
ΕΤΟΣ Α ' . - Α Ρ Ι Θ . 32. ΑΘΗΝΑΙ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1896 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΜΑΜΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ 

90 — Οδός Αιόλου — 90 
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ 

ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
Τιμη συνδρομής: Ετησία Δρχ. 10. — Εξάμηνος Δρχ. 5. 

Δια τό Εξωτερικόν εις Φράγκα χρυσά. 

Η ΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΙΣ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΩ 

Ο Θεός έπλασε τόν άνθρωπον κατ'εί-
κόνα αυτου ! Ιδού, μοί έλεγε νεαρός τις 
φιλόσοφος Ο,τι δεν έπρεπε νά λαμβάνωμεν 
πάντοτε κατά γράμμα, άλλά μάλλον νά 
περιλάβωμεν μεταξύ τών υπερβολών αίτι-
νες τόσω συνήθως άπαντωσιν έν τή Άνα -
τολη. Διότι οΰδείς αγνοεί, Οτι ό Μωϋσής 
Οστις αναφέρει περί τής δημιουργίας τοϋ 
άνθρωπου είνε ό αρχαιότερος των ιστορικών 
και ποιητών τής Ανατολής. 

ΩφεΙλω νά σοι καταστήσω γνωστόν, 
αγαθέ μου φιλόσοφε, Οτι ό μεγας πατριάρ-
χης Μωύσής ήτο ίστορικος ουδαμώς δε 
ποιητής ρήτωρ. Οΰτως Οταν Ομίλων περί 
τής δημιουργίας του άνθρωπου λεγεί "είπεν 
ό Θεός, ποίησωμεν ανθρωπον κατ' εΙκόνα 
ημων και όμοιωσιν. Καί εδημιούργησεν 
αυτόν κατ εικόνα και ομοιωσιν αύτοϋ" 
(Γεν. 2. )δεν φέρεται έπι τών πτερύγων Πη-
γάσου αλλ ' άφηγείται πραγματικότητα. 
Έάν τόν άνθρωπον έρευνήσωμεν εύρίσκομεν 
ακόπως Οτι πράγματι οϋτως εχει. Ή είκών, 
κατ ' έμε, σημαίνει την φΰσιν τής άνθρω-
πίνης ψυχής, ή, δε όμοίωσίς μάλλον την 
δίκαίοσύνην, την σοφίαν, τάς ύπερφυσικάς 
άρετάς, έν ένί λόγω, την χάριν ητις το-
σοΰτον άφθόνως απενεμήθη εις τους πρώ-
τους ήμων γονείς. Τούτου τεθέντος, λέγω 
Οτι ή ανθρωπινή ψυχη εικονίζει τόν θείον 
αυτής δημιουργόν, ητοι έχει σχέσιν τινά 

προς πολλάς των ιδιοτήτων αυτού. Πράγ
ματι έπειδη ό θεός είνε καθαρώς πνεύμα, 
και ή ψυχη καίτοι έγκεκλεισμένη έν τη ΰλη 
είνε ωσαύτως πνεύμα, συνεπώς μία άπλή 
αδιαίρετος. Το σώμα μόνον στοιχεία άπαρ-
τίζουσιν ένοΰμενα και χωριζόμενα, μετα
βαλλόμενα κατά πασαν στιγμην καί άπαΰ-
στως διαδεχόμενα άλληλα, άλλ ' ή ψυχη 

' είνε ανεπίδεκτος χωρισμού. Διαφεύγει την 
σμίλην τών άνατόμων, πασαν άπόπειραν 
ψηλαφησεως, είνε εντελώς τών αισθήσεων 
υπέρτερα. Ώς ό Θεος του Οποίου είνε είκών 
διαμένει πάντοτε ή αύτη. 'Ο Θεός είνε 
άπειρος* ή ψυχη Ολη και πανταχού παρευ
ρίσκεται συγχρόνως εις άπαν το σώμα. 
Ο Θεος είνε παντοδύναμος και άσκει αΰτο-

κρατορίαν απόλυτον έπι της δημιουργίας 
συμπάσης' ή ψυχη κυβέρνα τό σώμα. και 
άγει αυτό κατά τό δοκούν, έν συνδυασμώ 
δέ μετ ' αυτού βασιλεύει και κρατεί έπι τών 
κατωτερων αυτής πλασμάτων. Καθ' ην 
στιγμην έπλάσθη ο άνθρώπος έλαβε μόριον 
της ατελεύτητου εκείνης δυνάμεως, ητις 
κατεστησεν αύτον βασιλέα έπι τής γης 
πάν δέ ό,τι αυτη περικλείει εις την διά-
θεσιν και τάς άνάγκας αυτού. 'Ο Θεος 
είνε ελεύθερος ουχί ad intra ητοι εις τάς 
έσωτερικάς αυτού ενεργείας, αϊτινες αδιά
σπαστοι άπο τής φύσεως του άποτελοΰσι 
τάς ανέκφραστους αυτού ιδιότητας* είνε 
ελεύθερος ad extra, δηλαδή εις τάς έξω-
τερικάς αυτού πράξεις, οία η δημιουργία 
και ή συντηρησις τών όντων, και ή κυ-
βέρνησις τοΰ παντός. 

Ή ανθρωπινή Οθεν ψυχη την αυτήν 

κέκτηται ιδιότητα, καίτοι ατυχώς ή ατε
λής αυτής ελευθερία δύναται νά φέρη εις 
τό κακόν. Ή ελευθερία αυτής εξασκεί
ται ουχί έν τη ουσία τής φύσεως της, την 
νην Οποίαν αδυνατεί νά μεταβάλη άλλ' 
έπ' εκείνων άτινα ευρίσκονται έκτος τής 
Φυσικής αυτής συστάσεως. Ουτω δέν είνε 
ελευθέρα νά μη ϋπάρχη, νά άγνοη. νά μη 
θέλη, νά μη αίσθάνηται άλλ ' είνε εντελώς 
ελευθέρα νά προβαίνη εις τούτο η έκεινο 
τό άντικείμενον, νά πράττη ταύτην η έκεί-
νην την πράξιν. 'Ο Θεός είνε αιώνιος. 
ή ψυχη είνε αθάνατος* λέγω αθάνατος διότι 
δέν έχει έν έαυτη την αιωνιότητα τής 
ζωής, ηρξατο νά ΰπάρχη, άλλ' άφ' Οτου 
ήνώθη μετά τής θείας αρχής τής όποιας 
είνε είκών και άντικατόπτρισμα δέν δύνα
ται ν' άποθάνη, είνε αθάνατος ώς ό Θεός. 

Ό Θεός δ' ενός μόνου βλέμματος περι
κλείει πάντα τόπον και χρόνον άπαντα τά 
γεγονότα* ή ψυχη περιάγει την σκέψιν 
αυτής εις μυρία αντικείμενα, αναπολεί το 
παρελθόν και προβλέπει μέχρι σημείου 
τίνος το μέλλον. Διά τής διανοίας ή ψυχη 
έκΦευγουσα έκ τής φυλακής του ΰλικοϋ σώ-
ματος, και ριπτομενη εις το διάστημα περι
τρέχει και πετά εις ορίζοντας απεριόριστους 
και αχανείς περιβάλλουσα έν έαυτη τά 
πέρατα τών θαλασσών και τής ξηράς. 

Τέλος ό Θεός υπάρχει, γνωρίζει και 
αγαπά εαυτόν. Τρεις ιδιότητες έν αις ό 
Θεός είνε εις εις τρία πρόσωπα* ή ψυχη 
είνί ωσαύτως έν τρισί μία. Εΰρίσκομεν έν 
αύτη, την ΰπαρξιν η τήν οΰσίαν, την άντί-
ληψιν, την θέλησιν ή την άγάπην. Άλλ' 

Τα χειρόγραφα δεν επιστρέφονται. - Αγγελίαι δημοσιεύονται μόνον εν 
τη τελευταία σελίδι.- Δια τας καταχωρίσεις ιδιαίτεραι συμφωνίαι. 
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αι τρεις αύται ιδιότητες ουδόλως διαφερου-
σιν έν έαυταις κατά την φύσιν, ήτις κατ' 
ανάγκην εινε άτελης και πεπερασμένη ούδε 
ύπάρχουσιν άφ' εαυτών, ούδε διακρίνονται 
κατά πρόσωπα. Άκοΰσωμεν περι αυτού 
ευγλωττον σελίδα του Αιδ. Πατρός Γ. 
Βεντούρα. " Ύπάρχουσι τρία τινά έν τω 
ήμετερω πνεΰματι πραγματικώς διακε
κριμένα* ή διάνοια, ή σκεψις και ή αγάπη, 
τά τρία δε ταύτα εινε μία και ή αύτη 
ψυχή. Διατί ; Διότι δεν εινε τρεις υπάρ
ξεις άλλα μία μόνη* δεν εινε τρεις άλλα 
μία ουσία, εν μόνον πνεύμα. Τρία και εν 
ταυτοχρόνως". Ό Πατηρ διά της παρ ' αυ
τού γεννήσεως τού Λόγου, ο Πατήρ και ο 
Λόγος διά της παρ ' αυτιών έκπορεύσεως τού 
Αγ. Πνενματος δεν εξαντλούνται ουδα
μώς καταβάλλονται η γηράσκουσιν, διότι 
ή θεία φύσις εινε άφθαρτος, ανεξάντλητος. 
Το αυτό συμβαίνει και παρ' ήμιν Το 
σώμα και τά σωματικά οργανα εινε έκεινα 
τά οποια παράγουσι τάς ατέλειας έν ήμιν. 

Αλλ' ή διάνοια, παράγουσα την σκεψιν 
ή δε σκεψις μετ ' αυτής παράγουσαι την βού-
λησιν δεν εξαντλούνται δεν άποκάμνουσι δεν 
γηράσκουσιν, διότι ή διάνοια ήμων εινε 
άφθαρτος και ανεξάντλητος ΰπο τήν επο-
ψιν αυτήν. Τέλος ή ψυχη δεν δύναται νά 
γνωσθη εξωτερικούς ει μη διά τού λαλου-
μενου λόγου. Διά τού λόγου γινομένου 
αισθητού έκ της φωνής ή διάνοια, ή σκε
ψις, ή αγάπη και έν τοις τρισι τούτοις 
ολόκληρος ή ψυχη διαδηλουται και ύπεκ-
φαίνεται* οΰτω πως ο Θεός δεν εινε γνωστός 
εις ήμας ειμη διά τού έναθρωπήσαντος Λό-
γου. Διά τού Λόγου γενομένου αισθητού 
διά της Ένσαρκώσεως, ο Πατηρ ο Υιός 
και το Αγ. Πνεύμα, τριάς αυθύπαρκτος, 
αυτός ο Θεός, γνωρίζονται. 

Οΰτω πως έν γενικαις γραμμαις δυνά
μεθα νά διίδωμεν έν τω άνθρώπω την εικόνα 
,τοϋ Δημιουργού. Λεγω έν τω άνθρώπω, 
καίτοι περι της ψυχής μόνον πρόκειται, 
διότι το σώμα μη δυναμενον νά παραστηση 
άφ' έαυτοϋ μόνον της θειότητος την εικόνα 
δύναται νά θεωρηθή ώς έξωτερικόν άντι-
κατόπτρισμα αυτής. Άλλως τε έπειδη 
ο άνθρωπος εινε τι ολον έν ω δύο οΰσίαι 
εντελώς διακεκριμέναι είσιν ένδομΰχως ήνω-
μεναι μίαν μόνην ύπαρξιν άποτελοΰσαι, 
ειτε την ψυχην θεωρήσωμεν ιδιαιτέρως ειτε 
τό σώμα, παν τό ανήκον αύτοις ανήκει εις 
τόν ολον άνθρωπον. Δικαίως λοιπόν λε-
γομεν οτι ο άνθρωπος επλάσθη κατ' εΙ-
κόνα Θεού. 

