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Κάποιος συνάδελφος παραδοξολόγος ίσχυρίζετο μί̂ ν 
φοράν δτι αύτή ή ένδειξις σ»μπαθείας προς τά ζψα, 
ή έκδηλουμενη καθ' δλον’τόν πολιτισμενον κόσμον δι' 
εταιρειών φιλόζωων, διά νομοθετικών μετράν ή καί δ'.’ 
απλού πλατωνικού οίκτου προς τήν πολυβασανισμένην 
ιδία ζωήν των φορτηγών τετραπόδων,εινε απόδειξις τής 
νευροπάθειάς τού αίωνάς μας, έξαπλουμένης έπικινδύ- 
νως διά τής μιμήσεως καί κερδαινούσης όυοτυχώς 
— είνε ή λ έξις του — Ιδαφος καί έν Άθήναις.

’Εάν έν τούτοις ό συνάδελφος αϋτός εϋρίσκετο 
μαζύ μου προχθές το βράδυ εις τό τράμ Πατησίων, θά 
ώμολόγει δτι είχεν άνααιιβόλως πολύ άδΐκ ν νά νο- 
μίζη ότι ό πρός τά ζώα οίκτος εκέρδισε κοί σπιθαμήν 
μόνον εδάφους καί θά έπειθετο δτι οί Αθηναίοι υπό 
τήν Ιποψιν ταύτην έχουν χαλύβδινα τά νεύρα.

Είχε πέσει βροχή ραγδαιοτάτη, άν ένθυμείσθε, τήν 
εσπέραν εκείνην καί κατά τό σύνηθες η οδός Πατησίων 
είχε πλημμυρίσει νερού καί ίλύος. Το σϋνηθες ανοι
κτόν βαγόνι, γεμάτον δλον,άνήρχετο βραδέως πρός τά 
Πατήσια. Τά τρία ψοφάλογά του μόλις κατώρθωναν 
νά τό σύρουν έπιπόνως, ολισθαίνοντα εις πάν βήμα.

Έκεϊ δμως ολίγον ανωτέρω τού στρατώνος τού 
ιππικού ή ιόός είχεν άνασκαφή, μίγα κοίλωμα είχε 
σχηματισθς, σχεδόν τάφρος, πλήρης από νερόν καί λά
σπην καί τά έςηντλημένα άλογα, άόυνατούντα νά σύ
ρουν τό κολλήσαν πλέον μέσα εις τόν λάκκον βαγόνι 
έστάθησαν.

Ο ηνίοχος με τήν συνήθη ωμότητα τών ηνιόχων 
τής εταιρείας κατέφερε τήν μάστιγά του έπί τών όυ- 
στυχισμενων τετραπόδων, τήν έστρεψεν από τό ξυλον 
παρώρμησεν, ό οδηγός έτράβηξεν ΰποβοηθών τά αυτιά 
τών άλογων, αλλά τίποτε. Οί άχαμνόεντες τής εται
ρίας μισονηστικοί ίσως έτανυο το, ένετεινον τάς προ
σπάθειας των ϋπό ραγδαίον ξυλοκόπημα, άλλ’ εις μά- 
την. Αί σιδηραϊ ράβδοι τής γραμμής είχον λυγισθή 
φαίνεται,ΰποσκαφέντος τού χώματος,καί ή βαρεία άμα
ξα έκαλοκάθησε εις τόν λάκκον ακίνητος.

Τί νά γείνη· οί έπιβάται έπρεπε νά κατέλθουν διά 
νά έλαφρυνθή τό βαγόνι. Ό οδηγός παρεκάλεσεν έπα- 
νειλημμένως όλους νά κατέλθουν, άλλ ’ ούδείς έσά- 
λευσεν. Ένας νεαρός αξιωματικός μόνον έφάνη πρός 
στιγμήν άπλώσας τόν ενα του πόδα διά νά κατέλθη, 
αλλά σκεφθείς, φαίνεται, ώριμώτερον,δτι ήτο κρίμα νά 
λερώση τά φρεσκοβερνικωμένα υποδήματά του, μετε- 
νόησε καί έσπευσε νά τόν άποσύρη καθήσας καί πάλιν. 
Μία δε δεσποινίς έσπευσε νά δηλώση μεγαλοφώνως 
δτι, αμ’ οε θά σού κατέβη αύτή τώρα μέσ' τή λάσπη· 
ας κάνουν δπως μπορούν.

Νέον, γενναιότερον τήν φοράν αύτήν, ξυλοκόπημα 
τών ίππων έπηκολούθησεν. Αλλά καί πάλιν τίποτε 
δέν κατωρθώθη. Ό οδηγός ξαναπαρεκάλεσε τούς έπι- 
βάτας, άλλ’ ούδέίς άπήντησε. Τό κλασικόν : ή σιωπή 
μου προο άποντησιν σου ούδεποτε έσχε μεγαλοπρε- 
πεστέραν εφαρμογήν.

Έδέησε νά ζευχθούν οί ίπποι πρός τήν άντίθετον 
διεύθυνσιν, νά στραφς, ή άμαξα εκατόν περίπου μέτρα 
¿πίσω, ν’ άποζευχθούν καί ζευχθούν καί πάλιν πρός 
τήν αρχικήν διεύθυνσιν καί έπειτα ϋπό άνηλεές ξυλο
κόπημα, ομοιον τού όποιου δέν έχω ξανα'ίδή, νά διέλ- 
θουν μέ όρμήν τόν λάκκον.

Άγ νοώ έάν οί ϊπποι αύτοί μετά τό μαρτυρικόν 
αύτό βασανιστήριον κατώρθωσαν νά φέρουν μέχρι τέ- 
λ.ου» εις πέρας αισίως τό ταξείδιόν τους.

Καί έπειτα νά υπάρχουν άνθρωποι όμιλούντες περί 
συμπαθείας τών ’Αθηναίων πρός τό ζώα !

•
• *

Εις προηγούμενον φύλλον τής «Κυριακάτικης» 
έγράφομεν περί τής τόσην συγκίνησιν προξενησάσης εις 
τούς πνευματιστικοϋς κύκλους τής Γαλλίας είόήσεως, 
καθ'ήν ό διάσημος άστρονόμος Φλαμμαριών προετοι
μάζει βιβλίον διά τού οποίου άπαρνεϊται τά; πνευμα-

τιστικάς δοξασίας του, έδίδομεν δ' έν τέλει τόν λόγον 
εις τόν κ. Δόμινον πρός έξήγησίν τού πράγματος. Ό 
ύπό τό ψευδώνυμον αύτό κρυπτόμενος γνωστός ελλην 
πνευματιοτής έσπευσε ν' άπαντήση εις τήν πρόσκλησίν 
μας αύτήν, μάς άπηύθυνε δ’ έκ Λαμίας, δπου εύρί- 
σκεται, τήν κατωτέρω έπιστολήν.

«Έν Λαμία 29 7βρίου 1899.

Κύριε Συντάκτα,

Σήρερον υόλις περιήλθεν εί; χείράς μου τό Κυρι- 
ακάτικον φύλλον τής 19 λήγοντος.

Άνέγνων έν αύτψ τήν σχετικώς πρός τήν άπάρ- 
νησιν δήθεν τών πνευματιστικών ιοεών τού οιασήμου 
αστρονόμου Καρ-ίλλου Φλαμμαριώνος άποστροφήν σας 
καταλήγουσαν ώς έξης :

«Ό ήμετερος κ. Δόμινος έχει τόν λόγον».
Καί ιδού έγώ παρών έκ Λαμίας καί πρόθυμος εις 

τό έργον.
Έπί τού παρόντος δμως ελλείψει χρόνου καί μνη

μονικών βοηθημάτων άρκούμαι εις τά έςής ολίγα.
Πρός ανασκευήν τής φοβερά; ταύτης βλασφημίας 

κατά των ιδεών τού Φλαμμαριώνος, ιδού έξαποστέλλω 
τό άνιχνευτι .ον τής μνήμης μου καί προσάγω τήν άντι- 
προχθεσινήν α Εσπερινήν» (26 Ίβρίου), ήτις άπαντφ 
έν ικανή μοίργ είς.τό περί ού ό λογος δημοσίευμα τής 
«Κυριακάτικης» διά τού άρθρου υπό τόν τίτλον·«Μετά 
τόν Τάφον, τί ;» γράφουσα ώς έ;ής :

« Ύπό τόν τίτλον τούτον ό διάσημος άστρονόμος 
Κάμιλλος Φλαμμαριών δημοσιεύει άξιον πολλού ένδι— 
αφέροντος άρθρον περί πνευματισμού, σι’ ού άπαντά 
όιαψεύόων τους γράφοντας περί αυτού ότι απηρνήθη 
τάς πνευματιστικάς του ιδέας :»

«Όχι ! Δεν είνε αληθές — γράφει είς τό άρθρον 
του δημοσιευόμενον εις τήν « Εφημερίδα τής Ν. Ύ- 
όρκης» — δτι δέν πιστεύω είς τον πνευματισμόν πολλαί 
εφημερίδες ¿δημοσίευσαν δτι έγώ άπηρνήθην δ,τ. περί 
αύτού τού αντικείμενου έγραφα, άλλά τούτο δέν είνε 
αληθές....»

Ή « Εσπερινή» λοιπόν τή. 20 λήγ. διαψεύδει τά 
τής «Κυριακάτικης» τής 1ϊ> τού αυτού.

