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ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ή "'Αρμονία" αποχαιρετίσασα ήδη. 
κατά το οποιον ακολουθεί ημερολόγιον, το 
εις το βάθος των αιώνων εξαφανισθέν έτος 
1895, δύναται νά ρίψη ταχύ βλέμμα επι-
σκοπήσεως επι την ιστορίαν αυτού, καθ' 
όσον αναφαίρεται και σχετίζεται προς την 
εσωτερικήν πολιτικήν ημών κατάστασιν. 

Ή ανατολή του έτους 1895 εσημείου 
την δύσιν πολιτικού ανδρός της 'Ελλάδος, 
τό σπουδαιότερον διαδραματίσαντος πρό-
σωπον κατά την τελευταίαν δεκαετίαν της 
πολιτικής ημών ιστορίας. 'H κυβερνητική 
πτώσις τού κ. Τρικούπη, αρχομένου τού 
ήδη λήξαντος έτους, δέν ήτο γεγονός ασυ-
νήθως έκτακτον εις τά συνταγματικώς 
κυβερνώμενα κράτη, προκειμένου μάλιστα 
περί κυβερνήτου επι μακρόν και συνεχή 
σχεδόν χρόνον παραμείναντος έπι την εξου-
σίαν. Άλλ' αι επακολουθήσασαι βουλευ-
τικαί εκλογαί, ας διεξήγαγε κυβέρνησις 
μακράν των πολιτικών κομμάτων διατε-
λούσα, εσχον ώς αποτέλεσμα άφ' ενός μεν 
την πτώσιν τού κ. Τρικούπη, έν τώ πο-
λιτικώ αυτού προσώπω και την πανωλε-
θρίαν του πολιτικού αυτού κόμματος, άφ' 
ετέρου δέ την επικράτησιν τού κόμματος 
τού Κορδονίου, ούτινος ηγέτης είνε ό νύν 
ΙΙρωθυπουργός κ. Δηλιγιάννης. Ή πανω-
λεθρία τού τρικουπικού κόμματος δύναται 
νά σημειωθή ώς πολιτικόν γεγονός, απο-
δεικνύον μεταβολήν πραγμάτων, απορρέου-

σαν από πολιτικής καταστάσεως εκρύθμου 
και ανωμάλου, διότι έν τη καταστρεπτική 
ήττα κομμάτων πολιτικών, έν τη συνει-
δήσει τού έθνους ερριζωμένων, έγκειται ή 
αρχή νέας πολιτικής περιόδου. Εις τό μέλ-
λον απόκειται νά αποδειχθή κατά πόσον 
τοιούτο τι αποτέλεσμα θά επέλθη παρ' 
ήμιν, τόσω μάλλον καθ' όσον ό αστήρ τού 
πολιτικού κόμματος τού κ. Τρικούπη δέν 
είνε δυνατον νά πιστευθή ότι έδυσεν, όπως 
μη ανατείλη πλέον η όπως ή ανατολή 
αυτού εις τόν ελληνικόν πολιτικόν ορίζοντα 
βραδέως αναφανή. 

Πλην τής πολιτικής ταύτης μεταβο-
λής, τά ποικίλα άλλα γεγονότα, τά οποία 
χρονολογικώς ανάγονται εις το απελθόν 
έτος, μίαν έχουσι πηγήν, το οικονομικόν 
τής Έλλάδος ζήτημα. Άπό οικονομικής 
δέ απόψεως τό 1895 πρέπει νά θεωρηθή 
ώς έτος απαίσιον, τού οποίου την επάνο-
δον μετά πατριωτικής οδύνης πάντες ν' α-
πευχηθώμεν. Τάς συνεπείας των οικονομι-
κών ατυχιών και περιπετειών της η ελλη-
νική πολιτεία και κοινωνία ησθάνθη, ώς 
ήν επόμενον, πλειότερον κατά τό διαρρεύ-
σαν έτος η καθ' ην προγενεστέραν εποχήν 
ενέσκηψαν αύται έπ' αυτήν. Κατά τό 
1895 η δύστηνος ημών Πατρίς ειδε κατα-
φανή τά ίχνη τών πολιτικών ολισθημά-
των τών πολιτικών της ανδρών και τά 
τέκνα αυτής αφθόνως εγεύθησαν τών καρ-
πών τών σφαλμάτων εκείνων. Τό 1895 
ητο διά την 'Ελλάδα έτος υλικής αθλιό-
τητος και ηθικής καταπτώσεως, ήτις δέν 
πρέπει νά φέρηται ελαφρά έν τη συνειδήσει 

παντός πατριώτου, εφ' οσον δεν πρέπει να 
θεωρή εαυτον αμέτοχον τών αιτίων τών 
επαγαγόντων την τοιαύτην κατάστασιν. 
Τό έτος τούτο ητο διά την 'Ελλάδα έτος 
δυστυχίας και στερήσεως, καθ' ο απέβαλε 
τάς ελπίδας τού αισιωτέρου μέλλοντος, 
προς ο έτεινε μετ' ανυπομονησίας. 'Ήτο 
έτος καθ' ο τά τέκνα αυτής απεκαρτέ-
ρησαν ύπο την πίεσιν τών φορολογικών 
βαρών, τά οποια αγογγύστως υφίσταντο 
χάριν τού μεγαλείου αυτής και εγκατε-
λείφθησαν ύπο τού πατριωτικού σθένους, 
μεθ' ου ητένιζον εις την πραγματοποίησιν 
τών εθνικών ονείρων. 

Είθε τό 1896 ν' αποβή έτος ανορθώ-
σεως τών του Κράτους και εθνικής ευη-
μερίας. 

Ευαγόρας 

ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 
Το εκ Ρώμης εσχάτως αφιχθέν άγγελμα 

περί εκδόσεως νέας παπικής εγκυκλίου προς 
τάς διεστώσας Εκκλησίας, συνετάραξεν 
έκ βάθρων τούς αυτοτιτλοφορουμένους προ-
μάχους της Όρθοδοξίας. 'Έλαβεν έκαστος 
την φαρέτραν αυτού και αφού εβάπτισαν 
τά βέλη των έν τώ ιώ της κακοπιστίας, 
εξήλθον εις προϋπάντησιν τού νέου παπικού 
εγγράφου. 

Πρώτη ή "Νέα 'Εφημερίς", η μήποτε 
άλλοτε αναμιχθεισα εις θρησκευτικά ζη-
τήματα και θεολογικάς διαμάχας, εξηκόν-
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τισε τα βέλη αυτης, χαράττουσα ασυναρ-
τήτους τινάς φράσεις ύπο τον τίτλον "Πα-
πισμός και 'Ορθοδοξία". 

Το άρθρον της «Νέας Εφημερίδος" εθέ-
σαμεν υπο τό πιεστήριον, μήπως εξαγάγω-
μεν ολίγην τινά ουσίαν, αλλ' ατυχώς ουτε 
κοινόν νούν έν αυτώ εύρομεν, αυθόρμητος 
δ' επήλθεν έν τη διανοία ημών η δημώδης 
παροιμία : Και η κοσκινού τον άντρα 
της με τους πραμματευτάδες. 

Ή «Νέα 'Εφημερίς" μας διαβεβαιοι 
μετά ποιας τινος πεποιθήσεως, ότι ή πρώτη 
παπική εγκύκλιος ηστόχησε πληρέστατα 
τού σκοπού αυτής και ότι ή φωνη τού 
Λέοντος ΙΓ' εβόησεν εν ερήμω. Ως προς 
τούτο άς μας επιτρέψη νά τη παρατηρή-
σωμεν η αγαθή συνάδελφος, ότι έάν οι εμ-
φρονες λόγοι τού γεραρού Ποντίφηκος αν-
τήχησαν έν Ελλάδι ώς έπι τό πλείστον 
εις ώτα μη ακουόντων, δέν συνέβη όμως τό 
αυτό και μεταξύ τών λοιπών διϊσταμένων 
Εκκλησιών. Τούτου άψευδες μαρτύριον 
έστωσαν η τε συνδιαλλακτική στάσις, ην 
ετήρησεν απέναντι της παπικής εγκυκλίου 
η διαμαρτυρομένη Εκκλησία και αί ευμε-
νείς εκδηλώσεις προς την παπικήν έδραν έκ 
μέρους της Νεστοριανής και Κοπτικής 'Εκ-
κλησίας. 

Άλλά και έν αυτή ταύτη τη 'Εκκλη-
σία τής Ελλάδος η πρώτη παπική εγκύ-
κλιος έσχε τ ' αγαθά αυτής αποτελέσματα. 
'Ή μήπως ό εσχάτως εγερθείς θόρυβος και 
αί έν τώ ελληνικώ τύπω συζητήσεις δέν 
απέβησαν εις όφελος του σωστικού έργου, 
όπερ επιδιώκει ό μέγας πατήρ τής καθολι-
κής οικογενείας ; 'Άλλως τε τά μεγάλα 
εργα δεν συντελούνται έν μια ημερα και 
δι' ένος μόνον νεύματος, καθόσον μόνος ό 
παντοδύναμος Θεός είπε γεννηθήτω φως 
και το φως εγένετο. Ή παπική εγκύ-
κλιος ισοφαρίζει τόν κόκκον τού σινάπεως, 
όστις φυτευθείς διά τών χειρών τού μεγά-
λου Λέοντος προώρισται σύν τώ χρόνω νά 
γείνη δένδρον, από τού οποίου οι απόγονοι 
ημών θά δρέψωσιν ημέραν τινά τούς αγα-
θούς καρπούς. 

Δεν ματαιοπονεί συνεπώς ό μέγας Πον-
τίφηξ καλών και αύθις τάς διεστώσας 
Έκκλησίας εις τήν ενότητα της πίστεως, 
άφ' ής άλλοτε απεσκίρτησαν. 'Αν όχι άλ-
λο, τουλάχιστον διά της συμπεριφοράς του 
ταύτης αποδεικνύει, ότι η Εκκλησία, ής 
ηγείται, είναι όντως η αληθής τού Χρι-
στού Εκκλησία. Καθόσον ό προσηλυτι-
σμός, θέλοντες και μη, οφείλομεν νά τό 
ομολογήσωμεν, είναι ουσιώδες γνώρισμα 
της αληθούς Εκκλησίας, αποτελεί δέ και 
τόν σκοπόν τής συστάσεως αυτής. Τον 
προσηλυτισμόν επέβαλεν ώς νόμον έν τη 
Εκκλησία του αυτός ό θειος ημών Σωτήρ, 
κελεύων τοις αποστόλοις αυτού ινα πορευ-
θέντες μαθητεύσωσι πάντα τά έθνη και 
πάντας τούς ανθρώπους, ώστε πάσα 'Εκ-
κλησία μή προσηλυτίζουσα είναι νεκρά. 
Απεναντίας η Καθολική Εκκλησία έπι-
διώκουσα τήν επέκτασιν τών ορίων αυτής 

μέχρι περάτων τής γης, επιτελεί τήν υψί-
στην ην έχει παρά τού θείου Σωτήρος απο-
στολήν, άμα δέ ποιείται δήλον τοις πάσιν, 
ότι νέον πάντοτε σφρίγος και νέα ζωή κο-
χλάζουσιν έν τή καρδία αυτής. 

