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ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αι άγονοι εις πολιτικά γεγονότα τελευ-
ταιαι ήμέραι των άπόκρεων, ώς πάντοτε 
και νυν παρήλθον ήρεμοι σχετικώς προς 
την πολιτικην. Τούτο τουλάχιστον παρ' 
ημιν χρησιμεύει ώς κανών. Απόδειξίς αύτη 
ή σιωπηρά διακοπη τών εργασιών της 
Βουλής, ήτις ειπερ άλλοτε κατά την σύ-
νοδον ταύτην, ώς έκ τής βραδείας συγκλή
σεως της, έδει νά δειχθη φειδωλοτέρα εις 
χρόνον και απαθέστερα προς την τύρβην 
τών άπόκρεων. Και άν οί πατέρες τοϋ 
έθνους δεν ένέκλειον έν τη καρδία τό αί
σθημα τοΰ οίκτου και της συμπαθείας, 
ώστε νά μη άδιαφορησωσι πρός την ανά
γκην τών υπάλληλων και συνταξιούχων 
τοΰ νά λάβωσι τόν μισθόν τοΰ λήξαντος 
ήδη μηνός Ιανουαρίου, δέν θά συνήρχοντο 
ούτε είς τάς συνεδριάσεις έκείνας, καθ' άς 
έψηφίσθησαν μόνον τά δωδεκατημόρια έπι 
τών προΰπολογισθεντων εξόδων της χρή
σεως 1896 διά τάς δαπάνας τών μηνών 
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. 

Μετά την ψήφισιν τοΰ νόμου τών δωδε-
κατημορίων ή βουλή, κατ ' άπόφασιν πλέον 
αυτής ρητην, διέκοψε τάς εργασίας της, 
ινα έπαναλάβη αύτάς μετά πέντε ήμέρας. 
Και πράγματι άπο της χθες αί έργασίαι 
αυτής έπανελήφθησαν. 

Αλλ' άν της δίνης τών διασκεδάσεων 
και της ευθυμίας ή δύναμις αναστέλλη την 
συνήθη πολιτικην κίνησιν και έπισκοτίζη 

την σοβαρότητα της συνήθους πολιτικής 
εργασίας, δέν κατισχύει ομως και τών σο
βαρών πολιτικών γεγονότων. 

Τήν έπίδρασιν τοιούτου πολιτικού γεγο
νότος συνησθάνθη κατά τάς ημέρας ταύτας 
ή παρ' ήμΐν κοινωνία και ό τύπος με τάς 
φάσεις αύτοΰ ίκανώς άπησχολήθη. Τοΰ 
διαδόχου τοΰ ηγεμονικού θρόνου τής Βουλ
γαρίας ή έξομωσία δέν είνε γεγονός άδιά-
φορον και άσχετον προς την πολιτικην τής 
Ελλάδος. Δικαίως δε εμβάλλει αυτήν εις 
σκέψεις και μερίμνας διά τήν έπικειμενην 
τροπην τών ανατολικών πραγμάτων. "Αν 
ή επιπόλαια άπόφασις τοΰ Φερδινάνδου, ή 
έλαφράν συνείδησιν και μικροψυχίαν μαρ
τυρούσα, ήνε απίθανων αποτελεσμάτων 
δι' αΰτον πράξις, διά τήν Ελλάδα είνε 
γεγονός, οπερ μέλλει νά γέννηση πράγματα 
έν τη έθνικη πολιτική. "Ο,τι διά τής πρά
ξεως του ο Φερδινάνδος έπεδίωξεν, ώς Ήγε-
μών τής Βουλγαρίας, δύναται έκ δεδομε-
νων λόγων νά θεωρήται άμφιβόλου πραγ
ματοποιήσεως έν άπωτέρω μελλοντι, ή 
Βουλγαρία ομως, ασχέτως προς τον Ηγε-
μόνα αυτής, ευλόγως προσδοκά το κέρδος 
και την έπιτυχίαν ασφαλεστέραν. Ειθε νά 
μή έπέλθη ή τοιαύτη τών πραγμάτων 
αλληλουχία. 

Ευαγόρας 

ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 
ΤΟΥ 

ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΤHΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

Τό θρησκευτικόν πραξικόπημα του 
Ηγεμόνος της Βουλγαρίας Φερδινάν

δου, Οπερ εσχάτως συνετελέσθη έν τη 
Βουλγάρικη πρωτευούση, προώρισται 
άναμφίρρηστως νά χαράξη τήν πρώ-
την μελανήν σελίδα έν τη ιστορία του 
εύκλεοΰς και καθολικωτάτου Οίκου 
τών Κοβούργων. 

Έταλαντεύθη έπι μακρόν ό άφΐλό-
στοργος πατήρ μεταξύ τών οικογενεια
κών αύτοΰ παραδόσεων αφ ενός, και 
της καθολικής πίστεως ην άμείωτον 
έκληροδότησαν αύτώ εύκλεεις προπά-
τορες, και τοΰ ΰπό τους πόδας του 
κλονιζόμενου θρόνου άφ' έτερου, ον 
ματαίως ήλπισεν οτι ήδύνατο να στε
ρέωση πλήττων καιρίως έν αύτη τη 
ψυχη τον υίόν του. Άλλα τέλος ό υλι
κός άνθρωπος ΰπερενίκησε τοΰ πνευ
ματικού, και το σελαγιζον σκήπτρον 
έθάμβωσε τοιουτοτρόπως τους οφθαλ
μούς τοΰ Φερδινάνδου, ώστε παρέδωκε 
τό τέκνον του ερμαιον τών υπερφιάλων 
απαιτήσεων τοΰ βουλγάρικου λαοΰ. 

Έάν ενώπιον τής αληθείας και τής 
πειθοΰς εκυπτε τήν κεφαλήν του ό Φερ-
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δινάνδος, ουδέν θα έλέγομεν, πλην, 
γνωρίζοντες έκ τών υστέρων τα χα-
μερπη ορμητήρια οίτινα ύπεκίνησαν 
αύτον εις την καθ όλα ιερόσυλον πρα-
ξίν του, δέν δυνάμεθα η ν' άτενίσωμεν 
μετ' οίκτου προς τον βέβηλον παρα-
βάτην τών οικογενειακών του παραδό
σεων ώς προς τον εσχατον τών ανθρώ
πων, τόν ποταπώτερον, καθόσον ποτα
ποί μόνον και χαμερπεις προβαινουσιν 
εις τοιαύτας θεοστυγεις πράξεις, προ 
τών Οποίων φρικιά και ο μάλλον απα
θής και αδιάφορος. 

Πολλοί και έκ τών έν Ελλάδι έξε-
πλάγησαν ενώπιον τής ισχυρας έμμονης 
ήν έπεδείξατο ό Ακρος Αρχιερεύς προς 
τον ηγεμόνα ίκέτην προ τών ποδών 
του οπως κατορθώση δυνατά τά 
φύσει αδύνατα. Άλλοι, ποιήσαν-
τες έν βήμα έπι πλέον, έξηκόντι-
σαν ρυπαράς ύβρεις κατά τοΰ Ρω
μαίου Ποντίφηκος, ον έν τη περι-
στάσει ταύτη παρέστησαν κατει
λημμένον ΰπό μεσαιωνικών προ
λήψεων, άσυμβιβαστον και φανα
τικού υπέρ τά έσκαμμένα. Αλλ ω 
τής μωρίας αυτών! Οι αγαθοί ού
τοι φίλοι μας άφ' ενός μέν άρνοΰν-
ται εις τον Πάπαν το δικαίωμα 
όπερ παρά τοΰ Χρίστου κατέχει, 
ίνα δύνηται συμφώνως προς τάς 
εκάστοτε παρουσιαζομένας νέας 
άνάγκας και περιστάσεις νά μετα-

θρήσκευμα αύτοΰ άντι πινακίου φα
κής, καταδικάζει άπό τών Ιταλικών 
έδάφων νεανις αβρά οία ή νΰν σύζυγος 
τοΰ δουκός τής Άόστης, ήτις έν παρό
μοια περιστάσει έπεδείξατο στάσιν όν
τως χριστιανικήν και σθένος άπαρά-
μιλλον. 

'Η Δύσις με ανεθεμάτισεν, ειπεν ό 
Ηγεμών μετά το πραξικόπημα του, 

αι εωθιναί ακτινες της Ανατολης ας 
φωτίσωσι τόν θρόνον μου. Άλλ' έάν 
αί έωθιναι ακτίνες τής Ανατολής φω-
τίσωσι τον θρόνον του δέν θά κρατύ-
νωσιν ομως αύτον και το εδαφος θά 
εξακολουθεί ούχ ήττον σειόμενον ύπο 
τούς πόδας του, καθόσον θρόνον άγο-

βάλη εκκλησιαστικούς τινας τύ
πους κατ' ούδέν μειοΰντας την 
ούσίαν τών δογμάτων και τά ήθη, 
άφ' έτερου δέ, οτε το ίδιον συμ
φέρον το καλεί, ου μόνον ανέχον
ται, άλλά μετά βάναυσου σφοδρο-
τητος άπαιτουσιν ινα ο ύπατος 
Κυβερνήτης τής Εκκλησίας κα
τάργηση χάριν ένος ήγεμόνος αυτούς 
τους θείους νόμους, τά ουσιωδέστερα 
δόγματα και τούς ιερωτέρους κανόνας 
τούς διέποντας τήν έπι γής αληθή του 
Χριστου Έκκλησίαν. Επειδή δέ ό μέ
γας Ποντίφηξ δέν ηύδόκησε νά χρησι
μοποίηση το ύψιστον δικαίωμα Οπερ 
έν τοιαύτη περιστάσει μετά περισσής 

Ο ΠΑΠΑΣ ΛEΩN ΙΓ' 
ρασθέντα διά του τιμήματος τής ίδιας 
ψυχής δέν ευλογεί ό Θεός. 

Πας έχέφρων ρίπτων το βλέμμα 
του άπώτερον, καν μή προφήτης, δύ
ναται ευκόλως νά έννοήση όποιον μέλ
λον αναμένει τον ριψάσπιδα Ηγεμόνα. 
Ημείς οπωςδήποτε δεν δυνάμεθα νά 

συγχαρώμεν τούς γείτονας ημών Βουλ-
φίλοδωρίας τώ άπέδωκαν αυτοί ούτοι 
οί εχθροί του, διά τον λόγον τούτον 
και μόνον ο Πάπας καταντά φανατι
κός, θεοκράτης, οπισθοδρόμος, πλήρης 
προλήψεων και ιδεών μεσαιωνικών. 
Ευτυχώς οι τοιούτοι σταθμισθέντες έν 
τώ στατήρι τοΰ ορθοΰ λόγου και τής 
κοινής κρίσεως ευρέθησαν ήττον έχοντες. 

Άλλ' ίνα έπανέλθωμεν έπί το κύ-
ριον θέμα του λόγου ημών, τον έξο-
μώτην Ηγεμόνα, τον πωλήσαντα το 

γάρους δι' ον εχουσιν άρχοντα, καθό
σον ο προδούς σήμερον άντι ένος επι
γείου σκήπτρου τήν πιστιν τών πα
τέρων του, αύριον έάν και πάλιν το 
συμφέρον το καλέση, μετ' ίσης ευχέ
ρειας θέλει προδώση και αύτο τούτο το 
έθνος, ούτινος εκλήθη ίυα ιθύνη τάς 
τύχας. 

Ιδωμεν κατά πόσον το μέλλον θά 
δικαίωση τάς σκέψεις ήμών. 

