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απέχοντες, έπαναλαμβάνομεν ότι 
πρό τών γεγονότων ουδέν ίσχύουσι 
τά επιχειρήματα. Ούδεις δύναται ν' 
άρνηθή ότι παρ' ήμιν τό έγκλημα 
προϊόντος του χρόνου βαίνει γοργώ 
τώ βήματι, δέν απαιτείται δ' όπως 
περί τούτου πεισθή τις ν' άναλάβη. 
περιηγήσεις ανά τάς επαρχίας και 
κωμοπόλεις, και όρη, ινα παρα-
στη μάρτυς αυτόπτης τών αυτόθι 
τελουμένων, καθ' όσον μεθ' ικα-
νής ταχύτητος και ό τηλέγραφος 
καθιστά ημάς ενημέρους, και ό τύ-
πος μετά πάσης λεπτομερείας έπέρ-
χεται μάρτυς και αύται αί έν τοις 
δικαστηρίοις εξελισσόμενοι δίκαι 
και αύται αί φυλακαί, πλέον η ίκα-
νώς πείθουσιν ημάς. Επιχείρημα 
αναμφισβήτητον ηθελεν είσθαι βε-
βαίως η στατιστική εξ ης δηλον 
καθίσταται ότι άν μεν άλλοτε τό 
έγκλημα διεπράττετο μετά σχετικης 
τινός πυκνότητος, σήμερον όμως 
ώσει έγγεγραμμένον έν τη ημερη-
σία διατάξει έπισήμως καθ' έκάστην 
έπιβάλλεται, και ώς όλεθρία ενδη-
μική τις ασθένεια τάν πατρίδα ημών 
άπό άκρου εις άκρον λυμαίνεται. 
Άλλ' ινα μη παραβώμεν τά όρια 
της βραχύτητος παραλείποντες τάς 
σχετικάς στατιστικάς άπό τών πρώ-
των χρόνων του βασιλείου μέχρι 
σήμερον, ανακαλουμεν τήν ιστορίαν 
εις την μνήμην τών αναγνωστών 
ημών, ερωτώντες εάν ποτε οι φόνοι, 
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Ώς ύπό μέλαν πρισμα τά καθ ' ή-
μας διορωντας προς δε και απαι-
σιοδόξους ηθελε τις έκλάβη ήμάς, 
ειμή επισταμένως παρηκολουθεί και 
την έκτύλιξιν τών παρ' ήμιν θλιβε-
ρών καθ' έκάστην συμβαινόντων 
και τό δίκαιον τών κρίσεων άς έπ' 
αυτών έκφέρομεν. Δυσανασχετού-
μεν και ημεις αληθώς αναξέοντες 
πληγάς αίτινες δριμυτάτων άλγη-
δόνων πρόξενοι καθίστανται έν τα 
καρδία έκάστου 'Έλληνος πολίτου. 
Αλλά μη τούτου ένεκα δικαιούμεθα 
ίσως νά καλύψωμεν αύτάς; Του-
ναντίον, καθήκον ήμών ύπολαμβά-
νομεν αποκαλύπτοντες να υποβά-
λωμεν αύτάς ώς έχουσιν ύπό τήν 
θεραπείαν εκείνων οις αυτη έγκει-
ται. Όμολογουμεν δ' ότι ευτυχείς 
ήθέλομεν αποκαλέση ημάς αυτούς, 
έάν και κατ' ελάχιστον μόνον έδυ-
νάμεθα, έκτιθέντες ύπό τα όμματα 
πάντων τά διαπραττόμενα παρ' ήμιν 
ολέθρια, τας τε αιτίας και την θε-
ραπείαν αυτών, νά πραϋνωμεν την 
θλίψιν ήμών τε και παντός 'Έλληνος. 

Ουδέν νέον υπο τον ηλιον, λέ-
γουσί τίνες. και άν τό έγκλημα 
ενίοτε άναφαίνηται και παρ' ήμιν 
σποράδην, ουδέν τό άπαίσιον. Και 
αυτά τά έθνη έν οις ή ευνομία αιώ-
νας όλους αριθμεί, και αυτά τά 

έθνη ών ό τράχηλος ουδέποτε υπέ-
κυψε και δή εις πολυετή ζυγόν άπορ-
ροφώντα πάντα χυμόν και αύχμη-
ράν έγκαταλείποντα την ρίζαν της 
άρετης, και αυτά, λέγουσιν, έν τη 
πλάστιγγι τάς έγκληματικότητος 
κατά πολυ ήμών ύπερέχουσι και, πά-
σαν σελίδα της ιστορίας αυτών με-
λανά στίγματα έγκλημάτων πλη-
ρουσι. 'Αλλως τε δέ, προστίθησι 
τρίτος, άφ' ης οί πρώτοι άνθρωποι 
έγεννήθησαν έπι της γης ότε δι-
καιώματα και υποχρεώσεις, έμόν και 
σόν, προνόμια και φατρίαι ησαν 
εισέτι λέξεις σχεδόν κεναί σημα-
σίας, έκτοτε τό έγκλημα έξεδηλώθη 
ώς ίδιον του άνθρώπου και πάραυτα 
τό άδελφικόν αιμα έρρευσεν ίνα άρ-
δευση την γην εφ' ης αείποτε και 
μοιραίως έν τώ μέλλοντι θ'άνεφύετο, 
όπως δίκην τριβόλων καλύψη τό 
πρόσωπον της γης, δι' ό και ελα-
φρά τις επιστήμη αυτοκαλουμένη, 
ένόμισεν ότι εύρισκουσα έν τώ έγ-
κεφάλω του άνθρωπου τα μόρια της 
έγκληματικότητος και τήν πρός αυ-
τήν μοιραίαν τάσιν, έδει νά κύψη τό 
γόνυ και άντί άγανακτήσεως λύπης 
μόνον, αντί τιμωρίας συγγνώμης 
μόνον νά θεωρη άξίους τους έξ εκ-
δικήσεως, φθόνου, και έξ οιασδή-
ποτε διαφθοράς έγκληματουντας ! 

Πλήν ταυτα ούδενός λογιζόμενοι, 
ώς προσήκει παντι ευ φρονουντι, 
άμα δέ πόρρω τής απαισιοδοξίας 
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αί αύτοκτονίαι, αί κλοπαι και έν γέ-
νει η έγκληματικότης έφθασαν παρ' 
ημιν' εις ο σημειον σήμερον ευρί-
σκονται. Έκτος πάσης συζητήσεως 
τιθέντες τό υπό πάντων όμολογού-
μενον, έπιφυλαττόμεθα ίνα έν τώ 
προσεχει ημων φύλλω έξετάσωαεν 
τας αιτίας αύτου. 

Χρ. 

Ο ΕΞΩ Κ Ο Σ Μ Ο Σ 

Ή Γαλλία έν Κιέλω. 
H αποστολή Γαλλικού στόλου κατά τα 

έγκαίνια τής Γερμανικής διωρυγος του Κιέλ 
δέν έπαυσε να ή τό αντικείμενον συζητήσεων 
και σκέψεων. H άπάντησις του νεαρού υπουρ-
γού των ναυτικών Ανοτώ εις τήν επί τούτω 
γενομένην αυτώ έπερώτησιν, επέσυρε τήν 
παγκόσμιον έπιδοκιμασίαν, διότι δι αύτης 
αφ' ενός μέν απέδειξε τήν ανάγκην τής συμ-
μετοχής της Γαλλίας εις τήν παγκόσμιον 
έκείνην πρόσκλησιν τής Γερμανίας τήν απευ-
θυνθεισαν εις απάσας τας ναυτικάς τής υφη-
λίου δυνάμεις, αφ' έτερου δέ τήν πεποίθησιν 
τής Γαλλίας έπί των ιδίων αυτής δυνάμεων 
και επομένως τήν πλήρη έλευθερίαν της προ-
κειμένου περί φιλοφρονήσεων. 

Εν τούτοις και μετά τήν έπίσημον ταύ-
την απάντησιν, ής εύφημον μνείαν έποιήσαντο 
πασαι σχεδόν αί Γερμανικαί εφημερίδες, 
υπαρχουσί τινες οί διϊσχυριζόμενοι ότι ή συμ 
μετοχή τής Γαλλίας έν ταις έορταις ταύ-
ταις, θα μείνη πάντοτε αφανής μέν πλήν 
υπολανθάνουσα κηλίς τής νεωτέρας πολιτι-
κής τής Γαλλίας. 

Κακαι ειδήσεις έκ Κούβας. 
Έβεβαιιώθη πλέον ότι οί έπαναστάται τής 

Κούβας λαμβάνουσιν απάσας αυτών τας έπι-
κουρίας έκ των Ηνωμένων Πολιτειών, καί 
ότι ό Αρχιστράτηγος Μαρτινέζ Κάμπος 
έπαυσε διαβιβάζων ροδίνους ειδήσεις έπι τής 
έκβάσεως τής αποστολής. Τινές μάλιστα 
διϊσχυρίζονται ότι ό στρατηγός ούτος φοβειται 
μή ή Ισπανία οριστικώς άπωλέση τον αδά-
μαντα τούτον των Αντιλλών. 

Ή Αυστρία έν κρίσει. 
Τό νέον νομοσχέδιον περί έκλογών όπερ 

κατόπιν μακροχρονίου κυήσεως ειδε τέλος το 
φώς έν τή βουλή, έξήγειρε σφοδρόν σάλον. 
Οι φιλελεύθεροι σφοδρώς αντιπολιτεύονται 
αυτό ίσχυριζόμενοι ότι άποβλέπει προς όφελος 
μόνον τών κληρικοφρόνων και αντισημιτών. 

Ως γνωστόν δια του νομοσχεδίου τούτου 
επεκτείνεται το δικαίωμα τής ψήφου έπί 
τριων περίπου έκατομμυρίων έκλογέων, δι-
καιουμένων να φέρωσιν εις τήν Βουλήν τεσ-
σαράκοντα έπτα έπι πλέον βουλευτάς. Επειδή 
δ' οί νέοι ούτοι εκλογείς είναι έκ τών τά-
ξεων εκείνων τών μικρών κτηματιών έν ταις 
όποίαις ό σοσιαλισμός δεν εισέδυσεν άκόμη, 
φοβουνται οι φιλελεύθεροι έκ τού άποτελέ-
σματος τών έκλογων, καί έντευθεν αί πα-
τριωτικαί αυτων κραυγαί! ! 