Πράγματι ωσαύτως ή άγιότης εινε φύ
σις τού Θεού διότι κατά βάθος δεν εινε άλλο 
,τι ειμη τρόπος τού ένεργειν κατά τους αιω
νίους κανόνας της αληθείας και τού δικαίου 
έν αις η τελειότης έγκειται της υπάρξεως 
του. Όμοίως ο άνθρωπος έπλάσθη άγιος 
έν τη θεια αυτού ομοιώσει, έν τή χαριτί 
αυτή, ητις ήνου αυτόν μετά τού Θεού και 
καθίστα μετοχον τής θείας φύσεως. "Ελαβε 
δώρα υπερφυσικά τά οποια καθιστών αΰτον 
ύπερτερον τών αδυναμιών του πνεύματος 

και του σώματος αδυναμιων, αιτινες μετα 
την πτώσιν τυραννουσι την ανθρωπότητα, 
ήτοι ή αμάθεια, ή άτακτος επιθυμία, ή 
οδύνη, ο θάνατος. 

Ή υπερφυσική λοιπόν τάξις ένεσταλά-
χθη εν τη φύσει αυτού, και επειδη η θεια 
χάρις έκυκλοφόρησεν έκτοτε έν αύτώ, ήδυ-
νηθη νά παραγάγη έργα δικαιοσύνης και 
άγιότητος. Ό Θεος εινε αιώνιος, απείρως 
ευτυχής* εινε ευτυχής θεώμενος τάς άπει
ρους αυτού τελειότητος ων αφήνει νά δια-
φεύγωσιν ακτίνες έπι τών πλασμάτων τά 
Οποια κυβέρνα έν τη θεία αύτοϋ πρόνοια. 
Επίσης ο άνθρωπος εξήλθε τών χειρών τού 
Θεού ευτυχής έν τη κατ ' εικόνα, και ομοίω-
σιν πλάσει. Ουδεμία οδύνη ή θλίψις έτυ-
ράννει τό σώμά του και ή φύσις σύμπασα 
τω εδόθη ινα επαρκή εις τάς άνάγκας αύτοΰ 
και τάς διαθέσεις. Έν τή διάνοια αυτού 
δεν έπεκράτει το σκότος άλλ' ώς λέγει 
ο Εκκλησιαστής, ο Θεός έφώτιζε τήν διά-
νοιαν αυτού διά θείου φωτός. 

Έγνώριζε παν ο,τι άνθρωπος εινε δυνα
τόν νά γνωρίζη και έν τή υπερφυσική τά
ξει παν τό συντελούν εις τήν διευθύνουσαν 
τήν ζωήν διάνοιαν. Έπεθύμει τό άγαθόν 
και έν τή συνειδήσει οτι ήτο αθάνατος ου
δεμία περί τού μέλλοντος φροντις ήδύνατο 
νά ταράξη τήν γαλήνην τής ευτυχίας του. 

Βλεπομεν ήδη προφανώς οτι οι λόγοι 
τοΰ μεγάλου πατριάρχου Μωϋσέως δεν εινε 
ύπερβολαί, ώς φρονεί ο νεαρός μας φιλόσο
φος. Μελετήσαντες τον άνθρωπον και ιδία 
τήν ψυχήν αυτού εΰρομεν έν αύτη τήν ει
κόνα τοΰ Θεού και έν τή αρχική του δι
καιοσύνη τήν ομοιότητα προς τόν κύριόν 
του και πλάστην του. Αναμφιβόλως ή 
άπόστασις ή διαχωρίζουσα τά πλάσματα 
άπό τοΰ Πλαστού εινε μεγάλη και άπειρος, 
άλλ ' έν τώ μετώπω τοΰ άνθρωπου άπο-
τυπών ο Θεός την λάμψιν και το φώς τοΰ 
προσώπου του, καταυγάζων αυτόν διά τών 
ακτινών τής χάριτος υψωσεν αυτόν μέχρις 
εαυτού. Ή εικών αύτοΰ και Ομοίωσις δεν 
εινε ώς έν τώ Λόγω ομοούσιος και τελεία, 
άλλ' Οταν Ο Θεός έμβλέπη έν τώ άνθρώπω, 
διακρίνει τινάς ιδιότητας τής άπειρου αύτοΰ 
τελειότητος. Π. Β. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
Κηδεία Μητροπολίτου Γερμανοΰ. 
Λίαν έπιβάλλουσα και συγκινητική έγε-

νετο την παρελθοΰσαν Κυριακην η κηδεία 
τοΰ αποβιώσαντος Μητροπολίτου Γερμανού. 
Παρηκολοΰθησαν οι βασιλείς, το ΰπουργι-
κον συμβούλιον πασαι αι άρχαι και πλή
θος λαού. Ή φρουρά τών Αθηνών ύπό 
τό πρόσταγμα τοΰ υποστράτηγου Καραϊ
σκάκη άπεδωκεν εις τόν νεκρόν αύτοΰ τάς 
νενομισμενας τιμάς. 

Μνημόσυνον. 
Έπι τη έπετείω τοΰ θανάτου τοΰ Ιω

σήφ Ζαφφίνου Αρχιεπισκόπου Λατίνου Ά-

θηνών έτελεσθη έν τώ ενταύθα καθεδρικώ 
ναω μνημόσυνον ύπερ τής αναπαύσεως τής 
ψυχής αύτοΰ. Τήν λειτουργίαν έτελεσεν ο 
αιδεσμώτατος αρχιεπισκοπικός Τοποτηρη
τής Mons. 'Ριβελλης. Τούς έν Νάξω κα
θολικούς άντεπροσώπευσεν Ο αιδεσιμώτατος 
Δον Ιωάννης Βαρότσης φίλος επιστήθιος 
τοΰ μεταστάντος. 

Ο κ. Λαυρ. Καμηλιέρης. 
Ό κ. Λαυρέντιος Καμηλιερης διευθυν

τής τοΰ Όμίλου τών Φιλομουσων και 
Organiste τοΰ ενταύθα Καθεδρικού ναού 
τών Καθολικών επαξίως τής μουσικής αυ
τού ικανότητος διωρίσθη Καθηγητής τής 
χορωδίας των εσωτερικών μαθητριών τοΰ 
Αρσακείου και διευθυντής τής χορωδίας 
έν γένει και τών εξωτερικών. 

Ή " Αρμονία" διαβιβάζει προς τόν συμ-
παθή φίλον της θερμότατα συγχαρητήρια. 

Συγχαρητήρια. 
Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα έπι τή εορτή 

τού άγ. Παλυκάρπου έώρταζεν ο έν Σμύρνη 
διαπρεπής τής " Αρμονίας" τακτικός συν
εργάτης αιδ. Πολύκαρπος Βεντούρας. Τω 
διαπρέπει τούτω κληρικώ άμα δε ζηλωτή 
και ενθερμω τής "Αρμονίας" υποστηρι
κτή, ή "Αρμονία" επιλαμβάνεται τής 
ευκαιρίας οπως δημοσία συγχαρή ευχόμενη 
ετη πολλά. 

Παρασημοφορια. 
Τά ειλικρινή ήμών συγχαρητήρια έκ-

φράζομεν πρός τον διαπρεπή ίατρον Σύρου 
κ. Θωμαν Π. Σκάσσην έπι τη άπονομή 
παρασήμου του ιππότου του Στέμματος 
της 'Ιταλίας. Διά τής παρασημοφορίας 
ταύτης ή Ιταλική κυβερνησις αμείβει τάς 
ενδελεχείς μέριμνας τοΰ διαπρεπούς τούτου 
έπιστήμονος πρός πάντας,ιδία τούς ασθενείς 
ιταλούς υπηκόους εις ους πρόθυμος άρωγος 
εκάστοτε διά τών φώτων της επιστήμης 
του προστρέχει. Εις τον διακεκριμενον 
τούτον επιστήμονα τον τιμώντα την γενέ-
τειραν γήν ή "Αρμονία" εύχεται και εις 
ανώτερα. 

Η ΡΩΣΣΙΑ 
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

(Συνέχεια ιδε προηγοΰμενον αριθμόν). 
Τό 1581 ο πάπας Γρηγόριος ο ΙΓ' έδη-

μοσιευσε την πομαντορικην αύτοΰ έγκύ-
κλιον (inter gravissimas), δι' ής ωρι-
ζεν οτι ή επαύριον της 4ης Ότωβρίου τοΰ 
επομένου έτους θά εθεωρείτο ώς ή 15η Ο
κτωβρίου και διεκανόνιζε πρός τούτοις τάς 
λοιπάς λεπτομέρειας της μεταρρυθμίσεως 
τοΰ Ημερολογίου. Αλλ' ουχί βραδΰτερον 
τοΰ έτους 1582 ήτοι κατ' αύτο τό έτος 
τής μεταρρυθμίσεως, 0 πατριάρχης Ιερε-
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μίας ο Β' συνεκάλει έν Κων)πόλει σΰνοδον, 
ε'ν τινι δέ έπισήμω εγγράφω, οπερ εΰρηται 
και εις λατινικήν μετάφρασιν, μεταγλωτ-
τισθέν ΰπο του Κρουσίου έν τω παραρτή-
ματι τής έν Λειψία εκδόσεως τοΰ "Χρονικού 
τής Γραικικής Εκκλησίας" τοΰ Φιλίππου 
Κυπρίου έξεφράζετο ώς επομένως* 

« Ή μετριότης ήμών διασκεψαμένη έν 
άγίω Πνεΰματι, διορίζεται σαφηνίζουσα τά 
δεδογμένα τοις άγίοις Πατρασι περι τού
των . . . Δεύτερον ΰφηγοΰμεθα παντι χρι-
στιανώ ορθοδόξω βουλομένω ώς ούκ έστιν 
άσύστατον το παρ' ήμϊν πασχάλιον άλλ' 
ώς άκόλουθον τοις όρισθεισι τών άγιων Πά
τερων μένει ορθόν και εις αιώνας σταθερον 
διαμένει, εως ου φυλάττει την τάξιν, ης 
ελαχεν άπαρασάλευτον άρίστως έσκεμμέ-
νην τοις θείοις πατρασιν, ών ουδείς τών νΰν 
ούτε την έπιστήμην οίδε τής αστρονομίας 
κατ ' εκείνους τους άριστους, ουτε τον άγια-
σμόν έχει πλην ει μήπου δοκήσει, τά δ' 
άλλ' εστίν αληθείας μακράν. 

"Τεσσάρων γάρ οντων τοΰ Πάσχα διο-
ρισμών, ο πρώτος εντέλλεται ότι δει μετά 
τήν ισημερίαν την έαρινην το Πάσχα τε-
λεΐν. Ό δεύτερος ότι μή την αυτήν ήμε-
ραν τής Ιουδαϊκής τελετής. Ό τρίτος ότι 
ούχ' απλώς μετά την ισημερίαν, άλλά την 
πρώτην μετ' ίσημερίαν πανσεληνον. Ό 
τέταρτος ότι και μετά τήν πανσεληνον 
ευθύς της εβδομάδος τή πρώτη.» 

