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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ.

( 3 2 6 - 3 7 1 ) .

Τον Άλέξανδρον διεδέξατο είς τον θρό
νον τής ’Αλεξάνδρειάς ’Αθανάσιος ο έπικλη- 
θεί; Μ έ γ α ς. Γεννηθείς ουτος έν ’Αλεξάν
δρειά έκ γονέων ά<ρανών, έξεπαιδευθη •jt,ο 
τοΰ Ρατριάρχου ’Αλεξάνδρου, ου την προσο- 
y r,v εΐλχ.υσε δια τής π·ρι την ίεράν σοφίαν 
έμφυτου αΰτοΰ κλισεως καί μεγίστης έπιδο- 
σεως. Προχειρισθείς εις διάκονον τη« Α λε
ξανδρινής ’Εκκλησίας,^συνώδευσε τον Πατριάρ
χην ’Αλέξανδρον είς την έν Νικαία πρωτην 
οικουμενικήν Σύνοδον, την συγκληθεΓσαν καί

προεδρευθεϊσαν υπο Κωνσταντίνου τοΰ Με
γάλου προς έξετασιν καί έλεγχον τών κακο- 
δοξιών τοΰ Άοείου. ’Εν αύτή δέ δι’ άκατα-’ ι *
μαχητών επιχειρημάτων κα! λογικής δεινο- 
τητος άπαραμίλλου κατεκεραυνωσε τον αρτι 
διά τής ευγλωττίας του θριαμβεύοντα νΑρειον, 
κατέδειξε το σαθρόν και βλάσφημον τών 
δοξασιών του, κατέστησεν αύτον άναπολογη- 
τον και κατηοχυνεν ούτως, ώστε ο αιοεσιαρ- 
χ'Ίς ήναγκάσθη να όμ.ολογήση εαυτόν ηττη- 
μένον. ‘Ο θρίαμβος τοϋ Αθανασίου υπήρξε 
τηλικοΰτοί, ώστε μια φωνή και γνώμιρ παρα 
πάντων ύπεδείχθη ώς ό μόνος άξιος τοϋ Α 
λεξάνδρου διάδοχος, καί ά«ον, και άποπει- 
ραθείς μάλιστα εις μάτην ν’ άποδίάση, προε- 
χειοίσθη Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειά; ττϊ 17  
Δεκ~|λβρίου τοΟ 326 Μ. Χ·

‘Ο βίος και ή πολιτεία τοΰ Αθανασίου 
είνε εί/.ών τής (ΐ,λτ,θεια  ̂ παλαιουσ^ς
7:ρθ4 το ψεύδος, άκαμπτου προς τάς σκευω· 
ρίας καί τας καταδρόμα? αύτοΰ διαμενοΰχης,



πολλάκις μεν προπηλ&κt£ομέ νης καί ήττω-
» _ f * « , > « .ρ.εν/3ς υ-.ο των σ^οτιων αυτού [Ληχανορρα- 

φιων, αλλ ουύεποτε καταβαλλόμενης καί 
αποπνιγομ.ενης, έπί τέλους δε θριαμβευούσης 
ορ.στικώς και ιόν κ ο ay. ον σόμπαντα ©οτιζοΰ- 
σης δια τ ίς  θεία; αίγλης- τής. Πεντάκις έξ- 
ωρισθη άΆθανζβηςύτίο τής αυθαιρέτου πολι 
τικής εξουσίας, τυφλώς ΰπεικούσης εις τάς 
υπουλους ένεργειας καί τάς συκοφαντίας τών 
άσπόνδων εχθρών του, τών άρειανιστών, c?n- 
νες, βαρεως φέροντες τήν καταδίκην καί κα
ταισχύνην τοΰ αΐρεσιάρχου των, ουδέποτε 
ουνεχώρ/,σαν τόν πρώτον καί κύριον α ύ τ ή ς  

αίτιον Αθανασιον αλλα καί πεντάκις πάλιν 
επανήλθεν ε'ν θριάμ.βω έν μέσω τοΰ ποιμνίου 
του. Ιίαί τό μεν πρώτον έξωρίσθη, τω 3 3 6 , 
είς Τρεβηρ* ττ,ς Γαλλίας υπό Κωνσταντίνου 
τοΰ Μεγάλου, ένδόντος εϊς τών άρειανιστών 
τάς συκοφαντίας, καί συγκαλέσαντος έν Τυρω 
τοπικήν Σύνοδο», άφ’ής άπεκλείσθη ό ’Αθανά
σιος και κοιτεδικάσθ η άναπολόγητος ώ,· έξυ- 
φαινων δήθεν συνομωσίας κατά τοΰ Αυτοκρά- 
τορος, ως βέβηλος, ώς μάγος καί ώςάπαταιώ ,· 
Ανακληθείς μετά τόν Θάνατον τοΰ Κωνσταν
τίνου, έξωρίσθη τό δεύτερον υπό του Κώνσταν- 
τος μετά εν ετος καί μετ’ άπόφασιν άλλης 
ψευδοσυνόδου, συγκληθείσης έν Αντιόχεια, 
Χαθαιρεσασης τΰν 'Αθανάσιον, καί άναγορευ- 
σάσης Πατριάρχην Αλεξάνδρειάς Πιστόν τινα, 
εφημεριον τής Μαρεώτιδος. Καταφυγών εϊς 
Ρώμην ό ‘Αθανάσιος έπανήλθε μετά 118 μη
νών άπουσίαν, άλ>λ>ά πάλ.ιν οί Άρειανιςαί, κα
τόρθωσαν τήν καθαίοεσιν του καί τήν άνα- 
κήρυξινΓρηγορίου τινός Καππχδόκου,τω 3 4 )·
Ά ποκατασταθείς καί πάλιν υπό τοΰ Κων- 
οταντος εϊς τόν θρόνον του, τώ 3 46 , μετα 
Τον βικιον ύπό τοΰ λαοΰ θάνατον τοΰ Γρη-

γορίου, έποιμανε τήν έκκλησίαν τ~ς Α λε
ξάνδρειας μέχρι τού 345 , 0τε καί πάλιν ή- 
ναγκάσθη νά φύγτ τήν καταδίωξιν το ί δου- 
κος τος _υ,,ιας και τας πλεκτανας τών ά- 
ρειανών, άναγορευσάντων άντ’ αύτοΰ Γεώργιόν 
τινα Καππαδ^κην καί τούτον’ τούτου δέ 
-αλ·.ν ΰπ ό τοΰ λαοΰ φόνευθέντος, τώ 301, 

επανήλθεν ό ’Αθανάσιος είς τόν θρόνον του’ 
αλλα cuvaya ci άρειανισταί άντιτάσουσιν 
αύτω Αούκιόν τινα, ον άνηγόρευσαν Πατριάρ- 
χην; και οοτις, ά,-ολαΰων τ/;ς προστασίας τοΰ 
αύτοκράτορος Ίουλιανοΰ, κατανάγκασε τόν 
'Αθανάσιον νά φυ’γη έκ νέου, καί νά κρ',βή 
έν ταϊς σκήταις τής έρημου, παρά τώ έπι- 
στηδίω φίλο του Λντωνιω, με^ριτοΰ θανά
του τοΰ Ίουλιανοΰ. ΈπανελΟών τώ 364  
έπι Ι'.βιανοΰ, εςωρισθη καί πέμπτον ύπό θύ- 
αλλεντο:, άλλ ’ έπί βρα^ύτατον χρόνον, 
διότι, άνακληθείς ύπ’ αϋτοΰ τούτου, τώ 3 6 7 , 
άποκατεστη πλέον όριίτικώς εις τόν θρόνον 
του, ον έλάμπρυνε μέχρι τής τελευτής του, 
σϊμβάσης τώ 371 , κατά τήν 18 Ίανουαρίου, 
καθ ην ημέραν τελεί «αί τήν μνήμην αύτοΰ 
ή ήμετέρα εκκλησία.

‘Ο ’Αθανάσιο; έχρημάτισε καί εσεται δια 
παντός ε ) τών διαπρεπεστέρων τής Όρθοδο'- 
;ου Ανοτολικής Εκκλησίας προσώπων, καί 
είς τών μεγαλτ,τερών διδασκάλων καί τών 
γενναιότερων προμ,αχων τών δογμάτων αυτής" 
χαρακτήρας αδαμαντίνου, πνεύματος έξοχου 
και ισχυροΰ, οσαν οϋδείς άλλος έμ,βαθύνας 
εις τήν έννοιαν τών χριστιανικών δογμ.άτων, 
καί πάντων ύπερτερήσας κατά τήν δεινότητα 
τής δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  καί τήν σαφήνειαν, 
μη άποδειλιων ενώπιον οϋδενός κι\δύνου, 
μηδέ καταβαλλόμενος ΰπο τών άτρυτων καί

διηνεκών σωματικών καί διανοητικών κόπων 
περιφρονών καί αναπαύσεις, καί ήσοχίαν, καί 
υγείαν, καί ζωήν ετι ένώταον τοΰ ενός καί 
μόνου σκοποΰ, δν άνενδότως καί άπαραγκλί- 
τως έπεδίωξε καθ’ ολον αύτοΰ τον βίον, τήν 
έμπέδωσιν καί στήριξιν τών άλ/,θών της ορ
θοδοξίας δογμάτων καί τήν κατάπνιξιν καί 
έκμ.ηδένισιν τών κακοδοξιών τοΰ αρειανισμού, 
6 Αθανάσιος δικαιότατα ,ώνομάσθη φως.ήο 
τ ή ς  Έ κ κ λ  η α ία . ς, καί έτιμήθη διά 
τοΰ έπιθετου Μ έ γ α ς, καί έν τοΐς 'Αγίοις 
κατετάχθη. Δεν σφάλλει δέ τ ις , άν ϊοχυ- 
ριοδ?,, οτι σόμπας ό χριστιανικός κόσμ.ος ήθε
λε σήμερον άρειανί',ει, άν μήΰπη:χεν ό Ά9α- 
νάσίος, οοτ:ς, ώς άλλος ‘ Ηρακλής, κατέΟραυσε 
διά τοΰ ροπάλου τής ’Ορθοδοξίας μίαν μετά 
τήν άλλην τάς κεφαλάς τής πολυκεφάλου 
τοΰ άρειανισμαΰ υδ :ας, καί άπήλλαξε τόν 
χριστιανισμ.όν άπό τών ιοβόλων καί φθορο
ποιών τοΰ μυσαροϋ αύτοΰ ερπετού έπ'.δρόμ.ών. 
Ούτως έν τω  προσώπω 'τοΰ Αθανασίου έξ- 
εδηλώθησαν άρ·.δήλως αί μυς-^ριώδεις βουλαί 
τής Θείας Πρόνοιας, ητις παρά τά μεγάλα 
κακά παρατίθ/·,<την έν το) κόσμω σύγ-/ρονα 
ανάλογα άγαθα, διά τ?,ζ σωτηριώδους άντι- 
δράσεως τών όποιων σώζωνται εθνη καί λαοί.

Ου μ.όνον δέ διά τής προφορικής αύτοΰ δι 
δασκαλίας καί συζητήσεως εϊργάσθη ό Α θα 
νάσιος, άλλα καί ποταμός πολυχεύμ,ων ύπϋρ 
ξ* συγγραφών, έν αις ενα καί τον αύτον έ- 
πεδίωξε πάντοτε σκοπόν, τήν τών δογμάτων 
τής 'Ορθοδοξίας διάδοσιν καί ςηριξιν καί τήν 
κατά τών κακοδοξιών τοΰ αρειανισμού ύπερ- 
άσπισιν αύτών. "Εγραψε πλείστας ποι.αχντο- 
ρ'κάς έπις^ολάς, καί άπολογίας, καί διδαχάς, 

άνασκευάς, καί άλλα. Πάντα δέ τά  έρ

γα του ταΰτα διακρίνονται έπί σαφηνείχ,
δυνάμει λόγο·, καί πειστικότητι, ε^ρντα 
τό ύφος ιεροπρεπές καί σοβαρόν, ουτε πομ
πώδες καί έπιμελημένον, άλλ’ ουτε πάλιν 
ταπεινόν καί χαμαίμηλον, τήν δέ λέξιν άφελή 
καί άπεριττον, ώστε βλέπϊ] τις, άναγινώσκων 
αύτά, οτι εν καί μόνον άπησχόλει καί άπερ- 
ρόφα τοΰ συγγραφέως τόν νοΰν, ή άνάπτυξις 
τοΰ άντικειμένου, οπερ έπραγματεύετο.

(ακολουθεί).

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ.
< » υπο

Δ Ο ’ΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ.

(Συνέχει ο:).

