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Δια τους εν Αίγυπτω συνδρομητάς Φράγκα 30 

Διά του; έκτος της Αίγυπτου j  35

Διά τα μελη του Συλλόγου j  20

‘Ο ΚΕΚΡΩΨ άνταλλάσσεται προς πασαν εφημερίδα 9, περωδικόν. Τέ 

μ«τ’ αύτοΰ ανταλλασσόμενα φύλλα, χρησιμεύοντα διά το Αναγνωστήριο* 
τοδ Συλλογου, δεον ν’ άπευβύνωνται:

λ  la Sosiete LtUeraire Hellenique cV  Union j GAIRE.

Όσοι των έκδοτων εφημερίδων ή περιοδικών συγγραμμάτων δεν έπι&υ- 
μουοι ν’ άνταλλάξωσι τά φύλλα των προς τον ΚΕΚΡΟΠΛ παρακαλουνται νά 
επιστρεψωσι τό τε παρδν καί το ά φυλλάδιον, άπερ τοΐς άπεστάλησαν έπ* άν- 
ταλλαγϊ).

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΤΟΤ ΕΝ ΚΑΙΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΪΛΛΟΓΟΪ

Η ΕΝΟΤΗΣ
ΕΤυΣ Α'. 1 Μαρτίου 18 7 6 . ΦΓΛ. Λ'.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ·
Ά πο πολλοΰ των εν Καίρω ‘Ελλή

νων Ικέντα την καρδίαν καί άπητχολει 
τον νουν η ανάγκη, ήν ένδομύχως γ- 
σΟάνοντο πάντες, τής Ιν τγ μητροπολε ι 
ταύτγ) τής Αίγυπτου άνιδρύσεως ‘Ελ
ληνικού τίνος κέντρου, προωρισμένου νά 

’ παρέχτ, αύτοΐς πνευματικήν τινα ψυχα
γωγίαν καί άνεσιν άπο τοΰ καμάτου των 
βιοποριστικών εργασιών καί τής τύρβης 
των υλικών συμφερόντων. Καί δή ‘Ε λ- 
λ η ν ι κ ο ς  Φ ι λ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  
Σ ύ λ λ ο γ ο ς  ίδρύθη άρτι έν Καΐρω 
ΰπο την επωνυμίαν ή « ΕΝΟΓ.ΗΣ )), 
πλειονα τών -| 20  περιλαμβάνων ήδη 
τακτικα μελη, είς πάσας άνήκοντα τής 
ενταύθα ‘Ελληνικής παροικίας τάς τά
ζεις. Συντάξας δέ τον κατωτέρω δη-

μοσιευόμενον κανονισμον, προέβη είς 
τά ; εαυτοΰ αρχαιρεσίας καί συνεκρότησε 
το διευθύνον τάς υποθέσεις του Συμβού- 
λιον έκ τών Κ. Κ.

Διον. I. Οίκο\;ομοπούλου, ίατροΰ, 
Προέδρου, Στα μ. Δέγλερη, ίατροΰ, καί 
Ά λ . Ζήντσου, δικηγόρου, ’Αντιπροέ
δρων, Ίω, Άκαβάλου, εμπόρου, Γραμμα- 
τέως, Δημ. Γεωργιάδου, εμπόρου, Τα- 
μίου, καί Τρ. Ζαχαροπούλου, δικηγόρου, 
καί Νικ. Μαράτου, ίατροΰ, Συμβούλων.

Μετά την πρό τινων δ5 ήμερών γε- 
νομέ^ην δημοτελή καί επίσημον έγκα- 
θίδρυσίν του κατήρξατο επ’ αίσιωτάτοις 
οίωνοΐς ό Σύλλογος τών εργασιών αΰτοϋ.

Καί πρώτον μεν συνέστησεν έν τώ 
έαυτοΰ εύρυχώρω καί άξιοπρεπει κατα- 
στήματι βιβλιοθήκην, όσημέραι πλου- 
τιζομένην διά τών ΰπό φιλομούσων, ‘ Ελ-



λιόνων τε καί ξένων, δωρουμένων αύιή  
βιβλίω ν ήνοιξε δε καί κοινόν διά τά μέ
λη καί τούς συνδρομητάς αύτοΰ άναγνω- 
στήριον, έν ώ οσον ούπω παρατεθήσον- 
τα ι τοίς φιλαναγνώσταις πασαί σχεδόν 
αt ‘Ελληνικαί καί πολλαί τής εσπερίας 
Ευρώπης εφημερίδες καί περιοδικά συγ
γράμματα. Ώργάνισε δέ νυκτερινάς διά 
τόν λαόν παραδόσεις, έν αίς πας τις 
φιλομαθής δύναται καθ’ εσπέραν ν’ ά- 
κροαται στοιχειωδών καί εύληπτων μα
θημάτων, χρησίμων εις πάντα άνθρωπον. 
Τέλος δέ, θεωρών άναγκαίαν την άπό- 
κτησιν ιδίου δημοσιογραφικού οργάνου; 
οπωςτε δι’ αύτοΰ συγκοινωνοΐ μετά τε 
τών λοιπών ‘Ελληνικών Συλλόγων καί 
τοΰ απανταχού Ελληνισμού, καί μετα- 
δίδτ; τάς άρχάς καί ίδέάς αυτοΰ προς 
τούς άνά την Αίγυπτον ομογενείς, συν
έστησε, τυχών τής προς τοΰτο κυβερνη
τικής άδειας, ίδιον περιοδικόν σύγραμμα 
υπό την επωνυμίαν ο « ΙίΕΚΡΩΨ τ>.

Τό περιοδικον τοΰτο, θελει έκδί- 
δοσθαι δις τοΰ μηνος (την Ιην καί την 
ΙΚην) εις φυλλαδίον εκ δύο τυπογραφι
κών φύλλων μετ εξωφύλλου. Καί ή μέν 
σύνταξις αύτοΰ άνετέθη είς ίδιον συν
τακτικόν συμβουλιον, εργαζόμενον υπό 
την προεδρείαν αύτοΰ τοΰ Προέδρου τοΰ 
Συλλογου, *ή δέ διεύθυνσις αύτου ένε- 
πιστεΰθη εις τον εκ τών μελών τοΰ Συλ- 
λορου Κ. Θεοδ. Κωνσταντινίδην, ή δέ 
οικονομική διαχείρησις άνετέθη είς τον

Ταμίαν τοΰ Συλλογου, Ι(. Δημ. Γεωρ· 
γιάδην.

‘ Γπο τοιουτους όρους εκδιδόμενσν 
το περιοδικον τοΰτο τοΰ Ιυλλόγου καθ
ίσταται βεβαιω; άξιον τής έμπις-οσύνης 
και τής εύνοιας τοΰ κοίνοΰ, καί δεν όμ- 
φιβάλΧομεν, οτι προθύμως θελουσινΰπο- 
στηρ'.ξει αυτό οι άπανταχοΰ φιλόμουσοι 
καί φιλοπάτριδες ομογενείς.

‘Η «Γυνδρομή αύτοΰ, έτησίχ καί προ
πληρωτέα, ώρίσθη είς φράγκα 30 , διά 
δε τά μελη τοΰ Συλλόγου είς φρ. 20.

‘Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου. 

ΔΙΟΝ. I. ΟΙίίΟΝΟΜΰΠΟΓΛΟΣ.

ΚΑΧΟΧΙΣΜΟΣ
Τ·)Τ ΕΝ Κ.ΑΙΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΠΊΚΟΤ ΣΓΛΛΟΓΟΓ

Η ENOTHC
ΚΕΦ. ΑΓ.

ΙΛΡΓΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΊ ΤΟΤ ΣΤΆΛΟ ΓΟΓ.
ΑΡΘΡΟΝ 1.

Ιδρύεται Ελληνικός Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος έν Καίρω υπο την επωνυμίαν; Η 
Ε Ν Ο Χ Η Σ ,  σκοπευων την πνευματικήν 
άναπτυξιν καί μορφωσιν τοΰ 'Ελληνικού στοι
χείου, διά το ς συστάσεως ένταΰθα Βιβλιοθή
κης, ’Αναγνωστηρίου, δημοσίων ομιλιών και 
αναγνωσμάτων, καί διά της έμψυχώσεως εν 
γένειτης παιδείας, άναλόγως τών πόρων αύτοΰ.

ΚΕΦ. Β'.
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΧΛΛΟΓΟΓ.

ΑΡΘΡΟΝ 2.

Τα μέλη τοΰ Συλλόγου εινε τ α κ τ ικ ά ,

ί%  ί τ ι  μ α καί ά ν τ ε π  ι σ τ έ ) ,  λ ο ν τ α .  
Κ,αϊ τ α κ τ ι κ ά  μέν είνε, πλήν τών έν τω 
μητρωω εγγεγραμμένων ι δ ρ υ τ ώ ν ,  τ:ας 
*Ελλην τό γένος, παρουσιαζόμενος υπό δύο 
μελών και γινόμενος δεκτός διά πλειονοψη
φίας υπό τοΰ Συμβουλίου. Ε π ί τ ι μ α  δέ 
μέλη άνακηρόσσοντοΊ ϋπό τοΰ Συλλόγου πρό 
σωπα διαπρεποντα καί περιποιοΰτα τιμήν 
εϊς τον Σύλλογον η ώφελοΰντα αΰτόν στου- 
δαίως. Ά ν τ ε π ι σ τ έ λ λ ο ν τ α  δέ όσα 
δύνανται νά ώσιν ωφέλιμα εις τόν σκοπόν 
του Συλλογου, επιμελούμενα τών υποθέσεων 
αύτοΰ έν άλλαις πόλεσι καί διοριζόμενα πρός 
τοΰτο υπό τοΰ Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 3.
‘Ο Σύλλογος άνακηρυίσει εν γενική συν- 

ελεύσει Δ ω ρ η τ  ά ς μέν τοϋς έφάπαξ συν
εισφέροντας 300 τουλάχιστον φράγκα εϊς χρή
ματα $ είδη αξίας, Κ υ ε ρ γ έ τ α ς δ έ  
τους τουλάχιστον 600 φράγκα, καί Μ ε γ  ά- 
λ ο u ς Ε υ ε ρ γ έ τ α ς  τους τουλάχιστον 
1 ,000 . Παντες δ ούτοι, άν μή ωσι τακτικά 
τού Συλλόγου μέλη, θεωρούνται ώς επίτιμα.

ΑΡΘΡΟΝ 4.
Παν τακτιιόν μέλος τοΰ Συλ)όγου, μή 

καταβαλόν τήν ενιαύσιον καταβολήν του εν
τός τοΰ πρώτου μηνος τοΰ έτους (όπερ άρχε- 
ται την Ιην Δεκεμβρίου), θεωρείται παρη,τη- 
μένον καί διαγράφεται· δεν δύναται δέ νά 
έγγραφή έκ νεου, αν μή προπληρώσω καί τά 
μέχρ ς εκείνου καθυστερου’μενα.

