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ΠαρακαλοΟνται οί συνδρομηταί μας
προς ους άπεστείλαμεν τάς αποδείξεις,
νά μάς, εμβάσωσι τήν συνδρομήν των.
Η γενική αντιπροσωπεία τών « Ο
λυμπίων» άνετέΟη εις τόν κ. Σπυρ,
Βελιανίτην περιοδεύοντα ανταποκριτήν
μας.
Ή επιστασία τών «’Ολυμπίων»
εινε ανατεθειμένη :

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

Έν Δράμα είς τον κ. Μιχ. Βαλάνην, φαρμακοποιόν.
Έν
(^Γ· Ορους') είς τόν κ.
Χριστοφ. Ιβη οίτην.
Έν Λόρνακυ είς τόν κ. Π. Νικολαι'δην, βιβλιοπώλην.
Έν Λευκωσία είς τον κ. Κ. Γ.
Ρώσσον, βιβλιοπώλην.
Έν ΒραΙΛα είς τόν κ. Δ. Χαλικιαν
βιβλιοπώλην.
Έν Φι2ιππουπό.1εε είς τόν κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίντζην.
Έν Κερασσοΰυτί είς τόν κ. Ρ. Ε.
Σουρλάγκαν καί Σαν.
Έν Κωνστάυτζα είς τόν κ. Μ.
Γκιών, βιβλιοπώλην.

Έν ζΐμρικίω είς τόν κ. Δ. Παπαλάμπρον, βιβλιοπώλην.
Έν *.4ρερ εις τόν κ. Βασίλειον
Σινδουκάν.
Εν Σι'ρω είς τόν κ. Βασίλειον Συνοδινόν, βιβλιοπώλην.
Έν Κβρκύρα είς τόν κ. Νικόλαον
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ W 0EATPCN
Ίωαννίοην, βιβλιοπώλην.
Έν ΤρίΑτχά.έοις είς τον κ. Δημη
Ή θερινή θεατρική περίοδος έν Άθήτρών Μηληγγεώτην.
*ναις
ήρχισε. Μέχρι τοϋδε ό θίασος τοϋ. κ.
Εν ΛαρίσσΓ) είς τον κ. Γεώργιον
Άλεζιάοου, έν ώ πρωταγωνιστεί ή κυρία
Μακρήν, βιβλιοπώλην.
Ιίαρασκευοπούλου, καί ό τής δεσποινίδες
Έν Αίγύπτω είς τόν κ. Στυλιανόν Βερώνη έκαμαν έναρξιν των παραστάσεων
Βασιλειάδην, βιβλιοπώλην έν Αλε αύτών οι' έργων τής γαλλικής ίόία φιλο
ξάνδρειά.
λογίας. Ύπό τοϋ θιάσο·. τοϋ κ. '.·ελεξιάΕν Λαψω είς τόν κ. Γρηγ. Χει οου, έν τώ θεάτρω τών Ποικιλιών, άνεβιβάσθησαν μέχρι τοϋδε ή Σιδερίυη τοϋ
μώνων, βιβλιοπώλην.
Εν Κωυσταντινουπό.Ιβΐ είς τούς Δουμά υιού, ή Τόσχα τοϋ Σαρδοϋ καί ή
Φρένη τού Καστελβεκίου, ή δέ δεσποινίς
κ. κ. αδελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλας. Βερώνη πρώτον έργον έσωζε την ΙΙρι,γχήΕν Σμύρνη είς τόν κ. Λεωνίδαν maaar της Βαγδάτης τοϋ 'Αλεξάνδρου
Στυλιανόπουλον, βιβλιοπώλην.
Δουμά υίοϋ. Είς οΰτω λ επτά καί εύμοιΕν θβσσα.Ιονίκη είς τον κ. Σω ροϋντα άξίας φιλολογικής έργα, τό άθηναϊκόν κοινόν άπό έτών έσυνήθισεν, άφ ’
τήριον Άστεριάδην.
ής έποχής ή κυρία Παρασκευοπούλου καί
Εν ΜυττΑήνη είς τόν κ. Θεμιστο
ή δεσποινίς Βε:ώνη ένααίλλω: προσεπάκλή', Ψύχαν, διπλογράφον.
θη σαν νά έμφυσήσωσι ζωήν νέαν εις το
Έν Λ/ο»·αστηρίω ό κ. I. Πίλλης, καταπεπτωκός ελληνικόν θέατρον. Καί
βιβλιοπώλης.
άπό δύο έτών παρατηρείται μέν κόρος τις
τοϋ
κοινού πρός έργα τοιαϋτα, προτι
Έν Ωρεβέζη είς τόν κ. Πολύκαρπον
μώντας
άπλούστερα καί αφελέστερα, άλλ'
I. Τραχαναν.
ό φόβος. όστις άλλοτε ύπήρχε νά ίδη τις
Έν Σάμω εις τόν κ. Πυθαγόραν άποδοζιμαζόμενα ανώτερα έργα, ευτυχώς
Χρηστόπουλον.
άπό πολ.λοϋ έξέλιπεν. 'Εκ τών διδαχθένΈν Καβά.Ι.Ια είς τόν κ. Καίσαρα των δραμάτων θά άναλύσωμεν συντόμως
άφ’ ενός μέν τήν Τόαχαυ τού Σαρδοϋ, άφ'
Δ. Καλώντζην.
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Έκδίδεταχ κατά Κυριακήν