Την πικράν ταύτην αλήθειαν ομολογεί 
άκων αυτός ούτος ό αρθρογράφος τής «Νέας 
Εφημερίδος", λέγων ότι η παπική έδρα 
δεν δύναται νά παρεκκλίνη από της τρο-
χιάς, ην αρχήθεν διεχάραξε, διότι ως 
στρατευομένη 'Eκκλησία ουδέποτε υπο-
χωρεί, ουδέποτε σταματά. Τοιαύτη υπο-
χώρησις είναι θάνατος διά τόν παπι-
σμόν. Μάλιστα, κύριε, οιαδήποτε υποχώ-
ρησις, οιαδήποτε στάσις είναι θάνατος διά 
τόν παπισμόν, θάνατος διά τόν καθολικι-
σμόν, ούτινος ό πάπας αποτελεί τήν καρ-
δίαν, ανομολογούντες δέ την ζωήν και τήν 
πλήρη σφιγηλότητα τής Καθολικής 'Εκ-
κλησίας, υπερπηδώσης παν κώλυμα, πα-
σαν εναντιότητα, ανομολογείτε συγχρόνως 
την απραξίαν και τόν μαρασμόν τής υμε-
τέρας 'Εκκλησίας, ήτις, καθ' υμας, υπο-
χωρήσασα, εποιήσατο στάσιν, ήτοι ενε-
κρώθη. 

Πλήν τον συντάκτην τής «Νέας 'Εφη-
μερίδος" πλέον παντός άλλου ταράσσει το 
αλάθητον, καθ' ου εκστομίζει τάς τελευ-
ταίας του ύβρεις : Έφ' όσον ό Πάπας, 
ακολουθεί ό συνάδελφος, δεν αποσκαρακί-
ζει τό αντιχριστιανικόν δόγμα του αλα-
θήτου καί δεν υποβάλλει εαυτόν υπό τό 
κύρος και τας αποφάσεις των ιερών Συ-
νόδων, ας είναι υπερβέβαιος, ότι πασα 
νέα πρότασις του περί ενώσεως της 'Α-
νατολικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας μετά 
της παπικής έδρας εις ουδέν άλλο συν-
τείνει, ειμή εις τό να ενδυναμώνη και 
ισχυροποιή έτι μάλλον τά τέκνα της Όρ-
θοδοξίας εν τη ακλονήτω αντιπαπική πί-
στει των και νά φανατίζη αυτά ως αλη-
θείς απογόνους του μεγάλου Φωτίου. 

Ενταύθα ό αρθρογράφος τής " Νέας 
Εφημερίδος ζητεί τίποτε ολιγώτερον από 
τόν Πάπαν, ή νά κατασυντρίψη ιδίαις 
χερσί την σώτειραν εκείνην στήλην, έφ' ης 
κυρίως εδράζει τό γιγαντιαίον οικοδόμημα 
τής Καθολικής 'Εκκλησίας. Πολλά ζη-
τείτε, αγαπητέ φίλε, και πολύ λυπούμεθα 
μή δυνάμενοι νά σας ευχαριστήσωμεν. Τό 
αλάθητον σώζει τήν Εκκλησίαν, καθότι 

ως δεν δυνάμεθα νά εννοήσωμεν ορατήν 
'Εκκλησίαν άνευ ορατής κεφαλής, ούτω 
αδυνατούμεν νά φαντασθώμεν την ορατήν 
ταύτην κεφαλήν τής Εκκλησίας υποκειμέ-
νην εις πλάνην, προκειμένου περί πίστεως 
και ηθων. Το αλάθητον άλλως τε είναι 
χάρισμα θείον, όπερ εδωρήσατο τώ ύπάτω 
Κυβερνήτη τής Εκκλησίας ουχί η Σύνο-
δος τού Βατικανού, ώς παρακατιών διατεί-
νεσθε, αλλ ' αυτός ούτος ό θειος ημών Σω-
τήρ, ότε είπε τώ Πέτρω και διά τού Πέ-
τρου τοις διαδόχοις αυτού : Βόσκε τ' αρ-
νία μου, ποίμενε τά πρόβατά μου, και 
αύθις : Σίμων, Σίμων, ιδού ό Σατανάς 
εξητήσατο υμας του συνιάσαι ως τον σι-

τον, εγω δε εδεήθην περί σου ίνα μη 
εκλίπη η πίστις σου. καί συ ποτε επι-
στρέψας στήριξον τους αδελφούς σου. 

Ό άγιος πατήρ, ακολουθεί η συνάδελ-
φος, ας μάθη ότι αέρα εν ιγδίω δαίρει, 
πειρώμενος νά σαγηνεύση εις την ποί-
μνην του τους οπαδούς παλαιμάχου Έκ-
κλησίας, ήτις από χιλίων ετών επάταξε 
την επηρμένην οφρύν του παπισμού. 
Τοιαύτη διαβεβαίωσις, εξερχόμενη τού στό-
ματος σοβαρού συναδέλφου, οιον νομίζομεν 
τόν συντάκτην τής «Νέας Εφημερίδος", 
αποσπά εκ τών χειλέων μας είρον μειδίαμα, 
και μας υπενθυμίζει τόν μύθον του βοός 
και τού κώνωπος. 

Γινώσκομεν τελευτά ή «Νέα Έφημε-
ρίς", όιι τό Βατικανόν, αγχίστροφον και 
πολυδαίδαλον εν τη πολιτική του, στρα-
τολογούν δε τους εργάτας του μεταξύ 
τών πνευματωδεστέρων και δραστηριο-
τέρων ανδρών της υφηλίου, δεν ρίπτει 
ευκόλως τά όπλα κάτω, ουδέ είναι εκ 
τών οικοδομημάτων εκείνων, τά οποία εν 
μια ημέρα ανατρέπονται, διότι αιώνες 
και έμπειροι χείρες το ανήγειραν. Μάλι 
στα, κύριε, το οικοδόμημα τής Καθολικής 
'Εκκλησίας τό ανήγειραν έμπειροι χείρες, 
οιαί εισιν αι χείρες τού θείου αυτής ιδρυτού, 
το ανήγειραν δέ έπι στερράς πέτρας, ινα 
αί πύλαι του 'Άδου μή κατισχύσωσιν αυ-
τής. Διά τούτο ή επιθυμία τών αμαρτω-
λών διασκεδασθήσεται. 

'Ότε ό πολύς Βίσμαρκ, εις τών τελευ-
ταίων διωκτών τού καθολικού ονόματος, 
επειράτο δι' αλλεπαλλήλων νομοθετημά-
των νά καταπνίξη τόν έν Γερμανία ανα-
ζωογονούμενον καθολικισμόν, εφημερίς σα-
τυρική έκ τών διαμαρτυρομένων εδημοσίευσεν 
ευφυεστάτην γελοιογραφίαν, αναπαριστώ-
σαν τόν σιδηρούν αρχικαγγελάριον, πει-
ρώμενον δι' ενός σχοινίου νά καταρρίψη τον 
ναόν τού Άγίου Πέτρου. 'Όπισθεν αυτου, 
καγχάζων ό διάβολος, τόν ηρώτα τι επε-
δίωκε διά τής στάσεως του ταύτης. Νά 
κατακρημνίσω τόν ναόν τούτον, απεκρίθη 
ό Βίσμαρκ, εντείνων τάς δυνάμεις του. Και 
ό διάβολος : Εις μάτην μοχθείς, φίλε μου, 
καθόσον εγώ απο δεκαεννέα αιώνων πα-
λαίων δεν τό κατώρθωσα εισέτι, έάν δέ σύ 
τό κατορθώσης ευχαρίστως θέλω σοι πα-
ραχωρήση την θέσιν μου. Ή αυτη θπό-
σχεσις απευθύνεται και προς τον συντάκτην 
τής «Νέας Εφημερίδος ". 

Άλλ' ίνα επανέλθωμεν εκεί, όθεν ελά-
βομεν αρχήν, ό μέγας Ποντίφηξ Λέων ΙΓ' 
καλών και αύθις τάς διεστώσας Εκκλη-
σίας εις τήν ενότητα τής πίστεως, επιτε-
λεί έργον σωτήριον, τήν δέ γραφίδα αύτου 
διέπει ουχί τό πνεύμα τής επάρσεως και 
τής εωσφορικής αλαζονείας, ώς διατείνε-
ται η συνάδελφος, αλλά το πνεύμα τής 
αγάπης, το ζωοποιόν, τό έκ τού Πατρός 
και τού Υιού εκπορευόμενον. 
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Η "APMONΙA,, ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

Άναγινώσκομεν εν τή "Φωνή" της Κερ-
κύρας. 

" Ή αλγεινή καταστροφή ην τά ανδρεια 
τής Ιταλίας τέκνα υπέστησαν επι των 
φλογερών άμμων της Αφρικής και ήτις, 
ώς εκφράζεται έλληνικόν τής Πρωτευούσης 
περιοδικόν,1 ανακαλεί εις την μνήμην μίαν 
των ενδοξοτέρων σελίδων της Ελληνικής 
ιστορίας και τό όνομα των Θερμοπυλών 
και τού Λεωνίδου πικρώς κατέθλιψεν, ώς 
εικός έστι, πάσαν ιταλικήν, ή μάλλον ει-
πειν, πάσαν ευγενή καρδίαν. 'Εάν ομως 
εις τοιαύτα λυπηρά γεγονότα ό τής πατρί-
δος έρως αφελκύει πικρά δάκρυα έπι τή 
απώλεια τών ενδόξων εκείνων νέων οίτινες 
επεσον ηρωικως μαχόμενοι, η εξευγενίζουσα 
και αγιάζουσα αυτόν θρησκεία προσκαλεί 
και συνάγει ημας προ τών βωμών αυτής, 
έξ ών ιλαστήριοι εγείρονται δεήσεις υπέρ 
τών ημετέρων πεσόντων αδελφών. Ύπο 
τοιούτων ευγενών αισθημάτων εμφορούμε-
νος ο Σεβασμιώτατος 'Αρχιεπίσκοπος της 
ενταύθα Δυτικής Εκκλησίας κ. Ευαγγε-
λιστής Μπόνης, ανήκων εις το ιερόν τών 
Καπουκίνων τάγμα, ηθέλησε διά σεμνο-
πρεπούς Μνημοσύνου νά τιμήση την μνή-
μην τών ομοεθνών του, προσκαλών τούς 
πιστούς νά ικετεύσωσι τον Θεόν τών οικτιρ-
μών υπερ της αιωνίου αναπαύσεως τών 
νέων εκείνων αθλητών. Προς τοιούτον σκο-
πόν τό παρελθόν Σάββατον. l6 οδεύοντος, 
η Δυτική Μητρόπολις πενθίμως διεκοσμήθη 
διά λευκών και μελανών πέπλων, έν δέ τώ 
μέσω ήγείρετο μεγαλοπρεπές κενοτάφιον 
περιστοιχούμενον έκ λαμπάδων και κυπα-
ρίσσων έν αργυροις σκεύεσι εμπεπηγμένων. 
Τη 10η ακριβώς ώρα πένθιμος κωδωνο-
κρουσία ανήγγειλε την αρχήν της θείας 
λειτουργίας, τελεσθείσης ύπό τού πρεσβυ-
τέρου τών Κανονικών, τού Αιδ. Μαρκέζη, 
αρχιερατικώς χοροστατούντος τού Π. Αρ-
χιεπισκόπου. Ό της Μητροπόλεως χορός 
λίαν επιτυχώς εξετέλεσε την μουσικήν του 
περιφήμου Casciolini ήτις διά τών σοβα-
ρών και συγκινητικών ήχων της συνετέλεσε 
εις την θρησκευτικήν κατάνυξιν, διαλάμ-
πουσαν εις το πρόσωπον των παρεστώτων. 
Κατά διαλείμματα η μουσική της Πα-
λαιάς Φιλαρμονικής Εταιρίας, ύπό την 
διεύθυνσιν τού ικανού αυτής μουσικοδιδα 
σκάλου κ. Sassoli, ανέκρουσε πένθιμα 
εμβατήρια αντηχούντα διά τών τού Ναού 
σηκών. Μετά τό πέρας της λειτουργίας, 
παντός τού ιερού κλήρου προπορευομένου, ό 
'Αρχιεπίσκοπος κατέβη όπως δώση την 
απόλυσιν προ τού εγερθέντος κενοταφίου, 
έν ω το συνωστιζόμενον πλήθος, άν και 
ραγδαία έπιπτεν η βροχή, μεταβάν εις τόν 
ναόν συνησθάνετο το έξοχον τής σεμνοπρε-
πούς εκείνης στιγμής. 

