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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
.«Σέ μια φ*»»-ογ-αφία τον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

"Απαντα τά διαμερίσματα ταύτα 0 ’
άποτελέσωσιν εστίας μοναδικών διασκε
δάσεων, περί ιόν Οά διαλάβωσιν ειδικά
προγράμματα. Κολοσσιαίου σύστημα φω
τοχυσίας περιλαμ-βάνον 20,000 λαμπτή
ρα: καί 2000 τοξοειδείς φωτοβολίδας Οά
κχταστήσωσιν Ορατά: δλας τά; κοσμητι
κά; γραμμά; τού μνημείου, ήτοι τού;

’Ιακώβου Πολυλα»,

ήίημα, νπό Γ. Μαρχορΰ.
μ:Άχιλλεύς Παράσχος». ψυχολογική μελέτ·ι χατ'
ινάγνωσμα είς τόν 'Ελληνικόν σύλλογον τοΰ Μο
ά·/ου, ύπό Karl Dieterich.
,« Ίστοριχα: Ση,αιιώσει».
«ίΟΧ'υμπιαχοί αγώνες», ύπό ?! Ν. Β(ρκβφύάχη.
«ΊΙ μ'χρί Άύιγγανίς», διήγι,ρ,α έχ τοΰ γαλ-

ϋίϊς-'-’ίέ - ί ^.ar"‘'ac':·
«'Η Φιλημίνη», ποίημα, ύπό 7ωάγνοο ΙΙαραν-

άχην.
Ν. I. Λάσχορη χαί V. Γιχχνουχάχη. «Ό Γαα:ρός μας», κωμωδία είς πράξεις τρεις.

Είχότίς: Παρά τήν Κρήν.,ν.
Έν τώ Δελτίω ; ΊΙ ΙΙαρισινή ϊκίεαις τοδ 1000.
Ιι6λ'0Χριαί«.—"Ό άνωφίλής πλούτος», μυθιστορία
’γίαυω 'CM.

Η OanyNS EMESIS TO? 1900
Μεταξύ τών θαυμάσιων έζπλήξεων, ά:
πιφυλάσσε- εϊ: την άνθρωπίνην περιέρ
γειαν, ή παγκόσμιος εκθεσις τών Ιίαρι;ίων, είναι ζαί τό περιστροφικόν άνάζ.το:ον, τού όποιου παραΟέτομεν τήν εικόνα.
Γό άνάζτορον τούτο, σχήματος έξαγώνου,
Ιά ηνε χαλύβδινου καί Οά εξωραΐζεται
ϊιά ποικίλων συνδυασμών έκ κρυσταλλίων καί νικέλινων κοσμημάτων. Διαιρεϊ:αι εί: τέσσαρα διαμερίσματα ύπο την
ποψιν τού ύψους καί έκαστον διαμέρισμα
,ποδιαιρεΐται πάλιν εις δέκα ζαί έξ όροράς, κατά τήν ακόλουθον τάξιν. Τό πρώιον διαμέρισμα, Οά σύγκειται έκ πέντε όιοφών, τό δεύτερον έπίση; ζαί τό τρίτον
Ιά περιέχη έξ όροφός, προσιτά; είς τά
τλήθη. Τού τετάρτου διαμερίσματος ή
ίιχρρύθμισις Οά διαφέρη τών λοιπών, καθ’
ίσον έκ τών πεντε αυτού οροφών, μονον
ιϊ τρεις πρώται Οά τεθώσιν είς τήν διάΙεσιν τού κοινού.

έξώστας, τά; στήλας, τά αγάλματα,
πάντα ταύτα πεποιζιλμένα διά χρωμα
τιστών κρυστάλλων έπί μεταλλικών σκε
λετών. Ύπο οπτικήν έποψιν τό άποτέλ.εσμα έσται θαυμάσιου καί ή εντεύθεν
άπορρέουσα έντύπωσι; ανεκδιήγητος· διότι
αί φωτειναΐ προβολαί τών ήλεκτρικώλαμ.πτηρων, θά σελαγίζωσι διά πολυχρων
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Έκδι'δεται νατά Κυριακήν

μάτων ήλιων τά; φαντασιώδεις καλλονάς
τού πρωτοφανούς πύργου.
Εί: τήν ύψίστην τού οικοδομήματος
κορυφήν τοποθετείται παμμέγιστον ωρο
λογίου, δπερ θά άναπαρίσταται έφ' όλων
τών πλευρών τού έζαγώνου. Έκ μια; τών
θυρίδων αί όποίαι πλαισιούσιν αύτό Οά έξέρχτωναι έν συνεχεί και άδιαλείπτω λιτανεία
καί έν μακρά αλληλουχία άλληγορική:
τάξεως αί διαδοχικά· της βιομηχανίας α
νακαλύψεις- τυπογραφική, τηλέγραφο;,
άεροδρομία κτλ. ΊΙ διαδοχική αύτη παρέλασις θά κυζλοφορή έντός τής στοά; ήν
έπικαλύπτουσιν οί θόλοι τού πύργου ζαί
θά εμφανίζεται κατά κανονικόν διάστημα
εί; έζάστην ώραν. Γιγάντειον οργάνου
ενεργούν διά πεπιεσμένου άέρο; καί ζςρυ·.
φούμενον ύπό εξήκοντα πετσιών κωδώ
νων θά αντηχεί έκ τή; άνωτάτης οροφή:.
Καί τέλος, ύπερθεν απάντων σττ,θήσεται
υπερήφανο; ζαί ζωηρός δ γαλάτη; αλέ
κτωρ ύψους πέντε μέτρων ζαί συναποτελούμενο; ύπό 1 .200 λαμπτήρων φωτός.
Ό έν λόγω αλέκτωρ καθ' ώραν έζάστην
θά άνατινάσσει τά: πτέρυγα; ζαί θά έκπέμπτ, ζωηρόν χοχορισμίιΐ προωρισμένον
νά έπεκτείνη την ε'ντασιν αύτού έο' όλου
τού ζχτέχοντος τήν έ'κθεσιν εκτεταμένου
χώρου.
Ώς βλέπει τις, τό έ'ργον πάν άλλο εί
ναι ή κοινόν- άλλά δέν αρκεί τούτο· υ
πάρχει τι τό θαυμασιώτερόν έτι ζαί τό
έξόχως ζεζλημένον νά άποτελέση τό βαΰρ,ιι ίόιαβαι τή;-μοναοικής ταύτη; έκθέσεως.
Ό πύργο: ολόκληρο; εσται κινητός καί
θά στρέφεται περί τον άξονα αύτού τή
συνδρομ.ή ύδραυλιζή; σζευασίας, ήτι; έν
διαστήματι μιας ώρας θά τόν στρέφη
περί εαυτόν, κατά τρόπον ανεπαίσθητου
διά τους έν αύτώ ξενιζόμενους. Άλλ' ούτοι έν τούτοι; Οά συστρέφωνται μετ’ αύ
τού καί Οά δύνανται τοιουτοτρόπως να
έπισζοπώσιν άνέτως άπασαν την ε’ζθεσιν,
ήτι; θά ανελίσσεται τοιουτοτρόπως δίκην
πανοράμ.ατος ύπό τά: όψεις αύτών. συνδεικνύουσα καί τά περίχωρα τής Μεγαλοπόλεω; μετά τού πανηγυρικού έδάφους.
Ό άρχιτέκτων κ. Δεβιζ άπεκάλεσεν
αύτόν τό πύργον «Μέγαρον τή; προόδου»,
άλλ.’ ή κοινή γνώμη τόν έβάπτισεν ήδη

