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Έν μέσω των τεσσάρων τοίχων 
του ανθρωπίνου ενδιαιτήματος, δύο 
υπάρξεις άς η Θεία βούλησις εν 
κατέστησε τόν τε νουν και την 
καρδίαν κάθηνται πλησίον λίκνου 
ένθα νέα ανθρωπίνη ύπαρξις άρτι 
ιδουσα τό φως καθεύδει, παρά των 
δύο τούτων ανθρωπίνων υπάρξεων 
περιμένουσα αύξησιν, τροφήν, ανά-
πτυξιν σώματος και διανοίας και 
προστασίαν. Ή νέα μήτηρ προς τό 
νεογνόν εκείνο ατενίζει ενθέρμως, 
προς εκεινο φέρουσα πάσας του νοός 
αυτης τάς σκέψεις, προς εκείνο πάν-
τα τόν πλουτον των αισθημάτων 
της μητρικης καρδίας, και περί-
φροντίς έστι έν τη εκτελέσει του 
υψηλου αυτης καθήκοντος, προ του 
οποίου ευσεβάστως κλίνει τό γόνυ 
η σύμπασα ανθρωπότης. Ό αρχη-
γός της οικογενείας συμμερίζων την 
καρδίαν αυτου μεταξύ των δύο τού-
των φιλτάτων υπάρξεων έν απο-
τάτω χρονικω σημείω διορα τό μέλ-
λον του άρτι γεννηθέντος τούτου 
μέλους της ανθρωπότητος και σκέ-
πτεται και φροντίζει και αγαπά και 
n τε διάνοια και η καρδία αυτου είς 
αένναον ευρίσκεται εργασίαν. η άν-
θρωπίνη αυτη τριας αποκατεστη 
είς εv και μόνον σύνολον, την οικο-

γένειαν, αληθής τριάς, καθιστωσα 
τό τέλειον της ανθρωπότητος, αλη-
θές εκτύπωμα της θείας τριάδος 
καθ' ομοίωσιν τάς οποίας ό ανθρω-
πος εγένετο. 

Ή οικογένεια ειπομεν αποκατέ-
στη, ό μέγας και υψηλός προορι-
σμός του ανθρώπου, σκοπός της 
όλης δημιουργίας ητις προώρισται 
ινα διαθρέψη και αναπτύξη τό σωμα 
νέας ανθρωπίνης υπάρξεως, προώ-
ρισται ινα μορφώση τον νουν και 
διάπλαση τήν καρδίαν και χει-
ραγωγήση τόν νέον άνθρωπον έν τη 
σκολια οδω του ανθρωπίνου βίου 
και υποδείξη αυτώ τόν σκοπόν δι' 
ον εγένετο, τόν προορισμόν ον οφεί-
λει ινα πραγματοποιήση. Ό νέος 
ούτος άνθρωπος άμα τό φώς είδε 
νέα δι' αυτου εβλάστησαν αισθή-
ματα έν τη ανθρωπίνη καρδία, νέοι 
πόθοι, νέαι ελπίδες, νέαι ευχαί, νέοι 
σκοποί, νέα εγεννήθησαν καθήκοντα. 
καθήκοντα διά τούς περί αυτόν, 
καθήκοντα διά τόν νέον τουτον άν-
θρωπον παρ' ού τό μέλλον προώρι-
σται ινα ιδη επιτελούμενα έργα 
αγαθά και μεγάλα και επαίνων άξια 
ή έργα άξια μομφης και κατάρας. 

Βαδίσωμεν βήματα τινα προς τό 
απέραντον του χρόνου στάδιον και 
ιδωμεν τό νεογνόν τουτο ήδη αυ-
ξηθέν και δυνάμενον νά συναισθά-
νηται την ιδίαν ύπαρξιν και τόν 
ίδιον προορισμόν, δυνάμενον νά 

συναισθάνηται την υψηλήν του κα-
θήκοντος ιδέαν. Έξ ενός τό πρω-
τον μέγα σχολειον του ανθρώπου, 
ό πατρικός οίκος περιβάλλει του-
τον διά τών απείρων και τρυφε-
ρων φροντίδων της οικογενειακης 
αγωγης. εκει μανθάνει τά πρώτα 
αύτου καθήκοντα προς τούς γεννή-
τορας οιτινες πάσας αυτών τάς 
φροντίδας προς μόρφωσιν φέρουσι 
του αυξανομένου αυτων βλαστου. 
Έκει εκμανθάνει οτι πέραν τών ο-
ρίων του ορατου κόσμου υπάρχει 
υπερτάτη δύναμις, ητις από του μη-
δενός εξήγαγε τόν τε άνθρωπον και 
τό απέραντον σύμπαν, δύναμις απει-
ρος ήτις συντηρει τό σύμπαν τουτο, 
ό Θεός, ούτινος ό δάκτυλος περι-
στρέφει τό σύμπαν και η παλάμη 
υποβαστάζει τούς ουρανούς. 

Έν τη οικογενεία εκμανθάνει ότι 
πέραν τών τεσσάρων τοίχων της πα-
τρικης οικίας υπάρχει μεγαλειτέρα 
οικογένεια τών ανθρώπων έν μέσω 
τών οποίων είδε τό φώς και ητις αγα-
πα αυτόν και γνωρίζει και περιβάλλει 
διά πολλων φροντίδων, και προστα-
τεύσει κατόπιν τήν ύπαρξίν του και 
μεριμνήσει, περι της περαιτέρω ανα-
πτύξεως της διανοίας του, της με-
γάλης οικογενείας ητις φέρει την 
δάδα της παιδείας είς χείρας δια-
σκεδάσουσαν της αμαθείας τά σκότη 
διά της έν τοις σχολείοις παιδεύ-
σεως. Ή μεγάλη αυτη οικογένεια, 
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η πατρίς δηλονότι, απαιτεί παρά 
του νέου ανθρώπου υϊκόν σεβασμόν 
και αγάπην και αφοσίωσιν εφάμιλ-
λον εκείνης δι' ής δέον νά περι-
βάλλη τους γεννήσαντας και περι-
θάλψαντας τάς πρώτας της υπάρ-
ξεως αύτου ημέρας έν τω ιερω ασύλω 
τής οικογενείας. Ή θρησκεία αίσθημα 
αγάπης σεβασμου και αφοσιώσεως 
και λατρείας προς τό άπειρον και 
υπέρτατον "Ον, οπερ εδημιούργησε 
τοϋ άνθρωπου την υπαρξιν και δι' 
απείρων φροντίδων περιβάλλει τον 
βιον αυτου, ή θρησκεία λέγομεν εμ-
φυσωσα είς τον ανθρωπον την υψη-
λήν συναίσθησιν του καθήκοντος 
ισταται έν μέσω διά των δύο χειρων 
συγκρατουσα τον ανθρωπον καί τά 
αβέβαια αυτου βήματα καθοδηγουσα 
και αυτον εκμανθάνουσα νάλατρεύη 
τον δημιουργήσαντα και συντη-
ρουντα τό σύμπαν, σεβόμενος εξ 
ίσου και αγαπων την οικογένειαν είς 
ήν οφείλει την ύπαρξιν και την 
μεγάλην οικογένειαν, την πατρίδα 
δηλονότι, την γήν έφ' ης εγεννήθη 
και ητις φροντίσει περί του περαι-
τέρω αυτου βίου οφείλων και ταύτη 
επίσης άγάπην και σεβασμόν καί 
υπεράσπισιν. τό κλέος του ονόμα-
τος αυτου οφειλόμενον τη τε ο ι κ ο -
γενεια καί τη πατρίδι. Άλλ' άραγε 
ανάγκη τυγχάνει του αισθήματος της 
θρησκείας έν τω ανθρώπω, λέγουσί 
τινες, οπως εμφορηται ό άνθρωπος 
υπό της υψηλής ιδέας του καθήκον-
τος ; Ουδόλως επιτρέπει ήμιν ό χω-
ρος ινα πραγματευθωμεν τό σπου-
δαιον καί μέγα τουτο κοινωνικόν 
ζήτημα αρκει μόνον ίνα υπενθυμί-
σωμεν τοις αναγνώσταις ημών ότι 
τό αίσθημα του καθήκοντος λατρείας 
προς τό θειον υπάρχον μεταξύ τών 
μάλλον απολιτίστων λαων ηύξήθη 
διά μέσου τών αιώνων αυξάνοντος 
καί του πολιτισμού τών εθνών, καί 
η αυξησις του ευγενους τούτου αι-
σθήματος έγέννησε τά λαμπρότερα 
καί ευγενέστερα τών αισθημάτων 
της ανθρωπίνης καρδίας. καί ή ά-
πειρος αφοσίωσις προς τό αγαθόν 
της πασχούσης ανθρωπότητος καί 
προς τό νεογνόν οπερ απεστε-
ρήθη τών μητρικων περιθάλψεων 
ένεκα προώρου θανάτου τών γεννη-
σάντων αυτό, ή διότι τό νεογνόν 
τουτο θυμα εγένετο της ατελείας 
τών κοινωνικών ημων θεσμων. και 
η τελειότης της αγάπης και αφοσι-
ώσεως προς την οικογένειαν καί η 
ένθερμος φιλοπατρία καί αυταπάρ-
νησις πρός υπεράσπισιν της πα-
τρώας γης, πάντα ταυτα λέγομεν τά 
ε υ γ ε ν η αισθήματα αυξάνουσι καί 
κραταιουνται καί παράγουσι καρ-
πούς θαυμασίους αναλόγως της αυ-

ξήσεως του θρησκευτικού α ι σ θ ή μ α -
τος δι' ού εκμανθάνει ο άνθρωπος 
ίνα επιτελη πανταχου καί πάντοτε 
την υψηλήν υποχρέωσιν του καθή-
κοντος. Ή ιστορία δε τών εθνων ο 
μέγας ούτος διδάσκαλος τής ανθρω-
πότητος διδάσκει ημιν συνάμα ότι 
οπόταν χαλεποί καιροί επέσκυψαν, 
καιροί συμφορων καί καταστρο-
φης διαφθορας καί αδελφοκτονίας 
καί κοινωνικων αλγηδόνων, υπηρξε 
πάντοτε εποχη καθ ' ην η ιδέα του 
θείου απεμακρύνθη τής ανθρωπίνης 
καρδίας, καί μη υπαρχούσης ιδέας 
καθήκοντος πρός τόν Δημιουργόν 
εθεωρήθη ολιγωτέρας προσοχης ά-
ξιον τό καθηκον πρός τε τήν οικο-
γένειαν καί την πατρίδα. καί τά ευ-
γενέστερα τών αισθημάτων εσίγη-
σαν, καί τά ιερώτερα καί μαλλον 
σεβαστά εθεωρήθησαν ανάξια προ-
σοχης καί σεβασμου, καί ό άνθρω-
πος τό τελειότερον δημιούργημα 
τής κτίσεως κατέστη πολλάκις του 
κτήνους υποδεέστερος, ανάξιος του 
ευγενους τίτλου του λογικου οντος, 
ανάξιος τής θείας εικόνος καθ ' ο-
μοίωσιν τής οποίας ένένετο. 
Σ . . . 

ΟΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΟΙ ΕΝ Σ Μ Υ Ρ Ν Η 
'Ιστορικά γεγονότα αρυσθέντα έκ τών 
αρχείων τών έν Σμύρνη Φραγκισκα-
νων πατέρων. 
Ή εποχή καθ' ην τό πρωτον οί μονα-

χοί του τάγματος του Άγ. Φραγκίσκου 
καθιδρύθησαν εν τη Μικρα Άσία χρονολο-
γειται από του έτους 1346, άφ' ης δηλα 
δή εποχης Ενετοί εκυρίευσαν τάς Άσια-
τικάς χώρας. 

Ή Δημοκρατία της Ένετίας νέας οση-
μέραι κατακτωσα χώρας, είχε την ευγενη 
συνήθειαν νά εγκαθιδρύη εκάστοτε έν ταις 
κατακτωμέναις χώραις και σκαπανεις του 
Ευαγγελίου, ους αύτη ελάμβανεν εκ του 
τάγματος τών Δομινικανων και Φραγκι-
σκανων. 

Έπειδή οι μοναχοί ουτοι επί μακρόν 
χρόνον διετέλεσαν οί μόνοι κατάλληλοι 
πρός συντήρησιν και εξάπλωσιν της καθο-
λικης πίστεως ανά την μικράν Άσίαν, οί 
'Άκροι της Ρώμης Άρχιερεις όπως διευ-
κολύνωσι το τοσουτον δυσχερές αυτων έρ-
γον, παρεχώρησαν αυτοις πλειστα οσα 
προνόμια. 

Οί Ένετοί γενόμενοι απόλυτοι κύριοι 
της Σμύρνης κατα τό έτος 1346, ή ολί-
γον χρόνον κατόπιν, έφερον τους Φραγκι-
σκανούς πατέρας και καθίδρυσαν αυτούς 
παρά την αγίαν Veneranda 1 ενθα διέ-

1 Κατά τόν πατέρα Άλφόνσον εκ Ντόλτσε-
'Άκουα, η αγία Veneranda κειται παρά το 

μειναν μέχρι της 28 Μαϊου του έτους 
1453, εποχης καθ' ην οι Όθωμανοί εκυ-
ρίευσαν την Σμύρνην. 

Οί σεβάσμιοι ουτοι πατέρες εκδιωχθέν-
τες του μοναστηρίου αυτων ενωκίασαν μι-
κρόν τινα οικίσκον πλησίον της αγίας 
Φωτεινης 1. Ό οικίσκος ούτος κατά τας 
σημειώσεις του πατρός Αντωνίου εκ Kρή-
της, είχε μέγεθος 15 τετραγωνικων μέ-
τρων και περιελάμβανε 5 μικρά και σκο-
τεινά δωμάτια, μικράν τινα αίθουσαν, 
διάδρομον τινα στενόν και έν μαγαζειον 
χρησιμευον ώς εκκλησία. Διά τόν πενι-
χρόν τουτον οικίσκον οί αιδέσιμοι ουτοι 
πατέρες επλήρωνον 50 πιάστρα κατ' έτος 
και έτερα 5 οπως δικαιωνται ελευθέρας 
εισόδου. 

Έπί μακρόν οί Φραγκισκανοί διετέλε-
σαν έν τη θλιβερα ταύτη καταστάσει οπότε 
τέλος η εκ του ύψους επαγρυπνουσα Θεία 
Πρόνοια προσηλθεν αυτοις αρωγός. Το έτος 
1573 συνθηκολογήσασα ή Ένετική Δη-
μοκρατία μετά της 'Οθωμανικης Αυτο-
κρατορίας, απέστειλεν εις Κωνσταντινού-
πολιν έκτακτον απεσταλμένον όπως δια-
πραγματευθη την ειρήνην. Μεταξύ των 
ορων ους ό έκτακτος ούτος απεσταλμένος, 
προέτεινεν, υπηρξε και η αποστολή εις 
Σμύρνην Ένετου προξένου, εντεταλμένου 
την προστασίαν ού μόνον του Ένετικου 
εμπορίου αλλ' επίσης και τών Φραγκι-
σκανων. 

Τό έτος 1612 τη βοηθεία του προξένου 
τούτου κατώρθωσαν ού μόνον να μεγαλύ-
νωσι το κατάστημα αυτων, εκεινο οπερ 
εχρησίμευεν ώς ιδιωτικός τόπος προσευ-
χης, άλλ' επίσης και νά οικοδομήσωσι 
δημοσίαν εκκλησίαν ην αφιέρωσαν είς την 
Άμίαντον Παρθενον. 

Έκτός δε τούτου επετυχον την έκδοσιν 
αυτοκρατορικου ιραδέ δι' ου ετίθεντο εκτος 
πάσης ενοχλήσεως και κινδύνου, και η νέα 
αυτων εκκλησία δυνάμει αυτου τούτου του 
ιραδε, μετωνομάσθη εις 'Ενετικήν εκ-
κλησίαν. Προσέτι δέ τό Ένετικόν έθνος 
μεγάλα προσήνεγκε χρηματικά ποσά είς 
τούς γενναίους τούτους πατέρας, οπως όσον 
οίον τε δυνηθωσι νά επαρκέσωσι και εις 
τάς υλικάς αυτων αναγκας, επιβαλόν φό-
ρον 10 πιάστρων εις άπαντα τά πλοια τά 
εισερχόμενα είς τόν λιμένα της Σμύρνης, 
πρός όφελος τών πατέρων Φραγκισκανων. 

Ούτω διά της Ένετικης προστασίας αί 
πύλαι του λιμένος μας ηνεώχθησαν εις τό 
εμπόριον και έν βραχυτάτω χρονικω δια-
στήματι μέγας αριθμός Ενετών εμπόρων 
ήλθον και εγκατεστάθησαν έν Σμύρνη. 

'Η καθολική παροικία μεγάλως έκ τού-
του ηυξήθη και οί αγαθοί ούτοι Φραγκι-
σκανοί πατέρες επελάβοντο έν ειρήνη του 
πνευματικου αυτων έργου. Δεν παρηλθεν 
τουρκικόν νοσοκομειον και εκαλειτο ούτω διότι 
η εκκλησία εκείνη ειχεν ώς προστάτιδα τήν 
Άγίαν Veneranda. 

1 'Η αγία Φωτεινή είναι η νυν 'Ελληνική 
Μητρόπολις. 
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όμως πολύς χρόνος και νέαι δοκιμαί επε-
φυλάσσοντο αυτοις. 

'Ένεκα του νέου πολέμου ον ό Σουλ-
τάνος Ίβραϊμ εκήρυξε κατά της Ένετίας 
ό πρόξενος της τελευταίας ταύτης δυνά-
μεως ηναγκάσθη να εγκαταλείψη την 
Σμύρνην, αφήσας συνάμα και τους Φραγ-
κισκανούς μοναχούς άνευ προστασίας.Ούτω 
τό έτος 1660, τό τε μοναστήριον και η 
εκκλησία των αφηρέθησαν άπ' αυτών και 
έπωλήθησαν είς τούς 'Έλληνας. 

Οί πατέρες τότε μη έχοντες που νά 
καταφύγωσιν προσηλθον και εγένοντο δε-
κτοί παρά του κ. Έδουάρδου Βλυδένβερετ, 
εμπορου Βέλγου, μετά πολλης ευμενείας 
και στοργης. Ό πατήρ Ρουγέρος έκ του 
Καστέλνου ό προεστώς της αποστολης, 
επιθυμων νά θέση τέρμα εις την ανώμα-
λον ταύτην κατάστασιν εζήτησε προ-
στασίαν παρά τινος καθολικου προξένου, 
δυστυχώς όμως ανευ αποτελέσματος. Ε-
στράφη τότε πρός τόν πρόξενον της Όλ-
λανδίας, όστις μετά μεγάλης εύχαριστή-
σεως έλαβεν αυτούς ύπό την υψηλήν του 
προστασίαν, κατορθώσας μάλιστα τή βοη-
θεία πολλών άλλων καθολικων την παρά 
της Τουρκικης Αυτοκρατορίας απόδοσιν του 
μοναστηρίου και της εκκλησίας των. 

Προς τον σκοπον τούτον εγενετο κοινη 
τών καθολικων εισφορά δι' ης συνελέχθη 
τό ποσόν τών 600 πιαστρων δι' ών κα-
τωρθώθη ή αγορά τών άνω κτημάτων. 

