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ΚΑΘΙΣΤΏΜΕΝ γνωστόν τοις εν-
διαφερομένοις ότι τό γραφειον της 

"'Αρμονίας" μετεφέρθη επί της 
όδου Αιόλου αριθ. 90. 

τρυφήν έν τώ πνεύματι, καθ' όσον αδύ-
νατον να εισχωρήση εν ημιν ό ύλισμός 
καθ' ήν στιγμήν ευρισκόμεθα προ του 
τάφου τών φιλτάτων. 

'Όλον το ευσεβές εκεινο πληθος οπερ 

Η Ε Ο Ρ Τ Η 
ΤΩΝ 

ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 
Δευτέρα του μηνός Νοεμβρίου! 

Τίς δύναται να διαφύγη τήν μελαγχο-
λικήν επίδρασιν της πενθίμου ταύτης 
ημέρας ; Δύνασαι να έχης την καρδίαν 
πεπωρωμένην, τήν ψυχήν ακαλλιέρ-
γητον και ξένην προς ό τι ευγενές και 
ιδανικόν. Δύνασαι ώς ο νεκροθάπτης 
του Άμλέτου να ανορύττης τάφους 
και να ψάλης το άσμα της αγάπης. 
'Αδύνατον ομως να μη συμμερισθης 

το αλγεινον πένθος οπερ εμπνέει η σή-
μερον ημέρα. 

Τό άσμα σου ανεπαισθήτως θέλει 
μεταβληθή εις θρηνον και η φαντασία 
σου άκουσα θα πτερυγίση είς τον κό-
σμον του παρελθόντος πλησίον εκείνων 
οίτινες υπηρξαν. 

Μυρίαι ιεραί αναμνήσεις θα κατα-
κλύσωσι τήν διάνοιάν σου ώς τα κύ-
ματα τα ωθούμενα το εν κατόπιν του 
άλλου. Το πνευμα σου θα ζητήση 

αθρόον συρρέει εις τα κοιμητήρια, 
συνωστίζεται έν κατανύξει 
τάφων οπως εναποθέση επ' 

πέριξ τών 
αυτών, έν 

δάκρυ ή έν άνθος, μαρτυρει πλαγίως 
τήν ύπαρξιν κόσμου υπερφυσικου, το 
δέ άνθος και το δάκρυ εισίν ό γλυκύ-
τερος ύμνος προς τήν αθανασίαν τής 
ψυχής. 

Η ζωηρά και συνεχής ανάμνησις 
η συνενουσα τους προαποιχομένους 
μετά τών διαμενόντων εισέτι έν τή 
ζωή δια του χρυσου κρίκου τής αγάπης 
σφόδρα διαμαρτύρεται κατά τών αρ-
νουμένων ο τι δήποτε πέραν του τά-
φου, και έν μέσω τών τροπαίων του 
Θανάτου διαπρυσίως κηρύττει τήν 
ύπαρξιν τής Ζωης. 

Είς οιανδήποτε και αν ανήκωμεν 
αιρεσιν, οιανδήποτε και αν πρεσβεύ-
σωμεν δοξασίαν, εαν η κακοήθεια δεν 
συνετέλεσεν έν ήμιν το έργον αυτης, 
ενώπιον του τάφου ένθα υποτρέμου-
σιν εξ αγάπης τα οστα πεφιλημένων 
υπάρξεων, θα αισθανθωμεν ανακαινι-
ζομένας έν τη διανοία τας ιδέας ημών 
και έν τή καρδία αναθρώσκουσαν άγνω-
στον πηγήν νέων αισθημάτων. Ο τά-

φος εκεινος καταυγαζόμενος υπο των 
ακτίνων φωτός επουρανίου θέλει μετα-
τραπη είς βωμον ένθα αι σκιαί τών νε-
κρων θ'ανακτήρωσιν ύπαρξιν και πραγ-
ματικότητα. 

Μετά τών φιλτάτων νεκρών θ' ανα-
στηθωσιν έν τη μνήμη σου αι τρυφε-
ρώτεραι τών παιδικων σου αναμνή-
σεων, αί μητρικαί θωπειαι και τα μει-
διάματα όσα εκάλλυναν την νηπιακήν 
σου ηλικίαν. 

Φευ ! υστάτη, ίσως υστάτη θέλει ανα-
ζήση έν τη μνήμη σου και η προσευχή 
εκείνη, ήν βρέφος έτι ών εξέμαθες απο 
τών χειλέων αυτης της φιλοστόργου 
μητρός σου και ήν τίς είδε προ πόσων 
ετών δέν είχες επαναλάβει πλέον. 

'Η στιγμή εκείνη αναμφιβόλως εσε-
ται σοι στιγμή υπερτάτης οδύνης και 
κρουνοί δακρύων θα ρεύσωσιν αφθόνως 
επί τών παρειων σου, θέλεις δέ ομο-
λογήση ότι και επί τών τάφων πολλά 
τα θέλγητρα τής θρησκείας. 

ΔΙ ΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΜΑΜΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
90 - 'Οδός Αιόλου - 90 

ΕΚΔIΔΟΤAI 
Τ Ρ Ι Σ ΤΟΥ Μ Η Ν Ο Σ 

Τα χειρόγραφα δεν επιστρέφονται. - 'Αγγελίαι δημοσιεύονται μόνον εν 
τη τελευταία σελίδι. - Διά τας καταχωρίσεις ιδιαίτεραι συμφωνίαι. 

Tιμή συνδρομης : 'Ετησία Δρχ. 10. — Έξάμηνος Δρχ. 5. 
Δια τό 'Εξωτερικόν εις Φράγκα χρυσα. 
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Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΩι Ιθ' ΑΙΩΝΙ 
'Εν τών παραδοξοτέρων λειψάνων έξ 

οσων εγκαταλείπει ημιν ό έν τή συντελεία 
του χρόνου φυγαδευόμενος Ιθ' αιών, αναμ-
φιρρήστως τυγχάνει τό οσημέραιεξογκού-
μενον ρευμα του κακώς εννοουμένου πολι-
τισμου, τό απειλουν να παρασύρη ο,τι 
άχρι τουδε η εκβάκχευσις παντός καλου 
υπό τό πρόσχημα τών ανθρωπίνων ελευθε-
ριωνν εσεβάσθη, τήν εστίαν τουτέστι, διά 
τής από ταύτης αρπαγής τής 'Eστιάδος 
παρθένου. Τό δε ιερόν πυρ τό ύπό τών 
πάλαι μητέρων απαύστως προ του βωμου 
τής οικογενείας τηρούμενον, εσβέσθη τέ-
λεον εγκαταλειφθέν. Καί τό μητρικόν αί-
σθημα τό διά τής ακτινοβολίας αυτου θαλ-
πον άλλοτε τήν οικογένειαν, εγένετο νυν 
πηγή φωτός ανα τους δυσβάτους και απε-
ράντους λαβυρίνθους εις ους την σήμερον 
άγει την γυναικα ο δέκατος έννατος αιων. 

Τό φύσει έν τοίς νεωτερισμοίς αρεσκό-
μενον γυναικειον πνευμα δέν ήτο δυνατόν 
ή να ανοίξη τας κούφους αυτου αγκάλας 
και περιπτυχθη παν ότι ύπό τό πρόσχημα 
του καινου προσεφέρετο αυτώ. Και ούτω 
ή γυνή η τέως τής εστίας βασιλίς, η από 
τής φύσεως προωρισμένη, όπως ταύτην κυ-
βερνα, ηθέλησε να αναπνεύση τήν αυτήν 
ήν και ό ανήρ μεμολυσμένην ατμόσφαιραν, 
και εξελθουσα έν ταίς τριώδοις και ταίς 
αγυϊαις εξηνδρίσθη πρός αισχος αυτης. 
'Εσυνείθισε πλέον να διορα έν τω ανδρί 
ουχί τό τέως στήριγμα και τόν προασπι-
στήν τής τιμής αυτης, αλλα τό όν εκεινο 
όπερ παρηγκώνισεν αυτήν και οπερ τανυν 
έτι κωλύει, όπως επεκτείνη τήν κοινωνικήν 
της δρασιν, όπως καταστή κυρίαρχος αυ-
του επιζητουσα να υποδουλώση και κατα-
στήση ειλωτας εκείνους υποχείριος τών 
οποίων έξ αυτής ταύτης τής υπάρξεώς της 
είχε τεθή. 

Θαμβωθεισα υπό τής αιγλης τών απα— 
τηλών του αιωνος μας επαγγελιων, πρό 
ουδενός εποιήσατο τήν υψηλήν περιωπήν 
εις ήν νυν ευρίσκεται, αλλά αψηφήσασα 
τους κινδύνους κατηλθε και αυτη εις τον 
περί υπάρξεως αγώνα φέρουσα ράβδον και 
περισκελίδα ή προς τους ταυτα φέροντας 
τείνουσα να συνταυτισθη. 

Καί ό ανήρ ανακύπτων εκ του ληθάργου 
εις ον επιτηδείως αι ναρκώνουσαι την διά-
νοιαν νεώτεραι θεωρίαι έν ηδυπαθεία κα-
τέρριψαν αυτόν, διαμαρτύρεται, ανθίστα-
ται και τέλος επιτίθεται. 

