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ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ή Βουλή και αί έργασίαι αυτής προ-
καλοΰσιν ειπέρ ποτε άλλοτε την προσοχήν 
και τό ενδιαφέρον πάντων. Και δικαίως 
διότι και ή σπουδαιότης τής προς συζήτη
σιν και επιψήφισιν εργασίας και το ποσόν 
αυτής καί ό τρόπος τής επεξεργασίας δύ
νανται νά έμπνεύσωσι σκέψεις έπι τοις προσ-
δοκωμένοις άποτελέσμασι τής εφαρμογής 
των λαμβανομένων νομοθετικών μέτρων. 
Διά των ϋπό τήν ψήφον τής Βουλής τε
θέντων νομοσχεδίων άπαντες οι κλάδοι τής 
διοικήσεως κατά το μάλλον ή ήττον πρό
κειται νά ΰποστώσιν ουσιώδη καί ριζικήν 
μεταβολήν. Τούτο βεβαίως προστίθησιν εις 
το ηθικόν κεφάλαιον, το όποιον προσπορί
ζει εις τήν Κυβερνησιν ή πατριωτική αυτής 
μεριμνα έπι πασι καί τό έπιδιωκόμενον 
άνορθωτικόν αυτής έργον, τίτλον τιμής καί 
επαίνου. άλλά δεν δύναται τις νά όμολο-
γήση οτι τό διοργανούμενον διοικητικόν 
σύστημα, διά τών κυβερνητικών νομοσχε
δίων, δεν υποβάλλεται εις τήν δεουσαν 
έπεξεργασίαν καί τήν αύστηράν βάσανον 
του νομοθετικού σύματος. Το φαινόμενον 
τούτο καταλεγχεται αληθές καί άναμφι-
σβήτητον έκ τής μέχρι τούδε γενομένης έρ 
γασίας τής Βουλής, δέν πρέπει δε ή νά 
άποδοθή εις τήν παραλυτικήν κατάστασιν 
τής αντιπολιτεύσεως, τής όποιας τό άσύν-
τακτον επάγεται τό δυσαρεστον τούτο απο
τέλεσμα έν τή νομοθετική εργασία τής 

παρούσης συνόδου, αν και έν ταις τάξεσιν 
αυτής συγκαταριθμοΰνται στοιχεία, περι-
βαλλόμενα άπαντα τά προσόντα, διά τών 
όποιων ή ευάριθμος άντιπολίτευσις δύναται 
ν ' άποτελέση τον άπαραίτητον παράγοντα 
έν ταΐς κοινοβουλευτικάις έργασίαις. 

Έκ τών υποβληθέντων νομοσχεδίων τό 
περί καταργήσεως τής στρατιωτικής αστυ
νομίας και το θεσσαλικόν, περί απαλλο
τριώσεως γαιών και παραχωρήσεως 20 ή 
25 στρεμμάτων εις έκαστον καλλιεργητήν, 
εινε τά έξεγείροντα μείζονα πάταγον καί 
προκαλούντα ζωηράν τήν συζήτησιν και 
παρά τώ κοινώ. Και το μεν θεσσαλικόν νο-
μοσχέδιον, σπουδαίαν εΰρόν άντίδρασιν έκ 
μέρους τών γαιοκτημόνων τής Θεσσαλίας, 
ευρίσκεται άκόμη έν τή ειδική πρός μελέ-
την αυτού επιτροπή, φαίνεται δέ ότι σκέ-
ψις γίνεται όπως παραπεμφθή εις άλλην 
σύνοδον τής Βουλής,. οτε γεννάται ή πι-
θανότης τής παραπομπής του εις τάς ελ
ληνικάς Καλένδας. 

Τό άστυνομικόν νομοσχέδιον όμως δέν 
εινε προωρισμενον νά λαβη τοιαύτην οικτράν 
τύχην. Ίδιάζουσαν προτίμησιν και συμπά 
θειαν δεικνύει ό κ. Δηλιγιάννης πρός αυτό, 
αποτελεί δ' άλλως μίαν τών σπουδαιότε
ρων επαγγελιών του πρό τής εις τήν έξου-
σίαν άνοδου του. Η στρατιωτική αστυνο
μία καταργούμενη αντικαθίσταται διά μι
κτού συστήματος διοικητικής και δημοτι
κής αστυνομίας, διοικητικής μέν έν ταις 
πρωτευούσαις τών νομών, δημοτικής δέ έν 
τοις λοιποίς δήμοις. 

Ή εφαρμογή τοΰ περί στρατιωτικής 

αστυνομίας νόμου πανθομολογούμενον οτι 
εσχε καρπούς άγλαοΰς διά τήν δημοσίαν 
τάξιν και άσφάλειαν. Ένεκα τούτου ή 
κατάργησις αυτής δέν ευρίσκει οπαδούς και 
θιασώτας παρά τή Πλειονότητι τοΰ ελλη
νικού δημοσίου. Ή δημοτική αστυνομία, 
ασκούμενη διά τών οργάνων τής πολιτικής 
και τής φατρίας εμπνέει φόβους επανόδου 
εις τό πρώην καθεστώς, τό όποιον δεν συνέ-
τεινεν εις τήν ' έμπέδωσιν' τής δημοσίου 
ασφάλειας. Άλλά καί διά τής καταργή-
σεως τής στρατιωτικής αστυνομίας εινε 
αληθές ότι αποδίδεται ό στρατός εις τόν 
στρατόν, όπερ δέν εινε ζήτημα άνάξιον 
προσοχής καί εθνικής σπουδαιότητος. 

Ευαγόρας 

ΕΝ ΒΗΜΑ ΕΠΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩ 

Τό εσχάτως εκδοθέν Πατριαρχι
κόν έγγραφον τοΰ Φαναριού εν τη, 
καταρτίζει τοϋ καταλόγου τών υφε-
στωσών διαφορών μεταξύ τών δύο 
εκκλησιών αναφέρει και τό δι' επι-
χύσεως βάπτισμα τών Λατίνων, 
ούτινος μετά πολλης τολμηρότητος 
διαμφισβητεϊ τό κϋρος. 

Ευτυχώς τπν διαφοράν ταύτην, 
και τοϋτο ώφειλε νά τό γνωρίζη ό 
ϋπατος ΐθύντωρ της 'Έλληνικής Έκ-
κλησίας, άφεϊλεν έκ τόϋ μέσου αύτη 
αϋτη ή πράξις της έν γένει κεχωρι-
σμένης Ανατολικής Εκκλησίας. 
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Αρχόμενοι άπό της 'Ρωσσικής 

Εκκλησίας παρατηροϋμεν οτι. έπ' 
ούδενί ουδέποτε λόγω άντεπεξήλ-
θεν αϋτη έν τη πράξει ως πρός τό 
ζήτημα τοϋτο κατά τών Λατίνων, 
ων τό δι' επιχύσεως βάπτισμα ώς 
έγκυρον άνεγνώρισεν άείποτε καί 
αναγνωρίζει εισέτι. 

Μόνον έν Ελλάδι, κατ' άλγεινήν 
σύμπτωσιν, έπέπρωτο νά ΐδωμεν 
πολλαχοϋ διαπραττόμενον έπι Λα
τίνων έξομωτών τό θεοστυγές τής 
άναβαπτίσεως έγκλημα καί τοϋτο 
ου μόνον έν χώραις και μεταξύ άξε
στων άλλ' έν αυταϊς ταϊς πρωτευού-
σαις πόλεσι τής Έλλάδος χοροστα-
τούντων πολλάκις καί αυτών τών 
Αρχιερέων. 

Καί ήτο πλέον καιρός νά άπαλει-
φθή τό αίσχος τοϋτο άπό της Ελ
ληνικής χώρας, πράγματι δε ή Ιερά 
Σύνοδος τής Ελλάδος πρό ολίγων 
μόλις ετών έλυσε πλέον οριστικώς 
τό ζήτημα τοϋτο. 

Εις τήν ανάγκην ταύτην, ώς γνω
στόν, περιήλθεν ώς έκ της προσε
λεύσεως εις την Όρθοδοξίαν τής 
πριγκίπισσας Σοφίας, ήτις έπ'ούδενι 
λόγω έστεργε νά ϋποκύψη εις τόν 
διά τής κολυμβήθρας άναβαπτι-
σμόν. Τότε ή Ιερά Σύνοδος άπαξ 
και πλέον συνελθοϋσα άπεφασισεν 
ίνα ή Υψηλή προσήλυτος προσλαμ-
βανομένη είς την Όρθοδοξίαν χρι-
σθή μόνον, τοϋ δι' επιχύσεως βα-
πτίσματος αυτής θεωρηθέντος έγ-
κύρου, τοϋθ' οπερ καί έγένετο. 

Τοιαύτην άπόφασιν τής Ιεράς 
Συνόδου έλάβομεν υπό σημείω-
σιν ιδίως ήμεϊς οί Λατίνοι καί 
έχάρημεν ϋπερβαλόντως βλέποντες, 
οτι οί διιστάμενοι ημών αδελφοί 
ανεγνώρισαν πλέον επισήμως ημάς 
τουλάχιστον ώς χριστιανούς. 

Έπι τής αυτής όδοϋ βαδίζουσα 
καί ή εκκλησία τής Βουλγαρίας αν
εγνώρισε καί αύτη τό δι' έπιχύσεως 
βάπτισμα τών Λατίνων έν τώ προ-
σώπω τοϋ μικροϋ Βογόριδος, όν 
προσέλαβεν είς τους κόλπους της 
απονέμουσα αύτω τό μυστήριον τοϋ 

. Χρίσματος καί εις τοϋτο μόνον άρ-
κεσθεϊσα. 

Κατόπιν τοιούτων επισήμων γε
γονότων άρυσθέντων έξ αυτής τής 
πράξεως ήν εσχάτως, προκειμένου 
περί τοϋ βαπτίσματος τών Λατίνων, 
έτήρησε μετά θαυμαστής σύμπνοιας 
ή διεστώσα Εκκλησία τής Ανατο
λής, άποροϋμεν τή 'Αληθεία πώς ό 
"Ελλαν Πατριάρχης έν τή Απαντή
σει αύτοϋ πρός τόν Πάπαν, έτόλ-
μησε νά άναγράψη ώς ουσιώδη 
διαφοράν καί τό δι' επιχύσεως βά
πτισμα, άφιερών πρός τοϋτο ίδιαί-
τερον κεφάλαιον. Έδει τουλάχιστον 

νά σκεφθή, οτι Εκκλησία άλλα μεν 
πράττουσα, άλλα δέ λέγουσα,πόρρω 
απέχει τής άληθοϋς εκκλησίας. 

Έπιτραπήτω οθεν ήμΐν, ΐνα μεθ' 
ολου τοϋ προσήκοντος σεβασμοϋ 
απαλείψωμεν άπό τοϋ μακροσκε
λούς έγγραφου τοϋ Φαναριού τό 
περί βαπτίσματος κεφάλαιον μέ 
πλήρη τήν πεποίθησιν, οτι σπου-
δαίαν θέλομεν παρέξη ύπηρεσίαν 
καί είς τόν άντιφάσκοντα πρός τήν 
πράξιν τής Εκκλησίας του "Ελληνα 
Πατριάρχην καί είς αυτό τοϋτο τό 
ζήτημα τής Ενώσεως τών Εκκλη
σιών. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Οί Ολυμπιακοί αγώνες. 
Ή πρός έναρξιν των Όλυμπιακων αγώ

νων ήμερα ώρίσθη πλέον Οριστικώς και 
μετά ένα μήνα ή ημετέρα πόλις θά περι-
πτυχθή εις τούς κόλπους της χιλιάδας ξέ
νων, οιτινες μέλλουσι νά συρρεύσωσι έξ 
όλου του πεπολιτισμένου κόσμου άγωνισται 
και θεαται των αγώνων. Αι έργασίαι πρός 
άποπεράτωσιν του Σταδίου βαίνουσι πυρε
τωδώς, κατ' αυτάς δέ θέλει έκδοθή και τό 
έπίσημον πρόγραμμα τό κανονίζον τάς 
έορτάς. 

