
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Φ ΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ από της σήμερον 
συν τη συντάξει και την διεύθυνσιν της 
«'Άρμονίας" θεωρουμεν πρώτιστον ημών 
καθηκον, ίνα δημοσία εκφράσωμεν τάς 
θερμας ημών ευχαριστίας πρός τόν τέως 
αξιότιμον διευθυντήν αυτής κ. Θωμαν 
Σκάσσην, αποσυρόμενον της διευθύνσεως 
πρός εξακολούθησιν τών σπουδών αυτου. 
δί' ους ατρύτους κατέβαλε μόχθους υπέρ 
της ευδοκιμήσεως του ημετέρου φύλλου. 
Συγχρόνως δέ σπεύδομεν νά διαβεβαιώ-
σωμεν τους ημετέρους συνδρομητάς οτι 
ό κ. Σκάσσης θέλει ουχ ήττον εξακολου-
θήση συνεργαζόμενος και μεριμνων υπέρ 
της «Άρμονίας" μετ' ίσου ζήλου και προ-
θυμίας, ώς έν τω παρελθόντι. 

'Η νέα Διεύθυνσις. 

Α Π A N T Η Σ I Σ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΜΗΣ 

ΛΕΟΝΤΟΣ ΙΓ' 
ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ 

ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

Τοιούτον φέρει τίτλον ανώνυμον πό-
νημα άρτι έν Αθήναις εκδοθέν, όπερ 
πράγματι αποτελεί λίβελλον καθ' όλην 
την σημασίαν της λέξεως. 'Εν αυτώ 
ό άγνωστος συγγραφευς επιτίθεται βα-
ναύσως κατά του γεραρου Ποντίφηκος 
Λέοντος ΙΓ'. 'Ως όμοιος προς όμοιον, 
και διά γλώσσης τών τριόδων μυκτη-

ρίζει αυθαδως τον Άνώτατον 'Αρ-
χοντα της Καθολικης Έκκλησίας, κατ' 
ουδέν ευλαβούμενος ουδέ τάς πολιάς 
Αυτου τρίχας, ούτε το ευάριθμον πο-
σόν τών 300,000,000 πιστών, οίτινες 
έν υϊκη στοργή κυκλουσι τον περίδο-
ξον Αυτου Θρόνον. Και όλη η αυτη η 
έξαψις, άν αγαπατε, διά τον απλού-
στατον λόγον, οτι Λέων ό ΙΓ' επιτε-
λων μίαν τών υψίστων αποστολών ας 
εχει επί της γής η αληθής του Χρι-
στου Έκκλησία, ετόλμησε να καλέση 
πάντας τους ανθρώπους οπως αποτελέ-
σωσι μίαν ποίμνην υπό ένα και τον αυτον ποιμένα. 

τον λίβελλον ανήκει έν 
λειτουργών του 

Μας διεβεβαίωσαν οτί ό εκπονήσας 
τη χορεία, τών 

'Υψίστου ου μόνον, 
αλλά και οτι συγκαταριθμειται μεταξύ 
τών κορυφαίων ιεραρχων της Μεγάλης 
του Χριστου 'Εκκλησίας. Καί το πι-
στεύομεν. Δεν πιστεύομεν ομως ο κο-
ρυφαιος ουτος νά ηρύσθη τάς εμπνεύ-
σεις του καθ' ην στιγμήν περιβεβλη-
μένος την του αρχιερέως εσθητα ενώ-
πιον του βήματος του Θεου της Ειρή-
νης και της Αγάπης, ηύχετο μηχα-
νικως υπερ της ευσταθείας των αγίων 
του Θεου 'Εκκλησιων και της τών 
πάντων ενώσεως. 

Τό 
ακατάσχετον επί τών ημετέρων πα-

ερύθημα της αιδους ανέρχεται 

ρειων και εντρεπόμεθα δια λογαρια-
σμόν του συγγραφέως οσάκις αναλο-
γισθωμεν την στιγμήν καθ' ήν ο φιλέλ-
λην Ιεράρχης Λέων ΙΓ' λαμβάνων 
διά τρεμουσών χειρών τον ανόσιον λί-
βελλον θέλει αναγνώσει ιδίοις όμμασιν 
ολας εκείνας τάς ύβρεις και τάς λοι-
δορίας άς έξ ονόματος της Μεγάλης 
του Χριστου 'Έκκλησίας διά της προσ-
φιλους αυτω γλώσσης τώ απευθύνωσι 
τά τέκνα τών Χρυσοστόμων και τών 
'Αθανασίων. 

Εις τον ανώνυμον λιβελλογράφον 
τον απο της σκοτίας βαλόντα τά βέλη 
αυτου ουδέν έχομεν νά είπωμεν, άτε 
τέκνον του σκότους. Το ονειδος και ή 
καταισχύνη επιβαρύνει ιδίως εκείνους 
οίτινες μετά περισσής απερισκεψίας 
έσπευσαν νά επικροτήσωσι τον ασεβη 
λίβελλον, ετι μαλλον δέ τους επικρο-
τήσαντας αυτον έν ονόματι του Θεου 
της αγάπης και της ειρήνης. 

Λέων ο ΙΓ συνηγορων υπέρ της 
τών πάντων ενώσεως συνηγορεί έξ ονό-
ματος αυτου του θείου Λυτρωτου του 

εκλιπαρήσαντος τον αιώνιον αυτου Πα-
τέρα ίνα πάντες εν ώσιν ώς αυτός και 
ό Πατήρ εν εισίν, απ' εναντίας δέ οί 

επιδιώκοντες έτι μείζονα την υφιστα-
μένην διάσπασιν συνηγορουσιν έξ ονό-
ματος αυτου του Βεελζεβούλ άρχοντος 
του χωρισμου καιτης διχονοίας. 
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0 ΘΗΣΑΥΡ0Σ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΤΤΟΣ 

Παρα πάσας τας συμφοράς, ας καθ' 
ημέραν υφίσταται και αφθόνους πικρίας 
αισθάνεται η δύσμοιρος ημών χώρα, η 
πεφιλημένη Έλλάς, έν τω εσωτερικω μέν 
οικονομικως κατατρυχομένη, εξωτερικως δέ 
καταδιωκομένη, καταπατουμένη και βα-
ναύσως λοιδορουμένη, υπηρέφανος αιρει 
τήν κεφαλήν τας ημέρας ταύτας, προετοι-
μαζομένη ίνα δεχθη εν τοις κόλποις αυ-
της τον κόσμον όλον τον παρευρεθησόμε-
νον κατά τους παγκοσμίους μηνι Μαίω έν 
τω Παναθηναϊκω Σταδίω τελεσθησομένους 
'Ολυμπιακούς αγώνας. 

Έν τών αριθμήτων και αληθών τέκνων 
της μητρός Έλλάδος, ο μεγάτιμος και 
αφειδής χρυσίου 'Αβέρωφ ήμισυ και πλέον 
εκατομμύριον προσενεγκών, δεύτερος αυτός 
μετά τόν 'Ηρώδην τον Άττικόν λίθω πά-
λιν πεντελησίω κοσμει και ανακαινίζει τό 
ύπό του ρήτορος Λυκούργου τω 350 π.Χ. 
κτισθέν παριλίσσιον στάδιον, ανιδρυομένων 
ούτω έν Άθήναις νυν, τών από του 394 
μ. Χ. καταργηθέντων έν Όλυμπία αγώ-
νων . 

Και επί τη ευκαιρία ταύτη τό κλεινόν 
αστυ, η πόλις της Παλλάδος πονει και επι-
μέλεται, ίνα καθάρη και καλλωπίση τα 
περισωθέντα αυτη, μνημεία της τέχνης. 

Άλλα φευ ! πόσον η καρδία ημών αλ-
γεί, οταν ατενίζοντες προς τόν ιερόν βρά-
χον, έφ' ού τό δώμα της θυγατρός του 
νεφεληγερέτου, καθορώμεν τουτο κατακε-
κρημνισμένον, σεσυλημένον ! . . . 

Προς τη κατά την αποφράδα ημέραν 
της 26ης 7βρίου 1867 επενεχθείση υπό 
τών Ενετών και δη γερμανου αξιωματι-
κου καταστροφη, ετέρα επέρχεται τώ 1801. 

Ύπό του κακου της Έλλάδος δαίμονος 
ό έν Κων)πόλει άγγλος πρεσβευτής Έλ-
γινος κινούμενος αδεως πάντα μέν τα εναέ-
τια συλει, πλείστας δέ τών περισωθεισών 
έκ της προγενεστέρας καταστροφής μετω-
πων αποσπα και απάγει μεθ' εαυτου. Τα 
κειμήλια ταυτα αντί 35000 αγγλικων λι-
ρών τή Βρεττανικη κυβερνήσει πωληθέντα 
κοσμουσι νυν τα μουσεία της . . . . ύπε-
ρηφάνου Άλβιωνος. "Quod non fece-
runt Gothi fecerunt Scotti" προσφυέ-
στατα είπεν ο ελληνικώτατος Βύρων, ού ή 
ευγνώμων Πατρίς ημών τον έν τω Ζαπ-
πείω κήπω ιδρυθέντα ανδριάντα πανηγυ-
ρικως εντός σμικρου αποκαλύπτει. 

Εν τούτοις ό έν τώ ολω και έν μέρει 
χρυσός έστιν. Ή τέχνη του Φειδίου, του 
Καλλικράτουςς, του 'Ικτίνου και τών λοι-
πών διασήμων καλλιτεχνων, καίτοι ηκρω-
τηριασμένη παραμένει ή αυτη έτι. 

Ή Έλλάς σεμνυνομένη επιδείξει συμ-
πάση τη οικουμένη τον Παρθενωνα, τό 
Έρέχθειον, τόν ναόν της Άπτέρου Νίκης, 
τα Προπύλαια ών η δαπάνη ανηλθεν εις 
δισχίλια και δύο τάλαντα, την 'Ακρόπολιν 
ολην, τό Θησειον, τα λοιπα εγκατεσπαρμένα 

μνημεια, τόν 'Άρειον Πάγον, την Πνύκα 
και λοιπούς ιερούς τόπους, τόν Κολωνόν, 
πάντα ών ή δόξα άφθιτος και ή φήμη 
πασίγνωστος. 

Και ταυτα μέν έν 'Αθήναις, καθ' ολην 
δε την λοιπήν χώραν πόσαι αρχαιότητες, 
πηλίκα μνημεια ; 

Τα μνημεια τών Αθηνών και της λοι-
πής ημών πατρίδος, ιδού ό κόσμος της 
'Έλλάδος, ό μαγνήτης ό έλκων πρός ημας 
σύμπασαν την οικουμένην, ή δόξα και ό 
θησαυρός αυτης ! 

