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Η ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΠ ΑΤΙΑ

’ Ey. τοϋ ανεκδότου ετι δ’ . Τόμου τοϋ Άλεζινδρινοϋ 
Διακόσμου τού Κυρ. Δ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΙΟΓΛΟΓ.

Ή  έκτακτο; αυτη κα! έξάκουστο; γενομενη 
διά τό σωματικόν κάλλος, τά ; ηθικά; άρετά; 
κα! τήν έξο'/ον πνευματικήν άνάπτυξιν, γυνή 
έγεννήΟη έν ’Αλεξάνδρειά, περ! τό 335 ετο; 
μ. X . κατά τοΰ; άκριβεστέρου; υπολογισμού;, 
έκ πατρό; τοϋ διασήμου Άλεξανδρέω; φιλο
σόφου κα! μαθηματικού θέωνο;. Παιδευθεϊσα 
τό μέν πρώτον ΰπ’ αύτοΰ τοϋ πατρό;, είτα 
δε κα! έν τψ Μουσείψ, περ! τήν φιλοσοφίαν, 
έδίδασκεν άκολούθω; λίαν εύδοκίμω; αυτήν 
δημοσία έν ’ Αλέξανδρέ ί οι. Ό  Σουΐδα; (έν λ . 
Ύ π α τ ί α )  λέγει περ! τούτου τά έξη ;’ «Ύ π α - 
τία ή θέωνο; θυγάτηρ τού Άλεξανδρέω; φι
λοσόφου , κα! αύτή φιλόσοφο; κα! πολλοί; 
γνώριμος, έν Αλεξάνδρειά κα! έγεννήθη, κα! 
άνετράφη, κα! έπαιδεύθη, τήν δε φύσιν γεν- 
ναιοτέρα τοϋ πατρό; ούσα, ούκ ήρκέσθη τοΐς 
διά τών μαθημάτων παιδεύμασιν ύπό τφ πατρί, 
άλλά κα! φιλοσοφίας ήψατο τής άλλης ούκ 
αγενώς, περιβαλλομένη δε τρίβωνα ή γυνή, 
κα! διά μέσου τοϋ άστεως ποιουμένη τάς προ- 
όόους, εξηγείτο δημοσία τοΐς άκροάσθαι βου- 
λομένοις ή τά τοϋ Πλάτωνος, ή τά του Ά ρ ι -  
στοτέλους, ή άλλου ο,του δή τών φιλοσόφων.» 
Ί ινές τών νεωτέρων κριτικών (Parthey, σελ. 
183 κα! Pauly, Τ. III, σελ. 1543 ; ίσχυ- 
ρίσθησαν, δτ·. νεαρωτάτη άπήλθεν ή 'Τπατία 
εις Αθήνας πρός τελειοποίησιν τών σπουδών 
τής φιλοσοφίας, αύτόθι δέ μαθητεύουσα, διε- 
τε/.εί, αμα διδάσκουσα κα! πάσιν έπιδαψιλεύουσα 
των ποικίλων γνώσεων της τάς ερμηνείας κα!

εισηγήσεις , διόπερ κα! ό οίκο; αύτής ήν 
πλήρης άνδρών σοφών, αρχόντων κα! εύγενών, 
συ/ναζόντων παρ’ αύτή πρός θαυμασμόν τής 
μεγαλοφυΐα; κα! πολυμαθεία; τη ; (κατά Σουΐ- 
δαν, αύτ.) Ά λ λ ’ ή ιδέα αυτη έπήγασε βεβαίως 
έκ παρεξηγήσεω; τοϋ χωρίου τοϋ Σουΐδα, λ έ - 
γοντο;, δτι προσέτρεχον εϊ; τόν οίκον τή ; 
Ύ πατία; οί ποώτοι τή ; πόλεω; (( ώ ; κα! 
Άθήνησι διετέλει γινόμενον )), υπονοούντο; δε 
βεβαίω; «  έν τοΐ; πρότερον χρόνοι; » ,  καθ’ ά 
ό μαθητή; τής Ύ πατία; Συνέσιο;- )έγει,γράφων 
πρός τόν έαυτοϋ αδελφόν (Έ π ιστ . λέ, 135 ). 
«  Νύν μεν ούν έν τοΐς καθ’ ήμάς χρόνοι; 
Αίγυπτο; τρέφει, τά ; Τ π α τία ; δεξαμενή γο - 
νά;· αί δε Άθήναι πάλαι μέν ήν ή πόλι; 
εστία σοφών, τό δε νυν εχον, σεμνύνουσίν 
αύτά; οί μελιττουργοί, »

Περ! τών έκτακτων δέ τή ; γυναικός ταύτης 
προτερημάτων δαψιλείς εχομεν παρά το ΐ; 
αρχαίοι; μαρτυρία;. Ούτω; ό Σουΐδα; μεν 
(αύτ.) λέγει’ «  Προ; δε τφ δίδασκα’/  ικψ κα! 
έπ’ άκρον άναβάσα τ ή ; πρακτική; αρετή;, δί
καια τα κα! σώφρων γεγονυία , διετέλει 
παρθένο;, ούτω σφόδρα τε καλή *ούτα κα! 
ευειδή;, ώστε κα! έρασθήναί τινα αύτή; τών 
προσφοιτώντων)). Επιφέρει δέ ό Σου ί δα;, δτι 
δεινώ; πάσχοντα τόν νέον έκ τού ερωτος κα! 
άναγκασθέντα νά εκδήλωση αύτόν, τή Ύ πατία, 
αϋτη τόν έθεράπευσεν ώ ; έξή;" (( κομίσασά τι 
τών γυναικείων ρακών, κα! τό σύμβολο ν έ -  
π' δείξασα τή ; ακαθάρτου γενέσεω; * τουτου 
λοιπόν έρ$; είπεν, ώ νεανίσκε, καλού δέ ού- 
δενό; » ·  ό δε ύπ’ αισχύνη; κα! θάμβου; τή ; 
άσχήμονο; έπιδείξεω; ληφθεί; , διετράπη τε 
τήν ψτ·/ήν, κα! διετέθη σωφρονεστερον. »  
’Άπορον δέ είνε π ώ ; ό αύτό; Σουΐδα; πα««ε-



ξηγήσας, φαίνεται, χωρίον τι τοΰ Δαμασκίου 
εν τ φ  βίφ  τοϋ ’ Ισιδώρου, λέγει, δτι ούτος 
ήτο σύζυγος ιή ς  'Τ πατίας, ένφ χ$ί τφ  άνω* 
τέρω προεκτεήεν χωρ(ον, καθ’ δ « ξ ΐ ξ τ έ λ ε ν  
π α r θ έ ν Ο ς»  avTTi καί ή των χρόνων ά-: 
συμφωνία δεικνύουσι καταφανώς τδ |σφα)μένον 
τής ιδέας ταύτης. Και τδ μέν χωρίον τοΰ 
Δαμασκίου λέγει, δτι «  ό Ισίδωρος πολΰ δια
φόρων ην τής Τπατίας, ού μόνον οΐα γυνα',κός 
άνήρ, άλλα και οία γεωμετρική (γρ. γεωμε- 
τρικής) τιοόντι φιλόσοφος » ·  ούξαμώς δέ έκ 
τών εκφράσεων αύτοΐς δύναται νά έξαχθή, δτι 
δ ’ Ισίδωρος ήτο και σύζυγος τής 'Τπατίας, Έ  
ασυμφωνία άλλως τών χρόνων,καθ’οϋς ήκμασαν 
τά δύο ταΰτα πρόσωπα αντίκρυ; άνρ'.στρατεύεται 
Τνρδς "ήν ιδέαν συζυγίας αύτών διότι, ή μέν 
Ύ πατία ήκμασε, περί τά τέλη τοΰ Δ ' και 
τας αρχάς τοΰ Ε' μ . X . αΐώνος έπί αύτο- 
κράτρρος μεν θεςδοσίον του Μικρού, πατριάρχον 
ρ Αλεξανδρείας Κυρίλλου, φονευθεΐσα ΰπδ τοΰ 
εκμανέντος όχλου τών χριστιανών, κατά τήν Με
γάλην Τεσσαρακοστήν τοϋ 4 1 5 έτους μ. X . ό δέ 
’Ισίδωρος οιερίςατο |ν τή προστασία τής εν 
Άθηναις Νεοπλατωνικής σχολής τδν Μαρίνον 
περι τδ 500 ετρς μ . X . κατά ρητήν μαρ- 
τηρίαν τοΰ Φωτίου (Βιβλ. κωξ. σμ^ '.) ώστε 
ολόκληρος αιών περίπου έχώρισεν άπ’ άλλήλων 
τά όύο ταυτα πρόσωπα, απερ ούρέ κατ’ αύτά 
τά αντίθετα πέρατα τοΰ βίου των. ύπήρςε δυ
νατόν νά συνυπάρξωσιν έν τή ζωή,

Έξακολουθοΰμεν |ίδγι παρατιθέμενοι τάς έξ 
<? ? / α '·ων πΤΐγών μαρτυρίας περι τής έξοχου μ α - 
θήσεως και τών άλλων προτερημάτων τής 
Ύ πατίας. Ό  Σωκράτης |ν τή έαυτοϋ έκκλ· 
ιστορία (Ζ '. it '. )  χαρακτηρίζων α^τήν ώς « α -  
νελθοΰσαν είς το τούτην μαθήσεω;, (’ό ιτ ; ΰπετ 
ρέβαλε πάντας τοΰς συγχρόνους φιλοσόφους, 
κα! διεδέξατο τήν προστασίαν τής ΰπδ τοΰ 
Πλωτίνου, ιδρυμένης Νεοπλατωνικής σχολής, 
ζιοάσκουσα εκ αυτή τά δόγματα τής 'Αλε
ξανδρινής φιλοσοφίας πρδς τοΰς βουλομένους 
διακοΰσαι αύτών. Κα’ι »υνέρρεον πρδς αύτήν 
πανταχόθεν οί περί τήν φιλοσοφίαν σπου- 
δάζοντες. Διά τήν μεγάλην δέ ταύτην φήμην

καί ύπόληψι,ν και διά τήν περι τδ λέν-'.ν 
ευχέρειαν καί εύγλοίττίαν, σνχνάκις άπηυθύνετο 
πρδς τοΰς άρχοντας μετά τίνος παραδόξου κ«\ 
άνυπρστάτ^υ σεμνοπρεπείας, ούδ’ ή σ ο ν έτο  νά 
ηαρρυσιάζηται εις ρημςσίας άνδρών συνελεύσεις, 
διότι πάντες έσέβρντρ καί έθ^ύμ^ζον αύτήν 
διά τήν σωφροσύνην κα\ τήν αρετήν αύτής. 
Νικηφόρος δέ ό Κάλλΐστος, έπι^υρών ταΰτα, 
λεγει ' ( ΙΔ' ιξ*' ) «  ΰπερβήναι μέντοι γ§ 
τοΰς κατ’ αυτήν φιλοσόφους, άλλά και τοΰς 
εκ πολλοί γεγινημένους » .  'Q Φι,λρστόργιος 
λεγεν περί · α^τής (Η', h‘ ) ’ «π ο λ λ ά  κρείττω
γενέσθαι τοΰ διδασκάλου (θέωνος,), και μάη 
λ ’.στα γε περί τήν άσ-ροθεάμονα τέχνην » ,  
ό δέ 'Ησύχιος (έν λ .) ,  δτι ή γυνή αύτη έκέκτητο 
«  ΰπερβάλλουσαν σοφίαν και μάλιστα είς τά 
iRpl άστρονομίας » .  Και Νικηφόρος ξέ ό Γρη- 
γοράς λέγει περι αύτής (έν Η', ε '), ήν δ,ε 
και σοφίας τής Θύραθεν ρύκ άμοιρος ή γυνή' 
ήν γάρ ιόειν αύτήν πάντα και π^ντοΐα ραδίως 
Ηατά καιρόν εν τή ομιλία διά γλώττης προ- 
φέρουσα δσα τε αύτη δι’ έα^τής άνεγνώκει 
και δσα λεγόντων άλλων άκήκρεν, ώς Θεανώ 
τινα Πυθαγρρικήν και Ύπατίαν άλλην δνο- 
μα^σθαι αυτη / <ι.ρος τον εφ ημων σοφωτερων^, 
'Q Οε Μ α Λαλάς καλεΐ αυτήν έν τφ χρονικφ 
του ( Ι Δ '), περιβόητον φιλόσοφον, περί' ής 
μεγάλα έφέρετρ » .  Καί άρχαΐόν τι επίγραμμα 
(ισως Παυλου, τοΰ επί ’ Ιουστινιανού άκυ,άσαντος 
επιγραμματοποιού , ή κατ’ άλλους Παλλάδου, 
τοΰ έκ Χαλκίδος γραμματικού καί Ιπιγραμι 
ματοποιοΰ, υαθητοΰ γενομένου τής Ύ πατία ;), 
ούτως καλεξτα’, αύτη «  άχραντρν αστρον τής 
σρρής παιδεύσεως » ,  ούτως·

"Οταν βλέπω σε, πρρσχυνώ τοΰς λόγους, 
Τής παρθένου τόν οικον άστρφν/ β λ ίτ ω ν  
Είς Ουρανόν γάρ έστί σου τά πράγματα, 
Ύπατία σεμνή, τών λόγων εύμορφία, 
”.\χραντον αστρον τής σοφής παιδεύσεως.

(Έλλην. Άνθολ. θ ',  4 1 3 .)