Εις την πένθιμον ταύτην τελετήν παρί-

1. 'Ίδε «Άρμονίαν" έν αριθ. 28. 

σταντο ο κ. Γενικός Πρόξενος της Ιτα-
λίας Ίππ. Γ. Σολανέλλης, μετά της ευ-
γενούς κυρίας του, ό 'Ιππ. I. Τοπάλης, 
Πράκτωρ τών Εταιριών της Ιταλικής 
Ατμοπλοίας, ο Ίππ. Γ. Τορρίνης, Πρό-
ξενος της Ισπανίας, άπαντες οι παρεπιδη-
μούντες ενταύθα Ιταλοί οι και ωραιότατον 
στέφανον καταθέσαντες, οι ιταλοί μαθη-
ταί φοιτώντες εις τό 'Εκπαιδευτήριον τών 
Άδελφών τού Ελέους μετά τών διδασκα-
λισσών των και οι μαθηταί τού ενταύθα 
Β. Ιταλικού Σχολείου μετά τού διδασκά-
λου αυτών κ. Vigilante, πολλαι κυρίαι 
και πλήθος λαού. 

Κατά τήν αυτήν ήμέραν ό φιλελεήμων 
'Αρχιεπίσκοπος έκτακτον εποίησεν ελεημο-
σύνην πρός εξίλασιν τών ψυχών τών πεσόν-
των, εις πάντας τούς πτωχούς οιτινες πάν-
τοτε μέν, αλλά πρό πάντων κατά Σάβ-
βατον, προστρέχουσι εις τό Άρχιεπισκο-
πειον, άνευ διακρίσεως θρησκεύματος, και 
απέρχονται παραμυθούμενοι ύπο της αγα-
θοεργίας τού αξιου τούτου οπαδού τού τα-
πεινού και φιλοπτώχου έξ Άσιζίου Άγ. 
Φραγκίσκου". 

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 
Άνοικοδόμησις ναού εv 'Ιερουσαλήμ 

Εν Ιερουσαλήμ, έπι του τόπου ένθα ελι-
θοβολήθη ο 'Άγ. Στέφανος σώζονται τά θε-
μέλια του μεγάλου ναού, όν η αυτοκράτειρα 
Ευδοξία σύζυγος του Θεοδοσίου ανήγειρε 
προς τιμήν του πρωτομάρτυρος. Ό τόπος 
αυτός ανήκει τοις Δομινικανοις μοναχοις, 
οιτινες και τήν μονήν αυτων ίδρυσαν εκεί. 
ήδη απεφάσισαν ν' ανοικοδομήσωσι τον ναόν 
αυτόν, αγγέλεται δέ ότι κατετέθη ό θεμέλιος 
αυτου λίθος έν επισημοτάτη και επιβαλλούση 
τελετή. 

Μεταβολή 'Ημερολογίου 
Εις τήν Ρωσσίαν σκέπτονται νά εισαγά-

γουν το Γρηγοριανόν ημερολόγιον κατά το 
τέλος του αιωνος, η κυβέρνησις όμως δέν 
απεφάσισεν ακόμη άν θά προβή αμέσως ή 
βαθμηδόν εις τήν μεταρρύθμισιν ταύτην. Έν 
τή δευτέρα περιπτώσει θά καταργηθή η συμ-
πληρωτική ημέρα εις τά πρώτα 120 δίσεκτα 
έτη μετά το 1900, οπότε θα συνέπιπτε τό 
Ίουλιανόν μέ το Νέον ημερολόγιον εντος 
48 ετών. 'Εάν μεταρρυθμίσουν βαθμηδόν το 
ημερολόγιον εις τήν 1 Μαρτίου 1908 δέν 
θά υπάρχη διαφορά παρά 9 ημερων, 8 δέ 
τήν 1 Μαρτίου 1912 και ή μεταρρύθμισις 
θά συμπληρωθή τήν 1 Μαρτίου 1944. 'Εν 
γένει προτιμητέα φαίνεται η άμεσος και ρι-
ζική μεταρρύθμισις του 'Ιουλιανού ημερο-
λογίου. 

Ιταλία και 'Αβυσσινία 
Νέα ιταλικά στρατεύματα αποβιβάζονται 

καθ' εκάστην εις Μασσάβαν. 
Ό στρατηγός Βαρατιέρης έλαβεν επιστο-

λήν παρά του φρουράρχου τής Μακαλέ αγ-
γέλλουσαν ότι παρατηρείται μακρόθεν κίνησις 
εις τά πολιορκουντα αυτόν εχθρικά στρατεύ-
ματα, η δέ κίνησις αύτη σκοπεί τήν αναζή-
τησιν ζωοτροφών. 

Προς τούτοις παρετηρήθη η μετακίνησις 
ένος τάγματος προς Δ. 

Κατάσκοποι ιταλοί βεβαιουσιν ότι ό εχθρι-
κός στρατός μαστίζεται ύπο λοιμού. Τά 
κτήνη αποθνήσκουσι σωρηδόν, εις δέ το 
στράτευμα επιδημεί δυσεντερία. 

Άγγέλλεται έκ Ρώμης, ότι ό στρατηγός 
Βαρατιέρης θ' αρχίση πιθανώς τάς κατά τών 
'Αβυσσινών επιθέσεις τήν 15 Ιανουαρίου. 

Παγκόσμιος έκθεσις του 1900 
'Η γαλλική κυβέρνησις απέστειλεν επίση-

μον πρόσκλησιν και προς τήν ελληνικήν κυ-
βέρνησιν διά τήν έν Παρισίοις παγκόσμιον 
έκθεσιν του 1900. Τήν πρόσκλησιν επιδο-
θεισαν πρός τόν ύπουργόν τών εξωτερικών 
συνοδεύει κολακευτικωτάτη επιστολή του έν 
Αθήναις πρεσβευτου τής Γαλλίας. Τό υπουρ-
γικόν συμβούλιον διά πράξεως αυτου απεδέ-
χθη τήν πρόσκλησιν. 

Σερβοβουλγαρική ρήξις 
Κατά τηλεγράφημα πρός τήν "Ακρόπο-

λιν", απειλείται διπλωματική ρήξις μεταξύ 
Σερβίας και Βουλγαρίας ένεκα τής διαπρα-
χθείσης κλοπής του έν Σόφια Σερβικού δι-
πλωματικού πρακτορείου και τής υπεξαιρέ-
σεως σπουδαιοτάτων εγγράφων. 'Η Σερβία 
ζητεί μέγα χρηματικόν ποσόν ώς αποζημίω-
σιν, αλλ' η Βουλγαρία αρνείται, διατεινο-
μένη ότι ουδόλως ευθύνεται διά τήν γενομέ-
νην κλοπήν. 

Ό Συμβιβασμός 
Κατ' ιδιαίτερον τηλεγράφημα έκ Παρισίων 

τής Τεργεσταίας «Ν.'Ημέρας" αί διαπραγ-
ματεύσεις του συμβιβασμού χωρουσι λίαν βρα-
δέως ένεκα τών εορτών. Η πρώτη συνε-
δρίασις κατηναλώθη εις τήν ανάγνωσιν τών 
εγγράφων τών εξακριβούντων τά έσοδα και 
έξοδα του Κράτους. 

Ό Καθολικισμός εν Άγγλία 
Τό διά τό 1896 "Καθολικόν Ήμερολό-

γιον" δημοσιευθέν υπό τήν επίβλεψιν του 
Καρδιναλίου Βώγκαν περιέχει σπουδαίας λε-
πτομερείας έπι τής παρούσης καταστάσεως 
του καθολικου θρησκεύματος έν τή βρεταν-
νική αυτοκρατορία. 

Μεταξύ τών 70 καρδιναλίων του ιερου 
Συνεδρίου 4 εινε τής Αγγλικής γλώσσης. 
Υπάρχουσι δέ έν Αγγλία και Ουαλλία 
17 επίσκοποι (συμπεριλαμβανομένου του 
Άποστ. Τοποτηρητου τής Ούαλλίας) και 
7 έτεροι έν Σκωτία. 'Ιερείς έν τή Μεγάλη 
Βρεταννία αριθμούνται 3014, 1789 εκκλη-
σιαι, ναιδια και ιεραποστολαί. 'Εκ τών 3014 
ιερέων 2090 εισι κοσμικοι και 294 ανήκουσιν 
εις τον μοναχικόν κλήρον. Επι πλέον δέ εινε 
εν Αγγλία εις αρχιεπίσκοπος και δύο επί-
τιμοι επίσκοποι. 

Τήν καθολικήν θρησκείαν πρεσβεύουσιν 41 
λόρδοι έν Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία, 53 
βαρώνοι, 15 σύμβουλοι του Κράτους 3 μέλη 
του αγγλικού και 67 του Ιρλανδικού κοινο-
βουλίου. 

