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“Ετος It'. Έν Τραπεζοΰντι τή 3β 'Οκτωβρίου 1886. Τεύχος 40.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΘ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΣ ΥΛΙΣΤΑΣ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ

(Συνέχεια- “δε τεΰχ. 39).

Ό πέμπτε; καί τελευταίο; λόγο; 
των 'Υλιστών, ό έκ τη; μικροκεφα- 
λίας δεικνυωνότι ό άνθρωπο; κατά
γεται από τον πίθηκον, είνε πάντων 
των λόγων αύτών ό φρικωδέστατος.

Προς άπάντησιν είςτον λόγον τού
τον παραθέτομεν λόγου; σπουδαίων 
φυσιολόγων. Ό Βισχδφφ λέγει. «Ού- 
δείς δυναται να είπη μετά πεποιθή- 
σεω;, ότι οί έγκέφαλοι του ανθρώπου 
καί του πιθήκου αναπτύσσονται μέν 
ομοίως, άλλ’ ό έγκέφαλος του αν
θρώπου προβαίνει εις άνωτέραν βαθ
μίδα άναπτυξεω;, ένώ ό του πιθήκου 
μένει έπί ώρισμένη; βαθμΐδος. Δύνα- 
ται όμως νά είπη τις μετά πεποιθή- 
σεως, ότι οί έγκέφαλοι ούτοι έξ αρ
χή; κάτά διάφορον τρόπον άναπτυσ- 

σονται, κα! ότι έπείδή εκά^ερος άπό

αυτού; ίδιαν πορείαν άναπτυξεω; έ
χει, ούδέποτε συμφωνούν πρδς άλλή- 
λου;.» 47 Ό Σ,χίφ λέγει· «Τδ είδος 
τή; ένεργείας του άνθρωπίνου έγκεφά- 
λου τόσον διαφέρει άπδ την ένέργειαν 
τοΟ έγκεφάλου των άλλων ζώων, ώσ
τε πρέπει νά παραδεχθώμεν διάφορον 
όργανισμδν αυτών. Είνε γεγονός, ότι 
παρά τώ άνθρώπευ έντελής ήμιπλη- 
γία, δηλαδή παράλυσις τών άκρων 
του ήμίσεο; του σώματος καί τοΟ 
ένός μέρους τοΟ προσώπου, είνε συν- 
ηθέστατον σύμπτωμα έν άσθενείαι; 
του έγκεφάλου, ένώ τοΰτο εί; κανέν 
άλλο ζώον δεν συμβαίνει.» 41 Τοΰτο 
δεικνύει, ότι παρά τώ ά»θρώπω συμ
βαίνει διασταυρωσι; τών νεύρων κα
τά την είσοδον αύτών εί; τον έγκέ- 
φαλον, δεν συμβαίνει όμως διασταύ-

4' Bia/bp® Λι Γροσιρνβινδουν. τές μέν- 

σχεν. σ. 7. 4Κ) Σχίφφ Λερπούχ *1 φυσιολογ. 
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626 ΑΣΤΗΡ TOV ΠΟΝΤΟΙ'

ρωσι; καί παρά τοΓ; άλλοι; ζώοις. 
Συμπεραίνεται λοιπδν, δτι ό έγκέφα- 
λο; τού ανθρώπου διαφέρει κατά ποι
ον άπδ τδν έγκέφαλον άλλου ζώου, 
καί έπομένω; καί άπδ τδν τού πιθή
κου. Ό Φιρχδφ είπε. «Μέχρι σήμε
ρον ύπήρξεν αδύνατον νά καταδειχθή 
άμεσος συνάφεια τοΟ ανθρώπου μετά 
τοΟ πιθήκου· διότι πραγματική συ
νεχή; σειρά δέν ύπάρχει.» 49 Ό Ρογ- 
γεμδντ λέγει. «Ό πίθηκο; καί ό άν
θρωπο; έν τή αναπτύξει τού κρανίου 
βαδίζουν αντίστροφον οδδν, ώστε δσον 
τελειοποιούνται τόσον, απομακρύνον
ται. »5ί' Ό Προυνεφ λέγει· «Ό πίθηκο; 
διαφέρει άπδ τδν άνθρωπον άνατομι- 
κώ; καί δι* άλλα καί κυρίως διά 
τον διαφορώτατον τρόπον τή; άνα- 
πτύξεω; τού έγκεφάλου.» 51 Ό προ
ειρημένο; Φιρχδφ έν τινι ομιλία του 
έν Βερολίνω το 1869 εϊπε καί τά έ- 
ξής. «Έζήτησεν ό Φδγτ ν’ άποδεί- 
ξϊ], ότι διά νοσώδους διαταράξεω; 
ό άνθρωπο; δύναται τοσοΟτον νά με- 
ταβληθή, ώστε νά έπανέλθη εί; το 
γένος των πιθήκων, ήτοι νά προέλθη 
έξ αύτοϋ εϊδό; τι πιθήκου. Ή άπό- 
δειξι; δμω; αυτού ήτο έλλιπεστάτη, 
διότι ό Φδγτ μονομερέστατα περιω- 
ρίσθη εί; τήν παραβολήν τού κρανί
ου.» Ό Φδγτ εϊχεν έπιχειρήματα τά 
κρανία 7 έφήβων καί 3 παιδίων μι-

) Βάλτζίρ, τ; £οϋφ τέρ όργα-
νιβμ. ) Ρογγεμ'οντ, τερ οΰρμ=ν«χ. 51) Έ- 
'πιθεώρνισις των ειδήσεων τεερΐ ίστορ. των 
ανθρώπων.

κροκεφάλων, δέν είχε δέ κανένα έγ
κέφαλον μικροκεφάλου,52 ί’να παρα
ζάλη πρδ; έγκέφαλον πιθήκου · δτι 
δέ είνε άτοπον νά παραβάλη τι; κρα- 
νίον μικροκεφάλου προ; έγκέφαλον 
πιθήκου εϊνε φανερδν, φανερδν δέ 
προσέτι εϊνε δτι καί τά συμπεράσμα
τα θά εϊνε άτοπα. Τοϋτο έπαθεν δ 
Φόγτ· δ Σάνδερ δμω; παραβαλών 
τού; έγκεφάλου; δύο μικροκεφάλων 
πρδ; έγκέφαλον πιθήκου, έξήγαγε 
συμπεράσματα αντίθετα, διότι εϊδεν 
δτι δ έγκέφαλος τοΟ μικροκεφάλου 
ουδέ τήν έλαχίστην δεικνύει προσέγ- 
γισιν εί; τον τύπον τού έγκεφάλου 
τού πιθήκου.53 Κατά τού Φδγτ κα- 
τεξανέστησαν έπισημότατοι έπιστή- 
μονες, οί όποιοι έπΐ νωπών μικροκεφα- 
λικών έγκεφάλων στηριζομενοι έβε- 
βαίωσαν τον ανθρώπινον χαρακτήρα 
τών έγκεφάλων τούτων. Κατά τήν 
έν Στουτγάρδη σύνοδον τών άνθρω- 
πολόγων δ έκ Τυβίγγη; καθηγητή; 
Λούσκα; παρουσίασε τδ κρανίον καί 
τον έγκέφαλον τή; μικροκεφάλου 
Μαργαρίτα; φδν Στέττερ, άποθανού- 
ση; έν Στουτγάρδη τδ 1871 έν ή- 
λικία 18 έτών έν τελείοε άμβλύτητε 
τού πνεύματος. *0 έγκέφαλος αυτή; 
εϊχε μέγεθος ίνδς τρίτου ανθρωπίνου 
έγκεφάλου κανονικώ; καί τελείως ά- 
νεπτυγμένου, ήτο δέ πολύ μικρότερο; 
άπδ έγκέφαλον γορίλλα. Ό Λούσκα; 
έδειξεν δτι ουδέ κατ’ έλάχιστον ώ-

“) Σχαίο. μελ. σ. 60. 53) έν τω Φυσιο- 
οίφει, έφχμερίδ'., τ°Ε ^868 *
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μοίαζεν ο εγκέφαλος ούτος Εγκέφαλον 
πιθήκου, άλλ’ ήτο δλως διόλου δια- 
φο'ρως κατεσκευασμένο;·54 Ή παρα- 
αήρηαι; αύτη χατέδειξε τδ ψευδέ; 
ΐής θεωρία; τού Φδγτ δτι ό άνθρωπος 
έπιστρέφει εί; τδν πίθηκον, καί έπομέ- 
νως δτι κατάγεται άπδ τον πίθηκον. 
Έν τή συνόδιμ Εκείνη συνεφώνησαν 
μετά τού Λούσκα ό Φιρχδφ, δ Έ- 
σκερ, δ Σχαφχάουζεν, δ Γέγερ, έξετά- 
σαντες καί αυτοί έκαστος Εγκέφαλον 
μικροκεφάλου.55

Τοιαύτη καί ή άπάντησις ήμών 
πρδς τήν διδασκαλίαν των Υλιστών 
την περί ψυχής, ήν κατηρτίσαμεν Α- 
ναγνόντες τάς Μελέτα; Σχαϊδεμά- 
χερ. Το'ρα πιστεύω δτι καί ό αναγνώ
στης θά Εκφώνηση μεθ’ ήμών κατά 
τής διδασκαλίας τών ’Τλιστών, πα- 
ρωδών τδ τού Φδγτ, «Μά τήν άλή- 
Οειαν δέν εϊνε δπως λέγουσιν οί *Υλι- 
σταί, δέν εινε τψ δντι δπως λέγουν οί 
’ϊλισταί.»