Ό Σαμαράς είς τους Ολυμπιακούς. 
Ο διάσημος Έλλην μουσουργός Σαμά-

ρας άνήγγειλεν ότι παρασταθήσεται εις 
τούς Όλυμπιακούς αγώνας, ινα αύτοπρο-
σώπως διευθύνη τήν έκτέλεσιν τοϋ Όλυμ-
πιακοϋ υμνου. 

Και ό Αρχιεπίσκοπος Σμύρνης 
εις Αθήνας. 

Έπι τή ευκαιρία τών προσεχών εορτών 
θέλει κατέλθει εις 'Αθήνας ό συμπαθέστα
τος και τοις πάσιν αγαπητός Παν. Αν
δρέας Τιμώνης Αρχιεπίσκοπος Σμύρνης 
και Αποστολικός Επίτροπος τής Μικρας 
Ασίας επόμενος τή εύγενει προσκλήσει τοϋ 
ημετέρου Αρχιεπισκόπου. 

Βερνάρδος "Ορσταΐν. 
Γνωστή καί συμπαθής ποοσωπικότης εξέ

λιπε προχθές ό Βερνάρδος Ορσταιν 
έν ηλικία 85 ετών, τόν θάνατον δ' αύτοϋ 
πάντες ηκούσαν μετά λύπης. 'Ο Όρσταιν 
ην Γερμανός τό γένος, έκ τών πρώτων κα-
τελθόντων εις τήν Ελλάδα και έκ τών 
ολίγων επιζώντων έν αυτή, έφθασε δέ μέ
χρι τοϋ άξιώματος τοϋ αρχιάτρου τοϋ ελ
ληνικού στρατού, πρό πολλού χρόνου απο
στρατευθείς. Διεκρίθη διά τάς ιατρικάς 
αύτοϋ γνώσεις καί παντοίας άλλας επιστη
μονικάς, πάντοτε δέ ήσχολειτο εις συγγρα-
φάς έπι διαφόρων επιστημονικών ζητημά
των και εφημερίδων, ων έκτακτος συνερ
γάτης, μή παραλίπων πασαν εύκαιρίαν, 
ινα έκδηλη ζωηρόν φιλελληνισμών ό συμ-

παθής και σεβαστός πρεσβύτης. Διά τοϋτο 
καταλείπει και εις τόν στρατόν καί εις τήν 
κοινωνίαν μνήμην άγαθήν. 

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 
Τά έν Γαλλία. 

Το έν Γαλλία ύπουργεΐον Bourgeois 
βαδίζει έν μέσω σκανδάλων και κοινοβουλευ
τικής μικροπρέπειας. Ούτως εσχάτως έγέ
νετο πρόσκλησις είς μονομαχίαν μεταξύ 
Bourgeois και τοϋ πρώην υπουργού Poin-
care. 

Μεθ' όλα ταύτα το παρόν ριζοσπαστικον 
ύπουργεΐον προμηνύει ουχί μακράν ζωήν. 

Εις τον παρά τή Αγια "Εδρα πρευσβευ-
τήν Κόμητα de Behaine εδόθη παράτασις 
άδειας άντι νά γίνη δεκτή ή παραίτησίς του. 

Οί αναρχικοί έν Πορτογαλλία. 
Εινε γνωστόν οτι το πορτογαλλικον έθνος 

κατ' έξοχήν μαστίζεται ύπο τής μασσονικής 
σπείρας φυσικής μητρός τοΰ σοσιαλισμού και 
τής αναρχίας. Τινά πρόσφατα γεγονότα το 
έπιβεβαιοϋσιν. 'Αλλ ή έν Λισσαβωνι κυβέρ-
νησις άμυνομένη ύπέβαλεν ύπο τήν ψήφον 
τής βουλής νομοσχέδιον δι' ου μέλλει νά πα-
ταχθή το κακόν έν αυτή τή ρίζη του. Δυνά
μει αύτοϋ τιμωρείται πασα απολογία έγ
γραφος ή προφορική τών αναρχικών ιδεών, 
υποσκαπτόντων πάσαν κοινωνικήν ύπαρξιν. 
'Ο νόμος ούτος ψηφιζόμενος θά παρέχει το 
δικαίωμα εις τήν έκτελεστικήν έξουσίαν νά 
περιορίζη καί άπαγορεύη τήν διάδοσιν τής 
αναρχίας διά διαδηλώσεων, δημοσιογραφίας 
είτε βιβλίων. 

Ελπίζεται ότι το νομοσχέδιον τοϋτο θέλει 
ψηφισθή ύπο τής πορτογαλλικής Βουλής, γε-
νόμενον ούτω παράδειγμα είς όλας τάς εΰ-
ρωπαϊκάς κυβερνήοεις. 

Ό Σ. Agliardi είς Μόσχαν. 
Μανθάνομεν ότι ή Α. Ε. ό Σεβ. Agliar

di Αποστολικός Νουντσιος έν Βιέννη διωρί-
σθη οπως παραστή ώς αντιπρόσωπος τής 
Αγίας "Εδρας κατά τήν στέψιν τοϋ Αύτο-

κράτορος τής Ρωσσίας Νικολάου. 
'Ο Καθολικισμός έν ταις Ήνωμέναις 

Πολιτείαις. 
Ό καθολικός πληθυσμός έν ταΐς Ήνωμέ-

ναις Πολιτειαις ό εγγεγραμμένος εις τά ενο
ριακά βιβλία ανέρχεται εις 9,410,790 ψυχάς. 
Αντιπροσωπεύονται ύπο 14 αρχιεπισκόπων 
69 επισκόπων, και 6 επίτιμων αρχιεπισκόπων 
και επισκόπων. 

Τόν κλήρον άπαρτίζουσι 7, 756 ιερείς 
λαϊκοί και 2, 592 τακτικοί, ήτοι έν όλω 
10,348' 5853 έκκλησίαι έχουσι διευθυντάς 
και έφημερίους' 3,648 έκκλησίαι ή ναίσκοι 
εφημερεύονται έκτος των ενοριών. Τέλος 
ύπάρχουσι 5,393 σταθμοί έν ταΐς Ήνωμέ-
ναις Πολιτείαις. 

Ή έκπαίδευσις παρέχεται εις 9 πανεπι
στήμια, 103 ίεροσπουδαστήρια είς ά φοιτω-
σι 3, 680 σπουδασταί. Έπι πλέον ύπάρχου-
σιν 187 άνώτεραι σχολαι αρρένων, 633 θη
λέων, καί 3,161 σχολεία ενοριακά εις ά 
φοιτωσι 796,348 μαθηταί 243 άσυλα περι
λαμβάνοντα 33,064 άμφοτέρων των φύλων, 
προσέτι δέ 836 αδελφότητες. 
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'Αποστολικη επιτροπή έπι της Ενώ

σεως τών Εκκλησιών. 
Έν τω παπικω εγγράφω όπερ προ μικροΰ 

έδημοσιεύθη και δι' ου κατηρτίζετο ή έπι τής 
Ενώσεως των Εκκλησιών επιτροπή έγένε-

το λόγος περί άριθμοΰ τίνος συμβούλων τους 
οποίους ό "Αγιος Πατήρ έπεφυλάσσετο άρ-
γότερον νά όνομάση. Ούτοι ώς έμάθομεν 
είσιν ό Σεβ. Sogaro, οί αίδ. Habbra, Vol-
pini, ό abbas Pellegrini, Cicognani, Ton-
dini και τίνες άλλοι οΰς ό Άγ. Πατήρ 
έκρινε καταλλήλους πρός έκτέλεσιν τής λε
πτεπιλεπτου ταύτης υπηρεσίας. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ 

Γαλλια, Άνατολη. 
24 Φεβρουαρίου. 

Και εις τόν κατ ' ελάχιστον μελετήσαντα 
την ίστορίαν εινε γνωστόν, ότι άπό χρόνου 
μακροΰ μέχρι της εποχής τών σταυροφοριών 
ή Γαλλία εθεωρείτο έν τη Ανατολή ώς 
ή κατά φύσιν προστάτις τών καθολικών 
συμφερόντων καθ' Ολην την εκτασιν της 
Όθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ή ευεργε
τική αυτής επιρροή δέν έπαύσατο έξα-
σκουμένη πρός όφελος της Καθολικής θρη
σκείας και τών οπαδών αυτής ενώπιον 
τής Υψηλής Πύλης, οιαδήποτε πολιτεία 
και αν διηύθυνε τάς τύχας τής Γαλλίας. 

Εινε γνωστόν οτι ο Φραγκίσκος Α' ειχε 
συνάψει μετά του Σουλτάνου συνθήκην, δυ
νάμει τής Οποίας ό Σουλτάνος άνεγνώριζε 
τό δικαίωμα τής καθολικής προστασίας 
έν Ανατολή εις τόν βασιλέα τής Γαλ
λίας και τούς διαδόχους αύτοϋ. Εις αν
τάλλαγμα δέ απεφασίσθη ινα έν περι
πτώσει πολέμου ο Μωαμεθανός Αυτοκρά
τωρ δύνηται νά έχη τήν βοήθειαν τών 
Γαλλικών όπλων. Χωρίς νά έξετάσωμεν τήν 
πραξιν τοϋ Φραγκίσκου Α' άρκούμεθα νά 
άναφέρωμεν αυτήν. 

Έκτοτε ή Γαλλία ηυχαριστειτο, έχο-
μένη τοϋ δικαιώματος τούτου, νά ύποστη-
ρίζη έν Ανατολή τά καθολικά συμ.φέροντα, 
νά παρέχω άποτελεσματικήν τήν προστα-
σίαν αυτής καί έπεκτείνη τήν έκει έπιρ-
ροήν της έμπορικώς και πολιτικώς. 

Κολακεύεται ή εθνική φιλοτιμία αισθα-
νομενη, οτι οί ανατολικοί καθολικοί σπου
δαία προσεπορίσθησαν έξ αυτής όφελήματα, 
ότι εύγνωμονοϋντες έφερον διαρκώς έν εύλο-
γίαις άνά τά χείλη αυτών τό όνομα τής 
Γαλλίας, και ότι παρ' αύτοις καθολικός ή 
Φράγκος ήσαν ταυτόσημα. 

Ύπο τήν ένεστώσαν κυβέρνησιν τί παρα
τηρείται ; Ποϋ αί ένδόξως θεμελιωθεισαι 
παραδόσεις τάς όποιας διετήρησαν αί προ
κάτοχοι κυβερνήσεις ; Τί εκαμεν αΰτάς ή 
Δημοκρατία ; Εινε πιστή είς τήν καθολι-
κήν άποστολήν τής Γαλλίας έν τή Ανα
τολή ; Ο άντικληρικισμός πλήττων όσον 
δύναται τήν Έκκλησίαν έν τή μητρική 
καί πατρική χώρα, δέν έσχε τόν όδυνη-
ρον άντίκτυπόν του μεταξύ πληθυσμών 

τοσούτω θρησκευτικών ; Άποψυχράναντες 
αυτούς δέν άπεμάκρυναν άπό τής άπ' αιώ
νων προστασίας αυτών, ίνα τούς ρίψωσιν 
εις τούς κόλπους ετέρας τινός αντιπάλου 
δυνάμεως ; Ή επιρροή συνεπώς, ή τιμή 
και τά γαλλικά συμφέροντα δέν έ'παθον 
έκ τούτου σοβαρώς ; Και έάν ατυχώς, άντι 
νά προστατεύση τούς καθολικούς ώς έχει 
καθήκον ή παρούσα κυβέρνησις, ΰπείκουσα 
εις τάς θελήσεις τής 'Ρωσσίας, διακύβευση 
τό γόητρόν της και θυσιάση τήν έπιρ-
ροήν και τά συμφεροντά της χάριν άλ
λου τινός, ποία λέξις θά ήδύνατο νά έκ
φραση τοιαύτην άστοργον έγκατάλειψιν, 
τοιαύτην προδοσίαν ; Φαίνεται όθεν ότι ή 
κατέχουσα τήν έξουσίαν πολιτική μερίς 
έξίκετο μέχρις αυτοϋ λησμονούσα τους λό
γους τοϋ μεγάλου Γαμβέτα: " Ό άντικλη-
ρικισμός, κύριοι, δέν εινε υλη πρός έξα-
γωγήν". 