Τι δε συμβαίνει ;
Ό Φλαμμαριών, όπως καί ιί έμ· ριθείς πνευμα- 

τισταί έπείσθησαν έπιστημονικώς δτι γίνονται συγ
κοινωνία·. τών ε̂ταστάντων μετά τόιν ζώντων, άλλ' 
έγνων ώσαύτως 1 ) δτι δέν δύναται έκαστο; νά συγκοι- 
νωνήση μεθ’ οίουδήτινος μεταστάντος καν θελήση 
2 ) δ·.ι είς περιπτώσεις τινάς παρουσιάζονται πειστικά 
μαρτύρια περι της ταύτότητος τού συγκοινωνούντος 
μεταστάντος, άφ' ετέρου δμως γίνονται διακοινώσεις 
φέρουσαι μέν διακεκριμένα ιστορικά ονόματα, ούσαι δε 
αποκύημα χαμαιπετών πνευαάτων. 3) και τούτο ήτο 
τό παρενταθεν ώς σκόπελος είς τά; έρευνας τού Φλαμ
μαριώνος καί απογοήτευσαν εν μέρει τήν περιέργειάν 
του, δτι δηλ. ένψ ό Φλαμμαμιών προσεπάθει νά συγ- 
κοινωνήση μετά τού πνεύματος λ. χ. τού Γαλιλαίου 
ή τού Νεύτωνος κλπ.,δεν ήδύνατο νά έπιτύχη είς τήν 
ψυχαγωγίαν του, δπως ήθελε, μή παρεχόμενων πει
στικών τής ταυτότητας των πνευμάτων τούτων.

Ίαύτα βεβαίως είνε προβλήματα απρόσιτα, δυσε
ξήγητα διά τους γήινους, τους μή δυναμένους, ένεκα 
τών ασθενών σωματικών αισθήσεων, νά ισωσι τί γίνε
ται είς τό «Μ·τά τόν τάφον». Άλλ οί ϋπεργήίνοι, οί 
μάλλον προηγμένοι έκ τούτων, διανοίγουσιν έστιν δτε 
τόν πέπλον τής "Ισιδος διά τών διακοινώσεών των καί 
μάς έξηγούσι τούς λόγους και ύπό ποιας συνθήκας 
έπιτυγχάνονται τά ψυχικά φαινόμενα, αί αληθείς 
διακοινώσεις κλπ.

Περί τού λόγον τών φαινομένων, περί τών άπαι- 
τουμένων συνθηκών πρός έπίτευξιν αυτών καί περί 
άλλω» έτι υψηλών ζητημάτων θα γράψωμέν τινα, μετ’ 
ού πολύ, όπόταν αί ενταύθα άσχολίαι μάς έπιτρέψωσι 
τήν εις τά αύτόσε μετάβασιν μας.

Άλλ ’ έπί τό προκείμενον
Ό Φλαμμαριών μή συνήθεις λοιπόν νά εύχαρι- 

στήση καθ’ όλοκληρίαν τήν προς μάθησιν όργώσαν φύ- 
σιν του, μετήγαγε τήν μήνίν του κατά των πνευμα- 
τιστ-ν τής κατωτέρας κατηγορίας, οΐτινες νομίζουσίν,

άξιούσι καί έπαίρονται δτι Ιχουσι δήθεν συγκοινω
νίας μεθ υπερτερών πνευμάτων κοί παραθέτουσι γε
λοίας τοιαύτας ανακοινώσεις. προκαλούσας τόν οίκτον 
τών έμβριθών καί τών άντιπαθητικώς διακειμένων κατά 
τού πνευματισμού.

Ίσου λοιπόν τί συμβαίνει άπλούστατα, κ. Συν
τάκτα.

Κατά τούτο άσπαζόμεθα καί ήμείς τήν τοιαύτην 
μήνιν τού Φλαμμαριώνος καί δραττόμεθα τής εύκαι 
ρίας νά καυτηριάσωμεν τήν τοιαύτην οιησιν τών έν 
έν Άθήναις ψευδοπνευματιστών, οΐτινες διότι έτυχε 
νά ίδωσι φαινόμενόν τι άπλούστατον άγυρτικόν ή καί 
αληθές, νομίζουσίν δτι κατέστησαν ήδη μύσται, έπό- 
πται, ίεροφάνται, χ_ωρίς νά λαμβάνωσιν ύπ' όψει τό 
άπέραντον τού βάθους καί τού ύψους αύτής τής έπι- 
στήμης, είς ήν άπητειτο είκοσάς έτών σπουδής διά τά 
δαιμόνια πνεύματα, ola Όρφεύς, Πυθαγόρας, κλπ. 
δωδεκάς δε τοιαύτης διά τόν Πλάτωνα, τόν Θαλήν, 
τόν Εύδοξον, τόν Λυκούργον, κλπ. καί δτι οί τοιού- 
τοι ψευδοπνευματισταί καταντώσι τά όνειδος τής θείας 
έπιστήμης τού πνευματισμού, πρός κατανόησιν τής 
όποιας απαιτείται όχι μόνον διανοητική άνάπτυςις, 
άλλά, προ πάντων, κυρίωσ ηθική άνάπτυξις, πρόο
δος έν τή ηθική, ήτις φεύ . ωχετο άπιούσα, κατά τήν 
σημερινήν εποχήν, μακράν τής Έλλάοος.

Μήτοι αύτό τό ύπερτατον ον έν άνθρωπότητι, 
αυτός ό Θεάνθρωπος, ήδυνήθη νά γί.η καταληπτός 
παρά τοίς 72 μαθηταΐς αύτού, είς ούς κατά τόν Ίη- 
σούν δ ν ήτο δεδομένον. καί οΐτινες άπεχώρησαν ένεκα 
τούτου; Μςτι καί αύτοί οί έκλεκτοί δώδεκα μαθηταί 
του ήδυνήθησαν, μετα τριετή θείαν διδασκαλίαν νά 
βαστάσωσιν άπαντα ; «Έχω πολλά λέγειν έτι, άλλ’ 
ού δύνασθ: βαστάσαί άρτι».

Διά τούς τοιούτους πνευματιστάς καθίστανται 
άναγκυία καί αύτά. τά άβάσιμα σκώμματα των άντιπα- 
θώ; διακειμένων, δ ότι ούτως άνακοπτουσιν ολίγον τόν 
ψε.όοζήλον τών ψευδοπνευματιστών, ούς ό πνευματι
σμό; άποδοκ'.μάζει ώς όπαδους, δπως καί ό επιστη
μονικό; υλισμός καθίσταται αναγκαίος, διότι ούτος θά 
έκριζώστ, πρώτον τάς προλήψεις, ΐνα κατόπιν άναθάλη 
έπί ελευθέρου καί καθαρού έόάφους τό δένδρον τής 
έπιστήμης τού πνευματισμού, κατά τόν Γλάδστωνα...

Θά έπανελθωμεν ίσως αργότερα.

Δόμινος».

Αμφίβολον άν οί άναγνώσται τής «Κυριακάτι
κης» μετά τήν άνάγνωσιν τή; έπιστολής τού κ. Δομί- 
νου έγειναν σοφώτεροι άπό πριν, δύσκολα δμως θά 
ήμπορούσε κανείς νά είπή δτι τό σφάλμα είναι άπο- 
κλειστικώς ιόικόν των.

Κ.
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«Μ έ τά  δικά μου».

(Κ. Παλαμάς).

I

Τό προαύλιο·/ τού εστιατορίου «Τό Άστυ» είχε 
πλέον έκκενωθή. Εις τό εν άκρον αύτού παρέμενε σω
ματώδης γερμανός, περατώσας ήδη τό δείπνόν του. 
Μέ άνερρίυ μένον τό σωμ.α έπί τού έρεισινώτου τής ε- 
-ραςτου,μέ προτεταμε-ον τόν προέχοντα στόμαχόν του, 
έσφιγγε μεταξύ τών όδόντων τήν μακροτάτην καπνοσύ · 
γγά του.Είς τό έτερον άκρον έκαθήμην έγώ μετ’άγα- 
¡τού φίλου δν είχον καιρόν, πολύν καιρόν νά ίδω. 
πί τής τραπέζης μας παρέμενεν έ ι ή λευκή οθόνη 
I τά λευκά μάκτρα, ήχνιζον οί κυαθίσκοι το/ καφέ 
ί «λαμπύριζε πρασινόχρυσος έντός τών μικρών ύαλί- 
ν ποτηρίων ή ΟΙΐ,ΊΓΐΓοΊΐ?ι· ύπό μέγαν ηλεκτρικόν 
μπτήρα... Περί ημάς ή ηρεμία θερινής νυκτός, δια- 
πτομένη ενίοτε ύπό τού τροχασμού παρελαυνούσης 
,άξης . . .

— «'Ενθυμείσαι, μ’ είπεν αίφνης ό φίλος μου,είς 
'ν αύτήν θέσιν πρό δύο έτών μέ προσεκάλεσες νά 
μφάγωμεν !
— «Καί σ., βιαστικός βιαστικός ήρνήθης Μετά

χειραψίαν δέ ή όπο α μού έ λόνισε τόν βραχίονα μέχρι 
τού ώμου, μ’ είπες. «ΓΙρεπε νά σέ ίδώ : Ή καρδία 
μου ύπερκχειλίζει έξ έρωτος, έκ μέθης, έξ εύτυχίας. 
Πρέπει νά ιοωθώμεν, θά ίδωθώμεν άφεύκτως» καί μέ 
άφησες. Έ<τοτε έχάθης . . .  θά μάθω έπί τέλου; τί 
άπεγινες; θά μου είπης τούλάχιστον τί έγινεν ή τόση 
σου εύτυχία ;

— « Ή απληστία μέ τήν όποιαν έφαγα απόψε, άν 
μή άλλο τι, ήμπορ-ί νά σέ πληροφορήση περί τής έκβά- 
σεως τού έρωτός μου. "Ιων, Ίων, διατί αί ήμέραι δια- 
φέρουσι τόσω πολύ άλλήλων ; . . .

— «Προφανώς διότι δέν όμοιάζουσιν, άπήντησα.
Ό φίλος μου έστρεψε πρός με τούς μεγάλους του

οφθαλμούς.
» — Μή αστειεύεσαι αΐωνίω.. Εύοίσκεσα·. πρό ανθρώ

που βαθύτατα τεθλιμμένου.
Τόν παεετήρησα έταστικώς.
”Οντ·. ς ! ποια διαφορά μεταξύ τών ζω/ρών οφθαλ

μών. τού φαιδρού έντονου ήχου τής φωνής του πρό 
δύο έτών όριζούσης μοι συνέντευξιν ήτις έπεπρωτο το- 
σούτω ταχέως νά λάβη χώραν καί τών μελαγχολικών 
οφθαλμών, τής άτονου φωνή; τής εσπέρας ταύτης !

