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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 

Πλησιάζοντες πρός τό τέλος του 
Α' από τής εκδόσεως της Αρμονίας 
έτους παοακαλουμεν θερμώς τους 
ολίγους εκείνους έκ τών ημετέρων 
συνδρομητών οϊτινες καθυστερουσιν 
έτι τήν συνδρομήν των, όπως απο-
στείλωσιν ημιν ταύτην δι' ου τρό
που νομίσωσι καλλίτερον. 

Ή Διεύθυνσις 

ΣΕΛΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

'Υπάρχουσι συγγραφείς τίνες προτεστάν-
,ται άμφιβάλλοντες έάν ο "Αγ. ΙΙέτρος 
ήλθε ποτε έν 'Ρώμη συνεπώς δέ ισχυριζό
μενοι οτι ουδέποτε ιδρυσεν έν αΰτη την 
έδραν αΰτοΰ. Μέγας έν τοΰτοις αριθμός έκ 
τών πρώτων οπαδών της Μεταρρυθμίσεως 
έπι τών ημερών ημών τηρεί θέσιν λίαν έπι-
φυλακτικην ώς προς τό ζήτημα τοΰτο. Οι 
κράτιστοι μάλιστα τοΰτων παραδέχονται 
ολως τό εναντίον. 

Άλλα καθ ' ον χρόνον οι προτεστάνται 
εξέρχονται τοΰ ίστορικοΰ τοΰτου σκότους, 
τυφλός φανατισμός η πάθη ανθρώπινα βυ-
θίζουσιν έτι μάλλον έναύτώ τους έν τη 
Ανατολή. Φυλλάδια τινα αυτών καί εφη

μερίδες κακόβουλοι ποοσπαθοΰσι νά συσκο-
τήσωσι τήν ιστορίαν καί ρίψωσιν έν τώ 
βορβόρω την άείποτε διαλάμπουσαν δόξαν 
του Παπισμου. 

Δέν δύνανται οι ψευδοϊστορικοί ούτοι νά 
έννοήσωσιν, οτι οσα έξακοντιζουσι κατά 
της διπλής και έντονου φωνής τών ανθρώ
πων καΙ τών περισωθέντων μνημείων αντι
στρέφονται ινα αυτούς τούτους κτυπήσωσιν. 
Είνε φαίνεται το πνεύμα τοΰ l9ου αιώνος 
τό έμπνέον αυτούς, αυτό έκεινο έν ω πελα-
γοδρομών ο Ζοla ηγαγεν εις φώς τά μυ-
στήρια του Βατικανου του. 

Θά μοί επιτρέψωσιν όθεν οι πολυπληθείς 
καί έντιμοι άναγνώσται της έμβριθους 
« Αρμονίας" νά ειπω, ότι καθώς ο ανω
τέρω μυθιστοριογράφος ώδινεν όρος και 
έτεκε μυν παρά τάς αγρυπνίας του καί 
τούς μόχθους, οϋτω καί αί χονδροειδείς 
πλάναι τών 'Ανατολικών ουδέν αλλο εινε 
ει μη μυθοι και φαντασιαι προκαλουσαι 
τόν γέλωτα και τόν οίκτον. 

Ό "Αγ. Πέτρος δέν ίδρυσε την έδραν αΰ
τοΰ έν Ρώμη λέγουσιν ήμιν συγγραφίσκοι 
και δημοσιογραφικά τινα οντάρια. Πού 
λοιπόν ιδρυσεν αυτήν ; Εις την 'Αντιό-
χειαν. . . Μάλιστα άφ' οτου πάντες οι 
Απόστολοι διεσπάρησαν πολλαχου, ο αρ
χηγός της Έκκλησίας Πέτρος ή Κηφας 
έπανέκαμψεν έν Αντιόχεια και έκεΐ ίδρυσε 
τόν ύπέρτατον αΰτοΰ θρόνον. 'Αλλ' επί
σης κατά την παράδοσιν καί ο0 Ώριγένης, 
Εύσέβιος, Ίερώνυμος, Χρυσόστομος καί τό
σοι άλλοι διέτριψαν έπ' ολίγον έν τη πόλει 
ταύτη, επομένως αυτή είνε η μητρόπολις 
της Ανατολής. 

Πράγματι ώς μαρτυροΰσιν ο Νικηφόρος 1 

1 'Εκ. Ιστορ. Β. 2. Κ. 25. 

καί ο Θεόδωρος 1, ό Άγ. Πέτρος κατά το 
42 — 44 έγκαταστήσας τόν "Αγ. Ευοδον 
ενα. τών μαθητών αύτοΰ έν Αντιόχεια 
άπηλθεν ίνα στήση την έδραν αΰτοΰ έν 
'Ρώμη. Το σημαντικον δέ τοΰτο γεγονός 
πασα ή παράδοσις έπιβεβαιοΐ. Και πρώτον 
αΰτος οΰτος. ό Πέτρος λέγει ήμιν τοΰτο έν 
τη πρώτη αΰτοΰ επιστολή, ην εγραψεν έν 
'Ρώμη : Χαιρετα υμας ή εν Βαβυλώνι 
Εκκλησία 2 Βαβυλώνα δέ πάντες οι συγ

γραφείς έννοοΰσι την 'Ρώμην 3. Ώνόμα-
ζον δέ ούτω την αιωνίαν πόλιν διά την δύ-
ναμιν και την μεγαλοπρέπειαν αυτής, 
ή έπι πλέον διά την έκκλυσιν των ηθών 
και την είδωλολατρείαν, αίτινες έπεκρά-
τουν εν αυτή. 

Ώσαύτως πάντες οι Πατέρες της Εκ
κλησίας ουδόλως άμφέβαλλον περί αύτοϋ, 
οδέ Βαρόνιος λέγει, ότι "ή άφιξις τοΰ 
Άγ Πέτρου έν 'Ρώμη έπιμαρτυρειται ύπό 
της ομοφωνίας τών εκκλησιαστικών συγ
γραφέων αμφοτέρων τών εκκλησιών Ελ
ληνικής καί Λατινικής)). Και ινα βαρυτέ-
ραν καταστήσω την μαρτυρίαν ταύτην 
αναφέρω τούς λόγους τών σπουδαιότερων 
έκ της Μεταρρυθμίσεως. 

" Διά τό πρωτειον της επισκοπής του 
Πέτρου έν 'Ρώμη, λέγει βαρώνός τις προ
τεστάντης, έχομεν την μαρτυρίαν πάσης 

1 Εκ. Παράδ. 
2 Ι. Πέτρ.5. 12. 

3 Εισ. Ιστ. 'Εκκλ. 12. Κ. 15.— Ό αύτος 
περί 'Εκκλ. γρ.— Ιωσήφ Φλάβ. 18. Κ. 12.— 
Στράβων Β. 12. — Κλήμ. 'Αλεξ. 1. —Τερ-
τουλιανός — Μαρκίων 1.4. 5. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΜΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
90 — Οδός Αιόλου — 90 

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ 
ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Τιμη συνδρομής: Ετησία Δρχ. 10. — Εξάμηνος Δρχ. 5. 
Δια τό Εξωτερίκόν εις Φράγκα χρυσά. 

Τά χειρόγραφα δέν επιστρέφονται —'Αγγελίαι δημοσιεύονται μόνον έν 
τη τελευταία σελίδι.-Δια τας καταχωρίσεις ιδιαίτεραι συμφωνίαι. 
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της χριστιανικης αρχαιότητος απο του 
Παπιού και Ειρηναίου οίτινες αμφότεροι 
έζησαν κατά τόν πρώτον αιώνα και ών 
ό πρώτος ύπηρξε μαθητής του άγ. Ιωάν
νου τοΰ Εΰαγγελιστοΰ" Schroet. Ιστ. 
Έκ. σελ. 155. 

«Ουδεμία παράδοσις, λέγει άλλος τις 
διαμαρτυρόμενος, έχει περισσοτέρας μαρ
τυρίας υπέρ εαυτής συνεπώς οΰδαμώς οΰ-
ναταί τις ν' άμφβάλλη περί αΰτης χωρίς 
ν' άνατρέψη πάσαν ιστορικήν άκρίβειαν" 
Basnage. Τρίτος ο Pearson, επίσκοπος 
άγγλικανός βέβαιοι "ότι ουδείς έκ τών αρ
χαίων ημφισβήτησέ ποτε την ιδρυσιν της 
Ρωμαϊκής Εκκλησίας ΰπό τοΰ Άγ. Πέ

τρου, ουδέ ότι οι Πάπαι δέν είνε διάδοχοι 
τοΰ Αποστόλου τούτου". 

Την άδιαφιλονείκητον τέλος ταύτην άλή 
θειαν οΰτε ο Λοΰθηρος ούτε οι ιστοριογράφοι 
τοΰ Μεκλεμβοΰργου έπειράθησαν νά προσ-
βάλωσιν. ΈπΙ πλέον δέ ιδού τι λέγει ό 
Grotius επι του ζητήματος τούτου «ου
δέποτε ουδείς χριστιανός ήρνηθη οτι ο Πέ
τρος ήλθεν εις Ρώμην". 

Συμπεραίνων λοιπόν, λέγω μετά τοΰ 
σοφοΰ Γερμανοΰ Leandre, ότι μόνον άν
θρωποι και τοΰ κοινοΰ έστερημένοι νοΰ, δΰ-
νανται απορρίπτοντες την άρχαία.ν έκκλη-
σιαστικην παράδοσιν νά παραδέχωνται, ότι 
ο Άγ. Πέτρος δέν ήλθεν εις Ρώμην καί 
ότι δέν έστησε διά παντός έν αυτή την 
ΰπερτάτην αΰτοΰ έδραν. 

Ουχί μόνον δε ο Αγ. Πέτρος άφίκετο έν 
'Ρώμη, άλλά καί έμαρτΰρησεν έν αΰτη καί 
άπέδωκεν έκεΙ την ΰστάτην αΰτοΰ φωνήν. 

"Οντως περί τό έτος 65 ή 66 καθώς 
αναφέρει ή αμερόληπτος έθνικη ιστορία, ό 
Άγ. Πέτρος και Παΰλος έρρίφθησαν ΰπό 
τοΰ Αΰτοκράτορος Νέρωνος εις την Μαμερ-
τίνην φυλακήν, κατά δέ την 29 Ιουνίου 
τοΰ 66 έτους ή 67 κατεδικάσθησαν εις 
θάνατον καί έμαρτΰρησαν και τοΰ μεν 
Παΰλου ώς Ρωμαίου πολίτου άπετάμη ή 
κεφαλή έν ηλικία 68 ετών. Ό δέ Πέτρος 
ηχθη πέραν τοΰ Τιβέρεως έν τη συνοικία 
τη κατοικουμένη σήμερον ύπο τών Ίου-
δαίων καί έσταυρώθη έπι τοΰ Ίανίκλου 
λόφου ενός έκ τών έπτά τής Ρώμης. Έν 
τη ταπεινοφροσΰνη δέ αΰτοΰ έλαβεν ώς 
χάριν παρά τών δημίων νά σταυρωθη 
με την κεφαλην προς τά κάτω τοΰ σταυ
ρού, διότι έκρινεν άνάξιον νά άποθάνη ώς 
ο θειος αΰτοΰ διδάσκαλος Ιησοΰ Χριστός, 
η αόρατος κεφαλή, οστις έγκαθιστών αυ
τόν ορατήν τής Εκκλησίας κεφαλήν τώ 
είπε : Συ εί Πέτρος και επί της πέτρας 
αύτής οικοδομήσω τήν 'Εκκλησίαν μου. 

Το σώμα αυτοΰ ετάφη κατά μήκος τής 
Αΰρηλιανής όδοΰ πλησίον τοΰ ναοΰ τοΰ 
Απόλλωνος έν αΰτώ τοΰτω τώ τόπω ένθα 
εγείρονται, σήμερον τά ανάκτορα τοΰ Βα-
τικανοΰ καί ο ναός τοΰ Άγ. Πέτρου 1. Ή 
Αρχιερατεία τοΰ Άγ. Πέτρου κατά τόν 
εν γένει θαυμαστον χρονογράφον Εύσέβιον, 

διήρκεσε 32 έτη καί τινας μηνας, έκ των 
όποιων 8 περίπου διηλθεν έν Αντιοχεια 
καί Ίερουσαλήμ καί 25 έτη δύο μήνας καΙ 
έπτά ημέρας έν 'Ρώμη. 

