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ΕΙΡΗΝΗ ΑΝθΡΩΠΟΙΣ ΕΠΙ ΓΗΣ 
Ή επέτειος των Χριστουγέννων 

συγκαταλέγεται μεταξύ των εορτών 
εκείνων, ας μετα θρησκευτικής ευλα-
βείας τηρουσιν ο τε ένθερμος χρι-
στιανός και ό σκεπτικίζων φιλό-
σοφος. 

Αι ευφρόσυνοι εκδηλώσεις, ας 
καθυπαγορεύει η χριστιανικωτάτη 
αύτη ημέρα ποικίλουσι παρ' ενι 
εκάστω τών πεπολιτισμένων λα-
ών. Ουχ ήττον οιαιδήποτε και αν 
ώσιν αύται υπό οιανδήποτε και αν 
παρουσιάζωνται όψιν έν πάντοτε 
έμφαινουσιν αίσθημα, το αίσθημα 
της αγάπης, της ειρήνης και της 
παγκοσμίου αδελφότητος, όπερ 
πρώτος ευηγγελίσατο ό πτερόεις 
τών αγγέλων χορός άνωθεν του 
πενιχρού σπηλαίου της Βηθλεέμ 
του φιλοξενήσαντος τον Λυτρω-
τήν του κόσμου : Δόξα έν υψί-
στοις Θεω και ειρήνη αν-
θρώποις επί γης ! 

Και όντως, υπό την μαγικην επίρ-
ροιαν του αγγελικού τούτου άσματος 
ετμήθησαν εις το μέσον οι αιώνες και 
η ιστορία διηρέθη εις δύο μέρη. Δέν 
υφίστανται πλέον έν τη ανθρωπότητι 

δύο ετερογενή στρώματα ανθρώπων 
διϊσταμένων αλλήλοις, τό ελεύθερον 
και τό δούλον. Η κηλις αύτη ή 

σαρκίον η ελευθερία εγένετο κτήμα 
κοινόν, και από της καλύβης του Να-
ζωραίου πνεύσασα νέα μυροβόλος αυρα 

εκόμισεν επι των πτερύγων της 
την ισότητα μεταξύ απάντων των 
ανθρώπων. 

Ή εορτή λοιπόν των Χριστου-
γέννων είναι συγχρόνως καΙ η εορτή 
της ελευθερίας, της ισότητος και 
της αδελφοποιήσεως, της αδελ-
φοποιήσεως εκείνης, ήτις δέν απω-
θεί τόν Θεόν, άλλ' ήτις απορρέει 
και συνδέεται στενώς μετα του 
Θεου, του εισαγαγόντος αυτήν επι 
της γης. 

Όθεν έαν κατά τήν διάρκειαν 
του όλου έτους έτυχε να λησμο-
νήσωμεν ότι άπαντες εσμέν αδελ-
φοί, εάν τήν αγάπην διεδέξατο τό 
μίσος, τήν φιλαδελφίαν ό φθόνος, 
σήμερον ενώπιον της φάτνης του 
θείου Λυτρωτού απεκδυθώμεν τόν 
παλαιόν άνθρωπον, κατά τήν ζωη-

ράν έκφρασιν του Αποστόλου, και 
αποσκορακίσωμεν από της καρδίας ή-

καταισχύνασα τήν ανθρωπότητα εξέ-
λιπεν άμα ώς ανέκυψεν έπι του ορί-
ζοντος ο καθοδηγήσας τους μάγους 
νέος σωτήριος αστηρ. Άφ' ης ό Θεάν-
θρωπος Σωτήρ περιεδύθη το ημέτερον 

μών παν χαμερπες αίσθημα απαδον 
προς τήν αγιότητα της μεγάλης ταύ-
της των Χριστουγέννων ημέρας. Ούτω 
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δε εισερχόμενοι έν πνεύματι κοινής φι-
λαδελφίας ύπό τήν καλύβην του Ναζω-
ραίου ειπομεν μετ εύγνωμονούσης καρ-
δίας: Χαίρε σάρξ από της σαρκός 
και οστουν έκ τών οστέων ημων! 

ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Τα έν Ανατολή διαδραματιζόμενα πε-

ριέσπασάν πως και επί μικρόν την προσο-
χην του ελληνικού δημοσίου από του ζη-
τήματος προς ο τέως μετά προσηλώσεως 
ήτο εστραμμένη. Το οικονομικόν ζήτημα 
και ό μετ' αυτου αναποσπάστως συνδεδε-
μένος συμβιβασμός της Ελλάδος μετά τών 
δανειστών αυτής απετέλει παρ' ήμιν προ 
μικρού το της ημερησίας διατάξεως αντι-
κείμενον καί τό pium desiderium τών 
αμεσώτερον αισθανομένων την ανάγκην της 
επιτεύξεως του συμβιβασμού. Άλλ' η τοι-
αύτη άπό του ζητήματος τούτου απομά-
κρυνσις του ελληνικού κοινού δέν ήτο μα-
κρας χρονικής διαρκείας, επανήλθε δ' επ' 
αυτό και πρό της λύσεως του αιματηρού 
δράματος της Ανατολής. 

Αι κατ' αυτάς διασταυρούμεναι φήμαι 
περι οριστικής αποτυχίας του συμβιβασμου 
και διακοπής τών προκαταρκτικών περί 
αυτου διαπραγματεύσεων, φήμαι, τάς ο-
ποίας ό τύπος της πρωτευούσης αναγράφει 
καί ώς ειδήσεις, πηγήν εχουσας θετικήν 
και επίσημον, επανέφερον το ζήτημα του 
συμβιβασμού έπι του τάπητος ζωηρότερον 
και μάλλον φλέγον ή πριν. Όφείλομεν νά 
ομολογήσωμεν ότι τό βάσιμον τών ειδή-
σεων τούτων υποστηρίζεται και ύπό της 
στάσεως τών φίλα τή κυβερνήσει φρονούν-
των δημοσιογραφικών οργάνων, τά οποια 
ανέλαβον τόν δυσχερή και ακανθώδη αγώνα, 
της υπερασπίσεως της γνώμης, ότι η συν-
τέλεσις του συμβιβασμού δέν επείγει, του 
ναντίον δέ ή αναβολή της τούτου συνομο-
λογήσεως συμφέρουσα αποβαίνει και εις τό 
Κράτος και εις τους ιδιώτας. 

Ώς λόγος τής αποτυχίας του συμβιβα-
σμού φέρεται προ παντός άλλου ό ύπό τών 
δανειστών προβαλλόμενος ξενικός έλεγχος 
έν τή διαχειρήσει τών οικονομικών της 
Έλλάδος. Δεν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν 
ώς εξηκριβωμένον, τό άν η καταθλιπτική 
περι ελέγχου αξίωσις τών δανειστών της 
Ελλάδος είνε απόρροια της κακής διεξα-
γωγής τών του συμβιβασμού διαπραγμα-τεύσεων, ώς ενασμενίζεται νά βεβαιοι ό αντιπολιτευόμενος τύπος, ή είνε συνέπεια ουσιωδεστέρων λόγων, ους προβάλλουσιν οι δανεισταί, ώς ισχυρίζονται τά κυβερνητικά φύλλα. Έν πάση περιπτώσει και ανεξαρ-τήτως του λόγου της διατυμπανιζομένης αποτυχίας του συμβιβασμού, αύτη καθ' ε-αυτην η αποτυχία., επισήμως βεβαιουμένη, δέν δύναται ή νά πληρώση οδύνης και θλί-ψεως τάς ψυχάς τών παρακολουθούντων τάς δοκιμασίας τής Πατρίδος. 

Είνε αληθές ότι η οικονομική του Κρά-
τους τιμή επιβάλλει ποιάν τινα ενδοτικό-
τητα εις τάς απαιτήσεις τών δανειστών, 
έφ' όσον αύται δέν εισέρχονται εις τον 
κύκλον της απραγματοποιήτου απλη-
στίας, άλλ' άφ' ετέρου η εθνική ημών 
τιμη και τό εθνικόν ημών γόητρον επιτάσ-
σει όρια πέραν τών οποίων δέν επιτρέπεται 
ημιν νά φθάσωμεν προς ανάκτησιν της οι-
κονομικής μας πίστεως. Και η υπέρβασις 
αύτη είνε αναντιρρήτως ό ξενικός έλεγχος, 
θά εδικαιολογειτο η επιβολή τούτου, άν 
το Κράτος δέν κατείχετο υπό της ειλικρι-
νους και προφανούς προθυμίας εις το νά 
παράσχη τοις δανεισταις αυτου ό,τι αί 
οικονομικαί αυτου δυνάμεις τώ επιτρέπουσι, 
όπερ και εξεδηλώσαμεν ευθύς έξ αρχής διά 
του νόμου της 10 Δεκεμβρίου π. έ. 

'Αλλ' εάν η αγαθή ημών προαίρεσις, η 
και νομοθετικώς ηδη διά του ανωτέρω νό-
μου διατυπωθείσα, δέν εκτιμάται προση-
κόντως ύπο τών δανειστών, ίσως λόγω της 
επαρκους αυτών ικανοποιήσεως διά του 
ορισθέντος προσωρινού τόκου, δέν απομένει 
ή νά καταφύγωμεν εις τά νομοθετικά 
εκείνα μέτρα, διά τών όποιων δέν θ' άφή-
σωμεν έρμαιον τών αδικαιολογήτων αξιώ-
σεων τών δανειστών του Κράτους την οι-
κονομικήν αυτου αυθυπαρξίαν, την εθνικήν 
φιλοτιμίαν και τιμήν. 

Ευαγόρας. 

Η "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ„ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ 
'Ανέγνομεν έν τή "'Ακροπόλει" εφη-

μερίδι έκ τών ενταύθα μεγαλοσχήμων άρ-
θρον έπι της Πατριαρχικής Απαντήσεως 
εις την Έγκύκλιον του Λέοντος ΙΓ' . περί 
Ενώσεως τών Εκκλησιών, έν ω ψέγει 
δριμύτατα το αγέρωχον αυτής ύφος. 

