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Α Σ Ε Π Α Ν Ε Λ Θ Ω Μ Ε Ν 

Έξ παρηλθον μηνες αφ' ότου η 
«'Αρμονία" το πρωτον σεμνώς προ-
βάλλουσα, ανέγραψε πρόγραμμα κα-
θορίζον τάς σκέψεις,τόν προορισμόν 
της και τον τρόπον καθ' ον ώφειλε 
να διανύση τό ευρύ αυτης στάδιον. 
'Ήλπισεν οτι έν τώ προγράμματί 
της εκείνω έκαστος ώς εν κατόπτρω 
θά διέβλεπε τα αισθήματα ύφ' ων 
ενεπνέοντο οι τότε ευθαρσώς και έν 
πεποιθήσει εκπληρώσεως υψηλου κα-
θήκοντος αναλαβόντες τον επίπονον 
έν τω είδει τούτω δημοσιογραφικόν 
αγώνα. 'Όντως δέ δεν εψεύσθη των 
έλπίδων της, και τό φύλλον ημών 
άμα τη πρώτη αυτού εμφανίσει, διή-
γειρεν αληθη ενθουσιασμόν μεταξύ 
εκείνων προς ους άπηυθύνετο, και 
αθρόους κατετάξαμεν τούς συνδρο-
μητάς. Έν τη ευγενει ταύτη επι-
δείξει των καθολικών αισθημάτων, 
ών αναμφισβήτητα τεκμήρια παρέ-
σχον πάντοτε οσάκις ή περίστασις 
απήτησεν αυτό, άπαντες οί έν Ελ-
λάδι και Άνατολη καθολικοί, ήλθε 
συναρωγός ού μόνον ό έν Ελλάδι 
τύπος και ιδία ό της πρωτευούσης. 

προσετι και μέγα μέρος του εν άλλα 
Ευρώπη. 

Εκ τούτων πάντων πάνυ ευλό-
γως εικάσαμεν οτι τό έργον ημών 
έστεψεν επιτυχία πλήρης. 'Ηνδρώ-

θημεν έτι μαλλον και ερειδόμενοι 
έπι των συμπαθειων και της υπο-
στηρίξεως τών ημετέρων συνδρομη-
τών εχωρήσαμεν θαρρούντως έπί 
τα πρόσω. 

Πλην ή πασιφανής αυτη επιτυχία 
οφειλομένη μάλλον εις την α π ό κοι-
νού σύμπραξιν τών ημετέρων καθο-
λικών η είς δημοσιογραφικάς ημών 
δάφνας, ηγειρε σχετικήν τινα αντί-
δρασιν. Βλέπομεν δ'υμας αύτους 
ηναγκασμένους μετα πάροδον χρο-
νικού διαστήματος έξ μηνων, δια-
στήματος διανυθέντος έν πνεύματι 
κατ' εξοχήν καθολικω, ινα επανέ-
θωμεν είς όσα ελέγομεν έν τω προ-
γράμματι ημων εκείνω, όπερ έτι και 
νύν έξακολουθουμεν έχοντες ώς γνώ-
μονα και οδηγόν. 'Εν αυτώ προυτι-
θέμεθα ίνα ιδρύσωμεν Καθολικήν 
εφημερίδα. Και εννοούσαμεν Καθο-
λικήν ου μόνον υπό την θρησκευ-
τικήν της λέξεως σημασίαν, αλλά 
και ύπό την ετυμολογικήν. Καθο-
λικήν δι' όλους ανεξαρτήτως τους 
Καθολικούς άνευ εξαιρέσεως ουδε-
μιάς, άνευ προτιμήσεως ελαχίστης, 
ώς Καθολική, και παγκόσμιος είναι 
ή πίστις nv πρεσβεύει. Μυριάκις 
οσάκις εδόθη ημιν η ευκαιρία έκα-
λέσαμεν είς συνδρομήν ημων απά-
σας τας καθολικάς γραφίδας οσαι 
επεθύμουν νά συνεργασθώσι μεθ' 
ημών ύπό τό αυτό οπερ ετάξαμεν 
πρόγραμμα. Ούδ' ελειψαν οί προσ-

δραμόντες,ούδ' επαύσαμεν καλούν-
τες. Καί οσημέραι νέοι αναδείκνυν-
ται καθολικοι κάλαμοι και νέοι μέλ-
λουσι ν' αναδειχθώσιν. Ούδ' υ π ά ρ -
χει περίστασις καθ' ην η εφημερίς 
ημών έκλινε μάλλον υπερ του μέν 
ή τού δέ, υπέρ τούτου μέν προθυ-
μοποιηθεισα υπέρ εκείνου δέ ολι-
γωρήσασα. 

Άφ'ου ούτω μέχρι της στιγμης 
ταύτης επολιτεύθημεν,απορούμεν 
τη αληθεία, είς άκρον δέ λυπούμεθα 
και δυσθυμουμεν βλέποντες οτι έν 
τη θριαμβευτική ταύτη τής «Άρ-
μονίας" πορεία, ευρέθησαν και οί 
αντιδράσοντες ού μόνον δια της δυσ-
φημίσεως αυτής, αλλ' έτι πλειον διά 
της προσφυγης αυτών είς μέρη τόσον 
υψηλά, είς τά οποια ουδέποτε εφαντα-
ζόμεθα οτι θά έφθανον.Έκ τού ύψους 
όμως εκείνου έκτου οποίου έπεθύ-
μησαν νά κατακρημνίσωσιν ημάς, 
απατηθέντες είς τούς εαυτών υπο-
λογισμούς,κατεκρήμνισαν αυτοί εαυ-
τούς γενόμενοι παρά την θέλησιν 
αυτωναυτοις μέν ζημίας αίτιοι, ημιν 
δε ευκαιρίας οπως λάβωμεν τρανά 
δείγματα ευνοίας και εμπιστοσύνης. 
Τούτο δέ συνέβη διότι εν τη ομο-
φώνω ταύτη των καθολικών επιδο-
κιμασία διανοηθέντες να αντιδρά-
σωσι, δεν εσκέφθησαν οτι ώς πολέ-
μιον αυτών δεν είχον πλέον την 
«'Αρμονίαν" αλλά αυτήν ταύτην 
την κοινήν γνώμην, και ούτω κα-

Τα χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.—'Αγγελίαι δημοσιεύονται μόνον εν 
τη τελευταία σελίδι.—Δια τάς καταχωρίσεις ιδιαίτεραι συμφωνίαι. 
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κως υπολογίσαντες, ευρέθησαν προς 
μεγίστην ημών λύπην, τους πόδας 
περιπεπλεγμένοι εις την σκαπάνην 
δια της οποίας ηθέλησαν νά πλή-
ξωσι την "'Αρμονίαν". 

Ενώπιον της αδοκήτου ταύτης 
αντιδράσεως ανυπερθέτως ηθέλο-
μεν θραύση την γραφίδα, εάν την 
εύλογον ημών αγανάκτησιν δεν εμε-
τρίαζε κατά τι ή ομόθυμος διαμαρ-
τύρησις απάντων των συνδρομητών 
ημών εκείνων, οσοι έτυχον νά ώσι 
γνώσται του πράγματος, υπομνη-
σάντων ήμιν ώς λίαν επίκαιρον του 
Ίταλου ποιητου τον στίχον : "Νon 
ti curar di lor ma guarda e passa;" 

Ταυτα γράφομεν ινα αναζωπυρώ-
σωμεν τον ζηλον και αυξήσωμεν 
την προθυμίαν των ημετέρων συν-
δρομητών διεγείροντες αυτούς προς 
ευγενή άμιλλαν έν ομοθύμω συμ-
πράξει υπέρ του ημετέρου φύλλου, 
οπερ κυρίως ερείδεται επί, τής α γ ά -
πης των καθολικών ώς επί στερράς 
κρηπίδος, εναντίον της οποίας κατ' 
ουδέν θέλουσιν ισχύση, άλλα θρυμ-
ματιζόμενα θά πίπτωσι πάντα τά 
απο της σκοτιας και έκ του αφανούς 
κατά της "'Αρμονίας" ριπτόμενα 
βέλη. . Ή Διεύθυνσις. 

Τ Ο Ε Γ Ω 

'Εμελετήσατέ ποτε την μικράν, την 
έκ τριών μόνον γραμμάτων συνισταμένην, 
αλλ' ευρυτάτην έννοιαν εμπερικλείουσαν 
ταύτην λέξιν ; Άπό της προϊστορικης έπο-
χης μέχρις ημων ποσον έδρασε και ποσον 
θα δράση ενόσω υπάρχουσιν άνθρωποι επί 
της γης ! 

Τo μικρον αυτο εγω εν τη σμικρότητι 
αύτου και έν τω κρυπτώ εμφωλευον, ανε-
παισθήτως αρχεται της δράσεώς του, μετα 
ταυτα εγείρεται ώς γίγας, διαπράττει 
θαυμάσια, εκθαμβοι και σκοτίζει τα περί 
αυτό, πλην η παρακμή επέρχεται και τότε 
μοχθεί, παλαίει, αφανίζεται, λησμονειται. 

Τό εγώ παντου εννοεί να προηγηται, 
δί' ο και έν πολλαις γλώσσαις έλαβε την 
πρώτην θέσιν πρό της ιδέας πάσης πρά-
ξεως. Τίς δύναται ν' αρνηθη ότι αυτό 
προίσταται και κυβερνα και έν τοις ιδιω-
τικοίς και έν τοις δημοσίοις, και επί κα-
λου και έπί κακου ; Άλλ' ιδία επί κακου ! 
Πόσα μίση, πόσους φθόνους, εγκλήματα, 
πολέμους, καταστροφάς δέν προύξένησε το 
ολέθριον αυτό εγώ! Ύποθέσατε τό φυ-
σικόν και ήθικόν παν ώς κύκλον. κέντρον 
αύτου είναι τό εγώ παρα του οποίου 
εξέρχονται αί ακτίνες του κύκλου και προς 
ο έπιστρέφουσιν. θέλετε να πεισθητε ; πε-
ριττόν να τρέχητε πρός την ιστορίαν. 'Α-
κούσατε εν παράδειγμα. Γράφων τας ολί 
γας ταύτας γραμμάς δικαιούμαι, νομίζω, 

ώς πας θνητός έν ταίς πράξεσιν αυτου, 
να έχω ή όχι ένα ωρισμένον σκοπόν. Έν 
τουτοις υμεις ένω αναγινώσκητε αυτάς ου 
δόλως λαμβάνετε υπ' όψιν σας τό εγώ 
τοΰ γράφοντος, αλλα τουναντίον τό βάλ-
λετε κατά μέρος και δι' ακαταλογίστου 
και αδικαιολογήτου εγωισμού, προβάλλετε 
τό εγώ σας, δίδετε αυτω το δικαίωμα 
κριτου και ελεγκτου μετά τόσης ευχερείας 
ώς αν ουδέν ηδύνατο να διαφύγη τον παν-
τεπόπτην οφθαλμόν σας. Τό εγώ του 
δυστυχους γράφοντος αναλύεται μέ την 
ανατομικήν λεπίδα σας και υπό τό πρίσμα 
τό ιδικόν σας λαμβάνει την όψιν την οποίαν 
θέλετε να τω δώσητε, και τότε, ουαί αυ-
τω ! Άλλ' εσκέφθητε οτί ό γράφων δύνα-
ται να έχη ένα σκοπόν ον υμεις αγνοειτε 
διο και τόν κατακρίνετε ; Έσκέφθητε οτί 
οσην δύναμιν εκτάσεως ή εντάσεως αν έχη, 
τό εγώ σας, δεv δύναται όμως να φθάση 
εις τους μυχούς του εγώ του άλλου και 
να γνωρίση τα έν αυτοις ; Έσκέφθητε οτι 
τό εγώ του άλλου δεν δύναται να ενεργη 
υπό τας κινήσεις της μαγικης ράβδου του 
εγώ σας; 'Αν δέν λαμβάνητε αυτά ύπ' 
όψιν σας, έστέ βέβαιοι, οτι διατρέχετε τόν 
κίνδυνον να ίδητε πρό του υμετέρου εγώ 
τό εγώ του γράφοντος δικαιούμενον πλη-
ρέστατα νά σας ελέγξη και σας βάλη εις 
την θέσιν σας. Προσοχή λοιπόν εις το ευ-
λογημένον αυτό εγώ το όποιον τόσων κα-
κων πρόξενος δύναται να καταστη, διότι 
όσον και αν προξενήση κακόν εις τους άλ-
λους έπ' αυτου ομως θα εκσπάση επί τέ-
λους όλο τό κακόν. Intelligenti pauca. 