§ 12. Πείθομαι λοιπόν είς τα ΐτχ  τά περί 
τής Αίγυπτου λεγόμενα, καί έγώ αύτός φρο
νώ, οτι ουτω; εχουσιν άληθώς, διότι τε πα- 
ρετόρησα, οτι ή Αίγυπτος προεξέχει τής συν- 
ενομένης γ.',ς, καί κογχύλια εΰρίσκονται έπί 
τ ώ ν  ορέων (I ) , καί άλμ,η έπανθ^ΐ τοσαύτη, 
ώστε καί αί πυραμίδες αύταί καταβιβ ώσκων- 
ται ύπ ’ αύτής, καί άμμον εχει μόνον έκ 
τών ό εων τ ίς  Αίγυπτου τό υπέρ τήν Με’μ.- 
φιν. Προσέτι δε ή Αίγυπτος κατ’ ούδεν ό

(1) Κχί σήμερον Ιτ ι αί I»  τιτανολίθου 
πέτραι, αί έκ τών λατομείων τής Τ ο ύ ρ α ς 
διά τάς οικοδομάς τοΰ Κάιρου τεμνόμεναι, 
;Ινε πλήρεις παντοειδών κογχλίων άπολελιθο)- 
μένων’ κατέχομεν δέ ήμεΐς καί οδόντα παμ- 
μέγ'ΐΊτον π ροκα τα κλυσμ.ι α ίου σαυροειδοΰς ΐ- 
/θύος (M egalk-hthys llibert ) άπολελιθωμέ- 
νον καί πλείστους τοιούτους μικροτέρους πολ
λάκις συνέτυ/ε νά ί  'ω μ ε ν ,  ώ ; καί αστακόν 
καί άλλα όστρακα άπολελιθωμ.ένα.



μοιάζει ούτε προς τήν ‘Αραβίαν, προς ην συν
ορεύει, ουτε προς την Λιβύαν, ούτε προς την 

Συρίαν (δ ιίτ ι τά  παραλία τής ’Αραβίας κατοι- 
κοΰσιν οί Σύριοι), άλλ’ είνε το εδαφός της 
μελανόν καί κατεσχασμένον, καθ’ ο προερχό- 
μενον έζ ίλύο; και συμφορημάτων, έκ τής 
Αιθιοπίας ύπό τοΰ ποταμοΰ καταφερομένων· 
ένω, ώς γνωστόν, η γή τή ; μέν Αιβύα; είνε 

.  ερυθροτέρα και άμμωδεστέρα, τής δέ ’Αρα
βίας καί Συρίας άργιλωδεστέρα καί πετρωδε- 
στέρα.

§ 1 3 . Καί τοΰτο δ1 έτι ελεγόν μοι οι ιε
ρείς περί τής χώρας ταυ'της, τεκμήριον μέγα 
τών προειρημένων* οτι έπί Μοίριδος βασιλέω.;, 
οσάκις ό ποταμό; ηυξανε κατά οκτώ του
λάχιστον πηχεις, έ πότιζε τήν κάτωθι τής 
Μέμφιδος Α ίγυπτον καί, οτε μ.οΙ ελεγον ταΰ
τα  οί ιερείς, δέν η σαν ακόμη συμ.πεπληρωμένα 
έννεακοσια ετη άπο τής τελευτής τοΰ Μοί
ριδος· τόρα δέ, άν μή άνέλθη ό ποταμός είς 
ύψος δεκαπέντε η δεκαέξ τουλάχιστον πή- 
χεων, δέν ποτίζει τάς γαίας (1). Κομίζω δέ, 
οτι, άν ή χώρα αυτη έξακολουθίι νά ύψώνη-

(1) Έπί τών πρώτων αύτοκρατόρων, ητοι 
600  περίπου ετη μετά τόν ‘Ηρόδοτον, τα 
οριον τοΰ έλαχίστου υψους τής αύξήσεω; τοΰ 
Νείλου δέν έταλαντεύετο πλέον μεταξύ τών 
15  καί 16 πήχεων, άλλ ' ειχεν όρισθίϊ στα- 
6ερώς εις τούς 1 6 πήχεις. Τά τής εποχής αύ- 
τής αύτοκρατορικά νομίσματα τής Αίγύπτου, 
οσα φερουσι τήν παράστασιν τοΰ θεοΰ Νεί
λου είς τό όπισθεν μέρος, εχουσιν άνωθεν 
αύτοΰ πάντοτε τά αριθμητικά στοιχεία ις ', 
σημαίνοντα τούς 16 πηχεις ύψώσεως τοϋ πο
ταμού τούς άπαιτουμε'νους τότε πρός άρδευ- 
σιν τής χώρα; καί έξασφάλισιν τή ; αφθονίας.

Tat άναλογως, αύξάνουσα άκαταπαύστως καί 
όμ,οίως ώς κατά τού; πρότερον χρόνου?, ό 
Νείλος δέν θά κατακλύζνι πλέον αύτήν, καί 
οι Αιγύπτιοι, οί κατοι*οΰντε; κάτωθι τής 
λιμ.νης τοΰ Μοίριδος εις τε τά άλλα μέρη καί 
εις τό καλούμενον Δέλτα, θέλουσι πάδει ό,τι 
αύτοί ποτε είπον, οτι δύνανται νά πάθωσιν 
οί 'Ελληνες' άκούσαντες δηλαδή, ότι ή χώρα 
πάσα τών 'Ελλήνων ποτίζεται έκ τής βοο- 
χής καί ούχί έκ ποταμών, ώ ; ή Αίγυπτος, 
είπον, ότι οί Έ λληνες, έάν ποτε ψευσθώσι 
μεγάλης έλπίδος, θά πεινάσωσι δεινώς, έν- 
νοοΰντες μέ τόν λόγον τοΰτον, ότι, άν ποτε ό 
Θεός δέν βρέξτ] καί γείν/) ανομβρία διαρκής, 
οί "Ελληνες θ’ άποθάνωσι τής πείνη;, μή ε- 
χοντε; άλλην υδατος πηγήν η μόνην τήν έκ 
τοΰ ούρανοΰ (1).

§ 14. Καί ταΰτα μεν περί τών Ε λλήνων

(1)’Η πρόβλεψις αυτη τοΰ Ηροδότου ουτε 
μέχρι τοΰδε έπηλήθευσεν, ουτε καί είς τό 
μέλλον δΰναται νά επαλήθευσή· διότι ναι μέν 
τό έδαφος τής κάτω Αίγυπτου ύψοΰται άκα
ταπαύστως διά τής κατ’ έτος καταφερομένη; 
ϊλυος, άλλά καί ό πυθμήν τού ποταμοΰ 6ψοΰ- 
ται ομοίως καί κατ’ άναλογίαν έκ τής αύτής 
αιτίας, ώς τοΰτο καί διά τών πραγμάτων ά- 
πεδείχθη κατά τάς πρός θεμελίωσιν τών με
γίστων γεφυρών τοΰ Νείλου εργασίας· ουτω 
δέ ή κοίτη τοΰ ποταμοΰ κεΐται πάντοτε ε ί; 
τό ύψηλότερον σημεϊον τής καμπύλη; έπιφα- 
νείας τής κάτω Αίγυπτου, ης αί γαϊαι τοσοΰ- 
τον είνε χαμηλότεραι, όσον μάλλον άπέχου- 
σι τοΰ ποταμοΰ· καί άρα ή αύτή ποσό της 
υδατος πληροί τήν πάντοτε όμοιας χωρητι- 
κότήτο; κοίτην τοϋ ποταμοΰ, όστι; σταθε- 
ρώ; έκχειλίζων, κατακλύζει τ ά ; εκατέρωθϊν 
γαία;.

ορθώς έλεχθησαν ύπό τών Αιγυπτίων, "ίδω
μεν νΰν τ ί καί περί τών Αιγυπτίων αύτών 
δυναταί τ ι; νά ειπ?)* έάν ή χώρα, ή κάτωθι 
τή ; Μέμφιδος (διότι αυτη είνε ή αύξανομένη) 
έςακολ®;9/5σ/) ν’ αύξάνϊ) είς ύψος, ώ ; μέχρι 
τοΰδε, βεβαίω; οί κατοικοΰντε; αύτήν Αιγύ
πτιοι θα πεινασωσιν, άφοΰ ouTfj ύπό βρομών 
ποτίζεται η χωρα των, ούτε δέ καί ό ποτα- 
μο; θα δυναται νά κατακλύζει τάς γαία;·
) , γ / f /
ενω τόρα ουτοι μονοί εκ πάντων τών άνθρω- 
πων καί τών λοιπών Αιγυπτίων συγκομίζουσι 
καρπούς έκ τής γή; άνευ έλαχίστου κόπου* 
διότι ουτε κοπιώσιν, ΐνα δι’ άροτρου διαυλα- 
κώνωσι τήν γήν, ούτε σκαλλίζουσιν αύτήν, 
ουτε άλλο τ ι έκτελοΰσι τών έργων, όσα οί 
άλλοι άνθρωποι όφείλουσι νά έκτελώσι διά 
την σποράν* αλλ’, αμ.α ώ ; ό ποταμός, ύπερεκ- 
χειλισας αφ εαυτοΰ, ποτίση τάς γαίας καί 
άποσυρθή μετα τοΰτο είς τήν κοίτην του, 
σπείρει έκαστος τήν γήν του καί εισάγει εις 
αύτην χοίρους* άφοΰ δέ καταπατηθώσιν ύπό 
τών χοίρων τά  σπέρματα (1), αναμένει

(1) Και Πλινιο; ό πρεσβύτερος άναφέρει 
το τοιοΰτον, οπερ και απιθανον .είνε καί ύπό 
των μνημείων δέν έπικυροΰται. Διόδωρος ό 
Σικελιωτη; εινε άκριβεστερο; ώ ; πρό; τοΰτο, 
όιοτι άναφερει, οτι η καταπάτησι; αυτη τών 
Οί.ερμάτων ενήργεΐτο δια ζωων, είσαγομένων 
ει; τόν. άγρόν. Καί όντω; έν τα ΐ; γεωργικά?; 
παραστάσεσι, τα ϊ; γεγραμμέναι; έπί τών το ί
χων των ύπογείων ταφών, τά πρό; την ερ
γασίαν ταύτην είσαγόμενα ζώα φαίνονται όν
τα  παντα α ΐγε ;, τράγοι, κριοί ή πρόβατα, 
ούδέποτε δέ χοίροι, οΐτινε; μάλλον Γνα κα- 
ταφάγωσιν τά  σπέρμα™ εΐσί κατάλληλοι.

πλέον τόν θερισμόν, καί άλωνίσα; διά τών 
βοών, συνάγει τόν σίτον (2)

§. 15. ίδιαν δέ περί Αίγυπτου έ^ουσι 
γνώμην οΐ Ίωνες, λέγοντες, ότι Αίγυπτος εΐ- 
νε μονον το Δέλτα, το έκτεινόμενον, παρά 
μέν τήν θάλασσαν, άπό τή ; καλούμενης Περ* 
σεω; σκοπιά; μέχρι τών Πηλουσιακών ταρι- 
χειών, εί; μήιμ; τεσσαράκοντα σχοίνων* κα

τά όε τα μεσόγεια μέχρι τή ; πόλεω; Κερκα- * 
σώρου, καθ’ ήν σχίζεται ό Νείλο; είς δύο βρα
χίονας, ών ό μέν ρέει πρό; τό Πηλούσιον, ό 
δε πρό; τό Κάνωβον, καί οτι πάντα τ ' άλλα 
Κ·ερη τής Αίγύπτου άνήκουσιν ε ί;  τήν Λιβύαν 
και είς Τήν ’ Λραβιαν. Έάν δέ παραδεχθώμεν 
την γνώμην ταύτην, δυνάμεθα νά ίσχυρισθώ- 
μεν, ότι ο! Α·:, ύπτιοι δέν ειχον πρότερον χώ
ραν* διότι τό νΰν Δέλτα ίτον άλλοτε, ώ ; . 
αυτοί τε οί Αιγύπτιοι λέγουσι καί έγώ αύτό; 
πιστεύω, κατάρρυτον καί νεωστί, ώ ; είπεΓν, 
άναφανέν. Άφοΰ λοιπόν οί Αιγύπτιοι χώραν 
δέν ειχον πρότερον, πω ; έφιλοτιμοΰντο νά 
θεωρωνται ώ ; οί άρχαιότεροι τών άνθρώπων ; 
τ ι ;  δέ ύπήρχεν ανάγκη νά διενεργησωσι τό 
πείραμα τών παιδιών, ?ν« ίδωσι τίνα γλώσ
σαν ήθελον ομιλήσει πρώτην ; Φρονώ δέ, οτι 
οι Αιγύπτιοι δέν είνε σύχγρονοι τοΰ ύπό τών

(2) Εν τα ι; προειρημεναι; τών υπογείων 
ταφών γεωργικαϊ; γραφαΐ; αείποτε σχεδόν 
άνευρισκομεν βοας αλωνίζοντας τόν σίτον, 
ουδέποτε δέ χοίρου;, ώ ; φέρει τό κείμενον 
τοΰ ‘Ηροδότου, όπερ ένταΰθα έξάπαντο; θεω- 
ροΰμεν παρεφθαρμένον έκ παραδρομή; άντι- 
γραφεως,οστις, παραλιπών τά γράμματα ΒΟ, 
έγραψεν ΤΣΙ άντί BOV2I* διόπερ ήμεΐς ουδό
λως έδιστασαμεν νά γράψωμεν « διά τών 

, βοών» άντί α διά τών χοίρων,



Ίώνων καλούμενου Δέλτα, άλλ’ ότι προϋπήρ- 
χον πάντοτε εξ οτου υπάρχει το ανθρώπινον 
γένος" καθόσον δέ ηυξανεν ή χώρα αύτών, 
πολλοί [Λεν αύτών έμεναν είς τ ι ς  άρχαιας 
εστίας των, πολλοί δέ κατέβαινον είς τ/]ν 
νέαν γή ν  διοπερ τοπαλα ι αι Θήβαι εκαλ*οΰν- 
το Αίγυπτος, ής ή περίμετρος εινε εζ χιλιά
δες καί εκατόν είκοσι στάδια.