'Αναγράφοντες έν ταις στήλαις ημών 
το περί ου ό λόγος περισπούδαστον άρθρον 
όπερ εχάραξαν αύται αύται αί χείρες τέ-
κνου πιστού της διεστώσης Ανατολικής 
Εκκλησίας εχέφρονος όμως όσον και ει-
λικρινούς, ευσεβάστως προσφέρομεν προς 
τόν γηραιόν Ποντίφηκα, τούτο μέν ώς 
ελαχίστην παραμυθίαν έπι τή θλίψει ήν 
βεβαίως θά ησθάνθη αναγνούς τό έγγρα-
φον του Φαναρίου, τούτο δέ ώς την καλ-
λίστην διαβεβαίωσιν ότι ή Πατριαρχική 
'Απάντησις δέν ερμηνεύει ποσώς το φρό-
νημα όλων έν γένει τών πιστών τών δια-
μενόντων έν τοις κόλποις της Εκκλησίας ης 
ό ταύτην γράψας τυγχάνει ύπατος ηγήτωρ. 

"'Η κάτωθι μετάφρασις της επι-
στολής ήν απηύθυνε προς τον Πάπαν 
η 'Αγγλική Εκκλησία απαντώσα εις 
τήν εκκλησιν αυτου περί ενώσεως 
τών Εκκλησιών, εινε αναμφιβόλως δι-
δακτικώτατον κείμενον. Οσοι δέ ενθυ-

μούνται τό μακροσκελέστατον, πομ-
πωδέστατα σχολαστικόν και ουσίας 
παντάπασιν άμοιρον έγγραφον, οπερ ό 
Οικουμενικός Πατριάρχης έστειλεν εις 
τον Πάπαν επι τη αυτη αφορμη θα ομο-
λογήσωσιν,ότι η ωδε παρεχομένη μετά-
φρασις δύναται να χρησιμεύση αυτώ 
και ώς πρότυπον χριστιανικότητος. 

Η αντίθεσις μεταξύ τών δύο απαν-
τήσεων είνε αλγεινή δι' ημας, άλλ' ή 
αλήθεια εινε ανωτέρα και αυτου του 
Πατριαρχικου θρόνου. Ιδού ό αγγλι-
κός Χριστιανισμός πώς απαντα εις τον 
Λέοντα ΙΓ' : 

Ειλικρινείς χαιρετισμούς και αι-
σθήματα ευδοκίας έν τω κοινώ ημών 
Κυρίω. 

Ώς ομάς 'Άγγλων Χριστιανών 
συνελθόντων επι τω αυτώ, ίνα προ-
αγάγωμεν τόν ιερόν αγώνα τής 'Ε-
νώσεως των 'Εκκλησιών, επιθυμού-
μεν να ανομολογήσωμεν την χρι-
στιανικήν αβρότητα και τόν θεοσεβή 
πόθον της επιστολής τας Υμετέρας 
'Αγιότητος. 

Εί και δέν δυνάμεθα νά λησμο-
νήσωμεν τα διδάγματα της Ιστο-
ρίας, καθ' ά αί υφιστάμεναι διαι-
ρέσεις προέκυψαν έν τη υπερασπίσει 
ζωτικών στοιχείων του αποστολικού 
Χριστιανισμού και της έκ τών Γρα-
φών αληθείας, λυπούμεθα έπι τη 
ενεστώση διαιρέσει τάς Χριστιανω-
σύνης και εν αρμονία μετά της Υμε-
τέρας Αγιότητος, ού παυόμεθα δεό-
μενοι υπέρ της ορατής ενότητος 
τής Καθολικής και Αποστολικής 
Εκκλησίας. 

Ευγνώμονες ομολογουμεν τώ 
Παντοκράτορι Θεώ την ένδειξιν της 
πραγματικής πνευματικής ενότη-
τος, ήτις λανθάνει υπό τάς διαφο-
ράς ημών και ήτις εκδηλουται ού 
μόνον έν τη κοινή εκδουλεύσει ην 
παρέχομεν τω ανθρωπίνω γένει, 
αλλά και έν ταις προσευχαις και 
τοις αινοις του κοινου ημών χρι-
στιανικού βίου, έν τοις πολυαρίθ-
μοις σημείοις της κοινής ημών χρι-
στιανικής πείρας, και έν τη ευλογία 
ην ό Θεός της Χάριτος επεδαψίλευ-
σεν εις όλα τά τμήματα της διηρη-
μένης Καθολικής Εκκλησίας. Πε-
πεισμένοι εσμέν ότι μόνος ό Κύριος 
ημών Ίησούς Χριστός δύναται νά 
αποτελη τό κέντρον της Χριστιανι-
κής 'Ενότητος, και ότι το έν πάση χρι-
στιανική καρδία κατασκηνούν Πνεύ-
μα τού Πατρός και του Υιού, ού 
μόνον αποτελεί πνευματικήν ενό-
τητα, ην ό άνθρωπος ούτε να δη-
μιουργήση ουτε να καταστρέψη δύ-
ναται, αλλά και παρέχει τάς συν-
θήκας της δεδηλωμένης εκείνης 
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ενότητος, υπέρ ής ό Ευλογητός 
ημών Κύριος εδεήθη. 

Πιστεύομεν ότι η ενότης δέον να 
επιτευχθή, ουχί διά τής απορροφή-
σεως τών Χριστιανων είς μίαν τινά 
κοινωνίαν τής διηρημένης Καθολι-
κής Εκκλησίας, αλλα διά τοιαύτης 
ενώσεως ώστε νά διασωθώσιν όλα 
τά στοιχεία τής χριστιανικής αλη-
θείας και ενεργείας, άτινα έν τή 
παρουσία του Θεου αί διάφοροι 
χριστιανικαί κοινωνίαι χωριστά εξε-
δήλωσαν και διεξεδίκησαν. Ασμέ-
νως και περιπαθώς μετέχομεν τής 
υμετέρας εκκλησίας υπέρ ηνωμένης 
και διηνεκους παρακλήσεως εις τόν 
Τρισυπόστατον Θεόν, ινα έν τή με-
γάλη αυτού Δυνάμει και έν τώ με-
γάλω αυτού 'Ελέει ευδοκήση, όπως 
επί τέλους ή ορατή ενότης τής Εκ-
κλησίας Αυτού κατά πάντα εκδη-
λωθή συνωδά ταις βουλαις Αυτου. 

Και τέλος, καθικετεύομεν τόν πα-
τέρα τών οικτιρμών ινα έν τή απεί-
ρω αυτου ευσπλαγχνία αυξάνη έν 
ημιν τό πνεύμα εκείνο τής αδελφι-
κής αγάπης προς τούς έν Χριστώ 
συναδέλφους μας, οπερ αποπνέει ή 
επιστολή, ήν ή Αγιότης Υμών έ-
στειλε προς τόν αγγλικόν λαόν. 

'Έπονται αι υπογραφαί τών ιε-
ραρχών όλων τών εκκλησιών της 
Αγγλίας. 

Η προς τον ελληνικόν λαόν επι-
στολή τής Αυτου Άγιότητος ήτο όχι 
ολιγώτερον τής προς τον αγγλικόν, 
χριστιανική και αβρά. Έν τούτοις ό 
ελληνικός λαος διά στόματος του Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως έστειλε 
προς τον ύπατον ιερέα του Καθολικι-
σμού εγγραφον, δι' ο πας Έλλην, έν 
τη καρδία του οποίου κατασκηνοι χρι-
στιανικόν πνεύμα, δεν δύναται άλλ' ή 
νά ερυθριάση. Ουδέν άπορον ότι ο 
πολιός ιεράρχης τής Ρώμης, ο Πον-
τίφηξ Λέων ΙΓ' ουδεμίας απαντήσεως 
ηξίωσε τό πατριαρχικόν έγγραφον. Έξ 
εναντίας όμως εις τήν Διαμαρτυρο-
μένην Έκκλησίαν εξέφρασεν υπερτά-
την ευαρέσκειαν επί τη φράσει του 
εγγράφου της και επί τω ότι αύτη 
μετέχει τών δεήσεων αύτου προς τον 
'Ύψιστον, όπως επιτευχθή η ενότης 

τής μιας αγίας αποστολικής και καθο-
λικής εκκλησίας, ο δε κομιστής του 
εγγράφου, ό αιδ. Λών επανέκαμψεν 
έκ Ρώμης υπερευχαριστημένος έκ τής 
εντυπώσεως, ήν ενεποίησεν ή απάν-
τησις εις τον Πάπαν. 

Τό ζήτημα δεν εινε τοσω μικρόν 
όσω κοινώς εκλαμβάνεται παρ' ήμιν, 
οιτινες ουδέν δυνάμεθα ποτε νά λάβω-
μεν ύπο σοβαράν έποψιν. Τό ζήτημα 

απασχολεί τά εμβριθέστερα πνεύματα 
του κόσμου και αυτούς τούς λαούς και 
κατά συνέπειαν τον παγκόσμιον Τύ-
πον. Έγραψα τά ανωτέρω, διότι ή-
κουσα από του στόματος ανδρός στε-
νώτατα συνδεδεμένου μετά του Βατι-
κανου, ότι τό έγγραφον του Πατριάρ-
χου προύκάλεσε τόν οίκτον και τήν 
θλιψιν του Πάπα. Τη αληθεία, ή Ιερά 
Σύνοδος τής Ελλάδος ηδύνατο νά 
επανορθώση το γενόμενον κακόν, δια-
τυπουσα επισήμως ή ανεπισήμως τόν 
υπέρ συμφιλιώσεως τών Εκκλησιών 
πόθον της, έν τώ πνεύματι του Άνα-
κτος τής ειρήνης και θεμελιωτου τής 
Χριστιανικής Πίστεως, Ίησου". 

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 
Ό Πάπας υπέρ τών Αρμενίων. 

Ή Α. Α. ο Πάπας απέστειλε προς τον 
'Αρμένιον Πατριάρχην 70,000 φράγκων έκ 
του ιδιαιτέρου αυτου ταμείου προς ανακού-
φισιν τών παθόντων. Ο Πατριάρχης τών 
Αρμενίων 'Αζαριάν, απήντησε πάραυτα ευ-
χαριστων διά του καρδιναλίου Ραμπόλα τον 
Πάπαν επί τή γενναία δωρεα αυτου. 

Γενικά αποτελέσματα τών εκλογών 
έν 'Ρουμανία. 

