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ΚΑΙΤΟΙ τό ημέτερον φύλλον ού-
δένα φέρει πολιτικόν χαρακτήρα, ώς 
έξ αρχης εδηλώσαμεν, ούχ ηττον 
υπείκοντες είς τάς ομοθύμους εύχάς 
των συνδρομητων ημών απεφασί-
σαμεν ινα του λοιπου αφιερώσωμεν 
τακτικως ιδιαιτέραν στήλην είς πο-
λιτικάς σημειώσεις. Τουτο πράτ-
τοντες εννοουμεν νά τηρήσωμεν 
οιαν και πρότερον ανεξάρτητον πο-
ρείαν, διατελουντες αμέτοχοι πάσης 
πολιτικης αποχρώσεως. 

Ή Διεύθυνσις 

ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
'Ό, τι εμφωλεύει σήμερον έν τη συνει-

δήσει παντός 'Έλληνος, συνταράσσον αυ-
τον έν τω πατριωτισμω του είνε η ανη-
συχία, ό φόβος του αδήλου. Προς οιονδή-
ποτε σημειον του πολιτικου ορίζοντος και 
άν στρέψη τις τό βλέμμα προσατενίζει την 
ζοφεράν τών πραγμάτων κατάστασιν, ητις 
δέν δύναται ή να εμβάλλη είς αδημονίαν 
πάντα αληθη πατριώτην. Τίνων περιστά-
σεων συγκυρία και τίνων γεγονότων η επε-
νεργήσασα δύναμις επήνεγκεν έν τώ κρά-
τει την τοιαύτην κατάστασιν ου του πα-
ροντος, ουδ' έργον ημών νά ερευνήσωμεν 
και αναπτύξωμεν. Βεβαίως δέν επηλθε 
τιμωρός της 'Ελλ.άδος η Θεία Δίκη. διότι 
εις της ιστορίας αυτης τάς σελίδας δεν άνε-
γράφη γεγονός, δυνάμενον νά προκαλέση 

τόν γογγυσμόν και τάς αράς της ανθρωπό-
τητος. Άλλ' ο,τί κειται πρό τών οφθαλ-
μων ημων κακως έχον και έκρυθμον εινε 
προϊόν ανθρωπίνων σφαλμάτων, ών η ευ-
θύνη δέον να βαρύνη των τε αρχόντων και 
των αρχομένων παρ' ημιν την συνείδησιν. 
Kαι τόσω μαλλον η συναίσθησις των ιδίων 
παραπτωμάτων πρέπει νά παράγη έκ των 
υστέρων έν ημιν τους ελέγχους της συνει-
δήσεως, οσω κατ' αυτας ήδη δοκιμάζομεν 
τάς πικρας συνεπείας της διά των ιδίων 
χειρων μας δημιουργηθείσης κακης ημών 
καταστάσεως. 

Ατυχώς δε εις την από πολλου υφε-
στώσαν ανωμαλίαν εν τω εσωτερικω του 
Κράτους οργανισμω, ανωμαλίαν πηγήν 
έχουσαν την οικονομικήν του τόπου δυσ-
πραγίαν, προσετέθη νυν και ή τών εξωτε-
ρικων πραγμάτων περιπλοκη, ης την έκτα-
σιν δύσκολον νά υπολογίση τίς και την 
έκβασιν νά προεικάση. 'Άν της νέας τρο-
πης τών εξωτερικων πραγμάτων δεν εγέ-
νετο αφορμή κατ' ελάχιστον η Έλλάς, δεν 
δύναται ομως και να μη παρακολουθη εν-
διαφερόντως τάς φάσεις αυτης και εναγω-
νίως ν' αναμένη το αποβησόμενον. 

Άλλ' ό,τι, έν τη παρακολουθήσει της 
πορείας τών πραγμάτων, επιβάλλεται τη 
αληθεία εις τους ιθύνοντας τας τύχας της 
Πατρίδος, κατά την κρίσιμον ταύτην ώραν, 
να κινη την ενέργειαν αυτών, τας σκέψεις 
να διευθύνη και τας αποφάσεις να κανο-
νίζη, εινε η φρόνησις και όχι τό αίσθημα, 
εινε το ελατήριον της ορθης αντιλήψεως 
και όχι τ:ου ενθουσιασμου. Δίκαιον να ομο-

λογήση πας τις ότι η Έλληνική Κυβέρ-
νησις, τό γε νυν έχον, δεν απεκδέχεται 
την πολιτικήν του αισθήματος και του εν-
θουσιασμου, οφείλομεν δε και διά το μέλ-
λον, μέχρις ου τα πράγματα επανέλθωσιν 
εις την αρχικήν αυτων τροχιάν, υπό της 
αυτης νά εμφορώμεθα ελπίδος δι'αυτήν. 
Δεν εινε ευλογον να προδικάζη τίς τας 
πράξεις μιας κυβερνήσεως, προκειμένου μα-
λιστα περί περιστάσεων, τάς όποίας η δι-
πλωματική ενέργεια περιβάλλει δια μυ-
στηριώδους εχεμυθίας, καθόσον τά στοιχεια 
εξ ών ορμαται η κυβέρνησις εις την τοιάνδε 
ή τοιάνδε ενέργειαν είνε μόνον αυτης κτημα 
άνευ δέ τών στοιχείων τούτων πασα κρί-
σις δεν δύναται ή ν' αποβη σφαλερα, έν 
ταυτώ δέ και άδικος. 

Έν πάση όμως περιπτώσει, έν στιγμαις 
κρίσεως τών εθνικων συμφερόντων, καθη-
κον πατριωτικον επιτελεί ο λαός, υποβοη-
θων τάς κυβερνητικάς ενεργείας δια μόνης 
της πεποιθήσεως αυτου έπί τάς πράξεις 
αυτης, απεκδεχόμενος το υπ' αυτης γινό-
μενον ώς τό προσηκον και ορθόν και συμ-
φέρον. Ουτως αποσοβειται ό κίνδυνος, τόν 
οποιον πολλάκις τά κράτη διατρέχουσι, 
παρασυρομένων των κυβερνητων αυτης υπο 
της κοινης γνώμης, ήτις ουχί σπανίως σύ-
ρεται οπισθεν του άρματος του ιδίου αυτης 
ενθουσιασμου, όστις πάντοτε δεν εινε εργα-
της αγαθων αποτελεσμάτων εις τά έθνη. 

Ευαγόρας. 
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Ο ΜΥΘΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΠΙΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ 
'Εν είδει προοιμίου. 

Έξαντληθέντων όλων τών άλλων μέ-
σων όσα η φαρισαϊκή σπειρα ηδυνήθη ποτέ 
νά μηχανευθη προς παρεμπόδισιν του γενι-
κου εκείνου ρεύματος όπερ οσημέραι βαίνει 
αυξανόμενον υπέρ της ποθητης ενώσεως τών 
'Εκκλησιων, υστάτη εγένετο προσφυγή 
πρός την μασσονικήν πορνογραφίαν. Καί 
ούτω έσχομεν την ευτυχίαν φθίνοντος ΙΘ'. 
αιωνος νά ίδωμεν εισαγόμενον είς την 'Ελ-
λάδα τό πορνογραφικόν σύγγραμμα του 
ελευθέρου τέκτονος Mezzabotta περί Πα-
πίσσης Ίωάννας, τους δέ τοίχους της πρω-
τευούσης κοσμηθέντας δι' αναφορικών ει-
κόνων υπέρ ποτε ρυπαρων, μαρτυρουσων τό 
άκρον άωτον της κακοηθείας είς ο αφί-
κοντο οι τε εργάται και οί υποβολεις αυ-
τών. Άφήνομεν εις τό εκδοτικόν κατά-
στημα του κ. Φέξη, το επαγωγον εργον 
της ανοικοδομήσεως τών καλών ηθών και 
ατενίζομεν μετ' οίκτου είς τούς υποκρυ-
πτομένους όπισθεν αυτου. Πλανωνται όμως 
κατά πολύ οί νομίζοντες οτί διά τοιούτων 
ρυπαροτήτων κωλύονται τά εργα του Θεου. 
Τό αυτό ρευμα όπερ συμπαρέσυρε τά λοι-
πά προσκόμματα μετ' ίσης ευχερείας θά 
υπερπηδήση και τό ύστατον τουτο, καθότι 
έμπροσθεν της αληθείας ουδείς ανθίσταται 
φραγμός. 

Ουδέποτε τη αληθεία ηθέλομεν ανεχθη 
νά κατέλθωμεν είς τόν αυτόν βόρβορον 
άφ' ου ό πορνογράφος συγγραφεύς και οί 
μεταφρασταί αυτου αρύονται συνήθως τάς 
εμπνεύσεις των, ένεκεν όμως υψηλοτέρου 
σκοπου συνηνέσαμεν ν' αφαιρέσωμεν την 
κόπρον από του προσώπου της αληθείας. 

Πως έλαβεν αρχην ό περί Παπίσσης 
'Ιωάννας μυθος. 

Ή πατρότης του περί παπίσσης Ίωάν-
νας μύθου αποδίδεται δικαίως είς τον Μαρ-
τινον Σκωτον συγγραφέα ακμάσαντα περί 
τόν IB'. αιώνα. Άπό τούτου δέ παρα-
λαβόντες τάς πρώτας νύξεις οι διαμαρτυ-
ρόμενοι κατά τόν Ις'. αιωνα εχάλκευσαν 
ολόκληρα μυθιστορικά συγγράμματα.'Όν-
τως έν τω Χρονικω του Μαρτίνου Σκώτου 
επί του ετους 853 — 854 ανευρίσκεται η 
ακόλουθος περικοπη : Λέων ο Δ'. απε-
βίωσε κατα τόν Αύγουστον του 854 
έτους, τουτον δε διεδέξατο 'Ιωάννα γυνή 
επι δύο ετη, μηνας πέντε και ημέρας τέσ-
σαρας. Ή περικοπή αυτη κατά την γνώ-
μην πολλών δοκίμων ιστοριογράφων φαί-
νεται εισαχθεισα λάθρα είς τό χρονικόν 
του Μαρτίνου Σκώτου υπό του εκδότου 
Ιωάννου Herold διαμαρτυρομένου βιώ-
σαντος κατα τον Ις' αιωνα, καθόσον είς 
πλειστα χειρόγραφα του αυτου Μαρτίνου 
Σκώτου ουδεμία ανευρίσκεται τοιαύτη ή 
άλλη παρομοία τις νύξις. 

