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ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Δύο λέξεις αίτινες φαίνονται σπανίως 
γραφόμεναι η μία πλησίον της άλλης κατά 
τούς ημετέρους χρόνους, υπό τινων δε θεω-
ρουνται ώς ολως ξέναι και αλλότριαι η μία 
πρός την άλλην, διότι διακηρύττουσιν ου-
τοί τάς δύο ταύτας λέξεις ξένας και άλ-
λοτρίας αλλήλαις, αποφαινόμενοι ότι θρη-
σκεία και επιστήμη τυγχάνουσιν ασυμβί-
βαστα. Μετά στόμφου πολλού λέγουσιν 
ημιν, οι πολλάκις μη δυνάμενοι νά εξηγή-
σωσι τά απλούστερα τών φυσικων φαινο-
μένων και επινοουντες ούτω θεωρίας επί 
θεωριων, εξ ών πολλάκις η μία διαψεύδει 
την άλλην, λέγουσιν, ημιν ότι η επιστήμη 
η φωτοβόλος δας η διασκεδάζουσα τά σκότη 
της διανοίας του λογικου οντος, αντίθετος 
τυγχάνει πρός την έτέραν φωτοβόλον δα-
δα, ήτις έρχεται εις επικουρίαν της αδυ-
vαμίας του ανθρωπίνου νοός, την δαδα της 
θρησκευτικης ιδέας δι' ης ο άνθρωπος γι-
νώσκει ίνα διορα πέραν τών ορίων της αν-
θρωπίνης διορατικότητος και κρούη των 
απορρήτων την κεκλεισμένην θύραν. 'Ά-
ληθές μέν τυγχάνει, ότι ό άνθρωπος, 
χρησιν ποιούμενος της τεραστίας δυνάμεως 
ην εγκλείει τό μικρόν αυτού κρανίον, της 
δυνάμεως της διανοίας, ειναι εκτύπωμα 
μικρογραφικόν της μεγάλης εικόνος του 
Δημιουργου καθ' ομοίωσιν της οποίας εγέ-

νετο, ό άνθρωπος λέγομεν. τον περί αυ-
τόν κόσμον ερευνων και την πέριξ ενόρ-
γανον τε και ανόργανον φύσιν εξετάζων 
πλειστάκις εις απορίαν περιϊσταται, ευρι-
σκόμενος απέναντι του αγνώστου και αδυ-
νατών να υπερβη ανυπέρβλητα κωλύματα, 
άτινα παρεμποδίζουσι τον υψιπέτην νουν, 
τον ποθουντα ίνα τας πτέρυγας αυτου α-
νοίγων, φθάση μέχρι της γνώσεως του 
απείρου. 'Έν τούτοις ό άνθρωπος προ της 
κεκλεισμένης θύρας των αγνωστων φαινο-
μένων ματαίως την νοεράν αυτου ισχύν 
καταναλίσκων, και θεωρών εξ ετέρου οτι 
χρησιν ποιούμενος της νοερας αυτου ισχύος 
καθίσταται εν μικρογραφία δημιουργός, 
θεωρων λέγομεν, οτι διά της νοερας δυνά-
μεως υπόδουλα καθιστα τα στοιχεια της 
φύσεως δυνάμενος ίνα παράγη, και πλάττη, 
και δημιουργη νέας και αγνώστους δυνά-
μεις, και ποιη ίνα κινηται η ακίνητος ύλη 
δίδη μορφήν εις τό ανόργανον και άψυχον, 
ζωήν και δύναμιν και καλλονήν και γονι-
μότητα, ένθα υπηρχε άγονος ξηρασία και 
βράχοι και έρημος. ο άνθρωπος, λέγομεν, 
τοιαύτην ισχύν έν ταυτω θεωρών υπάρχου-
σαν, επελάθετο προς στιγμήν του, ότι ουδέ 
φύλλον δένδρου δύναται νά παραγάγη διά 
μόνων των ιδίων αυτου δυνάμεων και ότι 
πέραν της τροποποιήσεως της ύλης ητις 
μόνη τυγχάνει ανήκουσα τη δικαιοδοσία των 
ανθρωπίνων δυνάμεων, υπάρχει δύναμις ά-
νωτέρα υπάρχει η ζωή εν τη απείρω ταύτη 
δημιουργία υπάρχει δύναμις διέπουσα και 
κινουσα τό σύμπαν την δύναμιν ταύτην, ην 
δεν ηδύναντο αι αισθήσεις αυτου να αντι-

ληφθωσιν, ο άνθρωπος ευρεν ευκολώτερον νά 
ρίψη εις την άβυσσον της μη υπάρξεως και 
λέγων, όμφακες εισι, απέδωκε τη ακινήτω 
και αγόνω υλη γονιμότητα και δύναμιν 
παραγωγόν του θαυμασίου οργανισμου, του 
θαυμασίου μηχανήματος όπερ εκτυλίσσεται 
πρό των οφθαλμων του θαυμάζοντος αν-
θρώπου, άμα ώς ρίψει τό βλέμμα προς τον 
αστερόεντα θόλον κάτωθεν του οποιου ζώ-
μεν και κινούμεθα. 'Άληθως υπηρξαν σπου-
δαιοι εργάται της ανθρωπίνης προόδου, 
σπουδαιοι σκαπανεις της διανοητικης ανα-
πτύξεως της ανθρωπότητος, οίτινες, ώς μή, 
ώφειλε, περιεπλανήθησαν έν τη οδω της 
ερεύνης τών απορρήτων και τάς διανοίας 
αυτών εσκότισε δυστυχώς τό σκότος τό 
υπάρχον πέραν τών ορίων της ανθρωπίνης 
ερεύνης, αφιεμένης εις μόνας τάς περιωρι-
σμένας δυνάμεις του λογικου οντος. Αί 
υλιστικαί ιδέαι εδιδάχθησαν ύπό σπου-
δαίων σκαπανέων της επιστήμης, ως και 
ύπό επιπολαίων και κατά μίμησιν μόνον 
τών άλλων αρεσκομένων ίνα επαναλαμβά-
νωσι ξένας δοξασίας και ξένα θεωρήματα. 
Αί υλιστικαί δοξασίαι, είπομεν, η υλη, 
απόλυτος αιτία της υπάρξεως, η έλλειψις 
παραγωγου και κινούσης δυνάμεως ανεκη-
ρύχθη ως δόγμα επιστημονικης 
και ύπό ειλικρινως τάς θεωρίας 

πίστεως 
ταύτας 

ασπαζομένων ώς και ύπό μεγάλου αριθμου 
ανθρώπων εξ επιπολαιότητος και ελλείψεως 
σοβαρας ερεύνης ακολουθούντων δοξασίας, 
περί ων ουδεμίαν σοβαράν ειχον βεβαιό-
τητα. 

Ευτυχώς διά τό καλόν και την αληθη 
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πρόοδον της ανθρωπότητος ύπήρξαν έν τη 
επιστήμη άνδρες οίτινες από καιρου εις 
καιρόν κατώρθωσαν, ίνα διϊδωσιν αμυδρόν τί 
φώς πέραν του σκότους, όπερ παρεμπόδιζε 
τον ανθρώπινον νουν, ίνα διϊδη πέραν τών 
απορρήτων τη ανθρωπίνη διανοία. Οί άν-
δρες ουτοι πλειστάκις υψωσαν φωνήν ευγε-
νή, δεικνύοντες, τη πρός βαθύ σκότος πο-
ρευομένη ανθρωπότητι την φωτοβόλον δαδα 
της θρησκευτικης ιδέας. πολλάκις οί άνδρες 
ούτοι υπέστησαν τούς πολέμους, τάς κα-
τακραυγάς τάς μομφάς, τας λοιδορίας 
δοκησισόφων και στενοκεφάλων, αντέστησαν 
όμως μετά της ισχύος τών κατεχόντων 
την αλήθειαν και αί υγιεις αρχαί και 
ιδέαι διελθουσαι τούς αιωνας έφθασαν μέ-
χρι τών καθ' ήμας χρόνων οπόταν γίγας 
της επιστημονικης εργασίας παρέστη έν 
μέσω της θαυμαζούσης ανθρωπότητος, και 
διά της στιβαρας αυτου χειρός εκρήμνισε 
τό σαθρόν οικοδόμημα, τό βασιζόμενον επί 
τών εσφαλμένων δοξασιων της αγνοίας και 
ο Λουδοβίκος Pasteur επέδειξε δι' ακα-
μάτου εργασίας και σοβαρας επιστημο-
νικης ερεύνης ήτις απήτησεν εργασίαν διαρ-
κέσασαν επί μακράς ετών περιόδους, ότι ή 
υλη άγονος τυγχάνει αείποτε και στειρα, 
και οτι η ζωή έκ του μηδενός ουδόλως 
παράγεται, κατέδειξε δέ, ότι ή αυτόμα-
τος γέννησις ούδόλως υφίσταται και ότι 
τό ενόργανον έκ του ενοργάνου εγένετο, ότι 
η ζωή την ζωήν αρχήν αείποτε έσχε κα-
ταδεικνύων ούτω την ύπαρξιν ζωης εν τη 
ενοργάνω φύσει, την ύπαρξιν δυνάμεως διε-
πούσης την υλην. 

Ό μέγας ουτος ανηρ τόν οποιον σήμε-
ρον μετά της εύγενους Γαλλίας πενθεί ου 
μόνον ό επιστημονικός κόσμος, αλλά και 
τά έθνη σύμπαντα καθ ' άπασαν την ύφή-
λιον, ό μέγας ουτος άνήρ, ό τόν βίον απαν-
τα δαπανήσας είς επιστημονικάς ερεύνας 
προς το καλόν της ανθρωπότητος, ύπήρξεν 
ού μόνον σκαπανεύς ακάματος της επι-
στήμης άλλά μέγας της ανθρωπότητος 
ευεργέτης. Κατά την πένθιμον στιγμήν 
καθ' ην η ανθρωπότης σύμπασα ευσεβά-
στως γόνυ κλίνει πρό του τάφου του 
Λουδοβίκου Pasteur. καθ' ην στιγ-
μήν έξοχοι ρήτορες πλέκουσι τώ μετα-
στάντι πρός Κύριον στεφάνους επαίνων, 
καθ' ην στιγμήν μεγάλα επιστημονικά 
σωματεια, φαεινοί της επιστήμης αστέ-
ρες μεγάλων εθνών, κυβερνήσεων αρχηγέ-
ται εθνών άτινα πρός τό στάδιον της 
προόδου ευδοκίμως βαδίζουσι, καθ' ην στιγ-
μήν τέλος πάντα τά έξοχα ταυτα πρόσω-
πα δάκρυ ειλικρινές χέουσι πρό του τάφου, 
οστις περικλείει το ευγενές λείψανον του 
μεγάλου τούτου της ανθρωπότητος ευεργέ-
του, ουδόλως τυγχάνει αρμόδιος ό ασθενής 
κάλαμος του γράφοντος όπως πλέξη στέ-
φανον, έστω και τόν έσχατον πάντων, 
οσοι κατετέθησαν επί της σορου 'Εκείνου 
τόν οποιον πενθει η ανθρωπότης. Μη γρά-
φων δε επιστημονικήν πραγματείαν ουδό-
λως δύναμαι ίνα αφηγηθώ ενταυθα τας 

μεγάλας διανοητικάς του ανδρός εργασίας, 
αίτινες ηλιακαί ακτινες κατέστησαν καθ' 
όλον τόν αχανη χώρον της επιστήμης εν 
περιλήψει δε μόνον δύναμαι ειπειν τάς 
μεγάλας και βαρυσημάντους ευεργεσίας, 
ας αι επιστημονικαί εργασίαι παρέσχον 
πρός τήν όλην άνθρωπότητα και ων ένεκα 
ή μεγάλη και πάνδημος εκδήλωσις σεβα-
σμου και ευγνωμοσύνης ήτις εκδηλουται 
από άκρου εις άκρον της οικουμένης. Ό 
Λουδοβίκος Pasteur γνωστόν πόσον ειρ-
γάσθη και συνετέλεσε πρός τήν αληθή τής 
επιστήμης πρόοδον, ουχί δια θεωριων ανυ-
ποστάτων, ουχί δι' εκφράσεων άνευ βάσεως 
και μηδόλως επί τής πραγματικότητος 
στηριζομένων, αλλά διά θεωριων, αίτινες 
βάσιν έσχον τήν πραγματικήν εργασίαν 
τάς πειραματικάς επιστήμας, γινώσκων 
ίνα συνδέη τήν θεωρίαν μετά τής εφαρμο-
γής αυτης και παραδίδων τή επιστήμη 
μετ' ακριβείας και ευσυνειδησίας τήν ο-
ποίαν ό επιστημονικός κόσμος εγνω ίνα 
σέβηται και τιμα και γεραίρη παραδίδων, 
λέγομεν, γεγονότα αληθή και βαρυσήμαντα 
παρέχοντα τή όλη ανθρωπότητι θησαυρόν 
όλον ευεργετημάτων. 

