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ΆΟήναι τή 16 Ιουνίου 1896

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ
«Κόλαιι; ζαί Πχράδειβα;. II 'II συνταγίΛατιζή
τοΰ οόοανοΰ Βασ'λεία ζαί τά δύο εν τω Ιίαραδείαω
αόμματχβ,δπό Ειρηναίου Κ, Άσωπίου.
«Τά θαλάσσια λουτρά» ίπύ Φάεηΰα.
Έλληνιχά εθιαα. Ένα; γάμος στό Τσιόε'ρι»,

Λ'ιχ Άντο>νοχοΰ.1ου.
Όνορίον ΒαΛζάχ "Τό

όπά

Έρυθ>όν IΙανδοχεΓον»,
δίσημα.
«Λευχχ τραγούδια. Εί; ανάγλυφο» τοΰ 'Απόλ
λωνος. Κόρη», ποιήματα, ύπό Μ. .1. Μα.Ιαχάση.

Ν. I. Λάσκαρη ζχί Μ. Γϊαντουχάκη. "Ό Γαμ
πρό; μας», χωμ<;>3ία εί; πράξεις τρεις.
Εϊχόνιι:: Κχλλιτε/_νϊα. Ό θερισμός.— Άγγελιζούλα.
Έν τώ Δελτίο, : Καλλιτεχνία ζαί Θέατρον.—
Φιλολογιχά. —« Ό ανωφελή; πλούτος», μυθιστορία
Γεωργίου Όνέ.

ΚάΜΤΜ KAI SETON
Έπιτροπή el επισημότατων ζωγράφων
ζαι συγγραφέων διοργανϊζει έζθεσιν,έν Παρισίοις, τών έ'ργων τού έςόχου συγχρόνου
ζωγράφου Αύγούστου Μπουλάρ, αγνώστου
μέχρι τοΰδε εις τό πολύ κοινόν. Ή έ’ζΟεσι; Οά άνοιξη εί; τά; ‘20 τοϋ παρόντος
μηνός.
Ό διάσημος κριτικό: έπί τή; ζαλλιτεχνία; ζαί ίδια τή; ζωγραφική; έν τή α Έ
φημερίδι τών Συζητήσεων» Άνδρέας Μι
σεί. έξέδωκεν έσχάτω; τόμον, έν ώ περιέ
λαβε διαφόρου; μελέτα; του έπί συγχρό
νων ζαί παλαιοτέρων ζωγράφων, τά; πλείστα; δημοσιευμένα;. Διαζρίνονται αί έπί
τών έργων τοϋ Ευγενίου Δελακροά, Πυβί
δέ Σαβάν, Ingres, αναλύσει;.

Έν Βρυξέλλαις διωργανώθη έκθεσις
άγνωστων είς τό κοινόν έργων ζωγραφικών.
Έζ τών έζτεθέντων διαζρίνεται μεγάλη
είκών τοϋ ζατά τήν πρώτην πεντηκοντα

διεγθγντης;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΝΔΗΝΟΣ

ετίαν τοϋ παρόντος αίώνο; άκμάσαντο;
Γάλλου ζωγράφου Navez. δι' ή: δεικνύει
ούτο; μεγάλην πρωτοτυπίαν ζαι αίσθημα.
Χρονολογίαν ό πίνας ούτο;, παριστών τήν
οικογένειαν Hemptine, φέρει το ε'τος
1816. Μέχρι τούδε ό Navez ήτο γνωστό;
διά τού; μεγάλου; άλλά μέτριου; τ-ήν
αξίαν ιστορικού; πίνακα; αύτοϋ, άληθή
δ'έκπληξιν προύξένησεν ή άνω είκών;
-Mt-

Διά πρώτην φοράν άπό τοϋ παρισινού θεά
τρου «Bodiniere» παρεστάθη.τοϋ Theo
dore Bai)ville. ή φανταστική κωμωδία
τοϋ «Riqnet a la Ηθΐψρβ»,μετά εξαι
ρετική: επιτυχίας. Ό ’Ιούλιο; Λεμαίτρ.
αφιερώνει εί; τό εργον τούτο μαζροτάτην
έπιφύλλίδα έν τή« Έφημερίδι τών Συζητή
σεων» έξαίρων την χάριν καί τήν δροσερότητα αυτού, τό θέλγητρο» καί τήν αρ
μονίαν τών στίχων. Αΐ σκηνογραφίας με
γαλοπρεπείς και πλούσια'., συνέβαλον πολύ
εί; τήν επιτυχίαν τού έ'ργου.
Μέτριον κρίνεται τό πεντάπρακτου δρά
μα τοϋ 'Αγγέλου Josz καί Λουκιανού
Daniil r βΡέμβρανδτ». Οί ποιηταί δέν
κατώρθωσαν νά άπεικονίσωσι τήν μεγά
λην μορφήν τοϋ διάσημου ζωγράφου.
'Γήν παρελθοΰσαν Τετάρτην άπό τοϋ
θεάτρου τών αΐίοικιλιών» έδιδά
πρώτον τό τετράπρακτου δράμα τού κ.
11. Δημητραζοπούλου « Ή Γυναίκα».
Έν τώ θεάτρω δέ τού «ΙΙαραδείσου»
έδόθη τήν ΙΙέμπτην τό μονόπρακτο» λυρι
κόν δραμάτιον τοϋ κ. Ίωάννου Πολέμη
τό «Όνειρον». περί ού έγράψαμεν έν προηγουμένφ φύλλω.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Ή ύπο τού κ. Σμίδτ άναζάλυψι; νέου
χειρογράφου τού Φάουσν τοϋ Γχαίτε ί5ωζεν αφορμήν εί; τού; Γερμανούς φιλολό
γου; νέων ερευνών και μελετών περί τού
μεγίστου τών ποιητών αύτών. Οΰτω κα
θηγητής οι; Γερμανός, ό ζ. Collin, έδημοσίευσε τόμον πολυσέλιδου, δι' ού πειρα-
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ται ν’ άνεύρη τήν εποχήν, καθ’ ήν έγράφησαν τά διάφορα μέρη τών δυο Φάουστ.
Ώς βάσιν δ’ εί; τήν εργασίαν ταύτην
λαμβάνει τά; γνώμα; καί τήν ψυχικήν
κατάστασιν τοϋ Γκαϊτε, ώ; καταφαίνον
ται αύται έζ. τών επιστολών του ζαί έκ
τών απομνημονευμάτων του, τών γνω
στών ύπο τόν τίτλον «Ποίησι; ζαί Αλή
θεια». Εί; τήν νεότητα τοϋ Γκαϊτε απο
δίδει τά έξή; αποσπάσματα : τόν μονόλο
γον τή; εισαγωγή;, τήν έμφάνισιν τοϋ
πνεύματος, τήν σκηνήν τοϋ Βάγνερ καί
τοϋ μαθητου, τήν σκηνήν τοϋ καπηλειού
τή; Άούερβαχ καί μέγ» μέρος έκ τή;
τραγφδία; τή; Μαργαρίτας.
Καταπληκτική είνε ή έν Γερμανία γιγνομένη περί Γκαϊτε εργασία. Καθ’ έκαστην δημοσιεύονται μελέται περί αύτού,
ύπάρχει δέ σύλλογο; ιδρυμένος πρός τιμήν
αύτοϋ ζαί έκδίδων παν ο,τι σχετικόν προ;
τόν μέγαν ποιητήν.
-WΤοϋ περίφημου ιστορικού δουζό; ΣαινΣιμών γίνεται νέα έζδοσι; έν Παρισίοι; τή
έπιμελεία τοϋ διαπρεπούς φιλολόγου Βουαλίλ, μέλους τοϋ ινστιτούτου. Τών Άπομχημ,οκευμάτω? αύτοϋ έξεδόθη τελευταίου
ο δωδέκατο; τόμος. ΊΙ άξια τοϋ Σα.ίν-Σιμών
ήτο άγνωστο; καί είς αύτήν τήν Γαλλίαν
μέχρι τών αρχών τής παρούση; έζατονταετηρίδος, τών κριτικών οέ αί αναλύσει; καί
ίδια ή θαυμασία μελέτη τοϋ περικλεούς
Ται»·, συνέβαλον όπως ούτο; καταλάβη
έζ τών πρώτων θέσεων μεταξύ τών ιστορι
κών. Θεωρείται εφάμιλλο; τοϋ Σαίςπηρ
σχεδόν, όσον αφορά τήν άπεικόνισιν τών
διαφόρων προσώπων, τών δρασώντων εις
τήν αύλήν τοϋ Λουδοβίκου ΪΔ’ .