Τοιαύτη ήτο ή Ύ πατία, κόσμημα τής ’ Αλε
ξάνδρειάς, έγκαύχημα τών Άλεξανδρέων καί 
σέμνωυα τών σοφών,άνελθοΰσα διά τών γνώσεων 
καί τών άρετών της είς περιωπήν καί oq-

ξαν μεγίστην καί εις ήν ολίγισταί τών 
τής άρχαιότ/,τος λογίων γυναικών άνή/θον, 
άξιωθεΐσα δε τής τιμής νά μαθητεύσωσι 
παρ’ αύτή οί διασημότεροι τών τής εποχής 
ττ,ς i /δρών, έν οί; καί ό Κυρηναΐος εύγενής 
Συ/έσιος, ό άκολούθως γενόμενος επίσκοπος 
ΙΙτολεμαίδος, οΰ σώζονται έτι διάφορα’, πρός 
αύτήν έπιστολαί, έν αίς άποκαλεΐ αύτήν μη
τέρα, αδελφήν, διδάσκαλον καί εύεργέτην.
«  Κλινοπετής, λέγει έν μια αύτών, ΰπηγόρευσα 
τήν έπιστολήν, ήν ΰγιείνουσα κομίσαίο μήτερ, 
καί άδελαή, καί διδάσκαλε, καί διά πάντων 
τούτων εύεργετ'.κή, καί άπαν δ,τι τίμιον και 
πράγμα καί όνομα. »

Καί δμως ή έκτακτος αύτη γυνή έγένετο 
θΰμα οίκτρόν τής θρησκομανίας τών Χριστιανών 
Άλεξανδρέων καί τής παραφόρου ΰπεροψία; 
τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου, μαρτυρικόν όντως 
ΰποστάσα καί σπαραξ’.κάρδ'.ον θάνατου οιά κα- 
τασπαραγμοΰ καί καύσεως τών σπαιρουσων 
αύτής σαρκών έν ταΐς άγυαΐς τής ’Αλεξάν
δρειάς, ά/,όγως δέ καί ανα'.τιως, τώ 415 ετος 
μ . X . κατά τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 
’Εν τφ βίφ τοΰ Κυρίλλου έκτίθενταί διά μ α - 
κοών αΐ τε πόρω αίτια', καί αί προσεχείς α -  
φορμαί τοΰ ειδεχθούς τούτου καί στυγερού 
έγκλήματος, δπερ έφείλκυσε γενικήν κατά τοϋ 
Κυοίλλου αποδοκιμασίαν καί έχρανε τήν ΰπό- 
Ληψιν τής ’ Αλεξανδρινής έκκλησίας.’Εν δλίγοίς 
δέ λέγομεν, δτι, τών ’ Ιουδαίο) i Αλεξανδρεων 
κακοποιησάντων Χριστιανούς τ'.νας συμπολιτας 
των, ό Πατριάρχης Κύριλλος άπώλυσε κατ’ 
αύτών τοΰς έκμανέντας όχλους, οιτινες ύπό τάς 
οδηγίας κληρικών καί τή βοήθεια τών παρα- 
βο/άνων ( κληρικού στρατιωτικού τάγματος ) 
έκακοποίησαν δεινώς τοΰς ’ Ιουδαίους, λεηλα- 
τήσαντες τάς οικίας των, κατασφάξαντες περί 
τάς 40 χιλιάδας αύτών, καί έξαναγκάσαντες 
τοΰς λο'.ποΰς ή νά βαπτισθωσίν ή νά φύγωσιν 
έξ ’ Αλεξανδρείας. Έκ τούτου έρις σφοδρά έ -  
γεννήθη μεταξύ τοΰ πανισχύρου Κυρίλλου καί 
τοΰ Έπάρχου Όρέστου, ΰπέρ οΰ έτάχθη φυ- 
σικώς ή είδωλολάτρις Τ π ατία , χρησιμοποιούσα 
τήν έπί τών ειδωλολάτρων επιρροήν της κατά

τοΰ Κυρίλλου. Οΰτος δέ πρός έκδίκησίν άφήκε 
τοΰς Χριστιανικούς όχλους νά κακοποιήσωσι 
τήν φιλόσοφον, μάλιστα δέ κατά πολλούς τών 
συγγραφέων αυτός οΰτος παρασκεύασε και 
διέταξε τά τής εφόδου καί τόν φόνον. Ιδού 
πώς ό Σωκράτης έκτίθησι τά περί τρύτρυ έν 
τή εαυτού Έκκλ. 'Ιστορία; (Ζ' ,ιε'). (( Κατά 
δέ τής 'Τπατίας, λέγει, φθόνρς ώπλίσατρ- καί 
γάρ συνετύγχανε συχνότερρν τφ Όρέστη, δια- 
βρλήν τρΰτ’ έκίνησε κατ’ αύτής παρά τφ τής 
εκκλησίας λαφ , ώς άρα εϊη αύτη , ή μή 
συγχωρρΰσα τόν Όρέστην εις φιλίαν τφ  έπι- 
σκόπφ συμβήναι- καί δή,συμφωνήσαντες άνδρες 
τό φρόνημα ένθερμρν , ών ήγεΐτρ Πέτρος τις 
’Αναγνώστης, έπιτηροϋτι τήν άνθρωπον, έπα- 
νιοΰσαν έπί οικίαν ποθέν, καί έκ τοΰ δίφρου 
έκβα)όντες, έπί τήν εκκλησίαν, ή Καισάριρν 
έπώνυμρν, συνέλκρυσιν άποδύσαντές τε τήν 
έσθήτα δστράκο'.ς άνείλον, καί μεληδόν δ'.α- 
σπάσαντες,. έπί τόν καλούμενον Κιναρώνα τά 
μέλη συνάραντες, πυρί κατηνάλωσαν. Τούτο 
ού μικρόν μώμρν Κυρίλλφ καί τή Άλεξανδρέων 
εκκλησία είργάσατρ, άλλότριον γάρ παντελώς 
τών φρονρύντων τά Χρ'.στρΰ φόνοι, καί μάχαι, 
καί τά τούτοίς παραπλήσια )). Ό  δέ Σου'ΐδας 
ούτω λέγει περί τούτου.... «  Αύτη (ή ’Γπατία) 
διεσπάσθη παρά τών Άλεξανδρέων , καί τό 
σώμα αύτής ένυβρ'.σθέν καθ’ δλην τήν πόλιν 
διεσπάρη. Τούτο δέ πέπονθε διά φθόνον καί 
τήν ΰπερβάλλουσαν σοφίαν, καί μάλιστα είς 
τά περί τήν άστρονομίαν, ώς μέν τ'.νές φασίν, 
ύπό Κυρίλου, ώς δέ τινες, διά τό έμφυτον τών 
Άλεξανδρέων θράσος καί στασιώδες· πολλοϊς 
γάρ καί τών κατ’ αύτοΰς επισκόπων τούτο 
έποίησαν, τόν Γεώργιον σκόπει καί τόν Προ- 
πέρΐρν » .  Καί κατωτέρω' «Ή δ η  γοΰν ποτε 
συνέβη τόν έπισκοποΰντα τήν άντικειμένην 
αΐρεσ'.ν Κύριλλον, παριόντα διά τοΰ οίκου τής 
'Τπατίας ίδεϊν πολύν ώθισμόν όντα πρός ταΐς 
θύοαις έπιμίξ άνδρών τε καί ίππων, τών μέν 
προσιόντων, τών δε άπιόντων, τώ / δέ καί προ- 
σισταμένων, έρωτήσαντα δέ δτι εϊη τό πλήθος 
χαί περί ού κατά τήν οικίαν ό θόρυβος, ά -  
κούσαι παρά τών επομένων δτι προσαγορεύοιτβ



νΰν ή φιλόσοφος Ύπατία, καί εκείνης a!ναι 
τήν οικίαν μαθόντα 03 ουτω δηχθήναι τήν 
ψυχήν, ώστε φόνον αύ-ή ταχέως έπ’,βουλεΰσα·, 
πάντων φήνων άνςσιώτατον, περιβλ^ονσ^ γάρ 
κατά το είωθός έπιθέμενοι πολλοί άθρόοι θη
ριώδεις άνθρωποι, ώ ; ά)ηθώς σχέτλιο',, ούτε 
θεών οπιν είδότες, ούτ’ ανθρώπων νέμεφιν, 
άναΐροΰσ-ι τήν φιλόσοφον, άγος τοντο μέγιστον 
και όνειδος προστριψάμενοι τή πα-ρίδι. ”  Νι-, 
κη φόρος δέ ό Ινάλλ'.στο; οδτως έν τή εαυτού 
έκκλησ. ιστορία (1Δ , ιξ-')· “  Πάσι δι’ αίδοΰς 
ήν τ$ τής σωφροσύνης ύπερβολή , καί άνά 
στόμα πασι και διά θαύματος ήγετο . Τότε 
ρυν φθόνοι κατά ταύτην ώπλίζετο. Συχνότερον 
δέ παρά τώ Όρέστη φο'.τώσα, διαβολήν κατ’αύ- 
τής έκίνει τοΐς περί τόν Κύριλλον κληρι-^ϊ; καί 
ώ.; άρ’ έκείνη είη ή μή συμβήναι περι '.αταλ- 
λαγής έύσα Κυρίλλφ τόν έπαρχον. Και δ/, 
τινες εκείνων, ένθερμον Κυρίλλψ τρέφοντες 
έρωτα, ών ηγείτο Πέτρος τ ’,ς, αναγνώστου τάξιν 
πληρών, έπανιοϋσαν ποθέν συντηρήσαντες, τού 
δίφρου καθελόντες, έπί τήν εκκλησίαν, ή 
Καίσαρός έστ'.ν επώνυμος ειλκον, έκεΐσε δέ 
περιδύσαντες αύτή τήν έσθήτα, όστράκοις ά -  
ν^ΐλον, ’έπειτα εις μέλη διασπάσαντες έπί 
τόν χώρον, δς Κιναρών καλείται, άναγαγόντες 
δαπάνην έπαφήκαν πυρί. Τοΰτο πραχθέν, ούκ 
ελάχιστον μώμον περιήψε Κυρίλλω και τη 
κατ’ αύτόν εκκλησία. Τοΐς γάρ αίρουμένοις 
βεώ  επεσθαΐ άλλόεριον πάντα φθόνον και φ ι- 
λονεικίαν. Τοΰτο έγένετο τφ δ ' έτει τής έπι- 
σκοπής Κυρίλλου , και ιε· τής βασιλείας 
Θεοδοσίου, μηνί Μαρτίω, νηστείας άγρμένης.’ ! 
Ταύτά περίπου και 'Ιωάννης ό Μαλαλάς (ΙΔ', 
6' σελ. 6 0 ), ί  δέ Φιλόστοργος (έκκλ. ίστορ. 
Η' ι') λέγ ει* Κατ’ εκείνον τόν χρόνον παρ
ρησίαν λαβόντες ύπό τοΰ έπισκόπου οί ’Αλ«τ 
ξανδρεϊς , εκαυσχν φρυγάνοις αύθεντήσαντες 
■Τπατίαν τήν περιβό/,τον .φιλόσοφον, περι ής 
μεγάλα εφέρετο- ”  και έφεξής· “  Θεοδοσίου 
τού νέου βασιλεύοντος διασπασθήναι :ό γύναιον 
ΰπό τών τό όμοιούσιον πρεσβευόντων (δ/^λ. 
τών αιρετικών άρειανών, δπερ άπίθανον, διότι 
ό Κύριλλος ήν έπίσκοπο; τών ορθοδόξων). ”

Οί νεώτερο’. κριτικοί, ξιενρενήσαντες κατά 
βάθςς τάς περι τοΰ συμβάντος τούτον μαρτυ= 
^ίας τών αρχαίων, δια φωνοΰσι πρός άλλήύους 
περι τής ένοχή ς τοΰ Κιφίλ)βυ. Ούτως ό μέν
"Αγγλος Soland (Hypatia or the history 
ecc, London, 1270) ρητώς ίπ^ρρίπτ-ει τήν 
εύθύνην τού φόνου πάταν £π'· τόν Κύρ’,λλον 
ένφ ό Wemsfqrt (Dissertftt. IV. de Hy
patia ecc.. Vittemberg, 1747), ώ άπαντες 
και πλεϊττοι άλλοι, πείραται ν’ άπαλλάςη 
πάσης εύθύνης τό Κύριλλον, και ν’ άποδώση 
τό κακόν είς τον έπαρχον Όρέστην, θεωρών 
αύτόν και αίτιον τής στάσεις, τής έγερθείτης 
ένεκα τής πρός τόν Κύριλλον εριδος αύτοΰ, 
τής προελθού*τ(ς έκ τής σφαγής τών ’Ιουδαίων, 
Βέβαιον είνε, δτι κατά τήν ημέραν τού φόνον 
ό Κύριλλος ήτο απών τής ’ Αλεξάνδρειάς, καί 
τό γεγονός τοζ'Ο  έπικαλούνται οί ΰπερασπισταΐ, 
αύτοΰ, δπως άποδείξωσι την αθωότητα τρν' 
αλλ’ αύτό τοΰτο τό γεγονός οί κατήγοροί του 
θεωροΰτιν ώς δείγμα τής συνενοχής του, ίσχυ- 
ριζόμενοι, δτι ίσως άπήλθεν επίτηδες έξ ’Α 
λεξάνδρειάς. ϊνα μή παρευρεθή έκεΐ κατά τήν 
ημέραν τής έκτελεσεως τοΰ προσχεδιασθέντος 
φόνου.

Οί ειδωλολάτρα'· ’  Αλεξανδρεΐς έπεμψαν 
πρεσβείαν εις Κωνσταντινούπολιν πρός τόν 
αύτοκράτορα Θεοδόσιον, δι’ ής έξητήσαντο τήν 
περιστολήν τού αριθμού τών π α ρ α β ο λ ά ν ω ν 
(τάγματος κληρικών σωματοφυλάκων) καί τήν 
άπαγόρευσιν τής εξ ’Αλεξανδρείας απουσίας 
τοΰ 'Αρχιεπισκόπου‘ διά διατάγματος 5έ τοΰ Θεο
δοσίου, "(Cod Theodos, XV I, 2)το·ΰμηνός 
Σεπτεμβρίου τού 1 1 ο έτους, έγένετο μέν δεκτή 
ή πρώτη τών αιτήσεων ψ\  περιωρίσθη τών 
παραβολάνων ό αριθμός, ούχί δμως και ή περι 
τού Αρχιεπισκόπου.