Και εφεξής διά γλώσσης αυστηρότατης 
κατεδίκαζε τήν γρηγοριανήν μεταρρύθμισιν. 
Ταύτα έγένοντο το 1582. Το δε έπόμενον 
ετος ό πατριάρχης Ιερεμίας απηύθυνε προς 
τόν πρίγκηπα Κωνσταντινον Όστρόγσκην 
έπιστολήν άποτεινομένην προς πάντας τούς 
έν Πολωνία Ορθοδόξους, δι' ης άνεθεμάτι-
ζεν όσους ήθελον άποδεχθή τήν γρηγορια
νήν μεταρρύθμισιν. Τέλος έν τή έν Κων-
σταντινουπόλει συγκροτηθείσ-ρ συνοοω τω 
1593 καθ ' ην έπισήμ.ως είχεν έπικυρωθη ή 
ίδρυσις τοΰ πατριαρχείου τής Μόσχας, η 
γρηγοριανή μεταρρύθμισις -κατεδικάσθη έκ 
νεου, τήν φοράν ταύτην και ΰπο τών τεσ
σάρων πατριαρχών, οιτινες έπι τή βάσει 
τοΰ πρώτου κανόνος τής έν Αντιόχεια συνό
δου άνεθεμάτισαν πάντας όσοι έορτάζουσι 
τό πάσχα τήν αυτήν μετά τών Ιουδαίων 
ήμεραν. Έπειδη δε ένεκα λόγου τον οποιον 
μετ' Ολίγον θελω έκθέση, τό πράγμα τουτο 
συμβαίνει ενίοτε παρά τοις καθολικοίς, άρα 
διά τής αποφάσεως ταύτης άνεθεματίζετο 
αυτή ή γρηγοριανή μεταρρύθμισις. Τά έγ
γραφα άτινα υπαινίσσομαι πλην της προς 
τόν πρίγκηπα Όστρόγσκην επιστολής την 
οποίαν αναφέρω έπι τη βάσει ρωσσικών 
πηγών, θά ευρητε έν τώ «Τόμω Αγάπης" 
τοΰ Δοσιθέου, πατριάρχου Ίεροσολΰμων, 
δημοσιευθεντι έν Υασίω τό 1698 (σελ. 
538 και εφεξής). Επειδή λοιπόν αι πρά
ξεις αύται της έν Κωνσταντινουπόλει κατά 
τά τέλη τοΰ Ις' αιώνος συγκροτηθείσης 
συνόδου θίγουσι τό ζήτημα, τοΰ ημερολο
γίου, έχουσιν άρα και έν ταις ήμέραις ήμών 
τοσαΰτην σπουδαιότητα έπι της συνειδή

σεως πλείστων οσων ορθοδόξων, ώστε έπ' 
έσχατων έτι ευρον αύτάς αναφερόμενας έν 
τινι φυλλαδίω δημοσιευθεντι έν 'Ρωσσία. 
(έν Πετρουπόλει κατά τό παρελθόν έτος) 
ύπο τον τίτλον "Το Ζήτημα, τοΰ Ημερο
λογίου έν 'Ρωσσία και έν τή Δύσει " και 
συνταχθέντι ύπό τίνος ορθοδόξου. Απ' 
άκρου εις άκρον έν τώ φυλλαδίω τούτω έπι-
διώκεται τρόπον τινά ή έπι της συνειδή
σεως τών ορθοδόξων έπίδρασις διά τοΰ χα
ρακτηρισμού τοΰ πάσχα, ου χρησιν ποιεί
ται ή ορθόδοξος Έλληνορρωσική Εκκλη
σία ένεπνεΰσθη εις τους έν Νίκαια άγιους 
πατέρας ΰπο τοΰ άγιου Πνεύματος. 

Κατόπιν τούτων πάντων αντιληπτή 
ΰμιν καθίσταται βεβαίως ή θέσις τής ρωσ-
σικής κυβερνήσεως. Ευτυχώς λίαν ομως 
υπάρχει έν τούτω φάρμακον θεραπείας. Έν 
τώ αύτώ ύπό ήμερομηνίαν 20 Νοεμβρίου 
1882 εγγράψω, έν ώ Ιερεμίας 0 Β' εκ
φράζεται ώς άνω ειδομεν, ό πατριάρχης 
ύποδείκνυσι τούς ύπό τών άγιων πάτερων 
παραληφθέντας 4 κανόνας έπι τή βάσει 
τών όποιων καθορίζεται ή ήμερα του Πά
σχα. Οι κανόνες δ' ούτοι ευρισκόμενοι και 
έν τω ορθοδόξω Τυπικώ, έπι κεφαλής τοΰ 
μέρους όπερ αποβλέπει τό Πεντηκοστάριον, 
εισιν οι επόμενοι. 1°ν ) Τό πάσχα δεον ινα 
τελείται μετά την έαρινήν ισημερίαν. 2ον ) 
Απαγορεύεται ό εορτασμός αύτοΰ τή αυτή 
μετά τόν Ισραηλιτών ήμερα. 3ον ) Δέον 
ινα τελήται μετά την πρώτην πανσεληνον, 
ήτις έπεται τη ισημερία τοΰ έαρος, (το 
τυπικον προστίθησιν "ή ήτις συμπιπτει τή 
ισημερία") και 4ον ) Δέον ινα εορτάζηται 
τήν πρώτην Κυριακην μετά τήν πανσελη
νον ταυτην. Ιδού οι μόνοι κανόνες οίτινες 
δέον ίνα τηρώνται, διότι δεν εινε δυνατόν 
νά ύποτεθή ότι ο πατριάρχης Ιερεμίας, 
εν τινι επιστολή αύτοΰ άποσταλείση, ώς 
απαντάται έν τώ Κρουσίω "omnibus 
piis christianis" ήτοι πρός πάντας τούς 
ευσεβείς χριστιανούς, έλησμόνησεν οιονδή
ποτε άλλον ύποχρεωτικόν πρός τούτο κα
νόνα. Άλλως τε και τό Τυπικόν έπιβε-
βαιοι τούτο. Δεν έχομεν άρα ή νά εισα-
γάγωμεν τήν έφαρμογήν αυτών έν τω γρη-
γοριανώ ήμερολογίω. 

Δύναμαι πρώτον νά απαντήσω έπι τού
τοις ύμΐν οτι κατά τό γρηγοριανόν ήμερο-
λόγιον ποτέ τό καθολικόν πασχα δεν θά 
έορτασθή ούτε προ τής εαρινής ισημερίας, 
ούτε κατ ' αύτην την τής ισημερίας ήμε
ραν τουλάχιστον έπι 3 χιλιάδας έτη. 
Τούτο άρκει υποθέτω δι' ίκανάς γενεάς. 
"Οσον δ' άφορα το συμβησόμενον διά τά 
μετά ταύτα, θέλω ποίηση λόγον περαι
τέρω. Δύναμαι επίσης νά βεβαιώσω Οτι το 
καθολικόν Πάσχα θά εορτάζηται πάντοτε 
έν ήμερα Κυριακή και Οτι τέλος έκτος άν 
έπέλθη, απροσδόκητος τις έν τοις υπολογι
σμοίς πλάνη, θά εορτάζηται πάντοτε μετά 
την πανσεληνον, ήτις συμπιπτει μετά τής 
εαρινής ισημερίας ή ακολουθεί αυτή. "Ηδη 
υπολείπεται ό ύπό τοΰ πατριάρχου Ιερε
μίου και ύπό τοΰ Τυπικού αναφερόμενος 

κανών καθ ' ον το Πάσχα δεν εινε δυνατόν 
νά έορτασθή τη αυτή μετά τοΰ ισραηλι
τικού ήμερα. Αλλ' άπο τοΰ νΰν μέχρι 
τοΰ έτους 2,000 οι καθολικοί θέλουσιν εορ
τασή το Πάσχα αυτών πεντάκις μόνον 
μετά τών Ισραηλιτών, τοϋθ' όπερ δεν δύ
ναμαι νά αρνηθώ. "Αρα ενταύθα βλέπομεν 
την γρηγοριανήν μεταρρύθμισιν προσπταί-
ουσαν. Πώς δε δυνάμεθα νά ύπερασπισθώ-
μεν αυτήν ; 

Σκοπός της παρούσης διαλεξεως ουδόλως 
εστίν ή άμυνα της γρηγοριανής μεταρρυθ
μίσεως πολλώ δ' ήττον ή παρότρυνσις 
προς άπλήν και καθαράν άποδοχην τοΰ 
γρηγοριανοΰ ημερολογίου. Έν τούτοις θέλω 
ειπη μίαν λέξιν ύπερ της γρηγοριανής με
ταρρυθμίσεως διότι υπερασπιζόμενος αύτην 
εξαίρω τό επιχείρημα όπερ συντελεί τά 
μάλα πρός άμυναν τής στάσεως τής Ορθο
δόξου Εκκλησίας. Τούτο θά κατανοησητε 
ήδη Κύριοι ! Άν οι Ίσραηλιται έλάμβα-
νον τήν άπόφασιν νά έορτάζωσι τούντεΰθεν 
το Πάσχα αυτών τή αυτή μετά τών ορ
θοδόξων ήμερα, θά έθεωρειτε ύμας αυτούς 
υποχρεωμένους οπως μετατοπίσητε το πά
σχα υμών έκ φόβου μηπως παραβήτε τήν 
διαταγην τής έν Νίκαια Οικουμενικής Συ
νόδου, ήν έπιβαιβαιοι και ό πρώτος κανών 
τής έν Αντιόχεια συνόδου ; 

('Έπεται συνέχεια). 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 

(Έκτάκτου ήμων ανταποκριτου) 
Κατά την 22 παρελθόντος άφίκετο 

παρ' ήμιν επιβαίνων ατμοπλοιου τής εται
ρίας Messageries ή Α. Ε. Σ. Δε Άγ-
γελις Καθολικός Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνων 
και διαχειριστής Νάξου, συνοδευόμενος ύπό 
τοΰ συμπαθοΰς αΰτοΰ Γραμματέως Δον 
Ιωάννου Μάμου. 

Άμα τή αγκυροβολιά τοΰ ατμόπλοιου 
ή Α. Ε. Σ. Α. Τιμόνης Αρχιεπίσκοπος 
Σμύρνης και Αποστολικός Τοποτηρητής 
τής Μικράς Ασίας μετά πολλών έκ των 
ύπ' αυτόν ιερέων και των αιδ. Πατέρων 
Καπουκίνων μετέβησαν εις τήν προκυμαίαν 
ινα παραλάβωσι τήν Α. Έξοχότητα. 
Λέμβος πολυτελής τοΰ Γαλλικού πολεμι
κού ή "Καταστροφή" μέ τήν σημαίαν τοΰ 
υποναυάρχου De Maigret φέρουσα τον 
ιερέα τοΰ πολεμικού προσήλθεν ινα αποβί
βαση τον Σεβασμιώτατον. 

Δέν δύναμαι ενταύθα νά περιγράψω τήν 
θερμοτάτην δεξίωσιν ήν επαξίως ο Αρχιε
πίσκοπος, ο κλήρος, και οι κάτοικοι της 
Σμύρνης παρέσχον πρός τόν Καθολικόν 
Άρχιεπίσκοπον 'Αθηνων, άρκοΰμαι ομ.ως 
να ειπω οτι η υποδοχη αυτή υπηρξεν εν-
θουσιώδης. 

Τήν πρωιαν ό Σ. Δε Άγγελις έπεσκέ-
φθη τήν Α. Ε. Αρχιεπίσκοπον Σμύρνης 
και τόν υποναύαρχον De Maigret ίνα ευ
χαρίστηση αυτόν διά τήν φιλόφρονα περι-
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ποίησιν. Μετά μεσημβρίαν έπεσκέφθη μετά 
τοΰ Σ. Τιμόνη τον γενικόν Πρόξενον της 
Γαλλίας 'Ρουζόν και πολλούς έκ των 
κληρικών της καθολικής κοινότητος. Ή 
Ε. Σ. Δε "Αγγελις παραμένει μετά τοΰ 
Γραμματέως αΰτοΰ έν τη μονη των Αιδ. 
Πατέρων Καπουκίνων. Τήν Κυριακην 26 
παρελθόντος παρευρέθη έν τή ωραία και 
μεγαλόπρεπει έορτη τοΰ άγ. Πολυκάρπου, 
Προστάτου της Σμύρνης, καθ' ην οι αιδ. 
πατέρες Βερνάρδος, Δομινικανός, και Σερα
φείμ, Καπουκίνος, έξεφώνησαν πανηγυρι
κούς. Την 31 Ιανουαρίου πρώτην τοΰ 
Τριημέρου ότε πανηγυρίζεται ή μνημη τοΰ 
νέου όσιου Καπουκίνου, αϊ Α. Ε. Σ. Τι-
μόνης, Δέ "Αγγελις και Καναβός έτελε-
σαν τά εγκαίνια, τών τριών νέων βωμών 
της έκλησίας τοΰ άγ. Πολυκάρπου, δη-
λαδη της Γαλλικής ενορίας. Τόν πανηγυ
ρικόν δε έξεφώνησεν ο αιδ. κανονικός δον 
Πέτρος Λοντζινότι εφημέριος τοΰ Μητρο
πολιτικού ναού. 