Στρέψωμεν ήδη τα βλέμματα και ίδω-
μεν πόσα αληθη τέκνα εγέννησε και δεν 

παύει γεννωσα η Έλλάς, και έξωμεν διτ-
τόν τον θησαυρόν. 
'Έγραφον 'Αθήνησι τη 20η 7βρίου 1895. 

Γ. 'Άλβυς. 

Ο ΕΞΩ Κ Ο Σ Μ Ο Σ 

Πατριαρχική εγκύκλιος. 
Μετά ενός και ημίσεως έτους κυοφόρησιν 

είδε τέλος πάντων το φως η πατριαρχική εγ-
κύκλιος προς απάντησιν της παπικης εγκυ-
κλίου Λέοντος ΙΓ'. Περί ταύτης θέλομεν 
πραγματευθη εκτενως έν προσεχει ημών 
φύλλω. Έπι του παρόντος αρκούμεθα να εύ-
χαριστήσωμεν τόν 'Ύψιστον ότι τουλάχιστον 
αυτήν τήν φοράν εν τη συντάξει αυτης ετη-
ρήθη γλώσσα αξιοπρεπής και κοσμία οια αρ-
μόζει και προς τους εκπονήσαντας αυτήν δια-
πρεπεις κληρικους και πρός το πρόσωπον 
προς τό οποιον απευθύνεται. 

Ο Πάπας διαιτητής. 
Ο πάπας Λέων ΙΓ'. δεχθείς τήν διαιτη-

σίαν μεταξύ του 'Άίτι και της Δημοκρατίας 
του αγίου Δομίγκου διώρισεν επιτροπήν καρ-
διναλίων όπως εξετάση και αναφέρη αυτω 
επακριβως πάνθ' οσα αφορωσι τήν υπόθεσιν 
ταύτην έξ ής ανεφύη ή μεταξύ τών δύο κρα-
τών διαφωνία. 'Η επιτροπή συνίσταται έκ τών 
Καρδιναλίων Βανουτέλλη Λεδοχόβσκη και 
Γαλιμβέρτη επί κεφαλής εχόντων τόν Καρ-
δινάλιον Ραμπόλλαν. Κατα θετικάς πληρο-
φορίας η απόφασις του αγ. Πατρος έσεται 
ικανοποιητικωτάτη δι' αμφότερα τα διϊστά-
μενα μέρη. 

Κατά τών Σοσιαλιστων. 
Έν Γερμανία η Κυβέρνησις σκέπτεται να 

μεταρρυθμίση και καταστήση έτι αυστηροτέ-
ρας τας νομικάς διατυπώσεις αίτινες κανονί-
ζουσιν τό δικαίωμα τών δημοσίων συναθροί-
σεων. Θέλει προβή δέ είς τό μέτρον τουτο 
όπως περιορίση τας καταχρήσεις τών Σοσια-
λιστών ων αι αυθαιρεσίαι εσχάτως υπερέβη-
σαν τα εσκαμμένα. 

TO ΕΝ BOUDJA ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΝ 

Τ Ω Ν Α Ι Δ . Π Α Τ Ε Ρ Ω Ν Κ Α Π Ο Υ Τ Σ Ι Ν Ω Ν 

Ασμένως λαμβάνω εις τας χειρας μου ' - ^ . . * - ' την γραφίδα ινα μεταδώσω εις τους προσ-
φιλεις αναγνώστας της «'Αρμονίας" σχε-

τικάς τινας σημειώσεις περί της ιδρύσεως 
του ιεροσπουδαστηρίου τών αιδ. πατέρων 
Καπουτσίνων έν Boudja. Τυγχάνει γνω-
στόν οτι, καθ' ην εποχήν η επικρατουσα 
εις πολλάς της Ευρώπης πόλεις Μασσονική 
φατρία κατώρθωσε να κατηργηθωσι τα 
διάφορα θρησκευτικά τάγματα, πασαι αι 
έν τη Άνατολη ιεραποστολαί ησθάνθη-
σαν τόν αντίκτυπον, και συνεπώς πλειστα 
ευαγη ιδρύματα τών πατέρων Καπουτσίνων 
ευρέθησαν έν απορία προσωπικου. Ίδίως 
δε όταν διελύθη τό ιεροσπουδαστήριον τών 
διά τας αποστολας της Άνατολης προω-
ρισμένων δοκίμων. 

Εις τόσω κρισίμους περιστάσεις οί αιδέ-
σιμοι πατέρες Καπουτσινοι τών Ιονίων νή-
σων και κυρίως ό αιδ. πατήρ Λουδοβίκος 
έκ Castiglione, νυν επίσκοπος Πατάρας 
έσχον τήν ευτυχη ιδέαν ναί δρύσωσι ιερο-
σπουδαστήριον έν αυτώ τώ κέντρω της 
Μικρας Άσίας. Μεθ' ώριμον σκέψιν εξέθε-
σαν τό σχέδιον τουτο εις τόν αιδεσιμώτα-
τον Γενικόν Προεστώτα του τάγματος πα-
τέρα Αιγίδιον εκ Κορτάνας όστις έσπευσε 
να τό επιδοκιμάση. ΙΙρός ανέγερσιν του 
ιδρύματος εξέλεξαν τό χωρίον Boudja, 
κείμενον παρα τήν Σμύρνην, ονομαστόν 
διά τό γλυκύ αυτου κλιμα, διά τήν ποιη-
τικήν του τοποθεσίαν και τήν εύκολον μετα 
της Σμύρνης συγκοινωνίαν του. 

Τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1881 εδόθη 
παρα της Άγίας 'Έδρας η εξουσιοδότησις 
της ιδρύσεως τήν δέ 17 Απριλίου 1882 
ή Αύτου Πανιερότης κ. Τιμόνης Άρχιε-
πίσκοπος Σμύρνης και αποστολικός τοπο-
τηρητής της Μικρας Άσίας ηυλόγησε τόν 
θεμέλιον λίθον έφ' ού θα ανεγείρετο τό με-
γαλοπρεπές μέγαρον, ήη σχολή εκείνη της 
ευσεβείας και επιστήμης, παρόντων του 
Γενικου Προξένου της Γαλλίας κ. Peli-
sier de Reguandi και πλείστων ιερέων 
και μοναχών. Τη 2 Αυγούστου 1883, πε-
ρατωθέντος του κτιρίου, ό σεβαστός Άρχι-
επίσκοπος ηυλόγησε τήν μονήν, τά παρεκ-
κλήσιον καί τόν κώδωνα. Κατα δέ τήν 4 
Όκτωβρίου του αυτου έτους εορτήν του 
Άγ. Φραγκίσκου Άσσισίου, είκοσι νέοι ενε-
δύθησαν τήν σεραφικήν περιβολήν, παρόν-
τος του πανιερωτάτου 'Αρχιεπισκόπου Σμύρ-
νης, του Άποστολικου Τοποτηρητου της 
Βουλγαρίας αιδεσιμωτάτου Menini και 
του Σεβασμιωτάτου Canavo, τότε επι-
σκόπου Κρήτης. Κατα τήν τελετήν ό πα-
νιερώτατος Τιμόνης, αληθής απόστολος 
ωμίλησε μετα τοσαύτης ευφραδείας, θέρ-
μης και κατανύξεως, ώστε συνεκίνησε βα-
θύτατα τό πολυπληθές και εκλεκτόν του 
ακροατήριον. 

Έπί του παρόντος υπό τήν δεξιάν και 
πατρικήν διεύθυνσιν του Αιδ. Π. Agnella 
(da Ahrn)προεστώτος του κοινοβίου και 
του ιεροσπουδαστηρίου, και ετέρων πέντε 
σοφων καθηγητών εκπαιδεύονται προετοι-
μαζόμενοι δια τό ιεραποστολικόν στάδιον 
27νεαροί δόκιμοι. 

Σημειωτέον ότι οί αρχάριοι αποστέλ-
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λονται εις τόν 'Άγιον Στέφανον πλησίον 
της Κωνσταντινουπόλεως, ένθα επί πεντα-
ετίαν ασκουνται έν τή φιλολογία και ρη-
τορικη. Κατόπιν εαν αισθάνωνται εαυτους 
καλουμένους είς τό μοναχικόν στάδιον, δι-
έρχονται έτος δοκιμής και μετ' αυτό απο-
στέλλονται έν Boudja ένθα επί δυο έτη 
επιδίδονται εις τήν φιλοσοφίαν και επί 
τέσσαρα έν τη Θεολογία. 

Είθε ό τρισάγιος Θεός να ευλογήση το 
ευαγές τουτο ίδρυμα τών θαρραλέων και 
πτωχών οπαδων του σεραφικου ΙΙατρός 
Άγ. Φραγκίσκου του έξ 'Ασσισίου, καθότι 
έν αυτώ μορφουνται στρατιωται ευσταλεις 
οιτινες μετα του εγχωρίου κλήρου της πό-
λεως του 'Αγ. Πολυκάρπου έν αυταπαρ-
νήσει και ζήλω αξιοθαυμάστω, διεξάγουσι 
τόν καλόν πλήν δυσχερή αγωνα της ιερα-
ποστολής. 

Πολύκαρπος Βεντούρας 
Σημειωτέον οτί έν Boudja, εκτός του 

έν λόγω εκπαιδευτηρίου, υπάρχει και εκ-
κλησία αφιερωμένη εις τόν Αγ. Ίωάννην 
τόν Ευαγγελιστήν της οποίας εφημέριος 
είναι ό αιδεσιμώτατος Κανονικός Μιχαήλ 
Καμιλιέρης. Πρός δέ και Παρθεναγωγείον 
τών αδελφών του ελέους περιλαμβάνον 
υποτροφειον και ημιτροφειον διά κοράσια 
και εκπαιδευτήριον δι' άρρενας μικρας 
ηλικίας. 

οοο 

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 

Ε Ι Σ Τ Ο Ν Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Ν 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
Αιώνας πρότερον της εμφανίσεως 

του Χριστιανισμου. 
(Συνέχεια. ίδε προηγούμενον αριθμόν). 