§ 16. Έάν λοιπόν ημείς όρθώς περί τού
των κρίνωμεν, οΐ "Ιωνες δεν σκέπτονται ορ- 
θώς περί τής Αίγυπτου. Έαν &ε παλιν ορθή 
rjνε τών ’ ,ώνων τ, γνώμη, άποδεικνΰω, οτι οι 
τε 'Έλληνες καί οί 'Ίωνες αυτοί δέν εκφρά
ζονται λογικώς, λέγοντες, οτι είς τρία διαι
ρείται μέρη πάσα ή γ~, τήν Ευρώπην, την Α
σίαν καί την Λιβύαν' διότι οφειλουσι και τέ
ταρτον να προσθέσωσιν εις την διαίρεσιν ταύ
την μέρος, τό τής Αίγύπτου Δέλτα, οπερ όεν 
ανήκει ουτε εις τήν Ασιαν, ουτε εις την Αι 
βΰαν διότι κατ’ άκοιβολογίαν υ Νείλος δεν 
δια χωρίζει τήν ’Ασίαν της Λιβύας, άλλά σχί
ζεται είς ίύο  κατά την κορυφήν τοϋ Δέλτα 
τούτου, δπερ ούτως εύρίσκεται ον μεταξύ τής 

’Ασίας καί τ ι ς  Λιβύας.
§ 17 . Άφίνοντες πλέον την γνώμην τών 

’ίώνων, λέγομεν ημείς, οτι Αίγυπτος είνε 
πάσα ή χώρα, ή ύπ’ Αιγυπτίων κατοικουμένη, 
καθώ; Κιλικία ή ύπό Κιλίκων, καί ’ Ασσυρία 
ή ύπό Ασσυριών qpiov δε μεταξύ ’Asia; καί 
Αιβύα ς ού'ϊέν γινώσκομεν άλλο πραγματικόν 
εϊμή αύτήν τήν Αίγυπτον' διότι, έάν άκολου 
βησωμεντήν γνώμην τών ‘Ελλήνων, 6ά θεω- 
ρήσωμεν τήν Αίγυπτον πάσαν, ητις άοχεται 
άπό τ ώ ' Καταδούπων καί τής Ελεφάντινης 
πόλ>:ω:« ώς διαιρουμένην είς δύι ύπό τοΰ πο
τ α μ έ  μέρη, καί ώς μετέχουσαν τών επω

νυμιών άμφοτερων, καθόσον τό μέν αύτής μέ
ρος συνέχεται (νετά τής Λιβύας, τό δέ μετά 
τής ’Ασίας· διότι ό Νείλος, άρχόμενος έκ τών 
Καταδούπων, εκβάλλει είς την θάλασσαν,όέων 
διά τής Αίγυπτου καί σχιζών αύτήν είς δύο'καί 
μέχρι μεν τής πόλεως Κερκασώρου ό Νείλος 
ρέει εί; ώ ν  άπό δέ τής πόλεως ταύτης σχί
ζεται είς τρεις βραχίονας, ών ό μεν τρέπε
ται πρό; άνατολά:, καί καλείται Πηλουσιακόν 
στόμιον, ό δέ πρός δυσ/άς, καί καλείται Κα- 
νωβικόν στόμιον, 6 δε τρίτος βαίνει κατ’ ευ
θείαν πρός την θάλασσαν, σχιζών κατά με- 
σ^ς τό Δέλτα'άπό τής κορυφής του· είνε δέ 
ό μεσαίος ουτος κλάδος ομοίως μέγας ώ ; 
πρός την ποσότητα' τοΰ υδατος καί όνομα
στός, ώς καί οί άλλοι δύο, καί καλείται Σε- 
βΐννυτικόν στόι/ιον. ‘Γπάρχουσιδέ καί άλλοι 
δευτερεύοντες βραχίονες, άποσχιζόμενοι άπό 
τοΰ Σεβεννυτικοΰ, καί χυνόμενοι είς την θά
λασσαν* καλούνται δε τά στόμια ταΰτα Σαϊ- 
τικόν, Μενδήσιον, Βολβίτινον καί Βουκολικόν, 
καί είνε ούχί φυσικά άλλά τεχνητά.

§ 18 Έπιβεβαιοί δέ την περί τής έκτά ■ 
σεως τής Αίγύπτου γνώμην μου ταύτην καί 
ό τοΰ μαντείου τοΰ 'Αμμωνος χρησμός, ον 
έγώ έμα?α μετά τόν σχηματισμόν τής τοι- 
αύτης περί Αίγυπτου ιδέας μου· διότι οί κά
τοικοι τής Μαρέης καί Άπιος, πόλεων κει
μένων έπί τά μεθόρια τής Αίγυπτου καί Λι
β ύ α ς , νομίζοντες εαυτούς Αίβυας καί ούχί Αι
γυπτίους, καί άποτροπιαζόμενοι τάς θρησκευ- 
τικάς συνήθειας, έν αις ήν καί ή άπαγόρευσις 
τοΰ κρέατος τών δαμάλεων, επεμψαν είς τό 
μαντείον τοΰ "Αμμωνος, λέγοντες, οτι ούδέν 
υπήρχε κοινόν μεταςύ αύτών καί τών Αιγυ
πτίων, διότι τε κατοικούσα έξω τοΰ Δέλτα, 
καί όμιλοΰσι γλώτσαν διάφορον τής τών Αϊ-

γύπτ ίω ν έπεθύμουν δέ νά τοίς έπιτοαπή νά 
τρώγωσιν έκ πάντων. ’Αλλ' ο Θεός δέν έπέ- 
τρεψεν είς αύτούς ταΰτα, είπών, οτι Αίγυ
πτος μέν εινε πάσα ή χώρα, ην ποτίζει ο 
Νείλος πλημμυρών, Αιγύπτιοι δέ πάντες, 
δσοι κατοικοΰντες κάτωθεν τής Έλεκαντίνης 
πολεως, π:νοοσιν έκ τοΰ ίδατος τοΰ ποταμοΰ 
Tout ου. Ταΰτα πρός αϊτούς έχρησμοδοτή- 
®'ϊσαν. (άκολουθεί).

ΠΕΡΙ ΠΑΠϊΥΟΊΓ
ύπό

Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΓΛΟΪ\

'ίΐ λεξις πάπυρος κατά τινα ; μέν Αίγυ. 
πτιολόγους (Paul Ernest Jab lonsKy)  εινε 
καταγωγές αιγυπτιακής καί σύνθετος έκ τών 
δύο ριζικών π  α (φυτό ) καί μ π  ί ρ (εϊλίσ- 
σειν), ύπό δέ τοΰ Άραβολόγου Si lvestre de 

Sacy έθεωρήθη ώς άραβική* κατέδειξε μάλι
στα ούτος καί οτι αΰτη τε ή λέξις π ά π υ 
ρ ο ς  καί ή σχεδόν συνώνυμος αύτ/i β ύ β λ ο ς 
ουδεν εισιν άλΛο ή δύο μια; καί τής αύτής 
λέξεως μορφαί, μή διαφέρουσαι άπ’ άλλήλων 
η κατά τήν λίαν συνήθη παρά ταίς άνατο- 
λικαις γλώσσαις, τροπήν τοΰ π  είς β καί τοΰ 
ρ είς λ . "Οπως ποτ’ άν yj έκ τής συγκριτι
κής μελέτης τών κλασσικών συγγραφέων ε ξ 
άγεται, οτι οΐ μέν "Ελληνες έκάλουν διά 
μέν τής λέξεως π  ά π  υ ρ ο ς καί π  ά π  υ-

' « \ \ «. / W ·ρ ο ι τα τε υπερ την γην μερη φυτού τίνος 
κυπεροειδοΰς, καί τά πρός γραφήν φύλλα, ά- 
τινα εκ τών χιτώνων τοΰ κορμοΰ αύτοΰ κα- 
τεσκευάζοντο έν Αίγόπτω’ διά δέ τής λέξε- 
« ί  β ύ β λ ο ς ή καί β ί β λ ο ς  έκάλουν συν-

ηθεστερον μεν ολόκληρον τό φυτόν αύτομε- 
ta  τε τ?,ς κυρίας ρ;ζης καί τών παραρρζίων 
του, ενίοτε δέ καί μόνον τόν φλοιόν ή τούς 
χιτώνας τοΰ κορμού αύτοΰ, άρα καί αύτόν
τον εκ τούτων κατα σκευαζόμενο·/ χάρτη·.·,
οστις ιδιαιτέρως έκαλείτο β υ β λ ί ο ν έξ 
~ » » * * 

ου και τα υποκοριστικά β υ β λ ά ρ ι ο ν καί
Ρ υ β λ ι δ ι ο ν, σημαίνοντα τό μικρόν τε- 
μαχιον τοιούτου χάρτου. Οΐ δέ Ρωμαίοι έκά
λουν δια τής λεξεω; papyrus αύτό τε τό 
συνολον τοΰ φυτοΰ, καί τόν ΰπέρ τήν επιφά
ν ια ν  τής γής κορμόν αύτοΰ καί τόν έκ τών 
χιτωνών τουτου παρασκευαζομενον χάρτην.

Το περί ου ό λόγος φυτόν έφύετο άλλοτε 
άφθονώτατον έπί τών οχθών τοΰ Νείλου και 
έν τοίς τελμασι τοΰ Δέλτα' σήμερον δμως έν 
τελώς ήΐανισνη έκ τής Αίγυπτου καί, ώς 
φαίνεται, ουτε περι τα  τ*λη τής παρελθοΰ- 
σης έκατονταετηρίδο; υπήρχε πλέον, διότι 
ματην άνεζητησάν αυτό άνά τήν Αίγυπτον 
οι παρακολουθοΰντες τήν ύπό τόν Ναπολέ- 
οντα γαλλικήν έκστρατείαν φυσιοδίφαι. 'Ο 
Βρουκιος έν τούτοις άναφέρει, ότι άνεΰρεν αύ
τό σπάνιον είς δύο μέρη τής κάτω Αίγύπτου, 
ος a.'k'k οροιίύζ σττ&νιον̂  έν Sucta ττα*
ρά τάς όχθας τοΰ Ίορδάνου, καί έν Άβυσινία’ 
Εύρίσκεται δ’ ομως τό (ρυτόν τοΰτο καί σή
μερον ετι, μάλιστα δέ και άοκετόν, έν Καλα
βρία και έν Σικελία, κατά τε τάς όχθας 
τών ποταμών καί έν τοΐς ελεσιν.

Κατά τούς βοτανικούς, τό φυτόν τοΰτο ά- 
νήκει είς τήν οικογένειαν τών κ υ π ε ρ ο ε ι -  
δ ώ ν, τό γένος π  ά π υ ρ ο ς καί τό είδος 
π ά π υ ρ ο ς  τών ά ρ χ  α ί ω ν (papyrus 
ctutiquorum—cyperus papyrus τοΰ Λιν- 
ναιου). Κατά τόν ©εόφραστον (Εστορ. φυτών, 
IV, i  , 2  καί 4) ή β ύ β λ ο « έφύετο είς



40 Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ

ρηχά τέλματα βάθους δυο πήχεων ή ω ΐ  έ- 
λάσσονος* τι κυρία ρίζα τη ;, λίαν μακρά, ογ
κώδης δσον βραχίων εύσαρκου άνδρος, εφερε 
πολλά παραρρίζια, προέχοντα εις τα  περιξ 
καί ερποντα έν τ?ί ιλυ'ΐ. Οι εξ αυτής αναφυο* 
ρενοι πολλαπλοί κορμοί, ους καλείίδιως π α 
π ό ρ ο υ ς ,  είχον υψος τεσσάρων περίπου 
ττΐ^εων, τισαν τριγωνικοί προς τ  άνωτερα 
ρη, καί εφερον είς τ/,ν κορυφήν κόμην λ ε
πτήν, άχρηστον και ά καρπόν. Λέγει δ' ό Θε- 
όφραστος έφεξής, ότι αί μεν ρίζαΐ τοΰ φυτου 
έχρησίμευον ώς ξύλα, ού μόνον πρός καϋσιν, 
άλλα και πρός κατασκευήν δοχείων και ά λ
λων οικιακών σκευών ό δε πάπυρος αύτος 
(δηλ: τά όπεράνω τής ρίζης μέοη τοΰ φυτοΰ) 
έχρησίμευον είς πολλά' διότι έκ μεν τοΰ κορ
μού ολοκλήρου κατασκεύαζαν πλοιάριά, εδώ
λια , δπλα ( δ π λ ο ν β  υ β λ ι ν ο ν έν Ο 
δυσσεία)· έκ δέ τής βύβλου επλεκον ιστία, 
ψιάθους, έσθήτας, πέδηλα, (β υ β λ ι ν ο π ε  
δ η λ ο ς), στρωμνάς, σχοινιά (Ηρόδοτος) 
καί άλλα πολλά χρήσιμα αντικείμενα, ώς κα\ 
τά παρά τοίς ξενοις εθνεσι περίφημα φ ύ λ λ α  
π ρ ό ς  γ ρ α φ ή ν  (βυβλια). Προσεπαγει δε 
τέλος, οτι καί ώς τροφή εχρησιμευεν είς τους 
Αιγυπτίους τό φυτόν τοΰτο, λεγων, οτι μ.ασ- 
σώσιν άπαντες οί έν τή χωρα τόν πάπυρον, 
καί ώμον, καί έφθον, καί όπτόν. (1).