('Έπεται συνέχεια) 
Πολύκαρπος Βεντούρας 

Ο Α Γ Ι Ο Σ ΒΑΣ ΙΛΕ ΙΟΣ 
ΠΕΡΙ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΟΦΡΥΟΣ 

Πολύν εσχάτως ήγειραν θόρυβον οί πρός 
ημας διεστωτες αδελφοί μέχρι ναυτίας ά-
ναμασσήσαντες Βασιλειανόν τι κείμενον 
όπερ μετά περισσης κακοπιστίας και ηκρω-
τηριασμένον πρώτη ανέφερεν ή πατριαρ-
χική εγκύκλιος, όπως καταδείξη ότι κατά 
τους εννέα αιωνας των οικουμενικων 
συνόδων η 'Ανατολική ορθόδοξος 'Εκκλη-
σία ουδέποτε ανεγνώρισεν τάς περί πρω 
τείου παραλόγους αξιώσεις των 'Επισκό-
πων της Ρώμης. 

Πράγματι ό μέγας Βασίλειος έν τη 
προς Εύσέβιον τόν Σαμοσάτων επιστολη 
αυτου επικρίνων τους έν τή δύσει Έπι-
σκόπους ώς βασισθέντας έπί εσφαλμένων 
πληροφοριων και αδίκως συγκατατάξαν-
τας τόν τε Εύσέβιον και τόν Μελέτιον μετά 
τών λοιπών 'Αρειανων: « Έάν, λέγει, επι-
μείνη ή όργή του Θεου ποία βοήθεια ημιν 
της δυτικης οφρύος ; οί το αληθές ούτε 
ίσασιν ούτε μαθειν ανέχονται, ψευδέσι δέ 
υπονοίαις προειλημμένοι εκεινα ποιουσι νυν, 
α πρότερον επί Μαρκέλλω. Έγώ μέν γάρ 
αυτός άνευ του κοινου σχήματος εβουλό-
μην αυτων επιστειλαι τώ κορυφαίω, περί 

μεν τών εκκλησιαστικων ουδέν, ειμή όσον 
παραινίξασθαι ότι ούτε ίσασιν τών παρ' η-
μιν την αληθείαν, ούτε την οδόν δι' ης άν 
μανθάνοιεν καταδέχονται". 

Καί πρώτον μέν ή μορφή αύτη του Βα-
σιλείου κατά τών της Δύσεως επισκόπων 
ουδόλως αποβλέπει δογματικάς αλη-
θείας, ώς εικάζει η πατριαρχική εγκύ-
κλιος, αλλ' απλως και μόνον ανακριβεις 
πληροφορίας ή μαλλον άγνοιαν έκ μέρους 
τών της Δύσεως έπί τών τεκταινομένων έν 
ταις έν Άνατολη Έκκλησίαις. Τουτο δέ 
και ηλίου φαεινότερον καταδείκνυται έξ 
αυτών τούτων τών λέξεων του Βασιλείου: 
" Έγώ μέν γάρ αυτός άνευ του κοινου 
σχήματος εβουλόμην αυτων επιστειλαι τω 
κορυφαίω . . . "Οτι ουτε ίσασι τών παρ' 
ημιν την αλήθειαν ούτε την οδόν δι' ης 
αν μανθάνοιεν καταδέχονται". Ό Βασί-
λειος λοιπόν μέμφεται τούς κατά Δύσιν Έπισκόπους ώς σπεύσαντας νά καταδικά-
σωσι τόν Εύσέβιον και τόν Μελέτιον πριν 
ή εξετάσωσιν επακριβως τά γεγονότα τά 
σχετιζόμενα μέ την υπόθεσιν τών ανωτέρω Έπισκόπων, περί ών γεγονότων άλλως τε 
καθό μακράν ευρισκόμενοι δέν ηδύναντο νά 
έχωσι γνωσιν ακριβη και τελείαν. Ή 
μορφή δ' αύτη του Βασιλείου έτι μαλλον 
επιτείνεται κατά τών πρός Δυσμάς Έπι-
σκόπων καθόσον ουτοι αψηφήσαντες την 
οδον δι' ης θά ηδύναντο ν' αρυσθωσιν α-
κριβεις πληροφορίας εβασίσθησαν απλώς είς 
τάς ψευδεις εκθέσεις ανθρώπων ραδιούργων, 
και τούτων έξ Άνατολης. 

Σημειωτέον πρός τούτοις ότί έν τη επι-
στολη του ταύτη, ό μέγας Βασίλειος εξαι-
ρει το πρόσωπον του Πάπα. " Έγώ μέν 
γάρ αυτός, λέγει, άνευ του κοινου σχήμα-
τος εβουλόμην αυτων επιστειλαι τω κο-
ρυφαίω... οτί ούτε ίσασι τών παρ' ή-
μιν τήν αλήθειαν, ούτε τήν οδόν ής άν 
μανθάνοιεν καταδέχονται". Έξ ού εναρ-
γως καταδείκνυται τό σέβας του Βασιλείου 
προς τον πάπαν "Αγ. Δάμασον ον ανε-
γνώριζε πρωτεύοντα επί της καθόλου Έκ-
κλησίας. 

Άλλ' ίνα έτι σαφέστερον διατυπωθη 
ό νους του Άγ. Βασιλείου και ή ακρά-
δαντος αυτου πεποίθησης επί του πρωτείου 
τών 'Άκρων Αρχιερέων, συγχρόνως δέ και 
η βαθυτάτη εκτίμησις προς τούς κατά 
Δυσμάς Έπισκόπους, θεωρουμεν επάναγ-
κες ίνα αναφέρωμεν ενταυθα περικοπάς τι-
νας του αυτου Βασιλείου εξ άλλων επι-
στολών ούχ ήσσονος σπουδαιότητος. 

Ούτω έν τή 70ή επιστολή προς τον 
πάπαν Δάμασον θρηνων έπί τών δεινων 
της έν Άνατολη Έκκλησίας υποδαυλιζο-
μένης ύπο της Άρειανης αιρέσεως. εκλι-
παρει τον Δάμασον ινα επόμενος έπί τά 
ίχνη τών προκατόχων του επέλθη αρωγός 
τοις δοκιμαζομένοις αδελφοις : Τούτων 
μιαν προσεδοκήσαμεν λύσιν την της υμε-
τέρας εύσπλαγχνίας επίσκεψιν, και εψυ-
χαγώγησεν ήμας αεί το παράδοξον της ύ-
μετέρας αγαπης έν τω παρελθόντι χρόνω 

και φήμη φαιδροτέρα πρός βραχύ τάς ψυ-
χάς ανερρώσθημεν ώς εσομένης ημιν τινός 
επισκέψεως παρ' ημιν. Ώς δέ διημάρτο-
μεν της ελπίδος ήλθομεν έπί τήν δια του 
γράμματος ημών παράκλησιν, διαναστηναι 
ύμας πρός τήν αντίληψιν ημών και απο-
στειλαι τινας τών ομοψύχων, ή τούς συμ-
βιβάζοντας τούς διεστωτας ή εις φιλίαν 
τάς Έκκλησίας του Θεου επανάγοντες, ή 
τούς γουν αιτίους της ακαταστασίας φανε-
ρωτέρους ύμιν καθιστωντες. ώστε ύμιν φα-
νερόν είναι του λοιπου πρός τινας έχειν τήν 
κοινωνίαν προσηκε. Πάντως δέ ουδέν κοι-
νον επιζητουμεν, αλλά τοις τε λοιποις τών 
πάλαι μακαρίων και θεοφιλων ανδρών σύ-
νηθες και διαφερόντως ημιν. Οίδαμεν γάρ, 
μνήμης ακολουθία παρά τών πατέρων 
ημών αιτηθέντων και από γραμμάτων 
τών έτι και νυν πεφυλαγμένων παρ' ημιν, 
διδασκόμενοι, Διονύσιον εκεινον τον μακα-
ριώτατον επίσκοπον παρ' υμιν επί τε ορ-
θότητι πίστεως και τή λοιπη αρετη δια-
πρέψαντα, επισκεπτόμενον δια γραμμάτων 
τήν ημετέραν Έκκλησίαν τών Καισαρέων 
και παρακαλουντα τούς πατέρας ημών διά 
γραμμάτων, και πέμπειν τους απολυτρου-
μένους έκ της αιχμαλωσίας τήν αδελφότη-
τητα. Έν χαλεπωτέρω δέ νυν και σκυ-
θρωποτέρω τά καθ' ημας και πλείονος 
δεόμενα επιμελείας . . . ώστε ει μη ηδη 
διανασταίηται πρός τήν αντίληψιν, μικρόν 
ύστερον ουδέ οίς ορέξετε την χειρα, ευρί-
σητε, πάντων ύπό τήν επικράτειαν της 
αιρέσεως γενομένων". 