Μηδείς μοί τών ξένων συνοφρυούσθω εις 
ταυτα υπολαμβάνων τα περί της υπερο-
χής του Έλληνισμου εκ τών πολλων ολίγα 
ταυτα, ώς ελληνικήν δήθεν περιαυτολο-
γίαν, ή ώς εθνικήν αυταρέσκειαν ! Παρα-
λείπω ενταυθα, λόγω συντομίας, τό υπέρ 
τών ειρημένων τούτων πλήθος τών αξιο-
πίστων μαρτυριων, ού μόνον τών Ελλή-
νων, αλλα και αυτών τών φιλελλήνων, 
αρκούμενος μόνον εις τήν εξής ευγενεστέ-
ραν και γενναιοτέραν μαρτυρίαν του αυτο-
παθουντος εις ταυτα ρωμαϊκωτάτου Κι-
κέρωνος του πάνυ. 

Ό τελειομαθής νέος Κικέρων, ότε πρώ-
την φοράν εδημηγόρησεν εις τήν Γερου-
σίαν, τόσην εύρειαν λόγου και αγχίνοιαν 
έδειξε και εκίνησεν εις θαυμασμόν τούς 
πάντας, ώστε έπεισε τούς δικαστάς ν' 
απολύσωσι τόν δικαζόμενον 'Ρώσκιον. 
Αλλά και τοιουτος ών τότε ανεγνώρι-

ζεν εαυτόν ώς έχοντα έλλειψιν και έπε-
θύμει τήν δια της ελληνικης σοφίας και επι-
στήμης τελειοποίησιν αυτου. Όθεν αφή-
σας τήν κραταιοτάτην 'Ρώμην μετέβη εις 
τας κλεινάς 'Αθήνας, ένθα ακροασάμενος 
'Αντιόχου του φιλοσόφου και τών λοιπών, 
και διατρίψας εκει περί τα οκτώ έτη, 
επανελθών εις 'Ρώμην πληρέστατος, ου 
μόνον έλαβε διάφορα αξιώματα, αλλά και 
εις το της υπατείας υψώθη αξίωμα. Προς 
δε απέστειλε και τόν υιόν αυτου εις 'Αθή-
νας, όπως και αυτός τελειοποιηθη διδα-
σκόμενος τας επιστήμας και τήν φιλοσο-
φίαν του υπερέχοντος ελληνισμου ! 

Τοσούτω δέ ήν προσκεκολλημένος και 
αφωσιωμένος ό Ρωμαίος ύπατος Κικέρων 
εις την ελληνικήν φιλοσοφίαν, ώστε ευχα-
ριστειτο συνεχώς λέγων : "Προτιμώ ν' α-
πατωμαι μετα του Πλάτωνος, παρα να 
ευρίσκω τήν αλήθειαν μετα των λοιπών φι-
λοσόφων". Επίσης συνεχώς έλεγεν: "'0-
σάκις μελετώ τόν Πλάτωνα διαλεγόμενον 
περί Θεου και περί αθανασίας της ψυχής, 
μοί φαίνεται, οτι κατηυγάσθη εξ ουρανίου 
τινος φωτός, ίνα διαδώση εις τούς θνητούς 
τας ακτινας της θείας αληθείας !" 

'Εν τούτοις περί του τοιούτου έκ της 
ομολογίας αυτου κρινομένου εραστου της 
υπερεχούσης ελληνικης επιστήμης και φι-
λοσοφίας, και δί αυτων ώς εζυμωμένου, 
ούτως ειπειν, και μεταπεπλασμένου έπί 
τό τελειότερον και εστολισμένου Κικέρω-
νος, πας τις οπωσουν εις τα της αρχαίας 
φιλολογίας μεμυημένος γινώσκει, οτι δέν 
κατελέγετο έν τη χορεία τών φιλελλήνων ! 
'Ακριβώς επί τούτω και αξιοχρεώτερος εις 
ημας, ίνα χρησιμοποιήσωμεν ενταυθα α-
σμένως του τοιούτου εξοχωτέρου ανδρός, 
καίτοι μη όντος φιλέλληνος, τήν υπέρ του 
παρόντος θέματος εξης μαρτυρίαν γενναίαν 
άμα και ευγενή ! 

Πολλαχου ό αγέρωχος και πάνυ εγωϊ-
στής ύπατος ούτος ρωμαιότατος Κικέρων 
κύπτει τον αυχένα υπό τό βάρος της συνει-
δήσεως και της αληθείας. Οθεν και έν 
άλλοις πολλοίς, ιδίως δέ έν ταίς πρός τόν 
αδελφόν αυτου Κούϊντον επιστολαις, ανυ-
ποκρίτως λέγει μαρτυρών δια της καλλί-
στης αυτου μαρτυρίας υπέρ της υπεροχής 
του ελληνισμου ώς εξής : 

"Νοn enim me hoc jam dicere 
pudebit, praesertim in ea vita, at-
que iis rebus gestis, in quibus non 
potest residere inertive aut levita-
tis ulla suspicio, nos ea, quae con-
secuti sumus, his studiis et arti-
bus esse adeptos, quae sint nobis 
Craeciae monumentis disciplinis 
que tradita. qua re praeter com-
munem fidem, quae omnibus de-
betur, praeterea nos isti hominum 
generi praecipue debere videmur, 
ut, quorum praeceptis simus eru-
diti, apud eos ipsos, quod ab iis 
didicerimus, velimus expromere". 
Τουτέστιν: "'Εγώ ανερυθριάστως ομολογώ. 

ιδίως έν τώ βίω τούτω, και μετα πράξεις, 
αιτινες αποκλείουσι πασχν υπόνοιαν αδυ-
ναμίας η επιπολαιότητος, ομολογώ λέγω, 
ότι, ει κατά τί και έγώ εδοξάσθην, τήν 
δόξαν ταύτην οφείλω εις τας γνώσεις και 
τας αρχάς, ας ηρύσθην έκ τής ελληνικής 
επιστήμης και έκ τών αθανάτων μνημείων 
του ελληνικου πνεύματος. Όθεν ανεξαρ-
τήτως τής δικαιοσύνης ήν έν γενει οφείλο-
μεν ν' απονέμωμεν πρός πάντας, ιδιαίτε-
ρόν τι καθήκον έχομεν πρός τό ένδοξον 
τουτο έθνος. διότι παιδευθέντες έκ τών μα-
θημάτων αυτών, οφείλομεν να καταστή-
σωμεν ευδαίμονας εκείνους, έκ τής σοφίας 
τών οποίων εφωτίσθη η ημετέρα διάνοια". 

— Εύγε ! υπέρευγε ! ευγενέστατε ανερ ! 
Προς δέ και αλλα έτι λαμπρότερα μαρ-

τύρια υπέρ τής υπεροχής του ελληνισμου, 
ώς ειναι γνωστόν, ευρίσκονται έν τοις του 
Κικέρωνος λόγοις pro Flacco 26. Gontr. 
Verr. 5, 141, και αλλαχου, απερ πα-
ραλείπω επί του παρόντος δια τό στενόν 
του ορίου του θέματος. Μάλιστα δέ ζητώ 
συγγνώμην ενταυθα υπερεκτείνας τόν λό-
γον, ωσανεί ηλεκτριζόμενος διά τής μαγι-
κής δυνάμεως τών ευγενεστέρων μαρτυριωνν 
του ενδόξου 'Ρωμαίου, επανέρχομαι εις 
τό κύριον θέμα. 

Ζ'. 
Ότι μεν λοιπόν οί μεγάλοι αληθως αν-

δρες παντων τών αιώνων όργανα όντες 
τής υπερτάτης βουλήσεως, υπό θείου τινός 
εμπνέονται πνεύματος, και θείαν τινά ε-
χουσιν αποστολήν, τήν πραγματοποίησιν 
έν τώ κόσμω μιας ιδέας, κατασταθείσης, 
έν τινι εποχή δεδομένη, αναποδράστου α-
ναποφεύκτου. διό ομιλών ό σοφός Κικέρων 
περί μεγάλων ανδρών προσφυέστατα λέγει. 
"Nemo vir magnus sine aliquo af-
flatu divino nunquam fuit". (Cicer. 
de natur. deor. 2,66). Όργανον δέ 
ανωτέρας τινός δυνάμεως, επί σκοπώ τινί 
ωρισμένω, ό μέγας ανήρ γενναται έν τω 
δέοντι χρόνω, εγκαίρως εμφανιζόμενος εις 
τόν κόσμον. Ό χαρακτήρ δέ και τό ση-
μείον αυτου εστίν η επιτυχία. Τοιουτον 
υπερτάτης βουλής οξύτατον όργανον, παρί-
σταται ύφ όλας τας επόψεις ό μέγας 'Α-
λέξανδρος ! 'Εμφανίζεται εις τόν κόσμον, 
ότε η Έλλας εσωτερικως σχεδόν πεπτω-
κυια, ουδεμίαν αλλην είχε σωτηρίας έλ-
πίδα, ή τήν σιδηραν θέλησιν ανδρός ανι-
κήτου, όπως διά τής βίας και τής δυνά-
μεως κατασιγάση τα κατασπαράσσοντα 
αυτήν εμφύλια πάθη, και στρέψη τήν προ-
σοχήν της πρός τα εκτός. 'Εμφανίζεται 
ότε η Έλλας εξαντλήσασα ποικιλοτρόπως 
πασαν τήν γόνιμον διάνοιαν αυτης, και 
γενομένη κατά κόρον σοφή και επιστήμων, 
ήρχισε να καταχραται επί τή ιδία βλάβη 
τής επιστήμης και τής σοφίας αύτης. 'Εμ-
φανίζεται, ότε υποκωφος τις φωνή εσω-
τερική διήρχετο απασαν τήν Έλλάδα, 
περί μελλούσης τινός επικειμένης μεταβο-
λής εις όλον τόν κόσμον. Εμφανίζεται, 
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οτε η Άσία καταβεβλημένη υπό τό βάρος 
τών απείρων καταπιέσεων, προσεδόκα μα-
κρόθεν τον λυτρωτήν αυτης. 

Εις τοιαύτην λοιποί εποχήν κοινης δια-
λύσεως, επιστημονικης διαστροφης, φόβων 
μετεώρων, ελπίδων αγνώστων, προσδοκιων 
μεγάλων, παρίσταται επί της σκηνης του 
κόσμου ό μέγας Άλέξανδρος, συντηρητής 
μεν και εκδικητής της 'Ελλάδος, λυτρω-
της δε και εξευγενιστής της Άσίας, προ-
παρασκευαστής δε τών μελλουσων της θείας 
Προνοίας βουλών προς σωτηρίαν του πε-
πτωκότος ανθρώπου. 

