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ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αίφνης και άπροσδοκήτως αϊ τελευταιαι 
συνεδριάσεις τοΰ Κοινοβουλίου προσέλαβον 
χαρακτήρα ζωηρόν και θορυβώδη, κατ' 
αντίθεσιν πρός την ήρεμιαν μεθ'ης διεξή
γοντο κατά την αρχήν της συνόδου αί έρ-
γασίαι αυτού. Αλλεπάλληλα επεισόδια, 
προελθόντα και έκ προσωπικών ζητημά
των και έκ πολιτικων, υπέσκαψαν την 
άταραξίαν της κυβερνητικής φάλαγγος, 
την έπι τοϋ όγκου τής πλειονοψηφίας αυ
τής έρειδομενην. Τούτου ένεκα παρέστη
μεν θεαται κοινοβουλευτικής πάλης, καθ' 
ην ή τής πλειονοψηφίας έπβλητικότης 
έξουδετερώθη προ της δεινής επιθέσεως της 
μειονοψηφιας. Και εινε μέν άληθες Οτι 
άπρεπως ήγειραν θόρυβον έν τη Βουλή και 
προσωπικαι άφορμαί, οΰδεν ήττον ομως τά 
συμβάντα άνήχθησαν εις βαθμόν σκανδά
λου έν τή κοινή συνειδήσει, συντρέχοντος 
εις τούτο και τοΰ τύπου, παρ' ώ εΰρον 
άπηχησιν μείζονα τοΰ πρέποντος και όρθου 

Το πρακτικόν δέ τών συμβάντων τού
των άποτέλεσμα εινε Οτι ή Βουλή οΰδε εν 
βήμα. έπι τά πρόσω έποιήσατο έν τη νο
μοθετική αυτής εργασία κατά τήν παρελ-
θοΰσαν εβδομάδα. Εδέησε νά ψηφίσθή μό
νον εις τρίτην άνάγνωσιν τό περι οδο
ποιίας νομοσχέδιον, το και μακράν προ
κάλεσαν συζήτησιν, διότι θεωρείται ώς 
μέλλον ν' άποβη αδίκως έπιζημιον εις τους 
ίδιοκτητας οικοπέδων. 

Άλλ ' η έν τη Βουλη γενομένη μεταρ-
ρύθμισις εινε ή διά της μεταβολής διατά
ξεων τίνων τοΰ Κανονισμού αυτής έπε-
νεχθεισα. Κατά τον νέον δε τούτον κανρ-
νισμόν ο πρόεδρος λύει την συνεδρίασιν, άν 
μη έντος ημισείας ώρας άπό της ώρισμέ-
νης διά την εναρξιν της συνεδριάσεως ή 
Βουλή δεν εΰρεθη έν απαρτία. Ή εφαρ
μογή δε της διατάξεως ταύτης τοΰ Κα
νονισμού έπηνεγκε την ματαίωσιν μιας 
συνεδριάσεως, ήτις αδίκως έχαρακτηρίσθη 
ώς ανυποταξία της πλειονοψηφίας. 

Άλλ ' έν ω ή Βουλή βραδύτατα προ
χωρεί εις την έξάντλησιν της πλούσιας 
ημερήσιας διαταξεως, ο χρόνος προβαινει 
πολύ ταχΰτερος. Έκ τούτου ή Κυβέρνη-
σις ήναγκασθη νά προτείνη Οπως ή Βουλή 
συνεδριάζει δις της ήμέρας, και ή πρότα-
σις, γενομένη δέκτη, έφαρμόζεται άπο 
της παρελθούσης δευτέρας. Κατελήφθη δέ 
ή Κυβέρνησις ύπό σπουδής Οπως έπιψηφί-
σθη Ο προϋπολογισμός πρό τοΰ Πάσχα, 
καθόσον μετά δέκα ήμέρας περατοΰνται αί 
έργασίαι τής παρούσης συνόδου της Βου
λής, εινε δε άπαραίτητον νά έπιψηφίσθή, 
Ο προϋπολογισμός και τά μάλλον επείγοντα 
και συναφή προς αυτόν νομοθετήματα, 
καθόσον άλλως ή έκτακτος σύγκλησις τής 
Βουλής κατά τό θέρος δεν θα ήναι πλέον 
ζήτημα ελευθέρας αποφάσεως τής Κυβερ
νήσεως, αλλά ζήτημα πρώτης ανάγκης. 

Ευαγόρας. 

ΤΙΣ Ο ΦΩΤΙΟΣ 

(Συνέχεια ιδε προηγουμενον αριθμόν) 
Κατα τόν 9ον αιώνα, τόν πατριαρχικόν 

θρόνον Κωνσταντινουπόλεως κατείχε νομί
μως και κανονικώς Ο γενναίος και ατρό
μητος τοΰ Χριστού στρατιώτης Ιγνάτιος 
Ο Ραγκαβής, ον μέχρι σήμερον αναγνωρίζει 
και τίμα ώς άγιον σύμπασα ή τοΰ Χρι
στού άγια εκκλησία ανατολική τε και δυ
τική. Ό ένδοξος ούτος πατριάρχης γνήσιος 
και άξιος διάδοχος τών Γρηγορίων και τών 
Χρυσοστόμων, άγίως και εϋσυνειδήτως έκ-
πληρών τά ιερά αυτού καθήκοντα, κατά 
τό παράδειγμα τοΰ μεγάλου Αμβροσίου, 
τοΰ έκδιώξαντος τής εκκλησίας τόν αυτο
κράτορα Θεοδόσιον διά την σφαγην τής 
θεσσαλονίκης, ηρνήθη τω μυχω Βάρδα 
θείω τοΰ αυτοκράτορος Μιχαήλ, την άγίαν 
κοινωνίαν διότι συνεζη δημοσία μετά τής 
συζύγου του υιού του. Τούτο δε ήρκεσεν 
Οπως έπισύρη κατ' αυτού την μήνιν και 
την οργήν τοΰ κακούργου τούτου, Οστις άπο 
τής ημέρας εκείνης δέν έπαύσατο καταδιώ
κων τόν ένδοξον και γενναϊον Πατριάρχην, 
και επειδή μεγίστην έξήσκει τότε έπιρροην 
παρά τω αύτοκράτορι, Οστις ειχε και άλλας 
άφορμάς κατά τοΰ Ιγνατίου ώς μη θέλον-
τες νά κείρη διά τής βίας μοναχήν τήν τε 
μητέρα τοΰ Μιχαήλ Θεοδώραν ήν τιμα ώς 
άγίαν ή Ανατολική Εκκλησία, και τήν 
άδελφήν του. Τούτου ένεκεν ό αισχρός Βάρ
δας ο επιστήθιος φίλος τοΰ Φωτίου κατώρ-

Τα χειρόγραφα δέν επιστρέφονται — 'Αγγελίαι δημοσιεύονται μονυν έν 
τη τελευταία σελίδι. - Δια τας καταχωρίσεις ιδιαίτεραι συμφωνίαι. 
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θωσε να καταβιβάση τοΰ θρόνου τόν σεβα-
στόν και άγιον γέροντα και νά άναβιβάση 
έπ' αυτού τον πρωτοσπαθάριον Φώτιον, 
όστις έν μια ήμερα, κατά τον σύγχρονον 
Νικήταν, ή κατ' άλλους εντός πέντε ήμε
ρων, άπό λαϊκού έγένετο Πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως, λαβών τήν χειροτονίαν 
παρά τοΰ καθηρημενου αρχιεπισκόπου Συ
ρακουσών Γρηγορίου άσπονδου εχθρού τοΰ 
νομίμου Πατριάρχου Ιγνατίου. Έάν λοι
πόν ό Φώτιος ήτο όντως γενναίος και άτρό-
μητος τοΰ Χριστού στρατιώτης και τής 
"Ορθοδοξίας υπέρμαχος και προστάτης, ώς 
ισχυρίζεται ό πανσοφολογιώτατος, διατι νά 
παραβίαση πάντας τούς φυσικούς, τούς 
θείους και τούς εκκλησιαστικούς νόμους, νά 
συνεργασθή μετά τοΰ μοιχού Βάρδα και 
τοΰ αισχρού αύτοκράτορος, και νά προ-
σενεχθή τόσον βαρβάρως κατά τοΰ ζη-
λωτοΰ της αληθείας και τής αρετής Ιγνα
τίου ον αυτός ό Μηνιάτης αναγκάζεται 
νά όμολογήση άνάξιον τών δεινοπαθημά
των εις ά υπεβλήθη ύπό τών έχθρων του, 
επιδοκιμάζοντας και συμπράττοντος τοΰ Φω
τίου, ούτινος ή φιλοδοξία και ή έωσφορική 
υπερηφάνεια, και ή απάνθρωπος και αντι
χριστιανική διαγωγή πρός τόν ένάρετον και 
άγιον Πατριάρχην ύπήρξεν ή πρώτη και ή 
κυρία αιτία τοΰ σχίσματος. 

'Αλλ' ή άγια τοΰ Χριστού εκκλησία ή 
έπι στερράς Πέτρας οικοδομηθεΐσα, καθ' 
ης ούτε υπερίσχυσαν ούτε θά ύπερισχύσωσι 
ποτε αί πύλαι τοΰ "Αδου, έκυβερνατο τότε 
ύπό ανδρός ρέκτου και λίαν οξυδερκούς τοΰ 
Πάπα άγιου Νικολάου τοΰ Α' . Εις τούτον 
λοιπόν κατά τούς θείους και εκκλησιαστι
κούς κανόνας ού μόνον ό άγ. Ιγνάτιος, 
άλλά και αυτός ό Φώτιος, όστις έν τή πε-
ριστάσει ταύτη και λόγω και έργω ανε
γνώρισε και έπεκύρωσε τό πρωτειον τής 
τιμής και τής δικαιοδοσίας ο θείω δικαίω 
κατέχουσιν οι επίσκοποι τής πρεσβυτέρας 
'Ρώμης. Και ό μεν πρώτος έν τή πρός τόν 
Πάπαν έκκλήσει του γράφει: ((Ιγνάτιος 
τω δεσποτη ήμών, τω άγιωτάτω και μα-
καριωτάτω Προέδρω και Πατριάρχη πάν
των τών θρόνων, και τώ Κορυφαίου δια-
δόχω, οικουμενικώ Νικολάω Μάπα. Ένθυ-
μήθητι τούς προ σοΰ Πατριάρχας, λέγω δή 
Φαβιανόν, Ίούλιον, Ίννοκέντιον, Λέοντα 
και απαντάς τούς υπέρ τής αληθείας άν-
δρισαμένους και ζήλωσον τούτους, και εις 
την ημών τών άδικηθέντων τοσούτον έκδί-
κησιν άνάστηθι)). ( Έπισ. α' . πρός Νικόλ. 
Πάπαν). Ό δέ δεύτερος ού μόνον, πρέσβεις 
μετά δώρων άπέστειλεν εις Ρώμην επα
νειλημμένως, Οπως ένεργήσωσιν ύπερ τής 
επικυρώσεως του, άλλά και πράς τόν Νι-
κόλαον τον Πάπαν γράφων, Ομιλεί περί τής 
υίικής αύτοΰ άφοσιώσεως και υποταγής, 
λέγων : κ Έν πάσι δε τό πειθήνιον τή πα
τρική ύμών έπιδεικνύντες άγαπη, συνοδι-
κώς έκφωνηθήναι συνευδοκήσαμεν, μηκέτι 
τοΰ λοιπού προς το τής επισκοπής ύψος 
αθρόως άναγεσθαι τους έκ λαϊκών )).(Έπιστ. 
β'. πρός Νικόλ.) Και ήτο έπόμενον νά 

καταφυγωσιν αμφότεροι εις το ανωτατον 
τοΰ Επισκόπου τής πρεσβυτέρας 'Ρώμης 
κριτήριον, διότι αυτός μόνον είχε τό δι
καίωμα, τοΰ καθαιρειν και έπαναφέρειν τούς 
άδίκως καθαιρεθέντας επισκόπους εις τάς 
έδρας των, καθό διάδοχος τοΰ Κορυφαίου 
και πρόεδρος άπαξαπάσης τής εκκλησίας. 
Διά τούτο εις τούς Πάπας κατέφευγον πάν
τοτε οι καταδικασθέντες ού μόνον παρά 
Μητροπολιτών και Πατριαρχών, άλλά και 
παρ ολοκλήρων Συνόδων Αρχιερείς. 

