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Ευτυχείς λογιζόμεθα διότι κατόπιν το-
σούτων δυσχερειών κατωρθώσαμεν τέλος 
νά δώσωμεν είς τούς ημετέρους αναγνώ-
στας την σεμνήν μορφην του νέου κα-
θολικου έπισκόπου Σύρου. Ό Πανιερώ-
τατος Θεόδωρος Αντώνιος Πόλιτος γό-
νος Κερκυραϊκής οικογενείας γεννηθείς 
την 15 Φεβρουαρίου 1842, "Ελλην τήν 
καταγωγήν καί τήν καρδίαν, διωρίσθη 
παρα τοϋ "Ακρου Αρχιερέως 'Ρώμης 
του σοφοϋ Λέοντος ΙΓ', πνευματικός ποι-
μήν τής έμπορικωτάτης καί πλουσιωτά-
της νήσου τών Κυκλάδων. Οί Σύριοι μετ' 
εύγενών παλμών ηκουσαν τήν χαροποιόν 
ειδησιν τής άναρρήσεως του Θεοδώρου 
Αντωνίου ΙΙολίτου, είς τήν πρό πολ-
λού χηρεύουσαν 'Επισκοπικήν "Εδραν 
καί μετ'αυτών άδελφικώς έχαρησαν πάν-
τες οί γνωρίσαντες τόν άνδρα ούτινος αί 
άρεταί έν μακροτάτω άποστολικώ βίω 
έπί τοσοϋτον διέλαμψαν καί έτίμησαν 
τήν ίδιαιτέραν αύτου πατρίδα Κέρκυραν, 
ώστε δικαίως ή πατρίς νΰν έπ' αύτω 
σεμνυνομένη μετά χαράς και ίκανοποι-
ήσεως θά ϊδη αυτόν κεκοσμημένον διά 
του ίερου δακτυλίου καί τής ποιμαντο-
ρικής ράβδου. Ό Πανιερώτατος Πόλιτος 
νεώτατος έπανακάμψας είς Κέρκυραν έκ 
'Ρώμης. ένθα ειχε μεταβη έν τή κλεινή 

Ούρβανείω σχολη πρός έκμάθησιν τής λα-
τινικής φιλολογίας, τής φιλοσοφίας καί 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΡΟΥ 

τής θεολογικής έπιστήμης, έπεδόθη άμέ-
σως μετά ζήλου είς τήν έκπλήρωσιν τών 
ύψηλών αύτου καθηκόντων, ούδενός φει-

δόμενος κόπου όπως όυντελέση είς τήν 
χριστιανικήν διάπλασιν τών είς τό καθο-
λικόν ποίμνιον ανηκόντων πιστών. 

Οι δέ κατα καιρούς ίθύναντες την 'Αρ-
χιεπσκοπήν Κερκύρας δεόντως έκτιμή-
σαντες τά σπάνια ύφ' ων περιεκοσμειτο 
δωρίσματα απένειμαν αύτω τόν τίτλον 
του Κανονικού, άναθέσαντες πολλάκις 
έν τη έκάστοτε απουσία αυτών την διοί-
κησιν τής 'Αρχιεπισκοπής,έν η επέδείξα -
το ικανότητα και ζήλον ού τόν τυχόντα. 

Νυν' δ' ότε καλείται όπως έν αρετή 
καί παιδεία ποδηγετήση τά πνευματικά 
αύτου τέκνα, πεποίθαμεν ότι ό τε ζήλος 
καί τά γνωστά φιλόθρησκα αίσθήματα 
τών αδελφών Συρίων θέλουσι κατά πολύ 
προλειάνη τό έδαφος είς τά μεγαλεπί-
βουλα σχέδια, άτινα ανυπερθέτως θέλει 
καταστρώση τό πεπειραμένον πνεϋμα 
του συμπαθους Ίεράρχου. 

'Επί τή περιστάσει ταύτη ή Διεύθυνσις 
τής Αρμονίας ένουσα τά ειλικρινή αυτής 
συγχαρητήρια μετά τών διαπύρων ευχών 
τής πατρίδος αύτου Κερκύρας καί τών 
εύσεβών τής Σύρου τέκνων, εύχεται αύ-
τω όπως όσον τάχιστα επανερχόμενος έν 

μέσω τών τέκνων αύτοΰ συντελέση, Θεία 
χάριτι, υπέρ τής πνευματικής ευημερίας 
του θεοσεβους αύτοϋ ποιμνίου. 
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Καταδείξαντες έν προηγουμένω 
ημών φύλλω τάς έκ τών άνηθίκων 
μυθιστορημάτων οικτράς συνεπείας 
ιδία έν τώ κύκλω τών νεαρών ύπάρ-
ξεων, στρέφομεν νυν τον λόγον έπί 
των χρηστών άναγνώσεων, προτι-
θέμενοι ίνα κατά της άρξαμένης 
σήψεως προτείνωμεν εγκαίρως τό 
σωσίβιον φάρμακον. 

Δηλουμεν έκ τών προτέρων οτι 
δεν προσερχόμεθα κομίζοντες ύπό 
μάλης βίους αγίων, ούτε προσευχη-
τάρια. Δυστυχώς βιούμεν έν εποχή 
καθ’ ην τό τοιούτον θά έσχολιάζετο 
ως αύθαδες τόλμημα έκ μέρους 
ημών, άλλως τε ούδ' ήμεις τοιαύ-
την ποτέ ειχομεν σκέψιν, καί τουτο 
πρός ήσυχίαν τών ζωηροτέρων έκ 
τών ήμετέρων αναγνωστών. Ύπό 
τόν τίτλον τών χρηστών αναγνώ-
σεων ύπαινιττόμεθα τάς αναγνώσεις 
έκείνας, αίτινες συνδυάζουσαι άρ-
μονικώς τό τερπνόν μετά του ωφε-
λίμου, σκοπουσι κυρίως τήν νοητι-
κήν μόρφωσιν και ήθικήν διάπλα-
σιν της νεολαίας. Κοινόν έγένετο 
παρά πάσιν απόφθεγμα η έμφρων 
ρήσις ην ό μέγιστος τών λατίνων 
ποιητών Όράτιος ένεχάραξεν εν τω 
περί ποιητικής τέχνης συγγράμματι 
αύτου ότι: Συγγραφέως δόξα 
α ν ή κ ε ι αποκλε ιστ ι κώς εις 
τους συνδυάζοντας τό ώφέ-
λ ιμον μετά του τερπνού. 

Ό πολύς Δουμάς άποτεινόμενος 
πρός τους ρυπαρούς καλάμους επι-
λέγει: Ή αληθής μεγαλοφυία 
τυγχάνε ι άείποτε α ι δ ή μ ω ν 
και άγνή, ώς αιδήμονα επί-
σης και αγνά τά έργα αυτής. 
Τ ό ά ν ή θ ι κ ο ν έ ν τοις σ υ γ ράμ-
μασι σημειοι την κατάπτω-
σι ν τ ο ύ συγγ ρ α φ έ ω ς, όστις μη 
δ υ ν ά μ ε ν ο ς ν ά ί κ α ν ο π ο ι ή σ η 
επαρκώς τ ό φ p ό ν η μ α κ αι τάς 
κρ ίσε ι ς τών προϊσταμένων 
ε π ι τ η ς κοινής γ ν ώ μ η ς, ά π ε υ-
θ ύ ν ε τ α ι δ ιά τών α ισχρών 
ά π ο ρρ ή τ ω ν κ α ί τ ης ή δ υ -
π α θ ε ί α ς π ρ ό ς τ ή ν τ ύ ρ β η ν. 

Ή διάνοια ημών έχουσα ώς ίδιον 
άντικείμενον την άλήθειαν φέρεται 
ορμεμφύτως προς ταύτην, ομοιως δε 
και ή καρδία πρός τό καλόν. Έκ 
τούτου ή ανάγκη τοϋ ωφελίμου και 
ηθικού. Άλλ’ επειδή ό άνθρωπος 
σύγκειται έκ πνεύματος καί ύλης, 
ή τελευταία αύτη διεκδικεί διά τών 
αισθήσεων την οίκείαν αυτής μερί-
δα, τό τερπνόν. 

Τοιούτος ό αληθής προορισμός 
τών χειριζομένων τόν κάλαμον πε-
ζογράφων και ποιητών. Ύπό τοιού-

του δέ πνεύματος εμπνεόμενοι οι 
πλείστοι τών αρχαίων συγγραφέων 
"Ελληνές τε καί Λατίνοι έπεχείρη-
σαν τα ωραιότερα τών συγγραμμά-
των τά άπαρτίζοντα τόν κόσμον τών 
τε ιδιωτικών και δημοσίων σπουδα-
στηρίων. Προ του τερπνού καί του 
ωφελίμου έτόνισαν τάς λύρας αυ-
τών ό "Ομηρος, ό Βιργίλιος καί 
πλείστοι άλλοι, ών οί εμπαθείς φθόγ-
γοι ένεφύσησαν τό κλέος καί τήν 
άκμήν είς τους μετέπειτα αιώνας. 
Του Ζολά, Σύη καί Κώκ τά άστοχα 
έργα, ίσως μετ' ου πολύ καλύψη ό 
βόρβορος άπό του οποίου οι συγ-
γραφείς ούτοι ήρύσθησαν τάς εμ-
πνεύσεις αυτών, την Ιλιάδα όμως 
καί τόν εύσεβη Αινείαν σκέπει ύπό 
τήν αιγίδα αυτής ή Αθανασία. 

Ιδού ή απαλή, ή άκακος χλόη έν 
ή ποιμαινόμενα τά τέκνα ύμών, ώ 
γονείς, μακράν παντός κινδύνου θέ-
λουσιν άφεύκτως έκμυζήση τόν ζω-
ηφόρον χυμόν τόν κατεργαζόμενον 
τους εύπειθεις υιούς, τούς θεοσεβεις 
καί φιλονόμους πολίτας.Ύπό τοιού-
των διαυγών ναμάτων αρδευόμενοι 
οι παρθενικοί άνθώνες προμηνύου-
σιν αθρόαν τήν συγκομιδήν. Ό οι-
κος θάλλει έκ περισσής ευτυχίας, ή 
δέ πατρίς ενατενίζει μειδιώσα προς 
τοιαύτα τέκνα άφ' ών αναμένει τό 
κλέος καί τήν εύημερίαν αυτής. 

Έάν λοιπόν, ώ νέοι, ύπάρχη δι' 
υμάς τροφή υγιεινή πλέον' οίαςδή-
ποτε άλλης θελκτική, διατί τείνετε 
τάς χείρας ύμών είς τά ταπεινά πε-
ρισσεύματα γλίσχρου τραπέζης ; Ε-
νώπιον κρυσταλλίνων ναμάτων ά-
φθόνως ρεούσης πηγής, διατί φέρε-
σθε κατά προτίμησιν πρός τά λι-
μνάζοντα δυσώδη ύδατα; Τοιούτο, 
θά μάς είπητε, τό ρεύμα τής έποχης. 
Άλλά προς άναχαίτισιν άκριβώς 
του καταστρεπτικου τούτου ρεύμα-
τος όπερ τόσους κατέκλυσεν ανθη-
ρούς λειμώνας τόσα κατέπνιξεν α-
παλά άνθη,καλούμεν υμάς σήμερον, 
ώ νέοι, ινα έκαστος ρίψη τόν λίθον 
αυτού. Οι λίθοι υμών ουτοι σχημα-
τίζοντες ποιόν τινα φραγμόν, θέ-
λουσι βεβαίως καταστείλη τήν όρ-
μήν τού παμφάγου τούτου ρεύμα-
τος, οπερ ύμεις καλείτε ρεύμα τής 
εποχής. Άποξηρανθέντων ούτω τών 
τελμάτων, θέλουσι καί αύθις άνα-
βλαστήση οι χλοεροί ανθώνες, αί 
θάλλουσαι πεδιάδες, ών τά εύοσμα 
άνθη δίκην ατιμήτου γέρατος θέ-
λουσι κοσμήση τό μέτωπον τών 
άγωνισαμένων τόν καλόν ύπέρ τής 
κατισχύσεως των χρηστών αναγνώ-
σεων αγώνα. 