Ουδείς ο μεθ' ησύχου ορών βλέμματος 
την και παρ' ημιν υπούλως ταρασσομένην 
οικογενειακήν γαλήνην. Πάντες δέ περίφο-
βον στρέφουσι τό ομμα πρός τα Πανεπι-
στημιακά εδώλια εις α το πρώτον η γυνή 
έκ του συστάδην έν τώ πεδίω της μάχης 
κατηλθεν. Ουδεμία αμφιβολία οτι ηττη-
μένη έκ τούτου θα υποχωρήση, πλην την 
ήτταν αυτης αδρώς θέλει αποτίση. Αί πα-
ραχωρηθεισαι αυτη ελευθερίαι δί ων λάθρα 

και ανεπαισθήτως κατώρθωσε να εξέλθη 
της σφαίρας αυτης, ταχέως πρό του κιν-
δύνου της κοινωνικης αποσυνθέσεως θέλουσι 
περισταλη. 'Η θέσις της γυναικός δεν εινε 
ουτε έν τη αγορα, ουτε έν ταις λέσχαις, 
ουτε έν τοις Πανεπιστημιακοις εδράνοις, 
ουτε έν τω θορυβώδει τών πολιτειακων 
κύκλω, αλλ' έν τη 'Εστία και μόνη. Έκει 
ώς άλλη 'Έστιας καθηκον εχει να αγρυπνη 
υπέρ της τηρήσεως και τροφης του ιερου 
πυρός της θρησκείας και φιλοπατρίας, οπερ 
θάλπον τα στήθη τών τέκνων αυτης υπι-
σχνειται να καταστήση ταυτα τίμια και 
εκλεκτά της πατρίδος μέλη. 

Ό πνέων τη αληθεία άνεμος ειναι το-
σουτον ισχυρός και έν τοιαύτη ευφλέκτω 
διεβιβάσθη ύλη, ώστε καίτοι έν τω σταδίω 
της γενέσεως αυτου ευρίσκεται, ουχ ' ήττον 
όμως τα έκ τούτου αποτελέσματα ειναι 
τοσούτον αισθητά ώστε θα ηυχόμεθα Στέν-
τορος χαλκεντέρου φωνη χρώμενοι να κραυ-
γάσωμεν : Γυναικες στητε ! εν βημα επι 
πλέον και θέλετε κατακρημνισθη απο του 
ύψους εκείνου εις ο η θρησκεία και ό 
πολιτισμός διά μέσου τόσων αιώνων αν-

ύψωσαν υμας. 
Θωμας Α. Σκάσσης. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΡΩΜΗ 
(Τακτικου ημων ανταποκριτου). 

25'Οκτωβρίου. 
Τήν παρελθουσαν Κυριακήν συνήλθεν έν 

τω Βατικανω ύπό τήν προεδρείαν του Πάπα 
ή Επιτροπή η έπί τής ενώσεως τών διε-
στωσων 'Έκκλησιων. 

Ή συνεδρίασις ιδίως απέβλεπεν τούς διε-
στώτας τών Κοπτών τους ζητήσαντας τήν 
ένωσιν μετά τής Καθολικης 'Έκκλησίας. 
Πρός τόν σκοπόν τουτον αφίκετο πρό ημε-
ρών εις Ρώμην επιτροπή έκ τών τα πρώτα 
φερόντων παρα τη Έκκλησία τών Κοπτών 
έπί κεφαλης έχουσα τόν Σεβ. Μητροπολί-
την Κύριλλον Μακάριον. Ό άγιος Πατήρ 
σύν τοίς άλλοις απεφάσισε να χορηγήση εις 
τους Κόπτας ίδιον Πατριάρχην. 

Καθ' όλην τήν διάρκειαν τής συνεδριά-
σεως ήτις παρετάθη έπί τρίωρον ό Πάπας 
ουδεν επεδείξατο σημειον καμάτου, απ' 
εναντίας δέ παρηκολούθει τα πάντα μετ' 
εκτάκτου προσοχής και ζωηρου ενδιαφέ-
ροντος. 'Ή διαβεβαίωσις αυτη τυγχάνει 
παρήγορος διάψευσις τών όσων εσχάτως 
διεσαλπίσθησαν περί τής δηθεν σεσαλευμέ-
νης υγείας του Πάπα. 

Πολύν εποιήσατο πάταγον η ανακοπή 
του ταξειδίου όπερ προέκειτο να επιχει-
ρίση εις Ρώμην ό βασιλεύς τής Πορτογαλ-
λίας. 

'Ή επίσκεψις αύτη ώς γνωστόν είχε κοι-
νοποιηθη επισήμως εις τήν Ίταλικήν Κυ-
βέρνησιν. Άλλ' επειδή τοιαύτη επίσκεψις 

πρός τήν Ίταλικήν Αύλήν πλαγίως συνε-
πήγετο και τήν αναγνώρισιν του έν Ρώμη 
καθεστώτος, ό Πάπας διεμαρτυρήθη εντό-
νως παρα τή Πορτογαλλική Κυβερνήσει 
απειλήσας και τήν ανάκλησιν του Νουν-
τίου αυτου καθ' ήν υπόθεσιν ήθελε πραγ-
ματοποιηθή η ρηθεισα επίσκεψις. Πρό τής 
δυσχερους ταύτης θέσεως ό Βασιλεύς τής 
Πορτογαλλίας ηναγκάσθη να ανακόψη τό 
εις Ρώμην ταξείδιόν του. 

Περί τήν μεσημβρίαν τής 21 ισταμένου 
ή Ά 'Ά ό Λέων IΓ' εδέξατο εις ακρόασιν 
τήν Μ. Δούκισσαν τής Βυρτεμβέργης Βέρ-
ραν μετά του θείου της Μ. Δουκός Κων-
σταντίνοβιτς συνοδευομένων ύπό του Έπι-
τετραμμένου τής Πρωσσίας και του πρέ-
σβεως τής Ρωσσίας παρα τή αγ. 'Έδρα. 
Ό Πάπας υπεδέχθη τούς υψηλούς ξένους 
μεθ' όλων τών τιμών αίτινες συνήθως απο-
νέμονται έν τώ Βατικανω πρός τα μέλη 
τών βασιλικών οικογενειων. Τήν αυτήν δέ 
ημέραν διά του Καρδιναλίου Ραμπόλλα 
ανταπέδωκε τήν επίσκεψιν. 

H ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΟΣ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
(Συνέχεια. ιδε προηγούμενον αριθμόν). 

Θ'. 
Tινι δε τρόπω ό μέγας ούτος βασιλεύς 

και Αυτοκράτωρ τής Έλλάδος, εξεπλή-
ρωσε πληρέστατα τόν θεόθεν τοιουτον αυ-
του προορισμόν έν βραχυτάτω χρόνω, οί 
αρχαιοι και νεώτεροι ιστοριογράφοι αυτου 
αφηγούνται λεπτομερώς. Καί τή αληθεία, 
άπαντα ταυτα δέν ήσαν έργα κοινά, αλλά 
ηρωϊκώτατα και υπεράνθρωπα, ών τό απο-
τέλεσμα υπηρξεν η καθ' όλην τήν Άνατο-
λήν εξαπλωσις του 'Ελληνισμού, τής φι-
λοσοφίας και τής επιστήμης, όπως και 
πόρρωθεν εξυπηρετήσωσιν έν τή Άνατολη 
εις τον Χριστιανισμόν, δίκην Προδρόμου 
Αυτου. 

Μελετών τις την ιστορίαν τών θαυμα-
σίων και εκπολιτιστικων τούτων όντως 
βασιλικων έργων του Μεγάλου Άλεξάν-
δρου, του σώφρονος και δικαίου τούτου 
Μονάρχου και κατακτητου τών εθνών τής 
Άνατολής και απελευθερωτου αυτων έκ 
του αφορήτου ζυγου τών τε διοικήσεων 
τυραννικών, και τών προλήψεων βαρβαρι— 
κών, περι τούτου ενθυμειται βεβαίως του 
Σολομωντίου εκείνου θείου ρητου: "Ή 
καρδία του βασιλέως, έν χειρί του Κυρίου !" 
Αλλα και ό προφήτης 'Ήσαίας αναφέρει 
που περί του Κυρίου κρατήσαντος τήν 
δεξιάν χειρα του βασιλέως, όπως υποτάξη 
τα έθνη έμπροσθεν αυτου . . . . " 
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Σύντομος δέ τις και περιληπτική περι-

γραφή τών παντοίων εθνών, και τών ανο-
μοιοτάτων λαών, ούς έν διαστήματι δέκα 
τριών μόνον ετών, από Δυσμών πρός Ανα-
τολάς, εις εν, η κραταιά και στιβαρά 
θεοκράτητος χείρ, και ή υπό του Κυρίου 
χειραγαγουμένη καρδία του Άλεξάνδρου, 
συνήγαγεν, όπως μίαν αποτελέσωσι Μο-
ναρχίαν κυβερνωμένην ύπό τών 'Ελλληνι-
κών νόμων και τών Έλληνικών εθίμων, 
αρκει, αντί παντός αλλου ώς πραγματική 
απόδειξις τής ανυπερβλήτου μεγαλουργίας 
του δαιμονίου τούτου ανδρος. 

Ι'. 
Πρό πάντων δέ σπουδαιοτάτη υπηρξεν 

η από του 'Αλεξάνδρου αρχομένη μετα-
μόρφωσις τών επιστημών. Δια του Αρι-
στοτέλους παρήχθη εις τόν βίον τό μέγα 

' σύστημα τής παρατηρήσεως της φύσεως 
και τών πραγμάτων αυτών έν πασιν. Ο 
βασιλεύς, αυτός ων μαθητής του 'Αριστο-
τέλους, και εις πασαν παιδείαν πεπαιδευ-
μένος, προήγε και ούτος δια πάσης δυνά-
μεως τήν νέαν ταύτην τάσιν τής επιστη-
μης. όθεν έν 'Ασία εις πασας τας εκστρα-
τείας αυτου, ώς είναι γνωστόν έκ τής 
ιστορίας, συνώδευον αυτόν άνδρες πάσης 
επιστήμης δαίμονες, καταμετρουντες τας 
χώρας, σχεδιάζοντες τούς πίνακας αυτών, 
ανοίγοντες νέας οδούς, ανιχνεύοντες τα 
μυστήρια τής φύσεως, περιγράφοντες τους 
νέους τόπους, και σπουδάζοντες κατά 
πάντα τόν αγνωστον τουτον και πρωτο-
φανή κόσμον. Νυν ηδύναντο οι σοφοί τής 
Ελλάδος έν τόπω να εξετάσωσι τήν Ά-
σίαν. νυν ηδύναντο να παραβάλλωσι τας 
παραδόσεις τών λαών μετα τών μνημείων 
αυτών, τας τυχας αυτών μετα τών ηθών 
αυτών. 