'Ο πατριωτισμός ή εινε λέξις κενή, ή 
έχει τήν δύναμιν νά εξασφαλίζη πανταχού 
τό μεγαλειον, τήν ισχύν, τά πλούτη και 
τήν δόξαν τής πατρίδος. 

Η ΡΩΣΣΙΑ 
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

(Συνέχεια ιδε προηγούμενον αριθμόν). 
Κατ'αρχάς θέλω άναγνώση ΰμϊν έπι

στολήν τοϋ υμετέρου Μεγάλου Λογοθέτου, 
τοϋ έξοχωτάτου Σταυράκη Άριστάρχη 
βεη όστις έποιήσατό μοι τήν μεγάλην τι-
μήν νά μοι γράψη έκ Νεοχωρίου υπό ήμε-
ρομηνίαν 28 Δεκεμβρίου 1892 (9 Ιανουα
ρίου 1893) εύηρεστήθη δ' άμα και νά μοι 
επιτρέψη Οπως δημοσία κοινοποιήσω αυτήν. 
Ή επιστολή αύτη περιέχει λατινικά απο
σπάσματα τοϋ Νικηφόρου Γρηγορα, θά 
αναγνώσω δ' ήμΐν αυτά μεταφρασθέντα 
όσον ένεστιν ακριβέστερον εις τήν γαλλικήν, 
παρακαλών υμάς, έάν φανώσιν ΰμϊν ενδια
φέροντα, όπως συμβουλευθήτε και τό έλλη-
νικόν αυτών κείμενον. 

Ή μετάφρασις μου έγένετο έκ τοϋ λα
τινικού, άλλ' όμως τό πρωτότυπον αυτής 
ευρίσκεται, αν μή άπατώμαι έν τώ 8ω κε-
φαλαίω τοϋ 14ου βιβλίου τής "Βυζαντινής 
Ιστορίας τοϋ Γρηγορα. Ιδού νϋν ή επι
στολή. 

" Αρχόμενος εκφράζω ύμΐν τά συγχα
ρητήρια μου έπι ταις ύμετέραις προσπα-
θείαις πρός συμφιλίωσιν τών λαών διά τής 
ενοποιήσεως τοϋ Ημερολογίου. 

"Άναμφισβήτητόν έστιν ότι τό γρηγο-
ριανον ήμερολόγιόν έστιν ορθώτερον τοϋ 
Ιουλιανού. Τό πρώτον δέ έκ τών δύο τού
των ήτο πρέπον νά άποκληθή γρηγοριανόν 
ουχί μόνον διότι έφηρμόσθη έπι τοϋ πάπα 
Γρηγορίου τού ΙΓ' τό 1582 άλλά τό δι-
καιότερον, διότι ύπεστηρίχθη θερμότατα 
ύπο Νικηφόρου τοϋ Γρηγορα τή 15 Απρι
λίου 1324 παρα τώ Αύτοκράτορι τής Κων

σταντινουπόλεως Άνδρονίκω τω Γ' . Ό 
Γρηγορας έκτιθείς πρώτος τά τοϋ καθορι
σμού τής εορτής τοϋ πάσχα προστίθησιν 
είτα (Τόμος Α' σελις 366 — 368 έκδοσις 
τής Βόννης). 

"Τούτου ένεκεν ευκόλως διαγινώσκομεν 
τον άριθμόν τών έκτοτε παρελθόντων ετών, 
και ΰπολογίζομεν έν πόσοις έτεσιν ή ιση-
μερία υποχωρεί πρώτον μέν κατά μίαν 
ήμεραν, είτα δέ κατά δύο και καθεξής. 

Τοϋτο δέ δέν προκύπτει έξ αίτιας τής 
κινήσεως τοϋ ήλιου, οστις τακτικώς βαί
νων ουδέποτε μεταλλάσσει όδόν, άλλ' έξ 
αιτίας τής λελανθασμένης έκτιμήσεως (in 
qua nos labimus) τής διαρκείας τοϋ 
έτους, ήτις καταχρηστικώς προκύπτει έκ 
τής διαρκείας τών 365 ήμερων και ενός 
τετάρτου ημέρας ακριβώς, ένω κατά τόν 
μεγαν Πτολεμαιον δέον νά άφαιρήται άπό 
τοϋ τετάρτου τούτου τό 1 )300 μέρος. Άλλ' 
οιαδήποτε καν ή ή πεποίθησίς μου ώς πρός 
τό τελευταιον τοϋτο σημειον, ούτινος ή έξα-
κρίβωσις άφίεται τοις άστρονόμοις τοϋ μέλ
λοντος, λάβωμεν ύπ' όψιν τά συμπεράσματα 
τοϋ Πτολεμαίου καθ' όσον μάλιστα ή άνω 
ύποδεικνυμένη διαφορά δέν δύναται νά 
καταστή σημαντική πρό τής παρόδου 
μακρού ετι χρονικού διαστήματος. Άν
θρωπος κεκτημένος βαθύνοιαν μεγάλην, 
οιος ήν ό Πτολεμαίος ΰπελόγισεν ότι το 
μόριον έκεινο τοϋ χρόνου, όπερ καθ'εκαστον 
έτος όφείλομεν ινα άφαιρώμεν άπό τοϋ τε
τάρτου μιας ημέρας, προστιθεμενον διηνε-
κώς, αποτελεί μετά πάροδον 300 ετών 
μίαν όλόκληρον ήμεραν, εντεύθεν δ' έπεται 
ότι λάθος παρερχόμενον δυσδιακρίτως έπι 
τρία, τέσσαρα, πέντε, δέκα ή και τριά
κοντα όλα έτη, καθίσταται πλέον ή αισθη-
τόν μετά παρέλευσιν 300. Άφαιροϋντες 
όθεν τό σύνολον πάντων των ετησίων τού
των σφαλμάτων-—καταστάντων σπουδαίων 
σύν τή παρόδω τών αιώνων,— άνδρες βα-
θεΐς έν τή γνώσει τών αστέρων και τών 
ουρανίων νόμ.ων άνεκάλυψαν τήν ακριβή 
τής ισημερίας ήμεραν και διά τοϋ μέσου 
τούτου διώρθωσαν πραγματικώς και ακρι
βώς τόν τρόπον τοϋ καθορισμού τοϋ Πά
σχα, ό ορθός δέ ούτος τοϋ Πάσχα καθορι 
σμός διετέλει έν χρήσει μέχρι τοϋ έτους 6300 
άπό Αδάμ., (ήτοι μέχρι τοϋ 792 μ.. Χ.) 

"Εκτοτε μέχρι τής σήμερον ό ορθός ούτος 
τοϋ Πάσχα καθορισμός παρημελήθη, αγνοώ 
τίνος ένεκεν, τούτου δ' ένεκα ό καθορισμός 
τοϋ Πάσχα απέβη σφαλερός, ούτως ώστε 
θεωρείται σήμερον εσφαλμένως Ολως ώς 
πρώτον Οριον τοϋ χρόνου, καθ' όν δύναται 
νά συμπέση τό Πάσχα τήν 22 Μαρτίου, 
ένω τό όριον τούτο άρχεται κυρίως ολίγον 
πρό τής 20 Μαρτίου. Άλλ' ευκόλως ήτο 
δυνατόν νά διορθωθή τό σφάλμα τοϋτο, 
άν άφαιρεθώσι δύο Ολόκληροι ήμέραι καί 
τι πλέον, τό ποσόν δε τοϋτο ύποδεικνύουσιν 
οί αστρονομικοί υπολογισμοί ώς άθροισμα 
τών γενομένων μέχρι τούδε σφαλμάτων. 
Έάν τοϋτο δέν γίνη, εγκαίρως, τό σφάλμα 
άποβήσεται σπουδαιότατον". 



268 ΑΡΜΟΝΙΑ 
Ό Γρήγορος εξακολουθεί την θεωρίαν 

αυτού μέχρι τέλους. Άλλ' ό Αυτοκράτωρ 
Ανδρόνικος ο Γ' καίτοι εκτιμων προση
κόντως την ορθότητα τής θεωρίας, έσκέφθη 
ότι οι λαοί αύτοϋ δέν ήσαν έτι κατάλλη
λοι προς άποδοχήν αυτής άνευ μεμψι-
μοιριων. 

" Ό Αυτοκράτωρ, παρατηρεί ο Γρηγο
ρας, άπεδέξατο ευχαρίστως τάς εξηγήσεις 
και αποδείξεις μου, ισως μάλιστα καί θά 
ανελάμβανε πάραυτα τήν μεταρρύθμισιν, 
αν μή έφοβειτο ότι οί αμαθείς άνθρωποι θά 
υπέθεταν ότι τοιουτοτρόπως θά προέκυπτε 
μείζων σύγχυσις και δή και άμφισβήτη-
σις έν τή Εκκλησία. Τούτου ένεκεν άφήκε 
τήν ύπόθεσιν νά καταπέση, ώς λόγον τού
του φέρων τήν δυσκολίαν μεθ' ής θά κατωρ-
θοϋτο ή εις τούς κατοίκους όλων τών χω
ρών καί τών νήσων τοϋ κόσμου κοινοποίη
ση τών λόγων τής μεταρρυθμίσεως. 

Κατά τόν Αυτοκράτορα τό έργον τοϋτο 
θά έπήνεγκεν ώς συνέπειαν τούτο ότι οί 
μεν θά έώρταζον τό Πάσχα έν μια ήμερα, 
οί δέ έν άλλη τοϋθ' όπερ θά ήτο κάκιστον. 
Έν ένι δε λόγω ύπολογισθέντων ύπ' αύτοϋ 
τών πάντων, εκρινεν Οτι προτμότερον ήτο 
εις οΰδένα νά προβή νεωτερισμον άλλά νά 
άφήση τά πράγματα έν ή διετέλουν κατα-
στάσει. Έγώ έν τούτοις τό κατ' έμέ άλ-
λοίαν έτρεφον ιδέαν. Διότι ήτο δυνατόν άν 
ουχί κατά τό πρώτον, τουλάχιστον όμως 
μετά δύο ή τρία έτη, νά έπιτευχθή ή διόρ-
θωσις παρά πάντων τών υπηκόων τής 
Αυτοκρατορίας, τοϋθ' όπερ άποδείκνυσιν ή 
ιστορία ήμών". 

Τοιαύτα εισι τά ύπό τοϋ Γρήγορα ανα
πτυχθέντα επιχειρήματα. Δικαίως έρρήθη 
ότι ουδέν τό καινόν ύπο τον ήλιον, άλλ' 
ότι διηνεκής υπάρχει τών αυτών ιδεών 
περιστροφή και τών αυτών γεγονότων έπα-
νάληψις. "Οπωσδήποτε έν τή παρούση 
εποχή καθίστασθε ύμεις υποκινητής λαμ-
πρας ανθρωπιστικής επιχειρήσεως, προς 
υμάς δέ καί διευθύνεται σήμερον ή προς 
πληροφορίαν τείνουσα προσοχή πάντων τών 
μερών τοϋ περιβάλλοντος υμάς Ορίζοντος. 
Έπι τώ τίτλω δέ τούτω καί λαμβάνω τήν 
έλευθερίαν 'ινα υποβάλω ύμΐν έπι τω άτο-
μικώ μου ονόματι τάς αποφάσεις τοϋ προ
βλήματος όπερ προσκαλεισθε ινα λύσητε. 