Δελτίον τών Όλνιιπίων — «*Π άνω^ελής π'οΰτος»

Δελτίον τών Όλιηιπίων
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«Περιστροφικόν Άνάκτοοον»· καί ήμεϊ;
παράδεχόμεθα πληρέστατα τήν έπίκλησιν
ταύτην, ώς άσυγκρίτω τώ λόγω έρμηνεύ:υσαν τήν πραγματικήν καί άληθή
τοϋ έργου ύπόστασιν.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Συνιστώμεν εί; τούς ήμετέρου; άναγνώστα: τό νέον μυθιστόρημα τοϋ Δέον
τος Βερικό, άρτι δημοσιευθέν έν ΙΙαρισίοις,
τύποι; Λεμέρ, ύπο τόν τίτλον « Ό Βάρ
βαρος».
Ό «Βάρβαρος» ούτος είμεθα ημείς, σύ

Καί ολίγη ποίησι; χάρις είς τόν Αιμί
λιον Δοδιγιόν. Μία σειρά σχεδιαγραφιών
τοϋ έξωτερικοΰ βίου, κεχαραγμένων έπί
τοϋ στερεού ύλικοΰ άλανθάσ.-ου καί επα
γωγού στιχουργίας, μέ ύφος στερεόν καί
αφελές. Έπεθύμουν νά μεταφράσω πολ
λούς τών στίχων τούτων, άλλ ’ ό χώρος
ελλείπει. Συνιστώ οπωσδήποτε τά; « ’Α
γαθά; ^υμβουλευτρίκ:», ποίημα χαριέ-

στατον, αφιερωμένου είς τόν ποιητήν Μελερμέ.

Ιίαραζαλοϋνται οϊ συνορομηταί τών
επαρχιών καί το'ΰ εξωτερικού όπου οέν
εχομεν ειδικόν ανταποκριτή·, καί μή
καί έγώ άναγνώστκ— αποτείνομαι πρός
τόν αναγνώστην ώς φαντάζομαι αυτόν— καταβαλοντες εισέτι τήν συνδρομήν
τον απλοϊκόν, τον άφελή, εκείνον είς του των, ληγοντος όσον ούπω τοΟ πρώτου
όποιου τά; φλέβα; ρέει ή άθωότη; τών έτους, να εύαρςστηθώσι να πέμψωσιν
βουκόλων τοϋ Θεόκριτου, εκείνων οϊτινες αύτήν τάχιστα, πριν ή άναγκασθώμεν
έν τω ε’ρωτι άνεύοισκον την άφατο·/ μόνον νά προκαλέσωμεν τήν καταβολήν αυ
χαράν τοϋ αγαπάν καί άγαπάσθαι. Θέ τής όνομαστί.
λετε νά έννοήσητε άλλως τε τον ήρωα
Ωσαύτως παρακαλοΰμεν τούς κ.κ.
τοϋ μυθιστοριογράφου μας ; ιδού έν ολί άνταποκριτάς μας, όσοι δέν έξεκαΟάγοι; ή σκιαγραφία του, ειλημμένη έκ * ρισαν τούς λογαριασμούς των, νά
μ.ιάς τών ώραίων σελίδων τοϋ έργου: «Εϊσπευσωοι πλέον νά πράςωσι τοΟτο.
βσαι βάρβαρος, αγαπητέ μου, και ετι
«περισσότερον είσαι βάρβαρος τών θερμών
«κλιμάτων, περικλείεις είς τήν καροίαν
«σου εικόνας ζωηρά; καί φαντασιώδεις,
«φλέγεσαι ύπό τή; έπιθυαίκ: νά μετα«δώση; τά ισχυρά αισθήματα, ύπο τήν
«έπίορασιν τών όποιων διατελεϊς. Καί,

«κατάγεσαι έκ χωρικών. ΊΙ φύσι; σέ έλί»κνισε μετά τρυφερότη-ος καί σοί έοώ«ρησεν ύγείαν καί πνεύμα. Αί μελέτα·,
«σου, κα.ίπερ σοβαραί, δέν σέ κατέστη«σαν σχολαστικόν. Έκ τή; ελληνική;
«καί λατινική; φιλοσοφίας δέν έλαβε:
«παρά την λογικήν, τό γεωμετρικόν με«ρος, τόν ορθόν λόγον.

