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Δια τούς έν Α ΐγύπτω  συν 
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ΕΠΙΣΤΑΤΟΥΣΙ
I επιμελούνται τών συμφερόντων του Κ έ κ ρ ο π ο ς
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|' ;-·;.Έν ’Α λεξάνδρειά, ό Κος Ε. ,Ε. 'Ρ ί ίπ β ς .
» Βένχα, » ’Α λέξ. Κ αμπάνης.
» Β ίρκετ-ελ-Σάβ » Π. Ήσα^ας.
»■ Δαμανχουρ » Έ π. Σολομωνίδης, Ιατρός.
» Ζαγαζίκιον » Γεώργ. Φ. Φ ιλιππίδης, ιατρός.

"Ισνα » Γ . Μανιατόπουλος.
» Κάφ ρ-έλ-Δαουάρ .  Ά λ κ . Ίερωνυμ ίδης, 
» Τ ά ντα . ; ϊ  Ά 0 .
» ία χ τ α  ϊ Σα£. Τιβεριος,
» Φ αγιούμ,' ^  Ά ν τ . Κ αμπάνη?, Έ λ λη ν  ΙΙράκτωρ.
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Η Ε ^ Ο Τ Η Ι
V \' 15 Ιουνίου 1876. ΦΪΛΛ. ΗΓ.

ΧΡΟΝΙΚΟΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

40.
Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Δ'.

(369 -  579 Μ. X.)
Μετά τον θάνατον τοΰ Άπολλιναρίου τυ- 

ρχνοΰσιν έπί βραχύ καί ταράττουσι την ’Αλε
ξανδρινήν ’Εκκλησίαν οί ψευδοπατριάρχαι 
Έλπίδιος, ό εξ αρχιδιακόνου ύπό τών Γαϊα- 
νιτών άναγορευθείς, καί Δωρόθεος ό έκ της 
φατρίας τών θεοδοσιανών. Ά λλ ’ οί ’Ορθόδο
ξοι έκλέγουσιν νομίμως Πατριάρχην Ίωάννην 
τόν Δ', οστις καί προχειρίζεται έν Κωνσταν' 
τινουπόλει ύπό τοϋ Πατριάρχου Ίωάννου κα  ̂
εγκαθίσταται είς τόν θρόνον του ύπό τοϋ Αύ
τοκράτορος Ίουστινιανοϋ. Διάπυρος τών της 
ορθοθοξίας δογμάτων ζηλωτής γενόμενος, δι- 
ώκησε τά  τοΰ θρόνου καλώς έπί ετη 1 ί ,  καί 
έτελεύτησε τώ  579 ίίτει.

41.
Α Γ Ι Ο Σ  Ε Υ Λ Ο Γ Ι Ο  Σ.

(579-607 Μ. X.)
Τόν Ίωάννην διεδέξατο 5 Εύλόγιος ιερομό

ναχος τής έν Αντιόχεια ’Εκκλησίας. Ο βίος 
καί η πολιτεία τοϋ ιεράρχου τούτου παρέχου- 
σιν έπίζηλον παράδειγμα άγνότητος ηθών καί 
καθαρότητας πίστεως. Συνεκράτησε τήν ομό
νοιαν μεταξύ τών ’Ορθοδόξων, καί κατεπο* 
λέμησε διά ζώσης τε καί έγγράφως τους αι
ρετικούς. ΤΗν δε στενότατος φίλος Γρηγοριου 
τοϋ Θεολόγου, καί ετελευτη^ε τώ 60 ί ετει, 
έν τη 13 Φεβρουάριου, οτε καί τήν μνήμην 
αύτοϋ έπιτελεΐ η Όρθοδοξος Εκκ/.ησια.

42.
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Σ ΚΡ Ι Β ΑΣ .

(607—609 Μ. X.)
Διάδοχος τοΰ Εύλογίου έγένετο Θεόδωρος, 

ό επικαλούμενος Σ κ ρ ί β α ς, ίι κατ άλ
λους Θεοδόσιος ό γ ρ α μ μ ά  τ  ι κ ό ς. Πε
ρί τούτου ούδεν άλλο γινώσκομεν, η οτι ε~ 
φονεύθη ύπό τών αιρετικών, τώ 609 ετει, 
τήν 3 τοΰ Δεκεμβρίου, οτε καί τήν μνήμην 
αύτοϋ τελεϊ ή ημετέρα Εκκλησία.

43.
Α Γ Ι Ο Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Ο Ε Λ Ε II Μ Ω Ν 

(609—616 Μ. X,)
Ιωάννης, δ διά τήν μεγάλην φιλοπτωχίαν



του επικληθεις Ε λ ε τπ μ ω ν, άνεβιβάσθη, 
έπι τοϋ Πατριαρχικού Θρόνου μετά τόν θάνα
τον Θεοδώρου τοϋ Σκρίβα. τΗν δε Άμαθού- 
σιος έκ Κύπρου, υιό; τοΰ διοικητοϋ της μεγα- 
λονησου ταύτης, Έπιφανίου, καί έγγαμος. 
Χηρεύσας δέ άπαις, άφιερώθη δλως εις τήν πε- 
ρίθαλψιν τών πτωχών. Έξελέχθη δέ Πατριάρ
χης ακων, καί αϊτησαμένων αύτόν τών Ά - 
λεξανδοέων παρά τοϋ Αύτοκράτορος 'Ηρά
κλειου. Τοτε δε ή φιλοπτωχεία του, διπλα- 
σιασθεΐσα και βοηθουμενη υπό τε τής εξόδου 
δέσεως του και υπο τών άμυθήτων θησαυρών, 
οιτινες απεκειντο αργοί έν τοίς θησαυροφυλα- 
κείοις τών Πατριαρχείων άπό τής εποχής 
τής καταστροφής τών ναών τής ειδωλολα
τρίας και τής όημευσεως τών πολυτίμων σκευ* 
ών των, παρήγαγεν απίστευτα σχεδόν έλεή- 
μονος ένεργείας θαύματα. "Οτε, τώ 613, οί 
κάτοικοι τής 'Ιερουσαλήμ καί τής λοιπής Πα
λαιστίνης, φεύγοντες ένώπιον τών ύπό τόν 
Χοσροην εισβαλοντων Περσών, ήλθον φυγάδες 
έν Αιγυπτω, ο ’Ιωάννης έδέξατο αύτούς ώς 
ίδια τέκνα καί πασαν έπεδαψίλευσεν αύτοΐς 
περίθαλψιν. Ά μα δέ καί πρός τους έν 'Ιερου
σαλήμ καί τή λοιπή Παλαιστίνη έναπομεί- 
ναντας Χριστιανούς επεμψε χρήματα, καί σ ί
τον, καί ένδυμα τα. Καί πρός τόν Επίσκοπον 
τής έαυτοΰ πατρίδος Άμαθοϋντος, Θεόδωρον, 
ϊπεμψεν μεγάλην χρηματικήν ποσότητα πρός 
περίθαλψιν τών έκεΐσε καταφυγόντων καί λοι
πών άπορων. Καί πρός τόν Επίσκοπον τών 
έπί τά μεθόρια Αΐγύπτου καί Παλαιστίνης 
'Ρινοκορούρων Γρηγόριον ομοίως χρηματικά 
ποσά επεμψε πρός βοήθειαν τών έκεΐ καταφυ- 
γόντων. Καί τέλος τόν Άββάν Αναστάσιον 
έφοόιάσας με χρήματα ίκανά, έξέπεμψεν όπι
σθεν τών Περσών πρός άπολύτρωσιν τών εις 
αιχμαλωσίαν άπαγομένων ύπ’ αύτών Χριστι- 
«νών. Αλλ’ ή έλεημοσύνη του δέν άπετείνε- 
το μόνον εις τήν σωματικήν πτωχίαν τοϋ

ποιμνίου του, διότι καί την πνευματικήν αύ 
τοϋ πενίαν μετά ζήλου άνεκούφιζε διά τής 
ένδελεχοϋς τών ψυχών έπιμελείας καί οίκο- 
δομήσεως, ώστε πολλοί αιρετικοί διά τών 
φροντίδων καί τής διδασκαλίας του έπανήλ- 
θον εϊς τούς κόλπους τής ’Ορθοδοξίας. Κατέ- 
γει.νε δ’ άνενδότως εϊς τόν διά τής παιδείας 
φωτισμόν τού λαοΰ του, καί έξερρίζωσεν έκ 
τοϋ κλήρου του τό έγκλημα τής σιμωνίας. 
Εισβαλοντων, τώ 61 6 ,τών Περσών εϊς τήν Αί
γυπτον, κατέφυγεν ό ’Ιωάννης εϊς Κύπρον, ό
που καί άπέθανε τώ αύτώ ετει, τή 1 2 Νοεμ
βρίου, καθ’ ήν ημέραν καί μνημονεύει αύτοϋ ή 
’Εκκλησία ήμών.

