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Έν τω προηγουμένω ημών άρ-
θρω έθίξαμεν τάς δύο αιτίας δι' ών 
τό έγκλημα διαδίδεται. Έλέγομεν 
δ' οτι αύται συνδεόμεναι μετά τρί-
της τινός, ητις και πρωτίστη τυγχά-
νει, σχηματίζουσι την τριάδα έκεί-
νην άφ' ης ώς από πηγης τό κακόν 
απορρέει. Ή τρίτη ή και πρωτίστη 
αύτη αιτία είνε η αδιαφορία και πε-
ριφρόνησις τής ιδέας του Θεου, 
είνε η έλλειψις θρησκευτικου αισθή-
ματος. 

Και οντως. εξετάζων τις επιστα-
μένως την κοινωνίαν ευκόλως πεί-
θεται ότι αυτη πρό πολλου διατελει 
έν ασθενει καταστάσει. Δηλητήριόν 
τι θανατηφόρον εισδυσαν εις τάς 
φλέβας αυτής επιφέρει την βαθμι-
αίαν πλην τελικήν της παραλυ-
σίαν. Αι βάσεις αυτής ως ύπό κε-
κρυμμένου σκώληκος συνεχώς κα-
ταβιβρώσκονται, η ζωτικότης έμει-
ωθη, αί δυνάμεις της διατελουσιν 
έν φοβερα καταπτώσει, ομοιάζει 
πρός ασθενή όστις άπελπις έν αγω-
νία παλαίει προς τον θάνατον. 'Αφου 
αφήρπασε τόν χαλινόν όστις έκρά-
τει αυτήν έν τα ευθεία όδώ έτράπη 
προς τας πηγας πάσης παλαιας τε 
και νέας πλάνης. Εκειθεν δια τής 

άλαζονίας και διαφθοράς ηντλησε 
τάς βλασφημίας ολας ών βρίθει ο α-
θεϊσμός και ό ύλισμός πλάσασα ούτω 
τό τέρας του λογικισμού όστις ου-
δέν έτερον είναι ειμή πόλεμος τυ-
φλός κατά πάσης εξουσίας θείας τε 
και ανθρωπίνης. Τότε δη έγένετο η 
αποθέωσις της λογικής άνευ Θεου, 
λογικής εκπροσωπουμένης ύπό γυ-
ναίου τιθεμένου έπι του βωμου πρός 
ο εδόθη τό όνομα Θεά, άλλ' υπό 
τους πόδας αυτής ποταμηδόν έρ-
ρευσε τό αίμα τοσούτων τιμίων πο-
λιτών, τοσούτων ιερέων και προ τών 
ποδών αυτής έστη η λαιμητόμος 
ενός Βασιλέως. Τοιαύτη είναι η 
ευημερία άν παρεσκεύασεν εαυτή η 
κοινωνία, τοιουτοι οί καρποί ους 
έδρεψεν άφ' ης ηρξατο παραγκωνί-
ζουσα τήν ίδέαν του Θεου. 'Έκτοτε 
η υλη ύπό τήν παντοειδή αυτής 
μορφήν απέπνιξε τό πνευμα και 

φωνή τις απαισία πανταχού αντή-
χησεν έπαναλαμβάνουσα: "ουχι 
πλέον Θεός, ουχί πλέον ψυχή, πλά-
σις, ούχι πλέον ελπίδες μελλούσης 
ζωής! " 

Και δικαίως, αποκλεισθέντος ά-
παξ του Θεου και τής προνοητικής 
αύτου δράσεως, ό άνθρωπος εγκα-
ταλελειμμένος εις τήν διεφθαρμέ-
νην αύτου φύσιν, εις τάς όρέξεις, 
εις τα πάθη του παρασύρεται ύπό 
τής απληστίας, ύπό του έγωισμου, 
ύπό του συμφέροντος και η παρα-

φορα αύτου αύτη γεννωσα τήν έπα-
νάστασιν, τήν αναρχίαν, απειλει να 
καταστήση από ώρας εις ώραν έρεί-
πιον τήν κοινωνίαν έστω και δι' 
αυτής τής δυναμίτιδος ! Συνωδά 
προς τάς ιδέας ήμών ταύτας έγρα-
φεν εσχάτως πολιτευτής έκ τών 
πρώτων της Ίταλίας: "πρώτη αι-
τία τής θλιβερας ταύτης καταστά-
σεως τής κοινωνίας είναι ή έλλει-
ψις θρησκευτικου και ηθικου αισθή-
ματος". Και πως ουχί; η εν τη 
οικογενεία ανατροφή δέν δύναται 
νά επιδράση έπι τών ηθικων δυνά-
μεων του ανθρώπου είμή έφ'όσον 
διατελει συνδεδεμένη μετά της ιδέας 
του Θεου παρ' ου ή άρετη ώς παρά 
τής ψυχής λαμβάνει ζωήν. Εισδύ-
σατε έπι παραδείγματι είς τό ιερόν 
τής οικογενείας έν η τό θρησκευτι-
κόν αισθημα ελλείπει. 'Εξωτερικως 
μεν θά ιδητε λεπτότητα αισθημά-
των, θ'άντιληφθήτε τής φρίκης ήν 
έμποιει μόνη η ιδέα του κακου, θα 
ιδητε την αρετήν ανθουσαν και τήν 
ευοσμίαν αυτής πληρουσαν τά πέ-
ριξ ώσει διετελειτε έν έπιγείω τινι 
παραδείσω. Πλην εγείρατε τόν προσ-
θετόν πέπλον τής εξωτερικής αρε-
τής, ρίψατε φως εις τάς σκοτεινάς 
κρύπτας τών φαινομένων εκείνων 
ευγενων καρδιων και τους όφθαλ-
μούς υμων θέλει πλήξη επεξεργα-
σμένη διαφθορά και άνηθικότης. 
Αποφεύγεται μέν έν τω φανερώ τό 
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κακόν ινα μη στιγματισθη υπό της 
κοινωνίας, άλλ' έν τω κρυπτω άνεν-
δοιάστως διαπράττεται. Και διατί ; 
διότι δέν υπάρχει η ιδέα του Θεου, 
και μη ύπαρχούσης ταύτης δεν 
υπάρχει αγάπη προς την αρετήν, 
μη ύπαρχούσης δέ και ταύτης, η 
καρδία του άνθρώπου έγκαταλε-
λειμμένη έν τη διεφθαρμένη αύτης 
φύσει κλίνει προς τό κακόν και 
κατ' έκλογην ασπάζεται αυτό. 

Άλλα και αύτοι οι νόμοι, ώς 
έλέγομεν προηγουμένως, δέν δύ-
νανται νά κωλύσωσι τό κακόν είμή 
έφ' όσον έπιβάλλουσι φόβον. " Αι 
λόγχαι, έγραφεν ό αυτός πολιτευ-
τής, φονεύουσιν, άλλα δέν λύουσι 
τό πρόβλημα, και άν κωλύωαι την 
διάδοσιν του κακου δέν τό θερα-
πεύουσιν όμως". άρα μόνη ή ιδέα 
του Θεου δύναται νά προσκολήση 
την καρδίαν του ανθρώπου προς 
την αρετήν αποστρέφουσα αμα αυ-
τόν από του κακου. Και δέν κατα-
φεύγομεν εις τά γνωστά εγκλήματα 
περί ών αί στατιστικαί άποφαίνον-
ται ομολογουσαι ότι ταύτα διαπράτ-
τονται κατά έννενήκοντα εννέα τοις 
εκατόν ύπ' ανθρώπων έν οίς τό θρη-
σκευτικόν αίσθημα ελλείπει, άλλά 
περαιτέρω βαίνοντες λέγομεν ότι και 
αυτή ή έν τω κρυπτω παντοειδής 
άνηθικότης προϋποθέτει έλλειψιν 
αισθήματος θρησκευτικου διότι θρη-
σκεία και ηθική διατελουσι τοσουτο 
στενως συνδεδεμέναι ώστε έκλει-
πούσης τής μιας δέν δύναται νά 
υφίσταται η ετέρα. 

Άλλά προ τής έκρύθμου ταύτης 
καταστάσεως έν η διατελεί η κοι-
νωνία, προ του κινδύνου τής έκ θε-
μελίων παντελους αυτής καταπτώ-
σεως παρέχεται δικαίωμα ού μό-
νον, άλλά και καθήκον έπιβάλλεται 
προς πάντα πολίτην ίνα κατά τό 
έφ' έαυτώ έργασθη οπως άποσοβήση 
τόν επικείμενον κίνδυνον και θερα-
πείαν επιφέρει προς τοσουτο κακόν. 
Άφου ή έλλειψις ηθικης ανατροφης 
έντοις κόλποις τής οικογενείας, ή 
χαλάρωσις του νόμου και ιδίως ή 
περιφρόνησις του Θεου έκλόνισαν 
τάς βάσεις της κοινωνίας, ουδέν 
νομίζομεν λυσιτελέστερον όπως έπι-
φέρη τήν έδραίωσιν αύτης όσον τήν 
επιμελή άνατροφήν έν τή ηθικη έξ 
αυτής τής τρυφερας ηλικίας, τήν 
εύσυνειδότως και άνενδότως έκτέ-
λεσιν τών νόμων και την διάδοσιν 
των θρησκευτικών αισθημάτων έν 
τω λαώ. Άναλογισθώσιν οί γονείς 
την εύθύνην ην άναλαμβάνουσιν 
ενώπιον του Θεού και άνθρώπων 
εν τη ανατροφη των τέκνων αυτών. 
Ούτοι πρώτοι διά τής αμελείας των 
πλάττουσι μέλη ατινα ού μόνον ά-

χρηστα άλλά και έπιβλαβή θ' άπο-
βώσι προς τό κοινωνικόν σώμα προς 
ό θά διαδώσωσι τήν θανατηφόρον 
άσθένειαν ήν έκ γενετης παρέλα-
βον. Έπιστήσωσι τήν προσοχήν αυ-
τών οι εκτελεσταί του νόμου καθό-
σον περί πάν άλλο τύρβοντες την 
δέ τών νόμων έφαρμογήν άμελουν-
τες ού μόνον τά χρέη άτινα αύτοις 
άνετέθησαν προδίδουσιν, άλλά και 
την εύθύνην της κοινωνικής κατα-
στροφής έφ' εαυτών φέρουσι. Τί 
δ' άν είπωμεν περι τών άναλαβόν-
των την διάδοσιν του θρησκευτικου 
αίσθήματος; Πολλάκις τόσα έλέ-
χθησαν και έγράφησαν ώστε ήμεις 
ουδέν νεώτερον θά έλέγομεν τ'αυ-
τά επαναλαμβάνοντες. Λυπούμε-
θα μόνον έκ καρδίας και εκφρά-
ζοντες την λύπην ημών ζητουμεν 
άνακούφισιν άφου άλλαχου δέν δυ-
νάμεθα νά εύρωμεν τοιαύτην. Το-
σούτω γόνιμον έχει έν έαυτώ τόν 
σπόρον του θρησκευτικου αισθήμα-
τος ό Ελληνικός λαός, ώστε έχομεν 
πεποίθησιν ότι άν οί άναλαβόντες 
νά διδάξωσιν αυτον έξεπλήρουν τό 
καθήκον των, άντί τής διαφθοράς, 
άντί του εγκλήματος, ό Ελληνικός 
λαός θ' άπέβαινε πρότυπον άρετής 
και ύπογραμμός ηθικότητος, έχο-
μεν πεποίθησιν οτι διά τής καλ-
λιεργείας του θρησκευκικού αισθή-
ματος ταχέως θά ήνθη παρ' ήμιν 
ή αρετή. 

