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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 
Πλησιάζοντες πρός τό τέλος τοϋ 

Α' από της εκδόσεως τής Αρμονίας 
έτους παρακαλουμεν θερμώς τους 
ολίγους εκείνους έκ τών ημετέρων 
συνδρομητών οίτινες καθυστεροϋσιν 
έτι τήν συνδρομήν των, οπως άπο-
στείλωσιν ημιν ταύτην δι' οϋ' τρό-
που νομίσωσι καλλίτερον. 

Η Δίεύθυνσις 

ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

* Σήμερον άνοίγονται αί πύλαι του Κοι-
νοβουλίου. Την έναρξιν της β' Συνόδου 
της ΙΔ' βουλευτικής περιόδου, κατά το έκ-
δοθέν υπο τοϋ υπουργείου τών Εσωτερικών 
πρόγραμμα, δέν θά κηρύξη ό βασιλεύς διά 
λόγου Αυτου. Η έλλειψις Βασιλικου λό-
γου δεν εινε πρωτοφανης κατα την εναρξιν 
τών έργασιών της Βουλής. άναντίρρητον 
ομως τυγχάνει οτι ή Κυβέρνησις προέβη 
εις την άπόφασιν ταύτην, διότι, υφ' άς 
περιστάσεις διατελεί το Κράτος ήσύντα-
ξις Βασιλικοϋ λόγου είνε δυσχερής καί επι-
κίνδυνος, δυναμένη νά έκθεση την είλικρί-
νειαν της Κυβερνήσεως διά στόματος τoυ 
Βασιλέως. Ο κίνδυνος δέ ούτος ουδέν άλλο 
δηλοι ή οτι τά ζητήματα, τά οποία, έδει 
ν' άποτελέσωσι το κείμενον του Βασιλικού 
λογού, έστω καί έάν απλώς εθιγε ταύτα, 

είνε αόριστα, καί εκκρεμ.η, είς τό στόμα 
δέ του βασιλέως δέν άρμόζουσι φράσεις κε-
ναί καί έπαγγελίαι δυνάμεναι έκ τών υστέ-
ρων νά διαψευσθώσι. 

Την έναρξιν τών εργασιών της Βουλής 
το κοινον καί ό τύπος προσδοκα μετ ' ανυ-
πομονησίας, δότι πολλών καί σπουδαίων 
ζητημάτων την διαλεύκανσιν αναμένει ν ' 
άκούση έξαγγελλομένην έκ του έθνικου βή 
ματος. Έκ της νομοθετικής εργασίας της 
παρούσης Συνόδου άναμένει Ο ελληνικός 
λαος άνακούφισιν έκ τών δεινών καί της 
άθλιότητος έν τη οποία είνε βεβυθισμένος. 
Έκ τών μεταρρυθμιστικών μέτρων της 
Κυβερνήσεως, τά οποία, αυτή έπηγγέλθη 
Οτι. θά φέρη κατά την σύνοδον ταύτην είς; 
την ψηφον της εθνικής άντιπροσωπείας, 
αναμένει το έθνος νά ιδη τεμνομένην την 
οδόν, ήτις θά φέρη αυτό έκ της ϋφεστώσης 
κακοδαιμονίας είς θέσινβελτίονα.. 

"Αν ή προσδοκία της πραγματοποιή-
σεως τών ελπίδων τουτων της κοινωνίας 
καί του έθνους είνε ευλογος καί δεδικαιο-
γημένη, ουδείς άλλος πλην της Κυβερνή-
σεως δυναται νά ειπη' διοτι μονη αυτη 
κατέχει τό μυστηριον της νομοθετικης 
μεταρρυθμιστικης εργασίας, την οποίαν 
μετ ' ου πολυ θά προσαγάγη ενώπιον της 
Βουλής. Διά τους έξ αποστάσεως εταζον 
τας την προπαρασκευήν της Κυβερνήσεως 
έν τούτω, λαμβάνοντας δέ υπ' οψιν συνά
μα. Tnv οίκονομικην του κράτους δυσπρα-
γίαν. εστω καί άν παρορώσι τών κομμά-
των τάς προσωπικάς άνάγκας, δέν δυναν-
ται ή νά τρεφωσιν ασθενείς ελπίδας περί 

της πραγματοποιήσεως τών προσδοκιών 
τών αισιοδοξωτέρων. Ή Κυβέρνησις βε-
βαίως άπό απόψεως κομματικης δυνάμεως 
ουδέν πρόσκομμα θ' απαντηση έν τη πο-
ρεία αύτης. Η προτέρα συμπαγης καί 
κραταιά αυτης πλειονοψηφία παραμένει 
αμείωτος καί ακαταγώνιστος. Αί δ' έκδη-
λωθεισαι κομματικαί δυσαρέσκεαι άπέ-
ναντι του ογκου τών σταθερών φίλων ου-
δέν σημαίνουσι καί ουδέ τό παράπαν θά 
δυνηθώσι νά σαλεύσωσι το στεραιόν έδαφος 
έφ' ου ίσταται. Της αντιπολιτεύσεως άφ' 
έτέρου η επίθεσις, Οσον καί άν ύποτεθη 
κρατερά, χάρις είς την δεινότητα, τών ρη-
τόρων, οϋς συγκαταλέγει έν ταις τάξεσιν 
αυτης, Οσον καί άν άποβη σφοδρά καί 
αυστηρά διά του έλεγχου, τον οποίον θ' 
άσκηση έπί τών κυβερνητικών πράξεων 
χαί διά της συζητήσεως σπουδαιότατων 
ζητημάτων, μέ τά οποία θ' απασχόληση 
την Βουλήν, δέν είνε δυνατόν νά περιμένη 
τις μεταβολην έν τώ βαρομέτρω τών κοι-
νοβουλευτικών δυνάμεων. Ή αντιπολίτευ-
σις ατυχώς, καί λέγομεν ατυχώς διότι άν-
τιπολίτευσις ισχυρά έν κοινοβουλευτικοίς 
κράτεσι είνε παράγων σωστικός καί πολύ-
τιμος, παρίσταται ασθενής καί κατακερ-
ματισμένη. 

"Ας έλπίσωμεν έν τουτοις, οτι ή έθνκη 
αντιπροσωπεία, έν τη σπουδαιότατη ταύτη 
Συνόδω θά επιτέλεση το έργον αυτης 
έχουσα ώς γνώμονα αυτης καί Οδηγον και 
συμβουλον την φιλοπατρίαν αυτής καί τάς 
προσδοκίας του έθνους. 

Ευαγόρας. 

ΕΤΟΣ Α . - Α Ρ Ι Θ . 30. ΑΘΗΝΑΙ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1896 



234 ΑΡΜΟΝΙΑ 
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Α Υ Τ Η Σ 

'Ύψιστον ενδιαφέρον άμα δε καί κοινη 
ωφέλεια απαιτεί την διευκρίνισιν καί άνά-
πτυξιν της έννοιας τών λέξεων η Εκκλησία 
καί οι λειτουργοί αυτης* ετι μάλλον, καθ' 
Οσον εν τε ταίς θρησκευτικαις συνδιαλέξεσι 
συνεχώς καί έν τη δημοσιογραφία, εσχάτως 
μάλιστα, συγχέεται καί διαστρέφεται έξ 
άγνοιας η έκ προθέσεως ή τοσούτον ΰψηλη 
εξόχως δέ καθολική σημασία, ή έγκλειο-
μένη είς την Έκκλησία.ν καί είς τους ιε
ρούς αυτης λειτουργούς. 

Επεκράτησε κυρίως έν Ανατολή άπο 
πολλού ηδη έντονώτερον δέ κατά τούς τε
λευταίους τούτους χρόνους ύπεστηρίχθη ή 
πεπλανημένη ιδέα, Οτι ή θρησκεία προώρι-
σται. νά υπηρέτη άνάγκας έθνικάς, νά ύπο-
θάλπη, ώσει οργανον της πολιτικής, καί 
νά ύποδαυλίζη τάς άλλως τε ύψηλάς καί 
δεδικαιολογημένας βλέψεις της πατρίδος, 
νά διατηρη δέ άείποτε άκοίμητον την φλό
γα της εθνικής φιλοδοξίας, της φυσικώς 
ένυπαρχουσης έν τη κ α ρ δ ί α έκδηλουμένης 
δέ έν τω αίσθήματι παντός πολίτου. 

Συνταυτίζονται ώς έκ τούτου καί συμ-

'Ο ι ε ρ ό ς κλήρος τοιαυτην θρησκείαν τε
ταγμένος ίνα καλλιεργη καί θεραπευη, έχει 
προορισμόν ε π ί σ η ς καθολικόν, άποστολην 
υπερφυσικην καί χαρακτήρα άπεριόριστον. 

Μη υποβιβάζετε την θρησκείαν, μη τα-
πεινούτε τόν κληρον, περιορίζοντες καί ά-
ποξενούντες α υ τ ό ν άπό τού γνησίου αύτου 
προορισμού και άπο της α λ η θ ο ύ ς α υ τ ο ύ 
δράσεως, άλλ ' άφετε θρησκείαν και λει
τουργούς είς το ύψος εκείνο καί μεγαλειον, 
έφ' ων τέτακται ίνα ίσταται. 

Δέν δυνάμεθα νά έννοησωμεν θρησκείαν 
ελληνικην ούτε ιταλικήν, ούτε γαλλικήν, 
πλην μόνον και αποκλειστικώς καθολικήν, 
ούτε συνεπώς δυνάμεθα νά έννοησωμεν κλη-
ρον άλλ' ή καθολικόν. 

Τοιαύτη δέον ίνα παρίσταται η άληθης 
και γνήσια θρησκεία, έγκλειουσα είς τους 
έαυτης κόλπους άπάσας τάς χώρας, άπά-
σας τάς φυλάς καί τά γένη τών ανθρώπων, 
έξ ών δέον ίνα συναποτελέση τον παγχρι-
στιανισμόν, τήν βασιλείαν δηλονότι του 
Χριστού έπί γης. 

Είς τοιαυτην Έκκλησίαν μόνον καί α
ποκλειστικώς ο θείος λυτρωτής ύπεσχέθη 
«Αιτησον παρ' εμού καί δώσω σοι έθνη 
την κληρονομίαν σου καί την κατάσχεσίν 

δεχόμενοι τοιαυτην ολότητα παντοίων απο
δείξεων έλεγχόμεθα έκ κακής πίστεως τυ-
φλώττοντες προ της ακτινοβολούσης αλη
θείας, ώσει γλαύκες πρό τού λάμποντος 
ήλιου. 

Ή μόνη αύτη ή έγκλειουσα τά στοι
χεία της Μιας Άγιας Καθολικής και Α
ποστολικής Εκκλησίας συναισθάνεται τό 
δικαίωμα, τό ύψιστον άμα και την βαρυ-
τάτην εύθύνην νά κυβέρνηση, ή μόνη αύτη 
φρουρός της ιεράς παρακαταθήκης της α
ληθείας καί τού χριστιανικού πολιτισμού 
διατηρεί άείποτε απανταχού γης ιερατικά 
εκπαιδευτήρια, φυτώρεια πνευματικά, έν 
οις καλλιεργείται ή άρετη καί ή μάθησις 
οι δέ έν αύτοις παιδαγωγούμενοι ίεροσπου-
δασται μετά πάσης επιμελείας καί ζήλου 
αποκαθίστανται αληθείς ιερείς, κήρυκες 

φύοονται δύο έννοιαι, δύο σημασίαι πάν
τως άνεξάοτητοι, ίν' άποτελέσωσιν έν τι 
ομογενές. Δυνάμεθα νά ονομάσωμ.εν τοιαυ-
την αυθαίρετον μίξιν τραγέλαφον θρησκευ-
τικοπολιτικόν. 

