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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
«Έλληνε; Κβλλιτίχνχι. Περικλή; Τσιριγώτη;».
ύπό θιό. Βε.ΙΛιατΙτον.

«Άχιλλεό; Παράαχο;», ψυχολογική ρελέτ» κατ'
ανάγνωσμα εΐ; τόν Ελληνικόν σύλλογον του Μο
νάχου, ΰπό Karl Dieterich.
«Οί αδελφοί·. ποίημα, ύπό Στεφ. Μαρτζώχη.
«'Ιάκωβο; Πολυλά;», ύπό A. I. ΛΙαχοίσον.
«'Ολυμπιακοί αγώνες», ύπό J Ν. ΙΙιρναρΑάχη.
Λ'. 1. Λάσχαρη χαί Μ. Για,τνονχάχη. «Ό Γαμ
πρό; μας», χωμωδϊα εί; πράξεις τρεις.

Είχάπτ:

Ιάκωβο; ΙΙολυλάς.

Έν τώ Δελτίω ; Εβδομαδιαία φιλολογιχή επι
θεώρησή.— ·Ό ανωφελή; πλούτο;», μυθιστορία
Γεωργίου Όνέ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΟβΡΗΕΙΖ
Παρηγορητικωτάττ,ν δι’ ήμάς τούς
Έλληνας μελέτην έοημοσίευσεν έσχ ίτως
ό ,Ρώσσος καθηγητής Μοδέστωφ. Έν αύτή
ό φιλέλλην συγγραφευς γράφει πρίβιμιαζόμενοο τά έξή; :
« Αρχαία καί άνωμολογημένη άλήθεια
■ διδάσκει, οτι το μεγαλεϊον τών έθνών δέν
έγκειται ούτε είς αχανείς εκτάσεις, ούτε
είς απειροπληθείς πληθυσμούς. Έάν τοιούτόν τι ύφίστατο Οά έλογίζοντο μεγάλα
έθνη οϊ Σϊναι, οί άρχαϊοι Πέρσαι, δ Μογγόλος τών χρόνων τοϋ Ταμερλάνου καί οί
Τούρκοι τής εποχής Μωάμεθ τοΰ Β' .
’Αλλά δέν έχει οΰτω, τά έθνη ταϋτα καί
τά τούτοις παραπλήσια, ούτε κάν λογί
ζονται ώ; έθνη ιστορικά, ανέρχονται δέ
μόνον εί; την ιστορίαν, καθ ' οσον ήδυνή,Οτ,σαν εί; τόν βίον αύτών νά έ'λθωσιν εις
επαφήν, ή ώς λέγεται συνήθως είς σύγ
κρισήν μετά τών αληθώς ιστορικών λαών,
μετ’εκείνων δηλονότι είς τού; όποιους
δέοοται παρά τοΰ Θεού νά χρησιμεύσωσίν
• ώ; κινητήριος δύναμις τής παγκοσμίου
•ιστορίας, καί ώ; ενσάρκωσε; τρόπον τινά
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τή: προοδευτική; αύτή; πορείας.
Το'.ούτο,υ;·τίτλους δέν έ’χουσι παρά οί
Έλληνες. Τό μέγιστον έν τή χορεία τών
ιστορικών έθνών είναι ούτοι. Ή έκτασις
ήν κατεϊχεν ή φυλή αΰτη λογιζομένων
καί τών έν Ευρώπη, Άσία καί ’Αφρική
αποικιών, ήτο ελάχιστη καί μόλις παρα
βλητή πρός μικρόν Ρωσσικόν κυβερνείου.
Άριθμητικώς οΰδέποτε ύπερέβη τά δεκα
πέντε εκατομμύρια. Διά στρατιωτικών
άθλων έκτος τοϋ άμ/οεσ^αι περί πάτρτ/c
δέν διεκρίθη· Αί μακραί τής πατρίδο; έκστρατεΐαι, αί δηώσεις καί αί λεη,λασίαι
ήσαν ενύπνια είς αύτόν. Καί όμως, ή
δόξα αύτή; είναι αθάνατος· «τή,ν αλήθειαν
ταύτην παρεδέχοντο οί αρχαίοι, την πα
ραδέχονται καί σήμερον καί ούδε'ις θ’άρ
νηθή αύτήν ίν τώ μέλλοντι». Τούτο ση
μαίνει, οτι μετά τού ονόματος τή; φυλής
ταύτης, ταυτίζεται τό άληθές μεγαλεϊον,
δπερ ούτε ή κακία τών άνθρώπων, ούτε
τό ρεύμα τών αιώνων, ούτε αί κοινωνικά!
άνατροπαί ίσχυσαν ν' αμαυρώσουν».

λέτη πρωτότυπός καί λίαν ένδιαφέρουσα
τού Θεοφίλου Ριβώ.

'Αγγέλλεται δευτέρα έκοοσις τή; « Ι
στορίας τή; Βυζαντινή; Γραμματολογίας»
τού Δρ. Κ. Κρουμπάχερ, ώς έπίσης καί
τού «Βυζαντινού Δελτίου - Byzantinische Zeitschrii't». Τά συγγράμματα
ταύτα έξησφάλισαν είς τόν σοφόν Βαυαρόν
καθηγητήν φήμην δεινού μεσαιωνοδίφου
καί φιλολόγου,- Ό Κρουμπάχερ διδάσκει
εύδοκίμως έν τώ Πανεπιστη,μίω τού Μο
νάχου, τήν μέσην καί τήν έλληνίκτ,ν φιλο
λογίαν.

Βιογραφία, Πολιτική.