Κατά δέ τόν Στράβωνα (ΧΥΠ-18), η 
β υ β λ ο ς, ητις είς τόν καιρόν άκόμη αύτοΰ 
έφύετο άφθονος είς τά έλη καί τας λιμνας 
τής κάτω Αίγυπτου, είχε τόν κορμον ψιλόν 
καί φέροντα -χ α ίτη ν  χνοώδη. Αεγει δ OTt δεν 
ίτο  λίαν άφθονος είς τά πέριξ τής Ά λεξαν-

( ! )  "Ο, τε ‘ Ηρόδοτος (II, 52), ό Λιοσκο- 
ρίδη; (ί, 98), καίο ‘Ωραπόλλων έπιβιβαιοΰσι 
τήν έοώδιμϊν ταύτην τοΰ πάπυρου ιδιότητα.

δρείας· διότι ήν αύτόθι παρημελημένη ή καλ
λιέργεια τοΰ φυτοΰ τούτου, άλλ' οτι έφυετο 
άφθόνως είς. τά  ταπεινά τοΰ λέλτα μερη' 
ότι δ’ όπήρχον διάφοροι αύτής ποιότητες, ων 
ύπερτέρα ήν ή ι ε ρ α τ ι κ ή .  Προσεπιφερει 
δ’ ότι ή καλλιέργεια τοΰ φυτοΰ άνηκ;ν ά- 
ποκλειστικώς είς τό κράτος, οπερ ενοίκιαζε 
τό δικαίωμα καλλιεογείας είς εργολάβους, 
οίτ'.νες κατ’ άπομίμησιν τών μονοπωλητών 
Ιουδαίων, έπινοησάντων παρόμοιόν τι επ\ 
τών φοινικώνων, δεν έπέτρεπον τήν καλλιέρ
γειαν της βύβλου εις πολλά μ.ερη, ι·να παρά- 
γηται ολίγον καί άνεπαρκες προϊόν, και κερ- 
δαίνωσιν ουτω πολλά διά τής υπερτιμ.ησεως 
τοΰ είδους, έπι ζημι* τοΰ κοινού.

‘Ο τρόπος τής παρασκευής τών πρός 
γραφήν φύλλων έκ τής βύβλου τοΰ παπύρου 
ϋποδηλοΰται h  τίνος λίαν συντόμου χωρίου 
τοΰ Πλινίου (X llI, 12 , 77 ), όστις ώς προς 
τήν βοτανικήν τοΰ φυτοΰ περιγραφήν μ*τε- 
φρασεν έν τοΐς πλείστοις πιστώς τον ®-0 · 
φρατον. Φαίνεται δέ, ότι ήτον αύτος ουτος 
περίπου, δν καί σήμερον έτι άκολουθοΰσιν έν 
Συρακούσαις πρός κατασκευήν τοΰ πάπυρου. 
’ Ετεμνετο δηλονότι κατά μήκος είς δύο ίσα. 
μέρη ό κορμός τοΰ φυτοΰ, καί άπενκριζοντο 
αλληλοδιάδοχος Ι ι αιχμηρού οργάνου οί 
χιτώνες, οί, περί τούς είκοσι τόν αριθμόν, 

συναποτελοΰντες τόν δύο ή τριών δακτύλων 
εχοντα διάμετρον κορμόν. Οί ούτως άποχω- 
ριζόμενοι χιτώνες ετεντώνοντο κατ’ ιδ ία, έ
καστος καί περιεκόΛτοντο κανονικώς είς τά 
άκρα, ώστε έκαστος άπετέλει φύλλον κανο
νικού σχήματος. Τά φύλλα ταΰτα έμοσχεόον. 
το έντός δδατος διαυγούς, μεχρισου τοΰτο 
έθολοΰτο καί έλάμβανε σύστασιν τινα γλο;ω-
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δη. Τοτε δ έ;ηγοντο τού ΰδατος καί συνε- 
κολλώντο άνά δύο αύτών πρός άλληλα καί 
ουτω;,ώστε νά διασταυρώνται αί ίνές των,"να 
προκύπτν) έκ τής διασταυρώσεως ταύτης έ- 
ττκρκ^ς τις του εκ τϋς συγκολλή^εως τάυτ/.ς 
τταραγομένου φύλλου οτίρεότής· πρός συγκόλ- 
ησιν δ" αύτών έχρησίμευεν ούχί κόλλα τις 
ίδια, άλλ αύτή ή γλ.οιώδης ούσία ή έν τώ 
»ί)ατι διαχεομενη εκ τών μοσχευομένων χ ι 
τώνων. Αποστΐγνουμενα δέ τά  φύλλα ταΰ
τα είς τον ήλιον, έσφυροκοποΰντο πρώτον, έ
πειτα επιεζοντο καί έστιλβοΰντο καθ’ έκα
στον δι’ όδόντος ή οστράκου, "να καθιστών 
ται στιλπνά καί μή έμπίνωσι τά  μέλαν, γρα
φόμενα. Τέλος δ’ άλειφόμ-ενα δι’ ελαίου τή£ 
κέδρου, καταλλήλου νά προαυλάσση αύτά 
τής φθβρας, συνειλίσσοντο είς κύλινδρον επάλ
ληλα μέχρις είκοσι τόν αριθμόν τό πολύ, καί 
παρεδίδοντο πρός κατανάλωσιν. ’Επειδή δέ 
οί χιτώνες τοΰ κορμού τής βύβλου ήσαν το- 
σουτον λεπτοτεροι καί λευκότεροι, δσον ήσαν 
πλησιεστεροι πρός τό κέντρον τοΰ κορμού, τά 
έ; αύτών παρασκευαζόμενα φύλλα χάρτου εί- 
χον διαφόρους βαθμούς ποιότητος άπό τοΰ 
λευκοτά-ϊου καί λεπτοτάτου μέχρι τοΰ λίαν 
άδρομ*ροΰς κ?ί ύποφαίου. Συνειλίσσοντο δέ 
ταΰτα ούτως, ώστε έν μεν τω  κέντρω τοΰ 
κυλίνδρου έτίθεντο τά προστυχότερα τών 
φύλλων, έπί τούτων δέ βαθμηδόν τά καλλί
τερα; ποιότητος, και τέλος τό έξώτατον 
φυλλον τού κυλίνδρου ήν τό άριστον πάντων· 
διόπερ εις κύλινδρος παπύρου αγοραζόμενος 
παρείχε περί τά είκοσι φύλλα χάρτου, διά
φορα παντα εήν ποιότητα, καί έζεπροσώπει 

. *. , , , 
ουτω πασας του παπυοου τας ποιοτητας.

Τ11ν δε ό ούτως έν Αίγύπτω παρασκευαζό-

μ.ενος χάρτης ου μονον διιφορων ποιοτήτων 
άλλα καί μεγεθών' διότι πολλά τινα φύλλα 
συνεκολλούντο παρ’ άλληλα διά τής αύτής 
μεθοόου, ωστε συναποτελοΰντο τμήματα πα
πύρου πηχιαΐα καί πολύ έτι μείζονα. Είς τήν 
εποχήν τοΰ Θ:οφράστου άρίστη παπύρου 
ποιότης ήν ή ί ε ρ α τ  ι κ ή, ουτω καλούμε
νη, διότι ταύτης καί μόνης έποιοΰντο χρήσιν 
οι ιερείς πρός γραφήν παντό; ιερού έργου. 

Κατά την εποχήν ομως τοΰ Πλινίου ή ποιό- 
της αυτη, κολακείας ενεκα βεβαίως, εκαλείτο 
A u γ ο υ σ τ  ε ι α" ήν δε λευκότατη ή ποι
ότης αυτη, καί λεπτότατη, καί διαφανής, 
και έλαχίστην παρέχουσα άντίστασιν είς τήν 
πι^σιν του γραφικού καλαμου· τούτων δ ’ ένε
κα δύσχρηστος τοίς πολλοί ς, καΡό βαρύτι
μος καί εύσχιστος καί μή έπιδεχομένη γρα
φήν έξ άμφοτέρων τών μερών. Ή δέ δευτέρα 
ποιοτης εκαλείτο Λ ι § ι είς τΐ[λί}ν τ ίς  
συζύγου τοΰ αύτοκράτορος Αυγούστου· ή τρί
τη ί ε ρ α τ  ι κ ή, καθό χρησιμεύουσα είς 
Τ°ύς ιερείς' ή τετάρτη ά μ φ ι θ ε α τ ρ ι κ ή ,  
ητις διά τών σπουδαίων βελτιώσεων καί τής 
τελειοποιησεως των έργ'οστασίων μεγάλου τ ί
νος κατασκευαστοΰ, καλουμένου Φανίου, κα
τέστη εύχρηστοτάτη καί περιζήτητος· ή 
πέμπτη σ α ϊ τ  ι κ ή, κατασκευαζομένη έ* 
τών θρυμμάτων τών άλλων ποιοτήτων’ ή έ
κτη τ  ε ν * ω τ  ι κ ή, κατασκευαζομέντ) έκ 
τών χιτωνών τών μάλλον πλησιαζόντων 
πρός τόν φλοιόν καί πωλουμένη με τό ζύγιον 
τελευταία δέ ήν ή ε μ π ο ρ ι κ ή ,  χρήσιμος 
ούχί πλέον πρός γραφήν, άλλα πρός περιεί- 
λησιν τών άλλων ποιοτήτων ή καί διαφόρων 
εμπορευμάτων, καί έπέχουσα τόπον τοΰ ση
μερινού στυποχάρτου



Ή ττρος γραφήν χρησις τοΰ παπύρου και 
ή έκ τής βύβλου πρός τόν σκοπόν τούτον 
κατασκευή αύτοΰ ανάγονται εϊ; χρόνους άρ- 
χαιοτάτους, καί φαίνεται, οτι τε πρώτον έν 
Αιγύπτω έγένετο τοιαύτη τοΰ φυτού αύτοΰ 
χρήσις, καί οτι εκ της χώρας ταύτης παρέ- 
λαβον οΐ "Ελληνες την πρός γραφήν χρήσιν 
τοΰ παπύρου μετά την θεμελιωσιν τής Α λε
ξάνδρειάς καί την αύτόθι ίδρυσιν πολλών καί 
σπουδαίων χαρτοποιίας εργοστασίων. Βρα
δύ τερον ή χρήσις τοΰ παπύρου έγενικεύθη 
παρά τοΐς ‘Ρωμαίοις, οιτινες μάλιστα καί 
τό φυτόν α ντο μετ/,νϊγκαν καί έκαλλιέργησαν 
έν Καλαβρία καί Σικελία, οπου ηύδοκίμησεν 
ή παραγωγή αύτοΰ, καί έργοστάοια παπυρο- 
ποιίας σημαντικά ίδρύθησαν, ατινα διά πολ
λούς αιώνας έρωδίαζον διά παπύρου την 
Δυτικήν Εύρώπην. "Ιχνη δέ τούτων σώζονται 
καί νΰν ετι έκεισε, διότι τό ρυτόν, εϊ καί 
σπάνιον, άπαντάται έν rf, Νοτίω ’Ιταλία καί 
Σικελία, καί έν Συρακούσαις κατασκευάζεται 
πάπυρος έκ τών χιτώνων αύτοΰ. ’Εν τη ’Α
νατολή, ή χρησις αύτοΰ παρετάθη έπί τών Βυ
ζαντινών μέχρι τοΰ ιβ'. αίώνος, οτε άντικατε- 
στη διά τοΰ βαμβακίνου τό πρώτον, είτα δέ 
δια τοΰ έκ ρακών κατασκευαζομένου χάρτου. 
Ευστάθιος, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, άκ-

' * ' /*\ ~ η* »μασάς περι τα τελη του ιβ αιώνος καί σχο- 
)ιασας τον "Ομηρον, ποιείται μνείαν τοΰ πρός 
γραρην πάπυρου, λαμβάνων άρορμήν έκ τής 
εν Όδυσσεία φράσεως « ό π λ α ν β ύ β λ ι -  
ν ο ν J) καί λεγει, οτι είς τόν καιρόν του ή 
τέχνη της κατασκευής τών φύλλων τοΰ πά
πυρου, ατινα καλεϊ ξ υ λ ο χ α ρ τ  ί α ,  είχε 
πρό ολίγου έκλίίψει.

(ακολουθεί).

Ά  0 η ν α ί  ς.