Ή θεία δε αποστολή του μεγάλου 'Α-
λεξάνδρου ην, "τα βαρβαρικά τοις ελλη-
νικοις κεράσαι, πασαν ήπειρον επιων εξη-
μερωσαι, την 'Ελλάδα εν 'Ασία σπειραι, 
και καταχέασθαι γένους παντός ευθυδικίαν 
και ειρήνην". Λέγει ό σοφός Πλούταρχος 
εις τόν περί αρετης ή τύχης 'Αλεξάνδρου 
λόγον αυτου. 

Ταυτα και τα τοιαυτα άξια του χαρα-
κτηρος και των ηρωϊκων κατορθωμάτων 
του εκτάκτου και όντως μεγάλου ανδρός, 
οί γράψαντες την ιστορίαν αυτου, ου μό-
νον αρχαιοι, αλλα και νέοι 'Έλληνες και 
φιλέλληνες, επαξίως, πανηγυρικως ύμνησαν. 

Έκ των εγκρίτως ιστορηθέντων απαν-
θίζω ένταυθα τα συντελέσαντα κατα τό 
προκείμενον θέμα, πρός πραγματοποίησιν 
δηλονότι των του πατρώου ελληνισμου εις 
τόν Χριστιανισμόν εξυπηρετήσεων, γενο-
μένων πόρρωθεν, τουτέστι προοιμιακως. 

Η'. 

Πριν η πληροφορηθωμεν εκ της ενδό-
του ιστορίας του Μεγάλου 'Αλεξανδρου, 
οτί υπό μεν του αμφικτυονικου συνεδρίου 
του συγκροτηθέντος εις τας Θερμοπύλας 
ανηγορεύθη Ηγεμων των Ελλήνων, υπο 
δέ των εις τόν 'Ισθμόν της Κορίνθου συνα-
θροισθέντων εις συνέλευσιν πρέσβεων των 
Ελλήνων, παμψηφεί εξελέχθη στρατηγός 
και αυτοκράτωρ της 'Ελλάδος, τω 336 
π. Χ. ό εικοσαετής 'Αλέξανδρος ό του Φι-
λίππου βασιλέως της Μακεδονίας, όπως εν 
ονόματι της Έλλάδος εκδικήση τας ύβρεις 
της βαρβάρου Άσίας, και τελειώση τόν 
μέγαν εθνικόν ελληνικόν πόλεμον κατά της 
Περσίας. Πριν η ίδωμεν τόν μέγαν Άλέ-
ξανδρον παριστάμενον ώς πληρέστατα έκ-
τελεστήν του άνωθεν τοιούτου προορισμού 
αυτου, και ώς υπάρξαντα, κατά τους 
ιστοριογράφους αυτου, κραταιόν πρόδρο-
μον του ελληνικου Χριστιανισμου, διά των 
νικηφόρων ελληνικων οπλων, και δια της 
ελληνικης φιλοσοφίας και επιστήμης, ώς 
φωνή, βοώντος εν τη ερημία ανθρωπισμου 
και φωτισμου των διαφόρων εθνών της Ά-
νατολης, και ετοιμάζοντα τας οδούς του 
Χριστιανισμου, και ευθείας ποιουντα τας 
τρίβους Αυτου. Πριν έτι πληροφορηθωμεν, 
λέγω, περί των υπερανθρώπων κατορθω-
μάτων του όντως κραταιου βασιλέως και 
αυτοκράτορος της Έλλάδος Μεγάλου Ά-

λεξάνδρου, εαν ερευνήσωμεν ευσεβάστως 
τό θησαυροφυλάκον της 'Ιερας Γραφης, 
ευρήσομεν εκει τόν πολύτιμον ιερόν αδά-
μαντα προωρισμένον άνωθεν έπί τό στέμμα 
του μεγάλου τούτου βασιλέως της Έλ-
λάδος, προς δε και τό κραταιόν και αήτ-
τητον σκηπτρον αυτου, ώς και τα περί 
αυτου πάντα προφητευθέντα, ονομαστί και 
σαφέστατα υπο Δανιήλ του Προφήτου, 
αιχμαλώτου εις την Βαβυλωνα. οντος μετά 
των ομοεθνων αυτου, κατά την λεγομένην: 
"Μετοικεσίαν Βαβυλωνος", καθ' ην δύο 
και ήμισυ αιωνας πριν του μεγάλου Άλε-
ξάνδρου, και εξ αιωνας π. Χ. προεφήτευ-
σεν ό Δανιήλ έν τοίς Θεοπέμπτοις αυτου 
οράμασιν, ών περ την εξήγησιν ποιουμέ-
νου του ιδίου Δανιήλ του Προφήτου, ονο-
μαστί αναφέρεται εκει ο κραταιός ουτος 
βασιλεύς της Έλλάδος, ώς μεγαλυνθείς 
σφόδρα και καταστρέψας τους βασιλεις 
της Μηδείας και της Περσίας. Μονονουχί 
ωνόμαζε τόν καταστραφέντα μεν Δαρειον 
τόν Κοδομανόν, νικητήν δε και τροπαιου-
χον Άλέξανδρον τόν Μέγαν ! 

Ουδείς έκ τών ιστοριογράφων, τουλά-
χιστον τών εις εμέ γνωστών, ηρεύνησέ ποτέ 
τό θησαυροφυλάκιον τουτο της 'Ιερας Γρα-
φης, ίνα ευρη εκει τόν περί ου ό λόγος ιε-
ρόν αδάμαντα του βασιλικου στέμματος, 
ώς και τό κραταιόν σκηπτρον του αηττή-
του και μεγάλου βασιλέως, ώς αναφέρει ο 
Προφήτης Δανιήλ, της Έλλάδος. λέγει 
δε της Έλλάδος και οχι τών Ελλήνων, 
μη οντος του Άλεξάνδρου συνταγματικου, 
βεβαίως, βασιλέως. Συ δε, φιλομαθής α-
ναγνωστα της "'Αρμονίας" θαύμασον μετ' 
εμου την ακρίβειαν της του Δανιήλ Προ-
φητείας, ην παρατίθημι επί τραπέζης αβρο-
διαίτως, εαν έχης όρεξιν, τα καθέκαστα 
της περί ης ό λόγος Προφητείας να πλη-
ροφορηθης, ώς οντα λίαν αξιοπερίεργα και 
σπουδαια, άπερ ιδέ Δανιήλ Κεφ. H'. εδ. 
3 — 8, εις δε 20 και 21 την υπό του ιδίου 
Προφήτου σαφώς γενομένην Έρμηνείαν 
τών αλληγοριων, ώς προείρηται, περί τών 
της Έλλάδος. 

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

Ν. Άναγνωστόπουλος 

Τοις φίλοις συνδρομηταις. 
Άναγκαζόμενος, προς μεγίστην μου λύ-

πην, ένεκα τών σπουδών μου νά απο-
συρθώ της Διευθύνσεως της «Άρμονίας", 
ανατίθημι από της σήμερον την διεύθυν-
σιν του φύλλου εις τόν τέως συντάκτην 
αυτης αξιότιμον κ. 'Ιωάννην Λ. Μάμον, 
θέλω δέ εξακολουθήση, μετά του αύτου 
πάντοτε ζήλου και ενδιαφέροντος συνερ-
γαζόμενος έν τη φίλη «Άρμονία". 

ΘΩΜΑΣ Α. ΣΚΑΣΣΗΣ 

Α Σ Π Λ Α Γ Χ Ν Ι Α 

"Α ! καλό μου συννεφάκι, 
Που πετάς 'στόν Ουρανό 
Έλα σίμωσε λιγάκι 
Δρόσισέ με, πώς διψω !" 

Έτσι άσπρο λουλουδάκι 
Φυτρωμένο 'στόν αγρό 
Είπε σ' ένα συννεφάκι 
Φουντωμένο, πτερωτό. 
Τό σκληρ' όμως συννεφάκι 
Δέν του έδωσε νερό, 
Μά τό πότισε φαρμάκι, 

"Αχ ! γιατί τό μοχθηρό ; 
Και τ' αθώο λουλουδάκι 

"Αφησ' ένα στεναγμό . . . 
Και λιγα τό κεφαλάκι 
Μαραμένο 'στόν άγρό. 
'Σ τό πτωχό που τό χεράκι 
Σου προτείνει ντροπαλό, 
Δίνεις, άσπλαγχνε, φαρμάκι 
Μ' ένα λόγο σου πικρό. 

Ι. Λ. Μ. 

Λ Ε Ω Ν Ο Ι Γ ' 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 
ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 

Ή Α. Α. Λέων ό ΙΓ' απηύθυνε προς 
τόν Καρδινάλιον Ραμπόλαν ιδιόχειρον επι-
στολήν έν η εντόνως διαμαρτύρεται κατά 
τών ήκιστα χριστιανικων εορτών αιτινες 
εσχάτως έλαβον χώραν έν τη αιωνία πό-
λει έπί τη ευκαιρία της 25ης επετηρίδος 
αφ' ης οί Πεδεμόντιοι εισέβαλον εις Ρώ-
μην. 'Εκ ταύτης αποσπώμεν την εξης περί-
ληψιν : 

"Αί ασυνήθεις πολιτικαί εκδηλώ-
σεις τών οποίων μόλις εσβέσθη ο 
υστατος θρους από τών οδών τής 
Ρώμης πείθουοιν Ύμας όπως έπί 
τοιούτου ζητήματος απευθύνωμεν 
Ύμιν τόν λόγον, ουχί μόνον όπως 
καταπραϋνωμεν την αλγουσαν Η-
μών καρδίαν, αλλ' έτι μάλλον ινα. 
εξάρωμεν την σημασίαν του θλιβε-
ρου γεγονότος και αποκαλύψωμεν τα 
ελατήρια άτινα τό υπεκίνησαν. Τό 
αίσθημα της ανθρωπότητος και της 
κοσμίας συμπεριφοράς τό όποιον 
διατηρουσι και αυτά τά ύπό του 
πάθους κεκυριευμένα πνεύματα, ε-
πέτρεπεν Ήμιν να ελπίσωμεν ποιάν 
τινα ευλάβειαν τουλάχιστον προς 
τάς λευκάς τρίχας της κεφαλής Η-
μών. Πλην και τουτο αγροίκως πα-
ρέβλεψαν, εις τρόπον ώστε είς τοι-
αύτην περιέστημεν θέσιν ίνα ευρε-
θωμεν σχεδόν άμεσοι μάρτυρες εν 
τή αποθεώσει της ιταλικής επανα-
στάσεως και της συλήσεως της 'Α-
γίας 'Έδρας. 

