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Tsv Θεόφιλον διεδέςατο ό ανεψιός αύτοΰ 
Κύριλλος, μετά πολλής δυσκολίας καί διά τής 
συμπράςεω; τών κυβερνητικών στρατευμάτων 
μόλις υπερτερήσας τον ΰπο τοΰ στασι- 
ασαντος πλήθους ύποστηριζόμενον Τιμόθεον, 
άρχιδιάκονον τής Ά λες. Εκκλησίας. Κατήρ- 
ζατο δε της ποιμαντορίας του διά φοβέρα; 
τών εν Άλεςανδρεία ’Ιούδαίων έςοντώσεω;· 
έπειδή ουτοι ήνώχλησαν καί έκακοποίησαν 
χριστιανούς τ:νας, τό πλήθος έςοργισθέν, 'ζη 

τεί *κδίκ»σιν. ‘Ο "Αγ. Κύριλλος, τεθεί; ecu- 
τος επι κεφαλής τοΰ μαινομένου κκ ί στασιά- 
σαντος ο/_λου, ε^λεισε τάς συναγωγάς, έξ- 
εδίωςε της πολεω; του; Ιουδαίους, κατάσκα
ψε τας οίκια; αΰτων και παρεδωκεν είς την 
λεηλασίαν τά υπάρχοντά των. ’Επειδή δέ ό 
£*®ρχ°ς τής Αίγυπτου Όρέστης ήγανάκτη- 

σεν επί τή βαρβάρω ταύτη άντεκδικηβει, 
500 μοναχοί έκ τής Νιτρίας εΐσηλασαν ένο
πλοι είς την πόλιν και ολίγου δεΐν έφόνευο; 
αύτόν, άνμή εγκαίρως έπηρχοντο είς βοήθει
αν αύτοΰ οί πολΐται. Έπί τη άδίκω δέ υπό
νοια, οτι η περίφημος £Ελληνίς φιλ.όσοφος 
“Ύπατία ΰπεδαΰλιζε παρά τώ  Όρίστη τήν 
κατά τοϋ Πατριάρχου δυσαρέσκειαν, φανα
τικοί τινες. άγομεvot ΰπό τοΰ Αναγνώστου 
Πέτρου, άρπάσαντες αύτήν έκ τής άμάξης, 
εσυρον άπηνώς κατά των πετρών, κατεκρε- 
οΰργησαν καί βαρβάρως έφόνευσαν αύτήν, 
κατά τήν μεγάλων τεσσαρακοστ/ν τοϋ 415
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Τοΰ ΑΪρεσ άοχου ϊϊεστοριου άφορισθεντος υπο 
τοϋ Πάπα, συνεκοοτήθη Συνοδός οικουμενική 
tv Έφέσω, τω  431 , ης προήδρευσεν ό ‘ Αγ. 
Κύριλλβς, προσελθών μετά 50 άλλων εξ Αί- 
νύπτου ’Επισκόπων, και ητις άνεθεμάτισε τά 

δόγματα τοΰ Νεστορίου καϊ κχθήρεσεν αύτον. 
Ά λλ' ή μειονότης των επισκόπων, προεξαρ- 
χοντος Ίωάννου τοϋ ’Αντιόχειας, καθήρεσεν 
αυτόν τόν Κύριλλον, δν καϊ έφυλακισεν ο Δούξ 
’Ιωάννης αυι τω  Νεστορίω" μετ' όλίγας ό
μως ημέρας ό Κύριλλος άπεφυλακισθη καϊ έ- 
πανήλθεν εις Αλεξάνδρειαν, οπου συμ.φιλι- 
οΰται μετά τοΰ Ίωάννου καί αποθνήσκει, τή 
3 τοΰ μηνός ’Ετιφί ( 2 7  ’Ιουνίου) τοΰ 444  
έτους. £0  Κύριλλος εγραψ: παμπληθείς συγ- 
γραφάς, εΐρηνικάς, δογματικός, ποιμαντορι- 
κάς, άναιρετικάς καϊ άλλας. Έχρηματισεν είς 
των θεομοτάτων τής ορθοδοξίας προμάχων 
καί ή ορθόδοξος εκκλησία ευγνωμονούσα κα- 
τέταξεν αύτόν έν τοίς ‘ Αγίοις, καϊ τήν μνή
μην αύτοΰ συνεπιτελεϊ τή αύτή τής τοΰ ‘Αγ. 
’Αθανασίου ήμερα, τή 18 Ίανουκριου. Οι 
Κόπται καί Αϊθίοπες καλοϋσιν αύτόν δ'-δά-

Λ _ (
σκαλών τής οικουμένης.
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ΑΤΟΣΚΟΡΟΣ 

(444— 454 Μ. X.)

Μετά τόν θάνατον^τοΰ άγιου Κυρίλλου 
άνέβη εις τόν θρόνον τής ’Αλεξανδρινής ’Εκ
κλησίας ό αρχιδιάκονος αύτής Διόσκορος. 
Τ ώ '449 προήδρευσεν ουτος τής έν ’Εφέσω 
βυγκροτηθείσης πρός ελεγχον τών δογμάτων 
τοΰ Εύτυχοΰς Συνόδου. Έξήσκησε δέ έν τή 
Συνόδω ταύτη τοσαύτην βίαν ώστε διήγεφεν 
έν αύτή άπειρα σκάνδαλά*. Τω 451 ευρισκό

μενος εις Νίκαιαν, ενθα ό Αύτοκράτωρ ε’ιχε 
συγκαλέσει νέαν οίκουμ.ενικήν Σύνοδον, έξη- 
νάγκασε 10 των Ιχ ’ αύτόν ’Ετισκόπων νά 
ΰπογράψωσιν άπόφασιν, άφορίζου σαν τό*'Πά
παν Ρώμης, "Αγιον Λέοντα. Ά λ λ ’ άφορισδείς 
καί αύτός κατά τό προσεχές ετος παρά τής 
έπί τούτω συγκληδείσης έν Χαλκιδόνι Συν
όδου, έξωρίοθη ΰπό τοδ Αύτοκράτορος είς 
Gangres, όπου καί άπέδανε τή 4. τοΰ Αι
γυπτιακού μηνός Θούθ, ητοι τήν 1ηνΣ ε- 
πτεμβρίου, τοΰ έτους \45 4, αμετανόητος.

ΠΕΡΙ ΠΑΠΥΡΟΥ
ύπό

Λ. Τ. OIKONOMOnOVAOr.

( Γίλος).

Οί πάπυοοι ανευρίσκονται ώς έπί το π λ ιΐ-  
στον περιειλημμενοι εν ε t ■ i ε ι κυλίνδρων ενεκχ 
δέ τοΰ -/ρόνου καϊ τοΰ στεγνού της Αίγυπτου 
κλίματος, τά φύλλα τοΰ κυλίνδρου ευρίσκον- 

ται τοσοΰτο ξηρά >ταί εύθρυπτα, ώστε όλο- 
κληρος ό κ,ύλινδροςίμεταβαλλεται εις δρυμ- 
ματα, αμα τις θελήση νά τον έκτυλίαη ανευ 
τινός προπαρασκευής. ()ί έν ‘ Ηρακλείω μάλι
στα άνευρεθέντε; τ,σαν, ένεκα τής θερμότατος 
τής κατακαλυψάσης τήν πόλιν ήφαιστίου τ έ 
φρας, σ/εδόν άπηνδρακωμενοι καί συμπεπι- 
λημένοι είς εν σώμα σκληρόν, όπερ πολλακις 
περιεβάλλετο καί ύπό σκληροΰ φλοιοΰ γεωδών 
μορ-’ων, άτινα διά τής ύγρασίας καϊ του χρο- 
νου άπετέλεσαν γεώδες περικάλυμμα περί 
τόν κύλινδρον. Διάφοροι δε τροποι προεταΟη- 
σαν παρά τών χημικών πρός τούς άρχαιολο- 
γους πρός διευκόλυνσιν τής έκτυλίξεως και 
άναγνώσεως τών ανεκτίμητων αύτών τής αρ-
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χαιότΛΤος μνημείων, άλλ’ ήθελεν εισθαι λίαν 
μακρόν νά είσέλθωμεν είς τήν λεπτομερή έκ- 
Οεσιν τών μ.έσων τούτων, ©ά είπωμ.εν δέ ό
μως ολίγα τινά περί τής τών Αιγυπτιακών 
πάπυρων έκτυλίξεως καί διατηρήσεως. Ουτοι, 
ενεκα τοΰ ξηροΰ τής Αίγυπτου κλίματος, καί 
τής έν πυςίσι καταδέσεώς τω”, καί τής έγ- 
κατακλεισεώς των συν αύτή τη ρητίνοχρίστω 
μομία εν τ.ισίν στεγα-.ώς πε<; ραγμ.έ\αις άλ- 
Αεπαλλήλοις θηκαις, άνευρίσκανται ένκαλλί- 
ατη το πλεϊστον κάταστάσει, καί τά φύλ
λα τοϋ κυλι-.δρου όεν παρουσιαζουοι τήν α
πελπιστικήν έκείνην τής συμ,πιλήσεως καί 
άπανθρακώσεως κατάστασιν. Είνε δ ’ όμως 

τοσοΰτονάπεστεγνωμένοικαί εύθρυπτοι,ώστε 
πιπτωσιν είς θρύμματα καί κόνιν έπί τή ελά
χιστη προς έκτυλιξιν αυτών άποπείρα άνευ 
προηγούμενης τινός προπαρασκευής. £i] προ- 
καρασκευή δ ’ αυτη συνίσταται είς έκθεσιν 
επι τινας ωρας τοΰ κυλίνδρου έντός μ.ερους 
τίνος καδυγρου. £0  πάπυρος, λ ι«ν ών ύγρο- 
σκοπικος, άπορροφα υγρασίαν καί καθίσταται 
μιλακωτερος, ελαστικός καί εύχειριστος 
τότε δε μετα προσοχής μεγάλης καί ύπομο»· 
νής δυνκται νά Εχτυλιχθή τό έξώτατον τοΰ 
κυλίνδρου ^*ιλλον, οπερ Τιθεμ.ενον μεταξύ δυ3 

ούλλιβν μελανεμπότου χάρτου (papier bu . 
Yard^ptR£i πάραυτα ν ΐ ύποβλν;θή είς έλαφράν 
τινα πίεσιν, σκοπόν εχουσαν νά έξαλείψη πά
σας τοϋ πάπυρου τάς ανωμαλίας καί νά κχ- 
ταστήση αύτόν λεϊον. Μετά τήν ούτως έπι- 
τευχδεϊσαν έκτυλιξιν τοΰ έξωτάτ » φύλλου 
τροβαίνομεν είς τήν τοΰ ίμ ; ? ως κατόπιν, 
άφοΰ βεβαιωθώμεν ότι ή υγρασία τής άτμ.0- 
οφαίρας, είσχωρήσασχ καί μέχρις αύτοϋ κχ- 

τέστησε καί τοΰτο άπαλόν καϊ εύμεταχείρι-

στον αν ό ούχι, όφείλομ.εν ν’ άφήσωυ.εν π^- 
λιν έφ’ ώρας τινάς τόν κύλινδρον έν τώ  κα- 
θυγρω τόπω, ώς έποιήσαμεν καϊ διά τό πρώ
τον φύλλον. Ουτω δε προβαίνοντες καί άλ- 
ληλοδιαδόχως έκτυλίσσοντες τά  φύλλα καί 
πιεζοντες αύτά μεταξύ τών δύο φύλλων χάρ
του, φθάνομεν εις τήν τελείαν τοΰ κυλίνδρου 
έκτύλιξιν.