Όπωςδήποτε και έάν εχη η υπόθεσις 
αυτη, τυγχάνει αναμφισβήτητον οτί ό Έ-
ρόλδιος πρώτος ανέπτυξε την ρηθεισαν περι-
κοπήν τού Μαρτίνου Σκώτου εισαγαγών 
δολίως είς τό Χρονικόν Μαρτίνου του Πο-
λωνου τα εξης : Μετά Λέοντα τόν Δ' 
εκάθησεν επί του θρόνου τών Παπων 
'Ιωάννης ό 'Άγγλος εκ Μαγεντίας παπεύ-
σας επί δύο έτη, πέντε μηνας και τέσ-
σαρας ημέρας. Λέγεται οτι ουτος ητο 
γυνη. 'Εν τη νεανικη αυτης ηλικία απηλ 
θε μετά τού ιδίου ερωμένου εις 'Αθή-
νας ένθα υπο ανδρικήν περιβολήν εφοί-
τησεν εις τας διαφόρους σχολάς της πε-
ριωνύμου εκείνης πόλεως, εποιήσατο δε 
τοιαύτας προόδους ώστε εν μικρω δια-
στήματι υπερέβη και αυτους τους διδα-
σκάλους της κατά την πολυμάθειαν 
Έπανακάμψασα εις Ρώμην πάντοτε υπο 
ανδρικήν αμφίεσιν παρέδωκε μαθήματα 
λογικης, φυσικης και ηθικης. 'Η φήμη 
της υπερόχου αυτης πολυμαθείας και ο 
άμεμπτος βίος ον διηγε ανήγαγεν αυτην 
παμψηφεί επί του παπικου θρόνου. 'Αλλά 
μόλις ανυψώθη εις τό Παπικόν αξίωμα 
ήρξατο διαψεύδουσα τό παρελθόν αυτης, 
ότε ημέραν τινα ενω έβαινεν εν επισήμω 
λιτανεία από του 'Αγ. Πέτρου εις τον 
'Αγ. 'Ιωάννην του Λατερανου καταλη-
φθεισα αιφνης υπο των ωδίνων του το 
κετου μεταξύ του 'Αγ. Κλήμεντος και 
του Κολοσσαίου εξέπνευσε και ετάφη εν 
τω αυτω τόπω. Έκτοτε οι Πάπαι δεν 
διέρχονται πλέον διά της οδου εκείνης, 
αποστρεφόμενοι ταύτην ένεκα του επι-
συμβάντος γεγονότος. 

Έξαιτούμεθα συγγνώμην παρά τών 
ημετέρων αναγνωστων οτί ηναγκάσθημεν 
ν' αναγράψωμεν την ρυπαράν ταύτην σε-
λίδα, ήτις αποκαθίστησι μνημειον άγε-
νές μαρτυρουν την χυδαιότητα μέχρι της 
οποίας ενίοτε εξικνουνται οί πολέμιοι της 
Καθολικης Έκκλησίας. Άλλα και μεταξύ 
αυτών τούτων τών έχθρων του καθολικου 
ονόματος πολλούς δυνάμεθα ν' αναφέρωμεν 
τούς μετ' άγανακτήσεως αποκρούσαντας ή 
και ανασκευάσαντας την έν τω Χρονικω 
του Μαρτίνου Σκώτου ανόσιον περικοπήν, 
και τάς περί ταύτην γενομένας μυθώδεις 
προσθήκας. 

Ό Leibnitz λ. χ. οπαδός τών Καλβι-
νιστικων ιδεών ιδού τί γράφει έπί του προ-
κειμένου : 'Εκδίδω εις φως διατριβήν ην 
συνέγραψα καθ' ον χρόνον εσπούδαζον 
την ιστορίαν τον Θ' αιωνος ασχοληθείς 
ιδίως εις τας χρονολογικάς συζητήσεις. 
'Έθηκα αυτη τόν τίτλον : 'Άνθη ερριμ-
μένα επί του τάφου της παπίσσης 'Ιωάν-
νας. 'Εν τω πονήματί μου τούτω ανα-
σκευάζω ακαταμαχήτως τόν περί πα-
πίσσης μυθον επιβεβαιων τα ήδη γνωστά 
επιχειρήματα και επιπροσθέτων νέας έτι 
αποδείξεις. 

Έπαναλαμβάνω, ότι ό διάσημος ουτος 
1 Leibnitz Bιβλ. Β' σελ. 284. 

συγγραφεύς ου μόνον δεν ήτο καθολικός 
αλλά και εχθρικως διέκειτο προς την Κα-
θολικήν Έκκλησίαν. 
Τίνα έδωκαν αφορμήν εις την χάλκευσιν 

του μύθου τούτου. 
Κατα πασαν πιθανότητα, ως διατεί-

νεται ό διάσημος ιστορικός Δαρρας εν τη 
'Εκκλησιαστική αυτου ιστορία, 1 εις την 
χάλκευσιν του περί παπίσσης 'Ιωάννας μυ-
θου, έδωκεν αφορμήν Βυζαντινόν τι ανέκδο-
τον ούτινος αι λεπτομέρειαι δέν έφθασαν 
μέχρι ςημων, οπερ όμως μέγαν προυκάλεσε 
θόρυβον εν τη Δύσει, ιδίως κατά τόν ΙΑ'. 
αιωνα. Κατα την εποχήν ταύτην εκυκλο-
φόρησε μετ' επιτάσεως οτι ό πατριαρχι-
κός θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως κατε-
λήφθη επι τινα χρόνον υπο γυναικός. Λέων 
ό Θ'. λαβών γνωσιν τών θρυλλουμένων 
απέστειλε πρός τόν Μιχαήλ Κηρουλάριον 
την κάτωθι επιστολήν ην αγαθη τύχη η 
'Ιστορία περιέσωσε μέχρις ημων: 'Οφεί-

λομεν αρα γε να πιστεύσωμεν, ωσπερ 
κοινη φήμη διαδίδεται, ότι η 'Eκκλησία 
της Κωνσταντινουπόλεως ειδε καθημέ-
νην γυναικα επί του πατριαρχικου θρό-
νου αυτης ; To ανόσιον του γεγονότος, 
η φρίκη ην εμποιει, προσέτι δε και η εκ-
τίμησις ην προς υμας τρέφομεν δεν επι-
τρέπουσι να πιστεύσωμεν τοιουτο τι. 

'Εξ άλλου όμως εαν λάβη τις υπ' όψιν 
μεθ' οπόσης αβελτηρίας, αμα δε και παρα-
βάσεως των ιερων κανόνων προβαίνου-
σιν οι εν Κωνσταντινουπόλει εις την 
εκλογήν του Πατριάρχου, ευλόγως δύνα-
ται να εικάση και περί της πιθανότητος 
τοιούτου σκανδάλου 2. 

Ή ιστορικωτάτη αυτη σελίς κατά την 
γνώμην και πολλων άλλων συγγραφέων πε-
ριέχει τό πρωτον σπέρμα εξ ου ανεβλάστη-

σεν ό περί παπίσσης 'Ιωάννας μυθος. Ήμεις 
αναγράφομεν απλως αυτήν άνευ σχολίων 
καίτοι πολλά θα ηδυνάμεθα να επισυρρά-
ψωμεν τοιαυτα. Πλήν τά τοιαυτα θεωρου-
μεν αντιχριστιανικά άδοξα και αγενη, πολ-
λω μαλλον οτι την 'Ανατολικήν Έκκλη-
σίαν σεβόμεθα και αγαπωμεν ώς αδελφήν. 
Τα περί παπίσσης 'Ιωάννας μυθώδη 

ανυπόστατα. 
Kαι πρωτον μεν παρά τοις συγχρόνοις 

συγγραφευσι ούτε η ελαχίστη καν ανευρί-
σκεται νύξις περί τοιαύτης ή άλλης τινος 
παρομοίας σκανδαλώδους υποθέσεως. 'Αλλά 
πως δυνάμεθα ποτέ να πεισθωμεν ότι γε-
γονός τοιαύτης σπουδαιότητος οιον το της 
υποτιθεμένης παπίσσης ηθελε ποτε διαφύ-
γει την προσοχήν τών συγχρόνων συγγρα-
φέων και αυτων έτι τών αμέσως μεταγε-
νεστέρων ; Έαν δε δεν ηδύνατο ποτε να 
διαλάθη την προσοχήν' αυτων πως ουτοι 
διετέλεσαν και ιχθύος αφωνότεροι; Ή 
αδικαιολόγητος οθεν αφασία τών συγχρό-
νων κηρύττει διαπρυσίως την πλαστότητα 

1 Darras 'Εκκλη. Ίστ. τομ. 18 σελ. 444. 
2 Λατ. Πατρολ. τόμ. 143 σελ. 760. 
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και το ανυπόστατον τοιούτου βδελυρου γε-
γονότος. 

Και ταυτα μεν έν παρόδω άφου ό Κυ-
ριος ηυδόκησεν ίνα αυτη αύτη η ανομία 
διαψεύση εαυτην. 'Όντως, οί προασπισταί 
της παπίσσης Ίωάννας καθορίζουσι με' α-
κριβείας, ώς ανωτέρω είδομεν, την αρχιε-
ρατείαν αυτης μεταξύ Λέοντος του Δ'. 
και Βενεδίκτου του Γ' κατά το οκτακοσιο-
στόν πεντηκοστόν πέμπτον έτος: "Λέων ό 
Δ' απεβίωσε κατα τον Αύγουστον του 855 
έτους, τουτον δε διεδέχθη Ίωαννα γυνή 
επί δύο έτη μηνας πέντε και ημέρας τέσ-
σαρας."1 'Αλλ' όμως τυγχάνει ιστορικως 
αποδεδειγμένον οτι Λέοντα τόν Δ'. διε-
δέχθη αμέσως Βενέδικτος ο Γ'. Άρα διά 
την πάπισσαν Ίωάνναν ουδεμία υπολείπε-
ται κενη θέσις. 

Αντί παντός άλλου επιχειρήματος εκ 
της αμετρήτου σωρείας των τοιούτων προς 
ενίσχυσιν της θέσεως μας άσμενοι εκλέγο-
μεν την μαρτυρίαν αυτου του Φωτίου : ''Η 
γενεά ημων, λέγει ούτος, εγνώρισε τόν 
ευγενη Ποντίφηκα Λέοντα τον Δ'. ουτος 
έσχεν ως διάδοχον αυτου Βενέδικτον τον 
Γ. άγγελον ηπιοτητος και φιλευσπλαγ-
χνίας, ον δυστυχως διεδέχθη ό αυθαί-
ρετος και υπερφίαλος Νικόλαος. 2 Λοιπον 
κατά την όλως αψευδεστάτην μαρτυρίαν 
του πολλού Φωτίου μεταξύ Λέοντος Δ'. 
και Βενεδίκτου Γ', ουδέν υπολείπεται κε-
νόν διάστημα υπέρ της παπίσσης Ίωαν-
νας, μεθ' όλων των δύο ετών αυτης των 
πέντε μηνών και τών τεσσάρων ημερών. 
'Απεναντίας η διαδοχή αυτών διατελει 
αδιάρρηκτος, κανονική, και πασίγνωστος. 

Δεν πρέπει πρός τούτοις νά λησμονήσω-
μεν οτι ό Φώτιος καταλογίζεται μεταξύ 
τών συγχρόνων συγγραφέων ατε ακ-
μάσας κατα την αυτην ακριβως εποχην 
καθ' ην καθορίζεται και η αρχιερατεία της 
παπίσσης Ίωάννας. Τούτου δέ τεθέντος 
εκτος πάσης αμφιβολίας, πώς ο άσπονδος 
ούτος εχθρός της Καθολικης Έκκλησίας 
και ιδίως της παπικης 'Έδρας αφηκε ανεκ-
μετάλλευτον τοιαύτην ρυπαράν υπόθεσιν 
χωρίς νά επιρρίψη ούδε την ελαχίστην 
περί τούτου μομφήν κατά πρόσωπον του 

παπεύοντος τότε Νικολάου του A'. μεθ' ου 
ειχεν έλθει είς διένεξιν, και κατά του οποιου 
τόσας άλλας εξεστόμισεν ύβρεις; Τό επι-
χείρημα τούτο και μόνον καταρρίπτει εξ 
ολοκλήρου τό σαθρόν οικοδόμημα τών προα-
σπιστων της παπίσσης. 

