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ΠΡΙΝ ή ανατείλλη επί του ορί-
ζοντος το νέον έτος κομίζον επί των 
χρυσών πτερύγων του νέας ευφροσύ-
νους ελπίδας ρίψωμεν εν έτι βλέμμα 
επί του παρελθόντος, οπερ οσον ουπω 
μέλλει νά βυθισθη εις την άβυσσον της 
αιωνιότητος. 

Ύπήρξεν αρά γε τούτο ανέφελον 
καί ευτυχές ως έξ αρχής αμοιβαίως 
ηυχήθημεν ; Εάν την ευτυχίαν θε-
λήσωμεν νά εξαγάγωμεν καί υπολο-
γίσωμεν έκ των μειδιαμάτων άτινα 
διεγράφησαν έπί των ημετέρων χει-
λέων, έκ των ευφροσύνων παλμών oί-
τινες καθ' ολον το διάστημα του δια-
τρέξαντος έτους εδόνησαν την καρδίαν 
ημών φευ ! ουδείς, ίσως ουδείς θά δυ-
νηθη νά είπη : 'Απ' αρχης έως τέ-
λους διετέλεσα ευτυχής ! Τούτον άλ-
λως τε θά διαψεύσωσι κατηγορημα-
τικώς τά έπί τών παρειών νωπά έτι 
δάκρυα καί οί μύχιοι στεναγμοί οί-
τινες τοσάκις απέπνιξαν της καρδίας 
τους ευφροσύνους παλμούς. 

Πολλάκις, ναι το ενθυμούμεθα, ε-
κλαυσεν ό νους άλλοτε η καρδία ενίοτε 
δέ καί αυτά ταυτα τά χείλη . . . . 

Έδάκρυσεν αδιακρίτως ό πλούσιος 
ό κυλιόμενος έν τη αφθονία αυτου καί 
ο πένης ο μαστιζόμενος υπο της στε-
ρήσεως. Που λοιπόν ή ευτυχία ; Άκό-
μη επί τών πτερύγων της ελπίδος ! 

Και ιδού πάλιν νέον ανατέλλει έτος 
με νέας ευχάς μέ νέας ελπίδας συνε-
πιφέρον εκάστω τών θνητών εσφραγι-
σμένον της τύχης του τον κληρον. 

Προ του τρομακτικου αγνώστου ό-
περ αναπετάννυται έμπροσθεν ημών 
προ του ζοφερου μέλλοντος οπερ πυ-
κνός καλύπτει ό πέπλος του μυστη-
ρίου, θλίβεται καί αλγει ή καρδία 
εκάστου καί ώς πρώτη σκέψις ανα-
φαίνεται έν τη διανοία ή σκέψις 
της υπάρξεως καί της ζωής άφ' ής 
αποπνέει ο κυριώτερος πόθος της ψυ-
χής ο διατυπούμενος διά τής ευχής! 
'Έτη πολλά ! Άλλά πόθον τής 
υπάρξεως καί τής ζωής διαδέχεται 
πάραυτα ό πόθος τής ανωδύνου υπάρ-
ξεως καί τής ανέτου ζωής, τά δε χείλη 
ύπείκοντα εις την επιθυμίαν τής ψυ-
χής συστέλλονται καί αύθις οπως συμ-

πληρώσωσι την προηγηθεισαν ευχήν 
διά του χαιρετισμού : Καλόν κ' ευ-
τυχές τό νέος έτος ! 

'Ήμεις αποτεινόμενοι απο τών στη-
λών τής 'Αρμονίας προς τους πεφιλη-
μένους ημών συνδρομητάς ευχόμεθα 
αυτοις επί τη ευκαιρία του Νέου 'Έ-
τους, ανώδυνον ύπαρξιν καί άνετον 
ζωήν. Θλίβοντες δε εκάστου την χεί-
ραν επαναλαμβάνομεν: 'Έτη πολλά! 
Καλόν και ευτυχές τό νέον έτος! 

ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Χρονογραφικώς ανεγράψαμεν εν τω προη-
γουμένω ημών φύλλω την κυκλοφορήσασαν 

εν ταις στήλαις τών εφημερίδων είδησιν 
περί αποτυχίας του συμβιβασμού, καίτοι 
δυσπίστως είχομεν προς αυτήν, έφ' όσον 
δέν προσελάμβανεν αρμοδίως τον επίσημον 
τύπον του γεγονότος. Ευτυχώς η επί του 
ζωτικού εθνικού τούτου ζητήματος δυσπι-
στία τών αμερολήπτως επιληφθέντων και 
αυτης μόνης της αναγραφης της περί απο-
τυχίας του φήμης δέν διεψεύσθη έκ τών 
υστέρων. 

Ου μόνον δέν απέτυχεν ό συμβιβασμός, 
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άλλ' ουδέ κάν γνώμη δύναται νά εξενε-
χθή περί της επιτυχίας ή αποτυχίας αυ-
τού. .'Ό,τι εκ τής εσχάτης ζωηρας ανακι-
νήσεως του ζητήματος προέκυψεν αναμφι.-
σβήτητον είνε ότι ό συμβιβασμός ευρίσκε-
ται έν τω αρχικώ εκείνω σημείω, έξ ου 
παράτολμον, ει μή αδύνατον, να προει-
κάση τις τό τέρμα. Τά στάδια τής εξελί-
ξεως του εκτείνονται πρό τών ομμάτων 
του εγκύπτοντος από τουδε εις τήν λύσιν 
αυτού πολυάριθμα, ποικίλα, δυσδιάκριτα. 
Δυνατόν νά εισέλθη ευθύς έξ αρχής εις τήν 
οδόν τήν ευθύ άγουσαν προς τήν λύσιν, 
άλλ' επίσης πιθανόν νά προσκρούση εις 
σκοπέλους ανυπερβλήτους. 

Κατ' απόφασιν τών κομιτάτων τών δα-
νειστών τής Ελλάδος συνέρχονται ταυτα 
έν Παρισίοις, όπως άρξωνται σήμερον τών 
περί συμβιβασμού διαπραγματεύσεων μετά 
τών αντιπροσώπων τής ελληνικής Κυβερ-
νήσεως. Εγγύτατα όθεν κείται ό χρόνος 
καθ' ον τό ενδιαφέρον πάντων, όσον καί 
άν κινήται έκ διαφόρου ή καί αντιθέτου 
ελατηρίου, μέλλει νά ικανοποιηθή. 

Έδημοσιεύθη τό Β. Δ. τό συγκαλούν 
τήν Βουλήν εις τακτικήν Σύνοδον τήν 8 
'Ιανουαρίου 1896. Ή βραδύτης τής συγ-
κλήσεως τής Βουλής δέν παρήλθεν απα-
ρατήρητος, ώς ήν επόμενον, τουναντίον 
πολλαί εδόθησαν εις αυτήν εξηγήσεις και 
πλείονας προεκάλεσε παρεξηγήσεις, ό δέ 
ημιεπίσημος τύπος δέν διερμήνευσε τους 
λόγους, οίτινες ήγαγον τήν Κυβέρνησιν εις 
τήν απόφασιν ταύτην. Παραμένει όθεν 
εισέτι άγνωστος η πραγματική αιτία τής 
συγκλήσεως τής Βουλής έν χρόνω, καθ' ον 
τά συνταγματικά έθιμα απαιτούσιν εψη-
φισμένον τόν προϋπολογισμόν του νέου οι-
κονομικού έτους, τούτου δ' ένεκεν καί κα-
τακριτέα εθεωρήθη η πράξις αύτη τής 
Κυβερνήσεως υπό τών ακριβολογούντων 
συνταγματολόγων. Άν, ώς πιστεύεται, η 
βραδεία σύγκλησις τής Βουλής δέν ήνε 
άσχετος πρός τήν βραδείαν έναρξιν τών 
του συμβιβασμού διαπραγματεύσεων, ευ-
κτέον τουλάχιστον, όπως, άμα ώς αναπε-
τασθώσιν αι πύλαι του ελληνικού Κοινο-
βουλίου, ακουσθώσιν από του εθνικού βή-
ματος τά ποθητά αγγέλματα τών του 
συμβιβασμού. 

Έπί τή ευκαιρία τών γενεθλίων Του η 
Α. Μ. ό Βασιλεύς απένειμεν εις τόν Πρω-
θυπουργόν κ. Θ. Δηλιγιάννην τόν Μεγα-
λόσταυρον διά τάς πρός τήν Πατρίδα πολ-
λαπλας αυτου υπηρεσίας. Ή τιμή του 
Μεγαλοσταύρου προσήκει εις τόν κ. Δη-
λιγιάννην δι' όν λόγον προωρίσθη ν' άπο-
νέμηται αύτη εις τά επίλεκτα τής Πατρί-
δος τέκνα, ουδ' επιτρέπεται νά δοθή άλλη 
τις έννοια εις τήν απονομήν τής τιμής 
ταύτης. Έν τούτοις ταυτοχρόνως, άλλ' 
ασχέτως πρός τόν λόγον δι' ον ό Μεγαλό-

σταυρος δικαίως εκόσμησε τά στήθη του 
κ. Δηλιγιάννη, διεπιστώθη καί τούτο, ότι 
ένεκα του παρελθόντος κακώς εξετιμώντο 
οί δεσμοί οί συνδέοντες τό Στέμμα πρός 
τήν Κυβέρνησιν του κ. Δηλιγιάννη. 

Ευαγόρας. 

Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

Συνεχής εγένετο συζήτησις επί του ζη-
τήματος τής ενότητος του ανθρωπίνου εί-
δους, πολλά ελέχθησαν υπέρ καί κατά, 
υπό διαφόρους επόψεις διάφοροι εξήχθη-
σαν λύσεις, άνευ σοβαρας σκέψεως όμως 
ότι έν τω προκειμένω ζητήματι κορυφαία 
έγκειται αλήθεια έφ' ης ό χριστιανισμός 
επαναπαύεται. 

Άν ήμεθα αληθείς χριστιανοί, ύπο-
χρεούμεθα νά πιστεύσωμεν ότι ό πρωτο-
πλασθείς άνθρωπος παρήκουσε τόν ίδιον 
αυτού Δημιουργόν και Θεόν, και διά τής 
ιδίας παραβάσεως διετάραξε τήν υπερφυ-
σικήν κατάστασιν έν ή ηυδόκησεν ό Θεός 
ίνα τοποθετήση αυτόν. Ύποχρεούμεθα έτι 
νά πιστεύσωμεν ότι, έν τή ιδία αυτού 
πτώσει παρέσυρεν άπαντας αυτού τούς απο-
γόνους, ό δέ Θεάνθρωπος Χριστός ανύψω-
σεν ημας τούς πεπτωκότας ή μάλλον απε-
λύτρωσεν ημας αποθνήσκων επί του σταυρού. 

