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Πρό δέκα μόλις ημερών έν μέσω 
εύχών σύμπαντος του καθολικού 
σμου, ιδία δέ τών πληθυσμών ε-
κείνων, ών τόν έκπολιτισμόν τέ-
κνα φωτός και προόδου έκ τής 
έστίας της Ούρβανείου σχολής όρ-
μηθέντα συνετέλεσαν, ό σεπτός 
πρόεδρος του υπέρ τής Διαδό-
σεως τής Πίστεως ίερου Συνεδρίου 
και ανώτατος τής σχολής ταύτης 
διευθυντής, ή Α. Ε. Καρδινάλιος 
Μιεκίσλαος Λεδοχόβσκης, έτέλεσε 
τήν πεντηκοστήν έπέτειον, άφ' ης 
τό πρώτον τήν άναίμακτον θυ-
σίαν έθυε, ταπεινός του Πλάστου 
λευίτης. 

Ό βίος του έξόχου τούτου της 
έκκλησίας πρίγκηπος, δίκην σιδη-
ρου κρίκου στερρώς μετά τής ίστο-
ρίας του δεκάτου έννάτου αίώνος 
συνδεόμενος, αποτελεί ένδοξον και 
περίβλεπτον παρελθόν, ή άπλή 
του όποίου άφήγησις στέφει δι' α-
θανάτου δόξης τήν λευκην Αύτου 
κορυφήν. 

Ή ιστορια του Kulturkampf έν 
Γερμανία έχάραξεν ήδη χρυσοις 
γράμμασι τό ένδοξον όνομα του 
Άρχιεπισκόπου της Gnesen και 
Posen, όμολογήσαντος υπέρ τής 
πίστεως του Χριστου,άνδροφρόνως 
τά δικαιώματα του Ευαγγελίου καί 
της 'Επισκοπικης ιεραρχίας προα-
σπίσαντος, παρασχόντος αυτόν εύ' 
υπόδειγμα μιμήσεως και σεβασμου 

των 
κό-

γενες 

Έν τη φυλακη του Ostrowo ένθα καθ- ] μαρκ νομοσχεδίου. 'Εκει έν μέσω τών 
είρχθη εν μέσω του πρό αύτου γονυ- ] σκοτεινών τών φυλακών θόλων καί τών 

υγρών τειχών ό Μέγας Ποντίφηξ 
Πιος ό Θ' άνύψωσεν αυτόν εις το 
ύψηλόν του καρδιναλίου αξίωμα, 
άνταμείβων ουτω τήν πίστιν και 
άφοσίωσίν του, διά της έμμονης 
έν τή όποια, αυτόχρημα μεταξύ 
τών άρίστων τής έκκλησίας τέ-
κνων και τών μεγαλειτέρων αυ-
τής προασπιστών κατηριθμήθη. 

Και νυν ό πρώην δεσμώτης, περι-
στοιχούμενος ύφ' άπάσης τής Ρώ-
μης και τών ευχών τής υφηλίου 
όλης, ισταται έκει, ένθα ό σοφός 
Λέων ΙΓ' έκάλεσεν Αύτόν, νικη-
τής κατά τών έχθρων του, έν ώ 
ούτοι σήμερον ανίκανοι, ίδιώται 
και άνίσχυροι, ίσως άν ίσως θά 
μειδιώσι κακεντρεχώς έπι τη θεία 
ταύτη έορτη, ήτις έρχεται νά φαι-
δρύνη τόν έν τω καθήκοντι και 
υπέρ τής έξαπλώσεως τής Καθο-
λικής πιστεως άφιερωθέντα αύτου 
βίον. 

'Επι τή ευκαιρία ταύτη ή "'Αρ-
μονία" ένουσα τάς ταπεινάς αυ
τής εύχάς μεθ' ολοκλήρου του 
καθολικού κόσμου, συγχαίρει άπο 
καρδίας τόν ευγενή τουτον και 
άκάματον πρίγκηπα τής 'Εκκλη-
σίας, ευχομένη αύτω όπως ευτυ-
χής έν μακροβιότητι μετά τής αύ-

πετουντος λαου, έδωκε τό υστατον πληγ- της χαράς έορτάση και τό Έπισκοπικόν 
μα κατά του άντικαθολικου του Βισ- αυτου ιωβιλαιον. 
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Έν τη Βουλη. 
Ή προς στιγμήν έγερθεισα θύελλα της 

οποίας τήν κατεύνασιν πάντες άνωμολό-
γουν δυσχερεστάτην, ολίγον κατ ολίγον 
καταπραϋνομένη ήρξατο νά εισέρχηται εις 
ομαλήν φάσιν. Τό σταφιδικόν ζήτημα όπερ 
όχι μόνον έν τή Βουλή άλλά και έκτος αυ-
τής έχώρισεν εις δύο αντίθετα στρατεύματα 
βουλευτάς και επαρχίας, απείλησαν δεύ-
τερον Πελοποννησιακόν πόλεμον, χάριτι του 
νομοσχεδίου όπερ ό κ. Πρωθυπουργός υπέ-
βαλλε, και τό όποιον είναι ήδη νόμος του 
κράτους, φαίνεται πρός στιγμήν λελυμέ-
νον. Αι μεμονωμέναι ένιων επαρχιών κραυ-
γαι οσημέραι κοπάζουσι. Ούτω δέ δυνά-
μεθα νά ειπωμεν ότι μέχρι τής εφαρμογής 
του μέτρου τούτου και τών έκ τούτου ωφε-
λίμων ή ου αποτελεσμάτων, ήτοι προ τής 
παρελεύσεως έτους, τό σταφιδικάν ζήτημα 
θά λείψη του μέσου. 

Νυν δ' οτε και ό προϋπολογισμός του 
κράτους έψηφίσθη και αί έργασίαι τής Βου-
λής λήγουσιν εντός τής εβδομάδος, αφιε-
ται εις τήν Κυβέρνησιν ό κατάλληλος χρό-
νος όπως επιληφθή τής συντελέσεως του 
συμβιβασμού, του ζωτικωτέρου τούτου τών 
εθνικών ζητημάτων. 

Ο Παν. Μιχ. Καστέλλης. 
Τήν παρελθουσαν Τετάρτην διήλθεν έν-

τευθεν ό ΙΙαν. Μιχ. Καστέλλης Επίσκο-
πος Τήνου προερχόμενος έκ Ρώμης και κα-
τευθυνόμενος εις Κωνσταντινούπολιν ένθα 
άφ ου έπισκεφθή τούς συγγενείς αυτου θέλει 
επιστρέψη μετά δέκα περίπου ημέρας εις 
τήν Έδραν αύτου. 

— Πρόκειται επίσης νά αναχωρήση δι' 
Άλεξάνδρειαν ό έν Τήνω αιδ. καθολικός 
εφημέριος δόν Φραγκίσκος Χαρικιόπουλος. 

Άρραβώνες. 
Εν χαρα και ευφροσύνη έτελέσθησαν οι 

αρραβώνες του άριστου καί συμπαθους νέου 
κ. 'Αχιλλέως Καλτσέτη μετά τής καλλί-
στης κόρης 'Όλγας Γ. Μαραγκού. 

Εις τό άρμονικόν ζευγος άπευθύνομεν 
τά θερμότατα ημών συγχαρητήρια, ευχό-
μενοι ταχειαν τήν στέψιν και εύδαιμονίαν 
βίου αξίαν τών αμοιβαίων πλεονεκτημά-
των τών κοσμούντων έξ ισου τούς προσφι-
λεις μελλονύμφους. 

Τοις «Καιροις" 'Αθηνών. 
Σχετικώς πρός τούς έν 'Ρώμη εκφωνη-

θέντας λόγους έπι τή ευκαιρία τής προχει-
ρίσεως του Παν. Δέ 'Άγγελις, ους έδη-
μοσιεύσαμεν έν τω προηγουμένω ημών 
φύλλω, οι "Καιροί" σναδημοσιεύοντες αυ-
τούς, έν τω υπ' άριθμόν 2364 φύλλω αυ-
τών και υπο ημερομηνίαν 16 Ιουλίου, έπι-
λέγουσιν ώς έξης : 

καθολικών ιερέων, προϊόν ούσα τής απέναντι 
των ανατολικών εκκλησιών πολιτικής του Πάπα 
Λέοντος, ήτις επιδιώκει τήν θρησκευτικήν ενω-
σιν. Διάπυρον έκφράζομεν ευχήν νά συμμορ-
φωθή είλικρινως πρός τήν πολιτικήν ταυτην 
το έν Ελλάδι ίερατειον τής Ελληνικής Εκ-
κλησίας νά μεταχειρίζεται δέ γλωσσαν φιλοπά-
τριδα και νά εργάζεται είλικρινως υπέρ τής 
αδελφώσεως των Ελλήνων ορθοδόξων και κα-
θολικων έπ' αγαθω τής πατρίδος". 

Λυπούμεθα άναγινώσκοντες ότι " πρώ-
την ηδη φοραν ακούεται η Έλληνοπρε-
πής αυτη γλωσσα από μέρους των Ελ-
λήνων καθολικων ιερέων ", ώς επίσης βλέ-
ποντες άποδιδόμενον τό τοιούτο "εις την 
πολιτικήν του Πάπα Λέοντος απέναντι 
τών 'Ανατολικων Eκκλησιων". 

Παρατηρουμεν εις τόν άξιότιμον άρθρο-
γράφον ότι ουδόλως τουτο έχεται αληθείας 
άτε διά μυριοστήν φοράν ού μόνον "ή 
γλώσσα τών Ελλήνων καθολικών ιερέων" 
άλλά και όλων τών Ελλήνων καθολικών 
έν παντί καί πάντοτε υπήρξεν ελληνοπρε-
πής και πατριωτική λαλούσα καθ' υπαγό-
ρευσιν τής 'Ελληνικής αυτών καρδίας και 
ιθαγενείας. 

"Πρώτην αληθώς φοράν ακούεται ή έλληνο-
πρεπής αυτη γλωσσα άπό μέρους τών Ελλήνων 
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(Συνέχεια και τέλος). 
Ενώ τουναντίον η ψυχή του ανθρώπου, 

καθο λογική,συναισθάνεται τό εγώ καί συνε-
πως έχει συνείδησιν τών αισθημάτων, τών 
σκέψεων, τών πράξεων της. Προνόμιον 
όντως μέγα καί ανεκτίμητον, δι' ου αυτη 
αποβαίνει ικανή, νά παραλληλίζη, νά 
κρίνη, νά εκλέγη, νά διασχίζη τό άπειρον. 
Λογίζεται, και διά του λογισμου ανέρχε-
ται μέχρι τής υπερτάτης αιτίας, αντιλαμ-
βάνεται τήν υπαρξιν τής θεότητος, δια-
κρίνει τό καλόν του κακου, αναμένουσα 
μετά πεποιθήσεως τήν άμοιβήν του μεν 
και τήν τιμωριαν του ετέρου, ενατενίζει 
μετά πόθου πρός τήν 'Αθανασίαν. 

Έκτός τών διανοητικών δυνάμεων, κέ-
κτηται ό άνθρωπος και ετέραν δύναμιν, 
εξόχως δραστικήν, τήν θέλησιν. Δι' αυ-
τής ώς απόλυτος κύριος διέπει πάσας τάς 
πράξεις αυτου. 

Τά υψηλά ταύτα και πολύτιμα προσόντα 
μή συμβιβαζόμενα ποσώς πρός τήν υλην, 
απείρως υπερτερουν του ορμεμφύτου τών 
ζώων και συγκεκριμένως του πίθηκος, άπό 
του οποίου ματαιοπονών ό Δαρβίνος αγω-
νίζεται να αντλήση τήν καταγωγήν του. 