Ό  Σουΐδας αναφέρει, δτι ή Ύπατία εγραψεν 
υπόμνημα είς Λιόφαντον, τόν αστρονομικόν 
κανόνα, και ςίς τά κωνικά τού ’Απολλώνιου, 
έργα πάντα τελείως άπωλεσθέντα. "Ετι ξέ άπε- 
δόθη αύτή έσφαλμένως καί τις επιστολή λα
τινική πρός Νεστόριον, εργον προδ/,λως νόθον,

—   Τ-Τ-*ψ
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Β'.

Ή  άλογία της τοϋ ζώου μοφτυρούμένη εκ
τε τής αναρμοδιότητος τοΰ σώ ματος πρός τας ά π αι- 

■ τήτεις τοϋ λογικού καί έκ τής σ χ ίσ ε ω , αύτού πρός 

τήν περί αυτό κτίαιν.

Έάν ό θεός ήνε νοΰς πάνσοφος, ακόλουθον 
{ ινε, δτι έν σοφία έδημιούργηαε τά πάντα. 
Σοφόν δέ είνε ή αρμονία είς πάντα. Τήν αρ
μονίαν ταύτην πας έταστ'.κός ερευνητής άνα’ 
καλύπτει έν άπάση τη άχανεϊ τών δντων, 
δημιουργία- έκθαμβος δ’ όλος αναφωνεί μετά 
τοϋ πρρφητάναχτος Δαυίδ’ «  ώς εμεγαλύνΟη 
τα έργα σου Κύριε,πάντα έν σοφί? έποίησας » ’ 
λέγοντες δέ αρμονίαν έννοοΰμεν τήν αμοιβαιότητα 
τής άλληλεπιδράοεως τών ενεργειών τών δντων 
ό-’ ής έκτελεΐτ*'· ό σκοπός τής δημιουργίας 
αύτών , κ. ά  τήν σχέσιν και αναφοράν τών 
δημιουργημάτων προς άλληλα,

Εξετάσατε ήδη τήν σχέσιν τής Γής πρός 
τόν "Ηλιον, πρός τήν Σελήνην, πρός όλους 
τοΰς πλανήτας, τήν σχέσιν τής ζωικής και 
φυτικής δημιουργίας πρός τόν "Ηλιον τήν Σε
λήνην, πρός τόν άερα πρός τήν 1 ήν αύτήν^ 
τήν σ /έσ ιν  τών δντων πρός ά /λη λα  κα'. θελετε 
|ίδή, δτι τά πάντχ εύρίσκοντα'· έν Αρμονία- 
διότι αϋτη εινε ή ?ώζουσα κ*ι δ’,αιωνιζουσα 
τόν κόσμον ή αρμονία τού σώματος του αν
θρώπου πρός τήν λογικήν τού άνθρώπου ψυχήν 
εινε τοσοϋτον μεγάλη, ωστε ό ερευνητής δεν 
δ>/αταΐ ή νά θ*υμάτη ?ήν σοφίαν τον Δη
μιουργού, ?ήν οϋτω έναρμονίως διατάξασαν την 
τοΰ σώματος ολομέλειαν, ώστε αύτό πάντοτε 
και έν παντι χρόνψ νά ή έπιτήδειον και ίκανρν 
νά έκτελή έλευθέρως πασαν τού λογικού άπαΐ- 
τη σ ιν  όπόση δέν ήθελεν εινε η αναρμοσ.ια, 
ίάν ή άδεξιότης τού σώματος δεν άντ»π?κρινετο

πρός τάς τής ψυχής απαιτήσεις; ούχι ή 
λογικότης τής ψυχής άσκοπος τις θά ήν π ε- 
ριττότης, ύποβ.βάζουσζ τήν τοΰ δημιουργού 
σοφίαν ; πρός τί ό οφθαλμός, έάν μή ήν φώς; 
τήν περιττότνιτχ ταύτην ό δημιουργικός νοΰς 
κχτά τοσοϋτον άπέφυγεν, ωστε βλέπομεν, οτι 
και οφθαλμών έστέρησεν, είς τε τά υδρόβια 
και χερσαία, τά έν ύπογε'ίο'.ς κευθμώσι τήν 
ζωήν λαβόντα' άπέφυγε δηλ. νά δημιουργήση 
οφθαλμόν διά τήν ελλειψιν τού φωτός. Έάν 
δέ έν τουτψ τοσαύτη έδείχθη αύστηρότης πρός 
αποφυγήν τού περιττού, ούχί πολύ μεγαλειτέρα 
θά έτηρεΐτο πρός σπουδαιοτέρας περιστάσεις; 
άλλά έκ τον παραδείγματος τούτου δέν έξά- 
γε-χι έτερον θετικόν συμπέρασμα προσμαρτυρούν 
τήν ϊλλε',ψιν τοΰ λογικού είς τά ζώα ; ούχί 
άτοπος θά έθεωρεΐτο και ή ύπόθεσις, δτι 
ό θεός έδωχε μέν τήν λογικότητα είς τ >. 
ζώα, άπηξίωσε δε νά δώση είς αύτά σώμχ 
δεξιόν π>ός έκτελεσιν τών ύπό τοϋ λογικού 
ύποβαλλομίνων ενεργειών και κινήσεων ; 
Έάν ή σοφία τοΰ δημιουργού, προνοήσασα 
περι τοΰ Κάστορος, διά τήν ένστικτον κατα
σκευήν τών εμφραγμάτων, έοω^εν είς αύτόν 
δδόντας ισχυρούς, δπως χρήται αύτοΐς ώς πε- 
λεκε',ς, ούράν δέ tQ'-^VTην, δπως χρήται αύτή 
ώς σφύραν ή ρόπαλον, ούχι εύλόγως θά έφρόν- 
τιζε περι τής δεξιότητος τοΰ χώματος πρός 
έξνπηρέτησ',ν τών αναγκών τοΰ πνεύματος ; 
ούχ\ λοιπόν ή στέρησις ταύτης δηλοΐ τήν 
ελλειψιν τον λογικού ; ούχί ή ύψίστη θά ήτο 
αδικία πρός "ά  ζώχ ή έλλειψι; τής δεξιότητος; 
ούχί δυστυχή θά καθίσταντο διά τούτο ; ούχί 
ατέλεια θά ήν τής δημιουργικής ένεργείας ; 
’ Αλλά καί πρός στιγμήν έάν πχραδεχθώμεν 
λογικήν ψυχήν είς τά ζώ^, θά εύρξθοϋμεν ά- 
π|ναντ'· έτέρας απορίας αρκούντως σπουδαίας* 
δ',ότι ή παραδοχή γεννά τήν έρώτησιν δλα 
Τά ζώα μέχρι Τθΰ σκώληκός είσ', λογικά, ή 
δέον νά δ'.ακρίνωμεν τάς?ΐ> μεταξύ ζώων καί 
ζώων κα\ έάν τούτο ποιήσωμεν ποια όμο-, 
Ταξία ζώων θέλει χρησ·,μεύ?η ώς σημεΐον μ?» 
Ταβάσεως από τών λογικών ?ίς τα άλογα) καί 
τούτου ευρισκομένου, όποιαν λό-'ον θα έδίδομεν



τ η ;  τοιαύτης διαχρίσεως; _ ώ . fji - _.ο_

Λογουμεθα ύπέρ τής α ΰ ς  ; διά τίνων δέ επι

θ η μ ά τ ω ν  θά κατεδικάζομεν τήν έτέραν; θά 

Τ,° " Τ Θ“  ^  ϊ*  Vi “ « F W p  τ ? ; π * -
°> *  ·*  ελέγομεν ^  το5 άν9‘ώ_ 

Πώς a  τά έξαιρέτως λογιχλ ?ώα *δϊν 
Μ ά λ ω σ α ν  διά τινο; έργου λογικού τήν μαο- 
τυρίαν -η ;  λογ-Λής αύτών ψ υχή;; Πώ ; δεν 
επωφεληθησαν τ* λογικά προϊόντα τοΰ άν- 
ρωπο j ; ΙΙως «ύρ£σκονται στάσιμα ; πώς ό 

« Τ α χ θ ε ί ;  κύων δέν διδάσκει καί εί; τά τέκνα 
του τα υπό̂  τοΰ ανθρώπου αύτώ διδαχθέντα ; 
Βεβαιω; διότι δέν εχει συνείδησιν τών οεοι- 
.α γ μ ε ν ^  χαϊ διότι άγνοεΐ τήν άξίαν «ύτών.

* Γ '*“ * αΓ  0ϊν *X0 ;m  λογικήν ψυχήν. Ά λ λ ’ 
τ,οη γενναται ή Ιρώτησις ; πόθεν λοιπόν αί 
τεχναι αυτών κα! αί σοφαί αυτών ένέργείαι 
κα’- κινήσει; ·

, Τήν “ TO? {* V ^  θέλομεν λύσει ε ί ; τό 
αμ εσω ; επόμενον κεφάλαιον.

Γ'.

° " 1 αΣ τ Τ "  Χϊ? αί λθί™ ! ζώ ω ν  ένέρ—
γειαι είνε εμφυτο’ς , ις είς α.}τά |πιΙτϊ, Γ
TD ψυχή αύτών, f r ot Ι νστικτοί. *  ' m

’Εξετάζοντε; τά άλογα ζώ α ώ ;  όντα ψυνικά 
ευρίσκομεν ε ί ; αύτά ένε?γεία ;  τινάς μή ά ν α - 
γομ -ν* , ε ι; τήν άλογον φύσιν έκ τοΰ φ α ι 

νομένου τούτου « ρ ο ή χ θ ^ α ν  τινέ; νά γνωμα-

τ! υσωτ1, **Ρ1 άλλά μή δυνηθέντε;
να θεωρησωσιν αύτά; ώ ; άπόρροΐαν τοΰ λογικού, 
ητοι λογικά; ενεργείας,οί μέν παλαιό! έκάλεσαν 
ταυτας έ ν σ τ ι κ τ ο ν  έκ τοΰ λατινικού 
en stictu m , ένστίγμα, Οί δέ νεώτεοοι έκπολι- 
τ-·,μόν· δηλοΰται δέ διά τή ; λέξεως ένστινμα 

επΙΤΤη{«1 δυνάμει συνοΰσα τοϊ- 
™ ,  Χα1 * % ? “ « «  πρό; τά ; ιδία; έκαστου' 
?<*>', ονάγκας καί άποβαίνονσα ένεργεία, δίκην 
ειλ',τονεκτιλίσσομένη, χατά τήν ?υιιχήν

^άπ τυ ;ιν  καί έπιβαλλομένη ώ ; νόμος 
^ α υ τ ο ,  δν άνυπερθέτως έκτελεϊ άνευ συν-

ΧΧΪ ™  ύπεϊκον ώ ; Sv
ανε>ενθερον ει; τήν (’ σχύν τοΰ πιέζοντος νόμον

ύ'-οτι μήτε πλεΐόν τι, μήτε έλαττον τοΰ δια
τεταγμένου δύναται νά πράξν,, άκολουθεΐ δέ 
πιστω ; τόν νόμον τόν συμφυή· δτι δέ ώ ; ύπ'κο*

Τ .  ” * 1 ίλ* % »  * » »
0>.Λ»ντ». « .  τη ; j  U li.

ε-ίαστη; ομοταςίας τών ζώων,δπου παο’ άπάσα’ - 
δείκνυται ή δουλική τών εργατών'ένέογεια^ 
δ.οτι ουτοι εν ταΐς ενεργείαι; αύτών, καίτοι 
Μ  πρότερον διδαχθέντες, έν τούτοι; εργάζονται 
*ατα τον ομοιον τρόπον πρό, τοΰ; κατασκευ- 
- τ α ;  ολη; τ ή ; ομοταξία;, ο ”τε τι ποοστι-
-ντε,,ουτε τι αφαΐροΰντε;,άλλ’ούδέ προθύστερόν 

τι πράττοντε;, δπερ φανεροί, δτι δ / ι  μόνον 
αυτενεργεία; στερούνται έν τα ί ; εργασία ι; των,

“  * « ’· P W  « I  φαντασία;· διότι τή ; 
ίΑίν( είνε τό λανθάνειν, τή ; δέ φαν
τ α σ ί α ς  τό συνδυάζειν τά μή άκοιβώ; καί 
στεγανω; υπό τή ; μ ν ή μ η ;  χα!
ν^ας δίαπλαττειν εικόνα;. Έ άν δέ τινε; π α - 
ραοεχωνται μνήμην καί φαντασίαν ε ί ;τ ά  ζωα, 
θυμωμένοι εχ τινων εκφάνσεων μνήμη;, ούτοι 
αποοιοοσιν ει; αύτά δ ,τι -ούδέ έχουσι ούτ- 
εφαντασθησαν. Τό δέ φαινόμενον είνε ά λ λ τ - 
λεπιορασι; πολλάκι; έπαναληφθεισών π αοί-

" Τ '  ί" ιχ*ν“ ώς w  ro i t 4 “
1 >?Τ“ » Λ ώ ν  μ ί ;  ^ iStl

Τ Ρ J T ° 'y  πα?αττ>Ρ°νντε; αύτά, βλέποαεν, 
οτι το εργον έκάστη; ομοταξία; είνε τοιοϋτον 
προ; την κατασκευήν, ώσεί νά άνήκεν ούχί εί; 
ολοκΛηρον ομοταξίαν, άλλ ’ εί; ένα έργάτην

Τ . * ^ ·  · » «  s w  w  < ' κ « ,
1  fm x,·.,  » .ύ τ ω ,  v i  i » , p p i , „ , , v>

ωστε και κατά γραμμήν νά παραλλάξη τό 
«?γον του ένός άπό τοΰ ά λ λ ου  έργάτου ; το 
ομοιόμορφον καί όμοιότροπον είνε ό χαραχτώ  

W » ·  « λ λ 'ϋ ν  ,ίχον F, V , »

I ! 7 Γ ·  ° "  “ ?£ΐλθν' τί, ^ τ ί  τ ώ
ανΰρωπου συνοΐαΐτώμεν* ζώα καί ΰπ’ αύτοΰ