'Αγγέλλεται ή προσεχής ε’κδοσι; τών
«Τελευταίων έργων» τοΰ περίφημου Άγ
γλου πολιτικού άνδρός κα: πολλάκις χρηματίσαντο; πρωθυπουργού, λόροου Βήκονσφιελδ. Ί’πό τών έκδοτων επίτηδες άνεβλήθη έπί πολύ ή δημοσίευσες, διότι τούτο
περιείχε προσώπικά; κρίσεις κζί όχι πολύ
ευμενείς περί τών συγχρόνων πολιτικών
άνδρών.
-itΤήν επιγραφήν «Ευχολόγια τών συναι-

Δελτίον τών *Ο?.υμτ^ών — «Ό άνωΊ;Μ->ς π?·?··-0?»

Δελτίον τών Ολιπιπίων
σθημάτων» φέρει τό νεώτατον έργον τοϋ
Γάλλου φιλοσόφου Θεοδώρου Ριβώ. Έν
αΰτώ πειράται ούτος νά κατάδειξη, οτι
τά συναισθήματα προέρχονται έζ. τών
επιθυμιών καί πρός τοΰτο συσσωρεύει
πληθύν γεγονότων ζαΐ περιεργοτάτων ζαΐ
λεπτομερέστατων περιγραφών.
-WΌ γνωστός εΐ; τό πανελλήνιον, ώ;
πρώτος συλλαβών τήν έδεαν τή; άνασυσυστάσεω; τών 'Ολυμπιακών άγώνων καί
πρό; τοΰτο έκθύμω; έργασθείς, βαρώνο;
Πέτρος Κουβερτέν, έξέσωκεν ιστορικόν εργον ύπό τόν τίτλον « Ή γαλλική έξέλιςις ζατά τήν τρίτην Δημοκρατίαν» άνευ
τίνος βαθύτητες, άλλά γεγραμμενον μετά
τινο; ζομψότητος.

Τοϋ πρό τινο; άποβιώσαντος φιλολόγου
Γάλλου Constant Marthas έξεδόθη β·.βλίον ύπό τόν τίτλον «Σύμμκτα έζ τά;
αρχαίας φιλολογίας», έν ω περιέχονται
διάφοροι μελέται έπί αρχαίων ποιητών
ζαΐ συγγραφέων. Διακρίνονται έξ αύτών
αί άναλύσεις τοϋ Πινδάρου ζαΐ τοϋ Κικέρωνος.
‘Επαινείται τοϋ Έρνέστου Δωδέ, τοϋ
αδελφού τοϋ διάσημου μυθιστοριογράφου,
τό νεώτατον ιστορικόν έργον ύπό την επι
γραφήν «Εΐ; την ζόνιν τοϋ παρελθόν
τος». Συνενοϋνται έν αΰτώ διάφορο·, ιστο
ρικά! μελέτα·, έζ τής Γαλλική; ιστορία;
τοϋ παρόντος αιώνες.
-WΌ Sherard έν ττ, Παρισινή Έφημεpldi διηγείται έπίσζεψιν, ήν έκαμεν εΐ;
την φυλακήν Ρήδιγκ, έν ή ‘βρίσκεται έγζεκλεισμένος ό "Αγγλος ποιητή; καί μυΟιστοριογράφος Όσκαρ Οΰάιλδ. Εύρεν αΰτόν λίαν καταβεβλημένο·/ ζαΐ ωχρόν. Δέν
θέλει δυνηθή νά ζήση ούτος μέχρι τέλους
τοϋ έτους ή Οά έξέλθη τρελλό; έζ τή; φυ
λακή;. Γνωστά! είνε το σκάνδαλον ζαΐ
αί σχέσει;' αΰτοϋ πρό; τον νεαρόν λόρδον
Δοΰγλας, αΐτινε; έπέφερον τήν καταδίκην
αΰτοϋ. Ό λόρδος, όστι; έπρόκειτο νά ίζ.δώση ποιήματα αφιερωμένα εί; τόν ποιη
τήν Οΰάιλδ, ανέβαλε την έκδοσιν αύτών
έπ ’ αόριστον, άποτραπεΐ; ύπο τοϋ τελευ
ταίου.
-Μ-