'Ό Λουδοβίκος Pasteur πεπροικισμένος 
δι' ισχυρας δυνάμεως χαρακτηρος δια δια-
νοίας εξόχου, δια διορατικότητος ου της 
τυχούσης, δι' ευθύτητος ιδεων και σκέψεων, 
μη πλεοναζούσης δυστυχως εν μέσω τής 
κοινωνίας τών ημετέρων χρόνων ανεδεί-
χθη μέγας σκαπανεύς τής ανθρωπίνης προό-
δου ειλικρινως ευσυνειδήτως και εμβρι-
θώς τα γεγονότα συνδυάζων και ερμηνεύων 
και γινώσκων ίνα μη εκθαμβωται ύπό 
ψευδών θεωριων, ουδέ νομίζων, ότι καθηκον 
επιστήμονος σπουδαίου τυγχάνει, ίνα δίκην 
προβάτων ακολουθών ό εις του ετέρου τά 
βήματα σκότος πλειότερον επιχύση έπί 
τής διανοίας τής ανθρωπότητος, ής του-
ναντίον πας σοφός καθήκον έχει, ίνα τήν 
δαδα της παιδείας εις χειρας κρατών ηλια-
κάς ακτίνας εις τόν ουρανόν του ανθρωπί-
νου νοός επιχύσει αφθόνους. Ουδόλως εδίστα-
σεν ό Pasteur ινα θαρραλέως πολεμήση 
τάς υλιστικάς ιδέας, ουδόλως εδίστασεν ίνα 
πολεμήση τήν αυτόματον γέννησιν, κατα-
δεικνύων ότι οιονδήποτε ύγρόν και απόζεμα 
δι' αυτου και μόνου ουδέν παράγει άλλά 
ευρίσκει τό υλικόν τής γεννήσεως έν τή 
ατμοσφαίρα, ήτις βρίθει μικροοργανισμών, 
οίτινες καθίστανται αιτία αλλοιώσεων και 
νοσημάτων τών ενοργάνων όντων. 'Ή αέ-
ναος του Pasteur εργασία έφερεν αυτόν 
εις τήν λύσιν τών μεγάλων εκείνων προ-
βλημάτων, προ τών οποίων ευσεβάστως 
γόνυ κλίνουσι οί επιστήμονες τής οικουμέ-
νης απασης. Έάν σήμερον τό αιτιον τού 
θανάτου εξασθενούμενον διά τής καλλιερ-
γείας, καθίσταται πρόξενον σωτηρίας και 
ζωής, έάν ή νόσος τής λύσσης, ήτις εθεω-
ρειτο εις παρελθόντας χρόνους αυτόχρημα 
καταδίκη εις θάνατον, θεωρειται σήμερον 
νόσος δυναμένη ίνα πολεμηθή τελεσφόρως 
ύπό τής επιστήμης, τουτο οφείλεται εις 

του Pasteur τήν ευσυνείδητον και πολυ-
χρόνιον επιστημονικήν εργασίαν. Έάν η 
διφθεριτις πολεμήται σήμερον διά τών έξ 
όρου ενέσεων και εκατοντάδες πολλαί νεα-
ρών υπάρξεων διατηρωνται έν ζωή αποδι-
δόμεναι εις τήν τρυφεράν στοργήν τής μη-
τρικης καρδίας, επίσης οφείλεται είς τόν 
στίλβοντα αστερισμόν, όστις περιστοιχίζει 
τόν φαεινόν τής επιστήμης ήλιον, τόν οποιον 
πενθεί η οικουμένη σύμπασα. Άλλ' ού 
μόνον τήν σωτηρίαν τών ανθρωπίνων υπάρ-
ξεων επεδίωξεν ό Pasteur τά πλειστα 
τών μιασματικων νοσημάτων ευσυνειδή-
τως μελετήσας, και σοβαρως περί πάντων 
ασχοληθείς, αλλά και είς άλλα ζητήματα, 
αφορωντα τήν περίσωσιν σπουδαίων ανθρω-
πίνων συμφερόντων σοβαρώς ερευνήσας, α-
φίκετο είς λαμπρόν και αποτελεσματικώ-
τατον συμπέρασμα, έξ ου ου μόνον η Γαλ-
λία αλλά και άπας ό πεπολιτισμένος κό-
σμος ηρύσθη πλουτον πολύν, όν δικαίως δύ-
ναται νά θεωρή ώς πλούσιον δωρον δωρηθέν 
τή ανθρωπότητι παρά τής ευγενους χειρός 
του γίγαντος τούτου τής επιστήμης. Γι-
νώσκουσιν οί πάντες πόσα χρηματικά ποσά 
κερδίζει ετησίως ό βιομηχανικός κόσμος 
και οί περί τήν κτηνοτροφίαν ασχολούμε-
νοι διά τών εφευρέσεων του Pasteur. 
Γνωστόν ότι χιλιάδες πολλαί βοών και 
άλλων ζώων σώζονται κατ' έτος διά τών 
ανακαλύψεων εκείνου, και ή βιομηχανία 
του μεταξοσκώληκος εύρε την σωτηρίαν έν 
τή περί τούτου ανακαλύψει Αυτου, και ή 
βιομηχανία του οίνου ή του ζύθου βαρυση-
μάντους ζημίας αποφεύγει σήμερον διά τών 
μεθόδων ας ό Pasteur κατέστησε κοινόν 
κτήμα τής εργαζομένης ανθρωπότητος και 
ειργάζετο τέλος και εκοπία και εμόχθει. 
και διήρχετο τον βίον αενάως κρούων την 
κεκλεισμένην θύραν τών απορρήτων, και 
διορών τό μέλλον, ουδόλως απηύδει άλλ' 
εχώρει θαρραλέως προς τά πρόσω και ή 
ευγενής αυτου ψυχή διψωσα πόθου του 
θεωρείν ανακουφιζομένην τήν ανθρωπότητα 
ειργάζετο μετά ζήλου τρεφόμενος ύπό τής 
ελπίδος, ότι διά τής ωθήσεως, ήν έδωκε τή 
επιστήμη, τό μέλλον επιφυλάσσει πρός τό 
κακόν πόλεμον εξοντώσεως, ονειρευόμενος 
έν απωτάτω μέλλοντι τήν όλην ανθρωπό-
τητα υγιαίνουσαν και ευτυχή. 'Ό μέγας 
ουτος ανήρ, ό τοσαύτην διανοητικήν ισχύν 
αναπτύξας, ό τοσουτον διά τής νοερας αυτου 
εργασίας ευεργετήσας τήν ανθρωπότητα, 
ουδόλως εθεώρησε τήν επιστήμην ασυμβίβα-
στον προς τήν θρησκευτικήν ιδέαν, διότι ό 
υψηλός νους του ανδρός και η ευγενής αυτου 
καρδία εδίδαξεν αυτω, ότι τό φώς δεν δύ-
ναται νά αντιστρατεύηται προς το φώς 
και ό μέγας ουτος άνήρ ουδόλως εδίστασεν 
ίνα εξανίσταται έν καιρώ τω δέοντι πρό 
τών εσφαλμένων δοξασιων γινώσκων ίνα 
υπερασπίζη τό αληθές και ορθόν μή δει-
λιων ουδέ πτοούμενος απέναντι λοιδοριων 
και χλευαζόντων ανθρώπων, οιτινες ελά-
χιστοι ετύγχανον, όπως αφιχθωσιν είς τό 
μεγαλείον του υψους επί του οποίου αφί-



ΑΡΜΟΝΙΑ 179 

κετο. Καί ο μέγας ουτος θεράπων της επι-
στήμης έν τω ημετέρω αιωνι λογιζόμενος 
είς τών μεγαλειτέρων ανδρών, ους παρήγα-
γεν ό αιών ουτος τών φώτων και τής 
προόδου δέν εθεώρησεν ανάξιον του επι-
στημονικου αυτου μεγαλείου τήν επιτέλε-
σιν του προς τόν Δημιουργόν αυτου χρέους 
την επιτέλεσιν τών θρησκευτικων αυτου 
καθηκόντων και επέρανε βίον περίδοξον 
κεκοσμημένον διά πολυτίμου στεφάνου έφ' 
ου έλαμπον ανθη ευώδη οικογενειακων α-
ρετών, αγνής φιλοπατρίας, διακαους έρωτος 
τής επιστήμης, σεβασμου ειλικρινους πρός 
το θείον, επέρανε, λέγομεν, βαρυσήμαντον 
τον βίον, τον σταυρόν έχων είς χειρας και 
επικαλούμενος την ευμένειαν του Δημιουρ-
γού, εξ ου προήλθε και πρός ον απέπτη δυ-
νάμενος δικαίως νά είπη, οτί ό βίος αυτου 
δέν υπήρξε άσκοπος, αλλ' ότι επολλαπλα-
σίασε τό εις χειρας αυτου τάλαντον. 'Ή-
μεις δέ δυνάμεθα έν τή καρδία ημών προ-
νομιουχον θέσιν τηρουντες πρός την μνή-
μην του μεγάλου ανδρός νά είπωμεν, οτί 
ο βίος και η τελευτή του Pasteur υπήρ-
ξαν η καθιέρωσις του συνδυασμου τών δύο 
τούτων λέξεων τής αδελφότητος δηλον οτι 
τής θρησκείας και τής επιστήμης. 

Σ. 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

'Ή καθολική Ευρώπη ηγουμένη αείποτε 
εν τοις έργοις τής φιλανθρωπίας, κηδομένη 
δέ νομιμοφρόνως τών πραγματικών συμφε-
ρόντων τής προαγωγής τών εργατικών τά-
ξεων, ίδρυσεν ευεργετικά γραφεία ύπό τόν 
τίτλον "Λαϊκή γραμματεία" ών ή είσο-
δος καθ' οιονδήποτε ώραν ελευθέρα τυγ-
χάνει είς τόν λαόν τόν αγωνιζόμενον τόν 
έντιμον αγώνα τής υπάρξεως και συντηρή-
σεως του βίου. Τοιαυτα ιδρύματα όντως 
χριστιανικά, εμψυχούμενα δέ ύπο πνεύμα-
τος καθαρως ευαγγελικου πολλά ιδρύθησαν 
έν Γερμανία έν Γαλλία και έν Ίταλία 
λειτουργουντα δωρεάν, υπηρετουντα δέ τάς 
πολυειδεις ανάγκας τής πασχούσης ανθρω-
πότητος και προστατεύοντα τά δίκαια του 
ανισχύρου κατά τής απληστίας κατά τής 
αδικαιολογήτου κερδοσκοπίας τών πολυτα-
λάντων ισχυρών. Eιναι και ταυτα μία έκ 
φανσις του χριστιανικου πολιτισμού έπε-
κτεινομένου μέχρι τής κατωτέρας βαθμίδος 
τής ανθρωπίνης κοινωνίας. 

Περί τοιούτων κοινωνικων προόδων έν-
διαφερομένη ή "'Άρμονία" ίνα μεταδώση 
τοίς αναγνώσταις αυτης παν ότι έν τοις 
μαλλον προηγμένοις λαοις ύπό έποψιν κυ-
ρίως χριστιανικης αγαθοεργίας φιλοξενεί 
εν ταις στήλαις αυτης και τά τών λαϊ-
κών γραμματειων. 