Ή καρδία μου ήρχισεν νά πάλληται. Ειχα μαντεύ
σει δτι έπρόκειτο περί γυναικείας απιστίας.

— «Τό βλέποι. είπον. έχεις πολλά, δυστυχώς, 
παραπολλά νά εκμυστηρευθής... Ό ερω; σου ύπήρξεν 
ατυχής. Λέγε. ακούω.

— «θά σοί έπαναλάβω έν πάση ακρίβεια τήν τελευ- 
ταίαν ιαου μετά τής άγαπηθείσης κόρης συνδιάλεξιν, 
ήτις έλαβε χώραν κατά τήν διάρκειαν μεγάλου χορού. 
Έξ αύτής θά έννοήσης δλον τό πένθιμον ιστορικόν 
τού λή ξαντός έρωτός μου . . .

Έστύλωσε τούς οφθαλμούς πρός τό σκότος τής 
έναντι οδού καί έξηκολούθησεν:

— «Είχομεν άποσυρθή έν μικρώ θαλάμω παρακεί
μενο) τής μεγάλης αιθούσης, κατά τό διάστημα τετρα- 
χόρου τόν'¿ποίτν ένείνη δέν ήθέλησε νά χορεύση Έν 
τή κυανότητι των χθαμαλόίν έπίπλοιν, έν τή μαλακή 
φωταυγε'α τών έγχρωμων σφαιρών τών λαμπών, έν 
τοίς έξησθενημ ένοις ήχοις τής μεμακρυσμένης ορχή
στρας, έπροτίμησιν ή ακάματος όμιλήτρια άναπαυ- 
στικήν υετ’ έμού συνδιάλεξιν.

Λευκά ένδεδυμένη μετά δέσμης άπαλοκυάνων άν- 
θέων, μέ γυμνόν τόν αύχένα, γ̂ υ.νό·. το παρθενικόν 
στερνόν, γυμνούς τούς στρογγύλους ώμους, φέρουσα 
περιχειρίδας είκοσι κομβίων καί άνειμ- να σανδάλια, έ- 
κάθησεν ε·ς τό άκρον μικρού διβανί-.υ. Έναντι αύτής 
είχεν ύπερμέγεθες κάτοπτρον.

Στρέφουσα πρός τ’ αριστερά τήν κεφαλήν έβλεπε 
διά τού διακένου τή; θύρα. άνά μέσον τών περιπλεκό
μενων φύλλων δύο τεραστίων λατανιών τήν ζωηράν κί- 
νησιν τού τετραχόρου. Καί έγώ έ·αθήμην δεξιά αύτής 
καί ίστηοιζόμην έπί τών όπ σθεν παχέων προσκεφα- 
λα ίων.

Εκείνη έτήρεί όρθίαν τήν προτομήν της μέ τήν 
άλύγιστον πλαστ κότητα τού στηθόδεσμου της, καί 
ούτω είχον έγώ ύπό τά βλέμματά μου τήν κατατομήν 
τού προσώπου της, τόν χνούν τού αύχενος, τήν θαυ- 
μασίαν διασκευήν τής καστανής κόμης, τήν στρογγυ- 
λότητα τού γυμνού τη; ώμου.

Καί έμενα «ιγών...Τήν είχα παραπολύ αγαπήσει 
άλλοτε τήν γυναίκα ταύτην, τήν είχον λ)τρεύσει δι ’ 
δλων τών ουνάμεων τής ψυχής καί τού ρτνεύματος, δι ' 
όλης τής τρυφερότητος τής κνρδ ας μου καί ιδού ϋτι 
τόρα αίσθημα παράδοξον πληροί τά στήθη μου πλη
σίον τη , παράδοξό; τις μελαγχολία, γόητρόν τι άκα- 
ταμάχητον, ούχί έοω; πρός τήν πρό έμού λατρευτήν 
κόρην, έρως δστι; αδύνατον πλέον νά ύπάρχη, άλλά 
πένθος πλήρες τρυφερότητος διά τόν παλαιόν, τόν λή- 
ξαντα έρωτα, όιά τό παρελθόν τό γλυκύ, τό νεκρόν 
καί ή σιγή μου παρατείνεται Έπειτα ευρίσκω πολύ 
πικρόν, είρωνικώ; πικρόν, νά μένω τέλος μόνος μετ ’ 
αύτής τόρα δτε πλέον μοί είνε έντελώ; άδιάφορον τού
το, τόρα δτε παρήλ.θον πλέον τά πάντα καί διελύθη ή 
παλαιά αγάπη ώς παρελθόν τής σελήνές φέγγος !

Έν τούτοι; είνε πάντοτε ωραία ή κόρη αΰτη. Έν 
τούτοι; εινε θαυμαστώ; ώραία τήν εσπέραν ταύτην καί 
οί οφθαλμοί μου δέν παύουσι θωπεύοντες τά κατίρυ- 
θρα χείλη της, τόν λείον ώμον, τήν δλην αύτήο άγαλ- 
μάτινον χάριν έφ’ ής διολισθαίνει τό φώ; τού πλησίον 
έκεί λαμπτήρος. Άλλ' έπί τή σκέψει δτι διά ν’ απο
λαύσω πάντα ταύτα πρέπει ισω; νά εκφέρω λόγους ά- 
γάπ· ς, λιποψυχία απερίγραπτος έκκενοΐ τό στήθος 
μου. Άναζητών έν τή καρδία μου ούδέν ευρίσκω έκ 
τής τοσαύτη; τρυφερότητος οι’ ής περιέβαλλον ποτέ 
τό γλυιύ άτομόν της καί θέτω έμαυτφ τό θλιβερόν 
ερώτημα, πώς εινε δυνατόν ή καρδία ή τοσούτον ΐ- 
σχυρώ; άγαπήσασα νά παύση άγαπώσα καί ιδία πώς 
είνε δυνατόν τοσαύτην να αισθάνεται μετεπειτα λύπην 
διά τήν λήξαταν αγάπην τη; !..

«—Έάν μάς έβλεπον τότω σιωπηλούς, τόσω ακι
νήτους, θά έλεγον οτι δεν είμαι έγώ* ή ακαταπόνητος 
Causeuse, ότι δεν είσαι συ ό τόσω galaul χορευτής. 
Ή σιωπή σου είνε πολύ μακρά.

«— Μακρά τφ οντι, ώ; ή λύπη διά τήν απι
στίαν τής γυναίκες, άπήντησα....

«— Ό θρήνος, ό μονομερής μάλιστα θρήνος, δέν 
αποτελεί βεβαίως συνοιάλεςιν, είνε δμως πάντοτε κάτι 
τι πλειότερον τή; σιγής, καί πρέπει βεβ αίω; να είμαι 
πολύ εύχαριστημένη δτι τούλάχιστον ηύδόκησαν τά 
χείλη σου ν' άνοιχθούν έπι τέλους.

« — Εί ε λοιπόν πράγματι αληθές, τή είπον εί; 
άπάντησιν. δτι οί χαρακτήρες μεταβάλλο.ται έπί το
σούτον ώστε τά φαιδρά μόνον νά ευρίσκουν τού λοιπού 
ήχώ έν τή καρδία σου, πάν δε τρυφερώς μελαγχολικόν 
ν' άναβιβάζη τήν ειρωνείαν έπί τών χειλέων σου ;

«— Ό κύριες όμιλεΐ περί μετ/βολής χαρακτή- 
ρος, θα όμιλήση βεβαίως καί περί άσταθείας τής αν
θρώπινης καρδίας
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«— Έν τή συνδιάλιξει μ.ετά σού, τό θέμα είνς 
πράγματι ένδ δειγμένον.

Έστρεψε ττρός με τότε τους δύο.τη; οφθαλμούς, 
τούς ήγαπημέν.υς τούς οφθαλμούς, έν οίς πάσα φιλο- 
σκωμμοσύνη είχε σβεσθή καί οΐτινες σοβαροί σοβαροί 
καί πλήρεις παραπόνου μέ ήτένιζον.

«— Λοιπόν είνε αληθές δτι έχασες |>τελώς την 
καλήν ιδέαν τήν όποιαν είχες περί εμού ; ’Αστειεύεσαι 
βεβαίως. Γνωρίζεις πολύ καλά δτι εγώ δέν είμαι κα
θώς δλαι αί άλλαι...