44.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ .
)616 — 630 Μ. X.)

Ο Γεώργιος άνέβη τόν θρόνον τής Αλεξαν
δρινής Εκκλησίας καθ’ 8ν χρόνον αυτη τε καί 
πάσα η Αίγυπτος εστεναζον υπό τόν βαρύν 
ζυγόν τών εισβαλοντων Περσών. Ούδέν τ ι 
άλλον γινωσκομεν περι αυτοΰ, ή οτι συνέγρα
ψε βίον τοΰ Άγιου Ίωάννου τού Χρυσοστό
μου. Άπέθανε δέ κατά τό ετος 630,

45.

κ r  ρ ο ς.
(630—613 Μ. X.)

Μετά τόν θάνατον τοΰ Γεωργίου ώνομάσθη 
Πατριαρχης Αλεξάνδρειας ύπό τοΰ Αύτοκρά
τορος Ηράκλειου ο ’Επίσκοπος τής έν Κολχί- 
δι Φασιδος Κύρος, μονοθελήτης, διά τών £- 
πιτηδει&ίν εισηγήσεων τού ’Αναστασίου Πα- 
τριάρχου Ίακωβίτου τής Αντιόχειας. Ό Κΰ- 
ρος είχε μυηθή τό δόγμα τών Μονοθελητών 
υπο Σέργιου, τού Πατριάρχου Κοινσταντινου- 
πολεως. Τώ 633 κατά τόν μήνα Ιούνιον συν- 
εκαλεσε Σύνοδον τοπικήν, πρός τόν σκοπόν 
τοΰ νά συνενώση τούς ’Ορθοδόξους μετά τών 
εχθρών τής έν Χαλκηδόνι Συνόδου διά τοΰ

κατ’ αύτόν συμβιβαστικού δόγματός τών μο 
νοθελητών. Ά λλ ’ οί μέν Ίακωβΐται έμυκτή- 
ρισαν τήν ψευδή ταύτην ένωσιν, οι δέ Ορθο- 
δοξοι τήν καταδίκασαν, δ δέ μοναχός Σωφρό
νιός τήν έπολέμησε διά τε ζωσης φωνής και 
έγγράφοις. Τώ b40 ο Κύρος περιεοληθη υπο I 
τοϋ Αύτοκράτορος 'Ηρακλείου την ανωτατην 
άρχήν τής Αΐγύπτου, άπειλουμένης ύπό τών 
Αράβων, "ΐνα δέ άπομακρύνη τούτους τής 
Αΐγύπτου, Ικρινεν άναγκαΐον νά έλθη εϊς μυ- 
στικάς διαπραγματεύσεις μετά τού Καλίφου 
Όμάρ περί πληρωμής ετησίου φόρου έκ μέρους 
τής Αΐγύπτου. Ταΰτα δμως πληροφορηθείς 
έ 'Ηράκλειος, ήγανάκτησε κατά τού Κύρου, 
τόν άνεκάλεσεν εις Κωνσταντινούπολή, οπου, 
δικασθείς έπί προδοσία, μόλις καί μετα βίας | 
έσώθη. Τό δ’ έπιόν ετος άπεστάλη έκ νέου 
εϊς τόν θρόνον του, όπου άπεθανε, τώ 643 
κατά Πάγην.

46.
Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Δ'.

(6Ϊ3-653 Μ.Χ.)

Τόν Κΰρον διεδέξατο Πέτρος δ Δ'. Μονοθε
λήτης καί αύτός, καί συναναθεματισθεις μετα 
τών άλλων κορυφαίων τοϋ Μονοθελητισμοΰ 
ύ~ό τής έν Κωνσταντινουπόλει τω  689 συγ- 
κοοτηθείσης έπί τούτω Οικουμενικής Συ
νόδου. ’Εν ετει 653, βλέπων ουτος πάσας τής 
Αλεξάνδρειάς καί τής λοιπής Αΐγύπτου τάς 
’Εκκλησίας καταληφθεί σας υπο τών Ιακωβι- 
τών τή προςτασία τών Αράβων, εγκαταλιμ - 
πάνει τόν Πατριαρχικόν Θρόνον, καί φεύγει 
ίίς  Κωνσταντινούπολιν.

Μετα. τήν φυγή* τον Πέτρου οι τής Α ιγ ν  
π τον  Μ ελχ ΐτα ι, δ ιηρηηένο ι οντες εις Μονο- 
βε.Ιήτας χα ΐ ’Ορθοδόξους. άνεβ& ασαν είς τόν 
Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ό ν  θ ρ ό ιο ν  τρεις έφ 'ξήC Π ατριάρ
χης Μονοθελήτας ύπε^ντ χυούηης, ώς φ α ί
νετα ι, τής τούτο»/' φατρίας πρώζo r  μ£ν lo>-

άννην  Tor Σ Τ ’ , t v  μόνον  ειος π α τρ ια ρχ ευ - 
a a r ta  δεύτερον δε Tor Ε υτνχιον, τ υραν/ή- 
σα ντα  έτη ixard" χα ί τρ ίτο? Πέτρον τόν Ε'. 
εχβληθέντα όμως μ ετ ’ ό.Ιίγον ύπό τών ύπερ- 
ισ γ υ σ ά ν τω ν , ώς φ α ίνετα ι, τότε ’Ορθοδόξων. 
'Έχτοτε δ ’ έχήρευσε παντεΛώς πρώτη*· τα ύ 
την φοράν ό θρόνος τής ’Α λεξάνδρειάς έπ ι Πα 
τρ ιάρχον  Μ ελχΙτου, διοιχούμενος έπ ί 34 χε  
ρ ίπου ετη ύπό Π ατριαρχικών Τοποτηρητΰν  
μέχρ ι τής e r  Κ ω νσταντ ινουπόλει Σννόδον, 
είς ήν παρέοτη χα ί ό Π ατριαρχικός Τοποτη- 
ρητής τον θρόνον τής 'Αλεξάνδρειάς Πέτρος ό 
ιερομόναχος ’ τότε δε, όρθοδοξηοαντων, μ ετά  
τάς άποφάσεις τής Συνόδου, πάντω ν τών έν 
Αίγΰπτω Μ ελχιτω ν, έξελέ/θη, τώ 691 Πα 
τρ ιάρχης  ορθόδοξος ό ρηθείς τοποτηρητης.

47.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  ΣΤ'.

691-712 Μ. X.)

"Οστις, ϊθύνας τ ή ν ’Εκκλησίαν έπί ετη 24 
καί εις βαθύ έλάσας γήρας, ά-έθανε περί τό 
712  έτος.

Τότε δε π ά λ ιν  χηρεύει τό δεύτερον ό Πα- 
I  τρ ιιιρχ ιχ ός  τής ’Αλεξαι δ ρε/ας θρόνος, χατα- 
| δ ροπή χα ί ραδ ιουργ ία  τών Ι\οπτων παρα  τοίς 

χρατοϋσ ιν apaijriv, έπ ί έτη τεσσαράκοντα  
δύο, καθ' ά  δέν ύπήρχον ή Π ατρ ιάρχη  Ίαχω - 
β ϊτα ι μόνον  έν Α ίγύπτω. Ό  δε ιδρυτής τής 
έν ϋ α γ δ ά τ  δυναστε ία ς  τών ’Αζασιδών Ra~ 
λ ίφης Ά6ον Ζοαφάρ ό Ν ικητής, άνήρ μ εγα  
λονργός ν.α ί^ών επ ισ τημώ ν εραστής , διιτα£ε 
τήν  πρός τούς 'Ορθοδόξους άχόδοο ιν  τών ύπό 
τών Κοπτών χατασχεθεισώ ν έχχλησιών καί 
έπέτρεψε, σνντελούντω ν πρός τοντο χα ί τών 
Αύτοχρατόρων τής Κωνσταντινουπόλεως δ ιά  
φ ιλικών πρός τόν Κ αλ ίφην γραμμάτω ν, τήν  
έχλογήν Ό ρθοδόξ υ Π ατριάρχου. Ουτω δ' ΐ -  
ξε.Ιέγη Π ατριάρχης ’Α λεξάνδρειάς.



Κ Ο Σ Μ Α Σ  Ο Ι Α Τ Ρ Ο Σ  
( 7 3 4 - 7 7 7  Μ. X.)

