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Πάντες άδημονοϋμεν καί θλιβόμεθα, διό 
« ι τών ξενοτρόπων μυθιστοριών καί τών ά- 
νουσίων στιχουργημάτων η πλημμύρα έφυ- 
γάδευσε τελειον την κλασικήν σοφίαν είς τάς 
άκρας τών Γυμνασίων καί τών Λυκείων, τάς 
προσιτάς μόνον εις τά  έφόλκια, έφ’ ών δια- 
πορθμεΰονται μόνοι οι ευάριθμοι ‘Ελληνόπαι- 
δες, ών οί γονείς έχουσι τα  μέσα καί τήν 
θίλν,αιν ν’ άπασχολήσωσιν έπί μακρον τινα 
χρόνον τά  τέκνα των είς τήν περί τά  γράμ
ματα. σπουδήν. Καί όμως, πλήν μονομ,εοών 
τινων καί άτελεσοόρων πρός άποσόβησιν τοϋ 
ολέθριου τούτου κακού προσπαθειών, ούδέν 
άχρι τούτου ένηργήθη συστηματικά; καί κα
τά  προδι:γεγραμμένον κοινής συνεργασία: 
σχέδιονπαρά τών λογίων, δπως τεθή ©ραγ-

μο; τις εις τόν ορμητικόν αυτόν τ$ς φραγκι
κής διαφθορά; χείμαρρον, τόν άπειλοΰντα 
αύτανδρον νά καταπόντιση τόν έθνισμόν ή
μών. Εινε δε καιρό; πλέον νά συνεργασθώσιν 
οι απανταχού λογιοι τοΰ 'Εθνους έπί τήν 
διωρυχήν τάφρου βαθείας πρός άποχέτευσιν 
τών σαπρών ύδάτων καί παρασκευήν της ε
θνικής άροόοης εις υποδοχήν τών άειζώων 
σπερμάτων τής αρχαίας σοφίας καί παραγω
γήν άγλαών και έθνοφελών όντως καρπών. 
Καιρός τό ήμέτερον 'Εθνος νά κοινωνήση σόμ
παν τών προγονικών αύτοΰ θησαυρών· καιρός 
και οί π  ο λ  λ  ο ί ν’ αντλήσω σιν άπέ της 
άκενώτου δεξαμενής τοΰ άρχαίου ‘Ελληνικοί! 
αγιάσματος τά ζωογόνα νάματα της πά 
τριου σοφίας, τά  μόνα δυνάμενα νά φρονημα- 
τίσωσι καί στηρίςωσι τήν περιούσιον φυλήν, 
ηπς κέκ/.ηται νέαν νά εκπλήρωσή εκπολι
τιστικήν άποστολήν έν τ ίί ’Ανατολί. Πρέπει 
ν’ άποσκορακ-.σθτί πλέον ή φθοροποιά των



μυθιστοριών λύμη· πρέπει νά ^  τών 
αη ΰων άοιδών αί πρράχορδοι λύραι. Πρέπει 
τών νυκτοκοράκων οί κρωγμοίνά καταπνίγω*, 
και μία ν’ ά ν τ η χ ^  άπ’ £κρου είς £*?ον το0 

Ελληνισμού μολπή, το «Δεύτε λάβετε φώς 
εκ τοΰ άνεβπέροι* φωτός.» ο ί λόγιοι, όσοι μέ
χρι τοΰδε κατεγι'νοντο είς μυθιστοριών μετα
φράσεις και είς ελαφρών ποιημάτων συνθέσεις, 
ας καταγείνωσι τοΰ λοιποί άνενδότως εις 
τήν διάδοσιν παρά τώ λαω τών αρχαίων ελ
ληνικών φώτων δι ά παραφράσεων καί ερμη
νειών τών αριστουργημάτων τής Ελληνικής 
φιλολογίας.

, Ινα ^  W  ~οτε φ«νώ έγώ δαψιλής μέν 
εις λογους καί γενναίος είς παρεκελεύσεις, 
<>ειλός δ’ έν τή πράςει, καί υστερών έν τοΓς I 
ε?γοις, κλείω τούς οφθαλμού; καί ρίπτομαι 
πρώτος είς τόν άγώνα, καί τοι ασθενής ών 
*αί απαράσκευος· καθόσον μάλιστα πιστεύω, 
οτι, ουτω πράττω», διερμηνεύω καί έκπληρώ 
ενα τών διακαεστέρων πόθων τοΰ άρτιγενοΰς 
ήμων Συλλόγου. Καί δή έπιχε(ρΰ T>jV $ (ά 
του Περιοδικού αύτοΰ διάδοσιν τών Α ιγυπτι
ακών τού'Ηροδότου, διασκευάσας αύτά, ώς 
ηυυνώμην, καταλλήλως, ?ν«  γένωνται κατα
ληπτά τοϊς πολλοΓς. Έ χω δέ δι’ έλπίδος, οτι 
κα: άλλοι τών λογίων, πολλω έμού άοαοδι- 
ωτερβί, θελουσι μιμηθή τό παράδειγμα'τού
το καί ο™ κατά σμικρόν οότω θέλει άντεισ 
αΧ S παρα τώ λαδ ή τών αρχαίων 'Ελλη-

ικώ/αρισ ιουργηματων άνάγνωσις άντί τή· 
τών ήθοφθόρων μυθιστοριών.

, £ίΙ?οδοτ_°ί ° Άλικαρνασσεύς, ό πρώτος καί 
μέγιστος των ιστοριογράφων, έπεσκέψατο καί 
"εριειργασθη, ώς γνωστόν, καί τήν Αίγυπτον 
καθ ην εποχήν ή χώρα «8 η, διετέλει, ολί

γον τ ι  μετά τά Μ η δ ι κ ά  καί έπί Ξέοξου

τ ή ν  Π ε ρ σ ι κ ή ν  κυριαρχώ, ίτο , πε:ί τό
460  έτος π . X. Καί ο,τι μέν άξιον μνείας καί 
προσοχής είδεν η ήκουσεν έν τη μυιτηριώδει

: α7 χώ?? θαυμάσιου
«κριβειας καί γλαφυρότητος έν τή δευτέ,α 
των αθανάτων ιστοριών του, τή έπινραο'ο- 

“ΕΤΤΕΡΠΗ». Τι δ ' εγραψεν έν αύτή 
τής  ̂Αίγύπτου γ,νώαχουο. παρ’ ήμίν 0·

‘"'°’ν0ν κα1 τούτων μάλ.στα ίίω ς'ούνί 
παντες εν εντελεία. ‘0  δέ λαός, τά έννέα δέ
κατα δηλαδή τοΰ ήμετέρου Έθνους, οίτ,εκάν

tl *Z*«* περί της ώτ«ρ?εως τ ο ύ τ ο υ  
προγονικού θησαυρού, &  &ίτ.  τ · ^

γίνώσκουσι τοΰ ‘Ηροδότου.

&C τρεΓς κατηγορία; δύνανται νά ύπαχθώ-

Ci Τά f * 4 ‘^ ό τ ο υ  περί τής Αίγύπτου γε- 
Τραμμένα* πρώτον, είς όσ* £ξ ^

Γ *  εγ: ώ?ίσε'  * · * " &  *  & » ήκουσε παοί 
άλλων διηγούμενα· καί τρίτον, είς κρίσ„ς,δς
«υτος ε ,  εαυτού επιφέρει περί τών ίστορουαέ-
νω ν .κ α ί όσα μέν ώς έξ ίδιας άντιλήψε^  έ-

' γνω^ ένα ‘στο?εΓ«βρίσκοντα ι καί σήμερον ίτ ι  
απαράλλακτα έν τοΓς ήθεσιν 4 τ*Γς παραδο- 
σεσι τοΰ λαοί ή έπιβεβαιοϋνται τέλειον ύπό 

τών νύν άνακαλυπτομένων καί έξηγ0υν.ένων 
μνημείων. Όσα δέ, παρ’ άλλων άκούσας,' ιστό.

?r‘CZ> *“  ΤΟί θεωρχθεντα παρά τινων τής 
Ευρώπης σκεπΤΙκών ώς μΰθοι καί παραλογι- 
σμοί, εν μετά τό άλλο άποδείκνυνται σήμε
ρον αληθή διά τών καθημερινών εις τά  ενδό
τερα τής ’Αφρικής άνακαλύψϊων *αί αναγνω
ρίσεων. Αί δέ περί τών ιστορούμενων ?δι«ι 
αυτοΰ κρίσεις, ορθότατα: Τά πολλά διά τούς 
καιρούς εκείνους καί είς εντελή αρμονίαν πρός 
τας επικρατούσας τότε φιλοσοφικάς καί επ ι
στημονικά; ίδεας, κινοΰσιν ενίοτε είς θαυμ*

σμόν, διατρανουσαι τήν όρθοφροσύνην καί κρι
τικήν δύναμιν τού δαιμονίου άνδρος, ο ίτις, 
καί τοι διατελών ύπό τό κράτος τών τότε 
κυριευουσών θρησκευτικών, έπιστημονικών καί 
κοινωνικών προλήψεων, έπάγεται δ ’ όμως κρί
σεις πολλάκις τοιαΰτας, ο*αι καί κριτικούς 
τής σήμερον ήδύναντο νά δοξάσωσι.

ΗΡΟΔΟΓΟΪ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ

‘Ιστοριών δεύτερα, έπιγραφομένη

Ε ϊ  Τ Ε Ρ Π Η.

$ 1. ’Εν zf, παραγράφω ταύτρ ιστορείται, 
οτι Καμβύσης, ο υιός τοΰ Κυρου καί βασιλεύς 
τών Περσών, έξεστράτευσε κατά της Α ίγυ
πτου, άγων μεθ’ έαυτοΰ άλλους τε πολλούς 
υποτελείς λαούς, καί δή καί "Ελληνας τ~ς 
Μικρας Άσίας, "Ιωνάς καί Αίολεϊς, ών έξου- 
σίαζε.