ΤΑ ΑΝΕΥ ΘΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Πρό ολίγων ημερών εις το ανώτατον 
δικαστήριον των Παρισίων εκάθητο επί 
του εδωλίου του κατηγορουμένου νεανίας 
τίς ηλικίας μόλις δεκαεπτά ετών. Κατη-
γορείτο ότι εκ προθέσεως ενεδρεύσας εφό-
νευσε πτωχήν τινα γραιαν όπως ληστεύση 
αυτην. Τό ποσόν τό οποιον ή δυστυχής 
αυτη έφερε μεθ' εαυτης ανήρχετο μόλις 
εις δύο δραχμάς ! ! 

Ή κυνική αναίδεια του μικρου τούτου 
εγκληματίου ενεποίησε φρίκην εις τούς δι-
καστάς και τους ενόρκους. 'Άπειρον πλή-
θος κατέκλυζε τό δικαστήριον. 

Ό Πρόεδρος έρωτα τόν Αιμύλιον Γκοδώ 
(ήτο το όνομα του κατηγορουμένου) : 

— Έαν εγνώριζες οτί ή Ροζίνα Μερσιέ 
§υ( μόνον δύο (ούτω ώνομάζετο ή γραια) είχε 

δραχμάς, θα την εφόνευες ; 
Και ό Γκοδώ απήντησεν αναιδως : 
-— Διατί όχι ;! Τί μέ ενδιαφέρει δια 

μίαν γραιαν ; Mία περισσότερον η ολιγώ-
τερον εις τόν κόσμον δέν πειράζει. 

— Ή αναίδειά σου, θα έκαμνε να φρι-
κιάσωσι και αυτοί οί καννίβαλοι. 

— Δέν μέ ενδιαφέρει ! 
— Είσαι μόλις δεκαεπτά ετών και πολ-

λακις μέχρι τουδε κατηγορήθης. Είπε μοι, 
τίς σοι εδίδαξε τοιαύτην θηριωδίαν ; 

— Δέν ειξεύρω ! 
Άλλ' εκεινο τό όποιον δέν είπε και δέν 

εξήγησεν ό κατηγορούμενος, ανέπτυξε θαυ-
μασίως ή υπεράσπισις. 

Ό δικηγόρος Σαίντ-Αππέρ απήγγειλε 
μεταξύ άλλων και τούς έξης βαρυσημάν-
τους λόγους. 

"Τό 'έργον μου είναι ευκολώτατον. ό 
κατηγορούμενος ωμολόγησε πασαν την α-
λήθειαν. ουδεμία λοιπόν υπεράσπισις χω-
ρει. Πλην οφείλω να προσθέσω όλίγα τινα. 

'Εαν ή δικαιοσύνη ζητη παρα του κα-
τηγορουμένου λόγον της πράξεως του, επι-
τρέψατέ μοί να ζητήσω και έγώ παρα της 
δικαιοσύνης λόγον περί της καταδικαστι-
κης της αποφάσεως. Όποία μεν θα είναι 
αύτη, αγνοώ. πλην γνωρίζω κάλλιστα ότι 
υπάρχει ένταυθα τίς μαλλον ένοχος του 
κατηγορουμένου τούτου. Τόν ένοχον του-
τον, ή μαλλον τούς ενοχους τούτους κα-
ταγγέλλω. Οί ένοχοι είσθε υμείς, κύριοι 
δικασταί, οίτινες αντιπροσωπεύετε την κοι-
νωνίαν εκείνην,ήτις ευρίσκεται έν τη ανάγκη 
να τιμωρη τας εγκληματικάς εκείνας πρά-
ξείς τας οποίας δια της αδιαφορίας και 
διαφθορας της δέν ηδυνήθη να εμποδίση 
(Αίσθησις εις τό ακροατήριον). 

Ιδού ένώπιόν μου βλέπω κρεμαμένην 
και χαιρετώ την εικόνα του έσταυρωθέντος 
Χριστου. Ευρίσκεται ένταυθα έν τη αι-
θούση ένθα καταδικάζετε τούς έγκλημα— 
τίας. Άλλά διατί ή εικών αυτη δέν ευρί-
σκεται και έν τοις σχολείοις υμών ένθα 
καλείτε τούς νέους πρός μόρφωσιν ; Διατί 
καταδικάζετε ύπό τούς όφθαλμούς του 
Θεου, αφ' ού έκδιώκετε τόν Θεόν από την 
ψυχήν ; Διατί τό πρώτον ηδη παρουσιά-
ζετε εις τόν κατηγορούμενον Γκοδώ τον 
Θεόν ινα τόν καταδικάσητε ύπό τούς ό-
φθαλμούς του Πλάστου ;Εάν ο Έσταυ-
ρωμένος παρουσιάζετο εις τόν Γκοδώ 
οπότε ούτος εκάθητο εις τό εδώλιον του 
μαθητου, δεν θα ευρίσκετο ούτος τώρα 
εις το εδώλιον της ατιμίας.. Τις ποτέ είπεν 
εις τόν δυστυχή τουτον νεανίαν ότι υπάρ-
χεί Θεός, ότι υπάρχει αιωνία δικαιοσύνη ; 
Τίς ποτέ τω ωμίλησε περί ψυχής, περί του 
οφειλομένου πρός τόν πλησίον σεβασμου, 
περί της αγάπης του Θεου ; Τίς ποτέ εδί-
δαξεν αυτω την θείαν έντολην «μη φο-
νεύσης". Ή ψυχή αυτη εγκατελείφθη 
εις τα κτηνώδη της πάθη, ό νέος ούτος 
έζησεν ώς βιουσι τα άγρια θηρία έν τοις 
δάσεσι, μόνος, απροστάτευτος έν μέσω 
κοινωνίας ητις επεζήτησε να τόν κατα-
στήση τίγριδα, έν ω ηδύνατο να τόν μορ-
φώση αρνίον. 

Ναί σείς είσθε κύριοι, οί ένοχοι τούς 
οποίους καταγγέλλω, σεις, οίτινες ύπερη-
φανεύεσθε έπί πολιτισμώ και δέν είσθε η 
βάρβαροι, σεις οί ηθικισταί οί διαδίδοντες 
εις τόν λαόν, την απιστίαν και την πορ-
νογραφίαν. Μή έκπλήττεσθε λοιπόν έαν οί 
λαοί αποκρίνωνται δια του έγκλήματος καί 



Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α 123 

της διαφθορας. Καταδικάσατε τόν πελά-
την μου διότι έχετε τό δικαίωμα. αλλά 
και έγώ κατηγορώ ύμας διότι έχω τό κα-
θηκον". 

Αί λέξεις αυται παρήγαγον εις πάν-
τας ζωηροτάτην αίσθησιν. Ο ίδιος Γκοδώ 
εφάνη συγκινηθείς, ώς υπό απροσδοκήτου 
αποκαλύψεως, της όποίας μακράν του να 
εννοήση την μεγίστην σημασίαν, ησθάνετο 
έν εαυτω την αρετήν μεγαλοπρεπή και 
ωραίαν. 

Τή αληθεία τίθεται ό Έσταυρωμένος 
έν τω δικαστηρίω και αφαιρείται από του 
σχολείου. κηρύττει μεν ο δικαστής ότι ο 
νόμος είναι ίσος πρός πάντας, διδάσκει δε ό 
διδάσκαλος ότι νόμος του ανθρώπου είναι ό 
άνθρωπος αυτος! 'Αφ'ού δέ ούτω πανταχόθεν 
έξεδιώχθη ό Θεός έρχονται κατόπιν να έπι-
δεικνύωσι την τελευταίαν στιγμήν τόν 'Ε-
σταυρωμένον, τόν νόμον, την δικαιοσύνην ! 
Τό γεγονός τουτο μας υπενθυμίζει ακριβώς 
τόν κακουργον εκείνον όστις αφ' ου ήκουσε 
την εις θάνατον καταδίκην του, είπε : 

— Τώρα τό δικαστήριον ας δικάση τόν 
πρώτον συνένοχόν μου. 

— Και ποίος είναι ούτος ; 
— Ή κοινωνία, ήτις με κατέστρεψε μέ 

τας νέας θεωρίας της και τά ανευ Θεου 
σχολεια της. 

Φ 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 
Τακτικου ημων ανταποκριτου. 

Τό έν τω ύπ' αριθ. 14 της "'Αρ-
μονίας" δημοσιευθέν άρθρον περί της 
Σμύρνης και των Καθολικών 
της ιδρυμάτων κατενθουσίασε τούς 
αξιοτίμους έν Σμύρνη συμπολίτας ημών. 
Οί πολυπληθείς ώς έκ τούτου συνδρομηταί 
της "'Αρμονίας" μέ επεφόρτισαν όπως 
έν ονόματι αυτών έκφράσω τας ευχαρι-
στίας των εις την δραστηρίαν και ακάμα-
τον Διεύθυνσιν αυτής, άμα δέ και ευχηθώ 
εις την φίλην ταύτην έφημερίδα, βίον μα-
κροχρόνιον και επιτυχίας όσημέραι μεγα-
λειτέρας. Δια της πορείας ην εχάραξεν, ή 
«'Αρμονία", βαδίζει ασφαλώς τήν όδόν, 
δία της όποίας δέν θα βραδύνη ή ημέρα να 
καταλάβη ύψηλήν τινα και επίτιμον θέσιν 
έν τω μέσω τών καθολικών εφημερίδων. 

Υπέρ της εύημερίας λοιπόν της "'Αρ-
μονίας" εύχόμενος παρακαλώ άπαντας 
τούς φίλους αναγνώστας όπως ένωθώσιν έν 
ομοφώνω υπέρ αύτης ένεργεία, επισπεύ-
δοντες ούτω την ποθητήν ταύτην ημέραν. 

*-
Την προπαρελθουσαν Κυριακήν 18 τρ. 