Ο ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ ΙΓ' 
Έπι τη 18 έπετηριδι της εις τόν Πoν-

τιφικόν θρόνον άναρρήσεως αυτοΰ. 
Δεν δνναταί ή " Αρμονία " όλη αφο

σιωμένη εις την Καθολικήν Αποστολικην 
'Ρωμαίκήν Έκκλησίαν ν ' άντιπαρέλθη 
την είπέρποτε άξιομνημόνευτον ήμεραν τής 
20 Φεβρουαρίου χωρίς νά ομιλήση περι 
τής Α. Α. Λέοντος ΙΓ' κεφαλής όρατης 
τής εκκλησίας ταύτης. 

Κατά τήν 18 Φεβρουαρίου 1878, 61 
καρδινάλιοι συνηθροίσθησαν έν τή Παυ-
λίνα, ναϊδίω του Βατικανού, ινα παρευ-
ρεθώσιν έν τή λειτουργία του Αγ. Πνεύ
ματος. Μετά τήν λειτουργίαν ή σεβαστή 

και μακάρια όμήγυρις μετέβη εις τον 
ναϊσκον Σεξτίνον ινα ψάλλη τό Veni 
Sancte Spiritus και άκούση άπό 
τοΰ στόματος τοΰ δευτέρου κατά την 
αρχαιότητα καρδιναλίου την άνά-
γνωσιν τών παπικών κανονισμών. 

Τήν 19 τοΰ αύτοΰ μηνός μετά 
τήν άπλήν λειτουργίαν τελεσθεισαν 
ύπό τοΰ αρχαιοτέρου καρδιναλίου το 
ιερόν συνέδριον προέβη εις τήν έκλο-
γήν τοΰ Πάπα Οστις θά διεδέχετο 
τόν άοίδιμον Πίον Θ' . Τήν 20 Φε
βρουαρίου ήμεραν παρασκευήν κατά 
την τρίτην ψηροφορίαν τό όνομα τοΰ 
καρδιναλίου Pecci εξήλθε τής κάλ
πης έπι 44 ψηφοδελτίων. Ό νέος 
Πάπας λοιπόν εξελέγη ώς έχων ύπερ 
εαυτού πλειοψηφίαν απόλυτον λαβών 
τά δύο τρίτα τών ψήφων. Και ή πλειο
ψηφία αύτη ήτο νομιμωτάτη και ή 
έκλογη έγκυρος. "Μάρτυς όσον Πά
πας, ήκούσθη τότε εύγλωττος φωνή, 
ον ή σεβαστή συνέλευσις καλεί εις 
την ύπερτάτην κυβέρνησιν. Ουδέποτε 
έν τή έκλογή αυτή πλάνη δύναται 
νά χωρήση. Έν τή Άγια Εκκλη
σία ή εξουσία έρχεται άνωθεν ούδε-

μίαν έτέραν έχουσα πηγην ούχι τό ιε
ρόν συνέδριον άλλά μόνος ο 'Ιησοΰς Χριστός 
μεταδίδωσιν εις τον Τοποτηρητην αυτού 
τήν αρχήν. Ό εκλεγόμενος Ποντίφηξ μαν-
θάνει έκ στόματος τών αδελφών αύτοΰ τάς 
βουλάς τοΰ Υψίστου μεθ' ο περιβάλλεται 
δυναμει θειας ενέργειας, την επισκοπικην 
δικαιοδοσίαν έπι τής Εκκλησίας συμ
πάσης " . 

Ούτως ό σοφός καρδινάλιος τής Pe-
rouse αίσθανόμενος έν έαυτώ τήν έπενέρ-
γειαν ταύτην δέν έδίστασε ν' άποδεχθή 
τήν θείαν πρόσκλησιν λαβών τό όνομα 
Λέων ΙΓ, ειτε διά τάς χάριτας ύφ' ών 
παρά τοΰ Λέοντος IB' έπληρώθη, ειτε διότι 
ή λέξις αΰτη έσήμαινε τήν ίσχΰν, ήτις έδει 
νά ένυπαρχη έν τή μεγαλη, και άσυγκρίτω 
αποστολή ήν ήρχετο νά επιτελέση. 

Ό νυν Πάπας είνε πράγματι λέων έν 
τή πλήρει τής λέξεως ισχύι. Ό Θεός έπροί-
κισεν αυτόν δι' ευφυΐας, σοφίας και άγχι-
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Δέν δυνάμεθα καταλήγοντες τό άρθρον 

τούτο ειμη άπας ετι ν' αναφερωμεν την εγ-
κύκλιον Proeclara ενθα διά τρόπου ιδι
αιτέρου διαφαίνεται το ενδιαφέρον και ή 
στοργή, ήν ο Λέων ΙΓ' τρέφει προς τούς 
διϊσταμένους ήμών αδελφούς. 

Πας ειλικρινής, αμερόληπτος, φίλος τής 
αληθείας δέν δύναται ειμη τό γόνυ προ 
τοϋ Λέοντος ΙΓ' νά κλίνη άναγινώσκων 
τό άθάνατον τοϋτο έργον Του. δέν δύναται 
ειμη να ανταποκριθη προσερχόμενος εις την 
πλήρη στοργής πρόσκλησιν τοϋ κοινού τών 
πιστών Πατρός. Και έν τούτοις, πράγμα 
άπίστευτον ! Ευρέθησαν άνθρωποι τολμή-
σαντες διά διαβολών και ύβρεων ν ' άπαν-
τήσωσιν. Αδιάφορον ομως. Ό Λέων ΙΓ' 
αγαπά καί αΰτούς τους εχθρούς του και 
ώς ή αόρατος τής Εκκλησίας κεφαλή ει-
πεν ήδη έν έαυτώ : Πάτερ άφες αυτοις ου 
γάρ οιδασι τι ποιοϋσι. 

Μάλιστα τούς αγαπά, θά τούς αγαπά 
πάντοτε, ουδέποτε δέ θά λησμονεί νά περι-
βάλλη έν πατρική στοργή τήν υπέρ τοϋ 
πνευματικού αυτών άγαθοϋ μέρμνάν Του, 
και ακαταπαύστως εις ένωσιν αυτούς θά 
προσκαλεί μέχρις ότου τέλος έν ήμέρα 
ύπό τής θείας Προνοίας προωρισμένη ίδη 
πάντα τά τέκνα τοϋ αύτοϋ Πατρός Θεού 
συνηγμενα έν μιά μόνη ποίμνη ύπο την 
αρχήν ενός και τοϋ αύτοϋ αρχηγού και 
ποιμενος. 

Μετά τά ανωτέρω προφανώς και άρ-
μονικώς εξάγεται, Οτι ή Αρχιερατεία τής 
Α.Α. Λέοντος ΙΓ' διερμηνεύει εύγλώττως 
τό στέμμα του, lumen in coelo, είνε 
αντάξια αύτοϋ. διότι πάσαι αί πράξεις αύ
τοϋ εισίν, ώς άπεδείξαμεν δαδες περιλαμ-
πεΐς έν μέσω τοϋ σκότους ύφ' ου περιβάλ
λονται της Εκκλησίας οί εχθροί, και αί 
χονδροειδεις πλάναι και παρακρούσεις τής 
νεωτέρας φιλοσοφίας. 

Ένώσωμεν λοιπόν τάς καρδίας ήμών 
καί την φωνήν, καθολικοί, ιδία δε ύμεϊς 
άναγνώσται τής αρμονίας, και εύχηθώμεν 
βίον μακρότατον εις τον Λέοντα ΙΓ' . 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ 

Η Γαλλία και το Βατικανόν. 

10 Φεβρουαρίου. 
Κυρίως έν ταις διπλωματικαις σχέσεσι 

μετά τής Άγιας εδρας ή κυβέρνησις της 
Γαλλικής Δημοκρατίας άπηρνήθη τάς 
παραδόσεις αυτής και τά στοιχειωδέστερα 
καθήκοντα. Είδομεν πράγματι ϋπο ποίους 
ορους ο γάλλος πρεσβευτής Lefeb-
vre de Behaine άνεκλήθη άπροσδο-
κητως, μέχρι σήμερον δε ουδείς αντικατέ-
στησεν αυτόν. Τοιαύτη συμπεριφορά προς 
Ποντίφηκα του οποίου ή προσήνεια, η υπο
μονή, και ή συγκαταβασις πρός τήν Δημο
κρατίαν εφθασαν μέχρις έσχατου ορίου, 
εξέπληξε την Ευρώπην προκαλέσασα τάς 

μομφάς και αυτών έτι τών αδιάφορων. Ή 
«Έφημερις τών Συζητήσεων", έφημερις 
ουδέ κατ' ελάχιστον κληρικόφρων έτόλμησε 
νά ειπη καταλήγουσα σπουδαιον άρθρον, 
Οτι ή άνάκλησις τοϋ Lefebvre de Be-
haine παράσχοντος υπηρεσίας πολύτιμους 
καί είπέρποτε άποτελεσματικάς, θά ήτο 
μωρία. 

Φαίνεται όθεν ότι ή μωρία αύτη συνε-
τελέσθη μέλλουσα και αυτη νά προστεθή 
εις τόσας άλλας. Τοϋτο δέν θά έξέπλησσε 
τούς γάλλους καθολικούς. Αληθώς άπο 
τής εγκαθιδρύσεως τοϋ ριζοσπαστικού υ
πουργείου εις τήν αρχήν τό εϊχον προιδει. 
Ό Ranc, εις τών ζώντων ετι ιδρυτών 
τής νεαράς δημοκρατίας κυριώτερος δέ δη
μιουργός τής ένεστώσης πολιτικής, ειχεν 
ήδη προτρέψω τόν πρόεδρον τής κυβερνή
σεως νά άνακαλέση πράκτορα τόσον ευα-
ρεστήσαντα παρά τώ Βατικανώ, με την 
πρόθεσιν να δώση εν μάθημα εις τον Πά-
παν προετοιμάζουσα αυτόν έν τή πολε
μική πολιτική. Ούτω, προσθέτει ό Ranc 
δυνάμεθα νά κόψωμεν έπι τέλους το νήμα. 
Πράγμα, οπερ κατ' αύτον δέν θά έσήμαινε 
μόνον τήν άνάκλησιν τοϋ πρέσβεως, θά 
έσήμαινε τήν διάρρηξιν τοϋ Concordat, 
τήν άπάλειψιν τοϋ εκκλησιαστικού προϋ
πολογισμού, και τήν κήρυξιν τής εντελούς 
διασπάσεως Εκκλησίας καί Πολιτείας. 
"Ισως ήδύνατο τις νά ειπη τοϋτο άπλοϋν 
δημοσιογραφικόν χόλον. Κατά τάς ημετέ
ρας πληροφορίας είνε σημειον πρόδρομον 
τών μελλόντων. Είνε ήχημα σάλπιγγος 
άγγέλλον την έφοδον. 

"Οταν ό χρόνος κριθη κατάλληλος, ή 
Κυβέρνησις θά σπεύσει έπιλαμβανομένη 
αύτοϋ. 

Τό ϋπεσχέθη πρός τήν Βουλήν επιφυ
λασσομένη νά έκλέξη τήν ήμεραν και τήν 
στιγμήν. Έμπρος εις έργον λοιπόν, έάν 
τολμά, άφοϋ άλλως τε θάσσον ή βράδιον 
θά καταργηθή τό Concordat. Τουλά
χιστον θά γνωρίζουσι κατόπιν πόθεν έκρα-
τειτο. 

