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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΤΙΝΟΣ 

Ύπό τόν ανω τίτλον η αξιότιμος συνά-
δελφος ό "Ερμης" εδημοσίευσε τό εξης 
περισπούδαστον άρθρον, οπερ ευχαρίστως 
αναδημοσιεύομεν. 

Τόν εν 'Αθήναις αρχιεπισκοπικόν 
των Λατίνων θρόνον κοσμεί από τι-
νων ημερων άνηρ άριστα μεμορφω-
μένος και ρέκτης, εμπεφορημένος 
άληθους χριστιανικού πνεύματος, 
χρηστός δέ τόν χαρακτήρα και την 
φύσιν πράος και καλοκάγαθος, ό 
Γαετάνος Μαρία Δε Άγγελις, άφι-
κόμενος εν τα ημετέρα πόλει, τη 
παρελθούση Κυριακή και υπό πλή-
θους απείρου εγκρίτων πολιτών εγ-
καρδίως δεξιωθείς. 

Τόν νέον αρχιεπίσκοπον πολλαί 
πλαισιουσιν αρεταί, υπισχνούμεναι 
πλήρη, επιτυχίαν εις τό υψηλόν 
υπούργημα, όπερ έκ καθήκοντος 
μόνον και ύπείκων εις τάς παρακε-
λεύσεις του Αγίου Πατρός άνεδέ-
ξατο, βαθέως συναισθανόμενος τάς 
βαρείας εύθύνας και κάλλιστα, κα-
τανοών τόν ιερόν σκοπόν και τό εύ-
σεβές έργον της έαυτου αποστολής. 
Άφ' ης στιγμής επάτησε τό έλλη-
νικόν έδαφος έπεδείξατο τά φιλελ-
ληνικά αύτου αισθήματα, ανυποκρί-
τως εκδηλώσας την ειλικρινη αυτού 
άγάπην προς την Έλλάδα, ητις 

έγένετο ή κοιτις του πολιτισμού και 
έμεγαλούργησεν έν τη ιστορία της 
ανθρωπότητος. Άνηρ υψηλόφρων 
και του καλου θαυμαστής και λά-
τρης, δεν ελησμόνησε τους αδελφι-
κους δεσμούς, οιτινες αδιαρρήκτως 
συνέδεον δύο έθνη προορισθέντα 
ύπό της Θείας Προνοίας νά πρωτα-
γωνισθώσιν εν τώ έργω του παγκο-
σμίου εκπολιτισμου. Έάν ή κερδο-
σκόπος πολιτική επειράθη νά χαλα-
ρώση τους ιερούς τούτους δεσμούς, 
υπάρχουσιν ούχ ήττον άνδρες, ώς 
ό Γαετάνος Δέ Άγγελις, ευγενεστέ-
ρων εμπνεόμενοι αισθημάτων, άπο-
δοκιμάζοντες και αποκηρύσσοντες 
τά ζιζάνια, άτινα ενσπείρουσι την 
διχόνοιαν και τό μίσος μεταξύ λαών 
συγγενών εξ αίματος και τόν αυτόν 
εχόντων προορισμόν. Παντός δέ άλ-
λου πλειότερον συναισθάνεται ό χρι-
στιανικώτατος ούτος άνηρ ότι έν 
Ελλάδι τό πρώτον ερρίφθη ό σπό-
ρος του χριστιανισμού, έξ ου εφύη 
και μεγαλοπρεπές υψώθη τό υψικά-
ρηνον δένδρον, ύπό την άμφιλαφη 
σκιάν του οποίου ευρίσκει σήμερον 
παρηγοριάν και άνακούφισιν της έν 
τώ βίω όδύνης και ματαιότητος άπας 
ο πεπολιτισμένος κόσμος, και δια 
τουτο την Ελλάδα εθεώρησεν ανέ-
καθεν ώς πνευματικήν αύτου πα-
τρίδα, άφ' ής δήλα δη ηκολούθησε 
της ιερωσύνης τό αργαλέον και ά-
κανθώδες στάδιον. 'Αλλά τό πάντων 

βέλτιστον είνε ή έν τώ προσώπω του 
Δέ 'Άγγελις ακράδαντος πάντων πε-
ποίθησις, ότι η πνευματική του σε-
βασμιωτάτου ιεράρχου πολιτεία έσε-
ται καθ' όλα σύμφωνος πρός τάς 
προσδοκίας τών ευχομένων την τα-
χίστην άρσιν τών προλήψεων, αίτι-
νες διέσπασαν δύω λαούς ομοθρή-
σκους και ομοιοπαθεις. Αυρα δρο-
σοβόλος χριστιανικης συμπνοίας και 
αγάπης επιπνέει έκ του Βατικανου, 
ένθα εδρεύει, ανηρ μεγαλεπήβολος, 
Λέων ό ΙΓ', όστις μετά πυρετώδους 
εργάζεται ζήλου και ενθουσιασμου 
υπέρ της ενώσεως τών δύω αδελ-
φών εκκλησιών. Δέν άποκαλούμεθα 
πλέον, ώς άλλοτε, αιρετικοί και σχι-
σματικοί, άλλ' αδελφοί διϊστάμενοι 
(fratres dissidentes). Ή κηλιδώσασά 
ποτε την ιστορίαν μισαλλοδοξία με-
ταξύ αδελφών, τό αυτό πρεσβευόν-
των θρήσκεσμα, εκλείπει οσημέραι 
και αφανίζεται, της ειλικρινους δέ 
διαλλαγής τό πνευμα αναρριπίζει 
άκαμάτως ό σεβαστός πρεσβύτης, 
όστις επαξίως κάθηται επί της αγίας 
έδρας της Ρώμης κηρύττων διαπρυ-
σίως την παγκόσμιον ειρήνην καί 
αγάπην. 

Τοιούτων εμπεφορημένος άρχων 
και διδαγμάτων ό νέος εν 'Αθήναις 
αρχιεπίσκοπος Λατίνος, υπό πολ-
λων δέ άλλων καταγλαϊζόμενος άρε-
των και χαρισμάτων πνεύματος και 
ψυχης, φίλος ειλικρινής των Έλ-
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λήνων, μεθ' ών επι μακρόν εντή 
αλλοδαπη, ανεστράφη και συνεβίωσε 
και ευθύς εξ αρχης κερδήσας τάς 
ειλικρινείς συμπαθείας και την αμέ-
ριστον αυτών υπόληψιν, δεν αμφι-
βάλλομεν οτι εν τω ίερώ αυτου στα-
δίω αναδειχθήσεται συμπαθής από-
στολος ειρήνης, αντάξιος των μα-
θητων του Κυρίου ημων 'Ιησου Χρι-
στου, και τής αρχιερωσύνης αληθές 
σέμνωμα και κόσμος. 
-

Η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

'Απ' άκρου εις άκρον της Ίταλικής γης, 
ανα την Ευρώπην σύμπασαν, η ημέρα 
αυτη διττως ήχησε. θλιβερως μέν δια τα 
πιστά εις την Ρώμην τέκνα, χαρμοσύνως 
δέ και βεβιασμένως δια τους ελευθέρους 
τέκτονας. 

Οντως, η ημερομηνία αυτη ανακαλει 
εις την μνήμην την εικοστήν πέμπτην επέ-
τειον αφ' ής οι Πεδεμόντιοι κατέλαβον τήν 
'Ρώμην, αιχμαλωτίσαντες έν τω Βατικα-
νώ τάν Άκρον Αρχιερέα. 

'Η Ίταλία, πλην ουχί η καθολική 
Ίταλία, αλλ' ή των κομμάτων και των 
Στοών, πασαν κατέβαλε προσπάθειαν όπως 
εορτάση οσον οίον τε θορυβωδέστερον τήν 
εορτήν ταύτην. πλην ώς πάντες ηδυνήθη-
σαν να αντιληφθωσιν οι προσδραμόντες προς πανηγυρισμόν του ιωβιλαίου τούτου και τα 
αποκαλυπτήρια της στήλης του ψεύδους, 
έξωθι του ρήγματος της Πύλης Πίας, δέν 
ήσαν η μέλη των μασσωνικων στοών και 
νέοι αγένειοι σπεύσαντες όπως συναγωνι-
σθώσιν εις τήν σκοποβολήν, τήν ποδηλα-
τοδρομίαν και τα τούτοις όμοια. 

Αι 'Ιταλικαί κοινότητες σέβονται εισέτι 
τον σεπτόν του Βατικανου γέροντα, ουδό-
λως κινηθεισαι ουδέ συμμετασχουσαι των 
'Ρωμαϊκων πανυγήρεων. Δημοτικά τινά 
συμβούλια ηρκέσθησαν οπως αποστείλωσι 
πλατωνικώτατά τινα συγχαρητήρια εις 
τινα κομιτατα, αρεσκόμενα έν ταις εορταις 
των τριόδων, άλλα δέ πάλιν έπεμψαν αν-
τιπροσώπους τινας οπως περιηγη-
θώσι τήν πόλιν της 'Ρώμης. 

'Εκ των οκτώ χιλιάδων δήμων, εξ ων 
αποτελειται το Ίταλικόν βασίλειον μόλις 
χίλιοι δήμαρχοι παρευρέθησαν έν Ρώμη. 

Έκ των συγγενών του βασιλεύοντος 
οίκου Σαβοίας, εν ω άπαντα τα μέλη πα-
ρεκλήθησαν να παρευρεθωσιν εν 'Ρώμη, 
μόνος ό πρίγκηψ της Νεαπόλεως παρην. 

Μεταξυ των μεγάρων όλων των παρα 
τω Κουϊριναλίω πρεσβειων, εν ω είχεν αγ-
γελθη οτι θα ανήρτουν εορτάσιμον σημαίαν, 
μόνον ή της Άγγλίας έπραξε τουτο. 

Εις αντίθεσιν τέλος του γαυριώντος εξω-
θι όχλου του υβρίζοντος τον Πάπαν και 
την θρησκείαν εν η εγεννήθη και ανετρά-
φη, απειροπληθεις οί καθολικοι, τα πιστά 
της 'Ρώμης τέκνα, ού μόνον έν αυτη τη 

αιωνία πόλει και ταις λοιπαις μυρίαις της 
'Ιταλίας πόλεσιν, αλλ' ανα την υφήλιον 
πασαν κατέκλυζον τας εκκλησίας δεόμενοι 
υπέρ του Σεβασμίου του Βατικανου γέ-
ροντος. 

Αι μασσονικαί ορδαί ώμοσαν την κατα-
στροφήν της Παππωσύνης. Ήρξαντο απο-
γυμνουντες Αυτήν των υλικων Της μέσων 
αφαιρουντες παρ' Αυτης την κοσμικήν κυ-
ριαρχίαν, οπως των πάντων στερουμένη και 
μη έχουσα που την κεφαλήν κλιναι, παρα-
δώση Έαυτήν έρμαιον του πολιτικου άρ-
χοντος εις ον θα ήδρευεν η μένουσα εν 'Ρώμη, 
του Κυβερνήτου της 'Ιταλίας. Δέν κατε-
νόησαν εισέτι ότι η 'Ρώμη θα διαφυλάττη 
εσαει έν τοίς κόλποις αυτης ενα 'Επίσκο-
πον, και ό Έπίσκοπος ουτος θέλει εισθαι 
ό Πάπας. Φρονουσιν έν τη εαυτων αυτα-
πάτη οτι θέλουσιν ανατρέψη τα σχέδια του 
Παντοδυνάμου Θεου ομολογουντος ότι αι 
πύλαι του 'Άδου δέν θέλουσι κατισχύση. 

