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ΩΣ ΕΥ ΠΑΡΕΣΤΗΣ, Πανιερώ-
τάτε, ώς ευ παρέστης! Μετ' ανυ-
ποκρίτου χαράς χαιρετίζομεν τήν 
Υ. Π. αφιχθεισαν ήδη εις τα ελλη-
νικά χώματα, και η αγαλλίασις ημων 
αυτη ειλικρινής και πάνδημος έστω 
Ύμιν οιωνός ευφρόσυνος. 
Πανιερώτατε, 

Τον ορίζοντα τής ημετέρας Εκ-
κλησίας διέσχισαν προς στιγμήν 
νέφη μελανά. 'Αγωνισθέντες ηγω-
νίσθημεν αγώνα πατριωτικόν, και 
τον αγώνα ημών αποβλέποντα ουχί 
εις πρόσωπα αλλ' εις αρχάς, ηυλό-
γησεν ο Θεός. 

Ευλόγως όθεν αισθανόμεθα σή-
μερον τήν καρδίαν ημών διαστελ-
λομένην, πάλλουσαν και σκιρτω-
σαν, έν ύπερεκχειλιζούση δε ευφρο-
σύνη, άναφωνουμεν και αύθις : Ώς 
ευ παρέστης ! 
Πανιερώτατε, 

Κακώς βουλεύονται όσοι θεωρουσι 
τό έν Έλλάδι καθολικόν στοιχειον, 
ως στοιχειον άπατρι ύπό ξένην αι-
γίδα. Τό τοιουτο είναι ύβρις καθ' 
ήμων, οίτινες ανομολογουμεν την 
Ελλάδα μητέρα ημών φιλτάτην, 
γεννέτειραν μεγάλων και ενδόξων 
ανδρών, έφ' ή εναβρυνόμενοι, μια 
φωνή κραυγάζομεν: Ζήτω η πατρίς 
ημών ! 

Ή πατρίς ημών αύτη ανοίγει σή-
μερον τάς άγκάλας αυτής και Σας 
υποδέχεται φιλοφρόνως. Τό χώμα 
όπερ πατειτε, Πανιερώτατε, είναι 
χώμα ιερόν, καθότι εμπεριέχει τήν 
κονιν τών ενδόξων εκείνων ανδρών, 
από τών οποιων ηρύσθητε τάς πρώ-
τας εμπνεύσεις τής νεανικής Ήμών 
ηλικίας. 
Πανιερώτατε, 

Ώς τα τέκνα πέριξ του πατρός, 
ουτω και ήμεις συσπειρούμεθα πέ-
ριξ Υμών, και Σας περιβάλλομεν 
δια τής υιϊκής ημων στοργής. Α-
ποδώσατε υμιν αγάπην αντι αγά-
πης και εσόμεθα ευτυχείς. 

Εισερχόμενος, Πανιερώτατε, εις 
τό Έλληνικόν έδαφος θέλετε συναν-
τήσει τό έμβλημα του σεπτου ημών 
'Άνακτος, και πέριξ τας λέξεις : 
Ισχύς μου η αγάπη του λαου 
μου.Οικειοποιήθητε, Πανιερώτατε, 
τό άνω ρήμα και θέσατε αυτό πέριξ 
του Ύμετέρου εμβλήματος, και 
ούτω ύπό τάς πνοας και τήν αύραν 
τοιαύτης αμοιβαίας αγάπης, πεπεί-
σμεθα ότι θέλει ουριοδρομήσει ατά-
ραχον τό σκάφος της ημετέρας Εκ-
κλησίας. 

Ο ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΣ 

Γ Α Ε Τ Α Ν Ο Σ ΜΑ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΣ 
'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών, Αποστολικός 

Έπιτετραμμένος εν Έλλάδι και Δια-
χειριστής τής 'Αρχιεπισκοπης Νάξου. 

Ό Σεβ. 'Αρχιεπίσκοπος Άθηνών 
Γαετάνος Δε 'Άγγελις εγεννήθηεν 
Castro dei Volsci της Ιταλίας την 
25 Όκτωβρίου 1848. Μετά της χρι-
στιανικής ανατροφής ην ώς κληρο-
δότημα έλαβε παρά τών ευσεβών 
αυτου γονέων, συνέδεσε σπανίαν ευ-
φυίαν και εκλεκτήν καρδίαν. Δεκα-
πενταετής μόλις ακούων την θείαν 
φωνην καλουσαν αυτόν έν τη ειρήνη 
του μοναστικου βίου, υπετάγη τω 
Κυρίω και εξελέξατο εαυτώ τό Τάγ-
μα του Άγ. Φραγκίσκου των Πατέ-
ρων Minori Conventuali. 

Υπό τόν σεραφικόν χιτώνα του 
Άγ. Φραγκίσκου και εν τή ιστορική 
μονή τών Δώδεκα Αποστόλων έν 
Ρώμη, ήρξατο της κεκανονισμένης 
δοκιμασίας, καθ' ήν ή πρόοδος αυ-
του έν τε τή αρετή και τελειότητι 
απέσπασε τον θαυμασμόν τής πο-
λυαρίθμου κοινότητος και του Γενι-
κου Προϊσταμένου του Τάγματος. 
Περατώσας λίαν επιτυχώς τό έτος 
τής δοκιμασίας, ενέκυψεν είς την φι-
λολογίαν μετ' απαραμίλλου ζήλου, 
ούτινος δείγματα προϊστανται τά είς 
πεζόν λόγον και εμμέτρως ύπ' αυ-
του δημοσιευθέντα. 'Υπό καθηγητάς, 
ών τα ονόματα αθάνατα θά μείνωσιν 
έν τή επιστήμη, επεδόθη εις τάς φι-
λοσοφικάς και θεολογικάς μελέτας, 
ών γνώστης εμβριθής απέβη μετά 
πολυετή ενδελεχή σπουδήν. 

Έφ' όσον προσήγγιζεν η ευτυχής 
ημέρα καθ' ήν ώς νέος Λευίτης θά 
προσέφερε τήν αναίμακτον θυσίαν 
διά τών ιδίων αυτου χειρων, κατά 
τοσούτον ή ευσέβεια και ό ζήλος 
αυτου ηύξανον, μέχρις ου κατα τόν 
Μάϊον του 1871 ώς άγγελος εν τοις 
σπλάγχνοις αύτου φέρων τήν φλόγα 
τής αγάπης, ανήλθε τό πρώτον τόν 
ιερόν βωμόν. 'Έκτοτε πάσα εκλεκτή 
αρετή ώς ευώδης ανθοδέσμη εκό-
σμει τήν καρδίαν αύτου διαχέουσα 
πανταχου όθεν ουτος διήρχετο τήν 
ευωδίαν αυτής. Γνήσιον τέκνον του 
σεραφικου πατρός, ούτινος τάς αρε-
τας και τά έργα πρώτος αυτός άπο-
μιμειται, μετ ενθουσιώδους ζήλου 
και υπό θείας δυνάμεως εμπνεόμε-
νος ακατάσχετος έκήρυττε πρός 
τους αδελφους αύτου την αυταπάρ-
νησιν έν τή αγάπη πρός τόν πλη-
σίον και τήν ταπεινωσύνην έν τή 
φρονήσει. 

Τρία έτη είχον ήδη παρέλθη από 

της εις ιερέα προχειρίσεως αυτου, 
ότε οι τά του τάγματος ιθύνοντες, 
διορώντες τά χαρίσματα του νέου 
μοναχου πατρός Γαετάνου και τάς 
εκδουλεύσεις άς δι' αυτών θά παρέ-
σχε προς τό τάγμα και προς την 
θρησκείαν, απέστειλαν αυτόν εις 
Κωνσταντινούπολιν. 'Ήδη προ του 
δικαίου ζήλου του υπέρ τής αρετής 
και ηθικής μορφώσεως τών χριστια-
νών, το πεδίον ηνοίγετο λίαν ευρύ, 
και ουτος αδιστάκτως και μετ' ά-
ληθους αποστολικου θάρρους και 
αυταπαρνήσεως, ανελάμβανε τον α-
γώνα. 

Και έν πρώτοις, μετά ζέσεως επι-
δοθείς εις τήν εκμάθησιν τής δαι-
μονίου ημών γλώσσης, μετά θαυ-
μασίας ευχερείας και έν σμικρώ 
χρόνω κατώρθωσεν ίνα η φωνή αυ-
του αντηχήση από του ιερου άμβω-
νος τής Κωνσταντινουπόλεως μετά 
καρποφόρου ευφραδείας. Δεν εγκα-
τέλιπεν έν τούτοις τάς ύψηλάς με-
λέτας τής τε φιλοσοφίας και θεο-
λογίας, τουναντίον κατά τό 1877 
υποστάς τας νενομισμένας εξετάσεις 
επέτυχε του πτυχίου διδάκτορος έν 
τε τή φιλοσοφία και θεολογία. 

Άφ' ης όμως ανετέθη αυτώ τό 
ιερόν καθήκον του εφημερίου κατά 
τό 1883, έκτοτε αί φροντίδες, οι κ.ό-
ποι,ο ζηλος αύτου έπολλαπλασιά-
σθησαν. Έκτοτε συνδυάζων τήν 
φρόνησιν πρός τήν γλυκύτητα, τήν 
αγάπην προς την αυτοθυσίαν, μι-
μητής του Αποστόλου όστις εγέ-
νετο τά πάντα τοις πάσι, νύκτα και 
ημέραν διήρχετο άπό τής κλίνης 
του άσθενους, όν ενεθάρρυνε διά του 
πλήρους πειστικότητος λόγου του, 
μέχρι τής καλύβης του πτωχου,ού-
τινος τάς στενοχωρίας διά τής γεν-
ναιοδωρίας του επράϋνε. Ποσάκις 
δεν αντήχησαν εις πλείστων τά ώτα 
αί λέξεις "άγγελος αγαθότητος, πα-
τήρ τών πτωχών" παρ' ανθρώπων 
οιτινες έκ του σύνεγγυς ηυτύχησαν 
να γνωρίσωσι τον εξαίρετον εφημέ-
ριον του Άγίου 'Αντωνίου πατέρα 
Δέ 'Άγγελις. 

