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Η Σ Μ Υ Ρ Ν Η 

H πόλις τής Σμύρνης. —Τά καθολικά 
ιδρύματα.— Ο καθολικός αρχιεπί-

σκοπος Σμύρνης. 
H Σμύρνη εινε σήμερον καθ' όλα πό-

λίς ευρωπαϊκή. 
Mε τήν μεγαλοπρεπη προκυμαίαν της 

έργον του ακαταπονήτου Γάλλου επιχει-
ρηματίου κ. Dussant, και τόν έκπολιτι-
σμον της, οφειλόμενον κατά μέγα μέρος 
είς τόν ζήλον τών καθολικών ιεραποστό-
λων, ή Σμύρνη παρίσταται ή ώραιοτέρα 
πόλις της 'Ανατολής. 

Ό πληθυσμός κατα τήν εσχάτως γενο-
μένην στατιστικήν υπό της Τουρκικής Κυ-
βερνήσεως μετα τών προαστείων και χω-
ρίων ανηλθεν εις 300,000 ψυχας, αποτε-
λειται δε εκ Τούρκων, Καθολικων, Ελ-
λήνων, 'Αρμενίων, Ίσραηλιτών και Δια-
μαρτυρομένων. 

Πρό εικοσιπενταιτίας ή Σμύρνη, θεω-
μένη από της θαλασσης, παρίστα μικράν 
σειράν οικίσκων κακώς ώκοδομημένων μετα 
ξυλίνων καφενείων. ενώ νυν ή πόλις πρός 
τό παραθαλάσσιον κέκτηται διπλήν σειραν 
καλλιτεχνικων οικοδομημάτων, λίαν ευα-
ρέστων και τερπνών εις το ομμα του πα-
ρατηρητου. Αι οδοί αί αλλοτε αδιέξοδοι 
έγένοντο οχι μόνον διαβαταί, αλλα καί αί 
ώραιότεραι της πρωτευουσης. Καθ' όλον 
τό μήκος της προκυμαίας, προς τήν πα-
ράλληλον ταυτη οδον, υπάρχει δίοδος 
εστρωμένη δι' ώραιοτάτων πλακών Nεα-
πόλεως. Αί οδοί Φράγκων, Τράσσα κλπ. 
χάρις εις τήν διοίκησίν μας ανεκαινίσθησαν 
και και κατεσκευάσθησαν εκ νέου. Μόνον 
εις τας αγορας ευρίσκονται εισέτι τα ίχνη 
και ό ρυθμός ανατολικης καλαισθησίας. 
Και ειναι μέν αί αγοραί Σμύρνης μικρό-
τεραι τών της Κωνσταντινουπόλεως, αλλα 
δύνανται να παραβληθωσι προς ταύτας 
ώς προς το ιδιόρρυθμον. Καί αληθως όλοι 
οί εις Σμύρνην μεταβαίνοντες ευρωπαίοι 
δέν παυουν να τας επισκέπτωνταί. Όλον 
δ' εκείνο τό πληθος των Τούρχων, Ίσραη-
λιτων, Περσών, Ελλήνων, οί οποίοι κραυ-
γάζουν καί προσκαλουν τους επισκέπτας 
δια να αγοράσωσι χρυσουφαντα, αρχαια 
όπλα, ωραίους μικρούς τουρκικους τάπη-
τας, παριστα θέαμα όντως πρωτοφανές. 

Έαν, νυν εξετάσωμεν την πόλιν της 
Σμύρνης ώς πρός τό εμπόριον της, θα έλέ-
γομεν, ανευ υπερβολης, ότι εινε ο πλου-
σιώτερος και σπουδαιότερος λιμήν της 
Mεσογείου. Έξάγει αρκετάς ποσότητας 
βαλανιδίου και ετι μεγαλειτέρας δημη-
τριακων καρπών. Κέκτηται τό μονοπώ-
λιον των σύκων της ευρείας κοιλάδος του 
'Αϊδινίου, τα όποία πληρουσι κατ' ετος τας αγοράς του Λονδίνου, της Λιβερπουλ, 
Νέας Ύόρχης κλπ. Άποστέλλει εις πλεί-
στα μέρη του κόσμου νήματα, σταφίδας, 
οπιον και πλειστα αλλα προϊόντα. 

Έαν ποιουμαι λόγον περί της πόλεως 

Σμύρνης καλουμένης ό αστηρ της 'Ανα-
τολης, τουτο πράττω, καθόσον χθες ετι 
ανεγίνωσκον εν τινι συγγράμματι έπιγρα-
φομένω "ή Μαγευτική Μεσόγειος" ύπό 
Π. Λ. τα εξης: "Ή Σμύρνη μακρόθεν 
φαίνεται εγχλείουσα μόνον ανάκτορα, αλλ' 
οταν αποβιβασθη τις τό θέαμα εξαφανί-
ζεται. Τα μαρμάρινα οικοδομήματα γί-
νονταί οικίσκοι ασβεστόχριστοι, αι όδοί 
στενοί, ρυπαραί και ακάθαρτοι, ή αρχιτε-
κτονική οθνεία και ακαλαίσθητος". Άνα-
γινώσκων τις τας γραμμας ταύτας θα υπο-
λάβη, ίσως ότι ο αγαπητός αυτός κ. Π. Λ. 
οστίς μόνον διέβη εντευθεν, λέγει την αλη-
θειαν. Λοιπόν, ή περιγραφή του περί Σμύρ-
νης και των πέριξ μοί ύπενθυμίζουν τους 
μύθους του Ναστραδίν Χόντζα, καθώς αί 
σημειώσεις του κ. Δ . . . περί των ηθων 
και εθίμων συκοφαντική φρενοπάθεια. Ή 
Σμύρνη εχει μεγάλας οικίας, ανάκτορα 
μάλιστα, απλου αλλ' ώραίου αρχιτεκτο-
νικου ρυθμου. η ωραιότης συνίσταται εν 
τη απλότητι. Κέκτηται μεγάλα καταστή-
ματα ώς τό Anglo-Eastern, του Διο-
γένους, Ζεκσίνη, Ξενοπούλου, τό Βοn-
marche, τό του Παλαμάρη, Παπαδο-
πούλου κλπ. τα όποία έπισκέπτεται καθ' 
εκάστην κομψη και εκλεκτή πελατεία. 
Άπέκτησε σχολεια ευρωπαϊκά πλήρη μα-
θητών προς ους οί αιδεσ. Λαζαρισταί, 
υιοί του οσίου του Salle, αι αξιοθαύμαστοι 
αδελφαί του Ελέους, αι ευγενείς Δέσποι-
ναι της Σιών παρέχουν διδασκαλίαν λίαν 
καρποφόρον μετά χριστιανικωτάτης ανα-
τροφης. 

Δύναταί τις μετα τήν βραχειαν ταυ-
την διήγησιν να αποδεχθη τας κρίσεις και 
έντυπώσεις των συγγραφέων εκείνων, οί 
οποιοι ειτε έκ κακεντρεχείας, ειτε εξ α-
γνοίας έπιζητουσι να μειώσωσι την καλ-
λονην και τον πολιτισμόν της Σμύρνης ; 

'Η καθολική κοινότης Σμύρνης δέν υπε-
ρέχει μεν κατά τον πληθυσμόν των αλ-
λων κοινοτήτων, είνε όμως προς ταυτας, 
αν όχι ανωτέρα τουλάχιστον ιση, δια των 
φιλανθρωπικων καταστημάτων, των έκ-
παιδευτηρίων, των εκκλησιων της κλπ. 

Περιλαμβάνει υπό την δικαιοδοσίαν της 
μόλις 18 χιλιάδας καθολικους πάντας του 
λατινικου δόγματος και τίνας οικογενείας 
έλληνικας και Άρμενικάς ουνίτας. Παρα 
τόν αρίθμόν τόν σχετικώς πρός τας αλλας 
κοινότητας περιωρισμένον του καθολικι-
σμου έν τη μικρα Άσία, υπαρχουν έν 
Σμύρνη 4 μεγαλοπρεπεις εκκλησίαι, ώ-
ραίος καθεδρικός ναός και πληθύς παρεκ-
κλησίων και προσευκτηρίων δημοσίων και 
ιδιωτικών. Ό Βασιλικός καθεδρικός ναός 
του Άγίου Ίωάννου ηρξατο οικοδομού-
μενος παρα του Πανιερωτάτου Spaca-
pietra κατα τό 1862 και απεπερατώθη 
υπό του αυτου αρχιεπισκόπου έν ετει 1875. 
Ό ευρύς ούτος ναός ό οποίος δύναται 

να περιλάβη πλέον των 6 χιλιάδων προ-
σώπων εινε ο μεγαλείτερος εκ των υπαρ-

χόντων έν τη Ανατολη. 'Ως ενορία ο 

καθεδρικός είνε ή σπουδαιοτέρα της Ε-
πισκοπης. Πλέον των 10 χιλιάδων ψυ-
χών εινε διαπεπιστευμέναι. Κατόπιν έρχε-
ταί ή έκκλησία της αγ. Μαρίας, ένορία 
περιλαμβάνουσα 5 περίπου χιλιάδας ψυ-
χών. Εις ταυτην υπηρετουσιν εφημέριοι 
Φραγκισκανοί. Τέλος ή έκκλησία της Γαλ-
λικης ενορίας έν ή εφημερεύουν οί Καπου-
κίνοι. Οί αιδέσ. Δομινικανοί κέκτηνται 
επίσης μικράν ώραίαν έκκλησίαν κειμένην 
εις την συνοικίαν Pointe εις τό ακρον 
της πόλεως. 

Μεταξύ τών σχολείων της δια τα αρ-
ρενα, τό της προπαγάνδας διευθυνόμενον 
παρα τών Λαζαριστων είνε, μετά τό πα-
νεπιστήμιον της Βηρυττου τό ώραιότερον 
έκπαιδευτικόν κατάστημα έκ τών απαν-
τώντων έν τη 'Ανατολη. Τό ανθος της 
Σμυρναϊκης νεολαίας φοιτα έν αυτώ. τα 
διπλώματα, τό του διδάκτορος η προλύ-
του, απονεμόμενα παρ' αρμοδίας γαλλι-
κης έπίτροπείας, αναγνωρίζονται έν Γαλ-
λία. Οί αιδ. Λαζαρισταί κέκτηνται εκκλη-
σίαν πολυ συχναζομένην. 

Οί αριστοι Άδελφοί τών Χριστιανικων 
Σχολών εχουσιν ώσαύτως τρείς δημοτικάς 
σχολας και μέγα παιδαγωγειον έν ω αι οί-
κογένειαι δύνανται να εισαγάγωσι τα τέ-
κνα των πρός έμπορικήν μόρφωσιν. Οί 
'Αδελφοί ούτοι μεγάλας παρέχουσιν εν-
ταυθα ώφελείας. 'Η Σμύρνη ητις είνε πό-
λις κυρίως εμπορική είχεν ανάγκην της 
δραστικης των βοηθείας δια να εισαγάγη 
τήν καθολικήν νεολαίαν και εις τό είδος 
τουτο της μορφώσεως. 