Αλλ όποίας νέας ωφελείας δύνανται νά 
αναμένωσιν έκ τής πτώσεως του 'Υπουρ-
γείου ή έκ τής διεξαγωγής νέων έκλογών; 

Κ0ΙΝΩΝΙΚ0Ν ΔΕΛΤΙΟΝ 

Τό νέον υπουργειον 
Ή νέα κυβέρνησις άμα τη, καταρτίσει 

αυτής ήρξατο βαίνουσα εις το έργον τής 
άναδιοργανώσεως και τών ριζικών μετα-
βολών. Πάντες άνεξαιρέτως οι νέοι υπουρ-
γοί έπεδείξαντο απ' αρχής τεκμήρια α-
γαθής θελήσεως και ζήλου όντως θερ-
μου, τουθ' οπερ καταδεικνύει έναργώς οτι 
οί νυν ιθύντορες του έθνους έχουσι πλήρη 
την συναίσθησιν τών χαλεπών περιστά-
σεων ύφ' άς διατελουσι τα δημόσια και 
σθένος έπαρκές, οπως εύθαρσώς άντιμετω-
πίσωσιν αυτά. Ουδένα αύτών λανθάνει οτι 
αυτοις έναπόκειται κατά μέγα μέρος όπως 
έπαναφέρωσι τό έκτροχιασθέν κράτος εις 
τήν τροχιάν αύτου. Καίτοι εις ούδεμίαν 
ανήκομεν πολιτικήν απόχρωσιν, εύχό-
μεθα ά.πλώς καί ήμεις ώς πολίται 'Έλ-
ληνες ινα αί ένέργειαι αυτών συνδυαζόμε-
ναι μετ' αγνής πρός τήν 'Ελλάδα στορ 
γης τελεσφορήσωσιν έπ' αγαθώ τής τα-
λαίνης ήμών πατρίδος. 

Τά νέα νομοσχέδια 
Ο κ. πρωθυπουργός κατ' ουδέν υπο-

λειπόμενος τών συναδέλφων αυτου, έν πλή-
ρει δ' επιγνώσει τών υψηλών υποχρεώσεων 
ας ανέλαβεν ενώπιον τής πατρίδος έσπευ-
σεν ευθυς έκ τής πρώτης τής Βουλής συνε-
δριάσεως να ύποβάλλη πλειστα όσα νο-
μοσχέδια ών τα κυριώτερα είναι 1) Περί 
τής υπηρεσίας του δημοσίου χρέους. 2) 
Περί έκπαιδευτικών τελών, 3) ΙΙερί αστυ-
νομίας, 4) Περί μεταβολών έν τω τελω-
νιακώ δασμολογίω, 5) ΙΙερι αναβολής τής 
ήμέρας τών δημοτικών έκλογών κτλ. 

Τό Φάληρον 
'H μοναδική οασις του αυχμηρου Άτ-

τικου πεδίου ή μέχρι τής χθες θεωρουμένη 
προνομιουχον φέουδον ένίων μετριοφρόνως 
κληθέντων ομογενών, τό pium τουτο de-
siderium πάντων τών αποκλήρων τής 
τύχης, κατέστη χάρις τω ρέκτη γαλάτη, κ. 
Βωτύ, τω πολυμηχάνω διευθυντή τών τρο-
χιοδρόμων, προσιτή εις πάντας τους θνη-
τούς, ους ή ομοεθνής 'Εταιρεία Σιδηροδρ. 
ΙΙειραιώς-Άθηνών, απορον διατί, κατέ-
τρεχεν ώς λυμεώνας δια του απροσίτου τής 
τιμής τών εισιτηρίων. Οί φαληριζόμενοι 
όφείλουσι ζωηροτάτας χάριτας, έάν ουχί 
εύγνωμοσύνας, εις τον ακούσιον εύεργέτην 
τών παρ' ολίγον έξ αθηναϊκής ασφυξίας 
καί έξ οικονομικής έγκεφαλίτιδος πασχόν-
των αστών. Ή υπο τόν κ. Βωτύ βελγική 
έταιρεία, ούχι απλα μόνον δικαιώματα έπι 
τήν εύγνωμοσύνην δικαιουται να κέκτηται, 
αλλ' έαν έπεκράτουν εις τας δημοτικάς 
αρχάς αμερικανικαί φιλελεύθεραι αρχαί, να 
υψώσωσι Βώτειον ανδριάντα έν μέσω Φα-
λήρω τό όποιον μετ' ου πολύ θα δύναται 
ν' αμιλλαται πρός τό Διέπ καί Αιξ-λεμ-
παίν τής Γαλλίας, ώς πρός τό τερπνόν 

τής ανέσεως τών διψώντων έαρινήν δρόσον 
καί τών μυροβόλων κυμάτων τής άναπε-
πταμένης θαλάσσης τήν απόλαυσιν. 

Τό «Άθήναιον" 
Η λέξις " 'Αθήναιον " απανταχου τών 

μεγάλων τής Άγγλίας κατα πρώτον καί 
έν Αυστρία κατα δεύτερον λόγον κέντρων, 
σημαίνει λέσχην συγκεντρουσαν έπί τό 
αυτό παντας τους διψώντας αναγνώσεως 
ποικίλου είδους βιβλίων, χειρογράφων ή 
περιοδικών. Εν Μαγχεστρία ώς ένθυμού-
μεθα καλώς ώς καί έν Λιβερπούλη έπεσκέ-
φθημεν τοιαυτα "Atheneum" προσελκυ-
σθέντες εκ του έλληνίζοντος τίτλου. Ειδο-
μεν φαιδρούς αλλα σιγηλους ανθρώπους τό 
πλείστον μεγαλεμπόρους 'Έλληνας μακα-
ρίως παραδιδομένους εις τήν τερπνήν ανά-
γνωσιν. Καίτοι έν τω κλεινω τούτω πτο-
λι θρω, οί όροι τών πάντων ανατρέπονται, 
ομως έν τή παρούση περιστάσει ευστόχως, 
τό έπί της όδου Πατησίων νεότευκτον και 
εις πάντας τους ζεφύρους αναπεπταμένον 
θέατρον ώνομασθη τό " 'Αθήναιον ". Καί 
χάριν του έπιχειρηματίου κ. ΙΙρίντεζη καί 
του φιλοπροόδου καί πρώτης δυνάμεως 
καλλιτέχνου τής σκηνής κ. Δ. Κοτοπούλη, 
όστις κατήρτισε άξιόλογον κωμειδυλίων 
και δραμάτων θίασον ον πάντες οί Άθη-
ναιοι θα υποστηρίξωσι, τό συνώνυμον τουτο 
θέατρον ήρξατο ήδη σκορπίζον δρόσον θυ-
μηδίας εις τήν αυχμηράν θερινήν μας 
περίοδον. 

'Η δεσποινίς Reggina Bremitz 
Γνήσιος Άβδηριτισμός έν παντί καί 
πάντοτε κρατει έν τω ατυχει τούτω τόπω. 
Αί έπιστημονικαί και φιλολογικαί ίκανό-
τητες, τα καλλιτεχνικά τάλαντα, ανα-
γνωρίζονται τότε και μόνον οταν τύχωσι 
του χρίσματος τής αλλοδαπής. Εφόσον 
παρεμένουν έν τή ήμεδαπή παραγχωνί-
ζονται και ύποτιμώνται. τι θα έλέγετο έαν 
ό 'Έλλην 'Ασκληπιάδης τής Μασσαλίας 
κ. Μεταξας ή ό έν Παρισίοις κ. Πανας ή 
ό έν Μιλάνω καλλιτέχνης Αποστόλου έπα-
νέκαμπτον έν 'Ελλάδι ; Παραπλησίαιν σκέ-
ψιν συνελάβομεν ότε ανέγνωμεν καλλι-
τεχνικάς μελέτας έν ταις ιταλικαις και 
γαλλικαις τής Αιγύπτου έφημερίσι περί 
του εξόχου ταλάντου τής επί μηνα εκδρα-
μούσης ολως αθορύβως καί αφανώς δεσποι-
νίδος Reggina Bremitz της ώς γνω-
στόν, αριστευσάσης έν τω Βιενναίω Ωδείω 
και λαβούσης δύο επίτιμα μετάλλια Αυ-
στρίας και Ίταλίας. Αί έν λόγω έφημερί-
δες εν εκτενέσι άρθροις ανομολογουσιν ότι 
τό πρώτον ήδη μετα τήν Ρέμμερτ έπε-
σκέφθη τοιούτος αστήρ τους τόπους του 
Φαραώ. 'Ο Κεσίβας, οί αυτόθι εύπατρί-
δαι βέηδες και εγκυκλοπαιδικώτατοι πα-
σάδες πολυειδώς εξεδήλωσαν εις τήν από 
δεκαετίας έγκατεσταμένην έν Άθήναις 
καλλιτέχνιδα κλειδοκυμβαλίστριαν, ήτις 
αποφεύγουσα κατά τήν αγονον καλλιτε-χνικου ταλάντου ταύτην έποχήν τας οχλη-
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ρας ρεκλάμας, εζη εν μέσω ένίων λατρευ-
τών της μαθητριών μάλλον οιονεί "λανθά-
νουσα βιουσα". Επί τή ευκαιρία τής εις 
Αθήνας άφίξεως τής έξοχου καλλιτέχνι-
δος, έκ καθήκοντος πρός τήν καλλιτεχνίαν 
έχαράξαμεν και ημείς τας ολίγας ταύτας 
γραμμας προς τιμήν τής δεσποινίδος Reg-
ginas Bremitz. 

Νέον Βιβλ.ίον. 
Εσχάτως εξεδόθη ίταλιστί υπό του 

ΙΙανιερώτατου Αρχιεπισκόπου Κερκύρας 
ώδή ύπό τόν τίτλον "Gli emigrati 
Italiani in America". Είναι καί τουτο 
έν τών πολλών καί άρίστων ποιημάτων 
δι' ών ό διακεκριμένος Ιεράρχης πολλάκις 
επί του τεθρίππου τών Μουσών άναβιβά-
ζων τήν φαντασίαν τών αναγνωστων αύ-
του, αφίνει αυτήν ουρανοδρομουσαν και λι-
κλιζομένην υπό τής πνοής τής ευεργετικής 
επιδράσεως του ωραίου καί εναρέτου. 

Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ 

Ακριβώς οσάκις ο κύριος Χ. συζητεί 
περί επιστήμης φαίνεται πλεοναζόντως 
αφθονων επιχειρημάτων. Χθες ακόμη με 
ύφος εκτάκτως υπεροπτικόν και οργίλον 
εμέμφετό μου, δημοσιεύσαντος άρθρον κατά 
συγγράμματος του φίλου του Ζολά έν εφη-
μερίδι, ής τάς άγαν ύπεραλπείους αρχάς 
ποσώς δεν συνεμερίζετο. 

Μάτην ήγωνιζόμην νά τω άποδείξω, 
ότι τό έν λόγω άρθρον ουδόλως καθήπτετο 
του ατόμου του, πολλώ δέ μάλλον τών 
ευρέων αύτου γνώσεων, αντέτεινεν επιμό-
νως, ύποστηρίζων αρχάς ακριβώς αντιθέ-
τους πρός τήν άλήθειαν. Ανωμολόγει 
θαρρούντως, ότι πάν ο,τι απέβλεπε τήν 
δημιουργίαν του κόσμου και τό έξαήμερον 
διάστημα, έν ω συνετελέσθη ήσαν μωρίαι 
χονδροειδεις καί δύσπεπτα καρυκεύματα. 
η δέ πρώτη σελις τής Βίβλου τώ έπρο-
ξένει αποστροφήν και αηδίαν. Τα κατορ-
θώματα, διετείνετο, τα κατορθώματα της 
δημιουργίας αντίκεινται πρός τάς προό-
δους τής επιστήμης. Αυτη μόνη τα πάντα 
έναργώς εξηγούσα καθιστά όλως περιττόν 
νά προσφεύγη τις πρός τάς Γραφάς εις 
άνεύρεσιν τών αιτίων. Βεβαίως ό κάτοχος 
διορατικότητος, οία ή του φίλου μου Χ, 
αδυνατεί νά σκεφθή και συζητήση άλλως 
πως. Ούχ ήττον χάριν φιλοφροσύνης δέν 
αποστέργω νά καταστήσω καταφανή τών 
αβασίμων αύτου θεωριών τήν άντίφασιν 
προς τας υπαγορεύσεις του ορθου λόγου. 