Χρ. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΡΩΜΗ 

Τακτικου ημων ανταποκριτου. 
Αί δημοτικαί έκλογαί υπήρξαν αληθής 

θρίαμβος τών Καθολικων. "Ολοι άνεξαι-
ρέτως και οί 32 ύποψήφιοι τής Ρωμαϊ-

κής Ένώσεως άνήλθον έν μεγίστη πλειο-
ψηφία τάς κλίμακας του Καπιτωλίου. 

— Τα πολιτικά ημών ήρξαντο θολού-
μενα. Ό σφοδρός και βίαιος Καβαλόττης 
ίδών άπορρίπτουσαν τήν βουλήν τήν πρό-
τασιν περί παραπομπής του Κρίσπη εις 
δίκην, προτίθεται όπως διά σκανδαλωδών 
δημοσιεύσεων άναγκάση τον Κρίσπην νά 
κατηγορήση αυτόν έπι συκοφαντία και 
ούτω αμυνόμενος έν δικαστηρίω αποδείξη 
την άλήθειαν τών λόγων του. 'Ίδωμεν τό 
πέρας πάλης καθισταμένης όσημέραι όξυ-
τέρας. 

— Τήν παρελθουσαν Κυριακήν ό 'Άγιος 
Πατήρ έτέλεσεν έν τω ίδιαιτέρω αύτου έκ-
κλησιδίω τήν θείαν λειτουργιαν καθ' ήν 
παρήσαν πολλά εξέχοντα τής κοινωνίας 
μέλη, μεταξύ τών όποιων και ή Βαρωνίς 
Frida di Rantzau, συγγενής του Βισ-
μαρκ, ήτις τήν παρελθουσαν Παρασκευήν 
έξώμωσε τήν θρησκείαν του Λουθήρου, 
έγκολπωθεισα τήν Καθολικήν πίστιν. 

— Τήν παρελθουσαν Πέμπτην ήρχισαν 
έν Μαϊνούθ τής Ιρλανδίας αί έορταί της 
έκαντονταετηρίδος άπό τής ιδρύσεως του 
μεγάλου εθνικου ίερου σπουδαστηρίου. Πλή-
θος επισκόπων, καρδιναλίων ώς και εκτά-
κτων απεσταλμένων, παρέστησαν κατά τήν 
έορτήν ταύτην. 

Μετά τό πέρας τών εορτών άπαντες 
ούτοι διηυθύνθησαν εις Λονδινον ένθα έν 
μέσω μεγαλοπρεπεστάτης τελετής ετέθη 
έ θεμέλιος λίθος του καθολικού ναου του 
Ούενστμίστερ, καθιερωμένου εις τόν Άγ. 
Πέτρον. Πάντες οί έν Ρώμη διατρίβον-
τες 'Άγγλοι Επίσκοποι άνεχώρησαν όπως 
παραστωσιν εις τήν τελετήν ταύτην όμοίαν 
της όποίας πρό αιώνων δέν ειχον ιδη οί έν 
Αγγλία, 

— Κατ' ειδήσεις έξ Αγγλίας ό λόρδος 
Άλιφαξ όστις ώς γνωστόν τυγχάνει ή ψυ-
χή του κινήματος υπέρ τής ενώσεως τής 
Αγγλικανικής μετά τής Καθολικής Εκ-
κλησίας, έγένετο άντικείμενον ζωηρας εκ-
δηλώσεως συμπαθειών έπευφημηθείς καθ' 
ήν στιγμήν έπορεύετο εις τά εγκαίνια του 
θεολογικού σχολείου του "Ελυ, ώς επίσης 
και έν Όξφόρδη, έν άμφοτέραίς δέ ταις 
περιστάσεσιν έπι παρουσία Άγγλικανών 
Επισκόπων. Άγγέλλεται επίσης ότι ή 
πανίσχυρος Εταιρία τής Ενώσεως των 

δύο 'Εκκλησιων προετοιμάζει γενικήν συ-
νέλευσιν καθ' ήν θέλη τεθή εις ψηφοφορίαν 
πρότασις υπέρ δημοσίων ευχών σκοπου-
σών τήν έπίτευξιν τής τοσούτον ποθητής 
ενώσεως. 

— Ώς είχον άναγγείλη ύμιν τό τάγμα 
του Άγ. Φραγκίσκου συνήλθε τελευταίως 
έν Άσσισίω προς έκλογήν νέων προμηθευ-
τών και προεστών. 

Τής συνελεύσεως προήδρευεν ό Καρδι-
νάλιος Μάουρι, ιδιαίτερος απεσταλμένος 
τής Α. Α. του Πάπα. Κατά τόν λόγον 
ον έξεφώνησεν ηυχήθη υπέρ τής ενώσεως 
τών τεσσάρων οικογενειών του Τάγματος 
τούτου. 

Ή μεγάλη αύτη ιδέα έγένετο δεκτή 
μετ' ενθουσιασμού λίαν δικαίου και άπασα 
ή συνέλευσις απεφάσισε νά άρχίση αμέσως 
του μεγάλου τούτου έργου. 

— Έν Λισβώνη έωρτάσθη μεγαλοπρε-
πώς ή έκατονταετηρίς του πάτρωνός της 
άγίου Αντωνίου έκ Παδούης, παρουσία 
του βασιλέως Καρόλου και Αμαλίας και 
όλων τών αρχών τής πόλεως. 

—- Κατ' αύτάς αναμένεται έν 'Ρώμη 
πλήθος προσκυνητών Αυστριακών. Μέχρι 
τούδε ένεγράφησαν εις τόν ύπό του πρίγ-
κηπος Κλαρύ ήνεωγμένον κατάλογον 6000 
περίπου. Ελπίζεται ότι εντός ολίγου ό 
αριθμός ούτος θέλει αύξηση επαισθητώς. 

'Όσοι έκ των ημετέρων συνδρομητών παρα-
τηρουσιν ανωμαλίαν τινά περι τήν άποστολήν 
του φύλλου, παρακαλούνται να είδοποιωσι το 
γραφειον εγκαίρως περι τούτου, άποστέλλοντες 
άμα τήν ακριβη αύτων διεύθυνσιν. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΓΑΛΛΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ 

('Ίδε προηγούμενον αριθμόν).. 
Ύπο τον τίτλον τούτον έδημοσιεύσαμεν έν 

τω ποοηγουμένω άριθμω τής " Αρμονίας" τρί-
στηλον άρθρον ληφθέν έκ τής Τεργεσταίας 
"Νέας Ημέρας". Τό άρθρον τουτο έθεωρήσαμεν 
καλόν να άναδημοσιεύσωμεν αυτολεξει ατε πε-
ριέχον πολλας των αληθειών εκείνων αιτινες ώς 
έκ του όμολογουντος αύτας προσώπου, οια ή 
σοβαρά αυτη Ελληνική έφημερίς, ένέχουσι 
πολύ το βαρυσήμαντον. Σήμερον δε χάριν των 
άξιοτίμων συνδρομητών τής " Αρμονίας" άναδη-
μοσιεύομεν τας έπιστολάς του Γάλλου ιεροκή-
ρυκος πατρός Λακορδαίρ, έξ ων ορμωμένη ή 
αξιότιμος τής Τεργέστης συνάδελφος έγραψεν 
οσα οί ημέτεροι αναγνωσται γνωρίζουσιν ήδη. 

"Θα ήτο άλλόκοτον, έγραφεν ό Λακο-
δαίρ προς την κ. Σβέτσιν ην ώς μητέρα του 
ήγάπα, έάν ό χριστιανισμός, θεμελιούμε-
νος συγχρόνως έπί της αγάπης του Θεου 
καί των ανθρώπων, κατέληγεν εις την ξη-
ρότητα της καρδίας. Αι φιλίαι επικίνδυνοι 
άποβαίνουσι, διότι έξοκέλλουσιν εις πάθη, 
ταράσσοντα τάς αισθήσεις άμα καί τον 
νουν, καταλήγουσι δέ πολλάκις εις την 
άμαρτίαν. Τον έρωτα φθείρει ή φιλαυτία, 
ούδ' υπήρξαν ποτέ έπί τής γης ζέσεις 
διαρκέστεραι, αγνότεραι, τρυφερώτεραι ε-
κείνων, εις ας παρέδιδον οι άγιοι τάς καρ-
δίας των, απογυμνουμένας εαυτών και 
πληρουμένας του Θεου". Νέος δεκαοκταε-
τής, πριν η έτι ιερωθή, κατείχετο έν Πα-
ρισίοις υπό τής αορίστου ανησυχίας καί 
μελαγχολίας, ήτις διακρίνει πολλάκις την 
ήλικίαν έκείνην. Ώνειρεύετο, πότε την δό-
ξαν καί πότε την οικογενειακήν ευτυχίαν 
και μετά μικρόν έγραφεν άθύμως. "'Εκο-
ρέσθην πάντων, μηδέν γνωρίσας". 

Ή κ. Σβέτσιν υπήρξε δι' αυτόν μήτηρ 
παρήγορος χρήσιμος. Εις αυτήν έξωμολο-
γειτο τάς ταλαντεύσεις, τάς ελπίδας, τάς 
αποθαρρύνσεις του. «Έχω, είμαι βέβαιος 
(έγραφε) καρδίαν βαθέως άγαπώσαν, άλλ' 
υπάρχει έν έμοι τι τό προξενούν λύπην εις 
εκείνους, ους αγαπώ. Δέν εινε τραχύτης, 
διότι είμαι ήπιος, δέν εινε ξηρότης, διότι 
είμαι περιπαθής. Εϊνέ τι τό απόλυτον έν 
τή κατανεύσει η τή άρνήσει. Δέν ανακα-
λύπτω ευκόλως τίνος χρήζει καρδία φιλι-
κή και έχω έξεις σιωπής άκατανικήτους. 

[Έπεται τό τέλος] 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 

Ο Νέος Καθολικός Άρχιεπίσκοπος 
Αθηνών. 