Ή αρμενοκαθολική νεολαία κλπ. ευρί 
σκει έν τώ παιδαγωγείω τών αίδεσ. Mo— 
chitaristes της Βιέννης διδασκαλίαν πλη-
ρεστάτην. 

Τα τέκνα τών Ιταλικών οίκογενειων 
έχουν επίσης τα σχολεία των τα όποία 
είνε αρκουντως ευπορα, δύο δια τα αρ-
ρενα και εν δια τα θήλεα, διευθυνόμενον 
παρα τών αξίων αδελφων της Ασπίλου 
Συλλήψεως. 

'Αλλ' ουτε τα παιδαγωγεια και σχολεία 
τών θηλέων ελλείπουσι. Τό παιδαγωγειον 
τών Δεσποινών της Σιών είνε τό κέντρον 
της Σμυρναϊκης ευγενείας. 'Εκατοντάδες δεσποινίδων διδάσκονται έν αυτώ. Τό 
πρόγραμμα τών μαθημάτων εινε τό αυτο 
του τών σπουδών τών επιβεβλημένων εις 
τα εκπαιδευτήρια της Γαλλίας. Ό οίχος, 
ό επικαλούμενος "Πρόνοια" διευθυνόμενος 
υπό τών θαυμαστών αδελφων του Ελέους 
είνε έν τών ώραιοτέρων σχολικών κτιρίων 
τα όποια κέκτηται. ή πόλις του Πολυκάρ-
που. Έν αυτώ ευρηνται ηνωμένα ορφα-
νοτροφειον, τάξεις ήμισισίτων, τάξεις δω-
ρεάν εκπαιδεύσεως, και μικρα Σχολή δια 
τα ανήλικα αρρενα. Τό Γαλλικόν νοσοκο-
μειον διευθυνόμενον παρα τών αδελφων του 
αγίου Βικεντίου δέχεται εσωτερικούς και 
εξωτερικούς ασθενεις. Τέλος αγροτικόν ορ-
φανοτροφειον του αγίου Ιωσήφ, διευθυνό-
μεvov υπο τών αδελφων του Ελέους, συγ-
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κεντροί έν αυτω βρεφοκομειον δια τα έγ-
καταλελειμμένα τέκνα, σχολήν, γεωπονι-
κόν παιδαγωγειον, έν η πλέον τών 300 
όρφανών, αρρενα και θήλεα, ευρίσκουσι 
τήν ζωήν και τήν δίαπλασιν του πνεύμα-
τος και τής καρδίας. 'Ανωφελές να προσ-
θέσω, οτι είς παντα ταυτα τα ίδρύματα 
ή θρησκευτική διδασκαλία κατέχει τήν 
πρώτην θέσιν. Ολοι οί μοναχοί και αί μο-
ναχαί καλλιεργουσι πρώτον το ήθος τής 
νεολαίας και ειτα τό πνευμα. 

Μεταξύ τών καθολικων φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων τής Σμύρνης ευρίσχω έν τή 
πρώτη θέσει το νοσοκομείον του Αγίου 
Αντωνίου ιδρυθέν κατά τό 1710. Η διοί-
κησίς του είνε ανατεθειμένη εις εφορίαν 
αποτελουμένην έκ δώδεκα ευϋπολήπτων 
Σμυρναίων. 'H έσωτεριχή υπηρεσία και ή 
φροντίς τών ασθενων είνε έμπεπιστευμένη 
εις τας αξίας αδελφάς του Ελέους. Ή 
ιατρική υπηρεσία εκτελειται υπό δύο ία-
τρών αποκλειστικώς προσκεκολημένων έν 
τώ νοσοκομείω, βοηθουμένων και υπό πολ-
λών αλλων έν περιπτώσει έπικινδύνου νόσου. 

Μετα τουτο τό Γαλλικόν νοσοκομείον 
ίδρυθέν ύπό τής Γαλλικής κυβερνήσεως ινα 
δέχηταί τούς ασθενουντας ναύτας τούς έπι-
σκεπτομένοος τα ύδατα τής Μεσογείου. 
Στρατιωτικός ίατρός είνε προσκεκολημέ-
νος έν αύτώ, αί δέ ακάματοι αδελφαί του 
Αγ. Βικεντίου de Paul παρέχουσιν εις 

τούς ασθενείς τας μητρικάς των βοηθείας. 
Τ'έλος το νοσοκομείον του Αγ. Ρόκου τό 
όποιον χρονολογειται από του 1857 χρη-
σιμεύει κυρίως εις καταφύγιον τών αναπή-
ρων. Τό παρεκκλήσιόν του ύψούμενον πρό 
κήπου ανοίγεται εις το κοινόν κατα τας 
Κυριακάς και τας αλλας έορτας. 

Δέν θ' αναφέρω ένταυθα όλας τας αγα-
θοεργίας της παρεχομένας εις πτωχούς 
παρα τών ταγματων του αγίου Βικεντίου, 
αγίου Πολυκάρπου αγίου Λουδοβίκου αγίου 
Ιωσήφ διότι θα έπεχείρουν μακράν έργασίαν 

ητις, ισως θα κατεπόνει τούς αξιοτίμους 
αναγνώστας τής "'Αρμονίας". 

'Αφου όμίλώ περί Σμύρνης και τών κα-
θολικών αυτής ιδρυμάτων, δέ νομίζω ακαι-
ρον ν' αναφέρω τινα και περί του αρχηγου 
του καθολικισμου έν Σμύρνη τής αυτου 
Σεβασμιότητος του Α. P. Timoni γεννη-
θέντος έν Σμύρνη έν έτεί 1832. Νέος 'έτι 
ήσθανθη έμφυτον κλίσιν δια τό ύψηλόν τής 
ιερωσύνης ύπούργημα. Ή ευσέβεια του, ό 
ερως πρός τας θρησκευτικάς τελετας, ή 
εκτακτος ευφυία του ειλκυσαν επι του νεα-
ρου Timoni τήν προσοχήν του Σεβασμ.. 
Mussalini, αρχιεπισκόπου Σμύρνης, ό 
οποίος δέν έβράδυνε να τον αποστείλη εις 
Ρωμην προς αποπεράτωσιν τών θεολογιχών 
του σπουδών. Μετα εμβριθεις μελέτας στε-
φθείσας ύπο διδακτορικου διπλώματος, ό 
αββας Timoni προεχειρίσθη εις ιερέα κατα 
Μαρτιον του 1856. Μετα τήν επανοδόν του 
εις τήν γενέτειραν ο νεαρός Don Timoni 

διωρίσθη υπό του Σεβασμ. Spacapietra 
γραμματεύς τής αρχιεπισκοπης έν έτεί 
1862 καιέν ετει 1875 εφημέριος έν τω 
καθεδρικω ναω. 

Ή 'Αγία Έδρα κατιδουσα τας πολυα-
ρίθμους ύπηρεσίας του δραστηρίου ιεραπο-
στόλου έν τή έπισκοπη Σμύρνης. κατέστη-
σεν αυτόν έν ετεί 1875 αντιπρόσωπον τής 
έπισκοπής διωρίσασα αμα τουτον και Έ-
πίσκοπον Χίου όπου εμεινε μέχρι του έτους 
1879. 

Κατα τήν έποχήν ταύτην διωρίσθη 
αρχιεπίσκοπος Σμύρνης και 'Αποστολικός 
επίτροπος έν τή Μικρα 'Ασία, έν ή ώς και 
εις Xιov ούκ έπαύσατο έργαζόμενος υπέρ 
τής πνευματικης και υλικης ευημερίας τών 
18 χιλίαδων ψυχών τών εμπεπιστευμέ-
νων αυτώ. 

Δέν θα ειπω ένταυθα όλας τας αγα-
θοεργίας του Πανιερωτάτου Timoni εν τή 
πόλει του αγ. Πολυκάρπου διότι θα ήτο 
επάναγκες να περιγράψω τήν ιστορίαν τής 
Έκκλησίας και τών Σχολείων. αρκει μόνον 
ν' αναφέρω τα Mortakia, τήν Σχολήν 
του άγ.Ανδρέου, τό σχολειον τών Άρχα-
ρίων είς Pointe, τήν Mission de Co-
nia, τήν αρμενοκαθολικήν ένορίαν, τα 
όποία είσίν έργα του. 

'Η απείρος αγάπη τήν όποίαν τω έπι-
μαρτυρει απας ό κλήρος είνε τό μεγαλεί-
τερον εγκώμιον τό όποιον δύναταί τις ν' 
απονείμη, τώ αρχιεπισκόπω Timoni. 

Ευπρόσιτος πρός παντας, πτωχούς τε 
και πλουσίους, ή μεγάλη και συμπαθής 
αυτου καρδία γνωρίζει να κατακτα οχι 
μόνον τήν αγαπην του ποιμνίου του, αλλα 
και τήν εκτίμησιν και τόν σεβασμόν τών 
ετεροδόξων. 

Περαίνων, παρακαλω τους πολυαρίθ-
μους συνδρομητας τής "'Αρμονίας", ινα 
ένώσωσι μεθ' ημών τας δεήσεις των, όπως 
ή Θεία Πρόνοια διαφυλάττη επί πολυ τήν 
αυτου Σεβασμιότητα τόν αρχιεπίσκοπον 
Α. P. Timoni τόν ποιμένα κχί πατέρα 
ήμών. 

Κανονικός. 

Η "APMONΙA,, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ. 
Τακτικου ημων ανταποκριτου. 

Ό Έλλην Μητροπολίτης Σμύρνης Παν. 
Βασίλειος ανεχώρησε κατευθυνόμενος εις 
Κωνστχντίνούπολίν. Ί1Α. Μ̂χχ. όΐΐχ-
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προσεκάλε-
σεν αυτόν εκει όπως αποτελέση μέρος τής 
'Ιερας Συνόδου. Εν τή νέα αυτου θέσει 
θέλει διαμείνη δύο περίπου έτη. Κατα τήν 
απουσίαν του εκτελει χρέη Μητροπολίτου 
ό Τοποτηρητής αύτου. 

Ή "Τουρκία" εφημερίς γαλλιστί γρα-
φομένη και εκδιδομένη εν Παρισίοις κατα-
φέρεται κατα τής έγχυκλίου του Μητροπο-

λίτου Βασιλείου. Ευσεβάστως παρατηρει 
αύτώ ότι αντί να δημοσιεύση επιστολήν 
προσβάλλουσαν τόν Πάπαν καί τούς απε-
σταλμένους του, ήθελε πράξη έργον θεάρε-
στον μιμούμενος τούς 'Ρώσσους επισκόπους 
και ιερείς, οίτινες ώς οί καθολικοί, ουδό-
λως δυσφορουσιν, αλλα δέονταί ίνα ή Θεία 
Πρόνοια έλθη αρωγός επισπεύδουσα τήν 
ημέραν καθ' ήν ολαι αι χριστιανικαί καρ-
δίαι θα ένωθώσιν είς έν. 

'Ελλην τις φίλος μου μοί απέστειλε τό 
ύπ' αριθ. 132 φύλλον τής έν 'Αθήναις 
έκδιδομένης εφημερίδος "Αγάπης". 