Έδημσσιεύθη έν Γενεύη σπουδαιότατον
βιβλίον ύπο τόν τίτλον «Βαγνεριανή άπαισιοδοξία». Συγγραφεύ; αύτού είναι ό γνω
στός Γρέϋ Πέτρος, καθηγητή; τή; φιλο
σοφία; έν τώ Πανεπιστήμια» καί ανταπο
κριτή; τή; « Έπιθεωρήσεω; τών Δύο κό
σμων». Έν αύτώ ό διαπρεπή; συγγρα
φεύ; εξετάζει τό άπασχολούν τόν καλ
λιτεχνικόν κόσμον ζήτημα τού Βάγνερ καί
καταλήγει είς συμπεράσματα αντίθετα
τών τέ<·>; έπικρατησάντων. Συμβουλεύει
τούς άνυπομόνους νά εχωσι θάρρος καί
προοιωνίζεται τά βέλτιστα ύπέρ τή; Βαγνεριανή; ιδέας.
7/ Ψυχο.Ιογία τών αισθημάτων. Με

Νομικά. Πολιτική οίκονομία.
Νομοθτσΐα, Έμπόριον χαί Οίκονομο.Ιογία.

«Τό χρηματιστή,ριον καί οί θαμώνες
αύτού», ύπό Βουδών Γ.
« Ή Γαλλική Τράπεζα, Άποταμιευτή,ρια οικονομιών, Ό χρυσούς καί ό άργυ
ρος» Σημιτικόν ζήτημα, ύπό Έοουάρδου
Δεμεχύ.
« Εναντίον τού φόρου έπί τού επιτη
δεύματος», ύπό Ροζ. ’Ιουλίου.
(Λέων Σέϋ) Δέκα ήμέραι έν τή Βορείω
’Ιταλία, Λαϊκή πίστωσις, οίκονομία,
συνεργασία, οευτέρα έκδοσις μετά προεισα
γωγική; άποστολή; τού Λέοντος Σέϋ καί
άπαντ-ήσεω; τού Ευγενίου Φοστέν.
(Τυπάλδος Βεσίας) Ή υποτροπή καί
ή προφυλάκισες, Θεωρία καί σχόλια τών
νόμων, α'ίτινες έδημοσιεύθησαν μετά τόν
ποινικόν κώδικα. Εισαγωγική μελέτη έπ ’
αύτών τού κ. 'Αρθούρου Δεζερδέν.

Ό οίκος τής Σαβοΐας καί ή τριπλή
συμμαχία (Βαροδόν).
(Βιρέ) Ή ιστορική παράδοσι; τών Γιρανδίνων. Νέα έκδοσις είς 12ον.
(Βονφόν Γάστων) Αί ΙΙαρεσιναί είς τό
νοικοκυριό των.
(Δεμεχύ Έδουάρδος) Οϊ Ρότσιλδ. Μια
οικογένεια 'Ιουδαίων οικονομολόγων κατά
τόν 19 αιώνα.

Μυθιστορήματα, θέατρα. II οιήσεις.
( Άδάμ Παύλο;) Αί νέα·, καρδίαι.
( Όβάρ Γάστων) Μία κεφαλή γυναικό;.
(Δέ Γογκούρ) Ή πρώτη έρωμένη·
( Έρνέστ) Ή νεότη;· ώραι σχολή; καί
μύχιαι σκέύει; τών συγχρόνων έπισημοτή,των.
Αί βουλευτικά· αναμνήσεις τού γερουσιαστού Μοντεγίτσα· σπουδαιότατον πό
νημα, τού όποιου τ-ήν άνάγνωσιν έφιστώμεν εί; τού; ήμετέρου; πολιτειολόγου;.
Ό Μοντεγίτσα; έν τώ βιβλίω τούτω
άρχεται αφηγούμενο; τίνι τρόπω έγένετο
βουλευτής καί τίνας αποδημία; έπεχείρησε
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'tffit κάκεϊσε ώ; μέλος άνακριτικών επι
τροπών. « Ό πολιτικό; βίο: (γράφει πρό;
τοϊς_μλλοις) μοί άρέσκει μόνον οσάκις ή
ΒΛλτ, five κεζ.λεισμένη. Τί δέ είνε ό βου
λευτή; ; ’Απαλλάξατε αύτόν άπό ττ,ς
φιλοδοξίας νά γίνη νομάρχη; μεγάλου νο
μού, γενικός γραμματευ; υπουργείου, ή
■υπουργός, άπαλ.λάξατε αύτόν τή; φατρια
στικής μανία; έπί τή; περί τό εύγλώττως
λαλεΐν ματαιοδοξίας, καταταστήσετε αυ
τόν ενσυνείδητον κζί χρηστόν άνθρωπον,
μελετώντα καί στχθμίζοντα καλώ; τί ο
φείλει νά ψηφίση ή μή καί Οά έχετε αυ
τόν εντελές όργανον τού αστικού βίου καί
μικρού τροχού μεγάλου μηχανισμού, άλλά
τροχον εύαίσθητον καί έπώδυνον, οστι;
πάσχει καί είνε ήμελημενος, οιότι ακούει
όλιγώτίρον τόν θόρυβον τών μετ ’ αύτού
στρεφόμενων άλλων τροχών. "Ινα γίνη
τις νομικό;, μηχανικό;, ιατρό;, δέον νά
διέλθη τό τρίτον τή; ζωή; αύτού σπουδά
ζω·/, μελετών καί εξεταζόμενος. Αί εξε
τάσει; καί αΐ δοκιμασία.'. εινε απαραίτητοι
ούχί πρός τους γλιχομένους τών άνωτάτων άςιωμ.άτων τή; κοινωνική; ιεραρχία;,
άλλά προ: τού; θηρεύοντας μικρά·/ τινα
θέσιν γραμματέως, μηχανικού ή αγρονό
μου. Ό βέλων νά γίνη βουλευτής δηλαδή
νομοΟέτη; δέν είνε άνάγκη νά ύποστή
δοκιμασίας η νά εχη δίπλωμα, άρκεί νά
μη είνε αναλφάβητο; καί ούδέν πλέον.