Έάν πρόκειται νά προσκληθώσιν οί χρι
στιανοί τής Ανατολής Οπως άποδεχθώσιν 
ήμερολόγιον νέον μαθηματικώς άκριβες, 
οφείλετε έν τοιαύτη περιπτώσει νά άρξη-
σθε διορθοϋντες τό ύμέτερον, άποσπώντες 
έπ' αυτού άπό τού νύν δύο ήμερας, τότε 
δέ καί ήμεις, ένθαρρυνόμενοι ύπό τού υμε
τέρου παραδείγματος, θά αποκόψωμεν έκ 
τοϋ ημετέρου ημερολογίου δεκαπέντε όλας 
ημέρας έν έτει σωτηρίω 1900. 

["Επεται συνέχεια]. 

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΟΣ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Και έν τη έμφανίσει και διαδόσει 
του Χριστιανισμού. 

Γ'. 
Έν τούτοις, ώ ευμενής άναγνώστα τής 

έξ αίματος, σαρκών καί όστέων έλληνίδος 
έξ ελλήνων κληρικής Αρμονίας, ειτε έλλην 
τυγχάνεις, ειτε φιλέλλην, είτε ουδέτερος, 
φέρων τόν εύγενέστατον τίτλον «Χριστια
νός" τουτέστιν ανήκων είς εκείνο τό πνευ
ματικόν κράτος τοϋ Ουρανίου Πολιτεύμα
τος τοϋ Χριστοϋ' πρός δέ καί μέλος τής έν 
πνεύματι παγκοσμίου Αύτοϋ οικογενείας, 
ώς χιτώνα τής υιοθεσίας έν τω βαπτίσματί 
σου ένδεδυμενος Αυτόν τούτον, κατά τόν 
Άπόστολον τών εθνών λέγοντα, " Όσοι εις 
Χριστον έβαπτίσθητε, Χριστόν ένεδύσα-
σθε !" Έν τούτοις, ευμενής αναγνώστα — 
μή προς βάρος ή έρώτησις — έμελέτησάς 
ποτε κατά βάθος τό όλον, (έκτος τών σπο
ραδικών λεγομένων, ή καί γεγραμμένων), 
εννοώ έδώ τό ολον συστηματικώς, ώς εις 
θέμα ιδιαίτερον, περί τών έν γένει παντός 
είδους ιστορικώς καί άξιοπίστως αναφερο
μένων, έν παντί καιρώ καί τόπω ευλαβών 
εξυπηρετήσεων τού πατρώου ελληνισμού 
εις τόν Χριστιανισμόν. Ήρεύνησας έμβρι-
θώς περί τούτων καί τά ιερά γράμματα 
τά δυνάμενα σε σοφίσαι καί εις ταϋτα ; 
Συνεβουλεύθης έπι τούτω τώ τιμαλφεστάτω 
ζητήματι έθνικω καί τήν έλληνικήν έπι-
στήμην τήν ΰπέροχον ; Τήν έπιστήμην και 
αυτών τών λέξεων αυτής; μάλιστα δέ περί 
τοϋ ήδη προειρημένου ύψιστου μυστηριώ
δους αρχικώς πρό αιώνων γεγονότος, οποίαν 
δήλα δή κέκτηται σχέσιν ό πατρώος ελ
ληνισμός πρός "Χριστόν", προσενεγκών 
Αΰτώ πρωτίστως τάς εύσεβεστάταις αύτοϋ 
εξυπηρετήσεις ; Καί όποιαί τίνες τυγχά-
νουσιν αύται ; Εις άς, καί ώς έλλην καί ώς 
χριστιανός έχεις ενδιαφέρον. Φρονώ ότι δέν 
έχεις ανάγκην νά ερμηνεύσω, γνωστόν σοι 
τυγχάνον τοϋτο, ότι "Χριστός" έγένετο 
έκ τοϋ πατρώου ελληνισμού ! Δέν νομίζω 
δέ, οτι εϋρεθήσεταί τις μή έννοών τοϋτο 
ίσως, ώς μή μεμυημένος εις τοϋτο το ΰψι-
στον μυστηριώδες γεγονός, καί δυσανασχε-
τών ώς εις δυσνόητον, έπι τούτω συνοφρυού-
μενός μοι τώ λέγοντι τήν άλήθειαν, ότι έξ 
αύτοϋ τού πατρώου ελληνισμού μόνου ελή
φθη, παρήχθη "Χριστός". Μήτε στοχάζο
μαι, Οτι ύπολαμβάνων με ό τοιούτος, ώς 
δήθεν νεωτερίζοντα εις τά του λατρευτού 
Χριστοϋ, εγκαλέσει με διά τό δήθεν έπα-
ξίως περιμένον με έπι τούτω κώνειον τοϋ 
Σωκράτους. μήτε έπι τούτω άκρίτως χο-
λωθείς τις καί μαινόμενος κατ' έμοϋ, ώς 

παραφρόνων, καί φιλοστόργως άμα ύπο 
δείξει μοι τήν εις Δρομοκαίτιον άγουσαν 
Άλλ' απεναντίας γενόμενος εμβριθείς κα 
ορθόφρων επικριτής τών λεγομένων μου 
ευελπιστώ, Οτι άκούσεταί μου μέχρι τέλους 
αύτων, επιεικώς, καί ούτως ήθελεν επιφέ
ρει λευκήν ή μέλαιναν τήν ψήφον, ινα μή 
έπι τον εαυτού τράχηλον τήν εύθύνην προ
σάρτηση, δίκην επιπόλαιου και αδιάκριτου 
κατηγορίας. 

Εξηγούμαι λοιπόν. 
Καθώς προείρηται ανωτέρω (Μέρος Α' ) 

ελήφθησαν έκ τού πατρώου ελληνισμού τά 
Evangelium, Baptisma, Crisma, καί 
μύρια άλλα τοιαύτα, και ενταύθα επί
σης γνωστόν, ότι ελήφθη γενόμενον έκ τού 
ιδίου πατρώου ελληνισμού και τό τοϋ 
ονόματος Σωτήρος Ίησοϋ γλυκύτατον έπώ-
νυμον "Χριστός", τούτέστι παραγόμενον 
κανονικώς έκ τοϋ έλληνικωτάτου και πρω
τοτύπου ρήματος : Χριω-χρίομαι-κέχρι-
σμαι-χρίσμα=(Crisma) Χριστός (Cri-
stus), διατελεί ούσα λοιπόν όλως έλλη-
νικωτάτη ή προσηγορία τοϋ Θεανθρώπου 
Ίησοϋ "Χριστός" Cristus! 

Ιδού λοιπόν, προσφιλής μοι άναγνώστα 
τής κοινής ήμϊν φιλίστης "Αρμονίας", 
οποίαν σχέσιν κέκτηται ό πατρώος ήμών 
ελληνισμός πρός Χριστόν Θεάνθρωπον. 

("Επεται συνέχεια). 
Έν Τσαρνηδίοις Νάξου. 

Ν. Αναγνωστόπουλος. 

ΟΙ ΛΑΖΑΡΙΣΤΑΙ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗι 

Χρονικά τινα καί σημειώσεις έπι της 
ιεραποστολης αύτων, σημερον έπ' 
ονόματι της "Ιερας Καρδίας". 
Καλούνται κοινώς Λαζαρισταί οί ιερείς 

τής ιεραποστολής αυτής επειδή έδρεύουσιν 
έν τω έν Παρισίοις οικω τοϋ " Άγιου Λα-
ζάρου". Ιδρυθείσα η αδελφότης αϋτη ύπό 
τοϋ Βικέντιου δ έ Παύλου έν έτει 1617 
ένισχύθη κατόπιν ύπό τών παπών Αλε
ξάνδρου Ζ' . καί Κλήμεντος Ι'. 

Καθήκον αυτών έχουσιν οι άριστοι ούτοι 
υιοί τοϋ Άγ. Βικέντιου δέ Παύλου νά 
άναλαμβάνωσι τήν έκπαίδευσιν τών πι
στών, νά διαπλάττωσι τούς νεαρούς εκ
κλησιαστικούς έν ταις έργασίαις τής τάξεως 
των, νά άπέρχωνται ώς ιεραπόστολοι εις 
τάς χώρας τών άπιστων, νά συντρέχωσι 
και έξαγοράζωσι τούς δούλους, νά παρέ-
χωσι δέ εις τήν νεολαίαν άνατροφήν και 
έκπαίδευσιν πλήρη καί χριστιανικήν. Τά 
λυσιτελή ταϋτα έργα ηύξησε καί έπολ-
λαπλασίασε τάχιστα ή αδελφότης αύτη 
καί εις τάς τεσσάρας άκρας τοϋ κόσμου. 
Οί Λαζαρισται ήλθον έν Σμύρνη τήν 14 
Απριλίου 1787 άναλαβόντες πάραυτα 
τήν ίεοαποστολήν, ήτις έ π ι δέκα έτη κα-
θυστέρει ένεκα τής αναχωρήσεως τών Αι-
δεσίμων Πατέρων Ιησουιτων. 

Τινές ισχυρίζονται ότι οί νέοι ίεραπό-
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στόλοι εύρον και παρέλαβον την μονην και 
την έκκλησίαν τάς οικοδομηθείσας υπό 
τών Πατέρων Ίησουιτών τούτο όμως απέ
χει τής αληθείας. Ή εκκλησία και ή μονή 
άς ώκοδόμησαν οί Αιδ. Πατέρες Ίησουι-
ται είχον καταστραφή ύπό της Πυρκαίάς 
τοϋ 1761. έγκαταλιπόντες δέ την πόλιν 
τής Σμύρνης άφησαν απλώς μίαν οικίαν 
ήτις έχρησίμευε πρός κατοικίαν κυτών, καί 
δύο άποθήκας κάτωθεν αυτής, πρός δέ οί-
κόπεδον τετραγωνικόν καταλήγον εις τήν 
συνοικίαν Maltais. Έν τη οικία δέ αυτή 
κατέλυσαν οί Λαζαρισται άφικόμενοι έν 
Σμύρνη. 

Έν έτος μετά τήν άφιξιν αυτών κατήρ
τισαν σχολειον παρά τώ Οποίω ή σμυρναί-
κή νεότης τακτικώς φοιτώσα έλάμβανε 
τής παιδείας τά φώτα και τής ανατροφής. 

'Από τοϋ 1780 μέχρι τοϋ 1797 οί 
κάλλιστοι ούτοι ιεραπόστολοι κατεγίνοντο 
εις τήν μεγεθυνσιν τής κατοικίας αυτών. 
"Ηδη είχον προβή εις διαφόρους οικοδομάς, 
οπότε ατυχώς ή έπισυμβάσα τήν 15 Μαίου 
1797 πυρκαιά κατέστρεψεν ολοτελώς παν 
ό,τι οί Πατέρες είχον οικοδομήση μετά τής 
παλαιάς οικίας τών Ιησουιτών Πατέρων. 

Μετά τό ατύχημα τοϋτο ο καλός πατήρ 
Daviers έμεινε μόνος έν Σμύρνη, μή έχων 
δέ πού νά κλίνη τήν κεφαλήν, έζήτησε 
φιλοξενίαν παρά τών Αιδ. Πατέρων Κα
πουτσίνων. Παρ' αύτοις δέ διέτριψε περί 
τά πέντε έτη. 

Άλλ' ό Αιδ. Daviers μεθ' ολης τής 
συνέσεως αύτοϋ και τοϋ ζήλου κατώρθωσε 
ν' άνεγείρη έν μέρει τά καταστραφέντα 
διά δανείου λίαν έπιβαρύναντος αυτόν. 
Τήν δέ 20 Μάιου 1802, οπότε ήδη αί 
έργασίαι συνετελέσθησαν, οί συνάδελφοι 
αύτοϋ λίαν ασμένως επανέκαμψαν έν Σμύρ
νη ποιησάμενοι έναρξιν τών εργασιών τής 
ιεραποστολής αυτών. Και τήν 15 Σεπτεμ
βρίου τού αύτοΰ έτους άνέλαβον τά τοϋ 
σχολείου. Μετά τά ανωτέρω δύναται τις 
ευκόλως νά έννοήση οτι κατά τήν έποχήν 
αυτήν οι Αιδ. Λαζαρισται δέν ειχον έκ
κλησίαν απλούν τι δωμάτιον είχον μετα
σκευάση εις ναισκον. 