Τήν 1 Φεβρουαρίου 2αν ήμέραν τοΰ 
Τριημέρου ο Σ. Δε Άγγελις έτέλεσε την 
λειτουργίαν και τον εσπερινόν άρχιερατι-
κώς. Πανηγυρικόν έξεφώνησεν ό αιδ. πατήρ 
Βαλεντίνος, Δομινικανός. Την 3ην ήμέραν 
τοΰ Τριημέρου ό Σ. Τιμόνης έτέλεσεν αρ
χιερατικως την λειτουργίαν πρωίας και τον 
εσπερινόν, ο δε Σ. Δε 'Αγγελις μετά τής 
ένθερμου αύτοΰ εύγλωττίας έξεφώνησεν ελ
ληνιστί τον πανηγυρικον του νέου όσιου 
Diego. 

Κρίνω περιττον νά ειπω ενταύθα ότι 
μεγάλως ηύχαριστήθησαν άπαντες οι καθο
λικοί τής Σμύρνης έκ τής εμβριθούς και 
εύγλωττου διδασκαλίας τής Α. Πανιερό-
τητος. Καθήκον ήμών θεωρούμεν νά συγ-
χαρώμεν τούς έν Αθήναις καθολικούς διότι 
τοιούτον σοφον έχουσιν αρχιερέα γνώστην 
βαθύν της ωραίας ελληνικής γλωσσης. 
Εύκόλως δε δύναται τις νά έννοήση Οτι 
καίτοι έκ γενετής η Α. Π. ανήκει εις τήν 
Μεγάλην Ελλάδα ούχ' ήττον κατά τήν 
καρδίαν τά αισθήματα και τήν φωνήν 
ανήκει έξ ολοκλήρου εις την χώραν ήν ο 
μέγας Διονύσιος έκλέισεν. 

Ούτως οι Σμυρναΐοι εχουσι την τι-
μήν και την εύχαρίστησιν νά φιλοξενώ-
σιν ύπερ τάς 15 ημέρας τόν έξοχον καθο
λικόν Αρχιεπίσκοπον Αθηνών τόν τοσού
τον άγαπώμενον και έκτιμώμενον ύπο τής 
Αθηναϊκής κοινωνίας και μάλιστα ύπό 
τοΰ ποιμνίου του. 

Κατά τάς τελετάς ταύτας πάσας ό 
συμπαθής τοΰ Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
Γραμματεύς Αιδ. Δον Ιωάννης Μάμος 
έλαβε παρά τοΰ τελετάρχου κανονικού Ν. 
Plareus πάσας τάς σχετικάς τιμάς παρι
στάμενος παρά τόν θρόνον, καί έν ταις 
πρώταις θεσεσι καθ' όλας τάς συνελεύσεις. 

Καθ' ολας τάς τελετάς παρευρίσκετο 
μεθ' άπάσης της οικογένειας αύτοΰ καί ό 
γενικός πρόξενος της Γαλλίας. 

Όφείλομεν τέλος ν' άπονείμωμεν τόν 
δίκαιον έπαινον τώ άκαμάτω Καπουκίνω 

Βερναρδίνω διά τον ζήλον αύτοΰ και τάς 
ενεργείας χάρις ταις όποίαις διεκοσμηθη ή 
εκκλησία τής γαλλικής ενορίας μεταβλη-
θεισα εις ρυθμόν βυζαντινόν. Καταλήγων 
ενταύθα παραθέτω τόν λόγον τοΰ αιδ. 
πατρός Π. Βεντούρα όν άπήγγειλεν έν μια 
τών συνελεύσεων παρουσία τών Παν. Τι-
μόνη, Δέ 'Αγγελι και Καναβοΰ και πλεί
στων έξ άμφοτέρων τών κλήρων. 
Πανιερώτατοι, Έξοχώτατε, 'Αξιότιμος ομήγυρις. 

Φωνή τις, έκ Δύσεως και Ανατολής, 
έξ Ουρανού και γής, φωνή πίστεως και 
θρησκείας ήχησεν εις τά ώτα τοΰ διαδόχου 
τοΰ Πέτρου, τοΰ άλανθάστου αρχηγού της 
Ρωμαϊκης, Καθολικής καί Αποστολικής 
Εκκλησίας. Καί έν ονόματι τοΰ Κυρίου, 
φωτισθείς ύπό τοΰ Παναγίου Πνεύματος, 
ο κοινός ούτος τών πιστών πατήρ, μετά 
βαθείαν μελέτην τής φωνής ταύτης, της 
τοσούτο γλυκείας, αρμονικής και ευσεβούς, 
έταξε, κατ' επίσημον άπόφασιν έν τω 
αριθμώ τών Μακαρίων τοΰ ουρανού τόν 
ταπεινόν πατέρα Καπουτσίνον Διέγον Ιω
σήφ και προέτεινεν αυτόν εις τήν ευλάβειαν 
τών πιστων. 

Δυστυχώς κατά τον 19ον αιώνα τό μί
σος, τών προηγηθέντων αιώνων, κατέληξε 
εις μωράν φιλοσοφίαν ήτις βασιζόμενη έπι 
τοΰ Έπικουρισμοΰ άφοΰ έτόλμησε νά κή
ρύξη ότι πασα ουσία κριτικής βάσιν αυτής 
έχει τήν άρνησιν τοΰ Υπερφυσικού, έδίδαξεν 
ότι ό άνθρωπος, ή κορωνίς αύτη τής πλά-
σεως κατάγεται έκ τοΰ πίθηκος ή τοΰ ού-
ραγκουτάγκου, προσεπάθησε, πλήν μα-
ταίως, όπως πλήξη τόν χριστιανισμον και 
ανατρέψη τον άμετάτρεπτον λίθον έπι τοΰ 
όποιου ό Χριστός ώκοδόμησε τήν Έκκλη-
σίαν και τά θεια Αύτοΰ διδάγματα, έξερ-
ράγη έπι τέλους ή άφρων ! μετ' απίστευτου 
μανίας κατά τών μοναχικών Ταγμάτων 
και της ύπ ' αυτών παρεχομένης παιδεύσεως 

Και έν τούτοις καίτοι τοιούτος μανιώδης 
και ακατάπαυστος διεξάγεται κατά της 
Εκκλησίας και τών έργων αύτής πόλεμος 
πράγμα απίστευτον ! τά έθνη και οί λαοί 
δεν παύουσι θαυμάζοντες τά έργα τής 
Εκκλησίας και τήν ύπό τών τέκνων αύτης 
παρεχομένην παίδευσιν, κατανοοΰντες ότι 
μόνον ή ύπο τών διαφόρων εκκλησιαστικών 
ταγμάτων παρεχομένη τοιαύτη δύναται νά 
φωτίση το πνεύμα, δι' αληθούς φωτός και 
προετοιμάσει τή κοινωνία άνδρας έμφορου-
μένους ύπο τοΰ δικαίου καί τής προς τό 
καθήκον τελείας άφοσιώσεως. Ωσαύτως 
πας ευ φρονών δεν δύναται ή νά παρα-
δεχθη Οτι έργα τών ταπεινών τούτων της 
Εκκλησίας τέκνων, τών εχόντων ώς κατοι

κίαν την μονην καί πατρίδα άπασαν ττ)ν 
Υην, είναι παν ό,τι ύψηλόν και ευγενές, 
άποθέωσις τοΰ άληθους πνεύματος της φι
λανθρωπίας καί τοΰ πολιτισμού. 

Έκόντες άκοντες λοιπόν οί άφοονες και 
δοκησίσοφοι ούτοι σοφισταί δεν δύνανται 
ή νά έκτιμώσι, τήν σταθερότητα του Δο
μινικανού όστις άπο του υψους τοΰ ίεροΰ 

άμβωνος πολεμει και ανασκευάζει τάς 
έσφαλμένας αυτών αρχάς, τον ήρωισμον 
τοΰ Ίγνατινοΰ όστις εις την διαταγήν τοΰ 
προϊσταμένου αύτοΰ, έναγκαλιζόμενος τόν 
σταυρόν, τρέχει όπως ύψώση αύτον εις το 
ύποδειχθέν μέρος, τήν παιδείαν τοΰ Βενε
δικτίνου όστις άκαμάτως εργαζόμενος παρέ
χει τη ίστορίά τήν ζωην καί τά έργα τών 
αιώνων, τόν ζηλον τοΰ Λαζαριστοΰ όστις 
διατρέχων τήν γήν μέχρις εσχατιών δια
δίδει τό Ευαγγέλιον, τήν όλως ύψηλήν 
μελέτην τοΰ Αύγουστινιανού όστις νυχθη-
μερόν καταγίνεται εις τήν έπεξήγησιν και 
σαφήνησιν τών σπουδαιοτέρων έργων τής 
ανθρωπίνου διανοίας, τήν αύταπάρνησιν 
τοΰ λαϊκού κλήρου όστις άψηφών τήν δια
φθοράν τοΰ αιώνος ρίπτεται έν τη κοινω
νία άφόβως όπως ποοσκτήσηται νέας ψυχάς 
τώ Χριστώ, καί τέλος τήν δράσιν τόσων 
άλλων θρησκευτικών ταγμάτων, γυναικών 
τε καί ανδρών, έξ ων τά μεν μορφοΰσι το 
πνεύμα και έξευγενίζουσι την καρδίαν τής 
νεολαίας, τά δε περιθάλπουσι τούς άπορους 
καί περιποιούνται τούς άσθενεΐς, καθιστών-
τες συνάμα τάς ψυχάς αυτών κληρονόμους 
τής Αιωνιότητος. 

Σήμερον όμως τιμη και δόξα, πρό πάν
των τώ τοσούτω άγίω τάγματι τοΰ έξ 
Ασσισίου μικρού πτωχού, έν όλοις τοις 
κλάδοις αύτοΰ, Οπερ παρέσχε τώ μεν ού-
ρανώ τοσούτους άγιους, τη δε γη άνδρας 
οιτινες έξεπολίτισαν τόν κόσμον διά τής 
θρησκείας, τοΰ λόγου καί τής επιστήμης. 
Ιδίως δέ τη τών Καπουτσίνων οικογένεια, 
ήτις κλάδος ακμαίος τοΰ πλήρους ζωής 
δένδρου τοΰ άγ. Φραγκίσκου, έπιζήλως 
κατέχει τό πνεύμα τοΰ πατρός του καί 
θαυμασίως έκπληροι τούς κανόνας αύτοΰ' 
τή οίκογενεά ταΰτη ήτις μίαν έτι φοράν 
έδωκε τω κόσμω τύπον τελείας ταπεινω-
σύνης, άπονεκρώσεως και πτώχειας. Αγαλ-
λιασθε λοιπόν, αιδεσιμώτατοι πατέρες Κα
πουτσίνοι και πληρωθήτω ή καρδία ύμών 
χαράς, καθ' ότι έκ τοΰ ύψους τοΰ ουρανού 
και παρά τώ θρόνω τοΰ αιωνίου Πατρός 
εις έ'τι τών υμετέρων συναδέλφων αγρυπνεί 
έφ'υμών. 