Πλην ή έκτακτος αύτη ικανότης 
και τά αδιάλειπτα ευεργετήματα του 
Π. Δέ Άγγελις ώφειλον τυχαίως νά 
στερήσωσι τα πνευματικά τέκνα 
τοιούτου πατρός. 'Ο κατά τό 1891 
αναλαβών ώς Γενικός Προεστώς τάς 
ηνίας του Τάγματος των Αιδ. Πα-
τέρων Minori Conventuali, γνωρίζων 
πρό πολλου τήν αξίαν και ικανότητα 
του Π. Δέ Άγγελις τόν προσεκάλεσε 
παρ' έαυτώ ώς γενικόν Γραμματέα 
και Σύμβουλον του Τάγματος, μετ' 
ου πολύ παρά τών συναδέλφων 
αύτου εκλεγείς παμψηψει Γενικός 
πληρεξούσιος τών αποστολων. Έν 
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τη, νεα ταύτη θεσει ην απεδέξατο 
προθύμως μεν όπως ύπακούση τοις 
προϊσταμένοις αυτου, μετ' αφάτου 
δε λύπης διότι απεσπατο αίφνης 
τών πνευματικών αυτου τέκνων,δεν 
εβράδυνε ν' αποδείξη νέαν ικανό-
τητα και φρόνησιν έν τή διεξαγωγή 
των πολυποικίλων και σπουδαίων 
υποθέσεων τών αφορωσών τό Τάγμα 
αύτου. Τοιούτος εκλεκτός αδάμας 
δέν ηδύνατο να διαφύγη τό άοκνον 
όμμα του 'Άκρου Άρχιερέως Λέον-
τος του ΙΓ'. οστις έν τη άκρα Αύ-
του μερίμνη υπέρ τής Εκκλησίας 
'Αθηνών ως θεοπρόβλητον ανεδεί-
ξατο τόν Π. Δέ 'Άγγελις Ποιμενάρ-
χην αυτής τήν 10 Μαϊου τ. έτους. 

Πριν η περάνωμεν τήν βραχειαν 
ταύτην βιογραφίαν παραθέτομεν τό 
έξης χαριέστατον ανέκδοτον : Δυο 
μήνας πρό του διορισμου αυτου 
είς 'Αρχιεπίσκοπον 'Αθηνων. ότε 
ό Αιδ. πατηρ Γ. Δέ 'Άγγελις ητο 
εισέτι, άπλους ιερεύς, εξερχόμενος 
τής εκκλησίας του Άγίου Πέτρου 
έν Ρώμη, δεξιόθεν τώ κατερχο-
μένω και πλησίον του αγάλματος 
του Άγίου Πέτρου, παρετήρησεν 
αντικείμενόν τι χρυσίζον και χα-
μαί κειμενον. Πλησιάσας έλαβεν 
αυτό, οποία δ υπήρξεν ή έκπληξις 
του ιδών ότι ητο επισκοπικός δα-
κτύλιος! Παρέλαβεν αυτόν και μα-
ταίως εκοπίασε έρευνών πρός ανεύ-
ρεσιν του κατόχου του. Τις ποτέ ή-
θελεν είπη εις τόν ταπεινόν εκείνον 
πατέρα, ότι δέν ήθελον παρέλθη 
πολλαί ημέραι και ό επισκοπικός 
εκείνος δακτύλιος θά εκόσμει τόν 
δάκτυλον αύτου ως Άρχιεπισκόπου 
Άθηνών ; ! ! 

Ή καρδία ημών τή αληθεία σκιρ-
τά επί τη αφιξει τοιούτου ιεράρχου, 
όν πριν έτι γνωρίσωμεν ώς πατέρα 
ηγαπήσαμεν. Και ενω συγχαίρομεν 
τή πεφιλημένη ημων Πατρίδι, έφ'ής 
νέος ήλιος δωτήρ απειρων ευεργε-
τημάτων και νέας ζωής ανατέλλει, 
.μετ' ακρατήτου όσον και ειλικρινούς 
ενθουσιασμου ευσεβάστως αποτεί-
νομεν τω Άρχιεπισκόπω ημών Σεβ. 
Γαετάνω Δέ Άγγελις τό «ως ευ παρέστης". 

Ο ΕΞΩ Κ Ο Σ Μ Ο Σ 

Ο Λέων ΙΓ . Διαιτητής. 
'H Α. Ε. ο στρατηγός Ίππόλυτος, Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας του Αίτι, και ή Α. Ε. 
ο στρατηγός 'Οδυσσεύς 'Ερέ, Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας του 'Αγίου Δομινίκου, δι αυτο-
γράφων επιστολων παρεκάλεσαν τον 'Άκρον 
'Αρχιερέα Ρώμης, όπως δεχθη τήν διαιτη-
σίαν εν τη προ πολλου χρόνου υφισταμένη 
έριδι των δύο τούτων ομορων κρατων, οσον 
αφορα τα οικεια όρια. 

'Η Α. 'Αγιότης, ήτις πάντοτε διακαως 
ποθει τήν μεταξύ τών λαων ειρήνην, επιθυ-
μει δέ τήν εξομάλυνσιν πασών τών διαφορων 
μαλλον δια φιλικων συννενοήσεων ή μέτρων 
βιαίων, λίαν ευμενως απεδέξατο τήν αιτησιν 
ταύτην τών κ. κ. Προέδρων, δηλώσας προς 
αυτους τήν απόφασίν Του ταύτην. 
Ή ανανέωσις της Τριπλης Συμμαχίας.. 

Αί ευρωπαϊκαί εφημερίδες δημοσιεύουσι 
μετά πάσης επιφυλάξεως το εξης τηλεγρά-
φημα. 

«Kαίτοι πρέπει να παρέλθωσιν εισέτι τρία 
έτη προτου ή λήξη η μεταξύ τών τριών συμ-
μάχων δυνάμεων σύμβασις, έν τούτοις ο κ. 
Κρίσπης σκέπτεται ινα ανανεώση, αυτήν επί 
νέων βάσεων. Θα απαιτήση όπως ή νέα σύμ-
βασις ευρίσκηται εν μεγαλειτέρα αρμονία προς 
τήν παρουσαν διεθνη κατάστασιν, ορίζη δε 
και κάλλιον τας υποχρεώσεις και δικαιώματα 
εκάστης τών συμμάχων δυνάμεων. 

" Ο κ. Κρίσπης φρονει ότι δέν έχουσι κα-
λώς οι παρόντες όροι, οίτινες ειναι οροι του 
Μαντσίνη και Δεπρέτη, καθ' ότι έχουσι κατά 
τήν κρίσιν του τα εξης κυριώτερα μειονε-
κτήματα. 

" 1ον. Αι ωφέλειαι ας ή 'Ιταλία παρέχει 
είναι μεγαλείτεραι των ωφελειων τας οποίας 
αί άλλαι δυνάμεις παρέχουσι τη 'Ιταλία. 

" 2ον. Αί προς τήν Αυστρίαν υποχρεώσεις 
της 'Ιταλίας ευρίσκονται εις προφανη αντίθε-
σιν με τα εθνικά αισθήματα του λαου, ούτως 
ώστε εν περιστάσει πολέμου ήθελεν εισθαι αδύνατον σχεδόν να τηρηθωσι. 

"3ον. 'Η σύμβασις ουδέν αναφέρει σχετι-
κως προς τήν τακτικήν τήν οποίαν θα τ'ηρή-
σωσιν οι ηνωμένοι στόλοι τών τριών Δυνάμεων 
εν περιπτώσει πολέμου ". 

H έν 'Ισπανία κατάστασις. 
Κατα ιδιαιτέρας τηλεγραφικάς ειδήσεις εκ 

Μαδρίτης, αγγέλλεται ότι φόβος υπάρχει περί 
ταραχων εν 'Ισπανία και οτι επρόκειτο να 
ληφθωσι στρατιωτικά μέτρα εις τα περίχωρα 
τής Βαλεντίας. 

Λέγεται οτι αί ταραχαί αυται υποκινουνται 
υπο απεσταλμένων έκ μέρους τών επαναστα-
τών τής Κούβας, σκοπούντων να διεγείρωσι 
ταραχάς, όπως εμποδίδωσι τήν αποστολήν 
νέων επικουρικων δυνάμεων. 

Αί ειδήσεις όμως αυται φαίνονται ώς ανυ-
πόστατοι καθ' ότι κατά νεώτερον τηλεγράφημα 
ή βασίλισσα επεθεώρησε τα στρατεύματα τα 
οποια και ανεχώρησεν ηδη δια Κούβαν ανευ 
τινός απευκταίου. 

'Εν Γαλλία 
Τηλεγράφημα έκ Παρισίων αγγέλλει τα εξης. 

" Πριν ή ο δούξ τής 'Ορλεάνης αναχω-
ρήση εις Μάριεμβαδ, προσκαλέσας όλους 
τους φίλους και υποστηρικτάς του, εδήλωσεν 
οτι προτίθεται να αναστείλη όλας τας επιχο-
ρηγήσεις ας μέχρι τουδε παρειχε εις τας βα-
σιλόφρονας εφημερίδας και εταιρίας." 

«Ή " 'Ηγώ των Παρισίων" επιβεβαιοι 
τήν είδησιν ταύτην, ήτις μέχρι τουδε ετηρήθη 
μυστική. Λέγει δε ότι ή "Correspodance 
National" το αρχαιον όργανον του κόμμα-
τος θα διακόψη τήν έκδοσίν του απο τ:ου 
προσεχους 'Οκτωβρίου ". 

" Το οικημα της Βασιλικης 'Εταιρίας της 

διευθυνομένης υπο του κόμητος Dufeuille 
εγκατελείφθη". 