’Κν Άβήν»ις τή 7 η Σεπτεμβρίου 1886.

Ιωσήφ X. Γεωργιάδης 
φοιτητής της ιατρικής σχολής

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΡΙΓ ΛΙΑΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ.

Πολλά; άληθώς καί ποικίλας Α
ποκομίζονται ίντυπώσεις οί καθ’ έκα-

5<) Σχχϊδ. μελέται σ. 64. 55)α ύτδθι.

στον έτος τάς τυρβώδεις πδλεις κατά 
τδ θέρος φεύγοντες καί είς τάς έξο
χά; διατρίβοντες. *0 δροσερδς Αήρ, 
τδν δποϊον καθ’ έκάστην έπί τών έ- 
ξοχικών έκείνων τδπων άνέπνεον, τά 
διαυγέστατα καί ψυχρδτατατα ΰδα- 
τα, άπερ έπινον, αί άθώαι διασκεδά
σεις, άς μετ’ άλλων φίλων καί συγ
γενών διεσκέδαζον υπδ τάς σκιάς ύ- 
ψηλών καί πλατυσκίων πλατάνων, 
καί τδσαι άλλαι ευάρεστοι τών καλ
λονών τής φύσεως Απολαύσεις, καί 
μόνον Αναμνήσεως Αντικείμενα γι- 
νόμεναι προξενούσιν άφατον είς τήν 
καρδίαν τοΰ Ανθρώπου θυμηδίαν καί 
εύχαρίστησιν. ’Ιδού τί μοί έγραφε φί
λος περί τών έν ταϊς έξοχαϊς απο
λαύσεων : «έχει δ άνθρωπος Ανα- 
νεοΟται, αί δυνάμεις του Αναζωογο
νούνται· Απαλάττεται δι* Αθώων καί 
τερπνών διασκεδάσεων πρδς καιρδν 
τών βιωτικών Ασχολιών καί τών κο
πώσεων τού πνεύματος, καί κατερ- 
χόμενος είτα τών Εξοχών τούτων 
διανύει τδν βίον του νέαις Εφοδια
σμένος δυνάμεσι- πού τύρβη έχει καί 
Ασχολία; πάντοτε Ανάπαυλα, τέρ— 
ψις, διάχυσις». Αλλά ταύτης τής 
τέρψεως καί διαχύσεως δικαιότατα 
βεβαίως πρέπει νά Απολαύωσι κατά 
τούς θερινούς μήνας οί τδ λοιπδν τοΰ 
έτους άκαμάτως καί καρποφορώ; έρ- 
γασθέντες· διότι μετά τούς πόνους 
πρέπει νά Επέλθη Ανάπαυλα καί μά
λιστα τοιαύτη, ί'να Ανακτησάμενοι 
τάς διά τής έργασίας Απολεσθείσας.

Α
.Π
.Θ
.



G28 ΑΣΤΗΡ TOV ΠΟΝΤΟΙ"

δυνάμεις Ισχυρότερα καί Οαρραλεώ- 
τεεα άποδυθώσιν εί; νέου; αγώνα:. 
Την ανάπαυλαν τοΰ σώματο;, καί 
που πνεύειατο; ούδαμώ; πρέπει νά 
νομίζη τι; ώ; μή άναγκαίαν «ούδ' ύ- 
γ·ε(η; τη; περί τό σώμα αμέλειαν I- 
χειν χρή» λέγει ό σοφδ; Πυθαγόρα;, 
διότι άνευ ταύτη; «πάντ’ έστίν α
νωφελή άνΟρώποισιν» άνακράι,ει έ; 
έτέρου ό μουσουργέ; Όρφεύ;. Και 
προ; τί άλλο ή πρέ; τοιαύτην άνά- 
παυλαν ό προνοητή; καί κυβερνήτη; 
τοΰ σύμπαντο; έποιήσατο την ευάρε
στου ταύτην περιτροπήν τή; ήμερα; 
καί τή; νυκτό;; Καί αυτή ή γή, ϊ»α 
καρποφορήση γονίμω;, έχει άνάγκην 
άναπαύσεω;, καί πάντα δ’ έν γένει 
τά έν τώ κόσμω τουτω ύπόκεινται 
τώ κανόνι τούτω. Τούτων τών ιδεών 
άμφιλ,αφώ; άντεχόμενο; διενοούμην 
καί έγώ νά ποιήσω έκδρομήν τινα 
εί; έξοχικόν τι μέρο; προ; σωματικήν 
καί πνευματικήν άμα άνάπαυσιν, ή- 
γνόουν δ’ ομω; ποιον νά ίκλέξω μέ 
ρο;· άλλά πολλοί φίλοι τότ’ έπι- 
στάντε; έξέβαλόν με τή; τοιαύτη; 
απορία; συστήσαντε; τά περίχωρα 
τή;Προύση; δικαίω; ώ; λαμπρά τών 
πόνων αναπαυτήρια.

"Ήν ήμέρα Παρασκευή δτε έτοιμά- 
σα; τά προ; άναχώρησιν έπέβην τοΰ 
ατμοπλοίου, βπερ έμελ.λε νά μεταβή 
εί; τά ποθητά μοι μέρη, άνυπομό- 
νω; αναμένων τήν ώραν του από
πλου. Η θάλασσα τότ’ ήν πλήρη; 
ατμοπλοίων, πλοίων καί παντοειδών

λέμβων· κώπαι αναρίθμητοι ΰπ’ ά- 
ναρίθμων χειρών κινοΰμεναι έπλητ- 
τον τήν θάλασσαν, οί δέ λέμβοι δί
κην ταχυπτέρων πτηνών διέσχιζον 
τά ήρεμοϋντα του πόντου κύματα δι- 
ευθυνόμενοι, άλλοι μέν εί; άτμόπλοια, 
άλλοι δ1 εί; πλοία, άλλοι εί; τδν Γα- 
λατάν καί άλλοι εί; Φανάριον καί 
άλλοι αλλαχού. Πανταχοΰ υπήρχε 
κι'νησι;· πανταχοΰ κραυγαί άπιόντων 
ή έρχομένων· πολλαχοϋ ήκούοντο 
φωναί έριζόντων, ένιαχοΰ δέ καί τι; 
λεμβούχο; άκίνητο; ίστάμενο; έν τώ 
ήρέμα κινουμένω λέμβω έμελ,πεν ά
σμα τι άναμένων τήν τύχην του. Έν 
τοΐ; πλοίοι; μετά περιεργεία; έβλεπον 
πολλού; ναύτα; εύστροφώτατα καί 
ταχύτατα πολλά; ποιοϋντα; Εργασί
ας, τού; μέν δεξιώτατα άναρριχωμέ- 
νου; εί; τού; ιστού;, τού; δ’ έξ αυ
τών κατερχομένου;· τού; μέν έκκε- 
νοΰντα; τον φόρτον, τού; δέ καθαρί- 
ζοντα; τά καθάρσεω; χρήζοντα. Έν 
ώ δέ μετά περιεργεία; καί θαυμασμοΰ 
έβλεπον άπλήστω; άπασαν ταύτην 
τήν πυρετώδη κίνησιν, αίφνη; ήκουον 
τού; διαπεραστικού; συριγμού; τών 
άτμοπλοίων έκ πολλών σύναμα ση
μείων έξερχομένου;, ΰφ’ ών άπεσπώ- 
μην τή; θέα; έκείνη; τείνων το ού; 
καί τό βλέμμα προ; τά συρίζοντα 
ατμόπλοια· άλλά καί ταϋτα άξιόλο- 
γον παρεϊχον θέαν. Πλ^ήρη ποικίλη; 
καταστάσεω; καί τάξεω; άνθρώπων, 
διέσχιζον ύπερηφάνω; τά ύδατα ί- 
χοντα ένια καί μουσικήν τέρπουσαν
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τάς ψυχάς καί τάς καρδίας τών ί- 
πι βατών.

Τί δέ νά εί'πω καί περί τής θεάς 
τής Κωνσταντινουπόλεως ; Ή βασι- 
λίς αυτή των πόλεων, ή έπί τώ στό- 
ματι του Βοσπόρου κειμένη, παρίστη- 
σι θέαμα όντως μαγευτικώτατον. Κα
θώς δέ τις όταν είσέλθη εις λαμπρόν 
καί εΰανθή κήπον, βλέπων πλείστου 
λόγου άξια καί ευωδέστατα παντο
ειδή άνθη, δέν γινώσκει άλλ’ άπο- 
ρεϊ έπί πολύ ποϊον έξ αυτών έκλέξας 
νά λάβη καί ποιον νά καταλίπη, ου- 
τω καί έγώ περί Κωνσταντινουπόλε- 
λεως προκειμένου δεν γινώσκω ποιον 
νά είπω καί ποιον νά παραλίπω, πό- 
θεν ν’ άρξωμαι καί ποΐ νά τελευτήσω. 
Νά περιγράψω τάς μεγαλοπρεπεστά- 
τας αυτής οικοδομάς δημοσίας τε 
καί ιδιωτικά; ; άλλ’ ή ταπεινή πε
ριγραφή μου £σται άναμφιβόλως κα- 
τωτέρα τής πραγματικότητος. Νά 
περιγράφω τούς ευθαλείς καί αειθα
λείς παραδείσους δι’ ών διαποικίλ- 
λεται; άλλ’ ό ασθενής μου κάλαμος 
δεν δύναται νά παραστήση άξίως 
καί παραστήσας νά έκτιμήση αυτούς 
δεόντως. Ν’ αναφέρω τουλάχιστον τά 
πάμπολλαθαυμάσια, άτινα έγκρυπτει 
ή μεγαλοπρεπής αϋτη ή πάλαι τοΟ 
Βύζαντος κόρη ; άλλ’ εινε τοσαΰτα 
καί τηλικαΰτα, ώστε ή περιγραφή 
αυτών καί Φαντασίας ζωηρδς καί τό
που καί χρόνου μακροΟ δέονται. Τήν 
πόλιν ταύτην έξυμνησε μέν πάλαι 
ποτέ ευδαιμόνισαν τους κατοίκους τό

θεοπρόπον τής Πυθίας στόμα.