Νέος δέ τίς κοινωνικός βίος εισήχθη 
ευθύς πανταχου έν Άσία, τείνων εις τήν 
βαθμιαίαν παντελή εξαφάνισιν τών εθνι-
κών προλήψεων, και πρός ειρηνικήν συναρ-
μολογίαν τών έκπαλαι διεστηκότων και 
εχθαιρομένων. 'Εν τη μεγάλη εκείνη εξελ-
ληνιστική εποχή από του Νείλου μέχρι 
του Ιαξάρτου, η έλληνική γλώσσα και η 
αττική συμπεριφορά, ήσαν τα σημεία του 
πολιτισμού και τα σύμβολα τής κοινωνι-
κής ενότητος τών εθνών. 'Εστίαι δε του 
πολιτισμου τούτου ήσαν η Βαβυλών, τα 
Βάκτρα, η 'Αλεξάνδρεια (τής Αιγύπτου), 
και η Πέργαμος. 

Μέχρι μεν Αλεξάνδρου ή 'Ελλας μόνην 
εγίνωσκεν εαυτήν παρ' ουδενός άλλου γι-
νωσκομένη. Δια του Αλεξάνδρου δέ μετα-
βασα εις τήν Ασίαν και 'Αφρικήν, απε-
καλύφθη εις όλον τόν κόσμον, εξημερώσασα 
αυτόν και εξευγενίσασα. Δαφνοστεφείς και 
αιματόφυρτοι από περάτων μέχρι κεράτων 
αι ελληνικαί φάλαγγες, διασχίζουσαι τας 
απεράντους χώρας τών Ασιανών, ήνοιγον 
πανταχου λεωφόρους εις τήν διάδοσιν του 
ελληνικου πολιτισμου και τής ελληνικής 
γλώσσης. Τοιαύτη δέ έν τή νέα ταύτη 

πολιτικη και ηθικη του κόσμου μεταβολή, 
υπήρξεν ή ακαταμάχητος δύναμις του 
'Ελληνισμου, ώστε και αυτά τα έθνη, 
απερ μέχρις άκρας δεισιδαιμονίας πεισμα-
τωδώς ετήρουν αμιγή και ανόθευτα τα 
ήθη και έθιμα αυτών, μισουντα και απο-
στρεφόμενα, ώς βδελύγματα πάντας τούς 
άλλους λαούς, τα έθνη ταυτα εγκατέλιπον 
εκουσίως τήν γλώσσαν τών πατέρων αυ-
τών, και ελάτρευον τον Θεόν αυτών εις 
τήν γλώσσαν ημών. Οί ιερείς τής Αιγύ-
πτου, οί μέγα επί σοφία φρονουντες, οί 
ιεροφάνται ούτοι τής μυστηριώδους ταύτης 
γής, οί θεοποιουντες εαυτούς, και καλουν-
τας ήμας τότε παίδας, υπέκυψαν τέλος εις 
τήν ελληνικήν επιστήμην, εισδύσασαν μέ-
χρι περάτων 'Αβυσσινίας. Ό δέ Πτολε-
μαιος και αυτου του αποκλειστικου καί 
αρχικου ιερατικου συλλόγου τών Αιγυ-
πτίων, προεστήσατο 'Έλληνα 'Αρχιερέα! 

'Ελληνικής παιδείας ωσαύτως μετέσχον 
τότε και οί Αιθίοπες. ιδία δέ ό βασιλεύς 
αυτών 'Εργαμένης. Δεινοί 'Ελληνισταί 
εγένοντο και οί Βιθυνοί επί Νικομήδους του 
Γ'. Οί Καππαδόκαι έπί 'Αρειοβαρζάνου 
του Β'. Οί κάτοικοι του Πόντου επί Μι-
θριδάτου του ς'. Οί Γαλάται τής Μικρας 
'Ασίας. Οί Άρμένιοι επί 'Αρταβάσδου. Οί 
δέ βασιλεις τών Πάρθων επί τών νομισμά-
των αυτων εγράφοντο Φιλέλληνες. Οί ηγε-
μόνες τής 'Αραβίας ήσαν ειδήμονες τής 
ελληνικής φιλολογίας και φιλοσοφίας. Ό 
δέ τίτλος Φιλέλλην, ήν ό μέγιστος και 
τιμιώτατος, όν από 'Αραβίας μέχρις 'Ιν-
διών έφερον πάντες οί ηγεμόνες, επί τούτω 
και προφορικως και γραπτώς δικαίως εκαυ-
χώντο, ότι εισί Φιλέλληνες, χωρίς να θεω-
ρηθώσιν επί τώ υπέρ εαυτών καυχήματι 
τούτω, οτί περιαυτολογουσιν, αλλά μόνον 
εναβρύνονται δια τό επίκτητον τουτο 
πλεονέκτημα καλαισθησίας και ανωτάτης 
υπεροχής τής αρετής καθώς απειράκις 
ηκούσαμεν καί τούς καθ' ημας σοφούς και 
εστολισμένους μετα πολλών ανεκτιμήτων 
φυσικων τε και επικτήτων αρετών, μεγα-
λόνοας ανδρας αλλοεθνείς εγκαυχωμένους 
μέν έπί τώ φιλελληνισμω αυτων, κατά 
πάντα δέ μετριόφρονας. 

Τοιαύτην λοιπόν υπεροχήν έλαβεν ό 
πατρώος 'Ελληνισμός, ώς τεκμήριον πολι-
τισμού και ανθρωπισμου, διά του μεγάλου 
'Αλεξάνδρου, παρα πασι τοίς έθνεσι και 
λαοίς τής Άνατολής, ής και πολλούς 
λαούς εις υπνώδη βίον ευρών, εκ του λη-
θάργου αυτου εξανέστησεν. 

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

Ν. 'Άναγνωστόπουλος 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΤΑΤΩΝ ΜΟΥ 

Αί πρώται ακτίνες του Ηλίου εχρύσιζον 
τόν ουρανόν, ότε περίλυπος εβάδισα πρός 
τήν πόλιν τών νεκρών. Και γονυπετήσας 
επί του τάφου τών φιλτάτων μου ετόνισα 
την λύραν μου εις φθόγγους γοερούς, τήν 
διάνοιάν μου παρέδωκα εις ρέμβην με-
λαγχολικήv. 

Και ειπον : 'Ω γονείς ! εξέλθετε της νε-
κρικης υμών κλίνης, άφετε πρός στιγμήν 
του τάφου τήν σιγήν καί τό σκότος. Θη-
σαυροί μου λατρευτοί σύζυγε καί αδελ-
φοί, ή καρδία μου πάλλει, μετά σφοδρότη-
τος, τά χείλη μου διαστέλλονται πρός χαι-
ρετισμόν. Εξέλθετε τής νεκρικής υμών 
κλίνης, άφετε επί μικρόν του τάφου τό 
σκότος και τήν σιγήν. 

Και ένω ταυτα κατηφής έλεγον, έστη 
πρό εμου του Θανάτου τό φάσμα. 'Εγώ, 
ειπεν, ό Βασιλεύς τών νεκρών ! 'Εντός τών 
τάφων οστά καί κόνις ! 

Και οί γονείς μου, απεκρίθην, οι λατρευ-
τοί μου γονείς, η σύζυγος και οι αδελφοί : 
'Όστά και κόνις ! έπειπεν αύθις ό Βασι-
λεύς τών νεκρών. Κρύος ιδρώς περιέλουσε 
τότε άπαντα τά μέλη μου και κρουνοί δα-
κρύων έρρευσαν αφθόνως από τών οφθαλ-
μών μου. 

Οιμοι ό τάλας ! έκ τών φιλτάτων μου ου-
δέν λοιπόν μοί απομένει, τα μέν οστά ίσως 
ημέραν τινα συλήσωσιν οί κυνες, η δέ κό-
νις θέλει αφεύκτως χρησιμεύση ώς άθυρμα 
εις τούς ανέμους. Και λαβών λιθον έχά-
ραξα επί του ψυχρου μαρμάρου: «Μηδέν !" 

'Άφρον! εβόησε πάραυτα άγνωστος φω-
νή, και ώφθησαν πρό τών οφθαλμών μου 
ή Πίστις και ή 'Ελπίς έχουσαι έν τώ μέσω 
τήν 'Αθανασίαν. 

"Α! δότε σεις, ειπον, παρηγορίαν τώ 
απέλπιδι, επουλώσατε τάς πληγάς τής αί-
μασσούσης καρδίας μου. 'Εάν ενθάδε κα-
θεύδη τό μηδέν που αναζητήσω τάς 
προσφιλεις μου υπάρξεις ; Και κύψασα 
σιωπηλώς έπί του μαρμάρου η 'Αθανασία 
έγραψεν : 'Εγώ ειμί ή Άνάστασις και 
η Ζωή, ό πιστεύων εις εμέ καν 
αποθάνη ζήσεται ! 