*Η μεγαλοφυής αυτη έλληνίς φιλόσοφος, 
βυγάτηρ ούσα Λεον^ίου, φιλοσόφου τών Α θη
νών, καί διαπρεπουσα έ τι έξόχω καλλονή καί 
εϋγλνττ ία  καί γνώσεσιν, άπεκληρώθη ΰπό 
τοΰ πατρός της, όστις δ'.έθετο άποθνήσκων 
άπασαν αύτοΰ την περιουσίαν είς τους Sum 
υιού; του, προβλέπων, oTt ή Άθηναις, το- 
σαΰτα έχουσα προτερήματα φυσικά τε καί 
ηθικά, δέν ειχεν ανάγκην περιουσίας. Ά λ λ ’ 
ή νεαρά ‘Ελληνίς, άλλως παρά τόν πατέρα 
αυτής φρονοΰσα, άπήτησε άμα τώ θα,νάτω 
αύτοΰ μέρος τής κληρονομιάς της, καί παρέ- 
ς-η είς την Πουλχερίαν, κηδεμόνα τότε τοΰ 
μέλλοντος αύτοκράτορος Θεοδοσίου τοΰ Β\, 
οπως έκθή τά παράπονά της. ΈκθαμβηΟεισα 
δέ ή Πουλχερία έπί τ /j καλλονή καί τώ πνεύ- 
ματι τής νεάνιδος, εκρινεν &ύτήν καταλλη- 
λ ο τ ά τ η ν  διά τόν θρόνον, καί άνεκοίνωσε τό 
πράγμα είς τόν αδελφόν κύτής Θεοδόσιον 
ουτος δέ έπιθυμών νά γνωρίση την Άθηναί- 
δα, ήλθε μετημφιεσμένος είς τά δώματα τής 
αδελφής του, είδε την Άθηναίδα, έτρώθη έκ 
τής θέας αύτής, καί την ένυμρεύθ/ΐ.

Άναβάσα τόν αύτοκρατορικόν θρόνον ή 
Άθηναΐς έβαπτίσθη, καί τότε μετεκληθη 
Ε ύ δ ο ξ ί α .  Πρώτη δέ αύτής πράξις υ
πήρξε νά ευρη τους αδελφούς της, οΓτινες, 
μαθόντες την άνύψωσίν της, ειχον κρυβή- ου
δόλως όμως έκακοποίησεν αύτους, άλλά του
ναντίον τους άνεβίβασεν είς τά πρ»τα τής 
αυτοκρατορίας άξιώματα, Μεθ’ ολην δέ την 
ύψηλήν αύτής περιωπήν, ή Εύδοξί* ούδόλως 
παρητησί την μελέτην έστιχούργησε τήτ

ι

νά σωθίί έζήτησε νά τή, έπιτραπή όπν>ς άπο-παράφρασιν τής παλαιάς Διαθήκης, εγραψε τό 
δυναξάριον τοΰ Ά γ. Κυπριανού, καί συνέταξε 
πανηγυρικόν τοΰ Μ εγάλη Θεοδοσίου. ‘ 1‘πό 
θερμού πρός την νέαν αύτής θρησκείαν φλε- 
γομένη ζήλου, έπεσκέψατο t/jv ‘Ιερουσαλήμ, 
έξεφώνησε λόγον εύρραδή έν τ?ί γερουσία τής 
’Αντιόχειας, καί, καθ’ ά προσθετουσιν οΐ εκ
κλησιαστικοί συγγραφείς, συμπαρέλαβεν ανα
χωρούσα έκ τής Παλαιστίνης τάς άλόσεις τοΰ 
Πέτρου, τήν δεξιάν χεΐρα του Ά γ. Στεφάνου, 
καί τήν άληθή εικόνα, τής Παναγίας, ζω- 
γραφηθησαν ύπό τοΰ Λουκά.

Ά λλ ’ έπειδή ή μεθ' όμονοίας συμβίωσις 
δύο γυναικών έν ένί καί τώ  αύτω ένδιαιτή- 
ματι εινε σπανία, πολλφ δέ ρ άλλον έν τοΤς 
άνακτόροις αυτοκρατορίας, ή Εύδοξία καί ή 
Πουλχερία περιήλθον είς έριδας. £Ι1 Εύδοξία. 
ύπό φιλοδοξίας καταληψθεΐσα, ήθελησε νά 
κυβ Ξρνήσγι τόν αύτοκράτορα καί τό κράτος" 
ή Πουλχερία δεν ήθελε ν’ άφήστ) έκ τών 
χειρών της τήν έξουσίαν. ’Αλλά τέλος ή ά- 
δελφή έθριάμβευσε καί ή σύζυγος επεσεν ύπό 
δυσμένειαν, τήν όποίχν άνήγγειλεν ό θάνα
τος τοΰ Πχυλίνου καί ή έξορία τοΰ κύρου, 
δύο τών εύνοουμένων αύτής. Ή  δυσμένεια 
αυτη πρωτίστην αιτίαν είχε τήν οργήν καί 
ζηλοτυπίαν τοΰ αύτοκράτορος· διότι,προσενεγ- 
κών τότε δύο ωραιότατα μήλα είς τήν σύ
ζυγόν του, παρεκινήθη ύπό τής Πουλχερία* 
μετ’ όλίγας ημέρας νά ερώτησή τήν Ιΐύδύ- 
ξίαν «ν εχ*) τά μήλα (έπειδή είχε μάθει ή 
Πουλχερία, on τό εν αύτών έδωρήθ?] ύπό τής 
ήγεμονίδος είς τόν Παυλϊνον) ή δέ Εύδοξία 
άνυπόπτως άπήντησεν οτι τά  άπώλεσε' δι' δ 
καί διεβλήθη ώς άπιστοΰσα εις τόν αύτο
κράτορα καί σύζυγον αύτής. ‘Η Εύδοξία, διά

συρθίΐ εις τήν ‘ Ιερουσαλήμ, οπερ καί τ*  συν- 
εχωρήθη· ΰπό τής αυτής δέ εχθρας καί ΰπ· 
τών αύτών υπονοιών καταδιωκομενη, έδοκί- 
μασε καί τήν σκληροτάτην θλίψ.ν τοΰ νά ιδϋ 
θανατουμενους δυω ιερείς, των οποίων τ6 
μόνον έγκλημα ήτον ή πρός αύτούς ^,ιλίχτης· 
παροξονθείσα δ έκ τούτον, ώμοσεν ή Εύδο
ξία έκδίκησιν καί ένήργτ-,σε τήν δολοφονίαν 
τοΰ κόμητος Σατουρνίνου, οστις είχε χρησι
μεύσει όργανον τοΰ Αύτοκράτορος εις τόν 
φόνον τών δύω φίλων της.

‘II τελευταία αυτη πράξις έδικαίωσε τήν 
κατα τής Ευδοξίας κατηγορίαν. Μετά δεκαέξ 
έτών εξορίαν, έτελεύτα τόν βίον έν ‘ Ιερουσα
λήμ, άξιοΰσα πάντοτε οτι άπέθνησκε θύμα 
τής συκοφαντίας (460).
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΊΟ Ϊ ΔΙΟΙΚ. ΣΪΜΒΟΪΛΙΟΓ.

Συνεδρίασις της 10  Μοιρτίου.
•‘Ο Κ. ϊίρόεδρος αναγγέλλει, οτι την 

επαύριον, ήμεραν καθιερωμένων είς μνή
μην τοΰ ‘Αγίου Σωφρονίου, τελείται 
λειτουργία έν τω Πατριαρχικω ναώ του 
‘Α γ ίου  Νικολάου προς Ιορτασμον τοΰ 
ονόματος της Λ. II. τοΰ ΓΙατριάρχου 
ημ.ών, Κ. Σωφρονίου, 7ΐνευμ.ατικου προσ
τάτου τοϋ Συλλόγου, προτείνει δέ εις τό 
Συμβούλιον, ίνα ο Σύ?;λογος ουμμετά- 
σ γ γ  της χαρμοσυνου ταύτης έορτης 
καί έκφραση ουτω τον πρός τόν γεραρον 
και λαοφιλή Πατριάρχην σεβασμόν του. 
Έ πί τ95 προτάσει δ’ «ύτοϋ τό Συμβού-



λιον άπεφάσισε νά πχρευρε^.είς την 
γενησομένην λειτουργίαν καί νά έπι- 
σκεφθ?] μετ’ αύτήν τον ‘ Αγιον Ξανθου- 
πόλεως, Γενικόν Επίτροπον της Α. 11.
όπως έπευχηθή αύτω τά είκότα, έπε«όρ- 
τισε δέ τον Κ. Πρόεδρον νά τηλεγρα- 
φήα'·/] μετά ταΰτα προς τήν A. II. τάς 
εύχάς του Συλλόγου, νάΊ^ναγγείλτ; δέ 
καί δι’ έκιστολής πρός τήν Α. Π. πάντα 
τά εν τγί περΐστάσεί ταύτ^ γενόμενα.

Δ. I. Οίκονομόπουλος, Πρόεδος.
Στ. Δέγλερης, ’Αντιπρόεδρος.
I. Άκάβαλος, Γραμματεύς.
Δ. Γεωργιάδης, Ταμίας.
Ν. Μαράτος, Σύμβουλος.

Συνεδρίασις τνίς 15  Μαρτίου.
‘Ο Κος Πρόεδρος αναγγέλλει, ότι 

κατά τήν προχθεσινήν άποφασιν τοΰ 
Συμβουλίου τοΰτό τε καί πολλά μέλη 
τοΰ Συλλόγου παρευρέθησαν ε ις 'τή ν  
τελεσθεΐσαν λειτουργίαν κατά τήν επέ
τειον ημέραν τοΰ ονόματος τής A. Π. 
καί έπεσκέφθησαν τον Γεν. Αυτής Ε π ί
τροπον "Αγιον Ξανθουπόλεως· ότι μ,ετά 
τοΰτο «τηλεγράφησε προς'τήν Α. Π. 
καταλλήλως και εγραψε προς Αύτήν ε
πιστολήν, άναγγέλλουσαν πάντα ταΰτα 
και επισφραγίζουσαν τάς εύχάς τοΰ 
Συλλόγου.

δ ίΐτα  τοΰτο ανεκοινωθησαν τω Συμ- 
βουλίω απαντήσεις λίαν φιλόφρονες τών 
Συλλόγων Φιλολογικού Κωνσταντινου
πόλεως, Φιλεκπαιδευτικού no "Ομηρος»

Σμύρνης, ‘Ελληνικού Μασσαλίας καί 
«Σεραπείου» ’Αναγνωστηρίου 'Αλεξάν
δρειάς.

‘Ο Κ. Πρό εδρος, παρουσιάσας είς το 
Συμβούλιον έγγραφον τής εφορίας τών 
σχολείων τής ενορίας ‘Αγίου Ίωάννου 
τοΰ Ιΐροδρομου εν Σμύρνή, φέρον τήν 
έπικύρωσιν τοΰ Μητροπολίτου Σμύρνης 
καί τήν σύστασιν τοΰ ένταΰθα Πατοιαο-i t
χειου, και συνιστών τον αντιπρόσωπον 

τής εφορίας Πανοσιώτατον Δικαιοφύ- 
λακα Κον Διονύσιον, ον αυτη άπές·ειλεν 
ένταΰθα προς συλλογήν βοηθημάτων 
ύπερ τής συντηρήσεις τών είρημένων 
σχολείων, έζήτησε τήν περί τοΰ πρα- 
κτεου πρός υποστήριξιν τής αίτήσεως 
ταύτης γνώμην τοΰ Συμβουλίου. Ε 
πειδή όε ο Σύλλογος, καθό αρτισύ
στατος, δεν είνε είς θέσιν νά έλθϊ} 
αύτος είς βοήθειαν τών σ/ολείων τοΰ 
‘Αγ. Ίωάννου, το Συμβούλιον επεφόρ- 
τισε τόν Κ. Πρόεδρον νά συστήστ) έγγρά- 
φως τήν παράκλησιν τής έφορίας πρός 
πάντας τούς ένταΰθα φιλομούσους ομο
γενείς, παρέχων ουτω τήν ηθικήν ύπο-
στηριξιν τοΰ Συλλογου είς το θεάρεστον 
τοΰτο έργον.

Κατόπι τό Συμβούλιον μετά ώριμον 
σκέψιν περί τοΰ τρόπου, καθ’ ον θέλει 
έορτασθή ή Ιγκαθίδρυσις τοΰ Συλλόγου 
κβ'τά τήν 25  Μαρτίου, σύμφωνα μέ τόν 
κανονισμόν, άπεφάσισε νά έορτασθή αυ
τη ήσύχως και άξιοπρεπώς, προσκαλού
μενων πρός τοΰτο τών μελών καί λοι-

πών ομογενών οι’ εντύπου προκηρύςεω;, 
έν τή αιθούση τών γενικών Συνελεύσεων 
μετά τήν θείαν λειτουργίαν, καί έκφω- 
νουμενου συντόμου λογιδρίου, θέμα I- 
χοντος τήν παιδείαν.

Δ. I. Οίκονομόπουλος, Πρόεδρος.
Στ. Δεγλερης, ’Αντιπρόεδρος.
I. Ακάβαλος, Γραμματεύς.
Α. Γεωργιάδης, Ταμίας.
Θ. Καλουτας, Σύμβουλος.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΓΛΑΘίΔΡΓΣΕΩΣ 

ΤΟΤ ΣΤΑΛΟΓΟΓ.