Ολβιοι οι κείνην ιερήν πόλιν ο’ικήσαυσιν

Ακτήν Θρηϊκίην έ’νυγρον παρά τε στόμα 

ΙΙόντου.

έξυμνησε δέ καί ό Μανασσής άνα- 
κράξας

Ω γή Βυζαντίς, ώ πόλις τοισολβία

Οφθαλμέ τής γής, κόσμε τής Οικουμένες,
Τηλαυγές άστρον,του κάτω κόσμου λύχνε.

έπήνεσε δέ δι’ άδοκίμων στίχων καί 
Θεόδωρος ό Πρόδρομος

Πόλις βςλτιστη πόλεων, */ωρα'/ωρών καλ- 

λίστη
Τό μήκος περιμηκιοτς τό πλάτος ευρύ

τατη,
Πόλις εξαίρετος Θεοΰ του Παντοκρατο- 

ροϊντος.

Προκαθημένη τών δύο τής Οικου
μένης τμημάτων τής Εύρώπης καί 
’Ασίας ίχει θέσιν άξιολογωτάτην 
«ευφυώς προς κράσιν ωρών έχουσαν» 
καί άφθονίαν καρπών- κατοικεΐταε 
δ’ ΰπ’ άνθρώπων πάσης φυλής, γλώσ- 
σης καί θρησκεύματος. Έντος αυτής 
ή κίνησις εΐνε μεγάλη. ’Εκεί τράπε- 
ζαι προ καφενείων, άλλου μουσική 
καί άσματα, άλλαχοΰ φωναί Εβραί
ων, έκεϊ ήχος ευάρεστος κροτούντων 
έν ταίς τραπέζαις τών τραπεζιτών 
χρημάτων, παρέκει οινοπωλεία καί 
εΰθυμίαι, έκεϊ άσμα άηδόνων καί 
κραυγαί παιδίων, παρέκει κραυγαί α
χθοφόρων, κρότος τροχιοδρόμων, κρό
τος αμαξών, όνων βροντώδεις δγκη- 
Ομοί καί .. . καί ... . ’Εν μΰτή εύ- 
ρίσκονται έκατομυριοϋχοι πολλοί, 
άλλά καί μηδενέχοντες ούκ ολίγοι,
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έπαϊται δέ πλεϊστοι· άλλοίμονον εις 
τον διαβάτην τής γέφυρας τού Κα- 
ρά-κιοί'· στρατός ολόκληρος Επαιτών 
ένθεν χάκεϊθεν της γέφυρας, ώς όπλα 
τάς χειρ*? προβαλλόμενοι, ζητοΰσιν 
ο,τι ή φυσική συμπάθεια απαιτεί καί 
ό θείος νόμος διακελεύεται. Βεβαίως 
πολλοί μεταξύ τούτων εινε μάλλον 
αποστροφής άξιοι και Αποπομπής, 
άλλα καί πολλοί οίκτου καί συμπά
θειας, ο μέν στερούμενος ,χειρός, ό δέ 
στερούμενος ποό'ών, ό οέ δφθαλμών, 
ό δ' έτέρου τίνος μέλους, άλλος δέ 
καί οφθαλμών καί χειρών στερούμενος 
πειράται νά συγκινήση την χαρδίαν 
τών διαβατών άσμάτιά τινα έλεεινά 
•δηλωτικά τής οίχτράς αύτοϋ κατα- 
•στάσεως δι’ οίχτράς καί παραπονητι- 
•κής φωνής άδων.

Έν* ω πλήρης θαυμασμού έθεώρουν 
τδ μαγευτικόν τής τε Κωνσταντινου
πόλεως καί τών εν τώ λιμένι θέα
μα, ήσθάνθην τό ατμόπλοιου κινού
μενου· πλήθος πολύ συνωθεΐτο περί 
την κλίμακα καί τοσοϋτον, ώστε 
πολλοί μικρού δεΐν κατέπεσον εί; την 
θάλασσαν. Τέλος άπομακρυνθέντος 
τού πλήθους τό άτμόπλοιον ήρξατο 
νά διασχίζη δίκην δελφίνο; την θά
λασσαν. *Η πόλις τού Κωνσταντίνου 
μεγαλοπρεπής καί ύπερήφανο; έφευγε 
μεθ’ άπασών τών καλλονών αυτής 
όπισθεν ήμών, μετ’ όλίγον μόλις δι- 
εκρίνομεν αύτήν, εΐτα δέ παντελώς 
ήφανίσθη. Τότε βλέπων τήν ταχύτη
τα μεθ’ ής τό άτμόπλοιον διέσχιζε τήν

ΰγράν κέλευθον, έπεδόθην εις σκέψεις 
άναλσγίζόμενος τά θαυμάσια, άπερ 
κατώρθωσε τό τών ανθρώπων πολυ
μήχανου πνεύμα. Τί, διελογιζόμην, 
άρά γε ήθελεν είπή ό"*Οράτιος έκεϊνος, 
άν έβλεπε τό άτμόπλοιον τούτο άφό- 
βως καί ταχέως διασχίζον τά ΰδα- 
τα τού άτρυγέτου Πόντου; Τί ήθελεν 
■είπη εκείνος, όστις έχαρακτήρεσε τό 
άνθρώπινον γένος ώς αΰθαδες, διότι 
έπεχείρει δι’ εύθραυστων πλοίων νά 
διασχίζή τά ΰδατα τού ώκεανοΰ καί 
τών θαλασσών, άς κατ’ αυτόν προς 
χωρισμόν τών ήπείρων ό Θεός προώ- 
ρισεν ; Διαλογιζόμενος ταΰτα έστρεψα 
περί έμαυτόν τά βλέμματά μου* είδον 
ότι εΰρισκόμεθα εις τό πέλαγος· πέριξ 
ημών πλήρης έπεκράτει γαλήνη· ένό- 
μόςον ότι έκοιμάτο τό τής θαλάσσης 
άκοίμητον ρεύμα· δελφίνε; καθ’ ομά
δας έξερχόμενοι τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης καί καταδυόμενοι πάλιν 
εις αυτήν συνέπαιζον, ώς φαίνεται, 
γνωστά μόνον αύτοις παίγνια· ύπήρ- 
χον ένιαχοΰ καί άλλα μεγάλα τής 

θαλάσσης ζώα άνω τής έπιφανείας 
τού υδατος έξερχόμενα, αλλά ταΰτα 
σμικράν ή οΰδεμίαν άληθώς μοί έ- 
προξένουν έντΰπωσιν, διότι όλην μου 
τήν προσοχήν έξήντλησαν αί άγέλαι 
έκεϊναι τών παιζόντων δελφίνων, ών 
εις μέν κατά τήν μυθολογίαν έσωσε 
τό περίφημου έκεΐνο τών Μουσών 
τέκος, τον θειον μουσουργόν Άρίονα, 
άλλος δέ τις κατά τινα έτερον αστεί
ου μύθον κατεπόντισε αυθάδη πιθη-
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κον άναιδώς ψευσάμενον καί περί τοϋ 
Πειραιώς ώς περί ανθρώπου και δή 
φίλου αυτού είπόντα. Μετ’ ολίγον 
δεν έφαί^οντο πλέον· τότε έστρεψα τά 
βλέμματα προς τά έντός τοϋ άτμο- 
πλοίον μεγίστη υπήρχε και έν αΰ- 
τώ κίνησις και ευθυμία. ’Άλλοι μέν 
των έπιβατών έτρωγον, άλλοι έπινον 
μελιηδέα οίνον, άλλοι έψαλλον, άλ
λοι έτραγώδουν ύπό τόν ήχον λυγι- 
φθόγγων μουσικών οργάνων, άλλοι 
έκ μέσης καρδίας έκάγχαζον, άλλοι 
περιεπάτουν σκυθρωποί, άλλοι πολυ- 
φρόντιδες καθ’ έαυτους έποίουν δια
φόρους λογαριασμούς μετροϋντες έπί 
τών δακτύλων, μία δέ τις γυνή τα

λαίπωρος στερηθεϊσα κατ' έκείνας τάς 

ήμέράς τον σύζυγόν της άφθονα έ’χεε 
και άπαρηγόρητα δάκρυα. Έν ω βλέ- 
πων ταϋτα συνεπάθουν έν τή καρδία 
τή άθλια ταύτη γυναικι διανοούμενος 
καί άκων τήν ματαιότητα τών άν- 
θρωπείων, ΐδου έπιφαίνεταί τις Μω
αμεθανές, δστις προσεγγίσας ήρώ- 
τησε περί τής πατρίδος μου. Εις τήν 
έρώτησίν του άπήντησα ευχαρίστως 
διότι έφαίνετο, άπό γε τοϋ σχήματος, 
σεβαστές και άξιος συναναστροφής 
κατά τέν πλοϋν άνήρ. ‘Η άπάντησίς 
μου ένεποίησέν αύτώ μεγάλην εύχα- 

