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ΠΑΡΗΓΟΡΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ 

Η ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ 

Έσυνειθίσαμεν νά βλέπωμεν μετ' 
άδιαφόρου κατά τι βλέμματος τα 
έργα της φιλανθρωπίας έν Ελλάδι 
και ιδία έν Αθήναις, ένθα άνά παν 
βημα συναντά τις τοιαύτα τάν πα-
τρίδα ημών κλεϊζοντα και είς άπο-
μίμησιν προτρέποντα. ούχ ηττον 
όμως τούτο τό ιερόν και ύψηλόν τών 
έργων τούτων, ουδόλως μειούν, ού-
δέποτε έπαύσατο να αποσπά τον 
θαυμασμόν και την εύγνωμοσύνην 
τής άνθρωπότητος ιδία δέ του Ελ-
ληνισμού σύμπαντος, οστις άθάνα-
τον τηρεί και εύλογει την μνήμην 
τών ευεργετών αύτου. Όποια όν-
τως αισθήματα θαυμασμού και εύ-
γνωμοσύνης δεν αίσθανόμεθα γεν-
νώμενα έν τη καρδία ημών, οσάκις 
διερχόμενοι τας οδούς της πρωτευ-
ούσης βλέπομεν ύψούμενα δίκην 
τροπαίων της χριστιανικης αγα-
θοεργίας τά οικοδομήματα εκείνα 
άτινα έξωτερικως μέν διά του με-
γαλείου και της τελειότητος αυτών 
εν τη τέχνη πλήττουσιν εύαρέστους 
τους οφθαλμούς ήμών, έσωτερικώς 
δέ διά της έν αυτοις ώς ύπό τον 
μανδύαν τάς χριστιανικης αγάπης 
ανευ πατάγου έξασκουμένης φιλαν-

θρωπίας έλκύουσιν έφ' εαυτων τας 
ευλογίας ημών! 

Σεμνυνόμεθα και δικαίως διότι 
αν αλλαχου η οπωσδήποτε πάσχου-
σα άνθρωπότης περιθάλπεται και η 
χρήζουσα ηθικής ύποστηρίξεως η 
διανοητικης αναπτύξεως, εύρίσκη 
άσυλον και προστασίαν διά της πλη-
θύος και τελειότητος τών τε νοσο-
κομείων, φυλακών, σχολών κλπ. 
εδώ ύπό την σκιάν της ελευθερίας 
και της άνεξαρτησίας, κατα τον 
έθνικόν βίον, όστις αριθμεί αιώνας 
ολους, ό πλουτος έν είρηνη καλ-
λιεργηθείς, ηύξησε τοσούτον ώστε 
κατα την διαδοχήν τών αιώνων τού-
των δέν άπέβη δυσχερής ό σχημα-
τισμός καλοσσαίων περιουσιών δι' 
ών και ή άνέγερσις φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων. Και ούτω παρ' ήμιν, 
μετά τόσον βραχύν έθνικόν και ελεύ-
θερον βίον είς όν είσήλθομεν γυμνοί 
ένεκα του πολυετούς ζυγου και μα-
κροχρονίου πολέμου, οστις άπερρό-
φησε πάσαν ικμάόα ζωτικότητος, 
βλέπει τις άπειρίαν φιλανθρωπικων 
έργων κατ' ουδέν υστερούντων ού 
μόνον εκείνων τών άλλων πεπολι-
τισμένων έθνων, αλλ' έστιν οτε κατά 
την άμιλλαν της γενναιοδωρίας έν 
τη αγαθοεργία υπερέχοντα αυτών. 

Και τίνες οι ιδρυται τών τοιούτων 
έργων ; 'Άνθρωποι παρ' οις η εύθύ-
της μετά τάς δραστηριότητος, η 
ευφυία και ικανότης μετα της τιμιό-

τητος συνδεδεμέναι απετέλεσαν έν 
σύνολον έν τη άκαταβλήτω αντοχη 
έν τη εργασία. Τοιούτοι οι παρ' 
ημιν εύεργέται. Ούτοι αείποτε φλέ-
γον έχοντες τό πυρ της φιλανθρω-
πίας, της αληθους φιλανθρωπίας 
ητις πόρρω των επευφημιων και 
επαίνων βαίνουσα, μόνον τό καλόν 
ενώπιον του Θεου ατενίζει καθ' ο 
συνέπεια της του θεανθρώπου Σω-
τηρος διδασκαλίας, ούτοι λέγομεν, 
καίτοι έν τη ευτυχία πλέοντες δέν 
έπελάθοντο όμως τών πασχόντων α-
δελφών αυτών, καίτοι διά του ίδρώ-
τος αυτών τοσαυτα πλούτη έπεσώ-
ρευσαν, δέν προσεκόλλησαν όμως 
πρός αύτα τας καρδίας των, αλλά 
συμμετόχους παρέλαβον τους οπωσ-
δήποτε χρήζοντας υποστηρίξεως η 
πάσχοντας, όπως ύποστηρίξουσι και 
ανακουφίσωσι τα δεινα αυτών. 

Τίς δύναται νά μή αίσθανθη παλ-
μούς ευγνωμοσύνης επι τη άνα-
μνήσει μόνον του 'Αρσάκη, 'Αβέρωφ, 
Βαρβάκη, Συγγρου και τοσούτων 
άλλων ών τά όνόματα έγγεγραμμέ-
να χρυσοις γράμμασι θα παραμεί-
νωσιν αιωνίως άνεξάλειπτα έν τη 
μνήμη παντός Έλληνος; Πόσα μέ-
λη της κοινωνίας θα έκειντο σήμε-
ρον θύματα της ανεχείας, της ασθε-
νείας, του έγκλήματος αν ή γεναιο-
δωρία τών φιλανθρώπων αυτών δέν 
τά άπέσυρεν άπό του βεβαίου κινδύ-
νου εις όν δύστροπος τύχη είχε 
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ρίψη αυτά ; Πόθοι σήμερον άπο-
λαύοντες και του άρτου αυτών και 
πάσας ευημερίας έν τη ήθικη και 
αρετή δέν μακαρίζουσιν άπαύστως 
τους εύεργέτας αυτών τούτους ; Ή-
μεις έπευφημουντες τά φιλανθρω-
πικά αισθήματα τών γενναιοδώρων 
τούτων ευεργετών της πατρίδος έν 
μόνον ευχόμεθα ινα και έτεροι άπο-
μιμούμενοι και τούτους και τοσού-
τους άλλους έν τη εκπολιτιστικη 
και φιλανθρωπική αγαθοεργία, πα-
ράσχωσι τη πατρίδι ήμων πραγμα-
τικάς και διαρκείς έθνικάς έκδου-
λεύσεις. 

Χρ. 

Μ Ι Κ Ρ Α Ι Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ 

Νέα ποιήματα. 
Απερίγραπτος τωόντι τυγχάνει ό εν-

θουσιασμός τών Κερκυραίων έπι τή χειρο-
τονία του Πανιερωτάτου Θ. Α. Πολίτου 
είς Έπίσκοπον Σύρου. Ή νήσος τής Κερ-
κύρας ενθουσιωδως ύποδεχθεισα αυτόν, πα-
ρέσχε τρανά τεκμήρια τής πρός αυτόν 
στοργής και εκτιμήσεώς της. Έπι τή ευ-
καιρία ταύτη οί πεπαιδευμένοι κληρικοί 
αιδεσιμώτατοι Κανονικοί κ. Φ. Δι Μέντος 
και Δ. Δαρμανίν συνέθεσαν λαμπρά ποιή-
ματα έν οις διά στίχων γοργών και μελ-
λιρρύτων άφ' ενός μεν υμνουσι τάς άρετάς 
του συμπατριώτου αυτών νέου Επισκό-
που, άφ' ετέρου δέ μακαρίζουσι τήν νησον 
Σύρον διά τον ευτυχή κλήρον όστις έλα-
χεν αυτή, οπως ιδη λαμπρυνόμενον τόν 
Έπισκοπικόν αυτής θρόνον δι' άνδρός, οίος 
ό Πανιερώτατος Θ. Πόλιτος. Τά Κερκυ-
ραϊκήν χάριτα και έμπνευσιν αποπνέοντα 
ταυτα ποιήματα λυπούμεθα μή δυνάμενοι 
ένεκεν ελλείψεως χώρου νά καταχωρίσω-
μεν εις τάς στήλας τής "Αρμονίας". Έν 
τούτοις άπό καρδίας συγχαίρομεν τούς 
άξιοτίμους τούτους κληρικούς οίτινες έν 
μέσω τών πολυπληθών αυτών ασχολιών 
τοσούτον επαξίως καλλιεργουσι και τάς 
Παρνασίδας Μούσας. 

Επίσης έπι τή ευκαιρία του ιωβιλαίου 
τής Α. Ε. Καρδιναλίου Μ. Ledochowski 
ό Αίδ. κανονικός Δι Μέντος έδημοσίευσεν 
ώραιον ποίημα.Έπι τή άύτή δέ περιστά-
σει έπιθυμων και ό Αρχιεπίσκοπος τής Κα-
θολικής Εκκλησίας κ. Ε. Μπόνης ν'απο-
δείξη τόν βαθύν σεβασμόν του και τήν ευ-
γνώμονα άγάπην του πρός τόν Έξοχον 
τουτον τής Πολωνίας 'Άνδρα, ήρύσατο έκ 
τής ανεξαντλήτου αύτου ποιητικης πηγης 
και άνέθηκεν Αύτω θαυμαστόν και μεγα-
λοπρεπή Ύμνον έπιγραφόμενον "Ό 'Ά-
γιος Σπυρίδων 'Επίσκοπος Τριμυθουν-
τος Προστάτης της νήσου Κερκύρας", έν 
ώ ό Ποιητής δι' ωραίων και μελισταγών 
στίχων εξυμνεί τά παθήματα, τας νίκας 

και τους θριάμβους του Ενδόξου Θαυ-
ματουργου Τριμυθουντος. 

Θεατρικαί αναψυχαί. 
Αληθής παρήγορος όασις έν τή απελπι-

στική αυτη Αθηναϊκή Σαχάρα ύπήρξεν 
αναμφιβόλως μέχρι τής προχθές τό άναπε-
πταμένον εις τους Φαληρικούς ζεφύρους 
παρισινόν εκλεκτων κωμωδιων θέατρον, του 
οποίου τήν άπόλαυσιν καθίστα έτι ζωηρο-
τέραν ή διά τών τροχιοδρόμων τής Βελγι-
κης Εταιρείας άνοδος και κάθοδος μέσω 
τών καταφύτων πεδιάδων. Ό παρισινός 
θίασος αστόργως μας έγκατέλιπε καίτοι 
έκθύμως τό κοινόν τον ύπεστήριζεν δια νά 
μας παραδώση αύθις είς τ' αφόρητα Κο-
τοπούλεια ελληνικά κωμειδύλλια τά παρε-
φρασμένα και ανηλεώς κατατετμημένα 
ερανισμένα δ' έκ τών πρωτοτύπων χαρι-
τωμένων ευρωπαϊκών βωδιβολίων. 