Πλήν ή ψυχή του ανθρώπου, ούσα φύσει 
άϋλος, είνε συνάμα άπλή, είναι αδιαίρετος 
και επομένως αδιάφθορος. Είναι πανθομο-
λογούμενον ότι, έπι τής γης ταύτης συνή-
θως ό Θεός δέν τιμωρει τήν κακίαν, ούδ' 
αμείβει τήν αρετήν, τουθ' όπερ έκ τούτου 
ασφαλώς πηγάζει ή υπαρξις ετέρου καθε-
στωτος, έν ώ λειτουργούσα άπροσκόπτως 
νά απονέμηται κατ' αξίαν ή θεία Δικαιο-

σύνη. Τό δόγμα τουτο, και τό τής αθα-
νασίας τής ψυχής αναποσπάστως συνδεό-
μενα, συνταυτίζονται αποτελούντα έν και 
μόνον δόγμα έν τή συνειδήσει παντός λαού 
άγριου ή ευνομουμένου, αρχαίου ή μετα-
γενεστέρου, βαρβάρου ή πεπολιτισμένου. 
Πρός τι λοιπόν, ένω η ψυχή οφείλει νά έπι-
ζήση του σώματος, όπως επαξίως τών 
πράξεων αυτής λάβη τήν άμοιβήν ή τήν 
τιμωρίαν, πρός τι λέγω, θά εξεμηδένιζεν 
αυτήν ό Θεός ; 

Ή Ιερά Γραφή εναργέστατα αποφαί-
νεται υπέρ τής αθανασίας τής ψυχής. κα-
θότι λέγει ό Απόστολος τών εθνών έν τη 
Β' πρός Τιμόθεον επιστολή κεφ. α' έδ. 9. 
"Χάριν τήν δοθεισαν έν Χριστώ Ίησου 
"πρό χρόνων αιωνίων, καταργήσαντος μέν 
"τόν θάνατον, φωτίσαντος δέ ζωήν και 
"αφθαρσίαν διά του ευαγγελίου, εις ο ετέ-
"θην έγώ κήρυξ και απόστολος και διδά-
"σκαλος εθνών". 

Ό αυτος Απόστολος προστίθησιν έν τή 
πρός Κορινθίους Α' Επιστολή κ. ιε' έδ. 
52-54 "σαλπίσει γάρ καί οι νεκροί έγερ-
"θήσονται άφθαρτοι, και ήμεις άλλαγησό-
"μεθα. Δει γάρ τό φθαρτόν τουτο ενδύση-
"ται αφθαρσίαν καί τό θνητόν τουτο ένδύ-
"σηται άθανασίαν". Παραλείπομεν νά πα-
ραθέσωμεν ένταυθα πληθύν χωρίων τών 
Άγ. Πατέρων πρός απόδειξιν του προκει-
μένου, αρκούμενοι νά αναφέρωμεν μόνον τόν 
Αγ. Κλήμεντα Πάπαν,"Πάσαι αί ψυχαί, 
"αναφωνει, είνε αθάνατοι, ωσαύτως αί 
"τών μοχθηρων αιτινες θά ήσαν πολύ ευ-
"τυχέστεραι έάν δέν ήσαν άφθαρτοι". 

Λοιπόν αγαπητέ Χ. ή αθανασία τής 
ψυχής του ανθρώπου πηγάζει και αυτη 
απο τής ψυχής του πίθηκος σου ; Αγνοείς 
ισως, ότι η ψυχή τών ζώων συναπόλλυται 
μετά του σώματος αυτών ; Συνεπώς δέν 
δύναται νά δώση εκείνο του όποιου αυτη 
στερείται, "ουκ άν λάβης παρά του μή 
"έχοντος". 

"Ή ψυχή τών ζώων, λέγει ό 'Άγγελος 
"τών σχολείων Αγιος Θωμάς, δέν είναι 
"ουσία άφ' εαυτής υπάρχουσα και ένερ-
"γουσα, καθότι εκλείπει καταστρεφομένου 
"του σώματος αυτής. Αυτη υπάρχει ώς 
"πλεισται άλλαι σωματικαι μορφαί, αιτι-
"νες δέν έχουσι τό ειναι άφ' εαυτών, άλλ' 
"άπαξ πλασθεισαι, λέγονται υπάρχουσαι 
"μέχρις ότου όντα τινά σύνθετα δι' αυτών 
"υφίστανται" (Sum. Theol. q. 1a 2ae 
2. 118. α. 1). 

Περαίνων προστίθημι μετά του Βοσσουέ-
του, ότι η ψυχή τών ζώων, και έπι τη 
υποθέσει, ότι αποτελεί τι χωριστόν του σώ-
ματος αυτών, στερείται ενεργείας άνε-
ξαρτήτου του σώματος και τής ύλης. 
'Άλλως δέν αντιβαίνει ποσώς πρός τήν 
θείαν Σοφίαν και Αγαθότητα, εάν όντα 
τινά ενόργανα αποσυντίθενται, τι λοιπόν 
το απαδον ευρίσκομεν, εαν ουσίαι τινες, 
άφου εκπληρώσωσι τόν προορισμόν αυτών, 
παύσωσιν υφιστάμεναι ; Δυνάμεθα λοιπόν 
ασφαλώς νά παραδεχθώμεν, ότι αί ψυχαί 
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τών ζώων συναποθνήσκουσι μετά τών σω-
μάτων αυτών ή μάλλον εκμηδενίζονται... 

Έγκατάλειψον λοιπόν, αγαπητέ Χ. τάς 
άντιχριστιανικάς ταύτας θεωρίας, αιτινες 
ώς έπι τό πολύ βασίζονται έπι υποθέσεων 
μάλλον η ήττον εύφυων. καθότι, ώς σοί 
απέδειξα, ό νόμος της έξελίξεως καταργεί 
τήν δημιουργίαν και συνεπώς τήν θείαν 
δρασιν του Πλάστου. Ή δέ θεωρία του 
Δαρβίνου αρβινου απορρίπτει τήν θειαν αν καταγω-βαί-γήν του ανθρώπου, και επομένως απο 
νει αληθής αθεϊσμός . . . 

—'Αρκεί, άρκει, φίλε μου, τά επιχειρή-
ματά σου, μοί ανεστάτωσαν τόσον πολύ 
τόν εγκέφαλον ωστε δέν δύναμαι . . . 

— Καθησύχασον, αγαπητέ μοι, καθότι 
ή "Άρμονία" ή χαρίεσσα και καλή "'Αρ-
μονία" θά επιδράση αρμονικως έπι τών 
ιδεών Σου και θά κατευνάση τήν ταραχήν 
τού πνεύματος Σου. ώς διά τής πραγμα-
τείας αυτής περί τής Πρώτης σελίδος τής 
Γραφής κατώρθωσε νά εισαγάγη εντός τής 
καρδίας Σου τήν ηρεμίαν και τήν ειρήνην. 

Πολύκαρπος Βεντούρας. 

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 

Ό καρδινάλιος Μ. Λεδοχόβσκης. 
'Η Α. Ε. ο καρδινάλιος Μ. Λεδοχόβσκης 

ανεχώρησε κατευθυνόμενος εις Σαλτσβουργον 
πλησίον τών Πατέρων Βενεδικτίνων ένθα 
θέλει διέλθη τό θέρος. 

Συνωμοσία κατά του Τσάρου. 
Τηλεγράφημα έκ Πετρουπόλεως εις τήν 

Γαλλικήν Εφημερίδα Journal αγγέλλει 
ότι ανεκαλύφθη έν Μόσχα συνωμοσία κατά 
του Τσάρου. 'Ο ταγματάρχης τής χωροφυ-
λακής Βερδιέφ πρό μηνός παρηκολούθει τά 
ίχνη τών συνωμοτων. Τά αποτελέσματα ήδύ-
ναντο νά ώσι λίαν σοβαρά. Οκτω συνελή-
φθησαν μεταξύ τών όποιων οι εξ ήσαν μηδε-
νισταί άρτι εξελθόντες τών φυλακών. Ο 
Τσάρος εις δειγμα ευγνωμοσύνης εδωρήσατο 
εις τόν Ταγματάρχην Βερδιέφ δέκα χιλιά-
δας ρουβλίων. 

Αί αγγλικαί εκλογαί. 
Δεν είναι εισέτι γνωστά τά οριστικά απο-

τελέσματα τών διεξαγομένων πολιτικών εκλο-
γων έν τή Μεγάλη Βρεττανία. Έκ τών προ-
τέρων όμως φαίνεται οτι η νίκη κλίνει υπερ 
τών Ένωτικων, έν ω τουναντίον οι φιλελεύ-
θεροι, η μερίς τουτέστι του γηραιου Γλάδ-
στωνος, όστις οριστικώς απεχώρησε του πο-
λιτικού βίου, εικάζεται ότι θά ήττηθή. Βε-
βαίως τό αποτέλεσμα τών εκλογών δέν είναι 
ένθαρρυντικόν διά το περι αυτονομίας τής 
Ιρλανδίας νομοσχέδιον, πλήν δέν έπεται ότι 

και πάσα ελπις εξέλιπε. Τό νομοσχέδιον 
τούτο θά αναζήση καί θά στεφθή τέλος ύπό 
επιτυχίας άν μή κατά τήν παρουσαν σύνοδον, 
βεβαίως έν ταις μελλούσαις. 

Η Βουλή συνέρχεται τήν 12 Αυγούστου. 
Ή δολοφονία του Σταμπούλωφ. 
Ο Σταμπούλωφ πρώην πρωθυπουργός τής 

Βουλγαρίας σκαιώς έδολοφονήθη έν Σόφια 

τήν οικίαν του. Οι δολοφόνοι δέν συνελήφθη-
σαν εισέτι. 

Ό ορίζων της Ευρώπης. 
Είνε υπερπληρωμένος ηλεκτρισμου εις 

τοιούτον βαθμ,όν, ώστε υπάρχει φόρος μή από 
στιγμής εις στιγμήν παραστώμεν προ του φο-
βερωτέρου τών γεγονότων, και τής μεγαλει-
τέρας αιματοχυσίας ήν ανέγραψε ποτε ή ιστο-
ρία των εθνών. Τό Σινο-ιαπωνικόν ζήτημα 
έχώρισεν εις δύο στρατόπεδα Ρωσσίαν και 
Γαλλίαν εναντίον 'Αγγλίας και Γερμανίας. 
Εις τό 'Aφρικανικόν ζήτημα ή Ρωσσία και 
Γαλλία εκπέμπουσι πυρ κατά τής Ιταλίας. 
Ουδόλως δε παράδοξον μή εν τω αγωνι με-
ταξυ Ιαπωνίας και Κίνας, Ρωσσίας και Γαλ-
λίας, Αγγλίας και Γερμανίας αναμιχθωσι 
και αί 'Ηνωμέναι ΙΙολιτειαι. Επίσης είναι 
το ζήτημα του Μαρόκου και η έπανάστασις 
τής Κούβας εναντίον τής Ισπανίας, ήτις 
πάση θυσία υποστηρίζεται ύπό τών Ηνωμέ-
νων ΙΙολιτειών. 

Ταυτα πάντα και πολλά άλλα, είναι φυ-
σικαι συνέπειαι τής εξαντλήσεως τών εθνών 
εκ τής εμπολέμου ειρήνης τής έπι είκοσι και 
πέντε ήδη έτη λυμαινομένης τους δημοσίους 
θησαυρούς. 

