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Π ΕΤΡΟ Σ Β\
( 3 7 !— 380 Μ.Χ.).

Διάδοχος τοϋ 'Αγίου Αθανασίου έξελέ- 
χθη ΰπό τών ορθοδόξων Πέτρος ό Β'., άλλ' ό 
τών άρειανιστών πατριάρχης Λουκιος, ύπο- 
στηριζομενος υπο τών μεγιστάνων τοΰ αΰ- 
τοκράτορος Ουάλλειτος, συνέλαβε καί κα- 
θείρξεν αϋτόν έν δεσμωτηρίω. ’Απαλλαγείς 
δέ τών δεσμών ό Πέτρος, άπέδρα εις Ρώμην, 
ο που διέτριψε μέχρι τοΰ 378 . Τότε δε μό
λ ις έπανελθών και έγκαταστάς εις τον πα" 
τριαρχικον θρονον του, άνεβίβασε, καθό πρώ
τος τής Ανατολές ιεράρχης, έπί τη αιτήσει 
δε πολλών επισκοπών, Γρηγοριον τον Ναζι-

ανζηνον έπί τοϋ θρόνου τής Κωνςαντινουπό- 
λεως. Ά λλά  μετά. μικρόν, μεταβαλών γνώ
μην, ώνομασεν αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινου
πόλεως τόν κυνικόν φιλόσοφον Μάξιμον, καί 
άπέστειλε τρείς επισκόπους τής Αίγύπτου, 
ΐνα τόν προχειρίσωσι. Επειδή δ' ό Πάπας 
Ρώμης άπεδοκίμασε την διαγωγήν του ταΰ- 
την, Σύνοδος μεν, έν Κωνσταντινουπόλει συγ· 
ζροτηθςϊσα, επεκυρωσε τόν διορισμόν τοΰ 
Γρηγορίου, ουτος ομως παρτ-τήσατο τοΰ θρό
νου, μή άνεχόμενος τά σκάνδαλα καί τάς 
κατακραυγάς τών έξ Αίγύπτου επισκόπων. 
Άπέθανε δέ Πέτρος ό Β', έν τώ  β' ε'τει τής 
βασιλείας Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου, τή 20 
τοΰ αΐγυπτιακοΰ μηνός Μεσχίρ (14 Φεβροϋ- 
αρίου) τοΰ 3 8 0  έτους.

22
ΤΙΜΟΘΕΟΣ 

(3 8 0 — 385 Μ. X.)

Τον Πέτρον διεδέξατο είς τήν πατριαρ- 
χείαν ό άδελφός αύτοΰ Τιμόθεος, οστις τό έ-
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■πόυ,ενον έτος παρέστη εις την έν Κωνςαν- 
τινουπόλει σύνοδον, άλλ’ ίδων αυτήν δυσμε- 
νώς πρός αύτόν διακειμένην, άπεσόρθη. Άπε- 
θανε δε έν τω ζ ετει το? βασιλείας Θεοδο
σίου τοΰ Μεγάλου, τ?ί 26 τοΰ μηνός Έπιφί 
(20 Ιουλίου) τοΰ 385  ετος.

23.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ.

(385— 412 Μ.Χ.).

Μετά. τόν θάνατον τοΰ Τιμοθέου ανεβη εις 
τόν πατριαρχικόν θρόνον τής ’ Αλεξανδρινής 
εκκλησίας ό Θεόφιλος, τέως άρ^ιδιάκονος αύ
τής. ρέκτης καί αποφασιστικός άνήρ, διεν
έργησε μικρόν μετά τήν άνάρόησιν του τήν 
άνά πάσαν τήν Αίγυπτον καταστροφήν τής 
ειδωλολατρίας μετά τοσαΰτης σκληρότητας 
καί βίας, ώστε καί αύτών τών ευσυνείδητων 
χριστιανών διήγειρε, και διεγείρει μέχρι τοΰ 
νΰν, τήν άποδοκιμασίαν. Προσελκύσας τήν 
εύνοιαν τοΰ αύτοκρατορος και τυχών τής 
συγκαταθέσεως αύτοΰ, έξέδωκε πρός πάντας 
τούς έν τή πατριαρχική περιφερεία, του επι
σκόπους ρητά; δίαταγάς καί όμοιμόρφους ο
δηγίας περί συγχρόνου απανταχού τή ^  ΑΪ- 
γύπτου καταστροφής τών ειδώλων. Κα^ δή 
τήν αυτήν ημέραν καθ’ άπαντα τά  μέρη ΐ.ής 
Αίγυπτου ό φανατικός όχλος, συμβοηθούμετ 
μένος ύπό της δημοσίου δυνάμεως καί οδη
γούμενος εις τήν καταστροφήν ύπ ’ αύτών τών 
έπισκόπων, πρεσβυτέρων καί μοναχών, ώρ- 
μησε μανιώδης κατά τών εθνικών, κατεσύν- 
τοιψε τά  είδωλα αύτών, κατέπρησε καί κα- 
τεδάφησε τούς ναούς, κατέσφαζε τούς άντι- 
στάντας, έξέωσε τής Αίγυπτου τούς περισω- 
θέντας, έδήμευσε καί διήρπασε τά  υπάρχοντά 
των, καί μόλις έπέτρεψε τό ζ-/]ν πρό; τούς 
άσπασαμενους έξ αύτών τόν χριστιανισμόν.

Λραματιχ.ώταται δ’ ιδίως υπήρξαν αί σκηναί 
τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά διωγμού* τά τελευταία 
τοΰ έλληνισμοϋ λείψανα, καταφυγόντα «αί 
κατα/.λεισθέντα εις τό οχυρόν Σαράπειον, άν- 
τέστησαν αύτόθι έπί πολλάς ημέρας κατά  
τών εφόδων τοΰ μανιώδους πλήθους* μάτην 
οί xapaGo.idroi, οπλοφόρον μοναχικόν τά γ 
μα, έφώρμων εϊς έκπόρθησιν τοΰ τελευταίου 
αύτοΰ προπυργίου τής ελληνικής σοφίας καί 
δόξης* αί πανταχόθεν πρός το Σαράπειον ά- 
νάγουσαι μεγαλοπρεπείς μαρμάριναι κλίμακες 
έστρώθησαν έκ πτωμάτων τών έφορμούντων 
θρησκομανών* άλλά τέλος ούτοι άπελπισθέν- 
τες νά κυριεύσωσι τό Σαράπειον έξ εφόδου, 
εβαλον πΰρ καί κατέκαυσαν αυτό ’ μετά 
τών έν αύτω ‘Ελλήνων καί πάντων τών έν 
αύτω άποκειμένων προαιωνίων κειμηλίων τέ
χνης καί επιστήμης. ‘Η καταστροφή αυτη 
τοΰ Σαραπείου υπήρξε συμφορά άνεπανόρθωτος, 
ούχί πλέον τοΰ ‘Ελληνισμού, άλλά τοΰ άν- 
θρωπίνου γένους ολοκλήρου* διότι έν τώ Σα- 
ραπείω ύ.τήρχον συνειλεγμε'να καί φυλασσό
μενα πάντα τά έκ προηγουμένων καταστρο
φών τών έν ’Αλεξάνδρειά διαφόρων δημοσίων 
βιβλιοθηκών περισωθέντα χειρόγραφα βιβλία, 
είς πολλάς ετι χιλιάδας άριθμούμενα, ατινα 
έγένοντο δυστυχώς παρανάλομα τοΰ παμφά
γου τυρός καί άπολέσθησαν ούτως όριστικώς 
καί άνεπανορθώτως έπί μεγίστη ζημία τοΰ 
τε ‘ Ελληνισμού καί τοΰ άνθρωπίνου γένους, 
οπερ διά τής απώλειας ταύτης πλείστους 
οπισθοδρόμησήν αιώνας έν τή «δω τής προό
δου καί τοΰ πολιτισμού.

