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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 

Φέρομεν εις γνωσιν των αξιοτί-
μων ημων συνδρομητων ότι τά γρα-
φεια της "Αρμονίας" οριστικως 
πλέον μετεφέρθησαν έπί της απέ-
ναντι της Ακαδημίας κειμένης με-
γάλης οικίας Λάνδερ ένθα ήσαν άλ-
λοτε τά γραφεια της "Εφημερίδος 
των Συζητήσεων" οδός Σίνα άρ. 2. 

Η Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Σ 

Τ Α Α Ι Τ Ι Α 

ΙΙρο της όσημέραι καταπληκτι-
κως αυξούσης πολυμόρφου εγκλη-
ματικότητας ώσεί τεθαμβωμένος ό 
άνθρώπινος νους εναγωνίως ανα-
ζητει την αιτίαν τοσούτου καί τοι-
ούτου κακου οπερ ώς πολυκέφαλος 
ύδρα έπαπειλει τόν ήθικόν τε καί 
φυσικόν παντελη, διαμελισμόν της 
κοινωνίας. Εν τη αναζητήσει δε 
ταυτη μόνον τόν εκουσίως άμβλυω-
πουντα δύναται νά διαλάθη ή αλη-
θής τούτου αιτία, ητις άλλως γνω-
στη άφ' εαυτης ασυζητητεί ύπό του 
ορθου λόγου έπιβάλλεται. 

Παρερχόμενοι τάς ύπό τό κά-
λυμμα της επιστήμης και μετά πε-

ρισσού στόμφου έκστομιζομένας έν 
πλήρει δεκάτω έννάτω αιωνι ολε-
θρίας παραδοξολογίας, ών την κε-
φαλήν και ή έπιστήμη και αυτη ή 
πειρα αρκούντως ηδη ετυψεν, ώστε 
μετ' ου πολυ ιστορικά αποκυήματα 
λεγομένων τινων έπιστημόνων, άλλ' 
αληθως πασχόντων τάς φρένας, θά 
μείνωσι, και μόνον τήν έπιστήμην 
και αυτόν τόν κοινόν νουν ακολου-
θουντες, μίαν ως αρχικήν αιτίαν 
του κακου άνευρίσκομεν μεθ ' ής δύο 
άλλαι έτι συνδεόμεναι καθιστώσι τήν 
τριάδα έκείνην αφ' ής ως από πη-
γης τό κακόν απορρέει. 

Και έν πρώτοις ού μακράν τής 
άληθείας διατελουμεν, την αίτίαν 
του εγκλήματος αποδίδοντες εις τήν 
έλλειψιν τής ηθικης ανατροφης του 
ανθρώπου έν τοις κόλποις της οι-
κογενείας. Έάν ό άνθρωπος έξ απα-
λων ονύχων ώς τό τρυφερόν δεν-
δρύφιον δεν λάβη ευθειαν διεύθυν-
σιν δια της ήθικής καλλιεργείας, 
δια του παραδείγματος των γονέων, 
διά της επιμελους, ευσυνειδήτου 
και ένδελεχους πρός τό καλόν, ορ-
θόν και δίκαιον μορφώσεως, δυσκό-
λως δύναται νά προσδοκα έν έαυτω 
χρστότητα κατά τό μέλλον. ΙΙως δύ-
ναται τή άληθεία νους ούδεμίαν εθι-
σθείς νά διορα διαφοράν μεταξύ κα-
λου και κακου, νά υποκύψη μετά 
ταυτα εις τήν έκλογήν του καλου 
και αποστροφήν του κακου; Πως δύ-

ναται καρδία πορωθεισα ήδη και 
τάς διεφθαρμένας μόνον όρέξεις και 
επιθυμίας αυτης έθισθεισα νά έπι-
διώκη, πως δύναται μετά ταυτα νά 
τείνη πρός τήν άρετήν ητις ου μό-
νον άγνωστος αύτη τυγχάνει αλλά 
και βάρος άφόρητον και ζυγός τυ-
ραννικός θά φαίνηται αυτη; "Οτε 
τό σπέρμα του κακου έν τη φύσει 
πρός τήν διαφθοράν τεινούση καρ-
δία του άνθτώπου καταλάβη άπαξ 
θέσιν, δυσχερεστάτη αποβαίνει δυσ-
τυχως ή τελεία αυτου έξόντωσις. 
Ποσάκις δέ βλέπομεν φύσεις αιτινες 
άν έμορφουντο ηθικως έκ των τρυ-
φερων χρόνων ήθελον αποβη πρό-
τυπα χρηστότητος, ήδη όμως επειδή 
ή αξιόποινος άκηδεία τών γονέων 
έν τη ανατροφη έχει στρεβλώση αύ-
τας, άποβαίνουσιν άχθη αρούρης, 
οις μόνον ή ειρκτή είτε ή λαιμητό
μος προσήκουσι. Ή ευθύνη ην 

αναλαμβάνουσιν οι γονεις, ό λόγος 
ον όφείλουσι να δώσωσι πρός τε τόν 
Θεόν και πρός τήν κοινωνίαν διά 
την ανατροφήν των τέκνων αυτων 
ενέχει μεγίστην σπουδαιότητα.Πλήν 
φεύ ! μετά σπαραττούσης καρδίας 
όφείλομεν να ομολογήσωμεν ότι η 
διανοητική άνάπτυξις τών τέκνων 
και αυτή ή διά τό μέλλον ηθική 
προαγωγή αυτων είναι τό πρωτον μέ-
λημα πολλων ίνα μή ειπω πλείστων 
γονέων παρ' ήμιν, καί μόνη ή ηθική 
διάπλασις άμελειται ώς μηδενός λό-
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γου αξία. Ή λέξις αρετή παρ' αύ-
τοις η διατελει παντελως άγνωστος 
η ίστορικως μόνον αντήχησε σπα-
νίως είς τά ώτα αυτων διότι και ού-
τοι η ουδέποτε έδιδάχθησαν αυτήν, 
η διότι εν τω άγωνι της υλικης 
συντηρήσεως καί προαγωγης άπερ-
ροφήθησαν πασαι αι στιγμαι και 
δυνάμεις αυτων. Τούτου ένεκεν έν 
τη στατιστικη βλέπομεν τό έγκλημα, 
ύπό πάσας αυτου τάς όψεις προτρέ-
χον τής ηλικίας και πολλαπλασια-
ζομένας τας νεαράς υπάρξεις τάς 
ποοοδευσάσας έν τω σταδίω τής 
έγκληματικότητος. Χωρις ν' ανα-
τρέξητε πρός τούς μεγάλους έγκλη-
ματίας ερωτήσατε τους τά πρωτα 
βήματα ποιήσαντας ίνα ακούσητε 
ότι άν σήμερον καυχωνται διά τό 
τρίτον αυτων έγκλημα, χθες μόνον 
αδιαφορουντες διέπραξαν το δεύτε-
ρον, εις δέ τό πρωτον μόνον έξ ά-
γνοίας υπέπεσαν. Και τίνες οι αί-
τιοι τούτου ; Οι γονεις βεβαίως οι-
τινες ήμέλησαν ως μη ώφειλον τήν 
έν τη γνώσει και αγάπη τής αρετης 
άγωγην τών τέκνων αυτων. 

Δευτέραν ωσαύτως αίτίαν τής έγ-
κληματικότητος ευρίσκομεν έν τη 
χαλαρώσει των νόμων. Δέν αποκα-
λουμεν ανεπαρκεις πρός περιστολήν 
του κακου τους κειμένους νόμους, 
τουναντίον νομίζομεν αυτούς ικα-
νους πρός τουτο, αλλά τότε μόνον 
ότε ούτοι λειτουργουσιν έν πάση αυ-
τών τη ισχύει άντί νά μένωσι νε-
κρόν γραμμα έπί του βιβλίου. 

'Ομολογουμεν ότι ό νόμος δεν 
εχει την δύναμιν αφ' εαυτου ν' α-
ποσπάση τήν τε διάνοιαν και τήν 
καρδίαν του ανθρώπου άπό του κα-
κου οτε αύται τείνουσι πρός αυτό 
προσκολλων άμα αύτάς εις τήν άρε-
τήν καθ' ό τοιαύτην. Ό εγκλη-
ματίας δεν θά διαπράξη τό έγκλημα 
ουχί διότι ό νόμος έδίδαξεν αυ-
τόν ν' άγαπα την άρετήν και βδε-
λύσσηται τό έγκλημα, άλλά μό-
νον διότι διαπράττων τό έγκλημα 
εκτίθεται είς τήν έκδίκησιν του νό-
μου και κινδυνεύει νά ύποστη τήν 
ύπ' αυτου έπιβαλλομένην ποινήν. 
Καί ούτω, αυξήσατε δια νέων νό-
μων τους στρατούς καί τά αστυνο-
μικά όργανα, εγείρατε άνά πάν βήμα 
λαιμητόμους, θά μειώσητε μεν ούτω 
τόν αριθμόν τών εγκλημάτων, αλλά 
δεν θα ήθικεύσητε τόν λαόν. Θα δι-
στάση μεν ούτος πρό του εγκλήμα-
τος φοβούμενος τήν παρ' έαυτω κρε-
μαμένην μάχαιραν του νόμου, άλλ' 
όταν έλπίζη ότι δύναται ν' άποφύγη 
τούς όφθαλμούς της δικαιοσύνης, 
θα μελετήση τά ευφυέστερα μέσα 
πρός εύχερεστέραν έκτέλεσιν του 
σκοπου του. Ήθικοποίησις του λαου 

δεν είναι ό φόβος τής τιμωρίας διά 
τό έγκλημα, άλλ' ή ισχυρά θέλησις 
τής εκτελέσεως του επιβαλλομένου 
καθήκοντος, ή διάπλασις των ήθι-
κων δυνάμεων του άνθρώπου δι' ής 
φρικια προ του εγκλήματος ώς τοι-
ούτου και εκλέγει τό καλόν ώς καλόν. 