Τό δ' άπό τούτου πρέπει νά λάοωμεν πάν
τα τά  μέσα πρός διατήρησιν τών φύλλων αύ
τών διαρκή καί τοιαύτην, ώστε ούτε ή π ι-  

λυχρονώτης πλέον,ούτε ή άνάγ-.ωσις καί χρή- 
σ.ς των παπύρων νά εχωσι μεγάλην κΛΤα- 
στρεππκήν έπ αύτών ενέργειαν. Δυο συστή- 
μ.ατα διατηρήσεως τών πάπυρων υπάρχουσι/ 
έν χρήσει τήν σήμερον. ”11 δηλ. οι πάπυροι 
τίθενται μεταςύ δυο υελίνων έλασαάτων, 
κβ>λώς συγκ|κολλημενων εις τάς άκρας των 
προς αλληλκ, ινα μή είσδύη μ,έν πλέον ή ύ- 
γρασία, δυνανται δέ ν’ άναγινώσκωνται τά 
γεγραμμένα διά τής ύέλου, ή έπικυλλοΰν 
ται τα  φύλλα του πάπυρου έπί ναστοχάρτου· 
Το πρώτον σύστημα, άναπόφευκτσν διά τούς 
οπισθογραφείς παπύρους (τούς γεγραμμένους 
δηλ: έξ άμφοτε’ρων τών μερών), ήθελεν εί- 
σθαι προτιμώτερον, άν μή συνεκήγετο τό ά- 
τόπημ.α τοΰ μεγάλου βάρους καί τοΰ έκ τού
του δυσμετακομίστου καί δύσχρηστου τών 
πλακών* τό δεύτερον σύστημα εινε τό μ ά λ
λον έν χρήσει παρά τοΐς Μουσείοις. Τά έκτα- 
θέ\τα καλώς φύλλα τοΰ παπύρου αλείφονται 
κατά τήν έπισθίαν αύτών έπιφάνε:αν διά 

κόλλας, κατε σκευασμένης έξ άμύλου καί πε- 

ριεχούσης ελαχίστην τινά ποσοτητα αρσενι

κού πρός πρόληψιν τής άναπτύξεως τοϋ χαρ-



τοφάγου σητός, εφαρμόζονται έπί λείου να- 

στοχάρτου καί καλυπτόμενα δ ια  φύλλου χάρ

του καθαοοΰ, πιέζονται μ.εβοδικώς διά τής  

παλάμης, μεχρισοΰ, άφαιρουμένου τοΰ χάρτου, 

εύρεθώσι καλώς κα ι, όμοτίμως έπικεκολλημέ- 

να. Περικόπτεται ε’ιτα  το φύλλοντού ναστο- 

χάρτευ εϊς μικράν τ ινα  άπο τών άκρων τοΰ 

πάπυρου άπόστασιν κα'ι περιβάλλεται δια 

παρυφής έκ ταινίας λινής. Έάν υπάρχο)σι 

πλείονα φύλλα  παπύρου, πραγματευόμενα έν 

συνεχεία άντικείμενον τ ι,  τοτε άριθμοϋνται 

τα ΰ τα  έν τώ  πεοιθωρείω τοΰ ναστοχάρτου καί 

συρράπτονται μεδοδικώς εις βιβλίον, παρεν- 
τιδεμένου μεταξύ δυο φύλλων λεπ ιού  οιγα- 

ροχάρτου, ινα  ουτω προλαμβανηται ο εκ τής 

τριβής κίν δυνος φθοράς τώ ν γραμμάτων- τοΰ 

βιβλίου τούτου ή μέν αρχή τ ίθ ετα ι προς τά  

δ ίξ ιά , το δέ τέλος ποος τ ’ αριστερά, διότι 
και ή α ιγυπτιακή γραφή ουτω Λροεβαινεν εκ 

τών δεξιών προς τ ’ αριστερά. ’Εννοείται δ· 

ότι, προκειμένου περί πάπυρων ‘Ελληνικών, 

Ρωμαϊκών και Κοπτικών, ή συνέχεια αΰτη τών 

σελίδων τοΰ βιβλίου δέον νάπροβαίν^ έκ τών 

αριστερών προς τά  δεξιά.
Οι ουτω διευθετηθέντες πάπυροι δέον νά 

φυλάσσω ντα ι εντός σκοτεινού μέρους· διότι 

ένω έξ ενός ό μέν πάπυρος διά τήςπολυχρο- 
νιότητος λαμβάνει χρώμα ξανδοφαιον, ολονε ι 

γινόμενον βαδύτερον μέ τόν καιρόν, εξ άλλου 
τό μέλαν, δ ι’ ου οί άρχαΐοι εγοαφον έπ αυ
τοΰ, ξανθιζεται τβσοΰτο διά τής τοΰ ηλια
κού Φωτός μακράς έπιδράσεως, ώστε βαθμη
δόν καταντά  νά έζομοιωθή πρός το ξανθόφαιον 
τού παπύρου χρώμα,ουτω δέ καθίστατα ι δυσ- 
χερεατάτη η και άδύνατος πλέον μετά  
καιρόν ή άνάγνωσις τών γεγραμμένων έπ 

αύτοδ.

Είς τά ; λεπτομερεία; ταύτα ; είσήλθομεν 
επίτηδες, ίνα δυνηθώμεν να δωσωμεν πρός 
τους άν Αιγύπτιο,καί μάλιοτχ του; εν τοϊςχω- 
ρίοις τοΰ εσωτερικού, ομογενείς ήμών ίόεας 
τινάς περί τοΰ τρόπου, καθ’ δν δύνανται νά 
έκτυλίσσωσι κ*ί διατηρώσι παπύρους, οιτι- 
νες δυνατόν ποτϊ νά περιέλθωσιν είς χεΐράς 
των, καί οΰ; πιθανόν είνε νά καταστοέψιοσι 
δι' άμεθόδα,ν καί βίαιων χειρισμών έπί βλάβη 
άνεπανορδώτω τής επιστήμης καί τών γραμ
μάτων. ’Ενθυμούμεθα τό ψυχικόν άλγος, ο· 
πεο ήσθάνθημεν πρό τινων ετών, .οτε ομογε
νής τις, έλθών έκτής 'Ανω Αίγυπτου, έκόμισεν 
ήΐΛΪν σακκίον όλον θρυμμάτων παπύρων,ών τινες 
ησαν μάλιστα γεγραίΐμένοι εϊς δημοτικήν 
καί άλλοι είς ‘Ελλην. γλώσσαν. Έρωτηθΰς δέ 
διατί εΰρίσκοντο είς τοιαύτην οϊκτράν κα.τα- 
στασιν, άπεκοίθη, οτι κατά καιρούς άγοράζων 
άντί εύτελ.ών κερμάτων κυλίνδρους τοιούτου 
γεγραμ.μένου χάρτου, καί νομ.ιζων, οτι έν τώ 
κέντοω αύτών έμπεριείχοντο τιμαλφή αντι
κείμενα, έξετύλισσε ( δηλ: κατέτριβεν) αύτά 
βιαίως καί βαναύσω;, άλλ ’ οτι είς ματην 
πάντοτε Ιχανε καί τά  κέρματα και του; κο- 
που; του 1

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Κ ϊΙ Ι Ρ Ο ϊ

Συνέχεια (ίδε «ριδ: 4)

Άλέςανδρβ; ό Έφέσιο; παρά Στεφάνω 
λέγει, Βηλου δ’ αυ κ ίτ ιό ν τε , και ‘ίμεοοεσσα 
Λάπιθος. Ά λ λ ’ οί περισσότεροι ιστορικοί άνα- 
οερουσι καί β Στράβων μ,ετά περισσοτέρας 
βεβαιότητος οτι ή Λάπιθος έκτίσθη ύπό τών 
Λακώνων, ο’ τινες, κατά χιλιάδας έκ'.ϊ μετα-

ναστευσαντε; σύν τα ι; γυναιξί καί παισίν αύ

τών κατα τοσοΰτονέ^ολ,λαπλασιάοθησαν δι-
ασκοοπισθεντε; καθ' όλην τήν νήσον καί συν- 
ηνωθέντες μετά τών κατοίκων, ώστε μετά 
τινα έτη ή Κύπρος αποικία Λακώνων ώνο- 
μάσθίί καί οί κάτοικοι γνήσιο/. αντώ* από
γονοι. ’Εν τω μεταξύ τών χ·ή (.,ν τούτων οί 

Κύπριοι κατενόησαν όπόεας ώφελείας εϊς τον 
άνίρωπον παρέχει ή γεωργία καί άρχισαν νά 

φυτεύωσιν αμπελώνας καί έλαιώ.ας καί τά 
καρπιμα δένδρ* νά έπιμελώνται. ‘ο  σίδηρος 
εισετι δέν ?jTo γνωστός, ί  μάλλον δυσεύπο- 
?ος, άλλ άνεπλήρουν αύτόν τά σκληρά ξύλα 
καί ό χαλ,κός.

Οι του Πυγμαλίωνος διάδοχοι έβασίλευ- 
sav είς τήν νήσον περί τά 315 έτη, μέχρι 

τής έποχής, καθ’ h  οί Έλληχες άφεντες τήν 
κλωδείσαν Τρωάδα διεσκορπίσθησαν παντα- 
χου, άλλοι μέν έπιστρέφοντες είς τάς εστίας 
τ «ν , άλλοι δέ άποπλαν/,θέντες καί πολλούς 
,ένου, ,όπους επισκεφθέντες ή κατοικήσαντες.