•οασκόμενα, νά μορφώσωσιν ίδιον έκαστον
χαρακτήρα, ίδιον ήΟο;, ιδίαν πολιτεία,ν, κα!
πρόί άλληλα νά δ\αφέρωσι ; π ώ ; οέ άπαντα
τ* ει; μίαν ομοταξίαν άνήχοντα είσί καθ’όλα
ο > ι « .  ούδεμίαν δέ ή τεχνητή διδασκαλία
επεφερεν άλλοίωσιν εί; τά διδαχβέντα; β ε -

βαίω ; , διότι αυτη δέν άναφέρεται είς τήν 
μνήμην κα! τήν φαντασίαν, άλλ’ είς τό νευ
ρικόν σύστημα, ·εό όποιον διά μηχανικών κι
νήσεων έκ τή ; έπ'.δράτεως τών παραστάσεων 
έκτελεϊ τά δ ’.δαχθέντα άνευ τής σννειδήσεως 
τού ζώου’ τό ζώον έν τή δράσει μένει ηθικώς 
άπαθέ;, αγνοεί δε τί συμβαίνει- και πώς ή -  
δύνατο νά γινύσχν) μή εχον συναίσθησιν, ήτις 
δέν άνχπτύττίταί άνευ γ λ ώ σ σ η ;; Ά λ λ ’ επειδή 
<η:ά τον ενστίκτου ό λόγος, έπαν»ρχόμεθα είς 
ξίύτό, Τό ένστικτον λοιπόν διά τά ζώα είναι 
δ ,τι δ'.ά τόν άνθρωπον τό λογικόν. Πόσον φα
νερούς ή σοφία καί ή άγάπη τού Δημιουργού 
πρός τήν δημιουργίαν έδείχθη καί εν τή άρ- 
μοδιότητι τών μέσων τών δωρηθέντων τοΐς 
δημ'.ουργήμασι πρός ΰπαρξίν, ξύίαινονίαν κα! 
διαιώνισιν τοΰ γένους αύτών ! Ποιον έκ τών 
ζώων ήδύνατο νά δ'-ανωνίσ») εαυτό, μή Ιχον 
τό συμφυές ένστικτον εκτυλισσόμενων κατά 
τάς περιόδους τον βίου του ; βεβαίως ούδέν · 
διότι ακατάλληλα δντα πρός άμοιβχίαν δί
δασκα/ίαν κα! έκπαίδενσ'.ν καί τών μέσων 
Iστερημένα θά κατεστρέφοντο άμα τή εμφανίσει 
αύτών άλλά /.αί άν επιδεκτικά ετι ήσαν 
διδασκαλίας κα! έκπα’-δεύσεως, πότε θά έδιδά- 
9-κοντο,πότε θά έχρησιμοποίουν τά διδαχθέντα, 
άφοΰ ό χρόνος ς άπό τής γεννήσεοις μέχρι 
τής ένεργείας είς τά πλεϊστα είνε λίαν σύν
τομος ; "Οτι δέ τά ζώά ϊίσιν άλογα τό εξής 
παράδειγμα τοντο άποδεικνύεΓ ό Κά^τωρ λ . χ . 
προωρισμένςς νά ζή παρά τάς δχθας τών πο
τά ;^ -/, έπρο',κίσθη κα! με τό πλεο/έκτημα τού 
Ο'.κοδομεΐν εμφράγματα πρός άναχαίτισ',ν τής 
όρμής τοΰ ριύματος, Πρός τόν σκοπόν τούτον 
έλ*βε καν ούράν κατάλληλον ό'πωί μϊταχειρί- 
ζηται αύτήν ώς σφύραν' ούτος κ*ί π?ρ π ε ρ ω - 
ρ'.σμένος έντός κλωβού, ουδέ να £χοντος υδατώδη 
τόπον, έν τί*ν?0’,ς οίκοδομεΐ εμφράγματα πρός 
άναχαίτισ’,ν τον υδατος' τό αύτό πο’.?ΐ κα! 
ό έν αιχμαλωσία γίννηθ^ίς Κάστωρ, ό ούδέ 
ποταμούς ούδέ ρύακά ποτε ίδών, ούξέ τούς 
γονείς αύτοΰ κτίζοντας · πόθεν τούτο ; ονχ! 
έξ εμφύτου ΰπαγορεύσεως , ούχί ή ήδη μωρία 

τον Κά?-ορ9ς θλ έλογίζετο -α ρ ά  τάς δχθας

τών ποταμών σοφία ; άλλ’ ούχί ή ύπόληψις 
αϋτη περί τοΰ Κάστορος θά ήτο εσφαλμένη; 
Πράττουσι άρα ούχ! έκ σννειδήσεως, άλλ’ έξ 
όρμεμφύτου, έξ ένστικτου. Τά άπειρα παρα
δείγματα, τά όποια δυνάμίθα νά προσάξωμεν, 
καί ό ορθός λόγος μάς πείθουσιν, οτι τό ζώον 
είναι άλογον, αί δε ένέργειαΐ αύτοϋ είσι μη- 
χανικα! κα! εργα προδιαγεγραμμένου προ
γράμματος . Τήν αλήθειαν ταύτην θέλομεν 
άποδ?ίξγ(,συγκρίνοντες τάς έκφάνσεις τής ψυχής 
τού ζώου πρός τά ; δυνάμεις τής ψυχής τού 
άνθρωπον,

(ΆκολουΟ*! συνέχεια .)

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙ£ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
TOV ΕΝ Α ! Γ VIIΤ  ί) Ε Α Α Η Ν ΙΣ Μ Ο Γ  

ύπό 1\ Γ . M AZAPAKH

(£υν£χεια[.)

| κζι', 'Η ξύημερία αύτη τών Χριστιανών 
προεκάλεσε τόν δωδέκατον διωγμόν τφ 7 ο ο  
τής Έγειρα; ετει,κατά Μακρίζην ( I 334 ά, X. ) ,  
πατρίαρχοΰντος μεν τότε τον τόν Γρηγόριον τόν 
ΐ . τώ 1350 περίπου έτειδιαδεξαμένονΝήφωνος 

βασιλεύοντος τον Μ έλεκ-Έ λ-Σάλεχ, όγ
δοον νίοΰ τοΰ Μ ελεκ-Έλ-Νάσερ, άντιβασιλέως 
δε όντο; τοΰ Έμίρου Σεϊχούν. Αφορμήν εί; 
τόν διωγμόν τούτον παρέσχεν είς τών χρι
στιανών γραμματέων, τολμήσα; νά διέλθιρ 
παρά τό Τέμενος ελ -Ά ζχ α ρ  έφιππος, φέρων 
πτερνηστήρα; κα! λευκήν κίδαριν, κατά τήν 
έν Άλεξανδεία επικρατούσαν συνήθειαν, κα! 
εχων προπορευομένους μέν πεζούς προδρόμους, 
δπω; παραμερίζωσιν άπ’ έμπροσθεν του τόν 
όχλον , επομένους δέ πολυάριθμον; δούλου; 
πολυτελώ; ένόεόυμένονς. Τούτο ήρκεσεν ϊνα 
εξεγείρω τόν φανατισμόν τον όχλου, οστι; τότε 
μέν έπετέθη κατά τον τολμητίον, κατέρριψεν 
αύτόν ά -ό  τοΰ ίππου καί ολίγου δεΐν έφόνευε, 
jvpao/τερον δέ ύπέβαλεν υπόμνημα κατά τών 
Χριστιανών τφ Σουλτάνφ, οπερ άνεγνώσθη 
ένώπ’̂ ν χών Έμιρών, Καδήδων κα! λοιπών



ά / / ό / . ω / ,  δι ου ε,ητειτο νά συγκροτηθή δι- 
χζστήρίον, δπω; ύποχρεώση αύτούς τά τηοώσι 

t0J’  ε*οο5εντα5 κα" ’ αύτών νόμους. Συνεπείς 
γ ,ί  αιτήσεως ταύτης προσεχλήθησαν δ τέ 

ζτρίαρχης των Χ ο ’.στ-ανων ( άροοϋμεν άν 
μονός ο των Κοπτών ί, χζ ) 6 τών ’Ορθοδόξων) 
και ο των Έ βραίω / Εθνάρχης /5τά  τών W3MgtJ.

; : f V α’̂ ω ν  ενώπιον τοϋ Σουλτάνου χαί'ήκρο- 
ασθησαν της άναγνώσεως της συνομολογηθείσης 
μετά^τοϋ Άμροϋ συμβάσεως, μεθ'ήν άνεχοινώθη 
αντοις , δτι τοϋ λοιποϋ αποκλείονται πάσης 
·<υοερνητιχής θέσεως, £σ- ω κα; »ν άσπασθώσι 
τον ισλαμισμόν, δτι άπαγορεύεται τοΐς Χ ρ ι 

στιανό ις ^  άνέγερσις έχχλησιών, μοναστηρίων 
η ασκητηρίων, κωλύεται ή εις τά τέκνα των 
όιοασκαλία τού Κορανίου καί . άπαγοοεύετα· 
αυτοί ς ν’άντιστώσιν εις τούτο, αν Μ ς τ ώ ν  

Μ οαμεθανων γειτόνων έπιθυμήσ* τούτο, έπι- 
αλλεται αύτοΐς νά παρέχωσι τριήμερον ξε

νίαν εις πάντα Μουσουλμάνον έν ταΐς 'έχχλη- 
σιαις καί τοΐς μοναστηρίοις, απαγορεύεται 
αύτοΐς τό νά δίοωσιν έαυτοΐς τά συνήθη παοά 
Μουσουλμάνοις ονόματα καί επώνυμα, τό νά 
ποιωνται χρήσιν τών αραβικών γραμμάτων, τό
νά θάπτωσι τούς νεκρούς μετ’ εξωτερικής πομ
πής, το νά εχωσι Μωαμεθανάς δούλα; τό 
νά έπιβαίνωσιν ίππων ή ποιώνται χ ρήΤιν 
εφιππίων^ καί τό νά φορώσι κοσμήματα ή 
κιοαρεις ως ο·. Μουσουλμάνοι. Ή μετά Μώα- 
μεθανής μοιχεία έκηρύχθη έγκλημα θανάσι
μοι. Διετάχθη νά τελώνται αί ίεραί άκολου- 
Οίαι χαμηλοφώνως καί άπηγορεύθη ή χρήσις 
των σημάντρων ή άγιοσιδήρων (1 ) . Ό  τής 
πρωτευούσης πλήν οχλος δένήοκέσθηείς ταύτα’  
αλλ εξηγέρθη κατά τών Χριστιανών καί έπί 
ολόκληρον μήνα πολυειδώς έκαχοποίησεν αύτούς, 
κλείσθεντας έν ταΐς οΐκίαις αύτών, ενθα ού- 
δεμίαν ασφάλειαν εύρον, διότι πολλαί τούτων 
χατηδαφίσθησαν, έπί τώ λό ·ψ δτι παρέκειντο 
ο’.κίαις άνηκούσαΐς Μ ουσουλμάνος.Άλλ’ ούδ’ εΐς 
ταυτα ηρκέσθησα/ οί Μουσουλμάνοι * άλ
λ ’ άθρόοι άνήλθον είς τήν Άκρόπολιν, π α - 
ραπονούμενοι χατάτώ / Χριστιανών, δτι ήρξαντο

(1 ) Μακρίζης, § 5 6 0 -5 8 2 . Ούάνσεβ, σελ. 59 .

»■ i „ , Ti . iara. y , Ε ι α .

του -ουλ.χνου την τιμωρίαν αύτώ.-. 'Ο Σου) -

Γ ° : ;  f ω;  ~όν λαόν, ύπεσ/έθη
οτι ήθελε δ^τάξει τόν διοικ,τήν Καΐοου νά 
ερευνήση περί τούτου* ό λαός πλήν δέν πε-

’ n - VX 1 άπθτέλε^  τ?ις ^ ίτάσϊω ’  ταύτης, 
αλλ επετεθη κατά τών έκκλησιών, τής παρά
τη . οφυραν των Λεόντων, τής έν τή όδφ

Ασρα του Παλαιού Καΐρου, τής έντός
του περίβολου τοϋ Κάιρου εκκλησίας Φαχαδίν,
της του έν Γκίζα μοναστηρίου Νέχυα, τ'ής έν

Ρ?  εΧΧψ ^  « 1  ίλλης τινός χείαέν,ς 
εν τοις πεΑχώροις τοΰ Βατάκ-'ελ-Τοκοοϋν 
«  οιαρπάσας κατέστρεψε. Μόλις, τή έπεμ- 
ασ^ι του διοικητου, έσώθησαν τότε αί λο’-α'- 

«ν ΙΙαλαιώ χαί Νέω Καίρψ έκχλησίαι άτό 
Ο'.άπραγης χ7! κατεδαφίσεως· Κατ’ αύτήν τήν 
εποχήν έγένετο Χαί ό τερατώδης νόμος, καθ’ον 
ΧΛΟ,μο.,ς τών τεκ/ων τοΰ άποθανόντος Χ 3- -  
στιανοϋ διωρίζοντο Μωαμεθανοί, έν περίπτώσι 
^  χαθ ήν ούτος άπέθνησκεν άτεκνος, ή περι
ουσία αύτοϋ έδημεύετο ! Πολλαί ένεκα τών 
καταθλίψεων τούτων έξωμώσεις έγένετο τότε, ' 
« ?  ού ο Μακρίζης (1 )? ούτινος λήγει ένταύθα 
η ιστορία, λέγει ρητώς : «  Κατά τόν νοόνον 
το'/τον ειδήσεις έλήφθησαν, δτι πολλοί Χ ο ·- 
στίανοί τού Σαίτ (Ά ν ω  Αίγυπτον) καί ^ ς  
Παραλίας (Κάτω Αίγύπτου) ήσπάσθησαν τόν 
ισλαμισμόν καί έμελέτων τό Κοράνιον, καί 
οτε α ι πλεισται τών έκκλησιών τού Σαίτ κα- 
τηδαφίσθησαν καί έπί τών θεμελίων αύτών 
άνηγέρθησαν τεμένη, χαί έν τή πόλει Γαλιούβ 
πλείονες τών τετραχοσίων εξήκοντα Χριστιανών

, ( } )  ό υ ιό ; τοϋ ’Αλή τοϋ υίοϋ "Α βο -ελ -
Κά5ε?, υίού X0'J Μωχά(χετ, υίοϋ τι,ϋ 15?« χ ί μ , υίοϋ 
του Μ ωχάμετ, υίοϋ τοϋ Τεμι>, υίοϋ τού 'Ά βο '- 
ελ Σ χμί$ , 6 γνωιτό,- ΰ -ο  τό όνομα Γάχι-’Έ δ -Α ίν -Έ )  
Μαχριζη (εκ -ή ;  Βαλοεκ καλούμενη; Μ ακρίζ), £γίν_  
νήβη Ιν Κ αίρω  τώ  13 6* , Μ χ  καί έςεπαι^ΰθ^ 
Διωρ.'σΟη ε ί ; π ολλά ; δ ,μ ο ^ α ;  θ σ·.;, έν αΓ; ο',εκ,ίήη 
• π ευ9υοικί? ,ακεραιότητι καί άνιςιθρησκεί^.Ή  Ια'ζαρίχ 
αΰτοϋ, κα: τ 01 φέρουτα τόν /.αρακτήρα «π λ η ; χ?ο·>ό- 
γραφ '.ϊί, διακ:-’* :a i έπί άμεροληψία καί ix s ig s ia .
Ο Μ ακρίζη; απεθα.εν έν Κ αίρω, τώ  14 41.