ΚΕΦ. Γ'.
ΔΙΟΙΚ1ΙΣΙΣ r o r  ς γ λ λ ο γ ο γ .

ΑΓΘΡΟΝ 5.

Ο Σύλλογο; διοι/.εϊται ύπό ίν,εαμελνΰς

Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ,  εκλεγόμενου κατ’ έτος 
ύπ’ αύτοΰ καί συγκ^··τ-,υμένου έξ ενός Π ρ ο *- 
■) ρ ο υ, δύο ’Α ν τ ι π ρ ο έ δ ρ ω ν ,  ενός 
Γ ρ α μ μ α τ έ ω ς ,  ένός Τ α μ ί α  καί 
τεσσά:ων Σ υ μ β ο ύ λ ω ν .

ΑΡΘΡΟΝ 6.

Ο Πρόεδρός, εκπρόσωπων το/ Σύλλογον 
ΚΛΤοι. πασας τα* είωτερικας αυτοΰ θ'/έΰεΐζ9 
-φο^α εις cojv ^ατάΕείον του
Κανονισυοΰ και επιβάλλει εις παν μέλος τήν 
εκπλήρωαιν τώ/ καθηκόντων αυτού· συγκα- 
λεί και διευθύνει τας τε γενικάς συνελεύσεις 
τοΰ Σύλλογοι» και τάς συνεδριάσεις τοΰ Συμ
βουλίου· υπογράφει μετά του Γραμυ,ατέως 
μ εν  τά  πρακτικά, τά εξ ρχόμενα έγγραφα καί 
τα προς πληρωμήν εντάλματα, μετά τοΰ 
Τ*μ ου δέ ~άντα τά διπλότυπα τών είσπρά-
ν *ζεων.

ΑΡΘΡΟΝ 7 .

Τον Πρόεδρόν, άποντα ή κωλυόμενον, άνα- 
-λν,ροΰσιν οί Αντιπρόεδροι κατά τάξιν πλειο
νοψηφίας.

ΑΡΘΡΟΝ 8.

Ο I ραμματευς συντάσσει τα πρακτικά 
των συνελεύσεων τού Συλλόγου καί τών cuv 
εδριάσεων τοΰ Συμβουλίου, καί τ:άντα τά έξ- 
ερχόμενα έγγραφα, συνυπογράφω-/ ταΰτα 
μετά τοΰ Προέδρου· τ/ρεϊ έν τά 'ε ι τό ’Αρ- 

χεϊον καί φυλάσσει τήν σφραγίδα τοΰ Συλ
λόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 9.

Ο I αμίας εισπράττει διά διπλοτύπων ά- 
-οδείξεων, υπογεγραμμένων τ:αρά τοΰ Προέ
δρου καί αύτοΰ, πάσαν πρόσοδον τοΰ Συλλό
γου και π/ηρώνει τ;άν έξοδον αύτοΰ, έγκ?-



κριμμένον ύπό τοϋ Συμβουλίου, δυνάμει εν
τάλματος, υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Προέδρου 
καί τού Γραν ματέως και φέροντος τροσηρτη- 
μένην έξόφλησιν, υπογεγραμμένων υπό τοΰ 
πβός όν γίνεται ή πληρωμή· φυλάσσει τά 
χρήματα τοΰ Συλλόγου καί τηρεί τό Ταμεΐον 
tv πλήρει τάξει καί πάνιοτε έτοιμον πρός έξ 
έλεγξιν* κρατεί τακτικά βιβλία τής διαχει- 
ρίσεώς του καί πάντα τά δικαιολογητικά αυ
τή ; έγγραφα- δίδει δέ κατά τριμηνίαν πρό; 
τό Συμβούλιον ισολογισμόν, έξελεγχόμενον 
και ύπογραφόμενον ΰπό τοΰ Συμβου) ίου.

ΑΡΘΡΟΝ 10.

Πάντες οΐ Σύμβουλοι είναι έξ ίσου συν- 
υπεύθυνοι ένώπιον τοϋ Συλλόγου διά την χρη
ματικήν διαχείρισιν.

ΚΕΦ. Δ'.
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ.

ΑΡΘΡΟΝ I 1.

λ ! συνελεύσεις τοΰ Συλλόγου καί αί συν 
εδριάσεις τοϋ Συμβουλίου είναι τ α κ τ  ι κ α ί 
καί έ κ τ α  κ ύ  ο ι. Καί τ α κ τ  ι κ α ί μέν 
τού Συλλογου γίνονται κατά τριμηνίαν, έ κ- 
τ α κ τ ο ί  δε οσάκις θεώρηση τοϋτο άναγ- 
καΐον τό Συμβούλων, η τό άτ^αιτίσωσίν εγ
γράφω; καί διά προδηλως σπουδαΓον λόγον 
10 τών τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου. Τ α- 
κ τ  ι κ α ί συνεδριάσεις τοΰ Συμβουλίου γ ί
νονται κατά μήνα, καί έ κ τ α  κ τ  ο ι, 
όσακις άν ό Πρόεδρος κρίννι τοΰτο άναγκαΐον.

ΑΡΘΡΟΝ 12.
Αί συνελεύσεις τοϋ Συλλόγου θεωρούνται 

έν νομιμφ απαρτία, οταν παρώσιν είς αΰτάς 
τα ήμιση πλεσν ένός τών έν Καΐρω παρόντων 
τακτικών μελών- αί δε συνεδριάσεις τοϋ Συα-

β;υλίθυ, όταν παρώσιν εις αΰτάς 5 έκ τών 
μελών αϋτοϋ.

ΑΡΘΡΟΝ 13 .

‘ Αν μ.ετά πρώτην καί δευτέραν έγγραφον 
ποόσκλησιν μή οχηματισθϊ] νόμιμος άπαρτία, 
τά μετά την τρίτην πρόσκλησιν παρόντα είς 
την συνέλευσιν η την συνεδ-ίασιν μέλη ί  
Σύμβουλοι λογίζονται ώς έν άπαρτία καί 
προβαίνουσιν είς συζήτησιν καί άπόφασιν^ 
ητις εχει κύρος τέλειον διά την ολομέλειαν*

ΚΕΦ. Ε'.
ΕΥΘνΝΛΐ κ α ι Αρ χ α ιρ ε ς ια ι.

ΑΡΘΡΟΝ 14.
Την ποώτην Κυριακήν τοϋ Δεκεμβρίου ό 

Πρόεδρος συγκαλει δι' όνομ.αστικών προσκλη
τηρίων, συνοδευομενων καί ΰπό αντιτύπου 
του ενιαυσίου απολογισμού, ττάντα τα  τακτι- 
κά μ.ελη εις γενικήν συνέλευσιν, καί δίδωσι 
προς αυτήν εύθύνας τής διαχειρήσεως τοϋ 
Συμβουλίου, ίΐ συνελευσις άμ,έσως εκλέγει 
τριμελή λογιστικήν επιτροπήν, η τις εξελέγ
χει τους λογαριασμούς καί τό Ταμεΐον καί 
έκτίθησι πρός την Συνέλευσιν τό άποτέλεσαα 
τής έξελέγξεώς της.

ΑΡΘΡΟΝ 1 5 .

Μετα την εξέλεγαν ταύτην ή Συνέλευσις 
προβαίνει είς τάς άρχαιρεσίας πρός εκλογήν 
τών έννεα Συμβουλών διά μυστικής ψηφοδελ
τίων ψηφοφορίας καί διά σχετικής πλειονο. 
ψηφίας.

ΑΡΘΡΟΝ 16 .

Οί ούτως έκλεχ9έντες εννέα Σύμβουλοι 
έκλ εγουσιν άφ’ εαυτών διά μ,υστικής ψηφο
δελτίων ψηφοφορίας καί δ ι’ απολύτου πλειο
νοψηφίας τόν Πρόεδρον, τους δυο ’Α/τιπροέ-

δρους, τόν Γραμματέα χαί τόν Ταμίαν τοΰ 

Συλλόγου.
ΚΕΦ. ΣΤ'*

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΑΡΘΡΟΝ 17.

Πόοοι τοϋ Συλλόγου εινε: ά) Το δικαίω
μα έγγραφης παντός τακτικού μέλους προς 
έκδοσιν τοΰ διπλώματος του, οριζόμενον εις 
φράγκα 5 εφάπαξ. Κ) ‘ 11 έτησία καταβ-,λή 
παντός τακτικού μέλους, οριζόμενη εις 20 
φρ. γ') Ή έτησία τών σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν  
τοϋ ’Αναγνωστηρίου συνδρομή, οριζομ,ενη εις 
10 φρ. κατ’ έλά^ιστον ορον. δ ) αι εκουσιαι 
^υνεισφοραι τών τακτικών μ,ελών και προσ- 
φοραί τών Δ ω ρ η τ ώ ν ,  Ε υ ε ρ γ ε τ ώ ν ,  
κ α ί  μ ε γ ά λ ω ν  ε υ ε ρ γ ε τ ώ ν  
καί έ) κληροδοτήματα οΤα δήποτε γινόμενα 

ποός τόν Σύλλογον.

ΚΕΦ. Ζ'.
ΕΙΔΙΚΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΑΡΘΡΟΝ 18.

‘Η Σφραγίς τοΰ Συλλόγου φέρει έν μέσω 
μέν τήν έπιγραφήν «ΕΝΟΤΙ1Σ» και υπ’ αυ 
τήν δύο /εΐρας συγκρατουμένας, κύκλω δε 
στέφανον δάφνης καί πέριξ τάς έςής έπιγρα- 
φάς: άνω μ.έν«ΕΛΛ11Ν1ΚΟΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕ1 
ΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ», κάτω δ’ έξ ^αριστερών 
πρός τά δεξιά «ΕΝ ΚΑΙΡΩ».

ΑΡΘΡΟΝ 19

Ό Σύλλογος εορτάζει τήν πανηγι>ριν τής 
έγκαθιδρύσεώς του κατά τήν μεγάλην ημέραν 

της 5Ι5 Μαρτίου.
ΑΡΘΡΟΝ 2 0 .

Έν περιπτώσει διαλύσεως τοΰ Συλλογου 
πάσα ή περιουσία του, χρηματική, κινητή η

ακίνητος, μεταβαίνει εις τόν έν Άθήναις 
πρός διάδοσιν τών ‘Ελληνικών γραμμάτων 
Σύλλογον.

ΑΡΘΡΟΝ 21 

‘Ο παρών Κανονισμός, συζητηθείς καί κυ
ρωθείς έν γενική Συνελεύσει,ύποβληθήσεται 

εις τήν έ^κρισιν τή ς ‘ Ελληνικής Κυβερνήσεως" 
δεν επιτρέπεται δέ άναθεώρησις αυτοΰ πρό 
τ ίς  παρελεύσεως έτους, ότότε δύναται νά 
τροποποιηθώ, άν τοϋτο κριθη άναγκαΐον.