-wΙΙρό; τό ερώτημα τί έστι πολιτικός ά
νήρ, άπεκρίνατο ό Μοντεγίτσας· είναι άν
θρωπος, όστις πιθανόν νά μήν έ’χη μήτε
παί'ευσιν, μήτε τιμήν πιθανόν νά άνέγνωσεν όλίγιστα βιβλία, ίσως δέ καί ού
δέν, νά έπτώχευσε δολίω.-, νά προέδωκε
τόν φίλον του- νά μήν ηνείκανός νά είπη
έκ τινων άποκρύφων πηγών πορίζεται τού;
πόρους τής ίδιας ύπάρξεως, ούδέν ήττον
ομω; νςμίζεται πολιτικός άνήρ. Ό βου
λευτή;, επιλέγει, δέον νά ήνε οίκονομικώς
ανεξάρτητος, τίμιο; μέχρι κεραίας, ακλό
νητος καί άπρόσιτος πρό; πάντα τά οελεάσματα. γυναικεία τε καί μή. Λάτρης
τή; πατρίδος, πολλώ σέ μάλλον λάτρη;
τή; δικαιοσύνη;, βραδύς είς τό σκέπτεσθε
καί ταχύ; είς τό πράττει·/.

Προσθετέο·/ ότι πρός καταπολέμησιν πά
ση; περιττής άντιλογίας δέον νά είνε εύ
γλωττος, καί ούχί φλύαρος. Καί δμω;,
προστίθησιν δ Μεντεγίτσας παρά πάντα
τά πλ.ημμ,ελήματα αύτού ό κοινοβουλευ
τικός βίος δέν είνε άξιος καταστροφή;.
Έάν θελήσωμεν, λέγει συμπεραίνω·/ δ σο
φό; συγγραφεύς, νά έξολοθρεύσωμεν εφά
παξ τό κοινοβουλευτικόν σύστημα πριν εϋρωμεν τον κληρονόμον του. θά φωραθώμεν
ένοχοι μωρά: καί άσυνέτου πράξεω;. Α
νάγκη επομένως νά βελτιώσωμεν αύτό
κατά τά ένόντχ, θεραπεύοντε; σύν τώ
χρόνω τά τρωτά αύτού μέρη, άνευ κλο
νισμών καί άνευ χύσεως αίματος. Τό κοι
νοβουλευτικόν σύστημα, παρά πάντα αύ
τού τά ελλείμματα και τού; κινδύνους,
είνε ή αναγκαία άνέλιξι; τήν όποιαν δέον
νά διέλθωσιν οί παλαιοί καί τυραννικοί
τύποι τού τολιτεύματο. μεταβιβαζόμενοι

Δελτίον τών ’Ολυμπίων — « "Π ανωφελής πλούτος»

ούτως είς ετέρους δικαιοτέρους, λογικωτέρους καί ήττον εύμεταβόλους τύπους.

Έν Περιστάσετ εις τόν κ. Οΐκονόμον Παπανικολάου.

ΣτρατιωτίΛΠ κα\ Ναυτυ-Λ επιστήμη.

Εν Ραιδεστω είς τόν κ. Π. Σαθρόν,
πρόξενον.

(Φερρή) Το νέον δίκαιον τού πολέμου.
I Κράφτ Ροδόλφου) Λί αθλιότητες τού
στρατιωτικού βίου έν Γερμανία.

Βιομηχαλία ktA καλλιέργεια.
(Σαργκερώ) Τά δένδρα τής πόλεως τών
Παρισίων. ’Οδηγός πρός φύτευσιν καί
καλλιέργειαν τών δενδροφυτειών έν ταϊς
μεγαλοπόλεσιν.
(Βιτού Γεώργιο;) Αί ακτίνες X καί ή
φωτογραφία τού άοοάτου.

ΠαρακαλοΟνται οί συνδρομηταί τών
επαρχιών καί τού εξωτερικού δπου δέν
έχομεν ειδικόν ανταποκριτήν καί μή
καταβαλόντες είσέτι τήν συνδρομήν
των, ληξάσης ήδη τής πρώτης εξαμη
νίας, νά εΰαρςστηθώσι νά πέμψωσιν
αύτήν τάχιστα, διά νά μή έπέλθη δια
κοπή τής πρός αύτούς αποστολής τοΟ

1 νωστοποιούμεν τούς νέους συνδρομητας ότι έξαντληθέντων τών αριθμών
δευτέρου, τρίτου καί πέμπτου θέλομεν
άνατυπώσι αύτούς προσεχώς.
ΪΙΙΟΓΛΛΙΛ

ΕΙ’ΚΑΙΡΙΑ

δοά τούς φελαναγνώστας.

Τό ’.4ηεικόι-7/μδρο.?(ίηιον τού πρύ
τανεως τών ελληνικών γραμμάτων κ.
Ειρηναίου Ασωπίου δίδεται εϊς τούς
συνδρομητής τών « Ολυμπίων» μέ
μόνον οραχ . 4 έν τώ έσωτερικώ καί
φρ. 4 έν τώ έξωτερικώ- Πάσα αιτησις
άπευθυντέον εις τό γραφεϊόν μας.

Εν ΙΙάτραις εις τό Πρακτορείου
τών εφημερίδων.

Έν Αγρτνίω είς τόν κ. Δ. Παπαλάμπρον, βιβλιοπώλην.

Εν Σύρω είς τον κ. Βασίλειον Συνοδινόν, βιβλιοπώλην.
Έν Κερκύρα είς τόν κ. Νικόλαον
Ιωαννίδην, βιβλιοπώλην.

Εν Tpixxa'Jocc εις τόν κ. Δημήτριον Μηληγγεώτην.
Εν Λαρίαση είς τόν κ. Θρασύβου
λον Μακρήν, βιβλιοπώλην.
Εν Αίγύπτω είς τόν κ. Στυλιανόν
Βασιλειάοην, βιβλιοπώλην έν ’Αλε
ξάνδρειά.
Εν Καίρω είς τόν κ. Γρηγ. Χει
μώνων, βιβλιοπώλην.
Εν Κωναταντινονπό.Ιει είς τούς
κ. κ. αδελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλας.
Εν Σμύρνη είς τόν κ. Λεωνίδαν
Στυλιανόπουλον, βιβλιοπώλην.

Εν θεσσο.Ιονίκη εις τόν κ. Σω
τήριον Άστεριάδην.
Εν .ΜττυΛήνη είς τόν κ. Θεμιστο
κλή·, Ψύχαν, διπλογράφον.

Εν ΙΊπείρω είς τόν έν Πρεβέζη κ.
Πολύκαρπον Γραχανάν.
Εν Δ/ίμω είς τόν κ.
Χρηστόπουλον.