μ. έπί τή έπετείω τών γενεθλίων της Α. 
Α. Μ. Φραγκίσκου Ιωσήφ έτελέσθη εύχα-
ριστηρίος δοξολογία έν τω ένταυθα ύπό 
τών αίδ. πατέρων Φραγκισκανών διευθυνο-
μένω ναω της Παναγίας. Ή Α. Πανιε-

ρότης Α. Τιμόνης ελείτούργησεν ιεραρχι-
κώς διακονουντος αυτώ πλήθος ιερέων έξ 
αμφοτέρου του κλήρου. 

Κατα την τελετήν παρην ό αξιότιμος 
κ. Δέ Γιάγκος γενικός πρόξενος της Αύ-
στρίας περιστοιχούμενος ύπο του ανωτέ-
ρου προσωπικου του προξενείου, οί κυβερ-
νηται και αξιωματικοί τών έν τω λιμένι 
ημών όρμούντων αύστριακών πολεμικών 
σκαφών, και άπειρον πλήθος πιστών. 

Την αυτήν ήμέραν εωρτάσθη εις Μορ-
τάκια ή εορτή του πάτρωνος τής εκει 
εκκλησίας Αγίου 'Ρόκκου. Ό Αιδεσιμώ-
τατος πατήρ Πουλέν, προεστώς τών Λα-
ζαριστων ετέλεσε τήν θείαν λειτουργίαν, 
παρισταμένου του 'Επισκόπου Πατάρας 
Παν. Καναβου. 

Μετα δέ τό πέρας τών εσπερινών έλαβε 
χώραν ώραία περιφορά, κατά τήν οποίαν 
εκατοντάδες πιστών έψαλλον μια φωνή 
και μια καρδία τόν ύμνον του Αγίου Ρόκ-
κου ελληνιστί. 

Εύχαρίστως πληροφορούμεθα ότι ό διευ-
θυντής του μεγάλου ξενοδοχείου " 'Αγίου 
Γεωργίου" έν Άθήναις, πρόκειται εντός 
ολίγου να έπίσκεφθή τήν ήμετέραν πόλιν, 
προτιθέμενος να ανοίξη κατάλογον δί' έ-
κείνους τών Σμυρναίων όσοι ήθελον απο-
φασίση να επισκεφθώσι τήν ώραίαν πρω-
τεύουσαν τής Έλλάδος ινα παρευρεθώσι 
κατά τούς προσεχείς μεγαλοπρεπείς Όλυμ-
πιακούς αγώνας. 'Όπως εύκολύνη δέ το 
ταξείδιον, λέγουσίν ότι σκοπεύει να ένοί-
κιάση έν τών ώραιοτέρων ατμοπλοίων τής 
εταιρίας Χ'Δαούτ Φαρκούχ. 

Άπό τίνων ήμερων διαδοχικως έπεσκέ-
φθησαν τόν ήμέτερον λιμένα όλα σχεδόν 
τα πλοία του έν τή Μεσογείω διαμένοντος 
'Αγγλικου στόλου. Ώς έκ τούτου ούκ ολίγη 
ήν ή έν τή αγορα ημών κίνησις. 
Σμυρναιος. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ι Σ 

Ό 'Άγιος Πολύκαρπος, μαθητής του 
ευαγγελιστου Ίωάννου, φίλος επιστήθιος 
του έξ 'Αντιοχείας αγ. Ίγνατίου, διδά-
σκαλος του αγ. Είρηναίου και επίσκοπος 
Σμύρνης, μετέβη εις 'Ρώμην έπί τής αρ-
χιερατείας του δεκάτου μετα τόν 'Απόστο-
λον Πέτρον Πάπα Ρώμης αγ. Ανική-
του, όπως μετ' αυτου συνεννοηθή περί 
έκκλησιαστικών τινων ζητημάτων, ιδίως 
περί τών αφορώντων τήν τέλεσιν του Πά-
σχα. Πρός ακριβή αντίληψιν του προκει-
μένου δέον να λάβωμεν ύπ' όψει, ώς λέγει 
ό Bergier, ότι παρα τοίς έν Μικρα 'Α-
σία χριστιανοις πρό πάντων δέ παρα τοίς 
έν 'Εφέσω και ταίς έξ αύτής έξαρτωμέναις 
'Εκκλησίαις, επεκράτησεν εθιμον πρός απο-

μίμησιν του Ίησου Χριστου να τρώγωσι 
τόν πασχαλινόν αμνόν τήν εσπέραν τής 
δεκάτης τετάρτης ημέρας τής Σελήνης του 
Μαρτίου, ακριβώς ώς συνειθίζουσιν οί 'Ιου-
δαίοι, αποκαλουντες, ώς αυτοί, τήν εστία-
σιν ταύτην Πάσχα. Σημειωτέον όμως ότι 
οσάκις αναφέρεται, ότι οί έν 'Ασία χριστια-
νοί έτέλουν τό Πάσχα κατά τήν 14ην 
ήμέραν τής Σελήνης του Μαρτίου, τουτο 
δέν σημαίνει ποσώς, ότι κατ' αύτήν τήν 
ήμέραν εώρταζον και τήν 'Ανάστασιν του 
Ιησου Χριστου, αλλ' απλώς ότι ήσθιον 

τόν πασχαλινόν αμνόν. Ο λόγιος μοναχός 
Δανιήλ έξηκρίβωσεν έν έτει 1724 τό ζή-
τημα τουτο έν περισπουδάστω πραγματεία. 

Ή Ρώμη και αί λοιπαί έκκλησίαι 
εβράδυνον τήν έστίασιν του πασχαλινου 
αμνου μέχρι τής νυκτός του Μεγάλου 
Σαββάτου διά να την συνταυτίσωσι μετά 
τής επισημότητος του Πάσχα. Τουτο ύπαι-
νίσσεται ή Έκκλησία άδουσα κατά τόν 
αγιασμόν του πασχαλινου κηρου. "Κατά 
" τήν νύκτα ταύτην θύμα προσηνέχθη ό 
" πραγματικός αμνός, δια του αίματος του 
" οποίου εξηγιάσθησαν τών πιστών αί οί-
" κίαι". Πράγματι δέ ό αληθής αμνός τών 
χριστιανών είναι ό Ίησους Χριστός, καθότι 
ώς λέγει ό Απόστολος τών εθνών έν τή 
Α'. πρός Κορινθίους επιστολή (κεφ. 5 
έδ. 7-8). «'Εκκαθάρατε τήν παλαιάν ζύ-
" μην, ινα ήτε νέον φύραμα, καθώς έστε 
" άζυμοί. και γαρ τό Πάσχα ημών έτύθη 
"Χριστός". 'Όσον αφορα αυτήν τήν τέ-
λεσιν τής 'Αναστάσεως, αι έν Μικρα 'Ασία 
έκκλησίαι, έτέλουν αυτήν τακτικώτατα 
τρείς ήμέρας μετα τήν 14ην τής Σελήνης 
του Μαρτίου αδιακρίτως οίαδήποτε συνέ-
πιπτε ήμέρα, Κυριακή ή μή. Ένω παρα 
ταίς λοίπαις έκκλησίαις αυτή η μεγάλη 
επίσημότης είχεν ορίσθή αμετακινήτως τήν 
πρώτην Κυριακήν μετα τήν 14ην ήμέραν 
τής Σελήνης του Μαρτίου. 

Μετα έπισταμένην εξακρίβωσιν τών δύο 
τούτων παραλλασσόντων εθίμων ομοφώνως 
παρεδέχθησαν, να μή διαρρήξωσι τας φιλι-
κάς των σχέσεις χάριν αυτου του ζητήμα-
τος, αλλ' εκάστη Έκκλησία να τηρήση τό 
έθιμόν της. Μετά τήν διακανόνισιν του 
ζητήματος συμμετέσχον αμφότεροι τών 
'Αχράντων Μυστηρίων συνιερουργήσαντες 
έν τή αύτη Έκκλησία. (Riv. Hist. Eccl. 
Τ. 1, σελ. 135). 

Συνοψίζομεν έν ολίγοις τα ύπό του Εύ-
σεβίου αναφερόμενα σχετικώς πρός τό έθι-
μον. Μολονότι αύτη ή παραλλαγή του 
εθίμου δέν έθιγε τας βάσεις τής θρησκείας, 
ούχ' ήττον συνεπήγετο ατοπα τινα. Πα-
ρήγε δυσάρεστον αμα και γελοίαν έντύπω-
σιν τό θέαμα όπερ παρείχον δύο γειτνιά-
ζουσαι Έκκλησίαι διαφόρων τυπικών, 
οσάκις ή μέν έτέλει χαρμοσύνους ίεροτελε-
στίας καθ' όν χρόνον ή έτέρα έν νηστείαις 
και προσευχαίς περιεβάλλετο εισέτι θρη-
σκευτικόν πένθος έπί τω θανάτω του Σω-
τήρος. Τουτο ήδύνατο να έκληφθή παρα 
τών απίστων ώς αντικείμενον σκανδάλου 
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και έμβλημα σχίσματος μεταξύ τών δύο 
τούτων Έκκλησιών. Εθεωρείτο εύλογον, 
ότι εορτή τοσούτον επίσημος, αφ'ής έξηρ-
τώντο πασαι αί άλλαι κινηταί έορταί, έδει 
να τελειται κατά τήν αυτήν ημέραν. (Εύ-
σέβιος Βίος Κωνσταντίνου βιβλ. Γ'. κεφ. 
18). 

Περί τό 194 Μ. Χ. ήγέρθη έκ νέου δια-
φωνία έπ' αυτου του ζητήματος. Ό Πά-
πας Βίκτωρ πληροφορηθείς παρα του αγ. 
Πολυκάρπου τήν έν τινι συνόδω ληφθείσαν 
απόφασίν του, να τελή δηλαδή τό Πάσχα 
τήν 14ην ημέραν τής Σελήνης του Μαρ-
τίου, προσεπάθησε να τόν μεταπείση από 
τής πραγματώσεως τής αποφάσεώς του. 
(Εύσέβιος Εκκλ. Ίστορ. Βιβλ. Ε'. κεφ. 
23 και 24). Πλήν ό άγιος Είρηναιοι, επί-
σκοπος τής Λυών, έγραψε τότε πρός τόν 
Πάπαν Βίκτωρα ύπομιμνήσκων εις αύτόν 
τήν μεταξύ του 'Αγ. Άνικήτου και Πο-
λυκάρπου συζήτησιν παρακαλών συνάμα 
αυτόν να επιτρέψη, όπως ή έν Μικρα 'Ασία 
'Εκκλησία έξακολουθήση να τηρή τό αρ-
χαίον της έθιμον. (Le Cl. Hist. Eccl. 
an. 194 et 196). 

Κατόπιν πάντων τών ανωτέρω έξάγε-
ται σαφέστατα, οτί οί ιστοριογράφοι τής 
'Εκκλησίας, και ίδίως ό πολυμαθής Εύσέ-
βιος, παραδέχονται ομοφώνως τήν εις 'Ρώ-
μην μετάβασιν του αγίου Πολυκάρπου 
όπως συμβουλευθή τόν Πάπαν άγιον 'Ανί-
κητον έπί διαφόρων ζητημάτων, ίδία δέ 
έπί τής τελέσεως του Πάσχα. 