Πώς δυνάμεθα νυν νά εξηγήσωμεν τήν 
πτώσιν ταύτην καί τό πταίσμα όπερ ό 
Απόστολος Παύλος αποδίδει εις τήν αν-
θρωπότητα σύμπασαν, λέγων: in quo 
omnes peccavesunt: πάντες ήμαρτον 
έν Αδάμ, εάν τό ανθρώπινον γένος σύμπαν 
εκ του Αδάμ δέν κατάγεται ; 

Πρόκειται άρα υψίστου ενδιαφέροντος 
ζήτημα, ν' αποδείξωμεν τήν ενότητα του 
ανθρωπίνου είδους ευθύς έξ αρχής, καθότι 
η συζητουμένη αλήθεια είναι δογματική, 
εφεξής δέ ν' ανασκευάσωμεν τών νομιζο-
μένων σοφών τάς παραλόγους θεωρίας. 

Ό Αδάμ καί ή Εύα υπήρξαν ό πρώ-
τος ανήρ καί η πρώτη γυνή, άρα τό αν-
θρώπινον γένος σύμπαν έξ αυτών μόνον 
αρχικώς κατάγεται. Τά κείμενα τής Άγ. 
Γραφής είναι κατηγορηματικά, ώστε ούτε 
επί στιγμήν επιτρέπουσιν ήμιν τήν εκκρε-
μότητα τής σκέψεως. "Ποιήσωμεν τόν 
άνθρωπον" γεν. κ. 1, στ. 26 είπεν ό Δη-
μιουργός Θεός, επιπροσθέτων ό Θεός έπλα-
σεν τόν άνθρωπον κατ' εικόνα αυτου, γεν. 
κ. 1, στ. 27. Μετά ταυτα λέγει, δέν 
υπήρχον άνθρωποι ουδαμώς — καί άνθρω-
πος ουκ ήν εργάζεσθαι αυτήν (τήν γήν) 
γεν. κ. 2, στ. 5. ακολούθως έν τώ εβδόμω 
στίχω λέγει καί έπλασεν ό Θεός τόν άν-
θρωπον, έν τω εικοστώ στ. σαφώς λέγει, 
τω δέ Αδάμ ουχ' ευρέθη βοηθός όμοιος 
αυτω. Κατόπιν τόσων κειμένων σαφεστά-
των έν τή εννοία καί έν ταίς λέξεσιν, οί 
Προαδαμιαιοι ανασκευάζονται, έτι μάλ-
λον καθόσον καί έν τω γ' κεφ. τής Γεν. 
μανθάνομεν, ότι "εκάλεσεν 'Αδάμ, τό 

όνομα τής γυναικός αυτου Ζωή, ότι μήτηρ 
πάντων τών ζώντων". Πλήν τούτων πάν-
των, καί ό Απόστολος τών εθνών Παύλος 
έν ολίγαις λέξεσι λύει τήν συζήτησιν κα-
τηγορηματικώτατα λέγων "καί εποίησεν 
έξ ενός παν έθνος ανθρώπων, κατοικείν επί 
παν τό πρόσωπον τής γής". 

Και ίνα μή μείνη ίχνος ή σκιά αμφι-
βολίας ότι ο πρώτος ούτος έν τή Γραφή 
ανήρ είναι ό Αδάμ, γράφει έν τή πρώτη 
πρός Κορινθίους επιστολή κ. 15, στ. 45 
ό Απόστολος "εγένετο ο πρώτος άνθρω-
πος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν". 

'Άπασαι λοιπόν αι εκτεθείσαι μαρτυρίαι 
τών Άγ. Γραφών καταδικάζουσι τάς μω-
ράς θεωρίας τών υποστηριζόντων ανθρώ-
πους προαδαμιαίους ή πλειονότητα κατα-
γωγής του ανθρωπίνου είδους. 

Πλήν καί η επιστήμη ανατρέπει τοιαύ-
την γελοίαν πλειονότητα. 

Πρώτος ό τολμήσας νά υποστηρίξη 
πλείονας πηγάς του ανθρωπίνου είδους 
υπήρξεν ό Καλβινιστής Lapeyrere κατά 
τόν ίζ' αιώνα. Τοιαύτη θεωρία επί σφα-
λερών ερεισθεισα αρχών, δέν εβράδυνε 
νά εξαφανισθή. Κατά τον ίη' αιώνα καί 
πάλιν παρουσιάσθη καί υπεστηρίχθη ή ήδη 
ανασκευασθείσα θεωρία. Οί περίφημοι εγ-
κυκλοπαιδικοί, παρά τήν αυθεντίαν τού 
Buffon σφοδρου αντιπάλου τούτων, τυ-
φλώς απεφάνθησαν υπέρ τής πλειονότητος 
τού ανθρωπίνου είδους. Ό ασεβής Βολ-
ταίρος διά λόγους γελοίους καί αισχρούς 
απεπειράθη ίνα επιρρώση τήν αυτήν θεω-
ρίαν. 

Παρά ταυτα πάντα, φαίνεται ότι ουχί 
ό ίζ', ούτε ο ιη', αλλ' ό ιθ' αιών εδωρή-
σατο ημίν τοιούτους παραλογισμούς, τοι-
αυτα τής ανθρωπίνης διανοίας παραλη-
ρήματα. 

Πριν ή εισέλθωμεν εις τό επιστημονικόν 
μέρος τών αποδείξεων υπό τήν πίεσιν τών 
οποίων η έν λόγω θεωρία εξαφανίζεται 
ωσεί πομφόλυξ πρό του ανέμου, ωσεί κη-
ρός πρό του πυρός, εννοήσωμεν τάς λέξεις 
είδος, γένος (race), ποικιλία, καθότι η 
σύγχυσις τών λέξεων θά επιφέρει κατ' 
ανάγκην καί τήν σύγχυσιν τών εννοιών και 
τών ιδεών. 

Το είδος (espece) κατά τόν Quatre-
fages, είναι τό σύνολον ατόμων μάλ-
λον ή ήττον ομοίων, καταγομένων ή δυ-
ναμένων νά θεωρηθώσιν ότι κατάγονται 
από ενός μόνου ζεύγους αρχικού δι' αδια-
κόπου διαδοχής οικογενειακής. 

To γένος, race, είναι τό σύνολον ατόμων 
ομοίων ανηκόντων εις έν καί τό αυτό ειδος 
προσλαβόντων και μεταδωσάντων διά της 
γεννήσεως τούς χαρακτήρας αρχικής ποι-
κιλίας. 

Ποικιλία, είναι τό άτομον ή το σύνο-
λον ατόμων ανηκόντων εις τήν αυτήν κα-
τηγορίαν διακρινομένην από τών μορφών 
του αυτού είδους δι' ενός ή πλειόνων εξαι-
ρετικών χαρακτήρων. 

Έάν τοιαύτας αρχάς εφαρμόσωμεν εν 
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τή σπουδή του ανθρώπου, θα εύρομεν ανά 
μέσον του ανθρωπίνου γένους ποικιλίας, 
φυλάς διαφόρους, πάντοτε όμως εν μόνον 
είδος. 

Και έν πρώτοις ή του χρώματος διαφορά 
ή παρατηρουμένη εις τους διαφόρους λαούς, 
παρά λόγον έπεισε τινάς τών νομιζομένων 
σοφών, περί τής πλειονότητος του αν-
θρωπίνου είδους. Και όμως τό χρώμα, 
λευκόν ή μέλαν, σιτόχρουν, ελαιόχρουν ή 
τεφροειδές ουδόλως αποδεικνύει διάφορον 
την αρχικήν καταγωγήν. Ή επιδερμίς 
του λευκου ώς η του μέλανος ή οιουδήποτε 
χρωματισμού, σύγκειται κατά τά επιστη-
μονικά πειράματα έκ τών αυτών μερών 
και μορίων κατά τήν αυτήν τάξιν συντε-
θειμένων. 

Παρα τοις τε λευκοίς καί τοίς μέλασιν ό 
χρως παρουσιάζει τα αυτά στοιχεία συνε-
ταιριζόμενα ή συμπλεκόμενα κατά τον αυ-
τόν πάντοτε τρόπον. Πράγματι ώς λέ-
γουσιν ό Linne, Buffon, Cuvier, Qua-
trefages και πλείστοι άλλοι νεώτεροι φυ-
φυσιολόγοι, εξεταζομένου του ανθρωπίνου 
δέρματος, ευρίσκεται ότι σύγκειται έκ τρι-
πλού στρώματος. ταυτα δέ εισί τό δέρμα, 
η επιδερμίς καί τό μυξώδες σώμα. Προσ-
θέτουσι δέ, ότι ταυπό τό δέρμα είνε λευκά 
και παρα τοίς μαύροις της Γουϊνέας ώς 
και παρά τοίς λευκοίς τών Παρισίων. Η 
επιδερμίς καθ' ολοκληρίαν είνε ομοία παρα 
τή λευκή καί Αιθιοπική φυλή, ώς καί 
παρα ταίς λοιπαίς. τό μυξώδες σώμα τέ-
λος τό ευρισκόμενον μεταξύ δέρματος καί 
επιδερμίδος καί τό οποίον είνε ή έδρα του 
χρωματισμου είνε όμοιον εις πασαν ανθρω-
πίνην φυλήν. Κατά τα προηγούμενα, ό 
διάφορος χρωματισμός τών φυλών, ουδό-
λως απαιτεί και διαφοράν ή πολλαπλα-
σίασιν τών ειδών, καθότι μεταξύ της μιας 
καί της άλλης φυλής ουδόλως παρουσιά-
ζονται νέα όργανα ή στοιχεία οργανικά. 

Σημειωτέον δέ, ότι ό διάφορος χρω-
ματισμός τών διαφόρων ανθρωπίνων φυ-
λών, προέρχεται έκ της επενεργείας του 
μέσου, του ψύχους, της θερμότητος, του 
κλίματος, τών έξεων του βίου, τών γάμων 
μεταξύ προσώπων διαφόρου χροιάς κ.λ.π. 

Πλείστα όσα πειράματα και δοκιμαί 
απέδειξαν εις τους φυσιολόγους ότι υπό 
τόν καίοντα ήλιον της Άφρικής μαυροι 
εγένοντο σχεδόν λευκοί, λευκοί δέ σχεδόν 
μαυροι. Ομοίως δί' άλλων πειραμάτων 
απεδείχθη, ότι οί αιθίοπες της Άφρικής 
μετακομισθέντες εις Άμερικήν αλλάσσουσι 
χρωματισμόν. 