Μετά τόν θάνατον τών δύο τούτων Α
ποστόλων, λέγει προσέτι ό Εύσέβιος. οί έν 
Ρώμη Χριστιανοί ανήγειραν τώ Πέτρω καί 
Παύλω έπι τοΰ τόπου ένθα έτάφησαν μνη-
μείον 1 Κατά τόν Β' δέ αιώνα ο Γάϊος, ιε
ρεύς τής 'Ρώμης έπι Πάπα Ζεφιρίνου ανα
φέρει ότι το μνημειον τοΰ Άγ. Πέτρου καί 
Παΰλου είχεν έκτεθη εις θέαν όλου τοΰ συρ
ρέοντος κόσμου 2. 

Κατά τόν Δ' αιώνα ο αυτοκράτωρ 
Ιουλιανός ό Παραβάτης έλεγεν οτι προ 
τοΰ θανάτου τοΰ Αγ. Ιωάννου, τά μνη
μεία, τών Άγ. Πέτρου καί Παύλου έτι-
μώντο ηδη έν τώ κρύπτω 3. "Οθεν τά μνη
μεία ταύτα βεβαίως ήσαν έν 'Ρώμη επειδή 
εν αυτή ευρίσκονται, εισέτι. . . 

Κα.ταληγων ηδη αναφέρω τούς λόγους 
ένος μεγάλου τής Καθολικής "Ρωμαϊκής 
Εκκλησίας έχθροΰ. «Δέν τολμώ, λέγει 
ό Καλβίνος, νά άρ ηθώ ότι ο "Αγ. Πέτρος 
άπέθανεν έν 'Ρώμη διότι τοΰτο επιτάσσει 
ή πλήρης ομοφωνία τών συγγραφέων, Ρrο-
pter scriptorum conscensum" 4. I 

Μετά τοιαΰτας αποδείξεις μετά τοιαΰτα 
μαρτυρία μοί φαίνεται ότι τά Ανατολικά 
λιβελλογραφήματα. μόνον έκ τυφλότητος 
καί κακοπιστίας έχοντα τήν άρχήν εις 
μάτην προσπαθοΰσι νά θέσωσιν έν άμφί-
βόλω τήν άφιξιν και τόν θάνατον τοΰ άγ. 
Πέτρου έν τή 'Ρώμη. 

Πολύκαρπος Βεντούρας 

1 Αρχεία τής Χριστιανικής 'Ρώμης... 

ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δέν κα.τωρθώθη εισέτι η συγκέντρωσις 
έν τη πρωτευούση αριθμού βουλευτών έπαρ-
κοΰς προς άπαρτίαν. "Ενεκα τούτου ή Βου
λή αδρανεί μέχρι σήμερον, ώς φαίνεται δέ 
αί εργασίαι αυτής δέν είνε βέβαιον ότι θά 
άρξωνται εντός της προσεχούς εβδομάδος. 
Τό φαινόμενον τής βραδύτητος περί τήν 
έναρξιν τών εργασιών της ηδη άρξαμένης 
συνόδου τής Βουλής διαφοροτρόπως εξηγεί
ται καί δικαιολογείται. Έν τη σειρα τών 
δικαιολογιών σπουδαίαν κατέχει θέσιν και 
ο κατ' αύτάς ένσκήψας χειμών, ούτινος ή 
δριμύτης φαίνεται ότι καταστέλλει τήν 
ορμητικότητα μεθ' ης οι τού έθνους πατέ-
ρες θά έπελαμβάνοντο τού έργου των έν 
ήρέμω και γλυκεία καταστάσει τής ελλη
νικής άτμοσφαίρας. Πολλούς όμως άριθμει 
οπαδούς καί ή έξήγησις ότι τό φαινόμενον 
δέν εινε άσχετον προς την ύπολανθάνουσαν 
τής Κυβερνήσεως επιθυμίαν, όπως σπεύση 
βραδέως εις τήν εναρξιν τών εργασιών Συ-

1 Εύσ. Β. 2. Κ. 25. 
2 'Εκκλ. Ιστ. Ι.2.Κ. 25. 
3 "Αγ. Κύριλλος Β. 10. σελ. 173. 
4 Καλβ. Β. 4. 

νόδου, καθ' ην τό κυβερνητικόν πρόγραμ-
μα πρόκειται και πρέπει νά λάβη σάρκα 
και όστα. "Οπωσδήποτε στάδιον τών πραγ
ματικών η επίπλαστων κωλυμάτων της 
έλεύσεως των βουλευτών ενταύθα έκ τών 
επαρχιών των δέν είνε δυνατόν η νά τερ-
ματισθη κατά τήν έπιούσαν εβδομάδα, 
διότι αδικον μώμον θέλει προσάψη εις τούς 
κοινοβουλευτικούς μας άνδρας η άπλη ΰπό-
θεσις ότι υποτιμάται παρ ' αυτών ή σπου-
δαιότης τού έργου, το όποιον θά έπιτελέ-
σωσι κατά την σύνοδον ταύτην καί ότι 
έπιλανθάνονται της ανατεθείσης αύτοις εν
τολής, της εκπροσωπούσης τάς έθνικάς 
άνάγκας. 

Ή βραδύτης είνε κατά τήν έποχην ταύ
την το ύπερέχον χαρακτηριστικόν έν τη 
διεξαγωγή τών πολιτικών ήμών πραγμά
των. Ή παρατήρησις αύτη είνε αληθής, 
άν καί αντιβαίνη πρός τόν χαρακτήρα τού 
έλληνος, άλλά καί τάς παρούσας περιστά
σεις. Δέν θά ήδύνατό τις νά ίσχυρισθη 
τούτο προκειμένου περί τοΰ συμβιβασμού, 
άν κοινώς δέν προσεδοκάτο πολλώ ταχύ
τερα η πρόοδος αύτοϋ. Και όμως χωρεί 
βραδέως. Το σημεΐον εις ο αληθώς έχουσι 
φθάσει αί διαπραγματεύσεις δέν είνε γνω
στόν, αλλ' είνε βέβαιον οτι οριστική λύσις 
δέν προετάθη εισέτι. Λέγεται ότι ή συζή-
τησις ηδη περιστρέφεται περί τάς εγγυή
σεις καί τά έκ τών ύπεγγύων προσόδων 
πλεονάσματα, άτινα καί άποτελούσι τον 
γόρδιον δεσμ.όν τού ζητήματος. Τό εύχά-
ριστον διά την λύσιν τού συμβιβασμού είνε 
ότι οι δανεισταί τής Ελλάδος φαίνεται 
κατήλθον έκ τού ύψους τών απραγματο
ποίητων αξιώσεων, άς πρότερον προέβαλον. 
Εις τούτο όμ.ως ίκανώς συνετέλεσαν καί 
υποχωρήσεις τινές τής ημετέρας Κυβερνή
σεως. 

Ευαγόρας. 
Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 

Ο Πάπας Διαιτητής. 
Κατά τηλεγράφημα εκ 'Ρώμης προς τον 

«Ημερήσιον Χρονογράφον" τοΰ Λονδίνου, 
ό Πάπας προσηνέχθη νά χρησιμεϋση ώς διαι-
τητής ινα συμβιβάση τήν Αγγλίαν μετά τών 
Ηνωμένων Πολιτειών ώς προς το ζήτημα 

τής Βενεζουέλας. Η πρότασις έγένετο προς 
τον Κλέβελανδ διά μέσου τοΰ καρδιναλιου 
Σατόλη. 

Ό Πάπας επίτιμος 'Ακαδημαϊκός 
Εταίρος. 

Η Αυτοκρατορική Ακαδημία τής Πε-
τρουπόλεως, ής πρόεδρος εινε ό μέγας δούς 
Κωνσταντινος, ανηγόρευσεν επίτιμον αυτής 
έταιρον τον Πάπα Λέοντα IΓ'. Άδηλον άν 
η τιμή αύτη προς τον έξοχον Ποντίφικα 
ύπεμφαίνη έμμεσον τινα άποδοκιμασίαν τοΰ 
σφοδροΰ ύφους, όπερ το έν Κωνσταντινουπο-
λει Οικουμενκον Πατριαρχείον μετήλθεν έν 
τή άνασκευή τής περί ενώσεως τών έκκλη-
σιών παπικής εγκυκλίου. 

Ό Γουλιέλμος και η φρουρά τοΰ 
Μακαλέ. 

'Η έν Ρώμη εφημερις "Φαμφουλα" αγ-
γέλλει οτι ό αϋτοκράτωρ ο Γουλιέλμος έτηλε-
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γράφησε τώ βασιλει Οϋμβερτω εκφράζων τον 
θαυμασμον αυτοΰ επί τή ηρωική άμύνη τής 
φρουράς τοΰ Μακαλέ, συνάμα δε και τήν έπι-
θυμίαν ινα άπονείμη τώ υπερασπιστή του 
φρουρίου τούτου ταγματάρχη Γαλλιάνω το 
παράσημον του Έρυθροΰ Αετοΰ μετά ξίφους. 

Σπουδαία ανακάλυψις. 
Ο επιστημονικός και ιδια ό ιατρικός κό

σμος μεγάλως συνεκινήθη έκ τής νέας ανα-
καλΰψεως τοΰ δόκτωρος Ρέντγκεν,γερμανοΰ 
τήν πατρίδα. Διά τής άνακαλύψεως ταύτης 
κατορθοΰται ή διά μέσου αδιαφανών σωμά-
των φωτογράφησις διαφόρων αντικειμενων. 
Ευκόλως ως έκ τούτου εννοείται ή ανά πάν
τα τον επιστημονικόν κόσμον συγκίνησις, ήτις 
άποβαίνει λίαν χρήσιμος εις τήν ιατρικήν και 
ιδια εις τήν χειρουργικήν. Τά εις διαφόρους 
μεγαλουπόλεις γενόμενα πειράματα ου μόνον 
έστέφθησαν ύπό πλήρους επιτυχίας, αλλά 
και ύπερέβησαν καί αύτας τας προσδοκίας τοΰ 
εφευρέτου. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΛΥΩΝΙ 
Παρελθόν και νέον έτος 

'Επιστέλλουσιν ήμιν έκ Λυωνος. 
Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Λυώνος Coul-

lie γράφει προς το ποίμνιον αΰτοΰ καί τους 
υπ' αυτόν κληρικούς τά έξης περίπου. 

Έν τώ λόγω ον πέμπομεν προς τούς 
ιερείς ήμών, γενναίους υπερμάχους της πί
στεως της άρετης καί τοΰ δικαίου οφείλο-
μεν νά έγείρωμεν φωνην ευγνωμοσύνης προς 
τον Θεον διά τάς άπειρους αυτού προς τούς 
πιστούς χάριτας κατά το ληγον ήδη ετος, 
καί εν τη εύγνώμονι ταΰτη φωνη νέον ν' 
άντλήσωμεν θάρρος. 

Ποιητης μέγας είπεν, «Εάν ο υπέρ 
βασιλέως θάνατος καλήται ένδοξος πόσον 
απείρως ένδοξος θά κληθη ο υπέρ πίστεως 
αποθνήσκων!" 

Έάν τοις λόγοις τούτοις επόμενοι οί 
αδελφοί ήμων στρατιώται τοΰ Χριστού 
άπέρχωνται μακράν ΐνα χριστίανίσωσι τούς 
άπιστους απτόητοι καί προ αΰτου τοΰ θα
νάτου, ήμεις δεν θά δυνηθώμεν ν ' άντιμε-
τωπήσωμεν τά ποικίλα προσκόμματα τά 
παρεμβαλλόμενα, εις τήν έκπλήρωσιν τοΰ 
καθήκοντος μας ; Ο θεος εις τούς υπέρ αΰ 
του αγωνιζομενους παρέχων την επουρα-
νιον δόξαν παρέχει συνάμα, καί τήν ελπίδα 
της έπι της γης ταύτης εύδοκιμήσεως. 