Ό Καθολικός πληθυσμός του Ηνωμένου 
Βασιλείου περιλαμβάνει 5,500,000 πιστούς 
ών 1,500,000 έν Αγγλία και Ούαλλία 
365,000 έν Σκωτία, 3,500,000 έν 'Ιρλαν-
δία. Προστιθεμένων δέ κα'ι τών έν Καναδά, 
Αυστραλία, 'Ινδίαις και τών λοιπών αγγλι-
κών αποικιών, ό καθολικός πληθυσμός όλης 
τής αυτοκρατορίας ανέρχεται εις 10,250,000 
ψυχάς. 
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Ή ύπό τήν έπιγραφήν ολίγα τινά απάν-
τησις εις τήν εγκύκλιον επιστολήν του Φα-
ναρίου, ήν εχάραξεν ό έγκριτος κάλαμος 
του έν Κωνσταντινουπόλει Φραγκισκανου 
Πατρός Αίδ. Μαρσέλ εξόχως ευηρέστησε 
πάντας, ούς η ορθοφροσύνη, η αμερολη-
ψία, και η εμβρίθεια περικοσμουσιν. 

'Ύφος αρρενωπόν και καταλλήλως επί-
τομον, έν ω η γλαφυρότης αμιλλάται πρός 
τήν δύναμιν τών επιχειρημάτων διαπνέει 
τήν απάντησιν ταύτην, τιμήν περιποιού-
σαν τω συγγραφεί αυτής. 

Έν μέσω ομως τής ομοθύμου επιδοκι-
μασίας εφάνησάν τινες θέλοντες να ποιή-
σωνται εξαίρεσιν του γενικου κανόνος. Μά-
λιστα, τινές αυτοκαλούμενοι σοφοί ή αυ-
στηροί κριτικοί εύρον τήν ευκαιρίαν, ίνα 
τα αυτά ώς πάντοτε αναμασσήσωσιν. 

Και εάν μέν περί τούτου μόνον επρό-
κειτο θά ηδυνάμεθα ν' αντιπαρέλθωμεν 
αυτό, αλλα νά λέγωσιν, ότι η απάντησις 
αύτη εινε λίβελλος αληθής, τούτο εντελώς 
υπερβαίνει τά όρια. Έάν περί λιβελλογρα-
φημάτων ομιλώσιν, εις την απάντησιν αυ-
τών ώφειλον νά ζητήσωσι τοιαύτα και όχι 
εις τά γραφόμενα υπό τών τέκνων τής 
Καθολικής εκκλησίας. 

Αρμόζει ενταύθα νά ειπωμεν εις τούς 
αντιλέγοντας τό του Όρατίου, video me-
liora proboque, deteriora sequor. 
Εινε ισως τουτο βαρύ δι' αυτούς τούς κα-
κώς εθισθέντας, αλλά τι νά πράξωμεν ; 
Να σιωπήσωμεν αφου η σιγή, ώς λέγου-
σιν, εινε χρυσός ; Άλλά δεν εινε επίσης 
αληθές ότι "η σιωπή νομίζεται συγκατά-
νευσις» ; 

Πασα λέξις επομένως έν τή περιστάσει 
ταύτη μοι φαίνεται πολύτιμος. 

Ωσαύτως λέγομεν εις τούς ψευδοκριτι-
κούς τούτους, ότι εάν ηθέλωμεν προβή εις 
ανάλυσιν τών όσων έγραψαν—δύο δέ φυλ-
λάδια εκδοθέντα έν Σμύρνη και έν Αθή-
ναις εισίν ισως άξια μνείας — θ' απεδει-
κνύομεν ευκόλως, ότι οι λίβελλοι αρμό-
ζουσι μάλλον εις όσα ή γραφίς αυτών χα-
ράσσει εμποτιζομένη εις δηλητήριον κα-
κεντρεχείας και μοχθηρότητος. Άλλά πρός 
τι επι πλέον νά επιμένωμεν, αφου τοιαύ-
την πάντοτε έχουσι τακτικήν; 'Όταν βλέ-
πωσιν, ότι αί αντιλογίαι αυτών δεν δύ-
νανται νά ώσι λογικαί ρίπτουσιν, ώς πυ-
ροτέχνημα, μίαν λέξιν ηχηράν απαρνού-
μενοι τήν αλήθειαν, ίνα συσκοτίσωσι τήν 
συζήτησιν. Και ιδού και ό σκοπός και τό 
τέρμα των, θορυβουσι παραλόγως ομι-
λούντες και γράφοντες, ίνα θαυμάζωνται 
υπο τών ομοίων των. * 

Τουτο άλλως τε επεζήτουν οί επικριταί 
της εμβριθούς απαντήσεως και διά τών 
συκοφαντιών αυτών τό κατορθώνουσιν ίσως. 

Και ημεις τούς συγχαίρομεν ώς πρός 
αυτό. 

Σμυρναίος 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
Το μνημόσυνον υπέρ τών πεσόντων 'Ιτα-

λών και οι κρωγμοί τών "Καιρών". 
Έν επιβαλλούση μεγαλοπρεπεία ετελέ-

σθη τήν παρελθουσαν εβδομάδα τό μνημό-
συνον υπέρ τών έν Αφρική πεσόντων Ιτα-
λών. Έν τώ μέσω τού ναού υψουτο ωραιον 
κενοτάφιον εστολισμένον δι' ανθέων και 
ιταλικών σημαιών. Τά βλέμματα πάντων 
επισύρει μετά ποιας τίνος συγκινήσεως η επι 
του κενοταφίου στολή τού τάγματος τών έν 
Άβυσσηνία στρατευμάτων και αί γύρωθεν 
τρεις ακόλουθοι επιγραφαί: Εις τους 'Ιτα-
λούς, τους εν τη βαρβάρω 'Αφρική με 
τό οπλον εις χειρας πεσόντας και διανοί-
ξαντας την οδόν του πολιτισμού.— 'Υπερ 
πίστεως καί πατρίδος αποθανόντες ζώ-
σιν έτι. — Ένθάδε κείνται τοις' κείνων 
ρήμασι πειθόμενοι. 

Την θείαν μυσταγωγίαν ετέλεσεν ό αρ-
χιεπίσκοπος ημών Παν. Δέ Άγγελις, πα-
ρίστατο δέ ό πρεσβευτής τής Ιταλίας, ό 
έν Πειραιει πρόξενος κόμης Δέ Ρεβέλ και 
άπασα η έν Αθήναις ιταλική παροικία. 

Τήν αυτήν ακριβώς ημέραν οί «Καιροί", 
εφημερίς, ήτις τόσον ολίγον τιμα τήν ελ-
ληνικήν δημοσιογραφίαν, λίαν ασεβώς φε-
ρομένη προς την ιεράν μνήμην τών ενδόξως 
πεσόντων, εδημοσίευσε την κάτωθι διατρι-
βήν: 

«Κρίνομεν αναγκαίον νά παρατηρήσω-
μεν εις τον Σ. αρχιεπίσκοπον τών Λατίνων 
κ. Άγγελις ότι οι ιερείς τού αγίου Διο-
νυσίου δέν έστερξαν νά τελέσωσι μνημόσυ-
νον υπέρ τής μακαρίτιδος βασιλόπαιδος Ά-
λεξάνδρας, επι τω λόγω οτι δέν ανήκεν 
εις τά δόγματα τής λατινικής εκκλησίας, 
άτινα κατ ' ουδέν, ώς λέγει, διαφέρουσι τών 
δογμάτων τής ελληνικής. Έν τούτοις σή-
μερον θά τελέση μνημόσυνον υπέρ τών ψυ-
χών τών Άσκάρ, τών πεσόντων κατά τήν 
μάχην τής Άμβά Αλλαγή, οιτινες κατά 
τό πλείστον, σχεδόν έν ολω, ήσαν ιθαγε-
νείς μουσουλμάνοι, υπηρετούντες επι μισθώ 
τούς Ιταλούς κατακτητάς και μαχόμενοι 
κατά τών χριστιανών και ορθοδόξων Ά-
βυσσηνών. Καθ' όλα τά φαινόμενα οί 
μουσουλμάνοι είναι πλειότερον ευπρόσδεκτοι 
εις τήν λατινικήν εκκλησίαν, ή οι ορθόδο-
ξοι Έλληνες και Άβυσσηνοί". 

Παρατηρούμεν τω αρθρογράφω τών «Και-
ρών", ότι άν είχεν οφθαλμούς θά ανεγίνω-
σκε βεβαίως την μεγάλοις γράμμασιν ιτα-
λικήν επιγραφήν, δι' ης καθίστατο γνω 
στόν διά ποίους εγένετο τό μνημόσυνον. 
Άλλ' αφού εχει την συνήθειαν νά κρώζη 
τυφλοίς όμμασι, δέν πταίομεν ώς πρός 
τούτο ημεις. 'Όσον δ' αφορα τήν Καθολι-
κήν Έκκλησίαν, αύτη ώς μήτηρ κοινή 
φέρεται πρός πάντας μετ' ίσης αμερολη-
ψίας εις όσα δέν προσκρούουσι κατά τών 
δογμάτων και κανόνων αυτής. Άλλ ' ήμεις, 
μά την αλήθειαν, προκειμένου μεταξύ ενός 
Άσκάρ και του αρθρογράφου τών «Και-

ρών", εις τον πρώτον ευχαρίστως δίδομεν 
την προτίμησιν. 

'Ανταλλαγή επισκέψεων. 
Έπι τή ευκαιρία τών εορτών τών Χρι-

στουγέννων ό Σεβ. Μητροπολίτης Αθη-
νών και ό Παν. ημών Αρχιεπίσκοπος κ. 
Δέ Άγγελις αντήλλαξαν φιλικάς επισκέψεις. 

Δωρεά Άγ. Πατρός εις τό Λεόντειον 
Λύκειον. 

Ό Άγ. Πατήρ εδωρήσατο εις τό εν-
ταύθα Λεόντειον Λύκειον τήν εικόνα αυτού 
έν φυσικώ μεγέθει. Ή Διεύθυνσις τού Λυ-
κείου απέστειλε πάραυτα τω Άγ. Πατρί 
τάς θερμάς αυτής ευχαριστίας διά το ευ-
γενές φιλοδώρημα. 

'Εορτή Χριστουγέννων. 
Έν ταις αιθούσαις τής ενταύθα γερμα-

νικής εταιρίας "Φιλαδέλφεια" συνεκεντρώ-
θησαν την παρελθουσαν Δευτέραν αί οικο-
γένειαι του συλλόγου "'Ομόνοια" και ετέ-
λεσαν κατά τά έν Ευρώπη επικρατούντα 
έθιμα, τήν εορτήν τών Χριστουγέννων και 
του νέου έτους. 

Ή εσπερίς ήν ποικιλωτάτη, ιδίως δέ 
ποιητικον τό άσμα τών παίδων, εκτελε-
σθέν ύπό μικροσκοπικού χορού μετά θελγού-
σης χάριτος, καθ' ο διεκρίθη η μικρά Λιλή, 
ώς έξ ουρανού απεσταλμένος άγγελος, όπως 
παρουσιάση το δένδρον τών Χριστουγέννων, 
όπερ πλουσίως φωτιζόμενον και κατάμε-
στον στολισμάτων, δώρων και γλυκυσμά-
των, επεσπάσατο τόν γενικόν θαυμασμόν 
μικρών και μεγάλων. 