έγενοντο Μουσουλμάνοι έν μιά ημέρα. Ταύ- 
ΐοχρόνως ό αγροτικός πληθυσμός, ό τά πάντα 
μετερχόμενος πρός άπόκτησιν δημοσίων υπουρ
γημάτων, ώστε καί εις επιγαμίας ήρχετο 
μετά τών Μουσουλμάνων πρός επιτυχίαν τοϋ 
σκοπού τον, τοσούτφ συνετελεσεν εις τήν 
σύμμιξιν τών φύλων, ώστε τήν σήμερον τό 
πλεΐστον τοϋ πληθυσμοΰ τής /ώ ρας κατάγεται 
έξ αύτοϋ. »  Αιαρκοϋ'/τος τοϋ διωγμού τούτου 
έκακοποιήθη μεγάλως καί ό προαναφερθείς Πα
τριάρχης Ιεροσολύμων Αάζαρος, άχθείς πρός 
τοϋτο εις Αίγυπτον (1 ), ενθα καί παρέυε'.νε 
μέχρι τοϋ θανάτου τού Σεϊχοϋν, δτε ού μόνον 
άφέθη ελεύθερος νά έπανέλθη εις Ίεοοσόλυμα, 
άλλά καί πρεσβευτής ύπό τοϋ μετά τήν κα- 
θαίρεσιν τού Μέλεκ-’Έ λ -Σ άλεχ  άνελθόνϊος αύθις 
έπί τοϋ θρόνου Μ έλεκ-Έλ-Νάσερ Χασσάν έ - 
ξεπέμφθη προς τόν Βασιλέα Ίωάννην τόν Καν- 
τακουζηνόν, ίσως κατά τ ό 1 3 3 ί .  Τού διωγμού 
τούτου ήΟέλητε νά έπωφεληθή ό τότε Πάπας 
Ούοβανός ό ε '., δπως επιδίωξη τήν πραγματο- 
ποίησιν τών ονειροπολημάτων τών προκατόχων 
του τήν διά σταυροφορικής εκστρατείας ύπα- 
γωγην τής Ανατολής ύπό τήν πνευματικήν 
καί πολιτικήν αύτών εξουσίαν' αί προσπάθειαι 
πλήν αύτοϋ άπέτυχον, μόνων λαβόντων μέρος 
εις τήν σταυροφορίαν ταύτην τοϋ Βασιλέως

(2 )  Ό  αοίδιμο; Μ ελέτιο; (Έ κκλ : Ίστορ . Τόμ. Γ 1. 
Κεφ. ζ - '. § 1 5 ) γράφει περι τοϋ διωγμού τούτου τά 
έ·ή ;· «  Έ ν  δε τή Α ίγόπτω δ ιω γ μ ό ; κατά τών ’Ορθο
δόξων Χριστιανών έκινήθη ΰπό τού Σουλτάνου, διά 
«αρακ ινήσεω ; τού τρισκαταράτου άρχισατράπο’υ, Σ ε ι -  
χούν λεγομένου, άπό τοϋ; οποίους πολλοί τότε τόν τού 
μαρτυρίου έδέςαντο στέφανον, μείναντε; έν τή καλή 
όμολογί? καί όρθοοοξία άπαράτρετιτοι, οτε καί 6 
άγ ιώ τατο ; Π ατριάρχη; τών 'Ιεροσολύμων, ε ί ;  Α ίγυ
πτον κληθείς καί μή θέλων άρνήσασθαι τήν καλήν 
ομολογίαν, άλλά γενναίω ; και σταθερώς άγωνισθϊίς, 
πολλά; βασάνου; καί τ ιμ ω ρ ία ; ΰπέοερεν· οί δε Κόπται 
αιρετικοί έν βαθεία ειρήνη εΰρίσκοντο, ή δτι ήσαν 
κατήγοροι τών ’Ορθοδόξων Χριστιανών καί δέν ήνο- 
χλούντο ΰπό τών ’Αγαρηνών, ή διά τό εΤναι αυτούς 
έτέρας δόςης.» Ταύτα εγραψεν b Μελέτιος, βασιζόμενος 
είς τά ΰπό τοϋ μακαρίου Δοσιθέου γραο;ντα , δντα έν 
πολλο’ ς εσφαλμένα (Ιστορ ία  τών εν Ίϊροσολύμοις 
πατριαρχευσάντ,ον, Βιβλ. θ '. Κεφ. θ ’. § γ '. ) .

τής Κύπρου Πέτρου τοϋ Λουσινιάνου καί τοϋ 
τιτλοφορουμένου ώς Πατριάρχου Κωνσταντ'.- 
νοπόλεως Πέτρου Θωμά, δστις βραδύτερον 
έξεπέμφθη ύπό τοϋ αύτοϋ Πάπα ώς πρεσβευτή» 
εις Κωνσταντινούπολιν. Οϋτοι, άπό Ένετίας 
άπάραντες μετά μόνον δύο γαλερών, άφίκοντο 
εις 'Ρόδον^ ενθα ό μέν αδελφός τοϋ Πέτρου 
επεμψεν έκ Κύπρου στρατόν, ό δέ Μάγιστρος 
τών Νοσοκόυων εδωχεν αύτοΐς εκατόν ίππότας. 
Ά π α ς  ό ύπό τόν Πέτρον στρατός άπετελέσθη 
έκ δεχακισχιλίων πεζών καί χιλίων τετρα- 
κόσίων ιππέων, έπιβαινόντων εκατόν πλοίων. Ό  
στρατός ούτος έξεκίνησεν έκ 'Ρόδου τφ  1365 , 
τήν δέ 2αν ’Οκτωβρίου, περί μεσημβρίαν, 
ήγκυροβόλησεν απέναντι τής ’Αλεξάνδρειάς, 
καθ’ ής έπετέθη τήν έπιοϋσαν, έδιωξε τούς έν 
αύτή Ά ρ α β α ς , οϊτινες εφυγον είς Καϊρον, 
ώς έπί Ά ραβή , καί κατέλαβε τήν πόλιν ά - 
ναιμωτί. Ταχέως πλήν έγκατέλιπεν αύτήν, τοϋ 
αρχηγού τών Νοσοκόμων καί τών Ά γγλω ν 
ιπποτών έν πολεμικφ συμβουλίφ άποφανθέντων 
δτι άδύνατος ήν ή ύπεράσπισις τής πόλεως 
κατά τοϋ άφεύκτως έκπεμφθησομένου ύπό τού 
τότε Σουλτάνου · Σααβάν, τοϋ άνελθόντος εις 
τόν θρόνον ύπό τό δνομα Έ λ -Μ έλ εκ -Έ λ - 
Ά σράφ , ισχυρού στρατού. Οί Σταυροφόροι 
λοιπόν έγκατέλιπον μετά τετραήμερον κατο/ήν 
τήν ’Αλεξάνδρειαν, άφ ’ ού κατά την συνήθειάν 
των, έλεηλάτησαν αύτήν ! ’Αγνοείται πού 
εύρίσκετο ό Νήφων διαρκοΰντος τού διωγμού 
καί κατά τήν σταυροφορικήν έπιδρομήν' έκ 
τής άποσιωπήσεως πλήν του ονόματος του 
ύπό τού Μακρίζη ύποθέτομεν, δτι θά διέτριβεν 
έν Κωνσταντ i v o j τόλει, ώς καί ό προκάτο·/ός 
του, ενεκα τής έλαττώσεως τού ποιμνίου των. 
Τήν ιδέαν ήμών ταύτην κρατύνει ή τε παρου
σία αύτοϋ τε !χαί τοϋ 'Ιεροσολύμων Λαζάρου 
έν τή ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Κωνσταντινου
πόλεως Φιλοθέου άθροισθείση κατά Προχώρου 
τού Κυδώνη Συνόδφ τώ /ζ”ωοζ'. κατά μήνα 
Απρίλιον, Ίνδ. Q"'. (1 3 6 8 ), ής τόν Τόμον 
συνυπέγραψαν (1 ), καθώς καί τοϋς προγενομένους

(1 )  Δοσιθέου, Τόμος ’Αγάπης. Προλιγόμενα, Σελ 
9 3 -1 1 3 .



χατά Βαρλαάμ κα! Άχινδύνρυ, χα! ή επιστολή 
ήν Ουρβανός ό ε\ ϊπεμψ* πρός αύτόν κ«! 
τοΰς λοιπούς Πατριάρνας, Φιλόθεον Κωνσταν
τινουπόλεως χα! Λάζαρον Ιεροσολύμων (τοΰ 
θρόνον Αντιόχειας δίατελνούντος ισως εν χ η -  
petqt) τφ 1367 διά τίνος Παύλου, τιτλβ'ρο- 
ρουμένου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 
πρεσβευτοϋ πεμφθέντος πρό; ’ Ιωάννη ν τον Πα- 
λα'.ολόγον, έν ή διεπραγματεύετο περ! ενώσεω; 
τών Εκκλησιών, περ! ής δ'.εςάγρντο τότε 
διαπραγματεύσεις, τών ήμ$τέρων έλπ'-σάντων 
οτι διά τοϋ μέσου τούτου ήθελον τ ύ χ ε τ ή ς  
βραδείας τ-ών τής Δύσεως Χριστιανών κατά 
τών άπειλ,ούντων χ α ! αύτήν τήν πρωτεύουσαν 
Τούρκων. Τό μάταιον τών ελπίδων τών ήμ?- 
τέρων κχτέδειξ§ν ή άνά τήν Δύσιν περιπλάνησις 
τοΰ άτυχούς Αύτοκράτορος κα! ή άστοργία 
μεθ’ ής έγένετο δεκτός έν Έν^τία, ενθα κα! 
ει; φυλακήν έβλήθη διά χρέη ! Μόνον απο
τέλεσμα τών ενεργειών τρϋτων ύ-ήρξεν ή 
άμαύρωσίς τής αύτοκρατρρικής αίγλης, διά 
τή ; παρουσία τοϋ Πάπα κα! άπαντρς τοϋ 
ρωμαϊκού κλήρου άποδρχής ύπό τού ’ Ιωάννου 
τών δογμάτων τής 'Ρωμαϊκής Εκκλησίας κατά 
’Οκτώβριον τρϋ 1369 ( I ).

( ’Ακολουθεί συνέχεια .)

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ 
e  ρ ο φ ι λ ο r  γ ω τ ι β

Ως ό ’Ρουσσώ, ούτω κα! Ούσέ έγραψε τε-t 
λευταίως τάς έ ξομολογήσεις του ύπό τόν τίτλον
^Confessions d’ un enfant du sifecle».
*0<ίτως, ό ’Α-ρσέν,ιρς ή ύ ϊί είνε τέκνρν τοϋ αι- 
ώ ν ο ; ,  κα! αί αναμνήσεις του άρχοντα ι άπό 
τ ώ ν  πρώτων έτψν τής Χίήτητός του, αν ούχ! 
λεπτομερείς, τρύλάχνστςν άρτιρι κ?! τέλειοι 
έν τώ δλψ. Πρλλά είδεν, ώς ό ’ Οδυσσεύς,

( 0  Oi ήμετεροι Οεωρούσι τήν όμολογίαν τ*ΰτηι\ 
ω ς  πλαστήν. Δοιίθεος, Ισ τορ ία  τών έν Ίεροσολΰυιοΐί 
ι»*τρι*ρχευσίντων} Βιδλ. θ’. Κε®. ι χ .  § S '.

χα! πολλά άπεμνημρνευσεν. Ό  παρατηρητής 
^υτ^ς ό τοσαϋτα έπαγγέλμα·?α εναλλάξ διελθών, 
ρ ζήσας παντοιοτρόπως, ήδυνήθη νά ττρβσχτ',-· 
Τηται πολλούς φίλους, χα! δή έμπ',στεατικού;, 
πανταχοϋ οθεν ριήλθ?. Τό Ιργρν αύτοϋ έκδαθεν 
υπό τοϋ Δαντή , περιέχει λίαν περιέργους 
αποκαλύψεις, ίδια περ! τού ποιηΐού κα’ι κοιτικοϋ 
Γ άλλου (181 1 -1 8 7 3 ) Θεοφίλου Γωτιέ, οστις, 
ώς θά κρίν/j ό αναγνώστης έκ τής επομένης 
μονομαχίας, έν τψ πρακτικψ βίψ S b  έ π ρ α τ τε ν  

ώς έσκέπτετο.
Πρόκειται περ! μονομαχίας, ήν εσχε μετά 

τού αδελφού νεάνιοας έρωτευθείσης έκ τών ποι
ήσεων του, χα! τήν όποιαν είχε καταστ/,σε’, 
μητέρα.