Νομίζω οτι δέν άπατώμεν ημάς αυτούς 
έάν έν μεσω τών τάραχων του παρόντος 
αναγνωριζωμεν το σφρίγος και την δυναμιν 
της Αγ. Εκκλησίας. Αποβλέψατε προς 
τήν 'Ρώμην, προς τόν Λέοντα ΙΓ' καί 
ευτυχείς θά λογίσετε εαυτούς διότι καλεί -
σθε Καθολικοί. Διατρέχων τις έν τη Εκ
κλησιαστική ιστορία τον βίον Γρηγορίου 
Ζ' , Ίννοκεντίου Γ καί άλλων ποντιφή-
κων αντιπροσώπων τού Χριστού ίσταται 
έκπληκτος προ του μεγαλείου των ουδέ
ποτε δέ λησμονείτε ότι: στρατός ύπο τοιου 
του αγόμενος αρχηγού βαίνει πλήρης έλπί-
δων έπι τά πρόσω. 

Ωσαύτως ό έν 'Ρένναις αρχιεπίσκοπος 
Laboure είπε τά έξης έν περιλήψει πρός 
το ποίμνιον αύτοϋ. Ή Εκκλησία διά τών 
θερμότατων αυτής ευχών επικαλείται, ίνα 
ελευθέρα καί καρποφόρος καταστη πασα 
ενέργεια αύτης πρό τών πράξεων τού υπουρ
γείου «secura tibi serviat libertate". 
Ευρισκόμεθα εις καιρούς δυσχερεστατους μέ 
τον φόβον πάντοτε νά ΐδωμεν τό μέλλον 
έρχομενον μετά μεγαλειτέρων κινδύνων. 

Τι δέ μας επιφυλάσσει το έτος 1896; 
Μόνος ο Θεός γνωρίζει, άλλά δέν δυνάμεθα, 
είμη νά ομολογήσωμεν, οτι προς το παρόν 
δεσμοι παντοειδεις παρακωλυουσι την Εκ-
κλησίαν της Γαλλίας ώς πρός τήν έλευθέ-
ραν έξάσκησιν τού αγαθού καί χαλαρούσι 
τόν χριστιανικόν αυτής ζηλον. Νόμος 
στρατιωτικός, περί σχολείων, περί έπιδο-
μάτων καί μετ ' ολίγον ίσως περί συνεται
ρισμού, πάντα ταύτα δημιουργούσιν ημϊν 
πράγματα άφ' ών μόνον ή συστηματική 
ένωσις πάντων δύναται νά μας άπαλλάξη. 

Χαριτι θεία ενωσις τοιαύτη υπάρχει 
πλήρης έν τη αγαπητή ήμών επαρχία με
ταξύ αρχιεπισκόπου καί ιερέων καί πιστών. 
Ύποστηρίζομεν τήν ένωσιν ταύτην καί εν 
αύτη ουδόλως φοβούμεθα οιανδήποτε τού 
μέλλοντος τροπήν. Ύπό τήν θείαν αγαθό
τητα, καί έν τη πίστει πρός τήν δύναμιν 
της χειρός Του ό κλήρος ήμών καί το ποί
μ.νιον θά έκπληροι άείποτε τό καθηκόν του, 
καθήκον ιερόν καί χριστιανικόν. Έλπίς 
και θάρρος ! Τοιούτον έστω τό πρόγραμμα 
πάντων κατά τό 1896. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
Αναχωρήσεις. 

Την παρελθούσαν έβδομάδα άνεχώρησε 
κατευθυνόμενος εις Σμύρνην ό πανιερώτα-
τος ημών Αρχιεπίσκοπος. Τόν Αρχιεπί
σκοπον συνώδευσε και ο Γραμματεύς της 
Αρχιεπισκοπής αίδεσιμώτατος δόν Ιωάν
νης Μάμος. Κατά πάσαν δέ πιθανότητα 
μετά δεκαπενθήμερον έν Σμύρνη διαμονήν 
θέλει είσθαι ενταύθα. 

Νοσοκομείον Αρεταίου. 
Εις τάς 25 παρ. μιηνός κατετέθη μετά 

τήν νενομισμένην θρησκευτικήν τελετήν ο 
θεμέλιος λίθος τού νοσοκομείου τού μακα-
ρίτου καθηγητού τού Πανεπιστημίου Θ. 
Αρεταίου, έπι οικοπέδου, κειμένου έπι της 
Οδού Κηφισσία.ς καί άνωθεν τών στρατιω
τικών παραπηγμάτων, παρουσία τού που-
τάνεως της 'Ακαδημαϊκής Συγκλήτου, 
τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου καί 
τών συγγενών τού μεταστάντος. Εις την 
τελετην παρησαν οί ύπουργοί καί πάντες 
οι τιμώντες τήν μνήμην του μακαρίτου 
'Αρεταίου, όστις ού μόνον έν ζωη έκλεισε 
διά τών φώτων της έπιστήμης του τήν 
Ελλάδα, άλλά καί αποθνήσκων, ηθέλη

σεν οπως δι' έργου μονίμου καταστήση 

έαυτον πυρηνα έξ οΰ άφθονος καί ευεργε
τική νά έξαπλοΰται της φιλανθρωπίας η 
δρασις, έν τώ μέσω πεπληρωμένου 
δυστυχίας ορίζοντος ήμών. 
Ό Μεγαλόσταυρος του Άγ. Στεφάνου. 

Άνελθών εις τά Ανάκτορα ό πρέσβυς 
τής Αυστρίας βαρώνος Κόσζεκ ένεχείρισεν 
εις τόν πρίγκιπα Γεώργιον τά διάσημα τού 
εσχάτως άπονεμηθέντος αύτώ παράσημου 
τού Άγ Στεφάνου. 

Αρχαιρεσίαι «Φιλαδελφείας". 
Έν ταις προχθές γενομέναις Άρχαιρε 

ρεσίαις τού ενταύθα, γερμανικού συλλόγου 
«Φιλαδελφείας" διά το έπιον διοικητικόν 
έτος, εξελέγησαν διά παμψηφίας Πρόεδρος 
ο διευθυντής τού Αρχαιολογικού Ινστι
τούτου δόκτωρ Γουλ. Δαΐρπφελδ, γραμ-
ματεύς ο κ. Κάρ. Βίλμπεργ, ταμίας ό κ. 
Βαλ. Στάγγεσερ, έφορος τής βιβλιοθήκης 
ό κ. Γεώρ. Λίβερτ, καί έφορος τού κατα
στήματος ο κ. Ίωάν. Δίππελ. 

Η ΡΩΣΣΙΑ 
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

(Συνεχεία ίδε προηγούμενον αριθμόν). 
Αλλά πώς σπουδαίον τι επιστημονικόν 

ζήτημα είναι δυνατόν νά έχη χαρακτήρα 
εξ ολοκλήρου έθνικον ; Έν τούτω κύριοι 
υφίσταται φαινομενική, τις άντίφασις, ήτις 
χρήζει έξηγήσεως, χωρίς νά ύπάρχη κίν
δυνος νά κατηγορηθη τό συμβούλιον τής 
αυτοκρατορικής ρωσσικης γεωγραφικής ε
ταιρίας ώς απαιτούν ινα η έπιστήμη καθ ' 
έαυτην έχη αποκλειστικώς ρωσσικον χα
ρακτήρα τούθ' οπερ δέν είναι παραδεκτόν 
παρά πασιν. 'Αλλ' ίδου ή λυσις τού αί 
νίγματος. 

Η ύπό τού συμβουλίου άποκλεισθείσα 
ξένη συνεργασία, δέν αποβλέπει τήν μελέ
την τού ζητήματος ύπο έπιστημονικην έ
ποψιν άλλά τάς εργασίας οσαι δέν είναι 
δυνατόν, νά έχωσιν εί μή εθνικόν χαρα
κτήρα. Πραγματικώς έν τώ ζητήματι 
τούτω πρόκειται νά καταστη αποδεκτή 
ύπο τού ρωσσικού λαού μεταρρυθμισις ήτις 
είναι δυνατόν νά θίξη αισθήματα θρησκευ
τικά κτλ. Λοιπόν παρά τών ξένων ή 
ρωσσική κυβέρνησις θέλει ζητήση φώτα 
περί τής διαγωγής ην οφείλει νά τηρήση 
απέναντι τών λαών αύτης ; Τι λοιπόν το 
δικαιότερον απο μέρους αύτης ή το επι
φυλάσσειν δι' εαυτήν τήν μ.ελέτην της 
άριστης οδού, ήν οδόν ινα τήρηση όπως 
ύπερπηδήση ποικίλας έσωτερικας δυσκο-
λίας ; Μήπως η Γαλλία καί ή Αγγλία 
π. χ. θά άποταθώσιν εις ξένους ινα μά-
θωσι τί όφείλουσι νά ποάξωσι προς κατεύ-
νασιν τού έθνικοΰ αισθήματος καθ' ην ημε
ραν ή συνεννόησις πασών τών δυνάμεων 
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θέλει ζητήσει άπό της μιας ή της άλλης 
έξ αυτών η και άπ' αμφοτέρων τnv θυ-
σίαν τοΰ έθνικοΰ αυτών μεσημβρινού ; 

Κατά συνέπειαν. 
Το συμβουλιον της ρωσσικης αυτοκρα

τορικής Γεωγραφικής εταιρίας ουχί μόνον 
εΰηρεστήθη νά λάβη ΰπ' όψιν υπόμνημα 
συνταγέν ύπο ξένου, άλλά και έδράξατο 
της ευκαιρίας ίνα διαβεβαιωση προ παν-
τος του κόσμου την σπουδαιοτητα του ζη
τήματος τοΰ ημερολογίου ΰπο την έπιστη
μονικην αΰτοΰ έποψιν, άν δέν άπέκλινε 
την παραδοχην της προτάσεως περί εκλο
γής ειδικής επιτροπής προς μελέτην τοΰ 
ζητήματος καθήκον όμως έθεώρησε νά δή
λωση ότι πρός το παρόν πράττει τοΰτο 
εις τnv ημερησίαν διάταξιν έν ταΐς άνω-
τέραις διοικητικαϊς της Ρωσσίας σφαίραις. 

Τίθημι ΰμας κριτάς άν τό πρώτον έπι-
στημονικόν της Ρωσσίας σώμα, προς ο ή 
κυβέρνησις αποτείνεται έν παντι ζητήματι 
εθνικής ή διεθνούς τάξεως, ητο δυνατόν νά 
επιδειξη κάλλιον, καθ' όσον τοΰτο έξηρ-
τάτο άπ' αΰτοΰ, τήν έπιθυμίαν περί με
ταρρυθμίσεως τοΰ Ημερολογίου. 