Γενναιον αντιστάθμισμα, ούχ ήττον, εις 
τόν έφετεινόν χείμαρρον τών κωμειδυλλίων 
τά όποια προώρισται νά ίκανοποιήσωσιν 
όνειρα θερινής νυκτός νεαρών συγγραφέων 
ζηλωσάντων τήν δόξαν του Μπιζέ, έπέφερεν 
ό παλαίμαχος τής σκηνής αγωνιστής και ό 
μόνος επιστημονικως κατηρτισμένος δρα-
ματικός και ερμηνευτής τών Σαιξπηρείων 
έργων ηθοποιός κ. Λεκατσας, καταρτίσας 
δραματικόν θίασον όστις λίαν προσεχως 
άρτιώτερον θέλει καταρτισθη διά τής προ-
λήψεως μιας τών έξοχωτέρων δραματικών 
ηθοποιών. 

"Ετερον θρύλλημα παρήγορον διά τούς 
έραστάς τών Φαληρικών καλλονών εινε 
και τό τής εγκαταστάσεως έν Φαλήρω 
τοΰ ίταλικου θιάσου Conzales γνω-
στοτάτου διά τάς επιχειρήσεις του όστις 
συμπληροι τόν κωμικομελοδραματικόν του 
θίασον διά τής προσλήψεως νέων καλλιτε-
χνίδων έκ τής Εσπερίας όπου προσεχώς 
μεταβαίνει ό γλωσσομαθής κ. Λουτσατος, 
επιχειρηματίας Οδυσσεύς, είς τήν έγνω-
σμένην του όποιου πειραν και καλλαισθη-
σίαν ελπίζεται ό καταρτισμός ανταξίου τών 
προσδοκιών του κοινου θιάσου. 

Ή «'Ίρις". 
Ασμένως άνέγνωμεν έν τώ άρχαιοτέρω 

και πατριωτικοτέρω τών έν Ρουμανία εκ-
διδομένων ελληνικων φύλλων η "Ίρις" τάς 
ευμενείς περί τής "Αρμονίας" κρίσεις έφ' 
αίς εγκαρδίως συγχαίρομεν αύτω. Έν τώ 
τελευταίω αυτής φύλλω ή έν λόγω έγκρι-
τος αύτη έφημερίς εγκλείει άρθρα τών 
εκλεκτοτέρων Αθηναίων λογογράφων οιτι-
νες τη έπεμψαν έπι τή 30ρίδι άπό τής εκδό-
σεως της διάστημα, όπερ διέτρεξεν έν 
μέσω ηθικων και υλικων μόχθων. Δύο 
ωραιαι προσωπογραφίαι καλλύνουσι τήν έν 
λόγω "Ίριδα" αι του κ. Θ. Δηλιγιάννη 
και του κ. 'Αλ. Σκουζέ του κατακτήσαν-
τος τάς συμπαθείας του Έλληνικου λαου. 
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Τακτικου ημών ανταποκριτου. 
Ή Α Α. Λέων ΙΓ'. εξακολουθει έχων 

άριστα τήν ύγείαν, πολλαπλασιάζων τάς 

ιδιαιτέρας ακροάσεις, και τελων τήν θείαν 
λειτουργείαν δις τής εβδομάδος, πολλάκις 
επί παρουσία ξένων επισκεπτων. Άμα ώς 
ό καύσων θέλει καταστη σφοδρότερος, ό 
Άκρος Άρχιερεύς προτίθεται νά μετοικήση 
έν τώ μικρώ του άνακτόρω πρός το βάθος 
του κήπου του Βατικανου, διακόπτων έπί 
τινας ημέρας τας ιδιαιτέρας ακροάσεις. 

— Καθ' ά λέγεται, τό προσεχές κονσι-
στόριον δέν θέλει λάβη χώραν τόν Σεπ-
τέμβριον ώς είχε διαδοθή, άλλά κατά 
τό τέλος του τρέχοντος έτους. Περί τών 
μελλόντων δέ νά προχειρισθώσιν εις Καρδι-
ναλίους έχω ήδη γράψη έν προηγουμένη 
άνταποκρίσει. 

— Ή Άγια Έδρα σκοπουσα νά δια-
μαρτυρηθή διά τό βέβηλον ιωβιλαιον τής 
Ιταλικής ένότητος όπερ προτίθενται νά 
έορτάσωσιν έν Ρώμη, σκοπεί οπως άπο-
στείλη έντονον διπλωματικήν διακοίνωσιν 
πρός τούς Νουντσίους αυτής, ίνα διαβιβά-
σωσιν αυτήν παρα ταις ιδίαις αυτών κυ-
βερνήσεσι. Δι' αυτής θέλει ζητήση όπως 
τά καθολικά έθνη άπέχωσι πάσης συμμε-
τοχής κατά τάς εορτάς ταύτας. 

— Ό πατήρ Αρσένιος Πελλεγρίνης, 
άββας τών έν Κρυπτοφέρρη Βασιλειανών, 
έπανηλθεν ενταύθα μετά μακράν έν Σμύρνη 
διαμονήν. Φαίνεται ότι σκοπός του ταξει-
δίου τούτου είναι ή ίδρυσις έν Σμύρνη ιερο-
σπουδαστηρίου του Έλληνικου τυπικου. 

— Μετά χαρας ειδομεν έν τώ μέσω 
ημών τόν άξιότιμον συντάκτην τής " Αρ-
μονίας" Ίωάννην Λ. Μάμον, οπως αντι-
προσωπεύση κατά τήν χειροτονίαν του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών, τον αυτόθι κα-
θολικόν κληρον. 

Ο Δ Α Ρ Β Ι Ν Ι Σ Μ Ο Σ 
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Έπί λοφίσκου του Gueuz-Tepe κα-
θήμενος μόνος, παρετήρουν μετά προση-
λώσεως τήν χλοάζουσαν εξοχήν, τό ύπό 
μυριάδων στιλβόντων αστέρων κατεσπαρ-
μένον στερέωμα, τά πρό τών ποδών μου 
άπαλώς κυλιόμενα φλοισβίζοντα άργυρό-
χροα κύματα, έν έκστάσει άποθαυμάζων 
τά μεγαλοπρεπή και εξαίσια δημιουργή-
ματα του Πλάστου. Τούτων, τά μεν υλικά 
και έμψυχα, διά του πλήθους αυτών, τής 
ποικιλίας, τής ώραιότητος, τής τάξεως, 
κηρύττουσιν εύγλώττως το μεγαλειον του 
Δημιουργού, μαρτυρουντα συνεχώς τήν 
ίσχύν, τήν σοφίαν, τήν μεγαλοδωρίαν, τό 
άπαράβλητον κάλλος Αύτου, καθ'ά, έν τώ 
ιη' Ψαλμω, φθέγγεται ο Προφητάναξ, 
άδων "Οι Ουρανοί διηγουνται δόξαν Θεου, 
"ποίησιν δέ χειρών Αύτου αναγγέλλει τό 
"στερέωμα". Τά δέ λογικά και άϋλα, τών 
πρώτων τήν τυφλήν μαρτυρίαν ασμένως 
έπικροτουντα, άποτίουσιν ελευθέρως φόρον 
υποταγής, σεβασμού και ευγνωμοσύνης, 
έγκωμιάζοντα και αίνουντα τόν Κύριον. 
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'Όστις κατά τήν Γραφήν Ψαλμ. ργ' 31 
άγάλλεται και χαίρει έπ' αύτοις "εύφραν-
"θήσεται Κύριος επι τοις έργοις Αυτου". 

Έν τω μεταξύ, παρατηρώ αίφνης προσ-
ερχόμενον τόν φίλον μου Χ. όστις διακό-
πτων άποτόμως το νήμα τών άπασχο-
λουσών τό πνευμά μου σκέψεων, "Καλήν 
έσπέραν", μοί λέγει, φίλτατε... Τό έν τή 
"'Αρμονία" δημοσιευθέν, περί τής Πρώ-
της Σελίδος τής Ίερας Γραφής άρθρον Σας 
μέ άνεκούφισε κάπως. Όφείλω όμως να 
όμολογήσω ότι ή άφήγησις του μεγάλου 
πατριάρχου Μωϋσέως, περί της προαγω-
γης τών φυτων, τής γενέσεως τών ζώων 
και τής καταγωγής του άνθρώπου, δέν μοί 
προσμειδια ποσώς. Εγώ δοξάζω τήν αύ-
τόματον έξέλιξιν παραδεχόμενος μετά του 
Δαρβίνου τήν έκ του πίθηκος καταγωγήν 
του άνθρώπου. 

Κατά τήν γνώμην Σου λοιπόν, Κύριε 
Χ., τά φυτά φύονται αυτομάτως, στερού-
μενα τής ιδιότητος, τής παρά του Θεού 
κατά τήν δημιουργίαν δοθείσης είς αυτά, 
νά άναπαράγωνται διά τής οικείας σπο-
ράς : τά δέ ζώα γεννώνται, ουχί διά τής 
γεννητικής δυνάμεως, δι' ής έπροίκισεν 
αυτά ό Πλάστης, άλλα διά τίνος γενικής 
ιδιότητος τής μεταποιηθησομένης ύλης, 
ήτις θά έξεδηλουτο, άμα περιπτώσεις τι-
νες έξωτερικαί καθίσταντο εύνοϊκαί είς τήν 
έν λόγω έκδήλωσιν. Ανεξαρτήτως τών ευ-
γενων αισθημάτων Σας, κύριε Χ., απο-
φαίνομαι, ότι τοιαύτη δοξασία είναι άπα-
ράδεκτος και παράλογος, καθότι πάντες 
οι έχέφρονες ομοφώνως παραδέχονται τόν 
μέγαν τής φύσεως νόμον, δι' ού παν όν 
ένόργανον λαμβάνει τό ειναι παρ ' άλλου 
όντος όμοιας αύτω φύσεως. Συνεπώς τό 
φυτόν παράγει φυτόν του αύτου είδους, τό 
έντομον, τό πτηνόν, και πάντα τά ζώα 
διαιωνίζονται τίκτοντα μικρά όντα αύτοις 
όμοια. Ό Νόμος ούτος, φίλε μου, είναι 
τόσον γενικός ώστε ή ζωή αδυνατεί νά με-
ταδοθή ή μόνον δι' αύτου του τρόπου, έκ-
τός πλέον έάν τελεσθή θαυμα. "Αλλως τε, 
πρός άπόδειξιν κειται πληθύς γεγονότων, 
τόσον πολυάριθμος, ώστε δέν δύναμαι να 
κατίδω πόθεν ή φαντασιώδης επιστήμη 
σου δύναται νά αντλήση αντιρρήσεις κατά 
τής σοβαρας και υψηλής άφηγήσεως του 
Μωϋσέως. "Άρκει, λέγει ό πολύς Moigno, 
"να παρουσιάσωμεν είς τούς οπαδούς της 
"αυτομάτου παραγωγής, τά μέ λαιμόν 
"έπιμήκη και καμπύλον φιαλίδια του δια-
"σήμου Pasteur, τά παρεμποδίζοντα 
"ύπέρ τά δώδεκα έτη τήν άποσύνθεσιν τών 
"μαλλον υποκειμένων είς άλλοίωσιν υγρών, 
"όπως τοις άποδείξωμεν, ότι και τά ύπο-
"δεέστεοα τών όντων δέν δύνανται νά 
"παραχθώσιν άλλ' ή δια του σπέρματος 
«ή διά τών προϋπαρχόντων ώών. Παν ζων 
"από ωου η από ζωντος προκύπτει". 