Ευρισκόμεθα εις τό σημειον καθ ό πρό-
κειται νά λήξη ή μεγάλη ιστορική περίοδος 
άπό τής Γαλλικής Επαναστάσεως μέχρι τής 
σήμερον. 

καθ ην ωραν επιβαίνων αμάξης επορεύετο εις 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΣΥΡΩ 

Συμπληρωματικά υποδοχής επισκόπου. 
Εις τήν έν τώ προηγουμένω ημών 

φύλλω δημοσιευθεισαν άνταπόκρισιν περί 
τής εορτής τής εγκαταστάσεως του νέου 
επισκόπου σεβ. κ. Θεοδ. Πολίτου, ένεκεν 
τής εσπευσμένης στοιχειοθετήσεως τών τη-
λεγραφημάτων του κατ' εκείνην τήν ήμέ-
ραν έν Σύρω διατρίβοντος εκτάκτου ημών 
συνεργάτου, παρεισέφρησαν λάθη τινα ά-
τινα δικαιολογεί ή εντός ολίγων άπό τής 
υποδοχής ωρών εκτύπωσις του φύλλου. Έν 
τούτοις πολλάς οφείλομεν νά ομολογήσω-
μεν χάριτας προς το προσωπικόν του έν 
Έρμουπόλει ελληνικου τηλεγραφείου, διά 
τήν κατά προτίμησιν ταχίστην άποστολήν 
τών διαβιβαζομένων ήμιν χειρογράφων. 

Τό τελευταιον εκτενές τηλεγράφημα 
όπερ ελάβομεν, καθ' ήν ώραν ευρίσκετο τό 
φύλλον υπό τά πιεστήρια, θεωρουντες ικα-
νώς ενδιαφέρον τους ημετέρους άναγνώ-
στας, δημοσιεύομεν σήμερον όλόκληρον. 

ΣΥΡΟΣ, 22 Ιουλίου, ώρα 9.20' π. μ. 
Διεύθυνσιν "'Αρμονίας" 

'Αθήνας. 
Εις συμπλήρωσιν τής περιγρα-

φής τής γενομένης τώ νέω επι-
σκόπω ενθουσιώδους δεξιώσεως, 
πέμπω υμιν όσας έν μέσω του έν 
τή Εκκλησία αφορήτου συνωστι-
σμού ηδυνήθην να μεταδώσω περι-
κοπας έκ του λόγου Αύτου. 

Μετά την προσφώνησιν του τοπο-

τηρητου αιδεσ. κ. 'Αντ. Παλαιολό-
γου ήρξατο ό επίσκοπος ένδακρυς 
προσαγορεύων τό πληθος. Έκφρά-
σας έκ νέου τάς έγκαρδίους Αυτου 
ευχαριστίας έπι τη άπροσδοκήτω 
και πανδήμω υποδοχη, λέγει οτι 
καίτοι μετ' ευλόγου δισταγμου εισ-
έρχεται είς τό δυσχερές επισκο-
πικόν στάδιον, ουχ ηττον σήμερον 
μετ' ανεκφράστου άγαλλιάσεως πα-
ρατηρών οτι ό ένδοιασμός ουτος μά-
ταιος τυγχάνει, χωρεί στερρω τώ 
βήματι, ερειδόμενος έπι της συμπα-
θείας και αφοσιώσεως, ών ηδη τρανα 
Αυτώ έδόθησαν δείγματα, τό θάρ-
ρος του δέ τουτο ενισχύει η πεποί-
θησις της ενδελεχούς συμπράξεως 
του προσφιλούς Αυτώ κλήρου και 
ποιμνίου. 

Έν λογιδρίω, μεστώ εννοιων και 
ευγενών αίσθημάτων,συναρπάσαντι 
τό πληθος, είπεν οτι ή ωραία τής 
Σύρου νησος, διακριθεισα ανέκαθεν 
έπι πίστει και αρετη ,θέλει έχει Αυτόν 
φιλόστοργον Πατέρα, προσδοκώντα. 
έν τούτω ότι εύρήσει έν πάσι φιλό-
στοργα και πεφιλημένα τέκνα, χρη-
στάς δέ και τιμαλφείς τρέφει ελπί-
δας, ότι θέλει τύχει της αγάπης και 
εύπειθείας αυτών. 

Ειτα μετά κατανύξεως επικαλε-
σθείς την ευλογίαν του μεγαλομάρ-
τυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, 
του πάτρωνος Σύρου και τών έτε-
ρων αγίων της Εκκλησίας ταύτης 
προστατών,υπέρ τών τέκνων αυτής, 
συνέστησεν άδελφικην πρός αλλή-
λους άγάπην, όπως έδραιωθή και 
άναπτυχθη ή έν τώ τόπω αρμονία 
έπ' άγαθω απάντων. 

Έν τη ρητορικη αύτου έξάρσει 
προσέθεσεν ότι κατα την χαρμόσυ-
νον ταύτην ήμέραν και την έπίση-
μον ταύτην στιγμην υπόσχεται ενώ-
πιον του Κυρίου και άνακηρύττει 
ενώπιον του προσφιλούς ποιμνίου. 
ότι κατά τό μέτρον τών ασθενών 
Αύτου δυνάμεων θέλει άνενδότως 
μεριμνήσει περί τών συμφερόντων 
και καθηκόντων τής Έκκλησίας, 
ίνα πιστώς άνταποκριθή εις τάς 
ύψηλάς υποχρεώσεις τού έμπιστευ-
θέντος Αύτω άξιώματος και ότι την 
υπόσχεσιν ταύτην θέλει τηρήσει μέ-
χρις υστάτης πνοής. 

Τήν ώραίαν αύτου άγόρευσιν έπε-
ράτωσε δια τής έξης εκφραστικής 
άποστροφής: "Τέκνον, είπε, τής 
μυροβόλου και ανθοστεφους Κερκύ-
ρας, έν ή δαψιλώς φύεται ή αειθα-
λής έλαία, έξελεξάμην ως έμβλημα 
μου τόν κλάδον του κατ' έξοχην 
δένδρου τής ειρήνης. Μέ τό πολύτι-
μον τούτο σύμβολον προσερχόμενος 
έν τή νέα μου Πατρίδι, τή φιλτάτη. 
Σύρω, ολοψύχως εύχομαι, ίνα με-



100 Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α 
ταξύ πάντων, κληρικων και κοσμι-
κων, προϊσταμένων και υφισταμέ-
νων, γονέων και τέκνων, πολιτών 
και άγροτων, ευπόρων και πενήτων, 
δικαίων και αμαρτωλων, βασιλεύει 
η σωτήριος καί γλυκυτάτη ειρήνη, 
τό άγλάϊσμα και ό πλούτος έκά-
στης κοινωνίας, εξ ης και μόνον 
πηγάζει ή εύημερία, ευδαιμονία και 
ευτυχία των λαών". 

Ο Αιδ. Α. Παλαιολόγος. 
Πλην των θερμών ευαρεσκειών τάς ό-

ποίας ή Α. Έξοχότης ό Καρδινάλιος Μ. 
Zedochowski έξέφρασε προς τον αιδεσ. 
κ. Αντώνιον Παλαιολόγον, τέως Γενικόν 
Διαχειριστήν τής επαρχίας Σύρου, έπί τω 
ένδελεχει ζήλω και τή πολλή συνέσει ήν 
επεδείξατο εν τή διαχειρίσει της έπί τινας 
μήνας χηρευσάσης επισκοπης Σύρου, ή Α. 
Α. Λέων ΙΓ' ηυδόκησε νά απονείμη αύτω 
τόν τίτλον του Θαλαμηπόλου τής Τιμης 
(Cameriere d'onore). 

Πάνυ δικαίως ή έν Ρώμη εκκλησιαστική 
αρχή έτίμησε τον διακεκριμένον τουτον κλη-
ρικόν, όστις άφ' ου επί 24 ολα έτη ηγωνί-
σθη τόν καλόν αγώνα υπέρ του έν Πάτραις 
ανατεθέντος τή πνευματική αύτου μερίμνη 
καθολικου ποιμνίου, νυν από τριετίας μετ' 
ακαμάτου ζήλου μοχθεί υπέρ της πνευμα-
τικής ωφελείας των συμπολιτών αυτου. 

Συγχαίρομεν όθεν αύτώ έπί τω νέω 
αύτου αξιώματι ώς καί τω Σεβ. Έπισκόπω 
Σύρου, ούτινος τυγχάνει γενικός Τοποτη-
ρητής, προς δέ και τή πατρίδι αύτου έπί 
τη απονεμομένη αυτη τιμή. 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ι Σ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ 

Άμα τή εις Ίταλίαν επανόδω μου έπε-
σεν υπό τους οφθαλμούς μου ποιμαντορική 
τις επιστολή του Μητροπολίτου Σμύρνης 
Βασιλείου υπό ήμερομηνίαν 7 Ιουνίου 
1895, ήτις επραγματεύετο περί έμου καί 
διά τρόπου απάδοντος πρός την ταπεινο-
φροσύνην του Σωτηρος ημών ώμίλει περί 
της μεγάλης παπικής υπερηφανείας. 

Δέν προτίθεμαι νυν νά ανασκευάσω την 
επιστολήν ταύτην. Νομίζω ότι θά προσή-
πτον μομφήν εις τόν Έπίσκοπον Βασί-
λειον εάν έπιστευον προς στιγμήν ότι παν 
ότι έγραψεν επραγματεύθη συμφώνως πρός 
την αλήθειαν και την συνείδησιν αύτου, 
διότι τότε ή περί παιδείας φήμη του ήτις 
τοσάκις έπληξε τά ωτά μου, βεβαίως θά 
εθαμβουτο. Και τουτο διότι πλειστα όσα 
είναι τα δογματικά σφάλματα ώς και τά 
εις την ιστορίαν της Έκκλησίας αναγό-
μενα λάθη, την ανασκευήν των οποίων 
ανευρίσκει αναμφιρρήστως μετά μεγίστης 
ευκολίας έν τή συνειδήσει αυτού. 

Ό Επίσκοπος Βασίλειος άς μοί έπι-
τρέψη λοιπόν ινα αναφέρω τάς φράσεις 

έκείνας της επιστολής του, αίτινες απο-
βλέπουσι κυρίως έμέ, αντιβαίνουσαι προς 
τά γεγονότα, καί αί οποιαι εάν εγράφησαν 
καλή τη πίστει, άποδεικνύουσιν όπόσον εί-
ναι ευκολον νά σφάλη τις έπί παντός αντι-
κειμένου, έστω και Έπίσκοπος, έάν δέ 
πάλιν εγράφησαν έν επιγνώσει της άνα-
κριβείας αυτων, αποδεικνύουσι την αξίαν 
καί τών λοιπών μερών της εγκυκλίου. 

Όμιλών περί έμου λέγει "εύρίσκεται 
άπό τίνων ημερών έν Σμύρνη κληρικός τις 
αρχιμανδρίτης. . . ονόματι Αρσένιος". Ό 
αρχιμανδρίτης Αρσένιος, καί τουτο ειναι 
γεγονός, ου μόνον είναι ιερεύς, άλλα προσ-
έτι μοναχός καί Ηγούμενος ενδόξου καί 
παναρχαίας Μονής, ήτις άπό της ιδρύσεως 
της μέχρι σήμερον διατηρει πάντοτε τό 
Έλληνικόν εκκλησιαστικόν τυπικόν. 