Τύποι κινεζικοί ~vj

Μέϊσκε-Σμΐθ
μετά ιχνογραφημάτων τοϋ I. Φών-'Ορτ,
τύποι: Φλαμ.μαριόν. Ο κομψό; ούτος τό
μο; περιλαμβάνει διασκεδαστιζ.ώτατα καί
πλήρη ιστορική: άξια; κείμενα, άφορώντα είς την ιστορίαν τή; εσχάτης ’Ανα
τολής, κατά τά; ήμέρας ιδίως ταύτας,
καθ’ ά; οί επίσημοι τοϋ Ουρανίου Κρά
τους έρχονται διά νά μάθωσι τήν τέχνην

ΓυωστοποιοΟμεν τούς νέους συνδρο
μητής οτι έςαντληΟέντωυ τών αριθμών
δευτέρου, τρίτου καί πέμπτου θέλομεν
άνατυπώσι αύτούς προσεχώς.
,ΖΕΙΙΟΙΆΛΙΑ.

δεά τούς φολαναγνώστας.

Τό Αττικόν 11ρερο.ίνγίον τοϋ πρύ
τανεως τών ελληνικών γραμμάτων κ.
Ειρηναίου Άσωπίου δίδεται εις τούς
συνορομητάς τών «Ολυμπίων ■> ;ιέ
μόνον δραχ. 4 έν τώ έσωτερικώ καί
φρ. 4 έν τώ έςωτερικώ. Πασα αίτησις
άπευΟυντεον εις τό γραφείου μας.

ζ.

του κατασκευαζειν πυροβόλα, διά νά μυδροβολήσωσι τήν παλαιών Ευρώπην. Λαοί
άφελεις καί εϊρωνε: άμα, φέροντε; μόνον
έφόδιον εναντίον τοϋ καταπνίγοντο; αύ
τούς πολιτισμού τό παρελθόν μεγαλιϊόν
των έν τε τοϊς γράμμασ: καί ταΐς τέχναις.

II γενική αντιπροσωπεία τών « Ο
λυμπίων» άνετέθη εις 'τον κ. Σπυρ,
Βελ ιανίτην περιοδεύοντα ανταποκριτήν
μα;.
Ή έπιστασία τών « Ολυμπίων»
είνε ανατεθειμένη:
’£»' Ξάνθη είς τόν κ. II.Κοζκίνην,
ιατρόν.
'Εν Δεδε-Αγάτε, εις τόν κ. Α. Κρή
την.
Έν ”/ίρτη ε’ις τόν κ. 'Αλέξανδρον
Ξανθόπουλον.
Εν Atppaic είς τόν κ. Κ. Σχιναν.
Έν Γιουμου-Ιτζίνη είς τον κ. Ίω.
Πετρόπουλον.
Εν Ι/υριομώτω εις τόν κ. Γεώρ.
Κ. Βαλτάν.

Εν Περιστάσεο είς τόν κ. Οικονό
μου Παπανικολάου.
Εν Ραιδεστω εις τόν κ. II. Σαθρόν,
πρόξενον.
Εν Πάτραις είς τό Πρακτορείου
τών έφημερίδων.
Έν Άγ-ρονίω είς τόν κ. Δ. Παπαλάμπρον, βιβλιοπώλην.
Έν ΔΊφω είς τόν κ. Βασίλειον Συνοόινόν, βιβλιοπώλην.
Έν Κέρκυρα είς τόν κ. Νικόλαον
Ίωαννίδην, βιβλιοπώλην.
Εν Τρικκά.Ιοις είς τόν ζ. Δημήτριον Μηληγγεώτην.
Ευ Λαρισοτ, εις τόυ κ. Θρασύβου
λου Μακρήυ, βιβλιοπώλην.
Εν Αίγύπτω είς τόν κ. Στυλιανόν
Βασιλειάόηυ, βιβλιοπώλην έν ’Αλε
ξάνδρειά.
Εν Κα,ίρω εις τόν κ. Γρηγ. Χει
μώνων, βιβλιοπώλην.
Εν Κωνβταντινου.-τό.Ιει είς τούς
κ. κ. άοελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλας.
Εν Σρι-ρνι, είς τον κ. Λεωνίδαν
Στυλιανόπουλον, βιβλιοπώλην.
Εν θεσσαΛονίκη είς τόν κ. Σω
τήριον Αστεριάδην.
Εν ΜιτυΛηνη είς τόν κ. Θεμίστοκλήν Ί'ύχαν, διπλογράφον.
hr Ηπείρω είς τόν έν Πρεβέζη ζ.
Πολύκαρπον Τραχαναν.
Εν Δάμω είς τόν κ. Πυθαγόραν
Χρηστόπουλον.

Εν Καθά.ΙΛα εις τόν ζ. Καισαρα
Δ. Καλέντζην.
Εν Δράμα είς του ζ. Μιχ. Βαλάνην, φαρμακοποιόν.
Έν Δάφνη [ Αχ. Ορους) είς τόν κ.
Χριστοφ. Ιβηρίτην.
Εν Α'ίρνακι εις τόν κ. Π. Νικολαιδην, βιβλιοπώλην.
Εν Λευκωσία εις τόν κ. Κ. Γ.
Ρώσσου, βιβλιοπώλην.