ετέρου δέ τήν ΙΙριγχήπισσαυ τής Βαγδά
της, πρός έζτίμησιν τής ιδιοφυίας δύο
ποιητών, συγχρόνων, άλλά διαφόοως δλως
άντιληφθέντων τής πέριξ ζωής τάς ποικί
λας εκφάνσεις.
Τό έργον τοϋ Σαρδοϋ, ή Τόσχα, έκφεύγει ολίγον τής σειράς τών λοιπών δραμά
των αύτοϋ. Ό αύτός βεβαίως ζωηρός καί
σπινθηροβόλος διάλογος παρατηρεϊται καί
ή αύτή σκηνική διαλάμπει τέχνη, άλλ ’
έν γίνει τό δράμα στερείται πραγματικής
αλήθειας. 'Ολόκληρον έδημιουργήθη διά
μόνην τήν ήρωίδα καί τά λοιπά πρόσω
πα, κατά τό πλεϊστον διαγεγραμ.μένα. ψευδώς καί ύπερβολικώς, χρησιμεύουσι κυρίως
όπως έξαρωσι τήν μορφήν αύτής, παρισι
νής συγχρόνου,έχούσης ομ.ω: πάθη μάλλον
ζωηρά καί άχαλίνωτα καί χαρακτήρα
άντιφατικόν, άλλόκοτον καί παράφορον.
Τό ιστορικόν χρώμα είναι άμελώς ίρριμμένον, άντιθέτως πρός τήν Πατρίδα, τοϋ
αύτοϋ δραματογράφου, την σχοϋσαν ώς
πρότυπον την έζοχον τραγωδίαν τοϋ Γκαϊτε. ό Λ'όμηι; “Εγροχτ, έν ή Πατρίδι, άναπαρίστανται μετά, έναργείας αί σκοτειναί
και ποιητικά'. μορφαί τών 'Ισπανών με
γιστάνων καί έςαίρονται ή άφοσίωσις κα
τά εύγενή αίθήματα τοϋ ύπέρ τών ελευ
θεριών του μαχομένου λαοϋ τών Κάτω
Χωρών. Είς τήνΤόσκαν ή ιστορία χρησι
μεύει όπως δικαιολόγησα) την ιδιόρρυθμον
τής ήρωίδος φύσιν,τήν οίφνιδίως άπό τοϋ ε
νός είς τό άλλο μ.εταβαίνουσαν αισθήματος
καί έξικνουμέ.ην είς ύψος τραγικόν, τό
όποιο/, άν άνήγετο εί; τήν σύγχρονον έποχήν, θά έφαίνετο πάντη άπίθανον. Καί
δι' αύτό ή έν γένει έντύπωσις τοϋ οράμα
τος δέν είναι βαθεϊα καί ισχυρά, τό δέ
τέλος δέν κατορθοί νά μας έμπνεύση ή μυ
στηριώδη καί ασαφή τρόμον. ΤΙ κυρία
Παρασκευοπούλου, ή ϋποκριθεϊσα τήν Τόσκαν, χαρακτήρα δυσχερέστατο·/, κατόρ
θωσε νά άποδώση μετά τίνος πιστοτητος
αυτόν εί: τινα μέρη τοϋ διαλόγου αύτής
μετά τοϋ έραστοϋ τη: έν τή α' πραξει
και νά δείξη πάθος καί αλήθειαν είς τήν
τελευταία·/ σκηνήν τής β' πράξεως.
II Πριγχήπιασα τής Βαγδάτης είναι
σύγχρονον δράμα παρισινόν, έν ώ ά Δουμάς, ώς έν τοϊς πλείστοις τών έργων αύ
τοϋ καί πρό πάντων εις τά τελευταία,
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Δελτίον τών ’Ολυμπίων