Τρόφιμος ΰπάρξας έν τή νεότητι αύτοΰ ό 
Θεόφιλος τών μοναστηρίων τής Νιτρίας καί έ- 
κομένως οπαδός τών έν αύτοΐς παραδεδεγμέ-

\
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νων δογυάτων τοΰ Ήριγένους, άπηνώς κατε- 
δ'.ωςε κατ' άρχάς τούς άντϊφρονοΰντας τού
τοι; μοναχούς Ά νθρωπομορψστάς· άλλά, 
μεταβαλών γνώμην τω 399, συνεμάχ^σε με
τά τούτων, ισχυρότερων όντων, καί πάσαν 
τήν καταδρομήν,του, εστρεψε κατά τών πρώ
ην όμοφρόνων του τών ‘Ώριγενιστών, ους 
εξεδίωξε τής Αίγυπτου δια τοΰ έπαρχου αυ
τής, ε̂φ’ ω καί Άμφά,ΛΛαζ έπεκλήθη σκω- 
..τικώ,. Οί ‘Ωριγενισταί, καταφνγόντες είς 
Κωνσταντινούπολή, εύραν άσυλον καί περι- I 
ποιησιν φιλάνθρωπον παρά τω τότε πατριαρ- 

χεύοντι έκεΐσε Χρυσοστόμω, δν έμίσει ό Θεό
φιλος, καθ' δ παρά τήν θέλησιν αύτοΰ άνα- 
οαντα είς τόν πατριαρχικόν τή; βασιλευού- 
σης θρόνον. Διό, τώ 404, έκηρύχθη κατά 
τοΰ Χρυσοστόμου, καθήρ-σεν αύτόν διά ψευ
δοσυνόδου, καί διέγραψε τό όνομα αύτοΰ έκ 
τών ιερών διπτύχων. Καίτοι δ ά,τοδοκιμα- 
σθεις δια τοΰτο, καί άφορισΰείς ύπό τοΰ Πάπα 
Ι’ωμη;, μετεβη είς Κωνσταντινούπολή, με- 

τακληβείί ύπό τής αύτοκρατείρας Ευδοξίας 
(τής ’Αθηναΐδος), καί δΐϊνήργ„σεν ? ύτόθι δια 
-αντοίων μέσων τήν καθαίρεσιν καί έξορίαν 
τοΰ Χρυβοστόμου* άλλά, φοβηθείς τήν οργήν 
τοΰ ένεκα τούτου έξεγερθέντος λαοΰ, άπέ- 
δρα τής Κωνσταντινουπόλεως λάθρα καί έ- 
πανήλθεν είς ’Αλεξάνδρειαν, όπου άπέθανεν,
^  τω δ' ετει τής βασιλείας Θεοδοσίου τοΰ 
Μικρού, τή 18 τοΰ μηνός Φαοφί (15 ’Οκτω
βρίου) 412 έτους Μ. X.

(ακολουθεί).

I ΗΡΟ ΔΟΤΟϊ ΤΑ Α ΙΓΥΠ Τ ΙΑ Κ Α .
ί < 'υπο

Δ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ.

(Συνε'χει &).

ί § 1 9 .  Κατακλύζει δ’ ο Νείλος, όταν υπερ

εκχειλίζω, ού μόνον τό Δέλτα, άλλά καί 
του Λυβικοΰ καλούμενου τόπου καί τοΰ Α 
ραβικού ένιαχοϋ μέρη εί; έκτασιν δύο ημε
ρών δρόμου εκατέρωθεν, καί πλειότερον ετι 
τουτου καί όλιγώτερον. Περί δε τή ; φύσεω; 
τού ποταμοΰ ούτε παρά τών ιερέων, ούτε παρ’ 
άλλου τινός ήδυνήθήν νά πληροφορηθώ τι. 
Περίεργο; δ ’ ήμην νά μάθω παρ’ αύτών διατί 

ο Νείλο; αυξάνει μέν άκαταπαύστω; έπί ε 
κατόν ήμερα;, άρχόμενο; άπό τών θερινών 
τροπών* άφοΰ δέ συμπληοωθή ό άριθμό; τ ω ν  

εκατόν ήμεοών, άρχίζει νά όλιγοστεΰη, καί 
, ταπεινού.αι, ώστε διατε/ήκαθ’ όλον τόν χει

μώνα χαμηλός μέχρι τής έπανόδου τών θε
ρινών τροπών* ούδεν λοιπόν περί τούτων ήδυ- 

νηθην νά πληροφορηθώ παρά τών Αιγυπτίων, 
έρωτων αυτούς διά τινα λόγον ό Νείλος πα
ρουσιάζει φαινόμενα άντίθετα προς τά τών 
άλλων ποταμών, ώςέπίσης είς μάτην ήρώτων, 
ινα μάθω, διατί μόνος έκ πάντων τών ποτα
μών ο Νείλος δέν παράγει δροσερούς άνεμους·

§ 20. Ά λλ ’ όμως τινές τών ‘ Ε λ λ ή νω ν , θέ · 

λοντες νά έπιδείξωσι σοφίαν, ΤρεΓ; διαφό
ρους έξήνεγκαν περί τής βύξησεω* τοΰ Νείλου 
ιύέας, ων τάς μεν δύο ούδέ μνείας άξια; η 

γούμενος, μόλι; σημειώ έ;ταΰθα, λέγων, ότι 
κατά τήν μέν αΐτισι τής αύξήσεω; τοΰ ποτα
μοΰ θεωρούνται οί έτησίαι άνεμοι, οιτινε; 
έμποδιζουσι τόν Νείλον νή  έκρέη είς τήν θά

λασσαν* καί όμως πολλάκις μέν έτησίαι άνε-



μοι δέν πνέουσιν, ό δέ Νείλος έξογκοΰται ο 
μοίως- ετι δέ, άν αίτιοι τοΰ φαινομένου ησαν 

οί έτησίαι, έπρεπε καί οί άλλοι ποταμοί, ό
σοι ρεοοσι προ; τό σημεΐον τοΰ όρίζοντος, εξ 
ου πνέουν οί έτησίαι, ν’ αύξάνωσιν ομοίως καί 
κατά τήν αυτήν εποχήν μέ τόν Νείλον' έ
πρεπε μάλιστα νά συμβαίνγ) τούτο τοσοΰτον 
μάλλον, όσον, μικρότεροι όντες, εχουσιν ασθε

νέστερα τά ρεύματα' έν τούτοι; ύπάρχουσι 
πολλοί ποταμοί εν τή Συρία καί έν τ$| Αιβύα, 
οΐτινες ούδέν πάσχουσι τοιοΰτον οίον ό Νείλο;.

§ 21. ‘Η δέδευτέρα γνώμη, καίτοι άνεπι- 
στημονεστίρα τη; πρώτη;, τυγχάνει δ’ όμιος 
θάυμασιοτέρα, ώς είπεΐν, καθότι κατ’ αύτήν ό 
Νείλο; μιχανάται ταΰτα ; ώ ; λαυβάνων τά ; 
πηγάς του έκ τοΰ Ω'.εανοΰ, όστις περιρρέει 
την γην πασαν.