ρίστησιν, διότι κατ’ ευτυχή συγκυ
ρίαν ήτο πατριώτης· ώς γνωστόν 
δέ οί πατριώται έν ξένη συναντώμε- 
νοι αγαπιόνται και σχετίζονται μάλ
λον ή έν ταϊς πατρίσιν αυτών. Ένώ 
συνδιελεγόμεθα περί τών τής πατρί

δος ΐδου έτερος νέος Μωαμεθανές 
συμπάθειας άξιος έμφανίζεται πρό η
μών. Ό δυστυχής κατ’ έκεΐνον τέν 
χρόνον είχε φθάσας εις τά πρόθυρα 
τής μωρίας· άλλοτε μέν άπεύθυνεν 
έαυτώ άκαταλήπτους έρωτήσεις, προς 
ας πάλιν ό αυτές άκαταλήπτως ά- 
πήντα· άλλοτ’ έγέλα χάσκων και 
προσβλέπων τους έπιβάτας μηδενές 
γελοίου ΰπάρχοντος, έτρεχεν άνω 
κάτω· συνελάμβανε τους ιστούς τοϋ 
άτμοπλοίου μέ τήν πρόθεσϊν νά έκ- 
τοπίση αυτούς· άλλοτε άνοίγων πά- 
ση δυνάμει το στόμα και κλείων 
τους όφθαλμούς έστρέφετο προς τέν 
ουρανόν. Έξέφρασα τότε τήν θλΐψίν 
μου τώ καλώ κάγαθώ πατριώτη, οσ- 
τις γινώσκων αυτόν εΐπεν δτι ό ουτω 
μωρός ©αινέμενος είχε πληθϋν ά
πειρον γνώσεων περ’ι τά γράμματα 
ψυχή καί σώματι έκ παιδές άφοσιω- 
θε?ς· 'ίσως λοιπόν τά πολλά γράμ
ματα εις μανίαν αυτόν περιέστρε
ψαν.

("Επεται συνέχει»).

I. Ω.

ΛΙΙ1ΓΙΙΜΛ

Ό Φίλιππος.

(Συνέχεια* ΐδε τευχ. 39)’

Τότε ο Φίλιππος διη^ήθη ο,τι ήξευρε πε
ρί της μνηστής του. Ή Ελπινίκη, (ούτως 
ώνομάζετο η μνηστή του), ήτο θυγάτηο 
πλουσίου Αμερικανού. Δεν 6ά ηδύνατό τις 
δμω; νά εΐπη άκριβώς, οτι ύπήοξεν άνέκ*-·
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θεν Αμερικανός, οιότι ητο κτηματίας τηί 
"Μαρτινίκης’ άλλ’ εΊχε ζήσει επί μακρόν χρό
νον έν ταΓς Ήνωμέναις Πολιτείαις καί εκεί* 
πρό πάντων εΐχεν άνατραφή ή ’Ελπινίκη. 
Πρό δύο ετών, δτε αύτη είχε στερηθή την 
μητέρα της, ό πατήρ της δεν έσκέφθη πλέον 
άλλο τι η νά έξαργυρώση την περιουσίαν 
του καί να έπχνέλθη εις Γαλλίαν. Τούτο 0- 
μως άπήτει πολύν χρόνον* η δ’ Ελπινίκη 
βίχεν αποφασίσει ν’ άνα,χωρήση εκεϊΌεν πρώ
τη. Διέπλευσε λοιπόν τόν Ωκεανόν μετά της 
παιδαγωγού της, καί εφθασεν εις Παρισίους* 
ύπεδέξατοδ’ αυτήν μετά χαράς ή έν Παρισίοις 
Αμερικανική αποικία. Επειδή δέ ηγάπα τόν 
κόσμον καί τάς διασκεδάσεις, ηρχισε νά συ- 
χνάζη εις τούς χορούς καί τάς έορτάς. Τότε 
■δέ συνέβη ο Φίλιππος καί αύτη νά συναντη- 
-Οώσιν.

Καθ’ οσον δ Φίλιππος ώμίλει, έτι περισ
σότερον ·η ανησυχία είκονίζετο επί τών χαρα
κτηριστικών τής Κλοτίλδης καί τής κυρίας 
Έζύου, —Δεν είναι ταύτα ήθη έμπρέποντα 
«ίς νεάνιδα, είπεν ή τελευταία.

Ό Φίλιππος' δεν έθεώρησεν εαυτόν ώς εκ 
τούτου προσβε-βλημένον. Ώμολόγει δτι αί 
Γαλλίδες νεάνιδες δεν ε«χον τον τοιουτον 
τρόκον τής ζωής* άλλ’ έν Αμερική ή τοι- 
αύτη ζωή ήχο συνήθης. Εκεί, καθ’ Ηλον το 
διάστημα τής νεότητός των, πάσα νεανις 
καί πας νέος ζητεί* ευθύμως σύζυγον εν τή 
τύρβη τής πόλεως ή έν τή ησυχία τών ά- 
γρών. Μετά παρέλευσιν ολίγων ωρών από 
τής γνωριμίας των παραδίνονται είς άτελευ- 
τητους χορούς ή έξερχόμενοι είς περίπατον 

=εξω τής πόλεως συλλεγουσιν ομου λευκάν^ε- 
.μα ύπο τάς σκιεράς ατραπούς τού δάσους μέ
χρι τής στιγμής, καθ’ ήν δοκιμάζοντες άλ- 
λήλους καί ανταγαπώμενοι προτείνουσι προς 
αλλήλους νά μνηστευθώσι λέγονχες άλλή- 
λοις: «Θέλετε νά μνηστευθώμεν;» Τότε,
όσον καί άν τούτο ήθελε λεχθή χαμηλοφώ- 
νως ενώπιον πολλών η ενώπιον τής μεγάλης 
φυσεως, ήτις δεν έφαίνετο εκ τούτου τα- 
ραττομένη, θά προεκάλει άφεύκτως τό μοι- 
ραιον ν α ί αοράτων καί παντοδυνάμων μαρ

τύρων. ΙΙσαν δ’ ούιοι, προσέθηχεν ό Φίλιπ-

πες προσπαθών νά συνηγορή ολίγον υπέρ 
τής ύποθέσεώς του, τά άθώα καί καΟαρα αι- 
ιίθήματα τής εικοσαετούς ηλικίας των καί 
ή μυστική αυτών τιμιότης, ά’περ συνεδεον 
τον νέον καί τήν νεάνιδα, καί προς τούτοις 
οί νόμοι καί τά ήθη, άπερ επροστάτευον 
τήν τελευταίαν κατά πάσης εγκαταλείψεων 
’Εκείνος ό όποιας ήθελε προδώσει αυτήν, δεν 

-θά διέφευγεν εί μή 'διά τής φυγής ή τής 
ατιμίας, χειροτερας καί αυτής τής φυγής, 
τήν καταδίκην, ήτις ήθελε τον πλήξει, τον 
παρά τών συγγενών του διωγμόν και τδν 
παρά τής δημοσίας γνώμης στιγματισμόν 
του. Ταύτα δεν είναι βεβαίως χειρότερα προσ
τασία διά τάς νεάνιδας παρά η φρόνησις αύ
τη, ή θεωρουμένη μήτηρ τής ασφαλείας, α
πό τής οποίας δεν άφίνουσιν εν Ταλλίρι τάς 
νεάνιδας νά παραιτηθώσιν.

'Η κυρία Έζύου έσειε τήν κεφαλήν *αί 
η Κλοτίλδη ήχουε μετά θλίψεως.

— * Αλλ* άφ’ ού σας τό είπα ! έξηκολού- 
θησεν ό Φίλιππος. Καί, όταν θά ΐδητε τήν 
’Ελπινίκην, θά ήσθε τής γνώμης μου’ Οά 
καταλάβητε πάσαν τήν περιεσκεμμένην θέ- 
λησιν τήν ύπάρχουσαν ύπδ τήν οαινομένην 
ελευθερίαν τών ηθών κιί τήν πρακτικήν σο
φίαν τήν περιεχομένην εν τή ολίγον ανδρική 
ταύτ^ ανατροφή. Ή ’Ελπινίκη έχει εύτολ- 
μον καί αφελή εμπιστοσύνην, ήτις θά σας 
ευχαρίστηση. Θά εννοήσητε ότι αύτη ή- 
ξευρει κάλλιστα νά προφυλάττη εαυτήν καί 
δεν καταφρονεί* εί μή τούς κινδύνους οί ό
ποιοι ούδαμώς πράγματι ύπάρχουσιν. Ά- 
πόδειξις τούτου είναι ότι, άν αύτη με έχει 
εκλέξει, εγώ αφ’ ετέρου είμαι ανίκανος νά 
τήν άπατησω. Γέλος έκεΓνο τό όποιον πρός 
τουτοις αποδεικύει οτι δυναταί τις εχων τήν 
ήλι χίαν μου νά νυμφευθή είναι ότι καί ό 
πατήρ της Ελπινίκης ένυμφεύθη νέος* διότι 
ήτο τότε σχεοον είκοσι τριών η είκοσι τεσ
σάρων ετών.

- Καί πώς ονομάζεται ; ήρώτησεν ή κυ
ρία Έζύου.

— Είναι αληθές, δεν σάς είπον τό όνομά 
του.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην, ή Κλοτίλδη,
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μεττ μικρά; τίνος τοραχής ελα6ε μχ,χανι- 
κω; sν iroTYjptovj το όποΐάν ςκειτο προ αυ
τής. Ό Φίλιππος ήπατήθη έκ της χειρονο
μίας της ταύτης. — Θέλεις τίίον ; ε'ιπεν εις 
αυτήν.