Ούτος, κατ’ άρχάς τής Πατριαρχείας του, 
•ίν Μονοθελήτη;, άλλ’ άκολούθως, άποπτύσας 
• ήν^κακοόοςιαν, έχρημάτησε μάλιστα εις τών 
σφοόροτάτων υπερασπιστών τής τών εικόνων 
-ροσκυνήσεως. ’Επ’ αύτοΰ έγένετο ύττό Κων
σταντίνου τοΰ Κ ο π ρ ω ν ύ μ ο υ τοΰ ε ί- 
κ ο ν ο κ λ ά σ τ  ο υ φοβερά τών εικονολα
τρών, καί μάλιστα τών Μοναχών, καταδρο
μή, ής ομως δέν έδοκίμασε τάς πικρίας η Αί
γυπτος, καθ’ 8 μη διατελοΰσα πλέον υπο την 
κυριαρχίαν τών Αύτοκρατόρων. Κατά Δοσί- 
θεον μάλιστα, τόν Πατριάρχην 'Ιεροσολύμων, 
και οι Κόπται τής Αίγυπτου, καθ’ 8 είκο- 
νολάτραι, ώρθοδόξησαν τότε καί αύτοί, ή 
μάλλον συνηνώθησαν μετά τών εικονολατρών 
ορθοδόξων κατά τών εικονοκλαστών, άτε κοι
νών άντιπάλων, άλλ’ ώρθοδόξησαν μόνον ώς 
προς αύτο τό ζήτημα, καί μετά τήν άνόρθω- 
σιν τών εικόνων, πάλιν έχωρίσθησαν τών <3ρ- 
θοδόςων τελείως. Άπέθανε δε ό Κοσμάς π ι
θανώς τώ 777 ετει. (άκολουθεΐ).’

ΗΡΟΙΟΤΟΓ ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ.
(Σννέ^ίεα.)

§ 3b. ΕΡΧΟΜΑΙ δέ νά παρατείνω τόν λό
γον περί τής Αίγύπτου, διότι αυτη περιέχει 
πλειοτερα πασης άλλης χώρας θαυμάσια 
πράγματα, καί παρουσιάζει εργ» άξιολογώτε- 
ρα παντός άλλου τόπου’ διά ταΰτα θά ομιλή
σω περισσότερον εν έκτάσει περί αύτής. Οί 
Αιγύπτιοι, ενώ εχουσι τόν ουρανόν των διαφο
ρετικόν, καί 5 ποταμός των παρουσιάζει φύ- 
σιν διάφορον τής τών άλλων ποταμών, έχου- 
σι τά ηθη καί τούς νόμου; κατά τό πλεΐστον 
αντίθετα πρός τά τών άλλων άνθρώπων. Διό-

τ ι παρ αύτοις αί μέν γυναίκες πορεύονται εί; 
τήν άγοράν, καί εμπορεύονται, οί δέ άνδρες, 
μένουσι^κατ’ οίκον, καί υφαίνουσι. Καί ο: μέν 
άλλοι άνθρωποι υφαίνουσιν, ώθοΰντες τό υ- 
φάδιον πρός τά άνω, οί δ’ Αιγύπτιοι πρός τά 
κάτω. Τά βάρη φέρουσιν οί μέν άνδρες έπί τής 
κεφαλής, αί δέ γυναίκες έπί τών ώμων. Ού- 
ροΰσιν at μέν γυναίκες δρθιαι, οί δέ άνδρες 
καθημενοι. Άποπατοΰσ: μέν έν ταΐς οίκίαις, 
τρώγουσι δ’ έξω είς τούς δρόμους, έπιλέγον- 

I τες, οτι τά μέν αισχρά, άλλ’ αναγκαία, πρέ
πει τις^νά κάμνη έν τώ κρυπτώ, τά δέ μή αί- 
σχρα, άναφανδόν. Γυνή ρ.έν ίέρεια δέν γίνε
ται ούτε θεοΰ, ουτε θεάς, άνδρες δέ γίνονται 
ιερείς καί θεών καί θεαινών. Οί υιοί δέν είνε 

I υποχρεωμένοι νά τρέφωσι τούς γονείς, άν δέν 
θέλωσιν, αί δέ θυγατέρες άναγκάζονται είς 
τούτο καί άκουσαι.

§ 36. Οί ιερείς τών θεών είς [/.έν τάς αλ- 
λας χώρας φέρουσι κόμην μακράν, έν Αιγύπτω 
δέ ξυρίζουσι τήν κεφαλήν. Παρά τοΐς άλλοι; 
ανθρωποις είνε νόμος νά ξυρίζωσι τάς κεφα- 
λας, άμα εχωσι πένθος, καί μάλιστα οί πλη- 
σιέστεροι τών συγγενών, οί δ’ Αιγύπτιοι έξ 
εναντίας άφίνωσι τάς τρίχας τής τε κεφαλής 
καί τών γενείων, ά ; τέως έξύριζον, ν’ αύξά- 
νωνται έπί τώ θανάτω συγγενούς. Οί μέν άλ
λοι άνθρωποι διαιτώνται χωριστά άπό τά 
ζώα, οί δ’ Αιγύπτιοι συνδιαιτώνται μετ’ αύ
τών. Οί άλλοι πάντες τρέφονται διά σίτου 
και κριθής, οι δ’ Αιγύπτιοι θεωροΰσιν ώς μέ- 
γιστον όνειδος τό νά τρέφηταί τις έκ τούτων, 
αυτοί δέ κατασκευάζουσιν άρτον άπό όλύρα; 
(άσπροσίτι), α ; άλλοι καλοΰσι ζέας. Ζυμώνου- 
σι τόν μέν άρτον διά τών ποδών, τόν δέ πη
λόν διά τών χειοών, δι’ ών σηκώνουσι καί 
τ/]ν κόπρον. Οί μέν άλλοι άφίνουσι τά αίδοΐά 
των ώς εχουσι κατά φύσιν, πλήν εκείνων, ό
σοι εμαθον άπό τούς Αιγυπτίους τήν περιτο
μήν, οί όέ Αιγύπτιοι περιτέμνονται. *Εχα-

στος μέν τών άνδρών εχει δύο φορέματα, I- 
κάστη δέ τών γυναικών &ν. Ot μεν αλλο’* 
ποοσδένουσιν έκ τών εξω τούς κρίκους και τα 
σχοινία τών ίστίων, οι δ’ Αιγύπτιοι εκ τών 
έσω. Οί μέν "Ελληνες γράφουσι καί άριθμοΰσι, 
φέροντε; τήν ^εΐρα έκ τών άριστερών επι τα 
δεξιά, οί δ’ Αιγύπτιοι έκ τών δεςιών έπί τ ’ 
αριστερά" ουτω δέ ποιοΰντες, λέγουσιν, ότι 
αύτοί μέν γράφουσιν έπί τά δεξιά, οί ό’ "Ελ
ληνες έπί τ ’ άριστερά. Μεταχειρίζονται δε 
δύο ειδών γράμματα, ών τά μέν καλούνται 
ίεοά, τά δε δημοτικά.

§ 37. 'Οντες δέ θεοσεβείς είς τό έπακρον, 
περισσότερον πάντων τών άνθρωπων τηροΰσι 
τάς εξής θρησκευτικάς συνήθειας: πίνουσιν έκ 
χάλκινων ποτηρίων, άπεο τρίβοντες καθαρί- 
ζουσι καθ’ εκάστην ημέραν πάντες άνεξαιρέ- 
τως. Φοροΰσι δέ πάντοτε λινά φορέματα νε- 
όπλυτα, πολύ μάλιστα προσέχοντες είς τοϋτο· 
Περιτέμνονται δέ τά  αιδοία ενεκα καθαριό
τητας, προτιμώντες νά ώσι μάλλον καθαροί 
παρά εύμορφοι. Οί δέ ίερεΐς ξυρίζουσι όλον 
τό σώμα πάσαν τρίτην ημέραν, ινα μή έμφω- 
λεύη είς αύτό ουτε φθείρ, ούτε άλλη τις ά- 
καθαρσία κατά τήν ώραν, καθ’ ην υπηρετοΰ- 
σι τούς θεούς. ’Εσθήτα δέ φέρουσιν οί ίερεΐς 
λινήν μόνον, καί υποδήματα βύβλινα (έκ πα
πύρου), διότι δέν είνε συγκεχωρημένον είς 
αύτούς νά φέρωσιν άλλην εσθήτα, ούδ’ άλλα 
υποδήματα' λούονται διά ψυχρού υδατος δίς 
τή ; ήμέρας καί δίς τής νυκτός' έν ένί λόγω 
έκτελοϋσι πλείστας άλλα; θρησκευτικά; πα
ραγγελίας. Ά λλ ’ άπολαμ-βάνουσι καί άγαθών 
ούκ ολίγων, διότι ούτε μεταχειρίζονται Tt έκ 
τών ιδίων, ούτε έξοδεύουσιν, άλλά καί άρτοι 
παρασκευάζονται δι’ αύτούς ιεροί, καί χηνών 
καί βοών κρέατα άφθονώτατα δίδονται εί; £- 
καστον αύτών καθ’ εκάστην ημέραν (α). δί-

