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ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

Καθ' ήν ύπόθεσιν πραγματοποιη-
θή ποτε ό τοις πάσι κοινός πόθος 
τής Ενώσεως τών διϊσταμένων Εκ-
κλησιών, τους πρώτους ανδριάντας 
αφεύκτως θέλομεν ανεγείρει προς 
τιμήν τών συντακτών τού «Σκρίπ". 
Μά την άλήθειαν, είναι εξυπνότατοι 
και νόστιμοι συγχρόνως αυτοί οι 
συντάκται τού «Σκρίπ". Άφού προ 
μικρού μόλις έπαυσαν νά διαχέουν 
τήν φαιδρότητα γελοιογραφούντες 
και ενεφανίσθησαν μετά σοβαρού 
προγράμματος είς τό κοινόν τής 
πρωτευούσης, έκ τών πρώτων αυ-
τών σκέψεων ύπήρξε τίνι τρόπω νά 
ενώσουν περισσοτέρας πεντάρας 
εις τά πλήρη αττικού κονιορτού 
κάτισχνα αυτών θυλάκια. Και επει-
δή περί ενώσεως ό λόγος δεν ήρ-
γησαν ποσώς νά εξεύρουν τον τρό-
πον. Ή μία ίδέα συνεπιφέρει τήν 
άλλην και τό ζήτημα τής ενώσεως 
τών πεντάρων, έκ συγχρονισμού ι-
δεών, ανέμνησεν έτερον φλέγον ζή-
τημα τό τής Ενώσεως τών Εκ-
κλησιών. Άς τό υποκινήσωμεν, ει-
πον πάντες μια φωνή, άλλ' είς 
τρόπον δυνάμενον νά έξεγείρη τον 
θόρυβον και νά κινήση τό ενδιαφέ-
ρον τού κοινου, υπέρ . . .της εφη-

μερίδος ημών. "Ας υποθέσωμεν εί-
πεν ό είς προς τον έτερον ότι σύ 
είσαι ό νέος 'Αρχιεπίσκοπος τών 
Καθολικών Παν. Δέ Άγγελις, και 
οτι ερχόμεθα εις συνέντευξιν. 'Έκα-
στος πράγματι έλαβε τό προσήκον 
αύτω ύφος και ή συνδιάλεξις με-
ταξύ τών δύο συντακτών ήρξατο 
περίπου ώς εξής : 

— Ποιος ό σκοπός σας, Πανιερώ-
τατε, και ποίαν έχετε ειδικήν άπο-
στολήν; 

— Ό σκοπός μου, άπεκρίνετο ό 
έτερος μετά πολλής σοβαρότητος, 
αποβλέπει τήν ένωσιν τών Εκκλη-
σιών, έχω δέ ώς είδικήν άποστολήν 
νά φραγκέψω δλο τό 'Ρωμαίϊκο. Ώς 
βλέπετε, ούτε πολύ ούτε λίγο ! 

— Και ποία τά μέσα προς έπί-
τευξιν τού σκοπού σας; 

— Θα ιδρύσω σχολάς, θά ανε-
γείρω εις ολας τάς πόλεις τής Ελ-
λάδος Πανεπιστήμια, Ακαδημίας, 
Ζάππεια, Μέγαρα κ.τ.λ. Σκέπτομαι 
προς τούτοις νά επισκεφθώ πάντας 
τούς ορθοδόξους ένα προς ένα και 
νά τούς πείσω νά υποταχθούν είς 
τον Πάπαν. 

Ή συνέντευξις, ώς ευκόλως δύ-
ναταί τις να παρατηρήση, υπήρξε 
βραχεία μεν πλην σπουδαιοτάτη, 
ανεγράφη αύτολεξεί και εδόθη πά-
ραυτα εις τά πιεστήρια. 

Έν τω μεταξύ τρίτος τις μεταβαίνει 
πράγματι προς έπίσκεψιν τού Παν. 

Αρχιεπισκόπου τών Καθολικών Δέ 
'Άγγελι, μεθ' ού συνομιλεί έπι μα-
κρόν περί . . . άνεμων και υδάτων. 

Αίφνης τήν πρωΐαν τής επομέ-
νης, οι έφημεριδοπωλαι εκραύγαζον 
άνά τάς οδούς τής πρωτευούσης: 
— Τό « Σκρίπ " ! Ή 'Ένωσις τών 
'Εκκλησιών! Ή συνέντευξις μετά 
τού νέου Αρχιεπισκόπου τών Κα-
θολικών ! 

Κατόπιν τοιούτου αδοκήτου άγ-
γέλματος τό «Σκρίπ" τήν ήμέραν 
εκείνην έγένετο κυριολεκτικώς ά-
νάρπαστον και αι πεντάραι έπι-
πτον βροχηδόν είς βάρος τής . . . 
Ενώσεως τών Εκκλησιών. 

—Μας εφράγκεψαν έβόησαν πάν-
τες άπό τού ενός άκρου τής Ελλά-
δος έως τού άλλου. Χριστιανοί ορ-
θόδοξοι, εις τά όπλα ! Τό άπαίσιον 
φάσμα τού παπισμού ήγειρε θρα-
σειαν τήν μαύρην κεφαλήν του, 
απώλετο ή Όρθοδοξία ! 

Οι δέ μάλλον ευέξαπτοι δακτυ-
λοδεικνύοντες τον Σεβασμ. Δέ 'Άγ-
γελι, έκραζον μετά φρίκης : 

— Παιδιά ό μπαμπούλας ! 
Και ήν φωνή έν Ραμα καί κλαυθμός 

και πολύ αλαλαγμός μεταξύ έφημε-
ριδογράφων θρηνούντων ώς ή Ρα-
χήλ τήν έπαπειλουμένην Έκκλη-
σίαν, τό κινδυνεύον όρθόδοξον πλή-
ρωμα, ένώ άφ' ετέρου οι κ. συντάκται 
τού "Σκρίπ" γελώντες καί καγχάζον-
τες αθρόας έμάζευον τάς πεντάρας. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΘΩΜΑΣ Α. ΣΚΑΣΣΗΣ 

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ.—Όδός Σίνα αριθ. 2. 

'Έναντι Άκαδημίας. 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΜΟΣ 
Τιμή συνδρομής : Έτησία Δρχ. 10. — Έξάμηνος Δρχ. 5. 

Δια τό 'Εξωτερικόν εις Φράγκα χρυσα. 
Τα χειρόγραφα δέν επιστρέφονται.—'Αγγελίαι δημοσιεύονται μόνον εν 
τη τελευταία σελίδι.— Δία τας καταχωρίσεις ιδιαίτεραι συμφωνίαι. 
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Πρώτος ό νεφεληγερέτης Ζεύς τών 

«Καιρών" άναβάς έπί τρίποδος, ώς 
χολωθείς αλέκτωρ, έξηκόντισε τους 
κεραυνους αυτού, ουδέν σεβασθείς 
ιερόν καί όσιον. 

Εις τήν φωνήν αύτου έσκοτίσθη 
ή γη σύμπασα καί ό Μέγας τής Ρώ-
μης Ποντίφηξ ήσθάνθη τό έδαφος 
σειόμενον υπό τους πόδας του. 
Πλην δέν παρήλθεν πολυς χρόνος 
καί οί μετά τοσαύτης ζέσεως ξε-
σπαθώσαντες ηρωϊκοί σπαθοφό-
ροι εννόησαν μόνοι των οτι σκιαμα-
χουν. 'Ότε δέ έκόπασεν ό θόρυβος 
καί έπανήλθεν ή πρώτη γαλήνη οί 
πονηροί συντάκται του «Σκρίπ" ευ-
ρον τό μέγα ζήτημα λελυμένον τήν 
δε 'Ένωσιν . . . τών πενταρών συν-
τελεσθεισαν ήδη έν τοις θυλακίοις 
αυτών. 

Είμαι Έλλην καί θά τό ειπω χω-
ρίς νά προκαλέσω τήν μήνιν ούδε-
νός: "Ελληνεςάεί παίδες έσμέν! 
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Έπιστέλλουσιν ήμιν έκ Κωνσταν-
τινουπόλεως : 

Ή Καθολική κοινότης τών Αθη-
νών έτυχε τέλος του άπό τίνος προσ-
δοκωμένου ευτυχήματος τής έν μέσω 
αυτής άφίξεως του νέου πνευματι-
κού πατρός, ον έξελέξατο ή περί-
νοια του 'Αρχηγέτου τής Καθολικής 
Έκκλησίας. Ή ενθουσιώδης υπο-
δοχή, ης έτυχε πανταχόθεν διερχό-
μενος ό σεβαστός ιεράρχης, τυγχά-
νει απόδειξις του οτι ό έν Ελλάδι 
καθολικός λαός γινώσκει ίνα σέβη-
ται καί εκτιμά τήν ικανότητα καί 
άρετήν έστω καί κρυπτομένην έν 
μετριοφροσύνη, ήτις τυγχάνει άεί-
ποτε τό γνώρισμα εξόχου διανοίας. 
Ημείς οί έν Κων/πόλει Καθολικοί 
'Έλληνες γνωρίσαντες επί μακρά 
έτη τήν σπουδαίαν ατομικότητα του 
ανδρός, οστις κέκληται σήμερον ίνα 
συνεχίση τήν πορείαν του εξόχου 
Ίεράρχου, του αειμνήστου Ιωάννου 
Μαραγκου, δυνάμεθα ίνα εκτιμήσω-
μεν δεόντως τήν αξίαν του νέου Ίε-
ράρχου ώς έκ πείρας γινώσκοντες τάς 
αρχάς καί ίδέας του ανδρός, δυνά-
μεθα δέ άνενδοιάστως νά είπωμεν 
δτι ό Ήγήτωρ τής Καθολικής Έκ-
κλησίας άποστέλλων ως αντιπρό-
σωπον αυτου είς Αθήνας τον Αρ-
χιεπίσκοπον Γαετάνον δέ Άγγελιν, 
απέστειλεν άληθή άντιπρόσωπον τόν 
ίδιον αυτου περί Ελλάδος ιδεών καί 
αισθημάτων. 'Ήδη πολλά ελέχθησαν 
περί του ανδρός καί έν Ρώμη καί 
έν Αθήναις, καί ή « Ανατολή'" Σύ-
ρου δύο περισπούδαστα περί του 

Αρχιεπισκόπου έδημοσίευσεν άρ-
θρα, άτινα τυγχάνουσι βεβαίως είς 
γνώσιν του κοινού. ενταύθα δέ προς 
ύποστήριξιν τής προρρηθείσης εκ-
φράσεως ημών δυνάμεθα έν ολίγοις 
νά φέρωμεν είς γνώσιν τών αναγνω-
στών τής "'Αρμονίας" μέρος τι τής 
έν Κων/πόλει πορείας τού Σεβ. Γαε-
τάνου δέ Άγγελι, καταδεικνύον ότι 
ουχί τεχνικάς εκφράσεις άπήγγει-
λεν ό νέος Αρχιεπίσκοπος κατά τάς 
προσφωνήσεις αύτου, άλλά αί εκ-
φράσεις έκειναι ήσαν απόρροια τών 
ειλικρινών αισθημάτων τής ευγε-
νούς αυτού καρδίας. 