'Εαν ή είδησις αυτη είναι αληθής, δέν 
δυνάμεθα ή απο καρδίας να συγχαρωμεν 
εκείνους έκ τών Γάλλων Καθολικων, οιτινες 
έσπευσαν να συμορφωθωσι προς τας συμβου-
λάς του Πάπα Λέοντος ΙΓ'., αποδεχθέντες 
ώς νόμιμον το παρόν έν Γαλλία καθεστώς, 
ενωθωσι δε ινα από κοινου υπερασπίσωσι τα 
μέγιστα τών συμφερόντων τής τε πατρίδος 
και τής θρησκείας. 

Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε ΙΡΗΝΗ 

Πάντοτε και εις εκάστην περίστασιν Αυ 
τοκράτορες, Βασιλεις, 'Υπουργοί, Βουλαί 
και εφημερίδες, αναπέμπουσιν ύμνους εις 
την ειρήνην της οποίας από τόσου ήδη 
χρόνου απολαμβάνει η Ευρώπη, κηρύττον-
τες ότι πασα παρα πάντων καταβάλλεται 
επιμέλεια,; όπως διατηρηθη και εδραιωθη. 

Μετ' εμφάσεως απαριθμουσι τα μεγάλα 
εξ αυτης ευεργετήματα και σεμνως προσ-
θέτουσιν οτι ουδέποτε υπήρξεν εποχή κατά 
την οποίαν η ανάγκη της ειρήνης εγένετο 
μάλλον αισθητή η σήμερον. 'Υπάρχει όμως 
παροιμία τις ήτις λέγει "πρέπει να ακού-

ση και της δύο καμπάνες". Ουτω και ή 
περίφημος αυτη ειρήνη έχει και το δυσάρε-
στον της μέρος. Και οποίου ειδους! 

Το δυσάρεστον τουτο μέρος συνίσταται 
παρ' αριθμων τινων αρκούντως αποθαρ-
ρυντικων και ευγλώττων, περιλαμβανομέ-
νων εις τους εξης δυο κυριωτέρους τίτλους. 
'Ο πρώτος ειναι ό αριθμός τών από κεφα-
λης μέχρι ποδων ωπλισμένων ανδρών προς 
τήρησιν τής ειρήνης ταύτης ό δεύτερος 
περιέχει τό ποσόν τών χρημάτων τα οποια 
τα διάφορα έθνη εξοδεύουσι χάριν της ει-
ρήνης ταύτης ! 

'Εξετάζοντες μόνον τα δύο αντίθετα 
μέρη εις τα οποία διαιρουνται αι πρώτης 
τάξεως Δυνάμεις, ευρίσκομεν οτι η Γαλ-
λία και Ρωσσία διατηρουσιν εν καιρω μεν 
ειρήνης 1,440,000 ανδρων, έν καιρω πο-
λέμου δύνανται να κινητοποιήσωσι 9,700. 
000. Άφ' ετέρου πάλιν η τριπλη συμμα-
χία έχει έν καιρώ ειρήνης 1,192,000, έν 
πολέμω δέ 7,700.000 ανδρων. 

'Ιδου λοιπόν 2,622,000 οπως τηρήσω-
σι την ειρήνην ταύτην της Ευρώπης, και 
17,400,000 στρατιωτων έτοιμοι. να αντι-
μετωπισθωσιν επι του πεδίου τής μάχης 
ινα τήν διεκδικήσωσιν, έν η περιπτώσει 
ήθελε ταραχθη ! 

Ο στρατός δε ουτος τής ειρήνης στοι-
χίζει εις ολα ομου τα έθνη ταυτα τό πο-
σόν τών πέντε δυσσεκατομυρίων και ημι-
σεος φράγκων, το έτος. 

'Επειδή δέ η ειρήνη αυτη διήρκεσεν 20 
περίπου έτη, επομένως εστοίχισεν 110 δυσ-
σεκατομύρια φράγκων. 

Έρωτωμεν ποιος ποτέ πόλεμος εστοί-
χισε τόσον ; 
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'Επέμψατο Κύριος τον άγγελον αυτου". 
( 'Εκ της αποκαλύψεως ) 

Ας παύσουνε τά δάκρυα 
Μαζύ μέ την ορφάνεια 
Και ας πλέξουμε χαρούμενοι 
Ροδόπλεκτα στεφάνια. 

Ό Κύριος μας έστειλε 
"Εν' άγγελο ποιμένα 
Τριγύρω του αγάλλονται 
Τά τέκνα αδελφωμένα. 

Τά πένθιμα ξεσχίσατε 
Χαράν, πιστοί, χαρητε, 
Τόν 'Ύψιστον δοξάσατε 
Και πάντες εύφρανθήτε. 

'Ανγέλοι είς τό στέμμα του 
Μας δείχνουν εν αστέρι 
Ελπίδος δέ την άγκυρα 
Κρατούν είς τ' άλλο χέρι. 

Ή θεία Μητέρα τ' άστρο μας 
Και άγκυρα η ελπίδα, 
Μ' αυτά τά δυό θά έμβουμε 
Στη μέλλουσα πατρίδα. 

Ειρήνη ανθοστόλιστη 
Και μέ εληας κλωνάρι, 
Άπ' την Ελλάδα έφυγε 
Τό τέκνον της νά πάρη. 

Παιδιά, γυναίκες, γέροντες 
"Ας ψάλλουνε τραγούδια 
Τόν άγγελο πού έρχεται 

"Ας ράνουν μέ λουλούδια. 

Σάν άγγελος διαφύλαξε 
Πατέρα τά παιδιά σου 
Και γράψε τό καθένα μας 
Βαθειά μες την καρδιά Σου. 

Στόν ισκιο Σου άς ευρουμε 
'Ανάπαυσι, γαλήνη, 
"Εστω ή εληα τό σύμβολον 
Και καύχημα η ειρήνη ! 

Η ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΑΕΤΑΝΟΥ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΣ 
Πάτραι, 10 Σεπτεμβρίου ώρα 5 1/2 π. μ. 

Σήμερον ώραν 5ην πρωίας αφίκετο 
αισίως ημέτερος Αρχιεπίσκοπος Παν. 
Γαετάνος Δε 'Αγγελις επιβαίνων Αυ-
στριακου ατμοπλοίου Έμπρός, φέρον-
τος ελληνικήν σημαίαν. 'Άμα προσεγ-
γίσει ατμοπλοίου ανηλθον πάραυτα ανε-
πισήμως προς χαιρετισμόν Πανιερωτά-
του Αιδ. Τοποτηρητής μετα εφημερίου 
και λοιπών ιερέων. Αρχιεπίσκοπος πα-
ρέμεινε μέχρις ώρας επισήμου αποβι-
βασμου. Έν παραλία συμπυκνουται 
πλήθος απείρον καθολικών και μη, 
μετ' ανυπομονησίας αναμένον αποβί-
βασιν σεπτού ιεράρχου. Επίσης ανέ-
μενον την Α. Π. ο Γ ε ν ι κ ό ς Τοποτηρη-
τ ή ς του 'Έλληνος 'Αρχιεπισκόπου 
Πατρών, ό πρόξενος της Ίταλίας, ο 
φρούραρχος, ο λιμενάρχης, ό αστυνό-
μος και πλείστοι άλλοι έκ τών τα 
πρώτα φερόντων έν τή Πατραϊκη κοι-
νωνία. 

Πάτραι, 10 Σεπτεμβρίου ώρα 8η π. μ. 

Περί ώραν 7 επιβάντες εξακώπου 
λέμβου σημαιοστολίστου Αιδ. Δον Ρι-
βέλλης έν επισήμω στολη μετά εφη-
μερίου και λοιπου κλήρου, ανήλθον 
επί ατμοπλοίου προς επίσημον παρα-
λαβήν Αρχιεπισκόπου. Αιδεσιμώτατος 
Δον Ριβέλλης αποτείνει νέω 'Ιεράρχη 
την έξης περίπου σύντομον πλην συγ-
κινητικήν προσλαλιάν: 

Πανιερώτατε, 

« 'Έργον εξόχως φιλανθρωπικόν αδί-
κως μεν ύπο του κόσμου καταδικαζό-
μενον, υπο την σκέπην όμως της Έκ-
κλησίας διατελουν, εύσπλαχνον τει-
νούσης χειραν προς τον ατυχή τον ύπο 
της συμφορας πληγέντα, μέ ώδήγει 
προ δύο μόλις ενιαυτων εις τήν ουδον 
του μοναχικου Υμών κελλίου, παρέ-
χον μοί ούτω τήν ευκαιρίαν να γνω-
ρίσω προσωπικως τήν Υ. Πανιερότητα. 

Η συνάντησις εκείνη δεν ητο τυχαία. 
Εκτοτε ή Θεία Πρόνοια ήμειψε το έρ-

γον ημών, Υμιν μεν εμπιστευομένη 
τήν περικλεη ταύτην 'Αρχιεπισκοπήν, 
εμοί δέ επιφυλλάξασα τήν υψίστην τι-
μήν να υποδεχθώ Υμας παρα τας 
όχθας τής ενδόξου θαλάσσης τής Ναυ-
πάκτου. 

"Συγκεκινημένος, θαυμάζων τας 
βουλάς τής Θείας Προνοίας, χαιρετίζω 
Υμας, Πανιερώτατε, και εύχομαι το 
"ώς εύ παρέστητε" εξ ονόματος τών 
πολυπληθών Υμών τέκνων, άτινα τήν 
στιγμήν ταύτην μετ' έμου ηνωμένα 
γονυπετή δι' έμου ασπάζονται τον ιε-
ρόν δακτύλιον". 

Η προσλαλιά αυτη προυκάλεσεν έκ 
μέρους του Πανιερωτάτου τήν εξης 
περίπου τρυφερωτάτην ανταπάντησιν. 