Έκ τοιαύτης σκέψεως καί έκ τοιούτου 
άπό της καρδίας αναβλύζοντος πόθου 
πλειστάκις λέγουσιν : ό Ελληνικός Κλή
ρος καί ή Όρθόδοξος Εκκλησία, άνηκουσιν 
εις τό έθνος- ή Εκκλησία, και τό Κράτος 
δέον νά ύπηρετώσι τά συμοέοοντα. τού 
Ελληνισμού, ό δέ έν Κωνσταντινουπόλει 
Πατριάρχης μετά τίνος εγωισμού καί αύ-
ταρεσκείας τιτλοφορειται Εθνάρχης τού 
δούλου καί αλυτρώτου Ελληνισμού. Είναι 
καί αύτη ή κατάστασις μία οικονομία, της 
πολιτικής ανάγκης. Όποια παραχάραξις ! 
όποια, σύγχυσις και έκτοπισις ιδεών καί 
πραγμάτων ! Υποδουλοϋται η Εκκλησία 
είς τό Έθνος, τά θεία καί τά ουράνια ύπη-
ρετουσι χαμερπώς τά ανθρώπινα, καί τά 
εγκόσμια, η ιδέα υπόκειται είς την ύλην. 

Ό ιδρυτής τού χριστιανισμού Χριστός, 
ό ακρογωνιαίος ούτος λίθος της Εκκλη
σίας, δέν άπέβλεψεν είς έθνος, ούτε είς έκ-
δούλευσιν πολιτικής, ότε έθεμελίωσε την 
Έκκλησίαν, ότε ώρισε τάς βάσεις της θρη
σκείας, ότε παρέδωκε την άποκάλυψιν καί 
ένετείλατο τοις άποστόλοις ινα πορευθέν-
τες μαθητεύσωσι πάντα, τά έθνη. 

Ή θρησκεία, τούτο δε δέον ίνα προση
κόντως σταθμισθη, φέρει χαρακτήρα παγ-
κόσμιον, διεθνή, ύπηρετικον της άνθρω-
πότητος άπάσης, ως ό Χρίστος υπέρ αύ-
της άπάσης έμαρτύοησε καί καθώρισεν, 
ίνα, ώς μία υπάρχει ή λυτρωσις μία καί 
αδιαίρετος υφίσταται του ανθρωπίνου γέ-
νους ή συνεχίζουσα τό έργον αύτου Έκ-
κλησια. 

σου τά πέρατα της γης" ψαλ. β'—8. 
Είς τοιαύτην Έκκλησίαν «Πάντα τά έθνη 
οσα έποίησας ηξουσι καί προσκυνησουσι 
ένωπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι τό όνομα 
σου" ψαλ. πε' — 9. 

Συνεπώς ταις θειαις ταύταις ύποσχέσεσι 
καί τη ύψηλη τού θείου λυτρωτου πρόνοια 
κατηργήθη ή τοπική ή έν μικρά γωνία 
περιωρισμένη ίουδαϊκη συναγωγή, ίνα δια-
δεχθη αύτην ο παγχριστιανισμός, η θρη
σκεία παντός λαού, πάσης εθνικότητος, 
πάσης γλώσσης και πάσης φυλής. 

Τοιαύτης θείας καταγωγής θρησκείας 
έορα. ακλόνητος και κέντρον ενώσεως καί 
δράσεως πνευματικόν ώρίσθη η αιωνία καί. 
κοσμοκράτειρα Ρώμη, έφ' ης άρχιεράτευ-
σεν ό "Αγιος Πέτρος κορυφαίος καί πρόε
δρος τού αποστολικού σώματος, ποιμήν δέ 
της παγκοσμίου λογικής ποίμνης τού θείου 
λυτρωτου, είπόντος τώ μακαρίω Πέτρω 
"Βόσκε τά αρνία μου. . . ποίμενε τά πρό 
βατά μου." 

Διάδοχοι γνήσιοι της πρώτης ταύτης 
Αποστολικής εδρας άνευ διακοπής καί έν 
συνέχει ειρηνική κατοχή απάντων τών της 
Εκκλησίας δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων 
κατά τήν μακράν τών αιώνων διαρκειαν 
καί αλληλουχίαν μέχρι της ένδοξου αρχιε
ρατείας Λέοντος ΙΓ' ύπάοχουσιν οι πάπαι 
της Ρώμης. 

Το γεγονός τούτο είναι το σπουδαιότε
ρον, είναι ό άξων περί τον όποιον άπασα 
η τού χριστιανισμού οικονομία, περιστρέφε
ται, γεγονός εναργέστατα, άποδεδειγμένον 
έν ταίς ίεραις γραφαίς, έν τη καθόλου πα-
ραδόσει καί ιστορία της Εκκλησίας, έν 
άπάσαις ταις οίκουμενικαις συνόδοις, ώς 
καί έν τοις συγγράμμασι τών πατέρων 
συμπαντος τού χριστιανισμού. Μη παρα-

διαπρύσιοι της ευαγγελικής αληθείας. Προς 
τούτους η Εκκλησία μετά πάσης αυθεν
τίας επαναλαμβάνει τά ρήματα τού θείου 
Σωτηρος «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τά έθνη". Αποστέλλονται ούτοι εις πε-
πολιτισμένα. καί βάρβαρα έθνη, μακράν 
της πατρίδος, μακράν τών γονέων και τών 
φίλων, καθ' Οτι τό επιτάσσει ή ανάγκη 
της ύψηλης υπηρεσίας. Καί ή Εκκλησία 
διά του ιερού κλήρου διατηρεί Tnv πίστιν 
έν μ έ σ ω του χριστιανισμού, πλήττουσα 
μετά στιβαράς χειρός τήν άσεβη αίρεσιν, 
διαδίδει δέ εις τάς άπωτάτας χώρας τά 
ευεργετικά φώτα τού χριστιανισμού, είς 
τάς χώρας, ενθα ατυχώς ή λατρεία, τών 
ειδώλων υφίσταται ετι έν μ έ σ ω μυριάδων 
λαών. 

Στρέψατε άπαθώς και άμεροληπτως τό 
βλέμμ.α ύμών πρός την Σινικήν, την Ια
πωνίαν, πρός τήν κεντρωαν Άφρικήν, 
προς τά έσχατα της Αμερικής καί ίδετε 
τ ο υ ς αποστόλους της καθολικής Εκκλη
σίας έν μ έ σ ω αγώνων στερήσεων καί κιν-
δύνων διαδίδοντες την πίστιν εκχριστιανί
ζοντας καί εκπολιτίζοντας τήν άμορφον 
ανθρωπότητα και μαρτυρούντας έν ανάγκη 
υ π έ ρ τού Χριστού. 

Καί όμως παρά την ένέργειαν τών αλη
θειών τούτων, παρά τό άναντίρρητον τών 
γεγονότων τούτων, άλλαι ίδέαι και άλλα 
φρονήματα έν Ανατολή καί έν Ελλάδι 
ιδία κρατούσιν. Ή Εκκλησία δέν δύναται 
ν ' άποσπασθη τού έθνους, ό δέ ελληνικός 
κλήρος αδυνατεί νά διακοίνη τον ίδιον 
εαυτού προορισμόν. 

Συνεπώς η τε Ανατολική Εκκλησία 
και οι λειτουργοί αυτης υπεδουλώθησαν ίνα. 
ύπηρετώσιν είς την πολιτικην θέλουσαν 
Έκκλησίαν έθνικήν. 

Τοιούτον ολέθριον προηγούμενον άπεμι-
μηθη και ή Ρωσσικη Αυτοκρατορία, ής ή 
θρησκεία, τυγχάνει εξόχως εθνική. Οι Βούλ
γαροι μετά τnv άποκατάστασιν της ηγε
μονίας άπεσπάσθησαν άπό τού οικουμενι
κού λεγομένου πατριαρχείου της Κωνσταν
τινουπόλεως. Διέπραξαν άκριβώς ό,τι ό 
Φώτιος κατά τον έννατον αιώνα, και ό 
Κηρουλάριος κατά τόν ενδέκατον. Καί 
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Ομως έκηρύχθησαν σχισματικοί ύπο της 
μεγάλης τοϋ Χρίστου Εκκλησίας ! Όποια 
άπατη ! όποια φενάκη ! "Αν οι Βούλγαροι 
κηρύσσονται σχισματικοί, τίνι δικαιώματι 
διατί οι πρώτοι οι δημιουργησαντες το 
όλέθριον γεγονός, καί όπερ υπήρξε καί υ
πάρχει πέτρα τοϋ σκανδάλου, έφ' ης προσ-
έκοψαν καί προσκόπτουσιν ετι και νϋν λαοί 
ολόκληροι, υπεκφεύγουν τόν δαψιλώς χα-
ριζόμενον τίτλον εις τούς Βουλγάρους ; 

Έάν παραδεχώμεθα τά συμπεράσματα, 
ανάγκη ίνα άναγνωρίσωμεν καί όμολογή-
σωμεν τάς αρχάς, ών έξάγονται. η λογική 
δέν χαρίζεται, είναι αδυσώπητος, επιτάσσει 
ίνα διερευνήσωμεν τά αίτια τ ' αληθη και 
δεχθώμεν αυτά, άν λειτουργη παρ' ήμιν ή 
αυστηρά λογική. 

Α. Ρ. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΡΩΜΗ! 

13 Ιανουαρίου 
Ό έν Βερολίνω πρέσβυς της Ρωσσίας 

πρίγκηψ Λοβάνωφ καθ ά άγγέλεται άνε-
κοίνωσε τω κόμητι Μαφφέη πρεσβευτή 
της Ιταλίας, ότι ή 'Αβυσσινία διατελεί 
ύπό την προστασίαν της Ρωσσίας. Διαβε-
βαιουται δέ ότι κατά τήν έν 'Αμπά-
'Αλαγγη μάχην ωδήγουν τάς φάλαγγας 
τών έχθρων Γάλλοι καί Ρώσσοι αξιωμα
τικοί, καί ότι ή Γαλλία έκ συμφώνου μετά 
της Ρωσσίας χορηγοϋσιν εις τούς 'Αβυσσι-
νούς πολεμοφόδια καί τηλεβόλα τελευταίου 
συστήματος. Ή τοιαύτη δέ στάσις τών 
δύο Δυνάμεων ανησυχεί κατά πολύ τόν 
διπλωματικον κύκλον της Ιταλίας και 
τών συμμάχων αύτης. 

Ή ένταϋθα έφημερις "La Vera Roma" 
αναγράφει ότι : « Ή προς συντήρησιν τοϋ 
αποικιακού στρατού δαπάνη ανέρχεται είς 
420000 φρ. καθ' έκάστην ητοι περί τά 
14000000 κατά μηνα. Άποδοκιμάζουσα 
δέ τnv τοιαυτην της κυβερνήσεως πολιτι-
κην ύπό δυσχερεστάτας οίκονομικάς συν-
θηκας έπιπροσθέτει, οτι έπεκτείνουσα τάς 
έν 'Αφρικη κτησεις γίνεται παίγνιον της 
Γαλλικής πολιτικής ταπεινουμένη προ της 
ύπερηφάνου Γαλλίας. και ότι ή Ρωσσία 
ούκ ολίγον εβοήθησε τήν Γαλλίαν ένεκα τών 
θρησκευτικών σχέσεων, ας έχει μετά τών 
έν 'Αβυσσινία ιθαγενών. Τέλος δέ οτι ή 
κυβέρνησις έμπαιχθείσα δίκην νηπίου ουδέν 
αγαθόν έν τη 'Αφρικη δύναται νά προσ-
δοκα εκτεθειμένη πάντοτε είς απροσδόκη
τους κινδύνους και επιθέσεις". 