Πολύκαρπος Βεντούρας. 

Ο ΕΞΩ Κ Ο Σ Μ Ο Σ 

κάλυψεν ή αστυνομία του Λονδίνου, εχομεν 
τας έπομένας λεπτομερείας. 

«Σκοπός τής συνωμοσίας ήτο να ανατι-
νάξωσιν εις τόν αέρα το ανάκτορον του Ουεστ-
μίνστερ έν ώ συγχρόνως να καταστρέφηται ή 
Βουλή τών Κοινοτήτων και τών Λόρδων. 

«Πρό τινων εβδομάδων έν τών πρώτων τυ-
πογραφείων του Λονδίνου τό Fiction Presse, 
εδέχθη τήν επίσκεψιν εμπόρου τινός, όστις 
παρουσίασεν ιδιοτροπον τινα Ίσπανόν ζητή-
σαντα παρά του διευθυντου να αναλάβη τήν 
εκτύπωσιν έφημερίδος τινός εις γλώσσαν 'Α-
ραβικήν. Αριθμοί τινες είχον ήδη εκτυπωθή, 
τα αντίτυπα τακτικώς απεστέλλοντο, και οί 
εργάται εξετέλουν το έαυτων καθήκον μή 
υποπτευόμενοι ουτε αυτοί ουτε ό κύριός των 
ούδέν περί τών στοιχειοθετουμένων. 

«Δέν υπήρξε τωόντι μικρά ή εκπληξίς 
των οπότε εδέχθησαν προ ολίγων ήμερων 
τήν επίσκεψιν τών αστυνομικων υπαλλήλων, 
μαθόντες παρ' αυτών ότι ή εφημερίς δέν ήτο 
έτερον ειμή αναρχικός λίβελλος σκοπών να 
καταστρέψη διά δυναμίτιδος αμφοτέρας τας 
Βουλάς. 

«Βεβαιουται ότι τακτικως απεστέλλετο είς 
τους συνδρομητάς του. 'Επίσης δέ διαδίδε-
ται οτί πολλά άτομα ταξειδεύουσι σκοπουντα 
τήν εκτέλεσιν τών σχεδίων τούτων. 'Εν τούτοις 
αί εφημερίδες εισέτι δέν ηδυνήθησαν να ανα-
καλύψωσι διατί ή εφημερίς αυτη εγράφετο εις 
γλώσσαν αραβικήν". 

Τσάρος και Φραγκίσκος Ίωσήφ. 
Αι ευρωπαϊκαί εφημερίδες δημοσιεύουσι το 

έπόμενον τηλεγράφημα : 
'Εν τω ανακτόρω του Πετερχώφ ο Τσά-

ρος παρέθετο γεύμα επίσημον προς τιμήν 
του αυτοκράτορος τής Αυστροουγγαρίας έπί 
τη επετείω τών γενεθλίων του. 
Ο αρχιστράτηγος Wolseley. 

Οί εις Λούρδην προσκυνηταί. 
'Έκαστον έτος, κατά τήν έποχήν ταυτην, 

αναχωρει έκ Παρισίων μέγας αριθμός προσ-
κυνητών κατευθυνόμενος εις τό προσκυνητή-
ριον τής Λούρδης. Ουτω και κατά τό έτος 
τουτο δέκα έκτακτοι αμαξοστοιχίαι ωδήγη-
σαν τό παρελθόν Σάββατον εις τό μερος εκεινο 
περί τας 16 χιλιάδας προσκυνητων. 

'Η εφημερίς Croix αναγγέλλει νυν όχι 
μόνον τήν αισίαν άφιξιν απασων τών αμαξο-
στοιχιων, αλλά και πλήθος θαυμάτων τελε-
σθέντων από τής πρώτης ήμέρας, δύο έκ των 
οποίων επί ανθρώπων ους ή ιατρική επιστήμη 
είχεν έγκαταλείψη. 

Οι έν Μαδαγασκάρη ασθενεις. 
Ομου με τας νίκας τών Γάλλων, αι διά-

φοροι Γαλλικαί εφημερίδες δημοσιεύουσιν ότι 
ή ύγεία του Γαλλικου σταατου δέν είναι και 
λίαν ευάρεστος. 'Η εφημερίς Autorite βε-
βαιοι οτί οι ασθενείς πάσχοντες έκ πυρετου 
ανέρχονται εις τρεις έως τέσσαρας χιλιάδας. 
Τό έν τρίτον τών ασθενών καταλέγεται με-
ταξύ τών ευρωπαϊκών στρατευμάτων. 

Ή έν Λονδίνω συνωμοσία 
τών αναρχικων. 

Περί τής αναρχικής σκευωρίας τήν οποίαν 
έσχάτως ανήγγειλεν ο τηλέγραφος ότι ανε-

Επι τώ διορισμω ώς αρχιστρατήγου του 
Άγγλικου στρατου του στρατηγου Wolseley, 
στρατηγου νεαρου, πλήρους δράσεως, άπο-
κτήσαντος τας χρυσας αύτου επωμίδας πολε-
μων έν 'Αφρική, αι εφημερίδες τής Ευρώ-
πης διαβλέπουσιν έν τώ γεγονότι τούτω φό-
βους περί τής ειρήνης μεταξύ 'Αγγλίας και 
Γαλλίας, μάλιστα κατόπιν τής τελευταίας 
τροπής του ζητήματος περί εκκενώσεως τής 
Αιγύπτου. 
'Η υγεία του Μ. Δουκός Τσάρεβιτς. 

Ό μέγας δούξ και Τσάρεβιτς τής Ρωσ-
σίας Γεώργιος, ευρίσκεται νυν έν Δανιμαρ-
κία, αλλ' οι ιατροί προτρέπουσιν αυτόν να 
μή διαμείνη εκει έπί μακρόν. Κατά τας λη-
φθείσας αποφάσεις έν τή Αυλή τής Ρωσσίας 
ό μέγας δούξ Γεώργιος θα μεταβη τόν χει-
μώνα εις Αίγυπτον και μετά μακράν διαμο-
νήν έν Καίρω θα εκδράμη εις 'Άνω Αίγυπτον. 
Κινέζοι και Ευρωπαιοι. 

'Ανηγγέλθη έκ Χόγκ-Κόγκ εις τους «Και-
ρούς" του Λονδίνου, ότι οί Κινέζοι στρατιώ-
ται απογυμνουσι τους ξένους έν τή έπαρχία 
τής Καντώνος, πεπεισμένοι ότι πρέπει να 
εξαφανίσωσιν αυτούς, ώς αιτίους όλων τών 
συμφορών τής Σινικης. Κηρύγματα έξεγερ-
τικά έτοιχοκολλήθησαν έκ νέου έπί τών τοί-
χων τής Καντώνος. 

Τιμή εις ενδόξους γέροντας. 
'Ιρλανδός πλούσιος, κατοικων έν Μπού-

φαλο τών Ηνωμένων Πολιτειών, καλούμε-
νος δέ Μακ Βρίδ, συνέλαβε τήν πρωτότυπον 
ιδέαν να αποστείλη δώρον εις τρεις τών έν-
δοξοτέρων γερόντων τής Ευρώπης, οίτινες 
είναι κατά τήν κρίσιν του ό πάπας Λέων ΙΓ', 
ό Γουλιέλμος Γλάδστων και ό πρίγκηψ Βίσ-
μαρκ. Τό δώρον άποτελειται έκ πολυτελούς 
και μεγαλοπρεπους αντιτύπου τής διακηρύ-
ξεως τής 'Αμερικανικής άνεξαρτησίας. Τό 
κείμενον τών τριών βιβλίων εξετυπώθη έπι 
μετάξης λευκής και περικοσμειται ύπό καλ-
λιτεχνημάτων διαφόρων χρωμάτων. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 

Ή επι τη επετείω τών γενεθλίων τής 
Α. Α. Μ. του Αυτοκράτορος τής Αυ-

στρίας τελεσθεισα δοξολογία. 
Τήν προπαρελθουσαν Κυριακήν 18 π. 

μ. έπί τή έπετείω εορτή τών γενεθλίων 
του Αύτοκράτορος τής Αύστρίας Φραγ-
κίσκου Ίωσήφ, ετελέσθη έν τώ έν Πειραιει 
Καθολικω ναώ ύπό του αίδ. εφημερίου 
Πειραιώς κ. I. Παλαιολόγου ή συνήθης 
δοξολογία. Κατα τό διάστημα τής θείας 
λειτουργίας εψάλησαν ωραια μελωδικώ-
τατα μουσικά τεμάχια, ανακρούοντος τό 
όργανον του διαπρεπους και γνωστοτάτου 
παρ' ήμιν καθηγητου τής μουσικής κ. 
Ν. 'Αραμπιάνου. Πρός τό τέλος δέ τής 
θείας λειτουργίας εψάλη το Te Deum 
μετά τής εύκτηρίου υπέρ του Αύτοκράτο-
ρος δεήσεως. 

Κατα τήν τελετην ταύτην παρήν ό κ. 
πρέσβυς τής Αύστρίας βαρώνος Κόσζεκ 
μετα τής αξιοτίμου αυτου κυρίας και θυ-
γατρός, ό έν Πειραιει πρόξενος τής Αύ-
στρίας μετα του προσωπικου του προξε-
νείου και πολλοί τών έν Πειραιει αυστρια-
κών υπηκόων. 

Μετα ταυτα οί παριστάμενοι μετέβη-
σαν έν τή παρακειμένη αιθούση, ενθα ό 
αίδ. εφημέριος κ. Ι. Παλαιολόγος έφερε 
πρόποσιν υπέρ τής ύγείας τής Α. Μ. του 
Αύτοκράτορος τής Αύστρίας, εις ήν αντα-
πήντησεν ό κ. Κόσζεκ πιών εις ύγείαν του 
έν 'Ελλάδι καθολικου κλήρου. 

Μ Ι Κ Ρ Α Ι Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ 

Λεόντειον Λύκειον. 
Καθίσταται γνωστόν ότι αί έγγραφαί 

πρός κατάταξιν μαθητών έν τω ένταυθα 
Λεοντείω Λυκείω άρχονται από τής αύριον 
Δευτέρας. Τό Λύκειον τουτο άριστα από 
'έξ ήδη ετών λειτουργούν, είσέρχεται εύοί-
ώνως εις τό έβδομον έτος με πλείστας 
όσας μεταρρυθμίσεις. 'Ως καθηγηταί προσ-
ελήφθησαν οί άριστοι τών παρ' ημιν λο-
γίων, τα ονόματα τών οποίων δημοσιεύο-
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μεν προσεχώς, μεγίστης πρός τουτο κατα-
βληθείσης φροντίδος ύπό τών διευθυνόντων 
αύτό. Τό Λύκειον κατά τό έτος τουτο θα 
περιέχη και δευτέραν Γυμνασιακήν τάξιν. 

'Ώραι εγγραφων ωρίσθησαν, τήν μεν 
πρωίαν από τής 10—12, τήν δέ έσπέραν 
από τής 3 — 5. 

