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αύτάς εις τόν θεατρικόν περίβολον τού κ. 
Τσόχα, ημείς οί κάτοικοι τών Αθηνών, οί 
ειθισμένοι νά πάσ/ωμεν κυριολεκτικής όπό 
ϊποψιν θεατρικήν. Ό κ. Δομϊνιτσης εστάλη 
ώς άπό μηχανής θεός εις τήν οδόν Σταδίου 
καί αίφνης ώς εκ Θαύματος τά εισιτήρια τού 
Θεάτρου Τσόχα ένεγραφησαν είς τήν ήμερη- 
αίαν διαταξιν. Τούτο σημαίνει οτι άν δέν ά- 
πεκτήσομεν άκόμη 'Ελληνικόν Θέατρον Θά 
τό άποκτήσ.· μεν ασφαλώς εν τώ μέλλοντι 
διότι τό κοινόν υπάρχει, οι Έλλανοδίκαι 
υφίσταν.αι καί, όταν ή κοινωνία άποδεικνύει 
δτι δύναται καί γινώακει νά εκτιμά, ή νέα 
έλληνική σκηνή δέν θά άργήση νά στηθή 
μεγάλη καί επιβλητική. 'Επί τοϋ παρόντος 
Θριαμβεύει δικαίως ο Δομϊνιτσης ούχί ώς 
έξοχος δραματουργός, άλλ' ώς ερασιτέχνης 
υποκριτής. Μέ ποιητήν τόν Σαίξπηρ καί μέ 
δραματικούς καλλιτέχνας τόν Δομινίτοη καί

ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΟΜΙΝίΤΣΙΙΣ

Καταλάνη, έλησμονήσαμεν προσωρινής τάς 
Θεατρικός μας πικρίας κα: διασκεδαζομεν, 
συγκινούμεθα, άπολαμδάνωμεν μέ δεδικαιο- 
λογημένην άπληστίαν όλίγης διαχυτικής αύ
ρας, μεταγομεθα διά tifi φαντασίας εϊς τά 
επαγωγά καί αισιόδοξα όνειρα τού μέλλοντος 
καί νομίζομεν ότι έγεννήθησα· αναμενόμενοι 
Σοφοκλεις καί οί Λίσχύλοι καί αί ελληνικά: 
Μούσα: Οριαμδεύουσιν ενώπιον χε.ροκροτούν- 
των ’Αθηναίων.

Χωρίς νά άδικήσωμεν τήν άνομολογουμέ- 
νην τεχνικήν υπεροχήν τών ήμετέρων λογά
δων υποκριτών, δυνάμεθα νά ϊσχυρισθώμεν 
άφόδωςϋτι ό κ. Δομϊνιτσης προσωρινής του
λάχιστον έπεσκίασεν αύτήν. διότι ε'φερεν έν 
μέσφ ήμών ό 'Ιταλός αριστοτέχνης σεβαστήν 
μερίδα τής θεατρικής κληρονομιάς τής πατρί- 
δος του άνενέωσεν έν ήμΐν τάς φαιδράς ά- 

ναμνήσεις τής ανυπερβλήτου Υποκριτικής δυ· 
νάμεως τού Ρώσση καί έφερε τό ’Ιταλικόν 
θέατρον έν μέσφ τού άστεεως τής ΙΙαλλάδος. 
Ί’πό τό γλαυκόν στερέωμα τής Αττικής 
έσκόρπισε τας ιλαράς ακτίνας τής Τοσκανι- 
κής καί Λ-μόαρδιανής τέχνης καί έκάλεσε 
τούς " Ελληνας είς δραματικός έσπερίδας άν- 
ταξίας τής φήμης τών πάλαι ελληνικών τοι- 
ούτων. Έγένετο δέ αμέσως καί καταληπτός 
καί αγαπητός, διότι έ’ρριψεν εύφλεκτον ίιλιν 
έπί τής έσβεσμένης τέφρας καί προεκάλεσεν 
άληθή καί ισχυρόν φλόγα. ΊΙ απάθεια μεθ' 
ής ήτένιζον οί διαβάται τής οδού Σταδίου 
πρός τό χαίνον βάθος ένθα κατεκυλίετο τό 
θέατρον μας μετεόλήθη εϊς συνωστισμόν καί 
τό ζωηρόν φώς τής ηλεκτρικής λυχνίας τοΰ 
Τσόχα άπέβη σημείον κοινού εντευκτηρίου. 
Τρέχει ό κόσμος διά νά άπολαύση θέατρον.
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JI απέριττος τέχνη μεθ’ ή; ό Δομινίτση; 
άποδόεται τό άτομον του ζωγραφίζει τό πά
θος καί τά αισθήματα τών δραματουργών 
οδς ερμηνεύει, συνεκίνησε τό ελληνικόν ά
κροατήριον καϊ τόν παρακολουθοϋμεν με
τά συμπαθούς κατανύξεως.

At κινήσεις αυτού,ό τόνος τής φωνής του, 
ή στάσις, τό βάδισμα, καί αυτοί τής καρδίας 
του οί παλμοί γίνονται καταληπτοί, διότι έ'χει 
τό δαιμόνων τής τέχνης εις τά φυλλοκάρδια 
αυτού, τήν ψυχήν του πλημμυρεϊ ή άφθονος 
συγκομιδή τής τέχνης, αισθάνεται, έννοεί. 
αντιλαμβάνεται^ είναι ποιητής ϊσος τού γρά- 
ψαντος, διότι εισέρχεται είς τάς μύχιας αυτού 
σκέψεις, ζυγίζει πάσαν λέξιν καί πάσαν φρά 
σιν μέ τό τάλαντον τής αληθούς, τής άλαν · 
θάστου τέχνης, γίνεται Όθέλλος δπως έδη- 
μιούργησεν αύτόν ή μεγαλοφυια τού άγγλου 
τραγικού.

Τό κοινόν έννοεί τούτο καί ένθουσιιφ, ώς 
άν άνεγίνωσκε τόν Σαίξσπηρ άκόπως καί 
άνευ προηγούμενης μελέτης αντιλαμβάνεται 
τού πάθους, διότι ό Δομϊνιτσης μετοχετεύει 
αύτό διά τής τεχνικής αύτοϋ υπεροχής εις 
τήν άντίληψιν αυτού, καί γίνεται προσφιλής, 
διότι προκαλεί αύτόματον τήν επιδοκιμασίαν 
του. Ό Μολιέρος, οστις ήτο συγχρόνως, ώς 
γνωστόν, συγγραφεύς καί υποκριτής, έσυνεί 
θιζε νά λέγη. οτι γραφών τάς υπαγορεύσεις 
τής φαντασίας του, ήσθάνετο άκατάδλητον 
επιθυμίαν νά τάς άπαγγείλη. «"Οταν γράφω, 
ελεγεν, υπακούω είς εσωτερικήν τινα φωνήν, 
ήτις μέ διδάσκει, όταν απαγγέλλω υποφέρω, 
πάσχω, διότι μεταβάλλομαι, υπεισέρχομαι εις 
τόν χαρακτήρα τού ήρωός μου, οικειοποιού
μαι τάς όδύνάς του, τήν μελαγχολίαν του, 
τόν γέλωτα αύτού». Τούτ’ αύτό φαίνεται δτι 
ύφίσταται καί ό Δομϊνιτσης, όστις είς άλλην 
εποχήν ’ίσως θά ϊγραφεν άριστουργήματα, άν 
έπεχείρει νά γράψη. Σήμερον τό πράγμα εί
ναι δυσκολώτερον, διότι οί δραματικοί ποιη- 
ταί δέν αισθάνονται πλέον νά μελετώσιν, ώς 
πολύ ορθώς παρατηρεί ό Σαρσαί, προλαμ- 
βάνουσι τάς ορέξεις τοΰ κοινού έπί τού οποίου 
κερδοσκοπούν, άπευθύνονται μάλλον είς τόν 
λόγον παρά είς τήν καρδίαν. Φύσις, ώς ή 
τού Δομινίτση. καθαρώς ποιητική, δέν θά 
ήδύνατο νά γράψη, διότι είς τήν ηρεμίαν τής 
ψυχής του δέν χωρεϊ υπολογισμός, δταν υ
ποκρίνεται δέν λαμβάνει ύπ’ δψει ούτε τό κοι
νόν οΰτε τόν ποιητήν, παύει μόνον νά ήναι 
Δομϊνιτσης καί άρχιζε·. νά πάσχη, δι’αύτό δέ 
τό θέατρον ευχαριστείται, διά τούτο ακριβώς 
οί θεαταΐ εΰρίσκουσιν έ’ξοχον τόν Δομινίτση.

Ή όπόκρισις καταστρέφει τό δράμα, ή 
αυτή τέχνη τελειοποιεί αύτό, ίγραφεν ό Βοί 
laur. άλλά πρέπει τό κοινόν να διακρίνη 
πού έγκειται ή επιτυχία, ή ή άποτυχία, διότι 
πολλάκις ό ποιητής πλήρωνε·, τάς αμαρτίας 
τού ύποκριτού καί αντιστρόφως, ό Δομινί- 
τσης, δυνάμεθα άνενδοιάστως νά τό όμολο- 
γήσωρ εν, είναι είς θέσιν νά άνυψώση οίον- 
δήποτε δραματικόν εργον. Αύτήν τήν άλή- 
θειαν έ «σφραγίζει ό ενθουσιασμός, μεθ' ού 
τόν παρ ακολουθούσιν έπί τής σκηνής οί πο- 
λυπληθε-ς θαμώνες τών τελευταίων θεατρι
κών έστ ερίδων, καί καθιστά άναντίρρητον ή 
έπιδοκιμ χσία καί αύτών έτι τών εκλεκτών 
Έλλήνων ηθοποιών, οϊτινες χειροκροτούσιν 
αυτόν μετά προθύμου θαυμασμού.

Άπό τού Δομινίτση μεταοαίνομεν είς τήν 
Καταλάνην. 'Ενταύθα ή κρίσι; ευρίσκει έδα
φος Ομαλόν οπό τήν έποψιν τών αμέσων α
παιτήσεων πής σκηνής, διότι ίστάμεθα απέ
ναντι νέας κυρίας κεκοσμημένης διά πλου
σίων φυσικών θελγήτρων. ΊΙ ώραιότης διά 
μίαν ηθοποιόν είνε τά τρία τέταρτα τής επι
τυχίας. Ό Βίκτωρ Ούγκώ συνείθιξε νά λέγη 
“γίνου πρώτον ώραία καί θά γίνης άριστοτέ- 
χνις„. Δέν είχεν άδικον ό μεγαλείτερος ποιη
τής τού ΙΟ . αίώνο;. Τό θέατρον είναι διά 
τάς ηθοποιούς, ο,τι ή έκθεσις διά τά προϊόντα 
Γής βιομηχανίας καί τής τέχνης. ΊΙ αξία 
αύτών αποβαίνει ανάλογος τής έντάσεως τής 
ρεκλάμας καί τής εντέχνου τοποθετήσεως 
αύτής είς τά δμματα τοϋ κοινού τό όποιον 
σπανίως γινώσκει νά κρίνη άγεται δέ ώς έπί 
τό πλείστον ασυνείδητον ε’ις έσφαλμένας δο
ξασίας. ΊΙ Νανά τού Ζολά άποδεικνύει προ- 
δήλως ο τι ό Ούγκώ έψυχολόγει εύστόχως 
καί δτι ή καλλονή δπως καί τό χρήμα δέν 
αποτελεί μέν ευτυχίαν, άλλά συντελεί ού- 
σιωδώς είς αύτήν. "Εν ώραϊον πρόσωπόν καί 
εις λευκός τράχηλος αιχμαλωτίζει τάς αι
σθήσεις καί άφαιρεί τήν προσοχήν τής άμε 
ρολήπτου κρίσεως. Ή πλαστική ελκύει τούς 
οφθαλμούς καί ή σοβαρότης τοΰ τεχνοκρίτου 
κάμπτεται ενώπιον τής έπιβλητικότητος τού 
κάλλους. Καί μέ όλίγα ελαττώματα ή άηδής 
νεότης άρέσκει. Ε'ίδομεν πολλάκις νά χειρο- 
κροοοΰνται ένθουσιωδώς ώραιαι μετριότητες 
καί άνεγνώσαμεν σοφάς επικρίσεις έπί τών 
τεχνικών μειονεκτημάτων τοϋ υποδεεστέρου 
κάλλους. ΊΙ κυρία Καταλάνη έπρεπε νά έχη 
τυφλόν άκροατήριον, ίσως έν τοιαύτη περι- 
πτώσει θά ήκουε τήν άληθή περί αύτής κρί- 
σιν. Οταν υψώνει άποτόμω; τόν τόνον τής 
φωνής της, δταν μεταβαίνει άνευ τεχνικής 
κανονικότητος άπό τής φυσικής καταστάσεως 
είς τήν υπερβολικήν προσποίηαιν, θά ήσθά- 
νετο αύτή ή ιδία δτι τό κοινόν ταράσσεται 
άδημονεί δέν ευχαριστείται, καί θά ήννόει 
ότι υπάρχει τί τό παράχορδον, το πλημμε
λές.

Άλλ' εκτός τούτου δέν άνευρίσκομεν εις 
τήν κυρίαν Καταλάνην καί τήν άπόλυτον 
έκείνην έννοιαν, ήν πρέπει νά εύρίσκη ή 
πραγματική ηθοποιός έπί τής σκηνής, τό κα 
λούμενον (possesso di scena). Αί μετα
βάσεις της άπό τής μιάς στάσεως είς τήν 
άλλην δέν είναι φυσικώταται καί άναπτύσ- 
σονται πολλάκις έν . οΰ δέοντι. ’ Εν γένει 
φρονούμεν, δτι ή κυρία Καταλάνη θά γίνη 
έξοχος ηθοποιός, άλλ’ έχει άκόμη άνάγκην 
νά μελετήση πολλάς λεπτομέρειας τής τέ
χνης, ομοιάζει μέ λαμπρόν ρητορικόν λόγον 
άνευ στίξεων, έχει πάν δ.τι χρειάζεται διά τό 
θέατρον, γλυκύ μειδίαμα, φαιδρότητα προ
σώπου, ελαφρότητα κινήσεων, κανονικότητα 
χειρονομικήν, άλλά στερείται έπαρκοϋς αι
σθητικής παιδεύσεως, ΰποδυομένη τό πρό- 
σωπον έκτροχιάζεται, διότι οδηγείται ύπό 
τήν κοινήν άντίληψιν, αισθάνεται τά άνθρώ- 
πίνα πάθη μέ τό ομμα τής καλής οικοκυ
ράς ή τής κόρης τοϋ λαού, δέν φιλοσοφεί. 
Ή ϊκφρασις τού ηθικού πόνου παρ' αύτή εί; 
ναι άγνωστος, όταν λυπήται φαίνεται ο,τι 
υποκρίνεται, καί γελώσα δέν κατορθώνει νά 
γενικεύση τήν παρ’- αύτή βασιλεύουσαν ευ
θυμίαν καί ίλαρότητα,

’Εννοείται, δτι κρίνοντες τήν κυρίαν Κα
ταλάνην, εχομεν πάντοτε ύπ' οψει καλλιτέ- 
χνιδα υπέροχου καί σύντροφον αντάξιον τοΰ 
Δομινίτση- ή φαινομενική ήμών αύστηρότης 
περί τήν έκτίμησιν σχετικών ελαττωμάτων 
δέν σκοπεί τό παράπαν νά μείωση τόν δί
καιον θαυμασμόν τού ’ Αθηναϊκού κοινού πρός 
τήν τέχνην αύτής, άλλ’ άπορρέετ εκ τών ει
λικρινών υπαγορεύσεων έπί τών κώνων τής 
δραματικής τέχνης ώς έμελετήσαμεν καί έν- 
νοήσαμεν αύτούς. Έν γένει άγαπώμεν τήν 
κυρίαν Καταλάνην έπί τής σκηνής οσάκις ή 
δράσίς της προέρχεται φυσική, αύτόματος, 
άνευ καταφανούς προσποιήσεως, καί δταν ή 
εύχάριστος αυτής φωνή δέν υπερακοντίζει 
τά δρια τής γλυκύτητος, μάς άρέσκει δταν 
δμΛεϊ άκόπως, δταν στρέφεται άπερίττως, 
όταν άτενίζει μετά εύνοήτου θελκτικότητος, 
διότι είς τάς περιπτώσεις ταύτας, άνευρίσκω- 
μβν τά άνεκτ.μητα πλεονεκτήματα ίταλίδος 
ηθοποιού προωρισμένης νά δρέψη δάφνας 
καί νά συνέχιση τήν πλουσίαν πινακοθήκην 
τών θεατρικών έπίσημοτήτων τοϋ άδελφοϋ 
έθνους, θέλομεν αύτήν τελείαν δσον είναι 
δυνατόν, καί τήν άπαίτησιν ταύτην στηρίζο- 
μεν έπί τής πεποιθήσεω; δτι θά κατορθώ- 
ση εύκόλως νά φθάση είς τήν τελειότητα 
ταύτην, διότι ή φύσις τήν έπροίκισε μέ δαψιλά 
φυσικά καί πνευματικά προσόντα. Δέν πρέπει 
δμως νά νομϊζη δτι εφθασεν ήδη· τοιαύτη 
σκέψις θά έδολοφόνει τό μέλλον αύτής, καί 
θά τήν άνεδείκνυ» ήθοποιόν πρώτης δυνά- 
μεως, ηθοποιόν έκτάκτου ώραιότητος άλλά 
“τό κάλλος ή χρόνος έ’φθειρεν ή νόσος έμά- 
ρανε„ κατά τόν άρχαϊον φιλόσοφον, ένφ ή 
τέχνη είνε άγήρως καί άθάνατος.

Δι' εξαιρετικής τιμής περιέβαλλοντόν δια
κεκριμένου λογιστικόν υπάλληλον έν τφ Λο- 
γιστηρίω τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου κ. 
Λεωνίδαν Βελισσάριον δύω τών εκλεκτών 
μελών τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου,διορισθέντα 
ώς Έπιτροπή τής Έξελέγξεω; Γής διαχει- 
ρίσεως τής περιουσίας τού Εθνικού Πανεπι
στημίου καί ή Άκαδημ. Σύγκλητος τό μέν 
έκφρασθέν ένθουσιωδώς ύπέρ τού κ. Βελισ- 
σαρίου, διά τήν έν τφ Λογιστηρίφ πλήρη 
τάξιν τών βιβλίων, ή δέ Άκαδ. Σύγκλητος 
δι' εγγράφου της έκφράσασα τήν έαυτής ευα
ρέσκειαν.

Είς τοιαΰτα δείγματα τιμής πάσα άλλη 
προσθήκη έσται περιττή.

Λήγοντος μετ’ όλίγα φύλλα τοΰ 
πρώτου έτους παρακαλοΰνται οΐ συν
δρομηταί μας, 5σοι καθυστερούν εΐ- 
σίτι τας σύνδρομά; των, να σπεύσωσι 
νά άποστειλωσι ταύτας καί έκεΐνοι 
είς οδς έχομεν πέμψει τάς αποδείξεις.

’Επίσης παρακαλοΰμεν τού; άντα- 
ποκριτάς μας όσοι δέν έξεκαθάρισαν 
τούς λογαριασμούς των νά έκκαθαρί- 
σωσι τούτους έγκαίρως πριν ή όνομα- 
στί παρορμήσωμεν αύτούς είς τήν 
έκπλήρωσιν τής ύποχρεώσεως ήν ά- 
νέλαβον.

Οί δέ δυστροποΰντες άς διωρθώ- 
σωσι τό έλάττωμά των τούτο πριν 
τούς ύποδείξωμεν ήμεΐς τόν τρόπον.

νατο ν’ άποφασίση νά άποκρυνθή
— Ά ! έκάμετε πολύ φρόνιμα νά τόν 

άποπέμψητε, ειπεν δ κόμης πρός τήν κυρίαν 
Φρειδερίκου. Ήρχισε νά μοΰ ένοχλή τά 
νεύρα δ Ρέδελ σας. Τό ν’ άσχολήται μέ τήν 
γυναϊκά μου καλά, τό καταλαμβάνω, καί δέν 
βλέπω τι τό ίτοπον, άλλά τό νά παρεμβάλ- 
ληται μεταξύ υμών καί έμοΰ αύτό δέν Οά τό 
άνεχθώ.

— Καί τί θά έκάμνετε ; ήρώτησεν ή Σε
λίν μετά συγκινήσεως.

Αυτός δέ τραχέως άπήντησε :
— Θά τόν έπροβίβαζα . . .
— Δέν πιστεύω νά ήσθε τόσον κακός 

δσον θέλετε νά φαίνησθε . . .
— Περισσότερον άκόμη! Πολύ περισσό

τερον άκόμη, δταν πρόκειται διά σάς, προσέ
θεσε χαμηλοφώνως. ΙΙρό ούδενός υποχωρώ, 
τό είπα ήδη καί τό απέδειξα, μάλιστα προ- 
κειμένου νά σά; άπολαύσω . . .

Προσέκλινε δέ ενώπιον της μετ' έκδηλώ- 
σεως σεβασμού καί προσέθεσε μεγαλοφώ
νως :

— Καλήν νύκτα, κυρία μου, ιδού δ σύ
ζυγός σας.

Άνεχώρησε δέ συνοδευομένη όπό τού 
Φρειδερίκου καί τοϋ κυρίου Έλιφά τόν ό
ποιον οι σύζυγοι ώδήγησαν είς τόν οίκόν 
του. Λύπη βαθυτάτη τήν είχε καταλάβει. ΊΙ 
έπιμονή αΰτη τοϋ κόμητος, ήκιστα συνήθης 
παρ’ άνδρί τόσον έπιπολαίφ, τήν έτάρασσε 
σπουδαίως, καί είχεν άρχίσει νά καταλαμ- 
βάνηται όπό φόβου. Μέχρι τοΰδε έφρόνει 
ότι θά έμενε κυρία τού έαυτοΰ της, οτι ούδείς 
θά ήδύνατο νά τήν έκβιάση καί ότι προασπι- 
ζομένη υπό τής θελήσεώς της καί τής άγάπης 
τών οικείων της θά ήτο ακατανίκητος.

Άλλ’ ήρχισεν ήδη νά διστάζη. Έδλεπεν 
οτι οί φυσικοί σύμμαχοί της ήσαν ήκιστα 
οξυδερκείς καί κακώς ώπλισμένο·. πρός προσ
τασίαν της Μετά συγκινήσεως όδυνηράς 
άνεμιμνήσκετο τήν τόσον άπε·.λητ·κήν στάσιν 
τοΰ Βαλεντίνου άπέναντι τοϋ Ρέδελ καί ελεγε 
καθ έαυτήν .. . Είνε ικανός νά φονεύση άν
θρωπον ό όποιος θά τόν έστενοχώρει. ”2 ! 
καί νά διέτρεχεν ό Φρειδερίκος σπουδαιόν 
τινα κίνδυνον έξ αίτιας μου ! Φρίκη τήν 
κατέλαβεν, όταν έσυλλογίσθη τάς τρομεράς 
δυσχερείας εις τάς οποίας θά έρρίπτετο, έάν 
ώς έκ τών άνοησιών ή τών βιαιοτήτων τοΰ 
κόμητος άπέβαινόν ποτέ άναγκαϊαι έξηγήσεις 
μεταξύ αύτής καί τοϋ συζύγου της. Τί νά ε
λεγε ; Πώς νά έξηγήτη τόν μανιώδη διωγμόν 
δν ΰφίστατο, καί νά άποδείξή οτι δέν τόν 
ένεθάρρυνεν ;

Ό πενθερός της δέ πρό πάντων, άνήρ 
τυπικός καί αύστηρός, μεθ' δλην τήν άπεριό- 
ριστον συμπάθειαν ·ήν έτρεφε πρός αύτήν, 
τήν έτρόμαζε. ΙΙτο άνεπιεικής καί πρός αύ
τάς τάς έλαφρότητας άκόμη Τής τό είχεν 
άποδείξει είς πολλάς περιστάσεις διά τών 
παρατηρήσεών του. Τί θά συνέβαινε προκει- 
μένου περί γεγονότων σοβαρών, ενοχοποιη
τικών. προκαλούντων εύθύνας διά τάς όποιας 
θά ήτο έκτεθειμ,ένος αύτός ούτος δ υιός του; 
Καί πάντα ταύτα ένεκα τοΰ μυσαροΰ εκείνου 
Βαλεντίνου ! Μυσαροΰ; ΊΙ λέξ ς αυτή τήν 
έτάραξε, καί έκρινεν άναγκαΐον νά έξετάση 
έαυτήν μέχρι τοΰ βάθους τή; ψυχής της καί 
νά καθορίση, έστω καί αν έπρόκειτο νά έρυ-

ραδεδομένου είς τάς ιδιοτροπίας του, ώστε 
στεναγμός άπελπισίας έξήλθεν έκ τών χει- 
λέων της. Βλέπουσα δμως 3τι έστερείτο ΰ- 
περασπιστοΰ δέν κατέληγεν είς τό συμπέ
ρασμα δτι έπρεπε νά παραδοθή. ’Έρριψε 
πρός τόν όμιλον έν τφ όποίφ εύρίσκετο καί 
ό σύζυγός της βλέμμα θλίψεως- άλλ’ ό Φρει
δερίκος άφωσιωμένος είς τόν κ Έλιφάς, δεν 
άντελήφθη τήν απελπιστικήν έπίκλησιν τής 
γυναικός του.

— Βλέπετε τί καλά σάς καταλαμβάνει! 
είπεν έμπαικτικώς ό Βαλεντίνος. Είσθε τή 
άληθείφ πολύ απλοϊκή φυλαττομένη ύπέρ 
άνδρός όστις τόσον ολίγον ένδιαφέρεται διά 
σάς.

— Φυλάττομαι διά τόν έαυτόν μου.
— Τί άγαθά άδικα χαμένα '.
ΊΙ Σελίν έκινήθη ώς διά νά σηκωθή μή 

βλέπουσα άλλο μέσον όπως διακόψη τήν 
συνομιλίαν, καί άορίστως άνεζήτησέ τινα 
περί έαυτήν όστις νά τήν έβοήθει δπως άφήση 
τήν θέσιν της. Τά Ομματά της συνήντησαν 
τά τοϋ Ρέδελ, άκουμδισμένου είς τήν θύραν 
καί άκούοντος άφηρημένως τόν πατέρα καί 
τόν υιόν οϊτινες έξηκολούθουν νά συζητούν τά 
τών ΰποθέσεών των. Άναμφιβόλως οί οφθαλ
μοί της θά ήσαν λίαν εκφραστικοί, διότι δ 
συνταγματάρχης άνευ δισταγμού προέδη πρός 
τήν νεαράν γυναίκα καί προσκλίνων πρός 
αύτήν :

— Μ’ έκαλέσατε, κυρία μου ;
— Ναί, συνταγματάρχα. Μ’ §πιασεν ά- 

σφυξία.
— Διατί δέν τό έλέγετε, ΰπέλαβεν ό Βα

λεντίνος, θά έπερνούσαμε λαμπρά εις τόν 
χειμερινόν κήπον συνδιαλεγόμενοι. ΊΙ μη
τέρα μου ετοποθέτησεν έκεϊ μερικά νέα ά- 
γάλματα τά όποια άξίζει τόν κόπον νά τά 
ϊδη τις ..

— Ά. πολύ καλά, δ κύριος Ρέδελ θά 
μοΰ τά δείξη.

Ό κόμης έμειδίασε, έπειτα δέ, ώς νά έ
λεγε τό άπλούστερον τών πραγμάτων...

— Περιμείνατε λοιπόν, πάγω νά καλέσω 
τήν γυναϊκά μου. Ξεύρετε πόσον είναι αρμό
δια είς τά καλλιτεχνικά. Αύτή θά συνομιλή 
περί τών αγαλμάτων μετά τοΰ συνταγματάρ
χου καί σεϊ; θά τούς άκούετε μετ’ έμοΰ...

Ό Ρέδελ κατελήφθη ύπό έλαφράς φρικιά- 
σεω;, φλόξ ϊλαμψεν είς τούς οφθαλμούς του, 
ήνοιξε τό στόμα διά νά άπαντήση, άλλ’ ή 
Σελίν προλαβούσα αύτόν.

—Νά σάς πώ,είπε προτιμώ νά άποσυρθώ- 
Συνταγματάρχα, κάμετέ μου τήν χάριν νά 
μοί στείλητε τον σύζυγόν μου

Ό Ρέδελ έδίστασε πρός στιγμήν Τό 
βλέμμα αύτού είχε προσηλωθή έπί τοΰ Βα
λεντίνου μέ έ'κφρασιν καταπληκτικώς άπειλη- 
τικήν.Έδάγκασε τά χείλη του,ώς διά νά συγ- 
κρατήση λέξεις αϊτινε; ήθελον νά διαφύγουν. 
Ό Βαλεντίνος τόν παρετήρει μέ αύθάδη πε
ριέργειαν, ώς νά έπερίμενε καί νά ηδχετο 
ν’ άκούση τι παρά τοΰ Ι’έδελ' ή δέ κυρία 
Φρειδερίκου έτρεμε φοβουμένη μή έπέλθη 
άμεσος σύγκρουσις μεταξύ τών δύο τούτων 
άνδρών τών οποίων τό λανθάνον μϊσος αί- 
φνηδίως έξεδηλώθη.

— Πάτε, σάς παρακαλώ, προσέθεσεν ή 
Σελίν, καί ώθησε παρακλητικώς διά τής 
γειρός τόν συνταγματάρχην, όστις δέν ήδύ

θριάση πρό τών ίδιων τη; ΰφθαλμ ό ·, τήν 
κατάστασιν τής καρδίας της. Ήγχπησεζ 
άρά γε έστω καί πρός στιγμήν τόν Βαλεντί
νον; ’ Εκείνος άλαζωνικώς τής τό είχε βε
βαιώσει. Καί αύτή μέν τό είχεν άπο/.ρούσε·. 
λυσσωδώς, δέν ήτο δμως βέβαια δ:ι είχεν 
ειπει τήν άλήθειαν. Άλλόκοτον σκότος πε
ρικάλυπτε τήν διάνοιαν της, τά δέ αισθή
ματα της ήσαν τόσον τεταραγμένα, ώστε δέν 
κατώρθωνε νά κατανοήση ακριβώς τήν ση
μασίαν των. Ώ, τήν ώραν ταύτην βεβαίως 
τόν έμίσεί' άλλ' ήτο βέβαιον δτ·. δέν τή; εί 
χεν άρέσει έπί στίγμα; τινα; ικανά; δπω; 
τόν παρασύρωσιν εί; τά τόλμημα: ι άτινα 
κατέληξαν είς τόσον σοβαρόν αποτέλεσμα;

Άνεκάλβσε τότε είς τόν νοΰν τη; τήν ει
κόνα τού Βαλεντίνου. Τόν είδε κομψόν, ερά
σμιον, χαριτωμένον μέ τούς γαλανού; οφθαλ
μούς του, τούς ξανθούς μύστακας, το ώ
ραϊον παράστημα, τήν θωπευτικήν φωνήν 
του. τόσον επιθυμητόν, ώστε είναι αναμφί
βολον δτι θά τόν Ιπόθησε, θύμα γενομένη 
τή; σαρκό; της. ήτις είχε διαφύγει πρός 
στιγμήν τόν ζυγόν τοΰ πνεύματός της καί 
άθλϊως τήν έπρόδωκεν έν όρμή ήδυπαθείας. 
Ήσχύνθη, καί τή έφάνη δτι έν τή ένστικτη» 
εκείνη παραφορά, ήτις τήν παρέδωκεν είς 
τούς σφιγκτούς έναγκαλισμούς ενός αρρενος, 
είχε καταβή μέχρι τοΰ επιπέδου τοϋ κτή - 
νους. Συνάμα δέ ήρώτα, καθ’ έαυτήν μετ' 
οδύνης, έάν δ μανιώδης καταδιωγμός, δν 
ΰφίστατο ύπό τοϋ Βαλεντίνου, δέν έδικαιο- 
λογεϊτο εν τινι μέτρφ υπό τής πρώτης ευτυ
χίας του. Τότε άνεϋρεν δλην τήν οργήν της, 
δλην τήν κατά τοϋ Βαλεντίνου άποστροφήν, 
καί οσψ μάλλον έπείθετο δτι δ στιγμιαίος 
εραστής της, θέλων νά γίνη καί πάλιν κάτο
χος αύτής, ήτο συγγνωστός, τόσφ μάλλον 
ήσθάνετο έν έαυτή τήν άπόφασιν νά τόν ά- 
ποκρούση έπί ο’ψδήποτε κινδύνφ. Περίεργον 
καί παράλογον τφ δντι πράγμα, νά έξαγριού 
ται κατά τοΰ Βαλεντίνου τόσφ μάλλον, δσφ 
ούτος είχε δίκαιον νά τήν έπιθυμή. Τή έφά
νη δτι ή ΰδριστική στάσις του άπεβαινεν ετι 
μάλλον σκληρότερα καί έπέρριπτεν ιπ' αύ 
τοΰ τοΰ κοινού σφάλματός των τή» ευθύ
νην.

Οί δισταγμοί της έπαυσαν, αί ά ιφιδολία-. 
της έξηφανίσθησαν καί άπεφάσισε νά άντι- 
στή κατά τοΰ Βαλεντίνου, καί άς έπήρχετο 
ο,τι δήποτε. Κατά βάθος ηϋχήθη τήν δυσ
τυχίαν και τόν θάνατόν του. Άλλ' ή διευ- 
κρίνησις αΰτη τών "ιδεών της δέν ήρκε·.· 
έπρεπε νά καθορίση σχέδιον ενεργεί ας, δπω: 
άποφύγη τάς έπιθέσεις τοϋ έπικινδύνου τού
του διώκτου. Γό σχέδιον τούτο έπρεπε πρό 
παντός νά περιφρουρή τήν ηθικήν ασφάλεια· 
τής Σελίν καί τήν υλικήν άσφάί.ειαν τώ< 
οικείων της. Κατέβαλε δέ πρός τούτο πάσα: 
τάς διανοητικάς της δυνάμεις. Καί έν πρώ
τοι; ήννόει δτι μόνη της δέν ήδύνατο νά 
ΰπερασπίση έαυτήν εί; σύμμαχος άπέδαινε 
λοιπόν αναγκαίος Άλλά ποιος ; Γίς ήδύ
νατο νά τή έμπνεύση τόσην έμπιστοσόνην, 
ώστε νά τόν καταστήση διαιτητήν τής δύσ
κολου θέσεώς της ; Ό σύζυγός της καί ό 
πενθερό; της έν πρώτοις έπρεπε νά τεθούν 
κατά μέρος. Τά πάντα είχε νά φοδηθή έκ 
τής περιεργείας των κα! ούδέν ν άναμείνη 
έκ τής δεξιότητάς των. θά περιέπλεκον τά

/
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πράγματα αντί νά συντελέσουν εϊς έξομάλυν- 
σιν. ΊΙ κυρία Μέσλερ ; Οά ήτο λίαν παρά
τολμων. ’ Αγνοούσα ή Σελίν τό παρά τώ Βα- 
λ,εντίνφ γενωμενον ήδη διάδημα τής κυρίας 
Μέσλερ, πώς νά μή είναι δύσπιστος προς 
τήν τυφλήν φιλοστοργίαν, ήτις κοθίστα τήν 
μητέρα δούλην τοΰ υιού ;

Καί όμως έν τή συγχύσει της δέν απείχε 
πολύ τής Ιδέας τοΰ νά καταφυγή εϊς αύτήν. 
Είρισκομένη μεταξύ κοδήκοντος καί συμ
πάθειας δέν θά έδίστοζεν ΐαως ή κυρία Μέσ
λερ περί τοΰ πρακτέου. Ώς ό κύριος Έλι- 
φάς ήτο καί αύτή πουριτανή, καί έάν ή αύ- 
στηρύτης τών αρχών της τοσάκις καμφθεϊσα 
ύπό τών θωπειών τοΰ Βαλεντίνου έπεκράτει 
τέλος τής επιείκειας της, ή σωτηρία άπέβαινε 
πιθανή. Άλλ’ αί έλπίδες τής επιτυχίας ήσαν 
ασθενέστατοι, ή επιρροή τού κόμητος πσρί- 
οτατο έπίφοβος, ή δέ Σελίν, άναλογιζομένη 
το δύσκολων τής άποκαλύψεως τών επιθέ
σεων ών ήτο θύμα, ώπισθοχώρει.

Άλλά τότε τής έπήλθεν ή τολμηρά ιδέα 
νά άπευθυνθή πρός τήν κυρίαν Κουτρά. Έ- 
γνώριζε πόσον ήτο αύτή λογική καί δέν ελη- 
σμόνει ότι τής είχεν έμπιστευθή τάς απογοη
τεύσεις της. Έγίνωσκεν οτι ήτο ευθεία τόν 
χαρακτήρα, γενναία καί αγαθή. Ή ϊδεα τού 
νά λαδή αύτήν ώς βοηθόν παρουσίαζε πολλά 
πλεονεκτήματα καί ούδένα κίνδυνον. Μεταξύ 
αύτής καί τού Βαλεντίνου ούδέν υφίστατο 
πλέ-ν ε'ιμή ό κοινωνικός δεσμός. Καλούμενη 
εϊς βοήθειαν ύπό τής Σελίν δέν θά έδίαταζε 
νά τή χορηγήση πάσαν ύποστήριξιν. Ύπε- 
λείπετο μόνον νά καθορίση έν τίνι μέτρφ έ
πρεπε νά έμπιστευθή εϊς αυτήν. Τί ηνάγκαζε 
τήν κυρίαν Φρειδερίκου νά εϊπη τά πάντα; 
Αί καταδιώξεις τού Βαλεντίνου έγίνοντο δη
μοσία. ώστε ή κόμησσα δέν είχεν ανάγκην 
αποδείξεων. ΊΙ επιμονή δέ τοΰ συζύγου της 
εις τόν διωγμόν ήρκει νά έξηγήση τήν έπεμ- 
βασίν της.