Η αναμφισβήτητος ομοφωνία του πο-
ρίσματος τών γεωλογικων ερευνών προς 
την κατά Μωϋσην Κοσμογονίαν αποτελεί 
ζήτημα απασχολούν χορείαν, ουχί εύάριθ-
μον, λογίων νηφαλίων και την επιστημονι-
κήν μόρφωσιν ανδρών κατά παρασάγγας 
υπερτερούντων τόν έν Σμύρνη καί έν τη 
όδώ Φράγκων διημερεύοντα αρθρογράφον. 

Αι απειράριθμοι ανακαλύψεις τών έν 
λόγω σοφών άπαξ έτι τρανώτατα απέδει-
ξαν τήν άφήγησιν του Μωϋσέως εν θαυ-
μαστη αρμονία διατελουσαν πρός τήν έπι-
στήμην, ιδίως δέ πρός τήν γεωλογίαν, τήν 
σκοπουσαν, ώς κύριον μέλημα, τήν έπι-
στημονικήν εξερεύνησιν της γής και τών 
αποτελούντων αυτήν στρωμάτων, άμα δέ 
καί τών έν τοις κόλποις αυτής έγκρυπτο-
μένων ορυκτών. 

Έπί Μωϋσέως ή τέχνη διετέλει έτι έν 
σπαργάνοις, ή δέ επιστήμη ήν όλως άγνω-
στος. Ή χημεία, ή τήν φύσιν, ή τάς ιδιό-
τητας τών απλών σωμάτων, ή την ένω-
σιν τών ατόμων καί των μορίων πλειόνων 
σωμάτων καί τό έκ του συνδυασμου αυτων 
παραγόμενον μελετώσα, δέν υπηρχε τότε. 
Ή αστρονομία, ή περί τών ουρανίων σω-
μάτων διαλαμβάνουσα, παρήγε μόνον πο-
ρίσματα παράλογα καί ανακόλουθα. Ή 
γεωλογία έμελλε να γεννηθη μετά παρέ-
λευσιν τριάκοντα αιώνων. Συνελόντι ειπειν 
κατ' έκείνην τήν έποχήν ηγνοουντο τα 
άδυτα της φύσεως καί οί πολύπλοκοι 
νόμοι αυτής. 

Αλλά σήμερον, ότε ή επιστήμη γιγαν-
τιαίως αναπτυχθεισα ήνδρώθη, διέρρηξε 
τον επί τόσους αιώνας καλύψαντα τοσαυτα 
απρόσιτα μυστήρια πέπλον. 

ΙΙαρά τάς διαμαρτυρίας του φίλου Χ. 
ή επιστήμη επιβεβαιοι οσημέραι διά τών 
ανακαλύψεων αυτής τήν αφήγησιν του 
Μωϋσέως. 

Καί οντως. ο Μωϋσης γράφει, " 'Εν 
"αρχη εποίησεν ο Θεός τον ουρανον 

"και την γην". Και ή γή έξερευνηθεισα 
άργότερον εις τά απέραντα βάθη της ευ-
ρέθη έπικυρουσα επακριβώς τάς ύπό του 
μεγάλου πατριάρχου έκστομισθείσας άλη 
θείας. Όσάκις άνασκάπτομεν γαίας άρχι-
γενεις δέν άνευρίσκομεν μήτε φυτικάς μήτε 
άπολελιθωμένας ανοργάνους ουσίας. 

Ή τάξις τής δημιουργίας, λέγει ό 
Feyrussace συμφωνεί πληρέστατα με 
τήν τάξιν, καθ' ήν ευρίσκονται έν τοις κόλ-
ποις της γης τά ορυκτά καί τά ζωα. 

Ό συγγραφεύς τής Γενέσεως αναβιβάζει 
εις εξ τάς μεταβολάς, άς υπέστη ή φύσις 
υπό τήν έπίδρασιν της δημιουργου χειρός. 
"και ανεπαύθη τήν εβδόμην ημέραν έκ του 
έργου όπερ απετέλεσεν". Ημέρας απο-
καλεί τάς εποχάς ήτοι τά έξ διάφορα μή 
ώρισμένα διαστήματα. πράγματι δέ διά 
των ανασκαφων ανακαλύπτομεν τήν έργα-
σίαν των έξ τούτων εποχων. 

Αναμφιβόλως ό Θεός διά της θελήσεως 
Αυτου ήδύνατο νά δημιουργήση τό Σύμπαν 
καθ 'ο παντοδύναμος. Κατά μείζονα δε λό 
γον ηδύνατο νά τό δημιουργήση εις έξ ημέ-
ρας, εκάστης αποτελουμένης εξ 24 ωρων. 

Όμολογουμένως ή λογικωτέρα και μαλ-
λον διαδεδομένη δοξασία παραδέχεται τάς 
ημέρας-εποχάς, ώς έκ τούτου δέν διστά-
ζομεν ν' ασπασθωμεν αυτήν και ήμεις. 
Αλλως τε καί ό αιδέσιμος Bougard λίαν 

επικαίρως γράφει τά έξης "ΙΙολύ προ της 

" εποχής, καθ' ήν ή γεωλογία ηρχιζε νά 
" συλλαβίζει τό βιβλίον της ΙΙλασεως, 
" μετά διορατικότητος μεγάλης τιμώσης 
" τήν άγχίνοιαν αυτων, ό Κλήμης ό Άλε-
" ξανδρείας, ό Οριγένης, ό Αυγουστινος 
" ό Χρυσόστομος ό άγ. Αθανάσιος καί 
" πλειστοι άλλοι έδοξαζον, οτι αί ημέραι 
" της δημιουργίας δέν άπηρτίζοντο έξ 24 
" ωρων, άλλ' άπο 6 μακρών πλήν αορί-
" στων χρονικών διαστημάτων. καί εάν 
" μεν ταυτα ήσαν ίσης ή ανίσου διαρ-
" κείας, δέν αναφέρουσι, αποφαίνονται ό-
" μως ότι ήσαν παμμέγιστα. Καί τουτο 
" σαφώς εξάγεται έκ τών χαρακτηριστι-
" κων εκφράσεων, ών χρησιν ποιείται ό 
" Μωυσης, μεταχειριζόμενος τάς λέξεις 
" 'Ημέρα, Πρωΐα, 'Eσπέρα, καθ' 
" ήν έποχήν δέν είχεν εισέτι δημιουργηθή 
" ό Ηλιος και συνεπώς δέν ήδύνατο μήτε 
" ημέρα μήτε νυξ νά ύπάρχη". 

Ό δέ δημοφιλής φιλόσοφος Αύγουστος 
Νικολάου δέν διστάζει νά προσθέση ότι, 
όχι μόνον δυνάμεθα, άλλ'οφείλομεν προσ-
έτι να εξηγήσωμεν τήν φράσιν ημέρα του 
Μωυσέως διά της λέξεως εποχή. Επίσης 
ό πολύς Bossuet είναι της αυτης γνώμης. 

Κατόπιν αυτων των εξηγήσεων δέν νο-
μίζει ο φίλος Χ. ότι η αφήγησις της Γρα-
φης βαίνει άρμονικώτατα μετά της επι-
στήμης, απαιτούσης μακρά διαστήματα 
πρός στερεοποίησιν τών άρχιγενων στρω-
μάτων της γης πριν ή έμφανισθη έπ αυ-
της ή βλάστησις και ή ζωή ; 

Το έδαφος έξεταζόμενον, κατά τά διά-
φορα στρώματα, αποδεικνύει αναντιρρή-
τως, οτι πρωτα ενεφανίσθησαν έπί της 
γης τά φυτά, ώς διαλαμβάνει ή σοβαρά 
πλήν έξοχος άφήγησις του Μωυσέως "Και 
εξήνεγκεν ή γή βοτάνην χόρτου". 

Καί όντως, οσάκις μελετα τις τό υπό 
τούς πόδας ημών άρχιγενές έδαφος, ανευ-
ρίσκει επί της φυτικης κλίμακος τήν ζωϊ-
κήν. Πρώτον οι ίχθυς, κατόπιν τά πτηνά, 
μετέπειτα τά ερπετά καί έπί τέλους τά 
τετράποδα Μετά τά ίχνη των ζώων, ανευ-
ρίσκονται τά των ανθρώπων, καθότι ό βα-
σιλεύς ούτος της Κτίσεως δέν επεφάνη η 
μετά τήν συμπλήρωσιν τής δημιουργίας 
"Και έποίησεν ό Θεός τόν ανθρωπον καθ' 
ομοίωσιν Αύτου. . . . . . . .καί έγένετο 
εσπέρα και έγένετο πρωία ήμερα έκτη." 

Παρατηρει τις τήν βαθμιαίαν πρόοδον, 
τήν διαδοχικήν άνέλιξιν της φύσεως, μέ-
χρις οτου φθάση εις τόν άνθρωπον τήν κο-
ρωνίδα της Πλάσεως. «Τότε, γράφει ό 
"'Αδριανός Βάλβης, ή καρδία σας ταπεινου-
"ται καί πίπτει πρό του Θεου. Σας φαί-
"νεται ότι βλέπετε τό Υπέρτατον Όν διά 
" διαδοχικων δημιουργιων, προορίζον τόν 
"πλανήτην ήμων ν' αποβη τό πεδίον των 
" ευεργετημάτων Αυτου, έγειρον επί θεμε-
" λίων έκ γρανίτου παμμέγιστον οίκοδό-
" μημα,λίθινον, τιτανωδες, άργιλλωδες καί 
" έκ της βραχώδους εκείνης ύλης της έγ-
" κλειούσης τά μέταλλα. Αι εν τω μυχω 
" της γης συγκεντρωθεισαι δυνάμεις άνα-
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" πτυσσουν επί της επιφανειας αυτής γονι-
"μοποιόν θερμότητα, ήτις είναι αφετηρία 
" προς παραγωγήν απείρου ποικιλίας. Έπί 
" τέλους εμφανίζεται ό άνθρωπος, όστις 
" ώς βασιλεύς της φύσεως έρχεται νά λά-
" βη κατοχήν της βασιλικης κυριαρχίας 
" αυτου ". 

Δεν ευρίσκεις ίσως κ. Χ. εις ταυτα 
πάντα τήν θαυμαστήν όμοφωνίαν, ήτις 
αποκαλύπτει έν τή πρώτη σελιδι της Γε-
νέσεως έπιστήμην ύπερτάτην καί ύπερφυ-
σικήν, προωρισμένην νά καταρρίψη τήν 
υπεροψίαν του ανθρωπίνου πνεύματος; 

Αδίκως καί παραλόγως λοιπόν τό λο-
γικόν σου αποστέργει ν' αναζητήση τήν 
άλήθειαν έν τη Αποκαλύψει καί ίσχυρο-
γνωμόνως επιμένει, ώς οί ήμιμαθεις του 
αιωνος μας, να ανεύρη αυτήν έπι της γης. 