Kal εβλετον έγώ έστραμμένους πρός με τούς δύ° 
μ.εγάλου; οφθαλμούς της ριέ τήν ύγράν διαφάνειάν των» 
δυσδιακρίτως κυανούς καΐτόσψ περιπαθείς.. .Τούς έβλε~ 
πον εγώ έκεΐ ύπό τά χείλη μου,καί επιθυμία ισχυρά εκ
πλήρωσε τό στήθος μου νά πιω διά των χειλέωνμου δια 
παρατεταμένου φιλήμα-ος τήν άπείρως γλυκείαν Ικφρα- 
σίν των... Ήριην Ιτι εις καιρόν. Ήόυνάριην ν ’ άνα~ 
στείλω τήν σοβαράν τροπήν, ήν έλάμβανεν ή εν τή 
αρχή της Ιτι συνδιάλεξις ήριών, νά προσενεχθώ φαι- 
δρώς, ζωηρώς, εύτόλμως, νά ψαύσω διά τής άκρας τού 
μύστακός ριου τήν πλησιεστάτην /υτήν παρειάν, καί 
είοον αίφνης έμαυτόν πρό; στιγμήν περιβάλλοντα τήν 
πρό έμού κόρην δι’ δλης τής ισχύος τής έπιθυμίας μου, 
είδον έριαυτόν προσηλούντα έπ’ αυτής τό παντοδύνα
μον βλέμμα τού έπιθυμούντο; άνδρός, τό όςν, τό πυ
κνόν, τό έ'ως τών μυχιαιτάτων ουγκλονούν τήν γυναί
κα. Είδον έριαυτόν πρός στιγμήν προσκολλώντα τά 
χείλη ριου έπΐ τών χειλέων έκείνων, άπλήστως, άκο- 
ρέστως, πλήν ϊνευ αγάπης, άνευ τινός τρυφερότητες 
καί ή έπιθυμία ριου ολη κατέπεσεν ώς διά ριαγείας 
Ώ ! νά περιπτυχθώ ουτ.· θερριώς, τά χείλη μου νά 
διολισθήσουν ακόρεστα καί ρυπαίνοντα έπΐ έκείνης ήν 
έλά ρευσα ! Αί χεΐρες ριου νά ψαύσωσιν άνευ αγάπης 
εκείνην ήν διά τών λογισμών μου ώς οπτασίαν θερινής 
νυκτός μόνον έθώπευσα. Έν έμοί άνεστη ώιρός, λευκός, 
ύποκυανίζων, άόρισ·ος ό παλαιός έρως. Έν έμ.οί επα- 
νήλθον αί παλαιαί ώραι τού σεληνοφωτίστου έ'ώστου, 
αί ώραι αί γλυκύτερα’, τής όλης γνωριμίας μας,αί ώραι 
καθ’ άς ήγαπώμεθα χωρίς νά τό λέγωμεν, καθ’ ας ό 
εις δέν έγνώριζεν Ιτι καλώς τόν άλλον, αί ώραι καθ’ 
ας έμένομιν έναντι άλλήλων κ’έκυτταζόμεθα έντός τών 
οφθαλμών,ατενώς,έπιμόνως,τ.αρατεταμένος,ώσεί ήθέλο- 
μεν νά μεταγγίσωμεν δι’αυτών δλην ήμών τήν ψυχήν, 
—έντός τον οφθαλμών, ών ή διαφανής κυανότης παρα- 
δόςως ύπό τό κυανούν φέγγος τής Σελήνης έμάρμαιρε. 
Καί άπεφάσισα νά εύλαβηθώ τόν παλαιόν, τόν νεκρόν 
Ιρωτα, αυτόν δστις ΰπήρςεν ή τελευταία γλυκεία 
πλάνη τής ζωής μου, τό τελευταϊον άπείρως γλυκύ 
άρωμα τής ψυχής μου. Kal άπεφάσισα νά έξηγηθώ ά
πας τουλάχιστον μετά τής γυναικός ταύτης ήν δέν 
ήγάπων πλέον, μετά τής γυναικός ταύτης ήν έπεθύ- 
μουν πάντοτε...

«-λεία, τη είπον, έάν δέν βιάζεσαι νά φύγης άπ° 
κοντά μου, έάν δέν βιάζεσαι νά συνέχισης τήν χορευ- 
τικήν σου εσπερίδα, μείνε ολίγον διότι έχω πολλά πα” 
ραπολλά νά σοί είπω...

Εκείνη δέν άπήντησεν. Έ/.άθτ,σεν άνετώτερον καί 
ή στάσις της κατέστη κάπως προσεκτικωτέρα. Τό 
βλέμμα της έν ¡τούτοι; δέν ήτο έστραμμένον πρός με..

«— Υπήρςεν έποχή, έςηκολούθησα, κατά τήν ό
ποιαν σέ αγάπησα πολυ, τόσον πολύ ώστε δέν δύναμαι 
πλέον νά εννοήσω πώς είνε δυνατόν νά μή σέ αγαπώ 
πλέον...

Έστράφη ζωηρώς.
»—Ήςεύρεις, μοί ειπεν, δτι δέν είσαι διόλου φι- 

λόφρων ; Με κρατείς τόσην ώραν διά νά μοί είπης δτι 
δέν με αγαπάς I Είσαι τουλάχιστον πολύ βέβαιος δτι 
ένδιαφέρομαι νά τό μάθω ;

»—Λεία ! είπον. Έάν προτίθεσαι νά έςακολουθή- 
σης είρωνεύουσα, έγώ παύω. "Ας ύποθέσωμεν δτι ούδέν 
σοί είπον καί άς χωρισθώμεν. Άλλ’ έαν όμοιάζης έστω 
καί κατ’ έλάχιστον πρός τήν εικόνα ήν έθώπευσεν έπΐ 
ημέρας καί ημέρας, έπΐ νύκτας καί νύκτας, ή άγάπη 
ΐλου, θά μείνης καί θά μέ άκούσης.

»—Υπάρχει μεγίστη διαφορά, είπε, καί ή φωνή 
της κατέστη αίφνης μειλίχια, θωπευτικωτάτη, υπάρχει

Α Π Ο  Τ Ο  Τ Ρ Α Ν Σ Β Α Α Λ

Ά δ ά μ α ν τ β ς  α κ α τ ε ρ γ α ε ί τ ο ϊ .

Ό εσχάτως εκ Τράνσβααλ έλθόνν ελλην εκ Γαλαξειδίσυ κ. Ν. Σιδερόπουλος είχε τήν καύωσύνην νά 
δώση διά τήν «Κυριακάτικην» σειράν περιεργοτάτων εικόνων από τό Τράνσβααλ, αί όποίαι έλήφθησαν έκ τού 
φυσικού. Τών εικόνων αυτών ή δημοσίευσίς θέ'ει αρχίσει από τού προσεχούς φύλλου. ΈπΙ τού παρόντος δι" 
Ιλλειψιν καί χώρου καί χρόνου αικούμεθα δημοσιεύοντες τήν ανωτέρω εικόνα άκατεργάστων άδααάντων είιρε- 
θέντων εις τά έκεΐ πλούσια χρυσωρρυχεΐα.

μεγίστη όιαφορα u ταςυ ειρωνείας και ασ ειοτητος. 
Σύ ό όποιος άρέσκεσαι τόσο) πολύ εις τήν πρώτην, 
έπρεπε νά γνωρίζη,ς νά διακρίνης άπ’ αύτής τήν οευτέ- 
οαν... Λέγε σέ ακούω .

»— Ότι σέ ήγάπων, έςηκολούθησα, τό ειξευρες 
καί έάν δέν τό είίευρες, τό ήννοησες βεβαίως τήν ήμέ- 
ραν κατά τήν όποιαν έπαυσα νά σ’ αγαπώ. Εκείνο 
τό όποιον δέν είςευρες είνε —όσω πολύ σέ ήγάπων, καί 
εν τό όποιον έπίσης δέν ή-ευρες καί δέν ίΐ;<εύρει; ακόμη 
είνε διατί ένφ έπλημμύρει τό όμμα μου έ; αγάπης, 
ούοέποτε έξεδήλωσα αύτήν διά των χειλέων, ουδέποτε 
σοί είπον σαφώς δτι σέ άγαπώ. Βεβαίως δέ δέν μαν
τεύεις τήν αληθή αιτίαν διά τήν όποίανέπαυσεν ή άγά
πη μου αυτή .. Ώ Λεία, άπαι είται γλώσσα άλλη τής 
ίδ’.κής μου ποιητικωτέρα, λ-.πτ-.τερα, άσυγκρίτω τφ 
λόγω άγνοτέοα δπως έκφρασθή ή ποίησις τού πρός σέ 
αισθήματος μου έκείνου, ή περιπάθεια δΓ ής περιέβαλ- 
λον καί αύτό μόν ν τό όνομά σου, ή γοητεία τών ώρών 
έκείνων, καθ’ άς επί μακράν σ’ έλάτρευσα. Τάς ένθυ-

φρασ.
έκείνων νυκτών ήσθανόμην γοητεία· άρρητον βλέπων σε 
άορίστως διαγραφομένην ύπό τό άχνώδες φώ; τής σελή
νης ! Και όμως έν ταΐς ώραις έ'.είναι; τής άδιαφόρου 
συνδιαλέξεω. σ’ ήγάπησα δσ ν σπανίως γυναίκα έν τώ 
κόσμο> τούτω. Καί μικρόν κατά μικρόν έν τή μ,αγευ- 
αένη ψυχή μου, εν τή περιπαθέστατα συγκεκινη- 
μένη καρδίμ μου έστήθη προσφιλές λατρεία; είόωλον 
ή γλυκύτατη μορφή σου... "ί2 ! οι οφθαλμοί σου, 
οί οφθαλμοί σου ιδίως, πού καί πότε δεν τού; έβλε- 
πον ! Άλλά τύχη κακή ταύτοχρόνως ή φαντασία 
μου, έπλαττεν έλαυνομένη έκ τής μεγάλης αγά
πης μου, — ώ πόσω σέ ήγάπων τότε. Λεία. — 
ύπεοόγως άγνόν κκΐ υψηλόν τό ηθικόν άτομόν σου ! 
Πρός τήν ψυχήν ήν σοί έχάρ ζεν ή έκβεβακχευμένη 
φαντασία μου ποια αγνή νιφάς χιόνος ήδύνατο νά συγ- 
κρίνη τήν άσπιλον αύτής λευκότητα, ποιον λευκόν ιον 
τό παρθέν ν άρωμά του, ποια παρθένος δρόσου σταγών 
τήν κρυοτάλλινον όιαύγειάν της ; θεέ ! πόσω μένο-

μεν πάντοτε παιδία, ήυ.εΐς οί̂ γηράσαντες άπό τής 
παιδικής μις ηλικίας Έγώ δστις είχον όρκισθή ουδέ
ποτε πλέον ν’ αγαπήσω τήν ψυχήν γυναικός. έγώ δστις 
"να όρκισθώ τούτο εύρέθην αντιμέτωπος τοσάκις πρό; 
τήν αίωνίαν απιστίαν τής γυναι-.άς, είχον πιστεύσει 
απα; έτι καί ίσως ούχί διά τελευταίαν φοράν δτι εύ- 
ρον τέλος γυναΐκα ήτις δέν ήτον ώ; δλαι αί λοιπαί γυ
ναίκες. Γε-νώμεθα φαίνεται τινές' εύπιστοι πρός τήν 
γυναικείαν τελειότητα, ώ; άλλοι ευτυχέστεροι βεβαίως 
ήμών γεννώνται πεπεισμένοι περί τή; γυναικείας απι
στίας.