Άφρονες! το κατανοουσι νυν. Το της 
απελευθερώσεως της 'Ρώμης ιωβιλαιον 
των, απέτυχεν οικτρως καταδείξαν τό μά-
ταιον των προσπαθειών αυτων, προς ουδέν 
συντεινασων η προς σύσφιγξιν τών καθο-
λικων τέκνων περι τον κοινόν αυτων Πα-
τέρα, ετοίμων πάντοτε να αποδείξωσι οτι 
μία και μόνη Αυτου λέξις, αρκει οπως 
εξωθήση εις άμυναν κατά τών βιαστων 
αυτου εκατομμύρια ευσταλων της θρη-
σκείας σταυροφόρων. 

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

'Άπαντα τα σχολεια τών τε αρρένων 
και θηλέων ηνέωξαν τας πύλας των εις την 
Σμυρναϊκήν νεολαίαν. Οί διευθυνταί και 
διευθύντριαι δείκνυνται λίαν ευχαριστημέ-
νοι εκ του αριθμου τών μαθητων. Άς μοι 
επιστρέψωσι αυτοις μεν να ευχηθω ευτυχές 
το νέον σχολικόν έτος, τοις δέ μαθηταις 
των πρόοδον έν τοίς εαυτων μαθήμασι. 

Έπωφελουμαι της περιστάσεως ταύτης 
οπως συμπληρώσω κενόν τι έν τώ περί 
Σμύρνης άρθρω του εκτάκτου ημών αντα-
ποκριτου Κανονικου. Πρόκειται περί 
του αρίστου οικοτροφείου "της Παναγίας 
τών Αγγέλων" του έν Budja, — χωρίου 
πλησίον της Σμύρνης — διευθυνομένου υπό 
τών γενναίων καλογραιων του Ελέους. 

Τό οικοτροφειον τουτο, οπερ δέχεται 
και ημισισύτους, και έχει τάξεις και διά 
τας εξωτερικάς μαθητρίας, ώς επίσης και 
δια τα μικρά παιδία, κατέστη, χάριτι εις 
τον άοκνον ζηλον της αρίστης Προεστης 
αδελφης Ευδοξίας, κατάστημα ανατροφης 
και παιδεύσεως πρώτης τάξεως. Αί συχνά-
ζουσαι αυτό μαθήτριαι καθίστανται αντι-
κείμενον ιδιαιτέρων φροντίδων εκ μέρους 
τών ευσεβων τούτων αδελφων αιτινες πα-
σαν καταβάλλουσι μέριμναν προς μόρφω-
σιν της τε καρδίας και του νοός. Ουτω αί 

έκ του οικοτροφείου τούτου εξερχόμεναι 
νέαι κέκτηνται πάντα τα προσόντα εκεινα 
τα αποτελουντα τον κόσμον πάσης νεά-
νιδος, βραδύτερον δέ τας αρετάς της μη-
τρός. 'Εν ενί λόγω : ανατροφη σοβαρά, 
παιδεία αρμόζουσα εις τας αναγκας της 
γυναικός, ιδου αι λέξεις αίτινες ώφειλον 
χρυσοίς γράμμασι να ώσιν αναγεγραμμέναι 
έπί της θύρας του αρίστου τούτου κατα-
στήματος. 

'Εσχάτως ό έξ Αθηνών κ. Μορέλλης, 
συσταθείς μοί παρά του φίλου αίδ. κ. Χρ. 
Σωμμαρίπα, ενέγραψεν ώς εσωτερικήν την 
μικράν του αδελφήν έν τω οικοτροφείω 
τούτω. Έπισκεφθείς τό κατάστημα και 
αντιληφθείς ιδίοις όμμασι τα περί την παί-
δευσιν και ανατροφήν αποτανθείς προς την 
σεβ. Προεστήν προσέθηκε " 'Αδελφη μου, 
δέν θέλω λείψη του να συστήσω τό υμέ-
τερον κατάστημα εις τας οικογενείας εκεί-
νας αιτινες επιθυμουσι να δώσωσι εις τας 
θυγατέρας των σοβαράν παίδευσιν και α-
γωγην χριστιανικήν." 

Ινα δέ μηδεν παραλείψω, οφείλω να ειπω 
ότι εσχάτως επέφερον σημαντικάς μετα-
βολάς και επιδιορθώσεις εις τό σχολειον 
τουτο, και ουτω αι νυν εσωτερικαί τρόφι-
μοι, θέλουσιν ευρεθη έν καλλιτέραις υγειο-
νολογικαις συνθήκαις. 

'Η Έκκλησία της Σμύρνης βεβαμμένη 
εισέτι δια του αιματος του Άγ. Πολυ-
κάρπου, και ην ό προσφιλής απόστολος 
'Αγιος Ίωάννης ό Ευαγγελιστής ηυρε την 
μόνην πιστήν μεταξύ τών επτά εκκλησιων 
της Μικράς Άσίας, ή εκκλησία λέγω αύτη 
πρό μικρου έδωκε και πάλιν νέον δειγμα 
εις τον καθολικόν κόσμον της δια μέσου 
τών αιώνων πίστεως αυτης. Άμφότερος ό 
ιερός κληρος επί κεφαλης έχων τον πνευ-
ματικόν αυτου πατέρα και ποιμένα τον 
προσφιλη ημών 'Αρχιεπίσκοπον, απέστει-
λεν επιστολην χρυσοίς τετυπωμένην γράμ-
μασι προς την Α. Άγιότητα τον Πάπα 
Λέοντα ΙΓ', προς διαμαρτυρίαν διά τας 
εορτας της 20 Σεπτεμβρίου. 

Ή θλιβερά αύτη ημέρα ουδεμιας εκδη-
λώσεως έν Σμύρνη εγένετο αιτία, δυναμένης 
έστω και κατ' ελάχιστον να πικράνη την καρ-
δίαν του σεβασμίου αιχμαλώτου του Βατι-
κανου. Τουτο είνε πρόδηλον τεκμήριον, ότι 
οί καθολικοί της Σμύρνης, αδιακρίτως εθνι-
κότητος, αγαπωσι την εκλησίαν και τον 
ορατον αυτής αρχηγόν. 

Μετα μεγίστου ενδιαφέροντος οί πολυ-
πληθείς ενταυθα συνδρομηταί της φίλης 
" Άρμονίας", ανέγνωσαν έν πάσαις αύ-
της τας λεπτομερείας τήν γενομένην υποδο-
χήν εις τόν σεβάσμιον και συνετον Άρχιεπί-
σκοπον 'Αθηνών Πανιερώτατον Γαετάνον 
Μα Δε 'Άγγελιν. 

Σμυρναιος. 
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
ΚΑΙ 

Η Ν Ε Α Ε Ν Π Α Τ Ρ Α Ι Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α 

'Οτε πρό δύο μόλις ετών έν τώ Ευ-
χαριστικω της 'Ιερουσαλήμ συνεδρίω 
εξεφράσθη το πρώτον ύπο του εκει τότε 
παρευρισκομένου υπεφημερίου Πατρών 
Δον Ίωάννου Μάμου η ιδέα υπέρ ανε-
γέρσεως έν Πάτραις ναου προς τιμήν 
της 'Αειπαρθένου Μαρίας προστάτιδος 
τών χριστιανων, αναμιμνήσκοντος δε 
μίαν τών ενδοξοτέρων σελίδων της Έκ-
κλησιαστικης Ιστορίας, σύμπασα η 
χριστιανική ολότης μετα θρησκευτικου 
ενθουσιασμου ησπάσατο την ευσεβή 
πρότασιν,ευγενής δ' άμυλλα ανεπτύχθη 
πάραυτα παρα πασι τοις χριστιανοις 
προς οσον οιοντε ταχυτέραν πραγμα-
τοποίησιν του μεγαλοπρεπους σχεδίου. 
Oι πλούσιοι ηνέωξαν τα βαλάντια αυ-
τών και οί πτωχοί μετ ίσης προθυ-
μίας έσπευσαν ίνα προσθέσωσι τον οβο-
λον αυτών. 

Πλην, ώς συνήθως, τα μεγάλα έργα 
διακρίνει αείποτε το πνευμα της αντι-
δράσεως έξ ής γεννωνται τα προσκόμ-
ματα. Αυτό τουτο συνέβη και επί της 
προκειμένης υποθέσεως εις βαθμόν δε 
τοιούτον ώστε προς στιγμήν το ύπερο-
χον έργον εφάνη ναυαγησαν. 'Έδει ν' 
ακουσθή η αυθεντική φωνή του μεγά-
λου Ποντίφηκος ήν πάντες οι ενδιαφε-
ρόμενοι από στιγμής εις στιγμήν ενα-
γωνίως ανέμενον. Ή Θεομήτωρ Μα-
ρία επεφοίτησε τέλος επί του μεγάλου 
Λέοντος και αίφνης ηκούσθη ή 'Απο-
στολική αυτου φωνή και έκ της οποίας 
λαβουσα πνοήν ανεβίωσεν και αυθις η 
ιδέα της χριστιανικωτάτης ταύτης επι-
χειρήσεως 

Ο Μέγας Ποντίφηξ έν τη προσφάτω 
αυτου Έγκυκλίω περί της προς το Άγ. 
Ροδάριον ευλαβείας τών χριστιανων 
συν τοις άλλοις επιλέγει και τα εξης 
επι του προκειμένου: 

"Μετα της προς το Άγ. Ροδά-
ριον ελπίδος ημών ταύτης συνδιάζε-
ται γεγονός παρήγορον αποβλέπον τήν 
'Ανατολήν αμα και τήν Δύσιν γεγονός 
καθ' όλα συνάδον προς τάς ημετέρας εύ-
χάς. 'Υπαινισσόμεθα, Σεβάσμιοι αδελ-
φοί, τήν πρότασιν εκείνην τήν βλαστή-
σασαν έν τοις κόλποις της επιφανους 
έν Ιερουσαλήμ Ευχαριστικης Συνε-
λεύσεως, να έγερθή τουτέστι ναός περι-
καλλής προς τιμήν της Βασιλίσσης του 
Αγιωτάτου 'Ροδαρίου, και ούτος έν 
Πάτραις τής Άχαϊας ουχί μακράν τών 

τόπων εκείνων ένθα ήδη υπό τήν προσ-
τατευτικήν αιγίδα της Παναγίας το 
χριστιανικόν όνομα εκλάμπρως εδοξά-
σθη. Καθόσον (ώς υπηρξεν ημιν ευά-
ρεστον να μάθωμεν παρα της Κεντρι-
κης Έπιτροπής, ήτις τή συγκαταθέ-
σει 'Ημών ανέλαβε τήν ευθύνην της 
πραγματοποιήσεως έργου τοσούτω περι-
φανους) πλείστοι εξ υμών, Σεβάσμιοι 
'Αδελφοί, προς τον σκοπόν τουτον εκ-
κληθέντες, μετά αξιεπαίνου όντως προ-
θυμίας παρεπέμψατε ήδη τας προσφο-
ράς τών πρώτων εράνων, υπισχνου-
μενοι συγχρόνως ότι θέλετε συνεχίσει 
τήν συνδρομήν Υμών μέχρι αποπερα-
τώσεως του όλου έργου. 