Πατρεύς. 

Ο ΕΞΩ Κ Ο Σ Μ Ο Σ 

Τήν Κυριακήν 26 τρέχ. μηνός θα λάβωσι 
χώραν μεγαλοπρεπείς έορταί έν 'Ρώμη έπί τή 
έπετείω τής τρίτης έκατονταετηρίδος του μεγά-
λου Αποστόλου τής Ρώμης Αγίου Φιλίππου. 
Τό ονομα αύτοϋ είναι τόσον προσφιλές εις τον 
Ρωμαϊκόν λαόν, ωστε έτοιμάζεται νά δώση τεκ-
μήρια τής στοργής και εύλαβείας αύτου προς 
έκεινον τού όποιου τα εΰεργετικά έργα ύψούνται 
έτι προ των οφθαλμών του και τό σεπτόν του 
σωμα αναπαύεται έν τοις σπλάγχνοίς τής Ρώμης. 

Ή τοσούτον θορυβήσασα τήν Ίσπανίαν έπα-
νάστασις τής Κούβας, φαίνεται οτι προσεγγίζει 
εις τό τέρμα αυτής. Ό αρχιστράτηγος Μαρτι-
νέζ Κάμπος όστις έπεδείξατο σύννεσιν στρατηγού 
καί διορατικότητα πολιτικοϋ ανδρός, τηλεγραφει 
ότι δέν θά βραδύνη ο θρίαμβος των Ισπανικών 
όπλων. 

Οί Λονδίνειοι Times, έν κυρίω άρθρω, σχε-
τικώς πρός την έν Αυστρία κρίσιν, ένεκεν τής 
αξιοπρεπούς στάσεως τού πρεσβευτοϋ τού Πάπα 
Άρχιεπισκόπου Αλιάρδη, όστις τοσουτον υπερ-
εμάχησε περί τής καταψηφίσεως των ύπό συζή-
τησιν έν τή Βουλή νομοσχεδίων περί αναγνω-
ρίσεως τής ’Εβραίκής θρησκείας και ελευθερίας 
περί τήν θρησκείαν, άτινα ώς γνωστόν ή μεν 
Βουλή έψήφισεν άπέρριψεν όμως ή Γερουσία, 
ώς έξης έπιλέγεί' « Θα δυνηθή άρα γε ή Βουλή 
νά κατανικήση τας αντιπαθείας και αντιστάσεις 
τής Γερουσίας ; "Ο,τι δήποτε και άν ή τό απο-
τέλεσμα τών νέων αυτής σκέψεων, ήθελεν ει-
σθαι χίμαιρα τό να έλπίζη τις τήν ειρήνευσιν 
τής χώρας. "Εχομεν δι' ελπίδος ότι ή σοφία τού 
Αέοντος ΙΓ'. ή φρόνησις των Επισκόπων, ή 
φιλοπατρία του κλήρου, ώς επίσης και ή με-
τριοπάθεια τής κυβερνήσεως, ή συμβιβαστική 
έπιρροή τού Αϋτοκράτορος Φραγκίσκου Ιωσήφ 
και ή άφοσίωσίς τού λαού προς τήν εαυτού θρη-
σκείαν, θέλουσι μετρίαση τήν πάλην και έπανα-
φέρη τέλος τήν άρμονίαν". 

Ό τηλέγραφος ανήγγειλεν ήμιν τήν άποδο-
χήν τής παραιτήσεως τού κόμητος Καλνόκυ, 
και τόν διορισμόν τού κόμητος Γολουχόβσκη 
εις αντικατάστασιν αυτού. Τήν παραίτησιν ταύ-
την ώς γνωστόν ποουκάλεσε δήλωσίς τις τοϋ 
πρωθυπουργού Βάνφυ έν ή παρίστατο ό Καλνό-
χυς ώς συμφωνών ε ι ς τά κατα τοϋ Νουντσίου 
τού Πάπα διαβήματα τοϋ Βάνφυ. Ή έκ τής 
παραιτήσεως συγκίνησις ύπηρξε ζωηροτάτη άτε 
τοϋ κόμητος Καλνόκυ διακρινομένου έπί πολι-
τική αρετή καί χρηστότητι. 

Οι γάμοι του Δουκός τής Άόστης μετά τής 
πριγκηπίσης Ελένης τής Όρλεάνης θα τελε-
σθωσιν, έάν ή υγεία τού Δουκός τό έπιτρέψη, 
μετα ένα μήνα εϊς Stowe-Houze. 

Μετα ένα μήνα θά άνακαινισθή ή Βουλή και 
αί Δημαρχειαι δια τών νέων έκλογων. Ό Ιτα-
λικός λαός απαθέστατος αναμένει τήν ήμέραν 
τής ψηφοφορίας απογοητευμένος έκ τής κρα-
τούσης καταστάσεως, ουδόλως έλπίζων έκ τής 
αλλαγής τών προσώπων χαί αλλοίωσιν τής τύ-
χης αυτού. Ουδεμία άμφιβολία ότι ή κυβέρνη-
σις θά έξέλθη μετ' αξιοσημειώτου πλειοψηφίας. 
Άλλα θα είναι διαρκής, πιστή, σταθερά; Τούτο 
δέν δύναται τις να έλπίση. "Οπως αναζήση ή 
Βουλή, άνάγκη πάσα ίνα προσέλθωσιν οι καθο-
λίκοι εις τας κάλπας. Άλλά τοϋτο δέν θα συμβή 
έφ'όσον ή Κυβέρνησις καί 'Εκκλησία έξακο-
λουθούσι διϊστάμεναι αλλήλων. Δέν θα αναζωο-
γονηθή λοιπόν ή πολίτική ζωή έν Ιταλία, δέν 
θά άνορθωθώσιν αί τύχαι της, δέν θα απόκτήση 
εϋημερίαν και φρόνημα έθνικόν άχρις ου ή κα-
τάστασις αύτη έξακολουθεί. 
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Κατα τας τελευταίας έκ Μαγαδασκάρης ειδή-

σεις τα Γαλλικά στρατεύματα έξακολουθουσι τήν 
τροπαιούχον αυτών πορείαν έν μέσω των Χοβας 
μεταξύ των όποίων ένεκα τής εκλογής αρχη-
γού επήλθε διαφωνία. Όσημέραι καί ευαρεστω-
τέρα καθίσταται ή κατάστασις τού Γαλλικού στρατου από του οποίου εξέλιπεν ήδη εντελως η 
ένσκήψασα επιδημία ευλογίας ώς καί οί ανα-
πτυχθέντες εν αύτω πυρετοί. 

Άπό τής κατακτήσεως του Αλγερίου δέν 
έγένετο πλέον λόγος περί τών τόσον φοβέρων 
μωαμεθανών πειρατων οιτινες έλυμαίνοντο τα 
παράλια τής Άφρικής. Ήδη φαίνεται ότι δεν 
έχάθη καθ' ολοκληρίαν ο σπόρος αύτων. Κατα 
τα τελευταία τηλεγραφήματα νέοι πειραταί. 
οιτινες φαίνονται οτι κατάγονται έκ τών λαών 
του Riff, έπετέθησαν καί διήρπασαν έν τω μέσω 
τού Ωκεανού πλοίον τι Όλλανδικόν φονεύσαν-
τές τινας και αιχμαλωτίσαντες τους λοιπούς τών 
επιβατών. Ή Ολλανδία ζητεί άποζημίωσιν 
παρά τοϋ Μαρόκου. 

Τό νομοσχέδιον τό υποβληθέν ε ι ς τήν Γερμα-
νίκήν Βουλήν κατά των ανατρεπτικών καί επα-
ναστατικών στοιχείων απερρίφθη ύπ' αυτής. 
"Ενεκα τής ψήφου ταύτης λέγεται ότι ό Αυ-
τοκράτωρ θα ύποβάλη νομοσχέδιον καταργούν 
τήν καθολικήν ψφοφορίαν. 'Εν γένει τά πράγ-
ματα έν Γερμανία Φαίνεται ότι έξετραχύνθησαν 
ολίγον, καθ έκάστην δέ αναφύονται ζητήματα 
μεταξύ των ομόσπόνδων κρατων καί τής Πρωσ-
σίας, μεταξύ των δημαρχείων καί τής Βουλής. 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α Ι Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

Άμα τή έπισήμω αγγελία του διορι-
σμού του νέου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
έψάλη έν τώ ένταυθα Καθεδρικώ ναώ του 
Άγ. Διονυσίου, χοροστατουντος του αίδ. 
Δόν Ριβέλλη, ευχαριστήριος ευχή, εν η 
παρήν άπας ο κλήρος καί πλήθος πιστών. 

Μετά τήν ευχαριστήριον δέησιν ό αίδε-
σιμώτατος Δόν Ριβέλλης απηύθυνε έν ονό-
ματι του κλήρου και του λαου συγχαρη-
τήριον τηλεγράφημα έξαιτούμενος συγχρό-
νως παρά του νέου Ίεράρχου τήν Ποι-
μαντορικήν ευλογίαν, είς ο ό Πανιερώτατος 
De Angelis αυθημερόν άπήντησεν ευχα-
ριστήσας και εϋλογήσας Έπιτετραμμένον, 
κλήρον και λαόν. 

Αφίκετο είς τήν ήμετέραν πόλιν χάριν 
τής πασχούσης υγείας του ό προ πολλου 
περιοδεύων Μέγας Δουξ Γεώργιος Διάδοχος 
του Ρωσσικου θρόνου, καταλύσας εις τά 
ανάκτορα του Διαδόχου. 

Τήν πρωίαν τής παρελθούσης Κυριακής 
έγένοντο τά εγκαίνια τής Βιοτεχνικής εκθέ-
σεως έν τώ μεγάρω τού Ζαππείου, καθ' ά 
παρευρέθη άπασα ή βασιλική Οικογένεια 
καί άπειρον πλήθος. Τόν βασιλέα προσε-
φώνησεν ό άξιότιμος ημών συμπολίτης κ. 
Κυπάρισσος Στεφάνου, καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου καί γενικός τής εκθέσεως γραμ-
ματεύς. Εν διαστήματι δύο ήμερων οι 
έπισκέπται άνήλθον περί τάς δέκα χιλιάδας. 

Το εσπέρας τής αυτής ημέρας παρουσία 
καί πάλιν τής Βασιλικής Οικογενείας, έγέ-
νοντο έν Πειραιεί, δαπάναις του δήμου, 
τα αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος του 
ήρωος Καραϊσκάκη. 

Ό κ. Τρικούπης τήν παρελθουσαν Πα-
ρασκευήν άνεχώρησε κατευθυνόμενος είς τά 
Λουτρά του Μάριεμβαδ. Ώς έκ τής αδείας 
ήν πρός τούτο έζήτησε. καθ' ο συνταξιούχος 
πολιτικός υπάλληλος, ή απουσία του τής 
πρωτευούσης εικάζεται οτι θά διαρκέση εν 
περίπου έτος. 

Καθ' άς έχομεν τηλεγραφικάς ειδήσεις 
φοβερός σεισμός λαβών χώραν έν Παραμυ-
θία τής Ηπείρου έπήνεγκε φοβεράς ζημίας. 
"Εως τριάκοντα αριθμούνται αί καταρεύ-
σασαι οίκίαι, δέκα οί φονευθέντες καί είκοσι 
πέντε οί πληγωθέντες. Έδρα του σεισμού 
φαίνεται ή παραλία τής Ηπείρου. 

Ή επάρατος νόσος ευλογία ήρξατο δει-
νώς μαστίζουσα τήν πρωτεύουσαν. Καθ 
έκάστην πολυπληθή σημειουνται τά κρού-
σματα. Έκ τούτου πανικός ενέσκηψεν είς 
τους κατοίκους, οιτινες κατακλύζουσι τά 
φαρμακεία ζητουντες όπως έμβολιασθώσι. 