("Ετεται συνέχεια)
"1<ι)·ν.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  « Κ Υ Ρ Ι Α Κ Α Τ Ι Κ Η Σ »
Κ α π ε τ ά ν Κ ο υ ζ ο ο ν ό  ν .Ό ο α ϊο ν .  Ί σ ιο ;  θά  τ  

δ η μ ο σ ιεύσ ω υεν  άογότερ-,ν — Z e iz v e s tn ii Δ εν δηαοσ ’εύομ ε 
π ο ιή ι ια τ α  —*  Γ . Κ α τ σ ι ά ν η ν .  Το έλά βο μ εν  ΐο γ χ ’ 
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Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ
Η ΦΑ Φ Α  S E  Ι Δ Ι Α  Τ Ο Υ  Β Α Ρ Ο Ν Ο Υ  Μ Ύ Γ Χ Α Ο Υ Ζ Β Ν

(Σνί'έχίΐα ίχ. τοΰ προηγουμένου)

πήδησα εντός αύτού καί εύρέθην έν θερμοτάτω χώρψ 
δπου τό σώμά μου έ/.άη καί έτραυματίσθη εις πολ
λά μέρη ύπό τής διαπείρου τέφρας, ήτις ώ: εκ 
ττ.ς ορμή; τής ανόδου της -/¡μπόδιζε τήν κάθοδόν μου.
Έν τούτοι; τό βάρος του σώματός μου συνετέλεσε« 
εί: τό νά κατέλΟω μετ’ ού πολύ εις τον πυθμένα οπού 
έξεκωφάνθην κατ' άρ/άςέκ θορύβου καί κραυγών άνα- 
μεμιγμένων μετά φρικωδών αρών. Όταν άνέλαβον τάς 
αισθήσεις μου καί άνε/.ουφίσθ/,σαν δλιγόν οι πόνοι 
του: οποίους ήσθανόμην καθ' δλ-ν μου τό σώμα εστρά- 
φην καί προσέβλεψα περιξ μου, φαντασθήτε δέ, κύριοι, 
τήν έκπ/ηξίν μου, όταν είδον ότι εύρισκόμην εις το 

<1.-77. τού Ήοαϊστου καί τού Κύκλωπος,οί
ηση επί τρεις εβδομάδα ,περί τής τηρήσεω; . 
καί τής ιεραρχίας, καί των όποίών ή Ιρις 

κα · ά τό διάστημα τούτο ειχε προοενήτει τόσους οο 
βους καί ανησυχία: εις τόν έπά ω κόσμ,ον. Ή αφιςις 
μου δμως έπαν έφερε τήν τάξιν εις όλην τήν κοινότητα 
καί αυτός ο “Ήφαιστος μού έκαμε τνν τιμ-ήν να επί
θεση έμπλαστρα εις τά τραύματά μου συντελεσαντα 
νά τά θεραπεύσωσιν αυθωρεί. ’Επίσης μ.ού παρεθεσε 
φαγητά καί αναψυκτικά καί ιδίως νέκταρ καί άλλου; 
γενναίους οίνους τούς οποίους μόνοι οί θεοί καί αι θεαί 
Ιχουσι τό προνόμιον ν' άπολαμβάνωσιν.

Μετά τό άριστον τούτο ο "Ηφαιστος έκάλεσε τήν 
σύζυγόν του τήν Άφροδίτην καί τήν διέταζε νά μ.ού 
παράσχη πάσαν άνακούφισιν καί άπόλουσιν τήν οποίαν 
άπήτει ή θέσις μου Μού εΐνε αδύνατον νά περιγράψω 
τόν κοιτώνα καί τήν κλίνην έπί τή όποιας άνεπαύθη - 
καί συνεπώς δεν θά επιχειρήσω τούτο- αρκεί νά σας 
είπω δτι ή ανθρώπινη γλ.ώσσα δεν εχει ούτε λεςεις 
ούτε τήν ούναμιν "να δώση ακριβή αύτων ιδέαν. Ούτε 
δε είνε ικανή νά είπη δσα εΐνε δίκαια και πρέποντα 
περί τών θέλγητρων τής οικτείρμονος καί καλοκάρδου 
θεάς.

Ό Ήφαιστος μού περιέγραψε λ.επτομερώς τό ορος 
τής Αίτνας. Μού είπεν δτι ήτο άπλούστατα σωρός 
σχηματισθε ς εκ τής έπ.σωρεύσεως τής καθ' έκάστην 
έκ τού σιδηρουργείου του έξεοχομένης στάκτης. Ότι 
πολλάκις ήναγκάζετο νά τΐμωρ-7, τούς υπηκόους του 
ρίπτων κ.ατ’ αύτών διάπυρους άνθρακας. 'Εννοείται 
δτι ούτοι πάντοτε τούς άποφεύγουσι μετά πολλής οε- 
ίιότητος καί κατόπιν τούς ρίπτουσιν επάνω εις τόν 
κόσμον διά νά μή δύναται νά τούς εύρίσκη. Ποτέ 
δμως δεν αποπειρώνται αντεκδικήσεις -ούτε καν σκέ
πτονται νά ρίψωσι τούς άνθρακας οπίσω κατ αυτου. 
— «Αί Ιριδές μ.ας διαρκούσι τρεΐ. καί τέσσαρας μ.ήνας 
κάμμίαν φοράν. Ούτοι δε οί άνθρακει, ή ή τέφρα, τά 
όποια οί υπήκοοί μου έκσφενδονίζουσιν εκ τής καπνο- 
δόχης τού εργοστασίου μου ώνομάσθησαν ύφ’ ύμ.ών τών 
θνητών, καθ' δσον έμαθα, εκρήξεις». Ό Βεζούβιος, 
με έβεβαίωσεν ό Ήφα στος, είνε καί αύτός εν έκ τών 
σιδηρουργείων του τό όποιον συγκοινωνεί με τήν Αίτναν 
όι’ υποβρυχίου υπονόμου ευρισκομένου εις βάθος πεν- 
τήκοντα λε γών ύπό τόν πυθμ,ένα τής θαλάσσης. Αί 
έκρήξεις τού Βεζούβιού είνε αποτελέσματα τών Ιρίδων 
τών ύπηκό» ν του δπως καί αί τής Αίτνας.

Θά παρέμενον έκεϊ καί θά έξηκολούθουν νά είμαι 
6 ταπεινός θεράπων τής κυρίας 'Αφροδίτης άν χαμιρ- 
πεϊς τινες φλύαροι, εύρίσκοντες τέρψιν εις τό κακόν,

ταστάσεως τού πνεύματος εις τήν οποίαν με ειχε βυ- 
θίσ-.ι ή τελευταία μου περιοδεία

Έστρεψα τούς Οφθαλμούς μ. υ πέριξ καί ά-.τελή- 
φθην, δτι εϋρισκόμ.η·· έντό; αχανούς -κτασεως υσατος

διέφερε μεγάλως άπό τό επικρατούν εντός το/v εργο 
στασίων τού μ.αστρο-Ή φαίστσυ. Έπί τέλους ειδον ai;

δεν έψιθύριζον κάτι δυσάρεστον περί εμ.ού εις τό ους 
τού Ήφαιστου διεγεϊραν έν αύτώ κινδυνώδη ζηλο
τυπίαν.

Χωρίς νά μέ εΐδοποιήση λοιπόν, με παρέλαβε . . . _ · -,- , , - 1Ε, .·Λ ,,χ μη περιοριζομενης ουοαυ/.θεν υπο οηρας. Επίσης ..αρε·πρωίαν τινα εκ του πλευρου τής Αφροοέτης, ο..ου με Υ ι τ γ - · . ·, , ■ ,. . ,-
» , -ί - » ' ' ' *—¿ΛΤ'τα ο'Τ'- το όυν ζι τ.το ορυι/.υ ν.ολ οτλ .ο λα'.̂ ιευρε τϋρο̂ φέρρντα τας εκοουλευσεις [/.ου τ:ρος τήν τ:αν- <Ρ * * «. /. γ ι

τοτε καλόκαρδον θεάν, καί θέσας μ.ε υπο μ.αλης με I-
φερεν εις διαμέρισμά τι τό όποιον οεν ειχον ιό ι προτε-
ρον καί εις τό όποιον υπήρχε φρέα.- τι μέ εύρύτατον
στόμιον. “Άνωθεν αύτού τού φρέατος μ.ε εκρατησε διά
τετααενης χειρός, καί·

* τος και ηρχισα να κολυμοοι περί αυτο
υ.ε τήν ελπίδα νά ευρώ μέρος εκ του 
όποιου νά δυνήθώ νά άνέλθω επι τή; 
κορυφής του.

Μετά έπίμ-ονον παρατήρησιν κα- 
τώρθω α νά άνακαλύψω μίαν στενήν 
ατραπόν έκ τής όπο α; μετά πολλής 
δυσκολίας ά ήλθον ίπί -τς κορυφής 
τού πάγου κατά. τήν επιθυμίαν μ.ου 

Έκειθεν ηρχισα νά κατοπτεύω 
τόν όρ-.ζοντα, άλλά δεν ήδυνήθην νά 
διακρίνω ξηράν εις κανέν μέ
ρος. Φεύ ! ή θέσις μο καθίστατο α
πελπιστική καί ή καρδία μου έπλη 
ρώθη πικρίας. Περί τήν εσπέραν, 
έν τούτοις, διεκρινα μακρόθεν εν ιστιον 
πρός τό όποιον ηρχισα νά πλησιάζω, 
όταν δέ Ιιοθασα εις άπόστασιν εκ

Ή  αλκυών τή ς τυρονήοου άρπσζει τόν πλοίαρχον.

— ’Αχάριστε θνητέ, επίσ ρεψε εις τόν κόσμ.ον έκ 
τού όποιου ήλθες, ειπε.

Χωρίς δε νά μού δώστ, καιρόν νά απαντήσω με
άφήκε νά πέσω εις τό μ«σον τού στομίου. ΉσθάνΟην
δτι κατηρχόμην μ.ετ ’ αύξούσης ταχύτητος, άλλ υστε-
οον ώς έκ τής φρίκης καί τού τρόμου άπώλεσα σάς ,—.............. ,·
αισθήσεις μου ή μάλλον ήλθον εί: Ικστασιν. Έκ τής ρατηρήσεις μου χάριν τής επιστήμης.