Ό έν τη "Οθωμανική πρωτευούση 
διαβιών Καθολικός λαός κατά με-
γάλην πλειονοψηφίαν έξ Ελλάδος 
τό γένος έλκων καί τήν ελληνικήν 
γλώσσαν κατ' οίκον διαλεγόμενος 
ένεκα τής έλλείψεως εθνικής παι-
δεύσεως είχεν άπολέση πάσαν έθνι-
κήν χροιάν καί ξενικόν χιτώνα πε-
ριβεβλημένος, αλλότριος έφαίνετο 
τοις θρησκευτικώς διϊσταμένοις ά-
δελφοις έν τή όλη ελληνική οικο-
γενεία. Ή εθνική αύτη διαφορά 
ιδεών καί αισθημάτων έν μέσω τέ-
κνων μιάς καί τής αυτής πατρίδος, 
έφερε ψυχρότητα άναρμοδίαν μεταξύ 
αδελφών, μεταξύ τέκνων μιάς καί 
τής αυτής εθνικής οικογενείας. Τό 
δυσάρεστον τούτο κενόν ευάριθμοι 
τίνες επειράθησαν ίνα πληρώσωσι 
δια τής ιδρύσεως έργου κοινωφε-
λούς σκοπούντος τήν διάδοσιν τής 
έλλ. γλώσσης, τής μητρικής ταύτης 
γλώσσης τού πλείστου μέρους τών 
ενταύθα Καθολικών. Οί δέ ευάριθ-
μοι ούτοι διά χειρών άοπλων καί 
αδυνάτων κατά μυρίων δυσχερειών 
παλαίοντες κατώρθωσαν, έν μέρει 
τουλάχιστον, τό έπίπονον έργον. 
διά τών ενεργειών δέ τούτων ή έν 
Κων/πόλει Έλληνοκαθολική εκπαι-
δευτική εταιρία ή "Σύμπνοια" ιδρυ-
θεισα άπό τού 1883 επιπόνως εργά-
ζεται μέχρι της σήμερον το δυσχε-
ρές έργον τής εθνικής σωτηρίας τών 
ενταύθα Καθολικών τό δόγμα Ελ-
λήνων. 

Οι ένσαρκώσαντες τήν ύψηλήν 
ταύτην καί έθνωφελή ίδέαν ευρον 
έν τώ προσώπω τού Αίδ. πατρός 
δέ 'Άγγελι σπουδαιον αρωγόν καί 
συνεργάτην. Ό φιλέλλην μοναχός 
δεν έθεώρησεν άναξίας προσοχής 
τάς ενεργείας τών έργαζομένων έν 
μέσω τών Καθολικών τής Κων/πό-
λεως τόν υπέρ εθνικής σωτηρίας α-
γώνα, άλλ' υπήρξε πρώτος αυτών 
συνεργάτης, εργασθείς μετ' αυτών 
και ατομικώς και δια της επιρροης 
αυτού, καί διά τής γραφίδος καί διά 
τού λόγου τήν "Σύμπνοιαν" συνι-
στών καί ύποστηρίζων,αειποτε γενό-

μενος μεγάλης επιτυχίας μοχλός, 
οσάκις περί σπουδαίων ενεργειών ε-
πρόκειτο καί έν τη ευημερία καί έν 
καιροις χαλεποις τήν «Σύμπνοιαν" 
παρακολουθών καί ύποστηρίζων καί 
ενταύθα καί έκ Κων/πόλεως άναχω-
ρήσας τό Έλληνοκαθολικόν έργον 
παρακολουθών διά τών συμπαθειών 
καί υπέρ εύοδώσεως αυτού ενερ-
γειών του. 

Ή ευφραδής γλώσσα του πατρός 
Δέ-Άγγελι εξωράϊσε τήν τελετήν της 
πρώτης έπετηρίδος τής ιδρύσεως τής 
«Συμπνοίας" οπόταν έν λίαν καθα-
ρευούση ελληνική απήγγειλε τον πα-
νηγυρικόν τού 'Αγ. Διονυσίου του 'Α-
ρειοπαγίτου Προστάτου της «Συμ-
πνοίας", καί κατόπιν διαφόρων ετών 
κατά τήν πεντηκονταετηρίδα της Α. Α. 
Λέοντος ΙΓ', οπόταν αγορεύων καί πά-
λιν έν δοξολογία τής «Συμπνοίας" 
έν όλω Έλληνικώ ένθουσιασμώ έπε-
φώνησεν. «"Ελληνες, σαρξ έκ τής 
σαρκός μου, όστά έκ τών όστέων 
μου." 

Τοιούτος ό άνήρ οστις πρόκειται 
σήμερον νά συνεχίση έπί του Αρ-
χιεπισκοπικού θρόνου τών Αθηνών 
τά συμπαθή προς τήν Ελλάδα αι-
σθήματα, άπερ Λέων ο ΙΓ' τρέφει 
προς τό Έλληνικόν έθνος καί όστις 
ουχί τεχνηέντως, άλλ' έξ ιδιων πε-
ποιθήσεων διεκηρύττει ότι θεωρεί 
εαυτόν "Ελληνα τήν καρδίαν καί τά 
φρονήματα. Μή άραγε περίεργον 
φαινόμενον τυγχάνει φιλελληνισμός 
Καθολικού 'Ιεράρχου μή 'Έλληνος 
τήν γεννετήν, μή έκτακτον τί φαι-
νόμενον τυγχάνει ή ειλικρινής συμ-
πάθεια πρός τό ήμέτερον Έλληνικόν 
έθνος, ήτις τοσούτον έναργώς έκ-
δηλουται εις διαφόρους περιπτώσεις 
ύπό του εξόχου ανδρός, όστις κά-
θηται σήμερον έπί του θρόνου του 
Πέτρου; Γινώσκει βεβαίως ή ιστορία 
τών Ελλήνων γραμμάτων τάς εικό-
νας τών περιδόξων τής 'Ρώμης αρ-
χιερέων, οιτινες σωτήρες των Ελ-
ληνικών γραμμάτων καί προστάτσι 
αυτών έγένοντο. γινώσκει ή ιστορία 
οτι έν τοις μοναστηρίοις τής Δύσεως 
εύρε καταφύγιον καί καλλιέργειαν ή 
φεύγουσα καί άνέστεως Ελληνική 
φιλολογία. γινώσκει επίσης οτι διά 
τού Καθολικού κλήρου ή Έλλ. Παί-
δευσις διασχίζουσα πόντους καί ω-
κεανούς μετέφερε καί μετεφύτευσε 
τά μεγάλα διανοητικά προϊόντα τής 
Ελληνικής Αρχαιότητος καί κατέ-
στησεν άπό άκρου εις άκρον τής οι-
κουμένης σεβαστόν καί προσφιλές 
τής Ελλάδος τό όνομα, σεβασμός 
όστις έδημιούργησε τήν συμπάθειαν 
τών Ευρωπαϊκών Εθνών υπέρ του 
έθνους, όπερ έπολίτισε και εδίδαξε 
τήν οικουμένην, συμπάθειαν, ήτις 
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γνωστόν πόσον επωφελής έγένετο 
πρός τό ήμέτερον έθνος. 

Έκ τών συμπαθών λοιπόν εκεί-
νων εικόνων του Καθολικού κλήρου 
τυγχάνει και ό νέος Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών γινώσκων ινα σέβη-
ται και εκτιμά τα εθνικά αισθήματα 
του πνευματικού ποιμνίου, όπερ κέ-
κληται ίνα διοικήση. Έλλην τήν 
καρδίαν Άρχιερεύς Ελληνικού Κα-
θολικού ποιμνίου και άξιος τών συμ-
παθειών αύτου, πεποίθαμεν ότι θέ-
λει τύχη πάσης αρωγής έκ μέρους 
τών πνευματικών αύτου τέκνων πρός 
εξάσκησιν τών ύψηλών αύτου καθη-
κόντων. 

Συγχαίροντες λοιπόν τοις έν Α-
θήναις Καθολικοις έπι τη επιτυχία 
τοιούτου πνευματικου πατρός, εύχό-
μεθα τώ συμπαθή Ιεράρχη μακράν 
και αισίαν σταδιοδρομίαν έπ' άγαθώ 
τής Καθολικής Εκκλησίας και του 
Ελληνικού έθνους. 

Έν Κων)πόλει τη 7 8βρίου 1895. 
Σ. . . 

ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ 

Εις όσα εσχάτως εγράφησαν φληναφή-
ματα προκειμένου περί της ενώσεως τών 
εκκλησιών η αξιόλογος συνάδελφος ό "Έρ-
μης" έν τω φύλλω αυτης της 24(6 Όκτω-
βρίου λίαν φρονήμως απήντησεν τα εξης : 
Μάταιος θόρυβος. — 'Άδικος επίθεσις. 

Άληθη έν τω τύπω θύελλαν προεκάλε-
σεν ή έν τινι εφημερίδι περιγραφείσα συνέν-
τευξις του συντάκτου αυτης μετα του Άρ-
χιεπισκόπου τών ενταυθα Καθολικών, εις 
τα χείλη του οποίου σκοπίμως ετέθησαν 
ρήματα και σχέδια, τα οποία μόνον εις 
την φαντασίαν του ειρημένου συντάκτου 
συνελήφθησαν. Γινώσκοντες εξ ιδίας αντι-
λήψεως και τας ιδέας και τας σκέψεις του 
σεβασμίου τών Λατίνων ιεράρχου, λυπού-
μεθα από καρδίας δια τόν άσκοπον θύρυβον 
τον ματαίως έν τώ τύπω διεγερθέντα. Oι 
ημέτεροι συνάδελφοι ωφειλον μάλλον ν' 
αναγνώσωσιν επισταμένως την ποιμαντο-
ρικήν του νέου Άρχιεπισκόπου τών Λατί-
νων επιστολήν, έν η διαλάμπουσιν αι ατο-
μικαί αυτου ιδέαι και αρχαί, αντικατο-
πτρίζεται δέ ό ελληνοπρεπής χαρακτήρ και 
τα χριστιανικά όντως αισθήματα, ών έμ-
φορειται ό σεβάσμιος ανήρ. Δέν ήλθεν έν-
ταυθα οπως σπείρη ζιζάνια, αλλ' όπως 
αναπτύξη σχέσεις ειλικρινεις και εγκαρδίους 
μεταξύ αδελφων και τέκνων του αυτου 
πατρός, ους ανθρώπινα πάθη και λυπηρά 
γεγονότα διεχώρησαν. Τοιαύτην μετέρχε-
ται γλώσσαν εν τη ποιμαντορικη αυτου 
επιστολή ο σεβάσμιος ανήρ του οποίου τας 
αγνάς ξαί ειλικρινείς προθέσεις παρεγνώρι-
σαν, ώς μή ώφελε και σκαιώς επετίμησαν, 