Πυθαγόραν

Εν Καβά.Ι.Ια είς τόν κ. Καίσαρα
Δ. Καλέντζην.

Εν Δράμα εις τόν χ. Μιχ. Βαλάνην, φαρμακοποιόν.
Εν Δά^ρνη ('Αγ. Όρους' εϊς τόν κ.
Χριστοφ. Ιβηρίτην.

ΊΙ γενική αντιπροσωπεία τών « Ο
λυμπίων» άνετέθη είς τον κ. Σπυρ,
Βελιανίτην περιοδεύοντα ανταποκριτήν
μας.
Ή επιστασία τών « Ολυμπίων»
είνε ανατεθειμένη:

Έν Λ'ίρνακι εϊς τόν κ. Π. Νικολαίδην, βιβλιοπώλην.

’Ar Ξάνθη είς τον κ. Π.Κοκκίνην,
ιατρόν.

Εν Φτ.Ιιηπουπό.Ιει είς τόν κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίντζην.

Εν Δεόε- Αγάτε εϊς τόν κ. Α. Κρή
την.
Έν “Αρνη είς τόν κ. Αλέξανδρον
ώανθοπόυλον.
Εν Ap'ppaic εϊς τόν κ. Κ. Σχινάν.
Έν Γιουμονάτζίντ) εις τόν κ. Ίω.
Πετρόπουλον.
Εν 1/υριυ//>ι!Γω είς τόν κ. Γεώρ.
Κ. Βαλτήν.

Έν Κεραβποΰντι είς τόν κ. Ρ. Ε.
Σουρλάγκαν και Σαν.
Έν Κωνατάντ^α είς τόν κ.
Γκιών, βιβλιοπώλην.

Εν Αενκωσία είς τον κ. Κ. Γ.
Ρώσσον, βιβλιοπώλην.

Εν Ppat.la είς τον κ. Γ.Δ.Χαλικιάν
βιβλιοπώλην.

Εν Ρωσσία είς τούς κ.κ. i:
ατια
τον και Κ. Ν. Μοσχολιόπ- ον.
Έχ τοΰ Βασιλιχοϋ τυπογραφείου .’· Γ. ΙΓΓΑΕΕΙ1

αβλαβείς,

πράγματι δέ

πονηρότατα'..

«Αίθουσα er icirfiu.. Πληροφορούμενα
οτι ό συνταγματάρχης Ρέδελ διορίζεται
εί; τή·/ σπουδαίαν θέσιν τού αρχηγού τού
επιτελείου τού έν Τογκίνω στρατού τής
κατοχή;. Καλλιτέρα εκλογή δέν ήτο δυ
νατόν νά γείνη. Άλλά πόσην λύπην θά
προξενήση ή άναχώρησι; τού λαμπρού
στρατιώτου εί; τήν ύψηλη·/ παρισινήν κοι
νωνίαν !»
Την αύτην εσπέραν περί την έκτη·/ ώ
ραν ό Ρέδελ παρουσίαζετο εί; τήν ζ.όμ.ησσαν, ήτι; συνήθως έδεχετο τού: οϊκειωτέρους τη; περί τό τέλος τή; ημέρα;. Είσαχθείς είς τήν αίθουσαν τού θερμοκηπίου
άμα ζαί εργαστηρίου, οπού ή κ. Κούτρα
διήρχετο κατά προτίμησιν τά; ώρα; τη;,
εύρε τήν ώραίαν φίλην του μόνην, άναγινώσκουσα εί; το άκρο·/ τή; ύψηλή; μαρ
μαρογλύπτου εστίας ύπεράνω τή; όποιας
έκρέματο ή εϊκών τού κόμητος Κουτρά.
Τό πλατύτατου ύελόφραγμα τό βλέπον
ποο; την όοον Φρείδλανδ έζ.αλύπτετο ύπό
ερυθρού παραπετάσματος, παχύ: δέ τάπης ε’σβυνε τόν κρότον τών βημάτων. Αί
ταπετσαρία: μέ τάς κυνηγετικά; εικονο
γραφίας, τά έζ δρυΐ/ου στιλπνού ξύλου
κουφώματα, ή οροφή διακεκοσμημένη κατά
τό σύστημα Μπεραίν, πάντα ταύτα έξησθένιζ-. ' φώς τών λαμπτήρων καί ή
εύρεΐ’
■ σα παρείχε τό αίσθημα τή;
οίκ:
καί τή; περισυλλογής. Ή
Έ
. όούσα εισερχόμενου τόν συνταγυ.
υπεν.ειοιασε, τώ έτεινε την
ούτσς ήσπάσθη, καί δειζ.νύουσα
α
. αν :
ιθήσατε. τώ είπε ... Είσθε πολύ
•δης τώ όντι. καί θά τά βάλω
Πώς γίνεται τούτο, νά σά;
σχεδόν καθ ’ έκάστην καί νά μαν;·ζ. τών εφημερίδων τά; σπουδαιοτέπερί ύμών ειδήσεις ;
) Ρέδελ ήρυθρίασε·/ ώ; παιδίον δια• <ττον πταίσμα καί έπ ’ αύτοφώρω συλ/ ζ.βανόμενον. Ιίαρετήρησε τήν ζ.όμ.ησσαν
καταστενοχωρημ.ένην, είτα δέ διά φωνής
τνιγομένης :
— Ά1 έκαμε, Οά ύπαινίττεσθε βέβαια
τήν άνόητον έκείνην άζ.ριτομυθίαν ...
— Άναμφιβόλως. Άλλά πώς ; μή
τυχόν δέν είναι άζριβεϊς αί πληροφορία:
τής έφημερίδος ;
— Είναι καί άκριβεϊ; καί άνακριβεΐ;.
— Πώς γίνεται τούτο ;
— Είναι μέν αληθές ότι ή θέσι; μοί
προσεφέρθη, άλλά έγώ δέν τήν έδέχθην.
Ή κόμησσα ήγειρε τήν κεφαλήν καί
άτενίζουσα πρός τόν Ρέδελ :
— Διατί ; ήρώτησεν.
— Έγώ έκαμα ήδη τ-ήν εκστρατείαν
τού Τογκίνου, όταν ήτο έκεϊ πραγματι
κό; πόλεμος. Σήμερον βεβαιούται έπισήμως ότι ή είρήνευσις έπραγματοποιήθη, Τί
νά ζάμ.η κανείς πλέον έκεϊ ; Καί άν άκόμη έξακολουθή, ό πόλεμος, είναι βέβαιον
έν τούτοις ότι δέν θά γίνουν μεγάλα πο
λεμικά γεγονότα, ζ.αί έπομένως δέν ύπάρχει στάδιον δράσεω; καί δόξης. Ύπό τάς
συνθήκας ταύτας τό Τογζϊνον άΰοβαίνει
μία άπό τάς πολλάς φρουράς, μέ μόνην