Κατά τό διάστημα μακρών αιώνων κό-
πων καί μελετων οί επίδοξοι ούτοι σοφοί 
κατήντησαν . . . Που λοιπόν ; 

Κατήντησαν εις τήν έν τη Βίβλω άφή-
γησιν του Μωϋσέως, εις τήν πρώτην σε-
λίδα της Γενέσεως ήν επιμόνως ήρνουντο 
νά πιστεύσωσι ! ! ! 

'Εν Σμύρνη. 
Πολύκαρπος Βεντούρας. 

Η "APMONΙA,, ΕΝ ΣΥΡΩ. 

Τήν παρελθουσαν Κυριακήν 16 τρέ-
χοντος, ό πρό μικρου εκλεγείς και έν Ρώμη 
προχειρισθείς Επίσκοπος Ημών κ. Θεό-
δωρος Αντώνιος ΙΙόλιτος, δι' ύπ' αύτου 
εντεταλμένου πληρεξουσίου, συμφώνως 
πρός τούς εκκλησιαστικούς κανόνας, άνέ-
λαβεν επισήμως τήν πνευματικήν διοίκη-
σιν της Επαρχίας Σύρου. 

Περί ώραν 4ην μ. μ. έν τη Μητροπόλει 
ημων, ενώπιον ολοκλήρου του ίερου Κλή-
ρου, άνεγνώσθη ύπό του γραμματέως της 
Επισκοπης τό αύτόγραφον του ύπό του 

'Άκρου άρχιερέως γενομένου διορισμου 
προς τόν νέον Έπίσκοπον, πρός δέ καί τό 
έγγραφον τής Αύτου ΙΙανιερότητος πρός 
τόν ύπ' αύτου διορισθέντα ενταύθα πλη-
ρεξούσιον αίδεσιμώτατον κύριον Άντώνιον 
ΙΙαλαιολόγον τέως Αποστολικόν Διαχει-
ριστήν τής Επισκοπής Σύρου, μεθ' ό ού-
τος ώς αντιπρόσωπος άναβάς τόν Έπισκο-
πικόν θρόνον μετά τήν εύχαριστήριον δο-
ξολογίαν και τήν εύκτήριον δέησιν υπέρ 
του άναλαβόντος το πηδάλιον του έν Σύρω 
Καθολικου σκάφους, άπεδέξατο έν ονόματι 
του ύψηλου έντολέως τάς εύχάς καί τά 
συγχαρητήρια ολοκλήρου του Κλήρου της 
νήσου ημων. 

Εν τη τελετη ταύτη επισήμως προσ-
κληθέντες παρέστησαν ο Δήμαρχος μετά 
του δημοτικου Συμβουλίου, ωσαύτως δε 
καί πληθος λαου. 

Γ. Π. 

Η Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α Τ Ο Υ Α Λ Ο Ϋ Σ Ι Ο Υ Φ Ε Ρ Ρ Α Ρ Η 

Έπιστέλλουσιν ήμιν έκ Ρίμινι της Ιτα-
λίας : 

Ό τηλέγραφος θα εφερεν ήδη εις γνω-
σιν υμων τήν είδησιν της στυγερας δολο-
φονίας ής έπεσε θυμα ό έκ τών δεινοτέρων 
πολιτευτων της Ιταλίας Άλούσιος Φερ-
ράρης. 

Συναντηθείς κατά σύμπτωσιν μετά του 
φίλου μου ιατρου Vincini οστίς συνώδευε 
τόν Φερράρην κατά τήν στίγμήν της δο-
λοφονίας, έλαβον παρ' αυτου τάς ακολού-
θους σχετικάς λεπτομέρειας άς σπεύδω νά 
έπιστείλλω πρός τούς άναγνώστας της φί-
λης '^Αρμονίας : 

Ολίγα λεπτά μετά τό μεσονύκτιον, μοι 
είπεν ό ιατρός, έπεστρέφομεν άπό της μαρ-
κησίας Diatallevi έν τω οίκω της όποίας 
είχομεν γευματίση παοαμείναντες είτα έν 
φιλικη συνδιαλέξει μεχρι του μεσονυκτίου. 
Διελθόντες τήν οδόν τής Αγίας Απολλω-
νίας εξήλθομεν εις την πλατειαν του Ιου-
λίου Καίσαρος ένθα ευρίσκεται ή οικία του 
Φερράρη. Εν τω μέσω της πλατείας ί-
στατο συνδιαλεγόμενος όμιλος υπόπτων 
ανδρων οιτινες δέν ύπερέβαινον τους δέκα. 
Διήλθομεν ανύποπτοι άριστερόθεν αυτων, 
οτε ο Φερράρης στραφείς προς έμε ηκου-
σας, μοι λέγει, εις έξ αυτων δακτυλοδει-
κνύων με είπε πρός τούς άλλους : 'Ιδέ τόν 
άχρειον εκεινον, ειναι ό Φερράρης, πρέ-
πει να τον καύσωμεν. 

Πράγματι ουδέν άκουσας παρεκάλεσα 
αυτόν όπως ούδεμίαν δώση προσοχήν εις 
τά λεγόμενα. ό Φερράρης όμως προσβλη-
θείς εστράφη πρός τόν ομιλον καί έζή-
τησε τι είχον εναντίον αύτου. Ούτοι άντί 
πάσης άλλης απαντήσεως έκραύγασαν: 
κάτω ό αχρειος ! Εντευθεν ήρξατο σφο-
δρά συζήτησις καθ' ήν πολλάκις έπεμβάς 
παρώτρυνα τόν φίλον μου όπως άπέλθω-
μεν προβλέπων δυσάρεστα αποτελέσματα. 
πλήν εις μάτην. Ή συζήτησις κατέληξεν 
εις ρήξιν, ότε αίφνης εις έκ του ομίλου 
εξαγαγών πολύκροτον έξεκένωσεν αυτό 
κατά του Φερράρη. Ή στιγμή εκείνη 
υπηρξε στιγμή σπαραξικάρδιος ! Ό Φερ-
ράρης βληθείς θανασίμως έπεσεν έπί της 
αγκάλης μου, λέγων μοι διά φωνής πνι-
γηρας : Έσο πατήρ εις τον Σαλλούστιον 
μον. . . . 

Ό όμιλος των αγνώστων έξηφανίσθη 
αυθωρεί. Τίνες ήσαν ; ποιος ο σκοπός της 
δολοφόνου αυτων επιθέσεως ; Ιδού τά δύο 
ζητήματα άτινα θά απασχολήσουν τήν 
άνάκρισιν. Έν τούτοις ευλόγως δύναμαι 
νά υποθέσω ότι ό δολοφόνος ήτο αναρ-
χικός. 

Σπεύσαντες έν τω μεταξύ διάφοροι πο-
λιται μετέφερον τόν Φερράρην άναίσθητον 
εις παρακείμενον φαρμακειον ένθα παρέ-
σχομεν αυτω τάς πρωτας βοηθείας, μεθ' άς 
συνελθών καί συναισθανθείς τό κρίσιμον της 
θέσεώς του μοι εξέφρασε τήν έπιθυμίαν του 

όπως μεταλάβη των άχράντων Μυστηρίων. 
Μοι ώμίλει περίλυπος άλλά και μετά 

πολλης ηρεμίας. Ιδίως απασχολεί αυτόν 
ή σκέψις του απόντος υίου του όν περιπα-
θως άγαπα. 

Ή θέσις του σεπτου άσθενους διατελει 
όντως σοβαρά, έξηκολούθησε δακρύων ό 
ιατρός, άπό στιγμης δέ εις στιγμήν ανα-
μένεται τό απαίσιον άγγελμα τής επικει-
μενης καταστροφης. 

Δέν είχομεν είσέτι άποχωρισθη καί οί 
έφημεριδοπώλαι ήγγελλον έν παραρτήματι 
τόν θάνατον του ατυχους Φερράρη. 

Η ,,ΑΡΜΟΝΙΑ" ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 
(Τακτικου ημων ανταποκριτου) 

Τήν Κυρ:ακήν 9 τρ. μ. ό αιδεσιμώ-
ματος ΙΙατήρ Άρσένιος ΙΙελεγρίνης Προε-
στώς των έν Κρυπτοφέρη της Ιταλίας 
(Grottaferrata) Βασιλειανων, ίερούργησε 
έν τη ημετέρα Μητροπόλει του Άγ. Ιωάν-
νου, κατά τόν Έλληνικόν ρυθμόν. Ή Α. 
II. Αν. Π. Τιμόνης, Αρχιεπίσκοπος 
Σμύρνης, ώς και άπας ό κληρος της πό-
λεως ημών παρέστη κατά τήν τελετήν 
ταύτην. 'Η εκκλησία ήτο πλήρης πιστων. 
'Απειρος πληθος Ελλήνων συνέρρευσεν. 

όπως ιδη τήν μεγαλοπρεπη ταύτην ιερο-
τελεστίαν. 

Ό χορός τής Άγ. Καικιλίας ύπό τήν 
επιδεξίαν διεύθυνσιν του αιδεσιμωτάτου 
Κανονικου Α. Μακρυωνίτου, έξετέλεσε τάς 
ωδάς της Ελληνικης λειτουργίας. 

Μετά τό πέρας της ιεροτελεστίας ό 
Αίδεσιμώτατος Άββας Αρσένιος διεμοί-
ρασεν εις πλείονας τών 600 πιστων καθο-
λικων καί Ελλήνων τόν ηύλογημένον άρ-
τον (προσφοράν). 

Ό II. Αρσένιος θά διαμείνη έν τή 
ημετέρα πόλει μέχρι τέλους της προσεχους 
εβδομάδος. Σμυρναιος. 

Σ. Α. Ευρισκομένου του φύλλου ημων υπο τα 
πιεστήρια άδυνατουμεν νά καταχωρίσωμεν νέαν άντα-
πόκρισιν ληφθεισαν σήμερον του εν Σμύρνη αξιοτίμου 
φίλου και δραστηρίου ημων ανταποκριτου. Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΡΩΜΗ. 

Τακτικου ημων ανταποκριτου. 

— Τήν παρελθουσαν Δευτέραν έγένετο 
ή έναρξις των εργασιων της Βουλης διά 
του συνήθους Βασιλικου λόγου. Αισθησιν 
ένεποίησεν ή απάθεια του λαου μέγα μέ-
ρος του όποίου παρίσταται άπλους θεατής 
των συμβαινόντων. 

Πρόεδρος εξελέγη ό υποψήφιος της Κυ-
βερνήσεως Βίλλας διά πλειοψηφίας 112 
ψήφων έπί του ύποψηφίου τής ηνωμένης 
αντιπολιτεύσεως. Ή ύποψηφιότης αύτη 
ύπήρξε τό πρωτον σφαλμα της Κυβερνή-
σεως ήτις δεν εβράδυνε να το εννοήση. 