§ % Οί δ’ Αιγύπτιοι μέχρι μέν τής βασι
λείας Ψαμμητίχου έθεώρουν εαυτούς ώς τόν 
άρχαιότερον λαόν τοΰ κόσμου. ’Επειδή δέ ού- 
τος ό βασιλεύς ήθελησε νά βεβαιωθ/, περί 
τούτου, άπεδείχθη έκτοτε, οτι πρώτοι πά ν
των έγενοντο οί Φρύγες καί μετ' αυτούς οί 
Αιγύπτιοι. Κατώρθωσε δέ ν’ άποδείξ^ τρΰτο 
ό Ψαμμήτιχος Jta  τού έξης τεχνάσματος. 
Λαβών δύο νεογνά ανθρώπων τυχόντων, παρέ- 
δωκεν αύτά είς ποιμένα, ινα τά άνα,θρέψτ) έν 
μέσω τών ποιμνίων του* πα ρήγγειλε δέ πρός 
αύτόν νά μην επιτρέψε ποτέ είς ούδέ^α νά 
προφέρη λέξιν τίνά ενώπιον αύτών, νά τά 
φυλάσση δέ εντός δωματίου, είς δ ούδείς ού- 
δέποτε νά είσέλθη, καί νά όδηγή πρός αύτά 
καθ’ ώρισ^'ένας ώρας αίγας, ΐνα τά θηλάζωσιν-

άμα δε ώς τά παιδία χορταίν*νται ούτω ρ.έ 
γαλα, ν’ άπομακρύνηται αύτών. Έποίει δέ 
καί δ ιεταττε τοιαΰτα ό Ψαυ.μήτιχος, διότι 
επεθυμει νά μάθ») τίνα πρώτην ήθελον τίρο- 
φερει τά παιδια ταΰτα λεξιν} άμα ώ; άρχί- 
σωσι νά όμιλώσι. Τοΰτο δέ’καί έγένετο’ διότι 
μετά παρελευσιν δύο έτών, ότε ημέραν τινά 
ηνοιξεν ό ποιμήν τήν θύραν καί είσήλθεν είς 
τό δωμάτιον, άμφότερα τά παιδία, προσδρα- 
μόντα καί τείναντα πρός αύτόν τάς χεΐρας, 
έφώναξαν β ε κ ό ς. Καί κατ’ άρχάς μέν ό 
ποιμήν ούδέν ε ιπ εν  άφοΰ δέ πολλάκις ήκουσε 
την αύτήν πάντοτε λέξ ’.ν έπαναλαμβανομέ- 

νην οσάκις ήρχετο νά έπίμεληθη τών παιδι
ών, εδωκεν εΐδησιν τότε πρός τ  ον βασιλέα, 
οστις τόν διέταξε νά φέρη τά  παιδία ένώ- 
πιόντου. Άκούσας δέ καί αύτός ό Ψαμμήτι
χος τά αύτά, ήρεύνησεν άν έθνος τ ι εχη έν 
τίί γλώσσ^ του τήν λέξιν β ε κ ό ς, καί τ ί 
αύτη σημαίνει, καί έμαθεν ότι οί Φρύγες έκά- 
λουν ούτω τόν άρτον (α). Παρε/ώρησαν λοι
πόν έκτοτε τά πρωτεία οί Αιγύπτιοι είς τούς 
Φρυγας καί άνεγνώρισαν αύτούς ώς αρχαιότε
ρους των.

(α) Είνε φανερόν, ότι ή λέξις β ε κ ό ς, 
ήν πρώτην έπρόφερον τά  παιδία ταΰτα , ού
δέν άλλο η τον ή άπομίμηδίς τοΰ βελάσματος 
τών ποιμνίων, ών έν μέσω άνετράφησαν, καί 
ότι, άν άνετρέφοντο μεταξύ ζώων άλλου εί
δους, ήθελον βεβαίως προφέρει πρώτην άλλην 
λέξιν άπομιμουμένην τήν φωνήν τών ζώων 
αύτών διότι ή γλώτσα ή λαλουμένη δεν εΐνέ 
τ ι έμφυτον είς τόν άνθρωπον, άλλ ’ έπίκτητον 
καί διδακτόν οί δέ άρχίκοι φθόγγοι, οί ά- 
ίτοτελοΰντες τά,ς πρωτοτύπους λέξεις, ούδέν 
άλλο είνε ή απομιμήσεις τών περιβομβούντων



§ 3. Και ουτω μέν ήκουσα τό πράγμα 
διηγοΰμενον παρά τώ/ έν Μέμφιδι ιερέων τοϋ 
‘Ηφαίστου. ΟΪ δέ Έλλην»:; λε'γουσι περί τού
του πολλά τε άλλα άβάσιμα, καί ότι ό Ψαα- 
μ'Ίτιχος, άποκοψας τ ά ; γλώσσα; γυναικών, 
άνεθηκεν ε!; αύτα; τήν άνατροφήν τών πα ι
διών. Καί ταΰτα μεν περί τή ; τών παιδιών 
αύτών ανατροφής. ‘Ήκουσα δέ και άλλα έν 
Μέμφιδι κατά τ ά ; περί διαφόρων μετά των 
ι ερέων τοϋ 'Ηφαίστου συνομιλία; μου· ετι δε 
και ε !; Θηβα; και Ήλιούπολιν ήρεύννισα περί 
τών αύτών πραγματων, έπιθυμών νά ίδω άν 

και τούτων οι λόγοι συνεφώνουν μετά τ ώ ν  έ· 
Μεμφιδι· διότι οι 'Πλιουπολίται λέγονται 
πάντων τών Αιγυπτίων οί μάλλον πεπαιδευ- 
μενοι. Και όεν εχω μέν σκοπόν ν’ άφηγηθω 
οσα περί θείων πραγμάτων ήκουσα διηγοΰμε 
να, άλλ ’ άπλώς μνείαν θά κάμω αϋτων- 
διότι φρονώ, οτι ττάντες οί άνθρωποι 
γ.'ωρί,,ουσιν α υ τ α  ε  ̂ ι?ου* άν $ ί ποτέ ά ν α -  

φέρω τ ι περι τούτων, θά τό πράττω, εξαναγ
καζόμενο; ΰπο τη ; σειρά; τοΰ λόγου.

§ 4 . "Οσον δ’ άφορά περί ανθρωπίνων

εί; τά ώτα τών πρώτων ανθρώπων ήχων τών 
περιστοιχουντων αύτοΰ; αντικειμένων. Τόρα, 
άν πραγμχτικώ; οι Φρύγε; άπεκά)ουν β εκ  ό ;  
τόν άρτον (τοΰθ όπερ διόλου παράδοξον νά 
β.βαιωθ* ποτε διά άνευρέσεω; καί ερμηνεία; 
φρυγιών επιγραφών), ην τοΰτο βεβαίω; τυχαία 
τ ι;  συμπτωσι; κατ’ ούδέν συμβάλλουσα είς τήν 
έξακρίβωσιν^τή; κοιτίδο; τ 0ϋ ανθρωπίνου γέ 
ν«υς. Αλλ ομωςεπί 'Προδότου όλως διάφοροι 
τών σημερινών έπεκράτουν παρά τοϊ; σοφοί; 
ίδέαι περί άνθρωπογονία; καί γλωσσών άρ 
χή; διοπερ καί ο Ελλην σοφος ουδένα έπι- 
φερει δισταγμόν περί τοΰ κΰρου; τοϋ πει- | 
ρ άβατος.

αραγμάτων, παντε; έκ συμφώνου μοί ελεγον, 
οτι πρώτοι πάντων οί Αίγύπτιοι έφεϋρον τόν 

ί ενιαυτόν καί διηρεσαν αύτόν εί; δώδεκα ίσα 
'έρη, οδηγηθέντες ε ί; τοΰτο έκ τή ; πορεία; 
Γων άστρων, ώ ; ελεγόν. Νομίζω δέ οτι, ώ; 
•ροζ τούτο, σκέπτονται ττολυ σοφώτερον τών 
Ελλήνων, ο ΐτινε;, Γνα τηρήσωσι τήν τάξιν 

τών ωρών τοΰ ετου;, προσθέτουσι κατά πάν 
ι-ρίτον ετο; ενα μήνα εμβόλιμον* ένω οί Αι
γύπτιοι, εχοντε; τριακονθημέρου; τού; δώ
δεκα μήνας τοΰ ε'του;, προσθέτουσι κατά πάν 
ετο; πεντε ήμερα; έπαγομένα;, καί διά τοΰ 
τρόπου τούτου αί ωραι τοϋ ετου; συμπίπτουβι 
-άντοτε^ κατά τήν αυτήν εποχήν, 'Ελεγον 
δε καί ότι πρώτοι οί Αιγύπτιοι καθιέρωσαν 
τά ; έπωνυμία; τών δώδεκα θεών, καί ότι 
-αρ' αυτών ελ».βον ταύτα ; οί ‘Έλ/ηνε;* ότι 
τε πρώτοι αύτοί ήγειραν βωμού; καί αγάλ
ματα καί ναού; εί; τιμήν τών θεών, καί ζώα 
έσκάλισαν λίθινα. Μοί άπεδείκνυον δέ κάί 
διά πραγμάτων τήν άλήθειαν τών πλείοτων 
εκ τούτων. Έβα®ίλευσε δέ τή; Αίγυπτου 
ρρωτος άνθρωπο; ό M W ; (1). Έπί του'του 
πάσα ή Αίγυπτο;, πλήν τοϋ ©ηβαϊκοΰ νομοΰ, 
ητον ελος, καί δέν υπήρχε τότε ούδέν τών 
μερών, οσα υπαρχουσι νυν κάτωθι τή ; λίμ
νη; τοΰ Μοίριδο;, η τ ι; εν τοΰτοις άπε^ει 
τή; θαλασσή; επτα ήμερων πλοΰ διά τοϋ πο
ταμού.
*" '*"* ■ '*«.

(1) 12356 έτη π. X. κατά τήν τών Αι
γυπτίων χρονολογίαν, ήτοι πολύ πρό τή ; κα
τά τήν Γραφήν δημιουργία;. Κατά Διόδωρον, 
τή ; Αίγυπτου έβασίλευσαν j-ροτοι οί θεοί. 
δ4υ >εροι οι ηρωες και τελευταΓοι ο! άνΡρωποι. 
Τοΰτο δή ύπαινίττεται καί ό 'Ηρόδοτο;, λέ- 
γων, ότι πρώτο; άνθρωπο; βασιλεύ; τί); Αί- 

* I γύπτου έγένετο ό Μήνα;.

§ 5. Έφαίνετο δέ μοι, ότι ορθώ; ελε
γον ταΰτα περί τή ; γώ  α;· διότι νουνεχής 
παρατηρητή;, καί άν μηδέν πρότερον περί 
τούτου άκούση, κατανοεί εύκολως,.οτι ή Αι- 
γυπτο;,εί; ήν ταξειδεΰουσι διά πλοίων οί*Ελ- 
ληνε;, είναι -/ώρα επίκτητο; εί; τοΰ; Αιγυ
πτίου; καί δώρον τοΰ ποταμοί, ώ ; καί τά 
άνωθι έτι τή; λίμνης ταΰτης μέρη μεχρις 
άποστάσεως τριών ήμερων πλοΰ, εί καί οί ΐε- 
ρεϊ; ούδέν περί τούτου ελεγον παρόμοιον. 
’Απόδειξι; δέ τούτων τρανή είναι αύτή ή φό- 
σι; τής χώρα; τή ; Αίγύπτου' διότι, όταν τις 
προσπλέτ) εί; αύτήν, κα ί μιας ήμερα; δρόμον 
άπέχων ετι άπό τής ξηρά;, άν ρίψη εί; τον 
πυθμένα τή ; θαλάσση; καθετήρα, άνέλκει 
πηλόν εΐ; ενδεκα όργυιών βάθος" τοΰθ’ οπερ 
άποδείκ^ύει φανερώς, ότι ό ποταμός φέρει τό 
γω[/.α είς τοσαύτην άπόστασιν.