("Επεται συνέχεια). 
Δ. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΡΩΜΗ 
14 Μαρτίου. 

Εν βλέμμα τοΰ Λέοντος ΙΓ πρός 
την Άνατολην. 

Τήν προσοχήν πάντων θά έπισπάση ό 
λόγος, ον εσχάτως ή Α. 'Αγιότης Λέων 
ΙΓ' απηύθυνε πρός τό Ιερόν Συνέδριον 
απαντών εις Οσα ηϋχήθησαν Αϋτώ τή 2 
Μαρτίου διά στόματος τής Α. Ε. καρδι
ναλίου Monaco La Valetta έπί τή 
έπετηρίδι τής στέψεως τοΰ υπάτου Ποντί-
φηκος. 

Έν τή αγορεύσει ταύτη αντάξια καθ' 
όλα τών προγενεστέρων Αυτού, έκτίθησιν 
έν γλώσση εύγενει, πλήρει ύψους, μετριο
πάθειας και σοφίας την κατάστασιν τοϋ 
παγκοσμίου Καθολικισμού, ιδιαιτέρως δε 
τοΰ έν Ανατολή. Αι διάφοροι Εγκύκλιοι 
άπευθυνθεισαι προς τούς έν Ανατολή διι
σταμένους αδελφούς ήρξαντο ήδη ευχάριστα 
ν'άποφέρωσιν αποτελέσματα. Αι έργασίαι 
τής έκ καρδιναλίων Επιτροπής έπι τών'Ανα-
τολικών υποθέσεων έξακολουθοΰσι δραστη-
ρίως, τοΰ Άγιου Πατρός έν αύτη ευρύτατα 
συμμετέχοντος. Βλέπει τις ότι ή Ένωσις 
τών έν Ανατολή "Ορθοδόξων έν τή Κα
θολική Ένότητι αποτελεί έπι μάλλον και 
μάλλον κυριώτατον μέλημα τής βασιλείας 
Λέοντος IΓ . Και αί μεγάλαι Αύτοΰ προσ
πάθειαι, χάριτι θεία, δέν θ' άποβώσιν εις 
μάτην. Ηδη ο σπόρος αναφύεται άπο τής 
γής, ινα μετ' ολίγον άναπτυχθή και καρ
ποφορήσω. 

Πρώτοι οι Κόπται φαίνονται συγκινού -
μενοι, στρέφοντες τά βλέμματα των πρός 
τήν πηγήν τής Ένότητος και τής ζωής. 
Ό Επίσκοπος Μακάριος αντιπρόσωπος τοΰ 
έθνους αύτοΰ άφίκετο έν Ρώμη, ινα ανα
γνώριση και έπισκεφθή τόν διάδοχον τοΰ 
Πέτρου ή δέ τοΰ Πάπα πρός αυτόν υπο
δοχή συνεκίνησε μυχιαίτατα τήν καρδίαν 
του. Διέδραμε κατόπιν τήν Ίταλίαν, τήν 
Γαλλίαν, τήν Αϋστρίαν, συνεχαίροντο δε 
πανταχού διά τήν μεταστροφην αύτοΰ και 
ελευθέρως έκ τών βαλαντίων αυτών έπήλ-
θον επίκουροι εις τάς άνάγκας αυτού, τής 
εκκλησίας του και τών πιστών, άπορούν-
των ώς πάντες σχεδόν οι έν Άνατολή 
καθολικοί. Πατριαρχειον Κοπτικόν μέλλει 
νά ιδρυθή έν Αλεξάνδρεια, έχον κατ'αρ

χάς δύο έπισκοπάς εξαρτωμένας άπ' αύτοΰ. 
Μεγαλοπρεπής δέ μητρόπολις θ' άνεγερ-

θή έν τή καθέδρα τοΰ Πατριαρχείου άνα-
μιμνήσκουσα τήν μεγαλοδωρίαν τοϋ Λέον
τος IΓ . Μέλλουσιν ούτω πολλαί νά προ-
κύψωσιν ώφέλειαι χαράττουσαι εύρειαν τήν 
Οδόν τών έν "Ανατολή πρός τήν Ρώ
μην, ινα πάντες συμπεριληφθώσιν έν τη 
πατρική τοΰ Ύπατου ποιμένος ποίμνή. 
Έκει κάτω έν τή Αιγύπιω ύπό τήν άνο-
χήν τής Αγγλίας και τοϋ Κεβίδου ευ
κόλως δύναται νά έπιτελεσθή ό διασκεδα— 
σμος' τοΰ σκότους και τής περαιτέρω δι
χόνοιας. 

Τά έν τή "Οθωμανική αύτοκρατορία 
παρεμβαλλόμενα κωλύματα καθίστανται 
σπουδαιότερα άφ' ης ή πολιτική εστράφη 
πρός τήν Ρωσσίαν. Δέν δύναται ν" άπο-
κρυβή ότι ή δύναμις αύτη καταδιώκει 
παντού μετ' άσπονδου σφοδρότητος τόν 
θρίαμβον τής Ελληνικής Ορθοδοξίας, 
υπηρετούσα θαυμασίως τά συμφέροντα αυ
τής τά πολιτικά ύπό τό μορμολύκειον τής 
θρησκείας. Πανταχού ένθα ευρίσκεται ορθό
δοξος χριστιανός, ό Τσάρος τόν θεωρεί ώς 
ύπήκοον και πελάτην του 'Αποστρέφουσα 
δέή Ρωσσία τό πρόσωπον άπό τής Όρθο-
δοξίας και ατενίζουσα πρός τήν Ρώμην 
διαπράττει κατ' αυτήν σχεδόν έγκλημα 
Πολιτικής προδοσίας. 

Τό ειδομεν εσχάτως έν Βουλγαρία. 
Έάν ο άτυχης ήγεμών αυτής δεν ύπέκυ-
πτεν εις τά κελεύσματα τής Ρωσσίας και 
τοΰ ρωσσοφίλου έν Βουλγαρία κόμματος, 
δέν θά ήνείχετο ποτέ νά συναίνεση εις τήν 
άποστασίαν τοΰ Βόριδος. Αφού άπαξ 
περιεπλέχθη εις αγώνα μετά τής φοβέρας 
αύτης δυνάμεως ώφειλε μοιραίως ή νά 
παραιτηθή, ή νά ύποκύψη. Αϊ παραφοραι 
τής ατομικής του φιλοδοξίας καταπνίγου— 
σαι τής συνειδήσεως τήν φωνην και άπο-
τυφλώττουσαι τά όμματα του τίνα τώ 
παρέσχον ώφέλειαν ; Εις μάτην αί δυνά
μεις θ' άναγνωρίσωσιν αυτόν τούτο ούδεν 
εις την δόξαν του θά προσθέση' έρμαιον 
τής Ρωσσικής πολιτικής θά κείται νευρό-
σπαστον πρό τών ποδών της. Η Φωνή 
τοΰ καθολικισμού, ή φωνή τοΰ Τοποτηρη-
τοΰ τοΰ Χριστού αντηχεί περί αυτόν, καί 
έκ τοΰ άντηχήματος τούτου ή θεία δίκη 
επερχόμενη δέν θ' άφήση αυτόν ατιμώρη-
τον. Ό Λέων ΙΓ' ανάθεμα δέν εκτοξεύει 
κατ'αύτοΰ ώς αδίκως ούτος τό ισχυρίσθη 
εικών τής θείας πατρικής στοργής, παρα
καλεί, όταν δεν δύναται νά ευλόγηση. 
Οταν βλέπη ψυχήν τινα άποπλανωμένην 
τήν ανακαλεί και προσερχόμενης τήν υπο
δέχεται με ανοικτάς τάς άγκάλας. Έάν 
οι Βούλγαροι καί ό βασιλεύς των κληθώσί 
ποτε νά διέλθωσι τάς βαρείας δοκιμασίας, 
κατά νόμον ιστορικόν θά προστρέξωσι προς 
τόν Παπισμόν, ώς πολλάκις έπραξαν οι 
πρόγονοι των, ίνα διαφυλάξωσι τήν ανε
ξαρτησίαν αυτών έν τή έθνικότητι και τή 
θρησκεία. 
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Η ΡΩΣΣΙΑ 
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

(Συνέχεια ιδε προηγουμενον αριθμόν). 
Κατ' αρχάς και ϋπο γενικήν έποψιν επι

κροτώ τό κατ' έμέ εις πάσαν διόρθωσιν ης 
ανάγκην δύναται νά έχη τό ήμερολόγιον 
τούτο, και αν άκόμη ήθελε γίνη ανάγκη 
νά άποκοπώσιν εικοσιν ήμέραι άντι δύο. 
Άλλ' ή πρότασις τοΰ Μεγάλου Λογοθετου 
δεον ινα κατά βάθος έξετασθή, διότι ή 
Α. Ε. εύηρεστήθη ίνα ύπο εύφυα μορφην 
ριψη εις μέσον, φαινόμενος ότι σχολιάζει 
τόν Νικηφόρον Γρηγοράν, ίδέαν λίαν επι
τυχή ελπίζω δε και λίαν γόνιμον πράγ
ματικώς ουδείς θά πιστεΰση ότι ζητούσα 
την άποκοπήν δύο ημερών άπό τοΰ δυτι
κού ημερολογίου ή Α. Ε. ης πάσιν εγνω
σμένη εστίν ή ευρεία παιδεία, ήθέλησεν ινα 
άποδεχθη, ινα ειπωμεν οΰτω και οικειο-
ποιηθή, Οσον άφορα τό μήκος τοΰ έτους, 
άλλους υπολογισμούς ή τους τών νεωτέρων 
αστρονόμων : Άλλά πασίγνωστόν έστιν ότι 
τό μέσον μήκος τοΰ έτους υπολογίζεται 
σήμερον εις 365 ημέρας και εξ ώρας μείον 
11'—15"—4'" τοΰθ' όπερ έν διαστή-
ματι 128 ετών αποτελεί ακριβώς σχεδόν 
μίαν όλόκληρον ήμέραν. Άπό τής οικου
μενικής συνόδου τής Νικαίας ήτις συνε-
κροτήθη τό 325 ειχεν ϋπολογισθή ώς συμ
πίπτουσα τή 21 Μαρτίου, μετά πάροδον 
ετών 1280 περίπου ώφειλε νά συμπέση τή 
11 Μαρτίου, Οπόθεν και προκύπτουσιν αί 
ύπό Γρηγορίου τοΰ ΙΓ . άφαιρεθεισαι 10 
ήμεραι. Πάντα ταύτα γνωρίζει κάλλιον 
παντός άλλου ό Μέγας Λογοθέτης, πώς 
λοιπόν απεδέχθη ότι πρέπει νά άφαιρεθώσι 
δύο ήμέραι άπό τοΰ γρηγοριανοΰ ημερολο
γίου ; Απεδέχθη τούτο διότι παρετήρησε 
δικαίως ότι ή κατά συνθήκην αποδεκτή 
γενομένη ύπό τών δύο Εκκλησιών ήμερα 
ώς ήμερα τής εαρινής ισημερίας ήτοι ή 21 
Μαρτίου πολλω απέχει τοΰ νά ή, ακριβής 
τής ισημερίας ταύτης ήμερα. 

Πραγματικώς ουδείς έξ υμών αγνοεί ότι 
ή εαρινή ισημερία έρχεται συνεχώς ότε εν
ταύθα και έπι μεγίστης εκτάσεως τής ημε
τέρας σφαίρας είναι μόλις ή 20 τοΰ Μαρ
τίου ή 19 διά πολλάς έκ τών χωρών αυ
τής. Ιδού τίνος ένεκεν, χωρίς εις μακράς 
νά εισέλθη λεπτομέρειας ο Μ Λογοθέτης 
προέτεινεν ινα άφαιρεθώσι δύο ήμέραι άπό 
τοΰ ημετέρου ημερολογίου τοιουτοτρόπως 
ή ήκιστα βραδύτερον ερχόμενη ήμερα καθ' 
ην συμπίπτει ή ισημερία θά θεωρηθή ώς 
ήμερα κοινή ύπό τών δύο εκκλησιών ανε
γνωρισμένη Εντεύθεν ύποδείκνυσιν ήμΐν 
αορίστως άλλα και αρκούντως ευκρινώς 
έπιστημονικόν τίνα καθορισμόν τοΰ πάσχα, 
Οστις κοινώς αποδεκτός γενόμενος, θά έπι-
τρέψη ήμΐν νά κατορθώσωμεν—Ίνα μετα
χειρισθώ τήν ώραίαν αύτοΰ έκφρασιν — 
Οπως άδελφοποιηθώμεν έπι τοΰ εδάφους τής 
αστρονομίας. Εκείνο το Οποίον θά άπορ-

ριθφή τοιουτοτρόπως έκ τών νΰν υφιστά
μενων, έσονται οι κύκλοι, Ομολογώ δέ Οτι 
άν θυσιάζοντες αυτούς κατορθώσωμεν νά 
συνεννοηθώμεν, άντι νά συνηγορήσω ύπερ 
αυτών, θά υποβοηθήσω τουναντίον τήν 
έξαλειψιν αυτών. Ό δε Μ Λογοθέτης έχει 
έν γε τώ παρόντι πολυάριθμους και αυθεν
τικούς οπαδούς παρά τοις έπιστημονικοΐς 
κύκλοις διά τήν εύφυά αύτοΰ λύσιν τοΰ 
ζητήματος τοΰ Πάσχα. 