Δια τούτων συνεπληρώθη επί του 
παρόντος το επαρκουν ποσόν προς έναρ-
ξιν του έργου, Υμεις δέ εξουσιωδοτή-
σαμεν ήδη τους αρμοδίους ίνα όσον τά-
χιον καταθέσωσι μετ' επισημότητος τον 
θεμέλιον λίθον. 'Εγερθήσεται προσκι-
νητήριον εξ ονόματος του χριστιανικου 
λαου εις ένδειξιν αϊδίου ευγνωμοσύνης 
προς τήν επουράνιον Μητέρα Άρωγόν 
και Προστάτιδα τών χριστιανων. Έκει 
η Θεομήτωρ επικαλουμένη κατά τε τον 
δυτικόν και ανατολικόν ρυθμόν θέλει 
εξακολουθήσει επιπροσθέτουσα έν αυ-
ξούση δαψιλεία επί τών παλαιων δω-
ρημάτων νέας χάριτας και νέα βοη-
θήματα". 

Τοιουτοτρόπως τήν αναβίωσιν του 
περιφανους έργου θέλει οσον ουπω ση-
μειώσει γεγονός τα μαλλα ευφρόσυνον 
οίον η επ' αισίοις οιωνοις κατάθεσις του 
θεμελίου λίθου διά τών χειρων του Πα-
νιερωτάτου ημών 'Αρχιεπισκόπου Γαε-
τάνου Μ. Δε Άγγελις μέλλοντος προσε-
χως να κατέλθη επί τούτω εις Πάτρας. 

Τα πρός έναρξιν τών έργων συλ-
λεχθέντα μέχρι τουδε ποσα ανήλθον 
εις 150 χιλιάδας δραχμάς περίπου, 
κατ αυτάς δέ αφικνειται εκ Ρώμης 
αυτός ούτος ό εισηγητής του όλου έρ-
γου Σεβασμιώτατος Πέτρος Κροστα-
ρόζας συνοδευόμενος υπό τίνων έκ τών 
μελών της έν 'Ρώμη εδρευούσης Κεν-
τρικής Επιτροπής, όπως αυτοπροσώ-
πως παραστή έν τή τελετή της κατα-
θέσεως του θεμελίου λίθου. 

Πρός τουτο ή Κεντρική Επιτροπή 
απηύθυνε πρόσκλησιν πρός πάντας τους 
βουλομένους να παρευρεθωσι κατά τας 
εορτας τών εγκαινίων. Ούτω ελπίζε-
ται ότι πολλοί θα ώσιν οί εξ 'Ιταλίας 
επί τούτω μετα του Πανιερωτ. Κρο-
σταρόζα αφικνούμενοι εις Πάτρας. 

Επί της αυτής υποθέσεως η αξιό-
τιμος συνάδελφος ό Νεολόγος τών Πα-

τρών μεταδίδει τας κάτωθι λεπτο-
μερείας : 

"Νέος ναός τών καθολικων πρόκειται 
μετ' ολίγον να ανοικοδομηθη ενταυθα. 
Αφού προς τουτο ιδρύθη πρό πολλου έν 
Ρώμη κομιτάτον προς συλλογήν εράνων, 
υπεγράφη χθες προληπτικόν συμβόλαιον 
αγοραπωλησίας μεταξύ του έν Πάτραις 
εφημερίου της Δυτικης εκκλησίας Δον Πέ-
τρου Βι άλη, παραμένοντος εισέτι ενταυθα, 
και του κ. Δ. 'Ανδρικοπούλου η Μπου-
καούρη. 'Ησαν πολλοί οί πωληταί οικο-
πέδων, αλλά με ολιγωτέρας αξιώσεις εφάνη 
ό κ. Ανδρικόπουλος. Αί τελευταίαι δια-
πραγματεύσεις εγένοντο χθες έν τω γρα-
φείω του κ. Δ. Πάσκουα, ώς προέδρου 
τών ενταυθα καθολικων, εζητήθη τηλεγρα-
φικώς η έγκρισις του έν Ρώμη κομιτάτου, 
οπερ και ενέκρινε τήν αγοράν του παρα 
τον 'Αγιον Αλέξιον οικοπέδου, εκ πήχεων 
36 χιλιάδων περίπου, του κ. 'Ανδρικο-
πούλου. Τήν προσεχη Κυριακήν αφικνει-
ται εκ Ρώμης ό κύριος Κροσταρόζας Γενι-
κός Γραμματεύς του πρός ανέγερσιν του 
ναου κομιτάτου, πρόσωπον έκ τών μαλλον 
διακρινομένων επί παιδεία και εγκυκλοπαι-
δική μορφώσει. 

Ό κ. Κροσταρόζας κομίζει τήν έγκρισιν 
του κομιτάτου μετα του τιμήματος του 
οικοπέδου και διαφορων σχεδίων δια τόν 
οικοδομηθησόμενον ναόν, φέρει δε μεθ' 
εαυτου ένα αρχιτέκτονα. 

Τη 24η Σεπτεμβρίου θα τεθη ό θεμέ-
λιος λίθος και δια τα προπαρασκευαστικά 
τής εργασίας ταύτης επέτρεψεν ευγενώς ά 
κ. Ανδρικόπουλος τήν ανέωξιν φρέατος έν 
τώ οικοπέδω του. 

Έν τώ οικοπέδω θέλουσι κατασκευασθη 
στοαί δια τούς προσκληθησομένους εις τε-
λετήν τής καταθέσεως του θεμελίου λίθου, 
έν γένει δε η τελετή θέλει γίνει μέ τόν 
επισημότερον τρόπον. Είς την τελετήν θα 
παραστή και ο Σ. 'Αρχιεπίσκοπος αφι-
κνούμενος επί τούτω εξ Αθηνών μεθ' όλου 
του λοιπου κλήρου τών καθολικών. 

Ό ανεγερθησόμενος ναός, όστις θα φέρη 
ονομα «ή Παναγία Ναυπάκτου", θέλει 
στοιχίσει, υπέρ τό εκατομμύριον χρυσών 
φράγκων έσεται δέ μεγαλοπρεπέστατος εξ 
όσων πληροφορούμεθα." 

Δ Ι Α Τ Ο " Σ Κ Ρ Ι Π „ 

Έν τή αξιοτίμω συναδέλφω τό 
"ΣΚΡΙΠ" ανέγνωμεν τας καλάς εντυ-
πώσεις, ας ό αξιότιμος αυτου συντά-
κτης απεκόμισεν εκ τής μετα του Σε-
βασμιωτάτου ημών Αρχιεπισκόπου 
συνεντεύξεως. 

Μεταξύ τών αλλων ο συντάκτης θέ-
τει έν τω στόματι του Έπισκόπου και 
τα εξης όλως ανακριβη. "'Η εν 'Αθή-
ναις έδρα του 'Αντιπροσώπου του 
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Πάπα δεν ειναι επισκοπή ως πεπλα-
νημένως νομίζουσι, μας ειπε, αλλ' 
'Αρχιεπισκοπή τηρουσα ανέκαθεν 
την αρχήν και τον βαθμόν αυτης 
από του πρώτου πνευματικου ποιμέ-
νος 'Αθηνων Διονυσίου 'Αρειοπα-
γίτου". 

Τουναντίον ο Άρχιεπίσκοπος ομι-
λων περί τής 'Αρχιεπισκοπής 'Αθηνών 
έξήρεν έν γενει τήν σημασίαν τής 
'Έδρας ταύτης ειπών ότι ανέκαθεν ό 

τίτλος του 'Αρχιεπισκόπου απενεμήθη 
εις τήν 'Έδραν τών Αθηνών ενεκα τής 
εξαιρέτου θέσεως ήν κατειχεν έν τή 
ιστορία τών εθνών. Μετά τήν διάσπα-
σιν δε τών δύο Έκκλησιών Ίννοκέν-
τιος ό ΙΙΙ απένειμε τόν τίτλον του 
Αρχιεπισκόπου είς τον έν 'Αθήναις 

εδρεύοντα Λατινον Ιεράρχην. 'Επειδή 
δε ό Άγιος Διονύσιος τυγχάνει κοινός 
αμφοτέρων τών Έκκλησιων άγιος άμα 
δέ και πρώτος Έπίσκοπος Αθηνών, 
αμφότεροι, οί Ιεράρχαι ό τε Λατινος 
και τών Άνατολικών δικαίως δύναται 
νά θεωρήται μεταξύ τών ιδίων οπαδών 
διάδοχος του 'Αγίου Διονυσίου. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 

Η ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΑΕΤΑΝΟΥ ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΣ 

(Τακτικου ημων ανταποκριτου) 
Τήν παρελθουσαν Κυριακήν ο Αι-

δεσιμώτατος εφημέριος τών εν Πει-
ραιει Καθολικών Δόν' Ιωάννης Πα-
λαιολόγος μετά τών Αιδεσιμωτάτων 
πατέρων τής έν Πειραιει Γαλλικής 
σχολής του 'Αγίου Παύλου, του 
Αιδεσιμωτάτου εφημερίου Λαυρίου 
Δον Ιωάννου Προβελεγγίου και πλεί-
στων διακεκριμένων μελών τής έν 
Πειραιει ενορίας τών Καθολικών, 
ανελθόντες έκ Πειραιως την 7ην ώ_ 
ραν π. μ. μετέβησαν έφ' αμαξών εις 
το έν Αθήναις μέγαρον της Αρχιε-
πισκοπής. Εκείθεν ή Αύτου Πα-
νιερότης συνοδευομένη υπό του ιδι-
αιτέρου αυτής γραμματέως, μετέβη 
είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Ό-
μονοίας όπου εδεξιώσαντο αυτήν 
ομάς έκ τών έν Πειραιει εγκρίτων 
Καθολικών. Κατά τήν έν Πειραιει 
άφιξιν τής Αυτου Πανιερότητος ανέ-
μενεν αυτήν άλλη όμας έξ ετέρων 
επίσης εγκρίτων Καθολικών έξ ών 
ό κ. Πέτρος Όριγώνης, γενικός 
πρόξενος τής Σερβίας, προσήνεγκε 
τήν έαυτου άμαξαν, έφ'ής επιβασα 
ή Αυτου Πανιερότης μετά του εφη-

μερίου Δόν ' Ιωάννου Παλαιολόγου, 
μετέβη εις τήν Γαλλικήν Σχολήν 
τών έν Πειραιει αδελφων του 'Αγίου 
Ιωσήφ, ένθα αναμένοντες έδεξιώ-
σαντο αυτήν η Διευθύντρια Αδελφή 
Drean μετα τών λοιπών αδελφών 
και μετά τών μαθητριών, ώς και οι 
έν Πειραιει αντιπρόσωποι τών ξένων 
Καθολικών Δυνάμεων. Αί μαθήτριαι 
έψαλλον ωραιον άσμα, μεθ' ό μία 
έξ αυτών προσεφώνησε γαλλιστι τόν 
Άρχιεπίσκοπον, αντιφωνήσαντα έ-
πίσης γαλλιστί. 