ΟΟΟ-
ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ 

ι-

Ύπό τόν τίτλον τουτον ή έν Ρώμη 
εκδιδομένη εβδομαδιαία συνάδελφος «Vera, 
Roma» ητις άείποτε μετά περισσής άκρι 
βείας έπελάβετο τών κυριωτέρων γεγονό-
των, έδημοσίευσε σχετικώς πρός τήν εις 
τόν Άγγλικόν λαόν εγκύκλιον του Πάπα, 
τό εξής περισπούδαστον άρθρον όπερ μετ' 
ευχαριστήσεως όλόκληρον φίλοξενουμεν έν 
ταις ήμετέραις στήλαις. 

« Άπό του Σκαυρείου λόφου τής Ρώ-
μης, τή ενεργεία του Μεγάλου Άγ. Γρη-
γορίου, έξεπέμφθη ή πρώτη άκτίς φωτός 
ήτις έφώτισε τους είς τά σκότη τής ειδω-
λολατρίας διαμένοντας Βρετανούς. II Ρώ 
μη υπήρξεν ή μήτηρ του έκπολιτισμου τής 
Αγγλίας, καί ή Ρωμαϊκή εκκλησία φιλο-
στόργως έδέξατο έν τοις κόλποις αυτής 
τήν θυγατέρα ταύτην τής άκρας Δύσεως. 
Έν βραχεί χρονικώ διαστήματι ό λόγος 
τσυ Ευαγγελίου σπαρείς έπί τών ομιχλω-
δών εκείνων παραλίων υπό τών ρωμαίων 
αποστόλων, παρήγαγε πλουσίαν τήν συγ-
κομιδήν, και ή νήσος εκείνη ήξιώθη του 
ονόματος τής νήσου τών άγίων, καί οί κά-
τοικοι αυτής Άγγλοι, ’Άγγελοι μετωνο-
μάσθησαν. 

Άλλ' έν τώ τρυκυμιώδει έκείνω σάλω 
τής Μεταρρυθμίσεως, όστις τοσαύτας ψυχάς 
άφήρπασε τών άγκαλών τής Καθολικής 
Εκκλησίας, καί ή Αγγλία άφηρέθη αυτή 
υπό τής ύπερηφανίας καί φιλαυτίας Άρ-
ρίγου του ογδόου. Ή Αγγλικανική Εκ-
κλησία έγεννήθη διά τής αποστασίας άπό 
τής μητρός, έτράφη έν τώ αιματι του 
Θωμά Μόρου καί τής Μαρίας Στουάρτ 
καί χιλίων άλλων υποδειγμάτων τής ρω-
μαϊκής πίστεως, ήδραιώθη διά τής αρπα-
γής, τών εξοριών καί συκοφαντιών καί ουτω 
έζησεν, έπι τρεις περίπου αιώνας, ώσεί άγο-
νος κλάδος, αποκοπείς του δένδρου τής ζωής. 

Τρεις διέρρευσαν εκατονταετηρίδες, άνέ-

τειλαν αί ήμέραι ήμών, καί ιδού ή Αγγλι-
κή θρησκεία αίσθανομένη τρέμον τό έδαφος 
έκ θεμελίων υπό τους πόδας αυτής, διότι 
δέν στηρίζεται έπί τής πέτρας εκείνης είς 
τήν οποίαν ό Χριστός υπεσχέθη αιωνίαν 
τήν διάρκειαν αυτη εντός ολίγου θά κατα-
ρεύση, ώς κατεστράφησαν αί άπειροι αιρέ-
σεις αιτινες κατεξέσχισαν τήν καρδίαν τής 
κοινής μητρός τής Καθολικής Έκκλησίας' 
θά έξαφανισθή ώς νέφος υπό τάς φλογεράς 
του ήλίου ακτίνας, διότι δέν ίδρύθη υπο 
τών χειρών του θεου και ό Σωτήρ τοϋ 
κόσμου δέν απηύθυνε τάς επισήμους έκεί-
νας λέξεις: « Ιδού καί έγώ μεθ' υμών 
έσομαι, άχρι συντελείας τών αιώνων». 

Ώς άπαντες οι λαοί τής γής, υπό ακα-
τανικήτου σχεδόν δυνάμεως έξωθούμενοι 
εστράφησαν άείποτε πρός τό μέγα κέντρον 
τοΰ πολιτισμου, τήν 'Ρώμην, οΰτω σήμε-
ρον και ή Διαμαρτυρομένη Αγγλία, ήτις 
στερείται έκκλησιαστικου άρχηγου θεόθεν 
ύποδεδειγμένου, ένότητος δογμάτων, σύμ-
πνοίας θρησκευτικών συμφερόντων, στρέφει 
το βλέμμα πρός τόν φωτοβολουντα ήλιον 
άπό του Βατικανοΰ, άναμένουσα μεθ' υίϊ-
κής στοργής τήν άνατολήν τής ημέρας 
εκείνης καθ' ήν θά δεχθή τόν άσπασμόν τής 
αρχαίας αυτής μητρός, ήν έπί τοσουτον 
χρόνον άπηρνήσατο καί προσέβαλε. 

Τό αίμα τών Καθολικών μαρτύρων το 
χυθέν κατά τήν Μεταρρύθμισιν δέν έζήτη-
σεν, ουχί, έκδίκησιν ενώπιον του θρόνου 
του θεου, άλλ' άπαύστως διά φωνής ουδ' 
έπί μικρόν διακοπείσης, έπεκαλέσθη τήν με-
τάνοιαν τής άτυχους νήσου και την είρήνην 
μετά τής μητρός Εκκλησίας. Πριν ή ή 
ωραία κεφαλή τής Μαρίας Στουάρτ κατα-
πέση έπί τής λαιμητόμου έν τώ πύργω του 
Φότριγκε «είθε, είπε, τό αίμα μου νά μή 
άποβή μάταιον. . . .» 

Καί ιδού σήμερον είσακουόμεναί αί ήρωϊ-
καί δεήσεις τών μαρτύρων: Ή Αγγλία 
επιστρέφει μετανοουσα' τεκμήριον έστω ή 
εύνοϊκωτάτη υποδοχή ής έτυχεν έν τώ 
Ήνωμένω Βασιλείω ή εγκύκλιος του Πά-
πα, δι' ής προσεκάλει εις τήν ενωσιν τήν 
διεστώσαν έκκλησίαν τής Αγγλίας. 

Άνευρίσκοντες τάς άγγλικάς εφημερίδας 
αιτινες έν καταπληκτική πλειοψηφία ευ-
νοΐκώς εκφράζονται υπέρ του κελεύσματος 
του σοφου Λέοντος ΙΓ’ ., διακρίνοντες ρευ-
μα ουχι πλέον τής Ρωμαϊκής θρησκείας 
άντίον, αλλ' ευμενές καί συμφίλιωτικόν, 
άναμφιρρήστως συνεπαγόμεθα ότι παρήλθε 
πλέον ό χρόνος τών προλήψεων καί τής 
αφροσύνης. Τό πρός τους Πάπας και τήν 
Παπωσύνην μίσος, άντικατέστησεν ή πρός 
τήν άλήθειαν και τήν δικαιοσύνην αγάπη. 
Είθε ή άκτίς αύτη τής ειρήνης νά έκταθή 
άνά παν το Ήνωμένον Βασίλειον καί άνά 
τάς αχανείς αυτού αποικίας, και ό ουρα-
νός νά επισπευση τήν ποθητήν έκείνην 
ήμέραν, καθ' ήν πλήρεις ενθουσιασμού θά 
δυνηθώμεν νά ψάλωμεν τό Te Deum έπί 
τή έπισήμω ενώσει τής Αγγλικής Εκ-
κλησίας μετά τής 'Ρωμαϊκής. 



44 Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α 
"Ισως ούδ' εις θά παρέλθη αιών καί ή 

Καθολική Εκκλησία πλήρως θά θριάμ-
βευση έπί τής νήσου εκείνης. Είθε δέ ό 
Θεός έν τω μεταξύ νά επιτρέψη τήν έπέ-
κτασιν τών αγγλικών αποικιών μέχρι τών 
εσχατιών της γής, ίνα ή πίστις του Απο-
στόλου Πέτρου εύκολώτερον διαδοθή άνά 
τό σύμπαν, ώς έπέτρεψεν όπως ό Απόστο-
λος ανεγείρη έν τή είδωλολάτριδι Ρώμη 
τήν σκηνήν αύτοΰ, ίνα άπό του κέντρου 
τούτου του κόσμου, ή Χριστιανική θρη-
σκεία ταχύτερον μεταδοθή είς αμφότερα 
τά ήμισφαίρια τής γής». 

Η Γ Υ Ν Η 

Ό τίτλος τόν όποιον δίδομεν είς τάς 
ολίγας ημών ταύτας σκέψεις, αναμφιβόλως 
θά κινήση τήν φυσικήν περιέργειαν τών 
τέκνων εκείνων του Αδάμ είς ών τους 
οφθαλμούς ήθελε πέση. ϊσως προσδοκουσι 
νέας ιδέας ή ρωμαντικάς περιγραφάς καί 
αίσθηματολογίας, άλλά τούτων μακράν 
άπέχομεν ήμείς' άλλοι δύνανται νά διεκδι-
κήσωσι δάφνας έπί του πεδίου τούτου, ημείς 
παραδίδομεν τά όπλα, έν μόνον έπιδιώκον-
τες νά έπιστήσωμεν δηλαδή τήν προσοχήν 
ιδίως τών αναγνωστριών ημών έπί ζητή-
ματος αμέσως αύτάς άφορώντος, καί ν' 
άνακαλέσωμεν είς τήν μνήμην αυτών αρχάς, 
άλλωστε γνωστάς, ών ομως ή συνεχής άνά-
μνησις καί αύταις καί ταίς οίκογενείαις 
αυτών καί τή κοινωνία άπείρων καλων 
πηγή αποβαίνει. 

Ή γυνή! Παν ό,τι έπί τής γής δια-
πράττεται η καλόν ή κακόν ή μέγα η μικρόν 
έν τή ηθική επιρροή τής γυναικός, έν τή 
ϊσχύϊ καί αδυναμία αυτής, έν ταις άρεταίς 
καί έλαττώμασιν αυτής ευρίσκει τήν ρί-
ζαν του. Παν ό,τι εκτυλίσσεται και έν τή 
φυσική τάξει καί κατά τά ανθρώπινα, δύ-
ναταί τις ειπείν ότι, παρά μεν του άνδρός 
προτείνεται παρά δέ τής γυναικός αποφασί-
ζεται, ουχί δέ σπανίως οφείλει τις νά όμο-
λογήση ότι αυτή ή γυνή καί προτείνει καί 
αποφασίζει. Αύτη έκδηλοι έν τή υψηλοτέρα 
κλίμακι τήν ποικιλίαν όλων τών παθών 
άτε ανυπέρβλητος κατά τό μίσος καί κατά 
τήν άγάπην, κατά τήν ύπεροψίαν καί κατά 
τήν ταπεινότητα, κατά τήν τιμιότητα καί 
κατά τό πταίσμα. Αύτη άλλωστε καί έφ' 
όλων τών εθνών άπέδειξεν άπεριόριστον 
έπιρροήν έπί τής τύχης τών ανθρωπίνων. 
Αύτη τέλος κυρία του άνθρώπου άφ' ής 
χορηγεί αύτω τό φώς έπί τής γής, αύτη 
μόνη διεγείρει, τρέφει, κατευνάζει, σβέν-
νυσιν έν τή καρδία του άνθρώπου τό αί-
σθημα του καλου καί του κακου, τοϋ όρθου 
και του παρανόμου, του εγκλήματος και 
τής αρετής. 

Τοιαύτη μεν ή επιρροή τής γυναικός, 
ήν ό θεός έπλασεν έκ τής αυτής ύλης καί 
έκ του αύτου πνεύματος έξ ού καί τόν άν-
δρα καί ήθέλησεν ίνα πασαι αί πράξεις 

αυτών περιστρέφωνται έπί τής βάσεως τής 
δικαιοσύνης. Κατά τήν θείαν ταύτην διά-
ταξιν ή γυνή δέν έγένετο ούτε δούλη ούτε 
αιχμάλωτος ούτε τό άποκλειστικόν κέντρον 
τών επιθυμιών, ιδιοτροπιών και παθών του 
ανδρός, άλλ' ή σύντροφος, ή βοηθός και έν 
μια λέξει ή σύζυγος, ή αδελφή, ή μήτηρ 
αύτου. 

