜΕΛΙΑΣ. ΙΙόσα δέν έγράφησαν πέρυσι 
έπί τρεις όλου; μήνας περί τής κ. Παρασκευοπούλου ώς Μαργα
ρίτας Γωτιέ, τής δημοφιλούς, ώζ τήν κατέστησεν ή μοναδική χαλ- 
λιτέχνις μας; ΓΟ,τι καί ά» γραφή καταντά πλέον παλλυλογία. Εινε 
πασίγνωσιο» ότι Μαργαρίτα άνευ τής κ. Πχρασκευοπούλου εινε τι 
ανύπαρκτον. Ό κ Βονασέοα-ς ψυχρός πλήν τής δ', πράξεως "Ας 
προσέξη περισσότερον, ίς εννοήτη ότι δ Άρμάνοο; εινε ερα
στής, ού ή άγάπη φθάνει μέχρι λατρείας, μέχρι τρέλλας. 
■Περί τών άλλων προσώπων δέ» πρέπει νά γίννι λόγος. 'Ως πα
τήρ αρκετά καλός δ χ. Πετρίδης Τό θέατρον είχε καταληφθή έξ 
εφόδου άπό τοδ κοινού, άνυπομονοΰντος νά ίση τήν Μαργαρίταν 
■Παρασχευοπούλου.

θέατρον 'Ο^ιονοίας.
Έν τφ θεάτρφ τούτφ έγχατεστάθη δ φίλτατο; κ. Διον. Ταβου- 

•λάρης, εχων επιφανή βυ εργάτιδα τήν δοκιμωτάτην ήθοποιόν δε
σποινίδα Α’ιχ. Βερώνη. ’Εκτός τής Φ ρ ο ΰ-Φ ρ ο ΰ, έν ή έπιφυ- 
.λκσσόμεθα έν προσέχει παραστάσει νβ .χρίνωμεν και συγχρίνωμεν 
τήν δεσπ. Βερώνη, έδόθη δ «Ταρτούφος» τοΰ Μολιέρου, έν 

■ω πρωταγωνιστεί μετ’ επιφθόνου επιτυχίας ό λεπτότατος κωμικός 
κ. Σπ. Ταβουλάρης ©ελκτική ή χ. Χαρίχλεια Ταδουλάρη είς τήν 
«ΤύχηντήςΜαρούλας», ής τό πρόσωπον πρώτη αύτή 
άλλοτε ύπεδύθη, άξια δέ συγχαρητηρίων ώ; Κρουστάλλω έν τφ 
«Άγαπητιχώ τής Βοσχοπούλαςοή δεσπ. Βερώνη,λαμπρός δέ δ Ζά· 
νος. Δεύτερος Παντόπουλος. Ό «Άγαπητιχός τής Βοσκόπουλα;» ώς 
■έργον εχει βεβαίως δχι ολίγα τά μεμπτά. Καί ή ύτόθεσίς απίθανος, 

καί τα έθιμα, άτινα φέρει έπί σκηνής είσί προβληματικής αλη- 
■θείας καί ό χαρακτηρισμός τών προσώπων μόνον έν μέρει επιτυχής. 
Έ’ναι σκηναί συνερραμέναι τόσφ κακώς, ώστε ν' άπατάται ό κό
σμος καί νά ευχαριστείται. Μετά τήν «Τύχην τής Μαρούλας» δ 
-κ. Κορομηλας ίέν έφάνη τυχηρός. Άλλ' ό,τι μέχρι τοΰδε άπετέ- 
λεσε τον θρίαμβον—άς δνομάσωμε» οδτω την έπιτυχίαν—τοΰ θιά
σου ε’νε

Ο ΑΜΛΕΤ, έν φ δ'.εκρινομεν έ» τφ προσώπφ τοΰ κ. Δ. Ταβου 
λάρη, καλλιτέχνην άχι κοινόν. Έμελέτησε καί παρουσίασε τύπον, 
;άν 5χι ώς έφαντάσθη αύτόν δ μεγαλοφυής τραγικός, πάντως όμως 
-προσεγγίζοντα είς άπομίμησιν τοΰ φαντασιώδους ήρωος και ζη- 
■τητου τής μυστηριώδους τοΰ σύμπαντος αλήθειας Πολλαί σκηναί 