§ 22 . ‘H δέ τρίτη των γνωμών, καίτοι 
οϋσα πολύ τών άλλων πιθανωτέρα, είνε ούχ 
ήττον ψευδή;,διότι ούδ' αΰτη ούδέν έξηγεΐ, άτε 
θίωροΟσα, ότι ό Νείλος, σχηματιζόμενος έξ α
ναλυόμενης χιόνος, ρέει μέν έκ τη ; Αιβύας 
διά μέσου τη ; Αιθιοπίας, εκβάλλει δέ είς την 
Αίγυπτον. Πω; δέ σχηματίζεται έξ άναλυο 
ρένης χιόνος, άφοΰ ρέει έκ θερμοτάτων τόπων 
εις ψυχροτέρου; ; 'Ορθώς τις περί τών τοιού- 
των σκεπτόμενος, πολλούς ανευρίσκει λόγους, 
ινα πειοθ/:, οτι το πρά.γμα δέν εχει ουτω" 
καί πρώτην μ.έν καί μεγίστην άπόδείξιν τοΰ 
ότι ό Νείλος δεν σχηματίζεται έξ άναλυρμέ- 
νης χιόνος, παρέχουσιν οΐ άνεμοι, οΐτινες πνέ- 
ουσιν έκ τών τόπων αύτών θερμοί' δευτέραν 
δε τό ότι είς την χώραν ταύτην ουτε βρέχει 
ποτΐ ουτε χιονίζει (1), διότι, όταν πέσ?) που

(1) Σήμερον t i r e  γνωστόν και ΐχτός πάσης

χιών, ανάγκη να βρέξρ μετά πέντε ημέρας" 
ωστε, άν έχιονιζεν είς αυτούς τούς τόπους, 
επρεπε καί νά βρέχη. Τρίτήν δέ άπόδειξιν 
παρεχει το οτι οι άνθρωποι έκεί εινε μ,έλα- 
νες έκ τοϋ καύσωνας, ίκτϊνοι δέ (περδικκοϊέρα- 
κες) καί χελιδόνες δέν άπολείπουοι δι’ όλου 
τοΰ έτους έκεΐθεν, χ.λι οι γερανός φεύγοντες 
τόν χειμώνα, τόν γινόμενον είς τήν Σκυθίαν, 
έρχονται και παραχειμαζουσιν είς τους τό
πους τούτους. ’Εάν λοιπόν έχιόνιζεν, εστω καί 
κατ έλαχιστον, ει; ταύτην την χώραν, δι 

ης ρέει καί έξ ής άρχεται ρέων ό Νείλος, &ύ· 
δέν τούτων έξ άπαντος θά συνέβαινεν.

§ 23. £0  δέ είπών την περί τοΰ Ωκεανού 
ιδέαν, ήρύσατο αύτην έκ μύθου σκοτεινού, 
καί δέν χρήζει έξελέγξεως' διότι εγώ ούδένα 
γινώσκω ποταμόν καλούμενόν Ωκεανόν νομί
ζω δέ, ότι ό "Ομηρος η τις τών πρό αύτοΰ 
ποιητών, έφευρών τό όνομα, είσήγαγεν αύτό 
είς την ποίησιν.

§ 24. ’Επειδή δε πρέπει, άφοΰ έμέμοθην 
τάς προειρημένας γνώμας, νά ειπω καί έγώ 
την έδικήν μου περι τών άγνώστων αύτών, θά 
έκθέσω τόν λόγον, δι’ όν έγώ νομίζω ,ότι αύ- 

Ηάνει ό Νείλος κατά τό θέρος, Επειδή ό ή
λιος κατά τόν χειμώνα άποδιώκεται τής αρ
χαίας αύτοΰ όδοΰ ύπό τοΰ ψύχους, άπέρχε- 
τα ί είς τά άνώτερα της Λιβύας μέρη' αύτός 
είνε έν συντομία ό λόγος τής αύξήσεως ταύ
της' διότι είνε φανερόν, ότι όσον μάλλον ό

ά/irpiCo.ltac οτι καί βρέχει άφθονώτατα. 
κανά νάς χώρας_  έν αϊς έχει τάς πηγάς τον 
ό Νίϊ.Ιος, καϊ χιονίζει έπι των νπυ τόν 
ισημερινόν αυτόν xtiuevuv ορίων της Σ&· 
Λήνης.

ήλιος πλησιάζει πρός χώραν τινά , τοσοΰτον 
μάλλον αΰτη διψ?| ΰδάτων και τά  έν αυτί) 
ρεύματα τών ποταμών ταπεινοΰνται.

§ 25 . Εξηγώ ήδ/j τοϋτο έν ίκτάσει ουτω;: 
‘ Ο ή^ιος, ευρισκόμενος είς τά  άνω τής Λιβύ
ας, επενεργεί ώς έξης* έπειδή διαρκώς τυγ
χάνει αίθριος ό άήρ τών μερών εκείνων, καί 
ή χώρα tive θέρμη, μη υπαρχόντων ανέμων 
ψυχρών, ό ήλιος ποιεί, έκεισε εύρισκόμενος 
κατά τόν χειμώνα, ό,τι ποιεί καί τό θέρος 
παρ’ ήμΐν* διερχόμενος δηλ. διά μέσου τοΰ 
ούρανοΰ, ελκει πρός εαυτόν τους ατμούς τοΰ 
ΰδατος καί άπωθίί «ύτούς πρός τά άνώτερα 

στρώματα τής άτμοσφαίρας, όπου ύποδεχό- 
μενοι αυτούς οί άνεμοί, τούς διασκορπίζουσι 
καί τούς διαλύουσι* διά τοΰτο δέ καί οί έκ 
τής χώρας ταύτης προσπνέοντες άνεμοι, ό,τε 
νότος καί ο λιψ, εινε έκ πάντων τών άνέαων 
οί βροχερώτατοι. Νομίζω έν τούτοις, ότι ό 
ήλιος δεν αποπεμπει ολον το υδωο, οσον κατ' 
έτος ελκύει απο τοΰ Νειλου,αλλ’οτι κρατεί περί 
«αυτόν μέρος αύτοΰ. Πραϋνομένου δέ τοϋ χει- 
μώνος, επανέρχεται πάλιν ό ήλιο; είς τό μέ
σον τοϋ ούρανοΰ, οπότε πλέον έλκει ύδατμούς 
έκ πάντων ομ,οιως τών ποταμών διόπερ εω; 
τότε μέν ουτοι, προστιθεμένου είς αυτούς 
τοϋ διά τών χαραδρών τής χώρας συρρέοντος 
έν αυτοίς πολλοΰ όμβριου υδατος, ρέουσι με
γάλοι* τό δέ ε 'ρος, στερούμενοι τής έκ τών 
όμβρων αύξήσεως ταύτης καί εξατμιζόμενοι 
ύπό τοΰ ήλιου, ρε'ουσιν ασθενείς. fO δέ Νείλος, 
μή τρεφόμενος ύπό βροχών, καί εξατμιζόμε
νος κπο τοΰ ήλιου, Ιλαττοΰται μόνος έζ ό
λων τών ποταμών αύτός κατά τήν εποχήν 
ταυτην, και επομένως ρέει πολύ όλιγώτερος 
τόν χειμώνα ή τό θέρο;’ διότι κατά μέν τό

θέρος έξατμίζεται καί αυτός έζ ίσου μετά 
πάντων τών άλλων ποταμών τ ο1/δε χειμώνα 
ύφίσταται τήν έπενέργειαν αύτήν τοΰ ήλιου 
μονος αυτός· διόπερ νομίζω, ότι αίτιος τοΰ 
φαινομένου τούτου εινε ό ήλιος.

(ακολουθεί).
1 '"· Μ Β Χ · · ι ι -------------- .

ΠΕΡΙ ΠΑΠΤΡΟΤ
ύπό

Λ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΓ.

(Συνέχεια).

Π απύρους δέ καλοΰσι τήν σήμερον οί άρ- 
χαιολογοΰντες τά  αρχαία χειρόγραφα, τά 
γεγραμμένα έπί χάρτου, έκ τών χιτώνων τοϋ 

κορμοΰ τής βύβλου κατασκευασμένου. £υρ ιν- 
ται δέ μέχρι τοϋδε οί πάπυροι γεγραμμένοι 
είς Αιγυπτιακήν γλώσσαν, ‘ Ελληνικήν, Λα
τινικήν καί Φραγκική’».