Πρωίαν τινά, διηγείται ό θύσε, ό Θεόφιλος 
έδέχθη τήν έπίσκεψιν δύω άνδρών, σοβαρώς 
ένρεδυμένων, άνησυχησάντων αύτόν. «  Είναι 
πιστωταί » ,  μα! λέγει, "Οπερ έσήμαινεν, θά 
πρόκηται περ! ηθικού χρέους, τής καρδίας, 
διότι, χρέη δεν είχεν. Ό  θαλαμηπόλος ήμών 
φρακοφόρας χα! σοβαρές, ώς οί δύο έπισκέπται, 
εδειξεν αυτοίς ταπεινώς τόν ήμέτεορν ποιητήν 
ήδεως κα! άνέτως έξηπλωμένον έπ! ανατολικού 
|νακλίντρου, άνατολικώς ένδεδυμένρν κα!' κα- 
πνίζοντα μακράν καπνοσύριγγα, ήτοι ναργιλέ! 
Οί βαρείς έπισκέπται άπηυθύνθησαν πρός τόν 
Γωτιέ, έκλαμβάνοντες, ώς είκός , αύτόν ώς τινα 
Τούρκο ν έκπατρισθέντα. "  Όδ^γήσατέ μας, π α - 
ρακα)*», πρός τόν Κύριον Θεόφιλον Γωτιέ. ”  
—·ζ Τί τόνί,ΙέΑετε; —τ Αύτό δέν σάς ενδια
φέρει, —  Αύτό, ιτως, μέ ενδιαφέρει’ είααι 
ό Θεόφιλο; Γωτ’-ί.. Καθίσατ» Κύριοι.

θ'- ήμέτερρν ίΑΚσκέπται παρετήρησαΑ μέ 
υφος περιφρονητικόν τόν τάπητα. «  ^εν είμεθα 
συνηθισμένοι νά καθήμεθα κατά γή ;, « — "Εχετε 
άδικον · είναι προτιμότερον νά κάθηταί τις, 
ή νά ΐσταται όρθιος, κα! είναι π^λιν προ- 
τιμότερρν νά είναι τις έξηπλωμένος, ή νά 
κάθηται. Είναι θέσις τήν οποίαν θά ε/ωμεν 
χα! έν τψ τάφω. —  «  Τψ όντι, κύριε, λέγει 
ό έτερος τών ξένων άνυπομόνως, δέν ήλθομεν 
ενταύθα ν’ άχούσωμεν γνωμιχά αποφθέγματα, 
ήλθοαεν,διά σπουδαιοτάτην ΰπόθεσιν, ήτΐγ §y

νατόν νά πέμψη τινά εις τόν τάφον. »  Εΐτα 
ήρςαντο αί άτελεσθητοι !κα! συνήθεις σχηνα! 
τής ίχα<ο*ονήσεως. Ό  άδελνφός τής νεάνιδος 
εττεμψε δ j o  φίλους του με τάς άκο'λούθους προ
τάσεις- «  Ό  Θεόφιλος Γωτιέ ή θά συζευχθή
την δεσποσύνην...................ή θά μετρηθή μετ’
έμού’ άντιπροσωπεύω προσβεβλημένην οικο
γένειαν, χαι εκλέγω τό ξίφος » .  Ό  πρώτος 
μάρτυς χ. Βλάν, αξιαγάπητος άμφιτρύων, έν τή 
οΐχία τοϋ οποίου βραδύτερου έγνωρίσθην μέ τόν 
Άμποϋ, άνέγνω μετά ζω^οάς φωνής τήν πρώτην 
πρότασιν. Ή  Θεόφιλος άπεκρίθη- “ Δύω κακών 
προκειμένων, τό μή χείρον (ίέλ.τιστον. Πτο- 
τιμώ νά κτυττηθώ, ή νά νυμφευθώ. »  Me έ -  
κάλεσε πλ.ησίον του. λ.έγων : “ Φαίνεται οτι θά 
μονομαχήσω. Θά ήσαι μάρτυς μου μετά τού 
Π ιώ .» (Ό  σοφός άρχαιολ.όγος,οστις έταξείδευσε 
βραδύτερον μετά τού Γωτιέ εΐ; ’ Ισπανίαν).«Ναί, 
φίλε μου, είμεθα μέχρι λαιμού βυθισμένοι 
είς τό μυθιστόρημα. Πρωτότυπον μονομαχίαν, 
καθ’ δσον μέχρι τούδε δεν έσχομεν τήν εύτυχίαν 
νά κόψωμεν τόν λ,αιμόν μας. διότι ή μονο
μαχία σου είς εν έργαστήριον δέν είναι ή 
μονομαχία τών άπόκρεω )). Μέ Δημοσθένειον 
ίύγλωττίαν ό Βλάν άπέδειξεν εΐ; τόν Γωτιέ, 
δτι πας τίμιος άνθρωπος, ών ήτο είς κα! 
αύτός, αναγνωρίζει τά λάθη του. «  Τά λάθη 
μου, τά λάθη μου δέν τά αναγνωρίζω. »  Κα! 
άπό πότε, λοιπόν, δεν είναι έπιτετραμμένον 
ν’άρπάση τις ώραίαν νεάνιδα; «Έκπαλαι,κύριε, 
ή δέ παρούσα περίστασις είναι εξαιρετική, 
διότι ή κόρη είναι ήδη μήτηρ άπό τής χθές.»

Ό  κ. Μπλάν μετά δικαίας άγανακτησεως, 
εξακολουθεί' «Τουλάχιστον, κύριε, άν οέν θέ
λετε νά συζευχθήτε τήν νεανίδα, δέν θ’ άρ- 
νηθήτε ν’ άναγνωρίσητε τό παιδίον, αύτη είναι 
ή δευτέοα ήμών πρότασις. α Ν’ αναγνωρίσω 
τό παιδίον ; ΊΓίός ποιητοϋ ! I θέλεις λοιπόν 
ν’ άφιερωθή είς όλους τούς υποχθονίους θεούς; 
Ά λ λ ω ς  τε έχω δλως *’ όίαν γνώμην έπ'αύτών 
τών πραγμάτων.” — “  Έξηγηθήτε , κύριε.”  —  
“  Ιδού! έξηκολ.ούθησεν ό Γωτιέ.Πρέπει νά είναι 
τις ό έσχάτος τών Φιλισταίων, ινα πιστεύη 
ετι σήμερον -  μετά τάς εφευρέσεις τής έπιστή-

μης -  δτι οί άνδρες συντελοϋσι κατά τι είς 
πλάσιν τών παιδιών. Αύτό τοις τό λέγουν 
αί γυναίκες, διά νά τούς εύχαριστήσουν, κα! 
άλήθεια είναι, δτι γίνονται μητέρες, δταν ταΐς 
άρέσκη κα! όπόταν τό θελήσουν. Δέν βλέπεις 
χιλιάδας νεανίδων φερούσας είς τόν κόσμον 
τέκνα, ινα καταστρέψωσι τούς άνδρας οιτινες 
τάς έχαιοέτησαν ίσως καθ’ όδόν ; επικαλούμαι 
τήν μαρτυρίαν τοϋ Ούσέ, δστις είναι παρών 
κα! δστις ύπήρξε θύμα πολ)>ών τοιούτων δε
σποινίδων. Ά λ λ ’ είναι πυρρωνιστής κα! σκε
πτικός αύτός, κα! δέν πηγαί/ει ποτέ είς τό 
δημαρ/ειον. Ουτε έγώ θά υπάγω. »  Ό  Γωτιέ 
έλεγε ταύτα μηχανικώς,σκεπτόμε /ος άλνλο θί που. 
Έγνώριζα άπασαν αύτήν τήν ιστορίαν κατά 
βάθος. Ειχον ζωηράν συμπάθειαν διά τήν 
νεανίδα, κόρην έκ καλής οικογένειας, ώραίαν, 
γλυκεϊαν. ή άληθής μούσα τοϋ ποιητοϋ ενα 
σφά/,μα μόνον έκέκτητο, ήγάπα περίπαθώς τόν 
Θεόφιλον, θά  ήτο δι’ αύτόν ή σωτηρία του 
έν τώ κόσμψ τούτψ, εάν τήν συνεζευγνύετο. 
“  ’Εάν δέν πήγαινες εις τό δήμαρχειον, τώ 
είπα, είναι ίσως δικαίωμά σου- τό νά κά- 
θησαι δμως νά μας ψάλλιρς συναξάρια, ούτε 
ή ώρα τό άπαιτεΐ, ούτε κα! ή στιγμή* Αί 
θεωρίαι σου είναι άλ.λόκοτοι. Χθές μο! άπ ε- 
δειξες, δτι ό ήλιος στρέφεται περ! τήν γήν, 
αϋριον θά μοϋ είπτ,ς, δτι ό Ζεύς κατοικεί έπ!· 
τού Όλύμπου· άλλ’ ενταύθα πρόκειται περ! 
ποοτάσεως μαθηματικής. Οί κύριοι ούτοι γνω- 
ρίζουσι. καλώς, δτι είσαι ό πνευματωδέστερος 
άνθρωπος τοϋ κόσμου, σήμερον δμως δέν άπαι- 
τούσι παρά σου ή να! ή όχι. «  Ό χ ι  ! όχι ! 
όχι ! ”  λέγει ό Θεόφιλος μέ φωνήν βροντούντο; 
Διός. *Η εύγλωττος αύτη άπάντησις ύπήρξεν 
ή τελευταία λέξις. Ά παντεί ήγέρθησαν, άν- 
ταλλάξαντες χαιρετισμόν ψυχρόν, ώς πρώτον 
κτύπημα ξίφους. Άπεφασίσθη νά κτυπηθώσι 
διά τού ξίφους ύπό τόν Μοντμάρτην είς τούς 
κήπους τής Σαίντ-Ούαίνηςκατά τήν χαραυγήν. 
Έ ν  τ ψ  άναμένειν τήν συνέντευξιν ό Γωτιέ 

έλ,αβε δύο ξίφη έκ τής πανοπλίας αύτού κα! 
έποίησε δοκιμάς τινας μετ’ έμού. ΤΗτο μα
νιώδης κα! μικρού δεΐν μ ’ έξήπλωνε κατά γής.

ο



Τόν συνεβούλευσα νά φυλάς/; τον βραχίρνά του 
δ.ά τήν επαύριον. 'Η επαύριον έφάνη, ήμερα 
σκοτεινή και συννεφώδης. Έ γώ  τε καί ό II.ώ 
παρετηρήσαμεν εις τον Θεόφιλον, δτι ό καιρός 
είναι εξαίσιος δια μονομαχίαν. Μάς άπεκριθη, 
δτι ήτο ελεεινός και άξ’-οθρ^>ητος ό καιρός 
ϊνα μεταβή τις εις τόν άλλον κόσμον. Έν 
τούτοις ήτο αποφασισμένος, μολονότι ούδέ·? 
ποτε υπήρξε πολεμικός ή μ αχητής. Είχε 
συναίσθησιν τής ατομικής του αξίας,ώστε νά μή 
κ,αταφρονή τόν αδύνατον δτε είδε τ ό ν  αντί
παλόν του,τφ έπήλθενή χθεσινή μανία. Δια τί; 
Ό  αδελφός αύτός, προσβληθείς έν τφ άτόμφ 
τής έαυτού αδελφής, είχε γενναίαν καρδιάν 
καί εύγενή, ΰποκύπτουσαν εις τό άνώτατον 
τών καθηκόντων. Έ ν τούτοις ό Θεόφιλος δέν 
συνεχώρει τόν αδελφόν τής έραμένης του νά 
θέλη νά τόν φονεύση δ'·ά πράγμα, τό όποιον, 
λέγει, συμβαίνει καθ’ έκάστην, καί θά συμ- 
βαίνη μέχ ρι τής συντελείας τοϋ αίώνος ! Έ  
μονομαχία ήρξατο. Πρώτος ό Γοιτιέ προσέβαλε 
κ.τυπήσας ελαφρώς τόν αντίπαλόν του κατά 
τόν βραχίονα. Ό  κ. Μπλάν έποίησε σημεΐον 
ειρήνης- «  Κύριε Θεόφιλε Γωτιέ, λέγει, έχεις 
καρδίαν . Ή  μονομαχία αϋτη δέν έχει τόν 
τόπον της, οεν δικαιολογεί, άλλ’ ουτε ικανο
ποιεί υμάς άμφοτέοους. Άρνήσαι ν’ αναγνώ
ρισης τό παιδίον;»— «Ά λ λ ά  δέν εννοείς λοιπόν; 
άνέκραξεν ό Γωτιέ' ναί, θ’ αναγνωρίσω τό 
παιδίον μετά τήν μονομαχίαν, μέ τήν συμ
φωνίαν δμως νά μή μ’ αναγνώριση ! »

« Τότε, τφ  λέγω, δέν ύφίσταται πλέον μο- 
νομαχία. Σκέφθητι, δτι άν φονευθής, δέν θά 
δυνηθής π).έον ν’ αναγνώρισης τό τέκνον σου. ;> 
Ό  Γωτιέ καταβιβάσας τό ξίφος του πρός στιγ
μήν , έτέθη πάλιν έν θέσει έπιθέσεως. !0  
αντίπαλός του ωχρός, σιγηλός, έφαίνετο ώς 
άν ε·. έβιάζετο νά τελειώση μέ αύτήν τήν 
ΰπόθεσ'.ν, πατάσσων τόν Θεόφιλον, άλλ’ ό κ. 
Μπλάν άφώπλισε τέλος τόν ποιητήν μας μέ 
τήν εξής φράσίν. «Φονεύων τόν αντίπαλόν σου, 
κύριε Γωτιέ, δστ.ς υπήρξε φίλος σου, θά έχης 
διττώς άδικον \» Μολονότι έγώ τε καί ό Πιω 
έτρέφομεν μεγ'άλην φιλίαν πρός τόν Θεόφιλον,

ήσθανόμεθα δμως ζωηράν συμπάθειαν πρός 
τόν αδελφόν τής ερωμένης του, ά /λ ω ; τε έγνω- 
ρίζομεν δτι έτά/θημεν ΰπέρ τοΰ αδίκου άγώνος, 
διά τοΰτο κατωρθώσαμεν ν’ άφοπλίσωμεν τόν 
ήρωά μας,

Σ. Π, 1.