Περι τήν 9 π. μ. η Αυτου Πανιε-
ρότης μετέβη είς τόν ναόν του Α-
γίου Παύλου έπι τούτω καταλλήλως 
διά σημαιών και μύρτων διεσκευα-
σμένου. Άνωθεν τής θύρας άνήρ-
τητο τό οικόσημον του Αρχιεπι-
σκόπου και κάτωθεν αυτου ή επι-
γραφή: "Τώ Πανιερωτάτω Αρχιε-
πισκόπω Αθηνών, Άποστολικω έ-
πιτετραμένω έν Έλλάδι, Γαετάνω 
Δέ 'Αγγελις, τεκμήριον Σεβασμου 
και 'Αγάπης". 

Τής συνοδείας προηπορεύοντο αί 
κορασίδες τής Σχολής τών αδελφών 
τοϋ 'Αγίου 'Ιωσήφ λευχειμονουσαι 
μετα τής σημαίας τής Σχολής αυ-
τών, είπετο δέ ό ιερός κλήρος. Πρό 
τής θύρας του ναου εδέξατο τόν Πα-
νιερώτατον ό έφημέριος Δόν Ιωάν-
νης Παλαιολόγος, όστις θυμιάσας 
αυτόν τώ προσέφερε αγιασμόν κατά 
τό τυπικόν, ή δέ Αυτου Πανιερότης 
ήσπάσατο τόν σταυρόν,μεθ'όπροσε-
φωνήθη ύπό του εφημερίου ώς εξής: 

Πανιερώτατε και Θεοδόξαστε Δέσποτα, 
Ό Κύριος ημών Ίησους Χριστός, 

ώς αναφέρει ό διδάσκαλος τών εθνών, 
ηθέλησεν ίνα και ή μετά τής εκκλη-
σίας ενωσις, ης ό υμέναιος του ά-
σματος τών ασμάτων ητο μόνον ω-
χρά είκών, φθάση αυτήν τήν ενό-
τητα. "Καθάπερ γαρ τό σώμα εν έστι 
"και μέλη πολλά έχει, πάντα δέ τά 
"μέλη του σώματος πολλά όντα έν 
"έστι σώμα, ύμεις δέ έστε σώμα Χρι-
"στου και μέλη έκ μέλους (Παύλου 
"πρός Κορινθίους Α'. κεφ. Β°ν στίχ. 
12 και 27). 

Ό Υιός του Θεου, ινα απεικονίση 
όρατώς τήν αδιάλυτον ταύτην μετα 
τών πιστών αύτου ενότητα, έθετο 
τους επισκόπους "instituti episcopos 
regere ecclesiam Dei". Ίδου διατί 
ώς ευλόγως λέγει ό φωστήρ τής Α-
φρικής άγιος Κυπριανός "ubi epi-
scopus ibi ecclesia') δι' ο αύτη αύτη 
ή αγαλλίασις ή διαχεομένη έν τή 
άγνη παρθένω κατα τήν στιγμήν της 
μετά του παμφιλτάτου αυτή ιεράς 
μνηστείας, περιρρέει ήδη τάς ψυχάς 
πάντων ημών. Αφατος ήτο η χαρά 
ημων έπι τώ ακούσματι ότι ό διά-

δοχος του Πέτρου ό τοσουτον επα-
ξίως κατέχων τήν καθέδραν τών παν-
ευφήμων ιεραρχών Γρηγορίου του 
μεγάλου και Λέοντος του μεγάλου, 
ό προφητικώς προρρηθείς Lumen 
in coelo, ό αποκληθησόμενος ϋπό 
τών μεταγενεστέρων Λέων ό μέγι-
στος, τόν εκλεκτόν αύτου διώρισε 
διάδοχον του 'Αγίου Διονυσίου. 

Ή ιερα και ή θύραθεν υμετέρα σο-
φία, Πανιερώτατε, δικαιολογεί τήν 
εκλογήν του σοφου ημών 'Άκρου 
Αρχιερέως Πάπα Ρώμης. Τό όσιον 
σχήμα του αγίου Φραγκίσκου, όπερ 
πολυετής μαρτυρία τεκμηριοι ότι 
επαξίως φέρετε, εγγυάται ήμιν τήν 
αγιότητα τής υμετέρας ψυχής, και 
ώς ο αρχιερεύς του αρχαίου Νόμου 
δύνασθε νά περιζωσθήτε τόν ίερόν 
στηθόκοσμον έφ'ου έπεγράφετο Doc-
trina et Sanctitas. Μεθ' ύπερβαλ-
λούσης δέ χαράς υποδεχόμενοι χαι-
ρετίζομεν σήμερον Σέ, όν έν τώ 
ελέω αυτής προώρισεν ημιν η Θεία 
Πρόνοια, όν έν τή χάριτι αυτής έξε-
λέξατο ή Άγία 'Έδρα, έν ομοθύμω 
δέ φωνή και ψυχή αναβοώμεν "ευ-
λογημένος ό ερχόμενος έν ονόματι 
Κυρίου». 

Ευτυχής λογίζομαι, Πάτερ των 
ψυχών ήμών, ότι εξελέξατε τήν πρώ-
την Κυριακήν μετά τήν υμετέραν 
αφιξιν, ινα επισκεφθητετήν ταπει-
νήν εκκλησίαν του 'Αγίου Παύλου, 
ήν προ εικοσιεπταετίας μοι ενεπι-
στεύθησαν οί αείμνηστοι υμών προ-
κάτοχοι. 'Εν τή ενορία ταύτη θέ-
λετε εύρει τέκνα αφοσιωμένα και εύ-
πειθέστατα, τά οποια από τής ημέ-
ρας τής χειροτονίας υμών άπαύστως 
δέονται υπέρ τής υμετέρας εύημε-
ρίας. πάντα ταύτα ανέμενον εναγω-
νίως τήν ημέραν, καθ' ήν ήθελον 
ιδει τήν υμετέραν Πανιερότητα και 
τύχει τής υμετέρας ευλογίας. Πα-
ραπλεύρως τής εμής μετριότητος 
είσιν αι ευγενείς άδελφαι του 'Αγίου 
Ιωσήφ, αίτινες συμμεριζόμεναι μετά 
διαπύρου ζήλου τό γλυκυ βάρος τής 
ευαγγελικής αποστολής, διαδίδουσι 
συν τοις γράμμασι, τόν Νόμον του 
Εσταυρωμένου, προσφέρουσιν έν 
μέσω του γενικου θαυμασμου ζών 
πρότυπον τής χριστιανικής τελειό-
τητος, διά τής ενδελεχους μητρι-
κής μερίμνης αυτών έπι τών εστε-
ρημένων γονέων και εχόντων πα-
τέρα μόνον τόν έν τοις ούρανοις, 
διά τής αδελφικής αγάπης πρός τους 
συμμεριζόμενους τήν του Χριστου 
βασιλικήν πτωχείαν, διά τής νοση-
λείας τών βασανιζομένων έπι αλγει-
νής κλίνης, πρός ους κομίζουσιν, 
ενίοτε μέν τήν ιασιν, εις τά πολλά 
τήν ανακούφισιν, πάντοτε δέ τήν 
παρηγορίαν. 
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Μόλις προ δύο ετών είσίν έν τή 
πόλει ταύτη οι ένθερμοι ιερείς του 
Αγίου Φραγκίσκου de Sales, και ό 
του σχολείου αυτών σπόρος, καίτοι 
πρόσφατος, αμέσως επέδειξε μέλλον 
αισιον, ύπισχνούμενος άφθονον και 
δαψιλή καρπό ν. 

Και αί μεν και οι δέ Γάλλοι είσί 
τήν πατρίδα, εις τήν γενναιοδωρίαν 
δέ ιδίως τής εύκλεους αυτών χώ-
ρας όφείλομεν αμφότερα ταυτα τα 
ευαγή ιδρύματα, και τό κατέναντι 
μεγαλοπρεπές οικοδόμημα τών αγα-
θών άδλφών. 

Επιτρέψατέ μοι Πανιερώτατε, ίνα 
ενώπιον υμών δημοσία τό ευγενές 
τουτο έθνος ευχαριστήσω, τό προ 
αιώνων έκ τής Ρώαης πρωτότοκος 
θυγάτηρ τής 'Εκκλησίας άποκα-
λούμενον. 

Προ δέκα οκτώ και ήμισυ αιώνων 
έν τή πόλει ταύτα του Πειραιώς, 
ήτις σήμερον έκ της τέφρας αυτής 
αναγεννάται και ήτις τότε ήτο κατά 
τήν μαρτυρίαν Ρωμαίου ίστορικου 
η άντίζηλος τών Άθηνών κατα τήν 
μεγαλοπρέπειαν, ύπερειχε δε τούτων 
κατά τήν πραγματικήν ώφέλειαν, 
"Triplex Piraei portus constitutus 
"est, ut ipsam urbem dignitate 
"aequipararet utilitate superaret" 
(Cornelius Nepos Themistocles VI) 
απεβιβάζετο ιουδαίος τις μικρός τό 
ανάστημα και τό έξωτερικόν, άλλ' 
ούτινος ή καρδία ήτη μείζων του 
σύμπαντος, και ό πρός τόν Χριστόν 
έρως ισχυρότερος μυρίων θανάτων. 
Τόν άναγνωρίσατε. είνε τό σκευος 
τής εκλογης ό Παυλος, ως υμεις,ουτω 
και εκείνος ήτο ξένος τ ή 'Ελλάδι. 
Ώς ύμεις και εκείνος τήν Ελλάδα 
ήγάπησε και αντηγαπήθη ύπ' αύ-
τής ως θά άνταγαπηθητε και υμεις. 
Ό σθεναρός λόγος του θείου 'Απο-
στόλου δεν εβράδυνε να πολλαπλα-
σιάση τοις πιστούς του Χριστου έν 
Ελλάδι, μόνην δέ αμοιβήν άξίαν 
τών πικρών τούτων μόχθων και μα-
κρών αγώνων αύτου θεωρει ότι οί 
πιστοί ουτοί εισιν η σφραγίς της 
αποστολής αύτου. " ή γαρ σφραγίς 
μου τής αποστολής, ύμεις έστέ έν 
Κυρίω" (Παύλου πρός Κορινθίους 
Αού κεφ. Θ. στ. 2). 