Τήν προσεχή Κυριακήν 14 τρ. μ. έορτήν 
του Άγ. Βοναβεντούρα θέλει προχειρισθή 
έν Ρώμη εις 'Αρχιεπίσκοπον ό προ πολλού 
έκλεγείς τοιουτος υπό τής Άγ. 'Έδρας 
Αίδεσιμώτατος Δέ Άγγελις. 'Αναμένοντες 
οπως εν καιρω τω δέοντι ποιήσωμεν εκτε-
νέστατον λόγον περί του διαπρεπους τούτου 

κληρικου μετά παραθέσεως τής σεβασμίας 
και σεμνής μορφής αύτου, σήμερον έν 
ονόματι του ευσεβούς αυτου ποιμνίου προ-
πέμπομεν εις τον ύψιστον τας θερμοτέρας 
τών ευχών υπέρ τής μακροβιότητος του 
νέου ημών πνευματικου πατρός, άμα δέ 
και τά ειλικρινέστερα τών συγχαρητηρίων. 

Έπί τή ευκαιρία ταύτη ψαλήσεται αυ-
θημερόν επίσημος λειτουργία και δοξολο-
γία έν τω ένταυθα καθολικώ ναώ του 
Άγ. Διονυσίου περί ώραν 10 π. μ. 

'Ιωάννης Α. Μάμος. 
'Ανεχώρησε κατευθυνόμενος εις Ρώμην 

ό ημέτερος συντάκτης Ιωάν. Λ. Μάμος. 
'Αλφόνσος Λαμπέλ και Μαρίκα 

Λ. Μάμου. 
Ευοίωνοι έτελέσθησαν οι γάμοι του αξιο-

τίμου νέου κ. 'Αλφόνσου Λαμπέλ μετά τής 
δια πασων τών αρετών κεκοσμημένης δε-
σποινίδος Μαρίκας Μάμου, αδελφής του 
ημετέρου συντάκτου. Τόν γάμον έτέλεσεν 
ό διαπρεπής κληρικός Αιδεσιμώτατος Μιχ. 
Ριβέλλης 'Αποστολικός Διαχειριστής τής 
ήμετέρας 'Επισκοπής όστις την εις τόν βαθ-
μόν αυτού ίδίαν περιβληθείς στολήν, έν 
μέσω του άπείρου πλήθους τών προσκε-
κλημμένων απηύθυνεν έν τέλει ελληνιστί 
συγκινητικωτάτην προσφώνησιν, πλήρη 
στοργής και αίσθημάτων, ήτις έντυπος κα-
τόπιν διεμοιράσθη εις τους παρεστώτας. 
Παρά τό πλευρόν αύτου έν προφανει συγ-
κινήσει παρίσταντο οι νεαροί λευιται αίδέ-
σιμοι κ. κ. Λουδοβίκος Λαμπέλ και Ιωάν-
νης Μάμος αδελφοί τών νεονύμφων. Παρά-
νυμφοι ήσαν οί τοις πασιν άγαπητοί και 
άξιότιμα τής κοινωνίας ήμών μέλη, κύριοι 
Κάρολος Φιξ και Όθων Πρίντεζης μετα 
τών ευγενων αυτών κυριών Ύακίνθης και 
'Άννης. 

Μετά την γαμήλιον τελετήν υπέρ τάς 
έξήκοντα άμαξαι έκόμισαν τους προσκε-
κλημένους εις την χλοεράν τών Πατη-
σίων εξοχήν έν τω έξοχικώ τών νεονύμφων 
κτήματι, ένθα έπηκολούθησεν έν άπτώτω 
ευθυμία Λουκούλειον γευμα παραταθέν πέ-
ραν του μεσονυκτίου, καθ' ο έλαβον μέρος 
υπέρ τά εκατόν πεντήκοντα άτομα. 

Ή Διεύθυνσις τής "'Αρμονίας" στενως 
διά τών δεσμών τής συγγενείας συνδεο-
μένη μετα τών νεονύμφων, ένοι καί πάλιν 
τας ευχάς αυτης μεθ' άπάσης τής ημετέ-
ρας κοινωνίας, καί ραίνουσα δι' ανθέων 
την άρτι στεφθεισαν αυτών κεφαλήν εύχε-
ται αυτοις έτη μακρά και άνέφελα. 

Έν τη Βουλη. 
Τό σταφιδικόν ζήτημα άπησχόλησε και 

πάλιν τας πλείστας τών συνεδριάσεων τής 
Βουλής κατά τό τελευταιον τούτο δεκαή-
μερον. Ό επί του ζητήματος τούτου πρω-
θυπουργικός λόγος μετ' άγωνίας άνεμένετο 
παρά τών σταφιδοφόρων έπαρχιών προσ-
δοκουσών οπως άπό του στόματος του 
Πρωθυπουργου άκούσωσι τήν σωτηρίαν 

τής σταφίδος. Αποτέλεσμα τού λόγου 
τούτου ήτο ή άπόρριψις του περί παρα-
κρατήσεως νομοσχεδίου, καίτοι αυτός ό 
ίδιος υπερεψήφισεν αύτου. 'Άμα τή ειδή-
σει ταύτη έξανέστησαν αί Πάτραι, ο Πύρ-
γος, τα Φιλιατρά καί άλλαι τής Ελλάδος 
έπαρχίαι και δι' απειλητικων αναφορων 
άπήτησαν οπως ληφθή, τέλος εν οιονδή-
ποτε μέτρον περί τής σταφίδος. Πιστεύο-
μεν ότι ή πατριωτική κυβέρνησις τού κ. 
Θ. Δελιγιάννη ή πανδήμως άνελθουσα έπί 
τήν έξουσίαν θέλει τέλος προτείνη εν σω-
στικόν υπέρ τής σταφίδος νομοσχέδιον 
προβλέπον άν μη περί τού τρέχοντος 
έτους τουλάχιστον περί του μέλλοντος, 
καθ' οτι καλώς γνωρίζει ότι μετά τής τύ-
χης και ευημερίας τής σταφίδος στενώς 
συνδέεται η τύχη και η ευημερία της πα-
τρίδος μας. 

Τά έν Σμύρνη. 
Ώς οί ημέτεροι άναγνώσται έκ τών 

τακτικών διατριβών του αξιοτίμου ημών 
ανταποκριτου γνωρίζουσι, νέος ορίζων δρά-
σεως και ένεργείας ανοίγεται έκει εις τάς 
ένδόξους χώρας τής Μικρας Άσίας. Χά-
ριτι δέ του δραστηρίου ήμών άνταποκριτου 
Σμυρναίου ή "Αρμονία" υπόσχεται να 
κρατήση περί τούτων ενημέρους πάντας 
τους τε έν Ελλάδι και έξωτερικώ διαμέ-
νοντας πολυπληθείς αυτής άναγνώστας, 
έφ' ω παρακαλεί αυτούς ίνα μετ' ενδια-
φέροντος παρακολουθώσι τας έξ άσφαλών 
πληροφοριών ειδήσεις του αξιοτίμου αυτής 
ανταποκριτού εις όν δημοσία ή Διεύθυνσις 
εκφράζει χάριτας. 

Νέα Εγκύκλιος. 
'Εξετυπώθη ενταύθα κατ' έπίσημον έλ-

ληνικήν μετάφρασιν έκ Ρώμης άποσταλει-
σαν, ή "Περί διατηρήσεως και προασπί-
σεως τών ιερών εθίμων παρά τοις 'Ανατο-
λικοις λαοις" έγκύκλιος τοϋ Πάπα Λέον-
τος ΙΓ'. Δι'αυτής έναργώς έκδηλουται ή 
σημασία ήν ή Α. 'Αγιότης αποδίδει πρός 
τά άρχαια ταυτα έθιμα, και τό μετά σε-
βασμού ενδιαφέρον όπερ τρέφει υπέρ τής 
διατηρήσεως αυτών. 

Τό Νέον Φάληρον. 
Κομψή προ μηνός εγείρεται νεότευκτος 

οικοδομή έκει έπί τής Φαληρικής ακτής 
τής όποίας τό λευκόν έκ μαρμάρων χρώμα 
νομίζει τις ότι προκαλεί τούς βορράς και 
τά αφρόεντα τής θαλάσσης κύματα. Καθ' 
έκάστην έσπέραν οί θαμώνες του Φαλήρου 
ρεμβάζοντες ροφώσι τόν παγωμένον αφρί-
ζοντα ζύθον του γνωστού εργοστασίου τών 
Αθηνών Φιξ, τον όποιον ό ρέκτης επιχει-
ρηματίας Γ. Γουλιέλμος έν άπαραμίλλω 
καθαριότητι και πολυτελεία προσφέρει εις 
τους πολυπληθεις αύτου πελάτας, οιτινες 
μόνον έπί τώ άκούσματι οτι ό κ. Γ. Γου-
λιέλμος ανέλαβε τήν Διεύθυνσιν του κατα-
στήματος, τρέχουσιν ώς άπο μαγνήτου 
έλκόμενοι. Έκει έκτος τής δροσιστικής 
μπίρρας ευρίσκει τις πλουσίαν συλλογήν 
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εδωδίμων και κρύων φαγητών. Έκει αρι-
στοκρατία τών Αθηνών, έκει Αθηναίοι 
τρέξατε να άπολαύσητε! 

'Έργα χρήσιμα. 
Κατ' αύτάς έξεδόθησαν εις μικρόν τεύ-

χος σύντομοι βιογραφικαί σημειώσεις του 
πρό εικοσαετίας αποθανόντος Αρχιεπισκό-
που Νάξου Λ. Βεργερέττη. Το έργον τουτο 
μετ' άκρας φιλοπονίας έκπονηθέν ύπό του 
λογίου νέου Μ. 'Ιακ. Μαρκόπολι τυγχάνει 
άξιον πάσης συστάσεως. 

Θέατρον Φαλήρου. 
Άπο τής παρελθούσης έβδομάδος πα-

ρισινός θίασος κωμωδιων άριστα κατηρ-
τισμένος ύπό τήν διεύθυνσιν τής δεσπ. 
Lindey και του κ. Sandre δίδει καθη-
μερινάς παραστάσεις έν Νέω Φαλήρω ύπο 
ιόν δροσερον φλοισβον του ερατεινού κόλ-
που. Λίαν δέ δικαίως πολυπληθές τό κοι-
νόν σπεύδει διά τών εύθυνοτάτων καί άπο-
λαυστικωτάτων τροχιοδρόμων τής Βελγι-
κής Εταιρίας οπως ένωτισθή τής γαλατι-
κής φιλολογίας. 

Ο ΕΞΩ Κ Ο Σ Μ Ο Σ 

'Η εν Άγγλία κρίσις. 
Ό Λόρδος Ρόσβερυ ήναγκάσθη νά υπο-

βάλη εις τήν Άνασσαν Βικτωρίαν τήν πα-
ραίτησιν όλοκλήρου του υπουργείου, μετά τήν 
άποδοχήν τής όποίας εκλήθη εις τά πράγ-
ματα ό πρώην πρωθυπουργός Σαλισβουρή. 
Ύπάρχουσιν οί άποδίδοντες τήν πτώσιν τής 
κυβερνήσεως εις δήθεν διαφωνίαν του γηραιου 
Γλάδστωνος μετά του Ρόσβερυ έπί τινος εκ-
κλησιαστικου νομοσχεδίου. Το άληθές είναι 
οτι ψήφος μή εμπιστοσύνης έδόθη εις τήν κυ-
βέρνησιν προκαλέσασα τήν κρίσιν. Οί Ιρ-
λανδοί είναι λίαν δυσηρεστημένοι διά τήν φυ-
γήν ταύτην του Ρόσβερυ παραπονούμενοι έπι 
απιστία τής κυβερνήσεως προς αυτούς, οί-
τινες άείποτε περιέβαλλον αυτήν δι' άκεραίας 
εμπιστοσύνης και φιλίας. 