(α) Τδ τρίτον τής Αίγυπτου άνήχεν είς τήν προνο- 
μιοϋχον τάξιν τών ιερέων, χα! τά ε'σόδήματα αύτοϋ I -

δεται δέ πρός αύτούς καί οίνος άμπέλ.ινο; (β). 
Δέν τοΐς έπιτρέπεται ομως νά τρώγωσιν ί-  
χθύας. Κυάμους δέ ούτε ποτέ σπείρουσιν έν 
τή χώρα οί Αιγύπτιοι, ούτε τούς τυχόν γινο- 
μένουςτρώγουσιν, είτε ωμούς, είτε έψημένους, 
οί δέ ίερεΐς ούτε νά τούς ϊδωσιν άνέχονται, 
διότι νομίζουσιν, ότι τό δσπριον αύτό δέν είνε 
καθαρόν (γ). "Εκαστος δέ τών θεών εχει ού- 
χί ένα ίερέα, άλλά πολλούς, ών είς εινε άρ- 
χιερεύς, καί οταν τις αύτών άτιοθάνη άντικα- 
θιστά αύτόν ό υίό; του.

§ 38. Νομίζουσι δέ, οτι οί αρσενικοί βόες 
άνήκουσιν είς τόν *Επαφον (δ), καί τούτου 
ένεκα έξετάζουσιν αύτούς, αν ηνε καθαροί, 
ούτως' έάν καί μίαν μόνην τρίχα μελαιναν 
άνεύοωσιν έπ’ αύτοΰ, δέν τόν θεωροΰσι καθα
ρόν* είνε δέ τις τών ιερεων επιτηόες όιωρι- 
σμένος νά έρευν^ ταΰτα επι τοΰ κτήνους, καν 
έρθίου δντος, καί υπτίου, έλκύων καί τήν 
γλώσσαν αύτοΰ, ίνα ίδη, αν αυτη ηνε καθα
ρά έκ τών σημείων, τών ωρισμενων, περι ών

χρησίμευον άποκλειστικώς διά τάς ·πρός συντηρησιν των 
ναών κα! τών ιερέων δαπάνας. Πάντα δέ τά κτήματα 
ταΰτα ήσαν άπηλλαγμένα παντδς φόρου.

(6) Οίνος άμπέλινος ιτρδς διαστολήν τοΰ ίκ  χριθής 
κατασχευαζομένου, οστις ήν προδήλως εΤδός τ ι ζύθου. Ο 
έκ σταφυλών οΓνος ήν σπανιώτατος έν Α ίγυπτω , καί μά
λ ιστα  πρό τοΰ ψαμ μ ητίχου , οστις πρώτος ηνοιξε τάς π ύ -  
λας της Αίγύπτου πρός τους "Ελληνας. 'Λριστος δέ οίνος1 
κατά Διόδωρον, ήν ό Σεβεννυτιχδς, διδ έπ ί τών αύτοχρα- 
τορικών νομισμάτων τούτου του Νομού απαντωμεν βό— 
τρυν σταφυλής.

ίγ ) 'Εντεύθεν είχε βεβαίως τήν πηγήν του κα! τδ 
τοϋ Πυθαγόρου μυστικόν παράγγελμα πρϊ.ς τούς ίαυτου 
μύστας ,  x υ ά -μ ω ν ά π  έ χ  ε σ β α ι » .  Ώς γνωστόν, 
δ Πυθαγόρας ήλθεν είς Αίγυπτον καί έμυήθη παρά των 
ιερέων τά μυστήρια τής σοφίας των.

(δ) “Επαφον καλεΐ δ 'Ηρόδοτος τδν Ά π ιν ,  οστις έθεω- 
ρεΐτο ϋπδ τών Α ιγυπτίων ώς ή έν τώ χόσμγ τούτφ ύπό 
μορφήν βοός ένσάρκωσις τοϋ Όσίριδος. Κατά τούς "Ελ
ληνας, ό “Επαφος ήν υιός τοΰ Διός καί τής είς δάμαλιν 
μεταμορφωθείσης έρωμένης αύτοΰ Ίοΰς, κα! έβασίλευσ» 
τής Α ίγύπτου, δπου sx τ^ς Μέμφ.δος, θυγατρδς τοΰ Νεί
λου, ίγέννησε τήν Λιβύαν, κ .τ .λ .



θά ομιλήσω άλλαχοΰ' παρατηρεΐ δε καί τάς 
τρίχας τής ούρας, έάν αύται Ιχουσι κατά 
φύσιν. Έάν δε 5 βοΰς εύρεθή καθαρός κατά 
τταντα ταΰτα, αυτόν ο ίερεύς ως
τοιοϋτον διά περιτειλίξεως περι τά κέρα
τα σχοινιού βυβλίνου, ( εκ παπύρου ), καί 
επειτα, επιπλάσας έπι τοϋ σχοινιού γην ση- 
μαντρίδα, την σφραγίζει διά τοϋ δακτυλιδίου 
του τοτε δε φερουσι τόν βοϋν εις τό θυσια
στήριον- είνε δε άπηγορευμένον εις ιερέα έπί 
ποινή θανάτου νά θύσγι βοϋν, μ} δντα πρό
τερον οΰτως έσφραγισμένον. Δοκιμάζεται λοι- 
πον τό κτήνος κατά τόν ρηθέντα τρόπον.

§ 39. 'I I  θυσία δέ γίνεται παρ’ αύτοις ώ- 
δέ πως- όδηγήσαντες τό ούτως έσφραγισμένον 
κτήνος προς τον βωμόν, δπου πρόκειται νά 
θυσιασθή, άνάπτουσι πυράν1 επειτα δε ραντί- 
ζουσιν έπί τοϋ βωμού καί έπί τού θύματος 
οίνον, καί, άφοϋ έπικαλεσθώσιν τόν θεόν, σφά 
ζουσιν αύτό- άφοϋ δέ τό σφάξωσιν, άποκό- 
πτουσι τήν κεφαλήν αύτοϋ’ καί τό μεν σώμα 
τοϋ κτήνους ’εκδέρουσι τήν δέ κεφαλήν εκείνην, 
αφού τήν καταρασθώσι πολύ, δπου υπάρχει 
άγορκ, καί ευρίσκωνται έν αύτή Έλληνες έμ
ποροι έπιδημοϋντες, τήν φέρουσιν έκεΐ καί τήν 
πωλοϋσιν εις αυτούς δπου δέ μή ύπάρχωσι 
παροντες Ελληνες, τήν ρίπτουσι εις τόν πο
ταμόν (α). Καταρώνται δέ τάς κεφαλάς λέ- 
γοντες τα εζής: εάν τ ; μέλλη νά γείνη κακόν 
ειτε εις αυτούς τούς θύοντας, είτε εις τήν Αί
γυπτον σύμπασαν, ας τραπή εις τήν κεφαλήν 
ταύτην (β). Κατά μέν τάς κεφαλάς τών θυο-

(α) Kai ό Αίλιανός ά να φ Ι.ε ι, δτι οί κάτοικοι τοΰ Όμ- 
βιτου νομού, ε ’ς Sv, ίν τα  άμέσω; ύπό τόν κ α τα -^ κ τη ν  
του Νείλου, δέν έπιδή ιουν πρ δή\ως "Ελληνες, ουδέποτε 
ετρωγον τ ά ; κ εφ α λ ίς  των βυομένων ζώων, άλλά τάς έρ- 
...πτον πρ5ς το·-·ς χρ χ .ί-ιλους, u-iv«;r χαίροντες καί Τ .ί- 
ί.σχ ιρτώντε;, χ ίτεβ ,οχθ-ζ ,ν αύτάς.

(6) Άνάλογόν τ  ν )  έ ξ ιλ ,σ τχ ή ν  ιεροτελεστίαν εύρί- 
•χομεν χα! « , pi τοΐς Έ β  α ί « ς  έν τ/, ε!ς τήν ε'ρημον « -  
ποπομπϋ τοΰ φέρ ντος τάς άμαρτίας τών π»ντων τράγου.