Ο Αιδ. Κανονικός κ. Φρ. Δι Μέντος. 
"'Αναγινώσκομεν εν τη εγκρίτω συναδέλφω "'Ελ-

πίδι" Ζακύνθου : 
— 'Από τής παρελθούσης δευτέρας δια-

τρίβει ένταυθα αφικόμενος έκ Κερκύρας, ό 
διαπρεπής ποιητής και λόγιος κ. Φραγκί-
σκος Δι Μέντος ιερεύς τών Δυτικων. Ό κ. 
Δι Μέντος αφίκετο ένταυθα ώς αντιπρό-
σωπος του Σ. Αρχιεπισκόπου τών Καθο-
λικων Κερκύρας Εύαγγελιστου Μπόνη, ύπό 
τήν δικαιοδοσίαν του οποίου υπάγεται από 
τινος και πάλιν η ενταυθα τών Καθολι-
κών εκκλησία. Σκοπός του Σ. 'Αρχιεπι-
σκόπου του οποίου ήναι γνωστά παρ' ήμίν 
τα αισθήματα ατινα δία τήν Ζάκυνθον 
τρέφει, είναι να μάθη τήν έν γένει κατά-
στασιν τής ένταυθα καθολικης εκκλησίας 
και να φροντίση περί τής ανοικοδομής του 
κωδωνοστασίου του Αγίου Μάρκου, τών 
ναών Santa Maria και Αγίου Αντω-
νίου και του 'Επισκοπικου μεγάρου. 'H 
ίσχυρα θέλησις του Σ. 'Αρχιεπισκόπου και 
ή ικανότης και δραστηριότης του κ. Δι 
Μέντου, παρέχει τήν ελπίδα ότι ταχέως 
θ' ανοικοδομηθωσι μνημεια εκατοντάδων 
ετών, ιδίως δέ ή ιστορική εκκλησία Santa 
Maria. 

Dr Joseph Zahn. 
Αί 'Αθήναι από δύο ήδη εβδομάδων 

φιλοξενουσι τόν αίδ. Dr Joseph Zahn, 
εύπαίδευτον ιερέα και γνώστην τής 'Ελ-
ληνικής Γλώσσης. 

Ό αίδ. πατήρ Zahn λίαν ευγενώς 
προσεφέρθη όπως χάριν τών έν Αθήναις 
Γερμανών Καθολικών ποιήσηται έπί τινας 
Κυριακάς θρησκευτικάς ομιλίας έν τώ έν-
ταυθα Καθεδρικω ναώ του 'Αγ. Διονυσίου. 

Ώς ώρα δέ τής διδασκαλίας ώρίσθη ή 
9 π. μ. τής Κυριακής. 

Ή πυρκαϊά του Φωτογραφείου 
Ν. Μπίρκου. 

Τό άριστα λειτουργουν, τό καλλιτεχνι-
κώτατον έπί τής όδου Σταδίου φωτογρα-
φείον του κ. Ν. Μπίρκου του οποίου τήν 
καλλιτεχνίαν πολλάκις ή "'Αρμονία διε-
φήμισεν έν ταίς αγγελίαις της, έγένετο 
παρανάλωμα του πυρός τήν παρελθουσαν 
εβδομάδα. Ώς εκ του τόπου από του 
οποίου ήρξατο τό πυρ, εικάζεται ότι χειρ 
ζηλότυπος έθηκεν αυτό. Τα κατά τήν 
πυρκαϊάν ταύτην λεπτομερώς ανέγραψαν 
αι καθημεριναί συνάδελφοι, ώς εκ τούτου 
δέν επεκτεινόμεθα έπί μακρόν. 

Εν τούτοις έκπέμπομεν αυθόρμητον εύ-
χην οπως ανιδρυθή όσον τάχιστα τό άρι-
στον τουτο κατάστημα, ινα μη στερηθώ-

σιν αί 'Αθηναι τοιούτου καλλιτεχνικου 
φωτογραφείου. 

Οί 'Ολυμπιακοί αγωνες. 
Ό έν Μονάχω διατρίβων 'Έλλην καλ-

λιτέχνης κ. Ίάκωβος Γκίζης έγνώρισε τή 
Γεν. Γραμματεία τών Όλυμπιακών αγώ-
νων, ότι προθύμως αναδέχεται τήν σχε-
δίασιν του διπλώματος, όπερ θα δοθή εις 
τούς νικητάς. 

Συνεπεία αιτήσεως τής έπί ανακαινίσει 
του Σταδίου ειδικης επιτροπείας τών 'Ο-
λυμπιακων αγώνων, τό ύπουργείον τών 
Οίκονομικών παρήγγείλε τήν ατελή εισα-
γωγήν τής πρός κατασκευήν τών εδωλίων 
του Σταδίου χρησίμου ξυλείας, χαρακτη-
ρίσας τό Στάδιον ώς ίδρυμα έθνικόν. 

Εις τας ανασκαφάς του Σταδίου, τας 
πρός τόν πευκωνα ένεργουμένας, ανεκαλύ-
φθη τευχος αναλήμματος έκ πειραϊκων λί-
θων ογκωδων. εξ αυτου δείκνυται οτι τό 
Στάδιον υπήρξε κατά τό πλείστον κατα-
σκευαστόν. 'Επί τινων εκ τών λίθων τού-
των εύρέθησαν διά χρώματος ζωηρου έρυ-
θρου γεγραμμένα τα στοιχεία Φ και Ι, 
άτινα άγνωστον τί σημαίνουσι. 

Τά Τήνια. 
Μεγαλοπρεπώς διεξήχθησαν έν Τήνω οί 

έπί τή πανηγύρει τής 15 Αύγούστου διορ-
γανωθέντες αγώνες. Κατ' αυτούς έπί πα-
ρουσία του κ. έπί τών Ναυτικών ύπουρ-
γου και πλήθους εκλεκτου συρρεύσαντος 
απανταχόθεν τής 'Ελλάδος και 'Ανατο-
λής, ανεδείχθησαν νικηταί : 

Εις τό άλμα απλουν οί κ. κ. 1) Σκαλ-
τσογιάννης του 'Εθνικου γυμναστικου συλ-
λόγου, 2) Αθανασίου, του Παναχαϊκου 
Πατρων. 

Εις άλμα τριπλουν ήλθον νικηταί 1) 
Γεώρ. Τσίτσας και Τουφερής του Πανελ-
μηνίου Γυμναστικου συλλόγου. 

Εις τήν αναρρίχησιν οί 1) Βρουνάκης 
2) Βάρφης του 'Εθνικού. 

Εις τήν πάλην οί αδελφοί Τσίτσα του 
Πανελληνίου. 

Εις τήν άρσιν βαρών δια τών δύο χει-
ρών οί 1) Βερσής του 'Εθνικου, 2) Δου-
βάνας του Γυμναστικου Πατρών, 3) Οί-
κονόμου του Έθνικου. 

Εις τήν άρσιν βάρους διά τής μιας χει 
ρός, 1) Βερσής, 2) Νικολόπουλος, αμφό-
τεροι του 'Εθνικου. Εις τόν δρόμον ταχύ-
τητος, 1) Μουράτης του Όρφέως Σμύρ-
νης, 2) Μάσσων του Πανελληνίου. 

Νικ. Δελένδας. 
Μετά μεγίστης χαρας είδομεν τόν διο-

ρισμόν ώς καθηγητου έν τω ενταυθα Α' . 
Γυμνασίω του διαπρεπους καθηγητου συμ-
πολίτου ημων κ. Ν. Δελένδα. Ό είρη-
μένος καθηγητής αφ' ού εύδοκίμως έπί μα-
κράν σειράν ετών έδίδαξεν τήν Γαλλικήν 
εις πλείστα του Κράτους γυμνάσια είχε 
παυθή τό παρελθόν έτος ύπο τής κυβερνή-

σεως Τρικούπη. Ή παρουσα όμως κυβέρ-
νησις κατιδουσα τό προσγενηθέν εις τούς 
νέους αδίκημα, έσπευσε να έπανορθώση 
αυτό έπαναφέρουσα τόν δόκιμον καθηγη-
τήν εις τήν έδραν αύτου. 

Τα ειλικρινέστερα ημών συγχαρητήρια 
εις τόν κ. Ν. Δελένδαν. 

Ι. Δαμουλίανος. 
'Έτερον επίσης διαπρεπή καθηγητήν τόν 

αξιότιμον κ. Δαμουλίανον είδομεν μετα 
χαρας διοριζόμενον έν τω ενταυθα Πρα-
κτικω Λυκείω, άνδρα διακρινόμενον έπί 
παιδεία εν τοίς παρ ημιν. Τυγχάνει άξιος 
επαίνων ο κ. έπί τής παιδείας υπουργός, 
όστις έσπευσε να έπανορθώση τό έπί τής 
προκατόχου κυβερνήσεως τελεσθέν αδίκη-
μα. Έξ ίδίας πείρας τιμώντες τόν άνδρα, 
εκφράζομεν αύτώ θερμότατα συγχαρητήρια. 

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Έλάβομεν πρός δημοσίευσιν τήν έξης 
έπιστολήν απευθυνομένην πρός τόν αξιότι-
μον ημών ανταποκριτήν Σμύρνης, ήν εύ-
χαρίστως καταχωρίζομεν : 

"Φίλτατε Σμυρναιε 
'Η πλήρης συνέσεως ανοικτή υμων 

επιστολή, ή εις απάντησιν άρθρου τινος 
του "'Ιερου Συνδέσμου" δια του οποίου 
και ύμείς και ή αξιότιμος έφημερίς ής 
είσθε ό ανταποκριτής μεγάλως προσεβάλ-
λετο, ή έπιστολή υμών, λέγω, αυτη, μοί 
ένεποίησε μεγίστην χαράν και ικανοποίη-
σιν. Τό γλυκύ και έπίκαιρον ύφος ώς και 
τό ακαταμάχητον τών επιχειρημάτων τό 
αποτελουν τήν βάσιν τής επιστολής ταύ— 
της μεγίστην προσπορίζει τιμήν ύμίν τε 
καί τή αξιοτίμω «Άρμονία" Έαν οί 
αντιφρονουντες ύμίν νομίζωσιν εαυτούς νι-
κητάς, ένθαρρυνόμενοι ύπό του πρός τας 
κοινωνικάς αβρότητας υμετέρου σεβασμου, 
όστις τοσούτον μέγας καί ισχυρός τυγχάνει 
παρ'ύμίν, ώστε να αντιτάξητε αυτοίς γεν-
ναίαν και σώφρονα σιωπήν, απατώνται 
οικτρώς. Οί πολυπληθείς και αξιότιμοι 
τής "'Αρμονίας" συνδρομηταί φρο-
νουσί τουναντίον. 

Ειθε, φίλτατε Σμυρναίε, πάντες οί 
περί τήν δημοσιογραφίαν ασχολούμενοι τής 
αληθείας προασπισταί, να μιμηθώσι τήν 
έμφρονα υμών διαγωγήν ώς και τήν ένέρ-
γειαν και τό θάρρος τής "Άρμονίας". 

Επωφελούμενος τής περιστάσεως ταύ-
της παρακαλώ ίνα δεχθήτε τήν διαβε-
βαίωσιν τής άκρας ύπολήψεως μεθ' ής 
διατελώ. 

Ύμέτερος 
Π. Π. 
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'Ανταποκριτής αγγλικης εφημερίδος γρά-
φων περί της ανωτέρας κοινωνίας των λου-
τρών του Αίξ-Λε-Μπαίν παρατηρεί περί 
του Βασιλέως Γεωργίου τα ακόλουθα. 