Τήν στιγμήν εκείνην ακριβως χρυσαλίς 
περιϊπταμένη γύρωθεν εμου, μοί ανέμνησε 
τους θεσπεσίους στίχους του ιταλού ποι-
ητου : 

«Noi siam nati a formar le angeliche farfalle". 
"Εγεννήθημεν ίνα αποτελέσωμεν τας 

αγγελικάς χρυσαλίδας ! 
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Τό γειτονικόν ημών χωρίον Ήρά-
κλειον την παρελθουσαν Κυριακήν 
ετέλει την έτησίαν αυτου πανήγυ-
ριν επι τη μνήμη του οσίου Λουκά 
του Ευαγγελιστου προς τιμήν του 
οποίου υπάρχει, ό φερώνυμος ναός. 

Ώς γνωστόν, η έν Ήρακλείω ολι-
γάριθμος κοινότης από του ύπό 
Βαυαρων συνοικισμου του χωρίου, 
ακολουθησάντων είς Αθήνας τον 
πρώτον τής Ελλάδος βασιλέα 'Ό-
θωνα, αποτελείται ύπό Καθολικών 
αγροτών και ό αυτόθι κομψός ναϊσ-
κος τυγχάνει ό μόνος τοιουτος Κα-
θολικός έν τή εξοχικη περιφερεία 
Αττικής. 

'Η πανήγυρις αύτη τελουμένη 
κατά τύπους προ πολλου, προσέλα-
βεν από του έτους 1892 χαρακτήρα 
όλως εξαιρετικόν ώς έκ της καλλί-
στης διεξαγωγης αυτής υπο του 
ενταυθα συλλόγου «'Ομόνοια" ού-
τινος τά μέλη έν αδελφική συμπνοία 
εορτάζοντα την επέτειον ημέραν τής 
ιδρύσεως αυτου, προσδίδουσι μεγα-
λειτέοαν ζωηρότητα και κίνησιν εις 
την εξοχικήν ταύτην πανήγυριν. 

Και κατά τό έτος τούτο από πρωίας 
δι' ιδιαιτέρας αμαξοστοιχίας τών 
σιδηροδρόμων Αττικής πλήθος πο-
λύ εξέδραμεν εις τό φιλήσυχον χω-
ρίον, επωφελούμενον συνάμα τής 
αργίας τής Κυριακής και τής γλυ-
κείας φθινοπωρινής ημέρας. 

Οι πανηγυρισταί αφιχθέντες περι 
ώραν 9ην έν τω σταθμω 'Ηρακλείου 
μετέβησαν έν σώματι είς τό χωρίον, 
ούτινος η διά μύρτων, στεμμάτων, 
ελληνικων και ξένων σημαιων έν 
ποικίλοις συμπλέγμασι, μετά περισ-
σης φιλοκαλίας διακόσμησις, προσέ-
διδεν αυτώ όψιν πανηγυρικήν και 
χαρμόσυνον, ιδίως δέ είς τό περι 
τήν πλατειαν ευάερον τοπίον. 

Τήν δοξολογίαν ετέλεσεν ό αι-
δέσιμ. κ. Λεον. Πρίντεζης, τον δέ 
πανηγυρικόν τής ημέρας εξεφώνη-
σεν ό νεαρός ιερεύς κ. 'Ιωακ. Μέκ-
κας, μετά πολλής ευφραδείας εξι-
στορήσας τον βίον του πολιούχου 
αγίου, ευχηθείς έν τέλει υπέρ τής 
προόδου και αναπτύξεως του εορ-
τάζοντος χωρίου. 

Μετά τήν ιεροτελεστίαν οι πανη-
γυρισταί διήλθον το υπόλοιπον τής 
ημέρας έν ευφροσύνη και αδιαπτώτω 
ευθυμία, παρακαθίσαντες καθ' ομί-
λους οικογενειακούς εις φαιδρότα-
τον γεύμα κατά τήν διάρκειαν του 
οποίου πολλαί αντηλλάγησαν προ-
πόσεις υπό τούς γλυκείς ήχους τής 
καλώς κατηρτισμένης μουσικής τής 

Φιλαρμονικής εταιρίας Αθηνών, επί 
τούτω προσκληθείσης. 

Μετά τό γεύμα εξετελέσθησαν 
ποικίλα υπαίθρια παίγνια, προκαλέ-
σαντα την γενικήν θυμηδίαν, κατά 
τά οποια διενεμήθησαν διάφορα 
βραβεία εις τούς ανακηρυχθέντας 
νικητάς, μεταξύ τών οποίων συγ-
καταλέγονται και χωρικοί έξ 'Ηρα-
κλείου διακριθέντες ε ι ς τινα έξ 
αυτών. 

Τάς στήλας του ημετέρου φύλλου 
ευρίσκομεν λίαν στενάς ώστε νά 
πειραθώμεν ν' αναγράψωμεν πάσας 
τάς λεπτομερείας της ωραίας ταύ-
της εορτής, άνευ όμως υπερβολής 
δυνάμεθα νά ειπωμεν ότι η πανή-
γυρις Ηρακλείου, ής μοχλός τυγ-
χάνει ό ενταυθα Σύλλογος "Όμό-
νοια" τελείται μετ' αυξούσης εκά-
στοτε επιτυχίας και εγκαταλίπει 
εποχήν εις τά χρονικά τών παρ'ή-
μιν πανηγύρεων, καθήκον επομέ-
νως θεωρουμεν όπως και δημοσία 
εκφράσωμεν τά συγχαρητήρια και 
τάς ευχαριστίας ημών πρός την έπι-
τροπήν του Συλλόγου, εις τάς α ξ ι ε -
παίνους ενεργείας και τήν εξιδια-
σμένην δραστηριότητα τής οποίας 
οφείλεται η έν παραδειγματική τά-
ξει και πληρεστάτη αρμονία διεξα-
γωγή τής πανηγύρεως, ώς και πρός 
τον εφημέριον 'Ηρακλείου αιδέσ. κ. 
Χριστόφ. Δαλέζιον διά την μέριμναν 
και τάς πρός τους πανηγυριστάς 
χορηγηθείσας περιποιήσεις. 

Περι τό εσπέρας τό χωρίον κατηυ-
γάζετο εκ της επιτυχους φωταψίας, 
πύραυλοι δέ συρίττοντες, υψουντο 
αλλεπαλλήλως, διασχίζοντες ορμη-
τικώς τον αιθέρα, ενω έξ άλλου τό 
χωρίον ολόκληρον απήστραπτεν εκ 
τών γύρωθεν καιομένων πολυπλη-
θων φώτων και έν γένει τά θεαμα-
τικώτατα πυροτεχνήματα, κατέθελ-
ξαν τοσούτον τό έν τη πλατεία 
συνωστιζόμενον πληθος ώστε πολ-
λάκις διά παρατεταμένων χειροκρο-
τημάτων εξεδήλου τήν ζωηράν αυ-
του ευχαρίστησιν. 

'Ή εορτη επερατώθη διά κοινής 
λαμπαδηφορίας, τών υπερτετρακο-
σίων πανηγυριστών κατελθόντων 
εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν η-
γουμένης τής Φιλαρμονικής μουσι-
κής φερόντων δέ μικράς σημαιας 
και πολυχρώους ενετικούς φανούς, 
ανηρτημένους έπι κοντίσκων και 
αδόντων έν χορώ θούρια, έξ από-
πτου δέ τό τοιουτον θέαμα ήτο ε ξ ό -
χως μαγευτικόν. 

'Ή επιστροφή έκ της φαιδρας ταύ-
της πανηγύρεως εγένετο περι τήν 
7ην τής εσπέρας. Ή ευθυμία και ή 
χαρά ήτο εζωγραφισμένη εις τά πρό-
σωπα απάντων, καταγοητευθέντων 

έκ τής μεγαλοπρεπείας μεθ' ής διε-
ξήχθη κατά τό παρόν έτος η εορτή 
αύτη και από κοινου ευχηθέντων 
ίνα και εν μέλλοντι η πανήγυρις 
'Ήρακλείου τελείται μετά της αύτης 
επιτυχίας και λαμπρότητος. 

Ο ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ΑΝΕΓΕΡΘΗΣ0ΜΕΝ0Σ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΟΔΑΡΙΟΥ 

'Ή καλλιτεχνική εικών δ' ης εκοσμήσα-
μεν σήμερον την 'Αρμονίαν παριστάνει τόν 
ιερόν ναόν, όστις ανεγερθήσεται έν Πάτραις 
είς ανάμνησιν τών ευεργεσιων ας επεδαψί-
λευσεν η θεομήτωρ, ύπό τόν τίτλον τού 
Ροδαρίου επικληθεισα. 'Η Αυτού 'Αγιό-
της ό Πάπας μέγα ενδιαφέρον δεικνύει, 
όπως, όσον ένεστι, μεγαλοπρεπέστερος απο-
βη ό έν λόγω ιερος ναός. 'Ως έκ τούτου 
εις την έν Ρώμη επί τούτω συσταθεισαν 
επιτροπήν ώρισεν Πρόεδρον αυτόν τόν Γε-
νικόν του Τοποτηρητήν Καρδινάλιον Πα-
ρόκην. Έν δε τη από 8η Σεπτεμβρίου χρο-
νολογουμένη Έγκυκλίω Αυτου 'Επιστολή 
επεδοκίμασε το έργον και θερμότατα συνέ-
στησεν αυτο εις την γενναιοδωρίαν τών 
χριστιανων. 

'Ηγοράσθη ήδη οικόπεδον εκτάσεως 
20,000 μετρων περίπου, ο δε θεμέ-
λίος λίθος ηυλογήθη και ετοποθετήθη μετ' 
επισημότητος παρα του πανιερωτάτου 'Άρ-
χιεπισκόπου τών έν 'Αθήναις καθολικων 
κ. Δέ 'Αγγελις τη 6η 'Οκτωβρίου ε. ε. 