Ημείς δέ δέν δυνάμεθα, εί μή νά συμ-
φωνήσωμεν μετά τού δημοφιλούς τούτου 
φύλλου διότι εκφράζει αληθείας, μετ ' εϋθύ-
τητος καί ακραιφνοϋς αμεροληψίας κρίνουσα 
τά πράγματα. 

'Αχ. Ρίκης 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ 
14 'Ιανουαρίου 

Βεβαίως δέν θά διέφυγε τών άγχινου-
στέρων τήν προσοχήν, οτι άπο πολλου ηδη 
ή γαλλική κυβέρνησις μετ' έμμονης καί 
έπιτηδειότητος έν ζήλω άντιχριστιανικώ 
προθυμοποιειται καθ ' έ'καστον έτος νά επι-
ψηφίζη ένα προς ένα νόμους, οίτινες τον 
αυτόν πάντοτε έχουσι σκοπόν, τον άπο-
χριστιανισμον της γαλλικής κοινωνίας. 
Βαθμηδόν ούτως επιτελεί τήν συμβουλήν : 
«"Ινα φθάσης ευχερώς είς τό τέρμα, βάδιζε 
βραδέως καί ασφαλώς". Προ τών ομμά
των τη,ς Ίουδαιομασσονικης σπείρας, ητις 
κατέχει τήν έξουσίαν ό σκοπός προτίθεται 
ακλόνητος, εντελώς καθωρισμένος. τά μέσα 
μόνον καί οι τρόποι ποικίλουσι συμμορφού-
μενοι προς τάς περιστάσεις. 

'Ήρξατο πρώτον άπο της έντελους 
εκλαϊκεύσεως της διδασκαλίας είς όλους 
τούς βαθμούς. Μεθ' 'ό έξεδίωξεν άπο του 
τόπου της διαμονής αυτών τά μέλη τών 
θρησκευτικών συλλόγων. 'Απηγόρευσε τάς 
λιτανείας. τά νοσοκομεία, τά αγαθοεργά 
καταστήματα, τά δημόσια ακροατήρια 
συστηματικώς άπεστερήθησαν της ευεργε
τικής θρησκευτικής επήρειας. τους κλη
ρικούς έκάλεσαν ύπο τάς σημαίας έν τώ 
στρατώ' παρημπόδισαν καί κατήργησαν 
την έλευθερίαν τοϋ λόγου και τnv λειτουρ-
γίαν τοϋ αγροτικού υπουργείου. άφηρεσαν 
τάς άποδοχάς τών κανονικών, και τάς 
συνδρομάς όσας αί προκάτοχοι κυβερνήσεις 
έχορήγουν είς τά ίεροσπουδαστήρια. Βαθ-
μηδόν έλαττοϋντες έκολόβωσαν τόν προϋ-
πολογισμον τών εκκλησιαστικών καθ' όν 
χρόνον οι προϋπολογισμοί τών λοιπών 
υπουργείων ύπερμέτρως αύξανόμενοι ώς 
προς τάς δαπανάς έπεβάρυναν καταπλη-
κτικώς τούς ατυχείς φορολογουμένους στέ-
νοντας ύπο την μάστιγα των. Πάντες δέ 
γινώσκουσιν οτι ο ολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται είς τό μυθώδες ποσόν τών 3 δι
σεκατομμυρίων καί ήμισυ. Δέν θ' άναφέ-
ρωμεν πάσας τάς νομοθετικάς διατάξεις, 
άρκει νά προσθέσωμεν μόνον, οτι δυνάμει 
τών τελευταίων καθιερώθη η έπέμβασις 
της Πολιτείας έν τή διαχειρήσει τών προ
σόδων τής Εκκλησίας. επίσης ό περί επι
δομάτων νόμος, αναγνωριζόμενος καί ύπ' 
αυτών τών αυτουργών αυτού ώς ανεφάρ
μοστος, μεταβάλλεται είς νόμον συνδρο
μών έν τω άποκρύφω σκοπώ νά εγκα
τάλειψη εις τόν θάνατον καί την άποσύν-
θεσιν τους θρησκευτικούς συλλόγους. 

Καί ίνα μη φανώσιν ότι οπισθοδρομούν, 
το έτος τούτο έγκαινίζεται μέ τόν φόβον 
νά ιδωμεν ψηφιζόμενον ύπό τοϋ Πολιτικού 
υπουργείου το περί εταιριών νομοσχέδιον. 
Το νέον δέ τούτο πλήγμα μέλλει άρδην νά 
καταστρέψη τά θρησκευτικά τάγματα, 
τοσουτω σκληρώς μέχρι σήμερον ταλαι-
πωρηθέντα. Κατά τών τοιούτων δέ τι 
άντιτάσσουσιν οι καθολικοί; Είνε άλη-

θές ότι διαμαρτύρονται άλλά ματαίως, 
διότι ή άποθάρρυνσις τούς απονεκρώνει. 
βαίνουσιν άπό ύποχωρήσεως είς ύποχωρησιν 
καί το έδαφος τών διαμαρτυριών αυτών 
διαφεύγει ύπό τούς πόδας των. Λειποψυ-
χίαι αξιοθρήνητοι άναγεννώνται έκπλήτ-
τουσαι τάς γενναίας και χριστιανικάς ψυ-
χάς, κατόπιν ένδίδουσιν ολοσχερώς καί ή 
ύπόθεσις λαμβάνει πέρας ατυχώς ύπο τά 
ειρωνικά χειροκροτήματα τών έχθρων της 
Εκκλησίας. 

Ποϋ είνε ή εϋτολμία ή αρρενωπή των 
αρχαίων χριστιανών ; Προς δικαιολογίαν 
της λειποψυχίας τών συγχρόνων δέν δυ-
νάμεθα ειμη νά άπαντήσωμεν "fin de 
siecle" 'Ο Θεός είνε άληθές, δωρει-
ται την άνόρθωσιν είς τούς λαούς άλλ ' ύπο 
τόν όρον νά παλαίωσι, νά άγωνιζωνται 
ακαταπαύστως υπέρ της απειλουμενης 
Δικαιοσύνης, υπέρ της αληθείας και του 
δικαίου. Ημείς μίαν συμβουλήν έχωμεν ν' 
άποτείνωμεν πρός τούς καθολικούς της 
Γαλλίας, ταύτην: νά ένωθώσιν άδελφικώς 
και στενώτατα καί άποκρούσωσι τάς αδιά
λειπτους προσβολάς αντιπάλων κατ ' όνομα 
μόνον χριστιανών, οιτινες κατακρατοϋσι 
την έξουσίαν και την πρωτότοκον της Εκ
κλησίας κόρη,ν κρημνίζουσιν είς βάραθρον 
καταστροφής ανεπανορθωτου. Εις τον αγώνα 
τούτον ό θεός επεφύλαξε τό βραβείον της 
νίκης. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ 
Νέον Ίταλικόν Νηπιαγωγειον. 

'Αναγινώσκομεν έν τω "Νεολόγω" Πατρών: 
«Εις τό άκρον της οδού Κορίνθου εγεί

ρεται σεμνον καί περικαλλές οίκοδόμημα, 
φέρον έπί τοϋ άνωθεν της θύρας διαζώμα
τος περίοπτον την έπιγραφήν : Βασιλικόν 
Ιταλικόν Νηπιαγωγείον "Μαργαρίτα της 
Σαβοϊας". 

Τό παρελθόντα Ίούλιον ετέθη ό ακρο
γωνιαίος αυτού λίθος. προχθές δέ μετά 
πάροδον πέντε μόλις μηνών έτελέσθησαν 
τά εγκαίνια καί παρεδόθη είς χρησιν. Άνευ 
πολλού θορύβου, άνευ μακρών συζητήσεων 
και διατυπώσεων διεξοδικών, μ.ία ατομική 
πρωτοβουλία ή τού ένταϋθα προξένου της 
Ιταλίας κ. Τοσκάνη κατόρθωσε νά λάβη 
τήν κυβερνητικην έγκρισιν, νά θέση είς 
πράξιν καί νά φέρη είς πέρας έν έργον με
γίστης χρησιμότητος όχι μόνον διά τούς 
ένταϋθα παροικοϋντας Ιταλούς άλλά καί 
διά την πόλιν τών Πατρών όλόκληρον. 

Έν βλέμμα είς τό νεόδμητον Ίταλικόν 
Νηπιαγωγειον θά πείση τόν έπισκέπτην 
ότι το κτίριον τούτο ανταποκρίνεται τε
λείως πρός τόν σκοπόν ον προτίθεται. Δύ-
ναμαι δέ νά ειπω ότι έν αύτώ αντικατοπ
τρίζεται ζωηρώς τό έθνος εις τό όποιον 
ανήκει. δύναμαι νά ειπω ότι έν αύτώ δια

βλέπει τις τήν Ίταλίαν, την πεπολιτι-
σμενην, την επιστήμονα, την καλλιτε-

χνιδα, την προνοητικην, τήν όλοέν προο-
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δευουσαν Ίταλίαν. Αίθουσα παραδόσεων, 
αίθουσα συσσιτίου — διότι ή Ιταλία οχι 
μόνον έκπαιδευει άλλά καί σιτίζει δωρεάν 
τά πτωχά της—μαγειρειον, πλυντήριον, 
αποχωρητήρια, ολα κατεσκευασμένα καθ' 
απαντάς τους κανόνας της υγιεινής, όλα 
φέροντα τον τυπον της προνοίας, της ο-
ποίας δικαιούνται τά τρυφερά νήπια. 

Ύπο συνθήκας τοιαυτας παρεδόθη προ-
χθές είς χρησιν κοινήν τό νέον Ίταλικον 
Νηπιαγωγείον. Τά εγκαίνια αυτου έτελε-
σθησαν άνευ έπισημότητος κατ' έκφρασθει-
σαν έπιθυμίαν του έν 'Αθήναις πρέσβεως κ. 
Πιζάνη Δόση. Έκτος της οικογενείας του 
κ. Τοσκάνη καί τών Ιταλών διδασκαλισ
σών καί διδασκάλων παρησαν μόνον αί 
δεσποινίδες Κανακάρη, ό κ. Κ. Φιλόπου-
λος και ό κ. I. Καρόκης, ιατρός τών έν
ταυθα Ιταλικών Σχολείων. 

Άλλά καίτοι ανεπίσημος ή έορτη αυ
τή υπηρξεν ωραιότατη και λίαν επιβλη
τική. Διακόσια, καί πέντε νήπια έκ τών 
Οποίων το τρίτον είς Έλληνικάς οικογε
νείας ίσταντο παρατεταγμένα καί φέροντα 
έπι του στήθους άνά ένα αριθμόν. Μετά 
τnv τελεσθεισαν δοξολογίαν τά νήπια ώδη-
γήθησαν στιχηδόν είς τnν αίθουσαν του 
συσσιτίου καί κατέλαβον τάς τράπεζας αύ
του, έφ' ών παρετίθεντο διάφορα, γλυκί
σματα, έπί τουτω προωρισμένα. 