Άξιόλογον επίσης μαρτυρίαν της απο-
λύτου τών παπων δικαιοδοσίας επί της 
καθόλου Έκκλησίας, αρυόμεθα έκ της 69 
επιστολης του μεγάλου Βασιλείου έν η 
γράφων πρός τόν 'Άγ. Άθανάσιον λέγει : 
"'Εφάνη ημιν ακόλουθον επι-
στειλαι τω 'Επισκόπω 'Ρώμης 
επισκέψασθαι τά ενταυθα καί 
δουναι γνώμην". Πως ερωτωμεν 
πρός θεου ηδύνατό ποτε ό μέγας ούτος φω-
στήρ της Άνατολικης Έκκλησίας νά επι-
καλεσθη τήν επέμβασιν του άκρου Άρ-
χιερέως είς υποθέσεις όλως εσωτερικάς 
αφορωσας δέ άπ' ευθείας την έν Άνατολη 
Έκκλησίαν, εί μή ήτο πεπεισμένος περί 
του δικαιώματος τών 'Άκρων 'Αρχιερέων 
του ελέγχειν και δίδειν γνώμην εφ' όλων 
τών Έκκλησιων μηδ' αυτης τής 'Ανατο-
λικης εξαιρουμένης ; Που λοιπόν η ανε-
ξάρτητος σχέσις της. 'Ανατολης προς την 
Δύσιν ώς διατείνεται η Πατριαρχική Έγ-
κύκλιος ; 

Ποίαν δέ Βασίλειος ό μέγας έτρεφε εκ-
τίμησιν πρός τούς κατά Δυσμάς Έπι-
σκόπους, προεξάρχοντος του Ρωμαίου Πον-
τίφηκος αριδήλως εξάγεται έξ ετέρας 
επιστολης του 'Αγ. Βασιλείου, επί της 
αυτης υποθέσεως προς τούς Έπισκόπους 
της Ίταλίας και Γαλλίας, υπογραφείσης 
και ύπο τών έν 'Ανατολη Έπισκόπων 
Μικρας 'Ασίας, Πόντου, Μεσοποταμίας, 
Συρίας, 'Αρμενίας, Αιγύπτου και Θηβαι-
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δος: " Έφ' άπερ και μάλιστα, γράφει ό 
'Άγ. Βασίλειος, τής παρ' ημών χρήζομεν 
βοηθείας, ώστε τούς την αποστολικήν ό-
μολογουντας πίστιν α παρεπενόησαν δια-
λύσαντας, υποταγηναι του λοιπου τή αυ-
θεντία της Έκκλησίας. Τω οντι γάρ του 
ανωτάτου μακαρισμου άξιον τό τή υμε-
τέρα θεοσεβεία χαρισθέν παρά του 
Κυρίου τό μέν κίβδηλον από του 
δοκίμου και καθαρου διακρίνειν, τήν 
δε τών πατέρων πίστιν ανευ τινός υ-
ποστολης κηρύσσειν. 

Έκ τούτων πάντων καταδείκνυται πα-
σιφανέστατα ποιον ήν τό φρόνημα και αί 
πεποιθήσεις του μεγάλου Βασιλείου, έν 
σχέσει πρός τούς επισκόπους της Δύσεως και 
ιδίως πρός τόν ύπατον Κυβερνήτην της 
Έκκλησίας ον άείποτε ανεγνώριζε πρω-
τεύοντα έν δικαιοδοσία έφ ' όλης της Έκ-
κλησίας. Κατά δεύτερον λόγον έκ τών 
Βασιλειανων κειμένων, εξάγομεν κατά της 
Πατριαρχικης Έγκυκλίου την στενήν και 
αδιάρρηκτον σχέσιν της 'Ανατολής προς 
τήν Δύσιν κατά τούς πρώτους αιωνας, 
σχέσιν δέ ουχί απλης συμπαθείας και αδελ-
φότητος αλλά προερχομένην ώς έκ της υ-
ψίστης δικαιοδοσίας τών άκρων αρχιερέων 
έφ' όλων τών Έκκλησιων της τε 'Ανατο-
λης και της Δύσεως. 

'Αλλ' έχομεν και τρίτον συμπέρασμα, 
τουτο δέ αφορα τό μή ειλικρινές πνευμα καί 
τήν κακοπιστίαν μεθ' ης παρεχαράχθη ό 
νούς και το φρόνημα του μεγάλου Βασιλείου 
πρός δολίευσιν τών απλοϊκων, ύπ' εκείνων 
ακριβως ους ό Κύριος εθηκε διδασκάλους έν 
τώ Ίσραήλ. 

Η Ο Ρ Κ Ο Μ Ω Σ Ι Α 

ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΡΟΔΑΡΙΑΣ 

'Ηγε τήν 20ήν επέτειον τών γενεθλίων 
της καθ' ήν ημέραν έκρουσε τήν θύραν 
τών μοναχων του Ελέους ζητουσα τήν 
ήρεμον γαλήνην του μοναστικου βίου. 
Κόρη συμπαθής καθίστατο έτι συμπαθε-
στέρα υπό τήν μέλαιναν περιβολήν. Aι 
συνάδελφοι αυτης την ηγάπων περιπαθως, 
άτε επί του πεπονημένου μετώπου της 
ανεγίνωσκον ιστορίαν όλην οδυνηρου παρ-
ελθόντος. 

Αυταπάρνησις και θυσία είναι ο βίος 
του ανθρώπου τή είπεν ό αδελφός της 
Έδμουνδος ότε απεσπατο τής αδελφικης 
αγκάλης ινα ακολουθήση τά γαλλικά όπλα 
κατά τήν είς Μόσχαν εκστρατείαν. Ρο-
δαρία, εως τώρα σύ υπήρξες ό άγγελος μου, 
άπασας δέ τάς τε οδυνηράς και τάς ευφροσύ-
νους περιπετείας του παρελθόντος μου εμ-
περικλείει ή αδελφική σου αγκάλη. 'Όταν 
ακούσης, Ροδαρία, ότι ό αδελφός σου δέν 
υπάρχει πλέον έν τή ζωη, τότε ύπό τήν 
αιγίδα τών αγγελικων σου πτερύγων δος 

άσυλον άντ' έμου εις τούς πένητας και 
τούς δυστυχεις. Τήν πικρίαν της αποστε-
ρήσεώς μου πράϋνον δια της αγαθοεργίας. 
'Ίσως παρά τήν κλίνην τών δεινοπαθούν-
των ανακτήσης την ευτυχίαν σου. 

Στρατιωτικόν απόσπασμα υπό μολυ-
βδόχρουν ουρανόν εβάδιζε σιωπηλως είς τά 
πέριξ της Μόσχας, διασχίζον χιονόλευκον 
δάσος. Τέσσαρες στρατιωται έν τώ μέσω 
εβάσταζον πένθιμον σορόν. 'Ήτο ό νεκρός 
του Έδμούνδου όστις εφέρετο ύπο τών 
συναδέλφων του εις την υστάτην κατοι-
κίαν του. 

Τήν αυτήν ακριβως στιγμήν ό ταχυ-
δρόμος του χωρίου ενεχείριζεν είς την Ρο-
δαρίαν τήν ακόλουθον επιστολήν : 

Ροδαρία, 
'Όταν αναγνώσης τήν επιστολήν μου ταύ-

την δεν θα είμαι πλέον έν τή ζωή. Ήγωνιζό-
μην επί του πεδίου τής μάχης ώς εμπρέπει είς 
Γάλλον στρατιώτην, ότε σφαιρα εχθρική μοι 
διέτρυσε το στήθος αφήσασα φευ ! ανέπαφον την 
καρδίαν. Ταύτης σοι αποστέλλω τούς υστάτους 
παλμούς. 'Ενθυμου τήν παραγγελίαν μου και 
ζήσον ευτυχής. 'Εδμουνδος. 

Ό κομψός ναισκος τών αδελφων του 
Έλέους ήτο εορτασίμως διεσκευασμένος. 
Κυκλουμένη υπό τών λοιπων συναδέλφων 
της ίστατο έν τώ μέσω γονυπετής ή συμ-
παθής Ροδαρία. Μετά τήν τέλεσιν τής 
θείας μυσταγωγίας έν μέσω νεκρικης σι-
γης ηκούσθη γλυκεια φωνή λέγουσα : " Όρ-
κίζομαι επί του Έσταυρωμένου νά περι-
θάλπω πάντοτε τούς ασθενείς". Ήτο ή 
ορκομωσία τής αδελφης Ροδαρίας, ήτις έν 
τή εκπληρώσει τής αδελφικης παραγγελίας 
καθίστατο πάλιν ευτυχής. 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ 

Παρακαλούνται οί έν τω εσωτε-
ρικω καί εξωτερικω κ. κ. συνδρο-
μηται ημών οί καθυστερουντες εισέτι 
την συνδρομήν αυτων οπως απο-
στείλωσι ταύτην άπ' ε υ θ ε ί α ς πρός 
την διεύθυνσιν της 'Αρμονίας δια 
συστημένης επιστολής είτε διά χαρ-
τονομίσματος ή οπωσδήποτε άλλως 
εγκρίνωσιν. 

AVIS 
Nous prions nos honorables a-

bonnes de la province et de l' etran-
ger d' adresser le montant de leur 
abonnement a M. le Directeur du 
journal «Harmonie". 

T O Σ Η Μ Α Ν Τ Ρ Ο Ν 

Γλυκύ σήμαντρον σημαίνει 
Σάν του πλάστου τή φωνή, 

Του ναου μας περιμένει, 
Ή νεκρώσιμος σιγή. 

Μή ταράξης τή γαλήνη. 
Του ναου τή σιωπηλή 
Θεου πνευμα και ειρήνη 
'Αναπαύονται εκει. 

Τόν κρυμμένο σου τόν πόνο 
Μεσ' τά σπλάγχνα μυστικό 

Είς του Πλάστου μας τό θρόνο 
Στείλε μ' ενα στεναγμό. 

Τό λιβάνι που εκάη 
Είς τόν άγιο τό βωμό 

Τήν ευχούλα σου θά πάη 
Ύψηλά 'στόν Ουρανό. 

Κ' ενα χέρι 'στάς εύχάς σου 
"Ενα χέρι αγγελικό 

θά γιατρέψη τάς πληγάς σου 
Τής ψυχής σου τόν καϋμό. 