Αιδεσιμώτατε, 

"Ευχαριστώ υμας δια τήν προς εμέ 
αφοσίωσιν υμών. Έπί τη αγγελία του 
διορισμου μου εις Αρχιεπίσχοπον Α-
θηνών, ησθάνθην ρίγος βαθύτατον, 
πλήν ή ιδέα οτι έν Αθήναις θα ευρι-

σκον υμας, ον εσχον την ευτυχίαν να 
γνωρίσω έν Ρώμη προ δυο μόλις ετών, 
ένθα ειργάσθημεν αμφότεροι περί σπου-
δαιοτάτης εκκλησιαστικης υποθέσεως, 
η ιδέα λέγω αυτη, υπήρξε τα μάλι-
στα δι' εμέ παραμυθητική. Έγνώρισα 
και εξετίμησα τον σταθερόν υμών 
ειλικρινη και ευπροσήγορον χαρακτη-
ρα, τήν γενναίαν υμών καρδίαν τήν 
γινώσκουσαν να αγαπα και βοηθή τους 
πτωχούς. Αμέσως είπον κατ' εμαυτον 
οτί, υμεις θέλετε εισθαι ο φύλαξ αγ-
γελός μου, υμεις ο βοηθός και υπο-
στηρικτής μου έν τώ βαρει υπουργή-
ματι τής περικλεους ταύτης Αρχιεπι-
σκοπής, και ουτω έν αμοιβαία ενεργεία 
και αγάπη μετά τών φιλτάτων μοί 
συνεργατών, θα δυνηθώ ουριον να έμ-
φυσήσω άνεμον εις το σκάφος τής ήμε-
τέρας εκκλησίας." 

Μετα ταυτα κατελθόντες έν συνο-
δεία έπλευσαν προς τήν ακτήν. Αρ-
χιεπίσκοπον μόλις αφιχθέντα προ τής 
αποβάθρας υποδέχονται ζωηραί έπευ-
φημίαι. Πρόεδρος Καθολικου Συλ-
λόγου κ. Δομένικος Πάσκουας χαιρετα 
Πανιερώτατον εκ μέρους σωματείου. 
Όψις Σεβασμιωτάτου φιλομειδής και 
χαρίεσσα πλήν λίαν συγκεκινημένη. 
Οί οφθαλμοί ενίοτε πλημμυρουσι δα-
κρύων. Παρα τή αποβάθρα τέθριππος 
άμαξα παραλαβουσα Αρχιεπίσκοπον 
συνοδευόμενον ύπο Τοποτηρητου και 
εφημερίου, βαίνει βραδέως προς τόν 
καθολικόν ναόν Αγίου Ανδρέου. Ταύ-
της προπορεύεται μουσική Παναχαϊ-
κου και Σύλλογος Καθολικών φέρων 
αναπεπταμμένην πάλλευκον αυτου ση-
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μαίαν, ακολουθουσι δέ υπέρ τους δισ-
χιλίους πιστοί. 

Πάτραι, 10 Σεπτεμβρίου ωρα 9 1/2 π. μ. 
Ναος Αγίου Ανδρέου σημαιοστό-

λιστος και μετα πολλής φιλοκαλίας 
διασκευασμένος, προσμαρτυρει επίση-
μον ημέρας. Τής πομπής αφιχθείσης 
προ του ναου πάντες εισρέουσιν έν ορμή 
ωθουντες και ωθούμενοι. Ναός πλη-
ρουται αυθωρεί. Πλείστον μέρος πλή-
θους αδυνατων να εισέλθη, κατακλύ-
ζει προαύλιον και οδόν. Πανιερώτατος 
περιβληθείς ιερά άμφια εισέρχεται μετά 
δυσχερείας ευλογων γονυπετές πλήθος. 
H έν τω περιβόλω του ναου μουσική 

τών Καθολικών κρούει πάραυτα τον 
εθνικόν βασιλικόν ύμνον. 

Σεπτόν ιεράρχην ανελθόντα έπί θρό-
νου προσαγορεύει εφημέριος Δον Βιτά-
λης ώς εξής : 

Πανιερώτατε, 
Προ του πανσέπτου τούτου βωμού 

συμπυκνούμενον άλλοτε το υφ' Υμας 
χριστεπώνυμον τούτο πλήρωμα, απηύ-
θυνε θερμάς προς τον Ύψιστον ευχα-
ριστίας επί τή αναρρήσει τής Υ. Π. 
είς τον περίβλεπτον θοόνον τής έν Α -
θήναις Καθολικής Αρχιεπισκοπής. Σή-
μερον δέ έμπλεον ιερου ενθουσιασμου 
υποδέχεται Υμας έν τοις κόλποις αυ-
του πατέρα φίλτατον, ποιμένα περι-
πόθητον και δια τών ταπεινων μου χει-
λέων αποτείνει 'Υμιν το ώς εύ παρέ-
στητε! 
Πανιερώτατε, 

Προσβλέψατε ευμενώς προς τα τέ-
κνα Σας ταυτα, καθότι το πλείστον 
ανήκουσιν είς τήν εκλεκτήν εκείνην τών 
πτωχών μερίδα ήν ευμενώς και μετ' 
ιδιαζούσης στοργής προσέβλεψεν αυτος 
ούτος ό Θεάνθρωπος οτε παροδίτης ών 
συνανεστράφη μετα τών υιών τών αν-
θρώπων. 
Πανιερώτατε, 

Ο πτωχός ούτος λαός εστεμμένος 
τήν κεφαλήν ουχί διά πολυτίμων λί-
θων αλλα διά τών μαργαριτων ιδρω-
τος τιμίου, ανυψοι και αύθις τας δεή-
σεις αυτου υπέρ τής μακροβιότητος και 
ευημερίας 'Υμών. Έστέ βέβαιος, Πα-
νιερώτατε, οτί αι απο του μυχου τής 
καρδίας αυτών εκπεμπόμεναι σήμερον 
ευχαί, θέλουσιν αποβή αναμφιβόλως 
ευπρόσδεκτοι τώ Κυρίω, καθότι είσίν 
αί ευχαί του πτωχου αλιέως και του 
εντίμου χειρώνακτος. 

Είς προσφώνησιν εφημερίου Αρχιε-
πίσκοπος αντεφώνησε : 

" Τήν καρδίαν έχων συγκεκινημένην 
ύπο χιλίων αισθημάτων, έρχομαι προς 
ύμας και ευχαριστώ δια τα τρυφερά 
και εγκάρδια αισθήματα, ατίνα έξε-
δηλώσατέ μοι δια του στόματος του 
υμετέρου ποιμένος. Ευχαριστώ υμας 
διά τήν έκτακτον, μεγαλοπρεπή και 
διαχυτικήν ταύτην υποδοχήν. Ευχα-
ριστω έν ονόματι του Θεου, χάριτι του 
οποίου ευρίσκομαι νυν έν μέσω υμών. 
Έν ονόματι του Ιησου Χριστου, όστις 
εμπιστεύεται υμας έν ταις χερσί μου. 
Έν ονόματι του 'Άκρου Αρχιερέως 
Ρώμης, όστις μεγίστην θέλει αισθανθη 

χαράν μανθάνων μεθ' οπόσης στοργής 
και αγάπης εγένετο δεκτός ό ύπ αυ-
του αποσταλείς. Τέλος, ευχαριστώ υ-
μας έν ονόματι έμου, ούτινος τήν δι-
καιοδοσίαν ανεγνωρίσατε. Δια τής δι-
καιοδοσίας ακριβως ταύτης εγώ μέν 
δικαιουμαί να κρίνω, να επιπλήττω, 
να αγαπώ υμας, σεις δέ οφείλετε να 
αναγνωρίσητε έν εμοί το πρόσωπον του 
ιδίου Ιησου Χριστου, έν ονόματι του 
οποίου απαιτώ παρ' υμών υπακοήν, 
αγάπην, ευπείθειαν. 

'Η θρησκεία του 'Ιησου Χριστου, 
φίλτατά μοι τέκνα, είναι θρησκεία ύ-
πακοής και αμέσου υποταγης εις τας 
διατάξεις τών νομίμων ποιμένων, ους 
αυτός έστειλεν όπως ιθύνωσι τα τής 
Έκκλησίας του. Εστέ δέ βέβαιοι, α-
γαπητά μοι τέκνα, οτί ύπο τήν ευπεί-
θειαν ταύτην θέλει ανθίσει έν μέσω 
ημών ή ενότης και η αγάπη εκείνη, 
ήτις προώρισται να τελειοποιηθη έν τώ 
ουρανω παρουσία του Θεου, όστις θ'α-
ποτελέση τήν αγαλλίασιν, τον στέφα-
νον και τήν χαράν ημών. 

Ετι πλέον χαίρω και αγάλλομαι 
διότι κατά τήν επίσημον μου ταύτην 
έν τή διοικήσει μου είσοδον, οί πρωτοι 
σπεύσαντες είς προϋπάντησιν μου, ώς 
μέ διεβεβαίωσεν ό αξιότιμος υμών εφη-
μέριος, υπηρξαν οί πτωχοί, οί πτωχοί 
ους πάντοτε τα μάλιστα ηγάπησα και 
έν τώ μέσω τών οποίων εύρον τήν 
χαράν μου. 'Η πτωχεία, φίλτατοι, 
αποτελεί ένα τών κυριωτέρων χαρα-
κτήρων του τάγματός μου. Ο πτωχός 
Φραγκίσκος ίδρυσε έν τάγμα εκ πτω-
χών, όπως τους πτωχούς περιθάλψη. 
Πτωχός όθεν και εγώ, ώς εκ του τάγ-
ματος εις ο ανήκω, οφείλω να δέχω-
μαι πάντοτε ευπροσηγόρως τους πτω-
χούς, να αγαπώ και υπερασπίζωμαι 
αυτους, να χαίρω έν ταις χαραις και 
λυπουμαι έν ταις θλίψεσιν αυτών. 