επιλαθόμενοι τών άρχων της φιλοξενίας, 
αγαθοί συνάδελφοι, παραχθέντες έκ δημο-
σιεύματος φιλοτεχνηθέντος χάριν διαφημί-
σεως και φιλοκερδείας, ινα μη τι χειρον ει-
πωμεν. Ό νέος τών Λατίνων Αρχιεπίσκο-
πος, έξ ευγενους φιλοφροσύνης και άκρου 
φιλελληνισμου εδεξιώσατο ευμενως τόν συν-
τάκτην του "Σκρίπ" και αντήλλαξε μετ' 
αυτου σκέψεις τινας σχέσιν εχούσας προς 
την ιεράν και έν πνεύματι θρησκευτικης 
μετριοπαθείας και διαλλαγης αποστολήν 
του, αλλ' ουδεν ανεκοίνωσεν έξ οσων δια-
στρεβλών τήν αλήθειαν, εδημοσίευσεν έν τη 
εφημερίδι του ό ειρημένος συντάκτης. Είνε 
ψευδος αχαρακτήριστον τό δημοσιευθέν περί 
ιδρύσεως δηθεν σχολών χάριν προσηλυτι-
σμού και περί της αξιώσεως ότι διάδοχος 
Διονυσίου του Άρειοπαγίτου είνε μόνος ό 
αρχιεπίσκοπος τών Λατίνων, τοσούτω μαλ-
λον καθόσον δί' επανειλημμένων εγκυκλίων 
ό 'Αγιος Πατηρ απηγόρευσεν εντόνως και 
ρητώς πασαν απόπειραν προσηλυτισμου, 
ου παύεται συνιστών και παραγγέλων την 
αποφυγήν παντός διαβήματος δυναμένου 
να εμπνεύση την δυσπιστίαν πρός ομοθρή-
σκους αδελφούς,διισταμένους ένεκα προλή-
ψεων, τας οποίας ό χρόνος ευχερώς θέλει 
εκριζώσει. Έαν ή ιδέα της ενώσεως τών 
αδελφων εκκλησιών πρός πραγματοποίησιν 
της οποίας φαίνεται πρόθυμος εις πασαν 
υποχώρησιν και θυσίαν ό γηραιός του Βα-
τικανου ποιμενάρχης, είνε χρημα δυσκα-
τόρθωτον έν τοις παρουσι καιροις, ουδείς 
έν τούτοις δύναται να αρνηθη ότι την ιδέαν 
ταύτην διαπνέει πνευμα θειον και έν αυτη 
πρυτανεύει ό ιερός σκοπός της ενισχύσεως 
του χριστιανισμου, παλαίοντος σήμερον 
κατα φοβερών πολεμίων και μάλιστα κατά 
τών υλιστικων δοξασιων, αιτινες δυστυχώς 
και παρ' ήμίν προ πολλου ηρξαντο εμφι-
λοχωρουσαι. Εις τόν κηρύσσοντα δέ την 
διαλλαγήν και την αγάπην, εις τόν τεί-
νοντα πρώτον την χειρα και επικαλούμενον 
την έκ νέου σύσφιγξιν τών αδελφικων δε-
σμών, ους δυσμενεις περιστάσεις εχαλάρω-
σαν, δέν προσήκει τό παράπαν ή λοίδορος 
και υβριστική γλώσσα, ητινι χρώμεθα, υπό 
αδικαιολογήτου εκτρεπόμενοι πάθους. Δέν 
είνε βεβαίως επίβουλος και τών θείων πο-
λέμιος ό θεία έμπνεύσει φιλοδοξων την ει-
ρήνην και την χαράν του σύμπαντος κό-
σμου, ό παντί σθένει και πάση εμμονη επι-
διώκων την καθαίρεσιν του βροτολοιγου 
Άρεως, διαλυομένων τών μεταξύ τών 
εθνών διαφορων δια διαιτησίας, ό εργαζό-
μενος, τέλος ανενδότως υπέρ της επικρα-
τήσεως έν τη κοινωνία τών ήθικών διδαγ-
μάτων και αληθειών, αιτινες αποτελουσι 
την βάσιν της χριστιανικής θρησκείας. Πρός 
τοιουτον έξοχον άνδρα οφείλεται μείζων 
σεβασμός, οι δέ συνδαυλίζοντες ανευ λόγου 
τό πυρ της μισαλλοδοξίας και της διχο-
νοίας μεταξύ αδελφων, ούδε την εκκλησίαν 
ουδε τό εθνος υπηρετουσιν. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 

— Την παρελθουσαν Τρίτην επέστρεψεν 
εκ Πατρών ό Σεβ. ημων Άρχιεπίσκοπος. 

Μετά διήμερον δέ ενταυθα διαμονήν συνο-
δευόμενος υπό του αιδ. ιερέως Χρ. Σωμ-
μαρίπα ανεχώρησε και πάλιν κατευθυνό-
μενος εις Νάξον, ένθα θέλει διατρίψη πε-
ρίπου μίαν εβδομάδα. 

— Αιφνήδιον άγγελμα εκ Κωνσταντι-
νουπόλεως διεβίβασεν ημίν την παρελθου-
σαν δευτέραν ό τηλέγραφος, τόν εκ κοι-
λιακου τύφου θάνατον του Γραμματέως 
της Άρχιεπισκοπης Κωνσταντινουπόλεως 
Mgr Holas. 'Ένεκα τούτου ανεχώρησε 
κατεσπευσμένως έντευθεν ό αιδ. ιερεύς εκ 
Κωνσταντινουπόλεως αιδ. Ροβέρτος Κολ-
λάρος πρό ολίγων μόλις ημερών διατρίβων 
έν Αθήναις. Ή είδησις του θανάτου του 
Mgr. Holas κατέπληξε πάντας. 

— Ό Σεβασμιώτατος ημών Άρχιεπί-
σκοπος ευηρεστήθη να διορήση δι' επισή-
μου αυτου εγγράφου τοποτηρητην της 'Αρ-
χιεπισκοπης Αθηνών και της Αποστολης 
έν Έλλάδι τόν αιδεσιμώτατον Mgr. Μ. 
Ριβέλλην. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

(Τακτικου ημων ανταποκριτου) 
Κέρκυρα τη 4 Όκτωβρίου 

Την παρελθουσαν Κυριακήν 29η Σε-
πτεμβρίου ετελειτο μετ' ιδιαζούσης πομ-
πής σεμνή και συγκινητική ιεροτελεστία. 
'Υπό του Άρχιεπισκόπου πανιερωτάτου 
Ευαγγελιστου Boni, δύο νεάνιδες Κερκυ-
ραιαι, κατετάσσοντο μεταξύ τών Άδελφών 
της Υ. Θ. του Ελέους εις ας, δια την πι-
στην αυτών αφιέρωσιν έν τώ ενταυθα παρα 
του Παv. Ριβέλη ιδρυθέντι εκπαιδευτηρίω, 
σκοπον έχοντι την ηθικήν και πνευματικήν 
διάπλασιν της νεότητος, η ημετέρα ευγνω-
μοσύνη έσεται ανεξίπηλος. 

Τριάκοντα και τέσσαρα ολα ετη παρηλ-
θον, αφ' ότου τοιαύτη τελετή δέν έλαβεν 
χώραν έν τη Λατινικη Μητροπόλει. Ευκό-
λως όθεν δύναταί τις να φαντασθη, οια 
υπηρξεν η συρροή έν τώ ημετέρω Καθε-
δρικω ναω κατ' εκείνην την ημέραν. αι θέ-
σεις κατελήφθησαν ώς έξ εφόδου, και έν 
βραχει ό ναός ήτο κατάμεστος πλήθους. Ή 
ιεροτελεστία διεξήχθη έν πλήρει τάξει, και 
οτε μετα την περιπαθη προσλαλιάν του 
Άρχιεπισκόπου, εγκωμιάσαντος τό έξοχον 
του μοναχικου βίου μη παρασιωπήσαντος 
δέ τας θυσίας ας μεθ' εαυτου συνεπάγεται 
ότε αι δόκιμοι δια τελευταίαν και πάλιν 
φοράν σκεφθεισαι τό δυσχερές βημα όπερ 
έμελλον να πράξωσιν, αφ' εαυτών κατέθε-
σαν έπι του δίσκου, ον εκράτει ό 'Αρχιε-
πίσκοπος τα κοσμήματα και τα ανθη δι' 
ών ωσανεί νύμφαι λευχειμονουσαι περιεβάλ-
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λοντο, και ύπό του προρρηθέντος διά της 
ψαλίδος εκόπη σύστρεμμα εκ της κόμης 
των, οί οφθαλμοί τών παρισταμένων επλη-
ρώθησαν δακρύων. Δεχθεισαι ειτα την μέ-
λαιναν και τραχειαν εσθητα επί τών βρα-
χιόνων, απεσύρθησαν όπως επανέλθωσιν έν-
δεδυμέναι αυτήν, και την κεφαλήν κεκα-
λυμμένην δια λευκων ταινιων έν' ω τρυ-
φερά κοράσια έψαλλον τόν ψαλμόν "Coeli 
enarrant". 

Μετα την επίσημον αρχιερατικήν ευχήν, 
ό Άρχιεπίσκοπος απέθετεν αυταις τόν λευ-
κόν πέπλον, αποκαλών αυτάς Άδελφάς 
"Έρμινίαν και Ευγένειαν". Διαρκούσης 
της τελετής αι ορφαναί του εκπαιδευτηρίου, 
συνοδευόμεναι ύπό της δεξιας κλειδοκυμβα-
λιστρίας Αδελφής της ιερας Καρδίας, 
έψαλλον ηδέως περιπαθή θρησκευτικά ασ-
ματα, άτινα ανύφουν πασαν ευαίσθητον 
καρδίαν εις μαλλον αιθερίους σφαίρας ανυ-
ψουντα αυτήν είς τας ευδίας χώρας του 
'Απείρου. 

'Η Α. Π. ετόνισεν είτα τό "Τe deum" 
δέσμενον του Κυρίου, οπως έκ του ιερου 
ναου της ουρανίας Ίερουσαλήμ αξιωθη να 
επισφραγίση όσα παρ' ημιν εξετέλεσε, λέ-
γων διά τής δεήσεως "Pro gratiarum 
actione". 

Φ. Δ. Μ. 

0 ΝΕΟΣ ΝΑΟΣ 

Τ Ω Ν Κ Α Θ Ο Λ Ι Κ Ω Ν 

Ή κατάθεσις του θεμελίου λίθου. 
Ή αξιότιμος συνάδελφος ό "Νεολόγος" 

Πατρών ώς έξης περιγράφει τήν γενομένην 
ταύτην τελετήν : 

Ή τελετή τής καταθέσεως του θεμελίου 
λίθου του ανεγερθησομένου νέου ναου τών 
καθολικών, υπήρξεν ανάλογος πρός τήν έν-
δόμυχον τών καθολικών χαράν και πρός 
τήν αβροφροσύνην τών ημετέρων Αρχών, 
μεθ' ής απεδέχθησαν τήν πρόσκλησιν του 
Σ. Άρχιεπισκόπου τών καθολικων του να 
παραστωσιν εις τήν τελετήν, ήτις ούτω 
προσέλαβε χαρακτήρα επισημότερον. 

Οί καθολικοί άπαντες πρώτοι έσπευσαν 
να προσέλθωσι εις τόν τόπον τής τελετής 
σύν γυναιξί και τέκνοις, δια τουτο και όλη 
ή μέχρις 'Αγίου 'Αλεξίου οδός ήτο διαρ-
κώς υπερπληρωμένη πιστών του Παπα 
προσερχομένων αδιακόπως αναμίξ μετα 
του πολλου και ποικίλου πλήθους έκ τών 
ημετέρων. Τό πλήθος τουτο από τής 10 1/2 
διέσχιζον διαρκώς άμαξαι φέρουσαι δια-
δοχικως τους επισήμους προσκεκλημένους, 
οίτινες δέν ήσαν ολίγοι. 