Πλήν, τούτων πάντων δοθέντων, 
ύπάρχουσιν έτι περιπτώσεις καθ' ας 
ό νόμος τά μέγιστα ισχύει όπως 
θέση φραγμόν πρός τό έγκλημα ειτε 
αμέσως ειτε εμμέσως. Ούτω π. χ. 
ο τύπος, ενίοτε παραγνωρίζων τόν 
προορισμόν αυτου, άντί τής διανοη-
τικης καί ηθικης διαπλάσεως του 
λαου τό χρημα, ή άλλο τι θηρεύω ν, 
διαδίδει τήν διαφθοράν, εξεγείρει 
τά πάθη καί μολύνει τάς καρδίας 
διά τής εκδόσεως βιβλίων, διά δη-
μοσιεύσεων αιτινες ουδέν έτερον α-
ποπνέουσιν ειμη το μόλυσμα διε-
φθαρμένων τινων φαντασιων. Καί 
τίνος ένεκεν νομίζετε ; διότι ή εξι-
στόρησις του τίνι τρόπω δύναται να 
φθάση εις τήν έπίτευξιν τού καλου 
καί εναρέτου δεν επιφέρει ίσως το-
σαύτην ώφέλειαν έαυτω οσην παρέ-
χει ή συναρμολόγησις των μέσων 
δι' ών δύναταί τις ατιμωρητεί να 
διαπράξη τό έγκλημα. Ή αυτοκτο-
νία έπί τή υποθέσει είναι έκ τών 
μαλλον φρικτων έγκλημάτων άτινα 
ο άνθρωπος δύναται νά διαπράξη, 
είναι κακούργημα κατα τού Θεού, 
τής πατρίδος, τής κοινωνίας καί 
κατά της ύποχρεώσεως τής αύτο-
συντηρησίας. Άλλά τ ι ; αν έφημε-
ρίς τις εγείρη φωνην κατα τού έγ-
κληματίου, ούαί αυτη ! ούδενός τό 
ενδιαφέρον θα κινήση, ουδείς θά τήν 
άναγνώση ού μόνον, άλλ' επίκει-
ται καί κίνδυνος μη διαδήλωσίς τις 
έκ μέρους του πλήθους λάβη χώ-
ραν κατ' αυτης. Έν ώ τουναντίον 
γράψατε φαντασιώδη ύπέρ τού αύ-
τοκτονουντος άρθρα, εξυμνήσατε 
τήν γενναιότατα αυτου, θέσατε τόν 
έγκληματίαν μεταξύ τών θεων του 
Όλύμπου, και θά ιδητε τό πλήθος 
ενθουσιωδως καταβροχθίζον τήν ε-
φημερίδα, άδιστάκτως διαπράττον 
σπάνια εγκλήματα, οια τά τής τυμ-
βωρυχίας, και πλέον ή ένα μιμού-
μενον τόν ήρωα τής αυτοκτονίας 
καί δίδοντα βίαιον τέρμα εις τάς 
ημέρας αυτου. 

Έν τη περιπτώσει ταύτη τις δεν 
αιτιαται του νόμου όστις ώφειλε νά 
άγρυπνη καί κωλύη τήν έμμεσον 
δια του τύπου διάδοσιν του κακου ; 
Μα δεν ισχύει ή δικαιούται ό νόμος 
νά θέση φραγμόν είς τοσούτον κα-
κόν ; Τουθ' όπερ λέγομεν έπί μιας 
περιπτώσεως δύναται τις νά εφάρ-
μόση καί έπί μυρίων άλλων άς βρα-
χύτητος χάριν παραλείπομεν. Ούχ 

ήττον όαως έκ τούτου δικαίως δύ-
ναται τις έν συμπεράσματι νά ομο-
λογήση, ότι ή χαλάρωσις τών νό-
μων αποβαίνει μία των αίτιων της 
έγκληματικότητος. 

Χρ. 

H Ε Ο Ρ Τ Η Τ Η Σ Α Γ Ι Α Σ Δ Ω Ρ Ε Α Σ 

Έπί τή ευκαιρία τής μεγαλοπρεπε-
στάτης ταύτης εορτης ή έφημερίς "Θήρα" 
λαβουσα άφορμήν έκ τής έν τή, όμονύμω 
νήσω λαβούσης χώραν ίερας τελετης, πε-
ραίνει διά τών έξης βαρυσημάντων άτινα 
μετά χαράς άναδημοσιεύομεν έν ταις στή-
λαις τής "Αρμονίας". 

"Οί αδελφοί ημων Καθολικοί γνωρί-
ζουσι το μυστήριον του μεγαλύνειν τάς 
εορτάς, του συγκεντρουν τήν διάνοιαν ολην, 
του διεγείρειν τό θρησκευτικόν αίσθημα, 
του έπιβάλλεσθαι, του κατανύσσειν. Είνε 
αληθές ότι συμβάλλουσιν είς τουτο και αί 
τεχνικαί και μεγαλοπρεπεις τών ναων οί-
κοδομαί και ή επιτηδεία διακόσμησις και 
τά πλούσια σκεύη και τά πολυτελη άμφια 
και αί εικόνες αί καλλιτεχνικαί και ή επι-
στημονική τής ψαλτικης μουσική καί αί 
σεμνοπρεπεις καί σοβαραι φυσιογνωμίαι 
του κλήρου, όστις όλος τυγχάνει καί ειδι-
κης παιδείας και κοινωνικής μορφώσεως 
τοιαύτης ώστε νά έπιβάλλη και μακρόθεν 
τό σέβας καί τήν ευλάβειαν. 'Αλλά δέν 
είνε βεβαίως μόνα ταυτα, υπολανθάνει 
τι άλλο, ίσως ή βαθεια θρησκευτική πί-
στις και εύσέβεια, ήτις έλλείπει δυστυχως 
παρά τοις Άνατολικοις, καί ητις ώς ζώσα 
τρόπον τινά καί όρατή διαθέει όλον του 
ναου τόν χωρον και ώς ρευμα ήλεκτρισμου 
διέρχεται έπιψαυον τούς πάντας, συναδελ-
φουν τάς καρδίας, συνενουν τά πνεύματα 
καί έμποιουν συγκίνησιν, και κατάνυξιν 
μέχρι ρίγους, μέχρι ποιας τίνος φρίκης. 
Παρά τοις Ορθοδόξοις καταπίπτει κατά 
δυστυχίαν όσημέραι τό αίσθημα τής θρη-
σκείας και όλοέν χαλαρουται ή πνευμα-
τική άλυσις ή συσφίγγουσα τήν γήν μετά 
του ουρανου, ή συνδέουσα τόν θνητόν πρός 
τό θείον. Άλλ' ας περιορισθη ή θλιβερά 
σύγκρισις εις τάς όλιγας λέξεις αύτάς, 
άφου δή δέν πρόκειται περί τούτου. 

Τάς λεπτομερείας της εορτης, γνωστάς 
άλλως τε τοις συμπολίταις ημων, δέν έπι-
τρέπει ό πολύτιμος χωρος έβδομαδιαίου 
φύλλου νά έκτυλίξωμεν. Καταλήγοντες 
όμως ένταυθα εύχόμεθα ίνα πολλαπλασιά-
ζωνται παρ' άμφοτέροις τοις θρησκεύμασι 
του τόπου αί τοιαυται ίεραί καί μεγαλο-
φανεις πανηγύρεις, άπό τών όποίων, ώς 
άπο τής προχθεσινης τής άγ. Δωρεας, 
πάντοτε απέρχεταί τις διατεθειμένος χρι-
στιανικώτερον καί άγιώτερον". 

ΑΡΜΟΝΙΑ 
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ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Τό 'Ιουλιανόν Ήμερολόγιον. — Μεταρ-
ρύθμισις αύτου.—'Ακρίβεια και άπλό-
της του Γρηγοριανου 'Ημερολογίου. 
— H έορτή του Πάσχα. — Ενστάσεις. 
Τό Ήμερολόγιον έπί τή βάσει φυσικών 

φαινομένων καί αστρονομικών κανόνων 
αποβλέπει τήν ακριβη είς βραχυτέρας ή 
μακροτέρας περιόδους διαίρεσιν του χρό-
νου. Οι αρχαίοι ορμώμενοι έκ τών άναγ-
κων τών κοινωνικων χρήσεων προς εξυ-
πηρέτησιν της άνθρωπότητος, έφευρον το 
χρονολογικόν τουτο σύστημα, άποδώσαν-
τες είς το πολιτικόν έτος τήν διάρκειαν του 
τροπικου τοιούτου. (') Επειδή όμως το 
έτος τούτο σύγκειται έκ 365 ήμερων, 8 
ωρων, 48 καί 51" κατά μέσον χρόνον, 
ή έκ 365 ήμερων και 1]4 περίπου, οί 
χρονολόγοι, πρό πάντων οί Αιγύπτιοι, πρός 
μείζονα ευχέρειαν παρέλειψαν το 1] 4 τής 
ημέρας, υιοθετήσαντες έτος πολιτικόν έκ 
365 ήμερων. 

Ή τοιαύτη του 1]4 τής ημέρας ετή-
σιος παράλειψις δεν έβράδυνε νά έπιφέρη 
τήν μεταξύ τών διαφόρων ώρων καί επο-
χων του έτους άναπόφευκτον σύγχυσιν. 
Τήν χρονικήν ταύτην άνωμαλίαν καί δια-
τάραξιν έννοήσας ό Ιούλιος Καίσαρ ηθέ-
λησε νά θεραπεύση, πασαν δέ τοιαύτην έν 
τω μέλλοντι χρόνω νά προλάβη, διά τινος 
τακτικής καί αμεταβλήτου εμβολης. Ό 
Ιούλιος Καίσαρ ένεπιστεύθη το έργον της 
μεταρρυθμίσεως είς τόν σοφόν τής Αιγύ-
πτου άστρονόμον Σωσιγένην, όστις κατό-
πιν μελέτης και παρατηρήσεων έπαρου-
σίασε τροποποιημένον τό χρονολογικόν αύ-
του σύστημα. Τό ήμερολόγιον ύπο του Σω 
σιγένους μετερρυθμισμένον συνέκειτο έκ 365 
ήμερων, κατά τετραετίαν δε πρός συμ-
πλήρωσιν καί έπανόρθωσιν της κατ' ετος 
εξαφανίσεως τού 1]4 τής ημέρας, έδει νά 
προστίθηται μία εμβόλιμος ήμερα. Το 
ήμερολόγιον τουτο άνεγνώρισεν ό Ιούλιος 
Καίσαρ, διέταξε δέ νά έφαρμοσθη εις κοι-
νήν χρησιν, μετά τής εμβολης τής συμ-
πληρωματικης ημέρας κατά μήνα Φεβρουά-
ριον. Τό έκτοτε έφηρμοσμένον τούτο ήμε-
ρολόγιον εκλήθη Ίουλιανόν. 