μένων κτηνών καί τήν έπιρράντισιν τοϋ οίνον 
πάντες οί Αιγύπτιοι φυλάττουσι τάς αύτάς
%  , y  7 ·  rοιαταςεις εις πασας αυτών τας θυσίας” ένεκα 
δε τουτου τοΰ νόμου ούδείς τών Αιγυπτίων 
τρώγει ποτέ τήν κεφαλήν ούδενός έμψύ/οα 
δντος.

§ 40. ' I I  δέ έςαίρεσις τών έντοσθίων τών 
θυόμενων ζώων καί ή καΰσις αύτών έκτελεΐ- 
ται διαφόρως εις κάθε είδος θύματος. 'Ερχο
μαι δε τορα να εΐπω περί της θεας, ην νομί- 
ζουσι μεγιστην, καί είς τιμήν τής οποίας α- 
γουσ&ν εορτήν [Λεγκ>τ7)ν. *Α<ροΟ ττροίτον ν7ΐ~ 
στεύσωσιν είς τιμήν τής ’'ίσιδος καί εύχηθώ- 
σιν είς αύτήν, θυσιάζουσι τόν βοϋν- Ιπειτα 
εκδερουσι αυτόν, και, έςαγαγόντες τήν κοι
λίαν αυτοΰ π&σαν, άφίνουσιν έν τώ σώματι 
αύτοϋ τά λοιπά σπλάγχνα καί τήν πημελήν, 
αποκοπτοσι δε τα σκέλη, καί τό άκρον τής 
οσφυος, καί τους ωμούς, καί τόν τράχηλον' 
μετα δ« ταΰτα γεμιζουσι τό σώμα τοϋ βοός 
δι άρτων καθαρών, και μελιτος, καί άσταφί- 
δων, καί σύκων, καί λιβανωτού, καί σμύρνης, 
και άλλων αρωματων, καί τότε τό καίουσιν 
έ-.Ι τοϋ βωμού, καταχέοντες έπ’ αύτοϋ ελαιον 
αφθονον θυουσι δε, άφοΰ πρότερον νηστεύσω- 
σι, και, έν ω καιονται τα θύματα, τύπτονται 
παντ&ς αφου δε τελεκοσουν να τύπτωνται, 
παρατίθενται αύτοις τά λείψανα τής θυσία; 
ώς γεύμα.

§ 41. Τους μεν καθαρούς άρρενας βόας 
καί τούς μόσχους πάντες οί Αιγύπτιοι θυσιά-

«■ Κα! προσάξει τόν χίμορον (εριφον) τόν ζώντα· κα! έπ (-  
θήτη Άαρών τάς δύο χεΤρας αύτοΰ έπ ! τήν κεφαλήν τοΰ 
χιμάρου τοϋ ζέοντος, κα! έξαγορεύσει έπ ' αύτοϋ πάσας τάς 
ανομία; τών υίών ’ Ισραήλ, καί πάσας τάς αδικίας αύτών, 
καί πάσας τάς άμαρτίας α υ τώ ν  κα! έπιθήσει αϋτάς έπί 
τήν κεφα/.ήν του χιμάρου τοΰ ζώντος, καί έίαποστελεΤ έν 
χειρ! άνθρώπου έ.-οίμου *ίς τήν έρημον κα! λήψε-a i 4 
χίμαρος εφ έαυτόί τας αδικίας αύτών ε ’ς γήν αβατον* χο! 
έςαποστελει τόν χίμαρ-,ν είς τήν ερημονσ. (Αευϊτ. ΙΕΤ. 
2 1 - 2 3 ) .

ζουσι' τάς δέ άγελάδας δέν τοΐς είνε συγχω- 
ρημένον νά θυσιάζωσΓ διότι εινε αφιερωμέ- 
ναι είς τήν ^Ισιδα, ής τό αγαλμα, ενω εινε 
γυναικόμορφον, φέρει κέρατα βοος, (α) καθ 
<Jv τρόπον καί οί Έλληνες παριστάνουσι τήν 
Ίώ . Καί οί Αιγύπτιοι πάντες ομοίως σέβον
ται τάς άγελαόας πολυ περισσότερον παντος 
άλλου βοσκήματος, ού ένεκα ούτε άνηρ Αιγύ
πτιος, ουτε γυνή, φιλοΰσι ποτε Ελληνα εις 
τό στόμα, ούτε μάχαιραν Έλληνος μεταχει
ρίζονται, ούτε οβελούς, ούτε λεβ/ιτα, ούτε 
κρέας βοός καθαροΰ, διαμελισμένου δι’ ελλη
νικής μαχαίρας, γεύονται, θάπτουσι δέ τούς 
θνήσκοντας βόας κατά τόν έξής τρόπον’ τάς 
μέν άγελάδας ρίπτουσιν είς τόν ποταμόν, 
τούς δέ αρσενικούς βόας χώνουσιν υπο την 
γήν είς τά  προάστεια, άφήνοντες, η τό έν, η 
καί άμφότερα τά κέρατα, νά έξέχωσι, χάριν 
σημείου. Άφοΰ δέ σαπίσϊΐ τό πτώμα, καί 
φθάση ό διο)ρισμένος καιρός, εοχεται εις εκα- 
στην πόλιν πλοΐον έκ τής Προσωπιτιδος κα- 
λουμένης νήσου (β), ητις κεΐται μέν έν τώ 
Δέλτα, εχει δε περίμετρον εννέα σχοίνων. Έν 
ταύτή λοιπόν τή Προσωπίτιδι νησω υπάρχου- 
σι μέν καί άλλαι πόλεις πολλαί, έκείνη δέ,

(α) Πάντα ά ίηθώ ς τής ’Ίσιδος τά  έμοιώματα φέρουτιν 
ίπ ί  τής »εφα/ή ; διάδημα, συνιιτάμενον έκ τοΰ δίσκου τή ;

1 πανσέληνου μεταξύ δύο κεράτων βοός.

(6) 'Π νήσος αϋ-η , χειμένη κατά τήν κορυφήν τοϋ 
Αέλτα, έσχη ιατίζετο έκ τοΰ Σεβεννυτικοΰ κλάδου τοΰ

Ι Ηείλου πρός άνατυλά ; καί τοΰ Κανωβικοΰ πρός δυσμάς, 
ι/υνδεομένων πρός βο^ράν διά μ εγάλη ; διώρ’-γος. Έ π ! τών 
Φαραώ, κα! τών Έλ/.ήνων, καί τών 'Ρωμαίων άπετέλει ή 
νήσος αΰτη ΐδ.ον νομόν, καλούμενον X έ ν ε ς έπ ! τών 
Φαραώ κα! Π ρ ο σ ω π ί τ η ν  όπό τών 'Ελλήνων καί 
'Ρωμαίων. 'Η πρωτεύουσα αύτοΰ, κείμενη κατά τήν άνα- 

[ τολικήν όχθην τοΰ Κανωβικοΰ κλάδου κα! πλησ ίίστατχ
τής c-c αύτόν έχ6ο)ής τής δ.ιί ρυγος, έχαλεΐτο κατά τάς 
ϊερογλυφικάς έπιγραφάς, Παρι-σέπ, έξ ου ό κ. Βρούξ φρο- 
νεΓ, δτι έσχηματίσθη ύπό τών 'Ελλήνων τονομα π  ρ 0-  
•  ω π  I ς, ώς καλεΐ τήν πόλιν ταύ ιη ν 6 Πτολεμαίο; καί 
i  Βυζάντιος Στέφανος, κα! έξ ου έπεκλήθησαν ύπό τών 
‘ Ελλήνων όλόχληρός τε ό Νομός καί ή νήσος.

έζ ης άναχοιροΰσι τά πλοία, οπως άνακομίσω- 
σι τά όστα τών βοών, καλείται Α τ  α ρ β η- 
/  1 ? (γ)’ ^π“ΡΧ.ε! α'"ιτ  ̂ ίδρυμένον ίερόν 
τής Αφροδίτης. Έκ ταύτης τής πόλεως ά-
πέογονται πολλοί εις αλλας πόλεις, και εκ

\ ~ ' ' ' ' ft ;θάπτοντες τά οστα, τα <ρερ<η>σι και τα ΰα-
πτουσιν είς ένα τόπον δλοι. 'Ομοίως όέ με
τούς βόας θάπτουσι καί τά άλλα κτήνη άπο-
θνησκοντα οΰτως είνε νομοθετημένον περί
αύτών’ διότι δέν φονεύουσιν ούδέ ταΰτα.