'Η Γραμματεία του λαου ειναι γραφειον 
ενθα οί εργάται πάσης τάξεως και οιαςδή-
ποτε χώρας ή γλώσσης δύνανται νά λαμ-
βάνωσι δωρεάν συμβουλάς, νομικάς οδη-

γίας, φιλικάς διαιτησίας, έτι δέ δί' αυτούς 
τούς εργάτας οί επιτετραμμένοι τά τής 
γραμματείας του λαου ανερευνωσι και συλ-
λέγουσι παν έγγραφον δυνάμενον ν' αποβη 
αναγκαιον και ωφέλιμον έν ταις περιπλο-
καις του βίου. 

'Ή Γραμματεία του λαου επιδιώκει τον 
υψηλόν αυτης προορισμόν δικαιουσα πλη-
ρέστατα και τον τίτλον και την ίδρυσιν. 
Ουχί μόνον οί πλούσιοι, οί ισχύοντες, οί 
μεγάλοι κτηματίαι, οί έμποροι έχουσι 
ιδίους γραμματεις προς ασφάλειαν τών 
ιδιωτικων αυτων υποθέσεων, αλλά και ό 
άπορος ό δυστυχής λαός ο μή δυνάμενος νά 
διαθέση ούτε οβολον έχει εις τήν διάθεσίν 
του ιδίους γραμματεις. Προσέρχεται ουτος 
εις το γραφειον ανοικτόν είς πάντας, ανοι-
κτόν καθ' ημέραν, προσέρχεται μετ' εμ-
πιστωσύνης και αφοσιώσεως, βέβαιος ότι θά 
εύρη παν μέσον δυνάμενον νά προστατεύση 
τά ίδια συμφέροντα, ώστε έν στιγμαις 
στενοχωρίας και εις τάς περιπλοκάς και 
εκκρεμότητας λάβωσι ταυτα τροπήν και 
έκβασιν ευχάριστον και ικανοποιητικήν. 

Πόσοι πτωχοί εργάται περιπλέκονται 
και άκοντες έν ταις σχέσεσι μετά του εξω-
τερικου, μετά τών Δικαστηρίων ή και άλ-
λων αρχών ; πόσων τά δικαιώματα δια-
κινδυνεύουσι έν ταις δίκαις, έν ταις διαδο-
χαις, έν τή προστασία τών ανηλίκων, έν 
τή διεκδικήσει του δικαίου, έν ταις απαι-
τήσεσι τών οφειλών, έν τή υποθηκεύσει 
τών κτημάτων, έν τή εκκαθαρίσει τών 
υποθέσεων, έν τοίς συμβιβασμοις, έν τή 
στρατεύσει και μεταναστεύσει, δι' ου ό 
άνθρωπος συχνάκις υποχρεουται έκ τής κα-
ταδρομής τής τύχης νά ζητήση τόν άρτον 
είς ξένας χώρας μακράν του πατρώου εδά-
φους, ή και επιδιώκει βελτίωσιν τής ιδίας 
υπάρξεως. Μετά πάσης τοιαύτης του βίου 
τροπής συνδέοντα τά συμφέροντα και ή 
κατάστασις του πτωχού λαου. 'Ή Γραμ-
ματεία του λαου είς πάσας ταύτας τάς 
κοινωνικάς δυσχερείας και είς τόν αγώνα 
τούτον τών ανθρωπίνων περιπατειων ανοί-
γει τάς πύλας αυτης ίνα ενστερνισθη ωσεί 
ιδίας υποθέσεις, ίνα απαντήση και απο-
δώση το δίκαιον παντί τώ αιτουντι. 

Και ίνα πρακτικώτερον και μαλλον 
ωρισμένως ομιλήσωμεν, υποθέσατε αγρότην 
είς τόν οποιον η πενία επιβάλλει την είς 
'Άμερικήν μετανάστευσιν, επιθυμεί δέ πλη-
ροφορίας επί τής καταστάσεως τών απω-
τάτων εκείνων γαιων, ή έξ 'Άμερικης ζη-
τει απο τής μεμακρυσμένης πατρίδος πι-
στοποιητικά, αυθεντικά έγγραφα δικαστι-
κών αποφάσεων, η λαϊκή γραμματεία 
εκθύμως υπηρετει πασαν τοιαύτην του πέ-
νητος ανάγκην. 

"Αν τυγχάνει μικρέμπορος όν αδίκως 
επιβαρύνουσι φόροι δυσανάλογοι υποχρεου-
ται να αναζητη τας αρμοδίους επιτροπας, 
αν πρόσωπον άπορον μή δυνάμενον νά ικα-
νοποιήση τάς απαιτήσεις τών δικηγόρων 
τάς δαπάνας τών χαρτοσήμων, ίνα ανα-
κτήση τό δίκαιον αυτου έν τοις δικαστη-

ρίοις, δύναται νά ζητήση τήν προστασίαν 
και υπεράσπισιν της προκειμένης γραμμα-
τείας. 

'Έάν οικογενειάρχης χρήζη πληροφοριών 
περί εκπαιδεύσεως τών τέκνων του περί 
καταλλήλου σχολης, έν τώ μέτρω τών 
οικονομικων αυτου δυνάμεων και κατά την 
ιδίαν κλίσιν και ιδιοφυϊαν, περί απαλλα— 
γης του φόρου τής εγγραφής, περί παρου-
σιάσεως τών πιστοποιητικων είς τούς αρ-
μοδίους. 

'Άν άλλος οιοςδήποτε αναγκαιοι συμ-
βουλών είς περιπλοκάς είς διαφοράς και 
διενέξεις, είς ζητήματα συμφερόντων, έν 
τοιαύτη υποθέσει, μία ώριμος σκέψις, εις 
λόγος απαθής και μεμετρημένος, μία συν-
διαλλαγή αιρει συγκρούσεις, δίκας, δαπά-
νας και μίση συνεχως θανάσιμα. 

'Ή γραμματεία του λαου τοιούτον έχει 
τόν υψηλόν και ευγενή προορισμόν, τυγχά-
νει ίδρυμα διατεθειμένον εις πασαν ενδεχο-
μένην του λαου ανάγκην. 

Δύο αδελφοί προ μακρου ήδη χρόνου αμ-
φισβητουσιν έπί τής διανομης τής πατρικης 
περιουσίας, αί δέ δίκαι απερρόφησαν σχεδόν 
τό ήμισυ τής κληρονομίας, δύο συνεταιροι 
ερίζουσι επί τής συμμετοχής τών ωφελειών 
και απωλειων του εμπορίου. 'Ό εργάτης 
μετά του κυρίου, ό αγρότης μετά του κτη-
ματίου λογομαχουσιν έπί της αμοιβης. 
'Άλλος δυστυχής, ανίσχυρος, απροστάτευ-
τος ενέπεσε είς τούς γαμψούς όνυχας, ενός 
τοκογλύφου, ένός αισχροκερδους, του οποίου 
ή ασυνειδησία και ακόρεστος απληστεία 
επιτρέπουσιν την απογύμνωσιν άπό πάσης 
αυτου περιουσίας, άπο παντός αυτου πράγ-
ματος, απο παντός αυτου δικαιώματος, 
αδιάφορον άν τούτο τυγχάνει αμοιβή του 
κόπου και του μόχθου και του υδρωτος αυ-
του. 'Ίσως μία δυστυχής γυνή, ίσως τέκνα 
ορφανά εγκαταλειμμένα . . . . Είς πά-
σας ταύτας τάς περιπτώσεις εξωτερικεύε-
ται και διαχέεται το προστατευτικόν, το 
ευεργετικόν και ευαγγελικόν έργον τής 
γραμματείας του λαου. 

'Ό επιφορτισμένος τήν διεύθυνσιν ιδρύ-
ματος προωρισμένου τοσουτον νά ενεργήση, 
τοσούτον νά δράση, έν μέσω της ανθρωπί-
νης κοινωνίας, αφοσιουται εις τήν υπηρε-
σίαν του πτωχου λαου τού οποίου κεκλη-
μένος τυγχάνει ίνα θεραπεύση τάς ανάγ-
κας, του πτωχου λαου προς όν τρέφει αφο-
σίωσιν και φιλοστοργίαν ωσει πρός τήν 
ιδίαν εαυτου οικογένειαν είναι παρήγορον 
είναι ενθαρρυντικόν είναι ακρον ικανοποιη-
τικόν νά βλέπη τις έν μέσω τής κοινωνίας 
ασκουμένην μέχρις υπερόχου βαθμου την 
φιλανθρωπίαν. Έάν η αδικία, έάν ή αι-
σχροκερδία πλήττωσι θύματα ουχί ολίγα, 
η αντίδρασις έκ μέρους ανδρών γενναίων 
μεγαλοψύχων ικανως πιστοποιεί, ποίον τό 
μεγαλειον του ανθρωπίνου αισθήματος, 
ποιον δέ ηρωϊσμον και πόσας θυσίας εμ-
πνέει η θρησκεία του Χριστου. 

Καθ' όν χρόνον ρίπτοντες έπί του χάρ-
τας σκέψεις ημών χαράττομεν τάς γραμ-
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μας ταύτας δεν δυνάμεθα άλλ' ή να ευχη-
θωμεν θερμως όπως τοιαυτα ευεργετικά 
λαϊκά ιδρύματα άτινα προ πολλου ήδη 
διακοσμουσι τάς πόλεις της Δύσεως, ανα-
φανωσι και εν Άνατολη, ιδία δε έν τη πρω-
τευούση του 'Έλληνισμου εστία της προό-
δου των φώτων και της προόδου. Ό Σεβ. 
'Άρχιεπίσκοπος ημων ό μετά ζήλου ενθέρμου 
καταβάλλων πασαν προσπάθειαν πρός ανα-
βίωσιν και αναψύχωσιν του συσταθέντος 
ήδη καθολικου συλλόγου πρός συνένωσιν 
και αδελφοποίησιν απάντων τών έν 'Αθή-
ναις και Πειραιει καθολικων, θά μεριμνήση 
και περί της ανάγκης ταύτης, ώστε νά 
πληρωθη το κενόν τουτο έν μέσω των 
απόρων τάξεων, μία δέ λαϊκή γραμματεία 
δύναται νά θεωρηθη κλαδος αγαθοεργός 
του παρ' ημιν μέλλοντος όσον ούπω να 
λειτουργήση καθολικου συλλόγου. 

μεγάλην επίρροιαν ου μόνον θρησκευ-
τικήν αλλά και φυλετικήν έν 'Ανα-
τολη δέν ειναι έν πασιν ορθός. Θρη-
σκευτικως θά επηρέαζε πως αυτη αλλ' 
ουδαμως φυλετικως. Το Βυζαντιακόν 
κράτος δέν θα εξελατινίζετο και εαν 
διετέλουν ηνωμέναι αι 'Εκκλησίαι. 'Ο 
χωρισμός τών 'Εκκλησιων πρέπει νά 
θεωρηται δυστύχημα του ημετέρου 
έθνους, διότι απεξένωσεν αυτό τών 

κράτος ανέμενεν άπο τής Δύσεως, ει-
ναι ουχ ήττον έξ ίσου αληθές ότι έκ 
τοιαύτης ενώσεως το Βυζάντιον πολ-
λάς θά εκαρπουτο σημαντικάς ωφε-
λείας. 'Έκτος τούτου η αξιότιμος συνά-
δελφος ενώ αφ' ενος ανομολογει οτι ό 
χωρισμός τών 'Έκκλησιων έβλαψε και-
ρίως τά συμφέροντα του 'Ελληνισμου, 
αφ' ετέρου παραδόξως μας λέγει οτι ο 
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Το εσχάτως ανακινηθέν ζήτημα της 
ενώσεως των 'Εκκλησιων παρέσχεν 
ημιν προ παντός άλλου κατάλληλον 
ευκαιρίαν ίνα περισυλλέξωμεν πολυτί-
μους μαρτυρίας απο του στόματος αυ-
τών τούτων των διϊσταμένων αδελφων 
μας, οίτινες αμερολήπτως και έν ευθυ-
κρισία ανατρέχοντες τάς σελίδας της 
'Έκκλησιαστικης ιστορίας κύπτουσιν 
ευλαβές το γόνυ προ του φωτός και τής 
αληθείας. 