Λέγει επίσης "φέρων κάλυμμα της κε-
φαλής καί ένδυμα απαράλλακτα πρός τά 
τών ήμετέρων ιερέων". Έάν ό Έπίσκοπος 
Βασίλειος μέ παρετήρει κάλλιον θα έγραφε 
συμφώνως πρός την άλήθειαν : ότι ό αρ-
χιμανδρίτης Αρσένιος φέρει μοναχικόν χι-
τωνα μετά δερματίνης ζώνης συμφώνως 
προς τούς κανόνας του πάτρωνός του Ά-
γίου Βασιλείου. 

Προστίθησι "συνοδευόμενος υφ' ενός ιε-
ρέως ομόφρονος καί ενός διακόνου". Ή 
Σμύρνη άπασα μέ είδεν επί δεκατέσσαρας 
όλας ημέρας καί δύναται νά ομολογήση 
ότι ούδένα έτερον είχον ώς συνοδόν ειμή 
ένα καί μόνον ιερέα μοναχόν συνάδελ-
φόν μου. 

Επίσης αναφέρει έν έτερον σφάλμα άν-
τιβαινον πρός τά γεγονότα, όπερ καίτοι 
δέν αποβλέπει έμέ άτομικώς, ομως μέ εν-
διαφέρει. Γράφων ότι σκοπός της ελεύσεως 
μου έν Σμύρνη ήτο ή ανέγερσις Εκκλη-
σίας οπως έν αυτή τελήται ή λειτουργία 
του θείου Χρυσοστόμου, επιπροστίθησιν "ή-
τις, ώς τοις πασι γνωστόν, δέν ειναι έν 
χρήσει έν τή παπική εκκλησία". Προ παν-
τός άλλου ερωτώ : Διατί ό Επίσκοπος Βα-
σίλειος, όστις έν τή επιστολή αυτου φαί-
νεται δεικνύων τόν αυτόν καί κατά τών 
Διαμαρτυρομένων ζήλον, μετά τών οποίων 
ζητεί νά συγχύση καί έμέ καί τόν σύντρο-
φόν μου, διατί, λέγω, ομιλών περί τής 
'Ρωμαϊκής Έκκλησίας και του Πάπα 
'Ρώμης αρέσκεται έν ταις εκφράσεσι 
"Παπική Εκκλησία — αιρεσιν του παπι-
σμού — παπική οφρύς κ.τ.λ." εκφράσεις 
άφειδώς διεσπαρμένας έν τή επιστολή του, 
εκφράσεις έν χρήσει παρά τοις Διαμαρτυ-
ρομένοις κατά τής Ρωμαϊκής Έκκλησίας 
και παρ' αυτών έφευρεθείσας ; Διατί τό 
πνευμα τών Διαμαρτυρομένων διαφαίνεται 
άπ' άκρου εις άκρον έν τή επιστολή εκεί-
νη ; . . . 'Αλλά περί τούτου δέν έπεκτεί-
νομαι έπί πλέον αναφέρων μόνον τό παρά 
τά γεγονότα σφάλμα. Ή "παπική εκκλη-
σία" ή μάλλον ή 'Ρωμαϊκή εκκλησία δέν 
είνε ούτε Λατινική ούτε Έλληνική, ούτε 
Δυτική, ούτε Ανατολική, άλλά Καθολική 
και ώς τοιαύτη έν μια και μόνη πίστει 

περιλαμβάνει απαντας τούς εκκλησιαστι-
κούς τύπους, ούς ώς ιδιους αυτής διατηρεί, 
αποτελουντας τά ποικίλον και πολυειδές 
αυτής εδραίωμα. 

Είναι επίσης παρά τήν αλήθειαν νά 
ισχυρισθή τις ότι έν τή "παπική εκκλη-
σία", κατά τόν Σμύρνης Βασίλειον καί 
τους Διαμαρτυρουμένους, ή λειτουργία του 
Άγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου δέν εί-
ναι ποσώς έν χρήσει. Ή λειτουργία αυτη 
δέν είναι έν χρήσει μόνον παρ' εκεινοις οι-
τινες ακολουθουσι τό Λατινικον τυπικόν, 
ουχί όμως παρά τοις καθολικοις εκείνοις, 
οίτινες επόμενοι τή Αποστολική Ρω-
μαϊκή Έκκλησία ακολουθουσι τό Έλ-
ληνικόν τυπικόν, παρ' οις καθ' ωρισμέ-
νας ημέρας είνε έν χρήσει η λειτουργία. 
του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου καί 
του Άγ. Βασιλείου. Τό νά κηρύξη όθεν 
τις ότι η λειτουργία αύτη δέν εινε έν χρή-
σει έν τή εκκλησία εκείνη ην ό Έπίσκοπος 
Βασίλειος καί οί Διαμαρτυρούμενοι αρέ-
σκονται νά αποκαλωσι παπικήν, καί ήτις 
τουναντίον διά συνεχους διαδοχης κατά-
γεται από του Πέτρου καί του Χριστού, 
αντιβαίνει εις τήν αλήθειαν, ειναι σφάλμα 
παρά γεγονός, όπερ ήτο άξιον ανασκευης. 

Άφ' ετέρου ή Έλληνικου τυπικου έν 
Κρυπτοφέρρη Μονή τών Βασιλειανών μο-
ναχών χραται ακριβώς τής λειτουργίας 
ταύτης. Ιδρυθεισα παρ' Ελλήνων μονα-
χωε πλησίον τής 'Ρώμης έν ετει 1004 
ήτοι πρό του σχίσματος, τηρών μέχρι τής 
σήμερον αναλλοίωτον τήν πίστιν ήν ή Ελ-
ληνική Έκκλησία είχε πρό εννέα αιώ-
νων, μετά τής πίστεως ταύτης διετήρησεν 
τούς Έλληνικούς τύπους υπό τής Εκκλη-
σίας καί τών Παπών αείποτε προστατευ-
θέντας καί τιμηθέντας. 

Εις έτερον επίσης σφάλμα, καί τουτο 
πολύ σοβαρώτερον, κατά του οποίου κραυ-
γάζουσιν αυτά τά γεγονότα, περιέπεσε τό 
κατ' έμέ ό Έπίσκοπος Βασίλειος. Αναφε-
ρων περί τών λειτουργειών τάς οποίας 
έτέλεσα έν Σμύρνη, λέγει "φανερόν δέ ότι 
εις τάς τελουμένας ταύτας Χρυσοστομικάς 
δήθεν λειτουργίας, ούτε τά άζυμα του 
Ιουδαϊσμού λείπουσι καί αί όστιαι". 'Όπως 
γράψη φανερόν ήθελε τις νομίση ότι ό 
Έπίσκοπος Βασίλειος ίνα βεβαιώση τοιού-
το πράγμα πρός τό ποίμνιον αυτου μετά 
τοσαύτης επισημότητος, είχε παραστή αυ-
τοπροσώπως και είχεν ιδή διά των ιδιων 
αυτού οφθαλμών καί τό άζυμον και τάς 
οστιας τάς έν τή λειτουργία ημών μετα-
χειρισθείσας. Άλλ' ήμεις βεβαιούμεν ότι 
ού μόνον δέν ήτο παρών αλλά και προσέτι 
διά τής φανερωτάτης του ταύτης διαβε-
βαιώσεως, υπέπεσεν, τό καθ' ήμας, εις 
φανερώτατον λάθος. Τωόντι ουδεμία θά 
παρείχετο αυτω δυσκολία, τουναντίον δέ 
δι' απλής έρεύνης ηδύνατο κάλλιστα νά 
ανευρη τόν αρτοποιόν παρ' ού ηγοράσθη ό 
ένζυμος άρτος, τό υπολείφθέν μέρος του 
οποίου μετά τό πέρας τής λειτουργίας διε-
μοιράσθη εις τόν λαον. Και εάν ήθελεν 
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ερωτήση τινάς τών ιερέων του, οι οποίοι 
παρευθέντες εις τήν παρ' ημών τελεσθεισαν 
θείαν λειτουργίαν, ευρίσκοντο πλησίον τής 
ιερας Προθέσεως, θά ελάμβανε παρ' αυ-
των, οιτινες τό είδον, τήν διαβεβαίωσιν ότι 
εποιήσαμεν χρησιν, ώς πάντοτε πράττο-
μεν, έν τη λειτουργία ενζυμου άρτου άνευ 
σκιας ούτε αζύμων ούτε οστιων. Εκτός δέ 
τούτου πρός ησυχίαν του, προστίθημι ό,τι 
παρά τής 'Ρωμαϊκής Εκκλησίας ήθελε 
θεωρηθή ώς μέγα αμάρτημα ή χρησις 
αζύμων έν τή τελέσει τής θείας λειτουρ-
γίας. 

'Έρχομαι εις τό τελευταιον σφάλμα 
τής αυτής φύσεως αφορών έμέ έν τή τε-
λευταία ειδήσει ήν δίδει περί έμου ό Επί-
σκοπος Βασίλειος εις τόν λαόν αύτου δια-
βεβαιων ότι ό Αρχιμανδρίτης 'Αρσένιος "ά-
πλους ων ιερεύς ώς τέλειος Επίσκοπος 
ελειτούργησε". 

Πάντες όσοι παρευρέθησαν εις τήν λει-
τουργίαν μου, εις πολλάς εκατοντάδας 
ανερχόμενοι, ηδυνήθησαν έν πάση άνέσει 
νά παρατηρήσωσιν ότι ό 'Αρχιμανδρίτης 
Αρσένιος έφερεν άπλουν φελώνιον, έν ω ό 
τέλειος επίσκοπος, και ό Επίσκοπος 
Σμύρνης δέν δύναται νά τό αγνοή, μετα-
μεταχειρίζεται έν τη λειτουργία τόν Σάκ-
κον και έπ' αύτου τό ωμοφόριον. 

Ουδέν έτερον είπε περί έμου ό Επίσκο-
πος Βασίλειος έν τή ποιμαντορική αύτου 
επιστολή, και επομένως δέν είναι του πα-
ρόντος νά ανασκευάσω τά έτερα παρά τά 
γεγονότα σφάλματα του. Πέποιθα ότι 
θέλει μοί εισθαι ευγνώμων περί τής δημο-
σιεύσεως τής αληθείας επί τών αφορώντων 
εμέ πραγμάτων, καθ' ότι κάλλιστα γνω-
ρίζει ότι τά παρά τά γεγονότα σφάλματα 
εις ά περιπίπτει Επίσκοπος τις έν τή πρός 
τον κλήρον και τόν λαόν επιστολή αύτου 
πρός ουδέν ώφελουσιν όπως ενισχύσωσι τήν 
πεποίθησιν και περί τών άλλων δογματι-
κών διαβεβαιώσεων, τάς οποίας επιθυμεί 
να κρατύνη έν τω νω του ποιμνίου του. 

Περί του υπολοίπου τής επιστολής, ώς 
καί έν αρχή εδήλωσα, ουδέν λέγω. Έπι-
τραπήτω μοι όμως μία μόνη παρατήρησις. 
Έν τω Άγ. Ιωάννη αναγινώσκομεν "Θεός 
έστιν αγάπη". Παραβληθήτω όθεν η επι-
στολή αυτη του Επισκόπου Βασιλείου 
πρός τήν εγκύκλιον Plaeclara του Πάπα 
Ρώμης Λέοντος ΙΓ'. κατά τό μέρος τό 

αφορων τάς διεστωσας Εκκλησίας τής 
Ανατολής και θέλει γίνη κατάδηλον εις 
πάντα που το πνευμα τής προς τόν πλη-
σίον αγάπης, και επομένως έν τίνι τών δύο 
τούτων έργων τό πνευμα του Θεου ενυ-
πάρχει. 