'Αλλ' ό Φεβρουάριος μην ειχεν έκτην 
ήμέραν πρό τών Καλενδων του Μαρτίου 
ονομαζομένην sexto calendas, διά τούτο 
συνεφωνήθη νά έπαναλαμβάνηται αύτη, ή 
δε εμβόλιμος ήμέρα ώνομάσθη bissexto 
calendas. Έκ τούτου τά κατά τετραε-
τίαν έτη έκ 366 ήμερων εκλήθησαν δίσεκτα. 
Αυτη είναι ή Ίουλιανή μεταρρύθμισις. 

Το ήμερολόγιον τούτο ήκολούθησε μετά 
ταύτα άπας ό χριστιανικός κόσμος, ώς ακρι-
βές θεωρούμενον, πλην δεν ήτο τοιούτο δυσ-
τυχως. Βάσις πράγματι θεμελιώδης τής με-
ταρρυθμίσεως ταύτης ήτο ό υπολογισμός 
έπί 365 ήμερων και 1]4 τού ηλιακού έτους. 

(') Τροπικόν έτος καλείται το διαρρέον χρο-
νικόν διάστημα κτλ. 

Άλλ' ό υπολογισμός ούτος ένέκλειε περίσ-
σευμα ένιαύσιον 11 ' καί 10" περίπου. Τοι-
ούτο περίσσευμα κατ' έτος προστιθέμενον 
κατά μαθηματικήν άναπόφευκτον άκρίβειαν 
έδει νά συναποτελέση εντός 129 ετών,περίσ-
σευμα μίας ολοκλήρου ημέρας, λάθος χρο-
νικόν μεταξύ του πολιτικου καί του ηλια-
κου έτους. Κατά το έτος τής έν Νικαία 
Οικουμενικής Συνόδου 325, ή πολιτική 
ισημερία είχε τριων περίπου ήμερων καθυ-
στέρησιν τής πραγματικής. 'Η διαφορά 
αυτη αυξανομένη συν τώ χρόνω απετέλεσε 
διαφοράν χρονικήν 1 0 ήμερων τό έτος 1580. 

Μεταρρύθμισις του 'Ιουλιανου 
ημερολογίου 

Ό Μέγας Πάπας Γρηγόριος ΙΓ' άπο-
φασίσας νά θέση τέρμα είς τάς άνακριβείας 
ταύτας του Ιουλιανου ημερολογίου, συνε-
κάλεσε συνέλευσιν έκ τών σοφωτέρων συγ-
χρόνων αστρονόμων, οίς ένεπιστεύθη το 
έπίπονον έργον τής μεταρρυθμίσεως, προϊόν 
τής όποίας έδει νά ήναι ή ακριβής ταυτό 
της του πολιτικου πρός το ήλιακόν έτος. 

Διασημότεροι αστρονόμοι τής έν λόγω 
συνελεύσεως άναφέρονται ό Καρδινάλιος 
Sirleto, ό σοφός Πατήρ Ιησουίτης Cla 
vio, ό Δομηνικανός Ciaconio καί ό έκ 
Καλαβρίας διδάκτωρ Lilio. Μετά παρέ-
λευσιν ετων δέκα συνεχων παρατηρήσεων 
μεταξύ τών διαφόρων κινήσεων του ήλίου 
και της σελήνης και εμβριθους έπί του ζη-
τήματος μελέτης, οι της συνελεύσεως αστρο-
νόμοι, έπαρουσίασαν εις τόν Πάπαν Γρη-
γόριον IΓ' τήν νέαν του ημερολογίου με-
ταρρύθμισιν, διατάξαντα τήν έφαρμογήν 
του έπί τό άκριβέστερον κατά τήν γνώμην 
τών σοφών αστρονόμων τροποποιημένου 
ημερολογίου μετά τής άρσεως τών 10 ήμε-
ρων του περισσεύματος, ώστε ή 5 Οκτω-
βρίου 1582 νά μετατραπή είς 15 Οκτω-
βρίου,ίνα δέ μή έπαναληφθη χρονικόν περίσ-
σευμα, άπεφασίσθη ίνα κατά τετραετίαν 
προστίθηται ή Ίουλιανή εμβολή μιας ημέρας. 

Τά κατά τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον δί-
σεκτα έτη, μετά τήν γρηγοριανήν μεταρ-
ρύθμισιν δεν έμενον πλέον τά αυτά, άλλ' 
όσα μόνον διαιρούμενα διά του 4 εδιδον 
άκέραιον πηλίκον. λ. χ. τό 1700 τό 1800 
δίσεκτα κατά το Ίουλιανόν, δεν είναι 
τοιαύτα κατά τό Γρηγοριανόν, το 1900 
δεν διαιρείται ακριβώς διά του 4 , διά τούτο 
δεν είναι δίσεκτον και ούτω καθεξής. 

Είπομεν ανωτέρω ότι κατά το Ίουλια-
νόν ήμερολόγιον άνά 129 έτη έπερίσσευε 
μία ήμέρα, άνά 258 δύο, άνά 387 τρεις. 
Μετά τήν μεταρρύθμισιν του Πάπα Γρη-
γορίου, προς ευχέρειαν και άπλοποίησιν τών 
αριθμών, τήν διαφοράν τών τριών ήμερων 
άνά 387 έτη, έφήρμωσαν ανά 400, έκ τού-
του έγεννήθη χρονική ανωμαλία δίδουσα 
πλεόνασμα μιας ημέρας μετά παρέλευσιν 
4.000 ετων, διαφορά άναξία λόγου καί 
ήτις έν εύθέτω χρόνω διά μικράς μεταρ-
ρυθμίσεως θά έξαφανισθη, ότε το πολιτικόν 
έτος ακριβέστατα θά ήναι ήλιακόν. 

Άκρίβεια και απλότης του Γρηγοριανου 
ήμερολογίου. 

Αντικείμενον ορθως συντεταγμένου ημε-
ρολογίου είνε, νά παρουσιάζηται άνάλογον 
είς τήν άντίληψιν εκάστης διανοίας, νά 
διαιρη, δέ ακριβώς τόν χρόνον. Τοιούτον 
είνε τό γρηγοριανόν άνταποκρινόμενον εις 
τάς άνάγκας καί τάς χρήσεις τής κοινω-
νίας. Ό χρόνος διαιρούμενος παρίσταται 
ηνωμένος κατά τάς περιόδους αύτου. Τά 
έτη πράγματι άπο του μεσονυκτίου μετά 
τήν 31 Δεκεμβρίου μέχρι πρώτης του επο-
μένου Ιανουαρίου, λέγονται τρέχοντα, 
ουχί δέ διαρρεύσαντα, αί δε χιλιετηρίδες 
μή διαιρεταί διά του 4 έχουσι 365 ημέρας, 
αί δε διαιρούμεναι καί επομένως έτη δίσε-
κτα εχουσιν ημέρας 366. 

Έρευνήσωμεν νυν κατά πόσον τό σύ-
στημα τούτο προσεγγίζει ήμας πρός τήν 
άλήθειαν, πόσα δέ έτη εχουσιν 365, καί 
πόσα 366 αρχόμενοι άπό του 1 . 

Έπί 10,000 ετών γρηγοριανων 7,575 
έτη σύγκεινται, κατά το έν λόγω σύστημα, 
έκ 365 ήμερών καί 2,425 έκ 366 ήμε-
ρων. Οί αστρονόμοι δι' απλουστάτης μα-
θηματικης πράξεως, δίδουσι μέσον όρον 
εκάστου έτους 365 ημέρας καί 2,425 λε-
πτά Τουτέστι ή νυν άξία του τροπικου 
έτους μετατρεπομένη εις δεκαδικόν κλάσμα 
παρουσιάζει 365 ημέρας καί 2,422 λεπτά. 
Ή άνακρίβεια λοιπόν του γρηγοριανου συ-

στήματος έπί 10000 ετών τροπικων ειναι 
2 ημερων, 14 ωρών καί 24 λεπτών, έλατ-
τον μιας ημέρας άνά 4,000 έτη, διαφορά 
ελαχίστη, σχεδόν δέ άναξία παρατηρή-
σεως. Κατά το Ίουλιανόν ήμερολόγιον 
εντός του αυτου χρόνου 10,000 ετών, 
παρουσιάζεται διαφορά 31 ήμερων καί 
πλέον. Πράγματι, βάσις του Ίουλιανου 
ημερολογίου, ώς ήδη γνωρίζομεν έκ τών 
ανωτέρω, είναι ό υπολογισμός 365 ήμερων 
και 1/4 τής ημέρας του ήλιακου έτους. 
Ό υπολογισμός ούτος περισσεύει κατά 11 ' 
καί 10" ή περισσεύει κατά μίαν ήμέραν 
άνά 129 έτη. εάν διαιρέσωμεν 4.000 έτη 
διά του 129 θά εχωμεν πηλικον 31 ημέ-
ρας και κλάσμα ημέρας. Η χρονική λοι-
πόν ανακρίβεια θά ήναι ήμέραι 31 καί 
πλέον, άνά 4.000 έτη. Εντός 8.000 
ετών 61 ήμέραι καί πλέον, έντός 16.000 
ετών 4 μήνες καί κλάσμα ημέρας. 

Ούτω προχωρουντες μετά πάροδον πολ-
λων αιώνων θα φθάσωμεν έπί τέλους εις δια-
φοράν τοιαύτην ώστε κατά τήν νέαν χρο-
νολογίαν θά όνομάζωμεν τόν αυτόν μήνα 
Αυγουστον, κατά τήν παλαιάν δέ Ίανουά-
ριον, συνεπως τό θέρος θά μετασχηματι-
σθη εις χειμωνα, ό δέ χειμών εις θέρος. 
Όποία αναστάτωσις ώρων του έτους ! 