Γουλιέλμος Π. 
Κατά τάς έορτάς του Κιέλ ούδέν άντικεί-

μενον επέσυρε τήν προσοχήν τών ξένων πλέον 
ή οί ειρηνικοί του Αύτοκράτορος Γουλιέλμου 
λόγοι. Αί συμμαχικαί έκδηλώσεις μεταξύ 
Γαλλίας και Ρωσσίας ούδεμίαν ένεποίησαν 
αύτώ αίσθησιν. Ό Αυτοκράτωρ έδειξε τήν 
μεγαλειτέραν άπάθειαν και ευθυμίαν έξ όλων 
τών επισκεπτών του Κιέλ. 

Τα μετά τάς εορτάς ιού Κιέλ. 
Εις ένδειξιν τών φιλικών σχέσεων μεταξύ 

Γαλλίας και Ρωσσίας ευθύς μετά τας έορτάς 
του Κιέλ ο Αυτοκράτωρ τής Ρωσσίας άπέ-
νειμεν εις τόν Πρόεδρον τής Γαλλικής Δη-
μοκρατίας τήν μεγάλην ταινίαν του Άγίου 
Άνδρέου. 

Έγχειρίζων το υψηλόν τουτο παράσημον ό 
βαρώνος Μορενχάϊν πρέσβυς τής Ρωσσίας έν 
Παρισίοις, συνώδευσεν αυτό διά προσφωνήσεως 
άποπνεούσης αισθήματα άδιασπάστων δεσμών 
μεταξύ των μεγάλων τούτων Δυνάμεων. 

Εις τόν λόγον τουτον άντεφώνησε και ο 
Πρόεδρος Φήλιξ Φώρ διά τής χαρακτηρι-

ζούσης αυτόν έτοιμότητος, ήτις έν όλίγαις 
ήμέραις κατέστησεν αυτόν εφάμιλλον τω 
Καρνώ. 

Οί λόγοι ούτοι, ους έλλείψει χώρου άδυ-
νατουμεν νά καταχωρίσωμεν, ένεποίησαν τάς 
άρίστας τών έντυπώσεων έν ΙΙαρισίοις και 
Πετρουπόλει. 

'Εν Κούβα. 
Ή έπανάστασις τής Κούβας όσημέραι 

λαμβάνει και σοβαρωτέρας διαστάσεις. Ο 
Στρατηγός Μαρτινέζ Κάμπος έζήτησε παρά 
τής Ισπανικής Κυβερνήσεως έπικουρίαν έκ 
δεκατεσσάρων χιλιάδων άνδρών, τήν οποίαν 
ή Ισπανία έν τώ διακρίνοντι αυτήν ένθου-
σιασμώ θά σπεύση νά παράσχη. 

Αί άναφανδόν έν ταις Ίσπανικαίς έφημε-
ρίσιν αναγραφόμεναι είδήσεις περι βοηθειων 
έκ μέρους τών Ηνωμένων Πολιτειών προς 
τους έπαναστάτας, ήνάγκασαν τόν Κλέβε-
λανό νά άπευθύνη έγκύκλιον δι' ής αυστηρώς 
απαγορεύει εις τάς ύπ' αυτόν αρχάς τήν δι 
οιουδήποτε τρόπου βοήθειαν των επαναστα-
τών. Ή πράξις αύτη τιμώσα τήν μεγάλην 
ταύτην Έπικράτειαν είναι δειγμα γενναιο-
φροσύνης και εύθύτητος έν ταις πράξεσιν αυ-
τής. Πιστεύεται οτι ούτω άφιέμενοι οί έπα-
ναστάται εις τάς ίδίας αυτών δυνάμεις ταχέως 
θέλουσι κατατροπωθή. 

Γουλιέλμος ΙΙ και Βίσμαρκ. 
Συνεπεία λόγου τίνος του Βίσμαρκ υπέρ 

τών αγροτικων πληθυσμών έν τώ όποίω έμέμ-
φετο τους υπουργούς και ύπηνίττετο τόν θρό-
νον, νέα πάλιν σύννεφα ήρξαντο νά έπισκιά-
ζουσι τόν είρηνικόν ορίζοντα μεταξύ αύτου 
και του Αυτοκράτορος. 

Κατά τάς τελευταίας είόήσεις ή υγεία του 
πρώην καγγελαρίου δέν ευρίσκεται και εις 
λίαν ευάρεστον κατάστασιν. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 
Τακτικου ημων ανταποκριτου. 

5 Ιουλίου 1895. 
Οι Αίδεσιμώτατοι πατέρες Βασιλειανοί, 

ώς είχον αναγγείλη, έν τή τελευταία μου 
άνταποκρίσει, άνεχώρησαν τής πόλεώς μας 
κατευθυνόμενοι ευθύς πρός τήν 'Ρώμην, 
χωρίς νά διέλθωσιν ποσώς έκ Κωνσταντι-
νουπόλεως, ώς τίνες ρεπόρτερ εφημερίδων 
είχον γράψη μόνον και μόνον όπως έγεί-
ρωσι θόρυβον. 

Οι Αίδ. ουτοι Πατέρες ευθύς ώς άνα-
κοινώσωσι τω Πάπα έπί τίνων βάσεων 
δύναται νά έδραιωθη ή αποστολή αυτών, 
θά έπιστρέψωσιν αμέσως ένταυθα. Ό Προε-
στώς δ' αυτών αίδ. πατήρ Άρσένιος θέλει 
λάβη ώς συνοδούς αύτου κατά τήν έπι-
στροφήν του τρεις ετέρους ιερείς ώς και 
τινας ίεροσπουδαστάς. 

Έπί του γηπέδου του Άγ. Ρόκκου οί 
Βασιλειανοί σκοπεύουσι νά οίκοδομήσωσι 
μεγαλοπρεπεστάτην έκκλησίαν του Έλλη-
νικου τυπικου. Ό μηχανικός όστις είναι 
Έλλην εκπονεί ήδη τά σχέδια άτινα σκο-
πεί να άποστείλη εις 'Ρώμην πρός έγ-
κρισιν. 

Επίσης λέγεται ότι τήν διεύθυνσιν τής 
Έλληνικής αποστολής τής Κωνσταντινου-
πόλεως ώς και του έν τη πόλει ταύτη με-
γάλου ίδρυθησομένου Πανεπιστημίου θέ-
λουσιν άναλάβη οί αυτοί Πατέρες Βασι-
λειανοί. 

Έκ μικρών πραγμάτων γεννωνται με-
γάλα. Ή Ποιμαντορική επιστολή του Μη-
τροπολίτου Σμύρνης περί ής ίδιαιτέρως 
έπραγματεύθην, ένεποίησε τήν χειρίστην 
τών έντυπώσεων ού μόνον παρά τοις καθο-
λικοίς άλλά και παρ' αυτοίς τοις Ανα-
τολικοις. Ώς δέ μέ διεβεβαίωσε φίλος τις 
ανατολικός, οί συντάκται τής έπιστολής 
ταύτης έκτος του Μητροπολίτου είναι και 
τις διάκονος και εις δικηγόρος, οιτινες και 
άλλοτε παρέσχον ήμίν τοιαυτα δείγματα 
φανατισμου. Πλήν άς ευλαβώνται τούλά-
χιστον τήν αλήθειαν καί τούς αναγνώ-
στας αυτών. 

Κατ' απομίμησιν του Μητροπολίτου 
Σμύρνης ό Έπίσκοπος καί ό κλήρος τής 
Μαγνησίας, πόλεως πλησίον τής Σμύρνης, 
ήρξαντο θορυβουντες και ούτοι περί του 
τύπου τών Ελλήνων Ούνιτών, σχόντες 
τήν ανοησίαν νά ύβρίσωσιν άπό του ύψους 
του άμβωνος διά συνεχών διδασκαλιών τήν 
καθολίκήν θρησκείαν καί τόν 'Άκρον Άρ-
χιερέα αυτής. 

Δέν προτίθεμαι νά ανασκευάσω άπάσας 
τάς ανοησίας ταύτας, καθ' οτι αι ανοη-
σίαι δέν αναιρούνται, αλλ' απλώς παρα-
τίθενται, ώς και άλλαχου λέγω. Άφ' έτέ-
ρου πολλάς τών άληθειών τούτων έν δε-
δομένη περιστάσει θέλουσιν ιδη έν ταις 

στήλαις τής αξιολόγου"Άρμονίας"). 
"Ινα μή υστερήση δέ και ό Πανιερώτα-

τος Καρπάθου καί Κάσσου τών άλλων 
συναδέλφων αύτου, διερχόμενος κατ' αύτάς 
τής ημετέρας πόλεως, ώμίλησεν έν τή Έλ-
ληνικη Έκκλησία του Άγ. Γεωργίου περί 
τής αληθούς θρησκείας ύποστηρίξας ώς 
τοίαύτην τήν του Φωτίου. Έξεπλάγημεν 
βλέποντες τούς πρίγκηπας τούτους τής 
Ελληνικής Εκκλησίας πραγματευομένους 
τάς δογματικας αληθείας μετά τοσαύτης 
απιστεύτου έλαφρότητος, πλήν έτι μάλ-
λον έξεπλάγημεν βλέποντες τοιαύτην άμά-
θειαν έν θρησκευτικοίς ζητήμασι. 

Χάριτας όφείλομεν εις τόν άοκνον ζή-
λον του Πατρός Βερναρδίνου Προεστου τών 
Καπουκίνων τή ενεργεία του όποίου ή 
Έκκλησία τοϋ Αγ. Πολυκάρπου, προ-
στάτου τής πόλεως μας, εντός βραχυτά-
του χρονικου διαστήματος προώρισται νά 
καταστή μία τών ώραιοτέρων τής Σμύρ-
νης. Αί εργασίαι τής επισκευής και έξω-
ραίσεως προχωρουσι μετά ταχύτητος, ού-
τως ώστε εντός ολίγων μηνών θά δυνηθώ-
μεν να θαυμάσωμεν το έξοχον τουτο έργον. 