Κεφάλαιο ν Γ '.

/4ΡΧ<) **1 χατάστασ ις τών ivre'a /3ασιΜων ?, 
βασ/λ Ισκων, νποταγ,} αύτών t /ς τους 

Μ γνπτΐους, Πsp ea r ,Αθηναίους, κα ί 
κ ερ ί τον £ ύαγόμον.

Μετά τήν άλωσιν τής Τρωάδος ό Άγάπή- 
v<w, ναύαρχο; τών Άρκαδίων, μΖτί  - 0) .  

λ «ν  άγράχτων  πλοίων 7, ύπό χειμώνος καί 
■,άλης καταληφθείς ή ύπό εκδικήσεως κατά 
.οΰ Κιννύρα, οστις, ουχί μόνον δένάπέστειλε 
τήν ύποσχεθεΐσαν τω  άρχοντι τώ ν ’ Ελλήνων 
Αγαμεμνωνι βοήθειαν, ά )λα  καί πάντας έχ-

λεύασε τή τών πήλινων πλοίων καί άνδρώ- 
πων άποστολή, προσωρμίσδη είς Πάφον, καί 
ά,.οδιώ;ας τους μετα Κιννύραν, τούτου ϊσκς 
μη ζώντος, εκυρίευσε του τοπου καί άνήνει- 
ρεν άντί της Παλαιά; πάφου, ΐ ν  ε'χάλασε, 
τήν νέαν, άνακαινίσας αύτήν διά προπυργίων 
και μεγίστου ναοΰ πρός τιμήν τής ’Αφροδίτης. 
Εκλήθη βασιλεύς τής Πάφου, ώς διηγείται ό 
Παυσανίας έν τοίς ’ΑρκαδιακοΓς, καί κατές-η 
ο τρομος τών έπί τήν νήσον ξένων φυλών, οί 
άπογονοι τοΰ Κιννύρα κατέφυγον είς ’Αμα- 
δοΰντα. καί Γίούριον καί έκεΐ έξουσίαζον, ώς 
λεγει ό Στέφανος, αν καίσκκοδώς καί μετ’ αμ
φιβολίας. Αλλα και ο Άκαμας, εις τών αν
δρείων στρατηγών καί φίλος τών Τρωαδιτών, 
αμα ζι!)ζ την πτώσιν τής Τρωάδος έφυγε και 
άτιελθών είς Κύπρον συν τοίς μετ' αύτοΰ κα- 
τωκησεν είς τον μέχρι σήμερον ούτως όνψ.κ- 
ζόμενον Ακάμαν, καί πολιν εκτισε, καί βασι
λεύς αυτής έκληβη. Ου πολύ δ ’ ύστερον καί 
• Τεΰκρος, υιός τοΰ Τίλαμώνος, εκ Σ*λκμΐνος 
τής πλησίον τών Αθηνών πόλεως, συστρα- 
τεύσας καί αύτος μετά τών ‘Ελλήνων κατά 
τών Τρώων, επλευσεν είς Κύπρον, μή γ ενό- 
μενος δεκτός υπό τοΰ πατρός αύτοΰ, έπειδή 
δέν έμπόδισε τόν άδελφόν του Αί'αντα άπό 
τοΰ νά σφαγιασθίί έκουσίως, καί εκτισε π οός 
τά άνατολι*ώτε{α τής νήσου μερ-zj τήν Σαλα
μίνα, συστήσας ίδιον βασίλειον, όπερ διετήοη- 
σαν οί άπόγονοι αύτοΰ μέχρι τοΰ Εύαγόρου. 
Τοτε καί ό Πήξανδρος, κατά τινας υ.έν έκ 
Λαπίθων, κατ ’ άλλους δέ έκ Λακώνων κατα
γόμενος, όπερ καί βεβαιότερον, ώς άνωτέίω 
είπομεν, άποδιώξας τούς Φοίνικας έσυστησε 
τό Λαπιδικόν βασίλειον. Εις τήν Κουρίαν 
καί ΆμαθούντΛ έβασίλενον οί απόγονοι τοΰ
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Κιννύρα. 'Ετερο; δέ εϊ; Λευκωσίαν η Λετραν 
ή Αήδρον, άλλά  το όνου.α τούτου ούδαμοΰ 
άναφεοεται καί αγνοείται επίσης τίς εκτισε 
τήν πόλιν έκείνην, ητις ήκμαζϊ κατέ επί 
πλούτω καί δόξη. Το βέβαιον είναι οτι μετά 
τόν Τρωικόν πόλρμον ίβασίλευον είς την νή- 
ΰον οκτώ βασιλείς και ως έκ τούτου και η 
νήσος εί; οκτώ βασίλεια ητο διηρημένη* με
τά  καιρόν δέ, προστεθέντος κ&,ι ενός άλλου, 
εννέα βασίλεια συνεκροτήθησαν, ώς ό Διόδω
ρος Σικελ. βιβ. α ς ', λέγει, ίστορών τα τών

, / ' »*. Τ
ί!ε:σών «Έν γαρ τ?ί νησω ταυτ/j πόλεις η- 
σα,ν άζιόλόγοι έννέα, ΰπό δέ ταΰτας πολι- 
σματα μικρά υπήρχε τεταγμένα τά  προσ- 
κυροϋντα ταΐς έννεα Πόλεσιν. ‘Εκαστη όε 
τούτων eTyε βασιλέα, της p.sv Πόλεως άρχον
τα , τώ δέ βασιλεΐ τών ΙΙερσών ΰποτεταγ- 
μΐνΟν ».

Οΐ βασιλείς ουτοι εφερον είς την κεφαλήν 
κάλλυμά τι « ς  Μίτραν, σημείον βασιλικού 
ά;·.ώματος, ώς λεγει ό ‘Ηροδοτος, βιβ. ζ .

«Τάς u-έν κεφαλάς είλίχαται μίτρησιν οΐ 
βασιλείς αϋτέων, οί δ άλλοι ειχον χ ιτώ 
νας· τά δ άλλα κατάπερ "Ελληνες· ουτοι 
εκαλούντο καί ’ Ανακτες». Είχεν έκαστος 
έκατό/ εως διακόσια πλοία και ίδιον στρα
τόν. Καί κατά τους πρώτους χρόνους, κα6’ 
ους έζων άπαντες έν ειρήνη καί όμονοία, 
έχοντες καί συγγενικούς δεσμούς, τα  μεν 
πλοία αυτών περιέτρεχον την νήσον φυλάτ- 
τοντες τά  άκρα αυτής καί έκδιώκοντες τάς 
πειρατ«άς ή ληστρικά: συμμορίας, οί δέ στρα
τοί έ/ρησίμ.ευον πρός φύλαζιν τών πόλεων, 
ε’σποαζιν τών φόρων καί στολισμόν τών έ* 
πισήμω/ τελετών. ‘Λλλ otav εις τούτων, 
ό βασιλεύ; τής Σχλαμϊνος, ήρχισε νά μεγα-

λύνηια ι καί νά^ένδυναμοΰτα', καί είς πλού
τον, καί είς στόλον, καί είς στρατόν, περισ
σότερον των άλλων, φοβηδεντες ουτοι, 7,νω- 
σαν τούς στρατούς καί τούς στόλους των προς 
άμυναν, οίκοδομήσαντες και δυνατα φρούρια 
έπί τών όρεων, θαυμαζόμενα καί σήμερον ιι-  

σέτι διά τήν στϊρεότητά των. (»).
Τών βασιλίσκων τούτων ή έξουσί», φαίνε

τα ι, οτι διετηρήθη μέχρι τών Πτολεμαιων,
, , , . · — σ/ζ)ον οκτακοσιους χρονους, οποταν ουτοι

κυριεύσαντες τής νήσου, αφηρεσαν και των 
μικρών τούτων βασιλέων την έςουαιαν. Αλ
λά καί κατά τά  όκτακοσια ίτη  τής βασι
λείας των δέν έζησαν πάντοτε ανεξάρτητοι, 

ΰποτα/θέντες πολλακις ε·.ς διάφορους βασι
λείς καί έθνη, ώς £ά έξιστορήίωμεν κατω

τέρω.
Μετά πολλούς χρονους ύστερον άπό τής 

άλώσεως τής Τρωάδος, έβασίλευεν εν Φοι
νίκη Πυγμαλίων τις, οστις έφό'ευσε τόν άδιλ- 
φόν του διά νά σφετερισθη ^τον πλούτον TOJ- 
‘Η αδελφή του Δίδώνη, φοβούμενη τάς <ρι- 
λαργύρους ορμ.άς τοΰ θηριώδους άδελφοΟ τν.ς

/ 9 Λ| f  ̂ β
άπήλδεν είς Κύπρον, φερουσα μ.εο εαυτης ο- 
σον πλούτον κατώρΟωσε να συνάθροιση. Εκει, 
ίδοϋσα καί άγαπήσασα πολλάς παρθένους τή 
‘Αφροδίτη άφιερωμ.ένας, παρελαβεν αύτάς και 

εφερεν είς Τ ούνεζιν , κτίσασα πλησίον αύτής

f a j  'Ε ρείπια τών φρουρίων τούτων σώ· 
ζο ττα ι τωόντι είς ποΛ.Ιά τής νήσου κερη, 
ποΛΛοΙ <Τ άρχαιο.Ιόγοι χαί άρχιτέχτονες 
έμειναν χεχηνότες Απέναντι τών θαυμαστών 
τούτων έργων, xal δ ιά  την  στερεότητά των, 
χαί δ ιά  της άρχιτεχτονιχήν τω ν ρ α ί διά. τήν  
άμ ννπχήν  των θέσιν.