Υμεΐς δε Πανιερώτατε αρχιεπίσκοπε 
Αθηνών, άγγελε παρηγορητά τών κατοί-
των τής κλασικής καί ένδοξου εκείνης πό
λεως, όστις άψηφών τάς κακουχίας της 
παρούσης ωρας τοΰ έτους ήλθατε έν τή 
πόλει ήμών, ής τό έδαφος βεβαμμένον ετι 
είναι ύπο τοΰ αίματος τοΰ ένδοξου Πολυ
κάρπου, ίνα διά της παρουσίας ύμών μεγα-
λητέραν δώσητε λάμψιν εις τάς έορτάς 
τών καλών τούτων πατέρων Καπουτσίνων, 
αίτινες είναι ώσαύτως έορταί τοΰ λαϊκού 
κλήρου Σμύρνης, καθότι παν τό έν τή 
γεννετείρα αύτων τό συντελούν προς δόξαν 
του Θεου και σωτηρίαν τών ψυχών δεν 
παρέρχεται άνευ τής ομόθυμου αυτών ενώ
σεως, δύνασθε διττώς νά χαίρητε, καθ ' οτι 
έκτος της τιμής ήν έπεδαψιλεύσατε εις τούς 
αιδεσίμους τούτους πατέρας και τήν πόλιν 
τής Σμύρνης, έχετε την ευτυχίαν νά άνή-
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κητε εις ένα των κλάδων της Φραγκισκα-
νικής οικογενείας, ην η οικουμένη άπασα 
άγαπα και σεβητε. Ή επιθυμία ήμών, 
Πανιερώτατε, είναι οπως ή διαμονη ΰμών 
έν τη ημέτερα πόλει εσεται ο,τι ένεστι μα
κροχρόνιος, πλην γνωρίζοντες Οτι τό τοιού
τον αδύνατον ΰμΐν αποβαίνει μίαν μόνην 
εΰχήν έκφέρομεν Οπως και άλλοτε έπανί-
δωμεν ΰμας. Επανερχόμενος, Πανιερώτατε 
εις την έδραν ΰμων, ην ένδοξον κατέστησε 
ο άγ. Διονύσιος, παρακαλοΰμεν ΰμάς ινα 
προς παν το ποίμνιον ΰμων ειπητε οτι οι 
Σμυρναιοι, οίτινες άγαπωσι την ώραίαν 
αϋτων γλωσσαν και θαυμάζουσι τάς έν 
ολίγω χρονικώ διαστηματι γιγαντιαίας 
προόδους τοΰ έθνους αυτών, θελουσι τηρεί 
αίώνιον ευγνωμοσύνην προς τον εξοχον 
αΰτων ποιμενάρχην, διά την τιμην ην 
παρεσχεν αΰτοϊς ελθων Οπως λαμ.πρΰνη διά 
της παρουσίας αυτού την τελουμένην σή
μερον έν τη πόλει μας έορτήν. 

Σεβασμιώτατε αρχιεπίσκοπε ήμών Α. Π. 
Τιμόνη. 

Έπεθύμουν προ τού έγερθώμεν της τρα
πέζης ταύτης ης προιστασθε, νά έξυμνήσω 
τάς ενεργείας άς ή υμετέρα Σεβασμιότης, 
άξιος διάδοχος του άγ. Πολυκάρπου, έπι-
δαψιλεύει ήμίν τοις τέκνοις αυτής ώς και 
πασι τοις τάγμασιν άτινα μετ ' ακαμάτου 
ζήλου εργάζονται ύπερ της ηθικής τε και 
διανοϊτικής άνυψώσεως της Αρχιεπισκοπής 
ταύτης ην ή Θεία Πρόνοια, ένεπιστεΰθη τη 
υμετέρα Πανιερότητι. Έν τούτοις αντι
θέτως τη επιθυμία μου ταύτη αισθάνομαι 
την μεν καρδίαν μου εξασθενούσαν την δε 
φωνήν μου έκλείπουσαν. Έξοχος ρήτωρ 
θά ήδΰνατο έν ωραία τινι εκθέσει νά έκ-
θειάση τήν προς ημάς καλοκαγαθίαν ΰμων 
εις ποιητής διά των στοίχων αυτού θά 
κατώρθου νά ψάλη την άγάπην ην τρέ
φετε προς ήμας, εις καλλιτέχνης, Οστις 
άν μη άπατώμαι ευρίσκεται παρών, θά 
έπετΰγχανε διά τοΰ χρωστήρος αυτού νά 
παραστηση ύμας άφθονους έπιδαψιλευοντα 
ευεργεσίας ήμΐν. 

"Αν Ομως αδύνατον μοι είνε νά περι
γράψω τάς άρετάς τάς περικοσμούσας την 
ύμετέραν Πανιερότητα, μη λησμονήσωμεν 
Οτι υπάρχει άλλη ζωη έν ή το πάν είναι 
αίώνιον. Τούτο δε αναλογιζόμενοι ποιησω-
μεν εΰχάς οπως ήμεραν τινά έπανεύρητε εις 
τούς ουρανούς πάντας τους παροντας ιερείς 
τε και λαϊκούς Οπως σχηματίσωσιν ήμΐν 
στέψανον δόξης άσυγκρίτως ώραιότερον εκεί 
νου ον επιχείρησα νά πλέξω σήμερον ημιν. 

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 
Ο"Νέος Χρόνος και τό Γρηγοριανόν 

Ημερολόγιον. 
Ό εν 'Ρωσσία «Νέος Χρόνος" έκδηλοι 

'ήν έπιθυμιαν αύτοϋ να ίδη τήν Ρωσσίαν 
άποδεχομένην τήν ύπο τοΰ Πάπα Γρηγορίου 
ΙΓ' έπενεχθεϊσαν μεταρρύθμισιν του ημερο
λογίου. 

Πρός έξάλειψιν της διαφοράς των 12 ήμε
ρων μεταξυ του Γρηγοριανοϋ και Ιουλιανού 

ημερολογίου προτείνει ινα πάντες οι μήνες 
πλήν του Φεβρουαρίου άριθμώσι 30 ήμέρας' 
ούτως έν διαστήματι δύο ετών ΰπερνικάται ή 
διαφορά χωρίς κατ' ελάχιστον νά διαταρα-
χθωσι των κατοίκων αί συνήθειαι. 

Επειδή τοΰ άρθρου τούτου επετράπη ή 
δημοσιευσις εικάζεται ότι ή Ρωσσική κυβερ-
νησις ουδόλως έναντιοϋται εις τήν προτεινο-
μενην υπό τοΰ «Νέου Χρόνου" μεταρρύθμισιν. 

Νέον Καθολικόν Πανεπιστημιον. 
Το άγγλικόν κοινοβούλιον θέλει προσεχώς 

έπιληφθή τοΰ νομοσχεδίου περι ιδρύσεως κα
θολικού Πανεπιστημίου έν Limerick της Ιρ
λανδίας. Ελπίζεται δέ ότι ή Κυβερνησις 
θέλει προβή εις πραγματοποίησιν της ζωηράς 
ταύτης επιθυμίας παντός τοΰ Ιρλανδικού 
λαοΰ. 
Παράσημον εις άδελφην τοΰ Ελέους. 
Έν τη μεγάλη αυλή τοΰ Νοσοκομείου 

της Γαλλικής πόλεως Ραίν, ένωπιον τοΰ 
δημάρχου, των ιατρών, των σπουδαστών και 
των ασθενών και ενός τάγματος στρατοϋ με 
τήν μουσικήν, ό στρατηγός Δουέσμος απέ
νειμε το παράσημον της Λεγεώνος της Τι
μής εις τήν άδελφήν Σαιν-Ρεμύ, εις άντα-
μοιβήν της 44ετοϋς υπηρεσίας της εις τα 
νοσοκομεία. Ό πρόεδρος μιας επιτροπής 
έξεφώνησε λόγον, ό δέ διευθυντής του νοσο
κομείου τή προσέφερεν άδαμαντακόλλητον 
σταυρόν. Τό παριστάμενον πλήθος έπευφή-
μησε τήν άδελφήν, πολύ άγαπωμενην έν τω 
τόπω. Κατόπιν δε παρήλασε προ αυτής ό 
στρατός καί αί άρχαι συνεχάρησαν αυτή. 

ΑΠΟ ΒΥΡΗΤΟΥ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ 

(Συνέχεια και τέλος). 
Περι την 3 μ. μ., έγκαταλιπόντες τον 

λιμένα της Χίου έφθάσαμεν μετ ' Ολιγόω-
ρον αισιον πλουν εις Σμυρνην. Μία λέμβος 
μέ μεταφέρει εις τό τελωνειον ένθα μόλις 
ρίπτοντες έν βλέμμα έπι τοΰ διαβατηρίου 
μ.άς επέτρεψαν την εξοδον."Ηδη ολίγα τινά 
περι Σμύρνης: 

Ή Σμΰρνη είναι η ωραιότερα και έμ-
πορικωτέρα πόλις της Ασιατικής Τουρκίας 
κατά δε το λέγειν σπουδαίου τίνος συγ
γραφέως ή γραφίκωτέρα πόλις της Ανα
τολής. Τίνες διατείνονται Οτι ή Σμΰρνη 
δεν Ομοιάζει προς τάς πόλεις της Ευρώπης, 
τό κατ' έμε ομως είναι πόλις άν οΰχι τε
λείως Ευρωπαϊκή, τουλάχιστον ήμιευρω-
παικη. Και όντως ο εις αϋτην ευρισκόμενος 
εάν έν μόνον βλέμμα ρίψη πέριξ αύτοϋ, 
πάραυτα θέλει πεισθη περί τών γραφομέ-
νων μου' ή μεγαλοπρεπής αυτής προκυ
μαία μέ τά μαρμάρινα μεγαρά της και 
και τον καθ Όλον αυτής τό μήκος ίπποσι-
δηρόδρομον, ο λιμην αΰτης ο ΰπό άναριθ-
μήτων ατμόπλοιων διαρκώς κοσμούμενος, 
ή έμπορική κινησις, το άρχαιον φρούριον 
της πόλεως δεσπόζον, τά δεξιόθεν και άρι-
στερόθεν αυτής κατάφυτα χωρία, ταύτα 
πάντα καθιστώσιν αύτην κατά πολυ Εΰ-

ρωπαϊκην, μη καθυστερούσαν δε συνάμα 
κατά την καλλονην των πόλεων της Ανα
τολής. 

Ό αιδέσιμος σύντροφος μου, Σμυρναιος 
την καταγωγήν, έπροθυμοποιήθη ινα πάντα 
τά αξιοθέατα της ωραίας αύτοϋ πατρίδος 
περιέλθω. Έπεσκέφθημεν λοιπόν πάντα τά 
αρχαία και νέα ιδρύματα της πόλεως, μετ' 
ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος την κομψην έκκλη-
σίαν τών πατέρων Καπουτσίνων, τον ώ-
ραιον ναόν τών πατέρων Φραγκισκανων, 
τά δημόσια παρεκκλήσια τωνΛαζαριστων, 
Δομινικανών και Μεθχιταριστών, ώς και 
την μεγαλοπρεπή αυτής Μητρόπολιν την 
εις τον άγιον Ίωάννην τον Εΰαγγελιστην 
άφιερωμενην ήτις έξυπηρειται ΰπό τοΰ εγ
χωρίου λαϊκού κλήρου. Έν τη ενορία της 
Μητροπόλεως ο δόν Χ. μοί παρέσχε την 
εύκαιρίαν οπως γνωρίσω απαντάς τους αί-
δεσίμους αυτού συναδέλφους, οιτινες άνευ 
εξαιρέσεως με έδέχθησαν μετά μεγίστης ευ
γενείας, κρίνω δε Ορθόν νά ειπω λέξεις τι-
νάς περι των ακαμάτων τούτων ιερέων 
των αληθών τοΰ Ευαγγελίου αποστόλων. 
Έν τη Μητροπόλει Σμΰρνης, ήτις είναι ή 
μεγίστη τών λοιπών καθολικών ενοριών, 
ώς περιλαμβάνουσα δέκα χιλιάδας άτόμων, 
λειτουργοΰσιν οι ιερείς ούτοι, προσέτι δε εις 
διαφόρους ιδιωτικάς εφημερίας ώς τών Κυ
ριών της Σιών, τών αδελφών τοΰ Ελέους, 
τών αδελφών τοΰ ταγ. της Άμ. Συλλή
ψεως, τών αδελφών τών Χριστιανικών σχο
λών ( Freres des ecoles Chretiennes) τών Ιταλικών σχολών, έν τη ενορία του 
χωρίου Boudja, έν τη τοΰ Gueuz-Tepe 
κ.τ.λ. Σχεδόν πάντες έξηγοΰσιν άπό τοΰ 
άμβωνος λίαν εΰγλώττως την άγίαν ήμών 
θρησκείαν,διευθΰνουσι δε και πλείστας αδελ
φότητας ών ή κυριωτέρα η τοΰ άρτου τών 
πτωχών τοΰ θαυματουργού άγιου Αντω
νίου της Παδούης. . 