Σμυρναίος. 
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(Σύγχρονον ιστορικόν διήγημα υπο της δεσποινίδος Μ. Δ. Β.) 
ΔΥΣΤΥΧΗΣ τις τυφλή 
συνείθιζε να διέρχηται 
πρωίαν και έσπέραν ύπό 
τά παράθυρα τής οικίας 
μου έπι τής όδου Αμ-
βρόγλου. Θά ήτο 50 πε-
ρίπου ετών, έπαιτις, ευ-
σαρκος, πλήρης υγείας 
διατηρούσα εισέτι, παρά 
τήν προκεχωρημένην ή-
λικίαν της, όλα τά ώραια 
χαρακτηριστικά τής νεό-
τητός της. Βλέπων τις 
αυτήν έκ του πλησίον 
αδύνατον ποτέ να ύποθέση ότι υποφέρει ή ότι 
ύπέφερε. τό έξωτερικόν της δεικνύει τουναν-
τίον ότι έν τή δύστυχει εκείνη καταστάσει 
είναι ευτυχής. 'Η ενδυμασία της ήτο πενι-
χρά, πλήν καθαοά. Διασχίζει τάς στενωπάς 
τής πόλεως μας άνευ όδηγου ή μικρού τίνος 
παιδός. 'Απλή μυστική ράβδος φέρει αυτήν 
όπου επιθυμεί. Έκ περιεργείας κινουμένη 
—τό έλάττωμα τουτο του γυναικείου φύλου— 
επεθύμησα νά ερευνήσω τά κατα τήν τυφλήν 
και εξετάσω έκ του πλησίον τά κινήματά της, 
καθ' ότι οσάκις τήν έβλεπον μοι έφαίνετο 
οτι θα προσέκρουε έπι τών διαβατών, ή έπι 
τών Ισραηλίτιδων πωλητριών φωσφόρων αι-
τινες πλημμυρουσι τάς οδούς τής Σμύρνης. 
πλήν ή οδηγός ράβδος προειδοποίει αυτήν έν 
καιρω. Οφείλετε νά γνωρίζητε ότι ή περι 
ου ό λόγος τυφλή κατήρχετο καθ έκάστην 
από του όρους Πάγον και του φρουρίου της 

ΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΓΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
('Ίδε Διήγημα). 

Σμύρνης ένθα κατώκει, επιστρέφουσα πάλιν 
τό εσπέρας. Ενίοτε τήν εβλεπον, άνευ τής 
βοηθείας ούδενός είσερχομένην εις τά κατα-
στήματα κάμνουσαν τάς προμηθείας της, ή 
εισχωρούσαν εντός τών πενηνταλέπτων έστια-
τορίων οπως φάγη ή πάλιν παρά τάς αύλάς 
τών Έκκλησιων και τάς θύρας τών έφημε-
ρίων ζητούσαν έλεημοσύνην. Η σπανία αύτη 
έπιδεξιότης γυναικός τυφλής τοσούτον έξώ-
θησε τήν γυναικείαν φαντασιάν μου ώστε απε-
φάσισα νά πλησιάσω αυτήν και τή ζητήσω 
εξηγήσεις τινάς. 

Τρίτην τινά, παρετήρησα τήν έπαίτιδα 
καθημένην παρά τάς κλίμακας τής Μητρο-
πόλεως ζητούσαν κοσμίως έλεημοσύνην παρα 
τών κατερχομένων. 

Οπως κατωρθώσω νά συνομιλήσω τή 
έθεσα τεχνηέντως έν τή παλάμη νομισμα 
αξίας δραχμής. 

— Ευχαριστώ, ευχα-
ριστω, κυρά μου ! Ο 

Αγ. Αντώνιος νά σοι 
τά δώση εκατό φορές, 
έψιθύρισε διά φωνής γλυ-
κείας και συμπαθητικής. 

— Καλή γυναίκα τή 
ειπον, δέν εινε ανάγκη 
νά μέ εύχαριστής. Σε 
γνωρίζω άπό πολλά χρό-
νια. Εις τό έξης θέλω 
νά είσαι ή προστατευο-
μένη μου . . . 

— 'Ω ! τι ευτυχία... 
— 'Αλλ' ειπε μου, κα-

λή κυρά, πώς κατορθώ-
νεις νά διέρχησαι όλους 
τούς μεγάλους και μι-
κρούς δρόμους τής πό-
λεώς μας, χωρίς του-

λάχιστον νά έχης ένα 
οδηγόν; 

/ — Ολα είναι συνή-
θεια, ευγενής μου κυ-
ρία, τό σχέδιον τής πό-
λεως είναι τόσον καλά 
χαραγμένο εις τήν κεφα-
λήν μου ώστε ημπορώ 
νά μετρώ τούς δρόμους 
και πηγαίνω όπου θέλω 
μέ τόσην ευκολίαν όσην 
και σεις που βλέπετε. 

— ΙΙαράξενον πράγ-
μα! άλλ.' είσαι έκ γενε-
τής τυφλή; 

-— Οχι, έχασα τά 
ματάκια μου εις ήλι-

κίαν δεκαπέντε ετών, άπό 
μίαν άρρώστιαν όπου οί 
ιατροί μας τήν λέγουν 
τυφοειδή πυρετόν. 

Τότε ήρχισε να μοι 
διηγήται όλόκληρον τόν 
βίον της. μοι ώμίλησε 
περι των ετών ατινα 
διήλθε δωρεάν εις το κα-
τάστημα των 'Αδελφών 
του Ελέους, περι τής εύ-
τυχους ημέρας τής πρώ-
της της κοινωνίας, κτλ. 

- Δέν νομίζεις, τή 
ειπον, διακόπτουσα αυ-
τήν, ότι νά ζή τις εις τό 
σκότος, χωρίς νά ήμπορή 

νά θαυμάση τόν ήλιον όταν ανατέλλει και 
δύει, χωρίς νά βλέπη τήν ώραίαν αυτήν φύ-
σιν, είναι πολύ σκληρόν; 

—'Ω ! σκληρόν. . . . .ναι! Τήν πρώτην 
ήμέραν όπου έχασα τό φώς μου ένόμισα ότι 
θά έτρελλαινόμην, άλλά μέ τόν καιρόν συνεί-
θισα ώστε σήμερον είμαι τόσον ευτυχής όσον 
και εκείνοι όπου βλέπουν καθαρά. 

— Και άπό πότε, κυρά μου, ζητείς έλεη-
μοσύνην ; 

— 'Αφ' ότου έχασα τά 'μάτια μου. Είναι 
τώρα 35 χρόνια. Και δέν ημπορούσα νά κάμω 
άλλως, διότι ύστερα άπό ολίγας ημέρας έχασα 
τόν πατέρα και τήν μητέρα μου. 

— 'Ώστε ζής μόνη, ολομόναχη ; 
— Οχι, έχω σύζυγον και δύο παιδάκια. 
— Είσαι λοιπόν ύπανδρευμένη ; ! 
-— Ναι, μοί απήντησε μειδιωσα διά τήν έκ-

πληξίν μου. 

Ε Υ Τ Υ Χ Η Σ Τ Υ Φ Λ Η 
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— Ο Γιάννης μου, ό καλός μου σύζυγος, 

δέν ημπορεί πλέον νά έργασθή, διότι πάσχει. 
Ό Παυλίνος, τό παιδάκι μου, εργάζεται εις 
τό καπνοκοπτήριον, και ή κόρη μου ή Νίνα 
ετοιμάζεται διά νά ύπανδρευθή μέ ένα πολύ 
καλό παιδί. 

'— Έν γένει, κυρά μου, άφ' ότου υπαν-
δρεύθης είσαι ευχαριστημένη ; 

— Και πάραπολύ, κυρία μου . . . . . .Δέν 
παραπονουμαι διά τήν θέσιν μου διότι έτσι ήθέ-
λησεν ό Θεός, επίσης και διά τά παιδιά μου 
είναι δυο αγγελάκια, καθώς και διά τόν σύ-
ζυγόν μου δέν έχω τίποτε νά είπω, μέ αγαπά 
ωσάν έπίγειον άγγελον. 

— Θέλεις λοιπόν νά μοι είπης, ότι πλέεις 
μέσα εις τήν ευτυχίαν. Άλλα ποίαν εύτυχίαν 
δύνασαι νά ευρης εις το ταπεινόν σου αυτό 
έπάγγελμα ; . . . . .νά ζητή τις έλεημοσύνην 
εις τήν ήλικίαν σου νομίζω ότι είναι πράγμα 
δύσκολον, σκληρόν, ανυπόφορον. 

— Και διατί, κυρία μου, δέν γνωρίζεις ότι 
κάθε επάγγελμα έχει και τους κόπους του ; 
Και άπό τό άλλο μέρος ημπορώ νά κάθημαι 
χωρίς νά κάμνω τίποτε ; Η αργία δέν είναι 
ή αιτία όλων τών κακών ; . . . . 

Κύψασα δε ευγενώς πρός έμέ μοι ειπε διά 
φωνής ταπεινής ώστε να μή άκουσθή : πρέ-
πει νά σου είπω άκόμη, κυρία μου, ότι έχω 
κορίτσι διά παντρειά και ότι πρέπει νά τήν 
προικίσω. Δέν είναι έτσι; Και μοι έκλεισε 

τό 'μάτι. . . . . . 
. . . . . 

Έκτοτε όσάκις συναντήσω τήν πτωχήν 
ταύτην, πλήν ευτυχη τυφλήν, τή δίδω μίαν 
δραχμήν διά τήν προίκα τής θυγατρός της. 
Είμαι δέ βεβαία ότι ή μικρά μου αύτη ελεη-
μοσύνη θά συντέλεση εις τήν εύτυχίαν τού 

νέου ζεύγους. 
Σμύρνη κατ' 'Ιούλιον 1895. 

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 

Αξιότιμε κ. διευθυντά της "Αρμονίας" 
Επιστολή συκοφάντις καί προσβλητική, 

φέρουσα τήν έξης ύπογραφήν Ό Σμύρ-
νης Βασίλειος, άνεγνώσθη εσχάτως άπ' 
άμβωνος έν πάσαις ταίς έν Σμύρνη άνα-
τολικαίς έκκλησίαις. Ή επιστολή αύτη 
διανεμηθείσα εις πάντας τούς έν Σμύρνη 
άνατολικούς διήγειρε τόν χόλον καί τήν 
άγανάκτησιν αυτών. 

Εις τήν δημοσίευσιν αυτής έδωκεν άφορ-
μήν ή έν τή ημετέρα πόλει τελεσθείσα ιε-
ρουργία ύπό τών αίδεσίμων πατέρων βα-
σιλειανών τής έν Κρυπτοφέρρη Μονής Αρ-
σενίου καί Νείλου. Δι' αυτής ό άνατολι-
κός Μητροπολίτης Σμύρνης επεδίωξε τήν 
γελοιοποίησιν του Σχήματος τών Ηνω-
μένων Ελλήνων, έξεμών δε τήν χολήν και 
τό δηλητήριον του μίσους αύτου, καθίστα 
προσεκτικούς τούς ύπ' αυτόν ιερείς καί 
πιστούς, ινα μή έμπέσωσιν εις τάς πα-
γίδας τών ψευδοπροφητων τής Ρώμης, 
"Προσέχετε, λέγει, άπό τών ψευδοπροφη-
"τών οιτινες έρχονται πρός ύμας έν ένδύ-
"μασί προβάτων έσωθεν δ' είσί λύκοι άρ-
"παγες" . 