Καί όμως οί της πλειονότητος του αν-
θρωπίνου είδους οπαδοί, ίνα υποστηρίξωσι 
την φιλτάτην των θεωρίαν, προβάλλου-
σιν, ότι εις την αιθιοπικήν φυλήν διακρί-
νεται ηθική τε καί διανοητική έκπτωσις, 
συνεπώς είνε διάφορα είδη. Παρα τοις αι-
θίοψι, λέγουσι, τό ον τό σκεπτόμενον μό-
λις υπάρχει. Μάλιστα, παρα τοις μη πε-
πολιτισμένοις αιθίοψι, παραδεχόμεθα, προ-
σθέτομεν δέ, οτι υπάρχουσιν άνθρωποι είς 

τινας χώρας ένθα ουκ ετι τό φώς του ευαγ-
γελίου εισέδυσε καί οίτινες ζώσι δίκην ανη-
μέρων θηρίων καί καταβροχθίζουσιν αλλή-
λους, ευρίσκουσι δέ βδελυράν τέρψιν με-
θύοντες έκ του αίματος τών λευκών. Πλην 
τί έκ τούτου δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ; 
ότι η φυλη τών μαύρων δέν είνε ανθρω-
πίνη, καί ότι αυτη κατάγεται έξ άλλου 
είδους ή καί ημετέρα; Τουτο θα ήτο 
παραλογισμός καθότι δέν υπάρχουσιν ου-
σιώδεις διαφοραί μεταξύ αιθιοπικής καί 
λευκής φυλής. 

Πράγματι άν η διανοητική κατάπτω-
σις του αιθίοπος ήτο φυσική, έδει ίνα 
ευρίσκηται αύτη εις την σύστασιν του εγκε-
φάλου. Άλλά κατά τους επιστήμονας φυ-
σιολόγους, ουδεμία διαφορά ευρίσκεται με-
ταξύ τών εγκεφάλων μαύρου ή λευκού. 

" Ό εγκέφαλος, λέγει ό σοφός Tourens, 
ουδεμίαν παρουσιάζει διαφοράν, απολύτως 
ουδεμίαν μεταξύ του λευκού καί του μαύ-
ρου" καί ίνα συγχίση τους οπαδούς του 
Δαρβινισμου επιπροσθέτει: " Ό εγκέφαλος 
του αιθίοπος, έξ εναντίας, κατά πολύ 
διαφέρει του ουραγκοτάγκου και του πι-
θήκου καθ' όλα, κατά τόν όγκον κατά τούς 
λοβούς ή εγκεφαλικά ημισφαίρια". Έπί 
τέλους συμπεραίνει ότι η ενότης της δια-
νοίας είνε ή εσχάτη καί οριστική απόδει-
ξις της ανθρωπίνης ενότητος". (Eloge de 
Tiednan). 

Οί της πλειονότητος τών ανθρωπίνων 
ειδών οπαδοί αν θέλωσι νά γνωρίσωσι τα 
αίτια της τε διανοητικης καί ηθικης κα-
ταπτώσεως της αιθιοπικής φυλής, δέον 
ίνα ανερευνήσωσιν αυτα εις τά ελαττώμα-
τα αυτης. Καθότι ώς η αρετή ανυψοί την 
ευφυίαν του ανθρώπου, τής κοινότητος, 
του έθνους, ομοίως τό ελάττωμα επενεργούν 
κατ' αντίθετον τρόπον, παράγει ωσαύτως 
αντίθετα αποτελέσματα. 

Επίσης η επίδρασις του μέσου, τό ψύ-
χος, τό κλίμα, η θερμότης επιδρώσι εις τόν 
χρωματισμόν τής φυλής, αι χονδροειδείς 
έξεις καί ελαττωματικαί περιστέλλουσι και 
υποβιβάζουσι τήν διάνοιαν. 

Νέος τις αιθίοψ, ομιλώ έκ πείρας, υπ-
εκφυγών τούς κυρίους του κατέφυγεν εις τόν 
οίκον τών ιεραποστόλων έν Άφρική. Ού-
τος ό κατά πρώτον παρουσιάσας όψιν κτή-
νους μάλλον ή ανθρώπου, δέν εβράδυνεν 
ίνα υποδείξη εις τούς ευεργέτας αυτου ότι 
είχε πολλά προτερήματα. παρατηρήσαν-
τες δέ οί ιεραπόστολοι τάς ταχείας αυτού 
διανοητικάς προόδους, τόν απέστειλαν εις 
την σχολήν τής Προπαγάνδας έν 'Ρώμη, 
ίνα διατρέξη τό στάδιον τών εκκλησιαστι-
κών σπουδών καί αποκαταστή βραδύτερον 
ιεραπόστολος. Ό Αιθίοψ ούτος, τό πι-
στεύετε ; προς τό τέλος τών φιλοσοφικών 
αυτου σπουδών, ενώπιον τής Α. Αγ. 
Πίου του θ' υπεστήριζε φιλοσοφικήν θέσιν 
καί εβραβεύθη διά χρυσού μεταλλίου. Α-
ποσταλείς βραδύτερον εις τό Πανεπιστή-
μιον τής Βυρητού, ίνα ακούση τά μαθή-
ματα τής ιεράς θεολογίας, εγένετο άξιος 

του τίτλου Προλύτης μετά βαθμού άριστα. 
Κατόπιν τόσων αποδείξεων καί πολυ-

χρονίου πείρας αποπειρώνται ίνα διαιρώ-
σι την ανθρωπότητα. Πάντες οί άνθρωποι 
είνε τέκνα του Αδάμ καί τής Εύας, του-
το τυγχάνει πανθομολογούμενον, έχοντες 
πάντες μίαν καί την αυτήν καταγωγήν, 
καίτοι δέ υπάρχουσι φυλαί μάλλον ανε-
πτυγμέναι, μάλλον πεπολιτισμέναι, ουχ' 
ήττον διαμένει αείποτε τό αδιαίρετον καί 
ενιαίον τής ανθρωπότητος. Δυνάμεθα τέ-
λος να κλείσωμεν την παρούσαν πραγμα-
τείαν επαναλαμβάνοντες τά του Αποστό-
λου Παύλου ρήματα, εποίησεν εξ ενός ό 
Θεός άπαν τό ανθρώπινον γένος,συνεπώς 
σώζεται η ενότης του ανθρωπίνου είδους. 

Π. Β. 

ΟΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΟΙ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 
'Ιστορικαί σημειώσεις αρυσθεισαι έκ ιών 

'Αρχείων τών έν Σμύρνη Φραγκισκα-
νών Πατέρων. 

[Συνέχεια και τέλος]. 
Τώ 1816 ό Αίδ. πατήρ Cirie εγένετο 

ηγούμενος τής μονής τής Άγ. Μαρίας καί 
τώ 1822 χειροτονηθείς επίσκοπος εστάλη 
εις Σμύρνην, ώς διευθυντής τής διοική-
σεως. Έπί 14 καί πλέον έτη η πόλις τής 
Σμύρνης έμεινεν άνευ αρχιεπισκόπου, οπότε 
τήν 3 Ιουλίου 1818 ό Σεβ. Φραγκισκα-
νός Μ. Louis Cardelli, περί ου ανω-
τέρω εμνήσθημεν επωνομάσθη αρχιεπίσκο-
πος αυτής. Ό νέος αρχιεπίσκοπος κατώ-
κησεν ευθύς έξ αρχής έν τή μονή τών 
πατέρων, κατόπιν δέ έν μια τών οικιών 
αυτών επί τής οδου Φράγκων. 'Έκτοτε 
η αυτή οικία καθιερώθη έδρα τών αρχιεπι-
σκόπων τής Σμύρνης. Τω 1830 ό πατήρ 
Albert da Cincoli επεράτωσε τό πτω-
χοκομείον του Άγ. Αντωνίου, του οποίου 
ό Αίδ. πατήρ Βοναβεντούρας da Car-
rasca είχεν αρχίσει τήν οικοδομήν τή 20 
Μαρτίου του 1826. έκειτο δέ πλησίον του 
ομωνύμου νοσοκομείου 1. 

Ή θανατηφόρος χολέρα ήτις ελυμαί-
νετο τήν 'Ρωσσίαν, τήν Πολωνίαν, καί 
τήν Αίγυπτον επέδειξε τήν απαισίαν αυτής 
μορφήν κατά Σεπτέμβριον του 1631 έν 
Σμύρνη. Διηγούνται, ότι διαρκούσης τής 
επιδημικής ταύτης νόσου η πόλις είχεν 
όψιν κοιμητηρίου : τα εργαστήρια, τά κα-
ταστήματα, τά γραφεία εκλείσθησαν πάν-
τα. παντου ό τρόμος, η αθλιότης, καί ή 
ερήμωσις είχον στήσει τό κράτος των. οί 
κάτοικοι κατέλαβον τούς αγρούς ή απε-
σύρθησαν εις τάς εξοχάς των. δέν έβλεπε 
τις έν ταίς οδοίς ει μή τούς λειτουργούς 

1 Τώ 1822 ωκοδομήθη τό κωδωνοστάσιον 
του ναού της Άγ. Μαρίας πανομοιότυπον του 
τής αδελφότητος του Άγ. Αντωνίου τής Πα-
δούης. 



220 ΑΡΜΟΝΙΑ 
του Υψίστου και τους γενναίους Φραγκι-
σκανούς τρέχοντας εις βοήθειαν τών ασθε-
νών. Σεβάσμιοί τινες γέροντες διηγούνται 
ημίν, ότι αι οδοί επληρώθησαν εκ των 
αναφυέντων βρύων καί άλλων χόρτων μέ-
χρι πάχους τινων δακτύλων. Τέλος η επι-
δημία αύτη εκόπασε κατά Δεκέμβριον του 
αυτου έτους. 

Έν Σμύρνη υπήρχον άλλοτε δύο εφη-
μερίαι. ή εφημερία του Αγ. Πολυκάρπου, 
η λεγομένη Γαλλική, καί η εφημερία των 
Φραγκισκανών. 'Επί Βικεντίου Spacia-
pietra αρχιεπισκόπου Σμύρνης και 'Απο-
στολικού Τοποτηρητού τής Μικράς Ασίας 
ήσαν τρεις εφημερίαι. Ή τρίτη, μητρόπο-
λις καθιερωμένη εις τόν πολυφίλητον από-
στολον εφημερευομένη δε υπό κλήρου ακα-
μάτου ήρξατο λειτουργουσα από του 
1875. Ή δέ διαίρεσις των δύο εφημε-
ριών εις ετέραν τρίτην εγένετο τω 1874 ' . 

Τήν 16 Αυγούστου 1889 καθ' ήν στιγ-
μήν οί Αιδ. πατέρες ευρίσκοντο έν τω 
εστιατορίω εξερράγη πυρκαϊά έν τή εκκλη-
σία αυτών. έν ροπη οφθαλμού τό πυρ 
περιέβαλεν άπασαν τήν οικοδομήν μετα-
βαλόν αυτήν εις τέφραν. Μόνον οί τέσσα-
ρες λίθινοι τοίχοι έμειναν όρθιοι, μάρτυρες 
τής καταστροφής. Ουδέν απέμεινεν έν τω 
μέσω των φλογών εκτός των εικόνων του 
'Αγ. Νικολάου, τής Βαρυπενθούσης Θε-
οτόκου και η θαυμασία εικών της καλης 
συμβουλής. Ό λαός της Σμύρνης αδια-
κρίτως θρησκεύματος έδειξε τό ζωηρόν αυτού 
ενδιαφέρον έν τη περιπετεία ταύτη. Πρό 
πάντων όμως εθρήνησαν τήν απώλειαν του 
Mr Giammaria, όστις κατελήφθη υπό 
τών φλογών γενόμενος παρανάλωμα αυτών. 