§ 6. Εινε δε εξήκοντα σχοΐνοι τό πα 
ρά τήν θάλασσαν μήκος τή ; Αίγυπτου, λογι- 
ζόμενον, καθ’ ά άποδίδομεν είς τήν Αίγυπτον 
όρια, άπό τοϋ Πλινθινήτου κόλπου μέχρι τής 
Σερβωνίδος λίμνης, παρ’ ην εκτείνεται τό 
Κάσσιον όρος. Σημειώτέον δ’ ένταΰθα, ότι 
όσα μέν τών έθνών κατεχουσιν όλίγην χώρα· 
μετροΰσιν αύτήν δι’ όργυιών’ όσα δέ πλείονα, 
διά σταδίων’ oca δέ πάλιν πολλήν διά πα 
οασαγγών καί όσα λίαν άφθονον, διά c j οί
νων. Ίσόδυναμεΐ δέ ό μέν παρασάγγης πρός 
τριάκοντα στάδια, τό δέ μέτρον τών Αιγυ
πτίων, ο σχοίνος, πρός έξήκοντα. "Οθεν ή 
Αίγυπτος εχει εκτασιν παρά τήν θάλασσαν 
τριών χίλιάδα'ν καί έξακοσίων σταδίων.

§ 7. ’Από τής θαλάσσης καί μέ^ρι τή ; 
Ηλιουπόλεως, κατά τά μεσόγεια, ή Αίγυπτος 
είνε εύρεΐα, χαμηλή, πάσ* ένυδρος, καί πλή

ρης ίλύος· ή δέ άπόστασις άκο τής θαλάσ
ση; άνιόντι εί; τήν Ήλιούπολιν είναι περίπου 
Ιση ή άπό τοΰ έν Άθήναις βωμοΰ τών δώδε
κα θεών μέ^ρι τοΰ έν Πίση ναοΰ τοϋ ‘Ολυμ
πίου Διό;" ή διαφορά δέ τή ; άνισότ/,τος τών

ι · * / » ι tαποστάσεων τουτο ν̂ εινε jj.tx.pa τις, ου ι̂ μει- 
(ων τών 15 σταδίων διότι ή μέν έξ Αθηνών 
είς Πισαν εινε κατά δεκαπέντε στάδια έ- 
λάσσιον τών χιλίων πεντακοσίων ή δέ άπό 
τή* θαλάσσης εις τήν Ήλιούπολιν εινε επα
κριβώς χιλίων πεντακοσίων σταδίων.

§ 8 . Άπό δέ τής Ηλιουπόλεως καί άνω 
είνε στενή ή Αίγυπτος· διότι έκ μέρους μέν 
τής ’Αραβίας εκτείνεται όρο;, διευθυνόμενον 
άπ’ άρκτου πρό; μεσημβρίαν καί νότον καί 
ποοβαΐνον πάντοτε προ; τά άνω εί; τήν Ί'ρυ- 
θραν καλουμένην θάλασσαν εις τό όοο; δέ 
τοϋτο υπάρχουσι καί τά λατομεία, άφ’ ών 
έκόπησαν οί λίθοι τών Πυραμίδων τής Μέμ- 
ψι^ος [1 ). Αυτόθι δέ λήγον τό όρος, ανα
κάμπτει πρός τό προειρημένον μέρος, καί εκ
τείνεται εϊ; μήκο; μέγιστον, καθ’ ά έπληρο- 
φορήθην, όσον δυο μηνών δρόμον άπ’ ανατο
λών πρό; δυσμά;· εινε δ έ  αί πρός άνατολά; 
έσχκτιαί αύτοΰ λιβανωτοφόροι. Καί τό μέν 
πρό; τήν Αραβίαν όρος είνε τοιοϋτον. Κατά

(1) Μέχρι τής σήμερον σώζονται τά  λα
τομεία ταΰτα κατ' αΰτό τοΰ Αραβικοϋ όρους 
το μέρος, τό νΰν Τ ο ιί ρ α καλοΰμενον καί ✓ 
κείμενον έπακριβώ; αντίκρυ τών Πυραμίδων 
τή; Μεμφιδο;. i-.ιοοδοι λαξευταί άγουσιν εϊ;  
τά έγκατα τοΰ ο ρους, όπου στοαί χειροποίη
τοι, άπέραντοι καί άναρίθμητοι. Ίΐπί τών τοί
χων δε τών στοών τούτων ύπάρχουσιν έπι- 
γραφαί ιερογλυφικά!, άναφέρουσαι έπί τίνος 
Φαραώ ήνοίχθη τό λατομεΐον καί πρός οικο
δομήν τίνος πυραμίδα; ή ναοΰ.



δέ τό ποός τήν Αιβύαν μέρος τής Αίγυπτου 
εκτείνεται ορος αλλο, πετρώδες καί άμμο 
σκεπές, έφ’ ου ΐστανται α! Πυραμίδες, διευ 
θυνόμενον και αυτό, ώς τό Αραβικόν, πρός 
μεσημβρίαν. (Η άνωθι λοιπόν της Ηλιουπό
λεως χώρα τής Αίγύπτβυ, ούχι πάσα, άλλ’ ό
σον τεσσάρων ήμερων άνάπλου, είνε, ώς εϊπείν, 
στενή τις Αίγυπτος’ διότι τό μεταξύ τών 
είρημενων ορεων ό'ιάστημα είνε πεδιάς, μη ε- 

χουσα, καθ α παρετήρησα, πλάτος μεϊζον 
των διακοσιων σταδίων κατά τό στενώτε*· 
ρον αυτής μέρος άπο τοΰ Αραβίου εις τό Λι- 
βικόνόρος. Παραιτε'ρω δε πάλιν γίνεται ή 
Αίγυπτος εύρ,υτέρα.

§ 9 . Τοιαυτη μεν ή φυσική κατάστασίς 
τής χώρας ταυτης. Άπο δέ τή ς ‘ Ιίλιουπόλεω 
μέχρι τών ©ηβών εινε αναπλους μέν έννέα 
ήμερων, στάδια δε τέσσαρες χιλιάδες όκτα- 
κοσια εξήκοντα, και σχοΓνοι όγδοήκοντα εΓς. 
Ειπον ηδη ανωτέρω, οτι τής Αίγυπτου τό 
πλάτος εινε, παρα την θαλασσαν, τριών y  ι 
λιάδων καί έξακοσίων σταδίων τό δέ μήκος 
αυτής απο μεν τής θαλασσής είς τά  μεσό
γεια μέχρι Θηβών εινε στάδια έξακισχίλια 
καί εκατόν είκοσιν άπό δέ τών Θηβών μέ- 
χρι τής Ελεφάντινης καλούμενης στάδια χ ί
λια οκτακόσια.

§ 10. Τό πλεϊστον λοιπόν τής είρηαέ- 
νης χώρας έφαίνετό μοι, οτι είνε, ώς ελεγόν 
και οί ιερείς, γή επίκτητος τοίς Αϊγυπτίοις* 
διότι τό μεταςύ τών είρημενων όρε'ων, τών 
ύπεράνώ της Μεμφιδος κειμένων, μέρος μοΰ 
έφαίνετο ώς νά ητό ποτε κόλπος θαλάσσης 
οιά είσι και τά  περι τό "Ιλιον, καί τήν Τευ- 
θρανίαν, καί 'Εφεσον, καί Μαιάνδρου πεδίον, 
μερη· ει καί ταΰτα εινε μικρά καί μή δυνά- 
ptvc νά παραβληθώσι πρός τά μεγάλα· διότι

ουόεις τών ποταμών, τών προσχωσάντων τά 
μέρη ταΰτα, δόναται νά παραβληθή ώς πρός 
τό μεγεθος πρός εν καν τών στομίων τοΰ έ- 
πταστόμου Νείλου. Ύπάρχουσι δέ καί άλ
λοι ποταμοί, οιτινες, καί τοι ούχί οσον ό 

Νείλος μεγάλοι, ανεδειξαν όμως έργα μεγά
λα. Δύναμαι δέ νά ονομάσω πολλούς, καί 
μάλιστα τόν Αχελώον, όστις, ρέων διά τής 
Ακαρνανίας και έκβάλλων εις τήν θάλασσαν, 

ηνωσεν ηδη τάς ήμίσεις τών Έχινάδων πρός 
την στερεάν.

§ 11. ‘Γπάρχει S 'έν τγ  Αραβία, ού 
μακράν τής Αίγυπτου, κόλπος θαλάσσης, μά
κρος καί στενός όσον θά είπω: εάν τις άρ- 
£ΐστ] να εκπλέει έκ τοΰ μυχού πρός τήν εύ- 
ρεϊαν θάλασσαν^ χρειάζεται τεσσαράκοντα ή 
μερων κωπηλασίαν, ?να διέλΟη όλον^τό μή
κος τοΰ κόλπου* τό δέ μέγιστον αύτοΰ πλά 
τος είνε ήμισείας Ημέρας πλοΰ' συμβαίνει δ’ 

έν αυτώ καθεκάστην ημέραν παλίρροια. Φρο
νώ λοιπόν, ότι καί ή νΰν Αίγυπτος τοιοΰτόν 

τινα άλλοτε άπετέλει κόλπον, ώστε ό μέν 
εκ τής βόρειας θαλάσσης (τής Μεσογείου) 
κόλπος προεϊχεν είς τήν Αιθιοπίαν, ό 5έ ’Α
ραβικός, περι oy θά εΐπω άμέσω.;, προεΓ/εν έκ 
της νοτίου θαλάσσης (τής Έρυθράς) είς τήν 
Συρίαν* επειδή δε οί δυ'ο αυτοί κόλποι έχω- 
ριι,οντο άπ άλλήλων διά μικροΰ διαστήμα
τος γης, ευκολον θά ητο νά συνενωθώσιν οί 
μυχοί των. Έάν λοιπόν ό Νείλος έκτρέψ/) 
ποτε το ρείθρόν του πρός τόν Αραβικόν κόλ
πον, τ ί τό κωλϋον όπως πληρωθή ουτος ύπό 
τοΰ πηλοΰ έντός είκοσι χιλιάδων ετών; Έγύ 
νομίζω μάλιστα, ότι καί έντό; δέκα χ ιλιά 
δων έτών διίναται νά συντελεσθή τούτο- δι- 
« τ ι λοιπόν κατά τόν προϋπάρξου α έυ.οΰ

χρόνον νά μή καταχωσθ^ ό Αιγύπτιος κολ-- 
πος, καί μείζων ετι αύτοΰ, ύπό τής ένερ- 
γείας ποταμού τΟσοΰτον μεγάλου καί εργα
τικού; (άκολουθεΐ]
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IIΑΤΡΙ ΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

έπό

A. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΪΛΟΤ.