Κατόπιν πάντων τούτων, προσφιλη μοι 
Χ., αναγκάζομαι να Σοι είπω οτι ή θεω-
ρία Σου, ού μόνον είναι παράλογος άλλά 
και τείνει πρός τό γελοιον. Καθότι κατ' 

αυτην η άμορφος υλη θα παρηγε τα 
υγρογενη ζωύφια, τά βακτηρίδια, τούς 

χιμπαντζή, τούς γορύλλας, τούς ουραγ-
κοτάγγους, τά λοιπά είδη τών πιθήκων 
και έπί τέλους τόν άνθρωπον, ούτινος τήν 
καταγωγήν θά πειραθω νά αποδείξω. Ή 
δοξασία Σου αύτη καθ' ο αγουσα είς τήν 
διαιώνισιν τής 'Ύλης καταργει τήν δημι-
ουργίαν. Δέν Σοι φαίνεται λοιπόν ότι δι-
καίως απεκάλεσα γελοίαν τοιαύτην γνώ-
μην ; 

— Ίνα ειλικρινώς ομιλήσω, κύριε, ου-
δέποτε έσκέφθην τάς δυσαρέστους αύτάς 
συνεπείας. 'Αλλά πώς θά δυνηθής νά κα-
ταδείξης, ότι ό άνθρωπος δέν κατάγεται 
κατά τόν Δαρβινον και κατ' εμέ άπό του 
πίθηκος: 

— Δέν εισαι ,καλέ μου φίλε, μήτε ό πρω-
τος μήτε ό τελευταιος τών διαφιλονεικούν-
των τήν τιμήν νά θεωρωσιν ώς πρόγονον 
αυτών τό κτηνος. Διάσημοι επιστήμονες 
και ακαδημαϊκοί πρό πολλου έγραψαν και 
έδίδαξαν υπέρ τής θεωρίας αυτής. Πάντες 
οί έν λόγω σοφοί, επιλήσμονες τής άξίας 
αυτών, ώς ανθρώπων, ώς λογικων πλα-
σμάτων, απώλεσαν κατά τήν Γραφήν, τήν 
λογικότητα, θελήσαντες δέ νά παραβλη-
θωσι πρός ζωα άλογα, απέβησαν αύτοις 
όμοιοι. "Και άνθρωπος έν τιμή ών ού 
"συνηκε, παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσι, τοις 
"άνοήτοις και ώμοιώθη αυτοις" Ψαλμ. 
Μη' 13. 

Παρατίθημι ενταυθα πριν ανασκευάσω 
αυτην, τήν θεωρίαν του Δαρβίνου. "Πάντα 
"τά φυτικά η ζωϊκά είδη, παρελθόντα η 
"ένεστωτα, κατάγονται διά διαδοχικων 
"μεταμορφώσεων, άπό τριων η τεσσάρων 
"η και άφ' ενός μόνον κοινου πρωτοτύπου". 

Ό Πίθηξ κατά τόν Haeckel θά ήτο 
ό άπ' ευθείας πρόγονος του ανθρώπου, 
κατά δέ τον Δαρβίνον μόνον πρωτος εξά-
δελφος αύτου. 

Άλλά τοιαύτη δοξασία είνε αυτόχρημα 
παράλογος και γελοία, καθότι τά διάφορα 
είδη τών ζώων μήτε μεταβάλλονται, μήτε 
δύνανται ουσιωδώς νά μεταβληθωσι. " Ό 
" είς έκαστον είδος ζώου προσιδιάζον τύπος 
" φέρει έπ' αύτου μονίμως και άναλλοιώ-
"τως κεχαραγμένα τά ουσιώδη χαρακτη-
"ριστικά, τά διακρίνοντα τό είδος, καίτοι 
"τά δευτερεύοντα και επουσιώδη ύπόκειν-
"νται είς άλλοίωσιν, έκ τούτου έναργως 
" εξάγεται οτι ή μεταλλαγή του είδους 
"είς τά ζωα είναι απολύτως αδύνατος." 
"Αι αλλοιώσεις τής σφαίρας ημών, λέγει 
" ό διάσημος Godron, δέν ήδυνήθησαν 
" νά μετατρέψουν τούς αρχηθεν πλασθέν-
" τας τύπους. τά είδη διετήρησαν τήν μο-
" νιμότητα μέχρις ού νέοι οροι κατέστη-
" σαν αδύνατον τήν ύπαρξιν αυτών. τότε 
" έξεμηδενίσθησαν άλλά δέν ήλλοιώθησαν". 
Εκ τών άνωτέρω συμπεραίνομεν οτι η 

θεωρία του Δαρβίνου δέν δύναται έπι πλέον 
νά στηριχθη. 

— Αστήρικτος! . . . άλλά δέν ευρίσκεις 
φίλτατε, ότι ο σκελετός του πίθηκος είνε 

διαχωρίζει το φυτον απο του ζωου. επι 
τέλους τρίτη άβυσσος σχηματίζει βαρα-
θρώδη άπόστασιν μεταξύ του πίθηκος και 
του πρωτεξαδέλφου αύτου ανθρώπου. 

Άκριβώς ειπείν τήν μεταξύ του πίθη-
κος και του άνθρώπου διαφοράν όφείλομεν 
νά αναζητήσωμεν ουχί είς τήν ομοιότητα 
ή ανομοιότητα τών σκελετών των, άλλ' 
είς τήν ψυχήν του ανθρώπου άπαραβλή-
τως ύπερτέραν τής του πίθηκος. 'Έχουσι 
τά ζώα ψυχήν τινα, ήτοι ζωϊκήν αρχήν 
ητις διακρίνει αυτα απο των αψύχων, 
πλήν ή ψυχή αυτη ουσιωδως υπολεί-
πεται της του άνθρώπου μή ούσα λο-
γική. "Τό ζωον δέν είνε λογικόν, λέγει ό 
"Bonniot άλλ' αισθάνεται μόνον.. . Τά 
" όργανα αυτών κατηρτίσθησαν όπως λει-
" τουργουσιν εντός περιωρισμένου κύκλου 
"έξωτερικων ενεργειων.... τό ζωον είναι 
" θαυμάσιον μηχάνημα πρός τέλεσιν στε-
" ρεωτύπων εργασιών .... Τά ζώα λει-

"τουργουν δια των οργάνων αυτων, τα ορ-
" γανα τίθενται εις κίνησιν διά του όρμεμ-
" φύτου, και τουτο πάλιν εγείρεται διά 
" τής αισθητικης δυνάμεως τή συμπράξει 
" τής φαντασίας, τό παν δέ ρυθμίζεται 
" συνωδά πρός τήν κατάστασιν του νευρι-
" κου κέντρου." 
('Έπεται συνεχεια) 

Πολύκαρπος Βεντούρας. 

A V I S 

Nous prions nos honorables a-
bonnes de la province et de l'e-
tranger de nous adresser le mon-
tant de leur abonnement en un 
mandat-poste ou cheque sur Paris, 
en billets de banque grecs, fran-
cais, italiens, autrichiens, ou al-
lemands, et en timbres-poste grecs, 
francais ou italiens. 

Priere d' adresser les lettres etc. 
a M. le Directeur du journal "Har-
monie" rue Sina n°2, en face de 
l'Academie, Athenes. 

έν πολλοίς παρεμφερής πρός τόν του άν-
θρωπου ; 

— Αναμφιβόλως, άλλ' έχει όμως δια-
φοράς τόσον ουσιώδεις, ώστε μας είνε εν-
τελως αδύνατον νά τους συγχύσωμεν. Με-
ταξύ του ορυκτου και του φυτου, φίλε 
μου παρεντίθεται άβυσσος. άβυσσος επίσης 
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Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Τήν παρελθουσαν Κυριακήν 14 τρ. μ. 
έτελέσθη έν Ρώμη ή χειροτονία του εσχά-
τως εκλεγέντος Αρχιεπισκόπου Αθηνων 
σεβ. κ. Γαετ. Δέ Άγγελις. Τη αυτη 
ημέρα έψάλη έν τω ένταυθα ναω του άγ. 
Διονυσίου δοξολογία, χοροστατουντος του 
αίδεσ. Μιχ. Ριβέλλη, είς ήν παρέστησαν 
πλειστοι τών ημετέρων συμπολιτων. 

Έπί τη ευκαιρία ταύτη αντηλλάγησαν 
θερμόταττα συγχαρητήρια και ευχαριστή-
ρια τηλεγραφήματα μεταξύ του γενικου 
Διαχειριστου της επισκοπης Αθηνων αίδεσ. 
Ριβέλλη, έκ μέρους του κλήρου και τής 
ένταυθα καθολικης κοινότητος και του σεβ. 
Δέ 'Άγγελις. 

Περί τής έν Ρώμη γενομένης τελετης 
έλάβομεν παρά του αυτόθι τακτικου ημων 
ανταποκριτου τήν ακόλουθον περιγραφήν : 

"Μετά περισσης λαμπρότητος και 
μεγαλοπρεπείας διεξήχθη, την παρ-
ελθουσαν Κυριακήν η εις Άρχιεπί-
σκοπον προχείρισις του αιδ. πατρός 
Δέ Άγγελις. Ό περικαλλης ναός 
τών 'Αγίων Αποστόλων λίαν φιλο-
κάλως διεσκευασμένος προσεμαρ-
τύρει τό επίσημον της ημέρας. Άπό 
πρωίας είχε συρρεύση πληθος πι-
στων προσκεκλημένων και μή, κα-
ταλαβόντων τάς έπι τούτω ορισθεί-
σας αύτοις θέσεις. Την εβδόμην και 
ήμίσειαν ακριβως ηρξατο ή επίση-
μος ιεροτελεστία χοροστατουντος του 
έξοχωτάτου Καρδιναλίου Βικεντίου 
Βανουτέλλη έχοντος δεξιόθεν τόν 
παν. Άντώνιον Γρασέλλην, έξ ευω-
νύμων δέ τόν σεβ. Νικόλαον Καμίλ-
λη, αμφοτέρους του τάγματος του 
Άγ. Φραγκίσκου. Έν τώ μέσω αυ-
των ίστατο ό πατηρ Δέ Άγγελις μέ 
τους οφθαλμούς δακρυβρέκτους και 
λίαν συγκεκινημένος. Έν καταλ-
λήλως διεσκευασμένω χώρω πλήν 
πολλών αλλων παρίσταντο ο σεβ. 
Τήνου κ. Μιχαήλ Καστέλλης, ο 
Κωνσταντινουπόλεως παν. Βονέτ-
της, ό πρέσβυς της Ελλάδος κ. 
Κουντουριώτης μετά της αξιοτίμου 
συζύγου και τών τέκνων του, προσέτι 
δέ και ό συμπαθής ημών φίλος πρό-
ξενος της Τουρκίας παρά τη Άγία 
Έδρα κ. Κάρολος Γαλλιάν. Ή συγ-
κίνησις τών έκκλησιαζομένων ην 
μεγίστη έναργως έκδηλουμένη έν τώ 
προσώπω έκαστου. Ιδίως ή κ.Κουν-
τουριώτου παρηκολούθει μετά πλεί-
στου ενδιαφέροντος τάς διαφόοους 
φάσεις της ιεροτελεστίας. 'Η τελετη 
διήρκεσεν έπι δίωρον, μετα τό πέ-
ρας της οποίας άπαντες οι προσκε-
κλημένοι μετέβησαν έν σώματι είς 
παρακειμένην ευρειαν αιθουσαν εορ-

τασίμως διεσκευασμένην ένθα παρε-
τέθησαν αύτοις διάφορα άναψυκτικά. 
Δραξάμενος της ευκαιρίας ό ένΡώμη 
διατρίβων υμέτερος συντάκτης αίδ. 
κ. Ίωάννης Μάμος προσεφώνησε 
τόν νέον Άρχιεπίσκοπον Άθηνων 
ελληνιστι ώς εξης: 

Πανιερώτατε, 
"Έν μέσω τής κοινης ταύτης α-

γαλλιάσεως ητις πάνυ δικαίως υπερ-
εκχειλίζει τάς καρδίας απάντων, έπι-
τρέψατε ίνα ηχήση ή φωνή του υ-
στάτου των τέκνων Σας. 