Ή τελετή θα εγίνετο επί μικρας εξέ-
δρας διεσκευασμένης πρός τουτο καταλ-
λήλως. Πρός τό ανατολικόν αυτης μέρος 
ήν ανηρτημένος από τριών δοκων ό θεμέ-
λιος λίθος υπό τό οποίον εχαινεν ανοικτόν 
τό έδαφος, εις ό θα ερρίπτετο. Εις τό βά-

θος τής εξέδρας ανήρτητο ή εικών του 
ανεγερθησομένου ναου εις μέγα σχήμα και 
τα βλέμματα όλων εκει πρώτον στρέφον-
ται. Ή εικών εκπλήττει πάντας διότι έκ 
ταύτης φαίνεται όλον τό μεγαλειον του 
νέου ναου, ούτινος τό σχέδιον είναι σχεδόν 
όμοιον πρός τό του έν Ρώμη μεγάλου ναου 
του Άγ. Πέτρου. Έκειθεν παραμένει τό 
μουσικόν σώμα τής καθολικης παροικίας 
μέ τους μικρούς μικρούς μαθητάς κύκλω 
του διδασκάλου των, κ. Γιακουίντου, έν-
τευθεν δε ο πρόεδρος του Συλλόγου τών 
καθολικων κ. Πάσκουας, ό Δ. Π. Βιτά-
λης και ό ιδιαίτερος του Άρχιεπισκόπου 
γραμματεύς κ. Μάμμος υποδέχονται τους 
προσκεκλημένους. Εις τό μέσον τής εξέ-
δρας ήν τοποθετημένη τράπεζα, έφ'ής τό 
ιερόν Ευαγγέλιον χρυσους σταυρός και τέσ-
σαραι λαμπάδες παρ' αυτήν δέ τέσσαρες 
τέσσαρες μικροί νέοι κρατουντες τα ιερά 
άμφια του 'Αρχιεπισκόπου. 

Μεταξύ τών πρώτων προσήλθεν ό νέος 
Δήμαρχος κ. Κανακάρης και μετ' αυτόν 
ό δήμαρχος κ. Κοντογούρης, ό κ. Φρού-
ραρχος, ό κ. Νομάρχης, ύστερον ό κ. 
Διευθυντής τής Νομαρχίας, ό κ. Παπα-
σπύρου ώς Διευθυντής τής Αστυνομίας. 
Έκ τών προξένων τών ξένων δυνάμεων, 
ό τής Γαλλίας, ό τής Άγγλίας, ό τής 
Γερμανίας, ό τής Αυστρίας, ο τής Ίτα-
λίας και ό του Βελγίου. Έκ τών βουλευ-
τών τής επαρχίας μας παρέστησαν ό κ. 
Γεροκωστόπουλος μετα του κ. Κουμανιώ-
τοτ, πρός δέ ό κ. Αντωνόπουλος. Επίσης 
προσήλθεν ό κ. Κορύλλος, ώς πρόεδρος του 
Παναχαϊκου, όστις και αντήλλαξε θερμήν 
χειραψίαν μετα του κ. Κανακάρη. 

Οί προσκεκλημμένοι καταλαμβάνουσι 
τας θέσεις των. Mια θέσις έμενε κενή, ή 
του ιδιοκτήτου του οικοπέδου, έφ' ού θα 
ανεγερθή ό ναός, κ. Ανδρικοπούλου. Άλλά 
και ό κ. Άνδρικόπουλος προσήλθε βραδύ-
τερον κατά τήν ώραν τής ιεροτελεστίας 
δικαιολογηθείσης τής έπί μακρόν απουσίας 
του ένεκα τής ασθενείας του θείου του κ. 
Άναστασίου Μπουκαούρη. 

Ούτως ήσαν παρόντες άπαντες οί προσ-
κεκλημένοι ότε μετ' ολίγον η μοτσική τών 
καθολικων ανακρούει τόν Παπικόν ύμνον 
ενω συγχρόνως πανταχόθεν αποκαλύπτον-
ται πάντες, ήρχετο ό Άρχιεπίσκοπος. 

Άφου αντήλλαξεν ό Άρχιεπίσκοπος φι-
λόφρονα χαιρετισμόν μετα τών προσκε-
κλημένων ενεδύθη τήν επισκοπικήν στολήν 
και ήρξατο τής ιεροτελεστίας έν μέσω του 
καθολικου κλήρου ήτις έγένετο έν πάση 
κατανυκτικότητι. Κατα τήν διάρκειαν τής 
ιεροτελεστίας τό πλήθος τών συνηγμένων 
εκει συνωθειται περί τήν εξέδραν, ήτις δο-
νειται έξ αλλου διαρκώς υπό τό βάρος τών 
έπ' αυτής. 

Μετα τήν ανάγνωσιν τών ευχών ό αρ-
χιεπίσκοπος γράφει επί τεμαχίου χάρτου 
τήν ημέραν τής καταθέσεως του θεμελίου 
λίθου και τόν χάρτην τουτον μετα χρυσου 
παπικου νομίσματος εναποθέτει εντός του 

λίθου διατρυπημένον εις τό κέντρον και 
αφου εσφραγίσθη ή οπή κατετέθη ό λίθος 
ευλογουντος και αγιάζοντος του Άρχιε-
πισκόπου. 

Μετα τήν κατάθεσιν του λίθου ανέ-
κρουσε πάλιν η μουσική τόν παπικόν ύ-
μνον, μεθ' ο ο Άρχιεπίσκοπος απήγγειλεν 
από τής έδρας του πρός τούς δυτικούς λό-
γον κατάλληλον πρός τή γενομένη τελετή. 
Καί ή τελετή έληξε μέ τόν Έλληνικόν 
ύμνον. 

Οί προσκεκλημένοι απηλθον είτα παρερ-
χόμενοι πρό του 'Αρχιεπισκόπου και χαι-
ρετώντες αυτόν κατόπιν συστάσεως του 
προέδρου του Συλλόγου κ. Πάσκουα ιστα-
μένου πρός τουτο παρα τόν Άρχιεπίσκοπον. 

Μετα τήν θείαν λειτουργίαν τής χθες έν 
τω ναώ τών καθολικών περί τους πεντα-
κόσιοι έκ τούτων μετέβησαν έν σώματι 
παρα τώ Άρχιεπισκόπω των και τόν πα-
ρεκάλεσαν θερμώς να αναστείλη τήν εν-
τεύθεν μετάθεσιν του εφημερίου Δ. Π. 
Βιτάλη τόν οποίον είπον, αναγνωρίζουσιν 
ώς πατρικόν προστάτην. Τας αυτάς πα-
ρακλήσεις και θερμοτέρας απηύθηναν τω 
'Αρχιεπισκόπω πλείσται τών γυναικων τών 
καθολικών μετα τήν τελετήν του θεμελίου 
λίθου εκλιπαρουσαι και αυται τήν ανα-
στολήν τής μεταθέσεως. 

Ό Άρχιεπίσκοπος όστις από τής έν 
Ρώμη ακόμη διαμονής του παρακολουθών 
τήν χρηστήν πορείαν έν τω αξιώματί του 
του Δ. Π. Βιτάλη έκρινε να τόν τιμήση 
δια προαγωγής καμφθείς υπό τας ικεσίας 
τών πιστών του υπεσχέθη ότι θα ανα-
στείλη τήν προαγωγήν ταύτην. Ό Δ. Π. 
Βιτάλης ευγνωμονων διά τήν ένδειξιν τό-
σων αισθημάτων ηναγκάσθη ν' αποδεχθή 
τήν νέαν απόφασιν του αρχιεπισκόπου 
καίτοι η προαγωγή τω έδιδε θέσιν τιμη-
τικωτέραν. 

Τί δύνανται τώρα να είπωσιν εκεινοι, 
οίτινες έκ λόγων γνωστών εις αυτούς μό-
νον, διέδοσαν ότι ο κ. Βιτάλης προήχθη 
δια ν' απομακρυνθή έντευθεν ; 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ. 

Τακτικου ημων ανταποκριτου. 
Ώς έν προηγουμένη μου ανταποκρίσει 

έγραφον, τυγχάνει γνωστόν εις τούς ανα-
γνώστας τής 'Αρμονίας, ότι η Ίερα τής 
Κωνσταντινουπόλεως σύνοδος ανέθηκε πρό 
μηνών τινων εις επιτροπήν εκ τριών με-
λών, τήν έντολήν όπως συντάξωσιν εγκύ-
κλιον εις απάντησιν εκείνης του 'Άκρου 
'Αρχιερέως 'Ρώμης Λέοντος ΙΓ'. Ή επι-
τροπή αυτη, ης κύριον μέλος είναι ό 'Αρχι-
μανδρίτης Καραβαγγέλης ευρίσκεται πρός 
τό τέρμα τών εργασιών της. Ό Οικουμε-
νικός Πατριάρχης έν τούτοις ανέθηκε τήν 
επιθεώρησιν του έργου τούτου και εις δευ-
τέραν τινα επιτροπήν, ήτις, ώς λέγεται, 
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συνίσταται έκ τών Μητροπολιτών Σμύρ-
νης, Φιλαδελφείας και Νικομηδείας. 

Κατα τας εφημερίδας τής Κωνσταντι-
νουπόλεως και τας εντοπίους η εγκύκλιος 
αυτη πρόκειται να ίδη τό φώς τής δημο-
σιότητος προς τα τέλη του μηνός 'Οκτω-
βρίου. 

To "'Εθνικόν Πρακτορειον" ίδρυσεν έν-
ταυθα υποπρακτορείον σκοπόν έχον την 
ιδρυσιν νέας καθημερινης εφημερίδος πλη-
ρουμένης καθ' ολοκληρίαν ύπό τηλεγραφι-
κών ειδήσεων, πολιτικών και εμπορικών. 
Μέχρι τής στιγμής ταύτης μέγας είναι ό 
αριθμός τών εγγραφέντων συνδρομητών. Εις 
τό πρακτορείον τουτο ευχόμεθα πασαν επι-
τυχίαν και πρόοδον, τοσούτω μαλλον οσω 
πρόκειται να αναπληρώση έλλειψιν οσημέ-
ραι καθισταμένην επαισθητοτέραν ώς έκ 
του μεγίστου τής πόλεως ημών εμπορίου. 

Αί εργασίαι τής μεγεθύνσεως και εξω-
ραίσεως τής εκκλησίας τών αίδ. πατέρων 
Καπουκίνων, αφιερωμένης εις τόν 'Άγιον 
Πολύκαρπον, ευρίσκονται έν τώ τελειουσ-
θαι. Εντός ολίγου όθεν θα λάβη χώραν με-
γαλοπρεπής τελετή. Καθ' ας έχομεν εν-
ταυθα ειδήσεις, λέγεται ότι ή Α. Π. ό 
Άρχιεπίσκοπος Αθηνών Γαετανος Δέ 'Αγ-
γελις και η Α. Π. ό Αρχιεπίσκοπος Κερ-
κύρας Εύαγγελιστής Μπόνης θέλουσι τι-
μήση δια τής παρουσίας των τήν ωραίαν 
ταύτην τελετήν. 
Σμυρναιος. 

ΑΙ ΝΕΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ... 

ΕΠΙ Τ Η Σ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ 

Ή έν τισιν εφημερίσιν ανάγνωσις τών 
νέων ερμηνειων, ας οί σύγχρονοι διδάσκα-
λοι και προφηται ανευρίσκουσιν έν τή Άπο-
καλύψει του Άγ. Ιωάννου, σχετικώς πρός 
τό υπό του Σκρίπ ανακινηθέν ζήτημα τής 
ενώσεως των δύο Έκκλησιών, προξενεί τή 
αληθεία, τήν ιλαρότητα και τό μειδίαμα. 
Είναι τοσούτον χονδροειδείς ώστε αδυνατει 
τις να πιστεύση ότι εξήλθον του στόματος 
εκείνων ους τό Σκρίπ εθεώρησεν ώς κορυ-
φαίους καί ών τήν γνώμην εξητήσατο ! 
Όφείλουσι τή αληθεία οι κορυφαιοι ουτοι 
να γνωρίζωσιν ότι αί ρυπαρότητες αυται 
ουδόλως συναντώνται έν τοίς Έλληνικοίς 
συγγράμμασι τών παρωχημένων εποχών, 
αλλά τό πρώτον εχαλκεύθησαν και χαλκευ-
θεισαι εισήχθησαν υπό του νέου εκείνου δι-
δασκάλου και προφήτου, οίος υπήρξεν ό 
αγνός και άμωμος Μαρτινος Λούθηρος ! ! 