Άγαπώμενοι και τιμώμενοι ΰφ' ολων 
τών κατοίκων της πόλεως τοΰ Πολυκάρπου 
και Ιωάννου τοΰ Εΰαγγελιστοΰ οι Σμυρ
ναιοι ιερείς άκαμάτως εργάζονται υπέρ της 
διαδόσεως τοΰ Καθολικισμού έν Μικρά Άσία 
και χάριτι Θεία αί προσπάθειαι αυτών 
πολλάκις στέφονται ΰπό επιτυχίας. Ό 
πεπαιδευμένος και πλήρης ζήλου ούτος 
κλήρος της Σμύρνης πολλούς διακεκριμέ
νους ίεράρχας έδωκε κατά καιρούς τη Ρω
μαϊκή Εκκλησία, έξ ών τό όνομα τοΰ μα-
καρίτου Σ. Μουσαβίνη φέρεται έτι άνά τά 
στόματα τών Σμυρναίων, γνωσται δέ οί 
σπουδαιαι υποθέσεις άς ή Προπαγάνδα ένε
πιστεΰθη αΰτώ* ο μακαρίτης Σ. Άλβέρ-
της, ο χρηματίσας επίσκοπος Σύρου, άρ-
κετην βαρύτητα έδωκεν εις το όνομά του, 
ου ζωηράν τηροΰσίν έτι την μνημην οί συμ-
πατριώταί του Σμυρναϊοΐ' ο Σ.Καστέλλης, 
νΰν επίσκοπος Τήνου και Μυκόνου θεωρεί
ται ώς εις τών μάλλον σοφών ίεραρχών της Ανατολής. Τέλος ή Α. Π. ο Σ . Α . Π. 
Τιμονης, νΰν Αρχιεπίσκοπος Σμΰρνης και 

Αποστολικός επίτροπος τής Μικρασίας, 
τοΰ όποιου ή έρίτιμος " Αρμονία" παρέσχε 
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την βιογραφίαν τοις άναγνώσταις αυτής, 
είναι ή κορωνις τοΰ ΰπ' αυτόν κλήρου* δεν 
σκοπεύω νά έκταθώ έπι πλέον και έξυμνή
σω τά προτερήματα της Α. Π. του Σ. 
Τιμόνη. τά παράσημα διαφόρων εθνών άτι-
να κοσμοΰσι τό στήθος αυτού μαρτυροΰσι 
περι τής ΰψηλης αυτού άξιας. Ελπίζω Οτι 
οί ταπεινοί ούτοι τοΰ ύψιστου λειτουργοί 
δέν θά δυσαρεστηθώσι διά το θάρρος μεθ ' 
ου γράφω υπέρ αϋτων τάς ολίγας ταύτας 
γραμμάς, έάν δέ τις ηθελεν άποδοκιμάση 
την πραξίν μου ταΰτην είμαι έτοιμος νά 
τω ζητήσω συγγνώμην. 

Μετά εικοσιτετράωρον έν Σμύρνη δια-
μονήν ήδυνήθην νά επισκεφθώ πάντα τά 
άξια λόγου, την δέ επαύριον έξεδράμομεν 
μετά τοΰ δόν Χ. εις "Εφεσον πρός έπίσκε-
ψιν των έκεΐ αρχαιοτήτων. Διά της αμα
ξοστοιχίας έκ τοΰ σταθμού Πούντας περί 
ώραν 4 1/2 της πρωίας διήλθομεν πρώ
τον πεδιάδας κατάφυτους έξ αμπέλων και 
έλαιων άρδευομένας ΰπό τοΰ ποταμού Με-
άνδρου, παρά τάς άκτάς τοΰ οποίου έγεν-
νήθη ο "Ομηρος, κατόπιν δε τά χωρία Πα-
ράδεισον και Τουρβαλί μεθ' ο έφθάσαμεν 
εις "Εφεσον. Μετά μικράν άνάπαυσιν, έπε-
σκέφθημεν τάς αρχαιότητας τόν περίφημον 
ναον της Αρτέμιδος, ον ό'Ηρόστρατος έπυρ-
πόλησε καθ ' ην ήμέραν έγεννηθη ο μέγας 
Άλέξανδρος (356 π. Χ.), τό Γυμνάσιον, 
τό μεγα Θέατρον, τό Στάδιον, κτλ. 

Ή "Εφεσος περιέχει ωσαύτως άναμνή-
σεις των αρχαιοτήτων σημαντικωτέρας, 
άναμνησεις τοΰ Αποστόλου τών Έθνων 
Παύλου και τοΰ μαθητού τοΰ Σωτηρος άγ. 
Ιωάννου τοΰ Εΰαγγελιστοΰ. Έν τη πόλει 

ταΰτη ο άγ. Παύλος έδίδαξε τό Εΰαγγέ-
λιον έπι τρία σχεδόν έτη, αναγκασθείς νά 
εγκατάλειψη αΰτην ένεκα της κατά τών 
Χριστιανών καταδρομής, άφήκεν άντικα-
ταστάτην αύτοΰ τόν Τιμόθεον άργότερον 
δε απηύθυνε δύο των αθανάτων αΰτοΰ επι
στολών προς τους Έφεσίους. Ωσαύτως εις 
'Εφεσον έγκατέστη ο άγ. Ιωάννης μετά 
την Κοίμησιν της Θεοτόκου, γράψας μάλι
στα τάς τελευταίας αΰτοΰ έπιστολάς, και 
έκει παρέδωκε την άγίαν αΰτοΰ ψυχην εις 
Εκείνον όστις τόσον τόν ήγάπησε. Αφού 
λοιπόν τά πάντα ειδομεν έπεστρέψαμεν εις 
τόν σιδηροδρομικόν σταθμον ένθα άνεμείνα-
μεν την άναχώρησιν. Κατά τό διάστημα 
τούτο ο φίλος μου μοι διηγηθη τά της έν 
Έφέσω συγκροτηθείσης οικουμενικής συνό
δου τω 431 προς καταπολέμησιν τοΰ Νε-
στορίου και άνακήρυξιν της Παρθένου Μα
ρίας Μητρός τοΰ Θεού. 

Υπο την επηρειαν των υψηλων αυτων 
αναμνήσεων ουδόλως ήσθάνθην τόν ΰπερ-
βολικόν καύσωνα και κονιορτον και άν 
επανερχόμενος εις Σμύρνην ολίγον κεκοπια-
κως κατά το σώμα ειχον πλήρη εΰχαρι-
στησεως την καρδίαν Οτι επεχείρησα έκδρο-
μην ης ή άνάμνησις θέλει μένει άείποτε 
ζωηρά έν τη μνήμη μου. Μετά τρεις ημέ
ρας έγκατέλιπον την Σμύρνην, την κορω
νίδα ταύτην τών πόλεων της Ανατολής 
οπως επιστρέψω εις Ν. την ίδιαιτέοαν 
μου πατρίδα. Έλυπηθην διότι έγκατέλι
πον τους φίλους μου Σμυρναίους, άλλα και 
τοι ή λύπη μου ήτο ειλικρινής δεν ήδυνη
θην ή νά ειπω, έν έμοί, τόν στίχον εκείνον 
τοΰ ποιητοΰ : 

«Plus je vis d'etrangers, plus j'aimai ma patrie." 
" "Οσους περισσοτέρους είδον ξένους τόσον 
έπι πλέον ήγάπησα τήν πατρίδα μου. " 
Ι. Ι. Β. 

ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Τήν παρελθοΰσαν τετάρτην έγένετο συν
εδρία τής Βουλής, καθ'ήν εξελέγη ο πρόε
δρος αυτής. Υποψήφιος της συμπολιτεύ-
σεως ήτο ο και κατά την παρελθοΰσαν 
σύνοδον διατελέσας τοιούτος κ. Αλ. Ζαι-
μης. Ή πολυκέφαλος άντιπολίτευσις, κατά 
προηγουμενην συνεννόησιν τών αποτελούν
των αυτήν βουλευτών, ΰπέδειξεν ένα ΰπο-
ψήφίον, τόν κ. Ανδρ. Αΰγερινόν. Μ' ολον 
τούτο ο κοινοβουλευτικός ούτος άγων μεταξύ 
συμπολιτεύσεως και αντιπολιτεύσεως, και 
έν τη κοινή, συμπραξει τών διαφόρων απο
χρώσεων ταύτης, ΰπήρξεν άριθμητικώς 
άνισος. Ώς ήν έπόμενον Πρόεδρος άνεδεί-
χθη, έπι 165 ψηφοφορησάντων, δι' 122 
ψήφων ο κ. Αλ. Ζαιμης. Ή πρώτη αύτη 
ψηφοφορία της Βουλής άπέδειξεν Ίσχυροτέ-
ραν κατά τι τήν άντιπολίτευσιν απέναντι 
έν τούτοις τοΰ επιβλητικού όγκου τής συμ-
πολιτεΰσεως ή μικρά τής αντιπολιτεύσεως 
ένίσχυσις οΰδεμίαν δύναται νά έχη ση-
μασίαν. 

Μετά δύο ήμερας άπό τής εκλογής τοΰ 
Προέδρου τής Βουλής, ήτοι τό παρελθόν 
σαββατον, ο κ. Πρωθυπουργός έποιήσατο 
την είσήγησιν τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 
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SILVIO PELLICO 

ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΜΟΥ 

Δεν δυναμαι να παραστήσω ποσόν αυτη ητο συγκεκίνημενη εκφράζουσα 
εις έμέ τήν συμπάθειαν, ήν ήσθάνετο δι'όλους ήμας. Το βλέμμα της 
ητο γλυκύτατον καί δειλον, αλλά, αν καί δειλόν, προσηλοϋτο άπο 
καιροϋ εις καιρόν μετα ζωηρότητας και αθωότητος έπι τών οφθαλμών εκείνου, όστις τή ώμίλεί. 

Ήμέραν τίνα είπον αυτή μειδιών* —Ξεύρετε κυρία, ότι ομοιάζετε 
ολίγον προς έν πρόσωπον όπερ μοι ητο λίαν προσφιλές ; 

Αΰτη ήρυθρίασε και απήντησε μετα λυπηρας και χαριέσσης απλό
τητος: — Μή με λησμονείτε λοιπόν όταν θ' αποθάνω. δεηθήτε υπέρ 
τής δύστυχους ψυχής μου καί δια τα νεαρά τέκνα, τα όποια άφίνω επι γής. 

Εκτοτε αυτη έμενε διαρκώς κλίνήρης και δέν ηδυνήθην να τήν έπα-
νιδω πλέον ύπέφερεν έπί τινας εισέτι μήνας και είτα απέθανε. 

Αύτη είχε τρεις ωραίους υιούς ώς αγγέλους, ητο δε και έγκυος. Η ατυχής τους ένηγκαλίζετο πολλάκίς έπι παρουσία μου λέγουσα:— Τις οίδε ποία γυνή θά τοις χρησμεύση ώς μήτηρ μετά τον θάνατον μου! 
Οιαδήποτε και άν είνε είθε ό "Υψιστος να τής δώση σπλάγχνα μητρός 

και δια τα τέκνα τά οποία δέν έγέννησεν ! — Και είτα έκλαίε. 
Χιλιάκις ενθυμούμαι την προσευχήν της και τα δάκρυα της. 