'Η επιτροπή μετ' επισταμένην μελέτην 
ανέθηκεν εις τόν ικανώτατον αρχιτέκτονα 
'Ίωάννην Βαπτιστήν Giovenale την εκ-

τέλεσιν του σχεδίου και την πραγμάτωσιν 
του μνημείου, όπερ απας ο χριστεπώνυ-
μος λαός αφιεροι εις την Παρθένον του 
Ροδαρίου πρός ένδειξιν της ζωηρας ευ-
γνωμοσύνης αυτού. 

Μεταξύ τών διαφόρων ρυθμων της εκ-
κλησιαστικης αρχιτεκτονικης εδοθη η προ-
τίμησις εις τον ρυθμόν της 'Αναγεννήσεως 
της εποχης τού Αγίου Πίου του Ε' του 
μεγάλως διαδόσαντος την ευλάβειαν του 
'Αγίου Ροδαρίου, καθότι κατ' αυτήν την 
εποχήν εχορηγήθησαν πλειστα ευεργετή-
ματα χάριν αυτης της ευλαβείας. 

Ό Ναός θα εχη σχημα σταυρου λατι-
νικου επειδη κατ' αυτόν τον τρόπον δύνα-
ται να περιλάβη μείζονα πιττών. 

Πέντε τρούλοι και τρεις αψίδες προσδί-
δουσιν είς τόν ευρύν ναόν την επισημότητα 
και μεγαλοπρέπειαν καθά συνάδει πρός 
τον σκοπόν του μνημείου. 

Περιστύλιον ανάλογον φρουρεί τρόπον 
τινα την εισοδον της 'Εκκλησίας. Καθ' 
άλλας εποχάς τό περιστύλιον περιέβαλλε 
τους ιερούς ναούς χάριν ασφαλείας και διά 
τουτο εκλείετο διά θυρων μεταλλίνων. 
Τώρα όμως, εκλειψάντων τών κινδύνων 
της εποχης εκεινης, παραλείφθησαν αι θύ-



Ο ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ΑΝΕΓΕΡΘΗΣΟΜΕΝΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ 
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ραι ώς περιταί, διατηρηθέντος μόνον του 
περιστυλίου, τας άκρας του οποίου στέ-
φουσι δύο υψηλα πυργοειδη κωδωνοστάσια. 

Το σύνολον έν γένει του οικοδομήματος 
έχει σχεδιασθη, μετα τόσου μεγαλείου και 
χάριτος ώστε και αυτοί έτι οί άγευστοι 
τής αρχιτεκτονικης δέν δύνανται ή να ομο-
λογήσωσι τήν μεγαλοπρεπή ωραιότητα 
αυτου. 

'Ήκούσαμεν μερικούς μεμψιμοίρους, ώς 
έργον έχοντας αείποτε να ευρίσκωσιν ελατ-
τώματα εις τα έργα τών άλλων, κατα-
κρίνοντας τό μέγεθος και τήν πολυτέλειαν 
του εγερθησομένου ιερου. Πλήν αλλως πως 
θα εσκέπτοντο έαν ελάμβανον ύπ' όψει και 
τήν Θεομήτορα πρός ήν αφιερουται και 
τόν σκοπόν δι' ον οικοδομειται το παγκό-
σμιον τουτο προσκυνητήριον. Πεποιθότες 
είς τήν γνωστήν γενναιοδωρίαν του χρι-
στιανικου λαου, ευελπιστουμεν να ίδωμεν 
τό ιερόν τουτο ταχέως περπατούμενον ώς 
ή Α. Α. Λέων ό ΙΓ' έν τη περί Ροδαρίου 
Έγκυκλίω Αυτου επιστολη "'Εγερθήσεται 
"ναός έξ ονόματος του χριστεπωνύμου 
"λαου μνημείον διαρκές". 

ΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν ΤΟΥ Π Α Π Α 

Ύπό τόν ανω τίτλον ή «Φωνή" τής 
Κερκύρας δημοσιεύει τό κάτωθι λίαν βα-
ρυσήμαντον άρθρον όπερ απαλάσσει ημας 
πάσης αλλης απαντήσεως : 

"Κατ' αυτάς εδημοσιεύθη διά της 
έν Κωνσταντινουπόλει εκδιδομένης 
"'Εκκλησιαστικής Αληθείας", επι-
σήμου οργάνου του οικουμενικού 
πατριαρχείου, η απάντησις τάς με-
γάλης εκκλησίας είς την περι ενώ-
σεως τών εκκλησιών γνωστην εγκύ-
κλιον του Ποντίφηκος, φέρουσα τάς 
υπογραφάς του οικουμενικου πα-
τριάρχου 'Άνθίμου και τών συνοδι-
κων ιεραρχών, ταυτοχρόνως δέ έδη-
μοσιεύθη έν Αθήναις, ανωνύμως, 
και ετέρα απάντησις είς τήν ρηθει-
σαν εγκύκλιον, συνταχθείσα, καθ' 
ά λέγεται, υπό ανδρός υψίστην κα-
τέχοντος έν τη ημετέρα εκκλησία 
θέσιν. 

'Εκ τών απαντήσεων τούτων επι-
θυμητόν θά ητο νά έλλειπον αι σφo 
δραί επιθέσεις, αιτινες επαισθη-
τώς μειούσι τήν άξίαν τών τοιούτων 
εγγράφων, και έξ' ών εναργώς απο-
δεικνύεται ότι οι ταυτα συντάξαντες 
στερούνται και φρονήσεως και με-
τριοπαθείας, ενώ ταυτα πρέπει νά 
ήναι τά κύρια χαρακτηριστικά τών 
κατεχόντων τάς υψίστας έν τή Εκ-
κλησία θέσεις. 

'Εκ τών απαντήσεων τούτων έπρε-
πε νά παραλειφθωσιν οί πικροί 
υπαινιγμοί και οι απρεπείς σαρ-
κασμοί, ών τινων ουδέποτε πρέπει 
νά γίνηται χρήσις είς έγγραφα είς 
τά οποια δέον νά αντανακλάται η 
τών Ιεραρχών αξιοπρέπεια. 

'Ήλπίζομεν πάντοτε ότι η εγκύ-

κλιος του έν τώ Βατικανω πρεσβύ-
του, καίτοι δέν ηδύνατο έπί του 
παρόντος νά επιφέρη τό προσδοκώ-
μενον αποτέλεσμα, ήθελε παρέξει 
όμως αφορμήν είς τούς Ίεράρχας 
της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας νά επι-
δείξωσιν εύσχήμως τάς θεολογικάς 
αυτών γνώσεις, ουδέποτε όμως ηδυ-
νάμεθα νά πιστεύσωμεν ότι ούτοι 
ήθελον έπί τοσούτω παρεκτραπη 
της όδου της κοσμιότητος και ότι 
ήθελον προσπαθήσει νά υποδαυλί-
σωσι τό πάθος του φανατισμού, 
όπερ, παντί σθένει, πρέπει νά κα-
ταστέλλωσιν οι ύπό χριστιανικών 
αισθημάτων εμπνεόμενοι". 

Μ Α Τ Α Ι Ο Τ Η Σ 

Μουσα, όπου 'ς τούς τάφους πλανάσαι, 
"Ω ! είπε μοι. τί είναι η ζωή ; 

—Θνητόν πλασμα, διά τί απατασαι; 
Ξηρός χόρτος, ανεμου πνοή ! 
Και τά σκήπτρα, κ' αί δόξαι των πάσαι ; 
Τών μαχών ή αγρία βοή; 

—Θνητόν πλασμα, διά τί απατάσαι; 
Χόρτος είναι, ανέμου πνοή ! 
Και τό κάλλος που τόσον καυχάσαι, 
'H τών τίτλων ματαία πομπή; 

—Θνητόν πλασμα, διά τί απατάσαι; 
Χόρτος είναι, άνεμου πνοή ! 
Αί δέ τέρψεις, ύφ' ών περισπάσαι, 
Του χρυσου η πλουσία ροή; 

—Θνητόν πλασμα, διά τί απατάσαι; 
Χόρτος είναι, ανεμου πνοή ! 
Τό ψυχρόν τουτο μνήμα θεασαι! 
Είπε μόνος, τί ειν' ή ζωή ; 

—Σκληρά μουσα, δέν απατάσαι, 
Ξηρός χόρτος, ανέμου πνοή! 

I. Λ. Μ. 
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SILVIO PELLICO 

ΑΙ Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ ΟΥ 

'Ή αβεβαιότης αυτη διήρκεσεν ένα μηνα. Τέλος αί αποφάσεις, αι 
σχετικαί προς τήν πρώτην δίκην, εδημοσιεύθησαν. Αυται αφεώρων 
πλειστα όσα πρόσωπα, μεταξύ τών οποίων εννέα ειχον καταδικασθη εις 
θάνατον και δοθείσης χάριτος ύπο του αυτοκράτορος, εις ισόβια δεσμά, 
άλλοι μεν εις εικοσαετη, άλλοι δε εις δεκαπενταετη (εις αμφοτέρας δε 
τας περιπτώσεις ώφειλον να αποτίσωσιν τήν ποινήν αυτων έν τώ φρουρίω 
του Σπιέλβεργ, πλησίον της πόλεως Μπρούν, έν Μοραβία), άλλοι δε 
είς δεκαετη ή ολιγώτερον (και ουτοι θα μετεφέροντο εις το φρούριον 
Λουμπιάνα). 

'Εκ τών διαφόρων ποινών εις ας κατεδικάσθησαν παντα τα θύματα 
της πρώτης δίκης ηδύνατό τις να συμπεράνη ότι πιθανόν ν' απέφευγε 
τον θάνατον έν τη δευτέρα δίκη ; ή μάλλον μήπως ησαν επιεικεις μό-
νον διά τούς πρώτους, διότι εκεινοι ειχον συλληφθη πρό τών γνωστο-
ποιήσεων, αιτινες ειχον δημοσιευθη κατα τών μυστικων εταιριων και 
ήθελον διαφυλάξει εις τους λοιπούς τήν αυστηρότητα της δικαιοσύνης ; 

— 'Ή λύσις τών αμφιβολιων τούτων δέν δύναται να παραταθη έπί 
πολύ, ελεγον κατ' εμαυτόν. ειθε ό Θεός να μοι δώση τον απαιτούμενον 
χρόνον οπως προϊδω τόν θάνατον και προετοιμασθώ ! 