(ακολουθεί).

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

(Σ υνέχεια .— ”1δε άριθ. 7 .)

Έ τει 3 ,600 άπό τής δημιουργίας ό Ευα
γόρας κατέστη ό ισχυρότερος τών έν τή νησω 
βασιλέων. Απέκτησε μέγα δνομα καί φήμην, 
καί πολλούς τών άλλων είς ένωσιν ηγαγε. 
Τότε καί ό στρατηγός τών Αθηναίων Κόνων, 
ήττηθείς ύπό τών Λακεδαιμονίων, κατέφυγεν 
είς Κύπρον καί έτέθη ύπό τήν τοΰ Εύαγόρου 
προστασίαν, ηνπερ ούδαμοΰ άλλού ήδύνατο 
νά ευρη. Τοσοΰτον δέ έσυμφιλιώθησαν οί δύο 
ούτοι μεγάλοι άνδρες, ώστε ή φιλία αύτών 
διετηρήθη πάντοτε άκμαία μέχρι τοΰ τέλους 
τής ζωής των. 'Ο Κόνων, χαίρων μεγάλης ύ- 
πολήψεως έν τή αύλή τοϋ βασιλέως τής Περ
σίας Άρταξέρξου τοΰ Μνήμωνος, κατώρθωσε, 
διά τού ίατροΰ Κτησίου, νά συμφιλίωση αύτόν 
μετά τοΰ Εύαγόρου, οστις άνέβη είς τόν θρό
νον άνευ διαταγή; του, καί ώς έκ τούτου ό 
Πέρσης διέκειτο δυσμενώς πρός αύτόν.

Οί δύο φίλοι, Εύαγόρας καί Κόνων, έσκέ-

(γ) Τό ιερογλυφικόν όνομα τής πόλεως ταύτης εΤνε 
Ά  θ α ρ-Β ά κ ι ,  σημαίνον ί ε ρ ό ν  τ ή ς  ’Λ θ ώ ρ, ήν 
ο( "Ελληνες έξωμοίουν τή έ ιυ τώ ν  ’Αφροδίτη.



πτοντο πάντοτε νά καταβάλωσιν, ή κάν νά 
σμικρύνωσι τήν δύναμιν τών Λακεδαιμονίων, 
6ντων φοβερών τότε καθ’ όλην την Ελλάδα, 
καί περιέμενον νά παρουσιασθή αύτοΐς κατάλ
ληλος περιστασις. Ησαν δ’ άμφότεροι πολΐ- 
τα ι Αθηναίοι, ο μεν Κόνων κατά γέννησιν, ό 
ό Ευαγόρας ως εκ τών μεγάλων αύτοϋ πρός 
«ην πολιτείαν εκδουλεύσεων. Οί Λακεδαιμό
νιοι, κυρίεύσαντες πολλούς τόπους τών Σατρα
πών τής Ασιας, κύριοι αυτών κατέστησαν? 
μην εύρίσκοντες ούδεμίαν έκ μέρους τών πρώ
των κατακτητών άντίστασιν, ώς εκ της αδυ
ναμίας των. 'Ο Εύαγόρας συνεβούλευσε τότε 
τούς Σατράπας νά κτυπησωσι κατά θάλασ
σαν τους Λακεδαιμονίους καί επέτυχε νά λά" 
βη την αρχηγίαν τών Περσών 5 Κόνων, οστις 
προσέβαλεν αύτούς πλησίον της Κνίδου καί έ- 
κέρδισε τήν λαμπράν εκείνην νίκην, τήν πε- 
ρίφημον τότε καταστασαν. Ή ήττα τών Λα
κεδαιμονίων έμηδένησε τήν αριστοκρατίαν καί 
οί ’Αθηναίοι εϊς ενδειξιν εύγνωμοσύνης πρός 
τόν Εύαγόραν καί Κόνωνα, ήγειραν αύτοΐς έν 
Άθήναις ανδριάντας. Παυσαν. Βιβ. Α'.

Ο Εύαγόρας κατακτήσας πολλάς της νή
σου πόλεις προσεπάθει βασιλεύς άπάσης τής 
Κύπρου νά κηρυχθη. Ά λλ ’ οί Κύπριοι βασι
λείς, ,ητησαντες τήν βοήθειαν τοϋ Πέρσου, 
οστις, μολονότι φίλος τοΰ Εύαγόρου, δεν έπε- 
θύμει όμως νά έκτανθή ή εξουσία τοϋ έπιδε- 
ξίου τούτου άνδρός καθ’ ολην τήν νήσον καί 
νά εχη ούτως ύποχείριον όλην τήν μικράν 
Άσίαν, ε τυχόν αύτής. Ύπεσχέθη κατ’ άρχάς 
νά στειλη βοήθειας τοίς κινδυνεύουσι βασιλεϋ- 
σι Κυπρίοις, χωρίς όμως νά κηρυχθή φανερά 
εναντίον τοϋ Εύαγόρου.

Εξ ετη ολόκληρα έπολέμει ό Εύαγόρας, 
ετει 3 ,6 1 4 , καί οι εχθροί του πάντοτε κατε- 
βάλλοντο καί έμηδενίζοντο. Ένεθάρρυνε δε 
.ους Ελληνας πάντοτε κατά τοΰ κοινοΰ αύ
τών έχθροΰ, τοΰ Πέρσου, καί συνεβυύλευε νά

ένώσωσι τάς δυνάμεις των καί ν’ άπο διώ
ξω σι ν αύτόν, εϊ δυνατόν, τής Ανατολής. Ό 
Άρταξέρξης κατ’άρχάς μικράς βοήθειας παρεί
χε τοίς βασιλεϋσι Κυπρ-οις, πολέμων τούς 
Ελληνας και εχων τας μεγαλείτέρας αύτοΰ 

δυνάμεις άπησχολημένας. Ά λλ ’ όταν ήλευ- 
θερώθη άπό τοϋ καταστρεπτικού εκείνου πο
λέμου έκτυπησε τον Ευαγόραν μ’ όλας του 
τάς δυνάμεις. Ό Όρόντης, γαμβρός του, ώ - 
δήγησεν έπί τής νήσου τριακοσίας χιλιάδας 
σ.ρατοϋ, και ο Τυριβαζης, εις τών ενδόξων 
στρατηγών τών Ιίερσών, στόλον έκ τριακο- 
σιων πλοίων. Καί ο Εύαγόρας συνήθροισεν ό
σον ήδύνατο περισσότερον στρατόν καί πλοία, 
άλλ’ αί δυνάμεις του ήσαν πολύ κατώτεραι 
τοΰ Περσου, διότι, ό μεν στρατός του συνίστα- 
το από είκοσι χιλιάδάς άνδρας, δ δέ στόλος 
του άπό έννενήκοντα πλοία. Μολοντούτο 
η μεγάλη ανδρεία του καί ή στρατηγική 
του έπιδεξιότης κατώρθωσαν πολλά, άξια τοΰ 
ονόματος καί τής φήμης του. Καί κατά πρώ
τον εβυθισε πολλά πλοία, φέροντα είς τούς 
Πέρσας τροφάς, επειτα, έκτύπησεν h  μέρος 
τοΰ περσικού στόλου, εύρεθέντος μεμονωμέ
νου, καί ένίκησεν αύτόν, κυριεύσας καί πολ- 
λα πλοία. Μετά ταϋτα ένδυναμωθείς μετά 
πέντε άλλων πλοίων, άπερ δ Άχορις, βασι
λεύς τής Αΐγύπτου, άπέστειλε πρός αύτόν, i -  
πεχείρησε γενικήν κατά τοΰ στόλου τών Περ
σών έφοδον, άλλ’ήττηθείς ενεκα τού άριθμοΰ, 
άπεσυρθη εις Σαλαμίνα, ην οί Πέρσαι έπολι- 
όρκησαν και κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν.
Ο Ευαγόρας, θεσας επί κεφαλής τοΰ στρατού 

του τόν υίόν του Πρωταγόραν, άπέδρα λάθρα 
τοΰ φρουρίου καί άπήλθεν είς Αίγυπτον, ελ- 
πίζων ότι ήθελε τύχει νέας βοήθειας. Ά λλ ’ 
αποΐυχων έπεστρεψεν πάλιν εις Κύπρον καί 
εύρε το φρουριον στενώς πολιορκημένον καί 
μη δυναμενον πλέον ν’ άντιστή εϊς τούς πο
λυάριθμους τών Περσών στρατούς. Ή ναγκά-

ο

σθη λοιπόν νά κλείση συνθήκην εξευτελ ιστι
κήν, ύποτασσόμενΟς είς τούς εχθρούς του καί 
υποσχόμενος νά πληρώνη αύτοΐς φόρους', ν’ 
άναγνωρίζη ώς κύριόν του τόν Άρταξέρξην 
κα ί νά μήν επιχείρηση πλέον εκστρατείαν 
κατά τών άλλων τής νήσου βασιλέων.