Εν 'Ρώμη τη 20'Ιουλίου 1895 
Αρσένιος ΙΙ. 

Ηγούμενος της έν Κρυπτοφέρρη Μονης. 
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Εισαχθείς υπό του Αρχιεπισκό-
που ημών Παν. Δέ Άγγελις ό ημέ-
τερος συντάκτης 'Ιωάννης Λ. Μάμος, 
επαρουσιάσθη ενώπιον του Αγίου 
Πατρός προσκομίζων τά πρώτα φύλ-
λα τής "Αρμονίας" πολυτελώς δε-
δεμένα. 

Ό Άγιος Πατήρ εδέχθη αυτά λίαν 
φιλοφρόνως, απετάθη δέ μετά πολ-
λής εύπροσηγορίας πρός τόν ημέ-
τερον συντάκτην ζητήσας λεπτομε-
ρεις πληροφορίας περι τής διευθύν-
σεως και τών συντακτων τής "Αρ-
μονίας", ών εξήρε τόν ζήλον και, τάς 
άγαθάς προαιρέσεις. 

'Η Α. Α. εξέφρασεν αύτώ τήν επι-
θυμίαν όπως ή "Αρμονία" τηρήση 
άείποτε ειρηνικόν πρόγραμμα έν 
ταις σχέσεσιν αυτής μετά τών άλ-
λων ελληνικών φύλλων, άποφεύ-
γουσα πάσαν διαμάχην απάδουσαν 
πρός τάς ηπίους αρχάς του χριστια-
νισμου και τό ειρηνοποιόν πνεύμα 
του Εύαγγελίου. Συγχρόνως δέ ό 
Άκρος 'Αρχιερευς ηύηρεστήθη νά 
ευλογηση αυτήν. 

Ή "Αρμονία" επομένη ταις σο-
φαις συμβουλαις του Λέοντος ΙΓ'. 
υπισχνειται Αύτώ έκ τών προτέρων, 
οτι τόν κάλαμον τών συντακτών 
αυτής αείποτε θέλει εμπνευση πνευ-
μα χριστιανικής φιλαδελφείας και 
υιϊκής άφοσιώσεως πρός την Άγίαν 
Έδραν. 

Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΡΑ ΤΩι ΑΓΙΩι ΠΑΤΡΙ 

Τήν 14 ισταμένου ό νέος Αρχιε-
πίσκοπος Αθηνων Πανιερώτατος Δέ 
'Άγγελις συνοδευόμενος υπό τού 
αίδ. δον 'Ιωάννου Μάμου ανήλθεν 
εις τό Βατικανόν πρός επίσκεψιν 
του Άγίου ΙΙατρός. 

Ό Πάπας εδέχθη τόν Πανιερ. Δέ 
'Άγγελις μετά περισσής φιλοφροσύ-
νης, δούς αύτώ δείγματα εξαιρέτου 
συμπαθείας. Ό νέος ημών ποιμε-
νάρχης προσέφερε τώ Άγίω Πατρι 
είς τόμον χρυσόδετον μίαν τών ποι-
ητικών του συνθέσεων έν καθαρευ-
ούση νεοελληνικη,έκποιηθεισαν έπι 
τή ευκαιρία τής τελευταίας ιερατι-
κης πεντηκονταετηρίδος τού Άκρου 
Άρχιερέως. 

'Η μετά του Άγίου Πατρός άκρόα-
σις παρετάθη έπι μιαν περίπου ώ-
ραν, καθ'ήν πολλά εκατέρωθεν διη-
μείφθησαν αφορώντα την αρχιεπι-
σκοπην Αθηνών. 

Τρέφομεν εύλογον ελπίδα, ότι ό 
σεπτός ημων ποιμενάρχης, ερχόμε-

νος εις τήν νέαν αυτού θέσιν, θέλει 
συγκομίση λίαν ευχαρίστους ειδή-
σεις σπουδαίως αφορώσας τήν διοί-
κησιν τών Αθηνων. 

Έν τέλει ή Α. Α. ό Λέων ΙΓ', προς 
έμπρακτον απόδειξιν τής πρός τόν 
Παν. Δέ Άγγελις υψηλής Αύτου εύ-
νοίας, έδωρήσατο αύτώ βαρύτιμον 
επισκοπικόν σταυρόν κοσμούμενον 
υπό δεκαπέντε αμεθύστων μεγάλης 
αξίας. 

^— 
ΕΥΣΕΒΗΣ ΔΩΡΗΤΗΣ 

Εν Νέα Υόρκη τής Αμερικής ζή σε-
βάσμιος ιερεύς, ον ό Λέων ΙΓ' έν επιστολή 
πρός αυτόν απεκάλεσεν "ευσεβή", ονόματι 
Mgr: 'Ιάκωβος Μακμαών, όστις 
διελθών τον βίον του έν θυσίαις ώς αληθής 
απόστολος έν αυταπαρνήσει υπέρ του ποι 
μνίου του, ήδη έν ευτυχει γήρατι ανα-
παύεται από τών αποστολικών του κόπων, 
μη λησμονών και τήν άγαθοεργίαν ήτις 
πάντοτε ύπήρξε τό πρώτον μέλημα τής 
γενναίας αυτου καρδίας. Πλην τών τόσων 
καλών τά οποια μέχρι τουδε έχει εκτελέση, 
αναφέρομεν ότι εις τό έν Βασιγκτώνι καθο-
λικόν πανεπιστήμιον εδωρήσατο 3 εκατομ.-
μύρια φρ. χρ. πρός οικοδομήν φιλοσοφικής 
σχολής, ών δε ελληνιστής εμβριθής δαπανα 
αδρότατα πρός πλουτισμόν του έν λόγω 
Πανεπιστημίου δί' ελληνικών συγγραμμά-
των. Επίσης εις τό έν Δουβλίνω τής Ιρ-
λανδίας Κολλεγίω Μαινούθ εδωρήσατο 
500,000 φρ. χρ. Ευχόμεθα έκ καρδίας 
τώ σεβασμίω πρεσβύτη ινα ό Θεός διατηρη 
αυτόν υγια όπως εξακολουθη υποστηρίζων 
και προάγων εργα άτινα καί ωφέλιμα και 
αναγκαία αποβαίνουσι τή ανθρωπότητι. 

ί̂< 

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΓΑΛΛΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ 

( Ιδε προηγούμενον αριθμόν) 
Αί γυναίκες εχουσι τοΰτο το θαυμάσιον, 
οτι δύνανται νά όμιλώσι όσον θέλουσιν και 
ώς θέλουσιν. Ή καρδία των είνε πηγή 
ρέουσα αενάως. Άλλ' ή καρδία του αν-
δρός, η εμή ιδίως, ομοιάζει πρός τά ηφαί-
στεια, εξ ών ή λάβα εξέρχεται κατά δια-
λείμματα και μετά σεισμόν". Και η κ. 
Σβέτσιν απεκρίνετο "Ευδαίμων θά ήμην 
επιδοκιμάζουσά σε πάντοτε. άλλ' η τρυφε-
ρότης μου επιζή και αί βίαιαι δονήσεις, 
εις άς τήν υποβάλλεις ενίοτε, ανανεουσι 
μετά μείζονος δυνάμεως τήν πρώτην υιο-
θεσίαν. Ώς ή 'Ραχήλ, θά ηδυνάμην νά σέ 
ονομάσω τέκνον εμων ωδίνων και ηξεύρεις 
ότι οι πόνοι δέν αποθαρρύνουσι τάς μητέ-
ρας". Ή αφοσίωσις του Λακορδαίρ πρός 
τήν ευεργετικήν προστάτιδα καί φίλην ήτο 
βαθεια. αλλά δέν παρείχε τό γελοιον θέα-
μα ιερέως υποκειμένου εις τήν κηδεμονίαν 
γυναικός και είχεν όπου έδει ιδίαν και 
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αδάμαστον θέλησιν. Ή διπλωματική πα-
ρέμβασις τής κ. Σβέτσιν δέν ίσχυσε νά 
κωλύση ρηξιν πρός τον αρχιεπίσκοπον τών 
Παρισίων, ήτις ολίγον έλειψε νά κλείση 
αυτώ τόν άμβωνα του ναου της Πανα-
γίας. Ό αρχιεπίσκοπος απήτει νά κατα-
θέση τήν λευκήν αμφίεσιν του Δομινικανου 
και νά κηρύξη φέρων ιματισμόν ιερέως, ή 
δέ κ. Σβέτσιν, μεσάσασα, παρεκάλεσε τόν 
φίλον νά θυσιάση ζήτημα προσωπικης φι-
λοτιμίας και ικανοποιήσεως ίνα ακουσθή 
ευμενώς και ελευθέρως ό λόγος του Θεού. 
Ό Λακορδαίρ απεκρίθη διά γράμματος 
αποπνέοντος υψηλοφροσύνην. "Θέλεις νά 
παράσχω απο του άμβ ωνος εις τους εχ-
θρούς της θρησκείας τό θέαμα καλογήρου, 

όστις φοβειται, άφου έπετήδευσε θάρρος, 
όστις κρύπτεται, άφου επεδείχθη, όστις 
ζητει έλεος υπέρ τής οικειοθελούς αύτου 
μεταμφιέσεως; Δέν είνε τουτο δυνατόν. Έν 
θέσει ούτω σοβαρά οι καθολικοί περιμένου-
σι παρ' έμου περιφανη ικανοποίησιν, ουχί 
αλγεινήν εκπληξιν. Έκατοντάκις προτι-
μότερον νά σιγήσω η νά διαψεύσω τάς 
ελπίδας των. Ή θρησκεία δέν έχει ανάγ-
κην του λόγου μου, όπως θριαμβεύση. Ό 
Θεός τήν υποστηρίζει και τήν τιμα. Εχει 
όμως ανάγκην νά μη ταπεινώσιν οί μύσται 
της εαυτούς. Ή ηθική δύναμις τού αν-
θρώπου έγκειται έν τω χαρακτήρι". Και 
όμως ό έξοχος μοναχός ουδεμίαν ησθάνετο 
έπαρσιν επί τοις ρητορικοις αύτου θριάμ-
βοις. 

Τήν τεσσαρακοστήν του 1845 εκήρυξεν 
έν Λυωνι, προκαλέσας μέγαν ενθουσιασμόν 
και αναστατώσας αυτόχρημα τήν πόλιν. 