(Συνέχεια.)

1.
Α Π Ο *  Μ Α Ρ Κ  Ο ί ·

5 2 — 62 Μ. X.

Μάρκος ό Ευαγγελιστής καί είς τών 7 2  
μαθητών, άπεστάλη ύπό τοΰ Αποστόλου Πέ
τρου, μετά τόν έκ Ρώμης έπί Κλαυδίου γε- 
νόμενον διωγμόν τών ’Ιουδαίων, είς Αλεξάν
δρειαν, ίνα ίδρυση αύτόθι καί διοίκηση τήν 
’Εκκλησίαν τής Αίγυπτου. Έν Αλεξάνδρειά 
συνέταξε τό έαυτοΰ Εύαγγέλιον Ελληνιστί. 
Ο ί  Εθνικοί, διερεθισθέντες ύπό τών φανατι
κών ιερέων τοΰ Σαράπιδος κατά τινα τών έν 
τω  Σαραπείω θρησκευτικών εορτών, ώρμήσαν 
λυσσαλέοι κατά νοϋ Αποστόλου, συνέλαβον 
αύτόν καί σύροντες έπί τών πετρών έτελείω- 
σαν αύτόν διά μαρτυρικοΰ θανάτου, κατά τό 
4ον ετος τής βασιλείας τοΰ Νερωνος, τώ 62  
ετει Μ. X ., τή κέ Απριλίου, ότε καί τήν 
μνήμην αύτοΰ εορτάζει ή ’Ορθόδοξος Εκκλη
σία. Το λείψανον αύτοΰ διετηρείτο άλυμαν- 
τον μέχρι τοΰ ή αΐώνος έν τώ μετέπείτα ά- 
νεγερθέντι έπιτυμβίω ναϊδίω είς τό Βουκό- 
λιον, όπου ελαβε τόν μαρτυρικόν στέφανον. 
Ε&ς S' επειτα έκεϊθεν άνελήφθη καί ύπό τι-

νας περισ τάσεις, είνε άγνωστον, ώς επίσης ά- 
βέβαιον είνε καί άν λάθρα ύπό ’Ενετών με- 
τηνέχθη εις Ένετίαν καί, κατά τήν κοινήν 
γνώμην, σώζεται έκεισε* διότι, ώς γνωςόν, 
ούδείς πώποτε ήδυνήθη νά χίσέλθη έν τώ ά- 
πορρήτω τόπω τοΰ δουκικοΰ παλατιού, έ'νθα, 
κατά τόν ισχυρισμόν τών Ενετών, έφυλάε- 
σετο το πολύτιμον λείψανον. Πολλοί δέ ι
σχυρίζονται, οτι οί ’Ενετοί, θέντες τήν έαυ* 
τών πολιν ΰπό τήν προστασίαν τοΰ Αγίου 
Μάρκου, έπενόησαν τήν διήγησιν τής έξ Α 
λεξάνδρειάς λαθραίας μετακομιδής τοΰ λεί
ψανου, ινα περιποίησωσιν είς τήν Ένετίαν 
μείζονα σεβασμόν καί πλειοτεραν άφοσίωσιν 
έκ μέρους τών Άνατολιτών.

2.
Α Ν I A Ν Ο Σ.
(62— 85 Μ.Χ.)

Τον "Αγιον Μάρκον διεδέξατο ό Άνιανός, 
Λερι ου Εύσέβιος ο Παμφίλου λέγει, ότι ητον 
άνθρωπος άρεστός τό ©εώ καί θαδμάσιος 
κατα πάσαν τήν συμπεριφοράν του. Άπέθανε 
δε τώ  δ' ετει τής βασιλείας τοϋ Δομιτιανοΰ, 
τώ 05 ετει Μ. X.

3.
Α Β I A I Ο Σ.

(8 5 — 98 Μ. X.)
Τον Άνιανόν διεδέξατο Άβίλιος, ό κατά 

τούς Άραβας μέν Μ ε λ ι ά ν ,  κατά τούς 
Κοπτας δέ Μ ί λ  β ι. Διώκησε τά τοΰ θρόνου 
έπί 13 έτη, καί άπέθαν* θάνατον μαρτυρι
κόν τω ά. ετει τής βασιλείας τοΰ Τραϊανού, 
τ$ 2 2  Φεβρουάριου τοΰ 98 έτους Μ. X .’

4.
Κ Ε Ρ Δ Ο Ν.

(9 8 — 109 Μ.Χ.)
Τοΰ Άβιλίου άποθανόντος, έξελέχθη πα



2 4  Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ
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τριάρχης ό' Κερδών, όστις διηύθυνε τά τής 
Αλεξανδρινής’Εκκλησίας ετ.ί 11 ετη, και ά 
νέθανε τώ  ιβ’ έτει τής βασιλείας τοΰ Τραϊα
νού, τή 5 ’Ιουνίου 109 Μ. X.

5.
Π Ρ Ι Μ Ο Σ .

(1 0 9 — 122 Μ X.)

Τον Κερδωνα διεδέξατο έπί τοΰ θαόνου ό 
ΙΙ^ίμος, καλούμενος υπό τών ’Αράβων ’Α βρ ί- 
μ ι ο ς ί ’Ε φ ρ α ί μ ι ο ς .  Κυβερνήσας δ 
έπί ετη 11 τήν ’Εκκλησίαν της ’Αλεξάν
δρειάς, άπεθανε τώ  έ έτει τής βασιλείας to j 
’λδριανοΰ, τίί 17 Ιουλίου τοΰ 122  Μ. X.

6.
I Ο Υ Σ Τ Ο Σ.

(1 2 2 — 130 Μ. X.)

Τον Πρ'μον διεδέξατο ό ’ΐοϋστος, πατρι- 
«-ρχεύσας κατ’ Ευσέβιον έπί έτη θ', καί άπο- 
βανών τώ ιδ' έτει τής βασιλείας τοΰ Άδρια- 
νοΰ, μετά τήν 11 Αύγουστου του 130 Μ. X.

7.
Ε Τ Μ Ε Ν II Σ.

(1 3 0 — 143 Μ. X.)
Τον Ίοΰστον διεδέξατο ό Ευμενής η κατ’ 

άλλους ‘Υμέναιος, οστις έπατριάρ^ευσε (/.έν 
κατ’ Ευσέβιον έτη ty', άπέθανε δε κατά 
Κουτας τνΐ ί τοΰ μηνός Φαόφι, έξ ου συνά 
γετα ι, ότι άπέθανε τώ ς ' έτει τής βασιλείας 
Άντωνίνου τοΰ Ευσεβούς, τίί 7  ’Οκτωβρίου 
τοΰ 143 Μ. X.

8 .
Μ Α Ρ Κ Ο Σ  Β'.

(1 4 3 — 154 Μ. X.)

λΐάρκος Β', ό καί Μαρκιανός, άνήλθεν εϊς 
τον πατριαρχικόν θρόνον τής ’Αλεξανδρείας 
μετά τον Ευμενή, καί διώκησε την ’Εκκλη

σίαν έπί 10 ετη κατ’ Ευσέβιον. ’Απέθανε δε
Κ Λ - ί  Κόπτας τ?, 8 τοΰ μηνός Τυβί, ήτοι τ*ί
1 Ίαννουαρίου τοΰ 154- έτους Μ. X., έν τώ
ιζ ετει τής βασιλείας Άντωνίνου τοΰ Εύσε- 
βοΰς.

9.
Κ II Λ Α Λ I Ω Ν.

( 1 5 4 - 1 6 7  Μ. X.)
Τον Μάρκον Β*. διεδέξατο ό Κη λαδιών, οα- 

τ ις , πατριαρχεύσας έτη ιδ', άπέθανε κατά 
τόν Έλμακϊν τ?, 9 τοΰ μηνος Έπιφΐ, ητοι τή 
3 ’Ιουλίου 1 67 , έν τώ  ζ' έτει τής συμβασι
λείας τοΰ Μάρκου Αυοηλίου καί Λουκίου Ού- 
ίίρου.

1°.
α γ ρ ι π π Ι ν ο ς .

(1 6 7 — 180 Μ. X.)
Διάδοχος τοΰ Κηλαδίωνος έγένετο ό ’Α-

γριππΐνος, οστις, πατοιαρχεύσας ετη 12 κα ί
τινας μήνας, άπεθανε τώ ά έτει τής βασι-
λείας τοΰ Κομμόδου, τγ  έ τοΰ αιγυπτιακοί

ίηνός Μεσχίρ, ητοι τή 30 Ίανουαρίου τοΰ 
80 έτους Μ. X.

11.
1 Ο Υ Λ I Α Ν Ο Σ.

(1 8 0 — 189 Μ. X .)
Τον Άγριππινον διεδέξατο ό Ίουλιάνός, 

ου β Ευσέβιος εγκωμιάζει τάς γνώσεις καί 
την άρετην. ’Απέθανε, κατά τον αύτόν συγ
γραφέα, τώ  ί έτει τής τοΰ Κομμόδου βασι
λείας, ητοι τώ 189  Μ. X. κατά Κοπτας δε 
τι) 2  τοΰ αιγυπτιακού μηνός ΦαμενώΟ, αντι
στοιχούσα τ?ι 4  Μαρτίου καθ’ ημάς,

12.
Δ II Μ Η Τ Ρ I Ο Σ.
(1 8 9 — 231 Μ. X.)

Τον Ιουλιανον διεδεξατο εϊς τήν πατριαρ- 
χειαν ό Δημήτριος, ά>ήο έγγαμος, άλλ’ έν

τελεία εγκρατείς καί σωφροσύνή βιών. Πα
σίγνωστος είνε ή έρις αύτοΰ μετά τοΰ ‘Ωρι- 
γένους, δν κατηνάγκασε νά έξέλθ»ι της ‘Αλε 
ξανδρείας τώ 231  Μ. Χ·, καί διενήργησε 
μιτά τούτο την καταδίκην αύτοΰ ύπό 
Συνόδου, ην έπί τούτω συνεκάλεσεν. ’Απε 
θανε δέ κατ’ αύτό τούτο τό ίτος 231, 
τ?1 8 ’Οκτωβρίου, έν τώ ί ετει τής βασιλείας 
τοΰ 'Αλεξάνδρου Σεβήρου.