ΑΡΜΟΝΙΑ 



Έξοικειωθέντες θεία χάριτι προς 
την καρτερικήν ανεκτικότητα και 
την συγγνώμην, τιθέμεθα κατά μέ-
ρος, όσας ύβρεις και λοιδωρίας εξε-
τόξευσαν κατά του προσώπου Η-
μών. Εκείνο όπερ βαθύτατα συγ-
κινεί και θλίβει Ημας είναι αί πασι-
φανείς ενέργειαι ουχί προς εξάλει-
ψιν αλλά προς παράτασιν μάλλον 
πάλης οχληρας και επιζημίου, ής 
τινος τάς ολεθρίας συνεπείας ουδείς 
δύναται ν' αναμετρήση. Έκτος τού-
του εγένετο έτερον έτι βήμα προς 
εν ιδεώδες σφόδρα αντιθρησκευτι-
κόν. Καθότι ό τελευταιος σκοπός 
τής καταλήψεως τής Ρώμης, εάν 
όχι έν τώ πνεύματι εκείνων οίτινες 
συμμετέσχον αυτής, βεβαιότατα ό-
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η και προς αυτόν τόν Θεόν εχθρι-
κώς διακειμένη. 

Έν τούτοις ό λαός δυσανασχετεί, 
διότι όχι μόνον δεν ετήρησαν την 
υπόσχεσιν ην τω έδωκαν περί υλι-
κών αγαθών άτινα έμελλε ν' απο-
λαύση, αλλα και ή Ιταλία σύμπα-
σα αποκατέστη ηθικώς διηρημένη, 
τά δέ αλληλοσπαρασσόμενα κόμ-
ματα άτινα απειλουσι τό κοινωνικόν 
καθεστώς ηυξήθησαν κατά αριθμόν 
και κατά δύναμιν. 

Ουδέν θά δυνηθή ποτε νά προσ-
δώση αληθή ανεξαρτησίαν προς τήν 
'Α.ποστολικήν Έδραν εφ' όσον αυτη 
δέν έχει πολιτικήν αυτονομίαν. 'Ο 
όρος ούτος, τόν όποιον βεβαιουσιν 
οτι πολλαχώς μάς εξασφάλισαν, εξ-
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'()Πανιερώτατος Δε 'Άγγελις εν Νάξω. 
Μεγαλοπρεπής και εγκάρδιος υπηρξεν 

η υποδοχή ης έτυχεν έν Νάξω ό Παν. Δέ 
'Άγγελις. Εις προϋπάντησιν του Πανιερω-
τάτου εξηλθεν απας ό ιερός κληρος, οί 
προύχοντες και αι αρχαί της πόλεως ηγου-
μένου του κ. Δημάρχου. Πλήθος άπειρον 
καθολικων και μη συνώδευσαν τον 'Aρχιε-
πίσκοπον μέχρι του ναου ένθα εψάλη η 
επίσημος δοξολογία μεθ' ην η Α. Π. απέ-
νειμε πρός πάντας την ποιμαντορικήν ευ-
λογίαν. 

Πανήγυρις Ήρακλείου. 
Την επομένην Κυριακήν 27 ισταμένου 

τελεσθήσεται έν τω έν 'Ηρακλείω ναω ά.γ. 

μως έν τώ πνεύματι τών εισηγητων 
τών αποτελούντων τάς μασσονικάς 
φατρίας, δεν απέβλεπε καθ' ολα του-
λάχιστον εις την συντέλεσιν της 
ιταλικής ενότητος. 

Καταρρίπτοντες τά τείχη τής ε-
πιγείου Μητροπόλεως επειράθησαν 
πράγματι νά κατασυντρίψωσι τήν 
πνευματικήν εξουσίαν τών Παπών. 
Γνήσιος αυτών σκοπός ήτο οπως 
μετατρέψωσι τόν προορισμόν τής 
Ρώμης, νά τήν μεταμορφώσωσι και 
καταστήσωσιν αύθις ειδωλολάτριδα, 
νά πλάσωσι τρίτην Ρώμην, τρίτην 
εποχήν πολιτισμού. 

Ιδού τι ηθέλησαν να πανηγυρί-
σωσιν οι κατακτάται τής αιωνίας 
πόλεως διά θορυβωδων επιδείξεων, 
ας καθωδήγει η μασσονική φατρία 

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α 
αρτάται έκ τής αυθαιρεσίας τρίτων, 
εσχάτως δέ μάς ηπείλησαν οτι θέ-
λουσιν αποστερηση Ημάς καί τών 
εγγυήσεων ών απολαμβάνομεν ηδη. 

Έάν οι Ιταλοί αποτινάσσοντες 
τόν ζυγόν τής μασσονίας προσειχον 
Ήμιν ευμενώς θά τοις ηνοίγομεν 
τήν καρδίαν Ημών και θά επλη-
ρούμεν αυτούς αγαθοτάτων ελπίδων. 
Έν εναντία, περιπτώσει δεν δυνά-
μεθα η νά προαγγείλωμεν νέους 
κινδύνους και μείζονας συμφοράς". 

Λουκα του Ευαγγελιστου η επέτειος αυτου 
πανήγυρις. 

'Ως και κατά τα παρελθόντα έτη ό έν-
ταυθα Σύλλογος "'Ομόνοια" δι' ιδιαιτέ-
ρου προγράμματος εκανόνισε τα της διεξα-
γωγης της εορτης ταύτης, ήτις κατά τό 
παρόν έτος προμηνύεται ζωηροτέρα και 
λαμπροτέρα. 

Ό έν Νάξω διατρίβων σεβασμ. ημων 
'Αρχιεπίσκοπος προσκληθείς υπο του έν 
Ήρακλείω εφημερίου αιδ. δόν Χριστοφ. 
Δαλεζίου, εξεδήλωσε την επιθυμίαν αυτου 
οπως συμμετάσχη της χαρμοσύνου ταύ-
της Καθολικης πανηγύρεως, αφικνούμε-
νος δια του προσεχους ατμοπλοίου. 

Ή Έταιρία τών σιδηροδρόμων 'Αττι-
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κης, τη αιτήσει του Συλλόγου, ώρισεν ει-
δικήν αμαξοστοιχίαν, ητις αναχωρήσει έξ 
Αθηνών ώραν 8.15 της πρωίας, επιστρέ-
ψει δε έξ Ήρακλείου ώραν 7ην της εσπέ-
ρας. Αί τακτικαί αμαξοστοιχίαι θα κυ-
κλοφορήσωσι κατά τό χειμερινόν δρομολό-
γιον της Έταιρίας. 

'ΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΑΙ 
Δ Υ Ο Ν Τ Ο Σ ΙΘ' Α Ι Ω Ν Ο Σ 

Φαινόμενον όντως παράδοξον ! Ό ημέ-
τερος αιών ό διά της απιστίας αρξάμενος, 
περατουται διά της εξης χριστιανικης ανα-
κεφαλαιώσεως, της οποίας μέχρι σήμερον 
παράδειγμα όμοιον η ιστορία δέν έχει να 
επιδείξη. 

Νεώτατόν τί βιβλίον του γάλλου ιερα-
ποστόλου Mons Loubet, ανακεφαλαιοι 
δι' αριθμών τό έργον τών καθολικων ιερα-
ποστολών τών ανα τήν υφήλιον διεσπαρ-
μένων. 

'Ο Loubet έν τώ πρώτω κεφαλαίω 
εκθέτει τήν κατάστασιν του χριστιανισμου 
κατα τας αρχάς του δεκάτου εννάτου αιω-
νος και ευρίσκει αυτήν ουχί λίαν ευάρεστον. 

Κατα τό 1800, συμφώνως προς τήν 
στατιστικήν του, υπήρχον 3.158,440 
καθολικοι έν ταις χώραις τών Διαμαρτυρο-
μένων. Εν Ίρλανδία υπηρχον 8 εκατομ-
μύρια, έν Γερμανία 6 εκατομμύρια, έν Πο-
λωνία 6.500,000 και έν Έλβετία 350, 
000. 'Εν δέ τή Τουρκία μόλις 250,000. 

Παρα τα αποθαρρυντικά ταυτα αθροί-
σματα αι έν απάση τή 'Ανατολη ιεραπο-
στολαί ειργάζοντο έν τουτοις λίαν επιτυ-
χώς. Αί αποστολαί αυται ηρίθμουν 381, 
600 πιστών έν τη 'Ασιατικη Τουρκία, 
475,000 έν Ίνδίαις, 310,000 έν Ίνδο-
κίνη, 6,000 έν Κορέα, 61,000 έν ταις 
Ήνωμέναις Πολιτείαις, 120,000 έν Κα-
ναδα, 105,000 έν Άντίλλαις, 14,000 έν 
Γουϊάνη, 38,000 έν Τέξας και Καλλιφρο-
νία, 30,000 έν τη Νοτίω 'Αμερικη και 
47, 000 έν 'Αφρική. 

'Εν διαστήματι ενός αιωνος οί 120,000 
καθολικοί τής Άγγλίας ανήλθον εις 1.690, 
921, έχοντες 1628 εκκλησίας και πλέον 
τών 2000 σχολείων, έν δε τη Γερμανία εις 
16 εκατομμύρια αντί τών 6. Τό τρίτον 
τής Γερμανικης Αυτοκρατορίας ανήκει ήδη 
εις τό καθολικόν δόγμα. 

Έν Όλλανδία οί καθολικοί ανέρχονται 
ήδη εις 1.488,852 αντί τών 350,000. 

Έν Έλβετία οί καθολικοί ειναι νυν 1. 
800,409, έν Ρωσσία 2,882 821, έν Καυ-
κάσω 26,915, έν Σιβηρία 24,316, έν τή 
κεντρική 'Ασία 1,396. Έν τή Βαλκανικη 
Χερσοννήσω τό 1800 ήσαν 250,750 νυν 
δέ 639,781. Εν τη 'Ασιατικη Τουρκία 
και τή Περσία ανέρχονται νυν από 4 00, 
000 εις 659,690. 

Έν ταίς Ίνδίαις τό 1800 οί καθολι-
κοί ανήρχοντο εις 475,000 εις τό 1890 
ανηλθον τούς 1.692,337. Ή Κίνα κατά 
τό αυτό έτος είχεν 5 ιεραποστολάς εχούσας 
202,000 πιστους, νυν δέ έχει 38 ιεραπο-

στολας και 576,440 πιστούς. Έν ταις 
Ήνωμέναις πολιτείαις ηριθμήθησαν 7.977, 
278 καθολικοί διηρημένοι εις 13 επαρχίας 
εχούσας 181 νοσοκομεία, 124 ευεργετικά 
καταστήματα, 514 φιλανθρωπικά ιδρύ-
ματα, 3,759 σχολεια έχοντα 580,453 
μαθητάς, 36 ιεροσπουδαστήρια, 119 νη-
πιαγωγεια έχοντα 17,309 μαθητρίας και 
9,056 εκκλησίας. 