Πλήν ή ολεθρία φιλοσοφία τής είδωλο-
λατρείας διέφθειρε τήν ύψηλήν ίδέαν τής 
πλάσεως καί κατέστρεψε τήν άρμονίαν ητις 
έπεκράτει μεταξύ τών ηθών τών λαών καί 
του έργου τής θείας Σοφίας. "Εκτοτε ό 
άνήρ επεβλήθη διά τής αυθαιρεσίας αύτου 
ζητων ν αφαιρέση την αξίαν, τα δικαιώ-
ματα και τον χαρακτήρα τής γυναικός ώς 
ανθρωπίνου πλάσματος. Τότε τά ήθη καί οί 
νόμοι τών εθνικών έφθασαν τό άκρον άωτον 
τής διαφθοράς καί έκλύσεως. Ή γυνή άπε-
γυμνώθη πάσης πράξεως, πάσης πολιτικής 
συναλλαγής, φθάσασα είς τό τελευταίον 
στάδιον της καταπτώσεως και αντι γυναι-
κός έγένετο πράγμα εις τάς χείρας του 
ανδρός, ώς καί σήμερον έτι βλέπομεν παρά 
τοις έθνεσιν έν οις ή είδωλολατρεία εισέτι 
επικρατεί. Έφ' όσον δ' ή ηθική αυτής δύ-
ναμις παρελύετο, τοσούτο ό άνήρ απέβη 
ισχυρότερος καθόσον μάλιστα ούδένα φραγ-
μόν προέβαλεν αύτω ή ηθική επιρροή ήν ό 
Θεός παρέσχε τή γυναικί ώς ίσοζύγιον 
πρός τήν φυσικήν ύπεροχήν του ανδρός. 

Ό τοιοΰτος όμως εξευτελισμός τής γυ-
ναικός δέν ήδύνατο νά διαρκέση έπί πολύ. 
Διά τής εμφανίσεως τού Χριστιανισμού, ή 
γυνή ή άλλοτε έξηυτελισμένη, ήγέρθη έν 
τή αρχαία αυτής λαμπρότητι, νοουσα ήδη 
οτι ό θειος νόμος τής αγάπης καί τής δι-
καιοσύνης επανέφερε τήν σωτηρίαν της, 
αποδίδων αύτη τήν πολιτικήν προσωπικό-
τητά της, καί ύψων αυτήν εις τήν άξίαν 
ήν οί νόμοι τών ανθρώπων τή ειχον α φ α ί -
ρέση. Δι' ο φερομένη ύπό του αισθήματος 
τής ευγνωμοσύνης, μετά πίστεως άπεφάσι-
σεν άδιστάκτως ίνα πρό τής αιχμαλωσίας 
τού πλάσματος έκλέξη τόν μαρτυρικόν θά-
νατον έν τή ίερα ελευθερία του Ευαγγε-
λίου, καί ούτως ή γυνή άνεγεννήθη. 'Η 
μάχη συνήφθη σφοδροτέρα μεταξύ τής υλι-
κής ισχύος του ανδρός καί τής ηθικής 
επιρροής τής γυναικός, ώς καί έν τή εποχή 
τής είδωλολατρίας, άλλ' έάν τότε ή ειδω-
λολατρία ένίκησεν, ήδη όμως ό χριστιανι-
σμός και ή ηθική έθριάμβευσαν. Ούτω μή 
δυνάμενος ό εθνικός άνήρ νά πιέση πλέον 
τήν γυναίκα ύπό τόν ζυγόν του ελαττώ-
ματος και του πταίσματος, δι' αυτής 
έπανέκαμψεν και ούτος πρός την όδόν τής 
πίστεως καί τής αρετής. 

Ή ιστορία αποκαλύπτει ήμιν και τώ 
οντι τό σπουδαίον μέρος οπερ έλαβεν ή 
χριστιανή γυνή έν τή μεταστροφή τών 
ειδωλολατρών παρασκευάσασα ούτως ολο-
κλήρους λεγεώνας μαρτύρων του άρτιγεν-
νήτου Χριστιανισμού πρώτη αυτη βαίνουσα 
ποός τό μαρτύριον. 

Αμέσως τότε ό θείος νόμος επανέφερε 

τάς μεταξύ άνδρός καί γυναικός σχέσεις 
δι ών ειχεν ένώση αύτους τήν ήμέραν τής 
πλάσεως. Ούτοι δέ συνδεδεμένοι καί πάλιν 
διά του ίερωτέρου δεσμού ούτινος τό άδιάρ-
ρηκτον έκήρυξεν ό Ίησους Χριστός, διήλθον 
τούς αιώνας έν τή ίσότητι τής πίστεως 
άνοικοδομουντες άείποτε παν ο,τι ή δια-
φθορά και τά πάθη ειχον καταστρέψη. 

Τό μέγα Μυστήριον έμφανισθέν έπί τής 
γής ίνα έπαναφέρη τήν ϊσορροπίαν τών 
δυνάμεων, ένετύπωσεν είς τόν άνδρα καί είς 
τήν γυναίκα τόν χαρακτήρα τής ισότητος 
και τής ελευθερίας φωτίζων καί καθορίζων 
τάς πράξεις αυτών έπί τής βάσεως τών 
σχετικών δικαιωμάτων καί καθηκόντων, 
έν οις άποδείκνυται ή δικαιοσύνη του αν-
δρός καί ή άξία τής γυναικός. 

Έκ τούτων δύναταί τις νά συμπεράνη 
περί τής ισχύος τής γυναικός καί έν τή οι-
κογένεια καί έν τή κοινωνία. Έάν έπί 
παραδείγματι είσάξητε εις τούς κόλπους 
μιας οικογενείας γυναίκα ένάρετον καί 
νοουσαν τήν σπουδαιότητα τής αποστολής 
αυτής, διά του παραδείγματος της, διά 
τών λόγων της, αύτη δύναται έν τή οικο-
γενεία εκείνη νά πλάση πρότυπα τελείας 
αρετής. Τουθ' όπερ δέ λέγομεν περί τής 
οικογενείας συμβαίνει καί έπί τής κοινω-
νίας ολοκλήρου καθ' όσον αύτη παρ' εκεί-
νης συνίσταται. 

Άρα, έπαναλαμβάνομεν, ή ισχύς τής 
γυναικός είνε απεριόριστος, άλλ' όπως ά-
ποβή ευεργετική τή κοινωνία όφείλει νά 
έμφορήται ύπό τής αρετής. Περί τούτου 
άλλοτε. 

Χρ. 
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Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑ 

Διά του τελευταίου ταχυδρομείου 
άφίκετο έκ 'Ρώμης προς τόν έν-
ταϋθα προσωρινόν διαχειριστήν τής 
υμετέρας Επισκοπής, ή επίσημος 
αγγελία του διορισμου του νέου 
ημών Αρχιεπισκόπου έν τώ προσώ-
πω του αίδεσιμωτάτου πατρός Γαε-
τάνου De Angelis διαμένοντος ήδη 
έν 'Ρώμη παρά τή μονή τών αίδ. 
πατέρων του τάγματος του Άγ. 
Φραγκίσκου. Ταυτοχρόνως ό Άγιος 
Πατήρ και τό ιερόν τών Καρδινα-
λίων συνέδριον δι' επισήμου έγγρά-
φου έκφράζουσι πρός τόν αιδεσιμώ-
τατον Δ. Ριβέλλην τήν άκραν αυτών 
ευαρέσκειαν έπί τή ένδελεχεϊ μερί-
μνη, ζήλω, καί συνέσει ήν έπεδεί-
ξατο έν τή διαχειρίσει τής τέως 
χηρευούσης Αρχιεπισκοπής. 

'Η Α. Α. Λέων ΙΓ' προς έμπρα-
κτον άπόδειξιν τής υψηλής Του ταύ-
της ευαρέσκείας, άνύψωσε τόν αίδ. 
Δόν Ριβέλλην είς τό άξίωμα τών 
Οικιακών Αύτου Ιεραρχών (Prelato 
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Domestico). Δια της προαγωγής 
ταύτης ό αίδ. Δόν Ριβέλλης κατα-
τάσσεται μεταξύ τών ανεξαρτήτων 
ίεραρχών τών υπαγομένων άπ' ευ-
θείας άπό τής 'Αγίας Έδρας. Διά 
τού αυτού έγγράφου διώρισεν αυτόν 
μέχρι νεωτέρων διαταγών Αποστο-
λικόν Διαχειριστήν (Amministra-
tore Apostolico) τής Επισκοπής 
Ζακύνθου και Κεφαλληνίας μετά δια-
μονής έν Αθήναις. 

Ή εκλογή τού νέου Αρχιεπισκό-
που ένέπλησε χαράς τόν παρ' ήμιν 
καθολικόν κόσμον όστις άνυπομό-
νως άναμένει τόν σεπτόν αυτού ίε-
ράρχην, ούτινος εύλαλος φήμη προ 
πολλού ήδη διεβίβασε τά υπέροχα 
διοικητικά ποοσόντα. 

Εκφράζοντες τή 'Αγία "Εδρα τάς 
θερμάς ημών ευχαριστίας δι' ήν άεί-
ποτε έπεδείξατο πατρικήν μέριμναν 
υπέρ της ημετέρας διοικήσεως, συγ-
χαίρομεν τόν έν 'Ρώμη διαπρεπή 
κληρικόν και νέον ημών Ποιμενάρ-
χην, επιφυλασσόμενοι ίνα έν προσε-
χει ημών φύλλω καταχωρίσωμεν τήν 
σεμνήν αυτού μορφήν μετά τών σχε-
τικων βιογραφικων σημειώσεων. 

Η Τ Ρ Ι Τ Η Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Σ 
ΤΟΥ 

ΤΟΡΚΟΥΑΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ 

Πρό τίνος έπανηγυρίσθη έν Ιταλία ή 
τρίτη Έκατονταετηρίς εις άνάμνησιν της 
ημέρας εκείνης καθ' ην έπί τών υψωμά-
των τοΥ Άγ. Όνοφρίου, άφ' ών μαγευ-
τικωτάτη ώς έν πανοράματι εκτυλίσσεται 
ή άποψις τής αθανάτου πόλεως έσβέννυτο 
ή πνοή είς τά χείλη λάτρου κορυφαίου 
του ίταλικου Παρνασσού, του Τορκουάτου 
Τάσσου, υποθαλπομένου έν ταις υστάταις 
αυτου στιγμαις έν μονή ίερα υπό τών πα-
τέρων του Άγ. Ιερωνύμου. ’Ητο παρα-
μονή τής ημέρας καθ' ην ό ύπατος Πον-
τίφηξ ώρισε τήν έν Καπιτωλίω στέψιν του 
ένδόξου μετώπου του, άλλ' ό Τορκουάτος 
άξιος πολυτιμωτέρας δάφνης έκ φύλλων 
αμαράντων, έστέφθη ύπ' αυτου του Πλά-
στου έν τή χώρα τής ευδαιμονίας. Μετά 
παρέλευσιν τριών αιώνων ή παρούσα γε-
νεά καίτοι μάλλον διακρινομένη έπί έργοις 
κερδοσκοπικοις, έπί έφευρέσεσι πλουτοπα-
ραγωγής προς έξασφάλισιν χρήματος καί 
δόξης εξ επιχειρήσεως βιομηχανικών η τε-
χνικών, διετήρησεν οΰχ ήττον καί διατηρεί 
θερμήν καί άμείωτον τήν συμπάθειαν πρός 
έργα φιλολογικά, ιδία είς τό είδος τής επο-
ποιίας του άριστοκράτου καί μοναρχικου 
ποιητου Τορκουάτου. Ό λαός έξ άλλου 
έν τοις αίσθήμασι του όποίου ώσει υπό 
θερμοσποδίαν διατηρείται άσβεστος καί 
σώζεται δικαία έν τή άκεραιότητι αυτής 
ή κρίσις έπί τών φιλολόγων καί τών έρ-

γων αυτών, έδείχθη άείποτε ενθουσιώδης 
θιασώτης του συγγραφέως της Έλευθερω-
θείσης ’Ιερουσαλήμ. 
Δέν υπάρχει ιταλός η αλλοδαπός ανα-
γιγνώσκων τήν ιταλίδα φωνήν ξένος της 
Ελευθερωθείσης Ιερουσαλήμ, ής οί εμμε-
λείς στίχοι έμψυχούμενοι υπό υψηλου νοή-
ματος καί αισθήματος διαπύρου,άντηχουσι 
μετά πάθους άδόμενοι υπό τών αλιέων 
παρά τάς θαλασσίας άκτάς τής Νεαπό-
λεως καί Βενετίας και εις τάς ορεινάς κλι-
τύας τών Άλπεων ένθα ό εμπαθής τής 
φλογέρας ήχος του ποιμένος συνδυάζεται 
άρμονικώς μετά του άσματος πρός την 
άπελευθερωθεισαν Ιερουσαλήμ. Έξησφα-
λίσθησαν άρα πλήρεις καί αμέριστοι αί 
συμπάθειαι εις τόν Τορκουάτον μάλλον ή 
εις άλλον οιονδήποτε μέχρις αισθήματος 
δυσαρεσκείας, διότι ό Δάντης καί Άριόστος 
υπήρξαν ευτυχέστεροι κατά τε τήν υψηλήν 
έμπνευσιν καί τήν δύναμιν τής πλάσεως 
τών εικόνων, τής περιγραφής καί τής άπο-
τυπώσεως. 