"Ό Βασιλεύς της Έλλάδος περιφέρε-
ται εισέτι ανα τήν πόλιν μόνος ανευ ου-
δενός συνοδου ή μόνον του ώραίου του 
μπουλντόγκ. Ή Μεγαλειότης του αγαπα 
πολύ τα ζώα κατά συνέπειαν όλα τα εύ-
μορφα του τόπου τον προσελκύουν. 'Ένα 
μικρό μόπς τό έχουν ντυμένο χάριν του 
Βασιλέως, με έλληνικά χρώματα ! 

Δύο εύμορφα λεβρέτ μιας αγγλίδος λαί-
δης, εν άλλο μιας δεσποινίδος και τό 
μπουλντόκ του Βασιλέως απαρτίζουν το 
αϊλάϊφ των λουτρών. 

Έννοειται ότι τον Βασιλέα περιποιουν-
ται μεγάλως όλοι οσοι τόν γνωρίζουν. Την 
Τετάρτην της παρελθούσης εβδομάδος ε-
δόθη εις τιμήν του ημερίς ύπό της Λαίδης 
Δυνεράϊλ. Ή Α. Μεγαλειότης έφαίνετο 
πληρέστατα εύχαριστημένος εκ της περι-
ποιήσεως, εξηκολούθει δε χαριτολογών με 
τό θέλγον ύφος του μέχρι της εσπέρας. 
Τήν άλλην δε ήμέραν ήτο πάλιν προσκε-
κλημένος εις γευμα παρά τη Λαίδη-Φεο-
Στάρτ εις τήν " 'Έπαυλιν τών ανθέων". 

Τί σχέσιν ημπορεί να έχουν αί πλύν-
τριαι και ό Βασιλεύς Γεώργιος. Τό πραγμα 

μας αποκαλύπτει ό Γάλλος ποιητής Φραγ-
κίσκος Κοππέ, δημοσιεύων εντυπώσεις εκ 
της εις Αίξ-Λε-Μπαίν διαμονης του. 'Ιδού 
τί μεταξύ άλλων γράφει : 

"'Επί της όδου Γεωργίου Α' , ήτις φέ-
ρει από του Σπλενδίδ-'Οτέλ είς τό κατά-
στημα τών λουτρών, και την οποίαν ό 
βασιλεύς διέρχεται καθ' εκάστην πρός εκ-
πλήρωσιν τών θερμολουτρικών αυτου κα-
θηκόντων, ύπάρχει μεγάλη λιθίνη λεκάνη 
εντός της οποίας αί οικοκυραί του προα-
στείου πλύνουν. Ή δημοτική αρχή του 
Αίξ εσκέφθη, ότι αι φλύαροι πλύντριαι, 
τα δέματα τών πλυμένων ρούχων, τα παι-
δία των, τα όποια τσαλαβουτουν μέσα εις 
τό σαπωνώδες ρυάκιον παρουσιάζουν θέαμα 
ανάξιον δρόμου φέροντος όνομα βασιλικόν, 
συνέλαβε δε την αδεξίαν ιδέαν ν' αποκρύψη 
τό πλυντήριον με μεγάλην λευκοσιδηραν 
πλάκα, στρογγύλου σχήματος και βαμ-
μένην με καστανουν χρώμα. 

Αλλ' άμα έφθασεν ό βασιλεύς έπαρα-
ξενεύθη διά τόν καλλωπισμόν αυτόν του 
δρόμου του.'Εγνώσθη δ' οτι αντί να δυσα-
ρεστηται δια τό λαϊκόν τουτο θέαμα, από 
την γραφικήν αυτήν γωνίαν της πόλεως, 
απεναντίας ηρέσκετο εις αυτό και εσταμα-
τουσε ευχαρίστως διά να συνομιλη με τας 
πλυντρίας, να χαϊδεύση τα παιδάκια και 
να τοις κάμη μικρά φιλοδωρήματα. 

Ή δημαρχία έσπευσε να διορθώση τό 
σφάλμα της. Ό σιδηρους ασχημότοιχος 
εσηκώθη και απεδόθη εις τόν βασιλέα τό 
πλυντήριόν του. Αλλα δεν νομίζετε, οτι 
τό ανέκδοτον αυτό καθιστα ερασμιωτάτην 
την φυσιογνωμίαν του Γεωργίου Α' και 

και αποκαλύπτει έν αυτώ άνθρωπον φιλό-
καλον άμα και αγαθόν ;" 

Ή εις τόν δι' ηλεκτρισμου θάνατον 
καταδίκη της ιταλίδος Μαρία Βαρβιέρη, 
είναι τό απασχολουν τας γυναικας της 
Νέας Ύόρκης ζήτημα' πολλαί εξ αυτών 
κυκλοφορουσαν αναφοράς πρός τόν κυβερ-
νήτην κ. Morton ίνα τη απονείμη χάριν 
περισυλλέξασαι ηδη 40 χιλιάδας υπογρα-
φών. Η ιταλίς έαν ηλεκτροθανατωθη, θα 
είναι ή πρώτη γυνή η αποτίουσα την ποι-
νήν του εγκλήματός της από της ηλεκτρι-
κης έδρας. Ό δεσφοφύλαξ τών φυλακων 
Sing Sing ένθα ευρίσκεται ή κατάδικος 
Βαρβέρη, έλαβεν επιστολήν παρά τινος εκ 
Kansas προσφερομένου να ηλεκτρωθανα-
τωθη αντ' αυτης, ώς και γυνη τις κάτοι-
κος της Νέας Ύόρκης έκαμε την ιδίαν προσ-
φοράν εις τόν κυβερνήτην της πολιτείας. 

Δέν αμφιβάλλομεν οτί οί φίλοι αναγνω-
σται θα κατενόησαν οτί ή είδησις αύτη 
ελήφθη έξ 'Αμερικανικων εφημερίδων ! ! ! 

Ό βασιλεύς της Γαλλίας Έρρίκος όΔ' 
ηπείλησε τόν δι απαγχονισμου θάνατον 
εις τόν πρώτον οστις θα τώ έδιδε την εί-
δησιν του θανάτου ίππου τινός ον περιπα-
θώς ηγάπα. 

Αίφνης ημέραν τινά εμφανίζεται πρός 
τόν βασιλέα αυλικός τις εκ Γασκωνίας κα-
ταγόμενος ψελλίζων τα έζης' 

— Ό ίππος Σας ... α ! ό ωραιος Σας 
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SILVIO PELLICO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ Ο Υ 

Έπήνεσα την ειλικρίνειάν του, τόν εβεβαίωσα οτί ώς πρός τουτο ευ-
ρεν εν εμοί τον ομοιον του και προσέθετον, οτί, πως τώ άποδείξω τους 
λόγους μου, ημην έτοιμος να υπερασπίσω τόν χριστιανισμόν, " πε-
πεισμένος, ώς ελεγον, ότι καθώς έγώ θα είμαι πρόθυμος ν' ακούω 
φιλικώς όλας τας ιδέας σας, ούτω και σεις θα εχητε την γενναιότητα 
ν' ακούητε τας ιδικάς μου μεθ' ήσυχίας". 

Ή υπεράσπισις αυτη, ην προυτιθέμην βαθμηδόν να φέρω, συνίστατο 
εις πιστήν ανάλυσιν της ουσίας του χριστιανισμου, ητοι εις λατρείαν 
του Θεου, εις κατάργησιν παντός φανατισμου, εις αδελφοποίησιν τών 
ανθρώπων, εις διαρκη τάσιν πρός την αρετήν, εις ταπείνωσιν ανευ χα-
μερπείας, εις ύψωσιν άνευ υπερηφανείας, εις τύπον Θεανθρώπου ! Τί 
φιλοσοφικώτερον καί υψηλότερον ; 

Έπεθύμουν να τω αποδείξω βραδύτερον τίνι τρόπω η υπερτάτη αυτη 
σοφία ήτο κατά τό μαλλον καί ήττον ασθενώς διαδεδομένη μεταξυ 
εκείνων, οίτινες βοηθούμενοι ύπό τών φώτων του όρθου λόγου, είχον 
επιζητήσει την αλήθειαν, αλλα δέν απεκαλύφθη αυτη εις απαν το άν-
θρώπινον γένος καί τίνι τρόπω ό θείος Διδάσκαλος, ερχόμενος έπί της 
γης, έδωκε σπουδαίαν απόδειξιν της αποστολης αυτου διαδόσας τό φως 
διά τών ασθενεστέρων υπό ανθρωπίνην εποψιν μέσων. "Ο.τι οί μεγάλοι 
φιλόσοφοι ουδέποτε ηδυνήθησαν να επιτύχωσι, την καταστροφήν της 

είδωλολατρείας και τήν παγκοσμίαν κήρυξιν της άδελφοποιήσεως, συνε-
τελέσθη διά τινων ασήμων αποστόλων. 'Έκτοτε ή χειραφεσία τών δού-
λων κατέστη οσημέραι συχνοτέρα καί βλέπομεν έν τέλει ν' ανακύπτη 
κοινωνία πεπολιτισμένη άνευ δούλων, κοινωνική κατάστασις τοιαύτη, 
ην οί άρχαιοι φιλόσοφοι έθεώρουν αδύνατον. 

Άπλουν βλέμμα επί της παγκοσμίου ιστορίας, από της γεννήσεως 
του 'Ιησου Χριστου μέχρι τών ημερών ημών, δεικνύει ότι ή νέα θρη-
σκεία εφηρμόζετο πάντοτε εις πάντας τους δυνατούς βαθμους τσυ πολι-
τισμου. Ήτο λοιπόν ψευδές, ότι του πολιτισμου συνεχίζοντος τας προό-
δους αυτου, τo ευαγγέλιον έπαυσε να συμφωνη πρός αυτόν. 

'Έγραψα δια μικροτάτων χαρακτήρων καί έν εκτάσει. δεν ήδυνήθην 
όμως νά γράψω περισσότερον διότι εστερούμην χάρτου. Άνέγνωσα 
επανειλημμένως την εισαγωγήν μου, ητις μοί εφάνη κάλλιστα γεγραμ-
μένη. Δεν υπηρχον εν αυτη φράσεις δίδουσαι αφορμην εις σαρκασμούς 
του Ίουλιανου καί αι καλοκάγαθοι φράσεις ησαν άφθονοι έν αυτη, έμ-
πνευσμέναι υπό καρδίας αγομένης ηδη εντελώς εις την καλοκαγαθίαν. 

'Έπεμψα την επιστολήν καί τήν επομένην πρωϊαν ανέμενον μετ' 
αγωνίας την απάντησιν. 

Ό Τρεμερέλλος έλθών μοί είπε : 
— Έκεινος ό κύριος δεν ήδυνήθη να σας γράψη, σας παρακαλώ 

όμως νά έξακολουθήσητε τας εύφυολογίας σας. 
— Τας ευφυολογίας μου ; άνέκραξα. Δέν θα σοι είπεν εύφυολογίας 

δεν θα εννόησες καλώς. 
Ό Τρεμερέλλος υψών τους ώμους: — Δέν θά ενόησα καλώς. 
— Άλλά νομίζεις πράγματι ότι είπεν ευφυολογίας ; 
— Καθώς μοί φαίνεται ότι ακούω αυτήν τήν στιγμήν να σημαίνη 

ή ώρα είς τόν Άγιον Μάρκον.—(Τό ωρολόγιον εσήμαινεν ακριβως τήν 
στιγμήν εκείνην). 'Έπια τόν καφφέ μου καί εσιώπησα. 