Πλέον ή απαξ έν τη ελληνικη δη-
μοσιογραφία συνεζητήθη εάν πράγματι 
ωφέλησεν ή μαλλον έβλαψε τον ελλη-
νισμόν υπο εθνικήν έποψιν ο χωρισμός 
των 'Έκκλησιων. Πολλαί επί του προ-
κειμένου διημείφθησαν άλλοτε γνωμαι, 
πλην άπασαι σχεδόν προς βάρος της 
αληθείας, υπέρ ης αλλως τε μαρτυ-
ρουσιν αδιαφιλονείκητα γεγονότα. 

'Εσχάτως η έν 'Ηρακλείω της Κρή-
της εκδιδομένη ομώνυμος εφημερίς 
επαναφέρουσα και αυθις επί του τά-

συμπαθειων της Δύσεως. 'Έαν η ενό-
της του χριστιανισμου δέν διεσπατο, 
ίσως δεν θα κατελαμβάνετο το Βυζαν-
τινόν κράτος ύπο των σταυροφόρων 
κατά τάς αρχάς του ΙΓ' αιωνος και 
δέν θα κατετέμνετο εις πολλά κρατίδια, 
προς άλληλα πολεμουντα και φθεί-
ροντα τάς δυνάμεις των. Αν δέ δεν 
επήρχετο η διάσπασις αυτη του Βυ-
ζαντιακου κράτους δεν θα επήρχετο 
πιθανως και η κατάλυσις αυτου. Βέ-
βαιον είναι οτι η κατά τον IE' αιωνα 
επιδιωχθεισα ένωσις ουδεμίαν ωφέλειαν 
ηδύνατο να προσπορίση τω Βυζαντιακω 
κράτει, αλλ' είνε ωσαύτως βέβαιον ότι 
αν δεν εγίνετο ό χωρισμός των 'Έκ-
κλησιων δέν ήθελε καταντήση το κρά-
τος τουτο εκει όπου κατήντησεν". 

Ουδεμία αμφιβολία οτι η μαρτυρία 
αυτη ώς έκ της προελεύσεως αυτης 
τυγχάνει δι' ημας πολυτιμωτάτη. Ταύ-

ρηθείς χωρισμός επήνεγκεν ουχ ήττον 
ψυχικάς ωφελείας έν τή Ανατολικη 
'Εκκλησία. Τοιαύτας ωφελείας άς διορα 

η συνάδελφος ημεις αδυνατουμεν νά ίδω-
μεν. 'Άπ' εναντίας δέ μετά μεγίστης 
ημών λύπης παρατηρουμεν οτι συν τώ 
χωρισμω τών 'Έκκλησιων έκλεισε και 
ό κατάλογος τών αγίων παρά τή α-
δελφη 'Έκκλησία. Που λοιπόν αί ψυ-

την δέ έχοντες ύπ' οψιν εξάγομεν το 

πητος το ζήτημα τουτο, επιλέγει ώς 
εξης : 

"Δέν συμφωνουμεν ποσως μέ τους 
λέγοντας, οτι ο χωρισμός τών δύο 'Έκ-
κλησιων της Ανατολικης και της Δυ-
τικής απέβη εις όφελος του ημετέρου 
έθνους. 'Εκτος της ψυχικης ωφελείας(;) 
ουδεμίαν άλλην ωφέλειαν ειδε το ημέ-
τερον έθνος έκ του χωρισμου. τουναν-
τίον ό χωρισμός εγένετο κατά μέγα 
μέρος αιτία της διασπάσεως και της 
εξασθενήσεως και τών δεινοπαθημάτων 
αυτου. 'Ο ισχυρισμός τινων, οτι έάν 

εξης λογικώτατον συμπέρασμα : Εάν 
ό χωρισμός τών 'Εκκλησιων κατ' ομο-
λογίαν του αρθογράφου της έν 'Ηρα-
κλείω ομωνύμου εφημερίδος, έβλαψεν 
επαισθητως τα συμφέροντα του 'Έλ-
ληνισμου, η παράτασις του χωρισμου 
παρατείvει επίσης και τας απο τούτου 
βλάβας και τάς εθνικάς ζημίας άς έκ 
της παρατάσεως ταύτης εξακολουθει 
υφιστάμενον το ημέτερον έθνος. Και 

δεν επηρχετο ο χωρισμός τών εκκλη-
σιων η Ρωμαϊκή 'Έκκλ ησία θά εξήσκει 

περί μέν του απαισίου χωρισμου τών 
'Έκκλησιων άλλοι δώσουσι λόγον, όσον 
όμως αφορα την παράτασιν τούτου 
ημεις φέρομεν βαρειαν την ευθύνην. 
'Αφου δέ τοιαύτη παράτασις εκτος τών 

ηθικων ζημιων διακυβεύει και αυτά 
ταυτα τά εθνικά ημων συμφέροντα, 
και ώς χριστιανοί και ώς 'Έλληνες 
έχομεν χρέος νά υπερμαχήσωμεν λόγω 
τε και έργω υπέρ της περιποθήτου ενώ-
σεως τών αδελφων 'Εκκλησιων, πεποι-
θότες οτι και εις την 'Έκκλησίαν και 
εις το έθνος σπουδαίας θέλομεν παράσχη 
υπηρεσίας. Εάν δέ η ένωσις η επιδιω-
χθεισα κατά τον ΙΕ' αιωνα, ώς δια-
τείνεται ο αρθογράφος του 'Ήρακλείου, 
δέν ήθελε βεβαίως προσπορίση όλα τά 
αγαθά εκεινα ατινα το Βυζαντιακόν 

χικαί ωφέλειαι ; 'Άλλως γνωρίζομεν 
ότι η επί της γης αληθής του Χριστου 
'Εκκλησία άτε αγία οφείλει νά παράγη 

εκάστοτε αγίους από τών κόλπων 
αυτής, τούτο δ' εστί το αψευδέστε-
ρον μαρτύριον τών περί ου ό λόγος 
ψυχικων ωφελειων, πασα όμως εναν-
τία περίπτωσις τεκμηριοι εναργως την 
παντελη αποξήρανσιν του ζωηφόρου 
εκείνου χυμου έξ ου προβαίνουσιν αί 
αληθεις ψυχικαί ωφέλειαι. Δηλον όθεν 
ότι η διάσπασις τών 'Έκκλησιων και 
υπο υλικήν και υπό ηθικήν έποψιν απέ-
βη ου μόνον ασύμφορος, αλλά και τά 
μαλλα ολεθρία και επιζήμιος σύμπαντι 
τω 'Ελληνισμω. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
Νέοι Διδάκτορες. 

Την παρελθουσαν εβδομάδα μετ' ε-
πιτυχεστάτην δοκιμασίαν ανηγορεύθησαν 
παμψηφεί διδάκτορες της ιατρικης δύο εκ 
τών καλλίστων νέων της ενταυθα καθολι-
κης κοινότητος, οι κ. κ. 'Ίωάννης Φασσανέ-
λης και 'Ίωάννης Βιαγκίνης. Έπί τω αισίω 
τούτω γεγονότι πλειστα εστάλησαν ημιν 
προς δημοσίευσιν συγχαρητήρια. 'Η Διεύ-
θυνσις της 'Aρμονίας διερμηνεύουσα τά 
αισθήματα και τάς ευχάς απάντων έν 
γένει τών εν 'Άθήναις Καθολικων, θλίβει 
μετά ποιάς τινος υπερηφανείας την χειρα 
εις αμφοτέρους τούς νεαρούς επιστήμονας 
και εκφράζει εις αυτούς τε και εις τάς α-
ξιοτίμους αυτων οικογενείας εγκάρδια συγ-
χαρητήρια. Συγχρόνως δε απευθύνει θερ-
μήν παράκλησιν προς άπαντας τους συμ-
πολίτας ημων καθολικούς, οπως διά της 
υποστηρίξεως αυτών ενθαρρύνωσιν τους 
προαχθέντας ημων φίλους, ών η δαφνοστε-
φής κεφαλή προστίθησι νέαν αίγλην και 
ανυψοι το γόητρον της ένταυθα καθολι-
κης ολότητος. 
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Προαγωγή Δ. 'Ιωάννου Παλαιολόγου. 
'Ή Α. 'Άγιότης ό πάπας Λέων ΙΓ'. 

ευηρεστήθη νά συγκατατάξη μεταξύ τών 
μυστικων Αυτου θαλαμηπόλων (Came-
rieri Segreti) τόν 'Έφημέριον Πειραιως 
Δόν 'Ίωάννην Παλαιολόγον. Τω επαξίως 
τιμηθέντι διαβιβάζομεν θερμά συγχαρη-
τήρια. 

'Αναβίωσις Καθολικού Συλλόγου. 

Καθώς θά ενθυμουνται βεβαίως οί ημέ— 
τεροι αναγνωσται πρό διετίας περίπου εγέ-
νετο έν Άθήναις απόπειρα συστάσεως 
καθολικου Συλλόγου, σκοπόν έχοντος την 
συνδρομήν παντός δεινοπαθουντος, ανεξαρ-
τήτως εθνικότητος ή θρησκεύματος. Πραγ-
ματι δέ συνελθόντες τότε πλειστοι τών έν 
'Αθήναις και Πειραιει καθολικων συνέτα-
ξαν τό σχετικόν καταστατικόν και προέ-
βησαν εις τάς αρχαιρεσίας έξ ών προέκυ-
ψε πρόεδρος ό κ. 'Άριστείδης Κιάππε, οστις 
πρίν ή αναλάβη τά καθήκοντα του προέδρου 
απέστειλε τό καταστατικόν προς τον τότε 
'Αρχιεπίσκοπον, όπως τύχη της υψηλης 
εγκρίσεως αυτου. Πλην ό θάνατος του μα-
καρίτου Ζαφφίνου αφηκεν εκκρεμη την υ-
πόθεσιν ταύτην εως σήμερον, ότε ό νύν 
'Άρχιεπίσκοπος Σεβ. Δέ 'Άγγελις πληρο-
φορηθείς περί τών όσων άλλοτε έλαβον 
χώραν επί τού ζητήματος τούτου και πο-
θων την έν 'Άθήναις ύπαρξιν τοιούτων 
ευεργετικων σωματείων εκάλεσε παρ' αυ-
τω τον κ. Κιάππε, ον παρεκάλεσε θερμως 
όπως καταβάλη πασαν προσπάθειαν υπέρ 
της ει δυνατόν ταχείας αναβιώσεως του 
ρηθέντος συλλόγου, υποσχεθείς πασαν αρω-
γήν και υποστήριξιν. Ό κ. Κιάππε απε-
δέχθη ασμένως την υψηλήν εντολήν και 
επωφεληθείς της ευκαιρίας ενεχείρισε προς 
την Α. Π. αναφοράν πολλών καθολικων, 
συνοδευομένην υπό εκατονταδράχμου δω-
ρεας, αιτούντων την αναβίωσιν τού καθο-
λικου συλλόγου, όστις προώρισται νά παρά-
σχη σπουδαίας εκδουλεύσεις εις την έν 
'Άθήναις καθολικήν κοινότητα. Τοιουτο-
τρόπως ελπίζομεν οτι ταχέως θέλομεν 
χαιρετίση τόν νέον τούτον Σύλλογον ύπο 
την επωνυμίαν « η Άδελφότης". 
'Αρραβωνες. 

Έτελέσθησαν έν Νάξω οί αρραβωνες 
του συμπαθους νέου κ. Mιχαήλ Μαρκόπολι 
μετά της χρηστης δεσποινίδος Ρόζας Βάϊερ. 
Τώ προσφιλει ημων συνεργάτη ευχόμεθα 
ταχειαν την στέψιν. 