'Απομείναντες άνευ εκκλησίας οί Φραγ-
κισκανοί ετέλουν πάσας τάς ιερουργίας 
προσωρινώς έν τώ ιεροφυλακείω. Αλλά το 
τοιοιτο δεν διήρκεσεν επί πολύ, διότι τη 
συνδρομή πολλών ευγενών προσώπων και 
προ πάντων τής Α. Αποστολικής Μεγα-
λειότητος του αυτοκράτορος τής Αυστρίας 
Φραγκίσκου Ιωσήφ ανωκοδόμησαν τήν 
εκκλησίαν αυτών μετά στέγης σιδηρας. 
Τή 19 Μαρτίου 1891, εορτή του μεγά-
λου πατριάρχου Αγίου Ίωσήφ η Α. Ε. 
Σεβ. Α. Π. Τιμόνης ηυλόγησε την νέαν 
εκκλησίαν και ετέλεσε την πρώτην λει-
τουργίαν έν αυτή. Παρίσταντο έν τη συγ-
κινητική ταύτη τελετή, ό γενικός πρόξε-
νος της Αυστρίας κ. 'Ρεμύ, οί επισημό-
τεροι της ενταυθα αυστριακής παροικίας 
καί πλήθος πιστών. Κατα τα εγκαίνια της 
εκκλησίας μόνον ο κύριος βωμός όλος έκ 
μαρμάρου είχε περατωθή, οί δέ εξ άλλοι είχον 
κατασκευασθή προσωρινώς έκ ξύλου. Έπί 
πολύν χρόνον δέν ευρέθη εις θεοσεβής, ίνα 
ανεγείρη ιδίαις αυτού δαπάναις τόν βωμόν 
του Άγ. Νικολάου. σήμερον όμως ευγε-

1 Την 29 Ιουλίου 1880 έν Σμύρνη έγένετο 
ισχυρός σεισμός έξ ου πολλαί οικίαι καθολικών 
έπαθον ζημίας μάλλον ή ήττον μεγάλας. η εκ-
κλησία ομως και η μονή τών Φραγκισκανών 
ουδέν έπαθον. 

νής καθολικός αναλώμασιν αυτού κατε-
σκεύασε τόν βωμόν τής βαρυπενθούσης 
Παναγίας. 'Ήδη αναμένουσι τήν συνδρο-
μήν ετέρων γενναίων ψυχών προς ανέ-
γερσιν και τών λοιπών τεσσάρων. Κατά 
τήν πυρκαϊάν εκείνην εκάη καί τό ωραιον 
άγαλμα τής Αμιάντου Μαρίας, οπερ ίστατο 
άνωθεν του μεγάλου βωμου ηγαπάτο δέ 
και ετιμάτο υφ' απάντων τών πιστών. 
Τήν 29 Νοεμβρίου 1891 η Α. Σεβ. Α. 
Τιμόνης ηυλόγησεν έτερον άγαλμα όμοιον 
τω πρώτω οπερ μετά πάροδον εννέα ημερων 
ετοποθετήθη έν τώ επί τούτω κοιλώματι 
άνωθεν του κυρίου βωμού 1. 

Μετά τάς ανωτέρω ιστορικάς σημειώ-
σεις γίνεται φανερόν, ότι οι Φραγκισκανοί 
εισιν οί πρώτοι κληρικοί, οιτινες έζησαν 
έν τή πόλει του μεγάλου μάρτυρος Πολυ-
κάρπου, δύναται δέ τις ν' απαριθμήση τάς 
ποικίλας φάσεις τής αποστολής αυτών έν 
Σμύρνη και παν ο,τι έπραξαν πρός επίδο-
σιν του καθολικισμού έν τη Μικρά 'Ασία. 

Σήμερον η Φραγκισκανική αποστολή τής 
πόλεως ταύτης έχει προεστώτα τόν αγα-
θόν και περίσπουδον πατέρα Caudido da 
Rovigno τής Αυστρίας. Ό κάλλιστος αυ 
τός πατήρ αφίκετο κατ' αρχάς εις Κων/πο-
λιν τήν 28 Νοεμβρίου 1890, έν δέ τή 
Σμύρνη τήν 6 Δεκεμβρίου του αυτου έτους. 
Άπελθών πάλιν εις Κων/πολιν τή 8 Δε-
κεμβρίου 1892 απεστάλη εις Μυτηλήνην 
τη 21 Ιουλίου 1892 και επανέκαμψεν έν 
Σμύρνη τη 24 Νοεμβρίου 1894. 

Πολύκαρπος Βεντούρας 

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 
Πρός ανέγερσιν ανδριάντος τω Παστέρ. 

Το Δημοτικόν Συμβούλιον τής πόλεως 
Dole, ήτις εινε γενέθλιος πατρίς του με-
γάλου Παστέρ, εψήφισε πίστωσιν 5000 φρ. 
υπέρ ανεγέρσεως ανδριάντος προς τιμήν αυ-
τού. Έπι τω αυτώ δέ σκοπώ έν Παρισίοις 
εσχηματίσθη μεγάλη επιτροπή ύπο τήν προε-
δρείαν του Φέλιξ Φώρ προέδρου τής Γαλλ. 
Δημοκρατίας, ινα διενεργήση εισφοράς διε-
θνείς δια τον ανδριάντα εκείνου όστις διεθνείς 
προσέφερεν υπηρεσίας. 

'Ιταλία και Άβυσσινία. 
Αι Ιταλικαί επικουρίαι καταφθάνουν εσπευ-

σμένως εις 'Αβυσσινίαν. Μέχρι τουδε επτά 
αποστολαί από 1500—5000 ανδρών μετά πυ-
ροβολικού και ιππικού ανεχώρησαν έξ Ιταλίας. 

Ιθαγενείς συλληφθέντες αιχμάλωτοι ύπο 
τών Ιταλών λέγουν ότι ό εχθρός στερείται 
εφοδίων και ότι υπέστη σπουδαίας απωλείας. 

Ό Μαγκάσας επεχείρησε νά προσβάλη τό 
Μακαλέ, αλλ' ευρίσκεται ήδη πλησίον τών 
Ιταλών εις τό Ασκιάγκι. 

Ίταλική περίπολος αποσταλεισα ύπο του 
Διοικ. Κασσάλας πρός κατασκοπείαν προσέ-
βαλλεν έν χωρίον, υπερασπιζόμενον ύπο ευα-
ρίθμου φρουράς Άβυσσινών, ήτις τραπεισα 
εις φυγήν αφήκεν εις χείρας τών Ιταλών τά 
πολεμοφόδιά της και εικοσιπέντε νεκρούς. 

1 Το άγαλμα τούτο κατεσκευάσθη ύπο του 
Mr. Jean Collina Graziani έν Φλωρεντία, 
αυτου εκείνου, όστις κατεσκεύασε και τό πρώτον. 

Σοσιαλισταί βουλευταί έν Γερμανία. 
Διάφοροι εφημερίδες συντηρητικαί καί φι-

λελεύθεροι υποβοηθουσι τήν υποστηριχθει-
σαν ιδέαν υπό του δημοσιογραφικού οργά-
νου του βαρώνου Στούουμ, ήτοι οι σοσιαλι-
σταί οίτινες βοηθούνται υπό του κόμματος 
καθώς ο Βέβελ, ό 'Άουερ, νά αποκλεισθώσι 
από το Ράϊχσταγ. 

Γουλιέλμος και Βίσμαρκ. 
Κατά τήν «Έθνικήν Έφημερίδα" του Βε-

ρολίνου θεωρείται βέβαιον ότι η τελευταία 
συνέντευξις του αυτοκράτορος Γουλιέλμου 
και Βίσμαρκ έν Φριδρισχρούη αιτίαν ειχε κυ-
ρίως τά Ανατολικά ζητήματα. 'Άξιον ση-
μειώσεως εινε οτι αμέσως μετά τήν συνέν-
τευξιν η εφημερίς του Βίσμαρκ επαινεί, τον 
νόμον εξαιρέσεως κατά των σοσιαλιστών, έστω 
και άν η κυβέρνησις φρονή ότι τοιουτο μέτρον 
θά εξωθήση τους σοσιαλιστάς εις επανάστασιν. 

Άπάντησις του Πάπα. 
Δι' επιστολής του καρδ. Ραμπόλλα προς 

τον έν Κων/πόλει παπικόν επίτροπον, δη-
λουται ότι εις τήν εγκύκλιον του Οικουμεν. 
Πατριαρχείου θ' απαντήση προσεχώς ό ίδιος 
Πάπας, όθεν επι του παρόντος ουδεμία απάν-
τησις γενήσεται επισήμως. 

Ή χολέρα έν Δαμασκώ. 
Κατά τάς νεωτέρας έκ Δαμασκού ειδήσεις 

ή χολέρα έλαβεν αυτόθι μεγάλας διαστάσεις. 
Τά κρούσματα εινε αναρίθμητα και ή νόσος 
τήν μεγαλειτέραν θραυσιν κάμνει εις τόν 
στρατόν και εις τήν εβραϊκήν συνοικίαν. Αί 
αρχαί αδυνατούσι νά προλάβωσι τήν εξάπλω-
σιν τής νόσου, ελλείψει τών απαιτουμένων 
μέσων. 

Ό Κώδων Savoyarde. 
Ό εις τόν έν Παρισίοις ναόν τής Ίερας 

Καρδίας στηθείς παμμέγιστος κώδων Savo-
yarde ήρξατο κρουόμενος. 'Όταν τελειο-
ποιηθή το σύστημα τής κρούσεως αυτου, ό 
ήχος αυτου θά ακούηται εις απόστασιν 40 
χιλιομέτρων. 

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤHΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 
Προκειμένου νά πραγματευθώμεν τό έθι-

μον των δώρων του νέου έτους, δέον ν' ανα-
τρέξωμεν, άν οχι είς τήν εποχήν των αρ-
χαίων 'Ελλήνων, αλλά τουλάχιστον εις 
την των Ρωμαίων. Πράγματι, διαρκού-
σης της 'Ρωμαϊκής δημοκρατίας ευρίσκο-
μεν τά πρώτα ίχνη του εθίμου, καθ' όσον-
οί κάτοικοι της αθανάτου Πόλεως κατά 
την ημέραν ταυτην συνείθιζον νά προσφέ-
ρωσι τοις φίλοις δώρα, άτινα συνίσταντο 
εις διαφόρων ειδών καρπούς, ητοι φοίνικας, 
σύκα και μικρά δοχεία μέλιτος. Τα δώρα 
ταυτα αλληγορικώς εκφράζουσιν ευχήν ινα 
οι λαμβάνοντες αυτά διέλθωσι τό νέον έτος 
γλυκύ και ευάρεστον. Ευτυχής απλότης 
των αρχαίων εκείνων χρόνων ! 