Μετά τόν αμαράντινον στέφανον 
του ούρανου τόν προωρισμένον τοις 
αγωνισαμένοις τον καλον αγώνα δύ-
νασθε νά ποθήσητε τιμιωτέραν δό-
ξαν; Οί καθολικοί τής περικλεους 
αρχιεπισκοπής Άθηνων, του δια-
δήματος τής οποίας αποτελεί εξαί-
ρετον κόσμον ή ενορία του Πειραιώς. 
Οι καθολικοί ολοκλήρου τής ηπειρω-
τικής Ελλάδος τής όποιας είσθε ό 
άποστολικός απεσταλμένος, έσονται 
ή σφαγις τής ύμετέρας αποστολής. 

Πάνσεπτε ιεράρχα, Πάτερ τών ψυ-
χών υμών, ικέτευε τόν αιώνιον ποι-
μένα, δια τό ποίμνιόν Σου, έπίχυ-
σον έπι τών κεκλιμμένων κεφαλών 
τών προβάτων Σου τήν ουρανόθεν 
ευλογίαν. Τό ποίμνιον τουτο ποί-
μανε λόγω τε, παραδείγματι και α-
γάπη. "Pasce verbo, pasce exem-
plo, pasce charitate. 

Ή Αύτου Πανιερότης άπό του 
θρόνου ανταπήντησε: 

"Θά μοί έπιτρέψητε τέκνα έν Χρι-
στώ άγαπητά, ίνα απαντήσω έν ολί-
γοις εις τήν ευγενή προσφώνησιν 
του Αιδεσιμωτάτου υμών εφημερίου. 

Ό Θεάνθρωπος Σωτήρ Κύριος 'Η-
μών Ίησους Χριστός, ό έξ άφάτου 
συγκαταβάσεως έκ του ούρανου κατ-
ελθών ίνα έκ τής πτώσεως ανυψώση 
ήμάς, τέκνα του Άδάμ, ηθέλησεν 
ίνα ίδρύση έπι τής γης ούράνιον 
βασίλειον, άποβλέπον εξ ίσου σύμ-
πασαν την άνθρωπότητα, βασίλειον 
αδιαίρετον, αντιθέτως προς τάς 
έγκοσμίους δυνάμεις τάς διαιρου-
μένας εις λαούς, έθνη και φυλάς. 
Άλλά ποιον τό βασίλειον τουτο; 'Η 
χριστιανική εκκλησία ήτις επεκτεί-
νεται μέχρι τών περάτων τής γής 
μηδόλως περιοριζομένη αποκλειστι-
κώς εις έν μόνον έθνος ή εις ένα 
λαόν. Επομένως ή του Χριστού 
Εκκλησία δεν δύναται ποτε νά όνο-
μασθή ιταλική, γαλλική ή έλληνική. 
τουναντίον δέ, συνωδά πρός αυτό 
τουτο τό πνευμα του θείου αυτής 
ιδρυτου, καλείται και είναι καθο-
λική. Ώς έκ τούτου όπου υπάρχει 
ή χριστιανική Εκκλησία έκει και ή 
πατρίς του Χριστιανου, και επειδή 
ό χριστιανισμός έξαπλουται καθ' ά-
πασαν τήν υφήλιον, και ή πατρίς 
του Χριστιανού άνά σύμπασαν ταύ-
την επεκτείνεται. Ό χριστιανός λοι-
πόν όπου και άν εύρίσκηται ούδα-
μου δύναται νά θεωρηθή ξένος, κατά 
μείζονα δέ λόγον ό πνευματικός πα-
τήρ, ό Άρχιερεύς τών χριστιανών. 
'Αφου λοιπόν ό διάδοχος του μακα-
ρίου Πέτρου με απέστειλε μεταξύ 
υμών ώς πατέρα, ώς Αρχιερέα, δεν 
είμαι ξένος. Και όντως πώς δύνα-
ται ποτε ο πατήρ να ονομασθη ξέ-
νος προς τά έαυτου τέκνα ; Αρα ώς 
χριστιανός, έτι δέ μάλλον ώς πατήρ 
ύμών και Άρχιερεύς, δεν είμαι ξέ-
νος προς υμάς. 

Επομένως οφείλω νά επεκτείνω 
τήν πατρικήν μου μέριμναν προς 
απαντας ανεξαρτήτως Γάλλους τε 
και Ιταλούς, 'Έλληνας και μή. 

Και τουτο μεν καθό Άρχιερεύς, 
άλλά και ώς άτομον, ώς Γαετάνος 
Δέ 'Άγγελις έπιτρέψατέ μοι νά σας 
ειπω ότι δεν είμαι ξένος, διότι είμαι 
σχεδόν 'Έλλην, άτε ανήκων εις τήν 

Μεγάλην Ελλάδα. Τήν Ελλάδα η-
γάπησα πάντοτε, άνέγνωσα και έ-
θαύμασα τά αθάνατα συγγράμματα 
τών συγγραφέων αυτής, έκ τούτων 
αρυσθείς φρονήματα και ήθη όλως 
ελληνικά. 

'Επι πάσι τούτοις θεωρώ εμαυτόν 
ευτυχή και τήν εύτυχίαν μου ταύ-
την επαυξάνει, αύτη αύτη ή συμπε-
ριφορά υμών, ευγενείς 'Έλληνες, οί-
τινες μέ έδέχθητε μετά περισσής φι-
λοφρονήσεως και ώς 'Έλληνα χαι-
ρετίζοντές με, κατετάξατε μεταξύ 
τών υμετέρων συμπολιτών. 

Τό έπ' έμοι όθεν υπόσχομαι ότι 
θέλω υποστηρίξη πάντας ανεξαρ-
τήτως εθνικότητος και φυλής. Ή 
πατρική μου μέριμνα θέλει στραφη 
καί προς υμάς, αίδεσιμώτατε εφη-
μέριε, και τους Σαλεσιανους Πα-
τέρας και τάς όσίας αδελφας του 
Άγ. Ιωσήφ, αιτινες μετά τοσούτου 
ζήλου και αύταπαρνήσεως εργάζον-
ται υπέρ τής έν Πειραιει καθολικής 
νεολαίας. 

Ειθε, τό σκευος τής εκλογής, ό 
θειος Παυλος, ύπό την προστασίαν 
του οποίου διατελεί ή ημετέρα Εκ-
κλησία, είθε λέγω νά μοι δώση τήν 
χάριν ινα και έγώ, τη συνεργασία 
πάντων, δρέψω τους αγαθούς καρ-
πους, ους ούτος συνέλεξεν οτε πε-
ριελθών έπι τής φιλοξένου ταύτης 
γής εκόμισε πρώτος τά φώτα του 
Ευαγγελίου ". 

Αμέσως μετά τούτον ό Αρχιεπί-
σκοπος έτέλεσε τήν θείαν λειτουρ-
γίαν, κατά τό διάστημα τής οποίας 
έψάλησαν διάφορα εκλεκτά τεμάχια 
και μετά τό πέρας ή Δοξολογία, 
καθ' ην έδωκε τήν εύλογίαν ό Αρ-
χιεπίσκοπος, συνώδευσαν δέ πάν-
τες εις τό πρεσβυτερειον ένθα οί 
Πρόξενοι και Πράκτορες τών ξένων 
Δυνάμεων, έπεσκέψαντο τήν Αύτου 
Πανιερότητα ώς καί ό Πανοσιολο-
γιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Βλαχά-
κης, μεθ' ου μάλιστα ό Σεβ. Δέ 'Άγ-
γελις διά μακρών συνδιαλεχθείς, 
έσχεν άφορμήν, ώς ό ίδιος είπε, νά 
εκτιμήση τά υπέροχα προσόντα του 
διαπρεπους έλληνος κληρικου, όστις 
δικαίως συγκαταριθμειται μεταξύ 
τών κατεχόντων τά πρωτεία έν τω 
άδελφώ κλήρω τής Ελλάδος. 

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη πλού-
σιον γευμα,παρά του εφημερίου Δον 
Ιωάννου Παλαιολόγου, εις ό έκ δε-
ξιών του Άρχιεπισκόπου παρεκάθη-
σεν ό Αρχιμανδρίτης κ. Βλαχάκης, 
έξ ευωνύμων δέ οί ιερείς τής Γαλλι-
κής Σχολής και οί λοιποί έκ του 
κλήρου έκαστος κατά τήν τάξιν αύ-
του. Κατά τά επιδόρπια εγερθείς ό 
Αιδ. Δον Παλαιολόγος προέπιεν ώς 
έξης : 
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Κατά τό παρελθόν έτος, οτε έτύγ-

χανον έν τη αιωνία πόλει, ό δέ α ε ί -
μνηστος αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών Ιω-
σήφ Ζαφινος ένταυθα υπ' ανιάτου 
κατετήκετο νόσου, ήτις άπό τόν κλη-
ρον αφήρει πάσαν ελπίδα περί της 
ζωής αύτου, και έν ώ πάντες διε-
πυνθάνοντο τίνα κληρονόμον προο-
ρίζει ήμιν ό Θεός, συνήντησα υμάς, 
ον προ πολλου είχον την τιμήν νά 
γνωρίζω. αίφνης έν τη θέα της αγ-
γελικής σεμνότητος του άπλου μο-
ναχου, άναμνησθείς ότι ό τελευ-
ταίος προφήτης, ό Όρων τής Πάτ-
μου, καλεί τόν έπίσκοπον Άγγελον 
τής Εκκλησίας, άνελογίσθην α μ έ -
σως καθ' εαυτόν, ό μοναχός ουτος 
de Angelis, θά γείνη Άγγελος τής 
εκκλησίας τών Αθηνών. Όντως τοι-
ούτος ήμιν έπρεπεν άρχιερευς. έν 
Σοι γάρ την περί τόν βίον οσιότητα, 
και τό κατά τήν ψυχήν άκακον, τό 
έν τοις ήθεσιν αμίαντον, και τό έν 
ταις πράξεσιν απαράμιλλον έναρ-
γώς καθορώντες, ζώσάν τε και έμ-
ψυχον προ οφθαλμών έχομεν τήν του 
μεγάλου Άρχιερέως Χριστου εικό-
να. Εύκολως όθεν δυναταί τις νά έν-
νοήση τήν χαράν, ην έδοκίμασα διά 
τήν έξαίρεσιν ην απετέλεσα του κα-
νόνος, ουδείς προφήτης εν τη εαυτου 
πατρίδι. 'Όθεν έν αγαλλιάσει μετά 
τήν πλήρωσιν του πόθου μου, ύψω 
σήμερον τό κυπελλον υπέρ τής υ-

γείας ημών, εκ τών μυχών τής καρ-
δίας μου άνακράζων, εις πολλά έτη 
Δέσποτα, ad multos annos". 