Φαίνεταο όντως ότι οί νέοι ούτοι προφη-
ται και αποκαλυπταί άγονται υπό του αυ-
του πνεύματος και έν τή αυτή μέ τόν Λού-
θηρον χορεία εισίν κατατακτέοι. 

'Όσον δ' αφορα ημας τούς καθολικους οί 
λίβελλοι ούτοι ουτε κρύο ούτε ζέστη μας 
κάμνουν. αφ' ετέρου όμως τί περί ημών 
ήθελε λεχθή έαν ηθέλομεν επιχειρήση να 
αντεπεξέλθωμεν κατα τών ανιέρων τούτων 
δημοσιευμάτων — και υπάρχει πρός τουτο 
ύλη αρκετή — δια τών αυτων ύβρεων και 
σκωμμάτων, άτινα ούτοι καθ' ήμών εκτο-
ξεύουσι ; 

Αί εφημερίδες αυται — και τουτο είναι 
γεγονός —- καίτοι εμπνέονται πρός δημο-
σίευσιν τοιούτων βλακωδών δημοσιευμά-
των μαλλον έξ έρωτος πρός τήν πενταρο-
λογίαν η ύπό φανατισμου και μνησικακίας 
ώφειλον έν τούτοις να γνωρίζωσι τό τόσον 
δημώδες λόγιον : Πας προφήτης μετά 
Χριστόν 

('Αφιερουται τώ 'Αποστόλω Μακράκη 
και τοις οπαδοις αυτου. 

"'Όρα Σκρίπ 22 7βρίου άρ. 20.) 

H Υ Π Ε Ρ Ο Χ Η Τ Ο Υ Π Α Τ Ρ Ω Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΟΣ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
Αιώνας πρότερον τής εμφανίσεως 

του Χριστιανισμου. 

Α'. 
«'Ιδου εγώ αποστέλλω ιόν αγ-

"γελόν μου προ προσώπου σου, ος 
"κατασκευάση τήν οδόν σου, εμ-

"προσθέν σου" (Μαλαχίας Γ'. 1). 
«Φωνή βοώντος έν τή ερήμω. 

"ετοιμάσετε την οδόν Κυρίου, ευ-
"θείας ποιειτε τας τρίβους Αυτου" 
('Ησαϊας Μ'. 3). 

Ταυτα εί και προειρημένα υπό τών Προ-
φητών, ώς και οί τέσσαρες Ευαγγελισταί 
αναφέρουσι, κυρίως περί Ίωάννου του Βα-
πτιστου, ον η προαιώνιος βουλή του 'Υ-
ψίστου προώρισε και Πρόδρομον του Θεαν-
θρώπου Ίησου Χριστου όμως ό μελετών 
κατά ταυτα και τας έκ του πατρώου 'Ελ-
ληνισμου πρός τόν Χριστιανισμόν εξυπη-
ρετήσεις, πολυμερώς και πολυτρόπως γε-
νομένας και ιστορικώς ονομαστί αναφερο-
μένας, δεν εδύνατο να θεωρήση αυτας ώς 
τυχαίως και αυτομάτως τελουμένας. 

Καί τή αληθεία, ό πατρωος Ελληνι-
σμός, ού μόνον ώς προπαρασκευαστής τών 
μελλουσών τής Θείας Προνοίας βουλών 
εκτελέσεως, πρός σωτηρίαν του πεπτωκό-
τος ανθρώπου, πόρρωθεν, αιωνας πρότερον 
τής εμφανίσεως του Χριστιανισμου, κατα-
σκευάζων και ετοιμάζων τήν οδόν τής 
Ευαγγελικής διδασκαλίας, διετέλεσεν, επε-
κτείναντος του μεγάλου Αλεξάνδρου δια 
τών νικηφόρων αυτου όπλων καθ' ολην τήν 
Άνατολήν τόν 'Ελληνισμόν και τήν φι-
λοσοφίαν, αλλα και έν τή — ελθόντος του 
πληρώματος του χρόνου — εμφανίσει και 

διαδόσει του Χριστιανισμου εις τόν Κό-
σμον, γέγονεν επίσης ό εξόχως και πιστώς 
εξυπηρετών εις Αυτόν παρών Πρόδρομος, 
και δια τής προνομιούχου αυτου Θεσπε-
σίας φιλολογίας. Καί τή αληθεία, τίς ό 
αμφισβητών, ότι αύτη η του Ελληνισμού 
γλώσσα έν αυτη τή δημιουργήσει αυτής, 
δεν ήτο προωρισμένη ανωθεν, ινα εις αυ-
τήν πρωτοτύπως συγγραφή άπασα σχεδόν 
η Καινή Διαθήκη ; ώς και εγένετο ! Καθώς 
και εις αυτήν έχει μεταφρασθή πρωτίστως 
η Παλαιά Διαθήκη έκ του εβραϊκου κειμέ-
νου, επί Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου δια-
τάξαντος, περί ών κατωτέρω εκτενέστερον. 

'Εν αρχή δε του Χριστιανισμου επίσης 
η ουρανία αύτη του Ελληνισμού γλώσσα 
ώς μόνη αρμοδιωτέρα, ίνα δι' αυτής μό-
νης ορισθωσιν οί πρωτότυποι όροι τών του 
Χριστιανισμου υψίστων και σωτηρίων αντι-
κειμένων, και τούτων δι' ελληνικών μόνον 
ονομάτων αυτών έν πρώτοις διδαχθέντων 
και γνωστών γενομένων παρ' απασι τοις 
χριστιανισθεισιν έθνεσι, και μετ' αυτών τών 
ελληνιστί ονομάτων αυτών αναλλοιώτως 
σωζομένων και σεβαζομένων εις όλας τας 
εθνικάς γλώσσας του σύμπαντος κόσμου, 
μέχρι τής σήμερον, και μετ' αυτών δέ μέ-
χρι τής συντελείας του αιώνος ακεραίως ! 

Τα σωτήρια δέ και ύψιστα αντικείμενα 
ταυτα εκ τών πολλοτάτων ολίγιστα είσι 
τα έξης : 

Evangelium, Ecclesia, Baptisma, 
Chrisma, Eucharistia, Litania, Li-
turgia, Episcopus, Presbyter, Ca-
tholicus, Angelus, Diabolus, Schi-
smaticus, Apostolus, Baptistae, 
Profeta, Patriarcha, Monacha, E-
remita . . . πρός δέ και αυτη η εξελλη-
νισθεισα και κατ' όνομα τών 'Εβραίων 
Pentecostae, και πλείστα όσα τοιαυτα 
ώς και Epiphania, Symbolum, My-
steria, Paracletus, Antiphona ελή-
φθησαν εκ του 'Ελληνοχριστιανισμου, περί 
ών κατωτέρω έσεται λόγος αναλυτικώτερος. 

Β'. 
Τοιαύτας δέ, εκτός τών αλλων, μόνον 

δια τής Θεσπεσίας γλώσσης, εξυπηρετήσεις 
του 'Ελληνισμού εις τόν Χριστιανισμόν, 
μελετών τις και ερευνών μετ' επιστασίας, 
φθάνει εις το συμπέρασμα εύτολμον μεν 
ίσως, φυσικώς όμως εξαγόμενον έκ τών 
πειστικωτέρων αποδείξεων, έφ' ώπερ και 
θαυμάζων έρωτα : Μήπως η προαιώνιος 
βουλή του 'Υψίστου η προορίσασα Πρό-
δρομον του Ίησου Χριστού Ίωάννην τόν 
του Ζαχαρίου, προώρισε και τόν πατρώον 
'Ελληνισμόν Πρόδρομον του Χριστιανισμου; 

Ίδωμεν τοίνυν έκ τής ερεύνης και με-
λέτης τας αποδείξεις κατωτέρω. 

Γ'. 
Περί μεν του Προδρόμου του Ιησού 

Χριστου, αφίεται, ίνα είπωσιν ήμιν οί έξ 
επαγγέλματος Ίεροφάνται. τίνι τρόπω δη-
λονότι ο απεσταλμένος ούτος ένσαρκος αγ-
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γελος πρό προσώπου του Κυρίου Ίησου 
κατεσκεύασε τήν οδόν Αύτου. και τίνι 
τρόπω καί ώς φωνή βοώντος έν τη ερήμω 
εκήρυττε τοίς λαοίς : "ετοιμάσατε τήν 
οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους 
Αυτου." 'Ότε δέ είδε τόν Ίησουν ερχόμε-
νον πρός αυτόν, πώς δεικνύων Αυτόν τοις 
λαοίς εκήρυττε λέγων : "'Ίδε, ό αμνός του 
Θεού, ό αίρων τήν αμαρτίαν του κόσμου" 
και πώς εμαρτύρει περί Αύτου λέγων. "οτι 
τεθέαμαι τό Πνευμα καταβαινον ώς περι-
στεραν έξ ουρανου, και έμεινεν έπ' Αυτόν". 

Έγώ δέ, αξιότιμε κύριε Διευθυντά, πα-
ρακαλώ ύμας, όπως φιλοξενήσητε εις τας 
αριτίμους στήλας τής εγκρίτου υμετέρας 
εναρμονίου "'Αρμονίας", τούς αυτοσχε-
δίους στοχασμούς μου περί του πατρώου 
ελληνισμού του ύπό τήν ιδιότητα Προδρό-
μου του Χριστιανισμου, πολυμερώς και 
πολυτρόπως εξυπηρετήσαντος εις Αυτόν, 
καί μάλιστα έν τή Ανατολή, οπόθι κοιτίς 
του ανθρώπου, οπόθεν σκότος και ερημία 
του ανθρωπισμου και του φωτισμου, ενεκα 
τής έκ τής Θείας χάριτος καταπτώσεως 
του ανθρώπου, εξηπλώθησαν επί πασαν 
τήν Γήν, και οπόθεν επί τέλους ό Χριστια-
νισμός, τό φώς τό αίδιον τό αληθινόν τό 
φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον έρ-
χόμενον εις τόν κόσμον, σωτηρίως έλαμψεν 
εις όλην τήν υφήλιον. 