Έφάμιλλος του Φωτίου διά τό κατά της 
Παπικης 'Έδρας μισος αυτου Μητροφάνης 
ό Σμυρναιος και ούτος έκ τών συγχρόνων 
συγγραφέων επισυνάπτων τόν κατάλογον 
τών Ρωμαίων αρχιερέων τών ακμασάντων 
κατά την εποχην αυτου αναφέρει ώς αμε-
σον διάδοχον Λέοντος του Δ'. Bενέδικτον 
τον Γ'. διαδόχους δε τούτου κατά σειράν 

1 Χρονικόν Μαρτ. Σκώτου. 
2 Φώτιος Bιβλ. περί Άγ. Πνεύματος, Έλλ. 
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Κατά τόν αυτόν τρόπον θά ηδυνάμεθα 

νά παρατάξωμεν ενταυθα σωρείαν όλην 
επιχειρημάτων εξ ίσου ακαταμαχήτων άν 
δεν είχομεν βίαν νά εξέλθωμεν άπό του βορ-
βόρου τούτου εις ον άκοντες και εκ δημο-
σιογραφικου καθήκοντος ηναγκάσθημεν να 
κατέλθωμεν. Τώρα : 

Μίαν τελευταίαν λέξιν. 
Τούς πειρωμένους ν' αμαυρώσωσι τό γόη-

τρον της Καθολικης Έκκλησίας και διά 
τοιούτων ποταπών μέσων είτε 'Έλληνες είτε 
Ίταλοί εισίν ούτοι, οπαδοί πάντοτε της 
Μασσονίας παρομοιάζομεν πρός τούς φρενο-
βλαβεις εκείνους οιτινες επειράθησαν δια του 
μανδύου αυτών νά καλύψωσι τόν ήλιον. 

Ό εξετάζων τόν χριστιανισμόν υπό αν-
τικειμενικήν έποψιν ενδεχόμενον ν' ανευρη 
και μελανάς σελίδας έν αυτώ ώς συνιστάμε-
νον έξ ανθρώπων. Άλλα μήπως διά τουτο 
η Έκκλησία του Θεου παύει να η αγία; 
Ουχί! Αί παρεκτροπαί τών τέκνων της 
οσονδηποτε και άν ώσιν φρικταί καί απο-
τρόπαιαι δεν δύνανται νά μιάνωσι την 
ασπιλον στιλπνότητα και έκπαγλον καλ-
λονήν αυτης. 

Αύτη εξισουται πρός τόν ηλιον ενώπιον 
του οποίου δυνατόν νά συσσωρευθωσι νέφη 
μελανά, αλλά μήπως δια τουτο απόλλυσιν 
ούτος την λαμπηδόνα αυτου ; 

Εάν δε θελησωμεν και εν μόνον γενι-
κόν νά ρίψωμεν βλέμμα εκτός της Καθο-
λικης 'Εκκλησίας πόσας δέν ηθέλομεν ανεύ-
ρει τοιαύτας μελανάς κηλιδας ων βρίθουσιν 
είτε παρωχημένη και ή σύγχρονος ημων 
εποχή; Πλην μόνον ψυχή κακοήθης απο-
φασίζει νά κατέλθη εις τοιούτον ποταπον 
αγώνα. 

Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝ ΡΩΜΗι 
ΟΙ ΡΟΥΘΗΝΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ 

5 Δεκεμβρίου. 
Τάς έορτάς τάς πανηγυρισθείσας έν 

'Ρώμη ύπό τών 'Ρουθήνων προσκυνητών 
επί τη τρίτη εκατονταετηρίδι της επανό-
δου τών προγόνων αυτών εις την καθολι-
κήν ενότητα επέστεψεν η ακρόασις ή εσχά-
τως παραχωρηθεισα αυτοις ύπο του Ά-
κρου 'Αρχιερέως. Ή κατ' εξοχην επίση-
μος αύτη ακρόασις έλαβε χώραν έν τη 
αιθούση του Κονσιστωρίου. Οί 'Ρουθηνοι 
προσκυνηταί, ιερεις και λαϊκοί περί τούς 
εκατόν τριάκοντα συνηλθον έν τη αιθούση 
ταύτη περί την ενδεκάτην. Οί ιερεις, το 
πλείστον Κανονικοί και πρεσβύτεροι του 
Leopol, Przemysl, Stanislavov, είχον 
κοσμήσει την εκκλησιαστικήν αυτων στο-
λην διά ζώνης αποληγούσης εις χρυσούς 
θυσάνους, κατά το διακριτικόν προνόμιον 
τοτ ρυθμου αυτών. Μεταξύ δέ τών λαϊκων 

1 Βίβλ. περί εκπορεύσεως του αγ. Πνεύμ. 
εκ μόνου του Πατρός. 

επισημοτήτων παρευρίσκοντο δύο 'Ρουθη-
voι βουλευταί τού Βιενναίου κοινοβουλίου. 
Έξ άλλου αι διάφοροι κοινωνικαί τάξεις 
αντεπροσωπεύοντο εκει, παρευρισκομένων 
πολλών επαγγελματιων περιβεβλημένων 
την εθνικήν αυτών αμφίεσιν. Την γραφικήν 
ταύτην ποικιλίαν επεσφράγιζον αί πρεσβειαι 
τών εκκλησιαστικων σχολών του ανατο-
λικου έν 'Ρώμη ρυθμού, εις ας επετράπη 
νά ενωθωσι μετά τών προσκυνητων, ιδίως 
δέ οί μαθηταί της 'Ρουθηνοελληνικης σχο-
λής, οιτινες εφερον την κυανην αυτών 
στολην μετά ζώνης ερυθρας. Προϊσταντο 
της ομηγύρεως ταύτης οί Σεβ. Σεμπράτο-
βιτς αρχιεπίσκοπος της Λεοπόλεως, Pe-
leche επίσκοπος του Przemysl και Kui-
loski επίσκοπος του Stanislavov. 

Ό 'Άκρος 'Αρχιερεύς εισηλθεν εις την 
αίθουσαν του Κονσιστωρίου περί την ενδε-
κάτην και ημίσειαν, ηγουμένων τών ιεραρ-
χών, του προσωπικου της αυλης του και 
πολλών καρδιναλίων, έν οίς διεκρίνοντο 
οί εντεταλμένοι τά της 'Ανατολικης Έκ-
κλησίας Παν. Ραμπόλλας, Λεδοχόβσκη, 
Βανουτέλλης, Γαλιμβέρτης, Μαζέλλης, 
Γρανιέλλος, καθώς καί πολλοί επίσκοποι 
του λατινικου καί του ανατολικου ρυθμου. 

'Εν τη επισήμω εκείνη στιγμη καθ'ην 
ό Λέων ΙΓ' έδιδε την πρώτην του ευλο-
γίαν πρός την γονυπετη ομήγυριν, η αρ-
χαιοπρέπεια της αιθούσης και ή τόσω γρα-
φική ποικιλία τών ομάδων τών προσκυνη-
τών κατά τάς διαφόρους κοινωνικάς τάξεις 
ας αντεπροσώπευον, προσέτι δέ η παρου-
σία τών εκκλησιαστικων αυτών αρχηγών, 
και η λαμπρότης ην ό Λέων ΙΓ' ηθέλησε 
να δώση τη δεξιώσει αυτων, πάντα ταυτα 
ανεμίμνησκον την πρό τριων αιώνων άφι-
ξιν παρα τώ Βατικανω της πρώτης πρε-
σβείας τών 'Ρουθήνων καθολικών, προς 
απόδοσιν φόρου υπακοης εις τόν διάδοχον 
του αγίου Πέτρου έν τώ προσώπω του 
Κλήμεντος Η'. Καί ούτοι πιθανόν νά εγέ-
νοντο δεκτοί έν τώ αυτώ διαμερίσματι, έν 
τη αυτη αιθούση τών Συνεδριάσεων έν η 
τόσοι προσκυνηταί πάσης χώρας διεδέχθη-
σαν αλλήλους πρό τών ποδων του 'Ρω-
μαίου Ποντίφηκος. Καί σήμερον έτι τά 
αυτά ζωηρά αισθήματα πίστεως και υίϊ-
κης στοργης πρός τόν 'Ρωμαιον Ποντίφικα 
διέπνεον τούς 'Ρουθήνους προσκυνητάς οια 
άλλοτε τούς προπάτορας αυτών. 

Τά αισθήματα ταυτα εξεδήλωσεν ενώ-
πιον του άγ. Πατρός ό αρχιεπίσκοπος Σεβ. 
Σεμπρατόβιτς, όστις αναπολων την γλώσ-
σαν της 'Ρωμαϊκης 'Εκκλησίας, ην έξέ-
μαθε έν τη 'Ρώμη έν η επεράτωσε τάς 
σπουδάς του, ανέγνωσε προ του παπικου 
θρόνου προσφώνησιν λατινικήν, ην διέπνεε 
ζωηροτάτη ευγνωμοσύνη διά τάς έκ της 
καθολικης ενότητος προκυψάσας εύεργε-
σίας, και διάπυρος επιθυμία να επισυνά-
ψωσιν εαυτοις πανθ' όσους Λέων ό ΙΓ' 
προσκαλει μετά τοσούτω πατρικης στορ-
γης είς την καθολικήν ενότητα. 

Ό Μέγας Ποντίφιξ απηντησεν ευφρα-
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δέστατα δια της αυτης γλώσσης εις την 
προσφώνησιν του Σεβ. Σεμπρατόβιτς. Κατ' 
αρχάς εξέφρασε μετά προδήλου ευχαρι-
στήσεως πόσον ήτο ευτυχής δεξιούμενος 
τούς αντιπροσώπους της Έκκλησίας και 
τού 'Έθνους τών 'Ρουθήνων, έπί τή ευ-
καιρία της αναμνηστικής εορτής της ενώ-
σεως αυτών μετά της 'Αγίας Έδρας. Ή 
ένωσις αυτη, είπεν, υπήρξε και έσται 
πάντοτε πηγή ανυπολογίστων αγαθών διά 
τούς ανομολογουντας αυτήν, βέβαιοι οτι 
ευρίσκουσιν έν αυτή το φώς το αληθινόν, 
την ειρήνην και την επαύξησιν της ζωής. 

Πρός ό,τι απέβλεπε τούς 'Ρουθήνους ό Πά-
πας, ειπεν ότι ίνα επαυξήση μεταξυ αυτών 
τά ευεργετικά αποτελέσματα της καθολικης 
ενότητος, υπεστήριξε δι' όλης αυτου της 
δυνάμεως την ανάπτυξιν της ιεραρχίας, 
τόν πολλαπλασιασμόν τών εργων λατρείας 
και διδαχης, δια μέσου προ πάντων του 
Βασιλειανου τάγματος, όπερ επανήγαγεν 
εις την πρώην αυτου περιωπήν. 

'Ίνα δ' υποβοηθήση την ανάπτυξιν του 
κλήρου αυτων παρ' αυτη ταύτη τή πηγή 
της καθολικής ενότητος, ήνοιξεν έκ νέου έν 
Ρώμη τό αρχαιον εκκλησιαστικόν σχο-

λειον τών 'Ρουθήνων και τώ απέδωκε την 
αυτόνομον ύπαρξιν ην απήλαυε πριν η 
συγχωνευθή μετά της ελληνικης σχολής. 