Μετά τουτο ηνοίχθη η αίθουσα του 
Δένδρου τών Χριστουγέννων, τοϋ όποιου ό 
διάκοσμος ύπηρξε λαμπρός χάρις είς την 
περί τά τοιαύτα εγνωσμένην ικανότητα 
τοϋ κ. Γ. Τοπάλη. Το Δένδρον έκοσμουν 
άνω τών διακοσίων ωραίων παιγνιδιών, τά 
όποια απέστειλεν η εύγενης σύζυγος του έν 
Αθήναις πρέσβεως της Ιταλίας χάριν τών 
μικρών μαθητών. Τά δώρα διενεμήθησαν 
κατά τον αριθμόν, όν έφερον έπι τοϋ στή
θους τά νήπια' την ύπηρεσίαν δέ ταύτην 
άνέλαβεν η κ. Τοσκάνη. Κατόπιν όλη 
ή μάζα τών παιδίων φερόντων άνά χεί
ρας τά δώρα των καί τήν χαράν εις την 
φυσιογνωμ.ίαν έφωτογραφήθη ύπο τοϋ κ. 
Τοπάλη. 

Και ούτως εληξεν ή μικτή αύτη εορτή, 
ύπο τάς λαμπράς εντυπώσεις τών μετα
σχόντων. 

Ήδη καθήκον είς ημας επιβάλλεται νά 
συγχαρώμεν άπό καρδίας τόν άξιότιμον κ. 
Τοσκάνην είς την πρωτοβουλίαν καί δρα
στηριότητα τοϋ οποίου οφείλει ή πόλις 
μας έν έργον εξόχως χρήσιμον καί προο-
δευτικόν". 

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 
Νέα ιατρική έφεύρεσις. 

Νέα άγγέλλεται έφευρεσις, ήτις θά άπο-
τελέση έποχήν εν τή ιστορία τών προόδων 
του ανθρωπίνου πνεύματος. Ό καθηγητής 
τοϋ Βυρτσβούργου έν Γερμανία Ρέντγεν οδη-
γηθείς έκ τυχαίας συμπτώσεως, άνεκάλυψεν 
ότι διά τίνος μηχανισμού δύνανται νά φωτο-
γραφώνται και αντικείμενα κείμενα όπισθεν 
στερεών σωμάτων, ουχί όμως μετάλλων ή 

οστών. H έφευρεσις, επιτρέπουσα τήν φωτο-
γράφησιν ανθρωπίνων τίνων εντοσθίων εικά
ζεται ότι θά χρησιμευση τά μέγιστα εις τήν 
χειρουργικήν. 

Θάνατος του ποιητου Βερλαιν. 
Άπεβίωσεν είς Παρισίους έν ηλικία 52 

ετών ο διάσημος Γάλλος ποιητής Βερλαίν. 
'Υπήρξεν ό γενάρχης τής νεωτέρας γαλλι

κής ποιήσεως και ιδρυτής νέας σχολής τής 
λεγομένης συμβολικής τής έγκλιματισθεισης 
εσχάτως και παρ' ήμιν. Διήλθεν άθλιον βίον, 
πεινων και γυμνητεύων καί άπο νοσοκομείου 
είς νοσοκομειον διερχόμενος πολλά έτη, δια 
νά συντηρήται και νά θεραπευη τήν επισφαλή 
ύγείαν του. Πάσχων έκ χρονιάς φθίσεως κα-
τεβλήθη έπι τέλους. Τό φιλολογικόν έργον 
του Βερλαίν εινε άξιον μεγάλης σπουδής, 
όλοι δέ οι πρυτάνεις τών συγχρόνων γραμ-
μάτων, άνεξαρτήτως σχολής καί είδους, ϋπε-
λήπτοντο μεγάλως τον Βερλαίν ώς ποιητήν, 
λυρικόν και συμβολικόν. Η κηδεία του έγέ-
νετο λιτή άλλ'έπιβλητική. 

Μία έκατονταετηρίς. 
Επιστέλλουσιν ήμιν έξ Ίεροσολήμων ότι 

οι καθολικοί των άγιων τόπων προπαρασκευά
ζονται νά έορτάσωσι τον προσεχή Αϋγουστον 
τήν όγδόην έκατονταερηρίδα άπο της πρώτης 
σταυροφορίας. Οντως τή 15 Αύγουστου του 
έτους 1096 έξεκίνησεν διά τούς αγίους τό
πους ή πρώτη σταυροφορία. 

Τό νέον Κονσιστώριον. 
Το νέον Κονσιστώριον θα λάβη χώραν κα

τά το προσεχές έαρ, πιθανόν περί τα τέλη 
του Μαρτίου, λέγεται δέ ότι θά προαχθώσιν 
εις το άξίωμα τών Καδιναλίων οί τέσσαρες 
Νούντσιοι τής Παπικής αυλής Σεβ. Φερρά-
τος, Αλιαρδης, Κρετάνης καί Ίακωβίνης. 

Ο Καρδινάλιος Γρανιέλλος. 
Απεβίωσεν εσχάτως έν 'Ρώμη ό Καρδ. 

Γρανιέλλος έκ των διαπρεπεστερων κληρικών 
τοϋ Βατικανου καί μέλος του άρτι συστηθέν-
τος έπι τών Ανατολικών υποθέσεων Ιεροϋ 
Συνεδρίου. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
Η πρωτοχρονιά κατά τό Ίουλιανόν 

Ημερολόγιον. 
Μετά προφανούς ησυχίας διηλθεν ή πρω

τοχρονιά καθ ' Ολην την πόλιν χάρις είς τά 
ύπό τοϋ κ. διευθυντού της αστυνομίας λη
φθέντα μέτρα. Τά χαρτοπαίγνια άμειλί-
κτως κατεδιώχθησαν φόνοι δέ καί τραυ
ματισμοί εφέτος δέν ηκούσθησαν. Ό κό
σμος έπεδόθη είς παντός άλλου είδους δια
σκεδάσεις, διά τών οποίων προέπεμψε τό 
παλαιόν έτος καί ύπεδέχθη το νέον. 

Τό χειροφίλημα. 
Κατά το σύνηθες, έτελέσθη προχθές έπί 

τη έορτη της πρώτης τοϋ έτους έν τοις 
Άνακτόροις τό χειροφίλημα. Ό Βασιλεύς 
έφερε στολήν στρατηγού, ένώ ή Βασίλισσα 
καί ή βασιλόπαις Μαρία έφερον το καθιε-
ρωθέν κατά τήν ημέραν αύτην έθνικόν έν-

δυμα. Ή τελετή διήρκεσε μέχρι της 2ας 
μεταμεσημβρινής ώρας. 

Μεγαλόσταυρος εις τόν πρίγκηπα 
Γεώργιον. 

Ό πρεσβευτής της Αυστρίας βαρώνος 
Κόσζεκ άνήγγειλεν είς τον βασιλόπαιδα 
Γεωργιον, οτι ό αυτοκράτωρ Φραγκίσκος 
Ίωσηφ άπένειμεν αύτώ τον Μεγαλόσταυ-
ρον τοϋ Άγιου Στεφάνου. 
'Ανασκαφαι έπι των αρχαίων Αθηνών. 

Ή αρχαιολογική εταιρία λίαν προσε
χώς θέλει αρχίσει άνασκαφάς έπί τοϋ τό
που τών αρχαίων Αθηνών Αί ανάσκαφαι 
αύται θά γείνουν τμηματικώς και θά αρ
χίσουν οριστικώς προ της ανοίξεως. Γινο
μένων τών ανασκαφών τούτων ή αρχαιο
λογική εταιρία δέν θέλει παραμελήσει και 
τάς άλλας, τάς οποίας επιχειρούσα κατά 
διαφόρους τόπους, έχει διακόψει ένεκα της 
χειμερινής κακοκαιρίας. 

Γαλλικη Άρχαιολογικη Σχολη. 
Της Αρχαιολογικής Γαλλικής Σχολής 

ένταυθα το προσεχές έαρ μετά τών Όλυμ-
πιακών αγώνων θά τελεσθη ή πεντηκον-
ταετηρις άπό της ιδρύσεως αυτής. Της 
επισημως άγγελθείσης έορτης της πεντη-
κονταετηρίδος το πρόγραμμα εστάλη ήδη 
εις Παρισίους, οπως ύποβληθη είς δέουσαν 
έγκρισιν. Ή γαλλική αύτη σχολή ιδρυ-
θείσα κατά Σεπτέμβριρν τοϋ 1846 είνε ή 
α ρ χ α ι ό τ ε ρ α πασών, τον δέ προσεχή Σε-
πτέμβριον α κ ρ ι β ώ ς συμπληροι επιτυχή πεν
τηκονταετηρίδα, ης ή έορτη γίνεται το 
έαρ ένεκα της πανηγύρεως τών Όλυμπια-
κών αγώνων. 

Μνημόσυνον έν Πάτραίς. 
Tnv παρελθουσαν Παρασκευην ωραν 9 

π. μ., έτελέσθη έν τώ έν Πάτραις Καθο-
λικώ Ναώ μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως 
τών ψυχών τών έν Άμπά 'Αλαγη πεσόν
των Ιταλών. Έν αύτώ πλην τοϋ ιταλού 
προξένου παρέστησαν το προσωπικον τών 
Ιταλικών Σχολών, ο Καθολικός Συλλο-
γος του Άγ. Ανδρέου και άπασα η Ιτα
λική παροικία. 

'Αναις Βαρότση. 
Κόρη άβρά, γλυκεία την μορφην καί 

σεμνη τί ήθος, η 'Αναίς Βαρότση, θυγά-
τηρ του ημετέρου διακεκριμένου έκ Νάξου 
συμπολίτου απέθανε χθες, προσβληθείσα 
πρό τίνος ύπο οξυτάτου νοσήματος. Ή 

αθηναϊκή, κοινωνία, ήτις περιέβαλλε τήν 
περικαλλη έκ Νάξου κόρην μέ τόσην συμ-
πάθειαν καί διετήρει ζωηράν τήν έμφάνι 
σιν της δροσεράς μορφης της έν μέσω αυ-
της μετά βαθείας λύπης θ' άκούση τον έν 
τή άκμη της νεότητος θάνατον της έπε-
ράστου νεανίδος καί θά συμπονέση έκ μέ
σης ψυχης τον άτυχη πατέρα, είς ον έλα-
χεν η πικρά μοίρα νά οδήγηση είς τον 
ναόν όχι νύμφην, άλλά νεκράν, θυγατέρα 

προσφιλη. 



ΑΡΜΟΝΙΑ 237 

Ψυχρότατη χειμώνος εσπέρα! 
"Ω! πώς είναι τά πάντα λευκά, 
Η άγνότης θαρρείς έκαρτέρα 
Εις τήν γήν μας νά στήση φωληά. 

Δυστυχής είναι μόνον εκείνος 
Ποϋ γυμνός εις τους δρόμους περνά. 
Τών ευπόρων τό άστοργον σμήνος 
Διαβαίνει, και δέν τόν κυττά. 

Είς πτωχοϋ ναϊδίου τήν θύρα 
Μιά έκάθητο κόρη τυφλή 
Εις αυτήν ή ταλαίπωρος μοίρα 

"Αχ! όπόσον έφάνη σκληρή! 

Πτωχόν τέκνον δέν έχω πατέρα 
Μόνη είμαι 'ς τόν κόσμ' ορφανή ! 
'Αχ! που είσαι καλή μου μητέρα ; 
Η τρισάμοιρος κόρη θρηνεί. 

'Στήν φωνήν της μακρόθεν βρυχάται 
Βαθυπλουτου αγροικος κραυγή: 
'Στους κλαυθμούς σου ούδεις άπατάται, 
Είσαι πλάνος δέν είσαι πτωχή ! 

Τήν πρωίαν τής άλλης ημέρας 
Παγωμένη ευρέθη νεκρά ! 

"Α! που είναι τ ' άνθρώπινον τέρας 
Που τήν υδρισε τόσον σκληρά; 

Με χεράκια ψηλά σηκωμένα, 
Με παλάμη ακόμ' ανοικτή, 
Τά ματάκια της ειχ' υψωμένα 
Ώς νά γύρευεν άλλη ζωή. 