Ήδη ίδωμεν τις ή επι του αντικειμένου 
γνώμη τών διοικητικών τής Ρωσσίας κύ
κλων. Τη αλήθεια η τύχη έφάνη μοι λίαν 
ευνους. Ήμέραν τινά πληροφορούμαι κατά 
τΰχην δΰναμαι νά ειπώ, ότι άπο τών ή
μερων τού τσάρου Άλεξάνδρου τού Β' . ή 
κυβέρνησις είχε σχεδόν άποφασίση την 
μεταρρύθμισιν τού ημερολογίου καί ότι 
αρκούντως μακρόν έπι τού ζητήματος ύπό 
μνημα είχε διαδοθη εις ολίγιστα πρόσωπα, 
ύψηλάς κατέχοντα θέσεις. Ζητώ οθεν παν
ταχόθεν πληροφορίας, βεβαιωθείς δ ' άπαξ 
περί τού πραγματικού γεγονότος παρου
σιάζομαι μετά αρμοδίας συστάσεως πρός 
τόν διευθυντήν τής μεγάλης εθνικής βι
βλιοθήκης Πετρουπόλεως, παρακαλών αυ
τόν ινα μοί ανακοίνωση το πολΰτμον 
υπόμνημα. Ό διευθυντης οδήγησε με α μ έ 
σως φιλοφρονέστατα εις τον τόπον όπου 
ενομιζεν οτι θα ευρισκετο το υπόμνημα 
έκεινο, άλλ' έκει έμαθον, ή μάλλον έμά-
θομεν αμφότεροι ότι ούτε έν άντίτυπον 
αυτού ύπελείφθη έν τη βιβλιοθήκη, οτι δέ 
άπητειτο ειδική άδεια η τού άρχιγραμμα-
τέως τής αυτοκρατορίας κ. Δέ Γιέρς ή 
του αυτοκρατορικού επιτρόπου παρά τη 
Συνόδω ίνα έπιτραπη μοι ή άνακοίνωσις 
τού περιεχομένου αΰτοΰ. Κρίνατε ηδη άν 
ή επιθυμία τού νά μάθω τό περιεχόμενον 
αυτού έδεκαπλασιάσθη έν έμοί ! Ευτυχώς 
ημέραν τινά έλαβον αυτό κατ' ευθείαν 
άπο τού ταχυδρομείου, ώφειλον δέ την ά-
ποστολην αυτού άπ' ευθείας εις τόν κ. 
Ποπεδονότζεφ, τούθ' όπερ καί εΰηρεστήθη 
ινα γνωστοποίηση μοι δι' ίδιας αΰτοΰ επι
στολής. Ούτω λοιπόν ή επίσημος άπάντη-
σις τού συμβουλίου τής αυτοκρατορικής 
ρωσσικής γεωγραφικής εταιρίας εμύησέ με 
τά τών σκέψεων τών επιστημόνων, ένώ 
συνάμα έμάνθανον καί τάς σκέψεις τών 
διοικητικών τής Ρωσσίας κύκλων. 

Αναμφιβόλως κακώς θά άνταπεκρινό-
μην τό άπό μέρους μου εις πραξιν ύπερά-
γαν φιλόφρονα καί θά κατεχρώμην εμπι-
στοσύνης εφ' η καί εγώ αυτός έξεπλάγην 
καί δι' ην αισθάνομαι εαυτόν τιμώμενον, 
άν εδημοσίευον τό περιεχόμενον τού πολυ
τίμου υπομνήματος, έν τούτοις δύναμαι, 
χωρίς νά προσκρούσω κατ' ούδένα τρόπον 
εις τούς κανόνας τής άπρεπείας, άλλ' 
εισερχόμενος μάλλον εις τό πνεύμα, τής 
ρωσσικής κυβερνήσεως, ήτις αναμφιβόλως 
κοινοποιούσα μοι αύτο δέν έσκόπει απλώς 
νά αύξηση τάς γνώσεις μου, δύναμαι, 
λέγω, νά εΐπω ύμιν τά επόμενα.. 

Τό υπόμνημα εστοίχισε τώ συγγραφεί 
αυτού, ον προσωπικώς έγνώρισα, ένος ολο
κλήρου έτους έργασίαν έν τοις άρχείοις τού 
κράτους, περιλαμβάνει δέ όλην σχεδόν την 
διήγησιν πασών τών έν Ρωσσία καταβλη
θεισών προσπαθειών πρός μεταρρύθμισιν τού 
Ημερολογίου, μετά περιγραφής τών δυ
σκολιών, αιτινες προέκυψαν εις το μέσον 
καί τών αίτιων άτινα άγονον κατέστησαν 
τήν προθυμίαν τής κυβερνήσεως, κατα
λήγει δέ διά πρακτικού τίνος συμπεράσμα-
τος, οπερ συμμερίζομαι έξ ολοκλήρου, τό 
όποιον δέ θά έπικροτήσωμεν πάντες κατά 
τό τέλος τής παρούσης διαλέξεως 

Διά ταύτα, έν σχέσει πρός τάς ύπό της 
κυβερνήσεως άπαντηθείσας δυσκολίας, αί-
τινες αναφέρονται έν τώ ύπομνήματι, θέλω 
περιορισθη λέγων ύμΐν ότι πλέον η άπαξ 
ή ρωσσική κυβέρνησις απεφάσισε νά διά
ταξη τήν μεταρρύθμισιν καί ήσθάνετο εαυ
τήν αρκούντως ίσχυράν πρός κατανίκησιν 
τών εσωτερικών δυσχερειών, άλλ' οτι τά 
εμπόδια προέκυψαν άπό τών έξω τής Ρωσ
σίας ορθοδόξων. 

Παν, ό,τι είπον ύμιν προάγει με ινα ομι
λήσω περί τής στάσεως τού Πατριαρχείου 
καί περί τών ενεργειών άς έποιήσατο μέχρι 
τούδε πρός ύποβοήθησιν τών διοικητικών 
κύκλων τής Ρωσσίας έν τη μεταρρυθμίσει 
τού ημερολογίου. Άλλά θά προσθέσω πρώ
τον, ώς άπόδειξιν τής αγαθής θελήσεως 
τών διοικητικών κύκλων τής Ρωσσίας 
γεγονός, όπερ διέφυγε τον συγγραφέα, τού 
μυστικού υπομνήματος, περί ού λόγον ε-
ποιησάμην. Τό 1819 ο βαρώνος Δέ Στραϊ-
νάϊλ έδημοσίευσε ρωσσιστί έν Πετρουπόλει 
μελέτην τινά σπουδαιοτάτην και αρκούν
τως έπεκτεταμένην περί τού ημερολογίου 
έν ή έζήτει την μεταρρύθμισιν αυτού η 
μάλλον, τήν άπλήν καί καθαράν άποδοχήν 
τού γρηγοριανού ήμερολογίου, τούθ' όπερ 
έγώ δέν έπραξα όταν πρό διετίας ώμίλησα 
πρός ΰμας καί δέν θά πράξω τήν έσπέραν 
ταύτην. Ή μελέτη δέ εκείνη τού βαρώνου 
Δε Στραϊνάϊλ άφιερούται τώ πρίγκηπι 
Αΰγουστίνω Γαλιτζίν, υπουργώ τότε τής 
δημοσίας εκπαιδεύσεως καί τών θρησκευ
μάτων. Ποός τούτοις θά προσθέσω ώς άπό
δειξιν τής αγαθής θελήσεως τών διοικητι
κών τής Ρωσσίας κύκλων ότι ή « 'Εφημερίς 
τού Υπουργείου τή: Δημοσίας Εκπαι
δεύσεως" έδημοσίευσε τό 1864 μεταφρα-

σθεΐσαν εις τό ρωσσικόν τήν έν Άννοβέρω 
ύπό τού διασήμου Μάϊδλερ, καθηγητού 
τής αστρονομίας έν τώ πανεπιστημίω της 
Δορπάτης γενομένην διάλεξιν, έν η κατηγ-
γέλλετο αυστηρώς τό ρωσσικόν ήμερολό-
γιον, ώς άντιβαΐνον καί πρός τάς ευκρινώς 
εκφρασθείσας διαθέσεις τού Ιουλίου Καί
σαρος καί πρός τάς διατάξεις τής έν Νίκαια 
Συνόδου. 'Επί πλέον ή ρωσσικη κυβέρνησις 
επέτρεψε την εν τώ τύπω τής αύτοκρατο-
ρίας δημοσίαν συζήτησιν τού ζητήματος 
τού ήμερολογίου καί την διά γραφής τοιαύ-
την ώς έπραγματεύσατο αυτό ό κ. Ποκρόβ-
σκης προτείνας έκ νέου την άπλήν καί 
καθαράν άποδοχήν τού γρηγοριανού ημε
ρολογίου. 

Τέλος ινα συμπληρώσω τό μέρος τούτο 
τού λόγου μου, αναφέρω ότι ή εις Ρωσσίαν 
είσοδος μου αποτελεί και αύτη επίσης άπό
δειξιν τής αγαθής θελήσεως τών διοικητι
κών τής Ρωσσίας κύκλων, θά σας φανη δέ 
άπίστευτον άλλ ' όμ.ως είναι άληθέστατον 
ότι ήμέραν τινά ό κ. Σιάμπλερ, ο βοηθός 
(Dovarichkeb) τού παρά τή, συνοδω επι
τρόπου μέ ύπεχρέωσεν άπο κοινού μετ 
εκείνου όπως συντάξω εκθεσίν τινα διά τον 
λαόν ύπό μορφήν Tract ήτις θά έδημο-
σιεύετο ρωσσιστί εννοείται, έπι σκοπώ 
προετοιμασίας τών λαών της αυτοκρατο
ρίας πρός μεταρρύθμισιν τού ημερολογίου 
κατά τό έτος 1900. Και ηδη όμιλήσωμεν 
περί τού Οικουμενικού Πατριαρχειου Κων
σταντινουπόλεως. 

("Επεται συνέχεια) 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 
(Εκτακτου ημων ανταποκριτου) 

Ρώμη, τή 20 Ιανουαρίου 1896. 
Κατά τάς παρούσας ακριβώς στιγμάς 

καθ' άς τό κοινωνικόν ζήτημα έξ όλοκλή-
ρου απορροφά σκεπτικιστάς καί φιλοσόφους, 
αβέβαιους περι τού τί τέξεται ή έπιούσα, 
αβέβαιους, άν την άνατολην τού ηλίου τής 
επαύριον θέλει χαιρετιση ειρήνης ηώ n 
όπλων κλαγγή, κατά τάς στιγμάς λέγω 
ταύτας πάσα απόπειρα, παν έργον τεινον 
πρός έξίσωσιν τών αντιθέτων ρευμάτων, άς 
αί λαοπλάνοι τού κοινωνισμού ίδέαι έγεν-
νησαν, πασα τοιαύτη απόπειρα δέον νά 
διασαλπίζηται ύπό τών δυναμένων και διά 
τού τύπου υποστηριζόμενη νά προσελκύη 
την κοινην γνώμην κατακτώσα έδαφος καί 
επιφέρουσα ουτω αντιστάθμισμα εις τάς 
κοινωνιστικάς ουτοπίας. 

Τοιαύτη τις απόπειρα έγένετο και έν τη 
αιωνία πόλει τής 'Ρώμης διά τής ιδρύσεως 
"Γραμματείας τού Λαοΰ", ηντινα ασμέ
νως σπεΰδω νά μεταδώσω τη φίλη " Αρ
μονία", τοσοΰτω μάλλον όσω τό έγκριτον 
τοΰτο φΰλλον και άλλοτε λίαν εγκαίρως 
έπραγματεΰθη περί τοΰ αΰτοΰ θέματος. 

Πρό παντός όθεν έτερου εγκωμίου υπέρ 
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τοΰ κοινωφελοΰς τοΰ έργου τούτου καί προς 
αποφυγήν μακρηγορίας δυναμένης νά μεί
ωση τό ενδιαφέρον της υποθέσεως, φρονώ 
ότι άρκει η αναγραφή καί μόνη τοΰ προ
γράμματος, οπερ άνά μυριάδας όλας δια-
σκορπισθέν άνά την Ιταλικήν γην, απο
τελεί το εΰγλωττότερον τεκμιήριον τοΰ εν 
τη γενέσει ευρισκομένου έργου της «Γραμ-
ματείας τοΰ Λαοΰ". 

Ή «Γραμματεια τοΰ Λαοΰ", ούτως άρ
χεται το πρόγραμμα, καθ' όμόφωνον άπό-
φασιν της «Καθολικής Ιταλικής Ενώσεως" 
ιδρυόμενη έν 'Ρώμη, θέλει βαδίσει έπι τά 
ίχνη τών τοιούτων έν Γερμανία, Ελβετία 
καί Βελγίω σωματείων, θέλει δέ αποτε
λέσει αληθές καί πραγματικον εύεργετικόν 
καθίδρυμα, σκοπον έχον όπως όσον οιόν τε 
εξασφάλιση την ζωην καί άνάπτυξιν παν
τός εις ταύτην προστρέχοντος καί ίδια τών 
εργατών κάί πενήτων. 