Πλήρη; ποιήσεως καί εκτάκτου περι
γραφικότατος κρίνεται « Ή περιήγησι; εις
τό Τογζϊνον» τοϋ πρίγζηπος 'Ερρίκου της
Ορλεάνης. Ή άναπαράστασι; τών εθί
μων ζαΐ τών ηθών τοϋ Κινεζικού λαοϋ
γίνεται μετά πάση; άζριβείας. ή δέ φύσι;
απεικονίζεται ζωηρότατα.
-*··
Coeurs meurlries φέρει τίτλον τό
νεώτατον μυθιστόρημα τοϋ Άνδρέα Θεριέ.
ΊΙ ύπόθεσις, έν συντόμω. έχει ώ; ε
ξής. Ό ’Ιωάννης είναι γείτων τή;
Σιμόνης. Ή σκηνή ύπόζειται εΐ; τά; ποι
ητικά; όχθα; τής λίμνη; τοϋ Άννεσύ, έν
Σαβοΐα. Περιπατούσε μίαν ήμέραν εΐ; τό
δάσος ζαΐ άνταλλάσσουσι λόγου; αιώνια:

άγάπη;· άλλ ’ ΰ ’Ιωάννη; ερωτεύεται μι
κρά·/ έργάτιδα, τήν όποιαν μετ ’ ολίγον
εγκαταλείπει. Ή Σιμόνη μανθάνει τόν
έρωτα αΰτοϋ. επιστρέφει τόν λόγον αύτής,
καί έζ πείσματος ύπανδρεΰεται άσημο·/
βιομήχανον. Μετά δωδεκαετίαν όλην συν
αντιόνται οί δύο έρασταί, ζαΐ ό άρχαϊος
ερως, μή σβεσθε'ι; άλλά διατηρούμενο; εΐ;
τά βάθη τών καρδιών, άναγεννάται. Βλέπουσιν όμως τά έπιπροσθοϋντα εμπόδια
ζαΐ διά τούτο δίδουσιν άλλήλοι; αιώνιον
άποχαιρετισμόν.
Τό μυθιστόρημα τούτο τοϋ Άνδρέα Θε
ριέ, όπως όλα τά μυθιστορήματα τοϋ
διάσημου μυθιστοριογράφου, διακρίνει άπλή
αΐσθηματικότη; ζαΐ τρυφερότης γλυκεία.
Ή φύσι; εί; τόν κάλαμόν του λαμβάνει
μαγευτικήν χάριν καί έξ αύτή; φαίνεται
λαμβάνοντε; τόν χαρακτήρα αύτών. τόν
άφελή άμα ζαΐ ποιητικόν, τά διάφορα τοϋ
έργου πρόσωπα.
-WΕύμορφον κρίνεται ζαΐ τό μυθιστόρημα
τοϋ Φερδινάνοου Βανδερέμ « La pa
trolmen, λεπτή και ειρωνική κοσμική
μελέτη.
-WΕίς τή>· αποΑεσθεϊσατ φί.Ιην επιγράφε
ται ποιητική συλλογή τοϋ Λύγούστου
Allgellier, γνωστού μέχρι τοϋδε εις τόν
φιλολογικόν, κόσμον ώς δοκίμου μεταφραστοϋ τοϋ μεγάλουΣκώτου ποιητοϋ Burns.
Έκ τών ποιημάτων διακρίνεται διά την
τρυφερά·/ μελαγχολίαν τό φέρον τήν επι
γραφήν Προ τώχ χνμάτων.
-«-

ρεστηθή νά μάς γνωστοποίηση τοΟτο,.
ίνα άποστείλωμεν ταΟτα.

Ή γενική αντιπροσωπεία τών « Ο
λυμπίων» άνετέθη είς τόν κ. Σπυρ,
Βελιανίτην περιοδεύοντα ανταποκριτήν
μας.
Ή έπιστασία τών «’Ολυμπίων»
εινε ανατεθειμένη:
’Εν Πΰ,τραις είς τόν κ. Χρ. Εύαγ
γελίου.
Έν Άγρινίω είς τόν κ. Δ. Παπαλάμπρον, βιβλιοπώλην.

Εν “Αρζη εις τόν κ.
Σινδουκάν.

Βασίλειον

Εν Σΰρω είς τόν κ. Βασίλειον Συνοοινόν, βιβλιοπώλην.
Έν Κέρκυρα είς τόν κ. Νικόλαον
Ιωαννίοην, βιβλιοπώλην.

Έν Τρικκά-Ιοις είς τόν κ. Δημη
τρών Μηληγγεώτην.
Έν Λαρίσοη είς τόν κ. Θρασύβου
λον Μακρήν, βιβλιοπώλην.
Έν Αιγύπτιο είς τόν κ. Στυλιανόν
Βασιλειάοην, βιβλιοπώλην έν Αλε
ξάνδρειά.
Εν ΚαΙρω εις τόν κ. Γρηγ. Χει
μώνων, βιβλιοπώλην.
Εν Αω»·στα>'«>·ουπό.ίεε είς τούς
ζ. κ. αδελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλας.

Εν Σμύρνή είς τόν κ. Λεωνίδαν
Στυλιανόπουλον, βιβλιοπώλην.

Έζτός τή; έν ΆΟήναις συσταθείση;
έπιτροπή; έζ. τών διαπρεπέστερων λο
γιών τής μελλουση; νά λάβη πρόνοιαν
περί τοϋ πανηγυρισμού τή; έκατονταετηρίδο; τοϋ μεγάλου ήμών ποιητοϋ Διονυσίου
Σολωμοϋ, ζατηρτίσθη καί έτέρα έν Ζακύνθω, προτιθεμένη όπως διενεργήσγ, τόν
πανηγυρισμόν μόνον έν Ζζ.ζύνθω.
-W-

Εν θεασα.Ιοπ'κη είς τόν κ. Σω
τήριον Άστεριάδην.