τής α*.  και γ'. πράξεως αξίζουν έατεταμένην περιγραφήν. Εΐς τάς 
στάσεις, τα; κινήσεις, την ευστροφίαν, τήν μετάπτωσιν τής φω
νής άπέδωκεν έκφραστικωτάτην τήν μελαγχολιχήν καί έξαλλον 
σχεδόν υπαρξιν τοΰ "Αμλετ. Τήν περιλάλητον ιδίως φράσιν «λέ
ξεις, λέξεις, λέξεις» μετ’έξοχου επιτυχίας απήγγειλε, δ δέ φόνος 
τοϋ Πολωνίου εν τή άστραπιαίφ ταχΰτητι τής έκτελέσεως άπετέ- 
λεσε τόν επιφανέστερο» τίτλον τής επιτυχίας τοΰ χ. Ταβουλάρη. 
Δύο εύρίσκομεν σφάλματα εν τή έν γένιι ΰποκρίσει. Πρώτον τήν 
σφαλερόν απαγγελίαν, και ειτα τήν έσφαλμένην γνώμην, ή» έξε- 
οήλωσε τούλάχιστον διά της ήθοποιιχς έάν όντως δέν τήν δοξάζη, 
ότι δ “Αμλετ <ι»ε παράφρων. Διά τόν περί αύτόν έπί σκηνής κό
σμον τών συμμετεχόντων προσώπων, βεβαίως ε’νε τρελλός, τοΰτο δέ 
πλέον ή άπαξ λέγεται έν τώ δράματι. Άλλά διά τόν θεατήν εινε 
εχιφρονέστατο;. Ή ζήτησις, ή παραφόρος καί φλογώδης τής α
λήθειας, ή πρό τοΰ κόσμου τούτου δολερά εκστμσις λίαν έπηρρεάζει 
y°v “Αμλετ, αλλά καί δέ» κλονίζει τό κράτος τής διανοίας ούδ’ έπ’ 
ελαχιστον. Ό κ. Ταβουλάρης ώς “Αμλετ ολίγο» ύπελείπετο εις 
τινας σκηνάς τοΰ μανιακού. Ό κ. Ταβουλάρης, ώ; ευχαρίστως 
μανθάνομ&ν ύποδυθήσεται κατά τήν έφετεινήν πιρίοδον χαί άλλους 
τεσσαρας ήρωας Σαξσπηρείων τρχγφδιών.Τόν Όθέλλον,τόν Έμπορον 
τής Ένετίας, τόν Βασιλέα Λήρ καί τόν Μάκβεθ. Οί χαρακτήρες 
οΰτοι ει»ε γνωστόν, οίαν βαθεΐαν μελέτην άπαιτοΰσι. Τόν κ. Τα- 
βουλάρηντό» θιωροΰμεν Ικανόν πρός τοΰτο.