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 

TO ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 
ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ 

Παρατηρήσεις του Σεβ. Νικολάου 

Μαρίνη μυστικου αρχιθαλαμηπόλου 

της Α. Α. του Πάπα Λέοντος ΙΓ' . 
Ο Σεβ. Νικόλαος Μαρίνης μυστικός αρ-

χιθαλαμηπόλος της Α. Α. του Πάπα Λέον-
τος ΙΓ' εις των διαπρεπεστέρων κληρικων 
της Ρώμης, έν φυλλαδίω ολιγοσελίδω, αλλα 
μεγάλης σπουδαιότητος ερευνά και καταδει-
κνύει δι' επιχειρημάτων ακαταμαχήτων ότι 
η φιλοσοφία της ιστορίας δέν ειναι, ώς εδί-
δαξαν αυτήν μέχρι τών ημερών μας, κληρος 
τών νεωτέρων χρόνων. 

Αυτοι οί αρχαιοι είχον γνωσιν αορίστου 
τινος ιδέας του τρόπου τούτου του ερευναν 
τήν του κόσμου εξέλιξιν, μόνος όμως Διό-
δωρος ο Σικελιώτης ηρεύνησε και ευρε τήν 
αληθή διατύπωσιν τής ιστορίας, ανάγων πά-
σας τας ανθρωπίνους πράξεις, πάσας τας 
κινήσεις τών ουρανίων σωμάτων εις θείαν τινά 
πρόνοιαν, ήτις επαγρυπνει έφ' εκάστων 
στοιχείων τής δημιουργίας και εφορεύει τής 
προσαλλήλου αυτων αρμονίας. 

'Ή τάξις εδημιουργήθη ύπο του Θεου ώς 
αυτά τα όντα. ο λόγος δε τής τάξεως τών 
όντων καλειται έν τω Θεώ πρόνοια, ινα 
δέ ποιήσηται γνωστόν τον σκοπον τής θείας 
ταύτης προνοίας ό Διόδωρος, περιηγηθείς 
και μελετήσας επί τριακονταετίαν, συνέλαβε 
και έγραψε τήν Παγκόσμιον αυτου 'Ιστορίαν 

Ό Σεβ. Μαρίνης εμελέτησε κατα βάθος 
τήν υπόθεσιν, κατειλημμένος ύπο τής ιδέας 
ταύτης ότι η αρχική 'Αποκάλυψις προϋπηρ-
χεν, επορίσατο, ότι βεβαίως φιλόσοφοι τινες 
και ιστορικοί ηδυνήθησαν να ώσιν αρκούντως 
ευτυχείς, ίνα γνωρίσωσι καί θεμελιωσωσιν 
έπί τών δεδομένων τούτων τούς νόμους της 
Προνοίας, τής κανονιζούσης και ρυθμιζούσης 
τήν τάξιν, τήν πορείαν και τήν εξέλιξιν τών 
όντων, ατινα αποτελουσι το όλον τής δη-
μιουργίας. 

Ή αντίληψις του ένοραν έν παντί συμβε-
βηκότι τήν χειρα προνοίας τινός, ήγαγε Διό-
δωρον τον Σικελιώτην έπί τήν εξέτασιν τής 
Ιστορίας ύπο διάφορον έποψιν τής τών λοι-

πων συγγραφέων, οίτινες ενησχολήθησαν κατα 
διαφόρους εποχάς περί τήν ιστορίαν τής αν-
θρωπότητος. Τήν γνώμην ταύτην ό κ. Μα-
ρίνης πορίζεται έκ πολυαρίθμων χωρίων τά 
οποια παραθέτει εκ του Προοιμίου. Ενορά 
έν τω προσφιλει αυτω συγγραφει, ή μαλλον 
ανακαλύπτει έκ τής συγκρίσεως διαφόρων 
κειμένων τήν εναργή απόδειξιν ότι επίστευε 
θεία τινί προνοία ήν παρίστησιν ώς συνδιατε-
ταγμένην τοις Νόμοις ενος Θεου προορατι-
κου, όστις διέπει το σύμπαν. Έκειθεν επί 
το χριστιανικόν δόγμα τί υπολείπεται να 
υπερπηδήσωμεν, σχεδόν δυσχερές έστι να 
ορισθη. 

Τίς λοιπόν έστι, κατά Διόδωρον τον Σικε-
λίωτην, η πρόνοια αύτη; 'Ύψιστος νόμος, 
αποκρίνεται ήμιν, όστις οδηγει και διευθύνει 
πάντας τούς ανθρώπους, καθ' όσον αποτε-
λουσι τα μέλη μιας μόνης και απείρου οικο-
γενείας. Αύτη η πρόνοια έδωκε τήν ενότητα 
εν τω ποικίλω οργανισμω κυβερνωσα, ρυθμί-

ζουσα, συνδέουσα προς αλλήλας τας σειράς 
τών ορατών αστέρων και τήν φύσιν τών αν-
θρώπων, κατανέμουσα εκάστω τήν πορείαν ήν 
οφείλει ν' ακολουθήση. 

Τοιαυται σκέψεις δέν είναι μάλλον σκέψεις 
χριστιανου ή ενος εθνικου ; Διότι τό αποφαίνε-
σθαι, ότι πάντες οί άνθρωποι είσι τής αυτης 
οικογενείας μετέχοντες τής προς αλλήλους 
συγγενείας, δεν αντιτίθεται προς πάντα όσα 
οί φιλόσοφοι του εθνισμου εδίδαξαν ; Σκέψις 
υψηλή και χριστιανική, ήτις φαίνεται, ότι δεν 
δύναται να πηγάση ή έκ τής του Ίησου Χρι-
στου διδασκαλίας ! 

Έν τή ανθρωπότητι ύφ' οιονδήποτε φυλε-
τικόν τύπον αν παρουσιάζηται, είτε υπο τον 
λευκόν τύπον, είτε ύπο τον αιθιοπικόν, είτε 
τον κίτρινον, Διόδωρος ο Σικελιώτης ανακα-
λύπτει μίαν κοινήν βάσιν. 

'Ό Σεβ. Μαρίνης καθίστησι παραλληλι-
σμον μεταξύ του προσφιλους αυτω συγγρα-
φέως και του ιστορικου Πολυβίου, αλλ' αφί-
σταται τής ανακαλύψεως έν τω τελευταίω 
τούτω των αυτων αρχων. 'Η ενότης παρά 
Πολυβίω δέν είναι η ενότης φαινομενική, ήτις 
ποιεί ίνα πηγάζωσιν, αναγωνται και περα-
τωνται τα συμβεβηκότα εν τή ενότητι μόνη 
ρωμαϊκων συμβεβηκότων, χωρίς ν' ανάγη 
αυτήν εις τήν θείαν πρόνοιαν. 'Όθεν ό Πο-
λύβιος δέν έσχεν ακριβη αντίληψιν τής φιλο-
σοφίας τής 'Ιστορίας τοιαύτην, οια ανευρί-
σκεται παρα τώ Διοδώρω, όστις, δύναται 
δικαίως να κληθη ό πατήρ τής φιλοσοφίας 
τής Ιστορίας. 

'Υπο τήν εντύπωσιν πάντοτε τής αυτης 
ιδέας ό αιδέσιμος Μαρίνης εξικνειται έπί τήν 
σύγκρισιν του φιλοσοφικου δόγματος του Διο-
δώρου προς το του 'Αγγελικου διδασκάλου 
και τήν αναζήτησιν τής επιρροής, ήν τουτο 
το δόγμα ηδυνήθη να έχη έπί τών μεταγενε-
στέρων συγγραφέων χριστιανων ή άλλων. 

Ό αιδέσιμος Μαρίνης, κάλλιον παντός άλ-
λου θαυμαστου του Σικελιώτου ιστορικου, εξή-
γαγε πάλιν, ότι ό πρώτος μεταξύ τών αρ-
χαίων εξήτασε τήν παγκόσμιον ιστορίαν τών 
λαων έν σχέσει προς τήν θείαν πρόνοιαν. 

Ουδείς άλλος συγγραφεύς, ούτε ό Ηρό-
δοτος, ούτε ό Θουκυδίδης, ούτε ό Τίτος Λί-
βιος εσκέφθη ν' αναζητήση τον προορισμόν 
του ανθρωπίνου είδους. Ούτοι οί συγγραφεις 
αγνοουσιν ή αμελουσι να αναζητήσωσι το 
σχέδιον, όπερ ηκολούθησεν η θεία πρόνοια έν 
τή εκδηλώσει τών γεγονότων παρ' αυτοις 
το πάν ειναι πάθη, ειμαρμένη, αταξία, έν ω 
ό Διόδωρος δέν διορα μόνον αορίστως, αλλ' 
αριδήλως αναγνωρίζει τήν κοινήν αρχήν του 
ανθρωπίνου γένους και οιδε πάντοτε να ανευ-
ρίσκη έν τοις συμβεβηκόσι τήν χειρα θείας 
τινος Προνοίας. 

Έκ τών διαφόρων τούτων απόψεων, εξά-
γεται εναργως, ότι ο κ. Μαρίνης γνωρίζων, 
ημιν Διόδωρον τον Σικελιώτην, ύφ' ήν έποψιν 
αρέσκεται να παρουσιάση αυτόν, παρέσχεν 
υψηλήν υπηρεσίαν τή φιλοσοφία τής ιστορίας 
και ανέωξε νέας απόψεις τοις εφιεμένοις να 
μελετήσωσι τήν εξέλιξιν τής παγκοσμίου ιστο-
ρίας απο τής αρχής αυτης. 'Εναργώς η φι-
λοσοφία τής ιστορίας είναι νεώτερον εύρημα. 
είναι παντάπασι χριστιανική, και ό Αγιος 
Αυγουστίνος υπηρξεν ό αληθής και κλεινος 
αυτής ιδρυτής έν τώ θαυμασίω αυτου βιβλίω 
τής "Πόλεως του Θεου" . 

Ο Βοσσουέτος, έν τώ λόγω αυτου περί 
τής παγκοσμίου ιστορίας, ουδέν άλλο έπραξεν, 
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απλώς ηκολούθησε καί ανέπτυξε το δόγμα 
του επισκόπου τής 'Ίππώνης. 'H αληθής 
οθεν Φιλοσοφία τής 'Ιστορίας δεν εκαρποφό-
ρησεν ή ύπο τήν ενέργειαν και το φως τής 
αποκαλυφθείσης αληθείας. 

Ημείς απο δημοσιογραφικου καθήκοντος 
συγχαίρομεν τω Σεβ. Μαρίνη επί τω συγ-
γράμματι αυτου, όπερ δύναται να χρησιμεύση 
ώς εισαγωγή προς βαθυτέραν μελέτην Διο-
δώρου του Σικελιώτου, επιφυλασσόμεθα δε 
ινα έν προσεχει μέλλοντι μεταγλωττίσωμεν 
εις τήν ελληνικήν τοιουτο λαμπρόν και αξιό-
λογον πόνημα. 

Κ. Δέ Μαλιάρ 
καθηγητής έν τω Λεοντείω Λυκείω. 

Η Υ Π Ε Ρ Ο Χ Η Τ Ο Υ Π Α Τ Ρ Ω Ο Υ E Λ Λ H N I Σ M O Y 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΟΣ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
(Συνέχεια. ιδε προηγούμενον αριθμόν). 

Φαίνεται δ' ότι ό 'Άλέξανδρος σκοπόν 
είχε μετ' ου πολύ, να εκστρατεύση καί 
κατά τής Ίταλίας, να προσβάλη δέ τήν 
'Ρώμην. Αλλ' έν τω μέσω τών εις τουτο, 
πρωτον διά τήν αραβικήν εκστρατείαν, 
τεραστίων παρασκευων, ήρπασεν ό πρόω-
ρος θάνατος τόν μέγαν άνδρα, ον πασα η 
'Άσία εθρήνησε, και η 'Ελλάς απώλεσε, 
323 π. Χ. εις ηλικίαν περίπου 30 ετων. 