Συνελθοντων, κατα τά προκεκηρυγ- 
μένα, μετά τήν θείαν λειτουργίαν έν τή 
αιθούση τών Γενικών Συνελεύσεων πλεί- 
στων «κ τών μςλλών τοΰ Συλλόγου καί 
«λλων φιλομούσων, καί μετά κατανυ- 
κτικην δεησιν, γενομενην ύπό τοΰ Πα
τριαρχικού Επιτρόπου, ‘Αγίου Ξανθου
πόλεως, ύπερ τοΰ Συλλόγου καί τών 

έργων αύτοΰ, ό Κ. Πρόεδρος κατέλα 
βε τήν θέσιν του, έχων, δ’ έκ δεξιών μέν 
τον Γεν. Πρόξενον τής ‘ Ελλάδος Κ. I. 
Πέροελην, εξ ευωνυμων δέ τόν "Αγιον 
Αανθουπολεως, καί κηρύξας τήν έναρξιν 
τής γενικής Συνελεύσεως, ειπε.

^υνοκαλεσα υμ,ας, Κύριοι, σήμ,ερον 
είς γενικήν Συνελευσιν, ίνα,κατα το 19  
άρθρον τοΰ ημετερου κανονισμοΰ, εορτά- 
σωμεν τήν επέτειον τής έγκαθιδρύσεως 
τοΰ ημετερου Συλλόγου. Συγκαλέσας 
εγκαίρως πριν το Διοικ, Συμβούλιον τοΰ

Συλλογου, εζήτησα τήν γνώμην του 
περι τοΰ τροπου, καθ’ δν ώφειλον νά 
διατάξω τά τής εορτής ταύτης Τό Συμ- 
βουλιον μετά ώριμον και εμβριθή σκέ
ψιν, εγνωμοδότησεν, οτι ή εορτή αΰτη, 
καθό ακραιφνώς φιλολογική, δέον νά τε- 
λεσθή κοσμίως καί άνευ τής ελάχιστης 
έπιδείςεως, έκφωνουμένου κατ’ αύτήν 
συντομου παρά τοΰ Προέδρου λόγου περί 
παιοείας. Ιοΰτο δε έρχομαι νΰν νά εκ- 
τελέσω κατά τό μέτρον τών ασθενών 
μου δυνάμεων. Προέβη δ’ είς τήν άνά- 
γνωσιν τοΰ έξης πανηγυρικού.

Κύριοι !

Ε̂ ω το Ελληνικόν συμπαν γηθοσΰνω; 
πανηγυρίζω σήμερον απανταχού τά ευαγγε
λία τή; τε θρησκευτικη; καί της πολιτικής 
α:τοΰ άναβιώσεω;, μελιχραί ί ’ άντηχουσι 
κατα την στιγμήν ταυτην αί πρό; τόν “Τ- 
ψιστον ευχαριστήριοι ύμνωδίαι, καί πανηγυ
ρικοί εκφωνούνται ύπό ρητόρων δεινών, καί 
διθύραμβοι ύπό δημοφιλών ποιητών άναμέλ- 
πονται, καί μέχρι τρίτου ανέρχονται ουρα
νού οί ενθουσιώδεις άλλαλαγμοί καί αί ζη- 
τωκραυγησεις, ήμεΓ; καί τρίτον συνήλθομεν, 
ινα τελεσωμεν ένταΰθα, ^αρμόσυνον εορτήν, 
την επετειον τη; εγκαθιδρυσεω; του ήμετέ- 
fου Συλλόγου.

II άτεχνο; και κυρου; έστερημένη φωνή 
(Λου δέν έπαρκεϊ β:βαίω ;, οπω; εξύμνηση δε-

° ' τωζ χατα τήν 'ΠρετνΟυσαν
καί άληθή σημασίαν του τό πρωτοφανέ,· καί 
μεγα δια τον έν Αίγυπτο) ‘Ελληνισμόν γε- 
γονό; τ ίί; ϊδρύσεω; ‘Ελληνικού Συλλόγου έν 
τίί άποκέ^τρω ταΰτη τοΰ πολιτισμού hy% -
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τ ώ . Έχρειάζετο εις την περίστασιν ταύτην 
Οικονόμος τι?, Γεννάδιος, ’Αλέξανδρος Λυ· 
κοΰργο:, ή άλλος τις τών δαιμόνιων έλείνων 
άνδρώ ν, οΐτινες, οταν ωμιλουν, άνάρπαστον 
έποιουν το άκροατήριον καί σύσσωμον εζρα- 

τουν αυτί) άνηρτημένον άπο τών μελίρρυτων 
-/ειλεών των. Τοιοΰτός τις εποεπε να σας ω- 
μίλει κατά την στιγμήν ταύτην, ινα ιδητε 
όποια είς πάσαν φράσιν των ήθελατ» δοκι
μάζει άνατριχιάσματα, όποιον οί λόγοι των 
ηθελον εγείρει έν ύμΐν ενθουσιασμόν, όποιαν 
εθνικήν ΰπερηφάνιαν ηθελον σάς έμπνεύσει αι 
περι τ?,ς άπειρου σπουδαιότατος καί της 
μεγίστης έθνικης σημασίας τοΰ ίδρυθέντος 

ένταΰθα Συλλογου κρίσεις των.
’ Αλλά δέν αποθαρρύνομαι! Ίήν άτεχνιαν 

μου θ’ άναπληρώι*) έξ απαντος ή πρός με 
φιλόφρων εύμένειά σας· την πεζολογίαν μου 
θα έξάρη είς ποίησιν ύπερνέφελον ή πατρ-.ω- 
τικη,εξαψις,έν η διατελεΐτε κατα την στιγμήν 
ταύτην, ενεκα τοΰ άπαραμίλλου τής σήμερον 
αεγαλείου. ‘Ο έν εύαρέστω καταστάσει μέθης 
διατελών βλέπει καί αύτά τά  σκαιότατα 
σ/εδιογραφήματα ώς εικόνας λαμπρας καί 
διά ζωηροτάτων και θελκτικών χρωμάτων 
έζειργασμένας, ακούει αγγελικήν αρμονίαν ο
που παράχορδα καί άμουσα τετερίσματα λυ- 
ποΰσι τον ακραιφνή καί σώφρονα τοΰ νήφον- 
τος άκοήν. Έ χω λοιπόν βοηθόν καί συναν- 
τιλήπτορα την μέθην τήν πατριωτικήν, εις 
ην εΰρισκόμεθα πάντες κατά τήν στιγμήν 
ταύτην, άπλήστως ροφήσαντες έκ τοϋ ίεροϋ 
κυπέλλου τών εθνικών αναμνήσεων, άς εγεί

ρει εις τάς ψυχάς ήμών ή μεγάλη αυτη, η 
λαμπρά καί αγία, διά τό Έθνος ήμών ήμερα.

‘Ο Ελληνισμός, ταχέως υπερεκχείλισα ς

έν τή αρχική αύτοΰ κοιτίδι, ακράτητος εξώβ- 
μηοε ττρός πάσας τάς διευθύνσεις, καί οι 
ζωηφόροι αύτοΰ κρουνοί μετήγγισαν τ* φώς 
τό Ελλάνικόν έφ’ άπαντα τά μέρη τοΰ τοτε 
γνωστού κόσμου, άπό τ/ς Μαιώτιδος μίχρι 
τών ‘ ΐϊρακλείιον στηλών. Εις τών κρουνών 
τούτων, έπί τά. υψηλά προσοχθ'.σας, καί τε- 
ω ; άδιάρρηκτα, προχώματα, ατινα. περί την 
μ.υστηριώδη τής Αίγύπτου χώραν άπ αιώνων 
είχεν εγείρει τών Φαραώ τό αυ.ταρκες και 
μισόξενον σύστημα, διέσπασεν αυτα επι Ψαμ
μιτικού, καί ούτως εισηλασεν ο ‘ Ελληνισμός 
κατά. πρώτον τότε είς τήν αινιγματώδη 
καί άγνωστον χώραν τή ; Αίγυπτου' τοσοϋτο 
δ’ έτιμήθη καί ήγαπήθη πάραυτα έν αυτή, 
ώστε καί αποικίαν εκτισεν άκραιφνώς£Κλληνι- 
κήν, τήν Ναύκρατιν, και το Έλληνιον ιδρυσεν 
έν αύτ>), καί συνηγοινίσθη μικρόν ύστερον 
πολλάκις μετά τών Αιγυπτίων κατα τον 
ό-έρ πίστεοις καί πατρίδος πρός τους επιδρα- 
μόντας καί ύποδουλωσαντας την Αίγυπτον 
Περσας έθνικόν αυτών άγώνα, ΰπερ ου μαλι- 
στα καί τήν έπίσημον τών Αθηναίων κα1 
Λακεδαιμονίων συμμαχίαν διενήργησε.

‘Η κατάλυσις τοΰ Περσικού κράτους .υπό 
τοϋ Μεγάλου ‘Αλεξάνδρου ευρε τόν Ε λληνι
σμόν έντελώς γνωστόν, και τιμώμενον, και 
άγαπώμενεν έν Αιγύπτω είς βαθμόν τοιοΰ- 
τον, ώς τε ώς θεόπεμπτον όπεδέξαντο σω- 
τήρα καί θείων ήξίωσαν τιμών οί Αιγύπτιοί 
τόν Έ λληνα δορυκτήτορα, προβλέποντες τήν 
διά τοΰ Ελληνισμού μέλλουσαν νά έπιτελε- 
σθτί άναγέννησιν τής ύπό τών βαρβαρών συ- 
ληθείσης καί καταστραφείσης πατρίδος των. 
Καί όντως! έπί τών διαδόχων τοΰ Αλέξαν

δρου Πτολεμαίων είς τοϋτο ή Αίγυπτος ήρθη
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μεγαλείου καί δόξης διά. τοϋ ‘Ελλήνισμοΰ, 
ώστε κατέστη έστια τής τοτε ‘Ελληνικής 
σοΐ/ίας καί κέντρον τοΰ τότε παγκοσμίου πο
λιτισμού. Ευρον δε οί ‘Ρωμαίοι κατόπι τοσοΰ- 
τον έξελληνισμένην τήν Αίγυπτον, ωστε ή- 
ναγ-'.άσθησαν νά θεωρήσωσιν αύτήν ώ ; κτήσιν 
‘ Ελληνικήν καί νά θεσπίσωσιν ώς γλώσσαν ε
πίσημον τής Αίγύπτου τήν ‘Ελληνιχ,ην. Και 
έπί τών Βυζαντινών ετι δεν ειταυσεν άκμαζων 
ό Ελληνισμός έν Αιγύπτω, λαμπρυνθείς μά
λιστα τότε περισσώς αύτόθι διά τών λαμπρών 
τ?,ς ορθοδοξίας φωστήρων.

Ά λλ ' έπλησίαζον ήμέραι πονηραι, ήμέ- 
ραι πένθους καί άπογνώσεως διά τόν έν γένει 
‘Ελληνισμόν, ό δ’ έν Αιγύπτω κλάδος αύτοΰ, 
ώς πρόσκοπος προτεταγρένος, ύπέστη πρώτος 
τήν προσβολήν, καί έ’πεσε, πολλούς αιώνας 
αύτός πρό τοΰ κυρίου κορμοί, θΰμκ εύγενές 
καί άβοήθητον. Λαΐλαψ φοβερά, έκ τής Α 
σίας μέν καί τότε όρμωμένη, συμβοηθούς δ ’ 
ομως ε/ουσα τήν φοράν ταύτην θύελλας και 
καταιγίδας, άπο βορρά καί δυσμών άμα 
πληττοΰσας τό τάλαίπωρον τοϋ ‘Ελληνισμού 
σκάφος, είσώρμησεν έμμανής είς τήν τεω« 
έλληνίζουσαν καί εύημεροΰσαν Αίγυπτον, καί 
τόν έν αύτίί 1 Ελλη«σμόν, άπηυδηκότα ήδη 
καί έξηντλημένον έξ έπιχωρίων διχονοιών 

καί ερίδων, κατέπνιξε τέλ.ειον καί έξηφάνισε.
Δώδεκα έκτοτε παρήλθον μα/ροί αιώνες 

σκότους καί άθλιότητος όπερ τήν άναξιοπα- 
θούσαν Αίγυπτον, ήτις έν βαρείαις πεπεδη- 
μένη καί στένόυσα άλύσσεσιν, άπεμονώθη 
καί πάλιν άπό τοΰ λοιποϋ πεπολιτι- 
σμένου κόσμου, οστις έν κατάραις μονον 
καί άναθέμασιν άνεμιμνήσκετο αύτής, οσάκις 
el ελώδεις καί ακαλλιέργητοι άγοοί της, λοι

μώδεις άναφυσσώντες άναθυμιάσεις, έφιλοδώ- 
ρουν τό ανθρώπινον γένος διά τών φοβερίν 
εκείνων καί παμφάγων τής πάνοίλους έπιδη· 
μιών. Τοΰ δέ Ελληνισμού δέν ύπήρχον πλέον 
έν Αιγύπτω κατά τήν μακράν ταύτην περίο ■ 
δον ή ίχνη τινά σπάνια, μόλις τεκμηριοΰντα 
τήν πρώην αύτοΰ λαμπρότατα καί δόξαν. 
''Εν εύαρίθμων, καί είς τούς δακτύλους με
τρουμένων, άραβιζόντων ’Ορθοδόξων Πατριαρ- 
^εϊον, |ν παραβύστω τινί τοΰ ΚαΐνΟυ συνοι
κία, ταπεινόν καί άπαρατήρητον, παρηγκωνι- 
σμένον" εν έτοιμόρροπον μονίδριον εξω τών 
τειχών τής πάλαι μέν λίμπρας καί μεγάλης 
πόλεω:, τότε δ’ άσημου άλιέων πολίχνης, Α 
λεξάνδρειάς- καλόγηροί τινες αμαθείς καί ρα
κένδυτοι, περιδεώς ένθεν κάκεΐθεν ενίοτε προ- 
βάλλοντες, ιδού τά μόνα τότε ερείπια, τά 
μαρτυροΰντα τήν παλαιάν δόξαν καί λα μ 
πρότητα τοΰ έν Αιγύπτω ελληνισμού.