Έν Καΐρω τ?ί 1 ν; Δεκεμβρίου 18 7 5 .

‘Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς  
Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ.

‘Ο Γ ρ α μ μ α τ ε ί ι ς  

ΙΩ. ΑΚΑΒΑΛΟΣ

Η Ε Γ Κ Α Θ ΙΔ Ρ ΪΣ ΙΣ Τ Ο Ϊ ΣΤΛ Λ Ο ΓΟ ϊ.

Τήν 8(20 Φεβρουάριου, ημέραν Κυ
ριακήν καί ώραν 1 0  1(2 Π. Μ. ιτελε-  
σθησαν μεγαλοπρεπούς τά εγκαίνια 
τοΰ ήμετέρου Συλλογου. Εν τή ευρυ- 
χώρω καί κομψώς ηύτρεπισμέν·/] αιθού
ση τών γενικών Συνελευσεων συνή^θον 

άπο τη ; 10  ώρας πλεΐστοι ίκ  τών προσ
κεκλημένων λογίων καί άλλων διακεκρι
μένων προσώπων, και πλεΐστα εκ τών 
μελών τοϋ Συλλόγου. Περί τήν 1 0  1)4  
Π. Μ. άφίκοντο καί ώδηγήθησαν ΰπο 
τοΰ Προέδρου είς τάς επίτηδες δι αυ
τούς ώρισμένας τιμητικάς θέσεις &τε 
αντιπρόσωπος χής ‘Ελληνικής Κυβερ
νήσεως Γενικός Πρόξενος Κ .Ι. Πέρβελης



κα ίότής Αιγυπτιακής Διοικητής Κάιρου 
έξο/ώτατος Όμέρ Ιΐασσας. Τήν 10  1(2  
επακριβώς άιρίκετο ή A. II. ο Πατριάρ-
χης Σ ωφρο'νιος, συνοδευο’μενος ύπό τοΰ 
Γενικού ’Επιτρόπου του, ‘Αγίου ΞανΟου- 
πολεως, καί, οδηγηθεί; υπό τοΰ Προέ
δρου επί τή ; προεδρική; εξέδρας, ετέ- 
λεσεν αυτόθι αγιασμόν καί άπηύθυνε 
πρός τόν "ϊψιστον δεήσεις υπέρ εΰοδώ- 

τών έργων τοΰ Συλλόγου καί υπέρ 
τών ιδρυτών καί μελών αΰτοΰ. Μετά 
τήν ιεροπραξίαν δέ ταύτην απήγγειλε 
πρός τήν όμήγυριν μετά ΐδιαζούσης ευ
φράδειάς τήν έξης προσλαλιάν.

« Πάτερ άγιε, τήρησον αύτοΰ; έν 
τώ όνόματί σου, ινα ώσιν εν, καθώς 

ήμεί; εν έσμέν. » (‘Ιωάν. 17, 6.)

Φ ι λ ό μ ο υ σ ο ι  Κυρίαι καί Κύριοι, 
Τέκνα μου έν Χριστώ αγαπητά καί 

περισπούδαστα !
ΕΝΟΤΙΙΣ έκλήθη ρ.ά'λα, προσηκόντω; ό έν 

τ?! λαμπρά ταύτνί μτ,τροπόλει τής Αίγύπτου 
*ί5λλονικ,ός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, δν 
άρτίω; συνέστησεν ή πεφωτισμένη φιλομουσία 
καί ή ακραιφνή* φιλογένεια των ένταύθα ο
μογενών, και ουτινο; την επίσημον έγκαθί- 
δρυσιν τελοΰμεν άξιοπρεπώς, άλλα δή καί ά- 
γιάζομεν εύσεβοφρόνω; διά τών λόγων τοϋ 
Θεανθρώπου Σωτήρο; ημών Ίησοΰ Χριστού, 
ου; ειπε πρός τόν Ουράνιον αύτοΰ Πατέρα, 
τήν αγάπην καί την ένότητα τοΰ πνεύματος 
και τής καρδία; εις τους μαθητάς αύτοΰ δι
δάσκων καί έντελλόμενος· «Πάτερ άγιε, τή- 
ρήσον αύτοΰ; έν τώ όνόματί σου, tva ώσιν εν, 
καθώς ήμεί; εν έσμέν».

' ί ί  «ψηλή καί θεοπρεπή; αύτη προσευχή

εστω λοιπόν τό ιερόν σύμβολον καί ό υ.έγας 
σκοπο; τοΰ υμετέρου ελληνικού Φιλεκπαιδευ
τικοί Συλλογου, καί ευξώμεθασήμ,ερον πρό; τόν
Παντοδύναμον θεόν, τ£ν Πατέρα ημών τόν έν 
τοΐς ουρανοί;, οπως εΰλογησ/ι και άγιάση τόν
Σύλλογον τούτον,όστις ούδέν άλλο ποοτιθεται
- * ' ° w * » « » > ' * tva, 030v το ε:τ αυτώ, &u.t:vcu3'/j είς τους
lV Α'.γύπτω ομογενείς καί ομ,οδοξου; τήν ^ρι- 
3τιανικην τοΰ πνευματο; ένότητα, καλλιεο- 
γων τα ελληνικά γραμμ.ατα, συντε/ών πρό; 
την διαδοσιν τή ; προγονική; σοφία; καί παι
δεία;, καί φιλοτιμώ; εργαζόμενο; καί αύτός, 
προς τον άληθή φωτισμόν, καί τήν ολοσχερή 
τοΰ γένους ημών ευημερίαν καί σωτηρίαν.

Οι αξιότιμοι ΊδρυταΙ, ώ; καί πάντα τά έν
τιμα ΛΙελη του Φιλεκπαιδευτικοί τούτου 
Συλλογου εϊσίν, άναντιρρήτω;, πάση; τιμ.ή; 
και τή ; έθνική; ευγνωμοσύνη; έπάξια’ διότι 
έν τώ μ.έσω τή ; Αίγυπτου, ΰπό τά ; κλεινά; 
•'-αί οαεινάς ταύτας Πυραμίδα;, άναρτώσι 
θαρραλεω;, καί άνάπτουσιν έλληνοπρεπώ; 
λυχνίαν ελληνικήν, τή ; οποίας τό γλυκύ καί 
άσβεστον φώ; θά φωτίσ/;, βεβαίω;, πολλούς, 
υπο τήν προστασίαν μ,άλιστα καί τήν ΐσχυ- 
ράν άντίληψιν τή ; πατρική; καί φιλομ,ούσου 
Κυβερνησεω; ’Ισμαήλ του Α*. του εύνενοΰς 
και πεφωτισμένου Κεδδίβου καί άρχοντο; τής 
περικλεοΰ; ταύτη; χώρα;, $ τ ι; γοργώ τώ 
βήματι σπεύδει, όσημέραι, πρό; τά  φώτα καί 
τόν πολιτισμόν, και διά τών νέων αύιής με- 
γαλουργημάτων, φιλοπμείται νά έπαναοέρη 
τά ; ένδοξου; έ κείνα; ήμερα; τών Π Γολεμαίων 
αύτής βασιλέων.

Οΐ πανταχοΰ γή ; ελληνικοί φιλόμουσοι η 
Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι, αξιότιμοι Κυρίαι 
καί Κύριοι, εϊ/αι αί χρησταί τή ; πατρίδος η
μών έλπ ίδε;, συνάμα δέ καί τά  ισχυρά καί 
νικηφόρα όπλα τοϋ φωτός, δι’ ύν θά κατα-

^ληθή θάσσον η βράδιον, ή έν πολλοί; αγνοί», 
καί ταλαιπωρία τοΰ πολυπαθοΰς ημών έθνους, 
τό όποιον, ώ ; τό πάλαι, πρό χιλιάδων ένιαυ- 
τών έκρατάιώθη καί διέπρεψε διά τή ; καλ
λιέργειας τών γραμμάτων, καί έδοξάϊθη έν 
τή ελευθερία, έν τή έπιστήμ.η καί έντή φι
λοσοφία, γενόμενον ό τών έθνών σοφώτατος 
διδάσκαλος, τοιουτοτρόπως καί εί; τού; μέλ
λοντας χρόνου;, τό 'Ελληνικόν ήμ,ών έθνος 
διά τών τε/νών, διά τών έπιστημών καί τών 
γραμμάτων, θά ό'υνηθή, πρό πάντων, νά εκ
πληρώσω τού; ιερού; καί διακαείς αύτοΰ πο 
θους, καί νά φθάσνι είς τήν πεοισπούδαστον 
εκείνην ENOTHTΑ τοΰ πνεύματος, ύπέρ ης 
οΐ Πανέλληνε; όφείλουσι νά έργάζωνται άνεν- 
δότω;, μιμούμενοι καί ζηλεύοντες τα  ισχυρά 
καί σοφά έθνη τή ; Δύσεω;.

Πολλών αιώνων δυστυχήματα κατέστησαν 
ήμ.&ς έλεεινού; ! Καί άναμφιβολω; ήθέλαμ.εν 
έκλείψει άπό προσώπου τή; γή ;, ώ ; έξέλιπον 
πολλά άλλα έθνη καί λαοί, έάν μή εϊχομεν 
γλώσσαν θείαν κρί άθάνατον, τήν 'Ελληνικήν, 
άλλά καί πίστιν άγίαν καί θεόσδοτον. τήν 
ορθόδοξον Χριστιανικήν. Δι’ άμφοτερων του 
τω ν  τών σεπτών καί άκηράτων κειμηλίων, 
άτινα έθαύυ.ασαν καί έσεβάσθησαν οΐ παρελ- 

θόντες αιώνες, διετήρησαν δέδιά πάστ.ς θυσία; 
οΐ αοίδιμοι πατέρε; ημών καί παρέδωσαν είς 
ήμά; ώ ; κληρονομιάν άτίμητον καί άρίζηλον, 
δι’ αύτών τούτων, τή ; γλωσσης και τή ; πι- 
στεω; ίιμών, θά φανώμεν καί έν τώ μελλοντι 

άξιοι το; λαμπρά; ημών καταγωγή; καί τής 
υψηλή; έν τή ’Ανατολή άποστολή;, έκπαι- 
δευόμ.ενοι καί κροκόπτοντες πάντοτε εί; τάς 
τέχνα; καί εί; τά ; έπιστημα;, α ιτινε; ά..ο- 
τελοΰσι τήν ζωήν, τήν ψυχήν καί τήν έλευ-

θεcίav τών έθνών, άλλά καί έξασκοϋντε;, 
ταύτοχρόνω;, εί; τε τόν κοινωνικόν καί τόν 
οικογενειακόν ήμ.ών βιον τα θεία καί εθνοσω
τήρια παραγγέλματα τής Χριστιανική; εύσε- 
βείας, η; ανευ δεν ΰπάρχει έπί τή ; γή ; ούτε 
-/αρά καί ευημερία άληθή;, ούτε υγεία καί δύ
ναμή; τή ; ψυχή; καί τοΰ σώματος.