Ό Σμυρναιος, γράφει ή εφημερίς αυτη 
μετ' απαθείας ανευ ορίων, έν τή ανταπο-
κρίσει αυτου τήν αφορώσαν τήν έγκύκλιον 
του Μητροπολίτου Σμύρνης δημοσιευθει-
σαν έν τή "'Αρμονία" "πλάττει δύο ψεύ-
δη". α) ότι ό Μητροπολίτης επεδίωξε τήν 
γελοιοποίησιν του Σχήματος τών Ηνωμέ-
νων Ελλήνων, και β) οτι ό Μητροπολί-
της ή εθελοτυφλοι ή αγνοει τήν ιστορίαν 
και δια τουτο ισχυρίζεται ότι τό σχημα 
τών Ελλήνων Ουνιτων ειναι νεωτερισμός 
τής 'Ρωμαϊκής Έκκλησίας. 

Νομίζω οτί έαν ή "'Αγάπη" ανέλυεν 
επιμελέστερον τήν έν λόγω εγκύκλιον δέν 
ήθελε ποτέ περιπέση είς τοιαυτα ατοπα. 
Τουναντίον δέ θα ευρισκεν ότι ό ανταπο-
κριτής τής αξιοτίμου «'Αρμονίας" έλεγε 
δύο αληθείας. Άν εξετάσωμεν όντως, ώς 
εμπρέπει εις ανδρας αμερολήπτους, τας 
επομένας γραμμάς θέλομεν πεισθή ότ: ού-
τως έχεί το πραγμα. 

'Εν τή Ποιμαντορικη επιστολή του 
Παv. Βασιλείου, λέγει ή «'Αγάπη" γίνε-
ται λόγος. . . . . . 2)περί τής προση-
λυτιστικής αποστολής του 'Αρσενίου οστις 
"φέρει κάλυμμα της κεφαλης και ενδυμα απαράλλακτα προς τα των ημετέρων 

ιερέων". 
Συμφώνως λοιπόν πρός τήν επιστολήν 

και τήν εφημερίδα ταύτην, έν ταις ανω 
φράσεσι μη δέν υποκρύπτεται ή εννοια ότι 
οί καλοί ούτοι Βασιλειανοί Πατέρες ένεδύ-
θησαν σκοπίμως το ένδυμα τουτο, χάριν 
προσηλυτιστικου σκοπου μόνον και μόνον 
όπως απατήσωσι τούς διεστώτας ημών 
αδελφούς 'Έλληνας : Μή δέν έπεταί εκ 
τών ανωτέρω οτι ό αίδ. Πατήρ Αρσένιος 
και ό σύντροφος αυτου Νειλος, εχρησίμευ-

σαν ώς προσωπίδες, αιτινες μετήλλαξαν 
χρώμα, ήθη και έκκλησιαστικόν τυπικόν 
έπί μόνω τώ σκοπώ όπως προσηλυτίσωσι 
τούς έν Σμύρνη Έλληνας : Έαν λοιπόν 
τούτο σημαίνουσι τα ανωτέρω, και περί 

τούτου είμεθα βέβαιοι., έρωτώμεν τήν 
"'Αγάπην" ήτο ποτέ δυνατόν να γελοιο-

ποιήση, τις πλειότερον και δια τρόπου κα-
ταφανεστέρου τό εκκλησιαστικόν τυπικόν 
τών 'Ηνωμένων Ελλήνων και ίδία τούς 
αίδ. Πατέρας 'Αρσένιον και Νειλον; Τού 
του δέ τεθέντος, δέν έπεταί αρα γε κατ' 
αναπόδραστον λογικήν συνέπειαν οτι ό 
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Μητροπολίτης έσκόπει συγχρόνως ινα δια 
της επιστολής του ταύτης έκληφθη τό 
σχήμα τουτο ώς νεωτερισμός έν τή Καθο-
λική Ρωμαϊκή Έκκλησία; 

Έαν ή "'Αγάπη" δέν κατανοή τήν λο-
γικήν ταύτην συνέπειαν, αναγκάζομαι να 
τή είπω ή ότι δέν βλέπει, εύκρινώς, ή ότι 
χάριν καθαρώς ανθρωπίνων συμφερόντων 
επιδιώκει τήν επικάλυψιν τής αληθείας. 

Καί έαν αύθις ήμέραν τινα επαναλάβη 
ήμιν ότι ή αλήθεια μένει, εις τόν αιώνα, θα 
τή άπαντήσωμεν ότι αι ανακρίβειαι αυ-
τής ούδ' εικοσι έμειναν ημέρας αρδην ύπό 
τής αξιολόγου "'Αρμονίας" ανατραπεισαι 
καθ' ότι δέν μετειχον τής αληθείας, ήτις 
και μόνη μένει εις τόν αίώνα. 

— Ή Α . Α. ο Λέων ΙΓ' έπεφόρτισε τούς 
αιδ. Πατέρας τής "'Αναλήψεως" (Assom-
psionites) όπως αναλάβωσι τήν διεύθυν-
σιν τών ενοριών του Έλληνικου Τυπικου 
έν Σταμπουλ και Κατί-κιοϊ τής Κωνσταν-
τινουπόλεως, ένθα θα διδάσκωσι και είς 
τα έπισυναπτόμενα ταις ένορίαις ταύταις 
σχολεια. 

— Ό Α. 'Αγιότης απεφάσισε τή συνδρο-
μή του έπί τής Διαδόσεως τής Πίστεως 
Ίερου Συνεδρίου, τήν ανίδρυσιν εκπαιδευ-
τηρίου ανωτέρων σπουδών προς τελειο-
ποίησιν του κλήρου τών Ηνωμένων Ελ-
λήνων . 

— Ό Παv. Τιμόνης ανεχώρησεν έκ 
Σμύρνης κατευθυνόμενος πρός Ποίμαντορι-
κήν έπίσκεψιν εις 'Αϊδίνιον ένθα θέλει δώση 
και το αγίον Χρίσμα είς τούς μικρούς 
παίδας του Λατινικου τυπικου. 

— Ό Αίδ. Πατήρ Αρσένιος έγραψεν έκ 
'Ρώμης είς τόν μηχανκόν κ. Λ. Π. αγ-
γέλλων αύτω τήν λήψιν του σχεδίου τής 
έκκλησίας και του μοναστηρίου. Μέχρι 
τουδε δέν ώρίσθη ή ημέρα τής έπανό-
δου του. 

Σμυρναιος. 

Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α 

Ο ΕΞΩ Κ Ο Σ Μ Ο Σ 

Ως ήδη προεβλέπομεν έκ τών τελευταίων 
γενικών έκλογών της Μεγάλης Βρεττανίας 
νικηται έξηλθον τών καλπών οί συντηρητικοί. 
Επί 670 βουλευτών οί 411 είναι συντηρη-

τικοί καί ένωτικοί, οί δέ φιλελεύθεροι καί οί 
μετ' αυτών δέν ύπερβαίνουσι τούς 259. Το 
πρόγραμμα του Γλάδστωνος καί τών φιλε-
λευθέρων περί Αύτονομίας της Ίρλανδίας καί 
περί της έκ βάθρων αναδιοργανώσεως της 
Βουλής τών Λόρδων απέτυχεν οικτρότατα. 

Έν τούτοις όσον αφορα τούς εν Ίρλανδία 
καθολικούς το πραγμα δέν είναι απελπιστι-
κόν, καθ' ότι ή έπιζητουμένη αύτονομία προ 
πολλου είχε καταστή αδύνατος. Αφ' ετέρου 
δέ και οί νικηταί, σκοπουσι τήν παροχήν γε-
ναίων τροποποιήσεων καί παραχωρήσεων προς 
ανακούφισιν τών Ιρλανδών οιτινες μέχρι 

τουδε απετέλουν εξαίρεσιν τών αλλων της 
'Ανάσσης υπηκόων. 

H 'Ιταλική Βουλή. 
'Εληξαν αι συνεδριάσεις και της Βου-

λης ταύτης. Τα απασχολήσαντα τήν σύνο-
δον νομοσχέδια ύπηρξαν όλως διόλου ασή-
μαντα. Ή υπό τον Κρίσπην συμπολίτευσις 
ανέμενε τήν ψήφισιν του προϋπολογισμου καθ' 
ήν οί μέν βουλευταί της αντιπολιτεύσεως απε-
χώρησαν τών συνεδριάσεων διαμαρτυρόμενοι 
κατα τοιούτου προϋπολογισμού, οί δέ της 
συμπολιτεύσεως θριαμβευτικως εψήφισαν αυ-
τόν ανευ ουδεμιας ενστάσεως. 

'Αμέσως μετα ταυτα έκηρύχθη ή ληξις της 
συνόδου και οί βουλευταί ανεχώρησαν εις τας 
οικείας αυτών πόλεις όπως διέλθωσι το θέρος. 

'Η νέα Βουλή πιθανόν να ανοίξη τας πύ-
λας της κατα τον προσεχή Νοέμβριον. 

'Η Αυστριακή Βουλή. 
Καί ταύτης ή παρα το σύνηθες έπεκτα-

θεισα σύνοδος λήγει, καταναλωθεισα τό πλεί-
στον επι τής πολιτικης έσωτερικης παλης 
καθ' ήν έπαθον πανωλεθρίαν οί σημιται. 'Η 
Βουλή απασχοληθείσα περί τών πολιτικών 
πραγματων αφηκε κατα μερος τα νομοσχέδια 
τών έκλογικών και δικαστικων μεταρρυθμί-
σεων ατινα επρόκειτο να αποτελέσωσι τήν 
κυρίαν έργασίαν του νομοθετικου τούτου σώ-
ματος, περιωρισθεισα μόνον εις τήν επιψήφισιν 
του προϋπολογισμού. Έπί του παρόντος οί 
αντισημιται είναι οί κύριοι τής Βιέννης. 'Η 
λαμπρα αυτών δημαρχική νίκη φαίνεται ότι 
έντος ολίγου θέλει στεφθη ύπό επιτυχιων και 
έκτος τής Βιέννης. 

Ρωσσία — 'Aβυσσινία—'Ιταλία. 
Ό Αύτοκράτωρ της Αίθιοπίας Μενελίχ 

παραβιάζων τήν λεγομένην συνθήκην του Ούο-
τσιάλλη, απέστειλεν εσχάτως εις Πετρούπο-
λιν πρεσβείαν όπως επιζητήση, ώς λέγουσι, 
τήν ένωσιν της Ρωσσικης Εκκλησίας μετα 
της Χριστιανο-κοπτικης τής Αβυσσινίας υπο 
τήν προστασίαν του Τσάρου. 

Περιττόν είναι να αναφέρωμεν μεθ' οποίου 
ένθουσιασμου έγένοντο δεκτοί οί απεσταλμένοι 
ουτοί έν Πετρουπόλει και Μόσχα. 'Η Ρωο-
σική κυβέρνησις έδήλωσεν ότι ή αποστολή 
αύτη απλώς είχεν έκκλησιαστικόν χαρακτήρα, 
πλήν όλίγοι ύπηρξαν οί πιστεύσαντες. 