Και αφθονότατοι μ=ν πάντων ύπάρχουσιν 
οί Αιγυπτιακοί πάπυροι, γεγραμμένοι εις 
γλώσσαν αιγυπτιακήν άρχαίαν και πασών 
τών εποχών διά χαρακτήρων ΙερογΛνφικών 
(σπάνιοι), ιερατικών  (συνηθέστατοι), η δημο
τικών  (σπανιωτατοι), η εις τήν λεγόμενον 
Κ οπτιχην , ητις ούδέν εινε άλλο ή αύτή ή 
δημώδης καί λαλουμένη τότε αιγυπτιακή, 
γραφόμενη άπό τής έποχης τών Πτολεμαίον 
διά τών 2 4  χαρακτήρων τοΰ ‘Ελληνικού α λ
φαβήτου καί 6 τοΰ δημοτικοΰ. Καί οί μέν 
κυρίως Αιγυπτιακοί πάπυροι, άνευ-ιτκόμενοι 
έν ταίς ύπογείοις ταφαίς έν είδει είλήματος 
κυλινδρικού, τίθ:ιμένου εντός πυξίδος, προσ- 
ηρτημένης μεταξύ τών ταινιών τής μομίας 
τοϋ νεκροΰ, περιέχουσιν ιστορικά γεγονότα ή 
χρονολογίας, βασιλικά διατάγματα, έπισή*



μ.ους μ ε τ ά  Επαλλήλων αρχών αλληλογραφία?) 
η πραγματεύονται περί επιστημονικών πραγ
μάτων, ιατρική?, <ρερ’ ϊΐπεΐν, ύλης, αστρονο
μία?, ρ.χγεία?, η περι ηθικών δογμ.ατων καί 
θρησκευτικών αντικείμενων. Αλλ οι πλεΐστοι 
τών άχρι τούτου ϊύρημενων έν Αιγύπτω πα
πύρων πραγματεύονται α περ ι τής i r  τώ y u 
rt έμφανίσεως τον τεθγεώτοςτ> ήτοι περί τής 
έκ τοΰ ήλιου έκπηγάσεως τής ψυχής καϊ 
τής εις τον ήλιον επανόδου της μετά θάνατον. 
‘ [1 ί:ρά αυτη και δογματική πραγματεία εινε 
στερεότυπο?, καί τυπι/.ή3 δ ιη ρ η μ ,ένη  εϊ? " α λ 
λά, καί άγνωστου ετι άριθμου, κεφάλαια, 
πάντοτε σχεδόν γεγραμ.μ.ενη δί ιερατικών 
χαρακτήρων, σπανίως δέ ποτε και δι ιερογλυ
φικών, καϊ φέρουσα ένιαχοΰ οικειώσεις, έπεξ- 
ηγήσεις ή κεφαλίδας δι’ ε’ρυθροΰ χρώματος, 
καί εικονογραφίας επεξηγηματικά?. Σημειω
τέων δ’ όμως, οτι οι εντάφιοι ουτοι πάπυροι 
δέν πβριέ/ουσι πάντοτε τόν αύτόν άριθμόν 
κεφαλαίων, άλλ’ άλλοτε άλλον, πολλάκις δέ 
και τρία ή δύο μόνον,ή και έν κεφάλαιον, εσθ> 
ότε δε και βραχέα μόλις τινα άποσπάσματα 
ένός τίνος κεφαλ αίου, και φαίνεται, οτι ή 
ποσότης τών γραφόμενων κεφαλαίων ην ά- 
νάλογος πρός τήν κατάστασιν το» βαλαντίου 
τοΰ τεθνεώτος ή τών συγγενών αυτοΰ. ‘Ο 
μάλλον δ ’ έκτενής τοιούτου είδους πάπυρος 
εινε σήμερον ό έν τω  Μουσείω τοΰ Τουρινου 
άποκείμενος και περιλαμβάνω1/ εκατόν έ ξή- 
κοντα πέντε κεφάλαια" καί ομως άμφίβολον 
είνε ετι, άν και ουτος περιλαμβάν/) όλόκλη' 
οον τήν νεκυόβίβλον, τό καθιερωμένον δηλ: 
iv τοΐς χρόνοις έκείνοις λειτουργικόν τών νε
κρών, ή άν θ’ άνευρεθώσί ποτε πάπυροι άλ
λοι εκτενέστεροι αύτοΰ, ή τουλάχιστον πά

πυροι, περιέ^οντες κεφάλαιά τινα μεμονωμέ
να, μή περιεχόμενα έν αύτώ.

Οι δέ διά δημοτικών χαρακτήρων γεγραμ- 
χένοι αιγυπτιακοί πάπυροι, σπανιώτατοι άν
τε?, ώς προείπομεν, περιλαμβανου&ιν ΰλην 
οικιακής οικονομία?, καταλόγους ονομάτων ή 
πραγμάτων κ.τ.λ . καί είνε βαρυτιμοτατοι 
πάντων, άφ’ ης ιδίως ό διάσημος Αιγυπτιο

λόγος καί σεβαστός ήμών φίλος, κ. Brugohs 
διηυκόλυνε καί έσυστηματοποίησε τήν άνά- 
γνωσιν αύτών δια τ£ν θαυμασίων αΰτοΰ περί 
τήν γραφήν ταύτην άνακαλύψεων και ερμη

νειών.
Οί δέ εις Κ  οπτικήν  γλώσσαν γεγραμμένοι 

πάπυροι εινε άφθονώτατοι, καί περιλαμβάνου- 
σι τεμάχια τής ΓΙαλαιάς και νέας Διαθήκης, 
συναξάρια καί μαρτυρολόγια άγιων, τό πλεΐ- 
στον Αιγυπτίων, κανόνας, τυπικά, άκολου- 

θίας κ.τ.λ.
Οί δ’ Έ.Ι.Ιφ'ΐχοΙ πάπυροι, γεγραμμένοι δ ι’ 

έλληνικών χαρακτήρων καί εις γλώσσαν έλ- 
ληνικήν τής Αλεξανδρινής έποχή?, περιέχου- 
σιν υλην τά πολλά ιστορικήν, φιλοσοφικήν, 
έπιβτημονικήν έν γένει, ένίοτε δέ καϊ κατα
λόγους ονομάτων ή πραγμάτων κτλ. εινε δέ 
πολυτιμότατοι καί λίαν σπάνιοι. Καί έν Αϊ- 
γύπτω  μέν όλίγιστοι μέχρι τούτου ευρηνται 
πάπυροι ‘ Ελληνικοί, πλεΐστοι δ’ ομ,ως και 
σπουδαιότατοι είδον τό φώς τοιοΰτοι κατα 
τάς άνασκαφάς τοΰ παρά τήν Νεάπολιν ‘Η- 
ρακλείου,τοΰ συγκαταχωσθέντος, ώς γνωςον, 
μετά τής Πομ,πηίας ύπό τής τέφρας τοΰ Βι- 
σουζίου κατα το 79  ετος Π. X.

Οί δέ Ρωμαΐχοι πάπυροι, γεγραμμένοι εις 
γλώσσαν Λατινικήν καί διά ^χαρακτήρων ρω- 
ααϊκών τής λαμπροτέρας τών αύτοκρατόρ wv
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ε*®χή?, Ktpi πολλών και διαφόρων πραγμα
τεύονται άντικειμένων καί εινε σπανιώτατοι.

Οι ΦραγχιχοΙ τέλος πάπυροι περιλααβά- 
νουσι τό πλεΐστον δημόσια έγγραφα, συμβό
λαια, διαθήκα?, διπλώμ,ατα κτλ . σπ*νι ώ- 
τατα  δε ποτε πραγματείας ίστορι*άς καί ε
πιστημονικά;. ( ’ πεται τό τέλος).

K Y m m t
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΙΙΣ Κ Π ΙΡ Ο ϊ

Συνέχεια ( Ίδε Άριθ. Β'. ) 

Κεφάλαιον Α'.

Περί τον μ ε τα  τόν ΚαταχΧυσμόν 
οίχισμον τής νήσου.