Μικρόν και κατ' ολίγον οι 'Ρωμαιοι 
παρητήθησαν τών πατριαρχικών τούτων 
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ΕΥΤΥΧΙΑ, το ξέρω, σε λένε 
'Εγώ όμως δεν σ' είδα ποτέ, 

Μαραμένα τα χείλη μου κλαίνε 
'Έως πότε θα κλαίνε για σέ ; 

Ευτυχία, το ξέρω, σε λένε 
Δυστυχή ονομάζουν κ' εμέ, 
Μαραμένα τα χείλη μου κλαίνε 
Ούτε συ δεν με είδες ποτέ ! 
'Ιωάννης Μάμος. 

παραδόσεων και αντικατέστησαν τα φιλο-
δωρήματα τής πρώτης του έτους διά δώ-
ρων μεγαλειτέρας αξίας. Έπί του Αυγού-
στου, η Γερουσία, οί ιππόται καί ό ρω-
μαϊκός λαός μετέβαινον καθ' ομάδας τη 
1η Ιανουαρίου, όπως ευχηθώσι τώ Αυτο-
κράτορι ευτυχές έτος, ούτος δέ τους ηυχα-
ρίστει δια τάς ευχάς των και διένειμεν αυ-
τοίς δώρα σιτον καί νομίσματα. Τιβέριος 
ό διάδοχος του Αυγούστου, φιλάργυρος ών, 
απηγόρευσε τό εθιμον τουτο, αλλά μετά 
τόν θάνατον του η συνήθεια τών δώρων 
ήρξατο αύθις επικρατούσα. 

Λέγεται πρός τούτοις, οτι κατά τους 
πρώτους αιώνας του Χριστιανισμού ό λαός 
προσέφερεν εις τους Αυτοκράτορας, ώς φό-
ρον υποταγής, υπέρογκα χρηματικά ποσά, 
άτινα συνήθως εδαπανώντο πρός ανέγερσιν 
ανδριάντων τοις θεοις. Έκ τούτου ορμώ-
μενοι οί πατέρες τής Εκκλησίας απεδοκί-
μασαν, οί δέ Χριστιανοί κατεδίκασαν καί 
απέρριψαν τό έθιμον τών δώρων ώς αντι-
χριστιανικόν. 

Τό έθιμον τουτο ευρίσκομεν έν πλήρει δια-
δόσει επί Λουδοβίκου XIV. Ή ιστορία ανα-
φέρει περί χρυσοδέτου βιβλίου, όπερ η κυ-
ρία de Montespan προσήνεγκεν εις τόν 
ηγεμονικόν μνηστήρα της κατά την πρώ-
την του έτους 1685. Τό βιβλίον τούτο 
περιείχε μικρογραφικώς πάσας τάς πόλεις 
τάς οποίας ό Λουδοβίκος XIV εκέρδησε 
μαχόμενος κατά τής 'Ολλανδίας. Έάν η 
κυρία de Montespan ηγάπα να δίδη 
δώρα, επροτίμα όμως να λαμβάνη τοιαυτα. 
Κατά 1679, ό αδελφός του βασιλέως προσ-
φέρει αυτή επί τω νέω έτει ανθοδοχείον πε-
ποικιλμένον δια χρυσού μετά ταινίας έκ 
σμαράγδων καί αδαμάντων καί δυο χρυσά 
ποτήρια, ών τά καλύμματα ήσαν ομοίως 
πεποικιλμένα. Τό δώρον εξετιμήθη αντί 
δέκα χιλιάδων σκούδων, ποσόν όπερ σήμε-
ρον ισοδυναμεί πρός 100,000 φράγκα. 

Τό έθιμον τουτο αναφαίνεται αύθις κατά 
τους νεωτέρους χρόνους καί σήμερον τά 
δώρα του νέου έτους κατέστησαν αναπό-

δραστος συνήθεια, ήτις διαδοθείσα εις σύμ-
πασαν τήν οικουμένην, ανεγράφη μεταξύ 
τών κοινωνικών εκείνων θεσμών, οιτινες 
καίτοι εις ουδένα κώδηκα υπάρχουσι κεχα-
ραγμένοι, ούχ ήττον τυγχάνουσιν αξιοσέ-
βαστοι καί τηρούνται μετά πολλής συμ-
παθείας καί ευλαβείας. 

'Ημεις ομως είμεθα μακράν τής εποχής 
εκείνης, καθ' ήν η υποχρέωσις αύτη απή-
τει μόνον φοίνικας, σύκα καί μέλι επί τώ 
νέω έτει. τήν σήμερον γίνεται χάριν αυτής 
αληθής σπατάλη. Έν γένει προσφέρονται 
ώς δώρα εις μεν τάς κυρίας τιμαλφή κο-
σμήματα, μυρωδικά καί άνθη, εις τά κο-
ράσια πλαγγόνες και διάφορα αθύρματα, 
εις δέ τούς παιδας παιγνίδια κατάλληλα 
πρός την ηλικίαν εκάστου. 'Όσον αφορά 
τούς υπηρέτας καί άλλους υπαλλήλους ανά-
λογον τη υπηρεσία εκάστου νόμισμα, ικα-
νοποιεί αρκούντως τήν δικαίαν επί τή 
πρώτη του έτους απαίτησιν αυτών. ουδείς 
δέ δύναται νά αποφύγη τήν φορολογίαν 
ταύτην, χωρίς νά προσελκύση εαυτώ τόν 
τίτλον του φιλαργύρου. 

Ό καρδινάλιος Dubois, ανήρ πνευμα-
τώδης, εύρε φρόνιμον δι' εαυτόν νά καταρ-
γήση το έθιμον τών δώρων νου νέου έτους. 
νοστιμώτατον δέ τυγχάνει επί του προκει-
μένου ιστορικόν επεισόδιον, οπερ έλαβε 
χώραν μεταξύ αυτού και του φροντιστού 
του, προσελθόντος ινα τω προσφέρη τάς 
ευχάς του και λάβη τά επί τω νέω ετει 
δώρα : 

"Κύριε, τω είπεν ο καρδινάλιος, σοι προσ-
φέρω ώς φιλοδώρημα του νέου έτους, πάνθ' 
οσα μοί έκλεψες κατά τό διάστημα του 
παρελθόντος". Καλόν θά ήτο τάς λέξεις 
ταύτας νά επαναλάμβανον πολλαί οικοδέ-
σποιναι εις τάς οικονόμους των. 

Τό έθιμον του διανέμειν αθύρματα εις 
τά πτωχά παιδία την ημέραν τών Χρι-
στουγέννων ή του νέου έτους ώφειλε νά 
επεκταθή επί πλέον και εις τήν ημετέραν 
χώραν έν η ουδαμώς ελλείπουσι γενναίαι 
καρδίαι και μάλιστα παρά τω γυναικείω 

φύλω. Ανακαλέσατε τήν σελίδα τών α-
θλίων, έν η ο Βίκτωρ Ουγγώ παριστά τόν 
Ίωάννην Valican προσφέροντα πλαγ-
γόνα εις τήν μικράν Κοζίτην: Παίξον τή 
είπεν, εγχειρίζων αυτή ταύτην. Τό δέ παι-
δίον απεκρίθη : "Ουδέποτε έμαθα νά παί-
ζω!" Ή σκηνή είναι συγκινητική και τό 
γεγονός αληθές. Ύπάρχουσιν όντως παι-
δία, άπερ αγνοουσι νά παίζωσι, διότι ου-
δέποτε εις τούς γονείς των επερίσσευσαν 
χρήματα, οπως τοις αγοράσωσι τό ελάχι-
στον άθυρμα. υπάρχουσι παιδία τα οποια 
δεν έχουσι δώρα, δι' ά ανατέλλει τό νέον 
έτος, χωρίς νά εχωσιν αθύρματα εις χεί-
ρας. Λέγεται, ότι ό άνθρωπος δέν δύναται 
νά ζήση άνευ πατρίδος. θά ήτο αληθέστε-
ρον νά έλεγον, οτι τά μικρά παιδία δέν 
δύνανται νά ζήσωσιν άνευ αθυρμάτων. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
'Ιάκωβος Καστέλλης—Μαρία Φράνκ. 
Ευοίωνοι ετελέσθησαν χθες τήν πρωίαν 

οι γάμοι του κ. Ιακώβου Καστέλλη έκ 
Κων/πόλεως μετά τής σεμνής δεσποινίδος 
Μαρίας Φράνκ. Τούς νεονύμφους ηυλό-
γησεν επί τουτο έν Αθήναις αφιχθείς ό 
τοις πασιν αγαπητός Επίσκοπος Τήνου 
και Μυκόνου Σεβ. Καστέλλης. Έπί τω 
αισίω γεγονότι διαβιβάζομεν τοις νεονύμ-
φοις και ταίς οικογενείαις αυτών τά θερμά 
ημών συγχαρητήρια. 

Μνημόσυνον υπέρ τών πεσόντων. 
Κατ' εισήγησιν του έν Αθήναις λει-

τουργούντος 'Ιταλικού συλλόγου "Αλλη-
λοβοηθείας", τή προσεχεί Πέμπτη 2 ιστα-
μένου τελεσθήσεται έν τω ενταύθα καθο-
λικώ ναώ του αγίου Διονυσίου επίσημον 
αρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως 
τών έν Άμπελάζη πεσόντων στρατιωτών. 

Ευελπιστούμεν οτι πάντες έν γένει οι 
αδελφοί ημών συμπολίται θέλουσιν επωφε-
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ληθή της ευκαιρίας ταύτης τούτο μέν όπως 
κατ' αξίαν τιμήσωσι τήν ανδρίαν τής 
ηρωϊκώς πεσούσης φάλαγγος, τουτο δε 
όπως διατρανώσωσι τάς πρός τό γειτον 
έθνος ακραιφνή αισθήματα ύφ' ών διαπνέ-
ονται, διαψεύδοντες διά του παραδείγμα-
τος αυτών, οσα από σκοπού εγράφησαν 
εσχάτως εν τισι τών ελληνικών εφημερίδων, 
πρός χαλάρωσιν τών μεταξύ της Ελλά-
δος καί τής Ιταλίας υφισταμένων αείποτε 
αδελφικών σχέσεων. 

'Αρχαιρεσίαι 
της «Καθολικής Άδελφότητος". 

Περατωθείσης τής επί του οργανισμού 
συζητήσεως και εγκριθέντος του σχεδίου 
τής επιτροπής μετά τών έπ' αυτου προ-
ταθεισών τροποποιήσεων, προέβη ό Σύλ-
λογος ούτος έν τη συνεδριάσει τής παρελ-
θούσης Κυριακής εις τάς αρχαιρεσίας αυ-
τού καθ' άς εξελέγησαν Πρόεδρος μέν ό κ. 
'Αριστείδης Κιάππε, Αντιπρόεδροι οι κ.κ. 
Νικόλαος Μαραγκός καί Έρνέστος Πελισ-
σιέ, γενικός Γραμματεύς ό κ. 'Αντώνιος 
Δαργέντας, ειδικός Γραμματεύς ό κ. Θω-
μάς Σκάσσης, Ταμίας ό κ. 'Αντ. Ρουσ-
σος, έφορος ό κ. Γάσπ. 'Άλβυς καί μέλη 
του διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Γεώργ. 
Λίβερτ, Νικ. Δελένδας, Ραφ. Ρώσσης, 
Νικ. Ξανθάκης καί Νικ. Γκάτ. 