Έπεθύμουν νά ευρεθώ παρομοίως έν 
πλήρει πρός αυτόν ομοφωνία και Οσον 
άφορα τόν τρόπον τής εκτελέσεως τής με
ταρρυθμίσεως ήτοι μικρόν κατά μικρόν και 
άλληλοδιαδόχως. Άναμφιβόλως ή γνώμη 
τής Α. Ε. είναι λίαν αυθεντική, αποδέ
χονται δ' αύτην και άλλαι μεγάλαι αύ-
θεντικότητες, άξιαι νά ληφθώσιν ύπ' όψιν. 
Έν τούτοις μόνος έγώ έξ άλλου δέν είμαι 
έκ τών φοβούμενων τήν εντεύθεν έπελευσιν 
μεγάλου ατοπήματος, ήτοι τής περιπλοκής 
τών ήμερομηνιών. Άλλως τε άν έπι τής 
εποχής αυτής Ανδρόνικου τοΰ Γ" Νικη
φόρος ό Γρήγορας έπρέσβευεν Οτι έν δυσιν 
ή τρισίν έτεσιν ήτο δυνατόν νά πεισθώσιν 
όλοι οι κάτοικοι τής αυτοκρατορίας όπως 
άποδεχθώσι τήν μεταρρύθμισιν τοΰ ήμερο 
λογίου, σήμερον πολλω μάλλον αί κυβερ
νήσεις διαθέτουσι τά απαιτούμενα μέσα 
όπως πείσωσι πρός τούτο τούς ιδίους υπη
κόους και έν βραχυτέρω έτι χρόνω. Άπό-
δειξις τά έν Ιαπωνία κατά τό 1873 
γενόμενα. Αλλως τε θέλω έπανέλθη προ
σεχώς έπι τοΰ αντικειμένου τούτου, διότι 
ή λύσις τών μεταξύ ημών δυσχερειών διά 
τοΰ επιστημονικού καθορισμού τής ήμέρας 
τοΰ πάσχα, ή ύπο τοΰ Μ. Λογοθετου 
ύποδεχθεΐσα αντάξια έστιν ύπό πάσαν 
έποψιν ειδικής πρό τούτο διαλέξεως. Εξα
κολουθώ ήδη τό θέμα μου. Ή επιστολή 
ήν ο Μ. Λογοθέτης έποιήσατό μοι τήν με-
γάλην τιμήν νά μοί αποστείλω δέν είναι ή 
μόνη πράξις, δι' ης τό Οικομενικόν Πα-
τριαρχεΐον ή πρόσωπα άντιπροσωπεύοντα 
αυτό ηθέλησαν νά εύνοήσωσι τάς γεννωμέ 
νας τάσεις σχετικώς πρός τήν μεταρρύθμι-
σιν τοΰ Ιουλιανού ημερολογίου. Πρό δεκα
πέντε ήδη ετών ό οίκουμενικός πατριάρχης 
Ιωακείμ ό Γ' άπεδέχετο την εις αύτον 
άφιέρωσιν λίαν αξιοσημείωτου τίνος έργου 
τοΰ καθηγητού κ. Σπαθάρη έπιγραφομένου 
"Δοκίμιον έπι τοΰ Ημερολογίου" (Μελέτη 
τοΰ Πασχαλίου) έν ώ περιέχεται ειδός τι 
καταγγελίας, κατά τοσούτο μάλλον αυ
στηρός καθ' Οσον εστι πλέον και στενώς 
επιστημονική, κατά τοΰ Ιουλιανού ημερο
λογίου. Έπι πλέον άπαν τό τρίτον μέρος 
τής μελέτης ταύτης άφιεροΰται εις άπό-
δειξιν τοΰ Οτι ή ορθόδοξος Εκκλησία εύρη-
ται εις τήν ανάγκην τοΰ παραβαίνειν, 
ένεκα τών ελλείψεων τοΰ ημερολογίου αυ
τής, τούς κανόνας τής έν Νίκαια Οίκου -
μενικής Συνόδου περί τοΰ Πάσχα. Και 
τό απλούν γεγονός Οτι ό Οικουμενικός Πα
τριάρχης Ιωακείμ ο Γ' άπεδέξατο τήν 
άφιέρωσιν τής μελέτης τοΰ κ. Σπαθάρη, 

και ή περίστασις ότι ό συγγραφεύς τής με
λέτης ταύτης έστι καθηγητής έν Φαναρίω 
αρκούντως ευκρινώς ύποδεικνύουσιν ότι τό 
Πατριαρχεΐον πολλώ απέχει τοΰ νά θεωρή 
τό Ιουλιανόν ήμερολόγιον ώς άνεπίδεκτον 
μετατροπής. "Αλλως τε μετά χαράς παρα
τηρώ Οτι ό διαπρεπής μαθηματικός προ
τείνει τό έφ' εαυτόν πρός τάς δύο Εκκλη
σίας ώς βάσιν συνεννοήσεως έπιστημονικώ-
τατον Ολον καθορισμον τής εορτής τοΰ 
Πάσχα. Και δέν περιορίζεται τό πράγμα 
έν τούτω μόνον. Ουδείς έξ ύμών αγνοεί 
τήν έπιστολήν ήν ή Α. Μακαριότης ό μη
τροπολίτης Βελιγραδίου Μιχαήλ απηύθυνε 
πρό τριών ή τεσσάρων ετών .πρός τόν 
Πατριαρχην Κωνσταντινουπόλεως, δι' ής 
παρεκάλει αυτόν Ίνα έπιληφθή τοΰ ζητή
ματος τής μεταρρυθμίσεως τοΰ ημερολο
γίου. Έν τή επιστολή έκείνη δημοσιευθεί-
ση ύπό τής «Ζαστράβας" άνωμολογεΐτο 
ρητώς ότι ή Ανατολική Εκκλησία παρα
βαίνει, ένεκα τής ατέλειας τοΰ ημερολογίου 
αυτής τάς σχετικάς προς την έορτήν τοΰ 
Πάσχα διατάξεις τής έν Νίκαια Συνόδου. 
Ή επιστολή δέ αύτη αγαθής έτυχεν υπο
δοχής παρά τώ Πατριάρχη όστις και διώ-
ρισεν έπιτροπήν, έντεταλμένην ινα ένασχο-
ληθή έπι τής υποθέσεως. 

Εις τό σημεΐον δέ τούτο τοΰ λόγου μου 
γενόμενος, si licet parva componere 
magnis, τολμώ ινα ποιήσω ύμΐν λόγον 
περί διαβήματος τίνος γενομένου ύπ' έμοΰ 
παρά τώ πατριαρχείω. Βεβαίως δέν είναι 
ίδιον μετριοφροσύνης και λογικής νά Ομιλώ 
περί έμαυτοΰ, άλλ' οπωσδήποτε ό ύπερ 
τοΰ ημερολογίου άγων έσται ή δικαιολογία 
μου. Πριν ή αναχωρήσω έκ Κων)πόλεως 
Οπως εισέλθω εις Ρωσσίαν, ειχον άπευθύνη 
πρός τό Πατριαρχεΐον έπιστολήν αντίγρα
φαν τής όποιας ειχον παραδώση εις την 
Α. Ε. τόν έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευ-
την τής Ρωσσίας κ. Δέ Νελίδωφ. 

("Επεται συνέχεια) 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΣΥΡΩι 
17 Μαρτίου. 

Δέν ειχεν εισέτι ανακύψει έκ τοΰ πέν
θους ή καθολική Σύρος διά τήν . πρόωρον 
άπώλειαν τοΰ ενάρετου και ζηλωτοΰ ιερέως 
άοιδίμου Νικολάου Σαργολόγου, ότε πρό 
ήμερων κατεθλίβη και πάλιν έπι τώ άπρο-
όπτω και άπαισίω θανάτω έτερου αγαθού 
ιερέως, τοΰ πολύκλαυστου Βελισσαρίου Ρώσ-
ση' τό τραγικόν τοΰ θανάτου τούτου κατε-
σπάραξεν ού μόνον τήν καρδίαν τών συμ
πολιτών ημών και τών πολυπληθών αύτοΰ 
φίλων Έρμουπολιτών, άλλά και τάς σκλη-
ροτέρας καρδίας. 

Ό φιλήσυχος ούτος ιερεύς άγων το 43 
ετος τής ηλικίας αύτοΰ, τά μάλιστα εύα-
ρεστούμενος έν μονήρει βίω, ιδίως μετά τόν 
θάνατον τών γονέων αύτοΰ, απεσύρθη διαρ
κώς έν τώ έν τή θέσει Κίνι εξοχικώ αύτοΰ 
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οίκω, διάγων αυτόθι βίον όλως καλογηρι-
κόν, προθύμως δε παρέχων την πνευματι-
κήν αύτοΰ ύπηρεσίαν τοις έν τω ναω τής 
Παναγίας, ύπό την έπωνυμίαν ((Φανερω
μένη)), έκκλησιαζομένοις χωρικοις. 

Την πρωιαν τής παρελθρύσης τέταρτης 
11ην ισταμένου, δυο χωρικοί μεταβαντες 
πρός ύπηρεσίαν εις τόν κήπον αύτοΰ, εύρον 
παρά το σύνηθες την θύραν τής οικίας ήμι-
κλειστον, δέν είδον δ' αυτόν ώς άλλοτε 
περιφερόμενον, ούδ' άποκρινόμενον τή φωνή 
αυτών, διό και έκ περιεργίας κινούμενοι 
ώθησαν έπι μικρόν τήν θυραν, Οτε φεϋ ! 
φρικτόν θέαμα έξετυλίχθη πρό των οφθαλ
μών αυτών. Ο άτυχης ιερευς έκάθητο νε 
κρός έπι ανακλίντρου, (πολυθρόνας) έχων 
την κεφαλήν επικλινή προς τόν ώμον. τήν 
δεξιάν έπι τοΰ μηρού, τήν άριστεράν κρε-
μαμένην και έξωθεν τετραυματισμένην, τήν 
δεξιάν χείρα και τόν δεξιον μηρόν μέχρι 
τών άκρων όλως σχεδόν άπηνθρακωμένα, 
και το γένειον άκρόκαυστον. "Εμπροσθεν 
αυτού εΰρίσκετο στρογκΰλη τράπεζα εις 
.μεγαλητέραν άπόστασιν εις όσην ήδύνατο 
νά φθάση ή χειρ ή ο πους αύτου και 
κάτωθεν ταΰτης έρριμμένος τεθραυσμένος 
λύχνος. 

Εις τάς γοεράς φωνάς τών δυο τούτων 
προσέδραμον έντρομοι πάντες οι περίοικοι 
αγαθοί χωρικοί έξαλλοι έπι τώ φοβερω γε 
γονότι. Αύθωρεί ειδοποιηθησαν αι Αρχαι 
πλήν μόνον ή αστυνομική έσπευσεν έπι τό 
που κατά τήν ήμέραν έκείνην. 