Δ'. 
Δεν πρόκειται βεβαίως ενταυθα περί του 

ορισμου : Τί εστίν ό Ελληνισμός ; Καθό 
πασίγνωστος ολως καθ' όλον τόν σύμπαντα 
κόσμον, ώς πανηγυρικως εγκωμιάζοντες 

αυτόν απεφθέγξαντο, ού μόνον 'Έλληνες, 
αλλά και πλείστοι φιλέλληνες έγκριτοι και 
μεγάλης επισημότητος άνδρες, επαξίως 
καλουντες τόν 'Ελληνισμόν : πρωτότυπον 
διερμηνέα του φυσικου λόγου και προκά-
θεδρον καθηγητήν του δημοσίου δικαίου 
κατα τόν έκτον και έβδομον προ Χριστου 
αιωνα, οπότε ακμαιος ό πατρωος Ελλη-
νισμός ειργάζετο διαφοροτρόπως υπέρ αν-
θρωπισμού και εξελληνισμού, τουτέστιν έκ-
πολιτισμου τών απωτέρων εθνών, και δι' 
ελληνικών αποικιων εις τα διάφορα, ονο-
μαστί αναφερόμενα έν τή αρχαία ιστορία, 
μέρη τής οικουμένης, οπότε ώς τέλειος 
ανήρ ό Ελληνισμός ενήργει και κατώρθου 
τα θαυμάσια ηρωίκά έργα υπέρ εκπολιτι-
σμου τών συγχρόνων λαών καί εθνών τόν 
νήδυμον εισέτι ύπνον, ώς έν τή βρεφική 
αυτών ηλικία, καθευδόντων ! Αυτός πρω-
τος μετα τόν πρώτον τής επαγγελίας νό-
μον, τον δια Μωϋσέως εις τόν Ίσραηλίτην 
τότε προνομιουχον λαόν, δοθέντα, τας 
πρώτας διέσεισε τής πολυθείας βάσεις, δι' 
όσων εδίδαξε πρός τήν οικουμένην απασαν 
υψηλών τής ηθικής αρχων καί μεταφυσι-
κών του Απολύτου Ιδεών, έν τή διαλε-
κτική του Σωκράτους Σχολή και τή Πλά-
τωνος Άκαδημία, αγηράτων προγόνων και 
Οικουμενικών Διδασκάλων τής πνευματι-
κης τών αδελφων λαων οικογενείας. 

Ε'. 
Άλλ' ενταυθα δέν μοί επιτρέπει ούτε 

του χρόνου, ούτε του χώρου τό στενόν, ίνα 
επεκτείνω τόν λόγον. Δέν δύναμαι όμως 
και να παραλείψω επιβαλλόμενος τό εξής: 

ότι ό πατρώος 'Ελληνισμός υπερείχε, κατά 
τε τήν επιστήμην και τήν σοφίαν, ώς και 
τας λοιπάς ωφελίμους γνώσεις και υγιεις 
αρχάς, και αυτά τα ακμαίως διατελουντα 
τότε παρα τοίς λοιποις έθνη, εις τουτο 
ουδείς ό αντιλέγων. καθότι ομολογειται 
παρ' απασιν, ότι, οί έν τή ελληνικη εστία 
τής επιστήμης και τής σοφίας απάσης 
σπουδάζοντες τότε ξένοι μαθηταί, εγίνοντο 
διδάσκαλοι εις τα έθνη αυτών, ώς λέγει 
και ό σοφός Ίσοκράτης. καθότι ό Ελλη-
νισμός αείποτε είχε τήν Ήγεμονείαν τής 
σοφίας καί τής λοιπής επιστήμης, παρα 
πάντα τα έθνη. Μάλιστα δέ καθ' ον και-
ρόν η δημοκρατική και η καισαρική κοσμο-
κρατορία τής 'Ρώμης ακμαίως διετέλει επί 
τής Γής, και τότε σχεδόν όλοι έκ τών εξο-
χωτέρων και πλέον πεπαιδευμένων αριστο-
κρατών 'Ρωμαίων, οί επιθυμουντες την τε-
λειοποίησιν αυτών δια τής του υπερέχον-
τος Ελληνισμού σοφίας καί επιστήμης, 
προσήρχοντο γηθοσύνως έκ τής κοσμοκρα-
τούσης κραταιας 'Ρώμης εις τήν εστίαν 
τών φώτων εις τας κλεινας Άθήνας, ώς 
αι διψαλέαι έλαφοι επί τας πηγας τών υδά-
των, όπως ενταυθα τελειοποιηθωσι δια τής, 
ούτως ειπειν, μοναρχούσης επί τής Οικου-
μένης 'Ελληνικης σοφίας καί τής λοιπής 
επιστήμης τής και τα ελλείποντα καί αυ-
τών τών κοσμοκρατούντων αριστοκρατικω-
τάτων 'Ρωμαίων αναπληρούσης. 

['Έπεται συνέχεια] 
Έν Τσαρνηδίοις Νάξου. 'Όκτώβριος 1895. 

Ν. 'Αναγνωστόπουλος 
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SILVIO PELLICO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ Ο Υ 

ΚΕΦ. XLIV 
Ό Όκτώβριος επανέφερε δι' έμέ τήν σκληροτέραν επέτειον. Είχον 

συλληφθή τήν 13 του αύτου μηνός του παρελθόντος έτους. Λυπηραί 
τινες αναμνήσεις επανήρχοντο εις τον νουν μου κατα τόν ολέθριον τουτον 
μηνα. Δύο ετη πρότερον, κατ' Όκτώβριον, επνίγη τυχαίως έν τω 
'Ιοκίνω, άνθρωπος τις άξιος, ον εξετίμουν πολύ. Τρία έτη πρότερον, 
κατ' Όκτώβριον, εφονεύθη ακουσίως δι' όπλου ό Όδοάρ Βρίς, νέος, ον 
ηγαπων ώς υιόν μου. Κατα τήν εποχήν τής πρώτης νεότητός μου, πάν-
τοτε κατ' Όκτώβριον, ετέρα μεγάλη συμφορά μοί έπήλθε. 

'Αν καί δέν είμαι προληπτικός, η ολεθρία συνάντησις κατά τον αυτον 
μήνα τόσων φρικωδών αναμνήσεων με καθίστα μελαγχολικόν, 

Συνομιλών έκ του παραθύρου μου μέ τα μικρά εκεινα παιδία καί 
τούς έν τή φυλακη συντρόφους μου, προσεποιούμην τόν εύθυμον. αλλά 
μολις εστρεφον πρός τό άντρον μου, ανέκφραστον βάρος λύπης επίεζεν ώς 
μόλυβδος τήν ψυχήν μου. 

Έλάμβανον τήν γραφίδα όπως συνθέσω στίχους τινας ή ασχοληθώ 
εις τί έργον φιλολογικόν, αλλά δύναμις ακαταμάχητος εφαίνετο αναγ-
κάζουσά με νά γράφω άλλο τι. Και τί ητο τουτο; μακράς επιστολάς, 
άς δέν ηδυνάμην ν' αποστείλω. μακράς επιστολάς εις τήν φιλτάτην οικο-
γένειάν μου, έν ταίς οποίαις αφιέρουν όλην μου την καρδίαν. τας εγρα-

φον επί τής τραπέζης καί είτα τάς εξεον. Ήσαν θερμόταται εκφράσεις 
τρυφερότητος, αναμνήσεις τής ευτυχίας, ήν είχον απολαύσει πλησίον 
τών γονέων μου, πλησίον τών αοελφών μου τόσον αγαθών τόσον προσφι-
λων. Ή λύπη, ήν ησθανόμην έκ τής στερήσεως αυτών, μοί ενέπνεεν 
απειρίαν λυπηρων πραγμάτων. 'Αν καί εγραφον επί ολοκλήρους ώρας, 
μοί απέμενον καί πάλιν νέα αισθήματα νά εκφράσω. 

'Επρόκειτο ύπό νέον τύπον, νά συντάξω έκ νέου τήν βιογραφίαν μου 
καί νά λικνισθω υπό φαντασιωδων φαινομένων διά τής ζωγραφικης του 
παρελθόντος. επρόκειτο ν' αναγκασθώ νά προσηλώσω τά βλέμματά μου 
επί τών ευτυχών ημερων, αίτινες δέν υφίσταντο πλέον. Άλλά, ώ Θεέ 
μου ! ποσάκις, αφου εχάρασσον έν ζωηροτάτω σχεδίω μίαν περίοδον του 
ωραιοτέρου χρόνου τής ζωής μου, αφου εμέθουν τήν φαντασίαν μου μέ-
χρι του σημείου του νά νομίζω ότι ευρίσκομαι ακόμη μετά τών προσώ-
πων μεθ' ων συνωμίλουν, αναπολών αίφνης το παρόν, ή γραφίς εξέφευ-
γε τών χειρων καί ερρίγουν έκ τρόμου ! Αυται ησαν αληθώς στιγμαί φο-
βεραί ! Είχον πολλάς τοιαύτας διέλθει, ουδέποτε όμως μετά κραυγών 
απελπισίας ομοίων πρός εκείνας, αίτινες τότε μέ προσέβαλον. 

Άπέδιδον την απελπισίαν ταύτην καί τάς φοβερας αγωνίας εις τήν 
μεγίστην συγκίνησιν τών αισθημάτων μου, διεγερθέντων δια του έν ειδει 
επιστολής τύπου, ον έδιδον εις τά γραπτά ταυτα καί εις τήν συνήθειαν 
του να τά απευθύνω εις πρόσωπα τόσον αγαπητά. 

Ηθέλησα νά πράξω άλλως, άλλά δέν τό κατώρθωσα. ηθέλησα νά 
εγκαταλείψω τουλάχιστον τόν έν είδει επιστολης τύπον, αλλά καί πάλιν 
δέν ηδυνήθην.'Έλαβον τήν γραφίδα καί ήρχισα νά γράφω. ό,τι εξήρχετο 
τής γραφίδος μου ητο πάντοτε επιστολή πλήρης τρυφερότητος καί λύπης. 

—Δέν είμαι κύριος τής θελήσεώς μου; ελεγον κατ' εμαυτόν τότε. Ή 
ανάγκη αυτη, ήτις μέ ωθει νά πράττω ό,τί δέν επιθυμώ είνε λοιπόν 
αποτέλεσμα διαταράξεως του εγκεφάλου μου; 'Άλλοτε τουτο δέν μοί 
επήρχετο. Τό πράγμα ηδύνατο νά εξηγηθή κατά τάς πρώτας τής κρα-
τήσεώς μου ήμέρας. άλλά τώρα, ότε ό βίος τής φυλακης κατέστη δευ-
τέρα φύσις δι' εμέ, τώρα ότε η φαντασία μου έπρεπε νά καταπραϋνθή 
επί παντός πράγματος, τώρα ότε είμαι τόσον πολύ εμπνευσμένος έκ 
φιλοσοφικων καί θρησκευτικών σκέψεων, πώς κατέστην δουλος τυφλων 
επιθυμιών τής καρδίας μου καί τόσω παιδικης αδυναμίας; 'Άς ασχολη-
θώ λοιπόν εις άλλο τι. 
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Ο λίψ, ό τρομερός ούτος άνεμος της ερη-
μου, ηγέρθη σαρών κατά τήν διάβασίν του τά 
σαθρά προσκόμματα, κάμπτων τήν ύψηλήν 
κορυφήν των δρυών, αποσπών τας ακανθώ-
δεις φραγκοσυκυιάς. 

H νύξ κατέρχεται έπί της γής. ουχί έξ 
εκείνων των νυκτών της Άνατολής διαφανων 
και διαυγών, ων ο κυανους μανδύας ποικίλ-
λεται ύπό στιγμών φωτεινών, αλλα νύξ σκο-
τεινή, μέλαινα τεταραγμένη. 

Έπικρατούσης της ισχυρας φωνής του 
λαίλαπος, κραυγή πένθιμος διασχίζει το διά-
στημα, εκ Βηθλεέμ και Ραμα ερχομενη, φωνή 
απελπις μητέρων από τας οποίας οι στρατιω-
ται του Ηρώδου αποσπωσι τα τέκνα ίνα απο-
κεφαλίσωσιν αυτα. 

Καί η αξιοθρήνητος αύτη φουσκοθάλασσα 
λυγμών ανθρωπίνων ανατριχια τους φυγάδας, 
οίτινες αμέριμνοι περί της τρικυμίας και του 
πυκνου πέριξ αυτών σκότους, σπεύδουσι προς 
τήν έρημον οδόν: άνθρωπος μέ κόμην λευκί-
ζουσαν σχεδόν γέρων, οδηγει ονον τινα έκ 
του χαλινου, και επί του ευτελούς τούτου φορ-
τηγου ζώου, νεαρά γυνή ωραιοτάτη σφίγγουσα 
εις τας αγκάλας της παιδίον κοιμώμενον τυ-
λιγμένον έν ταις πτυχαις του καλύπτοντος 
αυτό υφάσματος. 