Μίαν εσπέραν, μετά τό κήρυγμα, τόν πε-
ρεέμεναν εις γευμα, άλλά δεν ήρχετο. 
Εις τών ποοσκεκλημένων απήλθεν εις άνα-
ζήτησίν του και τόν εύρεν έν τώ κελλίω 
του πελιδνόν, δακρυρροουντα, γονυπετή 
πρό του εσταυρωμένου.—"Τι έχεις, Πά-
τερ ; — Φοβούμαι. — Τί ; — Τήν μεγάλην 
ταύτην επιτυχίαν". Ήτον ανώτερος πάσης 
κενοδοξίας και πρός τήν κόμησσαν Β. . . ., 
ήτις ωνειρεύετο υπέρ αύτου, ότέ μεν κα-
θηγεσίαν έν τη Σορβόννη, ότέ δέ άρχιεπι-
σκοπήν, επέστελλεν. "Ή επιθυμία σου νά 
μέ ιδης μεταξύ τών απαιτητών θά μοί 
εστοίχιζε πολύ, εάν εξεπληρουτο. Όποία η 
υποκρισία εκείνων, οιτινες, διδάσκοντες τήν 
ευαγγελικήν αύταπάρνησιν, ύπολογίζουσι 
τά πάντα έν τω βίω των, όπως αποκτή-
σωσιν επισκοπικήν έδραν και αποφεύγουσιν 
επιμελως πασαν λέξιν, πασαν χειρονομίαν 
δυναμένην νά παρακωλύση τήν χίμαιράν 
των ! Ο έσχατος τών Δομινικανών τροφί-
μων είνε πολύ ευτυχέστερος. Νομίζεις άρά 
γε ότι τό επισκοπικόν αξίωμα συνάδει πρός 
τήν φύσιν μου και ότι θά ήμην φθονητός 
υπό τόν σωρόν τών διοικητικών εγγράφων, 
έν οις κατατρίβεται νυν ο βίος τών επι-
σκόπων ; 'Άφες λοιπόν τάς έπισκοπάς και 
αρκέσθητι παρισταμένη εις τήν διανομήν 
τών μιτρών μετά τής επιθυμίας νά προτι-
μηθώσι αγαθοί ιερείς. Ούτε σύ, ούτε έγώ 
θά ίδωμεν τήν νέαν Έκκλησίαν, ήν προο-
ρίζει εις τήν Γαλλίαν ό Θεός. Θά χρειασθή, 
τουλάχιστον αιών όλος. Άλλ' έάν δέν 
αποθάνη ή πατρίς ημων, ή Εκκλησία θ' 
ανιδρυθη. Τό μέλλον είνε τό παν, ό δ' 
άφορων εις στιγμιαιον θρίαμβον ομοιάζει 

προς τον τρώγοντα τον πυρήνα, όστις φυ-
τευόμενος θα παρήγε δένδρον κολοσσιαιον". 
Τήν κόμησσαν Β . . . .επετίμα, ώς ένδια-
φερομένην υπέρ του α.τόμου του, ουχί 
υπέρ του έργου, εις ό είχεν αφιερωθή. "Σύ 
αυτη ομολογείς ότι δέν επλάσθης όπως 
προσεταιρίζεσαι εις μεγάλας ιδέας. Δέν 
λαμβάνω τήν φράσιν σου κατά λέξιν. Πα-
ρατηρώ όμως ότι πράγματι ολίγον ενδια-
φέρεσαι υπέρ τών τυχών τής Εκκλησίας 
και του μέλλοντος του κόσμου. Ώνειρο-
πόλεις υπέρ έμου βίον ευδαίμονα, άνετον, 
κεκοσμημένον ύπο δόξης ακινδύνου και μέ 
ευρίσκεις σχεδόν παράφρονα αποποιούμενον 
τοιαύτην μοιραν. Παραπονείσαι διηνεκώς 
ότι "δέν σέ εννοώ". Σε εννοώ, σέ εννοώ, 
ουδέν δ' εύκολώτερον. Τις δέν εννοεί τά 
καλά τής ανέσεως, τάς ηδονάς βίου ασφα-
λους και μεμετρημένου, τάς απολαύσεις 
τής φιλίας ; Τις δέν εννοεί ότι ανθρωπίνως 
τοιαύτη ζωή είνε προτιμοτέρα τής ανασυ-
στάσεως μοναχικου τάγματος, τής έν Μο-
ναστηρίω εγκαταβιώσεως, τής θυσίας τής 
ζωής υπέρ χιλίων αφανών καθηκόντων και 
έν μέσω χιλίων κινδύνων ; Άλλά και τις 
ισχυρά και καλώς πεπροικισμένη ψυχή άνε-
κόπη ποτέ υπό τοιούτων σκέψεων ; Έάν 
σέ ήκουα, θά ήμην κατά τά φαινόμενον 
ό ευδαιμονέστατος τών ανθρώπων, άλλά 
πράγματι θά επάλαια εναγωνίως καθ όλων 
τών έν εμοί ορμεμφύτων και κατά τών τύ-
ψεων συνειδήσεως παρεκκλινάσης τής οδού 
της. Δέν είνε, λέγεις, αρκετή δόξα το 
όμιλειν και το γράφειν; Ναι, είνε αρκετή, 
όταν έλαβε τις ταύτην και μόνην τήν άπο-
στολήν. Άλλά τι θά έλεγες, εάν ήσθανό-
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'Απο τής εποχής τής Αγγελικής αί επισκέψεις αυτής, καίτοι βρα-
χύταται διέκοπτον μετ' ευχαριστήσεως την μονοτονίαν τών αδιαλείπτων 
σκέψεών μου καί τών σιωπηλών μελετών μου. παρειχον νέας ιδέας 
εις τας ιδικάς μου, ήσκουν έπ' έμου γλυκειάν συγκίνησιν, έφαίδρυνον 
πράγματι τας ημέρας τής ανίας καί μοί εδιδον νέαν ζωήν. 

Άπό τής απουσίας της η φυλακή κατέστη καί πάλιν δί' εμέ τάφος. 
Έπί πολλας ημέρας ύπέφερον εκ μελαγχολίας τοσούτον, ώστε ούδεμίαν 
τέρψιν ήσθανόμην γράφων. Ή λύπη μου εν τούτοις ήτο ατάραχος έν 
συγκρίσει προς τάς εξάψεις, άς ήσθανόμην άλλοτε. Τι έσήμαινε τουτο ; 
οτι έξωκειώθην μέ τήν δυστυχίαν, η ότι έγεινα πλέον απαθής, πλέον 
χριστιανός ; ή μάλλον ή πνιγηρά εκείνη θερμότης του δωματίου μου 
συνέτεινε εις τό νά έλαττώνη καί καταστρέφη τήν δύναμιν τής θλίψεώς 
μου ; 'Ώ! οχι! ενθυμούμαι οτι τήν ήσθανόμην ισχυρώς έν τώ βάθει 
τής καρδίας μου καί ίσως ετι ισχυρότερον, διότι δέν έπεθύμουν να τήν 
καταστείλλω έξωτερικως έκβάλλων κραυγάς καί χειρονομών. 

Βεβαίως, ή μακρά αυτη δοκιμασία μέ κατεστησεν ήδη ικανώτερον 
να υποφέρω νέας λύπας παραδιδόμενος εις τήν θέλησιν του Θεου. 
'Εθεώρουν ανανδρίαν τό να μεμψιμοιρώ καί γνωρίζων τέλος νά περι-
στέλω λύπας μελλούσας νά έκχυθώσιν, ηρυθρίουν μάλιστα όσάκις ευρι-
σκον αυτας έτοίμους νά εκραγώσι. 

Ή έξις του νά γράφω τάς σκέψεις μου συνέτεινεν εις τήν ένισχυσιν 

τής ψυχής μου, εις τήν αποτροπήν πασης εκ τών μάταιων ευχαριστή-
σεων καί εις τήν συγχώνευσιν του μεγαλειτέρου μέρους όλων τών διαλο-
γισμών μου εις τας σκέψεις ταύτας : 

— Υπάρχει Θεός. ώστε υπάρχει αμερόληπτος δικαιοσύνη. έπομένως 
πάν ο,τι συμβαίνει ώρίσθη όπως βραδύτερον αποβή ώφελιμώτερον καί 
κατα συνέπειαν αί λύπαί καί τά δυστυχήματα του ανθρώπου επί τής 
γής ετέθησαν διά το καλόν τού ανθρώπου. 

Ή γνωριμία τής 'Αγγελίκης ητο επίσης μέγα αγαθόν δι' έμέ, διότι 
αυτη είχε φαιδρύνη τον χαρακτήρα μου. Οι τόσον γλυκεις αυτής έπαι-
νοι συνέτεινον, ώστε νά μή παραλείπω έπί μήνας τό καθήκον όπερ ανε-
γνώριζον έπιβαλλόμενον εις πάντα άνθρωπον του να φαίνηται ανώτερος 
τής τύχης καί τούτου ένεκα ύπομονητκός. Οι ολίγοι δέ ούτοι μήνες τής 
σταθερότητος μέ είχον κατακυριεύση. 

Ή 'Αγγελική δις μόνον μέ είδεν ώργισμένον. ή πρώτη φορα ητο 
εκείνη, ήν ήδη ανέφερα, προκειμένου περί του κακου καφέ, ή δέ δευ-
τέρα ητο ή έξης: 

'Ανά δύο ή τρεις εβδομάδας, ό δεσμοφύλαξ μοί έφερεν επιστολήν τής 
οικογενείας μου, ήτις επιστολή διήρχετο προηγουμένως απο τών χειρών 
τής διευθύνσεως, ή όποία έν τή αυστηρότητι αυτής την απέκοπτε δια 
διαγραφών γενομένων διά μελάνης λίαν μελαίνης. Ήμέραν τινα συνέβη, 
ώστε αντί νά έξαλείψωσι μόνον φράσεις τινας εξέτεινον τας φοβεράς δια-
γραφάς έφ'όλου του περιεχομένου τής επιστολής, πλην τών λέξεων 
Φίλτατε Σίλβιε, αιτινες ευρίσκοντο έν αρχή καί του αποχαιρετισμού, 
όστις εύρίσκετο έν τέλει : Σέ ασπαζόμεθα ολοί εγκαρδίως. 

Τοσούτον έξηγριώθην, ώστε καί έπι παρουσία τής 'Αγγελικής, εφώ-
ναζον ως μαινόμενος καί κατηρώμην αγνοώ τίνα. Ή δυστυχής κόρη 
συνεπάθησεν εις τήν λύπην μου, συγχρόνως όμως μέ έμέμφθη δια την 
προς τας ιδίας μου άρχας άπιστίαν. Παρετήρησα ότι αυτη είχε δίκαιον 
καί ούδένα πλέον κατηράσθην. 

ΚΗΦ. ΧΧΧΙΙΙ 
Ήμέραν τινα εις τών δεσμοφυλάκων εισήλθεν εν τή φυλακή μου μέ 

υφος μυστηριώδες καί μοί λέγει : 
—'Όταν ητο ή σιόρα 'Αγγελική όταν αυτή έφερνε τόν καφέ . . . . 
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μην τήν άποστολήν ν' απέλθω ώς ιεραπό-
στολος εις τήν Κίναν καί κατέλειπον τούς 
Παρισίους, όπως λιμοκτονήσω καί απο-
κεφαλισθώ ώς τόσοι άλλοι ; Τι θά έλεγες 
περί τών μαρτύρων τής αρχεγόνου Εκ-
κλησίας, οιτινες ήσαν βεβαίως κρείσσονες 
έμου ; Χριστιανή ή μή χριστιανή, πώς 
δέν βλέπεις ότι οι μέγιστοι τών ανθρώπων 
ουδέποτε επροτίμησαν τάς ακοπους τρί-
βους; Άλλ' εις τί ώφελουσιν αί αντεγ-
κλήσεις; Είνε δυστυχία δι' έμέ ότι μένεις 
ξένη πρός σχέδια, εις ά αφιέρωσα τόν βίον. 
άλλά τουτο ουδαμώς συνεπάγεται ότι πα-
σα σχέσις μεταξύ ημών έληξεν". 