Έν τώ λόγω αυτου Λέων ο ΙΓ' ανέμνησε 
ζωηρως εγκωμιάσας την γενναιοδωρίαν την 
αληθώς αυτοκρατορικήν δι' ής η Α. 'Απο-
στολική Μεγαλειότης ό Αυτοκράτωρ Φραγ-
κίσκος Ίωσήφ ηθέλησε να συμβάλλη εις 
την ανασύστασιν έν 'Ρώμη της 'Ρουθηνι-
κης σχολής. Άναμιμνήσκει προσέτι πώς οί 
Ρουθήνοι καθολικοί, καίτοι διεσπαρμένοι 

έν τή Γαλικία καί τή Ουγγαρία, δύνανται 
δια τε του αριθμου αυτων, υπερβαίνοντος 
τά 4,000,000, και πρό πάντων του ζή-
λου, να αναδειχθωσιν η ζύμη η καλή η κα-
νονίζουσα την κίνησιν υπέρ της ενώσεως, 
μεταξύ τών άλλων κοινοτήτων της 'Ανα-
τολης. Τέλος ενεθάρρυνε ζωηρώς αυτούς 
ό Πάπας όπως εκπληρώσωσι την εντολήν 
ταύτην της Θείας Προνοίας, καταλήγων 
δέ τοις επανέλαβε την αξιομνημόνευτον 
εκείνην ρήσιν ην οί προπάτορες αυτών ήκου-
σαν άπο στόματος του Κλήμεντος Η' , όταν 
προσέφερον αυτώ τας απαρχάς της ενωτι-
κης ταύτης κινήσεως. 

" 'Ω προσφιλείς μοί 'Ρουθήνοι, δι' υμών 
ελπίζω ότι ημέραν τινά ή Άνατολή άπασα 
θα επανέλθη εις τούς κόλπους της καθολι-
κης ενότητος". 

Τα πάντα συμβάλλουσιν είς τήν πραγμα-
τοποίησιν της ελπίδος ταύτης καί η αξιο-
μνημόνευτος ακρόασις της ημέρας εκείνης 
έσται αναμφιβόλως διά την Άνατολήν 
σπέρμα και οιωνός σωτηρίας. Ή 'Ρου-
θηνική πρεσβεία ησθάνθη βαθυτάτην εντύ-
πωσιν, ήτις κατέληξε κατα τό τέρμα της 
ακροάσεως εις πραγματικήν συγκίνησιν, 
οπόταν ό 'Άγιος Πατήρ, πολλαπλασιάζων 
τά τεκμήρια της αγαθότητος αυτου ηυδό-
κησε να δεχθη τούς προσκυνητάς άπαντας 

εις τόν ασπασμόν της χειρός, και νά άπο-
νείμη εις έκαστον την αποστολικήν ευλο-
γίαν. 

Πρό ημερών απεβίωσεν ενταυθα ό Καρ-
δινάλιος Λoυκιαvός Βοναπάρτης, απόγονος 
της εξόχου οικογενείας τών Βοναπαρτων. 
Ούτος εγεννήθη έν Ρώμη τη 15 Νοεμ-
βρίου 1828. Ο Καρδινάλιος Φέση. θείος 
του Ναπολέοντος Α'. αρχιεπίσκοπος της 
Λυόν εβάπτισεν αυτόν,αναδόχουπαραστάν-
τος του Λουδοβίκου Βοναπάρτου του μετέ-
πειτα Ναπολέοντος Γ'. Πίος ό Θ' εχειρο-
τόνησεν αυτόν, κατά δέ τό 1869 ανηγό-
ρευσε καρδινάλιον. 

Κατ' αυτάς αφίκετο έκ Παρισίων εν-
ταύθα ό έκ Σμύρνης πεζοπόρος Μιχαηλίδης 
διατρέξας πεζή τό άπό Σμύρνης μέχρι Πα 
ρισίων διάστημα. 

Χθες ό Κρίσπης επιτεθείς δριμέως κατά 
τών κοινωνικων,καί δημοκρατικων,προυκά-
λεσε ταραχήν έν τη 'Ιταλικη Βουλη. Έν 
τοίς αποκαλυπτηρίοις του έν Γιανίκολω 
μνημείου του Γαριβάλδου ομιλων ωμολό-
γησε την ισχύν της Παπικης αρχης. καίτοι 
δέ πολλάκις εξεφράσθη περί της ηθικης 
υπεροχης του Βατικανου ουδεμίαν εν τούτοις 
εμφαίνει ελπίδα περί προσεχους συνδιαλ-
λαγης. 

Α. Ρ. 

ΟΙ Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Α Ν Ο Ι ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 
'Ιστορικαί σημειώσεις αρυσθεισαι έκ των 'Αρχείων τών έν Σμύρνη Φραγκισκα-νών Πατέρων. 

(Συνέχεια ίδε προηγούμενον αριθμόν). 
Εις τόν μέγαν σεισμόν προσετέθη η μά-

στιξ του λοιμού. Ό κάλλιστος πατήρ 
'Αμάνδιος αφου αφωσιώθη εις την βοήθειαν 
τών ασθενών εγένετο αυτός ούτος θύμα, 
αποθανών έκ της νόσου ταύτης την 22 
Αυγούστου 1689. Ευτυχώς την 10 'Ιου-
λίου του αυτου έτους αφίκετο έν Σμύρνη 
ό πατήρ 'Ιάκωβος da Valacchia, όστις 
καίτοι πάσχων ύπο νόσου ύφ' ης προσε-
βλήθη κατά τό ταξείδιον, δέν εδίστασε νά 
μεριμνήση περί τών της εφημερίας καί νά 
ασχοληθή είς την προαγωγήν της μονης. 
Έν τούτοις απο ημέρας είς ημέραν εχειρο-
τέρευε το δεινόν και ωδήγει αυτον εις τόν 
τάφον, οπότε, χάριτι ιδία,αφίκετο είς Σμύρ-
νην δι' υποθέσεις ιερεύς τις Ίταλός ονό-
ματι Δομίνικος Tanzione da Firenza. 
Ό ιερεύς ούτος, όστις παρέμεινεν έν τη 
μονή τών Φραγκισκανων έλαβε τόν καιρόν 
νά βοηθήση τον ετοιμοθάνατον πατέρα καί 
νά κοινωνήση αυτόν την τελευταίαν κοι-
νωνίαν. 

Ό πατήρ απέθανε κατά Ίούνιον του 
1690 και ό αγαθός Δόν Δομένικος ανέλαβε 
τά της εφημερίας. Ό ενάρετος ιερεύς επε-
δόθη όλος εις τήν καλλιέργειαν τών ψυχων 
μη λησμονήσας να μεριμνήση ομοίως περί 
τών Φραγκισκανών. Έπραξε παν ό,τι ηδύ-
νατο ινα συμπληρώση τήν οικοδομήν τής 
μονής δια τών εισφορών τών πιστών, ίνα 
ούτω δυνηθή νά παραδώση έν καλή κατα-
στάσει αυτήν εις τόν πρώτον Φραγκισκα-
νόν, όστις θα έφθανεν εις Σμύρνην. 

Έν έτει 1691 ό πατήρ Φίλιππος da 
Lacarno, γενικός έφορος τής έν Κωνσταν-
τινουπόλει αποστολης έπεμψεν είς Σμύρ-
νην κατά πρώτον τον πατέρα Πασίφικον 
da Fiandra, κατόπιν δέ ώς προεστωτα 
τόν Αιδ. πατέρα Βοναβεντούραν Belinger 
συνοδευόμενον υπό του πατρός Λουκ.Bleste. 
Οί τρείς ούτοι πατέρες απήρτισαν τήν νέαν 
κοινότητα τών Φραγκισκανών, ήτις ηύξησε 
μετ' ολίγον αφιχθέντων πολλών άλλων 
μοναχών. Ή Έκκλησία αυτών εγένετο 
κατά τήν εποχήν ταύτην τήν καθιερωμέ-
νην είς τόν μέγαν θαυματουργόν Αγ. 
'Αντώνιον έκ Παδούης. Έν τοσούτω οί 
Φραγκισκανοί δεν παρέμειναν έπί πολύ εις 
το διαμέρισμα αυτό ένεκα του λίαν επι-
βλαβούς του κλίματος, όπερ πολλούς πα-
τέρας έστειλεν εις τόν τάφον. Έπί πλέον 
το διαμέρισμα τουτο ευρίσκετο έφ' ικανόν 
μακράν τής πόλεως, 1 δι' ο οί πατέρες 
εσκέφθησαν νά προβωσιν εις τήν αγοράν ετέ-
ρου γηπέδου κειμένου πλησίον τής θαλάσ-
σης. Το έτος 1694 ανεύρε τοιούτο γήπε-
δον ό Mr. Gulielmo Marequis επίτρο-
πος τών πατέρων, και ό πατήρ Angelico 
da Jesi, ηγούμενος τής μονής ηγόρασεν 
αυτό αντί 1200 ρεαλίων. 

Τό γήπεδον τουτο είχεν 80 πήχεις μήκος 
και 35 πλάτος. είνε αυτο τουτο εφ'ού σή-
μερον εύρηται η μονή τών Φραγκισκανών 
και ή Έκκλησία ή έπ' ονόματι τής 'Αγ. 
Μαρίας. Αί προς οικοδομήν εργασίαι ήρ-
ξαντο μετά τήν εορτήν του Πάσχα του 
έτους 1696, και περί τά τέλη του μη-
νός 'Ιουνίου του αυτου έτους, δωματια 
τινα ετοιμασθέντα παρέλαβον οί πατέρες. 
Έν αυτώ κατώκησαν έχοντες προσωρινώς 
ώς Έκκλησίαν κτίριόν τι, όπερ είχεν 
οψιν αποθήκης. Έν τούτοις και μετά 
τήν μεταλλαγήν ταύτην ουδόλως εγκατέ-
λιπον τήν μονήν και τήν εκκλησίαν του 
Άγ. Αντωνίου. Έξηκολούθουν νά τελω-
σιν εκει τήν ιεράν λειτουργίαν και τάς 
άλλας εκκλησιαστικάς τελετάς, και το 
εσπέρας επανήρχοντο εις τήν μονήν τής 
οδου Φράγκων. 

('Έπεται συνέχεια) 
Πολύκαρπος Βεντούρας 

1 Τό διαμέρισμα τούτο ευρίσκεται σήμερον έν αυτω τω κέντρω της πόλεως και καλείται οδός Νοσοκομείων. 
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Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 
Και πάλιν τό ζήτημα του Βογόριδος. 
Κατά τήν «Σβομποδά" επρόκειτο να αφι-

χθή εις Σόφιαν ό δούξ της Πάρμας διά το ζη-
τημα της βαπτίσεως του διαδόχου. Λέγεται 
δέ, ότι ό ηγεμών εσκόπευε να μεταβή εις Ρώ-
μην προς συνάντησιν του Πάπα. Άγνοουμεν, 
επιλέγει ή "Σβομποδά", κατά πόσον αι φή-
μαι αύται έχονται αληθείας, αλλά μας φαίνε-
ται ότι ό ηγεμών θα γελασθή πολύ, διότι η 
βάπτισις κατ' ουδέν θα συντελέση εις τήν ανα-
γνώρισίν του. 
Σοσιαλισταί Ρώσσοι. 