Αλλ' ώς έπραξε μέχρι τούδε δέν θά 
δυνηθή ή κυβέρνησις νά μεταχειρισθη τοϋτο 
ώς όργανον καταπιέσεως ή ώς Δαμόκλειον 
ξιψος υπέρ τήν κεφαλήν τής Έκκλησίας 
έξαναγκάζουσα αυτήν εις ατελεύτητους 
υποχωρήσεις. οι καθολικοί θά άνεύρωσι τήν 
άνεξαρτησίαν αυτών, τήν έλευθερίαν ήν 
υπέρ πάντα, κατά τόν Lacordaire, τά 
αγαθά έκτιμώσιν. 

Μεθ' ολα ταύτα παραθετομεν ενταύθα 
τεμάχιον επιστολής τοΰ γενικού πράκτορος 
της Γαλλίας έν Μαδαγασκάρη Laroche 
πρός τόν Αίδ Πατέρα de la Trappe de 
Staoueli έν Αλγερία. 

"Θά ήσθε διατεθειμένος νά πέμψητε 
τινάς των Πατέρων εις την μεμακρυσμένην 
ήμων νήσον ; Ώς πρός έμέ παραχωρώ αύ-
τοΐς οιονδήποτε θελήσωσιν έδαφος, ο,τι 
ζητήσωσι τοις προσφέρω. τοις παρέχω 

νοίας, ίνα τοΰς κινδύνους κατανοή και άνα-
καλΰπτη, άνευρίσκη δέ και προστρέχη εις 
καταφύγια επιβαλλόμενα ΰπό των αναγ
κών τής νεωτέρας κοινωνίας. 

Τόν έπροίκισε διά δραστηριότητος καθι-
στώσης την κρασιν αυτού αρρενωπην και 
καταφρονοΰσαν τά προσκόμματα πάντα, 
έχάρισε τέλος εις αύτον γλυκύτητα, ή 
μάλλον δΰναμιν ατελεύτητον προσηνείας 
παριστωμένης πρό τοΰ κόσμου ολοκλήρου ώς 
ακτινών μελισταγών άπο φωλεάς μελίσσης. 

Τοιαϋται ιδιότητες χαρακτηρίζουσι θαυ-
μασίως πάσας τάς πράξεις τής σεβαστής 
αυτού αρχιερατείας, "θέλω νά επιτελέσω 
πολιτικην μεγάλην" είπεν εις τόν Γραμ-
ματέα Αΰτοΰ ανερχόμενος τον θρόνον τοΰ 
Πέτρου. Πολιτική μεγίστη αληθώς και 
θαυμαστή ή πολιτική Λέοντος τοΰ ΙΓ' 
πλήρης μετριοπάθειας, δραστηριότητος άμα 
και σοφίας, χάριτος και πνεύματος συν-
διαλλακτικοΰ. Τοιαΰτην, φίλοι άναγνώ-
σται, πολιτικην δεν α π α ι τ ε ί ή νεωτέρα 
κοινωνία τοΰ 19ου αιώνος; 

Δεν διστάζω Οθεν νά κηρύξω μεγαλο-
οώνως ότι ή πολιτική αυτη βαθμηδόν 
πάντα τά έθνη τής οικουμένης καθώς και 
τά μάλλον πολέμια πρός τόν Παπισμόν 
προσήγγισεν εις τον θρόνον τοΰ Πέτρου, είς 
τόν θρόνον τοΰ δεσμώτου του Βατικανού. 

Μόνη ή κυβέρνησις τής Ιταλίας υστε
ρεί ώς πρός αυτό. δεν δύναται ειμή νά 
βλέπη και μάλιστα έκ τοΰ πλησίον υπέρ 
πάντα, τά άλλα έθνη, τόν σεβασμόν και 
τήν πίστιν Οστις περιβάλλει τόν ένδοξον 
ποντίφηκα Λέοντα ΙΓ' , βλέπει περισσότερον 
παντός άλλου οτι ο ΰπερογδοηκοντούτης δε-
σμώτης τοΰ Βατικανοϋ έγένετο κριτής διαι
τητής λύων έν πνεύματι ειρήνης τάς διε
θνείς διαφοράς. Δέν πρέπει ήδη νά άναφέ-
ρωμεν τήν ώθησιν, ήν ό μέγας ούτος Πά
πας μετέδωκεν εις τάς ύψηλάς σπουδάς ; 
Πάντες γνωρίζουσιν ότι άφ' ής στιγμής 
περιεβλήθη τήν Ποντιφίκήν αύτοΰ τήβενον 
επανίδρυσε τήν Ακαδημίαν τοΰ Άγιου 
Θωμα τοΰ 'Ακουινου. Πάντες ενθυμούνται 
τό μεγαλοπρεπές έγκώμιον Οπερ έπλεξε 
πρός τόν άγγελον της Σχολής έν τή έγ-
κυκλίω αυτού Aeterni Patris. πάντες δέ 
παρετήρησαν την εντεύθεν πρόοδον τών 
σπουδών παρ' οιωδήποτε κλάδω, και έν 
'Ρώμη και έν Ευρώπη, έν Ελλάδι καί 
'Ανατολή. 

Τι δε νά ειπωμεν περί τών έργων του 
Λέοντος ΙΓ' εγκυκλίων αΰτοΰ και ποιμαν-
τορικών επιστολών ; Οί έξοχώτεροι τοΰ 
αιώνος μας είπον: Έπαγωγικαί ώς πρός 
τάς ιδέας περιέχουσιν ΰψηλοτατας διδα
σκαλίας, εμβρίθεια δέ και σοφία διαπνέει 
αϋτάς. θέλγουσιν έκ τοΰ ύφους αυτών, 
διότι συνετέθησαν και εγράφησαν έν κα-
θαρωτατη, κικερωνική γλώσση. Σοφός δέ 
τις επίσκοπος προσθέτει : " Οταν τάς άρ-
χιερατικάς αΰτάς έπιστολάς άναγινώσκω 
νομίζω Οτι έχω πρό έμοΰ τάς Epistolas 
ad Familiares τοΰ μεγαλοφυοΰς τέκνου 
τής Λατινικής γλώσσης Κικέρωνος". 
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προς τούτοις, ώς οίκοθεν εννοείται, απόλυ
τον άσφάλειαν, ίδιαιτεραν δε ευμενή και 
φιλόστοργον προστασίαν ώς γενικός πρά
κτωρ. Ευθύς εξ αρχής θά έξησφαλίζομεν 
αΰτοις τήν δωρεάν μετάβασιν άπό της Ευ
ρώπης μέχρι τής έδρας αυτών έν Μαδαγα
σκάρη. Θά άπέδιδον τοιουτοτρόπως οΰτοι 
εις την νέαν άποικίαν, εις τόν πολιτισμόν, 
ΰπηρεσιαν άξιοσημειωτον, έν τη πρώτη δέ 
τάξει θά συνήργουν εις ειρηνικήν και ήθι-
κην κατάκτησιν τόπου, δν μέχρι τούδε μό-
νον στρατιωτικώς κατελάβομεν". 

Άλλά τίνες εισιν ούτοι οιτινες θά 
έπραττον πάντα ταύτα ; Είνε εκείνοι εις 
τους όποιους έπι του μητρικοϋ και πατρι
κού των εδάφους άπαγορεύουσι και αρνούν
ται την έλευθερίαν έν τη εργασία, έν τη 
προσευχή αύτη, παρά τών όποιων ήδη ζη-
τοΰσιν ινα πορευθέντες μακράν της πατρί
δος αυτών θυσιασθώσιν υπέρ αυτής. 

Ιδού τούτο σημειον τών καιρών νά 
βλεπωμεν την Μαδαγασκάρην έκγαλλιζο-
μενην ΰπο τών θρησκευτικών ταγμάτων. 
Πράγματι δέ οι Ίησουίται διά της ηθικής 
αυτών αποστολής και τών ωραίων αυτών 
επιστημονικών εργασιών διέσωσαν έχει την 
Γαλλικήν έπιρροήν. 

"Ηδη οι ευγενείς λειτουργοί τοϋ Ύψι
στου Ίησουιται και Trappistes έχουσι 
τρόπον άριστον και πνευματικόν όπως άν-
ταμείψωσι τους εχθρούς αυτών. 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΝΑΞΩ 

2 Φεβρουαρίου 1896 
Μετά πάσης μεγαλοπρέπειας και έπιση-

μότητος έπανηγυρίσθη σήμερον ή εορτή τής 
Υπαπαντής ής φερώνυμος είναι ή ενταύθα 
Μητροπολιτική εκκλησία. Τούτο οφείλεται 
πρωτίστως εις τόν άοκνον ζήλον πάντων 
ανεξαιρέτως τών ενταύθα καθολικών ιερέων 
οίτινες λαβόντες ΰπ' οψιν και τήν ιδιαιτέ-
ραν εύλάβειαν ήν άπας ό λαός τής Νάξου 
τρέφει προς την τιμιαν τής Θεοτόκου εικόνα, 
τήν έν τώ αΰτώ ναώ άποτεθησαυρισμένην 
έμερίμνησεν όπως άπό τοΰ έτους τούτου 
γένηται εναρξις πανηγυρισμού τής εορτής 
έπί τό μεγαλοπρεπέστερον. 

Σώζεται παραδοσις καθ ήν ή είκών αύτη 
μετά δύο άλλων, ήτοι τής " Θεοσκέπα-
στης" ευρισκομένης έν τώ φερωνΰμω αυτής 
άνατολικώ ναισκω τώ παρακειμένω τη έν 
τώ φρουρίω τής Νάξου καθολική Μητρο-
πόλει, και τής έν τή ενταύθα μονή τών 
Πατέρων Σαλεσιανών φυλασσόμενης, ερρί-
φθη έπί τής εποχής τών είκονομάχων εις 
τήν θάλασσαν ήτις έξέβρασε και τάς τρεις 
εις τόν λιμένα τής Νάξου. Τήν τελευταίαν 
ταύτην εικόνα, τήν φυλασσομένην έν τή 
μονή τών Σαλεσιανών, είχον άλλοτε οι 
προκάτοχοι αυτών έντός της εκκλησίας, 
διαρκώς μεν οι Ίησουιται, έπι πολλά δέ 
έτη οι διαδεξάμενοι αυτούς Λαζαρισταί. 
"Εχομεν έν τω ήμετέρω ναϊδίω" γράφει 

έν έτει 1641 ό Ιησουίτης Mathieu 
Hardy "εικόνα πρός ήν πάντες έχουσιν 
ίδιαιτεραν εύλάβειαν. Ή παράδοσις ανα
φέρει οτι ή εικών αύτη είναι μία έκ τών 
τριών αιτινες έρρίφθησαν εις την θάλασσαν 
παρά τών εικονοθραυστών, διά μεσολαβή
σεως δέ τών αγγέλων, έξεβράσθησαν θαυ-
μασίως εις τόν λιμένα τής Νάξου". Re
lations Inedites des Missions de la 
Compagnie de Jesus, publiees par 
le P. Auguste Carayon, Poitiers, 
1864, σ. 112). Προστίθησι δ'ή παρά-
δοσις ότι ή έν τή Μητροπολιτική εκκλησία 
είκών εθεάθη έρχομένη, ύπό τών όλιγίστων 
τότε παρά τόν λιμένα τής Νάξου οίκούν-
των, ούχι πλέουσα φυσικώς, άλλ' ορθία 
και οιονεί έπι τών κυμάτων βαδίζουσα. 
Παραλαβόντες δ' αυτήν μετέφερον εις το 
έσωτερικόν της νήσου, όπου διέμενον οι 
πλείστοι τών κατοίκων ένεκα τοΰ φόβου 
τών εχθρικών έπιδρομών. Άλλ' ή εικών 
μή ευαρεστουμενη, κατά τήν αυτήν ευσεβή 
λαικήν παράδοσιν, έν τώ τόπω έν ω μετέ
φερον αυτήν, έξηφανίζετο επανειλημμένως 
εκείθεν και είτα τυχαίως ΰπό κηνυγών και 
ποιμένων άνευρίσκετο θαυμασίως μετενη-
νεγμένη ΰπό βρΰλλον ειτε ΰπό θάμνον έκ 
τών καλυπτόντων τότε τόν παρά την θά
λασσαν λοφίσκον έφ' οΰ, μετά τήν κατά
κτησιν τής νήσου ΰπο τών Ενετών έν έτει 
1207, ήγέρθη τό φρούριον και ή καθεδρική 
εκκλησία ΰπό τοΰ δουκός Μάρκου Σανοΰτου. 