ΚΕΦ. LXVIII 
'Η μόνη μου σκέψις ητο ν' αποθάνω ώς χριστιανός και με τό θάρρος, 

τό υπό του καθήκοντος επιβαλλόμενον μοι. 'Απεπειράθην ν' αποφύγω 

τήν αγχόνην δια τής αυτοκτονίας, αλλά μετενόησα. Προς τί να μή αφί-
νηται τίς ν' απαγχονισθη ύπό δημίου, δια να γίνη ό ίδιος δήμιος έαυ-
του ; Δια να σώση τήν τιμήν; Και δέν είνε παιδαριωδες να πιστεύση 
τίς οτί είνε εντιμώτερον να απατήση τον δήμιον ή να μή τό πράξη πο-
σώς, όταν έπί τέλους πρέπει ν' αποθάνωμεν ; Καί χριστιανός αν δεν 
ημην, ή αυτοκτονία, σκεπτόμενος καλώς, θα μοί εφαίνετο παράφρων 
ικανοποίησις και πραγμα ανωφελές. 

— Έαν ήλθε τό τέλος τής ζωής μου, ελεγον κατ' εμαυτόν, δέν 
είμαι πολύ ευτυχής όπου μοί αφίνον τόν απαιτούμενον καιρόν να ετοι-
μασθώ και να καθαρίσω τήν ψυχήv μου απο επιθυμίας και λύπας αξίας 
ανθρώπου ; Κρίνων ώς αμαθής, τό να υπάγω εις τήν αγχόνην εινε ό 
φρικωδέστερος τών θανάτων. κρίνων ώς σοφός δέν είνε καλλίτερος τό-
σων αλλων ειδών θανάτου, τα οποια η ασθένεια μας επιφέρει, μετα με-
γάλης εξασθενήσεως τού πνεύματος, όπερ δέν αφίνει πλέον εις την ψυ-

χήv τήν δύναμιν να υψουται υπεράνω τών ταπεινων ιδεών τής γής ; 
'Η ακρίβεια τον τοιούτου επιχειρήματος εισέδυσε τόσον βαθέως είς 

τό πνεύμα μου, ωστε ό τρόμος του θανάτου και τοιούτου είδους θανάτου, 
εξηφανίζετο εντελώς έκ τών οφθαλμών μου. 'Εσκεπτόμην έπί μακρόν 
έπί τής αγίας μεταλήψεως ήτις θα με ενίσχυε κατα τήν πανηγυρικήν 
εκείνην διάβασιν και ησθανόμην εμαυτόν έτοιμον να δεχθη αυτήν μετα 
τών απαιτουμένων διατάξεων όπως υποστώ τήν αποτελεσματικότητα 
αυτών. Ή ύψωσις αύτη τού θάρρους, τό όποιον ενόμιζον οτί ειχον, η 
ησυχία αύτη, η καλοκάγαθος αγάπη δί' εκείνους, οιτινες με εμίσουν, ή 
χαρά του να δυνηθω να θυσιάσω τήν ζωήν μου εις τήν θέλησιν του 
Θεου, θα ειχον ταυτα διατηρήσει εαν κατεδικαζόμην εις σωματικήν 
τιμωρίαν ; Φευ ! πόσον ό άνθρωπος είνε πλήρης αντιλογιων! τήν στιγ-
μήν καθ' ήν φαίνεται ό πλέον θαρραλέος και ό πλέον άγιος, δύναται έν 
μια στιγμή να. περιπέση είς ένοχον αδυναμίαν! Θ' αποθάνω τότε μετ' 

αξιοπρεπείας ; 'Ο Θεός μόνος γνωρίζει. Δέν κολακεύομαι αρκετά βε-
βαιων τουτο. 

Έν τούτοις κατα τήν προσέγγισιν σχεδόν του θανάτου, εσταμάτων 
τήν φαντασίαν μου έπί τής ιδέας ταύτης, οτί ου μόνον ν' αποθάνω μοί 

εφαίνετο δυνατόν, αλλά και μοί υπεδεικνύετο τουτο ύπο αλανθάστου 
προαισθήματος. Ουδεμία ελπίς του ν' αποφύγω τήν τύχην ταύτην 

εισέδυεν έν τή καρδία μου και εις έκαστον κρότον βημάτων και κλεί-

ΑΡΜΟΝΙΑ 
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α Ι Ε ΙΔΗΣΕΙΣ 

'Ό Πανιερώτατος Δε 'Άγγελις. 
Σήμερον τήν πρωίαν αφίκετο αισίως έκ 

Νάξου ό Σεβ. ημών 'Αρχιεπίσκοπος Γαε-
τανος Δέ 'Άγγελις καταλιπων παρα τοις 
έν Νάξω καθολικοίς τας μαλλον ευαρέ-
στους εντυπώσεις. Τόν ημέτερον Άρχιε-
πίσκοπον απερχόμενον έκ Νάξου συνώδευ-
σαν μέχρι του ατμοπλοίου απας ό κλήρος, 
οί πρόκριτοι και αι αρχαί τής πόλεως. 
'Ίερών. Ν. Δελένδας—Eιρήνη Νομικου. 

Έκ τών πρώτων τής Θήρας οικογε-
νειων ό κ. 'Ιερών. Ν. Δελένδας αντήλ-
λαξε δακτύλιον αρραβώνα μετα τής επι-
χαρίτου και δια πολλών αρετών κεκοσμη-
μένης δεσποινίδος Ειρήνης πρωτοτόκου 
θυγατρός του αξιοτίμου βουλευτού Θήρας 
κ. Νομικου. 'Έπί τω αισίω γεγονότι οί τε 
συγγενείς και φίλοι εκφράζουσιν αυτοις διά 
τής "'Αρμονίας" διαπύρους ευχας και 
θερμά συγχαρητήρια. Γ . Γ. Α. 

Γάμος έν Πάτραις. 
Τήν παρελθουσαν Κυριακήν ετελέσθησαν 

οί γάμοι του εργοστασιάρχου κ. 'Αλεξίου 
Δελέρνια μετα τής σεμνής και καλώς με-
μορφωμένης δεσποινίδος Ειρήνης Γ. Τυ-
πάλδου. 'Η διεύθυνσις τής "'Αρμονίας" 
εύχεται αυτοίς βίον ειρηνικόν, ευτυχή και 
ανέφελον. 

Ιωάννης Γ. Φίξ. 
Τό παρελθόν Σάββατον περιστοιχούμε-

νος υπό τών τέκνων και συγγενών αυτου 

παρέδωκε τό πνευμα του έν φιλήματι Κυ-
ρίου ό γνωστός τή Άθηναϊκή κοινωνία 
ζυθοποιός κ. 'Ιωάννης Γ. Φίξ. 'Ό μα-
καρίτης διεκρίθη ιδίως διά τό ακέραιον 
του χαρακτήρος, τήν άκραν φιλοπονίαν 
και εντιμότητά του, απεκαλείτο δέ υπό 
τών γειτόνων ό δεσπότης τής συνοικίας. 
'Ή κηδεία του εγένετο μεγαλοπρεπε-
στάτη. 'Επί τής σορου αυτου κατετέ-
θησαν διάφοροι στέφανοι έκ μέρους τής συ-
ζύγου του, τής οικογενείας Σκάσση και 
πολλών άλλων. Μεταξύ δ' αυτών διε-
κρίνετο ό στέφανος όν προσήνεγκον οί ζυ-
θοπώλαι Αθηνών συνοδεύσαντες διά συγ-
κινητικωτάτης προσλαλιας. 'Επιτάφιον 
αποχαιρετισμόν εξεφώνησεν ό κ. 'Ίωάννης 
Μάμος. 

Ό Φίξ πλήν τών άλλων πολλών αγα-
θοεργιων ολίγας ημέρας πρό του θανάτου 
αυτου απέστειλε πρός τόν Άρχιεπίσκοπον 
ημών 3,000 δραχ. όπως χρησιμοποιήση 
ταύτας κατά τό δοκουν. Ό Παν. Δέ 'Αγ— 
γελις μεταβάς πρός επίσκεψιν του ασθενους 
εδήλωσεν αυτώ ότι τήν δωρεάν αυτου θέλει 
χρησιμοποιήση ώς απαρχήν υπέρ ανεγέρ-
σεως καθολικου ναίσκου έν τώ Α . νεκρο-
ταφείω 'Αθηνών. 

Mgr. Βρατζιώτης. 
Ό άλλοτε χρηματίσας ένταυθα γραμμα-

τεύς τής Καθ. Άρχιεπισκοπης Mgr. Φραγ-
κίσκος Βρατζιώτης, διωρίσθη τοιούτος έν 
Κωνσταντινουπόλει αντί του εσχάτως απο-
βιώσαντος Mgr. Hollas. 

Η "APMONΙA,, ΕΝ ΝΑΞΩ 

Δια του χθεσινου ταχυδρομείου ελάβο-
μεν τήν προσφώνησιν ήν απηύθυνεν ό Αίδ. 
Τοποτηρητής Δον Λαστίκ πρός τόν Παν. 
Δέ 'Άγγελις κατά τήν άφιξιν αυτου είς 
Νάξον ήν ευχαρίστως σπεύδομεν να κατα-
χωρίσωμεν εχουσαν ώς εξής : 

Πανιερώτατε, 
Ενώ ολοψύχως εύχομαι ύμίν τό ώς ευ 

παρέστητε, η καρδία μου πάλλει ισχυρως 
έκ ποικίλων ήδη αναφυομένων αισθημάτων. 