Καθ' άπασαν τήν Ρωσσίαν εγένοντο συλ-
λήψεις μεγάλων σοσιαλιστων και υπόπτων τοι-
ούτων, κατασχεθέντων των πραγμάτων των. αι 
πολυαριθμότεραι εγένοντο έν Μόσχα, Οδησ-
σώ, Βαρσαβία, Κάρχωβ κλπ. ένθα ευρέθη-
σαν έγγραφα αποδεικνύοντα τήν ύπαρξιν με-
γάλων σοσιαλιστικών εταιριών έν ζωηρά και 
διαρκεί αλληλογραφία. 'Ακόμη και ιερείς συν-
ελήφθησαν ώς σοσιαλιστικοί απόστολοι. 

Ό Πάπας περί του ανατολικού ζητήματος. 
Ό λόγος του Πάπα έν τω συνεδρίω τών 

Καρδιναλίων εδημοσιεύθη.Έν τούτω ποιείται 
μνείαν περί τής έν τη Ανατολή καταστάσεως, 
την σοβαρότητα τής οποίας δεν δύναται να 
αποκρύψη. Ό Πάπας ουδέποτε ήτο ούτε εί-
ναι αδιάφορος εις τήν οικτράν κατάστασιν τών 
'Αρμενίων και ή επιθυμία αυτού είναι να ίδη 
πάντας τούς λαούς της 'Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας κυβερνωμένους έν ισότητι και αρ-
μονία. 

'Αλέξανδρος Δουμας (υιός). 
Απεβίωσεν εσχάτως έν Παρισίοις ό Αλέ-

ξανδρος Δουμάς, εκ τών δημοτικωτέρων δη-
μοσιογράφων της εποχής. Κατά το διάστημα 
της ζωής αυτού μεγίστην επεδείξατο ασέβειαν 
πρός τα της θρησκείας, πνέων δέ τα λοίσθια 
ουδέν παρέσχε χριστιανικόν σημείον. Ή κηδεία 
αυτου έγένετο ανευ εκκλησιαστικής πομπής. 

Ό ιταλικός στόλος. 
Κατά πασαν πιθανότητα ο εν ταις ακταις 

της Μεσογείου παραπλέων ιταλικός στόλος, 
εν τη επιστροφή αυτού θέλει επισκεφθή και 
τον λιμένα Πειραιώς. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΚΩΝΣΙΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 
Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
Εν Κων/πόλει τη 28 Νοεμβρίου 1895. 

Άφού η "'Άρμονία" τοσούτω ενδιαφέ-
ρεται περί πάσης αποπείρας αφορώσης την 
επίτευξιν του καλού, ας μοι επιτραπή ίνα 
γνωρίσω τοις αναγνώσταις αυτής τάς εν-
ταύθα ενεργείας του Αιδεσίμου πατρός 
Καίσαρος Τοντίνη Βαρναβίτου μέλους της 
'Ακαδημίας των Έπιστημών της Βοη-

μίας, υπέρ της ενοποιήσεως του ημερολο-
γίου, υπέρ της οποίας από πολλών ετών ο 
διακεκριμμένος λόγιος της Έσπερίας μοχθεί. 

Ο αιδέσιμος πατήρ Τοντίνης από δύο 

ετών επισκεψάμενος την Κωνσταντινούπο-
λιν, πρός τον σκοπόν της ενοποιήσεως του 
ημερολογίου, εζήτησε παρα του προεδρείου 
του ενταύθα Έλλην. Φιλολογικού Συλλό-
γου την άδειαν ίνα ποιήσηται έν τη λαμ-
πρά αιθούση του Έλληνικού τούτου ιδρύ-
ματος δύο διαλέξεις περί του σκοπού τού-
του. Ό Έλλην. Φιλολ. Σύλλογος, πάνυ 
ευγενώς απεδέξατο την αίτησιν του κα-
θολικού ιερέως, του οποίου τας διαλέξεις 
ετίμησαν διά της παρουσίας αυτών, τό τε 
προεδρείον του Συλλόγου, και αντιπρόσω-
ποι διαφόρων πρεσβειών και φιλεκπαιδευτι-
κών σωματείων, ό αντιπρόσωπος του Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και η εκλε-
κτοτέρα κοινωνία του Πέρα. Τάς διαλέξεις 
ταύτας αίτινες μεγάλην εκέκτηντο σημα-
σίαν ώς αποτέλεσμα εμβριθούς μελέτης, 
δεόντως εξετίμησαν οί αρμόδιοι, τό δέ ελλη-
νικόν Πατριαρχείον Κων/πόλεως παρέπεμψε 
την υπόθεσιν εις ειδικήν επιτροπήν, και ο 
πρεσβευτής της Ρωσσίας ενήργησε τά δέοντα 
παρά τη Ρωσσική κυβερνήσει όπως επι-
τραπή τώ επιστήμονι τούτω ή εις Ρωσσίαν 
μετάβασις, προς επιδίωξιν τών επιστημο-
νικών αυτού ενεργειών. 

Μετά μακράν εις Ρωσσίαν διαμονήν ό 
πατήρ Τοντίνης επιστρέψας εις την Έσπε-
ρίαν και περί διάφορα ασχοληθείς, επα-
νήλθε καί πάλιν πρό τινος εις Κωνσταν-
τινούπολιν, ενθα τό προεδρείον του Έλ-
ληνικού Φιλολογικού Συλλόγου ευγενώς 
παρέσχεν αυτώ την λαμπράν του Συλλό-
γου αίθουσαν, ίνα ποιήσηται έν αυτη και 
πάλιν δύο διαλέξεις και πληροφορήση τούς 
επιστημονικούς κύκλους περί τών έν Ρωσσία 
υπ' αυτού γενομένων. Ή πρώτη διάλεξις 
εγένετο τη 21η Νοεμβρίου ε. ε. θέμα 
έχουσα ή "Ρωσσία καί τό Ήμερολόγιον". 
Έν τη διαλέξει ταύτη ο σοφός ιερεύς εγνώ-
ρισε τώ επιστημονικώ κόσμω ότι εγένετο 
δεκτός έν Ρωσσία μετά πολλών φιλοφρο-
νήσεων, ή δέ υπόθεσις του ημερολογίου 
παραπεμφθεισα εις την σπουδαίαν αυτο-
κρατορικήν γεωγραφικήν εταιρείαν, εμελε-
τήθη υπ' αυτης μετά πολλής σοβαρότη-
τος. καίτοι δέ ή γεωγραφική εταιρεία προε-
δρευομένη ύπό του Μ. δουκός Νικολάου 
Μιχαήλοβιτζ, δέν ηδυνήθη να αποφανθή 
καταφατικώς υπέρ της τροποποιήσεως του 
ημερολογίου, ή απάντησις όμως αυτής δέν 
δύναται νά θεωρηθή αρνητική,ουδέ απάδουσα 
προς την ιδέαν της τροποποιήσεως, διότι, 
απήντησεν οτι επί του παρόντος δέν δύναται 
νά επιληφθη της υποθέσεως και διορίση επι-
τροπήν προς μελέτην αυτης μέχρις ότου οί 
κυβερνητικοί κύκλοι επιληφθωσι της υποθέ-
σεως και ενεργήσωσι τά δέοντα, οπόταν τού-
το έσεται εσωτερική υπόθεσις του κράτους. 

Ό πατήρ Τοντίνης θεωρεί ότι αί δια-
θέσεις τών μελών της σοφής εταιρείας 
ουδόλως τυγχάνουσι δυσμενείς προς την 
προτεινομένην ιδέαν, αλλά τουτο τυγχάνει 
μόνον ζήτημα χρόνου μέχρις ότου η ρωσ-
σική κυβέρνησις θεωρήση υπερνικηθέντα τα 
προς πραγματοποίησιν της ιδέας εμπόδια. 

Πρός υποστήριξιν της ιδέας ταύτης ό αγο-
ρεύων γνωρίζει τώ ακροατηρίω ότι οί κυ-
βερνητικοί κύκλοι της ρωσσικής αυτοκρατο-
ρίας τυγχάνουσι λίαν συμπαθείς προς την 
ιδέαν της τροποποιήσεως του ημερολογίου, 
και πλειονάκις εποιήσαντο διαφόρους πρός 
τουτο ενεργείας. 

Ίδίως δέ γνωρίζει τώ ακροατηρίω ότι ό 
παρα τη Ίερά Συνόδω αυτοκρατορικός επί-
τροπος Ποπεδονότσεφ, εκοινοποίησεν αυτώ 
εν τών αρχαίων του κράτους μυστικόν υπό-
μνημα, χρονολογούμενον απο του 1875, 
έν ω εξετίθεντο τώ αυτοκράτορι υπό του 
ιδιαιτέρου αυτου γραμματέως αι επανει-
λημμέναι υπό της ρωσσικής κυβερνήσεως 
γενόμεναι απόπειραι προς μεταρρύθμισιν 
του ημερολογίου. Ό αγορεύων εκοινοποίησε 
τώ ακροατηρίω μόνον όσα ήτο δυνατόν να 
κοινοποιήση έκ του μυστικού εγγράφου, 
χωρίς να προσκρούση προς την οφειλομέ-
νην αβροφροσύνην πρός τούς ύποστηρί-
ξαντας την ιδέαν υπέρ ής εργάζεται. 'Έν 
όμως, είπε, δύναται να ανακηρύξη, ότι 
δηλαδή ή ρωσσική κυβέρνησις οσάκις ήβου-
λήθη ίνα θίξη τό ζήτημα του ημερολογίου, 
ευρέθη απέναντι της δυσκολίας τών πεποι-
θήσεων του λαου, και ιδίως απέναντι δυσ-
χερειών προερχομένων έκ τών ορθοδόξων 
του εξωτερικού. 