Οί προσφιλεις συνάδελφοι της δι-
οικήσεως τών Αθηνων και της Απο-
στολικης Έπιτροπης έν Ελλάδι, μοι 
ανέθηκαν την υψηλην έντολην όπως 
έν τη μετριότητί μου αντιπροσω-
πεύσω αυτούς κατά την επίσημον 
ταύτην ημέραν. Σήμερον δέ και αυ-
θις εντέλλονταί μοι ινα προφορικως 
εκφράσω πρός 'Υμάς τά θερμα αυ-
τών συγχαρητήρια, αδιάπτωτον υ-
ποταγήν καί ανεξίτηλον αφοσίωσιν. 

'Εκθύμως επιτελων την υψηλήν 
εντολήν των πεφιλημένων μου συνα-
δέλφων,θεωρω άπαραίτητον ινα μετά 
των συγχαρητηρίων του ιερου κλή-
ρου συνενώσω και τάς διακαεις εύ-
χάς απόντων τών έν Έλλάδι καθο-
λικων. 

Πάντες άλλοτε μίαν ανέπεμψαν 
ένθερμον ευχήν οπως η χηρεύουσα 
των Αθηνων εδρα πληρωθη διά ποι-
μένος ελληνικήν έχοντος την καρ-
δίαν και ελληνίδα την φωνήν. Ό 
σοφώτατος Λέων ΙΓ' εκθύμως εισα-
κούσας ευχην τοσούτω εύλογον και 
δικαίαν, ώρισεν ήμιν ποιμένα ακρι-
βως με καρδίαν έλληνικήν και ελ-
ληνίδα φωνήν. 

Έρειδόμενοι έπι του παρελθόν-
τος, Πανιερώτατε, έχομεν ακράδαν-
τον πεποίθησιν ότι θέλετε κυβερνή-
ση τάς τύχας της έν Ελλάδι καθο-
λικης Εκκλησίας πρώτον ως καθο-
λικός και είτα ώς Έλλην ιεράρχης. 

Άποσκορακίσατε, Πανιερώτατε, 
πάσαν ξένην επίρροιαν, πάσαν αλ-
λοδαπων συμμετοχήν είς τά της 
ημετέρας Εκκλησίας. Ή πατρίς η-
μων ή μετά περισσης φιλοστοργίας 
σκέπουσα τα λοιπά αυτης τέκνα, εί-
ναι ικανή και πρόθυμος όπως συμ-
παραλάβη και Ύμας υπο τήν αιγίδα 
αυτης. 

Έκφράζοντες έν τέλει α'ϊδιον ευ-
γνωμοσύνην πρός τόν ύπατον Κυ-
βερνήτην της καθολικης Εκκλη-
σίας Λέοντα ΙΓ' άς άναφωνήσωμεν 
πάντες : Ζήτω η Ελλάς ! Ζήτω ο 
αγαπητός ημων Ιεράρχης ! 

Τάς τελευταίας ταύτας λέξεις του 
υμετέρου συντάκτου έκάλυψαν τά 
ενθουσιώδη χειροκροτήματα άπαν-

των τών παρευρισκομένων. Πάραυτα 
δέ ό Παν. Δέ Άγγελις, έν προφανει 
συγκινήσει διά φωνης ηχηρας αντε-
φώνησεν ελληνιστί ως ακολούθως : 
Αιδεσιμώτατε, 

'Η φωνή Σου αντηχει υπερ το δέον 
γλυκεια εις τά ωτα μου, καθότι δι-
ερμηνεύει τα ακραιφνη αισθήματα 

και τήν αφοσίωσιν τών πνευματι-
κων μου τέκνων, άτινα πάντα μετά 
πατρικης φιλοστοργίας μακρόθεν πε-
ρισφίγγω είς την καρδίαν ιιου. Δια-
βίβασον, παρακαλω, τάς εγκαρδίους 
μου ευχαριστίας προς τούς μέλλον-
τας προσφιλεις συνεργούς μου, και 
εν γένει πρός απαντας τοις εν Ελ-
λάδι καθολικους έφ' ών η θεία Πρό-
νοια ανέθηκέ μοι την πνευματικήν 
ποιμαντορίαν. Ειπέ πρός αυτούς ότι 
την Έλλάδα περιπαθως ηγάπησα 
απ' αυτης της μικρας μου ηλικίας, 
και αείποτε ηυχήθην υπερ της ευη-
μερίας και του μεγαλείου αυτης. 
Νυν δ' ότε η Αυτού Άγιότης ηξιώθη 
να πληρώση διά της μετριότητός 
μου τήν χηρεύουσαν έδραν των έν 
Άθήναις καθολικων, την προσφιλη 
μου Ελλάδα θέλω θεωρήσει ως δευ-
τέραν πατρίδα, έάν δ' αι περιστά-
σεις τό αίτήσωσιν έσομαι πάντοτε 
πρόθυμος όπως θυσιασθω υπέρ αυ-
της. 'Η Κυβέρνησις της Ελλάδος 
έσεται κυβέρνησίς μου, αυτη ή μή-
τηρ μου και έγώ το τέκνον Της 

Άς άναφωνήσωμεν λοιπόν και, 
αυθις : Ζήτω η Έλλάς! Ζήτω ό 
Βασιλεύς ήμών Γεώργιος! 

Εις την πατριωτικήν ταύτην επί-
κλησιν οι θόλοι της ευρείας αιθού-
σης αντήχησαν έκ τών αυθορμήτων 
ζητωκραυγών τών παρισταμένων εν-
θουσιωδως έπευφημούντων υπέρ της 
ευημερίας της Ελλάδος και του σε-
πτου αυτης Άνακτος. 

Ουδεμία άμφιβολία ότι ή αρχιε-
πισκοπική προχείρισις του Αίδ. Πα-
τρός Δέ Άγγελις θέλει χαράξη έπο-
χην εις τα χρονικά της καθολικης 
Έκκλησίας. 

Τό καθ' ημας ευελπιστουμεν ότι 
οί πατριωτικοί λόγοι του νέου Αρ-
χιεπισκόπου τών έν Αθήναις Καθο-
λικων, οι έμπερικλείοντες έν ολίγοις 
το πρόγραμμα αυτου, θέλουσιν αν-
τηχήση ευηχοι είς τά ώτα εκείνων 
ιδίως οίτινες αείποτε επόθησαν ανε-
ξάρτητον και ελληνικήν την έν Ελ-
λάδι καθολικην Έκκλησίαν. 

Παρακαλούνται οί αξιότιμοι συνδρομηταί της 
" Αρμονίας" όπως ειδοποιωσι το γραφειον περί 
οιασδήποτε άνωμαλίας κατα τήν άποστολήν 
του φύλλου. 
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Η ΕΓΚΑΤΑΣΙΑΣΙΣ ΤΗΣ Α. ΠΑΝΙΕΡΟΤΗΤΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. Π Ο Λ Ι Τ Ο Υ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ 
(Τακτικου ημων ανταποκριτου) 

18 'Ιουλίου. 
Ή εκ Κερκύρας αναχώρησις. 

Ή Α. Παν. Θ. Α. Πόλιτος άνεχώ-
ρησε σήμερον τήν 4ην ώραν μ. μ. επιβαί-
νων του ελληνικου ατμοπλοιου «Θησέως". 

'Άμα ώς έγνώσθη οτι ό Σ. Επίσκοπος 
Σύρου έμελλε νά αναχωρήση σήμερον, άπό 
πρωίας ήρξαντο προσερχόμεναι αι αρχαί, 
οί συγγενεις και φίλοι όπως ευχηθωσιν 
αυτω κατευόδιον και παν αίσιον έν τή νέα 
αυτού έδρα. 

Ώς έκ του ακαταλλήλου τής ώρας και 
του ύπερβολικου καύσωνος δέν ήδυνήθησαν 
πάντες νά παρευρεθώσιν είς τήν άποβά-
θραν, ούχ ήττον όμως άπας ό καθολικός 
κλήρος και οί πολυάριθμοι αυτου φίλοι 
έπιβιβασθέντες λέμβων συνώδευσαν αυτόν 
μέχρι του ατμοπλοίου. 

Ό αξιότιμος κ. Στέφανος Βαρωνος Νι-
κάτσα-Θεοτόκης άπέστειλεν αύτω ώραιό-
τατον έμπλεγμα ανθέων κεκοσμημένον διά 
τών αρχιερατικων συμβόλων. Πλεισται 
ωσαύτως κυρίαι συνώδευσαν και τήν απο-
δημουσαν εύ ήγμένην αδελφήν αυτου, άκο-
λουθήσασαν αυτόν εις τό ταξείδιόν του. 

Ό Αίδεσιμώτατος Κανονικός Βιώτης 
συνώδευσε τον Έπίσκοπον μέχρι Σύρου. 

Ό Παν. Πόλιτος ήτο λίαν συγκεκινη-
μένος και ήδυνάτει νά εκφράση προς τούς 
φίλους αύτου τά ευγενη εκείνα αισθήματα 
τά οποια πάντοτε έφειλκυσαν πρός αυτόν 
τόν σεβασμόν και τήν άγάπην των συμ-
πολιτων του. 

Απερχόμενος έκ τής φιλτάτης αυτου 
πατρίδος έσμέν βέβαιοι ότι διά τών αρε-
τών του και τής παιδείας του θέλει τι-
μήση αυτήν και έσεται τό αγλάϊσμα τής 
ευτυχους και ωραίας Σύρου ευτυχησάσης 
νά τύχη τοιούτου εξόχου ποιμένος. 

Φ. Δ. Μ. 
Ή εν Πειραιει αφιξις. 

Εν Πειραιει άφίκετο περί τήν 5 μ. μ. 
της Παρασκευης διά του ατμοπλοίου «Θη-
σέως " τής νέας Έλληνκης Εταιρίας. 
Άμα τώ κατάπλω του πλοίου μετέβησαν 

πρός ύποδοχήν αύτου διά λέμβου φερούσης 
την Ελληνικήν σημαίαν, οί έκ Σύρου 
κατ εντολήν του κλήρου επί τούτω έλθόν-
τες αίδ. ιερεις κ. κ. Γεώργιος Δούναβις 
και Λάζαρος Δουράτζος, ό έν Πειραιει 
Εφημέριος αίδ. κ. Ιωάννης Παλαιολόγος, 

ό δον Λεονάρδος Πρίντεζης, και δον Ιωάν-
νης Προβελέγγιος μετά του βουλευτου Σύρου 
κ. Αλ. Τόμαν. Δι' ετέρας λέμβου ανηλ-
θον επί του ατμοπλοίου και τίνες τών 
εν .Πειραιει και Αθήναις εγκατεστημένων 
Συρίων και συμπολιτων αυτου Κερκυραίων. 
Ευθυς ως απεβιβάσθη διηυθύνθη πρός τήν 

οικίαν του Εφημερίου Πειραιως ένθα και 
εδέχθη τάς συγχαρητηρίους επισκέψεις. 