Ή χαρμόσυνος αύτη εορτή, ήν ετίμη-
σαν διά τής παρουσίας αυτών ό ημέτερος 
αρχιεπίσκοπος σεβ. κ. Δέ Άγγελις και ο 
ενταύθα παρεπιδημών επίσκοπος Τήνου σεβ. 
κ. Καστέλλης, διεξήχθη έν παραδειγμα-
τική τάξει, μέ όλην τήν ζωηρότητα, τήν 
φαιδρότητα και τήν σεμνότητα, την άρ-
μόζουσαν εις τήν λαμπροτέραν του χρι-
στιανισμού πανήγυριν. 

'Η 'Αρμονία εύχεται εις την "Ομό-
νοιαν" ίνα φέρη πάντοτε υπερηφάνως το-
ωραίον τούτο όνομα και ουδέποτε νά συγ-
κινήση αυτήν έτερον γεγονός, πλήν τής 
χαράς και ευτυχίας τών μελών αυτής. 

Τά νέα χαρτονομίσματα 
Πλήν τών μονοδράχμων, ετέθησαν εις 

κυκλοφορίαν κατά τάς ημέρας ταύτας και 
δίδραχμα, νέου επίσης τύπου και ωραιό-
τατα. Ό χρωματισμός είναι εις μέν τά 
τής Εθνικής χρώματος κυανού, εις τά τής. 
Ιονικής χρώματος σκωριόχρου, εις δέ τά 
'Ηπειροθεσσαλίας χρώματος πρασίνου, συμ-
φώνως προς το πρό τινος χρόνου εκδοθέν Β. 
διάταγμα, τό επιτρέψαν εις τάς τρεις Τρα-
πέζας νά μεταβάλωσι τόν τύπον τών κερ-
ματικών γραμματίων 1 και 2 δραχ. 

Ο κ. 'Ωμόλλ. 
Ήγγέλθη έκ Παρισίων, ότι η γαλλική, 

κυβέρνησις προήγαγεν εις τόν χρυσουν 
σταυρόν τής Λεγεώνος τής Τιμής τόν διευ-
θυντήν τής ενταύθα γαλλικής Σχολής κ.. 
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Ώμόλλ. Εις τήν ένδειξιν ταύτην της τι-
μής προέβη η γαλλική κυβέρνησις διά τάς 
εξόχους υπηρεσίας, τάς οποίας ό κ. Ώμόλλ 
παρέσχεν εις τήν Γαλλίαν και τήν επιστή-
μην έν γένει διά τών δελφικών ανασκαφών. 

Γεύμα παρά τη 'Ιταλική Πρεσβεία. 
Τήν ημέραν τών Θεοφανείων παρετέθη 

επίσημον γεύμα έν τή Ιταλική Πρεσβεία 
τώ Σεβ. ημών 'Αρχιερει, έν ω παρεκάθη-
σαν ο Ίταλος πρόξενος Πειραιώς μετά της 
κυρίας του και άπας ό έν Αθήναις καθολι-
κός κλήρος. 

Αφίξεις 
'Αφίκετο ενταυθα ό Αίδ. Δον Πέτρος 

Βιτάλης, μυστικός θαλαμηπόλος της Α. 
'Αγιότητος και αρχιεπισκοπικός Τοποτηρη-
τής έν Πάτραις. 

Η ΡΩΣΣΙΑ 
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
[Έν παρελθόντι ημών φύλλω κατεχωρήσα-

μεν διατριβήν του ημετέρου έκ Κων/πόλεως 
ανταποκριτού αναγράφοντος έν περιλήψει την 
όντως αξιόλογον πραγματείαν του λογίου πατρός 
Αίδ. Τοντίνη περί ενοποιήσεως του ημερολογίου, 
ήν απήγγειλεν έν τω έν Κων/πόλει 'Ελλην. 
Φιλολογικω Συλλόγω παρουσία πλείστων δια-
κεκριμένων ανδρων. 'Ήδη ανευρίσκομεν αυτο-
λεξεί ταύτην έν τή « Επιθεωρήσει" μεταφέρο-
μεν δε ασμένως έν ταις στήλαις ημών έχουσαν 
ωςέξής:] 

'Ότε πρό διετίας έσχον τήν τιμήν όπως 
γένωμαι δεκτός ίνα αποτείνω πρός υμάς, 
από του τόπου τούτου, τόν λόγον, όπως 
υποκινήσω τό ενδιαφέρον υμών υπέρ τής 

μεταρρυθμίσεως του υμετέρου ημερολογίου, 
ευηρεστήθητε ίνα συμπάθειαν επιδείξησθε 
πρός τάς προσπαθείας μου, και διατυπώ-
σητε πρός με τάς προσηκούσας ενθαρρύν-
σεις, διαβεβαιώσητέ με δέ ότι τήν έπιθυ-
μίαν της μεταρρυθμίσεως συνεμερίζοντο 
πλείστοι όσοι μεταξύ υμών, άλλ' όμως 
πάντα ταύτα κατέληγον όμοιοτύπως εις 
τήν αυτήν παρατήρησιν, διατυπουμένην 
τρόπον τινά ώς έπωδόν "Τό παν εξαρτά-
ται έκ τής Ρωσσίας". Τούτου ένεκεν εζή-
τησα και έγώ και έσχον τήν απαιτουμέ-
νην άδειαν όπως εισέλθω εις Ρωσσίαν. 
Χάρις εις ευνοϊκήν τών περιστάσεων συν-
δρομήν, εσχετίσθην εκει μετά τών επισή-
μων αντιπροσώπων τής ρωσσικής γνώμης. 
Ή κυβέρνησις — τήν καθαράν λέγω υμιν 
αλήθειαν — επέδειξεν ουχί μόνον προθυ-



230 ΑΡΜΟΝΙΑ 
μίαν, αλλά τρόπον τινά σπουδήν πρός 
ικανοποίησιν τών μελετών μου, αιτινες και 
επεστέφθησαν διά της πρός εμέ ανακοινώ-
σεως μυστικού τινος υπομνήματος, εκτυ-
πωθέντος υπό τής ιδιαιτέρας γραμματείας 
του αυτοκράτορος τό 1879 και πραγμα-
τευομένου περί του ζητήματος του Ημε-
ρολογίου. 'Αποκτήσας τούτου ένεκεν ικανά 
επιχειρήματα όπως θεωρώ εμαυτόν ώς ικα-
νάς κεκτημένον πληροφορίας περί τών δια-
θέσεων τής Ρωσσίας ώς πρός τό ζήτημα 
του Ημερολογίου, εσκέφθην ότι δικαίως 
ενδιαφέρεσθε ίνα μάθητε άν ελπίδας ή απο-
θαρρύνσεις αποκομίζων απήλθον έκ Ρωσ-
σίας. Ιδού όθεν άνευ περιστροφών η πε-
ποίθησίς μου, ήτις έχω τήν βεβαιότητα 
ότι και παρ' υμών ασπαστή γενήσεται. 
Ή Ρωσσία επιθυμεί τήν μεταρρύθμισιν, 
επιθυμεί δέ αυτήν κατά τοσουτο μάλλον, 
καθ' όσον ουδόλως ευάρεστόν έστιν αυτή, 
τό αποδίδειν εις τήν ορθόδοξον Έκκλη-
σίαν, ήν αντιπροσωπεύει, τήν στενοχω-
ρίαν και τάς περιπλοκάς, άς υφίσταται η 
επιστήμη και η διεθνής επικοινωνία έκ 
τής διαφοράς ταύτης τών Ημερολογίων 
'Αλλ' η Ρωσσία μόνη, παρά τά λεγόμενα, 
αδυνατεί νά μεταρρυθμίση τό Ήμερολό-
γιον αυτής άνευ τής συνδρομής του Πα-
τριαρχείου τής Κων/πόλεως, τουντευθεν 
δέ και προκύπτει ότι η μεταρρύθμισις συν-
τελεσθήσεται, και δή ούκ εις μακρόν, άν 
τό Πατριαρχείον βοηθήση ή μάλλον ειπείν 
συνεχίση τήν υποβοήθησιν τών προσπα-
θειών τής Ρωσσίας. 

Αρχόμενος του λόγου μου. οφείλω νά 
καταδείξω πρώτον υμιν ότι η Ρωσσία ει-

λικρινώς εφίεται τής μεταρρυθμίσεως, είτα 
δέ ότι η μεταρρύθμισις αύτη δεν είναι δυ-
νατόν νά συντελεσθή άνευ τής συνεργασίας 
του Οικουμενικού Ιΐατριαρχείου τής Κων/ 
πόλεως και τέλος ότι τό Πατριαρχείον ήρ-
ξατο υποβοηθουν την Ρωσσίαν. Ειλικρινώς 
πάντες θέλομεν ευαρεστηθή επι τούτω, 
ούτω δε και ό υπέρ του Ημερολογίου αγων 
θέλει κερδίση τι τήν εσπέραν ταύτην. 

Επιτρέψατέ μοι ίνα πρώτον υπομνήσω 
υμίν τήν ευχήν ήτις διετυπώθη ύπό του 
Διεθνούς Συνεδρίου τής Στατιστικής, του 
συνελθόντος τω 1842 έν Βερολίνω. Ή 
ευχή αύτη ιδιάζουσαν προσέλαβε σημα-
σίαν έκ τής περιστάσεως καθ' ήν διετυ-
πώθη, υπεστηρίχθη δέ θερμώς υπο του 
παρόντος αντιπροέδρου τής ρωσσικής αυ-
τοκρατορικής Γεωγραφικής, Εταιρίας, του 
προέδρου αυτής όντος πάντοτε ενός έκ τών 
μεγάλων δουκών. Τό όνομα αυτό απλώς 
του κ. Πέτρου Πέτροβιτς Σιμένωφ μέ 
απαλλάσσει παντός σχολίου, διότι έστιν ό 
ανήρ εις έκ τών σοφωτέρων και τών μάλ-
λον τιμωμένων έν πάση τή Ρωσσία. 'Ιδού 
λοιπόν η ευχή, ήν αυτός ούτος κατά τό 
1862 επεφορτίσθη ίνα διαβιβάση τή κυ-
βερνήσει τής χώρας αυτού. 

"Τό Διεθνές Στατιστικόν Συνέδριον ανα-
γνωρίζον ότι ό κυριώτερος σκοπός τής ιδρύ-
σεως αυτου έγκειται έν τή τελειοποιήσει 
τών ποικίλων στατιστικών δημοσιεύσεων 
άς τά διάφορα κράτη αναλαμβάνουσι και 
έν τή ομοιομόρφω αυτών καταστρώσει, 
ήτις απαιτείται ίνα επιτευχθή η σύγκρισις 
τών έν αυταίς αναγραφομένων αποτελε-
σμάτων" . 

"Λαμβάνον ύπ' όψιν ότι έπι διαφόρων 
σπουδαίων σημείων τής διεθνούς επιστή-
μης παραδείγματος χάριν διά τήν μελέ-
την τής διανομής τών κατά τόπους γεν-
νήσεων και θανάτων έν συγκρίσει πρός τους 
διαφόρους μήνας του έτους, διά τάς με-
τεωρολογικάς παρατηρήσεις, διά τάς ημέ-
ρας τής εμφανίσεως τών επιδημιών και 
διά τήν εξακρίβωσιν τής διαρκείας αυτών, 
διά πολλάς άλλας ιατρικάς κτλ. παρατη-
ρήσεις τό ομοιόμορφον έν τώ μέτρω του 
χρόνου έστιν απαραιτήτως αναγκαίον". 