Ά λλά  κατά τάς πρώτας τής παρούσ/ις 
έκατονταετηρίδος ήμερα; μεγάλα συνετελε- 
σθησαν καί άπροσδόκητα έν τώ άπέλπιδι τού- 
τω τόπω συμβεβηκότα. Έκε", παρά τήν μυ- 

. ριότρητον τής άρ/αίας Μέμφιδος νεκρόπολιν, 
παρά τήν έρίβωλον τοΰ γηραιού Νείλου ό
χθην, κατεθοαύσθη έν όλίγαις ώραις διά τών 
λεγεώνων τοΰ πολιτισμού ή κτηνώδης ισχύς 
τοΰ άμαθοΰς καί ανήθικου τών Μαμελοΰκων 
δεσποτιομοϋ, καί έπί τής μεγάλης τοΰ Χέο- 
πος πυρϊμίδος άνεστυλώθη τής ελευθερίας, 
ίσότητος καί αδελφότητος ή τρίχρους ση
μαία. Το μέγα τοΰτο γεγονός ύπήρςεν ό προ - 
άγγελος προσε/οΰς τής Αίγύπτου άνχβιώσεως. 
Κεος έπεφάνη τότε σωτήρ αυτής, ά- 
πό τών ελληνικών καί πάλιν όρμώμενος χω
μάτων, ό Μακεδών Μεχμέτ Ά λής. Άνήρ με-



γ'αλοφυής και μεγαλεπήβολος ουτος, πε- 
π;οικιαμένος δια σπανίας όρθοφροσύνης καί 
διορατικότητος, αμ.’ άναλαβών είς την στιβα- 
ράνχείρά του ΐό  ποδάλιον τοΰ έν αβεβαιό- 
τη τι σαλεύομενου σκά-ρους της Αίγυπτου,είσ- 
Υ,γαγεν αυτο γενναίου fty.t αττοολσιστι- 
κοΰ οίακισμοΰ είς την όδόν της προόδου και 
τοΰ πολιτισμού. Θεμ.ελιώσας δέ την δυνα
στείαν του έπί βάσεων άκραδάντων, εξησφα-

\ , y t & *λ*σε το {/εγα. εργον του, προνοησας, ινα ε(Α- 
πνεύσε προς τούς απογόνους του τας έαυτοΰ 
όρθάς καί σωοτικας ιδέας. Καθώς δέ άλ
λοτε οί τοΰ μεγάλου ’Αλέξανδρου διαόοχοι, 
ουτω καί νΰν οί τοΰ άναμοοφωτοΰ Μεχμετ 
Ά λή απόγονοι ου μ,όνον άπαρεγκλίτως βαδί- 
ζουσι την ύπό τοΰ θεμ-ελιωτοΰ τής δυναςείας 
των διχχαραχθείοάν σωτήριον καί ασφαλή 
όδόν, άλλά καί έναμίλλως φιλοτιμοΰνται είς 

τελειοποίηδιν τοΰ μεγάλου έργου, οπερ εκλη- 
ροδότησεν αύτοΓς ό αείμνηστος γέρων. ‘Ο 
νΰν εύκλεώς μ.άλιστα διέπων τάς τΰχας τής 
Αίγυπτου Ισμ,αήλ τοσοΰτον άνεδείχθη φιλο
πρόοδος καί φιλόκοσμος, καί τοσαύτην άνε- 
πτυξε πολιτικήν περίνοιαν καί πεφωτισμενην 
φιλοκαλίαν, ώστε μετεμόρφωσε τελείως τήν 
Αίγυπτον, καί ηγαγεν αύτήν εις περιωπήν 
κράτους έ/. των τά  μάλιστα εύνομουμένων.

Κατά τήν νέαν ταύτην περίοδον άθρόος 
χαί πάλιν συνέρρευσεν ό ‘Ελληνισμός είς τήν 
Αίγυπτον, καί διά τής άοκνου καί έντιμου έρ- 
γασίας του, διά τής νοήμονος οικονομίας του, 
περιφανή καί αύθες κατέλαβεν έν Αίγΰπτω 
θέσιν, κοινότητας συστήσας ‘ Ελληνικάς, καί 
ναούς οϊκοδομήσα; περικαλλείς, καί σχολεία 
και αλλα φιλανθρωπικά διατ»ρ:ν/ καταστή
ματα.

Τοιαύτη έν συντομία τοΰ έν Αίγΰπτω Έλ· 
ληνισμ,οΰ ή μακρά ίστορ’α άπο των άρχαιο* 
τάτων μέχρι τών καθ’ ήμ.άς χρόνων. Μαν- 
θάνόμ.εν δ’ έξ αύτής το μέν, ότι ημείς όί "Ελ
ληνες ουτε νίήλυδες είμεθα ούτε τυχοδιώ- 
κται άγνωστοι έν Αίγΰπτω· το δε, OTt, ενό
σω μέν ό ‘Ελληνισμός έτιμάτο και ήγαπάτο 
ύπό τών έντοπίων,οϋ μόνον αύτός προέκοπτεν, 
άλλά καί ήίχώρα δι’ αύτοΰ ηύδαιμόνεί' αμα δε 
ώς, κατάρόαδιουργηθεις, έμισήθη τυφλώς και 
άνοήτως ύπό ΐ ί ΰ  έτεροδοξήσαντος έντοπίου 

στοιχείου, Ιφυγαδεΰθη μέν αύτος έκ τής Αί
γυπτου, άλλά και αυτη δέν ηργισε πικρώς, 
άλλ’ άνωφελώς πλέον, νά μεταμεληθή διά 
τάς έπελθοΰσας αύτή πάραυτα φοβέρας και 

άνηκέστους συμφοράς.
Ειρηνική άρα ύπήρξεν αείποτε ή αποστολή 

τοΰ ‘ Ελληνισμού έν Αίγΰπτω καί ηθική ft 
έπίδρασίς του έπ’ άγαθω έαυτοΰ τε καί τής 
φιλοξένου χώρας. Τοιαύτη δ’ έπακριβώς είνε 
καί τήν σήμερον ή θέσις τοΰ ‘ Ελληνισμ.οΰ έν 

Αίγΰπτω.Αί κτήσεις, προς άς έποφθαλμιώμεν- 
ένταΰθα, εινε τελείως ήθικαί, τά δέ προς έ- 
πίτευξιν αύτών μέσα ολως πνευμ.ατικα. Πο— 
θοϋμεν νά έλκύσωμεν τήν άγάπην καί τήν 
ύπόληψιν πάντων τών, μεθ' ών συμ.βιοΰμεν 
ένταΰθα, στοιχείων, ίδια δέ τοΰ έντοπίου' έ- 
χομεν τήν δικαίαν φυλοδοξίαν τοΰ νά κατα- 
λάβωμεν τήν πρέπουσαν είς τήν άριθμ/ητικήν 
ημών ύπερο-χήν καί είς τήν έντιμον καί νοη- 
μονα ημών έργασίαν περιωπήν διαφλεγόμεθα 
ύπο τής έπιθυμίας τοΰ νά συντελέσωμεν είς 
τόν ©ωτισ^-όν καί τήν ή°ικοποίησιν τοΰ φ1.- 
λοζενοΰντος ημάς εγχωρίου στοιχείου.

Τι’να δέ τά πρός έπίτευξιν τών πόθων 

τούτων μέσα ; Συσφιγξις καί κραταιωσις τών

συνενοΰντων τόν άνά τήν Αίγυπτον ‘Ελλη
νισμόν αδελφικών δεσμών ένδελεχής κα  ̂
προσφυής συνεργασία πρός διάδοσιν, ώς οίόν 
τ ’ εύρυτέραν, τ  ον ‘ Ελληνικών φώτων άνά τήν 
Αίγυπτον. Αύτά δηλ. ταΰτα έπακοιβώς.απερ 
και ό Σύλλογος ήμών απαγγέλλεται.

Δεΰίε λοιπόν πάντες οΐ άνά τον Αίγυπτον 
ομογενείς καταστήσωμεν πραγμα τό άγιον 
όνομα ’Ε ν ό τ  η ς, οπερ ουτω προσφυώς έ ' 
δοθη τω ήμετέρω Συλλογω, συσπειοωθώμ.εν 
πάντες περί τό έθνικόν τοΰτο καθίδρυμα καί’ 
ηνωμένοι είς έν σώμα καί μιαν καρδιάν, συν 
εργασθώμεν καί συνορμήσωμεν έπί τήν η 
θικήν κατάκτησιν τής Αίγυπτου διά τών ά" 
καταμαχήτων δπλων τής διανοίας, διά τής 
διαδόσεως τών ‘Ελληνικών φώτων, έπ’ άγα
θω άμ,οιβαίω ήμών τε καί τοΰ τόπου τούτου.

Καί Σύνθημα μέν άναγνωρίσεως έστω ή_ 
μίν: ‘Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς  —  ‘£ ν ό τ  η ς̂  

έμ.βατήριον δε:
Ζότω το ‘Ελληνικόν νΕ0νος καί ό Βασι

λεύς Γεώργιος !

Ζ/,τω ή Αίγυπτος καί ό Κεδίβης’Ισμαήλ·

Ζ ίτω  ό ‘Ελληνικός Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος ή ‘Ε ν ό τ  η ς I

Μετά τάς ζωηράς της Συνελεύσεως 
ζητωκραυγάσεις, άνοστάς έ Κ. Πρόξε
νος, άπηύθ-jvs σύντομον προσλαλιάν, δι’ 
ής, συγχαρείς τω Συλλόγω έπί τη έπε- 
τείω εορτή του, συνέστησε πρός τά ,αέλη 
αύτοΰ άγάπην αδελφικήν καί πνευμα
τικήν ενότητα πρός εύόδωσιν τών ιε
ρών σκοπών του Συλλόγου καί κραταίω
σή  τοΰ έν Αϊγύπτω Ελληνισμού.

Είτα έ Κ. Πρόεδρος ανήγγειλε πρός 
τήν Συνέλευσιν, οτι κατά τήν εβδομάδα 
ταύτην έγένοντο αί εξετάσεις τοΰ Παρ
θεναγωγείου τής Κοινότητας· ότι ή έοο- 
ρία τών σχολείων, θέλουσα βεβαίως νά 
τίμηση τόν ήμέτερον Σύλλογον, διώρισε 
δύο εκτών μελών αύτοΰ,τόν Πρόεδρον καί 
τόν Κ. Θ. Κωνσταντινίδην, μέλη τής εξε
ταστικής Επιτροπής· ότι ταΰτα παρευρέ- 
Οησαν τακτικώς είς τάς εξετάσεις τών 
μαθητριών, άς ένήργησαν μετά μεγίστης 
προσοχής καί άκριβείας, είς τρόπον, ώστε 
ούδέποτε ίσως άλλοτε έγένοντο ένταΰθα 
εξετάσεις ουτω  τακτικαί καί λεπτομε
ρείς· μ ετ ’ άγαλλιάσεως δ’ αναγγέλλει, 
ότι τό άποτέλεσμα αύτών υπήρξε λιαν 
εύάρεστον καί μεγάλως τιμών τήν τε 
Διευθύντριαν τοΰ Παρθεναγωγείου Καν 
Χαρίκλεια'· Γεωργαντκ καί τόν διδά
σκαλον τής Γαλλική; γλώσσης Κον 
Γεώργιον Νέφαλ, πρός οΰς έπα- 
νειλημμένως καί δημοσία εξέφρασεν ο 
Πρόεδρος τά συγχαρητήριά του καί τούς 
δικαίους επαίνους. 'Ότι δυστυχώς, ενέ- 
κα τής έπικρατούσης χρηματικής κρί- 
σεως, ή Επιτροπή τής Κοινότητος ού 
μόνον στερείται τών άπαιτουμένων μέ
σων, όπως τελειοποιήση τά σχολεία, 
άλλά καί κινδυνεύει νά περιέλθη εις τήν 
άνοίγκην τοΰ νά περιορίση κατά πολύ τάς 
έκπαιδευτικάς δαπάναςτης. Επειδή οέ 
ό Σύλλογος, καί τοι ίέπιΟυμών καί οφει
λών νά ελθη είς άρρωγήν τής Ιίοινότη- 
τος, δέν δύναται ακόμη, καθό άρτισύστα



τος καί εχων άνάγκας αύτός νά θερα
πεύσω ιδίας, τινά τών φιλομούσων αύτοΰ 
μελών μετά τινων τών τής επιτροπής 
τής Κοινότητας παρεσκεύασαν λίαν κα
ταλλήλως ευεργετικήν εν τω ύπό τοΰ 

Κεδίβου γενάιοφρόνως παραχωρηθέντι 
ίτ .ι τούτω θεάτρω παράστασιν,δοθησομέ- 
νην αύριον το εσπέρας υπέρ τών σχολείων 
τής ήμετέρας Κοινότητος. Προέτρεψε 
δ’ έκθύμως ό Πρόεδρος ..πάντα τά μέλη 
νά συντελέσωσιν είς τήν πλήρη επιτυ
χίαν τοΰ ίεροΰ αύτοΰ έργου επ’ άγαθω 
τοΰ ‘ Ελληνισμού.