. 1 . .ν, - ϊηπνη «λίνον απεσυοθην ι

ναντο νά άκούσωσι τήν φωνήν μου, 
ηρχισα νά κραυγάζω γερμανι-τί έπι- 
καλούμενος βοήθειαν Οί έν τώ πλοιω 
με ήκουσαν καί μού άπήντησαν εις 
’Ολλανδικήν γλώσσαν. Τότε έρρίφθην 
εις τήν θάλασσαν καί όιηυθύνθην 
—ρό: τό πλ.οΐον έπί τού όποιου άνήλθον 
τή βοήθεια σχοινιού ριφθέντος εις έμί 
ποός τούτο. ,

Ή πριότη μου φροντις ήτο νά 
μάθω πού εύρισκόμεθα. Οί περί έμε δε 
μέ έπληροφόρησαν, δτι εύρισκόμεθα 
εις τόν Νότιον Ωκεανόν. Τούτο μου 
έπέτρεψεν αμέσως νά κατανοήσω τό τι 
είχε συμβή. Ήτο προφανές δτι έκ τής 
Αίτνας, είχον όιέλθη διά τού κέντρου 
τής γής, καί πέσει ,ίςτδ Νότιον ήμ·.- 
σφαίριον.

Ούτος, κύριοι, ήπο ό συντομώτερος δρόμος̂  δι*. 
τού όποιου ήδυνάμην νά περιέλθω τήν γήν, πράγμ* 
τό όποιον οϋτε έπεχείρησεν ούτε κατώρθωσε ποτε
άλλο; π< ή · έμού. ^

Όταν έπιχειρήσ·.· καί πάλιν τοιούτου είδους τ 
ριοοείαν θά είμαι πολύ προσεκτικώτερος εις τάς πα-

' I - W W  ̂- I . I
Άφοΰ έφαγα ολίγον άπεσύρθην "να κοιμηθώ.
Οί ' 'Ολλανδοί είνε πολύ πρόσοδοι άνθρωποι- διη 

γήθην εί: τούς αξιωματικούς του πλοίου την εντοί

   , ---» f · ι
καταστάσεως ταύτης μέ έξήγαγεν ή αιφνίδια πτόισίς 
μου έντός Αυχροτά-ου ύδατος φωτιζομένου ύπό τών

^  ε. « Μ ,  ^■ ν ’ , , Α. . - ri ‘ ,,ς -λν αυτλν άκοίβε·αν αέ τήν οποίαν τα οιηγηθηνήλικίας καί νά παίζω ως οελφιν εντο; του υοατος, Η-ε υ̂.ην ακρΛ-.α [ ι  ̂ ^
ώστε ή ψυχρολουσία αύτη έχρησίμευσεν. "να μέ άνα- και εις υμας, καί ομως 3υ. “ * ·’
ζωογονήση καί μέ ανακούφιση έκ τή, φρικώδους κα- πλοίαρχος απεοειςαν οια .ων μ.ρφασμω .ω ,

Κ ΓΡΙΑ Κ Α ΤΙ  ,ν Η

ρέβαλαί περί τής αλήθειας τών λεγομένων μου. Άλλ’ 
Βεειόή ειχε τήν ευγένειαν νά μέ δεχθή έντός τού 
πλοίου του καί νά μού παρέξη όλα τά άν-γκαία η- 
γκάσθην νά δεχθώ τήν προσβολήν χωρίς να προ- 

Ίρω λέξιν.
Άφού διηγήθην όλα τά κατ’ έμέ τούς ήρώτησα 

ί έγώ πού μετεβαινον ; Εί: τήν έρώτησίν μου άπε- 
-ριθησαν δτι μετεβαινον προ: άνακάλυψιν νεων χωρων 
καί προσεθηκαν :

— Άν τά λεγόμενά σας, κύριε βαρώνε, είνε αληθή 
άνακαλύψωμεν νεαν δίοδον καί η αποστολή μας 

ι θά άποβή άγονο..
Ήδη εύρισκόμεθα επί τής οδού τού πλ ιάρχου 

Κούκ̂ τήν δέ επιούσαν έφθάσαμεν εις τόν κόλπον Βό-
τανυ.

1 '' μέρος τούτο δέ ν θά συνίστων κατ' ούδινα τρό- 
είς τήν Αγγλικήν κύβερνησιν ώς τοπον έξοοία;
Το

ν εις την /ιγγλ’.κην κυοερνησιν ως τοπον εςορ'.α 
ταοικ,.ν. Ηά ήτο καταλληλότερον ίνα χρησιμεύη ώ: 
,.ο; αμοιβής διά τούς προσενεγκόντα; μεγάλας εις 
ν πατρίδα εκδουλεύσεις, κοθ ’ όσον ή φύσις τό έπροί- 
'~ε οι ολου τού πλούτου τών δώρων της.

Ενταύθα παρ̂ μείναμεν μόλις τρεις ημέρας. Τήν 
• άρτην ημέραν μετά τήν άναχώρησίν μας ήγέρθη 
οδρά τρικυμία, ήτις μετ' ολίγα; ώρα; μιτέβα-εν 
ράκη δλα μας τά ιστία, Ιθραυσε τόν πρόβολο· ί- 

-·ν καί κατέρριψε τέ έπιστήλιον (τσιμπούκι  ) 
όποιον καταπεσό. έπί τ-ς πυξίδος συνέτριψεν αυ- 
καί τό βάθρον της. ίίάς δστις έταξείδευσε γνωρί- 

. τά; φο; εράς συνεπείας τοιαύτης απώλειας. Ήδη 
ν έγνωρίζομεν πώς νά κυβερνήσ . μεν τό σκάφος μας 
πί τέλους επεσεν ή τρικυμία, ταύτην δμως διεδεχθη 
υρος άνεμο; δστις έπί έξ μήνα; έξηκολούθησε να 
; ώθή μέ ταχύτητα τεσσαράκοντα κόμβων καθ' ώ- 
! ( Ο Βαρωνος φαίνεται δτι έκ παραδρομής είπεν 
ί ε ξ μήνας άντί έπί έ ξ ή μ ρ ας δπερ θά 
καί πιθανώτερον). Τέλος ήρχίσαμεν νά βλέπω- 
τά πάντα μεταβαλλόμενα περί ημάς.

μασίας ταύτας μεταβολάς είδομεν γήν καί εύρέθη- 
απέναντι στενού περάσματος έντό: τού όποιου εί- 

λθόντες έπρο/ ρήσαμεν οέκα λεύγας πρός τό έσω- 
κον του. Τό πέρασμα ήτο εύρύχωρον καί βαθυ 
ερρεεν έν αύτψ άντί θαλάσση; γάλα άοίστη: ποι- 

ιτο; και γεύσεως. Ενταύθα άποβιβασθέντε; ήδυνή- 
εν να πεισθώμεν έξδλων τών ενδείξεων δτι ή νήσος 
εκειτο εκ τ ρού. Τήν άνακάλυψιν ταύτην ώφείλο- 
εϊς̂ ενα έκ τού πληρώματος δστις άμα έπάτησε 
πόδα έπί τής ξηράς έλειποθύμησε. Ό άνθρωπο; 

• ο; οεν ήούνιτο νά ύποφέρη τόν τυρόν, άμα δ= συ- 
θε μάς παρεκάλεσε \ά μετατοπίσωαεν δσον έ' αύ-Οε μας παρεκαλεσε -.ά μετατο 
εύρίσκετο ύπό τούς πόδας του. 

λάβαμεν ώς παράφρονα άλλά γνωρίζοντες τήν προ.

αυ-
Κατ’ άρχάς τόν 

. ρίζοντες τήν πρ 
τυρόν φυσικήν του αντιπάθειαν έξητάσαμεν προ- 
.ικώτερον τό έδαφος καί έπείσθημεν δτι ό άνθρω- 
είχε πλήρες δίκαιον 'Ολόκληρος ή νήσο; ήτο κυ- 
κτικώς εις καί μόνος τυρός καταπληκτικών δια- 

οεων !
Οι κάτοικοι τής νήσου, οίτινες είνε πολυάριθμοι 
*3·.ν αύτόν ώς κυρίαν τροφήν.
Άλλ ’ ή νήσος δέν καταναλίσκεται έκ τούτου διότι 
μέρος αυτής φαγωθή έν καιρό) ημέρας ύπό τών 
''κων άναπληρούται έν καιρφ νυκτός διά τής φυ- 

ι5 αναπτύςεως. Ο επίγειος ούτος παράδεισος είνε 
υμμένος ύπό αμπέλων τών όποιων αί σταφυλαι 

'μεναι δεν έκβάλλουσι γλεύκος άλλά γάλα. Πα- 
)μεν εις τούς αγώνας τών ιθαγενών καί έθαυμά- 

αυτούς συναγωνιζομένους εις τόν δρόμον έπί τής 
νείας τού γάλακτος. Πάντες οί κάτοικοι είνε εά
ν, ευθυτενείς καί κομψοί τό παράστημα. Τό άνά- 
ά των ύπερβαίνει τούς έννέα πόδα; ύψος. Έχουσι 
ία σκέλη, μίαν μόνην χείρα καί, (οί άνδρες), εν

περιπατώσι ή τρέχωσιν έπ ’ αύτού, άλλά "στανται έπ ' 
αύτού ώς ημείς επί στερεού έδάφους.

Έπί της νήσου ταύτης φύεται σίτο; τού όποιου οί 
στάχεις σύγκεινται όχι έκ κόκκων, άλλ ’ έξ άρτω- ολο
κλήρων έτοιμων προ; βρωσιν. Το σχήμα αύτών είνε 
ολοστρόγγυλον ώς το των μανιταρίων.

Προς τάς άλλα; επί τή; νήσο·., ανακαλύψεις μας 
εύρομεν επ’ αυτής ποταμούς καί ρύακας γάλακτος καί 
οίνου.

Μετ> τριάκοντα όκ .ώ ημερών πορείαν, (ό βαρώνος 
δέν λέγει άν έταξείδευσαν πεζοί ή έφ' άμάξης) έφθά
σαμεν εις το άλλο άκρον τής νήσου, ακριβώς άπεναντι 
έκε.νου οπου είχομεν αποβ βασθη. Ενταύθα ενρομεν 
κυανουν τυροάργιλον —ούτω καλούσι τήν γήν ταύτην 
οί τυροφάγοι δστις, άντί νά παράγη σκώληκας, ώς 
συμβαίνει εις άλλους τυρούς, παράγει παντοειδή οπω- 
ρικα, οίον ροδάκινα, νεκταρίνας, βερύκοκα καί μυριο- 
πληθείς άλλου; εύχήμους καρπούς όλω; αγνώστου; εις 
ημάς τούς κατοίκους τήςγή;.