'Ότε το έργον του Λακορδαίρ ηπειλήθη 
υπό σκευωριών έκ Ρώμης και τό μικρόν 
αύτου ποίμνιον διεσκορπίσθη, ή κόμησσα 
Β. . . . εθορυβήθη. Άλλ' ό μεγαλόφρων ιε-
ροκήρυξ τήν ενεθάρρυνε. «Μέ εκπλήττεις 
πάντοτε (έγραφε) διά τής χάριτος του πνεύ-
ματός σου, συνδυαζομένης πρός τοσην 
ατολμίαν συμβουλων. Όμοιάζεις πρός τούς 
επιβάτας εκείνους, οιτινες, ευθύς ώς πνεύ-
ση ό πρώτος άνεμος, θέλουσι ν' άποβιβα-
σθώσιν εις τήν ξηράν και δέν έννοουσιν ότι 
πολλάκις ούριοδρομει τις έν θυέλλη. Φο-
βείσαι μή φυλακισθώ. Και τοΰτο είνε δυ-
νατόν, διότι ό Θεός μόνος γινώσκει τί 
προώρισται ήμιν έν τώ βίω. Άλλ ή ελευ-
θερία μου θά διέτρεχεν υπό τά κοσμικά 
φορέματα οίους ύπό τό ράσσον κινδύνους. 
Θα μέ επανίδης, όταν τό επιτρέψωσι τά 
συμφέροντα τής Εκκλησίας. 'Η ήσυχος 

η υπό τόν ήλιον. Πόσον θά ήθελα νά 
είχες ψυχήν, ουχί ολιγώτερον τρυφεράν, 
άλλά πορορμώσχν, παρά τήν συμπάθειαν, 
πρός τά ισχυρά έργα". Προς τάς επιτι-
μήσεις ανεμίγνυε τήν φιλικήν τρυφερότη-
τα. "Μέ κατηγορείς ότι λησμονώ τους 
αρχαίους φίλους χάριν τών νέων ότι είμαι 
φύλλον παρασυρόμενον υπό του ανέμου. 
Τι τούτου αδικώτερον ; Υπήρξα πολλάκις 
τόσον δυστυχής, ώστε είνε αδύνατον νά 
λησμονήσω τούς τότε άγαπήσαντάς με. 
'Όσω περισσότερον στερεουται η ύπαρξις 
μου, τόσω τρυφερώτερον αναμιμνήσκομαι 
εκείνων, οιτινες μοί έτειναν χείρα σώτει-
ραν εις ημέρας χαλεπάς. Πολλών στερού-
μαι προσόντων, κέκτημαι όμως μέχρι δει-
σιδαιμονίας τήν έν ταις φιλίαις πίστιν, τήν 
πρός το παρελθόν ευλάβειαν, τήν μελαγ-
χολίαν τών αναμνήσεων. Θλίβομαι μόνον 
βλέπων σε πνευματικως τοσούτον ξένην 
πρός τά έργα του βίου μου. Τά έργα του 
ανδρός είνε όλη του η υπαρξις, όλη του η 
ιστορία. Καθό παράδοξα όντα, πρέπει νά 
εμπνέωσι μείζον ενδιαφέρον. Υποφέρω έν-
δομύχως βλέπων ψυχήν, αλλως τόσον 
συγγενη, απέχουσαν τών σχεδίων μου. 

Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΗ 

τύχη, ην εύχεσαι υπέρ εμού. δέν αρμόζει 

άλλ' ευλαβουμαι και τήν μυστηριώδη 
ταύτην ανωμαλίαν και μεμψιμοιρώ μόνον 
κατ' έμαυτου, ότι δέν έσχον τήν δέουσαν 
πειθώ πρός ον τοσούτον προσφιλές. Έάν 
ποτε ο Θεός επιτρέψη νά διασκεδασθή τά 
νέφος τουτο ή ημέρα εκείνη έσται μία τών 
ευτυχεστάτων τής ζωής μου". 

εις άνδρας. Δέν δύναταί τις κατά βούλη-
σιν νά διέρχεται τόν βίον του εις τήν σκιάν 

Τήν επαύριον οι δόο μεμνηστευμένοι θά 
ανήκον ό εις προς τον άλλον. Το επανελάμ-
βανον, αιδημόνως βαδίζοντες τό μήκος του 
ποταμου. Τό μετ' ολίγας ώρας μέλλον τουτο 
θά συνήνου τήν ευτυχίαν των δια παντός. Ή 
ένωσίς των ήδη έξεδηλουτο έκ τής ιδέας τής 
προερχομένης έκ τών ψυχων των. 

—Προσφιλής μοι, μόλις τολμω νά το πι-
στευσω. Τώρα επιτρέπεται νά τό λέγω, άφου 
ήδη σέ εμπιστεύονται εις έμε. Έπί πολύ 
ενόμιζον εμαυτόν ανάξιον παρομοίας χαράς. 

Μειδιώσα εκείνη ύψωσε τους οφθαλμούς 
προς αυτόν, οφθαλμούς εκστάσεως, και πλή-
ρεις αισθήματος. 

— Πάντοτε εφοβούμην τό έργον τών μο-
χθηρών προσπαθουντων να σ' άπομακρύνωσιν 
άπ έμου. Και τώρα ακόμη . . . Αλλ' όχι, 
αδικαιολογήτως ζηλοτυπώ, άφου τόσον ικέ-
τευσα τόν Θεόν ίνα ώμεν ευτυχείς. 

Και επανέλαβε χαμηλοφώνως : 
— Ναι θά είμεθα ευτυχεις. 
Εκείνος υπερήφανος, εκείνη εύπιστος, αμ-

φότεροι εβαινον έν τή όδώ μετά του αύτου 
βήματος, μεθ' ου θά έπορεύοντο έν τώ βίω. 
Εκείνος τήν υπεβάσταζε εις τόν βραχίονά 

του, αποφεύγων τούς χάλικας και τάς ακάν-
θας, ζητών τήν ήρεμον σκιάν. 

Που ήγεν ή όδος δέν εσκέπτοντο εβαινον 
κατ' ευθύ εμπροσθέν των. Οί αγροί, τά δέν-
δρα, ό ποταμός και ό ήλιος ελάμπρυνον τήν 
ευτυχίαν του βίου. 

Εκείνος επανέλαβε. 
Θά είμεθα ευτυχέστατοι. 
Κατόπιν συνέλεξεν άνθη τά όποια καθί-

σταντο πολυτιμώτατα δι αυτήν ευθύς ώς τή 
τά έδιδεν. Λευκάνθεμα, κισσάνθεμα, κύανα, 

καί οταν έμενε έπί πολύ διά να συνομίλήτε . . . . έφοβούμην μήπως ή 
μικρα άπατεών δέν κατεσκόπευεν όλα τα μυστικα του κυρίου. 

— Ποτέ αυτη δέν μοί έδωκεν άφορμήν προς τουτο τω απήντησα 
μετ' όργής. άλλως τε, καί άν μοί έδιδε ποτέ δέν θα ήμην τόσον άπλους, 

ώστε νά τούς αφίσω νά μάθουν τα μυστικά μου. 'Εξακολούθησον. 
_ Συγνώμην, συγνώμην, δεν λέγω οτι ο κύριος εινε απλους, αλλά 

δέν εμπιστεύομαι εις τήν σιόρα. Και τώρα όπου ό κύριος δέν έχει πλέον 
κανένα νά του κρατή συντροφιά.... έλπίζω.... ότι . . . . 

—Πώς; έξηγήθητι. 
—Μοί όρκίζεσθε ότι δέν θά μέ προδώσητε. 
—Νά όρκισθώ ότι δέν θά σέ προδώσω βεβαίως δύναμαι, διότι ουδέ 

ποτε έπρόδωσα κανένα. 
— Ό κύριος λέγει πραγματικώς ό,τι υπόσχεται ; 

.—Ναι. υπόσχομαι νά μή σέ προδώσω. Άλλά μάθε. αφού είσαι 
ανόητος οτι έκείνος όστις είνε ικανός νά σέ προδώση δέν δυσκολεύεται 
να παραβή τόν όρκον του. 

Εξήγαγε έπιστολήν έκ του θυλακίου του καί μοι την ενεχείρισε 
τρέμων, ικετεύσας με νά τήν κατασχίσω ευθυς ώς την αναγνώσω. 

— Μείνε έδώ (τώ λέγω άνοίγων αυτήν) μόλις την αναγνώσω θα την 
κατασχίσω ενώπιόν σου. 

— Άλλά, κύριε, πρέπει ν' άπαντήσητε εις αυτήν καί δέν δύναμαι 
ν' αναμένω. Κάμετε όπως θέλετε. Μόνον ενεργήσατε μέ φρόνησιν. 'Όταν 
ό χύριος έννοήση ότι πλησιάζει χάνεις, άςένθυμείται. ότι θα ύποτονθορίσω 
τό άσμα: Sognai, mi gera un gato. Τότε ό χύριος δέν έχει τίποτε 
να φοβήται χαί δύναται να ουλάξη ει; τήν τσέπην του, εαν θέλη, τα 
χαρτιά 'Εάν όμως δέν άχούση τον έπωδόν τούτον, τότε σημαίνει ότι 
3εν έρχομαι έγώ ή ότι χάποιος μέ άχολουθει*, χαί τότε προσέξατε να 
μη χρύψητεχανέν χαρτί, διότι πιθανόν νάγίνη έρευνα, άλλά, έάν 
έχετε τίποτε, νά τό σχίσητε επιμελώς καί να τό 
θυρου. ρίψητε έκ του παρα-

—Μεινε ησυχος. νομίζω ότι είσαι φρόνιμος καί εγω επίσης. 
—Και ομως πρό ολίγου μέ μεταχειρίσθητε ώς ζώον. 
— Εχεις δίκαιον να παραπονείσαι, τώ λέγω σφίγγων αύτώ την χει-

ρα. Συγχώρησόν με. 
Απήλθε καί ανέγνωσα: 

"Είμαι . . . (καί έδώ ανέφερε το ονομά του) εις εκ τών θαυμαστών 
σας. γνωρίζω έκ στήθους ολόκληρον τήν υμετέραν Φραγκίσκην έκ 
Ριμίνων". 

'Εφυλακίσθην ώς . . . (ενταυθα ύπήρχεν ή χρονολογία καί ό λόγος τής 
φυλακίσεως) καί είμαι πρόθυμος νά δώσω καί αυτήν τήν ζωήν μου διά 
ν' αποκτήσω τήν εύτυχίαν του νά είμαι μαζύ σας ή νά έχω τουλάχι-
στον δωμάτιον συνεχόμενον μέ τό ιδικόν σας όπως δυνάμεθα νά συνομι-
λώμεν. Άφ' ής έμαθον παρά του Τρεμερέλου—ούτω θα άποκαλουμεν 
τόν έμπιστόν μας — ότι σεις, κύριε, είσθε φυλακισμένος και διά ποιαν 
αιτίαν, εγεννήθη έν έμοί ή επιθυμία του νά σας ειπω ότι ουδείς συνε-
πάθησε περισσότερον έμου εις τάς θλίψεις σας καί οτι ουδείς σας αγαπά 
όσον έγώ. Πολύ θά μέ ύποχρεώσητε εαν δεχθήτε τήν έξης πρότασιν, 
ήτοι εάν θέλητε να ελαττώσωμεν άπό κοινου τό βάρος τής μοναξίας 
μας αλληλογραφουντες; 

Σας υπόσχομαι, ώς τίμιος άνθρωπος, ότι ουδείς έν τώ κόσμω θα τό 
μάθη έξ αιτίας μου και είμαι βέβαιος ότι, έάν δεχθήτε, δύναμαι να 
ελπίζω παρ' υμών τήν αυτήν εχεμύθειαν. — 'Επιθυμών νά λάβητε 
ιδέαν τινά περί έμου, θά σας διηγηθώ έν συντόμω τήν ιστορίαν μου κλπ. 