— Αι μεταξύ Κρίσπη-Καβαλόττη καί 
Γιωλίττη έριδες έπί διαφόρων σκανδαλω-
δων υποθέσεων προμηνύουσι σφοδροτάτας 

'Εν Σύρω. 
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συζητήσεις αν μη έν τη Βουλη, τουλάχι-
στον έν τω τυπω. 'Υπάρχουσιν όμως καί 
τινες οι ύποστηρίζοντες οτι ή λήθη θα κα-
λύψη αυτας απαξ διά παντός πλέον. 

— 'Ο άρτι προχειρισθείς εις Έπίσκο-
πον Πανιερώτατος Θεόδωρος 'Αντώνιος 
Πόλιτος άνεχώρησεν έκ. Ρώμης τήν 15 
τρ. μ. κατευθυνόμενος εις Κέρκυραν ένθα 
θέλει διατρίψη έπ' ολίγας ημέρας, μεθ' ας 
διερχόμενος δι' Αθηνών θά κατευθυνθη εις 
τήν νέαν αυτου θέσιν. ΙΙρό της άναχωρή-
σεως αύτου εκ Ρώμης ό διακεκριμένος 
κληρικός έτυχεν ακροάσεως παρά του Α. 
ΙΙατρός. 

— Έν τω προσεχει κονσιστορίω λέγε-
ται οτι ή Α. Α. Λέων ΙΓ' προτίθεται να 
προχειρίση εις Καρδηναλίους τόν Πανιε-
ρώτατον Φερράρα Νούντσιον έν Παρισίοις, 
Άλλιάρδι Νούντσιον έν Βιέννη, Ίακωβίνι 
Νούντσιον έν Λισβώνη, Κρετόνι Νούντσιον 
έν Μαδρίτη, Σατόλλι Αποστολικόν Έπι-

τήν. Άλλά . . . υπάρχει βλέπετε καί τό 
αλλά. Υποθέσατε ότι αίφνης συναντώμεθα 
μετά φίλου όν ο οικοδεσπότης απέπεμψε 
κακήν κακως της οικίας ένεκα καθυστερη-
θέντος ενοικίου, ή μετά φίλου όστις απώ-
λεσεν έν τω δικαστηρίω δίκην μεγάλης 
σπουδαιότητος, εις έκαστον δέ τούτων άπο-
τείνομεν καί άπό έν φιλικώτατον χαιρε ! 
δέν θά ήτο τουτο τό άκρον άωτον της ει-
ρωνείας ; 

— Ή αρχαία Ρώμη χαιρετίζουσα έλε-
γεν : 'Έσο ευσταθής! 'Ο χαιρετισμός ούτος 
ενέχει φιλοσοφικωτάτην έννοιαν, αποτελει 
δε παραίνεσιν μετ' ευχής ίνα ό άνθρωπος ή 
ευσταθής έν τε τη ευτυχία καί τή δυσπρα-
γία. Ευσταθής έν τη ευτυχία ινα μήποτε 
παρασυρθη ύπό του ρεύματος της υπερο-
ψίας, ευσταθής έν τη δυσπραγία ίνα καρ-
τερικως υποστη τάς θλίψεις και τάς τα-
λαιπωρίας αιτινες άμαυρουσι τόν πολυτά-
ραχον αυτου βίον. 

νείσητε ολίγον ορύζιον θα είσθε ό κάλ-
λιστος των ανθρώπων. Έν τοιαύτη πε-
ριστάσει, βλέπετε φίλοι άναγνωσται, ότι 
ό χαιρετισμός τών Σινων δύναται ν' άποβη 
λίαν έπικίνδυνος τω έρωτωντι φίλω. 

— Ό οπαδός του Ισλάμ όστις άείποτε 
ατενίζει πρός τήν Άνατολήν, χαιρετα λέ-
γων : Ευτυχής η πρωία σου ! 

Οίμοι ! και ή εσπέρα ; ουδείς λόγος περί 
αυτης, ουδεμία ευχή. Ή πρωία ήν καλ-
λύνει ή ανατολή του ηλίου τό άσμα των 
πτηνων, ή δρόσος του ουρανου, συμβολί-
ζει τήν χαράν, τήν εύθυμίαν. Ή εσπέρα 
κινει εις κατήφειαν, εις σκέψεις μελαγχο-
λικάς, συμβολίζει δ' ώς έκ τούτου τήν όδύ-
νην καί τούς θρήνους. Οι Οθωμανοί οίτινες 
πιστεύουσιν άκραδάντως εις τό πεπρωμένον 
ευχόμενοι εύτυχίαν έν τη πρωία της ζωης, 
δέν απεύχονται τά δάκρυα της εσπέρας. 

— Των Περσων ο χαιρετισμός αποπνέει 
ύλισμόν : 

Ο ΤΙΒΕΡΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

τετραμμένον έν Νέα Υόρκη καί Χάλλερ 
'Αρχιεπίσκοπον του Σαλτσβούργου. 

— Τήν 9 τρέχ. μην. εορτήν τής Άγ. 
Τριάδος έχειροτονήθη ιερεύς διά τήν διοί-
κησιν Αθηνων ό αίδέσιμος κύριος Δ. Παυ-
λος Γάδ, μαθητής της Ούρβανείου σχο-
λης, καί ανεψιός του αειμνήστου Δ. Παύ-
λου Γάδ του έγκαταλιπόντος άίδιον μνή-
μην έν Αθήναις. Ό νέος λευίτης μέλει 
εντός ολίγων ήμερων νά αναχωρήση έν-
τευθεν κατευθυνόμενος εις Άθήνας. 

ΗΘΗ Κ Α Ι ΕΘΙΜΑ 

Ο XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΛΑΟΙΣ 

Οί αρχαιοι 'Έλληνες προσηγόρευον αλ-
λήλους διά τής λέξεως : Χαιρε ! 

Πάνυ ώραιος τη αληθεία χαιρετισμός. 
' H χαρά είναι τοσουτον σπανία, καί πολ-
λάκις τοσούτω μεμακρυσμένη τής καρδίας 
ημών, ώστε άνάγκη ίνα έπευχηθωμεν αυ-

— Των Σινων ο χαιρετισμός καταδει-
κνύει τήν έκκεντρικότητα αυτων : 

Έφάγατε ορύζιον ; πως έχετε ως προς 
την όρεξιν και τον στόμαχον ; 

Οί λαοί συνήθως άποκαλύπτονται καί 
εις τάς έλαχίστας αυτων εξωτερικεύσεις. 
Εις τούς Σίνας ώς έπί τό πλειστον εφαρ-
μόζεται τό ρημα του Αποστόλου : ων ό 
Θεός η κοιλία εστί. Οι Σιναι ζωσιν ινα 
τρώγωσιν, αγωνιζόμενοι δέ αγωνίζονται 
υπέρ. .. τής κοιλίας αυτων. Ή κοιλία 
λοιπόν απασχολει έξαιρέτως αυτούς, επειδή 
δέ τό όρύζιον τυγχάνει ή συνηθεστέρα αυ-
των τροφή, διά τουτο ενδιαφερόμενοι υπέρ 
τών φίλων έρωτωσιν έάν έφαγον όρύζιον. 
Ύποτεθείσθω όμως ότι ο ούτω ερωτώμενος 
φίλος διατελει ελαφρός τήν κοιλίαν καί ότι 
τό περί ού ο λόγος όρύζιον μόνον κατ' οναρ 
ειδεν, έν τοιαύτη περιπτώσει άντιχαιρετων 
θά ήδύνατο νά απαντήση: Όρύζιον δεν 
έφαγον διότι δεν είχον, αλλ' ως προς την 
όρεξιν και τον στόμαχον ευρίσκομαι λαμ-
πρά . . Θα ηδυνάμην νά καταβροχθίσω 
αυθωρεί ολόκληρον β αν. .. Εάν μοί δα-

Είθε ή σκιά σου να μη σμικρυνθη ποτέ ! 
Οί Πέρσαι, το κατ' έμέ, διελογίσθησαν 

ούτω πως : Ό μακάριος και ευτυχής άν-
θρωπος όστις κατ ούδένα τρόπον εννοεί νά 
χαλάση τήν ζαχαρένια του, συνήθως δια-
κρίνεται έπί εύρύτητι διαστάσεων καί πο-
λυσαρκία, ή δέ κατά το μάλλον καί ήττον 
ευρεια αυτου περιφέρεια προσμαρτυρει καί 
τόν βαθμόν της μακαριότητος αύτου. Αλλά 
πρός τήν ευρύτητα τών σωματικών διαστά-
σεων αναλογει καί ή άπό του σώματος εκ-
πεμπομένη σκιά. Ωστε ίσχνουμένου του 
σώματος σμικρύνεται έν ίση αναλογία καί 
ή σκιά αύτου. Υπολογισμός άκριβής. Ό 
χαιρετισμός λοιπόν των Περσων προσο-
μοιάζει τόν ακόλουθον : 

'Έσο πάντοτε ευτραφής ! 
— Τά τέκνα του Ισραήλ άποτεινόμενα 

πρός άλληλα χαιρετίζουσιν έαυτά λέγοντα 
αναφορικως πρός τόν Μεσσίαν : 

Ήλθεν: ό δ' έτερος : Θα ελθη ! 
Φευ ! παρηλθον ήδη 1895 έτη άπό της 

έλεύσεως του Μεσσίου καί ισως παρέλθωσι 
ακόμη πλείονα τούτων, και έκ τών τέ-
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κνων του Ισραήλ τά μέν θά έρωτωσιν : 
ηλθεν ; τά δέ θά άπαντωσι : θα έλθη ! 

— Ή Ισπανία έθνος εξόχως χριστιανι-
κόν, απευθύνει χριστιανικώτατον χαιρετι-
σμόν : 

Ό Θεός μετα σου ! 
Λαμπροτάτη προσφώνησις, θειος χαι-

ρετισμός. Εάν ό Θεός μεθ' ημων τις δύ-
ναται ν' άντεπεξέλθη εναντίον ημων ; Ό 
ψαλμογράφος άποτεινόμενος πρός τόν Θεόν 
λέγει : Κύριος η ισχύς μου και τό κατα-
φύγιόν μου. Τόν αυτόν χαιρετισμόν συ 
νήθως αποτείνει και ή εκκλησία πρός τά 
τέκνα αυτης λέγουσα : 

Ό Κύριος μεθ' υμών ! 
— Λακωνικώτερον πάντων χαιρετίζου-

σιν οι Σλαυοι: 
Ειρήνη ! 

'Ώ ή ειρήνη ! ευλογημένον και άγιον 
πραγμα ή ειρήνη ! Τι άλλο άγιώτερον και 
μάλλον ποθητόν δυνάμεθα ισως να εύχη-
θωμεν η τήν είρήνην εις τήν συνείδησιν, εις 
τήν οίκογένειαν, έν τη κοινωνία ; 

Eιρήνη ! έψαλον οί άγγελοι έπί του 
σπηλαίου της Βηθλεέμ χαιρετίζοντες τήν 
ανθρωπότητα . . . Ειρήνη ! έφώνησεν ό 
Κύριος προς τους μαθητάς του μετά τήν 
άνάστασίν του. 