Ι. Μ. 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α Ι Ε ΙΔΗΣΕΙΣ 

Εκατοντάδραχμος δωρεά. 
Έλάβομεν παρ' ευγενούς δωρητου τη-

ρήσαντος έκ μετριοφροσύνης ανωνυμίαν 
εκατοντάδραχμον δωρεάν υπέρ τής " Άρμο-
νίας" συνοδευομένην με τάς μαλλον ενθαρ-
ρυντικάς εκφράσεις. Ή διεύθυνσις τής 
" 'Αρμονίας" δεχομένη μετά ζωηρας ευ-
γνωμοσύνης τό ευγενές δώρημα εκφράζει 
τώ ανωνύμω δωρητή θερμάς ευχαριστίας, 
καταθέτουσα δε είς τό ταμειον τής " 'Αρ-
μονίας" την υλικήν συνδρομήν, τηρει υπέρ 
αυτης τήν ηθικήν ικανοποίησιν. 

Βιοτεχνική 'Έκθεσις. 
'Απο του παρελθόντος μηνός ήνοιξε τάς 

πύλας αυτης ή ύπό τής ενταυθα Βιοτεχνι-
κης Έταιρίας έν τώ Ζαππείω μεγάρω 
διοργανωθεισα έκθεσις διά τήν χειμερινήν 
περίοδον. 

Την έκθεσιν ταύτην επεσκέφθη κατά 
τήν παρελθουσαν εβδομάδα και ό ημέτερος 
'Αρχιεπίσκοπος σεβ. κ. Δε Άγγελις, συν-
οδευόμενος δε ύπο του γεν. αυτης γραμμα-
τέως κ. Κυπαρίσσου Στεφάνου περιηλθεν 
όλας τάς αιθούσας εξετάζων μετ' ενδια-
φέροντος τά διάφορα εκθέματα άτινα απο-
τελουσι τον βιομηχανικόν κόσμον τής 
'Ελλάδος. 

Τον θαυμασμόν του ιδίως επέσυρε τό 
τμημα τών ταπήτων έν ω φαίνεται η κα-
ταπληκτική πρόοδος ήν εποιήσατο η εθνι-
κή βιομηχανία επί του είδους τούτου, ανε-
χώρησε δ' αποκομίζων έν γένει τάς μαλ— 
λον ευαρέστους εντυπώσεις. 



Η ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ 
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Ή λειτουργία του έν Αθήναις 

«Καθολικου Συλλόγου". 
Ή ειδησις περί της αναβιώσεως του 

προ δύο ετων συστάντος ενταυθα "Καθο-
λικου Συλλόγου" η δημοσιευθεισα έν τω 
προηγουμένω ημών φύλλω, εξήγειρεν ώς 
εικός το ενδιαφέρον της ημετέρας παροι-
κίας και ενέπλησσε χαρας πάντα τα μέλη 
του φιλανθρωπικου τούτου σωματείου. 

Έπιφυλασσόμενοι να πραγματευθωμεν 
ειδικώτερον περί του σκοπου ον επιδιώκει 
και περί των λόγων τών προκαλεσάντων 
την πλήρωσιν της κατά τό παρελθόν επαι-
σθητης ταύτης ελλείψεως, μετ' εύχαρι-
στήσεως αναγράφομεν σήμερον ότι ό Σύλ-
λογος ούτος λίαν προσεχως θέλει συνέλθει 
είς γεν. συνέλευσιν όπως προβη εις την έκ 
νέου εγκρισιν του κατά την ίδρυσιν αυτου 
ψηφισθέντος Καταστατικου, του μη ατυ-
χως εφαρμοσθέντος έκτοτε ένεκα της έξ 
απροόπτων όλως περιστάσεων επελθούσης 
μακροχρονίου αργίας του Συλλόγου, κατό-
πιν δέ γενήσεται η εγκατάστασις επί τη 
βάσει τών διατάξεων του οργανισμου αυτου. 

Εις την πρόσκλησιν του ευεργετικου σω-
ματείου δέν υπάρχει αμφιβολία ότι θά 
σπεύσωσι πάντες οί υπέρ τής προόδου αυ-
του ενδιαφερόμενοι όπως μετά τής προση-
κούσης εις το ζήτημα σοβαρότητος επιλη-
φθωσι της προκαταρκτικης εργασίας και 
χρηστάς τρέφομεν ελπίδας ότι δέν θέλομεν 
βραδύνει νά ίδωμεν τόν αριθμόν τών άπο-
τελούντων αυτό μελων οσημέραι αυξανό-
μενον, τόν δε Σύλλογον ανυψούμενον είς 
την εμπρέπουσαν αυτω περιωπήν. 

Τό 'Ημερολόγιόν μας. 
Έκ τών μικρών μας κερδών, άτινα α-

ποτελουσι τό περίσσευμα της Α'. εξαμη-
νίας από τής εκδόσεως του ημετέρου φύλλου, 
απεφασίσαμεν να εκδώσωμεν και ημεις 
καλλιτεχνικόν Ήμερολόγιον όπερ ή "Άρ-
μονία" θέλει προσφέρει ώς δωρον εις τούς 
συνδρομητάς αυτης επί τη ευκαιρία του 
Νέου Έτους. Έσεται δέ τουτο η καλλι-
τέρα απόδειξις ότι τόν κάλαμον τών ημε-
τέρων συνεργατών δέν οδηγει το υλικόν 
συμφέρον αλλα σκοποί υψηλοί και ιδανι-
κώτεραι βλέψεις. Διά τούς μη συνδρομη-
τάς η τιμή του ημετέρου Ήμερολογίου 
ωρίσθη εις δραχ. 2. 

Αλέξανδρος Γκόβανς 
Έν Ώροπω ένθα διηύθυνε τό ανθρακω-

ρυχειον εξεμέτρησε τό ζην την παρελθουσαν 
Παρασκευήν και την επομένην κομισθέντος 
ενταυθα του νεκρου ενεταφιάσθη ό παρ' 
ημιν διακεκριμένος ορυκτολόγος Άλέξαν-
δρος Γκόβανς. 

Έπί του τάφου του εξύμνησε την επι-
στημονικήν αξίαν και την μεγίστην με-
τριοφροσύνην του μεταστάντος ό καθηγη-
τής του Έθνικου Πανεπιστημίου κ. Α. 
Χρηστομάνος, ειπων τα εξης : 

"Ένώπιον ημών κειται και άλλος εργά-
της εν τώ αμπελωνι του Κυρίου, και άλλος 
ευγενής του καθήκοντος λάτρης. Ο είς μετά 
τον άλλον παρέρχονται και οσημέραι ελατ-
τουται ο αριθμός τών παλαιστων, ων ή έν 
αφανεία δρασις ουχ ήττον θεμελιοι το οικο-
δόμημα του ημετέρου μέλλοντος. 

Ό Αλέξ. Γκόβανς έν αφανεία έζησε και 

έν αφανεία ωσαύτως εξεμέτρησε το ζην, ημιν 
δε τοις γνωρίσασιν αυτόν, δέν επιτρέπεται να 
αφήσωμεν έν αφανεία επίσης να σβύση και ή 
μνήμη του. Διότι έτυχεν, επιστημονικως με-
μορφωμένος ων έν τω παρ' ημιν σπαvίως 
καλλιεργουμένω κλάδω τής ορυκτολογιας και 
μεταλλειoλoγίας, να δράση ενταυθα έν πε-
δίω, ου ή νυν και μετέπειτα καλλιέργεια 
προώρισται και αυτη να προλειάνη τώ έθνει 
τήν προς το ποθούμενον μεγαλειoν όδόν. 

Προ 27 ετών ευρον τον νυν ενθάδε κείμε-
νον εγκαθιδρυμένον ώς ένα τών πρωτίστων 
υπαλλήλων τών εις το δημόσιον της Αυστρίας 
ανηκόντων μεταλλείων της πόλεως Φίλλαχ 
έν Καρινθία, χρυσόστιλπνα δε γαλόνια εστό-
λιζον την εαυτου στολήν και μεγάλην εχαι-
ρεν υπόληψιν ό ώς δραστήριος υπάλληλος 
και δόκιμος συγγραφεύς ορυκτολογικων και 
μεταλλoυργικων πραγματειων γνωσθείς ανήρ. 
Ούχ ήττον κατώρθωσα να πείσω αυτον να 
εγκαταλείψη θέσεις και τιμάς και να έλθη εις 
την Έλλάδα όπως, περιέλθη και εξετάση 
αυτήν και χορηγήση τας έκ μακρας πείρας 
απορρεούσας συμβoυλάς εις τούς τότε δεο-
μένους αυτων ώς εκ της πυρετώδους προς 
τας επιχειρήσεις τών μεταλλείων ροπής της 
κοινωνίας ημών. 

'Ακάματος και πάντοτε πρόθυμος υπηρέ-
τησε παvταχoυ τα συμφέροντα τών μεταλ-
λείων, χωρίς ουδέποτε να παpαμελήση και 
το επιστημονικόν ενδιαφέρον. Όλίγοι επιστή-
μονες υπάρχουν, οίτινες διά τοσούτου αμετα-
πτώτου ζήλου επελάβοντο του έργου αυτων. 
'Ιδίως τών ορυκτων ήτο γνώστης και κατά 

τας μακρας αυτου πορείας ανα τας μεταλλο-
φόρους χώρας της τε ελευθέρας και δούλης 
'Ελλάδος, τής Τουρκίας, της Μικρας Άσίας 

και τών νήσων, συνεκομίσατο θησαυρόν γνώ-
σεων περί των ελληνικων ορυκτών και του 
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SILVIO PELLICO 

ΑΙ Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ Ο Υ 

Ουδέποτε θα ηλλαζον την τύχην μου με την τύχην πρίγκιπος ! 
— Και έκ τύχης τόσον ευτυχους να εμπέσω εις τας χείρας τών 

σμπίρων, να με μεταφέρωμαι απο φυλακης εις φυλακήν και να καταλήξω 
εις την άγχόνην ή εις τα δεσμά ! 