Έν Βράί.Ια είς τόν κ.Γ.Δ.Χαλικιαν
βιβλιοπώλην.
Εν ΦιΛι,ππουπό.Ιεί είς τον κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίντζην.
Έν Κερασσοΰντο είς τόν κ. Ρ. Ε.
Σουρλάγκαν καί Σαν.
Έν Αωνστάνε^α είς τόν κ. Μ.
Γζιών, βιβλιοπώλην.
Έν Ρωσσία εις τούς κ.κ. Π. Ματιατον καί Κ. Ν. Μοσχολιόπουλον.
Έχ τοΰ Βασιλικού τυπογραφείου Ν. Γ. ΙΓΓΛΕ^Η

VII
Ό κ. Έλιφάς έξήρχετο έσπέραν τινά
περί τήν έ’κτην ώραν έζ τινο; οικίας τή;
δδόϋ 4η; Σεπτεμβρίου, όπου είχεν έπισκεφθή αυτοπροσώπως οικογένειαν τινα πτω
χικήν ζαΐ έντροπαλήν, ήν ή ζυρία Μέσλερ
τώ είχε συστήσει ολω; ίοιαιτέρως, ότε εί
δε μετά σπουδή; άνερχομένην θελκτικήν
έργάτιδα. ποοπορευομένην αύτοϋ, εί; εν
κουπέ λέσχη:, σταθμεύον ει; τήν γωνίαν
τή; όδοΰ Λουδοβίκου τοϋ Μεγάλου. Άσζόπω; έρριψε τό βλέμμα έν τή άμάςη
καί έκπληκτο; είδε ζαΟήμενον είς τό βά
θος αύτής καί θλίβοντα τήν χεϊρα τής
νεάνιδο; τόν κόμητα Κουτρά. Αύστοστιγμεί δέ δ άμαξηλάτη; έθιξε τόν 'ίππον του
καί τό κουπέ άπεμαζρύνΟη, ζατευθυνόμενον πρός τό χρηματιστήριου.
Ί’ό νά συνάντηση τόν Βαλεντίνον μέ
καλήν συντροφιάν, δέν ήτο λόγο; εκτά
κτου έζπλήξεως τού Έλιφάς. Ήτο όμως
νεωτερισμό: τό νά τόν συλλαβή μέ τήν
κατωτέρας τάξεω; νεάνιδα εκείνην. Μέχρι
τοϋδε έγίνωσζεν δτι είχεν ερωμένα; άνωτέρα; οπωσδήποτε τάξεω;. Φαίνεται όμως
βτι δ κόρο: τόν όίβησε νά ζζταβή παρα
κάτω καί άπό τά τρίχαπτα καί τά λε
πτεπίλεπτα αρώματα κατέβαινεν είς τά
βαμβακερά καί τούς ψευδομόσχους. Τά;
σκέψεις ταύτας έζαμνε βαδίζων δ ζ. Έ
λιφάς, λυπούμενο; καί βασανιζόμενο; διά
την γηραιάν του φίλην. ΙΊρο πολλοϋ ηδη
προέβλεπεν ούτος ότι δ κ. Κουτρά, μή
άρκούμενος εί; τάς παντοειδείς παρεζτροπά; του, Οά διέπραττε σφάλματα συνε
παγόμενα σοβαρά; συνέπειας. Άναγνωρίζων όμως οτι δέν ήδύνατο νά τόν διορΟώση, είχε συλλάβει την άπόφασιν νά μη
καθιστά γνωστά; είς τήν κυρίαν Μέσλερ
τά; άταξία: τοϋ Βαλεντίνου, ΐνα μή τ-ήν
λύπη. Άπαξ διά παντός άπέστη πάστ,ς
περί τοϋ ζ.όμητος άσχολίας, εξαιρούμενης
τή; περιπτώσεω;, ζαθ ’ ήν το πράγμα
ήδύνατ: νά θίξη τόν ζ. καί τήν ζ. Φρει“ερίκου.
Ήτο δέ ού
άπό μηνών ήδη λίαν δυ· τήν
·
σαρεστημένο; έζ τών πρός
Σελίν
τρόπων τονϋ κόμητ
"
ς. Έθεώρει αύτού; το
πρώτον άπρεπει
έπειτα δέ καί ένοχοποιητικού;· καί άν μή έφοβεΐτο
μ.ήπω:
Ιέϊτο μήπως
ταράξη υπερβαλλόντως τον
■
υιόν του, θά
τόν ήνζγκαζε νά χαλαρώση ήν μετά
τοϋ ζ. Κουτρά οικειότητά τ ου. ΕΙχ®'
ομω; μεγίσ'.ην εποίΟησιν εί; τ-ήν τιμιό■τε-ο.
νύμφη; του. Έβλεπε δέ καί
ήζουε ζαθ ’ έκάστην έν τοϊς κύκλοι; τής
καλλιτέρα: κοινωνία; -όσον καταπληκτιζά πράγματα, ώστε το τέχνασμα τού
Βαλεντίνου ήδύνατο νά παρέλθη άπαρατήρητον ώς άθωότατον. Μόνον ή έμφαντιζή άνηθικότη; τοϋ προσώπου ζαΟίστα τό
πράγμα σοβαρόν ! Έζ πρώτης δψεω; δ κ.
Έλιφάς έκλινε πρός καταδίκην όλων τών
προθέσεων τού κόμητος, βλέπων δέ αύ
τόν χαριεντιζόμενων έσζέπτετο : Νά ένα
παιγνίδι πού Οά τελείωση άσχημα. Ήτο
λ.οιπον έζ φυσεω; καί έζ πείρας άγρυπνο;
καί οιά τοΰτο προσεΐχε πάντοτε εί; τά