Άλλ' αί προσπάθειαι τών τέκνων τού 
Άγ. Βικέντιου, ώς πάντα τά εργα τοϋ 
θεού, μετά μυρία προσκόμματα παρεμβλη-
θέντα αύτοις έκαρποφόρησαν θαυμασίως 
άναπτύξασαι τάχιστα τό μέγα δένδρον, 
ώς ο σπόρος τοϋ σινάπεως, όν ερριψεν ο 
Κύριος ημών Χριστος έν γή γονίμω. Τήν 
δέ 16 Όκτωβρίου 1838 ηύτύχησαν νά 
θέσωσι τόν πρώτον θεμέλιον λίθον ωραίου 
ναού έπι τών ερειπίων τής παλαιάς εκκλη
σίας τών Αιδ. Πατέρων Ίησουιτών 1. 

Έν έτος ύστερον, ήτοι τήν 10 Νοεμ
βρίου 1839 ένεκαινίασαν τήν νέαν αυτών 
έκκλησίαν έν μέσω άπειρου πλήθους πιστών, 
έπονομασαντες αυτήν "Ιερά καρδία τοΰ 
Ιησοϋ". Ή πυρποληθεισα εκκλησία τών 

Ίησουιτών πατέρων ειχεν άφιερωθή εις τόν 
Άγιον Λουδοβικον. Ουχί όρθως λοιπόν 
τίνες τών Σμυρναίων καλοϋσι τήν έκκλη
σίαν τής Ιεράς Καρδίας έκκλησίαν τών 
Ίησουιτών, διότι ή εκκλησία τούτων έμ-
πρησθεΐσα ώς ήδη ειπον τώ 1761 δέν 
υπάρχει πλέον. 

Τό κατ' έμε, νομίζω ότι οί καλούντες 
Ίησουϊτικήν τήν έκκλησίαν τής Ιεράς 
Καρδίας δέν ποιούνται διάκρισιν μεταξύ 
Ίησουιτών καί Λαζαριστών, σωμάτων 
θρησκευτικών διαφόρων τό πρώτον τάγμα 
έχει ώς ίδρυτήν αύτοϋ τον Άγ. Ίγνάτιον 
Λοϋόλαν έν ω τό δεύτερον ίδρύθη ύπό τού 
Αγ. Βικέντιου δέ Παύλου. 

Τή μεσολαβήσει τών ιερέων τής ιερα
ποστολής αυτής καί τή έγκρίσει τοϋ Διοι
κητού, ήλθον ινα έγκατασταθώσίν έν 
Σμύρνη αί πρώται Άδελφαι τοϋ Ελέους 
έν' έτει 1839. 

Αι άγαθαί αΰται άδελφαι άφικόμεναι 
κατέλυσαν έν τή οικία τής Προνοίας έτοι-
μασθείσης πρός ύποδοχήν αυτών. Άπό 
τής 27 Ιανουαρίου τοϋ έτους 1840 κα
τήρτισαν τάξεις πρός έκπαίδευσιν τών κο -
ρασίων. Ίδρυσαν φαρμακειον, και διαμέ 
ρισμα διά τά βρέφη και τά όρφανά' πάν
τα δέ ταύτα πρός μεγάλην παρηγορίαν 
τών πτωχών και τών αποκλήρων. 

Προς αποφυγήν πάσης συγχύσεως περί 
τήν διάκρισιν τών Αδελφών τού Ελέους 
άπό πολλών άλλων αδελφοτήτων τοϋ αυ
τού ονόματος έξηγοϋμεν τίνες είσίν αί 
άδελφαι αί διαμένουσαι έν Σμύρνη. 

Αί Άδελφαι τοϋ Ελέους είσίν έκ τού 
σώματος όπερ ίδρυσεν ο Άγ. Βικέντιος δέ 
Παύλος τή συνδρομή τής Κας Le Gras. 
Σκοπός αυτών εινε νά περιθάλπωσι τους 
ασθενείς είς τά νοσοκομεία καί εις ιδιωτι
κάς οικίας, ή επίσκεψις τών έν ταις φυλα-
καις, ή περισυλλογή τών έκθετων τέκνων 
καί ή διεύθυνσις σχολείων τών θηλέων. 
Δίαφέρουσι δέ άλλων αδελφοτήτων κατά 
τοϋτο, Οτι δύνανται νά άπόσχωσί τής άδελ-
φότητος, όταν τό κρίνωσι καλόν. 

Κρίνω περιττόν νά ειπώ, ότι παντού 
ένθα αί Άδελφαι αύται ευρίσκονται προ-
καλοϋσι τάς ευλογίας πρός τήν μνήμην 
τοϋ ιδρυτού αυτών. Ενταύθα δέ έν Σμύρ
νη πάντες αδιακρίτως θρησκείας ή εθνικό
τητος άγαπώσι και σέβωνται αύτάς θαυ-
μάζοντες τήν άφοσίωσιν και τήν λιτότητα 
αυτών. 

Οί Λαζαρισται δέ έχουσι τήν πνευμα
τικήν ύπηρεσίαν τών Αδελφών αυτών 
εφημερεύοντες εις τούς ναούς των. 

(Επεται συνέχεια) 
Σμυρναιος 

1 Ή εκκλησία αύτη είνε αυτή ή υπάρχουσα 
σήμερον. 

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 
Ευχαρίστως άναγράφομεν έν τή εφημεριδι 

ήμων τα εκκλησιαστικά νομοσχέδια, άτίνα ήδη 
υπεβλήθησαν ύπό του οικείου ύπουργοΰ εις τήν 
Βουλήν, έχοντα ώς έξης: 

Α Περί ιεροκηρύκων. 
Ο αριθμος τών έν τώ Βασιλείω ιεροκη

ρύκων ορίζεται εις 26. ών 16 νομαρχιακοί 
καί 10 επαρχιακοί. Επαρχιακός ίεροκήρυξ 
διορίζεται έν ταΐς έπαρχίαις Ευρυτανίας, 
Δωριδος και Ναυπακτίας, έν Καρυστία, 
έν Βόλω, έν Καρδίτση, έν Κορινθία, έν 
Ηλεία, έν Γόρτυνι, έν Οιτύλω καί Γυθείω, 
έν Λευκάδι καί Ιθάκη. Ο μισθός τών μέν 
νομαρχιακών ιεροκηρύκων ορίζεται είς δρ. 
200 κατά μήνα, τών δ' επαρχιακών εις 
140 δραχ. Οί διατελέσαντες πρό της ψη
φίσεως τοϋ νόμου τούτου ιεροκήρυκες και 
εύδοκιμήσαντες δύνανται νά άναδιορισθώσι 
τή προτάσει τής Ιεράς Συνόδου. Ουδείς 
ίεροκήρυξ μετατίθεται ή απολύεται άνευ 
γνωμοδοτήσεως τοϋ αρμοδίου επισκόπου 
καί άνευ προτάσεως τής Ιεράς Συνόδου. 

Β' Περί ενοριών, προσόντων εφημεριών 
και μισθοδοσίας αυτών. 

Ένορίαν αποτελεί άθροισμα άπό 100 
τουλάχιστον μέχρι 200 οικογενειών, έκ-
κλησιαζομενων έν τω αύτώ ναω και έχου-
σών ένα έφημεριον. Αι ενορίαι έν πόλεσιν ή 
πρωτευούσαις δήμιων δύνανται νά περι-
λαμβάνωσιν αριθμόν οικογενειών μείζονα 
τών 200 ότε έπιτρέπεται νά έχωσί 2 εφη
μέριους. Έπι αριθμού οικογενειών μείζονος 
τών 300 επιτρέπεται νά προστίθεται εις 
έτι εφημέριος άνά 150 έπι πλέον οικογε
νείας. 

Μόνον έν χωρίοις άπέχουσι πόλεως ή 
κώμης πλέον τής ώρας επιτρέπεται νά 
ύπάρχωσιν ένορίαι περιλαμβάνουσαι του
λάχιστον 30 οικογενείας Άθροισμα οικο
γενειών έλασσον τών 100 οικουσών περί 
κεντρίκόν ναόν πόλεως δύνανται κατ' έξ-
αίρεσιν νά άποτελέση ένορίαν εχουσαν ένα 
ή καί πλείους τού ενός εφημέριους. Ναοί 
ανήκοντες εις ιδίώτας ή αδελφότητας ή 
μετόχια μονών έντός πόλεων δέν λογίζον
ται ενοριακοί, οι δ'έν τούτοις εφημέριοι 
ουδέν έχουσιν δικαίωμα επιδόματος έκ τοϋ 
ιερατικού ταμείου. 

Ίνα χειροτονηθή τις εφημέριος ενορίας 
α' τάξεως δέον νά κέκτηται πτυχίον τής 
Θεολογικής ή Φιλοσοφικής Σχολής ή άπο-
λυτήριον τής 'Ριζαρείου' β' δέ τάξεως δέον 
νά κέκτηται πτυχίον α' τάξεως δημοδι-
δασκάλου ή άπολυτήριον ιερατικού σχο
λείου ή γυμνασίου και γ' τάξεως δέον νά 
κέκτηται πτυχίον δημοδιδασκάλου, ή έν-
δεικτικόν β' τάξεως γυμνασίου. Ίνα χει
ροτονηθή εφημέριος ενορίας δ' τάξεως δέον 
νά κέκτηται άπολυτήριον ελληνικού σχο
λείου ή νά έχρημάτισε γραμματοδιδά
σκαλος. 

Πάντες οί κριθέντες μέν άξιοι χειροτο-
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νειας, μή φέροντες δε πτυχίον Θεολογικής 
ή 'Ριζαρείου δεν χειροτονούνται πριν ή 
άσκηθώσιν έπι 3 μήνας έν τινι μονή. Απα
γορεύεται νά καθιστωνται εφημέριοι ιερο
μόναχοι πλην άν ώσιν μαθηταί γυμνασίου 
ή φοιτηταί τής Θεολογικής σχολής. Απα
γορεύεται χειροτονία εφημερίου αν μη 
υπάρχη κενή θεσις. "Ορίζονται αί ποιναί 
των παρανόμως χειροτονοΰντων. Τά τής 
μεταθέσεως εφημερίων κανονισθήσονται διά 
Β. Διατάγματος. 

Οί κεκτημένοι τά προσόντα εφημερίων 
ενοριών α' τάξεως λαμβάνουν μηνιαιον επί
δομα δραχ. 130, εξαιρέσει τών εχόντων 
άπολυτήριον τής 'Ριζαρείου Σχολή., λαμ-
βανόντων επίδομα δραχ. 100, οί έν ταις 
ένορίαις β' τάξεως δραχ. 90, οί έν τοις γ' 
δραχ. 50 καί οί έν ταΐς δ' τάξεως δρ. 40 
Τών άνευ τών διά του παρόντος νόμου όρι-
ζομενων προσόντων διατελούντων εφημε
ρίων έν άνεγνωρισμεναις ένορίαις τό επί
δομα κανονίζεται ουτω' α' ) τών έν ταΐς 
ένορίαις α' τάξεως είς δρ. 80, τών β' τά
ξεως εις δρ. 40, τών γ' τάξεως δραχ. 35 
καί τών δ' τάξεως δρ. 30. Οί ένεκεν γή-
ρως ή νόσου καταστάντες ανίκανοι εφημέ
ριοι λαμβάνουν μηνιαίαν περίθαλψιν μέχρι 
τοϋ ημίσεως τοΰ μηνιαίου επιδόματος αύ
τοϋ. Οί κατέχοντες θέσιν διδασκάλου ή 
καθηγητού εφημέριοι ενορίας ανεγνωρισμέ
νης, λαμβάνουσι παρά τοϋ Ιερατικού τα
μείου μόνον το ήμισυ τοϋ καθωρισμένου 
επιδόματος. 'Ο χρόνος τής εφαρμογής τοϋ 
νόμου τούτου όρισθήσεται διά Β. Διατάγ
ματος. 