προσπαθεί νά κατάδειξη τάς φιλοσοφικά; ζαί Μ. Γιαννουκάκη.— ΊΙ κωμωδία τοΰ
καί κοινωνικά; αύτοϋ ιδέας. Ή άλήθεια θανάτου Γ. Ξενοπούλου. — Τό κΊτιδί τής
καί ή ηθική τών έργων τοϋ Δουμά έπ’ χάασας Δ. Καμπούρογλου.— Τό βραχιό.Ιι
εσχάτων ζωηρότατα ήμφισβητήθη- ένώ Γ. Πώπ. — Τά ανόμοια Μ. Ζώρα.' —Τό
θαυμάζεται τών έ'ργων του ή ποίησι; καί καινούργιο σπίτι Λάσκαρη καί Οίκονομάτών χαρακτήρων ή άλήθεια, άφ ’ έτέρου
ζη.—Αίπορτο Μ. Γιαννουκάκη.
έν άμφιβόλω τίθενται αϊ νεωτεριστικά',
--Wαύτοϋ τάσεις, θεωρούμενα', ψευδείς καί πα
Πρώτον έκ τών άνωτέρω έπαίχθη τό
ράδοξοι. Ό χαρακτήρ τή; ήρωίδο; τοϋ
έ'ργου τούτου, τή; α/εο>τέας,έχει μεγάλην παρελθόν Σάββατο·/ άπό τή; σκηνή; τοϋ
αΠαραδείσου» ή κωμωδία Τό καινούργιο
ομοιότητα ψυχολογικοί; πρός τήν Νόραν
τοϋ 2'πιτιοϋ τής Κούχ.ΐας τοϋ Νορβηγού σπίτι, ζωηρώς χειροκροτηθείσα. Ή κωμω
δραματογράφου Τψε\. Άμφότεραι αί γυ δία αΰτη δημοσιευθήσεται έν τώ ήμερολογίω τοϋ 1897 τοϋ κ. Κ. Σκόκου.
ναίκες αύται είναι πλάσματα βαθέω; καί
ζωηρώ; αισθανόμενα, άλλά κρύπτοντα τήν
ψυχήν αύτών καί έπιδεικνύοντα πρόσωπόν
Τήν παρελθοΰσαν Παρασκευήν ό κ. Σιχαρίεν καί άείποτε μειδιώ·/ καί έλαφρό- γάλας έδωκεν έσπερίδα. έν τή αιθούση τή;
τητα καί άφέλειαν είς τάς μετά τού κό έταιρίας τών Φίλων ::ύ Λαού. Ό κ. Σισμου σχέσεις αύτών. Καί ζώσιν εύτυχεϊς, γάλας καθ' ήμά.; ήδίκησε τό τάλαντον
μηδαμώς σκεπτόμεναι έν οσω δέν έρχεται αύτοϋ, έκλέςας προς άπαγγελίαν ποιήματα
νά συντρίψη τήν εύπαθή αυτών, ψυχήν ή ώ; τον Ματρόζον. Άπέσπασεν ούχ ήττον
κυριαρχούσα περί αύτά; διαφθορά καί νά ώ; πάντοτε, τοϋ ακροατηρίου του τά;
άφυπνίση αύτά; έντρομου; ή σκληρά πραγεπευφημίας. Εύμορφα έπαιξαν σύνθεσιν
ματικότης. Εί; την Πριγχήπισσαν τής τοϋ Βέμπερ έν τώ κλειδοκυμβάλω, αί δε
Βαγδάτης ά, Λεοντία άπεχθάνεται τόν άν σποινίδες Άριστέως.
θρωπον έκεϊνο·/, δν άγαπα, διότι βλέπει
πόσον ούτο; παρενόησεν αύτήν καί άντί
νά πιστεύση αύτήν άμέσω;, τούναντίον
Άπέθανεν ό έξοχος τραγκικός ήθοποιό;
τήν περιφρονεϊ καί τ-ήν καθυβρίζει. Καί ή Ρώσση εί; ηλικίαν 68 έτών. Έγεννήθη έν
μεταστροφή τού χαρακταρο; αύτή; γίνε Λιβόρνω κατά τό έτο; 1839. Διικρίθη εί;
ται εντελής, οτε δ σύζυγό: τη; τήν έξευ- τήν διερμ-ήνευσιν ιδία τών τραγωδιών τοϋ
τελίζει, φέρων άστυνόμον πρός σύνταξιν Σαίξπηρ, κατορθώσα; -ά άποδώση κατ’
έκθέσεω;. Παρομοίως εϊς τό Σπίτι τής ίδιον καί πρωτότυπον τρόπον τού; κυριωΚούχ.Ιας ή Νόρα νομίζει ότι αγαπά τόν τέρου; ήρωας. Αί Άθήναι πρό τινων έτών
σύζυγόν της, εί; τήν πρώτην πράξιν π«- ηύτύχησαν νά άκούσωσι τόν Ρώσσην.
ραδίδεται εί; μυρί'α; παραφορά; καί έλαφρότητας, καί είναι ή χοϋχΊα, ή αιωνίως
Έν τώ παρισινώ θεάτρω τώ Γυμνασίω
γελώσα καί παίζουσα. Άλλ ’ ένεκα τή;
διαγωγή; τοϋ συζύγου της, Τόρβαλδ, με παίζεται έ'ργον ύπό τόν τίτλον «Εί; τήν
ταβάλλεται βαθέω; καί άποτόμ.ω; ό χα εύτυχίαν τών κυριών», έξηγμένον έκ
ρακτήρ αύτή;· μόλις ούτος μανθάνει οτι μυθιστορήματος τοϋ Ζολά. Τό έ’ργον κρίδιακινδυνεύει ή κοινωνική του ύπόληψι; -.εται μετριώτατον.
καί έκτρέπεται εί; ύβρεις κατ' αύτής, λη
I
σμονεί ότι άν ό Νόρα έπραξεν έγκλημα,
Ιστορίαν τής Γερμανική; Μουσική; έδητο έπραξεν έξ ύπερβαλλούσης πρός αύτόν μοσίευσε τελευταίου ό γάλλο; τεχνοκρίτη;
άφοσιώσεως καί αγάπης- καί ή Νόρα πα
’Αλβέρτο; Σουμπί. Εξετάζει τήν γερμαρατηρεί ότι πόσον άνάξιος είναι αύτή;
■ικήν μουσικήν άπό τή; πρώτη; έμφανίσεω;
καί πόσον ήπατάτο νομίζουσα ότι τόν αύτή; καί τελευτά εί; τόν Βάγνερ, ούτινο;
άγαπά. Έως έδώ όμως τελευτά, ή όμοιόεξαιρεί τήν βαθεΐαν έπίδρασιν έπί τή; συγ
τη; τών ουο κατά τά άλλα άνομοιοτάτων χρόνου τέχνη;. Έπιτυχώς αναλύονται έπί
έργων. Ο Τψέν φέρει εί; τά άκρα τήν σης ό Μόζα.ρτ καί Βεετόβεν.
θεωρίαν αύτού- ή Νόρα εγκαταλείπει άσπλάγχνως τήν οικίαν αύτής, ούδέν άκούΈκλεισε τό έν Παρισίοι; πρό ' ινων έτών
ουσα, ένώ τήν Ιΐριγκήπισσαν τή; Βαγόάτη; σταματώσιν αί επικλήσεις τού τέ ίδρυθέν Έ.Ιεύθνρον Οέατρον. Ό ποώτο;
κνου τη; καί προ; χάριν αύτοϋ συγχωρεϊ διευθυντή; αύτοϋ Άντοάν, πρζσεπχ^ησι
τόν σύζυγόν της. Εϊ; τό έ'ργον του ό Ίψεν •ιχ συγκεντρώση περί αύτό όλου; τού;
είναι μάλλον συνεπής, ένώ ή λύσι; τοϋ νέου; συγγραφείς, τού; διαμαρτυρομένου;
Δουμά έρχεται ολίγον βεβιασμένη.
κατά τών φιλολογικών προλήψεων και άντιλαμβανομένου; πραγματιζώτερον καί πιΙΊ δεσποινίς Βερώνη, καίπερ μή κατανοήσασα τελείως τόν χαρακτήρα τή; στώτερον τήν σύγχρονον ζωήν. Πολλαί
Πριγκηπίσση; τή; Βαγδάτης, ούχ ήττον παραστάσεις ε-ροςένησαν άληθέ; σκάνδα
ένιαχοϋ έπέδειξε φυσικότητα έν τή ύπο- λο·/· πλήν έργων ξένων δραματικών συγ
κρίσει αύτής.
γραφέων, ώ; του Τψεν, τού Χάουπσααν,
-Wώ; =πι το πολύ τά παριστανομενα ήσαν
Νέα έργα θά διδαχθώσι φέτος παρά τών μετριώτατα. Πολλοί ούχ ήττον νέοι συγ
τριών θιάσων τά έξή; : 7/ Αντιόπη Δ. γραφείς, διακρινόμενοι νϋν, ώ; ό Μπεζ,
Βερναρδάκη. — 7/ Γυναίκα χολ Ειρήνη ή εν τώ θεάτρω τουτω ε’σχον τά; πρώτα;
Αθηναία Π. Δημητρακοπούλου. — Ό αύτών επιτυχίας.