'Αφ' ετέρου ή γλώσσα τών ρωσσικών έφη-
μερίδων, αίτινες ύποκείμεναι εις τόν έπί της 
δημοσιότητος έλεγχον είναι πασαι επίσημοι, 
εξακολουθει οσημέραι να καθίσταται μαλλον 
έπιθετική κατα της Ίταλίας έπιβεβαιουσα τήν 
ύπόνοιαν ότι έκτος του θρησκευτικου συνδέ-
σμου υπάρχει και ετερος τις πολιτικός μεταξύ 
'Αβυσσινίας και Ρωσσίας. 

'Η είς Ίταλίαν έπίσης έπάνοδος του στρα-
τηγου Βαρατιέρη φαίνεται σχετιζομένη προς 
τα υπο της Ρωσσίας τεκταινόμενα, είς τούς 
επισήμους δέ κύκλους διαδίδεται ότι έπηλθε 
συμφωνία μεταξύ 'Αγγλίας και Ίταλίας προς 
κοίνήν συμπραξίν ύπέρ τών έν Αιθιοπία συμ-
φερόντων αμφοτέρων. 

'Εν Κούβα. 
Κατα τας τελευταίας έκ Κούβας είδήσεις 

φαίνεται οτί ή Κουβα, ο αδάμας ουτος των 'Αντιλλων, δέν θα διαφύγη της μητρός της 
'Ισπανίας. Καθ' έκάστην νέαι σημειουνται. 

νίκαι του στρατηγου Μαρτινέζ Κάμπος κατά. 
τών έπαναστατών. Εν τούτοις καθ' έκάστην 
και νεαθ ισχυραί έπικουρίαι καταφθάνουσιν έξ 
'Ισπανίας. Εντός ολίγου ό ίσπανικός στόλος 
θα δυνηθη να περικυκλώση τήν νησον παρεμ-
ποδίζων ούτω τας έκ τών Ηνωμένων Πολι-
τειών αποστελλομένας προς τούς έπαναστάτας 
επικουρίας, ούτω δέ έλπίζεται ότι έντός ολί-
γου ή επανάστασις θα καταπνιγή. 

Μ Ι Κ Ρ Α Ι Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ 

Ό συμβιβασμός. 
Ή κυβέρνησις φαίνεται έμφορουμένη 

ύπο τών αρίστων διαθέσεων. 'Αμέσως μετα 
τόν σχηματισμόν του Συμβουλίου του Δη-
μοσίου Χρέους, και τόν διορισμόν τών τριών 
πρέσβεων έν Λονδίνω, Παρισίοις και Bε-
ρολίνω ανεκοίνωσεν εις τα κομιτάτα τών 
ομολογιούχων ότι ειναι ετοίμη πρός ανα-
ληψιν τών περι συμβιβασμου διαπραγμα-
τεύσεων. 'Ανεξαρτήτως τών μέσων δι' ών 
σκοπεί ή Κυβέρνησις τήν έπιτυχίαν του 
ζωτικωτέρου τούτου τών έθνικών συμφε-
ρόντων και τών κρίσεων τών διαφόρων 
εφημερίδων, ήμεις καλώς γινώσκοντες ότι 
έν τοιαύταις κρισίμοις περιστάσεσι δέν εί-
ναι ίδιον εκάστου να εκφέρη οιαςδήποτε 
γνώμας δυσχεραίνων ούτω τό έργον τής 
κυβερνήσεως, ύπό ακραιφνους πατριωτι-
σμου ωθούμενοι επικροτουμεν εις τας ειλι-
κρινείς ταύτας τής κυβερνήσεως προθέσεις. 
οντες πεπεισμένοι ότι ουδ' ή σύνεσις ούδ' ο 
πατριωτισμός ελλείπει παρ' ανδρος πανη-
γυρικώς ύπό του έθνους εις τήν εξουσίαν 
ανυψωθέντος. 

Τά πολιτικά μας. 
Κατα τας διενεργηθείσας έν Πάτραις 

τήν παρελθουσαν Κυριακήν εκλογάς πρός 
αντικατάστασιν του κ. Καρακάλου, ούτι-
νος ώς γνωστόν ηκυρώθη ή εκλογή, ανε-
δείχθη νικητής ό κυβερνητικός ύποψήφιος 
κ. Πίνδαρος Αντωνόπουλος υποστηριζό-
μενος υπό του κ. Κανακάρη του ετέρου 
τούτου κυβερνητικου παράγοντος έν τή 
χώρα ταύτη, ύπερτερήσας του αντιπαλου 
του κ. Ρικάκη περί τας 800 ψήφους. 
Ώς αποτέλεσμα τής έκλογής ταύτης υπήρ-
ξεν ή ρήξις τών σχέσεων του κ. Α. Γερο-
κωστοπούλου και Γ. Παπαδιαμαντοπού-
λου βουλευτών μέχρι τουδε συμπραξάν-
των, αμφοτέρων δέ ισχυόντων. Αίτία τής 
ρήξεως, ώς παρα του δευτέρου τούτου 
ελέχθη, είναι ότι ό κ. Α. Γεροκωστόπου-
λος δέν ύπεστήριξεν ειλικρινώς τόν κ. Ρι-
κάκην έξ ού και ή αποτυχία αυτη. Εκ 
τούτου νέον φαίνεται πολιτικόν καθεστώς 
θα δημιουργηθή έν Πάτραις όπερ όσον 
ούπω θα έκδηλωθή κατα τας επικειμένας 
δημαρχικάς εκλογάς. 

Οί 'Ολυμπιακοί αγώνες. 
Καθ' εκάστην καταφθάνουσιν αύθορμη-

τοι δηλώσεις περί συμμετοχής διαφόρων 
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σωματείων, λυκείων και έταιριων ε'ίς τους 
ποοσεχείς Όλυμπιακούς αγώνας. Αί περί 
τό αρχαιον Στάδιον εργασίαι δραστηρίως 
εκτελούμεναι παρέχουσιν από τουδε μικρόν 
δειγμα τής μεγαλοπρεπείας του έργου τού-
του. Κατ' αύτας τό δωδεκαμελές συμ-
βούλιον θέλει εκδόση νέαν προκήρυξιν υπέρ 
εράνων. 'Αθρόοι οι αθληταί εκγυμνάζον-
ται ανα τούς πολυπληθεις ενταυθα γυ-
μναστικούς συλλόγους, παρασχόντες μέ-
χρι τουδε λίαν ευχάριστα αποτελέσματα. 
'Εν γένει τό Έθνος σύμπαν συναισθανό-
μενον τήν υποχρέωσιν ην ανέλαβε και ύπο 
ελληνικης τωόντι φιλοτιμίας ωθούμενον, 
προώρισται να κλείση και πάλιν απαντα 
τόν ελληνισμόν. 

'H υγεία της πόλεως. 
Ή ύγεία τής πόλεως κατά τας διαβε-

βαιώσεις των ιατρών ευρίσκεται εις ευάρε-
στον σημειον. 'Εκτός σποραδικών τινων 
κρουσμάτων ευλογίας και υφεσίμων πυρε-
τών ουδεμία αλλη επιδημική νόσος επι-
κρατει έπί του παρόντος. 

μήσωσι μονήν. Ή διάδοσις αύτη σφόδρα 
εθορύβησε τους κατοίκους οιτινες ήρξαντο 
τότε ζωηρότερον διαμαρτυρόμενοι κατά τής 
τοιαύτης απαγορεύσεως ήτις, έπί τέλους, 
ήρθη και ανήγειραν οι Καπουτσινοι τόν 
έαυτών οίκον (Tommaso da Parigi, Re-
lat. — Rocco da Cesinale, Storia 
delle missioni dei Cappuccini, Ro-
ma 1873. Τόμ. Γ', σ. 102). 

ακόμα με άλλη μια εκκλησία σαν Νικολό 
με τά απάνω και κάτω σπίτια όλα ώς 
καθώς ευρίσκονται ώς τήν σήμερον έδικάν 
τους εχουνε ακόμη όξω εις τόν Φονια ενα 
κομματάκι περιβολάκι ώς καθως χωρίζει 

'Εγκατασταθέντες ουτω οριστικως έν 

ΟΙ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟΙ ΕΝ ΑΝΔΡΩ 

Α' 
'Η φραγκική δυναστεία ειχεν ηδη κατα-

λυθή έν 'Άνδρω, οί Τούρκοι δε εκυριάρ- χουν και εν τη περικαλλει ταύτη νήσω. 
'Επί φραγκοκρατίας πολυάριθμοι υπηρχον 
εν αυτη οί του Λατινικου δόγματος, απο 
της καταλύσεως ομως της δυναστείας του 
οικου Σωμμαρίπα και εντευθεν. οί πλειστοι 
αυτων μετέστησαν εις την Ανατολικήν 
εκκλησίαν. Ούτω επι της αρχιερατείας Δο-
μινίκου του Δελλα Γραμμάτικα ολίγιστοι 
απέμενον πλέον εν τώ τόπω Λατινοι, ο 
κληρος δε ειχε σχεδόν εξαλειφθη. Πρό τοι-
αύτης απομονώσεως ευρεθείς ό ταλαίπω-
ρος Επίσκοπος εκάλεσεν εκ Παρισίων πρός 
βοήθειάν του τους Καπουτσίνους. 

Πρώτοι αποσταλέντες εκει εκ του τάγ-
ματος τούτου κατά Οκτώβριον του ετους 
1637 ήσαν οί Λεονάρδος και Ισίδωρος de 
Paris ών ό τελευταίος απέθανεν έν τη 
αυτη νήσω κατά τό επόμενον ετος. 

Οί Άνδριοι, χαίροντες επι τη εν τη 
εαυτων πατρίδι εγκαταστάσει των Καπου-
τσίνων, εδωρήσαντο αυτοις, τη 1 Ιουνίου 
1639, μικράν δισυπόστατον εκκλησίαν τι-
μωμένην έπ' όνόματι των αγίων Βερναρ-
δίνου και Νικολάου. Επεχείρησαν δ' αμέ-
σως τότε οί Καπουτσινοι ν' ανεγείρωσι 
παρα τήν έκκλησίαν ταύτην οίκον κατάλ-
ληλον αλλα δεν επετράπη τούτο ύπό των 
Τούρκων, με όλας τας διαμαρτυρίας των 
κατοίκων. 

Μετά παρέλευσιν τριων ετών από της 
εν Ανδρω μεταβάσεως των Καπουτσίνων 
διεδόθη έν τη νησω οτι ό προϊστάμενος 
του τάγματος σκοπει ν' ανακαλέση αυτούς 
αφου δεν επετρέπετο αυτοίς να οικοδο-

Ανδρω, προσέφερον μεγάλας υπηρεσίας τω 
τόπω ιδίως δια της σχολης ην συνέστησαν. 
"Οί Καπουτσινοί, λέγει ό εν ετει 1655 
προσορμισθείς εις τήν νήσον ταύτην περιη-
γητής Thevenot, παρέχουσι μεγάλην α-

νακούφισιν τω επισκόπω δια των διδαχων, 
των εξομολογήσεων και του σχολείου εις ό 

αποστέλλοντα παντα τα τέκνα των εν τή 
νήσω Ελλήνων και τινα έξ Αθηνών". 
(The travels into the Levant. Lon-
don, 1687, σ. 16). Άλλα πρός μεγίστην 
λύπην των κατοίκων οί αγαθοί ούτοι πα-
τέρες κατα τα τελευταια ετη του εν Κρήτη 
μεταξύ Βενετων και Τούρκων πολέμου, ή-
ναγκάσθησαν να εγκαταλείψωσι τήν Άν-
δρον ενεκα τών ενοχλήσεων και ζημιων ας 
υφίσταντο εκ της εκειθεν συχνής, ενεκα του 
πολέμου, διελεύσεως τών τουρκικων πλοίων. 