τήν διαφοράν, ότ: είναι πλέον μεμακρυσμένη, πλέον νοσηρά καί πληκτική. Ι
δού διατί δέ·/ ήθελα νά ξαναπάγω
Ή Έριέττα έξηζ.ολούθει άτενίζουσα
τόν συνταγματάρχην, όστι; έταπείνου του;
όφθαλμούς. Είπε δέ :
— Αύτό; είναι ό μόνο; καί άληθή;
λόγος.
Ό Ρέδελ δέν ήξευρε νά άπαντά καί
έν τούτοι; ά- ήντησε ναί, άλλά τό «ναι»
αύτό έβγήζε με πολλήν δυσκολία·/.
— Έγώ εΐξευρα ένα συνταγματάρχην
Ρέδελ, έπανέλαβεν ή κόμησσα, όστις δέν
εΰρισκεν εύχαριστησιν εί μ.η είς μεμακρυσμίνας ζ.αί περιπετειώδη;
εριπετειωοη έζστρατείας,
■φυξ-αν εϊς
επασχεν άπό άσφυξ·αν
εϊ; τά; πόλεις καί
ήσθάνετο έαυτον
έαυτόν εύτυχή μόνον εί; τα;
άχανεϊς εκτάσεις. Αύτος ό συνταγμ.ατάρχης ήλλαξε πολύ.
Ό Ρέδελ έταράχθη.
μέ φωνήν τρέμουσαν.
— Όχι, άλ.λ ’ έγήρασεν. Ό πολιτι
σμός τόν έζ.ορίΐυσε καί ευρίσκει τώρα τέρψιν είς τόν βίον τόν όποιον πρότερον περκφρόνε'.. Συνήψε φιλία;, τάς όποιας θά
έλυπεϊτο νά τά; διάρρηξη. Τέλος εχει τήν
μητέρα του, ύπέργηρον ήδη, ήν φοβείται
μή χάση ήμέραν παρ ’ ήμέραν καί όέν θέ
λει νά τήν άφήση ν’ άπέλθη έζ. τού κό-»
σμου τούτου χωρίς νά τής κλείση ούς όοθαλμού; μέ τάς ίδιας του χεϊρας.
Ή κόμησσα έμεινε σιωπηλή, με την
ώραίαν δέ κεφαλήν τ-η; κεκλιμένη·/ έ ί τού
στήθους έβυθίσθη είς σοβαράς σκέψεις.
Μετά μικρόν στενάξζσα είπε :
— Θά μέ έμβάληται φίλτατε, εί; πολύ
δύσκολου θέσιν, άλλά τί δύναμαι νά άπαντήσω είς επιχειρήματα τά όποια επροτάξατε ! Θά μού έχρειάζετο μέγα; έ^ωίσμ.ο: έγώ δέ δέν θέλω νά άντιτάξω εί; τα
έπιχειρήματά σας λόγου; βασιζομένους έπί
τού εγωισμού. Ά ! καί όμως έάν άνεχωρεϊτε, όλα θά έδιορθόνοντο.
Ό συνταγματάρχης έ'καμέν άπότομ.ον
κίνησιν.
— Λοιπόν, είπεν, ή παρουσία μου σά;
στενόχωρε: ;
Άγαττητέ Ρέδελ, ύπάρχουν άνθρωποι ονηροί οί όποιοι παντού βλέπουν τό
κακόν, άνθρωποι διατεθειμένοι νά ένοχοποιήσ
ήσουν τά; άθωοτέρας τών πράςεων, ώ;
υπάρχουν άλλοι άδύνατ οι τόν νούν οιατεθειμένοι νά πιστεύσουν τού; πρώτους. Έκ
τού συνδυασμού τής πικρία; τών πρώτων
καί τή: αδυναμίας τών άλλων γεννάται
ή συκοφαντία, ήτις δέν φείδεται ούτε τών
χρηστών άνδρών ούτε τών τίμιων γυναικών...
Ή άρηιφιλος μορφή
έκφρασιν τρόμε ράν ζ.αί
λητικωτέρας τής οργή; είπε :
— Τήν συκοφαντίαν τήν πατάσσει τις.
Άρκεί έν βλέμμα κατά τών πονηρών,
ίνα οπισθοχωρήσουν; Έάν δέ τις έτόλμα...
Ή κόμησσα ήγειρε τήν χεϊρα καί διέ
κοψε τον συνταγματάρχην.
— Νά τα ! Είσθε έτοιμος διά πόλε
μον ! Ό παλαδϊνος μας δέν είνε βλέπετε
τόσον άποστρατευμένος όσον προ μ.·ζ.ρού
ήθέλετε νά τόν παραστήσετε. Άρκεί νά