ΙΣιοσϋ.Ι.ίνχτος, κωμειδύλλιον Ν. Λάσκαρη

Δελτίον τών ’Ολυμπίων — «Ό άνω&ελης πλούτος»
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Ό διάσημο; μυθιστοριογράφο; Άλφόνσος Δωδέ έοημοσίευσε·/ έσχάτως νέον μυθι
στόρημα αύτοϋ ύπό τόν τίτλον « Ή κηδεία
άστέρος». Ή ύπόθεσί; του έχει ώ; έξή;Ό εραστή;, όστις έζη εύτυχή; έν μέσω·
τή; οικογένεια; του, μανθάνει παρά φίλου
του, ότι ή άρχαϊα έρωμένη του, εί; χωρίου
τι, έγκάταλελειμμένη, ψυχορραγεί πρό;
στιγμήν έξυπνίζουν τά πρό καιρού κοιμώμένα εϊ; αύτόν πάθη και μετά θλίψεω;
άναμιμνήσζεται τή; ώραία: άλλοτε έπο
χή;· αποφασίζει νά ύπάγη νά τήν ϊδη,
άποδίδων εί; αύτήν το ύστατον χρέος.
Αλλά μόλις φθάνει συναντά φίλον του
όστις, μεθυσμένος, τώ διηγείται τήν δια
φθοράν αύτή; καί τά όργια, τά όποια πρό
μιά; έτι ώρα: έπραττεν έντρομος ούτος,
επιστρέφει εί; την οικίαν του, χωρίς νά
ζητήση νά τήν ϊδη, καί έν τή θέα τή;
οικογένειας του ζητεί νά άνεύρη τήν ησυ
χίαν του.
-»·

Έτελεύτησεν ό μέγα; Γάλλο: φιλόσοφο;
καί πολιτειολόγο; ’Ιούλιο; Σιμών. 'Ανήκε·/
εί; -ήν πνευματιστικήν σχολήν, τήν άνυψωθεΐσα.ν διά τών εργασιών τοϋ Κουζέν
Ιδία καί τοΰ Ρουα.γέ Κολλάρ. Ό 'Ιούλιο;
Σιμών οι' απάντων του τών έργων κατεπολέμησε τόν ύλισμόν καί τά; έκφυλιστικά; τάσεις τών συγγραφέων καί τή; κοι
νωνίας.
-Wr-

Ό Έρνέστο; Κόμβ ύπό τόν τίτλον «Φυ
σιογνωμία: καί τύποι τή; ρωσσική; φιλολο
γία;» έξέδωκε τελευταίο·/ κριτικόν σύγ
γραμμα. Εξετάζει τήν γένεσιν καί τήν
άκμ.ην τοϋ ρωσσικού μυθιστορήματος, ένοιατρίοων ίσια εϊ; τήν άναλυσιν τοϋ μεγά
λου Ρώσσου μυθιστοριογράφου Δοστογιέβσκη.

ΠαρακαλοΟνται οΐ συνδρομηταί τών
επαρχιών καί τοΟ έξωτερικοΰ δπου δέν
εχομεν ειδικόν ανταποκριτήν καί μή
καταβαλόντες είσέτι τήν συνδρομήν
των, ληξάσης ήδη τής πρώτης εξαμη
νίας, νά εύαρεστηθώσι νά πέμψωσιν
αύτήν τάχιστα, διά νά μή έπέλθη δια
κοπή τής πρός αύτούς αποστολής τοΰ

Έπίσης παρακαλοΟνται οί απαν
ταχού άνταποκριταί μας νά άποστείλωσιν εγκαίρως τόν σχετικόν λογα
ριασμόν των.
ΠαρακαλοΟνται οί συνδρομηταί μας
νά εΐδοποιώσι τό γραφείου όταν δέν
λαμβάνωσι τό φύλλου εγκαίρως.

Οί έυ Σάμω συυδρομηταί μας πα
ρακαλοΟνται πάσαν αίτησιυ αύτών νά
άπευθύνωσιν εις τόν αντιπρόσωπον
μας κ. Πυθαγόραν Χριστόπουλον.
Έ» τοΰ Βασιλικού τυπογραφιίου Ν. Γ. ΙΓΓΛΕΣΙΙ

πολύ σοβαρά ... Ούδέποτε μοί έκάμετε
λόγον ... δέν νομίζετε οτι είμαι πολύ νέο; ;
— Ό σύζυγός μου ήτο μικρότερος σου
όταν μέ ένυμ.φεύθη.
— Ά7.λ ’ αύτό; δέν είχε μητέρα ώ;
ύν.ά; διά νά τώ χορηγ-η τά μέσα ευαρέστου ζωής.
— Ό βίο: σου θά ήνε έξ 'ίσου εύάρεστο:
καί μάλλον τακτικό:.
— Άρα γε έχετε έτοίμην τήν νύμφην;
— "Οχι, άλλά θά τήν εύρω εύθύ: ώ;
συναίνεση:.
Ό Βαλεντίνο; άνέπνευσε- διείδε·/ είς
τούτο άναβολήν τινα, ήτι; δ·.’ αύτόν ήτο
ολόκληρον μέλλον καί ϊσω; κατώρθου νά
μεταπείση τήν κυρία Μέσλερ.
— Άς γείνη άφοϋ είνε ή επιθυμία
σας. Θά νυμφευθώ. Δέν ήλπιζον ομω;
τόσον ενωρίς νά άπολέσω την έλευθερίαν
μ.ου.
— Τούτο μέ εύχαριστεί. Έσο ομω;
ήσυχος- θά σοι εκλέξω κόρην κατά πάνσα άξίαν. Δέν θά είνε πλούσια, άλλά έπιμεμελημένης άνατροφής, καί άξια τή;
άγάπη; σου... Έχε έμπιστοσύνην εί; έμέ.
— Πάντοτε τήν έχω καί ούδέποτε μετεμελήθην... “Εχετε τίποτε άλλο νά μοί
ε'.πήτε.
— Όχι. Νομίζω ότι δέν ύπάρχει ά
νάγκη νά σού έπαναλάβω ότι πρέπει νά
άλλάξη; τόν βίον σου καί νά διακόψη;
πάσαν σχέσιν μέ τού; δύο άχρείου; φί
λους, οί όποιοι σέ παρέσυρον...
— Νά άναχωρήσω άπόψε διά την Νί
καιαν. Θά κάμ-ω ένα θαλάσσιον περίπα
τον διά τή; θαλαμηγού μου καί θά έπανέλθω καθαρό; άπό πάντα ρύπον. Σά;
άρέσκει ή άπόφασι; μου.
— Κάλλιστα.
— Κατά τήν ύπόσχεσίν του ό Βαλεν
τίνο; xve/ώρτ,σε τήν x'ji'ry εσπέραν όιά
Νίκαιαν έγκαταλείψας τού; δυο φίλου;
του, οίτινε; έσπευσαν νά τώ τηλεγραφήσωσι ότι άναχωροϋσι καί αυτοί προ: συνάντησιν του. Ό Βαλεντίνο; έσπευσε νά
τοϊ; άπαντήσ-η ώ; έξή; : «Φίλοι μου έχε
τε τόσην κακήν ύπόλ.ηψιν ώστε κατωρθώσατε νά. έκθεση,τε καί έμέ. Εί; Νίκαιαν
εύρίσκομαι διά νά σά; άποφύγω. Ω; μό
νην ένθύμ.ησιν θά σά; άπ στείλω μερικά
σιγαρέτα καί ούδέν πλέον. Έαν σά; άρέσκη έξακολουθήσατε τόν αύτόν βίον».
ΊΙ διακοπή τών σχέσεων χάρις εί; τόν
ψυχρόν καί εύμετάβολον χαρακτήρα τοϋ
Βαλεντίνου έπήλθε·/ άπότομο;· άπεχωρίσθη έκείνων άπό τού; όποιου; μέχρι τή;
χθέ; ητο αναπόσπαστο; χωρί; νά. αΐσθανθή ούδεμίαν θλΐψιν, χωρίς νά. αΐοθανθή
ούδεμίαν έλλειψιν άν όχι έκ τή; φιλίας
τουλάχιστον έκ τή; συνήθεια;. 'Αποφά
σισε νά άκολουθήση νέαν όδόν καί άφήζε
τού; συντρόφου; του όπισθεν <ό; ά.χρήστους.
ώ; άνθρώπου; οϊτινε; τού: ήνόχλουν. Έν
τώ έγωίσμώ του, οστι; ήτο ό κατά, βάθο; χαρακτήρ του. ούτε καν έσκέφθη
πλέον περί αύτών.
Περιήλθε διά. τή; θαλαμ.ηγοϋ του τά;
ά.κτά: τή; Προβηγγία; καί κατεθέλχθη
έκ τών πρό τών ομ.ματων του έκτυλ'.σομένων καλλονών τή; φύσεως. Τω έφαίνετο