Τά αποτελέσματα τών βουλευτικών εκλο-
γών αριθμουσι 196 υπουργικούς, 3 ενωτι-
κούς, 1 συντηρητικόν, 2 ανεξαρτήτους, 1 σο-
σιαλιστήν, 2 του κόμματος τών αγροτών και 
5 επαναληπτικάς εκλογάς. 

Ή στέψις του Τσάρου. 
Τό πρόγραμμα τών εορτών τής στέψεως, 

αί οποιαι θα γείνουν τό προσεχές έτος είς 
Μόσχαν έλαβεν ήδη τήν έγκρισιν του Τσά-
ρου. Ή ακριβής εποχή τής στέψεως δέν ωρί-
σθη ακόμη, είναι όμως βέβαιον, ότι ή τελετή 
αύτη θά λάβη χώραν κατά μίαν άπό τάς τρεις 
πρώτας Κυριακάς του προσεχους Μαϊου. 

Οι σοσιαλισταί έν Βελγίω. 
Είς τούς πολιτικούς κύκλους έν Βρυξέλ-

λαις βεβαιουται, ότι η κυβέρνησις απεφάσισε 
νά μή διορίση δημάρχους σοσιαλιστάς είς τά 
μέρη εκείνα είς ά το σοσιαλιστικόν κόμμα είχε 
τήν πλειονοψηφίαν είς τάς τελευταίας δημο-
τικάς εκλογάς. 

H δράσις τών γυναικών εις τάς δημο-
τικάς εκλογάς τής Βιέννης. 

Είς συνεδρίασιν αντισημιτικήν ό Λήγερ 
εκήρυξεν, ότι αί γυναίκες αί χριστιαναί αί μή 
φοβούμεναι τούς Εβραίους εινε οί καλλίτεροι 
εκλογικοί παράγοντες και τάς προσεκάλεσε νά 
ασκήσωσι τήν επιρροήν των διά τόν θρίαμβον 
τών αντισημιτών είς τάς προσεχεις δημοτικάς 
εκλογάς. 

Αυτοκράτωρ και Καρδινάλιος. 
Ο αυτοκράτωρ τής Γερμανίας Γουλιέλ-

μος επεσκέφθη εσχάτως τόν Καρδινάλιον 
Κοπ αρχιεπίσκοπον τής Βρεσλαυίας. Τά 
γερμανικά φύλλα παρατηρουσιν,ότι από πολ-
λών ετών δέν εγένετο ομοιον τι. Ό τελευ-

ταιος πρώσσος μονάρχης, όστις προέβη εις 
ομοίαν φιλόφρονα επίσκεψιν παρά τώ τότε 
καρδιναλίω Diepenbroch ήτο ό Φρειδερί-
κος Γουλιέλμος Δ'. 

Οι Καθολικοί 'Άγγλοι. 
Τήν παρελθουσαν εβδομάδα μεγάλη συνά-

θροισις εγένετο έν Λονδίνω έν τώ James-
lball, υπο τήν προεδρείαν του καρδιναλίου 
Βώγκαν προς ανταλλαγήν γνωμών επί τής 
καταστάσεως, ήν εγέννησε τό ζήτημα τής 
καθολικής εκπαιδεύσεως. Ο λόρδος Ρουσελ 
και ό Μακ-Κάρτρυ αρχηγοί τών αντιπαρ-
νελλιστών τής Ίρλανδίας εξεφώνησαν λό-
γου ευφραδεις, ζωηρως σχολιασθέντας και 
επιδοκιμασθέντας συγχρόνως υπο τών προ-
τεσταντικων φύλλων. 

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΑΣ! 
"'Ο Toζέλλης διέταξε πάραυτα τόν 

Βοδρέρον να περισυλλέξη τους εναπο-
μείναντας και καθοδηγήση εις Μακάλλε, 
αυτός δ' ασάλευτος εν τη θέσει του 
εστράφη προς τόν εχθρόν καθ' ου προέ-
τεινε τό στηθος, έπεσε τότε και μετ' αυ-
του οι άλλοι πάντες". 

Τοιούτον φέρει αλγεινόν επίλογον η σπα-
ραξικάρδιος σκηνή, ήτις εσχάτως έλαβε 
χώραν έν τη Ανατολική 'Αβυσσινία εις 
βάρος τών αδελφών Ιταλών, κατά την 
λεπτομερή αφήγησιν του γενικου Διοικητού 
Βαρατιέρη. Έθλίβημεν όντως έπί τω λυ-
πηρώ ακούσματι και μεθ' ημών, πιστεύο-
μεν, εθλίβη πάσα ευγενής καρδία, άκοντες 
δ' ανεμνήσθημεν μιας τών ενδοξωτάτων 
Ελληνικών σελίδων της αρχαίας ιστορίας 
και του ονόματος τών Θερμοπυλών και του 
Λεωνίδα. Πικρά εχύσαμεν δάκρυα αναλο-
γιζόμενοι ύφ' άς επωδύνους συνθήκας ετε-
λεύτησαν τόν βίον αυτών οί νέοι ούτοι περί 
τόν Τοζέλλην ηρωϊκοί Σπαρτιάται, η δέ 
φαντασία ημών επτερύγισε περίλυπος εκει 
επί των ερήμων χωρών και εθρηνήσαμεν 
τούς εκτάδην κειμένους υπερδισχιλίους στρα-
τιώτας, ώς επί τό πλείστον στηρίγματα οι-
κογενειών, πατέρας αδελφούς και συζύγους. 

Πλην την συγκίνησιν ημών διαδέχεται 
αυθόρμητον το αίσθημα τής αγανακτή-
σεως, δυσανασχετουντες δέ στρεφόμεθα προς 
αυτούς τούς ιθύντορας του γείτονος έθνους 
τούς πραγματικούς υπευθύνους του φρικα-
λέου δράματος, οιτινες μετά τοσαύτης 
αφροσύνης και αστοργίας εκμεταλλεύονται 
τόν πατριωτισμον τών τέκνων τής ιταλι-
κής χώρας εξωθουντες αυτά εις άδοξον 
αγώνα και ματαίους κινδύνους. 'Έως πότε 
άραγε θά θύωσι τοσουτο πολυτίμους υπάρ-
ξεις προ του βωμου της πλεονεξίας ; Αντί 
η τελευταία αποτυχία νά συνετίση αυτούς 
καθοδηγουσα εις σκέψεις ωριμωτέρας, απε-
ναντίας εξηψεν ετι μάλλον την φιλοδοξίαν 
αυτών και νέα ήδη προς απόπλουν παρα-
σκευάζονται στρατεύματα. Οι διά τά Α-
φρικανικά εδάφη προοριζόμενοι ιταλοί στρα-
τιώται πιθανόν νά διεκδικήσωσι την τρω-
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θεισαν τιμήν τών ιταλικών όπλων, το ευ-
χόμεθα, άλλά θά επαναφέρωσιν ίσως είς 
την ζωήν τους ατυχείς εκείνους, ους κατέρ-
ριψεν εσχάτως επί του πεδίου το πυρ και ό 
σίδηρος του πολέμου; Θα επαναδώσωσιν ίσως 
το μειδίαμα και την χαράν εις τάς τόσον 
σκληρώς δοκιμασθείσας οικογενείας επι τη 
στερήσει πεφιλημένων υπάρξεων ; Ουδέτε-
ρον τούτων. 'Άς θέσωσι λοιπόν τέρμα εις 
την φιλοδοξίαν αυτών οί ιταλοί κυβερνή-
ται και ας χαλινώσωσι διά παντός τον 
ακόρεστον πόθον τόν μετά τόσης σφοδρό-
τητος φερόμενον προς τάς έξω κατακτήσεις. 
Τό έν Άμπαλάζη επισυμβάν εσχάτως ατύ-
χημα ας αποτελέση την τελευταίαν μελα-
νην σελίδα της Αφρικανικής εκστρατείας. 

Ημείς γεραίροντες σήμερον την ένδοξον 
μνήμην της ηρωϊκώς πεσούσης φάλαγγος 
αισθανόμεθα ποίαν τινά αυταρέσκειαν έπι 
τη διαβεβαιώσει ην παρέχουσιν ημιν, ότι 
μετά του ιταλικου έρρευσεν έν κοινώ ρείθρω 
και τό αίμα Ελλήνων εθελοντών εξυπη-
ρετούντων τά ιταλικά όπλα υπό την διοί-
κησιν του ταγματάρχου Τοζέλλη. 

Χαιρετίζομεν όθεν ευφροσύνως την αγα-
θήν ταύτην σύμπτωσιν και επι του τάφου 
τών πεσόντων χαράσσομεν χρυσοις γράμμα-
σιν ό,τι έν παρομοία περιστάσει ανέγραψεν 
άλλοτε ή Ελλάς επι του τάφου τών τέκνων 
της: «Ένθάδε κείνται τοις κεί-
νων ρήμασι πειθόμενοι" 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
Εγκατάστασις νέων Πανεπιστη-μιακών αρχών. 

Την παρελθουσαν Κυριακήν εγένετο ή 
εγκατάστασις τής νέας Πανεπιστημια-
κής αρχής έν τή αιθούση τών τελετών. 
Παρέστη η Σύγκλητος, οί επι τής Παι-
δείας και τών Εξωτερικών υπουργοί, ό 
Μητροπολίτης, και πλήθος φοιτητών και 
άλλων προσκεκλημένων. Ό τέως πρύτανις 
κ. Χατζιδάκης απήγγειλε λόγον περί τών 
κατά το παρελθόν έτος πεπραγμένων, 
μεθ' ο ό νέος πρύτανις κ. Κυριακός ωμί-
λησε περί τών θεολόγων τής Άλεξανδρινής 
εποχής και ειδικως περί Ώριγένους. Άπό 
του πρυτανικου δέ βήματος ωμολόγησε την 
ανεπάρκειαν του Έλληνικου κλήρου και 
την ήσσονα αυτου θέσιν έν σχέσει προς τάς 
λοιπάς Έκκλησίας. 