Άφοΰ διεσπάοησαν οί ολίγοι έκεΐνοι άν
θρωποι τή? Κιβωτοί έπι τή? γής, μετά πολ
λούς χρόνους ύστερο», (1) είς τών υίιον τοΰ 
Ιωβάν, ό Χ εττιμ, περιπλέων τά παράλια 

»τής μικράς Ασίας προσωρμίσθη είς Κίτιον, 
xcu εχε& χατω&νίΦΐν. *11 νησοζ τότε tjtov ο- 
λως ακατοίκητος. Δάση μονον πυκνά καί ά- 
διάβατα έκάλυπτον αύτήν. ‘Ο Χεττιμ, ώς 
και οι άπόγονοι αύτοΰ, έτρέφοντο έπί πολύν 
καιρόν με καρπούς δένδρων καί ρίζας φυτών, 
και μάλιστα με ^αλάν·;υς, τό παλαιόν τοϋ
το τών Πελασγών εντρύφημά. Οΐ Κιτιείς έ- 
ζησαν όιαχοσια ολόκληρα ετη ανεξάρτητοι 
καί μόνον τούς τά πέριξ τής νήσου κατοι- 
κοΰντα? Φοίνικας άπό τούς ξένους έγνώρισαν, 
μεθ ών πολλάκις καί είς Ιριδας περιήλθον. 
ί\οχλοΰντες αύτούς καί ύπ’ αύτών ένοχλού-

( ί )  Κ α τ ά  το ίχ  άχριβεστέρονς ΐστοριχους 
ϊχ* ι 1656 άπό  τής δημ ιουργίας.

μενοι. Τέλος ομως απώλεσαν τήν ελευθερίου 
των, πληρωσαντες ακριβά τόν ολίγον έκεϊνον 
χρόνον τής ευημερίας καί ευτυχίας των.

Κεφάλαιον Β'.
Υ π ο τ α γ ή  τής νήσου είς διαφόρους, μ έ 

χ ρ ι  τοϋ Τρωϊχοϋ ποΛέμου.

Νΐνο?, ο πρώτος τών Ασσυριών καί τών 
Βαβυλωνίων ο τύραννος, ύπό κατακτητικοί 
πνεύματος ωθούμενος έπί τών διαφόρων τής 
Ασιας λαών, ύπέταξεν καί τούς Κιτιεΐς, αό

πλους τοτε όντας και ανικάνους πρός άντίστα- 
σιν, και υιωρισεν έξουσιαστήν αύτών ενα Άσ- 
συριον, τοΰ οποίου πρώτον έργονύπήρξε νά έ- 
πιβάλ7) τοΐς Κιτιεΰσιν ώς Θεόν τόν Βήλον(Ι) 
και να δ ιατάξη νά προοφέίωσιν αύτώ θυ
σίαν ούχί μόνον πρόβατα καί βόας, άλλά καϊ 
ανθρώπους καθ’ έκαντοτάδας. Μετά ταΰτα, 
μην άρκοΰμενος είς τήν βάρβαρον ταύτην δια
ταγήν, έθέσπισε νόμον ετερον βδελυρόν καί 
άποτρόπαιον, ώς ό ‘Ηρόδοτος Εστορεΐ, Βιβ. ά. 
« ‘Ο δέ δ ή αισχιστος τών νόμων έστί τοΐσι 
Βαβυλωνίοισιν, Ώδε. Δει πάσαν γυναίκα έ- 
πιχωρίην, Ίζομένην είς ΐρόν Αφροδίτης, απαζ 
έν τή ζο)ή μ,ιχθήναι άνδρί ξένω, ένιαχή δέ 
καί τής Κύπρου έστί, παραπλήσιος τούτω 
νόμος.» Καί Σέξς·ος ό ’Εμπειρικός, Βιβ. γ'. 
κπαρ’ ένίοις δέ αύτών αί κόραι, πρό τών γά 
μων τήν προίκα έξ έταιρήσεως συνάγουσαι 
γαμ.οΰνται.η 'Αλλοι ομως ιστορικοί λέγουσι* 
ότι τόν νόμον τοΰτον έθέσπισεν ή Αφροδίτη 
καί ούχί ό Άσσόριος. Το βέβαιον είναι ότι καί 
ή Αφροδίτη δέν έμεινεν άμ,έτοχος, καί άν δέν 
τόν έθέσπισεν, έλάμπρυνεν ομως αύτόν πολ-

( \)  Θεός πρώτος τώτ JJaavp lu r.
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λάκι; δι* τή ; παρουσία; τη ;. ‘ Ο Άσσύριος 1 
έπί τέλους κατήντησεν άνυποφορο;. Έβά- | 
ρυ»εντού; Κύπριοι»; με έργα σκληρά δ ιέτα - I 
ξεν αύτοΰ; νά καθαρίζωσι την νήσον άπο τά I 
δάση καί συνεχώρησεν εΐ; τού; ξένου; νά ε- I 
yri έκαστο; ώ ; ϊδιό/τητον οσην γήν ήθελε I 
καθαρίσει. ‘Ο ’Ερατοσθένη; διά τοΰ Στράβω- 1 
νο;, Βιβ. ΑΛ'. λέγει περί τούτου τά  έξής 
*Φησί δέ καί μή γεωργεϊσθαι, μικρά μεν έ- 
κωφελεΐν τά  μέταλλα προ; τοΰτο δενδρο- 
τομούντων προ; την καΰσιν τοΰ χαλκού, και | 
τοΰ αργυρίου* προσγενεσθαι δε και την ναυ
πηγίαν των στολών, ηδη πλεόμενη; άδεώ; 
τή ; θαλάσση;, καί μετά δυνάμεων. ‘Ως ύε 
οϋκ έξενίκων (οί Κύπριοι) έπιτρέψαι τοί; βου- 
λομένοι; καί δυναμένοις έκκόπτειν, και εχειν . 
ιδιόκτητον, καί άτελή την διακαθαρθεϊσαν 
γήν.κ Ο ί’Ασσύριοι έκοάτησαν τή ; νήσου περι 
τά τριακόσια έτη, καθ’ α καιπόλει;κα ι φρου- I 
ρια, καί ναοί, καί ανάκτορα, έκτίσθησαν, πολ- 
λαπλασιασθέντων τών κατοίκων αυτής, αλλα 
καί διαφθαρέντων, καί έξηχρειωθέντων.

Έ τει 2 ,2 6 4 , άπο κτίσεως κόσμου κα'{ 
2 2 9 , άπο τής άλώσεως τής νήσου ΰπο τών 
•Ασσυριών έγεννήθη ή ωραία Αφροδίτη, κατά 
τοΰ; περισσοτέρους ιστορικούς, έν τ ιν ι χω- 
ρίω τής Νήσου, προ; τά βόρεια αυτή; μέρη 
κείμενον και ’Αφροδίσιον καλουμενον. Α
γνοείται όμω; άν έξ αύτή; εδοδη το ονομα 
εις τό χωρίον η άν αυτη άπο τοΰ χωρίου ε* 
λαβε το έδικόν τη ;. Το χωρίον τοΰτο, πι- 
στεύομεν, ότι έκειτο μεταξύ Κυρηνία; καί 
Άλκάνθου κώμης η Άκανθους, ώ; σήμερον 
ονομάζεται. Οί ποιηταί μυθοπλάττουσιν οτι 
ή ώοαία γυνή έγεννήθη άπό τοΰ άφροΰ τής 
θαλάσσης, ήμεΐς όμως, μή πιστευοντε; τους

μύθους, παραδεχόμΐθα οτι υπήρξεν ισω; ποτ* 
γυνή, άπαράμιλλο; κατα το κάλλο; καί τήν 
ωραιότητα, ητιςζώσα μέν έθαυμάζετο, άπο- 
θανοΰσα δέ άπεθεώθη ύπό τών μεταγενεστέ
ρων. Έν τή παλαια Παφω ή Αφροδίτη έφύ- 
τευσε κήπον, περίφημον καταστάντα τότ* 
διά τά έν αύτω εύώδη και ποίκιλα ανθη, ό 
δέ Άγαπήνωρ, αρχιστράτηγο; τών ‘ Ελλήνων, 
μετά τόν πόλεμον τή ; Τρωαόος, κατωκησε, 

