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στροφέ ην ό ιταλικός στρατός υπέστη 
έν τη μάχη της 'Αδοΰας. Κατά τάς 
πληροφορίας ταύτας αι άπώλειαι τών 
ιταλικών στρατευμάτων ανέρχονται εις 
δέκα και πέντε χιλιάδας άνδρων έν οις 
συγκαταριθμοΰνται και πλείστοι τών 
επίλεκτων άξιωματικών. 

Δέν θά έπιχειρήσωμεν νά περιγρά-
ψωμεν έν λεπτομέρεια τήν άλγεινήν 
αισθησιν και την κατάπληξιν ην παρή-
γαγον τά απαίσια ταύτα γεγονότα, κα
θόσον καίριον αληθώς και φοβερόν το 
τραύμα της Ιταλίας. Προς αυτήν την 
τόσον πάσχουσαν κατά την στιγμήν 
ταύτην και καταβεβλημένην ύπό της 
συμφορας και της οδύνης, παν άλλο 
αίσθημα πλην της συμπαθείας δέον νά 
σιγήση, νά περισταλή, νά κατάπαυση. 

Οι παρατηρηται τών πολιτικών 
πραγμάτων, οι μετά προσοχής παρα-
κολουθοΰντες την πορείαν τών εθνών, 

κατα της εδαφικης ταύτης επιχειρήσεως 
τής προφανώς επιζήμιου κατά τάς παρού
σας περιστάσεις τή, Ιταλία και οΰδέν 

Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΑΛΛΙΑΝΟ 
Ό ηρωικός υπερασπιστής τοϋ Μακαλλέ. 

πρακτικον και θετικόν συμφέρον εξυπηρε
τούσης, ειμή μόνον πολιτευτών τίνων την 
ματαίαν φιλοδοξιαν 

Παρ' έλπιζα πλήρης αποτυχία έστεψε 
το ορμητικον και ασκοπον προγραμμα τών 
πολιτευτών της σκληρώς δοκίμαζομένης 
Ιταλίας, ή οποία κακή τύχη δρέπει σή- ' 

πωσιν, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν τό 
ονομα ένος τών επιφανέστερων αξιω
ματικών τοΰ εις τάς μετά τών Άβυσ-
σινών συμπλοκάς τών ιταλικών στρα
τευμάτων διαπρέψαντος συνταγματάρ
χου Γαλλιάνο. 

Ό ανδρείος ούτος μαχητής διεκρίθη 
ιδία ώς αρχηγός της έν Μακαλλε 
φρουράς διά την παραδειγματικην αύ-
ταπαρνησιν και τό θάρρος Οπερ έπεδεί-
ξατο έπί πολλάς ήμέρας απόκρουσας 
τον έχθρόν. Στερηθείς μετά τών ύπό 
τάς διαταγάς αυτού διατελούντων άν
τρων τών πάντων, προετίμησε κατά 
την πολιορκίαν έκείνην τον έκ πείνης 
και δίψης θάνατον η την παράδοσιν 
τοΰ φρουρίου και τοϋ ξίφους εις τάς 
χείρας τών πολεμίων. 

Ή γενναία αυτη πράξις προσείλκυσε 
την κοινήν προσοχήν και έξήγειρε τόν 
θαυμασμόν, κατέστησε δέ δημοφελές 
και σεβαστόν τό όνομα τοΰ κατά την 
τελευταίαν συμπλοκήν μετά τών στρα 
τιωτών αύτοϋ ένδόξως έπί τοΰ πεδίου 

της μάχης πεσόντος Γαλλιάνο. 
Πας λαός, έπί τοις ίδιοις άτυχήμασιν 

κινει την συμπάθειαν. Εινε δέ μέγα τω-
όντι το πένθος οπερ έκ του έν Αιθιοπία 
αιματηρού δράματος ένέσκηψεν έν Ιταλία. 
Δέν εινε μόνον ή βαρεία θλιψις τών πεν-
θουσών πεντεκαίδεκα μυριάδων οικογε-

ΚΑΤΑ πληρεστέρας έξ Αφρικής ει-
δήσεις ατυχώς μεγαλειτέρα της τηλεγρα-
φικώς άγγελθείσης ΰπηρξεν ή κατα-

πρό πολλού αντελήφθησαν την πολλα-
χοΰ τής Ιταλίας έκδηλωθεΐσαν έκρηξιν 
τής λαϊκής δυσφορίας. Διέγνωσαν δέ 
καλώς οτι ή ιδέα τής καταλήψεως αποι
κιών έν τη παρά τήν Έρυθράν θάλασσαν 
Αφρικάνικη χώρα και τό καθόλου κατά 
της Αβυσσινίας παρακεκινδυνευμένον κατα-
κτητικόν εγχείρημα ΰπηρξεν άείποτε άντι-
δημοτικον παρά τω ίταλικώ λαώ' Οτι ή 
εθνική συνειδησις έπιμόνως έξανίστατο 

μερον τούς πικρούς καρπούς τής άφρονος 
πολιτικής τούτων. 

Και μεθ'ολην τήν έκ τής άποτόμως 
ένσκηψάσης συμφορας θλιβεράν έντύ-
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νειών, ών τό χάρμα, ή έλπίς, ή νεότης, 
τά τέκνα, οί αδελφοί, οι μνηστήρες έπεσαν 
αδίκως και έτάφησαν έπι τής άπομεμα-
κρυσμένης, της άγριας, τής ξένης γής' δέν 
εινε μόνον το πένθος ενός έθνους υπέρ ου 
ο λαός τόσας υφίσταται θυσίας, βλέπον 
τό γόητρον αϋτοϋ όδυνηρώς συντρίβομε-
νον έν άγώνι άδόξω. Άλλ' εινε τό πέν
θος τό άφατον, τό συντρίβον και έκμηδενί-
ζον ήθικως λαόν μή εύθυνόμενον 'ισως διά 
τά σφάλματα των πολιτικών του, αισθα-
νόμενον δε την καρδίαν του σπαράσσουσαν 
εκ τοΰ καίριου τραύματος Οπερ έλαβεν ή 
Πατρίς εις τά στήθη. 

"Εθνος όμως Οπερ διορά τήν στρατιω-
τικήν του τιμήν, τό μεγα και άτίμητον 
αυτό κεφάλχιον, τόσω ανδρείως ύπερασπι-
ζομένην, έθνος Οπερ δύναται νά επίδειξη 
τοιαύτα ευγενή και ατρόμητα τέκνα ώς 
τόν συνταγματάρχην Γαλλιάνο δικαιούται 
νά καυχηθή έπι τή αρετή ταύτη. 

Εΰχόμεθα όπως τήν πολιτικήν τής με
γαλομανίας, ήτις μόνον άπαγοητεύσεις και 
καταστροφάς επιφυλάσσει εις τά έθνη, ου
δέν δε αγαθόν, διαδεχθή πολιτική συνέ
σεως, μετριοπάθειας και περισυλλογής, 'ινα 
οΰτω μετά τά θλιβερά ταύτα συμβάντα, 
έπέλθωσιν ήμέραι ειρήνης, προόδου και 
ευημερίας. 

Γργκς. 

ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Σοβαρά και αύθις ή έν Κρήτη κατά-

στασις, αί δέ καθ' ήμέραν καταφθάνουσαι 
εκείθεν ειδήσεις περιγράφουσι διά ζωηρών 
και μελανών χρωμάτων τήν επικρατούσαν 
έξέγερσιν, ήτις και επιτείνεται δυστυχώς. 
Εις τό έκρυθμον τής νέας καταστάσεως 
τήςΜεγαλοννήσου έδωκαν άφορμήν αϊ πρό 
τίνος χρόνου λαβοΰσαι χώραν συμπλοκαι 
μεταξύ οθωμανών και χριστιανών, συμ-
πλοκαι ουχί αναίμακτοι και άνευ θυμά
των. Εις έπίμετρον δέ τοΰ γενηθέντος παρά 
τώ κρητικώ λαώ αναβρασμού και τής γε 
νικής εξεγέρσεως τής δύσμοιρου νήσου επήλ
θε και ή παραίτησις τοΰ χριστιανού Γε
νικού Διοικητού αυτής Καραθεοδωρή. Και 
το γεγονός μεν τούτο, αυτό καθ' εαυτό, 
δέν συντείνει εις τήν έπιδείνωσιν τής κατα
στάσεως, άλλ' ή πιθανολογούμενη άντι-
κατάστασις αυτού ύπό τούρκου Διοικητού 
δέν δύναται ή νά έμβάλη εις άνησυχίαν 
τον κρητικον χριστιανικόν πληθυσμόν, όστις 
ανέκαθεν έπέμεινεν εις τήν τήρησιν τοΰ 
προνομίου, τοΰ καθιεροΰντος οπως ο Γενι
κός Διοικητής τής Κρήτης ήνε χριστιανός. 
Πλήν επομένως τών φυλετικών λόγων, οι-
τινες και πάλιν έπήνεγκον τήν ύφισταμέ-
νην έν Κρήτη άναστατωσιν, και τό ζή
τημα, τής αλλαγής τής Διοικήσεως έν τή 
θρησκευτική ίδιοτητι τοΰ Γενικού Διοικη
τού συντρέχει εις τήν δημιουργίαν κατα

στάσεως, τής όποιας ουδείς δύναται νά 
προιδη τήν ευρύτητα και τήν έκβασιν. 

Έν τή Βουλή προκληθεισα ή Κυβέρνη-
σις νά δηλώση εις όποιας ενεργείας προέβη 
υπέρ τής συνταρασσομένης έκ τών τελευ
ταίων γεγονότων Κρήτης, απήντησε διά 
τοΰ υπουργού τών Εξωτερικών ότι πάσας 
τάς έπβεβλημενας αυτή, ύπό τοΰ πατριω
τισμού, όστις φλογίζει τά στήθη της υπέρ 
τής Μεγαλοννήσου, ενεργείας έποίησε και 
Οτι τά αποτελέσματα τών ενεργειών της 
θά έκτιμήσωσιν οι κεκλημένοι νά κρίνωσιν. 

Τό τελευταιον δεκαήμερον ή Βουλή κα-
τηνάλωσε κατά τό πλείστον εις επερωτή
σεις, ών ουκ έστιν αριθμός. Ουδεμία ώρι-
σμένη και θετική εργασία νομοθετική. Ή 
ημερησία διάταξις μετεβάλλετο άπό ημέ
ρας εις ήμεραν μόνον διά τής αλλαγής 
τής σειράς τών νομοσχεδίων έν αυτή 

Έπι τοΰ νομοσχεδίου μόνον τοΰ μεταρ-
ρυθμίζοντος διατάξεις τινάς τοΰ κανονισμού 
τής Βουλής υπήρξε συζήτησις συστημα
τική και μακρά και έν τούτοις και αυτη 
δέν έληξεν εισέτι. 

Και περί τοΰ αστυνομικού νομοσχεδίου 
ήρξαντο γεννώμεναι ύπόνοιαι εγκαταλεί
ψεως παρά τοΰ πάτρωνος αΰτοΰ. Άδηλον 
όμως εντελώς αν ή έγκατάλειψις θά ήνε 
προσωρινή ή διαρκής. 

Πολλά σημεία μαρτυροΰσιν ότι ή Βουλή 
θά συγκληθή εις έκτακτον σύνοδον μετά 
τάς έορτάς τών Όλυμπιακών αγώνων 
Τούτου άποφασιζομενου οριστικώς ή Βουλή 
δεν θά καταγείνη σχεδόν εις άλλο τι κατά 
τόν ύπολειπόμενον χρόνον τής παρούσης 
συνόδου ή εις τήν έπιψήφισιν τοΰ προϋπο-
λογισμοΰ. 