Ό νεαρός διηγηματογράφο; κ. Κωστη;
Οικονόμου έξέδωζ.ε τομίδιο·/. περιέχον διη
γήματα ύπο τον τίτλον Είχότις.

Εν Κα6Ί.Ι.Ια είς τόν κ. Καίσαρα
Δ. Καλέντζην.
Εν Δράμα είς τόν κ. Mr/. Βαλανην, φαρμακοποιόν.
Έν Δάφνη Ι'Αγ.Ορους] είς τον κ.
Χριστοφ. Τβηρίτην.

ΧΙΙΟΙΆΛ,Ι.ν ΕΓΚΙΙΡΙΛ
ίϊοά τούς φελαναγνώστας.
Το Ατινκοί· Ημέρο.1<·γ·ι.ο·' τοΰ πρύ
τανεως τών ελληνικών γραμμάτων κ.
Ειρηναίου Άσωπίου δίδεται είς τούς
συνδρομητής τών « Ολυμπίων■> μέ
μόνον όραχ. 4 έν τώ έσωτερικώ καί
φρ. 4 έν τώ έςωτερικώ. Ιίάσα αϊτησις
άπευθυντέον εις τό γραφεϊόν μας.

Οί έν ΙΙατοαις συνδρομηταί μας
παρακαλοΟνται, ληςάσης άπό πολλοΟ
της πρώτης εξαμηνίας, νά καταβάλωσι τήν συνδρομήν αύτών είς τόν αντι
πρόσωπον ήμών κ. Χρ. Εύαγγελίου.
Εάν εις τινα τών έν Ι’ωσσία συν
δρομητών μας έλλείπουσι φύλλα έκ
τών μέχρι τοϋδε έκδοθέντων, άς εύα-

Έν Μι,τυ.1ηνη είς τόν κ. Θεμιστο
κλή·/ Ψύχαν, διπλογράφον.

Έν Πρεβέζτ] είς τόν κ. Πολύκαρπον
I. Τραχαναν.
Έν ΐάμω είς τόν κ. Πυθαγόραν
Χρηστόπουλον.