Μεταξύ λοιπόν όλων τών μνημονευθέν-
των λαων οί Σλαυοι έν τοις χαιρετισμοις 
κατέχουσι τά πρωτεια. Ό χαιρετισμός 
τών Σλαύων είναι ό λακωνικώτερος πάν-
των ού μόνον άλλα και ό μαλλσν εκφρα-
στικός καί εγκάρδιος. 

'Εν τούτοις έγώ άποτεινόμενος άπό τών 
στηλων τής 'Αρμονίας εις έκαστον των φί-

λων μου αναγνωστων εις μέν τούς ισχνούς 
λέγω μετά των Σινων : 'Εφάγατε ορύζιον ; 
εις δέ τούς προγάστορας : Ειθε η σκιά 
σας να μη σμικρυνθη ποτέ ! 

Πατρεύς. 

ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 

(Διήγημα εκ του γερμανικου υπό της 
δεσποινίδος Ε. S.) 

[Συνέχεια καί τέλος. ιδε προηγούμενον φύλλον] 

Ήτο ή δωδεκάτη περίπου ώρα τής 
επαύριον καθ' ήν ό ιατρός Βάρρεν είσήρ-
χετο εις τήν οικίαν του, επιστρέφων έκ 
των επισκέψεών του. 

Τό δωμάτιόν του, δωμάτιον ανδρός 
ανυπάνδρου ήτο κομψόν καί απλουν. τά 
πάντα ήσαν έν τάξει, πλήν ευκόλως ήδύ-
νατο τις να έννοήση τήν έλλειψιν γυναι-
κείας χειρός καί καλαισθησίας έν τή το-
ποθετήσει αυτων. 

Η πρώτη αυτου φροντίς ήτο νά παρα-
τηρήση τάς κατά τήν άπουσίαν του λη-
φθείσας έπιστολάς. Τά βλέμματά του 
έστησαν έκπληκτα έπί φακέλλου τινός επι-
χρύσου έπί του οποίου πασιφανως γυναι-
κεία τις χειρ είχε χαράξη τό όνομα αύτου. 

Άλλά τις δύναται νά περιγράψη τήν 
έκπληξιν αυτου, αναγνώσαντος τά επόμενα ; 

Αξιότιμε κ. Ιατρέ, 
Δεχθητε τας θερμοτέρας ευχαριστίας μου διά 

τήν έντιμον υμών πρότασιν. Τη αληθεία εξε-

πλάγην επί τούτω, πλήν εχω στερράν πεποίθη-
σιν οτι πλησίον ανδρός, οιος υμεις, θέλω κατα-
στη ευτυχής. Έν εμοί δέ, διαβεβαιω υμας ότι, θέλετε ευρη σύζυγον ενάρετον και αφοσιωμέ-
νην μέχρι θανάτου. Μη βραδύνητε, παρακαλω, 
να έλθητε όπως και προφορικως ακούσητε την 
ποθουμένην συγκατάθεσιν εκείνης ητις διατελει 
μεθ' υπολήψεως υμετέρα 
Ελένη Πραις. 

Ό νέος ιατρός έφερε τήν χείρα εις το 
μέτωπον όπως βεβαιωθη εάν ώνειρεύετο ή 
ήτο πραγματικότης. Άνέγνωσε καί πάλιν 
εκ δευτέρου καί τρίτου τήν έπιστολήν, 
άνακράξας ώς ό Φάουστ: "ιδού έγώ δύστη-
νος άφρων, είδώς οσα καί προτερον" ή 
άλλως : δέν εννοώ τι συμβαίνει. 

Τέλος προαίσθημά τι αληθείας ήρχισε 
νά κυριεύη, αυτόν. Αναμφιβόλως, έλεγε 
κατ' έμαυτόν, θά ηθέλησε τις νά μέ έκ-
δικηθη δια της πράξεως ταύτης. 'Εσκέ-
πτετο τις ποτέ ήδύνατο νά πράξη τουτο, 
καί ουδένα έχθρόν του άνεύρισκε. Άλλά 
τέλος τις ήτο τοσουτον κακός ώστε νά πε-
ριπαίξη τήν ένάρετον δεσποινίδα Πραίς ; 
'Ώφει.λε να πορευθη παρ' αυτη καί τή φα-
νερώση το παν. Τό διάβημα τουτο ήτο 
οχληρόν, πλήν δέν ήδύνατο καί νά τό 
άποφύγη. 

'Έλαβε τόν πιλόν του καί εξήλθε πά-
ραυτα, αναλογιζόμενος καθ' όδόν τίνι τρόπω 
νά ανακοινώση όσον τό δυνατόν εύγενέστε-
ρον, τό δυσάρεστον τουτο συμβάν εις τήν 
άγνήν δεσποινίδα ήν έθεώρει ώς τήν μαλ
λον αξιοσέβαστον του φύλου αυτής. 

Ό ιατρός Βάρρεν καίτοι δέν ήτο δειλός 
τις άνήρ, όμως όταν ευρέθη έπί παρουσία 
του αντικειμένου τών λογισμων του, ενώ-

9 ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ ΤΗΣ "ΑΡΜΟΝΙΑΣ,, 9 

SILVI0 PELLICO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ Ο Υ 

Οι ούτω ονομαζόμενοι Μόλυβδοι αποτελουσι τό ανώτατον μέρος της 
πρώην κατοικίας του Δόγη κεκαλυμμένον υπό μολύβδου. 

Τό δωμάτιόν μου είχε εν μέγα παράθυρον δικτυούμενον ύπό παμμε-
γίστων σιδηρων ράβδων προσβλέπον έπί τής έκ μολύβδου επίσης στέγης 
της εκκλησίας. 'Έβλεπον πολύ μακράν εκτεινομένην τήν πλατείαν καί 
καθ' ολας τάς διευθύνσεις απειρίαν θόλων καί κωδωνοστασίων. Το γι-
γαντιαιον του Άγ. Μάρκου κωδωνοστάσιον άπειχεν έμου οσον καί το 
μήκος τής 'Εκκλησίας. ήκουον δέ πολλάκις τας έπί τής κορυφης αύτου 
συνομιλίας τών διαλεγομένων ισχυρως πως. Άριστερόθεν έφαίνετο επίσης 
μέρος τι της αυλης του παλατίου καί μία τών εισόδων. 'Επί του μέ-
ρους εκείνου τής αυλής ητο δημόσιον τι φρέαρ, καί συνεχως ήρχοντο 
άνθρωποι προς ύδρευσιν. 'Από του ύψους τής φυλακής μου οί άνθρωποι 
μοι εφαίνοντο ώς μικρά παιδία, και δέν ηδυνάμην να διακρίνω τούς 
λόγους των ειμή οπότε εκραύγαζον. 'Εν τη νέα ταύτη ειρκτη μου ήμην 
έτι έρημος ή έν Μιλάνω. 

Αί φροντίδες καί ένοχλήσεις τής νέας άνακρίσεως υπο τής ειδικης 
Επιτροπης μέ έλύπησαν πάλιν κατά τας πρώτας έκείνας ημέρας, ίσως 
δε καί ή μοναξιά μου εκείνη ουκ ολίγον προς τουτο συνετέλεσε. 'Εκτός 
τούτου ευρισκόμενος μακρότερον τής οικογενείας μου, ουδεμίαν πλέον είχον 
είδησιν περί αυτής. Τα νέα πρόσωπα άτινα έβλεπον δέν μοι ησαν αντιπα-

φθαση , μέχρι του φύλακος, τής συζύγου του, της θυγατρός του καί τών 

θητικά, αλλ' είχον τι το σοβαρόν. Ή μικρά μου φιλολογική φήμη είχε 

δύο υιών του, ακόμη δέ καί αυτών τών δεσμοφυλάκων, οίτινες, τις 
οίδε. άν μή ένόμίζον ότι διά να είναι τις συγγραφεύς τραγωδιων, οφείλει 
νά είναι και μάγος. Ήσαν σοβαροί, έπιφυλακτικοί, επεθυμουν να τοις 
εδιδον περισσοτέρας εξηγήσεις έπί του έαυτου μου, πλην πάντοτε εδεί-
κνυντο ευγενέστατοι. 

Μετά τας πρώτας ημέρας καί άφ' ου συνείθισα μοί έφάνησαν όλοι 
καλοί. Μόνη ή σύζυγος του φύλακος διετήρησε πάντοτε τό ύφος δεσμο-
φύλακος. Τό πρόσωπόν της ητο ισχνόν, ισχνόν, αί ομιλίαι της ισχναί, 
ισχναί, τεσσαράκοντα περίπου ετών, ουδέν σημειον δίδουσα ότι ητο 
ίκανή νά παράσχη ευκολίαν τίνα εις άλλους έκτός τών τέκνων της. 

Συνείθιζε νά μοι φέρη τόν καφφέ το πρωί καί τήν μεσημβρίαν, ύδωρ, 
ασπρόρρουχα κτλ. Τήν ηκολούθουν ώς έπί τό πλείστον ή θυγάτηο της, 
κόρη έως δέκα καί πέντε ετών, ωραία μέν ουχί, πλην συμπαθων βλεμ 
μάτων, καί οι δύο υιοί της, ό μέν δέκα καί τριων ετων, ό δε δέκα. 
'Ανεχώρουν κατόπιν μετά τής μητρός καί αι τρεις νεαραί αυται υπάρ-
ξεις καί κλείουσαι τήν θύραν έστρεφον και μέ έβλεπον τρυφερώς. Ό φύλαξ 
δέν εισήρχετο εις τό δωμάτιόν μου ειμή οπότε προύκειτο να μέ όδηγήση 
εις τήν αίθουσαν ενθα συvηθpoίζετo ή Επιτροπή όπως μέ άνακρίνη. Οί 
δεσμοφύλακες καί αυτοί σπανίως ήρχοντο διότι είχον όλην αυτών την 
προσοχήν εις τόν έτερον όροφον τής οικίας ένθα ητο ή αστυνομία. Ό εις 
εξ αυτων ήτο γέρων τις εβδομηκοντούτης, πλήν ικανός να εκτελη 
το κοπιωδες έκεινο έργον, άπαύστως ανερχόμενος καί κατερχόμενος 
τάς βαθμίδας τών διαφόρων φυλακων. Ό έτερος ήτο εικοσαέτης 
νέος, μάλλον επιρρεπής να διηγηται τούς ερωτάς του η να έκπληρη τά 
καθήκοντά του. 

ΚΕΦ. ΧΧΙΙΙ 

Ω ! ναι. αί φάσεις τής άνακρίσεως είναι φρικταί καί μάλιστα όταν 
τις είναι δεδηλωμένος εχθρός τής κυβερνήσεως. Όπόσοι φόβοι μή διά τών 
ανακρί.σεων γίνης παραιτιος νέων συμφορων ! Όποία δυσκολία να πα-
λαίσης εναντίον τόσων δυσκολιων, τόσων ύπονιων ! Όποία απογοή-
τευσις όταν ή ανάκρισις καθ' έκάστην έτι μάλλον περιπλέκεται, έάν νέαι 
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πιον της δεσποινίδος Πραϊς, το θάρρος τον 
σχεδόν εξέλιπε. 