Τ' ορφανό ό Θεός έλυπήθη 
Κ' έλα, είπεν ώ κόρη πτωχή 
'Σ τής μητέρας σου έλα τά στήθη, 
Αγγελάκι νά γίνης και σϋ. 

Ιωάννης Μάμος 

'Επι τώ θλιβερώ άτυχήματι ή «Αρμο
νία" διαβιβάζει πρός τους τόσον σκληρώς 
δοκιμασθέντας γονείς τά θερμά αΰτης συλ
λυπητήρια. 

Τό Ήμερολόγιον τής «Αρμονίας". 
Έκ τοϋ τυπογραφείου της «Εστίας 

εξεδόθη μετά πολλής φιλοκαλίας το μικρόν 
μας Ήμερολόγιον, όπερ ή « Αρμονία" απο
στέλλει δωρεάν προς απαντάς τούς συν-
δρομητάς αυτης. 

ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΛΥΚΩΝ 

(Διήγημα) 
Κατ' έτος σχεδόν επισκέπτομαι χωρίον 

τι τερπνόν έπι τών Βοσγιων. 0 ζωογόνος 
του άήρ,τά μαγευτικά τοπεια μέ τά εξαί
σια αυτών νερά είς α τόσην οφείλω ύγείαν 
φέρουσιν αυτό μεταξύ τών άριστων τοϋ 
κόσμου. 

Οι κάτοικοι αυτοϋ άριστοι κυνηγοί κά
πρων η λύκων έξ ων σχεδόν βρίθουσι τά 
πέριξ συχνάκις εξέρχονται εις άγραν αυ
τών. Ό φίλος μου Μενιέ, πρώτος εις τά 
τοιαύτα μοί έλεγε συχνά.—Πότε καί σεις 
θά μετάσχητε τών κυνηγίων ; τον Ίανου-
άριον οπότε πολλη θά πέση χιών θά διορ-
γανίσωμεν έκδρομήν. σάς περιμένομεν. — Δέν 
έβράδυνα ν' αποφασίσω. Ητο 14 Ιανου
αρίου. ψύχος δριμύ έπεκράτει και βορράς 
έσύριττε πανταχόθεν. Μέ τόν πιλον μέχρι 
τών ώτων και ολος τυλιγμένος είς τον 
μανδύαν μου έφθασα, διά τοϋ κατ' ευθείαν 
τραίνου είς Βόσγια. Ό φίλος μου έσπευσε 

νά μέ παραλαβή καί μετ' αύτου άνηρχό -
μεθα εις τόνοικόν του. Πολλοί, μοί είπεν, 
ενεφανίσθησαν λύκοι. τό κυνήγιόν μας θά 
επιτύχει. προ μηνός οπότε πάλιν έξήλ-
θομεν είς κυνήγιον βροχή ραγδαιοτάτη 
κατά την άναχώρησιν μας παρημπόδισε 
τοϋ σκοπού. Έκρεμάσαμεν πάλιν τά όπλα 
καί άπεθέσαμεν τάς σάλπιγγας, διότι έν 
καιρώ βροχής αντιστρέφονται οι όροι καί 
οι λύκοι καταδιώκουσι τούς κυνηγούς, άλ-
λοίμονον δέ εις εκείνον, οστις τύχη νά πέση 
χαμαί. 

Μέ τούς λόγους τούτους έφθάσαμεν 
εις την οίκίαν ένθα το πρόγευμα μας ανέ
μενε. Μετά της κ. Μενιέ έκαθήσαμεν εις 
τnv τράπεζαν, άλλά παρετήρησα, ποϋ εινε 
ή δεσποινις Ματθίλδη ; Μήπως ασθενεί; 
Ά ! οχι άπήντησεν ή μήτηρ, επειδή αυ-
ριον εορτάζει ή μάμη της, θά διέλθη παρ' 
αύτη την ημέραν, την δέ νύκτα θά έπι-
στρέψη. Μετά τό γεϋμα έκαστος μέ τό 
σιγάρον εις τά χείλη έκαθήσαμεν παρά 
τnv έστίαν, έν ω n κ. Μενιέ κατεγίνετο 
περι τό έργόχειρόν της. Αλλά φιατί τόσον 
αδιάθετοι;τούς ήρώτησα. Εχομεν διαφοράς 
είπεν ο Μενιέ. θά σάς παρεκάλουν προ-
σέθετο η συζυγός του νά κρίνετε τίς έχει 
δίκαιον έξ ημών. 

Ή διαφορά ήτο ή έξης. Ό Όκταβϊνος 
έλθων ποτε είς Βόσγια έζήτησε τήν χείρα 
της κόρης των Ματθίλδης. Η μήτηρ 
έστερξεν άφοϋ άλλως επαιζεν άριστα τόν 
αύλόν, και άρκετην είχε περιουσίαν, 
τουναντίον ο πατηρ άπέστεργε τούτον. 
Μετά πολλάς μεταξύ των λογομαχίας 
παρεμβάς εις την συζήτησιν έπραξα τό 
διαιτητικόν μου χρέος, μεθ' ό άπεσυρθη-
μεν μετά τού Μενιέ είς τό δωμάτιόν του. 

Μοι ανεγνωσεν επιστολην ην θα έπεμπε 
προς τον Οκταβινον. 
Κύριε 

«Λίαν κολακευόμενος έκ της αιτήσεως 
σας λυπούμαι ότι δέν δυναμαι νά σας δώσω 
την θυγατέρα μου, έπειδη είνε νέα εισέτι* 
άλλ ' ό,τι σήμερον είνε αδύνατον ίσως μετά 
καιρόν ευκόλως έπιτευχθη, έάν καί ύμεις 
έπιμένητε. Ευτυχείς όμως θά 'ήμεθα έάν 
φιλοξενήσωμεν ύμάς καί συνεκδράμωμεν 
εις κυνήγιον- έπειδη ό καιρός σήμερον είνε 
ακατάλληλος θά σας άναγγείλωμεν τήν 
ήμέραν. Πρόθυμος κτλ. 
Μενιε 

Πράγματι ο καιρός ενεκα της πιπτού-
σης ραγδαίας βροχής δεν επέτρεπε κυνή
γιον. Ό Όκταβίνος απαντών έδέχετο τήν 
πρόσκλησιν παρακαλών νά εχωσιν είς την 
διάθεσίν του όπλον και λοιπά εξαρτήματα 
τού κυνηγίου. 

Ή λύσις αύτη, ήτις τη παρεμβάσει 
μου εδόθη είς την μεταξύ τών συζύγων 
διαφοράν ηύχαρίστησεν άμφοτέρους. 

Τέλος έκόπασεν ή βροχή καί ήμερα 
ανέτειλε λαμπρότατη. Διό όραμών εις το 
τηλεγραφειον ειδοποίησα τον Όκταβίνον 
ότι την έπιοϋσαν θά έξέλθομεν είς θήραν. 
Ό Μενιέ έκάλεσε τούς άνιχνευτάς, 100 
φρ. υποσχεθείς κατά κεφαλήν λύκου, ούτοι 
δέ δεχθέντες άπήλθον ίνα καταλάβωσι τάς 
θέσεις των είς τά πέριξ. 

Έσυμφωνήσαμεν μετά τό κυνήγιον νά 
έπανέλθωμεν έν τώ χωρίω ένθα ανέμενε 
πάντας πλουσιοπάροχον γεϋμα. Τά πάντα 
προοιωνίζοντο λαμπρά τήν διέλευσιν της 
φαιδράς καί πολεμικής ταύτης ήμερας. 

Η κ. Μενιέ μεγαλοπρεπώς ήτοίμασε 

Η ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ 
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πάντα, ή δέ Ματθίλδη έν λευκή περιβολή 
άνυπομόνως παρετήρει το ώρολόγιον. 

— Ά! ελεγεν ο Μενιέ, νομίζω ότι αυτος 
ό άγγελος τόσον τρυφερός δέν θά τολμήση 
άπο το κρυο νά ξεμυτίση. δέν πρέπει νά 
περιμένωμεν. 

— Καί έν τουτοις παπά. . . 
— 'Α! δέν έχει έν τουτοις. . . το τραίνον 

φθάνει είς τάς οκτώ καί τέταρτον καί αμέ
σως πρέπει νά είμεθα είς τάς θέσεις μας. 

— Άλλ ' έάν έλθη ; 
— "Ε! τότε περιμένετέ τον σεις, θά σάς 

διασκεδάση μάλιστα μέ τήν μουσικήν του. 
Ήπατατο ομως ο Μενιέ, διότι ο Ό-

κταβίνος άφίκετο καθά είχεν άναγγείλη-
μετά τους συνήθεις προς τήν Ματθίλδην 
και την μητέρα της χαιρετισμούς έδει νά 
άπέλθη, προς συνάντησιν τών λοιπών κυ
νηγών προ μιας καί τέταρτον ώρας άνα-
χωρησάντων. Παραλαβών δέ ολίγα δίπυρα 
άτινα ή κ. Μενιέ παρεσκεύασε καί πληρο
φορηθείς περί του μέρους ένθα θά συνήντα 
ήμας άπήλθε δι' οδών κατάλευκων έκ της 
χιόνος. Μη υποφέρων τόν Μενιέ διότι τώ 
ήρνείτο την θυγατέρα του ηυχετο νά 
περιπέση είς κίνδυνον κατά τήν θηραν, 
διασώζων δέ αυτόν νά τοΰ απόσπαση τέλος 
την συγκατάνευσιν. Άλλ'αιφνης ευρέθη 
έμπροσθεν δάσους περί ου έλησμόνησεν ή κ. 
Μενιέ νά του άναφέρη Ήτο πλέον έννάτη 
οπερ έπηυξησε την άμηχανίαν του. Ευτυχώς 
ομως παρατυχών έκει παις τώ ύπέδειξεν ά-
τραπόν, ήτις διασχίζουσα τό δάσος θά έφε-
ρεν αυτόν είς τον ορισθέντα τόπον. Τώ έπε 
στησεν ομως την προσοχήν είς μέρος τι 
δεξιά της χαράδρας πλησίον μιας πτελέας. 

Δέν έπρόσεξε πολΰ είς τούς λόγους 
τούτους άλλά φθάσας είς τήν χαρά-
δραν παρετήρησε τόπον τινά. μεμονωμέ
νον κατάφυτον έκ θάμνων καί δένδρων. 
Δέν ηδΰνατο νά έξηγήση ποός έφΰτρωσαν 
μόνον έκεΐ τά δένδρα ταύτα έν ω μεγα 
μέρος πέριξ ητο χέρσον εντελώς και κατά
μεστον χιόνος. Πλησιάζει, δέν έβράδυνε νά 
λύση την άπορίαν του, οπότε τό έδαφος 
ρήγνυται προ αυτού καί έν ροπη οφθαλμού 
ευρίσκεται είς τό βάθος λάκου δέκα πόδας 
άπο τοϋ εδάφους. Πρός στιγμην άναυδος 
και ακίνητος έκ της πτώσεως μόλις συνηλ-
θεν έψαυσεν εαυτόν έκ φόβου μήπως δέν 
ήτο πλέον αρτιμελής. ευτυχώς έβεβαιώθη 
περί τοϋ εναντίου, καί κραυγή χαράς διέ
φυγε τά στήθη του. άλλά πώς θά έξήρχετο 
έκ τοϋ λάκου ; Έπί πολύ έφιλοσόφησεν 
έπί της θέσεως του, άλλ' η έξοδος ήτο 
αδύνατος- τέλος ένόησεν οτι είχεν έμπέση 
είς παγίδα, λύκων ευτυχώς άνευ θηρεύματος 
άλλ ' άπό στιγμην είς στιγμήν θά έσυντρό-
φευε κανένα, καί τότε άλλοίμονον. . . . ά
τυχης Ματθίλδη. . . οι λύκοι θά τόν έχαί-
ροντο. Έκραύγασεν έπανειλημένως, βοή-
θειαν ! άλλ' οί βράχοι καί τά δένδρα δέν 
ήδύναντο ν ' άπαντήσωσιν. 