Σπεύδουσι...φεύγουσι τήν Ιουδαίαν, 
ένθα εις χειμάρρους ερυθρούς ρέει το αιμα 
αθώων μαρτυρισάντων. 

Ή σκιά τών δασών, ή ερημία, αι λάμψεις 
τών κεραυνών, εμπνέουσιν αυτοις ολιγώτερον 
τρόμον ή η διαμονή έν πολιτείαις ένθα ό θα-
νατηφόρος σίδηρος τών μισθωτών του Ήρώ-
δου, απειλει τό τρυφερόν πλάσμα κοιμώμενον. 

Σπεύδουσιν επιθυμουντες τήν επαύ-

ριον ότε ό ήλιος θα εγερθη έπ' αυτών να ευ-
ρεθώσι μακράν πολύ μακράν του αφιλοξένου 
εδάφους. 

Σπεύδουσι και ιδού αίφνης δυο αν-
θρωποι έκ τών εσχατιων του δάσους αναφαι-
νόμενοι απειλητικοί ανορθουνται φράζοντες 
τήνοδόν. 

Ούτοι είναι λησταί, οίτινες παραμονεύουσι 
τήν νύκτα τους ανυπερασπίστους οδοιπόρους, 
σταματωσιν αυτούς μέ σκοπόν να τους εκγυ-
μνώσωσι του χρυσου ή τών εμπορευμάτων 
άτινα φέρουσι και δέν αφίνουσιν αυτούς να 
εξακολουθήσωσι τήν πορείαν των πριν ή σκλη-
ρώς και ασυνειδήτως τους φορολογήσωσι. 

Φευ ! Ό Πατριάρχης Ιωσήφ η Παρθένος 
Μαρία είναι πτωχοί. Δεν έχουσι μηδέ έν νό-
μισμα χρυσουν, μηδέ έν κόσμημα. Ο μόνος 
των θησαυρός είναι το παιδίον του Θεου, όπερ 
φέρουσι μεθ' εαυτών μέσω βουνών και ερη-
μων προς τήν γήν της Αιγύπτου, όπως απαλ-
λάξωσιν αυτο της ζηλοτύπου οργής του Τε-
τράρχου Ήρώδου. 

Με χειρας εσταυρωμένας παρακαλουσι τους 
ληστάς να τους αφήσωσι να διέλθωσι. αλλ' 
ούτοι τίποτε δεν θέλουσι να ακούσωσιν. Άνε-
γνώρισαν εις τας αγκάλας της Μαρίας το 
νεογέννητον της Βηθλεέμ, το παράδοξον τέ-
κνον, όπερ επί τών αχύρων φάτνης τινος, εν-
τός σταύλου αθλίου εδέχθη τήν λατρείαν τών 
ποιμένων της Χαλδαίας και τών βασιλέων 
της Άνατολής. Γνωρίζουσιν ότι οι γονείς του 
έλαβον παρα τών Μάγων κιβώτιον πλήρες 
χρυσου, μυρωδικά περίφημα, πλούσια δώρα. 

Η σφοδρά των επιθυμία εξάπτεται επί τή 
αναμνήσει ταύτη και παρασύρουσι τους οδοι-
πόρους μέσω στενών ατραπων μέχρι βαθέως 
σπηλαίου ένθα τήν ημέραν κρύπτονται, και 
όπου εναποθέτουσι τό προϊόν τών αρπαγών 
των. Τίποτε δέν συγκινει τους βαρβάρους 

τούτους ανθρώπους, μηδέ αί προσευχαί του 
Ιωσήφ, μηδέ τα δάκρυα της Μαρίας. 

Πρό πολλού η συνήθεια προς το έγκλημα 
εσκλήρυνε τήν καρδίαν τών δύο ληστών, Δι-
σμα και Ζεσμα και εθωράκισεν αυτήν εναντίον 
παντός αισθήματος ελεημοσύνης. 

Φθάσαντες εις τήν φωλεαν των ανάπτουσι 
δάδας, και κακοποιήσαντες βαναύσως τον γέ-
ρον Ιωσήφ επιχειρήσαντα αντίστασιν, απο-
σπώσι το βρέφος τών κόλπων της μητρός του. 

— Θα τό κρατήσωμεν, λέγουσιν, έως ότου 
αποφασίσητε να μας παραδώσητε τους θησαυ-
ρούς σας. 

— Φευ! δέν έχομεν τίποτε.... ίδετε, αι 
χείρες μας είναι κεναί. είμεθα πτωχοί 

Ό Ζεσμας κινει τήν κεφαλήν μετ' απιστίας. 
— Οί Μάγοι ήλθον μέ καμήλους πεφορ-

τωμένας δώρων ; δέν σας επεδαψίλευσαν βα-
σιλικώς τόν χρυσόν, τόν μυρον και τόν λίβανον; 

— Τό παν διενεμήθη τοις πτωχοις τών 
Ίουδαίων . . . 

— 'Η μάλλον εκρύβη μετ' επιμελείας εις 
υπόγειον κρυψωνα . . . . αποκαλύψατέ μας 
αυτήν . . . . 

— Σας ομολογώ οτι είμεθα πτωχοί ανευ 
πόρων.... Φεύγομεν τήν καταδρομήν.... 
αποδώσατέ μας τήν ελευθερίαν και ό Θεός θα 
σας ευλογήση. 

Εις τας παρακλήσεις της Μαρίας ό Ζε-
σμας δέν αποκρίνεται ειμή διά γελώτων μυ-
κτηριωδων και χυδαίων σαρκασμών. 

Κατα τήν διάρκειαν της φιλονεικίας ταύτης 
τό βρέφος όπερ ό Δισμας εκράτει ανα χειρας 
αφυπνίσθη αιφνηδίως. 

Μ' όλα ταυτα ουδέν αίσθημα φόβου δεικνύει. 
'Η ξανθή του βοστρυχώδης κεφαλή αφόβως 
στηρίζεται επί του τραχέως καί τριχωτού στή-
θους, τό βλέμμα του υψουται προς το άγριον 
πρόσωπον του ληστου. 

Έζήτουν λοιπόν τότε να προσεύχωμαι ή να καταγίνωμαι εις την 
μελέτην της γερμανικης γλώσσης. Ματαία ομως προσπάθεια ! Ευρι 
σκόμην πάντοτε γράφων νέαν επιστολήν. 

ΚΕΦ. XLV 
Ή τοιαύτη κατάστασις ήτο αληθής ασθένεια και αγνοώ αν δέν οφεί-

λω να είπω ειδος υπνοβασίας. 'Αναμφιβόλως ητο τό αποτέλεσμα μεγά-
λου κόπου παραχθέντος έξ ανησυχίας και αϋπνίας. 

Τό κακόν επεκράτησε. Τας νύκτας διηρχόμην πάντοτε έν αϋπνία 
και πολλάκις έν πυρετω. Ματαίως έπαυσα να πίνω καφφέ τήν εσπέραν. 
η αϋπνία ητο πάντοτε η αυτή. 

Μοί εφαίνετο οτι ευρίσκοντο έν εμοί δύο άνθρωποι, ο μέν θέλων πάν-
τοτε να γράφη επιστολας και ό δέ θέλων να πράττη άλλο τι.—Λοιπόν ! 
έλεγον, εμπρός ! ας γράφω πάντοτε επιστολάς, αλλ' άς τας γράφω 
γερμανιστί, θά μάθω ουτω και αυτήν τήν γλώσσαν. 

Άπό της στιγμής εκείνης έγραφον πάντοτε κακώς τήν γερμανικήν. 
απο της στιγμής εκείνης τουλάχιστον έκαμα προόδους τινάς εις τήν με-
λετην της γλώσσης ταύτης. 

Την πρωίαν, μετά μακράν αϋπνίαν τό εξησθενημένον πνευμα μου 
έπιπτε ώς ειδος τι ελαφρας νάρκης. Τότε ηγειρόμην ή μαλλον μοί εφαί-
νετο έν τω παροξυσμω μου οτι βλέπω τόν πατέρα μου, τήν μητέρα μου, 
ή αλλο τι πρόσωπον αγαπητόν απελπιζόμενος περί της τύχης μου. 
'Ήκουον εκφεύγοντας εκ του στήθους των τους πλέον σπαρακτικούς λυγ-
μούς και ηγειρόμην πάραυτα τεταραγμένος καί έν μέσω λυγμών. 

Ενίοτε, έν μέσω τών μικρας διαρκείας αναμνήσεων τούτων, μοί 
εφαίνετο οτί ήκουον τήν μητέρα μου παρηγορουσαν τους λοιπούς, και 
εισερχομένην μετ' αυτών έν τή φυλακή μου και χέουσαν έν τή καρδία 
μου τους πλέον αγίους λόγους περί του καθήκοντος της αυταπαρνήσεως, 
αλλά καθ' ήν στιγμήν απελάμβανον του περισσοτέρου θάρρους αυτής 
και του θάρρους τών λοιπών, αιφνης αυτη εξεχύνετο εις δάκρυα και 
εξηκολούθη να κλαίη. Ουδείς γνωρίζει να είπη τότε τόν σπαραγμόν 
της ψυχής μου. 

Οπως αποφεύγω τήν τόσω δεινήν ταύτην κατάστασιν προσεπάθουν 
να μη κοιμωμαι πλέον. Διετήρουν τό φως καθ' όλην τήν νύκτα και 

εκαθήμην παρα την τράπεζαν όπως αναγινώσκω καί γράφω. Άλλά, 
φευ ! ήρχετο στιγμή καθ' ήν αναγινώσκων, καίτοι έν εγρηγόρσει, ουδέν 
ηδυνάμην να αντιλαμβάνωμαι και η κεφαλή μου δεν μέ διηύθυνε 
πλέον όπως δύναμαι νά συναρμολογώ τάς σκέψεις μου. Τότε ήρχιζα 
ν' αντιγράφω τι, αλλ' αντέγραφον διανοούμενος αλλο τι αντικείμενον 
διάφορον εκείνου, όπερ έγραφον, διεννοούμην τας λύπας μου. 

Καί όμως οσάκις κατεκλινόμην υπέφερον ετι μαλλον. ουδεμίαν θέσιν 
ηδυνάμην να υποφέρω έν τή κλίνη εκινούμην σπασμωδικώς και ηναγ-
καζόμην να εγείρωμαι. 'Ή μαλλον, εαν ενίοτε εκοιμώμην ό ψευδής 
εκεινος υπνος μ' έβλαπτε περισσότερον της αϋπνίας. 

Αι προσευχαί μου αν και ξηραί τας επαναλάμβανον πολλάκις. δεν 
είχον αφθονίαν λόγων, αλλ' ήσαν επικλήσεις προς τόν Θεόν! εις τόν 
θεάνθρωπον τόν υποστάντα τας λύπας της ανθρωπότητος. 

Κατα τας φοβεράς εκείνας νύκτας, η φαντασία μου εξηγείρετο το-
σούτον, ώστε μοί εφαίνετο και έν εγρηγόρσει, ότι ήκουον έν τή φυλακη 
μου ότε μεν κραυγάς ότε δέ υπόκωφον γέλωτα Άπό της νηπιακης 
μου ηλικίας μέχρι της εποχής ταύτης ουδέποτε επίστευσα εις τα φαν-
τάσματα ή εις τα πονηρά πνεύματα και τώρα οί γέλωτες εκεινοι 
και αί κραυγαί μέ ετρόμαζον, δεν ήξερον πώς να τας εξηγήσω και 
ηναγκαζόμην να ερωτώ εμαυτόν έαν δέν ήμην θυμα αγνώστου κακο-
ποιου τινος δυνάμεως. 