"Οταν αΰτη απεβίωσε, ένηγκαλίζομην ενίοτε τα μικρά της τεκνα και 
συνεκινούμην και έπανελάμβανον τήν μητρικην έκείνην προσευχήν 
και άνεπόλουν τήν μητέρα μου και τάς ζωηράς αυτής ευχάς, άς ή 
πλήρης αγάπης καρδία της έξέφερεν αναμφιβόλως δι' έμέ και εφώνα-
ζον μετά λυγμών : —"Ω ! ευτυχεστέρα είνε ή μήτηρ εκείνη ήτις, απο-
θνήσκουσα, εγκαταλείπει υιούς εις νεαράν ακόμη ήλικιαν παρά εκείνη, 
ήτις, άφοϋ τους άναθρέψη μετ' ατελεύτητων μόχθων τους βλέπει,αρ-

παζομένους δια τής βίας! 
Δύο άγαθαί γραιαι έμενον συνήθως μετά τών τέκνων τούτων* η μια 

ητο ή μήτηρ τοϋ άρχιεπιστάτου και ή έτερα ή θεία αύτοϋ Αϋται ηθέ
λησαν νά μάθωσι όλην τήν ίστορίαν μου και ταις τήν διηγηθην εν 
συντόμω 

— Πόσον είμεθα δυστυχείς, ελεγον αύται μετά τής έκφρασεως τής 
ειλικρινεστέρας λύπης, νά μή δυνάμεθα να σας βοηθήσωμεν εις τίποτε! 
Άλλα νά είσθε βέβαιος, ότι θά παρακαλέσωμεν διά σας και ότι εαν 
ήμέραν τινά σας δοθή χάρις, ή ήμερα αΰτη θά είνε εορτή δι' όλην 
την οίκογένειάν μας. 

Ή πρώτη τών γυναικών τούτων, έκείνη, ήν έβλεπον ώς επί το πλεί
στον, είχεν ευχάριστον καί θαυμασίαν εύχέρειαν εις τό να διδη παρη
γοριάς Τάς ήκουον μετά τής υίικής εύχαριστήσεως καί αύται ενεχα-

, ράσσοντο εις τήν καρδίαν μου. 
Αΰτη έλεγε πράγματα, άτινα ήδη έγ ώρίζον, άτινα όμως δέν μοι 

έφαίνοντο ώς εντελώς νέα: — Ή δυστυχία δέν εξουθενίζει τον ανθρωπον 
έν οσω ούτος δείκνυται υπέρτερος τής ατυχίας, αλλα τουναντίον τον 
ανυψοι* εις μέγισταν ΰψος' — έάν ήδυνάμεθα νά εισελθωμεν εις τας 
αποφάσεις τοΰ θεοϋ, θά έβλέπωμεν πολλάκις ανθρώπους άξιους συμπα
θείας διά τους νικητάς ή διά τους ηττημένους, διά τους χαίροντας η δια 
τους λυπημένους, διά τους πλουσίους ή διά τους δυστυχείς τους έστερη-
μένους τών πάντων* .— ή ιδιαιτέρα συμπάθεια ήν ο θεάνθρωπος έδειξε 
δίά τους δυστυχείς είνε άπειρος* — όφείλομεν να δοξάζωμεν τον θεον 
φέροντες τον σταυρόν αφ' ης τούτον εφερον θείοι ώμοι. 

Φεΰ! αι δύο αγαθαί αύται γραιαί, ας μετά τοσαύτης εύχαριστήσεως 
έβλεπον, ήναγκάσθησαν μετ' ολίγοι, δι' οικογενειακοϋς λόγους νά έγκα-
ταλείψωσι τό Σώτελβεργ καί τά παίδια έπαυσαν οΰτω νά έρχωνται 
επί τοϋ ανδηρου. Πόσον μ' έλύπησαν πασαι αύται αί άπώλειαί ! 
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1896, έπί τρίωρον άγορεύσας. Τό τελικόν 
συμπέρασμα της εισηγήσεως τοΰ προϋπο-
γΐσμοΰ είνε Οτι ούτος αναγράφει έσοδα 
90,894,541 δραχ. και έξοδα 90,222, 
350, επομένως παρουσιάζει περίσσευμα 
772,190 δραχμών. Μετά τοΰ προϋπολο
γισμού ό κ. Πρωθυπουργός συνυπέβαλε και 
σύναψη πρός αυτόν νομοσχέδια, τά Οποια 
ανέρχονται εις 55 τόν άριθμ.ον και τά Οποια 
προβλέπουσι περι των διαφόρων κλάδων της 
διοικήσεως. Έκ μόνης της υποβολής των 
νομοσχεδίων τούτων δέν δύναται τις νά 
κρίνη εύσυνειδητως τό άνορθωτικόν έργον 
της Κυβερνήσεως, καθόσον και αί λεπτο
μέρεια.! των σχεδίων της έλλείπουσιν έτι, 
και το ζήτημα τής εφαρμογής των μεταρ
ρυθμίσεων της διατελεί άκόμη έν τω κύκλω 
τής πιθανής μόνον πραγματοποιήσεως. 

Ό Συμβιβασμός έν τω λόγω τοΰ κ. 
Πρωθυπουργού απετέλεσε τό μέρος πρός ο 
και ή κοινή περιέργεια και των βουλευτών 
ή προσοχή περιεστρέφετο μετά μείζονος 
ενδιαφέροντος και ανυπομονησίας. Τά περι 
τούτου όμ.ως εξαγγελθέντα ΰπό τοΰ κ. 
Πρωθυπουργού δέν υπήρξαν πολύ εΰχάρι-
στα' διότι μετά τάς δοθείσας πληφοροφίας 
περί των συνεννοήσεων, εις άς ήλθον οί αν
τιπρόσωποι των δανειστών και οί τής ημε
τέρας κυβερνήσεως εις έπτά όλας συνεδριά
σεις αυτόν, κατέληξεν ειπών, ότι αί δια
πραγματεύσεις διεκόπησαν, διότι οί αντι
πρόσωποι τών δανειστών, οί συνεννοηθέντες 
έν Παρισίοις μετά τοΰ αντιπροσώπου τής 
ελλ. κυβερνήσεως, μετά την σημείωσιν, 
ήν ελαβον περί τών Οδηγιών, τάς Οποίας 
ή ήμετέοα κυβέρνησις έδωκε πρός τόν άν-

τιπρόσωπόν της, δεν ήσαν προωρισμενοι 
νά διεξαγάγωσι διαπραγματεύσεις συμβι-
βασμοΰ. Αι διαπραγματεύσεις ομως θέλου-
σιν έπαναληφθη μετά τινας ήμερας, οτε 
οι αντιπρόσωποι των δανειστών θά έχωσι 
συνεννοηθή μετά των εντολέων των περι 
τοϋ άν θά δεχθωσι το σύστημα τής κυβερ
νήσεως ή ου, έν τη τελευταία δέ περιπτώ
σει θά έξακολουθήσωσιν αί διαπραγματεύ
σεις, λαμβανομένων ύπ ' όψιν και των αντι
προτάσεων τών δανειστών. 

Ευαγόρας 

ΠΟΙΚΙΛΑ 

Αγγλική έφημερις περιέχει τήν εξής 
στατιστικήν περι τής προόδου τοΰ τηλε
γράφου έν τή πεπολιτισμενη Ευρώπη. 

Τηλεγραφικην γραμμήν κατεσκεΰασε 
πρώτη ή Γερμανία τω 1833. 

Δευτέρα ή Αγγλία τελέσασα τά εγ
καίνια τής άπό Euston εις Camden 
γραμής τώ 1837. 

Αι Ήνωμέναι πολιτεΐαι εισήγαγον τόν 
τηλέγραφον τω 1844. 

Κατόπιν έρχονται κατά χρονολογικήν 
τάξιν ή Αυστρία, αί Κάτω Χώραι, ή Ελ
βετία, ή Σουηδία, ή Δανία, ή Νορβηγία 
και ή Ισπανία. 

Τώ 1877 πρώτη κατά τόν αριθμόν τών 
τηλεγραφημάτων ήτο ή Αγγλία άποστεί-
λασα 9,300,000 τηλεγραφήματα, τελευ
ταία δε ή Νορβηγία με μόνον 466,700 
τηλεγραφήματα. 

Τώ 1892 απεστάλησαν έν Αγγλία 
69,908,000 τηλεγραφήματα, έν Γαλλία 
32,397,000, έν Γερμανία 31,175,000 
έν Αυστρία 10,835,302, έν Ιταλία 
8,322,925. 

Τηλεγραφήματα κατ ' άτομον αντιστοι
χούν έν Αγγλία 1,8, έν Ελβετία 1,2' 
έν Γαλλία, Ήνωμέναις Πολιτείαις Κάτω 
Χώραις και Βελγίω 0,9. 

Περίεργος στατιστική αναβιβάζει την 
νομισματικήν περιουσίαν τοΰ κόσμου εις 
51,305,890,000 φρ. έξ ών εις χρυσόν 
μεν φρ. 17,913,025,000, εις άργυρον φρ. 
20,213,500,000 και εις χαρτονομίσματα 
μή άντιπροσωπεύοντα μήτε χρυσόν μήτε 
άργυρον φρ. 13,179,365,000*. 

Ύπο έποψιν πλούτου το πρώτον κράτος 
είναι ή Γαλλία έχουσα φρ. 4,000,000,000 
χρυσού και φρ. 3,500,000,000 αργύρου. 

Κατόπιν έρχονται αί Ήνωμέναι Πολι
τεΐαι έχουσαι φρ. 3,020,000,000 εις 
χρυσόν και φρ. 3,075,000,000 εις άρ
γυρον. 

Τρίτη ή Αγγλία έχουσα εις χρυσον μεν 
φρ. 2,750,000,000, είς άργυρον δέ φρ. 
500,000,000. 

Τέλος ή 'Ρωσσία έχει εις χρυσόν 1,250, 
000,000 και είς άργυρον 300,000,000. 

Μεταξύ δύο χωρικών. 
— Δάνεισόν μοι τόν όνον σου διά νά 

υπάγω εις τήν άγοράν. 

ΚΕΦ. LXVII. 
Ό πόνος, ον μοι προυξένει ή άλυσσις εις τους πόδας, έμποδίζουσά 

με τοϋ νά κοιμώμαι, συνετέλει πρός καταστροφήν τής υγείας μου. Ό Σχίλλερ ήθελε νά κάμω παραστάσεις καί ισχυρίζετο ότι ητο χρέος τοΰ 
Ίατροϋ νά διάταξη νά μοι άφαιρεθώσί. 

Ύπέφερον έπί τινα καιρον χωρίς να τόν ακοΰσω, αλλ' είτα ΰπήκουσα 
εις τας συμβουλάς του καί λέγω εις τον ιατρόν, ότι διά ν' απολαμβάνω 
το ευεργέτημα τοϋ ΰπνου, τόν παρεκαλουν να μοι αφαίρεση τά δεσμά 
τουλάχιστον έπί τινας ημέρας. 

Ό ιατρός μοι άπήντησεν, ότι ό πυρετός μου δέν είχε φθάσει άκόμη 
εις σημειον τοιούτον, ώστε νά δυνηθή νά με ΐκανοποιήση, και ότι ητο 
άναγκαϊον δ' έμέ να συνειθίσω εις τά δεσμα. 

Ή άπάντησίς αΰτη μέ προσέβαλε και ώργίσθην μεγαλως διότι έκαμα 
τήν ανωφελή ταύτην αίτησιν. 

— 'Ιδοΰ τι έκέρδησα άκολουθήσας τάς συμβουλας σου, λέγω εις 
τον Σχίλλερ. 

Πρέπει όμως νά είπον πολυ αποτόμως τους λόγους τούτους, διότι ό 
τραχύς καί καλός γέρων εσκυθρώπασε. 

— Δέν σας αρέσει, άνέκραξε, διότι έξετέθητε εις μίαν άρνησιν καί 
εις έμέ δέν μ' αρέσει νά σας βλέπω τόσω ύπερήφανον προς εμέ ! 