Έν τούτοις ό Μενιέ βλέπων την αργοπο
ρίαν τοϋ Όκταβίνου δέν έπερίμενε πλέον — 
αύτος ό γυναικοθήρας, έλεγε,δέν είνε δυνατόν 
νά κυνηγήση λύκους.—Την στιγμην αΰτην 
φθάνει εις ανιχνευτής καί ειδοποιεί αυτόν 
ότι έξετόπισαν ένα λύκον καί μίαν λύκαι-
ναν. Ό Μενιέ κραυγην χαράς αφήνει καί 
μετά τών λοιπών καταλαμβάνομεν τάς 
θέσεις- δεν ύπελείπετο είμή όταν οι λύκοι 

διέβαινον πρό ημών νά σκοπεύσωμεν. Η-
τοιμάσαμεν τά φυσίγγια καί άνεμένομεν 
σιωπηλοί. Αίφνης κρότος πιστολιού ανήγ
γειλε την έμφάνισιν του λΰκου, έν μέσω 
δέ τών άλαλαγμών τών ανιχνευτών βλέπω 
τούτον ορμώντα προ έμοϋ. Έσκόπευσα 
καί είς άπόστασιν 60 βημάτων έπυροβό-
λησα* τό θηρίον πλήρες όργης άνεπήδησε 
καί παρευθύς ηλλαξε διεύθυνσιν, Οτε καί 
δευτέραν έρριψα βολήν άλλ' ηδη ήτο 
μακράν* διαδοχικώς πάντες έπυροβόλησαν 
ουδέν ομως κατόρθωσαν καί ο λύκος διασχί-
σας την γραμμήν ήφανίσθη είς το δάσος. 

Έτερα έκπυρσοκρότησις έκ δεξιών μού 
προσείλκυσε την προσοχήν έπί τοϋ πεδίου 
της μάχης. Ή λύκαινα κτυπηθεισα ύφ' 
ενός έξ ήμών είς άπόστασιν 60 βημάτων 
διέδραμε τήν προ ήμών εκτασιν καί έξη-
φανίσθη επίσης. Αποτυχόντες και ενταύθα 
προέβημεν Ίνα έπισκοπήσωμεν τάς βολάς, 
εϋρομεν δέ το έδαφος διά ρανιδων αίματος 
έστιγμένον προφανώς ό εις η καί αμφότε
ροι είχον πληγωθή. Εις έκ τών συντρόφων 
άκολουθήσας τρέχουσαν τήν λύκαιναν την 
είδε πίπτουσαν πρό μιας τάφρου ύπτίαν μέ 
καιρίαν είς τό στήθος πληγήν, κατάκοπον 
δέ πλέον έκ τοϋ δρόμου καί τής αιμορραγίας 
παραδίδουσαν τήν άγίαν της ψυχήν. 

Δι' άμαξίου παραλαβόντες μετεφέραμεν 
αύτην έκει ένθα άπεθέσαμεν τάς άπο-
σκευάς. έκαστος δέ οπως όπως κατηύνασε 
τούς παλμούς της κοιλίας του. Άλλ' εγώ 
οέν ήδυνάμιην νά ησυχάσω* έπεθύμουν νά 
εύρω τον λύκον άγωνιώντα, είχα. ίδέαν ότι 
τόν έπλήγωσα.- έλαβα, σιδηράν τινά ράβδον 
και άπήλθον εις άναζήτησιν. 
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SILVIO PELLICO 

ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΜΟΥ 

'Εκουσίως, τώ οντι, ηθελον μάλλον να παύσω να ζω, άλλα δεν 
είχον και πρόθεσιν ν' αΰτοκτονήσω. "Ηλπιζον μετά πεποιθήσεως ότι 
ή αδυναμία τών πνευμόνων μου ητο ήδη αρχεία μεγάλη οπως με 
καταβάλη μετ' οΰ πολύ. Ό Θεός δέν ηθέλησε. Ή κόπωσις του τάξει 
οίου μέ είχεν εξασθενήσει πολύ, άλλ' ή άνάπαυσις μοί έδωσε ποιάν 
τινα άναχούφισιν. 

Μετά τινα στιγμήν άπο τής αναχωρήσεως τοϋ κλειθροποιοϋ, ήχου 
σα αντηχούν το σφυρίον έπί σιδήρων έν τω ύπογείω. Ό Σχίλλερ 
ήτο ακόμη εις το δωμάτιόν μου.—"Ακουσον τά επανειλημμένα αυτά 
κτυπήματα, τω λέγω* είμαι βέβαιος, ότι θέτουν σιδηρά εις τον δυ
στυχή Μαροντσέλλι. 

Εις τας λέξεις ταύτας ή καρδία μου κατελυπήθη και έμεινα άναυ
δος καί εαν ό καλος γέρων δέν μέ ύπεστήρίζε, θα είχον πέσει. "Εμει
να πλέον τής ημισείας ώρας έν καταστάσει όμοια προς λειποθυμίαν, 
ήτις όμως δέν ητο τοιαύτη. Δέν ήδυνάμην νά ομιλήσω, ό σφίγμός 
μου μόλις εκτύπα, ψυχρός ίδρώς μέ περιέχεεν άπο κεφαλής μέχρι πο 
δών και ομως ηκουον όλους τους λόγους τοϋ Σχίλλερ καί είχον τήν ζωη 
ροτεραν ενθύμησιν τοϋ παρελθόντος καί την συναίσθησιν τοθ παρόντος. 

Αι διαταγαι τοϋ επιθεωρητού καί ή έπαγρύπνησις των φυλάκων 

ειχον διατηρησει εως τότε τήν εντελεστεραν σίωπη εις τας γειτο ίκος 
φύλακας. Τρις ή τετράκις είχον άκούσει άδόμενον ίταλικόν τι άσμα, 
χον πολλοί τοιούτοι επί τοΰ ανδηρου τοϋ άνωθεν τών παραθύρων ημών 
κειμένου και εις εν τω διαδρόμω ήμών όστις έπηγαινοήρχετο άπαύ 

στως. θέτων το ούς εις τάς θύ ας καί παρα τηρών διά τών θυρίδίων 
όπως εμποδίζη τον θόρυβον. 

"Εσπέραν τίνα (οσάκις τό αναμιμνήσκομαί αισθάνομαί άνα-εουμέ-
νους ακόμη τούς παλμούς οιτινες μέ έτρόμαζαν τότε οι φρουροί 
κατ' ευτυχή σύμπτωσιν. δέν ησαν τόσω προσεκτικοί καί ηκούσα άσμα 
άδόμενον και παρακολουθούμενον ύπό φωνής ολίγον κεκαλυμμένης, ούχ 
ήττον ομως καθαράς, εις φυλακήν συνεχομέην μετά τής ίδικής μου. 

"Ω ! ποία χαρά, ποία συγκίνησις κατέλαβε τήν ψυχήν μου' 
Ήγέρθην από τό αχυροστρωμμα μου, προσήλωσα το ούς και όταν 

ή φωνη εσίγησε, έξερράγην εις ακρατήτους λυγμούς. 
— Ποιος είσαι, δυστυχή ; φωναζω' ποιος είσαι; Ειπέ μοι τό όνο

μα σου. 'Εγώ είμαί ο Σίλβιος Πέλλικος 
— Ώ Σίλβιε ! έκραζεν ό γείτων μου, δέν σέ γνωρίζω, άλλα σε αγα

πώ πρό πολλου. Πλησίασε εις το παράθυρον καί ας συνομιλήσωμεν 
αδιαφορούντες περί τών σμπίρων. 

— Άνερριχήθην εις τό παράθυρον' μοι είπε το όνομά του και αν-
τηλλαξαμεν φίλικοϋς τινας λόγους. 

Ήτο ό κόμης Άντώνιος Όροβόνης έκ Φράττας, πλησίον τοϋ Ροβί-
γου, νέος εικοσι εννεα ετών. 

Φεϋ ! διεκόπηυεν μετ' ολίγον ύπό τών απειλητικών κραυγών τών 
φρουρών. Ό φρουρός τοΰ διαδρόμου εκτύπα ισχυρώς διά τοϋ κοπάνου 
τοϋ όπλου του ότέ μεν εις τήν θύραν τοϋ Όροβόνη,. ότε δέ εις τήν 
δικήν μου. Δεν ηθεήσαμεν, δεν ηδυνήθημεν νά ύπακούσωμεν και αί 
παραινέσεις τών φυλάκων κατέστησαν τόσω βίαια, ώστε έπαύσαμεν, 
άφοϋ όμως συνεφωνήσαμεν νά έπαναρχίσωμεν μετα τήν άλλαγήν τών 
φρουρών 

ΚΕΦ. LXIII. 
Ήλπίζαμεν,—όπερ καί εγένετο επί τέλους,—ότε ομιλούντες πλέον 

χαμηλοφώνως ηδυνάμεθα νά ακουώμεθα και ότι πίθανόν νά εύρίσκωντο 
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Αλλ' ενώ ολίγον τι έπροχώρησα έντει-

νων Tnv προσοχήν ηκούσε ώσει μεμακρυ-
σμένον κελάδημα άλλ' έσκέφθην, άδύνα-
τον κατά την έποχην αυτην νά είνε πτηνόν. 
"Εδραμον προς τον Μενιέ, ήκροάσθη καί 
αΰτος και—κάτι όργανον μοι είπεν θά εινε 
μακράν, ίσως αυλός.-—Μήπως είνε εκεί ό 
Όκταβίνος; —Δέν είνε παράδοξον μοί απήν
τησε, καί δι' ίσχυρας φωνής — αί σύ μέ τη 
φλογέρααα . . . έκραύγασεν, άπ' έδώ άπ' 
έδώ ! Και διέταξε νά ηχήσωσιν αί σάλ-
πιγγες. 

Τήν στιγμήν αυτήν ο Βιβάν εις έκ τών 
συντρόφων φωνάζει προς τόν Μενιέ—ή πτε-
λέα έχει πέση χαμαί! έννοών την παγίδα, 
καί άνερριχήθη έπί τοϋ άνωθεν αυτης βρά
χου. Παρευθυς ητοιμάσαμεν τους βρόχους 
και τά οπλα διά νά συλλάβωμεν τόν αιχ
μάλωτον λυκον. Άλλ'έφοσον έπλησιάζα-
μεν είς την παγίδα έπί μάλλον διευρίνετο ό 
ήχος τοϋ αυλου. Ευρισκόμεθα είς άπορίαν 
καί διηρωτώμεν αλλήλους, οπότε ό Βιβάν 
έλθών ακριβώς άνωθεν τού λάκου και πα-
ρατηρήσας έν αύτώ έξέβαλε φοβεράν κραυ-
γήν. έσπευσαμεν, καί ίδου πελώριος λυ-
κος πρό ήμών, συσσωρευμένος είς γωνίαν 
τινα καί περίφοβος, σχεδόν υπνωτισμένος 
ύπο του Όκταβίνου* ωχρότατος καί αυ
τός είς απέναντι γωνίαν έπαιζεν άπαυστως 
καί πυρετωδώς τόν αυλόν του βλέπων συγ
χρόνως άσκαρδαμυκτει τό θηρίον. Φρίκη 
διέδραμε τά σώματα πάντων ό δέ Μενιέ 
σχεδόν έλειποθυμησεν. 