Γ Περί χορηγησεως είς νό Ιερατικόν 
ταμειον αποκλειστικού δικαιώματος 
κατασκευής και πωλησεως καθ όλον 
τό Κράτος των πρός θρησκευτικην 
χρησιν έν γένει κηρίων καί λαμ
πάδων. 
Ή κατασκευή τών κηρίων καί λαμπά-

δων ανατίθεται κατά χρονικάς περιόδους 
ύπό τοϋ ιερατικού ταμείου διά μειοδοτικής 
δημοπρασίας είς έργολάβον. Ή διάρκεια 
τής α' χρονικής περιόδου δέν θά υπερβαίνη 
τά 5 έτη. Τό έργοστάσιον τής κηροποιίας 
θά ίδρυθή έν Αθήναις ή έν Πειραιει ή έν 
Φαλήρω. Ό εργολάβος θά αγοράζη κατα 
προτίμησιν τόν κηρόν μελισσης είς τιμήν 
ουχί ελάσσονα τών δρ. 6 κατ'όκάν. "Ορί
ζονται λεπτομερώς τά τής δημοπρασίας. 
Ή τμή τών ύπό τοϋ ταμείου πωλουμένων 
κηρίων καί λαμπάδων προσδιορίζεται ώς 
έξης : Τών μέν άνευ ποικιλμάτων εις δρ. 
18 κατ' όκάν τών υπερβαινόντων τά 20 
κατ'όκάν, τών δέ βαρύτερων είς δρ. 15 
κατ' όκάν. Τών δέ μετά ποικιλμάτων λευ
κών εις δραχ. 18. Άλλά δέν επιτρέπεται 
κατασκευή τοιούτων λαμπάδων μεγαλει-
τερων τών 100 δραμιών. Απαγορεύεται 
ή έκ τοϋ εξωτερικού εισαγωγή ή κατα
σκευή καί πώλησις κηρίων ύπο άλλων. Οί 
κατέχοντες κηρία έξ άγνοϋ κηροϋ μελίσσης 
υποχρεούνται νά παραδώσωσιν αυτά εντός 
προθεσμίας όρισθησομενης και έπι τμή δρ. 
12 κατ'όκάν. Ορίζονται αί τιμαί τών 
παραβατών καί τό πρόστιμον. Βασ. Διά
ταγμα θά κανονίσω τήν ήμεραν τής ενάρ
ξεως τοϋ νόμου τούτου, τόν έλεγχον, τήν 
πώλησιν κηρίων πρός ίδιώτας καί τήν κλί
μακα τοϋ βάρους τών κηρίων. 

Δ Περί ιερατικού ταμείου. 
Συνιστάται ίερατικόν ταμειον έδρεϋον 

έν Αθήναις, όπερ κέκτηται ιδίαν περιου-
σίαν, καί οΰ σκοπός είναι ή βελτίωσις τοϋ 
έγγαμου κλήρου διά μηνιαίου επιδόματος 
καί διά συντάξεων. Τό ταμειον θά διοικεί
ται ύπό συμβουλίου, έκ τοϋ προέδρου τής 
Ιεράς Συνόδου, τού νομικού συμβούλου, 
τοϋ Β. επιτρόπου τής Ιεράς Συνόδου, τού 
διευθυντού τοϋ Γεν. Λογιστηρίου, καί ενός 
ύποδιοικητοϋ τής Έθν. Τραπέζης. Κανο
νίζονται τά καθήκοντα τοϋ συμβουλίου καί 
τό προσωπικον αύτοϋ, επίσης καί ο μισθός. 

Πόροι τού ταμείου τούτου ορίζονται α') 
Τό έσοδον έκ τής μονοπώλιας τών πρός 
θρησκευτικην χρήσιν κηρίων καί λαμπά
δων. β' Εισφορά τών ιερών μονών έξ 8% 
έπι τοϋ κατά τόν οριστικόν προϋπολογισμόν 
ετησίου εισοδήματος, γ' ) Τό ήμισυ τών 
ετησίων εσόδων τών μετ' άλλων ιερών μο
νών ένωθεισών ή ένωθησομενων τοιούτων, 
δ') Αντί τών υπέρ τών ιερέων εισπραττο
μένων διά τής περιφοράς δίσκου κλπ. έν 
τοις ναοίς και λοιπών δωρεών, ετησία παν
τός άρχηγέτου οικογενείας καί παντός μο-
νοδιαίτου ορθοδόξου εισφοράς δρ. 2. ε' ) 
Αί πρός τό ταμειον δωρεαί καί κληροδο
τήματα καί χορηγίαι τού κράτους. ς' ) 
Δραχ. 5 έκ τού τέλους χαρτοσήμου δι'έ-
κάστην άδειαν γάμου, ζ' ) Δραχ. 40 έκ 
τοϋ τέλους δι' έκάστην άπόφασιν διαζυ
γίου ή χωρισμού άπό τραπέζης καί κοίτης, 
η' ) Τά εις κληρικούς παντός βαθμού επι
βαλλόμενα πρόστιμα, θ' ) 25 έπι τοις εκα
τόν έπι τής περιουσίας αποθανόντος άρχιε-
ρέως. ι' ) 20 έκ τών εισοδημάτων τών 
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ΚΕΦ. LXX. 
Τώ ένεπιστεύθην τήν φοβεραν μελαγχολίαν ύφ'ής κατετρυχόμην, κε-

χωρισμένος απ' αΰτοΰ. μοί είπεν ότι καί αύτος επίσης ήναγκάζετο ν' 
άποδίώκη τήν ίδέαν τής αύτοκτονίας. 

—"Ας έπωφεληθώμεν, προσέθηκε. τον ολίγον καιρόν, όστις μας υπο
λείπεται όπως παρηγορηθώμεν αμοιβαίως μέ τήν Βοήθειαν τής θρη
σκείας. "Ας όμιλήσωμεν περί Θεοΰ' άς ενισχυθώμεν να τον άγαπήσω-
μεν ας ένθυμηθώμεν ότι υπάρχει δικαίοσύνη, σοφία, άγαθότης, ώραιό-
της, ότι υπάρχει έκεϊνο, το όποιον θαυμαζομεν πάντοτε ώς τέλειον. Σοι 
λέγω, τή άληθεία, οτι ό θάνατος δέν εινε μακραν έμοϋ. Θα σοι οφείλω 
αίωνίαν εΰγνωμοσύνην έαν συντέλεσης να γίνω κατα τας τελευταίας 
ταύτας ημέρας τόσον θρήσκος, όσον ώφελον να είμαι καθ' όλην μου 
τήν ζωήν. 

Καί οι λόγοι μας περίεγραφοντο έπι τής χριστίανίκής Φιλοσοφίας καί 
έπι τής συγκρίσεως αυτής προς τάς θεωρίας τοΰ υλισμού. 

— Έαν κατα τύχην, όπερ δέν έλπίζομεν, έπιστρέψωμεν εις τήν κοι-
νωνίαν, ελεγεν ό Όροβονης, θα ήμεθα αρκετα δειλοί διά να μή όμολο-

γήσωμεν τό Εύαγγέλιον, να ύποβληθώμεν εις τό άνθρώπινον σέβας, έαν 
τις εφανταζετο, ότι ή φυλακή έξησθένησε το πνεύμα μας καί ότι ένεκα 
πνευματικής αδυναμίας κατέστημεν σταθερότεροι εις τας πεποιθήσεις μας; 

— Αγαπητέ Όροβόνη, τώ λέγω, ή έρώτησίς σου μοί άποκαλύπτει 
τήν απαντησιν καί αύτη εινε επίσης ή ιδική μου. Εινε το ακρον άωτον 
τής καταπτώσεως το να εινε τις δούλος τών κρίσεων τοϋ άλλου όταν εχη 
προφανή απόδειξιν τοϋ ψεύδους αυτών. "Οχι, δέν πίστεύω ότι ούτε σύ. 
ουτε εγώ, είμεθα μέχρι τοιούτων σημείων άνανδροι. 

Εις τας εκδηλώσεις ταύτας τής καρδίας, επταισα. Είχον όρκισθή εις 
τον Ίουλιανόν εις ουδένα ουδέποτε να έπιστευθώ, άποκαλύπτων τό αλη
θές του όνομα, τάς σχέσεις, αιτίες υπήρξαν μεταξύ ήμών. Τα διηγή-
θην εις τόν Όροβόνη, λέγων αύτώ :—Ουδέποτε είς τον κόσμον τα χείλη 
μου θα άφινον να μοι διαφυγή τοιούτον μυστικόν' άλλ' έδώ, είμεθα εις 
τον τάφον, καί όταν καί σύ θα έξέλθης άπ' έδώ, γνωρίζω ότι δύναμαι 
να εμπιστευθώ εις σέ. 

Ή έντιμος αύτη ψυχή έσιώπα. 
—Διατί δέν μοι αποκρίνεσαι; τώ λέγω. 
Ηρχισε τέλος να μ' έπιπλήττη σοβαρώς δια τήν παραβίασιν τοϋ μυ-

στικοϋ τούτου. Αί επιπλήξεις του ησαν δικαίαι. Ουδεμία φιλία, όσον 
στενή καί αν εινε, στηριζομένη έπι τής άρετής, δέν δύναται να έπι-
τρέπη όμοίαν παράβασιν. 

Αλλ εκ τοΰ σφάλματος τούτου, όπερ είχον διαπράξει ό Όροβόνης 
έγνώριζε νά έξαγάγη τό καλόν. Είχε γνωρίσει τον Ίουλιανόν καί έγνώ-
ριζε πολλάς άξιας λόγου πράξεις τοΰ βίου του. Μοί τας διηγήθην καί 
μοι ειπε: — 'Ο άνθρωπος ούτος τοσάκίς επραξεν ώς χριστιανός, ώστε δεν 
δύναται να φέρη την άντιθρησκευτικήν αύτοϋ παράφοραν μέχρι τοϋ 
τάφου. "Ας έλπίζωμεν ! Καί σύ, Σλβιε, μάθε δια να τοϋ συγχώρη
σης εξ εύμενείας τας ιδιοτροπίας τής κακής αύτοϋ διαθέσεως καί δέου 
ΰπέρ αύτοϋ! 

Οι λόγοι του ησαν ιεροί δι' έμέ. 
ΚΕΦ. LXXI. 

Αι συνομλίαι, περί ών ήδη ώμιλησα, καί ότε μεν μετα τοϋ Ορο
βόνη, ότε δε μετα τοϋ Σχίλλερ ή άλλων, έγένοντο καί εις άλλο διά-
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γεν κληροδοτημάτων τοΰ υπουργείου και 
ια' ) έξ άλλων πόρων. 

Πάσα Ιερά Μονή μη έχουσα εγγεγραμ
μένους μοναχούς πλείους των 6 ένουται 
μετ' άλλης η μετ' άλλων κειμένων εντός 
της περιφερείας της αύτης επισκοπής. 

Β. Διατάγματα θά όρίσωσι την ήμεραν 
τής ενάρξεως τού ιερατικού ταμείου, τά 
περι σφραγιδων του χαρτοσήμου, τα περι 
εισπράξεως καί λοιπά. 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΖΟΜΕΝΗ 
(Διήγημα). 

Ή άπό Παρισίων εις Λυών αμαξοστοι
χία διατρέξασα πεδιάδας εύφορους καί 
ανθηράς, έστη έν τώ σταθμώ τού Joigny. 
Πλήθος έπβατών κατήλθε και όμως ή αί
θουσα τοΰ σταθμού έκενώθη έν τώ άμα, 
παραμεινάντων έν αυτή δύο μόνον ατόμων, 
έξ ών ο εις ήτο πολιός και ευκατάστατος 
χωρικός με καθαρίαν περιβολήν, ο έτερος 
νέος εύειδής τήν όψιν, όστις προφανώς ανέ
μενε τινα. 

— Συγγνώμην, κύριε, λέγει αυτω ό γέ
ρων προσελθών μετά σεβασμού, μήπως είσθε 
ό κύριος Clement; 

— Άκρβώς, έπειπεν ό ταξειδιώτης μέ 
ύφος ύπερήφανον, και σύ βεβαίως θά ήσαι 
ό επιστάτης τών κτημάτων μου Μαρτινος. 