Παραπλησίας προπόσεις ήγειρον 
ό Αρχιμανδρίτης κ. Βλαχάκης, ό 
Διευθυντής της Γαλλικής Σχολής 
αίδ. Berthet και ό Δον Ίωάννης Προ-
βελέγγιος, εφημέριος Λαυρίου προ-
πιόντες υπέρ του Άκρου Άρχιερέως 
Λέοντος ΙΓ', του Βασιλέως ήμών 
Γεωργίου του Α' και του Άρχηγου 
τής Ανατολικής 'Εκκλησίας. Προς 
άπαντας ό Παν. Δέ "Αγγελις απήν-
τησε μετά τής διακρινούσης αυτόν 
φιλοφροσύνης ευχηθείς τά βέλτιστα 
υπέρ τής έν Πειραιει Καθολικής 
παροικίας και του εφημερίου αυτής. 
Τάς εκατέρωθεν διαμειφθείσας προ-
πόσεις έπεσφράγισε δι' ωραίου ποιή-
ματος ελληνιστί άπαγγελθέντος ό 
άνεψιός του εφημερίου Πειραιώς κ. 
Αντώνιος Παλαιολόγος. 

Μετά μεσημβρίαν ή Α. Π. συνο-
δευομένη υπό του εφημερίου Δ. Πα-
λαιολόγου απέδωκε τάς επισήμους 
επισκέψεις προς τους προξένους τών 
καθολικών Δυνάμεων, πριν δέ έπι-
βιβασθη διά τάς Αθήνας ηυχαρί-
στησε θερμότατα τόν εφημέριον Δον 
Παλαιολόγον εκφράσας αυτώ πλήρη 
ευαρέσκειαν έπι τη εγκαρδίω υπο-
δοχή, ής έτυχεν υπό τών έν Πει-
ραιει καθολικών ύπισχνούμενος ότι 
θέλει άείποτε τηρήσει ζωηράν τήν 
άνάμνησιν. 
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Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΠΟΝΕΤΤΗ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

( Έκτάκτου ημών ανταποκριτου) 
Τήν 13 παρελθόντος μηνός μετ' απου 

σίαν τριών περίπου μηνών επανήρχετο έν 
μέσω ημών ό προσφιλής μας ποιμενάρ-
χης Σεβασμιώτατς Αυγουστος Μπονέττης. 

Χαρμόσυνος κωδωνοκρουσία ανήγγειλε 
τήν εμφάνισιν του Αυστριακου ατμοπλοίου 
'Εμπρός έφ' ου επέβαινεν ό σεπτός ήμών 
ιεράρχης. 

Οι προεστοί τών διαφόρων ταγμάτων, 
ό κληρος και μέγας αριθμός προσωπικών 
φίλων του Πανιερωτάτου έσπευσαν προς 
υποδοχήν του. 

Άμα τη αγκυροβολήσει του πλοίου μι-
κρά ημιολία του γαλλικου πλοίου Petrel 
επλησίασεν αυτό, εν ω παρά τήν αποβά-
θραν αι άμαξαι τής Γαλλικής πρεσβείας 
είχον τεθή εις τήν διάθεσιν του Πανιερω-
τάτου. 

Παρα τήν είσοδον του Καθεδρικου ναου 
του Αγίου Πνεύματος εχαιρετίσθη υπό 
τής μουσικής του σχολείου τής εφημερίας 
και τών ήχων τών κωδώνων. 

Μετα τήν ευχαριστήριον δοξολογίαν ο 
Πανιερώτατος Μπονέττης ηυλόγησε το 
πλήθος έν ονόματι του Άκρου Άρχιερέως 
Ρώμης, μετά τό τέλος τής οποίας ή συνο-
δεία κατηυθύνθη, εις τό μέγαρον του Άρ-
χιεπισκόπου, ένθα εδέχθη τας επισκέψεις 
τών πνευματικων αυτου τέκνων, άτινα έν 
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ΚΕΦ. XLII 
Ηυλόγουν ειλικρινως και πάλιν την μοναξίαν μου και αι ημέραι μου 

παρήρχοντο έκ νέου επί τινα καιρόν ανευ επεισοδίων. 
Το θέρος παρηλθε. κατα τό τελευταιον ημισυ του Σεπτεμβρίου ή θερ-

μότης ήλαττώθη. Ό Όκτώβριος ήλθε. ηυχαριστούμην τότε οτί θα ει-
χον δωμάτιον, όπερ έν καιρω χειμωνος θα ήτο καλόν. Άλλά πρωϊαν 
τινα εισέρχεται ο δεσμοφύλαξ λέγων μοι, ότι έχει διαταγήν να με μετα-

φέρη εις άλλο δωμάτιον. 
— Και που θα υπάγωμεν ; 
— Έ8ώ κοντά, εις έν δωμάτιον πλέον δροσερόν. 
— Και διατί δεν εσκέφθης τουτο εν οσω έγώ απέθνησκον από την 

ζέστην, έν οσω ό αηρ ητο γεμάτος από κουνούπια και η κλίνη μου γε-
μάτη κορ ούς. 

— Ή διαταγή δέν ηλθε προτήτερα. 
— Υπομονή, άς βαδίζωμεν. 
Άν και πολύ είχον υποφέρη, έν τη φυλακη ταύτη, ελυπούμην να τήν 

εγκαταλείψω, όχι μόνον διότι κατά τόν χειμώνα θα ητο ευχάριστος αλλά 
και δια πολλούς άλλους λόγους. Είχον εκει τους δυστυχεις μύρμηκας, 
ους ηγάπων και ους ετρεφον μετα μερίμνης, θα έλεγον, σχεδόν πατρικης, 

έαν ή έκφρασις δέν ητο γελοία. Άπό τινος ήμέρας τα αγαπητά ταυτα 
ζωυφια, περι ών ηδη ώμίλησα, είχον μεταναστεύση, αγνοώ δια τίνα λό-
γον και ελεγον κατ' έμαυτόν: —Τις οίδε εαν δέν μ' ενθυμηθωσι και 
πάλιν και έάν δέν επανέλθωσι ; — Καί τώρα, οτε απέρχομαι θα έπα-
νέλθωσιν ίσως και θα ευρωσι την φυλακήν κενην. ή μαλλον, έαν συναν-
τήτωσιν έν αυτή έτερον κάτοικον, θα είνε άρα γε εχθρός τών ζωϋφίων 
και ίσως τα καταστρέψη. Καί έπειτα, ή θλιβερά αυτη φυλακή δέν εφαι-
δρύνθη δια τής ευσπλαγχνίας τής γλυκείας 'Αγγελικής ; Επί του παρα-
θύρου τούτου εστηρίχθη πολλάκις. εκ του μέρους εκείνου αυτη ερριπτε 
γενναίως ψυχία τινα γλυκίσματος δια τους μύρμηκάς μου. Έκει εσυ-
νείθιζε να κάθηται. εκει μοί έκαμε τήν διήγησιν εκείνην, εκει μοί 
έκαμε έτέραν, εκει εκλινε επί τής τραπέζης μου, εκει τα δάκρυά της 
έρρεον. 

Τό μέρος οπου μ' έτοποθέτησαν ητο πάλιν υπο μολυβδίνην στέγην, 
αλλ' εκτεθειμένον εις τόν βορραν και εις τήν δύσιν μετα παραθύρου έφ' 
εκάστης των πλευρών αυτου φοβερος διαμονη διαρκους συναγχης και 
τόπος πάγου κατά τους μήνας του χειμώνος. Τό προς την δύσιν παρά-
θυρον ητο μέγα, ενώ τό πρός βορραν μικρόν και ύψηλόν, κείμενον άνω-
θεν τής κλίνης: μου. 

Κατ' αρχάς έστην εις τό πρώτον και είδον ότι έβλεπε πρός τό μέρος 
του μεγάρου του Πατριάρχου. 'Έτεραι φυλακαί πλησίον τής ιδικης μου, 
κατειχον πρός τα δεξιά μίαν πτέρυγα μικρας εκτάσεως και σειράν οικο-
δομών εύρισκομένων απεναντί μου. Εις τήν σειράν ταύτην τών οικοδο-
μών υπήρχον δύο φυλακαί, ή μεν ανωθεν τής δέ. Ή κατωτέρα φυλακή 
είχε μέγα παράθυρον δι' ου έβλεπον περιπατουντα εντός άνδρα ενδεδυ-
μένον μετα κομψότητος. 'Ητο ό κ. Καποράλι δί Τσέζενα. Με είδε, 
μοί εκαμε σημεια τίνα και είπομεν πρός αλλήλους τα όνόματά μας. 

Ήθέλησα είτα να εξετάσω που εβλεπε τό έτερον τών παραθύρων 
μου. 'Έθεσα τήν τράπεζαν έπι τής κλίνης μου και έπι τής τραπέζης 
μου κάθισμα τί. ανερριχήθην έπ' αυτών και είδον ότι ητο εις τό κέν-
τρον ενός τμήματος τής στέγης του μεγάρου. Πέραν δέ τούτου εφαί-
νετο μεγάλη έκτασις τής πόλεως και τής θαλάσσης. 

Έστάθην όπως παρατηρήσω τήν ώραίαν ταύτην θέαν και. ακούων 
ανοιγομένην τήν θύραν, δέν εταράχθην. Ήτο ό δεσμοφύλαξ, όστις, βλέ-
πων με ούτω αναρριχηθέντα και λησμονών ότι δέν ηδυνάμην νά διέλθω 
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πασιδήλω χαρα έσπευδον να σφίγξωσι και 
ασπασθώσι τήν δεξιάν του προσφιλους των 
Πατρός, ον έβλεπον έν άκρα υγεία, μυ-
ρίας έπι τούτω απονέμοντες τω Ύψίστω 
χάριτας, οστις είθε επι μακρόν εισέτι να 
διαφυλάττη Αυτόν υγια έπ' αγαθω τής 
Καθολικής εκκλησίας έν τή Ανατολή. 

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 
'Εν Βιέννη. 

Εν τή πρωτευούση τής Αύστρίας κατά το 
παρελθόν έτος οί αντισημιται ήτοι οί συντη-
ρητικοί και οί καθολικοί, υπερίσχυσαν των 
ελευθεροφρόνων ήτοι τών 'Εβραίων και τών 
φίλων αυτών, εν ταις δημοτικαις εκλογαις. 

Δια τών μέσων όμως και τών επιβουλων 
κατορθώθη όπως διαλυθη το δημοτικόν έκεινο 
συμβούλιον, και κατά τήν παρελθουσαν εβδο-
μάδα επανελήφθησαν αί εκλογαί δια το δια-
μέρισμα εκεινο. 

Καί τήν φοράν ταύτην οί αντισημιται ή-
ραντο τέλειον θρίαμβον. Το γεγονός τουτο 
συμπίπτει προς τι ότι το άρτι συγκροτηθέν 
ύπο τον Πολωνόν κόμητα Βαδένην υπουρ-
γειον διάκειται ουχί τόσον φιλικως προς τους 
Εβραίους. 'Εν τή περιπτώσει ταύτη καθί-

σταται καταφανής ό θρίαμβος τών καθολι-
κών. 