Μετά τήν τελείαν κατάρτησιν του σω-
ματείου υπεβλήθη η πρότασις όπως πριν ή ό 
Σύλλογος επιληφθή τών εργασιών τής νέας 
ταύτης περιόδου, εκφράση τήν ζωηράν 
αυτου λύπην επί τώ από τών πρώτων τής 
ιδρύσεώς του μηνών επισυμβάντι θανάτω 

του τέως εφημερίου αοιδίμου Παύλου Γάδ 
καί του συμπαθους και ακαταπονήτου 
γραμματέως Φραγκ. Μαρκόπολι, οιτινες 
μετά παραδειγματικού ζήλου συνειργά-
σθησαν υπέρ τής εκπληρώσεως του επιδιω-
κομένου ευεργετικού σκοπού. Μεθ' ο η συ-
νέλευσις επιλαβομένη τής πρώτης ευκαιρίας 
καί διερμηνεύουσα τό κοινόν απάντων τών 
μελών φρόνημα εξεπλήρωσε τό θλιβερόν 
τουτο καθήκον, εκδηλώσασα δι' αναστά-
σεως τήν βαθυτάτην αυτής θλίψιν επί τή 
απωλεία τών δυο πολυτίμων ιδρυτών του 
Συλλόγου, ών τήν προσφιλή μνήμην θέλει 
τηρεί πάντοτε μετά σεβασμού καί ευγνω-
μοσύνης. 

Αί εορταί τών Χριστουγέννων. 
Μετά περισσής μεγαλοπρεπείας επανη-

γυρίσθησαν και εφέτος έν τω ημετέρω κα-
θεδρικώ ναώ αι εορταί τών Χριστουγέννων 
χοροστατούντος του Παν. ημών αρχιεπι-
σκόπου Δέ 'Άγγελις. Χορός έκ καλλιφώ-
νων υπό τήν διεύθυνσιν του αίδ. δόν Χρυσ. 
Σωμμαρίπα έψαλλε διάφορα εκλεκτά τε-
μάχια, ενω άφ' ετέρου ό μουσικοδιδά-
σκαλος κ. Καμιλλιέρης διά τών μαγικών 
του δακτύλων κατέθελξε τούς εκκλησια-
ζομένους. 

Παπικόν παράσημον. 
Ή Α. 'Αγιότης ό Λέων ΙΓ' απένειμε 

τό παράσημον τών ιπποτών του Άγίου 
Γρηγορίου τώ ενταύθα κ. Γεωργίω Μα-
ραγκώ διά τάς πολλαπλάς πρός τήν έν 
Αθήναις εκκλησίαν εκδουλεύσεις αυτού. 
Τώ επαξίως τιμηθέντι διαβιβάζομεν τά 
συγχαρητήρια ημών. 

ΤΟ ΠΙΛΙΚΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
(Διήγημα) 

'Επλανώμην πεζοπόρων επι τών Πυρη-
ναίων καθ ' όλον τό διάστημα τής ημέρας. 
Είχον ακολουθήσει από πρωίας άγνωστον 
ατραπόν παρά τό χείλος ψιθυρίζοντος ρυα-
κίου. 'Ενόσω δ' ο ήλιος έβαινε προς τήν 
δύσιν, τόσω μάλλον εμεγεθύνοντο αί σκιαί 
τών ορέων υψούμεναι ολονέν δίκην γιγάν-
των και καθιστώσαι έτι επαισθητοτέραν 
την κόπωσιν εις τά ήδη κεκμηκότα μέλη. 
'Ανήλθον έπι υψωμάτων αναζητών διά 
τών οφθαλμών μου χωρίδιόν τι, οπως απο-
θέσω τόν ταξειδιωτικόν μου μάρσιπον και 
αναπαυθώ ολίγον. και πράγματι μετ' ου 
πολύ ανεκάλυψα όπισθεν αποκρήμνου βρά-
χου παρά τήν κατωφέρειαν κομψούς αγρο-
τικούς οικίσκους, ών ή λευκότης συνδυα-
ζομένη πρός τό βαθυπράσινον τών αγρών 
απετέλει γραφικώτατον θέαμα. 

Παρά την είσοδον του χωρίου έκειτο 
μικρόν αλλά κομψόν και καθάριον πανδο-
χειον. Εισήλθον εις αυτό, εγευμάτισα μό-
νος, καθότι σπανίως διήρχοντο ξένοι, ένεκα 
του αποκέντρου μερους, ένθα έκειτο το 
χωρίδιον. Μετά τό φαγητόν επλησίασα 
πρός τήν εστίαν, παρά τήν οποίαν εκά-
θηντο οι χωρικοί θερμαινόμενοι διά της έκ 
ξύλων πυράς, και αναμένοντες τήν επάνο-
δον του ξενοδόχου, όστις ών συγχρόνως 
και οδηγός, είχεν αναχωρήσει τήν πρωίαν 
εις εκδμομήν τινα. 

Μεταξύ τών παρισταμένων προσείλκυ-
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ΚΕΦ. LIX. 
'Όταν καταλήγωμεν να εννοήσωμεν τήν καλλιτέραν γνώμην ανθρώ-

που, ον εκρίναμεν ώς κακόν έκ πρώτης όψεως, μας φαίνεται τότε, 
σπουδάζοντες τό πρόσωπόν του, την φωνήν του, τους τρόπους του, οτι 
θ' ανακαλύψωμεν προφανή σημεία τιμιότητος. Ή ανακάλυψις αύτη εινε 
αληθής; Φρονώ οτι εινε φαντασιώδης. διότι αυτο τουτο το πρόσωπον, 
αυτή αύτη η φωνή, αυτοί ούτοι οί τρόποι μας εφαίνοντο προ ολίγου 
προφανή σημεία απάτης. 'Ή κρίσις ημών ποικίλλει επί τών ηθικών 
ιδιοτήτων καί μετ' ού πολύ επίσης μεταβάλλομεν τά συμπεράσματα 
τής φυσιογνωμικής ημών επιστήμης. Πόσα πρόσωπα απολαμβάνουσι 
τής βαθυτάτης ημών εκτιμήσεως, διότι γνωρίζομεν οτι ανήκον εις σπου-
δαίους ανθρώπους, οίτινες ουδόλως ήθελαν ποτέ μας φανή ικανοί νά μας 
έμπνεύσωσι το σέβας, έάν ανήκον εις άλλους θνητούς καί τανάπαλιν. 
. Πολύ εγέλασα άλλοτε περί τινος κυρίας, ήτις, βλέπουσα κεφαλήν τινα 

του Κατιλίνου καί συγχέουσα το όνομα τουτο μετα του ονόματος του 
Κολλατίνου ένόμιζεν οτι ανεκάλυψεν έν αυτή τήν βαθείαν λύπην του 
Κολλατίνου διά τον θάνατον τής Λουκρητίας. Και όμως τοιαύτα απα-

τηλά φαινόμενα πολλάκις συμβαίνουσι. 'Όχι ότι δέν υπάρχουσι μορφαί 
τιμίων ανθρώπων, οίτινες τελείως παρουσιάζουσιν εις τά χαρακτηριστι-
κά των τον χαρακτήρα τής καλοκαγαθίας καί μορφαί κακούργων παρι-
στώσι τελείως τον του κακουργήματος. αλλ' υποστηρίζω, ότι υπάρ-
χουσι πολλοί έξ αυτών, ων η έκφρασις εινε αμφίβολος. 

Έν συνόλω ό γηρεός Σχίλλερ ήρχιζε να λαμβάνη συμπάθειαν παρ' 
εμοί' τον παρετήρουν μετά περισσοτέρας ήδη προσοχής και έπαυσε νά 
μοί απαρέσκη. Αληθώς ειπειν, ειχεν εις τήν γλωσσαν του, έν μέσω 
ποιας τινος τραχύτητος, χαρακτηριστικά τινα ψυχής ανεπτυγμένης, 

—'Όταν απεστρατεύθην δεκανεύς, έλεγε, μοί ετυχεν έν τή αποστρα 
τεία το λυπηρόν καθήκον του δεσμοφύλακος και ό Θεός γνωρίζει εάν 
τούτο δέν μοί προξενεί περισσοτέρους κόπους ή οί κίνδυνοι τής ζωής 
μου εις τάς μάχας. 

Μετενόησα διότι προ ολίγου τώ είχον ζητήσει νά πίω μετά τοσαύ-
της επιτακτικότητος. 

— Αγαπητέ μου Σχίλλερ, τώ λέγω σφίγγων αυτώ την χείρα, μα-
ταίως ζητειτε νά το αρνηθήτε' αναγνωρίζω ότι εισθε καλός καί επειδή 
περιέπεσα ήδη εις τοσαύτην δυστυχίαν, ευχαριστώ τον Θεόν ότι μοί 
έδωσε σε ώς φύλακα. 

Ήκροάσθη τούς λόγους μου, εκίνησε τήν κεφαλήν, είτα απεκρίθη 
φέρων την χείρα επί του μετώπου του, ώς αγαθός έχων κακήν τινα 
ιδέαν: 

—Είμαι κακός, κύριε. μ' έκαμον να ορκισθώ όρκον, τον οποίον δεν 
θά παραβώ ποτέ. Είμαι υποχρεωμένος νά περιποιούμαι όλους τους φυ-
λακισμένους αδιακρίτως οποίου είδους εινε, άνευ συγγνώμης, άνευ συγ-
χωρήσεως διά τά σφάλματα και προ πάντων τούς φυλακισμένους διά 
πολιτικά εγκλήματα. Ό αυτοκράτωρ γνωρίζει καλώς τί κάμνει. οφεί-
λω νά τόν υπακούσω. 

— Είσαι εξαίρετος άνθρωπος χαί θά σεβαστώ ό,τι θεωρείς ώς καθήχιν 
συνειδήσεως. 'ΕκεΓ<ος, όστις ένεογεΓ εν τή ειλικρίνεια τής συνειδήσεως 
του δύναται ν' άπατηθή, αλλ' εινε αγνός ενώπιον τοΰ Θεού. 

—Δυστυχής κύριε! κάμε υπομονήν και ευσπλαγχνίσου με. Θά είμαι 
αμείλικτος εις τά καθήκοντά μου, αλλ' η καρδία . . . η καρδία εινε 
πλήρης λύπης διότι δέν δύναται νά ελαφρύνη τούς δυστυχείς. Ιδού τί 
ήθελον νά σας είπω. 
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σαν τήν προσοχήν μου γυνή μεσήλιξ και 
μικρά δεκαέτις κόρη, ήτις έκ τής φυσιο-
γνωμίας εφαίνετο θυγάτηρ τής έν λόγω 
γυναικός. 