Ή έν λόγω εικών είναι αρχαιότερα τών 
άλλων, πολλού δέ λόγου άξια και ΰπο έπο-
ψιν άρχαιολογικήν. Παριστοί εις φυσικόν 
μέγεθος τήν Παναγίαν βρεφοκρατοΰσαν, 
πρό τών Εαυτής δέ ποδών εικονίζεται εις 
μικρόν μέγεθος Επίσκοπος υψών ίκευτικώς 
τάς χείρας προς την Θεοτόκον. άνωθι 
δ ' αΰτοΰ φέρεται ή επιγραφή : 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 
"Οπισθεν εικονίζεται εις φυσικόν επίσης 

μέγεθος ό άγιος Ιωάννης οΰ πλαγίως έπι-
γέγραπται ή ρήσις "Μετανοείτε ηγγικεν 
γαρ η βασιλεία των ουρανών". 

Κατά τήν έορτήν τής Υπαπαντής, 
μετά πάσης ώς προειπον μεγαλοπρέ
πειας πανηγυρισθεισαν εφέτος, παρέστη 
πολύ πλήθος λαού έν τή Μητροπολιτική 
εκκλησία ήτις είχε φιλοκάλως διακοσμηθή 
ΰπό τοΰ ζηλωτοΰ και αιδεσίμου ιερέως Μιχ. 
Σωμμαρίπα. Διενεμήθησαν δέ εις πάντας 
τά πρό ενός και ημίσεως αιώνος διανεμό-
μενα ετησίως κηρία άτινα άγοράζουσιν 
έκ κληροδοτήματος 100 ρεαλίων τά όποια 
κατέλιπεν εις τήν έκκλησίαν πρός τόν σκο-
πόν τούτον ό ιερεύς Νικόλαος Σωμμαρίπας 
διά τής άπό 4 Δεκεμβρίου 1746 διαθή
κης του. 

Μρκπλς 

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ 
Λέων ΙΓ' και ή Πορτογαλλια. 

Ο "Αγιος Πατήρ Λέων ΙΓ' διέταξε τον 
Σ. Ιακωβίνην, Άποστολικον Νοΰντσιον έν 
Λισσαβώνι νά συγχαρή τήν Α. Πιστοτάτην 
Μεγαλειότητα διά τάς προσφάτους νικας ας 
τά πορταγαλλικά στρατεύματα κατήγαγον έν 
Άφρική, καί νά διαδήλωση προς αυτήν τήν 
ζωηράν τής Α. Αγιότητος έπιθυμίαν ινα ή 
Πορτογαλλια θριαμβευση κατά τών έχθρων 
αυτής. 

Ο Βασιλεύς Κάρολος μεγάλως ηΰχαρι-
στήθη έκ τών ευμενών τοϋ Α. Πατρός αι
σθημάτων προς το ευγενές Πορτογαλλικόν 
Έθνος, παρεκάλεσε δέ τόν Σ. Ίακωβινην 
νά διαβιβάση εις τον "Αγ. Πατέρα τήν βα-
θειαν αΰτοΰ εϋγνωμοσύνην. 

Ή Ρεντγενογραφια εφαρμοζομενη. 
Οσημέραι πολλαπλασιάζονται τά πειρά

ματα, τά άποδεικνύοντα τήν χρησιμότητα 
τής νέας φωτογραφικής εφευρέσεως. Εν 
Λονδινω ευρέθη, βοήθεια τής ρεντγενογρα-
φιας, έν σπονδυλική στήλη μικρόν τεμάχιον 
μαχαιριού, ου ένεκεν ό πληγωθείς είχε πάθει 
έκ παραλύσεως τών ποδών. Έν Βιέννη ό 
καθηγητής Νάϋσνε ευρεν έν τώ ήπατι χολό-
λιθον, ήδυνήθη δέ νά προσδιορίση και τά συ-
στατικά του. 

Ή φωτογραφία των χρωμάτων. 
Ή μια άνακάλυψις συνεπιφέρει τήν άλλην. 

Μετά τήν άνακάλυψιν τών ακτίνων Χ ιδού 
ήδη αναγγέλλεται και ή φωτογραφία τών 
χρωμάτων. 

Έν τή τελευταία συνεδρία τής έν Βερο-
λινω φωτογραφικής εταιρίας ό δόκτωρ Neu-
haus παρουσίασε 30 φωτογραφίας γενομενας 
διά τής μεθόδου Selle. Δέσμη ρόδων ποικιλο-
χρόων λεπτοφυεστάτου χνοος άναπαρήχθησαν 
έν εντέλεια φυσικωτάτη. Ρόδα χρώματος 
βαθέως ερυθρού ών ή άποτύπωσις εθεωρείτο 
δυσκολωτάτη έφωτογραφήθησαν λίαν επιτυ
χώς, τινών δέ ό ιώδης χρωματισμός τοϋ χνοός 
άναπαρήχθη έκπληκτικωτατα. Πτερον ταω 
ιριδοειδές μετά μεταλλικής λαμπρότητος απε-
τυπώθη έν 'όλαις αϋτοϋ ταις λεπτομερείαις. 

Θαυμαστοτέρα όμως εινε ή φωτογράφησις 
τών προσώπων. αι τρίχες τής κεφαλής φέ-
ρουσιν έν τή εικόνι το φυσικόν των χρώμα, 
καθώς φυσικώτατος εινε και ό έρυθροειδής 
τής σαρκος χρωματισμός. 

Ούτω τό έπί τοσούτον χρόνον δυσεπίλυτον 
πρόβλημα τής φωτογραφήσεως τών χρωμά
των λαμβάνη λύσιν πλήρη και θαυμαστήν. 
Ο παρά τω Βατικανω Γάλλος πρέσβυς 
Λίαν ευχαρίστως άναγγέλλωμεν ότι ό παρά 

τώ Βατικανώ Γάλλος πρεσβευτής Lefebvre 
de Behaine ανακληθείς ύπό τής γαλλικής 
κυβερνήσεως επανέρχεται εις τήν αυτήν θέ-
σιν έν ή τόσον διέπρεψεν. 
'Ο Πάπας προς τόν 'Αποστολ.. Τοπο-

τηρητην έν Βουλγαρια. 
Μανθάνομεν ότι ό Άκρος Άρχιερευς θ' 

άπευθϋνη προς τον Σ. Μενίνην έπίτιμον έπι-
σκοπον Gangra καί Άποστολικον Τοποτη-
ρητήν Σοφίας καί Φιλιππουπόλεως έπιστολήν 
έν ή αυστηρώς θά έπικρίνη τήν πράξιν τοϋ 
Φερδινάνδου. 
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Μεταστροφαι έν ταις Ήνωμέναις 

Πολιτειαις. 
Έν ταις Ηνωμέναις Πολιτειαις υπάρχει 

εταιρία τις διαμαρτυρομένων ΰπο τήν προσω-
νυμίαν «ό καλος Σαμαρίτης" σκοπόν έχουσα 
τήν περιθαλψιν των ασθενών. Ο διευθυντής 
του άριστου τούτου συλλόγου G. Davidson 
διάκονος έν τή προτεσταντική Εκκλησία τοϋ 
Redempteur αμειβόμενος παρά τοϋ Θεοϋ 
διά τήν προς τούς ασθενείς στοργήν του λαμ-
βάνει τήν χάριν τής μεταστροφής έν τω κα-
θολικισμω, αποπτυσας τον προτεσταντισμον 
πρό τοϋ Αιδ. Πατρός Mac-Kinnon. 

Δυο έτερα διακεκριμένα μέλη τής Εκκλη
σίας τοϋ Redempteur άπεπτυσαν τήν αίρε-
σιν επανερχόμενοι είς τούς κόλπους τής Κα
θολικής Έκκλησίας' ό πρώτος εινε ό Αιδ. 
Έρ. Adams εφημέριος. Επίσης ή κ Wil
liams Arnold βαπτισθεισα ύπό τοϋ αιδ. 
Πατρός Rassenlaer. 

Ή ελληνική προφορά έν Γαλλία. 
Ο έν Γαλλία υπουργός τής Παιδείας 

Combes κατήρτισεν έπιτροπήν, ήτις θά με 
λετήση τόν τρόπον καθ' όν μέλλει έν τή 
σχολική διδασκαλία ή ζώσα ελληνική προφο
ρά νά άντικαταστήση τήν έν χρήσει έν τή 
Γαλλία έρασμιακήν. 

ΕΚ ΤΗΣ "ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ,, 

Τό άριστον τοϋτο μεταξύ των Ελληνικών 
Ημερολογίων κοσμήσαν τας σελίδας του και 
δια τής εικόνος τοϋ Πανιερωτάτου ήμων Αρ
χιεπισκόπου Δε "Αγγελί, εΰηρεστήθη να κατα
χώρηση τα κάτωθι λίαν κολακευτικα δια τόν 
έξοχον ιεράρχην τόν ιθύνοντα τας τυχας τής έν 
Αθήναις Καθολικής Εκκλησίας. 

Ή Ποικίλη Στοά ΰποτυπούσα τελείως 
εις τάς σελίδας αύτης πλήρη την έν γένει 
Φιλολογικήν και Κοινωνικην ζωην εκάστου 
έτους, δημοσιεΰει ωραίαν εικόνα τοϋ νέου 
Αρχιεπισκόπου τών Καθολικών Σεβ. Γ. Δέ 
Άγγελι κληθέντος ώς αρχηγού τής Έκ-
κλησίας τών Αθηνών την 10 Μαίου 1895. 
Ανηρ συμπαθέστατος και πλήρης πατριω-
τικών αισθημάτων υπερ τού Ελληνικού 
Έθνους ο νέος Αρχιεπίσκοπος τών Κα
θολικών κατέχει διαπρεπή θέσιν έν τη 
Καθολικη Έκκλησία διακρινόμενος έπι ευ
ρύτατη έγκυκλοπαιδικη μορφώσει και εκτά-
κτω ικανότητι. Γεννηθείς έν Castro dei 
Volsci τής Ίταλίας τω 1848 έποιή-
σατο άρίστας σπουδάς, ένωρίτατα δ' ένέ-
κυψεν εις ποικίλας και σπουδαιοτάτας με
λετάς, αναγορευθείς τώ 1877 διδάκτωρ 
τής Φιλολογίας και τής Θεολογίας. Ό 
διαπρεπής ούτος ιεράρχης γινώσκει άριστα 
την Έλληνικην γλώσσαν, πολλά δέ κατά 
διαφόρους έποχάς εις πεζόν λόγον και έμ-
μετρως δημοσιεΰσας έργα, μετ' ένθουσι-
ασμοϋ και θερμότατης φιλοπατρίας παρα
κολουθεί τάς προόδους της ημετέρας πα
τρίδος, έν η μετά πολλών δειγμάτων εκ
τιμήσεως και τιμής, ώς άληθης εκκλησια
στική προσωπικότης, άπο περιωπής ΰπερ-
τέρας προώρισται νά δράση γενικώτερον 
και κοινωφελέστερον. 