Τό πρόσωπον τής Όφηλίας, τοΰ ονειρώδους αύτοΰ πλάσματος 
πρός 8 μόνον τά άνθη, άτινα τόσον άγαπμ δύνανται νά συγχριθώσιν, 
ύπεχρίθη ή δεσποινίς Βερώνη. Καί τοι δ χαρακτήρ .τής Όφηλίας 
διηρμηνεύθη πραγματιχώτερος, ούχ ήττο» ή εδελπις ηθοποιός χατά 
τας στιγμάς τής παραφροσύνης συνεχέντρωσε άπληστον τήν προσο
χήν τοΰ χοινοΰ. Τό συ»εχράτησε, τό χαθήδυνε διά σκηνής δι’ ήν 
κατέβαλεν αληθώς πασαν τήν δύναμιν τής ύποκρίιεως. ’Από τήν 
δεσποινίδα Βερώνη ητο αδύνατον, πλέον ή αδύνατον ν’ άναμείνωμεν 
«ντελεστέραν, εξοχωτέραν ύπόκρισιν. Αί στάσεις της ήδύνα»το νά 
εμπνεύσουν ποιητήν, αί κυμαινόμεναι κ,οαυγαί, ή νευρική τών μυών 
συσπασις,τό νευρώδες, απλανές τώ» δφθαλμών,ή τρομώδης οπισθοχώ
ρησές, ή διά τών χειρών περιβολή τής πασχούσης κεφαλής ήσαν 
σκηνικά· εντέλειαι. Ή δεσπ. Βερώ»η ουτω παίζουσα διέτρεχε τόν 
κίνδυνον ή νά απόσπαση τής επευφημίας τήν ύπόκωφον κρ υγήν 
η τοΰ γελοίου ν’ ασφιλίση τό» καγχασμόν. Τή συγχαίρωμε» διότι 
ίτ“Ζ6 το^ πρώτου Εί; λεπτομέρειας τινάς έόείχθη κοινή ήθοποιό;. 
Εις τας στιγμάς δμως τής παραφοράς έδείχθη καλλιτέχνις. Έννο- 
οΰμεν να λεγωμε» άψιμμίθωτον τήν αλήθειαν, προκειμένου μάλιστα 
περί τής δεσπ. Βερώνη, ήν είλικρινώς έκτιμώμεν χαί πολλά παρ’ 
αυτής ή έλλ. σκηνή ελπίζει. “Ο,τι γράφομεν άς τό θεοιρήτη ώς τήν 
πρώτην εξ ήαώ» προερχομένην δμολογίαν επιτυχίας, έξ ή: δύναται 
ν’ αρυοθή καταφανή ένδειξιν ειλικρίνειας

Θέατρον Τείόχα·
Έν τώ νεοδμήτω καί κουψοτάτφ τούτφ θεάτρω τής δδοϋ Στα

δίου, έν φ φέτος έγκατεστήθη δ πολύ; χ.Παντόπουλος, ό μέγας τοΰ 
γέλωτος καθηγεμών καί εισηγητής και εργάτης τών κωμει'υλίων 
θριαμβεύει καθ’ έκαστη» νύχτα, ιδίως ώ; Μπάρμπα Λινάρδος, Κα- 
πετάν Γιακου.υής καί είς άλλας μονόπρακτους κωμωδίας. Ό θία
σος τοΰ Παντοπούλου κλπ. ασφαλίζει κχθ’ όλον τό έτος τήν επι
θυμίαν Τοΰ συρρεΟ'ΤΟ: χοινοΰ, εύρίσχοντος αναψυχήν εις αμίμη
τους σχηνάς, α; έπι σκηνής μετά τέχνης περιττή; εκτυλίσσει δ 
κ. ΙΙαντόπουλος. έχων δοκίμου; συνεργάτας κα! συνεργάτιδας, κάλ- 
λιστα δ’ έπραξεν έγκαταλείψας τό δράμα. Ό θίασος, ώς πληοοφο- 
ρούμεθα, έχίι πολλά νέα έογα εφέτος νά διδάξη καί έλπίζιμεν, δτι 
ουτος θέλει πάντως δοκιμάση τάς ποοσδοκίας τοΰ χοινοΰ.

’Ελλείψει χώρου θέλομε» εκτενέστερο» προσεχώς γράψει περί τοΰ 
θιάσου τούτου χαιτών νέων διδαχθησομένων έργων. Δικ.