Έν A'ipraxt είς τόν κ. Π. Νικολαίδην, βιβλιοπώλην.
Έν Αευκωσία είς τόν κ. Κ. Γ.
Ρώσσον, βιβλιοπώλην.
Έν lipat.la είς τον κ. Δ. Χαλικιαν
βιβλιοπώλην.
Έν Φι,Ιιππουπό.Ιει, είς τόν κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίντζην. ·
Έν Λερασσονκτι είς τον κ. Ρ. Ε.
Σουρλάγκαν κα'ι Σαν.
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προσεκλήθησαν εΐ; τό θεωρεϊον τή; κυρία; τοϋ καθίσματος του, τόσον τόν είχε κυ
Μέσλερ. Ό τραπεζίτη; ένεκα άσχολιών ριεύσει ή άνία.
του παρεκάλεσε τόν πατέρα του νά συνοIII
δεύση τήν Σελίν. Μετέβη μετ ’ αύτή; εΐ;
Μέχρι τής ήμέρας καθ’ήν ό συνταγ
τό θέατρον, είσήλθεν εΐ; τό θεωρεϊον τή;
ματάρχη;
Ρέδελ εΐσήχθη παρά τή κυρία
κυρία; Μέσλερ, έντό; τοϋ όποιου εύρίσκετο
Κουτρά
διήλθε
τόν βίον του άφοσιωμένος
ό κόμη; Κουτρά μετά τής συζύγου του
άποκλειστικώ;
εΐ;
τό έπάγγελμά του. Είχε
καί τινο; φίλου, έχαιρέτισε πάντα; καί
τήν
ψυχήν
στρατιώτου,
περί μόνου τοϋ
άπήλθεν ώ; μή φέρων τό κατάλληλον ε’νστρατού έφρόντιζε καί οΰδεμίαν ήσθάνετο
δυμα.
μεγαλειτίραν εΰχαρίστησιν ή όταν έτίθετο
Ό Βαλεντίνο; ήγέρθη καί μ,ετέβη εΐ;
έπί κεφαλή; τοϋ σώματός του. Δεκαεξαετό παρακείμενον δωμάτιον, δπω; βοηθήσ-(ΐ
τής κατετάχθη ώς έθελοντής καί έπολέτήν κυρίαν Φρειδερίκου νά άφαιρέση τόν
μησε καθ ’ όλον τον τελευταίο·/ πόλεμον
έπενδύτην τη;, ένω ή κόμησσα συνωμίλει εις τόν στρατόν τοϋ Λείγηρος, είς τήν
μετά τοϋ οικογενειακού φίλου έντό; τοϋ
μάχην δέ τοϋ Κουλμιέ προήχθη εις άξιωθεωρείου.
ματικόν. Εις τήν ύποχώρησιν τής Βανδώ— Καλώ; έπράξατε νά ελθετε ένωρί;.
μ.η; ελαβε τό στρατιωτικόν μετάλλιον
— Χάρις εΐ; τό νέον μελόδραμα, άπήν καί οτε ή ειρήνη ύπεγράφη ήτο ύπολοχαείνε τίμιαι.
— Έζτό; έζεϊναι μέ τά; όποια; συν- τησεν ή νεαρά γυνή, καί ένώ ώμίλει ά- γό; καί ό μόνος έπιζών άςιωματικό; τοϋ
δέεσθε καί αί όποια·, γεννώνται καζοήθει;. πέρριψε τόν έπενδύτην τη; καί εφάνησαν λόχου του. Κατά τήν αλωσιν ενός οδο
— Διά τήν δεσποινίδα Κοράλ λέγετε δύο ώμοι έξοχου λευκότητο;. Έστράφη φράγματος τών Παρισίων έπληγώθη εΐ;
αΰτά ; Άπατάσθε, διότι δέν τήν γνωρίζω.
πρό; τόν καθρέπτην όπως διόρθώση πτερόν τόν μηρόν ύπο σφαίρα;. ΊΙ όέ διορισθεϊσα
— Τά έχαλάσατε :
τι όπερ έστόλιζε τήν κόμην τη; καί έντό; έπιτροπή πρό; άναθεώρησιν τών άπονεμη— Άπό τή; επομένη;, καθ' ήν μοί
αύτοϋ διέκρινε τό πρόσωπον τοϋ Βαλεν θέντων βαθμών οΰδεμίαν μεταβολήν έ'φερεν
έδείξατε ότι δέν σά; άρέσκει.
τίνου, τό όποϊον ε’κλίνε πρό; αύτήν.Έμει ώ; πρό; τον δεκαεπταετή άξιωματικόν
— Τί ανοησία·.; είνε αΰταί;. Τί μέ νε·/ άκίνητο; ζαΐ εκστατική, ένώ ταυτο•ϋ όποιου οί άρχηγοΐ τόσον εΰφήμως
μέλλει έάν εκτίθεσθε μέ θύτην ή μέ άλ χρόνω; ήσθάνθη τά χείλη τοϋ. Βαλεντίνου ύπέρ τοϊ
ώμίλουν εΐ; τά; ήμερησίας διαταγά;.
λην όμοίαν τη; ; 'Εκείνο τό όποϊον μέ προσκολλημένα έπί τή; σαρκό; τη;. Δέν
Έζ.τοτε όπου ή Γαλλία έμάχετο ήτο
μέλλει είνε ή αΰθάδειά σα;. Ό ύπηρέτη; είπε λέξιν, έλ.αβε τό ριπίδιον τη; καί έ’παρών, τούτο δέ τόν κατέστησεν έγκρατέσα; είνε εΰγενέστερο; ύμών ...
ξαλλο; έξ όργή; ήθέλησε νά κτυπήση κατά στατον τή; τακτικής. Εΐ; τό Τονζ.ϊνον
— Είσθε άδυσώπητο;. Ό,τι καί άν πρόσωπον τόν αΰθάδη. Ό Βαλεντίνο; δ·.'
έχρημάτισεν άρχηγός τοϋ επιτελείου τοϋ
κάμω, ο,τι ζαΐ άν εΐ'πω τό εύρίσζ.ετε επιτήδεια; τή; χειρός ζινήσεω; άπέτρεψε γενναίου στρατηγού Νεγριέ, κατά τήν
τό κτύπημα καί τό ριπίδιον καταπεσόν μάχην δέ τοϋ Λάνγκ-Σόν οπού ό στρα
κακόν.
— Διότι καί πράττετε καί λέγετε συνετρ.ιβη. Ή Έριέττα εΐ; τύν κρότον τηγό; ούτος έπληγώθη, έσωσε τό στρά
πάντοτε άνοησία;.
έστράφη άλλ' είδε τήν Σελίν εΐσερχομένην τευμα, άναλαβών τήν διοίκησιν. Έπαν— Καλήν νύκτα κυρία.
εΐ; τό θεωρεϊον καί κρατούσαν τά δύο τε ελθών έν Γαλλία έζήτησε νά άποσταλή
— Καί πού πηγαίνετε ;
μάχια τοϋ ριπιδίου τη;.
εΐ; Αλγερίαν, άλλ ’ έκεϊ δέν εύρε μάχα;
— Εΐ; τήν λέσχην. Ό συνταγματάρ
— Τί σοϋ συνέβη, άγαπητή μου; ήρώ- καί ένεκα τούτου έδέχθη, στρατιωτικήν
χη; σα; μέ ενοχλεί.
τησε μετά τινο; ανησυχία; ή κόμησσα.
άποστολήν εί; τήν κεντρικήν Αφρικήν.
— Έν τούτοι; πρέπει νά μείνετε.
— Ό κόμη; έξ άδεξιότζ,το; συνέτρεψε
Άλλ' ήδη ό στρατιώτη; ούτο;, όστις ού— Έάν δειχθήτε έπιεικεστέρα πρό; διά τοϋ π οδό; του τό ριπίδιον μου.
δέποτε έγκατέλιπε την στολήν του, όστι;
— Θά μοϋ έπιτρέψητε νά σάς στείλω δέν ήρέσκετο εΐ; τόν οκνηρόν βίον, ε'μενεν
— Τί εννοείτε μέ τούτο.
αϋριον άλλο, δπω; επανορθώσω τήν άδε- εΐ;. Παρισιού; φέρων πολιτικήν ένδυμασίαν
— Μικρόν πράγμα. Νά μοϋ ανοίξετε ξιότητά μου.
μετά τινο; μάλιστα έπιτηδεύσεω;. Τήν
τήν καοδίαν σας.
— Όχι, δέν θέλω τίποτε παρ’ύμών.
μεταβολήν ταύτην έπέφερε τό βλέμμα γυ— Πηγαίνετε εΐ; τήν λέσχην, έκεϊ θά
— Τότε, είπεν ή κόμησσα, λάβε τό ναικό;. Κατά Σάββατο·/ έσΰχναζεν εΐ; τήν
άνώξετε τήν -δικήν σα; μέ τόν ύπηρέτην
ίδικόν μου.
ιδιαιτέραν συναναστροφήν τή; κομήσση;
τοϋ χαρτοπαιγνίου.
Καί έσωζε·/ εΐ; τήν κυρίαν Φρειδερίκου Κουτρά, ένθα μετεϊχεν όλων τών καλλι
— I Ιηγαίνω.
πολυτελέστατο·/ ριπίδιον, φέρον εικόνα; τεχνικών καί φιλολογικών συζητήσεων.
Καί εΐ, ζλλα; περιστάσεις ό Βαλεντί
Μετέβαιν· πρό; τούτοι; εΐ; τό μέγαρον
διασήμου ζωγράφου.
νο; συνομιλών μετά τή; κυρία: Φοειδερί— Κράτησέ το φιλτάτη μου, διότι έάν Κουτρά κατά τά; καθημερινά; ύποδοχά;
ζου έπανέφερε τό ζήτημα τοϋ συνταγμα έπανορθώνη; οΰτω τά; άπροσεξία; τοϋ ζό- μεταξύ τή; πέμπτη; καί έβδομη; ώρας.
τάρχου Ρέδελ ζαΐ έδειξε τον θυμόν του
Κατ’ αΰτά; δέν παρίστατο ό συζυγο; «ό
μητοο, τόν ένθαρρύνη; νά κάμη καί άλλα;.
διά τού; τρόπου; τούτου πρό; τήν κόμησΊΙ κυρία Κουτρά παρατηρήσασα τήν άθλιο; αύτό; ξυλάνθρωπο;», πρό; ον συνεσαν καί τήν συμπάθειαν τήν όποιαν αΰτη φίλην της, ύψωσε μελαγχολικώ; τήν κε
δέθη ή χαριτωμένη έκείνη γυνή, ήτι; κα
έδείκνυε πρό; αύτόν.
φαλήν τη; καί μ.έ τινα κατήφειαν τή τέλαβεν ολόκληρον τόν νού·/ του. ΙΙολλάΉ Σελίν μέ θυμόν τω είπεν :
είπεν :
κι; ό Ρέδελ έμενε μόνος μετά τή; κομήσ— Άφήσατέ τα αΰτά. Ι’ίνεσθε γε
— Άγαπητή μου Σελίν δέν πρέπει νά σης καί τότε άπήλαυεν• άνέτω; τή; χάριλοίο;. Ή Έριέττα καί ό συνταγματάρ
το; καί τοϋ πνεύματος αύτή;. Οΰδέποτε
χη; είνε άγνοΐ καί εΰγενεϊ;. Μή ταράτ- αίτιάσαι έμέ διά τά σφάλματα τοϋ ζόέτόλμησε νά τή εϊπτ. ότι τήν λατρεύει.
μητο;.
*'
■·
ί Τ__
τεσθε δι' αύτούς.
ΊΙ κυρία Φρειδερίκου έρειδίασε, καίτοι Τήν έσέβετο διότι έγνώριζεν οτι δέν ήτο
— Τότε διασκεδάσατε την θλίψιν μου.
οί οφθαλμοί τη; έπληροϋντο δακρύων, λα- δυνατόν νά τώ άνήκη. ΙΊϋχαριστεϊτο νά
— Δέν γνωρίζω πω;.
βοϋσα δέ τήν χεϊρα τήν όποιαν τή; ε’τεινεν την θαυμάζη, νά την λυπηται καί νά τήν
— Θά σκ; τό μάθω.
λατρεύη. 'Γούτο τώ ήρκει. Έφρόνει ότι
Τόν έγκατέλιπε καί πάλιν θυμωμένη ή κόμησσα :
οΰδέποτε ,τοιαύτη γυνή ήτο δυνατόν νά
— Έχει; δίκαιον, καλή μου Έριέττα,
καί δέν τώ ώμίλησεν έπί όζ.τό» ημέρα;.
καταπέση.
'ι
Τήν έπομένην εβδομάδα άνεβιβάζετο διά δόσε μ.ου τό ριπίοιον.
Ηεριεφρόνει άπό καρδία; τόν Βαύ ■ ·.*.Ή
μουσική
ήρχωε
καί
πάντε;
έσίγηπρώτην φοράν έπί τή; σκηνή; τοϋ μελο
νον, άφοΰ παρά τών φίλων ζυ.Αίΐ τον
δραματικού θεάτρου ό κ/εί_χε»·)·χ^ι>·, ό σαν. Ό Βαλεντίνο; ε'μ.εινεν εΐ; τό βάθος
έπαίσχυ-r
.
ον,
ον
οιήγεν.
Κατζ,ράτο
Φρειδερίκο; Κλεμάν καί ή σύζυγό; του τοϋ θεωρείου έτοιμος νά άποκοιμηθή έπί