Έλησμόνησε πρός στιγμήν τόν καλ-
λιεπή λόγον όν καθ' όδόν προετοίμαζε, 
καί δέν ήδυνήθη ειμή νά ψελλίση λέξεις 
τινάς δίκην μαθηταρίου. 

Άλλ' ή μις Πραίς τόν διέκοψε πάραυτα. 
— Ω ! δέν είναι ανάγκη συγγνώμης, κύ-
ριε ιατρέ, καίτοι ώς σας έγραψα έξεπλά-
γην. Λάβετε παρακαλώ θέσιν πλησίον μου 
και όμιλήσωμεν ελευθέρως έπί τούτου. 

— 'Απατασθε, δεσποινίς, αντειπεν ό 
ιατρός Bάρρεν, ήλθον όπως . . . 

— Μάλιστα, άπεκρίθη ή μις Πραις 
εννοω, οπως ζητήσητε την χειράν μου. 
Χαίρω πολύ. Εάν νομίζητε ότι έν έμοί θά 
εύρητε εκείνην ήτις θέλει καταστήση ύμας 
ευτυχη, ιδού έγώ, δέχομαι τόν έρωτα 
ύμων . . . 

Ό ιατρός ήσθάνετο πάλλουσαν τήν 
καρδίαν του. Εκεινος όστις έμεινεν απα-
θής πρό τοϋ ειδεχθούς θεάματος ανθρωπί-
νων πτωμάτων δίκην κτηνων ύπό της χει 
ρουργικης λαβίδος κατακρεουργουμένων νυν, 
πρό τών γλυκέων κυανων ωραίων οφθαλ-
μων της, προ του παιδικήν αθωότητα 
αποπνέοντος μικρου της προσώπου δέν ήδυ-
νήθη νά μείνη κύριος έαυτου. Παρά τήν 
συγκίνησίν του δέν διεξέφυγε της διορατι-
κότητός του ότι τό πρόσωπον έκεινο όπερ 
ουδέποτε άχρι της στιγμης εκείνης είχεν 
επισταμένως παρατηρήση, δέν ήτο έστε-
ρημένον καί χάριτος, ώς οί άνθρωποι διε-
τείνοντο, άλλ' οτι τουναντίον ήτο άξιον 
μεγαλειτέρας προσοχης. 'Ώφειλε λοιπόν νά 
λυπήση τήν συμπαθη έκείνην μορφήν άπο-

καλύπτων αυτη τήν άλήθειαν; ώφειλε νά 
άπωθήση τήν καρδίαν έκείνην ήτις άφιε-
ρουτο αύτω δι' όλης της δυνάμεώς της ; 
Ματαίως έβασανίζετο οπως εύρη διέξο-
δόν τινα. 

— "Ω ! Δεσποινίς, έπανέλαβεν έκ νέου 
μετά τινα διακοπήν, έάν έγνωρίζατε . . . 
Δέν ήδυνήθη νά εξακολούθηση. Ή μις 
Πραΐς ήτις κατειδε τήν ταραχήν του, 
έδραμεν εις βοήθειάν του. 

— "Ω ! είμαι πεπεισμένη περί τούτου, 
είπεν αύτη έρυθριωσα ολίγον, καί νομίζω 
ότι είναι περιττόν νά μοί έπαναλαμβάνητε 
τάς διαβεβαιώσεις τής πρός έμέ αγάπης 
σας. Λάβετε μετά της χειρός μου καί τήν 
καρδίαν μου, καί έλπίσωμεν μέλλον εύτυ-
χέστατον. 

Ταυτα λέγουσα τω έτεινε τήν μικράν 
της λευκήν χειρα καί προσήλωσε τούς με-
γάλους αυτης οφθαλμούς έπί τών ιδι-
κων του. 

Την στιγμήν έκείνην αστραπιαία τις σκέ-
ψις διηλθε του νοός του νέου ιατρου. 

— Διατί, είπε κατ' έμαυτόν, νά μή 
λάβω ώς σοβαρόν τό πραγμα ; Μή κατά 
τάς ώρας της σχολης δέν είχεν όνειρευθη 
καί έπιθυμήση ήσυχον οίκογενειακόν βίον; 
Ουδεμία ποτέ γυνή είχεν έπισύρη τήν προ-
σοχήν του έστω καί πρός στιγμήν. 'Επε-
θύμει άπλην τινά σύζυγον, ένάρετον, τήν 
εύτυχίαν της επιζητουσαν έν τοις κόλποις 
της οικογενείας, δυναμένην νά συμμετά-
σχη καί της ευτυχίας καί της δυστυχίας, 
έν ένι λόγω μίαν σύντροφον του βίου του έν 
ολη τη σημασία της λέξεως. Μή λοιπόν ή 
μις Πραϊς δέν συνήνου έν εαυτη τά πλεο-

νεκτήματα ταυτα ; Ήτο αληθές ότι ουδέ-
ποτε έσκέφθη τό τοιουτο, όμως ώφειλε νά 
όμολογήση οτι πάντοτε υπηρξε δι' αυτόν 
πρόσωπον συμπαθές καί φίλον. 

Ή άπόφασίς του ώφειλε νά ήτο τοσου-
τον ταχεια όσον καί ή έμπνευσίς του αύτη. 
Έδραξε λοιπόν της μικρας τεινομένης 
πρός αυτόν χειρός, καί άναπνεύσας βαθέως: 

— Επιθυμειτε λοιπόν, είπε, νά κα-
ταστητε σύζυγός μου, φιλτάτη δεσποινίς 
Πραίς ; 

Καί όταν ή νέα κόρη έψέλλισεν έν ναί, 
τήν φέρει πρός τό στηθος του καί έναπο-
θέτων συγκεκινημένος έπί του γαληνίου με-
τώπου της άσπασμόν τινα : 

— Ειθε, λέγει, ό Θεός νά σε ευλογήση ! 
Θά σέ αγαπω ώς σοι αρμόζει! Θα φροντίζω 
περί σου, καί θά σέ φυλάττω ώς τόν πο-
λυτιμότερόν μου θησαυρόν, καί σύ θά εί-

σαι ή χαρά του βίου μου . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Έτη πολλά διέρρευσαν άπό της στιγ-
μης ταύτης ότε φθινοπωρινήν τινα ήμέραν 
ισταται πρό της θύρας του δικηγόρου Σόν-
σφηλδ οδοιπορική τις άμαξα. Κυρία τις 
κατέρχεται έξ αυτης, γενομένη δεκτή εις 
τήν ούδόν τής θύρας ύπό τινος θαλαμη-
πόλου . 

Ήτο ή δεσποινίς Φανή, ής τήν πα-
νουργίαν οί άναγνωσται μας ενθυμουνται 
εισέτι, καί ητις άφ' ου κατόπιν μακρας 
ασθενείας απώλεσε τόν πατέρα της τόν 
μόνον έπί της γης ταύτης συγγενη της, 
έπανήρχετο έκ μακροτάτου ταξειδίου μετ' 
άπουσίαν έξ ετων εις τόν πατρικόν της 
οικον. 

ένεργωνται συλλήψεις, νέαι άποκαλύπτωνται άνοησίαι, έστω καί προ-
σώπων άγνώστων, πλήν της αυτης κατηγορίας ! 

Απεφάσισα να μή ομιλήσω περί πολιτικής, όθεν οφείλω να διακόψω 
πασαν διήγησιν άφορωσαν την σύλληψίν μου. Θά είπω μόνον ότι πολ-
λάκις αφ' ου διηλθον ώρας ολοκλήρους ανακρινόμενος, έπέστρεφον εις τό 
δωματιον μου τοσουτον τεθορυβημένος και απηλπισμένος, ωστε θά ηυτο-
κτονουν εάν μή ή φωνή της θρησκείας καί η ανάμνησις τών φιλτάτων 
μοι γονέων έδέσποζεν έν έμοί. 

Ή γαλήνη, ήν ένόμισα οτι απέκτησα έν Μιλάνω, εφαίνετο κατα-
στραφεισα. Έπί τινας ημέρας άπηλπίσθην περί έπανακτήσεως αυτης, 
και αί ήμέραι αυται υπηρξαν κόλασις δι' έμέ. Τότε έπαυσα προσευχό-
μενος, αμφέβαλλον περί της θείας δικαιοσύνης, έβλασφήμουν τούς ανθρώ-
πους καί το σύμπαν, και έπανέφερον έν τη διανοία πάντα τά δυνατά 
σοφίσματα έπί της ματαιότητος τής άρετης. 
'Εν τοιαύτη αθλία καταστάσει, έτραγώδουν ώρας όλοκλήρους δι' ευ-

θυμίας εστερημένης παντός αισθήματος καλου και εναρέτου. Ήστειευό-
μην μεθ' όλων των εισερχομένων έν τω δωματίω μου. εβίαζον έμαυτόν 
να θεωρω έκαστον πραγμα μετά της σοφίας έκείνης των κοινων ανθρώ-
πων, τής κυνικης σοφίας! 
'Ο χρόνος ούτος της ατιμίας διήρκεσε ολίγον. εξ ή έπτά ημέρας. 

H Βίβλος μου ητο πλήρης κονιορτου. 'Εν τών τέκνων του φύλακος 
θωπεύων με . είπε : 

—Άφ' ης ήμερας δέν άναγινώσκετε τό βιβλιάριον τουτο, έπαύσατε, 
μοι φαίνεται νά είσθε τόσον μελαγχολικός. 

- Σοί φαίνεται ! τω ειπον. 
Καί λαβών τήν Βίβλον, αφήρεσα διά του ρινομάκτρου μου τον κο 

νιορτόν, καί άνοίξας αυτήν, οί όφθαλμοί μου κατα τύχην ανέγνωσαν τα 
εξης : Και ειπε πρός τους μαθητάς αυτου : Ουαι εκείνοις δι' ων τα 

σκάνδαλα έρχονται. Κάλλιον έσοιτο αυτοις λίθον περί τόν λαιμόν τε-
θηναι και εν τη θαλάσση ριψαι αυτους η σκανδαλίσαι ένα τών μικρων 
τούτων : 

Εμεινα έκπληκτος περί του καταλλήλου των λέξεων, καί ήρυθρίασα 
αναλογισθείς οτι το μικρόν τουτο παιδίον παρετήρησεν, έκ του έπί τής 
Βίβλου μου κονιορτου, ότι δέν τήν άνεγίνωσκον πλέον, καί ένόμισεν ότι 
εφ' όσον απεμακρυνόμην του Θεου ήμην καί μαλλον αξιαγάπητος ! 

— Μικρέ πανουργε ! (τώ ειπον έν ειδει επιπλήξεως) δέν εινε ποσως 
εν βιβλιάριον καί αφ' ότου δέν τό αναγινώσκω είμαι πολύ χειρότερος. 
'Όταν ή μήτηρ σου σοι επιτρέπει να μένης στιγμάς τινας μετ' έμου, 
προσπαθω νά αποδιώξω απ' έμου τήν κακήν διάθεσιν, πλην εάν έγνώ-
ριζες πόσον είμαι μελαγχολικός όταν εύρισκωμαι μόνος ! όταν μέ ακούης 
άδοντα ώς παράφρονα ! 