Αυτοί οι εναντίοι του, έν τή φιλολο-
γική διαμάχη ό Σαλβιάτης, ό Πεσκέτ-
της, ό Ταλεντώνης, ό Λομβαρδέλλης καί 
άλλοι μαχόμενοι άδόξως κατά του Ποι-
ητου, ακουσίως παρασυρόμενοι υπό του 
όρμητικου ρεύματος τών λαϊκών συμπα-
θειών, τόν ανύψωσαν εις τήν πρώτην μοι-
ραν τής ποιητικής σφαίρας συγκρίνοντες 
αυτόν πρός τόν Άριόστον. Τό δηλητήριον 
τής μεροληπτικής κριτικής δέν ήδυνήθη 
νά μολύνη τό άνεξάρτητον καί τό ελεύθε-
ρον της σκέψεως, ώστε αυτοί οί δυσφη-
μουντες τήν φιλολογικήν υπεροχήν του 
Ποιητου ανεγνώρισαν, παρά θέλησιν, καί 
έθαύμασαν τό υψος αύτου, διαθέσαντες 
εδραν επιφανή έν τώ τεμένει τής ιταλικής 
Μούσης. 

Ή σύγκρισις αύτη καί μόνη του Τορ-
κουάτου Τάσσου πρός τον Άριόστον, ανα-
βιβάζει αυτόν έπί βάθρου υψηλου, όπως 
παραδώση μέγαν, έξοχον, υπέροχον εις 
τούς μεταγενεστέρους. Πλήν κρίσεις έκ 
συγκρίσεων μεταξύ προσωπικοτήτων μή 
ούσαι απόλυτοι, προδίδονται μάλλον ελατ-
τωματικαί, μή διευκρινίζουσαι τήν πραγ-
ματικήν άξίαν, άποκαλύπτουσι μόνον τάς 
ελλείψεις και τά μειονεκτήματα. Ή με-
γάλη ποιητική άξία του Τορκουάτου έγ-
κειται είς τήν κατάκτησιν τών αισθημά-
των καί τών συμπαθειών πάντων, τό άσμα 
του είναι δημώδες και διά τήν έποποιίαν 
καί διά τά εισαγόμενα πρόσωπα και διά 
τά μεγάλα επεισόδια τής Ιερουσαλήμ, 
και διά τά παρεμπίπτοντα δυσάρεστα του 
βίου αύτου, καί διά τάς ελλείψεις καί αδυ-
ναμίας υπό διττήν μορφήν άνθρώπου καί 
καλλιτέχνου. Πάντα δέ ταυτα διότι ή 
υπόθεσις τής εποποιίας αποβλέπει γεγονός 
διεγειρον τά ενδιαφέρον συμπάσης τής Χρι-
στιανοσύσης, καθότι ή άνάμνησις και μόνη 
τής πρώτης Σταυροφορίας σείει τάς ίνας 
καί διαθερμαίνει τό αίσθημα πάσης γεν-
νεας. 

Οιοσδήποτε άνερευνών τά ιστορικά γε-
γονότα δέν έχει δικαίωμα νά καταδικάση 
τήν μεγάλην έκείνην Σταυροφορίαν διά 
τόν έγωϊσμόν, διά τά αίσχη καί τάς αιμα-
τοχυσίας ενώπιον του κινδύνου υφ' ού 
ήπειλειτο ή Δύσις και έξυβρίζετο ό Χρι-
στιανικός πολιτισμός τών άγίων τόπων 
περί τά τέλη τής χιλιετηρίδος. 

Έάν δέν υπήρχε τό κοσμοπολιτικόν 
πνεύμα τής Παπωσύνης όπερ διά του Ούρ-
βανου του Β’ . υποβοηθούμενου υπό Πέ-
τρου του Πικάρδου, έπλήρου τήν εύχήν 
Γρηγορίου του Ζ’ . άναμφιβόλως ό Βόσπο-
ρος και τό Βυζάντιον, ή Ακρόπολις αύτη 
του κόσμου ήθελε τότε περιέλθη είς τήν 
έξουσίαν τών Τούρκων. Φρουρά του πολι-
τισμού ή Παπωσύνη συνενοι έν μια υψηλή 
ιδέα τήν Δύσιν, καί ή ιδέα αύτη ένεψύχου 
και ενεθάρρυνε τήν κραταιάν έκείνην στρα-
τιάν, πρός διεκδίκησιν τής Μητροπόλεως 
τής Πίστεως και του νεκρικού θρόνου ένθα 
ειχεν ένταφιασθή ή σωρός του Λυτρωτου. 

Την γόνιμον ταύτην υπόθεσιν ή φλογερά 
ψυχή του Τορκουάτου ψάλλει περιπαθώς 
οίστρηλατουμένη υπό σκοπου ευεργετικού, 
επιδιώκει δάφνας θαλεράς αληθούς δόξης. 
Τό ενδιαφέρον καί ή πολλή φήμη τής 
Έλευθερωθείσης ’Ιερουσαλήμ, έάν δέν 
κατεδίκασαν είς λήθην τά λοιπά έργα του 
Τορκουάτου, κατέταξαν όμως τινά μέν είς 
δευτέραν, τινά δέ είς τρίτην βαθμίδα. 

Νΰν πανηγυριζομένης τής τρίτης έκατον-
ταετηρίδος αύτου, επιστήμονες και αγράμ-
ματοι άναπολουσι τον συγγραφέα τής άπε-
λευθερωθείσης Ιερουσαλήμ, έάν μή αμνήμο-
νες τών λοιπών αύτου έργων,ολίγον βεβαίως 
ένθουσιασμόν επιδεικνύοντες, άτε άπορρο-
φώσης τής εποποιίας, καί ώς έκ τής ίδίας 
αυτής φύσεως καί διά τήν φιλολογικήν 
υπεροχήν, τήν κοινήν προσοχήν καί τάς 
κοινάς συμπαθείας. 

Παρακολουθουντες καί ήμεις τήν παρα-
δειγματικήν μετριοφροσύνην του μεγάλου 
ποιητου έκφρασθεισαν κατά τάς υστάτας 
αύτου στιγμάς, ζητήσαντος ν' άφεθή έν 
ειρήνη μακράν τής ματαιότητος και του 
θορύβου του κόσμου, έχαράξαμεν τά όλίγα 
ταύτα είς άνάμνησιν τής τρίτης έκατον-
ταετηρίδος του θανάτου αύτοΰ. Σπένδον-
τες δέ θερμόν ευγνωμοσύνης και άφοσιώ-
σεως δάκρυ έπί του τάφου αύτοΰ, χαιρετί-
ζομεν καί ήμεις άπό τής ιεράς κορυφής του 
Παρθενώνος τό ένδοξον τέκνον τής αδελ-
φής Ιταλίας. Α. Ρ. 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

(Τακτικού ημών ανταποκριτού). 
15 Μαϊου 1895. 

Ωραία καί σεμνοπρεπής υπήρξεν ή έν 
τω ενταύθα Καθεδρικώ ναω λαβούσα χώ-
ραν ιεροτελεστία τήν παρελθουσαν Κυρια-
κήν 5 ισταμένου. 

Ή Α. Π.ό Σ.Αρχιεπίσκοπος κ. Μπό-
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νης μετέδιδε το πρώτον των άχραντων μυ-
στηρίων πρός έκατό μικρούς αγγέλους ύπό 
της άθωότητος περιβεβλημένους καί μαθη-
τάς του Παρθεναγωγείου των Αδελφών 
του Ελέους και της του Άγ. Βικεντίου 
εσπερινής Σχολής. Αι νεάνιδες πρό πάν-
των λευχειμονουσαι την κεφαλήν ρόδοις καί 
ίοις έστεμμέναι άφείλκυον τά δάκρυα των 
περιεστώτων. Ό γεραρός Ιεράρχης διά 
της συνήθους αύτώ μελιρρύτου ευγλωττίας 
έξηρε τό μέγα προς την ανθρωπότητα παρά 
του οίκτίρμονος Λυτρωτου παραχωρηθέν 
της Άγ. Μεταδόσεως δώρον, και έν πα-
ραινέσει άνέμνησε το σφρίγος εκείνο των 
ψυχικών διαθέσεων ών πάντες έμφορούμενοι 
οφείλουσι να. προσέρχωνται εις το ύπέρτατον 
τούτο μυστήριον. Διαρκούσης της τελετής 
εν κατανυκτικη, προσοχή το συνωστιζόμε-
νον πλήθος ήκροάζετο τών θρησκευτικών 
τροπαρίων ψαλλομένων ύπό τών μαθη-
τριών του ρηθέντος Παρθεναγωγείου έξ 
ών το πνευμα άπελάμβανε γοητείαν όλως 
νέων συγκινήσεων, μετεωριζόμενον εις υπερ-
τέρας σφαίρας. Τό δ' εσπέρας περί την 5 
ώραν ό ρηθείς Αρχιεπίσκοπος, τών Αιδ. 
της Μητροπόλεως Κανονικών διακονούντων 
αύτώ, μετά νέον λόγον δι' ου μετά πάσης 
θεολογικής ακριβείας έξεδήλωσε την ούσίαν 
και τά επιβαλλόμενα καθήκοντα ύπό του 
ιερου του Χρίσματος μυστηρίου, έχρισε, 
τούς κατά τήν πρωίαν μεταλαβόντας. Μετά 
τό πέρας της μυρώσεως πάντες μετέβησαν 
εις τό έν τή αυτή εκκλησία βαπτιστήριον, 
και διά της γλυκυφώνου δεήσεως μιας τών 
νεανίδων έπι του Άγ. Ευαγγελίου, άνε-
νέωσαν τάς έν τώ βαπτίσματι δοθείσας 
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υποσχέσεις. Προχωρήσαντες τέλος ενώπιον 
του τής Υπεραχράντου Παρθένου βωμου 
διά τών αγνών ετέρας νεάνιδος χειλέων 
ηυχήθησαν υπέρ τής τών γονέων αυτών 
ευημερίας και τής τών διδασκάλων τών 
μετά τοσαύτης αγάπης και αύταπαρνή-
σεως μεριμνώντων περί τής θρησκευτικής 
και διανοητικής αυτών διαπλάσεως. 