Εΰαγόρας 

ΤΙΣ Ο ΦΩΤΙΟΣ 
'Αφιερουται τώ κ. Πολυκάρπω Συνοδινω 

Ιεροκήρυκί Πατρών. 
Αξιότιμε κ. Συντάκτα, 

Μετά μεγίστης απορίας ειδον έν τω ύπ' 
άριθ. 538 φύλλω τής έγκριτου εφημερίδος 
ό Νεολόγος Πατρων, διατρβην έπιγρα-
φομένην' Ο Φώτιος, δι' ής κάποιος ιεροκή-
ρυξ Πολύκαρπος Συνοδινός ύπό διακαούς 
ζήλου έμφορούμενος και σχεδόν ένδακρυς 
έλεεινολογει τήν οικτράν κατάστασιν τών 
όρθοδόξων ελλήνων τής ελευθέρας Ελλά
δος, διότι ένώ ώφειλον νά τιμώσι και νά 
γεραίρωσι τόν Φώτιον περισσότερον παντός 
άλλου, αυτοί οι ευλογημένοι διήλθον τήν 
6ην Φεβρουαρίου ήμέραν τής εορτής του, 
άνευ συγκινήσεως και σχεδόν άπαρατήρη-
τον, και οπερ χείρον οι πλείστοι ήγνόουν 
οτι αυτη ή ήμερα ήτο ή ιερωτέρα τοΰ όρ-
θοδόξου ελληνος. 

Κατά τον πανοσιολογιώτατον λοιπόν 
τούτον ιεροκήρυκα, διά τούς ορθοδόξους 
έλληνας δέν εινε ιερωτέρα ή ήμερα τοΰ 
Πάσχα, ή καλούμενη ύπό τής Όρθοδόξου 
Εκκλησίας, εορτη εορτών και πανηγυρις 
πανηγύρεων, ή άναμημνήσκουσα ήμιν σύν 
τή κοινή άπολυτρώσει τοΰ ανθρωπίνου γέ
νους, τήν άπελευθέρωσιν τοΰ έθνους ήμών 
άπό τής πολυχρονίου δουλείας, διό φέρει 
παρ' ήμϊν και έθνικόν τινα χαρακτήρα. 
Δέν είναι ιερωτέρα ή εορτή τής ύψώσεως 
τοΰ Σταυρού, τοΰ χαρακτηριστικού συμ-
βόλου τής κυανόλευκου σημαίας μας, ύπο 
τήν σκιάν τής όποιας μαχόμενοι οί πατέ
ρες ήμών, κατετρόπωσαν τούς εχθρούς τής 
θρησκείας και τής πατρίδος. Ουδέ ή 25η 
Μαρτίου καθ' ήν έορτάζομεν τής σωτη
ρίας ήμών τό κεφάλαιον και ώς "Ορθόδο
ξοι χριστιανοί και ώς γνήσιοι έλληνες' 
διότι έν ω είχεν ήδη λησμονηθή τό γλυκύ 
όνομα τής Έλλάδος, οι ήρωες τοΰ 21 ύπο 
τήν κραταιάν προστασίαν τής υπερμαχου 
στρατηγού τής παρά τοΰ Αρχαγγέλου 
ευαγγελισθείσης λαβόντες τά Οπλα άπετί-
ναξαν τόν άτιμον τών βαρβάρων ζυγόν 
και έχαραξαν εν τοις δελτοις τής εθνικής 
ήμών ιστορίας τήν μάλλον άξιομνημόνευ-
τον και έπίζηλον σελίδα, ήν μετά συγ
κινήσεως και θαυμασμού άναγινώσκουσι 
πάντα τά πεπολιτισμενα έθνη άναγνωρί-
ζοντα αυτήν ώς μοναδικόν γεγονός έν τοις 
χρονικοίς συμπάσης τής άνθρωπότητος. 
Λανθάνεται όθεν οικτρώς, ο πανοσιολογιω-
τατος νομίζων ιερωτέραν ήμέραν τοΰ Όρ
θοδόξου ελληνος τήν 6ην Φεβρουαρίου καθ' 
ήν μόλις πρό τίνων δεκαετηρίδων, ήρχισαν 
τινά τών νεωτέρων ημερολογίων ν' άνα-
γράφωσι τήν μνήμην τοΰ Φωτίου ώς άγιου, 
έν ω ό άνθρωπος ούτος καίτοι πολυμαθής 
και ισως ό μάλλον πεπαιδευμένος τοΰ αιώ
νος του, ουδέποτε όμως έθεωρήθη ύπό τής 
αρχαίας ανατολικής Εκκλησίας ώς άγιος. 
Πολλου γε και δει. 

Ή άγια τοΰ Ιησού Χριστού Εκκλη
σία, άπο τής συστάσεως της μέχρι σήμε
ρον, αναγνωρίζει και τιμά ώς άγιους, ούχι 
τούς σοφούς και πολυμαθεΐς, άλλά τούς 
διαπρέψαντας έπι ηρωική αρετή και τούς 
κατά Χριστόν πολιτευθέντας, ους αυτός ο 
Θεός ανέδειξε τοιούτους δι' έκτακτων θαυ-
μάτων, ά ταις πρεσβείαις τούτων ένήργησεν 
εις άπόδειξιν τής αγιοσύνης των. Διό προ
καλώ τον πανοσιολογιώτατον νά μας άνα-
φέρη εν μόνον θαύμα ένεργηθέν ύπό τής 
θείας Παντοδυναμίας εις ένδειξιν τής αγιο
σύνης τοΰ Φωτίου. "Αρα δεν άρκει νά ήνέ 
τι; πολυμαθής Οπως άναγνωρισθή ύπό τής 
Όρθοδόξου Εκκλησίας ώς άγιος, άλλως 
και ο σοφός Τερτυλλιανός, και ό μέγας 
Ώριγένης, και ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς, 
και ο πολυμαθης Θεοδώρητος και πλείστοι 
άλλοι, ών τά πταίσματα υπήρξαν ελάχι
στα απέναντι τών παραπτωμάτων τοΰ 
Φωτίου, θά έτιμώντο παρ' άμφοτέρων τών 
Εκκλησιών ώς άγιοι. Άλλ'ό πανοσιολο-
γιώτατος ουδόλως προσεχών εις τήν πρά-



ΑΡΜΟΝΙΑ 275 
ξιν τής άγιας τοϋ Χρίστου Εκκλησίας, 
προσπαθεί νά μας παραστήση τον Φώτιον 
ώς άγιον τής Καινής Διαθήκης, γενναιον 
και άτρόμητον τοΰ Χριστού στρατιώτην, 
ΰπέρμαχον τής ορθοδοξίας και μέγαν τοϋ 
ελληνισμοϋ προστάτην, διότι, λέγει «εις 
έποχήν καθ'ην ο Παπισμός φθάς εις τό 
ζενίθ της δόξης και τής ακμής του έν τή 
Δύσει, προσεπαθει διά τού φιλόδοξου εκεί
νου Πάπα Νικολάου τοϋ Α' και τών δια 
δόχων αύτοϋ, νά ύποτάξη και την Άνα
τολην ύπό τό σκήπτρόν του, εις έποχην 
καθ'ήν ό Παπισμός διά της ραδιουργίας, 
τοϋ δόλου, τών ψευδοσωτηρίων διατάξεων, 
ώνειρεύετο την ύποταγήν τής Όρθοδόξου 
Εκκλησίας, εις έποχην τοιαΰτην, κατά 
τόν 9ον αιωνα, κατείχε τάς ή'.ίας τού 
Πατριαρχικού Θρόνου, και έκράτει στερ-
ρώς τό πηδαλιον τής Ελληνικής Όρθο
δόξου Εκκλησίας ό μεγαλώνυμος Φώτιος, 
Οστις γενναίως άμυνθεις υπέρ τής Όρθοδο 
ξου πίστεως συνεκράτησε την Άνατολην 
έν τή Όρθοδοξία". 

Ένταϋθα ό πανοσιολογιώτατος ώς μό-
νην άφορμην τοϋ σχίσματος καταγγέλλει 
την φιλοδοξίαν τού Πάπα Νικολάου τοϋ 
Α' , όστις αυτοβούλως και δικτατορικώς 
επενέβη εις τά τής Άνατολής, καθ'ήν 
έποχην νομίμως καί κανονικώς τον Πα-
τριαρχικον Θρόνον Κωνσταντινουπόλεως 
κατειχεν ο μεγαλώνυμος Φώτιος διοικών 
έν ειρήνη την Μεγάλην Έκκλησίαν. 

Πάς ό μη' ειδώς την ίστορίαν τοΰ 9 ου 
αιώνος, άναγινώσκων τοϋ πανοσιολογιω-
τάτου την διατριβην θά καταρασθή βε
βαίως τόν Παπαν Νικόλαον τόν Α' ώς 
πρωταίτιον τοϋ έπαράτου σχίσματος τοϋ 
χωρίζοντος μέχρι σήμερον τάς δύο άδελ-
φάς Εκκλησίας, και θά ειπη βεβαίως Οτι 
και έπί τή υποθέσει καθ' ην ό Πάπας 
εθεωρείτο ώς Πρωθιεραρχης πάντων τών 
χριστιανών καθ' ο διάδοχος τοϋ άγιου 
Πέτρου, δέν ήρμοζε νά καταχρασθή τής 
δικαιοδοσίας του, και ν' άναμιχθή άνευ 
λόγου εις τά άφορώντα αποκλειστικώς την 
Έκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως, έπι 
τω μόνω σκοπώ τοϋ νά καθυποταξη την 
Άνατολην εις τούς Λατίνους, και νά εισα
γάγη έν τή Εκκλησία τάς πολιτικάς ιδέας 
τής παλαιάς Ρώμης, αναλογιζόμενος μά-
λιστα ότι ταϋτα εγράφησαν ύπο ιερέως 
τοϋ Θεού τής αγάπης, ανδρός πεπαιδευ
μένου και δη ιεροκήρυκος' διότι εινε πράγ
ματι δύσκολον νά ύποθέση τις, ότι άνήρ 
τοιαύτα κεκτημένος προτερήματα, και έκ 
τών ευγενέστερων έμφορούμενος αισθημά
των δύναται ασυστόλως νά ψεύδηται. Και 
έν τούτοις ο πανοσιολογιώτατος λίαν συγ-
κεκινημένος διά τήν προς τόν Φώτιον άνευ-
λάβειαν τών νεωτέρων ελλήνων, διά τής 
στρεβλώσεως και παραχαράξεως τής ίστο-
ρίας πειράται ν' απόδειξη αυτόν μέγαν 
τής Όρθοδόξου πίστεως και τοϋ Ελληνι
σμού προστάτην, ένώ τόν αγιον και οξυ-
δερκή Πάπαν Νικόλαον και τους διαδό
χους αύτοϋ καλεί δολίους, ραδιούργους και 

σφετεριστάς τών δικαιωμάτων και τών 
προνομίων τής Μεγάλης Εκκλησίας, ώς 
έάν οί παρ' αύτοϋ έλεεινολογούμενοι και 
οικτειρόμενοι ηγνόουν παντελώς τήν ίστο
ρίαν τής Εκκλησίας και τοϋ έθνους των. 