Διά τήν νέαν αύτου έδραν ανεχώρησε 
τό εσπέρας του Σαββάτου συνοδευόμενος 
υπό του έκ Κερκύρας κανονικού αίδ κ. 
Βιώτη και των έκ Σύρου έλθόντων πρός 
ύποδοχήν αύτου ιερέων, προπεμφθείς και 
ύφ' όλων τών βουλευτών Σύρου. 

Τήν περί τής αυτόθι γενομένης Αύτω 
δεξιώσεως περιγραφήν, άναθέσαμεν είς εκ-
τακτον ημών συνεργάτην όστις χάριν τών 
αναγνωστων της "Αρμονίας" εδέχθη λίαν 
προθύμως τήν παράκλησιν ταύτην. Ένεκα 
τούτου βραδύναντες έπί δύο ημέρας τήν 
έκδοσιν του παρόντος αριθμου, δημοσιεύο-
μεν κατωτέρω τάς αυθημερόν ληφθείσας 
εκτενεις τηλεγραφικάς ειδήσεις. 

H έν Σύρω υποδοχή 
ώρα9 π. μ. 'Ιουλίου 21. 

(Τηλεγραφική ανταπόκρισις έκτάκτου ήμων 
συνεργάτου). 

Σύνταξιν "'Αρμονίας". 
Ή πόλις της Άνω Σύρου ουδέποτε αλ-

λοτε όσον σήμερον ετέθη είς κίνησιν έπί τη 
ειδήσει τής αφίξεως του άρτι διορισθέντος 
Επισκόπου αυτης Σεβασμιωτάτου Θ. Α. 

Πολίτου. 
Είς τον κοινόν εορτασμόν της ημέρας 

ταύτης συμμετέχουσιν ολοψύχως άπαντες 
οί κάτοικοι. Ή Συρος άγει σήμερον πάν-
δημον ομήγυριν αναμένουσα τόν Έπίσκο-
πον της όπως τό πρωτον δεξιουμένη αυτόν 
χαιρετίση πριν ή άναλάβη τά υψηλά αύ-
του καθήκοντα. 

Ιδού έν συνόψει τά κατά τήν ύποδοχήν 
ταύτην. 

'Η "Επτάνησος" τής Νέας Ελληνικης 
Έταιρίας σοβαρά και βραδυκίνητος φέ-
ρουσα έπί του πρωραίου αυτης ιστου, τι-
μής ένεκεν, τήν κυανόλευκον έλληνικήν ση-
μαίαν, μέ τάς πρώτας ήλιακάς ακτίνας 
διέσχιζε τόν λιμένα της νήσου. Άπό του 
καταστρώματος διακρίνονται πολυπληθεις 
σημαιαι προσδίδουσαι γραφικήν όψιν εις 
τόν ιδιόρρυθμον μεμονωμένον λόφον τής 
Άνω Σύρου. 

Άμα τω κατάπλω του πλοίου πολλαί 
λέμβοι εξέδραμον μέχρις αποστάσεως ικα-
νής είς προϋπάντησιν του Επισκόπου. 
Επί του καταστρώματος ανηλθον ό επι-

σκοπικός τοποτηρητής αιδεσιμώτατος Άν-
τώνιος Παλαιολόγος, ο Δήμαρχος Σύρου 
κ. Α. Ρουσος, ό πρόεδρος του Δημοτικου 
Συμβουλίου κ. I. Προβελέγγιος, ό γραμ-
ματεύς τής Επισκοπης αιδ. Ν. Σαργο-
λόγος, οί εφημέριοι τών διαφόρων ενοριων 
και πολλοί άλλοι, όπως εύχηθωσιν είς τόν 
σεπτόν αυτών Ίεράρχην "τό ώς εύ παρέ-
στη ." 

Ή έν τή αποβάθρα αποβίβασις εγένετο 
διά τής εξακώπου βασιλικης λέμβου του 
Λιμεναρχείου. Είς τήν παραλίαν ουλαμός 
χωροφυλάκων έν μεγάλη στολη παρατε-
ταγμένος παρουσίασεν όπλα. Ή συνοδεία 

διηυθύνθη πεζη είς τόν οίκον του Έφημε-
ρίου Έρμουπόλεως αίδ. κ. Ιωάννου Πρίν-
τεζη ένθα κατέλυσε. 

Μετά ταυτα ετέλεσε λειτουργίαν έν τώ 
αυτόθι ναω τής Ευαγγελιστρίας παριστα-
μένου πολλου πλήθους ανεξαρτήτως θρη-
σκεύματος. Συγκίνησις λαου μεγίστη. 

Τό εσπέρας θέλω συνεχίση τηλεγραφικήν 
άνταπόκρισιν τής έν Άνω Σύρω υποδοχής. 

"Ωρα 7, 30'μ. μ. 
'Η γενομένη τώ Επισκόπω έν Άνω Σύ-

ρω υποδοχή υπήρξε σοβαρά και μεγαλο-
πρεπής ανταξία τής περιωπης του άνδρός. 

Κατά τό πρόγραμμα τής υποδοχης, ή 
συγκέντρωσις έγένετο έν τη παρά τω Ναω 
του Άγ. Σεβαστιανου μικρα πλατεία κει-
μένη πρό τής εισόδου τής πόλεως, ένθα 
είχεν ανεγερθη κομψή αψίς έστολισμένη διά 
σημαιων και μύρτων φέρουσα τά επισκο-
πικά εμβλήματα τής Α. Πανιερότητος. 

Άμα ώς έφθασε πρό τής αψίδος ή μου-
σική άνέκρουσε τόν έθνικόν ύμνον, οί δέ 
κώδωνες χαρμοσύνως ήρξαντο νά ήχώσι 
άγγέλλοντες τήν έλευσιν αύτου. Ό δήμαρ-
χος πάντοτε συνοδεύει τόν έπίσκοπον. Όψις 
πόλεως πανηγυρική. Μέγιστον ενδιαφέρον 
όλων των καθολικων Σύρου. Ολόκληρος ή 
χώρα εν κινήσει, τά περίχωρα έπί ποδός. 

Παρά τήν αψίδα, ήτις θεωρειται ώς ή 
πύλη τής πόλεως, ύπεδέχθησαν αυτόν α.ί 
εκκλησιαστικαί καί πολιτικαί αρχαί. Ό 
Πρόεδρος του δημοτικου συμβουλίου Ιωάν-
νης Προβελέγγιος προσηγόρευσεν έκ μέρους 
τής πόλεως τόν νέον αυτης ποιμενάρχην, 
ειπών τάδε: 

Πανιερώτατε 
Ό Δήμαρχος και τό δημοτικόν συμ-

βούλιον άντιπροσωπεύοντες τήν κοινότητα 
Σύρου, άνέθηκάν μοι τήν έντολήν νά εκφρά-
σω, Πανιερώτατε, τήν χαράν ήν η καθολι-
κοτάτη αύτη κοινότης αισθάνεται έπι τή 
υμετέρα άφίξει. Μετά παλλούσης καρδίας, 
Πανιερώτατε, θεωρούμεν σήμερον μέσω 
ημών τόν πνευματικόν μας πατέρα, προσ-
δοκώντες έκ τής πατρικής αύτου φιλοστορ-
γίας προστασίαν, μεριμνων υπέρ τής αγά-
πης τής χώρας. Μετά κατανύξεως δεόμεθα 
τώ ύψίστω όπως σκέπη έν μακροβιότητι 
τόν 'Άκρον Αρχιερέα 'Ρώμης, επιδαψι-
λεύση δ' ύμίν ύγείαν, δυνάμεις και πάντα 
τα επουράνια αύτου δωρα όπως μεριμνητε 
υπέρ τής ευημερίας τών πνευματικων υμών 
τέκνων. Άς αναφωνήσωμεν λοιπόν Ζήτω 
Λέων ο ΙΓ'., ζήτω ό Επίσκοπος ημων, 
ζήτω ό βασιλεύς και τό Έλληνικόν έθνος". 

Τάς τελευταίας ταύτας λέξεις του προσ-
αγορεύσαντος εκάλυψαν αι ζωηραί ζητω-
κραυγαί του πλήθους ενθουσιωδως έπευφη-
μουντος, έν τώ μέσω τών όποίων ό Πα-
νιερώτατος Θ. Α. Πόλιτος έν προφανεί 
συγκινήσει "εξέφρασε τάς θερμάς αύτου 
ευχαριστίας έπι τη ένθέρμω υποδοχή μεθ' 
ής δέχεται αυτόν ή πόλις τής Σύρου ήν 
θεωρεί αποτελούσαν ιδιαιτέραν αύτου οι-
κογένειαν" . 
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Μεθ' ο εισελθών έν τω προαυλίω του 

Άγ. Σεβαστιανου ένεδύθη τά αρχιερατικά 
αυτου άμφια, έλαβε την ποιμαντορικήν 
ράβδον και ηυλόγησε τόν λαόν. 

Μετά ταυτα ολόκληρον τό πληθος ακο-
λουθουν τον 'Επίσκοπον βαίνοντα υπό το 
Baldachino υποβασταζόμενον υπό τεσ-
σάρων δημοτικων συμβούλων υπό τους 
ήχους της μουσικής του Συλλόγου των 
Φιλομούσων Σύρου, ανέρχεται εις την πό-
λιν, προπορευομένων απάντων των ιερέων, 
των πατέρων Καπουκίνων, των πατέρων 
Ίησουϊτων, των μαθητων απασων των 
σχολών, των κορασιών των καλογραιων 
λευχειμονούντων. 'Εξαπτέρυγα έφερον τι-
νές των μελων του Συλλόγου τών νέων 
"'Άγ. Άλούσιος", ή αδελφότης του Ά-
γίου Ιωσήφ, πάντες δ' ουτοι δια τών ση-
μαιων των. 

Η συνοδεία βραδέως βαίνουσα έξεκί-
νησεν άνά τάς ιδιορρύθμους της πόλεως 
οδούς έστρωμένας δια κλώνων δάφνης, έν 
ω από πλείστων όσων μερών χαρίεσσαι 
νεάνιδες έρραινον δι' ανθέων την διερχομέ-
νην πομπήν. Πολλαχόθεν έκφραστικώτα-
ται έπιγραφαί εκόσμουν τάς οδούς όμου 
μετά πολυπληθών εικόνων του Επισκό-
που. Την Εκκλησίαν του Άγ. Γεωργίου 
ένθα κατηυθύνθησαν, καταλλήλως διεσκευ-
ασμένην, είχε καταλάβη άπειρον πλήθος 
ου ένεκα απέβη δυσχερεστάτη ή έν αυτή 
είσοδος. 