Κατά τάς γενομένης παρατηρήσεις ευ
ρέθησαν ή ιματιοθήκη καί άπαντες οι σύρ-
ται ανοικτοί, τά ιμάτια και αυτα έτι τά 
λευκά ώς και τά αργυρά σκεύη μετ ' άλλων 
αντικειμένων διηρπασμένα, ή δέ κλίνη 
καταβρεκτος έκ πετρελαίου, ώς και διάφορα 
μέρη τοΰ δωματίου. Σημειωτέον δ' ότι 
κατά την έρευναν δέν εύρέθησαν αί 2 500 
δρ. τάς όποίας ώς διαβεβαιοΰται, ο μακα
ρίτης τήν έσπέραν τής Δευτέρας επιστρέ
φων έζ Έρμουπόλέως έκόμιζε μεθ' έαυτού, 
τάς Οποίας μάλιστα έλησμόνησε παρα τινι 
οψοπώλη, πλήν άνευρων ταύτας, άφοΰ ένώ 
πιον άλλων έμέτρησεν, έκλεισεν έν τώ χρη 
ματοφυλακίω αύτοΰ. 

Ή κοινή γνώμη εύλόγως αναγνωρίζει έν 
πάσι τούτοις στυγερώτατον κακούργημα, 
ώς δ' άφορμήν ύποδεικνύει το άπό τής 
προτεραίας περιελθον εις γνώσιν πολλών 
χρηματικον ποσόν. Υποτίθεται μάλιστα, 
ότι το έγκλημα διεπράχθη άφ' εσπέρας, 
ήτοι τήν τρίτην αμέσως μετά τήν έπανο-
δον αύτοΰ έξ Έρμουπολεως εις ήν ειχεν έκ 
δευτέρου μεταβή καθότι ό νεκρός έφερεν 
εισέτι τά ενδύματα και υποδήματα, άτινα 
έφερε κατερχόμενος εις τήν Ερμουπολιν 
το εις τά οπίσθια του Ονου αύτου τεθει-
μένον δισακιον περιέχον διάφορα οψώνια, 
άνέπαφον ευρέθη παρά τήν εισοδον τής 
οικίας' δέν επρόφθασεν. ως φαίνεται, νά 
μεταφέρη τουτο εις τήν οικείαν θέσιν Και 
Ομως μεθ όλας τας ανωτέρω ένδείξεις 
και πλειστας άλλας, ουδαμου αντεληφθη-

μεν την απαιτουμενην δραστηριοτητα εκ 
μέρους τών αρμοδίων προς έξιχνίασιν τών 
αίτιων τοσούτω τραγικού δράματος Επει
δή ού μόνον αυστηρά ώς έδει, δέν έγένετο 
νεκροψία, άλλ' ουδέ μετέβη τις τούτων 
την πρωτην ημεραν επι τοπου' μολις δε τη 
έπιμόνω απαιτήσει τής εκκλησιαστικής και 
δημοτικής 'Αρχής Σύρου και τή κατα
κραυγή τών συνδημοτών επετεύχθη αύτη 
πρό τής ένταφιάσεως, ήτοι σχεδόν μετά 40 
ωρών διάστημα κατόπιν σπουδαίας εσωτε
ρικής τοΰ πτώματος αλλοιώσεως Δύο ια
τροί άπεφήναντο, Οτι ο θάνατος δεν φαί
νεται προελθών έκ κακώσεως ή βίας. Το 
βέβαιον εινε, ότι έπι τοΰ προκειμένου δέν 
κατεβλήθησαν σύντονοι προσπαθειαι ουδέ 
πρός άποκάλυψιν τών δραστών τής κλοπής, 
καθ ' ύπόθεσιν ότι έγκλημα δολοφονίας δέν 
διεπράχθη, ύπερ άπαραδεκτον. 

Την έπιοΰσαν περί ώραν 10 1/2 π. μ., 
προεπέμφθη ο νεκρός άπό τοΰ εξοχικού οί
κου αύτοΰ μέχρι τής ύστατης κατοικίας, 
συνοδευόμενος άπό τοΰ προαστείου ύφ'ά
παντος σχεδόν τοΰ ίεροΰ κλήρου Κατά 
τήν διοδον έτελέσθησαν τά νεκρωσιμα έν 
τή εκκλησία τοΰ αγ. Σεβαστιανού, έν η 
παρευρέθη και ο Σεβ. ημών Επίσκοπος, 
Οστις και ηκολούθησεν ανεπισήμως άπο τής 
ρηθείσης εκκλησίας μέχρι τοΰ νεκροταφείου 

Την παρελθρΰσαν εβδομάδα 9ην ιστά
μενου διήλθεν έκ Σύρου διευθυνόμενος εις 
Ναξον ό Πανιερώτατος Καθ. Αρχιεπίσκο
πος Αθηνών συνοδευόμενος ύπό τοΰ αιδ. 
κ. Χρυσ. Σωμμαρίπα και έτερου κληρικού. 

"Αμα τω κατάπλω τοΰ ((Θησέως)), ά-
νελθών έπ' αύτοΰ ό εφημέριος τής Μητρο
πόλεως "Ανω Σύρου, διεβιβασεν τή Αύτοΰ 
Πανιερότητι τάς προσρήσεις τοΰ Σεβ. ήμών 
Επισκόπου και συνώδευσεν Αυτόν άποβι-
βαζόμενον μέχρι τής έν Έρμουπόλει Κα
θολικής Εκκλησίας, όπου έτέλεσε τήν θείαν 
λειτουργείαν. Κατήλθε δέ εις συνάντησιν 
Αύτοΰ έν τώ πρεσβυτερίω ό Σεβ. ημών 
Επίσκοπος, Οστις, και συνώδευσεν Αυτόν 

έπιβιβαζόμενον έν τώ άτμοπλοιω μετά τοΰ 
γενικού αύτοΰ Τοποτηρητοΰ και θαλαμη-
πόλου τής Αυτού 'Αγιότητος, Αντωνίου 
Παλαιολόγου τοΰ εφημερίου, τοΰ ΰπερημε-
ρίου τής Μητροπόλεως και τοΰ εφημερίου 
τών έν Έρμουπόλει Καθολικών, παραμεί
ναντες πάντες μετά τής Αυτού Σεβ. τοΰ 
'Αρχιεπισκόπου μέχρι τής αναχωρήσεως 
τοΰ ατμόπλοιου. 

Οι τό πρώτον τυχόντες τής τιμής νά 
συνδιαλεχθώσιν μετά τής Αυτού Σεβασμιό-
τητος άπεκόμισαν έκ τής συνεντευξεως 
ταύτης τάς εύαρεστωτέρας έντυπωσεις έκ 
τών φιλοφρονήσεων και της θελκτικωτατης 

συμπεριφοράς του επιφανους τούτου Ιε-
ραρχου. 

Δίδαχος 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ.. ΕΝ ΝΑΞΩι 
16 Μαρτίου. 

Άφίκετο αισίως ενταύθα έπιβαίνων τοϋ 
ατμόπλοιου «Θησεύς" η Α. Π. ό Καθολι
κός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Διαχει
ριστής Νάξου κ. Γ. Δέ Άγγελις. 

Σταθμεύσας έπ' ολίγον έν Σύρω άπήρεν 
ό ((Θησεύς" και κατέφθασε μετά μεσημβριαν 
εις Νάξον ένθα άνέμενον τόν Πανιερώτατον 
άπασα η καθολική κοινότης έχουσα τον 
κλήρον έπι κεφαλής, ό κ. Δήμαρχος, πλεί
στοι τών ανατολικών, άπασαι αί σχολαι 
έκαστη μ.έ τήν σημαίαν αυτής. Εξελθόντα 
τον Σεβασμιώτατον έκ τοΰ ατμόπλοιου 
άπαν τό άναμένον πλήθος θερμότατα έδε-
ξιώθη επευφημούν ένθουσιωδώς. Πάντα τά 
έν τώ λιμένι ευρισκόμενα πλοία ήσαν ση-
μαιοστόλιστα, οι κιώδωνες τής Μητροπό
λεως έσήμαινον χαρμοσύνως γενική δέ έφαί-
νετο άνά τά πρόσωπα πάντων η χαρά έπι 
τή άφιξει τής Α. Π. έπι τοΰ κλεινού τών 
Ναξίων εδάφους. "Απαν δέ τό πλήθος ό κ. 
Δήμαρχος, ώς και πολλοί τών ανατολικών 
συνώδευσαν τόν Άρχιεπίσκοπον μέχρι τής 
επισκοπικής οικίας ένθα εδέχθη τάς ε π ι 
σκέψεις πάντων αμιλλομένων νά παράσχω-
σι τάς τρανωτέρας ενδείξεις τοΰ σεβασμού 
και τής αγάπης δι' ης οι Ναξιοι περιβαλ-
βουσι τόν Παν. Δέ Άγγελιν. 

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Οί δοκιμαστικοί ποδηλατικοί αγώνες 
οίτινες έλαβον χώραν τήν παρελθοΰσαν 
Κυριακήν, ανερρίπισαν τόν όσημέραί έξε-
γειρόμενον ένθουσιασμόν, μικράν παρα-
σχόντες εικόνα τοΰ μετ' ολιγας ημέρας 
μέλλοντος νά έκτυλιχθη πρό τών ομμα
των ημών μεγαλόπρεπους και έπιβαλ-
λοντος θεάματος έν μέσω τοϋ αρχαίου 
Σταδίου. "Ετι δέ ΰπηρξεν άπτόν σημείον 
τών πρό τών θυρών ημών ισταμένων πα
νηγύρεων, ών άλλως τε τήν γειτνίασιν 
πολλαπλά της πόλεως ημών κέντρα προσ-
μαρτυρουσι. Τήν πρώτην ώς είκος τάξιν 
έν τη κινήσει και σπουδή κατέχει ή έπΐ-
σκευή τών κυριωτέρων της πόλεως οδών 
και ή επίστρωσις τών διαφόρων πλα
τειών, άς οι όδοστρωτηρες μετά τών πε
λωρίων αυτών τροχών δίκην προκατα-
κλυσμιαίων τεράτων μεγαλοπρεπώς έν 
συριγμοις και θορύβω διασχίζουσι. 

Καθ' εκάστην και νέα διακοσμήσεως 
τής πόλεως σχέδια αναφαίνονται συντε-
λοϋντα και ταϋτα προς σχηματισμόν 
εδραίας πεποιθήσεως ότι αί διάφοοοι επί
τροποι καλώς υπελογισαν άθορύβως δέ 
έξετέλεσαν τα εις αύτάς άνατεθέντα έργα. 
Οϋτω κατά τοίς Πανελληνίους δοκιμα-
στικοϋς αγώνας τό Στάδιον έσται εντε
λώς περατωμένον προς ύποδοχήν απο
γόνων παλαιστών, προγόνων εύκλεών, ή 
μνήμη τών όποιων θαυμασίως έπιδρώσα 
έπι τών ένθουσιωδών ελληνοπαίδων, όφεί-
λει να εμπνεύση αύτοις τό ηθικόν εκείνο 
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σθένος, όπερ ύπό τών αγωνιωδών τών 
παρισταμένων Ελλήνων επιδοκιμασιών 
κρατυνόμενον, καθίστα τούς μεν τούτο 
κεκτημένους αήττητους και γίγαντας, 
τους δέ τούτου στερούμενους πολλώ ήσ-
σονας. 

Έκ τής επιτυχίας τών δοκιμαστικών 
τούτων αγώνων κατά μέγα μέρος εξαρ
τάται και ό ενθουσιασμός ημών κατά τούς 
Όλυμπιακούς. Έάν τά αποτελέσματα τών 
Πανελληνίων ώσιν ενθαρρυντικά, θάρρους 
έμπλεοι έσονται οϊ άγωνισταί ημών και 
κατά τούς Όλυμπιακούς, διότι ουδείς ό 
άμφιβάλλων ότι ώς θερμόμετρον χαράς 
και ενθουσιασμού θέλουσι χρησιμεύση ή
μΐν αί επιτυχίαι ή άποτυχιαι ημών, ώς 
καλώς τούτο έξεδηλώθη κατά τούς πο
δηλατικούς αγώνας. 

Μετ' αγωνίας όθεν πάντες άναμένουσι 
τά αποτελέσματα τών άγώων τούτων, 
γενική δ' ώς εικός διεχύθη δυσαρέσκεια 
έπι τη φήμη ότι θά τελεσθώσιν έν στενώ 
κύκλω, τούθ' όπερ άδυνατούμεν νά πι-
στεύσωμεν καθ' ότι ουδέ σύμφορον ουδέ 
ευχερές τό τοιούτο ύπολαμβάνομεν. Τού-
ναλ'τίον δέ φρονοϋμεν ότι και τούς αγώ
νας τούτους ή επιτροπή όσον οΐόν τε διά 
μεγαλειτέρας μεγαλοπρέπειας θέλει περι-
βάλη τούτο μέν διαφημίσεως και ενθου
σιασμού ένεκεν, τοϋτο δέ όπως τάς έκ 
τών εισιτηρίων τού Σταδίου εισπράξεις 
διάθεση εις τόσα και τοσαϋτα πρωτίστης 
ανάγκης έναπολειπόμενα έργα. 