— Μάλιστα, άπήντησεν.
Ό Φίλ ίππος λοιπόν εγεμισε το ποτήοιόν 

της.
— Λοιπόν,· είπεν η Κυρία Έζύου.
— ’Ονομάζεται Βρυέννιος.
"Αμα ήκουσε τδ όνομα τούτο η Κλοτίλ- 

δη, ήτις έκράτει τδ ποτήριόν της μέ τρέ- 
μουσαν χεΐρα, ήθέλησε νά τδ Θέση επί της 
τραπέζης, καί τδ έκτυπησε κάτω άρκετά δρ- 
,μητικώς.

— Τί έχεις λοιπόν ; άνέκραξεν ο Φίλιπ
πος.

— Τίποτε' ήτο μία άνεπιτηδειότης.
Μετά ταυτα δε ούτε αυτή ούτε ή κυρία 

Έζύου είπον τίποτε. Άμφότεραι, βαθέως 
τεταραγμέναι, έζήτουν νά καταπραύνουν την 
ταραχήν των καί μόλις καί μετά βίας κα- 
τώρθωναν τούτο.

— Σας διεκοίνωσα ταυτα, έξηκολούθησεν 
δ Φίλιππος, ταύτην την εσπέραν, διότι η 
’Ελπινίκη ήθέλησε τούτο καί διότι δ κύριος 
Βρυέννιος θά φθάση προσεχώς. Πρέπει λοι
πόν ή Κλοτίλδηίκαί σύ νά έτοιμασθήτε νά εΐ- 
πητε εις αυτόν ότι είμαι άξιος νά νυμφευθώ 
την θυγατέρα του.

— Προσεχώς, είπες, εψιθύρισεν ασθενώ; 
ή Κλοτίλδη, πρόκειται νά φθάση δ κύριος 
Βρυέννιος;

— Μάλιστα.
— Καλά I τέκνον μου, είπεν ή κυρία Έ- 

ζύου, θά ύπάγωμεν νά τον ’ίδωμεν,
— Έμπ ρος, επανέλαβεν δ Φίλιππος, διά 

τί νά ταοαχθήτε εκ μιας τοσούτον άπλου- 
στάτης είδήσεως ; "Αφετέ με νά σάς κατα- 
σπααθώ* εΤσθε άμφότεραι άγαθαί ώς δ πανά
γαθος Θεός. Καί έπειτα, μέλλω νά σάς αφη- 
σω, διά νά σκεφθήτε τί θά εΐπητε ύπερ ε
μού.

Δεν ήτο όμως τούτο μόνον τδ αίτιον, διά 
τδ όποιον τάς κατελίμπανεν. Με τδν ενθου
σιασμόν καί την εμπιστοσύνην τής ηλικίας

του δεν είχε μαντεύσει τάς μυστικάς ταρα- 
χάς τής κυρίας Έζυου καί τής Κλοτιλδης 
και ουδεν είχεν tost πέριν τής συγκαταθέ- 
σεως ην αυται εφαίνοντο οτι εδιδον εις τά 
σχέδιά του. Έσπευδεν, ρνα φέρη την καλήν 
ταύτην εΐδησιν εις την Έλπινίκην. ‘Η νεα- 
νις τον περιεμενεν ανυπομάνως* διότι ήξευρε 
τδ διάβημά οπερ εμελλε νά πράξη καί τδν 
είχε παρακινήσει εις τούτο.

Εν ®σω ή Ελπινίκη ήγάπα τδν Φίλιπ
πον μετ’ ευτυχούς φαιδρότητος εν ταιςδι- 
ασκεδασεσι και.τώ χόσμιυ καί έδέχετο παρ’ 
αυτού άπλην φιλοφροσύνην καί εύγενή πε- 
ριποίησιν, διετήρει μυστικόν τδ αίσθημα τής 
καρδίας της καί ε’ις ούδένα ένεπιστεύθη την 
συμπάθειαν, ήτις άνεπτύσσετο έν αυτή* άλ- 
λ’ αφού αυτή καί εκείνος έκαμον πρδς άλ- 
λήλους την ομολογίαν τού αμοιβαίου έρω
τός των καί δεν ηούνατο πλέον νά ένασχο- 
λήται μόνη της εις ματαίας διασκεδάσεις, 
ήσθανθη έαυνήν κάπως άπομεμονωμένην 
εν τή χώρα ταύτη, ήτις δεν ήτο πατρίς της^ 
καί είχεν ανάγκην συμπάθειας καί προ
στασίας. Λοιπόν παρά τή κυρία Έζύου καί 
τή Ουγατρί αυτής, τάς οποίας ηγάπα ήδη 
χωρίς νά τάς γνωρίση* άπεοάσισε νά ζητήση 
τδ στήριγμα, τδ οποίον πρώτην ήδη φοράν 
εφαίνετο εις αυτήν άναγκαίον διά τήν νεό
τητά της. — Αύριον θά επισκεφθώ αύτάς, 
είπεν εις τον Φίλιππον.

—Καί διά τί οχι ταύτην τήν εσπέραν ,* ά- 
πηντησεν ούτος. Αύται είναι ολως συγκεκι- 
νημέναι δι* εκείνο το οποίον έχω ε’ίπει εις 
αύτάς διά σάς. Κάμετε εις αύτάς τήν έ- 
πίσκεψιν ταύτην τώρα άμέσως. Θά τάς 
εϊπω ότι εγώ τήν ήθέλησα ί’να εξ αύτής 
αίσθανθώσιν έκπληξιν καί χαράν.

— ’Έστω, είπεν* έχω μεγάλην επιθυμίαν 
νά τάς ίοω.

Εν τούτοις ότε δ Φίλιππος είχεν αναχω
ρήσει, ή κυρία Έζύου καί ή Κλοτίλδη είχον 
διαμείνει εις είδος τι θαμβούς. Παρετήρουν 
αλληλας καί δεν ετόλμων νά ομιλήσωσιν. 
Έπί τέλους ή Κλοτίλδη δεν εκρατήθη πλέον* 
κατέστη ώχροτάτη καί έθηκε τήν χεΐρά 
της επί τής καρδίας της. Όποιον τραύμα
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έλαβον ενταύθα I εΤπεν. Ni μάθω ταιουτο- 
τοόπως όη ζΐ) καί εις όποιας περιστάσεις, 
θεε μου J Δέν ήξευρα τί άπέγεινε καί ήλ- 
πιζον σχεδόν νά μή τό μάθω ποτέ.

Ή κυρία Έζύου, ήττον τεταραγμένη κα
τ’ επιφάνειαν. ήτο ένδομύχως ωσαύτως 
ολως συγκεκινημένη. "Ελαβε λοιπόν τάς 
δύο χεΐρας της θυγατρός της καί τάς έσφιγ- 
ξεν ίσχυ.ώς. Θά σκεφθώμεν τί πρέπει νά 
κάμωμεν. Πρόκειται περί της ευτυχίας τού 
Φιλίππου. Θά άγωνισθώμεν όμού, Κλοτίλδη. 
Είμαι, δέν τό αγνοείς, ή καλλιτέρα φίλη 
σου, καί έχομεν ακόμη καιρόν πρό ημών. 
— Τις οίδεν; είπεν ή Κλοτίλδη καταβεβλη
μένη.

Κατά τήν αυτήν στιγμήν, ώς ίνα δικαιο
λογηθώ ή υποψία της, ό υπηρέτης προση- 
νεγκεν εν έπισκεπτήριον εις τήν κυρίαν Ε
ζύου. — Μία νεανις, ε'πε, συνωδευμένη, νο
μίζω, ύπό τής παιδαγωγού της επιθυμεί νά 
έπισκεφθή τήν κυρίαν.

ΤΗτο τό έπισκεπτήριον τής Ελπινίκης. 
Ή απρόοπτος αυτή έπίσκεψις, εις ώραν ήδη 
προκεχωρηκυίαν, ηύξησε τήν αγωνίαν τής 
κυρίας καί τής δεσποινίδος Έζύου. ”Αν αί 
άνησυχίαι των δέν ήσαν πολύ μεγάλαι, τό 
διάβημα τούτο τάς είχεν έκπλήξει μέ τρό
πον δυσάρεστον ώς έλλειψις τακτικής συμ
περιφοράς παρά νεάνιδι, τής όποιας τήν 
παράδοξον διαγωγήν έκ των προτέρων ήδη 
είχον τήν διάθεσιν νά έξόγκώσωσιν ύπέρ τό 
δέον. Ειπον εν τούτοις εις τόν υπηρέτην νά 
εισαγάγη τά παρουσιασθέντα πρόσωπα.

Ή δεσποινίς Βρυεννίου είσήλθε μόνη.
— Συγγνώμην, δεσποινίς, είπεν εις αυ

τήν ψυχρώς ή κυρία Έζύου, ένόμιζον ότι 
σας συνώδευέ τις.

— Είναι αληθές, είχον μετ’ εμού τήν 
κυρίαν ΠαγέτΟυ, ή όποια είναι παιδαγωγός 
καί φίλη μου' αλλά τό διάβημα τό όποιον 
έκαμα παρ’ ύμΐν, κυρία καί δεσποινίς Έζύου, 
μοι είναι τοσούτον ατομικόν ώστε παρεκά- 
λεσα την κυρίαν Παγέτου νά έ’λθη νά μέ έ- 
πανεύρη. θά μ0ΐ παραχωρήσητε, ελπίζω, 
συνεντευξιν στιγμών τινων. — Αυτή είχε 
παρατηρήσει τήν ψυχρότητα τής κυρίας Έ

ζύου καί έπρόρερε τάς τελευταίας ταυτας 
λέξεις μέ φωνήν ασθενή καί αίδήμονα.