Ο» τρβίς Λρωες τΛς Ελληνικής Σκηνής, 
Ενγ. Παραόκευοποι&λον. Ση. Ταβουλάρης καί 

Ε. Παντόπουλος.
Ύπό τόν ανωτέρω τίτλον θέλομεν προσεχώς δημοσιεύσει εν τή 

«Φύσει» αληθείς βιογραφιχάς σκιαγραφίας τών ύπερ τής προόδου τής 
Ελληνικής σκηνής μοχθούντων ήμετερων τριών κορυφαίων καλλι
τεχνών, μετά τών εικόνων αύτών, ώ; καί ένδιαφερούσας τινάς σημει
ώσεις άφορώσας είς τό ελληνικόν θέατρον καί τά αναβιβαζόμενα έπί 
τής σκηνής νέα έργα τών ποικίλων ποιητών μαι,έχοντες δι’ίλπίδος ότι 
οΰτω θέλομεν παράσχει έν τή ήδη άναγεννωμένη ήμετέρμ σκηνή 
ταπεινά; μέν, άλλ’ αληθείς καί ειλικρινείς εκδουλεύσεις, μεγάλως 
συντελούσας είς τήν άποκάθαρσιν τώ · έπικρατουσών συγκεχυμένων 
ίδιων καί πεποιθήσεων, άδικουσών συγγραφείς καί καλλιτέχνχς, καί 
παραβλαρτουσών ούχ όλίγον τήνάνάπ;υξιν και πρόοδο» τοΰ Έλλην. 
θεάτρου, έτι δε καί έξαντλουσών τήν υπομονήν τοΰ ’Αθηναϊκού κοι
νού, δπιρ, άπηύδησε πλέον πάριστάμενον ενώπιον σκηνών, ήθοποιών 
καί έργων άναξίω» τής άναπτύξεως- αύιοΰ καί τής εύγενοΰς υπομο
νή; τόυ. Ροδφ
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Αεευθυντής χαί Ιδιοκτήτης του ιπποδρομίου.

Ό χ. Φίλεππος Τουρνιαίρ, ούτινος τήν εικόνα δήμο· 
σιεύομεν έναντι, είναι διευθυντής καί ιδιοκτήτης τοϋ 
ιπποδρομίου, δπερ κατά πρώτην φρρά» ερχόμενον νΰν 

εΐς ‘Αθήνας, τοσοϋτον καταθέλγει καθ’έσπέραν τους · 
κατοίκους αύτών διά τών ποικίλων καί αξιοθέατων 
Ιπποδρομικών καί γυμναστικών θεαμάτων, ώστε έγκα- 
ταλίπει εύμενεστάτας αναμνήσεις. ’Εν αΰτψ ύπηρε- 
τοϋσι επτά τέκνα του, άρρενα καί θήλεα, μεταξύ τών 
δποίων αί συμπαθείς δεσποινίδες Έλίζα και Τερέζα, 
αίτινες έχτελουσι περιεργότατα γυμνάσια χα! παέγνια 
τέχνης καί ισορροπίας χαί τά δύο μικρότερα, ’ιδίως τδ 
χάριέστατον επταετές κοράσιόν του, ε’κτελοΰσι λίαν 
αξιοθαύμαστα χαί επικίνδυνα ακροβατικά καί ιππικά 
γυμνάσματα, προκαλοΰντα έπανειλημυένως επευφη
μίας καί χειροκροτήματα τών θεατών.

Ό κ. Τουρνιαίρ είναι γνήσιος τύπος τής μεσημ
βρινής Γαλλίας (Grenoble) ‘Απδ τριών ετών ήλιχίας 
ήσχεΐτο ε’ς τδ αγγλιστί λεγόμενο» Sport, απδ φυσι
κής κλίσεως χαί έξ οικογενειακής ανατροφής. Άπδ 15 
δέ ετών ηλικίας ήρξατο καταρτίζω» έπιτυχώς θιάσους, 
περιηγούμενος τάς χεντριχωιέρας πόλεις τής Αγ
γλίας καί Ισπανίας, ένθα ανεζωπύρου διά τών ενερ
γειών του τδν προς τάς farttx&c Ιορτας ζήλον τών 
κατοίκων.

Έν Άγγλίφ ένυμφεύθη άρίστην δέσποιναν, έξ ης 
απέκτησε» πέντε θυγατέρας καί τρεις υιούς πάντας έξα· 
σκήσας, καί άριστα εκγύμνασα; μέτά μοναδικής τά· 
ξεως χαί εΰπειθείας έν τφ ύπ' αύτδ διατηρουμένιρ 
ίπποδρομίω, ένθα άπδ μιχράς ήλιχίας χατάγουσιν ε
παίνους, θριάμβους, χαί αριστεία. Έν Κωνσταντινον- 
πόλει διέμεινε» εσχάτως διαρκώς έπί τετραετίαν, τι
μηθείς, αύτδς μέν ύπδ του παρασήμου Μεδζιτιέ 4 
τάξεως, πάντα δέ τά τέκνα του ύπδ τοϋ χρυσοΰ μεταί 
Καλών Τεχνών.