Οι συνάδελοοι ημων 'Έλληνες καί Ρώσ-
σοι ελπίζομεν ότι δέν θά στέρξωσι νά ευ-
ρεθωσιν αντιμέτωποι συγχύσεως χρονικων 
διαφορων, ώς άλλοτε οί Ρωμαιοι προ τής 
Ίουλιανης μεταρρυθμίσεως. Θαυμάζει τις 
αληθως, πώς έθνη τόσον οξύνοα καί προο-
δευτικά επιμένουσιν άκολουθουντα τήν πα-
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λαιάν χρονολογίαν. Ίδού τι λέγει επί του 
προκειμένου ό Arago: "ύπάρχουσιν οί προ-
τιμωντες νά διαφωνωσι πρός τον ήλιον η 
νά συμφωνωσι μετά της αυλης της Ρώμης". 

Κατά την έμφάνισιν της νέας μεταρ 
ρυθμίσεως άλλα έθνη άπεποιήθησαν επίσης 
ν' άσπασθώσι την άπόφασιν ενός Πάπα, 
αλλά προ του γελοίου, έν περιπτώσει εναν-
τία, δέν έβράδυνον να έγκολπωθωσι την 
μεταρρύθμισιν. Ή Άγγλία την παρεδέ-
χθη τό 1.752, η Γερμανία το 1.700, η 
Σουηδία τό 1.753, η Ρουμανία τό 1882. 
Κατά τάς καθ' ημας ημέρας άπαντες οί 
πεπολιτισμένοι λαοί άκολουθουσι τό ήμε-
ρολόγιον του Πάπα Γρηγορίου ΙΓ'. 

["Επεται τό τέλος] 
Πολύκαρπος Βεντούρας. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΡΩΜΗ 
Τακτικου ημων ανταποκριτου 

Κατά τάς τελευταίας συνεδριάσεις της 
Βουλης παρέστημεν μάρτυρες σκηνων άπρε-
πων έξ εκείνων αιτινες σπανίως παρέχον-
ται παρά τοις πεπολιτισμένοις λαοις. 

Έν τη Βουλη υπάρχουσι δύο αδελφοί 
βουλευταί ονόματι Laurenzana ό μεν κυ-
βερνητικός ό δέ ριζοσπάστης. Ό κυβερνη-
τικός έν τη συνεδρεία της Τετάρτης επετέθη 
κατά του βουλευτου Andreis ριζοσπά-
στου. Ό έτερος αδελφός Laurenzana 
ριζοσπάστης καί αυτός ήθέλησεν ινα έν τη 
συνεδριάσει της Πέμπτης άνέλθη τό βήμα 
καί άποκυρήξη τόν άδελφόν του. Ό πρόε-
δρος όμως κατώρθωσε νά αποτρέψη τοιου-
το σκάνδαλον. 

Έτερον έπεισόδιον έξήγειρεν ό υιός του 
υπουργού Baccelli όπερ όμως έληξεν αι-
σίως. 

'Ανεγινώσκετο πρότασις υπογεγραμ-
μένη ύπό 45 βουλευτών υπέρ μεταρρυθμί-
σεως του κανονισμου της Βουλης. 'Άμα 
τω άκούσματι του υπογεγραμμένου βου-
λευτου Alfredo Baccelli, τινές έκ τής 
άκρας αριστερας ηρχισαν νά κραυγάζωσιν 
Α! Α! Α! 

— Ιδού ό υιός του πατρός του ! 
Ό βουλευτής Alfredo Baccelli ώρ-

μησε τότε άπειλητικώτατος κατά της 
άκρας αριστερας. Ευτυχως έκρατήθη ύπό 
τινων βουλευτων έν ω επρόκειτο νά πλήξη 
τόν βουλευτήν Laurenzana (ένα έκ τών 
κραυγαζόντων). Ό νέος βουλευτής ειχεν 
ηδη εκτεθη, οτε εγερθείς ό υπουργός πα-
τήρ του ήλθε προς τόν υίόν καί λαβών 
αυτόν έκ της χειρός τόν ώδήγησεν έξω της 
αιθούσης. 

Τήν έπομένην ό Baccelli απέστειλε 
τους μάρτυράς του πλην τό έπεισόδιον έλη-
ξεν ειρηνικως. 

— Έν τη τελευταία συνεδρία τών Καρδι-
ναλίων υπέρ τών εκκλησιων της ανατολης, 
μεταξύ άλλων απεφασίσθη η οριστική δια-
τήρησις του συνεδρίου τούτου ώς επίσης 

καί ή προσθήκη έτέρου συνεδρίου έξ επι-
σκόπων μέλημα τών οποίων θά ήτο ή 
εφαρμογή τών έν τω συνεδρίω τών Καρ-
διναλίων καί του Άγίου Πατρός λαμβα-
νομένων αποφάσεων. 

— Ό Αιδεσιμώτατος πατήρ Filippo 
Camassei διευθυντής της Ούρβανείου 
σχολης απεστάλη εις Δουβλινον ώς αντι-
πρόσωπος της σχολής ταύτης, φέρων επί-
σης καί αυτόγραφον έπιστολήν του Πάπ-
πα έπί τη ευκαιρία τών έγκαινίων της με-
γάλης εκκλησιαστικής σχολής της πόλεως 
ταύτης. Κατά πασαν πιθανότητα θέλει 
έπιστρέψη εις Ρώμην μετά τήν 15 Ιουλίου. 

— Η γενική συνέλευσις τών γερμανων 
καθολικων κατά τό έτος τουτο θέλει λάβη 
χώραν έν Μονάχω. Οί αντιπρόσωποι όλων 
τών πολιτικων μερίδων της Αύστρίας 
απηύθυναν παρακλήσεις πρός τόν πρόεδρον 
του συνεδρίου κόμητα Ε. Sylva-Taron-
ca ίνα μή προσκαλέση τους Αυστριακούς 
καθολικούς έν τω συνεδρίω τούτου ένεκεν 
της κρισίμου πολιτικης καταστάσεως, άπ' 
εναντίας δέ συστήση αύτοις τάς επιτοπίους 
κατά δήμους συνελεύσεις. 

ΑΙΣΧΗ ΕΝ ΝΕΩ ΦΑΛΗΡΩ 

Πρό ήμερων τινές έκ των ημετέρων δυ-
τικων συμπολιτων έλθόντες εις τό ήμέ-
τερον γραφειον άνεκοίνωσαν ήμιν ότι έν 
Νέω Φαλήρω πυροτέχνης ιταλός διακω-
μωδεί καθ' έκάστην έσπέραν διά τών πυ-
ροτεχνημάτων αύτου τόν ίερον κλήρον έξυ-
βρίζων και γελωτοποιων τά θρησκευτικά 
δόγματα τών καθολικων. 

Πρός έξακρίβωσιν του θρυλλουμένου ατο-
πήματος κατηλθε προχθές εις Νέον Φά-
ληρον ό ημέτερος διευθυντής μετά του 
συντάκτου, και πράγματι παρετήρησαν έν 
τώ μέσω της μεγάλης κεντρικης πλατείας 
του Φαλήρου και ακριβως έξωθι του κα-
φενείου του κ. Ζαχαράτου άνηρτημένην 
παμμεγέθη διαφανη πινακίδα έφ' ής άνε-
γινώσκοντο μεγάλοις γράμμασιν αί λέξεις: 
Κάτω ο κληρος ! Ζήτω η Ρώμη ! Παρα-
πλεύρως ευρίσκετο πυροτεχνικόν σύμπλεγμα 
παριστων δύο καθολικούς ιερεις έν γελοιο-
γραφία, και ύπό τό σύμπλεγμα ιστατο 
καγχάζων ό κατασκευαστής μονόχειρ, ανα-
πολων πυροτεχνικάς δάφνας. Έπί του ει-
δεχθους προσώπου του εκατοπτρίζετο επαρ-
κως ή αχρεία ψυχή του, τό όλον δέ της 
μορφης αυτου άπετέλει εξαίρετον γελοιο-
γραφίαν κινουσαν εις γέλωτα και τους 
πλέον απαθεις. 

Οι περιπατηταί του Φαλήρου διερχό-
μενοι έθεωντο έν προφανει αγανακτήσει τό 
άνίερον σύμπλεγμα, και άπήρχοντο άνα-
κουφιζόμενοι έν μέρει έπί τη διαβεβαιώσει 
ότι ο κακοήθης πυροτέχνης δέν είναι Έλ-
λην. 'Ομοίαν ανακούφισιν ήσθάνθησαν ο τε 
ημέτερος διευθυντής και ό συντάκτης οι-
τινες έπιπλήξαντες ώς έδει τόν μονόχειρα 

πυροτέχνην, διηυθύνθησαν πάραυτα πρός 
τό άστυνομικόν τμημα, έκει δέ έξέθεσαν 
τά πάντα πρός τόν κ. υπαστυνόμον όστις 
άγνωστον πώς δέν είχεν εισέτι άντιληφθη 
τήν άνίερον πραξιν. 

— Κύριε υπαστυνόμε, προσέθηκε σύν 
τοις άλλοις έν δικαία αγανακτήσει ο ημέ-
τερος συντάκτης, εξαφανίσατε τό ταχύτε-
ρον τοιαύτας ρυπαρότητας μολυνούσας τό 
έδαφος ημων. Γνωρίζομεν καλως οτι τοι-
αυται 'Αρπυιαι προέρχονται άλλοθεν, οτι 
δέν είναι γέννημα της Ελλάδος. 'Ημεις 
οί 'Έλληνες διδάξωμεν τούς ξένους τίνι 
τρόπω όφείλουσι να σέβωνται τήν θρη-
σκείαν αυτων και τούς αντιπροσώπους 
αυτης. 