'H μισθοδοσία του Κλήρου. 
Εις το επί τών 'Εκκλησιαστικών υπουρ-

γειον συνεκεντρώθησαν ηδη όλαι αί γνω-
μοδοτήσεις τών Επισκόπων του Κράτους 
περί του ζητήματος του κλήρου. Αί εκθέ-
σεις αύται αναφέρουσιν ότι τά μέγιστα 
επωφελές εις τε την θρησκείαν και την κοι-
νωνίαν θά εινε τό μέτρον τούτο και, ότι τά 
καθέκαστα περί τούτου θά ίδωσιν εις τά 
πρακτικά τής Ιεράς Συνόδου, ότε και πά-

λιν άλλοτε ειχεν ανακαινισθή τό ζήτημα 
τούτο. Το υπουργειον επί τη βάσει τών 
γνωμών τούτων θά προβή εις την σύνταξιν 
του αναγκαίου νομοσχεδίου. 

Επίσημοι επισκέψεις. 
Την μεσημβρίαν τής παρελθούσης τε-

τάρτης ό ναύαρχος τής έν Πειραιει ναυλο-
χούσης Αυστριακής μοίρας ανήλθεν εις 
Αθήνας και επεσκέψατο τόν Παν. Άρ-
χιεπίσκοπον ημών Δε Άγγελις. Τον ναύ-
αρχον φέροντα μεγάλην στολήν συνώδευον 
και οι απαρτίζοντες τό επιτελειόν του ανώ-
τεροι αξιωματικοί. Ό ημέτερος Αρχιεπί-
σκοπος κατελθών σήμερον την πρωιαν εις 
Πειραιά ακολουθούμενος ύφ' όλου του κλή-
ρου αυτου ανταπέδωκε την επίσκεψιν τω 
Αυστριακω ναυάρχω χαιρετισθείς διά τών 
κεκανονισμένων κανονιοβολισμών παρά τής 
ναυαρχίδος. 

Μνημόσυνον. 
Έπι τή επετείω του θανάτου του αει-

μνήστου Ιωάννου Μαραγκου Αρχιεπισκό-
που Λατίνου Αθηνών ετελέσθη έν τώ εν-
ταύθα καθεδρικώ ναώ μνημόσυνον αρχιε-
ρατικόν, καθ' ο παρήν άπας ό κλήρος και 
οί μαθηταί τού Λεοντείου Λυκείου ούτινος 
ό μακαρίτης υπήρξεν ιδρυτής. Καθ' ά 
εμάθομεν και έν Πάτραις και αλλαχου τής 
Διοικήσεως ετελέσθησαν παρόμοια μνη-
μόσυνα. 

Χει ροτονία. 
Χθές έν τω Καθ. ναώ Πειραιώς ό Παν. 

ημών Αρχιεπίσκοπος προήγαγεν εις τό ιε-
ρατικόν αξίωμα τόν Αιδ. Ζενερέ εκ του 
τάγματος τών Σαλεσιανών Πατέρων. Τώ 
νεαρω Λευιτη η "Άρμονία" διαβιβάζει 
θερμά συγχαρητήρια. 

Ό υιός του Γλάδστωνος 
ανά την Ελ.λάδα. 

Την παρελθουσαν Δευτέραν αφίκετο εν-
ταύθα ό υιός του Γλάδστωνος Έρβέρτος 
μετά του φίλου του λόρδου Κράνκεϊ. Κατά 
την ολιγοήμερον ενταύθα διαμονήν του 
επεσκέφθη τά αξιοθέατα μέρη τής πόλεως. 
Χθές ανεχώρησε κατευθυνόμενος είς Κυκλά-
δας, μετά δέ την άν' αυτάς περιοδείαν 
θά επανέλθη και αύθις εις Αθήνας. 

ΚΑΙ Η "ΦΩΝΗ,, ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΥΠΕΡ Τ Η Σ " Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α Σ , , 

'Αναγινώσκομεν έν τή «Φωνή" τής Κερ-κύρας: 
" Άπό ενός περίπου έτους εκδίδεται αθο-

ρύβως έν Αθήναις εφημερίς οκτασέλιδος 
υπο το επαγωγόν όνομα "'Αρμονία", έ-
χουσα μάλλον εκκλησιαστικόν χαρακτήρα. 
Έν τή εφημερίδι ταύτη, εκδιδομένη τρις 
του μηνός, απαντα τις ύφος γλαφυρόν και 
μεμετρημένον έξ ου και καθίσταται αύτη 
αξία πάσης συστάσεως, καθ' όσον τά 

τοιούτου είδους έργα ουδένα άλλον σκοπόν 
έχουσιν ή την εμπέδωσιν του θρησκευτι-
κού αισθήματος έν ταις καρδίαις τών αν-
θρώπων και την υπεράσπισιν τής Εκκλη-
σίας απο τών βαρέων, κατά τον Άπό-
στολον τών Εθνών Παυλον, λύκων, οίτι-
νες εισιν οι νεωτερίζοντες μεγαλόνοες οί 
και φρονουντες και γράφοντες ότι η θρη-
σκεία είναι ζυγός και μέσον εκφοβίσεως 
και συγκρατήσεως τών απλουστέρων ! έν 
ω πάντοτε η θρησκεία εθεωρήθη συναφής 
τή ανθρωπίνη καρδία και πρώτιστος ταύ-
της παρήγορος έν ταις παντοίαις τρικυ-
μίαις του βίου. Αλλά και δι' άλλον λόγον 
ημεις έξ υπαρχής εχαιρετήσαμεν την εμφά-
νισιν τής "'Αρμονίας", καθ' όσον έν η 
εποχή μέγας καταβάλλεται άγων προς 
αδελφοποίησιν τών ηνωμένων μεν τό πριν, 
διεστωσών δέ τό μετέπειτα τή συνεργεία 
πάντως τού χαιρεκάκου 'Όφεως αγίων του 
Θεου Εκκλησιών η "'Αρμονία" προώρι-
σται τό έπ' αυτη νά συγκομίση έστω καί 
λιθάριον εις την ανέγερσιν του μελετωμέ-
νου μεγάλου πνευματικου οικοδομήματος, 
όπερ θέλει αποθανατίση τούς πρωτεργάτας 
αυτου και τάξη τόν χριστιανικόν κόσμον 
υπό την μίαν καί γλυκυτάτην σημαίαν 
τής έν πνεύματι και σληθεία αδελφοποιή-
σεως τών λαών, κατά τούς αψευδεις λό-
γους τού Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού". 

ΟΙ Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Α Ν Ο Ι ΕΝ ΣMYPNH 
Ιστορικαί σημειώσεις αρυσθεισαι έκ τών 

Αρχείων τών έν Σμύρνη Φραγκισκα-
νών Πατέρων. 

[Συνέχεια. ιδε προηγούμενον φύλλον] 
Την δευτέραν τής τεσσαρακοστής κυρια-

κήν του αυτου έτους οι πατέρες κατά τό 
σύνηθες, αφου ετέλεσαν την ιεράν λειτουρ-
γίαν επανέκαμψαν εις την μονήν. Αίφνης 
όμως πυρκαϊά εκραγεισα έν τη μονή του 
'Αγ. Αντωνίου απετέφρωσεν ατυχώς και 
αυτήν και την εκκλησίαν. Έν τή θλιβερά 
αυτή περιστάσει οι Αιδ. πατέρες Ίησουι-
ται 1 προσέφερον τοις Φραγκισκανοις την εκ-
κλησίαν αυτων διά τάς ανάγκας τής εφη-
μερίας. Έν τούτοις οι Φραγκισκανοί έπρα-
ξαν πάν ό,τι ηδύναντο, ίνα χορηγηθή αυ-
τοις η άδεια τής ανοικοδομήσεως. αλλά 
μυρία προσκόμματα παρεμβληθέντα εις τάς 
ενεργείας αυτών ηνάγκασαν αυτούς νά επι-
δοθώσιν εις την αντίληψιν του Ύψίστου. 
Και ό Θεός ουδόλως παρειδε τούς πιστούς 
αυτου λειτουργούς. Τή παρεμβάσει τού 
πρέσβεως τής Όλλανδίας εχορηγήθη αύ-
τοις η ποθητή άδεια. Ατυχώς όμως καθ' ήν 
στιγμήν τά πάντα ήσαν έτοιμα προς ανοι-
κοδόμησιν τής εκκλησίας του Αγ. Αντω-
νίου έλαβον απαγορευτικάς διαταγάς. Πα-

1 Οι Ίησουιται ήλθον έν Σμύρνη κατά τό έτος 1623, και εγκατέλιπον αυτήν αμα ώς διε-λύθη το τάγμα τουτο. 
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ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩι 

Εις της νύχτας την αγκάλη, 
Πνέει αύρα δροσερή, 

Και τό άστρο πού προβάλλει 
Νέους χρόνους μαρτυρεί. 

Μέσ' τη φάτνη, ώς εις θρόνο 
Κλαίει ο Πλάστης γοερά, 

Πεθαμμένοι εις τόν πόνο 
Ζήστε πάλι στη χαρά! 

Θά σηκώνει τα ματάκια 
Μέ περίλυπη καρδιά 

Σά νά λέει στά πουλάκια: 
Σας ζηλεύω τη φωλιά ! 

'Ήλθ' Εκείνος πούχει πλάση 
Άστρα, Γή και Ουρανό, 

Μιά καλύβη θά σκιάση 
Τόν αμέτρητο Θεό. 

'Όσοι πίνετε φαρμάκι 
Σε δρακρύβρεκτο νερό 

'Εμποοστά 'στά θεία ράκη 
Λησμονήστε τό σταυρό. 

Και η φτώχια κ' ή οδύνη 
Θά του γείνουν συντροφιά 

Τό κεφάλι που νά κλίνη 
Θά ζητεί μ' απελπισία. 

Γιατί πλέον είς τή λύπη 
Δεν θά είσθε μοναχοί. 

Του φτωχού τό καρδιοχτύπι 
Στή Βηθλέμ θέ ν' αντηχεί. 

'Ιωάννης Μάμος. 