Άπό της ιδέας ταύτης αναχωρών ό 
αγορητής εξέφρασε πολλάς ελπίδας ότι αί 
δυσχέρειαι αυται θα εξαφανισθωσιν εντός 
προσεχους μέλλοντος, διότι αν και εις 
παρωχημένους χρόνους υπήρξαν πατριάρ-
χαι αναθεματίσαντες τούς ασπαζομένους 
την μεταρρύθμισιν του ημερολογίου, ώς 
αντιβαίνουσαν εις τας διατάξεις τής έν Nι-
καία συνόδου, τουτο εγένετο ένεκεν ελλεί-
ψεως τών αρμοδίων αστρονομικών γνώσεων, 
αίτινες σήμερον ευτυχώς, αποδεικνύουσιν 
ότι το Γρηγοριανόν ημερολόγιον ευρίσκεται 
πληρέστατα σύμφωνον πρός τας διατάξεις 
τής έν Νικαία συνόδου, καθόσον συν τώ χρόνω 
το Ίουλιανόν απομακρύνεται τών διατά-
ξεων τούτων ώς απομακρύνεται τών δια-
τάξεων τών κανόνων τής επιστήμης. 'Αγα-
θούς οιωνούς θεωρεί ό αγορεύων προς επί-
τευξιν τής επιστημονικής ιδέας ήν υποστη-
ρίζει, οιωνούς λέγομεν αγαθών διαθέσεων 
έκ μέρους τών άλλων ανατολικών εκκλη-
σιών, διότι και ό μητροπολίτης Σερβίας 
από τινων ετών απετάθη τώ πατριαρχείω 
Κων/πόλεως επιζητών τήν τροποποίησην 
τοϋ Ίουλιανου ημερολογίου,και το πατριαρ-
χείον Κων/πόλεως ώρισεν ειδικήν έπί τούτω 
επιτροπήν πρός μελέτην τής υποθέσεως, και 
εσχάτως εις τοιαύτην ειδικήν επιτροπήν 
παρεπέμφθη ή πρότασις του αγορεύοντος. 
Καί έν τή Μεγ. του Γένους Σχολή διδά-
σκεται τό ορθόν και η ανάγκη τής τροπο-
ποιήσεως του ημερολογίου,ώς και ή επιστολή 
του Μεγάλου Λογοθέτου Σταυράκη 'Aρι-
στάρχη, ήτις διαρρήδην ανακηρύσσει οτι ή 
γρηγοριανή μεταρρύθμισις δέον να αναχθή 
μέχρι του Νικηφόρου Γρηγορά, όστις είχεν 
αναπτύξει τό ζήτημα ενώπιον του αυτο-
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κράτορος 'Ανδρονίκου του Γ'. Ένταυθα 
ό πατήρ Τοντίνης κατέδειξεν ότι η φαινο-
μένη αύτη αντίφασις πρός τας διατάξεις 
τής συνόδου της Νικαίας, αίτινες δέν επι-
τρέπουσιν ινα τελήται τό Πάσχα μετά 
τών Ίουδαίων, συμβαίνει διότι οί Ίου-
δαιοι ουδόλως τελούσι σήμερον τό Πάσχα 
κατά τας διατάξεις του Μωϋσέως ούδέ κατά 
τας διατάξεις της επιστήμης. έαν δέ ούτοι 
θελήσωσι να αλλάξωσι τήν έποχήν του 
Πάσχα όπως συμπίπτη τούτο μετά τών 
ορθοδόξων, δέν θέλουσι βεβαίως αλλάξη τήν 
εποχήν του Πάσχα οί ορθόδοξοι. 

Μετα πολλάς επιστημονικάς αποδείξεις 
στηριζούσας τήν ιδέαν αυτου ο ρήτωρ κατέ-
ληξεν εις τό συμπέρασμα ότι η μικρά έλλει-
ψις ήν παρουσιάζει τό γρηγοριανόν ημερολό-
γιον διορθουται προστιθεμένης καθ' εκαστην 
περίοδον 3120 ετών μιάς ημέρας δηλαδή 
ενός βισέκτου έτους πλειότερον. Τοιουτο-
τρόπως δέ ευελπιστεί ότι συν τη προθύμω 
αρωγή του Πατριάρχου Κων/πολεως και 
τής κυβερνήσεως του Έλληνικου Βασιλείου, 
προσεχώς η επιστήμη θα υπερνικήση τα εμ-
πόδια τα προελθόντα έκ τής κακής συνεν 
νοήσεως και τής ελλείψεως αρμοδίων επι-
στημονικών γνώσεων, ώστε προσεχώς κατά 
τήν έναρξιν του 20ου αιώνος ν' αποκτή-
σωμεν ημερολόγιον όπερ έσεται αληθως κα-
θολικόν και αληθώς ορθόδοξον, καθολικόν 
μεν ώς παραδεκτόν υπό του σύμπαντος κό-
σμου ορθόδοξον δέ ώς συναδον πρός τας 
ορθάς δοξασίας τής επιστήμης. Ή συνέ-
λευσις ζωηρως εχειροκρότησε τόν αγορεύ-
οντα, ειλικρινή δέ έλαβε συγχαρητήρια 
παρα τών παρεστώτων έν οίς διεκρίνοντο 

η Α. Έξ. Κος Ν. Μαυροκορδάτος πρεσβευ-
τής της Έλλάδος, η Α. Έξ. ό πρεσβευτής 
τής 'Ρουμανίας και δύο αντιπρόσωποι τής 
ρωσσικής πρεσβείας, τό προεδρείον του φι-
λολογικού συλλόγου, και πολλαί άλλαι 
επισημότητες. Ήμεις δε ειλικρινώς συγχαί-
ροντες τω αγορεύσαντι, ευχόμεθα ίνα οί 
αγαθοί αυτου μόχθοι υπέρ του καλού, στε-
φθώσι διά πλήρους επιτυχίας πρός δόξαν 

τής επιστήμης και ευόδοσιν τών λαών 
Σ. . . 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Ταχυδρομικαί επιταγαί. 

Ή γενική διεύθυνσις τών ταχυδρομείων 
και τηλεγράφων, δι' εγκυκλίου προς τας 
τηλεγραφικάς υποδιευθύνσεις και τα τηλε-
γραφεία του κράτους συνέστησεν, ίνα οί 
αποστολείς ταχ. επιταγών αποστέλλωσιν 
αυτάς ύπο σύστασιν, δια μόνον τον λόγον 
ότι αι συνήθεις επιστολαί μή παραδιδόμε-
ναι πολλάκις εις αυτούς τούτους τούς επι-
γραφομένους, δυνατόν να δώσωσι χώραν εις 
καταχρήσεις ή υπεξαιρέσεις και πλαστο-
προσωπείας. 
Ο Παν. Δε 'Άγγελις παρά τω Βασιλεί. 
Τήν παρελθουσαν Παρασκευήν ό Παν. 

ημών Αρχιεπίσκοπος επεσκέφθη τήν Α. 
Μ. τόν ημέτερον Βασιλέα, μεθ' ο έγένετο 
δεκτός εις ακρόασιν και ύπο τής ημετέρας 
Βασιλίσσης. 

Σπυρίδων Προσαλέντης. 
Απλή και απέριττος έγένετο προχθές ή 

κηδεία του μακαρίτου Σπυρίδωνος Προ-
σαλέντη, κατά τήν ρητήν τού ιδίου επιθυ-
μίαν. Ό μεταστάς καταγόμενος εκ Κερ-κύρας, ανήκεν εις οικογένειαν ζωγράφων, 
διεκρίνετο δέ καί ώς καθηγητής της Γρα-
φικής έν τώ Πολυτεχνείω και μεταξύ του 
κύκλου τών παρ'ήμιν ζωγράφων. Μεταξύ 
τών άλλων έργων του Προσαλέντη συγκα-
ταλέγεται και ή έν τώ υπουργείω τών 
Στρατιωτικών πινακοθήκη τών αγωνιστών 
τής Έλληνικής Έπαναστάσεως. 

Δον Αντώνιος Ρουσσος. 
Ή Αυτού Πανιερότης ό ημέτερος 'Αρ-

χιεπίσκοπος ευηρεστήθη να απονείμη τώ 
Αίδ. Δον Αντωνίω Ρούσσω τόν τίτλον του 
Κανονικού. Τώ ελλογίμω ημών συνεργάτη 
ευχόμεθα και είς ανώτερα. 

Ευγένιος 'Οριγώνης. 
Προχθές απεβίωσεν αιφνιδίως ό Εύγέ-

νιος Όριγώνης πατήρ του πρώην βουλευ-
τού κ. Μιλτ. Όριγώνη. Ό μακαρίτης 
Όριγώνης, γνωστότατος έν Αθήναις, απή-
λαυεν αγάπης καί εκτιμήσεως, διεκρίνετο 
δέ διά την χρηστότητα τού χαρακτηρος 
του και τας ποικίλας αυτου αρετάς, τι-
μηθείς ύπό τής κυβερνήσεως και δια του 
σταυρου τών Ταξιαρχών. 

Άφίξεις. 
Έπανήλθεν οικογενειακώς έκ Παρισίων 

ο πρώτος γραμματεύς τής Γαλλικής Πρε-
σβείας κ. Λουκιανός Μιρουάρ μετά τετρά-
μηνον απουσίαν έξ Αθηνών. 

Επίσης αφίκετο έκ Νάξου ό αιδεσιμώ-
τατος Έφημέριος Δον Ίωάννης Βαρότσης. 
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SILVIO PELLICO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι ΜΟΥ 

Ή αναχώρησις εγένετο τήν νύκτα της 25 προς τήν 26 Μαρτίου. 
Μας επετράπη να εναγκαλισθώμεν τόν φίλον μας ιατρόν Άρμάρι. Εις 
σμπίρος μας προσήρμωσε άλυσον αρχομένην έκ τής δεξιάς χειρός προς 
τον αριστερόν πόδα όπως μας καταστήση αδύνατον τήν δραπέτευσιν. 
Εισήλθομεν εις γόνδολαν και οι φρουροί μας ωδήγησαν εις Φουζίνο, ένθα, 
αφιχθέντες εύρομεν δύο αμάξας ετοίμους. Ό 'Ρέζια και ό Κανόβα ανήλ-
θον επί τής μιας, ό δέ Μαροντσέλλι και εγώ επί τής ετέρας. 'Επί τής 
μίας τών αμαξών ητο ό αστυνόμος μετα δύο φυλακισμένων και έπί τής 
ετέρας εις υπαστυνόμος μετα τών δύο ετέρων. Ή συνοδία συνεπληρώθη 
ύπό εξ ή επτά αστυφυλάκων, ωπλισμένων δι' όπλων και σπαθών και 
τοποθετημένων τών μεν εντός τών αμαξών, τών δέ επί τής έδρας του 
αμαξηλάτου. 

Είνε πάντοτε λυπηρόν να βλέπη τίς εαυτον ηναγκασμένον ύπό τής 
δυστυχίας να εγκαταλείπη τήν πατρίδα του, να τήν εγκαταλείπη όμως 
σιδηροδέσμιος όπως αχθη εις φρικώδη μέρη, προωρισμένος να πάσχη 
έπί ετη εν μέσω τών σμπίρων, είνε πράγμα τόσω σπαρακτικόν, ώστε 
δεν υπάρχουσι λέξεις διά να τό εκφράση. 

Πρό του διέλθωμεν τας 'Άλπεις, ησθανόμην αυξάνοντα από ώρας εις 
ώραν τόν πρός τήν πατρίδα ερωτά μου ένεκα τής ευσπλαγχνίας, ήν 

εξεδήλουν ημιν πανταχου εκείνοι ους συνηντώμεν. 'Εν εκάστη πόλει, 
εν εκάστω χωρίω. εν εκάστη μεμονωμένη καλύβη, τής περί τής κατα-
δίκης ημών ειδήσεως ουσης διαδεδομένης από τινων εβδομάδων, μας 
ανέμενον πανταχου. Εις τινα μέρη, οί αστυνόμοι και οί φρουροί ηναγ-
κάζοντο ν' απωθωσι τό περικυκλούν ημάς πλήθος. Τό τής συμπαθείας 
αίσθημα, όπερ εξεδηλουτο πρός ήμας ητο αληθώς θαυμάσιον. 