13.
II Ρ Α Κ Λ Α Σ.

(2 3 1— 2 4 7  Μ. X.)
Τον Δημήτριον διεδέξατο είς τόν πατρι 

«.ρχικόν θρόνον ό τοΰ ‘Ωριγένους διάδοχος εϊς 
την ’Αλεξανδρινήν Σχολήν ‘Ηρακλάς, οστις 

διώκησε την ’Εκκλησίαν έπί 1 6 έτη, καί ά
πέθανε τίί 5 Δεκεμβρίου τοΰ έτους 2*7 , κα
τά τό έ έτος τής συμβασιλείας τών δύο Φι 
λίππων.

14 .
Λ 1 0  Ν Υ Σ IΟ Σ.

(247— 2 6 4  Μ. X.)
Τον ‘Ιΐρακλάν διεδέξατο, χατά τινας μέν 

άμιέσως, κατ’ άλλους δέ μετά ενιαύσιον χη 
ρείαν τοΰ θρόνου, ό Διονύσιος, μαθητης τοΰ 
‘Ωριγένους, άνήρ.πεπαιδευμένος καί ένεργη 
τικώτατος. Κατά τό δεκαεπταετές δ ιά 
στημα τής ποιμαντορίας του πλείστας ίγρα- 
ψ:ν έπιστολάς δογματικάς, συμβουλευτικάς. 
εϊρηνικάς καί άλλαί πρός διαφόρους. Τώ 2 5 4  
έτει δι’ ομιλίας έμβριθοΰς καί πειστικής έπέ- 
στρεψε τούς κατοίκους τής ’Αρσινόης είς τ* α
ληθή τής ’Ορθοδοξίας δόγματα, άποπλανη- 
θέντας πρός μικρόν έν τή κακοδοξία. Τώ 2 5 7  
όμολογησας τόν χριστιανισμόν ένώπιον τοΰ 
’Επάρχου τής Αίγυπτου ΑίμιλιανοΟ, έΕωρίσθη 
ύπ’ αύτοΰ εις Αιβύαν, άπόθεν_άν*κλτ,θείς} ά

ποκατέστη εις τόν θρόνον του μετά 3 ετί). 
’Απέθανε δε τή 10  Σεπτεμβρίου τοΰ 26# 
έτους, άρχομένου τοΰ ιά ίτους τής βασιλ«ί*ς 
τοΰ ΓαλλιηνοΟ.

15.
Μ A S I Μ ο Σ.

(2 6 4 — 2 8 2  Μ. X.)
Το Διονύσιον διεδέξατο ό Μάξιμος, όστις, 

ιερευς ών, συνηκολούθησε τώ Πατριάρχη «ύ- 
τώ κατά την έξορίαν του. ’Απέθανε δ« τίί 9  
’ Απριλίου τοΰ 2 8 2  έτους Μ. X., χ*τά το 
τελευταΐον ετος τής βασιλείας τοΰ Πράβου.

16 .

0  Ε Ω Ν Α Σ.

(282— 30 0  μ . X.)

Τόν Μάξιμον διεδέξ ατο ό 0εωνάς, οστις 
διώκησεν ΐεροπρεπώς τήν ’Εκκλησίαν τής ’i< 
λεξα'δρείας έπί 18 όλα έτη. ’Επί τής πα- 
τριαρχείας αύτοΰ συνέβη ό έπί Διοκλητιανοΰ 
φοβερός διωγμός τών Χριστιανών, δστις «* 
/ριτ,σίμευσεν ώς άφετηρία νέας έποχής έν Αϊ- 
γόπτω, της καλουμένης ’Ε π ο χ ή ς  τ ώ ν  
Μ α ρ τ ύ ρ ω ν ,  ?ί χοώνται μέχρι σήμερον 
οί Κόπται έν τοΐς έκκλησιαστικοΓς αυτών χρα- 
νικοΐς. ’Απέθανε δέ τώ ιε' έτει τής συμβ*- 
σιλείας Αικλητιανοΰ καί Μαξιμιανοΰ *Ηρκ· 
ελέους, δεκάτα εκτω δέ τής εποχής τών 
Μαρτύρων, ητοι Tj 2 3  Αύγούστου τοΰ 800  

έτους Μ. X.
17.

Α Γ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Σ .

(300— 3 11  Μ. X.)

Τον θεωνάν διεδέξατο ό Πέτρος, έκλεχίείς 
Πατριάρχης κατά τό μεταξύ τής 23  Αύγού
στου καί 2 3  Φεβρουάριου τρίμηνον διάστημα.
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Διώκησε συνετώς την Εκκλησίαν έπί 11 ετη· 
Τ ω  303  καθ^οεοε Μελέτιον, τον επίσκοπον 
Λυκουπόλε >ς, π:ριπεσόνΤχ η ;  «ποστασίαν 
και αΐρεσιν, και άλλα εγκλήματα. Τω 306 
ουνέταξε Κανόνας περί τής διαγωγής τών 
πιστών προς τους είς διωγμόν περιπίπτοντας 
αδελφούς. Τώ 301 έδεχθη μετά πολλών άλ 
λ*»ν επισκόπων τόν στέφανον τοΰ μαρτυρίου, 
τ /j 29  τοϋ Αιγυπτιακού μηνός Α6ύρ, ήτοι 
Τ*ί 2 4  Νοεμβρίου (οτε καί τήν μ,νήμην αύτοΰ 
έπ ιτελεί ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία), κατα τό 

ά ίτο ς τϋς συμβασιλείας Λικινίνου κα! Μα- 
ξιμίνου Δάζα.

18 .

Λ X I Α Α Α Σ.

(3 1 1 — 31 2  Μ. X.)

Ουτος, προχείρισθείς είς ιερέα κα! διαπι- 
βτευθείς τήν διεύθυνσιν τήν έν ’Αλεξάνδρειά 
Σχολής ΰπό τοΰ ‘ Αγίου Πέτρου, διεδέξατο 
αύτόν είς τήν πατριαρχείαν. Περι τάς άρχάς 
τοΰ 31 2 έδέξατο είς τήν εκκλησιαστικήν 
κοινωνίαν τόν διάκονον 'Αοειον, δν ό προκά- 
τοχός τού είχεν άφορίσει ώς άφωσιωμένον είς 
τάς καζοδοξία; τοΰ Μελετίου, καί προε- 
χείρισεν ακολούθως αύτόν είς ιερέα. ‘Απέθανε 
δέ περί τα  μέσα τοΰ ’ Ιουνίου του αύτοΰ 
ετου;.

19.
Α Λ Ε 2 Α Ν Δ Ρ Ο Σ .  

(3 1 2 — 326 Μ .Χ.)

Τόν Λχιλλαν διεδέξατο ό Αλέξανδρος, 
ου ή διοίκησις ύπηρξε κατ' άρχάς πολυτάρα
χος, ενεκεν τών πειρασμών τοΰ Μελετίου. Τω 
321 άφώ ρ ι» τόν ιερέα Άρειον, διότι ουτος 
ήρξατο κατ' αύτό τό ετος κηρΰσσων τήν

περί τοΰ Χριστού αϊρεσίν του. Τώ 3 2 5  πά- 
ρέστη μετά του διακόνου αύτοΰ ’Αθανασίου 
εις τήν εν Νίκαια Σύνοδον. Τω δέ έπομένω 
ετει 326  άπέθα'Έ^ τή 2 2  τοΰ Αίγυπτιακοΰ 
μηνός Φαρμούτι, ήτοι τή 19  ’ Απριλίου, η
μέρα Δευτέρα (T illem ont), τρίτω δ’ ετει 
τής βαβιλεία; Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου.

(ακολουθεί.)
.1 - - -  -Τ>···»Ι.ΜΜΤ, I IIIIW

t Y m m t
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΪΠΡΟΪ (1)
Πρώτος τής νήσου κάτοικο; καί διάφορα 

αυτής ονόματα.

Πρώτος τής νήσου κάτοικός μετά τόν Κα
τακλυσμόν όπή^ξε, φαίνεται, ό Χ έττιμο;, 
υιός τοΰ Ίωβάν, υίοΰ τοΰ Ίάφεθ, έξ ου καί

(I ) ‘Η ιστορία τ 'ς  Κύπρου, ή κατά τό 
1788 ύπό τοΰ σοφοΰ καί φιλοπάτριδος Άρ- 
χιμ,ανδρίτου, Κυπριανοΰ, συγγραφεΐσα, παντε
λώς έξέ)ιπ ε. Το ύπέρογκον τής δαπάνης ώ ; 
ε’κ τοΰ μεγάλου αύτής όγκου είς ούδένα μέχρ< 
σήμ.ερον έπέτρεψε νά έπιχειρίσ/ι δευτέραν τής 
πολυτίμου ταύτης βίβλοι έκδοσιν, καί μετά 
τινα ίσως ετη ούδέ φύλλον αύτή; θάύπάοχτj. 
’ Ινα μή άπολεσθώσι λοιπόν οΐ κόποι τοΰ 
σοφοΰ άνδρός, άλλ’ ούτε οΐ πατριώταί μου 
καταδικασθώσιν εις αίωνίαν τής ιστορίας τής 
πατρίδος των άγνοιαν, άπεφάσισα νά αναδη
μοσιεύσω δ’ά τοΰ περιοδικού ΚΕΚΡΟΨ τά  
σπουδαιότερα αύτής, συνοψίζων αύτά καί 
μεταχειριζόμενος γλώσσαν υποφερτήν εις τήν 
σημερινήν εποχήν. Είμαι δέ βέβαιος ότι, ουτω 
πράττων, θά ευχαριστήσω πολλούς καί μάλι
στα Κυπρίους, ων οΐ πλεΐστοι ούδέ τήν δπαρ- 
ξιν τής περί ής ό λόγος ιστορίας ίσως γνωρί- 
ζουσι. 0ΕΟΔΟΓΔΟΣ ΚΩΝΣΙΛΜΤΙΝΙΔΒ·
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τό όνομα ή νήσο; ελαβε κατά τήν μαρτυρίαν 
τη.» ‘ Ιερ*; Τρανή; Κεφ. ΚΓ’. Προφ. ‘Πσ. καί 
Κεφ. Β'. ί Ιερ. Χεττιμ.ά τό πρώτον κληθεϊσα. 
£J  Ίώσιππος εν τώ περί ’Ιουδαϊκής Άρχαιολ. 
βιολ. ά. Κεφ. ζ'. σαφέστερον περί τούτου ό 
μιλει* « Χεττιμος δέ Χ εττιμά τη* νήσο* 
έσχε, Κύπρο; αυτη νΰν καλείτο ι καί άπ’ αύ
τής νήσο τε τ ασας, καί τά  πλείω τών παρά 
θάλασσαν, Χεττιμ ύπό Εβραίων ονομάζεται, 
,μάρτυς δέ μου τοΰ λόγου, μία τών έν Κύπρω 
πόλεων ισχύ ιασα, τήν προσηγορίαν φυλάξαι. 
Κίτιον γάρ ύπό τω/ έξελληνισάντων αυτη 
καλείται, μηδ' ουτω διαφυγοΰσα τό Χεττίμι 
τό όνομα' καί ό Ζαναρά; παράσημ. ά. Χετ- 
τ ίμ  τήν νήσον συνώκησεν ό >ίεττίμ, ή Κυ 
προς αυτη Ιστί, παρ’ ‘ ΐίλλήνων ουτω κληθεί· 
σα. cO δέ Έπιφάνειος, Τομ. Β'. β βλ. ά. ουτω 
λεγει’ Παντί δέ δήλον έστίν, οτι, Κίτιον, ή 
Κυπρίων νήσο; καλείτο ι ’ Κι'τιοι γάρ οί Κύ
πριοι. α Έκλήθη δέ καί Κεραστία καί Κερα 
στις, ώ ; Μένανδρος έν τώ περί Κύπρου, κα! 
Εύοτάθιο; εις Διονύσιον, καί Ξεναγόρας έν τω 
περί νήσων, διά τά ; πολλά; αυτής έξοχά; 
κα! άκρα, ατ'.να καί κέρατα έκάλουν. Καί ό 
Στέφανο; τά αύ τά λέγει. Έκλήθη η Κύπρος 
απο τα πολλά ακρα εχειν. Καί τωόντι οΐ 
πρέ; τήν πόλ.ιν τ~,ς Χ ρ υ  σ ο χ ο ΐ ί  πλέον- 