Πλήρεις χρηστών ελπίδων, καί έπ’ άγαθώ 

τής εκκλησίας· Χαί τής πατρίδος τελοϋντε; 
σήμερον τά έγκαίνια τοϋ 'Ελληνικού Φιλεκ
παιδευτικού Συλλόγου τής ήμετέρα; πο- 
λεως, εύλογοΰμεν άπό καρδία; τού; 'ίδρυτά; 
αύτοΰ καί πάντα τά  φιλόμουσα μέλη, εύχα- 
οιστοϋμεν θερμώ; τήν Σεβαστήν τοΰ Άντιβα- 
σιλέως Κυβέρνησιν, η τις έτίμησεν ήμά; και 
ένεθάρρυνε πρό; τά  καλά έργα, διά τής πα 
ρουσίας τού έξοχωτάτου ‘Ομερ Πασσά, Διοι- 
κητού τής Ιΐόλεως ταύτης, εύχ^αριστοΰμεν τόν 
άξιότιμ.ον αντιπρόσωπον τής £7>ληνική; Κυ- 
βερνήσεω; κύριον Περβελήν, ως καί του; έν- 
τιμοτάτου; Προξένου; τών Ευρωπαϊκών Δυ
νάμεων, οίτινε; κοσμούσιν αύτοπρωΐώπω; 
τήν καλήν ταύτην πανήγυριν τών Ελληνι
κών Γραμμάτων.

Ίηιοΰ Χριστέ, ό. Θεό; τών πατέρων ήμών, 
έ ν ω ε ϊ σ ι  π ά ν τ ε ;  οΐ  θ η σ α υ ρ ο ί  
τ ή ς  σ ο φ ί α ;  κ α ί  τ ι ;  γ ν ω σ ε ω ;  
α π ό κ ρ υ φ ο ι ,  εύλόγησον καί άγίασον τήν 
Ε ν ό τ η τ α  του 'Ελληνικού Φιλεκπαιδευτι

κού Συλλόγου, ινα ώμεν τ ε τ ε λ ε ι ω μ  έ
ν ο ι ε ί ς  ε ν  πρό; τά καλά καί τα  
κοινωφελή έργα, δι’ ών δοξάζεται τό παν
άγιον όνομά σου, και εύτυχεΐ έν πάσι το γε- 

νος η|χών* γενοιτο !



Μετά τόν σπουδαϊον καί λίαν εμβρι
θή αυτόν λόγον, όστις βαθυτάτην ένε- 
ποιησεν εις πάντας έντυπωσιν, ή Α. Π. 
προσεκάλεσε παρ’έαυτή τόν Κ. Πρόεδρον 
τοΰ Συλλόγου, όστις άνελΟών επί τής 
εξέδρας, άνέγνω τόν ακόλουθον λόγον.

Σεμνήν καί μουσοπρεπή άγομεν ένταΰθα 
σήμερον τελετήν. Το ιεροπρεπές δέ καί θε- 
σπεσιον, δ ι’ ών περιέβαλεν αύτήν ό σεβαστό? 
ίμών Ποιμενάρχης, εύδοκήσας'ίά παραστή έν 
μεσω ήμων καί νά επιδαψιλεύσει ήμίν Τ5 καί 
τοΐς εργοις ημών τάς πολι,τίμους εύχάς καί 
εύλογίας του, έκορύφωσαν καί έξήραν κατά 
πολυ την λαμπρότητα, ην επιχέει είς την 
τελετήν ταύτην ή παρουσία τοΟ τε έςοχω 
τατου τής πολεως ταύτης Διοι/.ητοΰ καί τών 
λοιπών τής πεφωτισμένης τον Κεδίβου Κυ- 
βερνησεως λειτουργών, τοΰ άξίου αντιπροσώ
που της ημετερας Κυβερνήσεως καί τών λοι
μών προξένων τών φίλων Δυνάμεων, τών φι
λόκαλων τέλο; Κυριών καί τών φιλομούσων 
Κίιρίων.

Βλέπω είς τάς όψεις πάντων ύμών, κύριοι, 
επανθοΰσαν κατά την στιγμήν ταύτην τ ή ν  

ήρεμον καί γαλήνιον εκείνην φαιδρότητα, ην 
παράγει ή ενδόμυχος συναίσθησις, ή π ^ .  
-,ουσα έκ της ίκανοποιήσεως πόθου τίνος πνευ 
ματικοΰ. Ναι! ή φα ιδ^της ύμών δεν φέρε; 
τον τύπον της χαρμονής, ή·, παράγει ή ε ύ 
15 «  0 ε ( α, ήτοι ή ήδονή, ή προκύπτουσα U 
τ?,ς ίκανοποιήσεως σωματικής τίνος οίασδή- 
ποτε επιθυμίας, άλλ ’ είναι απαύγασμα όλβιό- 
τητος καί φέρ-t τ>,ν σφραγίδα τής εύ  
?  ? ο σ ύ ν η ς, ην επιθέτει είς το πρόσωπον 

του ανθρώπου ή συναίσθησις ϊκπληρώσεως 
πόθου τίνος πνευματικού.

Τις δε ό πνευματικός ουτος πόθος, ον 
παντες ένδομυχως συνα!σθανόμεθα έκπληρού- 
μενον κατά τήν στιγμήν ταύτην; διατί δέ 
τοσοΰτον εύφροσύνως διατίθησιν ήμας ή συν- 
αιαθησις τής εκπληρωσεως τοΰ πόθου αύ:οΰ;

Τό τής γραφής « ούκ έν άρτω μονω ζή- 
σεται κ.θρωπος » είναι άλήθεια πανθομολο- 
γουμένη καί καθεκάστην έμπράκτως άπο- 
δεικνυόμενη, ‘ο  άνθρωπος, Κύριοι, ?να ζήσ/:, 
ώς άνθρωπος εννοείται, εχει απόλυτον ανάγ
κην ου μόνον σωματικής, άλλά και πνευμα
τικής τροφής, διότι καί ή ζωή αύτοΰ δεν 
είναι άπλώς υλική, ώς ή τών άλλα'ν ζώων, 
άλλά συνάμα καί πνευματικό.

Δ:ν άρκεΓ λοιπόν είς τόν άνθρωπον νά 
τρώγω καλώς, νά ένδύηται κομψώς, νά κοι- 
μάται μαλακώ;, ν' άπολαμβάνη ένί λόγ« 
-ασών τών ευμαρείων καί αναπαύσεων* ό/ f  
εχει ανάγκην άπόλυτον καί πνευμΛτικδν έν- 
τρυφησεων και άπολαυσεων διότι τό λογικόν 
χύτοΰ, οπερ καί μόνον διακρίνει αυτόν άπό 
τών λοιπών ζώων, άποναρκοΰται, φθισ:ά καί 
σβεννυται, αμα ώς δια μακροΰ στερηΟή τή; 
πνευματικής τροφής, ήν παρεχουσιν αύτω αί 
ποικίλαι τής διανοίας έργασίαι. Θρησκεία 
δέ,ήθικήκαί επιστήμη,· είναι « ί τρεις άέννα«ι 
καί ζωοφόροι πηγαί, άφ’ ών ό άνθρωπος ά- 
φίονα πορίζεται δια τής διανοίας τά πνευ
ματικά του σιτία. °Ινα δ’ ομω; ή διάνο α 
τοΰ άνθρώπου καταστή ικανή νά παραλαν.- 
οάνη, άφθονω; και ν’ άφομοιοϊ άκΐ/δΰνως τά 
προσαγομενα αυτή πνευματικά σιτία, άνάγ- 
κην εχει καταλλήλου καί συνεχού; πρό; τοΰτο 
ασκησεως* διότι ανευ τής μεθοδικής ταυτης 
άσκησεως η διάνοια ή αδυνατεί νά χώνευση, 
και συναφομοιωση, και καταστήση χρήσιμα

καί επωφελή εις τήν πνευματικήν ζωί^ν τοΰ 
ανθρώπου τά δι'αύτήξ είσαγόμενα πνευματικά 
σιτία, ή διαφθείρει καί εκφυλίζει αυτά, οΰτω 
δε καταπονείται καί αδρανεί ή άποπλανάται.

"Π μεθοδική αυτή τής διανοίας άσκησι; 
άποτελεί τήν κοινώς καλουμένην έκπαίδευ 

,σιν, δι’ ής βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον συνεθί- 
ζεται ό άνθρωπος είς τήν διανοητικήν έρ- 

γασίαν και ανάγεται £κόπως καί άνεπαισθή- 
τως η διανοιά του άπό τών άπλουστέρων καί 
εύχερεστέρων έ~ί τά συνθετώτερα κάΐ δυσ/ε- 
ρεστερα,ώστε καθίσταται ικανή εις τήν κατά- 
ληψιν παντός ο,τι έ?;:στητόν καί χειραγωγή 
τον άνθρωπον είς τήν πραγματικήν αύτοΰ ευ
δαιμονίαν καί όλβιότητα.

Αυτός ε!νε, Κύριοι, ό διακαής πνευματι
κός πόθο;, ον πας τις αισθάνεται έν έαυτω^ 
και ου ή έκπλήρωσις γέννα τό μυχιον εκείνο 
τής ευφροσύνης αίσθημα, τό άπεικονιζόμενον 

επί τοΰ προσώπου αύτοΰ έν είδει θεσπεσίου 
φαιδρότητος, οΓαν, ώς προ ολίγου ελεγον, πα 
ρατηρεί τ ις έπανθοΰσαν εϊς τάς όψεις πάν
των ύμών.