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤ0Σ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Και έν τη έμφανίσει και διαδόσει 

τοΰ Χριστιανισμού. 

Α'. 
" Και πρό παντός άλλου πλή-

ρεις μεγίστης, σφοδρας αγάπης 
αποβλέπομεν προς την Ανατο-

λήν, οθεν έξεπορεύθη κατά πρω-
τον η Σωτηρία του ανθρωπίνου 
"γένους, . . . . οίστε και Ήμεΐς 
"Αυτοί, έν υπερασπίσει της Κα-
θολικής πίστεως, συχνότατα 
"άντλοϋμεν έκ της διδασκαλίας, 
εκ των εθίμων, εκ των Ιεροτε-
λεστιων της Ανατολικης Εκ-
κλησίας, μαρτυρίας και τεκμή-
"ρια " (Αποστολική εγκύκλιος 
επιστολή Λέοντος ΙΓ'. Πάπα 
'Ρώμης. 

Έν 'Ρώμη τη 20 Ιουνίου τοΰ 
Σωτηρίου έτόυς 1894). 

Πρός συστηματικήν, όσον μοι ένεστι, 
συμπληρωσιν τού προκείμενου θέματος και 
ένταϋθα άτημελήτως πως ρίπτονται εις 
τόν χάρτην οί στοχασμοί μου περί τοϋ πα
τρώου Ελληνισμού επίσης έξυπηρετήσαν-
τος εις τον Χριστιανισμόν, και έν τη έμ-
φανίσει Αύτοϋ εις τον Κόσμον, ώς και έν 
τη διαδόσει Αύτοϋ εις πάντα τά ΰφήλια 
έθνη, οπότε, έδΰνατό τις ειπείν, ότι και 
παρακολουθών Αύτώ βήμα πρός βήμα, 
εξυπηρετεί πιστώς και εξόχως, και ώς 
παρών Αύτοϋ Πρόδρομος, συνεχίζων δη
λονότι την έξ ύψους έπι τούτω άποστολην 
αύτοϋ. 

"Ιδωμεν λοιπόν και τοϋτο έν ολίγοις. 
Β'. 

" Έν άρχη ην ό Λόγος, και ό Λόγος ην 
"πρός τόν Θεόν, και Θεός ην ό Λόγος. . . 
"Και ό Λόγος σαρξ έγένετο και έσκήνωσεν 
"έν ήμΐν, και έθεασάμεθα τήν δόξαν Αύτοϋ, 
"δόξαν ώς μονογενούς παρά Πατρός, πλή-
"ρης χάριτος και αληθείας ". ( Ίωάν. Α' .). 

Ούτω θεηγορών έν τώ κατ' Έλληνα 
λόγον συγγεγραμμένον αύτοϋ Εύαγγέλιον, 
διδάσκει πάντα τά έθνη, ο υψιπέτης αετός 
και μύστης των έπουρανίων τής τρισηλίου 
Θεότητος μιυστηρίων, ο επιστήθιος τοϋ 
Λόγου σαρκός γενομένου Ιησού Χριστού 
τοϋ Ύπερθέου Απόστολος και Ευαγγελι
στής Ιωάννης ό τοϋ Ζεβεδαίου, ό και έπι-
κληθεις Βοανεργές, ο έστιν υιός τής Βρον
τής, ό συνώνυμος τής Θεολογίας. ο άγιος 
άλιεύς της λίμνης Γενησαρέτ. 

Ό δέ τών εθνών Απόστολος οΰρανο-
βάμων Παύλος, οιονεί συμπληρών ταύτα 
θεηγορει γράφων ούτω, επίσης Ελληνιστί : 

«Ότε ήλθε τό πλήρωμα, τού χρόνου, 
"εξαπέστειλεν ο Θεός τόν υίον Αύτοϋ, γενό-
"μενον έκ γυναικός, γενόμενον ΰπο νόμον, 

"ίνα τούς ΰπό νόμον έξαγοράση, ινα τήν 
"υιοθεσιαν άπολάβωμεν. . . ." (Γαλ. Δ' .). 

" . . . . Διό και 0 Θεός Αυτόν ύπερύ-
"ψωσε και έχαρίσατο Αύτώ όνομα το υπέρ 
»παν όνομα, ινα έν τώ ονόματι Ίησοϋ 
"πάν γόνυ κάμψη επουρανίων και επιγείων 
"και καταχθόνιων και πάσα γλώσσα 
"έξομολογήσηται, ότι Κύριος Ιησούς 
"Χριστός, εις δόξαν Θεοϋ Πατρός ". 
Φιλιππ. Β' .). 

Γ'. 
Ιησους Χριστός. 

Το πανυπέρτατον, σωτήριον, το έν τοις 
Ούρανοΐς και έπι τής Γής, έν παντί καιρώ 
και πάση ώρα, ΰμνούμενον, εΰλογούμενον 
και προσκυνοΰμενον και άγιώτατον ονομα 
τό υπέρ παν όνομα, τό χαρισθέν παρά τού 
αιωνίου Πατρός, τώ έκ Πνεύματος Άγιου 
και Μαρίας τής Παρθένου ένανθρωπήσαντι: 
«Ίησοϋς", μετά τής οιονεί Προσηγορίας 
Αύτοϋ Ελληνιστί: "Χριστός", κατη-
ξιώθη ινα προσφέρη είς τάς ευλαβείς αύτοϋ 
εξυπηρετήσεις αρχικώς προς αιώνων ό πα
τρώος Ελληνισμός προωρισμένος ών παρά 
τής θείας Βουλής τοϋ Ύψιστου, ώσπερει 
εις έκ τών εις διακονίαν αποστελλομένων 
Αγγέλων. 

Ω μακαρία, μυστηριώδης, υπέρτατη 
διακονία τοϋ Πλάσματος πρός τον Πλά-
στην. τοϋ πατρώου Ελληνισμού προς τον 
Χριστόν τόν Κύριον και ύπέρθεον αύτοϋ ! 

["Επεται συνέχεια]. 
'Εκ Τσαρνηδίοις Νάξου. 

Ν. Αναγνωστόπουλος. 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α Ι Ε ΙΔΗΣΕΙΣ 

Ποιμαντορικη έπιστολή. 
Έπι τή ευκαιρία τών νηστειών τής Με

γάλης Τεσσαρακοστής, ό Πανιερώτατος 
ήμών Αρχιεπίσκοπος απέστειλε ποιμαν-
τορικήν έπιστολήν πρός τόν κλήρον και 
τούς ΰπό τήν δικαιοδοσίαν αυτοϋ πιστούς, 
παροτρύνων πάντας πρός ακριβή έκτέλε-
σιν τών ΰπό τής Έκκλησίας έν τοιαύτη 
περιστάσει οριζομένων χριστιανικών καθη-
κόντων. Ή επιστολή αύτη άποστέλλεται 
παντι τώ αιτοϋντι δωρεάν. 

Ή Καθαρά Δευτέρα. 
"Ολως άπαρατήρητος παρήλθεν εφέτος 

διά τάς Αθήνας ή άλλοτε πάνδημος και 
λαϊκωτάτη αύτη εορτή. Τό δριμύ ψύχος 
και ό μανιωδώς πνέων βορράς ένέκλεισε 
πάντας εις τάς οικίας των και μόλις ολί-
γαι άραιαι τάξεις εορταστών άψηφοΰντων 
την δριμύτητα τοϋ καιρού και τούς έκ ταύ
της κινδύνους έφάνησαν έπί τών υψωμά
των τής Ακροπόλεως και τοϋ Λυκαβητοϋ. 
Τοιουτοτρόπως εφέτος τάς ψυχράς Από
κρεω έσφράγισαν κατά ψυχρότερον τά Κού
λουμα. 
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Τριήμερος Μυστηριακή 'Έκθεσις. 
Μετ' εκτάκτου έπισημότητος έτελέσθη 

έν τω ενταύθα Μητροπολιτικω ναώ ή τριή
μερος μυστηριακή Έκθεσις, ή συνήθως 
λαμβάνουσα χώραν κατά τάς τελευταίας 
τρεις ήμέρας των Άπόκρεων. Ευφράδεις 
πανηγυρικούς έξεφώνησαν έκ περιτροπής 
κατά τά εσπερινά οι αιδ. Δον Ιωάννης 
Δαλέζιος εφημέριος Βόλου, Δον Λεονάρδος 
Πρίντεζης και Δόν Αντώνιος Ρούσσος. 

Πνευματικάι άσκησεις. 
Ό Πανιερώτατος ήμών Αρχιεπίσκοπος 

αρχόμενος άπο της προσεχούς Κυριακής 
θέλει δώσει οκταήμερους πνευματικάς ασκή
σεις εις τους ιερείς της Διοικήσεως Αθη
νών και της Αποστολικής Επιτροπής. 

'Αφιξεις. 
Άφίκετο έκ Σμύρνης ό έλλόγιμος συνερ

γάτης ημών Δόν Πολύκαρπος Βεντοΰρας, 
κληθείς όπως κήρυξη τον λόγον τού Θεοϋ 
γαλλιστι κατά τό διάστημα τής Μεγά
λης Τεσσαρακοστής. 

Κατά τόν παλαιόν νόμον οι ισραηλιται 
ώφειλον νά έορτάζωσι τό πάσχα αυτών 
την ήμεραν τής πανσελήνου τοϋ Νησάν 
ήτοι τής ανοίξεως. Οί πατέρες Οθεν τής 
Νικαίας ορίζοντες τοις χριστανοις ινα έωρ-
τάζωσι τό εαυτών, τήν ακολουθούσαν τή 
πανσελήνω ταύτη Κυριακήν, έθετον τούς 
χριστιανούς φυσικώς, μαθηματικώς και 
άστρονομικώς, εις σημειον μή επιτρέπον 
αΰτοις κατ' ούδένα τρόπον νά συνεωρτά-
σωσι τοις ίσραηλίταις. Άλλ ' εντεύθεν προέ
κυψε τό έξης. Τό σημερινόν ίσραηλιτικόν 
ήμερολόγιον ανάγεται εις έποχην μεταγε-
νεστέραν τής έν Νίκαια, οσον τέλειον δέ 
καν ή ένεκα τής εποχής καθ' ήν κατηρ-
τίσθη σήμερον, ινα μεταχειρισθώ τήν έκ-
φρασιν μιας έκ τών σπουδαιότερων αύθεν-
τικοτήτων τοϋ ισραηλιτικού κόσμου τοϋ 
διδάκτορος Σβάρτζ έν τώ έργω αύτοϋ. 

Η ΡΩΣΣΙΑ 
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

(Συνέχεια ίδε προηγοϋμενον αριθμόν). 
Αναμφιβόλως ούχι. Πρός τι δέ; Διότι 

αί σύνοδοι της Νικαίας και Αντιοχείας 
ύπέθετον ότι το νομικον φάσκα θά έωρτά-
ζετο πάντοτε κατά τήν ύπό τοϋ Μωϋσέως 
καθοριζομενην έποχήν. 