ραχρήμα οί πατέρες εγνώρισαν τώ πρεσβευ-
τή της 'Ολλανδίας, όστις ευρίσκετο έν 
Άδριανουπόλει μεσολαβών υπέρ τής ειρή-
νης, την νέαν ταύτην δυσχέρειαν. 'Ο πρέ-
σβυς μόλις πληροφορηθείς τουτο έθετο εις 
έργον όλον αυτου τόν ζήλον και την επιρ-
ροήν ι'ν' αποσπάση έν φιρμάνιον διά την 
οικοδομήν ταύτην. Πράγματι δέ τό φιρ-
μάνιον τούτο παρεχωρήθη εις τούς Φραγ-
κισκανούς πατέρας μεθ' όρων ευρυτάτων. 
Παρεχωρειτο αυτοις όχι μόνον η άδεια, ίνα 
προβώσιν εις την ανοικοδόμησιν τής νέας 
εκκλησίας, αλλά προσέτι, ίνα ελευθέρως τε-
λώσι την ιεράν λειτουργίαν καί νά αναγι-
νώσκωσι το Εύαγγέλιον δημοσία καί έν τη 
ιδία αυτών οικία μέχρι ου εντελώς περαιωθή 
η οικοδομή τής νέας εκκλησίας. Το φιρμά-
νιον εστάλη είς τόν ευγενή Mr D' O-
chepied πρόξενον di Fiandra έν Σμύρ-
νη την 9 Δεκεμβρίου 1699. 

Οι Φραγκισκανοί πατέρες επεσκεύασαν 
ωσαύτως κατά την εποχήν ταύτην, την 
αποθήκην την οποίαν αρχήθεν είχον αντι 
ναού αποδόντες αυτη αληθή μορφήν εκ-
κλησίας. 'Ίνα περάνωσι την διασκευήν ταύ-
την, ώς τό δυνατόν ταχύτερον παρέτεινον 
τας εργασίας και κατά τάς ώρας τής νυ-
κτός. 'Επέγραψαν δέ το ναιδιον τούτο, 
αφιερώσαντες αυτό είς την 'Αμίαντον Παρ-
θένον, όπως και την παλαιάν αυτών εκ-
κλησίαν την ευρισκομένην πλησίον τής Άγ. 
Φωτεινής. 

'Εν έτει 1716 ό λοιμός, ώς μάστιξ φο-
βερά, ενσκήψας εκ νέου έν Σμύρνη ηρήμωσε 
και απεδεκάτισε τον πληθυσμόν αυτής. Έν 
διαστήματι 3 ετών περίπου καθ' ά διήρκε-
σεν η επάρατος αυτη επιδημία πλέον τών 
12000 ανθρώπων ήρπασεν ό θάνατος. Οί 
Φραγκισκανοί πατέρες οιτινες απαρνηθέντες 
εαυτούς επεδόθησαν εις την συνδρομήν τών 
ασθενών απέθανον ωσαύτως μάρτυρες του 
ιερου αυτών ζήλου. 'Ο Αιδ. πατήρ Όνώ-
ριος da Livorno παρέδωκε την αγαθήν 
αυτου ψυχήν εις τόν Κύριον την 24 Νοεμ-
βρίου 1716' ό Αιδ. πατήρ Δανιήλ εκ Σμύρ-
νης απέθανε την 1 Δεκεμβρίου του αυτου 
έτους. ό Αιδ. πατήρ Tabien Hinkel-
mann εκ Βαυαρίας ανηρ ενάρετος και 
συγγραφεύς δόκιμος ετελεύτησε την 4 Ιου-
νίου 1717 1 τέλος ό Αιδ. πατήρ Νικόλαος 
έκ Κωνσταντινουπόλεως όστις διεδέχθη έν 
τή εφημερία αποθανόντα, τόν πατέρα Δα-
νιήλ, εγκατέλιπε τόν τόπον τουτον τής εξο-
ρίας την 17 Ιανουαρίου του αυτού έτους. 

Μόλις πως ή πόλις τής Σμύρνης επα-
νευρουσα την ηρεμίαν ενεδύθη ιμάτια χα-
ρας καί εορτής έπί τή εξαλείψει του λοιμού, 
γυνή τις έκ Πολωνίας αποβιβασθεισα έν 
αυτη την 18 Μάιου 1719 μετέδωκεν έκ 
νέου την νόσον καί την κατήφειαν. Τή 25 
του αύτου μηνός καί έτους ετέρα συμφορά 
προσετέθη είς την υπάρχουσαν. σεισμός μέ-

1 Ό πατήρ ούτος αφήκε πολλά διαλογικά 
συγγράμματα. 

γας διαδραμών φοβερός τό έδαφος ολοκλή-
ρου τής Ανατολής διέσεισε καί την Σμύρ-
νην καί ό μεν σεισμός εφείσθη τών Φραγκι-
σκανών, άλλ' ό λοιμός ήγαγε τινάς αυτών 
εις τον τάφον. 

Έν 1747 οί πατέρες κατανοουντες την 
μεγάλην ανάγκην χώρου τινός διά την περί-
θαλψιν τών ύπο του λοιμού προσβαλλομέ-
νων ανήγειραν δωμάτια τινα έν τώ νοσο-
κομείω του Άγ. Αντωνίου, κατά δε τά 
ακόλουθα έτη έν τή αυτη περιοχή προέβη-
σαν εις την ανέγερσιν καί ετέρων, ινα οί 
ασθενείς ύπο υγιεινοτέρας διάγωσι συνθήκας. 

Κατά διαφόρους δέ έποχάς ποικίλας ε-
ποιήσαντο ανακαινίσεις έν τή μονή τής οδού 
Φράγκων έν έτει δέ 1754 εμεγέθυναν και 
αυτήν την εκκλησίαν αυτών. 

Διήγον έν ειρήνη οί πατέρες ενασχολού-
μενοι έν ταις ιεραις αυτών υπηρεσίαις, οπότε 
κατά τό έτος 1763 πυρκαϊά μεγάλη λα-
βουσα αρχήν έν τή συνοικία τής Αγ. Φω-
τεινής κατέστρεψε μέγα μέρος τής συνοικίας 
Φράγκων και κατέλαβε τάς οικίας τών 
Φραγκισκανών. 

Ή εκκλησία αυτών ωσαύτως εκινδύ-
νευε ν' αποτεφρωθή, αλλά χάριτι θείας 
Προνοίας, διέμεινεν απρόσβλητος έν μέσω 
φλογών αδηφάγων. Διηγούνται ότι Τούρ-
κος τις, και το μεταδίδω ύπο πασαν επι-
φύλαξιν,μετά δύο του τέκνων καί του υπη-
ρέτου αυτου έν τή περιστάσει ταύτη εξετέ-
θησαν είς κίνδυνον, διότι παρετήρησαν γυ-

1 

2 
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ναικά τινα προσκαλούσαν αυτους νά σπεύ-
σωσι προς κατάσβεσιν του πυρός 1. Ή μονή 
ώς και ή εκκλησία εξωτερικώς βλαφθεισαι 
ύπο του πυρός επεσκευάσθησαν το επόμενον 
έτος, αί δέ οικίαι αί κείμεναι πρός τό μέ-
ρος τής θαλάσσης ανωκοδομήθησαν. 

Όμοίως έν έτει 1797 15 Μαρτίου ετέρα 
πυρκαϊά απετέφρωσε την μονήν τών πατέ-
ρων, την δέ εκκλησίαν αυτών σχεδόν κατέ-
στησεν άχρηστον. έν τούτοις αμφότεραι ανω-
κοδομήθησαν την 7 Δεκεμβρίου 1798. 

Ή Α. Ε. Κος Πασκάλ εκ Περγάμου 
Φραγκισκανός, τότε Αποστολικός Τοποτη-
ρητής έν Σμύρνη έδωκε την ευλογίαν αυ-
του τη νέα εκκλησία. έν τή τελετή ταύτη 
παρίσταντο ό γενικός πρόξενος τής Αυστρίας 
Μr de Cramer και μέγα πλήθος πιστών 2. 

Τό δέ έτος 1819 του Σεβ. Louis 
Ma Cardelli αφικομένου έν Σμύρνη, δι' 
ιδιαιτέρου έκ 'Ρώμης προνομίου ό ναός τής 
Άγ. Μαρίας κατέστη μητρόπολις. 

Μετά την πυρκαϊάν του 1797 η Φραγ-
κισκανική οικογένεια διηρέθη. μέρος αυτών 
κατώκησεν εν τώ νοσοκομείω του Άγ. 
'Αντωνίου, οί δέ λοιποί έν μια τών οικιών 
αυτών τών κειμένων έν τή συνοικία τών 
Maltais εγγύς τής θαλάσσης. Την 23 
Οκτωβρίου 1802 οί πατέρες συνηνώθησαν 

και πάλιν έν τη μονή τής οδου Φράγκων. 
Την 22 Απριλίου 1808 απώλεσαν τόν 

Αιδ. πατέρα Λουδοβικον έκ Παυίας διακε-
1 Πρόκειται περι τής Παρθένου Μαρίας. 
2 Εν τή εποχή αυτή οι πατέρες διετέλουν 

ύπο τήν προστασίαν τής Αυστρίας. Και σήμερον 
ετι ή Αυστρία έχει υπό τήν προστασίαν αυτής 
τούς Φραγκισκανούς. 

κριμένον κληρικόν πολλαχώς ευεργετή-
σαντα την πόλιν τής Σμύρνης, ώς και τό 
νοσοκομειον του Άγ. Αντωνίου. απέθανε 
70τούτοις, μετά 45ετή υπηρεσίαν. 

("Επεται συνέχεια) 
Πολύκαρπος Βεντούρας 

ΤΕΤΟΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΣ ΛΕΙΠΟΥΝ! 
('Ελληνική ηθογραφία) 

Τό δριμύ, εκτάκτως δριμύ διά τάς Α-
θήνας ψύχος έδακνε τά ώτα εχρωμάτιζε 
τάς παρειάς καί παρεσκεύαζε πελατείαν 
τοις ιατροις, ενώ ζωηρά καί ασυνήθης επε-
κράτει κίνησις προπάντων εις τάς οδούς 
'Ερμου, Σταδίου καί Αιόλου. 