Ξένοι ημείς εί; τόν εύδαίμονα καί φιλό- 
ξενον τοΰτον τόπον, άπολαύομεν έκαστος διά 
τής άοκνου κ»ί εντίμου εργασίας του σχετι
κής τινο; εύμαρείας· πολλοί τινες ές ημών 
μάλιστα ζώσιν έν άνέσει, άλλοι δέ καί έν 
άφθονία ή και έν πλούτο, παντοίων και ποι
κίλων τέρψεων καί ηδονών γευόμενοι' είμεθα 
πλούσιοι όπωςδήποτε σωματικώς ένταΰθα, 
δεν πεινώμεν τούλά/ιστον. Άλ.λ’ όποια ή 
κατατρυχουσα πάντας ημάς πνευματική πε
νία ! παντες άνεζαιρέτως πεινώμεν, λ>ιμοκτοΰ- 
μεν πνευματικώς, καί ή πνευματική ζωή πάν- 

ημών ένταΰθα είναι άθλια και άνυπάοο- J

ρος. Ά λλ ’ ή στέρησή πράγμαΐός τίνος γεννά 
τήνέπιθυμίαν ό πεινών έπιζητεΐ άρτον' ό δ ι 
ψών έπιθυμεΐ ΰδωρ· ό έν τή σκοτία. καδειργ- 
μένος έπιθυμεΐ τό φως τοΰ ήλιου. Διά τούτο 
καί ήμεΐς πάντες, καίτοι εύποροΰντες όπω;δή- 
ποτε ΰλικώς ένταΰθα, πεινΰμεν όμω; καί δι- 
ψώμεν πνευματικώς, καί σφοδρόν αίσθανόμε- 
θα τόν πόθον τοΰ ν’ άπολαύσωμεν τροφής 
πνευματικής.

Λικαίως άρα φαίδραν εχομεν τήν οψιν πάν
τες σήμερον ένταΰθα* διότι τ ι βλέπομεν ενώ 
πιον μ α ς; πνευματικήν τράπεζαν, ήν ό ζήλιος 
καί ό πατριωτισμός ένίων έκ τών ένταΰθα 
ομογενών, φιλοτιμώ; ηύτρεπισ-: καί παρέθηκεν 
εις κοινήν καί διαρκή πνευματικήν ευωχίαν 
πρό; πάντα δήποτε πεινώντα πεν/αν πνεύμα · 
τικην. Μαί, κύριοι 1 ό Σύλλογος, ου σήμερον 
τελοΰμεν_ουτω λαμπρώς τήν έγκαθίδρυσιν, 
ούδεν άλλο εινε ή κοινή πνευματική πανδαι
σία, όμοια προς τάς ά γ  ά π  α ς τών πρώτων 
Χριστιανών. ‘Ω; τότε τινές των έν Χριστώ 
αδελφών άφθονους ηύτρέπιζον έν ταΐς έκκλη- 
σίαις τράπεζας, είς α ; παρεκάθηντο καί συν- 
ειστιώντο πάντα τά  μέλη τής κοινότητος, 
ουτω καί νΰν τινες τών ήμετέρων ομογενών, 
φιλοτίμως καί πατρ'(.)τικώς σκεπτόμενοι καί 
ένεργοΰντες, συνέστησαν τόν Σύλλογον τού
τον καί παρεχουσιν αυτόν εις πνευματικήν ευ
ωχίαν προς πάντα τής ένταΰθα -Ελληνικής 
παροικίας τά μέλη.

’Αλλ’ έπροφερα, Κύριοι, πρό ολίγου 
καί έπανέλαβα τήν γλυκυτάτην, τήν ί;-  
ράν λέξιν π α τ ρ ι ω τ ι σ μ ό ς ·  μή τάχα 
έζ ένθουσιασμοΰ άκαίρου η κατά πα:α- 
δρομήν έξεστόμισα αύτήν j διότι τ ί κοινόν 
μεταξύ φιλεκπαιδευτικού ιδρύματος καί πα-
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τριωτισμοΰ ; ςυ/t J our ένθουσιασμά;, our: 
λάθος με ήγαγον εί; την εχφώνησιν τής λε;ε- 
€βς πατριωτισμός. Καί εξηγούμαι.

Θρησκεία. Γ .α ιδαα  καί έθνισμός είνε διά 
τόν'Ελληνα τρία τινά άλληλένδετα καί άνα 
ποβπάστως ή'ωμχνα, είνε 5»’ αΰτόν ή Τρία.
Ά ‘ Αγία, ή πληρούσα πάσαν αύτοΰ την πνευ 
ματικήν ζωήν. Δεν δύν?μαι ποτένάέννοήσ 
τόν ‘ Ελληνα, μή σεβίμενον, μηδέ στοργήν ά 
πειρον τρέφοντα πρός τήν θρησκείαν τών πα 
τέρων του, τήν παρηγορήσασαν άΰποτε το 
ίθνος του κατά τάς όίυντρά; καί φρικώδε'; 
δοκιμασίας του,καί διασωσχσαν άλύμαντον κα· 
οώαν την έθνικότητά του έν μέσω τοσούτω 
κινδύνων καί περιπετειών. Δεν δύναμαι ομοίως 
νά εννοήσω τον "Ελληνα, μή φίλον τής πα ι
δείας, ητις καί πάλαι μέν έδόξασε το έθνος 
αύτοΰ, καί τήν σημερινήν δέ πολιτικήν άνα 
βίωσιν καί εθνικήν παλιγγενεσίαν του παρε 
σκεύασε καί έπεσφράγισε. Καί άρ* δεν δόνα 
μαι νά εννοήσω Σύλλογον φιλεκπαιδευτικόν, 
ΰπο ‘Ελλήνων συγκροτούμενον, χωρίς ν’ απο
δώσω εις τήν ιδέαν τής συστάσεως καί τής 
ύπάρξεως αύτοΰ σπουδαίαν πατριωτικήν ένέρ- 
γειαν καί σημασίαν.

‘Ο Σύλλογος λοιπόν ουτος είναι ού μόνον 
ναός «τρός λατρείαν έν αύτώ τών Μουσών, άλ
λά  καί χώρος ιερός, προωρισμένος ν’ άναμι- 
α/ήσκη διαρκώς ήμΐν, τοΐς έσθίουσι τον π ι
κρόν άρτον τής ξενιτείας, τήν άποϋσαν πατρί
δα. Έν τη βιβλοθήκν), έν τώ  άναγνωστηρίω? 
κατά τάς συνεδριάσεις καί τάς διδακτικά; 
διαλέξεις, πάντες ανεξαιρέτως οί προσερχόμε 
νοι θά θύωσιν εις τάς Μούσας, τάς άγνάς 
αύτάς καί σεμνάς έλληνίδας παρθένους. 
Ά λ λ ’ ή (λ εις ο! Έλληνες, εισερχόμενοι έν-

ra ,>θα, 6’ άκούωμ: μειλίχιον τινα ψ ->v)jv άο- 
άτω; περιβομβοϋσαν, φωνήν ίν^/ρρύνσεως καί 
-αρηγορίας |ν ταϊς θ λ ■ ψ : α ι καί τ ι ΐς  περιπϊ- 
Γείαις τής ξενιτείας, τήν φω-ήν τής παμφιλ- 
τάτης πατρίδος, λέγιυσχν ήμΐν αόποι» δύο ^ 
τρεις είσι συνη.μενοι έν τώ  όνόματί μο», 
κάγώ έν μέσω αύτών». Τήν φωνήν ταύτ«ν 
τήν μελιχράν θ' άναγνωριζ/ι πάραυτα ή καρ~ 
ια ήμών, καί ώς τό άΐίοπλανηθέν έρίφιον, 

■/.ναγνωρίζον τήν προσφιλή φ .ινήν τής άνακα- 
λούσης μητρός, τρέχει καί σκιρτών επανέρχ*- 
:αι παρ’ αύτη, οΰτω καί δι* ημάς ή φωνή 
/.υτη ή μυστηριώδης τής άπούσης πατριδος 
θέλει χρησιμεύει όπως διαρκώ; συγκ:ατή 
τήν διάνοιαν ήμών άναποσπάστω; προσηλω* 
μένην εις αυτήν.

Πριν ή καταλάβω τόν λόγον, Κύριοι, ά - 

/απόφευ/.τον θεωρώ νά ύπομνήσω ύμΐν, ότι 
τό φιλολογικόν τοΰτο καθίδρυμα, καθ’ ό μέν 
‘ ΐίλληνικόν, διατελεΐ ύπό τήν σκεπήν τοΰ 
λαοφιλούς ήμών Βασιλέως Γεωργίου- καθ’ ό 
ί έ  ίδρυμένον έν τώ  φιλοξενώ τής Αίγύπτου 
έδάφει, διατελεΐ ύπό τήν φιλοξενίαν τοΰ 
πεφωτισμένου Κεδίβου ’Ισμαήλ' καθ’ ο δ^ 
τέλος εύρισκόμενον έν τ?ί περιοχή τοΰ πα- 
τριαρχικοΰ τή ς ’Αλεξανδρινής εκκλησίας θρό
νου καί άρτι άγιασθέν διά τής χάριτος αυτής, 
δ ιατελεΐ ύπό τήν πνευματικήν προστασίαν 
τοΰ σεβαστού πατρός ήμών καί Πατριάρχο» 
Κ. Σωφρονίου.

Διοπερ παρακαλώ πάντα ς υμάς, Γνα μια 
φωνίί καί ένί στόματι συνανακράξωμεν:

Ζητώ ό Βασιλεύς τών ‘Ελλήνων Γεώργιος!

Ζήτω ό Κεδίβης τής Αίγυπτου Ισμαήλ!

Ζητώ ό Πατριάρχης ήμών Σωφρόνιος'

Μ ετά  τά ς  ζω ηράς κα ι έγκ ιρδ ίο υ : 

τή ς όμηγύρεω ς ζη τω κραυγάσεις άπηύ 
δυνεν ό Κ. Πρόεδρος τόν λό γο ν  πρό ; 

τούς παρόντας ξένους, καί προσεφώνησεν 

αυτο ΐς γ α λ λ ισ τ ί τάδε:

Στρέφω ήδη τόν λόγον πρός ΰμάί, ανώ
τατοι λειτουργοί τής πεφωτισμένης τού Κε- 
δίβου Κυβερνήσεως, αντιπρόσωποι τών π;- 
πο'λιτισμένων ’Ιΐθνών, Κυρίαι καί Κύριοι επι 
βκεπταί, οΐτινες ευηρεστηθητε να τιμησητ. 
ήμά;, παριστάμενοι εις τήν πνευματικήν 
ταύτην πανογυριν! Εύχαριστώ ύμΐν πάσιν 
άπό καρδίβς έξ ονόματος τοΰ ήμετέροο ε λ 
λόγου διά τήν εύγενή σπουδήν, μεθ η; ά 
πιδέξασθε τήνήμετέραν πδόσκλησιν. ‘ Η έν τή 

τελετή ταύτη παρουσία ύμών, ίιν 6εωροϋ;;ε 
ώς δείγμα άσφαλές τής πρός τήν έπιχειρτ.σΐ' 
ήμών συμπαθείας σα;, είνε δι* ήμάς παρο:μνμν 
οπουδαΐον, όπερ θέλει πολύ μάς έμ ψ υχ ε-· 
*ίς τήν έκπλήρωσιν του Λυσκολου έργου, ό 
Tttp άνελάβομεν. Ό φ ίλω έν τούτοι: νά ομο

λογήσω ύμΐν είλικρινώς, Κύριοι, ότι δέν άμφι- 
βαλλον ποσώς περί τών πρός ή^άς ευμε^ω 
αίσθ ,ιμάτων σας, δια τόν έξής λόγον διότι 
πάντες είσθε οπαδοί τού ’Ρλληνισμοϋ, γ ω ι ΐ  
ίσως καί νά τό ύποπτεύητε, καί έπομένω; 
•υμπαθεϊτε ένστίκτως πρός πάν ό,τι σχετίζε 
τα ι όπωςδήποτε πρός τόν 'ελληνισμόν, r, 
μάλλον πρός πάν ό,τι είνε Ελληνικόν.