"Περι ιουδαϊκού Ημερολογίου" (Βερολινον 
1872), ούτε αί σελήναι ούτε αί ώραι τοϋ 
ίουδαϊκοϋ έτους δέν διατελοϋσι πλέον έν 
αρμονία μετά τής έν τω στερεώματι τά-
ξεως. Τοϋτο δ' έστιν άληθές καθ' όσον έν 
έκάστω κύκλω έκ 19 ετών οί ισραηλίται 
έορτάζουσι τό πάσχα αυτών τρεις φοράς 
έπι ένα μήνα βραδύτερον, ή ώς καθώρισεν 
αΰτο ό Μωϋσής, άκρβώς δε και κυρίως 
οσάκις οί ισραηλιται έορτάζουσι τό πάσχα 
αυτών, τοιουτοτρόπως τότε οι καθολικοί 
έν τάξει διατελούντες και πρός τόν νόμον 
τοϋ Μωυσέως και πρός τήν σύνοδον τής 
Νικαίας, έορτάζουσι τό ίδιον πάσχα καθ' 
ήν έποχην και ήμεραν καθορίζουσιν οι τρεις 
άλλοι κανόνες, ους αναφέρει ό πατριάρχης 
Ιερεμίας και το Τυπικόν, Έν ένί λόγω 

οί καθολικοί δεν μετέβαλον τούς τό πάσχα 
ρυθμίζοντας κανόνας. Έν τώ σημείω τούτω 
τοϋ λόγου μου γενόμενος αδυνατώ νά έμπο-
δίσω έμαυτόν τοϋ νά αισθανθώ τήν νόμι-
μον εύχαρίστησιν όπως υπερασπισθώ έγώ 
αύτος τόν πατριάρχην Ίερεμίαν και τούς 
λοιπούς πατριάρχας. οιτινες κατά τό 1593 
άνεθεμάτισαν τήν γρηγοριανην μεταρρΰθ-
μισιν, τούτο δέ θέλω πράξει εις ουδέν 
καταφεύγων τέχνασμα, άλλά προσπαθών 
έπι τή βάσει τοϋ πνεύμανος τής χριστια
νικής δικαιοσύνης Οπως αφομοιωθώ προς 
στιγμήν αύτοις έν ή θέσει διετέλουν. 

Οί πάντες δέν είναι ύπόχρεοι ίνα γνω-
ρίζωσι τόν περίπλοκον μηχανισμον τοϋ 
ισραηλιτικού ημερολογίου. Ό σοφός γερ-
μανος μαθηματικος Νέσσελμαν, όστις έμε-
λέτησε τό θέμα τοϋτο ειδικώς και έδημο-
σίευσε τά συμπεράσματα αύτου έν μαθη-
ματικώ τινι τής Γερμανίας περιοδικώ, το 
1843 δέν έδιστασε νά άποκαλέση τό ίσρα
ηλιτικόν ήμερολόγιον " αληθή λαβύρινθον" 
προσθεις οτι οί έπι τοϋ ισραηλιτικού ημε
ρολογίου υπολογισμοί δέον νά ταχθώσι 
μεταξύ τών δυσχερέστερων και τών μάλ
λον ξηρών έργων. 

Τούτου ούτως έχοντες, έπιβεβαιώ δε και 
έγώ τήν άλήθειαν αύτοϋ διά τής ατομικής 
μου πείρας, δέν ήτο δυνατόν τή αλήθεια 
νά ψέγωμεν τούς ορθοδόξους πατριάρχας άν 
λαμβάνοντες ύπ' όψίν τό γεγονός οτι οι 
καθολικοί έορτάζουσιν ενίοτε τό πάσχα 
αυτών μετά τών ισραηλιτών, δικαίως έτα-
ράχθησαν και χωρίς νά λάβωσιν ύπ' όψιν 
δευτερευούσας θεωρίας, έθεώρησαν την γρη-
γρριανην μεταρρύθμισιν ώς δυναμένην να 
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SILVIO PELLICO 

ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΜΟΥ 

— Και διατί ό κύριος δέν θα δυνηθή να το εκπλήρωση ; 
— Διότι δέν θα δυνηθώ, διότι ή διαρκής μοναξιά είνε τόσω φοβέρα 

στενοχώρια δι' έμέ, ώστε ουδέποτε θα κατορθώσω να μη εξαγάγω 
ολίγους ήχους έκ τοΰ ασθενούς μου στήθους, να καλέσω τον γείτονα μου 
νά μοι άποκριθή, και έάν ό γείτων μου δέν μοι άπεκρίνετο, θα έστρε-
φον τον λόγον εις τά σιδηρά τοΰ παραθύρου μου, εις τους απέναντι μου 
λόφους, εις τα πτηνά τά διασχίζοντα τον αέρα. 

— Der Teufel ! Και δέν θέλετε νά μοι το ύποσχεθήτε ; 
— "Οχι, όχι, οχι ! ανέκραξα. 
"Ερρίψε κατά γής τον ήχοΰντα όρμαθον τών κλειδιών του και επα

νέλαβε:—Der Teufel! der Teufel!—Είτα έρρίφθη εις τούς βρα
χίονας μου διά νά με άναγκαλισθή. 

— Λοιπόν, πρέπει νά παύσω νά είμαι άνθρωπος χάριν αυτών τών 
άθλιων ; Ό κύριος είνε άνθρωπος καθώς πρέπει καί τον εκτιμώ διότι 
δέν θέλει νά ύποσχεθή ό,τι δέν δύναται νά έκτελέση. Και έγώ επίσης 
θά κάμω το αυτό. 

Συνέλλεξα τάς κλεΐδας και τάς παρέδωκα αυτώ. 
— Τά κλειδιά ταΰτα, τώ λέγω, δέν είνε όμως τόσω αθλία, διότι δέν 

ήδυνήθησαν άπό τίμιον έπιστάτην ώσαν εσέ νά κάμουν ένα σμπιρον 
κακοποιόν. 

— Και έάν ένόμίζον ότι ηδϋναντο να το κάμουν, άπεκρίθη, θα τά 
εφερον εις τούς ανωτέρους μου και θα τούς ελεγον : Έαν θέλετε νά μοι 
δώσητε μόνον τό ψωμί τοϋ δημοσίου, θά υπάγω να ζητήσω έλεη-
μοσύνην. 

Εξήγαγε τό μανδήλιόν του εκ τοϋ θυλακίου του, έσπόγγισε τούς 
Οφθαλμούς του, είτα υψών αυτούς προς τόν ουρανόν, συνήνωσε τάς χεί
ρας όπως προσευχηθή, Ηνωσα καί έγώ τας ιδικάς μου καί προσηυχή-
θην ώς αΰτΟς έν σιωπή. Ήνόει ότι έδεόμην υπέρ αύτοϋ, ώς ήνόουν 
ότι τό αυτό ούτος έπραττε δι' έμέ. 

Απερχόμενος μοι είπε χαμηλοφώνως : — "Οταν ό κύριος όμιλή μέ 
τόν κόμητα Όρβόνη νά όμιλή όσον τό δυνατόν χαμηλοφώνως Θά έχη 
τότε τό διπλούν πλεονέκτημα, πρώτον εγώ θ' αποφεύγω τάς επιπλή
ξεις τοϋ κυριου αρχίεπίστάτου καί έπειτα δέν χα αφίνη να έννοώνται 
ίσως μερικοι λόγοι . . πώς νά το ειπω ; μερικοι λόγοι, οι όποιοι, έάν 
τούς άναφέρη κανεις, θά έξώργιζον πάντοτε έκεινον όστις δύναται νά 
τιμωρήση. 

Τον δίεβεβαιωσα, ότι ουδέποτε θα εξήρχετο έκ τών χειλέων μου και 
εις μόνος λόγος, οστις ήδύνατο, αναφερόμενος νά βλάψη τινά, 

Δέν ειχομεν τώ όντι ανάγκην νά ειδοποιηθώμεν δια νά είμεθα συνε-
τοί' δύο δεσμώται ανταλλάσσοντες αμοιβαίους λόγους γνωρίζουσι κάλλι-
στα να δημιουργήσωσι συνθηματίκήν γλώσσαν δι' ης δύνανται τά πάντα 
να λεγωσι χωρίς να εννοώνται ύπό τίνος κατασκοπεύοντος τους λό
γους των. 

ΚΕΦ. LXIX. 
'Επέστρεφον πρωιαν τινά έκ τοΰ περιπάτου, ητο 7 Αυγούστου ή 

θύρα τής φυλακής τοΰ Όροβόνη, ητο ανοικτή, ό δέ Σχίλλερ, όστις εύ-
ρίσκετο έν αυτή δέν με ήκουσεν ερχόμενον. Οί φρουροί μου ηθέλησαν να 
έπιταχύνωσί το βήμα διά να κλεισωσί τήν θύραν' τους ηνόησα, σπεύδω 
καί έγώ καί ιδού ρίπτομαι εις τάς άγκάλας τοΰ Όρβόνη. 

Ό Σχίλλερ έξεπλάγη.—Der Teufel ! der Teufel ! λέγει καί ύψωσε 
τον δάκτυλον διά νά με άπείλήση. Άλλ' οί οφθαλμοί του έπληρώθη-
σαν δακρύων καί εξερράγη εις λυγμούς ;—"Ω Θεέ μου ! ευσπλαγχνίσου 



ΑΡΜΟΝΙΑ 
παραβλάψη τάς ίερωτέρας παραδόσεις και 
νά άποτελεση κίνδυνον διά την όρθόδοξον 
πίστιν. Έν τούτοις λυπηρόν έστι πάντοτε 
ότι ή διατηρησις του ίουλιανοΰ ημερολο
γίου τίθησι την όρθόδοξον έκκλησίαν είς 
θέσιν Εκκλησίας τιμώσης τά μέγιστα τάς 
διατάξεις των παλαιών περί τοΰ Πάσχα, 
συνοδων και ομως εξ άλλου παραβαινου-
σης αΰτάς λίαν συνεχώς. 

Ούτως έπί παραδείγματι τό παρελθόν 
έτος 1894 ή εαρινη ισημερία συνέπιπτε 
τη 8)20 Μαρτίου, ή Κυριακή δέ μετά την 
σχετικήν πανσέληνον συνέπεσε τη 13)25 
Μαρτίου. 

Οί καθολικοί συμμορφούμενοι ταις δια-
τάξεσι τοΰ Μωΰσέως και της έν Νικαία 
Συνόδου εωρτασαν τό πάσχα αυτών τη 
13)25 Μαρτίου. Ή δέ Έλληνορωσσική 
Εκκλησία έώρτασεν αυτό ένα μήνα και 
πλέον βραδύτερον. Έάν δέ ή μεταρρύθμι-
σις δέν έπιτελεσθη μέχρι τοΰ έτους 2000 
ή εκκλησία αύτη θέλει έορτάση 34 ολας 
φοράς τό πάσχα αύτης ένα τουλάχιστον 
μηνα βραδΰτερον ή ως όρίζουσιν αί διατά-
ξεις της έν Νικαια Συνόδου. Τούτο δε διά 

ήμάς οφείλετε νά πείσετε, άλλά τόν λαόν. 
'Αλλ ' άν οί πατριάρχαι της Κωνσταντι
νουπόλεως, και αυτοί οί σύγχρονοι ήμών, 
δέν ηθέλησαν νά έξωθήσωσι τραχέως τά 
πράγματα, έπραξαν έν τούτοις πλείονα ή 
όσα γενικώς υποτίθεται προς διευκόλυνσιν 
τοϋ έργου της 'Ρωσσίας έν τη μεταρρυθ
μίσει τοΰ Ημερολογίου, μετά πολλής δέ 
εΰχαριστήσεως δύναμαι ίνα παράσχω ΰμΐν 
αποδείξεις περι τούτου. 