Περί ώραν εκτην έτελέσθη δοξολογία 
χοροστατουντος αύτου του Επισκόπου, 
καθ' ήν έψάλη υπό χορου άριστα κατηρ-
τισμένου πανηγυρικός υμνος συντεθείς υπό 

ΑΡΜΟΝΙΑ 
του αίδ. ιερέως Δ. Λαζ. Δουράτσου και 
μελοποιηθείς υπό του πατρός Σεραφείμ. 
Είτα ο τοποτηρητής της Επισκοπής διά 
καλλιεπεστάτου λόγου πλήρους ευγενών αι-
σθημάτων προσεφώνησεν λέγων ότι "θεωρεί 
την ημέραν ταυτην ώς την ευτυχεστάτην 
του βίου του καθ' ότι ανετέθη αυτω ή 
εντολή του νά προσφωνήση τήν Αύτου 
Πανιερότητα ήν υποδέχεται ώς αγγελον 
ον ό Θεός έξελέξατο υ π έ ρ της Εκκλησίας 
Σύρου. Διά μακρων αναπτύσσει τους λόγους 
πανδήμου χαρας κλήρου και λαου έπι τή 
ποθητη ελεύσει Αυτου. 

Πανηγυρίζει τριακονταετή αποστολικόν 
βίον έν τη τερπνοτάτη νήσω της Κερκύ-
ρας, ήν εκλέϊσε διά του ζήλου και τών 
αποστολικων του έργων. Ό λαός και ό 
κλήρος, λέγει, αμφότεροι έμφορούμενοι υπο 
τών αυτων αισθημάτων, συναισθανόμενοι 
τήν επερχομένην αυτοις ευδαιμονίαν, έξαλ-
λοι εκ χαρας ψάλλουσι μετά της Εκκλη-
σίας "ευλογημένος ό ερχόμενος έν ονόματι 
Κυρίου" "Benedictus qui venit in 
nomine Domini". 

'Ώραl1 μ. μ. 
Λαμπρόν πανόραμα εκτυλίσσεται πρό 

τών οφθαλμων ημών, ιδίως τών έν 'Ερ-
μουπόλει. Ή άνω Σύρος καίεται κυριο-
λεκτικως υπό τών ποικιλοχρόων φλογων 
των βεγγαλικων φώτων και άλλων πυρο-

'Η ίδ τεχνημάτων. 
άριστη, ή έντυπωσις έτι μειζων 

έα της φωταγωγήσεως 
Τοιαύτη υπήρξεν έν ολίγοις ή γενομένη 

υποδοχή εις τον νέον της Σύρου Ποιμε-
νάρχην υπό τών ευσεβων κατοίκων της 
νήσου ταύτης, τών οποίων αι πρωται εν-

τυπώσεις έκ τής συμπαθους μορφης και 
τρόπων του νέου Επισκόπου άπερίγραπτοι. 

Γργς. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ. 
Τακτικου ημων ανταποκριτου. 

15 Ιουλίου 1895. 
Ώς έκ 'Ρώμης μανθάνομεν ό Αιδεσι-

μώτατος πατήρ Αρσένιος Πελεγρίνης, συ-
νοδευόμενος υπό του πατρός Νείλου, αφί-
κετο εκεισε. Περί τής επανόδου αυτών έν 
Σμύρνη ούδεμίαν έχομεν νεωτέραν είδησιν 
όπως μεταδώσω εις τήν φίλην " Άρμονίαν". 

'Ηθέλησα πρός στιγμήν νά σας α π ο -
στείλω όπως δημοσιεύσητε έν ταις στήλαις 
τής εφημερίδος υμών τήν έγκύκλιον του 
ένταυθα 'Έλληνος Επισκόπου Βασιλείου, 
περί ής έγραψα υμιν, πλήν μετά τινα σκέ-
ψιν ήλλαξα γνώμην. Ή αίτια είναι εύλο-
γος καθ' ότι ή αξιότιμος υμών έφημερίς 
δεν θά έπεθύμει νά καταχωρίση τοιουτον 
προσβλητικόν έγγραφον. Τοιαύτην τινά 
περίπου απάντησιν έδωκε και μεγαλόσχη-
μος τις εφημερίς της Κωνσταντινουπόλεως 
πρός τόν ενταυθα ανταποκριτήν της. "Λυ-
πούμεθα τω απήντησαν, μη δυνάμενοι νά 
σας εύχαριστήσωμεν. ή επιστολή αυτη 
είναι αναξία δημοσιεύσεως". 

Πρό τίνων ημερών συνωμίλησα μετά 
τινων των διεστώτων ημών αδελφων, περί 

12 ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ ΤΗΣ "ΑΡΜΟΝΙΑΣ,, 12 

SILVIO PELLICO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ Ο Υ 

ΚΕΦ. XXVII 
Τέλος εγώ όστις ειχον αισθανθή ποIάν τινα συμπάθειαν προς τήν 

Μαγδαληνήν καίτοι δεν εβλεπον αυτήν, τίνι τρόπω ήδυνάμην να μείνω 
απαθής εις τας φροντίδας και περιποιήσεις καρδίας τρυφερας τής όποίας 
τήν θέρμην εκ του συστάδην ησθανόμην ; 'Ήθελον ψευσθή έαν άπέδιδον 
εις την σύνεσίν μου την εντός ορίων τινών απομείνασαν συμπάθειάν 
μου ταυτην. 'Όχι, δεν ηγάπησα αυτήν μόνον καί μόνον διότι αυτη 
σφοδρώς ήδη ήγάπα. Δυστυχής εγώ έαν αλλως είχε ! 

'Αλλ' έαν τό αίσθημα το όποιον ήγειρεν αυτη έν έμοί δεν ητο ερως, 
όμως οφείλω να ομολογήσω οτί πολυ έπλησίαζεν εις τουτον. Έπεθύμουν 
να ένυμφεύετο έκεινον όν τοσουτον ήγάπα, ηυχόμην να ητο πάντοτε 
ευτυχής. δεν είχον ουδέ τήν ελαχίστην ζηλοτυπίαν, ουδόλως του νου μου 
διήρχετο ουδ' ή ελαχίστη υποψία ότι ηδυνάμην ίσως νά καταστώ τό 
αντικείμενον του ερωτός της. Πλήν ότε ήκουον άνοιγομένην τήν θύραν, 
επι τή ελπιδί να επανίδω τήν 'Αγγελικήν, ή καρδία μου έπαλλε σφο-
δρως έάν δέν ητο αυτη, έλυπούμην. καί έάν πάλιν ητο ή ιδία, ή 
καρδία μου επαλλεν ετι σφοδρότερον καί έπληρουτο χαρας. 

Οι γονεις της οιτινες έγνώριζον ότι ή θυγάτηρ των ειχεν έρωτευθή 
μέχρι μανίας ετερόν τινα, ουδόλως ανησυχουν βλέποντες αυτήν συνομι-
λούσαν μετ' εμου ενίοτε δέ καί φέρουσάν μοι τον καφφέ ου μόνον τήν 
πρωίαν αλλά καί τήν έσπέραν. 

Μοί έλεγε πολλάκις : Καίτοι αγαπώ άλλον, έν τούτοις διαμένω τόσον 
ευχαρίστως μεθ'υμών. 'Όταν δεν βλέπω τόν αγαπητόν μου, στενοχω-
ρούμαι όπου καί άν εύρίσκωμαι, έκτος έδώ. 

—Και δέν γνωρίζεις διατί ; 
—'Όχι, δεν γνωρίζω. 
—Λοιπόν, θά σοι το ειπω έγώ : διότι σέ αφίνω να όμιλής περί του 

έραστου σου. 
— Άκριβώς φαίνεται οτι προέρχεται επίσης εκ δι' αυτό' άλλα μοί 

του ότι τρέφω τοσαύτην ύπόληψιν. 
Δύστηνος μικρά ! Είχε προς τούτοις ελάττωμά τι όπερ μοι ήρεσκε. 

Μοι ελάμβανε συχνάκις τήν χειρα, τήν έσφιγγε μετ' αισθήματος, χωρίς 
νά εννοήση ότι μοί προυξένει συγχρόνως ευχαρίστησιν καί σύγχυσιν. 

Χάριτι θεία δύναμαι νά άναμνησθω τό έξαίρετον τουτο πλάσμα άνευ 
τής ελαχίστης τύψεως τής συνειδήσεως. 

Αι σελίδες αύται θά ησαν χιλιάκις τερπνότεραι άν είτε ή Αγγελική 
είτε έγώ ηγαπώμεθα διά τής αγάπης έκείνης ήτις καλειται ερως. 'Εν 
τούτοις το αίσθημα τοϋτο τής απλής συμπαθείας όπερ μ.ας ήνου μοι ητο 
χιλιάκις προτιμώτερον ή ό ερως. Όσάκις ανελογιζόμην όι ητο δυνατόν 
τό αίσθημα τουτο νά άλλάξη δι' αποπλανήσεως τινος τής καρδίας μου, 
έθλιβόμην ζωηρως. 

ΚΕΦ. ΧΧVIII 
Έν τή άμφιβολία περί του μέλλοντος, απελπισθείς έκ τής φαινομενι-

κής της ωραιότητος, ήτις νυν είχεν έκατονταπλασίως αυξήση προ τών 
οφθαλμων μου, κατειλημμένος έκ τής μελαγχολίας ήν ήσθανόμην ενίοτε 
μακράν αυτής καί τής ηδονής ην απήλαυον έκ τής παρουσίας της, κα-
τελήφθην έπί τινας ημέρας υπό μελαγχολίας τινός φοβούμενος τήν περί-
πτωσιν καθ' ήν ή Άγγελική ολίγον κατ' ολίγον ήθελε παύση διατε-
λουσα έν οικειότητι μετ' έμου. Ή καλή όμως κόρη έκάθισε έπι του 
παραθύρου καί ακίνητος μέ εθεώρει σιωπωσα. Κατόπιν μοι έλεγε : 

—Φαίνεται ότι ή παρουσία μου ένοχλει τόν κύριον. καί έν τούτοις 
εαν ηδυνάμην θά εμενον έδώ καθ' ολην τήν ήμέραν, διότι βλέπω ότι ό 
κυριος έχει ανάγκην διασκεδάσεως. Ή μελαγχολία σας αυτη εινε απο-
τέλεσμα τής μοναξιάς. Προσπαθήσατε νά όμιλήσητε ολίγον καί ή κακή 
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του σωτηρίου έργου τής Ενώσεως τών Εκ-
κλησιών προς μεγίστην μου ομως θλίψιν 
κατειδον οτι δέν κατενόησαν εισέτι τά με-
γάλα και ευγενη σχέδια του Λέοντος ΙΓ'. 
Τουναντίον παρετήρησα οτι συγχέουσι τήν 
εθνικότητα μετά τής θρησκείας, ώς έάν ή 
του Χριστου Εκκλησία δέν ώφειλε να ή 
καθολική και παγκόσμιος. 

Ανάγκη επείγουσα, παρίσταται λοιπόν 
όπως συμβουλεύσωμεν εις τους ετεροδόξους 
ημών αδελφούς, ίνα μελετήσωσι μετά προ-
σοχης τήν έγκύκλιον του κοινου τών πιστών 
Πατρός. Έν αυτή θέλουσιν ευρη οτι ενού-
μενοι μετά τής Καθολικής Αποστολικης 
Ρωμαϊκης Εκκλησίας, ού μόνον ουδέ κατά 

κεραίαν θά απολέσωσι τήν εθνικότητα, τήν 
γλώσσαν και τά εκκλησιαστικά τυπικά 
αυτών, άλλά προσέτι θα διατηρήσωσι όλα 
των τά προνόμια τών οποίων μακράν 
απαρίθμησιν ευρίσκομεν έν τή έγκυκλίω 
Praeclara. 