Ή ύπό του Χριστού ιδρυθείσα Καθο-
λική Έκκλησία πλήρης αγάπης ώς ό ύπ' 
Αυτής λατρευόμενος Θεός "Θεός γάρ εστιν 
αγάπη", ουδέποτε άπαντα δι' ύβρεων εις 
τόσω χονδροείδεις ύβρεις. ΊΙ θεία Αυτής 
αποστολή Τή επιβάλλει ν'άντιτάσση παν-
τού και πάντοτε εις τούς συκοφάντας και 
διώκτας Αυτής τήν γλυκύτητα καί τήν 

συγγνώμην. II Έκκλησία, ή τήν άπο-
στολήν του Λυτρωτου μεταξύ τών ανθρώ-
πων διαιωνίζουσα, αποστέργει τόν βίαιον 
ζήλον καί τήν μανίαν τήν χαρακτηρίζου-
σαν τον φανατισμόν τών πολεμίων Αυτής. 

Γνωρίζει ή Εκκλησία αναμφιβόλως ότι 
ό θείος Αυτής θεμελιωτής είπεν έν τώ κατά 
Ίωάννην εύαγγελίω κεφ. 14 έδ. 6 "Εγώ 

ειμί ή αλήθεια". καταδικάζων προκατα-
βολικώς τά ανυπότακτα πνεύματα άτινα 
θά άνθίσταντο εις τό φώς τής διδασκα-
λίας Του, έπαρκώς έκδηλωθέν, καθότι έπι-
λέγει. "ό άπιστήσας κατακριθήσεται". 
Μαρκ. κεφ. 16. έδ. 16. Δέν αγνοεί δέ 
ότι, όταν δύο τών μαθητών Του άπετά-
θησαν πρός τόν Ίησούν, λέγοντες, "θέλεις 
"είπωμεν πυρ καταβήσαι άπό του ούρα-
"νου καί άναλώσαι αυτούς ; Ούτος στρα-
"φείς έπετίμησεν αύτοις ούκ οίδατε οίου 
"πνεύματος έστέ ύμεις ; ό γάρ υιός του 
" ανθρώπου ούκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων άπο-
λέσαι, αλλά σώσαι". Λουκ. κεφ. 9 έδ. 
54 — 56. Ουδέν λοιπόν ευρίσκει ή Εκ-
κλησία εις τήν συμπεριφοράν του θείου 
Διδασκάλου μή άποπνέον τό πνευμα τής 
ήδύτητος, τής ειρήνης, τής πειθούς και 
συνεπώς άλλότριον πάσης έκδικήσεως. 

Ή Εκκλησία τής Σμύρνης βεβαμμένη 
ακόμη διά του αίματος του Άγ. Πολυ-
κάρπου δέν θά έκδίκηθή διά τάς έκτοξευ-
θείσας ύβρεις εναντίον του Τοποτηρητου 
του Σωτήρος καί τών απεσταλμένων Αυ-
τού, άλλά μιμουμένη τήν πλήρη αγάπης 
ήδύτητα του Θεανθρώπου, απευθύνει πρός 
τον ούράνιον Πατέρα τήν ύψηλήν αυτήν 
δέησιν. "Πάτερ άφες αύτοις ού γάρ οιδασι 
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Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ Ο Υ 

ΚΕΦ. XXV 
"Οταν πλέον αί δοκιμαι αύται έπαυσαν εντελώς καί μοι εφάνη οτι 

ήδραιώθην έν τή άποφάσει μου να τιμώ δηλα δή τον Θεόν, έδοκίμασα 
έπί τινα χρόνον άφατόν τινα τής ψυχής γαλήνην. Αι άνακρίσεις εις ας 
ύπεβαλλόμην έκάστην δευτέραν ή τριτην ήμέραν δέν μοι έγένοντο πλέον 
αιτίαι μελαγχολίας. Προσεπάθουν έν τή δυσχερει έκείνη περιστάσει να 
μη υστερήσω τών καθηκόντων ανδρός τιμίου καί εναρετου, και έπειτα 
ελεγον : Ό Θεός άς φροντίση διά τά περαιτέρω ! 

Ή μοναξιά μου ηύξανε καθ' έκάστην. Τά δύο τέκνα του φύλακος 
τα όποια κατ' άρχας μοι εκαμνον καί όλίγην συντροφείαν, ειχον ύπάγη 
εις το σχολειον καί επομένως ολίγον μόνον διαμένοντα εις τήν οικίαν, 
δέν ηρχοντο πλέον παρ' εμοί. Ή μήτηρ και ή αδελφή ήτις ότε ησαν 
οί μικροί της υιοί, εμενον πολλάκις συνομιλούσαι μετ' έμου, νυν δεν 
έφαίνοντο πλέον ή όπως μοι φέρωσι τόν καφφέ καί άπήρχοντο. Διά τήν 
μητέρα ολίγον μέ διέφερε διότι δέν εδείκνυε καρδίαν ικανήν νά άγαπήση. 
Άλλ' ή θυγάτηρ καίτοι ουχί τοσούτον εύειδής όμως είχε ποιάν τινα 
γλυκύτητα εις τε τους οφθαλμούς καί τους λόγους της ήτις δέν διεξέ-
φευγε τής διορατικότητός μου. 'Όταν αύτη μοι έφερε τον καφφέ και μοι 
έλεγε "Τόν έκαμα έγώ" μοι έφαίνετο πάντοτε λαμπρός, καί οπότε έλεγε 
"Τον εκαμεν ή Μαμμα" μοι εφαινετο ύδωρ θερμόν. 

Βλέπων τόσον σπανίως ανθρώπινα πλάσματα, έστρεψα τήν προσοχήν 
μου εις τινας μήρμυκας οί όποιοι ανήρχοντο έπί του παραθύρου μου 
τους ετρεφον πλουσιοπαρόχως καί ουτοι πάλιν ετρεχον και προσεκάλουν 
στράτευμα όλόκληρον συντρόφων πληρουντες ούτω όλοκληρον το παρά-
θυρόν μου. Επίσης έπιμελούμην αράχνην τινα κοσμουσαν ένα τών τοί-
χων μου. Τήν έτρεφον δια μυιων καί κωνώπων, καί τοσούτον έξωκειώθη 
μετ' έμου ώστε άφόβως πλέον ήρχετο έπί τής χειρός και τής κλίνης 
μου λαμβάνουσα έκειθεν τήν τροφήν από τών δακτύλων μου. 

Είθε τα έντομα ταυτα νά ήσαν τά μόνα άτινα ήθελον μέ έπισκεφθή. 
Εύρισκόμεθα κατά τας άρχας τής ανοίξεως, και δύναμαι νά είπω οι 
κώνωπες ήρξαντο ήδη τεραστίως πολλαπλασιαζόμενοι. Ό χειμών υπήρξε 
έκτάκτως γλυκύς καί αμέσως άπό του Μαρτίου ήρξατο ό καυσων. Αδύ-
νατον να εκφράσω μέχρι τίνος βαθμού τό δωματιόν μου εκείνο ητο θερ 
μόν. Κείμενον πρός μεσημβρίαν, ύπό στέγην μολυβδίνην, και τό παρά-
θυρον πρός τήν στέγην του 'Αγ. Μάρκου, επίσης έκ μολύβδου, έπνιγόμήν 
έκ τής άντανακλάσεως. Ουδέποτε μέχρι τής στιγμής έκείνης είχον φαν-
τασθή καύσωνα τοσούτον πνιγηρόν. Εις τό μαρτύριον τουτο προσετι -
θεντο και οι κώνωπες. τοσούτον πολυπληθείς ώστε καίτοί αδιαλείπτως 
έκινούμην και έφόνευον, έν τούτοις και έγώ ήμην κεκαλυμμένος έξ 
αυτών, και ή κλινη και ή μικρά τράπεζα, τό κάθισμα, τό έδαφος, οι 
τοίχοι, ό θόλος, όλα, όλα έν γένει ησαν πλήρη και ή ατμόσφαιρα έπλη-
ρουτο μυρίων κωνώπων εισερχομένων και εξερχομένων του παραθύρου 
μετά διαβολικου όντως θορύβου. 

"Οτε πλέον αδυνατών νά υποφέρω τοιαύτας βασάνους παρεκάλεσα να 
μοι αλλάξωσι δωμάτιον καί δέν τό κατώρθωσα, διήλθε του νοός μου ή 
ιδέα τής αυτοκτονίας καί έφοβήθην προς στιγμήν μή χάσω τας φρένας. 
'Αλλά, χάριτι Θεία, ησαν έξάψεις στιγμιαιαι καί ή θρησκεία έκυριάρ-
χει αμέσως πάλιν του πνεύματός μου, διδάσκουσά με ότι ό άνθρωπος 
οφείλει να πάσχη καί μάχηται μή ύποκύπτων αλλά νικων. 

'Έλεγον κατ' έμαυτόν : όσον μαρτυρικώτερος καθίσταταί μοι ό βίος. 
τοσούτον όλιγώτερον θέλω φοβηθή, έαν άκούσω τήν εις θάνατον κατα-
δίκην μου. 'Άνευ τών προϊμιακών τούτων δοκιμών θά ήμην λίαν δειλός. 
Και αφ' έτερου τι δικαίωμα έχω έπί τής ευτυχίας ; Μή ένεκα τών αρε-
τών μου ; καί που εισίν αύται.. 

Εξετάζων έμαυτόν δέν άνευρον έν τώ παρελθόντι μου ειμή όλίγ ς 
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τι ποιουσι". Αύτη αρκείται μόνον νά υπο-
μνήση εις τόν Σμύρνης Βασίλειον τάς 
πλήρεις αγάπης λέξεις τής Α. Α. Λέοντος 
ΙΓ'. "'Αδελφοί διεστώτες ή καρδία Ημών 
"ειναι ανοικτή δι ύμας, απαντήσατε δια 
"τής αύτης αγάπης έν Χριστώ, ητις έμ-
"πνέει και Ήμας". 

Ύπαινισσόμενοι δέ τους παραλογισμούς 
του Πανιερωτάτου Βασιλείου άποφαινό-
μεθα ότι τούς παραλογισμούς δέν άνα-
σκευάζομεν, απλώς τούς παραθέτομεν. αΤό 
σχήμα τών Ελλήνων Ουνιτών είναι νεω-
τερισμός τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας " ! ! ! 
Νεωτερισμός! ! ! Προσδράμετε εις τήν 
ίστορίαν και θά πεισθήτε, ότι ή Καθολική-
Άποστολική-Ρωμαϊκή Έκκλησία διετή-
ρησεν άείποτε εις τούς κόλπους Αυτής 
πάντα τά Άνατολικά σχήματα. Και πράγ-
ματι μεταξύ τών διακοσίων εκατομμυρίων 
πιστών Αύτη τέκνων, αριθμεί 500,000 
Ρουθήνους Ούνίτας, υπέρ τας 300,000 
Μελχιτών του αύτου Σχήματος, υπέρ τας 
350,000 Μαρονιτών, άνά μυριάδας δε 
τούς Άρμενοκαθολικούς, τούς Κόπτας, 
τούς Σύρους, τούς Χαλδαίους κτλ. κτλ. 