Τή» Ελλάδα πρώτην φοράν έπισκέπτεται ήδη θίασος Ιπποδρο
μικός τοσοϋτον άξιολόγως χατηρτισμένος καί άποτελούμε»ος έχ 35 
προσώπων καί 20 ίππων, γεγυμνασμένων παρά τοΰ ίδίου κ- Τουρ
νιαίρ Τδ δέ ’Αθηναϊκόν κοινόν εΰμενώς έκτιμήσαντήν αξίαν αυτών 
προθύμως καί άθρόον καθ’ έχάστην συρρέει είς τάς όντως πρώτο- 
φανείς καί περιεργοτάτας ταύτας παραστάσεις των.

ιλλίου τώ»

“ΝΕΟΙ ΣΓΛΛΟΓΟΙ»
Νέας έγκριτου έφημερίδος, πολιτικής καί φιλολογικής αγγέλλεται 

έ» Βουχουρεστίφ ή εχδοσις άπδ τής προσεχούς έβδομάδος.Φέρει τόν 
τίτλον «ΛΆ>« ΣύΛΛογβι», θα διε θύ»εται δέ ύπδ τού εύπαιδεύτου 
νέου κ. Κωνστ. Ν. Ράδου, γνωστού παρ’ ήμΐ» έχ πολλών ίργων, 
ΐδίμ δέ τής έχτάχτως έπιτυχοΰς μεταφράσεως αυτού τής ιστορίας 
τοΰ ναυτικού τών αρχαίων Ελλήνων, τοδ περιφήμου ίργου τού 
Jurien de la Graviere.Oi «Νέοι Σύλλογοι» έκδιδόμενοι εις διπλοΰν 
καί μέγα σχήμα θά χρησιμεύουν ώς διεθνής έπιθεώρησις,δημοσιεύ- 
οντες μετ’ έπιμελείας. συντεταγμένα πολιτικά άρθρα, ειδήσεις έξω- 
τεριχάς. ανταποκρίσεις έπ πολλών μερών, φιλολογικά; χαί καλλι
τεχνικές κρίσεις, διηγήματα έν έπιφυλλίδι, μελέτας εθνολογικά; 
καί άλλην όμοιας φύσεως ενδιαφέρουσα» ΰλην. Ή σπουδαιότη; τής 
ύπάρξεως τοιούτου ανεξαρτήτου χαί σοβαρού φύλλου έ» Κράτει, 
μεθ’ ου ταύτότη; μάς συνδέει συμφερόντων, είναι άναμφίρηστος, 
περί τής εντελούς δε επιτυχίας τοΰ έργου εγγυώνται ήμίν τοϋ τε 
διευθυντοϋ χαί τών συντακτών ή εγνωσμένη ευρυμάθειά χαί δ μετ’ 
επιγνώσεως πατριωτισμός.Τα; ταχτικας ανταποκρίσεις τών «Νέων 
Συλλόγων» άνέλαβον, εΰγενώς άποδεξάμενσι τήν εντολήν, έν Παρι- 
σίοις μέν δ χ. Άλ, Φιλαδελφεύς, έ» Άθήναις δέ δ κ. Δημήτριος 
I. Καλογερόπουλος, ό μέχρι τοΰδε έν τή «Πατρίδι» τοΰ Βουχουρε- 
στίου εΰδοκιμώτατα συνεργασθεΐς διά σωρεία; φιλολογικών άν- 
ταποχρίσεων χαί δ εδελπις νέος χ. Στέφ Ράδος, ώς προς τδ πο
λιτικέ» μέρος.