τώ δείξη τι; τού; ανεμομύλου; ζ.αί αύτος
έτοιμο; νά όομήοη μέ τό δόρυ άνά χεϊρας.
Άλλά ποιον πάτε νά διατρυπήσητε ; Τήν
πενθεράν μου, ή όποια προσφάτως μοί
έκαμε παρατηρήσει; διά τά; στενά; πρό;
με σχέσεις σα; ; . . . Τόν σύζυγόν μου
την
οστι;, άφού χάση καμμιά ’μέρα είς ~"
λέσχην, θά έλθη νά ξεσπάση κατά τή;
φιλία: μα; ;... Τόν κόσμον—τούτέστι Όν
καθένα και κανένα—όστις σέν ήμπορεϊ νά
βλέπη ένα ανδρα πλησίον μιά; γυναικός
τρεις φοράς κατά συνέχειαν χωρίς νά συλ
λαβή τήν ιδέαν οτι μεταξύ αύτής ζ.αί
έζείνου ήμπορεϊ νά ύφίσταται κάποια ά
τιμο; σκευωρία .... Όχι φίλτατε συν
ταγματάρχη, δέν καταβάλλει κανείς τό
σον εύκολα ύπάρξει; άορίστους, ασυστά
τους, άνωνύ'/.ους, εξ ών άποτελεϊται ή
λεγομένη κοινή γνώμη. Ό καθείς ές αύ
τών κατ'ιδίαν , ίνε τίποτε- όλοι όμού άποτελούσιν όγκον άκατάβλητον. Δέν πρέ
πει νά τού; παραβλέπη τι; δέν πρέπει νά
τοϊς άνθίσταται καί πρό πάντων δέν πρέ
πει νά έπιδεικνύη τις τήν περιφρόνησιν τών
αποφάσεων των, διότι ήκιστα πάντων
αύτό δέν συγχωρούσι.
Ό Ρέδελ έμεινε σιωπηλός. Κατέβαλλε
προφανώς όλα; του τάς δυνάμει; ίνα γίνη
κύρι- •ς έαυτού. Άλλ' αί φριζ.ιάσεις τών
μυώνων του συνέσπων το πρόσωπόν του^
ώ; βίαιο; άνεμος συνταράσσων τήν επι
φάνειαν ύδάτων. Δύο οακρυα οιέφυγον έζτών οφθαλμών του άποξηρανθέντα πά
ραυτα ύπό τή; θερμότητος τών παρειών
του. Ίσως θά ήδυνάτει νά όμιλήση, καί άν
άκόμη ήθελε· τόσον μεγάλη ή
ή συγκίνησί; του. Βεβαίω; όμω; δέν έτόλμα νά
όμιλήση, φοβούμενος μή πρ δοθή. ΐίαρέσχεν οΰτω έπί τινα οευτερολε•πτα εί; τ-ήν
Έριέτταν, θλιβομένην
f’ "
ζ.αί ταύτην έζ.
τούτου, τό θέαμα
__ __ ....
άληθ
/,·):υ; ηθικής άγωνιας. ΊΙ νεαρά γυνή είδε τόν άνδρα τού
τον. παρά τού όποιου έγίνωσκεν ότι ήγαπάτο, νά πάσχη πάν ΰ,τι δύναται νά.
ύποστή τι; έπί τη ιδέα τή; άπωλεία; ευ
τυχίας όνειροποληΟείσης.
Έτρόμαξε είσδύσασα άποτόμω: είς τήν
ψυχήν ταύτην, ήτις ούδέποτε είχεν άνοιχθή καί τή; όποιας ήδύνατο τώρα νά βολιδοσκοπήση τά βάθη. 'Ησθάνθη θλίψιν
ήν δέν έφαντάζετο, ήσθάνθη συμπάθειαν
άπροσδόζ.ητον. Ή γυνή ητις ούδέποτε
είχεν άγαπήσει έφρικίασεν έσωτερικώ; έπί
τή άντιλήψει ειλικρινούς πάθους. Έπαυσε
νά βλέπη τόν Ρέδελ μέ τά αύτά όμματα.
λ...- ότι Λ_.
άλ-Λ5; 5vOf&)_
Τή έφάνη αίφνης
ή
πος, ότι άπεκαλύπτετο είς
ι αύτην μέ άλλην μορφήν, μέ οιάφορον στάσιν καί μέ
νέα αισθήματα. Καί άφού άπο τόσων
- ’ —~ τόσαν my vx μόνη
μηνών έμενε μετ αύτού
ώς νά εύρίσζετο μετά ού αδελφού της,
έταράχθη τώρα καί συνεκίνήθη1
ελευθερία τού πνεύματός
πνεύματός τη; **
τήν
' έγζ.ατέΤ
, f.
λιπε. Θά τή ήτο αδύνατον ήδη νά όμιλήσ-r, περί τή; κοινή; γνώμη; καί νά φιλοσοφήση περί τού κόσμου. ΤΙσθάνετο
μάλλον τήν έπιθυμίαν νά ζητ-ήση παρά
τού Ρέδελ συγγνώμην ότι τόν έλύπησε,
παρά νά τώ έξηγήση διά τί ε'πρεπε νά
ύπομείνη τήν λύπην του. Παρετήρησεν
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αύτόν μετά στοργής, ήν ουδέποτε ύπέρ
ούδενός έξεδήλωσε τά βλέμματά της, άναμφιβόλως δέ άπέβαινεν οΰτω πολλώ
χαριεστέρα ή ήττον επιβλητική, διότι
πάραυτα δ συνταγματάρχη: έπανεϋρε τον
λόγον ζαΐ ώμίλησε λίαν εύζρινώς ώς έξής:
— Κυρία, ουδέποτε Οά εΰρητε θερά
ποντα έμου πιστότερον. Θά εοιόα, πιστεύσατέ με, άδιστάζτω; τήν ζωήν μου
οπω: προφυλώξω ύμά; άπό μίαν στενο
χώριαν, Μέ κατηγορείτε ότι ήονήθην ν ’
άναχωρήσω. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι
Οά ζητήσω θέσιν ή οποία νά μέ κρατήση
μακράν έπί πολϋν χρονον. Θά θυσιάσω
πάσαν χαράν μου είς τήν άνάπαυσίν σας.
Θά είμαι δέ εύτυχή; δυνάμενο; νά σάς
παράσχω τήν άπόδειξιν ταύτην τής άφοσιώσεώς μου.