Την παρελθουσαν Τετάρτην 15 όδεύ-
οντος, άνεχώρησεν εις Ρώμην ό Π. Θ. Α. 
Πόλιτος όπως χειροτονηθή Επίσκοπος Σύ-
ρου, έγκαταλείπων ενταύθα έπι σπανία 
αρετή και ευρύτατη παιδεία τάς καλλιτέ-
ρας τών εντυπώσεων. 

Φ. Δ. Μ. 

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΓΚΟΖΑΝΤ 

Θλιβερόν αγγελμα διεβίβασεν ήμιν ό τηλέ-
γραφος. Ό γεραρός προεστός των έν Θήρα 
Λαζαριστων αίδεσιμώτατος πατήρ Γουλιέλμος 
Gauzente απεβίωσεν έν Σμύρνη έκ συγκοπής. 
Ευρισκομένου του φύλλου ήμ.ων υπο τα πιε-
στήρια άδυνατουμεν δεόντως να έξυμνήσωμεν 
τόν ανεπίληπτον βίον και τας υπέροχους αύτοΰ 
αρετας δι' ων τοσαύτας ευεργεσίας παρείξε τή 
Θηραϊκή κοινωνία, ής ή σύγχρονος καθολική 
νεολαία απασα σχεδόν έγαλουχήθη έν τοις να-
μασι των διδασκαλιών αύτοΰ. 

Έπι τή ανυπολογίστω ταύτη απωλεία έκ-
Φράζομεν προς τους αδελφούς ήμων Θηρέους τα 
ειλικρινή ήμων συλλυπητήρια, συνενουντες τας 
εύχας ήμων υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής αύ-
τοΰ έν σκηναις δικαίων. 

Ι Ω Ν Α Σ ΚAI Ε Υ Δ Ο Κ Ι Α 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ ΥΠΟ Ν. Μ. 
(πρωτότυπον) 

Κατά την πολιορκίαν τής περιωνύμου, 
ωραίας καί πλουσιωτάτης Ελληνικής πό-
λεως Δαμασκου ύπό τών άγρίων και φα-
νατικών Αράβων Μωαμεθανών, διωρίσθη 
ό αραψ Δεράρ νά περιπολή πέριξ τής πό-
λεως και του πεδίου μετά δισχιλίων ιππέων. 

Τινές έξ αυτών περιελαύνοντες μια τών 
νυκτών παρά τά τείχη, ήκουσαν μακρόθεν 
χρεμετισμόν ίππου και παρατηρουντες μετά 
προσοχής κύκλω, διέκρινον ιππέα έρχό-
μενον λαθραίως και μετά προφυλάξεως έκ 
τής πύλης Καισάνης. 

'Ενεδρεύσαντες έν σκιερώ τόπω. άνέ-
μενον μέχρις ότου έπλησίασεν ό ίππεύς, 
ότε έξορμήσαντες ήχμαλώτισαν αυτόν. 

*Ητο ό συλληφθείς νεανίας Σύριος φέρων 
πλουσίαν καί κομψήν ένδυμασίαν, ευγενής 
και κατά τούς τρόπους καί την οικογένειαν. 
Όλίγος μόλις παρήλθε χρόνος μετά τήν 
σύλληψίν του, ότε εθεάθη καί έτερος ίππεύς 
έξερχόμενος διά τής αυτής πύλης ξαί διευ-
θυνόμενος πρός τό αυτό μέρος, όστις πλη-
σιάσας προσεκάλει χαμηλή τή φωνή τον 
αίχμαλωτισθέντα διά του ονόματος Ίωνα. 
Οι περιπολουντες τότε διέταξαν τουτον νά 
ειπη πρός τόν καλουντα νά προσέλθη. 
Κατ' αρχάς έφάνη ότι υπήκουσεν άποτείνας 
λέξεις τινας Ελληνιστί, τάς όποιας όμως 
μόλις άκούσας ό έτερος, μετέστρεψε τον 
χαλινόν έπανελθών καλπάζων εις τήν πο-

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ ΤΗΣ "ΑΡΜΟΝΙΑΣ. 

SILVIO PELLICO 

Α Ι Φ Υ Λ Α Κ Α Ι Μ Ο Υ 

— Και τι είναι οι καρβονάροι ; 
— Τους γνωρίζω τόσον ολίγον, ώστε ουδέν δυναμαι να σοι ειπω. 
— Φαίνεται δτι είσθε πολύ ταπεινός δια να συνομιλήτε με τους συν-

τρόφους μου. Το γνωρίζετε κύριε; είνε κλέπται. 
Ο φυλαξ διέκοψεν αποτόμως την όμιλίαν μας. 
Ήρυθρίασα έξ αιδους, πλην κατόπιν ήρυθρίασα έκ δευτέρου δια τό 

πρώτον ερύθημά μου, αναλογισθείς οτι τό να συνομιλή τις εστω και μέ 
κλέπτας ύφ' ους έγώ ορους, δέν ητο καταισχύνη αλλά τιμή. 

ΚΕΦ. XIV 
Τήν έπομένην πρωίαν έξήλθον εις τό παράθυρον όπως ιδω τόν Μέλ-

χιωρ. Τζόγια αλλά δέν ώμίλησα πλέον μετά τών κλεπτών. Απήντησα 
εις τον χαιρετισμόν των και τοις ειπον ότι μοί είχεν απηγορευθή να τοις 
ομιλώ. 

Είδον προσερχόμενον τόν γραμματέα όστις άλλοτε μέ είχεν ανακρίνη. 
Moι ανήγγειλε έπίσκεψιν τινα ήτις ώφειλε νά με ευχαριστήση. Και 
όταν ένόμισεν ότι μέ είχεν αρκούντως προδιαθέση, μοί είπεν*—-Έν μια 
λέξει, είναι ό πατήρ σας, λάβετε τον κόπον νά μέ άκολουθήσητε. 

Τόν ήκολούθησα διά μέσου τών γραφείων μέ καρδίαν πάλλουσαν έκ 
χαράς και συγκινήσεως, προσπαθών να δεικνύω πρόσωπον γαλήνιον το 
όποιον καθησύχασε τον πατέρα μου. 

’Οτε έμαθε τήν σύλληψίν μου, ήλπισεν ότι θα προέκειτο απλώς περί 
υπονοιών καί οτι τάχιστα θά έξηρχόμην τής φυλακής. Άλλα βλέπων 
ότι ή κράτησίς μου έμηκύνετο, ηλθεν όπως κατωρθώση την απελευθέρω-
σίν μου. Θλιβερά πλάνη τής πατρικής στοργής! Ουδέποτε εφαντάζετο 
ότι είχον τήν τόλμην νά πράξω τι εναντίον τών νόμων, καί ή προσπε-
ποιημένη ευθυμία μεθ' ής τώ ώμίλησα, επεισεν αυτον οτι ουδεν είχον 
νά φοβηθώ. 

Ή βραχεία συνδιάλεξις ήτις παρεχωρήθη ήμιν, μοί προύξένησε ενδό-
μυχον ταραχήν, τοσούτω μάλλον όσω ήμην ήναγκασμένος να αποκρύ-
πτω παν ίχνος ταραχής. Ή φρικτωτέρα δι'έμέ στιγμή ύπήρξεν ή τοΰ 
αποχωρισμού . . . 

Ύπο τας περιστάσεις ύφ' ας διετέλει ή Ιταλία, ήμην βέβαιος ότι ή 
Αυστρία θά προσεφέρετο λίαν αυστηρώς καί θά κατεδικαζόμην εις θάνα-
τον ή τουλάχιστον εις πολλών ετών δεσμά. Νά άποκρύψω τήν πεποί-
θησίν μου ταύτην από του πατρός μου ! να πληρώσω αυτόν χιμαιρών 
προβάλλων ελπίδας περί ταχείας απελευθερώσεως! νά μη κλαύσω εναγ-
καλίζόμενος αυτόν, ομιλών περί τής μητρός μου, τών αδελφών μου, 
τούς οποίους δεν ήλπίζον να έπανίδω ποτέ έπι τής γης ταύτης ! να πα 
ρακαλώ αυτόν όπως έπανέλθη νά μέ ιδη, έάν ηδύνατο ! Ουδέν ποτε μοί 
έστοίχισε τοσαύτην βίαν έπι του έαυτου μου. 

'Απεχωρίσθη εμου πλήρης παρηγορίας καί έγώ επέστρεψα εις τήν 
φυλακήν μου την καρδίαν αιμάσσουσαν. ’Οτε έναπέμεινα μόνος, ένό-
μισα ότι θά ηδυνάμην να παρηγορηθώ παραδιδόμενος εις τα δάκρυα. 
Πλην ηπατώμην. Έξερράγην εις λυγμούς χωρίς ουδέ δάκρυ νά δυνηθώ 
νά χύσω. Ή θλίψις του να μή δύνηταί τις νά κλαύση είναι μία τών με 
γαλειτέρων, καί έν τούτοις ποσάκις έδοκίμασα αυτήν. 

Κστελήφθην ύπό σφοδρού πυρετού. Καθ' ολην τήν ήμέραν δέν ήδυνή-
θην νά πιω ουδέ έν κοχλιάριον ζωμού. "Αχ ! έλεγον, είθε νά ητο θανα-
τηφόρος ή ασθένεια μου, όπως βραχύνη τό μαρτύριόν μου. 

"Αφρων καί άνανδρος επιθυμία. Ό Θεός δέν εισήκουσεν αυτήν, και 
νυν ευγνωμονώ αυτώ. Και ευγνωμονώ, ουχί διότι μετά δέκα ετών είρ-
κτην επανέκτησα. τήν έλευθερίαν μου καί έπανείδον τήν οίκογένειάν μου, 
αλλά διότι αι δυστυχίαι προσδίδουσι ποιάν τινα άξίαν εις τόν αν-
θρωπον' ελπίζω δ' ότι καί δι' εμέ δεν υπήρξαν ανευ ωφελείας. 
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λιν. Άγνοουντες οι άραβες τήν έλληνικήν 
καί κατά συνέπειαν μη έννοήσαντες τι ειπεν 
ό διαταχθείς, υποπτεύσαντες δ' ότι δια τών 
λέξεων έκείνων ύπηγγέλθη ό κίνδυνος, θά 
έσπάραττον τόν αίχμάλωτον αυθωρεί, αν 
μή ώρίμως σκεφθέντες απεφάσιζον νά τόν 
όδηγήσωσιν εις τόν άρχιστράτηγον αυτών 
Καλήδ. Άνακριθείς παρα τούτου ό νέος, 
ώμολόγησεν ότι ήτο ευγενής τής Δαμα-
σκου και μνηστήρ ώραίας τινός δεσποινί-
δος Εύδοκίας καλουμένης. Επειδή δέ οι 
γονείς αυτής ήθέτησαν τήν εις γάμον συγ-
κατάθεσίν των συνεφώνησαν οι έρασται νά 
φύγωσι κρυφίως έκ Δαμασκου, δωροδοκή-
σαντες δι' αρκετής ποσότητος χρυσού τους 
κατά τήν νύκτα έκείνην φύλακας τής πύλης. 

Η κόρη, μετημφιεσμένη εις ανδρα καί 
συνοδευομένη ύπό δύο τών οικείων αύτης 
ήκολούθει αύτόν εις άπόστασίν τινα, ένώ 
ούτος προεπορεύετο κατασκοπεύων, όπως 
έν ένδεχομένω κινδύνω προειδοποίηση διά 
συνθήματος την κατόπιν του έρχομένην 
μνηστήν τον. Η δέ απάντησις ήν έλλη-
νιστί τη εδωκε, οτε τον εφώνησεν ητο «το 
πτηνόν συνελήφθη. » Ό Καλήδ όμως, όστις 
δέν συνεκινειτο άπό τοιούτους έρωτας έθε-
σεν αμέσως τόν αίχμάλωτον εις τό σύνηθες 
παρά τοις Μωαμεθανοις δίλημμα «Ασπά-
σθητι, είπε, τήν θρησκείαν τού Ισλάμ και 
όταν ή Δαμασκός πέση εις χείρας ημών 
λαμβάνεις τήν μνηστήν σου· αρνείσαι; τότε 
ή κεφαλή σου πίπτει. 