Τό ίδρυμα, τούτο έχει ώς προορισμόν νά 
θέση εις τήν διάθεσιν της εργατικής και 
πασχούσης κοινωνικής τάξεως, τόν θησαυ
ρόν της παιδείας, τών κοινωνικών γνωρι
μιών, θησαυρον τά μάλιστα αναγκαιον, ον 
άπαντα, ό σύλλογος ούτος ασμένως εκά
στοτε θά διαθέτει. 

Θά άποτελέση εν είδος δικαστηρίου, 
μέλη τού οποίου θέλουσιν είσθαι άνευ ουδε
μίας ύλικης αμοιβής, πάντες οί εταίροι, 
δικαστήριον ένθα εύσυνειδότως θέλει υπο
στηρίξη τά δίκαια τών ανίσχυρων εργατών 
και άπορων. 

Πάντες οί εταίροι μεγάλην θέλουσιν αί-
σθανθη άνακούφισιν, γνωρίζοντες ότι μετά 
ζήλου καί στοργής έγκύπτοντες εις το έρ
γον, έκπληρούσι συγχρόνως σειράν ολόκλη
ρον αγαθοεργών πράξεων υπέρ τών τάξεων 
εκείνων, αίτινες καταθλιβόμεναι ύπό της 
ανάγκης της εργασίας, αγευστοι ως επι το 
πλείστον τών κοινωνικών θεσμ.ών, άδυνα-
τούσι νά ύπερασπίσωσι τά εαυτών συμφέ
ροντα. 

Ώς έκ τούτου, επιδεικνύει τά μέσα δι' ων 
γράφει έπιστολάς, αναφοράς, ζητεί πληρο
φορίας παρ' οιουδήποτε έν τώ έξωτερικώ 
προξένου, φροντίζει υπέρ τών έκκρεμών 
υποθέσεων μετά τών επισκόπων, τών οι-
καστηρίων, τών συμβολαιογράφων, τών 
διαφόρων ευεργετικών καταστημάτων της 
κυβερνήσεως, τών δήμων κτλ...ούτως ώστε 
οι έργάται καί οί πτωχοί νά εύρισκωσιν έν 
τη Γραμματεία τοΰ Λαοΰ πάσας τάς οδη-
γίας και άρωγάς τάς άφορώσας εις γάμους, 
εις κληρονομιάς, εις δυστυχίας, εις οίκογε-
νειακάς υποθέσεις, εις προασπισμον ανηλί
κων, εις διεκδίκησιν οιουδήποτε δικαιώμα
τος καί περιουσίας, διατηρήσεις θέσεων, εις 
συμφωνίας μεταξύ κυρίων καί ύπηρετών, 
βιομηχάνων καί υπαλλήλων κτλ... 

Ό εργάτης καί πτωχός θέλουσιν ωσαύ
τως εΰρη έν τη Γραμματεία τοΰ Λαού δι
αιτητήν δίκαιον συμβιβάζοντα καί διευθε-
τούντα τάς εαυτών διαφοράς, άνδρας άκη-
λιδώτους διά τάς μετά τών προϊσταμένων 
των σχέσεις, φίλον αυθεντικόν συνδιαλάσ-

σοντα μετά της τελειοτέρας φιλοστοργίας 
άπάσας τάς οίκογενειακάς των διαφοράς. 

'Εν τοις κόλποις τού σωματείτου τούτου 
θά λειτουργούσι συμβούλια δικηγορικά, ια
τρικά, φιλολογικά, έμπορικά, κτλ. 

'Εν έκαστη εφημερία θά υπάρχει καί 
εις Γραμματεύς του Λαου καλούμενος, 
όστις δωρεάν και μετά πνεύματος κατ 'έξο-
χην φιλανθρωπικού θά παρέχη ημερησίας 
ακροάσεις εις πάντας τούς αιτούντας τοι
αύτας, αδιακρίτως ιδεών και κομματικών 
αποχρώσεων, θά προσεχή τον νουν πάνυ 
φιλοφρόνως εις παν το έκτιθέμενον αύτώ' 
έν ή δέ περιπτώσει η ύπόθεσις θά ητο όμαλη 
και θά άπήτει άμεσον την λύσιν, θά άνα-
λαμβάνη ούτος διά της άμεσου αυτού αρω
γής την έπίτευξιν ταύτης, έν εναντία δέ 
περιπτώσει θ 'άπευθύνη ίδιαίτερον έγγραφον 
πρός τόν Γενικόν Γραμματέα της Γραμ-
ματείας του Λαου, όστις αμέσως θά έπι-
λαμβάνηται της υποθέσεως τό αποτέλεσμα 
της όποιας θά κοινοποιηται διά τοΰ αι
τούντος γραμματέως εις τόν ποιήσαντα την 
αιτησιν. Ό Γραμματεύς ούτος έν ταις ιδιαι-
τέραις άκροάσεσι δέν θέλει λείψη τού νά 
άπευθύνη εις τόν έργάτην η πτωχόν πάσας 
έκείνας τάς ήθικάς συμβουλάς καί παραι
νέσεις, άς ήθελε κρίνη αναγκαίουσας, άμα 
δέ συστήση αύτοις την άγάπην πρός την 
έργασίαν, την αμοιβαίαν ύπόληψιν καί 
σέβας, οπερ δέον νά διέπη τάς διαφόρους 
κοινωνικάς τάξεις, ούτως ώστε νά κατορ-
θώται ή ένίσχυσις τού πνεύματος της προς 
τον πλησίον αγάπης. 

Ό σύλλογος τούτο μεν θά άποβη ευερ
γετικός εις τούς εταίρους, άτε έξαναγκάζων 
αυτούς εις διηνεκή της φιλανθρωπίας έξά-
σκησιν, τούτο δέ εις τούς ευεργετούμενους, 
διότι θέλουσιν ευρει έν τώ συλλόγω τούτω 
ασφαλές καταφύγιον έν τη έποχη ταύτη, 
καθ' ην τουλάχιστον φαίνεται ότι τό 
πνεύμα τού εγωισμού κατέκτησε τό μείζον 
μέρος τών ανθρώπων, καταφύγιον συντε
λούν εις τήν ανάπτυξιν καί σύσφιγξιν τών 
δεσμών εκείνων της αγάπης, οΐτινες άφεύ-
κτως θά έγερθώσι μεταξύ τών εύεργετούν-
των καί τών ευεργετούμενων, δεσμών προ
ξένων άπειρων αγαθών τώ συλλόγω ημών. 

Ουδεμία όθεν απομένει ήμίν άμφιβολια, 
ότι αί σκέψεις αύται θά συντελέσωσιν όπως 
μετ' αληθούς ενθουσιασμού δράμωσιν ινα 
έγγραφώσι πάντες οι κεκτημένοι καρδίαν 
ευαίσθητον και εύγενη έμπεποτισμένην διά 
τών αθανάτων τού χριστιανισμού ναμάτων. 

ΑΠΟ ΒΥΡΗΤΟΥ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ 

Πρό τού αφήσω τήν Βυρητόν ορθόν νά 
ειπω λέξεις τινάς περί της πόλεως ταύτης. 
Η Βυρητός, πόλις της Συρίας, ομοιάζει 

κατά τι πρός τάς παραθαλάσσιας πόλεις 
της Μεσογείου, δέν έχει ούτε αγοράς ούτε 
μνημεία άξια λόγου. τό μόνον ίδρυμα όπερ 

χρήζει ιδιαιτέρας μνείας είναι τό Πανεπι-
στήμιον τού άγ. Ιωσήφ τών αίδ. πατέ
ρων Ίησουίτών, τού όποιου τά φροντιστή
ρια της φυσικής, χημείας καί ανατομίας 
δύνανται νά θεωρηθώσιν ισα πρός τά τών 
Παρισίων. Ευτυχής οθεν λογίζομαι εγκα
ταλείπων την πόλιν ταύτην όπως διευθυνθώ 
πρός την Σμύρνην, τον αδάμαντα τούτον 
της Ιωνίας. 

Ητο ημέρα Τρίτη, έκ τών καυστικω-
τέρων ήμερων τού θέρους, ότε έπεβιβά-
σθην μετά τού φίλου μου αιδεσίμου Χ. τού 
ατμόπλοιου «Αυγή" της Αυστριακής εται
ρίας Loyd. Ό ουρανός ήτο αίθριος, ή δέ 
θάλασσα γαληνιαία καί θελκτική. Τά 
όρη τού Λιβάνου μοί έδείκνυον τάς κορυ-
φάς αυτών διά τελευταίαν φοράν καί ό 
ήλιος έφαίνετο βυθιζόμενος εις τά θαλάσ
σια ύδατα ότε τό άτμόπλοιον έσΰριζε το 
τελευταιον διά τήν αναχωρησιν. Ό σύν-
τροφός μου περίλυπος γενόμενος έχαιρέτα 
διά συμπαθών βλεμμάτων τήν Βυρητόν, 
προσηλών έπι πλέον το όμμα έπι τού σταυ
ρού, όστις έδέσποζε τού Πανεπιστημίου τοϋ 
άγ. Ίωσήφ, και έφαίνετο άνταποδίδων 
τούς χαιρετισμούς αυτού. 

Μετ' ολίγον τό παν εξέλιπε τών οφθαλ
μών ήμών. Ή μόνη παρηγοριά 'ήτις μας 
έμεινε ήσαν οί λόφοι καί τά ορη τού Λι-
βάνου έκτεινόμενα καθ' ολην τήν άκτήν, 
ώσεί δέν ηθελον νά μας έγκαταλείψωσιν. 
Προσεπάθησα διά τελευταίαν φοράν νά 
ανακαλύψω τάς ΰψηλάς κορυφάς αυτού 
πλην εις μάτην καθ' ότι η νύξ διεδέχθη 
τό έκλειψαν άστρον της ημέρας. Ή εσπέρα 
ήτο έκ τών ωραιότερων, ο δέ ύπο άπειρων 
φωτοβόλων δάδων έστολισμένος ουρανός και 
ό γλυκύς ψίθυρος της θαλάσσης καθιστών 
αυτήν μαγευτικωτέραν. Πρό της θελκτι
κής ταύτης εικόνος της φύσεως ο αίδέσμος 
πλησιάσας μέ συνεβούλευσε νά ευχαρι
στήσω Εκείνον όστις έν τη άπείρω Αυτού 
προς τούς ανθρώπους αγάπη τοις παρέχει 
θεάματα τοσούτο θαυμάσια. Ύπό τήν έπή-
ρειαν δέ σκέψεων τοσούτω χριστιανικών 
άπεσύρθην όπως κατακλιθώ. 

Την επαύριον καθ ' ην ώραν ό ήλιος έρ-
ριπτε τάς πρώτας αυτού ακτίνας, εγερθείς 
άνηλθον έπι τού καταστρώματος όπου ό αί-
δέσιμος εύρίσκετο ηδη. 'Εχαιρετήσαμεν το 
άστρον της ήμέρας όπερ μας ειδοποιεί μίαν 
έτι φοράν ότι ήτο ή ώρα διά τήν γλυκεΐαν 
καί άγγελικην προσευχήν «ό Άγγελος τού 
Κυρίου" Angelus Domini. 