ί
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την περιφημ.ον Καρχηδονα καί ύπανδρεύσασα 
τας νεας,ινα την νεαν πόλιν της κατοικήση.^α) 

Ετει 3,398. ήκμαζεν ό Σόλων εις ΆΘή-
7 Λ» f   ̂ f

Y<7C* εις των ετττα σοίρ 'ο Κ ύρ ιο ς  τ/,ν ττα-

τρ ιόα  (β) ‘Ο Ξο/ων ευρισκόμενός μετα τοΰ 

Κροίσσου, βισιλέως τών Λυδών, προσέκλήθη, 
ώ; γνωστόν, ύπό τών Αθηναίων,διά νά διόρ
θωση καί μετριάση τούς σκληρούς νόμους 
'•οΰ Δράιιοντος. Ά λ λ ’ ό μέγας άνήρ, άκούων 
οτι ή πατρις αυτοΰ έτυραννείτο Καί έτ^λα:- 
·**ρ^ίτο υπό τών Μεγαρέων (υποτελών τότε· 
οντων είς τους Λακεδαιμονίους) καί οτι οί βα
σιλίσκοι τής μεγαλονήσου Κύπρου, ενεκα τής 
διχόνοιας και διαιρέσεώς των, έκινδυνευον 
Λαι φόρον να υ-οσ^εθιίίσιν εις τού; Οασσαλ- 
ληστάς Μεγαρείς, έζήτησε καί ελαβεν ύπό 
• ών Αθηναίων άρκετας δυνάμ,εις στρατού καί 

ελίΐών είς Κύπρον τούς μέν Μεγαρείς ά- 
πεδίω^ε, τούς δέ βασιλίσκους είρήνευσε. Τότε 
έβασίλευεν είς τήν Σαλαμίνα ό Φιλόκυπρος, 
τόν όποιον ό Σόλων παρεκίνησε κα! εχ.τισε 
*ήν χωράν Αιπειαν, την έπω^ομασθεΐσαν πρός 

τιμήν τοΰ σοφοΰ] Σόλωνος, Σολ ους ή Σολίαν 
Ο Φιλόκυπρος κατέστησε βασιλέα τής νέας 

χώρας τόν υιόν του Άριστόκυπρον, καί ο^τω 
ουνεστη και τό εννατον εις τήν νήσον βασί-

Ί σ τ ο ρ ψ α ι οτι ,} Λ ώ άΥη ε ίχ εν  α γο 
ράσει άπο τους εντοπίους τόσον τόπον, οσον 
ήόύνατο νά  σχεπάση δέρμα βοος, ά .Ι Ϊ  ΰτι
*υτη  μεθο&ενομένηέτεμεν είς Λωρίδας άπε ί-
ρους τό δέρμα xai UaCe τόσην γήν, όσην 
κα τάψ ήχος  χατώρθωσε ν ά  μέτρηση  δ ιά  της 
■Ιωρίδος.

/ειον. ‘Ο Σόλων κζτά την εκστρατείαν του 
ταύτην ήνάγκασε τούς βασιλίσκους ούχί μό
νο/ να συμρ.αχησωσιν αχαντες μετά τών ’Α
θηναίων, άλλ εισέτι καί μικρόν φόρον τ.-λζ 
αυτούς νά άποτίωσιν, Γνα, φαίνετ αι, έν ώρα 
ανάγκης, βοηδώσι τούς Κυπρίους. Μετά τα5- 
τα άπήλθεν εις Άθηνας καί πάλιν έπέστρεψεν 
ε··ς Κύπρον, οπου καί άπέθανεν. Οί συμπα- 

τριώται τοΰ Σολωνος, ευγνωμονοΰντες αύτόν,
V ' «V ' f /ε*αυσαν το λείψανον του και ερριψαν τν̂ ν κό- 
ν/ν του είς τον άέρα. (α) (ακολουθώ).

Τ ά  Σ χ ο λ ε ί α  

τή ς  ‘ί^ λ λ η ν .  Κο'νοτητος<

Η  ενταύθα ‘Ελληνική Ινοινοτης, ώς 
γνωστόν, διατηρεί τ^η cuo έκπαιδευ- 
■ ικα καταστήματα, τό ττρό χρόνων συ- 
στ/)θέν Παρθεναγωγεΐον καί το αρτισύ
στατος τών άρρένων έλληνοαλληλοδι- 
δακτικόν.

Το πρώτον είναι διγιρημένον είς 
τρία τμήμοτα· ‘Ελληνικόν, Συνδι- 
δακτικον καί ’Αλληλοδιδακτικόν. Είς το 
πρώτον τμήμα διδάσκει η δεσποσύνη 
Χαρικλεια Γεωργαντα, η της Σχολής 

διευθύντρια, είς τό δεύτερον ί; δεσποσύ
νη Χαρικλεια Κωνσταντινοπούλου, καί 
εις το τρίτον αι δεσποσύναι Αίκατερινα 
Ιίότζου καί Χαρικλεια Σποριδου. Αι μα
θήτρια* της Β'. τ&.ξεως τοϋ έλληνικοϋ

υ ί  ι  ι λ λ ( α )  Ί ο το ιο ΐ'τον  έγένετο όσάχις χθε.Ιυν

Λ  Κ ί- ,Ι ,  “ C ^  ^  - ί  4 ^ fc n r
Γω'' τεθνε&τα μεγά -J o r  άνδρα.
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(Α'. μή σχηματισθείσης είσετι) τεσσα- 
ρες τόν αριθμόν παραδίδονταί Χρηστο
μάθειαν, Γραμματικήν, ‘Ιεράν Κατήχη· 
σιν, Ελληνικήν ‘Ιστορίαν, Γεωγραφίαν, 
’Αριθμητικήν και Γαλλικά. (Τά I αλλι- 
κά παραδίδει ό Ιί. Γεώργιος Νέφαλ).
Α ι μαθήτριαι τής Γ'. τάξεως τοΰ αυτοΰ 
τμήματος δέκα εξ τον αριθμόν παρα- 
δίδονται τά αύτά σχεδόν μαθήματα είς 
κατώτερον βαθμόν. Αι μαθήτριαι τοΰ 
Ιυνδιδακτικοϋ τριάκοντα τον αριθμόν 
παραδίδονταί Ά νάγνω σιν, Γραμματικήν 
μικράν, ‘Ιεράν ‘Ιστορίαν, Γεωγραφίαν, 
’Αριθμητικήν και Γαλλικό1. Αί μαθήτρι- 
αι τοΰ Αλληλοδιδακτικού εκατόν τόν 
αριθμόν παραδίδονταί τά συνηθη τοίς 
’Αλληλοδιδακτικούς μαθήματα κατά τήν 

μέθοδον τοΰ Κ. Κωνσταντινιδου.
Τό δεύτεραν είναι διηρημένο*» είς 

τρία επίσης τμήματα· ‘Ελληνικόν,Συν δι
δακτικόν και ’Αλληλοδιδακτικόν. Παρα- 
δίδονται εν αΰτώ τά αυτά σχεδόν οία 
καίέντω  Παρθεναγωγείο) μαθήματα,άλλ’ 
ί ο '  ε ν ό ς  κ α ί  μ ό ν ο υ δ ι δ α σ κ α -  
λ  ο υ, οστις, μ ’ ολας τάς Γ.ροσπαθείας 

του, δεν δύναται νά επαρκεστ; εις την 
π χοάδοσιν τοσούτων μαθημάτων, ώς θε- 
λομεν αποδείξει κατωτέρω. Μίαν ώ
ραν έκάστοτε, από τής 11η ς  μ-ΧΡι 
12ης, παραδίδονταί αραβικά υπο τοΰ Κ. 
Γεωργίου Νεφαλ είς ολους ανεςαιρο.ω, 
τούς μαθητας, και !A‘a'v ώραν άπό τής 
-ίης μέχρι τής 5ης μ . μ., γαλλικά ύπό 
ιού διευθύνοντος Κ. Θ. Κωνσταντινίδου 
εις τούς μαθητάς τοΰ έλληνικοΰ τμ ή 

ματος. Τό Παρθεναγωγείον έχει έκατόν 
πεντήκοντα μαθήτριας διαφόρων θρη
σκευμάτων και εθνικοτήτων, τό έλληνο- 
αλληλοδ ιδακτ ι κ ό ν εκατόν τριάκοντα ο
κτώ μαθητάς. Ώ στε,χάρις εις τήν φιλο- 
μουοίαν τοΰ ήδη έπαξίως ιθύνοντος 
τόν Ά γ ιο ν  τής Αλεξάνδρειας Θρόνον, 
τοΰ Σεβαστοΰ ήμ,ών ΙΙατριαρχου Κ· Κ, 
Σωφρονίου, εκατόν πεντήκοντα παρθένοι 
συνέρχονται καθεκάστην όπου αί χρυσο- 
πλόκαμοι,τανυσίπτεροικαί άργυρόπεζαι 
Πιερίδες Μοΰσαι ένδιαιτώνται, καί μαν- 
θάνουσι τί έστι γυναικεία άρετή, και πο- 
σον άνεκτίμητον τό χρήμα τής παρθε- 
νικής αίδοΰς, διδάσκονται νά κατανοώσι 
το Εύαγγέλιον, τόν πολύτιμον τοΰτον 
σύνδεσμον τής γυναίκας πρός την ανα
τροφήν τών παίδων, καί μορφώνονται 
καλαί μητέρες, πίστα ί συζυγοι καί ζη- 
λωταί οίκοδέσποιναι· εκατόν τριάκοντα
οκτώ δέ νεανίσκοι καταβάλλουσ ιν άτρύ-
τ0υς καί ενδελεχείς πόνους έντρυφΰντες
|ν τή μελέττ) των αθανάτων προγονικών
συγγραμμάτων, εξ ών πάντες παταμοί 
σοφίας καί αρετής ρέουσιν, αποδέχονται 
τά πρώτα σπέρματα τοΰ φωτοοότου ε
κείνου ήλιου,οστις, διαμενων έν τώ κοι
νών ικώ στερεώματι,περιφρονεΐ και χλευ
άζει τάς τρικυμίας καί θύελλας, και αν- 
θαμιλλώνται συναγωνιζόμενοι τόν δια
νοητικόν τής καλιρροου παιδείας αγώνα, 
όπως καταστώσιν άξια τέκνα τής κοινής 
ήμών μητρός, τής Ελλάδος, τής  ̂ Ελ
λάδος ούχί τών άλληλομαχιών καί των 
διαπληκτισμών, τής φενάκης καί τής α-
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γυρτέ ίας, δι’ ών έβαυκαλίσθημεν μέ-/οt 
τοΰδε ήμεΐ; οί έν τώ έξωτερικίο γεν- 
νηθεντες ή ένδημοΰντες Έ λληνες, άλ
λά τής ‘Κλλάδος τών φώτων καί τοΰ 

πολιτισμού, τ ή ς ‘Ελλάδος τών Άκαδη- 
μιών καί Πανεπιστημίων, τ ή ς  Έ  λ - 
λ ά θ ο ς  τ ο ΰ  μ έ λ λ ο ν τ ο ς ,  οπερ 
προσμειδιά επι τών ρόδινων αύτής ^ει- 
λεων και ακτινοβολεί έπί τοΰ άνακτο- 
ρείου αυτη; μετώπου, ακτίνας παρη- 
γορίας επιχεον έν ταίς άλγειναίς καί 
τετρωμεναις ύπ ’ εθνικών συμφορών καρ- 
δίαις.