Ό όλιγόπιστος Ιωνας δέν έβράδυνε νά 
έκλέξη μεταξύ τής μαχαίρας καί τής μελ-
λονύμφου του, καί αμέσως διά τών χειρών 
του Καλήδ, έποιήσατο τήν όμολογίαν τού 

Ισλαμισμού καί έκτοτε ήγωνίσθη ό μιαρός 
μετά προθυμίας καί ζήλου πρός άλωσιν 
καί καταστροφήν τής πόλεως και τών ομο-
θρήσκων του, αναμένων ό άθλιος έκ τών 
ερειπίων τής ιδίας πατρίδος και τής σφα-
γής τόσων αθώων συμπολιτών του νά στέ-
ψη τάς ελπίδας του. 

Έβδομήκοντα όλας ημέρας έπολιορκειτο 
ύπό τών άγρίων και φανατικών λεγεώνων 
τής Ερήμου ή εύφορωτάτη καί πλουσιω-
τάτη αύτη Χριστιανική πόλις, ήτις αφού 
έπι ματαίω ήγωνίσατο μετά παραδειγμα-
τικής ανδρείας καί γενναιότητος έπι κεφα-
λής έχουσα τόν εύθαρσή καί ευγενή ’Ελ-
ληνα Θωμα, γαμβρόν έπι θυγατρί του 
αυτοκράτορος Ήρακλείου, ήναγκάσθη έπι 
τέλους νά συνομολογήση συνθήκην περί 
παραδόσεως μετά του πολιορκουντος 'Α-
βού- Οβείδα, τόν όποιον μεταξύ τών λε-
γεώνων έκείνων έγίνωσκον οί πολιορκούμενοι 
ώς φιλάνθρωπον καί ήπίου χαρακτήρος. 

Κατά τήν συνομολογηθεισαν συνθήκην 
οί θέλοντες έκ τών έγκατοίκων ήσαν ελεύ-
θεροι νά άπέλθωσιν έν ασφαλεία μεθ' όσων 
ήδύναντο νά κομίσωσι σκευών καί μετά 
τών αναγκαιούντων όπλων πρός ύπεράσπι-
σιν αυτών κατά τών κλεπτών καί τών 
άγρίων ζώων. 'Αλλ' ό αιμοβόρος καί θη-
ριώδης αρχιστράτηγος Καλήδ, κατ' ου-
δένα λόγον ήθελε ν' αναγνωρίση τήν συν-
θήκην, πλήν επί τέλους μετά βιαιοτάτην 
έριδα, ήν συνήψε μετά του συνθηκολογήσαν-
τος Άβού-Όβείδα, συνήνεσε μετά πολλής 
δυσκολίας καί έδωκε τριών ήμερων άδειαν, 
κατά τό διάστημα τών όποίων οι φεύγοντες 
ήσαν ασφαλείς από βιαιοπραγίας ή διωγμούς. 

Παραδοθείσης τής Δαμασκού εις τούς 
άγρίους κατακτητάς, ό άρνησίθρησκος Ίω-
νας είσελθών εις τήν πόλιν έζήτησε τό οι-
κημα τής Εύδοκίας. Έκει έμαθε καί νέαν 
άπόδειξιν τής πρός αύτόν αγάπης της, 
διότι ύποθέσασα αύτη, ότι έπεσε μάρτυς 
τής πίστεως του, ότε συνελήφθη ύπό τών 
αράβων άπηρνήθη τόν κόσμον κλεισθεισα 
εντός μοναστηρίου. Ό Ιωνας εδραμεν εις 
τήν μονήν άλλ' όταν ή ευγενής καί υψηλά 
φρονούσα Ευδοκία έμαθεν ότι ήρνήθη τήν 
θρησκείαν του, τώ έστρεψεν ευθύς τά νώτα 
μετά περιφρονήσεως καί άποστροφής, και 
απεχώρησεν εις τό κελλίον της μή θέλουσα 
νά τόν έπανίδη πλέον. "Εξαλλος γενόμενος 
έξ οργής ό 'Ιωνας ανέμνησεν, εις τόν Καλήδ 
τήν ύπόσχεσίν του, ότι θά τω απέδιδε 
τήν μνηστήν αύτου, καί έξητειτο όπως κα-
τακρατήση αυτήν φοβούμενος μή στερηθή 
ταύτης. Άλλ' ό Καλήδ προέτασσε τήν 
μετά του Άβού- Οβείδα σύμβασιν, κατά 
τήν οποίαν ήσαν ελεύθεροι όσοι ήθελον νά 
άπέλθωσιν. Οί στρατίώται και νέοι όμό-
θρησκοί του παρεμύθουν αυτόν αναφέρον-
τες μίαν έκ τών διδασκαλιών τής νέας πί-
στεως ήν ήσπάσθη «ήτο γεγραμμένον έν 
τή βίβλω του πεπρωμένου νά μή λάβης 
ποτέ τήν γυναικα έκείνην.» 

Συνηθροίσθη λοιπόν όλον έκεινο τό δυ-
στυχές πλήθος καί έχον έπι κεφαλής τόν 
γενναιον Θωμαν έβαινε πρός τήν Άντιό-
χειαν διά μέσου τών έρήμων και άποκρή-
μνων έκείνων ορέων. 

Οί θησαυροί τούς όποιους έκόμιζον μεθ' 
εαυτών οί έξόριστοι απερχόμενοι, καί ή 
βεβαία σφαγή τήν οποίαν διεξέφευγον τόσοι 

ΚΕΦ. XV 
Μετά δύο ημέρας ο πατήρ μου επανήλθε. Προσεποιήθην καί πάλιν 

τον εύθυμον εις τρόπον ώστε ουδείς ηδυνατο ποτέ νά μαντεύση τι είχον 
ύποφέρη καί έξηκολούθουν νά υποφέρω άκόμη. 

— Ελπίζω, μοί είπεν ό πατήρ μου, δτι μετά τίνας ήμέρας θά άπο-
σταλής εις Τουρινον. Σοι έχομεν ηδη έτοιμάση το δωμάτιόν σου καί σέ 
αναμένομεν μετά μεγίστης ανυπομονησίας. Τά καθήκοντά μου μέ άναγ-
κάζουσι ν'αναχωρήσω. Ένήργησον εις τρόπον ώστε, ώ! ναι σέ παρα-
καλω, ένήργησον να μέ έπανίδης τό ταχύτερον. 

Ή συμπαθής καί μελαγχολική στοργή του, μοί έξέσχιζε τήν καρ-
δίαν. Δέν θά έφαινόμην άξιος του πατρός μου καί του έαυτου μου, έάν 
τω ελεγον : —’Ίσως δέν θά έπανίδωμεν αλλήλους έν τώ κόσμω τούτω. 
Ας χωρισθώμεν λοιπόν μέ τήν ιδέαν ταύτην, ανευ παραπόνων, άνευ 

στεναγμών. Είπε ν' ακούσω τήν πατρικήν εύλογίαν εκφερομένην έπι 
τής κεφαλής μου ! 

Ή γλώσσα αύτη μοί ήρεσε χιλιάκις τής προσποιήσεως. Πλήν έβλε-
πον τούς οφθαλμούς του σεβασμίου έκείνου γέροντος, τά χαρακτηριστικά 
του, τάς λευκάς του τρίχας, και μοί έφαίνετο ότι δέν ητο δυνατόν νά 
ανθέξη ό δυστυχής όπως ακούση καθαράν την δυστυχίαν μου. 

Και έάν, λέγων αύτώ τήν άλήθειαν, τόν εβλεπον άπελπιζόμενον, λι-
ποθυμουντα (φρικτόν νά το σκεφθή τις), ίσως, πληττόμενον υπό του 
θανάτου έν μέσω τών άγκαλών μου ; 

Δέν μοί ητο όθεν έπιτετραμμένον να τώ είπω τήν άλήθειαν ουδέ κάν 
να επιτρέψω νά τήν διιδη. Ή προσπεποιημένη γαλήνη μου πλήρως έξη-
πάτησεν αυτόν. ’Απεχωρίσθημεν άνευ δακρύων. 'Αλλ' άμα τή επιστροφή 
μου εν τή φυλακή, ήσθάνθην τας αύτας αγωνίας άς καί κατα τήν πρώ-
την φοράν, ματαίως καί πάλιν έπικαλεσθείς τό δώρον τών δακρύων. 

Το νά υπομείνω έν τή φρίκη μακροτάτης αιχμαλωσίας, να υπομείνω 
το ατιμον τής λαιμητόμου πλήγμα, ητο τέλος έν τώ μέτρω τών δυνά-
μεών μου· πλήν ν' άνθέξω εις τήν άπειρον θλίψιν, ήν ό θάνατος μου θά 
παρήγαγεν έπι του ταλαιπώρου πατρός, μητρός καί αδελφών μου, ώ ! 
τούτο ητο άνώτερον τών δυνάμεών μου. 

"Επιπτον τότε κατά γης, .μετά ζέσεως ής παρομοίαν ουδέποτε άλλοτε 
ήσθάνθην, και ποοσηυχόμην ώς έξης : 

— Θεέ μου. τό πάν αποδέχομαι ώς έκ τής χειρός σου, άλλ' ένδυνά-
μωσον τοσούτον ισχυρώς τάς καρδίας εκείνων δια τους όποίους είμαι 
τόσον προσφιλής, ώστε νά παύσω του νά ώ τοιούτος, καί ή ζωή ούδε-
νός έξ αυτών ένεκεν έμου ουδέ κατά μίαν καί μόνην ήμέραν είθε νά μή 
βραχυνθή. 

"Ω! ευεργετήματα τής προσευχής; 'Επί πολλας ώρας εμενον τήν 
καρδίαν ύψωμένην πρός τόν Θεόν, καί ή πίστις μου ηυξάνετο αναλόγως 
τής μελέτης μου έπι τής θείας αγαθότητος. Ναι, τοϋτο είναι δυνατόν! 
Τοιούτον είναι τό καθήκον του ανθρώπου. Τό λογικόν, όπερ είναι ή φωνή 
του Θεου, τό λογικόν λέγει ότι τά πάντα οφείλουσι να θυσιασθώσι προ 
τής αρετής. 

ΚΕΦ. XVI 
Ήμέραι τινές διέρρευσαν και έγώ ήμην πάντοτε έν τή αύτη ηθική 

καταστάσει, έν μέσω δήλαδή γλυκείας τινός μελαγχολίας πλήρους ει-
ρήνης και θρησκευτικών διαλογισμών. Μοί έφαίνετο ότι είχον νικήση 
πάσαν άδυναμίαν καί ότι ήμην πλέον απρόσβλητος από πάσης θλίψεως. 
"Αφρων άπάτη! ό άνθρωπος καίτοι τείνει καθ' έκάστην εις τήν τελειό-
τητα έν τούτοις ουδέποτε φθάνει. Ποιον λοιπόν νέον συμβάν ηλθεν ίνα 
ταράξη τήν ήσυχίαν μου ; Ή θέα φίλου τινός δυστυχους· ή θέα του 
καλου μου Πέτρου όστις διήλθε διά του διαδρόμου βήματα τινα μακράν 
έμου ότε εύρισκόμην έπι του παραθύρου. Τόν είχον αποσύρη τής κρύ-
πτης του όπως τόν όδηγήσωσιν εις τάς έγκληματικάς φυλακάς. 

Και αυτός και οι συνοδεύοντες αυτόν διήλθον τοσουτον ταχέως ενώ-
πιον μου, ώστε μόλις ελαβον τόν άπαιτούμενον χρόνον όπως ίδω κρυφιόν 
τινα χαιρετισμόν ον μοί απηύθυνε καί να τώ αποδώσω αυτόν. 

Δυστυχή νέε ! Έν τώ άνθει τής ήλίκίας σου, μέ διάνοιαν ύπισχνου-
μένην τάς άρίστας τών ελπίδων, έστολισμένος αρετών, τίμιος, ευγενής, 
αξιαγάπητος, γεννηθείς όπως χαρής τήν ζωήν νά ριφθής ένεκεν πολιτικών 
λόγων έν ταις φυλακαις, έν χρόνω κατά τόν όποιον δέν γνωρίζει τις αν 
θά δυνηθή νά άποφύγη τήν κεραυνοβολουσαν τών νόμων έτυμηγορίαν ; ! 