ί φαίνεται, τήν νέαν Πάφον καί ηγειρεν, ώς 
ιστορεί ο Παυσανίας, άξιοθαύμαστον ναόν 
πρός τιμήν τής Αφροδίτης. ‘Η ώραιότης τής 

I γυναικός ταύτη; συνέτεβνεν έπίση; ε ι; τό νά 
πολλαπλασιασδή ό πληθυσμό; τών κατοίκων 

I τή ; νήσου καί πλούτη άπειρα έπ’ αυτή; νά 
συσσωρευθώσιν ώ ; έκ τών βαρυτίμων τών με
γιστάνων καί πλουσίων δώρων, απερ μετ έν· 
θουσιασμοΰ προσέφερον είο τήν θεάν τοΰ κάλ
λους καί τή ; ώραιβτητος. *Οτε ή βασίλεια 
τών Άσσυρίων η*χισε νά διαμοιράζηται και 
νά κατακερματίζηται καί ώ ; έκ τούτου νά 

j  άδυνατή *αί νά παρακμάζω ή δέ τών Άρ- 
γείων νά ύποτάσση λαου; καί εθνη, αύξανου- 
σα καί πλουτοΰσα, ή Κύπρος έφημίζετο έπί 
πληθυσμω, πλοότω καί δόξτ;. Κοάσσος, ό υιό; 
τοΰ Άργου, πέμπτου βασιλέως τών Άργειων, 
θαυμαςός γενόμενος έν πολέμοις, έτέι 2 ,3 4 5  
άπό κτίσεω; κόσμου, άφοΰ κατετρόπωσε πό
λεις, έθνη, λαούς καί βασιλείς, ώρμησε καί 
κατά τή ; νήσου,καί πολεμήσας άνδρείως Ά σ- 
συρίου; τε καί Κυπρίους, έκυρίευσεν αύτής. 
Έ κτισε δέ δύο πόλεις, έν αις κατωκησε, πε- 
ριτειχίσας αύτά ;, καί ώνόμασε τήν μέν μίαν 
Α κτήν Άργείων πρός ένθύμησιν τής νίκ/,ς, 
τήν δ’ έτέραν Κουρίαν. Ά λ λ ’ οί νέοι ουτοι 
κατακτηταί μή δυνηθέντες νά ύποδουλωσκι-
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βιν άπάσας τή ; νήσου τά ; πόλεις άπεδιώ- 
χθησαν έκείθεν μετά 140 έτη, ότε, εϊς τών 
Κιλίκων, ό Πυγμαλίων (I ) υιός τοΰ Ιίιλίκου, 
βασιλέως τή ; Κ αραμαν ία ς , βλέπων μετά 
ζηλοτυπία; τόν αδελφόν τνυ Λαμψακον μέλ
λοντα νά βασιλεύση μετά τόν θάνατον τοΰ 
πατρός των, καί ώ ; έκ τούτου τόν εαυτόν του 
καταδικαζόμενον ε ϊ; αίωνίαν άφάνειαν, άπε* 
φάσισε νά κυριεύση διά των όπλων τήν νήσον 
καί νά κηρυχθή βασιλεύ; αύτής, οπερ καί 
μετά μεγάλην καί γενναίαν άντίστασιν 
τών κατοίκων κατώρθωσεν, έτει 2 ,48 5  Α.Κ.

Ό  Πυγμαλίων ητον άνήρ ανδρείος καί γ ίγα ί 
κατά τό σώμα. Διέταξε τούς Κυπρίου; ούχί 
μόνον νά όνομάζωσιν αυτόν βασιλέα, άλλ ’ εϊ- 
σέτι καί ώ ; ®εόν νά τιμώσιν. Έκτισε νέας 
πόλεις καί δυνατά φρούρια έπί τών κορυφών 
τών όρέων, άποκαταστήσ^ς τήν νήσον άλη- 
θώς πολεμικήν. Οί Κύπριο» 'μετά τόν θάνα
τόν του ήγειραν αύτω άνδριάντα καί έθεβ- 
ποίησαν αυτόν. Τοΰτον διεδέγθη ό υιός του 
Πάφος, οστις έκτισε τήν πόλιν τής παλαιας 
Πάφου, τιτλοφορηθείς κατά τό παράδειγμα 
τοΰ πατρός του Θεό;. Έ πειτα έβασίλευσεν 
ό Κιννυρας, δν ό Απολλόδωρος καλεί γαμ 
βρον τοΰ Πυγίί,αλιωνος καί κτήτωρα τής 
Πάφου. Δυνατόν ο Κ»ννυρας, άφοΰ έβασίλευ-

( \ )  ‘Ο Πορφύριος Β ιβ . ς .  Λέγει, οτι ήν  
ίχ  Φοινίκης κ α ί Τ ύρον, βασ ιλ εύς  ών εκεί, 
εϊτα  έλθών είς τα  μέρη  της Πάφον έκε ΐ έ- 
βααίλενεν, νίός ών Π υγμαλίου, άδελφός δε 
Λιδώνης « Τ ω γένε ι μ έ ν  φοίνικα β α σ ιλ εύ - 
σαντα  Κυπρίω ν  » Αύτος ούτος εκτιοε κα ί 
ζην Κ αρπασ ία ν  π ό λ ιν  έπι την άκραν  τώ ν  
κλειδών.

σεν εύθύς μετά τόν Πάφον, νά έκαλλώπισε 
τήν πόλιν, άλλά τόν θεμέλιον λίθον έθεσεν 
ο Παφο;, ου καί τό όνομα διετήρησε. Περί 
τοΰ πατρός τοΰ Κιννύρα οί ιστορικοί διαφω- 
νοΰσι μεταξύ των. ^‘Ο μέν Σουίδα; λέγει, 
Κιννύρη; θιαντος παΐς, βασιλεύς Κύπρου, 
ζάπλουτος, δν φασιν άμιλλώμενον τω  Ά πόλ- 
λωνι, ώςοία μουσική; τεχνήτην,Απολωλότα. 
Δι’ δ καί ό Κιννύρας έκλήθη Παρωνύμεως τή 
Κιννύρα. ‘Ο δέ ‘Ησύχιος, Κινύρας, ’Απόλ
λωνος καί Φαρνάκης παΐς, βασιλεύς Κυπρίων* 
καί ό Πίνδαρος Πυθία ,ώδή. Β'. διά τήν μου
σικήν αύτοΰ,

Κελαδέοντι μέν άρ,φί Κιννύραν 
Πολλάκις φάμαι Κυπρίων. Τον ό 
Χρυσοχαίτα; Προφρόνως 
Έφίλϊ.σ’ Απόλλων 
‘Ιερέα κτίλον Αφροδίτης.
Τούτου δέ ό σχολιαστής λέγει. Έγένετο 

ό Κιννύρας βασιλεύς Κυπρίων, καί ‘Ιερεύς τής 
Κυπρία; ’Αφροδίτης, άφ’ ου οί έν Κύπρω 
Κιννυράδαι τί) θεα άνιερώντο. Καί ό ρηθείς 
Απολλόδωρος, Βιβ'. γ '. Ου παΐς έγένετο Φα- 
έθων* τούτου δε Άστύνοος, τοΰ δέ Σάνδα- 
κος, δ; έκ Συρία; έλθών είς Κιλικίαν, πόλιν 
έκτισε Κελάνδεριν, καί γήμα; θανάκην, ή 
Φαρνάκην τοΰ Μεγεστέρου, Κιννύραν τών 
Συριων βασιλέα έγέννησε* Κιννύρα; ουτο; έν 
Κύπρω παραγινόμενο; σύν λαω έκτισε Πάφον, 
Γήμας δέ έκεΐ Μεθάρμην κόρην Πυγμαλίω- 
νος, Κυπρίων βασιλέως, Όξύπωρον έγέννησε» 
καί Ά δωνιν, πρός δέ τούτοι; θυγατέρας 
Όρσεδίκην, Λαογόρην καί Έραισίαν.