εκεινος είχεν ηδη αναγνώσει ολόκλη-— Άλλά, είπε μοί' ό κύριος 
ρον τήν επιστολήν μου; 

— Νομίζω ναί. διότι έγέλα, έγέλα σαν τρελλός. καί, κάμνων διά 
της επιστολής σφαιραν, την έρριπτεν εις τόν αέρα. καί όταν του έσύ-
στησα να μη λησμονήση να τήν εξαφανίση, τήν κατέστρεψεν αμέσως. 

— Πολύ καλά. 
Και επέστρεψα εις τόν Τρεμερέλλον τό κύπελον, λέγων αυτώ ότι 
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ίππος . . . έκείνος ό λαμπρός ίππος . . . 

οίμοι ! ό ατυχής ίππος. . . 
— Στοιχηματίζω ότι εψόφησε! ανα-

κράζει θορυβηθείς και εν προφανει συγκι-
νήσει ό βασιλεύς. 

— Θα απαγχονισθήτε παρευθύς μεγα-
λειότατε, επειδή πρώτος εδώκατε προς 
Ύμας αυτήν τήν είδησιν. 

Ό αστεϊσμός του γελωτοποιου έκαμε 
τον βασιλέα να γελάση, μέχρι διαρρήξεως, 
και κατέσβεσε τας φλόγας τοσαύτης αγά-
πης . . . ιππε ίου ! ! 

Λοχίας τις, εις τών αστείων εκείνων 
και έλαφροκεφάλων, οίτινες δέν σπανίζουσι 
μεταξύ του στρατου, είπεν ημέραν τινά 
είς τόν ανθυπασπιστήν τής ύπηρεσίας. 

— Ανθυπασπιστά, έαν Σας έλεγον ότι 
είσθε όνος, ζώον, βλαξ . . . . τί θα μοί 
εκάμνετε ; 

— Θα ανεφερόμην πρός τόν διοικητήν 
και θα έτιμωρεισο δι' αυστηρας είρκτης. 

— Καί έαν έσκεπτόμην μόνον τα τοι-
αυτα δί' Ύμας ; 

— Δέν θα ήδυνάμην να σε τιμωρήσω 
ποσώς καθότι η σκέψις είναι αόρατος και 
δεν υπάγεται εις τήν δικαιοδοσίαν του 
στρατοδικείου. 

— 'Έχει πράγματι ούτω ή ύπόθεσις ; 
— Σοι τό βεβαιω έγώ ό ίδιος. 
— 'Έχει καλώς τότε, λοιπόν εγώ τό 

σκέπτομαι . . . ! ! ! 

'Αϊσλέβεν ή άρχαία σαξωνική πόλις 
έν ή έγεννήθη ό Λούθηρος, φαίνεται προω-
ρισμένη να εκλείψη, καταστραφείσα υπό 
σεισμών. Άπό του 1892, αί σεισμικαί 
δονήσεις διαδέχονται άλλήλας ακατάπαυ-
στοι και όλοέν σφοδρότεραι. 'Ήδη, οδοί 
τινες τής 'Αϊσλέβεν δέν αριθμουν πλέον 
καμμίαν αβλαβη οικίαν. Ό ποταμός ό 
διασχίζων τήν πόλιν διαρρέει δια σχισμά-
δων γενομένων έν τη κοίτη αυτου, και αι 
υπόγειοι αυται απορροφήσεις του ύδατος 
καθιστωσιν έτι ακροσφαλεστέραν τήν στε-
ρεότητα του κτιρίου. Οί εργάται εγκατα-
λείπουν τα εργοστάσια, ών οί τοίχοι διαυλα-
κουνται υπό ανησυχαστικωτάτων ρωγμών. 

Νέος τρόπος ρεπορτάζ: 
Μέχρι τουδε ή ιδιαιτέρα τηλεγραφική 

γραμμή δια τας εφημερίδας εθεωρείτο ώς 
μέγα τί κατώρθωμα, πλήν συμφώνως πρός 
τας τελευταίας εξ 'Αμερικής ειδήσεις φαί-
νεται ότι ή δημοσιογραφία έπιφυλάττη 
ημιν νέας εκπλήξεις. 

Έσχάτως προκειμένου περί λεμβοδρο-
μιών εις ανοικτήν θάλασσαν ή Αμερικα-
νική έφημερίς Neu-York World εκδι-
δομένη εν άλλη τινί πόλει, κατεσκεύασεν 
αερόστατον όπερ αφ' ού ανύψωσε περί τα 
400 μετρα ανω τής πόλεως έκείνης έν τή 
όποία έτελουντο οί αγώνες, συνέδεσε κατό-
πίν αυτό δια τηλεγραφικής γραμμής μετα 
του γραφείου της. 

Εύκόλως έννοείται ότι αί έκ του ύψους 
έκείνου ιστάμενοι ρεπόρτερ από στιγμής 

είς στιγμήν διεβίβαζον λεπτομερεστάτας 
ειδήσεις περί του αποτελέσματος τών αγώ-
νων, έν ω οί έκ τής ξηρας ιστάμενοι συν-
τάκται τών άλλων εγχωρίων έφημερίδων, 
μόλις μετα μίαν ώραν κατώρθωσαν να 
έχωσι ακριβεις λεπτομερείας ! ! 

Ούτως ή είς άλλην πόλιν ευρισκομένη 
αυτη εφημερίς έδημοσίευσε τα αποτελέ-
σματα ταχύτερον τών εγχωρίων έφημερί-
δων ! Και αί Έλληνικαί εφημερίδες ; ! ! 

Ν Ε Α Ι Ε Ρ Α ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ 

Ποιουμεν γνωστόν τοίς ενδιαφερομένοις 
ότι εξεδόθη κατ' αυτάς, έν τώ καλλιτεχνικω 
τυπογραφείω τής "Έστίας", νέα Κατή-
χησις πρός χρήσιν τών εν Έλλάδι Καθο-
λικών, ύπό του αίδ. Δον Ίωάννου 
Μάμου, ήν ό αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών Ιωσήφ Ζαφφίνος, ενέκρινεν ώς 

τήν μόνην επακριβως ανταποκρινομένην 
εις τας αναγκας τής Έλληνικής νεολαίας. 
'H τιμή εκάστου αντιτύπου ώρίσθη είς λε-

πτά 60. Πασα παραγγελία συνοδευομένη 
ύπό του αντιτίμου, απευθυνθήτω εις τό 
γραφείον τής "' Αρμονίας". 

παρετήρησα ότι ό καφφές είχε κατασκευασθή υπό τής σιόρας Μπετίνας. 
—Ό κύριος τον εύρε κακόν ; 
— Φρικώδη. 
— Καί όμως έγώ τόν έκαμα και σας βεβαιω ότι τον έκαμα πολυ βα-

ρύν και δέν είχε κατακάθια. 
— 'Ίσως διότι είνε πικρόν το στόμα μου. 

ΚΕΦ. XXXIX 
Περιεπάτουν ολην τήν πρωϊαν, αφρίζων έξ όργής. Όποίου είδους 

άνθρωπος είνε λοιπόν ό Ίουλιανός ούτος ; Διατί να ονομάση την έπι-
στολήν μου ευφυολογίαν ; Διατί να γελα και να παίζη τήν σφαιραν μέ 
αυτήν ; Όλοι οί άπιστοι τοιούτοι είνε. Αισθανόμενοι την αδυναμίαν 
τών ιδεών αυτών, έαν τις κατέλθη εν τή κονίστρα δία να τους πολε-

μήση δια του λόγου, δέν ακούουσιν. αλλά μειδιωσιν, επιδεικνύουσιν 
υπεροχήν πνεύματος και δέν έχουσι πλέον ανάγκην ουδέν να εξετάσω-
σιν. Οί δυστυχείς ! Καί πότε ύπήρξε φιλοσοφία ανευ εξετάσεως, ανευ 
σοβαρότητος; 'Εάν αληθεύη ότι ό Δημόκριτος εγέλα απαύστως, ητο 
γελωτοποιός. Άλλά πολλήν τώ εδωσα σημασίαν. πρός τί να επιχει-
ρήσω τήν αλληλογραφίαν ταύτην ; Έξαφθείς προς στιγμήν ήμην συγ-
χωρητέος. όταν όμως τόν είδον να μοί φέρηται ύπεροπτικώς δεν ημην 
ανόητος να εξακολουθώ να τώ γράφω ; 

Είχον αποφασίσει να μή τώ απαντήσω πλέον. Μετά τό γευμα ό 
Τρεμερέλλος έλαβε τόν οίνόν μου, τον εχυσεν είς τι φιαλίδιον και θέτων 
αυτό είς τό θυλάκιόν του : Αι! μα βλέπω, λέγει, ότι έδώ εχω χαρτί να 
δώσω εις τόν κύριον. Καί μοι επαρουσίασε χάρτην, 

Είτα απήλθεν. έγώ δέ παρατηρών τόν λευκόν εκεινον χάρτην, ησθα-
νόμην τήν επιθυμίαν να γράψω διά τελευταίαν φοράν είς τόν Ίουλια-
νόν και να τόν αποχαιρετίσω δίδων αυτώ έν καλόν μάθημα περί τής 
βλάβης τής υπεροψίας. Ώραία επιθυμία ! λέγω είτα κατ' αύτόν. να τω 
αποδώσω περιφρόνησιν αντί περιφρονήσεως ! να τόν κάμω να μισήση 
ακόμη περισσότερον τόν χριστιανισμόν δεικνύων εις χριστιανόν ώς έγώ 
την ανυπομονησίαν καί τήν υπερηφάνειαν !—'Όχι, τουτο δέν αρμόζει. 
ας παύσω εντελώς τήν αλληλογραφίαν. Καί έαν ούτω αποτόμως θέσω 
τέρμα, δεν δύναται να είπη επίσης ότι ή ανυπομονησία και ή υπερηφά-

νεια εισεχώρησαν έν τή καρδία μου ; Πρέπει λοιπόν να τώ γράψω άπαξ 
ετι ανευ μίσους. Άλλ' έαν δυνηθώ να γράψω ανευ μίσους, δέν θα ήτο 
καλλίτερον έκ μέρους μου να φαίνωμαι ότι αγνοώ τους σαρκασμούς του 
και τας ευφυολογίας του, ώς ώνόμασε τήν επιστολήν μου ; Δέν θα ήτο 
καλλίτερον να έξακολουθήσω απλώς τήν περί του χριστιανισμου υπε-
ράσπισίν μου ; 

'Εσκέφθην επί τινα στιγμήν και εστην έπί του τελευταίου τούτου 
μέρους. 

Τήν έσπέραν απέστειλα τόν αγγελιαφόρον μου και την πρωίαν τής 
επιούσης έλαβον ολίγας λέξεις ευχαριστήσεως, λίαν ψυχράς, άλλ' ανευ 
δηκτικων φράσεων και άνευ του ελαχίστου σημείου αποδοχής η προσ-
κλήσεως πρός έξακολούθησιν. 