"Λαμβάνον επίσης ύπ' όψιν ότι η ανάγκη 
αύτη εστιν υπεράγαν καταληπτή δι' έκα-
στον είδος διεθνών σχέσεων, διά τό εμπό-
ριον, διά τόν υπολογισμόν τών υπό τών 
διαφόρων κλάδων τής βιομηχανίας παρε-
χομένων προσόδων, διά τούς σιδηροδρό-
μους και τήν απλοποίησιν ποικίλων λογι-
στικών πράξεων". 

"Εκφράζει ευσεβάστως τήν επιθυμίαν 
αυτου, ίνα η κυβέρνησις τής Α. Μ. του 
αυτοκράτορος τής Ρωσσίας και έν γένει 
πάντες οί εις τό ορθόδοξον ελληνικόν θρή-
σκευμα ανήκοντες χριστιανοί αποδεχθώσι 
πρός καταμέτρησιν του χρόνου τό έν Ευ-
ρώπη χρησιμοποιούμενον, γρηγοριανον ημε-
ρολόγιον". 

Μιαν παρατήρησιν έχω νά διατυπώσω 
ενταυθα. Ή ευχή αύτη, αναγομενη εις τό 
1862 αποδείκνυσιν ότι από τής εποχής 
εκείνης ήδη, ήτοι πρό 33 ετών η του 
'Ημερολογίου διαφορά απετέλει διά τήν 

επιστήμην, δι εκάστην τάξιν διεθνών σχέ-
σεων, διά τό εμπόριον κτλ. σπουδαίαν 
στενοχωρίαν. ΙΙροσπαθήσατε λοιπόν ίνα 

29 ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ ΤΗΣ "ΑΡΜΟΝΙΑΣ,, 29 

SILVIO PELLICO 

ΑΙ Φ Υ Λ Α Κ Α Ι ΜΟΥ 

Και πλησιάσας τήν σανίδα μου, μοι έψαυσεν έκ νέου τον σφιγμόν, 
κύπτων μετά στενοχωρίας όπως μέ παρατηρήση ώς πατήρ επι τής κλί-
νης του ασθενους υιίου του. 

—Και τώρα ενθυμούμαι, αυριον εινε Πέμπτη! εψιθύριζε μεταξύ τών 
οδόντων του. ακόμη εινε Πέμπτη! 

—Και τι θέλε ς να είπης μέ αυτό ; 
— 'Ότι ό ιατρός δεν έρχεται συνήθως παρά τήν Δευτέραν, Τετάρτην 

καί Παρασκευήν το πρωί και δυστυχώς αύριον δεν θά ιδη τον κύριον. 
—Μή ανησυχής δι' αυτό! 
—Να μή ανησυχώ ! νά μή ανησυχώ ! όλη η πόλις ομιλεί περί τής 

αφίξεως τών κυρίων τούτων, ο ιατρός δεν ημπορεί νά το αγνοεί. Και 
διατί αρά γε νά μή ελθη και μία φορα εκτάκτως; 

—Τις είδε έάν δεν έλθη αύριον αν και Πέμπτην; 
Ό γέρων δεν είπεν άλλο τι, αλλά μοι έθλιψε ισχυρώς τήν χείρα 

ούτως, ώστε νά μεταβάλω σκέψιν. 'Άν και μοι επόνεσε, ησθάνθην έκ 
τούτου αληθή ευχαρίστησιν. Ευχαρίστησιν ομοίαν πρός εκείνην, ήν 
αισθάνεται εραστής εάν τύχη η ερωμένη του χορεύουσα νά τω πατήση 
τον πόδα. ό πόνος θά τον έκαμνε σχεδόν να κραυγάση, αλλά τουναντίον, 
μειδια εις τήν φίλην του και λογίζεται ευτυχής δι' αυτό. 

ΚΕΦ. LXI. 
Τήν πρωίαν τής Πέμπτης, αφού διήλθον φρικωδεστάτην νύκτα, εξη-

σθενημένος, μέ τά όστα συντετριμμέ α έκ τής σκληροτητος των σανί-
δων, ησθάνθην εμαυτόν περιχυνομενον υπό αφθόνου ιδρώτος. Ήλθον να 
μ' επιθεωρήσωσι. Ο επιθεωρητής δεν είχεν έλθει. 'Επειδή τήν ώραν 
ταύτην τω ητο δύσκολον. ήρχετο ολίγον βραδύτερον. 

Λέγω εις τον Σχίλλερ:—Ίδέ πώς είμαι μούσκευμα από τόν ιδρώτα 
και ό ιδρώς ήρχιζε νά ψύχηται έπι του σώματός μου έχω ανάγκην ν' 
αλλάξω αμέσως υποκάμισον. 

—Δεν γίνεται!—μοι ανέκραξεν αποτόμως. Ιδιαιτέρως όμως μοί ένευ-
σε διά τών οφθαλμών και διά τής χειρός. Άφου δέ ο δεκανεύς και οι 
φρουροί εξήλθον, μοι έκαμε νέον σημειον επανακλείων την θύραν. 

Μετά τινας στιγμάς ανεφάνη, φέρων μοι έν τών υποκαμίσων του δις 
μακρότερον του όλου αναστήματός μου. 

—Εινε ολίγον μακρόν διά τόν κύριον, λέγει, αλλά δέν έχω άλλο έδώ 
αυτήν την στιγμήν. 

—Σ' ευχαριστώ, φίλε μου. αλλά αφου έφερα εις το Σπίελβεργ έν 
δέμα ασπρόρρουχα, ελπίζω ότι δέν θά μοι αρνηθούν τήν χρήσιν τών 
υποκαμίσων. λάβε τήν καλοσύνην να υπάγης εις του επιθεωρητού καί 
να τού ζητήσης εν απ' αυτά. 

—Κύριε, δέν επιτρέπεται νά σας αφίσωμεν κανέν από τα ασπρόρ-
ρουχά σις. 'Έκαστον Σάββατον θά σας δίδουν έν υποκάμισον νυκτι-
κόν, όπως εις όλους τους φυλακισμένους. 

—'Έντιμε γέρων, τω λέγω, βλέπεις εις ποίαν κατάστασιν είμαι. 
πιθανόν νά εξέλθω ζωντανός άπ' έδώ, αλλ' ουδέποτε θά δυνηθώ νά σε 
ανταμείψω. 

—'Έλα λοιπόν, κύριε ! ανέκραξε έλα λοιπόν! να θέλης ν'αντα-
μείψης εκείνον, όστις δέν δύναται εις τίποτε να σέ ωφελήση ! εις εκει-
νον, όστις μόλις δύναται νά δανείση κρυφίως εις ένα ασθενή κάτι τι 
διά νά σκουπίση τό σώμα του, τό καταβρεχόμενον υπό του ιδρώτος! 

Και ρίψας μοι αποτόμως τό μακρύ αυτού υποκάμισον έπι τής ρ -
χεως, απήλθε ψιθυρίζων καί έκλεισε τήν θύραν μετά θορύβου. 

Μετά δύο περίπου ώρας μοι εκόμισεν έν τεμάχιον μέλανος άρτου. 
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αντιληφθήτε έστω και κατά προσέγγισιν 
τάς απο του 1862 και εφεξής επιτευχθεί-
σας προόδους έν τή επιστήμη, ταις διε-
θνέσι σχέσεσι, τω εμπορίω κτλ. καί κρί-
νατε υμεις αυτοί αν η στενοχωρία αύτη, 
ητις τότε εισέτι ήν σπουδαία, δέν απέβη 
σήμερον όλως υπερβολική ! Έξακολουθώ. 
Έν Πετρουπούλει συνεστήθην υπό της πρε-
σβείας μου,— επωφελούμαι δέ της παρού-
σης ευκαιρίας ίνα δημοσία ευχαριστήσω 
τήν κυβέρνησιν τής πατρίδος μου επι τή 
υποστηρίξει ήν η διπλωματία αυτής πα-
ρέσχε πάντοτε ταις προσπαθείαις μου.— 
Συνεστήθην λοιπόν υπό της πρεσβείας μου 
πρός τόν γερουσιαστήν Σεμένωφ. Ή ευχή 
του έν Βερολίνω συνεδρίου τών στατιστι-
κών εκφράζει υμιν τήν υποδοχήν, ής παρ' 
αυτω έτυχον, αλλά πρός τούτοις καί ή 
ιδιότης αυτου ώς πραγματικού προέδρου 
τής αυτοκρατορικής Γεωγραφικής Εται-
ρίας επέβαλεν αυτω, ινα μή επιδράση καθ' 
οιονδήποτε τρόπον έπι τής γνώμης τών 
συναδέλφων αυτου. Άλλως τε τό ζήτημα 
ανήκεν εις τόν κύκλον του μαθηματικού 
τμήματος τής Εταιρίας δι' ό καί παρέ-
σχε μοι σύστασιν πρός τόν στρατηγόν 
Τιλλώ, πρόεδρον του τμήματος τούτου. 

('Έπεται συνέχεια) 

Η Α Δ Ε Λ Φ Η Τ Ο Υ Ε Λ Ε Ο Υ Σ 
(Διήγημα) 

Ουδέποτε έν τώ βίω μου συνήντησα το-
σαύτην αθλιότητα και πενίαν, οίαν έν μι-
κρώ τινι οικίσκω του χωρίου Ναρλί-Δερέ. 
Έντός τρωγλοειδούς δωματίου, ένθα τά 
αντί τοίχων σανιδώματα αφήνουσι νά δι-
εισδύωσιν ηλιακαί τινες ακτίνες, νεαρά κό-
ρη φαίνεται συσσωρευμένη επι τής κλίνης 
της, και παρ' αυτή ετέρα νεάνις, ονόματι 
'Ιωάννα. 'Ησαν αδελφαί. Έν τώ δωμα-

τίω τούτω και τά μάλλον χρήσιμα έπιπλα 
ελλείπουσι. πρό πολλού η Ιωάννα επώλη-
σεν αυτά, ινα αγοράση άρτον διά την κα-
τάκοιτον μικράν αδελφήν της. Άλλ' ήδη 
ουδέν απολύτως απέμεινε και η Ιωάννα 
πώς θά δυνηθή νά ζήση και εαυτήν και 
τήν αδελφήν της ; Οίμοι! ανέκραζεν, άλ-
λοτε είμεθα τόσον ευτυχείς, σήμερον κινδυ-
νεύομεν ν' αποθάνωμεν τής πείνης. Άλλ' 
ενώ η τάλαινα κόρη, καταπνίγουσα έν τοις 
δακρύοις την λύπην της, ηγείρετο ινα βοη-
θήση τήν αδελφήν αυτής, ήτις έν τή εξά-
ψει του πυρετού εσπαράσσετο επι τής κλί-
νης, αίφνης ακούει κτύπημα εις τήν θύραν. 
Ή Ιωάννα, απομάξασα επιμελώς απο 
τών οφθαλμών της τά δάκρυα, προσεπάθη-
σεν όσω προχείρως ηδύνατο νά επαναφέρη 
τήν γαλήνην επι του τεθλιμμένου προσώ-
που της, και έδραμεν ινα ανοιξη τήν θύ-
ραν. Άλλ' οποία κατάπληξις! Μία τών 
αδελφών του ελέους ίστατο πρό τής θύρας 

— Μή εκπλήττεσθε, ειπεν, Ιωάννα, διά 
τήν πρωινήν μου ταύτην επίσκεψιν. Έμα-

θον σήμερον ότι ή αδελφή σας βαρέως ασθε-
νεί και προθύμως έρχομαι νά τή παράσχω 
τήν συνδρομήν μου. 