παράξενο·/ πώς κατέτριψε τόσον χρόνον
ύπό τόν όμιχλώδη ούρανόν καί τόν βόρ
βορον τών Παρισίων ζαί δέν έσκέφθη νά
άπολαύση τόν καθαρόν ούρανόν, τόν θερ
μογόνο·/ ήλιον τών μερών τούτων τών ζεζαλυμμένων διαρκώ; ύπό χλόη: και άνθέων. Άπησχολημένο; ώ; ητο έλησμόνησε τήν δοθεϊσαν πρός τήν κυρίαν Μέσλερ
ύπόσχεσίν ώ; είχε λησμονήσει άμ.φοτέρους
τού; φίλους του.
Κατά τόν χρόνον τούτον ή κυρία Μέσ
λερ κατεγίνετο νά πραγματοποιήση τό
σχέδιό·/ της. Τή βοήθεια τοϋ φίλου της
Έλιφά; άνεκάλυψαν τήν δεσποινίδα Έριέτταν δέ 1Ιιερμό·/.ΤΗτο κόρη ορφανή τήν
όποιαν άνέθρεψε μετ ' αύστηρότητο; ηλι
κιωμένη τι; καί πτωχή θεία της. Διήρχετο
τόν βίον της έν τή σπουδή ζαί ευφυή; ώ;
ήτο άπέκτησε τελείαν μόρφωσιν καί έθεωρείτο ώ; άρίστη μουσικός. Ί1;ο ύψηλή
κζί ξανθή παραστήματος δέ μάλλον σο
βαρού, άγέρωχο; μετά, χάριτος καί προσή
νειας, κατ’ ούδέν ομοίαζε πρός τά: λοιπά;
όμιλίκου; τών όποιων μόνη φροντί; είνε
αί συναναστροφαί, τά έλαφρά άσματα καί
αϊ διάφοροι άλλαι διασκεδάσει;. Συνεδέετο
διά συγγένεια; μέ τά; καλλιτέρα; οικο
γένειας, δέν έσύχναζε δέ εί; τόν κόσμον
καί ένεκα τή; οικονομική; θέσεώς της καί
ένεκα τοϋ γήρατος τή: θεία: τη:. Ό κ.
Κλεμάν είπεν εί; τήν κυρίαν Μέσλερ.
— Καλλιτέρα·/ τή; δεσποινίδες Έριέττας δέν θά εΰρωμεν διά τόν Βαλεντίνον.
Είνε άρκετά ώραϊα διά νά τήν άγαπήση
καί άρκετά σώφρων διά νά τύν διευθύνη.
Έάν έ’χωμεν τήν τύχην νά έπιδραση έπ’
αύτοϋ τόν σώζομεν όριστικώ:. Ό Βαλεν
τίνο; είνε άρκετά εύφυής καί θά. έκτιμήση
τά σπάνια προτερήματά της. Έν αύ
τή θά εύρη σύντροφον δυσκόλω; άπαντών.ε·/ον σήμερον. Έάν ό υιό; μου οεν ήτο
νυμφευμένο; δέν θά ήθελον καλ.λιτέραν δι ’
αύτόν σύζυγον. Όταν τήν γνωρίσετε θά
καταμαγευθήτε καί έκ τών τρόπων τη:
καί έκ τή; μορφώσεώς τη;.
ΊΙ κυρία Μέσλερ ήκουσε μετά, προσο
χή; τόν-σύμβουλόν τη;, άποτεινομένη δέ
πρό; αύτόν τώ είπε τά; έξή; λέξεις έκ
τών όποιων Φαίνεται όπόσην είχε γνώσιν
τή; ανθρώπινη; καρδία; :
— Πρό παντός νά μη εχη την τελειό
τητα ο/.ων αύτών των αρετών !
Οί φόβοι τού; όποιου; ήσθάνετο ή κυ
ρία Μέσλερ έδείχ_θηταν χειμερικοί. Άμα
τή έπανόδω του ό Βαλεντίνο; συνεστήθη
ποό; τήν δεσποινίδα Έριέτταν, ήτι; τον
κάτέκτησεν ά.πό τή; πρώτη; στιγμής.
Έδείχθη πρό; αύτήν πλήρη: /άζι-ζζ καί
εύγενείας, τόσον οέ έφάνη μεταβεβλημέ
νο; κατά, τού; δύο μήνα; τού; προηγηθέντα; τοϋ γάμου του ώστε καί αύτοί οι
δυσν-ενώ; πρό: αύτόν διατεθειμένοι ένόμισαν
οτι 'έπήλθε πλήρη: ή μεταμόρφωσις. Τοι
αύτη μεταβολή έπήλθε·/ κατά τό φαινό
μενο/ καί παρά τον κατά βάθος χκ?ζκτήοα του ώστε πάντες άνωμολόγουν τήν
■χεταβολήν ταύτην καί έβεβαίουν, ότι κα
τέστη σοβνρός καί ότι θά έγίνετο καλό;
σύζυγος. Καί ό ίδιο; έπίστευσεν εί; τή··
μεταβολήν ταύτην καί έφρόνει οτι θά ε-