Ε ξ η γ ώ ύυΐν τήν ιδέαν μου ταύτην' άΌ· 
επιτρέψατε μοι να σά; έκθεσω πριν τ ι διά 
τής λέξεως ‘Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς  έννοώ έγω. 
Κ ατ’ έμέ *Ε λ  λ  n ν ι σ μ ό ς δέν είνε τό 
«ύνολον τών ποικίλων έθ.ολογικων χαρα:·.τή- 
fM'/, ο ΐτιν'ς προςδιορίζουσιν ομάδα τινα τοΰ 
Ανθρωπίνου γένου,-, τό Ελληνικόν βθνος* ό χ ι!

‘ Κ λ λ η ν ι σ μ β ν  έγώ ονομάζω τό σιίν- 
■)λον τοϋ ό ,-ι αγαθόν, άλπθές καί καλόν ήδυ- 
ήθη νά ποραγάγχι ή άνθρωπό της έν έποχ$ 

αεμακ:υσμένη ήμών καί διά τής έργασίας 
καί των προσπαθειών φυλής προνομιούχου Τ ώ 
αιρώ έκείνω καί πλέον πάσης άλλη; πεπροι· 

-.ισμέ^ης διά τών πρός τόν σκοπόν τούτον 
/.αταλλήλων ιιυσικών δώ.ων.

* »  I \ | V  , * » ►Ε:χ^μαι νυν εις την εςηγησι/, ην σας υ- 
“εσχέθην. ‘Ο πνλιτί'μός, Κύριοι, λαβών τήν 
γένεσίν του έν τή άπωτάτη ’Ανατολϊ), έ- 
-:εζετάθη έκεΐθεν ήρεμα έφ’ ολης τής έπιφα- 
■είας τής γής, καί, ακολουθών ην και το φώς 
πορείαν, έβάδισε σταθερώς έξ ’Ανατολών προς 
νυσμάς. Κατά τήν περιπλάνησίν του ταύτην 
ίς διάφορα έπεστάθμευσε τής ’Ασιας μέρη, ϊίς 
τάς ’Ινδίας τό πρώτον, είς τήν Περσίανκαί τή^ 
Χα/.δαίανεπειτα,εΐς τήν Αίγυπτον άκολούθως. 
Ίίν έκάστω δέ τών σταθμών τούτων άνεπαυετο, 
έπεσιτίζετο,έφόδια παρελαμ.βανε δαψιλϋ, πριν 
η εκκίνηση πρός έπιχείρησιν νέας όύοιποριας. 
'Αξεστο; όμως καί αμφίβολος ικανώς και 
στίγματα φέρων έτ ι βαρβαρότητος, ούδεμιαν 
ά/ρις έκείνου είχε προσενέγκει σπουδαίαν ύπη_ 
ρεσίαν τή άνθρωποτητι, οΰδεν ει/_ε παραγα* 
γει διά τάς έπερχομένας γενεάς. Καί μονόν 
οτε, άφίνων όπίσω τήν γηραιάν xai έξηντλη- 
λένην ’ Α σ ία ν , καί ερχόμενος νά έπισκεφθή 
τήν νεάζουσαν καί εμπλεων παρθενικής ρα
στώνης Ευρώπην, έσταθμ.ευσεν εν τή Ελληνική 
/εοσοννήσω, μόνον τότε άπηλλάγη τελείο'ς 
των βαρβαρικών πεδών, ήγνίσθη κα ί μϊ- 
-εβλήθη είς τόν υψηλόν εκείνον ‘ Ελληνισμόν, 
ϋστις τοσαΰτα καί τηλικαϋτα παρήγαγε θαυ
μάσια, όστις τόν κόσμον σύμπαντα έφώτισεν, 
όστις καί σήμερον £τι σωτήριον καί άδιαφι-



λονείκητον έξακολουθ'/ί νά έξασκή επιρροήν 
έπί τής άνθρωπότητος όλης. Έχρησίμευσε 
λοιπόν ή ‘Ελληνική φυλή ώς τις διϊλυστήρ 
εις τόν πολιτισμόν, ου τα  θολά έτι και βορ· 
βωρώδη νάματα, διιλυοθέντα δια τής εύγενοΰς 
ταύτης φυλής, καί σακκελισθέντα, κατέστη
σα ν διαυγή καί εύχυμα καί απέκτησαν τάς 
άπα ιτουμένας προς κοινήν καί επωφελή χρή- 
σιν ποιότητας. Έκτοτε δε ‘Ε λ λ η ν ι - 
σ μ ο ς καί π ο λ ι τ ι σ μ ό ς  συνεταύτίσθη- 
sav είς βαθμόν τοιοΰτον, ώστε καί αί λέξεις 
αύταί, αΐ προς εκφρασιν αύτών χρησιμεΰουσαι, 
άπέβησαν, ώς ειπείν, συνώνυμοι.

’ ΐδα>, Κύριοι, διατί σας έλεγον προ ολί
γου, ότι εισθε οπαδοί τοΰ ‘Ελληνισμού. Πας 

όντως πεπολιτισμένος άνθρωπος, πας εραστής 
τών γραμμάτων, τής επιστήμης, καί της τέ
χνης, ούδιν πράττει άλλο η ομολογεί πίστιν 
άγνην καί ειλικρινή προς τόν ‘Ελληνισμόν.

'Αλλ' άν σείς, Κύριοι, καθό οπαδοί τοΰ 
‘Ελληνισμού, στέργετε παν είτι ‘Ελληνικόν, 
καί ημείς όμως, οι νέοι "Ελληνες, οί κατοι- 
κοΰντες τους αυτούς μετά τών αρχαίων ‘Ελ
λήνων τόπους, οί λαλοϋντες τήν αύτήν γλώσ
σαν, οΐ άναποσπάστως τέλος έχόμενοι τη 
σωτηρίω καί ενθαρρυντικέ) δι’ ημάς ιδέα, οτι 
είμεθα, άν ούχί οί κατ’ εύθεϊαν απόγονοι, 
τουλάχιστον οί φυσικοί κληρονόμοι του μεγά

λου εκείνου έθνους της αρχαιότητος, καί ε
πομένως οί νόμιμοι τοΰ ελληνισμού θεματο- 
φύλακες, ημείς, λέγω, δεν ειμεθα πλέον α 
πλοί τοΰ Ελληνισμού οπαδοί, ώς σείς, άλλά 
φανατικοί λάτρεις αύτοΰ. Διόπερ τρυφερώς 
άγαπώμεν, καί ώς αληθείς έν Έλληνισμω α
δελφούς θεωροΰμεν πάντας, όσοι, καίτοι έ- 
θνικότητος καί θρησκείας διαφόρου, καλλιερ-

γουσι τα γραμματα καί τάς τέχναςκαί εργά
ζονται όπωςδήποτε διά τό καλόν της άν- 
θρωπότητος.

Διά τούτο, Κύριοι, ό Σύλλογος ήμών^ 
ου ο σκοπος εϊνε καθαρώς φιλολογικός, εΐ 
και συγκροτούμενος έκ στοιχείων ελληνικών, 
δεν εινε δια τοΰτο όλιγώτερον κοσμοπολίτι
κος. Αι συνεδριάσεις ημών έσον ται πάντοτε 
προσιτά: παντι κνθρώπω τ:μίω, έπιθυμούντι 
να παραστή έν αυταΐς ώς έπισκεπτής. Είς 
το ήμέτερον άναγνωστήριον δύνανται νά γεί- 
νωσι συνδρομηταί πάντ-ς όσοι έπιθυμοϋσι νά 
δαπανώσι τάς ώρας της άνέσεώς των είς τήν 
διά τής άναγνώσεως εφημερίδων πληροφόρη- 
σιν περί παντός ο,τι συμβαίνει είς τόν πολι
τικόν, έπιστημονικόν, καλλιτεχνικόν η εμ
πορικόν κόσμον' ή βιβλιοθήκη ημών, ητις τ α 
χύτατα δύναται νά πλουτισθή ού μόνον διά 
τών πόρων τοΰ Συλλόγου, έλλά  καί διά τών 
καθεκάστην γινομένων αύτί) δωρεών υπό των 
φίλων τής παιδείας καί τής προόδου, έσται 
ανοικτή προς πάντα έπιθυμοΰντα τήν διά 
βιβλίων ώφελίμων καί τερπνών έπεκτασιν 
τών γνώσεων του. ‘II αίθουσα ημών αυτή 
τέλ>ος έσται πάντοτε είς τήν διάθεσιν τής 
νοημοσύνης καί τής επιστημονικής ή καλλι
τεχνικής ίκανότητος, καί πας όστις έχει νά 
διδάξ/) τ ι καλόν καί χρήσιμον δύναται νά 
διαθέτνι αύτήν έλευθέρως.

Έκοράζων ύμίν, Κύριοι, προκαταβολικώς 
τάς διαπύρους εύχαριστίας ημών διά τήν η
θικήν συνδρομήν καί τήν ύποστήριξιν, ην δεν 

θέλετε λείψει, ώς ελπίζω , νά παράσχητε τώ 
νεογεννήτω ήμών Συλλογω, Σας παρα
καλώ νά ένωθήτε μετ’ έμοΰ καί τών συντρό
φων μου, όπως άποτίσωμεν δίκαιον φόρον σε-

βασμοΰ καί ευγνωμοσύνης πρός τόν μεγάθυ- 
μον καί πεφωτισμένον Ηγεμόνα, οστις ούτως 
έπιτυχώς ιθύνει πρός τόν προορισμόν τον τόν 
εύδαίμονα καί φιλόξενον τοΰτον τόπον, καί 
ύπό τήν σκεπήν τού 'Οποίου πάσαι τών πε- 
πολιτισμενων έθνών αί παροικία ι εύημεροΰσι 
καί άπολαύουσι τών αγαθών τής ελευθερίας 
καί τοΰ πολιτισμού ουτω; άφθόνως, ώστε 
δλίβωνται ούτως όλιγώτερον διά τήν στέρη- 
ffiv τής άπούσης Πατρίδος.