Ό πόλεμος εκεινος αρξάμενος έν ετει 
1645 ελαβε πέρας δια τής εις τούς Τούρ-
κους παραδόσεως τής Κρήτης έν ετει 1669. 
Άλλ' ενεκα τής εξακολουθούσης ανωμάλου 
καταστάσεως τών πραγμάτων δεν ετολμων 
οί Καπουτσίνοι να επανέλθωσιν εις 'Άνδρον 
καίτοί οί κάτοικοι διακαώς επεθύμουν, χά-
ριν τής διανοητικης μορφώσεως τών έαυ-
τών τέκνων, τήν έν τή νήσω έπανοδον τών 
ιεραποστόλων. Κατα τό έτος 1684 νέος 
πόλεμος ήρξατο μεταξύ Βενετών και Τούρ-
κων. διαρκουντος δέ του πολέμου τούτου 
οί 'Άνδριοι εξεδήλωσαν τήν εαυτων επιθυ-
μίαν, περί επανόδου τών Καπουτσίνων εις 
'Άνδρον, και δι' εγγράφου, ύπογεγραμμέ-
νου υπο τών 'Ανατολικων ιερέων και τών 
προκρίτων τής νήσου Δυτικων τε και Α-
νατολικών. 

Του εγγράφου τούτου, αποκειμένου έν 
τω αρχείω τής έν Σύρω μονής τών Κα-
πουτσίνων, έλαβον αντίγραφον κατα τήν 
προ μηνος έν τή νήσω ταύτη ολιγοήμερον 
διατριβήν μου. 'Εκφράζω δε και δημοσία 

τώ αιδεσιμωτάτω ηγουμένω Archangelo 
da Pettineo θερμάς ευχαριστίας δια τήν 
προθυμίαν μεθ' ής επέτρεψέ μοι τήν με-
λέτην τών πρός τήν Έκκλησιαστικήν ' Ι -
στορίαν τών νήσων σχετιζομένων έγγράφων 
τών αποκειμένων εν τώ αρχείω τής μονής 
ής προίσταται. 

Τό έν λόγω έγγραφον έχει ουτω : 
"Εις δόξαν του αφέντη μας του Χρι-

στου αμεν. 'Επειδή εις τίς απερασμένους 
χρόνους ύπ' εκαθούντανε έδώ οί αιδεσιμώ-
τατοι και ευλαβέστατοι οί αφέντες πατέ-
ρες Καπουτσίνοι όπου με εξοδον τους εγο-
ράσανε έναν τόπο και εκτίσανε ενα μονα-
στηράκι λεγόμενο εις τόν σαν μπερναρδί 

οπου εκαναν σαλάταν του ουζου των και 
φιόρε δια στολή τής εκκλησίας τωνε τό 
όποιον περιβολάκι τών τό ηφικενε δια ψυ-
χικό ή γιαδελφή του μακαρίτη αφέντη 
φραντζέσχου τελλα Γραμμάτικα λεγομένη 
κερα βιολάντε όπου εινε περασμένη στον 
αλλον κόσμον ή γιοποία τών εδωκενε ακόμη 
και πολλότατη βοήθεια εις τήν κτίσι του 
ανωθε μοναστηρίου εις τόν οποίον καιρό 
εδιαβάζαμεν εμεις οί κάτωθι ύπογεγραμ-
μένοι εις τούς ιδίους αφέντες πχτέρες ήγουν 
στου πάτρε φαμπιάνου και πάτρε σίδερου 
και πάτρε αμάνου και πατρε πατίστα και 
οί γιεπίλοιποι όπου εμεταλλάξανε από τίς 
οποίους ειδενε ό τόπος μας μεγαλότατη 
βοήθεια και μάθησι τόσον σπιριτουάλε ώσαν 
και τεμποράλε κάνοντας πάντα το σκολειό 
και μαθαίνοντας όλα τα παιδιά πασα 
χρειαζόμενο τής πίστεως εχοντας πάντα 
τίς ευλαβέστατες διδαχές και τή σάντα 
τοτρίνα του αφέντη μας του Χριστου όπου 
ονταν εκάνανε τίς σκόλες τής εκκλησίας 
τους με τόσες φονσιόνες και ευλάβεια όλος 
ό κόσμος εκονκορρέριζε να ιδουνε και να 
γρυκήσουνε τίς αγιες τους προσευχές και 
με τό να ειναι τα ανταμέντα τών τούρκω 
από εδω τής απερασμένης μάχης και με 
τό να πειράζουν τους αιδεσιμωτάτους α-
φέντες πατέρες και παίρνοντας τα χαρτιά 
τους κατά τό φυσικόν τους εσυχιστήκανε 
και εμισέψανε από εδώ απομένοντας ό τό-
πος μας εις μεγάλην μορτιφικατζιόνε όρ-
φανός από όλα τα καλότατα και ευλαβέ-
στατα εξέμπια οπου μας εμαθαίνανε οι 
γιαιδεσιμώτατοι αφέντες πατέρες και μα-
γάρι να ειχαν τήν καλοριζικιά τα παιδιά 
του τόπου μας και όλοι οί γιεπίλοιποι 
εμεις να ήτον βολετό να μας εστείλανε 
πάλι διά τή μάθησι και σωτηρίαν τών 
ψυχών μας επειδή απόντες εμισέψανε α-
ποδω ώς τήν σήμερον ευρισκόμασθε πρίβοι 
από όλες τους τίς ευλάβειες και μάθησες 
τής πίστεως και τα εξης ετουτο ηξεύρομεν 
και ειδαμεν βεβαιόνοντάς το με τήν ψυχήν 
μας και εις φόβον Θεου απογράφοντάς το 
ιδίω χειρός μας. 'Ανεζητωντας ετούτη τήν 
ξεχωριστή χάριν και όλοί οί γιεπίλοιποι 
υπογραμμένοι και όλη ή κοινότης από τήν 
'Άντρο στους 1688 Άγούστου στις 15. 

Οικονόμος 'Άντρου, Σακελλάριος 'Άν-
τρου, Σκευοφύλαξ 'Άντρου, Πρωτέκδικος 
Άντρου, Πρωτονοτάριος 'Άντρου, Κα-
στρίσιος 'Άντρου, Ρεφερενδάριος 'Άντρου, 
Παπα Θοδωρής Χιώτης, Παπα Νικολός 
Φιλιππίδης, Παπα Ιω. Ούσκέρτης, Παπα 
Λινάρδος Καλογρίδης, Παπα Γιώργης Χά-
λας, Παπα Αυξέντιος Μεντρινός, Παπα 
Δημήτρης Παγγράτης, Fra Grama-
tica, Γιάννης Ταπόντες, Δημήτρης Κα-
λεφας, Nicolo Contostavlo, 'Ιω. Ζώρ-
ζης, Νικολό Ροίδι, Σταμάτης Καβαλα-
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ρης, Πέτρος Σπυρίδος, . . . . .Suma-
ripa, Φιλιππίς Πουγγιάς, Ζάννες Ταπου-
ζάνος, Θεόφιλος Χαλκωματάς, Paulo 
CavoΙeto, Giacomo di Rossi". 

Ευνόητον ότι ή ευχή αύτη τών Άν-
δρίων δέν εισηκούσθη ουτε τότε διότι ο 
πόλεμος έξηκολούθει, διήρκεσε δέ μέχρι του 
έτους 1699 ότε συνωμολογήθη έν Καρλο-
βιτζ ή ειρήνη μεταξύ Βενετίας, Τουρκίας, 
Αυστρίας και Πολωνίας. 

Β ' 
Κατα τήν διάρκειαν τών δυο εκείνων 

πολυχρονίων πολέμων και κατά τα μεσο-
λαβήσαντα έν ειρήνη δεκαπέντε περίπου 
έτη (1669—1684), ή Άνδρος είπερ τίς 
και αλλη έκ τών Κυκλάδων υπέστη μεγά-
λας συμφοράς και ύπό τών πειρατών τής 
Λύσεως. Ούτοι έπωφελούμενοι τών περι-
σπασμων του Τουρκικου στόλου, διαρκούν-
των τών πολέμων, και τής αδυναμίας αυ-
του, κατα τό διάστημα τής ειρήνης, διέ-
πραττον μυρία κακά κατά τών ταλαιπώ-
ρων νησιωτών. Τους Άνδρίους δέ ήνάγκα-
σεν επί τέλους ό διαβόητος Γάλλος πειρα-
της Hugues Creveliers 1 να εγκατα-
λείψωσι τήν εαυτών πόλιν, δηώσας αυτήν 
όλόκληρον, και ν' αποσυρθωσιν εις τας εξο-
χάς έν πύργοι.ς και θέσεσιν οχυραις. Τήν 
αξιοθρήνητον κατάστασιν εις ήν εφερε τήν 
πόλιν τής Άνδρου ό τυχοδιώκτης έκείνος 
Γαλλος περιγράφει έν εκθέσει του πρός τό 

έν Ρώμη Ιερόν Συνέδριον ό Λατίνος επί-
σκοπος Σύρου Αντώνιος Ίουστινιάνις, όστις 
επεσκέψατο τήν 'Άνδρον κατά Ίούλιον 
του έτους 1700 ώς αποστολικός επισκέ-
πτης, ώς έξής: 

"'Εκ τής έπισκέψεως του ετοιμορρόπου 
Καθεδρικου ναου και αλλων απωρφανισμέ-
νων και εγκαταλελειμμένων λατινικων ναών 
ώς και έκ τής θέας τής πόλεως σχεδόν α-
κατοικήτου,'έλαβον αφορμήν να θρηνήσω 
ευλόγως και να συμπαθήσω τήν τε οικτραν 
κατάστασιν του ναου και τήν ερήμωσιν τής 
πόλεως ήτις προ τριάκοντα ετών έγκατε-
λείφθη ύπό τών ιδίων αυτής κατοίκων α-
ποσυρθέντων εις τήν εξοχήν εις διαφόρους 
πύργους και οχυρούς τόπους ένεκα τών 
συνεχών έκδρομών τών πειρατών τής Δύ-
σεως μάλιστα δέ Γάλλου τινός πλοιάρχου 
Creveliers όστις ύπό διαφόρους πομπώ-
δεις τίτλους και αξιώσεις οφειλων προς 
αυτον κατήνεγκε κατα τής πόλεως τόν ε-
σχατον ολεθρον δηώσας αυτήν ολόκληρον 
και απογυμνώσας τούς κατοίκους πάσης 
τής εαυτών ουσίας, ώστε έκτοτε δέν απέ-
μειναν έν αυτή άλλοι έκτος ολίγων ναυτι-
κων και αλιέων και τούτων διότι ηγνόουν 
που να αποσυρθώσι". (Χειρόγραφον Ίτα-
λικόν περί ου ίδε ύποσημ. διατριβης μου 