Έν Καναδα οί 120,000 καθολικοί ηυ-
ξήθησαν εις δύο εκατομμύρια, ιδρύσαντες 
1 πανεπιστήμιον, 20 ιεροσπουδαστήρια, 
36 κλασικά σχολεια και 5,513 μαθητας. 
44 εμπορικά σχολεια και 15,414 μαθη-
τας. 221 σχολεια θηλέων και 12,800 μα-
θητρίας, και 4,765 σχολεια της εφημε-
ρίας και 243,539 μαθητας. 

Έν 'Αντίλλαις και Γουϊάνη η αυτή πρό-
οδος, 337,750 καθολικοί αντί τών 119000. 

Έν τη Νοτίω 'Αμερικη, άπαντες οί κά-
τοικοι λευκοί και μαυροι ειναι καθολικοι οί 
εις τον καθολικισμόν προσελθόντες Ίνδοί 
ανέρχονται εις 8.297,044 απέναντι 2. 
670,000 διαμεινάντων εισέτι αγρίων. 

Νυν ας έλθωμεν εις την Βόρειον 'Αφρι-
κήν. Ό Mousignor Louvet αριθμει έν 
'Αλγερία 400,000 καθολικων, 260 εκκλη-
σίας και 220 σχολεια, έν ώ τουναντίον τό 
1800 υπηρχον μόλις 4,000 καθολικων. έν 
Τύνιδι δέ μόλις 2,000 αντί τών σήμερον 
27,000 πιστών, 50 εκκλησιων και 20 
σχολείων. 

Έν τη 'Ανατολικη 'Αφρικη αι ιεραπο-
στολαι διαιρουνται εις τάς του Σενεγάλ 
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Δέν εγνώριζον πλέον έαν παν ό,τι έβλεπον ή ησθανόμην ητο πραγ-
ματικότης η πλασμα τής φαντασίας μου και εκραύγαζον μετ' αγωνίας : 

— Θεέ μου ! Θεέ μου ινα τί με εγκατέλιπες ! 
ΚΕΦ. ΧLVI 

τους κόμβους τούτους, οτί δεν είχον εγγίσει τό μανδήλιόν μου αφ' ης το 
είχον θέσει υπο το προσκεφάλαιόν μου. 'Άλλως να έπραξα ταυτα κατά 
τον υπνον μου ή μαλλον εν τώ παροξυσμω μου χωρίς να διατηρήσω την 
ελαχίστην περί αυτών ανάμνησιν. δέν ηδυνάμην ομως να το πιστεύσω 
και έκτοτε ευρισκόμην κατα πασαν νύκτα εν διαρκει φόβω μήπως ελθη 
τις και μέ στραγγαλίση. 

Εννοώ πόσον τοιαυται ανοησίαι επρεπε να φανωσι γελοίαι εις πάντα 
άλλον. αλλ' εις έμέ, όστις ησθάνθην ταυτα, μοι προυξένουν τοιουτον 
κακόν, ώττε ριγώ εισέτι. 

'Άλλοτε, κατακλινόμενος ολίγον πρό της αυγης, ενόμιζον ότι ημην 
εντελώς βέβαιος ότι είχον τοποθετήσει τό μανδήλιόν μου ύπο τό προσκέ-
φαλόν μου. μετά τινα στιγμήν ελαφρου υπνου ηγειρόμην κατά τό συ-
νηθες, ενόμιζον ομως οτι μ' έστραγγάλιζον και ησθανόμην πράγματι τόν 
λαιμόν φρικωδως εσφιγμένον. Παράδοξον ! Ήτο δεδεμένος δια του μαν-
δηλίου μου και διά πολλών κόμβων. Έσκεπτόμην, οτί δέν είχον δέσει 

Αυται εξέλειπον κατά πασαν πρωίαν και έφ' όσον διήρκει τό φως της 
ημέρας, ησθανόμην τό πνευμα μου τόσον αδιάφορον εις τους φόβους 
τούτους, ώστε μοι εφαίνετο αδύνατον να τους αισθανθω και πάλιν. Κατα 
την δύσιν όμως του ηλίου ήρχιζα να τρέμω και κατά πασαν νύκτα μοί 
επανήρχοντο αί αλλεπάλληλοι παραδοξολογίαι της προηγουμένης νυκτός. 

Προσέτι ευρισκόμην αδύνατος έν καιρω σκότους και κατέβαλον προσ-
παθείας έν καιρω ημέρας οπως φαίνομαι εύθυμος έν ταις μετα τών συν-
τρόφων μου συνομιλίαις, μετα τών δύο νεαρών παιδίων του μεγάρου 
του Πατριάρχου και τών δύο μου δεσμοφυλάκων. Πας τις ακούων με, 
δέν ήθελεν αμφιβάλει περί της λυπηρας ασθενείας υφ' ής κατετρυχόμην. 
'Ήλπίζον ότι αί προσπάθειαι αυται θ' απέδιδον τό σθένος είς την ψυχήν 
μου, αλλ' εις ούδέν μοί εχρησίμευον. Αί νυκτεριναί εκειναι εμφανίσεις, 
τας οποίας την ημέραν απεκάλουν ανοησίας, καθίσταντο και πάλιν δι' 
έμέ φοβεραί πραγματικότητες. 

Έαν είχον τήν τόλμην, θα παρεκάλουν θερμως την διεύθυνσιν να αλ-
φοβούμενος λάξω δωμάτιον αλλ' ουδέποτε εγνώρισα να εξευτελίζωμαι 

μήπως δώσω αφορμήν να γελάσωσι διά τας αξιώσεις μου. 
Πρό της ματαιότητος πάντων τών συλλογισμών, πασών τών απο-

φάσεων, πασών τών μελετών, πασών τών προσευχών, η φοβερά ιδέα οτι 
ημην εντελώς και δια παντός εγκαταλελειμμένος ύπο του Θεου κατέ-
λαβε την ψυχήν μου. 

Πάντα τα άθλια εκεινα σοφίσματα κατά της θείας Προνοίας, ατινα 
έν τη διανοητικη μου καταστάσει μοί είχον φανη τόσον παράλογα εβδο-
μάδας τινας πρότερον, επανέφερον τότε βοωντα είς τα ώτα μου τόν ασεβη 
αυτών ηχον και μοί εφάνησαν άξια προσοχης. Έπάλαιον κατα της 
επιθυμίας ταύτης έπί τινας ημέρας, είτα δ' εγκαταλειπόμην έν αυτη. 

Παρεγνώρισα τήν αγαθότητα τής θρησκείας. λέγω τότε, ώς τό είχον 
ακούσει λεγόμενον είς αθέους φρενήρεις. 'Ή θρησκεία εις ουδέν αλλο χρη-
σιμεύει ή εις τό να διεγείρη τα πνεύματα. Είχον τήν υπερηφάνειαν να 
πιστεύσω, ότι εγκαταλείπουσα η ψυχή μου τον Θεόν θ' ανέκτα τήν 
ισχύν της. Παράφρων εμπιστοσύνη ! Ήρνούμην τόν Θεόν και δέν είχον 
την δύναμιν ν' αρνηθω τα αόρατα και κακοποιά όντα, άτινα εφαίνοντο 
περιστοιχίζοντά με και αναπτυσσόμενα δια τών στενοχωριων μου ! 

Πώς να ονομάσω τό μαρτύριον τουτο ; 'Αρκει να είπω ότι ήτο ασθέ-
νεια ; ή μαλλον ητο συγχρόνως θεία τιμωρία οπως πλήξη την υπερηφά-
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και τας τής Σενεγαμβίας εχούσας 12,000 
καθολικών, 20 εκκλησίας και 20 σχολεία. 
'Εν Κιέρρα-Λεώνη υπάρχουσι 2,000 κα-

θολικοί, 4 εκκλησίαι και 6 σχολεία, έν 
Δαχομέϋ 3,300 καθολικοί 5 εκκλησίαι και 
7 σχολεία, έν Βενίν 9 εκκλησίαι, 13 σχο-
λεια αρρένων έχοντα 635 μαθητάς και 8 
θηλέων μέ 460 μαθητρίας και 5 ορφανο-
τροφεια. έν Καμπόν 5,000 καθολικοί, 12 
σχολεία αρρένων και 3 θηλέων μέ 400 μα-
θητάς κ.τ.λ. 'Εν ολω 14 ιεραποστολαί 
και 38,000. 

Εν τή Κεντρική Άφρικη. 1ον έν Σου-
δάν 250 καθολικοί, 2ον έν Ταγανίγα, 
Νυάσσα 4850 καθολικοί, 10 εκκλησίαι, 
16 σχολεία, 6 ιεραποστολαί και 54 ιερα-
πόστολοι. 

Έν ταίς νήσοις Μώραις έν τω 'Ατλαν-
τικω 270,000, έν Μαδέρα 152,000, έν 
τοίς Καναρίοις 300,000, έν τω Πρασίνω 
Άκρωτηρίω 107,000, έν Γουϊνέα 21,000, 
έν Φερνάνδω-Πώ 4000, έν τή νήσω Μαυ-
ρικίου 110,000 κ.τ.λ. Έν Αυστραλασία 
859,460 καθολικοί, 6 Άρχιεπισκοπαί, 
21 επισκοπαί, 715 ιερείς και 1709 έκ-
κλησίαι. 

Έν συνόλω έν τή Πολυνησία υπάρχουσι 
σήμερον 175 ιεραποστολαί, 8 επισκοπαί, 
415 εκκλησίαι, 243 σχολεία και 90,000 
καθολικοί, και 1600 καπουκινοι Ίταλοί. 

Αί ιεραποστολαί τών Διαμαρτυρομένων 
αριθμουσι 262,000 προσηλύτους και έχουσι 
μεγάλην σπουδαιότητα έν Ώκεανία. 

Τοιούτον, έν γενικαις γραμμαις τό ερ-

γον τών καθολικων ιεραποστολών καθ' απα-
σαν τήν υφήλιον, έργον εκπροσωπουν τόν 
εκπολιτισμόν και τήν ανθρωπότητα κατι— 
σχύον του βαρβαρισμου, προλειαινον ούτω 
τήν οδόν εις τα οσημέραι αυξανόμενα τής 
Ευρώπης πλήθη. 