("Επεται συνεχεία). 

νά μη επέλθη σύμπτωσις μετά τοΰ πάσχα 
τών ισραηλιτών. Τίνος ένεκα δέ πάντα 
ταύτα ; Ένεκα της μοναδικής αιτίας ότι 
δεν είναι έτι αρκούντως γνωστή ή ανακρί
βεια τοΰ ισραηλιτικού ημερολογίου. Επί
σης εις συνηγορίαν της Έλληνορωσσικης 
Εκκλησίας ουδέποτε θέλω λησμονηση ότι 
σωφρονεστάτην τινά λέξιν ρηθείσαν μοι 
παρά τίνος έκ τών θερμότερον έπικροτοΰν-
των εν τοις ενεργειαις μου προς επιτευξιν 
τής ενοποιήσεως τοΰ ημερολογίου. Ουχί 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΑΒΥΣΣΙΝΩΝ 

Νυν ότε πάντες έχουσι τά βλέμματα 
αϋτων έστραμμένα πρός τάς 'Αφρικανικάς 
χώρας ένθα 'Αβυσσίνιοι και Ιταλοί πα-
λαίουσι τόν έσχατον οριστικόν αγώνα κα
λόν ινα γράψωμεν ολίγα τινά περί τοΰ 
θρησκεύματος οπερ κυριαρχεί παρά τοις έν 
'Αβυσσινία λαοις. Περί τάς αρχάς τοΰ Δ' 
αιώνος κατήρχετο εις Αιθιοπίαν ο Φρου-
μεντιος άνεψιος τοΰ φιλοσόφου Μικροπίου. 
Οι 'Αβυσσίνιοι κατεκρεούργησαν τούς συν
τρόφους αυτού, αυτόν δε τόν Φρουμέντιον 
άφοΰ έκράτησαν δέσμιον έπι πολύν χρόνον, 
τέλος απέλυσαν, όρμηθέντες εις τούτο έκ 
τής ενάρετου αΰτοΰ ζωής και τών θαυμά
των άτινα έποίει. 

Ό Φρουμεντιος αφεθείς ελεύθερος έκή-
ρυττε δημοσία την χριστιανικην πίστιν 
έλκύων περι έαυτον μέγαν άριθμον προση-

λύτων. Τούτου χειροτονηθέντος επισκόπου 
ΰπό τοΰ Μεγάλου Αθανασίου έν έτει 326 
ολόκληρος ό λαος εκείνος ήσπάσατο τον 
χριστιανισμον και έκτοτε διετέλεσεν ΰπο 
τήν δικαιοδοσίαν του πατριάρχου της Α
λεξανδρείας. Πλην οι κάτοικοι της 'Αβυσ-
σινίας δεκατισθέντες ΰπο τών έμφυλίων 
πολέμων και τών έπιδρομών τοΰ Ισλάμ, 
έγένοντο νωθροί και πολλαχώς διεφθάρη-
σαν. 'Αποτινάξαντες συν τω χρόνω τάς 
έντολάς τοΰ Θεού διεφύλαξαν μόνον τούς 
εξωτερικούς τής θρησκείας τύπους. 

Είς μερικάς μάλιστα, χώρας κατήργησαν 
και αΰτάς τάς εκκλησίας και τάς ιεροτε
λεστίας. Διετήρησαν οΰχ ' ήττον τό χρι-
στιανικον όνομα και έν ώραις οικογενειακών 
ατυχημάτων ή θεομηνίας τινός επικαλούν
ται την άρωγήν τοΰ Σωτήρος. Έξ άλλου 
όμως δι'αυτούς ειτε χριστιανός, είτε μωα-
μεθανος, τυγχάνει εν και το αυτό. Ούτως 
έσχάτως όμάς 'Αβυσσινίων έγκατέλιπε τήν 
χριστιανικήν θρησκείαν και ήσπάσατο τό 
κοράνιον άπλώς ένεκα, τών ακριδών. Ήσαν 
αί ήμεραι της μεγάλης τεσσαρακοστής και 
ό ιερεύς διετείνετο ότι ήτο αμάρτημα βαρύ 
ή βρώσις αυτών, άλλως κατά τάς ήμερας 
έκείνας αί ακρίδες είχον έμφανισθη έν τοι-
αύτη πληθύι ώστε δέν ήδύναντο νά μη 
ΰποκΰψωσιν εις τόν πειρασμόν. Έταλαν-
τεΰθησαν έπ' ολίγον μεταξυ τών τΰψεων 
της συνειδήσεως και τών απαιτήσεων τής 
γαστρός, άλλά τέλος ήττηθέντες απεφά
σισαν νά άσπασθώσι τον μ.ωαμ.εθανισμ.ον 
όστις παραχωρεί τήν βρώσιν τών ακριδών 
έν οιαδήποτε τοΰ έτους ήμερα. Σήμερον 
και έκει ένθα ΰπάρχουσιν άκόμη έκκλησίαι, 

αυτούς τούς πτωχούς νέους και εμέ και όλους τους δυστυχείς σύ, όστις 
υπήρξες τόσω δυστυχής έπί τής γής ! 

Οι δύο φρουροί έκλαίον επίσης. Ό φρουρός τοϋ διαδρόμου, όστις 
ωσαύτως προσέδραμε, έχυνε και αυτός δάκρυα. 

— Σίλβιε, Σίλβιε. μοι έλεγεν ό Όροβόνης, ή ήμέοα αΰτη εινε μία 
τών προσφιλέστερων ήμερων τής ζωής μου!—Δέν έγνώρίζον τι τώ ελε
γον ημην έκτός έαυτοϋ ώς εκ τής χαράς καί τής συγκίνήσεως. 

Όταν ό Σχίλλερ μάς παρεκαλεσε να χωρισθώμεν καί ηνανκάσθημεν 
νά ύπακουσωμεν, ό Όροβόνης, ήρχισε νά κλαίη πικρώς καί νά μοι λέγη: 

— Λοιπόν δέν θά έπανιδωθώμεν έπί τής γής ; 
Και δέν τόν έπανεΐδον πλέον ! Μετα τινας μήνας, τό δωμάτιόν του 

ητο κενόν καί ό Όροβόνης άνεπαυετο είς τό νεκροταφείον έκεινο, τό 
οποιον ειχον απέναντι του παραθύρου μου! 

'Από τής στιγμής έκείνης, καθ' ήν έπανείδομεν αλλήλους, μας έφαί 
νετο, ότι ήγαπώμεθα τρυφερότερον καί περισσότερον η πρότερον' μάς 
έφαινετο ότι είμεθα πλέον ή ποτέ άναγκαιοι ό μεν προς τόν δέ. 

Ό Όροβόνης ητο ώραΐος νέος, ευγενούς φυσιογνωμίας, άλλ' ωχρός 
καί επισφαλούς υγείας. Μόνον οι Οφθαλμοί του ήσαν πλήρεις ζωής. Ή 
προς αυτόν αγάπη μου ηύξήθη ετι μάλλον διά τής συμπαθείας, ήν μοι 
ένέπνεεν ή ισχνότης του καί ή θανάσιμος ώχρότης του. Τα αυτά αι
σθήματα έτρεφε προς έμέ. Ήσθανόμεθα αμφότεροι πόσον ητο πιθανόν, 
ότι ό εις έξ ημών θά είχε μετ' ολίγον τήν δυστυχιαν νά έπιζήση 
τοϋ έτερου. 

Μετά τινα καίρόν ήσθένησεν. Ουδέν άλλο έπραττον τότε ή νά λυ-
πώμαί καί νά δέωμαί ϋπέρ αΰτοΰ. Μετα τινας παροξυσμούς τοϋ πυρε
τού, άνέκτησεν ολίγας δυνάμεις καί ηδυνήθη ν'άναλάβωμεν τάς άγα 
πητάς μας συνομιλίας. "Ω ! πόσον ό τόνος τής Φωνής του, πλήττων έκ 
νέου τό ούς μου, μοι παρείχε παρηγορίαν ! 

— Μή ζητής ν' άπατασαι, μοι λέγει, αυτό δέν θα διαρκέση έπί πολύ 
Λάβε θάρρος διά να προετοίμασθής δια τόν θάνατον μου' δός μοι θάρ
ρος δια τοΰ θάρρους σου. 

Κατά τήν έποχήν ταύτην ηθέλησαν νά χρωματίσωσί τούς τοίχους 
τών φυλακών μας καί κατ' αυτό τό διάστημα μας μετέφερον εις τά 
υπόγεια. Εις έπίμετρον δέ τής ατυχίας μας, κατά τό χρονίκόν τουτο 
διάστημα, δέν έτοποθετήθημεν εις παρακείμενα δωμάτια. Ό Σχίλλερ 

μοι έλεγεν, ότι ό Όροβόνης είχε καλώς εις τήν ϋγείαν, άλλά τόν ύπο-
πτευόμην μη θέλοντα νά μοι ειπη τήν άλήθειαν καί έφοβοΰμην μήπως 
ή διασαλευθεισα υγεία τοΰ φίλου μου έξηκολούθει χειροτερεύουσα εις τά 
υπόγεια έκεινα. 

Έάν τουλάχιστον είχον τήν εΰτυχίαν νά εύρίσκωμαι έν τή περιστά
σει ταύτη πλησίον τοϋ άγαπητοΰ μου Μαροντσέλλη' Ηκουον όμως την 
φωνήν του. Έχαιρετώμεθα άδοντες, μεθ' όλας τάς κραυγάς τών φρουρών. 

Τήν εποχήν ταύτην ηλθε νά μας ιδη ό πρώτος ιατρός τής Βρουν, 
σταλείς ισως ώς εκ τών αναφορών, τάς Οποίας είχεν υποβάλει εις Βιέν-
νην ό επιθεωρητής περί τής μεγίστης αδυναμίας, εις ήν ώς έκ τής ελ
λείψεως τροφής ειχομεν περιέλθει, ή μάλλον ίσως διότι έπεκράτει τότε 
εις τας φύλακας σκορβοΰτον φοβερώς έπίδημικόν. 

Μή γνωρίζων τήν αιτίαν τής έπισκέψεως ταύτης, έφανταζόμην, ότι 
προεκειτο περί νεας ασθενείας τοΰ Όροβρνη. Ό φόβος τοΰ νά τόν χάσω 
μοί προύξένει άνέκφραστον άνησυχίαν. Κατελήφθην τότε ύπό μεγάλης 
μελαγχολίας και τής επιθυμίας τοΰ θανάτου. Ή ιδέα τής αύτοκτονίας 
παρουσιάζετο καί πάλιν εις τό πνεϋμά μου. Τήν άπέκρουον, άλλ' ήμην 
ώς οδοιπόρος κεκμηκώς, όστις, άν και λέγει:—Όφείλω νά βαδίσω μέ
χρι τέλους,—εν τούτοις αισθάνεται άνάγκην ακαταμάχητον τοΰ νά ριφθή 
χαμαί καί ν' άναπαυθή. 

Μοι είχον δίηγηθή, ότι πρό τίνος καιροϋ, εις τά σκοτεινά ταΰτα υπό
γεια γέρων τις Βοεμός έφονεύθη κτυπών τήν κεφαλήν του έπί τών τοί
χων. Δέν ηδυναμην ν'αποδιώξω τθν πειρασμόν τοϋ νά τόν μιμηθώ 
"Ισως ό παροξυσμός μου θά έφθανε μέχρι τοΰ σημείου τούτου, έάν αί-
μοπτυσία έκ τοΰ στήθους μου δέν μοι παριστά τόν θάνατον ώς άφευ-
κτον. Ηύχαριστουν τόν Θεόν διότι εϋηρεστειτο νά με άπαλλάξη τοιου
τοτρόπως εκ τοΰ βίου, παρέχων μοι πράξιν απελπισίας, ήν τό πνεΰμά 
μου κατεδίκαζε. 