— Άλλά δέν σας εκάλεσα . . . απεκρί-
θη τραυλίζουσα έκ ταραχής η Ιωάννα. 

Αυτή ήτις άλλοτε ήτο πλούσια και ευϋ-
πόληπτος έν τή κοινωνία, δέν ήδύνατο νά 
δεχθή ίνα των πτωχών η αδελφή επιμε-
ληθή την θνήσκουσαν αδελφήν της. Ή 
στέρησις και ή πενία δέν εδάμασε τόν 
εγωισμόν τής πάλαι ποτέ κόρης τών αι-
θουσών. 

Ή αγαθή αδελφή, ήτις έκ πείρας εγνώ-
ριζε τάς αθλιότητας τών ανθρώπων, διειδε 
τήν μυχίαν σκέψιν τής κόρης έν τή εκφρά-
σει τής μορφής αυτής, και έσπευσε διά μει-
λιχίων λόγων νά διαβεβαίωση αυτήν, ότι 
η επίσκεψις αυτής ουδέν είχε το ταπεινω-
τικόν. Και ταύτα λέγουσα μέ το μειδίαμα 
εις τά χείλη επλησίασε τήν κλίνην τής 
ασθενούς, και αφου παρετήρησε τό πρόσω-
πον αυτής, ειπε τή Ιωάννα : Τέκνον μου, 
η αδελφή σου εινε βαρέως ασθενής, άλλά 
μή φοβου, ό Θεός εινε τόσω φιλέλεος, ώστε 
είμαι βεβαία, ότι δέν θά βραδύνη νά δείξη 
και διά σας την ευσπλαγχνίαν αυτου. Ε-
πιτρέψατέ μοι όμως, κόρη μου, μίαν χά-
ριν νά σας ζητήσω. Ποίαν ; Νά μοι επι-
τρέψητε νά αναλάβω τήν περιποίησιν τής 
αδελφής σας και θά προσπαθήσω, όσον δυ-
νηθώ, ν' αποδώσω εις αυτήν τήν υγείαν. 
Και καλείτε χάριν τούτο, όπερ ήρμοζε 
μάλλον καλωσύνην νά ειπητε ; Αφήσατε 
τά φιλοφρονήματα, τέκνον μου. καθήκον 
ημών και ευτύχημα θεωρουμεν πάντοτε νά 
περιθάλπωμεν τούς πτωχούς ασθενείς. Ά-

— Ιδού, μοι λέγει, η τροφή δύο ήμερων. 
Είτα ηρχισε νά περιπατή θυμωμένος. 
—Τι έχεις ; τόν ηρώτησα. είσαι θυμωμένος εναντίον μου ; 'Εδέχθην 

τό υποκάμισον, τό οποιον είχες τήν καλωσύνην να μοι προσφέρης. 
—Είμαι θυμωμένος εναντίον του ιατρού, όστις ημπορούσε κάλλιστα, 

αν καί σήμεοον εινε Πέμπτη, νά λάβη τόν κόπον νά ελθη '. 
— Υπομονή! λέγω. 
'Έλεγον «υπομονή ! " αλλά δέν ηδυνάμην νά εύρω τό μέσον του να 

κοιμηθώ επι τών γυμνών εκείνων σανίδων άνευ προσκεφαλαίου. όλα 
τά οστά μου μοι επόνουν. 

Τήν ενδεκάτην ώραν, τό γευμα μοι εκομίσθη ύφ' ενος καταδίκου, 
συνοδευομένου υπό του Σχίλλερ. Τό γευμα απετελείτο εκ δύο μικρών 
σιδηρών, πινακίων, ών τό μέν περιείχε αηδέστατον ζωμόν, το δε χόρ-
τα παρασκευασμένα μετά σάλτσας, ώστε η οσμή καί μόνη επρουξένει 
αηδίαν, 

Προσεπάθησα νά λάβω κοχλιάριά τινα ζωμού, άλλ' εστάθη αδύνατον. 
Ό Σχίλλερ μοι επανελάμβανε: — Ό κύριος νά πάρη θάρρος. νά 

προσπαθήση νά συνηθήση τά φαγητά. άλλως θά του συμβή ο,τι συ-
νέβη ήδη εις άλλους, νά τρώγη μόνον ολίγον ψωμί καί ν' αποθάνη 
έπειτα από στενοχωρίαν. 

Τήν πρωϊαν τής Παρασκευής αφίχθη τέλος ό ιατρός Μπάγιερ. Μέ 
ευρε πυρέσσσοντα, μοι εχορήγησεν έν αχυρόστρωμμα και αντέστη 
ίνα μή μεταφερθώ έκ του υπογείου εις το ανώτερον πάτωμα. Ήτο 
αδύνατον, διότι έν αύτω δέν υπήρχε θέσις. Άλλ' εγένετο αναφορά 
εις τόν κόμητα Μιτρόβσκη, διοικητήν τών δύο επαρχιών Μοραβίας 
και Σιλεσίας, διαμένοντα εις Μπρούν, όστις απήντησεν, ότι, επειδή η 
ασθένειά μου ητο σοβαρά, έπρεπε νά εκτελεσθή ή γνώμη του ιατρού. 

Εις τό δοθέν μοι ήδη δωμάτιον εισέδυεν ολίγον φώς. εγώ δέ αναρ-
ριχώμενος εις τό σιδηρόφραγμα του στενού παραθύρου παρετήρουν την 
κοιλάδα όπου έβλεπον μέρος τής πόλεως Μπρούν, έν προάστειον όπου 
ευρίσκοντο πολλοί λαχανόκηποι, τό νεκροταφείον, η μικρά λίμνη τής 
Σαρτρέζ και οι κατάφυτοι λόφοι οίτινες μας εχώριζον τών περιφήμων 
πεδίων του 'Αούστερλιτζ. 

Ή θέα αύτη μ' έτερπε. 'Ώ! πόσον θά ήμην ευτυχής εάν την 
απελάμβανον μετά του Μαροντσέλλι ! 

ΚΕΦ. LXII. 
'Εν τούτοις μας ητοίμαζον ενδύματα φυλακισμένων. μετά πέντε 

ημέρας μοι έφερον τό ιδικόν μου. 
Συνίστατο εις πανταλόνιον έκ χονδρού υφάσματος, ούτινος τό δεξιόν 

σκέλος ήτο τεφρόχρουν, το δέ αριστερόν Capicine εξ ενός αμπεχόνου 
έκ δύο χρωμάτων καθ' όμοιον τρόπον διατεταγμένων καί ενός επανω-
φορίου έκ δύο ομοίων χρωμάτων, αντιστρόφως όμως τοποθετουμένων, 
ητο τό Capicine χρώμα πρός τά δεξιά καί τό τεφροειδές προς τ' αρι-
στερά. Αι περικνημίδες ησαν έκ χρονδρου μαλλίου. τό υποκάμισον έξ 
υφάσματος λινού πλήρους ανησυχαστικών κόμβων—αληθές Cilice. και 
περί τον λαιμόν μικρόν τεμάχιον υφάσματος ομοίου τό του υποκαμί-
σου. Τά υποδήματα ησαν μεθ' ιμάντων έκ σκληρού δέρματος. Ό πι-
λος ητο λευκός. Τά δεσμά εις τούς πόδας συνεπλήρουν την εικόνα ταύ-
την. συνίσταντο εις άλυσσον αρχομένην από τής μιας κνήμης εις τήν 
ετέραν καί εις τά άκρα συνεδέοντο υπο κρίκων σφυρηλατουμένων επί 
άκμονος. Ό κλειθροποιός όστις μοι έκαμε τήν εργασίαν ταύτην ειπεν 
εις ένα τών φυλάκων. νομίζων ότι δεν ηννόουν τήν γερμανικήν. 

—Καθώς εινε ασθενής, καλόν θα ητο ν' αποφύγωμεν αυτήν την ερ 
γασίαν. δέν θά περάσουν δύο μήνες όπου ό άγγελος του θανάτου θά 
ελθη νά τόν πάρη. 

—Moehte es seyn! (Ό Θεός νά δώση εάν εινε ετσι !)—τώ λέγω 
κτυπών αυτόν διά τής χειρός επί τού ώμου. 

Ό δυστυχής άνθρωπος εξεπλάγη καί έμεινε άναυδος. είτα μοι λέγει: 
— Ελπίζω ότι δέν είμαι προφήτης καί επιθυμώ ίνα τόν κύριον τόν 

πάρη άλλος άγγελος καί όχι εκεινος τόν οποιον ανέφερα. 
—Μάλλον παρά νά ζώ τοιουτοτρόπως, δέν νομίζεις, απαντώ, ότι ό 

άγγελος του θανάτου θά ητο ό μάλλον επιθυμητός ; 
'Έκαμε σημειον συναισθήσεως και απήλθε πλήρης συμπαθείας πρός 

εμέ. 
('Έπεται συνέχεια) 
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ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

παντήσατε μόνον εις τάς ερωτήσεις μου, ό 
χρόνος επείγει. 

— Ποίας διαταγάς έχετε παρά τοϋ ία-
τροϋ; Τοϋ ιατροϋ;... "Ισως δέν θά έχε-
τε, ειπέ μοι. Ναι! Τι δίδετε εις τήν ασθε-
νή διά νά παύση ό πυρετός; Μόνον...νερό. 
. . . Νερό, άλλά ό πυρετός δέν θεραπεύεται 
δι' αύτοϋ, τέκνον μου. Βαθύς στεναγμός 
διέφυγε τά στήθη τής αδελφής και έξήλθεν. 
Ήμίσειαν ώραν κατόπιν επέστρεψε φορτω-
μένη άπο φάρμακα, τονωτικά, και πάν ο,τι 
ήδύνατο ν' ανακούφιση την ασθενή και 
τήν άδελφήν τη;. Μόλις ήλθε και απέθεσε 
τάς προμηθείας αυτής, έπλησίασε τήν α-
σθενή, τήν έδοήθησε νά λάβη τά μάλλον 
επείγοντα φάρμακα, και δέν τήν έγκατέ-
λειπεν, ειμή Οταν τελείως έβεβαιώθη, ότι 
ανάπνεε μάλλον ελευθέρως και κανονικώς 
και έδείκνυε διάθεσιν προς ΰπνον. 