ΤΟ ΝΑΓΤΙΚΟΝ ΤΟΓ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

’ Γπό τοΰ Α ντιναυάρχου τού γαλλικού στόλου 
Κ . JUHIKN DK LA  G R .W IE R E

Λ'.
IJ ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ NAVMAXIA

(Συνέχει*)

Ό  στρατός αναπαύεται, έν ώ ό βασιλεύς 
έπαγρυπνεΐ . Έξερευνηθέντων τών τόπων, ό 
ξέρξης αποφασίζει νά τραπί| τήν άνω όδόν 
διά τής χώρας τών Μακεδόνων. Ά φιχθείς εις 
Θεσσαλίαν, δέν θέλει στερεΐσθαι '/όρτου διά 
τοΰς ίππους του. Καθ άπάσας τάς ίστορικ’άς 
περιόδους εΰρίσκομεν, δτι χιλιάδες ίλών ή -  
θροίσθησαν,κατά τάς πρώτας τοΰ έαρος ήμέρας, 
έπί τών χλοερών οχθών τοϋ Σπερχειού. ’ Εκεΐ 
έστρατοπέδευσαν οί Φράγκοι ίππόται, αίσυμ' 
μορίαι τής μεγάλης Καταλ.ανικής Έταιρ,ίας, 
οί καίμακάμαίΜεχμέτη τοΰ Β'. καί οί βεζύραι 
τοΰ Μαχμούτη. Ή θάλασσα έπλάτυνε σήμερον, 
διά τών άποθέσεών της,τήν πάροδον τών Θερμο
πυλών έν έτει 480 προ Χριστού τό στενόν 
τοΰτο παρεΐ'/ε μόλις, μεταξύ τών τελευταίων 
προπόδων τής Οίτης καί τής όχθης τού Μα -  
λιακού κόλπου, μετονομασθέντος σήμερον κόλπου 
τοΰ Ζειτουνίου, στενήν δίοδον , μόλις ίσην 
τό πλάτος πρός τό έπί τών Πυρηναίων Πέρασμα 
τοΰ 'Ρολάνοου. Δύο άρματα αντιμέτωπα μόλις 
ήθελον δυνηθή νά διέλθωσι- δράξ δέ άνδρών, 
άπλοΰς έκ χώμα τος προμάχων, θά έπήρκουν 
πρός παρακώλυσιν τής διαβάσεως (1 ). Οί "Ελ
ληνες είχον παραιτηθή τής ύπερασπίσεως τής

(1 ) Ή ρόο. ν ΐ ΐ ι4 7 6 ·

κοιλάδος τών Τεμπών, άποφασίσαντες ν’ αν- 
τιτταθώσιν έν θερμοπύλαΐς. Ό  στρατός τοΰ 
Ξ,έρξου αναχαιτίζεται, καί αύτός δ’ ο στόλος 
δεν δύναταί νά προβή περαιτέρω. Οι προ- 
σκοποί του άναγγέλλουσιν, δτι τά ελληνικά 
πλοία παρετάχθησαν παρά τό βόρειον τής 
Εύβοιας άκρωτήριον. Ά πάρασαι άπό τών εκ
βολών τοΰ Βαρδάρι ( ’ Αξιού), ενδεκα αφ ης 
άνε/ώρησεν ό Ξέρξης ήμέρας, αι 1200 τρί'ρεις 
έπλευσαν καθ’άπασαν τήν ήμεραν, επελθουσης 
δέ τής νυκτός, άντί νά είσπλεύσωσίν έντος 
τοΰ -/ωρίζοντος τήν Σκιάθον απο τής στερεάς 
στενού, προσωρμίσθησαν καί ηγκυροβολησαν 
ού μακράν τοΰ άκρωτηρίου Σηπιάδος. Και 
μέ'/p i  μέν τοΰ ορθρου ή θάλασσα εγαληνία, 
συν τή ανατολή πλήν τοΰ ήλιου επνευσεν Α - 
πηλιώτης,'Ελλησποντίης.Εύτυχής ό πλοίαρχος 
ό εΰρεθείς είς θέσιν, ώς ήρξατο πνέων ό φο
βερός ουτος άνεμος, νά έξελκύση τό πλοιόν 
του είς τήν ξηράν. Μόνος ό αΐγιαλός ούναται να 
σώση αύτόν άπό τής τρικυμίας- ό αΐγιαλός πλήν 
έχει μικράν έκτασιν, διό έδέησεν, ινα αι τριή- 
ρεις άγκυροβολήσωσι νά τ-θώσιν εις οκτώ κατα 
βάθος σειράς. Τετρακόσια πλοία έξίικειλαν (1). 
Γεννηθήτω τό θέλημα σου ! ειπε Κάρολος ο ε, < 
έπι τής άκτήςτής Αλγερίας. Ό  Γερμανικός έν 
παρομοία περιπτωσει ηθελησε να κατακρη- 
μνισθή ε ίς  τήν θάλασσαν. Είχε μ*γα άδικον 
ή απελπισία τών αρχηγών κατ’ούδέν ωφελεί. 
Ό  Καίσαρ έπί τών άκτών τής Μεγάλης Βρετ- 
τανίας έδειξε μείζονα ψυχραιμίαν, ό δέ Βονα- 
πάρτης έν Α'-γύπτω έσπευσε νά λησμονήση 
τήν καταστροφήν τοΰ έν τώ ορμφ του Αβουκιρ 
στόλου τ^υ. Ό  Ξέρξης είχε πράξει πολλά πρός 
πρόληψιν τοΰ απαίσιου τουτου συμβαντο;. 
Κατά προσταγήν του ό ισθμός τού Αθω πα
ρουσίαζε πορθμόν, ένθα οι Ηεοι ειχον θεσει 
ξηράν §έν άπέκειτο δμως τώ ΰιώ τού Δαρείου 
νά κρημνίση άπαντα τά άκρωτ^ρ'.α. Ή επι- 
συμβάσα άλλως τε καταστροφή θά είχεν 
ΰπ’ αύτοΰ προΰπολογισθή, τών ναυαγίων μή 
δντων έκτακτόν τι, καθ’ ήν έποχήν οι Περσαί 
εΐσέβαλον είς Ε λλ ά δα , Κατά τί ίλλ^ς θά

( ί ;  Ί)ρόί, νιι, >88·

μετ βαλ.ε τήν ειμαρμένην ή άποθάρυνσις ή ή 
αισιοδοξία ; Προτιμότερο·/ λοιπόν θά ήτο νά 
μή άποθαρρυνθώσι. Καί άληθώς ουοεν εν τή 
ιστορία τού 'Ηροδότου τεκμηριοΐ,δτι ό βασιλεύς 
τών ΙΙερσών πρός στιγμήν άπεθαρρύνθη. Μετά 
τρεις ήμέρας ό Έλλησποντίης, ώς συνήθως, 
έκόπασε καί ό κλύδων κατηυνάσθη. Οί Πέρσαι, 
καθελκύσαντες τά πολυπληθή πλοία, ατινα 
κατώρθωσαν νά διασώσωσι, παρεπλευσαν κω- 
πηλατοΰντες τήν άκ-r ’v, παρέκαμψαν τό άκρω
τήριον Ά φ έται, άπέναντι τού άντικειμένου 
δρμου, δν οί Έλληνες κατεΐχον διά 233 
τριήρων καί 9 πεντηκοντόρων. Οί Έλλ,ηνες 
έκάλυπτον οΰνω τά πλάγια τών Θερμοπυλών 
καί διέσωζον έαυτοΐς εΰκολον τήν μεταξύ τής 
ακτής τών Αοκρών καί τής Εύβοιας, διά του 
στενού τού Εύρίπου ΰπο/ώρησίν. Ά πόστασίί 
μόλις μιλιών τινών άπεχώριζε τότε τοΰς ουο 
εχθρικούς στόλους.

Εϊς Σπαρτιάτης, είς όπλίττ,ς, ξένος τά 
ναυτικά, ό Εύρυβιάδης, ήρχεν ώς άρχιναύαρ/ος 
τοΰ στόλου τών Ελλήνων, Πάντοτε παρά τοΐς 
συμμάχοις ΰφίστατο ή πρός τούς Αθηναίους 
άντιζηλεία. Ό  τών Αθηναίων στόλος είχεν ώς 
ναύαρ'/ον τόν θεμ'.στοκλέα, νεωστί τοιοϋτον 
άναδειχθέντα καί, ώς ό Δυμουριέζ, πλέον ή 
πεντηκοντούτη. "Οταν ή νίκη άναπτύξη τάς 
πτέρυγάς της, άν.αιτεΐται ή τα χύτης τών νεα
ρών στρατηγών δ?ϊως ταύτην παρακολουθήσωσι. 
Ά ν ε ίς  τάς πλήρεις αμφιβολίας ενάρξεις ή τόλμη 
είναι άναγκ:-.ία , άναγκαιότεραι ταύτης εισίν 
ή πείρα κα ή εύστάθεια. *Η Α γγλία  δέν είχε 
λόγον νά λυπήται, δτι ό Νέλσων ήλθε μετά 
τόν λ καί τόν Ζέρβις, οί δε Τουρβίλ καί 
Δουγαί-Τιουεν εβάοισαν άσφαλέστερον εις τήν 
ΰ;ιό τού Δουκέσνε χαραχθεΐσαν όδόν τά τής 
τακτικής διδάγματα τού Δ ’ Όρβιλλιέρ δέν έ- 
στάθησαν άνωφελή τώ Σοΰφφρεν, συνετώς 
δ ’ήθελε πράξει ό δέ Γράσσε αν δέν έλησμόνει 
αύτά !.

(Ακολουθεί συνέχεια.)

(1 )  Οί γαρ σύμμαχοι οΰκ ειρασαν, {Jv μη 6 Λάκων 
τ.γεμονεύη, Άθηναίοισιν επεσΟαι ήπεομ νοισι, άλλά 
λύειν τό μέλλον εσεσΟαι στράτευμα. Ήρόο. y i l l ,  I '
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Ητο πρωία τής καταγοητευτικωτάτης πρώ
της Μαίου, ο"τε ,εν ώ πάντες σχεδόν 0ί κάτοικοι 
της πόλεως Σμύρνης διασκεδάζοντας ε σύναζαν 
ανθύλλια εκ τού ποικιλοχρόουκαί ύπό τών άσθε- 
νών αχτίνων τού πυρολαμποΰς ήλιου ζωογονού
μενου πολυτελεστάτου τάπητος έν τοΐς άγροις, 
σκιαζομενοι υπό τών δροσοραντίστων δενδρο- 
φυτειων χαί ύπό τών λεπτοτάτων τής δροσεράς 
εκείνης πρωίας συννέφων, τουναντίον γραΐάτις 
ρακένδυτος, μόλις, ώς έκ τών διαφόρων κακου
χιών ας ύπέστη, στηριζομένη έπί τών ποδών 
της, περιεφέρετο έπί τής παραλίας, έρωτώσα 
να μάθτ) πού Ι'κεΐτο τό Γαλλ. Πρακτορεΐον, 
πλην, παρ απάντων περιφρονητιχώς άπερρί- 
πτοντο αι πνιγηραί αύται έρωτήσεις τής δυ
στυχούς.

Μετ’ ολίγον σύριγμα άτμοπλοίου τινός 
ηκουσθη, μέλλοντος νά άποπλεύση εις Θεσσα
λονίκην , εις ού τήν άντήχησιν ή πτωχή 
ηρςατο στενοχωρουμένη· κατελήθφη ύπό ψιλού 
ιορώτος καί ώς τρελλή περιεφέρετο τήδε 
χακεΐσε. ‘

, ,  ~  Τί„ (Γ“ ν»κωΡ·ί»β» : "ή  είπε νέος τις 
εςελθών εκ τίνος γραφείου, ώς έχ τών βαθύ
τατων στεναγμών.

Πού είναι τό Γαλλ. Πρακτορεΐον; δία- 
χεκομμένως ήρώτησεν αδτη'άκούω τό άτμοπλοΐον 
νά συρίζτ! χαί 0ά μέ άφήση έξω.

"Η στραψαν έχ τής χαράς οί οφθαλμοί τού 
νέου, έπί άπροσδοχήτω ύπ’ αυτού δίαπραχβη- 
σομενγ-, ευεργεσία, καί λαβών αυτήν‘έκ 'τής 
χειρός· εδώ είναι, τή είπε, μή φοβήσαι, έχεις 
αχόμη καιρόν.

y ,  οποίας αρα χαράς κατελήφθη χαί ή 
γραια επι τή συμπτώσει ταύτη χαί ύπό τής 
εύπροσηγορίας τού νέου.

Καί λοιπον, εςηκολούθησεν ό νέος, ε ίσ - 
εΡ'/ομ-νος μετ αυτής εις τό γραφείον, πρεκειται 
να αναχωρησητε είς Θεσσαλονίκην '

Ναι, αλλ ακουσον χρωτον είμαι μία 
π ·ω /7 .. 3·»ε^ούμαι των μέσων καί διά νά 
πείσθής εις τούς λόγους μου. ιδού κύττα;? τό 
σακκουλαχι μου.—  Κατόπιν δέ μακράς έρεύνης 
και επιθεωριίτεως τών απειραρίθμων έν τοΐς 
θυλακίοιςτης σακκουλίων,έξήγαγεν εν τοιούτον, 
τοσουτον κατά τό μήκος, ώστε έδεησεν ίνα 
κράτηση αυτό ό νέος εύθυγράμμως, οπως έξα- 
γαγη, οιά της έν αυτή άχρις ώμουεΐσαχθείσης 
/ -  Τ°ς έτερον εν αύτφ σακκουλάκι, ο
καί άνατρέψασα έπί τής παλάμης αυτού έπεσεν 
όγκος τις έκ χαρτίων, μετά μακράν δε άνα- 
τυλιξιν και τούτων έφάνη έπί τού τελευταίου 
περικαλύμματος ό εις έκ τής πολυκαιρίας 
σχηματίσθεις τύπος ενός φράγκου.—  Ιδού αυτό 
μθΐ είναι η μονη περιουσία μου.