περί τής έν Κύθνω δυτικης εκκλησίας, έν 
τή Εικονογρ. 'Εστία 195, σ. 126) 

Περί τής καταστάσεως δέ τής δυτικής 
Εκκλησίας Άνδρου κατα τό έτος 1700' 

σημειοι ό ανωτέρω επίσκοπος και τα έξής : 
« Έκείνο όμως όπερ προύξένησέ μοι μεί-

ζον άλγος και είσέδυσεν είς τα σπλάγχνα 
τής ψυχής μου ήτο νά βλέπω τήν φυγά-
δευσιν έκ τής νήσου τής Καθολικης θρη-
σκείας και τήν απόσβεσιν του Λατινικου 
δόγματος όπερ έν προγενεστέροις χρόνοις 
ήκμαζεν. Τουτο δέ αποδοτέον είς τήν διαρ-
κή απουσίαν τών Λατίνων ιερέων από τής 
εαυτών διοικήσεως και είς τόν ολίγον ζήλον 
ον ειχον έν τή τής έκκλησίας εκείνης διοι-
κήσει ήτις, ώς τα πολλά, ήτο ανατεθει-
μένη εις αδεξίους και αμαθείς ιερείς ανευ 
ουδεμιας παρουσίας και διευθύνσεως μονα-
χου τινος η ιεραποστόλου πρός ευόδωσιν 
του εκει χριστιανισμου. "Οθεν ένω πρώτον 
κατώκουν εκει δισχίλιοι έως τρισχίλιοι του 
Λατινικου δόγματος, σήμερον μόλις ανέρ-
χονται παρεπιδημουντες και κάτοικοι εις 
50 πάντες δ' οί λοιποί συμποσούμενοι εις 
εξακισχιλίους ειναι του Άνατολικου δόγ-
ματος διεσπαρμένοι εις διάφορα χωρία και 
πύργους ωκοδομημένους προς ιδίαν αυτών 
ασφάλειαν". ('Εκ του αυτου χειρογράφου). 

Τοιαύτη οία περιγράφεται έν τή εκθέσει 

' Περί του πειρατου τούτου ιδε διατριβήν 
μου έν τη Εικονογραφημένη 'Εστία 1893 Τόμ. 
Β' σ. 107 — 110. 

' Και ό μετα τινα ετη επισκεψάμενος τήν 
πόλιν της 'Άνδρου (κατ' Αυγουστον του 1706), 
περιηγητής Paul Lucas λέγει ότι δέν ειδεν 
ειμή 100 περίπου οικίας και οτί τα περί αυτάς 
έρείπια κατειχον τόσην έκτασιν όσην και αυται. 
Εκ της ανωτέρω δ' εκθέσεως μανθάνομεν και 

τον λόγον δι' ον η πόλις εκείνη ευρίσκετο τότε εις τοιαύτην ερήμωσιν. 

Εν τη 
τινα συμβάλλοντα εις την εμη συλλογη ευρηνται εγγραφα 

έπί Τουρκοκρατίας 
ίστορίαν της δυτικης 'Εκκλησίας 'Άνδρου, δη-
μοσιεύω δ' άλλοτε ιδιαιτέραν περί αυτής διατρι-

βήν έν η θα περιλάβω και όλόκληρον σχεδόν 
τήν ανωτέρω έκθεσιν ής αποσπάσματα μόνον 
δημοσιεύω σήμερον. 
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SILVIO PELLICO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ Ο Υ 

Ό ήλίος εκλινε προς τήν δύσην του ητο ώρα τής προσευχής 'Ώ ' 
πόσον ησθανόμην τον Θεόν ! Πόσον τόν ηυχαρίστουν διότι ευρίσκον πάν-
τοτε νέον μέσον του να μη αφίνω να καταπίπτωσιν αι ψυχικαί και 
σωματικαί μου δυνάμεις. Πόσον ησθανόμην αναγεννωμένην έν έμοί την 
μνήμην πάντων τούτων τών πολυτίμων δώρων ! 

'Ημην ορθιος έπί του παραθύρου, εχων τους βραχίονάς μου μεταξύ 
τών κιγκλίδων και συνηνωμένας τας χειρας ή έκκλησία του άγ. Μαρ-
κου ητο κάτωθεν έμου. πλήθος περιστερών έν έλευθερία εγουργούριζον 
ερωτικά, περιίπταντο και κατεσκεύαζον φωλεάς έπί τής μολυβδίνης 
στέγης' ό ώραιότερος ουρανός ητο έκει ένώπιόν μου. εδέσποζον όλου 
εκείνου του μέρους τής Βενετίας, όπερ ηδυνάμην νά βλέπω έκ τής φυ-
λακης μου. μεμακρυσμένος θόρυβος ανθρωπίνων φωνών επληττεν ηδέως 
τήν ακοήν μου Εν τώ αθλίω, αλλά επιβλητικω τούτω τόπω, συνωμί-
λουν μόνον μετ' εκείνου, ούτινος οί οφθαλμοί ηδύναντο να μέ ίδωσι 
και εις αυτόν συνίστων τόν πατέρα μου, τήν μητέρα μου και διαδοχικώς 
όλα τά προσφιλή μοί οντα, και ενόμιζον ότι ήκουον αυτόν αποκρινόμε-
νον μοι: «Έμπιστεύθητι εις τήν εύμένειάν μου." και ανέκραζον "Ναί! 
εις αυτήν στηρίζομαι !" 

Και έπεράτωσα τήν προσευχήν μου ισχυρότερος γενναιότερος και 
αναίσθητος εις τά δήγματα τών κωνώπων, οίτινες έπέπιπτον έπ 

Τήν έσπέραν ταύτην, συνεπεία 

μου ηρξατο καταπραϋνομενη. οί κωνωπες να γίνωνται ανυποφοροι και 
ν' άναγκάζωμαι νά καλύπτω τό πρόσωπον και τας χείρας. Ούτω πως 
ευρισκόμενος ιδέα τίς ποταπή και δυσάρεστος επήλθεν είς τήν κεφαλήν 
μου, ήτις μ' έτρόμαξε. ηθέλησχ νά τήν αποδιώξω, αλλα δέν το κατώρ-
θωσα. 

Ό Τρεμερέλλος μοί είχε διεγείρει άτιμον ύποψίαν επί τής Άγγελι-
κης ότι δηλ. αυτη ήρχετο διά νά κατασκοπεύη τά μυστικά μου. αυτή! 
ή τόσον αθώα ψυχή ! ήτις ήγνόει πονηρούς λόγους, ήτις ουδέν επεθύμει 
εκ τών μυστικών μου να μανθάνη ! 

Μοι ητο αδύνατον να τήν ύποπτεύσω, και ήρώτων εμαυτόν: — 'Έχω 
τήν αυτήν βεβαιότητα ώς προς τόν Τρεμερέλλον ; Και έάν ό άθλιος 
ούτος ήτο οργανον μισητων σκευωριων ; Έάν ή επιστολή είχε γραφή 
αγνοώ ύπό τίνος όπως με άναγκάση νά κάμω σπουδαίας αποκαλύψεις 
είς τόν νέον μου φίλον ; 'Ίσως ό δήθεν δεσμώτης νά μη ύφίστατο ; η 
ίσως και νά υφίστατο ών δόλιος έξ εκείνων, οίτινες ζητουσι να ανακα-
λύπτωσι μυστικα όπως έπωφελωνται έκ τής άνακοινώσεως αυτών; ίσως 
ήτο και ευγενής ; Ναί, άλλά τότε δόλιος ήτο ό Τρεμερέλλος και ζητεί 
νά επισπεύση αμφοτέρων ημών τήν καταστροφήν αποβλέπων εις την 
αύξησιν του μισθου του ! 

'Ώ ! σκληρόν, αλλα φυσικώτατον εις τόν έν τη φυλακη καθειργμένον 
τό νά φοβηται πανταχόθεν τήν κακίαν και τήν πονηρίαν ! 

Τοιαυται αμφιβολίαι μέ κατέθλιβον, μέ συνέτριβον. Δια τήν Άγγε-
λικην οχι, ουδέποτε αμφέβαλλον. 'Εν τούτοις αφ' ής ό Τρεμερέλλος 
προέφερε περί αυτης, τούς ασαφεις έκείνους λόγους, ποία τις αμφιβο-
λία μέ ανησυχει και εφέρετο, ουχί έπ' αυτης, αλλ' έπ' εκείνων οίτινες 
την άφινον να ερχηται εις τό δωμάτιόν μου. Τήν είχον οδηγήση να μέ 
κατασκοπεύη αυτοί εξ ίδίας βουλήσεως ή κατ' ανωτέραν διαταγήν; 'Ώ! 
έάν συνέβαινε τουτο, πόσον κακώς εξυπηρετουντο ! 

Άλλ όσον αφορα την έπιστολήν του αγνώστου, τί νά κάμω ; Να 
ύπακούσω εις τας ψυχράς και λυπηράς συμβουλάς του φόβου ; Να επι-

στρέψω την επιστολήν εις τον Τρεμερέλλον λέγων αυτω, ότι δεν θέλω 

της μεγάλης κοπώσεως η 
εμού. 

φαντασία 

να διακινδυνεύσω την ειρήνην μου; Και έαν είνε καμμία παγίς ; Και 
εαν ό άγνωστος ούτος άνθρωπος είναι καθ' όλα άξιος της φιλίας μου, άξιος 
να με κάμη να διακινδυνεύσω τι όπως μετριάσω έν αύτώ τας αγωνίας 
της μοναξίας του; 'Άθλιε! δύο βήματα άπέχεις του θανάτου, ή πε 
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ήτο τότε ή κατάστασις της 'Άνδρου και 
του έν αυτη καθολικισμου. Ή ειρήνη όμως 
είχε συνομολογηθή προ έτους και ποία τις 
ασφάλεια και ησυχία έπεκράτει και έν 
'Άνδρω. 'Όθεν κατα τό αυτό έτος εγένετο 
η, νέα εγκατάστασις τών Καπουτσίνων έν 
τη νήσω, ώς μανθάνομεν έκ παλαιου ση-
μειώματος, αποκειμένου έν τω αρχείω της 
ενταυθα μονης των Καπουτσίνων και έχον-
τος ούτω: "Andros.—Cette mission 
a ete abandonnee plusieurs anne-
es, et on la reprise en 1700 qu'on 
γ a fait superieur le R. P. Cheru-
bim de Compiegne". 