περί τήν Σελίν συμβαίνοντα. Διά τήν
ώραν ήδύνατο νά χαλαρώση τήν έπίβλεψίν του, γινώσκων δτι δ κ. Κουτρά ητο
άλλαχοϋ άπησχολημένος· άλλα κατα την
γνώμην του τούτο δέν ήτο λόγο; άποχρών
έσζέπτετο δέ ότι δι ’ ένα διλεττάντην οίο;
δ υιό: τή; κ. Μέσλερ αί εναντιότητες ζα'ι
αί αντιθέσεις άπέβαινον έν έπι πλέον κέν τρον ένεργείας.
Έν τούτοι: ή τύχη παρέσχεν εί; τόν
έπί τών φιλανθρωπιών υπουργόν νέας α
ποδείξει; τή; διάρκειας τών σχέσεων τού
Βαλεντίνου μετά τή; μικρά; του έργάτιδος. Εί; τών άνθρώπων του οΰ; μετεχειπρό;
άναζάλυψιν ουστυχών ύπάρρίζε
. ■
ςεων αποζρυ·/πτουσών τήν δυστυχίαν των
καί ρός άναζούφισιν τών οποίων ησθάνέτο ίσια1 ρα·/ εύχ αρίστησιν, τώ άφηγήθη
του, οτι εύρέθη
εκθέτων αύτώ τάς έρευνας
ί
αντιμέτωπος μετά τοϋ κόμητος Κουτρά
είς τήν θύραν τή; ύπ ’ άριθ. 26 οικία;
τή; όδοΰ Ραμέϋ, εί; τόό πεζοδρόμων τής
τή;
•Ύ...έπί τού
’__</..
όποια; έπερίμενε βηματίζων
βορ
βόρου. Έζ περιέργειας δ άνθρωπο: τοϋ
ζ. Έλιφάς έστάθη ύπό τά ικριώματα οίζίας έπισζευαζομένης. Μετά μικρόν κόρη
θελκτική άνευ πίλου, μέ μαύρη ποδιά
έργάτιδο. έξήλθεν εί; τήν δδόν ζαΐ μετά
τώ ζό-«·
πολλής προφυλάξεω: μετέβη παρά
■
..λ τω
μητι. Μόλις ομω; ήρχισεν εκείνη νά
δμιλή, άνθρωπό; τις ώρμησεν άποτόμω;
έζ τινο; καφενείου καί έζφέρων φοβερά;
υβρει; ίρρώπισε τήν κόρην, ήτι: καιαζόζκινη καί κλαίουσα κατέφυγεν εί; τήν οι
κίαν, ένώ έξω είς τήν δδόν ζωηρά λογομαχία συνήφθη μεταξύ τοϋ ζ.όμητος καί
τοϋ ανθρώπου όστι; ίρρώπισε την ζορην,
τούτο δμ.ω: δέν διήρκεσε πλέον τών οέκα
δευτερολέπτων, διότι μέ ένα άριστοτεχνικώτατον γοόνθον δ κόμη; έρριψε τον άντιπαλόν του πρηνή είς τόν βόρβοοον. Ό
άνθρωπο; ούτος έσηζώθη, άλλ ’ ητο εμ
βρόντητο; καί ήρκέσθη είς άπειλά; θανά
του κατά τοϋ ζ. Κουτρά απερχομένου έζεϊθεν.
Ο ζ. Έλιφά; διέταξε τον ύπάλληλόν
του νά ζρατνήσ-η άπόλυτον σιωπήν ώ; προ;
τό έπεισόοιον τούτο, ένφ αύτό; έζράτησεν
είς τό σημειωματάριό·/ του τ ό·- άριθμό·/
τή; οικία; ζαΐ τό όνομα τή; δδοϋ. Δειπνήσα; παρά τή κ. Μέσλερ μ.ετά τώ·/
τέκνων του τήν
ην έσπέραν εκείνην παρέστη
εί; τό περιεργότατον θέαμα τή; έμφανίσεω: τοϋ κόμητος Κουτρά συνοδεύοντο;
τήν σύζυγόν του μέ τό μειδίαμα εΐ; τά
χείλη καί τήν άταραξίαν εί; τήν ψυχήν.
Πρώτη·/ ταύτην φοράν δ Έλιφάς έσζέφθη ζαθ ’ εαυτόν άν τω δντι οέν υπάρχη
χάρις τι; καί γόητρον εί; τάς πολλαπλά;
καί τόσον άντιθέτους περιπετεία; τού βίου
τών άνθρώπων τής τάξεω; τοϋ Κουτρά.
Παρέβαλε τόν εύθύν ζαΐ τόσον γαλήνιον
βίον τοϋ υίοϋ του πρός τήν θυελλιυδη και
πυρετώδη ΰπαρξιν τοϋ κόμητος καί εύρεν
ότι έν τώ βίω τούτου ύ—ήρχε περισσοτέρα
ζωή ή έν τω βίω τοϋ φιλήσυχου άστοϋ.
Ποιον όμω; ήτο προτιμότερο·/, νά ζή τις
πολύ ή 'νά ζή καλά ; Είς τήν έρώτησιν
ταύτην έδωκεν άμέσω; καί άδιστάζτω;
άπάντησιν σύμφωνον πρός τάς άναλλοιώ-
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του; άρχάς του. ·
Έν τοσούτω έπί μίαν ολόκληρον ώραν
κατώρθωσε νά επίδειξη άσυνήθη εύμένειαν
πρό: τόν Βαλεντίνον. Έσ-υλλογίσθη οτι
«
< Τ
τ
, . .
.
πιθανόν να μην ητο ουτο; απολύτως υ
πεύθυνος τών σφαλμάτων του, άπέδωκε
ταϋτα εΐ: τήν κληρονομικότητα, είς τάς
έξεις, εις τήν ανατροφήν, εί; τήν ιδιοσυγ
κρασίαν καί εκλινε νά παραδβχθή οτι δ
νεαρός κόμη; ώμοίαζε πρός τά έκ φύσεως
άγρια έζεϊνα θηρία, τά όποια ή φύσι; δη
μιουργεί πρό: καταστροφήν άλλων αβλα
βών ζώων. Άλλ ’ άποτόμω; μετέβαλε
γνώμην. Ό ορθό; λόγος ύπηγόρευεν εΐ;
αύτόν ότι δ Βαλεντίνος είχε πάν ό,τι
έχρειάζετο διά νά γίνη χρηστό; καί άγαθός καί ότι άν δέν άνθίστατο εί: τού; κα
κού; πειρασμού: του δ λόγο; είναι ότι ή
κακία τώ έφαίνετο πλέον θελκτική ή ή
άοετή καί έκώφευεν εί; τά; συμβουλά;
τή; συνειδήσεω:.
Συνεπλήρωσε δέ και ίστερέωσε την πεποίθησιν ταύτην τοϋ κ. Έλιφάς ή άπό
τοϋ ένό; εΐ: τό άλλο άζρον τή: αιθούση;
μετατόπισις τοϋ Βαλεντίνου έπί τω σκοπώ
τοϋ νά πλησιάση τήν κ. Φρειδερίκου. Ό
γεροπουριτανό;, βλέπων τόν άνθρωπον ε
κείνον, όστις την πρωίαν διεπληζτίζετο εΐ;
τόν βόρβορον τής δδοϋ Ραμέϋ, νά κλίνη
έσπέραν, καθήμενο; έπί ανακλίντρου,
όπως δμιλήση μάλλον έζ. τού σύνεγγυς
πρό; τήν Σελί··. ήσθάνετο έκπνέουσαν ολην τήν έπιείζε-.άν του. Καί δέν έσυλλο ■