Άφοϋ ό ύπνος κατέλαβε τήν ασθενή, ή 
αδελφή τοϋ έλέους έπλησίασε τήν Ίωάνναν. 
τή ελαβε τάς χείρας και τήν ήρώτησε τάς 
περιπέτειας τοϋ βίου της. 

Ή νεαρά κόρη έδίστασε πρός στιγμήν, 
άλλ' άναλογισθεισα ότι ειχεν ενώπιον της 
τοιούτον άγγελον, έξεμυστηρεύθη εις αυτήν 
τό παν χωρίς ουδέν νά τή απόκρυψη. έξε-
πλήρου ανάγκην ήθικήν, σχεδόν καθήκον 
ιερόν. 

— Ό πατήρ μου, άνέκραξεν, ήτό ποτε 
μεγαλέμπορος. χάρις εις τήν τιμιότητα 
αύτοϋ και τά πλούτη έγένετο παντού γνω-
στός, και εις αυτήν τήν Εύρώπην. Ή οικία 
μας ήτο άληθές άνάκτορον, πλήρες παντοει-
δούς ευμάρειας και πλούτου. Ό πατήρ μου 
μέ ήγάπα περιπαθώς μέχρι μανίας, ή δέ 
μήτηρ ώς θησαυρον μέ έλάτρευεν. αμφότε-
ροι δέ τίποτε δέν μοι ήρνοϋντο, ικανοποιούν 
πάσάν μου θέλησιν, πάσάν μου ιδιοτρο-
πίαν. Άλλ' ή ευδαίμων αύτη εποχή δέν 
διήρκεσεν έπι πολύ. Αί παραφοραι και ή 
άστασία τής τύχης ήνάγκασαν τόν γέροντα 
ήδη πατέρα μου νά σταματήση τάς εργα-
σίας του. έπι τοσούτο δέ κατεθλίβη ύπό 
τής συμφοράς, ωστε κατάκοπος πλέον κα-

τήλθεν εις τόν τάφον. Τούτον μετ' ού πο-
λύ ήκολούθησε και ή μήτηρ μου. Μέχρι 
σήμερον έρημοι, άνευ βοηθήματος τινος, 
άνευ χρημάτων, ήναγκάσθημεν νά έκποιή-
σωμεν τά κοσμήματα μας, τά έπιπλα, 
πάν ό,τι εύρίσκετο έν τή οικία και αυτά 
τά ενδύματα, ινα έξοικονομήσωμεν τά πρός 
τό ζήν. 

Μετά την άφήγησιν ταύτην, ή νεαρά 
κόρη δέν ήδυνήθη νά κρατήση εαυτην και 
άνελύθη εις δάκρυα. Τέκνον μου, τή είπε 
τότε ή αδελφή, παϋσε, διατί κλαίεις ; Δέν 
βλέπεις, ότι ό πανάγαθος θεος σά; αγαπά 
και άπέστειλεν έμε εις συνδρομήν σας ; Ω ! 
ό πανάγαθος θεός δέν μέ άγαπα: πλέον . . . 
εϊμαι τέκνον άχάριστον, πλήρες υπεροψίας 
και ματαιότητος. προτιμώ νά εγκαταλεί-
ψω εις τόν θάνατον τήν άδελφήν μου, παρά 
νά καταντήσω έπαιτις. 

Άφου λοιπόν, άγγελε μου, αναγνωρί-
ζεις τό σφάλμα σου, θάρρει. ό θεός εινε 
μέγας και φιλεύσπλαγχνος πατήρ. ζητή-
σατε του έν ταπεινότητι συγγνώμην και 
δέν θά βραδύνη νά συγχώρηση έγωισμον 
τόσω σκληρόν και τυφλόν, όστις σας κα-
τατρύχει. Ή Ιωάννα, ένθαρρυνθεισα έκ 
τών λόγων τής αδελφής, άνέλαβεν αισθή-
ματα ευγενέστερα. 

Δέκα ημέρας ύστερον, χάρις εις τήν έπι-
μεμελημένην περίθαλψιν τής αδελφής, ή 
ασθενής έθεραπεύθη εντελώς. Και ή Ιω-
άννα μετριόφρων ήδη και συμπαθής, προσ-
είλκυσε τά βλέμματα ένος αρχαίου οικο-
γενειακού φίλου, όστις έζήτησεν αυτήν εις 
γάμον. 

Ιδού τί έσχάτως έγραφεν εις τήν σώτει-
ραν άδελφήν Μαρίαν, ήτις έσωσεν αυτήν 
και τήν άδελφήν της : 

Φίλτατη μον αδελφη, 
Μοι ζητείτε έν τή επιστολή ύμών λεπτομε-

ρείς πληροφορίας έπι τής καταστάσεως έν γένει 
καί τής υγείας τής αδελφής μου και έμοΰ. Σας 
λέγω λοιπόν, ότι ένυμφεύθην μετά τοΰ κ. Ζ., 
υιοΰ αρχαίου τινός πατρικοΰ μου φίλου, πρό 4 
ετών, και ήδη είμαι μήτηρ τριών τέκνων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Έκ της πολιτικής υπό Ευαγόρου. 
Παπισμός και ορθοδοξία. 
H "Αρμονία" έν Κερκύρα. 
Ό έξω κόσμος. 
Ή «'Αρμονία" έν Σμύρνη υπό Σμυρ-

ναίου, 
Κοινωνικαί Ειδήσεις. 
'Η Ρωσσία καί η μεταρρύθμισις του 

Ημερολογίου. 
H 'Αδελφή του ελέους διήγημα. 
Αί φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επι-

φυλλίς κατα μετάφρασιν έκ τοϋ Ιταλικού. 
Ημερολόγιον. 
Μικρόν ταχυδρομειον. 

Άπό τής ήμέρας τοΰ γάμου είμαι ευτυ-
χής, διότι ό Θεός μοι έδώρησε σύζυγον κάλ-
λιστον και συνετόν. Ή αδελφή μου ζή μεθ' 
ημών ευτυχής, όσον και έγω. Οϋδεν έπι πλέον 
επιθυμώ, ειμή μόνον να έπανιδω καί ευχαρι-
στήσω ΰμας, ΰμας, ήτις άπέδοτέ με τήν ύγείαν 
τής ψυχής και έν τή συνειδήσει μου τήν είρή-
νην. Ό σύζυγος μου ωσαύτως έπεθύμει νά ευ-
χαρίστηση ύμας, ευγνωμόνων διότι έδώκατε 
αύτω σύζυγον χριστιανήν, ή αδελφή μου τέλος 
ινα έκφράση ύμιν άπειρον εύγνωμοσύνην δια τας 
άτρύτους φροντίδας, έξ ών 'έχει σήμερον την σω-
ματικήν της ύγείαν. Έν τή έλπιδι ταύτη κα-
ταλήγουσα τήν έπιστολήν, τήν εϋλογίαν υμών 
έπίκαλοΰμαι υπέρ έμοΰ και τών τέκνων μου. 
Χαίρε, γλυκυτατη καί προσφιλής μου έλπίς ! 

Ιωάννα 

ΜΙΚΡΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 
Κ. Σ. 'Ενταΰθα. Ημερολόγιόν μας εξεδόθη. 

Ήρχισαμεν ήδη αποστέλλοντες αυτό πρός τους 
ημετέρους συνδρομητάς.—Π. Μ. Πάτρας. Δελ-
τάριον έλάβομεν. Προσεχώς πέμψομεν αποδεί-
ξεις πρός εισπραξιν συνδρομών. — Ανταποκριτή 
Κέρκυραν. Άναμενομεν ειδήσεις σας, έλπίζο-
μεν νά έλάβατε έπιστολήν μας. — Α.Β. Passau. 
Συνδρομ.ήν έλαβομεν, ήδη έπέμψαμεν αίτηθέν-
τας αριθμούς. — Π. Β. Γράψομεν προσεχώς.— 
'Ανωνύμω. 'Ενταΰθα. Διατριβήν σας αδυνατοΰ-
μεν νά δημοσιεύσωμεν, ώς μή συντασσομένην 
πρός τό ήμέτερον πρόγραμμα.—Ν. Α. Νάξον. 
Πραγματειαν σας άναμενομεν άνυπομόνως, και-
ρός πλέον νά δημοσιευθή και τό Β' μέρος.— 
Δ. Ν. Πόρον. 'Εορτή Συλλόγου " '0μονοίας" 
καθ' όλα επιτυχής.—Π. Κ. Θήραν. Πέμψατε 
συνδρομήν σας πρώτον χαι τότε θα λάβωμεν 
ύπ' οψιν τας παρατηρήσεις σας. — Ζ. Μ. Πά-
τρας. Φίλος, αποσταλεί'σαν φιάλην πατραικου 
προϊόντος 'έλαβεν. εύχαριστων, παρακαλεί όπως 
συχνότερον δι' όμοίου μποναμάένθυμήσθε αυτόν. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΙΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

1895 — 1084. 

'Ιανουάριος. 
Θεμιστοκλέους του ομολογητού. 
Τατιανής μάρτυρος. 

'Απόδοσις Θεοφανείων και Λεοντίου επι-
σκόπου. 

Ίλαρίου επισκόπου. 
Παύλου του πρώτου ερημίτου. 
Μαρκέλλου Πάπα Ρώμης μάρτυρος. 

Αντωνίου του μεγάλου ερημίτου. 
'Έδρα άγ. Πέτρου έν 'Ρώμη και 'Αθη 

νογένους Θεολόγου. 
Του ονόματος του Ίησού. Κανούτου 

βασιλέως. 
Φαβιανού καί Σεβαστιανού μαρτύρων. 

Δεκέμβριος. 
11 Σάββ. 30 Άνυσίας τής ιερομάρτυρος. 
12 Κυριακ. 31 Μελάνης τής όσ. απόδ. τών Χριστουγ. 

'Ιανουάριος. 
13 Δευτέρα 1 Ή περιτομή του Χριστού. Βασιλείου του 

Μεγάλου. 'Αργία. 
14 Τρίτη 2 Προεόρτια τών Θεοφανείων. Σιλβέστρου Τρίτη 

Πάπα 'Ρώμης. 
15 Τετάρτ. 3 Μαλαχίου του προφ. και Γορδίου μάρτ. 
16 Πέμπτ. 4 'Η Σύναξ. των 70 'Αποστόλων και Θεο-

κτίστου του οσίου. 
17 Παρασ. 5 Θεοπέμπτου και Θεωνά μαρτ. Συγκλη-

τικής τής οσίας. 
18 Σάββ. 6 Τά 'Άγ. Θεοφάνεια του Κυρίου ημών 

'Ιησού Χριστού. 
19 Κυριακ. 7 Ή Σύναξ. του Προδρόμου και Βαπτισ. Κυριακ. 

Ιωάννου. Αργία. 
20 Δευτέρα 8 Δομνίκης τής όσ. Γεωρ. του Χοζεβίτου. 