Αι επίσημοι διανομαί τών βραβείων τών 
διαφόρων ημών εκπαιδευτικών καταστη-
μάτων εγένοντο μετά πάσης έπισημότητος. 
Κατ' αυτάς ηδυνήθημεν μίαν έτι φοράν 
νά επιμαρτυρήσωμεν τάς προόδους άς κά-
μνει ή φιλότιμος νεολαία τής Σμύρνης. 
Καθήκον ημών θεωρουμεν νά συγχαρωμεν 
έκ βάθους καρδίας όλους τούς διευθυν-
τάς και διδασκάλους τών καταστημάτων 
τούτων. 

'Η Α. Πανιερότης Α. Π. Τιμόνης ετί-
μησε διά τής παρουσίας του άπάσας τάς 
εορτάς ταύτας. 

Τυπογραφικόν Παρόραμα. Ό υμέτε-
ρος ανταποκριτής Π. Β. ομιλών περί του 
ημερολογίου λέγει "ή ανακρίβεια του Γρη-
γοριανου ημερολογίου είναι έλαττον μιας 
ημέρας έν διαστήματι 4,000 ετών". Όθεν 
προκειμένου περί του Ιουλιανού ημερολο-
γίου η ανακρίβεια θά ήτο 31 ημέρας και 
κλάσματος ημέρας κατά τόν αύτον αριθ-
μόν ετών, ήτοι άνά 4,000 έτη, και ουχί 
ώς λέγει ή "Αρμονία", κατά τυπογραφι-
κόν βεβαίως παρόραμα, άνά 10,000 έτη. 

Σμυρναίος. 

Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Α Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α 

(Ιστορικόν Διήγημα) 
Φοβερά σιτοδεία είχεν ενσκήψει τω 1892 

έν Ρωσσία καταπληκτικώς έπαυξήσασα τά 
δεινά χειμώνος δριμυτάτου. 
'Εσπέραν τινα καθ ήν αθρόα κατέπιπτεν 
η χιών καλύπτουσα βαθμηδόν τάς οδούς 
τής Μόσχας, έν τινι τών μάλλον συχναζο-
μένων αρτοπωλείων αυτής προσήλθεν άγνω-
στος περιβεβλημένος μανδύαν διάτρητον 
και ρακώδη. Έκει μεταξύ του πλήθους 
τών θαμώνων, όρθιος και ακίνητος εις μίαν 
γωνίαν ανέμενεν, έως ότου ήλθεν ή σειρά 
του, ότε άποτεινόμενος πρός τόν άρτοπώ-
λην Ίάκωβον τω λέγει. 

— Αφέντη, πόσον στοιχίζει ό άρτος: 
— Τρία καπίκια και ήμισυ ή λίτρα. 
— Τόσον ακριβά; 
_—'Απεναντίας πολύ έφθηνά, σχετικώς 

προς τήν δυσχέρειαν τών περιστάσεων. 

— Άλλ' έγώ δέν έχω ειμή τρία μόνον 
καπίκια. 

— Πήγαινε νά προμηθευθής και τό έτε-
ρον ήμισυ, και θά λάβης τόν άρτον σου. 

—Μοι είνε απολύτως αδύνατον νά προ-
μηθευθώ, έστω και λεπτόν περιπλέον. 

— Τότε λοιπόν μεινον νηστις. 
— Ά ! αφέντη, λυπήσου ταλαίπωρον 

εργάτην, όστις μεθ' ολης τής οικογενείας 
του αποθνήσκει τής πείνης, ευχαριστήσου 
μέ τρία καπίκια, μέ αυτά ό άρτος σου 
είνε καλά πληρωμένος. 

—Σοι επαναλαμβάνω, φέρε και τό έτε-
ρον ήμισυ καπίκιον, άν θέλης νά δειπνή-
σης απόψε. 

— Πόσον είσαι σκληρός πρός τούς από-
ρους ! 

— Σκληρός ή όχι, αυτή είνε ή ώρισμέ-
νη τιμή, εαν σοι αρέσκη έχει καλώς, 
άλλως . . . . μεταβολή! 

— Λοιπόν δι' ολίγα ευτελή κερμάτια 
καταδικάζεις ολόκληρον οικογένειαν εις τόν 
δι' ασιτίας θάνατον. 

'Επί τέλους κατέστης υπερβολικά οχλη-
ρός, αναχώρησον αμέσως άπ' έδώ, επειδή 
δέν έχω καιρόν νά χάνω, και συνώδευσε 
τάς λέξεις ταύτας μέ απειλητικήν χειρο-
ν ομίαν . 

— 'Αλλ' εις ποιον νά προσφύγω, άφου 
πάντες οι αρτοποιοί κρατείτε τόν άρτον 
εις τοσούτω δυσθεώρητον υψος, μολονότι 
ή κυβέρνησις επρονόησεν άποστείλασα άφθο-
να σιτηρά. όλοι οι αρτοπωλαι ανεξαιρέτως 
είσθε άσπλαγχνοι καί ανηλεεις πρός τούς 
δυστυχείς πενομένους! 

σας αυτη διάθεσις θά διαλυθή. 'Εάν δέν θέλετε νά όμιλήτε, θά ομιλώ 
εγώ. 

—Περί του εραστου σου, δέν έχει ουτως ; 
—Όχι βέβαια πάντοτε περί αύτου. γνωρίζω να ομιλώ και περί 

άλλων πραγμάτων. Τωόντι δέ ήρχιζε νά μοί διηγήται τά οικογενειακά 
της συμφέροντα, την τραχύτητα τής μητρός της, τάς κατασκοπείας τών 
αδελφών της καί αι διηγήσεις της αυται ησαν πλήρεις άπλότητος καί 
χάριτος. 'Αλλά χωρίς νά το έννοήση έπανήρχετο πάντοτε έπι του πε-
φιλημένου αύτη θέματος, του θέματος τής περιπετειώδους αγάπης της. 

Δέν έπαυσα ών μελαγχολικός. ένόμισα οτι θά δυσηρεστείτο και αυτη. 
Πλήν, είτε έξ απροσεξίας, είτε έκ προθέσεως, μοί έφαίνετο οτι ουδόλως 
η μελαγχολία μου έπέδρα έπ' αυτής. Ήναγκάσθην λοιπόν καί πάλιν να 
αναλάβω το γαλήνιον ύφος μου, τό μειδίαμα, τήν χαράν μου, και να 
την ευχαριστήσω διά τήν άκραν αυτής υπομονήν προς εμέ. 

'Εγκατέλειψα τήν άτιμον σκέψιν νά εμπνεύσω αύτη οικτον προς εμε, 
καί ολίγον κατ' ολίγον όλαι αι άνησυχίαι μου έπαυσαν. Τή άληθεία 
δεν ειχον ερωτευθή. Έπί μακρόν έξήτασα τήν συνείδησίν μου. 'Έγραψα 
τας σκέψεις μου έπι του άντικειμένου τούτου, και νομίζω εαυτόν ευτυ-
χή αποκαλύπτων αύτάς έν τή δημοσιότητι. 

Ήτο λοιπόν αμάρτημα να επιθυμώ τάς επισκέψεις της μετά τρυφε-
ράς τινος ανυπομονησίας, νά αρέσκωμαι εύρίσκων αυτήν συμπαθή, νά 
λαμβάνω οικτον δι' αυτήν, αφ'' ου αι αμοιβαιαι ημών σκέψεις ησαν 
αγναί ώς αι αγνότεραι σκέψεις τής παιδικής ηλικίας, άφ' ου μάλιστα αι 
γλυκειαι περισφίγξεις τών χειρών της εντός τών έμών, καί τά διακαέ-
στερα τών βλεμμάτων της, πληρουντα μέ συγχύσεως, μέ επλήρουν 
συγχρόνως διά σεβασμου τοσούτον ειλικρινους ; 

Εσπέραν τινά οπότε διέχυνεν έν τή καρδία μου θλίψιν ήτις είχε 
τρώση αυτήν, ή ατυχής ερριψε τους βραχίονάς της πέριξ του λαιμου 
της καί έβρεξε τό πρόσωπον μου διά τών δακρύων της. Έν τή περι-
πτύξει ταύτη ουδέν ενυπηρχε τό μεμπτόν. Ουδέποτε κόρη ένηγκαλίσθη 
τον πατέρα της μετά περισσοτέρου σεβασμου. 'Έκτοτε, η φαντασία μου 
ζωηρώς εξηγέρθη. ό ένηγκαλισμός ούτος έπανήρχετο συχνάκις έν τή 
διανοία μου, καί δέν ηδυνάμην νά σκεφθώ έπι άλλου τινός άντικειμένου. 

Ετέραν τινα φοράν οπότε αυτη αφέθη καί πάλιν εις παρομοίαν διά-
χυσιν υιϊκης εμπιστοσύνης πρός έμέ, ταχέως άπεσπάσθην τών βραχιόνων 

της χωρίς ποσώς να σφίγξω αύτην επί του στήθους μου, χωρίς νά τήν 
έναγκαλισθώ και τή είπον ψελλίζων : 

—Σέ παρακαλώ, 'Αγγελική, μη μέ έναγκαλίζου ποτέ πλέον. τουτο 
δέν άρμόζει ποσώς. 

Προσήλωσε τους οφθαλμούς της επί τών ιδικών μου, τους κατεβίβασε 
μετριοφρόνως, και ήρυθρίασε. Ήτο αναμφιβόλως ή πρώτη φορά καθ' 
ήν διέγνωσεν έν έμοί τό δυνατόν αδυναμίας τινός ώς πρός αυτήν. 

Δέν έπαυσεν εκτοτε νά διάκηται οικείως πρός έμέ. άλλ' ή οικειότης 
της ήτο αναμεμιγμένη μετά μείζονος σεβασμού, προξενουσα μοι ουτω 
μεγαλειτέραν ευχαρίστησιν, έφ' ω ηύγνωμόνουν πρός αυτήν. 

ΚΕΦ. XXIX 
Ουδέν τό διαρκές έν τω κόσμω τούτω. Ή Άγγελικη ήσθένησε. Κατά 

τάς πρώτας ημέρας τής ασθενείας της ήρχετο νά μέ βλέπη παραπονου-
μένη ότι επασχεν άπό κεφαλαλγίαν. Έκλαιε χωρίς νά μοί έξηγή τήν 
αιτίαν τών δακρύων της. ενίοτε μόνον έψέλλιζε λέξεις τινας κατά του 
έραστού της. 

—-Είναι κακουργος, ελεγε' ό Θεός νά του συγχωρήση. 
Ματαίως τήν παρεκάλεσα νά μοι άνοίξη τήν καρδίαν της ώς επραττεν 

άλλοτε. δέν κατώρθωσα να μάθω τι περί τούτου. 
— Θά επανέλθω αυριον τήν πρωίαν, μοί είπεν έσπέραν τινά. 
Άλλά τήν έπομένην ήμέραν δέν μοί έφερε πλέον τόν καφφέ μου ή 

'Αγγελική άλλ' ή μήτηρ της, κατόπιν δέ ό φύλαξ. Ήσθένει βαρέως. 
Οι φύλακες μοί έλεγον πράγματα λίαν αμφίβολα περί του έρωτός της. 