γίζετο πλέον άλλο τι, είμη νά έπιβλέπη
άγρυπνότερον τόν έρωτότροπον, τοϋ όποιου
έγνώριζε τήν επικίνδυνον δραστηριότητα.
Άλλά τί ΐσχυεν ή φρόνησι; τοϋ κ. Έλιφά; κατά τής πανουργίας τοϋ Βαλεντί
νου ; Ό άγων ήτο άληθώ; άνισος. Ή κ.
Μέσλερ, ή όποια έγίνωσζ.ε ζαλΜτερον ζαΐ
άπό αύτόν τόν γηραιόν φίλον της πόσον
επίφοβος ήτο δ θετό; υιό; της, ε'στρεψε τά
οξυδερκή βλέμματά τη; πρό: τό μέρος τή;
ζ. Κλεμάν μετ ’ άνησυχίας, δυσκολω; άπ:ζρυπτ:μένης. Είχεν άρχίσει ήδη νά στενοχωρήται δσάκι; έβλεπε τόν κόμητα νά
πλησιάζη τήν νεαράν γυναίκα. Τή έφαί
νετο ύβριστικόν πρός έαυτήν καί πάντα
τα περί αύτήν σεβασμού άξια νά βλέπη
τηνι επίμονον καί συνεχή ύπό τά όμματά
τη;, καταδίωξιν, μεθ ’ όλα; τάς συμβουλά;: καί παρακλήσεις της.
Έζ. τής έπιβλέψεω; ταύτης τή1/ άπέσπασεν δ συνταγματάρχη; Ρέδελ, όστις
είχεν εΐσέλθει πρό μικρού καί κατέλαβε
:θν
θέσιν πλησίον της. Τόν είδε δέ σκυθρωπό·;
καί περίσκεπτον καί άγομένη ύπό τ·■ή; είλιζ.ρινοϋς συμπάθειας, ήν έτρεφε πρό:ι: αύτόν, τόν ήρώτησε πάραυτα:
— Τί σά; συμβαίνει, φίλτατε ; Δέν
ε’χετε τήν συνήθη φυσιογνωμίαν σας. Σά;
συμβαίνει δυσάρεστόν τι ;
— Κάτι σπουδαιότερου, διότι μού συμ
βαίνει τι σφόδοα λυπηρόν. Θ’ άναχωρήσω
έκ ΙΙαρισίων καί δέν θά έπανέλθω.
— Καί γιατί αυτό ;
Μόλις έξεστόμισε τήν έρώτησιν ταύτην ή κ. Μέσλερ καί άμέσω; μετενόησε.
Άλλ ’ ήτο άργά πλέον καί ή θλιβερά έξήγησι; έδόθη ύπό τοϋ Ρέδελ.
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— Φαίνεται, άπήντησεν ούτο; μέ βε
βιασμένου μειδίαμα, οτι μέ ίχ«τε κατα
δικάσει διά τ-ήν διαγωγήν μου. Δέν τό
ίπερίμενα. Άλλ'δ βίο; επιφυλάσσει καί
τοιαύτα; εκπλήξεις. Έν τούτοι; άνθρω
πο; ώ; έγώ είμποροΰσε καί νά μη καταταχθή εί; την τάξιν τών έρωτοτρόπων.
Αύτό τούλαγιστον έπίστευα. Άλλ ’ έπλανώυ.ην. Διότι τούναντίον κρίνομαι ώ; επι
κίνδυνο; καί πρέπει ν’ απομακρυνθώ. Θ’
απομακρυνθώ λοιπον άλλά δέν δύναμαι
ν ’ άπικρύψω οτι τό πράγμα μοϋ φαίνε
ται πολύ σκληρόν.
ΊΙ κ. Μέσλερ βλέπουσα οτι η 'Εριέττα
είχεν ακολουθήσει τά; συμβουλές τη;, ήρχισε νά αισθάνεται οτι δέν είχε καί πολύ
δίκαιον. Παρέβαλεν έν τή διανοια τη;
τον εύθυν χαρακτήρα Ρέδελ καί τόν άσταθή Βαλεντίνον. Ήτο δίκαιον νά εύνοη
τόν έ'να καί νά ζημιοΐ τόν άλλον ; Ή
μήπως είχεν ό κόμη; την ανάγκην τη;
προστασία; τινός ; Έπειτα δέν ήτο ολί
γον ειρωνικόν τό νά ύπερασπίζεταί τι; τόν
έξ επαγγέλματος εκείνον γυναικοθήραν
κατά τού δειλού τούτου καί αφελούς αν
τιζήλου ; Ό Ρέδελ ήννόει τό γελοϊον τη;
κατ’ αύτοΰ άντιπολιτεύσεως, τό απέδειξε
δέ λίαν σαφώ: διά τή; διαμαρτυρία; του
κατά τή; κ. Μέσλερ ήτι; έλυπεΐτο τώρα
οτι έτάραξε τά; γαληνιαία; τέρψεις τοΰ
έρωτευμένου τή; κομήσσης. Είπε δέ :
— Δέν πρέπει νά μεγαλοποιήτε τά
πραγματα, μηδέ νά τά έξωθήτε εί; τό
τραγικόν,.. Νά άναχωρήσητε. Καί διατί
παρακαλώ ;
— Ά ! όσον δι’ αύτό, διότι τό θέλω.
Άλλως τό μέτρον τούτο συνάσει καί
προ; το στάδιόν μου. Αισθάνομαι πώ; δέν
εύρίσκομαι εί; τό στοιχείου μου περιτρέχω·?
του; ορομου; τών Πχρισίων μόνον καί μό
νον χάριν τού αστικού βίου. Άφ' ή; στιγ
μή; δέν θά μοί επιτρέπηται νά έ’ρχωμαι
προ; ύμας ή παρά τή κ. Κουτρά έλευθέρω; καί οίκείως ύπω; πρότερον, Οά στενο
χωρηθώ μέχρι θανάτου, καί διά τούτο
πρέπει ν’ άπέλΟω.
Άναμφιβόλως ή γλώσσσα αυτή ήτο
γλώσσα τή; ειλικρίνεια;. Έβαινεν εύθύ
πρό; τον σκοπόν άνευ προφυλάξεων καί
ούοενο; φειοόμενος, οΰτω δέ ή άγνότη; τών
αισθημάτων του άνεδεικνύετο έτι μάλλον.
Έξηκολούθησε δέ :
— Εν κοινωνία όπου τά πάντα επι
τρέπονται, όπου τά πάντα είναι ανεκτά,
συγχο'ρούνται καί επιδοκιμάζονται καί
όταν άκόμη πρόκειται περί τών μάλλον
αξιοκατακρίτων πράξεων, όλην των τήν
αυστηρότητα τήν στρέφουν καθ’ ένό; αγα
θού στρατιώτου όστις ήγάπα μετά σεβα
σμού γυναίκα τελείω; ενάρετου. Όταν
ήμην μιιρό παιδάκι, μού έδίδαξαν ένα
μύθον ^τιτλοφορούμενον : Τα ί* παΐώΤης
ηάσχοπα ίωα, συνοψίζόντα δέ τελείω;
την ίσικήν μου τώρα ιστορίαν. Διότι έγώ
είμαι το κακόμοιρο πλάσμα τό όποιον καταβοώσι·/ όλοι οί διεφθαρμένοι καί πολυ
λογάδες τή; κοινωνία; μα;. Καί πρέπει
νά Ουσιασθώ έγώ διά νά έξακολουθήση
•χωρί; εμπόδια τό πανηγύρι. Ά; θυσιασΟώμεν λοιπόν. Άλλά πρό τή; άναχωρή-