Διά τούτο ακριβώς έξεπλάγην κάγώ ότε 
άνέγνων τήν συγκινητικήν άμα δέ και 
παραινετικήν αύτοϋ διατριβην, και τοι δέν 
τόν γνωρίζω προσωπικώς, ούτ' έχω λόγους 
νά καταφέρομαι εναντίον του, χάριν Ομως 
τής αληθείας τής ύπό τοϋ πανοσιολογιω-
τάτου παραχαρατομένης, άνέλαβον νά τω 
αποδείξω δι' ολίγων τις ο Φώτιος. 

["Επεται συνέχεια) 
Δ. 

ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΥ 

Βουλγαρία και Ρώμη. 
Ό πρίγκηψ ούτος, έπί τού μετώπου τοϋ 

Οποίου άπετυπώθη ές άεί το αίσχος τής 
αποστασίας βία έπι αθώας ψυχής έξα-
σκηθείσης, άπηρνήθη ού μόνον τήν πίστιν 
αύτοϋ, τούς επισήμους όρκους ους έδωκε 
συζευγνύμενος τήν ένάρετον τής Πάρμας 
πριγκήπισσαν, άλλ' έτι πλέον άπηρνήθη 
τήν ίστορίαν και τάς αρχαίας παραδόσεις 
αυτής ταύτης τής Βουλγαρίας. Διότι τή 
αλήθεια τις έφώτισεν αυτήν διά τών κα-
ταυγαζόντων τοϋ Χριστιανισμού φώτων, 
τις ό δι' αύτοϋ κομίσας τόν πολιτισμόν, 
τήν δόξαν και τό μεγαλειον εις τό έθνος 
τούτο ειμή ή Ρωμαϊκή εκκλησία, ή άπο-
στείλασα κατά τόν IX αιώνα τούς αρχιε
ρείς και αποστόλους της; 

Δέν είναι ούτοι οι ύπ' αύτοϋ τοϋ βασι
λέως Βογόριδος δι' επισήμου πρεσβείας 
παρά του παπα Νικολάου τοϋ Α' . αιτη
θέντες, οιτινες καθίδρυσαν τούς ναούς, τήν 
θρησκείαν και τούς νόμους τής Βουλγαρίας 
βαδισαντες έπι τής Οδού τής χαραχθείσης 
ύπό τού Αγίου Μεθοδίου, Κυρίλλου και 
ύπό τού αιχμαλώτου μοναχού Κουφάρα ; 

Εις τάς άπαρχάς ταύτας τής προόδου 
ήρκει νά ρίψη εν βλέμμα ό άσεβης ούτος 
καθολικός πρίγκηψ, όπως μετά φρίκης όπι-
σθοχωρήση πρό πράξεως ήτις μεγα ώρυξε 
χάσμα μεταξύ αύτοϋ, τής ιστορίας τής 
Βουλγαρίας και τοϋ Ρωμαίου Ποντίφηκος, 
έκ τής καθέδρας τού όποιου έξεπορεύθη ή 
πρώτη φαεινή άκτίς εις το έθνος ούτινος 
ετέθη ήγεμών. Ή ιστορία διά τοϋ αθανά
του αυτής στόματος διαλαλεί τάς άγαθο-
εργάς πράξεις πρός τό κοινόν τής Βουλγα
ρίας αγαθόν ού μόνον τοϋ Νικολάου Α' . 
αλλά προσέτι και τοϋ Αδριανού τοϋ Β' , 
τοϋ Ιωάννου τοϋ Η' , τού Ίννοκεντίου τοϋ 
Γ' και τόσων άλλων Παπών. 

Μετά τού τελευταίου δέ ιδία τούτου 
Πάπα, ο Ιωάννης βασιλεύς τής Βουλγα
ρίας, έτήρησε φιλικωτάτας σχέσεις, χρι-
σθείς βασιλεύς ύπό Αποστολικού επιτε
τραμμένου έν έτει 1203, απαρνηθείς τό 
σχίσμα. Ό αυτός ποντίφηξ Ιννοκέντιος 

μεγάλας έπήνεγκε βελτιώσεις εις τήν κα-
θολικήν ίεραρχίαν τοϋ βασιλείου τούτου, 
προχειρήσας εις άποστολικόν έπιτετραμμέ-
νον τόν 'Αρχιεπίσκοπον Τυρνόβου, θέτων 
ούτω το κράτος τούτο ύπό τήν αιγίδα της 
Άγιας Έδρας και τής πίστεως τοϋ Αγ. 
Πέτρου. 

Οί Ρωμαίοι ποντίφηκες υπήρξαν έπι 
μακρόν χρόνον οι ακαταπόνητοι τής Βουλ
γαρίας ύπερασπισταί, διασώσαντες ιδία 
αυτούς άπό πάσης εισβολής τών Μουσουλ
μανικών ορδών αίτινες κατόπιν έπι πολύ 
έκράτησαν αυτούς ύπό τήν δουλείαν. 

Ό πάπας Νικόλαος ό Α' είναι ή αφε
τηρία τών πατρικών φροντίδων τής Ρώ-
μης υπέρ τής Βουλγαρίας. Ούτος έδωκεν 
αυτή πολίτευμα τόσον σοφόν ώστε ό Γρη-
γορόβιος καίτοι Διαμαρτυρόμενος τό θρή
σκευμα ούχ' ήττον δέν έδίστασε νά βε
βαίωση ότι αί μετά τού Πάπα Νικολάου 
και τοϋ βασιλέως Βογόριδος σχέσεις "δέν 
υπήρξαν διά τήν Ρώμην ήττον ένδοξοι 
τής νίκης, ήν ήμέραν τινά ό Τραϊανός έκέρ-
δησε κατά τοϋ βασιλέως Δεκεβάλλου εις 
τάς χώρας τάς ύπό τοϋ Δουνάβεως βρε-
χομένας". 

Δυστυχώς το σχίσμα άπέσπασεν έκ τού 
κόλπου τής Ρώμης τής αληθούς μητρός 
τής Βουλγαρίας, τήν χώραν ταύτην όμοϋ 
μετ' άλλων τινών παραδουνάβιων κρατών, 
άλλά πάντοτε ή ιστορία θέλει άναγράψη 
έν τοις δέλτοις αυτής ότι ή Ρώμη, ήτοι 
ή καθολική Εκκλησία, έν τω προσώπω 
τοϋ ποντίφηκος αυτής ύπήρξεν ή αληθής 
μήτηρ τής χριστιανικής Βουλγαρίας. Ή 
Ρώμη διατηρεί άκόμη έν τοις κόλποις αυ
τής στενώτατον δεσμόν άρρήκτως συν
δέοντα αυτήν μετά τής Βουλγαρίας, τό έν 
τώ ναώ τοϋ Αγ. Κλήμεντος μνήμα τοϋ 
Άγ Κυρίλλου 

Πώς λοιπόν ήδυνήθη ό πρίγκηψ Φερδι
νάνδος νά λησμονήση πάντα ταϋτα και 
πρό τής κατηραμένης πολιτικής νά στρέψη 
τά νώτα εις τήν αληθή μητέρα τής Βουλ
γαρίας, ήτις νϋν θρηνεί έπι τής παρ' 
αύτοϋ άφρονος και απρεπούς εκτελεσθείσης 
πράξεως; 

Περί τούτου ό χρόνος θέλει Ομιλήση. 

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Ό ένθερμος ζήλος μεθ' ού αι διάφοροι 
έπί, τών αγώνων επίτροποι και ύποεπι-
τροπαί έπελάβοντο τών εις αυτας άνα-
τεθέντων έργων, ηρξατο αισιως επιδρών 
έπί της κοινωνίας ολοκλήρου, πλείστας 
όσας παρέχων αύτη ελπίδας περί της 
ευπροσώπου τελέσεως τών πανηγύρεων 
τούτων, διασκεδάζων τούς έκ της μέχρι 
τούδε αδρανείας τών εντεταλμένων γεν-
νηθέντας ενδοιασμούς, οιτινες ούκ ολί
γον συνετέλεσαν εις την άπογοήτευσιν 
και την πενιχράν τών εράνων συλλογήν. 
Ούτω όριστικώς άπό τούδε δύναται πλέον 
νό λεχθη οτι ού μόνον δέν θέλομεν ύστε-
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ρήσει τών ελπίδων ας οί ορίζοντες τάς 
Αθήνας ώς άφετηρίαν άνιδρύσεως παγ
κοσμίων αγώνων έτρεφον περί ημών, άλ
λα και πολύ θέλομεν ύπερβη ταύτας. 
'Επράξαμεν και πράττομεν παν τό καθ' 
ήμας αναλόγως τών δυνάμεων ημών. Ό 
ελληνικός τύπος μεγάλως συνετέλεσε πρός 
τούτο, άλλ' έάν ή φωνή τής δημοσιογρα
φίας μεγίστην προσέδωκεν ώθησιν έν τω 
έσωτερικω,όφείλομεν νά τό όμολογήσωμεν 
ότι ού σμικρας ζημίας έγένετο πρόξενος 
έν τω έξωτερικω. Όλίγαι μόλις εινε αι 
ήμέραι άφ' ών ενθουσιώδεις υπέρ τών 
αγώνων περιγραφαί και εκτεταμένα άρ
θρα κοσμοϋσι τός στήλας αυτών, έν ώ 
πρότερον διά τών απεγνωσμένων αυτών 
κρίσεων έσπειρον τήν άπογοήτευσιν άνά 
τάς τεσσάρας γωνίας τής υφηλίου, μέ
χρι, τοϋ σημείου τοΰ νά έγείρωσιν αμ
φιβολίας ού μόνον περί τής τελέσεως τών 
Όλυμπιακών αγώνων, άλλά και περί τής 
χρηστότητος τών Ελλήνων αυτών, οΰς 
ώς κερδοσκόπους παριστώντες τό σκώμ-
μα και τήν άπομάκρυνσιν τών ξένων προ-
εκάλουν. Ευτυχώς ευρέθησαν άνθρωποι 
οϊτινες διά τοΰ εύρωπαικου τύπου κα-
τώρθωσαν να μειώσωσι τάς έκ τοΰ ελ
ληνικού παραχθεΐσας εντυπώσεις, ευχα
ρίστως δέ πανταχόθεν καθ' έκάστην νέαι 
άφικνοϋνται δηλώσεις ξένων κατερχομέ
νων είς τάς Αθήνας. 

Πυρετώδης δέ ώς έκ τούτου κατέλαβε 
κίνησις πάσας τάς έπιτροπάς άμιλλωμέ-
νας είς τήν έκτέλεσιν τών άνατεθέντων 
αύτοις έργων. Ούτω τό ποδηλατοδρόμιον 
έτελείωσε δοκιμαστικοί δ' αγώνες λαμ-
βάνουσι χώραν, τό σκοπευτήριον κατ' αυ
τός περατοϋται. τό καλλιμάρμαρον Στά-
διον, τό θέατρον τοϋτο τών διά μέσου 
τών αιώνων άναβιωσάντων άγωνων, θέ
λει εινε εντελώς περατωμένον κατά τούς 
Πανελληνίους δοκιμαστικούς τού Μαρ-
τίου αγώνας, ή πόλις όσημέραι και πα-
νηγυρικήν προσλαμβάνει οψιν, σχέδια δια-
κοσμήσεως, πανηγύρεων, αρχαιολογικών 
εκδρομών και διασκεδάσεων, μεγαλοπρε-
πεις άρχαΐαι παμπαί, ζώσαι είκόνες τής 
αναπαριστώμενης αρχαιότητος, πανορά-
ματα, εκθέσεις, λεμβοδρομίαι, λαμπαδη-
φορίαι, πάντα ταϋτα ετέθησαν έπι τοϋ 
τάπητος σύντονος δε και δραστηρία επι
διώκεται ή έκτέλεσις αυτών. Δέν φιλοδο-
ξοΰμεν, ούδ' υπάρχει ή άπαίτησις νά ζη-
λώσωμεν τάς δάφνας τοΰ θάμδους τών 
έν ταΐς διαφόροις μεγαλουπόλεσι παρο
μοίων πανηγύρεων, πλήν ή φιλόξενος η
μών προς τους ξένους υποδοχή, ή συ-
ναίσθησις τής εκπληρώσεως τοϋ καθή
κοντος ημών, τό ιερόν μας έδαφος και 
ό περικαλλής ήμών ουρανός τής ανοίξεως. 
θέλουσιν αποτέλεση τήν κορωνίδα τών 
εορτών ην άφθιτον, ώς άπαρχήν νέας τής 
Ελλάδος εύφημου διαφημίσεως, θέλουσι 
κληρονομήση ήμΐν οι Όλυμπιακοι αγώνες. 