Μή συνέβη έρωτικόν τι παράπτωμα ; ! Ουδέν, ουδέν βέβαιον έγνώριζον. 
Μετά άσθένείαν διαρκέσασαν μήνα περίπου, ή δυστυχής κόρη ανεχώ-

ρησε διά τήν εξοχήν. 'Έκτοτε δέν τήν έπανειδον πλέον. 
Δέν δύναμαι νά περιγράψω πόσον έλυπήθην διά την απώλειαν ταυτην. 

'Ώ! πόσον ή μοναξιά μου κατέστη φρικτωτέρα ! 'Ώ ] πόσον η αναμνησις 
μόνη τών ταλαιπωριών του άτυχους τούτου πλάσματος μοί ητο γλυκεια ! 
Χιλιάκις μέ παρηγόρησε κατά την δυστυχίαν μου, πλήν ή παρηγορία 
μου διά τήν ιδικήν της, ητο φευ ! άγονος ! Ναι έγνώριζεν, ητο βεβαία 
ότι τό παν θά εδιδον όπως δυνηθώ νά τή φέρω καί τήν έλαχίστην παρη-
γορίαν, ότι ουδέποτε, θά τήν έλησμόνουν καί δέν θά επαυον δεόμενος 
υπέρ τής ευτυχίας της ! ['Έπεται συνέχεια]. 
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 
ΔΥΤΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 

'Ιούλιος. 'Ιούλιος. 

Ιερωνύμου Αιμιλιανού. 20 Σάββ. 8 Προκοπίου, μεγαλομάρτυρος. 
'Αλεξίου του όσίου. 21 Κυριακ. 9 Παγκρατίου, ιερομάρτυρος. 
Μαρίας τής Μαγδαληνής. 22 Δευτέρα 10 Των έν Νικοπόλει 45 μαρτύρων. 
Άπολλιναρίου Επισκ. μάρτ. 23 Τρίτη 11 Ευφημίας, μεγαλομάρτυρος. 
Βερωνίκης Ίουλιανής, παρθένου. 24 Τετάρτ. 12 Πρόκλου και Ίλαρίου, μαρτύρων. 
'Ιακώβου 'Αποστ. και Χριστοφόρου μ. 25 Πέμπτ. 13 Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ. 
Κοίμησις άγίας 'Άννης. 26 Παρασ. 14 Ακύλα του αποστόλου. 
Βικεντίου του Παύλου. 27 Σάββ. 15 Κηρύκου καί Ίουλίττης. 
Βίκτωρος και συνοδίας μαρτύρων. 28 Κυριακ. 16 'Αθηνογένους, ιερομάρτυρος. 
Φήλικος Α' Πάπα μάρτυρος. 29 Δευτέρα 17 Μαρίνης, μεγαλομάρτυρος. 
Άγιας Μάρθας. 30 Τρίτη 18 Αιμιλιανού, μεγαλομάρτυρος. 
Άγίου Ιγνατίου. 31 Τετάρτ. 19 Μακρίνης αδελφής μεγάλου Βασιλείου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Παρήγοροι σκέψεις. 'Η αγαθοεργία παρ' 
ημιν, υπό Χρ. 

Μικραί ειδήσεις. 
H "'Αρμονία" έν Ρώμη. 
Ό Δαρβινισμός και ό κατ' αυτόν νόμος 

της έξελίξεως, υπό Π. Βεντούρα. 
Ή χειροτονία του Αρχιεπισκ. Άθηνων. 
Ή εγκατάστασις του νέου 'Επισκόπου 

Σύρου. 
Ή « Άρμονία" έν Σμύρνη. 
'Ρωσσικά ανέκδοτα, διήγημα υπό Εύθύ-

φρονος. 

Αι φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επιφυλ-

λίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 

Ήμερολόγιον. 
— Μή ομιλείς ουτω απερισκέπτως και 

αυθαδως άλλως . . . . 
— 'Άλλως τί ; 
— Θά σέ διδάξω εγώ πώς πρέπει νά 

σέβησαι τους άλλους. 
— Έγώ σέβομαι τους εντίμους ανθρώ-

πους, άλλά τοιουτοι δέν είναι οι αρνούμε-
νοι εις τον λαόν τόν άρτον του. 

— Κατήντησας ανυπόφορος, ανέκραξεν 
μανιώδης ο άρτοπώλης, κραδαίνων δέ πε-
λώριον ρόπαλον, φύγε αμέσως, τω λέγει, 
άλλως δι' αυτου του ροπάλου θά σοι διαρ-
ρήξω τό κρανίον. 

— Είναι το μόνον αδύνατον, άπαντα 
μετά ψυχραιμίας ό άγνωστος άφοπλίζων 
αυτοστιγμεί δι' ενός άλματος τόν αρτο-
πώλην. 

— Βοήθειαν, βοήθειαν, φωνάζει έντρο-
μος ούτος ένω σπεύδουν οι υπηρέται του 
κραυγάζοντες και απειλουντες νά διαμελί-
σωσι τον ρωμαλέον αντίπαλον, μέχρις ου 
τά αστυνομικά όργανα προσδραμόντα απε-
σόβησαν πάντα κίνδυνον, οδηγήσαντα τους 
ερίζοντας εις τήν διεύθυνσιν τής αστυνομίας. 

Ό αστυνόμος ανήρ αυστηρός καί υπε-
ρήφανος ήκουε μετά ποιας τινος ανυπομο-
νησίας τών καταθέσεων του αρτοπώλου. 
Επιτέλους διακόψας άποτόμως τήν άνε-
ξάντλητον φλυαρίαν αυτου, άπετάνθη προς 
τον άγνωστον, και τις σέ έδίδαξε, τω λέ-
γει όργίλως, τις σέ έδίδαξε νά υποκινης 
έριδας και ταραχάς εις τά ξένα εργαστή-
ρια ; 

— Κύριε αστυνόμε, άπαντα μετά σεβα-
σμού ό άγνωστος, δέν εισήλθον. εις τό 
αρτοπωλειον, μήτε διά νά υποκινήσω ερι-
δας, μήτε διά νά υβρίσω τινα, άλλ' απλώς 
προς άγοράν άρτου, όν ό άρτοπώλης ηρ-
νειτο νά μοι πωλήση πρός τρία καπίκια, 
ζητών νά κερδοσκοπήση, εις βάρος τών 
απόρων εργατών. τό μόνον έγκλημα, το 
προκαλέσαν τόν χόλον του Ιακώβου ήτο 
επειδή τον αφώπλισα εκμανέντα κατ εμου, 
διότι τόν απεκάλεσα σκληρόν, καθ' ά στε-
ρουντα του άρτου τους ενδεεις. 

— Αναμφιβόλως, επιλέγει ό αστυνόμος, 
τό τοιουτον είνε προσβολή, δικαία όμως, 
προσθέτει χαμηλοφώνως. 

νωρίζεις γραφήν ; — Γ 
— Μάλιστα, κύριε Διευθυντά 
— Γραψον λοιπόν τό ονομά σου και τό 

επάγγελμά σου. 
Λαβών τότε ό άγνωστος τεμάχιον χάρ-

του, έγραψεν έπ' αύτου. 
Μέγας Δουξ Σέργιος 

Διοικητής τής Μόσχας. 
Δύναται ευχερως νά φαντασθη έκαστος 

τήν εκπληξιν τών παρισταμένων. Ό αστυ-
νόμος τεθορυβημένος αναπηδά έκ τής θέ-
σεώς του, παρατηρεί ασκαρδαμυκτεί έπι 
τινα δευτερόλεπτα τόν Μέγαν Δούκα, τόν 
αναγνωρίζει και ασπάζεται ταπεινώς τήν 
δεξιάν του, τραυλίζων ασυναρτήτους φρά-
σεις συγγνώμης. Ένω ό άρτοπώλης ήμιθα-
νής έκ του τρόμου πίπτει προ τών ποδων 
του επικαλούμενος έλεος και επιείκειαν. 
Τότε ό μέγας Δούξ ένθαρρύνων τύν άστυ-
νόμον τω αποτείνει λέξεις ευαρεσκείας διά 
τήν ευσυνείδητον έκτέλεσιν τών καθηκόν-
των του, διατάξας συγχρόνως αυτόν, νά 
μετρήση έπι τών νώτων του αρτοπώλου 
τούς κατά νόμον διά του κνούτου ραβδι-
σμούς, ουχί διά τήν ήκιστα αβρόφρονα 
συμπεριφοράν του πρός τόν Διοικητήν τής 
Μόσχας, του οποίου ήγνόει τήν ιδιότητα, 
άλλά διά τήν υπέρογκον ανύψωσιν τής τι-
μής του άρτου, και τήν ανοίκειον καί 
σκληράν πρός τούς πένητας διαγωγήν 
του. 

Παράδοξον όντως, άλλ' άποτελεσματι-
κόν φάρμακον κατά τής κερδοσκοπίας ! 
Ποσάκις τοιαύτα μέσα, καίτοι έκ πρώτης 
όψεως βάρβαρα, ουχί σπανίως καθίστανται 
απαραίτητα πρός συνετισμόν τών κατα-
χρωμένων ούτως ή άλλως τής ευπιστίας, 
και τής αδυναμίας του πτωχού εργάτου 
πρός πλουτισμόν. Εφαρμογή, λόγου χά-
ριν, τοιούτου μαθήματος εις τούς τοκογλύ-
φους τών επαρχιων, πόσον επωφελής, πό-
σον σωτήριος θά απέβαινε διά τόν πενόμε-

νον πληθυσμόν, τόν έν ίδρώτι του προσώ
που τρώγοντα τόν άρτον του ! ! 

Ευθύφρων. 

Εις το προσεχές φύλλον θα δη-
μοσιεύσωμεν αρθρον του Ηγουμέ-
νου Άρσενίου ΙΙ της έν Κρυπτοφέρρη. 
Moνης, πρός απάντησιν εις την κατ' 
αυτου έγκύκλιον του Παν. Μητρο-
πολίτου Σμύρνης Βασιλείου. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ 

Την στιγμήν ταύτην λαμβάνομεν 
έκτενέστατον τηλεγράφημα περιλαμ-
βάνον ολόκληρον τόν λογον, ον ό Επί-
σκοπος Σύρου ενδακρυς απήγγειλεν έν 
μέσω θρησκευτικης σιγής. Λυπούμεθα 
σφόδρα μή δυνάμενοι να καταχωρί-
σωμεν τούτον, έκτυπουμένου ηδη του 
φύλλου ημών. 

ΤΥΠ0ΓΡΑΦΕΙ0Ν 
ΡΕΝΙΕΡΗ Π Ρ Ι Ν Τ Ε Ζ Η 

ΕΝ ΣΥΡΩ 

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ TΩΝ ΕΝ ΣΥΡΩ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—ΕΥΘΗΝΙΑ 

Πλησίον της Πλατείας Λεωτσάκου. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΙΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1895 — 903. 

'Ένεκα πληθώρας υλης αναβάλλεται 
δια το προσεχές φύλλον η συνέχεια των 
'Επιστολων του Γάλλου 'Ιεροκήρυκος. 