Φριτς. 

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 
Ιτάλια και Άβυσσινια. 

Έν Ιταλία ήρξαντο έπικρατοϋσαι ύγιέ-
στεραι σκέψεις έφ' ό,τι άφορα το Αβυσσινια-
κόν ζήτημα. Ο υπουργός Ρουδινης αντιθέ
τως προς τον προκάτοχόν του έπεφάνη έν τή 
Βουλή μέ κλάδον έλαιας και πρόγραμμα 
πάντη ειρηνικόν. 'Ολαι αί εφημεριδες εκ
φράζονται εΰνοικως υπέρ τοϋ νέου υπουργείου 
μή εξαιρουμένων και αυτών των κληρικο-
φρόνων. Ό βασιλεΰς δεχόμενος τοΰς νέους 
υπουργούς έξέφρασεν αύτοις τήν έμπιστοσΰ-
νην του μετά τής έλπίδος ότι ή νέα κυβέρ-
νησις θά δυνηθή νά ύπερπηδήση τας δυσχε-
ρειας τής καταστάσεως. 

Εις τήν Βουλήν ό πρωθυπουργός Μαρ-
κήσιος Ρουδινης ειπεν, ότι τό ύπουργειον 
διέταξε, παρά τας παρουσιαζόμενας δυσχε-
ρείας, τήν μετα συνέσεως και υπερηφάνειας 
έξακολούθησιν τών διαπραγματεύσεων τής 
ειρήνης,τών οποίων έπελήφθησαν οί προκά-
τοχοί του. Τό παρόν υπουργειον δέν θά εξα
κολούθηση τήν πολιτικήν της αποικιακής 
εξαπλώσεως. Ο πρωθυπουργός έζήτησεν 
έπειγόντως πίστωσιν 140 έκατομμυρίων φράγ
κων, ήτις θα καλυφθή δι οικονομικοϋ εσω
τερικού συνδυασμοϋ. Ο πρωθυπουργός κατέ-
ληξεν απεύθυνας έκκλησιν πρός τήν φιλοπα-
τρίαν τοϋ ιταλικού λαοΰ και πρός τήν συν
διαλλαγην τών κομμάτων. Διαδίδεται, Οτι αί 
διαπραγματεύσεις τής ειρήνης προσκρουουν 
κατά μεγάλων δυσχερειών. Ο Μενελίκ επι
μένει ζητών μεταρρυθμίσεις τής συνθήκης 
τής Ούτσιάλλη. Ουδεμία ομως αμφιβολία 
οτι ταχέως θέλει επέλθει τελεία συννενοησις. 

Τά εν τη Γαλλικη Βουλή. 
Η παροϋσα κοινοβουλευτική εβδομας προ

μηνύεται πολύ σπουδαία. Θά συζητηθώσι το 
ζήτημα τής Μαδαγασκάρης και ό έπι τοϋ 
είσοδήματος φόρος. Αι διαπραγματεϋσεις με-
ταξϋ τών διαφόρων ομάδων εξακολουθοϋσι 
μετά πολλής ζωηρότητος προς έπιτευξιν 
κοινής τινος συνεννοήσεως. H ήττα τοϋ 
υπουργείου εξακολουθεί να θεωρήται πιθα-
νωτάτη. 

'Αναγνώρισις τοΰ Φερδινάνδου. 
Τηλεγραφικώς ήγγέλθη ένταϋθα ότι έφθα-

σεν εις Σόφιαν έκ Κωνσταντινουπόλεως ειδι
κός απεσταλμένος τοϋ Σουλτάνου κομίζων το 
φιρμάνιον δι' ου αναγνωρίζεται έπισήμως υπό 
τοϋ Σουλτάνου ώ; ήγεμών τής Βουλγαρίας 
και Ανατολικής Ρωμυλίας ό πριγκηψ Φερ
δινάνδος. 

Η έκτακτος αύτη τιμή, τήν οποίαν ό 
Σουλτάνος έπεδαψίλευσε τώ Φερδινάνδω ένε-
ποιησεν εντυπωσιν εις τό διπλωματικόν σωμα 
τής Σόφιας εθεωρήθη δέ ώς ένδειξις τής 
πρός τήν Ρωσσιαν φιλίας τοϋ Σουλτάνου. 

'Αναβολη Κονσιστωριου. 
"Ενεκα τών τελευταίων γεγονότων, το 

συνέδριον των καρδιναλίων, τοϋ όποιου επρό
κειτο νά προεδρεύση ό Πάπας, ανεβλήθη ορι
στικώς διά τήν 12)24 Ιουνίου. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Ό Βασιλευς της Σερβίας. 
Κατ' ασφαλείς πληροφορίας άφικνειται 

εις Αθήνας εντός μικρού ό Βασιλεύς τής 
Σερβίας Αλέξανδρος. 

Εις τάς ύψηλάς σφαίρας διαδίδεται οτι 
ή προσεχής επίσκεψις τού βασιλέως Αλέ
ξανδρου εις Αθήνας ενέχει μέγα πολιτικόν 
ενδιαφέρον, σχετιζόμενη ιδίως μέ τό μακε-
δονικόν ζήτημα, πρό πάντων δέ κατά τήν 
στιγμήν ταύτην καθ' ήν ή Ρωσσία, Σερ
βία και Βουλγαρία προσπαθούν νά προσ-
πελάσωσι προς άλλήλας. 

'Άφιξις αρχιδουκός. 
Ό άρχιδουξ τής Αυστρίας Κάρολος 

ανήγγειλε χθες δι' επιστολής του προς τήν 
έπι τών Αγώνων Έπιτροπήν οτι προσεχώς 
απέρχεται έκ Βιέννης ινα παραστή εν
ταύθα κατά τάς ήμέρας τών αγώνων. 

Ό άρχιδουξ Κάρολος εινε αδελφός τού 
αύτοκράτορρς Φραγκίσκου. 

Ό συμβιβασμός. 
Κατά τήν "Οικονομικήν Εβδομάδα" 

τών Παρισίων, αί περί συμβιβασμού δια
πραγματεύσεις προσκρούουσι πάντοτε εις 
τό ζήτημα τών εγγυήσεων. "Οι δανεισταί 
δεν εύρίσκουσιν έπαρκεις τάς μέχρι τούδε 
εγγυήσεις, ή ελληνική δέ κυβέρνησις δέν 
στέργει άλλον έλεγχον, ή τον άσκούμενον 
ύπ' αυτής ή ύπό πρακτόρων διοριζομένων 
ύπ' αυτής". 

Αφίξεις. 
Τήν προσεχή Κυριακήν άφικνεΐται εις 

'Αθήνας επιστρέφων έκ Νάξου ο Παν. 
ημών Αρχιεπίσκοπος κ. Γαετανος Μ. Δε 
Άγγελις. 

Αφίκετο ενταύθα κατευθυνόμενος εις τήν 
έν Πάτραις θέσιν του ο αγαπητός ήμών 
φίλος Δον Φραγκίσκος Χαρικιόπουλος. 

. Άφίκετο επίσης έκ Τήνου ο Αιδ. Δον 
Μιχαήλ Παλαμαρης ύπερημέριος έν Βόλω. 

Οι ξένοι. 
Κατά πυκνούς Ομίλους διασχίζουσι τάς 

οδούς τής Πρωτευούσης οι έκ της Εσπε
ρίας χάριν τών ολυμπιακών αγώνων αφιχ
θέντες ξένοι Ή πόλις ημών ως έκ τούτου 
ήρξατο ήδη λαμβάνουσα όψιν πανηγυρι-
κήν, ή δέ κινησις καθίσταται οσημέραι 
ζωηρότερα. Έκ προοιμίου κρίνοντες, έχο-
μεν αρκετά διδόμενα όπως πιστεύσωμεν Οτι 
αί προσεχείς έορταί τών Όλυμπιακών 
αγώνων θά έπιτύχωσι πληρέστατα και εις 
τρόπον υπερβαίνοντα τάς μετριοπαθείς προσ
δοκίας τών έκ συστήματος άπαισιοδόξων. 
"Αδελφότης άγ. Βικεντίου έν Κέρκυρα. 

Κατά τόν ύπό τής Διοικήσεως τής έν 
Κερκύρα φιλανθρωπικής άδελφότητος τοΰ 
άγ. Βικεντίου δημοσιευθέντα, καί έν τή 
γενική συνελεύσει τής 16ης παρελθόντος 
μηνος εγκριθέντα άπαλογισμόν τοΰ λήξαν
τος έτους, τά μέν έσοδα ανέρχονται εις φρ. 
1131,81, τά δέ έξοδα είς φρ. 869,25. 

Παρασημοφορια. 
Είς τον κ. Σπ. Δεσπόζιτον απενεμήθη ό 

αργυρούς Σταυρός τοΰ Σωτήρος διά τάς 
υπέρ τής εθνικής μεταλλουργικής βιομηχα-
νίας υπηρεσίας αύτοΰ. 

Η ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ή ύπαρξις τηλεγραφικοΰ πρακτορείου 
συνδέοντος ήμάς μετά τοΰ έξω κόσμου και 
μεταβιβάζοντος ότέ μέν πάσαν έκ τοΰ έξω-
τερικοΰ ένδιαφέρουσαν ειδησιν, Οτέ δέ πά
λιν πάσαν έν μέσω ημών συντελουμένην 
άξίαν λόγου πράξιν, ιδία κατά τούς Ολυμ
πιακούς αγώνας, παρίστατο ώς πρώτης 
καί υπέρτατης ανάγκης έργον. Ευλόγως ή 
δημοσιογραφία έρριψε κραυγήν διαμαρτυ-
ρίας κατά τής φαινόμενης τών αρχών αδια
φορίας αιτινες άντι ολίγων χιλιάδων δραχ
μών έπιχορηγήσεως τις οιδε έκ ποίων όρ-
μώμεναι λόγων παραμελούν έργον σπου-
δαιότατον. Και όντως δέν ειναι μόνον ό 
τύπος ό πρωτίστως αισθανόμενος τήν ανά

γκην συνδέσεως αύτοΰ μετά τής Ευρώπης, 
ο τύπος ό υποβαλλόμενος εις άδράς δαπά
νας οπότε έκτακτος τις περίστασις ήθελε 
τό απαιτηση, ο τύπος ο φωτίζων τήν κοι-
νήν γνώμην, άλλ έτι μάλλον ύπέρ τον τύ-
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πον ίσταται τό έθνος, ή κοινωνία, ΐστανται 
τά οικονομολογικά και εμπορικά συμφέ-
ροντα του κράτους, έξ ων εξαρτώνται πολ
λάκις αί διά τόσων ίδρώτων κτηθεισαι 
περιρυσίαι τών πολιτών. Έπι έργου λοι
πόν αναγκαιοτάτου, έργου επιβαλλομέ
νου τή κυβερνήσει, αύτη ωφειλε νά θέση 
τήν χείρα της, περιφρουρήση δέ διά τών 
εγγυήσεων της τάς έκ του πρακτορείου 
τούτου μεταβιβαζόμενας ειδήσεις, ουχί δέ 
νά αφίνη ήμάς έρμαια μυρίων Οσων ρα-
διουργιών. άς οί διάφοροι χρηματισταί έπι-
νοοΰντες και μεταδίδοντες διά πρακτορείων 
συντηρουμένων έπι τούτω και δι' ιδίω 
σκοπώ, αφειδώς ενίοτε παρέχουσιν ήμΐν 
λαμβάνοντες ώς κέντρον οτέ μέν τήν Βιέν-
νην οτέ δέ πάλιν τους Παρισίους. Τάς χρη-
ματιστικάς ταύτας πλεκτάνας ή κυβέρνη-
σις ούσα εις θεσιν κάλλιον παντός άλλου 
νά έκτιμήση, ώφειλε νά θέση φραγμον εις 
αύτάς διά λογοκρισίας και τής Τουρκικής 
χείρονος, έν πεποιθήσει εκπληρώσεως τοΰ 
ύψιστου αυτής καθήκοντος, τής περιφρουρή 
σεως τούτέστι τής περιουσίας τών πολιτών. 