ΓΙΙ τύχη όμως καί πάλιν δεν ήργησε νά 
ελθη είς βοήθειάν του καί νά παρουσίαση αύ
τώ  κατάλληλον ! ν C>0 j στασιν όπο>ς άποκατα- 
στήστι όλιγώτερον επαχθείς τούς όρους τής 
συνθήκης δι’ έαυτόν καί διά τούς συμπατριώ- 
τας του.

'Ο Όρόντης, ζηλεύσας τήν δόξαν τοΰ Τυ-
Ρ Ύ  ϊ  'Ρ  -ι ’ '  ’ '  > t ϊ ' ϊρι5αζου, όιεδαλεν αυτόν εις τον Αρταςερςην,

ώς φίλον τών Λακεδαιμονίων, καί έπιβουλευ- 
όμενον τόν θρόνον του, καί κατώρθωσε νά 
συλλάβη καί δέσμιον ν’ άποστείλη αύτόν είς 
τήν Περσίαν.Φοβηθείς όμως κατόπιν τόν στρα
τόν, οστις ήρχισε νά γογγύζη κατ ’ αύτοϋ, 
διέλυσε τήν πολιορκίαν τής Σαλαμΐνος καί 
άπεδέχθη σχεδόν άπάσας τάς ύπό τοϋ Εύα
γόρου προταθείσας τροποποιήσεις τής πρώτης 
συνθήκης. ’Έ τει δέ 3 ,6 1 9 , ή Σαλαμίς ήτο 
πάντη σχεδόν ελεύθερα καί ήσυ/ος.

Ούτως δ ένδοξος Εύαγόρας έθριάμβευσε 
κατά  τών εχθρών του καί νικών καί νικώμε- 
νος. Έ ζησε δέ μετά τήν συνθήκην ταύτην 
δώδεκα έτη, καθ’ ά έστόλισε τάς πόλει; μέ έ- 
π ιστήμας, μέ τέχνας καί μέ οικοδομά; άξιο— 
λόγους, έγύμνασε τούς στρατούς του, κατέ
στησε τόν στόλον του ισχυρόν καί έν ενί λό
γω  έφάνη άξιος καθ’ ολα τού δνόματος τοϋ 
καλού βασιλέως καί πατρός διά τόν λαόν του.

Τούτον διεδέχθη δ πρωτότοκος υίός του 
Νικοκλής, οστις έκληρονόμησε συν τώ  σκύπ- 
τρω καί τάς άρετάς τού πατρός του. (α) Έ -

βασίλευσεν ήσύχως έπί πολλά ετη , φροντι- 
σας ν’ άποπληρώση τά ύπέρογκα τοϋ πατρός 
του χρέη, εις α καθυπεβλήθη ενεκα τών μα
κρών πολέμων, καί ν’ άποκαταστήση το βα- 
σίλειόν του σεβαστόν οΐκονομικώς τε καί 
στρατιωτικώς. Ά πέθανε δέ εύλογούμενος καί 
επαινούμενος ύπό τών υπηκόων του.

Ό  υίός του όμως Εύαγόρας ύπελείπετο πο
λύ τών αρετών τοϋ πατρός του. Διό διωχθεις 
ύπό τοϋ θείου του Πρωταγόρου, συναινέσει καί 
έγκρίσει τών αρχόντων, κατέφυγεν εις Α θή
νας. Διοδ. Βιβ. ΙΕ''. Ό  Πρωταγόρας δέ έλαβε 
τό σκήπτρον καί ώνομάσθη βασιλεύς. Κατα 
τήν έποψήν εκείνην, άποθανόντος τοϋ Άρτα- 
ξέρξου Μνήμωνος, ή Περσία εύρίσκετο εις α
καταστασίαν καί ταραχήν, καί πολλά μερη 
τής μικρας Ά σίας έπανέστησαν κατά  τής 
δυναστείας της. Γ0  Νεκτεναβω, βασιλεύς τής 
Α ΐγύπτου, συνεμάχησε μετά τής Φοινίκης, 
Σιδώνος καί Κύπρου, κατά τοϋ κοινού αύτών 
εχθρού, καί ένώσαντες τάς δυνάμεις τω ν α- 
πεφάσισαν ή νά τύχώσι τής ελευθερίας τω ν, 
ή νά άπολεσθώσιν.

Ό  Άρταξέρξης *Ωχος, μαθών τών Κυπρίων 
τήν έπανάστασιν, διέταξε τόν Ίδριέα, βασι
λέα τής Καοίας, νά κηρύξη κατ ’ αύτών πό
λεμον έξοντώσεως. Ούτος δέ πάραυτα ετοι- 
μάσας στόλον, εστειλεν αύτόν μετ’ οκτώ χι 
λιάδων 'Ελλήνων, (α) ύπό τόν Άθηναΐον Φω' 
κ ίωνα, καί δ Πέρσης άρκετάς άλλας δυνάμεις 
ύπό τόν έξωσθεντα Εύαγόραν. (β) Φθαοαντες 
ό τε Φωκίων καί Εύαγόρας είς τά  παράλια 
τής νήσου ένεδυναμώθησαν περισσότερόν ει- 
σέτι, διότι μεγάλαι βοήθειαι έστάλησαν αύ
τοΐς έκ τή ; Συρίας καί Κιλικίας. Αλλα και 
οί βασιλείς τής νήσου, άπόφασιν έχοντες ν’

(α) 'Ο Ισοκράτης, οστις έγραψε τον επιτάφιον του 
•πατρός του, άπέστε·.λε χαΐ προς αύτόν παραινετικόν, ον 
άντή;Αειψε δ :'ε ίκοσ ι ταλάντων.

(α) 01 ΆΟηναΤοι ί|7αν φίλοι τότε τών Περσών.

(β] Ό Εναγόρας κατώρθωσε νά  κηρυχθή τών Περτων 
στρατηγός, διότι έγνύρ ιζε, φα ίνετα ι, τόν τόπ^ν.



άποτινάζο^σι τόν περσικόν ζυγόν, ήνοίσαν τάς 
δυνάμεις των καί πολλά εογα,, άξια επαίνου 
κατώρθωσαν.

Ό  Νεκτεναβώ, μαθών οτι οί Σιδώνιοι καί 
Φοίνικες δύο φοράς κατετροποισαν τοΰ ΙΙέρσου 
τά  στρατεύματα, άπέστειλε Μέντορά τινα  
'Ρόδιον ίνα  βοηθήση καί ένθαρρύνη αυτούς· 
Ά λ λ ’ 6 δόλιος Μέντωρ έπρόδωσεν εις τους 
ΙΙέρσας τους Σιδωνίους, καί συνεφώνησε μετά 
τοΰ νΩχου νά παραδώση αύτώ τήν Σιδώνα αν
τ ί εύτελοΰς αμοιβής. Οί Σιδώνιοι, κατακαύ- 
σαντες τά  πλοϊά τω ν, εύρίσκοντο εντός τής 
πόλεως, αποφασισμένοι νά νικήσωσιν η ν’ ά - 
ποθάνωσιν. Ά λ λ ’ έννοήσαντες τήν προδοσίαν 
τοΰ Μέντορος έθεσαν πΰρ εις την πόλιν καί 
κατεκάησαν άπαντες μετά τών οικογενειών 
αύτών. (α) 'Ο φοβερός ούτος ό'λεθρος της άξιο- 
λόγου ταύτης χώρας, έτει 3 ,6 5 2 , ένέβαλεν 
είς φόβον μέγαν τους λοιπούς συμμάχους. 
Έ ζήτησαν όθεν άπαντες νά ύποταχθώσιν εκου
σίους είς τόν ’ Ωχον, όστις έδέχθη τούς πρέ
σβεις των καί μετεχειρίσθη αύτούς επιεικώς.

Άφηκε τόν Πρωταγόραν, βασιλέα της Σα- 
λαμΐνος, τόν δ’ Εύαγόραν εστειλεν είς άλλο 
μέρος νά έξουσιάζη. Ά λλά  καί έκεΐ άποδει- 
χθείς ανίκανος καί καταχραστής βασιλεύς ά- 
πεδιώχθη καί κατέφυγεν είς Σαλαμίνα, όπου 
συλληφΟείς έθανατώθη. Διόδ. Βιβ. ΙΕ'.