μου. Μοί ήτο τόσον γλυκύ νά μή συλλογίζωμαι παρά σάς, χωρίς νά σάς
περί τούτου τίποτε νά σχετΐζη τά
τα πρό: σάς, ήτις είσθε ή μόνη χαρά τής
ζωής μου. Τό ανώνυμον τής πρός· ύμά;
τρυφερότητός μου καθησύχαζε τήν δειλίαν
μου. Έκαμνα τάς σκέψεις μου ; ΙΙοτέ δέν
Οά τής ομολογήσω ότι τήν άγαπώ, άλλά
Οά τήν άγαπώ έν άνέσει καί μυστικά, καί
ούδείς Οά μ ’ έμποδίση νά την άγαπώ.
'Αλλά φαίνεται ότι ζαΐ αύτή ή εύτυχία
δέν μοί έπετρέπετο, όιότι ιδού οί άλλοι
··
οπού
μοί* τό* άπαγορεύουν καί σζληρώ: μέ
άποζαλύπτοντες τήν εύτυπαρχ.βιάζουν,
1
χίαν μου ταύτην. Σάς ευχαριστώ, ζυρία,
ότι εϊχετε τό θάρρος νά σταΟήτ* ύπεράνω
τών άνακρίσεών των ή τών μομφών, προτείνουσά μοι νά μείνω, άλλά τ<ώρα
’
ί1"
οέν
δύναμαι πλέον. Νά ε’ρχωμαι παρ' ύμΐν
ύπό τά εχθρικά των βλέμματα, νά αισθάνωμαι ότι ύποβλέπομαι, αύτό 0ά ητο
βάσανος άφόρητος καί δέν πιστεύω οτι
θέλετε νά μέύποβάλητε είς αύτήν

Έπί τή ειλικρινή ταύτη δηλώσει ή
νεαρά γυνή άνεμνήσθη τήν διπλοπροσωπίαν είς τον εγωισμόν τοϋ βαλεντίνου.
Έζαμεν φοβέραν σύγκρισιν μεταξύ τών
δύο τούτων άνδρών ζαΐ άποτόμω; ήνόησε
Ή Έριέττα έμεινε σιωπηλή συλλογιτήν δυσαναλογίαν τής διαταγής ήν εδ'.οεν
εις τον Ρέδελ καί τών αιτιών αϊτινες την ζομένη την ταχεΐαν ταύτην μεταβολήν
προεζάλεσαν καί τής έφάνη παράλογον τή; ζαταστάσεως, ζαθ ’ ήν, ένώ αύτή ή
καί τερατώδες νά είναι τόσον σκληρά πρός θελε νά κράτηση τόν Ρεδελ αυτός ήρνεϊτο
εκείνον όστις ήκιστα έφάνη άξιος τοιαύτης νά μείνη. Ή καρδία της ήρχισε νά πάλσζληρότητος. Νοϋς καί καρδία έταράχθη- ■ λη ζωηρότεοον,άφοϋ έ'βλεπε πόσον τήν έσέσαν. Έσυλλογίσθη ότι έάν άνεχώρει ό βετο έζεϊνος όστις τήν ήγάπα ζαΐ όστι;
Ρέδελ δέν Οά είχε πλέον περί έαυτην είμή όμολογών είς αύτήν τήν άγάπην του δέν
«διαφόρους ή εχθρούς. 'Αλλόκοτος καί έφαίνετο ύποπτεύων, ότι ητο ουνατόν νά
τρυφερωτάτη μεροληψία έξεδηλώθη έν αυ τώ άνταποδοθή ή άγάπη· τόσον άνεπίδετή ύπέρ τοϋ γιτταΐου στρατιώτου. Ήτο κτον παραπτώματος τήν έθεώρει. Διάνοια
δέ αρκούντως όξύνους ώστε νά έννοήση τί εύγενής δαμάζουσα τήν ΰλην ούχί άνευ
συνίβαινεν έν έαυτή. Αΰτη δέ ή άπότομο; περιφρονησεώ: τίνος ήσθάνθη χαράν μεγάμεταβολήΠ τών αισθημάτων της ζαθίστα λην συναντώσα άλλην άγνην διάνοιαν ά
έν τή κρίσει τ■η: κναγζαιοτέραν παρά ποτέ ξίαν τής ίδιζής της. Ήσθάνθη έαυτήν ευ
τήν άτ μάζρυνσιν τοϋ Ρέδελ. Δέν ήθελεν τυχή, τοϋθ’ όπερ ούδέποτε ενθυμείτο ότι
όμως καί νι' itfriirr, αίμάσσουσαν τήν πλη τή συνέβη άλλοτε. Καί όμως τα παντα
γήν ήν είχεν ανοίξει καί προσεπάθησε πά τήν έχώριζον άπό τον Ρέδελ ζαΐ μόλις
τον έξετίμα τελείως ζαθ ’ ην στιγμήν εραυτα νά τήν έπιδέση μ.ετά τρυφερότη· -ς.
— Μέ παρενοήσατε, τώ είπε·., ή μάλ μελλε νά τον χάση. Έσχημάτισε τήν
τ:------, νάπομαζρυνΟή.
γνώμην, ότι· είχε. οίζαιον
λον προέοητε πολύ μαζρότερον τών σκέ
Τά πάντα τοϋ τό έπέβαλλον : ή ύπερηψεων μ.ου. Δέν πρόκειται περί έξορίας σας.
φάνειά του, ή είλιζρίνειά του. Διότι έν
Μάλιστα δέ ούδέ περί διακοπή: τών έν
ταΰθα επισκέψεων σα; πρόκειται. Το νά τή επικοινωνία τών καθημερινών επισκέ
ψεων δ έρως του άπέβαινε κοινή τις έξις,
προβή τι; εις τά άκρα είνε ώ; νά θέλη
νά οώση ύλικόν εί: τήν αδολεσχίαν. Θέ ένώ μεγαλυνόμενος διά τή; άπομακρύνσεως έλάμβανε σπάνιάν άξίαν.
λετε ν' άρχίσουν νά λέγουν : α Ό συ·< — Έστω, αναχωρήσατε, ύπέλαβεν ή
ταγματάρχη; οέν πηγαίνει πλέον είς τής
ζ.
Κουτρά, άλλά μέχρι τή; ήμέρας τής
κ. Κουτρά. Τί, τά έχάλασαν ; Καί διατί
άναχωρήσεώς
σας μη μέ εγκαταλείπετε,
άρά γε ;» ‘Όχι 1 ΙΙρέπει νά ε’ρχεσθε είς
έπίσκεψίν μου, οπω; όλοι οί άλλοι φίλοι θά μέ λυπήσητε πολύ άν θελήστ,τε νά
μου, νά μή διαζρίνεσθε αύτών διά τινο: προσεπισπεύσητε την στιγμήν τοϋ χωριυπερβολή; ώ; πρός τά αισθήματα,, νά είεί σμοϋ μας.
Ό Ρέδελ ώχρ ασεν είς τούς λόγους
σθε λογικό; φρόνιμος. Διά τών πζρχχωρήσεων τούτων είς τήν κοινήν γνώμην, τουτους. Έρρόφησεν δλην την γλυκύτητά
άποζόπτονται αί άφορμαί τών πεοι τών του, έπειτα δέ μετά βαθεία; μελαγχο
σχέσεών μας λόγων καί όταν δ υπουργός λίας ;
σας θέληση ποτέ νά σάς προσφερη ζαμ— Είσθε καλή, είπε. Αντί νά μέ τιμίαν ζάλήν θέσιν την σέχεσθε τότε ζαΐ μωρήσητε έπί τώ ότι σάς είπον ό,τι ώφειέτσι τελειώνουν όλα. Μέχρι τή; ώρας έ- λον νά σά; άποζρύψω, προσπαθήτε νά μέ
κείνης τίποτε δέν θά μεταβά/.λωμεν.
παραμυθήσ-ητε έν τή λύπη μου. Καλώς
— Όχι, ύπέλαβεν δ Ρέδελ μετά λύ πράττετε, διότι είμαι βαθύτατα λυπημέ
πης, όλα θά μεταβληθοϋν. Διότι μεταξύ νος. Μέχρι τής ημέρα; ταύτης έζησα μό
μας τό παραπέτασμα ήδη έσχίσθη καί δέν νον διά τό ''έπάγγελμά μου βαίνων σταθεθά δυνηθώ πλέον νά ζήσω ύπό τά όμμα- ρώς, διότι έβλεπον εύζρινώς τόν σκοπόν
τά σα; έν τω μυστηρίω τών αισθημάτων πρό; δν έχώρουν. Τώρα τά πάντα είναι