'Ανατρέχει τέταρτον ήδη έτος αφ' ότου 
εχήρευσε ποιμένος η ενταυθα εκκλησία, 
ήτις έκτοτε ανύψου και ήδη ανυψοί θερ-
μούς πόθους και δεήσεις πρός τόν Ύψι-
στον όπως ούτος αξιώση αυτήν νυμφίου 
και αρη ούτω τόν απαίσιον πέπλον τής 
λύπης και του πένθους όστις επικαλύπτει 
αυτήν. 

'Επί τή παρουσία τής Υ. Π. αναμι-
μνήσκομαι τής κεκανονισμένης και εις πλή-
ρη ισχύν ενταυθα διατελούσης επισήμου 
ανόδου και εγκαθιδρύσεως τών αρχιεπι-
σκόπων. Φαντάζομαι τόν 'Αρχιεπίσκοπον 
κεκοσμημένον δια χρυσοϋφους μανδύου κα-
θήμενον επί λευκής ημιόνου, περιστοιχιζό-
μενον ύπο τών έν αξιώμασιν ιερέων και 
ύφ' όλου του κλήρου ενδεδυμένου ιερας στο-
λας, υποβασταζόμενον ύπό σεβασμίων αν-
δρών του τόπου, ηγουμένου υποδιακόνου 
εφίππου έν ιερα στολή και κρατουντος τό 
λάβαρον τής ιερας ημών θρησκείας και 
ακολουθούμενον ύπό διαδηλώσεων και εύ-

θρων, οσάκις η θύρα μου ηνοίγετο, ελεγον κατ' εμαυτόν : — Θάρρος ! 
ισως έρχωνται να με πάρουν διά να μοί αναγνώσουν τήν απόφασίν 
μου. 'Άς τήν ακούσω ησύχως και αξιοπρεπως και ας ευλογήσω τον 
Κύριον. 

Κατηρώμην εκεινο, όπερ ώφειλον να γράψω διά τελευταίαν φοράν 
εις τήν οικογένειάν μου και ιδιαιτέρως εις τόν πατέρα μου, εις τήν μη-
τέρα μου και είς έκαστον αδελφόν και εις εκάστην αδελφήν μου. και 
περιστρέφων έν τή διανοία μου τας εκφράσεις αισθημάτων τόσω βαθέων 
και τόσον ιερών, συνεκινούμην ευαρέστως και έκλαιον. τα δάκρυα ομως 
ταυτα δέν εξησθένουν τήν θέλησίν μου, ούτε μέ απεθάρρυνον. 

Πως ή αϋπνία δέν επανήλθε ; και πόσον αύτη διέφερε τής προηγου-
μένης ! Δέν ήκουον πλέον ούτε λυπηρά παράπονα, ούτε καγχασμούς έν 
τώ δωματίω μου. δέν έβλεπον πλέον εις τα όνειρα μου ούτε πνεύματα, 
ουτε κεκρυμμένους ανθρώπους. ή νυξ ήτο πλέον ευχάριστος δί' έμέ ή η 
ημέρα, διότι αφωσιούμην περισσότερον εις τήν προσευχήν. Περί τήν τε-
τάρτην ώραν κατεκλινόμην και εκοιμώμην ησύχως δύο ώρας περίπου. 
'Άφυπνιζόμενος, παρέμενον επί μακρόν εις τήν κλίνην μου όπως ανα-
παύωμαι και ηγειρόμην περί την ενδεκάτην. 

Νύκτα τινα κατεκλίθην ολίγον τί πρό τής συνήθους ωρας και εκοιμώ-
μην μόλις από ενός τετάρτου, οπόταν αφυπνισθείς ειδον μέγα φως επί 
τής επιφανείας του τοίχου απέναντί μου. 'Εφοβήθην μήπως επανέπεσα 
εις τούς πρώτους μου παροξυσμούς τής παραφροσύνης, αλλ' ό,τι έβλεπον 
ουδόλως ήτο φανταστικόν. Το φως εκεινο διήρχετο δια του προς βορραν 

παραθύρου κάτωθεν του οποίου εκοιμώμην. 
Πηδω κατα γης, λαμβάνω τήν τράπεζάν μου, την τοποθετώ επί τής 

κλίνης μου και έπ αυτής κάθισμά τι, ανέρχομαι έφ' όλων και βλέπω έν 
απο τα ωραιότερα και φοβερότερα θεάματα, τα οποια ηδυνάμην να φαν-
τασθώ. 

Ητο μεγάλη πυρκαϊά είς απόστασιν βολής τουφεκίου από τών φυλα-
κών μας. Τό πυρ ήρξατο έν τή οικία όπου εκειντο οί δημόσιοι φουρνοι και 
την κατέκαιε. 

H νυξ ήτο λίαν σκοτεινή και ώς έκ τούτου εφαίνοντο καλλίτερον εκ-
πεμπόμενοι οί υπερμεγέθοις εκείνοι στρόβιλοι εκ φλογός και καπνου με-
γεθυνόμενοι ύπο του σφοδρου ανέμου. Οι σπινθήρες επέτων πανταχόθεν 
και εφαίνετο ότι έπιπτεν έκ του ουρανου βροχή πύρινος. Έν τή γειτονική 

θαλάσση αντηνακλατο η πυρκαϊά. 'Άπειροι γόνδολαι επηγαινοήρχοντο. 
εφανταζόμην τόν τρόμον και τόν κίνδυνον τών ενοίκων τής καιομένης οί-
κίας και τών παρακειμένων οικιων και συνεπάθουν διά τήν θέσιν των. 
'Ήκουον μεμακρυσμένας φωνας ανδρών και γυναικών, οιτινες έκραζον : 

— Τονίνα! Μόμολο! Μπέππο! 'Αγγελική!— 'Ω ! τό όνομα τής 'Αγγε-
λικης αντήχησεν είς τό ούς μου ! Είνε πολλαί μέ τό αυτό όνομα έν Βενε-
τία και όμως εφοβούμην μήπως ήτο εκείνη, τής οποίας η ανάμνησις ήτο 
τόσον γλυκεια δί' έμέ. Μήπως ήτο εκει, η δυστυχής, περικυκλωμένη 
ίσως ύπό τών φλογών ; Ώ ! εαν ηδυνάμην να διαφύγω δια να τήν σώσω ! 

'Άσθμαίνων, τρέμων, αλλα κατειλημμένος ύπό θαυμασμου, παρέμεινα 
μέχρι τής αυγής εις τό παράθυρόν μου. ειτα κατήλθον έν μέσω θανασί-
μου λύπης, φανταζόμενος πολύ περισσότερα δυστυχήματα τών όσων συν-
έβησαν. Ό Τρεμερέλλος μοί είπεν ότι ουδέν έτερον εκάη πλήν τών 
φούρνων, τών μετ' αυτών συνεχόμενων αποθηκών και μεγάλης ποσότη-
τος σάκκων σίτου. 

ΚΕΦ. XLIX. 
'Η φαντασία μου ήτο εισέτι ζωηρώς εκπεπληγμένη έκ τής εικόνος τής 

πυρκαϊάς ταύτης, οτε, μετα τινας νύκτας, — δέν ειχον έτι κατακλιθη και 
ευρισκόμην εις τήν τράπεζάν μου μελετών και συσπειρωμένος έκ του ψύ-
χους, — ακούω φωνάς ολίγον μεμακρυσμένας. ήσαν αί του δεσμοφύλακος, 
τής συζύγου του, τών τέκνων του είς την φυλακήν. Φωτιά! φωτιά! 'Ώ ! 

αγία Παρθένος ! 'Ώ εχάθημεν ! 
Τό ψυχος μέ εγκατέλειψε, προς στιγμήν ηγέρθην κάθιδρος έκ του κα-

θίσματός μου όπως παρατηρήσω πέριξ μου εαν που εφαίνοντο φλόγες, 
αλλ' ούδέν είδον. 

Έν τούτοις ή πυρκαϊά ήτο έν αυτώ τώ ανακτόρω είς τινα γραφεια 
πλησίον τών φυλακων. 

Είς έκ τών φυλάκων έκραζε: —'Αλλά, Κύριε, τί θα κάμωμεν αυτούς 
τους φυλακισμένους εαν τό πυρ διαδοθη πρός τό μέρος των ; 

Ο δεσμοφύλαξ απήντησε : — Δεν σκοπεύω να τους αφίσω να καούν. 
και ομως δεν δύναμαι ν' ανοίξω τας φυλακάς άνευ αδείας της 'Επιτρο-
πής. — 'Eμπρός, σοι λέγω, πήγαινε να ζητήσης αυτης την άδειαν. 

(έπεται συνέχεια) 
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ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

Νοέμβριος. 'Οκτώβριος. 

Των Αγίων Πάντων. 'Άργία. 1 Παρασ. 20 'Αρτεμισίου, Γερασίμου, Ματρώνης. 
Τών Κεκοιμημένων πιστων. 2 Σάββ. 21 'Ιλαρίωνος του μεγάλου. 
Μνημόσυνον πάντων τών αγίων Παπων. 3 Κυριακ. 22 'Άβερκίου, τών έν Έφέσω επτα παίδων. 
Καρόλου του Βορρομέου. 4 Δευτέρα 23 Ίακώβου αδελφοθέου και αποστ. 
Ζαχαρία του Προφήτου. 5 Τρίτη 24 Άρέθα μαρτ. και τών σύν αυτώ. 
Φήλικος μάρτυρος. 6 Τετάρτ. 25 Μαρκιανου και Μαρτυρίου Νοταρίων. 