Εις Ουδίναν τοσούτον εξεπλάγημεν, ώστε κατεσυνεκινήθημεν. Φθά-
σαντες εις τό πανδοχείον, ό αστυνόμος διέταξε να κλεισθή ή θύρα τής 
αυλής και ν' απομακρυνθή τό πλήθος. Μας υπέδειξε δωμάτιον και διέ-
ταξε τους υπηρέτας του ξενοδοχείου να μας φέρωσιν να γευματίσωμεν 
και ό,τι απητείτο όπως κατακλιθώμεν. Μετα τινα όμως στιγμήν είδο-
μεν εισερχομένους τρεις άνδρας κομίζοντας στρώματα έπί τών ώμων 
των. Πόσον εξεπλάγημεν ιδόντες ότι εις και μόνος μεταξύ αυτών ανήκεν 
εις την υπηρεσίαν του ξενοδοχείου, ενώ οί λοιποί ήσαν δύο γνωστοί ήμιν 
Έσπεύσαμεν να τους βοηθήσωμεν ν' αποθέσωσι τα στρώματα και τοις 
εσφίξαμεν ζωηρώς τήν χείρα. Τα δάκρυα εξεχύλιζον έκ τών καρδιών 
αυτών και εκ τών υμετέρων. 'Ώ! πόσον μας ελύπει να μή δυνηθώμεν 
να τα κρατήσωμεν περιπτυσσόμενοι αλλήλους ! 

Οί αστυνόμοι ουδέν αντελήφθησαν έκ τής τρυφερας ταύτης σκηνής. 
αλλ' υπωπτεύθην, ότι εις εκ τών ημετέρων φρουρών ενόησε τό μυστή-
ριον ιδών τήν χειρονομίαν, ήν εποίησεν ό καλός Δάριο σφίγγων μοι τήν 
χείρα. Ό φρουρός ούτος ητο Βενετός: Μας παρετήρησε, τόν Δάριο και 
εμέ, ωχρίασε και εφάνη συμβουλευόμενος εαυτόν όπως αποφασίση έαν 
ώφειλε να κράξη. αλλ' εσιώπησε και έστρεψεν αλλαχού τα βλέμματά 
του, προσποιούμενος ότι ουδέν αντελήφθη. 'Εαν δεν εμάντευσεν ότι 
ησαν φίλοι μας, θα εσκέφθη τουλάχιστον, ότι οί υπηρέται εκεινοι του 

ξενοδοχείου ήσαν γνώριμοί μας. 
ΚΕΦ. LVI. 

Τήν πρωίαν ανεχωρήσαμεν έξ Ουδίνας. ή πρωϊνή αύρα μόλις ητο 
αισθητή. ό αγαπητός Δάριο ήτο ήδη έν τή όδώ περιτετυλιγμένος εις τό 
επανωφόριόν του. μας εχαιρέτισε και πάλιν και μας ηκολούθησεν επί 
μακρόν. Είδομεν ωσαύτως μίαν άμαξαν τρέχουσαν όπισθεν τής ημετέ-
ρας επί δύο ή τρία μίλλια. Έν αυτή ευρίσκετο κάποιος, όστις έσειε το 
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Έπιστέλλουσιν ημιν εκ Πειραιως : 
Τη Δευτέρα της παρελθούσης εβδομάδος 

κατετέθη ο θεμέλιος λίθος της οικοδομής 
του Πρεσβυτερίου τής έν Πειραιει παροι-
κίας των Δυτικών. Ή τελετή διεξήχθη 
έν πάση επισημότητι διότι ηυδόκησε νά 
κατέλθη έξ Αθηνών αυτός ό Σ. Άρ-
χιεπίσκοπος Δε Άγγελις και νά τελέση 
την διατεταγμένην ιεροτελεστίαν ευλογών 
την θεμελίωσιν του νέου ιδρύματος έν 
πάση τη ιεροπρεπεστάτη επιβολη τών φυ-
σικων και επικτήτων Αυτού πλεονεκτη-
μάτων. Μεταξύ τών πολλών συμπαριστα-
μένων διεκρίνοντο προσκεκλημένοι ό έν Πει-
ραιει Άρχιμανδρίτης κ. Ιερώνυμος Βλα-
χάκης και ό πρόξενος της Αυστροουγγαρίας 
κ. Oppenheimer. 

Μετά την ιεράν τελετήν ό έπί πολλά 
έτη αιδεσιμώτατος εφημέριος κ. Ιωάννης 
Παλαιολόγος ό κοινης απολαύων έν Πει-
ραιει υπολήψεως διά τάς περικοσμούσας 
αυτον αρετάς, εξεφώνησεν ελληνιστί λόγον 
καθ' όλα άριστον και τη περιστάσει εμπρέ-
ποντα, μάλιστα κατά τά μέρη εκείνα, έν 
οίς ζωηρώς παρεστησε το αίσθημα της 
ευγνωμοσύνης προς τούς διά της γενναιο-
δωρίας αυτών συντελεστάς είς την απολύ-
τως αναγκαίαν ίδρυσιν τού Πρεσβυτερίου, 
και διετράνωσε τά προς τον Πειραια καί 
τήν Πειραϊκήν κοινωνίαν ευγενέστατα αι-
σθήματα. 

Είς τον λόγον τού Αιδεσιμωτάτου κ. 
Ίωάννου Παλαιολόγου απήντησε διά βρα-

χέων, προσηκόντως ευξάμενος υπέρ των 
δωρητών τά βέλτιστα ή Α. Σ. ό Αρχιε-
πίσκοπος, όστις ευηρεστήθη εγερθείς μάλι-
στα τής έδρας αυτού νά ποιήσηται αισθη-
ματικώτατον λόγον περί 'Ελλάδος καί του 
Βασιλέως των Ελλήνων προκαλεσάμενος 
τάς υπέρ τούτου ζητωκραυγάς τών περιε-
στώτων. Διά τά εκδηλωθέντα θερμά ταύτα 
αισθήματα υπερ Έλλάδος καί του Bασι-
λέως τών Έλλήνων του Σ. Δε 'Άγγελις 
και τον περί Πειραιως ευφημον λόγον του 
Αιδεσιμωτάτου κ. 'Ι. Παλαιολόγου απήν-
τησεν έν ολίγαις λέξεσιν ό Πανοσιολογιώ-
τατος Άρχιμανδρίτης κ. 'Ιερώνυμος Βλα-
χάκης. 'Εν ταις ολίγαις λέξεσιν του υπε-
ρόχου έν τη εκκλησιαστική ρητορεία Έλ-
ληνος κληρικού βαθυτάτην ενεποίησεν αί-
σθησιν η λεπτεπίλεπτος ευγένεια, δι' ης 
διέκρινε την θέσιν αυτού λόγω δόγματος. 
Μετά τον εύγλωττον Άρχιμανδρίτην ωμί-
λησεν ωσαύτως διά βραχέων ο κ. Oppen-
heimer πρόξενος της Αυστροουγγαρίας 
διά την εν τώ λόγω του κ. Παλαιολόγου 
ευγνώμονα μνείαν της Α. Μ. του Αυτο-
κράτορος της Αυστροουγγαρίας, και ούτω 
έληξεν η τελετή της θεμελίωσης του εν 
Πειραιει καθολικού Πρεσβυτερίου. 

Τάς ολίγας λέξεις παρακληθείς ευηρε-
στήθη να δώση ημιν ό κ. 'Ιερώνυμος Βλα-
χάκης και νά επιτρέψη την τούτων δημο-
σίευσιν εφ' ω και ευγνωμονούμεν αυτώ. Ή 
απάντησις του κ. Βλαχάκη είχεν ώς εξης: 

«Έαν είναι αναντίρρητον και πάσης αμφι-
" βολίας εκτός, ότι αδιακρίτως θρησκευτικού 
" δόγματος η διάλληλος τήρησις τών κοινωνι-
" κών υποχρεώσεων είναι γνώρισμα πολιτισμού. 

" δεν μοι επετρέπετο προσκληθείς να μη παρευ-
" ρεθώ έν τη τελετή ταύτη. εαν είναι ωσαύ-
" τως αληθές ότι ή υπόληψις και ό κοινωνικός 
" σεβασμός είναι παντού και πάντοτε οι αχώρι-
" στοι συνοδίται της αρετης, δεν ήδυν μην νά 
" παρίδω τήν πρόσκλησιν του Αιδεσιμωτάτου 
" έν Πειραιει 'Εφημερίου της Δυτικής Έκκλη-
" σίας, ον επί σειράν ετών γινώσκω άξιον διά 
" τόν ευθύν χαρακτήρα και τήν χρηστότητα 
" πάσης κοινωνικής υπολήψεως και τιμής.'Αλλ' 
" έτι μάλλον υποχρεούμαι. Σεβασμιώτατε, να 
" μη παρέλθω έν άκρα σιγη τους διαθέρμους 
" υπερ της 'Ελλάδος και του σεπτού 'Άνακτος 
" λόγους Ύμών και τας διαπύρους ζητωκραυ-
" γάς τας εις τα ωτά μου απηχούσας Ευγνω-
" μονώ ώς 'Έλλην διά πανθ' όσα λίαν κολα-
" κευτικά είπατε, και διαβεβαιούμαι οτι μία 
" είναι η του Λαοφιλήτου ημών Βασιλέως και 
" πάντων τών Ελλήνων επιθυμία ίνα έν Έλ-
" λάδι τη πρωτογόνω ταύτη μητρί του πολιτι-
" σμού ευημερώσιν αδιακρίτως πάντες οι ως 
" πατρίδα ταύτην αιρούμενοι, και προς τη δια-
" βεβαιώσει ταύτη επισυνάπτω ευχάς, ώς προσή-
" κει ́ 'Ελληνι κληρικώ εύχεσθαι, επί τη κατα-
" θέσει του θεμελίου λίθου του νέου Πρεσβυτε-
" ρίου της ενταύθα Λατινικής 'Εκκλησίας." 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 
Παρακαλούνται θερμώς οί έν ταις 

επαρχίαις αξιότιμοι ανταποκριταί 
της Αρμονίας όπως τακτοποιή-
σωσι τους μετ' αυτης εκκρεμείς 
λογαριασμούς των και επισπεύσωσι 
την είσπραξιν τών συνδρομών. 

'Η Διεύθυνσις 

μανδήλιόν του και είτα εστράφη προς τά οπίσω. Ποιος ητο ; δέν ηδυνή 
θημεν νά εννοήσωμεν. 

"Ω ! είθε ό Θεός νά ευλογήση πάσας τάς γενναίας καρδίας, αίτινες 
ανερυθριάστως αγαπώσι τους δυστυχείς ! Α ! τας εκτιμώ τοσουτο μάλ-
λον, καθόσον κατά τά ετη της θλιβεράς μου καθείρξεως, συνήντησα αρ-
κετάς ανάνδρους απαρνηθείσας επί τη προσδοκία του νά πορισθώσι κέρ-
δος έκ τών συκοφαντιών, άς απέδιδον εις έμέ. Άλλ' εκείναι υπήρξαν 
ολίγισται, ενώ αι άλλαι δέν είνε σπάνιαι. 

Ήπατώμην νομίζων ότι η συμπάθεια εκείνη, ήν εύρομεν εν 'Ιταλία 
ήθελεν εκλείψει αμα τη εισόδω ημών έπί ξένου εδάφους. Ά ! ό καλός άνθρωπος είνε πάντοτε ό συμπατριώτης τών δυστυχών ! 'Όταν εφθά 
σαμεν εις Ίλλυρίαν και Γερμανίαν, είδομεν τάς αυτάς εκδηλώσεις, άς 
και έν τη πατρίδι υμών. Πανταχόθεν ηκούοντο αί συμπαθείς αύται 
λέξεις: Arme Herren! (Δυστυχείς κύριοι!) 