ΚΕΦ. ΧΧΙV 

Ό παις εξηλθε, καί εγώ άφ' ετέρου ησθανόμην ποιάν τινα ανακού 
φισιν άναλαβών έκ νέου τήν Βίβλον, ωμολογήσας ότι άνευ αυτης ήμην 
δυστυχέστερος. 'Ενόμιζον ότι πράττων ούτω παρέσχον πλήρη ικανο-
ποίησιν εις γεν αιον τινα φίλον, αδίκως προσβληθέντα, εις φίλον μετ' 
έμου συνδιαλλαγέντα. 

— Και σέ είχον λοιπόν έγκαταλείψη. Θεέ μου ; ανεκραύγασα. Και 
σέ είχον άποστραφή ; Και έπίστευσα προς στιγμήν ότι ό άτιμος κυνι-
κός γέλως ητο ή θεραπεία τής απέλπιδος θέσεώς μου ; 

Προέρερον τάς λέξεις ταύτας διά συγκινήσεως απεριγράπτου. 'Έθηκα 
τήν Βίβλον έπί τινος καθίσματος και γονυπετήσας ανεγίνωσκον αυτήν, 
και οπερ σπανίως συνέβαινεν έν έμοί έλύθην εις δάκρυα. 

Τά δάκρυα έκεινα ησαν χιλιάκις ήδύτερα πάσης κτηνώδους χαρας. 
Ήσθανόμην έκ νέου τόν Θεον έν έμοί ! Τόν ηγάπων ! μετηνόουν διότι 
ήμάρτησα και ύπισχνούμην ουδέποτε πλέον να απομακρυνθω Αυτου, 
ναί. ούδέποτε 

"Ω ! τήν θρησκείαν επάνοδος παραμυθει καί πλέον : 
ποσον ειλικρινής προς 

άνυψοι το πνευμα ! 
'Λνέγνωσα και εκλαυσα περισσότερον μιας ώρας, και ήγέρθην πε-

ποιθώς ότι ό Θεός ητο μετ' έμου, καί ότι μοί είχε συγχωρήση πασαν 
ανοησίαν. Τότε αί δυστυχίαι μου. αί όχληρότητες τών ανακρίσεων, η 
πιθανή λαιμητόμος, τά πάντα μοι εφάνησαν μικρά καί ούτιδανά πράγ-
ματα. 'Εχάρην διότι έπασχον, καθ' ότι τουτο μοι έγένετο αιτία εκπλη-
ρώσεως καθηκόντων τινων, διότι πάσχων μεθ' υπομονης υπήκουον 

[́'Επεται συνέχεια]. 
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'Ιούνιος. 
} 

Ίούνιος. 
'Αγίου Σιλβέστρου Πάπα. 20 Πέμπτ. 8 Άνακ. λειψ. Θεοδώρου Στρατ. 
3η Παρασκευή της Καρδίας του Ιησου. 21 Ηαρασ. 9 Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Άλεξανδρ. 
Άγίου Παυλίνου Έπισκόπου. 22 Σαββ. 10 Αλεξάνδρου καί Άντωνίνης μάρτ. 
Κυριακή ΙΙ της Πεντηκοστης. 23 Κυριακ. 11 Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα αποστ. 
Ιωάννου του Βαπτιστου. 24 Δευτέρα 12 Ονουφρίου καί Πέτρου. 
Άγίου Γαλικανου μάρτυρος. 25 Τρίτη 13 Άκυλήνης μάρτυρος. 
Άγ Παύλου καί Ιωάννου μαρτ. 26 Τεταρτ. 14 Ελισσαίου του Προφήτου. 
Άγ. Γουλιέλμου Α. Ε. 27 Πέμπτ. 15 Άμώς του Προφήτου. 
Τής Άγιωτάτης Καρδίας του Ιησου. 28 Παρασ. 16 Τύχωνος Έπισκόπου Κύπρου. 
Άγ. Πέτρου καί Παύλου 'Αποστόλων. 29 Σάββ. 17 Ίσαύρου, Μανουήλ καί Ισμαήλ. 
Κυριακή ΙΙΙ τής Πεντηκοστης. 30 Κυριακ. 18 Λεοντίου μάρτυρος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

H 'Εγκληματικότης ύπό Χρ. 
'Ο έξω κόσμος. 
Κοινωνικόν δελτίον. 

Ή πρώτη σελίς της Βίβλου ύπό Πολυ-
κάρπου Βεντούρα. 

Ή «'Αρμονία" εν Σύρω υπό Γ. . 
Ή δολοφονία του Άλοϋσίου Φερράρη. 
'Η "Αρμονία" έν Σμύρνη ύπό Σμυρναίου. 
'Η «Άρμονία" έν Ρώμη. 
'Ο Τίβερις και το φρούριον του Αρχαγ-

γέλου Μιχαήλ. (Είκών). 
'Hθn και 'Έθιμα ύπό Πατρέως. 
Συνέπειαι πανουργίας, διήγημα έκ του γερ-
μανικου υπο της δεσποινίδος Ε. Σ. 
Αι φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επιφυλ-

λίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 

Ήμερολόγιον. 
Ταχυδρομειον της «Αρμονίας". Κεκμηκυια εκαθέσθη έπί του πλησίον 

του παραθύρου έδράνου, έφ' ου το πρωτον 
έγνωρίσαμεν αυτήν, και ήρξατο αναμιμνη-
σκομένη τά τοπεια εκεινα ατινα προ εξ 
ετων είχεν εγκαταλείψη. H θέα της δεν-
δροστοιχίας επανέφερεν αιφνηδίως εις τόν 
νουν της τήν μίς Πραϊς, τον ιατρόν Βάρ-
ρεν, και την έπιστολήν ήν είχε γράψη. 
Άνεπήδησεν έκ του καθίσματος και λα-
βουσα τόν πιλον της εξηλθε θελήσασα να 
βεβαιωθη ή ίδία περί της υποθέσεως εκεί-
νης. Έπεθύμει. πρός ησυχίαν της συνειδή-
σεώς της να ιδη τον ιατρόν, να τω ομο-
λογήση το σφάλμα της και να τω ζητηση 
συγγνώμην. 'Εβάδισεν έπί πέντε περίπου 
λεπτά, οτε εστη προ μιας θύρας έφ' ής 
ήτο γεγραμμένον Δόκτωρ Βάρρεν, 'Ιατρός. 
Προτου είσέλθη έρριψε κύκλω έταστικόν 
βλέμμ.α οπως ιδη γνωστόν τινα. Εντός 
του πρό της οικίας μικρου κήπου, ίστατο 
κυρία τις έχουσα έστραμμένα τά νωτα 
προς την θύραν και κρατουσα εις τάς 
άγκάλας αυτης μικρόν κοράσιον δύο η 
τριων ετων, έν ώ πλησίον παις τις πέντε 
περίπου ετων επαιζεν έπί της χλόης. Η 
δεσποινίς Σόνσφηλδ δέν ήδύνατο να ίδη 
τό πρόσωπον της γυναικός. Αίφνης ταχεις 
τινές βηματισμοί αντηχήσαντες επί των 
κλιμάκων έπέσυρον την προσοχήν της κυ-
ρίας ητις στραφεισα αίφνηδίως άνεγνωρί-
σθη υπό της δεσποινίδος Φανης. 

Κραυγή έκπλήξεως έξέφυγε των χειλέων 
της, κρυβεισα αμέσως όπισθεν του φραγ-
μου του κήπου εκ φόβου μη γνωρισθη. 

— Είναι ποτέ δυνατόν, έλεγε κατ' έ-
μαυτήν, ή ώραία αυτη γυνή, ή εχουσα 
την κόμμωσιν συμφώνως πρός τόν τελευ-
ταιον συρμόν, ή ένδεδυμένη δια του απλου 
πλην τοσουτον επιχαρίτου ενδύματος, ή 
έχουσα τόσον ώραίους οφθαλμούς, πρόσω-
πον αγγελικόν άπεικονίζον συμπασαν τήν 
ευτυχίαν του κόσμου, ειναι ποτε δυνατόν 
να ειναι ή μις Πραις : Καί ό ωραιος ουτος 
κύριος ό μετά τοσαύτης χάριτος προς τον 

το βημα είναι ό 

ιατρός Βάρρεν ; Και όμως ουδεμία αμφι-
βολία. Και τά μικρόν εκεινο αγγελάκι 
όπερ τείνει τούς βραχίονας προς τόν πα-
τέρα του θυγάτηρ των ; και εκείνο όπερ 
άμέριμνον έπί της χλόης παίζει, υιός των;... 

Πρό του θεάματος τούτου, τό θάρρος 
να όμολογήση τό σφλαμα αύτης τή εξέ-
λιπε παντελως, σφαλμα όπερ χάριν τών 
ανεξιχνιάστων του Θεου βουλων, συνετέ-
λεσεν εις τήν εύτυχίαν ταυτην. 
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α. π. Α. π. κ. Buggiaa. 'Απεστείλαμεν 
έπιστολήν. Άναμένομεν απάντησιν. Άπορου-
μεν τι συμβαίνει, κ. Μ. Γ. Τηνον. Ευχαριστου-
μεν έπί επιστολή καί έπί ειδήσεσι. Άφ' ου το 
πράγμα ούτως έχει, έστω. Μή μας λησμονει 
όμως οπου δεί. κ. Λ. Ν. Σ. 'Αλεξάνδρειαν. 
Έπιστολήν έλάβομεν. Εύχαριστουμεν. Παρα-
καλείσθε όπως μας ύποδείξητε τό κατάλληλον 
πρόσωπον. Προσεχώς γραψομεν. Π. Μ. Πάτρας. 
Έλάβομεν συνδρομάς. Θερμως ευχαριστουμεν. 
Άναμένομεν και λοιπάς. Ι. Δ. Βηθλεέμ. Επι-
στολή υμων ελήφθη. Θερμάς ευχαριστίας. Τα-
χυδρομικως γράψομεν. Π. Β. Σμύρνην. Άρ-
θρα έλάβομεν. Εύχαριστουμεν. Αποδείξεις απε-
στείλαμεν. Άναμένομεν ειδήσεις. Α. Ρ. Πά-
τρας. Ειθε ή σκιά σου να μη σμικρυνθη ποτέ ! 
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ομιλον εκεινον διευθύνων 

'Επιμεμελημένη, κατασκευή των άκολούθων ειδων. 
Κιβώτια, βαλίζαι, σάκκοι ταξειδίου, σάκκοι μαθη-

των καί μαθητριων, σάκκοι διανομέων, σάκκοι διά 
κυρίας, χαρτοφυλάκια, χρηματοφυλά-
κια,χαρτοφυλάκια διά τραπέζας, υπουρ-
γεια, δικηγόρους, σιγαροθηκαι, κα-
πνοθηκαι, ζωναι δι' άνδρας, γυναικας 
και παιδία, φυσιγγιοθηκαι, τυφεκιο-
θηκαι, θηκαι δια ρεβόλβερ, περιλαί-

μια κυνων κλπ. 