τε ;, ενθα ην ή μυθολογούμενη πηγή τοΰ Έ- 
ρωτο;, βλεπουσι μακρόθεν τήν νήσον έν σχή 
ματι κερατοειδεΐ. ‘Ο δέ Νόννος άλλην φέ- 
ρων περί τοΰ· ό;όμχτος τούτου αιτίαν λέγει 
ρτι, επειδή καί έν Κύπρω έγεννάτο ειδός τ ι 
κερατοειδοΰς ί’φεω;, διά τοΰτο καί ή νήσο; 
ουτω επεκλήθη. Διονυσιακά, βιβ. ς.
Ένθεν άνε;ιτόκοιο Κ,εραςίδος ενδοθΐ Κύπρου, 
Φ '.ρών εύκεράων διδυμόχροο; ή.,δεε φύτλη.

Έκλήθη δέ καί Άσπελία, ήτοι αλιευτική, 
ώ ; Νικόστρατο; ιστορεί, άπό λίμνην τινα  βα- 
θεΐαν καί πλήρη ιχθύων. ‘Ο Βίογίλιος όμω; 
και ο Οβίδιο; Hou άλλοι ποιηταί λέγουσιν 5τι 
«κλήθη ουτω διά τήν, έν αύτίί τιμωμένων 
Άφροδίτην, τ,ς ή ώραιότης παρεσυρε θεούς η  
και ανθρώπους καί πανταχόθεν ίΐς τήν νήσθ| 
ετρεχον ινα τή θεα λατρείαν η:οοφέρ«σιν. 
Εκλήθ/j καί Κρυπτός. Πλίνιο; καί Ιίύιτάθιος . 

Οι όέ Κρύπτον κληθ^ναι αύτήν λέγουσι διά 
τό κεκρύφθαι ύπό θαλλάσσης. Καί Κ ο λ  λ  ΐ- 
ν ί α λατινιστί, ήτοι λοφώδης. Καί Χ αλ«ύ · 
δης, διά τό άφθονον τοΰ έν αύτή χαλκοΰ. 
Καί Άκαμαντίς, παρά τοΰ ’Ακάμαντος, τοΰ 
περιφήμου έκείνου ’Αθηναίου στρατηγού, τοΰ 
κτίσαντος τήν πόλιν ’Ακάμαντα. *Ος ην £- 
/-Ρ°; φίλος τών Τρωαδιτών, καί εκυρίευσεν 
χύτης διά χρόνων, ώ ; λέγει ό Πλίνιο;. Καί 
Παφία άπο τον ψευδώνυμον θεόν Πάφον, τον 
τήν παλαιάν Πάφον κτίσαντα, περίφημον 
ώφθεισαν τώ  πάλαι διά τόν έν αύτή ναόν 
τή; ’Αφροδίτης, γ ώς λέγει ό Άντωνΐνβς 
/.αί άλλοι, καί άπασα ή νήσος άφιερώ9».

Cyprus insula sive Paphos, Ve- 
neri consacrala esi, in Carpasio mari.

Κύπρος n Πάφος, τή 'Αφροδίτη άφιερωμέ- 
vn έν τω  Καρπασίω πελάγει.

Καί Όφιώδης παρά Νικενέτου έρωηκ. Κεφ. 
ιά. φευγων όφιώδεα Κύπρον, ώς όρεων πλου- 
τοΰσαν. Καί Σφηκεία Ιίύστάθιο; είς Διονύσιον 
καί Σφηκεία ή Κύπρος έκλήθη ποτέ, άπό των 
Ινοικησάντων έκεισε άνδρών έκ Κρήτης, οί 
εκαλούντο Σφήκες. Καί ό ‘Πσύχιο; τά  αύτά, 
'α ί  ό Λυκόφρων περί τών πέντε ποταμών 
Τής Κύπρου λέγει.

Οΐ πέντε δέ Σφηκειαν εις Κεραστίαν,
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Καί Σάτρα/ον βλώξαντες, ύλάτουτε γής 
Μορφώ πβροικήσουσι τήν ζηί'ηνθίαν. 

Έκλήθη 5* και Φιλοριιιστική, ώς έκ των 
πολλών λιμένων, ους εΐχον αί δέκα αύτής 
πόλεις’ Καρπασία, Αάπαθος έκατερ* Αρσι
νόη, ίχατέρα Πάφος, Αεόκολλα, Κίτιον, Κού
κον, Χόλοι. *0 Στράβων βέβαιοί τούτο, βιβ. 
« ί', χαί το έκ τής ανθολογίας επίγραμμα· 

«Κυπρί φιλομίςειρα φιλόργια σώζε με Κίπρι 
• Τωμαΐχοίις ήδη δέσποτα πρός λιμένας» 

’Εκ/.ήθη χαΐ Σχλαμινία παρά τής πάλαι 
«ροΰχούσης πάλεως Σαλαμίνης, ητις έπί τών 
έννέα τής νήσου βασιλέων, οι τινες ύπέρ τα  
οχτακόσια ετη έβασίλευσαν, υπερείχε πλουτω 
χαΐ δόξ»Ι. Το όνομα τοΰτο έτιμήθη μάλιστα 
χαθ’ δν χαιρόν οί Αθηναίοι, στρατηγοΰντος 
τοΰ Κονωνος, έμάχοντο κατά τών Περσών ΰ 
πέρ τής νήσου. Έχλήθη δε χαΐ Μακαρία, ώ, 
(χ τής ευφόρου αύτής γής, 3τις χατα Στρά 
βωνα αδελφή έστι τής πολυευφόρου Αίγυπτου, 
βιβ. ιδ'. ‘Η Κύπρος χατ’ αρετήν ουδέ μιας 
των νήσων λείπεται, χαΐ γάρ Ευοινος έστΐ, 
χαί Εύελίαος, σίτω τε αΰτάρχει χρήται. Και 
ό Ευστάθιος προσθέτει ιι ’Ολβιώτατοι νησιω
τών οί Κύπριοι'» καί ό Αΐλιανός ίστορ. ζώων 
βιβ,*έ. κεφ. νς'ίστορει'Αέγουσί γε Κύπριοι ευ- 
γεων οίκεΐν χώραν, καί ταΐς Αιγυπτίων άρούραις 
τολμώσιν,άντικρίνειν τάς σφετέρας.Κατά το- 
σοϋ τον ή χλόη χαι ό χόρτος αυτής γίνοντα1 
δασείς καί ευτροφοι, ώστε έπί Τυριών η Φοινί
κων έστέλλοντο αί ελαφοι αύτών είς Κύπρον 
δια βοσκήν, ώς ό ίδιος λέγει" Στέλλονται δέ 
οί iv σύροις ελαφοι έπί τήν Κύπρον, πόθω 
πόας τής έκεϊ, λέγονται γάρ είναι βαθείαι, 
καί νομάς άγαθάς εχειν. Ά λλο ι όμως ιστορι
κοί λ«γο*σιν ότι τό όνομα Μακαριά έδόθτ.

αύτ^ *πό άρχα’ας τίνος πόλεως ουτω κα- 
λουμένης καί κειμένης κατά τά βόρεια αυτής 
μέρη μεταξύ Κυρηνίας καί Άκανθους.

’Εκλήθη έπί τέλους Κύπρος κατα μέν Κων
σταντίνον τόν Πορφυρογένν/ιτον, Θέμα ανατο
λικόν, κεφ. ιέ, άπο τής θυγατρός τοΰ Κινήρου, 
Κύπρου καλούμενης* κατά δέ τόν Εύστά- 
1 'ιο/, άπο φυτόν τ ι Κύπρον η Κυπρίνον κα 
λούμενον. Κύπρος ή νήσος έν τώ Παμφυλίω 
Κόλπω άπο Κύπρου τής θυγατρός τοΰ Κινό- 
ρου, η άπό τοΰ φυομένου εκεί άνθους, Κύ
πρου λεγομένου, η Κυπρίνου. 'Αλλοι πάλιν 
λέγουσιν ότι τό όνομα τοΰτο έλήφθη άπό π«. 
λαιάς τίνος πόλεως τής νήσου, Κύπρου χαλου- 
μένης. ’Εκ τής πόλεως Κύπρου ληφθήναι 
βούλονται καί τό' τής νήσου. Όνώριος κοσμ· 
φαντασ. βιβ ά κεφ. λδ ’, καί ’Ισίδωρος βιβ. 
ιδ' κεφ. τ ' Cyprus insu a «civitare Cy- 
pro, quae ia  ea est, nomen accepit.
‘Ο δε Ζωναρά; άναλυτ. τόμ. ά, λέγει ότι έ- 
πεκλήθη ή νήσος άπό τοΰ ονόματος οπερ οί 
ποιηταί εδιδον τή Αφροδίτη, Κύπρον αύτήν 
μετονομάσαντες. *Η Κύπορς αΰτη έστί, παρ’ 
‘Ελλήνων ουτω κληθεϊσα, διά τήν καρ* αύ 
Τ/ϊς θεάν, τήν Άφροδίτην γάρ, Κύπριν προσ- 
ηγόρευσαν. Καί ό Νοννος Διονυσιακά βιβ. ιγ', 
ταύτά λέγει.