ΚΕΦ. LI. 
Καταπεπονημένος εκ τών σκέψεων τούτων αφίχθην εις τας φυλακάς 

του Άγ. Μιχαήλ όπου ενεκλείσθην εν τινι δωματίω, οπερ έβλεπεν εις 
αυλήν, πρός την θάλασσαν καί προς την ωραίαν νησον του Μουράνο. 
Ήρώτησα περί του Μοροντσέλλι τον δεσμοφύλακα, την σύζυγόν του καί 
τέσσαρας φύλακας. Ουτοι ομως μ' επεσκέπτοντο πολύ ολίγον μετά φό-
βου καί δέν ηθελον να μοί είπωσι τίποτε. 

Ούχ ήττον, εκει όπου υπάρχουσι πέντε πρόσωπα ανθρώπων, είνε 
δύσκολον να μη ευρεθη πρόθυμος να ομιλη καί να συμπαθή είς τους 
φυλακισμένους. Τον άνθρωπον τουτον τον ευρον καί έμαθον παρ' αυτου 
τά έξης : 

Ο Μοροντσέλλι, αφου έπ' αρκετον χρόνον υπηρξε μεμονωμένος, 
ετέθη μετά του κόματος Καμίλλου Λαδέρκη, όστις, κηρυχθείς αθώος, 
εξήλθε της φυλακης μετά τινας ημέρας, καί ό φίλος μου ευρίσκετο καί 

πάλιν μόνος. Μεταξύ τών συντρόφων μου καί άλλοι είχον εξέλθει αθωω 
θέντες, καθώς ό καθηγητής 'Ιωάννης Δομένικος Ρομανιόζης καί ό κό-
μης 'Ιωάννης Άριβαμπένε. Ό λοχαγός Ρέζια καί ό κ. Κανόβα ησαν 
ομου. Ό καθηγητής Ρέζι κατέκειτο, θνήσκων, έν φυλακη παρακειμένη 
τη τών δύο τούτων κυρίων. 

— Δι' εκείνους, οίτινες δέν εξηλθον, ηρώτησα, έφθασαν αί καταδι-
καστικαί αποφάσεις; Και τί περιμένουν διά νά τάς κοινοποιήσουν; . . . 
'Ίσως ό δυστυχής Ρέζι αποθάνη ή εινε εις κατάστασιν ν' ακούση την 
απόφασίν του : Δεν είνε αληθές ; 

— Φοβουμαι ναι. 
Καθ' εκάστην εζητουν πληροφορίας περί του δυστυχους. 
— "Εχασε την λαλιάν του.—την ανέκτησε.—πτύει πολλάκις αίμα. 

έχει ακόμη τό παραλήρημα. πηγαίνει πολύ χειρότερα.—πηγαίνει καλ-
λίτερα.—ευρίσκεται εις αγωνίαν. 

Τοιαυται ησαν αι απαντήσεις, αίτινες μοι εδίδοντο επί πολλάς εβδο-
μάδας. Τέλος ήμέραν τινα μοί είπον : απέθανε '. 

"Εχυσα έν δάκρυ δι' αυτόν και παρηγορούμην αναλογιζόμενος ότι δεν 
είχε μάθει την καταδίκην του! 

Την επιούσαν, 22 Φεβρουαρίου 1822, ό δεσμοφύλαξ ηλθε νά μέ πα-
ραλάβη κατά την 10ην ώραν της πρωίας. Μέ ώδήγησε εις την αίθου-
σαν τής επιτροπής καί απήλθε. Ό πρόεδρος, ό εισαγγελεύς καί οι δύο 
δικασταί εκάθηντο εις τάς εδρας των. άμα τη αφίξει μου ηγέρθησαν. 

Ό πρόεδρος μέ τόνον ευγενούς ευσπλαγχνίας, μοί είπεν ότι η από-
φασις αφίχθη καί ότι η καταδίκη ητο φοβερά, αλλ' ό Αυτοκράτωρ 
τήν είχε μετριάσει ολίγον. 

Ό εισαγγελεύς μοί ανέγνωσε την απόφασιν :—Καταδικασμένος είς 
θάνατον.—Είτα ανέγνωσε τό αυτοκρατορικόν διάταγμα:—Ή ποινή με-
τριάζεται εις δεκαπενταετή δεσμά έν τώ φρουρίω Σπίελβεργ. 

Απήντησα : Γενηθήτω τό θέλημα του Θεου ! 
Ή επιθυμία μου ητο πράγματι νά δεχθω ώς χριστιανός τήν φοβε-

ράν ταύτην καταδίκην και νά μή δείξω ούτε να διατηρήσω δυσαρέ-
σκειαν καθ' οιουδήποτε. 

Ό πρόεδρος επήνεσε την ψυχικήν μου γαλήνην και μέ συνεβούλευσε 
νά τήν διατηρήσω πάντοτε, λέγων μοι έκ τής καταστάσεως ταύτης 
ίσως ηδύνατο νά έξαρτηθη ώστε μετά δύο ή τρία έτη νά μέ έκρινον 
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τόπου τής ευρέσεως αυτων, ας ουδείς προ 
αυτου τήν 'Ελλάδα περιηγηθείς κατειχε. 

Πόσους δέν συνέδραμε διά τών συμβουλων 
του και πόσοι δέν εξεμεταλλεύθησαν αυτόν ; 
'Εαν δέν ητο ξένος παρ' ήμιν και ξένος επί-
σης προς τον τρόπον του αναδεικνύεσθαι,δέν 
θα ετελεύτα έν πενία και θα ήτο περικεκοσμη-
μένον το στήθος του ύπο λαμπρων αριστείων. 

Ως σύγχρονος αυτου και πολλάκις έν τω 
βί(ι) μετ' αυτου συναντηθείς, οφείλω να εξάρω 
τήν φιλοπονίαν αυτου, τήν επιστημονικήν εί-
δικότητα καί τήν ωφέλειαν, ής ούτως έγένετο 
πρόξενος έν τή πατρίδι ημών. Ή γεωγρα-
φική θέσις τής 'Ελλάδος, ό πλούτος τών 
προϊόντων τών εγκάτων αυτής, απαρεγκλί-
τως υποδεικνύει ήμιν τήν πορείαν ην οφεί-
λομεν να ακολουθήσωμεν, επιθυμούντες να 
προαχθώμεν έν τή κλίμακι του πολιτισμού 
και τής ευημερίας. Εινε ή όδος τής χημικής 
τεχνολογίας, τής μεταλλουργίας και τών 
συγγενών αυταις τεχνών. 'Εν τώ σταδίω 
τούτω λοιπον ό Γκόβανς και ώς σύμβουλος 
τών ιδιωτων επιχειρηματιων και ώς υπάλλη-
λος του δημοσίου, υπήρξε σκαπανεύς ωφελι-
μώτατος, μετα ζήλου και εμπειρίας εργασθείς 
έν Λαυρίω, Ευβοία και εσχάτως έν Μήλω. 

Καί ώς πατήρ ήτο τύπος ελληνοπρεπους, 
ούτως ειπειν οικογενειάρχου, περίφροντις εμ-
βλέπων εις το γηρας και τήν ανεπάρκειαν 
τών μέσων, ούχ ήττον όμως τα πάντα θυσιά-
σας υπέρ ανωτάτης διαμορφώσεως τών τέ-
κνών αυτου. 'Εαν δε τέλος μνησθωμεν και 
του ιδιαιτέρου έρωτος προς τήν Ελλάδα και 
προς παν το ελληνικόν, όστις διέπνεεν αυτον 
μέχρι τής τελευταίας στιγμής, έξεστιν ήμιν 
να αποχαιρετήσωμεν αυτον ώς ένα τών ημε-
τέρων και να προσφωνήσωμεν αυτώ το ύστατον: 

Γαίαν έχοις ελαφράν αγαθέ και ενάρετε 
'Αλέξανδρε Γκόβανς. 

H ΥΠΕΡΟΧΗ TOY ΠΑΤΡΩΟY ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΟΣ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
(Συνέχεια. ιδε προηγούμενον αριθμόν). 

IB' . 
Άλεξανδρινή Σχολή. Τοιουτο εδόθη 

όνομα και εις τό σύνολον μεν τής πνευμα-
τικης εργασίας τών έν Άλεξανδρεία πολ-
λων και διαφόρων 'Ελλήνων, γραμματι-
κων, σχολιαστων, μαθηματικων, αστρονό-
μων και άλλων, όσους ή ελληνική φιλο-
μουσία τών βασιλέων Πτολεμαίων, έπί τή 
βάσει της ούτω θεμελιώσεως ύπό του με-
γάλου Αλεξάνδρου, συνήθροιζε και επα-
ξίως περιεποιειτο. Ιδίως όμως εις τήν 
πολύκροτον φιλοσοφικήν αίρεσιν εκείνην, 
εις ην είχον αξίωσιν οι τής Άλεξανδρείας 
σοφοί άνδρες, ότι κατώρθωσαν να συν-
διαλλάξωσιν ού μόνον τόν Πλάτωνα προς 
τόν Αριστοτέλην σχισματικως φθεγξάμε-
νόν ποτε: "Φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη 
δέ ή αλήθεια !" και τούτο προς την Στοάν, 
αλλα και την θρησκείαν, την φιλοσοφίαν 
και τούς μύθους τής Ανατολής μετα τών 
ελληνικων. 'Εν τη ορμη μάλιστα του ενω-
τικου αυτων ζήλου έφθασαν να πιστεύσω-
σιν, ότι αι μεταξύ τούτων διαφοραί ουδέν 
άλλο ήσαν ή αποτέλεσμα παρεννοήσεως. 
Τό δέ τοιούτο, ούτως ειπειν, φύραμα ωνο-
μάσθη υπό τών μεταγενεστέρων Νεοπλα-
τωνική φιλοσοφία, ώς συγγενεύουσα πρό 

πάντων εις την 'Ακαδημίαν ή μαλλον ώς 
εκπορευομένη έξ αυτης. 