‘Ο σχολιαστής δέ τοΰ Πινδάρου άλλοθι 
λέγει, ουτος ό Κιννύρας ήν Απόλλωνος υιός 
καί Πάφου, κατ’ ένίους δέ Ε »ρυμέδοντος, καί 
Παφίης νύμφης. Ά λ λ ’ αύτος φαίνεται ότι πα-
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βχλογίζεται, διότι είναι αδύνατον εις άνθρω
πος να εχη δνο πατέρας. "Επειτα, Πάφον 
γυναίκα ή ιστορία δέν αναφέρει. Ίσως παφία 
vilfX'pyj εΐναι ί] θυγατηρ τού Πυγμαλιωνος, ην 
ελαβεν είς γυναίκα, ώς λεγει ό Απολλόδωρος, 
jv καί ώς άληθεστερον κρινομεν, η εκαλείτο 
ούτως η Αφροδίτη τής Πάφου. Παρατρέχον- 
τες όμως ταΰτα προσθέτομεν οτι ό Κιννύρας 
ίιπήρζεν ένδοξος βασιλεύς. Έσυστησε το ίε- 
ριτεΐον καί ευυπόληπτον αυτό κατεστησε, χρη 
ματίσας καί ουτος πρώτος τοΰ ναοΰ τής Α- 

οροδίτης ίερευς, εστόλισε τας πόλεις, καί ως 
οί πλεΐστοι τών ιστορικών άναφέρουσιν, αύτος 

έδίδαξεν είς τούς Κυπρίους την τέχνην τοΰ 
κατασκευάζειν άγγεΐα καί οΰχι ο Κιννύρας, 
ό υιός τοΰ Άγρίππα, ώς τινες διατείνονται, 
κ ?ί την μουσικήν, ής ενεκεν έφθόνησεν αύτόν 
ό ’Απόλλων. £0  Κιννύρας φαίνεται οτι έζη 
κατα την εποχήν του πολέμου τ?ς Τρωάδος  ̂
διότι ό Άλκιδά^ας ιστορεί ότι ό ’Αγαμέ, 
ρινών άπέστειλϊ τόν Παρμενίδην πρός τόν 
Κιννύραν της Κύπρου παρακινών αύτόν νά 

συσστρατεύσ») μετά τών ‘Ελλήνων κατα τών 
Τρώων. Ά ντ ί όμως ό Παρμενίδης νά πείση 
είς τοΰτο τόν Κιννύραν, έξηγοράσθη ύπ’ αύτοΰ 
δια χρημάτων καί δι’ ύποσχέσεώς του οτι θα 
στειλ/) πρός τόν ’Αγαμέμνωνα εκατόν πλοία 
παραιτηθείς καί ό ίδιος τής έκστρατείας. ‘Ο 
Κιννύρας πρός έκπλήρωσιν πάσης πρός τόν 
άπατηθεντα Παρμενίδην ΰποσχέσεώς του ε- 
στειλε τώ Αγαμεμνωνι ενα χαλκοΰν θώρακα, 
περί ου ό "Ομηρος άναφέρει, Ίλ ιαδ . Λ.

Κ τψ ίδ α ς  j i e r  πρώτα περί Κνημη/τιτ
ίθηχ ι

h  9-ldc, Άργυρέοισιτ Ιπϊ οφνρίοις άρα-
ρνιας.

Λεύτερογ αυ  ΰώρηχα περ ί crtrfita tr Udirre
Τό>·, π ο τ ί ο ί ΚΐΥΎΰρης δώχε ζε ιγή ϊον  εϊ-

ra t
ΠεΙθετο γάρ  Κ ύπρότ i t  με'γα χ~Ιέος, 

ουνεχ' άχα ιώ ι.
Έ ς Tclrrpr τή ισ σ ιτ  άταπ-Ιεύσανθαι ί -

p t j l . lo r .
Τοΰγεχα ο ί ζύτ δώχε, χαρ ιζόμενος β α -

σι-Ιψ.
Λέγεται ότι ό Κιννήρας άντί τών ΰποσχε- 

θεισών έκατών νηών άπέστέιλε τώ  Ά γα[ίέ- 
μνωνι μίαν μόνην, τάς δ' άλλας έννενήκοντα 
έννέα ώς καί το πλήρωμα αύτών επλασεν έχ 
πηλοΰ πρός έμπαιγμόν καί περιφρόνησιν τοϋ 
βασιλέως, οστις ορνισθείς έξεστράτευσε κατά 
τής νήσου καί έκυρίευσεν αυτή?, αποδιώξας 
τους μετά Κιννύραν. Ιο  τοιοΰτον φαίνεται 
οτι εχει μικράν δποστασιν, διότι ο Αγαπή- 
νωο, ώς θέλομεν άναφέρει κατωτέρω, ελθων 
εις τήν νήσον, κύριος αύτής κατέστη. Λεν 
πιστεύομεν όμως ότι τα  πήλινα πλοία ησαν 
ή αιτία, ητις τόν 'Αγαπήνωρα παρεκίνησε νά 
έπι/ειρήση τήν εκστρατείαν εκείνην. ‘Ο Κιν- 
νύρας ήτο τοσον μικρός βαοιλευς ως προς τον 
Αγαμέμνωνα, ώστε καί εζω φρενών εάν ητο 
δέν ήθελε τολμήσει πάλιν νά έμπαίξϊΐ τοι- 
οΰτον άνδρα, ριψοκινδυνεύων ουτω τήν δυνα
στείαν καί τήν ζωην του.

‘Ο Πλίνιος διηγείται βιβ. ζ'. κεφ. μή. ότ< 
ο Κιννύοας εζησΐν υπερ τα  εκατόν εξήκοντα 
ετη, άλλά καί τοΰτο αμφιβάλλεται. ’Αμφί· 
βολον είναι είσετι αν έξουσίαζεν ολης τής νη 
σου, διότι οί Φοίνικες κυριεύ ιαντες προλαβον- 
τως καί άνοικοδομήσαντες τό Κιτιον, πόλιν 
ιδίαν αύτό κατέστησαν, έξ ου και ό Ζήνων 
ό Κιτιεύ; φιλόσοφος καί αρχηγός τής στωι 
κής αίρέοεω;, έκωνομάσθη καί Φοΐνιξ Κ ιτιιυς, 

(ακολουθεί).
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Α ι Ι ν τ ώ  σ χ ο λ ε ίω τ ώ ν  άρρένων 

δοκιμ,αστικαι εξετάσεις .

Καθ’ ά διά τοΰ προλαβόντος φυλ
λαδίου άνηγγείλαμεν, τήν παρελθοΰσαν 

Δευτέραν (29 Μαρτίου) έγένοντο κατ 
«ιτησιν της τών Σχολείων της ήμετέρας 
Κοινότητος εφορίας δόκιμα π ικα ί έν τω 
σχολείω των άρρένων εξετάσεις· <ρχό- 
μεθα δέ νΰν νά έκθέσωμεν οπωσοΰν έν 
λεπτομερεία τάς ίξ  αύτών γενομένας 
ήμΐν ευάρεστους έντυπώσεις.