Φριτς. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Τά άποκαλυπτμοια τοϋ Βύρωνος. 
Μετ' έκτακτου έπισημότητος έτελεσθη 

την παρελθοΰσαν εβδομάδα ή εορτή τών 
άποκαλυπτηρίων τοΰ άνδριάντος τοΰ Βύ-
ρωνος, ην έτίμησε διά τής παρουσίας της 
και ή Βασιλική οικογένεια. Πλήθος άπει
ρον λαού πάσης τάξεως αμφοτέρων τών 
φύλων είχε συρρεύσει εις το Ζάππειον ένθα 
ΰψοΰται ό άνδριάς τοΰ έξοχου ποιητοΰ και 
μεγάλου φιλέλληνος. 

Ό έκ Θήοας Βουλευτής κ. Νομικός διά 
καταλλήλου προσλαλιάς διηρμήνευσε τά 
αισθήματα τοΰ αποβιώσαντος δωρητοΰ κ. 
Δημητρίου Στεφάνοβιτς Σκυλίτση και πα-
ρέδωκε τό μνημειον τω Βασιλει ετοιμον 
προς άποκάλυψιν. 

Τήν προσφώνησιν τοΰ κ. Νομικού έπη-
κολούθησαν ζωηραί έπευφημίαι έκ μέρους 
τοΰ πλήθους, μεθ'ο ό Βασιλεύς απεκάλυψε 
τόν ανδριάντα. Ζωηρά συγκίνησις διέδρα-
μεν όλόκληρον τό πλήθος οπερ άποκαλυφθέν 
έχαιρέτησεν έν συγκινήσει τον ψάλτην τής 
Ελευθερίας μας και ύπατον τών φιλελλή
νων Βύρωνα. 

Τό άγαλμα παριστά τήν Ελλάδα στέ-
φουσαν διά κλάδου δάφνης τόν Βύρωνα 
ίστάμενον πρό αυτής έν φυσικώ μεγέθει. 
Προς τό κάτω μέρος άριστερόθεν κείται 
νεανίας συμβολίζων τό Μεσολόγγιον κατά 
τούς χρόνους τής δουλείας. Τό βαθρον τοΰ 
άνδριάντος είναι σχήματος στρογγυλού έφ' 
ού ή επιγραφή : Ή'Ελλας τόν Βυρωνα— 
Υπερ της πατρίδος εκ των ιδιων Δ. Στε-
φανοβιτς Σκυλιτσης. 

Επι τη 18η έπετηρίδι της στέψεως 
τοΰ Λέοντος ΙΓ . 

Ή Α. Π. ο ημέτερος Αρχιεπίσκοπος 
έπι τη έπετείω είς τον Παπικόν θρόνον 
άναρρήσεως τοΰ πανενδόξου Λέοντος ΙΓ' 
άπέστειλεν έξ ονόματος τοΰ κλήρου και 
τοΰ λαού το κάτωθι συγχαρητήριον τηλε
γράφημα : 

Καρδινάλιον 'Ραμπόλλαν 
'Ρώμην 

ΕΙς αθάνάτον Λέοντα ΙΓ' Διδασκα-
λον, Ποιμενα και Πατερα των Χρίστια-
νων, επι επετείω στέψεως Αυτου Αρχιε
πίσκοπος, Κληρος και λαος εύχονται εν 
άγαλλιάσει έτη πολλα και εΰτυχη. Επι-
καλοΰνται άποστολικήν εύλογιαν. 

Τήν έπομένην ήμέραν ελήφθη ή ακό
λουθος άπάντησις : 

'Αρχιεπίσκοπον Καθολικών 
Αθήνας 

Διακαεις εύχαί εκδηλωθεϊσαι Υμετερω 
τηλεγραφήματι απεβησαν υπερ ποτέ ευα-
ρεστοι άγ. ΠατρΙ. Λεων ΙΓ' ευχαριστεί 
Υμετεραν Πανιερότητα, Κληρον και λαόν 
απονέμων πασι αΐτηθεισαν ευλογιαν. 

Καρδινάλιος Ραμπόλλας 

Όλίγον ημερώτεροι. 
Όταν ή δυστυχία κρούει τήν θύραν 

έθνους τινός ό γέλως και τό ειρον μειδίαμα 
εις τά χείλη έστω και λαών αντιπάλων 
αποκαλύπτει σπανίαν ψυχής βαρβαρότητα 
και άγρια ένστικτα πολύ ολίγον συνάδοντα 
προς τήν έτέρωθεν διασαλπιζομένην ευγέ-
νειαν και ήμερότητα τών ηθών. 

Μετ' αληθούς όθεν άγανακτήσεως ητε-
νίσαμεν τά ειρωνικά μειδιάματα και ήκού-
σαμεν τούς χλευασμούς πολλών έκ τών έν 
Ελλάδι έπι τω φρικτώ άτυχήματι Οπερ 
τό δεύτερον ήδη έπληξεν έν αυτή τή καρ
δία τήν γείτονα Ιταλίαν. 

Τών εθνών τάς τύχας ιθύνει θειος δά
κτυλος, ενώπιον δέ τών ανεξιχνίαστων βου
λών τοΰ Ύψιστου κατ' ουδέν ισχύουσι 
ειτε ανδρεία τοΰ στρατού και τών στρατη
λάτων ή πολεμική δεξιότης. 

Τους τοιούτους αίμοχαρεις Οπως δήποτε 
άποστέλλομεν εις τήν σχολήν αυτού τοΰ 
Μενελικ Οπως άντλήσωσιν αισθήματα ήτ
τον αγενή και καταστώσιν ήμερώτεροι. 

Δικαία προαγωγή. 
Μετ' εΰχαριστήσεως ήκουσε τό 'Αθηναι-

κόν κοινόν τήν προαγωγήν του τέως ανθυ
πασπιστού κ. Βάττεγγελ εις τάς τάξεις 
τών ανθυπολοχαγών. Ή "Αρμονία" διερ-
μηνεύουσα τά αισθήματα τών φίλων συμ
πολιτών διαβιβάζει αύτώ θερμά συγχα
ρητήρια. 

Αναχωρήσεις 
Χθές άνεχώρησεν εις Νάξον ένεκα λόγων 

υπηρεσιακών ό Παν. ημών Αρχιεπίσκοπος 
Γαετάνος Δε "Αγγελις. Θέλει δέ διαμείνη 
έκει περί τάς δέκα ημέρας. Τον Παν. συνο
δεύει ο αιδ. Δόν Χρ. Σωμμαρίπας. 

Στέφανος Βαρότσης. 
Παρά τον νωπον εισέτι τάφον τής προώ-

ρως άναρπαγείσης Ανναίδος έτερος ήνεώ-
χθη, ινα καλύψη διά παντός τόν επίσης 
άτυχη άδελφον αυτής Στεφανον. Παν 
ο,τι προσφιλέστερον έσχεν έπί τής γής και 
τό άναλάμπον μέλλον αυτού έγκαταλιπών 
έσπευσε νά ένωθή μετ' αυτής. 

Εκλεκτά τής Αθηναϊκής κοινωνίας 
μέλη παρηκολούθησαν τήν κηδείαν αύτοϋ, 
πλείστοι Νάξιοι και επιτροπή έκ τών μα
θητών τοϋ Λεοντείου Λυκείου ού ο μετα
στάς, αρτισύστατου έτι οντος, διετέλεσεν έκ 
τών πρώτων μαθητών. 

Κ. Γρούνδμαν. 
Απεβίωσε τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην 

ό γνωστός εργοστασιάρχης Κ. Γρούνδμαν, 
Οστις εγκατασταθείς πρό δεκαοκταετίας έν 
Αθήναις προσελήφθη παρά τοϋ κ. Γ. Κολ-
μαν ώς συνέταιρος τοϋ Λιθογραφείου αύτοϋ' 
δρασας αδιαλείπτως καθ' Ολον τούτο τό 
χρονικόν διάστημα, νέα πάντοτε κομίζων 
μηχανήματα και τελειοποιών το έργοστά-
σιον, Οπερ άνέδειξεν έφάμιλλον προς τά ευ
ρωπαϊκά, πλείστα δ' έργα αυτού τιμώσιν 
αληθώς τον τύπον μας. 

ΑΡΜΟΝΙΑ 



ΑΡΜΟΝΙΑ 
Ό μεταστάς, γερμανός την καταγω-

γήν, τυγχάνει ό πρώτος παρ' ήμίν εισηγη
τής καλλιτεχνικών εικόνων διά τής λιθο
γραφίας, τής χρωμολιθογραφίας και τής 
φωτοτσιγγογραφίας. Ευσυνείδητος και α
κριβής εις τάς εργασίας του, εφαρμόζων 
επιτυχώς πάσαν καινοτομίαν και πάντοτε 
τείνων πρός πρόοδον ήτο φύσει προικισμέ
νος με λεπτότατον καλλιτεχνικόν αισθημα 
το οποίον ενεπνεε προσωπικήν τινα ιδιο-
φυιαν, ο δε θάνατος αύτοϋ εινε ομολογου
μένως μεγίστη απώλεια διά τόν εν Ελ
λάδι έκδοτικον και βίομηχανικόν κόσμον. 

Ο Πάπας έπι τη έπετείω της 
στέψεως αύτοΰ. 

Έπι τή έπετηρίδι τής στέψεως αύτοΰ ό 
Πάπας ύπεδέχθη τους καρδιναλιους και τους 
παρά τή παπική αυλή διαπεπιστευμένους 
πρεσβευτάς. Ό Πάπας έπι μακρόν διελέ-
ξατο περί διαφόρων ζητημάτων, περί τής 
κοπτικής ιεραρχίας και τής εις τήν βουλ
γαρικήν έκκλησίαν προσελεύσεως τοΰ πρίγ-
κηπος Βόριδος. Η υγιεινή αύτοΰ κατάστα-
σις έφαίνετο έξαίρετος. 

Αί δημοτικαι έκλογαι έν Βιέννη. 
Κατά τήν ένεργηθεΐσαν έπαναληπτικήν 

έκλογήν τοϋ ύπο τής αυστριακής Κυβερ
νήσεως δίαλυθέντος Δημοτικού συμβουλιου 
Βιέννης υπερίσχυσαν και αύθις διά μεγάλης 
πλειοψηφίας εις άπαντα τά τμήματα τής πό
λεως οί όπαδοι τοΰ κόμματος τών Αντιση-
μιτών. 