Τόν λόγον νυν στρέφω και προς τους 
μη καθολικούς, όσοι μετά τών πνευ-
ματικων μου τέκνων ηθέλησαν να συμ-
μεθέξωσιν είς τήν ευφρόσυνον ταύτην 
τελετήν, και απονέμω είς πάντας έγ-
καρδίους ευχαριστήσεις. Καίτοι δέν 
ειμαι 'Έλλην το γένος και τήν πα-
τρίδα, ειμαι ούχ ήττον Έλλην τό 
φρόνημα και τήν καρδίαν, απο σήμε-
ρον δέ θεωρώ εμαυτόν τέκνον τής Ελ-
λάδος. Καί όντως αφου τα ύπό τήν 
δικαιοδοσίαν μου πνευματικά τέκνα 
τυγχάνουσιν 'Έλληνες, 'Έλλην έσεται 
και ό πατήρ αυτών. 

Καίτοι, αγαπητοί, δέν αποτελείτε 
μέρος του πνευματικου μου ποιμνίου, 
βεβαιωθήτε ούχ ήττον ότι έν εμοί θέ-
λετε εύρει και ύμεις φίλον ειλικρινη, 
αδελφόν φιλέλεον και φιλεύσπλαγχνον, 
με τήν καρδίαν πλήρην αγάπης και 
πνεύματος φιλαδέλφου. 

Ό Θεός τής αγάπης πληρώση τας 
καρδίας υμών, πάσης χάριτος, οτι 
αυτώ η δόξα και τό κράτος νυν και 
αει και είς τούς αιώνας. 

Λόγος Πανιερωτάτου μετ' εμφάσεως 
προφερόμενος ενεποίησε μεγίστην αι-
σθησιν καθολικω πληρώματι έν βαθυ-
τάτη σιγη κρεμαμένω απο χειλέων 
αυτου. 

Πάτραι, 10 Σεπτεμβρίου ωρα 11 π. μ. 
'Ώραν περίπου 9 'Αρχιεπίσκοπος 

ήρξατο θείας μυσταγωγίας ήν συνο-
δεύουσι εκλεκτά τεμάχια εκ καλλιφώ-
νων ερασιτεχνων. Ταύτης περατωθεί-
σης επανέρχεται επί θρόνου και αναγ-
γέλλει εκκλησιαζομένοις προαγωγήν 
εφημερίου Πατρών Δ. Πέτρου Βιτάλη 
είς Μυστικόν Θαλαμηπόλον του Αγίου 
Πατρός (Cameriere Secreto di S. 
S.), και απονέμει το παπικόν παράση-
μον Προέδρω Καθολικου Συλλόγου κ. 
Δομενίχω Πάσκουα. 

Συγκινητική λίαν αποβαίνει ή ιδίαις 
χερσίν απονομή παπικου παρασήμου 
Προέδρω, γονυπετουντος προ αρχιερα-
τικου θρόνου. Μουσική έξωθεν ναου 
κρούει παπικόν ύμνον, λαός επευφημεί 
επαξίως τιμηθέντα. 

Άμφότερα γεγονότα έξ ίσου εύφρό-
συνα επαυξάνουσιν επισημότητα πα-
νηγύρεως ήν επισφραγίζει επίσημος 
δοξολογία μετά ποιμαντορικης ευλο-
γίας, πιστών απάντων έν κατανύξει 
ευχαριστούντωνκαι τώ Κυρίω και επικα-
λουμένων δαψιλη χαρίσματα επί κορυ-
φής πεφιλημένου Ίεράρχου, ον 'Ύψι-
στος φυλάσσοι ημιν σώον, υγια, μα-
κροημερεύοντα και ορθοτομουντα λο-
γον αληθείας. 
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Πάτραι, 10 Σεπτεμβρίου ωρα 11 1/2 π.. μ. 
Σήμερον εσπέρας φωταγωγηθήσεται 

πρόσοψις ναου, εν δε προαυλίω η Μου-
σική των Καθολικων προς τιμήν Άρ-
χιεπισκόπου παιανίσει διάφορα εκλεκτά 
τεμάχια. 

Tην προσεχη Κυριακήν 15 ισταμένου 
μηνος αφικνειται έκ Ρώμης ό νέος ημών 
'Αρχιεπίσκοπος Πανιερώτατος Γαετάνος 
Δε 'Άγγελις. 

Σύν τη χαρμοσύνω ταύτη αγγελία προσ-
καλουμεν πάντας τούς Καθολικούς τας 
Διοικήσεως 'Αθηνών, όπως, ευαρεστού-
μενοι, μεταβωσιν εις προϋπάντησιν Αύ-
του. 'Επί τούτω τεθήσεται εις την διά-
θεσιν τών συμμεθεξόντων έκτακτος αμα-
ξοστοιχία, ητις θέλει εκδράμει μέχρι 
Μεγάρων, οπως παραλάβη την Αύτου 
Πανιερότητα. 

'Η συγκέντρωσις γενήσεται περί τήν 
10ην π. μ. εν τω σταθμω του σιδηρο-
δρόμου Πελοποννήσου, η δ αναχώρη-
σις τήν 10.30 π. μ. 

Ή εν Άθήναις αφιξις της Α. Π. ορί-
ζεται δια τήν 5 1/2 μ μ. καθ' ην τελε-
σθήσεται έν τώ Καθεδρικω ναώ του αγίου 
Διονυσίου ή κεκανονισμένη εορτή της 
εγκαταστάσεως. 

Πεποιθότες επί τοις ευσεβέσιν αισθή-
μασι του Καθολικού λαου τής ημετέρας 
Διοικήσεως, ευελπιστουμεν οτι προθύμως 
θέλει συντελέση προς όσον οιον τε αξιο-
πρεπεστέραν υποδοχήν του νέου ημων 
Ποιμενάρχου. 

Έν 'Αθήναις τη 8η Σεπτεμβρίου 1895. 
Ο Τοποτηρητής 

της Kαθολικής 'Αρχιεπισκοπής 'Αθηνων 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ. 

Τακτικου ημων ανταποκριτου. 
Τήν 19 Αυγούστου και ώραν 12 και 5' 

μ. μ. το έδαφος τής Σμύρνης εκλονίσθη 
υπο σεισμου. Ητο ό αντίκτυπος σεισμικης 
δονήσεως εχούσης έδραν το 'Άϊδιν και ητις 
επεξετάθη επι μεγάλου μέρους τής όλης 
επαρχίας. Δεν ανήγγειλα αμέσως τήν λυ-
πηράν ταύτην είδησιν εις την "'Αρμονίαν" 
καθ' ότι επεθύμουν να λάβω λεπτομερεις 
πληροφορίας. Οί κάτοικοι τής Σμύρνης 
ουδεν έτερον έπαθον ή να διέλθωσι μερικάς 
στιγμας εν αγωνία και φόβω. 'Εν 'Άϊδιν η αγορά υπέστη πολλάς βλάβας. τέσσαρα 
καταστήματα κατέρευσαν ως επίσης και 
εις μιναρές, όστις εν τη πτώσει αυτου επή-
νεγκεν αρκετάς ζημίας εις μικράς τινας 
εκει πέριξ οικοδομάς. Φαίνεται ότι έδρα 
του σεισμου ητο το χωρίον Boumar, πλη 
σίον του I mourou ένθα υπάρχουσι θερμαί 
πηγαί.Το χωρίον τουτο νυν είναι σωρός 
ερειπίων. Μετά τουτο τό μάλλον βλαβέν 
είναι το χωρίον Kios-Tere. Εις τό Tsi-
fte-caive ανέβλυσε πηγή ύδατος μέλα-
νος, ήτις όμως εξηράνθη μετα τινας ωρας 
'Επίσης εκ μεγάλης τινος σχισμης επί του 
εδάφους του Jmamkeui ανέβλυσεν ύδωρ 
καθαρόν και διαυγές σχηματίσαν ρυάκιον. 
Ί'ο αυτό φαινόμενον παρετήθη και εις το 
Kemer. Εις Nali αι ζημίαι δεν είναι 
πολύ μεγάλαι, εν ώ εις τό Baindir είναι 
αξιοσημείωτοι. Λέγεται επίσης ότι το 
εσωτερικόν της 'Ελληνικής εκκλησίας του 

Αγίου Γεωργίου υπέστη αρκετάς βλάβας. 
Μέχρι της σήμερον δεν κατωρθώθη να ορι-
σθη ο ακριβής αριθμός των πληγωθέντων 
και φονευθέντων, καθ'οτί αγνοειται εάν 
υπό τα ερείπια ευρίσκωνται θύματα. 

Αί σεισμικαί δονήσεις εξηκολούθησαν 
μέχρι της 23 Αυγούστου, καταπαύσασαι 
έκτοτε εντελως. 

΄Ελλείψει ειδήσεων, ας ομιλήσωμεν περί 
του ποδηλάτου. 'Αξιότιμος τις συνερ-
γάτις της "Άρμονίας" διεπραγματεύθη εν 
τω 15 αριθ. αυτης, περί των κινδύνων ους 
συνεπάγεται το ποδήλατον εν σχέσει προς 
το γυναικειον φύλον. "Εκ τινος πραγμα-
τείας του δόκτωρος Bichardson αρύο-
μαι ότι καίτοι. δεν υπάρχουσι και δια τους 
άνδρας τα αυτα ως προς τας γυναικας 
άτοπα, εν τούτοις οι κίνδυνοι ειναι οί αυ-
τοί. Ό πρώτος ό και σοβαρώτατος παν-
των, λέγει ό εν λόγω ιατρός, ειναι οτι 
παραμορφουται η οσφύς των νέων ανδρων, 
καταστρεφομένης ουτω της υγείας; των 
καθ' ολον τον επίλοιπον χρόνον του βίου 
αυτων. Ό πολλήν χρησιν ποιούμενος του 
ποδηλάτου, ηλικίας δε κάτω των 20 ετων, 
εκτίθεται εις παντοειδεις κινδύνους. Παρε 
κλίνει της φυσικης της θέσεως την σπον-

δυλικήν στήλην, ήτις, ώς γνωστόν, βρα-
δύνουσα τελείως να διαπλασθη,. μεγαλως 
επηρεαζεται υπο της κεκλιμένης στασεως. 
Κατά δεύτερον λόγον και η καρδία κινδυ-
νεύει, διότι εν των κυριωτέρων αποτελε-
σμάτων της ποδηλασίας είναι η επιτα-
χυνσις της κυκλοφορίας του αίματος και 
επομένως η μεγάλη κόπωσις αυτης. 
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SILVIO PELLICO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι ΜΟΥ 

ΚΕΦ. XL 
Ύπέμενον δια να μη με κατηγορήση δι' υπερβολικήν ευλάβειαν 

και υπεροψίαν και διότι δεν θ' απηλπιζόμην βλέπων διαδεχομένην την 
ατελεύτητον ταύτην ερωτικήν φρασεολογίαν περίοδος σοβαρότητος. 'Εν 
τούτοις τω εξεδήλουν οτι ελάχιστα παρεδεχόμην την προς τας γυναι-
κας έλλειψιν σεβασμου εκ μέρους του, τον ασεβη τρόπον μεθ' ού ηρατο 
και ελυπούμην τας ατυχεις, α μοί έλεγε ότι υπηρξαν θύματά του. 