« Κύπρου εύπτερύγων θεοδέγμονα Νήσον 
ερώτων,

α Κυπρίδος αύτογόνοιο, φερώνυμον.»
‘Ο δέ -ουίδας χαί|Βαρΐνος λέγουσιν ότι πα· 

ράγεται τό όνομα τοΰτο άπό τοΰ τής νήσου 
καρποφόρου εδάφους. Παρά τοΰ χυαφάρον, χαΐ 
Λιπαρόν γήν εχειν.

Μετεκλήθη προσέτι παρά τιν«ν άγιων 
πατέρων χαί νήσος ιερά, χαί φίλη τοΰ Χρι
στού. Τοΰτο, οιμαι, ώς άνωθεν χαί έξ άρχής
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τέ  αύτής εγγονα, διά τό ορθόν αύτών καί ά- 
παράτρεπτον δόγμα, τής ’Ανατολικής τοΰ 
Χριστοΰ Έκλλησίας, καί τοι εϊς διάφορα ξένα 
ύποταχθέντα ετερόδοξα καί άσεβή, κατά δι
αφόρους καιρούς, πολλούς κινδύνους μετ’ ευ
χαριστίας ύπέμειναν, καί οϊδέν ηττον καθ 
ίκάστην ύπομένουσι μέχρι νΰν. Ά λλά καί 
νέα Ίουστινιανή έπ**νομάσθη, τιμηθεΐσα ύπό 
τοΰ αύτοκράτορος ‘Ιουστινιανού τοΰ 'Ρινοτμή- 
του, τής άνακαινισθείσης ύπ’ αύτοΰ Άμμο· 
χούςου ενεκεν..

Ταΰτα είσί σχεδόν τά άπό διαφόρους εις 
τήν νήσον δοθέντα διάφορα ονόματα.

(ακολουθεί.)

ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΤ ΔΙΟΙΚΗΤΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Την 26 Φεβρουάριου, ημέραν Πέμ
πτην και ώραν 6 μ. μ. το Συμβούλιον, 
λαβόν γνώσιν την προς τον Σύλλογον 
επιστολής τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά ’Ανα
γνωστηρίου «το Σεράπειον», δι’ ής τοΰ
το, άναγγέλλον αύτω τήν σύστασιν του, 
χαι άποστέλλον τον Κανονισμόν του, 
εκφράζει τήν επιθυμίαν του, ΐνα συνδέ- 
07) σχέσεις μετά του Συλλόγου καί συν- 
εργασθ^άπο κοινοΰ μετ’ αύτοΰ προς ά- 
νοίπτυξιν τοΰ κοινωφελοΰς ημών σκοποΰ.

Έπεφόρτισε τον Κον Πρόεδρον ν’ 
άνακοινώσν) προς το Προεδρείον τοΰ 
’Αναγνωστηρίου τά επόμενα:

Α) Ό Φιλεκ.Σύλλογος «ήΈνότης» 
εγκάρδιον αισθάνεται εύχαρίστησιν έπ, 
τ^ συστάσει τοΰ ’Αναγνωστηρίου κ το 
Σεράπειον ί  καί, ευχόμενος αύτω ταχειαν*

έπίδοσιν καί πλήρη επιτυχίαν κατά τήν  
έκπλήρωσιν τής υψηλής καί έθνωφελοΰς 
άποστολής, ή< έπαγγέλλεται, σπεύδει 
νά δηλώσ») αύτω, ότι, το καθ’ εαυτόν, 
θέλει αείποτε καταβάλει πασαν προσπά
θειαν, όπως φαν?5 χρήσιμος τω ’Ανα
γνωστήρια), και συντίλέσ») το κατά δύ- 
ναμιν είς τήν έπιτυχίαν τοΰ, προς δν 
συνέστη, ύψηλοΰ σκοποΰ.

Β) Πάντα τά μέλη τοΰ ’Αναγνωστη
ρίου, παρεπιδημοΰντα είς Κάϊρον, θέ- 
λουσιν άπολαύει τοΰ πλεονεκτήματος τοΰ 
νά παρίστανται είς τάς συνελεύσεις τοΰ 
Συλλόγου, νά είσέρχωνται έλευθέρως 
είς το άναγΜοστήριον και τήν βιβλιο
θήκην αύτοΰ, νάφοιτώσιν είς τάς νυχτε
ρίδάς τοΰ λαοΰ διδασκαλίας, νά παρευ- 
ρίσκωνται είς τάς παρά λογίων γινομέ- 
νας διδακτικάς ομιλίας, νάεχωσι δέ και 
το δικαίωμα νά κάμνωσι και αυτοί τοι- 
αύτας, έάν εχωσι τάς προς τοΰτο άπαι- 
τουμένας γνώσεις.

Γ) Ό Σύλλογος αποστέλλει δωρεάν 
προς το Άναγνωστήριον το περιοδικον 
αύτοΰ αό Κέκροψ».

Δ) Το περιοδικόν τοΰ Συλλόγου πα
ρέχει τάς στήλας του πρός δημοσίευσιν 
πάσης δήποτε έκ τών έν τω ’Αναγνω
στήριο) γινομέτων ομιλιών, ητις ήθελεν 
έγκριθη καί άποσταλεΐ πρός τοΰτο ύπό 
τοΰ Συμβουλίου τοΰ ’Αναγνωστηρίου 
πρός τήν σύνταξιν τοΰ σ Κεκροποςβ. xai

Ε) ‘Ο Σύλλογος αποστέλλει πρός το 
Άναγνωστήριον παν βιβλίον, όπερ ηθ*-



λεν άποτταλεΐ διπλουν είς τήν έαυτοΰ 
βιβλιοθήκην,

Λ. I. ΟΙΚ.ΟΝΟΜ0Π0ΤΛ02 Πρό.^ρος 

Λ. ΖΠΝ'ΓΖΟ Σ Ά ν τ ι- Γόεί:ο ; 

ί .  ΑΚΑΒΑΛΟΣ Γραμματείς 

Δ. ΓΕΠΡΓΙΛΔΠΣ Τα;/ία,'
Ν. ΜΑΡΑΤΟΧ Σύμβουλος.

Επανόρθωσές.

Είς περίεργον ΰπεπέ^αμεν εκ παρα
δόξου παραδρομής σφάλμα, όπερ ή^έλο- 
μεν ρίψει, κατά τό σύνηθες, είς βάρος 
τοΰ αποδιοπομπαίου τράγου, τοΰ αίρον
τας τάς αμαρτίας των συντακτών τυπο
γράφου, καταχωρίζοντες αυτό είς τήν 
μερίδα, τήν κοινώς έπιγραφομ'νην «πα- 
ροραματων διορθωσις», άν μή ήτο σφάλ
μα ορθογραφικόν ούσιώδες, καί άν μή 
*1 κ<χθ’ ολον τό ά. φυλλάϋιον σταθερά έ 
παναληψις αυτοΰ έδεικνυ$ν, ότι δεν είνε 
τυπογραφικόν παρόραμα τυχαΐον. Δεν 
πρόκειται αληθώς περί λεξιδίου τινός, 
κείμενου που έν παραβιρτω, καί δυνα- 
μενου νά διαλάθη τήν προσοχήν ή νά 
έαισύρη τήν επιείκειαν τών λογίων. ΙΙρό 
κειται περί τής πρώτης καί κυρίας λέ- 
ξεως τοΰ ήμετέρου έργου, περί τοΰ ο
νόματος αΰτοΰ, οπερ είκοσάκις τοΰλά 
χιστον επαναλαμβάνεται έν τώ ά. φυλ
λαδίω, έν τή μετωπίδι μάλιστα καί υπέρ 
εκάστην σελίδα γράμμαπν όλοις κεφα- 
λαίοις, πάντοτε λανθασμένος μόνον δέ 
ci; η τρις ορθώς γεγραμμένον κατά τάς 
πλάγια ; πτώσεις του.

Αι τής παιδικής ηλικίας εντυπώσεις 
είνε αληθώς ανεξίτηλοι. Ένθυμούμεθα 
ζωηρώς, και ως άν ήτον αυτήν τήν ς·ιγ- 
μήν, οτι, παϊδες qντες, έγράψαμεν χι- 
λιάκις τήν λέξιν Κ έ κ ρ ο ψ μέ Ω είς 
τά καλλιγραφικά ημών γυμνάσματα, 
κατά τό υπόδειγμα άμχΟοΰς ή άπροσέ- 
κτου δημοδιδασκάλου. Έκτοτε δ’ έν τή 
διανοία ημών ή λεξις αΰτη παρίστατο 
έζωγραφημένη διά μεγίστου κ»ί πλα
τύτατου Ω. Ένθυμούμεθα μάλιστα κα
λώς, ότι καί είς βιβλία πολλάκις άνέ- 
γνομεν αύτήν οΰτως έσφαλμένως γε- 
γραμμένην. ‘Υπήρξε δέ τοσοΰτον έντε- 
λή ί ή έ/ τούτων προκύψχσα σφ*λερά 
εντυπωαις, ωστε καί μετά τήν διόρθωσίν 
της η λεξις μας φαίνεται κάπως άσχη
μος, γεγραμμένη διά τοΰ Ο. ‘ Γπότό 
κράτος λοιπόν τουύτης παραδόξου καί 
τ&λειας πλάνης διατελοΰντες, έγράψα
μεν καί έπανελάβομεν πολλάκις τήν 
λεξιν Κ ε κ ρ ο ψ μέ Ω, άνευ τοΰ έλτ- 
χιετου δισταγμοΰ. Μετά τήν δ'ανομήν 
όμως τοΰ φυλλαδίου τυχαίω ; πως έπήλ- 
θεν είς τόν νοΰν ημών ή ορθογραφία τών 
πλαγίων πτώσεων τής λέξεως, καί ά- 
πορίσαντες διατί τάχα επρεπε νά γρά- 
φωμεν Ι-.έκροπος, Κέκροπα καί ούχί 
Κέκρωπος, Κέκρωπα, κατά τό Κύκλωψ, 
Κύκλωπος, Κύκλωπα, προσετρέξαμεν, 
άργά πλέον αεΰ ! είς τούς τυφλοσύρτας, 
τά λεξικά δηλ. καί τάς γραμμχτικάς, 
καί, ώ τής έκπλήξεως ! ευρομεν, ότι ή 
λεξις γράοε-re ι διά τοΰ () ! !  Καί όμως