καμεν εύτυχή τήν μέλλουσαν σύζυγόν του.
Ό γάμο; έτελέσθη ύπό άρίστου; οιωνούς.
ΊΙ κυρία Μέσλερ κατενθουσιασμένη
έδώρησε προς τον θετόν αύτής υίον είκοσι
έκατομμύρια καί τό έπί τής όδοΰ Φρείδλα·/ μέγαρο·/. Έπί έ’ξ μήνα; ό κόμ.η; έ
δείχθη καταγοητευμένο;. Διά. νέον άσω
τον οστι; έγνώρισε πλεΐστα; έλαφρά; γυ
ναίκα; ό έρω; τή; Έρςέττας παρουσίαζέ
τι έκτακτον. Έν τούτοι; μετά τό έξάμηνον βαρυνθεί; τόν νέον βίον έπανήλθεν
εί; τόν πρώτον, έγκατέλειψε σχεοον τήν
κόμ.ησσαν,ήτι: ήρκεϊτο πλέον εί; την συν
τροφιάν ολίγων φίλων οϊτινες έσέβοντο
τήν άνωτέραν διάνοιάν τη;. Αί σχέσεις
τών δύο συζύγων ήσαν φαινομενικώ; έξαίρετοι, διότι καίτοι ό Βαλεντίνο; ήτο έλαφρό; καί άπιστος, έν τούτοι: διετήρει
μετά προσοχής τού; εξωτερικού; τύπους,
ή δέ Έριέττα κατεθλίβετο μέν διά τήν
διαγωγήν ταύτην τοϋ συζύγου της ζατώρθου όμως νά ύποζούπτη τήν λύπην
τη;. Ή κυρία Μέσλερ κατ' άρχά; ούδέν
άλλο άντελήφθη ή ότι δέν έγεννάτο τό
ποθητόν τέκνο·/.

111
Ό Φρειδερίκο; Κλεμάν, ό διευθυντής
τοϋ οίκου ΙΙιλέ καϊ Βουρζέ, είχε νυμφευθή
έν έτος ποό τοϋ Κουτρά την θυγατέρα
τοϋ κυρίου Βαβασέρ τμηματάρχου έπί τού
προσωπικού τού ύπουργείου τών οικονομι
κών. Ή Σελίν Βαβασέρ άνατραφεϊσα αύστηρώς ύπό τού πατρό; της, άνδρός με
γάλη; ίκανότητο;, διήλθε τήν νεότητά
τη; ήρέμω; καί ήσύχως. Καθ’ ήν ήμέραν
τή έσυστήθη ό Φρειδερίκος Κλεμάν τόν
εύρε εύμορφον, εύγενή, εύφυή καί τόν άν
θρωπον οστι; έπρόκειτο νά τόν έςαγάγη
έκ τής μονοτόνου ζωής τήν όποιαν διήρ
χετο. Ό μελλόνυμφος ούτε ευφυής ούτε
ώραϊο; ήτο, άλλ’ ήτο εύγενή; καί αγα
θός. Καί τοι σοβαρό; ήνείχετο τήν ευ
θυμίαν τών άλλων. Ώ; αποκλειστικόν
σκοπόν τοϋ βίου έθεώρει τήν έργασϊαν καί
ένεκα τούτου δέν άνεμίχθη εί; τάς κοσμι
κά; διασκεδάσει; καίτοι δέν ητο έχθρύςτων.
Τίτο ύψηλός, ξανθό; καί μετρίω; φα
λακρός, είχε οφθαλμού; γλαυκού; καί
μάλλον ψυχρού;-, διέκρινε τού; ανθρώπους
ώ; καί τά; ύποθέσει; δι ’ ένό; μόνου βλέμ
ματος, ήτο ολίγον αισθηματικό; άλλ’
είχε μεγάλην διορατικότητα εί; τά; επι
χειρήσεις. Ούδέποτε άνεμίχθη εις πράξεις
σοϋ χρηματιστηρίου, άφ' ότου δέ οιηυθυνε
τόν οίκον Πιλέ καί Βερζέ μ.όνον προεξο
φλήσει; καί καθαρώς τραπεζητικα; εργα
σία; ένήργει. Εί; τά; έπιχειρήσει; του
είχεν ιδέα; τού παρελθόντος αίώνο;. έφρόνει ότι τό κέρδος πρεπει νά έχη ώρισμένον όριο·/, ήτο δέ αμετάπειστο; εί; τά;
δικαίας άποφάσει; του όταν μάλιστα διέ
βλεπε·/ ότι προσεπάθουν νά τόν άπατήσωσι.
Μεταξύ αύτοϋ καί τού πατρό; του ύ
πήρχε ταυτότη; χαρακτήρο; ό εί; προεςόφλει τήν γνώμην του ετερου, ουόεποτε οε
εύρέθη σαν έν διαφωνία.
Ό Φρειδερίκο; έλάτρευε τήν σύζυγόν
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του. τής οποίας αί ορέξεις
διαθέσεις
ήσαν όλω; άλλοΐαι τών ’.δικών του· αύτη
ευθύ; έξ αρχή: άπετίναξεν έπιτηδείως τόν
ζυγόν τή: περιωρισμένης ζωής, εις ήν >ιχεν ύποβληθή. κατά τά νεανικά τη; έτη
ύπό του πατρό; τη;. Άντελήφθη ζμέσω;
τή; χρηματική; καταστάσεω; τού συζύ
γου τη; καί έπωφελήθη αύτη; όπω; άποκτηση τήν ευμάρειαν τού βίου. Εί; παρατήρησιν του πατρο; Κλεμάν ότι, παρα
σύρει τόν σύζυγόν τη; εί; μεγάλα; δαπά
να;. αί όποΐαι δύνανται νά θεωρηθώσιν
ώ; σπατάλαι. αύτη άπηντησε :
— Δέν σζ; άρέσκουν λοιπόν αί μεταρ
ρυθμίσει; :
Ή γέρων -"κάμε κίνηυ.α διά τή; κεφα
λής ήσπάσθη την νύμφην του καί έθεώρησε τά πάντα (ό; καλώ; γινόμενα άφού
δ υιό; του ήτο ευτυχής, όχι διότι ούτος
τή ένέπνεε πάθος ακατάσχετου, άλλά
διότι τον ήγάπα διά τήν αγαθότητά. του
καί τήν πρό; αυτήν λατρείαν του, τή;
όποια; όμω; ουδέποτε κατεχράσθη.
Τά δύο πρώτα έτη τού γάμου των
διέρρευσαν έν γοητευτική εύτυχία. Απέ
κτησαν υιόν τού οποίου ή γέννησι; ένέπλησε χαρά; τόν Έλιφά; καί έπροξένησε μικράν τινα ζηλοτυπίαν εί; τήν κυρίαν Μέσ
λερ. Κατά τήν εποχήν ταύτην έπήλθεν
ή ιδέα εί; την κυρίαν Μέσλερ νά νυμφεύση
τόν Βαλεντίνον, διότι κατέκτησε τό μάταιον τή; περιουσία; τη; άφού δέν είχε
κληρονόμον εί; τόν όποιον νά περιέλθη
αυτή μετά τόν θάνατον αύτή; καί τοΰ
Βαλεντίνου. Τό πζν εδίδεν έάν τό τέκνον
εκείνο ητο τού θετού αύτή; υίοϋ.
Ή κυρία Κλεμάν ώ; ήτο φυσικόν ευ
θύ; μετά τόν γάμον τοΰ κόμητος Κουτρά
έγένετο ή στενή φίλη τή; συζύγου του,
ήτις είχε την αύτήν μετ’ εκείνη; ηλικίαν,
καίτοι διέφερεν έντελώ; τον χαρακτήρα.
Ή κυρία Κλεμάν ήτο μέτριου αναστή
ματος, μελαγχροινή, ζωηρά καί εύθυμος,
ένώ ή κόμησσα Κουτρά ήτο ξανθή, ύψηλή, σοβαρά καί ήρεμο;. Καλλιτέχνιδες
άμφότεραι ήκολούθουν διαφόρους οδούς. Ή
σύζυγο; τοΰ Φρειδερίκου ήγάπα τόν νεωτε
ρισμόν ή δέ σύζυγο; τοΰ Βαλεντίνου ήρέσκετο εί; τό κλασικόν καί ήσθάνετο άποστροφήν διά πάσαν καινοτομίαν.
Είς τάς συναναναστροφάς τή; κομήσση; ή κυρία Κλεμάν μετέδιδε τήν εύθυμίαν
κα". ζωηρόμητά της, αϊτινε; άνευ αυτή;
θά είχον όψιν ολίγον άπηρχαιομένην. Ότε
είσήρχετο εί; τήν αίθουσαν μετεβάλλετο
ή σοβαρά αύτή; οψι; καί ή ζωηρότη; έγενικεύετο καί μεταξύ τών μάλλον ηλικιω
μένων. Ή ευθυμία της όμω; ήτο τόσον
φυσική τόσον αγαθή ώστε ούδεί; έτόλμα
νά τήν κακολογήση.
Ή πρός τόν κόμητα διαγωγή της ύπήρξεν απ’ άρχή: λίαν επιφυλακτική. Εί;
τούτο συνετέλεσαν αί κεκαλυμμέναι περί
αυτού ομιλίαν τοΰ πενθεροϋ καί τού συζύ
γου της, οϊτινε; δεν είχον πολ.λ.ήν ύπόληύιν εί; τόν Βαλεντίνον.
Ότε τό πρώτον τόν έγνώρισε μετά τήν
επάνοδόν του έκ του γαμήλιου ταξειδίου
του εί; εν γεύμα τή; κυρία; Μέσλερ δέν
τον ευρε τοσον άπαίσιον. Την περιεποιήθη