'Ελάχιστα επίστευεν εις την άρνησίν μου του να μή παραδέχωμαι 
ο,τί μοι έλεγε και επανελάμβανε. Με ολας τας μεμψιμοιρίας σας και 
τας περί ανηθικότητος μομφάς σας, ειμαι βέβαιος ότι αι διηγήσεις 

μου σας διασκεδάζουν ολοι oι άνθρωποι αγαπωσι τας ηδονάς ως εγώ, 
αλλά δεν έχουσι το θάρρος να ομιλωσι περί αυτων απροκαλύπτως. θα 
σας ειπω αρκετά δια να σας ευχαριστήσω και θα αναγκασθητε εν συ-

νειδήσει νά με χειροκροτήσετε 
'Άλλ' από εβδομάδος εις εβδομάδα δεν έπαυε διηγούμενος τας ατι-

μίας ταύτας και εγώ (ελπίζων πάντοτε εις εκάστην επιστολήν να ευρω 
έτερον θέμα και παρασυρόμενος ύπο της περιεργείας) ανεγίνωσκα πάσας, 
και η ψυχή μου, χωρίς να διαφθαρη, εταράσσετο οπωσδήποτε εκ τού-
των και απεμακρύνετο τών ευγενων και αγνων ιδεων. Αί σχέσεις μετά 

φαύλων ανθρώπων διαφθείρουσιν εκειν ν, οστίς δεν έχει αρετήν ανωτέ-
ραν τής συνήθους, πολύ δε ανωτέραν της ιδικης μου. 

— 'Ιδού συ τιμωρούμενος διά τας απερισκεψίας σου! έλεγον κατ' 
εμαυτόν. 'Ιδου τι κερδίζει κανείς να κάμνη τον ίεροκήρυκα χωρίς να 
έχη; τήν απαιτουμένην αγιότητα! 

Ήμέραν τινα τέλος απεφάσισα να τω γράψω τας εξης λέξεις : 
«Άναγκάζομαι και πάλιν να σας προσκαλέσω να πραγματευθητε 

έτερα ζητήματα και σεις μ ί γράφετε πάντοτε πράγματα, άτινα, σας 
τό λέγω ειλικρινως, δέν μ' ευχαριστουσιν. 'Εαν ευαρεστησθε να ομι-
λώμεν περί αντικειμένων σοβαρωτέρων και αρμοζόντων είς ύμας, θα 
εξακολουθήσωμεν τήν αλληλογραφίαν μας, αλλως, ας δώσωμεν τας χει-
ρας και έκασ ος ας μείνη είς τό μέρος του". 

Έπί δύο ημέρας έμειν ανευ απαντήσεως και έμεινα κατηυχαρι-
στημένος. 
— Ώ ευλογημένη μοναξιά ! ανέκραξα πόσον είσαι ολιγώτερον πι-

κρά φαύλης και δυσαρέστου συναναστροφής ! Άντί να οργίζωμαι έκ 
τής αναγνώσεως των παραλογισμών εκείνων, αντι να στενοχωρουμαι 

ανωφελώς αντι ασσων είς αυτούς την έκφρασιν τών αισθημάτων, άτινα 
τιμώσι τήν ανθρωπότητα, προύτίμων να συνομιλώ μετα του Θεου και 
ν' αναπολώ τρυφεράς αναμνήσεις τής οικογενείας μου και τών αληθών 
μου φίλων. Προύτίμων ν' αναγινώσκω πολλάκις τήν Άγ. Γραφήν, να 
γράφω τας ιδέας μου επί τής τραπέζης, σπουδάζων τό βάθος τής καρ-
δίας μου, επιδιώκων τήν τελειότητα αυτής και γευόμενος τέλος τήν ήδύ-
τητα αθώας μελαγχολίας, μυριάκις προτιμοτέραν πάσης χαριέσσης αλλά 

κακης εικόνος. 
'Οσάκις ό Τρεμερέλλος εισήρχετο έν τή φυλακή μου, μοί έλεγε : — 

Δεν έχω ακόμη απάντησιν.—Καλά, τώ απήντων. 
Την τρίτην ήμέραν μοί λέγει : — Ό κ. Ν. Ν. 
— Τί εχει ; 
— Δεν τό λέγει, αλα είνε πάντοτε πλαγιασμένος είς τό κρεββάτι 

του. ουτε τρώγει, ούτε πίνει και δέν εχει καθόλου διάθεσιν. 
Συνεκινήθην διανοούμενος ότι έπασχε και ουδένα είχε να τον παρη-

γορήση. 
'Άφισα να διαφύγωσιν εκ τών χειλέων μου ή μάλλον εκ τής καρδίας 

' μου οί λόγοι ούτοι :—Θα του γράψω δύο λέξεις. 

εινε ολίγον ασθενής. 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ 
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δια τους νέους, επιλέγει ό ρηθείς ιατρός, 
πολύ δε μάλλον δια τους εξ επαγγέλματος 
ποδηλάτας οίτινες ταχέως η βραδιον δεν 
δύνανται η να υποστωσι τας ολεθρίας συνε 
πείας της υπερβολικής χρήσεως του ποδη-
λάτου. Οί ερασιτέχναι δε υπόκεινται. εις 
αϋπνίας;,παλμούς και νευρικάς διαταράξεις. 

Ίδού τί περί του ποδηλάτου σκέπτονται 
επιφανεις άνδρες. Δεν ήθελεν εισθαι άρα 
γε έργον συνέσεως ίνα. προ τών τοιούτων 
κινδύνων απόσχωμεν αυτου ; 
Σμυρναίος. 

ΟΙ Κ Ω Δ Ω Ν Ε Σ 

σιν, ώς έκ τούτου θα σοι ημην ευγνωμων 

Προέλευσις των κωδώνων. — Χρησις 
αυτών εν τη καθολικη εκκλησια. 

— Βάπτισις των κωδώνων. 
Ό Κώδων του χωρίου έψαλλε φαιδρως 

τό καθημερινόν του άσμα, οί δε τόνοι τών 
μελωδικων αυτου ήχων, επαναλαμβανό-
μενοι παρά τής ηχους τών λοφίσκων έφθα-
νον μεγαλοπρεπεις μέχρι. τής ακοης μου. 

εαν μοι εξήγεις τα εξης; αναφορικως προς 
τό ζήτημα τών κωδώνων δηλ. ποία η 
προέλευσις αυτων ποία ή χρησις των παρά 
τή καθολική εκκλησία και τέλος τίνα ση-

μασίαν ενέχει η βάπτισις τών κωδώνων. 
— Τό ζήτημα αγαπητέ μοι Χ. είναι 

αρκούντως περίπλοκον, ουχ ήττον θα προ-
σπαθήσω να σοί εκθέσω σαφως παν ό,τι 
είναι γνωστόν περί αυτου του αντικειμένου. 

Γνωρίζομεν θετικώς, ότί κατά τήν διάρ-
κειαν του κατα τών χριστιανικων διωγμου, 
δι ' ουδενός σημείου εκαλουντο εις τας ιερο-
τελεστίας των οί οπαδοί του 'Ιησου Χρι-
στου. 'Όταν όμως ό υίος τής 
νης, ό μέγας Κωνσταντίνος απέδωκεν εις 
την Εκκλησίαν τήν ειρήνην, οί χριστιανοί, 
κατ ' απομίμησιν τών υιών του Ίσραήλ, 
μετεχειρίζοντο ως σημειον προσκλήσεως εις 
τας τελετάς την σάλπιγγα.. Άργότερα ετέ-
θησαν έν χρήσει τύμπανα, κύμβαλα, ορ-
γανα χαλκα, ορειχάλκινα 

κτυπώμενα διά σφύρας. 
—Συγνώμην, Κύριε, 

'Αγίας Έλέ-

και σιδηρά, 

περί των ξυλί-

'Εγονυπέτησα τότε όπως ειπω τήν θεσπε-
σίαν προς τήν Θεομήτορα δέησι « 'Άγγε-
λος Κυρίου ανήγγειλε τή Μαρία" χτλ. 
ότε αίφνης υψώσας το βλέμμα διέκρινα 
παρ' εμοί τον φίλον μου Χ. εν θρησκευ-
τικη στάσει αναμένοντα, μετά δε το πέρας 
της προσευχης μοι λέγει μετ' απορίας;. 

— 'Ε! . . . φίλε μου,, καθ' ήν ώραν 
προσηύχεσο εγώ εσκεπτόμην τήν μεταξύ 
κωδώνων και προσευχης υφισταμένην σχέ-

νων κροταλων ουδέν λέγετε ; 
— Τών ξυλίνων κροτάλων, αγαπητέ 

μοι., γίνεται χρησις εις πολλάς εκκλησίας 
κατα τήν Μεγάλην Πέμπτην και Mεγά-

λην Παρασκευήν και αποτελουν σημειον 
προσκλήσεως δια τας τελετάς τής Μεγά-

λης 'Εβδομάδος. 
— Διατί δέν σημαίνουν τους κώδωνας 

κατά τας ημέρας τής Μεγάλης; Εβδομά-
δος, ως συνειθίζεται καθ ' όλον το έτος ; 

— Καθότι τό τοιουτον παριστά την φυ-
γήν τών Άποστόλων και μαθητών του 

Ί'ησου Χριστου, συνάμα δε,ότι ή 'Εκκλη-
σία διατελει εν πένθει ενεκα του θανάτου 
του Σωτήρος. 