Πρός δέ ή Άλεξανδρινή Σχολή η και 
περίοδος του 'Ελληνισμου, εσχημάτισε και 
διακρινομένην έκ τής αρχαιοτέρας 'Ελλη-
νικής, ιδίαν διάλεκτον εις τήν φιλολογίαν 
αυτης, ήν και πρότερον, ώς και έν τώ 
Χριστιανισμώ μετεχειρίσθησαν οι συγγρα-
φείς. Τής Ιερας Γραφής απαντα τα βι-
βλία τα τε Ελληνιστί συγγραφέντα και 
τα μεταφρασθέντα, έχουσιν Άλεξανδρινόν 
ύφος. Καθώς και οι αρχαιοι άγιοι Πατέρες 
της 'Εκκλησίας, σχεδόν άπαντες ωμίλουν 
και έγραφον τήν Αλεξανδρινήν Έλληνι-
κήν, ώς καταφαίνεται έκ τών σωζομένων 
αυτων συγγραμμάτων. Μετα ταυτα και 
έν τω Βυζαντινω 'Ελληνισμω, εγένετο 
χρησις 'Αλεξανδρινης 'Ελληνικης, έν τε τη 
Πολιτεία και έν τή καθ' απασαν τήν Ανα-
τολήν 'Εκκλησία. Αι έν τη Ανατολη 
Οικουμενικαί Σύνοδοι εγίνοντο και οι νό-
μοι εγράφοντο, ώς τα πρακτικά αυτων 
μαρτυρουσι, κατά τήν 'Αλεξανδρινήν — 
βαθμηδόν όμως παρακμάζουσαν — 'Ελλη-
νικήν. Αλλ' ενταυθα ούκ εστί μοι τώ 
περιοριζομένω εντός τών στενων ορίων τών 
αυτοσχεδίων στοχασμων, λόγος περί φιλο-
λογίας ακμαζούσης και παρακμαζούσης. 
επανέρχομαι όθεν εις τόν τής Αλεξανδρείας 
Ελληνισμόν εξυπηρετήσαντα προοιμιακως 

τω όπισθεν του Προδρόμου τούτου του 
'Ελληνικου ελευσομένω Χριστιανισμω. 
['Έπεται συνέχεια] 
Έν Τσαρνηδίοις Νάξου. Όκτώβριος 1895. 

Ν. Άναγνωστόπουλος 

άξιον πληρεστέρας χάριτος. ( Άντί τών δύο ή τριων ετών παρήλθον 
πολλά ακόμη έτη). 

Οι λοιποί δικασταί μοί απηύθυναν επίσης λόγους πλήρεις φιλοφροσύ-
νης και ελπίδων. Άλλ' εις έξ αυτών, όστις κατα τήν πορείαν τής δι-
κης μοί εφαίνετο πάντοτε λίαν εχθρικός, μοί είπεν ωσαύτως κάτι τι 
ευγενές, τό όποιον όμως μοί εφανη πολύ δηκτικόν, διότι την φιλοφρό-
νησιν ταύτην έβλεπον διαψευδομένην ύπό τών βλεμμάτων του, εις τά 
οποια μοί εφαίνετο ότι παρετήρουν μειδίαμα χαρας καί περιφρονήσεως. 

Δέν δύναμαι νά βεβαιώσω ότι τουτο συνέβαινε διότι πιθανόν ν' ήπα-
τώμην. Άλλ' άπό τής στιγμής εκείνης όλον μου τό αίμα επάγωσε και 
ελυπούμην ότι δέν εξήχθη η όργή μου. Προσεποιήθην ότι δέν ενόησα 
καί καθ' ήν στιγμήν ούτος επήνει τήν χριστιανικήν μου υπομονήν, εγώ 
τήν είχον ενδομύχως απολέσει. 

* —Αύριον, μοί λέγει, ό εισαγγελεύς, θ' αναγκασθωμεν μετα λύπης 
νά δημοσιεύσωμεν τήν απόφασιν αύτη όμως είνε διατύπωσις απαραί-
τητος. 

— "Ας είνε, τώ απήντησα. 
— Άπό τής στιγμής ταύτης, προσέθηκε, χορηγουμεν εις τον κύριον 

τήν συντροφίαν του φίλου του, 
Και καλέσας τόν δεσμοφύλακα, με παρέδωκε εκ νέου εις τάς χειρας 

του λέγων αυτώ νά μέ θέση εις τό αυτό δωμάτιον μετα του Μο 
ροντσέλλι. 

ΚΕΦ. LII. 
Όπόσον γλυκεια στιγμή υπήρξεν εκείνη και δαά τόν φίλον μου καί 
δι' εμέ καθ' ην συνηντήθημεν μετά χωρισμου ενός έτους και τριων 

μηνών καί μετά τοσαύτας μεγάλας λύπας. Ή έκ τής φιλίας χαρά 
μας έκαμε να λησμονήσωμεν, ούτως ειπειν, επί τινας στιγμάς τήν κα-
ταδίκην μας. 

Ουχ' ήττον απεσπάσθηv τής αγκάλης του όπως λάβω τήν γραφίδα 
αμέσως και γράψω ε:ς τόν πατέρα μου. 'Επεθύμουν τά μέγιστα ίνα 
ή περί του θανάτου μου θλιβερά είδησις ανηγγέλετο εις τήν οικογέ-
νείαν μου ύπ' έμου μάλλον ή ύπο ετέρων ινα ό σπαραγμός τών 
προσφιλών εκείνων καρδιων μετριασθη ύπό τής θρησκευτικής απαθείας 

τής γλώσσης μου. Οί δικασταί μέ ηνάγκασαν νά πέμψω την επιστο-
λήν ταύτην. 

Μετα ταυτα, ό Μοροντσέλλι μοί ώμίλησε περί τής δίκης του και 
περί τής ιδικης μου καί ενεπιστεύθημεν πρός αλλήλους τινάς τών φά-
σεων τής καθείρξεώς μας. Είτα, μεταβάντες εις τό παράθυρον εχαιρε-
τήσαμεν τρεις ετερους φίλους ευρισκομένους εις τά παράθυρα τών δω-
ματίων των. Δύο μεταξύ αυτών ησαν ό Κανόβα καί ό Ρέζια, οίτινες 
ευρίσκοντο όμου, ό μέν πρωτος καταδικασμένος εις εξαετή δεσμά, ό δέ 
δεύτερος εις τριετή καί ό τρίτος ητο ό ιατρός Καίσαρ Άρμάρι όστις 
κατα τούς προηγουμένους μήνας ητο γείτων μου έν τή φυλακή τών 
Μολύβδων. Ούτος δέν κατεδικάσθη καί έξήλθεν είτα αθωωθείς, 

Αι συνομιλίαι αύται μετά τών μεν καί τών δέ υπήρξαν δί' εμέ γλυ-
κεια απόλαυσις καθ' όλον τό διάστημα τής ημέρας καί της νυκτός. 
Άλλα άμα κατεκλινόμην καί εσβύνετο τό φώς, ότε επεκράτει άκρα 
σιγή, μοί ητο αδύνατον νά κοιμηθώ. η κεφαλή μου έκαιε ή δέ 
καρδία μου εβασανίζετο οσάκις ανεπόλουν τήν φιλτάτην οικογένειάν 
μου.— Οί γηραιοί γονεις μου θα ηδύναντο αρά γε ν' ανθέξωσι εις 
τόσω μεγάλην δυστυχίαν; Τά άλλα των τέκνα θά ηρκουν όπως τούς 
παρηγορήσωσι ; 'Όλα ηγαπωντο ώς έγώ και ήξιζον πολύ περισσότε-
ρον, άλλ' ό πατήρ καί ή μήτηρ δύνανται ποτέ νά ευρωσι εις τα 
εναπολειπόμενα τέκνα συμψηφισμόν αντί εκείνου, όπερ απώλεσαν; 

"Ω! έάν δέν ειχον αναπολήσει τούς γονείς μου καί τινα άλλα πρό-
σωπα προσφιλέστατα ! ή ανάμνησις αυτων μέ κατέθλιβε καί με συ-
νεκίνει. Άλλ' ανεπόλουν και τόν γέλωτα εκ δηκτικης χαρας του δι-
καστου εκείνου, κατά τήν δίκην, τήν απαγγελίαν τής καταδίκης μου, 
τά πολιτικά πάθη, τήν τύχην τοσούτων φίλων μου . . . καί δεν εγνώ-
ριζον πλέον νά κρίνω ουδένα τών αντιπάλων μου μετ' επιεικείας. Ο 
Θεός μ' έθετε εις τοσούτω μεγάλην δοκιμασίαν! Τό καθηκον μου 
ήτο νά υποφέρω μετά θάρρους, άλλά δέν ηδυνήθην! Θέν ηθέλησα! 
Περισσότεοον μοί ηρεσκε νά μισω ή να συγχωρω καί διηλθον φοβε-
ράν νύκτα. 

Τήν πρωϊαν δέν προσηυχήθην. Τό σύμπαν μοι εφαίνετο έργον δυ-
νάμεως εχθρικως διακειμένης πρός τό καλόν. 

('Έπεται συνέχεια) 
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ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Οίκος, θρησκεία, Πατρίς ύπό Σ . . . 
Oι Φραγκισκανοί έν Σμύρνη ύπό Πολυ-

κάρπου Βεντούρα. 
Ο "Αγ. Βασίλειος περί δυτικης οφρύος. 
Η ορκομωσία της αδελφής Ροδαρίας 
μετ' εικόνος. 
Τό σήμαντρον ποίημα ύπό I. Μ. 
Κοινωνι και ειδήσεις. 
'Ο Πατρώος ελληνισμός υπό Ν. 'Αναγνω-

στοπούλου. 
'Ανέκδοτα. 
Aι φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επι-
φυλλίς κατά μετάφρασιν έκ του Ίταλικου. 