Εάν λοιπόν ό Πανιερώτατος Βασίλειος 
βλέπει νεωτερισμούς έν τη Καθολική Εκ-
κλησία τό τοιούτο συμβαίνει η έπειδή έθε-
λοτυφλοι ή έπειδή αγνοεί τήν ίστορίαν. 

Παρασιωπώ τούς λοιπούς παραλογι-
σμούς, ούς επισωρεύει εις βάρος τών κα-
θολικών δογμάτων μετ' απεριγράπτου α-
παθείας. Τώ υπόσχομαι έν τούτοις νά 
ανασκευάσω πάσας τάς δογματικάς αύτου 
πλάνας τήν μιαν κατόπιν τής άλλης οσον 
τό δυνατόν ταχύτερον. 

Περαίνω προσφέρων ταπεινώς τά σέβη 
μου εις τόν πανιερώτατον άδελφόν έν Χρι-
στώ Βασίλειον, θερμήν άναπέμπων δέησιν 
πρός τήν Θείαν Πρόνοιαν όπως έπανα-
γάγη Αυτόν εις κρείττονα αισθήματα. 

Σμυρναίος. 

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
(Ίδε προηγούμενον άριθμόν) 

H έορτη του Πάσχα. 'Ενστάσεις. 
Ώς πρός τήν έπίσημον έορτήν του Πά-

σχα, άκολουθουμεν άκριβώς τό θέσπισμα 
τής έν Νικαία Συνόδου όριζούσης ώς έξης 
"πάντες οί χριστιανοί υποχρεούνται νά 
συνεορτάζωσι τήν έπίσημον έορτήν του 
Πάσχα τήν Κυριακήν μετά τήν δεκάτην 
τετάρτην ήμέραν τής Σελήνης του Μαρ-
τίου, ήτις θά συνέπιπτε η τήν ήμέραν τής 
εαρινής ισημερίας ή μετά τήν ίσημερίαν, 
ώστε άν ή δεκάτη τετάρτη ήμερα συμ-
πέση κατά Κυριακήν, τό Πάσχα εορτά-
ζεται τήν αμέσως έπομένην Κυρίακήν". 

Οί μή έτι άσπασθέντες τήν μεταρρυθ-
μισμένην χρονολογίαν χριστιανοί, άν θε-
λήσωσι νά έορτάσωσι τό 'Άγιον Πάσχα 
κατά τήν ύπό τής έν Νικαία Συνόδου 
ώρισμένην ήμέραν, δέον ν' άκολουθήσωσι 
τό γρηγοριανόν ήμερολόγιον, καθότι καί 
ούτοι έπί τής Σελήνης του Μαρτίου στη-
ρίζονται δια τήν έορτήν του Πάσχα. Πλήν 
ή Σελήνη αύτη κατά τό Ίουλιανόν ήμε-
ρολόγιον δέν συμφωνεί πρός τας άστρονο-
μικάς παρατηρήσεις, υποχρεούνται άρα 

ν' άναγνωρίσωσι τήν αληθή Σελήνην του 
Μαρτίου. 

Ούτε νεωτερισμός δύναται νά νομισθή 
μία τοιαύτη αλλαγή, καθότι ώς προ τό 
Πάσχα, ή ημέρα ώρίσθη, ότε έτι αί έκ-
κλησίαι ήσαν ηνωμέναι, ό δέ θεσμός ούτος 
τής έν Νικαία Συνόδου αποβλέπει τούς 
άποστολικούς χρόνους. 

Ίδού τι λέγουσιν οί Πάπαι Πίος ό Α' 
έν έτει 140 καί ό Βίκτωρ έν έτει 190 : 

"Nosse vos volumus quod Pas-
cha Domini die Dominica omnibus 
temporibus sit celebrandum. Unde 
et nos Apostolica auctoritate insti-
tuimus omnes idem observare de-
bere, quia et nos idem servamus, 
nec debetis a capite quoquo modo 
discedere. Πιος ό Α'." Ό δε Βίκτωρ : 
"Celebritatem sancti Paschae die 
Dominica agi debere,. et praede-
cessores nostri jam statuerunt, et 
nos illud eadem die celebrare man-
damus : quia non decet ut mem-
bra a capite discrepent, aut ali-
ter gerant. A quarta decima vero 
Luna primi mensis, usque ad vi-
gesimam primam ejusdem mensis 
festivitas . . . " 

'Εκ τών ανω κειμένων, τρανώτατα δη-
λουται ότι ή έν Νικαία Σύνοδος συνεμορ-
φώθη ακριβέστατα εις αποφάσεις τών Δια-
δόχων του Άγ. Πέτρου τεθεσπισμένας πρό 
δύο αιώνων. 

'Ότι οί Εβραίοι ύποχρεουνται νά έορ-
τάσωσι τό Πάσχα τήν 14ην ήμέραν τής 
Σελήνης του Μαρτίου είναι γεγονός άναμ. 

μόνον πράξεις αξιεπαίνους. πάσαι αί άλλαι ήσαν άφρονα πάθη, ειδω-
λατρειαι και ψευδεις άρεταί. — Λοιπόν, έπανελάμβανον, πάσχε, Σίλβιο, 
διότι είσαι ανάξιος να ευτυχής ! 'Εάν οι άνθρωποι καί οι κώνωπες ανευ 
δικαιώματος κατεζέσχιζον τάς σάρκας σου, αναγνώρισον εν αυτοις τήν 
θείαν θέλησιν και σιώπησον ! 

ΚΕΦ. XXVI 

'Εν τοιαύτη καταστάσει ήσθανόμην διπλασιαζομένας τάς διανοητικάς 
μου δυνάμεις καί έστιχούργουν, έφιλοσόφουν, προσηυχόμην μέχρι πρωίας 
μετ'άνηκούστου εύχαριστήσεως. Αίφνης μέ κατελάμβανεν αιφνηδία τις 
κόπωσις και τότε έρριπτόμην έπί τής κλίνης άναπαυόμενος έπί δύο και 
τρεις ώρας. Τοιαυται τινές νύκτες διερχόμεναι έν ρέμβη τοσούτον γλυ-
κεία μοι έφαίνοντο εύεργετικαί. 

Πολλάκις ό καφφές δέν είχε προετοιμασθή ύπό τής συμπαθούς 'Αγγε-
λικής, τής θυγατρός του δεσμοφύλακος, καί ητο καθ' όλα όμοιος ύδατος 
έβρασμένου. Τότε διετειθέμην κακώς, έπείνων και έρριπτόμην έπί τής 
κλίνης μή δυνάμενος νά κοιμηθώ. 

Κατόπιν παρεπονούμην εις τήν 'Αγγελικήν ή όποια με ελυπειτο. 
Ήμέραν τινά καθ' ήν ώργίσθην σφόδρα κατ' αυτής ώσει μέ είχεν εξα-
πατηση, ή ταλαίπωρος εκλαυσε καί μοι είπε. 

— Κύριε, έγώ ούδένα ποτέ έξηπάτησα, καί έν τούτοις πάντες μέ 
θεωρουσιν ώς απατεώνα. 

— Πάντες ; Λοιπόν δέν είμαι ό πρώτος όστις οργίζεται δια τόν 
καφφε τούτον. 

—"Οχι Κύριε, δέν εννοώ τουτο. 'Άχ ! έάν έγνωρίζατε ! 'Εαν ηδυνά-
μην νά ανοίξω τήν καρδίαν μου εις τήν ιδικήν σας ! . . . 

— Άλλά μή κλαιε ούτω. Τι έχεις λοιπόν; Βεβαίως δέν είναι ιδικόν 
σου σφάλμα έάν ό καφφές μου ητο τοσούτον ελεεινός. 

— Δεν κλαίω δι' αυτό κύριε. 
— Κλαίεις λοιπόν διότι ώργίσθην εναντίον σου, ή δι' έτερον τι ; 
— 'Ακριβώς δι' 

— Ποίος λοιπόν σοι είπε ότι είσαι απατεών. 
— Ό . . . ερωμένος μου. 
Και τό πρόσωπον της έγένετο κατέρυθρον έκ τής αιδώς. έν τή άκρα 

δέ εμπιστοσύνη ήν έτρεφε πρός με, μοι διηγήθη κωμικοσοβαρόν τι ειδύλ-
λιον αληθώς συγκινήσαν με. 

Άπό τής ημέρας εκείνης κατέστην ό έμπιστος τής νέας ταύτης κόρης 
ήτις ηρχετο συχνάκις συνδιαλεγομένη έπί μακρόν. 

Μοι έλεγε.— Είσθε τόσον καλός Κύριε, ώστε έγώ σας θεωρω ώς δύ-
ναται να θεωρή κόρη τον πατέρα της. 

— Δέν μέ ευχαριστείς βέβαια. Μόλις είμαι τριάκοντα δύο ετών και 
συ μέ αποκαλεις πατέρα σου ! 

—"Εστω λοιπόν, κύριε, τότε σας θεωρώ ώς άδελφόν. Και μοι ελάμ-
βανε βιαίως τήν χείρα σφίγγουσά μοι αυτήν μετά στοργής. Τό έπραττε 
δέ μετά πάσης άθωότητος. 

Έγώ κατόπιν ελεγον κατ' έμαυτόν.—Ευτύχημα δι'εμέ τό νά μή 
είναι καλλονή τις, άλλως ή οικειότης αύτη ήδύνατο νά με θορυβήση. 

Και άλλοτε πάλιν : — Ευτύχημα διότι είναι ακόμη μικρά. Τοιαύτης 
ήλικίας κόρην ουδέποτε θα ήγάπων. 

Ενίοτε πάλιν ανησύχουν ολίγον νομίζων ότι ηπατήθην κρίνας αυτήν 
οχι καί τόσον ώραίαν, μοι έφαίνετο πολλάκις άρκετά χαρίεις μέ πρό-
σωπον και χαρακτηριστικά κανονικά. 

'Εάν δέν ητο τόσον ωχρά και δέν είχε τάς ρυτίδας έκείνας έπί του 
προσώπου της θα ηδύνατο νά λογισθή άρκετά ωραία. 

Είναι γεγονός ότι αδύνατον νά μή ευρη τις τι το έλκυστικόν εις τούς 
οφθαλμούς, εις τάς κινήσεις, εις τήν παρουσίαν νέας τινός κόρης όταν 
μάλιστα αυτη προσφέρεται ευγενώς έν ώραις δυστυχίας. Ουδέν τή ειχον 
κάμη ινα μέ άποκαλή ώς αδελφόν ή ως πατέρα. Διατί λοιπόν; Διότι 
είχεν αναγνώση τήν Φραγκίσκην έκ Ριμίνων καί τόν Ευφήμιον τών 
όποίων οι στίχοι έγένοντο πρόξενοι άφθονα να χύνη δάκρυα. 'Αφ' έτέρου 
διότι ήμην αιχμάλωτος χωρίς ποσώς, ώς ελεγον αυτη, ούτε νά κλέψω 
ουτε να δολοφονήσω. 

['Έπεται συνέχεια]. 