Ό Κώδων αντικατέστησε ολα τα λοιπά 
σημεια άτινα απηρίθμησα ανωτέρω. Ή 
προέλευσίς του ειναι αρχαιοτάτη, αλλά 
μεθ' όλας τας ερευνας μου δεν ηδυνήθην 
ακόμη να ανεύρω τον εφευρέτην αυτών. 
Κατα τόν Thiers ο αρχαιότερος κώδων 
χρονολογειται από του έτους 1500 Π. Χ. 
ήτο μικρου σχήματος και χρυσους κρεμά-
μενος από τής πορφύρας του 'Αρχιερέως 
Άαρών. Δεν δύναμαι ακριβως να ορίσω 
τίνος ένεκεν εις τόν κώδωνα εδόθησαν εις 
τήν Λατινικήν τα ονόματα Nola και 
Campana τής γνωστής πόλεως και επαρ-
χίας εν Ίταλία. Πιθανώτατα τουτο να 
προήλθεν επειδη εκει κατά πρωτον κατε-
σκευάσθησαν κώδωνες μεγαλητέρων δια-
στάσεων και καθαρωτέρου ήχου ή, ως λέ-
γει ο Φ. Β. εκ Φερράρας, χάριν τής αρί-
στης ποιότητος τών μετάλλων της χώρας 
ταύτης. Τούς απεκάλεσαν δηλ. Cam-
pana καθό κατασκευαζομένους εκ χαλκου 
τής Καμπανίας οστις ειναι ό άριστος τών 
χαλκων κατά τόν Πλίνιον (Πλίνιος Φυ-
σική ιστορία Βιβλ. 14 κεφ. 8). 'Η κατα 
τόν Thiers επειδή ετοποθετουντο επι μη-
χανων ομοίων προς το βαρουλκον τών 
Καμπανων. 

Λέγουσί τινες, ότι ό πρωτος εισαγαγών 
εις την εκκλησιαστικήν χρήσιν τους κώ-
δωνας ήτο ο Πάπας Σεβαστιανός κατά τόν 
H' . αιωνα, πλην φρονω οτι τό τοιουτον 
ειναι εσφαλμένον. Και πράγματι ο άγιος 
Γρηγόριος της Tours , οστις απεβί ωσε 

— Θα τάς υπάγω απόψε, είπεν ό Τρεμερέλλος και απήλθεν. 
'Έστενοχωρήθην ολίγον τοποθετηθείς επί τής τραπέζης μου.—Καλώς 

πράττω να επαναλάβω αυτήν τήν αλληλογραφίαν ; Δέν ηύλόγουν προ 
ολίγου τήν μοναξιάν ώς θη αυρόν ανακτηθέντα ; Όποιου είδους αστά-
θεια είνε λοιπόν η ιδική μου ; Καί όμως ό ατυχής ούτος ουτε τρώγει, 
ούτε πίνει. βεβαίως είνε ασθενής. Είνε λοιπόν στιγμή να τόν εγκατα-
λείψω ; Ή τελευταία μου επιστολή ητο πολυ ξηρά. θα συνετέλεσε και 
αυτή να τόν λυπήση, 'Ίσως, με ολην τήν ποικιλίαν εν ταις διαφόροις 
παρατηρήσεσιν ημών ίσως ουδέποτε ήθελε θραυσθή ή φιλία μας ; 'Ή 
επιστολή μου θα τώ εφάνη πλέον μισητή ή όσον δέν ητο. θα τήν εξέλα-
βεν ίσως δι' αποχαιρετισμόν τεπικόν και περιφρονητικόν. 

ΚΕΦ. XLI 
Ίδου πώς εγραψα : 
"Μανθάνω ότι δέν είσθε καλα και λυπουμαι μεγάλως. 'Επεθύμουν 

έξ όλης καρδίας να είμαι πλησίον σας και να σας περιποιηθώ ώς φίλος. 
'Ελπίζω, οτί η διατάραξις τής υγείας σας θα ητο ό μόνος λόγος τής 
σιωπής, ήν εχετε τηρήσει από τριών ημερών. Μήπως δυσηρεστήθητε 
έκ τής επιστολής μου τής προτεραίας ; Σας βεβαιω, ότι τήν έγραψα ανευ 
τής ελαχίστης δυσαρεσκείας και με μόνον τόν σκοπόν του να σας έπα-
ναφέρω εις σοβαρότερα θέματα συζητήσεως. Έαν τουτο σας προξενη 
κακόν να γράφητε, στείλατέ μοι μόνον ειδήσεις ακριβεις περί τής υγείας 
σας. θα σας γράφω καθ' εκάστην κάτι τί διά να σας διασκεδάζω και 
δια να σας υπενθυμίζω οτι σας εύχομαι περαστικά". 

Ουδέποτε περιέμενον τήν επιστολήν, δί' ής μοί απήντησε: «Σοι 
αφαιρω τήν φιλίαν μου και έαν σύ δεν γνωρίζης τί να κάμης τήν ιδι-
κήν μου, πολυ περισσότερον έγώ δέν ηξεύρω τί να κάμω την ιδικήν σου. 
Δεν είμαι άνθρωπος συγχωρών τας ύβρεις ούτε επιστρέφω άπαξ εκδιω-
χθεις. Επωφελούμενος τής ασθενείας μου, προσέρχεσαι υποκριτικως πρός 
με, ελπίζων, ότι η ασθένεια θα εξησθένησε το πνευμα μου και θα μέ 
κατήντησε ν' ακροωμαι τους λόγους σου . . ." 'Εξηκολούθει είτα να μέ 
μέμφηται και να μέ υβρίζη, στρέφων εις τό γελοιον παν ό,τι τώ ειχον 
ειπη περί θρησκείας και ηθικής, διαμαρτυρόμενος οτί θα έζη και θ' απέ-
θνησκε πάντοτε ό ίδιος, ήτοι τρέφων το μεγαλείτερον μίσος και την βα-

θυτέραν περιφρόνησιν δια πασαν φιλοσοφίαν πλην τής ιδικης του. 
'Έμεινα άναυδος. 
— 'Ώραίας αλλαγάς έκαμα ! έλεγον κατ' εμαυτόν μετα λυπηρας φρι-

κιάσεως—Ό Θεός είνε μάρτυς έαν οί σκοποί μου ησαν αγνοί ! —'Όχι, 
αι υάρεις αυταί δεν μοί ήξιζον!—Λοιπόν υπομονή. ίσως απατώμαι. 
Τόσον χειρότερα δί' αυτόν εαν φαντάζεται οτί τόν ύβρισα και δι' αυτόν 
τόν λόγον δέν συγχωρει! Δέν υποχρεουμαι να κάμω τίποτε περισσότε-
ρον έξ όσων έκαμα. 

Έν τούτοις, μετά τινας ημέρας ή οργή μου ηλαττώθη και εσκέφθην 
ότι η βιαία αυτη επιστολή ηδύνατο να είνε τό αποτέλεσμα εξάψεως 
μικρας διαρκείας.—"Ισως είνε ήδη πολύ λυπηρόν ελεγον κατ' έμαυτόν, 
αλλ' είνε παρα πολύ υπερήφανος δια να ομολογή τό άδικόν του. Δέν 
θα ήτο έργον γενναιον, τώρα ότε τώ εδόθη καιρός να καταπραϋνθή, να 
τω γράψω και πάλιν ; 

Μοί εστοίχιζε πολύ να κάμω τόσω μεγάλην θυσίαν τής φιλαυτίας μου. 
αλλα τήν έκαμα. Ό ταπεινούμενος πρός ένα σκοπόν, όστις ούδέν τό 
κακόν έχει, δέν εξευτελίζεται, και αν αδίκως καταφρονηθή. 

'Έλαβον ώς απάντησιν επιστολήν ήττον βιαίαν αλλ' ουχί και ήττον 
υπεροπτικήν. Ό εξημμένος ούτος ανθρωπος μοί ελεγεν οτί εθαύμαζε 
τήν ευαγγελικήν μου μετριοφροσύνην. — "'Άς επαναλάβωμεν λοιπόν, 
εξηκολούθει, τήν αλληλογραφίαν μας, αλλ'ας ομιλώμεν ανευ περιφρά-
σεων. Δέν αγαπώμεθα. Θα γράφωμεν έκαστος δια να διασκεδάζωμεν, 
ρίπτοντες έλευθέρως έπί του χάρτου ό,τι μας έρχεται εις την κεφαλήν. 
σεις, τας χιμαιρικάς παρατηρήσεις σας και έγώ τας βλασφημίας μου. 
σεΓς τους θαυμασμούς σας περί τής αξίας του ανδρός και τής γυναικός, 
έγώ τήν ιδιάζουσάν μοί διήγησιν τών περί τα θεια εμπαιγμων μου, 
ελπίζων ούτω πως να σας μεταβάλω και σεις αφ' ετερου να μέ μετα-
βάλλετε επίσης. Άπαντήσατέ μοί έαν ή συμφωνία αυτη σας αρέσκη". 

Άπήντησα : — "Αί προτάσεις σας δέν συνιστωσι συμφωνίαν, αλλ'εμ-
παιγμόν. 'Έτρεφα πρός υμας τα καλλίτερα αισθήματα ή συνείδησίς 
μου δέν μέ υποχρεοί πλέον δί' άλλο τί ειμή να σας ευχηθώ πασαν την 
δυνατήν ευτυχίαν διά ταύτην και δια τήν αλλην ζωην". 

Ούτω έληξεν η μυστική μου αλληλογραφία μετα του ανθρώπου τού-
του—τις οιδε ;—ίσως όχι τόσον κακου οσον σήμεοον ώς έκ τής δυστυ-
χίας και του παροξυσμου τής απελπισίας. ["Επεται συνέχεια] 

Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α 
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ΔΥΤΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 

Σεπτέμβριος. - Αύγουστος. 