Ήτο παραμονή τών Χριστουγέννων. Αί 
άμαξαι ανακόπτουσαι τόν δρόμον ισταντο 
πρό τών καταστημάτων, κύριοι δέ περι-
βεβλημένοι χονδρούς μανδύας καί κυρίαι 
ενδεδυμέναι μάλλον ή ήττον ελαφρώς — 
εκάστη κατά την φιλαρέσκειάν της—κατ-
ήρχοντο έξ αυτών καί εισερχόμενοι εις τά 
διάφορα καταστήματα διέθετον αφειδώς τό 
χρήμα . . . Φαιδραί δέ έπειτα ώς αί καρ-
δίαι τών πλουσίων αί άμαξαι επανελάμ-
βανον τόν δρόμον . . . Πολυπληθείς ήσαν 
επίσης και οί πεζοί. 'Εκ τούτων οί μέν ντι-
στεγκέ ιστάμενοι προ τών υελωμάτων εθαυ-
μαζον τά ωραια κομψοτεχνήματα ή ανταλ-
λάσσοντες τάς σκέψεις των προσεπάθουν νά 
μαντεύσωσι τί έκρυπτον αί μεγάλαι καί λευ-
καί τών φωτογραφιών του Μαϊφάρτ ταινίαι 

ακουσίως αναμιμνήσκουσαι τάς δημοσιευο-
μένας αγγελίας : 'Ολα με γουστο, όλα με 
ποίησιν ! ενώ οί λιμοκοντόροι μετά πόθου 
παρετήρουν τούς πίλους του τελευταίου 
συρμού και οί γαστρίμαργοι μετά τρυφε-
ρότητος έβλεπον τά γλυκύσματα του βα-
σιλέως τών Ζαχαροπλαστών, ή διεσκέδαζον 
εις την θέαν τών εκλεκτών και πλουσίων 
του καταστήματος Γουλιέλμου εδωδίμων. 

Ούκ ολίγοι πτωχοί ετέρωθεν έβλεπον μέ 
επίφθονον βλέμμα τά οψόνια τών πλουσίων 
αναλογιζόμενοι, ότι μέ τό τίμημα, μιας μό-
νης κούκλας θά ηδύναντο νά πληρώσωσι 
χαράς τόν οικον των επι πολλάς συνεχείς 
ημέρας. 

Μόνον ό Μαζόπουλος διήρχετο αδιάφορος 
και εφαίνετο ότι ολίγον τώ έμελλε διά τά 
εγκόσμια. 

Μετ' αυθαδείας εξέπεμπεν έκ του στό-
ματος τόν καπνόν, όστις άλλως τε επρό-
διδε τών σιγάρων του την μετρίαν ποιό-
τητα. Την δεξιάν του έχων έν τώ θυλακίω 
του επενδύτου, όπου περιπαθώς έσφιγγε δε-
κάδραχμον τραπεζογραμμάτιον και εις την 
αριστεράν του χείρα κρατών την ιστορικήν 
του μαγκούραν επορεύετο μεγάλοις βήμασι 
προς το καφφενειον τών Βουληφόρων. 

Μέ την έλευσιν τών Χριστουγέννων ου-
δέν συνέβαινεν αυτώ έκτακτον. Περί ουδε-
νός εφρόντιζεν. 'Όταν είχε χρήματα έζη 
θεσπέσια, όταν δέν είχεν υπέμενε την σκλη-
ράν ταύτην δοκιμασίαν, χωρίς νά παρα-
πονήται. Δι' αύτον όλαι αί εορταί ήσαν 
βλακία. μήπως κατά τάς εργασίμους ημέ-
ρας δέν ήτο κενόν το βαλάντιόν του, και 
μήπως δέν έπρεπε νά ύποφέρη ομοίως έκ 
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Πλησίον τών τειχών αυτής, προς δυσμάς, υψουται βουνόν εφ' ου 
κειται τό απαίσιον φρούριον του Σπίελβεργ, χρησιμευον άλλοτε ώς δια-
μονή τών αυθεντών τής Μοραβίας, νυν δέ ώς ή αυστηροτέρα φυλακή τής 
αυστριακής μοναρχίας. Τουτο ητο προπύργιον αρκούντως ισχυρόν, αλλ' 
οι Γάλλοι το εβομβάρδισαν καί το εκυρίευσαν κατά τήν περίφημον 
μάχην του Άούστερλιτζ (τό χωρίον 'Αούστερλιτζ μικρόν απέχει αυτού). 
Τουτο δεν επεσκευάσθη ώστε νά δύναται νά χρησιμεύη ακόμη ώς φρού 
ριον, ανείγειραν όμως έν μέρος τού περιτειχίσματος όπερ είχε κρη-
μνισθή. Τριακόσιοι κατάδικοι περίπου, ώς έπι τό πλείστον κλέπται και 
δολοφόνοι, ησαν καθειργμένοί έν αύτώ, άλλοι μέν εις πρόσκαιρα δεσμά, 
άλλοι δέ εις ισόβια. 

Ή ποινή τών προσκαίρων δεσμών συνίστατο εις το να εινέ τις υπο-
χρεωμένος εις εργασίαν, νά φέρη τήν άλυσσον εις τον πόδα νά κοιμά-
ται έφ' απλών σανίδων και νά τρώγη τήν χειροτέραν τροφήν, ήν δύ 
ναταί τις νά φαντασθή. Τά δέ ισόβια δεσμά συνίσταντο εις τό νά εινέ 
τις αλυσσόδετος διά του φρικωδεστέρου τρόπου, μέ σιδηράν στεφάνην 
περί τό σώμα και άλυσσον στερεωμένην είς τον τοιχον ουτως ώστε μό-
λις νά δύνηται νά βαδίζη κατά μήκος της θλιβερας σανίδος, τής ώς 

κλίνης χρησιμευούσης. η τροφή εινε η αυτή, άν καί ό νόμος λέγει : 
μόνον άρτον καί ύδωρ. 

Ήμεις, φυλακισμένοι δια πολιτικούς λόγους ειχομεν καταδικασθή εις 
πρόσκαιρα δεσμά. 

Ανερχόμενοι τήν μικράν κλιτύν του βουνού, περιεφέραμεν τά βλέμ-
ματα μας όπισθεν ημών όπως αποχαιρετίσωμεν τόν κόσμον, αγνοουντες 
εάν τό βάραθρον, οπερ θά μας κατέτρωγε ζωντανούς θά ήνοιγέ ποτε καί 
πάλιν δι' ημάς. "Ημην ήσυχος κατά τό φαινόμενον, αλλ' ενδομύχως 
ήμην πλήρης οργής. Μάτην εζήτουν βοήθειαν έν τή φιλοσοφία όπως 
καθησυχάσω. η φιλοσοφία εστερειτο λόγων αρκούντως ισχυρών δι' εμε. 

'Αναχωρήσας έκ Βενετίας έν κακή υγιεινή καταστάσει, είχον προ-
σέτι εξασθενήσει και έκ του κόπου τού ταξειδίου. 'Ησθανόμην πόνους 
εις τήν κεφαλήν καί εις ολον το σώμα. είχον ισχυρόν πυρετόν. Τό φυσι-
κόν κακόν συνέτεινε εις το νά διατηρείται η οργή μου και ή μανία 
αυτη επεβάρυνεν ίσως τό φυσικόν κακόν. 

Παρεδόθημεν εις τάς χείρας του αρχιεπιστάτου του Σπίελβεργ καί 
τα ονοματά μας ενεγράφησαν ύπ' αυτου μεταξύ τών ονομάτων τών 
κλεπτών. Ό αστυνόμος μάς ενηγκαλίσθη αναχωρών ητο λίαν συγ-
κεκινημένος.—Συνιστώ ιδιαιτέρως εις τους κυρίους τούτους τήν ευπεί-
θειαν. ή ελαχίστη παράβασις τής πειθαρχίας νά τιμωρηθή υπό του κ. 
αρχιεπιστάτου αυστηρώς. 

Είτα ωδηγήθημεν, ό Μαροντσέλλι και εγώ, εις τινα υπόγειον διά-
δρομον όπου ηνοίχθησαν δι' αμφοτέρους ημάς δύο δωμάτια σκοτεινά μη 
συνεχόμενα. 'Έκαστος ημών ενεκλείσθη εις τόν κλωβον του. 

ΚΕΦ. LVI. 

Εινε πολύ σκληρόν, αφου ήδη αποχαιρετίση τις τοσαυτα αγαπητά 
όντα, όταν δεν υπολείπονται ή δύο φίλοι έξ ίσου δυστυχείς, ω! ναι, 
εινε πράγμα πολύ πικρόν δί' αυτούς τό ν' αποχωρίζωνται. 'Ο Μα-
ροντσέλλι εγκαταλείπων με, μ'έβλεπεν ασθενή και έκλαιεν αναλογι-
ζόμενος οτι δεν θά μ' επανέβλεπε ίσως ποτέ, καί εγώ. έκλαιον αυ-
τόν διά τήν λαμπράν υγείαν του και διότι απεσπάτο ίσως διά παντός 
του ζωογόνου φωτός τοθ ηλίου και ό εύρωστος ουτος άνθρωπος πώς 
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του ψύχους έν τη αλβανική του τρώγλη, 
ώς απεκάλει τόν οικόν του. 

Τήν εσπέραν εκείνην ήτο ομολογουμένως 
ολίγον δύσθυμος διότι τον είχεν εγκαταλίπη 
η γερόντισσά του, όπως δέ λησμονήση τόν 
πόνον του απεφάσισε νά δοκιμάση την τύ-
χην του. 'Ήξευρεν έκ στήθους τό δημώδες 
ρητόν όποιος χάνει στην αγάπη κερδίζει 
στό παιχνίδι. Εισήρχετο εις τό καφφενειον 
και αναμνησθείς τών γνωστών στίχων του 
Διάκου έψαλλε μετά ποιας τινος σχετικής 
μελωδίας : 
Για δες καιρό που διάλεξε μονάχο να μ' αφήση... 
ότε ηκούσθη βραχνώδης φωνή : Καλώς τό 
Μαζόπουλο ! παίζεις τέταρτο ; Ητο προ-
γάστωρ οπωροπώλης εκ τών τακτικών θα-
μώνων του καφφενείου, όστις ώς επί το 
πλείστον συνεμερίζετο τάς περί ματαιό-
τητος ιδέας του Μαζοπούλου. Παιδί ! φέρε 
ένα σκαμνί καί μιά δεκάρικη μαστίχα, 
επανέλαβεν έκ δευτέρου, τείνων συγχρόνως 
φιλικήν την χείρα προς τόν μέλλοντα συμ 
παίκτορα. 