Οί τής ανώτατης του Συνδιδακτικοΰ 
ταξεως 4  μαθηται, ών οί δύο προ τριών 
ετι μηνών, οτε προσήλθον εις το σχο- 
λεϊον, ουοεν εγινωσκον άλλο ή άνάγνω- 
σιν καί γραφήν, έξετασθέντες εις τά ελ
ληνικά (άνάγνωσιν καί έξήγησιν νεκρι
κών διαλόγων τοΰ Λουκιανοΰ, τε/νολο- 
γίαν μέχρι τών ανωμάλων ρημάτων 
μετά πάντων τών τής γραμματικής κα. 
νόνων και γραφήν αρχαίου καί νεωτέρου 
κειμένου καθ’ υπαγόρευσιν), έτι δέ είς 
την Γαλλικήν γλώσσαν (άνάγνω civ καί 
αναλυσιν κείμενου, μετάφρασιν έκ τ&υ 
Γαλλικού εις το Ελληνικόν καί τάνά- 
παλιν, γραφήν καθ’ υπαγόρευσιν) είς τήν 
ιεράν κατήχησιν, ‘Ελληνικήν ιστορίαν 
(ί^εχρι τών Μηδικών), Γεωγραφίαν 
(Φυσικήν καί πολιτικήν τής Εύρώπης) 
καί Αριθμητικήν (μέχρι τών συμμιγών), 
απηντησαν λιαν εύστοχως καί μετά με
γάλης Ιτοιμο'τητος.

Οί μαΟηταί τής κατωτέρας τάξεως 
του Συνδιδακτικοΰ, έξετασθέντες είς 
ταύτά μαθήματα,κατωτέρου βαθμου,(μι- 
κράν γραμματικήν, άνάγνωσιν καί έξήγη- 
σιν μικρών φράσεων τής χρηστομαθείας, 
τεχνολογίαν άνευ κανόνων γραμματικών, 
Γαλλικών δέ έξήγησιν καί άνάλυσιν φρά
σεων, μετάφρασιν λέξεων ελληνικών είς 
το γαλλικόν, κτλ. ιερας καί ελληνικής 
ιστορίας και γεωγραφίας τά κατ’ ερωτα
πόκρισή εγχειρίδια) άπήντησαν επίσης 
λιαν επιτυχώς και κατευχο;ρίς·ησαν ήμας.

Όμοίως οί μικροί μαθηταί τών διά
φορων τοΰ αλληλοδιδακτικού τμήματος 
κλάσεων έξητάσθησαν είς άνάγνωσιν 
ελληνικού, γαλλικοΰ καί άραβικοΰ κει
μένου, έπιτυχόντες έκαστος άναλόγως 
τής ηλικίας καί τοΰ χρόνου τής φοιτή- 
σεώςτου.

’Ιδίως δέ κατευχαρίστησεν ήμδς τό 
έξής άξιον προσοχής, οπερ καταδεικνύει 
άριδήλως τήν ηθικήν δύναμιν τοΰ ‘Ελ- 
ληνισμοΰ καί τήν μεγίστην ωφέλειαν 
ιή ς  συστάσεως καί διατηρήσεως ελλη
νικών σχολείων ώς οίόντε πλειοτέρων 
καί τελειοτέρων άνά τήν Αίγυπτον. ’Εκ 
τών ετερογλώσσων παιδιών (εντοπίων 
ορθοδόξων, ίουδαίων, μωαμεθανών καί 
ξένων άγγλομερικανών) ούδέν ούδέ λέ
ξιν ελληνικήν έγίνωσκε πρό τινων έτι 
μηνών. Ήδη δέ διά τής είς τό αύτο- 
σχέδιον ήμών σχολεΐον ολιγομήνου φοι- 
τήσεώς των, ού μόνον έμαθον ν’ άνα- 
γινώσκωσι καί γράφωσι γράμματα έλ-



ληνικά, άλλά καί έννοοΰσιν ήδη πάντα 
τήν λαλουμένην ελληνικήν, τινα δέ και 
έμιλόυσιν όπωσουν αυτήν. Έπι ώραν 6ε 
όλην ηύφράνθημεν, άκούοντες τά εξελ
ληνιζόμενα ταΰτα παιδία νά μεταφρα- 
ζωσι λέξεις έλληνικάς είς το αραβικόν 
και γαλλικόν, λέξεις άραβικας είς το ελ
ληνικόν καί γαλλικόν. Ηυφρανθημεν, 
•ναι! διότι τά παιδία ταΰτα, τά ούτως 
εύχερώς εξελληνιζόμενα, 'εσονται μ·τ 
ολίγον τοσοΰτοι τοΰ ελληνισμού άπο- 
στολοι παρά τοΐς ομοίθνεσι και ομο- 
γλώσσοις αυτών ώ ς ι  το χάρινάπλής δο
κιμής συσταθέν πρό τίνος ύπο τοΰ φιλο- 
μουσοτάτου ήμών Πατριαρχου αυτοσχέ
διον τοϋτο σχολεΐον κατέστη ήδη φυ. 
τώριον ελληνισμού, προωρισμένον νά 
παράγϊΐ κατ’ ετος αριθμόν τινα παίδων 
δυναμένων νά χρησιμεύωσιν ώς οχετοί, 
μεταγγίζοντες τον ζωογόνον ελληνι
σμόν είς τούς κόλπους τών περ'ι ήμάς 
αλλόγλωσσων συνοίκων. Το λίαν εύά- 
ρεστον δέ τοΰτο πρακτικόν αποτέλεσμα, 
συνδυαζόμενον μετά τοΰ οπουδαιοτάτου 
γεγονότος, ότι έν τω σχολείω αύτώ οί 
ήμέτεροι έλληνόπαιδες ού μόνον ποτί
ζονται μετά νάματα τής θεσπεσίου ήμών 
γλώσσης, άλλά και είς τήν σπουδήν καί 
έκμάθησιντών πάγκοινων καί αναγκαιό
τατω ν ενταύθα γλωσσών, τής άραβικής 
καί τής γαλλικής, καταγίνονται συγχρό
νως, άναδεικνύει άξιον πάσης προσοχής 
καί ύποστηρίξεως το τών άρρένων τοΰτο 
σχολεΐον τής ήμετέρας Κοινότητος, δ-

περ δέον νά βελτιωθή ό,τι τάχιον καί δυ 
νηθ?) νά παραγάγϊ) λαμπρούς καί άφθο
νους τούς έξ αύτοΰ άφεύκτως άναμενο- 
μένους καρπούς.

Είς προσεχές τι φυλλάδιον σκοπεύο- 
μεν νά γράψωμεν περί τών σχολείων 
τής ήμετέρας Κοινότητος· έπιφυλασσό- 
μεθα λοιπον νά καταδείξωμε^ τότε τάς 
ελλείψεις και άτελείας, ώς καί τά μέοα 
τής συμπληρώσεως καί έπανορθώσεως 
αύτών, τοΰ τε παρθεναγωγείου καί τοΰ 
σχολείου τών άρρένων.

Πρ οςτοπαρον άρκούμεθανά έκφράσω- 
μεν τήν άπειρο ν εύγνωμοσύνην ήμών προς 
τον γεραρον Πατριάρχην Κ. Σωφρόνιόν, 
είς ού τήν φιλόμουσον καί πεφωτίσμενην 
έπιμονήν οφείλεται άποκλειστικώς η συ- 
στασις τοΰ είρημένου σχολείου· νά έπαι- 
νέσωμεν δημοσία τούς διδασκάλους ^αύ- 
τοΰ ΚΚ. Κωνσταντινίδην καί Νέφαλ διά 
τούς άτρΰτους κόπους, ους προς παιδα
γωγίαν τών μικρών αύτών οντων κατα- 
βάλλουσι·νά προσελκύσωμεν δέ τήν προσ
οχήν τής εφορίας έπί τοϋ άγλαοΰ αύ
τοΰ φυτωρίου, καί νά τήν πχρακαλέσω- 
μεν έξ ονόματος συμπάσης τής ελληνι
κής παροικίας ημών, οπως εκ παντος 
τρόπου έπιμεληθ?), καί βελτιώση, καί 
συμπληρώστ) το σχολεΐον ούτο,οπερ είνε 
ούχί όλιγώτερον τοΰ Παρθεναγωγείο» 
ωφέλιμον καί άναγκαΐον εις τήν κοινω
νίαν ήμών.
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