Είπετο ή διήγησις. 
ΚΕΦ. XXXIV 

Ευκόλως έννοει τις πόσον μία τοιαύτη επιστολή δύναται νά ηλεκτρί-
ση πάντα δυστυχή δεσμώτην καί ιδίως τον δεσμώτην, τον μη έχοντα 
έξαγριωμένον τόν χαρακτήρα, καί ούτινος ή καρδία κλίνει προς την 
αγάπην. Τό πρώτον μου αίσθημα ητο νά συμπαθήσω πρός τόν αγνω-
στον τουτον, νά συγκινηθώ από τα δείνα του καί νά αισθανθώ ευχαρί-
στησιν διά τήν καλωσύνην, ήν μοί έδείκνυε. — Ναι, ανέκραξα, δέχο-
μαι τήν πρότασιν σου, γενναίε άνθρωπε. Δύνανται άρα γε αί έπιστολαί 
μου νά σοι δώσουν παρηγορίαν ίσην προς έκείνην, ήν θά μοί δώσουν αί 
ιδικαί σου, καί ήν ηδη έξήγαγον έκ τής πρώτης επιστολής σου; 

Άνέγνωσα επανειλημμένως τήν έπίστολήν ταύτην μετά παιδικής 
χαράς καί έκατοντάκις ηύλόγησα τον γράψαντα ταύτην . μοί εφαίνετο 
ότι ολαι αί έκφράσεις αυτής έδήλουν ψυχήν ευγενή και αγνήν. 

['Έπεται συνέχεια]. 
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Δομινίκου του όμολογ. 4 Κυριακ. 23 Χριστίνης, μεγαλομάρτυρος. 
Τής Παναγίας τών Χιόνων. 5 Δευτέρα 24 Ή κοίμησις τής'Αγ. Άννης. 
Μεταμόρφωσις του Σωτήρος. 6 Τρίτη 25 'Ερμολάου και Παρασκευής. 
Γαετάνου του όμολογ. 7 Τετάρτ. 26 Παντελεήμονος του μεγάλου. 
Κυριακου καί συνοδ. μαρτύρων. 8 Πέμπτ. 27 Προχόρου, Νικάνωρος, Παρμενα, απο-
'Εμογδίου επισκ. μάρτυρος. 9 Παρασ. 28 στόλων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ' 

Μιεκίσλαος Λεδοχόβσκης, μετ' εικόνος. 
Μικραί ειδήσεις. 
Ό Δαρβινισμός και ο κατ' αύτον νόμος 

της εξελίξεως, υπο Π. Βεντούρα. 
Ο έξω Κόσμος. 
'Η "Αρμονία" εν Σύρω. 
Άπάντησις εις τόν Σμύρνης Βασίλειον, 

υπό Α. Πελλεγρίνη. 
Ή "'Αρμονία" εις χείρας Λέοντος ΙΓ' . 
Ο Πανιερ. Δε Άγγελις παρά τω 'Αγίω 
Πατρί. 

Εύσεβης δωρητης. 
Επιστολαι Γάλλου ιεροκήρυκος (τέλος). 
Η Κυρία μέ τά άνθη ύπό Γ. Χ. 
Αι φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επιφυλ-

λίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 
Ήμερολόγιον. 

φυόμενα παρά τήν όχθην και ανυψούμενα έν 
τή πυκνή χλόη, μυσσωτίδας επίσης, άνθη 
αναμνήσεων, τά οποία η προσφιλής του εδέ-
χετο μετά παιδιικής χαράς. Συνέλεγε παρα 
πολλά, ώστε νά υπερπληρη τάς χείρας, στο-
λίζουσα την καστανήν κομην της. Εκείνη 
εγέλα βλέπουσα εαυτήν ουτω στολιζομένην 
αδιαφορουσα άφου μάλιστα ησαν μακράν τής 
πόλεως και τών σκωμμάτων. 

Ή πρός αλλήλους αγάπη και επιμέλεια 
δέν άφινεν αυτους νά διακρίνωσι τό βάραθρον 
όπερ ηνοίγετο πρό τών ποδων των ! 

Ό ποταμός κεκαλυμμένος ύπό πρασίνης 
χλόης και φυτειων ολίγα μόνον βήματα απει-
χεν αυτων! 

Στιγμαί τινές και η ευτυχία του νεαρού 
ζεύγους θά διελύετο ώς η ομίχλη πρό τών 
καυστικών του ηλίου ακτίνων! 

Αίφνης κραυγή απελπισίας εξέφυγε τών 
χειλέων του. Επεσεν εις τά βαθέα νερά. 
Θέα τρόμου και φρίκης. πτώσις θορυβώδης, 
τιναγμός του ύδατος. 

Εκείνη έρρηξε κραυγήν,—κραυγήν θη-
ρίου πληγωθέντος εις τήν καρδίαν,— εφώ-
ναζε, τείνουσα τάς χείρας, έζήτει διά τών 
παραφρόνων οφθαλμών της βοήθειαν, μέσον 
σωτηρίας. 

Ή δίνη του πρασινοφαους ύδατος εκάλυψε 
τόν δύστηνον φίλον της. 

Βοήθεια, βοήθεια. 
'Ανεφάνη εκείνος. Αύτη ειδε τήν ωχράν 

μορφήν του, τους οφθαλμούς του προσηλω-
μένους προς αυτήν καί το ασθμαινον στόμα 
του τό όποιον εψιθύρριζεν: 

Ιωάννα . . . Ιωάν . . . 
Ούδεμία άλλη έλπις υπήρχε πλήν τού 

Θεού. 'Εγονυπέτησε. 
Ελεος . . . έλεος . . . Θεέ μου ! . . 

Τό ύδωρ έκινειτο βιαίως και ό ανήρ ενι-
κήθη, παρασυρθείς μυστηριωδως, κρυφθείς 
ώς λεία κατακτηθεισα. 

Απώλετο, εξηφανίσθη διά παντός. 
Η Ιωάννα παρετήρει τό ύδωρ. οί διε-

σταλμένοι οφθαλμοί της ανέμενον ακόμη τήν 
ελπίδα. Εΐδον τόν ποταμόν επανορθουντα τήν 
οργήν του διασκορπίζοντα τά κύματα, εξομα-
λύνοντα τήν δίνην, εξαλείφοντα πασαν ρυτίδα 
και εξαίφνης δεικνύοντα και πάλιν τήν φαι-
δράν έκπληξιν κατόπτρου έν πλήρει ουρανώ. 

Ουδέν πλέον. Τό ύδωρ ήσυχον ώσεί κορέ-
σαν τήν πειναν του έρεεν ήρεμα. 

Ή Ιωάννα πάντοτε γονυπετής, ανήγειρε 
τό καταβεβλημένον σώμα της και το βλέμμα 
της επλανήθη πρός τό στερέωμα κατεπεσεν 
εις τήν χλόην και δέν εκινήθη πλέον. 

'Ώραι παρήλθον. Εφαίνετο κοιμωμένη, 
άλλ' ή οδύνη εδείκνυεν έπί του προσώπου 
της ίχνη ανεξίτηλα. Τό στόμα της έπληρώθη 
πικρίας, αί παρειαί της έγενοντο πάλλευκοι 
καί αυλαξ δακρύων ρεόντων έκ τών οφθαλ-
μών της κατήρχετο έπ' αυτών. Έπι του με-
τώπου της βαθεια ρυτις ήνου τούς κροτάφους. 
Ή απερχομένη ημέρα, τή επεσώρευσεν ετη 
πολλά, έτη τά οποια δέν έζησεν. 

Ή νυξ σπήλθεν. 'Η Ιωάννα εγερθεισα 
εμεινεν επί πολυ αναίσθητος, παράλυτος. Αί 
χειρές της ήγγισαν τήν χλόην τών κυανών 
κισσανθέμων και λευκανθέμων, τά αίδια δι 
αυτήν άνθη τά όποια θά εφύλαττεν εσαεί, και 
τρέμουσα και κινουμένη υπό τών λυγμών 
συνέλεξεν πάντα μετά προσοχής, φοβουμένη 
μή λησμονήση κανέν εις τήν λελυμένην κό-
μην της, έμενον ακόμη τινά και ταυτα ελάμ-
βανε κράζουσα γοερώς έκ τής θλίψεως. 

Μακρόθεν ό κόκκυξ έψαλλε μονοτόνως 
και η ηχω επανελάμβανεν ησύχως τάς κραυ-
γάς της. 

Έν τή μικρά εκείνη πόλει έν η ο βίος της 
επιμηκύνεται έν πιστώ πένθει, τό δυστύχημα 
τουτο συνεκίνησεν,άλλ' ελησμονήθη. 

Οι αγυιόπαιδες βλέποντες εκείνην διαβαί-
νουσαν τήν περιπαίζουσι. απομιμουνται τό 
βραδύ βημα της και τήν κίνησιν τής κεφα-
λης. όταν ενίοτε στρέψη οι κακοήθεις φεύγουν 
άν και ουδέποτε αύτη επεζήτησε νά τούς τι-
μω ρήση . 

Πηγαίνει πρός τόν ποταμόν, του οποίου 
σιγά σιγά ακολουθει τήν όχθην, δρέπουσα 
άνθη, χλόας, εις οιανδήποτε εποχήν, διά νά 
κατασκευάση δέσμην τήν οποίαν νά καταθέση 
επί τάφου. 'Η κυρία με τά άνθη τήν οποίαν 
βλέπουν νά διέρχηται καθ' εκάστην ημέραν 
και έν παντί καιρώ βαίνει πρός τόν ποτα-
μόν. . . . Τήν αποκαλουσι παράφρονα, το δε 
πεφοβισμένον βήμα της διεσκεδάζει πολλούς. 

Γ. Χ. 

Εις τό προσεχές φύλλον: 
'Η πόλις της Σμύρνης.—Τά 

καθολικά ιδρύματα.— Ό καθο-
λικός Άρχιεπίσκοπος Σμύρνης. 
Αρθρον μετ' εικόνος του Παν. Α. Ρ. 
Τιμόνη. 

Οι Καπουκινοι εν 'Άνδρω. Άρ-
θρον προϊόν του δοκίμου καλάμου του α-
ξιοτίμου κ. Μιχ. Ιακ. Μαρκόπολι. 

ΜΕΓΑ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΚΑΙ 

Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν 
ΠΑΥΛΟΥ Α. ΔΑΚΕΣΣΙΑΝ 
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Μεγάλη συλλογή χρυσων και αργυρων κοσμημά-
των, αντικείμενα νεωτερισμου, αδάμαντες, 

μαργαριται και πολύτιμοι λίθοι χονδρικώς, κηρο-
πήγια, μαχαιροπήρουνα, κοχλιάρια, δίσκοι, δοχεια 
γλυκου κτλ. άργυρα, επίχρυσα καί επαργυρα 
έπι λευκου μετάλλου, μεγάλη έκλογή ώρο-
λογίων έκ χρυσου αργύρου και νίκελ 
τελειοτάτου συστήματος χονδρικώς και λιανι-
κως, ειδικότης ωρολογίων δια κυρίας, ωρολόγια 
τοίχου, εξυπνητήρια κλπ. πώλησις χονδρικώς και 
λιανικώς. 

Οί έπτθυιιοΰντες νά έχωΟι καλ-
λιτεχνικην 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ 
ας μεταβώσιν εις τό 

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν 

Ν. Μ Π Ι Ρ Κ Ο Υ 
ί ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 
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