Οί πολιτικοί κύκλοι μετ' άδημονίας άνα-
μένουσι τήν προς έκλογήν τοΰ Δημάρχου 
πρώτην συνεδρίασιν του σώματος τούτου καί
τοι πάσα άμφιβολια περι νέας αύτοϋ διαλύ-
σεως οριστικώς πλέον εκλείπει ένεκεν των 
έπανηλειμμένως έκδηλωθέντων αντισημιτι-
κών φρονημάτων τών Βιενναιων. 

Ο διάδοχος τοΰ ιταλικού θρόνου 
εις Ρωσσίαν. 

'Απεφασίσθη ίνα ό πρίγκηψ τής Νεαπό-
λεως, διάδοχος τοΰ θρόνου, εκπροσωπήση 
τό ήγεμονικον ζεΰγος τής Ιταλίας κατα τήν 
στέψιν τοΰ Τσάρου. 

ΟΙ ΛΑΖΑΡΙΣΤΑΙ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗι 

(Συνέχεια και τέλος). 
Οί αγαθοί τοϋ άγ. Βικεντίου ίεραπό-

στολοι επιθυμούντες νά ένασχοληθώσι περι 
τάς ολίγας αυτών εργασίας τάς Οποίας τότε 
ειχον, ιδίως περί τήν πνευματικήν τών ψυ
χών φροντίδα, μετεκαλέσαντο την 22 
Μαίου τοϋ έτους 1841 τούς καλούς Αδελ
φούς τών Χριστιανικών Σχολών, ΐνα συνε-
χίσωσι τάς εργασίας τοϋ σχολείου τής Ιε
ράς Καρδίας. 

Τή 2α Ιουλίου 1845 επεφόρτισεν αυ
τούς; ό Άρχιεπίσκοπος Σμύρνης νά άναλα-
βωσι την διευθυνσιν τής σχολής, μέχρι τής 
εποχής αυτής διευθυνομένης ύπό τών Πικ-
πισιανών. 

Κατά τόν χρόνον τούτον οί Λαζαρισταί 
δύο έκέκτηντο οικίας έν Σμύρνη. μίαν κει-
μένην παραπλεύρως τής εκκλησίας αυτών 
έπί τής όδοϋ Φράγγων, έτέραν δέ έπί τής 
όδοϋ Μητροπόλεως. Ή δευτέρα αύτη οικία 
υπήρχε μέχρι τοϋ 1886, Οπότε οι ιερείς 
Λαζαρισταί συνήνωσαν την σχολήν μετά 
τής ιεραποστολής. Εις την συγχώνευσιν 
ταύτην προέβησαν κατεδαφίσαντες την άρ-
χαίαν οικίαν τής Ιεράς Καρδίας, μετά 
πολλών εξαρτημάτων αυτής, οικοδομήσαν-
τες δε κατόπιν επι του αυτού οικοπεδου 
σχολήν. Ολην έκ λίθου λαξευτού πρός δέ 
και μονήν διά τούς ιεραποστόλους. 

Τό άρχαιον οικόπεδον, οπερ άνήκεν εις 
την Προπαγάνδαν τής Ρώμης κατηδαφίσθη 
και έπί τοϋ γηπέδου αύτοϋ δέκα ώραΐα οι
κήματα ώκοδομήθησαν ύπό τοϋ σεβ. Τι-
μώνη Αρχιεπισκόπου Σμύρνης και Απο
στολικού Τοποτηρητού τής Μικράς 'Ασίας. 

Ή Α. Ε άφοϋ έξώφλησε τό δάνειον 
Οπερ είχε συνάψει διά τήν άνέγερσιν τών 
οικημάτων αυτών, διέθεσε κατόπιν τά εισο
δήματα διά τάς άνάγκας τής διοικήσεως 
και πρός διατροφήν τών ιερέων τοϋ λαϊκού 
κλήρου, όστις οφείλω νά τό Ομολογήσω, δέν 
ευρίσκεται έν εντέλει οικονομική έπαρκεία. 
Ό Σ. Τμώνης, εις ον εύχομαι ζωήν μα-
κροχρόνιον, θέλει εύλογηθή ύπό τής εκκλη
σίας και τής πατρίδος αύτοϋ διά τήν ώ-
ραίαν και φιλάνθρωπον σκέψιν, ήν έλαβε 
πρός άνακούφισιν αυτής. 

Ούχ ήττον ό ιερατικός ζήλος τών υιών 
τού άγ. Βικέντιου δέν έπαύσατο. Έν έτει 
1853 ίδρυσαν τήν οικίαν τών Αδελφών 
τοϋ Ελέους έν Βουρνόβω. Τω 1854 ένε-
καθίδρυσαν τάς άδελφάς έν τώ νοσοκομείω 
τού άγ. Αντωνίου. Τω 1867 ώκοδόμησαν 
τήν έν Βουτζοΐ οικίαν τών αδελφών, τέλος 
δέ έν έτει 1868 τήν τοϋ Άιδινίου. Πάντα 
τά έργα ταϋτα έσχον τήν πλήρη και εν
τελή έπιδοκιμασίαν τών Αρχιεπισκόπων 
τής Σμύρνης πάντες δέ σήμερον εύημε-
ροϋσιν. 

Πλέον τών 108 ετών καθ' ά οί αγαθοί 
Λαζαρισταί ευρίσκονται έν Σμύρνη δέν 
έπαύσαντο ουδέ παύουσιν άποφέροντες με-
γαλας υπηρεσίας πρός τούς πιστούς και τήν 
νεολαίαν τής ώραίας τοϋ άγ. Πολυκάρπου 
πόλεως τής προστατευόμενης ύπ' αύτοϋ. 

Ή σχολή αυτών άνευ υπερβολής έξι-
σοϋται πρός τής Ευρώπης τάς σχολάς. Οί 
μαθηταί αυτών περατοϋντες τάς σπου-
δάς των έν τω ίδρύματι τούτω καταλαμ-
βάνουσιν εξερχόμενοι αυτής τάς καλλιτέ-
ρας και επιφανεστέρας θέσεις έν Σμύρνη. 
Πλείστοι μάλιστα τών μαθητων τούτων 
εξέρχονται μετά διπλώματος πρώτης και 
δευτέρας τάξεως. Τά διπλώματα ταύτα 
άπερ παρέχονται ύπό τής έν Αθήναις γαλ-
λικής σχολής ισοσταθμίζουσιν αύτά τά δι-
δόμενα έν Γαλλία. 

Έν ονόματι τών συμπατριωτών μου μα
καρίζω τοϋ ταπεινούς υιους τοϋ Άγιου Βι
κέντιου δέ Παύλου και παρακαλώ αύτους 
νά δεχθώτι τάς βαθείας αυτών ευχαρι

στίας. Εις τον άγαθον και άκαταπόνητον 
προεστώτα τής σχολής και τής ιεραποστο
λής τόν Αιδ. Πατέρα Poulin, όστις άπό 
πολλών ετών διευθύνει μετά ζήλου τάς ώ-
ραίας ταύτας χριστιανικάς καί φιλανθρω-
πικάς επιχειρήσεις ευχόμενος όλως μακράν 
ζωήν ίκετεύομεν τόν Θεόν, ΐνα διατηρή 
αυτόν έν Σμύρνη έπι πολυ πρός διάπλασιν 
τής καρδίας καί τοϋ πνεύματος τής Σμυρ-
ναικής νεολαίας. 

Σμυρναίος 

ΣΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ 
Τήν λύρα μου έτόνισα 

Σιμά στον Παρθενώνα, 
Αύρα γλυκεία τους ήχους μου 

Άν πάς στήν Άλβιόνα 

Στον τάφο που έκάλυψε 
Τοϋ Μπάιρον τό σώμα 

Στάσου, σιγά ψιθύρισε 
Και 'πέ ότι ακόμα 

Τή μνήμη του λατρευουνε 
Τά τέκνα τής Ελλάδος, 

Η μήπως έλησμόνησε 
Τήν πόλιν τής Παλλάδος 

"Οπου γλυκά 'τραγούδησε 
Και μέ περίσσια χάρι 

Τήν κόρη την άφρόπλαστη 
Και τής σκλαβιάς τά βάρη ; 

Σέ Πεντελίσιο μάρμαρο 
Ειπέ του δοξασμένη 

Ή όψις του αθάνατη 
Κοντά σ' έμάς θά μένει, 

Τό άγαλμα τοΰ Μπάιρον 
Θά είνε στον καθένα 

Μνήμα, βωμός και είδωλο. 
Στά πόδια του γυρμένα 

Τά τέκνα τά υπόδουλα 
Άπ' τής σκλαβιάς τά μέρη 

Θά 'ρθοϋνε ν' αναπνεύσουνε 
Ελεύθερο αγέρι. 

Στ' ορκίζω στήν αγάπη μας, 
Στ' ορκίζω στή χαρά μας, 

Στο ξίφος του τό ένδοξο 
Και στήν Ελευθέρια μας, -

Στά χέρια που στεφάνωσαν 
Τό άγιο του κεφάλι, 

Στη δάφνη ποϋ αιώνια 
Τές δόξες του θά ψάλη. 

Την λύρα μου έτόνισα 
Σιιιά στον Παρθενώνα, 

Αύρα γλυκεία τούς ήχους μου 
Νά πάς στην Άλβιόνα. 

'Ιωάννης Μάμος 
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Η "ΑΡΜΟΝΙΑ,, ΕΝ ΣΥΡΩί 
5 Μαρτίου 

Πλην τοΰ γαλλιστι έκφωνηθέντος λόγου 
έπ' ευκαιρία της πρό μικρού άρξαμένης 
διαπραγματεύσεως περί μακαριωνυμίας τής 
Luise de Marillac ίδρυτρίας της εται
ρίας τών αδελφών τοΰ Έλέους, εδόθη έκ 
νέου άφορμή εις τους έν Έρμουπόλει νά 
άκροασθώσι, και δη έν έλληνίδι φωνή, τοΰ 
προσφιλοΰς αυτών ποιμένος Σεβ. κ. Θεο
δώρου Α. Πολίτου και άποθαυμάσωσι την 
ρητορικήν αύτοΰ δεινότητα, την άλλως τε 
πολλάκις έξυμνηθεισαν παρά τή Κερκυ
ραϊκή κοινωνία. 

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν 1ην ιστάμε
νου περί ώραν 10 1/2 π. μ. μετά τό πέρας 
τής θείας λειτουργίας εν τώ περικαλλει 
ιερώ ναώ τοΰ Ευαγγελισμού ό σεβ. ημών 
επίσκοπος άπήγγειλεν άπ'άμβωνος εΰφρα-
δέστατον λόγον καταγοήτευσας τους παν-
τας. Θέμα έλαβε τήν δήθεν τοσούτω έν 
ταις ήμεραις ημών έξυμνουμένην κοινωνι-
κήν χρηστότητα, καταδεικνύει τό άδύνα-
τον τής ΰπάρξεως άληθοΰς χρηστότητος 
άνευ θοησκείας. Έντή ανελίξει του έν 
λόγω θεματος και τή χειμαρρώδει προβολή 
τών άποδεικτικωτάτων συνάμα δέ και τοις 
πάσι καταληπτών επιχειρημάτων τοσαΰ-
την άνέπτυξεν ό υψηλός ρήτωρ και λόγου 
δύναμιν και γλυφυρότητα ύφους, ώστε 
έπί 3/4 τής ώρας συνεκράτησε μετέω-
ρον το πολυάριθμον αύτοΰ άκροατήριον ' 
εν αδιαπτωτω προσοχη και μετ' ενδιαφέ
ροντος παρακολουθούν αυτόν καί άποθαυ-

μάζον τήν πειθώ, τήν σαφήνειαν, πρός δέ 
και τό ελληνοπρεπές ύφος τοΰ ιεροκήρυκος. 