Ό Μαζόπουλος έμπλεως ελπίδων καί 
χαίρων διότι ήθελε τουλάχιστον κερδίση 
εις το ντόμινο αφού απώλεσε το έτερον 
ήμισυ του, εδέχθη ευχαρίστως νά παίξη. 
Είχεν ήδη κερδίση επτάκις κατά σειράν 
καί ητοιμάζετο νά ευχαριστήση τόν Θεόν 
διά την εγκατάλειψιν τής Άγγελικης του 
όταν ή τύχη ουδέν ήττον άστατος ή η 
γυνη τόν εγκατέλιπε καθ' ήν ώραν ήτο 
βεβαιότερος περί του κέρδους. Ώργίσθη, 
ηρυθρίασεν, ήρχιζε νά τύπτη την τράπεζαν 
νά ερίζη πρός τούς άλλους, αλλά τά πάντα 

ήσαν μάταια. 'Έχανεν, έχανε καί πάλιν 
έχανε. 

Φαίνεται ότι μέ συλλογίζεται πάλιν ή 
Αγγελική, είπε ρίπτων την τελευταίαν 
δραχμήν του. Μωρέ Βασίλη, αν μου την 
πάρης και αυτή νά σου καθήση στό λαιμό. 

Πάντες διεχύθησαν εις ακράτητον γέ-
λωτα. Μόνος αυτός ήξευρε τι τόν ανέμενε. 
Εις τόν οικόν του άνθρακες δεν εσώζοντο 
διά ν' ανάψη τό μαγκάλιόν του, ο στό-
μαχος ήρχιζε νά προβάλλη απαιτήσεις, 
πίστωσιν ουδαμού είχεν. 'Επι πολύ σκε-
φθείς τι νά πράξη και μη ευρίσκων διέξοδον 
ήρξατο τέλος νά παρενοχλή τούς συμπαί-
κτοράς του, ίνα τούς εκδικηθή διά την 
απώλειαν τών χρημάτων του. 

'Ήτο ήδη μεσονύκτιον, ότε ό καταστη-
ματάρχης κρατών παραθυρόφυλλον εις χεί-
ρας επρόφερε τό στερεότυπον θα κλείσουμε. 

'Ο προγάστωρ οπωροπώλης είχε κερδίση. 
— 'Ο χονδρός πρέπει νά κεράση, εφώ-

νησεν εις τών συμπαικτόρων. 
— Βέβαια ! βέβαια ! ανέκραξαν πάντες. 
— 'Εννοείται, ανέκραξεν ισχυρότερον 

πάντων ό Μαζόπουλος. 
'Ήθελε, δέν ήθελε ό χονδρός απεφάσισε 

νά κεράση. 
'Επορεύθησαν λοιπόν πάντες ομού εις 

την "Κοινήν Γνώμην". 'Ο κύρ Γεώργης 
τούς εδέχθη μέ ανοικτάς αγκάλας. 'Ο ρη-
τινίτης έρρεεν αφθόνως, και οί μεζέδες 
κατεβροχθίζοντο ακαριαίως, βοηθουντος και 
του ξενοδόχου, όστις είχεν ενθουσιασθη από 
τούς πατριωτικούς λόγους του υπερθερμαν-
θέντος και πόλεμον προαγγέλλοντος Μα-
ζοπούλου. 

'Ήτο καλός ρήτωρ ό Μαζόπουλος, τό-
σον καλός, ώστε έπεισε τόν κάπηλον ν'α-
φαιρέση δύο οκάδας ρητινίτου απο τον λο-
γαριασμόν. Τό ωρολόγιον τής Μητροπό-
λεως εδείκνυε δύο μετά τό μεσονύκτιον καί 
οι φίλοι μας εξηκολούθουν νά πίνωσι. Ένώ 
δέ ο κύρ Γεώργης κατεγίνετο νά κλείση 
τά παραθυρόφυλλα του καταστήματός του 
εκείνοι είχον καταντήση νά υψώνωσι τά 
κύπελλα και είς υγείαν του Βίσμαρκ, τον 
οποιον δέν ηδύναντο νά υποφέρωσι. Είχον 
παρέλθει αί τρεις, ότε ό Μαζόπουλος οινο-
βαρής έφθασεν είς τόν οίκον του κάτω τής 
Ακροπόλεως. 'Εκλονίσθη ολίγον, ώθησε 
την θύραν μέ τόν ώμον και εισήλθεν. 'Ερ-
ρίφθη ενδεδυμένος επί τής κλίνης, έσυρε το 
εφάπλωμά του μέχρι τής ρινός και βλα-
σφημων διά τό ψύχος υπετονθόριζε : καλά 
τουλάχιστον ότι εφρόντισα νά θερμανθώ 
εσωτερικώς. 

Νήδυμον εκοιμάτο ο Μαζόπουλος ύπνον 
υπό την βελέντζαν τής οποίας τό τιλλό-
μενον έριον επρόδιδε την πολυετή χρήσιν. 

Ό ήλιος είχεν ήδη ανατείλη προ πολ-
λού και έρριπτε από καιρού εις καιρόν λα-
θραίαν τινα ακτίνα επι του παραθύρου του 
εστολισμένου μέ λευκά έκ πάγου άνθη, ενώ 
ό Μαζόπουλος καίτοι ήτο δεκάτη η ώρα 
εξηκολούθει νήδυμον νά κοιμάται ύπνον. 

Αυτός όστις δεν ενεθυμειτο νά έλαβε 
ποτε από τό γραφείον, όπου ειργάζετο ώς 
ρεπόρτερ εκατόν δραχμάς ομου, ήτο ήδη 
εκατομμυριούχος. 

Ή φωνή του είχε διεγείρη εις επανά-

έμαράνθη ! επανειδε ημέραν τινα το φως αλλά, φευ ! εις ποίαν κα-
τάστασιν! 

'Όταν εύρέθην μόνος έν τω φοβερω τούτω άντρω και ήκουσα κλειό-
μενα τά κλείθρα, όταν διέκρινα εις τό φώς, οπερ έπιπτεν έκ τίνος μι-
κρου παραθύρου λίαν υψηλά ευρισκομένου, τήν γυμνήν σανίδα, ήν 
μοί είχον δώσει ώς κλίνην καί υπερμεγέθη άλυσσον προσηρμοσμένην 
εις τόν τοιχον εκάθισα τρέμων επί τής αθλίας ταύτης σανίδος, και 
λαμβάνων τήν άλυσσον, κατεμέτρων τό μηκος αυτής, διανοούμενος ότι 

αύτη προώριστο δι' εμε. 
Μετά ημίσειαν ώραν ακούω νά τρίζωσι τά κλείθρα και ν' ανοιχθή 

ή θύρα. 'Ήτο ό αρχιδεσμοφύλαξ, όστις μοι εκόμιζε υδρίαν πλήρη 
ύδατος. 

—Τουτο εινε δια να πίνης, μοι λέγει δια φωνής τραχείας και αύριον 
το πρωί θά σοι φέρω τό ψωμί. 

—Σ' ευχαριστώ, καλέ άνθρωπε. 
—Δέν είμαι καλός. απεκρίθη. 
—Τόσον τό χειρότερον δια σέ, τώ είπα θυμωμένος. — Και αυτη ή 

άλυσσος, προσέθηκα, εινε ίσως δι'εμέ. 
— Ναι, μάλιστα, εαν τυχόν ό κύριος δέν ητο ήσυχος, εαν ωργί-

ζετο, έάν εβλασφήμει. Άλλ' έάν ό κύριος εινε λογικός, δέν θά του θέ-
σωμεν τίποτε άλλο, παρά μίαν αλυσσίδα εις τους πόδας. Ό κλει-
θροποιός εινε εκεί καί τήν ετοιμάζει. 

Περιεπάτει βραδέως κατά μήκος καί κατά πλάτος, σείων μέγαν όρ-
μαθόν κλειδων, έγώ δέ παρετήρουν πλήρης θυμού το γιγαντώδες ανά-
στημα του ισχνού και γηραλέου τούτου προσώπου και άν και τά χα-
ρακτηριστικά αυτου δέν είχον ουδέν κοινόν, τό ολον αυτου μοί εφαίνετο 
παριστών τήν απεχθεστέραν έκφρασιν χυδαίας σοβαρότητος ! 

"Ω! πόσον οι άνθρωποι εισίν άδικοι κρίνοντες κατά τά φαινόμενα και 
κατά τάς αυθαιρέτους αυτών προλήψεις ! Εκείνος, ον ενόμιζον, ότι θά 
έβλεπον κινούντα ευθύμως τάς βαρείας κλειδάς του διά νά μέ κάμη νά 
εννοήσω τήν φοβεράν αύτου δύναμιν, εκείνος, ον ενόμιζον, ότι θά ητο 
ανηλεής ώς έκ μακράς έξεως τής σκληρότητος, ό άνθρωπος ούτος 
ενεφορείτο ύπό ιδεών συμπαθείας και βεβαίως ωμίλει διά του αποτόμου 
εκείνου ύφους μόνον όπως αποκρύπτη τα αισθήματά του. 'Επεθύμει 
να μοί τά αποκρύψη διά νά μή φανερωθή καί έκ φόβου μήπως δέν 

με εύρη άξιον ευσπλαγχνίας αλλά συγχρόνως υποθέτων ότι ίσως ήμην 
μάλλον δυστυχής ή ένοχος ηθέλησε νά μή τό καταστήση γνωστόν 

Δυσηρεστημένος ών έκ τής παρουσίας του και ετι μάλλον έκ του 
προστατευτικού του ύφους, εθεώρησα κατάλληλον νά τόν ταπεινώσω λέ-
γων αυτώ προστακτικώς ώς υπηρέτην.—Δός μοι νά πίω. 

Μέ παρετήρησε και εφάνη λέγων μοι :—Αυθάδη ! εδώ πρέπει νά 
ξεσυνηθίσης να διατάζης. 

Άλλ' εσιώπησε, έκυψε τό υψηλόν αυτού ανάστημα, ελαβεν έκ τής 
γης τήν υδρίαν καί μοι τήν παρουσίασε. Μοι εφάνη ότι καθ' ήν 
στιγμήν ελάμβανε τήν υδρίαν ταύτην ή χείρ του έτρεμε καί αποδίδων 
τουτο εις το γηράς του, συμπάθεια μετά σεβασμού εμετρίασε τήν υπε-
ρηφάνειάν μου. 