'Ίλαρίωνος, Πάπα Ρώμης. 10 Τρίτη 29 'Η απονομή της κεφαλης 'Iωάννου του Τρίτη 
Προδρόμου. 

Νικολάου έκ Τολέδου. 11 Τετάρτ. 30 'Άλεξάνδρου. Ιωάννου και Παύλου. 
Μύρωνος, μάρτυρος. 12 Πέμπτ. 31 'Η κατάθεσις της ζώνης της Θεοτόκου. 

Σεπτέμβριος 
'Άριστείδου ομολογητου. 13 Παρασ. 1 'Ή σύναξις της Θεοτόκου. 
'Ανύψωσις του Τιμίου Σταυρου. 14 Σάββ. 2 Μάμαντος μάρτυρος. 
Το όνομα της 'Αειπαρθένου Μαρίας. 15 Kυριακ. 3 'Ανθίμου του ιερομάρτυρος. 
Κορνηλίου καί συντρόφων μαρτύρων. 16 Δευτέρα 4 Βαβύλα ιερομάρτυρος. 
Τα στίγματα του Αγίου Φραγκίσκου. 17 Τρίτη 5 Ζαχαρίου του προφήτου. 
'Ίωσήφ του ομολογητου. 18 Τετάρτ. 6 'Ή ανάμνησις του θαύματ. Μιχαήλ 'Αρχ. 
'Ίανουαρίου και συντρόφων μαρτύρων. 19 Πέμπτ. 7 Προεόρτια της γεννήσεως της Θεοτόκου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ό Πανιερώτατος Γαετάνος Μ. Δέ "Αγ-
γελις (εικών). 

'Ως ευ παρεστης. 
Βιογραφία Γ. Δε Άγγελις. 
Ό έξω Κόσμος. 
H ευρωπαϊκή ειρήνη. 

'Επί τη αφίξει του Παν. Γ . Μ. Δέ 'Άγ-
γελις, (ποίημα). 
Η έν Πάτραις υποδοχή. 
Πρόσκλησις. 
Η « 'Αρμονία"εν Σμύρνη. 

Οι Κώδωνες, υπο Π. Βεντούρα. 
Aι φυλακαί μου . Silvio Pellico. 'Επιφυλ-

λίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 
'Ημερολόγιον. 

κατα 596 Μ. Χ. αναφέρει ότι οί πιστοί 
εκαλουντο είς την Έκκλησίαν διά των 
κωδώνων. 

— Ίσως ό άγιος Παυλινος εισήγαγε τό 
έθιμον τούτο κατα τον Ε'. αιώνα ; 

— Ποσως, φίλε μου, επειδη ό άγιος 
ουτος εν τη περιγραφη του ναου της Νό-
λης, ουδέν λέγει, περί κωδωνοστασίου και 
κωδώνων ένώ αναφέρει σωρείαν όλην αση-
μάντων πραγμάτων. 

— Τότε λ.οιπον τις εισήγαγε πρώτος 
την χρησιν των κωδώνων έν τη Έκκλησία ; 

— Ακριβως δεν 
πρώτον εισα γοντα 

γνωρίζομεν μήτε τον 
τους Κώδωνας είς την 

εκκλησιαστικήν χρήσιν μήτε τον εφευρέ-
την αυτών. 

Υπάρχουν πολλά ειδη κωδώνων, ό Du-
rand de Mande απαριθμει εξ είδη τα 
έξης α') Squilla, β') Cymbalum, γ') 
Nola, δ' ) Nolula, ε' ) Campana, ς' ) 
Sigillum. Ό Κώδων Squilla εσήμαινε 
έν τη αιθούση του φαγητου, τό Cymba-
lum εν τη μονη, η Nola εν τω Χορω, ή 
Nolula εν τώ ωρολογίω, ή Campana 
έν τω Κωδωνοστασίω και το Sigillum 
επι του πύργου. 

όμως να ικανο-
περιέργειάν μου και καθ ' όσον 

— Μη λησμονήσητε 
ποιήσητε την 
αφορα την σημασίαν τών κωδώνων εν τη 
εκκλησία. 

— Άκριβως προς εκπλήρωσιν ταύτης 
της έπιθυμίας σας σπεύδω να σας δηλώ-
σω, ότι οί κώδωνες αντιπροσωπεύουσι την 
φωνην του Δημιουργου, καλουντος εις προ-
σευχήν τά λογικά Αύτου πλάσματα κατά 
τας διαφόρους ώρας της ημέρας. Έκτός 
τούτου ό κώδων δέν παύει να ειναι ο αχώ-
ριστος σύντροφος του ανθρώπου καθόσον συμ-
μετέχει είς πάσας τάς πράξεις της χρι-
στιανικής του ζωης. Δια του κώδωνος 
αγγέλεται η πνευματική διά του βαπτί-

σματος γέννησις του αρτιγεννήτου βρέφους. 
Δια του κώδωνος ελκύωνται αι ευχαί τών 
συγγενων και φίλων επί της ιερας του αν-
θρώπου ενώσεως κατά την ημέραν του 
Γάμου (Σημειωτέον οτι έν τη Άνατολή 
δεν συνειθίζεται η κωδωνοκρουσία κατ ' αυ-
τάς τας δύο τελετάς). Όσάκις δέ ό χρι-
στιανός μεταβαίνει έκ της παρούσης είς 
την μέλλουσαν ζωήν ό κώδων δια τών πεν-
θίμων ήχων του προσκαλει τους πιστούς 
να ευχηθώσιν ειρήνην και ανάπαυσιν επί 
των ψυχών τών θνησκόντων. Έπί τέλους 
ο κώδων τρίς της ημέρας, την αυγήν δηλ. 
την μεσημβρίαν και τό εσπέρας υπομιμνή-
σκει είς τούς χριστιανούς την ενανθρώπισιν 
του θε ίου Λόγου. 

'Η ευσέβεια έδωκε πολλάς άλλας συμ-
βολικάς σημασίας εις τον κώδωνα αλλά 
περιορίζομαι μόνον εις τινας διά να μη 
αποβω οχληρός. 'Η κοιλότης επι παρα-
δείγματι του κώδωνος δηλοι τό στόμα τού 
ιερου ρήτορος κατά τό λέγειν του Απο-
στόλου «εγενόμην χαλκός ηχων και κύμ-
βαλον κρουόμενον". Ή σκληρότης του με-
τάλλου δηλοί την εύστάθειαν του ιεραπο-
στόλου, καθά λέγει ό Λυτρωτής " ανέδειξα 
« την όψιν σταθερωτέραν της ιδικης των 
" και το μέτωπόν σας σκληρότερον του 
" μετώπου των". Ή γλωσσα του κώδωνος 
παριστα τούς διδασκάλους της Έκκλησίας, 
τών όποίων αί διδασκαλίαι αντηχουσιν 
ανα την Οικουμένην. 

Πρίν η θέσω πέρας είς την περί κωδώ-
νων μικράν ταύτην πραγματείαν, οφείλω 
να δηλώσω ότί αί συμβολικαί παραστάσεις 
είναι ερμηνειαι ευσεβεις, μη σχετιζόμεναι 
με τό κυρος τών διδαγμάτων της Θεολογίας. 

— Μη λησμονήσετε όμως ότι υποσχέ-
θητε να μοί παράσχητε και τινας πληρο-
φορίας περί του βαπτίσματος τών κωδώνων. 

— 'Έχετε δίκαιον, φίλε Χ. Ίωάννης ο 
ΙΓ'. υπηρξεν ό πρώτος όστις εκανόνισε τα 
της ευλογίας τών κωδώνων. Το βάπτισμα 

τούτο ή μαλλον η ευλογία δέν δύναται νά 
γείνη είμη παρ' 'Επισκόπου η ίερέως έχον-
τος την απαιτουμένην εξουσιοδότησιν. Άλ-
λως τε το είδος τούτο του βαπτίσματος 
μακράν απέχει του φερωνύμου μυστηρίου, 
επειδή είναι απλη ευλογία ή καθιέρωσις 
πράγματος μη ιερού προς εξυπηρέτησιν της 

Θείας Λατρείας. 
— Διατί λοιπόν δίδουν αναδόχους είς 

τους κώδωνας οίτινες ορίζουν τό όνομα το 
όποιον χαράσσεται επί του κώδωνος και 
δι ' ου αποκαλειται. 

— Το εθιμον τούτο δέν χρονολογειται 
απο πολλού, οί εκκλησιαστικοί συγγραφεις 
ουδεν λεγουσι περί αυτου. Καθότι λέγει ο 
D' Ortiques έν τη περί θρησκευτικης 
Μουσικης πραγματεία του, ότι το έθιμον 
τούτο εισήχθη αφ' ης ο αγιασμός τών κω-
δώνων απεκλήθη βάπτισμα. 

Πολύκαρπος Βεντούρας. 

Ι Ε Ρ Α Κ Α Τ Η Χ Η Σ Ι Σ 

Ποιουμεν γνωστόν τοίς ενδιαφερομένοις 
οτί εξεδόθη κατ' αυτάς, εν τω καλλιτεχνικω 
τυπογραφείω της «Έστίας", νέα Κατή-
χησις πρός χρησιν τών έν Ελλάδι Καθο-
λικών, υπό του αιδ. Δόν 'Ιωάννου 
Μάμου, ην ό αείμνηστος 'Αρχιεπίσκοπος 
'Αθηνων Ίωσήφ Ζαφφινος, ενέκρινεν ώς 
την μόνην επακριβως ανταποκρινομένην 
εις τας ανάγκας της Έλληνικης νεολαίας. 
'H τιμή εκάστου αντιτύπου ωρίσθη είς λε-
πτά 60. Πασα παραγγελία συνοδευομένη 
ύπό του αντιτίμου, απευθυνθήτω είς το 
γραφειον της "'Αρμονίας". 

ΤΥΠ0ΓΡΑΦΕΙ0Ν ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 

ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ 1895 — 951. 