Νωπόν εισέτι είναι τό πάθημα πλείστων 
οσων συμπολιτών ήμών μεγάλως ζημιω
θέντων έκ τής ψευδούς ειδήσεως ήν τό πρό 
τίνος αυτοβούλως και άνευ ουδεμιάς τής 
κυβερνήσεως έπιχορηγήσεως ιδρυθέν τηλε-
γραφικόν πρακτορεΐον ύπο τήν άντιπροσω-
πείαν τοΰ κ. Παρρέν, μετέδωκεν ήμΐν περί 
τοΰ εκπεσμού μέχρις 70 τής Ιταλικής ράν 
τας. Ή εΐδησις αύτη ψευδής έκ τών υστέ
ρων άποδεικνυομένη κινεί τήν άγανάκτη-
σιν τών ούτω περιπαιχθέντων πολιτών έπι 
τής περιουσίας τών όποιων έπαίχθη παι-

γνιδιον ου παικτον. Η χρηματιστική αυτη 
ειδησις ριφθεΐσα έν τώ μέσω έν στιγμή 
λίαν καταλλήλω οπότε έκ Παρισίων άνηγ-
γελλοντο μυρίαι όσαι έξογκωμέναι περί 
τών Ιταλικών πραγμάτων ειδήσεις, έσθ' 
Οτε δέ και ψευδείς, ώς αί λειποταξίαι έν 
τώ Ίταλικώ στρατώ, επισήμως διαψευσθεΐ-
σαι, ειδήσεις ών υπεύθυνος ύπήρξεν ή άντι-
πολίτευσις τήν άντιπατριωτικήν τής οποίας 
πορείαν έν τώ εξωτερικώ τής Ιταλίας άτυ-
χήματι χάριν προσωπικών ωφελειών άπας 
ό πεπολιτισμένος κόσμος κατενόησε, ή χρη 
ματιστική λέγω αύτη ε'ιδησις ούτω ριφθεισσ 
εικός ήν νά συνταράξω τους πολλούς πρός 
όφελος ένίων χρηματιστών και κερδοσκόπων. 

Οι πολΐται ούτοι δικαίως διαμαρτύρον
ται, έντονον δέ και άμεσον άπαιτούσιν εις 
τό έξης τής κυβερνήσεως τήν άντίληψιν ού 
μόνον έπι τής λογοκρισίας τών τοιούτου 
είδους τηλεγραφημάτων, άλλά προσέτι και 
εις τήν σύναψιν συμβάσεως μεθ' οιασδή
ποτε έκ τών μεγάλων τηλεγραφικών εται
ριών προς έγκαθίδρυσιν τακτικής πολιτι
κής τηλεγραφικής υπηρεσίας μετά τοΰ έ'ξω 
κόσμου, υπηρεσίας ήτις διατελούσα ύπό 
τήν έγγύησιν τής κυβερνήσεως έν μέρει δέ 
και άπό ταύτης εξαρτώμενης, θέλει βασα-
νίζη πολυ τάς τοιούτου είδους ειδήσεις πριν 
ή δώση ταύτας εις τήν δημοσιότητα. 

Το μέτρον τούτο θεωροΰντες ώς άναγ -
καΐον και εΰελπιστοΰντες έπι τοίς πατριω
τικοίς τής κυβερνήσεως αισθήμασι, πεπεί -
σμεθα ότι ή φωνή ημών αύτη θέλει τύχη 
προθύμου παρά τοις άρμοδίοις υποδοχής. 

Θ. Σ. 
+ 

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΟΣ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Και έν τη έμφανίσει και διαδόσει 

τοΰ Χριστιανισμού. 

Δ'. 
Εύλογητός Κύριος ό θεός τοΰ πατρώου 

Ελληνισμού, ο εύλογήσας και προόρισας 
αυτόν εις τό Προδρομικον τούτο ιερόν, ει 
έπετρέψατό μοι ειπείν ούτως, αξίωμα, ώς 
έν Χριστώ τώ Λυτρωτή, πρώτιστον, διά 
θείαν και εύσεβεστάτην διακονίαν, εις τά 
επουράνια, διά τούς μέλλοντας κληρονομείν 
σωτηρίαν, αποστελλομένων λειτουργικών 
Πνευμάτων, (έβρ. Α'. 14). 

Ενταύθα βεβαίως εννοεί έκαστος, όιά 
ποίας αμάραντου εθνικής δόξης και έπι-
ζήλου, ούτως ειπείν, ηγεμονίας τής χρι
στιανικής θεσπέσιου και ουρανίου φιλολο
γίας, έπροίκισε τούς έπιγιγνομένους "Ελλη
νας ό πατρώος Ελληνισμός, έστολισμένος 
ών, άμα έν τή γενέσει αύτοΰ, παρά τής 
παρέδρου τού θρόνου τοΰ Παντοδυνάμου 
θεού Σοφίας, και προορισμένος έν χάριτι, 
ινα μετά δέους και επιτρεπομένης θεόθεν 
προσοικειώσεως, καταξιωθή ποιήση τήν 
έναρξιν τών Προδρομικών αύτοΰ εις τόν 
Χριστιανισμόν εξυπηρετήσεων, πρωτίστως 
άπό τοΰ ιδίου αρχηγού και θεμελιωτού 
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SILVIO PELLICO 

ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΜΟΥ 

— Ελπίζετε, ελπίζετε, κύριε'καί ζητήσατε το και πάλιν. 
'Επανέλαβον τήν αιτησιν ταύτην. Ό επιθεωρητής μοί είπεν επίσης 

να έλπίζω καί προσέτι ότι ητο πιθανόν όχι μόνον ό Μαροντσέλλης να 
δύνηται να μέ βλέπη, άλλα οτι θα μοι έδίδετο ώς νοσηλευόμενος καί θα 
έμενεν είτα ώς αχώριστος σύντροφος μου. 

Πάντες οι δια πολιτικά εγκλήματα καταδικασθέντες, έχοντες τήν ύ-
γείαν κατά τό μάλλον καί ήττον βεβλαμμένην, ό διοικητής έζήτησεν εις 
Βιέννην όπως επιτραπή να τοποθετηθώμεν ανα δύο, όπως χρησιμεύη 
ό εις βοηθός καί στήριγμα τοϋ ετέρου. 

Ειχον επίσης ζητήσει την άδειαν ινα μοί επιτραπή να γράψω τον τε-
λευταιΌν αποχαιρετισμΟν εις τήν οικογένειαν μου. 

Περί το τέλος τής δευτέρας εβδομάδος ή ασθένεια μου ελαβεν άλλην 
τροπήν και ό κίνδυνος εξέλιπε. 

"Ηρχίζον να εγείρωμαι, οτε πρωιαν τινά ανοίγεται ή θύρα καί βλέπω 
είσερχόμενον λίαν εύχαρίν τον έπίθεωρητήν, τον Σχίλλερ καί τον ια-
τρόν. Ό επιθεωρητής έδραμε προς έμέ καί μοι λέγει: — 'Ελάβομεν τήν 
άδειαν όπως σας δώσωμεν τον Μαροντσέλλην ώς σύντροφον και νά σας 
άφίσωμεν να γράψητε έπιστολήν εις τους γονείς σας. 

Ή χαρα μοί αφήρεσε την άναπνοην καί ό δυστυχής επιθεωρητής, 
όστις, έκ τής συγκινήσεως τής αγαθής του καρδίας, δέν έφέρθη μετά 
φρονήσεως, ένόμισε ότι θα απέθνησκον. 

Άναλαμβάνων τας αισθήσεις μου. ένεθυμήθην τας υποσχέσεις του 
καί παρεκάλεσα να μή άνέβαλον τοσούτω μεγάλην ευτυχίαν δι' εμέ. 
Ό ιατρός συγκατέθη εις τοΰτο καί ό Μαροντσέλλης ηλθεν εις τας άγκά-
λας μου. 

"Ω ! όποια ευτυχής στιγμή !—Ζής άκόμη '. τοιαύτη ύπήρξεν ή κραυ-
γη, ή δίαφυγοΰσα ήμας συγχρόνως. "Ω! Φίλε μου! ώ! αδελφέ μου! 
Όποια ευτυχής ήμερα τοϋ να βλέπωμεν ακόμη! Ευλογημένος ο Θεός 

Εις τήν ατελεύτητον όμως χαράν μας ήνοϋτο έκατέρωθεν άπειρος α 
θλιότης. Ό Μαροντσέλλης έπρεπε νά εινε όλίγώτεοον έκπεπληγμένος 
εμοϋ βλέπων με εν τή χαταστάσει τής χαταστροφής έν ή εύρίσχόμην, 
διότι έγνώριζε ύπό ποίας σοβαρας ασθενείας ειχον προσβληθή. Άλλ' 
εγώ, μεθ' όλην τήν ιδέαν ήν ειχον περι τών δεινών μου, δέν τόν έφαν-
ταζόμην τόσω διαφορετικόν όσον άλλοτε. Μόλις άνεγνωρίζετο. Τό πρό 
σωπον εκεΐνο άλλοτε τόσον ώραΐον, τόσω άνθηρον έξ ευεξίας, είχε τακή 
ύπό τής λύπης, τής πείνης, τοϋ μεμολυσμένου αέρος τής σκοτεινής αυ
τού Φυλακής 

Μολα ταϋτα, να βλέπω, νά τόν ακούω, νά είμεθα εις τό εξής αχώρι
στοι μας επαρηγόρει. "Ω! πόσα πράγματα είχομεν να είπωμεν, νά έν-
θυμηθώμεν, νά έπαναλάβωμεν! Όποια γλυκύτης εις τά δάκρυα τά χυ 
νόμενα όμοΰ! Όποια αρμονία εις όλας μας τάς ιδέας! Όποια εΰχαρί-
στησις τό να εϋρισκώμεθα σύμφωνοι προκειμένου περι θρησκείας. νά 
δυναμεθα να μισώμεν αμφότεροι τήν άγνοιαν καί την βαρβαρότητα, 
ουδενα Ομως να μισώμεν, καί νά προσευχώμεθα καί συμπαθώμεν, ύπερ 
τών αμαθών καί βαρβάρων! 

ΚΕΦ. LXXV. 
Μοί εφεροι έν φύλλον χάρτου καί μίκράν τράπεζαν διά νά γράψω εις 

τούς γονεΐς μου. 
Μοί ειχον πράγματι χορηγήσει τήν άδειαν ταύτην ώσεί προέκείτο περί 

ετοιμοθάνατου τίνος επιθυμούντος ν' απευθύνη εις τήν οικογένειάν του 
τελευταίον άποχαιρετισμόν καί εφοβούμην μήπως ή επιστολή μου. 
όφείλουσα ηδη νά στραφή επί εντελώς έτερου αντικειμένου, δέν τοις 
απεστέλετο. Περίωρίσθην λοιπόν νά παρακαλέτω όσον οίον τε τρυφερό-
τερον τον πατέρα μου και την μητέρα μου, τους αδελφούς μου καί τάς 
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τοΰ Χριστιανισμού θεανθρώπου Σωτήρος, 
όνομασθέντος διά τοΰ προτύπου Ελληνιστί 
λατρευτού ονόματος: «Χριστός!" Μετά 
τοσούτου δε θειου και ύψηλοϋ κύρους τής 
προτυπίας αύτοΰ, ώστε έσεβάσθησαν άπαν
τα τά χριστιανισθέντα έθνη την προτυ-
πίαν τοΰ Ελληνιστί ονόματος " Χριστος " 
μή μεταβάλλοντες εις την κατά την έθνι-
κήν αυτών γλώσσαν ταύτόσημον λεξιν. 
Ώς προειρηται και περι τών ομοίως έκ 
τοΰ ίδιου πατρώου Ελληνισμού πρωτοτύ-
πως ορισθέντων τών ύψίσων και θείων 
αντικειμένων τών όρων. (Μέρος Πρώτον). 