Μεταβάντες οι Καπουτσίνοι είς Άνδρον 
ευρον ηρειπωμένην τήν εαυτών Έκκλη-
σίαν μετα του συναφους οικου. Άλλ' οι 
κάτοικοι της νήσου Δυτικοί τε και Ανα-
τολικοί συνέδραμον αυτους μεγάλως εις 
την ανοικοδόμησιν. "Ό κύριος Νικολός 
Κοντόσταυλος", λέγει ό έν έτει 1701 επι-
σκεφθείς την Ανδρον Γαλλος βοτανικός 
Pitton de Tournefort, "πλούσιος εμ-
πορος της Ανδρου αποκατεστημένος έν 
Βενετία έδωσεν 100 σκουδα προς ανοικο-
δόμησιν τής μονής τών Καπουτσίνων, έδω-
ρήσατο δε και κεφάλαιον αποφέρον εισό-
δημα 60 δουκάτων προς συντήρησιν αυ-
τών, Πλήν τούτου εδωρήσατο τ' αναγ-
καιουντα προς τέλεσιν της λειτουργίας ιερα 
αμφια και σκεύη. Ό κ. Νικολάκις Δελλα-
Γραμμάτικας και τινες αρχοντες ανατολι-
κοί της νήσου συνετέλεσαν είς τήν ανοικο-
δόμησιν της εκκλησίας των αγαθων πατέ-
ρων" (Relation d' un voyage du Le-
vant. Lyon, 1717. Τομ. Β' σ. 38). 

'Έτερος δέ περιηγητής, ό Sieur Paul 
Lucas, επισκεψάμενος τήν 'Άνδρον μετα 
πέντε έτη λέγει ότι "οί Σεβασμιώτατοι 
Πατέρες Καπουτσίνοι κτίζουσιν οικίαν, ής 
η Έκκλησία ήν θα αφιερώσωσι τω αγίω 
Βερναρδίνω είναι ωραιοτάτη" (Α. Μηλια-
ράκη. Ύπομνήματα περιγραφικά των Κυ-
κλάδων νήσων. Ανδρος, Κέως. Εν 'Α-
θήναις 1880, σ. 139). 

Ουτω τη συνδρομή τών κατοίκων ανω-
κοδόμησαν οί Καπουτσινοι τήν εκκλησίαν 
και τήν μονήν αυτών έν Άνδρω. εξεπλή-
ρουν δέ μετα πολλού ζήλου πάντα τα υπό 
της ιερας αυτών αποστολής επιβαλλόμενα 
καθήκοντα. «Καί μολονότι, γράφει έν έτει 
1745 έν εκθέσει αυτου προς τό έν Ρώμη 
'Ιερόν Συνέδριον ό P. Romain de Pa 
ris, έν τή νήσω ταύτη υπαρχουσιν ολίγοι 
Λατίνοι, όμως οί πατέρες ιεραπόστολοι 
διατηρουσι σχολειον, διδάσκουσι τήν χρι-
στιανικήν κατήχησιν και κηρύττουσιν ελ-
ληνιστί έν τώ ημετέρω ναω, έν τώ Καθε-
δρικώ, και έν ταις Ανατολικαις Έκκλη-
σίαις". (Analecla ordinis minorum 
capucinorum, Romae 1894, vol. 
Χ, σ. 188). 

Εν τούτοις ό αριθμός τών έν τή νήσω 
Λατίνων εβαινεν οσημέραι ελαττούμενος 
ώστε ηναγκάσθησαν οι Καπουτσίνοι μετα 
τινα έτη ν' απέλθωσι πλέον οριστικώς έκ 
της Άνδρου. Οι Καπουτσίνοι ανεχώρη-
σαν, λέγει ό έν έτεί 1771 έπισκεφθείς τήν 
Άνδρον Pasch van Krienen, έμεινε δέ 
μόνον έν τή νήσω εις ιερεύς υπό τόν τίτλον 
βικαρίου (Breve descrizione del ar-
cipelago, εκδ. Ludowig Ross, Halle 

1860, σ. (77). Πρός τόν βικάριον δε Γιά-
κουμον Μπαρότζην επώλησαν οί Καπου-
τσίνοι τήν μονήν και εκκλησίαν αυτών τή 
28 Μαίου του έτους 1784 αντί γροσίων 
1510 κατά τό έν τοίς "περιγραφικοις ύπο-
μνήμασι"του κ. Μηλιαράκη (σ. 147-148) 
καταχωρισθέν πωλητήριον έγγραφον. 
'Εν Νάξω. 
Μιχ. 'Ιακ. Μαρκόπολις. 

ΡΩΣΣΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

Οτε ύπό τον ανωθι τίτλον έν προη-
γουμένω φύλλω της εριτίμου "Άρμονίας" 
εξιστόρουν τό ανέκδοτον του Μεγαλου 

υπο τα ομματα Δουκός Σεργίου, έθετον 
τών προσφιλων μοι αναγνωστών αυτής 
τήν μίαν όψιν του νομίσματος, τήν πιστώς 
απεικονίζουσαν τας φοβεράς περιπετείας, 
ας ύφίστανται οί έν Ρωσσία πτωχοί έρ-
γάται ύπό τήν διπλήν μάστιγα της πεί-
νης και του ψύχους. Σήμερον ανατρέπων 
τό νόμισμα υποδεικνύω και τήν αντίθε-
τον όψιν αυτου, δια τής αφηγήσεως και 
αλλου ανεκδότου ούχ ήττον περιέργου και 
διδακτικου. Πράγματι δι' αυτου διδα-
σκόμεθα, ότι εαν έν τή αχανεί ταύτη αυ-
τοκρατορία ούκ ολίγοι μεθ' ηρωϊκης αυ-
ταπαρνήσεως αγογγύστως αντιμετωπίζουν 
τόν δι' ασιτίας θάνατον, έξ αλλου δεν 
σπανίζουσι και οί προς κορεσμόν της αδη-
φάγου λαιμαργίας θυσιάζοντες τήν υπαρ-
ξιν αυτων. 

Τοιουτον τι συνέβη έν Άρτυνί τής Ρωσ-

πρωμένη απόφασις μέλλει να εκδοθη απο ημέρας εις ήμέραν και συ 
άρνεισαι άκόμη να πράξης έργον φιλανθρωπίας ; Ν' απαντήσω, ναι, 
οφείλω ν' απαντήσω. Άλλ' έάν κατα δυστυχίαν η επιστολή μου αύτη 
ανεκαλύπτετο, χωρίς κανεις να τεθή επίτηδες να μας βλάψη, δεν είνε 
αληθές οτί φοβεράν τιμωρίαν θα υφίστατο ό δυστυχής Τρεμερέλλος ; Ή 
ιδέα αυτη δέν ηρκει όπως μέ αναγκάση απολύτως ν' απόσχω πάσης 
κρυφίας αλληλογραφίας; 

ΚΕΦ. XXXV 
'Ήμην τεταραγμένος καθ' ολην τήν νύκτα. δεν ηδυνήθην ν' αναπαυ-

θώ και ήγνόουν τί ν ' αποφασίσω εν μέσω τοιαύτης αβεβαιότητος. 
Ήγέρθην έκ τής κλίνης μου μόλις εχάραξεν έτρεξα πρός τό παράθυ-

ρον και ήρχισα προσευχόμενος. Κατα τάς δυσχερείς περιστάσεις, αισθά-
νεται τις την άνάγκην να συνομιλή αμέσως μετά τοΰ Θεου, ν' ακούη 
τάς εμπνεύσεις του καί νά τάς εκτελή. 

Μετά μακράν προσευχήν κατήλθον του παραθύρου απεμάκρυνα τους 
κώνωπας, άπέμαξα επιμελώς δια τής χειρός τα επι του προσώπου μου 
δήγματα αυτών και απεφάσισα νά εκθέσω τους φόβους μου εις τον 
Τρεμερέλλον και νά τώ είπω οτί ή αλληλογραφία αύτη ηδύνατο ν' 
αποβή επικίνδυνος δι' εμέ. νά παραιτηθώ αυτής εάν έπέμενεν ή νά 
δεχθώ, έάν οί φόβοι μου δεν τώ εφαίνοντο βάσιμοι. 

Περιεπάτουν μέχρις ού ηκούσα τονθοριζόμενον; 
Sognai, mi gera un gato. Ε ti me carezzavi. 
Ο Τρεμερέλλος μοί εκόμιζε τόν καφφέ. 
Τω ανεκοίνωσα τον φόβον μου και δεν ετόνισα τους λόγους μου διά 

να μη εξεγείρω τόν φόβον του. Ευρον αυτόν σταθερόν έν τή επιθυμία 
του να χρησιμεύση ώς έλεγε, εις δύο ευγενεις ιππότας. Τουτο ευρίσκετο 
είς μεγαλην αντίθεσιν πρός τό όνομα του Τρεμερέλλου, όπερ τώ έδώ-
καμεν. 'Έκτοτε έμεινα καί έγώ σταθερός 

— Θα σοι αφίσω τo κρασί μου, τώ λέγω. προμήθευσόν μοι τόν απαι-
τούμενον διά τήν αλληλογραφίαν χάρτην και εσο βέβαιος, ότι έάν ακού-
σω τον ηχον τών κλείθρων άνευ του άσματός σου, θά σπεύσω νά 
καταστρέψω παν αντικείμενον υποπτον. 

— Ιδου ακριβως εν φύλλον χάρτου, θά σας δίδω όταν θέλετε, και 
στηρίζομαι εις τήν φρόνησίν σας. 

'Έκαυσα τον ουρανίσκον μου διά νά πίω ταχέως τόν καφφέ, ό 
Τρεμερέλλος εξήλθε και ήρχισα νά γράφω. 

Έποίουν καλώς ; ή απόφασις αυτη μοί ενεπνεύσθη ύπό του Θεου, 
η ητο μάλλον θρίαμβος τής φυσικης μου δειλείας και τής διαθέ-
σεως του νά προτιμώ τό αρέσκον μοί εις κοπιώδεις θυσίας ; 'Ή ητο 
υπέρμετρος ευγένεια παραχθείσα υπό τής εκτιμήσεως, ήν ό άγνωστος 
ούτος μοί έδείκνυε, μεμιγμένην μετά φόβου του νά φαίνωμαι μικρόψυ-
χος έάν προυτίμων φρόνιμον σιγήν ή άλληλογραφίαν κάπως επικίνδυνον; 

Πώς ν'απομακρύνω όλας τάς αμφιβολίας ταύτας; Τας εξέθηκα μετα 
φόβου εις τόν έν τή φυλακη σύντροφόν μου απαντών είς αυτόν και 
προσθέτων έν τούτοις ότι ή γνώμη μου ητο ότι όταν τις νομίζει ότι 
ενεργεί ένεκα καλής αιτίας καί άνευ θετικου έλέγχου συνειδήσεως, δεν 
υπάρχει λόγος νά φοβηται. Μόλα ταυτα τόν παρεκάλουν νά σκεφθή 
σοβαρώτατα και αυτός εις ό,τι έπρόκειτο να επιχειρήσωμεν και να μοί 
είπη ειλικρινως είς ποιον σημειον εμπιστοσύνης ή ανησυχίας θά περιω-
ρίζετο. 'Ότί έάν, συνεπεία νέων σκέψεων εύρισκε τό έργον λίαν επίφοβον 
έπρεπε νά παραιτηθώμεν τής εύχαριστήσεως ήν μας προύξένει ή τοι-
αύτη άλληλογραφία καί νά αρκεσθώμεν νά είμεθα γνωστοί δια τής 
ανταλλαγής ολίγων λέξεων ανεξαλείπτων εχεγγύων τρυφεράς φιλίας. 