Προ τοιαύτης πατριωτικης επικλήσεως 
ο κ. υπαστυνόμος ήγέρθη ώς έν όργη και 
παραλαβών δύο αστυφύλακας μετέβη έπί 
τόπου, έπιπλήξας δέ μετά σφοδρότητος όν-
τως άξιεπαίνου τόν άσεβη μονόχειρα, διέτα-
ξεν αυτόν ίνα ιδίαις χερσίν εξαφανίση όλό-
κληρον το γελοιογραφικόν σύμπλεγμα μετα 
της πινακίδος. Ούτω ό δυστυχής εκών άκων 
επελήφθη του έργου της έξαφανίσεως έν 
μέσω τών ατελευτήτων γιουχαϊσμων του 
συρρεύσαντος πλήθους, όπερ έάν μή παρημ-
ποδίζετο ύπό τών άστυφυλάκων άφεύκτως 
θα εμέτρα έπί της ράχεως του άφρονος 
πατριώτου παρά μίαν τεσσαράκοντα. 

Τήν έπομένην ο αίδ. δον Ριβέλλης μα-
θών τά καθέκαστα έπεδωκε μύνησιν πρός τόν 
εισαγγελέα κατά του άσεβους ύβριστου, 
πεπείσμεθα δέ ότι ό κ. είσαγγελεύς θέλει 
ταχέως άποστείλη τόν έκκεντρικόν πυρο-
τέχνην εις τόπον δροσερόν πρός κατεύνασιν 
της ώς έκ του περισσου καύσωνος τών τε-
λευταίων τούτων ημερών λίαν έξημμένης 
φαντασίας του. 

'Ημεις έν τούτοις περαίνοντες τήν άνα-
γραφήν του λυπηρου τούτου επεισοδίου 
συγχαίρομεν έν πρώτοις τόν κύριον ύπα-
στυνόμον δι' ήν έπεδείξατο έντονον στά-
σιν, συγχρόνως δέ πρό τοιούτων όθνείων 
ρυπαροτήτων καυχόμεθα, μα τήν άλή-
θειαν, ότι 'Έλληνες εσμέν. 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ 

Παρακαλουμεν τους αξιοτίμους 
ημών συνδρομητάς τους μη άπο-
στείλαντας εισέτι την συνδρομήν 
αυτων, οπως ευαρεστούμενοι άπο-
στείλωσιν αυτην διά ταχυδρ. επι-
ταγης, συστημένης επιστολης η 
γραμματοσήμων πρός τήν Διεύθυν-
σιν της " Αρμονίας" οδός Σίνα αρ. 2, 
απέναντι τής Ακαδημίας, ή πρός 
τους οικείους άνταποκριτάς έπι τή 
προσαγωγή του διπλοτύπου. 
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1 

ΟΛΑ σιωπουν τριγύρω μου 

Και τό φεγγάρι μόνο 
Στέκει ώχρό, ακοίμητο, 

Στό λαμπερό του θρόνο. 
Λές και θέλει νά κρατη 
Συντροφιά του 'Ασκητή. 

Μόνη γρυπνας καρδουλα μου 
Σέ μαύρη παραζάλη, 

Τ' άλλα κοιμούνται ήσυχα 
Στης νύχτας τήν αγκάλη. 

Και τό κυμα τό τρελλό 
Ήσυχάζει στό γιαλό. 

Είναι ή ζωή μου θάλασσα 
Χωρίς σταλιά γαλήνη, 

Θαρρω πως βλέπω πάντοτε 
Τόν Πλάστη νά με κρίνη. 

Και τό δάκρυ φλογερό 
Πέφτει απάνω στό Σταυρό. 

'Αλλά και τ' άγια σήμαντρα 
Λυπητερά ηχουνε 

Και της καρδιάς τούς χτύπους μου 
Οι χτύποι τους μετρούνε. 

Στων σημάντρων τή βοή 
Πέρνει ή έρημος ζωή. 

'Ύπνο ζητούν τά μάτια μου 
'Αναπαυμό τό σωμα, 

'Αλλ' ύπνο και άνάπαυσι 
Δέν έχω βρή ακόμα. 

Μαζεμένα στή φωλειά 
Σας φθονω μικρά πουλιά. 

Χρυση Μετάνοια σωσε με 
Προτου χαθω στό μνημα, 

Προτου μ' άρπάξη η θάλασσα 
Και τ' άγριο τό κυμα: 

Στου πελάγου τόν αφρό 
Νά μέ σώσης καρτερω. 

3 5 

6 

Πατρεύς. 
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Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α 

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

Ό Αιδεσιμώτατος πατήρ Αρσένιος Πελ-
λεγρίνης όστις έλειτούργησεν έν τη Καθο-
λικη Μητροπόλει ίεραρχικως, έτέλεσεν έκ 
νέου επισήμως τήν θείαν λειτουργίαν έν τη 
εκκλησία της Αγ. Μαρίας. 'Άπειρον πλη-
θος Ελλήνων παρίστατο κατά τήν τελε-
τήν ταύτην ώς επίσης και πολλοί τών 
διεστώτων Ελλήνων ιερέων οιτινες μετά 
τό πέρας της λειτουργίας προσελθόντες 
έλαβον παρά τών χειρων του ίερουργήσαν-
τος τόν εύλογημένον άρτον. 

Ό Αίδ. πατήρ Πελλεγρίνης προτίθεται 
νά αναχωρήση τήν προσεχή Τετάρτην 26 
τρ. μ. κατευθυνόμενος εις 'Ρώμην όπως 
κοινοποιήση τή Α. Α. τω Ακρω Αρχιερει 
'Ρώμης νέας τινάς αποφάσεις ληφθείσας 
έκ συμφώνου μετά του Πανιερωτάτου Τι-
μόνη Αρχιεπισκόπου Σμύρνης. 

Έκτος της Ελληνικης αποστολής της 
έγκαθιδρυσομένης έν τή Εκκλησία του 
Αγ. Ρόκκου, λέγεται οτι και δευτέρα 
τοιαύτη θέλει ίδρυθη έν Gueuz-Tepe 
τής Σμύρνης. 

Είθε, αί δύο αύται άποστολαί αφθό-
νους νά παραγάγωσι τούς καρπούς και 
Λέων ΙΓ' , τό ουράνιον τούτο φως, ιδη 
τούς υπερανθρώπους αύτου μόχθους στε-
φουμένουςύπό επιτυχίας. 

Σμυρναιος. 

Μ Ι Κ Ρ Α Ι Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ 

Ό Αιδεσιμώτατος Don Quin 
Προ πολλών ήδη ήμερων, διατρίβει έν 

τη ημετέρα πόλει ό μουσοτραφής νέος 
άμερικανός και μύστης θερμός τών ελλη-
νικων γραμμάτων Αίδ. Don Quin καθη-
γητής τής Ελληνικης έν τω Πανεπιστη-
μίω τής Βασιγκτωνος. Ό έξ Αμερικης 
ευπαίδευτος ίερεύς έφοίτησεν άλλοτε έπί 
διετίαν έν τη φιλολογική Σχολή του ημε-
τέρου Πανεπιστημίου, λαβών το οίκειον δί-
πλωμα, έπιδούς δέ κατ' αυτάς έμβριθε-
στάτην έναίσιμον διατριβήν έπί του "κώδι-
κός Β του Βατικανου τής Παλαιας δια-
θήκης", άνηγορεύθη πάνυ επαξίως, διδά-
κτωρ έν τή φιλολογία. Συγχαίροντες άπό 
καρδίας τω συμπαθει ημών φίλω διά τήν 
έπίζηλον τιμήν ήν παρέσχεν αυτώ τό ήμέ-
τερον Πανεπιστήμιον, πεπείσμεθα ένταυ-
τώ ότι ό φιλέλληνκληρικός έπανακάμπτων 
εις τήν γεννέτειραν αυτου γήν, θέλει έξα-
κολουθη αγαπων πάντοτε τήν ήμετέραν 
πατρίδα, ήτις λίαν ευγενως φερομένη έκό-
σμησε τό μέτωπον αυτου διά τής δάφνης 
τών ελληνικων γραμμάτων. 

Δόν Παυλος Γάδ. 
Τήν πρωίαν τής παρελθούσης τετάρτης 

άφίκετο ενταυθα ό άρτι έν Ρώμη χειροτο-

νηθείς ιερεύς τής ημετέρας διοικήσεως αίδ. 
Δόν Παύλος Γάδ. Χαιρετίζοντες έν χαρα 
τήν άφιξιν του νέου λευίτου εύχόμεθα αυτω 
ιεραποστολικών καρπών άθρόαν συγκο-
μιδήν. 

Γάμοι ευοίωνοί. 
Τήν παρελθούσαν Κυριακήν έοίωνοι έτε-

λέσθησαν οί γάμοι του κ. Ιωσήφ Μανδορ-
λίνου μετά τής ερατεινης δεσποινίδος κ. 
Αναστασίας Νικολάου. Τοις νεονύμφοις 
ειη ό βίος όλβιος και άνέφελος. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
Τακτικου ημων ανταποκριτου. 

Μετά πάσης έπισημότητος έτελέσθη τό 
παρελθόν Σάββατον ή προαγωγή του Αίδ. 
Ιερέως κ. Αντωνίου Βιώτη εις Κανονικόν 

τής ενταύθα Καθολικής Μητροπόλεως. Τό 
Αρχιεπισκοπικόν περί τούτου διάταγμα 
άνέγνωσεν ό Γραμματεύς Αίδ. Καν. Ε. 
Λάϊτγουδ μεθ' ό γενομένης έπί του ίερου 
Ευαγγελίου ύπό του νέου Κανονικού τής 
ομολογίας τής πίστεως, ό Αίδεσιμώτατος 
Βιώτης περιεβλήθη τών οικείων τώ νέω 
αύτου άξιώματι ενδυμάτων ύπ' αύτου του 
Παν. Ε. Μπόνη Αρχιεπισκόπου τής εν-
ταυθα Καθολικης Εκκλησίας. Μετά ταύτα 
συνοδευόμενος ύπό του Αίδεσ. Κανον. Δι-
Μέντου ήσπάσατο τήν ίεράν τράπεζαν, 
έκλεισε και ήνοιξε τάς πύλας του ναού, 
έκρουσε τόν κώδωνα εις σημειον τής δι-
καιοδοσίας αύτου, και καταλαβών τήν 
νέαν θέσιν του έτόνισε τό χαρμόσυνον Te 
Deum όπερ λίαν επιτυχώς έψάλη ύπό 
τών συγκροτούντων τόν χορόν τής Μητρο 
πόλεως. Ή ρηθείσα προαγωγή του Αίδ. 
Βιώτη έτυχε τής γενικης επιδοκιμασίας, 
προκειμένου περί ιερέως όστις έπί είκοσαε-
τίαν πιστώς και ευσυνειδήτως έξετέλεσε 
πάντοτε τά καθήκοντά του, και πρό πάν-
των τά άφορωντα εις τό Ιεροφυλακειον. 
Εις τήν τελετήν παρίσταντο πολλοί Ιερείς 
Ορθόδοξοι, ό κ. Δήμαρχος Κερκυραίων, 

οί κκ. Πρόξενοι Γαλλίας και Ισπανίας και 
πολυπληθείς φίλοι του. Μετά τό πέρας 
αυτής προσηνέχθησαν αναψυκτικά, και ό 
Καν. Δι Μέντος άπήγγειλε δισεπτάστι-
χον (Sonetto) έν ώ εξύμνησε τήν πα-
τρικήν μέριμναν του Παν. Μπόνη, όστις 
εις τήν αληθη άξίαν τήν προσήκουσαν άπέ-
νειμεν άμοιβήν. 