πολύ καί τή; ώμίλησε περί όλων εκείνων
τά όποια τώ ήρεσκον. Ένθαρρυνθεϊσα έκ
τή; άδιαφορίας και τών εύγενών του τρό
πων έτόλμησε νά τω παρατηρήση μετά
προσοχή: καί εύρεν ότι ήτο άρκετά ευει
δή;, εύγενή; καί γλυκύς τού; τρόπου;,
διέφερε δέ κατά πολύ τών άλλων Ομηλί
κων του.
Συνωμίλησεν έπανειλημμένω; μετ αυ
τού καί έμεινε λίαν ευχαριστημένος έκ τών
τρόπων του καί τών διαφόρων τή; ομιλία;
θεμάτων τά όποια διέφερον εκείνων μέ τά
όποια μέχρι τοΰδε ήτο συνειθισμένη ν ’ άκούη. Τώ ώμίλησε διά μακρών καί μετ’
ενθουσιασμού ώ; ειδικό; περί ιπποδρομιών,
ένεθουσίασε την νεαράν γυναίκα ητι; ε“δείξε διαθέσεις νά γνωρίση τά; λεπτομερείας αυτών.
ΤΙμέραν τινά ένώ συνωμίλουν καί πά
λιν περί ιπποδρομιών τή έπρότεινε νά την
συνοδεύση έπί τή; άμάξης του εί; τά; ιπ
ποδρομία; τά; τελούμενα; τήν ημέραν έκείνην.— Καλέ τί λέτε, άνέκραξεν ή νεαρά
γυνή, καί τί θά πή δ σύζυγό; μου.
— Ά; ελθη μαζύ μα;. Θά -fter-i
πολύ έάν δέν έλθετε διότι αί σημερινά':
εί τε ε'κ.τακτοι καί ύπο τήν έποψιν άκομ.η
τοΰ πλήθους τό όποιον θά ήνε ότι εκλε
κτόν έ'χουσιν οί ΙΙαρίσιοΐ. Θά σάς τοπο
θετήσω πλησίον μου, εινε ή τιμητική θέσις...
Ή κυρία Κλεμάν τώ ε'ρριψε βλέμμα
πονηρόν.
— Θά έλθγ, μαζύ μας καί ή κυρία
Βουδών, τφ είπε ;
— Όχι, άπήντησεν άταράχω; δ Βα
λεντίνος. Όταν ήσθε σεΐ; ή κυρία Βουρ
δών δέν έχει θέσιν.
Εί; τήν σχεδόν αύθάδη ταύτην άπάντησιν ή κυρία Κλεμάν δέν ήθέλησε νά δώση
προσοχήν προσεποιήθη ότι δέν ήννόησε.
— Τήν καϋμένην, δέν θέλω έν τούτοι;
νά τή στερήσω τήν διασκέδασιν ταύτην..
Πρέπει νά έλθη μαζύ σας... Λέγουν ότι
κάμνετε δυστυχή...
— Καί τίς παρακαλώ σά; δίδει τά;
πληροφορία; ταύτα; περί έμοϋ
— Τό κοινόν.
— Το όποιον άπατκται. Άπο τριών
εβδομάδων δέν βλέπω την κυρίαν Βουρδών.
— Καί διατί ; Εινε τόσον ώραια...
— Υπάρχουν καί άλλαι... Λοιπόν...
θά έλθετε :
— Βεβαιότατα, όχι. Έχετε πολύ κα
κήν φήμην...
— Καί άν έγενόμην φρόνιμο; ;
— Άμα τόίδω... θά σκεφθώ. Διά νά
τό κατωρθώσητε νυμφευθήτε !
— Μά καί σεΐ; τά ίδια ; Τήν αυτήν
πρότασιν άπό τινο; χρόνου μοΰ κάμνει καί
ή θετή μου μήτηρ. Βλέπω ότι όλοι συνωυ.ωτεΐτε εναντίον μου.
— ’Επιθυμείτε τήν ελευθερίαν σα; διά
νά τήν χρησιμοποιήτε ώ; σήμερον !
— Όμιλεΐτε περί πραγμάτων αγνώ
στων σας. Θέλετε νά σά; εϊπω πώ; άπασχολώ τόν καιρόν μου ;
— Καί τί μέ μέλλει.
Ταύτα δέ είποϋσα ε’σπευσεν ώς φοβη-