’Άλλως ή Ελπινίκη ήτο τοιαύτη οποίαν 
ό Φίλιππος τήν είχε περιγράψει. Τό ανά
στημά της, άρκετά μικρόν, ητο κομψόν μέ 
έξαιρέτους αναλογίας. Αί χεϊρες καί οί πό- 
δες της ήσαν παιδικοί. "Ολα τά χαρακτηρι- 
στηκά της είχον έ'ξοχον καί περιφανή λε
πτότητα. Τό καθαρόν μέτωπόν της περιε- 
κυκλοΰτο άπό βοστρύχους ξανθούς καί έ- 
πιχρύσους. Οί μεγάλοι οφθαλμοί της, γα
λανοί καί διαυγείς, έρρίπτον βλέμματα ώ- 
ραΐα. Ή ρίς της ολίγον καμπυλουμένη έ- 
στηρίζετο εις ρώθωνας ρεδίνους καί ευκινή
τους, οί'τινες ηνοίγοντο ευκόλως εν στιγμή 
συγκινήσεως. Έν γένει η νεανις αυτή έφαί- 
νετο ήδη γυνή κατά τήν θέλησιν, τάς γεν
ναίας άρετάς καί τήν χαρίεσσαν καί ύψηλήν 
αξιοπρέπειαν. Είχε δέ πίστιν εις τούς άλλους 
καθώς είςέουτήν καί δέν ύπέθετε ποσώς ό
τι ήθελε τις δυνηθή νά έκλάβη κακώς καμ- 
μίαν έκ τών πράξεών της, τάς όποιας ύπη- 
γόρευον εις αυτήν μόνον ή αυθόρμητος εμ
πιστοσύνη καί απλή αφέλεια τών αισθημά
των της.

Μέ τρόπον λοιπόν έμβριθή καί γλυκύν έ- 
ξηγησε τούς λόγους οί'τινες τήν ώδήγησαν 
εκεΓ. — Δέν έχω πλέον, είπε τελευταϊον εις 
τήν κυρίαν Έζύου, δέν έχω πλέον τήν μη
τέρα μου, εις τήν όποιαν ήθελον φανερώσει 
τά αισθήματα ταύτα τής καρδίας μου, τά ό
ποια είχον έμπιστευθή εις έσας. Έσκέφθην 
ότι δέν έπρεπε πλέον νά μείνω ξένη πρός 
έκείνας, ε’ις τάς όποιας ό μνηστήρ μου είναι 
ό,τι είναι καί αί όποόαι πριν νά μοί τόν δώ- 
σωσιν, έχουσι τό δικαίωμα νά μέ γνωρί- 
σωσι καί νά μέ κρίνωσιν. Ιδού διά τί ήλθον 
πρός ύμάς, κυρία.

— Καί ό Φίλιππος ήξευρεν ότι θά ήρχε- 
σθε;

— Μάλι στα* εκείνος πρδ πάντων ήθέ- 
λτησε νά έλθω ταύτην τήν εσπέραν. *Εφρό- 
νει, προσεθηκε μετά θλίψεως, οαδέν ήθέλατε 
επι τουτω ποσώς δυσαρεστηθή.

Η Κλοτίλδη, τήν οποίαν ή ουγκίνησις 
τής νεάνιδος ήοχιζς νά κεροήση, ήγερβη
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αίφνης και έκαμε βήαατά τινα εντός της 
αιθούσης’ έπειτα, 6/,έπουσα οτι ή χόρια 
Έζύου χαΐ η Έλπινίχη την παρετήρουν, 
εστάβη πρό τίνος κατόπτρου χαΐ προσεποιή- 
θη ότι εταχτοποίει τήν κόμην της. — Δέν 
δύναμαι έν τούτοις νά τήν δίχωμαι χατ’ άλ
λον τρόπον, είπε λίαν -χαμηλοφώνως — Ε’ι- 
τα δ' έπανελθοΰσα έχαθισεν.

*1] χόρια Έζύου διέμενε σοβαρά χαΐ φΐ- 
λόφρων. — Καί ό πατήρ σας, δεσποινίς, ό 
κύριος Βρυέννιος, πότε φθάνει εις τήν Γαλ
λίαν ;

— Εντός δεκαπέντε ήμερων πιθανώς.
— θά άποπλεύση λοιπόν ίχείθεν σημε- 

ρον;
— Μάλιστα.
— θά τόν ίδωμεν χατά τήν άφιζίν του. 

Θά τόν όμιλήσωμεν περί ύμών, δεσποινίς, χαΐ 
περί τοΰ υίοϋ μου. Είναι σπουδαΐον τό νά 
νυμφευθή τις. Τά τέχνα, όταν ηναι ειλικρινή 
καί άδολα, καθώς υμείς, δεσποινίς, καθώς ό 
Φίλιππος, έλχονται πρός άλληλα’ θά ήτο 
δέ αΰστηρότης τό νά χατηγορή τις αυτά 
διά τούτο’ άλλ’ άφ’ ετέρου είναι καθήκον 
των γονέων, πριν νά εύλογήσωσι διά τής 
συγκατχθέσεώς των τήν έλξιν ταύτην τής 
χχρδίας των, νά τήν κρίνωσιν ύπό τήν ολως 
θετικήν έποψιν τής ζωής χαΐ τοΰ μέλλον
τος διά τής εαυτών πεοισκέψεως χαΐ πείρας.

— Έχετε δίκαιον, κυρία, άπήντησε μετά 
δειλίας ή Έλπινίχη.

Αύ’τη χατελάμβανεν ωσαύτως οτι ή άπάν- 
τησις αυτή ήτο συγχρόνως δΓ αυτήν χαΐ 
άδεια άναχωρήσεως ήν τή έδιδον’ άλλ’ ή 
διάψευσις των ελπίδων της ητο τοσοϋτον 
μεγάλη, ώστε δέν ήζευρε πώς νά απέλθη.

Ό υπηρέτης είδοποίησεν, βτι ή παιδα
γωγός τής δεσποινίδος Βρυεννίου τήν περιέ- 
μενεν έν τή άμάξη της.

— Κυρία, έλαβε τό θάρρος νά εΐπη ή 
Ελπινίκη εις τήν μητέρα τοΰ Φιλίππου, 
θά μοΐ έπιτρέψητε νά έρχωμαι νά σάς ΐδω 
ενίοτε;

— Μάλιστα, δεσποινίς, καί ημείς ωσαύτως 
θά έρχώμεθα νά σάς ίδωμεν. Είναι ανάγκη, 
είπε μέ σοβαρόν ύ’φος, νά γνωριζώμεθα και

συνυποστηριζώμεθα.
— 'Γγιαίνετε λοιπόν, χυρία.
— "Ωρα καλή, δεσποινίς, χαΐ καλή αύθις 

συνάντησις, είπεν ή Κλοτίλδη.
Ή Έλπινίχη έζήλθε βραδέως, ώς λυπη

μένη' εξήλθεν δ' έχ τοΰ εδάφους τής οικί
ας ταύτης μετά τίνος άναχουφίσεως.

Μόλις ή Ελπινίχη εΐχεν αναχωρήσει, καί 
η Κλοτίλδη προσήλθε μετά ταχύτητος πρός 
τήν χυριαν Έζύου.

— Λοιπόν! μήτέρ μου, είπεν εις αυτήν.
— Είναι τό δυστύχημα τό όποιον επέρ

χεται εις ημάς, τέχνον.
— Καί μέ ποίον τρόπον ; ή νεάνις αύ'τη 

είναι θελκτική.
— ’Άν δέν ήτο τοιαύτη. θά ήτο κίνδυνος. 

— Λύτη δέν ηδυνήθη νά έμποδίση μορφα
σμόν τινα λύπης. — Ό θεός είναι δίκαιος, 
άλλ’ είναι σκληρός.

— ”Ω ! μήτέρ μου, άνέκραξεν ή Κλοτίλ
δη, σύ ή τοσοϋτον θαρραλέα καί γενναία! . . 
’Εγώ λοιπόν πρέπει νά έλθω εις βοήθειάν 
σου ; — Καί ώσεΐ χάμνουσα άποστροφήν 
τινα πρός έαυτήν.

— Έγώ I
— 'Όχι, Κλοτίλδη, θά ήμαι γενναία, α

παιτείται τοΰτο’ άλλ’ άς μή τό άποκρύψω- 
μεν, άπό τής στιγμής ταύτης άρχίζουσι δι’ 
ημάς ή πάλη καί ό αγών.

(Έπεται συνέχεια)

ΠΟΙΚΙΛΑ

Τίσσαρε; χαρφίδε; ! — Τί τούτου ά- 
πλοϋστερον, καί όμως τάς έβλεπον διε- 
σταυρωμένα; άστροειδώ; εν τω μέσιρ 
πόρπη; ήν πάντοτε ερόρει κυρία τι;. Έ- 
ρώτησα; εμαθον τά ακόλουθα, ατινα με
τά συγκινήσεω; μοί διηγήθη ή εύγενή; 
κυρία. «Ό σύζυγό; μου ήτο Πολωνό; 
ευπατρίδη;· καταγγελθεί; δέ ΰπο ΐσχύ- 
οντο; εχθρού καθείρχθη έν παλαιφ τινι
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πύργω. Έπειοή ο’ εν βυτφ ο ®τυχης σύ

ζυγό; μου με τά; κσρ*ί5α; Τϊύτχ; διε- 

σχε'δβζε xal οίονεί είρ^άζε-ο ριπτων αυ

τά; εν νή σκοτεινή είρχτ^ και είτα. άνα- 

ζητών, εξ ευγνωμοσύνη; χα! πρό; άνά- I 

μνησιν, ότι ό άνθρωπο; έγένετο ΐνα έργά- I 

ζηται, προσεχόλλησα αύτα; επί τού κο- 

σμημβτο; τούτου, όπερ ούοέποτε θέλ ω 

έγκχτβλείψείΒ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καθά πληροφορούμεθα, ή Α. Π. ό 
Μητροπολίτης ήμών, περιήλθε πάντα 
τά έν Σουρμένοις χωρία- μεθ’ όλην 
δέ την αντενέργειαν ολίγων τινών αν
τιπολιτευόμενων αύτώ Σουρμενιτών, 
οί όποιοι προσεπάθουν νά ύποκινήσωσι 
κατ’ αύτοϋ καί τους απλοϊκούς χω
ρικούς, πανιαχοϋ έγένετο δεκτός μετά 
σεβασμού και μεγάλων τιμών, ιδία 
δ’ έν τώ χωρίο) Μουρκάντων και τή 
Κελωνήσση, ένθα, οτε μετέβη ή Α. 
Ιΐανιερότης, πάντες οΐ κάτοικοι μετά 
των προυχόντων καί των ιερέων καί 
των μαθητών καί διΟασ/.άλων έξήλ- 
Οον εις προΰπάντησιν Αύτήί καί πράς 
άπόοειξιν τοϋ σεβασμού αύτοϋ μετά 
παρατάξεως συνώοευσαν Αυτήν μέ
χρι τοΰ χωρίου των, οπότε οί μέν μα- 
Οηταί έψαλον άσμα κατάλληλον, 
προσήκουσα δέ προσφώνησις άπηγ- 
'/ίλδη παρα τίνος τών διδασκάλων 
προς την Α. Π. ήτις καί άντεφώνη- 
σε τά δέοντα. Επειδή δέ όσοι καθ’ ύ- 
ποκινησιν ετερων εφανησαν κατ’ άρ- 
χάς Οελοντες ν’ άντενεργήσωσι προς

τήν Α. Π. μετανοήσαντες προσήλθον 
καί εςήτησαν συγγνώμην καί ως έκ 
τούτου σχεδόν έπανήλθεν ή άπαιτου- 
μένη ομόνοια προς ένσρξιν τών μα- 
Οηαάτων καί τοϋ κεντρικού Ελληνι
κού σχολείου τών Σουρμενων, ύπάρ- 
χει έλπίς οτι, όπως πάντα τά ένορια- 
κά σχολεία ήρξαντο ήδη τής παραδό- 
σεως τών μαθημάτων, θά άρχίση αυ
τά καί τοϋτο έντός όλίγου, άφ’ ού ό 
διευθυντής αύτοϋ έλλογιμώτατος κ. 
Χαράλ. Δημητριάδης καί οί διδάσκα
λοι είναι ήδη συμφωνημένοι. Τό κα
θ’ ημάς καί αύθις προτρέπομεν καί 
συμβουλεύομεν τούς φιλομούσους Σουρ- 
μενίτας νά σπεύσωσι ν’ άνοίξωσι τό 
κεντρικόν Ελληνικόν Σχολ,εϊόν των 
καί νά άγαπώσι τόν Διευθυντήν αύ
τοϋ κ. Χαράλ. Δημητριάδην- διότι έ- 
πί τής διευθύντεως τούτου ήρχοντο κα
τ’ έτος τελειόφοιτοι τοΰ σχολείου τού
του εις τό ήμέτερον Φροντιστήριον 
άριστα κατά πάντα κατηρτισμένοι.

— ΓΙληροφορούμεθα οτι άφίκετο 
κατ’ αύτάς εις τό ενταύθα Ελληνι
κόν προξενείου τό ύπό τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως εις τούς ήμετέρδυς αξι
ότιμους συμπολίτας καί τών ένταΰθα 
εκπαιδευτηρίων άναγεγραμμ,ένους εύ- 
εργέτας κ. κ. Φωκίωνα Κούσην καί 
Κ. Θεοφύλακτον άπονεμηθέν, ώς έγ- 
καίρως ε ίχομε ν αναγγείλει, παράση
μου. Πρόκειται δέ, καθά ήκούσαμεν, νά 
γείνη ή έπίδοσις αύτοϋ εις τόν έπιδη- 
μοϋντα νΰν ένταΰθα κ. Κ. (άεοφύλα- 
κτον τή προσεχεΐ Κυριακή ύπό τοϋ ά-
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ναπληροϋντος τον άπόντα Έλληνα 
Πρόξενόν κ. Άνδρ. ΤριανταΒυλλίδου.

— Πρό τινων ήμερών παιδίον τι 
κχτέπεσεν άπό τίνος συκής, και ή γα- 
στήρ αύτοϋ διερράγη, ώστε έξέπεσον 
και τά εντεοα. Πληροφορούμεθα, ότι 
οί αξιότιμοι συμπολΐται ημών ιατροί 
κ. κ. Αδαμάντιος Κ. Έφραιμίδης και 
Άνδρέας Ί. Μεταξας κατώρθωσαν διά 
της περί τά τοιαϋτα ίκχνότητος αυτών 
νά θεραπεΰσωσι το παιδίον τοϋςο καί 
νά σώσωσιν αύτό Ικ τοϋ σοβαρού κιν
δύνου τοϋ Θανάτου, δν διετρεχεν.

— ’Επειδή πρό ήμερών καταστρε- 
πτικώτατος σεισμός γενόμενος έν Πε- 
λοποννήσω περεήγαγεν ομοεθνείς οΐ- 
κογενέίας πλεέστας εις μεγίστην έν
δειαν και ταλαιπωρίαν, κατά σύστασιν 
τής 'Ελληνικής κυβερνήσεως ό ανα
πληρωτής τοϋ ένταϋθα Έλληνος Προ
ξένου κ. Άνδρ. Τριανταφυλλίδης με
τ’ έπιτροπής ‘Ελλήνων υπηκόων άπο- 
τελ,ουμένης έκ των κ. κ. Π. Σαβαρή, 
Σ. Μελίδου, ’Α.δ. Λ. ’Εφραιμίδου και 
Ί. Γιαννηκαπάνη φροντίζει προς συλ
λογήν συνδρομών υπέρ αυτών. Πι- 
στεύομεν, ότι πάντες οί το αίσθημα 
τής φιλανθρωπίας έ'μοντες πρόθυμον 
και γενναίαν Οελουσιν έγγράψει τήν

συνδρομήν των έν τώ προς τόν σκοπόν 
τούτον άνοι/Οέντι ήδη καταλέγω.

— Τή παρελθούση Τρίτη άφίκετο 
εξ ΆμισοΟ ό κ. Ιπποκράτης Ζαγα- 
νιάρης, περιοδεύων έπιθεωρητής τών 
έξ έμμεσων φόρων- συν τή άοίξει 
αύτοϋ πληροφορηθέντες καί τους έν 
Άμισώ πρό ήμερών τελεσθέντας αρ
ραβώνας αύτοϋ μετά τής δεσποινί- 
δος Κατίνας Κ. Κουτσοΰρη, άδελ- 
®ής τοϋ ήμετέρου φίλου καί γνωστού 
εις τούς άναγνώστας τοϋ «Άστέρος 
τοϋ Πόντου» νεαρού ποιητοϋ κ. Γεωρ
γίου Κ. Κουτσουρη, ασμένως δημο- 
σιεύομεν και τήν ε’ίδησιν ταυ την καί 
συγμαίροντες τοϊς μνηστευθεϊσι έπευ- 
^όμεθα αύτοϊς προσεχή καί ευτυχή 
καί τήν στεψιν αυτών.

Μετά τής αυτής εύχαριστήσεως ά- 
ναγγέλλομεν καί τούς έν Μαγχεστρία 
μετά τής δεσποινίδος Ευτέρπης Πολι- 
τάκη τελεσθέντας αρραβώνας τοϋ 
συμπολίτου ήμών δικηγόρου κ. Αδα
μάντιου ’Εφραιμίδου, ό όποιος έπα- 
νελθών ένταϋθα πρό ήμερών άνεχώρη- 
σε χθες εις Σμύρνην. Έκφράζομεν δέ 
καί τούτοις τά συγχαρητήρια ήμών 
καί έπευ^όμεθα τά βέλτιστα.

ΠΟΙΗΜΑ

(’Αφιεοουται χω φιλτάτω μοι X. Π. Κοτσαμπασίδγ).)

Α'.
Νύξ βασιλεύει . .. Τά άστρα ’ς τον θόλον, ιδού, τρεμοσβύνουν 
Τών ουρανών κι’ αργυρά έν τώ μέσω αύτών ή Σελήνη
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Έκλαμπρον φώς διαχύνει τά μαΰρα φωτίζουσα σκότη 
Κ α'ι διασχίζουσα ταΰτα διά τοϋ άπλετου φωτός της 
Νύμφην τήν φύσιν αμέσως λαμπράν καθιστά έστεμμένην 
Μ' δλως στιλπνών άδαμάντων πληθΰν θαυμαστήν, τών αστέρων» 

Άπας ό πόντος κοιμάται και μόνον άγρύπνως ό φλοίσβος 
Κρούει καί θλάται έκεϊ ’ς τάς άκτάς ώσεί πένθος έχφράζων.
Πέραν ακούεται πάλιν ό ρύαξ ήρεμα μορμύρων,
’Αντανακλά τών αστέρων τήν λάμψιν ’ς τό ύδωρ και τότε 
Κάτοπτρον είναι λαμπρόν, στίλβον δίκην ωραίων σαπφείρων·
Ρέει, ως ρέει ό βίος, ώς τρέχει ό χρόνος πτερόπους!