— Πω;, είπεν έκπεπ/.ηγμένη ή κυρία
Φρειδερίκου, άναχωρεϊ:ε ;
— Μήπω; θά προσέξη κάνει; εΐ; τήν
άναχώρησίν μου :
— Τοΰλάχιστον ή κόμησσα.
— Τί νομίζετε ; Δέν βλέπετε ίίτι είνε
άπησχολημένη μετ’ άλλου.
— Τί εννοείτε μέ τούτο ;
— 'Εκείνο τό όποιον βλέπετε ζαΐ σεΐ;.
Καί διά τοϋ βλέμματος έδειξε τήν ζόμησσαν καί τόν συνταγματάρχην.
— Έάν είνε χληθέ;, αφορμή είσθε σεΐ;.
— Σά; εΰχαριστώ.
— Έπράξατε ό,τι ήτο δυνατόν πρό;
τούτο. Άλλά ήσυχάσατε, ή σύζυγό; σα;
είνε τιμιότατη ...
— Όλαι αί γυναΐζε; εΐ; τήν αρχήν
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την τύχην, ήτι; ήνωσε τοιαύτην γοναίκα
πρό: τοιοϋτον άνδρα. Κατέκρινε τόν Έλιφάς καί την κυρίαν Μέσλερ, οϊτινες διά
να επαναφερωσιν εις την ευυειαν Οοον τον
Βαλεντίνον, έθυσίασαν έγωιστικω; την
Έριέτταν. Έξετίμησε την κυρίαν Φρει
δερίκου καί συνεδέθη διά φιλία: στενή: ·ι.ιτά τοϋ συζύγου της. Ούδέποτε τοϊ: ώμίλει περί τη: κομήσσης, διότι δεν έπεθϋμει οΰτε κατ’ έλάχιστον νά έκθετη την
άγαπωμένην γυναίκα.
Ή πρός οώτην λατρεία του μετείχε
τόσου σεβασμού, ώστε ούδείς τον παρεξήγησέ ποτέ και εφαίνετο εϊς πάντας ®υσι■/μ~χ~^ί να κγαπωσι μετά σεοασμου την
κόμησσαν.
Μέχρι τή: εποχής τής εισόδου τοϋ Ρέδελ είς τό μέγαρον Κούτρα, ό Βαλεντίνος
έφέρετο μετά πάσης εύγενείας πρός την
σύζυγόν του. Την ήπάτα μέν, άλλ ούδέν
παρέλειπεν έκ τών πρός την Έριέτταν
καθηκόντων του. Άπό τής έμφανίσεως
τοϋ Ρεόελ συμπεριέλαβε καί αύτήν είς το
κατά τούτου μισός του. Άπό τότε ήρχισε πήν νέαν κατά πής Σελίν έπίθεσίν του,
ήτι: ηΰξανεν έφ' οσον ή κατά τής συζΰγου του ψυχρότης έμεγαλύνετο, ήτι: όμως
δέν έγένετο αισθητή εϊς τούς συχνάζοντας
τάς αιθούσας τής κομήσσης, ώς έκ τοϋ
είδους τοϋ παρεσινοϋ βίου. Το θέρος ήρχιζεν. Ή κυρία Μέσλερ άνεχώρησεν είς τήν
εξοχήν της καί επειδή έπλησίαζεν ή έπο
χή τοϋ κυνηγίου προσεκάλεσεν είς αύτήν
πάντας σχεδόν τούς φίλους τοϋ Βαλεντίνου
καί τής Έριέττάς.
Ή έπαυλις αΰτη τής κυρίας Μέσλερ
ήτο μία έκ τών μεγαλοπρεπεστέρων τών
πέριξ. Μεγάλης έκτάσεως περιεβάλλετο
ύπό πυκνού δάσους, τό έπιβάλον δέ κτίριον
άνηγείρετο έν τώ μέσφ κήπου καί άνθέων
Οπου ύπήρχε παμμεγίστη λίμνη, ήν διέσχιζον μικρά άκάτια.
'Η κυρία Μέσλερ ήγάπα ύπερβολικά τήν
έπαυλιν ταύτην, είς ήν διήρχετο εβδομά
δας τινά: πρό τοϋ γάμου τοϋ Βαλεντίνου,
δστις ήρχετο ενίοτε μετά τινων φίλων του
κατά τήν εποχήν τοϋ κυνηγίου. Μετά
τον γάμον τούτου ή μονο-.ονος κατοικία
έπληρώθη θορύβου καί ζωηρότητος, τήν
όποιαν έφερεν ή νεαρά σύζυγος. Τό προσω
πικόν έτοιπλχσιάσθη, μετεφέρθησαν ίπποι
καί άμαξας καί οί φίλοι τής οικογένειας
ήρχισαν νά συρρέωσι. Μεταξύ τούτων μεθ'
ολην τήν εχθρότητα τοϋ κόμητος, συγκατελέγετο ό συνταγματάρχης Ρέδελ, πρός
τούτοις δέ ό Φρειδερίκος Κλεμάν μετά τής
νεαρά: συζύγου του. Ό Βαλεντίνος μετά
τό πρόγευμα μετέβαινίν είς Παρισιού; καί
άλλοτε μέν έπανήρχετο διά τό γεύμα,
άλλοτε δέ διενυκτέρευεν έκεϊ.
Ή Έριέττα διά νά είπωμεν τήν αλή
θειαν, ήσθάνετο εύχχρίστησιν Οσάκις ό σύζυγός της άπουσίαζεν. Ούτος ενίοτε παρέ
μενε δύο καί τρεις ημέρας έν τή έπχύλει,
καθ' άς ε'καμνεν έφιππος ή έφ' άμάξης
μχκρά; έκδρομάς, διωργάνωνε λεμβοδρο
μίας έντός πής λίμνης ή παραστάσεις θεα
τρικής, Κατά τάς ημέρας αύτά; έπεσκέπτετο κατ ’ ίδιαν την κυρίαν Μέσλερ, ήτις
πάντοτε μετά τήν άναχώρησίν του έφαί