Καί αφου δέ μετα ταυτα ό 'Ελληνι-
σμός υπεχώρησεν, ώς εξουσία και δύναμις, 

εις τήν 'Ρώμην, αυτός ούτος ό 'Ελληνι-
σμός εξουσίασεν αυτης, γενόμενος πνευμα-
τικός και ηθικός αυτης ηγεμών. Ούτω δε 
δύναταί τις δικαίως να θεωρήση τόν Έλ-
ληνισμόν, ώς τήν πρώτην του κόσμου ενό-
τητα, καθώς και τήν ελληνικήν φιλοσο-
φίαν και επιστήμην, ως την δεσποτείαν 
παρα παντα τα έθνη τής οικουμένης έχου-
σαν, ώς καί προείρηται (ε'.). 

ΙΑ'. 
Ό πατρώος Ελληνισμός εισέρχεται και 

εις 'Άλεξανδρινήν, ούτως ειπειν, περίοδον, 
μετα τήν τελευτήν του μεγάλου Αλεξάν-
δρου, οπότε ό Πτολεμαιος Λάγος λαβών 
τήν κυριαρχίαν τής Αιγύπτου εσχημάτισεν 
ιδιαίτερον βασίλειον 'Ελληνικόν, ούτινος 
εγένετο πρωτεύουσα η 'Άλεξάνδρεια η κτι-
σθείσα ύπό του μεγάλου 'Αλεξάνδρου, και 
καθέδρα τών Πτολεμαίων, ών η βασιλεία 
μετα 293 έτη ζωής, κατελύθη ύπό τών 
'Ρωμαίων τώ 30 π. Χ. Οί Πτολεμαίοι 
κατέστησαν τήν Άλεξάνδρειαν εστίαν με-
ταξύ 'Ελλάδος καί 'Άσίας τής τότε 'Ελ-
ληνικης παιδείας καί διανοητικης μορφώ-
σεως. Ούσα δέ η πόλις προς εμπορίαν 
επιτηδειοτάτη ηύξησε τάχιστα δι' αυτης 
και υψώθη μάλιστα διά τής έν αυτη Σχο-
λης λεγομένης 'Άλεξανδρινης, εις λαμπρο-
τάτην περιωπήν. Καί ενταυθα ό πατρωος 
'Ελληνισμός ειργάζετο επίσης έξ όλης τής 
ψυχής, ούτως ειπειν, και έξ όλης τής δια-
νοίας ώς ισχύος, ου μόνον εις τόν ανθρω-
πισμόν και φωτισμόν τών εθνών, αλλά και 
τας ύπό την ιδιότητα του απωτέρου Προ-
δρόμου εξυπηρετήσεις τω Χριστιανισμω, 

πιστός πάντοτε καί πρόθυμος εις τόν προο-
ρισμόν αυτου, διατελων εξηκολούθει. 

'Επί τούτω εαν εισηρχόμην εις τήν 
'Άλεξανδρινήν Σχολήν, ώς ερευνητής τών 
υπέρ του θέματός μου, αί μεν αποδείξεις 
ήθελον πλημμυρίση και τό έργον υπερλίαν 
σχοινοτενές ήθελεν αποβηναι ενταυθα, ένθα 
επικρατει τό στενόν του τε χώρου και του 
χρόνου, έξ ανάγκης. όθεν μικρόν τί ανα-
σηκώσας τήν άκραν τής αυλαίας τής Σχο-
λης ταύτης, και ιδών σημειώσω συντόμως, 
τίνι τρόπω και ενταυθα προοιμιακως ειρ-
γάζετο ό πατρωος 'Έλληνισμός υπέρ του 
Χριστιανισμου του εμφανισθησομένου. 

['Έπεται συνέχεια] 
'Έν Τσαρνηδίοις Νάξου. 'Όκτώβριος 1895. 

Ν. 'Άναγνωστόπουλος 

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ 
ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 

(Δι ή γ n μ α) 
Ητο μεσημβρία εαρινής ημέρας και αί 

ύπο χιόνος ετι καλυπτόμεναι κορυφαί τών 
Άπεννίνων χρυσιζόμεναι υπό τών ακτίνων 

του ηλιου απετέλουν αντίφασιν προς τον 
υπόφαιον ουρανόν τον ανωθεν αυτων εκ-
τεινόμενον. Αγροί μεγάλων εκτάσεων 
επρασίνιζον ώς σμάραγδος, επί δέ τού όρους 
ηκούοντο, ώς ψίθυρος ελαφρός ποντίας αύ-
ρας, τών προβάτων τα βελάσματα και τα 
άσματα τών ποιμένων και τών χωρικων. 
Εις μικράν απόστασιν κατελάμβανεν χωρον 
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SILVIO PELLICO 
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— Τρέχω αμέσως, κύριε. αλλά, ιδέ, η απάντησις δεν θα έλθη εγ-
καίρως. 
Kαι που ευρίσκετο τότε η ηρωϊκή εκείνη απάθεια, ήτις με καθίστα 

γενναιον μολονότι διενοούμην τον θάνατον ; Διατί η ιδέα του να καω 
ζωντανός μ' έκαμνε ήδη να πυρέσσω; Ώσεί ήτο πλέον ευχάριστον το 
να απαγχονισθη τις ή τό να καη ! 'Έσταμάτουν αυτόθι τας σκέψεις μου 
και ηρυθρίων έκ του φόβου μου. ήμην έτοιμος να κράξω πρός τόν δεσμο-
φύλακα ινα μοι ανοίξη έξ ευσπλαγχνίας, άλλ' εκρατήθην. 'Εν τούτοις 
εφοβούμην. 

— 'Ιδού, λέγω τότε κατ' εμαυτόν, ιδού ποιον θα εινε το θάρρος μου, 
εαν, αφου διαφύγω τό πυρ βλέπω τόν εαυτόν μου αγόμενον εις τόν 
θάνατον ! Θα κρατηθω, θα κρύψω απο τούς άλλους τήν ανανδρίαν 
μου, αλλα θα τρέμω. Καί όμως δέν χρειάζεται θάρρος ωσανεί δεν 
εδοκίμαζα τήν φρίκην του φόβου και ωσανεί δεν τήν ησθανόμην ; Δεν 
είνε γενναιότης ν' αναγκασθω να δώσω αυτοπροαιρέτως ό,τι θα δώσω 
μετα λύπης ;Δεν εινε υποταγή τό να υπακούω παρά τήν θέλησίν μου ; 

Ό έν τη οικία του δεσμοφύλακος επικρατων θόρυβος ήτο τόσω μέ-
γας, ώστε εδείκνυε κίνδυνον πάντοτε αυξάνοντα. Ό δέ δεσμοφύλαξ 
απελθών όπως ζητήση παρα της επιτροπής τήν άδειαν του να μας 
μεταφέρη έκ τών τόπων εκείνων δέν επανήρχετο ! Τέλος μοί εφάνη 

ότι ήκουσα τήν φωνήν του. ήκουον, αλλά δεν ηδυνήθην να διακρίνω 
τους λόγους του. 'Αναμένω, ελπίζω, ματαίως ! αλλ' ουδείς έρχεται. 
Μήπως ηρνήθησαν να μας μεταφέρωσι εις τόπον ένθα να προφυλα-
χθώμεν κατα τής πυρκαϊας ; Καί εαν δέν υπήρχε πλέον μέσον να σω-
θώμεν ; Και εαν ό δεσμοφύλαξ και η οικογένειά του δέν ηδύναντο 
αυτοί οί ίδιοι να σωθωσι και εαν ουδείς υπηρχε να σκεφθη τα πτωχά 
πτηνά του κλωβου ; 

— 'Άλλά όλα ταυτα, επανελάμβανον, δέν είνε ούτε φιλοσοφία, ούτε 
θρησκεία ! Δεν θα κάμω καλλίτερα να ετοιμασθω να βλέπω τας φλό-
γας εισερχομένας εν τώ δωματίω μου και κατατρωγούσας με ; 

Εν τούτοις αί μεγάλαι κραυγαί ηλαττουντο. 'Όλίγον κατ' ολίγον 
δέν ήκουσα πλέον τίποτε. Ήτο απόδειξις οτι έπαυσεν η πυρκαϊά ή 
μαλλον ότι πάντες εκεινοι, οίτινες είδον αυτήν ετράπησαν εις φυγήν 
και δέν έμενον πλέον εκεί ή μόνον τα θύματα εγκαταλελειμένα εις 
τέλος τοσουτο σκληρόν ; 

Ή παράτασις τής σιωπης με καθησύχασε. ηννόησα ότι τό πυρ 
θα εσβέσθη. 

Μετέβην εις τήν κλίνην μου και εμεμφόμην εμαυτόν ως άνανδρον 
διά τήν ανησυχίαν, ήν υπέστην και τώρα, οτε δέν επρόκειτο πλέον 
να καω ζωντανός, ελυπούμην διότι δέν εκάην μαλλον ή να φονευθω 
μετα τινας ημέρας υπό τής χειρός τών ανθρώπων. 

Τήν επιούσαν έμαθον έκ στόματος του Τρεμερέλλου τας λεπτομε-
ρείας τής πυρκαϊας και εγέλασα διά τόν φόβον, ον μοί είπεν ότι ούτος 
είχεν υποστη, ωσανεί ο ιδικός μου δεν ήτο ίσος ή δέν υπερέβαινε 
τον ιδικόν του. 

ΚΕΦ. L. 
Τήν 11 Φεβρουαρίου (1822), περί τήν 9ην ώραν τής πρωϊας ό 

Τρεμερέλλος επωφελήθη τής περιστάσεως του να έλθη να μέ ίδη 
και ολως συγκεκινημένος μοί είπε: 

— Ό κύριος γνωρίζει ότι εις τήν νήσον του αγίου Μιχαήλ του 
Μουράνο, εις μικράν απόστασιν από τής Βενετίας υπάρχει μία φυ-
λακή, όπου ευρίσκονται περισσότεροι από τούς εκατόν καρβονάροι ! 

— Μοί τό επανέλαβες ήδη πλειστάκις. Λοιπόν . . . τί θέλεις να 
είπης ; . . . 'Εμπρός ομίλει . . . 'Άπ' εκείνους κατεδικάσθη κανείς ; 
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απέραντον το εκ φηγων και δρυων δάσος. 

Κατά διαλείμματα ξηρά κτυπήματα 
πελέκεως αντήχουν διακόπτοντα τήν έν 
τώ δάσει επικρατουσαν νεκρικήν σιγήν. 
Ητο ο ανθρακεύς Νικόλαος ασχολούμενος 

νά καταρρίψη πελώριον φηγόν προς κατα-
σκευήν ανθράκων. 

Τό δένδρον ενέδιδε βαθμηδόν κυρτούμε-
νον ολονέν ύπο τά ισχυρά κτυπήματα επι-
δεξίου και στιβαρας χειρός και επί τέλους 
κατέπεσεν μεγαλοπρεπως επι του εδάφους. 

Ό αγαθός Νικόλαος κατεγίνετο ήδη 
εις την εκκοπήν των κλώνων της γηραιας 
αγριοφηγου και συνεσώρευεν αυτούς όπως 
ανάψη τήν προς παρασκευήν τών ανθράκων 
απαιτουμένην πυράν, ότε αίφνης κρότος 
υπόκωφος βημάτων ζώων φορτηγων μεμι-
γμένος μέ συγκεχυμένην οχλοβοήν ερχομέ-
νου πλήθους. 