σεώ: μου ά. φυλάγωνται καλά όλοι αυτοί
οί έξυπνοι ί όποιοι Οά εξακολουθήσουν
διασκεδάζοντε εί; τή ράχι μου, ά; φυλάγωνται, λέγω, άπο τού νά μού. δώσουν
καί ■ όφασιν μόνον δυσαρέσκεια;, διότι
Οά τού; όείζω ότι δέν ε’.μπορούν πάντοτε
οί ίδιοι νά είνε τά θύματα,
— Άλλά, φίλτατέ μου Ρέδελ. είπεν
ή κ. Μέσλερ, ή Οποία είχεν αρχίσει νά
άνησυχή, οέν ·. ιιστεύω νά έ’γητε την ά■» . W
% ,
ςίωσιν νά μοί άποδείςητε ότι το
τό να αγαπά
τι; τήν γυναίκα τού πλησίον του είναι
πράζι; θεάρεστο;. 11ρό μικρού ώμιλούσατε
περί τών εύκολιών καί τών άνεξικακιών
τή; κοινωνία; μετά πολλή; πικρία;. Άλλ ’
άφού κατακρίνετε τούτο διά τού; άλλου;,
μή τό έπικαλεϊσΟε διά τόν εαυτόν σα;.
Ό Ρέδελ προσέκλινε καί μέ όλην την
άνευρεθεΐσαν άταρχξίαν του είπε :
— Έχετε έντελώ; δίκαιον, κυρία μου,
τά δέ παράπονά μου ήσαν άνυπόστατα.
Σά; έλεγα οτι αναχωρώ, είνε δέ δίκαιον
νά μέ άφήσουν ν' αναχωρήσω. Ώ; βλέ
πετε, δέν εξανίσταμαι πλέον κατά τή;
κοινωνία; καί υπακούω ευπειθέστατα.
— Αγαπητόν μου τέκνου. ύπέλαβεν
ή κ. Μέσλερ, αύτό τό όποιον μοί λέγετε
τώρα τό ευρίσκω πλέον δυσάρεστου η έκεϊ*>0 τό όποιον έλέγετε πρό ολίγου, Έ··νοώ
πολύ καλά τήν στενοχώριαν σα; και την
συμμερίζομαι, διότι σά; άγαπώ :ολύ καί
θα ήσΟανόμην μεγάλην στέρησιν μέ ό νά
μή σά; ^λέπω πλέον. Είμαι γραία :λέον
καί ί; οιδεν άν Οά. μέ έπανεύρετε εί; τήν
επιστροφήν σα; ’. Δέν θέλω λοιπόν νά χωρισθώμεν ύπο δυσαρέστου; εντυπώσεις.
II ρέπει νά. τηρήσωμεν άμοιβαίω;; καλήν
άνάμ- ησιν τή; γνωριμία; μα;. Νά ε’ρχεκαί Οά τυγχάνετε
σθε παρ ' ήμΐν —άντοτε
Ζ
τή; άρίστη; ύποοοχή;. Θέλω νά Ομιλήσω
μαζί σα; έν «νέσει, Είσθε άνθρωπο; μέ
καρδιά, όταν δέ Οά μάθετ:ε τά; σκέψεις
μου κατά βάθος, θά μέ έννοήσητε καί Οά
μέ συγχωρήσητε.
— Ώ ! δέν ύπάρχει λόγο; διά νά συγ
χωρήσω έγώ σά;, κυρία μου. Υπήρξατε
ο.ρό; έμέ πάντοτε λίαν εύμενης καί εΰνους.
'Εάν δέ πάσχω τώρα τι, τούτο δέν προ
έρχεται άπό σά;. ΙΙιστεύσατε ότι τρέφω
πρός ύμκ; την εύλαβεστέραν αγάπην καί
τό αίσθημα τούτο θά τηρήσω διά παν
τός.
Ταύτα. είτ.ώ» ό συνταγματάρχη; μετ
αληθούς συγκινήσεω: έχαιρετησε τήν κ.
Μέσλερ. μή Θέλων νά δώση εί; αύτήν τόν
καιρόν νά τώ άπαντήση καί διασχίζω·?
την αίθουσαν μετέβ-η εί; συνάντησιν τού
κ. Έλιφά;, οστι; συνωμίλει μετά τού
υιού του, έπιτηρών συγχρόνως τον Βαλεν
τίνον. Ούτος δέ προσκλίνων πρό; οήν κ.
Φρειδερίκου έν τώ μέσω είκοσιν άλλων
προσώπων, εύρε τό μέσον ν ’ άπομο-.ωθή
μετ’ αύτή; καί νά τήν άναγκάση νά τόν
άκούση. Τούτο όμω; δέν έγένετο άνευ άντιστάσεω; έκ ρέρου; τή; νεαρά; γυναί
κα;, τό δέ μειδίαμα δι ’ ού άπέκρυπτε τήν
ανυπομονησίαν τη; δέν συντ,δε μετά τή;
ώχρότητο; τών παρειών καί τή; ανησυ
χίας τού βλέμματός της.
— Θ' αναχωρήσω τόν προσεχή μήνα

ε’.; Νίκαιαν, έλεγεν ό κόμη;, καί έκείθεν
θά έπιβιβασθώ έπί τού πλοίου μου ΐνα
μεταβώ εί; Αίγυπτον. Πρέπει νά έλθετε
καί σεϊ; μέ τόν σύζυγόν σα;. Λέγει ότι
έχει πολλά καί σπουδαία συμφέροντα εί;
τήν Άλεξάνδρειαν. Τόν άφίνομεν έκεϊ
καί άναβαίνομεν τόν Νείλον μέχρι τού
δευτέρου καταρράκτου. Ή σύζυγό; μου
θά μείνη πολύ ευχαριστημένη νά σα; έχη
μαζί της.
— Ή κόμησσα οέν θά ύπάγη εί; την
Αίγυπτον. Μέ έβεβαίωσεν ότι δέν θά άπομακρυνθή τόν χειμώνα έκ ΙΙαρισΐων.
—■ Ένα; λόγο; περισσότερον διά νά
δεχθήτε τήν πρότασίν μου, διότι τούτο θά
πείση τήν Έριέτταν νά έλθη.
— Θά ε’λεγέ τι; οτι θέλετε νά τήν
άπαγάγητε.
— Βεβαιότατα, άφού διά τή; παρου
σία; αύτή; εξασφαλίζω τήν ίδικήν σας.
— ΙΙαρκιτηθήτε άπό αύτήν τήν ελ
πίδα.
— Λοιπόν τό ταξεϊδιόν μου ματαιούται. Ήθελα νά τό επιχειρήσω μόνον διά
σά;. Θά ήμην τόσον εύτυχης νά σά; έχω
πλησίον μου έπί τινα; έβδομάδας ... Ύπό
τόν νέον έκεϊνον ουρανόν, έν τώ άπροσόοκήτω έκείνω νέω όρίζοντι, ίσω; αί ίδέαι
σα; θά αετεβάλλοντο καί Οά μοί προσεφέρεσθε μάλλον επιεικώς.
— Δέν είναι πιθανόν. 'Οπωσδήποτε
πολύν δρόμον Οά επρόκειτο νά κάμητε διά
νά βεβαιωθήτε περί τούτου ...
— Τίποτε άλλο δέν επιθυμώ, παρά νά
τό δοκιμάσω.
Ή κ. Φρειδερίκου έταπείνωσε ττ,ν κε
φαλήν κα ταπεπονημένη
— Νά σά; είπώ. κύριε κόμη, εστε
γενναίο;, άπκλλάξατέ με άπό τά: συνε
χείς ταύτα; έπαναλήψει; έπί ύποθέσεως,
ήτι; μέ λυπεί τά μέγιστα ... Βλέπετε ότι
τίποτε δεν έχετε νά περιμείνητε έκ τών
αποπειρών σα; ... Έστε αρκετά διακριτιτικό; καί μή έξαγριούσθε έπί τού προκειμένου. Μέ ενοχλείτε, μέ βασανίζετε . . .
Είσπλαγχνισθήτέ με ... .
Έδάκρυσε δέ λέγουσα ταύτα.
Άλλ’ ύ κόμη; δέν συνεκινήθη· άγριος
έν τώ άκολάστω έγωισμώ του είπε :
— Διατί αύτή ή πάλη;... Έγώ δέν
σα; βασανίζω, σεΐ; ή ιδία βασανίζετε τον
έαυτόν σας.
— Μά πώς ; δέν ε’χω τό δικαίωμα ·ά
σά; αποκρούσω ; ... Προσέξατε μη με άναγκάσητε νά λάβω κρίσιμόν τινα άπόφασιν ...
Εκείνο; δέ σαρκαστικό»; :
— Καί τί θά εκάμνετε ; τήν ήρώτησε.
— Θά ειδοποιήσω τόν σύζυγόν μου.
Δι' ειρωνικού βλέμματος ο Βαλεντίνος
τή ε'δειξε τόν Φρειδερίκον όστι; μέ το
ύψηλόν του ανάστημα κυρτωμένον ήκουε
μετά προσοχής ό,τι τώ έλεγεν ό πατήρ
του. ΊΙ Σελίν τοσούτον ήσθάνθη τήν μηδαμινότητα τή; συνορομή; ήν ηόυνατο
νά περιμένη παρά τού χρηστού άνόρο; τού
τόσον φιλησύχου, κατεμέτρησε τοσούτον
τελείω; τήν άνισότητα τήν μεταξύ τού
συζύγου τη; τού άφωσιωμένου εί; τά; έρνασία; του καί τού έρωτομανούς. τού πα-