νετο σκυθρωπή καί μελ,αγχολική.
Περί τά τέλη Σεπτεμβρίου ό Βαλεντί
νος έςελθών τών δωματίων τής κυρία: Μ·σλερ έφάνη είς άκρον τεταραγμένος, διά
νά διασκέδαση δέ τήν νευρικήν του ε'ζαψιν
έπρότεινεν εκδρομήν μέχρι τών ερειπίων
άρχαιοτάτου μοναστηριού. Ή κυρία Μέ
σλερ ήρνήθη, προσποιηθεΐσα αδιαθεσίαν,
ώς καί ό Έλιφάς, προβαλών έπείγουσαν
τινά εργασίαν. Ή Έριέττα έπροτίμησε
νά μεταβή έφ'άμάξης, ένώ οί λοιποί, έν
οίς ή κυρία Φρειδερίκου καί ό Ρέδελ μετέβησαν μετά τοϋ κόμητος έφιπποι.
Ή συνοδία έςεκίνησε καί ό μέν Ρέδελ
παρηκολούθει σχεδόν τήν άμαξαν τής Έ
ριέττα:, ένώ οί λοιποί παρηκολούθουν τον
κόμητα καλπάζοντα έπί κεφαλής. Ή
Σελίν ήτο θαυμασίως ώραία ύπο το ένδυμα
τής άμαζόνος. Ό Βαλεντίνος ήδύνατο νά
μείνη μόνος μετ ’ χύτης, καθόσον οί λοι
ποί προηγούντο πλέον αύτών,
αλλά
έδειξεν αδιαφορίαν,
ϊνα καθησυχάση
τήν νεαράν γυναίκα, έκέντισε τόν ίππον
του καί έτέθη πάλιν έπί κεφαλή: τής
ολη; συνοδίας, άλλά μετ ’ ολίγον εύρέθη
καί πάλιν όπισθεν αύτής καί πλησίον τής
κυρία: Φρειδερίκου, ήτι: συνωμίλει μετά
τίνος έκ τοϋ ομίλου.
Ότε έφθασαν πλησίον τοϋ ποταμίσκου
ή μέν άμαξα διήλθεν άνευ τινό: δυσκολίας,
άλλ’δ ίππος τής Σελίν έταράχθη καί
ήρνεϊτο νά διαβή. "Εσπευσε τότε ό Βα
λεντίνος, όστις παρώτρυνε τούς λοιπούς
τής συνοδίας νά διαβώσι τόν ποταμόν
καί ότι αύτο: μετά τής κυρίας Φρειδερίκου
θά τον διήρχοντο εκατόν μέτρα κατωτέρω
όπου ύπάρχει μικρά γέφυρα.
Καθ’ΰδόν δέν τή άπέτεινε τόν λόγον,
ή Σελίν όμως ήσθάνθη μικράν ταραχήν έκ
τή; άλλοκότου φυσιογνωμίας τοϋ κόμητος.
Διήλθον τόν ποταμίσκον καί μετ ’ ολίγον
συνηνώθησαν μετά τής λοιπή; συνοδίας.
Ή θερμότη; ητο τοσχύτη, ώστε μόλις
έφθασαν είς το πλησίον τών ερειπίων χωρίον, τινε: έκ τών τής συνοδία; έπρότειναν νά σταθμεύσωσιν, οπω: άναπαυθώσι
καϊ γευμχτίσωσιν. Ή τράπεζα έστρώθη,
ό οίνος έτέθη έντός ψυχρού ΰδατος καί
πάντες έφαγον μετά μεγάλη; όρέξεως.
Όπόταν οί άνδρε; άπεσύρθησκν οπω; καπνίσωσιν. εί: τών συνδαιτυμόνων ήρώτησε :
— Δέν θά έπισκεφθώμ.εν λοιπόν τά ε
ρείπια ;
— Επιμένετε; ήρώτησεν ό Βαλεντίνος.
— Τό επιθυμώ.
— Καί έγώ, προσέθηκεν έτερος έκ τής
συνοδίας.
— Σά: συνοδεύω καί έγώ, είπεν ή
κυρία Φρειδερίκου.
Ή κόμησσα καί οί λοιποί συνδαιτυμό
νες δέν ήθέλησαν νά τού: άκολουθήσωσιν.
Οί δύο. φίλοι μετά τή: Σελίν καί
τοϋ Βαλεντίνου 'ιππέυσαν, ακολουθούμενοι
ύφ ’ ένό; υπηρέτου. Διηυθύνθησαν ύπό την
οδηγίαν τοΰ κόμητος πρός τινα δενδροφυτευμένον λόφον, είς τήν κορυφήν τοϋ ο
ποίου εύρίσκοντο τά έρείπια τοϋ μοναστη
ριού.
Πάντες έμειναν έκθαμβοι είς την μεγα
λοπρέπειαν ού άρχαίου κτιρίου. Εις έκ