Και εν τούτοις, είπε μειδιών έκ τής 
συγκινήσεως, ήτις κατάλαβεν αύτόν έπί τή θέα 
τού κωμικού πως κινήματος τών σακκουλίων’, 
θα προμηθευθήτε καί εϊσιτήριον καί χρήματα.
§ Ευαίσθητου ο’ ών χαρακτήρος,δέν ήθέλησε νά 
ζήτηση περίσσοτέρα? πληροφορίας, περί τής 
τοιαυτης καταστάσεως της, πληροφορίας, έπα- 
ναλαμβάνομεν, άςτινας καί έκ πρώτης όψεως 
ηουνατο τις νά εύρη έγκεχαραγμένας έπί τού 
ηλιοκαούς και ύπό βαθειών ρυτίδων δίαυλα- 
Χουμενου μετώπου της· ήρκέσθη μόνον είς τό 
νά έγχειρίση αύτή εΐσιτήριόν τι, ώς καί τινα 
νομίσματα· μετά ταύτα εκρουσε τόν κώδωνα, 

παραυτα  ̂ενός των κλητήρων παρουσίασθεντος.
Εις τας διαταγάς σας, κύριε!

—  Όδήγησον, παρακαλώ, τήν δίστυχή 
αυτήν μέχρι τού άτμοπλοίου- μας υπολείπεται 
είσέτι έν τέταρτον τής ώρας.

Συμπεριλαβών ούτος αύτήν, έξήλθον διευ- 
θυνομενοι πρός τήν αποβάθραν, μή παυσάσης 
τής ^γραίας, άφ ’ ής στιγμής τή έχορηγήθησαν 
τά άνω μνησθέντα, νά άναπέμπιτ, εΰχάς τώ 
Ί ’ψίστω, ύπέρ ευημερίας τό τοσούτον φιλάν- 
θρώπου έκείνου νεανίου.

( ΑκολουΟιΤ συνέχεια.)

Μ Η Τ Ρ Ι Κ Η  Σ Τ Ο Ρ Γ Η

ΠΑΡΑ ΤΟΪΣ ΖιίΟΙΣ 

(Συνέχεια)

Τοιαύτά ίΐσί -.ά χαριέστα ταύτα ζωοάρια, 
πλήρη ευαισθησίας, ευφυΐας, αγάπης καί τρυ- 
φεράς πρός τά τέκνα των στοργή;· 'Ημέραν 
τινά, διηγείται διάσημος ζωολόγος, παρασύρ
ε ι ς  έκ τής περίεργείας *αΙ λησμονήσας ότι
άνήκον είς Εταιρίαν προστατεύουσαν τά ζψα, 
έσχισα αίαν τών φωλεών τούτων. Έπεθύμουν, 
ώς οί ‘ παΐοες, νά μάθω τό περιεχόμενά. 
’Αμέσως κατέπεσαν αυτής πλήθο·» μ-γα
ώαρίων, μίκροτέρων μορίου σεμίγδάλεως, εξ ων 
χατώρθωσα νά μετρήσω μέχρν πεντακοσιων,Τινα 
τούτων εφάνησάν μοι δύσμορφα αλο>
ταύτα είς μ',κροσκοπικήν έξέτασίν καί έβεβαΐ- 
ώθην, οτι ηρξατο έν αύτοΐς ή μεταμόρφωσή, 
οιεκρίνετο θ| π ω ; ή άτελή; μορφή άραχνιου. Εν
ώ κάτεγινόμην έγώ εί; τάς παραχρήσεις [/ου, η 
δυστυχή; μήΐη?» τεθορυβημενη, ετρ*χε κ* · ° '· - ' 
τών αγαπητών α·>τή ώαρίων και προσεπαθει 
νά τα περνσυναγάγν πλήν ματαίως έκοπίαζε- 
διότι ήσαν διεσπαρμένα ένθεν κακεισε* ήναγ- 
κάσθη δθεν ή δυστυχής νά Οποκόψη εί; τήν

Τίχη» t v .  "  Τ
-r tm , -  i m  -r ,i
σ χ ίσ ω  τό μεταξώδες περικάλυμμα τής φωΛεας-
πάραυτα πλήν ή ά γ ρ ι ο ς  μήτηρ ηρξατο να
κατασκενάζη νέον ιστόν, δι’ ον εκλε'-σε μετα
μαθηματικής άκρίβείας τήν όπήν,^ ήν ειχον |
άνοιξε'·,Τούτ? πολλάχι; ξπανέλαβον,έκάστοτε οε
έτπευδεν ή μήτηρ νά έπισκευάση τήν φωλεάν
,η ;  . Έκτοτε κατελήφθην ύπό σεβασμού προ;
?άς φιλ>9«ό ρ γ ο ν ; ταύτα; μητέρα- κα. ο. /

παύω έπα'.νών αϋτα;.
Μή φαντατθή τ ι ; δτι μόνα', αί κλωβιτιΟε;

δεικνύουν τοσαύτην φροντίδα περί τών μικρών 
των ■ ή λ,υκνς δείχνυσιν νσην αγάπην προ; 
ταΰτα. "Οταν τά τέξη, συνενοΐ ταυτα ει; 
τ ρ ό π ο ν ,ώστε σχηματίζει μικράν τινα σφαίραν, 
ήν περιβάλλει διά περικαλύμματος μεταςωνους, 

έλαφρού μέν, πλήν Τ > φ *  W  ^

βομβύκιον τούτο εχει τό σχήμα καί τό με- 
γεθος πίσσου ελαφρώς πεπλατυσμένου, ού ή 
λεία επιφάνεια έχει συνήθως ύπόφαιον χρω;υα. 
’ Επειδή‘ δέ ή αράχνη αύτη έχει πλανοδίους 
κλίσεις, άντί νά φυλάττη ά γ ρ ύ π ν ω ;  τό βομ- 
βύκιόν της, μένουσα διαρκώς παρ’ αότώ, ώς 
ποιούσιν απασαι αί αλλαΐ άδελφαι της, το 
προσκολλα είς τάς νηματογόνους όπάς της, 
ούτω δε τό φέρει μεθ’ έαυτή;, ουδέποτε εγκα- 
ταλείπουσα τούτο έν τή Θήρα, ουτε απέναντι 
τού μεγίστου τών κινδύνων. Όσάκις κατα
διώκεται , τρέχει, οσον τούτο έπιτρέπει αυτή 
τό βάρος τού πολ'^τίμου φορτίου  ̂της-  ̂ οταν 
ομω; χατωρθώση τις νά τη άφαιρέση τό βομ- 
βύκιόν της, έπιστρέφει καί θαρραλέως απο
πειράται νά το έπαλάβη. Ό  Βερθουδ λιαν 
έντέχνως καί πιστώς περιέγραψε τήν ταραχήν 
τής δυστυχούς ταύτη; μητρό;. Αυτη τό πρίηον 
περιφέρεται βραδέως περί τόν άρπαγα, πλη
σιάζει- " ? ό ; αύτόν βαθμηδόν δι’ αλμάτων και 
τέλο; έφορμά κατ’ αύτοϋ καί αγωνίζεται λυσ- 
σωδώς. "Αν ομως τό βομβύκιον κατεστράφη, 
ή λυκίς άποσύρεται ει; τι παράμερον καί 
αποθνήσκει μετά τινα χρόνον έκ λύπης και 
ληθαργία;, διότι τότε παύει ολω; έργαζομενη. 

Μετά ενό; μηνό;τό πολύ παρέλευσιν τά ω^ρ'.α 
>V I Εκκολάπτονται καί εξέρχονται έκ τή ; φυλακής 
"  των τά άρά/νια, πλήν ασθενή καί άγνοοΰντα 

έτι νά θηρεύωσι καί ίστουργώσι ’ άνευ της 
μητρικής περίθάλψεως θά άπέθνησκον άφεύκτως. 
Κατά τήν κρίσ',μον ταύτην στιγμήν ή μητρική 
άφοσίωσίς διπλασιάζεται. Ήναγκασμένη ούσα 
νά π ε ρ '.π λ α ν ά τ α ί  ’άδιακόπως, δπως τρεφηται, 
μή θέλουσα δ^ φ ’έτέρου >ά χωρίσθή τών τέκνων 
της, τίθησι τά μνκρά της έ π ί  της ραχεως 
της καί, φέρουσα τό γλυκύ τούτο ^φορτίον, 
βαδίζει ανά τά όρη καί τάς κοιλάοας.

(ΆκολουθίΧ τυνέχειι.)
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(Συνέχεια.)

Ού·/ί, ούόέποτε ειχεν ονειροπολήσει το.- 
αύτα μεγαλεία ! τό βυσσίνόχρουν μεταξόπτιλον, 
τά φώτα, τά χρυσώματα, α: ώραίαι κυοίαι, 
τον έθάμβουν. Ησχύ νετο αύτό τοΰτο διά τό 
πενιχρόν τοϋ αγροτικού του ενδύματος.

Το θέαμα ήρξατο" ή σφαγή τοϋ αγίου Βαρ
θολομαίου τόν εκαμε νά άνατρίχιάση- έγνω- 
ρίσθη ακολούθως μετά τής ωραίας βασιλίσσης 
τής Ναυάρας, μετά τών λαμπρότατα ήμφιε- 
σμένων δεσποινίδων τής τιμής, μετά τοϋ Βεαο- 
νοϋ και τών δύο ιπποτών Αά Μόλ και Κοκονα;.

—  Λοιπόν ! τφ είπεν ό Σοφοκλής, ϊδών 
αύτόν ενθουσιασθεντα, έκ σοϋ έξήρτηται νά 
λάβιρς αϋριον μέρος εις τήν παράστασιν ταύτην- 
έχουσι πάντοτε ανάγκην βωβών προσώπων. 
Έ γώ  γνωρίζω τόν αρχηγόν τών βωβών προ
σώπων, Θά εΐπω πρός αύτόν ολίγας λέξεις- 
θά κέρδιζες δ’οϋτω τεσσαράκοντα σόλδ'.αό'.α- 
σκεδάζων.

Νά βλέπιρ τις έκ τοϋπλησίου τήν βασίλισσαν 
τής Ναυάρας, τόν βασιλέα Ερρίκον τόν δ '., 
άπασαν τήν α ύλην, ν’άποτελή καύτός μέρος 
τοιούτου μεγαλείου, ώς έκ περισσού δε νά 
κερδίζ-β και τεσσαράκοντα σόλδια ήσαν άοκετά 
πειστήρια.

—  Σάς ευχαριστώ, κύριε Σοφόκλεις ! ναί, 
ομιλήσατε πρός τόν αρχηγόν, άπεκρίθη ούτος 
συγκεκινημένος.

Τήν νύκτα εκείνην κατέλυσαν εις μικρόν 
τι ξενοδοχεΐον τής όδού Τέμπλου, ενθα ό κω- 
μωδός είχε πίστωσιν.

Μόλις μείνας έν τφ κοιτώνίσκφ του, μόλις 
κοσμιώτερον τοϋ τοϋ Χρυσού Λέοντος, ό Στέ
φανος εβυθίσθη εις μαγευτικάς ονειροπολήσεις

καί άπεκοιμήΐη, εύλογών τήν αγαθήν έμπνευσιν, 
ήτις παρεκίνησεν αύτόν νά καταλίπη τήν 
πατρικήν κώμην, ενθα οί άνθρωποι ζώσιν ώς 
κοχλίαΐ, και τήν ευνοϊκήν τύχην, ήτις συνείρ- 
γησε νά συνάντησή τόν κύριον Σοφοκλέα.

—  Έ  πείνα εκαμεν αύτούς ν’άνεγερθώσιν 
ενωρίς.

—  "Γπαγε ν’άγοράσης δύο σολοίων τυρόν, 
τεσσάρων σολδίων άρτον και δύο σολδίων 
καπνόν, τφ είπεν ό Σοφοκλής. Αύτά έδφ 
είσι πεντήκοντα έκατοστά.

Ό  πτωχός, μόνον έβδομήκοντα πέντε ήν 
κάτοχος!

Μετά τό έκ τυρού πρόγευμά των, ποτισθέν 
διά θολού ϋδατος, έςήλθεν «  υποθέσεων ενεκα »  
καί επανήλθε μετά τέσσαρας ώρας, τρίβων τάς 
χεΐρας.

—  Θαυμάσια ! απόψε σύ μέν θά λάβηςμέρος 
εις τήν παράστασιν εις τ ή ν  Πύλην τού 'Αγίου 
Μαρτίνου, έγώ οέ θ’άντικαταστιίσω σύντροφον 
εις Κλουνί.

—  Καί τί θά κάμω; ήρώτησεν ό Στέφανος.
—  "Ο,τι θά ίδης πράττοντας τοϋς άλλους, 

αϋριον δέ θά σου μετρήσουν δύο φράγκα.
Δύο φράγκα καθ’έκάστην ! εξήκοντα κατά 

μήνα ! Ό  Στέφανος ήτο εκατομμυριούχος. 
’Οποία είδησις διά τήν Μαρλέττην !

(ΆκολουθεΤ συνέχει 2 . )
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Ή  Φιλόσοφος Ύ πατία, ΰπό Δ . Οίκονομοποΰλου. —  
Μελέτη έπί τής ψυχήί τοϋ άνθρώπου καί τού 
ζώου ύπό Μ . ’Αρχιμανδρίτου Ν . Κεφαλα . —  
Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τού έν Αίγυπτο» 
Ε λληνισμού, ΰπό Γ .Γ . Μαζαράκη (συνέπεια).—  
Μ ονομαχία Θεοφίλου Γωτιέ, ΰπό Σ . ΐί. 1· —  
Τό ναυτικόντού μ  λλοντος καί τό τών αρχαίων, 
ΰπό Juricn de la Graviere (σ υ ν έγ ε ια ). —  Ό  
Τρομάρας,διήγημα πρωτό:υπον,ΰπό Γ .Β αγιαζή.—  
Μητρική στοργή παρά τ ο 'ς  ζώ ιις . —  Ί σ :ο ρ ία  
’Ανθρωπίσκου, ΰπό Μαρίας Βοβέρτ Χάλτ (συνέ-