Έκφράσωμεν λοιττόν τόν δίκαιον αύτόν 
σεβασμόν μας, συνανακράζοντες πάντες 

Ζητω ό Κεδίβης ’Ισμαήλ !
I ΙΜΙI III III III !»■ I HIM ·ΙΙΙ I ■■■ II· III III l»H I   II I I

ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

ΣΪΜΒΟΤΛΙΟΪ TOT ΣΤΛΛΟΓΟΤ.

To Συμβούλιον, συ^ελθόν είς τακτικήν 
Συνεδρίασιν τη 18 Φεβρουάριου κατά τήν 
6ην ώραν μ. μ., έκεθεώρησε τούς ύπό τοΰ 
Κ. Ταμίου υποβληθέντας λ)σμούς πασών 
τών μέχρι τής ημέρας ταύτης δαπανών εις 
προκαταρκτικάς εργασίας, ένοίκιον καταστή
ματος, έπισκευάς, εΐτρεπισμόν καί έπιπλα 
αυτοΰ, είς άγοράν βιβλίων καί γραφικής υλης, 
εις δαπάνην έντυπων, είς ταχυδρομικά, είς 
μισθοδοσίαν προσωρινού κλητήρος κ τλ ., άνα
βα ινουσών εις φρ. 3315  5 5 ]0 0 , καί έγκρί 
ναν υπέγραψε τόν κατάλογον αυτών, καί 
τόν παρέδωκε τώ  Κ. Ταμία.

’Επί τή προτάσει του Κ. Προέδρου τό 
Συμβούλιον ένέκρινε τήν αποστολήν έγκυ- 
κλίου πρός τούς έν ’Αλεξάνδρειά καί ταΐς λοι- 
παΐς πόλεσι τής 'Ανω Αίγύχτου ομογενείς 
επί τώ  σκοπώ έγγραφες μελών τοΰ Συλλό

γου. Θεωρήσαν δέ τόν προετοιμασθέντα κ α- 
τάλογόν καταλλήλων πρός τοΰτο προσώπων, 
ένέκρινιν αύτόν, καί άνέθηκε τώ  Κ. Προέδρω 
τήν περαιτέρω ένέργειαν έπί τούτου.

"ΧΙρισε τήν 1 ην Μαρτίου ώς ημέραν ένάρ- 
ξεως τών εργασιών τής βιβλιοθήκης καί τοΰ 
Αναγνωστηρίου τοΰ Συλλόγου, καί πρός 
τούτο άνέθηκε τώ  Κω Προέδρω τήν φροντίδα 
άνευρέσεως καταλλήλου εμμίσθου ύπαλλήλου, 
οστις θέλει κρατεί τό κατάστημα είς καλίιν 
κατάστατιν καί άνοικτόν πάντοτε άπό τής 
9ης πρωινής ώρας μέχρι τής 1 Οΐς εσπερινής.

Ώνόμασεν έπιμελητήν τοΰ αναγνωστηρίου 
καί τ/ίς Βιβλιοθήκης τόν έκ τών μελών τοΰ 
Συλλόγου Κ. Γερ. Μαζαράκην, καί άνέθη- 
κεν εις τόν Κ. Πρόεδρον τ^ν φροντίδα τής 
προπαρασκευής τοΰ άναγκαίου διά τήν β ι
βλιοθήκην καί αναγνωστήριου οργανισμού.

ΙΙρονοοΰν περιττής έξασφαλίσεωςκαίδιατη- 
ρήσεως τής έν τώ  καταστηματι κινητής πε
ριουσίας τοΰ Συλλόγου, ένέκρινε τήν πρότα- 
σιν τοΰ Προέδρου περί διορισμού Οικονόμου, 
οστις θέλει καταγράψει εϊς ίδιον βιβλίον πάν
τα τά έν τώ καταστηματι έπ ιπλα καί λοι
πά σκευ'η, καί φροντίζει περί τής ασφαλείας 
καί διατηρήσεως αύτών’ καί ώνόμασε τοιούτον 
τόν έκ τών μελών τοΰ Συλλόγου Κον Δημ. 
Διακομιδήν.

Έπί τή προτάσϊ) τού Κ. Προέδρου, έκθέ- 
σαντος, ότι πολλοί τη σαν παρ’ αύτοΰ την 
σύστασιν έν τώ  άναγνωστήρίω νυκτερινών μα
θημάτων 8ιά τόν λαόν, ένέκρινε την σύστασιν 
τοιούτου σχολείου, καί ώρισε τήν 1ην Μαρ
τίου ώς ημέραν ένάρξεως τών παραδόσεων άνέ
θηκε δέ πρός τόν Κον Πρόεδρον τήν σύντα
ξιν τοΰ προγράμματος τών παραδόσεων καί
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τόν διορισμόν τών καταλλήλων διδασκαλων.

’Επί τή προτάβει τοΰ Κ. Προέδρ'υ, έν 
«κρν ε τήν εναρξιν τής ϊημοβιεΰσεως Μεριοδι 
κοΰ συγγράμματος τοϋ Συλλόγου, υπό τή 
επωνυμίαν ιι ο Κε*ρωψ » απο τής 1 *)ς Μαρ
τίου, συντασσομ.ενου μέν ΰπο συντακτι/.ου 
Συμβουλίου, εκλεγόμενου έκάστοτε καί προε 
δρευομένου ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
διευθυ/ομενου δέ κατά τό ά. έτος ΰπό του i· 
τών μελών τοΰ Συλλόγου Κου. Θεοδ. Κω - 
σταντινίδου καί (ώς πρός τό οικονομικόν με 
ρος) ΰπό τοϋ Ταμίου τοϋ Συλλόγου. Κ. Δημ. 
Γεωργιάδου* άνέθηχε δέ τω Κω Πρόεδρο 
τήν σύνταξιν τοΰ μετά τοΰ Κου Θ. Κωνσταν 
τινίδου άπαιτουμένου συμβολαίου.

Τα μελη
Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΣ, Πρόεδρος.

ΑΛ. ΖΗΝΤΣΟΣ Αντιπρόεδρος.
1Ω. ΑΚΑΒΧΛΟΣ, Γραμματεύς.
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΑΗΣ, Ταμίας.

Κ1Κ. ΜΑΡΑΤΟΣ, Σύμβουλος.

ΧΡΟΝΙΚΟΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

« %υπο
A. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΓΑΟΤ.

’Επί Κλαυδίου Καίσαρο?, ότε ή πρώτη 
ΐδρύθη έν ’Αλεξάνδρειά Χριστιανική Έκκλη 
βια, ή Αίγυπτος τρεις περιλάμ.βανεν έπαρχί- 
·»«, τήν τής ιδίως Α ί γ υ π τ ο υ ,  τήν τής 
β  η β α ί δ ο ς καί  τήν τής Λ ι β ύ η  ς, αΐ- 
τινες μετά τών άκολούθως προστεθεισών δύο, 
Τ?/ί Α ό γ ο υ σ τ α μ ν ί κ η  ς καί  τής Π t v·

τ α π ό λ ε ω ς ,  συναπετέλεσαν τήν έπισκ»- 
πικήν διαίρεσιν τής περ'.ιρ?ρείας τοΰ πατριαρ
χικού θρόνοι» τής ’Αλεξανδρείας μέχρι τοΰ έ. 
αίώνος, ότε ή πατριαρχική αΰτη περίφερε*» εις 
οκτώ δίτιρέθη επαρχία;, τήν τής π ρ ώ τ η ς  

/ . α ί δ ε υ τ έ ρ α ς  Α ί γ υ π τ ο υ ,  τήν τη  ς 
π ρ ώ τ η ς  καί  δ ε υ τ έ ρ α ς  Α υ γ ο ύ -  
J τ α μ ν ί κ η ς, τήν τής π ρ ώ τ η ς  καί  
ί ε υ τ ε ρ α ς  Θ η β α ΐ δ ο ς ,  τήν τής ' Α
νω Λ ι β ύ η ς η  Κ υ ρ η ν α ϊ κ ή ς  καί  
τήν της Κ , ά τ ω Λ υ β ύ η ς .  'Επί τών Βυ
ζαντινών Αΰτοκρατόρων νέα έγένετο περί τήν 
οια»ομήν τών επισκοπικών θρόνων μεταρόύθ- 
Α ί σ ι ς ,  δυο προστεθεισών εί; τάς όκτώ έπαρ·>· 
^ίας, τής ’Α ρ κ α δ ί α ς  καί τής Τ ρ ι π ό- 
λ ε ω ς, ώστε ΰπό τόν Πατριαρχικόν τής ’Α
λεξανδρείας θρόνον περιελαμβάνοντο κατά 
Κωδινόν τόν Κουροπαλάτην αί έξής επαρχίας 
μητροπόλεις καί έπισκοπαί.

Α'. Επαρχία Α ίγύπτου πρώτης.
ά. ’Αλεξάνδρεια. —  β'. ‘ Ερμούπολις. —  γ'. 

Μέτηλις.—  δ'. Βοΰτος. — έ. Ψάνεως Κώμη. 
—  ς .  Κοπρίδεως Κώμη. —  ζ'. Σάϊ;. —  ή. 
Αεοντούπολις. —  θ'. Ναυκράτεια. —  ί. Άν- 
δρώ. —  ιά. Νικίου Κώμη. —  ιβ'. Ζηνώνοϋ- 
πολις. —  ιγ'. Πάφνα. —  ιδ'. 'Ονουφις. —  ιέ. 
Ταυα. —  ις '. Κλεοπατρίς. —  ιζ'. Μαρεώτις. 
— ι̂η. Μενελαϊτων.—  ιθ'. Σχεδία —  κ .  @ερ- 
μουθις. (Τε'ρνουθις). —  κά. Σονδρα.

Β'. Επαρχίας Αίγυπτου δευτέρςα.

ά. Κάβασα. —  β'. Φρύγωνις. —  γ'. Πα- 
χνάμουνις.— δ'. Αιόσπολις.— έ. Σεβένυτος.—  
ς .  Κυνώ. —  ζ'. Βούοιρις. —  η .’ΐίλεαρχία,—- 
θ'. ‘Ρηγεών Πάραλος. —  ί. Κώμη Παριάνη.—  

{ ιά. Κώμη ‘Ρηχομήριον. —  ιβ'. Κόϊς.

Γ'. Επαρχία Λύγουσταμνίκης πρώτης.
ί .  Πηλούσιον, μητρόπολις.—  β . Σεθρωι 

της —  γ'. Τάνις. —  δ', θμούϊς. —  ί .  ‘Ρη- 
νοκόρουρα. —  ς '. Όοτρακίνη. —.ζ '.  Πεντά 
βχοινον. — ■ ή. Κάοσιον. —  θ . Αφναΐον. ·—■ 
ί .  'ϋφαιστος. —  ιά. Παναίφυσις. —-  ιβ . Γ«ρ 
fa . — ιγ'. Ίτάγερος. — ιδ'. ©ένησος.