Φ. Δ. Μ. 

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΓΑΛΛΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ 

Ή ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία, 
έάν, κατά τήν έποχήν τής ακμής, παρή-
γαγε τούς εύγλωττοτάτους τών ιεροκηρύ-
κων, τούς βαθυνουστάτους τών πατέρων, 
έάν, και κατά τήν έποχήν έτι του σχί-
σματος, έγέννησεν ιεράρχας οίοι ο Φώτιος 

και ό Κηρουλάριος, σήμερον διατελει δυσ-
τυχως λόγω μορφώσεως και πνευματικης 
κινήσεως εις ύποδεεστέραν θέσιν, έν συγ-
κρίσει πρός τά λοιπά χριστιανικά θρησκεύ-
ματα, τά άναπτυχθέντα ύπό περιστάσεις 
αίσιωτέρας. Έν τω καθολικώ και διαμαρ-
τυρομένω κόσμω τό ιερατικόν σχήμα πε-
ριβάλλονται, ουχί μόνα τά τέκνα τών κα-
τωτέρων του λαου τάξεων, ζητουντα έν 
τή χειροτονία έν οιονδήποτε βιοποριστικον 
επάγγελμα, αλλά και οί υιοί τών άριστο-
κρατικωτάτων οίκων, οί τής αποστολης 
του λειτουργού τής θρησκείας αντιλαμβα-
νόμενοι έκ τής υψηλοτάτης άποψεως και 
δεόντως παρεσκευασμένοι δι αγωγης πνεύ-
ματος και καρδίας πρός στάδιον, ού ου-
δέν εύγενέστερον, οσάκις ασκείται έν συν-
αισθήσει ευθύνης. Είναι ιερεύς ό πρωτότο-
κος υιός του Γλάδστωνος, είναι ιερεύς, έάν 
δέν άπατώμεθα, ό υιός του Σαλισβουρη, 
ό δέ άββας Βρόϊλ, ό φονευθείς πρό τίνων 
ήμερων έν Παρισίοις ύπό παράφρονος γυ-
ναικός, ήτον έκ γεννετης πρίγκηψ, υίος 
και αδελφός πρωθυπουργου τής Γαλλίας, 
και ίνα περιβληθη τό ράσσον κα! άφιερωθη 
εις βίον θρησκευτικης διδασκαλίας και ανε-
ξαντλήτου ελεημοσύνης, κατέλιπε τήν περί-
χρυσον στολήν και τόν πλήρη απολαύ-
σεων βίον νεαρου άξιωματικου του ναυτι-
κου. Λόγω ήθους και ιδιωτικης αρετης 
υπερέχει ισως ό κληρος τών έκ τής Με-
ταρρυθμίσεως πηγασάντων θρησκευμάτων, 
ιδίως ό αγγλικανικός. Αλλά φυτώριον 
έξόχων πνευμάτων ύπήρξεν ανέκαθεν ή 
καθολική Εκκλησία. Ούτως εξηγείται ή 
έπίδρασις, ήν ήσκησεν ή παπωσύνη έπί 
του παγκοσμίου πολιτισμου, ούτω δ' εξη-
γείται πως και νυν, άφου άπώλετο ή κο-
σμική των Παπων εξουσία, τό Βατικανόν 
μένει πάντοτε μεγάλη πολιτική δύναμις, 
ής έπιζητουσι τήν εύνοιαν και φοβουνται 
τήν εχθρότητα οί ισχυρότατοι μονάρχαι, 
αί λαϊκώταται κυβερνήσεις. Έφάνη εις 
πολλούς τών μή καθολικων δυσεξήγητος 
ή σημασία, ήτις απενεμήθη έν Γαλλία εις 
τήν άναγνώρισιν του δημοκρατικού καθε-
στωτος ύπό του Πάπα. Αλλά τήν έπιρ-
ροήν του γαλλικου ιερατείου και έπί τής 
πολιτικης δύναται νά έννοήση μόνος ό άνα-
γινώσκων μετά προσοχης τά κηρύγματα, 
τάς προσφωνήσεις, τάς ποιμαντορικάς έπι-
στολάς των Γάλλων ιεραρχων και παρα-
τηρων όποία σύνεσις και σοφία διακρίνει 
τάς πλείστας αυτων εκδηλώσεις. Καθ' ον 
χρόνον ή δημοκρατία διετέλει εις κεκηρυγ-
μένην σχεδόν ρήξιν πρός τόν κληρον, οί 
επίσκοποι δεξιούμενοι τους ανωτάτους δη-
μοκρατικούς άρχοντας, ώς γνώμονα είχον 
πάντοτε το ευαγγελικόν λόγιον "τά του 
Καίσαρος Καίσαρι και τά του Θεου τώ 
Θεώ" και κατώρθουν νά συζευγνύωσι θαυ-
μασίως τό σέβας πρός τήν πολιτείαν μετα 
τής εις άνέπαφον τηρήσεως τών δικαιω-
μάτων και τών διεκδικήσεων τής Εκκλη-
σίας, τάς υπαγορεύσεις τής φιλοπατρίας 
μετά της υπακοης εις τά κελεύσματα του 
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Πάπα. "Ψυχή ένδεδυμένη όλιγίστην δό-
σιν σώματος" έπωνομάσθη ό Λέων ΙΓ'. 
Καί όμως ενώπιον του σκελετώδους εκεί-
νου γερόντιου, όπερ φαίνεται οτι θά ήδύ-
νατο ν'' άνατρέψη εν φύσημα, ήναγκάσθη 
νά καταθέση ανίσχυρα τά όπλα τής κο-
σμικης αύτου εξουσίας ό Βίσμαρκ καί πρός 
αυτόν εστράφη, ζητών παραμυθίαν, κατά 
τήν άγωνιωδεστάτην της ζωης του στιγ-
μήν, ό αυτοκράτωρ Φραγκίσκος Ιωσήφ. 
Έν τώ Βατικανω συνενουνται ισχυρότατα 
νήματα της παγκοσμίου πολιτικης και ή 
πρός τόν άντιπρόσωπον του Πάπα ευλά-
βεια του βιενναίου άνακτοβουλίου ύπήρ-
ξεν ή αφορμή και τής προσφάτου έν Αυ-
στροουγγαρία κρίσεως. Ούδ' ύπαρχει φό-
βος ότι ή δύναμις αύτη θά μειωθη διά 
μεταβολης έπί του παπικου θρόνου, διότι 
μεταξύ τών έν τω Βατικανω καρδιναλίων 
πολλοί φημίζονται διαπρέποντες ώς δι-
πλώμαται, ώς συγγραφείς, ή ώς ρήτορες. 
Τό μέγα μυστήριον της δυνάμεως τής κα-
θολικης Εκκλησίας ειναι ή σιδηρά συνοχή 
και πειθαρχία. Εις έν του υπάτου ποντί-
φηκος νεύμα υπακούει τυφλώς ή στρατιά 
τών πιστών έπί πέντε ηπείρων, τό δέ δόγμα 
του αλαθήτου έθεσπίσθη ίνα μή ποτε δια-
σαλευθή ή ένότης αύτη, ώς τό παράλογον 
δόγμα του ανευθύνου παρεισήχθη εις τά 
νεώτερα πολιτεύματα, ίνα κωλυθώσιν αί 
βίαιαι άναστατώσεις. Προχθές ανενεώθη 
προς τούς έν Ιταλία ευσεβείς καθολικούς 
ή άπαγόρευσις τής συμμετοχής εις τάς έπι-
κειμένας έκλογας, ή δ' άπαγόρευσις τη-
ρείται κατά γράμμα, καθάπερ μαρτυρεί ή 
πολλαχου αραιοτάτη προσέλευσις τών εκ-
λογέων. Τό παράδειγμα τής υπακοης δί-
δει ο κληρος. Ίεράρχαι πολλοί και έκ τών 
ευκλεεστάτων άντέστησαν κατά τών βου-
λευμάτων τής Συνόδου του Βατικανου, 
αλλ' αφου άνεκηρύχθησαν, έκλιναν ό εις 
μετά τόν άλλον τήν κεφαλήν καί οί έπι-
μείναντες μετά του Δοιλιγγέρου απεμονώ-
θησαν έν τή αιρέσει τών Παλαιοκαθολικών 
καί περιήλθον εις παντελή άδυναμίαν. Ή 
υπακοή του κλήρου χωρει μέχρις άγογγύ-
στου θυσίας της ζωής. Οί ιεραπόστολοι, 
ους εκπέμπει ή 'Εταιρία de propaganda 
fide έν μέσω τών ανθρωποφάγων τής μέ-
σης Άφρικης και εις τό Θιβέτιον, εύρί-
σκουσι τήν όδόν έστρωμένην διά τών πτω-
μάτων χιλιάδων προκατόχων των και 
ήξεύρουσιν ότι πιθανώς περιμένει και αυ-
τούς θάνατος μετά φρικαλέων βασάνων. 