Πλειστάκις έλαβον τό κηρίον τρέμων και παρετήρουν μήπως κρύ-
πτεταί τις υπό την κλίνην, όστις επεθύμει να με εμπαίξη Πλειστάκις 
μοί επήρχετο κατά νουν, ότι μέ μετέφερον έκ της πρώτης μου φυ-
λακής εις ταύτην, διότι έν αυτη ευρίσκετο καταπακτή τις ή εις τους 
τοίχους μυστική τις οπή, έξ ης οι διωκται μου κατεσκόπευον ό,τι 
επραττον και ελάμβανον σκληράν ευχαρίστησιν να μέ τρομάζωσι. 

Καθήμενος παρα τήν τράπεζάν μου ότέ μεν μοί εφαίνετο ότι κάποιος 
μ' εσυρεν έκ του ιματίου μου, ότέ δέ ότι ωθει τις τό βιβλίον μου, 
όπερ έπιπτε κατά γής, και άλλλοτε πάλιν οτί κάποιος ευρισκόμενος 
όπισθεν μου εφύσα επί του φωτός μου δια νά τό σβέση. Τότε ηγειρόμην 
αμέσως, παρετήρουν περί εμαυτόν περιεπάτουν μετά φόβου και ηρώτων 
εμαυτόν εαν ημην παράφρων ή έαν είχον σώας τάς φρένας. 

(επεται συνέχεια) 
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ΔΥΤΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 

Όκτωμβριος. Σεπτέμβριος. 

Φραγκίσκου Βιργία. 10 Πέμπτ. 28 Χαρίτωνος καί Βαρούχ προφητών. 
Γαϊου, μάρτυρος. 11 Παρασ. 29 Κυριακου του αναχωρητου. 
Έλευθερίου, μάρτυρος. 12 Σάββ. 30 Γρηγορίου επισκ. μεγάλης 'Αρμενίας. 
Έδουάρδου, ομολογητου. 13 Κυριακ. 1 'Ανανίου του 'Αποστόλου. 
Καλλίστου Πάπα. 14 Δευτέρα 2 Κυπριανού ιερομάρτυρος. 
Θηρεσίας μάρτυρος- 15 Τρίτη 3 Διονυσίου του Άρειοπαγίτου ιερομ. 
Όγδοάς Αγίου Διονυσίου. 16 Τετάρτ. 4 Ιεροθέου επισκόπου Αθηνών. 
Έδβίγης τής αγίας, βασιλίσσης. 17 Πεμπτ. 5 Χαριτίνης μάρτυρος. 
Αγίου Λουκα του Ευαγγελιστου. 18 Παρασ. 6 Θωμα του Αποστόλου. 
Αγίου Πέτρου εξ 'Αλκαντάρης. 19 Σάββ. 7 Σεργίου καί Βάκχου των μαρτύρων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Τό «Σκρίπ" καί η 'Ένωσις των Εκ-
κλησιων. 

Η «Άρμονία" έν Κωνσταντινουπόλει. 
Τί λέγουν οι φρόνιμοι. 
Διάφορα. 
'Η «'Αρμονία" έν Κερκύρα. 
Ό νέος λαός των Καθολικών. 
Ή "'Αρμονία" έν Σμύρνη. 
Aι νέαι ερμηνειαι της 'Αποκαλύψεως. 
Υπεροχή του πατρώου Έλληνισμου, 

εξυπηρετήσαντος εις τόν Χριστιανι-
σμόν, ύπό Ν. Αναγνωστοπούλου. 

Ή φιλοξενία του ληστου, διήγημα ύπό Σ. 
Γραικου. 

Αί φυλακαι μου. Silvio Pellico. Έπιφυλ-
λίς κατά μετάφρασιν έκ του Ίταλικου. 

'Ημερολόγιον. 

Μειδια. Το θειον τρυφερόν μειδίαμα τών 
αθώων χειλέων του, τοσαύτη εμπιστοσύνη 
μετά τόσης αδυναμίας ενωμένη, ανατρέπει 
τήν ψυχήν του Δισμα. Συγκίνησις άγνωστος 
κυριεύει αυτόν πραΰνουσα τήν καρδίαν του έως 
τότε απολελιθωμένην, πληρούσα δακρύων 
τους οφθαλμούς τού, ους τό θλιβερώτερον δυ-
στύχημα δέν ηδυνήθη ποτέ νά υγράνη. 

— Ζεσμά, έρωτα με φωνήν πνίγουσαν, ό 
Δισμάς, έν ώ αί τρυφεραί χείρες του παιδίου 
εθώπευον ησύχως τήν αγρίαν γενειάδα και τό 
ορειχάλκινον πρόσωπόν του, Ζεσμά πόσα θέ-
λεις ώς λύτρα του βρέφους τούτου; 

Ο έτερος ληστής εγέλασε μετ' αμ-
φιβολλίας. 

— Ναι θά σου τα πληρώσω έγώ. Θέλω νά 
αποδώσω εις τήν μητέρα του τον ξανθόν Χε-
ρουβίμ, εις τον οποιον οφείλω τήν πρώτην 
θωπείαν δοθεισαν εις έμέ τον άθλιον Δισμαν. 
Ομίλει. Πόσα απαιτεις; 
— "Εν καλόν δηνάριον. Τριάκοντα χρυσά 

νομίσματα. 
Ό Δισμάς σκαλίζει έν ταις πτυχαις τής 

ζώνης του, και τριάκοντα χρυσά νομίσματα 
κυλίονται επί του εδάφους του σπηλαίου. 

— Πάρε . . . . και άφησε αυτούς νά ανα-
χωρήσωσιν. 

Ό Ζεσμάς συναθροίζει απλήστως τόν χρυ-
σον σκορπισθέντα απανταχου επί του εδάφους, 
και μεταβαίνειόπως ριφθή επιδερμάτων ζώων 
εσωρευμένων είς τινα γωνίαν καί αποτελούν-
των τήν κοίτην του. 

Ο Δισμάς συνοδεύει τον Ίωσήφ καί Μα-
ρίαν μέχρι της εισόδου του σπηλαίου. 

Ο λαίλαψ κάμνει θραυσιν. Παραφέρεται 
μετά τοσαύτης σφοδρότητος ώστε η Μαρία δέν 
δύναται νά αναστείλη ανατριχίασιν τρόμου. 

— Η νύξ θά ήναι τρομερά, ψιθυρίζει συνε-
σταλμένως ό ληστής. Τό παιδίον θά κρυώνη . . 
καί πιθανόν νά πάθη τίποτε Έάν ηθέ-
λετε 

'Η Μαρία ρίπτει βλέμμα στενόχωρον προς 
τόν μελανόν ούρανόν, ον διασχίζουσιν αστραπαι 
πελινδαί, καί όστις απειλεί νά εκχύση επί 
της γης χειμάρρους ύδατος. 

— Έδώ εξακολουθει ό Δισμάς, θα ήσθε 
έν ασφαλεία. Ο ύπνος του Ζεσμά είναι βα-
θύς. Ουδείς θά σκεφθή νά σάς καταδιώξη έν 
παρομοίω καταφυγίω. Καίαύριον αμα τη αυγη 

θά σάς οδηγήσω διά μέσου του δάσους, δι' α-
τραπών τάς οποίας μόνον έγω γνωρίζω . . . 

Ό Ιωσήφ καί Μαρία εδίσταζον ετι, ότε 
είδον ότι τό παιδίον Ιησους, όπερ δέν είχεν 
έτι εγκαταλείψη τους βραχίονας του Δισμά, 
είχε κοιμηθη. Ή μικρά του χειρ είχε περι-
τυλίξη τον λαιμον του ληστου. 

Και τήν επαύριον, προ της αφυπνίσεως 
του Ζεσμά, αποχαιρετίζοντες τον ταλαίπωρον 
ληστήν όστις εφιλοξένησεν αυτούς έν τω σπη-
λαίω του, η Μαρία μετά φωνής γλυκείας τω 
λέγει. 

— 'Ω! σύ όστις ηυσπλαχνίσθης του τέ-
κνου μου ! άνθρωπος ένοχος άλλ' εμπαθής, 
είθε νά εύλογηθής και παρηγορηθής κατά 
τήν τελευταίαν σου ώραν ! 

('Έπεται τό τέλος) 
Σωτ. Γραικός 

Ι Ε Ρ Α Κ Α Τ Η Χ Η Σ Ι Σ 

Ποιουμεν γνωστόν τοις ενδιαφερομένοις 
ότι εξεδόθη κατ' αυτάς, έν τω καλλιτεχνικω 
τυπογραφείω της "'Εστίας", νέοι Κατή-
χησις προς χρήσιν τών έν Έλλάδι Καθο-
λικων, υπο του αιδ. Δον 'Ιωάννου 
Μάμου, ήν ό αείμνηστος 'Αρχιεπίσκοπος 
'Αθηνών Ιωσήφ Ζαφφίνος, ενέκρινεν ώς 
τήν μόνην επακριβως ανταποκρινομένην 
εις τάς ανάγκας τής Ελληνικής νεολαίας. 
Ή τιμή εκάστου αντιτύπου ωρίσθη εις λε-
πτά 60. Πασα παραγγελία συνοδευομένη 
υπο του αντιτίμου, απευθυνθήτω εις τό 
γραφείον τής "'Αρμονίας". 

Άπό του προσεχούς φύλλου η 
"Άρμονία" άρξηται δημοσιεύουσα 
σπουδαιοτάτας ιστορικάς μελέτας 
περί του έν 'Ανατολη καθολικι-
σμου, οφειλομένας είς τόν αξιότι-
μον αυτης τακτικόν συνεργάτην 
Πολύκαρπον Βεντούραν. 

Γ Α Λ Λ Ι Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α 
ΔΙ' ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

Ό διαπρεπής παρ' ημιν καθηγητής τής 
Γαλλικης κ. L. Jornot, κατήρτισε τά-
ξιν έν η διδάσκεται πρακτικως η Γαλ-
λική γλώσσα δι' εμποροϋπαλλήλους, και 
διά τους προωρισμένους διά τό εμπόριον. 
Οί μαθηταί θά μάθωσι πλήρη Γαλλικήν 
φρασεολογίαν, τήν διπλογραφίαν, τάς εμπο-
ρικάς πράξεις και τό εμπόριον έν γένει. 

Τά μαθήματα γίγνονται τρις τής εβδο-
μάδος άπό τάς 8-9 τής εσπέρας και αντί 
6 μόνον δραχμων μηνιαίως. 

Ό αυτός καθηγητής διδάσκει και θεω-
ρητικως τήν Γαλλικήν. 

Πληροφορίαι παρα τω ιδίω. Όδός Γρα-
βιας αρ. 4 πάροδος Προαστείου. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
PENΙEPH ΠΡΙΝΤΕΖΗ 

ΕΝ ΣΥΡΩ 

TO TEΛEIOTEPON ΤΩΝ ΕΝ ΣΥΡΩ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—ΕΥΘΗΝΙΑ 
Πλησίον της Πλατείας Λεωτσάκου. 

ΝΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ 
ΣΤΟΑ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘ. 15—17 

ΕΙΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ.-ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ KAΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1895 —983. 