Έπί τών γιγαντιαίων τούτων δένδρων ύπήρχον 
εκατομμύρια δλα φωλεων πτηνών μεταξύ δέ αυτών 
ειοον μιαν καταπληκτικού μεγεθους άνήκουσαν εις -ό 
γνωστόν υδρόβιον πτηνον τήν αλκυόνα. Είχε, κατ’ 
ελαχιοτον όρον, διπλάσιάν διάρ-ετρον τού μεγάλου θώ-

λου τής Αγίας Σοφίας τής Κωνσταντινουπόλεως. Με
τά έρευναν άνεκάλυψα ότι ήτο πλεγμένη, κατά τρόπον 
εύφυεστατον καί. κομψότατο·/, έκ τών ογκωδέστερων 
καί μ.εγαλητέρων κορμών καί κλάδων δένδρων πρώτου 
μεγέθους.

Έντός τή; φωλεάς ύπήρχον —(σταθήτε παρακαλώ 
μίαν στιγμήν νά ενθυμηθώ διότι πάντοτε επιθυμώ νά 
εΐμαιάκριβής εις δ,τι λέγω)—ύπήρχον πεντακόσια τού- 
λάχιστον ώά ύπεροαίνοντα, έκαστον, τό μέγεθος τεσ
σάρων βαγονίων ή βουτσιών κοινού μεγέ ους. Τό πε- 
ριεργότερον δμως είνε δτι το κελυφος των ώών ήτο 
τόσον διαφανές ώστε οχι μόνον ήουνάμεθα νά βλέπω- 
μεν τους έν αύτοίς ήδη σχηματισθέντας νεοσσούς άλλά 
καί νά άκούωμεν εύκρινώς τό μελωδικόν τερέτισμά των. 
Κοψαντες μετά πολλού κ που διά πελεκεως τό κέλυ- 
φος ενός έκ τών ώών τούτων έξηγάγομεν έξ αύτού ένα 
δλως άπτερον νεοσσόν, δστις, εΐ νε απίστευτο ν, 
ύπερεβαινε κατά τό σώμα τό μέγεθος είκοσι, όμού με
γάλων άλωπέκων. Καθ ’ ήν στιγμήν ακριβώς έοίοομεν 
τήν ελευθερίαν εί, τόν νεοσσόν ή μήτηρ άλκυών έοθασεν 
εις τήν φωλεάν καί χωρίς νά χάση καιρόν ήρπασε δι' 
ενός τώ- ονύχων της τον πλοίαρχόν μας, όστις είχε 
κάμει τήν περισσοτέρανέργασίαν εις τήν τομήν τού κε- 
λ.ύφους τού ωού, έπέταςε πρός τά ανω κρατούσα αύτόν 
καί όταν έφθασεν ειςένός μι «ίου ύψος τόν άφήκε νά πέση 
εί; τήν θάλασσαν, άφού πρώτον έφρόντισε νά τού έκρι -

είνε δτι δέν βυθίζονται διόλου εις τό γάλα όταν ζώση όλους του τούς όδόντας διά τών πτίλων τη; *

Κατά τό σύνηθε; οί Όλλαδοί κολ μβωσ.ν άοιστα 
ωστε δεν έβράδυνε πολυ να έπιστρεψη ττρος η μ ά ς  καί 
ούτως ηουνήθημεν νά κ-.νήσωμεν οια το πλοίον μας όλοι 
ομου

Κατά̂  την έπάνοδον μας έ/.άβομεν άλλην διεύθυνσίν 
είοομεν δέ καθ' όοον πολ/ά καί περίεργα πράγματα 
Έφονεύσαμεν δύο άγριους ταύρους, ωραιότατα ζωα μέ 
εν μόνον κέρας, ώ; αύτά τά μαγειρευτικά ζώα, άλλά 
με τήν διαφοραν δτι άντί. νά τά φερωσιν επί τού μετώ 
που ώς εκείνα οί ταύροι τά φέρουσι μεταςυ των δύο 
οφθαλμών. Ήτο λυπηρόν ότι έφονεύσαμεν αύτους 
καί βραδύτερον μετεμελήθημεν είλίκρίνως διά τή̂  
σκληραν μας πράξιν διότι εμαθομεν οτι τους ταύρους, 
άφού τους έξημερώσωσιν οί τ-ροφάγοι, τούς χρησιμο
ποιούσα, ώς ημείς τούς ίππους, πρός ιππασίαν, (δέν 
ύπάρχει η λέξις τ α υ ρ α σ ί α εις τήν ελληνικήν), 
καί ινα σύρωσι τάς άμαςας των. Τό κρέας των, υ.άς 
εϊπον είνε έξαίρετον αλλ' άχρηστον εις λαόν οστιο τ-ε- 
φεται με τυρόν καί γάλα.

Όταν ήθέλαμεν μονον δύο ήμερα; πλέον οιά νά 
φθάσωμεν εις το πλοίον μας είοομεν τρεις άνθρωπο.; 
κρεμασμένους απο τας πτε.να; επι ύψηλού δενδρο«υ, 
ερωτήσ/ντες δέ τόν λόγον εμάθομεν οτι ή<ιαν περιηγη- 
ταί έξ εκείνων οϊτινες όταν επανερχωνται εις 
τρίδα; των άπατώσι τούς ομοφύλου; Των ώ.ά ψευδών 
περιγραφών πραγμάτων τά οποία ποτε δεν είδ̂ ν *α;. 
αφηγήσεων γεγονότων τά οποία ποτέ δέν συνέοησαν. 
Τούτο, εννοείται, δτι δέν με ¿τάραξε διόλου διότι έν 
ταίς περιγραφαίς μου περιωρίσθην πάντοτε εις 
άλήθεων καί uovnv την αλήθειαν !

Φθάσαντες τέλος επί τού πλοίου μα; ήραμεν τήν 
άγκυραν, άνεπετάσαμεν τά ιστία καί άπ.,ρχόμεθα έκ 
τής παραδόξου τα.της νήσου.Αίφνης ομως πρός μεγάλη·/ 
μας εκπληςιν καί θαυ.ασμόν είοομεν πάντα τά επ' αυ
τής δένδρα, μεγάλα καί μικρά, νά στραφώσι προσην;- 
στατα προς ημάς, νά προσκλίνωσι δίς έοαφιαίως καί 
ταύτοχρ.νως εν είδε·, άποχαιρετισμού καί ύστερον μετά. 
πολλής άςιοπρεπ:ιας ν κ  αναλάβωσι τήν πρώτην αύτών 
στάσιν ήτις ήτο τελείως κάθετος.

Καθ ' δσον έπληροφορήθημεν κατόπιν έκ θετικωτά- 
της πηγής ή Γυρόνησος αύτη ήτο πολύ μεγα- 
λειτέρα κατά τήν έκτασιν ολοκλήρου τής Ευρώπης !

Μετά τρίμηνον πλούν καθ' δν ήγ.οούμεν τελείως 
πού διηυθυνόμεθα, ώ; έκ τής έ··λ-:ίψεω; πυξίδος, τήν 
όποιαν μάς ειχεν άλλοτε, ώς θά ενθυμείται ό αναγνώ
στης -κατασυντρίψει τό καταπεσόν έπιστήλιον τού 
πλοίου μας έφθάσαμεν έντό; θαλάσσης τής όποιας τά 
ύδατα ήσαν μελανά. Όταν έπίομεν έ; αύτών, χάο-.ν 
δοκιμής αντελήφθημεν δτι δεν ήτο ποσώς θάλασσα 
.άλλ έςαιρετος μίλα; οίνος. Φαντασθήτε τί θά συνέ- 
βαινεν άν ό πλοίαρχο; δέν έλάμβανεν δλα τά δυνατά 
μέτρα ινα εμποοιση τούς ναύτκς άπό τού νά πίνωσι 
/.αί νά μεθύωσι !

Έν τοσούτω μετά ό·ιγάωρον οίνοπλοίαν εύρέθη- 
μεν περικυκλωμεν;ι ύπό φα.αινών καί άλλων θαλασ
σίων ζώων ύπερβολικού μεγέθους. Μια έκ των φαλαι
νών τούτ ω λ  ήτο τόσον μεγάλη ώστε όδφθα-μόςδέν 
ήδυνατο νά τήν περιλάβη ό όκληρον "να δώση ιδέαν 
περι αυτής, δεν τήν ίδωμεν δέ είμή μόνον δτα. εύοέ- 
θημεν πολύ πλησίον αύτη.. Τό τέρας τούτο έρρόφη- 
σεν ολόκληρον τό σκάφος μας μέ δλου του τούς ιστούς 
καί τά έπ'αύτών αναπεπταμένα διά τών κλειστών 
όδόντων του οίτινες ύπερέβαινον κατά τό ύψος τού; 
ίστου ποώτη; τάξεω: πολεμικού σκάφους. Άφού ε 
μείναμεν ολίγην ώραν έν τφ στόαατί του το ήνοιξε 
χαίνΟ/ καί άφήκε να είσέλθη εν αύτφ άφθονον ύδωρ 
κατά τρόπον όιοτε τό σκάφος μας καίτοι χωριτικό- 
τητος μεγαλειτερ*. τών 500 τόνων ήρχησε νά π/.αίη 
καί -·ά προχωρτ, εις τόν στόμαχόν του δπου άμα είσήλ- 
Οεν έμεινε·/ ώ; άν ήτο ήγ/.υροβολημένον έν γαλήν αία 
θαλάσση. Ό άήρ ήτο κάπως θερμό; καί δυσάρεστος 
εί; τήν όσφρησ-.ν. Εύρομεν εκεί άφθο-.ίαν λέμβων, φορ- 
τιγίδων, κάλων, ώ; καί αριθμόν τινα πλοίων φορτοαέ- 
νων καί μή, τά όποια τό τέρας τούτο είχε καταπιεί. 
Όλα έγίν-.ντο μέ το φώς λαμπάδων διότι δεν ύπήρχεν 
οϋτε ήλιος, ούτε σελήνη, ούτε πλανήτης "να βοηθή-
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σωμεν εις τάς παρατηρήσεις μας. Δίς τής ήμ.έρας έ- 
πλέιμεν καί δίς εύρισκόμεΟα έπί τής ξηρ*? διότι οσά
κις τό τέρας Ιπινεν ΰδωρ είχομεν πλημμυρίδα καί οσά
κις έςεκένου αυτό εΐ’χομεν άμ.πώτιδα. Εις έκαστον ρώ- 
φημά του είσήγαγεν εις τον στόμαχον του τ.λειότερον 
ΰδωρ άπό δσον εμπεριέχεται εις τήν λίμνην τής Γε
νεύης ήτις ώς γνωστόν Ιχει περιφέρειαν ΰπερδαίνουσαν 
τά τριάκοντα μίλια. Τήν οευτέραν ημέραν τής φυλα- 
κίσεώς μου εντός τού βασιλείου τούτου τού σκοτους 
έξήλθομεν κατά τήν ώραν τής άμπώτιοος, έγώ καί ό 
πλοίαρχος κρατούντες δφόαςδιά να έςερευνήσωμεν αύτό, 
ειοομεν ο'ε οτι δέν είμεθα οί μό«οι φυλακισμένοι εντός