'Άγγλοι, Ρώσσοι, Γάλλοι. 
Συχνόταται φιλικαί ενδείξεις ένθεν μέν εκ 

μέρους της Γαλλίας καί Αγγλίας, ένθεν δε 
έκ μέρους τής Γαλλίας καί Ρωσσίας λαμ-
βάνουσι χώραν κατά τάς ημέρας ταύτας. 

Ο λόρδος Δήμαρχος του Λονδίνου έπε-
σκέψατο τους Παρισίους, Βορδώ, και τινας 
αλλας Γαλλικάς πόλεις, ένθα εγένετο δεκτός 

μετα πλείστων οσων φιλοφρονήσεων, υποδεί-
ξας εις τον Φήλικα Φώρ, πρόεδρον τής Γαλ-
λικής Δημοκρατίας, ότι μετα μεγίστης ευα-
ρεσκείας θα ήκούετο προσεχές τι ταξείδιον 
αυτου εις Λονδίνον. 

'Αφ' ετερου αναγινώσκομεν πάλιν είς τί εκ 
Παρισίων τηλεγράφημα : 

" Ο Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρα-
τίας προσεκάλεσε τον έπι τών Εξωτερικών 
υπουργόν τής Ρωσσίας, πρίγκηπα Λοβανώφ, 
διαμένοντα έν Contrexeville, όπως παρα-
στή κατα τήν έν Mirecourt στρατιωτικήν 
επιθεώρησιν. 

"Ο πρίγκηψ Λοβανώφ απεδέξατο τήν πρόσ-
κλησιν ταύτην και ανεχώρησε δια Mirecourt 
συνοδευόμενος υπό του επι τών Εξωτερικών 
υπουργού της Γαλλίας κ. Hanotaux, όστις 
έπι τούτω ειχε πορευθή εις Mirecourt. 

«Φυσικώς μεγίστη απονέμεται πολιτική 
σημασία εις τας επισκέψεις ταύτας συγκρι-
νομένας ύπο του τύπου πρός τήν επίσκεψιν, 
ήν ο μέγας Δούξ Αλέξιος έκαμε πρός τον 
Καρνω προ τριών ήδη ετών". 

Ή υγεία του Παστέρ. 
Βιέννη.— H κατάστασις τής υγείας του 

Παστέρ παρέχει αφορμήν εις μεγάλους φό-
βους. Οί ιατροί Σαντμές καί Ρόν αγρυπνουσι 
διαρκως παρα τήν κλίνην αύτου, καθα τηλε-
γραφουσι προς τον Ν. Ελεύθερον Τύπον. 

Νεώτεραι όμως έκ Παρισίων εις τό αυτο 
φύλλον διαβιβαζόμεναι ειδήσεις παριστώσι τήν κατάστασιν αυτου, «παρα τήν ύπο αποπλη-
ξίας προσβολήν", ώς μή εμπνέουσαν ανησυ-
χίαν. 'Εκ τών τελευταίων τούτων ειδήσεων 
προκύπτει ότι ύπο αποπληξίας εσχάτως προσε-
βλήθη ό διάσημος μικροβιολόγος. 

'Εδω και εκει. 

Ουδέν τό νεώτερον περί τής έν Κούβα 

επαναστάσεως, εκτος μικρων τινων συγκρού-
σεων μεταξυ τών επαναστατών και του ισπα-
νικου στρατου. 

— Η κατάστασις τών έν Κίνα χριστιανών 
κατέστη ήττον επισφαλής. H κυβέρνησις του 
Ουρανίου κράτους κατανοήσασα τας έκ τού-
του συνεπείας προέβη εις τήν τιμωρίαν τών 
ενόχων πτοήσασα ούτω τους βαρβάρους υπη-
κόους της. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 

Τήν 9ην τρ. μηνός έορτήν του Άγ. 
Διονυσίου του Άρεοπαγίτου εορτάζει, ο έν-
ταύθα καθεδρικός ναός του Άγ. Διονυ-
σίου. Ίήν θείαν λειτουργίαν θέλει τελέσει 
ιεραρχικώς ή Α. Π. ό ημέτερος Αρχιεπί-
σκοπος, τον πανηγυρικόν δέ θέλει εκφω-
νήση, ό αιδ. ιερεύς δόν 'Αντώνιος Ρουσσος 
έπι τούτω έκ Πατρών αφικνούμενος. 

— Έφημέριος Αθηνών διωρίσθη ό Mgr 
Πέτρος Βιτάλης τέως εφημέριος Πατρών, 
εις εφημέριον δέ Πατρών προήχθη ό αιδ. 
Κανονικός Δον Λεωνάρδος Πρίντεζης. 'Αμ-
φοτέροις τοις διαπρεπέσι κληρικοις η " 'Αρ-
μονία" εκφράζει τα εγκάρδια αυτης συγ-
χαρητήρια. 

— Η Α. Π. ό σεβ. ημων Αρχιεπίσκο-
πος αναχωρεί τό προσεχές Σάββατον κατ-
ευθυνόμενος εις Πάτρας όπως καταθέση 
τόν θεμέλιον λίθον τής έν Πάτραις ανεγερ-
θησομένης μεγαλοπρεπους νέας εκκλησίας 
προς τιμήν τής Παναγίας τής Ναυπάκτου, 

— Εις τό γνωστόν ενταυθα φωτογρα-
φείον τών κ. Μπίρκου πωλούνται φωτο-

ώς μυς δια μέσου τών κιγκλίδων, ένόμισε οτί εδοκίμαζον να δραπετεύσω. 
Έν τή βραχεία 
με όλον του τον 

στιγμή τον τρόμου του επηδησεν επι της κλίνης μου, 
φόβον, και μέ ήρπασε άπό τάς κνήμας φωνάζων ώς 

τρελλέ, τώ λέγω, οτί δεν μπορει κανείς να μαινομενος. 
— Άλλα δέν βλέπεις, 

δραπετεύση δια τών κιγκλίδων τούτων ; Δέν καταλαμβάνεις, οτι μόνον 
εκ περιεργείας ανέβην εδώ επάνω ; 

— Βλέπω, κύριε, καταλαμβάνω. αλλά καταβητε αμέσως, σας λέγω, 
καταβητε.αυται εινε απόπειραι προς απόδρασιν. 

Γελών ηναγκάσθην να κατέλθω. 
ΚΕΦ. XLIII 

.Είς τα παράθυρα τών παρακειμένων φυλακων ανεγνώρισα ετέρους εξ 
κρατουμένους διά πολιτικούς λόγους. 

Ίδού λοιπόν καθ' ήν στιγμήν προύκειτο να εισέλθω εις μοναξίαν με-
γαλειτέραν τής προτέρας, ιδού εύρίσκομαι εις ειδός τι κόσμου. Κατ' αρ-
χάς ελυπήθην, είτε διότι ή μακρά εξις του να ζώ μεμονωμένος κατέ-
στησε ήδη τόν χαρακτήρα μου ολίγον κοινωνικόν, ει ε διότι τό λυπη-
ρον αποτέλεσμα τών μετα του Ίουλιανου σχέσεών μου με κατέστησε 
φιλύποπτον. Ουχ'ήττον αι μικραί αυται συνεννοήσεις, ας ηρχίσαμεν να 
έχωμεν ότέ μεν δία ζώσης φωνής, ότέ δέ δία σημείων, μοί εφάνησαν 
μετ' ολίγον ευεργεσία αν μή άγουσα εις την χαράν, τουλάχιστον δια-
σκεδάζουσά με. Εις ουδένα έκαμα λόγον περί τών μετα του 'Ιουλιανου 
σχέσεών μου. 'Εδώσαμεν πρός αλλήλους, αυτός και έγώ. τόν λόγον τής 
τιμής μας, ότι τό μυστικόν μας θα παρέμενε πάντοτε κεκρυμμένον με-
ταξύ υμών. 'Εάν ομιλώ έν τοις απομνημονεύμασι τούτοις, τό πράττω, 
διότι είνε αδύνατον υφ' οιαν όψιν παρουσιάζονται. να μαντεύση τις 
όποιος τις ητο ό περι ου ο λόγος Ίουλιανός έν μέσω τόσων ατυχών 
καταστραφέντων εν ταις φυλακαις εκείναις. 

Εις τας νέας ταύτας σχέσεις μετά τών συντρόφων τής φυλακής προσε-
τέθη και μία άλλη, λίαν ευχάριστος δι' εμέ. 

Εκ του μεγάλου μου παραθύρου έβλεπον, πέραν τής εκτάσεως τών 
απέναντι έμου κειμένων φυλακων, μεγάλην σειράν στεγών, κεκοσμημέ-
νων δια καπνοδόχων, ανδήρων, κωδωνοστασίων, θολών, εξαφανιζομέ-

νων έν τώ όρίζοντι μετα τής θαλάσσης και του ουρανυ. 'Εν τή πλησιε-
στέρα πρός έμέ οικία, ήτις ητο μία πτέρυξ τής οικίας του Πατριάρχου, 
κατώκει μια καλή οικογένεια, ήτις απέκτησε δικαιώματα έπι τής ευ-
γνωμοσύνης μου δεικνύουσα πρός με διά τών μεστών αγάπης χαιρετι-
σμών της τήν συμπάθειαν, ήν τή ενέπνευσα. Εις χαιρετισμός, εις λό-
γος αγάπης εις τους ατυχείς είνε μεγάλη χάρις ! 

Εξ ενός έκ τών παραθύρων εκείνων, τά όποια παρετήρησα διά πρώ-
την φοράν, είδον να ύψώνται πρός εμε αί χείρες μικρου παιδίου εννέα 
ή δέκα ετών καί τό ήκουσα νά κράζη : 

— Μαμα, μαμά, κάποιον έκλεισαν εκεί επάνω ύπο τα Μολύβια. "Ω ! 
πτωχέ δεσμώτα, ποιος είσαι ; 

—- Είμαι ό Σίλβιος Πέλλικος, απήντησα. 
Έτερον μικρόν παιδίον, κατά τι μεγαλείτερον, έτρεξεν ωσαύτως εις 

τό παράθυρον καί μοί εφώναξε : 
— Σύ είσαι Σύλβιε Πέλλικε ; 
— Ναι. καί σεις, αγαπητά μου παιδάκια ; 
— Όνομάζομαι Άντώνιος Σ . . ., και ό αδελφός μου Ιωσήφ. 
Είτα εστράφη και λέγει :—Τί νά τόν έρωτήσωμεν ακόμη ; 
— Καί μία κυρία, ήν ύπέθετον οτί ητο ή μητηρ των και ήτις ίστατο 

κατά τό ήμισυ κεκρυμμένη, υπέβαλε γλυκεις λόγους εις τά αγαπητά 
της τέκνα και μοί τους ελεγον, εγώ δέ τα ηυχαρίστουν δια τουτο μετά 
τής ζωηροτέρας τρυρερότητος. 

Αι συνομιλίαι αύται ησαν βραχύταται και δεν έπρεπε να καταχρα-
ται τις αυτών δια να μή λάβη γνώσιν ό δεσμοφύλαξ. Αυται ομως έπα-
νελαμβάνοντο καθ' εκάστην πρός μεγάλην μου παρηγορίαν, τήν πρωϊαν, 
τήν μεσημβρίαν και τήν έσπέραν. "Οταν τήν εσπέραν ηναπτον τα φώτα, 
ή κυρία αυτη έκλειε 
λήν νύκτα, Σύλβιε !-τό παράθυρον καί τα παιδία μοι εφώναζον : — Κα-
λάμβανε δια συγκεκινημενης φωνης — Ή δέ μήτηρ, επωφελούμενη τής σκοτίας, επανε-—Καλήν νύκτα, Σύλβιε ! 

'Όταν τα αγαπητά ταυτα παιδία προεγευμάτιζον ή 
θάρρος! 

επινον καφέ, μοί 
έλεγον : "Ω ! έάν ηδυνάμεθα νά σοι δώσωμεν από τόν καφέ μας ή από 
τό γάλα μας ! 'Ω ! έάν ήδυνάμεθα νά σοι δώσωμεν από τά γλυκίσματά 
μας ! Τήν ήμέραν, καθ' ήν θα ελευθερωθής, ένθυμίσου νά ελθης νά μας 
ίδης ! Θά σοι δώσωμεν τα καλλίτερα γλυκίσματα και πολλούς τρυφε-
ρους ασπασμούς ! ['Έπεται συνέχεια]. 
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 
ΔΥΤΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 

Η ΚΑΤΑΒΡ0ΧΘΙΣΘΕΙΣΑ ΚΑΡΔΙΑ 

Έσπέραν τινα τών απόκρεω νέος τις είπε 
πρός τήν αγαπητήν του : 

— Φίλη μου, πότε θα με αγαπήσης ; 
Φίλε, θα σέ αγαπήσω όταν μοί δώσης τό 

χρυσουν άνθος, τό άνθος τό ψάλλον ανατέλ-
λοντος του ηλίου. 

— Χαιρε Φίλη μου. Ανάμενε με τήν 
εσπέραν του αγίου Φιλίππου εις τόν ουδόν 
τής οικίας σου. 

Τήν έσπέραν ταύτην ή ώραία ανέμενε τόν 
καλόν της προ τής θύρας. 

— Καλή εσπέρα φιλτάτη. Ιδού τό χρυ-
σουν άνθος τό άνθος τό ψάλλον κατα τήν 
άνατολήν του ηλίου. Είπε μοί ότι μ' αγαπας. 

— Σ' άγαπώ, καλέ μου. Άλλά, Θεέ μου, 
τί ωχρός που είσαι. 

— Είμαι ωχρός καί πολύ δικαίως. Εκα-
τόν μαυροι λύκοι εφύλαττον τό χρυσουν αν-

θος, τό ανθος τό ψάλλον εις τήν άνατολήν 
του ηλίου. Τοσάκις μέ έδηξαν ώστε έχασα 
το μισό αιμά μου. Φιλτάτη μου, είπε μοί 
πότε θα μνηστευθώμεν ; 

— Φίλτατε θα μνηστευθώμεν όταν μοί 
δώσης τό κυανουν πτηνόν, τό πτηνόν τό ομι-
λούν και κρίνον ώς χριστιανός. 

— Χαίρε, ώραία μου. Πρόσμενέ με τήν 
έσπέραν του αγίου Ιππολύτου εις τό κατώ-
φλιον τής θύρας σου. 

— Καλή εσπέρα, φιλτάτη. Ίδου τό κυα-
νουν πτηνόν, τό πτηνόν τό ομιλουν και κρί-
νον ώς χριστιανός, είπε μοι τώρα πότε θα 
συζευχθώμεν ; 

— Αγαπητέ μοι, θα συζευχθώμεν όταν 
μοί δώσης τόν Βασιλέα τών Αετών τόν δε-
σμώτην εις τό σιδηρουν κλωβίον. Άλλα τί 
κατηφής πού είσαι. 

— Κατηφής καί περίλυπος έχω πληρέ-
στατον δίκαιον να ήμαι, διότι το πτηνόν τό 
κυανουν τό ομιλουν και κρίνον ώς χριστιανός 
μοί λέγει ότι δέν μ' αγαπας. 

— Κυανουν πτηνόν εψεύσθης. ΙΙρός τιμω-
ρίαν θα σέ μαδήσω αμέσως και θα σέ ψήσω 
ολοζώντανον. 

— Χαιρε ωραία μου. Ανάμενε με τήν έσπέ-
ραν του αγίου Λουκα εις τήν θύραν τής οί-
κίας σου. 

Τήν έσπέραν ταύτην η ωραία τόν ανέμενε. 
— Μήτερ, μήτερ, ό καλός μου δέν έρ-

χεται. 
— Πηγαίνωμεν είς τήν τράπεζαν. Θα έλθη 

κατά το δειπνον. 
— Μετα τό δειπνον ή ωραία ανέμενε εις 

τό κατώφλιον τής οικίας της. 
— Μήτερ, μήτερ, ό καλός μου δέν έρ-

χεται. 
— Πήγαινε στήν κλίνην σου θα έλθη αύ-

ριον το πρωί. 
Η ώραία ύπήγε να κοιμηθη. Αλλα τό 

μεσονύκτιον ήγέρθη ησύχως πολύ ήσύχως 
και ανέμενεν εις το κατώφλιον τής οικίας της. 

— Καλή εσπέρα ωραία μου, ό βασιλεύς 
τών αετών είνε ισχυρότερός μου. Ζήτησον 
εκείνον ό όποιος θά σοι τόν δώση, δεσμώτην 
εις τό σιδηρουν κλωβίον. 

— Καλέ μου, τί είνε αυτή ή κόκκινη οπή 
εις το στήθος σου; 

— Είνε ή θέσις τής καρδίας μου τήν ό-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ό νέος εν 'Αθήναις Άρχιεπίσκοπος 
Λατινος. 

H 20 Σεπτεμβρίου. 
Η "'Αρμονία" εν Σμύρνη. 
Ή Παναγία της Ναυπάκτου και ή νέα 

εv Πάτραις εκκλησία. 
Διά το «Σκρίπ". 
Ή «'Αρμονία" έν Πειραιει. H εις Πει-

ραια υποδοχη του νέου 'Aρχιεπισκό-
που 'Αθηνών. 

H "'Aρμονία" έν Κωνσταντινουπόλει. 
Ό έξω Κόσμος. 
Διάφορα. 
Ή καταβροχθισθεισα καρδία, διήγημα 

ύπο Γ. Χ. 
Γνωστοποίησις. 
Αί φυλακαί μου. Silvio Pellico. Eπιφυλ-

λίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 

'Ημερολόγιον. 
ποίαν κατέφαγεν ό βασιλεύς τών αετών και 
δέν θά συζευχθώμεν ποτέ, ποτέ. 

Και ό αγαπητός άπήλθεν εις τό βαθύ 
σκότος. 

Τήν επαύριον ή ωραία έγένετο μοναχή με-
ταβάσα εις μοναστήριον έν ω έφόρεσε τό μαυ-
ρον ένδυμα μέχρι θανάτου. 

Γ . Χ. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 

'Η Διεύθυνσις της "'Αρμονίας" 
θερμως ευχαριστεί τους σπεύσαντας εκ 
τών αξιοτίμων αυτης συνδρομητων να 
ανταποκριθωσιν εις τά προς αυτους 
αποσταλέντα αιτητικά, πέμποντες τό 
αντίτιμον τής συνδρομης των, παρα-
καλει δε και τους λοιπούς τούς μη έκ-
πληρώσαντας εισέτι τάς προς την Διεύ-
θυνσιν αύτης υποχρεώσεις των, οπως 
σπεύσωσι να πράξωσι τούτο. 

Έπίσης παρακαλει τούς ευγενώς 
κατά τόπους αναλαβόντας τήν εισπρα-
ξιν τών συνδρομών, οπως επισπεύσωσι 
ταύτην και αποστείλλωσι οσον τάχι-
στα τά εισπραχθέντα χρήματα, προς 
εκκαθάρισιν τών εκκρεμών της Διευ-
θύνσεως λογαριασμών. 

ΝΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ 
ΣΤΟΑ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘ. 15—17 

EΙΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ.-ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΙΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1895 — 971. 

γραφίαι διαφόρων ειδών και μεγέθους μέ-
χρι φυσικου, τής Α. Π. του 'Αρχιεπισκό-
που Αθηνών Σεβασμιωτάτου Δέ Αγγελις. 

— Τήν παρελθουσαν Κυριακήν ανεχώ-
ρησεν εις Γαλλίαν ό αξιότιμος κ. Νικό-
λαος Αραμπιάνος καθηγητής τής Μουσι-
κής. Τόν συμπαθή μουσικοδιδάσκαλον τον 
πολλάκις καταθέλξαντα τους εκκλησιαζο-
μένους έν τώ Καθολικω ναώ, προπέμπο-
μεν μέ τας αρίστας τών ευχών ημών. 

— Εις τήν εφημερίαν Πατρών προσε-
τέθη ό αρτι έκ Ρώμης έπανελθών αιδεσι-
μος ιερευς Δον Παυλος Γαδ, αναχωρήσας 

ήδη δια τήν νεαν αυτου θέσιν. 
— 'Αφίκετο έκ Σύρου ό αξιόλογος νέος 

κ. Πέτρος Καρβώνης προς εξακουλούθη-
σιν τών σπουδών αυτου έν τή Φαρμα-
κευτικη. 

— Σύλλογος 'Ομόνοια. Καί κατα τό 
έτος τουτο, ώς σύνηθες ό οικογενειακός 
Σύλλογος "Όμόνοια" προτίθεται να εορ-
τάση έν Ήρακλείω τήν έορτήν του 'Αγ. 
Λουκα. Τό σχετικόν πρόγραμμα εκδοθή-
σεται προσεχώς. 

'Οκτωμβριος. Σεπτέμβριος. 

Γρηγορίου Αρμενίας μάρτ. 1 Τρίτη 19 Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος μ. 
Των 'Αγ. Αγγέλων Φυλάκων. 2 Τετάρτ. 20 Ευσταθίου του μεγ., 'Αγαπίου μάρτυρος. 
Μεθοδίου μάρτυρος. 3 Πέμτπ. 21 Κοδράτου του Απ., Ίωνά του προφήτου. 
Φραγκίσκου 'Ασιζίου. 4 Παρασ. 22 Φωκα ιερομάρτυρος. 
'Αγίας Γάλλης. 5 Σάββ. 23 Ή σύλληψις του Προδρόμου. 

Τής Παναγίας του Ροδαρίου. 6 Kυριακ. 24 Θέκλης τής πρωτομάρτυρος. 
Μάρκου Πάπα Ρώμης. 7 Δευτέρα 25 Ευφροσύνης τής όσίας. 
Βιργίττης όσίας. 8 Τρίτη 26 Ιωάννου του Θεολόγου. 
Διονυσίου 'Αρειοπαγίτου. 9 Τετάρτ. 27 Καλλιστράτου μάρτυρος. 
Φραγκίσκου Βόργια. 10 Πεμπτ . 28 Κυπριανού ίερομάρτυρος. 