Ί ας γραμμάς ταύτας χαράττοντες 
τήν καρδίαν ήμών αίσθανόμεΟα πάλλου- 
σαν ύπ’ ενθουσιασμού κ ίί άκραδάντου 
έπί τόν Ιν Τριά‘ 1 Θεόν έλπίδος, ότι ό 
'Ελληνισμός, ό Ελληνισμός εκείνος, ου- 
τινος αποστολή ει^αι τό άφομοιείν, τό 
εκποί ιτιζειν, ίο  δία’ ιδό^αι τάς τοΰ φώ
το, ακτίνας, το ε ξ ε λ λ η ν ί ζ ε ι ν ,  
β ‘Ελληνισμός εκείνος, όστις ά^ωμοίωσε 
και εξεπολίτισε τα αρχαία β ρβ^ρα έ- 
βνη, οστις άφωμοίωσε καί έζεπολίτισε 
τους Ρωμαίους, οστις εξ-πολιτισί τού; 
«πό τοΰ Βόλγα κατελθόντας λαού;, 
ό ‘Ελληνισμός έκεί-ος,ο/ έκεβουλεύθη 
ό ρωμαϊσμός καί άπετυχεν, ο> έπ ίβςυ. 
λεύθη ο λατινισμός διά τών σταυpoco- 
ρων καί άπετυχεν, δν έπεβοολ.ύΟν.σαν 
οι Ενετοί καί άπέτυχαν, άναγκάσας τού; 
μέν Ρωμαίο <ς νά ομολογήσωσιν ότι ι 
σχυροί εν πολέμα» έταπεινώ7ησαν εις 
τά γ ράμματα— Graccict cap la  ferum

Vtct'jrem ccpit— τούς δέ σταυροφόρους
νά πτοηθώσu  είς τήν θεαν τής ‘ Αγίας
Σοφίας, ο ‘Ελληνισμός εκείνος θελει καί
<αυ9ις αναλάμψει αναζωογονούμενος, ο
Ε λληνισμός έ/οίνος,ον μητρ^λίαΐχεΐρε<
προσεπάΟησαν tv’ άπούβεσωσι, καί αύ-
θις θελει ανάψει καί ηλεκτρίσει τήν ύ-
οήλιον, ώς έπί Ιΐίρικλέους καί Α λεξά ν
δρου.

II Ανατολή, η ωρα;α αΰτη καί 
λαμπαοηφορος χωρα, άναγενναται ήδη 
άπ^τίνάσσουσα τήν άχλύν τοΰ σκότους, 
καί πανταχοΰ εις πόλεις παρα/ίους τε 
καί ενδότερας, ε ί; νήιους μαργαρώδεις 
και καλλισκίους, εγείρονται άρρένων καί 
Οηλεω/ ελληνικά εκπαιδευτήρια. Μόνη 
ή Αίγυπτο:, ή αρχαιολόγος καί σοεογό- 
νος αυτη γή, χάρις, ώ ; είτομεν, είς 
τάς εύγενϊίς τοΰ έλληνοφρονος ήμών 
ΙΙατριαρχου προσπάθειας, αριθμεί ήδη 
πολλά εΐ; πλαστας πόλεις σχολεία καί 
Μουσών εντευκτήοια.

Ά λ λ ’ ή φορά τοΰ λόγου άπεπλάνησεν
ή;ίάς έκ τοΰ κυρίου θέματος. Τά δύο
περί ω/ ο λόγος εκπαιδευτήρια lyouv
καί τας ελλείψεις των, ά ; κατά καθήκον
οφείλομεν νά υποδείξομε·/, ι·/<χ,άφο5 κα-
τιδώσιν ούτάς οί κατάλληλοι, προβώσι
π^ραυτα, ώς έλπιζομεν, είς όιόρθωσίν 
των.

Τό Παρθεναγωγείον έχει ανάγκην 
δύο ή  τριών ραπτικών μηχανών καί ε
νός κλειδοκύμβαλού.

Γνωστόν έστιν ο ft at ραπτικα» μηχα- 
>α! ΧΛΐήντησαν σήμερον κοινόν τών οί-
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χιών έπιπλον καί άνευ τούτων, ουδεμια 
νεανίς καταγινομε'νη εις τήν ραπτικήν 
δύναται ν* έργασΟΫι, άρκουμένη εί: μο· 
νας τάς χείράς τη ;. Δέον ίΟεν "6 Ιίαρ- 
Οεναγοιγεΐον νά έχη τοιαύτας μηχανάς, 
ΐ/α αί νε</.νιΕες εκγυμναζόμενοι, μαν- 
Οάνιοσι καλώς τήν διασκεδαοτικήν άλ
λως ·ιε τούτην τ έ χ ν η ν ,  ήτις ε ί; πολλάς 

άπορους καί ώς σπουδαίος πόρος ζωής 

δύναται νά χρησιμεύστ).
Θείΰροΰμεν άναγκβον και το κλειοο- 

κύ,τ,βολον Ειά τον άπλου^τχτον ?^ογον 
οτι πολλοί πλούσιοι ομογενείς άπος^ελ- 
λω σ ιν ,ώ ; μψ» ώρειλε, τάς θυγατέρας 
αύιών είς ξένιον σχολεία ϊ/α άνατραφώ- 
σιν, ώ ; λέγουσιν, ε υ γ  ε ν ώ ς , υπο 
νοοϋντες διά τούτου τά ολίγα τοΰ 
κλειδοκύμβαλου μαθήματα, άτινα εν 
σχολείοις αλλοφύλων και εχθρών πολ
λάκις τοΰ ελληνισμού ώς έπι το πλει- 
στον παρζδίόονται.

Το ’ έλληνοαλληλοδιδακτικόν εχει α
νάγκην ^τριών καί μάλιστα ούσιωόών 
πραγμάτων ένός προσέτι Έλληνος 
διδασκάλου, ενός δωματίου καί μέρους 
καταλλήλου διά γυμναστικήν.

Ενός διδασκάλου, διότι ο κ. Θ. Κων- 
ς·αντινίδης έπιφορτισθείς καθήκοντα εκ
τεταμένα καί ετεροειδή τούς τρόπους, 
άμηχανεΐ ού μόνον είς τήν άκριβή έκ- 
πλήρωσιν αύτών, άλλά καί είς τήν επι- 
βλεψιν τοΰ ήθικοΰ. Πώς είναι δυνατόν 
έπί παραδείγματι είς μόνος διδάσκαλος 
άνθρωπος ών, ν’ άσχολήται συνεχώς επί

δέκα καθεκάστην ώρας, καί νά μή δύνα- 
ταΐ ουτε αύτήν τ ή ν  μεσημβρίαν νά εξέλ- 
0/) τής Σχολής όπιο; γευματίσω; Καί 
τούτου γενομένουπώς δύναται ε ί;  διδά
σκαλος νά παραδίίτ) ε ί; έλλήνικάς και 
συνδιδακτικάς τάξεις μαθήματα καί νά 
ί’πιβλέπη συγχρόνως τοΰ; κατ’ άλλπλο- 
διίακτικήν μέθοδον διδασκόμενους, κι- 
ν ώ ν  τήν μηχανήν ταύιην, καί αίοΟανό- 
μενος τάς παρχκρούσεις αύτής, και προ
λαμβάνω/ τήν αμηχανίαν, ενώ ο νοΰς 
αύτοΰ ε ί; άλλην εργασίαν είναι όλο^ 
άφωσιωμένος; ‘ 51 αλληλοδιδακτική α 
παιτεί παρά τοΰ διδαεκαλου ο ί  μα και 
νοΰν είς αύτήν καί μόνην άπησχολημε- 
να, καί αποκρούει έκ τοΰ κράτους αύτής, 
ού μόνον πασαν ξένην φωνήν καί κίνη
σή, άλλά καί περί αύτή/. ‘ 11 Συνδιδα- 
κτική πάλιν απαιτεί ταν διδάσκαλον ει-

t \  > - 'vat συννουν, και αφωσιω^ΐνο^ κυο:ως 

είς τό νά διδάσκη έν πλήρει ησυχία καί 
αταραξία. ΙΙώς είναι δυνατόν >οιπόν ό 
κ. Θ. Κωνσταντινίδης, μονος ών, νά οι- 
δάσκη συνδιδακτικώς και αλληλοώιδα- 
κτικώς; Ιίώς δέ θά ευρ7) τόν κατάλλη
λον καιρόν ϊνα <ρ ρ ο ν τ ί 3 γ; και περι τής η
θικής μορφώσεως τών μαθητών, Livai 
ανάγκη, κ α ί  ά π ό  λ υ τ ό ς  α ν ά γ 
κ η ,  καθ’ ήμας, ο διορισμος και ε
νός βοηθοΰ, διότι άνευ τούτου, τών μέ
σων τής διδασκαλίας οντων ανεπαρκών, 
οι καρποί τής Σχολής ταύτης δέν θά 
ώσιν ανάλογοι τών προσδοκιών ημων. 
Είναι αληθές ότι ο κ. Θ. Ιίωνσταντινί-
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δης,καταβάλλει κόπους ΰπερανθρώπους, 
ώςτοΰτο’άπέδειξχν αί εξετάσεις του,άλλ’ 
άν επί τέλους δέν ναυαγήσ^, θά πάθη ό
μως ή υγεία του, καί είναι άδικον. Το ε-
πιοιωκειν τό φυσικώς αδύνατον δέν είναι 
φρόνιμον.

‘Ενός δωματίου, διότι ή σύγχρο
νος διδασκαλία έν τω αύτω τόιτω, 
και υο’ ε/ος, εστω καί ΰπο δυ3 διδασκά
λων, δεν διάκειται έν αρμονία πρός τάς 
μεθόδους. ‘Ο ένχρήσει ή3η Οδηγός τών 
δημοτικών Σχολείων, εκφράζεται πεοί 
τούτου ουτω;, α ζπεί'ή δέ νΰν οί διδάσκα
λοι οφείλου σι να οιοχσκωσι συνδιδακτικώς

\ > r
το ανωτερον τμήμα τοΰ σχολείου διάοο- 
ρα μαθήματα,είναι ανάγκη ά̂ ε^ωσι καί 
ιοιαιτερον προς τούτο δωμάτιον* όθεν είς 
τα μεγάλα σχολεία. είς ά δισάσκουσι 
διδάσκαλος, καί ύποδιδάσκαλος, πρέπει 
νά κτίζηται εν δωμάτιο'» κτλ.» Α να 
γνωρίζεται λο'.πον καί παρά τοΰ ‘Οοηγοΰ 
οτι ε/τω αύτω τόχω δέν π;,έτει νά δι 
δασκωσιν ενταυτω δυο. Διό καί ταύτην 
θεωρουμεν ω ; έλλειψ'.ν ούοιώδη.