Ή ποώτη εκάθητο απομεμονωμένη και 
ακίνητος έχουσ προσηλωμένους τούς α-
πλανείς οφθαλμούς της εις τι ωρισμένον ση-
μειον μετά μεγίστης προσοχής. Αντελή-
φθην αμέσως έκ τής στάσεως της, οτι ή 
δυστυχής ητο παράφρων προσηλούσα την 
προσοχήν της εις τάς αναμ.νήσεις του 
παρελθόντος ώς αν παρίστατο εις ενδια-
φέρουσαν σκηνήν του δράματος του βίου 
αυτής. Αίφνης ανεταράχθη ώς νά κατε-
λήφθη υπο ρίγους, η δέ θυγάτηρ της, παι-
δίσκη λεπτοφυής και νευρική, έρριψε περί 
τον τράχηλον τής μητρός της τούς ισχνούς 
της βραχίονας προσκαλούσα ταυτοχρόνως 
αυτήν νά πλησιάση προς την πυράν και 
ακούση τάς ωραίας διηγήσεις τών χωρι-
κών. 'Αλλ' ή μήτηρ ουδέν ήκουεν ουδέ 
προσείχεν εις τάς τρυφεράς θωπείας τής 
θυγατρός της, αλλ' αποτόμως ανανήψασα 
εκ του κατέχοντος αυτήν ρεμβασμού ανε-
τινάχθη σπασμωδικώς και αφαρπάσασα 
διά τών χειρών το τέκνον της ελθέ, τη 
λέγει, Βερναρδέττα μου, ελθέ εκεί επά-
νω, υπάρχουν ακόμη κηλίδες αίματος, 

ας υπάγωμεν να τας καθαρίσωμεν ομού. 
Και ταυτα λέγουσα παρέλαβε κάδον πλή-
ρη ύδατος και σπόγγον και εξήλθε μετά 
τής θυγατρός της. 'Αφου ή θύρα εκλείσθη 
όπισθεν αυτής, παρετήρησα τήν ξενοδόχον 
διερωτών αυτήν διά του βλέμματος. Αύτη 
δέ καλώς εννοήσασα μοι είπε, κύριε, είναι 
η ατυχής αδελφή μου παράφρων από εξαε-

τίας, η παραφροσύνη της είναι ήσυχος και 
διά τουτο την κρατουμεν μαζύ μας, η οι-
κία είναι ιδική της, ημεις δέ ήλθομεν εν-
ταύθα άφ' ής αύτη παρεφρόνησε. 

— 'Αλλά, διέκοψα εγώ, ωμίλησε περί 
αίματος, αναμφιβόλως τό αίτιον τής παρα-
φροσύνης θά είναι στυγερόν έγκλημ.α. 

— Μάλιστα, κύριε, μάλιστα είναι θλι-
βερά αύτη η ιστορία. 

—- Ειμι πολύ περίεργος νά μάθω αυτήν 
λεπτομερώς. 

— Ό πατήρ μου, ήρξατο λέγουσα η 
ξενοδόχος, είχεν αποθάνει και εγώ υπαν-
δρεύθην εις τά Κάτω Πυρηναία, ένθα ό 
σύζυγός μου ητο οδηγός των περιηγη-
τών, η δέ μήτηρ μου έμενε μόνη μετά 
τών δύο λοιπών τέκνων της, τον Πέτρον 
εικοσιπενταετή και τήν Ίωάνναν δεκαεν-
νεαέτιδα. Ήμέραν τινά έφθασεν έν τω χω-
ρίω μας νέος τις ομήλιξ του Πέτρου ερχό-
μενος έκ τών βορείων Πυρηναίων διά νά 
πωλήση τό γάλα τών αιγών του. εσχετί-
σθη μετά του Πέτρου και ήλθε μετ ' αύτου 
έν τή οικία μας, είδε τήν αδελφήν μου, 
ήτις τώ ήρεσε πολύ. επειδή δέ και ούτος 
ήν νέος καθώς πρέπει, ευειδής και μέ πουγ-
γίον πλήρες χρημάτων έκ τών οικονομιών 
του, τή συναινέσει πάντων ηρραβωνίσθη 
μετά τής αδελφής μου. Επρόκειτο νά 
τελεσθή ό γάμος, ότε εξερράγη ό μετά τής 
Πρωσσίας πόλεμος. ό Πέτρος μετά του 
μέλλοντος γαμβρού του Φερδινάνδου εκλή-
θησαν νά υπηρετήσωσιν έν τώ αυτώ συν-
τάγματι και ανεχώρησαν ώς αδελφοί, αφου 
προηγουμένως απεφασίσθη νά γείνη η τε-
λετή του γάμου μετά το πέρας του πολέ-

μου. 'Η μήτηρ ελάμβανε κατ' αρχάς 
επιστολάς, κατόπιν όμως εστερήθη εντε-
λώς ειδήσεων. 'Ίσως η συγκοινωνία διε-
κόπη; ίσως οί νέοι εφονεύθησαν ; ηγνόει 
ατυχώς. 

Είχον ήδη περιβληθή πένθιμα ενδύ-
ματα, οτε εσπέραν τινά είδον τήν θύραν 
ανοιγομένην και τόν Φερδινάνδον εισερχό-
μενον μόνον ! Διηγήθη ούτος, ότι είχον 
αμφότεροι τοποθετηθή σκοποί εις λίαν επι-
κινδύνους θέσεις και ο Πέτρος καιρίως 
βληθείς υπό σφαίρας εξέπνευσεν. Πριν όμως 
παραδώση τό πνεύμα του εις τόν Πλάστην 
μοί ενεπιστεύθη τό πιλίδιον τουτο, όπως 
χρησιμεύση εις τούς συγγενείς του, ώς 
ύστατον ενθύμιον αυτου. «Πήγαινε, Φερ-
δινάνδε, μοι είπε, πήγαινε και εσο τέκνον 
τής μητρός μου άντ' εμου, νυμφεύσου την 
αδελφήν μου και γείνου στήριγμα τής οι-
κογενείας μου." 

Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου ετελέ-
σθησαν οι γάμοι του Φερδινάνδου και τής 
Ιωάννας, γάμοι άνευ χαράς και ευθυμίας, 
άνευ ασμάτων και χορου. Ίδίως ό Φερδι-
νάνδος εφαίνετο υπερμέτρως δύσθυμος και 
μελαγχολικός. Ειχον παρέλθει δέκα μήνες 
ότε η Ιωάννα έτεκε τήν Βερναρδέτταν 
της. Τά ετη διέρρεον γοργώς και μετά 
ποιας τινος ευτυχίας. Άνωθεν τής εστίας 
μεταξύ τής μαχαίρας και του όπλου, άτινα 
εχρησίμευον διά το κυνήγιον τών αιγάγρων 
είχε τοποθετηθή τό πιλίκιον του Πέτρου, 
οσάκις δέ τά βλέμματα τής Ιωάννας και 
τής μητρός αυτής προσηλούντο έπ' αυτού 
υγραίνοντο υπό δακρύων. ενώ ό Φερδινάν-
δος εφαίνετο ενοχλούμενος ύπο του πιλικίου 

Είμεθα αμφότεροι λίαν συγκεκινημένοι. Μέ παρεκάλεσε νά είμαι 
ήσυχος, να μή όργίζωμαι ώς πράττουσι πολλάκις οι κατάδικοι καί νά 
μή τω αντιλέγω άν μέ μεταχειρίζηται αποτόμως. 

'Έλαβεν είτα υφος πλήρες τραχύτητος θέλων τοιουτοτρόπως νά μοι 
αποκρύψη μέρος τών συμπαθητικών αυτού αισθημάτων καί μοί είπε: 

— Πρέπει να πηγαίνω. 
Είτα επανήλθε προς εμέ καί με ηρώτησε προ πόσου καιρου έβηχον 

τόσον κακώς καί εξερράγη εις βλασφημίας κατά του ιατρου, όστις δέν 
ήρχετο τήν εσπέραν να μ' έπισκεφθή. 

— Ό κύριος έχει δυνατόν πυρετόν, προσέθηκε' καταλαμβάνω έγώ. 
'Ίσως θα είχε ανάγκην από άχυρόστρωμμα. άλλ' αφου ο ιατρός δέν 
τό διέταξε, ημεις δέν ημπορουμεν νά του τό δώσωμεν. 

Εξήλθε, επανέκλεισε τήν θύραν, καί εγώ εξηπλώθην έπι τών 
σκληρών εκείνων σανίδων μετά φοβερου πυρετού και μετά μεγάλου πό-
νου εις τό στήθος, άλλ' όλιγώτερον άπηλπισμένος, όλιγώτερον εχθρός 
τών ανθρώπων, ολιγώτερον μεμακρυσμένος του Θεού. 

ΚΕΦ. LX. 
Τήν εσπέραν ήλθεν ό επιθεωρητής, συνοδευόμενος ύπό του Σχίλλερ, 

ενός ετέρου δεκανέως και δύο στρατιωτών όπως ενεργήση επιθεώρησιν. 
Τρεις επιθεωρήσεις καθ' ήμέραν ησαν διατεταγμέναι. μία τήν πρωιαν. 

μία τήν έσπέραν καί τρίτην τό μεσονύκτιον. 'Επεθεωρουντο όλαι αι 
γωνίαι τής φυλακής μετά μεγίστης λεπτομερείας. ειτα οι κατώτεροι 
εξήρχοντο και ο επιθεωρητής, (όστις ουδέποτε έλλειπε τήν πρωιαν και 
τήν έσπέραν) παρέμενεν επί τινας στιγμάς όπως συνομιλήση μετ' έμου. 

Τήν πρώτην φοράν ότε είδον νά εισέλθη η μικρά αύτη ενωμοτία, 
παράδοξος ιδέα μοί έπήλθεν, αγνοώ εισέτι τάς συνηθείας ταύτας καί έν 
τώ παροξυσμώ του πυρετού μου, εφανταζόμην ότι ήρχοντο νά μέ δο-
λοφονήσωσι και ήρπασα τήν παρ' εμοί εύρισκομένην άλυσσον όπως 
θραύσω τήν κεφαλήν του πρώτου όστις θά επλησίαζε, 

—Τί κάμνεις; μοι λέγει ο επιθεωρητής. δέν ερχόμεθα νά σέ κακοποιή-
σωμεν' εινε επίσκεψις κανονισμένη δι' όλας τάς φυλακάς και χρησιμεύει 
διά νά βεβαιωθώμεν ότι τά πάντα εινε έν τάξει. 

— 'Ανεχαιτίσθην' όταν δέ είδον τόν Σχίλλερ νά προχωρή πρός εμέ 

και νά μοί τείνη φιλικώς τήν χείρα, τό πατρικόν αυτου ύφος μοί 
ενέπνευσεν εμπιστοσύνην. άφησα τήν άλυσσον και ελαβον τήν χειρά του 
μεταξύ τών ιδικών μου. 