["Επεται συνέχεια]. 
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ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ 

Μάϊος. 
'Αγ. Ευτυχίου. 
'Αγ. Πασχάλη. 
ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. 
ΤήςΠαναγίας ύπό τόν τίτλον «Βοήθεια 

τών Χριστιανών». 
Άγ. Λέοντος Ι. Πάπα Ρώμης. 
Άγ. Φιλίππου έκ Ρώμης, 3η έκατοντα-

ετηρίς του θανάτου αύτου. 
Άγ. Ιωάννου I. Πάπα Ρώμης. 
Άγ. Ουρβανου I. Πάπα Ρώμης. 
Άγ. Βονιφακίου IV Πάπα Ρώμης. 
Αγίας Πετρονίλλης. 
Άγίας Αγγελικής. 

Μάϊος. 
Τρίτη 9 Ήσαίου του Προφήτου καί Χριστοφόρου. 
Τετάρτ. 10 Σίμωνος Αποστόλου του Ζηλωτου. 
Πέμπτ. 11 ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. 

Παοασ. 12 'Επιφανίου 'Επισκόπου Κύπρου. 
Σαββ. 13 Των έν Νικαία 318 Πατέρων. 

Κυριακ. 14 Ισιδώρου του έν Χίω μάρτυρος. 
Αευτερ. 15 Άχιλλείου Άρχιεπισκόπου Λαρίσσης. 
Τρίτη 16 Άγ. Θεοδώρου μαθητ. Άγ. Παχωμίου. 
Τετάρτ. 17 Άνδρονίκου του Αποστόλου. 
Πεμπτ. l8 Πέτρου, Διονυσίου και λοιπών μαρτύρων. 
Παοασ. 19 Πατρικίου ιερομάρτυρος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ό νέος Επίσκοπος Σύρου Θ. Π. Πόλιτ-
τος μετ' είκόνος. 
Αι χρησται αναγνώσεις, ύπό Πατρέως. 
Ο εξω κόσμος. 

Κοινωνικαί σημειώσεις, 
Ρώμη και Άγγλία. 

Ή Γυνή, ύπό Χρ. 
Ό νέος Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών. 

Ή 3η έκατονταετηρις του Τουρκουάτου 
Τάσσου, ύπό Α. Ρ. 

'Ανταπόκρισις εκ Κερκύρας. 
Γουλιέλμος Gauzente. 
’Ιωνάς και Ευδοκία. 
Αι φυλακαί μου. Silvio Pellico. Έπιφυλ-
λίς κατά μετάφρασιν εκ του Ιταλικου. 
Ή μερολόγιον. 
Ταχυδρομειον « Αρμονίας". 

άπιστοι, ήρέθιζον ύπερβαλλόντως τόν Κα-
λήδ, όστις μή δυνάμενος νά ύπομείνη έπι 
πλέον, διέταξε τούς ανδρας του νά ωσιν 
έτοιμοι πρός ένέργειαν, ώς άπορασίσας να 
καταδιώξη τούς έξορίστους μετά τήν πα-
ρέλευσιν τής τριημέρου άδείας. Μετά δευ-
τέραν όμως σκέψιν θεωρών τόν διωγμόν 
τούτον ώς μάταιον ενεκα τής παρελεύσεως 
τοσούτου χρόνου, είχε λάβει σχεδόν τήν 
άπόφασιν νά παραιτηθή τής καταδιώξεως, 
ότε ένεφανίσθη πρός αύτόν οδηγός, ό όποιος 
εγνώριζεν όλην τήν χώραν, και τάς νεω-
τέρας ακόμη ατραπούς, καί όστις ανακα-
λύψας τήν αθυμίαν καί τούς διαλογισμούς 
του Καλήδ, τω προέτεινε νά τόν οδηγήση 
διά βραχέων καί κρυφίων άτραπών υπο-
σχόμενος ότι θά έξησφαλίζετο ή καταστρο-
φή αυτών. Η προσφορά έγένετο δεκτή, 
ό δέ παρουσιασθείς οδηγός ήτο ό απο-
στάτης καί άθλιος Ίωνας. 

Τήν τετάρτην όθεν ήμέραν τής αναχω-
ρήσεως τών έξορίστων έξεκίνησεν ο Καλήδ 
εις καταδίωξιν αυτών μετα τεσσάρων χι-
λιάδων έκλεκτών ιππέων, ούς τή συμβουλή 
του προδότου Ίωνα μετημφίεσεν εις αρα-
βας χριστιανούς. Η καταδίωξις ύπήρξε 
κοπιωδεστάτη καί λίαν αποθαρρυντική 
άναγκαζομένων τών διωκτών νά διέρχων-
ται ξηράς καί πετρώδεις κλεισωρείας καί 
χαράδρας. ύπερβαίνοντες τά υψηλά καί 
άνωφερή στενά του όρους Λιβάνου, ούτως 
ώστε καί οί ιπποι κατήντησαν ανίκανοι 
όπως φέρωσι τούς αναβάτας καί τών ανα-
βατών τά ιμάτια κατεσχίσθησαν καί πολ-
λά άλλα δεινά επαθον, ώστε ου μόνον ούτοι 
έμεμψιμοίρουν καί ήγανάκτουν άλλα καί 
αυτός ό Καλήδ μέ όλον τό κατά τών χρι-
στιανών άσπονδον μίσος καί πάθος του, 
ήρζατο άθυμών καί όργιζόμενος κατά του 
Ίωνα ώς παραιτίου τών δεινών τούτων. 
Μόνον ό αποστάτης ούτος δέν άπεθαρρύ-
νετο, άλλ' έξεναντίας «θάρρος» ανέκραζεν 
«θά τούς συλλάβωμεν τέλος μεταξύ τών 
ορέων ό εχθρός εινε εις χειρας μας, δέν 
εχομεν ή νά άρπάσωμεν τήν λείαν καί νά 

αποχωρήσωμεν». ’Άνθρωποι καί ζώα έλι-
ποθύμουν ύπό του καμάτου καί όμως 
ασθμαίνοντες έβαινον διά τών κλεισωρειών 
καί χειμάρρων μέχρις ότου οί πρόσκοποι 
έδωκαν τό χαροποιόν σημειον . . . 

Έπι τών όχθων ενός ποταμίου εύρί-
σκετο συνηγμένον τό ταλαίπωρον καραβά-
νιον τών έξορίστων έπι τών χόρτων ανα-
παυόμενον άπό του μόχθου, τής πείνης καί 
τών ταλαιπωριών. 

Δοθέντος του προστάγματος, έπέπεσαν 
αίφνης μετά μανίας οί άγριοι άραβες κατά 
τών ανυπόπτων χριστιανών, οιτινες καίτοι 
ύπερανθρώπως άνδρες τε καί γυναικες αν-
δρείως καί θαρραλέως έπολέμησαν, όμως 
ουδείς σχεδόν ήδυνήθη νά διαφύγη τόν 
θάνατον. . . . . 

Έν μέσω δέ τής συγχύσεως καί τής 
σφαγής ό αποστάτης Ίωνας μένεα πνέων 
έδραμε πρός άναζήτησιν τής μνηστής του· 
άλλ' αν ή ευγενής Εύδοκία είχε προσε-
νεχθή αυτώ περιφρονητικώς διά τήν άρνη 
σιθρησκείαν του, τώρα βεβαίως μετά φρί-
κης απέστρεψε τό βλέμμα άπό του βδελυ-
ρού τούτου προδότου του έπενεγκόντος 
τοιούτον όλεθρον έπι τών συμπολιτών καί 
ομοθρήσκων της. Βλέπων ό Ιωνας, ότι 
αι παρακλήσεις καί άπασαι αί προσπά-
θειαι καί άπειλαί του άπέβαινον μάταιαι, 
τήν συνέλαβεν βιαίως, τήν έρριψε κατά 
γης καί ήχμαλώτισεν αύτήν. Ούδεμίαν 
πλέον αντίστασιν δυναμένη ν' άντιτάξη 
ύποκύπτουσα εις τήν αίχμαλωσίαν, έκάθι-
σεν ήσύχως έπι τής χλόης. Ό μανιώδης 
έραστής της νομίσας ταυτα ώς μεταμέλειαν 
ήρξατο νά έλπίζη. Ή υψηλόφρων καί ευ-
γενής ομως Εύδοκία μακράν του νά μετα-
μεληθή καί ζητήση συμφιλίωσιν μετά του 
άθλίου εκείνου, αλλά καιροφυλακτουσα. 
έξάγει αιφνης ύποκόλπιον ξιφος, τό βυθίζει 
εντός του στήθους αύτης καί πίπτει νεκρά 
πρό τών ποδών του. 

Ό δ' αποστάτης καί προδότης Ίωνας, 
ουδέν πλέον έχων ν' αναμένη από του 
άψυχου εκείνου σώματος έξεστράτευσε μετά 

τών λοιπών εις Υερμουκ ενθα τρωθείς κατά 
τό στήθος μετέβη εις τόν παράδεισον του 
προφήτου ίνα συζευχθή τάς έβδομήκοντα 
μελανομμάτας παρθένους, τάς όποίας τώ 
ύπεσχέθη ό Μωάμεθ εις τό Κοράνιον. 

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ 

Προσκαλούνται τα μέλη του Συλλόγου 
τήν προσεχη Κυριακην 14/26 Μαίου, ώρα 
10 π μ. εις έκτακτον γεv. συνέλευσιν ης 
άντικείμενον έσεται ή έκλογη προτεινο-
μένων μελών. 

Άθηναι 8/20 Μαίου 1895. 
Ο Πρόεδρος 

Γαετ. Μιαζών 
’ Ο Γραμματεύς 

Αχ. Καλτσέτης 

Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ο Ν " Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α Σ , , 

κ. Η. Α. Paterborn Αριθμοί απεστάλη-
σαν. Εύχαριστοyμεν. — κ. Ν. Μ. .Σύρον. Ευ-
χαρίστως δημοσιεύομεν. Εύχαριστουμεν. 'Επι-
στολήν προσεχώς. — κ. Β. Η. Βιέννην άπεστεί-
λαμεν ενα αριθμόν specimen— δ. Μ. Λ. 
Κέρκυραν άπεστείλαμεν 2 και 3 άριθμόν. Τό 
λάθος του ταχυδρομείου.—κ. Α. Δ., Γ. Π. και 
Γ. Β. Σύρον. Άπεστείλαμεν καθυστερουντα 
άριθμούς, συμφώνως ύμετέραις όδηγίαις.—κ. 
Φ. Δ. Μ. Κέρκυραν. Ελήφθησαν πάντα. Εύ-
χαριστουμεν ύμας. Σήμερον αποστέλλομεν έπι-
στολήν. — Ν. Π. Β. Σμύρνην. Άπεστείλαμεν 
έπίστολήν ώς και σειράν έκδοθέντων άριθμων. 
Εύχαριστουμεν πολύ.—κ. II. Β. Σμύρνην. Ευχα-
ριστουμεν πολύ. Αί στήλαί ημών άνοικταί. Προ-
σεχώς έπιστολήν.— κ. Α. P. Πάτρας. Ελήφθη. 
Εύχαριστουμεν. — κ. Φ. Λ. Αλεξάνδρειαν. Συν-
δρομή ελήφθη παρά κ. Α Μ. Εύχαριστουμεν. 
Ενεργήσατε υπέρ διαδόσεως του φύλλου.—κ.Π. 
Κ. Σύρον. Επιστολή μετά συνδρομής ελήφθη. 
Εύχαριστουμεν. Προσεχως έπίστολήν. —κ. Φ. 
Β. Χιον. Σήμερον άπεστείλαμεν έπίστολήν. 

! ' 
Ένεκα πληθώρας ϋλης άναβάλλομεν την δημοσίευσιν τών αγγελιών διά το προσεχές φύλλον. 
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