‘Ενός μέρου; διά γυμναστικήν. ΓΤ-.ρί 
τουτου ούόεν σήμερον γράφομεν, διότι 
σκοπεΰομεν νά έπανελθωμεν κοί έκθε- 
σ«μεν έν λεπτομέρεια τά έκ τής γυμνα
στικής καλά, άιτεοό μέγας Σόλων κα- 
τιόων, εσυστησε τήν γυμναστικήν ώς 
αναγκαιοτάτη·/ πρός μορφωσιν πολιτών 
4/γιών, ανύρίΐων καί μεγαλόψυχων.

Αυται εισί, καθ’ ήμας, ν ί ουσιώδεις 
τών ημετερων εκπαιδευτικών κατα στη

μάτων ελλείψεις, αιτίνες θέλουσι βεβαί
ως εκλείψει, καί όσον τάχιον, διότι οί εν
ταύθα φ:λομουσο:ουίε\ος φείδονται όταν 
πρόκειται περι φιλεκπαιδευτικών σκοπών 
ή καταστημάτων. Οπου ΰπάρ^ουσιν 
' l'-λληνες τό «άμμες δε γ ’ έσόμεθα πολ- 
λώ κάρρονες λ είναι αλήθεια πανθομο- 
λογουμένη.

    ->·'—ί»Ηί-Κ!— ----------,

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Α ·

Περί τής επιρροή; τοΰ φωτός 
έπί τής υγείας τοΰ ανθρώπου.

\ W (  (  ,ϊο  φω.-, του otoioh ττρωτή καί κυί'α π;?- 
γη live ό 5)λΐ',ς, συντεεί? -ολϋ εϊ; τ/,ν βλά- 
οτ;;σιν των φυτών to.y.xt ε:; τν;ν 'Ĉ ;/,y τών 
ζ̂ οων. Π/λλαα; έκαστο; ήν,ών επ/^; να ίί/) 
<ί.υτά βλαστάνοντα είς τό σκότος νι καί εΐ; 
(/.εν/) σκϊεοά’ τά φυτά αυτά, οσον καί άν τά 
τϊϊΐίττοίώΐΑεθα, οσ/jv καί άν τοΐς παρένωμεν 
τροφήν <5(ά κά,τρου και-οτισαατος, <5έν -ρο- 
κόπτουσ'. ποτέ* αλλά τά βλεπονεν λευκά 
σχεδόν, καί στερούμενα tcu τ:ρασί·ου χρώ- 
j/.ατο; των, λεπτά, μαλθακά καί εύ3,υπτα 
ασθενή κ».ί μη ε^οντα φύλλα άφθονα, κατα- 
πί/ϊτοντα δέ καί τάχιστα μαραινόμενα καί 
στ^ομενα, πριν ·Γ) δυνηθ.ι,σι νά ττα^άςωσιν άν- 
Θ'Ί και κ csov; ‘Οσάκις είς εν ^ωράφιον ΰ- 
xyc^ouatv δενδροτ, βλεπομ,εν τ/,ν σποράν προ- 
κοπτουσαν μεν κα! άκμαίαν παντοΰ, οπού αί 
«υεργετικαί τοΰ ί.λίου άκτί\ες Τϊ)ν ζωογονοϋ- 
ci/, ασθενή Λ ε και άδλ’.αν καθ’ όλην τί;ν πε
ριοχήν τώ ν δένδρων, άτινα δ:ά των φύλλων



των οκιάζοϋσι τά ύπ’ αΰτά φυτά, καί τα στε- 
foOjt τοΰ «λιακού ίρωτός. ’Απαραλλάκτο>ς 
και ό άνθρωπος, ό;άκις - ιά μακρού στερηθή 
τοΰ τ,λιακοί φωτός, καθίσταται ώχρόλευκος 
καί yj.Vct εκείνην την ά.θ/,ράν χροιάν, ητις 
ε ίν ε  τό σύμβολον τής ευεξίας- οΐ σάρκες του 
γίνονται μαλΟα*αί, τό δέρμα του χαλαρού 
ται κα! λαμβάνει μ.ί»ν υγρότητα ψύχραν ώς 
την τοΰ θαάτου. ’ Καν δέ παραταθή έπί πο
λύ ή οτέρησ'ς τοΰ φωτός, μαραίνεται ό άν
θρωπος κατ ’ ό/ίγον, έξασθενει καί αποθνή
σκει έτί τέλους φθισικός- τοιαΰτα παραδπγ- 
ματα θλιβερά παρατηρούνται πάμπολλα είς 
τάς οκοτεινάς φύλακας, όπου κρατούνται δέ
σμιοι οΐ κακούργοι, είς τά μεγαλεία, τά λα 
τομεία καί άν^ρακωρυχεΐα, οπου χιλιάδες δυ
στυχών ό^των ενταφιάζονται ζώντα. ΐ"α έκ- 
δουλεύσωοι τόν έπιούσιον άρτον τής οικογέ
νειας των'. Ιίλήν δέ τούτην παρατηρήσατε 
μετά προσοχή; του; κατοίκους μια; πο/εω , 
καί θέλετε ϊ ίρ  πόσον διαφέρουσιν άλλ/ίλων 
άναλόγως τοΰ εύρωτίστου η μη τών συνοι
κιών, δ.ς κατοικοΰσι. “θ -ο υ  τής πόλεω; οΐ 
δρόμοι f ίνε εΰρεϊς καί ανοικτοί πρό; τόν ήλιον, 
οπου ύπάρχουσι πλατεΐα ι, οπου αΐ οικίαι ει·<ε 
κτισμέναι είς τρόπον, ώστε -·ά δεχωνται άφ· 
Οονον τό φώ; τοΰ ήλιου, έκεΐ οΐ κάτοικοι εινε 
ζωηροί, εύθυμοι, καί φέρουσιν έπί τοΰ προσώ
που τήν σφραγίδα τής ευεξίας καί τής υγεί
ας, τήν έλαφρίς μελαγχοινήν κα! ροδίνην τοΰ 
δέρματος χροιάν. "Οπου δε πάλιν αΐ όδοί 
είνε στενά!, καί αΐ οικίαι οκοτειναί, καί δέν 
ύπάρχουσιν πλατεΐα ι. έκεϊ τουναντίον οΐ άν
θρωποι είνε ώχροί, καί καχέκται, και αδιά
θετοι πάντοτε, καί νωθροί. Τα τοίαΰτα δ ε 
αποτελέσματα παρατηρούνται σαφϊστερον έ»?1

τών π α ιδ ιώ ν ,  ατινα εύλόγωζ δύναταί τις νά 
ό/ομάσ») άνθοώπινα φυτά. Τά τρυφερά κ#ί α
σθενή ταΰτα όντα, όταν στερώνται τής ά- 
παιτουμένης ποσόττ,τος τού φωτός, καθίσταν
ται καχεκτικά, αναπτύσσονται άτελώς, καί 
ή μαραίνονται πρόωρα, ή φέρουσιν έπειτα δι* 
όλου τοΰ βίου των τά σπέρματα δυ;κρασιών 
καί νόσων βαρύτατων- αί χοιραδ;;, ή ραχΐτις, 
ή ιρθίσις ώσεπιτοπλεϊστον πι/ραττ.ρυΰνται εις 
παιδία άτι/α ζώσιν είς μέρη όπου τό &ώς 
τού ήλιου δέν είσδύη αρκετόν. Ιίΐνε δέ τόσον 
έπαισθητή ή επήρεια τού φωτό; εϊ; τήν ΰ,-.αρ- 
ξίν μα;, ω3Γΐ εάν ποτε διά τινα ; ώρα; μεί- 
νομεν εις τό δωμάτιόν μας με τά παράθυρα 
κατάκλειστα, αίσθανόμεθα ενδόμυχόν τινα  
ανησυχίαν καί βάρος τι άν;£ήγ/;τον εί; τήν 
καρδ αν" άμα δέ τότε ά'-οίξωμεν τά παρά
θυρα, πάραυτα άνακουιιζόμεθα, καί ράς ιραί. 
νεται ώ ιάν βάρος τ ι ν’ ά 'αιρήται άπό τήν 
καρδιάν μ,ας. Δικαίως δ άρα εΐ 'ε ν  εις τω* 
εθνικών ποιητών μας, ότι « τό φως δροσίζε» 
τήν καρδιά σαν τό νερό τά χείλη» (α). Διό * 
τι πραγματικώς οΰ μ.όνον ή ψυχή, άλλά κα» 
τό σώμα αυτό αισθάνεται τήν ανάγκην τοδ 
ςωτός δι' αίσθ/ματος λίαν όχληροΰ, καί κατά 
πολλά όμοιου τώ  της οίψης· ή δε ί/.ανοποιη- 
σις αυτού ευαρεστεί καί ευφραίνει τόν άνθρω-

^ ................................Ά ναψ ε τό x a r fij.li,
T o  y iic  όροσίζε ι τήν  xapthci σαν τό νερό

( τα χ ε ί ΐη .
ΣεφτΰΛ ίοέ το, /<;) aCvcOij, j /ή με ίνω  ατό

( σχοτάόι,
Κ α ί }ΐοϋ <parij πώς ζω ντανή κατε'ΰηκα

( στόν α,^η'
(  Άριστ. ΒαΛαωρΙτου, Κνρά Φροσύνη 
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πον όΐσον καί ή δΓ ίίίατος ΐκανοποίησις τοΰ 
αισθήματος τής υίψης.

Έκ τώ/ ά/ρι τοΰδε ρ^θέντων αναντίρρη
τος φαίνεται ή έπί τής ύπάρξεως τοΰ άνθΓώ- 
που ισχυρά έ-ήρεια τού φωτός.

Τίνι δέ τρόπω ενεργεί τό φως έπί τοΰ σώ
ματος ήμών, καί διατί καθίσταται τοσοΰτον 
ούσιώδ/;; ή παρουσία του δ·.ά τζ-,ν ζωήν καί 
υγείαν ήμών; τοΰτο ήδη θέλομεν προσπαθή
σει νά εξ/,γήσωμεν όσον τό δυνατόν άπλοΰ- 
στεοον.