Η Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α Τ Ο Υ Λ Η Σ Τ 0 Υ 
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ 

(Συνέχεια και τέλος) 
'Aφ' ου επί τριάκοντα έτη ετρόμαξαν τήν 

Ίουδαίαν δια τών κλοπών, τών σκληροτήτων 
και παρανόμων φορολογιών, ο Δισμας και ό 
Ζεσμας συνελήφθησαν επι τέλους ύπο τών 
στρατιωτων του Ποντίου Πιλάτου, 'Ρωμαίου 
διοικητου τής Ιερουσαλήμ., και κατεδικάσθη-
σαν εις τον επί του Σταυρου θάνατον τήν 
ατιμωτέραν τών τιμωριών. 

Μετ' αυτών αποθνήσκει άνθρωπος, ου ή 
ζωή υπήρξεν αναμάρτητος. ου η μ.όνη αμαρ-
τία ήτο το οτι απεκαλέσθη Υιος του Θεου 
ηγάπησε τους ταπεινούς και μικρούς, και 
εκήρυξεν εις τους υπερηφάνους και ανηλεείς 
Ίουδαίους νόμον αγάπης και ελέους. Ο Πι-
λάτος οστις ουδέν έγκλημα ευρεν επί του 
αθώου τούτου, δέν έσχε το θάρρος να απο-
σπάση αυτόν του μίσους τών Φαρισαίων και να 
κηρύξη παρρησία τήν αθωότητά του. 

Προσεπάθησεν έν τούτοις να πραϋνη τόν 
θεοκτόνον λαον δεικνύων αυτώ τόν Ίησουν 
καταντήσαντα δια τής μαστιγώσεως εις τήν 
μάλλον αξιοθρήνητον κατάστασιν. 'Απο του 
εξώστου του Πραιτωρίου παρουσίασεν αυτόν 
τοις Ίουδαίοις παραμεμορφωμένον, εξηντλη-

μένον, με μέτωπον εστεμμένον δι' ακανθών. 
Έπι τών ώμων του οί στρατιωται έρριψαν 
ράκος πορφυρουν, μεταξύ δέ τών χειρών του 
έθεσαν κάλαμον, ώς σκήπτρον προς εμπαιγμ.όν. 

—- Ίδου ό άνθρωπος ! λέγει ό Πιλάτος, 
και προσθέτει. θα θελήσητε να θανατώσητε 
τόν βασιλέα σας ; 

Έπί τή θέα του αιμοφύρτου οί Ιουδαιοι 
στρέφονται μετ' απεχθείας. Βασιλεύς των ό 
άνθρωπος ουτος ό ύπο τής λύπης τοσουτον 
καταβληθείς, και εις τόν έσχατον βαθμόν πε-
νίας, ανθρωπίνων βασάνων και εξευτελισμου 
περιελθών ; Αποστρέφονται, καλύπτουσι τό 
πρόσωπον των ινα μή ίδωσι πλέον αυτον, και 
φωνάζουσι : 

—Σταυρωθήτω! Σταυρωθήτω! 'Απομά-
κρυνον αυτόν απ' εμπρός μας . . . Καί τό 
μισος αποτυφλώνει αυτούς εις τοιουτον βαθ-
μόν, ώστε να λησμονήσωσι πάν αίσθημα πα-
τριωτικόν. 

— Δέν αναννωρίζομεν αλλον βασιλέα ειμή 
τόν Καίσαρα, λέγουσι. 

Νυν επί τής κορυφής του Γολγοθα ανορ-
θουνται τρεις σταυροί. 

Ό Αθώος εσταυρώθη μεταξύ τών δύο 
ληστών. 

Ο Ζεσμας βλασφημει και περιπαίζει τόν 
θείον καταδισκασθέντα η υπομονή του οποίου 
ερεθίζει αυτον αγανακτουντα. 

'Αλλ' ό Δισμας σιωπα. Παρατηρει . . . 
'Ακούει τούς ύπο του Χριστου προφερομέ-

νους ειρήνης και αγάπης λόγους. 
Ζητεί να ενθυμηθή. 
Νύκτα τινά του μακρυνου παρελθόντος του, 

συνήντησεν ... . — ώ μακράν πολύ μακράν 
εις τό βάθος του μακρυνου παρελθόντος — 
ειδε λάμπον ήδη το βλέμμα τουτο τό τόσον 
γλυκύ, τόσον αγνόν τόσον ευσπλαχνον. 

Ναι ενθυμειται! Έσπέραν τινά θυελλώδη, 

νειαν μου και να με κάμη ν' αναγνωρίσω ότι, ανευ ιδιαιτέρου φωτός, 
ηδυνάμην να καταστώ άπιστος ώς ό Ίουλιανος και πλέον παράφρων 
εκείνου ; 

'Όπως και αν έχη, ό Θεός μοί έδωκε τοσαύτας στενοχωρίας εις επο-
χήν, καθ' ήν τοσαυτα υπέφερον. 

Πρωϊαν τινά, αφου έπιον τόν καφφέ μου, προσεβλήθην ύπό βιαίου 
εμέτου και φοβερών κυστικών. Ένόμισα ότι εδηλητηριάσθην. Μετα τήν 
ύπό του εμέτου προξενηθεισαν μοί κόπωσιν, ημην κάθιδρως και ερρίφθην 
επί τής κλίνης μου. Περί τήν μεσημβρίαν εγευμάτισα ολίγον και εκοι-
μήθην ησυχως μέχρι τής εσπέρας. 

Άφυπνίσθην εκπεπληγμένος ότι απήλαυσα τόσω μεγάλην ησυχίαν 
και, μή έλπίζων να κοιμηθώ πλέον επί πολύ, ηγέρθην.— Έγερθείς, 
λέγω κατ' εμαυτόν, θ' αντισταθω περισσότερον κατα του συνειθισμένου 
μου τρόμου. 

Ό τρόμος όμως εκεινος δέν μοί επανήλθεν. 'Ημην ήδη ευχαριστη-
μένος και έν τή μεγάλη ευγνωμοσύνη μου, ανευρίσκω έν εμοί τό αί-
σθημα του Θεου, εγονυπέτουν επί τής γης όπως τόν λατρεύσω και τώ 
ζητήσω συγγνώμην διότι τόν είχον εγκαταλείψει έπί τόσας ημέρας. Ή 
έκχυσις αύτη τής χαράς εξήντλησε τας δυνάμεις μου και, μένων επί 
τινα χρόνον γονυπετής, εστηριγμένος έπί του καθίσματος μου, με κατε-
λάμβανεν ό ύπνος και απεκοιμώμην έν τήθέσει ταύτη. 

Αγνοώ έαν μετα μίαν ώραν ή και περισσότερον ηγειρόμην ολίγον. 
αλλα μόλις μοί εδίδετο καιρός να ριφθώ ενδεδυμένος έπί τής κλίνης μου, 
απεκοιμώμην μέχρι τής πρωίας. Κατελαμβανόμην προσέτι υπό του ύπνου 
καθ' όλον τό διάστημα τής ημέρας. τήν εσπέραν κατεκλινόμην πολύ 
αχέως και εκοιμώμην καθ' ολην τήν νύκτα. Όποία κρίσις λοιπόν εγέ-
νετο εν εμοί; Αγνοώ, αλλ' εθεραπεύθην. 

ΚΕΦ. XLVII 

Τοτε έπαυσαν αι διαταράξεις του στομάχου μου, αί κεφαλαλγίαιεξε 
λειπον και μοί επηλθεν όρεξις εκτακτος. η πέψις εγίνετο κανονικως και 
ανέκτων τας δυνάμεις μου. Θαυμαστή η θεία Πρόνοια ! αυτη μοί είχεν 
αφαιρέσει τας δυνάμεις μου διά να μέ ταπεινώση και μοί τας απέδιδε 

είτα διότι επλησίαζεν η εποχή τής αποφάσεως και δέν ήθελε να μέ 
αφήση να απολεσθώ οπόταν ήθελον μοί τήν αναγγείλει. 

Τήν 24 Νοεμβρίου, είς τών συντρόφων μου, ό ιατρός Φορέστης, 
απήχθη έκ τής φυλακής μου και μετεφέρθη χωρίς νά δυνηθώμεν νά 
μάθωμεν εις ποιον μέρος. Ό δεσμοφύλαξ, η σύζυγος του και οί φρουροί 
ησαν στενοχωρημένοι. ουδείς δ' έξ αυτών ήθελε να μέ διαφωτίση περί 
του μυστηρίου τούτου. 

— Και τί θέλει νά μάθη ό κύριος ; μοί ελεγεν ό Τρεμαρέλλος, αφου 
τίποτε δέν είνε καλόν νά του είπω ; Πολλά του είπα εως τόρα, παρά 
πολλά. 

—Πρός τι λοιπόν αυτη η σιωπή ; ανέκραζον τρέμων, δέν σ' εννόησα ; 
μήπως κατεδικάσθη εις θάνατον; 

— Ποιος; . . . αυτός ; . . . ό ιατρός Φορέστης ; . . . 
Ό Τρεμαρέλλος εδίσταζε ν' απαντήση, αυτός, όστις πάντοτε είχε 

διάθεσιν νά φλυαρη. 
— Λέγουν ότι είμαι φλύαρος. αλλά δέν θέλω κατά τήν γνώμην μου 

ν' ανοίξω τό στόμα επί αυτών τών πραγμάτων. 'Ενθυμείται ό κύριος ότι 
εξηναγκάσθην ... 

—- Ναί, ναί, σέ εξηνάγκασα. αλλά θάρρος ! Είπε τα μοι όλα. 
συνέβη εις τόν δυστυχή Φορέστην. 

— Αχ ! κύριε ! τόν μετέφερον εις τάς φυλακάς τών βαρυποίνων 
θανατική απόφασις τώ ανεγνώσθη, εις αυτόν και εις δύο άλλους. 

— Καί θά εκτελεσθή ; Πότε; 'Ώ ! τούς δυστυχείς ! Kαι ποίοι είνε 
αυτοί οί δύο άλλοι ; 

— Τίποτε άλλο περισσότερον δέν γνωρίζω. Αι αποφάσεις δέν εδημο-
μοσιεύθησαν ακόμη. Λέγουσιν εις Βενετίαν ότι θά γίνωσιν ανταλλαγαί τι-
νες τών ποινών. είθε ό Θεός νά μή αφίση τήν θανατικήν απόφασιν να 
εκτελεσθή. είθε ό Θεός, έαν δέν ανταλλάξουν όλοι μέ τόν θάνατον, ό κύ-
ριος τουλάχιστον νά σωθή! Τόν αγαπώ,— επιτρέψατέ μοι την φρασιν, 
ώς εαν ητο αδελφός μου ! 