Αλλ' ουδ' έπί στιγμήν διστάζουσι νά 
ύπακούσωσιν εις τό πρόσταγμα και έπιζη-
τούσι πολλάκις ώς άμοιβήν τήν προτίμη-
σ ι ν εν τώ μαρτυρίω. 

Τής ζέσεως ταύτης, ήτις εις ήμας τούς 
Ανατολίτας τής σήμερον φαίνεται σχεδόν 

ακατάληπτος, άζιοθαύμαστον ύπόδειγμα 
ητον ό Πάτερ Λακορδαίρ, τό σέμνωμα 
του γαλλικου κλήρου περί τά μέσα του 
λήγοντος αιώνος. 'Επί στιγμήν έπίεσε και 
αυτόν βαρέως ό σιδηρους τής καθολικής 
πειθαρχίας κλοιός και έν χρόνοις νεότητος 

εξεδήλωσε νεωτεριστικάς και στασιαστικάς 
διαθέσεις, άλλ' έστη εγκαίρως έπί τής κα-
τωφερείας, έφ' ής κατακυλισθέντες ο άβ-
βας Λαμεναί πρό αύτου και μετ' αυτόν 
ό Πάτερ Ύάκινθος είδον μειουμένην τήν 
μεγάλην αυτων άξίαν και τήν νόμιμον έπί 
τής κοινωνίας έπίδρασιν. Υπετάγη αγογ-
γύστως εις τό Βατικανόν και έγένετο τα-
χέως ό ευγλωττότατος τής Γαλλίας ιερο-
κήρυξ, κατ' ευθείαν γραμμήν διάδοχος 
τών κλεινων ιεροκηρύκων τής εποχής του 
Λουδοβίκου ΙΔ'. Ήδύνατο, έάν ήθελε, 
ν' άνέλθη εις τά ανώτατα έκκλησιαστικά 
άξιώματα, άλλ' έπροτίμησε νά μείνη α-
πλούς ιερεύς, απλούς μοναχός, εξέλεξε δ 
επίτηδες τό αυστηροτάτην έχον τήν πει-
θαρχίαν τάγμα τών Δομηνικανων, όπερ 
άνεσύστησεν έν Γαλλία, άφου διήλθεν έτη 
όλα εις τάς μονάς τής έν Ιταλία έδρας 
του. Φαίνεται άπίστευτον, και όμως είναι 
ιστορικώς μεμαρτυρημένον ότι ό άνήρ, ού 
από τών χειλέων έξήρτητο ό,τι έκλεκτό-
τατον είχον οί Παρίσιοι, ό εταίρος τής 
Γαλλικής Ακαδημίας, ό μέγα σημαίνων 
αντιπρόσωπος έν τή 'Εθνοσυνελεύσει του 
1848 έτήρει άπαρεγκλίτως όλους του τάγ-
ματός του τούς κανόνας και ύπέβαλλεν 
εαυτόν έν τή μονώσει του κελίου του εις 
κακουχίας και εις τιμωρίας τής σαρκός, 
αίτινες συνετέλεσαν, όπως βραχύνωσι τόν 
βίον του, και αιτινες εύρίσκουσι πολλούς 
τούς δυσπίστους, όσάκις άναγράφονται εις 
παλαιά Συναξάρια περί ανδρών τής αρ-
χετύπου Εκκλησίας. Ψυχολογικώς τήν 
δρασιν και τάς πεποιθήσεις του Λακορδαίρ 
κάλλιον τών κηρυγμάτων του έξηγουσιν αί 
έπιστολαί του, αί έπιστολαί δ' αύται άπ-
ευθύνονται ώς έπί το πολύ εις γυναίκας, 
πρός άς συνεδεθη διά δεσμών τρυφερας φι-
λίας, μηδέν έχούσης τό γήϊνον και τό άπά-
δον πρός τόν ιερόν αύτου χαρακτήρα. Εί-
ναι και τούτο διακριτικόν τής καθολικης 
Εκκλησίας, ήτις διά τών γυναικων ασκεί 
μέγα μέρος τής ανυπολογίστου αυτής επιρ-
ροής και διά του οικου έπιδρα, ού μόνον 
έπί τής κοινωνίας άλλά και έπί τής πολι-
τείας. 

+̂  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Ε Ξ Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

Τάς συγκινητικάς ταύτας γραμμάς έπι-
στέλλει ήμιν ό έν Σμύρνη αξιότιμος ήμων 
άνταποκριτής, άποσπάσας έκ του ημερολο-
γίου τής δεσποινίδος Μ. Δ. Β., παιδαγωγου 
εν τή γνωστή αυτόθι οίκογενεία του κυρίου 
Ζ, ήτις έκτος τής γενναίας αυτης πράξεως 
ηθέλησε κατόπιν ίνα και έν τή δημοσιογρα-
φία διά τών στηλων τής «Αρμονίας" εύρη 
διέξοδον τών ευγενων αυτής αισθημάτων. 

11/23 Μαίου 
Παιδαγωγός έν τή οικία του 

κ. Ζ. έτυχον τής μεγάλης παρηγοριάς νά 
παρευρεθώ κατά τήν πρωτην κοινωνίαν τής 
μικράς μου μαθητρίας Νινίκας. Το εσπέρας 

τής παραμονής καθημένη πλησίον τής παρ-
θενικης κλίνης του μικρου μου αγγέλου, έθαύ-
μαζον τούς υγρούς και άθώους της όφθαλμούς 
οι όποιοι έφαίνοντο ότι μέ προσεκάλουν νά μή 
αποχωρισθώ αυτής άλλά νά τήν συνοδεύσω 
μέχρι τής εκκλησίας. 'Η νύξ ήτο αρκετά 
προχωρημένη. ήγέρθην τούς οφθαλμούς πλή-
ρεις δακρύων και άσπασθεισα τήν μικράν 
μου Νινίκαν άπεμακρύνθην του δωματίου ένθα 
άνεπαύετο ό θησαυρός εκείνος τής αρετής. 

Επεχείρησα τότε νά πέσω έπι τής κλίνης 
μου προσκαλούσα τον ύπνον πρός βοήθειάν 
μου, άλλ' αί προσπάθειαί μου υπήρξαν μά-
ταιαι. Σοβαραί σκέψεις και ζωηραί συγκινή-
σεις παρεκώλυον τά βλέφαρα μου νά κλει-
σθώσι και πολλάκις παρά τήν θέλησίν μου 
τά χείλη μου προέφερον "Αύριον, αύριον 
εινε ή μεγάλη ήμέρα". 

Κατά τάς μακράς ώρας, τάς ατελευτήτους 
τής νυκτός ώρας, ήκουον έν τω βάθει τής 
καρδίας μου φωνήν τινα γλυκείαν και συγκι-
νητικήν λέγουσαν "μή μείνης μόνη, συνό-
δευσον τήν Νινίκαν εις τήν έκκλησίαν". 
Εγώ θυγάτηρ του Λουθήρου νά συντροφεύσω 
τήν άβράν Νινίκαν και λάβω ώς αύτη τό μυ-
στήριον τής Άγ. Ευχαριστίας, τό σώμα και 
αιμα τουτέστι του 'Ιησου Χριστου, ώς τό 
άποκαλουσιν οι χριστιανοί;! Ά! δέν ήτο δυ-
νατόν. Άφ' έτέρου τι θά έλεγον οι συγγενείς 
μου, αι φίλαι μου, όλαι αι γνωσται αίτινες 
μέ έγνώριζον ώς τήν φανατικήν Μαρίαν, τήν 
άκάματον τής Βίβλου συνήγορον ; 

Τό προς τούς ανθρώπους σέβας, κατειχεν 
όλόκληρον τήν καρδίαν μου, και έμεινα Δια-
μαρτυρομένη ώς και πρότερον 

Ή μαύρη και σκοτεινή νύξ είχε παρέλθη 
και ήδη ό ανατέλλων ήλιος ήρχιζε νά ρίπτη 
τάς χρυσας ταυ ακτίνας έπι τών χλοερών 
λόφων του Gueuz-Tepe, ότε ήκουσα τήν 
άγγελικήν φωνήν τής Νινίκας καλουσαν με 
όνομαστί. Δέν παρήλθον δύο λεπτά και ένδυ-
θεισα έδραμον πρός αυτήν. 

— «Νινίκα μου, Νινίκα μου, τη έλεγον, 
εινε λοιπόν σήμερον;" και ήρχισα άνευ άνα-
βολής στολίζουσα αυτήν. 

Μέγα πράγμα «ή μαθήτριά μου ώφειλε 
νά ή ή ώραιότερον ένδεδυμένη". Η ματαιο-
δοξία αυτη, οφείλω νά τό ομολογήσω με 
έσκανδάλιζεν ολίγον, άλλά τέλος ήτο ματαιο-
δοξία, ήτις κατά το λέγειν τής μητρός τής 
Νινίκας, ηυχαρίστει τούς αγγέλους και παρ-
θένους του Παραδείσου. 
- Μετ' επιμελείας έκόμμωσα τήν ξανθήν και 

βοστρυχώδη κόμην της, τή προσήρμοσα τά 
λευκά της υποδήματα, τή προσέδεσα πέριξ 
τής λευκής ώς ή χιων έσθήτος της λαμπράν 
εκ μετάξης ζώνην, και διά τών τρεμουσών 
χειρών μου έναπέθεσα έπι τής κεφαλής της 
τόν συμβολικόν πέπλον τής πρώτης κοινω-
νίας. 

Τή έδωκα τέλος τό εύχολόγιον εις τάς 
χείρας, τόν έσταυρωμένον άνήρτησα άπό του 
λαιμου της, τό ροζάριον έκ κόκκων έλεφαν-
τίνου όστου τή ένεχείρισα εις τήν παλάμην, 
και τήν παρουσίασα προς τούς γονείς της 
κραυγάζουσα. "Ή Νινίκα μας, ή Νινίκα 
μας θά εινε ή ωραιοτέρα." 