—"Ω ! πόσον καίει ! λέγει εις τόν επιθεωρητήν. δέν ημπορουμεν 
τουλάχιστον νά του δώσωμεν εν αχυρόστρωμμα; 

Προέφερε τούς λόγους τούτους μετ' έκφράσεως ευσπλαγχνίας τόσον 
αληθούς καί μεστής αγάπης, ώστε συνεκινήθην. 

Ό επιθεωρητής μοι έψαυσε τόν σφιγμόν και μέ ελυπήθη' ητο άν-
θρωπος μέ ευγενείς τρόπους, αλλα δέν ετόλμα νά αποφασίση περί ου-
δενός ό ίδιος. 

— 'Εδώ εινε όλα αυστηρά και δι' εμέ ακόμη, λέγει. 'Εαν δέν εκτε-
λέσω κατά γράμμα ό,τι εινε διατεταγμένον, κινδυνεύω νά εκδιωχθώ 
από την θέσιν μου. 

Ό Σχίλλερ εμήκυνε τά χείλη και θά εστοιχιμάτιζον έαν δέν ήθελε 
νά ειπη καθ' εαυτόν: — 'Εαν ήμην επιθεωρητής δέν θα εφοβούμην μέ-
χρι τοιούτου σημείου το ν'άποφασίση περί πράγματος δικαιολογουμέ-
νου ύπό τής ανάγκης και τόσον ακινδύνου διά τήν συντήρησιν τής μο-
ναρχίας ουδέποτε θά ήδύνατο νά εκλειφθή ώς μέγα πταίσμα. 

'Όταν έμεινα μόνος, ή καρδία μου, ήτις από τινος χρόνου ουδέν βαθύ 
θρησκευτικόν αίσθημα ησθάνετο, συνεκινήθη και προσευχήθην. Προσηυ-
χήθην όπως επικαλεσθώ τάς ευλογίας του Θεού επι τής κεφαλής του 
Σχίλλερ και προσέθηκα :—Είθε, ω Θεέ μου, να γνωρίζω νά εύρω και 
εις τους άλλους χάρισμά τι, τό όποιον να μέ κάμη να τους αγαπώ. 
Δέχομαι όλας τάς λύπας τής φυλακής' άλλά, ώ Θεέ μου ! νά δυνηθώ 
ν' αγαπώ! Θεέ μου! άπάλλαξόν με άπό τήν λύπην ήν αισθάνομαι 
του να μισώ τους ομοίους μου! 

Περί τό μεσονύκτιον ήκουσα κρότον βημάτων εις τόν διάδρομον, αί 
κλείδες ετριζον εντός τών κλείθρων και η θύρα ηνοίχθη. Ητο ό δεκα-
νευς μετά δύο φρουρών πρός επιθεώρησιν. 

—Πού εινε ό γηραιός μου Σχίλλερ; ερωτώ δι' ικετευτικού τόνου. 
Είχε σταθή εις τόν διάδρομον. 
— 'Εδώ είμαι, έδώ είμαι, απήντησε. 

('Έπεται συνέχεια) 
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και επέμεινε νά αφαιρεθή από της θέσεώς 
του και τεθή εις άλλο μέρος. 

Έσπέραν τινά η γραία μήτηρ του Πέ-
τρου αναμένουσα τά τέκνα της διά τό 
δειπνον εξήγαγεν έκ του αρμαρίου τό πι-
λίκιον και τό περιειργάζετο, ότε αίφνης 
ανακαλύπτει τεμάχιον χάρτου και έπ' αύ-
του τόν γραφικόν χαρακτήρα του υιου της. 
Ίδού τό χαρτίον, υπέλαβεν ή ξενοδόχος, 
αναπτύσσουσα χάρτην πεπαλαιωμένον. 
επλησίασα πρός τό φώς και ανέγνωσα 
τά εξής. 

"Πέμπτην πρωιαν 
«Μητέρ μου, αδελφή μου. 'Α ! διατί 

" νά μή ανακαλύψω χθες την είδησιν ενω 
" ηδυνάμην νά σας μεταδώσω αυτήν ασφα-
" λώς. Σήμ.ερον οί Πρώσσοι μας επολιόρ-
"κησαν και αύριον θά κτυπηθώμεν μετ' 
" αυτών, μοι είναι εντελώς αδύνατον νά 
" σας στείλω το παρόν. ό Φερδινάνδος εί-
" ναι κακούργος, το έμαθον έκ του χωρίου 
" του, τό κακούργημά του καίτοι βεβαιό-
" τατον δέν απεδείχθη έν τώ δικαστηρίω 
" ελλείψει πειστηρίων. 'Ενθυμεισθε το μέγα 
" πουγγίον πλήρες χρημάτων το οποιον 
" έφερε μετ ' αυτου ; Προσέξατε ή Ιωάννα 
" δέν πρέπει νά συζευχθή αυτόν τόν λη-
" στήν. Α θεέ μ.ου! πώς νά σας το αναγ-
" γείλω! Ό θεός είναι καλός και θά μοι 
" δώση έν μέσον οιονδήποτε. 

"Πέμπτην μεσημβρίαν 
" Ώμίλησα εις τόν Φερδινάνδον περι τής 

"ειδήσεως ταύτης και μοί ηρνήθη, άλλ' 
" ωχρίασε και εθορυβήθη. Έπροσποιήθην 
"ότι τόν επίστευσα, άλλ' εκείνος αποχω-
" ριζόμενος μοι έστρεψε βλέμμα βλοσσυρόν 
" και εκδικητικόν. Αύριον θά πολεμήσωμεν. 

"Πέμπτην εσπέρας 
" Έτέθην σκοπός, ειμαι πλησίον τών 

" Πρώσσων (ενταυθα η επιστολή ήτο έρ-
ρυπασμένη δι' αίματος και αί λοιπαί 
γραμμαί ήσαν ημιεσβεσμέναι ωσεί διά 
χειρός τρεμούσης γεγραμμέναι) . . . " ό 
" Φερδινάνδος ήν επίσης σκοπός εις μικράν 
" απόστασιν όπισθεν φράκτου. μέ εφόνευσε 

" διά σφαίρας. Είμαι επιθάνατος. Τό γραμ-
" μάτιον τουτο θά εσωκλείσω εντος του 
" πιλικίου μου. Θά ζητήσω συγγνώμην 
" από τόν Φερδινάνδον διότι τον υποψιά-
" σθην, θά προσποιηθώ ότι πιστεύω ότι 
" αποθνήσκω από εχθρικήν σφαίραν, και 
" θα τω είπω νά σας φέρη τό πιλίκιον εις 
" ανάμνησίν μου. Υγίαινε μητέρ μου. 
" Υγίαινε αδελφή μου, μή συζευχθής τόν 
" Φερδινάνδον . . . . " 

— Και όμως, προσέθεσεν η ξενοδόχος, 
τό γραμμάτιον δέν ανεκαλύφθη εγκαίρως 
και ό Φερδινάνδος ενυμφεύθη την Ίωάν-
ναν. όταν δέ η μήτηρ μου ετελείωσε τήν 
ανάγνωσιν του γραμματίου ανύψωσε την 
κεφαλήν εκτός εαυτής. Συγχρόνως εισήρ-
χετο ο Φερδινάνδος. οποία κρίσιμος στιγμή! 
'Αγνοούμεν ποίας φράσεις οργής αντήλλα-
ξαν μεταξύ των, τί είδους πάλη εμεσολά-
βησε, το βέβαιον είναι, ότι η μήτηρ απε-
θηριώθη, αφήρπασε τό κρεμάμενον όπλον 
και κατέφερεν αυτό επι τής κεφαλής του 
Φερδινάνδου διασχίσασα αυτήν εις δύο, συγ-
χρόνως ενέπηξεν εις τήν καρδίαν του την 
κυνηγετικήν μάχαιραν και εξέπνευσε καθ ' 
ήν στιγμήν εισήρχετο η θυγάτηρ της κρα-
τούσα τήν Βερναρδέτταν. 'Έκτοτε απώ-
λεσε τάς φρένας η Ιωάννα και καθημε-
ρινώς εισήρχετο εις τό απαίσιον αυτο δω-
μάτιον προσπαθούσα διά του σπόγγου νά 
αποπλύνη τόν ρύπον του αίματος τής μη-
τρός και του συζύγου της. 

'Απεσύρθην έντρομος εις τό δωμάτιόν 
μου ενώ από τό παρακείμενον δωμάτιον 
ήκουον τής φρενοβλαβους αποτεινούσης 
φράσεις ασυναρτήτους εις τό θυγάτριόν της. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ 
ΎΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ 

Όδός Πραξιτέλους 'Αριθ. 8. 

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΛΙΑΣ 
ΠΙΛΟΙ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ 

ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙΘ. 112 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Τοις φίλοις συνδρομηταις έτη πολλά. 
Εκ της πολιτικής ύπό Ευαγόρου. 
H ενότης του ανθρωπίνου είδους υπό Π.B. 

Οι Φραγκισκανοι έν Σμύρνη ύπό Πολυ-
κάρπου Βεντούρα. 

'Ο εξω κόσμος. 
'Στην ευτυχία, ποίησις υπό Ιωάννου Μάμου. 
Τά δώρα τιις πρωτοχρονιάς. 
Κοινωνικαί Ειδήσεις. 
Το πιλίκιον του Πέτρου. 
Aι φυλακαί μου. Silvio Pellico. Έπι-

φυλλίς κατά μετάφρασιν έκ του Ιταλικού. 
'Ημερολόγιον. 

ΜΕΓΑ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΚΑΙ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΠΑΥΛΟΥ Α. ΔΑΚΕΣΣΙΑΝ 

ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 43 
Μεγάλη συλλογή χρυσών και αργυρών κοσμημά-

των, αντικείμενα νεωτερισμού, αδάμαντες, 
μαργαρίται και πολύτιμοι λίθοι χονδρικώς, κηρο-

πήγια, μαχαιροπήρουνα, κοχλιάρια, δίσκοι, δοχεία 
γλυκου κτλ. αργυρά, επίχρυσα καί επάργυρα 
έπι λευκού μετάλλου, μεγάλη εκλογη ωρο-
λογίων έκ χρυσού αργύρου και νίκελ 
τελειοτάτου συστήματος χονδρικώς και λιανι-
κώς, ειδικότης ωρολογίων δια κυρίας, ωρολόγια 
τοίχου, εξυπνητήρια κλπ. 

ΙΩ. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ 
ΡΑΦΕΙΟΝ 

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ APIΘ. 30 

ΠΙΛΟΠΟΙΕΙΟΝ 
ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΛΑΜΠΕΛ 

90. —'Οδός Αιόλου —90. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΡΓΕΝΤΑΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Όδός Βουλής Αριθ. 8. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ 
Όδοντοϊατρός 

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

και 2— 6 μ. μ. 

ΟΘΩΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 
Άπαντα τά είδη της Ραπτικής. 
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1895—1077. 