'Έγραψα τέσσαρας σελίδας πλήρεις ειλικρινους αγάπης. ελαφρώς 
θίγων τόν σκοπόν μου, ώμίλουν μετ' εγκαρδίου εκφράσεως ειλικρι-
νείας περί τής οικογενείας μου και περί τινων τών ιδιαιτέρων μου φίλων 
και προσεπάθουν ιδία νά τώ γνωρίσω την καρδίαν μου κατα βάθος. 

Τήν έσπέραν εδόθη ή επιστολή μου. Μή κοιμηθείς τήν παρελθουσαν 
νύκτα, ημην λίαν κεκμηκώς. ό υπνος δεν έβράδυνε να επέλθη και αφυ-
πνίσθην τήν πρωϊαν τής επιούσης ήσυχος, εύθυμος και αναλογιζόμενος 
μετ' ευχαριστήσεως ότι ίσως έλάμβανον μετ' ολίγον τήν απάντησιν του 
φίλον μου. 

ΚΕΦ. ΧΧΧVI 
'H άπάντησις ήλθε όταν μοί έκομίσθη ό καφφές. Έπήδησα εις τον 

τράχηλον του Τρεμερέλλου καί τώ είπον μετά τρυφερότητος. 
— Ό Θεός νά σέ ανταμοίψη διά τήν χάριν ταύτην! 

['Έπεται συνέχεια]]. 
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ΔΥΤΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 
Αυγουστος 'Ιούλιος. 
Αγίου Λαυρεντίου. 10 Σάββ. 29 Καλλινίκου και Θεοδοτης. 

Ξύστου Β'. Πάπα 'Ρώμης μάρτυρος. 11 Κυριακ. 30 Σύλα, Σιλουανου, Κρήσκεντος. 
Κλάρας της παρθένου. 12 Δευτέρα 31 Ευδοκίου του δικαιου. 

Αυγουστος. 
Αλφόνσου 'Επισκόπου. 13 Τρίτη 1 Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρου. 
Νηστεία. Χορμίσδα Πάπα Ρώμης 14 Τετάρτ. 2 Ανακομιδή λειψ. Στεφάνου πρωτομάρτ. 
Κοίμησις τής Θεοτόκου. 15 Πέμπτ. 3 Ίσαακίου, Δαλμάτου και Φαύστου. 
Ρόκκου του όμολογητου. 16 Παρασ. 4 Των έν 'Εφέσω επτά Αγίων Παίδων. 
Όγδοας αγίου Λαυρεντίου. 17 Σάββ. 5 Εύσιγνίου μάρτυρος. 
Ιωακείμ Πατρός τής Θεοτόκου. 18 Κυριακ. 6 Ή Μεταμόρφωσις του Ίησου Χριστου. 
Ουρβανου Β'. Πάπα Ρώμης. 19 Δευτέρα 7 Δομετίου ιερομάρτυρος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ο Παν. Α. Ρ. Τιμόνης 'Αρχιεπίσκοπος 
Σμύρνης, (εικων). 

H Σμύρνη. H πόλις τής Σμύρνης. Τά 
καθολικά ιδρύματα. Ό Καθολικός 
'Αρχιεπίσκοπος Σμύρνης υπό Κανο-
νικου. 

Ή « 'Αρμονία" έν Σμύρνη. 

Ο έξω Κόσμος. 
Οί Καπουτσινοι έν 'Άνδρω υπό Μίχ.Ίακ. 
Μαρκόπολι. 
Ρωσσικά ανέκδοτα υπό Ευθυβούλου. 
Μικρά απάντησις. 

Αί φυλακαί μου. Silvio Pellico. Έπιφυλ-

λίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 

'Ημερολόγιον. 
σίας ενθα προ τριετίας βαθύπλουτος πρίγ-
κηψ ονόματι Δαυίδ Κ..ώφ είχεν επικιν-
δύνως ασθενήσει. Δέκα τών διασημοτέρων 
ασκληπιαδων εκλήθησαν προς θεραπείαν 
του υψηλου ασθενους. Πλήν και τής επι-
στήμης αί σοφαί υπαγορεύσεις, και τών 
ιατρών αι υπεράνθρωποι και συνεχείς προσ-
πάθειαι απέβησαν φρουδαι μή δυνηθείσαι 
να αποσοβήσωσι τόν επαπειλούμενον κίν-
δυνον. Καλπάζουσα προέβαινε ή ασθένεια 
οσημέραι επιβαρυνομένη, αι δυνάμεις βαθ-
μηδόν εξηντλουντο, η ζωή ολίγον κατ' ο-
λίγον εξέφευγε, μέχρις ότου παν σημείον 
τής παρουσίας αύτης ολοσχερώς εξηφα-
νίσθη. 

Τό πτώμα του ζαπλούτου πρίγκηπος 
μετά τας συνήθεις διατυπώσεις ύπό τήν 
φαινομενικήν αθυμίαν και τήν ενδόμυχον 
χαράν τών ευτυχών κληρονόμων, μετε-
κομίσθη πομπωδέστατα είς μεγαλοπρεπη 
ναόν βυζαντινου ρυθμού και εναπετέθη έπί 
πολυτελέστατα διασκευασμένου ικρίωμα-
τος. Πλήθος λαου μετά κατανύξεως παρη-
κολούθει τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν. Μο-
λις αυτη επερατώθη προσήλθεν ό Αρχι-
μανδρίτης μετα πολυπληθους κλήρου, και 
ανήλθεν επι του ικριώματος, όπως, κατά τα 
ειωθότα, πρώτος αποδώση εις τον θανόντα 
τόν τελευταίον ασπασμον του αποχωρι-
σμου, οτε αιφνης ό νεκρός ταράσσεται έν 
τω φερέτρω αυτου, κινειται σπασμωόι-
κως, εγείρεται και δωρίζει εις τόν 'Αρχι-
μανδρίτην διπλουν ηχηρότατον ράπισμα. 
Έκαστος ευχερέστατα δύναται να μαν-
τεύση τόν τρόμον και τήν έκπληξιν του 
'Αρχιμανδρίτου και του περί τό ικρίωμα 
κλήρου, τήν ταραχήν και τήν σύγχυσιν 
του πλήθους τραπέντος είς ατακτον φυ-
γήν. Πράγματι δεν ήτό τι ασήμαντον ή 
είς τήν ζωήν επάνοδος νεκρου και δή ή 
περισσή πρός τόν Άρχιμανδρίτην αβρο-
φροσύνη αυτου ! ! ! 

Έν τω μεταξύ ό αναστάς κατέρχεται 
του ικριώματος και βοηθούμενος υπό τών 

υπηρετών αυτου επανέρχεται εις τό λαμ-
πρόν του μέγαρον, όπως δεχθή τα συγ-
χαρητήρια τών συγγενών και φίλων του. 
Μέγα γευμα λουκούλλειον παρετέθη και 
απειροπληθεις συνδαιτυμόνες ετίμησαν αυτό 
προς εορτασμόν τής ανελπίστου καί παρα-
δόξου ταύτης αναστάσεως. Ή αφθονία, 
η πολυτέλεια, ή ευθυμία απετέλουν τα 
κυριώτερα χαρακτηριστικά τής ιδιορρύθμου 
ταύτης ευωχίας. 'Αλλ' ώ τής μυωπίας 
τών ανθρωπίνων βλέψεων, πόσον απατη-
λαί καί μάταιαι εξελέγχονται ! ! Ό πρίγ-
κηψ, εκτός εαυτου πλέον διατελων εκ τής 
υπερμέτρου αγαλλιάσεως, έτρωγε και έπινε 
μέχρι διαρρήξεως, εις ουδέν αλλο προσέ-
χων ειμή πώς να εορτάση θορυβωδέστερον 
και δια τής κραιπάλης ακόμη τό έκτακτον 
γεγονός. Πλην ή ύπερβολική λαιμαργία 
τώ επέφερε δυσπεψίαν ήτις έν ακαρεί ωδή-
γησεν αυτόν έκ νέου επί του ικριώματος, 
αυτήν την φοράν ομώς ανευ παραμικράς 
ελπίδος αναστάσεως. Αλλά προς τί να 
προστρέχωμεν εις την Ρωσσίαν πρός αvα-
ζήτησιν θυμάτων της απλήστου αδηφα-
γίας. Έδώ έν μέσαις 'Αθήναις πρόσφατον 
παράδειγμα παρέχει ημιν ό έκ δυσπεψίας 
θάνατος ατυχους Πελοποννησίου κατα-
βροχθίσαντος έφ' απαξ τέσσαρας ολοκλή-

ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ 

Είς τόν γράψαντα ημιν εκ Τήνου ύπό 
τό ψευδώνυμον εις συνδρομητής σας, 
απαντώμεν οτι ευχαρίστως θέλομεν παρέξη 
αυτώ πασαν δυνατήν εξήγησιν αρκει να 
δηλώση ημιν τό ονομα και τήν διεύθυνσιν 
αυτου καθ' οτι επιθυμουμεν ινα ως ημεις θα απαντήσωμεν αυτώ ενυπογραφως και 
ουχι υπό ψευδώνυμον ούτω πράξη και 
ούτος. Ούδ' ειναι δυνατόν περί υποθέσεων 
ατομικών γράφοντες δημοσία νά απασχο-
λώμεν απαντας τούς αξιοτίμους ημών 
αναγνώστας. 

Είς τό προσεχές φύλλον : 
Αί γυναικες και το ττοδήλα-

τον. Αρθρον εκτάκτου ημών συνεργάτιδος 
της ευγενούς κυρίας Α. Ζ. 

Επίσης : 
Κάτω τα ανήθικα μυθιστορή-

ματα.'Ο Ζολά και η Λούρδη, αρ-
θρον του αξιοτίμου τακτικου ημών εκ 
Σμύρνης συνεργάτου κ. Πολυκάρπου Βεν-
τούρα. 

ρους οκάδ ας πέπονος! ! 
Ευθύβουλος. 

Οί επιθυμουντες νά έχωσι καλ-
λιτεχνικήν 

Υ. Γ. Πρίν σας αφήσω, προσφιλεις μοι 
αναγνωσται, οφείλω να σας παρασχω μίαν 
εξήγησιν. 'Αναγκάζομαι δηλαδή να υπο-
βληθώ ακουσίως είς εγχείρισιν, αποχωρι-
ζόμενος του ημίσεως του ψευδωνύμου μου, 
σφετερισθέντος παρα τινος επαρχιακης ε-
βδομαδιαίας εφημερίδος, ήτις συστηματι-
κως από τινος απομιμειται παν ό,τι νεω-
τερίζον ευρίσκει έν τή "Αρμονία". Καί 
ούτω πως μεταβαπτίζομαι απο Ευθύ-
φρονα είς Ευθύβουλον ευελπιστών, ότι δεν 
θα αναγκασθώ και πάλιν να υποβληθώ είς 
τοιαύτην εγχείρισιν. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ ΑΝ 
ας μεταβωσιν εις τό 

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν 

Ν. Μ Π Ι Ρ Κ Ο Υ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
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