τής συντροφιάς ήρχισε νά ζωγραφίζη έν
μέρος τού επιβλητικού οικοδομήματος. Ό
Βαλεντίνος άπεμακρύνθη τών λοιπών, έπροχώρησεν άρκετά βήματα καί σύννου;
έκάθισεν έπί τής χλόης. Είς τήν θέσιν
ταύτην μετ' ολίγον τόν εΰρεν ή κυρία
Φρειδερίκου. Ήγειρε πρός αύτήν τού; ο
φθαλμού: του πλήρεις μελαγχολίας, ήτις
ήνάγκασε την νεαράν γυναίκα νά τον ερώ
τηση :
— Τί έχετε ; Είνε ή πρώτη φορά άφ'
ότου σά: γνωρίζω ποϋ είσθε μελαγχολικό:.
— Δέν εΐξεύρω τί έχω σήμερον ...
— Συμβαίνει τι μέ τήν κυρίαν Μέσλερ;
— Κάτι συμβαίνει.
— Δέν θά ύποχωρή είς τά: θελήσεις
σας.
— Όχι. Δέν είνε αύτό.
— Τής έζητήσατε χρήματα ;
— Ναί, τής έζήτησα.
— Έν τούτοις είνε τόσον γενναιόδωρος,
— Ναί, άλλά τήν ε"χο'^ προδιαθέσει
εναντίον μου.
— Καί ποιος
— Ό πενθερό; σας.
Έπήλθε σιγή. Ό Βαλεντίνο: έφαίνετο
ότι είχε πολλά νά είπη κατά τού Έλι
φάς, άλλά δέν τό έπραξε, χαριζόμενο: εί:
τήν νεαράν γυναίκα.
— Τί έκάματε ώστε νά έξαντλήσετε
όλα τά ποσά τά όποια διαθέτετε.
— Τί άλλο παρά άνοησία:. Είμαι ό
μωρότερο; άνθρωπος τοϋ κόσμου. Είνε δύο
μήνες τώρα που έχασα τό μυαλό μου.
— Άφού τό ομολογείτε είνε καλό:
οιωνός, διότι θά σωφρονισθήτε;
Είς τήν άπάντησιν ταύτην ό Βαλεντί
νος άπήντησεν άποτόμως.
— Μή τό πιστεύετε ... Δέν έχω καμμίαν επιθυμίαν νά διορθωθώ !
— Πρός λύπην τών ενδιαφερομένων.
— Τί τούς μέλλει ; Αύτοί δέν μέ α
γαπούν '.
— Διότι δέν κάμνετε ό.τι πρέπει διά
νά σά: αγαπούν.
— Καί άν τό έπραττον είς τί θά μέ
ώ&έλει ; Τις ποτέ ήγάπησε του; άνθρώ
που: διά τά; άρετά; των ; Τού: ενάρετους
κατατρέχουσι καί περιφρονούσι ! Προτιμώτερον είνε νά είνέ τι; τίγρις ή πρόβατον τότε σέ φοβούνται.
— Σά; άρέσκει νά προξενήτε θλίψεις.
Λοιπόν είσθε κακός ; Έγώ σά: νομίζω
έλαφρόν, άλλά κατά βάθος άγαθόν.
— Μήπως εΐξεύρω καί έγώ τί είμαι ;
Έάν ήμουν πτωχός, έάν ή άνατροφή μου
ήτο διάφορος μετά τον θάνατον τοϋ πατρός μου, ϊσω; θά έγενόμην καλλίτερος.
Θά έμενον είς τόν στρατόν, διότι δέν εί
μαι οΰτε βλάξ ούτε δειλός καί θά έγενόν.ην αξιωματικό:. Άντί τούτων άνετράφην ώ: πρίγκηψ έν τώ μέσω μεγάλου
πλούτου. Πάσα έπιθυμία μου έπραγματοποιείτο,· ώστε άπώλεσα τό όνειρον τούτο,
τό όποιον ποθοϋσιν οί πλείστοι τών άνθοώπων. Τό χρήμα έχασε δι' έμέ τήν
άξίαν του. Το ρίπτω άπό τά παράθυρα.
Όταν δέν ίχω πλέον μοί μοί διδουσι
πλειότερα παρ' ο,τι έχω άνάγκην ! Διά
τοϋ χρήματος δέν άγοράζει τι: τά πάντα;