Φευ ! οπότε προέφερον τάς λέξεις έκείνας 
δέν άπέβλεπον ειμή εις τήν έξωτερικήν καλ-
λονήν ! ή επίσημος πραξις τής πρώτης κοινω-
νίας ουδέν έσήμαινε δι' έμέ ήμην ή ψυχρά 
του Λουθήρου θυγάτηρ. Άλλ' άκολουθήσατέ 
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'Ιούλιος. 'Ιούνιος. 

Ογδοας άγιου Ιωάννου. 1 Δευτέρα 19 Ιούδα του 'Αποστόλου. 
Έπίσκεψις τής Θεοτόκου. 2 Τρίτη 20 Μεθοδίου Έπισκ.Πατάρων. 
Παύλου του Α' Πάπα 'Ρώμης. 3 Τεταρτ. 21 Ιουλιανού μάρτ. του Ταρσέως. 
Ειρηναίου Επισκ. μάρτ. 4 Πέμπτ. 22 Ευσεβίου Έπισκ. Σαμοσάτων. 
Κυρίλλου και Μεθοδίου Επισκόπων. 5 Παρασ. 23 Άγριππίνης μάρτυρος. 
Όγδοας άγ.Άποστ. Πέτρου και Παύλου. 6 Σάββ. 24 + Τά γενέθλια του άγ. 'Ιωάννου. 
+ Του Πολυτιμωτάτου Αίματος. 7 Κυριακ. 25 Φεβρωνίας όσιομάρτυρος. 
Ευγενίου του Γ, Πάπα Ρώμης. 8 Δευτέρα 26 Δαυίδ του οσίου, του έν Θεσσαλονίκη. 
Των θαυμάτων της Θεοτόκου. 9 Τρίτη 27 Σαμψωνος οσίου του Ξενοδόχου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

'Η 'Εγκληματικότης. Τά αίτια, υπό Χρ. 
H έορτή της Άγίας Δωρεας. 
Περί Ημερολογίου, ύπό Π. Βεντούρα. 
H "Αρμονία" έν Ρώμη. 
Αίσχη έν Νέω Φαλήρω. 
Ό άσκητής, ποίημα μετ' εικόνος ύπό Πατρέως. 
Ή "Αρμονία" έν Σμύρνη ύπό Σμυρναίου. 
Μικραί Ειδήσεις. 
Ή «Αρμονία" έν Κερκύρα. 

Έπιστολαί Γάλλου ιεροκήρυκος. 
'Απόσπασμα έξ 'Απομνημονευμάτων. 
Ημερολόγιον. 
Σκέψεις και Γνωμαι. 

με μετά προσοχής καί θα ίδητε το τέλος της 
ίστορίας ταύτης. 

'Ιδού ήμεις τέλος έντος της έκκλησίας του 
Gueuz-Tepe ήν ο Αίδεσιμώτατος εφημέ-
ριος συμφώνως προς τήν έορτήν ειχε κό-
σμηση καλλιτεχνικώτατα. Εκ των ιερών 
βημάτων ένθα έκαίοντο μυρίαι όσαι λαμπάδες, 
έξέχυνον κύκλω το άρωμα αυτών όπερμεγέ-
θεις ανθοδέσμαι ίων καί ρόδων ώς είθισται 
κατά τας μεγάλας έορτάς. Ό εφημέριος μέλ-
λων να ίερουργήση και περιστοιχούμενος ύπο 
του ίεροό κλήρου, προηγουμένου του σταυρου, 
μεγαλοπρεπως προχωρεί υπο τούς άρμονι-
κούς ήχους του οργάνου της εκκλησίας. 

Κατα τήν διάρκειαν της θείας λειτουργίας 
τίνες μέν αδουσι, τινες προσεύχονται και τινες έκ της συγκινήσεως κλαίουσι. Ο λίβανος έν 
ευόσμοις νέφοις ανήρχετο προς τον ούρανόν. 

Αλλ' ιδου ή επίσημος στιγμή, ή στιγμή 
της άγίας Μεταλήψεως. Ευθύς ή παρθενική 
συνοδεία ήρξατο προχωρουσα. Κατά σειράν 
άνα δύο ή τέσσαρες γονυπετουσι προ των κιγ-
κλίδων του ιερου βήματος καί λαμβάνουσιν 
απο των χειρων του ιερέως μετ' αγγελικής 
τωόντι ευσεβείας τον άρτον τών αγγέλων εξ 
ουρανού κατελθόντα. 

Το μεγαλοπρεπές καί ουγκινητικόν τουτο 
θέαμα έκαμε νά ήχήσωσιν αί χορδαί της καρ-
δίας μου, καί δάκρυα σιωπηρά έρρευσαν κάτω 
κατα μήκος τών παρειών μου. Ό πατήρ, 
ή μήτηρ, αί αδελφαί της Νινίκας μου έλαβον 
καί ουτοι μέρος εις τήν θείαν Τράπεζαν. 
Μόνη έγώ δέν έπλησίασα. Και διατί; 
ήμην Διαμαρτυρομένη 

H ώραία τελετή έληξε και ήδη ή εύσε-
βής Νινίκα χαίρουσα έν τή έστία της οικογε-
νείας λαμβάνει τας θωπείας καί συγχαρητή-
ρια τών οικείων αυτής. Μόνη έγώ εισέτι 
τεθορυβημένη και απηλπισμένη δέν έλαβον 
το θάρρος να πλησιάσω το τέκνον καί είπω 

τι.Ή μικρά ομως πλήρης χαρας και ευ-δαιμονίας αφ' ου έδέχθη τας φιλοφρονήσεις 
πάντων ένεθυμήθη καί έμέ. 

—Δεσποινίς, Δεσποινίς, μοι κραυγάζει, 
καί ριπτομένη εις τας άγκάλας μου μοί λέγει 
έν τή ζάλει τής ευτυχίας της, ω! πόσον 
ειμαι ευτυχής, καλή μου παιδαγωγός, αλλ' 
ειπέ μου διατί ή εύτυχία αύτη ; 

— Λάβε θάρρος, αγαπητή μου Νινίκα τή 

ειπον, η μεγαλοπρέπεια και επιβλητικότης 
τών τελετών τής καθολικής θρησκείας, έκέρ-
δισεν όλόκληρον τήν καρδίαν μου. 'Απο τής 
στιγμής ταύτης μετεστράφην — Είμαι καθο-
λική—Αύριον μετα σου θα πλησιάσω τήν 
αγίαν Τραπεζαν. 

Τή τώ ύπεσχέθην καί έτήρησα τον λόγον 
μου. 

'Αφιερώθην σώματι και ψυχή εις τήν 'Αει-
πάρθενον Μαρίαν έπί τής μεσιτείας τής όποίας 
ελπίζω περί τής μεταστροφής των ομοθρή-
σκων μου. 

Εαν ποτέ αι μυστικαί του ήμερολογίου μου 
σελίδες αυται ίδωσι το φώς τήςδημοσιότητος, 
είθε το παράδειγμά μου μιμούμενοι καί 
άλλοι ριφθωσιν εις τους κόλπους τής γλυκείας 
έκείνης μητρός ήτις καλειται Καθολική 'Εκ-
κλησία. 

(Απόσπασμα έκ του ημερολογίου τής Δε-
σποινίδος Μ. Δ. Β.) 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ 

Οι άρχαιοι Ινδοί ομιλούντες περί τής αλη-
θείας εκφράζονται ώς επεται. 

«Ή αλήθεια δι' ολίγων εξηγείται, το ψευ-
δός έχει ανάγκην πολλών λέξεων". 

« Ή αλήθεια λέγει το πράγμα ανευ ανάγκης 
σχολίων". 

«"Οσον αληθέστερος είναι τις, τοσούτον καί 
σαφέστερος". 

«"Οστις ομιλεί πολύ, ψεύδεται και πολύ". 
«Ή λέξις αλήθεια, ισοδυναμεί προς σαφή-

νειαν". 
«"Οστις επιθυμεί νά φέρη- τήν άλήθειαν έπι 

τής τραπέζης των μεγάλων κυρίων, οφείλει 
να περιβάλλη αυτήν δια στρώματος σακχά-
ρεως". 

«"Οστις λέγει τήν άλήθειαν δεν ευρίσκει 
κατοικίαν". 

«Λέγων τις τήν άλήθειαν προκαλεί τήν οργήν 
των άλλων έπ' αυτοϋ". 

«Γνωρίζει τις το έκ πηλου αγγείον έκ του 
ήχου ον δίδει πλήττων αυτό, τό πτηνόν έκ 
του άσματός του, τον ονον έκ τών ώτων του, 
τον άνόητον έκ τών συνομιλιών του, τον λύ-
κον έκ του βαδίσματός του, τον κώδωνα έκ 

του ήχου του, αλλ' ή αλήθεια έκ τίνος ση 
μείου γνωρίζεται;" 

«Ή αλήθεια είναι σφυρίον όπερ πλήττον 
ποιεί θόρυβον". 

A V I S 

Nous prions nos honorables a-
bonnes de la province et de l' e-
tranger de nous adresser le mon-
tant de leur abonnement en un 
mandat-poste ou cheque sur Paris, 
en billets de banque grecs, fran-
cais, italiens, autrichiens, ou al-
lemands, et en timbres-poste grecs, 
francais ou italiens. 

Priere d'adresser les lettres etc. 
a M. le Directeur du journal "Har-
monie rue Sina n° 2, en face de 
l'Academie, Athenes. 

'Ένεκα πληθώρας ύλης παραλείπεται η επιφυλλίς μόνον δια το παρόν φύλλον. 

Ζητειται μεσήλιξ καθολικη υπηρέτρια 
'Ελληνίς γνωρίζουσα καλως την μαγει-
ρικήν διά την 'Αμερικήν. 'Όροι εύνοϊκώ-
τατοι. Διά πασαν πληροφορίαν απευ-
θυνθήτωσαν πρός το ημέτερον Γραφειον, 
Oδός Σίνα αρ. 2, έναντι 'Ακαδημίας. 

ΤΥΠ0ΓΡΑΦΕΙ0Ν 
ΡΕΝΙΕΡΗ ΠΡ ΙΝΤΕΖΗ 

EN ΣΥΡΩ 

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΥΡΩ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - ΕΥΘΗΝΙΑ 

Πλησίον της Πλατείας Λεωτσάκου. 
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