Άχιλλέως καί Προσδοκίμου μαρτ. 7 Πεμπτ. 26 Δημητρίου του μεγαλομάρτυρος. 
'Ογδοας τών Αγίων Παντων. 8 Παρασ 27 Νέστορος μάρτυρος. 
Έγκαίνια του Ναου του Σωτηρος. 9 Σάββ. 28 Τερεντίου μάρτ. και τών σύν αυτώ. 
Της Προστασίας της Θεοτόκου. 10 Κυριακ. 29 'Άναστασίας 'Ρωμαίας οσιομ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η έορτη τών νεκρών. 
H γυνη έν τω ΙΘ' αιωνι ύπό Θ. Σκάσση. 
Ή "'Αρμονία" έν Ρώμη. 
Ό Πατρωος ελληνισμός υπό Ν. Άναγνω-

στοπούλου. 
'Επί του τάφου τών φιλτάτων μου. 
H πανήγυρις 'Ήρακλείου. 

Ό ναός των έν Πάτραις Καθολικών (μετ' 
εικόνος). 
'Απαντήσεις εις την εγκύκλιον Λέον-

τος ΙΓ' . 
Ματαιότης, ποίημα υπο Ι. Λ. Μ. 
Κοινωνικαί Ειδήσεις. 
H "'Αρμονία" έν Νάξω. 
Μικρόν ταχυδρομειον. 
Αί φυλακαί μου. Silvio Pellico. Έπι-
φυλλίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 
'Ημερολόγιον. 

χων συμπαθείας και χαρας αθρόων τών 
κατοίκων. ούτω δέ διά τοιαύτης πομπώ-
δους συνοδείας να μεταβαίνη εις τήν 'Εκ-
κλησίαν έν μέσω ιερων καί χαρμοσύνων 
ψαλμωδιων. Τοιαυτα φανταζόμενος οιονεί 
ζηλότυπος και μετ' άλγους ερωτώ εμαυ-
τόν διατί καί σήμερον δεν εδόθη υμιν να 
επαναλάβωμεν παρομοίαν τελετήν. 

Ήμεις τέκνα ευπειθη καί ευλαβη της 
Αγ. Καθ. 'Έκκλησίας αγογγήστως ύπο-

τασσόμεθα ταις συνεταις αποφάσεσι του 
υπερτάτου ημών Ποντίφηκος. Έλπίζοντες 
έν τούτοις εις τό μέλλον δέν δυνάμεθα να 
μή συγχαρωμεν ημιν αυτοις και να μή 
αγαλλιασθωμεν επί τό ότι έτέθημεν, Σεβ. 
'Ιεράρχα ύπό τήν προσωρινήν υμων ποι-
μαντορίαν. 

Αί υμέτεραι αρεταί και ή υμετέρα θύρα-
θεν καί εκκλησιαστικη παίδευσις ό ύμέτερος 
ζήλος και η αγαθότης δέν έπρεπε βεβαίως 
να περισταλωσι και οίωνεί να μένωσι κε-
κρυμμένα υπο το μοδιον εν τη νησω ταυτη 
αλλ' ώς έδει επαξίως έτέθησαν έπί τής λυ-
χνίας, εκεί έν τώ αστει τής Παλλάδος 
ακροπόλει καί φαρω του 'Ελληνισμου όπως 
έκ του κέντρου εκείνου διαλάμπωσι ταυτα 
τα πλεονεκτήματα ύμών καί ούτω παντες 
καταυγάζονται καί εποικοδομουνται δια τε 
τής διδασκαλίας και του αγαθου παρα-
δείγματος. Ήμεις δέ τεθειμένοι ύπό τήν 
έπίζηλον υμετέραν διευθύνσιν εύελπιστουμεν 
ότι έκ τών πρώτων θα αισθανθωμεν τα 
εύεργετηκα αυτών αποτελέσματα. 

Ναί, Σεβ. 'Ιεράρχα έλπίζομεν οτι συ-
χνάκις θα στρέφηται εύνουν ομμα πρός 
ταύτην την 'Εκκλησίαν, πρός τούτο τό 
ποίμνιον προς ταύτην τήν νήσον. Δέν αμ-
φιβάλλομεν οτι δραστηρίως θ' ασχοληθήτε 
να εκριζώσητε παν τυχόν κακόν καί επι-
διώξητε τό αγαθον έν αυτη, οτι θα θερμά-
νητε τήν πίστιν θα προαγάγητε τήν ευσέ-
βειαν, θα εδραιώσητε τήν έλπίδα καί θα 
διαδώσητε τήν αμοιβαίαν αγάπην, μετα 
πατρικής προθυμίας θα προνοήσητε περί 
χριστιανικης αγωγης και παιδεύσεως των 

παίδων ημών θα ενθαρρύνητε δε τας σε-
βασμίας αδελφάς Ουρσουλίνας αίτινες μετα 
τοσαύτης μητρικης στοργης και ζήλου ασχο-
λουνται πρός μόρφωσιν τών ευαγώγων χρι-
στιανων νεανίδων, εμπνέουσαι αυταις ομου 
μετα τών γραμμάτων τό θρησκευτικόν αί-
σθημα καί τήν ευσέβειαν. Και προς ταυτα, 
Πανιερώτατε θα εύρητε εν άπασι συλλή-
βδην τοίς ιερευσι και εν ένί εκάστω ιδία 
θερμούς και ευπειθεις συναρωγους και πι-
στούς εκτελεστάς τών υμετέρων διαταγών. 

Ναί, Πανιερώτατε τοιαύτη είναι η ημε-
τέρα πεποίθησις και εμπιστοσύνη προς υμας 
προσδοκωμεν δε οτι θα δεχθητε ημας ώς 
αληθη τέκνα και ίδιον υμών ποίμνιον κα-
θόσον και ημεις αναγνωρίζομεν έν υμιν από 
τούδε τον ημέτερον πατέρα και προνοητι-
κόν ποιμένα. Προς υμας προσηλουμεν τό 
βλέμμα ώς αγγελον εξ αγγέλων ουρανό-
πεμπτον, άγγελον παραμυθίας, άγγελον 
αγαλλιάσεως, αγγελον σωτηρίας. Έξ υμών 
αναμένομεν ν' αχθωμεν εις οδόν σωτηρίας 
δια της ειρήνης και αμοιβαίας αγαπης. 
Άφ' έτέρου δέ απεκδεχόμεθα έκ της αυ-
θεντικης υμων μεσολαβήσεως οπως εισα-
κουσθη και ικανοποιηθη ό κοινός ημων πό-
θος. Επί τούτω δέ εύρητε έν υμιν τέκνα 
ευγνώμονα πρόθυμα και διατεθειμένα εις 
υπακοήν. Μετ' ευλαβους προσοχής θ' α-
κροώμεθα τών υμετέρων διδαγμάτων και 
μεθ' ολης τής δυνατης επιμελείας θα εκτε-
λώμεν τα υμέτερα προστάγματα. 

Ενισχύοι δέ ημας η ποιμαντορική υμών 
ευλογία ήν εξ ονόματος ολων γονυκλινής 
ευλαβως έξαιτουμαι. 

ΜΙΚΡΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 

Π. Β. Σμύρνην. Άναλαβόντες διεύθυνσιν εκ-
φράζομεν θερμάς ευχαριστίας επί πολυτίμω υμών 

συνεργασία, εξαιτούμενοι συγχρονως οιαν καί 
πρότερον υποστήριξιν και συναρωγήν. Διατρι-
βήν σας δημοσιεύσωμεν προσεχως. -Ι. Κ. Κων-

σταντινούπολιν. 'Αναμένομεν ειδήσεις σας. Προ 
ημερών επέμψαμεν δελτάριον.—Κ. Γ. Ρώμην. 

Ελλείψει χώρου βιβλιοκρισίαν σεβ. Μαρίνη 
δημοσιεύσωμεν προσεχώς. Ευελπιστουμεν ότί 
δεν επαυσατε φροντίζοντες υπερ γνωστής υπο-
θέσεως.— Α. Κ. Ένταυθα. Λόγος υπαιθρίου 
ρήτορος προς πανηγυριστας Ήρακλείου ευρί-
σκεται εστενογραφημένος εν τω ημετέρω γρα-
φείω.—Π. Μ. Θήραν. Άναμένομεν υποσχε-
θέντα ων ανευ ουδεν εστί γενέσθαι. — Μ. Α. 
Συρον. Έλαβομεν εξάμηνον συνδρομήν σας. 
Ευχαριστουμεν. Δημοσίευσις λόγων εκκλησια-
στικων καταντα οχληρα τοις πλείστοις τών 
αναγνωστών, λυπουμεθα ότι αδυνατουμεν να 
σας εύχαριστήσωμεν. 

ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ 

Ποιουμεν γνωστόν τοίς ενδιαφερομένοις 
οτί εξεδόθη κατ' αυτας, έν τώ καλλιτεχνικω 
τυπογραφείω τής "Έστίας", νέα Κατή-
χησις πρός χρήσιν τών έν 'Ελλάδι Καθο-
λικων, ύπό του αιδ. Δόν 'Ιωάννου 
Μάμου, ήν ό αείμνηστος Άρχιεπίσκοπος 
Αθηνών Ιωσήφ Ζαφφινος, ενέκρινεν ώς 
τήν μόνην επακριβώς ανταποκρινομένην 
εις τας ανάγκας τής Ελληνικής νεολαίας. 
'Η τιμή εκάστου αντιτύπου ώρίσθη εις λε-
πτα 60. Πασα παραγγελία συνοδευομένη 
ύπό του αντιτίμου, απευθυνθήτω εις τό 
γραφειον τής "'Αρμονίας". 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 
Οί επιθυμουντες νά έχωσιν ενθύ-

μιον της έν Ήρακλείω τελεσθείσης 
πανηγύρεως ας απευθυνθωσιν είς 
τό ενταυθα 
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