τού στομάχου του κήτους,διότι καθ’ όοόν συνηντήσαμεν 
δέκα περίπου χιλιάδας ανθρώπων παντός χρώματος 
καί έθνικότησος καί φύλου συνελΟόντας εις συλλαλη- 
τόριον "να συσκετθώσι καί άποφασίσωσι περί τού τρό
που καθ' ον θι ήτο εύκολώτερον νά έλευθερωθώσιν έκ 
τής φρικώδους ταύτης φυλακής εντός τής όποιας τό 
φώς τής ημέρας ήτο άγνωστον. Πολλοί έκ των ανθρώ
πων τούτων άμφοτέρων τών φύλων εϊχον παραμείνει 
εντός τής απαίσιας τούτης φυλακής επί πολλά ετη 
πολλά δέ παιδία γεννηβέντα έν αύτή ήγνόουν τελείως 
τό φώς τής ημέρας.

( Α κολουθεί)

rροΰ.Ιον θα γείνουν έζ ¿¡ραίων πο.Ιυχρώμoír ¡ιαρμά- 
ρω*· τής Σκύρου.

II. Κσραθανασοπουλος
Ό άρχιτέκτων τού ναού τού Σωτήρος.

ΕΡΩ ΤΗ ΣΕΙΣ Κ Α Ι Λ Υ Σ Ε ΙΣ

Α ι λ ύ σ ε ις  τ ώ ν  έν  τ ώ  πρ ο η γο υμ ίνω  φύλλ ιρ  α ιν ιγ μ ά τω ν  

ε ίν α ι ;
Τ οϋ ' 'ο υ —  Λ υ γ  η .
Ί  οΰ 5 ου — X  ο ή  μ  α —ρ ή  μ  α .
Του 3 ο υ— Μ ή έ π ι δ ί ω κ ε  μ  ι σ  η  τ  ά  [μ  έ π ! δύ ω 

κ α ί μ  συν  τ  ( π λ ή ν  ν ) ]
Τ ά ς  λύσ ε ις  τ α ύ τ α ς  έ σ τ ε ιλ α ν  οί έξη ς  ;
Λ α τρ ευ τή  Μ ιχ ο ύλ α , Τ έρας ώ ρ α ιό τη το ς . δ Γ ιά γκο ς  κ α ί ή 

Ν ίτσ α  [ 'Υ π ο δ ε ίξ α τ ε  μ α ς . πα ρ α κα λο ϋμ εν  ε ις  πο ιον θ έλετε  να 
τδ  παο αδώ σω μ εν έ ν τ α ϋ θ α ), Μ έντω ρ  Μ ποέμ , 11. Λ αγο μ ίτζή ς . 
ή  Π α ρ α σ κ ευή . Ν αυαγό ς τή ς  Κ υ ,θ ία ς , Σ τ .  Σ τα μ α τ ίο υ  [θ ' 
ά ρ χ ίσ η  νά  σ τ έ λ λ ε τ α ι σ υ ν τό μ ω ς ] . Π . Π λ α τα ν ίτ η ς , α ί άπέ· 

• α ν τ ί  το ϋ  δ ικαστηρ ίου μ ελα νε ιμ ο νο ϋσ α ι. ' ί .  Γαρύφαλλος· 
Γ ρ η γ . Ρ ίτσ ο ς , Γ ια σ ε μ ί. ΓΙέλωρος, Γ εώ ργιος, Ά .  Πολυμερά- 
πο υλο ς, Χ ρυάάνθη  Π  Θεοχάριη, ϊυ ν ό γ α λ ο ς .  Καραμπουρνοδ, 

τ ά  μ αύρα  μ ά τ ια .  Μ αραμένος Μ ενεξες.
Τ ά  δώρα λα μ β ά νο υν  δ ιά  κλή ρ ου έκ  μ εν  τώ ν  ’ Α θηνώ ν δ 

Ε υ νά γα λ σ ς . ( Δ ύ ο Κ α ο δ ί α ι )  έκ  δ'ε τ ώ ν  έπ α ρ χ ιώ ν  δ ί· 
“Α ρ γε ί Π . Π λ α τ α ν ίτ η ς  ( Β α σ ι λ ι σ σ α Χ ρ υ σ ο δ ) .

Σ ήμερον π ρ ο τε ίνο ντα ι προς λ ύ σ ιν  τ α  έςή ς  :

ι ον — ΙΙοίσ νήσος αποκεφαλ ισμ ένη  γ ίνετα ι όροε.

2 ο ν— Διάγω βίο ν άφροντιν καί σάν τον Διογένη·
Τ όν πίθον μου μ ε τ ’ έμαυτοϋ φέρω ε ις  θέσιν

[£έν(|
Σ τον δρόμον μου περ ίπατων τά  βέλη μο“

[εκτείνω
Καί ώς οημεϊον πίσω μου χρυσήν γραμμή*

[άφίνυ.

3 ο ν— (Μ ) άπρόε.

Δ ώ ρ α  θ α  δοθούν δ ιά  κ λή ρ ο υ  β ιβ λ ία , έν  δ ιά  το ύ ς  λ ύ τα ς  
’Α θη νώ ν κ α ί εν δ .ά  τ ο ύ ;  λ ύ τα ς  τ ώ ν  επ α ρ χ ιώ ν . Τήο χ^Ί" 
ρώ σεω ς μ ετέχο υν  οί σ ιέ λ λ ο ν τ ε ς  το υλά χ ισ το ν  δύο ίχ  τΰ ' 
λύσ εω ν .

Ούδεμία λύσ ις ε ινε  δεκτή, άν δέν φέρη έπι· 
κεκολλημένον έπί τοϋ φακέλλου τά κάτωθεν τώ* 
σελίδων 4ης καί 5ης τετραγω νίδ ιο ν, τό φέρον τβ» 
α ΰ ίο ντα  αριθμόν τοϋφύλλου.

Ό  α ν ε γ ε ρ θ ι ι ύ ό μ ε ν ο ς  ν α ό ς  ιο ί τ  Σ ω τ Λ ο ο ς  

κατά τό έγκριθέν αχέδιον τοΰ κ. Π . Κ αραθανασοπούλου.

Ή περνπινή ή.Ιιθία ά—άπειρα κατά τής ί.ω ή ς  το" 
BaciJstíc ε<<■ τήι- Λθόν Ua.ii.uoi· Φα.Ιήρου είχε καί 
ενxa.ibr άποτέ.ΐεσμα- τήν έν τώ τόπω τής απόπει
ρας ανέγερση- ναού τον Σωτήρος έπί τη άιασώσει τον 
άτακτος.

Προς τον σκοπόν τοϋτον προεκηρύχθη διαγωνι
σμός εις τον όποιον ίπεθ.ί ήθησαν δέκα έπτά έν ο.Ιο) 
σχέδια. Έκ τούτων ίνεν.ρίθη το ΰπό τοϋ άρχιτέκτο
νας κ. ΓΙ. Καραθανασοπού.Ιαν βχπονηθέν, τοΰ ο
ποίον τήν εικόνα παραθέτομεν ανωτέρω.

Τό σχέδιον τού Ναόν είναι χαθαρώζ βνί,ανπ - 
νόν καί ανήκει μά./.Ιον εις τήν τρίτον περίοδον τής 
Βυΐ,αντιαχής αρχιτεκτονικής.

Έν χατόψει ή έν ν.τογραμιή, ώς ./άγεται τεχνι-

χώς, ό Ναός παρουσιόζει σταυρόν έ././ηνιχον τρίκογ- 
χον

Το τέμπ./ον κατασχετασθήσεται έκ πο.Ιυ γρώμων 
μαρμάρων μετά π./ουσία; επιχρναωαεως.

Γενικώς ό Ναός ίαεται πο.Ιντε./έστατος, τό δέ 
χνριωτεοον προτέρημα οντου εινε άτι έτη ί/θη α'νστη- 
ρώς ά Βυζαντιαχι'κ ρυθμός ανετ άναμίζεως £«» ιχών 
σχημάτων καί διαχοσμήσεων,ώς τέτνχώς συνήθως γί
νεται εις τους π./είστους άνεγειρομέι ους Χάους.

'Π ά./η δαπάνη τΓ/· άνεγέρσεως roí! Nacü τοΰ 
Σωτίς ος θ' άνέ.Ιθτ) εις i 4Ο περίπου χι./ιάδας δραχ- 
μάς συ.Ι./εγείσας διά συνεισφορών.

Έσωτεριχώς θέ έσιται ό.Ιως μαρμάρινος, τής 
ορθομαρμαρώσεων έχτεΛεσθησαμένηι. θια πο./νχρώ- 
¡10)ν μαρμάρων. (i¡ στυ./ ι ο'ι ι πυάαστάι,οντες τον