Μεγίστη υπήρξεν ή συγκίνησίς μου μετά 
μεγάλης δέ ευλάβειας άπήγγελλον τήν προ-
σευχην ταύτην έκθέτουσαν πρό έμού έν τών 
μεγίστων μυστηρίων, την θείαν ένσάρκω-
σιν. Καθ' οσον τό ατμόπλοιον έπροχώρει 
τόσον ή θέα καθίστατο μαγευτική, αι δε 
νησίδες παρερχόμεναι με τά μικρά αυτών 
δάση και τούς ανθηρούς λειμώνας ησαν 
αληθές πανόραμα. Αντίκρυ έφαίνετο ή 
Τρίπολις της Συρίας, ή πάλαι περίφη
μος πόλις τών σταυροφοριών, κατά τάς 
τελευταίας μάλιστα ό Raymond de S' 
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Gilles, κόμης της Τολώσσης, έκτισεν 
επί τοΰ όρους Pelegrinus φρούριον σω
ζόμενον έτι άλλ' ήμιερειπωμένον. Δεξιόθεν 
έφαίνετο τό έπίνειον Elmina άπολη-
γον εις τά μέχρι της θαλάσσης άριστερόθεν 
χωροΰντα όρη ΰπο τους πόδας τών όποιων 
κείται ή πόλις. Έλυπήθην μη δυνάμενος 
νά επισκεφθώ την πόλιν ταύτην καί τάς 
έν αύτη στενωπούς μέ τούς ήμιαραβικους 
έξώστας καί τά ήχηρά λιθόστρωτα έφ' ών 
νομίζει τις ότι ακούει έτι τά βήματα τών 
διά σιδηρών πανοπλιών κεκαλυμμένων Ιπ
ποτών 

Την επιούσαν προς το λυκαυγές έβλέ-
πομεν την Κΰπρον. Η νήσος αύτη μακρό
θεν είλκυσε τήν προσοχήν μου, άλλ' άμα 
τη άφιξει μοί έφανη οΰχι άξια λόγου' τό
σον είναι αληθές ότι δέν πρέπει τις νά κρίνη 
έκ τών μακρόθεν φαινομένων. Τό μόνον 
άξιοσημείωτον της νήσου ταΰτης είναι 
ο εξαίσιος αυτής οίνος τόν οποίον πολυ έκ-
τμώσιν οί Ευρωπαίοι. 

'Η εις Κΰπρον διαμονή μου ύπήρξεν όλως 
μονότονος. έν τοΰτοις περί την έκτην έσπε-
ρινην ώραν ή "Αυγή" ήρε τήν άγκυραν 
καί μετ' οΰ πολύ εύρέθημεν εις άνοικτον 
πέλαγος. Παρετήρουν άπλήστως τόν έκτε-
ταμένον πόντον όστις γλαυκός μακρόθεν, 
πρασινωπός πλησιέστερον καί άργυρόχρους 
εις τάς άκτάς παρίστα θέαμα σπανιώτα-
τον. Το δεϊπνον έπηκολούθησε και μετ' ού 
πολυ μη δυνάμενος πλέον νά άντιστώ είς 
την κόπωσιν τής ημέρας ηύχήθην καλήν 
νύκτα, εις τόν αίδέσιμον καί κατελθών εις 
τον θαλαμίσκον μου παρεδόθην είς τάς αγκά-
λας του Μορφέως. Ό ύπνος μου υπήρξε 

τόσον ήρεμος και διαρκης ωστε οτε την 
αΰγην εΰρέθην έξωθεν της Ρόδου ένόμισα 
ότι είχον μεταφερθή εις νέον τινά κόσμον. 

Έπι τη θέα τής γραφικής ταύτης νή
σου τής άλλοτε εστίας τών ένδοξων Ιπ
ποτών του Άγιου Ιωάννου δέν ηδυ-
νήθην νά μείνω αδιάφορος. Διηυθύνθην 
προς τον αίδέσιμ.ον καί τόν παρεκάλεσα 
νά μοί Ομιλήση περί τών ένδοξων αυτών 
κατορθωμάτων. Μοί διηγήθη εν συντόμώ 
την ίστορίαν τών σταυροφοριών και μοί 
άνέμνησε την ανδρίαν καί αυταπάρνησιν 
τών σταυροφόρων οίτινες διά νά ύπερασπί-
σωσι τήν Άγίαν Πόλιν δέν έδίστασαν καί 
το αίμα αυτών νά χΰσωσιν. 

'Εν τούτοις ή συνδιάλεξις ήμών διεκόπη 
ύπο τοΰ συρίγματος τοΰ ατμόπλοιου το 
οποίον διασχιζον τα γλαυκά υδατα ειχεν 
ηδη είσέλθη εις τόν λιμένα. ΙΙρό τοΰ άγκυ-
ροβολήσωμεν τό άτμόπλοιον περιεκυκλώθη 
ΰπό πλήθους ακάτιων, οί δέ λεμβούχοι μέ 
τάς παραδόξους αύτών αμφιέσεις άνελθόν-
τες έπι τοΰ πλοίου έπ' άρκετόν έθορΰβουν 
θέλοντες νά όδηγήσωσι τούς ξένους εις τnv 
ξηράν πρός επίσκεψιν τής νήσου. Συνεβού-
λευσα τότε τον σύντροφόν μου νά άνέλθω-
μεν έπι τής γέφυρας όπως άποφύγωμεν τήν 
τοιαύτην ένόχλησιν. 'Εκ τού μέρους εκεί
νου ηδυνήθημεν νά ίδωμεν καλλίτερον τήν 
νήσον ήτις μέ τους άπειρους έπι τής ακτής 
ανεμομυλους, παρέχει θέαν έξαιρετικήν. 
Δΐήλθομεν ολην την ήμέραν έν αύτη καί 
μετά την δύσιν του ήλιου ήτοιμάσθημεν 
πρός απόπλουν. Η νυξ ηδη ήρχιζεν ότε 
ευρισκόμεθα έκτος τοΰ λιμένος. Οί έπιβά-
ται συναθροισθέντες επί τής γέφυρας έθαυ-

μαζον τόν ουράνιον θόλον κεκοσμημένον 
ηδη ΰπό μυριάδων αστέρων τών οποίων 
ή άντανάκλασις έπι τής γαληνιαιας θα
λάσσης παριστά θέαμα μαγευτικόν. Έπι 
τη θέα ταΰτη ησθανόμην τήν καρδίαν 
μου πληρουμένην ΰπό θαυμασμού προς τον 
Δημιουργόν του παντός καί ύπερεκχειλι-
ζουσαν έξ αισθημάτων αγάπης καί άφο-
σιώσεως προς Αυτόν. Την πλήρη θείας 
άπολαΰσεως ηθικήν μου ταύτην κατάστα-
σιν διέκοψεν ο ψίθυρος τών παρευρισκομέ
νων συνταξειδιωτών, οιτινες ώμίλουν περι 
τής νέας θελκτικής εικόνος ήτις ήρχιζε νά 
έμφανίζηται πρό ήμών, είσηρχόμεθα εις τό 
Άρχιπέλαγος. Αί εντός τοΰ Αιγαίου διε-
σπαρμέναι νήσοι είλκυσαν την προσο
χήν ήμών. Πρώτην διήλθομεν την Κέαν 
διαδοχικώς δέ την Κάλυμνον καί Πάτμον. 
ή τελευταία αύτη μέ τούς λευκοτέρους χιό
νος οικίσκους της, τούς κύκλωθεν αρχαίου 
τίνος φρουρίου, νΰν δέ μοναστηρίου συσσω
ρευμένους είναι περίφημος διότι έν αυτη 
ο άγ. Ιωάννης ο Ευαγγελιστής εξόριστος 
έγραψε τήν άποκάλυψιν. Άργότερον διήλ-
θομεν την Ίκαρίαν καί Σάμον αί νήσοι 
αύται προκαλοΰσι μυθολογικάς αναμνή
σεις. Η Ικαρία υπενθυμίζει τόν δυστυχή 
υιόν τοΰ Δαιδάλου όστις θελήσας νά άνέλθη 
εις τους αέρας είδε τάς έκ κηροΰ αυτοϋ 
πτέρυγας άναλυθείσας και έαυτον βυθιζό
μενον εις τήν άβυσσον, οιμοι! είναι ή εί-
κών εκείνων οίτινες πειρώμενοι νά έξέλθωσι 
της σφαίρας αυτών, λάμψαντες προς στιγ-
μήν, πίπτουσιν ευθύς μετά μικράν άπο-
λαυσιν κατώτερον τής προτέρας αυτών θέ
σεως. Είπον τότε καί έγω μετά τοΰ πρίγκη-
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SILVIO PELLICO 

ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΜΟΥ 

Έαν υπήρχε ποιά τις τραχύτης εις τόν γέροντα Σχίλλερ, πόσον δέν 
έξηγοράζετο αΰτη δια τής ευγενείας τής καρδίας του ! Καί αΰτος ετί 
ό δυστυχής Κούνδας (ό κατάδικος εκείνος ό κομίζων ήμίν τήν τροφήν 
καί το ΰδωρ τρις καθ' ήμέραν) και αυτός ηθέλησε να μας δώση δείγ
ματα τής συμπαθείας του. Έσάρωνε τα δωμάτια μας δις τής έβδομάδος' 
πρωίαν τινα σαρώνων έπωφελήθη στιγμής τίνος καθ' ην ό Σχίλλερ 
ειχεν απομακρυνθή δύο βήματα τής θύρας όπως μοί προ φέρη τεμάχιον 
λευκοϋ αρτου. 'Απεποιήθην να το δεχθώ καί τώ έσφίξα άπό καρδίας 
τήν χείρα. Ή γλυκεία αύτη δεξίωσις ζωηρώς τόν συνεκίνησε. Μοί είπε 
εις έφθαρμένην γερμανικήν (διότι ητο Πολλωνός :—Ό κυριος λαμβάνει 
τόσην όλίγην τροφήν, ώστε υποφέρει από πείναν. 

Τον έβεβαίωσα περί τοΰ έναντίου' άλλ' ο,τι έβεβαίουν δέν ητο πι-
στευτον. 

Ο ιατρός, βλέπων ότι ουδείς έξ ημών ηδΰνατο να συνειθίση την 
τροφήν, ήτις παρείχετο κατα τας πρώτας ημέρας, μας υπέβαλε πάν-
τας εις τό καλουμενον τέταρτον μερίδος, ήτοι εις τήν δίαιταν τοΰ νο-
σοκομείου. Αυτη συνίστατο εις τεσσάρας ζωμούς ελαφροτατους καθ' 
ήμέραν, μικρον τεμάχιον πρόβειου κρέατος έψημμένου, το οποίον ηδύ-
νατό τις να καταπιη μέ μίαν βουκιαν καί τρεις περίπου ούγγίαι λευκού 
άρτου. Έν οσω ή υγεία μου έβελτίουτο, ή ορεξίς μου ηύξαvε καί τό 

τέταρτον τοΰτο ητο αληθώς ανεπαρκές. Προσεπάθησα να επανέλθω εις 
τήν τροφήν τών υγιών δεσμωτών, άλλ' οϋδέν είχον να ωφεληθώ, διότι 
μόλις έγευόμην έξ αυτής δέν ήδυνάμην πλέον να φαγω. 

"Επρεπε απολύτως να περιορισθώ εις το τεταρτον. Έπι πλέον δέ 
τοΰ έτους έγνώρισα καλώς τί έστι πείνα. Τινές δέ τών συντρόφων μας 
ύπέφερον ετι μάλλον, διότι ούτοι οντες ρωμαλαιότεροι έμοϋ, ησαν συ-
νειθισμένοι εις τροφήν αφθονωτέραν. Γνωρίζω μάλιστα, τινές εξ αυτών 
έδέχθησαν έκ τής χειρός τοΰ Σχίλλερ καί δύο άλλων φυλακων προσκε-
κολλημένων εις τήν ύπηρεσιαν μας, μέχρις αυτής ετί της χειρός του 
καλοϋ Κούνδα. 

—Λέγουν εις τήν πόλιν, ότι δίδουν πολύν όλίγην τροφήν εις τους 
κυρίους τούτους, μοί λέγει ήμέραν τινα ο κουρεύς, νεανίας χρησιμεύων 
ώς βοηθός τοΰ χειρουργού μας. 

—Είνε άληθέστατον, απήντησα ελευθέρως. 
Τό έπόμενον Σάββατον (διότι ήρχετο κατα Σάββατον) ηθέλησε να 

μοι δώση λάθρα μέγαν λευκόν άρτον. Ο Σχίλλερ προσεποιήθη ότι 
δέν παρετήρησε τήν προσφοραν ταύτην. Έγώ, έαν ήκουον μόνον τήν 
φωνην τοΰ στομάχου μου, θα έδεχόμην' έμεινα όμως σταθερός εις τήν 
άρνησιν μου, ώστε ό δυστυχής νέος δέν προσεπάθησε να έπιμεινη εις τήν 
γενναίαν προσφοραν του, το οποίον συν τώ χρόνω ήδύνατο να τόν βλαψη. 

Δια τόν αυτόν λόγον ήρνούμην καί τάς τοϋ Σχίλλερ. Πολλάκις μοί 
έφερε τεμάχιον βραστοϋ κρέατος. παρακαλών με νά τό φάγω καί δια-
βεβαίών με ότι δέν τώ έστοίχιζε τίποτε, ότι ητο τεμάχιον τοϋ περισ
σεύματος του καί τό όποιον θα εδίδε βεβαίως εις έτερον έαν εγώ δέν τό 
ελάμβαναν. Θα έρριπτόμην έκουσίως έπι τοΰ τεμαχίου δια να τό κα-
ταφάγω' άλλ' έαν τό έδεχόμην, ό Σχίλλερ δέν θά έπεθύμει καθ' έκά-
στην να μοι δίδη κάτι τι ; 

Μόνον ήμέραν τινα καθ' ήν μοί έφερε πινάκιον κερασιών και αλλοτέ 
ποτε απιδιά τινα, η θέα των όπωρικών' τούτων με έθάμβωσε και δέν 
ηδυνήθην ν' αντιστώ. Μετενοησα διότι τα εδέχθην, καθόσον εκτοτε δέν 
έπαυε πλέον τοΰ να μοι προσφέρη τοιαΰτα. 

ΚΕΦ. LXV. 
Κατά τας πρώτας ημέρας διετάχθη ινα έκαστος ημών απολαμβάνη 

δις τής εβδομάδος μίαν ώραν περιπάτου. Κατόπιν ή έλάφρυνσις αύτη 
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πος της Γενεΰης: «Restons a que nous 
sommes". 

Ύπο τό κράτος τοιοΰτων θρησκευτικών 
καί φιλοσοφικών σκέψεων έκινδΰνευσα νά 
λησμονήσω την ώραίαν νησον Χίον Οπου 
ή «Αΰγήν προσήγγιζεν. Ή θέα της νήσου 
ταύτης εχει τι το έλκτικόν, ή δέ πόλις 
φαίνεται περιστοιχιζομένη ΰπό χλοερού άν-
θώνος. "Αμα τη άφίξει μας έξελθών διηυ-
θΰνθην προς την Καθολικην έκκλησίαν Οπου 
παρευρέθην εις την θείαν λειτουργίαν, μετέ
πειτα δέ έπεσκέφθην την Α. Π. τόν Σ. 
Α. Π. Τιμόνην τότε έπισκοπον της νήσου 
ταύτης. Ή Α. Π. μέ εδέχθη μετά της 
διακρινούσης αυτον ευγενείας καί συμπα-
θείας προς τους ξένους, συστήσας με μάλι
στα εις τινας τών συμπατριωτων αΰτοϋ 
Σμυρναίων. Ή Α. Π. άπολαΰει της 
γενικής τών Χίων αγάπης, γνωρίζω δέ 
Οτι και εις Σμΰρνην, ένθα νΰν ευρί
σκεται ώς Αρχιεπίσκοπος καί Αποστολι
κός επίτροπος της Μικράς Ασίας απο
λαύει μεγίστου σεβασμού και αγάπης, 
εκείνο δέ Οπερ καθιστά αΰτον αγαπητόν 
τοις πάσιν είναι ή άγαθη αΰτοΰ καρδία, αϊ 
άρεται καί τά προτερήματα ΰφ' ών Ολως 
ιδιαζόντως περικοσμείται. Ή νήσος Χίος 
έχει ίστορίαν αρκούντως ένδιαφέρουσαν και 
περί ης τό στενόν του χώρου δεν μοί επι
τρέπει νά Ομιλήσω. αρκούμαι μόνον νά 
ύπομνήσω Οτι οι κάτοικοι αΰτης διακρί
νονται επί ευφυΐα και φιλοπονία. 

[Έπεται συνεχεία]. 
Ι. Ι. Β. 
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Λωποδύτης είσχωρήσας έσπέραν τινά εις 
οίκον φιλάργυρου, συνηθροισε πάν Ο,τι ηδυ-
νηθη καί πληρώσας μέγα κάνιστρον καί 
έπιδέσας αΰτο έπί τών ώμων του κατήρχετο 
μετά δυσχέρειας την κλίμακα. Πλην κακή 
μοίρα το κάνιστρον έμπλακέν εις άπροσδό-
κητον πρόσκομμα, κατέπεσε μετά πάταγου 
προσελκΰσαντος την προσοχήν τού έν άπο-
μεμακρυσμένω δωματίω άπησχολημένου φι
λάργυρου, Οστις σπεύσας έπί τού τόπου 
ηρώτα τί συνέβαινεν. Ό πανούργος λωπο
δύτης άπηντησεν εύτόλμως. . 

— ΆντΙ νά φωνάζης τί συμβαίνει, αγα
πητέ μοι Κύριε, ωφειλες νά φέρης λυχνίαν 
καί μέ βοηθήσης νά αναβιβάσω το ογκώδες 
φορτίον μου. 

— Δεν εννοώ τίποτε, επιλέγει ό φιλάρ
γυρος, περί τίνος φορτίου Ομιλείς ; 

— Πώς, δέν είσθε σεις, Οστις σήμερον 
την πρωιαν ηγοράσατε έκ τού καταστή
ματος Α... τά αντικείμενα, άτινα έμπερι-
έχει τοΰτο το κάνιστρον ; 

— Ποσώς, φίλε μου, εγώ δέν έξηλθον 
σήμερον. 

— Α τότε εσφαλα εις την διεΰθυνσιν, 
και ζητών συγγνώμην διά την ένόχλησιν 
σας παρακαλώ νά μέ βοηθήσητε νά κατα-
βιβάσω το βαρΰ τοΰτο κάνιστρον. 

Ό φιλάργυρος ουδέν υποπτευθείς, έφερε 
λυχνίαν και έσπευσε νά βοηθήση τον λω-
ποδύτην, όστις έξαλλος χαράς διά τό κα
τόρθωμα του άπεμακρύνθη, άφού προηγου

μένως ηύχαρίστησεν ευγενώς τον οίκοδε-
σπότην. 

Έκαστος δύναται νά φαντασθη την έκ-
πληξιν τού φιλάργυρου, οτε την έπομένην 
άνεκάλυψε την κλοπήν,καί την άπελπισίαν 
του, διότι έβοήθησε τόν λωποδύτην εις τό 
έντιμον έργον του ! 

Αγύρτης διέτρεχε ποτε την χώραν της 
Βοημίας διαδίδων πανταχού, ότι κατείχε 
φάρμακα δι'όλας τάς ασθενείας, πρός δέ. 
καί. έτερον φάρμακον προφυλάσσον ασφα
λώς τόν φέροντα άπο τών λακτισμάτων 
τών ήμιόνων. 

— Ίδου τό φάρμακον, έβόα, είναι άλάν-
θαστον, άλλά προς τούτο απαιτείται νά 
μ.η άνοιγη το φέρον αύτο κυτίον ενώπιον 
τού ηλίου, καθότι τό φώς καταστρέφει εν
τελώς πάσαν την δραστικότητα του. Αγο
ράσατε το και θά εύρεθη,τε ευχαριστημένοι! 

Καί άφού έπώλησε πάντα τά κυτία. περί 
την έσπέραν άνεχώρησεν. 

Οι χωρικοί έπιστρέψαντες οικαδε, ηνοιξαν 
το κυτίον καί έν αύτώ εύρον λωρίδα χάρ
του μήκους δύο μέτρων, φέρουσαν την έξης 
επγραφήν: 
Να υπάρχη πάντοτε μεταξύ υμών και 

των ημιόνων απόστασις όσον το μηκος 
της λωρίδος ταύτης, και εστε βέβαιοι ότι 

ουδέποτε οι πόδες των ημιόνων θα τολ-
νήσωσι να σας εγγίσωσι. 

των δεινών μας παρεχωρήθη ήμέραν παρ' ήμέραν και βραδύτερον καθ' 
έκάσιην, πλην τών εορτών. 

"Εκαστος ώδηγεΐτο μεμονωμένος εις τόν περίπατον, μετά δυο φρου
ρών φερόντων το όπλον έπ' ώμου. "Εχων το δωμάτίόν μου εις το 
βάθος εντελώς τοϋ διαδρόμου, δίήλθον, εξερχόμενος, έμπροσθεν τών 
φυλακών όλων τών Ιταλών πολιτικών καταδίκων, πλήν τοϋ Μα-
ροντσέλλί, όστις έτήκετο κάτω. 

—Καλήν διασκέδασιν ! μοί ελεγον πάντες χαμηλή τή φωνή εκ 
τοϋ θυριδίου τών θυρών των δέν μοί επετράπη Ομως να σταματήσω 
διά νά τους χαιρετίσω. 

"Επρεπε νά κατέλθη τις κλίμακά τινα, νά δίέλθη μεγάλην αύλήν 
καί να φθάση εις άνδηρον κείμενον προς μεσημβρίαν, έξ ου εφαίνετο ή 
πόλις τοϋ Βρουν καί ευρεία εκτασις της πόλεως πέριξ. 

'Εν τή αυλή, περί ής θά ομιλήσω, ΰπήρχον πάντοτε πολλοί κα-
τάδικοι διά κοινά έγκκήματα, οιτινες πηγαινοήρχοντο δια τα εργα 
των η περιεπάτουν καθ' ομάδας συνομιλοϋντες. Μεταξύ αυτών εύρί-
σκοντο ιταλοί τίνες κλέπται, οίτινες μ' έχαιρέτων μετά μεγάλου σε
βασμού, λέγοντες προς αλλήλους : — Αυτός δέν είνε κακοΰργος όπως 
ήμεις καί όμως ή φυλάκισίς του είνε σκληροτέρα τής ιδίκής μας. 

Τώ όντι είχον περισσοτέραν έλευθερίαν ημών 
"Ηκουον τάς σκέψεις ταύτας καί άλλας ακόμη καί τοις ανταπεδι-

δον εγκαρδίως τον χαιρετισμόν των. Ό εις έξ αυτών μοί είπε ήμέ-
ραν τινα : — Ό χαιρετισμός τοϋ κυρίου μέ εϋχαρίστει πολύ. Ό κύριος 
βλέπει ίσως εις την Φυσιογνωμίαν μου κάτι τι το όποιον δέν με δει 
κνύει κακοϋργον. Άτυχες πάθος μέ ήνάγκασε νά διαπράξω σφάλμα' 
αλλ' Οχι, κυριε, όχι δέν είμαι κακοϋργος. 

Δέν έπετρέπετο νά μέ πλησιάση οιοσδήποτε καί αν ητο. Οι λό
γοι, ους οι κατάδικοι οΰτοι μοί απηύθυνον, προσεποιοϋντο ώς έπί το 
πλείστον ότι ελεγον αυτούς μεταξύ των' άλλ'οταν οι δύο συνοδεύον
τες με στρατίώταί ήννόησαν ότι άπηυθύνοντο προς έμέ, τοίς επέβαλον 
σιωπήν. 

Έφαίνοντο εισέτι διερχόμενοι εν τή αυλή ταύτη άνθρωποι διαφό
ρων τάξεων, ξένοι προς το φρούριον. οιτινες ηρχοντο ν' ανταποδώσωσι 
επισκεψιν προς τον αρχιεπιστάιην, εις τον ιερέα, εις τον λοχίαν ή 
και εις ένα τών δεκανέων. — 'Ιδού εις έκ τών Ιταλών, ιδού εις έκ 

τών Ιταλών, ελεγον χαμηλοφώνως μεταξύ των, και έσταμάτων νά 
με παρατηρώσι καί πλέον η άπαξ τους ηκούσα νά λεγωσι προς αλ
λήλους γερμανιστί, νομίζοντας ότι δέν τους ήννόουν : — Αυτός ό δυ
στυχής κύριος δέν θά γηράση' ό θάνατος είνε ζωγραφισμένος εις τό 

Τώ οντι, αφοϋ ειδον κατ' αρχάς βελτιουμένην τήν ΰγείαν μου, ύπέ-
φερον τώρα εκ τής ανεπαρκείας τής τροφής και ύπο νέων πολλάκις 
παροξυσμών πυρετού. Ήναγκαζόμην νά σύρω τήν άλυσσόν μου μέχρι 
τοϋ τόπου τού περιπάτου καί τότε έρριπτόμην έπί τής χλόης καί 
εμενον επ' αυτής συνήθως μέχρις ού παρήρχετο ή ώρα μου. 

Οι φυλακές μου έμενον όρθιοι ή έκάθηντο πλησίον μου καί συνδιε-
λεγόμεθα. Ό εις έξ αυτών, όνομαζόμενος Κράλ, είχε γεννηθή έν 
Βοεμία, και, αν καί κατήγετο εκ πτωχής οικογενείας έργατικών, είχε 
λάβει ανατροφήν τινα, τήν οποίαν είχε τελειοποιήσει ό ίδιος αναλόγως 
τών δυνάμεων του. Ούτος έποίει σκέψεις πλήρεις σημασίας και δια-
γνώσεως έπί τών πραγμάτων τοϋ κόσμου καί ανεγίνωσκε πάν βιβλίον, 
το όποιον κατα τύχην τώ παρουσιάζετο. Έγνώρίζε τον Κλοπστόκ, τον 
Οΰιελανδ, τόν Γκαιτε, τόν Σχίλλερ καί πλείστους όσους άλλους δοκί-
μους γεομανούς συγγραφείς. Έγνώριζεν άπειρα τεμάχια αυτών έχ στή
θους και απήγγελεν αυτά μετά συναισθήσεως καί πάθους. Ό έτερος 
φυλαξ ητο Πολωνός, ονόματι Κουμπίτζκυ. αγράμματος, άλλά σεβα
στός καί αγαπητός. Ή συναναστροφή του μοί κατέστη προσφιλής. 

ΚΕΦ. LXVI. 
Εις εν των ακρων του ανδηρού τούτου ησαν τα δωματια του αρ 

χιεπιστάτου εις το έτερον κατωκει εις δεκανεύς μετά τής συζύγου 
του και τοϋ μικροϋ του τέκνου. "Οταν εβλεπόν τίνα εξερχομενον εκ 
τών κατοικιών τούτων, ήγειρόμην καί έπλησίαζον έκεινον ή εκείνους 
οίτινες ίσταντο έπί τοϋ ουδοϋ καί πάντοτε έλάμβανον δείγματα περι
ποιήσεων και συμπαθειών. 

'Η σύζυγος τοϋ αρχιεπιστάτου ητο πρό καιροϋ άσθενης και καθ' 
έκάστην τήν έβλεπον βραδέως φθίνουσαν Αύτη έφέρετο ενίοτε επι 
άνακλίντοου έκτος τού δωματίου, εν ύπαιθρω. 

(Έπεται συνέχεια) 



ΑΡΜΟΝΙΑ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 

ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
Ιανουάριος. Ιανουάριος. 

Πέτρου Νολάσκου όμολογητοϋ. 31 Παρασ. 19 Μακαρίου του Αιγυπτίου καί Αρσενίου 
Φεβρουάριος. Κερκύρας. 

Ιγνατίου Αντιοχείας μάρτυρος. 1 Σάββ. 20 Ευθυμίου τοϋ Μεγάλου. 
Ή Υπαπαντή τοϋ Κυρίου. 2 Κυριακ 21 Μαξίμου τοΰ όμολ. καί Νεοφύτου μάρτ. 
'Άρχεται τό Τρίώδιον.—Διονυσίου Πάπα 3 Δευτέρα 22 Τιμοθέου του άποστ. και Αναστασίου 

'Ρώμης. 
Δευτέρα 

του Πέτρου. 
Τής Προσευχής τοΰ Χρίστου έν τω 4 Τρίτη 23 Κλήμεντος Άγκυρας και Άγαθαγγέ-

Κήπω των Έλαιων. λου μάρτυρος. 
'Αγάθης παρθένου μάρτυρος. 5 Τετάρτ. 24 Ξένης τής όσίας. 
Ύακίνθης παρθένου και Δωροθέας μάρτ. 6 Πέμπτ. 25 Γρηγορίου έπισκ. Κων]πόλεως. Αργία. 
'Ρομουάλδου ιερομοναχου. 7 Παρασ. 26 ΞενοΦ, τοϋ οσίου καί τής συνοδείας αύτ. 
Ιωάννου δε Μάθα. 8 Σάββ. 27 Ψυχοσάββατον.— Ή ανακομ. τοϋ λείΨά 
Ζωσίμου Πάπα 'Ρώμης καί 'Απολλί- 9 νου Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Αργία. 

νης παρθένου. 
Κυριακ. 28 Της Απόκρεω.— Έφραμ Σύρου τοϋόσίου 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 

Χθες έσπέραν, περί ώραν 6 '/2, 
άπεβίωσεν αιφνηδίως ΰπό κεραυ-
νοδόλου πληγείς ασθενείας ό Μη
τροπολίτης Αθηνών Γερμανός. Η 
εΐδησις τοΰ θανάτου αύτου έν άκα-
ρεί άνά την πάλιν διαδοθεΐσα βα-
θεΐαν ένεποίησε θλΐψιν, έν συνω-
στισμώ δέ τό πλήθος έσπευδε προς 
τό Μητροπολιτικόν μέγαρον διαπυν-
θανόμενον τά τοϋ θανάτου αΰτοΰ. 

Η Ελληνική Εκκλησία διά τοΰ 
θανάτου τοΰ άοιδίμου αΰτοΰ πρωθιε-
ράρχου στερείται όντως ανδρός, των 
έργων ταΰ όποιου τους καρπούς έν 
βραχυτάτω χρόνω ήρξατο συναισθα
νόμενη. 

Ιεράρχης έκ τών μάλλον πεπαι
δευμένων καί μεμορφωμένων, πλή
ρης δράσεως θετικής υπέρ της 
Εκκλησίας, φιλελεήμων, ευσταθής 
τόν χαρακτήρα, εγκαταλείπει δυσα-
ναπλήρωτον κενόν καί μάλιστα εις 
τάς κρίσιμους αΰτάς περιστάσεις διά 
τε τήν Έκκλησίαν καί τό Έθνος. 
Πάσαν τήν δρασιν αΰτοΰ έν έργοις 
καταναλώσας, άπήλθεν εΰρΰ στά-
διον εργασίας εις τους διαδόχους 
αΰτοΰ έγκαταλειπων. 

Εις αυτόν οφείλεται τό σπουδαίως 
μέλλον νά βελτίωση τά τής Ελλη
νικής Εκκλησίας νομοθέτημα περί 

μισθοδοσίας τοΰ κλήρου, ή άνέγερ-
σις τοΰ Μητροπολιτικού μεγάρου, 
τής Ιεράς Συνόδου, τοΰ ναοΰ τοΰ 
'Αγ. Ανδρέου, η επισκευή καί δια-
κόσμησις τοΰ Μητροπολιτικού ναοΰ, 
η ΐδρυσις τοΰ σωματείου τών ιε
ρέων " Ίεροΰ Συνδέσμου" καί η έναρ-
ξις ιδρύσεως Ιερατικής Σχολής. 

Έπί τώ θανάτω Οθεν αΰτοΰ ή 
"'Αρμονία» εκφράζει τά βαθύτατα 
αυτής συλλυπητήρια προς τήν Έλ-
ληνικήν Έκκλησίαν έξ εΐλικρινοΰς 
εκτιμήσεως ήν προς τόν μεταστάντα 
Μητροπολίτην Γερμανόν έτρεφε, το-
σούτω μάλλον οσω ό αείμνηστος 
οΰτος ιεράρχης φιλικωτάτας διετή-
ρει σχέσεις προς τους τήν ένταΰθα 
Καθολικήν Έκκλησίαν ιθύνοντας, 
ιδία δέ πρός τινα τών μελών αυτής. 

Η κηδεία αΰτοΰ γενήσεται τήν 
Κυριακήν καταρτισθέντος επισήμου 
προγράμματος. 

-ΟΟΟ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ 

" ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ,, 
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ. 

'Απί είκοσι και πέντε περίπου ετών 
λειτουργεί έν Κέρκυρα άριστον τοΰτο 
ιδιωτικον έκπαιδευτήριον παρέχον λίαν 
εΰδοκίμως την τε κατωτέραν καί την μέ
σην έκπαίδευσιν προς την έλληνικην νεότη
τα. Τί έκπαιδευτήριον τούτο έν ω φοιτώσι 
μαθηταί οΰ μόνον Κερκυραίοι, άλλά και 
έξ άλλων πόλεων της τε Ελλάδος και 
αΰτης της Εσπερίας, διευθΰνεται ΰπο τοΰ 
γνωστότατου άνά τον εκπαιδευτικόν κο-
σμον κ. Λεωνίδα Βλάχου άνδρος ώς άρι-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελις έκ τής Ιστορίας, ΰπό Πολυκάρπου Βεντούρα. 
Έκ τής πολιτικής ΰπό Εύαγόρου. 
Ο εξω κόσμος. 
Ή Αρμονία" έν Λυωνι. 
Κοινωνικαι Ειδήσεις. 
Η Ρωσσία και ή μεταρρύθμισις τοΰ 

Ημερολογίου. 
Η Γραμματεία τοϋ Λαοΰ. 

'Από Βηρυτοΰ εις Σμύρνην, ΰπό I. I. Β 
Ποικιλα. 

'Ο θάνατος τοΰ Μητροπολίτου Αθηνών 
Γερμανοΰ. 

Έκπαιδευτηριον Καποδίστριας " έν 
Κέρκυρα. 

Αι φυλακαι μου. Silvio Pellico. Έπι-
φυλλίς κατα μετάφρασιν έκ τοϋ Ιταλικοΰ. 

Ημερολόγιον. 

στα μ.εμορφωμένου καί απολαύοντος έν τη 
πατρίδι αΰτοϋ μεγίστης εκτιμήσεως καί 
αγάπης. Ούτως, πλείστοι Οσοι μαθηται 
τοΰ εκπαιδευτηρίου τοΰτου κατέχουσι σή
μερον λίαν έπιζήλους θέσεις έν τη ημετέρα 
πατρίδι και τώ έξωτερικώ, καθ' ολου δ' 
ειπείν τό έκπαιδευτήριον του κ. Βλάχου 
περιποιει τιμήν οΰ μικράν εις τί ήμέτερον 
έθνος. Η « Αρμονία " καλώς γινώσκουσα 
τά κατά τί έκπαιδευτήριον τοΰτο μετ' 
ενδιαφέροντος δημοσιεΰει τάς ολίγας ταΰ-
τας λέξεις προς τιμην τοΰ κ. Βλάχου εις 
τιμην συνάμα τών γραμμάτων. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Ό διακεκριμμένσς παρ ' ήμΐν καθηγητης 
της Μουσικής, διευθυντής της ορχήστρας 
τοΰ Όμίλου τών Φιλόμουσων καί Orga-
niste της Δυτικής Εκκλησίας απεφάσισε 
νά κατάρτιση τάξιν φωνητικής μουσικής, 
έν ή θά παραδίδη τρίς της εβδομάδος (6 — 
8 μ. μ.). Σημειωτέον Οτι δέν θά γείνωσι 
δεκτοί πλείονες τών 8 μαθητών. Διεΰθυν-
σις έν τώ Λεοντείω Λυκείω Οδος Όμηρου 
άρθ. 7. 

ΙΑΤΡΕΙΟΝ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 

τοΰ Γάλλου κ. ΔΕ ΦΙΛΙΠ 
Διάδοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 

Διδάκτωρ της 'Ιατρίκης 
46—Όδός Πειραιώς, έναντι Ωδείου — 46 

"Ωραι επισκέψεως 10—12 π. μ. 4 — 6 μ. μ. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1896 -1105. 
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