Ό άδελφός τοϋ θανάτου, ό ύπνος, έλθών κατακλείει 
Άποκαμόντων θνητών όφθαλμούς, άνακούφισιν χύνων 
Είς τ’ άπαυδήσαντα μέλη αυτών έργασθέντων τοσοϋτον.
’Ένδον τής τόσης βαθείας σιγής ουδεις κρότος ταράσσει 
Τόν ψυθυρίζοντ’ άέρα, σαλεύοντα δένδρων τα φύλλα.
Πλήν έκεϊ πέραν τίς τόσον αύθάδης, προπέτης τοϋ σκότους.
Τήν ησυχίαν συγχύζει κ’ ακούεται μαΰρός του θρήνος ;
Μή τις πληγή έν τώ σώματι είναι αιτία τοϋ γόου ;
Μήπως λησταί τήν οικίαν έκείνου γυμνοΰσιν έλθόντες ;
Μή είναι γλαυξ, ή κλαυθμοί γοεροΐ νυκτικόρακος μαύρου;
"Απαγε! Θρήνους ακούεις ; .. . Έν μέσω τοϋ σκότους έκείνου. 
Τής νεκρικής σιωπής τής νυκτός ψυχή μία πειράται, 
Καταλιμπάνουσα τήν έπί γής βιωτήν της, ν’ άνέλθη 
Εις τήν αιώνιον . . . Κεϊται, ίδέ, ήμιθνής έν τή κλίνη .... 
Ψυχορραγεί . . . φεϋ! γογγύζει καί πέριξ της χύνουσι λάβρον 
Δάκρυ οί γνωριμ’ έκείνης κ’ εκπέμπουν σπαράττοντα θρήνον· 
Ένεκα τούτων συγχύζεται, πλήττετ’ ή νύξ μετά πένθους ....

Β'.

Πέραν άτενιζε!. .. Οπου τά πάθη σιγώσιν, είς μέρος 
Οπου ανθρώπων τό βήμα σπανίως πλανώμενον βαίνει,

Είς έρημίαν ύψοΰται, τό έμβλημα πόνου, καλύβη 
’Από καλάμων κτισμένη- σχεδόν ετοιμόρροπος είναι ....
Θνήσκει πατήρ, γεωπόνος . . . τά τέκνα κ’ ή σύζυγος, οΐμοι! 
Πλήττουν τά στηθη μακράν τών ανθρώπων καί τής κοινωνίας . . .
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Στρέφουν ζητοϋντες βοήθειαν· δμως οΰδεις, φεΰ ! πλησίον 
Είναι νά φέρη £ν τάχει μικράν αρωγήν τοΐς δυστήνοις.
Λείπ’ ιατρών επιστήμη ένταϋθα . . . Ίδέτε ! κλονεϊται 
*Η τοϋ πτωχού γεωπόνου καλύβ’ ϋπό τό τοϋ θανάτου 
Βήμα . . . ένταϋθα του; πόνους αυτός έντελώς θεραπεύει . . .

Οϊμοι! ’Ακούεις ; . . . παρθένου φωνή δεν σέ πλήττει τά ώτα; 
Πέραν έχει σ’ τήν καλύβην τον λύχνον άνάπτουσα κλαίει,
Λύχνον, θανάτου φώς χύνοντα, φως άμυδρόν, τρεμοσβόνον.
Ώ! εις τους ώμους της βόστρυχοι πίπτουσιν άτημελήτως,
Τήν τής καρδίας δηλού ντες σφοδράν ταραχήν τής παρθένου.
”ΐδε . . . πτωχά τά φορέματα έχει, αγγέλου πλήν σχήμα,
Εΐν’ ή ψυχή της άγνή καί τό κάλλος αγνόν ως έκείνη ....
Θνήσκοντα κλαίει ή τάλαινα κόρη τόν μαϋρον πατέρα . . .
Νά! μελανείμων, παράφορος τήδε κάκεΐσε, θρηνούσα,
Στρέφει τό βλέμμα της καί με τό δάκρυ τήν κάτωχρον ό’ψιν 
Ραίνει τοϋ θνήσκοντος και περιθάλπει έκεϊνον, ποθούσα 
Έκ τής ζωής της νά δώση ζωήν τω πτωχω γεωπόνω.

Τλήμων παρθένος!. . . Τήν μαύρην δρεπάνην τ’ άσπλάχνου θανάτου 
Ώ! άν ήμπόρεις εύθυς ν’άποκρούσης, ζωήν θά έδώρεις 
Τώ μετ’ αύτοϋ εις αγώνα έλθόντι δυστήνω πατρίσου!

Ιίόσον τό δάκρυ της ρέει!. . . λυγμοί τήν καρδίαν της σφάζουν,
Καί θανασίμων άκούονται ήχοι αυτής μονολόγων :
«Θνήσκεις, ώ πάτερ ! κ’ άφίνεις ήμας εις φριχτήν δυστυχίαν! »
Καί μετ’ ολίγον σ’ τόν μάταιον κόσμον άποτεινομένη,
«Κόσμε, φωνάζει, ειρκτή άλγεινή, κατοικία βασάνων,
Σ’ έγκαταλείπει θνητός τις, ίδέ τον ! εις κόκκος σ’ τήν άμμον.
Μία σταγών εις τά υδατα λίμνης, έν φύλλον σ’ τά δάση.
Πλεϊστοι γ·εννώνται σ’ τήν γήν κ’ άποθνήσκουσι πλεϊστοι ομοίως* 
Γέννησις, τάφος· πρωία, έσπέρα· χαρά, λύπ’ ό βίος !. . .»

Ώρα σημαίνει τής μέσης νυκτός .. . λαμπροτέρα ή Φοίβη 
Μ’ εΰκυκλον δίσκου φωτίζει κι’ εντός τής άτέρμονος στέγης, 
Τής άτενοϋς όροφής τοϋ αίθέρος, τό άωτον λάμπει 
Τής τού Ύψίττου Σοφίας ώς θέα σαπφείρων, σμαράγδων.
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Rf άντανακλώσιν αυτήν τής θαλάσσης οί άμετροι χώροι..
Τις αρμονία! ώ! έ'κτασις ποία! ώ! τι μεγαλείου! 

Άίυνατεϊ ή πορεία τοΰ νοϋ, ταχύτερου ανέμων,
Νά περιέλθη το άστρ’ εις διάστημα μέγα αιώνων !

Μέσω λοιπόν μαγικής καί γοήσσης νυκτός τηλικαυτης,, 
Μέσω άπλετου φωτός τής Σελήνης καί των μετά ταυτης 
Άπαυγαζόντων αστέρων, έντός νηνεμοϋντος άπειρου 
Καί κοιμωμένων ανθρώπων, έκείν’ ή ψυχή ύπαφίνει 
Τήν έπιγείαν σκηνήν τής ζωής καί άπέρχετ’, άγγέλων 
Πλήθους αυτής ήγουμένου, φυλάκων τοΰ υπνου άνθρωπων,
*Σ τάς ουρανίους μονάς τοΰ Ύψι'στου, άφίνουσα λύπην 
Εις τους γνωρίσαντας ήδη κι’ άπροίξ μετ’ αυτής συνοεθέντας, 
Πλείστην χαράν δέ αίσθάνετ αυτή £ν αυτή, καί δικαίως, 
Φεύγουσα πένθη καί δάκρυ καί μαυρην οδύνην καρδίας.

Δ'.

Τον σκελετόν του θανάτου ϊδέ πώς τήν λείαν εκείνην 
Φέρει γελών ώς εν φάσμα νυκτός φρικαλέου βαδίζων.
Ό καταχθόνιος γέλως έκείνου τά μέλανα νέφη 
Εις τον αιθέρα άθροίζει καί πνέει βορράς λυσσαλέος,
"Οστις μηνύει άμέσως τήν άφιξιν τούτου ’ς τον κόσμον,
Ινα θερίση, ώς στάχυς, πληθΰς νοσταλγείς τών άνθρώπων. 
Εβαινε τότε διά των ποδών του μολύνας τό χάος,
Ολον πληρών τό διάστημ’ οσμής θανάσιμου, δυσώδίυς.

Ω ! κ’ ή ’δική μου ψυχή έάν έφευγεν ούτως: έν μέσω 
Αγλαΐςούσης τοιαύτης νυκτός! Ούοεμία τις άλλη 
Ωραιότερα αυτής κ’ ευτυχής τελετή τοΰ θανάτου. 

Εΰτυχεστάτη λοιπόν κι’ ή ψυχή, ναι, ΰπήρξεν έκείνη !
Γερπεται νϋν έν τω μεσω άφάτου χαράς παραδείσου!
Μνήμα έοεχθη το σώμα αυτή; άπευκταΤον καί μαϋρον 
Καί μετ ολίγον σκωλή/.ων τό βρώμα αυτό θ’ άπογείνη, 
Αθανασίας έν τουτοις άερ’ άναπνέ’ ή ιδία !. .. .

Ες Αμιιον tf; 15 ν] ’Ιουλίου 1886 επεμψε ττρός καταχώρτισιν

X. X. Συμβουλίδης.
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