ετερον τι. 
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ΔΥΤΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 

'Ιούλιος. 'Ιούνιος. 
Των άγ. 7 αδελφων μαρτύρων. 10 Τετάρτ. 28 Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων. 
Πίου του Α' Παπα 'Ρώμης, μαρτ. 11 Πέμπτ. 29 Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων. 
Ιωάννου Γουαλβέρτου ηγουμ. 12 Παρασ. 30 Σύναξις τών 12 Αποστόλων. 

'Ιούλιος. 
Ανακλήτου Αθηναίου, Πάπα Ρώμης μ. 13 Σάββ. 1 Κοσμά και Δαμιανου των Αναργύρων. 
Βοναβεντούρα Επισκόπου. 14 Κυριακ. 2 Καταθεσις τής έσθήτος τής Θεοτόκου. 
Ερρίκου Αυτοκράτορος. 15 Δευτέρα 3 Ύακίνθου μάρτυρος. 
Τής Παναγίας του Καρμήλου. 16 Τρίτη 4 'Ανδρέου'Επισκ.Κρήτηςτου 'Ιεροσολυμ 
Λέοντος του Δ' Πάπα Ρώμης. 17 Τετάρτ. 5 'Αθανασίου του έν τω Αθω. 
Καμίλλου έκ Λίλλης. 18 Πέμπτ. 6 Σισώη του Μεγάλου. 
Συμμάχου Πάπα 'Ρώμης. 19 Παρασ. 7 Θωμα Μαλαιω και Κυριακης μεγαλομ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ . 

Ή 'Εγκληματικότης. Αίτια και θερα-
πεία, υπό Χρ. 

H"'Αρμονία" εν Ρώμη. 
'Επιστολαί Γάλλου ίεροκήρυκος (συνέχεια). 
Κοινωνικόν δελτίον. 
Οέξωκόσμος. 
H «Άρμονία" εν Σμύρνη ύπό Σμυρναίου. 

Ευτυχής τυφλή, Σύγχρονον ιστορικόν διήγημα υπό της δεσποινίδος Μ. Δ. Β. μετ' εικόνος. 
Ανοικτή επιστολή, ύπό Σμυρναίου. 
Αι φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επιφυλ-

λίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 

Περί Ημερολογίου, ύπό Π. Βεντούρα. 
Ήμερολόγιον. 

φισβήτητον. Τό βιβλίον τής εξόδου έν κεφ. 
ιβ' αναφέρον τά του Πάσχα λέγει : 

«Είπε δέ Κύριος πρός Μωϋσην και 
Άαρων έν γή Αιγύπτου λέγων : ό μήν ού-
τος ύμιν αρχή μηνών, πρώτος εστίν ύμιν 
έν τοις μησί του ένιαυτου. Λάλησον προς 
πασαν συναγωγήν υιών Ισραήλ λέγων : 
τή δεκάτη του μηνός τούτου λαβέτωσαν 
έκαστος πρόβατον κατ' οίκους πατριων, 
έκαστος προβατον κατ' οικίαν, κτλ." 

Ό μην ούτος ονομαζόμενος ύπό τών 
αγίων Γραφών πρώτος, είνε ο Σεληνιακός, 
ούτινος ή δεκάτη τετάρτη ημέρα συμπί-
πτει πρό ή μετά τήν ίσημερίαν του έαρος 
Ή εκκλησία μή στέργουσα ίνα οί χριστια-
νοί συνεορτάζωσι μετά τών Εβραίων τήν 
επισημότητα του Πάσχα, διέταξε τήν άνα-
βολήν αυτής εις τήν αμέσως μεθεπομένην 
Κυριακήν. Διά τάν αυτόν λόγον ό Πάπας 
Ανίκητος προσεκάλεσεν εις Ρώμην τον 
'Άγ. Πολύκαρπον Έπίσκοπον και Μάρ-
τυρα τής έν Σμύρνη εκκλησίας, ίνα συμ-
βουλεύση αυτόν οπως μή οί εν Άσία χρι-
στιανοί άκολουθώσι τήν άρχαίαν συνήθειαν, 
αλλά νά συμμορφωθώσι πρός τούς χριστια-
νούς τής Δύσεως, συνεορτάζοντες τήν κα-
τόπιν Κυριακήν. 

Ενστάσεις. 
Έάν ή έν Νικαία Σύνοδος καθώρισε 

νά τελήται επισήμως το Πάσχα τήν Κυ-
ριακήν μετά τήν 14ην τής Σελήνης του 
Μαρτίου, διατί ενίοτε οι χριστιανοί έορ-
τάζουσι πρό τών Έβραίων ; το τοιουτο 
δεν θεωρείται παραβασις ; 

'Ίνα προσηκόντως λυθη ή άπορία αύτη 
δέον να υπομνήσωμεν εις τους αναγνώστας 
οτι τό τών Έβραίων ήμερολόγιον, είνε 
καθαρώς Σεληνιακόν, οί μήνες εναλλάξ έξ 
29 και 30 ημερών, αρχονται μετά τής 
Νεομηνίας. τά έτη σύγκεινται έκ 354 
ήμερων διατρέχοντα τάς διαφόρους έπο-
χάς ασχέτως πρός τήν πορείαν του ήλίου 
και του πολιτικου ημών έτους. Επειδή αι 
νεομηνίαι εινε ανώμαλοι, συμβαίνει να 

καθυστερώσι πολυ οί Έβραιοι, υποχρεούμε-
νοι επί αλλης Σελήνης νά βασισθώσιν ώς 
πρός τήν έορτην του Πάσχα. Εν τοιαύτη 
περιπτώσει οί άκολουθουντες χριστιανοί 
τό ορθόν ήμερολόγιον, έορτάζουσι πρό τών 
Έβραίων. Έπι του προκειμένου σοφός τις 
αστρονόμος λέγει "τό έβραϊκόν ήμερολό-
γιον δύναται νά συγκριθή πρός ώρολόγιον 
κανονικώς βαδίζον μέχρις ού χορδίζηται 
και περι αύτου λαμβάνηται ή δέουσα φρον-
τίς, άλλ' οτε λησμονή τις νά τό χορδίση 
προχωρεί ή καθυστερει κατ' αρέσκειαν του 
χορδίζοντος αυτό πρός δικαιολόγησιν ιδίων 
βλέψεων". Τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον άρα, 
παρέχει ήμιν άστρονομικόν σύστημα έπαρ-
κέστατον, ούτε ποσώς αντιστρατεύεται εις 
τάς αποφάσεις τής έν Νικαία Συνόδου 
καθότι αύται ουδόλως στηρίζονται έπι τών 
ιδιοτροπιων του έβραϊκου ήμερολογίου, αλλά 
έπι τής 14ης ημέρας τής Σελήνης του 
Μαρτίου και επί τής έαρινής ισημερίας ή 
μετά ταύτην συμπίπτουσαν μετά τό 1580 
τήν 21 Μαρτίου. 

Άποδειχθείσης τής σαφηνείας, τής ά-
πλότητος και ακριβείας του γρηγοριανου 
ήμερογίου, ώς και τών ατοπημάτων εις α 
κατ' αναπόδραστον ανάγκην περιπίπτου-
σιν οί λαοί πάντες όσοι κατ'άρχαίαν πα-
ράδοσιν άκολουθουσιν άλλην χρονολογίαν, 
ή ειλικρίνεια, ή λογική και ή επιστήμη 
έπιβάλλουσι τήν πάγκοσμιον αναγνώρι-
σιν, παραδοχήν και έφαρμογήν εις τάς 
έθνικάς, κοινωνικάς και θρησκευτικάς χρή-
σεις του ύπό του Μεγάλου Γρηγορίου 
ΙΓ' μεταρρυθμισθέντος ημερολογίου. Έθνη 
πρό πάντων πεπολιτισμένα. οία θεωρούνται 
και ονομάζονται ή Ελλάς και ή Ρωσσία, 
πρέπει νά συναισθάνωνται βαρειαν τήν 
τοιαύτην ύποχρέωσιν, νά παρακολουθώσι 
δέ άμιλλώμενα βήμα πρός βήμα πασαν 
πρόοδον, πασαν ανάπτυξιν, πασαν ώθη-
σιν πρός έξακρίβωσιν τής αληθείας και πα-
ραδοχήν αυτής, 

Έν μέσω τής ύπό τής αστρονομικής 
επιστήμης γενικευθείσης και στερεωθείσης 

χρονικής αρμονιας, ειναι παραχορδή η εμ-
μονή και επιμονή εις ήμερολόγιον οπισθο-
δρομικόν και του όποίου ή όπισθοδρόμησις 
και καθυστέρησις όλοέν βαίνει αύξουσα. 
Έν μέσω του παγκοσμίου συνδέσμου της 
συγκοινωνίας και τών κοινωνικών απαιτή-
σεων προς ένοποίησιν τής χρονικής μονά-
δος, εινε αναχρονισμός ανάξιος του αιώνος 
τών φώτων, τών έφευρέσεων και τών γι-
γαντιαίων βημάτων ή μάλλον αλμάτων 
πάσης έν γένει επιστήμης, μεθ ών τείνο-
μεν ν' άποχαιρετίσωμεν τήν παρουσαν εκα-
τονταετηρίδα. Δέν είνε αίσχος ή μεταρ-
ρύθμισις προς τά βελτίω, άλλ' ή εμμονή 
εις τά ήμαρτημενα. 

Έρειδόμενοι έπι τών ελευθέρων φρονη-
μάτων και ευγενών και γενναίων αισθη-
μάτων ύφ' ών δέον νά έμφορώνται τά ά-
τομα, αι κοινωνίαι και αι κυβερνήσεις κρα-
τών πράγματι ανεξαρτήτων, έλπίζομεν ότι 
δέν απέχει πολύ ό χρόνος καθ' ον οί υπο-
λειπόμενοι και καθυστερουντες πληθυσμοί 
θά έγκολπωθώσι τήν νέαν χρονολογίαν, έκ-
πληρουντες έπιβαλλομένην πλέον ύποχρέω-
σιν. Μίαν τοιαύτην παραδοχήν δυνάμεθα 
να θεωρήσωμεν άφετηρίαν εύοίωνον ύπο-
σχομένην δρασιν πρός προαγωγην έν μέσω 
τής άκοιμήτου άμίλλης τών φιλοπροόδων 
εθνών, έγγύησιν μέλλοντος άκμαιοτέρου 
πρός εύρυτέραν ήθικήν τε και ύλικήν ένέρ-
γειαν, θά προσθέση δέ, τοιουτο εύπρόσδε-
κτον γεγονός, ένα έτι εις τούς ήδη υπάρ-
χοντας, κρικον στερρόν και άδιάσπαστον 
συνδέοντα τήν Άνατολήν μετά τής Δύ-
σεως, ένα έτι δεσμόν ουχί μόνον έπιστημο-
νικής και έμπορικής άλλα και θρησκευτι-
κής τών Εκκλησιών ενώσεως. 

Πολύκαρπος Βεντούρας. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ KAΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1895—890. 