Και απήλθε κατασυγκεκινημένος. Ό αναγνώστης δύναται να φαντα-
σθή εις οποίαν ταραχήν ευρισκόμην καθ' όλην αυτήν τήν ημέραν και 
τήν επιουσαν νύκτα και επί πολλάς ετι ημέρας καθ' ας τίποτε περισσό-
τερον δέν ηδυνήθην νά μάθω. 

'Επεται συνέχεια) 

Τι 
Ή 
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 

ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

Όκτώβριος. Όκτώβριος. 

Της αμιάντου αγνότητος της Θεοτόκου. 20 Κυριακ. 8 Πελαγίας της οσίας. 
Ίωάννου Λεονάρδου. 21 Δευτέρα 9 Ίακώβου Απ. Άνδρονίκου του οσίου. 
Βίκτορος Γ'.Πάπα 'Ρώμης. 22 Τρίτη 10 Ευλαμπίου και Ευλαμπίας μαρτ. 
Του Λυτρωτου. 23 Τετάρτ. 11 Θεοφάνους του Γραπτου. 
'Ραφαήλτου Άρχαγγέλου. 24 Πεμπτ. 12 Πρόβου, Ταράχου, Άνδρονίκου μαρτ. 
Βονιφατίου Α'. Χρυσάνθου και Δαρείας 25 Παρασ. 13 Κάρπου, Άγαθοδώρου, Άγαθονίκης. 
Ευαρέστου Πάπα 'Ρώμης μαρτ. 26 Σάββ. 14 Κελσίου, Κοσμα του ποιητου. 
Τών επτά πόνων της Θεοτόκου. 27 Κυριακ. 15 Λουκιανου μάρτυρος. 
Σίμωνος και Ιούδα τών Αποστόλων. 28 Δευτέρα 16 Λογγίνου του εκατοντάρχου. 
'Ρουστικου και Έλευθερίου μαρτύρων. 29 Τρίτη 17 Ώσηε του προφήτου. 
Ευτροπείας, Ζηνοβίου και Ζηνοβίας. 30 Τετάρτ. 18 Λουκα του Ευαγγελιστου. 
Σερικίου Πάπας 'Ρώμης. 31 Πέμπτ. 19 Ίωήλ του προφήτου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Άπάντησις εις την υπο του 'Επισκόπου 

Ρώμης Λέοντος ΙΓ' εκδοθεισαν εγκύ-
κλιον περί ενώσεως των 'Εκκλησιών. 

'Ο θησαυρός της 'Ελλάδος διττός υπό Γ. 
'Άλβυος. 

Ό εξω κόσμος. 
Τό έν Boudja της Σμύρνης διεθνές ιερο-

σπουδαστήριον των αιδ. πατέρων Κα-
πουτσίνων υπο Πολυκάρπου Βεντουρα. 

Ύπεροχή του πατρώου 'Ελληνισμου, 
εξυπηρετήσαντος εις τόν Χριστιανι-
σμόν, υπό Ν. 'Αναγνωστοπούλου. 

'Ασπλαγχνία ποίημα υπο I. Λ. Μ. 
Λέων ό ΙΓ' διαμαρτυρόμενος κατά των 

εορτών της Ρώμης. 
'Ολυμπία (εικών). 
Κοινωνικαί ειδήσεις. 
Aι καθολικαί ιεραποστολαί δύοντος ΙΘ' 

αιώνος. 
'H φιλοξενία του ληστου, διήγημα υπό Σ. 

Γραικου. 
Ευτράπελα. — Μικρόν ταχυδρομείον. 
Aι φυλακαί μου. Silvio PeIIico. 'Επιφυλ-

λίς κατά μετάφρασιν εκ του Ίταλικου. 
Ήμερολόγιον. 

ο Ζεσμας και αυτός εσταμάτησαν επί τινος 
οδου δύο οδοιπόρους, δύο φυγάδας φέροντας 
μεθ'εαυτών τέκνον εξόριστον. Επειδή δεν 

ειχον τίποτε να προσφέρωσιν ως λύτρα . . . . 
ο Δισμας βαναύσως απέσπασε το παιδίον τών 
κόλπων της μητρός του. 

Και ιδού όπου ο ξανθός άγγελος αφυπνιζό-
μενος έπι τών βραχιόνων του τον εκύταξε τρυ-
φερως, ευσπλαγχνικως, ώς κατ' εκείνην τήν 
ώραν τον εκύταζεν ο Χριστός επι του σταυρου. 

Το παν απεκαλύπτετο. 
Το μυστηριωδες τουτο παιδίον, όπερ εντός 

της φάτνης ελάτρευσαν οι ποιμένες και οι 
μάγοι, του οποίου το θειον μειδίαμα έκαμε να 

εισδύση το έλεος εις τήν αναίσθητον ψυχήν 
του ληστου, ητο ο υιος του Θεου, εκεινος όστις 

απέθνησκε δια τήν απολύτρωσιν του κόσμου. 
Την ωχράν γυναικα, τήν τεθλιμμένην, ορ-

θίαν προ τών ποδων του σταυρου, ο Δισμας 
τήν εγνώριζεν ωσαύτως, ήτο εκείνη ητις τώ 
ειπε κατα τήν αιφνίδιον γνωριμίαν : 

— Δύνασαι να ευλογηθης και παρηγορη-
θής κατα τήν τελευταίαν σου ώραν! . . . 

— Ω! εφώναξεν εις τον Ζεσμας βλασφη-
μουντα διαρκως, σιώπα . . . δικαίως ημεις τι-
μωρούμεθα αλλ' αυτός ειναι αθωος. Δεν 

αποθνήσκει ειμή διά τας αμαρτίας μας... 
Και στρέφων προς τον Χριστόν τούς οφθαλ-

μούς του, 
— Κύριε, εψιθύρισε ταπεινως, ενθυμηθειτέ 

με όταν θα ήσθε εις το βασίλειον του Πα-
τρός σας: 

Μίαν έτι φοράν το βλέμμα του Ίησου 
προσηλώθη επί του βλέμματος του παλαιου 
ληστου ου η καρδία εθραύετο υπο της με-
τανοίας. 

— Πριν τελειώση η ημέρα, τώ λέγει μετα 
γλυκύτητος ανεκφράστου, θα ησαι μετ' έμου 

εις τον Παράδεισον. 
Ο Υιος του Θεου απέδιδεν εκατονταπλα-

σίως τώ καλώ ληστη τήν φιλοξενίαν τήν 
οποίαν μίαν νύκτα ουτος τώ παρέσχεν εν τώ 
σπηλαίω του. 

Εκ του Γαλλικου 
Σωτ. Γραικός 

Ε Υ Τ Ρ Α Π Ε Λ Α 

Εις το Γ. 'Αστυνομικόν τμημα. 
— Ποιον το επάγγελμά σας ; 

—Κρεοπώλης. 
— Διατί κτυπάτε την γυναίκα σας; 
— Άκριβώς διά τον αυτόν λόγον 

δια τον οποιον κτυπώ και τό κρέας. 
—Δηλαδή ; 
— Όπως την καταστήσω τρυφε-

ρωτέραν. 

Ό λόγος περί ακαθάρτου και ρα-
διούργου. 

—Αυτός ό ανθρωπος βάζει παντου 
τη μύτη του. 

—Ναί! απαντα τρίτος τις, εκτος 
εις τό ρινόμακτρον. 

Έν τώ Σχολείω. 
Ό διδάσκαλος : Τάκη είπε μου 

ποιος ξεσκέπασε την Άμερικήν ; 
Και ό Τάκης όλος πεφοβισμένος: 

'Όχι εγώ διδάσκαλε, κανένας άλλος. 

ΜΙΚΡΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 

Φ. Π. Ένταυθα. Ευχαριστουμεν ευμενεις 
κρίσεις σας περί Άρμονίας.—Σ. ιατρόν, Κων-
σταντινούπολιν. Έλάβομεν άρθρον σας, ευχαρι-
στουμεν εγκαρδίως, δημοσιεύσωμεν προσεχως. 
— Άγαπητώ. Ένταυθα. Συνιστωμεν αρμονι-
κωτέρας τας σχέσεις σας μετα του ταμείου της 
'Aρμονίας. — Δόν I. Κ. Κωνσταντινούπολιν. 
Εύγνωμονουμεν δι' ενδελεχη μέριμναν ην επι-
δεικνύετε υπερ ευδοκιμήσεως ημετέρου φύλλου. 
Είθε ευρομεν μιμητάς. — Δ. Ν. Ένταυθα. 
Λυπούμεθα ότι δεν είμεθα εις θέσιν να σας 
απαντήσωμεν. Ζητήσατε αλλαχου πληροφο-
ρίας. — Ι. Δ. Βόλον. Άναμένομεν εκπλήρωσιν 
υποσχέσεώς σας. — Σ. Τ. Ρώμην. Στέλλομεν 
50 αντίτυπα, διαμοιράσητε υμετέροις φίλοις.— 
Χ. Σ. Νάξον. Φρόντισον αυτόθι εγγραφάς νέων 
συνδρομητων. 

Ι Ε Ρ Α Κ Α Τ Η Χ Η Σ Ι Σ 

Ποιουμεν γνωστόν τοις ενδιαφερομένοις 
οτι εξεδόθη κατ' αυτάς, έν τω καλλιτεχνικω 
τυπογραφείω της "Έστίας", νέα Κατή-
χησις προς χρησιν τών έν Ελλάδι Καθο-
λικων, υπο του αιδ. Δον 'Ιωάννου 
Μάμου, ην ό αείμνηστος Άρχιεπίσκοπος 
Αθηνών Ίωσήφ Ζαφφινος, ενέκρινεν ώς 
την μόνην επακριβως ανταποκρινομένην 
εις τας ανάγκας της Ελληνικής νεολαίας. 
'H τιμή εκάστου αντιτύπου ωρίσθη εις λε-
πτά 60. Πασα παραγγελία συνοδευομένη 
ύπο του αντιτίμου, απευθυνθήτω εις τό 
γραφείον της "'Αρμονίας". 

Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν 
ΡΕΝΙΕΡΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ 

ΕΝ ΣΥΡΩ 

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ 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. ΜΑΙΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1895 — 990. 