Δεν υπάρχει άμ ΐιβΛ ία , οτι τό φως ε/ει 
επι του δίρμ.ατος ίιχυράν τ/να κεντιστικήν 
ένεργειαν, ^τις συντελεί ε ί; τόν χ ω μ α τ ι
σμόν αυτοϋ. Δ'.ά τοϋτο τά ασκεπή μέοη τοΰ 
σώματός μας, ατινα μ,ενουσιν διηνεκώ; εκτε
θειμένα είς τήν έπενέργειαν τοΰ φ-οτό;, ώ ; 
*'* ό λαιμός καί τό πρόίω-ον, εί <ζ
βαθύτερον χρωματισμένα, καί στεγνότερα, 
και τραχυτ'ρα τών λοιπών τού σώματος μ.ε- 
ρων, αηνα ελαχιστον εκτίθενται είς τό φώί, 
otort υπάρχουσιν διηνεκώς κεκαλλυμμ.έναΰπό 
τών ενόυμάτων. Οΐ κάτπκοι τών άγρών, καί 
«ι εργαζόμενοι εί; τό ύπαιθρον, ώ ; οΐ γεωογοί, 
κτίσται, ίγω γε ΐ; κ τλ . ε/ουιι τό δέρμα τ:α- 
χυτερον, βαθυιέρου χρώματος καί στεγνότε- 
ρον ή οΐ κατοίκου/τες είς τά ; πόλει; καί ε- 
χοντε; επαγγέλματα, ατινα τοΰ; ύποχρεοϋσι 
να μενωσι διηνεκώς ϋ-ό τ/;ν σκιάν εντός τών 
εργαστηρίων των. Ταΰτα δέ πάντα συυβ*ί- 
νουσι, διότι ή έπί τοϋ δέρματος κεντιστική 
ένεργεια τοΰ φωτός διεγείρει τήν έντός τών 
τριχοειδών δερμικών αγγείων κυκλοφορίαν 
τοΰ αίματος καί επιταχύνει αυτήν, έξ ου 
προέρχεται ή έπέκτασις τού άγγειώδου; αΰ- 
τοΰ συστήματος καί ή βαθυ;έρα τοΰ δέρμα

τος χρώσις, ώ ; καί ή αυςησις τής άπορροφη· 
σεως καί έλάττωσι; τής έκκρινομένης ΰγρό- 
τητος, κ»ί επομένως ή τοαχΰτης νοί ξηρα
σία τοΰ δέρματος. 'Όταν $έ τουναντίον το 
φως ύπάρχη ολίγον, ή έπί τού δέρματος ε
νέργεια του είνε άσθενεστέρ», καί τούτου ε- 
νεκα ή δερμική τοΰ αίματος κυκλοφορία ά- 
δρανη· όθεν λευκοτέρα ή χροιά αϋτοΰ καθί
σταται, καί χαλαροΰται τό δέρμα, κι i μαλ- 
θακώτερον καί ύγρότερον, καί ψυχρόν άπο- 
βαίνει.

Φαίνεται δ’ ομως, οτι τό φως, πλήν τής 
τοιαΰτης έπί τού δέρμ,ατος ένεργείας του εχει 

και άλλην πολ.ΰ βαΟυτέραν έπί r w  &ΐματος. 
Καί Οντως, έάν έξετάση τις τ ή ν  κατάστασιν 
τών διά πο/,λοΰ χρόνου στερηθέντων τής τοΰ 
φωτός παρουσίας, πείθεται περί τούτου- διό- 
Tt, έκτο; τή ; περιγραιείσης ώχρότητος, καί 
ψυ/ρι?.ς ϋ-.-ρότητος τοϋ δέρματος, φέρουσιν οί 
άνθρω :οι ουτοι τάς σάρκα; φουσκωμένα; καί 
μαλθκκάς ώ ; ζύμν-,ν, τάς αρθρώσεις, έξωγ/.ω- 
μενας καί πλή.εις όρρώδους ΰγροΰ, τά βλέ
φαρα καί τά χείλη οίδηματώδη, καί ή πα- 
ραμικρα έπί τού δέρματος αύτών αμυχή, τό 
έλαχιστον εκδαρμα παράγ ι αιμορραγίαν ί- 
σχυράν αίματος ύ·5ατώ5ους, καί έμοί,υ πρός 
κερασοςωμον παντα ταοτα τα  συμπτώ
ματα δεικνύ^υσιν μίαν μεγάλην άποσόνθε- 
σιν καί καταστροφήν τών σφαιριδίων τοΰ α ί
ματος. η·< προεκάλεσε άφεΰκτως ή στέρησις 
τοΰ φωτός. Τόσον δέ εινε βέβαιον τοϋτο? ώ- 
ετε, έξετάσεως γενομένης καί είς τά  φυτά 
εκείνα, τά  βλαστάνοντα είς τό σκοτος, εΰ· 
ρέθη, ότι καί αύτά πάσχουν ελλειψιν τών 
σφαιριδίων τής παραγούσης τό πράσινον τών 

φυτών χρώμ* υλης, ητ.ς αντιστοιχεί με τά
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αίματοσφαιρίδια τών ζώων, Scots διά πειρχ- 
μάτων πάλιν άπεδείχθη, ότι ή υλη αυτη αυ
ξάνει εις τά φυτά, όταν ποτίζωνται Si1 ύ 
πατος περιέχοντος διαλελυμένον σίδηρον, ό
πως αύςάνονται είς τόν άνθρωπον και τά αί- 
ματοσφαιρίύια διά τής χορηγήσεως τών σι
δηρούχων φαρμάκων. ’!£' όλων λοιπόν αύτών 
των παρατηρήσεων καί πειραμάτων εξάνε-

ο »  ̂ . , ,τα*, οτι το φως συντελεί τα μέγιστα εις τήν 
αίματοτοίησιν καί επομένως είς τήν ίύεΐίαν 
τοΐί ανθρώπου, καί οτι ή έλλειψις η ή σπάνις 
αυτού επιφερουσι τήν άλλοιωαιν καί άποσύν- 
δεσιν τοΰ α ΐμ ιτο :.

Εκ τ ώ ν  α/ρι τοΰδε έκ Γεθέντων δυνάμεθα 
να πορισδώμεν τους ακολούθους υγιεινούς κα
νόνας.

1. '’Οταν τις προτίδηται \α οίκοδομήσϊ] οί- 
λΐίΐν, <)έον νά εκλέγη οσον οίόν τε ά.οικτό- 
τερον μέρος, κν,ί νά προτιμά τάς έπί μεγά 
λων όΰών καί πλησίων πλατειών θέσεις- νά 
φροντίζη· δέ όπως δίδω rat είς τήν οικίαν άτ>- 
δονον φ ές διά παραθύρων, καταλλήλως τοπο- 
θετουμε-οιν.

2. ‘Ο ένοικιάζων οικίαν πρ^ς κατοικίαν 
του, δεον να προτιμά τήν λαμβάνουσαν ~)ει- 
οτερον φνς κ».ί κειμένην είς τάς ρηθείσας 
δέοεις.

3 . Οι ώ; έκ τοΰ επαγγέλματος των ΰπο 
χρεουμενοι νά μέ/ωσι διά μακοοΰ ύπό τήν 
σκιάν, δέοννά (,,ροντίζωσιν περί το; εισαγω
γής όσον όιόν τε άφδο ωτέροο φωτός εν τοι; 
έργαστηρίοις των, καί νά μήν ό'.νώσι νά έ- 
ξέρ}?ωνται πότε πότε καί εις τό ύπαιθρον,?να 
εκτίθωνται είς τήν ευεργετικήν τοΰ άπλετου 
φωτός έπ ενέργειαν.

4. Οί είς άνάρρωσιν άπό βαρείας καί μα- 
χράς νόσους Ευρισκόμενοι δέον νά έπιζητωσι

τό φως, διότι τοΰτο συντελεί ώς ειρηται εις 
τήν αίματοποίησιν, καί επομένως είς τήν έν- 
δυνάρωσίν των.

5. Τά παιδία δέον νά μή φυλακίζωνται
ΰ ι’ ολης τής «μέρας έν τή οικία, ά λλ ά  νά έ-
ξέεχωνται καί εις τό ύπαιθρον ύπό τήν έπι-

τήρησιν νοημόνων υπηρετών καί μέ τάς άνη·

κοοαας προφυλάξεις κατά τών έκ. τής έπι-
κρατοΰσν,ς άτμοσφαιρικής θερμοκρασίας κιν
δύνων.

Ταΰτα περί τής έπενεργείας τοΰ ηλιακού 

φιοτος εις τήν υγείαν τοΰ ανθρώπου, και 

περί τών υγιεινών κανο/ων, ου; όρείλομεν 

νά τνρνμεν ώ; πρός τό σπουδαΐαν τοΰτο άν- 

τικείμενον.

Γ.ωστόν ανε, oTt, διά νά γείν>) ορατόν 

παν άντικείμενον, προσπίστον είς τήν ορι.αit 

πρέπει νά ύπάρ/η ποσό τις τις φωτό, τ  οΰ ό
ποιου αί άκτινες, αντανακλώμενα', ΰπο τοΰ 

άντικειμένου, είσδόουσιν έ ντο; τοΰ οφθαλμού 

καί διαπερώεα; τού;δ>αφα ει; αύτοΰ y -τώνκς, 

προσπίπτοηοιν έπί τοΰ όπτικοΰ νεύρου, ε’ρε- 

θιζουσιν αύτό καί παράνουσιν οότω τήν άν-’ * I
τίληψιν τού αντικειμένου έν τώ έγκεφαλω. 
’ ΐΐννο.ΐται ήδη '.b .οθε', on όσον άφΟονώτε- 
ρον ΰπάρ^ει τό “ έριξ φώς, τόσον πλειότεραί 
αύτοΰ ακτίνες αντανακλώνται υπο του .:.ρ>
κειμένου εί; τ^ν ό.ασιν πράγματος επομε-

, . /ε- * τνιος τοσον πυκνοτεεαι προοοαλλουσιν αυται

τό οπτικόν νεΰρον, καί άρα τόσον μεγαλ-ι- 

τερον παεάγουσι τόν έρεθισμόν αυτοΰ και 

τόσον φωτεινότερον δείκνυται τό αντικείμε

νο , "Οσον δέ τοϋ 'αννίον όλιγώτερον υπάρχει 

τό φώς, τόσον όλιγώτεραι αί άπ ’ αυτοΰ επι 
τό όττι*όν νεΰρον άντανακ^ώμεναι φωτειναί 

ακτίνες, και άρα τόσον όλιγώτερον ερεθισμόν

Κ Ε Κ Ρ Ο ψ 7 9

δϊεγε'ρευη κατ' αύτό καί τόσο άμ.υδοότεοον 
όράται τό άντικειμενον. (άκολονθεΐ).