(ακολουθεί)

II Γ Λ Ω Ι ϊ  ν  ΤΩΧ ΖΩΩΝ

Τά ζώα εχουσιν γλώσσαν; Οί ποιηταί απο
κρίνονται καταφατικώ ς, οί φυσιολόγοι ένί- 
στανται. Έν τούτοις εύρίσκονται καί ουτοι

(α) Οί ιστορικοί άναφερουσιν δτι σπωλέσ8ησαν ύπέρ 
τ ά ; τριάκοντα χιλιάδας α ν ίυ  τών γυνα ικώ ν καί -παι
δί ων. Αυτός δέ ό Τξννος, ό βασιλεύς αυτών, οστις συνέ- 
£πραττε μετά τοΰ Μέντορος, «τυλληφθείς ύπδ του "Ωχου, 
πλήρωσε δ:ά σκληρού θανάτου τήν άνανδραν προδοσίαν 
του.

είς την ανάγκην νά παραδε^θώσιν οτι κραυγαί 
τ ινες εχουσιν ώρισμένην σημασίαν καί άρ- 
θροΰνται καθαρώτατα. Ουτω λ. χ. ό αίλου
ρος ήδύνατο νά κριθή άξιος σινικής καταγω 
γής, διότι λέγει μ ι ά ο, λέξιν έσχηματι- 
σμένην έξ ενός χειλεοπροφέρτου καί τριών 
φωνηέντων, ώς ήθελε πράξει δ γνησιώτερος 
μανδαρίνος. ΙΙόσοι δέ τρόποι προφοράς της 
μοναδικής ταύτης λέξεως. Ακούετε αύτην 
άντηχοΰσαν έπί τών στεγών είς ώραίαν τινά  
νύκτα Μαρτίου. Είναι σάλπισμα, επ ιτα κ τ ι
κή πρόσκλησις δντος όπερ εννοεί τόν βίον μό
νον κατά ζεΰγος. Καί όταν η σύντροφός του 
φθάσν), οποία διωδία ! 'Οποίος πλούτος εκ
φράσεων ! 'Υπάρχει επίσης τό θωπευτικόν 
μ ι ά ο, τό μ ι ά ο της πλήξεως, τό μ ι ά ο 
της λαιμαργίας, τό θριαμβευτικόν μ ι ά ο τής 
κλοπής, τό μ ι ά ο ΐη ς  οκνηρίας, τό μ ι ά ο 
της αλαζονείας" τά  επτά  θανάσιμα αμαρτή
ματα ήδύναντο νά ύπαχθώσιν είς αύτό τό 
μ ι ά ο.

Πράγμα παράδοξον’ δ κύων οστις θεωρείται 
καί είνε νοήμων, δέν έχει κραυγάς. 'Υ λακτεί 
άλλά δέν κάμ πτει την φωνήν του. 'Ο κύριός 
του μόνος, μέ τό λεπτόν έκεΐνο αίσθημα, τό 
έμφαΐνον πατρικήν τινα  ιδ ιότητα, μαντεύει 
γλώσσαν είς τούς άνάρθρους τούτους ή/ους. 
Καί τό πρόβατον, τό φυσικώς εύηθες, λέγει 
μ π  έ ! Έ ν τούτο ι; μη συκοφαντώμεν τόν 
κΰνα- δ πολυμαθής κ. B lanchard , δημοσιεύ- 
σας άρτίως περί τούτου είς την «Έ πιθεώρη- 
σιν τών Δύο Κόσμων» άρθρον μεστόν πληρο
φοριών, άφηγεΐτα ι ότι κύων εύρών ε ί; έρημον 
λειμώνα τό πτώ μα βοός έκδεδαρμένον, έσπευ- 
σεν είς τό χωρίον νά ειδοποίησή τούς συντοό- 
φους του. Μετά μίαν σχεδόν ώραν τό π τώ 
μα διεμελίσθη ύπό τούς ώραίους όδόντας με-> 
γάλης συμμορίας κυνών.

Υ πάρχει λοιπόν η γλώσσα τών σημείων. 
Καί ή στοιχειώδης αυτη άλλ ’ ούχ ήττον ίκ -

φραστικωτάτη γλώσσα, ύφ ίστατα ι και εις 
τάς κατωτέρα; ετ ι βαθμίδας τής ζωικής κλί- 
μακος. Ένθυμοΰμαι κάλλιστα  οτι ειδον, θε
ρινήν τινα ημέραν, κοχλίαν νεκρόν έκτος τής 
κόγχης εκτάδην κείμενον κατάμεσον άτρα- 
ποΰ' μύρμηξ τ ις  τόν έπλησίασεν, ήρξατο δέ 
νά όσφραίνηται τήν πλουσίαν ταύτην λείαν 
καί νά τήν ύποβάλη ύφ’ όλας τάς αισθήσεις 
του. Αίφνης στρέφει ταχέως πρός τά  δπίσω' 
τά  κεράτιά του έσαλεύοντο, ολον δέ τό μ ι
κρόν αύτοΰ σώμα έφαίνετο τεταραγμένον ύπό 
νευοικών κινήσεων. Συνήντησε πολλούς τών 
συντρόφων του, τούς έσταμάτησε καί προσ- 
έτριψε τά  κέρατα αύτοΰ πρός εκείνα έκάστου 
μύομηκος μετ’ ίδιαζούσης φρικιάσεως, ητις 
εσήμαινε τήν εξής παρακέλευσιν « ’Ά γετε  λο ι
πόν έκεΐ κάτω ! Θά ευρετε προμήθειαν ζωο
τροφιών, ητις θά σας έπαρκέση άφθόνως έπί 
πολλάς ημέρας». Μετά £ν τέταρτον άπασα ή 
μυρμηκιά κατεσπάρασσε τόν κοχλίαν διαμε- 
λίσασα είς μικρά άδιόρατα τεμάχια . Μετά 
μίαν δέ στιγμήν 5 τόπος είχεν έντελώς κα- 
θαρισθή.

Έάν τά ζώα τά βιοΰντα έν κοινωνία δέν 
ώμίλουν, πώς ήδύναντο νά έκτελώσι χειρι
σμούς τινας δι’ ους άπαιτεΐται προηγουμένη 
συνεννόησις ; Οί κερκοπίθηκες, χαριέστατοι 
πιθηκίσκοι της Αφρικής, ένοΰνται κατά συμ
μορίας ύπό τήν οδηγίαν γηραιοΰ αρχηγού, 
αρ/οντος πολιοΰ καί πολυπείρου. ΊΙ συμμο
ρία άπέρχεται είς διαρπαγήν, προπορευομέ- 
νου τοΰ υ.εγάλου άρχηγοΰ' οί κερκοπίθηκες 
άναβαίνουσι τούς υψηλοτερους κλάδους τών 
δένδρων, «τήν άτέρμονα κορυφήν τών δασών» 
κατά τήν ρησιν τοΰ Σατωβριαν. 'Ο γηραιός 
πίθηξ εξετάζει τόν ορίζοντα. Είς τό πρώτον 
άνήσυχον σημειον εκπέμπει κραυγήν φόβου, 
ή δέ συα!/.ορία φεύγει έσπευσμένως καί έν ά- 
ταξία. Έάν όμως τά πράγματα βαίνωσι κατ’ 
ευχήν καί ούδείς ύφίσταται κίνδυνος, ή άγ-

νελία συνίσταται είς λαρυγγώδεις φθόγγους,
οΐτινες ούδέποτε παρεξηγοΰνται.Τότε δε οποία

< \  Ρ  ’ \καταστροφή τής κέχρου καί τοΰ αραοοσιτου.
Νά παραθέσω ένταΰθα καί το παράδειγμα 

τοΰ ψιττακού ; νΙσως είπη τις ότι το πτηνον 
τοΰτο δέν εννοεί λέξιν ές όσων λεγει. Τοΰτο 
ώς έπί τό πλειστον είναι αληθές άλλ υπαρ- 
yo 'jffι καί εξαιρέσεις, καί ένταΰθα ή εςαιρεσις 
δέν έπιβεβαιοΐ τόν κανόνα. Έζησα εν οικειο- 
τητι μετά ψιττακών, οΐτινες άπεκρινοντο ευ- 
διακρίτως είς ώρισμένα ερωτήματα. Ό κ· 
B lanchard , όστις δέν έχει άξίωσιν άκριβοϋς 
χρονογράφου καί οστις σέβεται πάντοτε το 
μεγαλεