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Κ Α Τ Ε ΥΘ ΓλΤ Ε Ο Ν

A la Ridaction du Piriodique θΓβο«Φ Ο I Ν I £»Alexandrie.

Ό ΦΟΙΝΙΞ ανταλάσσεται μετά παντδς π ερ ιοδ ικο ί εφη^ερίδος' αναγγέλλει δέ παν jfe. 
βλίον, οΰτινος άντίτυπον ήθελε σταλή τή Διευθύν«ι.

Αί σύνδρομα* άρχονται τήν Ίην Ίανουαρίου καί λήγουσι ττν3Ι Δεκεμβρίου' εισί δέ ύπο- 
χρεωτικαί δι’ ολόκληρον έτος.

Αί επιστολαι πρεπει να ωσιν έλεύθεραι ταχυδρομικών τελών.
Τά κατά τάς επιστασίας τοϋ ΦΟΙΝΊΚΟΣ θά χανονισθώσι προσεχώς. Έν τούτοις οί Κύ

ριοι συνδρομηται παρακαλοϋνται ν’ άποστείλωσι τδ άντίτιμον τής συνδρομής των απ’ ευ
θείας είςτ-^ν διεύθυνσιν τοϋ Περιοδικοϋ, ?ι νά καταβάλλωσιν αύτδ είς δντινα τοΐς *«ουσιά- 
ση ίντυπον άπόδειζιν πληρωμής, ΰπογεγραμμένην υπδ τής Διευθύνσεως καί φέρονσαντ ην 
•φραγΐδα « Κ. Τ. ΑΑΖΑΡΕΤΟΣ. »

Συνδρομή ετήσιος φράγκα 4 0 .

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Τ Ο Μ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Σ .

*Ετ0, ΕΝ ΑΑΕΞΑΝΑΡΕΙΑ 1875.  Φυλ. ΣΤ'

Σ. Φ.— Την κατωτέρω πραξιν τής εν Σύ
ρω Κοσμητείας τής τών ’Απόρων Παιδων Σχο
λής δημοσιεύομεν ευχαρίστως.

Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΣΥΡΩ

ΣΧΟΛΗΣ Μ  ΑΙΗΙΙΌΝ ΙΙΛΙΙΩλ.

Συνελθοΰσα εκτάκτως άμα τώ  θανά- 
τω  και τή α γγελ ία  τής μεγάλης πρός 
τήν Σχολήν δωρεάς τοΰ Ζωρζή Π. Νε- 
γρεπόντε.

Ααβοΰσα ύπ’ όψιν δτι άποθνήσκων ό 
Ζωρζής Π. Νεγρεπόντες ένετείλατο τή  
■χήρα αύτοΰ Κορίννα και το ΐς υιο ΐς Παν- 
τολέοντι και ’Αντω νίω  τήν είς τήν Σχο
λήν τών ’Απόρων Παιδων Έρμουπολεως 
προσφοράν τετρακισχιλίων δραχμών, και

δτι ή τε χήρα και οί υίοι αύτοΰ προθύ- 
μως προσήνεγκον τό είρημένον ποσόν.

Άποδεχθεΐσα εύγνωμόνως τήν μεγά- 
λην ταύτην δωρεάν.

Α Π Ο Φ Α Σ ΙΖ Ε Ι

’Α ναγράφει τόν μακαρίτην Ζωρζήν 
Π. Νεγρεπόντε μέγαν Ευεργέτην τής  
Σχολής Έρμουπολεως. Ά να ρ τα  τήν ει
κόνα αύτοΰ παρά τήν έν τή Σχολή στή
λην τών εύεργετών.

Π αραγγέλει ίνα  έν τή προσευχή τών  
μαθητών τής Σχολής δεωνται ουτοι υ
πέρ τής ψυχής τοΰ μεγάλου τής Σχο
λής ευεργέτου.

’Απονέμει τήν έαυτής ευγνωμοσύνην 
πρός τε τήν σεβαστήν χήραν αύτοΰ Κό
ρινναν και τούς υιούς Παντολέοντα καί 
’Αντώνιον διά τήν πρόθυμον έκτέλεσιν 
τή ς έντολής τοΰ μακαρίτου.
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Π αραγγέλλει τήν δημοσίευσιν τοΰ πα
ρόντος εις άπάσας τάς έν Έρμουπόλει 
εφημερίδας και ε ις τάς έν Ά θή να ις  καί 
’Ανατολή, είς ών τάς Διευθύνσεις πέ- 
μπεται άντίγραφον.

Έγένετο έν Σύρω τη 1 0  Φεβρουά
ριου 18 7 5 .

Ή Κ ο σ μ η τ ε ί α  

ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΟΑΑΣ, Έφορος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΜΠΛΣΗΣ. 
ΤΙΜΟΛΕΩΝ Δ. ΑΜΠΕΛΑΣ, Γραμματείς 

Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ.
0. ΚΑΛΟΥΤΑΣ.

ΜΟΪΚΗΤΙΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑΙ.

Τό Διοικητικόν Δίκαιον ύπηρετβΰν τόν 
διπλοΰν σκοπόν της συντηρήσεως καί ά- 
ναπτύξεως καί έπενεργοΰν έπί τά άτομα 
καί τά  πράγματα, περιέχει πάντας τούς 
Νόμους, τούς μή καθιεροΰντας συντα γ
ματικούς θεσμούς καί συνταγματικά δί
καια, τούς μή άσχολουμένους εις τήν 
κόλασιν τών αδικημάτων, ή είς τήν δι- 
ευθέτησιν τώ ν ιδιωτικών διηνέξεων, υπα
γόμενων καί τούτων καί έκείνων είς τήν 
αρμοδιότητα τώ ν δικαστηρίων.

Τό Διοικητικόν Δίκαιον έχει κυρίως 
δύο τάξεις άντικειμένας καί επομένως, 
κατ’ αύτήν τήν δυάδα τώ ν τάξεων, είναι 
διαιρετέον είς δύο μεγάλα  τμήματα  : Τό 
έν περιλαμβάνει τάς δημοσίους υπηρε
σίας, τόν έσωτερικόν καί λεπτομερή αύ
τοϋ οργανισμόν, τάς μεταξύ άνωτέρων

καί υποδεεστέρων λειτουργών σχέσεις, 
τήν συμμετοχήν τών πολιτών είς τά  
διοικητικά πράγματα , διά τής συστά- 
σεως Επαρχιακών, Νομαρχιακών ή Δη
μοτικών Σ υμβουλίω ν ένί λόγω, τό πρώ
τον τμήμα περιλαμβάνει τό περί συντά
ξεως τής διοικήσεως άντικείμενον καί 
ήμπορεΐ νά όνομασθή Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή 
’Ο ρ γ α ν ο λ ο γ ία ,  διότι περιγράφει δλα 
τά όργανα τά χρησιμεύοντα είς τήν δι- 
οίκησιν.— Τό δεύτερον μέγα τμήμα τοΰ 
Διοικητικοΰ Δικαίου περι7,αμβάνει τήν  
ρύθμισιν τών αμοιβαίων μεταξύ διοι- 
κούντων καί διοικουμένων σχέσεων, τά  
δικαιώματα καί τά  χρέη έκατέρων. Τό 
δεύτερον τοΰτο μέρος περιλαμβάνει τή ν  
ευεργετικήν ύπενέργειαν τής Διοικήσεως 
έπί τούς πολίτας, τήν μέριμναν καί πρό
νοιαν τής Διοικήσεως, έκφραζομένην διά 
τών διαφόρων διοικητικών δ ιατάξεω ν  
διά τήν δευτέραν αύτήν τάξιν , δηλ. διά 
τήν ρύθμισιν τώ ν σχέσεων τών διοι- 
κούντων καί διοικουμένων καί έφαρμο- 
γήν τών διοικητικών διατάξεων έπί τούς 
διοικουμένους, έδημιουργήθησαν αί Ά ρ -  
χαί, αί Λειτουργίαι· άλλω ς, αί Ά ρ χ α ί 
αυται ηθελον μένει αδρανείς, ανωφελείς 
κα'ι περιτταί έντός τοΰ διοικητικού όργα-τ 
νισμοΰ. Τό δεύτερον αύτό μέρος όνομά- 
ζεται : « Ούσιαστικόν τής Ευβερνήσεως 
μέρος.»

Ή  Διοίκησις, είτε έν τή οργανική αύ
τής περιφερεία, είτε έν τα ΐς  διατάξεσι 
τα ις  ούσιαστικαΐς, δέν έμφωλεύει ε ίς  
τήν θέλησιν τών πραττόντων τά δημό
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σια, ητις δύναται νά ήναι ευεργετική ή 
δυσμενής πρός τήν κοινωνίαν, κατά τούς 
χαρακτήρας τών διαχειριζόντων αύτήν  
λειτουργών, ά λ λ ’ έκπηγάζει από τάς δια
τάξεις τών διοικητικών νόμων καί δια
ταγμάτω ν, οί δέ διοικοΰντες είναι έρμη- 
νευτα ί τών νόμων τούτων, καί ούδέποτε 
δύνανται νά καταστήσωσι τήν αύθαίρε- 
τον αύτών θέλησιν, αντί τή ς τοΰ Νομο- 
θέτου, είτε τοΰ ’Ανωτάτου ’Εκτελεστού, 
έκδηλοΰντος αύτήν διά βασιλικού δια
τάγματος, ά λ λ ’ είς τήν έρμηνίαν τών 
διοικητικών νόμων καί τήν έφαρμογήν 
αύτών, εις τήν έκτέλεσιν, τήν ποικίλην 
καί άπειρον, τών διοικητικών καθηκόν
τω ν, πρέπει, άναγκαίως, νά έδρεύη ή ε
πιστημονική τοΰ Δικαίου γνώ σ ις καί ά
πειρος έπιείκεια καί φιλανθρωπία, διότι 
κανενός νόμου ή εύμένεια καί έφαρμογή 
δέν είναι τόσον εύρεΐα, δέν παραλαμβά- 
νει έκ τοΰ δυσμενούς χαρακτήρος ή εύ- 
μενοΰς, δσον ή έφαρμογή καί ερμηνεία 
τοΰ .Διοικητικού Κανονισμού.— Ή  διοι
κητική ’Εξουσία, καλώ ς ώργανισμένη  
καί ακριβώς διακρινομένη, είναι αναγ
καιότατη εις πασαν κοινωνίαν.

Ή  έπικράτεια περΛαμβάνει τόν λαόν, 
ώς περιέχει καί τούς κυβερνητικούς καί 
διοικητικούς θεσμούς, οίτινες άποτελοΰν 
τό έξωτερικόν ένδυμα, τόν φλοιόν τών 
κοινωνιών. Ώ ς ή άνθρωπίνη ψυχή δέν 
υπάρχει μόνη, ά λ λ ’ έμφωλεύει έντός σώ
ματος τινός, δπερ χρησιμεύει ώς έστία 
καί στάδιον τής ένεργείας τή ς ψυχής, 
οΰτω καί ό λαός, τό έθνος, έμπερικλείε-

τα ι έντός ειδικού τίνος οργανισμού έπι- 
κ ρατείας τίνος, είς τόν όποιον συγκολ- 
λατα ι καί συμπεριπτύσσεται ώς ή ψυχή 
μέ τό σώμα καί συναποθνήσκει, έάν έπι- 
τρέπεται είς τά  έθνη ν’ άποθνήσκωσιν. 
Ή  εύκοινωνησία καί ό πολιτισμός πλη
σιάζει καί συμφιλιώ νει τούς διαφόρους 
αύτούς οργανισμούς, τά ς Έ πικρατείας, 
συγκειμένας έκ ψυχής καί σώματος, ά λ 
λά  τό ατομικόν έκάστης Έπικρατείας 
διατηρείται καί άναπτύσσεται κατ’ ιδίαν 
τ ινα  διεύθυνσιν, σύμφωνον μέ τόν νοΰν 
τοΰ έ'θνους καί μέ τάς ίστορικάς καί 
γεωγραφικάς περιστάσεις, ώς καί έτ ί 
έπί τών ατόμων ό πολιτισμός προσεγγί
ζει τά  άτομα τών διαφόρων λαών, τά  
έξομοιεί κατ’ έπιφάνειαν, ά λ λ ’ έκαστον 
διατηρεί τάς έθνικάς διαφοράς, οπερ εί
ναι περιστατικόν άναπόσπαστον τής ι
δίας έκάστου άναπτύξεως. Ε πομένως ό 
λεγόμενος Κ ο σ μ ο π ο λ ι τ ι σ μ ό ς ,  
ή γενική αυτη μεταξύ έθνών συμπάθεια, 
είναι άναγκαΐον συμβεβηκός καί τής χρι
στιανικής συμπαθείας καί τής συμφιλιώ- 
σεως, ήν γέννα  ή κοινότης τής θρη
σκείας, ή εύκολία τών συγκοινωνιών, τά  
φώτα καί αί έπιστήμαι· ά λ λ ’ ό π ο λ ιτ ι
σμός ούτος, δστις είναι έξόχως χρ ιστια
νικόν καί συμπαθητικόν αίσθημα, δέν 
δύναται νά έξαλείψη τάς διακρίσεις καί 
διαφοράς τών έθνώ ν ά λ λ ’ έάν τά εθνη, 
είς τάς πρός άλληλα  σχέσεις των, οφεί
λουν νά διατηρώσι τό άρχέτυπον τοϋ 
χαρακτήρος των, νά διατηρώσι τάς ιδίας 
έξεις, α ίτινες άποτελοΰν τό ιδιόρρυθμον,



108 Φ 0 Ι Ν Ι 2

τήν ίσχύν καί εύκλειαν έκάστου λαοϋ, 
οι λαοί οφείλουν να τείνουν πρός ταυ
τότητά  τ ινα  καί γλώ σσης καί θρησκείας 
καί χαρακτήρος, καί φρονημάτων καί 
αισθημάτων, εΐ δυνατόν, καί πρό πάν
των νά ρέπωσιν α ιωνίως πρός τήν έξο- 
μοίωσιν καί τών δικαιωμάτων καί τώ ν  
συμφερόντων των. Ή  ροπή αυτη πρός 
τήν ενότητα ανακαλύπτεται καί είς αύτά  
τά  απολίτιστα  κράτη, ών τά  διάφορα 
μέρη φέρονται, άνθιστάμενα πρός έξο- 
μοίωσιν. Κ αί έάν τά  εθνη, τά  τόσον εκ
τεταμένα, ώς ή ’Α γ γ λ ία , ή Γ α λλ ία  καί 
ή Γερμανία μή ύποκύπτοντα ακούσια, έξ 
α ιτ ία ς  εξωτερικών συμβεβηκότων της  
ιστορίας, είς κατακερματίσεις, τείνουν 
είς τήν ταυτότητα ταύτην, κατά μείζο- 
να λόγον πρέπει νά τεινη ό Ε λληνικός  
λαός πρός αύτήν τήν συμπάθειαν καί 
συμφωνίαν καί σύμπνοιαν καί τώ ν φρο
νημάτων καί τώ ν αισθημάτων καί της  
γλώ σσης. Βεβαίως ή διατήρησις ιδιαι
τέρων διαλέκτων καί εθίμων είναι πολύ 
περίεργος καί πολλάκις τερπνή, ώς πρός 
τήν ποίησιν, φέρ’ είπεΐν, ά λ λ ’ ώς πρός 
τό εύκυβέρνητον ένός λαοΰ εϊναι πολύ 
προκριτοτέρα ή συνάντησις, έν τη δια
τηρήσει, τοΰ αρχετύπου αύτοΰ χαρακτή
ρος, έν ω τρέφεται ιδίως καί άνυψοΰται 
ό πατριωτισμός.

Π α τ ρ  ι ω τ  ι σ μ ό ς : λέξ ις  πολυ
σήμαντος. Περιλαμβάνει όχι μόνον τήν 
άφοσίωσιν είς τήν γην, η τ ις  μας έγέννη- 
σε καί μας έ'θρεψεν, άλλά  καί τήν συμ
πάθειαν τοΰ ατόμου πρός τό άτομον τής

αύτής γής' περιλαμβάνει τήν άμοιβαίαν 
άγάπην τών πολιτών, τό σέβας πρός 
τούς νόμους καί τά  καθεστώτα, περιλαμ
βάνει τήν γενικήν εύαισθησίαν έπί τών  
εις τούς συμπολίτας μας συμφορών ώς 
ίδιων. Τό σύνολον τοΰτο τώ ν σχέσεων 
καί τών συμπαθειών αποτελεί τόν πα
τριωτισμόν.

Π. A. X.
' —     . . _ U . . . g -

Ο EPNANHS
T O Y  B IK T O P O S  ο υ ύ κ ώ .

(Σβνέχεια. — νΙδε Φυλλάδιον Ε>)

(Έκ του Ιταλικού.)

Κατά τήν β'. πράξιν, εν τώ παρακατιών 
διαλόγω μεταξύ Καρόλου καί Έρνάνη, θεω
ρεία τινα συνέδραμαν εις τάς χειροκροτήσεις"

«— Mon maitre,
Je vous tiens, de ce jour, sujet rebelle et

traitre...
Je vous fais mettre au ban de l ’empire 

— A ton gr6.
J’ai Ie reste du monde oil je te braverai, 
II est plus d’un asile ou ta puissance

tombe.
—  Et quand j ’aurais le monde ?

—  Alors j ’aurais la tombe. d
Κατά πασαν σκηνήν παρερχομένην άνευ 

αποδοκιμασίας, οί ηθοποιοί ένεθαρρύνοντο καί 
οι έν τω θεάτρω αδιάφοροι, έφίστων πλειοτέ- 
ραν τήν προσοχήν. Μετά τήν δευτέραν πράξιν 
ύπεμειδίων προς τον ποιητήν, καί τινες έθαύ- 
μαζον Vo δράμα έν καλή τη πίστει.

Ά λλά τόν άληθή κίνδυνον δεν ύπερεπή- 
δησε το δράμα. Τό σπουδαιότερον ήτο ή <in.tr
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νή τών εικόνων, ητις έκ προοιμίων έσαρκάσθη 
καί έπαρωδήθη. Ή τρίτη πράξις ήρξατο κα
λώς. Οί στίχοι τοϋ Δόν 'Ρουή Γομέζ πρός τήν 
Δόνα Σόλα

« Quand passe un jeune piitre. etc.»
άπαγγελθέντες υπό τοϋ Ζοανύ μέ μελαγχο
λικήν άγερωχίαν, συνεκίνησαν τάς γυναίκας, 
καί τινες αύτών έχειροκρότησαν.

'Ο Έρνέστος τοϋ Σάξ-Κοβούργου έφώνησε:
« Ζήτωσαν αί γυναίκες ! » 'Ο Ζοανύ είχεν εί
δος τ ι αγέρωχου έπιμελείας καί οικογενειακής 
εύγενείας, αΐτινες θαυμασίως ήρμοζον αύτώ- 
Είσήλθεν ύπερηφάνως ίνα δείξη τάς εικόνας, 
καί τό κοινόν μετά προσοχής ήκολούθησεν 
αυτόν μέχρι τής έ'κτης εικόνος’ άλλά τότε 
παρουσιάσθη άντίδρασις κωλύουσα αυτόν νά 
προχωρήση. Ό ψίθυρος ήρξατο. Δύο άκόμη 
εικόνες καί οί συριγμοί θά έπήρχοντο. 'Ο 
στίχος

« J’en passe et des m eilleurs! a 
Ισωσε τό πάν/Η τελευταία εΐκών έχαιρετήθη 
δι’ έπευφημιών, διπλασιασθεισών δτε δ δόν 
'Ρουή προύτίμησε νά παραχώρηση τή έρωμένη 
τήν ζωήν του μάλλον ή τόν ξένον του, 8ν έγί- 
νωσκεν άντεραστήν του. Τότε εις τά  παρα
σκήνια δέν ύπήρξέ τις άμφιβάλλων περί τής 
έπιτυχίας τοϋ δράματος. 'Η επιτυχία δέ άπε- 
φασίσθη υπό τοϋ μονολόγου τοϋ Καρόλου Ε'. 
έν τή τετάρτη πράξει. r0  απέραντος ουτος 
μονόλογος διεκόπτετο άνά πάντα στίχον διά 
τών « ευγε,» καί κατέληξε ζωηρότατα καί 
άτελευτήτως σχεδόν χειροκροτηθείς.

Έξηκολούθουν έτι αί χειροκροτήσεις, οτε 
άνηγγέλθη τώ ποιητή οτι εζητεΐτο. Έξελθών 
εις τόν προθάλαμον, ειδεν άνθρωπάριον προ- 
γάστορ καί τό βλέμμα έχον άκλόνητον.

*— ’Ονομάζομαι Μάμ, είπεν δ άνθρωπί- 
βκος' είμρ» δέ δ συνεταίρος τοϋ κ. Βωδοάν,

τοϋ έκδοτου. ’Ενταύθα δμως δέν δυνάμεθα νά 
συνεννοηθώμεν κα\ώς. Δύνασθε νά έξέλθητε 
έπ’ ολίγον ;

Έξήλθον εις τήν δ δόν.
—  Ιδού τ ί συμβαίνει, τώ είπε τότε, έγώ 

καί δ Βωδοάν είμεθα ένταϋθα,έν τώ Θεάτρω. 
Θέλομεν νά δημοσιεύσωμεν τόν Έρνάνην, μάς 
τόν πωλεΐτε ;

—  Πόσον μοί προσφέρετε ;
1—  "Εξ χιλιάδας φράγκων.
•—  Μετά τήν παράστασιν, δμιλοϋμεν.
1—  Συγγνώμην, άπεκρίθη δ βιβλιοπώλης, 

επείγομαι νά τελειόσωμεν τώρα.
—  Διατί; Δέν έννοεϊτε οτι τοιουτοτρόπως 

άγνοεΐτε τ ί θ’ άγοράσητε ; 'Η έπιτυχία τοϋ 
δράματος δέν είναι έτι πλήρης.

—  Ναι, άλλά πιθανώς έπειτα νά κατα^ή 
πληρεστάτη. Κατά τήν Β'. πράξιν διενοούμην 
νά σάς προσφέρω 2 ,000  φράγκων, κατά τήν 
Γ'. 4 ,000 , νϋν, κατά τήν Δ', σάς προσφέρω 
6,000' μετά τήν Ε'. πράξιν φοβοϋμαι μήπως 
άναγκασθώ νά σάς προσφέρω 10 ,0 0 0 .

—  Πολύ καλά, άπήντησεν δ Ούγκώ γελών, 
άφοϋ τοιοϋτον έχετε διά τό δράμά μου φόβον, 
σάς τό πωλώ. Αύριον σάς περιμένω, όπως ύ- 
πογράψωμεν τό συμβόλαιον.

—  Ά ν  δέν έχετε δυσκολίαν δυνάμεθα νά 
ύπογράψωμεν αυτό τώρ:*. Τάς 6 ,000  ιά ς  φέ
ρω μαζύ μου.

■—  Έ στω, άλλά ποϋ ; καθ’ οδόν ;
—  Ιδού £ν καπνοπωλεΐον άνοικτόν είς δ 

πωλοϋνται χαρτόσημα.
Γ0  βιβλιοπώλης εισήλθε μετά τού ποιητοϋ 

ε?ς τό καπνοπωλεΐον, ήγόρασαν φύλλον χαρ
τοσήμου, έζήτησαν τά  τιρός γραφήν, καί συ
νέταξαν τό συμβόλαιον, δπερ ύπεγράφη, είτα 
δέ δ έκδοτης έμέτρησε τώ Ούγκώ 6 ,000  
φράγκων, £ς ούτος έδέχθη μετά χαράς, διότι
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έν τ?, οικία τουμόλΐ£τώ έσώζοντο 50 φράγκα!
Είσήλθε τότε αύθις εις τό Θέατρον, καί έκ 

τοϋ γενικού σεβασμού, βν είδεν έκφραζόμενον 
υπό τών φυσιογνωμιών τών θεατών, ένόησεν 
οτι ή επιτυχία έξηκολούθη. 'Η Δ', πράξις ε- 
τελείονεν. Ό Μισσελότ, δ Ζοαννύ, δ Φιρμέν 
ήγάλλοντο' ή εύνοια διγιρέθη μεταξύ τών 
τριών μερών των' είς τάς τρεις πρώτας πρά
ξεις ή Δόνα Σόλα μένει οπίσω. Ό Βίκτωρ 
Οΰγκώ Ικρινεν έπάναγκες νά έπισκεφθϊί τήν 
δεσποινίδα Μάρς.

Εύρεν αυτήν τραχεΐαν καί δργίλην. Κατ’ άρ’ 
χάς προσεποιήθη ότι δεν τόν είδεν. Έξηκο- 
λούθνι δε συνομιλούσα μετά τής ένδυούσης 
αύτήν γυναικός.

—  Ά λλά τ ί λοιπόν επαθες απόψε ; Ποτέ 
δεν θά ετοιμασθώ; ’Εμπρός! δός μοι τό ψιμ- 
μίθιόν μου. Σοί τό ζητώ πρό μιάς ώρας. Αι
ωνίως τό δωμάτιόν μου είναι πλήρες ! "Ολαι 
αύταί αί επισκέψεις μοί φέρουν κεφαλαλγίαν!.. 
Ά  ! είσθε εδώ κ. Ούγκώ;

Καί διευθετούσα τόν στηθόδεσμόν της.
1—  Βλέπετε, είπε, πόσον καλά έπιτυγχά-. 

τό δράμά σας ;—  Τούλάχιστον διά σάς καί 
τους κυρίους εκείνους;

—  Ναι, άλλ’ ήλθεν ήδη καί ή σειρά σας, 
κυρία.

—  Μάλιστα, άρχομαι καθ’ -̂ ν στιγμήν τό 
δράμα τελειώνει. Είπατέ μοι, τους ώραίους 
σας φίλους δέν τούς Ενόχλησα έπί πολύ. Γνω
ρίζετε οτι πρώτον ήδη δέν έχειροκροτήθην 
άμα τή εμφανίσει μου έν τί) σκηνΐ) ;

—  Θά χειροκροτηθήτε δμως έν τώ προ- 
σκηνίω, οπερ είναι καλλίτερον.

1—  ’Επί τέλους, είπεν αυτη λαμβάνουσα 
ύφος υπομονητικού θύματος, αφού τοιοϋτον 
έδέχθην μέρος, τοιαύτην έδει νά περιμένω ε
πιτυχίαν

"Οταν παρουσιάσθη μέ τήν κρινόλευκον αύ
τής εσθήτα,μέ τό έκ λευκών ρόδων στέμμα 
έν τη κεφαλή, μέ τούς ώς μαργαρίτας οδόν- 
τας της, μέ τό ώραΐον έκεΐνο σώμα της, οπερ 
αιωνίως έδείκνυεν αυτήν δεκαοκταέτιδα, έφά- 
νη είς πάντας νεότης καί καλλονή θαυμασία. 
Ή θέα ήν χαρίεσσα' δ εξώστης έφ’ ου συνο)- 
μιλουν οί προσωπιδοφόροι, τό φωταγωγημέ- 
νον μέγαρον, οί κήποι, οϊτινες έφωτοβόλουν, 
τά ύδατα άπερ άντινάκλων άβέβαιον φώς, ή 
κίνησις τής εορτής, ή μουσική τών ορχουμέ- 
νων, είτα όέ ή σιγή καί ή τών νεαρών συζύ
γων άπομόνωσις, διέθεσαν κάλλιστα τό κοι
νόν, καί όταν ή δεσποινίς Μάρς άπήγγειλε 
τούς εφεξής στίχους, οίς τόσω καλώς ήρμοζεν 
ή έναρμόνιος φωνή της, ούδέν είχε νά φθονί— 
σ·/ι τών κ υ ρ ί ω ν  έ κ ε ί ν ω ν.

« La lane tout & l ’heure a l’horizon mon-
tait

« Tandis que tu parlais ; sa lumi6re qui
tremble

» Et la voix toutes deux m’allaient au
coeur ensemble ; 

» Je me sentais joyeuse et calme, ό mon
amant,

» Et j ’aurais bien voulu mourir en ce
moment.»

Πάσα ή Ε'. πράξις έδικαίωσε τήν σπουδήν 
τοϋ βιβλιοπώλου Μάμ. "Οτε δ Ζοανύ άφεΐλε 
τήν προσωπίδα, υφ’ $ν δ Δόν 'Ρουή Γομέζ 
παρευρέθη είς τούς γάμους, έδειξεν όψιν θα
νάτου, ητις ένεποίησε τρόμον. Καθ’ άπασαν 
τήν σκηνήν υπήρχε πάγος τοϋ τάφου. Ή δε
σποινίς Μάρς τώ διεφιλονείκησε τόν βίον τού 
Έρνάνη μετ’ ένεργείας ού τής τυχούσης. Έ- 
φαίνετο τώ δντι βιαιότατη, δτε ήπείλει τόν 
Δόν 'Ρουή διά τών έξης στίχων :

*
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II voudrait mieux pour vous aller aux ti-
gres mime

Arracher leurs petits qu’ii moi celui que
j ’aime....

Voyez-vous ce poignard ? Ah ! vieillard
insens£,

Craignez-vous pas le fer quand l ’ceil a
menac6 ?

Prenez garde, don Ruy ! je suis de la fa-
mille

Mon oncle !
To τέλος τού δράματος ήτο μέθη' βροχή 

έπήλθεν έξ άνθέων εις τούς πόδας τής δε- 
σποινίδος Μάρς' τό όνομα τοϋ ποιητοΰ έξε- 
φωνεΐτο πανταχοϋ, καί είς αύτά έτι τά  θεω
ρεία. Μόνον εις 5— 6 τοιαϋτα δέν έφαίνοντο 
σημεία ξ επιδοκιμασίας. Αποδοκιμασία δμως 
ούδαμοϋ !

Ό Βίκτωρ Ούγκώ έσπευσε νά συγχαρώ ώς 
εδει τήν μεγάλην ήθοποιόν. Τό .δωμάτιόν της 
έπληροϋτο κυρίων, άλλά τήν φοράν ταύτην 
δέν τή έπροξένησαν κεφαλαλγίαν. *Ητο δλη 
άγαλλίασις. Τό μέρος της τή έφαίνετο τότε 
άξιολογώτατον, τό δέ δράμα άριστούργημα.

—  yE, λοιπόν·, δέν θ’ άσπασθήτε, τφ  εί
πε, τήν Δόνα Σόλα σας ;

Καί ή Δόνα Σόλα προσήνεγκε τώ ποιητή 
τήν παρειάν τής δεσποινίδος Μάρς.

Τόν Ούγκώ περιέμενον έν τή θύρα τοϋ Θεά
τρου πληθύς φίλων, δπως τόν συνοδεύσωσι, 
Φθάς είς τόν οίκόν του εύρε τήν αίθουσάν 
του πλήρη κυρίων. Οί κάτοικοι τής οδού 
«Παναγία μας τών Πεδίων», έθαύμαζον πώς 
ή δδός αυτη ην πλήρης λαού τήν πρώτην με
τά τό μεσονύκτιον ώραν.

(’Ακολουθεί.)

ΕΡίΙΣ *«! ΨΓΧΠ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΪΘΟΣ.    NEON ΑΙΗΓ1ΙΜΑ.

(Συνέχεια xai τέλος.—"Ιδε Φυλ. έ'.)

Ζ'.

Ά ν  μετέσχες ποτέ, άναγνώστά μου, πα
νηγυρικής τινός δνηλασίας είς εξοχικήν δια- 
σκέδασιν, καθ’ -«ν στρατιά δλη όνων ελαύνει 
διά κοιλάδων καί λόφων, ένθεν κακεΐθεν, τυ- 
ραννουμένη ύπό ίδιοτρόποιν αναβατών, νομΓ 
ζόντων ύπερτάτην αύτών εύχαρίστησιν τό νά 
μαλακύνωσιν έπαισθητώς έν άνώνυμον τοϋ 
σώματός των μέρος έπί χονδροειδέστατων 
σαγμάτων, θά παρετήρησες βεβαίως, οταν ή 
εκδρομή ήγγιζεν είς τό πέρας της καί οί όνοι 
είς τήν πάχνην των, πώς τό βραδύ καί επι
κόν των βήμα μετεβάλλετο αίφνης είς γορ
γόν καί λυρικόν τριποδισμόν, κεντριζόμενο 
ύπό τής δζίας οσμής τοϋ νεοκο’που άχύρο- 
τοϋ σταύλου. Τά ταλαίπωρα ζώα ! άμα ήυ 
σθάνοντο τό πέρας τών δειλών αύτών καί 
ένόουν δτι έληγεν ή έξοχική έκείνη διασκέ- 
δασις, ή έπί τής ράχεως αύτών τελουμένη, 
άπέβαλλον τήν υπομονήν των, καί έσπευδον 
γοργώ τώ ποδί είς τό πέρας τών δεινών αύ
τών, ονειρευόμενοι κριθήν εύοσμο ν καί δροσε
ρόν ύδωρ καί ράχεως έλάφρυνσιν. Ποία ζωη- 
ρότης τότε είς τά  ήμερα έκεΐνα τετράποδα, 
ποία άμιλλα μεταξύ των ! άλλά καί ποία 
ταραχή είς τούς άσταθεστέρους τών'αναβα
τών, ποιος κλονισμός είς τάς άναβάτιδας, 
ποιος φόβος πτώσεως, πβία φωνή καί ποία 
σύγχυσις ! Οί όνοι δμως δέν έταράσσοντο 
ούτε άνεστέλλοντο. Έσπευδον πάντοτε, διότι 
μετ’ ολίγον έμελλον νά σταθώσι.

Τοϋτ’ αύτό συμβαίνει καί είς τούς διηγη- 
ματογράφους. "Οταν ή λύσις έγγίζει, οταν
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έπίκειται ή καταστροφή τοϋ διγιγιήίχατός των, 
τοϋ δ ρ α μ α τ ι κ ο ϋ  τ ω ν ,  ώς πολυμαθής 
τις νεοφώτιστος συγγραφεύς τών ήμερων μας 
άνεκάλυψεν οτι έκάλουν το μυθιστόρημα οί 
αρχαίοι "Ελληνες, τότε gare ! εις τά  πρόσω
πά των καί εϊς τούς άναγνώστας των ! ή διή- 
γησις καλπάζει, τά  έν αυτη πρόσωπα συνω- 
θοϋνται εις τδ τέρμα, τά  άσταθέστερα έξ αύ
τών έκπίπτουσι κατά γής, καί οί άναγνώ- 
σται άσθμαίνουσι κατόπιν των, άν έχωσιν, 
εννοείται, διάθεσιν νά τούς άκολουθήσωσιν.

’Άς συγχωρηθώ λοιπδν καί έγώ, άν έγγί- 
ζων νά τελειώσω, σπεύδω νά τελειώσω γρη- 
γορότερον.

Ένώ είς την μεγάλην αίθουσαν τοΰ Διος 
έχορευον οί ’Ολύμπιοι φαιδροί καί ανειμένοι, 
μακράν παντός βέβηλου όμματος θνητοΰ, ει
σέρχεται αίφνης διά τής μεγάλης πύλης δ 
νΕρως, κρατών είς τον βραχίονά του την έρω- 
μένην του, ένδεδυμένην ώς νύμφην καί ώραίο- 
τέραν παρά ποτε. Φαντασθήτε τήν γενικήν 
κατάπληξιν καί τον θόρυβον. Ό Ζεύς διέστει- 
λε τούς όφθαλμούς καί έσεισε τήν χαίτην 
του, ή "Ηρα έρριψε καχύποπτον ζηλοτυπίας 
βλέμμα έπί τοϋ κάλλους τής Ψυχής καί ε- 
δραξε μίαν άκραν τής χλαμύδος τοϋ Διδς, ή 
Άθηνά άπέστρεψε το πρόσωπον έξ αίδοϋς καί 
έφώνησεν αγγλιστί : shoking ! δ Άρης άφή- 
*εν ύπόκωφον βρυχηθμόν, δ Απόλλων έφερεν 
είς τον δεξιόν δφθαλμον τήν κρεμαμένην διό
πτραν του, ή δέ Αφροδίτη βαλοϋσα κραυγήν 
άγανακτήσεως, έλειποθύμησεν, άφοϋ έβεβαιώ- 
θη πρότερον οτι έμελλε νά πέση είς τάς άγ
κάλας τοΰ όπισθέν της ευρισκομένου Απόλ
λωνος.

Γ0  Έρως δμως άτρόμητος καί πανοΰργος, 
χωρίς ποσώς νά. πτοηθή έκ τής έπελθούσης

συγχύσεως, έβάδισε στερεοί βήματι προς τδν 
Δία, καί γονυπετήσας προ αύτοΰ μετά τής 
Ψυχής, απαράλλακτα ώς γονυπετοΰν είς τδ 
θέατρον πρδ τών ώργισμένων πατέρων οί ζη- 
τοϋντες νά έξιλεώσωσιν αύτούς έρασταί, έλά- 
λησε πρδς αύτδν περίπου τά  εξής'

—~ Ζεϋ πάτερ ! είπε' συγχωρησόν με δτ 
ελαβον τήν αυθάδειαν νά ταράξω τήν εορτήν 
σου απρόσκλητος καί απροσδόκητος καί πα
ραβώ τήν Όλύμπιον εθιμοτυπίαν, είσάγων 
θνητήν είς δώματα αθανάτων' άλλά, πάτερ, 
κατα διωκόμενος καί ραδιουργούμενος άνευ αι
τίας, ποΰ άλλοΰ ήδυνάμην νά ευρω προστα
σίαν καί καταφυγήν ή παρά τούς υψηλούς 
πόδας τοϋ θρόνου σου ; καί πότε άλλοτε ή- 
θελον τύχει ευκαιρίας νά έπικαλεσθώ τήν 
θείαν σου εύμένειαν, άφοϋ διετέλουν φυλακι
σμένος καί φρουρούμενος, έπί προφάσει δτι 
ήμην ασθενής, καί μόλις πρδ μικροΰ, χάρις 
είς τήν άγαθότητα τοϋ καλοΰ φίλου μου Έρ- 
μοϋ, κατώρθωσα νά φύγω τής ειρκτής μου ; 
Ναι, πάτερ! ήμην φυλακισμένος, καί φυλα
κισμένος παρά τής μητρός μου' διατί ; διότι 
ήράσθην θνητής, άξίας θεοΰ κατά τε τδ κάλ
λος καί τδν ψυχήν. Είναι τοϋτο έγκλημα, 
ύπατε θεέ ; άλλ’ ή μήτηρ μου αύτή, ής το- 
σοϋτον προσέβαλε τήν θείαν αιδώ ή πραξίς 
μου, δέν ήράσθη επίσης θνητοΰ; δέν ήτο θνη
τός δ Άγχίσης ; δέν ήτο θνητδς δ Άδωνις ; 
Σύ αύτδς, πάτερ μου, είς τοΰ οποίου τδ υψος 
ούτε ν’ άτενίστ) κάν δύναται ή προσβολή, δέν 
έτίμησες διά τοϋ θείου σου έρωτος τήν Σε
μέλη ν, τήν Άλκμήνην, τήν *Ιώ, τήν. . . . .

—  Άρκεΐ ! μή φωνάζϊ)ς παραλυμένε ! διέ- 
κοψεν δ Ζεύς.

•— ’Έπειτα, έξηκολούθησεν δ Έρως, έξα- 
πτόμενος όλονέν, ή κυρία μήτηρ μου, ήτις 
φροτίζει τόσον πολύ περί τής θείας άξιοπρε-
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πείας καί τής θείας ηθικής, έπρεπεν αυτη 
πρώτη νά δίδτι τδ καλδν παράδειγμα, καί να 
με τρέφη τήν ανθρώπινον καταλαλιάν και την 
γλωσσαλγίαν τών έπί γής γυναικών διά τής 
άσυμφίλου συζυγίας της' έντρέπομαι νά άνα- 
διφήσω ένώπιόν σου τήν πολύφυλλον ιστο
ρίαν τής άπεράντου έρωτολογίας της....

—  Αύτά είναι περιττά, υπέλαβε παλιν δ

Ζεύς. Τόρα τ ί, θέλεις ;
—  θέλω νά μείνω άνενόχλητος' θέλω ν’ ά- 

γαπώ τήν Ψυχήν μου, χωρίς ή σεμνή μήτηρ 
μου νά πειράζεται καί νά- άγανακτή καί νά 
μέ καταδιώκη· θέλω νά εϊμαι κύριος τής καρ
δίας μου ώς αύτή είναι τής ίδικής της.

—  Τήν άγαπ&ς λοιπδν άληθώς την ε
σποινίδα Ψυχήν ;

* —  Ά ν  τήν αγαπώ ; .....
—“ Τήν νυμφεύεσαι ;
'Ο ’Έρως έκοντοστάθη ολίγον, διότι του 

ήρχετο κάπως άπροσδόκητος ή τοιαύτη ερω- 
τησις' άλλ’ δ δισταγμός του  ̂υπήρξε βραχύς 
καί άπηντησεν ευθύς μετ’ ολίγον:

—  Μ άλιστα, πάτερ, τήν νυμφεύομαι.
  ’Έστε λοιπδν άνήρ καί γυνή ! είπεν ο

πατριάρχης τών θεών καί τούς ηύλόγησεν.
Ούτως ένυμφεύθησαν ό ’Έρως και ή Ψυχ*. 

"Οτε δέ οί λοιτοί θεοί συνήλθον έκ τής πρώ
της των έκπλήξεως, είδον μετά νέας άπο- 
οίας δτι ή εσπερινή των συναταστροφή μετε- 
βλήθη είς γάμους καί συμμετέσχον πάντες 
φαιδροί τής νέας αυτής αυτοσχεδίου πανη-

γύρεως. . , >
Τώρα δέ, άναγνώστά μου, άς τελειωσω το

διήγημά μου δπως τδ ηρχι«α, δι* τΥ'ς τ_υ^1 
*ής έκείνης φράσεως δι’ ής, ώς ενθυμεισ ε, 
έπαίρανε πάντοτε ή μυθολόγος μάμμη σου 
τδ παραμύθι της, έπιλέγων ώς έκείνη' « *·*'· 
έπέρασαν ί  κείνοι καλά καί ημείς καλλίτερα,»

μολονότι άγνοώ άληθώς άν έπέρασες καλά εν 
τή άναγνώσει τοΰ διηγήματος τούτου.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ.

ΗΘΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

Ο Α Λ 11Θ Ι1Ϊ Ε Ρ Ω Ϊ.

Κατά τήν ηλικίαν τοϋ έρωτος άναπτυσ- 
σονται άπαντα τά φυσικά φίλτρα τής ανθρώ
πινης καρδίας. Τότε ή άθωότης, ή άπλοτης, 
ή ειλικρίνεια, ή αιδώς, ή γενναιότης, δ ήρωϊ- 
σμδς, ή ίερά πίστις, ή συμπάθεια εκφράζον
τα ι ώς ανέκφραστοι χάριτες, είς δλα τά  σχή
ματα καί τά  χαρακτηριστικά τών δύο νέων 
εραστών. Ό έρως είς τάς καθαράς ψυχάς 
λαμβάνει δλους τούς χαρακτήρας τής θρη
σκείας καί τής αρετής. Φεύγουσι τάς θορυ
βώδεις τών πόλεων συναναστροφάς, τάς διε- 
φθαρμένας τής φιλοδοξίας οδούς και ανα'̂ /·,- 
τοΰν είς τούς πλέον μονήρεις τόπους άγροτικόν 
τινά βαθμδν, δπου νά δυνηθώσι νά όμόσωσι 
τήν άμοιβαίαν άγάπην των. Αί πηγαι, τά  
δάση, ή έμφάνησις τής αυγής, οί αστερισμοί 
τής νυκτος, δέχονται άλληλοδιαδόχως τούς 
ορκους των. Πολλάκις χανόμενοι έντδς θρη
σκευτικής τινδς μέθης, έκλαμβάνουσιν άλλη- 
λους ώς θεότητας. Πασα ερωμένη ύπήρζεν ει- 
κών, πας έραστής υπήρξεν ειδωλολάτρης. Ιδ 
χόρτον οπερ υπδ τούς πόδας πατουσι, δ άήρ 
8ν άναπνέουσιν, αί σκιαί δπου έπαναπαύον- 
τα ι, φαίνονται είς αύτούς άφιερωμένα δια 
τήν άτμοσφαίραν των. Δέν βλέπουσιν εις τδν 
κόσμον άλλην ευτυχίαν είμή τδ νά συζωσι 
καί τδ νά συναποθάνωσι, ή μάλλον δεν ρλί- 
πουσι ποσώς τδν θάνατον. Ό έρως τους με
ταφέρει είς τούς απέραντους αιώνας, και 9
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θάνατος δέν φαίνεται εις αύτούς είμή το μέ- j 
σον τής αιώνιας ένώσεώς των. Ά λ λ ’ έάν έμ- 
πόδιον τ ι μέλλη νά τούς άποχωρίσν), ούτε αί 
έλπίδες τής τύχης, ούτε αί τής φιλίας γλυ
κύτατες δύνανται νά τούς παραμυθύσωσιν' η 
ψυχή των άπτεται τοϋ ούρανοϋ, το σώμά 
των τήκεται έπί τής γής. ΙΙολύν χρόνον μετά 
την άποχώρησίν των, οταν το ψυχρόν γήρας 
παγώση τάς αισθήσεις των, οταν μυρίαι κα- 
ταβρωτικαί όδύναι καταστήσωσιν αυτούς α
παθείς, ή καρδία πάλλει ακόμη είς την θέαν 
τοϋ τάφου, τοϋ περικλείοντος το άντικείμενον 
το όποιον Αγάπησαν. Ά ν  έγκατέλειπον αύτό 
είς τον κόσμον, έλπίζουσι νά το ,ΐδωσιν είς 
τούς ουρανούς.

Αί ούράνιαι αυται συγκινήσεις δεν δύναν- 
ται νά ήναι αποτελέσματα, ζωικής ένεργείας, 
προέρχονται έκ τών γοητειών τής άρετής, έκ 
τοϋ αύτοϋ αισθήματος τών θείων ιδιοτήτων 
της, είς άς χρεωστεΐ τόσην ενέργειαν. Ή κα
κία αυτη αναγκάζεται διά νά άρέσκη, νά δα
νείζεται τά  χαρακτηριστικά και την διάλε
κτον αύτής.

Ούτως η ώραιότης γενναται έκ τής άρετής 
καί ή δυσμορφία εκ τής κακίας, και τα  χα- 
ρακτηριστικά ταΰτα  έντυπούνται συχνάκις 
άπο τής τρυφεροτέρας ηλικίας διά τής αγω
γής. Λύναταί τις ένταϋθα νά είπη ότι ύπάρ- 
χουσιν άνθρωποι ό)ραιοι και ομως κακοί, και 
έξ εναντίας άσχημοι καί ομως ενάρετοι, καί 
ό Σωκράτης καί δ Αλκιβιάδης είναι παρα
δείγματα διαβόητα κατά την άρχαιότητα. 
Ά λ λ ’ δ Σωκράτης υπήρξε δυστυχής καί κατά  
την ηλικίαν καθ’ ·?ίν ή φυσιογνωμία λαμβά
νει τά  άρχικά χαρακτηριστικά της, άπο τής 
παιδικής μέχρι τής δεκαεπταετοϋς ηλικίας. 
Έγεννηθη πτωχός' δ πατήρ του ήθελε νά τον 
(ίναγκάση προς μαθησιν τής γλυπτικής μέ

ολην την προς αύτήν άποστροφήν του. Έμελ~ 
λεν όμως τό μαντεΐον νά άντισταθή είς την 
πατρικήν τυραννίαν.

Διά τόν ευτυχή Άλκιβιάδην, γεννηθέντα 
έντός τών κόλπων τής ευτυχίας, τά μαθημα- 
ματα τοϋ Σωκράτους καί δ έρως τών συγγε
νών καί συμπολιτών του άνέπτυξαν έν αύτώ 
συγχρόνως την ωραιότητα καί τού σώματος 
καί τής ψυχής' άλλά παρασυρθείς τέλος εις 
την διαφθοράν διά τής κακής συναναστροφής, 
δέν εμεινεν είς αύτόν πλέον είμή ή φυσιογνω
μία τής άρετής. 'Οποιονδήποτε θελκτηριον 
και άν υπάρχη έπί τής ό'ψεώς των, πάντοτε 
όμα>ς διακρίνει τις την άσχημίαν τής κακίας 
έπί τοϋ προσώπου τών ώραίων άνθρώπων τών 
κατασταθέντων κακών' άνακαλύπτει τις με 
όλον τό μειδίαμά των δόλιόν τ ι καί ύπο
πτον. Ή άνωμαλία αυτη καταφαίνεται καί 
είς αύτην την φωνήν των. Τό παν μεταμορ- 
φούται έν αύτοΐς είς τό πρόσωπόν των. θέ- 
λομεν παρατηρήσει ακόμη ότι άπασαι αί μορ- 
φαί τών αρμονικών ό'ντων έκφράζουσιν αισθή
ματα νοερά, δχι μόνον είς τούς έφθαλμούς 
τοϋ την φύσιν σπουδάζοντος άνθρώπου, αλλα 
καί τών ζώων, «τινα φωτίζονται όιά τοϋ 
ενστίκτου των, ούτως ειπεΐν, επι τών δια
κρίσεων τούτων, ών αί πλεΐσται είσί δι’ ήμας 
σκοτειναί. Ουτω, π. χ. έκαστον ζώον εχει 
γνωρίσματα έκφράζοντα τόν χαρακτήρά του. 
Είς τούς σπινθηροβολοΰντας καί άνησύχους 
τής Τίγριδος οφθαλμούς διακρίνει τις την δο- 
λιότητα καί άπιστίαν. Ή λαιμαργία τοϋ 
χοίρου καταφαίνεται διά τής χαμερπείας τής 
στάσεως καί τής κλίσεως τής κεφαλής του 
πρός την γήν. "Απαντα τά ζώα γνωρίζονται 
πολύ καλά άπο τούς χαρακτήρας τούτους, 
διότι οί νόμοι τής φύσεο ς̂ είναι γενικοί. Π. χ, 
«ν ή ελάχιστη διαφορά υπάρχει είς τους β"1
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φθαλμούς τοΰ ολίγον προσεκτικού άνθρώπου, 
μεταξύ άλώπεκος καί κυνός, μία ορνις όμως 
πολύ καλά διακρίνει αύτούς. Μετά φρίκην 
θέλει ίδεΐ εκείνην καί θέλει άφόβως πλησιά
σει τοϋτον. Παρατηρητέον προσέτι ότι εκα- 
στον ζώον δεικνύει διά τών χαρακτηριστικών 
του επικρατούν τ ι εν αύτφ πάθος οίον την 
σκληρότητα, τήν ήδυπάθειαν, τόν δόλον, τήν 
ευήθειαν. Μόνος δέ δ άνθρωπος, δ μή διά τών 
κακιών τής κοινωνίας διαφθαρείς, φέρει έπί τοϋ 
προσώπου του τύπον θείας καταγωγής. Πασα 
ωραιότης εκφράζει καί άρετήν τινα, αύτη τήν 
άθωότητα, έκείνη τήν απλότητα, ή άλλη τό 
γενναΐον, τήν αιδώ, τόν ηρωισμόν.

Ά λλά τά μεγαλείτερα τού έρωτος άποτε- 
λεσματα δέν γεννώνται άπολύτως έκ τής ώ- 
ραιότητος' παράγονται, ώς ε’ίπομεν ήδη, διά 
τής συγχωνεύσεως άντιθέτων αισθημάτων, 
καθώς καί τό μίσος γενναται συχνάκις έκ 
τής συγκρούσεως δμοίων αισθημάτων. Ιδού 
διατί δέν υπάρχει θελκτικώτερον αίσθημα, 
ειμη τό νά εΰρωμεν φίλον 8ν ένομίζομεν εχ
θρόν, καί πάλιν δέν υπάρχει τ ι αίσθητότερον 
είμή ν’ άναγνωρίσωμεν έχθρόν ον ένομίζομεν 
φίλον. Ταΰτα είσίν αρμονικά άποτελέσματα, 
άτινα καθιστώσι συχνάκις πρόσκαιρόν τινα 
εκδουλευσιν αίσθητικωτέραν μακρών ευεργε
σιών καί στιγμιαίαν υβριν άπεχθεστέραν ά- 
διακοπου έχθρας, επειδή κατά τήν πρώτην 
περίστασιν άντίθετα αισθήματα συνενοΰνται, 
κατα δε την δευτέραν συνηνωμένα αισθήμα
τα συγκρούονται. *Εκ τούτου προέρχεται ότι 
έν μονον σφαλμα εν τώ μέσω άγαθών πράξεων 
αγαθού ανθρώπου μας φαίνεται δυσαρεστότε- 
ρον ή αί κακίαι άτάκτου τίνος άλλου έν φ  
άναφαίνεται άρετή τις, διότι ενεκα τοϋ άπο- 
τελέσματος τών άντιθέσεων, αί δύο έκεΐναι 
ιδιότητες παράγουσι πλειότερόν τι, καί έπι-

κρατούσα τών άλλων εις ά[Λ<ροτέρους τούς ycc~ 
ρακτηρας.

At apj/.oviai αυται κτώνται πλεεοτέρας έ
νεργείας διά τών ελάχιστων διαφορών, αιτινες 
τας αττοχωρι^ουσι, ^ια τών συμφωνιών αίτι- 
νες τας απεικονιζουσι και δι’ άλλων στοιχείο- 
δών νόμων περί ών έλαλήσαμεν. Ά λ λ ’ ότε 
συνενοΰνται συγχρόνως καί ηθικά αισθήματα 
ών διδομεν ένταϋθα μικράν περιγραφήν, τότε 
παραγονται έςαίσια άποτελέσματα. Ουτω,

Χ· «ρμονία τις καθίσταται τρόπον τινα 
ουράνιος όταν έμπερικλείη άπόκρυφόν τ ι δει- 
κνύον θαυμάσιόν τ ι καί θειον. Διατρέχων πο- 
τέ άρχαίαν τινά χαλκογραφίαν είκονίζουσαν 
τόν Άδωνιν, γλυκυθήμως έξ αύτής διετέθην. 
ΓΗ Αφροδίτη άρπάσασα από τήν Άρτέμιδα 
τόν Άδωνιν, άνέτρεφεν αύτόν μετά τοϋ Έ 
ρωτος. Η Αρτεμις ήθελε νά τόν άναλάβη 
έπειδή ήτο τέκνον μιας τών Νυμφών της. 'Η
μέραν τινά λοιπόν, ότε ή Αφροδίτη, καταβασα 
απο περιστερών συρο|λένου αρ^ατός
ττ)ς, έττεριπατει ρ,ετα τών δύο εκείνων τται- 
δίων είς κοιλάδα τινά τών Κυθήρων, ή Ά ρ-  
τεμις έπι κεφαλής τών Νυμφών της ένέδρευ- 
σεν έντός δάσους δθεν εμελλε νά περάσν; ή 
Αφροδίτη. Αυτη βλέπουσα τήν έχθράν κατ’ 

αυτής ερχομενην καί μή δυναμένη ούτε νά 
φύγη ούτε ν’ άντισταθή, έσκέφθη παραχρήμα 
να πτερωση τόν Άδωνιν, καί παρουσιάσασα 
αυτόν μετα τοϋ Έρωτος είς τήν Άρτεμιν, 
ειπεν είς αυτήν νά λάβη έκεΐνο τών δύο παι
διών, όπερ ένόμιζεν ότι τή άνήκει. Άμφότερα 
ησαν ωραία, άμφότερα τής αύτής ηλικίας, 
πτερωτά. 'Η κυνηγέτις Θεά δέν έτόλμησε νά 
εκλεςτ) ουτε τό ούτε τό άλλο καί παρήτησε 
τόν ’Άδωνιν φοβουμένη μή λάβη τόν Έρωτα.

'Γπάρχουσι πλεΐσται περιπαθείς καλλοναί 
είς τόν μϋθον τοϋτον' διηγήθην αυτόν ημέραν

L
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τινά εις τόν I. I. 'Ρουσσώ εις έπροξένησε 
τήν μεγαλειτέραν εΰ^αρίστησιν.—  Ούδέν με 
άρέσκει τόσον, ειπεν, δσαν ώραία είκών έγ- 
κλείουσα ηθικόν αίσθημα.— Εΰρισκόμεθα τό
τε είς τήν κοιλάδα τοΰ Neuilly, πλησίον 
άλσους τίνος δθεν έβλέπομεν σύμπλεγμα έρω
τος και φιλίας, νεανίαν καί νεάνιδα 1 5 η 1 6 
ετών, οΐτινες ένηγκαλίζοντο άσπαζόμενοι.

—  Είς ταύτην την θέαν, μοί είπε, παρέ
στησαν αίσ^ράν εικόνα μετά θελκτικήν ιδέαν.

Ούδέν είναι πλέον εύχάριστον ή ή παρά’  
στασις αύτών είς τήν φυσικήν των κατάστα- 
-σιν : ή Φιλία παρισταμένη ώς μεγάλη κόρη 
θωπευομένη τδν νΕρωτα.

Δύναταί τις λοιπδν νά "δη είς τά  άλληγο- 
ρικά ταΰτα πρόσωπα τοΰ Άδώνιδος καί τής 
Άοτέμιδος καί τοΰ Έρωτος καί τής φ ιλ ίας, 
δτι υπάρχουσιν έν ήμίν δύο διακεκριμμένα& 
δυνάμεις, ών αί άρμονίαι ύψοΰσι την ψυχήν, 
δταν ή φυσική είκών διεγείρη ήθικδν αίσθημα 
ώς είς τδ πρώτον παράδειγμα, τήν ταπεινώνει 
δε τουναντίον δταν ήθικόν τ ι αίσθημα μας 
κιν?ί εις φυσικήν άντίληψιν, ώς είς τδ παρά
δειγμα τοϋ ’Έρωτος καί τής Φιλίας,

Προσέτι παν δ,τι δύνοεταί τις νά ύπονοήση 
παρατηρών εικόνα τινά, προσθέτει πλείονας 
χάριτας είς τάς ήθικάς παραστάσεις, διότι 
είναι σύμφωνον μέ τήν τής ψυχής φύσιν, διότι 
τήν αναγκάζει νά διατρέχω στάδιον ιδεών 
εύρυχωρότερον, Ταΰτα έξάγομεν έκ τοΰ μύθου 
τής Άηδόνος' προσθέσετε δέ πληθύν άντιθέ- 
σεων, άς δέν εχω ευκαιρίαν ν’ αναλύσω ήδη.

"Οσον ή φυσική είκών είναι άπομεμακρυ- 
σμένη ήμών, τόσον τδ ήθικδν αίσθημα έχει 
πλειοτέραν εντασιν, καί όσον ή πρώτη είναι 
περιωρίσμένη τόσον τδ αίσθημα είναι ένεργη- 
τικώτερον.

Ίδρύ άναμφιβόλως τ ί καθιστά τήν

την μας τόσον βαθείαν δταν θρηνώμεν τδν 
θάνατον φίλου. 'Η οδύνη τότε φέρεται από 
έ'να κόσμον είς άλλον καί άπδ αντικειμένου 
πλήρους θέλγητρων είς τδν τάφον. Ιδού όιατί 
τδ χωρίον έκείνο τοϋ 'Ιερεμίου περικλείει με · 
γίστην μελαγχολίαν Φ®νή έν 'Ραμα η- 
κούσθη, θρήνος καί κλαυθμός πολύς. Ή ΓΡα- 
^ήλ θρηνούσα τά τέκνα αύτής, καί δέν ήθελε 
νά παρηγορηθή διότι δέν ύπήρχον πλέον.—  
"Ολαι αί παραμυθίαι άς δύναταί τι? νά δώστι 
έπι τής γής, ναυαγοΰσιν άπέναντι τής λέξεως 
έκείνης τής μητρικής όδύνης : Δ έ ν υ π ά ρ- 
χ ο υ σ ι π λ έ ο ν .

Ήδυνάμην νά πολλαπλασιάσω έπ’ άπειρον 
τάς άποδείςεις τών δύο διεπουσών ημάς δυ
νάμεων. Ικανά έίπον έπί ροπής τής οποίας 
τδ ένστικτον είναι τόσον πασιφανές ώστε δι’ 
αύτοϋ βλέπομεν δτι ύποκείμεθα καί έςαρτώ- 
μεθα δι1 άλλων νόμων η τών φυσικών άναγ- 
κών. Αί ψυχικαί ήμών διαθέσεις δεικνύουν 
δτι ή ψυχή είναι άθάνατος, διότι έκτείνονται 
είς δλας τάς περιστάσεις είς άς αισθάνονται 
θείας ιδιότητας, όποίαι αί ιδιότητες τού α
πείρου, καί δέν διατρίβουσιν ευχαρίστως έπί 
τής γής, είμή έπί τών θέλγητρων τής άρετής 
καί τής άθωότητος,

SAINT-PIERRE.

(Έκ τοϋ Γαλλικού.)
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ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ Τ Ο Ϊ ΕΡΩΤΟΣ,
ΛΡΛΜΛ ΕΙΣ ΠΡΑΖΕΙΣ ΠΕΝΤΕ.

(Συνέχεια. — Ί8ε Φυλ. έ.)

Π Ρ Α Ξ ΙΣ  ΔΕΤΤΕΡΑ.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

Πεδιάς πλήρης πτωμάτων καί πληγωμένων 
στρατιωτών.

ΑΟΥΙΖΑ.

Ό ούάλτερ άνεχώρησεν, ό πατήρ μου ά- 
οθενεί, ή μήτηρ μου δέν παύει θρηνούσα' εγώ 
μόνη έγκαρτερώ είσέτι, έγώ μόνη τρέχω, ίνα 
υπηρετώ τούς πάντας, άναγκαζομένη οΰτω 
νά βλέπω τά πτώματα τών όμοιων μ.ου έγ- 
καταλελειμένα είς τούς άγρούς καί πλν,ροϋν- 
τα  τδν στόμαχον τών σαρκοφάγων όρνέων' 
Ο ιμοι!,.....

(Είς έκ τών πληγωμένων, συνερχόμενος έκ 
τής λειποθυμίας υφ'ής κατείχετο, στρέ
φει καί βλέπει τήν Λου'ί'ζαν καί μετά 
φωνής άσθενοΰς καί τρεμούσης τή λέγει:)

ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ.— "Υδωρ, δεσποινίς...... πρδς
θεού!..... υδωρ !

ΛΟΥΙΖΑ (έκπλησσομένη).— θεέ παντοδύ
ναμε !

ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ.—  "ϊδωρ ! υδωρ !
ΑΟΥΙΖΑ (πλησιάζουσα).—  Είσθε ;.....
ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ. —  Είμαι Γάλλος θνήσκων 

τής δείψης..... Σώσόν με δι’ άγάπην θεοϋ !
ΑΟΥΙΖΑ.·—  Σκϋλε αιρετικέ ! πώς τολμάς 

νά έπικαλήσαι τδν θεόν ;
ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ.—  Είμαι έπίσης καλδς χρι 

βτιανδς ώς καί σύ, καλλίτερες μάλιστα' διό
τ ι,  έάν έγώ έβλεπον είς τούς *όδας μου έχ 
βρδν θνήσκοντα έλλείψει ύδατος, δέν ηθελον

ίύδ ’ έπί στιγμήν διστάσει νά τδν σώσω.
ΑΟΥΙΖΑ.— Σάς τιμωρεί ο θεός διότι έτα 

}άξατε τήν ειρήνην τής π,ατρίδος μου.
ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ.— ’Αγαπητόν μοι κοράσιον, 

δέν είναι καιρός συζητήσεων' είμαι πληγωμέ
νος καί αποθνήσκω τής δείψης. Άφίνουσά με 
νά πάσχω, αμαρτάνεις, διότι τοΰτο δέν είναι 
ίδιον μιας γυναικδς, πολύ δέ χείρον αμάρτη
μα διά μίαν καλήν χριστιανήν.

(Έ Αουίζα φαίνεται συγκινουμένη, είτα δέ 
λαμβάνει μικρόν τ ι άγγείον, πληροί αύ- 
τδ δδατος έκ τής πλησίον πηγής καί 
έπιστρέφουσα δίδει είς τδν Ααμβέρτον 
νά πίη.)

ΑΟΥΙΖΑ.·— Πίε !......
(Ό Λαμβέρτος προσπαθεί νά έγερθη,πλήν, 

κλονούμενος, έπαναπίπτει κτυπών τήν 
κεφαλήν έπί τών πετρών.)

ΑΟΥΙΖΑ.—  Παναγία Παρθένε !
(Πλησιάζει, άνεγείρουσα δέ τήν κεφαλήν 

του θέτει αύτήν έπί τών γονάτων της.)  
ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ.—  Είθε ό θεδς νά σέ άντα- 

μοίψγι, ώραία Μεξικανίς.
ΑΟΥΙΖΑ.— Ό δυστυχής !...... Τί θ’ απογί

νετε ;
ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ.·— Ή θά αίχμαλωτισθώ, η 

θά τυφεκισθώ, ή θ? άποθάνω έκ τών πλη
γών μου.

ΑΟΥΙΖΑ.—  θέν αίχμαλωτίζουσιν έν τή 
πατρίδι μου.

ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ.—  Τότε δέν μοί απομένει η 
ί  θάνατος.

ΑΟΥΙΖΑ.'— 'Εχετε γονείς ;
ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ.— Μητέρα καί άδελφήν. 
ΑΟΥΙΖΑ.—  Δυστυχείς γυναίκες !..... Διατί 

έφερατε τδν πόλεμον έν τ^ πατρίδι μου ;
ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ.—  Έάν νομίζης, ώραί<χ μου 

κόρη, δτι δύναμαι μετά νηστείαν τριάκοντα

ι



καί έξ ωρών νά όμιλώ καί συζητώ, σφάλλεις.
Λ0Υ1ΖΑ.—  Πεινάτε :
ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ.—  Νομίζω.
ΛΟΥΙΖΑ.^ Δέν δύναμαι νά δώσω τροφήν 

εις ένα εχθρόν τής πατρίδος μου.
ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ.—  Έ χει καλώς. Φυλάξατε 

τάς τροφάς σας. Δύναμαι ν’ άποθάνω ώς κα
λός στρατιώτης: (Κλείει τους όφθαλμούς, η 
δέ Λου'ί'ζα άπομακρυνομένη ολίγα βήματα ε
πιστρέφει έκ νέου.)

ΛΟΥΙΖΑ.— Χάριν τής μητρός σου καί τής 
αδελφής σου θά σέ σώσω.

ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ.— Έμην βέβαιος δτι είς τό
σον ώραΐος άγγελος δέν ήδύνατο η νά εχη 
ψυχήν αγαθήν.

ΛΟΥΙΖΑ.— Δέν δύνασθε νά μείνητε περισ
σότερον είς αυτό έδώ τό μέρος. Ό πρώτος 
Μεξικανός ποΰ θά σας συνάντηση, θά σας φο- 
νεύση ανηλεώς.

ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ. —  Γένοιτο τό θέλημα τοϋ 
Ύψίστου !

ΛΟΥΙΖΑ.— [Πεντηκοντα βήματα μακρύτε- 
ρον υπάρχει τό σπηλαιον τών Γαύρων. Έκεΐ 
θέλετε έισθε Ασφαλέστερος.

ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ. —  Ή μετάβασίς μου δμως 
εσεται δύσκολος.

ΛΟΥΙΖΑ.— ’Άς δοκιμάσωμεν. (Βοηθεΐ αύ
τόν νά σηκωθή, ειτα δέ άναχωροΰσί βραδέοις 
βημασι, τοϋ πληγωμένου στηριζομένου έπί 
τοϋ βραχίονός της.)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.
Θάλαμος ευπρεπισμένος.

. ΜΕΡΚΑΡ.

Περίεργον ! Αδυνατώ νά έξηγήσω τήν κα
τήφειαν ητις βασιλεύει επί τοΰ προσώπου τής 
Λου'ί'ζης. Πρό τινων ήμερών δέν μέ επισκέ
πτεται η πολύ σπανίως' άλλοτε δέν άπεμα-

κρύνετο τοϋ θαλάμου μου η ίνα πϊριποιηθή 
τήν μητέρα της, ητις σήμερον είναι ανάγκη 
νά τήν προσκαλέση ΐνα τήν ϊδη. Ή χροιά 
τοϋ προσώπου της, ή εκφρασις τών δφθαλ- 
μών της, ή δειλία τής συμπεριφοράς της, 
πάντα ταϋτα προδίδουσι μυστήριόν τ ι άκα- 
τανόητον. Ά  ! ιδού αύτή.

(Ή Λου'ί'ζα εισέρχεται έν βία,'ίσταται δέ 
έν αμηχανία ίδοϋσα τόν πατέρα της.) 

ΜΕΡΚΑΡ.—  Λου'ί'ζα.
ΛΟΥΙΖΑ.1—  Πάτερ μου !
ΜΕΡΚΑΡ.·— Πόθεν ή αΐφνήδιος αυτη μετα

βολή ; Συ ή τόσον ζωηρά, ή τόσον εύχαρις, 
έκ ποίων αφορμών δρμηθεΐσα κατέστης τόσον 
περίλυπος καί σκυθρωπή ; διατί έμετρίασες 
τήν προθυμίαν μεθ’ ής άλλοτε έσπευδες να 
περιποιήσαι καί συντροφεύης τους γηραιούς 
γονείς σου ;

ΛΟΥΙΖΑ.— Πάτερ μου !  κακώς μέ κρί
νεις  Ούδεμία μεταβολή..... Είμαι πάντοτε
εύθυμος  δέν λησμονώ, δέν σας......

ΜΕΡΚΑΡ.—  Δέν αποπειρώμαι, Λου'ίζα, νά 
άνακαλύψω τό μυστήριον τής μελαγχολίας 
σου. Σέ θεωρώ κάτοχον άρκετής φρονήσεως 
καί τοϋτο μέ καθιστα ξένον πρός πάντα φό
βον. (Άνιστάμεν°ς.) Σ’ άφίνω ν’ άναπαυθης, 
Λουΐζα, καί σέ προτρέπω νά μή μένης άλλοτε 
τόσον αργά έκτος τής οικίας, διότι ή χώρα
μας έπλημμύρισεν εχθρών βαρβάρων.....

ΛΟΥΙΖΑ (καθ’ έαυτήν).'—  Βαρβάρων !.....
ΜΕΡΚΑΡ.— Ώ ν τινων ή παρουσία είναι 

λίαν έπικίνδυνος. Οί άνθρωποι, αύτοί, οί αύ- 
τοκαλούμενοι πολιτισμένοι, είσίν αγενείς καί 
κακοποιοί' ή Ψυχή των είναι ξένη προς π&ν 
εύγενές αίσθημα. Έσο λοιπόν μάλλον επιφυ
λακτική. Καλήν νύκτα. (Έςέρχεται).

ΛΟΠΙΖΑ.— Πτωχέ μου πάτερ ! έάν έγνώ- 
ριζες τόν Λαμβέρτον ουδέποτε ήθελες αρθρω-
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σει τοιαύτας βλασφημίας. Πλήν ανάγκη νά 
υπάγω πρός τόν δυστυχή μου φίλον δστις υ
ποφέρει.... Θεέ μου ! σύγγνωθι τήν αδυναμίαν 
τής καρδίας μου. (Λαμβάνει κάνιστρόν τι, 
τ ι, πληροί αυτό τροφίμων καί έξέρχεται έν 
σπουδή.)

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.
Σπήλαιον έν τώ βάθει τοϋ οποίου φαίνεται 

κοιμώμενος ο Λαμβέρτος.
ΛΟΥΙΖΑ (εισερχόμενη έν σπουδή).— Ειχον 

λησμονήσει άφ’ εσπέρας νά πληρώσω τό άγ- 
γεΐον ύδατος' υπεφέρετε βεβαίως πολύ.

ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ (σοβαρώς).—  Ναι.
ΛΟΥΙΖΑ.—  Ύποσχεθήτε με δτι δέν θά 

έγγίσητε τήν χεΐρά μου ώς χθες, ΐνα περιδέσω 
τάς πληγάς σας....: Δέν άποκρίνεσθε λοιπόν ; 
Δεν θέλετε νά μοί δώσητε τόν λόγον σας ; 

ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ — ’Όχι !
(Άφίνουσα πλησίον τοϋ Ααμβέρτου τό κά- 

νιστρον ή Λου'ί'ζα άποσύρεται εΐςτήν άλ
λην γωνίαν τοϋ σπηλαίου καί ΐσταται 
παρατηρούσα αυτόν).

ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ.— Έστω ! ή νοσοκόμος μου 
.είναι περισσότερον άφ’ δσον ένόμιζον σκλη
ρά  δέν θ’άφήσω νά μέ μεταχειρισθώσιν
ώς ενα σκύλον τόν δποΐον τρέφουσι.... καί 
τόν δποΐον δέν ποτίζουσιν.

ΛΟΥΙΖΑ (καθ’ έαυτήν).—  Ό ταλαίπωρος ! 
(πλησιάζει). Τί έχετε λοιπόν ; είσθε περισσό
τερον άσθενής ;

ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ.— Ό χι !
ΛΟΥΙΖΑ.— Δίατί δέν μ’ άφίνετε νά περι

δέσω τάς πληγάς σας ;
ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ.—  Δ ι α τ ί Λ ο ι π ό ν ,  ίδού 

νά σας δμιλήσω έλευθέρως. Διότι ταπεινοΰ- 
μ,αι έκ τώ·* περιποιήσεων σας, καθ’ δσον αυ- 
ρννοδεύονται διά τρόπου περιφρονητικού. .Αί

γυναίκες τών μερών μας άγαπώσι τήν πα
τρίδα των επίσης ώς καί σείς, κυρία' όταν δ
μως πρόκειται νά περιποιηθώσιν έ'να πληγω- 
γωμένον, εστω καί εχθρόν, γνωρίζουσι νά εύ- 
ρωσι λόγους τινάς παρηγόρους, ους συνοδεύ- 
ουσι μέ μειδίαμα γλυκύ. Λύτη δέ ή συμπερι
φορά των έστί περισσότερον ωφέλιμος δλων 
αυτών τών βαλσάμων καί ιατρικών, άτινα 
μοί φέρετε.

ΛΟΥΙΖΑ (μετά τινα σιωπήν).—  Πλήν δέν 
δέν θέλω νά έγγίσητε τήν χεΐρά μου, ώς 
χθές.

ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ.—  ’'Εστω* άλλά μή λάβητε 
πλέον τό αυστηρόν έκεΐνο υφος δπερ πληγώ
νει τήν καρδίαν μου (ή Λου'ί'ζα μειδιά). Εύ
γε ! ουτω είσθε θελκτικωτέρα.

(Ή Λου'ί'ζα πλησιάζει μειδιώσα καί άρχί- 
ζει νά λύη τούς επιδέσμους τών πλη
γών τοϋ Ααμβέρτου).

ΛΟΥΙΖΑ.·— Έ χετε ορεξιν -f
ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ.— 'Ικανήν.
ΛΟΥΙΖΑ.— Ιδού τό κάνιστρόν αύτό έμπε- 

ριέχει τροφήν. (Άνίσταται μετά τήν έπίδεσιν 
τών πληγών, θέτει τό κάνιστρόν πλησίον τοϋ 
Ααμβέρτου καί κινήται δπως άναχωρήσ·/)).

ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ.— Μίαν στιγμήν. Τό νά τρώ- 
γη τις μόνος είναι τόσον οχληρόν.....

ΛΟΥΙΖΑ (έπιστρέφουσα).—  Έπεθύμουν νά 
σας φέρω κάτι τ ι έκλεκτότερον, άλλ’ ημείς 
οί Μεξικανοί ζώμεν λίαν λιτώς.

ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ.— Ά  ! έν πολέμω ώς έν πο- 
λέμω ! Ίδού, σας προτείνω μίαν συμφωνίαν.

ΛΟΥΙΖΑ.— Όποιαν ;
ΛΑΜΒΕΡΟΟΣ.— Αύριον, φέρετέ μοι ολιγώ- 

τερα όπωρικά καί περισσότερα μειδιάματα.
ΛΟΥΙΖΑ.— Έ στω !
ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ.—  Σ’ ευχαριστώ, ώραία μου' 

σήμερον υπήρξες άγαθή ώς άγγελρς. Είθε g



Θεδς νά μέ βοηθήση ΐνα Ημέραν τινά σοί ά- 
ποδείξω την ευγνωμοσύνην μου.

ΛΟΥίΖΑ.— Είσαι λίαν αγαθός. 
ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ.— Την αγαθότητα αύτήν μοί 

ένέπνευσας σύ' η θελκτική μορφή σου, οί μά
γοι οφθαλμοί σου....... εϊς δύο λέξεις εγώ, δ
χονδρός στρατιώτης, ουτινος τήν καρδίαν ου
δέποτε παλμοί συγκινήσεως ήνώχλησαν, με- 
τεβλήθην ήδη πολύ. Ά φ ’ ής στιγμής τό βλέμ
μα μου συνήντησε τό ούράνιον ϊδικόν σου___
τέλος σ’άγαπώ.... σέ λατρεύω.....

ΑΟΥΙΖΑ —  Λαμβέρτε!.....
ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ. *—^Ας άκούσω καί έκ τοΰ 

στόματός σου τάς αύτάς λέξεις ! Ή έκφρασις 
τών οφθαλμών σου μοί προδίδει καρδίαν συγ- 
κεκινημένην, μοί προδίδει οτι τά  χείλη σού 
άδυνατοΰσι νά διάκεινται έπί πλέον έχθρικώς 
πρός τάς τής καρδίας μου επιθυμίας. Εϊπέ.... 
πρόφερον τό τρισύλλαβον εκείνο όπερ θά μοί 
/αρίση τήν ζωήν, διότι νέαι πληγαί μάλλον 
θανατηφόροι αντικατέστησαν εκείνας ών υ- 
πήρξας ιατρός.

ΑΟΥΙΖΑ.— Λαμβέρτε !
ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ (έν παραφορά).— Μ’ αγαπάς, 

ναι τό μαντεύω, πλήν εϊπέ το..... άς άκούσω
τήν γλυκεία^ σου φωνήν.....

ΑΟΥΙΖΑ (άκροωμένη). —  Λαμβέρτε, έχά- 
θημεν ! άκούεις ; βάματα άκούονται Εξωθεν
τοΰ σπηλαίου  άνθρωποι είναι... Μεξικανοί
ίσως.... ναι Μεξικανοί οΐτινες θά σέ φονεύ- 
σωσιν... Οίμοι !... δυστυχείς ! Ούδείς θά τολ- 
μήση νά θέση χεΐρα έπί τοΰ Λαμβέρτου διό
τι.... Λαμβέρτε ! σ’ άγαπώ ! σ’ άγαπώ όσον 
ούδείς σ ’ήγάπησε έν τώ κόσμω... ’'Α χ ! δ πα
τήρ μου !... Έχάθημεν Ααμβέρτε !

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.
ΜΕΡΚΑΡ (ακολουθούμενος ύπό στρατιω

τών). —  Λου'ί'ζα !........  έδώ λοιπόν διέρχε
σαι τάς νύκτας άπόυσιάζουσα έκ τής οικία? 
καί έγκαταλείπουσα τήν μητέρα σου, λη
σμονούσα τόν πάσχοντα πατέρα σου' εδώ εϊς 
τάς άγκάλας αύτοΰ, ενός έχθροϋ του έντρυ- 
φάς ; Ευγε !

ΛΟΥΙΖΑ.—  Πάτερ !....
ΜΕΡΚΑΡ. Σιωπή !...... Έξελθε άμέσως

έντεΰθεν ! Εύχαρίστήσε τόν Θεόν διά τήν υ
πέρμετροι) φιλοστοργίαν μου, ήτις σέ σώζει, 
(’Εξέρχεται ή Λουΐζα τοΰ σπηλαίου). Σύ δέ 
οστις εθέσες τόν πόδα έπί τοΰ εδάφους τής 
πατρίδος μας, θά μάθης οτι οί Μεξικανοί 
οσον γενναίως προσφέρονται πρός τούς έχ- 
θρούς έν πολέμω τόσον αύστηρώς τιμωρούσε 
τούς έπιβ°υλευομένους τήν τιμήν τών οικογε
νειών των. Πολΐται! οδηγήσετε αύτόν εϊς τήν 
φυλακήν. (’Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ.

Θάλαμος τής Λουίζης

ΑΟΥΙΖΑ )μόνη καθημένη πλησίον τής τρα- 
πέζης).— Έν τώ μοιχώ τής καρδίας μου I- 
γεννήθησαν δύο σφοδρά αισθήματα. Έν τώ  
βάθει τών σπλάγχνων μου ύπάρχουσι δύο 
ρίζαι παραφορών παθών. Τά δύο ταΰτα αι
σθήματα, τά  πάθη ταΰτα τά βασανίζοντα 
τήν ψυχήν μου, άντιφάσκουσι τώ καθήκοντι, 
όπέρ ή θρησκεία καί ή πατρίς μοί έπιβάλλου- 
σιν. 'Η πατρίς μ’ υπαγορεύει τήν σκληρότητα, 
ή θρησκεία άπαιτει νά σβεσθή ό έρως μου. 
Πατρίς καί εύσπλαγχνία, θρησκεία καί ερως, 
διετάχθησαν λοιπόν οΰτω ύπό τοΰ Παντοδυ
νάμου ωστε νά κάτάστρέφωσε τάς γλυκυτέ- 
ρας τών θνητών ελπίδας τήν ευδαιμονίαν τών 
έρώντων ; Τήν άμοιβήν άρέσης εύγενοΰς ψυ
χής, άρνεϊται ή θρησκεία διότι πρόκειται περί

έ^θροΰ αύτής : *Ω, άνθρωποι ! διατί τήν τών 
αισθημάτων ελευθερίαν κατας-ρέφετε διά μιας 
δεισιδαίμονος φανατικότητος ; Τά έν τή καρ
δία ήμών γέννώμενα εύγενή αισθήματα, διατί 
άφρόνως θέλομεν νά καταστρέψωμεν, διά τών 
δμοίας φύσεως αισθημάτων ; Τό ίερόν καί ά
μεμπτον, τό εύγενές καί θειον, διατί σοφι- 
στικώς ζητοΰμεν νά καταδικάσωμεν ; ’Ω ! άν · 
θρώπινος κακεντρεχής φαντασία, είς κόρακας! 
ώ! σοφιστών άνόητος δεισιδαιμονία έκλειψον! 
’’Ερως καί αγαθοεργία, είσί τέκνα γνήσια τής 
θρησκείας, είσί εύγενή καί υπερήφανα αισθή
ματα γεννώμενα μόνον έν τή ψυχή τοΰ κα
λού χριστιανοΰ καί χρηστοΰ πολίτου....

Πατρίς καί ερως Ιχουσι τήν φύσιν δμοίαν. 
Διατί λοιπόν νά μάχωνται άλλήλοις ; Τά δά
κρυα άτινα χύνο) διά τό προσφιλές τής καρ
δίας μου είδωλον, τά  δάκρυα άτινα προκαλεΐ 
ή τής ψυχής μου ερωτική συμπάθεια, είσίν 
δλιγώτερον ιερά εκείνων, άτινα γεννδί ή πρός 
τήν πατρίδα στοργή μου ; Ή πατρίς μ’ εύ- 
φραίνει' ο έρως, ή δεδακρυσμένη χλωμή τοΰ
έραστοϋ μου μορφή μέ θέλγει. Ή πατρίς !.....
Τήν ζωήν μου είς εκείνην, τήν καρδίαν μου 
εϊς τόν έρωτα. Έγώ άγαπώ.,.. ναι... άγαπώ 
τόν Ααμβέρτον καί έν όσω ή καρδία μου πάλ
λει, έκαστος αύτής παλμός θέλει λαμβάνει 
ζωήν έκ τοΰ έρωτος αύτοΰ. Μετά θάνατον ; 
ώ ! μετά θάνατον ή κοπίς τοΰ χειρούργου δεν 
θέλει μέν άνεύρει έν τώ μυχώ αύτής έγχα- 
ραγμένον τό δνομά του, πλήν τά χείλη μου 
κατά τάς τελευταίας μου στιγμάς, κατά τήν 
στιγμήν έκείνην τής άγωνίας, καθ’ ήν ή ψυχή 
εγκαταλείπει τήν πρόσκαιρον αυτής κατοι
κίαν, δέν θά προφέρωσιν άλλην λέξιν, ή τό 
προσφιλές τοΰ Λαμβέρτου μου δνομα !

Λαμβέρτε! προσφιλέστατόν μοι έπί τής 
γής ό'ν ! μοναδική τής εύτυχοΰς μ«υ υπάρ-

ξεως ελπίς ! τήν καρδίαν μου έδέσαευσεν δ 
έρως σου, έκαστος δ’ αύτής παλμός σβύνεται 
εϊς θρήνους ! Λαμβέρτε ! σ’ άγαπώ πολύ καί 
έάν ό φανατισμός τών συμπατριωτών μου, ή 
δεισιδαιμονία τών συγγενών μου υπερισχύσω- 
σιν, ώ ! έσο βέβαιος, ότι πριν δ ποΰς σου πα- 
τήση τήν πρώτην τοΰ ικριώματος βαθμίδα, ή 
ψυχή τής λατρευούσης σε Βικτοιρίας θέλει εί- 
σθε έκεΐ έπάνο>, είς τήν τών θνητών κατοι
κίαν, εκεί όπου ούδέν δύνανται οί άνθρωποι, 
άναμένουσα τήν ίδικήν σου !

Πάτερ μου ! εϊς τά  πικρά μου δάκρυα, είς 
τούς λυγμούς τοΰ στήθους μου, διατί νά μή 
συγκινήται ή καρδία σου ; Οί πένθημοι θρή
νοι τής άπέλπιδος Λουίζης σου, τής τόσον 
προσφιλοΰς σου, τής τόσον άγαπώσης σε, δια- 
τ ί νά μήν σοί υπαγορεύωσι τήν επιείκειαν ; 
Πάτερ μου ! δ έρως μου θέλει έκλείψει συν 
τή ζωη μου ! Τότε θά κλαύσης, καί θά με
τανόησες, βλέπων, ότι τής θυγατρός σου τά  
χείλη είσί ψυχρά καί άχροα. Τότε θά έλθης, 
πλήν εϊς μάτην, νά κλαύσης πικρά έπί τοΰ 
τάφου μου, έπί τής ψύχρας πλακός, ήτις θά 
καλύπτει τό άπνουν σώμά μου.

Ουάλτερ ! άδελφέ μου ! σύ μόνον δύνασα5 
νά μέ σώσης. Οί στεναγμοί τοΰ στήθους μου, 
τά πικρά δάκρυά μου θά σέ συγκινήσωσι, διότι 
σύ δέν είσαι σκληρός. Έν τη μαρανθείση, δί
κην ρόδου, καρδία μου, ή νεότης έχάθη, ενυ
πάρχει δ αδης ! Ζητώ τόν τάφον !..... άδελφέ
μου! άπώλεσα τήν ευτυχίαν, τήν ηρεμίαν τής 
ψυχής καί εύρίσκομαι έν πελάγει στεναγμών 
καί δακρύων, έρμαιον τής άπελπισίας καί 
φέρω πληγήν θανάσιμον, ένεκεν τής διαψεύ- 
σεως γλυκυτάτων ελπίδων. Ή ψυχή ήτις μέ, 
ήγάπησε πιστώς, άποχαιρετά τόν μάταιον 
τοΰτον κόσμον, πετά είς τούς ούρανούς, είς 
τάς άγκάλας τοΰ Πλάστου ! Ό Ααμβέρτος,
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είς τον έρωτα τοϋ οποίου άνεϋρον τήν ευδαι
μονίαν, τήν ήδονήν τοϋ βίου, τυφεκίζεται, 
αποθνήσκει. Ό Ααμβέρτος, αδελφέ μου, δ 
Ζουάβος οστις σοί προσέφερε τήν μεγίστων 
τών εκδουλεύσεων, εϊς τήν γενναίαν καί εύ- 
γενή τοϋ οποίου ψυχήν χρεωστεΐς τήν ζωήν, 
κατεδικάσθη υπό τών συμπατριωτών μας είς 
θάνατον. Ό σωτήρ σου, Ούάλτερ, είς τον ό
ποιον έδώρησας, είς ένδειξιν αιωνίου εύγνωμο - 
σύνης τήν εικόνα σου, κινδυνεύει, διατρέχει 
τον έσχατον τών κινδύνων. Σπεΰσον ϊνα τόν 
σώσνις, ϊνα χαρίσης τήν ζωήν εϊς τήν άτυχή
αδελφήν σου  Ούάλτερ !....  ’ Α χ ! .....  μόνον
είς σε ελπίζω  θά σοί γράψω  δέν θά μοί
άρνηθής τήν χάριν αύτήν.... άλλως  άλλως
μέ χάνεις διά παντός. (Κάθεται καί γράφει, 
σφραγίζει τήν επιστολήν καί εξέρχεται άνα- 
φωνοϋσα):— Τόν Ααμβέρτον ή τόν θάνατον!

Πίπτει τό Παραπέτασμα.
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΠΈΡΑΣ ΠΡΑΕΕΩΣ.

Α  Π Λ  Τ Η.

Έζήτουν τόν έρωτα
Είς κήπους, εϊς δάση,

Τόν εύρον πλήν έξαφνα 
Έδώ νά ταράσση 

Καρδίας ό πόνηρος
Μ’ §ν νεϋμά του μόνον,

Όλβίας ένόμισα
Αύτάς τάς καρδίας, 

Βλεπούσας παράδεισον
Παντοϋ εύτυχίας.

Πετώσας εύφρόσυνα
Έν μέσω ροδόνων,

Ό  μοίρα !...... ήθέλησα
Κ’ εγώ τολμητίας 

’Εγγύς μου τόν έρωτα
Νά έχω, καί θείας 

Χαράς έπερίμενον
Κ’ ήσύχως έγέλων.

Πλήν οιμοι ! έξέγερσις,
Τών πόθων μου πλάνη!

Ό Έρως πλησίον μου
Παράφρων έμάνει,

Μοί έδωκε βάσανα
Σκιάσας τό μέλλον.

Κ’ ήσθάνθην αιμάζουσαν
Φρικτά τήν καρδίαν.

Κ’ ησθάνθην τό πνεϋμά μου 
Εϊς πλήρη σκοτίαν,

Έπνίγην εϊς δάκρυα
Καί άπαυστα κλαίω !

Χαρίεις δέν φαίνεται
Πρός όλους δ Έρως- 

’Αντί νά εύφραίνωμαι
Μ’ αύτόν εϊς παν μέρος,

Τόν—κόσμον έμίσησα
KJ εϊς βάραθρα πλέω.

Κ. Π.

ΑΡΜ ΑΤΟ ΛΟ Σ.

’Αγάπησα τήν λεβεντιά καί τήν ελευθερία, 
Νάχω γειτόνους τά  στενά 
Καί συμπολίτας τά βουνά 
Καί τ ’ άγρια θηρία !

Τί τ ’ ίφελος νά ζή κανείς έν μέσω κοινωνίας; 
Νά ήν’ άσήμαντος, ψυχρός 
Καί νά πιέζηται σκληρώς 
Ύπο αϊσχράς δουλείας ; ! .....
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Βαρέθηκα τέτοια ζωή, νά ζώ ϊνα δουλεύω !... 
Είναι πικρός, πολύ πικρός 
Αύτός δ βίος ! καί σφοδρώς 
Τήν λεβεντίά ζηλεύω !

Τούς στεναγμούς βαρέθηκα στο στήθος μου νά
πνίγω !

ίΐοθώ στά ορη τής Στερίας,
Στ’ άνάκτορα τής ’λευθερίάς 
Νά βασιλεύσω ’λίγο !.....

Νά έχ’ ώς δρόμους εκλεκτούς κρημνώδη μο
νοπάτια ! 

Τ’ άηδόνία νάχω μουσικούς,
Τά δάση φίλους καί δικούς 
Καί τούς κρημνούς παλάτια !!

Πέντ’έξ άνοίξεις μοναχά, πέντ’ εξη καλοκαιρία 
Νά βασιλεύσω στά βουνά 
Στοϋ Κατσαντώνη τά  κλεινά 
Άημέρία καί καρτέρια !....

Κι’ άν τις εϊσβάλλη τύραννος εϊς τά  βασίλειά
μου

Μέ τήν αιχμήν του" άς έλθή !
Θά τόν ξενίση τό σπαθί 
Μαζύ μέ τ ’ άρματά μου !

’Ανίσως πέσω,δυς-υχώς, άφίνω τήν εύχήν μου,
■ Σέ στράτα καί σέ δεμοσίά 

Καί σέ μ!ά ’ρημοκκλησίά 
Νά θάψουν τό *ορμί μου !....

Γ. Κ.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ  (1)

Τοϋ έν τώ πέμπτω φυλλαδίω Αινίγματος.

Ή  Δ α σ ε ί α  (').

(1) Τό Ιν τψ 3ψ Φυλ. Α ίνιγμα έλυσαν οί χύριοι ΙΙεν- 
Ίάχις, χαί τινες άλλοι χύριοι ων τινων αί έπκχτολαΐ ά-κω- 
ίνέαθηααν χατ4 τήν άπουαίαν τοΰ Διευθΰντοϋ.

Τήν Διπλωματικήν Κλε'ιδα ούδείς.

Τοϋ έν τω 4c|i Φυλλαδίω προβλήματος λύνεις έλάδομεν

Tax ΛΕΐΙΓΡΙΦΩΧ.

α.

θΑλής 
ΙΙεΡ ίανδρος 
Χίλων 

Σόλων 
ΠιτΤακός 
ΚλεΟβουλος

Β ΐων

β'·
ΪΙολύβΙος 
ΔιονύΣιος 

ΉρόδοΤος 
ΞενΟφών 

ΔιοδωΡος 
Θουκιδίδης 
ΠλούτΑρχος (2)

ΑΙΝΙΓΜΑ..

Μέ φοβείσαι ;—  Ναί.— Λικαίως ! 
Έχω δύναμιν Ποωτέως.
Εϊς πτηνόν σε μεταβάλλω 
Κατατρώγον τήν κριθήν’
Πάλιν εϊς κριθής πληθύν 
Καί πτηνόν σέ τρώγει άλλο. 
Μεταβάλλομαι κ’ εϊς νέφος’
Πλήν σας είμαι καί γνωστόν 
Προσκυνήσαν τόν Χριστόν 
"Οτε ήτο έτι βρέφος.
""Αν δέ, φίλε μου, θελήσης 
Νά μέ άναγραμματίσης,
Τότε γίνομαι καθήκον

fltapi των κυρίων Στυλ. I. Γιαννοπούλου, ί .  Φερεντίνου^ 
Γ. Ε . Καστάνια, Πηλάτου χαΐ Κ. Σπεράντζα.

(2) Τήν λΰαιν τοϋ Αινίγματος χαί τών Αεξιγρίφων επξμ- 

ψεν ήμΤν 6 χύριος Φ. Κομνηνός.
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Πάντων τών τής γής κατοίκων. ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ.
Πικρόν είμαι καί γλυκύ, ’Ήτησα" γ ’ 'Ά .πις φ’ ’Τσις...κ...ορρόν, ου
Μ’άποφεύγουν μερικοί" κί...δεν.
Πλην άλλ’ δμως τίς θ’ άντείπη δτι '

ούτως ήμπορώ ΓΡΙΦΟΣ.
Τό άνθρώπινόν σας γένος μόνος νά Υ Σ Τ Υ

διατηρώ; τ ι Δ φρονεΐν; X
X. X. X.

'  S  1  3

Παρά φίλου βν έκτιμώμεν άρκούντως έλάβομεν τό κατωτέρω γριφώδες Αίνιγμα. 
Δημοσιεύοντες αύτό, φέρομεν εις γνώσιν τών Συνδρομητών μας δτι έ πρώτος λύτης θέλει 
λάβει ώς γέρας την ΔΕΣΠΟΙΝΑΝ ΤΗΣ ΒΑΓΡΑΜΗΣ καί ΤΑΣ ΚΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΣ.

εις τό σώ μά σου καί είς \το

>/τε 0 ,τα εις X6 0 (χας αι

Vου ρη καί *ε νώ εϊ </0 VI

[/.at μέ γ ίς »ε δ> ftat κες γρα

~ει Γευ τής πΐ [Λοϋ έν ναι άν

σου ρη σης ου δα τδς γυ θε

χτ,ν ψυ στην τε ου σου αί λη

κα στος ά νηρ f/i Vε Xs* σης

ε ργς εύ |χέ νά σαι να δύ
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