Μετά δέ τοΰτο, άναγγείλας, οτι τήν 
Κυριακήν τοΰ Θωμα θέλει συγκαλέσει 
τον Σύλλογον εις γενικήν Συνέλευσιν, 
προς ην θέλει γείνει λεπτομερής εκθεσις 
πάντων τών άπ’ αρχής τής ίδρύσεως τοΰ 
Συλλόγου μέχρι τοΰδε πεπραγμένων, ό 
Πρόεδρος διέλυσε τήν Συνέλευσιν.

II ΕΝ ΓΩ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΕΛΕΤΗ.

Τή Κυριακή των Βαίων μετά τήν 
θείαν λειτουργίαν πλήθος πολύ ομογε
νών συνερρευσαν Ιν τή αιθούση τοΰ 
Παρθεναγωγείου τής έν Καΐρω Κοινό
τητας, το ωραΐον φΰλον μάλιστα έφιλο- 
τιμήθ/] τήν φοράν ταύσην νά λαμπρύνγ) 
ιδιαζόντως ·ίήν τελετήν διά τής παρου
σίας του. Παρήσαν δέ ή Α. Θ. ο Πατρι
αρχικός Επίτροπος "Αγιος Ξανθουπό-

λεως, ό Γεν. Πρόξενος τής Ελλάδος 

Κ. Τω. ΙΙέρβελης, ό'Έλλην Δικαστής Κ. 
Σακλόπουλος, τά μέλη τής Επιτροπής 
τής Κοινότητος καί πλεΐστα τών μελών 
τοΰ Φιλεκπαιδευτικού ήμών Συ?νλόγου. 
Έπροκειτο περι τής άπονομής και ά- 
ναρρήσεως τών βαθμών, ών έκρίθησαν 
άξιαι αί μαθήτριαι κατά τάς καθ’ δλην 
τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα γενομένας 
εξετάσεις αύτών.

Και πρώτον μέν τά νήπια τοΰ Παρ
θεναγωγείου απήγγειλαν, ύπό τήν νο- 
ήμονα και προςφυα διεύθυνσιν τής βοη
θού δεσποινίδος Χαρικλείας ΣπορίΙου, 
διάφορα τής ιερας ιστορίας τεμάχια, 
δεικνύοντα έκάστοτε δια τοΰ δείκτου τά 
απαγγελλόμενα έπί τών γνωστών γρα
φικών καί ποικιλοχρόων πινάκων. Αί 
άπαγγελίαι τών άθώων αύτών μικρών 
πλασμάτων υπήρξαν τόσον επιτυχείς, 
ώστε σύμπαν το άκροατήριον κατεγοη- 
τεύθη καί μέχρι συγκινήσεως ηύχαρ&- 
στήθη.

Κατόπιν αί μαθήτριαι τών δύο άνω- 
τέρων τάξεων τής Γαλλικής γλώσσης 
παρέστησαν, ύπό τήν έπίδέξιον διεύθυν- 
σιν τοΰ άοκνου καί χρηστοΰ διδασκάλου 
των Κ. Γεωργίου Νεφαλ, χαριεστάτην 
κωμωδίαν είς τό Γαλλικόν, καταθέλξα- 
σαν τό άκροατήριον σύμπαν, όπερ εις 
ραγδαία έξερράγη μετά τό τέλος τής 
παραστάσεως χειροκροτήματα.

Μετά ταΰτα ό έκ τών ρ-ελών τής έξ-

εταστικής Επιτροπής, Κ. Δ. Οικονομό- 
πουλος, άπηύθυνς τήν έξης προςλ,αλιάν: 

Κυρίαι καί Κύριοι !

‘II ’Εφορία τών Σχολείων τής ή- 
μετέρας Κοινότητος, έπιθυμοϋσα νά μή 
συμβώσι καί εφέτος όσα καί άλλοτε, 
μάλιστα δε κατά τό παρελθόν ετος, α
τοπήματα καί παρατράγωδα, επανειλημ
μένους έπέστησε τήν προσοχήν τής εξε 
ταστικής ’Επιτροπής, συστήσασα πρός 
αύτήν ακρίβειαν καί προσσχήν μεγάλην 
κατά τήν έξέτασιν τών μαθητριών. ‘Η 
εξεταστική ίπιτροπή, κατανοοΰσα πλη
ρέστατα τό ορθόν καί δίκαιον τής αίτή- 
σεως ταύτης, έφιλοτημήθη ν’ άνταποκρι- 
Οή όσον τό δυνατόν πληρέστερόν πρός 
αύτήν· καί δή καθ’ άπασαν τήν εβδομά
δα ένησχολήθη συντόνως εις τήν λε
πτομερή καί μετά μεγίστης προσοχής 
καί επιμονής έξέτασιν τών διαφόρων 
κλάσεων τοΰ Παρθεναγωγείου, δύναμαι 
δέ νά διαβεβαιώσω τό κοινόν διά τοΰ ε
πισημότερου τρόπου, ότι ούδέπστε άλ
λοτε αί εξετάσεις τοΰ Παρθεναγωγείου 
ένηργήθηοαν μετά τοσαύτης ακρίβειας 
καί λεπτομερείας, όσον εφέτος. Μετά 
μεγίστης δέ ψυχικής άγαλλιάσεως δια
κηρύττω, ότι τό αποτέλεσμα τών εξετά
σεων αύτών ύπήρξεν εύάρεστον, ίδια δέ 
εις τάς δύο τοΰ έλληνικοΰ τάξεις. Α ί 
μαθήτριαι τοσοΰτον εύστόχως άπήντη- 
σαν πρός τάς γενομενας αύταις ερωτή
σεις, ιδίως δέ τοσοΰτον διεκρίθησαν είς 

τήν Ε λληνιστί καί Γαλλιστί γενομένην

καθ’ ύπαγόρευσιν γραφήν, ήτις είνε τό 
πιστόν κάτοπτρον καί τό άλάνθαστον 
βαρόμετρον τής προόδου τών μαθητών, 
ωστε πολλάκις ή Εξεταστική Επιτροπή 
συνεχάρη τήν τε Διευθύντριαν καί τόν 
Διδάσκαλον τής Γαλλικής, οΐτινες προ- 
δήλως έφάνησαν καταβαλόντες κόπους 
άτρύτους καί έφαρμόσαντες μέθοδον κα- 
ταλληλοτάτηνκατά τήν διδασκαλίαν τών 
δύο αύτώ ι τάξεων.

Είς την αναγραφήν τών βαθμών ή 
εξεταστική επιτροπή δέν έσυμβουλεύθη 
ή τήν συνείδησίν της καί τό δίκαιον· ού
τε διδάσκαλοι, ούτε έφοροι, ούτε γονείς 
άνεμίχθησαν τό παράπαν, ώς άλλοτε, 
είς τήν εργασίαν αύτήν επομένως ή Ε ξ 
εταστική έπίτροπή άνέλαβεν αύτή, καί 
φέρει αύτή καί μονη, τήν εύθύνην όλην 
τής βαθμολογίας, ε ΐμ ί δ’ έτοιμος εγώ  
προσωπικώς νά δώσω τάς δεούσας εξη
γήσεις είς πάντα οστι; ήθελε θεωρήσει 
τά τέκνα του ώς άδικηΟέντα δήθεν. Ού
δέν λοιπόν πρέπει εφέτος πλέον ν’ ά-

ν
κουσθή παράπονον κατά διδασκάλων, ε
φόρων, ή γονέων, ώς έσυνειθίζετο νά 
γίνεται άλλοτε τοΰτο πρός γενικόν σκάν- 
δαλον καί έπί βλάβν) τών σχολείων καί 
τών μαθητριών.

Μετά ταΰτα, καλών έκάστην τών μ α 
θητριών παρ’ έαυτώ κατά τήν τάξιν τοΰ 
βαθμοΰ, ού ετυχεν, έ^εχείριζεν αύτή τό 
ενδεικτικόν, άφοΰ άνεγίνωσκεν ε ίς  έπή- 
κοον πάντων τούς βαθμούς εκάστου τών 
μαθημάτων καί τόν γενικόν.



Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ

Πρώτη προσεκλήθη καί προσηλθεν 

η l·/. Κύπρου Ά ν ν α  Λούτση, κορά- 
σιονάπορον, δωδεκαετες, χαριεστάτης 
καί λίαν συμπαθητικής φυσιογνωμί
ας, τυ/όν τοΰ πρώτου, βαθμοΰ της α
νώτατης τοΰ ‘Ελληνικοΰ τμήματος τα- 
ξεως. Ε πιδίδω ; o’ αύτήτο ενδεικτικόν, 
ποοσεβώνησε τάδε:ι ι

Ά ν ν α  λούτση !

Είσαι πτωχόν και άπορον κοράσιον! 
είσαι προσωποποίησις και ένσάρκωσιςτοΰ 
‘Ελληνικοΰ λαοΰ, οστις, καί τοι μικρός, 
και ασθενής, 3 ιάτής φιλεργίας καί αρε
τής του υπερπήδα πάντα τά προ αύτοΰ 
ίτροςκόμματα, βαδίζει σταθερώς και ά- 
κχτασνέτως τήν όδόν τής προόδου, και 
θέλει φθάσει ταχέως εις τόν εθνικόν 
προορισμόν του. Ουτε οικογενειας λαμ- 
πρότης, ουτε φίλων συστάσεις, ουτε γο
νέων παρακλήσεις σο'ι Ιδοσαν τόν πρώ
τον τοΰ σχολείου βαθμόν, άλλ’ ή νοημο
σύνη και επιμέλεια σου. Φρόντισον και 
ε?? τό μέλλον τήν αύτήν νά βαδί- 
ογις οδόν τής αρετής, και μή υπερηφα- 
νευθής δια τήν σημερινήν επιτυχίαν σου, 
άλλά μάλλον άς σο'ι χρησιμεύσω αυτη 
ώς παρόρημα πρός συνδονωτέραν επι
μέλειαν και εργασίαν, άφοΰ βλέπεις και 
βεβαιοΰσαί σήμερον,οτι οί κόποι σου δέν 
παραγνωρίζονται, πλέον άλλά δημοσία 
καί λαμπρώς ανταμείβονται· ουτω δ’ έσν) 
βεβαία περί λαμπρού καί εύτυχοΰς μέλ
λοντος !

Ενθουσιώδη χειροκροτήματα συνώ- 
δευσαν τό άγαθόν καί δημοφιλές κοοά- 
σιον, κατερχόμενον τής έξεδρας.

Κατόπι, προσεκαλεσάμενος καί τάς 
λοιπάς μαθήτριας, έπέδωκεν αύτα ϊς τά 
άνήκοντα έκαστη ενδεικτικά.

Ιδού καί ό κατάλογος τών τυχουσών 
καλής βαθμολογίας μαθητριών»

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
Β . Τάζις. "Avra Αοντσι^ Ά ρ ιςα —  

Jtojuri} Ευστρατίου χαι Κλεοπάτρα Aavid, 
Α ίαν χα.Ιώς— Ά ν ν α  Πέτρο6ιτς, Καλώς. 
—  Α '.Τάί\ις. Αίχατ. Συμεών xcd Έ .Ιπ'κ  
Χριστοδούλου] Αριστα.— Μαριγώ Ίωάννον, 
"Arra Αθανασίου, Ξανθίππη Σ τράτη,Ά ννα  
Μ ιχαήλ χαι Ενθαλία Άχαβάλου, A ia r
χαλώς—-E .Lltrq Τζηροΰ, 'Α γλαΐα Στανρα,- 
χη χαι Πολυζένι\ Αανϊδ, Κα.Ιως.

ΣΥΝΔΙΔΛΚΤΙΚΟΤ
Ε ύόοζία  Τ ίγχλη  χα ι Μ αρία Π έτροβιτς, 

Ά ριστα—Μ αριάνθη Γεωργίου, Ε ζαχουστη  
Χατσΐ\ Αούτσί), Έ .Ιενη Αανιό χα ί Χ αρί- 
x.leia Κ ω νσταντ ίνον,Α ίαν χαλώς—Χ ριστ ι- 
να  Σνιιεώ ν, Ιουλ ία  Α χαΰαλον χα ι At να  
Κ ούτση , Κα.Ιώς.

Μετά σύντομον δέ τοΰ ‘Αγιου £αν- 
θουπόλεως προσλαλιάν ευχαριστήριον 

ποος τε την Διευθυντρίαν και τας λοιπας 
διδασκάλους τοΰ Παρθεναγωγείου, η 
(ίυναδ^ίσις διελύθη λίαν συγκεκινημέ- 
νη καί κατευχαριστημένη.

Τ/,ν παρελθοΰσαν Δευτέραν, κατ α.ιττ,οα 
τής των Σχολείων Εφορίας, έγένοντο δοκψα- 
στικαί έζετάσεις και έν τω σνολειω των αρ- 
ρένων. Περί του λίαν,5’ ευάρεστου καί αύτών 
αποτελέσματος θέλορ,εν ττραγματευδή είς ίο  
ακόλουθον φυλλάδιον.
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