Είτα έξηκολούθησε μακράν θεωρίαν : — Οί υπερήφανοι συνίστώσι 
το μεγαλειον αυτών εις τό να μη έκτεθώσιν εις μίαν αρνησιν, εις τό 
νά μή δεχθώσιν ότί προσφέρεταί είς αυτούς, να έρυθριώσι διά χιλίας 
αισχρότητας. Alle esclyen ! Καθαρά αμάθεια ! μάταιον μεγαλειον ! 
άγνοια τής αληθούς αξίας ! Ή αληθής αυτών άξια συνίσταται κατά 
μέγα μέρος νά μή έρυθρίάς η διά κακάς πραξεις ! 

Ταύτα ειπών εξήλθε ποιήσας φοβερον θόρυβον διά τών κλειδών του. 
"Εμεινα έκστατίκός. —Και όμως, ελεγον, ή απότομος αΰτη ειλικρί-

νεια μοι άρέσκεί. Αΰτη προέρχεται έκ τής καρδίας καθώς αί προσφοραί 
του, καθώς αί συμβρυλαι του, καθώς ή συμπάθεια του. Και δέν μοι 
είπε τήν άλήθειαν ; Πόσους οΰτίδανούς δέν ώνόμασα άξιους ; ένώ ησαν 
απλώς υπερήφανοι ! 

Κατά τήν ώραν του γεύματος, ό Σχίλλερ άφησε τον κατάδικον Κούν-
δα να μοι φέρη τό ύδωρ και τό σύνηθες φαγητόν καί εσταμάτησεν επί 
τοϋ ουδού τής θύρας. Τόν έκάλεσα. 

— Δέν εΰκαιρώ, άπεκρίθη ξηρώς. 
Κατήλθον έκ τοϋ κραββάτου μου καί μετέβην πρός αυτόν λέγων : 
— Έάν θέλης τό φαγητόν μου να μ' ευχαρίστηση, μή μου δεικνΰεις 

αυτήν τήν ψυχρότητα. 
— Και τι θέλεις να δεικνύω : 
— Να φαίνεσαι εύθυμος, να φαίνεσαι ώς φίλος, απεκρίθην. 
— Ζήτω ή χαρά ! άνεφώνησε. Καί έάν διά ν' αρέση το φαγητόν εις 

τον κύριον θέλη νά μέ ιδη καί νά χορεύσω, ιδού τό κάμνω. — Και 
ήρχισε νά χοροπηδά μέ τάς μακράς καί Ίσχνάς κνήμας του διά τρόπου 
τόσον αστείου, ώστε έξερράγην εις γέλωτας. Έγέλων αλλ' ή καρδια 
μου ητο συγκεκίνημενη. 

ΚΕΦ. LXVIII. 

'Εσπέραν τινά ό Όρβόνης καί έγώ ήμεθα εις τό παράθυρον και 
παρεπονούμεθα αμοιβαίως διά τήν πεινάν μας. 'Υψώσαμεν ολίγον τήν 
φωνήν καί οί φρουροί έκραύγασαν. Ό άρχίεπίστάτης, όστις κατα δυστυ-
χίαν διήρχετο τοϋ μέρους έκείνου, ηναγκάσθη να καλέση τόν Σχίλλερ 
καί νά τόν επίπληξη αυστηρώς διότι δεν επετηρει καλλίτερον όπως διά-
γωμεν έν σιωπή. 

Ό Σχίλλερ ηλθεν έξωργισμένος και παραπόνουμενος εναντίον μου' 
μέ διέταξε νά μή όμιλώ πλέον έκ τοϋ παραθύρου. "Ηθελε νά τώ το 
υποσχεθώ. 

— "Οχι. απήντησα, οχί, δέν θέλω να σοι τό υποσχεθώ. 
— Ω dev Teufel! dev Teufel' άνεφώνησε νά λέγης εις έμέ: 

Δέν θέλω ! εις έμέ όστις προ ολίγου έξ αιτίας σου ηκούσα τοσας 
παρατηρήσείς ! 

— Λυπούμαι πολύ, αγαπητέ μοι Σχίλλερ, διά τάς επιπλήξεις αϊ 
οποίοι σοι έγένοντο' λυπούμαι ειλικρίνώς' άλλά δέν θέλω να υποσχεθώ 
ότι εννοώ ότι δέν δύναμαι νά έκπληρώσω. 

("Επεται συνέχεια) 
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ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
Φεβρουάριος. Ιανουάριος. 

Σχολαστίκής παρθένου. 10 Δευτέρα 29 Ή ανακομιδη του λειψ.'Ιγν.τοϋ Θεοφόρου. 
Τοϋ Πάθους τοϋ Κυρίου. Ανθηρού Πάπα 11 Τρίτη 30 Των τριών Ιεραρχων. 'Αργία. 

'Ρώμης. 
Τηλεσφόρου Πάπα 'Ρώμης και Εϋλα-12 Τετάρτ. 31 Κύρου και Ιωάννου των θαυμ.'Αναργύρ. 

λιας παρθ. μάρτ. Φεβρουάριος. 
Γρηγοριου Β' Πάπα 'Ρώμης. 13 Πέμπτ. 1 Τρύφωνος μάρτυρος. 

Αγάθωνος Πάπα Ρώμης, Βαλεντίου και 14 Παρασ. 2 Ή Υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού 
Ματθίλδης. Χριστού. 

Μαρτίνηςπαρθ.μ.Φαυστίνου και Ίωβίτου. 15 Σάββ. 3 Συμεών τοϋ Θεοδ. και τής προφ. Αννης. 
Γρηγοριου Ι' Πάπα 'Ρώμης. Όνεζι- 16 Κυριακ. 4 Της Τυροφάγου.— Ισιδώρου τοΰ Πη-

μου και Ίουλιανής. λουσιώτου. 
'Υγίνου Αθηναίου Πάπα 'Ρώμης, Πο17 Δευτέρα 5 Καθαρά Δευτέρα.— 'Αγάθης μάρτυρος. 

λυχρονίου μάρτ. 
Τίτου καί Συμεώνος των επισκόπων. 18 Τρίτη 6 Βουκόλου τοϋ όσ. και Φωτίου Κων/πόλ. 
Κυρίλλου επισκόπου Αλεξανδρείας. 19Τετάρτ. 7 Παρθενίου έπ. Λαμψ. και Λουκά τοΰ όσ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ή εικων και όμοιωσις τοΰ Θεοΰ έν τω 
άνθρώπω, ύπό Π. Β. 

Κοινωνικαι Ειδήσεις. 
Ή Ρωσσία και η μεταρρύθμισις τοΰ 

Ήμερολογιου. 
H "Αρμονία" έν Σμύρνη. 
Ο εξω κόσμος. 

Άπό Βηρυτοΰ εις Σμύρνην, ΰπό Ι. Ι. Β. 
Εκ της πολιτικης ύπό Εύαγόρου. 
Ποικίλα. 
Αι φυλακαι μου. Silvio Pellico. 'Επι-
φυλλίς κατα μετάφρασιν εκ του Ιταλικου. 
'Ημερολόγιον. 
Μικρόν Ταχυδρομειον. 

— Ευχαρίστως, κουμπάρε μου, άλλά 
μοι τον ζητείς ολίγον αργά, επειδή μόλις 
πρό ολίγου τον έδάνεισα και συνεπώς δεν 
δύναμαι νά σοι τον δώσω. Κατ' αΰτην την 
στιγμην ηχηρός όγκηθμός διαψεύδει τούς 
λόγους τοΰ χωρικού. 

— Ήδΰνασο νά μοι τον αρνηθης άπ ' ευ
θείας, ηκουσας πώς σε διέψευσε ! 

— Ά ! σύ λοιπόν έχεις περισσοτέραν 
πεποίθησιν εις τήν φωνην τοΰ όνου μου 
παρά εις την ιδικην μου. 

ΜΙΚΡΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 
G. Gas. Contessa Ent. Λεξικον εστάλη. 

—G. Geig. Άντίτίμον εικόνων έλάβομεν. Εΰ-
χαριστοϋμεν. — J. L. Augsburg. Συνδρομή 
σας έλήφθη ήδη έπέμψαφεν αίτηθέντας αριθ
μούς. — Ανταποκριτή. Κέρκυραν. 'Επιστολήν 
σας έλάβομεν ημερολόγια εστάλησαν πρό πολ
λού είς πάντας τους αυτόθι.—Κ. Β. Ενταύθα. 
Αίτηθέντας αριθμούς έπέμψαμεν. 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 

Πλησιάζοντες πρός τό τέλος τοϋ 
Α' από της εκδόσεως της Αρμονίας 
έτους παρακαλοϋμεν θερμώς τους 
ολίγους εκείνους έκ τών ημετέρων 
συνδρομητών οΐτινες καθυστεροϋσιν 
έτι την συνδρομην των, όπως άπο-
στείλωσΐν ήμΐν ταυτην δι' ου τρό
που νομίσωσι καλλίτερον. 

H Διευθυνσις 

ΑΓΓΕΛΙΑ 
Ό διακεκριμένος μουσικός κ. Λαυρέν

τιος Καμηλιέρης συνέθεσεν εσχάτως ώραίαν 
μονωδίαν " τό παράπονον". Βαθύς γνωστής της σοβαρας μουσικής εγνω να 
συνδυάση τnv έκφραστικήν χάριν της Ιτα
λικής μουσικής πρός τήν αυστηράν σοβα
ρότητα τής γερμανικής. Ή ωραία αΰτη 
ρομαντσα μετά συνοδίας κλειδοκυμβάλου 
πωλείται έν τω βιβλιοπωλειω τής Εστίας. 

ΙΑΤΡΕΙΟΝ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 

του Γάλλου κ. ΔΕ ΦΙΛΙΠ 
Διάδοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 

Διδάκτωρ της Ιατρικής 
46—Όδός Πειραιώς, έναντι Ωδείου — 46 

Ώραι επισκέψεως 10 —12 π. μ. 4—6 μ. μ. 

ΝΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ 
ΣΤΟΑ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘ. 15—17 

ΕΙΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ.-ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ 

Όδός Πριξιτέλους Αριθ. 8. 

ΜΕΓΑ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΚΑΙ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΠΑΥΛΟΥ Α. ΔΑΚΕΣΣΙΑΝ 

ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 43 

Μεγάλη συλλογή χρυσών και αργυρων κοσμημά-των, αντικείμενα νεωτερισμού, αδάμαντες, μαργαριται και πολύτιμοι λίθοι χονδρικώς, κηρο-
πήγια, μαχαιροπήρουνα, κοχλιάρια, δίσκοι, δοχεία γλυκού κτλ. αργυρά, επίχρυσα καϊ επάργυρα έπί λευκοϋ μετάλλου, μεγάλη έκλογη ωρο-λογίων έκ χρυσοϋ άργυροϋ και νίκελ τελειότατου συστήματος χονδρικώς καί λίανι-
κως, ειδικότης ωρολογίων δια κυρίας, ωρολόγια τοίχου, εξυπνητήρια κλπ. 

ΙΩ. Μ Α Κ Ρ Υ Ω Ν Ι Τ Η Σ 
ΡΑΦΕΙΟΝ 

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΙΘ. 30 

ΠΙΛΟΠΟΙΕΙΟΝ 
ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΛΑΜΠΕΛ 

90.—Oδός Αίόλου— 90. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΡΓΕΝΤΑΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Όδός Βουλής Άριθ. 8. 

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Ξ Α Ν Θ Α Κ Η Σ 
Όδοντοϊατρός 

47 —Οδός Πραξιτέλους — 47. 
Δέχεται επισκέψεις από τας 9-12 π. μ. 

και 2— 6 μ. μ. 

ΟΘΩΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 
Απαντα τά ειδη της 'Ραπτικης. 
77- Οδός Κολοκοτρώνη - 77 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ. ΜΑΙΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1896—1110. 

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΛΙΑΣ 
ΠΙΛΟΙ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ 

ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙΘ. 112 