—Τι ηλικίαν έχεις ; τώ λέγω μετά καλοκαγαθείας. 
— Εβδομήντα τεσσάρων ετών, κύριε. έως τώρα είδα πολλάς δυστυ-

χίας νά συμβούν καί εις έμέ καί εις άλλους. 
Ή λέξις αύτη περί τών ιδίων αύτου δυστυχιών καί περί τών άλλων 

συνωδεύθη υπο νέου κλονισμού τής χειρός καθ' ήν στιγμήν ανελάμβανε 
την υδρίαν. εγώ υπέθετον ότι τουτο ηδύνατο νά εινε αποτέλεσμα, ου 
μόνον τής ηλικίας αυτού, αλλά και ευγενούς τινος συγκινήσεως. 'Η 
σκέψις αύτη εξάλειψεν εκ τής ψυχής μου τήν εντύπωσιν του μίσους, 
ην ή πρώτη θέα αύτου μοι είχεν αφίσει. 

— Πώς ονομάζεσαι ; τώ ειπον. 
— Ή τύχη, κύριε, έπαιζε μαζύ μου και μοι έδωσε τό όνομα ενός 

μεγάλου ανδρός:—ονομάζομαι Σχίλλερ. 
Μοι διηγήθη είτα δι' ολίγων λέξεων ποία ητο η πατρίς του και 

ή καταγωγή του. τούς πολέμους ους είχεν ίδη και τάς πληγάς άς είχεν 
αποκομήσει έξ αυτών. 

Είχε γεννηθή εν 'Ελβετία έξ οικογενείας εργατικών. είχε πολεμήσει 
κατά τών Τούρκων υπό τάς διαταγάς του στρατηγού Λωδόν, επί τής 
βασιλείας τής Μαρίας Θηρεσίας και Ιωσήφ του Β' και είτα εις όλους 
τους πολέμους τής Αυστρίας κατά τής Γαλλίας, μέχρι τής πτώσεως του 
Ναπολέοντος. 

('Έπεται συνέχεια) 
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ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ειρήνη ανθρώποις έπί γής. 
'Εκ τής πολιτικής ύπό Εύαγόρου. 
Ή"Άκρόπολις" περί της πατριαρχι-

κής απαντήσεως. 
Ό εξω κόσμος. 
Τιμη εις τους πεσόντας. 
Κοινωνικαί Ειδήσεις. 
Και ή "Φωνή" τής Κερκύρας υπέρ 

τής "'Αρμονίας". 
Δόξα έν 'Υψίστοις Θεώ, ποίησις ύπό Ιω-

άννου Μάμου. 
Οι Φραγκισκανοί έν Σμύρνη ύπό Πολυ-

κάρπου Βεντούρα. 
Τέτοια Χριστούγεννα ας λείπουν! 'Ελ-
ληνική ηθογραφία υπό Cristian. 
Αί φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επι-
φυλλίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 
'Ημερολόγιον. 
Μικρόν ταχυδρομειον. 

στασιν τον λαόν, όστις τόν ανύψου έπι τών 
χειρών έν μέσω φρενητιωδών ζητωκραυγών. 
Τραπεζογραμμάτια, νομίσματα έκ χρυσού, 
αργύρου, χαλκού έπιπτον βροχηδόν περι 
αυτόν. Εις τον κολοφώνα τής δόξης του 
ευρισκομένου τώ εφαίνετο, ότι καθήμενος ώς 
ό Βάκχος επι πίθου και εστεμμένος μέ κισ-
σόν και κληματόφυλλα εκένου κορδονι 
τά πεπληρωμένα ξανθού και αφρόεντος ρη-
τινίτου κύπελλα. 

Κινηθείς ώς εκ τής εντυπώσεως του 
ονείρου απεκαλύφθη και επταρνίσθη δις χω-
ρίς όμως νά εξυπνήση. Εις την εισοδον 
ηκούσθη μουρμουρισμός. Ή θύρα του δω-
ματίου, την οποίαν ό Μαζόπουλος είχε 
λησμονήση νά κλείση ανεώχθη. 

Διάκονος τις μέ φωνην βραχνήν έψαλλε 
διά της ρινός. " Ή γέννησίς σου Χριστέ! "... 

Άγυιόπαις εκράτει την εικόνα τής Γεν-
νήσεως. 

Ό Μαζόπουλος ταραχθείς, εξύπνησε 
και ανοίξας τούς εξογκωμένους καί ερυθρούς 
του οφθαλμούς, ηρώτησε. 

— Ποιος διάβολος μουρμουρίζει πρωι, 
πρωι ; 

Κύπτων μέχρι του εδάφους καί με μει-
δίαμα κόλακος ο διάκονος απήντησε : 

— Είς ετη πολλά ! Έχομεν Χριστού-
γεννα σήμερα. 

— "Ω αδελφέ ! δέν μάς άφίνης ! Χρι-
στούγεννα ! Τέτοια Χριστούγεννα χωρίς 
παράδες, ας λείπουν ! 

Και στρέψας τό πρόσωπον του πρός τόν 
τοιχον ό Μαζόπουλος ετυλίχθη είς την βε-
λέντζαν του και ηρχιζε πάλιν νά ρογχαλίζη. 

CRISTIAN 

ΜΙΚΡΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 
Περιέργω. 'Ενταυθα. Συντάκτης τών πολιτι-

κών σημειώσεων είναι ό κ. 'Εξαργύρου κατά 
μαντείαν.— Μ. καί Χ. 'Ενταυθα. Κατά λάθος 
εστάλη ημιν απόδειξις έκ δευτέρου, εξαιτούμεθα 
συγγνώμην.— Β. Β. Πάτρας. Έλάβομεν επι-

στολήν σας, απαντήσωμεν προσεχώς, συνδρομή 
σας άρχεται από 1ης Ιανουαρίου.— Ανταπο-
κριτή. Συρον.'Εγράψαμεν, αναμένομεν απάντη-
σίν σας.— Θ.Μασσάβαν. Τό είπομεν και άλλοτε 
ότι η αγνωμοσύνη είναι η χρεωκοπία τής καρ-
δίας.— Κ. Μ. Μελίτην. Άναμένομεν αποτέ-
λεσμα ενεργειών σας και νέους συνδρομητάς.— 
Αιδ. Κ. Βασιγκτώνα. Συνδρομηταί Αμερικής 
υπνώττουσι νήδυμον. — I. Ν. Νάξον 'Ελάβο-
μεν. ευχαριστουμεν.— Ν. Θ. Αυτόθι. Ευχόμεθα 
καλήν ανάρρωσιν. — Σ. Τ. Συρον. Ευχαρι-
στουμεν. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΡΕΝΙΕΡΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ 

ΕΝ ΣΥΡΩ 

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΥΡΩ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ 
8* 
ρ* 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—EYΘHNIA 
Πλησίον της Πλατείας Λεωτσάκου. 

ΝΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ 
ΣΤΟΑ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘ. 15—17 

EIΔH ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ.-ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΜΕΓΑ ΩΡ0Λ0Γ0ΠΩΛΕΙ0Ν 
KAΙ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΠΑΥΛΟΥ Α. ΔΑΚΕΣΣΙΑΝ 

AΘHNAΙ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 43 
Μεγάλη συλλογή χρυσων και αργυρων κοσμημά-

των, αντικείμενα νεωτερισμου, αδάμαντες, 
μαργαριται και πολύτιμοι λίθοι χονδρικώς, κηρο-
πήγια, μαχαιροπήρουνα, κοχλιάρια, δίσκοι, δοχεία 
γλυκού κτλ. αργυρά, επίχρυσα καί επάργυρα 
επί λευκου μετάλλου, μεγάλη εκλογή ωρο-
λογίων έκ χρυσου αργύρου και νίκελ 
τελειοτάτου συστήματος χονδρικώς και λιανι-
κώς, ειδικότης ωρολογίων δια κυρίας, ωρολόγια 
τοίχου, εξυπνητήρια κλπ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ 
ΎΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ 

Όδός Πραξιτέλους Άριθ. 8. 

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΛΙΑΣ 
ΠΙΛΟΙ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ 

ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙΘ. 112 
ΙΩ. MAΚPYΩNITΗΣ 

ΡΑΦΕΙΟΝ 
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΙΘ. 30 

ΠΙΛΟΠΟΙΕΙΟΝ 
ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΛΑΜΠΕΛ 

90. — Όδός Αιόλου — 90. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΡΓΕΝΤΑΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Όδός Βουλης Αριθ. 8. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ 
Όδοντοϊατρός 

47 — 'Οδός Πραξιτέλους —47. 
Δέχεται επισκέψεις από τάς 9—12 π. μ. 

και 2— 6 μ. μ. 

ΦΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ 
Ρ ΑΦΕΙ ΟΝ 

78 — Όδός Κολοκοτρώνη — 78 
ΟΘΩΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 

'Άπαντα τα είδη τής Ραπτικής. 
77—'Οδός Κολοκοτρώνη — 77 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1895 — 1070. 

Δεκέμβριος. Δεκέμβριος. 
Θωμα του Άποπτόλου. 21 Σάββ. 9 Συλληψις Άγιας 'Άννης. 
Άδελαιδος βασιλίσσης. 22 Κυριακ. 10 Μηνά, 'Ερμογένους και Ευγράφου μαρτ. 
Βικτωρίας παρθενομάρτυρος. 23 Δευτέρα 11 Δανιήλ του στυλίτου. 
Παραμονή Χριστουγέννων. Άδέλης π. 24 Τρίτη 12 Σπυρίδωνος του θαυματουργού. 

Ή κατά σάρκα γέννησις του Κ. Η. Ι. Χ 25 Τετάρτ. 13 Λουκίας, Ευγενίου, Ευστρατίου μαρτ. 
Αναστασίας μάρτυρος. 

Στεφάνου Πρωτομάρτυρος. 26 Πέμπτ. 14 Θύρσου καί τών συν αυτώ μαρτύρων. 
Του Ευαγγελιστου Ιωάννου. 27 Παρασ. 15 'Ελευθερίου ιερομάρτυρος. 
Τών Αγίων Αθώων Παίδων. 28 Σάββ. 16 Άγγαίου του προφ., Μαρίνου μάρτ 
Θωμά του έκ Κανταβριγίας. 29 Κυριακ. 17 Διονυσίου Άρχιεπ. Αιγίνης. 
Σιλβέστρου Πάπα 'Ρώμης. 30 Δευτέρα 18 Σεβαστιανού και Ζωής μαρτύρων. 