Ή τοιαύτη επιστολή μέ δυσηρέστησε. Ουχ ήττον απεφάσισα νά 
εξακολουθήσω μέχρι τέλους. 

Το θέμα μου δέν ηδυνάμην νά τό πραγματευθώ δί' ολίγων λέξεων 
καί δια τουτο εξηκολούθησα γράψας πέντε η έξ μακρας έπιστολάς, είς 
εκάστην τών οποίων έλάμβανον ώς απάντησιν ολιγίστας λέξεις ευχαρι-
στήσεως, συνοδευομένας καί ύπό τινων αναφωνήσεων ξένων πρός τό 
θέμα. ήτοι ότέ μέν ύβριζε τους εχθρούς του, ότέ δέ εγέλα βλέπων αυ-
τούς υβριζομένους, λέγων ότι είνε φυσικώτατον οί ισχυροί νά καταβά-
λωσι τούς αδυνάτους και ό,τι ελυπειτο μόνον μή ευρισκόμενος μεταξύ 
τών ισχυρών, ότέ δε μοί έξωμολογείτο τούς ερωτάς του και τήν δύ-
ναμιν, ήν τά πάθη ταυτα ήσκουν έπί τής τεταραγμένης φαντασίας του. 

Έν τούτοις, εις τήν τελευταίαν μου περί του χριστιανισμου επιστο-
λήν, μοί απήντησεν ότι προητοίμαζε απάντησιν εκτεταμένην. Περιέ-
μεινα πλέον τής εβδομάδος καί όμως μοί έγραφε καθ' εκάστην επί δια-
φόρων άλλων πραγμάτων και πλειστάκις τα αυτα πράγματα. 

Τόν παρεκάλεσα νά ένθυμηθή τήν απάντησίν ήν μοί ώφειλε και τώ 
συνίστων να ευαρεστηθή να μεταχειρίζηται τό πνευμα του είς τό να 
σταθμίση σοβαρως όλους τούς λόγους, ους τώ είχον παρουσιάσει. 

Μοί απήντησεν ολίγον όργίλως, άποκαλών με αφειδώς φιλόσοφον, 
άνθρωπον βέβαιον περί εμαυτου, άνθρωπον μή έχοντα ανάγκην να 
σταθμίζη τόσον πολύ δια να εννοήση ότι αι πυγολαμπίδες δεν εινε 
φανοί. Και επανήρχετο διηγούμενος μετ' ευθυμίας σκανδαλώδη συμβε-
βηκότα. [Έπεται συνέχεια] 



128 Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α 

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 

ΔΥΤΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 

Σεπτέμβριος. Αύγουστος. 

Αγίου Αιγιδίου Άββα. 1 Κυριακ. 20 Σαμουήλ του προφήτου, 
Αγίου Στεφάνου Βασιλέως. 2 Δευτέρα 21 Θαδδαίου του αποστόλου. 
Άγίας 'Ελισάβετ Βασιλίσσης. 3 Τρίτη 22 Αγαθονίκου μάρτυρος. 
Άγίας Ρόζης Παρθένου. 4 Τετάρτ. 23 Λούπου μάρτυρος. 
Αγίου Λαυρεντίου του Ιουστινιανού. 5 Πέμπτ. 24 Ευτυχούς ιερομάρτυρος. 
Άγίας Φιίλουμένης Μάρτυρος. 6 Παρασ. 25 Η επάνοδος του λειψ. Βαρθολομαίου απ. 
Αγίου Άδριανου Πάπα Ρώμης. 7 Σάββ. 26 'Αδριανου καί Ναταλίας μαρτύρων. 
Γέννησ ις τής Θεοτόκου. 8 Κυριακ. 27 Ποιμένος του οσίου. 
Αγίου Σεργίου Πάπα Ρώμης. 9 Δευτέρα 28 Μωϋσέως του Αιθίοπος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ας επανέλθωμεν. 
Το 'Εγώ. 
Τα άνευ Θεου Σχολεια. 
Ή «'Αρμονία" εν Σμύρνη. 
Ίστορικης σελίδος διευκρίνισις, υπο Π. 

Βεντούρα. 
Ό έξω Κόσμος. 
'Η "'Αρμονία" έν Πειραιει. 

Μικραί ειδήσεις. 
Μικρά αλληλογραφία. 
Ποικίλα. 
Αι φυλακαί μου. Silvio Pellico. Έπιφυλ-

λίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 
'Ημερολόγιον. 
Διαγωνισμός. 

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ 
ΠΡΟΣ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Ν ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

'Η "'Αρμονία" υψηλά κρατουσα το 
πρόγραμμα όπερ έταξεν ώς γνώμονα αυτής, 
παρασχουσα τρανώτατα τεκμήρια πνεύ-
ματος φιλοπροόδου και Καθολικου, άμα 
δέ αείποτε ώς αι περιστάσεις τό απήτησαν 
δείξασα ότι συναισθάνεται τήν αποστολήν 
αυτης, κατ' ουδέν λογισαμένη χρήματα 
και μόχθους, ούδ' αναμένουσα ουδεμίαν 
ύλικήν ώφέλειαν, αλλ' εδραιουμένη εις τήν 
εύρείαν αυτης κυκλοφορίαν, μετά χαρας, 
προκειμένου να εισέλθη είς τό δεύτερον από 
τής εκδόσεώς της εξάμηνον, προκηρύσ-
σει μέγαν διαγωνισμόν. 

Δια τής αυξήσεως του αριθμου τών 
συνδρομητών διακαως επιθυμει τό 
μέν καταβιβάζουσα τήν τιμήν αύτης κα-
ταστή προσιτή είς πάντας ανεξαιρέτως τούς 
καθολικούς, τό δέ κάλλιον ανταποκρινο-
μένη είς τας προσδοκίας και ανάγκας του 
καθολικισμου, κατορθώση όσον τό δυνατόν 
ταχύτερον να εκδίδηται καθ' εβδομάδα. 

Ποιούμενοι έκκλησιν πρός πασας τας 
Καθολικάς καρδίας, ιδία δέ πρός εκείνας 
αίς ανετέθη ή ύψηλή τών πιστών διπαι-
δαγώγησις, πεπείσμεθα οτί αί είλικρινεις 
ήμών αυται προθέσεις θέλουσιν εύρη ζωη-
ραν ήχώ παρ απασι τοίς Καθολικοίς, οί-
τίνες θέλουσι δράμη μέ τήν συναίσθησιν 
εκτελέσεως ύψηλου καθήκοντος και έργου 
θεαρέστου, όπως λάβωσι μέρος είς τήν ευ-
γενή ταύτην τών Καθολικών άμιλλαν δια 
τής μετα ζήλου συμμετοχής έν τώ ήμε-
τέρω διαγωνισμω. 

Πας συνδρομητής ή αναγνώστης τής 
"'Αρμονίας" καλειται να εγγράψη συν-
δρομητάς και αποστείλη τα ονόματα και 
τό αντίτιμον τών συνδρομών των είς τό 
Γραφειον ήμών. Πρός τουτο αποστέλλομεν 'Αγγελίας τω αιτουντι. 

Ό Διαγωνισμός άρχεται από τής 1 

'Οκτωβρίου 1895 ήτοι από του δευ-
τέρου έξαμήνου αφ' ής ήμέρας εξεδόθη ή 
«'Αρμονία" και λήγει μετα δύο μήνας 
ήτοι τήν 1 Δεκεμβρίου του αύτου έτους. 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
α') Ό έγγράψας ένα και μόνον συν-

δρομητήν δικαιουται να λαμβάνη, αμέσως 
μετα τό πέρας τών "Φυλακών" του 
Silvio Pellio τής λαμπρας μας ταύτης 
επιφυλλίδος, αυτό τουτο τό διήγημα έκ 
200 και πλέον σελίδων είς βιβλίον καλλι-
τεχνικώτατα τετυπωμένον, ή τιμή του 
οποίου ώρίσθη είς δραχ. 3,50. 

β') Ό έγγράψας πέντε συνδρομητάς 
θα λαμβάνη τήν "'Αρμονίαν" δωρεάν 
έπί έν έτος, και τόν Silvio Pellico. 

γ') Ό έγγράψας δέκα συνδρομητάς 
εκτός τής έπί έν έτος δωρεάν λήψεως τής 
«Άρμονίας", και του Silvio Pel-
lico, θα λάβη τήν εύχαρίστησιν και τήν 
ήθικήν ικανοποίησιν, να ίδη και τήν εικόνα 
αύτου δημοσιευομένην έν ταίς στήλαις τής 
"'Aρμονίας" δι' εξόδων τής εφημερί-
δος μετα σχετικής βιογραφίας. 

δ') Ό εγγράψας τους σχετικώς 
περισσοτέρους συνδρομητάς εκτός τής 
δωρεάν έπί έν έτος λήψεως τής "'Αρμο-
νίας και του Silvio Pellico, θα λαμ-
βάνη και τήν 'Ιστορίαν της 'Ελλη-
νικης 'Eπαναστάσεως του Σπυρί-
δωνος Τρικούπη είς τέσσαρας ογκώδεις 
τόμους αξίας δραχ. 14. 

ε') Ό έγγράψας μετ' αυτόν τους 
περισσοτέρους ήτοι ο δεύτερος, 
θα λαμβάνη, δωρεάν τήν "'Αρμονίαν" 
έπί έν έτος, τόν Silvio Pellico, και όλό-
κληρον τήν σειράν τής Εικονογραφη-
μένης 'Εστίας του έτους 1894 αξίας 
δραχ. 8. 

ς') Οί αποστέλλοντες έκ τών πληρω-
σάντων μόνον διά τήν πρώτην εξαμηνίαν 
τήν συνδρομήν αυτών δια τήν δευτέραν 
μέχρι τής 31 'Οκτωβρίου, δικαιουνται και 

ούτοι να λαμβάνωσι τόν Silvio Pellico, 
ώς περιλαμβάνει ο πρώτος όρος. 

ζ') Ώς συνδρομηταί πρός έγγραφήν 
κατά τόν διαγωνισμόν, λογίζονται εκεινοι. 
οίτινες δέν ύπήρξαν τοιουτοι μέχρι τουδε. 

η') Τα ονόματα τών συναγωνισθησομέ-
νων δημοσιευθήσονται έν τή "'Αρμονία". 

θ') Οί όροι ούτοι ισχύουσι και δια τό 
εξωτερικόν. 

ί') Αί εγγραφαί τών νέων συνδρομητών 
διά την δευτέραν εξαμηνίαν άρχονται απο 
τουδε. 

Εύελπιστουμεν οτι ουδείς τών αξιοτί-
μων ήμών συνδρομητών και αναγνωστών 
θέλει μείνη χωρίς να λάβη μέρος είς τόν 
Διαγωνισμόν. 

'Η Διεύθυνσις. 

ΠΛΑΤΙΝΟΤΥΠΙΑ 

Οί επιθυμούντες νά έχωσι καλ-
λιτεχνικήν. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ 
ας μεταβωσιν είς 

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

ΙΩΣ. ΔΕΒΩΕ ΚΟΝΤΑΛΔΗ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
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