Δ'. Επαρχία Αύγουσταμνίκης δευτέρας.
ά. Λεοντώ, μητρόπολις. —  β'. 'Αθριβις.— 

γ '. ‘Ηλιοΰ;. —  δ'. Βούβαστο,. —  έ. Φάρβαι. 
Ιος. —  ς '.  ’Αραβιοΰς.

Ε'. Ε π α ρ χ ία  Ά  ρκ*δίας. 

ά. Όξύρυγχος. μητρόπολις. —  β ’. ‘Ηρα- 
κλέους. —  γ'. Κυνώ. —  δ'. Νείλούπολις.—  
ί .  ‘Αρσινοείτης (καί ©εοδοσιούπολις καί *Α 
φροδιτώ). ς '. Μεμφις. —  ζ'. Λητώ.

ΣΤ'. Επαρχία Θηβαΐδος πρώτης, 
ά. Άντινώ , μητρόπολις. —  β'. ‘Ερμούπο- 

λις. —  γ'. ©εοδοσιούπολις. —  δ'. Κάσος. — 
έ. Λυκώ. —  ς '.  ‘Τψηλή. —  ζ '. ’Απόλλωνο 
*— τι. ’Ανταίου. — θ'. Πανος.

Ζ'. ’Επαρχία Θηβαΐδος δευτέρας. 
ά. Πτολεμαΐς, μητρόπολις. —  β'. Κοπτ^ 

ή καί ’ίουστινιανοΰπολις. —  γ'. Διοκλητιανού 
χολις. —  δ'. Αιόσπολις. —  έ. Τεντυρα. — ς '.  
Μαξιμιανούπολις. —  ζ'. Θηβαΐς. —  ή. Λά- 
των. —  θ'. Όμβων. —  ί. Έρμονθίς. —  ιά, 
— ’Απόλλωνος.— ιβ'. Κώμη Άνάσσης Μεγά
λης. —  ιγ'. Θηβαΐδος άνω.—  ιδ '. ’ ΐβεως.—  
ιέ. Μαθών.—  ις '. Τριμούνθων.—  ιζ '. ‘Ερμων. 

Η'. Επαρχία Λιβύης, 
ά. Αρανιέων, μητρόπολις. —  β'. Παραιτό- 

νιον. -  Τρανζάλη (Ζώγρα, Ζάγυλις). —  δ', 
' Αμμωνιακή. — έ. Άντίπυργος. —  ς ’. ’Αντί- 
φραι —  ζ'. Π/,δωνία. —  η. Μαρμαοική.

Θ'. Επαρχία Πενταπόλεως.

ά. Σώζουσα. —  β'. Κυρήνη. - γ ',  Πτο- 
λεμαΐς.— δ'. Τεύχειρα. —  έ. ‘Αδρανή.— ς '.

Βερενίκη.

Γ. Επαρχία Τριπόλεως.

ά. Τοσίβων. —  β’. Αεπτίδος. —  γ*. ‘ Γδν.

’Επί δέ τών ’Αράβων, κατηργηθέντος τοΰ 
Συστήματος τών Επαρχιών, κατενεμήθη π£~ 
?α τοΰ πατριαρχικοί» θρόνου ή περιοχή εις 

ιγ) τ  ρ ο π  ό λ  ε ι  ς καί έ π ι σ κ ο π α ς .  
υρομεν δ ’ έν παλαιω Ttvi αντιγράφω τόν 

■;/·,ς κατάλογον μητροπολιτών καί έπισκό- 
-ci.jv τοΰ θρόνου τής ’Αλεξανδρείας.

Α'. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ.

1) Λιβύης, ύπέρτιμος καί έξαρχος πάσης ’Αφρι-
2) Μέμφεως » 
i) Πενταπόλεως » 
ί·) Θηβαΐδος ο
5) Πηλουσίου »
6) Οξυρΰγχου ο
7) Τριπόλεως »
8) Καισαρίας’Αφρ.Β

9) Αεοντοπόλεως »
10) Καβάσου ι>
11) Νούβων

12) Θήβης
13) Αάρνης
14) Σουεσίου 

\ 5) Κυρήνης

» Αραβίας, (κής.
» Αιθιοπίας.
» παντός Παρανείλοι». 
» πάσης Μεσημβρίας.
» ’Αρκαδίας.

Βαρβαρίας. 
Νουβίας. 

Αύγουσταμνικής. 
Μαρμαρικής. 
Μεσογ. θαλάσσης. 
Μελαίνης Γης. 

Όστρακηνής. 
Έρυθράς θαλάσσ. 
Πόντου Βαρβαρικ-

Β'. ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ.
1) Άνδροπόλεως. 5) ‘ Ηλιουπολεώς·
2) ‘ Ερμουπόλεως. 6) Μαρεώτιδος.
3) Νειλουπόλεως. 7 ) Τάνεως.
4) Αρσινόης. 8) Αιοσπόλιως.



0) Θεοδοσια/ής 18) Πομπηΐουπόλεως.
10 ) ’Αντινόης 19) Σεβ ενύτου.
11) Βερενίκης 20) Κλεοπατρίδος.
12) Νικοπόλεως. 2 1 )  ΦαΪΛμίου.
13) Αητοπόλεως. 22 ) Ναυκράτιδο;.
14) ‘Ρασίδος. 23) ’Αντϊπύογου.
15) Μαξιμιανουπόλεως 24) Βαβυλώνρς.
1 6) Σικελία;. 25 ) ‘Ρινοκοροΰρων.
17) ‘ ΙΙοακλεοπόλεως.

Εν τοϊς μετέπειτα δέ χρόνοι;, τών 'Ορθο
δόξων ό> ονεν έλαττουμένων καί έκλιπόντων 
βαθμηδόν άπο πασών σχεδόν τών έπισκοπών, 
οι Πατριαρχαι 7η; ’Αλεξανδρεία; ειτε ούδενα 
πλέον είχον ύφ’ εαυτούς τελο ίντα  αρχιερέα η 
τινας μονον έπι ψιλω ονοματι προκεχειρισμέ- 
νους καί χρησιμεύοντας εϊ; άποστολάς έν τω 
έςωτερικώ. Και σήμερον πάσα ή περιοχή του 
Πατριαρχικού τής ’Αλεξάνδρειάς θρόνου ύπό- 
κειτα: εις την άμεσον αύτοΰ του Πατριάρχου 
διοίκησιν καί έποπτείαν.

Κατά τους πρώτους τοϋ Χριστιανισμού 
αιώνας η Εκκλησία τής ’Αλεξάνδρειάς κατ 
εΐχε τά  πρώτε Γα μέν έν τ?( Ανατολή, ήρ 
χετο δε δεύτερα μετά την τής 'Ρώμης, τά 
πρωτεία όμως ταΰτα τή άφ^ρέθησαν κατά 
τήν γ .  οικουμενικήν Σύνοδον, Ϊ7 άποδοθώ- 
σιν εϊς την Εκκλησίαν τής βασιλευούσης 
Κωνσταντινουπόλεως, μεθ’ δλας τάς αντι
στάσεις καί διαμαρτυρήσεις τών Παπών τής 
'Ρώμης. ’Απο τοΰ χωρισμοί δέ τής ’Ανατολή; 
άπο της Δυσεως ή ’Εκκλησία τής ’Αλεξάν
δρειάς κατεχει τα  δευτερεΐα έν τ /j ίεραι^ία 
*ής καθόλου ’Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο Πατριαρχής τής ’Αλεξανδρείας, κατά 
άρχαΐα νόμιμα, εκλέγεται παρά τε τοΰ κλή
ρου καί τοΰ λαού συνάμα, φέρει δέ, κατά τήν 
καθιεοωμένην φ ή μ η ν  αύτοΰ, τους τίτλους

«Θειοτατος τε καί Λίακαριώτατος πατήρ καί 
ποιμενάρχης, Ιΐάπας καί Πατριάρχης τής με
γάλης πόλεως ’Αλεξάνδρειάς, Λιβύη;, Πεντα- 
πόλεω;, Αιθιοπίας καί πάσης γή; Αίγυπτου, 
πατήρ πάτερων, ποιμήν ποιμένων, ά:χιερεύ; 
Αρχιερέων, δίκατο; τρίτος τών ’Αποστόλων 

καί κριτή; τής Οικουμένης.»
^χρημάτισαν δέ Πατριάρχαι ’Αλεξάν

δρεια; άπ άρχής τή ; ιδρόσεω; τής’άνά "ρήν 
Αίγυπτον ’Εκκλησίας μέχρι τής σήμερον, οί 

: (ακολουθεί).

CJ1 έπιτροπή τής έκδόσεως τοί Περιοδι· 
κοΰ τοΰ Συλλόγου α ή 'Ενότής » καθήκον 
εαυτής θεωρεί νά έπ:καλεσθ^ πρός τελείώσιν 
και ευδοκίμησιν τοΰ δυσχεροΰς έργου, όπερ τ/ί 
άνετεθη, ποωτον μέν τήν σύμπραξιν τών α 
πανταχού, ίδια δε τών έν Αιγύπτω, λογίων 
ομογενών, παρακα^ο^σα αυτβϋ; νά έλθωσιν 
εϊς έπικουρίαν τοΰ Συντακτικού συμβουλίου 
όια συγγραφών ώρελίμων, τερπνών, ίδίω; δε . 
ελληνοπρεπών, tv’ ούτως επιτευχθή ό κύριος 
τοΰ περιοδικού σκοπός, ή δι’ αύτοΰ δηλ. προς 
τούς πολλούς μετάγγισι; γνώσεων καί δ ι
δαγμάτων καταλλήλων εϊ; φωτισμόν τής δι- 
ανοιας καί διάπλασιν τοΰ ήθους αυτών* είτα 
δε και τήν υλικήν ευνδρομήν παντος φιλο- 
μου'σου και φιλοκάλου ομογενούς, Γνα ό,τι 
τάχιον κατορθωθή ή ποθητή έπέκτασις καί 
βελτίωσις τοΰ έργου δ ι’ έπαυξήσεως τών σε
λίδων τοΰ περιοδικοί καί διά τρ σθήκης, εϊ 
δυνατόν, κατάλληλων εικόνων, άνευ,εννοείται, 
αΰξήσεως τής έτησία; συνδρομής. Ταΰτα καί 
μόνα έ^αιτουμένη παρά τοΰ κοινού ή Έπι · 
τροπή, διακηρύττει, οτι το καθ’ έαυτήν θε- 
λει καταβάλει πασαν δυνατήν προσπάθειαν 
καί επιμέλειαν, ινα δικαιώσει τάς νομίμους 
τοΰ κοινοί προσδοκία;, ιδία δε θέλει έπιςή- 
σει πολύ τήν προσοχήν τη ; περί τε τήν έκλο- 
γήν τής υλης καί τήν ακρίβειαν τή; έκδς- 
οεω; του περιοδικού.
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