— Μάλιστα, κύριε μου, είμαι ό ταπει
νός σας υπηρέτης Μαρτινος. 

— Πλήν, φίλε μου, ολίγον έλειψε νά με 
κάμης νά σέ περιμένω' πράγμα τό όποιον 

δεν σε συνιστά πολυ εις την ευνοιαν μου. 
Ό πολιός επίτροπος ουδέν άντειπεν 

άλλά κλίνας ήπίως τήν κεφαλήν ώδήγησε 
τον νεωστί άφικόμενον εις μικρον πεπα-
λαιωμένον όχημα προσομοιάζον μάλλον 
προς φορτηγόν άμάξιον. 

— Λάβετε τό κόπον νά άνέλθητε, κύριε 
μου, καί θά θεωρήσω τμήν νά σας οδη
γήσω εις τό Eclusettes. 

-—Ά! διά τοιούτου ελεεινού άμαξίου 
θά μεταβώ εις τό ύποστατικόν μου, διά 
τίνα μέ εξέλαβες ; 

Πλήν εκών άκων ώφειλε νά μεταχειρι-
σθή τό μόνον μέσον μεταφοράς, τό όποιον 
διέθετε καί χωρίς νά περιμένη άνήλθεν έπι 
τού οχήματος κάμνων μορφασμούς δυσα
ρέσκειας. Παρ'αύτόν έκάθησεν ό γέρων και 
σκεπτικός καί έν σιγή διηύθυνε τά ηνία. 
Το όχημα κατ' άρχάς ήκολούθησεν εύ-
ρεΐαν όδόν κατόπιν όμως είσήλθεν εις μι
κράν δίοδον διά μέσου δάσους ακακιών και 
καστανέων. 

Ό Clement, όστις τώρα έλάμβανεν 
ΰφος μεγάλου κυρίου, ήτο απλούς υπάλλη
λο; εν τινι καταστήματι έν Παρισίοις με 
μισθον 100 φρ. κατά μήνα. Αγαθός, προ
σηνής, περιποιητικός πρός τούς πελάτας, 
εύπειθέστατος πρός τόν έργοστασιάρχην, 
έφημίζετο ώς εις έκ τών ίκανωτέρων υπαλ
λήλων. Πώς λοιπόν αίφνης επήλθε τοιαύτη 
άλλοίωσις ηθών ; Μόλις πρό δύο ήμερων 
έγένετο πλούσιος και οίκοθεν εννοείται, Οτι 
κληρονόμος εισοδήματος είκοσι χιλιάδων 
φράγκων τό έτος, δέν ήδύνατο νά διατη-

ρήση τούς τρόπους τοΰ φέρεσθαι άπλοΰ 
υπαλλήλου χωρίς νά προσκόψη εις τήν 
ιδίαν του άξιοπρέπειαν. Τουλάχιστον ούτω 
πως έσκέπτετο ό νεόπλουτος νεανίας. 

Ό Clement ήτο, ώς ειπομεν, υπάλ
ληλος εργοστασίου, όταν ήμεραν τινα λαμ-
βάνει έπιστολήν πληροφορούσαν αυτόν, ότι 
0 θειος του, περί ου άλλοτε είχεν ακούσει 
νά όμιλωσιν έν τή οικογένεια του, όν όμως 
ουδέποτε έγνώρισεν,άπέθανεν αίφνης κατα-
λιπών αυτόν μόνον κληρονόμσν τής μεγά -
λης του περιουσίας, άποκλείσας τής δια
θήκης του τούς λοιπούς συγγενείς, παρ'ών 
πλείστας δυσαρέσκειας έλαβε κατά τόν 
βίον του. Ή επιστολή αύτη τόν έπληρο-
φόρει επίσης, ότι ώφειλε νά αναχώρηση 
έκ Παρισίων μέ τήν άμαξοστοιχίαν τών 9 
π. μ., καί νά κατέλθη έν τώ σταθμώ του 
Joigny, ένθα ό γέρων Μαρτϊνος επίτροπος 
τών κτημάτων καί έμπιστος υπηρέτης τού 
αποθανόντος θά τόν άνέμενεν όπως τόν 
όδηγήση εις Eclusettes, κεφαλοχώριον 
περικυκλούμενον ύπο καλλιεργημένων α
γρών μεγίστης εκτάσεως υπαγομένων εις 
τήν κυριότητα τού μεταστάντας θείου του. 

Ό νέος Clement, έκπληκτος δι'αύτήν 
τήν άπροσδόκητον ευνοιαν τής τύχης, δι
ήλθε τήν νύκτα άϋπνος σχεδόν, και όταν 
κατά τάς πρωινάς ώρας έκοιμήθη ολίγον, 
χρυσά όνειρα ευδαιμονίας αφύπνισαν αυ
τόν. Είχεν ιδει τούς φίλους του έπιδαψι-
λεύοντας εις αυτόν τιμάς καί κολακείας 
και αυτόν έτι τόν κύριόν του ύποκλινόμενον 
πρό αύτοϋ. Ά ! έλεγε μονολόγων, οφείλω νά 
λάβω τό ύφος και τήν συμπεριφοράν ευγε
νούς. Αι υποκλίσεις, άς έπι τόσα έτη άφθό-

στημα των είκοσι τεσσάρων ωρων, εξ ων απετελειτο ή ήμερα μας 
καί ουχι σπανίως μοι ήτο αδυνατον να εχω σχεσιν τινα μετα του 
πρώτου. 

Τι εκαμνον εις τόσω μεγάλην μοναξίαν ; 
Ιδού πώς διήρχετο ό Βίος μου κατα τας λυπηράς ταύτας ήμερας. 

Ήγείρόμην λίαν πρωί, καί ανερχόμενος έπι τής στρατιωτικής μου κλί-
νης, ανερριχώμην είς τα σιδηρά τοϋ παραθύρου καί διηγούμην τάς 
προσευχάς μου. 'Ο Όροβόνης ητο ήδη εις το παράθυρόν του ή δέν 
έβράδυνε νά έλθη. 'Εχαιρετώμεθα αμοιβαίως καί εκαστος ημών έξηκο-
λούθει έν σιγή τάς πρός τόν Θεόν σκέψεις του. "Οταν αί φυλακαί μας 
ησαν φοβεραί, πόσον ητο ωραία ή θέα των εκτός. 'Ο ουρανός έκεινος, 
ή έξοχη έκείνη, πάντα τα έμψυχα έκεινα όντα κινούμενα μακράν εις 
τήν κοιλάδα, αϊ φωναί τών χωρικών, αι έξ ευθυμίας αναφωνήσεις, τά 
άσματα, τα πάντα προσέδίδον χαράν είς τας καρδίας μας' τα πάντα 
συνέτεινον ώστε νά αίσθανώμεθα λίαν προσφιλώς την παρουσιαν εκείνου, 
όστις εινε τόσω μεγαλοπρεπής έν τή καλοκάγαθία του καί ούτινος ει-
χομεν τόσω μεγάλην ανάγκην. 

Είτα τήν πρωιαν ήρχοντο οι φύλακες ούτοι ερριπτον εν Βλέμμα έν τώ 
δωματίω δια να Βλέπωσιν έάν τα πάντα ησαν έν τάξει καί έξήταζον τήν 
άλυσσόν μου κρίκον πρός κρίκον, διά νά Βεβαιώνται μήπως συνέβη τι 
ή μη τυχόν έθραύσθη έκ κακής τινός προθέσεως' ή μάλλον (διότι ητο 
αδύνατον να θραύσω τοιαύτην άλυσσον) έξετέλουν τήν επιθεώρησίν ταύ-
την όπως ύπακούωσι πιστώς είς τά κελεύσματα τής πειθαρχίας. "Οπό
ταν ητο ήμερα τής έπισκέψεω; τοϋ ίατροΰ, ό Σχίλλερ είδοποιεΐτο έάν 
ήθέλαμεν νά τώ ώμιλήσωμεν καί ελάμβανε σημείωσιν περί τούτου. 

'Ο Σχίλλερ, άφοϋ περίήρχετο πάσας τας φίλικάς μας, επανήρχετο 
μετά τοϋ Κούνδα, όστις ητο επιφορτισμένος νά καθαρίζη έκαστον τών 
δωματίων μας. 

Μετά Βραχύ χρονικόν διάστημα μας εφερον τό πρόγευμα* ήτοι ήμισυ 
πίνάκίον ζωμοϋ μόλις χρωματίσμένον, μετά τριών τεμαχίων άρτου 
έκτάκτως λεπτών. "Ετρωγον τόν άρτον τούτον χωρίς νά πιω τόν ζωμόν. 

Είτα αφιερούμην εις τήν μελέτην. Ό Μαροντσέλλης είχε φέρει έξ 
Ιταλίας πολλά Βιβλία ξαί όλοι οί μεθ' ημών φυλακίσθέντες είχον έπι 
σης φέρει τοίαϋτα, κατα τό μάλλον και ήττον, Πάντα όμοϋ άπετέλουν 
λουν μικράν μέν άλλά καλήν Βιβλιοθήκην. 'Εκτός τουτου ήλπίζομεν ότι 

ηδυνάμεθα νά τήν αΰξήσωμεν δι' ιδίων χρημάτων. Δέν είχεν έλθει άκό-
μη ουδεμία απαντησι; παρα τοϋ αυτοκράτορος έπι τή απευθυνθείση αύ
τώ αιτήσει τοΰ νά μας επιτρέπη ν' αναγινώσκομεν τά Βιβλία μας 
καί ν' αποκτήσωμεν νέα τοιαύτα' αλλά, αναμενόμενης τής απαντή
σεως, ό διοικητής τής Βρουν επέτρεπε προσωρινώς εις έκαστον έξ ημών 
νά [διατηρή δύο Βιβλία, τά όποια ηδυνάμεθα νά τά άνταλλάσσωμεν 
κατα βούλησιν. Περί την εννάτην ήρχετο ό επιθεωρητής καί όταν ό 
ιατρός είχε κληθή, ουτος τόν συνώδευε. 

Στίγμαι τίνες μοί εμενον είτα δίά την μελέτην μέχρι τής ένδεκάτης, 
ότε ητο ή ώρα τοΰ γεύματος. 

Μέχρι τής δύσεως τοϋ ήλιου ούδείς ήρχετο πλέον καί έπανήρχιζον 
την μελέτην μου. Τότε ό Σχίλλερ καί ό Κούνδας ήρχοντο ν' άλλάξωσι 
τό ύδωρ μου καί μετά τινα στιγμήν ήρχετο ό επιθεωρητής, μετά 
τίνων φρουρών, διά τήν έσπερινην έπιθεώρησιν, ήτις έξετείνετο είς 
όλας τάς γωνίας τοΰ δωματίου καί εις όλους τούς κρίκους τής άλύσ-
σεώς μου. 

'Επί μίαν ώραν, έν τώ μέσω τής ήμέρας, πρό ή μετά τό γεΰμα, 
κατά βούλησιν τών φυλακων έγίνετο ό περίπατος. 

Μετά τό πέρας τής εσπερινής έπισκέψεως, ό Όροβόνης καί έγώ ηρχί-
ζαμεν τήν συνδίάλεξιν. Συνωμιλοΰμεν ενίοτε τήν πρωιαν ή καί μετά 
τό γεΰμα, αλλα σχεδόν πάντοτε λίαν συντόμως. 

Ενίοτε οι φρουροί ησαν λίαν αγαθοί χαί μα; ελεγον :—Σιγανότερα, 
χύρίοι' διότι άλλως θά τίμωρηθώμεν. 

"Αλλοτε προσεποίοΰντο, ότι δέν μας ηννόουν ότι συνομίλούμεν' αλλά 
μόλις εβλεπον αναφαινόμενον τόν λοχίαν, μας παρεκάλουν νά σιωπή-
σωμεν μέχρις ότου ούτος δίηρχετο, καί, μόλις άνεχώρει, μας ελεγον : — 
Κύριοι, δύνασθε νά όμιλήτε τώρα, άλλά όσον τό δυνατόν σιγά. 