Ό λύκος έν τη ταραχη ταύτη ανατι
ναχθεί, έξέβαλε φοβερόν ούρλιασμόν αί-
σθανόμενος ίσως έαυτον θνήσκοντα έκ της 

πληγής ηυχαριστείτο νά άποθάνη ύπό 
τούς γλυκείς ήχους τού μουσικού. Άλλ ' 
έγώ σκοπεύσας τόν διεπέρασα διά της 
σφαίρας καθ' ον χρόνον αιμόφυρτος έκυλί-
σθη προ τών ποδών τού Όκταβίνου μ.ετά 
φρικαλέου μ.ηκυθμού. Ό Όκταβίνος κατό
πιν χάρις εις τήν ύπερφυσικην ενέργειαν 
της μουσικής αύτου εξήχθη υφ ' ήμών σώος 
καί υγιής. Μόλις δέ ίδών τόν Μενιέ — κύριε 
είπε μη εισέτι άναλαβών, θά εύαρεστη-
θητε νά μοί δώσητε την χείρα της θυγα-
τρός σας ; Ούτος δέ έναγκαλιζόμενος αυ
τόν— ναι, τέκνον μου, σοι την παραχωρώ 
άφοϋ μάλιστα κατόρθωσες νά καταβάλης 
μέ τον αύλον ένα λύκον. 

Παραλαβόντες τά λάφυρα άνήλθομεν 
πάντες έν θριάμβω είς τό χωρίον, έν μέσω δέ 
γενικής χαράς έγένοντο οί αρραβώνες τοϋ 
Όκταβίνου καί της Ματθίλδης, μεθ' ο 
συμπόσιον μεγαλοπρεπές παρετέθη είς 
πάντας. 

ΝΕΟΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 
Άπάντησις εις την περί των χωριζου-

σών τάς δύο Εκκλησίας διαφορών 
Πατριαρχικην και Συνοδικην 'Εγκϋ-
κλιον τής Εκκλησίας Κωνσταντι-
νουπόλεως, ύπό Μ. Μ. ιερέως Κα-
θολικου. 
Ύπό τόν άνω τίτλον εξεδόθη έν Κων-

σταντινουπόλει ύπό διαπρεπούς Έλληνος 
κληρικού λίαν αξιόλογος πραγματεία σκο
πούσα την ανασκευην της Πατριαρχικής 
Εγκυκλίου. 

Ό Ελληνομαθής συγγραφεύς, χωρίς 

νά τον κολακεύσωμεν, επέτυχε πληρέ
στατα τοϋ σκοπού του θρυμματίσας εν 
πρός έν όλα τά επιχειρήματα όσα προβάλ
λει τό Πατριαρχικόν έγγραφον,όπως αιτιο
λόγηση τnv μη προσέλευσιν της διεστώσης 
Ανατολικής 'Εκκλησίας εις την ενότητα 
της Καθολικης Πίστεως. 

Την εξοχον ταύτην πραγματείαν απο-
τελουσαν τόμον έξ ύπερδιακοσίων σελίδων, 
συνιστώμεν θερμώς προς απαντάς τούς ει-
λικρινώς ενδιαφερομένους υπέρ τοϋ μεγάλου 
έργου της Ενώσεως τών 'Εκκλησιών. 

Οι έρασται της αληθείας οί μετ ' εύθυ-
κρισιας σταθμίζοντες τά ύπό τούς οφθαλ
μούς αυτών, ευχερώς θέλουσιν άνεύρει ποϋ 
έγκειται η αλήθεια, η άλήθεια ή άποστέρ-
γουσα τάς ύβρεις καί τούς προπηλακισμούς. 
έρειδομένη δέ έπί λογικης εύθείας καί άναμ 
φιρρήστων ιστορικών γεγονότων. 

Η Ρ Ω Σ Σ Ι Α 
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ TOY ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

(Συνέχεια ιδε προηγούμενον αριθμόν). 
Η ύποδοχη ής ετυχον παρά τω στρατηγώ 
ήν λίαν ύποχρεωτική, πάραυτα δέ έπλη-
ροφόρησέ με, ότι σκοπόν είχε νά συγκάλεση 
έν τω οίκω αυτού τούς έκλεκτοτέοους της 
ρωσσικης πρωτευούσης επιστήμονας, έπί 
παρουσία τών όποιων έπρόκειτο νά λάβω 
τόν λόγον, ίνα έκθέσω τάς κρίσεις της 
άκαδημίας τών έπιστημών της Βονωνίας 
περί ενοποιήσεως του χρόνου. Πράγματι 

φρουροί συμπαθούντες εις ημάς καί προσποιούμενοι ότι δέν παρετήρουν 
τάς συνομιλίας μας. Πολλά διδαχθέντες ύπο της πείρας, εΰρομεν τρόπον 
να έκφέρωμεν ηχον φωνής τόσον ασθενή, όστις, άν καί έπαρκής διά τά 
ώτά μας, δέν ήκούετο παρ' έτερου. Μας συνέβαινε πολλάκις νά άκουώ-
μεθα ύπό τίνων εχόντων λεπτοτέραν την ακοήν η νά λησμονώμεν ημείς 
να μετριάζωμεν έπαρκώς τήν φωνήν μας. Τότε έπανήρχίζον άκουόμεναι 
αί κραυγαί τών φρουρών, τά κτυπήματα τών κοπάνων εις τάς θύρας 
μας και ετι χείρον ή οργή τοϋ δυστυχούς Σχίλλερ και τοΰ επιθεω
ρητού. 

Βαθμηδόν καί κατ' ολίγον ετελειοποιήσαμεν τας προφυλάξεις μας, 
αίτινες συνίσταντο είς τό νά όμιλώμεν έπί τινα τέταρτα τής ώρας μάλ
λον ή έπί ώρας όταν έβλέπαμεν ώρισμένους φύλακας καί πάντοτε χα
μηλή 'ή φωνή. Είτε διότι ετελειοποιήσαμεν την τέχνην τοϋ συνο-
μιλείν, είτε δι' άλλους λόγους, έξωκειώθηυεν βαθμηδόν και κατωρ-
θώσαμεν νά συνομιλώμεν καθ' έκάστην έπ' αρκετον διάστημα, χωρίς 
ποτέ, ούτως ειπείν, ουδείς ανώτερος νά δύνηται να μας έννοηση. 

Συνεδέθημεν μετ' ού πολύ διά τρυφεοάς φιλίας. Μοι δίηγήθη τον 
Βίον του καί τώ διηγήθην τον ιδικόν μου* αί πικρίαι και αί παρηγο
ριάι τοϋ ένος καθίσταντο πικρίαι καί παρηγοριάι τοϋ έτερου. "Ω! ποία 
γλυκεία ανταλλαγή ενθαρρύνσεων! Ποσάκις μετ' αγρυπνον νύκτα, έκα-
στος ημών μεταβαίνων τήν πρωιαν είς τό παράθυρον διά να χαιρετίση 
τον φίλον του καί ν' άκούση τήν άγαπητήν του φωνήν ήσθάνετο έν τη 
καρδία του μετριαζομένην τήν μελαγχολίαν και δίπλασιαζόμενον τό 
θάρρος του ! "Εκαστος ημών ητο πεπεισμένος, ότι ητο άναγκαίος διά 
τόν ετεοον καί ή Βεβαιότης αύτοΰ παρείχε γλυκείαν έπίθυμίαν εύχαρι-
στησεως ε'ις τάς σκέψεις καί τήν Βαθείαν εκείνην ίκανοποίησιν τοϋ αν
θρώπου ήτις έκ τοϋ βάθους τής δυστυχίας του δύναται εισέτι ν' ανακου-

φίζη τον ομοιόν του. 
'Εκάστη συνδίάλεξις είχε κατόπιν ανάγκην επεξηγήσεων καί διασα 

φήσεων' ητο μέσον έξασκήσεως τού πνεύματος, τής μνήμης, τής φαν
τασίας καί τής καρδίας. 

Κατ* αρχάς, άναμνησθείς τοΰ Ιουλιανού, εδυσπίστουν περί τήν 
σταθερότητα τοΰ νέου τούτου φίλου. Μεχρί τούδε, διενοούμην. οϋδολως 
απήλθε μεταξύ μας περίστασις διαφωνίας αλλ' από ημέρας εις ήμέραν 
δύναμαι νά τώ παράσχω άφορμην δυσαρεσκειας καί τότε θά άποπεμφθώ. 

Αί ύποψίαι αύται δίελύθησαν μετ' ολίγον. Αι γνώμαί μας συνεφώνουν 
εφ' όλων τών σπουδαίων ζητημάτων μέ μόνην την έξης διαφοράν ότι 
ήνου εις ψυχήν πλήρου ευγενείας, έμφορουμένην ύπό τών γενναιότερων 
αισθημάτων και ανωτέρων τής δυστυχίας, τήν άγνοτέραν καί μεγαλεί-
τέραν πίστιν εν τώ χριστιανίσμω, ένώ εν εμοί ή πίστις ούτω είχεν 
από τίνος χρόνου κλονίσθή καί μοι έφαίνετο πολλάκις εντελώς έσβεσμένη. 

'Επολέμεί τάς αμφιβολίας μου διά τών λογικωτέρων σκέψεων και 
πάντοτε μετά τρυφεράς αγάπης. 'Ησθανόμην οτι είχε δικαιον, τό ώμο-
λόγουν, και όμως αί αμφιβολίαι μου έπανήρχοντο άκαταπαύστως. 
Τοϋτο συμβαίνει είς πάντα μή έχοντα τό Ευαγγέλιον έγκεχαραγμένον εις 
τήν καρδιαν του, εις πάντα μισοϋντα τούς όμοιους του, και πάντα όν 
ό εγωισμός πληροί υπερηφάνειας. Τό πνεύμα διαβλέπει πρός στιγμήν 
την αλήθειαν αλλ' επειδή αύτη τή άπαρέσκεί, παύει μετ' ολίγον να 
τήν πιστεύη καί αναγκάζεται νά στρέφη άλλαχου τά βλέμματα του 

Ό Όροβόνης προσείχε νά προσηλοί την προσοχην μου επί τών λό
γων, οιτινες ύποχρεουσι τόν άνθρωπον εις συγχώρησιν τών έχθρων του. 
Ουδέποτε τώ ώμίλησα περί τίνος ον έμίσουν χωρίς νά λάβη αμέσως τήν 
ύπεράσπισίν του, οχι μόνον διά λόγων, άλλά χαί διά παραδειγμάτων. 
Πολλοί τόν είχον βλάψει. Εξέφραζε τήν λύπην του περί τούτου, αλλα 
συνεχώρει πάντας, και έάν ήδύνατο νά μο'ι διηγηθή τι τιμητίκον δια 
τινα τών έχθρων του, τό επραττεν έκουσίως. 

Ή οργή ήτις μέ κατείχε καί ήτις μέ είχε καταστήσει άθρησκον από 
τής στιγμής τής καταδίκης μου, δίήρκεσεν έπί τινας ετι εβδομάδας καί 
είτα κατέπαυσε. Ή αρετή του Όροβόνη μέ είχε καταθέλξει, καί, επι-
θυμών νά εξομοιωθώ πρός αυτόν, ηρχισα νά βαίνω έπί τά ίχνη του. 

Όποταν ηδυνήθην έκ νέου νά παρακαλέσω είλικρινής δι' όλους και να 
μή μισώ πλέον ούδένα, αι περί τής πίστεως άμφιβολίαι μου εξέλίπον. 