«ίμεθα πεπεισμένοι, ό τ ι πλεΐστοι τών 
λογίων, όμοια ήμΐν πάσχοντες και αύ 
τοί, κακογραφοΰσιν ομοίως τήν λεξιν, 
Χωρίς κάν νά τό έν'·οώσι. Καί δή πάν- 
τες όσοι τών ΐντάΰθα λογίων, καί αυτοί 
οί διδάσκαλοι μάλις·α, έρωτηθέντες παρ’ 
ημών πώς όρθογραφοΰσι τήν λ·ξιν Κέ- 
κροψ, άπήντησαν ήμΐν ΐτοίμως καί άδι- 
στάκτως « μέ Ω μέγα», είς τις αΊτίον 

μάλιστα, είς άκρον σκανδαλισθείς έκ τοΰ 
πράγματος, έσχε τήν υπομονήν ν’ άνχ- 
διφήσ7) πολλά τών νεοελληνικών έργων, 
καί ν’ άνεύρτ] εν τισιν αύτών τήν λέξιν 
οταθερώς καί έπανειλημμένως γεγραμ- 
μένην διά τοΰ Ω̂  έν δέ τοίς πλείστοις 
διά τοΰ Ο. Παραλείποντες δέ τάς έπι- 
δοθε ίσας ήμΐν σημειώσεις καί παραπομ- 
πάς είς νεωτέρους συγγραφείς δευτε- 
ρευούσης καί τριτευούσης αξίας (διότι έν 
τοΐς άρχαίοις κειμένοις ή λέξις άπαντα 
αείποτε,ώς πρέπει, γεγραμμένη διά τοΰ 
Ο), παρατίθεμεν μόνην τήν άφορώσαν 
είς τόν πολυμαθή *αί χαλκέντερον'Ραγ- 
καβήν, οστις έν τή έαυτοΰ α ’Επιτομή 
τής Ε λληνικής ιστορίας,» γράφει έν οε- 
λίσι 3, 1 0  καί 2 4 7 ,  ού μόνον τό Κέ- 
κροψ, άλλά καί αυτό τό Πελοψ, μέ ω. 
‘Ως έπίμετρον δε άναφερομεν καί τού; 
διάσημους έλληνιστάς καί συντάκτας 
τοΰ Γάλλοελληνι^οΰ λεξικοΰ, Planche, 

Alexandre καί Defauconpret, οΐτινες 
μετέφρασαν (σελ. 83 ο , στήλϊ) β', ς·οιχ 
G τής έκδόσεως τών 18 2 8 , καί σελ. 
στήλϊ), ά. στοιχ. C τής έκδόσεως 1 8 6 7 ; 

to Cecrwps διά τοΰ Κεκρωψ. Τό πά

θημα εν τουτοις αύτο τών διάσημων 
τούτων άνδρών,άπαράλλακτον τώ ήμετί-  
ρω, ούτε τήν δικαίαν φήμην αύχών ε- 
βλαψεν, ούτε τήν μεγάλην αξίαν τών 
έργων των ήλάττωσε τό παράπαν» Καί 
άλλα δε ανάλογα, καί βαρύτερα μάλις-α 
τοΰ προκειμενου, σφάλματα σπουδαίων 

άνδρών ήδυνάμεθα ν’ άπαριθμήσω- 
μεν, ει μή έφρονοΰμεν, ότι τά τών 

άλλων αμαρτήματα, κατ’ ούδέν δι- 
καιολογοΰντα τό ήμέτερον, δεικνύου- 
σιν απλώς μονον, οτι ούδείς αναμάρτη
τος εν τουτοις, οοον κάν ή σοφός καί 
λόγιος. Προτιμώμεν νά όμολογήσωμεν 
ά'-ευ περιφράσεων καί υπεκφυγών, ότι 
ημαρτομεν, και σπεύδοντες πρώτοι είς 
τήν έπανόρθωσιν, Ιχομεν δι’ έλπίδος, 
ότι παρά τών άληθώς λογίων τό πράγ
μα θέλει Οεωρηθή, ώς καί είνε αληθώς, 
ώς εν έκ τών ατυχών έκείνων καί πα
ραδόξων σφαλμάτων [lap sus mentis) 
εις ά συχνά ύποπίπτουσιν οί γράφοντες, 
όσον κάν ώσίν έντριβεις καί προσεκτικοί. 
Έπί τή πεποιθήσει όέ, ότι τό μεγα  
πλήθος τών αναγνωστών ήμών, καί 
πλεΐστοι ετι λόγιοι έξ «ύτών, διήλθον 
τό σφάλμα άπαρατήρητον, χαίρομεν, ότι 
τό άτύχημα ημών καί ή παροΰσα επα
νόρθωσές θελουσι γείνει κάν αφορμή νά 
μάθωσι τούλάχιστον πλεΐστοι όσοι πράγ
μα, όπερ βεβαίως ήγνόουν ή παρετρε- 
χον πρό τούτου· ότι δηλ. έκ τών είς ωψ 
ληγόντων τριτοκλήτων μόνα τά σύνθετα 
έκ του ώψ, ώπός(όψις)γρά<ρονται διά τοΰ
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Ω, όπερ και φυλάττουσι κατά τον γνω
στόν κανόνα είς τάςπλχγίας πτώιειςτων: 
Κύκλωψ, Κύκλωπος, αίγίλωψ, αίγί- 
λωπος κτλ. τά δέ λοιπά πάντα διά τοΰ 
Οί Κέκροψ, Πέλοψ, Χέοψ, αίθιοψ, εποψ 
κ.τ.λ Μόνον δέ το Χέδροψ, Χέδροπος 
διφορεΐται, άπ</ντών καί Χέδρωψ, Χέ- 
δρωπος, κατά λάθος, φρονοΰμεν , τών 
άντιγραφέων διότι εινε πιθανώς λέξις 
ξενική, σιμιτικής καταγωγής, ής ανά
λογος ευρηται έν τή αραβική ή λέξις 
Χ α ρ ο ύ β ,  σημαίνουσα το γνωστόν 
ξυλοκέρατο ν, όπερ εΐνέ και αύτό χέ
δροψ. Τό δέ κέκρωψ άπαντϊ μέ Ω, μό
νον ένεκα λάθους τών άντιγραφέ&ν, αντί 
τοΰ κ έ ρ κ ω ψ, σημαίνοντος ον κερκο- 
φορον, πίθηκον, επομένως άνδρα παν- 
οϋργον και άποτεώνα* του εσφαλμένου 
τούτου αί πλάγιαι πτώσεις άπαντώσιν, 
οτέ μέν ορθώς γεγραμμέναι διά τοΰ Ω, 
κεκρωπος, κεκρωπα, άντ'ι κέρκωπος δηλ. 
κερκωπα, οτε δε πάλιν, εΊεκα δευτέρου 
σφάλματος, διά τοΰ Ο, κέκροπος, κέ- 
κροπα* ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΪΑΟΣ.

i..rr-i.HS^t ·...........ι π----------.

ΔΗΛΩΣΙΣ·
Ή επί τής Ικδόσεως τοΰ περιοδικού 

Επιτροπή καθήκον εαυτής θεωρεί νά 
οιαφωτίση το άνά τήν Αίγυπτον ‘Ελλη
νικόν κοινόν περι τής υποδοχής, ής £- 
τυχε παρ’ αύτώ το περιοδικόν τοΰ Συλ
λόγου. Έκ των 350 αντιτύπων τοΰ ά 
φυλλαδίου, άτινα διενεμήθησαν διά τοΰ 
ταχυδρομείου άνά τήν Αίγυπτον, μόλις 
5 2  έπεστράφησαν προς τήν ’Επιτροπήν I 
κατά τόν τεθέντα όρον ώστε 300 πε-1

ρείπου Έλληνες τής Αίγυπτου, φιλοτί- 
μως και ‘Ελλτνοπρεπώς σκεπτόμενοι, 
έκράτησαν τό άποσταλέν αύτοις ά φυλ- 
λάδιον, και έγένοντο συνδρομηταί τοΰ 
περιοδικοΰ, ού έξησφαλίσθη οΰτως η 
τακτική έκδοσις και ή προεσχεδιζσμένη 
βελτίωσις. Το εύάρεστον τοΰτο αποτέ
λεσμα οφείλεται άναντηρρήτως ούχί είς 
άξίαν τινά ίδιάζουσαν τών συγκροτούν- 
των τήν Επιτροπήν τής έκδόσεως τοϋ 
περιοδικοΰ προσώπων, άλλ* είς τήν ηθι
κήν έπιρροήν,ήν έξασκεΐ ήδη παρά τοΐς 
ομοεθνέσιν ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλο
γος καί ή εμπιστοσύνη και συμπάθεια, 
ήν εμπνέει πρός τό κοινόν πασα κοινω
φελής αύτοΰ έπιχείρησις, όσον κάν ή 
αυτη δυσχερής καί μεγάλη.

Δηλοποιεΐται λοιπόν πρός πάντας 
τούς τιμήσαντας τό περιοδικόν τοΰ Συλ
λόγου διά τής ουνδρομής αύτών, οτι τοΰ 
λοιποΰ κατά πδσαν Ιην και 15ην έκα
στου μηνός (κατά τό ‘Ελληνικόν ήμερο- 
λόγιον) θελουσιν εχει άνελλιπώς καί ά- 
φευκτως διά τοΰ ταχυδρομείου τό φυλ- 
λάδιον των, καί ότι, άν ποτε τυχόν συμ- 
πέση νά μή εύρίσκωσιν αύτό «ν τώ τα
χυδρομεία), ουδέποτε πρέπει ν’ άμφιβάλ- 
λωσιν περί τοΰ ότι τοΐς άπεστάλη, άλ
λά νά άποδίδωσιν έπιμόνως τήν ελλει- 
ψιν εις παραδρομάς τών ταχυδρομικών 
υπαλλήλων, καί έπιμένωσιν άπαιτοΰντες 
παρ’ αύτών τό φυλλάδιόν των.

Προσέτι δηλοποιεΐται αύτοις, ότι μετά 
τήν διανομήν τοΰ τ:α·-όντ®ς β' φυλλαδίου 
οι ΚΚ. συνδρομηταί θίλουσιν παρακλη- 
θή παρά τών κατά τόπους διορισθησομέ- 
νων επιμελητών τών συμφερόντων τοΰ 
περιοδικοΰ νά έξαργυρώσωσι τάς παρου- 
αιχσθησομένας αύτοις άποδείξεις τής 
συνδρομής, εκδεδομένας καί υπογεγρα- 
μμέναςΰπό τοΰ Ταμάυ τής Επιτροπής, 
Κ. Α. Γεωργιαδον.
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