Ημείς μή έχοντες τό θάρρος νά συγχα-
ρώμεν τή Αυτού Πανιερότητι έπί τηλι-
κούτω πλεονεκτήματι, συγχαίρομεν μάλλον 
ήμιν αύτοις τοις εύτυχήσασι νά άπολαύ-
σωμεν τοιούτου ποιμένος, Οστις ού μόνον 
έπ' αρετή και μαθήσει διαπρέπει, άλλά 
και έν βαθμώ ύπερτάτω τήν δύναμιν τοΰ 
λόγου κατέχει, ήτις ευλόγως κατατάσσει 
αυτόν έν τή πρώτη χορεία τών έν Ελλάδι 
ρητόρων πρός ΰψίστην τιμήν τής Εκκλη
σίας, τής έμπιστευθείσης αύτώ Επαρχίας 
και τής ιδιαιτέρας αύτοΰ Πατρίδος. 

Τήν παρελθοΰσαν Τρίτην 3ην άρξαμενου 
έπέτειον τής εις τόν παπικόν θρόνον άναρ-
ρήσεως και στέψεως τοΰ "Ακρου 'Αρχιε-
ρέως Λέοντος ΙΓ έν τώ Καθεδρικώ Ναώ 
τοΰ άγ. Γεωργίου έψάλη επίσημος δοξολο
γία εκτεθέντος πρός τούτο τοΰ Αγιωτάτου 
Μυστηρίου και χοροστατοΰντος τοΰ Σεβ. 
ήμών Επισκόπου έν μέσω αμφοτέρων τοΰ 
τε λαϊκού και μοναχικού κλήρου. Έν τή 
τελετή ταύτη παρέστησαν αί διμοτικαί 
Αρχαί, άπαντα τά τάγματα τών Καλο
γραιών, τό δημοτ. Σχολειον τών αρρένων 
καί θηλέων μετά τών κ. κ διδασκάλων 
και διδασκαλισσών αυτών καί αί μαθή-
τριαι τοΰ γαλλικού Σχολείου. Μετά το πέ-
ρας τής δοξολογίας ή Αυτού Σεβασμιότης 
εδέχθη έν ονόματι τής Αύτοΰ Άγιότητος 
τάς εΰχάς τών δημοτικών Αρχών και 
άλλων διακεκριμένων προσώπων. Αΰθωρει 
δέ ο τηλέγραφος διεβίβασε πρός τον "Α
κρον Αρχιερέα τά υίικά αισθήματα τής 
Καθολικής Σύρου. Διδάχος 

Η "ΑΡΜΟΝΙΑ- ΕΝ ΝΑΞΩι 

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟΣ 

ΠΙΟΥ Θ' 
ΤΩ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩι ΚΑΙ ΤΩι ΚΛΗΡΩ. ΝΑΞΟΥ 

Τό Λατινικον πρωτότυπον τοΰ κατω
τέρω δημοσιευομένου γράμματος, άποστα-
λέντος ύπο τοΰ μακάρια τή μνήμη Πάπα 
Πίου Θ' τω Λατίνω άρχιεπισκοπω Παρο-
ναξίας Φραγκίσκω Κουκούλλα και τώ 
κλήρω τής αυτής Επαρχίας είς άπάντη-
σιν παραμυθητικής έπιστολής (καταχω-
ρισθείσης έν τή συλλογή : La sovranita 
temporale dei Romani Pontefici), 
ήν ούτοι απέστειλαν Αύτώ έπί τή ύπο τών 
Ιταλών κατακτήσει επαρχιών ανηκουσών 
τώ Παπικώ κράτει, απόκειται έν τώ άρ-
χείω τής ενταύθα Αρχιεπισκοπής. 'Αντί-
γραφον δ' αύτοΰ πρός μετάφρασιν και δη-
μοσίευσιν παρεχώρησε μοι πρό διετίας ο 
μακαρίτης αρχιεπίσκοπος Ιωσήφ Ζαφφινος. 

Τού αυτού Ποντίφικος γράμμα, έπί ταις 
αύταις περιστάσιν άποσταλέν προς τον 
Έπίσκοπον Θήρας Λαυρέντιον Βεργερέττην 
(όστις κατόπιν έγένετο αρχιεπίσκοπος Να
ξού), απόκειται έπίσης έν τώ ενταύθα αρ
χιεπισκοπικω άρχείω' μετάφρασιν δ' αυτού 
περιέλαβον έν ταΐς έν Ίδίω τεύχει πέρυσιν 
ύπ' εμού έκδοθείσαις βιογραφικαΐς σημειώ-
σεσι περί τοΰ άρχιεπισκόπου τούτου (σελ. 
9-10) 

Ή έν λόγω επιστολή πρός τόν άρχιεπί-
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SILVIO PELLICO 

ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΜΟΥ 

Ή άμφίβολία ητο λίαν φυσική έκ μέρους ήμών' ήσαν έκμυστηρεύσεις 
ειλικρινείς καρδιών μεστών ειλικρίνειας ή παγίδες, σκοποΰσαι να συλ-
λαμβάνωσι τας ιδέας μας ; Οΰχ ήττον είμί βέβαιος οτι ώμίλουν μετ'ει-
λικρινείας. 

ΚΕΦ. LXXII. 
'Εσπέραν τίνα είχομεν φρουρούς λίαν καλοκάγάθους. Ό ΌροΒόνης και 

έγώ συνωμίλοΰμεν χωρίς να φροντίζωμεν να μετριάζωμεν τας φωνάς μας. 
Ο Μαροντσέλλης, έν τώ ύπογείω του, ανερρίχημένος ών εις τό παράθυ-
ρον, μας ηκουε και διέκρινε τήν φωνήν μας. Δέν ηδυνήθη να κρατηθή 
και με εχαιρέτισεν άδων. Μέ ηρώτησε πώς ειχον είς την ϋγείαν μου και 
μοι εξέφρασε δια τοϋ τρυφερότερου τρόπου τήν ζωηράν αύτοϋ λύπην τοϋ 
οτι δέν κατώρθωσεν ακόμη να έπιτύχη οπως ένωθώμεν. Αυτήν ταΰτην 
τήν χάριν είχον ζητήσει καί έγώ' αλλ' ούτε ό έπιθεωρητής τοϋ Σπίέλ-
βεργ, ούτε ό διοικητής τοϋ Βρουν δέν ήδύναντο αφ' εαυτών να μας τήν 
παραχωρήσωσι. 'Εγνώρισαν τήν αμοιβαίαν ημών έπιθυμίαν εις τον αυ
τοκράτορα καί ουδεμία μέχρι τοϋδε απάντησις ειχεν έλθει. 

Πλην τής ημέρας, καθ'ήν εχαιρετήθημεν άδοντες είς τα υπόγεια, πολ-
λάκις ειχον ακούσει τα άσματα αύτοϋ εκ τοϋ ανωτέρου πατώματος, 
χωρίς όμως νά εννοώ τους λόγους καί μόλις επί τίνας στιγμάς. διότι δέν 
τώ επέτρεπον να έξακολουθή 

Μίαν φοράν ΰψωσε πολύ περισσότερον τήν φωνην και δέν διεκόπη 
αμέσως, οτε ήδυνήθην να εννοήσω τους λογούς του. Αδυνατώ να έκ' 
φράσω τήν συγκίνησιν ήν ήσθάνθην ! 

Τώ απήντησα και εξηκολουθήσαμεν τον διαλογον επί έν τέταρτον τής 
ώρας περίπου. Τέλος οι φρουροί ήλλαξαν έπι τοϋ άνδήρου και οι άντι 
καταστήσαντες αυτούς δέν ήσαν τόσον ευγενείς. Ήτοίμαζόμεθα να έπα-
ναλάβωμεν τα άσματα μας, άλλα φοβεραί κραυγαί μας διέκοψαν και 
έπρεπε να ύπακούσωμε . 

'Εφανταζόμην τόν Μαροντσέλλη κείμενον απο πολλοΰ έν φυλακή 
σκληροτέρα έτι τής ιδικής μου' διενοούμην τήν λύπην ήτις πολλάκις 
θα τόν κατειχε καί τήν βλάβην ήτις θα έπανήρχετο εις τήν ύγείαν του 
καί τότε βαθεια θλίψις κατελάμβανε καί έμέ. 

Ήδυνάμην νά κλαύσω, αλλα τά δακρυα δέν μέ ανεκούφιζον. Κατε-
λήφθην ύπο σφοδροΰ κεφαλοπόνου μετά πυρετού. Δέν ήδυνάμην νά στα
θώ έπι τών ποδών μου και έρρίφθην έπι τοϋ κραββάτου μου. Ό πυρε
τός ηΰξανε, ησθανόμην δριμεις πόνους εις το στήθος μετά φρικωδών 
σπασμών. Ήνόμισα ότι θά άπέθνησκον κατα την νύκτα εκείνην. 

Τήν έπίοϋσαν, ό πυρετός είχε παύσει, τό στήθος μου ητο εις καλλί-
τέραν κατάστασιν' άλλά μοι έφαίνετο, οτι είχον πϋρ έν τω έγκεφάλω 
καί μόλις ήδυνάμην να κίνώ τήν κεφαλην χωρίς νά διεγείρω φοβερούς 
πόνους. 

Είπον τήν κατάστασίν μου εις τόν Όροβόνη. Ούτος εύρίσκετο εις κα-
τάστασιν χειροτέραν τής συνήθους. 

—-Φίλε. μοι λέγει, δέν εινε μακραν ή ημέρα καθ' ήν ο είς εκ τών 
δύο ημών δέν θα δύναται πλέον νά έρχηται εις τό παράθυρον' όσάκίς 
χαιρετώμεθα πιθανόν νά εινε ή τελευταία φορά. "Ας είμεθα έτοιμοι, 
λοιπόν καί ό εις καί ό άλλος ή ν' αποθάνωμεν ή νά έπιζήσωμεν καί 
τοΰ φίλου μας. 

Ή φωνή του ητο τρυφερά' δέν ήδυνάμην νά τώ απαντήσω. Τήν 
έπαύριον τόν περιέμενον είς τό παράθυρον, άλλά δέν ήλθε. Παρά τοΰ 
Σχίλλερ έμαθον, ότι ητο βαρέως ασθενής. Μετά οκτώ ημέρας, η ο καλ
λίτερα καί επανήλθε νά μέ χαιρετίση. Ύπέφερον, άλλ' έκρατούμην. 
Μήνες τίνες παρήλθον ούτω δι' αμφότερους περιπίπτοντας εναλλάξ άπό 
τό καλλίτερον εις τό χειρότερον. 

(Τακτικου ημων ανταποκριτου) 
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σκοπον και τόν κλήρον τής Νάξου έχει 
ούτω : 

Πάπας Πίος Θ' . 
Σεβάσμιε αδελφέ και αγαπητά τέκνα, 

άσπασμόν καί άποστολικήν εύλογίαν. Έλά-
βομεν την ύμετέραν έπιστολήν χρονολογου-
μένην τή, προτεραία Καλένδων Μαρτίων 
ένεστωτος έτους, έξ ης εγνωμεν τόν ζήλον 
τής εξαίρετου ύμων άφοσιώσεως πρός ήμας 
και την άγίαν ταύτην τοϋ Πέτρου καθέ-
δραν της πίστεως και τής ευσέβειας. Ευ
κόλως κατανοοϋμεν την όξυτατην τής ψυ
χής λύπην, σεβάσμιε αδελφέ, την κατα-
λαβούσαν σέ τε και τό σόν ποίμνιον έπι τή 
έπονειδίστω ταύτη τροπή τών Ιταλικών 
πραγμάτων και σφετερισμώ τών ήμϊν τέως 
ανηκουσών επαρχιών τής Αιμιλίας. Ήμεις 
βεβαίως κατά καθήκον και δι' όρκου ύπο-
χρεούμεθα νά τηρήσωμεν και φυλαξωμεν 
την πολιτικήν έξουσίαν τής άγιας ταύτης 
"Εδρας άκεραίαν και σώαν, καθότι βε
βαίως εισηγήσει τής θείας πρόνοιας συνέβη 
νά καταλαβωσιν αυτήν οί Ρωμαίοι πον-
τίφικες. Οπως έξασκώσιν έλευθέρως παντα
χού γης και άνευ οϋδενος κωλύματος την 
άποστολικήν ύπηρεσίαν. Ταύτην δέ την 
άλήθειαν πάντες οί σημερινοί Επίσκοποι 
και ή όμόφωνος πεποίθησις τών πιστών 
εκάστης χώρας έν ούτω χαλεπώ και πεν-
θίμω χρόνω παντοιοτρόπως προσεπάθησαν 
νά μαρτυρήσωσι και βεβαιώσωσιν. Δεηθώ-
μεν, σεβάσμιε άδελφε και εκλεκτά τέκνα, 
τοϋ πανάγαθου Θεού, Οπως οί ισχυροί οι 
ύποστηρίζοντες την συνθήκην τών επιδρο
μέων την συναφθεισαν εναντίον ημών και 
τών νομίμων ηγεμόνων τής Ιταλίας, κατα-

νοήσωσι το αίσχος τοϋ εαυτών κακουργή
ματος, και άποβάλωσι τούς στοχασμούς 
τοϋ ύφαρπάζειν αλλότρια. Δεηθώμεν μεί
ζονος τών εύκλεών κορυφών τοϋ χριστια
νικού λαού, Οπως ταχέως ήμϊν βοηθήσωσι. 
Πάν τό ήμέτερον μετά Θεον θάρρος έγκει
ται έν τή αγιωτάτη άσπίλω αύτοϋ μητρί 
τή Παρθένω, ήτις επικειμένου παρομοίου 
κλύτωνος αυτοπροσώπως έβοήθησε τόν εν
δόξου μνήμης προκάτοχον ημών Πίον Ζ' . 

Πάνυ εΰχαριστούμενοι έπί τή ημετέρα 
ευσέβεια, έπικαλούμεθα ύψισταις εύχαις και 
δεησεσι τον αίτιον και χορηγον πάντων 
τών ουρανίων αγαθών Κύριον, όπως άμείψη 
πάντας ύμάς δαψιλει αφθονία πάντων τών 
αγαθών. Εισηγητής δέ τής θείας επικου
ρίας έπιθυμοϋμεν νά είναι ή αποστολική 
ευλογία, ήν συμπαθώς έξ όλης καρδίας 
άναπέμπομεν εις σε αυτόν, σεβάσμιε ά-
δελφέ, εις έκαστον ύμών, αγαπητά τέκνα 
και εις τόν λοιπόν κλήρον και πιστόν λαόν 
τής παρ'ύμιν εκκλησίας. 

Έγράφη έν Ρώμη παρά τώ άγίω Πέ-
τρω -ή Ιουλίου 1860, έτει τής ημετέρας 
ΠοντίΦίκείας ΙΕ'. 

Πάπας Πιος Θ' . 
Ή επιστολή αύτη φέρει τήν έπομένην 

έπιγραφήν : Τω σεβασμιω άδελφω Φραγ-
κΙσκω αρχιεπισκόπω και τοις άγαπητοΐς 
τέκνοις κανονικοις της εν Ναξω Μητρο
πολιτικής εκκλησίας, είς Ναξον, εν τω 
'Αρχιπελαγει. 

Μιχ. Ίακ. Μαρκόπολις 

Η ΡΩΣΣΙΑ 
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

(Συνέχεια ιδε προηγουμενον αριθμόν). 
Σύν τή αμοιβαία δε ταύτη παραχωρή-

σει υπολείπεται ετι ή μελέτη τοϋ ζητή -
ματος τών κινητών εορτών, αιτινες έχου-
σιν ώς άφετηρίαν αυτών τον καθορισμόν 
τής ήμερας τοϋ Πάσχα. Ηδη οι πατέρες 
τής έν Νίκαια οικουμενικής Συνόδου άπη-
γόρευσαν τήν έπιτέλεσιν τής εορτής τής 
Αναστάσεως προ τής εαρινής ισημερίας, 
ώρισαν ινα έορτάζηται τήν Κυριακήν ήτις 
έπεται τοϋ Πάσχα τών Ισραηλιτών, ήτοι 
μετά τήν ακολουθούσαν τήν έαρινην ιση-
μερίαν πρώτην πανσέληνον. Ένώ δέ οι 
χριστιανοί τής Ανατολής αυστηρώς τη-
ροϋσι τάς διατάξεις ταύτας (εξαιρέσει εν
νοείται τοϋ άκρβοϋς τοϋ υπολογισμού πρός 
καθορισμόν τής ισημερίας, οί τής δύσεως 
χριστιανοί έορτάζουσι συχνάκις (οίον τό 
1883, 1891, 1894, 1899 κτλ), τήν 
έορτήν τής Αναστάσεως πρό τοϋ Ιουδαϊ
κού Πάσχα, τοϋθ'όπερ κατηγορηματικώς 
αντιβαίνει πρός τούς κανόνας τής οικουμε
νικής Συνόδου τής Νικαίας. 

Εύκτέον όθεν ινα και ύμεις ποιήσητε 
τήν παραχώρησιν ταύτην εις τά θρησκευ
τικά αισθήματα τών ανατολικών χριστια
νών, διορθοϋντες τόν ύμέτερον καθορισμόν 
τής ημέρας τού Πάσχα έπί τή βάσει τών 
ώς άνω αναφερομένων κανονικών όρων. 

" Έπί τών βάσεων τούτων κοινή συνεν-
νόησις τό κατ' έμέ έστιν εφικτή. Άλλά 

ΚΕΦ. LXXIII. 
"Ημην κλινήρης μέχρι τής 11 Ιανουαρίου 1823. Τήν πρωιαν ήγέρθην 

εχων άνυπόφοοον κεφαλόπονον μετα αδυναμίας. Αί κνήμαί μου ετρεμον 
και μόλις ήδυνάμην ν' αναπνεύσω. 

'Ο Όροβόνης, άπΟ δύο ή τριών ήμερων, έβαινε καί αΰτος επί τό 
χείρον και δέν ηγείρετο πλέον. 

Μοι εφερον τόν ζωμόν, έστάθην Ολίγον καί έπεσα λειπόθυμος. Μετά 
τινα καιρόν, ό φρουρός του διαδρόμου παρετηρησε κατά τύχην διά τοϋ 
θυρίδίου καί βλέπων με έξαπλωμένον κατά γης, μέ τό πινάκίόν μου 
άνεστραμμένον πλησίον μου, μέ ενόμίσε νεκρόν καί έκάλεσε τόν Σχίλλερ. 

Ήλθε καί ό έπιθεωρητής' έζήτησαν αμέσως τον ίατρόν καί μέ άπέ-
θεσαν έπί τής κλίνης. Συνήλθον. 

Ό ιατρός είπεν, ότι εύρισκομην εν κινδύνω καί παρήγγειλε νά μοι 
άφαιρεθώσι τά δεσμά. Μοι διέταξε κατι τι στομαχίκόν, αλλ' ό στόμα
χος ουδέν ήδύνατο νά δεχθή. Οι πόνοι τής κεφαλής κατέστησαν επί 
μάλλον καί μάλλον δριμύτεροι. 

'Ανέφερον αμέσως εις τόν διοικητήν, όστις έπεμψε ταχυδρόμον εις 
Βιέννην διά νά μάθη τίνι τρόπω έμελλον να νοσηλευθώ. Απήντησαν 
οτι δέν έπρεπε νά μέ θέσωσιν εις τό θεραπέυτήριον, άλλά νά μέ νοση-
λεύσωσιν εις τό δωμάτιόν μου μετα τής αυτής ήν καί έν τώ θεραπευ-
τηρίω επιμελείας. Προσέτι, επετράπη Είς τόν επίθεωρητήν νά μοι χο-
ρηγή ζωμόν καί σοϋπαν έκ τής ιδιαιτέρας αυτού εφ' οσον ήθελε διαρ-
κέσεί ή βαρύτης τής νόσου. 

Ή τελευταία αύτη άνακούφισίς μοι ητο περιττή κατ' αρχάς* οΰδε-
μίαν τροφήν, ουδέν ποτόν έδεχόμην. Ή καταστασίς μου αύτη έπεκρά-
τησε καθ' όλην τήν εβδομάδα καί παρεληρουν ήμέραν καί νύκτα. 

Ό Κράλ και ό Κουμπίτσην μοι εδόθησαν ώς νοσοκομοι. αμφότεροι μέ 
υπηρετούν μετ' αγάπης. 

Όσάκις είχον ολίγον τάς αισθήσεις μου, ό Κράλ μοι έπανελάμβανε. 
—'Έχετε πεποίθησίν εις τον θεόν' ό Θεός μόνος εινε καλός. 
—Δέου ύπέρ έμοϋ, τώ ελεγον' όχι δια να ανακτήσω τήν υγείαν μου, 

άλλ' όπως ό Θεός δεχθή τάς δυστυχίας μου και τόν θάνατοον μου εις 
έξΐλέωσιν τών αμαρτίών μου. 

Μοί υπέβαλε τήν ίδέαν νά ζητήσω νά κοινωνήσω. 
— 'Εαν δεν εζητησα μέχρι τούδε, τω απεκρίθην, απόδος τήν βραδύ

τητα ταύτην εις τήν άδυναμίαν τής κεφαλής μου' άλλά τοϋτο θά εινε 
δι' έμέ ισχυρά παρηγοριά. 

Ό Κραλ ανέφερε τούς λόγους μου εις τόν έπιθεωρητήν καί ούτος διέ
ταξε να έλθη ό εφημέριος τών φυλακών. 

'Εξωμολογήθην καί έκοίνώνησα. Πολύ ηύχαρίστήθην έκ τοϋ ιερέως 
τούτου. Ώνομάζετο Στουρν, Αί σκέψεις, άς μοι έκαμε περί τής θείας 
δικαίοσύνης, περί τής αδικίας τών ανθρώπων, περί τού καθήκοντος τοϋ 
συγχωρειν. περί τής ματαιότητος τών γήινων πραγμάτων, ουδόλως 
ησαν κοιναί. Αύται εδείκνυον πνεύμα άνεπτυγμένον καί καλλιεργημένον 
και ζωηρον αίσθημα τής άληθοϋς αγάπης προς τον Θεόν καί τόν 
πλησίον. 

ΚΕΦ. LXXIV. 
Ή προσπάθεια, ήν κατέβαλον όπως μετά προσοχής κοινωνήσω εφαί-

νετο ότι έμελλε νά εξάντληση τήν ζωήν μου' τουναντίον όμως, υπήρξε 
δι' έμέ εύνοίκή βυθίσασα με έπί τινας ώρας είς λήθαργον, οστις μέ 
ησύχασε. 

Άφυπνίσθην ολίγον καί βλέπων τόν Σχίλλερ καί τόν Κραλ πλησίον 
μου, έλαβον τάς χείρας των και τούς ηύχαρίστησα δια τας φροντί
δας των. 

Ό Σχίλλερ μοι λέγει*—Τό 'μάτι μου εινε συνειθισμένο νά βλέπη 
άρρωστους- στοιχηματίζω ότι ό κύριος δέν θά άποθάνη 

—Δέν νομίζεις, ότι μοι κάμνεις ψευδή πρόγνωσιν ; τω λέγω. 
—"Οχι. απήντησε, αί δυστυχίαι τής ζωής εινε μεγάλαι, εινε αλη 

θές' άλλά έκείνος όστις τάς υπομένει μέ ευγενές θάρρος καί με ταπεινό
τητα, εύρίσκεί πάντοτε πλεονέκτημα νά δίατηρή τήν ζωήν. 

Είτα προσέθηκε: — 'Εάν ό κύριος ζήση. ελπίζω ότι θά έχη αύτάς 
τάς ήμέρας μεγάλην παρηγορίαν. Ό κύριος έζήτησε να ιδη τον Μα-
ροντσέλλη; 

—Τό έζήτησα τοσάκις, αλλα ματαίως! δέν τολμώ πλέον να τό ελπίζω. 

("Επεται συνέχεια) 



280 ΑΡΜΟΝΙΑ 

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 
ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

Μάρτιος. Φεβρουάριος. 
Κοδράτου μάρ. Ηρακλείου και Ζωσίμου. 11 Τετάρτ. 28 Βασίλειου τοϋ όμολογητοΰ. 
ΓρηγορίουΑ'τοΰ Μεγάλου Πάπα Ρώμης. 12 Π έμπτ. 29 Κασσιανοΰ τοϋ Ρωμαίου. 

Μάρτιος. 
Τών Ιερων 5 Πληγων, Ευφρασίας, Χρι-13 Παρασ. 1 Ευδοκίας οσίομάρτυρος. 

στινης, Θεοδώρας. 
Λέοντος επισκόπου μάρτυρος. 14 Σάββ. 2 Ησυχίου, Εύθαλίας μαρτύρων. 
Δ Τών Νηστειών. — Ζαχαρίου Πάπα 15 Κυριακ. 3 Δ' Των Νηστείών.— Ευτροπαίου μάρτυ

Ρώμης. ρος καί τών συν αύτω. 
Κυριάκου Διακόνου. 16 Δευτέρα 4 Γερασίμου οσίου τοϋ έν Ιορδάνη. 
Πατρικίου επισκόπου Ιρλανδίας. 17 Τρίτη 5 Κόνωνος μάρτυρος. 
Γαβρίήλτοΰ'Αρχαγγέλου και Τροφίμου. 18 Τετάρτ. 6 Των έν'Αμβορίω 42 μαρτύρων. 
Αγίου Ιωσήφ. 'Αργία. 19 Πέμπτ. 7 Των έν Χερσώνι Βασιλέων και σύν αύτω 

μαρτύρων. 
Τοϋ Πολυτιμότατου Αίματος. Κυρίλλου 20 Παρασ. 8 Θεοφύλακτου επισκόπου Νικομήδειας. 

τής Ιερουσαλήμ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ό Συνταγματάρχης Γαλλιάνο, ύπό Γργκς. 
Έκ της πολιτικης ύπό Εύαγόρου. 
Τις ό Φώτιος, ύπό Δ 
'Ακόμη περί Φερδινάνδου. 
Οι 'Ολυμπιακοί "Αγώνες, ύπό Φρίτς. 
Κοινωνικαι Σημειώσεις. 

Ό εξω κόσμος. 
Οι Λαζαρισταί έν Σμύρνη, ύπό Σμυρ

ναίου. 
'Στον Βύρωνα, ύπό Ι. Μάμου. 
Ή " Αρμονία" έν Σύρω, ύπό Διδάχου. 
'Η «Αρμονία" έν Νάξω. 
Ή Ρωσσία και n μεταρρύθμισις τοΰ 

Ημερολογίου. 
Αί φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Επι-

φυλλίς κατά μετάφρασιν εκ του Ιταλικου. 
Ήμερολόγιον. 
Μικρόν Ταχυδρομεΐον. 

προς αποφυγήν βίαιων μεταβολών, οιας 
έφοβειτο και ο αυτοκράτωρ Ανδρόνικος ο 
Γ' , είναι δυνατόν άντι ύμεις μέν νά άφαι-
ρέσητε δύο ημέρας διά μιάς, νά θεωρήσητε 
ώς ουχί βίσεκτα τά έτη 1896 και 1900 
ημείς δέ νά έλαττώσωμεν κατά μίαν ήμέ
ραν έκαστον Φεβρουάριον άπό τού 1893 
μέχρι τού 1907. Διά τού τρόπου τούτου 
ύμεις μέν τό 1900 θά εύρίσκεσθε ορθώς 
έχοντες ήμεις δε θά έχωμεν διανΰση τό 
ήμισυ τής οδού όπως τείνωμεν πρός ύμάς 
τήν χειρα έν ετει σωτηρίω 1907 και άδελ-
φοποιηθώμεν έπι τοϋ εδάφους τής αστρο
νομίας. Έν τω μεταξύ ύμεις θέλετε κατα-
βάλη τήν δέουσαν μέριμναν πρός καθορι
σμόν τής άκρβοϋς ημέρας τού πάσχα, ούτω 
δέ αί κινηταί ήμών έορται θέλουσι τελεί -
σθαι τότε ταυτοχρόνως και αί προαιώνιοι 
διαφωνίαι ήμών έλαττωθήσονται τά μάλα 
χάρις ταις προόδοις τής επιστήμης, τή επι
δράσει τών αστέρων και τή ύπό τής έπι -
τυχίας επιστέψει τών υμετέρων προσπα
θειών. Έπί τούτοις δέξασθε κτλ.)) 

Πραγματικώς — και ήσθάνθητε τούτο 
άναμφιβόλως μετ' έμού — ή επιστολή αύτη 
αποτελεί έγγραφον, Οπερ έν τή ιστορία ου 
μόνον τοϋ ημερολογίου άλλά και τοϋ χρι
στιανισμού και τοϋ πολιτισμού, θά άποτε-
λέση άξιον λόγου σημεΐον. Αποτελεί πρόσ-
κλησιν προερχομενην τρόπον τινά άπό τοϋ 
Πατριαρχείου αύτοϋ, διότι πλήν τοϋ ότι 
δικαιούμεθα νά θεωρώμεν τόν Μέγαν Λο-
γοθέτην ώς ύπαγόμενον εις τά Πατριαρ
χεία, μετά δυσκολίας πρός τούτοις δυνά
μεθα νά ύποθέσωμεν ότι διάβημα τοιαύτης 
σπουδαιότητας, οίον προτάσεις συνεννοή
σεως σχετικώς πρός τό Ήμερολόγιον μετά 
τής διατυπώσεως τής ευχής ινα «αί κινη
ταί ημών έορται έορτάζωνται ταυτοχρόνως 
και έλαττωθώσιν αί προαιώνιοι διενέξεις 
ήμών)) έγένετο άνευ συγκαταθέσεως, σιω
πηλής τουλάχιστον και μετά λόγου υποτι
θεμένης έκ μέρους τοϋ οικουμενικού Πα
τριαρχείου. Άλλ' όπως και άν έχη τό ση

μεΐον τούτο, έπιτρέψατέ μοι ινα προσκα
λέσω ύμας όπως έπικροτήσητε εις τήν χρι-
στιανικήν Ολως τόλμην τοϋ διαβήματος 
τούτου τού Μεγάλου Λογοθέτου, ώς και εις 
τό ύψος τών ιδεών και τήν εΰγένειαν τών 
αισθημάτων άτινα ή επιστολή αύτη προ
δίδει. Εκφράζω τήν εύχήν ινα 0 τύπος 
πασών τών χωρών γνωστοποίηση τήν έπι-
στολήν ταύτην προς σύμπαντα τόν κόσμον 
ινα πάντες οι χριστιανοί και άπας ό πεπο-
λιτισμένος κόσμος εύγνωμονώσιν αύτω. 
Ταϋτα ειπών ινα απαλλαχθώ άπό επιβάλ
λοντος καθήκοντος ευγνωμοσύνης, ποιούμαι 
ήδη τάς έπομένας παρατηρήσεις έπί τών 
προτάσεων άς ή περί ής ο λόγος επιστολή 
περικλείει. Νομίζω Οτι προσηκόντως ήδη 
απήντησα εις οσα άφορώσι τά τών Ισραη
λιτών. Άλλ' Ομως προάγομαι ίνα παρα
τηρήσω ότι και αυτό μόνον τό γεγονός ότι 
ή περί Ισραηλιτών παρατήρηση απαντά
ται ύπό τήν γραφίδα τού Μ. Λογοθέτου 
μαρτυρεί τήν σπουδαιότητα ήν το ζήτημα 
τούτο διατηρεί έτι έν τοις όφθαλμοις τών 
ορθοδόξων πληθυσμών. "Ελθωμεν ήδη εις 
τάς λοιπάς προτάσεις και πρώτον εις τήν 
άφορώσαν τήν άποκοπήν δύο ήμερων άπό 
τοϋ δυτικού ημερολογίου. 

"Επεται συνέχεια). 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 

Πλησιάζοντες πρός τό τέλος τοΰ 
Α' άπό της εκδόσεως της Άρμονίας 
έτους παρακαλοϋμεν θερμώς τους 
ολίγους εκείνους έκ τών ημετέρων 
συνδρομητών οϊτινες καθυστεροϋσιν 
έτι την συνδρομήν των, όπως άπο-
στείλωσιν ημιν ταύτην δι' οϋ τρό
που νομίσωσι καλλίτερον. 

Η Διεύθυνσις 

ΜΙΚΡΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 

Φ. Κ. Ι. Μ. Φ. Δ. Α. Κ. 'Ενταΰθα. Συν
δρομή ελήφθη εΰχαριστοϋμεν.—Γ. Ρ. και I. Π. 
Τήνον. Ελήφθησαν, εΰχαριστοϋμεν. — Αντα
ποκριτή. Πάτρας. 'Αναμένομεν έμβασμα. —-
Μ. Ι. Κ. Ναξον. 'Εμετρίάσαμεν τραχύτητα 
δυο λέξεων όπως μή παρανοηθωμεν .'Αναμέ-
μεν ύποσχεθέντα. — Ι. Π. Σϋρον. "Εχει κα-
λώς. —G. G. Zellhausen. Συνδρομήν σας Β'. 
έτους έλάβομεν, έθεωρήσαμεν ύμας πάντοτε ένα 
τών κάλων μας φίλων. — I Ι. Β. Σμύρνην. Είς 
πρώτην ευκαιρίαν δημοσιεΰσωμεν διήγημα σας. 
—Θ. Σ. 'Ενταϋθα. συμφωνοϋμεν πληρέστατα. 
Στάσις Ελληνικής δημοσιογραφίας έπί Ιταλι-
κω άτυχήματι πλέον ή βάρβαρος. Δέν έχομεν 
η να συλλυπηθωμεν. 

ΙΑΤΡΕΙΟΝ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 

τοΰ Γάλλου κ. ΔΕ ΦΙΛΙΠ 
Διάδοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 

Διδάκτωρ της Ιατρικης 
46— Οδός Πειραιώς, έναντι Ωδείου—46 

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΡΓΕΝΤΑΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Όδός Βουλής 'Αριθ. 8. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Κ ΜΑΪΣΝΕΡ ΚΑΙ Ν. ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1896 —1150. 