Ενταύθα μετά τινα μελετην παραλλη
λισμού τοΰ Προδρόμου Ιωάννου καί Βα-
πτιστοΰ τοΰ Ιησού Χριστού, (αυτόθι Α' . 
Β'. και Δ' .) και τοΰ Προδρόμου τοΰ Χρι
στιανισμού, ώς προείηται, Πατρώου Ελ
ληνισμού, ηδύνατό τις ινα φθάση εις το 
συμπέρασμα : 

"Οτε ήλθεν ό Ιησούς άπό Ναζαρέτ τής 
Γαλιλαίας. ινα βαπτισθή ύπό Ιωάννου 
εις τόν Ίορδάνην, ό Ιωάννης έντρομος 
διά τό ΰψιστον τής τιμής, διεκώλυεν Αυ
τόν λέγων "Έγώ χρείαν έχω ύπό Σου 
βαπτισθήναι, και Σύ έρχη πρός με ; " 
Αποκριθείς δέ ο Ιησούς είπε πρός αυτόν: 
(("Αφες άρτί ούτω γάρ πρέπον έστιν ήμΐν 
πληρωσαι πάσαν δικαιοσύνην ". Τότε 
άφίησι τον 'Ιησοΰν προχωροΰντα εις το 
βάπτισμα ο Ιωάννης, οιονεί εκφραζόμενος 
δέ τήν άκραν συγκατάβασιν τοΰ θεανθρώ
που έλεγε: Πώς φώτιση ό λύχνος το φώς ; 
Πώς χειροθετήσει τό πλάσμα τόν δημιουρ-
γόν ; 'Αγίασον έμέ και τά ύδατα, Σώτερ, 
εις άπερ ο αναμάρτητος εισέρχη βαπτισθή-

ναι. Ταύτα μέν ο Πρόδρομος και Βαπτι
στής έν τή εκτελέσει τής αποστολής τοΰ 
θεόθεν προορισμού αύτοΰ έν τώ βαπτίσματι. 

Τίνας δ' αν ειποι λόγους ό Πρόδρομος 
τοΰ Χριστιανισμού Πατρώος Ελληνισμός, 
και αυτός έν τή εκτελέσει επίσης τής απο
στολής τοΰ θεόθεν προορισμού αυτού έν τή 
θειοτάτη διακονία τών εξυπηρετήσεων, ϊνα 
έκδηλώται εις τόν Κόσμον τό προσκυνητόν 
όνομα τοΰ θεανθρώπου " Χριστός " όνομα 
πρότυπον έκ τού άνεκτιμήτου θησαυρού 
έξερχόμενον τής Πατρώας Έλληνικής 
γλώσσης ούσης προνομιούχου, όπως δι' 
αυτής μόνης έκδηλώνται τά επουράνια και 
τά έπίγεια' δι' αυτής μόνης όρίζωνται οι 
πρωτότυποι όροι τών τοΰ Χριστιανισμού 
ύψιστων και σωτηρίων άντικειμένων, ως 
και προειρηται. Διά τούτο ώς δηλούται έκ 
τών αδιαφιλονίκητων διαφόρων αποτελε
σμάτων, ότι δυνάμεθα να πιστεύσωμεν 
άδιστάκτως, οτι ο Παντοδύναμος και 
Αιώνιος Ίεχωβά, πριν έτι σχηματισθώσιν 
εις διάφορα έθνη οι απόγονοι τοΰ Νώε, πρό 
αιώνων ειχεν εύλογήση άφθονοπαρόχως τόν 
έτι άκατέργαστον εις έθνος πατρώον 'Ελ-
ληνισμόν τόν και έπι τό βιβλίον τής Προ
νοίας γεγραμμένον όντα πρό καταβολής 
Κόσμου, ώς και αί ήμέραι καθ άς έσχη -
ματίζοντο, και ένώ ουδέν έκ τούτων ύπήρ-
χεν. (ψαλμός αρχή. 14. Ίδέ και Ίερεμ, 
ά. 5. — Ήσαιαν μθ'. 1, 5. — έξοδ. 
λγ' . 12. 17.) 

["Επεται συνεχεία]. 
'Εν Τσαρνηδίοις Νάξου. 

Ν. Άναγνωστόπουλος. 

Ο ΓΕΡΟ-ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 

Όδυνηράν αισθησιν ένεποίησεν ή ειδη-
σις η διαδοθεισα έν τω έργαστηρίω ύπό 
τών εργατών, διηγουμένων ότι ειδον τήν 
προτεραίαν τόν γέροντα ιδιαιτέρως συν-
διαλεγόμενον έν άπομεμακρυσμένω τόπω 
μετά νεανίδος πρός ήν εδωκε χρήματα καί 
άπό τής Οποίας άπεμακρύνθη άφοΰ τήν 
ήσπάσθη . . . 

Τοΰ άπέδωκαν τό έπώνυμον γέρων όχι 
διότι ήτο πολύ προκεχωρημένης ηλικίας 
ό Γιακουμής άλλά διότι ή αδιάκοπος ερ
γασία τοΰ είχε τελείως κυρτώσει τήν ρά-
χιν και αί θλίψεις ειχον αποτυπώσει έπι 
τοΰ εξησθενημένου προσώπου του τοιαύτας 
ρυτίδας άλγους και ταλαιπωρίας, ώστε 
έφαίνετο ζήσας δύο βίους έν ένι μόνω, τά 
δέ έτη έμετρούντο διπλασίως δι' αυτόν. 

Και όμως ήτο άνθρωπος άγαπώμενος 
και τιμώμενος παρά πάντων. Έάν δέ 
μεταξύ τών πολυαρίθμων εργατών τών 
ευρισκομένων εις τό μέγα σιδηρουργειον ό 
γερο-Γιακουμης έμέτρα και τινας ζηλότυ
πους, ούδένα ομως ειχεν έχθρόν. 'Από τού 
κυρίου, τών μηχανικών, τοΰ άρχιεργάτου, 
μέχρι τού τελευταίου τών εργατών, πάντες 
όμοφώνως εκήρυττον ότι ητο τό πρότυπον 
εργάτου. 

Ισχυρός έχειρίζετο τόν βαρύν άκμονα 
ώ; κάλαμον, ήδύνατο δέ δι' ένός γρόνθου 
νά φονεύση άνθρωπον. Ούτως έν τώ μέσω 
τών χειρωνακτών ών ή μυϊκή δύναμις τό-

άδελφάς μου να μή έλπίζωσι πλέον να μέ έπανίδωσι, βέβαιων αυτούς 
Οτι καί έγώ δέν ήλπιζοννά τούς επανίδω. 

Ή επιστολή αύιη απεστάλη, ώς εμαθον κατόπιν, όταν μετά τόσα 
ετη έπανεΐδον τήν πατρικήν στέγην. Ύπήρξε δε ή μόνη, ήν ήδυνηθη-
σαν νά λάβωσιν οι γονείς μου παρ' εμοϋ κατα τό μακρόν διάστημα τής 
καθείρξεως μου, Έγώ όμως ούδεμίαν έπιστολήν ελαβον ιδικήν των. Αι 
έπιστολαί, ας μοί εγραφον, εκρατοϋντο έν Βιέννη. Ωσαύτως καί οι λοι
ποί μετ' έμοΰ καθειργμένοι έστερούντο πάσης σχέσεως μετα τών οικο-
νενείών των. 

Πολλάκις έζητήσαμεν τήν άδειαν οπως μάς επιτραπή τουλάχιστον 
νά έχωμεν ολίγον χάρτην καί μίαν μικράν τράπεζαν διά τάς μελετάς 
μας καί προσέτι δι' ιδίων χρημάτων ν' άγοράσωμεν βιβλία. Ουδέποτε 
όμως εισηκούσθημεν. 

Έν τούτοις ό διοικητης έξηκολούθει νά μάς επίτρέπη ν' αναγινώσκω-
μεν τά βιβλία μας. 

Ωσαύτως, χάρις εις τήν καλοκαγαθίαν του, έβελτίώθη ολίγον ή τρο
φή μας' άλλά φεϋ ! τοΰτο δεν διηρκεσεν επί πολύ. Συνήνεσε να λαμ-
βάνωμεν τροφήν έκ τοΰ μαγειρείου τοϋ επιθεωρητού αντί τής τοϋ σισσι-
τίου τών φυλακών. 

Προς τοΰτο δέ έχορηγήθη ύπ' αυτοΰ συμπληρωτικώς ποσόν τι. όπερ 
Ομως δέν ένεκριθη. Έφ'όσον διηρκεσεν ή επεργασία αύτη, ησθανόμην 
μεγάλην άνακούφισιν, Ό Μαροντσέλλης ανέκτησεν ολίγας δυνάμεις. 
Διά τον δυστυχή Όροβόνη ητο πολυ αργά. 

Εις τοΰτον ειχον δώσει κατ' αρχάς ως σύντροφον τόν δικηγόρον Σο-
ρέλα καί είτα τον ιερέα Δ. Φορτίνη. 

Όταν έτοποθετήθημεν ουτω ανα δύο εις Ολας τας φυλακάς, απηγο-
ρεύθη και πάλιν τό να συνομίλώμεν εκ τών παραθύρων, επί ποινή κατά 
τοΰ παραβάτου τοϋ νά απομονωθή εκ νέου. Παρεβιάζαμεν αληθώς τήν 
άπαγορευσίν ταύτην οπως χαιρετηθώμεν, αλλα δεν είχομεν πλέον μα-
κρας συνομίλίας. 

Ό χαρακτήρ τοϋ Μαροντσέλλη καί ό ιδικός μου εύρίσκοντο εις πλή
ρη άρμονίαν' το θαρρος τοϋ ενός ύπεστηρίζε το τοΰ έτέοου. Έάν ό 
εις έξ ημών ητο καταλυπημένος η εύρισκετο εις απελπισίαν ώς έκ 
της σκληρότητος εις ήν διετελοϋμεν, ο έτερος καθιστατο εύθυμος διά 
τίνων άστεισμών η διά επιχειρημάτων καταλλήλων πρός τήν περίστασιν. 

Γλυκυ μειδίαμα συνεκέρνα σχεδόν πάντοτε τάς θλίψεις ημών. 
Εφ' Οσον ειχομεν βιβλία, άν καί τά άνεγινώσκαμεν έπανελημμέ-

νως μέχρι τοϋ σημείου τοΰ νά τά γνωρίζωμεν έκ στήθους, τούτο ητο 
ευχάριστος τροφή τής διανοίας, διότι ητο δι' ημάς περίστασις ερευνών, 
πάντοτε νέων συγκρίσεων, σκέψεων, άνασυζητήσεων κλπ. 'Ανεγινώ-
σκομεν ή μάλλον δίηρχόμεθα μέγα μέρος τής ημέρας έν σιωπή καί 
ήρχιζαμεν τήν συνδιάλεξιν κατά τόν χρόνον τοΰ γεύματος, τόν τοΰ 
περίπατου καί καθ' ολην τήν έσπέραν. 

Ό Μαροντσέλλης έν τώ ύπογείω του, είχε συνθέσει πολλούς καί 
ωραίους στίχους. Μοί τούς δίηγεΐτο καί έξηκολούθει νά συνθέτη. Και 
εγώ συνέθετον καί τούς διηγούμην εις αυτόν. Και ή μνήμη μου ήσκει-
το εις τό νά κρατή πάντα ταϋτα. 'Απεκτήσαμεν θαυμασίαν εϋκο 
λίαν τοΰ νά άπομνημονεύωμεν μακρά ποιήματα, νά τά τροποποιώμεν 
και τά άνασκευάζωμεν πλειστάκις καί νά τά φέρωμεν τέλος εις τό 
αυτό σημειον τής τελειότητος εις ο θά τά ειχωμεν φέρει έάν τά έγρά 
φωμεν. Ό Μαροντσέλλης συνέθετεν επίσης καί απεμνημόνευε πολλάς 
χιλιάδας λυρικών και έπίκών στίχων. Έγώ συνέθεσα την τραγωδίαν 
Λεονιέρο δα Δέρτονα καί πολλά αλλα ποιήματα. 

ΚΕΦ. LXXVI 
Ό Όροβόνης, άφοΰ υπέφερε πολύ καθ' όλον τόν χειμώνα και τήν 

άνοιξιν, εύρίσκετο εις χειροτέραν κατάστασιν κατά τό θέρος' εκαμνεν 
αίμοπτυσίας καί έπαθεν έξ ύδροπυκιας. 'Αφινω τον αναγνώστην νά φαν-
τασθή όποια ύπήρξεν ή λύπη μας να το γνωρίζωμεν ότι απεθνησκε 
πλη ίον ημών καί νά μή δυνάμεθα νά καταρρίψωμεν τον σκληρόν 
έκεινον τοΐχον, όστις μάς ήμποδιζε να τόν βλέπωμεν καί νά τώ πα-
ράσχωμεν φίλίκάς φροντίδας! 