 ........... ι,,,

Πράξίς του Διοικητικού 

Συμβουλίου.

Ι ν η δ ρ ία σ ις  της \ 2?/c ΛπριΜον.

‘Ο κ. Πρόεδρος αναγγέλλει εϊς τό 
Συμβούλιον, ότι ό κ. Λ. ’ ίωχννίδης, μέ
λος τοΰ ν,μετϊρου Συλλόγου, μόνος υ
ποκινητής, καί οργανωτής, καί τελεσι- 
ουργος τή ; υπερ τών Σχολείων τής ή- 
μετέρας Κοινότητας γενομένης θεατρι- 
κη, ίίαρχστά^εως, επιθυμεί νά έκΟεστ) 
itpo  ̂ το . Συμβούλιον το τελικόν αύτής 
αποτέλεσμα. Εισαχθεις τότε ό κ. Ίω  
αννιόΐ-ς, ειπεν, ότι έκ τής ειρημένης 

παραστάσεως εισεπράχθησαν έν ουνόλω 
©ράγκα 4 8 8 4  ήτοι,

Εκ τών Θεωρείων φράγ. 18 6 0
2: έκ τής Πλχτειας » 4 8ii0
3 . έκ τοΰ ‘ Γπερωου s 2 6 5

εν τω  Δ ιοκω a 9 3 0

Τό ολον Φρ. 4 8 8 4  
ότι μέχρι τούτου ούτε ή Αύλή, ούτε οι 
Πριγκηζες απεστειλ,αν τά συνηΟιζόμενα 
χρηματικά ποσά

./τι εξ αυτών εδαπανήθησαν εις οω- 
τισμόν, διακόσμησιν, υπηρεσίαν, άνθη, 
ταινίας, κτλ. κτλ. cp. 1 ,6 1 1  » 50

Ωστε εμεινε καθαρόν ---------
υπόλοιπον φράγκα ‘ 3 ,2 92  » 50

Έκ τούτων εμέτρησεν εις

τό ταμεΐον τής Κοινότητας 2 3 6 3  » 7 5

Μένουσι δέεις χειράς ίου cti 9u8 λ 75  
ατινα προ/.ειται νά διαΟεσ/,, κατά τά 

συντεθειμένα, ο Σύλλογος πά?αν υπέρ 
τών σχολείων.

Παρεκάλεσε δε τό Συμβούλιον, επε ι- 
δη και άλλοτε αύτος Ινήργνσε τοιαύτην 
υπερ τών σχολείων ουνεισοοράν, υπό τόν 
ορον τοΰ ν’ άγορασΟή εκ τών χρημάτων 
καί εν κλειοοκύμβαλον, οπερ όμως δέν 
ήγοράσΟη, καί τό ΠαρΟεναγωγεΐον ημών 

στερείται μέχρι τούτου τοΰ άναγκαίο- 
τάτου αύτοΰ πρός τήν διδασκαλίαν τής 

μουσικής οργάνου, νά φροντίστ) τούλά- 
χιστον τόρ* τό Συμβούλιον τήν αγοράν 
τοι;ύτου έκ τών χρημάτων, ά πρόκειται 
υπέρ τών σχολείων νά διαΟεοτ;. Τό 
Συμβούλιον, έγκρϊναν τήν πρότασιν 
ταύιην τοΰ κ. Α. Ίωαννίδου, έπεφόρτι- 
σεν αυτόν τον ιοιον την εκ ΐίλεσ ιν  
αύτής, ώς μ,αλλον παντός άλλου κα
τάλληλον πρός τά τοίαΰτα. (1) Ι.ϊτα έ- 
ψήφισε τήν άγοράν καί άπο σχολήν είς

(1) Το κλειδοκόμβαλον ήγοράσΟη καί πα- 
ρεδοθη ηδη είς τό Παρθεναγωγείον ύπό τοΰ 
Συλλογου, αντι φράγκων 460 , τό δέ άπολει- 
πόμενον ποσόν έκ φρ. 4 4 0 ,7 5  παρεδόθη είς 
τήν ’Επιτροπήν τής Κοινότητος, όπως έξ αΰ- 
τοΰ πληρωθώσιν αί ύπό τοΰ Συλλόγου πα~ 
ραγγελθεισαι δύο χειροκίνητοι ραπτικαί μη- 
χαναί, άναμενόμεναι ήδη έξ ’Αμερικής, καί 
οπως γένωνται βελτιώσεις τινες τοΰ ύλικοϋ 
τοΰ Σχολείου τών άρρένων. Πληροφορούμεθα 
δέ μ ετ ’ εύχαριστήσεως οτι ή Α. Παναγιότης 
ό φιλομουσος ήμών Πατριάρχης, αμα τ?ί έν-
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τό ΙΙαρΟ-νχγωγεΐον δύο ραπτικών μη
χανών χειροκινήτων, όπως έκδιδαχΟώσι 
τή ; δίχχείρησιν καί χρήτιν αύτών τά 
κοράσια. ΈπεφυλάχΟη δέ νά σκεφθ?) ά- 
κολού9ως καί άποφχσισν) περι τής κα
ταλλήλου διαΟέσεως τοΰ υπολοίπου ε ϊ; 
τήν διαΟεσιν τοΰ Συλλόγου τεΟέντος 
ποσού. Έπεφόρτισε δε παμψ/,φ:'ι τόν κ. 
Πρόεδρον να έκφράση τήν ευαρέσκειαν 

τοΰ Συμβουλίου καί τοΰ Συλλόγου πρός 
τόν κ. Ά λεξ . Ίωαννιοην έπί τ /j άγαΟο· 
εργω ταύτ?] πράςει του.

Ό κ. Ιΐρόεδρος έπαρουσίασεν εις τό 
Συμβούλιον τόν 9ον τόμον τής έπετηρί- 
δος του έν Παρισίοις υπέρ τών έν Γαλ
λία έ/λ-,νικών σπουδών Συλλογου. 
Προτάσει δ’ αύτοΰ ένέκρινε τήν εγγρα
φήν τή ; «‘ Κνόττμο;» ώ ; μέλους τακτι
κού τοΰ έν Παρισίοις Συλλόγου καί ώ ; 
συνδρομητοΰ πρό; έκδοσιν τών αρχαιο
λογικών εικόνων τής ει’ρημενης έπε- 
τεοίδος, καί άνέΟεσεν εις τον κ. ΙΙροε-k '
Βρον τήν φροντίδα τής γνωστοποιήσεως 
τούτου πρό-' τον έν Παρισιους Σύλλογον

ταΰΰα α γ .',.ι του, ένέκρινε καί διέταξε την 
πρό^λν.ψιν ενός ά/.λου άκόμη "ΐΓλλν,νο; ί ιό α -  
οκά7>ον διά. τό είρ/,αένον τών άρρένων Σχο
λείο/. * ίϊ3τε, τρεις οΰοιώδεις έλλείψ-.ις τών 
ήμετέρ:ον 'Κ κπα^ίυτικώ ν Καταστημάτων ές- 
έλι-ον χάρι; ε!ς τήν άπαρκδειγαάτιςον 
|ΐλοι/.ουσί*ν τοΰ σεβαστού ήμών Πατριάρχου 
καί τού ήυ-ετερου αρτισύστατου ΣυΛλογου, 
του οιτο'.ου εις τών σκοπιον είναι κατα  τον 
Κ,ανονισμον αύ:'.ϋ, ώ; γ  ω ι- '.ν , καί ή έμψΰ- 
χωσις έν γένει τή> παιδίίχ?, άναλόγως τών 
πόρων αύτοΰ.

καί τήν αποστολήν εις τό ταμεΐον αυ
τού τών πρός ταΰτα άπαιτουμένων 1 1 0  
φράγκων.

Έπί τή προτάσει τοΰ κ. Προέδρου έν* 
έκρινε νά προταΟώσιν είς τήν Α'. συγ- 
κροτηθησομένην τακτικήν γενικήν Συ* 
νέλευσιν πρός άνάρρισιν ώ ; έπίτημα μέ
λη τοΰ Συλλόγου οί κ. κ. Αλέξανδρος 
Μάνος, Πολιτικός Πράκτωρ καί Γεν: 
Πρόξενος τής Ελλάδος έν Α ιγύπτω, 
Ιωάννης Πέρβελης, Γεν: Πρόξενος τής 
Ελλάδος έν Καΐρω, ή A. Π. ο Ά γ ιο ς  
ΞανΟουπόλεως, Ι’ενικός ’Επίτροπος τής 

Λ. Παναγιοτητοί, τοϋ Πατριάρχου, τοΰ 
πνευματικού Προστάτου τοΰ ημετερου 
Συλλόγου, Έρνέστος Δουτίλ, Πρόξενος 
τή ; ’Ολλανδίας έν Καΐρω, ή Λ.Έξοχό- 
της, ό Κουλούτζη πασσα;, Πρόεδρος ·ιοΰ 
Αιγυπτιακού ’Ινστιτούτου, Σβαϊνφούρτ 
Πρόεδρος τή ; Κεδιβική; Γεωγραφικής 
‘Εταιρίας, Νούφριος Άββάτης, Πρόε
δρος τοΰ έν Καΐρω Ίατροσυνεδρίου και 
Τίτος Φίγαρης, δικηγόρος.

Ώνόμασε μελη άντεπιστέλλοντα τού 
Συλλόγου τούς κ. κ. Νικόλαον Χαρτο- 
λάρην, καί Άρι^τειδην Κυρικόλην έν 
Τεργέσττρ, άναΟεσαν την φροντιόχ εις 
τόν Πρόεδρον τού νά ονομάση άνά εν 
κατάλληλον πρόσωπον έν Κω<ς·αντινου- 
πολει και Σμύρνή.

Λ .  I .  Ο Ι Κ Ο Κ Ο Μ Ο Π Ο ν Λ Ο Σ ,  π ρ ό ε δ ρ ο ί

Σ. ΔΗΓΛΚΡΙΙΣ, αντιπρόεδρος
Λ. ΓΕΩΡΠΑΔΠΣ, τααία;
I. ΑΚ.Λ Β νλΟΣ,  γρααυατεΰ;
0 . Κ . Α Λ Ο Υ  Γ Α Σ  σ υ μ β ί α ς .
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