Τουναντίον όμως ό Θεός ηθέλησε νά με διατηρηση. Ή αίμοπτυσία 
αύτη μέ ανεκούφισε. Είτα μετεφέρθην εις τήν ανωτέραν φυλακήν, ενθα 
έπαναβλέπων τό Φως και ευρισκόμενος πλησίον τοΰ Όροβόνη, ηυχαρι-
στούμην εις την ζωήν. 

("Επεται συνέχεια) 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 
ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

Φεβρουάριος. Φεβρουάριος. 
'Αρχεται η αγ. και Μεγαλη Τεσσαρακοστή. 20 Πέμπτ. 8 Θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου και Ζαχα-

'Επέτ. τής εις τόν 'Ακρον Αρχ. θρ. ύψ. ρίου τοΰ Προφ. 
τοΰ άγ.Πατρος Λέον.ΙΓ' Των 7 άγ. Ίδρ. 

Του Άκανθίου Στεφ. Πουβλίου έπ. μάρ. 21 Παρασ. 9 Νικηφόρου μάρτυρος. 
"Εδρα άγιου Πέτρου έν Άντίοχεια. 22 Σαββ. 10 Των 'ΑγίωνΘεοδώρων.-Χαραλάμπους ιερ. 
Α' Των Νηστειων.-Πέτρου Δαμιανοΰ έπ. 23 Κυριακ. 11 Της Ορθοδοξίας—Βλασίου ιερομ. καί 

Θεοδωρας τής Αύγοΰστης. 
Πρίμιτίβης και Σεργίου μαρτύρων. 24 Δευτέρα 12 Μελετίου αρχίεπισκόπου Αντιοχείας. 
Ματθία Αποστόλου. 25 Τρίτη 13 Μαρτινιανοΰ τοΰ οσίου. 
Φήλίκος Γ' Πάπα Ρώμ.Τέσ.τριήμ.νηστ. 26 Τετάρτ. 14 Αυξεντίου τοΰ όσιου. 
'Ραϋμόνδου όμ. Άλεξάνδ. καί Ονωρίνης. 27 Πέμπτ. 15 Όνησίμου τοΰ Αποστόλου. 
Τής Λόγχης καί 'Ήλων τοΰ Χριστου. 28 Παρασ. 16 Παμφίλου μάρτυρος. 
Τέσσαρα τρίήμ. νηστεία. 

Μακαρίου Ιούστου καί Σεραπίωνος μαρ. 29 Σάββ. 17 Γρηγορίου τοΰ Παλαμα καί Θεοδώρου 
Τέσσαρα τριήμ. νηστεία. τοΰ Τύρωνος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

'Έκ της πολιτικής υπό Εύαγόρου. 
Τό ποαξικόπημα τοΰ Ήγεμόνος της 

Βουλγαριας. 
Ό Πάπας Λέων ΙΓ' (μετ' εικόνος). 
H «Άρμονια" έν Παρισίοις. 
H «Άρμονια" εν Νάξω. 
Ό εξω κόσμος. 
'Εκ της "Ποικιλη Στοας". 
Ό Πατρωος Ελληνισμός κ.τ λ. υπό Ν. 
'Αναγνωστοπούλου. 
Κοινωνικαι Ειδήσεις. 
Ή Ρωσσϊα και η μεταρρύθμισις τοΰ 

Ήμερολογιου. 
Περι τοΰ θρησκεύματος των'Αβυσσινών. 
Ποικιλ.α. 
Αι φυλακαι μου. Silvio Pellico. 'Επι-
φυλλίς κατα μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 
Ημερολόγιον. 
Μικρόν Ταχυδρομεΐον. 

απασαι συμφωνουσιν ως προς την οικο-
δομην την ζοφερότητα και άκαθαρσίαν. 
Λεγω σήμερον, καθότι έκκλησίαι των πα
λαιών χρόνων οΰδαμοϋ σώζονται πλέον. 
Οσον άφορα τους ιερείς, τούτους ιδίως δια
κρίνει αμάθεια και ακολασία προσδίδουσα 
αϋτοις τι το κτηνώδες. Φερουσι χιτώνα 
ποδήρη και έπι κεφαλής κάλυμμα έν είδει 
κιδάρεως. Καθήμενοι χαμαι έπι ψάθης 
κατά τό σύστημα τών Ανατολιτών ψάλ-
λουσι διάφορα τεμάχια έκ τών άγιων Γρα
φών έν συνέχει τοΰ σώματος κινήσει, 
κρούουσι κώδωνας και σειστρα, σείουσι θυ-
μιατηρια, και έκαστος κρατεί την ποιμαν-
τορικην του ράβδον ητις ενίοτε έκπληροι 
καθήκοντα βούρδουλα ή μαγγονρας. 

Ήμεραν τινά έν τω δικαστηρίω της 
'Ασμάρας ενεφανίσθη προ τών δικαστών ο 
πατήρ Αιχμάλωτος τοΰ Θεού προεστώς της 
μονής τού Βίντσεν κατηγορούμενος ότι έν 
μέση εκκλησία εφιλοδώρησεν έπι της ρά-
χεως έτερου μοναχού δια τής ποιμαντορι-
κης του ράβδου παρά μίαν τεσσαράκοντα 
διά τόν λόγον οτι ο τελευταίος ούτος μετε-
στη εις τάς τάξεις τών διαμαρτυρομένων. 
Πράγματι εις πλείστας χώρας τής 'Αβυσ-
σινίας εισέβαλον άπό τίνος Σουηδοί ιεραπό-
στολοι έκ τών διαμαρτυρομένων, οιτινες 
διά του χρήματος ιδίως και της γενναιο
δωρίας αυτών προσπαθουσι νά προσελκύ-
σωσι τήν ευνοιαν τών Άβυσσινών. Μάλι
στα λέγεται, ότι οι Σουηδοί ούτοι ιερα
πόστολοι χαίρουσι της προστασίας τών 
ιταλών, τοΰθ' όπερ ήμεις θεωροϋμεν άπί-
στευτον, Άπ' έναντίας τυγχάνει βεβαιό
τατον ότι η προστασία αϋτη τών ιταλών 
δεν απολείπει εις τους έκει διατρίβοντας 
καθολικούς ιεραποστόλους οιοι έπι του πα
ρόντος εισιν οι ύπό τον δεξιον πάτερα Καρ-
βονάραν μοναχοί τοΰ τάγματος τοΰ Ά
γιου Φραγκίσκου. Έκ τών ανωτέρω λοιπόν 
ό αναγνωστης ευκόλως δύναται νά έννοηση 
ότι ευρισκόμεθα ενώπιον μιας έκ τών 
αρχαιοτάτων Ανατολικών εκκλησιών και 

ενώπιον χώρας, ητις έπι πολιτισμώ προη-
γηθη και ώς προς πολλάς τών χωρών 
τοΰ μάλλον πεπολιτισμενου κόσμου. 

ΠΟΙΚΙΛΑ 
Νεος χωρικός fin de siecle έλεγε 

καυχώμενος προς τον έφημεριον του χω
ρίου του. 

— Δεν είμαι δά και τόσον ανόητος 
ώστε να πιστεύω εις τά θαύματα, άλλως 
τε αγνοώ καθ' ολοκληρίαν εις τι ακριβώς 
ταύτα συνίστανται. 

— Μπα ! . . . άπαντα ο εφημέριος και 
επιθυμείς ίσως νά το μάθης. 

— Διατί όχι, ουδέποτε ηρνηθην νά 
μάθω τι νεον. 

— Στρεψον λοιπόν έπ' ολίγον προς έμε 
τά νώτα σου. 

Ό χωρικός μόλις πρό ήμεοών αφυπηρε-
τησας άπό τοΰ στρατού, έκαμε κανονικο-
τάτην μεταβολην και έστρεψε πάραυτα τά 
νώτα του πρός τόν έφημεριον, Οστις χωρίς 
νά χάση καιρόν εφήρμοσε έπι τών οπι
σθίων τοΰ χωρικού ισχυρότατον λάκτισμα 
και μειδιών έρωτα ειρωνικώς τον εκπληκτον 
χωρικόν. 

— Ήσθάνθης τίποτε; 
— 'Ακοΰς έκει! . . έπειτα άπό τόσον 

φοβερόν λάκτισμα ήτο δυνατόν νά μ.ή 
αισθανθώ ; 

— Πολυ καλά. Έάν δεν ησθάνεσο το 
λάκτισμα θά ήτο ακριβώς θαύμα. 

Ήμεραν τίνα ευγενής κυρία, παρουσιά
ζεται ποός Έρρικον τόν Δ' και τω λέγει 
πικρώς παραπονουμενη διά τον σΰζυ-
γόν της. 

— Μεγαλειότατε! με κτυπά καθημε-
ρινώς ανηλεωτατα. 

— Αυτό δεν αποβλέπει εμε άπαντα 
ευστόχως ό βασιλεύς. 

— Πλην δεν είναι μόνον τούτο, ό σύζυ
γος μου εξυφαίνει φοβεράν συνωμοσίαν κατά 
τής Υμετέρας Μεγαλειότητος. 

— Τούτο δεν άφορα εις σε, απήντησε 
ξηρώς ό μονάρχης δεικνύων πρός αΰτην 
την θύραν της εξόδου. 

ΜΙΚΡΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 

I. Ι. Β. Σμύρνην. Άναμενομεν έπιστολήν 
σας μετα ύποσχεθέντος διηγηματίου. — Ν. Μ. 
Σΰρον. Έπιστολήν σας έλάβομεν, ένεκεν έπι-
συμβαντων γεγονότων άνεστείλαμεν δημοσίευσίν 
διατριβής σας. — Μ. I. Μ. Δημοσίευσις άντα-
ποκρίσεως καθυστέρησεν ένεκεν απουσίας διευ-
θυντοΰ. Αιτοΰμεν συγγνώμην και άναμενομεν 
ΰποσχεθέντα. — Α. Π. Σΰρον. Έπιστολήν σας 
έλάβομεν. Ευχαριστοΰμεν δια τας υπέρ τοΰ 
ημετέρου φύλλου ενεργείας σας. Φροντίσωμεν 
πεοι αντικαταστάσεως. — Ι. Κ. Κωνσταντι
νούπολη. Έλάβομεν έπιστολήν σας, ποιήσωμεν 
κατα τας ΰποδείξείς σας. — Ανταποκριτή. Αυ
τόθι. Παρατεταμένη σιωπή σας προξενεί αλη
θώς αισθησιν καί διακυβεύει συμφέροντα φύλλου. 
—- Εύγενεί. Ένταΰθα. Δειγμα άριστον ευγε
νείας αυτή αύτη ή επιστολή σας. Fuimus 
Troes ! — Κ. Μ. Μελίτην. Συγγνώμην δια 
τήν άργοπορίαν ήμων. 'Απαντήσωμεν όσον τά
χιστα εις τας λίαν κολακευτικας έπιστολάς σας. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΡΓΕΝΤΑΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Όδός Βουλής 'Αριθ. 8. 
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Κ. ΜΑΙΣΝΕΡ KAΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1896 — 1123. 