ΚΕΦ. LXIV. 
Αληθώς ειπείν, έάν ή ποινή ητο σκληρά και αυστηρά και τοιαύτης 

φύσεως, ώστε νά όργιζώμεθα. ειχομεν συγχρόνως τήν σπανιαν ευχαρι-
στησίν νά εύρίσκωμεν τήν καλοκάγαθιαν μεταξύ όλων έκείνων, ους έβλέ-
πομεν. Δέν ήδύναντο νά έλαφρώσωσί τά δεινά τής θέσεως μας η δια 
τρόπων μεστών καλοκάγαθίας καί σεβασμου. πάντες δ'εγνώρίζον να επι-
δαψιλεύωσι τούτους πρός ημάς. ('Έπεται συνέχεια). 
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ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
Ιανουάριος. 'ίανουάριος. 

Αγνής παρθένου μάρτυρος. 21 Τρίτη 9 Πολύευκτου μάρτυρος. 
Βικέντιου και Αναστασίου μαρτύρων. 22 Τετάρτ. 10 Γρηγορίου έπισκ. Νυσσης. 
Μνήστευσις τής Θεοτόκου αειπαρθένου 23 Πέμπτ. 11 Θεοδοσίουτοΰ Κοίνοβιάρχου. 

Μαρίας. 
Τιμοθέου μάρτυρος. 24 Παρασ. 12 Τατιανής μάρτυρος. 
Μεταστροφή του άποστ. αγίου Παύλου. 25 Σάββ. 13 'Εομύλου καΙ Στρατονικου μαρτύρων. 
Τής Ιεράς ΟίΚογενείας Ίησοϋ. Μαρίας 26 Κυριακ 14 'Άρχεταί τό Τρίώδιον.— Των έν 'Ραϊθά 

και Ιωσήφ Πολυκάρπου επίσκοπου. και Σινά πατέρων. 
Βιταλιανου Πάπα 'Ρωμης 27 Δευτέρα 15 Παύλου του Θηβαίου καΙ Ιωάννου του 

Καλυβίτου. 
'Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 28 Τρίτη 16 Ή προσκύνησις τής τίμιας άλύσεως του 

του άποστ. Πέτρου. 
Φραγκίσκου Σαλεσίου επισκόπου. 29 Τετάρτ. 17 Αντωνίου τοΰ Μεγάλου. Αργία. 
Φήλικος Δ' Πάπα 'Ρώμης. 30 Πέμπτ. 18 Αθανασίου του Κυρίλλου αρχιεπ. Αλε

ξανδρείας. Αργία. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Εκ τής πολιτικής υπό Εύαγόρου. 
Ή Εκκλησία και οί Λειτουργοί αυτής 

υπο Α. Ρ. 
ΉΆρμονία" εv 'Ρώμη. 
Ή «Αρμονία έν Παρισίοις. 
Η 'Αρμονια έν Πάτραις. 
Ό εξω κόσμος. 
Κοινωνικάι Ειδήσεις. 

Ή Άπόκληρος, ποίημα ύπό 'ίωάν. Μάμου. 
Κυνηγιον Λύκων, Διήγημα. 
Νέον επίκαιρον σύγγραμμα. 
Η Ρωσσία και ή μεταρρύθμισις τοΰ 

Ημερολογιου. 
Αι φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επί-
φυλλίς κατά μετάφρασιν εκ του Ιταλικού. 
Ήμερολόγιον. 

δέ ή όμήγυρις αύτη συνετελέσθη και συνέ
πεια αυτής ητο ότι ανετέθη μοι ή σύντα-
ξις προγράμματος τών εργασιών επιτρο
πής τίνος, εις *ην και θα άνέθετον, άν τό 
συμβουλιον έπεδοκιμαζε τόν καταρτισμόν 
αυτής, τήν έπισταμένην τοΰ ζητήματος 
έξέτασιν υπό πασαν αυτου έποψιν. Υπό
μνημα εκδοθέν εις πολλά αντίτυπα έπε-
δόθη έπι τούτω εις τόν στρατηγον καί 
συνεζητηθη έν τώ άνωτάτω τής Εταιρίας 
Συμβουλίω. όπερ συνήλθεν ΰπό την προε-
δρείαν του Μ. δουκός Νικολάου Μιχαήλο-
βιτζ κατά* τήν συνεδρίασιν τής 20 Δεκεμ.-
βριου 1893, άντιστοιχοΰση πρός την 1ην 
Ιανουαρίου 1894 κατά τό δυτικόν 'Ημε-
ρολόγιον. Δύνασθε δέ νά εΰρητε τά πρα
κτικά αυτής έν τοις lavestia τής ρωσσι-
κης Γεωγραφικής Εταιρίας ΰπό τήν άνω 
αναφερομένην ήμερομηνίαν. 

Έν τώ μεταξΰ ή Α. Ε. ό γερουσιαστής 
Σεμένωφ ηθέλησε νά άναλάβη έξ υπέρτα
της άβροφροσΰνης την σΰνταξιν και την 
ΰπ' αΰτοΰ τοΰ ίδιου εις έμέ ύποβολην της 
απαντήσεως τοΰ συμβουλίου δι' όλογράφου 
αΰτοΰ εκθέσεως. Η άπάντησις αυτη θίγει 
τρία ζητήματα. Τό ζήτημα τοΰ πρώτου 
μεσημβρινοΰ, τό τής παγκοσμίου ώρας και 
το τοΰ ημερολογίου. Το τελευταίον τοΰτο 
καί ένδιαφέρει ήμιν τήν εσπέραν ταΰτην, 
δι' ο καί περιορίζομαι ν ' αναγνώσω ΰμίν 

μη εισερχομένων έν τώ κΰκλίο τών γεω-
Υοαοικών επιστημών. 

" "Οτι ή άνάλυσις τών απόψεων τούτων 
δέν είναι δυνατόν νά τεθη έπι διεθνούς εδά
φους, ούτε κάν νά καταστη άντικειμενον 
δημοσίων συζητήσεων. 

το προς τούτο σχετιζομενον μέρος της εν 
λόγω απαντήσεως. 

«III Σχετικώς τέλος προς τό ζήτημα 
της διορθώσεως τοΰ έν Ρωσσία έν χρήσει 
διατελοΰντος ημερολογίου, το Συμβουλιον, 
αναγνωρίζει τήν σημασίαν τοΰ ζητήματος 
ΰπό τήν έπιστημονικην αΰτοΰ έποψιν, 
ηναγκάσθη ομως νά λάβη ΰπ' οψιν οτι : 

"Το ζήτημα. τοΰτο έγένετο ηδη άντι
κείμενον φροντίδων τών διοικητικών έν 
Ρωσσίά κυκλων άπό 30 ηδη ετών καί 
εφεξής. 

Η "Οτι ή ανάγκη της έπιδιορθώσεως του 
ημερολογίου ήμών ώς καί ο τρόπος της 
εκτελέσεως του έργου εξαρτάται έξ απόψεων 

"'Ότι ή γεωγραφική Εταιρία ενασχο
λούμενη εις τό ζήτημα τοΰτο δέν είναι 
δυνατόν νά άποβλέπη εις την έπίτευξιν 
πρακτικών αποτελεσμάτων, είμ.η εις επο-
χήν, καθ' ην τό ζήτημα τοΰτο θά ετίθετο 
είς τήν ήμερησίαν διάταξιν έν τοις άνω-
τέροις διοικητικοις της Ρωσσίας κυκλοις. 

«Κατά συνέπειαν τοΰτων το συμβου
λιον αποφασίζει οτι δέν υπάρχει προς τό 
παρόν λόγος καταρτισμου ειδικής επιτρο
πής πρός μελέτην του ζητήματος τοΰ 
ημερολογίου πολλώ δ ' ήττον λόγος προσ
κλήσεως ξένων σοφών προς συμμετοχήν έν 
έργασίαις, αίτινες δέν είναι δυνατόν νά 
έχωσιν είμη έθνικον μόνον χαρακτήρα". 

Ηδη δέν θά μοι έφαίνετο παράδοξον — 
διότι προτιμότερον τό ευκρινώς έκφραζε-
σθαι—άν τινές μεταξύ ΰμών άπορουντες 
κατά την διάρκειαν της αναγνώσεως μου 
ταυτης έσκέφθησαν οτι ή έν λόγω άπάν-
τησις ύπο φιλόφρονα μορφην αποτελεί άρ-
νησιν καί οτι συνεπώς περιττόν ήτο νά 
εισέλθη τις εις Ρωσσίαν διά νά λάβη τοι-
αΰτην άπάντησιν. Άλλ' όμως ισως θά 

; μεταβάλητε τήν κρίσιν ταυτην άφου άκου-
σητε τά έπ' αυτης σχόλια μου και πρό 
πάντων εκείνα δι' ών η ρωσσική κυβέρνη-
σις συνώδευσε τήν άπάντησιν της αυτοκρ. 
γεωγραφικής εταιρίας. Πρώτιστον πάντων 
το συμβουλιον κηρυττει άνευ έμφάσεων οτι 
αναγνωρίζει τήν σπουδαιότητα του ζητή
ματος υπ' όψιν έπιστημονικην. 

Παρατηρώ δέ κατόπιν οτι το συμβου
λιον περιορίζεται εις τό νά δηλώση ότι 
«επί του παρόντος δέν υπάρχει λόγος ιδρυ-
σεως είδικης επιτροπής προς μελέτην τοΰ 
ζητήματος τοΰ Ημερολογίου". Άλλά άπό 
του 1894 μέχρι του 1900 υπάρχει έτι 
ικανός προ ήμών χρόνος. Οτε δέ εν τινι 

εγγράφω, εν ω πασα λέξις έζυγίσθη δια-
κηρυττουσιν οτι πράγμα τι είναι περιττον 
έπι του παρόντος, υποδεικνυουσιν άρα άρ-
κουντως ευκρινώς οτι είναι δυνατόν το 
πράγμα, τουτο νά θεωρηθη σπουδαιον αυ-
ριον. Μία στιγμη δέν εσχεν, άρα ουτε υπε
ρέβη ποτέ, τό εύρος της διαρκείας εξ ολων 
ετών, έάν δέ τό συμβουλιον της Εταιρίας 
δέν είχε την ελπίδα. Οτι ή μεταρρυθμισις 
ήτο δυνατον νά γίνη κατά τά τέλη τοΰ 
αιώνος ήμών, θά έξέλεγε βεβαίως άλλην 
τινά έκφρασιν. H γαλλική είναι αρκούν
τως γνωστή έν Πετρουπόλει. 

'Αλλ ' υπάρχει τί μείζον τών άνω τεκ-
μήριον. 'Εν τώ αύτώ έγγράφω προστίθε
ται οτι πολλώ ήττον λόγος υπάρχει νά 
προσκληθώσι σοφοί η ξέναι άκαδημίαι, 
οπως συμμετάσχωσιν εις έργον μή δυνά-
μενον νά έχη ει μη έθνκον χαρακτηρα". 
Παραδοξος δήλωσις ! Ήκοΰσατε ήδη τό 
συμβουλιον τής έταιοίας βεβαιουν ότι «α
ναγνωρίζει τήν σπουδαιότητα του ζητή
ματος υπό έπιστημονικην έποψιν", ιδού 
δέ νυν αυτο λόγον ποιουμενον περί εργα
σιών μη δυναμένων νά έχωσιν είμή έθνικον 
έξ ολοκλήρου χαρακτήρα. 

("Επεται συνεχεία) 

ΙΑΤΡΕΙΟΝ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 

του Γάλλου κ. ΔΕ ΦΙΛΙΠ 
Διάδοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 
Διδάκτωρ της Ιατρικης 
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