θεϊσα. πλησίον τή; κυρία; Μέσλερ. Έν
τούτοι; μεταζύ τών δύο νέων είχεν άναπτυχθή είδο; οίκειότητο; έκ τοΰ ειδου; τή;
ομιλία;, εί; ήν άμφότεροι περιστράφησαν.
Εσπέραν τινά ένώ εύρίσκοντο εί; τής
κυρία; Μέσλερ, δ Βαλεντίνο;
τ έπλησίασε
την νεαράν γυναίκα καιι τή είπεν.
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Έχω
δύνασθε άκωλύτω; νά άνέλθετε έπί · η;
άμάξη: μου, μετ’ ολίγον νυμφεύομαι.
ΤΙ κυρία Κλεμάν ήρχισε νά γελά.
— Δεν πιστεύω νά τό άποφασίσατε
έπί τή επιθυμία νά μέ οδηγήσετε εί; τά;
ιπποδρομία; ;
— "Όχι αποκλειστικό): δι' αυτό; Όλοι
μου έπετέθησαν. Έπί τέλου; έβαρύνθην
καί τον βίον τόν όποιον ζώ, έπιθυμ.ώ δέ
νά εύχαριστήσω καί την μητέοα αου.
’Ομιλεΐτε ορθότατα. Πάντοτε έφρόνουν ότι δεν είσθε έντελώ; παραλυμένο;.
— Θά προσπαθήσω νά το δείξω.
— Καί θά σά; βοηθήσωμεν όλοι.
-— Ναι όλοι. Έάν τά πραγματα βαδίσωσι καλώ; αυτοί οί όλοι θά φωναξωσι
«ταιριασμένο ανδρόγυνο». ..άν έλθουν πά
λιν άνάποοα ΟΛΟΙ
όλοι πάλιν θά κραυγάσωσι
ότι δέν ήτο ουνατον
δυνατόν νά ζήσωσι καλλίτερα..· έγό> δέ κατά τό διάστημα ,ϋτο;...
— Θά είσθε δ μάρτυς, είπεν είρωνικώ;
ή κυρία Κλεμάν. Άλλ' ά; όμιλήσωμεν
διά τήν μελόνυμφον
αύτη ριφοκινδυνεύει περισσότερον.... Καί ποια εινε;...
— Εινε εΰοημα
..,ρ.Λ το
.ού πενθεροϋ σας.
— Τότε ή έπιτυχία εινε πλήρης.
— Ώς πρό;: τό ηθικόν ίσως, άλλ ' ώ;
πρό; τά λοιπά , ...
Είς όλα εινε προσεκτικός, Λύτό; εύρε
καί έυ.έ διά τον υιόν του.
— Τότε μένω ήσυχος κατά τι.
— Τήν έγνωρίσατε ; έγένετο ή άμοιβαία σύστασι; ;
— Χθές. Εινε ώραιοτάτη. σοβαρά καί
μέ ήθο; επιβλητικόν. Φαίνεται οτι προωρίσθη οι' έμέ οπω; ύμεϊς διά τόν συζυγόν
σας.
— Σά; βέβαιοι ότι μέ τόν συζυγόν μου
εύρισκόμεθα είς πλήρη ομοφωνίαν. ΙΙράττει οτι έπιθυμώ...
— Έάν καί έγώ ύποχρεωθό) νά πράτ
τω καθ ' έκάστην ο,τι θέλει ή μέλλουσα
σύζ'υγό; μου, δέν θά εινε πράγμα πολύ
εύχάριστον.
— Θέλετε νά μοί είπητε τό όνομά
τη; ;
— Θά τό μάθετε εί; τόν οίκον σας...
Έν τούτοι: α; τό μάθετε παρ’ έμοΰ. Εινε
ή Έοοιέττα ΙΙιερμόν.
— Εισθε εϋτεχής... Τήν έγνώρισα είς
φιλικού: οίκους... Εινε χαριτωμένη...
— Ώστε έάν ήσθε εϊς τήν θέσιν μου
δέν θά την άποκρουετε.
— Έξ εναντίας.
— Τί εισθε ομω; σείς αί γυναίκες, πο
τέ δέν δυστάζεται εί; τόν γάμον. Φαίνεται
ό βίο; τόν όποιον αί κόραι διάγεται εινε
πολύ δυσάρεστο: καί διά τούτο σπεύοετε
εί: τον γάμον διά νά χειραφετηθήτε. Άλλ’
ημείς οί άνδρες, οϊτινε; άπολκμβάνομεν
όλων των άγαθών τή; ελευθερία;, πρέπει
νά έρωτευθώμεν, νά ήμεθα κατεστραμέ-