Μικρόν ταχυδρομειον. 
'Ημερολόγιον. 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
Ό σταθμάρχης του έν τη πολίχνη Α. 

σιδηροδρομικου σταθμου πάσχων έκ λα-
ρυγγίτιδος υπεβλήθη ύπο του ιατρου είς 
την διά γάλακτος θεραπείαν. Έκάστην 
πρωίαν ή σύζυγός του τω προσέφερεν α-
φθονον και παχύτατον γάλα, τό όποιον 
ημελγεν έξ ωραίας αιγός έπί τούτω άγο-
ρασθείσης. 

Αίφνης, αγνοώ διά τίνα επείγουσαν 
υπόθεσιν, εδέησε να απουσιάση έπί τινας 
ημέρας η περιποιητική οικοδέσποινα κατα-
λιπουσα είς τον σταθμά ρχην την φροντίδα 
νά αμέλγη την αιγα. Πλην τό πονηρόν 
κερασφόρον, παρατηρησαν προσερχόμενον 
άντί τής οικοδεσποίνης έτερον ξένον αυτη 
όπως την αμέλξη κατ ' ουδένα τρόπον συγ-
κατετέθη νά τώ επιτρέψη τοιούτον τί. Εις 
τάς θωπείας και καταπραϋντικάς παρωτρύν-
σεις του σταθμάρχου αντέταξε επικίνδυνα 
διά τής κεφαλης κτυπήματα, άτινα μετα 
δυσχερείας και επιδεξιότητος διέφυγεν ούτος. 
Ενώπιον τοιαύτης αντιστάσεως εδέησε νά 
κύψη τόν αυχένα και αποχωρήση βαρέως 
φέρων την ηττάν του. 'Ενώ όμως κατηφής 
διεσκέλιζε τόν ουδόν του σταύλου, αναλογι-
ζόμενος τίνι τρόπω νά καθησυχάση τάς 
απαιτήσεις του στομάχου καί πληρώση τάς 
υπαγορεύσεις τής επιβληθείσης αυτώ ιατρι-
κης θεραπείας, σκέψις φωτεινή διέρχεται του 
πνεύματός του κολακεύουσα μεγάλως την 
φιλαυτίαν και επινοητικότητά του, εξωτε-
ρικευθεισα συνάμα διά μειδιάματος εμφαί-
νοντο ς την ενδόμυχον ευχαρίστησιν. 'Άμ' 
έπος αμ' έργον. σπεύδει είς τόν συζυγικόν 
θάλαμον περιβάλλεται διά τών καθημερι-
νων ενδυμάτων της συμβίας του, ρίπτει 
έπί τών ώμων του το σάλιόν της, θέτει 
έπί τής κεφαλης του τόν κεκρύφαλόν της 
και τρέχει είς τόν σταυλον. 'Η αιξ άπα-
τηθεισα έκ τών εξωτερικων φαινομένων 
στέργει ευπειθώς ν' αμελχθή. Ό σταθ-
μάρχης έξαλλος έκ τής χαρας ενόμιζεν 

εαυτόν νικητήν μεγάλης μάχης. αίφνης 
όμως οί ηλεκτρικοί κώδωνες μέ τον διάτορον 
και παρατεταμμένον ήχον των πληρουσι 
τόν αέρα, αφικνειται ή αμαξοστοιχία και 
ό σταθμάρχης δέν παρουσιάζεται. εις έπί-
μετρον κρούεται η θύρα και, αυτης ανοιγεί-
σης, εμφανίζεται ό γενικός επόπτης τής 
γραμμής όστις έκπληκτος παρατηρει τον 
σταθμάρχην τόσω γελοίως μετημφιεσμέ-
νον. Ό σταθμάρχης εξηγειται ό δέ Γενι-
κός επόπτης γελα μέχρι διαρρήξεως. 

Ευφυές στρατήγημα. Έν τώ μέσω της 
πόλεως Berditscheff έν Ρωσσία ρέει ρυ-
παρώτατος οχετός, ένθα ρίπτονται αί α-
καθαρσίαι τής πόλεως. Ήμέραν τινα, ενώ 
ό Διευθυντής τής 'Αστυνομίας τής ρηθεί-
σης πόλεως παρετήρει τόν δυσώδη ρύακα, 
επενόησεν ευφυέστατον στρατήγημα πρός 
ανέξοδον καθαρισμόν του οχετου. Καί 
πράγματι ήρχισε νά περιφέρηται είς τό 
χείλος του ρύακος, οτε αίφνης έστη και 
κύπτων παρετήρει εντός αυτου αναμο-
χλεύων διά τινος ράβδου τάς ακαθαρσίας 
και προσποιούμενος, ότι εζήτει κάτι τι. Έν 
τώ αμα περιεκυκλώθη ύπό πλήθους Έ-
βραίων, διερωτώντων αυτον τι εζήτει. 

'Απήντησεν, ότι απώλεσε δακτύλιον 
αξίας 100 ρουβλίων και ότι θά έδιδε γεν-
ναιοτάτην αμοιβήν είς τον ευρόντα αυτόν. 

Μετά έν τέταρτον τής ώρας ό ρύαξ 
είχε καθαρισθή έντελώς. 

Οί 'Eβραιοι απεκόμισαν πάσας τάς ά-
καθαρσίας παρ' αυτοις, βαυκαλιζόμενοι ύπό 
τής ελπίδος ν' ανεύρωσι τόν ουδέποτε άπο-
λεσθέντα δακτύλιον. 

Πλαγίαυλος 3000 ετών.— Ό γνωστός 
αρχαιολόγος Flinders Petrie είς τάς έν 
Αίγύπτω γενομένας ανασκαφάς ανεκάλυψε 
μεταξύ τών άλλων ευρημάτων εντος γυ-
ναικείου τάφου διπλουν πλαγίαυλον. Πρό 
τινος ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου ό 
μουσικός επαιξε διαφόρους σκοπούς δι' αυ-
του του πλαγιαύλου, όστις φέρει ηλικίαν 
3,000 ετών. 

Το είδος τής φωνής του έν λόγω οργά-

νου διαφέρει τών πλαγιαύλων τής επο χής 
μας, προσομοιάζει δέ μαλλον προς τήν 
κοινως λεγομένην φλογέραν. Οί τόνοι αυ-
του είναι ακριβως οί αυτοί της εν χρήσει 
μουσικης κλίμακος, απόδειξις σαφής, ότί οί 
Αιγύπτιοι εγνώριζον αυτην άπό τριάκοντα 
ήδη αιώνων. 

ΜΙΚΡΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 

Π. Β. Σμύρνην. Αναμένομεν ειδήσεις σας, 
μή μας λησμονητε. — 'Ανταποκριτη. Συρον. 
Φροντίσατε παρακαλουμεν συλλογήν καθυστε-
ρουμένων συνδρομων.—Ν. Χ. Συρον. Συνεχεις 
περιαυτολογίαι προκαλουσι τόν έμετον και είς 
τούς μαλλον απαθεστέρους.—Α. Π. Λαύριον. 
Συνδρομήν σας ελάβομεν. Ευχαριστουμεν. — 
Κ. Μ. Μελίτην. Επιστολή σας ελήφθη, ανα-
μένομεν αποτέλεσμα ενεργειών σας. — Π. Β. 
ΙΙάτρας. 'Ετηλεγραφήσαμεν κ. Καίσαρην όπως 
επιθεώρηση μουσικήν αυτοθι καθολικων καί ανα-
φέρη εντυπώσεις του. 'Ελπίζομεν ότι ήμέτερον 
τηλεγράφημα έφθασεν εγκαίρως. — Κ. Σ. 'Εν-
ταυθα. 'Ελησμονήσατε χειρόκτιά σας είς τό 
γραφειον μας, είς εκάστην επίσκεψίν σας εν-
νοείτε νά μας αφίνετε καί άπό μίαν ένθύμη-
σιν.—Κ. Φ. Ενταύθα. Προτου επαναλάβομεν 
τάς σχέσεις μας αναμένομεν λυσιν γορδίου δε-
σμου.—Ν. Ζ. Κέρκυραν. 'Αποστείλατε είκοσι 
σώματα, αντίτιμον ταχυδρομικως. — Δ. Σ. Κύ-
προν. 'Αρθρον σας ακατάλληλον. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ KAΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1895 — 1027. 

Νοέμβριος. Νοέμβριος. 

Εισόδεια τής Θεοτόκου. 21 Πεμπτ. 9 Όνησιφόρου καί Πορφυρίου μαρτ. 
Καικελίας παρθένου μάρτυρος. 22 Παρασ. 10 'Εράστου μάρτ. και τών σύν αυτω. 
Κλήμεντος Α' Πάπα Ρώμης μάρτ. 23 Σάββ. 11 Μηνα, Βίκτωρος και Βικεντίου μαρτ. 
'Ιωάννου του Σταυρου, ομολογ. 24 Κυριακ. 12 Ίωάνου ελεήμ. και Νείλου όσ. 
Αικατερίνης παρθέν. μάρτυρος. 25 Δευτέρα 13 Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 
Σιλβέστρου καί Λεονάρδου ιερομονάχ. 26 Τρίτη 14 Φιλίππου του αποστόλου. 

Ίωσαφάτ επισκόπου μάρτυρος. 27 Τετάρτ. 15 Γουρία, Σιμωνα καί 'Αβίδου μαρτ. 
Γρηγορίου Γ' Παπα Ρώμης. 28 Πέμπτ. 16 Ματθαίου του αποστ. και ευαγγελ. 
Γελασίου Α' Παπα Ρώμης. 29 Παρασ. 17 Γρηγορίου του θαυματουργου. 
'Ανδρέου του Αποστόλου. 30 Σάββ. 18 Πλάτωνος καί Ρωμανου μαρτ. 