Ητο καραβάνιον ολόκληρον 'Αθιγγά-
νων. Λαός όντως παράδοξος οί 'Άθίγγα-
νοι ! Πλάνητες, περιφρονούμενοι, πιεζό-
μενοι, ανυπότακτοι εις τούς κειμένους νό-
μους, αποστέργοντες παν ίχνος πολιτισμού, 
βιουσι μεταξύ όλων των εθνών χωρίς νά 
αφομοιωθωσι ποσως προς αυτά. Μ' όλας 
τάς αποπείρας απέβη αδύνατον νά γνω-
σθωσιν ακριβως, η προέλευσις, η γλωσσα 
και τά έθιμα αυτων. Καθότι αί άτακτοι 
αυται και ατίθασσοι ορδαί μεταλάσσουσιν 
εκάστοτε διαμονήν, ομιλουσι γλωσσαν 
ακατάληπτον, λατρεύουσι θεούς αγνώ-
στους, τελουντες μυστηριώδεις και διαβο-
λικάς ιεροπραξίας. 'Ή παράδοξος οδύσσεια 
των ισχνων και ελαιοχρώμων τούτων πε-
λασγων ηδύνατο νά παραβληθη προς φαν-

ταστικήν πορείαν λαου έκ φασμάτων και 
κακοποιων πνευμάτων συγκειμένου. Και 
σήμερον ακόμη συναντωντες αυτούς εις τάς 
χώρας νομίζομεν, οτι εις τάς υπομέλανας 
όψεις των, τά σπινθηροβολουντα βλέμ— 
ματα, τά αλλόκοτα ράκη δι' ων καλύ-
πτονται, ανευρίσκομεν τούς ηρωας και τά 
φάσματα τών παραμυθιων, τά εκφοβή-
σαντα πλέον ή άπαξ ημας, κατά τήν 
παιδικήν μας ηλικίαν, νομίζομεν ότι αν-
τιμετωπίζομεν τούς μυστηριώδεις κατοί-
κους κόσμου φαντασιώδους, ένθα συνα-
λάσσονται μάγοι και γόητες, μορμώ και 
φαντάσματα. 

Το περί ου ό λόγος καραβάνιον απετε-
λειτο εκ πέντε ανδρων, τριων γυναικων 
και τεσσάρων παίδων, τάς δέ αποσκευάς 
των έσυρον δύο ίπποι, δύο ημίονοι και 
τρεις όνοι. Έπί τών ημιόνων είχον φορ-
τωθη αί σκηναί, τά μαγειρικά σκεύη, τά 
ενδύματα, και αί λοιπαί αποσκευαί. Έπί 
δέ τών ίππων και όνων, οίτινες βραδέως 
και μετά κόπου εσυρον τούς ισχνούς αυτων 
πόδας, εκάθηντο αι γυναικες και τά παιδία. 

Ό ανθρακεύς Νικόλαος βλέπων προ 
αυτου φυσιογνωμίας τόσω παραδόξους έστη 
άναυδος και εκπεπληγμένος, απέθηκεν έπί 
τού εδάφους τόν πέλεκυν και προχωρήσας 
ολίγον παρετήρει περιέργως το αλλόκοτον 
σύμπλεγμα, μέ τάς ποικιλοχρώμους και 
ρυπαράς στολάς. Τότε πλησιάσας αθίγ-
γανός τις απετάθη προς τον Νικόλαον μέ 
ξενικήν προφοράν, λέγων : 

— Καλέ μου άνθρωπε, δός μας, παρα-
καλω, ολίγα ξύλα, διά νά ψήσωμεν τά 
φαγητά μας. 

—- Ποιοι είσθε ; ερωτα ό Νικόλαος. 
— Ειμεθα αθίγγανοι, ερχόμενοι έκ 

Τουρκίας. 
— Έκ Τουρκίας ! είσθε λοιπον Τουρκοι; 
— 'Ήμεις ! . . . 'Α ημεις εις ουδε-

μίαν χώραν ανήκομεν, δέν έχομεν πα-
τρίδα, περιφερόμεθα εδώ και εκει. Έάν 
μας δώσης τά ζητηθέντα ξύλα, τις ηξευ-
ρει, πιθανόν νά κάμης την τύχην σου. 

—- Α ! ά ! ανεφώνησεν ό ανθρακεύς μέ 
ύφος ειρωνικόν, σεις μέ εκεινα τά μουτρα, 
μαυρα μαυρα, μ'εκεινα τά κουρέλια που 
φορειτε, ομιλειτε περί τύχης, τί είδος τύ-
χης θά δώσητε εις τούς άλλους, αφου σεις 
στερεισθε όλως διόλου αυτης ; 

— Και όμως ! 
— Καλά, καλά ! πάρετε όσα ξύλα 

σας χρειάζονται και ό θεός άς σας βοη-
θήση. Καί ό Νικόλαος εξηκολούθησε την 
εργασίαν του, ενω οί Άθίγγανοι κατε-
σκεύαζον την σκηνήν των. Αί αθιγγανίδες 
ήναψαν πυράν, έθεσαν επ'αυτης χύτραν, 
τό μόνον μαγειρικόν σκευος των, και έψη-
σαν όρυζαν ένω συγχρόνως έρριπτον επί 
τών σχηματιζομένων ανθράκων ειδός τί 
ζύμης και τεμάχια προβείου κρέατος. Το 
λιτόν τουτο φαγητόν εθεωρειτο ύπο τών 
νομάδων τούτων γευμα πολυτελές, επειδή 
συνήθως γεύονται μέ άρτον ξηρόν μόνον. 
Εις το γευμα προσεκλήθη και ο ανθρακεύς 
οστις όμως απεποιειτο να λάβη μέρος αη-
διάζων τά φαγητά των, ουχ ' ήττον συγ-
κατετέθη νά λάβη τεμάχιον κρέατος κα-
θίσας μετ' αυτων επί τού εδάφους. 

Τότε ό αρχαιότερος τών αθιγγάνων ό 
καί αρχηγός της οικογενείας αποτεινόμε-

— Μάλιστα. 
— Ποιος λοιπόν ; 
— Δεν ειξεύρω. 
— Μήπως ό δυστυχής Μοροντσέλλη κατεδικάσθη; 
— Α ! κύριε ! Δέν ειξεύρω. δέν ειξεύρω τί συνέβη. 
Και απήλθε λίαν τεταραγμένος παρατηρων με μέ υφος συμπα-

θητικόν. 
Μετ' ολίγον ηλθεν ο δεσμοφύλαξ, συνοδευόμενος ύπο φυλάκων και 

ενός ανδρός, ον ουδέποτε είχον ίδη. Ό δεσμοφύλαξ εφαίνετο λυπημένος, 
ό δέ νεωστί ελθων μοί είπε : 

— Κύριε, ή επιτροπή σας διατάσσει να μέ ακολουθήσητε. 
— 'Ας αναχωρήσωμεν, απήντησα. Καί σεις ποιος εισθε : 
— Είμαι ό φύλαξ τών φυλακων του Άγ. Μιχαήλ όπου ό κύριος 

πρέπει να μεταφερθη. 
'Ο δεσμοφύλαξ τώ παρέδωκε το χρημα μου, οπερ εκράτει εις χει-

ράς του. 'Εζήτησα και έλαβα τήν άδειαν να κάμω μικρά τινα δωρα 
εις τους φύλακας. Έτακτοποίησα ολίγον τα φορέματά μου και λαβών 
τήν άγ. Γραφήν υπο μάλης, ανεχώρησα. Κατερχόμενος τήν ατελεύτη-
τον εκείνην κλίμακα, ό Τρεμερέλλος μοί έσφιξε κρυφίως τήν χειρα καί 
εφαίνετο ότι ήθελε να μοί είπη: Δυστυχής ! εχάθης. 

'Έξήλθομεν εκ τινος θύρας βλεπούσης εις τήν θάλασσαν, οπου ευρί-
σκετο μία γόνδολα μετα δύο ακολούθων του νέου δεσμοφύλακος. 

Εισήλθον εις τήν γόνδολαν. αισθήματα αντίθετα εβασάνιζον την ψυ-
χήν μου. — ποιά τις λύπη του να εγκαταλείψω τήν φυλακήν ταύτην, 
οπου πολλά είχον υποφέρει, αλλ' όπου ηγάπησα καί ηγαπήθην' — η 
ευχαρίστησις του νά ευρεθω, μετά μακράν κάθειρξιν, εν υπαίθρω, νά 
βλέπω τον ουρανόν καί τήν πόλιν καί τήν θάλασσαν ανευ του απαισίου 
πλαισίου σιδηρου κιγκλιδώματος. η ανάμνησις της ωραίας γονδόλας ήτις 
εις καλλιτέραν εποχήν μέ μετέφερεν επί της ιδίας θαλάσσης, η ανάμνη-
σις τών γονδολων τής νήσου Κώμου καί τών της Μείζονος λίμνης, τών 
ελαφρων ακατίων του Πάδου, του 'Ροδάνου καί του Satne(?), 'Ω ! 
γελόεντα ετη πώς παρήλθατε ! Και ποιον ον εν τώ κόσμω ητο ευτυχέ-
στερον εμου ; 

Γεννηθείς έκ τών μαλλον φιλοστόργων καί ευπορούντων γονέων, έν 
μέσω τών γλυκυτέοων οικογενειακων περιθάλψεων, είχον μεταβη εις 

Λυών πλησίον γηραιου εξαδέλφου της μητρός μου, ανδρός πλουσιωτά-
του καί επαξίου του πλούτου του. Έκει πάν ό,τι δύναται νά τέρψη 
καρδίαν πλήρη λεπτότητος καί έρωτος είχε καταθέλξει τά πρωτα τής 
νεότητός μου ετη. Είτα επανελθών εις 'Ιταλίαν καί διαμένων μετά τών 
γονέων μου εις Μιλάνον είχον συνεχίσει τάς σπουδάς μου κ' εξηκολού-
θουν ν' αγαπώ τήν κοινωνίαν καί τά βιβλία, συναστρεφόμενος δια 
κεκριμένους φίλους καί αποστρεφόμενος τούς μή τοιούτους. Ό Μόντε 
και ό Φόσκολος, καίτοι αντίζηλοι προς αλλήλους, μοί εδείκνυον την 
αυτήν καλοκαγαθίαν. "Ημην περισσότερον συνδεδεμένος μετά του τε-
λευταίου τούτου καί ό θυμώδης ούτος άνθρωπος, ούτινος οί σκληροί 
τρόποι τόν έκαμον ν' απολέση τήν αγάπην τόσων φίλων, ητο δι' 
εμέ πλήρης γλυκύτητος καί εγκαρδίου αγάπης καί θά τόν επανέ-
βλεπον μετά τρυφερότητος. 'Έτεροι φιλόλογοι διαπρεπεις μέ ηγάπων 
ωσαύτως, ώς καί εγώ τούς ηγάπων. Ουδέποτε ούτε ό φθόνος, ουτε η 
συκοφαντία μέ προσέβαλον ή τουλάχιστον ταυτα προήρχοντο παρ' 
ανθρώπων ασήμων μή δυναμένων νά μέ βλάψωσι. Άμα τή πτώσει 
του βασιλείου της 'Ιταλίας ό πατήρ μου ανέκτησε τήν έν Τουρίνω 
κατοικίαν του μετά του υπολοίπου της οικογενείας. εγώ δέ δραττόμενος 
πάντοτε τής ευχαριστήσεως νά συναναστρέφωμαι καί πάλιν μετα προ-
σώπων τόσω προσφιλων, είχον εγκατασταθη εις Μιλάνον, όπου απε-
λάμβανον τοσαύτης ευτυχίας, ήν ουδέποτε ήθελον αποφασίσει να εγκα-
ταλείψω. 

Μεταξύ τών καλλιτέρων φίλων μου εν Μιλάνω, τρεις ιδίως ησαν οί 
πλέον προσφιλεις. ό Πέτρος Βορσιέρι, ό αιδεσιμώτατος Λουδοβικος δέ 
Βρέμ καί ό κόμης Λουδοβικος Πόρρο Λαμπερτέγκι. Βραδύτερον μεταξυ 
αυτών προσετέθη ό κόμης Φρειδερικος Κομφαλονιέρι. 