Ό Σχίλλερ μάς εφερεν ειδήσεις περι αύτοΰ. Ό άτυχης νέος ύπέ-
φερε φρικωδώς, άλλά δέν ήθελε νά νοσηλευθή έπι τής κλίνης. Έλάμ-
βανε τάς πνευματικας βοηθείας τοΰ εφημερίου (όστις ευτυχώς εγίνωσκε 
τήν γαλλικήν.) Απέθανε τήν ήμέραν τής εορτής του, 13 Ιουνίου 1823. 
Ώρας τίνας πρό τοϋ έκπνεύση ώμίλησε περί τοΰ όγδοηκονταετοϋς πα
τρός του, συνεκίνήθη καί εκλαυσε. Είτα επανέλαβε λέγων : 

("Επεται συνέχεια) 
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Μάρτιος. Μάρτιος. 
Βενεδικτου τοΰ ηγουμένου. 21 Σαββ. 9 Των έν Σεβάστεια 40 Μαρτύρων. 
Του Πάθους. Αίκατερίνης, Φλίσης και 22 Κυριακ. 10 Ε' Τών Νηστειων. Κοδράτου μάρτυρ. 

Λέας. και των συν αϋτω. 
Βικτωρινοΰ και συνοδίας μαρτύρων. 23 Δευτέρα 11 Σωφρονίου αρχιεπισκ. 'Ιεροσολύμων. 
Μάρκου καί Τιμοθέου μαρτύρων. 24 Τρίτη 12 Θεοφάνους τοΰ όμολογητοΰ. 
Ό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Δισμα 25 Τετάρτ. 13 Ή άνακομιδή τοΰ λειψάνου Νικηφόρου 

τοΰ Ληστοΰ. Κωνσταντινουπόλεως. 
Θεοδώρου έπισκ. Πενταπόλεως. 26 Πέμπτ. 14 Βενεδίκτου τοϋ οσίου. 
Των Πόνων τής Θεοτόκου. Ιωάννου 27 Παρασ. 15 Άγαπίσυ καΙ των συν αύτω μαρτύρων. 

τοϋ Δαμασκηνοΰ, 
Ξύστου Γ' Πάπα 'Ρώμης 28 Σάββ. 16 Τοΰ Λαζάρου. Σαβίνου μάρτυρος. 
Των Βαιων. Ιωάννου έκ Καπιστράνου. 29 Κυρίακ. 17 ΤωνΒαίων. Αλεξίου άνθρώπ. τοΰ Θεοΰ. 

Άρχεται η αγία καί μεγάλη εβδομάς. Ζω-30 Δευτέρα 18 Κυρίλλου αρχιεπισκ. Ιεροσολύμων. 
σίμου έπισκ. καί 'Ιωάννου τής Κλίμακ. 

Κορνηλίας και Βαλβίνης μαρτύρων. 31 Τρίτη 19 Χρύσανθου και Δαρειας μάρτυρος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Έκ της πολιτικης υπό Εύαγόρου. 
Τις ό Φώτιος, υπό Δ. 
Ή "Αρμονία" έν Ρώμη. 
Ή Ρωσσία και η μεταρρύθμισις τοΰ 

Ημερολογίου. 
Ή «Άρμονια" έν Σύρω, ύπό Διδάχου. 
H "Αρμονία" έν Νάξω. 
Οι 'Ολυμπιακοι 'Αγώνες, ύπό Φρίτς. 
Ό εξω κόσμος. 
Κοινωνικαί σημειώσεις. 

Εξωτερική τηλεγραφική συγκοινωνια 
ύπό Θ. Σ. 

Ό Πατρώος Ελληνισμός κτλ. ύπό Ν. 
Αναγνωστοπούλου. 

Ό Γέρω-Γιακουμης (διήγημα) ύπό Γ. Χ. 
Αί φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επι-

φυλλίς κατα μετάφρασιν εκ του Ιταλικου. 
Ημερολόγιον. 

σον φημίζεται και θαυμάζεται, ητο τόσον 
σεβαστός όσον και ειλικρινώς προσφιλής. 

Ό γέρων κατειχεν έν τώ έργαστηρίω 
θέσιν τιμητικήν εις αυτόν ένεπιστεύθησαν 
τήν έπικίνδυνον φροντίδα του χειρισμού 
τοΰ άκμονος έπρεπε δέ νά τόν 'ιδετε μεθ' 
οποίας ασφαλούς χειρός και θαυμαστής 
ακριβείας και επιδεξιότητος διηύθυνε εις 
τό χαρασσόμενον σημειον, έν όλη τή τα-
χύτητι, τό υπερμέγεθες έργαλειον άφ' ικα
νού ύψους. 

Ήτο άνθρωπος σιωπηλός καί φίλος τής 
μοναξιάς δέν έσΰχναζε ποτέ εις τάς φιλο-
σκώμμονας συναθροίσεις, ούτε εις τά οινοπω-
λεια,ούτε εις τοΰς δημοσίους τόπους. Πάντοτε 
κατά τάς ώρας τής αναπαύσεως τόν έβλε-
πον εις τήν έθνικήν ββλιοθήκην, ή κατά 
τάς άνεφέλους ημέρας περιπατοΰντα μέ 
ββλίον άνά χείρας. Οι συνάδελφοι του 
συναντώντες αυτόν ούτως τόν παρεκάλουν 
νά τούς ακολουθήση όπως τοΰ προσφέρουν 
ποτήριον οινου, άλλ' εκεινος ήρνειτο άνευ 
προσποιήσεως. ((Διασκεδάζετε παιδιά μου 
τοις έλεγε τό απαιτεί ή ηλικία σας' άλλ' 
ό γέρων άγαπά νά μένη μόνος)). 

"Ενεκεν τής συνηθείας ταύτης, οι μεν 
διεσχυρίζοντο ότι ό αγαθός γέρων ήτο λίαν 
ιδιότροπος, άλλοι τόν κατηγορούν ώς ύπε-
ρήφανον και πάντες σχεδόν τόν ήλεγχον 
Οτι ήτο εις άκρον φιλάργυρος και προετίμα 
τά βιβλία τών οκάδων, καθόσον τά πρώτα 
ουδέν τοΰ έκόστιζον. 

Εις μόνον ήδυνήθη ακριβώς και δικαίως 
νά τόν εκτιμήση λύων τό πρόβλημα τοΰτο' 
ήτο ό Ματθαιος ό μοναδικός φίλος τοΰ γέ
ροντος. Οι δύο ούτοι συνεδεοντο άπό πολ
λού, ήσαν συστρατιώται υπηρέτησαν έν 
τώ αύτώ συντάγματι, κατετάχθησαν και 
άπελύθησαν τήν αυτήν ήμέραν και έκτοτε 
ουδέποτε έχωρίσθησαν. 

Άλλ' ό Ματθαίος ήτο άφωνος ώς ό 
τάφος εις πάν ότι άφεώρα τον φίλον του 
και εις τάς αδιάκριτους εκείνας συζητήσεις 

περί τού προσώπου τού φίλου του άπήντα: 
((Κάμετε τήν δουλειάν σας)) διά τόνου 
τόσον ξηρού ώστε ουδείς έτόλμα νά έπι-
μείνη. 

Ήμέραν τινά τοΰ παρελθόντος έαρος, 
πολλοί νέοι συνδιελέγοντο περιχαρείς πρό 
τής ανοικτής θύρας τοΰ καταστήματος, 
σκοτεινού ώς νάρθηξ ναοΰ, εις τό βάθος τοΰ 
όποιου έλαμπον οι φλογεροί κλίβανοι ρί
πτοντες τό έρυθροΰν φώς των έπι τοΰ εδά
φους, έν ώ έκ τών οπών τής στέγης κατήρ-
χετο τό φώς δι' άκτίνων ώς βέλη αργυρά 
έν τώ μέσω τών όποιων μετεωρίζοντο λε -
πτότατα μόρια κονιορτοΰ. Πρό ώρας ή 
σιωπή διεδέχθη τόν έκκωφωτικόν θόρυβον 
τού άκμονος οι δέ έργάται άνεπαύοντο ανα-
μένοντες τήν στιγμήν νά άρχίσωσι έκ νέου 
τήν έργασίαν των. 

"Εκ τίνος ομίλου διαλεγομένων ήκούοντο 
φωναι και γέλωτες ειρωνικοί και ήκιστα 
ευπρεπείς, έν ώ ταυτοχρόνως χάρτης κυ
κλοφορών άπό χειρός εις χείρα ήτο ή αί
τια ή προκαλούσα όλην αυτήν τήν εύθυ-
μίαν. 

"Ελα γέρων, άνέκραξεν εις τών θορυβω-
δεστέρων νέων τοΰ Ομίλου, ελα νά ιδης.... 
σϋ ο όποιος, λέγουν, είσαι εραστής τοΰ 
ωραίου φύλου. "Ελα νά μάς ειπης τήν 
γνώμην σου. 

Ό γέρων εργάτης έρριψε τούς οφθαλμούς 
έπι τού χάρτου τόν όποιον τοΰ υπέδειξε ο 
νεανίας. Ήτο φωτογραφία έκ τών πωλου
μένων κρύφα έν τοις καταστήμασι και έν 
ταις άπομεμακρυσμέναις συνοικίαις. 

Κατ' αρχάς ό γέρων ύψωσε τούς ώμους 
μετά περιφρονητικοΰ μειδιάματος, έπειτα 
όμως αιφνίδιος ώχρότης διεχύθη έπι τοΰ 
προσώπου του' αί χείρες του έτρεμον ήνοιξεν 
ύπερμέτρως τούς οφθαλμούς. Έπί τινα δευ
τερόλεπτα έμεινε άποκαθηλωμένος έπι τοΰ 
εδάφους συντετριμένος και άφωνος. 

Ακριβώς τήν στιγμήν έκείνην ήχησεν ο 
κώδων καλών τούς έργατας εις τάς θέσεις 
των, οιτινες και έσπευσαν εις τό έργαστή-
ριον, έν ώ ο γέρων έχων τήν κεφαλήν κε -
κλιμένην τούς ηκολούθει μέ βήμα σφαλλό 
μενον. Άλλά μόλις αί μηχαναι ετέθησαν 
εις κίνησιν, κραυγή τρόμου εξήλθε ταύτο-
χρόνως άπό τά στήθη πάντων. Ό γέρων 
βληθείς ύπό σκοτοδίνης έπεσεν έπι τής σφύ
ρας ότε κατελθών βαρύς ό άκμων συνέτρι-
ψεν αυτόν. Αιμόφυρτα τεμάχια φρικώδης 
μάζα σαρκών και μελών, έτιναχθησαν μέ
χρι τής οροφής, πιτυλίσαντα τά πάντα 
δι' αίματοβαφών κηλίδων. 

Ό Ματθαίος έσπευσεν μετά τών άλλων 
και ήρώτησεν κατάπληκτος τι συνέβη ; 
Ουδείς έγνώριζέ τι. Μόνον εις προσέθηκεν : 

— Έφαίνετο πολύ άστειος πρό ολίγου 
παρατηρών τήν φωτογραφίαν, ένόμισα μά
λιστα ότι θά έπιπτε λειπόθυμος. 

— Φωτογραφίαν ; πού είναι αύτή. Ιδού. 
Άθλιοι ! Τόν έφονεύσατε! διότι τό έλεει-

νον εκείνο πλάσμα, τού όποιου τήν εικόνα 
έθέσατε πρό τών οφθαλμών του εινε 

Είναι; ήρώτησαν πάντες ομοφώνως. 
Ναι είναι ή θυγάτηρ του. . . . . . ή θυ-

γάτηρ του τήν Οποίαν έλάτρευε καίτοι 
παρεκκλίνασαν τής ευθείας όδοΰ . . . . ή 
θυγάτηρ του πρός ήν απέδιδε πάν ό,τι έκέρ-
δαινε έλπίζων άείποτε νά τήν σώση έκ τής 
αβύσσου. Γ. Χ. 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ 

Διά τους έκ τοΰ εξωτερικού έπισκεφθη-
σομένους τήν ήμετέραν πόλιν κατά τούς 
Όλυμπιακούς Αγώνας ενοικιάζον
ται παρά διαφόροις γνωσταις οικογενείαις 
δωμάτια μετ' επίπλων και υπηρεσίας. 

Πληροφορίαι έν τώ γραφείω τής ((Αρ
μονίας)). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 1896 - 1157. 