Ενίοτε, τίνες τών στρατιωτών τούτων εφθανον μέχρι τοϋ νά συνομι-
λώσί μεθ'ημών, ν'αποκρίνωνται είς τάς ερωτήσεις μας καί νά μας 
δίδωσί ειδησεις τίνας περί τής Ιταλία;. 

Εις τίνας ερωτήσεις άπηντώμεν παρακαλοΰντες αυτούς νά τηοώσίν 
έχεμύθιαν. 

("Επεται συνέχεια) 
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ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
Μάρτιος. Φεβρουάριος. 

Β' Τών Νηστειών.—Νικηφόρου και Ευ1 Κυριακ. 18 Β' Τών Νηστειών.—Λέοντ.Πάπα'Ρώμ. 
δοκίας. 

Σιμπικλίου Πάπα "Ρώμης. 2 Δευτέρα 19 'Αρχίππου του Αποστόλου. 
Επέτειος τής Στέψεως τοΰ 'Αγ Πα 3 Τρίτη 20 Λέοντος επισκόπου Κατάνης. 

τρός Λέοντος ΙΓ' . 
Τρίτη 

Λουκίου Α' Πάπα 'Ρώμης. 4 Τετάρτ. 21 Τιμοθέου τοΰ έν Συμβόλοις και Ευστα
θίου επισκόπου 'Αετιοχείας. 

Καζιμίρου βασιλέως. 'Αδριαν. καί Φωκα. 5 Πέμπτ. 22 Των έν Ευγενίοις μαρτύρων. 
Τής Ίερ. Σινδόνος. Εύαγ. και Μάρκ. έπ. 6 Παρασ. 23 Πολυκάρπου ιερομ. έπισκ. Σμύρνης. 
Θωμα τοΰ 'Ακουϊνάτου μεγ. Θεολόγου. 7 Σάββ. 44 Ή α' καί β' εορεσις τής τιμίας κεφα-

λής τοΰ Προδρόμου. 
Γ' Τών Νηστειών.—Ιωάννου του Θεοΰ. 8 Κυριακ. 25 Της Σταυροπροσκυνήσεως. — Ταρασίου 

αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως. 
'Αγίας Φοαγκίσκης 'Ρωμαίας. 9 Δευτέρα 26 Πορφυρίου επισκόπου Γάζης. 
Τών έν Σεβάστεια 40 Μαρτύρων. 10 Τρίτη 27 Προκοπίου τοΰ Δεκαπολίτου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Εκ της πολιτικης υπό Εύαγόρου. 
Εν βημα έπι τά πρόσω. 
Κοινωνικαι Ειδήσεις. 
'Ο εξω κόσμος. 
H «Αρμονία έν Παρισίοις. 
Ή Ρωσσία καί ή μεταρρύθμισις τοΰ 

Ημερολογίου. 
'Ο Πατρωος Ελληνισμμός κτλ. ύπό Ν. 

Αναγνωστοπούλου. 
Οί Λαζαρισται έν Σμύρνη. 
Τά έκκλησιαστικά νομοσχέδια. 
Περιουσία έξατμιζομένη (Διήγημα). 
Αί φυλακαί μου. Silvio PeIIico. Έπί-
φυλλίς κατά μετάφρασιν εκ του Ιταλικου. 
Ήμερολόγιον. 
Μικρόν Ταχυδρομειον. 

νως έπεδαψίλευον πρός τούς άλλους, τώρα 
οφείλονται εις έμέ. Οΰαί εις τούς δυσαρε-
στήσαντάς με, έ'στω καί κατ'ελάχιστον. 
"Ελαβον ύπό σημείωσιν τά ονόματα των 
καί . . . θά τούς πληρώσω όπως πρέπει, θά 
τούς καμω νά έννοήσωσι την ύπεροχήν μου, 
θά μέ 'ιδωσιν έπι ωραίας άμάξης συρομέ
νης ύπό θυμοειδών ππων, μέ κομψήν περι-
βολήν τού συρμού ώς έμπρέπει εις νέον τής 
θέσεως μου. Θά δυνηθώ νά συζευχθώ νεα-
ράν κόμησαν ή μαρκησίαν καί ούτω θά 
καθεξω τίτλους ευγενείας ! 

Την πρωιαν μετέβη εις τόν σιδηροδρο-
μικόν σταθμών είσήλθεν είς Α' θέσιν τής 
πρός τό Joigny διευθυνομενης αμαξο
στοιχίας και άφίκετο εις τόν πρός ον Ορον, 
ένθα εύρεν άναμένοντα τον άγαθον Μαρ-
τινον. 

"Οταν έφθασεν έν Eclusettes, ο επί
τροπος παρουσίασεν αύτώ τούς ύπηρέτας 
και τούς χωρικούς τού υποστατικού, τώ 
έδειξε τά κατάστιχα, τόν περιέφερε παντού 
ινα ιδη τάς καλλιεργημένας γαίας, τάς 
άποθήκας πλήρεις σίτου, οίνου, ελαίου κτλ. 
κατόπιν τον εισήγαγε εις τήν εύρύχωρον 
κατοικίαν καί είσήλθεν είς τόν κοιτώνα τοϋ 
μακαρίτου άσκεπης καί άποτεινόμενος πρός 
"τόν Clement. 

— Εδώ, τώ λέγει, άπέθανεν ό άοίδιμος 
θεΐός σας πρό δέκα ήμερων. 

Πλήν ο νεανίας με ύφος σκωπτικόν καί 
απαθές, παρετήρησε τά πάντα χωρίς νά 
συγκινηθή, εύρισκόμενος έν τώ δωματίω 
τοϋ ευεργέτου του. 

— Ά ! δέν δύναμαι νά θεωρήσω έμαυ-
τόν ίκανοποιημένον από τόν μακαρίτην, 
τά πάντα είναι άθλια καί ελεεινά ελέγ
χοντα άκαλαισθησίαν. Δέν δύναμαι ποσώς 
νά διαμείνω ενταύθα. Είς νέον Παρισινόν 
δέν αρμόζει τοιαύτη καλύβη, ώς έκ τούτου 
σκέπτομαι νά πωλήσω τά πάντα αμέσως. 

— Νά πωλήσητε το ύποστατικόν τοϋ 

Eclusettes !! είπεν έκπληκτος ό γέρων. 
Νά πωλήσητε το κτήμα τοϋτο, πρός το 
Οποιον έφερε τόσην άγάπην ό θειος σας ! 
καί ήμεις οι ατυχείς ύπηρέται πού θά κα-
ταντήσωμεν, ήμεις, οίτινες ύπελογίζαμεν 
νά περάνωμεν τάς τελευταίας ήμερας μας 
ενταύθα, πού θά ύπάγωμεν, θεέ μου ! 

—"Ε ! φίλε Μαρτινε, παϋσον πλέον τάς 
ιερεμιάδας σου, άρκει, δέν είμαι συνειθι-
σμένος νά ακούω θρήνους καί παράπονα, 
φέρε μου τό γεϋμά μου καί κατόπιν θά με 
Οδήγησης εις τόν συμβολαιογράφον. 

Άφοϋ κατεβρόχθισεν άπλήστως τά πα-
ρατεθέντα φαγητά, μολονότι παρεπονειτο, 
ότι ήσαν ανούσια και αηδή, άνήλθεν έκ 
νέου έπι τής αμάξης συνοδευόμενος ύπό 
τοϋ γηραιού επιτρόπου, διά νά μεταβή 
παρά τώ συμβολαιογράφω. 

Ήτο ωραία ήμερα τού Μάιου, καί 0 ή
λιος περιέλουε τας εύφορους χώρας τής Βουρ
γουνδίας. Μετά τινα λεπτά ο Clement 
άποτεινόμενος προς τόν έπίτροπον: 

— Μοϋ φαίνεται, τώ λέγει, Μαρτινε, ότι 
και τήν πρωιαν διήλθομεν εντεύθεν, μάλι
στα διακρίνω και τόν σταθμών, μήπως θά 
επιβώμεν καί πάλιν τοϋ σιδηροδρόμου διά 
νά φθάσωμεν εις τό συμβολαιογραφειον ; 

— Σεις μόνος θά ανέλθητε έπι τού σι
δηροδρόμου, απήντησε μετά σοβαρότητος 
ό Μαρτινος. Έγώ είμαι ο θειος σου καί 
ευτυχώς ζώ άκόμη. Είχον λάβει καλάς 
πληροφορίας περί σού καί απεφάσισα νά 
σέ αφήσω γενικον κληρονόμον τής περιου
σίας μου, άλλά πριν προβώ εις το τοιούτον 
ήθελον προηγουμένως νά βεβαιωθώ έάν ήσο 
άξιος τής τοιαύτης ευεργεσίας, καί τό 
έκαμα, μεταχειρισθείς τό στρατάγημα 
τοϋτο, τό Οποιον επέτυχε λαμπρά. Υγίαινε, 
κύριε Clement, και σκέφθητι, ότι ή ανο
ησία σου σέ έκαμε νά χάσης περιουσίαν, 
τήν οποίαν ουδέποτε θ' απόκτησης. 

'Ο γέρων εδωκεν εκατόν φράγκα εις τόν 

νέον διά τά έξοδα τού ταξειδίου και τόν 
απεχαιρέτησεν. 

Φαντασθήτε τήν έκπληξιν τοϋ νεαρού 
ύπαλλήλου' ολίγον έλειψε νά πέση χαμαί 
έκ τής υπερβολικής λύπης αναλογιζόμενος 
ότι εις αυτόν και μόνον ώφείλετο ή απώ
λεια τοιαύτης τύχης. 

ΜΙΚΡΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 
G. Β. Ε. Sarnen. Έπιταγήν σας άναμε

νομεν εισέτι. Συγχαρητήριον δελτάριον έλάβο
μεν. Είσθε πολύ καλός. — Κακοπληρωτή. Θή-
ραν. Ύπεσχέθητε άπότισιν συνδρομής μετά 
πώλησίν οίνων σας. Μανθάνομεν ομως ότι βυ
τία έκενώθησαν σχεδόν άπαντα καί έν τούτοις 
φέρεσθε ακόμη μετά σκληρότητος πρός ήμας. 
— 'Ανταποκριτή. Κων/πολιν. Έπιστολήν σας 
έλάβομεν. Έκανονίσαμεν λογαριασμούς συμ-
φώνως υποδείξεως σας. Εύχόμεθα ινα ταχέως 
διπλασιάσητε τούς αυτόθι εκατόν συνδρομητάς. 
—I. I. Β. Σμύρνην. 'Αποσταλέντα έλάβομεν. 
Άναμενομεν αποτέλεσμα ενεργειών σας και 
νέους συνδρομητάς.—'Ανταποκριτή. Πάτρας. 
Αποδείξεις έπέμψαμεν, ένέργησον μετά δρα
στηριότητος εισπραξιν καθυστερουμένων.— Έ-
ρωτωντι. Νάξον. 'Αντιπροσωπείαν εφημερίδος 
αυτόθι άνεθέσαμεν είς έφημεριον σας αιδ. Δον 
Βαρότσην. 

Πρός το σεβαστον κοινόν. 
Ή Όμοιοπαθητική Κλινική τού Γάλ

λου ιατρού Ιωάννου δέ Φιλίπ και μετά 
τόν θάνατον αύτοϋ εξακολουθεί λειτουργού
σα ώς καί πρότερον ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 
ιατρού κ. Γεωργίου Καρακατσάνη, έπι τής 
Οδοϋ Πειραιώς, ύπ' αριθ. 46 έναντι τοϋ 
Ωδείου, οί δέ διαδίδοντες ότι ήγόρασαν 
ταύτην καί είναι, αντικατασταται αύτοϋ 
ψεύδονται διά λόγον εύνόητον. 

Άδελφαι δέ Φιλίπ. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΙΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1896 —1136 