'Άναλαβών τήν ανατροφήν τών δύο νεαρων τέκνων του Πόρρο, ημην 
δί' αυτά ώς πατήρ, καί διά τόν πατέρα ώς προσφιλής αδελφός. Έν τη 
οικία αύτου συνέρρεον ακαταπαύστως ου μόνον οί έν τή πόλει λόγιοι, 
αλλά καί πληθος διαπερων περιηγητων. Αυτόθι εγνώρισα τήν κυρίαν 
Στάελ, τόν Σχλέγελ, τόν Δάβις, τόν Βύρωνα, τόν 'Όμπους, τον 
Βρούγκαμ καί πλείστους όσους λογίους τών διαφόρων μερων τής Ευ-
ρώπης. "Ω! πόσον η γνωριμία τών εξόχων ανδρων ευχαριστει τήν ψυ-
χήν καί τήν εξευγενίζει! Ναι, ήμη ευτυχής ! 

("Επεται συνέχεια) 
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ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

Νοέμβριος. 'Όκτώβριος. 
Μαρτίνου 'Επισκόπου. 11 Δευτέρα 30 Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας. 
Μαρτίνου Α' Πάπα Ρώμης μάρτ. 12 Τρίτη 31 Στάχυος αποστ. καί 'Επιμάχου μ. 

Νοέμβριος. 
Νικολάου Α' καί Στανισλάου Κόστκα. 13 Τετάρτ. 1 Κοσμα καί Δαμιανου 'Άναργ. 
Θεοδότου Πάπα 'Ρώμης. 14 Πεμπτ. 2 'Ακινδύνου καί συντροφ. μαρτ. 
Γερτρούδης παρθ. καί Λεοπόλδου τής 15 Παρασ. 3 Άκεψιμα μάρτυρος. 

Αύστρίας. 
'Εδμούνδου 'Άρχιεπ. 16 Σάββ. 4 'Ίωαννίκου καί Νικάνδρου μαρτ. 
Γρηγορίου του θαυματουργου. 17 Κυριακ. 5 Γαλακτίωνος καί Επιστήμης μαρ. 
Τά εγκαίνια τών ναων τών αποστόλων 

Πέτρου καί Παύλου. 18 Δευτέρα 6 Παύλου 'Άρχιεπ. Κ/πόλεως. 
Ποντιανου Πάπα καί 'Ελισάβετ οσ. 19 Τρίτη 7 Τών έν Μελιτινη 33 μαρτύρων. 
Φήλικος του ομολογητου. 20 Τετάρτ. 8 Μιχαήλ καί τών Ασωμάτων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Λουδοβικος Παστέρ. Θρησκεία καί 'Επιστή-
μη, υπο Σ . . . 
H Γραμματεία του λαου. 
Πολύτιμος μαρτυρία. 
Ό Πατρωος ελληνισμός υπο Ν. Αναγνω-

στοπούλου. 
Κοινωνικαι Ειδήσεις. 
Βιβλιοκρισία, επιστημονική μελέτη. 

'Ιστορία 'Ερυθρου Βράχου, υπο Ευθυ-
βούλου. 

Αί φυλακαί μου. Silvio Pellico. 'Eπι-

φυλλίς κατά μετάφρασιν εκ του 'Ιταλικου. 

'Ημερολόγιον. 
νος πρός τόν αγαθόν Νικόλαον, τώ λέγει. 

'Ημείς οί Άθίγγανοι μολονότι εσκορπι-
σμένοι άνά την γήν και πλανήτες, έχομεν 
ούχ ήττον οικογενειακάς παραδόσεις οποιων 
ίσως στερεισθε σεις. 'Άναμιμνησκόμεθα 
συχνάκις τών πατέρων, πάππων και προ-
πάππων μας, αναμιμνησκόμεθα τάς περι-
πετείας και τάς περιηγήσεις των. Καί πράγ-
ματι πρό 115 ετών η οικογένεια, άφ ' ής ελ-
κομεν τήν καταγωγήν, διηλθεν αυτης της 
χώρας και προητοιμάζετο να υπερβη το ορος, 
ότε αίφνης φοβερά θύελλα εξέσπασεν. Είς μι-
κράν απόστασιν άπ ' εδώ πρέπει νά υπάρχη 
υψηλός βράχος ερυθρωπός παρά τους πόδας 
του οποίου ευρίσκεται οπη άγουσα εις μα-
κρύ σπήλαιον. Καθ' ήν όμως στιγμήν ή 
οικογένεια τών προπατόρων μας προητοι-
μάζετο νά εισέλθη πρός αποφυγήν τής 
θυέλλης, κεραυνός καταπέσας απηνθρά-
κωσε 4 τών μελων αυτης, και μόνος ό 
προπάππος μου, νέος τότε εικοσαετής, 
μετά δύο παίδων και τής γηραιας αδελφής 
του διέφυγε τον θάνατον. Σημειωτέον ότι 
τότε ή οικογένειά μας εμπορεύετο ανατο-
λικούς μαργαρίτας και πολύτιμους λίθους, 
προμηθευομένη αυτους απο τών αγορων 
τής Άνατολης και μεταπωλωσα αυτούς έν 
'Ίταλία, Γαλλία, Αυστρία και Γερμανία. 'Ό 
προπάππος μας αφου έθαψεν εντός του σπη-
λαίου τά 4 πτώματα χωρίς νά αναλογι-
σθη, ένεκα τής υπερβολικης λύπης, ότι εις 
τά ενδύματα ενός αυτων εκρύπτετο τό σακ-
κίδιον τών πολυτιμωτέρων λίθων. Καί 
τότε μόνον, ότε απεμακρύνθην πολλάς λεύ-
γας, αναμετρων τούς θησαυρούς του, παρε-
τήρησεν οτί έλειπον οί μεγαλητέρας αξίας 
πολύτιμοι λίθοι. 'Εκτύπησε τό μέτωπόν 
του έν τή απελπισία του, άλλά τώ ήτο 
απολύτως αδύνατον νά επανακάμψη, όπως 
παραλάβη τά λησμονηθέντα, άλλως τε 
εβαυκαλίζετο ύπό τής ιδέας, τής εντός ο-
λίγου επανόδου του έν τώ σπηλαίω, και 
τότε ασφαλως θά ανεύρισκε τόν θησαυρόν 
του. Ατυχώς όμως ό θάνατος έκοψε τό 
νήμα της ζωής του πριν ή φθάση ενταυθα, 

ένώ διήρχετο τό γερμανικόν Τυρόλον, άπο-
θνήσκων δέ συνέστησεν εις την γραίαν 
αδελφήν του νά ανακοινώση το μυστικόν 
εις τούς δύο μικρούς μικρούς ανεψιούς του, 
μόλις φθάσωσιν εις το εικοστόν ετος. Άλλ' 
αί περιστάσεις δέν επέτρεψαν μήτε εις αυ-
τούς μήτε εις τόν πατέρα μου θανόντα 
πρό δεκαετίας, νά ελθη ενταυθα, η δέ 
μοιρα επεφύλασσεν εις έμέ τήν ανεύρεσιν 
αυτου του θησαυρου, και σέ δε καλέ μου 
Νικόλαε δέν θά λησμονήσωμεν ποσώς, έάν 
μας δώσης χειρα βοηθείας. Γνωρίζεις που 
κειται ό ερυθρός βράχος ; 

— Εις απόστασιν 300 βημάτων, απήν-
τησεν ό ανθρακεύς, κειται ό ερυθρός βρά-
χος, άλλ' αγνοώ εάν υπάρχη σπήλαιον 
εντός αυτου. 

— Χωρίς άλλο πρέπει νά υπάρχη. "Ι-
σως ενεκα τής παρόδου τόσου χρόνου απε-
κλείσθη εντελώς ή οπη του σπηλαίου, έλθε 
μεθ'ήμών νά ερευνήσωμεν. 

— Θά ελθω, άλλ' είναι ματαιοπονία. 

Τά εντός τών βράχων εσκαμμένα σπή-
λαια αποτελουσι πολλάκις μιγμα τι ωραίου 
και φοβερού συγχρόνως. Τοιουτον ήτο το 
ύπό τών Άθιγγάνων αναζητούμενον σπή-

λαιον. Όπή στενωτάτη επέτρεπε τήν εν-
τός τουσπηλαίου είσοδον, όπισθεν τής ό-

ποίας υπήρχε μακρότατος διάδρομος κατα-
λήγων εις αίθουσαν στηριζομένην επί τριων 
κιόνων, μετ' αυτήν διά τριων βαθμίδων 
κατήρχετό τις εις κοίλωμα μέγα και κυ-
κλοειδές, δυνάμενον νά παρομοιασθη πρός 
λουτρόν ρωμαϊκόν, εκατέρωθεν δέ εξετεί-
νοντο μακραί στοαί, αφ' ών εκρέμαντο 
σταλακτηται. Φόβος μυστηριώδης κατε-
λάμβανε τον αφικνούμενον εις τάς στοάς 
ταύτας τάς επαναλαμβανούσας, ώς έκ 
τής ηχους, τετράκις ή πεντάκις τήν κραυ-
γήν ή τόν κρότον. 

Φώς αμυδρόν μικρας λυχνίας εφώτισεν 
αιφνης τό έν τώ σπηλαίω διαρκές σκό-
τος και έν τώ μεταξύ εφάνησαν προ-
βαίνοντες οί τρεις 'Άθίγγανοι μέ τόν Νι-

κόλαον, μετά δυσχερείας αποκρύπτοντα τον 
κατέχοντα αυτόν τρόμον. 

Τά πτώματα τών 'Αθιγγάνων είχον 
ταφή εις τό βάθος του σπηλαίου ουτως 
ώστε ευχερως ευρέθησαν. Οί 'Άθίγγανοι 
προ τών σκελετών τών προπατόρων των 
εξέβαλον παραδόξους φωνάς, παραπλησίους 
προς θρήνους, κατόπιν γονυπετήσαντες 
εψιθύρισαν προσευχάς, κάμνοντες μυστη-
ριώδη τινα σημεια δια τής χειρός και κι-
νουντες διηνεκως την κεφαλήν. Άφου 
ετελείωσαν τάς παντομίμας αυτάς επεδό-
θησαν εις ανεύρεσιν του σακκιδίου τών 
πολυτίμων λίθων. Ό ανθρακευς ένώ κατε-
γίνετο μετά τών άλλων ανακινων τά οστα 
τών σκελετών, ετριζε τους οδόντας του 
τρέμων από κεφαλης μέχρι ποδων ώς νά 
υπέφερεν από τεταρταιον πυρετόν. 

'Επί τέλους ό αρχηγός τών Αθιγγάνων 
"Εύλογητός ό Αλλάχ !" εφώνησεν, όστις 
μας κατέστησε κυρίους του θησαυρου μας! 

Τό σακκίδιον ηνεώχθη και απήστραψαν 
πρό τών εκπλήκτων οφθαλμών του ανθρα-
κέως ωραιότατοι μαργαριται, αδάμαντες, 
σμάραγδοι, σάπφειροι κ.τ.λ. 'Ο Νικόλαος 
εδέχθη τους δοθέντας αυτω μαργαρίτας 
και τινας αδάμαντας, ους ή ευγνωμοσύνη 
τών αθιγγάνων γενναιοδώρων, τώ απέ-
νειμε. Καί ούτω πως ολίγα ξύλα δοθέντα 
εις τούς αθιγγάνους κατέστησαν πλούσιον 
τον ανθρακέα. 

'Όταν δέ περί την δείλην οί αθίγγανοι 
απεμακρύνοντο ανερχόμενοι προς το όρος ό 
Νικόλαος τους συνώδευε μετά βλέμματος 
φιλικου και ευγνώμονος. Αί δέ μελαναί και 
ισχναί των φυσιογνωμίαι δέν τώ επροξέ-
νουν πλέον αποστροφήν. 

Καί όταν εξηφανίσθησαν, εκάθισεν έπί 
τινος κορμου δένδρου ό αγαθος ανθρακευς 
αποθαυμάζων τον θησαυρόν, ένω δάκρυ 
στρογγύλον και μέγα,ώς οί ύπο τους οφθαλ-
μούς του πολύτιμοι μαργαριται, αποσπαθέν 
κατέπεσεν έπ' αυτών. Ήτο το δάκρυ τής 
ευγνωμοσύνης. Ευθύβουλος 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 1895 — 1016. 