’ Εν τφ θαλάμω της αργά πλέον καί ένφ 
πάντα περί αύτήν έκοιμώντο ύπνον ήρεμ.ον 
αύτή μόνη έμενε μελετώσα τήν σοβαράν ταυ- 
την άπόφασιν. Αλλ’ 8σφ μάλλον ημφισβήτει 
τό δεδικαιολογημένον αύτής, τόσφ μάλλον 
έπείθετο ότι ήτο αναγκαία. Κατεκλίθη υπο- 
φωσκούσης τής ημέρας εϊ; τό παράθυρον 
της, καί αποφασισμένη νά έκτελέση τό σχε
δίάν της ήσύχασεν ολίγον.

Τήν επαύριον περί τήν πέμπτην ώραν διηυ- 
θύνθη πρός τήν οδόν Φρίδλανδ. Ή Έρριέττη 
πάντοτε πρό τοΰ γεύματος έδέχετο τούς φί
λους της. Ήτο βέβαια λοιπόν ή Σελίν ότι 
θά τήν ευρισκε. Διά τούτο ήσθάνθη δαθότα- 
τατα ττ,ν αποτυχίαν της, όταν ό ύπηρετης 
τού προδόμου τή είπεν οτι ή κυρία κόμησσα 
είχεν έξέλθει πρό τής τέταρτης, καί δέν εί
χεν αφήσει διαταγάς ώς πρός τήν υποδοχήν. 
Ένφ δέ ή κυρία Φρειδερίκου έμενε πρός 
στιγμήν αναποφάσιστος, παρουσιάσθη ο οικο
νόμος τοΰ μεγάρου οστις άνεκοίνωσεν ότι ή 
κυρία κόμησσα έμελλε νά έπιστρέψή πολύ 
ταχέως, ορίσασα συνέντευξιν διά τήν εκτην 
ώραν, καί οτι ή κυρία, έάν εύηρεστείτο ήδύ- 
νατο νά περιμείνή Ή Σελίν έδέχθη, και όδη- 
γούμενη υπό τού υπηρέτου εισήλθεν εις τήν 
μικράν αίθουσαν τήν παρακειμένην εις τό 
έργαστήριον όπου ή κυρία Κουτρά έδέχετο 
τήν ημέραν τούς στενούς φίλους της. Π αί

θουσα όπου εισήλθεν ή κυρία Φρειδερίκου 
ήτο σχεδόν σκοτεινή, ή δέ οσμή τών άνθέων 
τών όποατελλομένων έκ τών θερμοκηπίων 
τής έπαύλεως Σωβινή έβάρυνε τήν ατμόσφαι
ραν. Άπηοχολημένη μέ τάς σκέψεις της ή 
Σελίν έκάθησε καί έ'μεινεν έπί έν τέταρτον 
τής ώρας πιεζομένη ύπό τής ατμόσφαιρας 
ταύτης καί ναρκουμένη ύπό τού σκιόφωτος. 
'Ελαφρός θροΰς παραπετάσματος τήν άνεκά- 
λεσεν εϊς έαυτήν, καί πιστεύουσα ότι έ'φθασεν 
ή ύπ’ αύτής αναμενόμενη, έστρόφη ΰπομει 
δειώσα, καί έ'μεινεν εμβρόντητος ϊδούσα ένώ- 
πιόν της τόν Βαλεντίνον.

Προέβαινε δέ ούτος μέ τήν χεϊρα προτε- 
ταμένην καί τό ύφος ειρηνικόν, καί αυτο
στιγμεί ή κυρία Φρειδερίκου συνήλθε καί 
άνέλαβε τήν αταραξίαν της. Τί ήδύνατο νά 
φοβήται έν τφ μεγσρφ τούτω, βρίθοντι υπη
ρετών, οϊτινες εϊς δυο βημάτων άπόστασιν 
ίστάμενοι άπό τοΰ διαμερίσματος τής κομήσ
σης θά έσπευδον πρός αυτήν εϊς τήν πρώτην 
κραυγήν της ; Τφ όντι ή άοφάλειά της δέν 
ήτο τόσον πλήρης όσον θά ήτο έν τφ ϊδίφ 
της οϊκφ ; Ουτω έσκέφθη καί έδε&αιώθη, 
καί θαρραλέα όπως πάντοτε αντί νά λαβή 
στάσιν αμυντικήν προητοιμάοθη νά αντιμε
τώπιση τόν τρομερόν αντίπαλόν της. Έφαί- 
νετο δέ ούτος τήν ώραν ταύτην αγαθός ώς 
παιδιών, διότι ήτο μέν τίγρις, άλλά συνέστειλε 
τούς όνυχας του.

— Πώς σείς εδώ ολομόναχη ; είπε. Καί 
δέν μέ ειδοποίησαν. Έάν ή τύχη δέν μέ έ
φερε πρός τά έδώ δέν θά σάς έβλεπα . . .

— Τί δυστυχία !
— Πώς, ήταν αύτό νά ήσθε ’ςτό σπίτι 

σας ;
— Προαίσθημα τοΰ έρχομού σας.
— Μά αφήσατε λοιπόν τάς ανοησίας. 

Ξεύρετε αν έπιστρέφη γρήγορα ή σύζυγός 
σας.

— Είμαι ό τελευταίος πού θά ήμποροϋσα 
νά σάς πληροφορήσω. Μήπως ’ξεύρω τί 
κάμνει ;

’ — Διότι δέν τό θέλετε.
— Βεβαίως.
— Πάντοτε λοιπόν θά είσθε ελεεινός σύ

ζυγος ή
— Έφ' όσον δύναμαι νά είμαι λαμπρός 

εραστής.
ΊΙ Σελίν έλαδεν ύφος σοβαρόν. Ή διά- 

λεξις έλάμβανε τροπήν ή όποια δέν τής ήρε- 
σκε καί ήννόει ότι αύτή έπταιεν. Ό Βαλεν
τίνος ήτο άνθρωπος μέ τόν όποιον δέν έπρεπε 
νά χαριεντίζεται τις. καί όμως αύτη άπό τής 
άφίξεώς του, ένώ είχε τόσους λόγους νά μή 
τόν εμπιστεύεται, έπαιζε μαζύ του. Είπε δέ.

— ΊΙ σύζυγός σας αργεί, θά άπέλθω.
— Τήν έπεριμένετε, ώστε έγώ σάς ε

νοχλώ ;
— Μάλιστα.
— Λοιπόν σάς άφίνω έλευθέραν.
— Σάς ευχαριστώ.
— Τφ όντι είσθε πολύ άγρια μαζύ μου.
— Μήπως δέν κάμνετε πάν ό,τι χρειάζε

ται διά νά μέ έρεθίζητε ;
— Λοιπόν χαίρετε.
— Χαίρετε.
Μέ ύφος περίλυπων. μέ βραδύτητα δέ καί 

ήμερότητα εϊς τάς κινήσεις τήν έπλησίασε καί 
τή έτεινε τήν χεϊρα. Ένώ δέ εκείνη έδιδε 

τήν ϊδικήν της, κατάψυχρον, διά κινήσεως 
τολμηράς καί αϊφνηδίας αρπάζει ούτος τήν 
νεαράν γυναίκα έκ τής όσφύος, τήν ανεγείρει 
καί έπί τού στόματός της πριν ή έξέλθη 
κραυγή επέθεσε μανιωδώς τά χείλη του. ΊΙ 
Σελίν δι’ αποτόμου πρός τά όπίσω κινήσεως 
τοϋ σώματός της προσεπάθησε νά διαφυγή 
τών βραχιόνων του.Άλλ' εκείνος τήν έσφιγ- 
ξε σφιγκτότερον. 'Ανίκανος νά κραυγάση. 
καταλαμβανόμενη ήδη ύπό ζάλης καί γενι
κής παραλυσίας τού σώματός της έπαυσε 
πάσαν άντίστασιν. Ήδη τό σκιόφως τής αι
θούσης έφαίνετο πυκνότερων, καί ή σιγή βα 
θυτέρα. Ή Σελίν ήσθάνθη ότι άπήγετο ύπό 
τοΰ Βαλεντίνου Κατέβαλε τότε τελευταίαν 
προσπάθειαν μέ όλας της τάς δυνάμεις άπε 
σπάσθη τών βραχιόντων οϊτινες τήν έσφιγγον 
καί μέ τήν πρώτην όρμήν της εύρέθη εϊς τήν 
θύραν τοΰ εργαστηρίου τής Έρριέττης. Έκεϊ 
έστηρίχθη ώς έπί οχυρώματος, καί συλλέ- 
ξασα όλας τάς δυνάμεις της έρρηξε κραυγήν 
απελπιστικήν.

Τήν στιγμήν εκείνην ήσθάνθη τήν θύραν 
υποχωρούσαν καί όρμώσα νά φύγη εύρέθη 
ενώπιον τού συνταγματάρχου Ρέδελ. Ούτος 
δέ, τελείως άτάραχος, δι' ενός βλέμματος 
είδε τόν κόμητα ώχρόν έκ λύσσης καί τήν 
Σελίν τρέμουσαν έκ φόβου. Προέβη έν τφ 
μέσω αύτών, καί αποφασισμένος νά μή έν- 
νοήση άλλο τι εϊμή ό,τι θά ήθελον νά τφ 
έξηγήσουν, έχαιρέτισε μέ αταραξίαν τόν Βα
λεντίνον καί τήν Σελίν. καί είπε...

— Μοΰέφάνηκε πώς ήκουσανά καλούν.. 
Έκαμα λάθος...

"Αλλ’ ή κυρία Φρειδερίκου μή δυναμένη 
νά καταπραϋνθή.

— ’Όχι, βϊπε δεικνύουσα τόν κόμητα, 
καλά ήκούσατε, διότι ό κύριος έδώ μέ ήνάγ- 
κασε νά καλέσω..

'Ο Βαλεντίνος έμειδίασε σαρκαστικώς.
— Δευτέρα φορά άπό χθές. Φαίνεται οτι 

μαζύ σας ό κύριος Ρέδελ έχει τήν ειδικότητα 
τών παρεμβάσεων.

Ό Ρέδελ παρεμβαλλόμενος ουτω εϊς τήν 
ύπόθεσιν ϋπό τοΰ κόμητος ένφ προσεπάθει νά 
μείνη ουδέτερος, συνωφρυώθη έξ άγανακτή- 
σεως. Ήτο πολύ φρόνιμος καί πολύ γενναίος 
ή ώστε νά θέλή νά προκαλέση έριδα, άλλ’ 
είχε πολλούς λόγους δυσαρέσκειας κατά τοΰ 
Βαλεντίνου. Γπέλαβε δέ μετ’ άπαθείας·

— Ίσος τούτο προέρχεται έκ τού ότι 
μέ τήν κυρίαν σείς έχετε τήν ειδικότητα τών 
ένοχλήσεων.

Ό κόμης αϊφνηδίως έλαοεν ύφος σοβά 
ρόν καί θεωρών μετ’ αύστηρότητος τόν συν
ταγματάρχην :

— "Α ! κύριε, είπεν, έγώ προσπαθώ νά 
δώσω τροπήν άστείαν εϊς τά πράγματα καί 
σείς θέλετε νά τά εκτραχύνετε. . 'Ομολογή
σατε οτι μεταλλάσσετε τάς θέσεις ... Ίίδυνά- 
μην νά έκπλαγώ βλέπων υμάς έξερχόμενον 
έκ θαλάμου, οστις αποτελεί μέρος τοΰ ιδιαί
τερου διαμερίσματος τής κομήσσης ... Έγώ 
περιορίζομαι εϊς αστεϊσμούς, καί σεις επιδιώ
κετε νά μέ προσβάλητε.

Ό Ρέδελ ώχρίασεν έξ οργής, βλέπων ό^ι 
ό Βαλεντίνος ήλλασσεν επιτηδείως τό έδαφος 
τής συζητήσεως, καί τφ παρεσκεύαζε θέσιν 
άδικοΰντος έκεϊ όπου είχε πλήρες δίκαιον