τεταραγμένα έν τή διανοία μοϋ. Διστάζω
καί όκνώ. Αύτή ή ιδέα τών καθηκόντων
μου είχεν έξασθενήσει. Αισθάνομαι ότι εί
μαι ικανός νά προβώ εί; παραχωρήσει: τά;
όποια; άλλοτε έπί οίαδήποτε άμοιβή δέν
θά έπραττον. Τετέλεσται. Ή καρδία μου
είνε σπαραγμένη έκ λύπης.
— Εύρίσκεσθε εί; στιγμά; άποκαρτερήσεως, ύπέλαβεν ή Έριέττη, άλλά τό
κακόν θά παρέλθη. Θά έπανεύρητε τήν
σταθερότητα τοϋ πνεύματός σας καί δλον
τό θάορος σας. Άνδρε; ώς σείς δέν άποκαρτεροϋσι μονιμως. Η θέλησες, ήτις είνε
τό δεσπόζον προσόν των έρχεται είς βοή
θειαν των, καθ ’ ήν στιγμήν έχουσιν άνάγ
ζην αύτής. Καί ύπερπηδώσιν οΰτω πάντα
τά προσκόμματα. Πολλάκις ζατέζρινα
έμαυτήν άφ ’ ότου σά: βλέπω έν τώ κύκλω
τών φίλων μου, οτε συνετέλεσα είς τό νά
σάς κρατήσω έν άπραξία. Δεν είσθε πλα
σμένο: οια. τά; μιζρορραδιουργίας τά;
κοινωνικά;, είσθε δέ ανώτερος εκείνων
πρός ους θά έχετε νά παλαίσητε. Είναι
δέ άληθώς λυπηρόν νά έζμηδενίζη τις
προσόντα ώ; τά ίδιζά σας, χρήσιμα εΐ;
μεγάλα εγχειρήματα.
Μή λυπεϊσθε διά μίαν παροδικήν διατάραξιν. Ό,τι σάς συνέβη δέν είνε πράγ

μα νέον. Καί θά γνωρίζετε βεβαίως τόν
μύθον τοϋ Ήραζλέους νήθοντα πλησίον
τής Όμφάλης. Δέν σά; εδωκα έγώ βε
βαίως ήλακατην, φίλτατε συνταγματάρ-

χα· αύτό δέν δύνασθε νά μού τό άρνηθήτε. Τρέφω πρός ύμάς φιλίαν, ήτις ούδέ
ποτε θά μέ έγκαταλίπη. Έάν δέ τό έφ'
ύμΐν ηύξήσατε την δόσιν τή; επιτετραμ
μένη; συμπάθειας, ομολογήσατε ότι εί;
τούτο δέν σά; εξώθησα έγώ δι' έρωτοτροπής. Δέν σά; μνησιζαζώ διά τούτο
διότι περιποίησις έστω ζαΐ ύπερβολιζή,
προερχομένη έζ μέρους σας, έχει την
άξίαν τη; είς τά όμματα γυναιζός, ήτι;
γινώσζει νά έζοιμά τήν συγζίνησιν. Ί’είνετέ μοι λοιπόν τήν χεϊρά σας, παρατη
ρήσατε με ζατά πρόσωπον, ζαΐ είπέτε
μοι ότι μοί συγχωρεϊτε τήν μιζράν πλη
γήν, τήν όποιαν ήμην ήναγζασμένη νά
σάς ζάμω.
Ό Ρέδελ άνύψωσε τό μέτωπον, έτεινεν είς τήν ζόμησσαν την χεϊρα τρέμουσαν, όπως δέν αρμόζει εΐ; ένα στρατιώ
την ζαΐ χωρίς σχεδόν νά τολμήση νά την
ΐδη ζατά πρόσωπον ψελλίσας αορίστου;
τινά; λέξεις, ύπεχώρησε μέ τρόπον, όστις
δέν ομοιάζει εκείνον, ζαθ ’ δν ένδόξως έζαμνε τά; ύποχωρήσεις του ένώπιον τοϋ