Ενίοτε όταν εισηρχόμεθα εν τινι επαρχία αι άμαξαι ημών ηναγκά-
ζοντο νά σταματώσι πριν ή ετι αποφασισθή που ηθέλομεν κατοικήσει. 
Τότε το πληθος έσπευδε πέριξ ημών και ηκούομεν λόγους ευσπλαγ-
χνίας οίτινες πράγματι ησαν εγκάρδιοι. Ή αγαθότης του έθνους τού-
του με συνεκίνει ετι μάλλον ή η τών συμπατριωτών μου. Ώ ! πόσον 
ημην ευγνώμων δι' όλους ! "Ω! πόσον είνε γλυκεία ή συμπάθεια 
τών ομοίων μας! πόσον είνε ευχάριστον να τους αγαπώμεν! 

Aι παρηγορίαι, ας ελάμβανον, ηλάττουν τήν έξαψιν της οργής μου κατ' εκείνων, ους εκάλουν εχθρούς μου. 
—Τις οίδε ! διενοούμην κατ' εμαυτόν, εάν έβλεπον εκ του πλησίον 

τα πρόσωπα των έάν μέ έβλεπον αυτοί οί ίδιοι. εάν ηδυνάμην ν' ανα-
γνώσω εις τάς ψυχάς των και αυτοί εις την ιδικήν μου, τις οίδε έάν 
δεν ηναγκαζόμην νά ομολογήσω οτι ουδεμία κακία υπήρχεν εις τάς 
καρδίας των; Καί εκείνοι δέν θά ωμολόγουν επίσης, ότι ούδεμίαν κα-
κίαν θά έβλεπον εις την ιδικήν μου; Ίσως ηθέλομεν αναγκασθή τότε 
να εκφράσωμεν αμοιβαίως τά παράπονά μας και ν' αγαπηθώμεν! 

Πλειστάκις, φευ' οί άνθρωποι μισώνται διότι δέν γνωρίζονται με-
ταξύ των καί έάν αντήλλασσον ομου ολίγας λέξεις, ό εις θά έδιδε 
μετ' εμπιστοσύνης τον βραχίονα εις τον έτερον. 

'Εσταματήσαμεν ημέραν τινά εις Λουμπιάναν, όπου ό Κανόβας και 
ο 'Ρέζια απεχωρήσθησαν ημών και ωδηγήθησαν εις τό φρούριον. Δύ-

ναταί τις νά φαντασθή πόσον ό χωρισμος ούτος υπήρξε λυπηρός και 
διά τους τέσσαρας. 

Τήν εσπέραν τής αφίξεως ημών εις Λουμπιάναν και την επιούσαν 
εδέχθημεν τήν πλήρη φιλοφρονήσεως επίσκεψιν κυρίου τινος, όστις μας 
είπον, νομίζω, ότι ητο δημογραμματεύς. Ητο λίαν φιλεύσπλαγχνος 
και ωμίλει μετ' αγάπης και ιδίως περί θρησκείας. Ύπέθεσα ότι ητο 
ιερεύς, διότο οί ιερείς έν Γερμανία φέρουσι πάντες το αυτό μετα τών 
λαϊκών ενδυμα. Είχε φυσιογνωμίαν ειλικρινή, εμπνέουσαν τήν εκτί-
μησιν. 'Ελυπήθην μη δυνηθής νά κάμω ευρυτέραν γνωριμίαν μετ' 
αυτού καί στενοχωρούμαι διότι ελησμόνησα το όνομά του. 

Πόσον θά ήμην ευχαριστημένος επίσης έάν έγνώρίζα το όνομα 
σου, ω θελκτική νεάνις, σύ, ήτις εν τινι χωρίω τής Στυρίας μάς 
ηκολούθεις έν μέσω τού πλήθους ! σύ, τής οποίας αι δύο χείρες μας 
εχαιρέτιζον συγχρόνως όταν η άμαξά μας ηναγκάσθη να σταθή επί 
τινας στιγμάς κα ήτις απεμακρύνθης είτα κρατούσα μανδήλιον εις 
τους οφθαλμούς σου, εστηριγμένη εις τον βραχίονα ενός νέου τεθλιμ-
μένου επίσης και τον οποιον έκ τής ξανθής του κόμης εξέλαβον ώς 
γερμανόν, άλλ' όστις ίσως ήτο έν Ιταλία καί ετήρει τρυφεράν ανά-
μνησιν διά τό δυστυχές μας έθνος. 

Πόσον θά μοί ήτο ευχάριστον έάν εγνώριζον τά ονόματα εκάστου 
εξ υμών, σεβαστοί πατέρες και μητέρες οικογενειών, οίτινες. κατα 
διαφόρους τόπους, μας επλησιάζατε όπως μας ερωτήσητε έαν ειχο-
μεν ακόμη τους γονείς μας και οίτινες μανθάνοντες ότι εζων ετι, 
ωχριάτε κραυγάζοντες : — "Ω ί είθε ό Θεός νά σας αποδώση μετ 
ολίγον εις τους δυστυχείς εκείνους γέροντας! 

ΚΕΦ. LVII. 
Τήν 1Οην Άπριλίου εφθάσαμεν εις τον τόπον τής καθείρξεώς μας. 
Ή πόλις Μπρούν είνε ή πρωτεύουσα τής Μοραβίας καί εκεί εδρεύει 

ό διοικητής τών δύο επαρχιών Μοραβίας και Σιλεσίας. Αυτη κεί-
ται έπί ωραίας κοιλάδος και φαίνεται κάπως πλουσία. Πολλά εργο 
στάσια εριούχων ήκμσζον τότε έν αύτη, έκτοτε όμως κατεστράφη-
σαν. Ό πληθυσμός ητο περίπου τριάκοντα χιλιάδες ψυχών. 

('Έπεται συνέχεια) 
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ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
Δεκέμβριος. Νοέμβριος. 

Δαμάσου A'. Πάπα 'Ρώμης. 11 Τετάρτ. 29 Παραμόνου καί Φιλουμένου μάρτ. 
Μηλχιάδου Πάπα 'Ρώμης Μάρτυρος. 12 Πέμπτ. 30 Άνδρέου του πρωτοκλήτου. 

Δεκέμβριος. 
Λουκίας, Παρθένου μάρτυρος. 13 Παρασ. 1 Ναούμ του προφήτου. 
Σπυρίδωνος 'Επισκόπου. 14 Σάββ. 2 Άβακούμ του προφήτου. 
Βαλεριανου Έπισκ. και Χριστιανης όσ. 15 Kυριακ. 3 Σοφινίου του προφήτου 
Ευσεβίου 'Επ. και τών τριών παίδων 16 Δευτέρα 4 Βαρβάρας μαρ. και Ιωάν. Δαμασκηνού 

'Ανανίου, Άζαρίου και Μισαήλ. 
Λαζάρου έπ., και Όλυμπιάδος οσίας. 17 Τρίτη 5 Σάββα του Θεοφόρου. 
Προσδοκία του τοκετού τής Θεοτόκου. 18 Τετάρτ. 6 Νικολάου επισκόπου Μύρων. 
Ουρβανού Ε' Πάπα Ρώμης. 19 Πέμπτ. 7 Άμδροσίου 'Επισκ. Μεδιολάνων. 
Ευγενείου πρεσβ. και 'Αλεξάνδρου έπ. 20 Παρασ. 8 Παταπίου του οσίου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
'Εκ της πολιτικής υπό Ευαγόρου. 
Όθνειαι ρυπαρότητες, ό μύθος περί πα-

πίσσης 'Ιωάννας. 
Η "'Aρμονία" εν Ρώμη υπό Α. Ρ 
Οί Φραγκισκανοί έν Σμύρνη υπό Πολυ-

κάρπου Bεντούρα. 
Ό έξω κόσμος. 

Ή «'Aρμονία" έν Κων/πόλει υπό Σ . . . 
Κοινωνικαί σημειώσεις. 
Η "'Αρμονία" έν Πειραιει. 
Αί φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επι-
φυλλίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικού. 
'Ημερολόγιον. 
Μικρόν ταχυδρομείον. 

ΜΙΚΡΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 
Φ. Δ. Κέρκυραν. Συνεστημένην ελάβομεν. 

Ευχαριστούμεν.— Π. Μ. Θήραν. Κιθάρα απέ-
μεινεν είς βάρος μας. Από τοιαυτα κομπλιμέν-
τα σας παρακαλούμεν να μας απαλλάσσητε.— 
Π. Β. Σμύρνην. Είχετε δίκαιον αλλά και ήμεις 
δεν έχομεν άδικον. Πληθώρα ύλης επιβάλλει αναβολήν.— Σ...... Κωνστ/πολιν. Διατριβάς σας 

δημοσιεύσωμεν ποοσεχώς.—I. Κ. Κωνσταντι-
νούπολιν. Άγνοουμεν έάν λαμβάνητε φύλλα 
τακτικώς. 'Αναμένομεν σχετικάς πληροφορίας. 
— Ι. Σ. Ένταυθα. Έλάβομεν, ευχαριστούμεν. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
PENΙEPH ΠΡΙΝΤΕΖΗ 

ΕΝ ΣΥΡΩ 
TO TEΛEIOTEPON TΩΝ ΕΝ ΣΥΡΩ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—EΥΘΗΝΙΑ 
Πλησίον της Πλατείας Λεωτσάκου. 

ΝΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ 
ΣΤΟΑ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘ. 15—17 

ΕΙΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ.-ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΡΓΕΝΤΑΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Όδός Βουλής Άριθ 8. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ 

Όδοντοϊατρός 
47 — '0δός Πραξιτέλους — 47. 

Δέχεται επισκέψεις απο τάς 9—12 π. μ. 
και 2— 6 μ. μ. 

ΙΩ. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ 
ΡΑΦΕΙΟΝ 

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΙΘ. 30 
ΠΙΛΟΠΟΙΕΙΟΝ 

ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΛΑΜΠΕΛ 
90. — 'Oδός Αιόλου — 90. 

ΦΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ 
ΡΑΦΕΙ Ο Ν 

78 — Όδός Κολοκοτρώνη — 78 

ΜΕΓΑ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΑΕΙΟΝ 
ΚΑΙ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΠΑΥΛΟΥ Α. ΔΑΚΕΣΣΙΑΝ 

ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 43 Μεγάλη συλλογή χρυσών και αργυρών κοσμημά
των, αντικείμενα νεωτερισμού αδάμαντες, 
ραργαρίται και πολύτιμοι λίθοι χονδρ ίκώς , κηρο
πήγια, μα/α'.ροπηρουνα, κοχλιάρια, δίσκοι, δοχεία 
γλυκοϋ κτλ αργυρά, επ ίχρυσα και επάργυρο, 
επί λευκού μετάλλου, μεγάλη έκλογηη ώρο-
λογίων εκ χρυσού αργύρου και λίκίλ. 
τελειότατου συστήματος χονδο ικώς και λ ιαν ι 
κώς , είδικΟτης ό<ρολογίων δια κυρίας, ό)θθλόγ'.α 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ 

Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο Σ 
Ό δ ο ς Πραξ ι τ έλους Α ρ ι θ . 8 . 

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙ.ΛΙΑ,Σ 
Η Ι Δ Ο Ι Α Χ Δ Ρ Ω Χ Κ Α Ι Π Α Ι Δ Ω Ν 

ΟΔΟΣ ΑίΟΛΟΥ ΑΡίθ. 112 
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