Τή νέφ συναδέλφω εύχεται ή «Φ ύ σ ι ς» πλήρη έπίτευξιν τοϋ 
ε θ ν ω φε-λεστάτου σκοπού της.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΩΖ,,

Π. καί'Μ- ’<l^sfa»-<Jpe;ev. Δελτάριον καί 5 δρ. έλήφθησαν. 
Φύλλα άπεστεί'αμεν. “Εχει Χαλώς — Θ. Κ. h'epxvpar. ’Επιστολή 
μετά περιεχομένων εληφθη. Ευχαριστούμε» πολύ. Προσεχώς γρά-

/

Ζ. Μιοοητην. Έπισιολή έλήφθη. Σας έγράψαμεν. 
ντησιν καί συνδρομητάς.— Α. Σ. Bovxovpeattor.

φομεν.— 11. Γ , .
Άναμένομεν άπάντησιν καί συ»δρομητάς.— Α. Σ. Bovxovpeattor. 

Συνδρομή φίλου έλήφθη. Ερχαριστοϋμεν. — Η. Κ. Σύρον. ’Επιστο
λή μέ συνδρομές έληφθησαν. Εΰχαριστοϋμιν, γράφομεν.— Γ. Φ. 
ΛούγεόοΓ. Δελτάριο» ελήφθη. Φύλλα καί αποδείξεις άπεστείλαμεν. 
Άναμένομεν ώς γράφομεν.— Γ. Κ. Mtpvivar. Λύσις έλήφθη, άλλ’ 
απάντησις είς τά γραφόμενα μας ούχί. Άναμένομεν.— Κ. Β- θισ- 
σα,Ιονίχην. ’Επιστολή έλήφθη. Έλάβομιν ύπ’ δψει γραφόμενα σας 
καί γράφομεν.—Μ Κ. ΦάρσαΛα. Έξητάσαμεν ταχυδρομεΐον καί 
εβεβαιώθημε» βτι βιβλίο» άπεστάλη, γράψετέ μας, άν δέν έλήφθη 
μέχρι τοΰδε άποστείλωμεν ειερον.— I. S. Π. Σθρβν. Αγγελία έλή- 
»θη. Φροντίζομεν διά μερικούς, ήσυχειτε.— Α. Σ Buvxovpiatior. 

Επιστολή καί περιεχόμενα έληφθησαν.Εύχαριστοΰμεν. Λίαν προσε- 
χώς γράφομε», και ζητοϋμεν συγγνώμην, διότι ενεκα πολλών ασχο
λιών μόχθων χαί κόπων εβραδύναμε» εΐς εχτέλεσιν παραγγελίας 
σας.— Κ. Κ. Φίτεάτ. "Έχει καλώς, ήσυχειτε. — A. Κ. Βαρθο- 

Aefii». Δελτάριον έλήφθη. Έχει καλώς, ήσυχειτε. — Μ. Κ. Σμύρ· 

την. ’Επιστολή έλήφθη. Άναμένομεν ώς γράφετε ’ιδικήν σας χαί 
ετέρων δυο.— I. Σ. japiareJia. Δελτάριον έλήφθη. “Έχετε πλη
ρέστατα δίκαιον. Συγγνώμην γράφομεν λίαν προσεχώς,—Δ. Β. 
’ΰ4ε«τίτίαν. Ζητούμενον αριθμό» σαςάπεστείλαμεν. — Ε. Κ./Τύρ· 

γνο. ’Επιστολή έλήφθη. Έχει καλώς ήσυχειτε.

S'Y'rrFJAIWEMLA. ΕΒΛ.ΟΔΛΑ.^ΙΑ.ΙΟΝ· 
ΕΙΚΟΤΤΟΓΙ>Α.Φ1ϊ3!ν£ΚΝ·ΟΝ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
Διά τό έξωιερικόν .....................  , . . φρ. να- 12
Διά τδ έσωτερικόν................................ δρ. 8
Έξάμηνος έςωτ. φρ. χρ. 7

» έσωτ. δρ. 5
Πώλησις κατά φύλλα έ» τφ γραφείφ τής «Φύσιως», τοί 

πρακτορείοις καί τοΐς άνδήροις.

'Έκαότον φύλλον . . 
Προηγούμενα φύλλα

. λ««. 1 Κ

. . λ«π. 20

Έ·. τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΙΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


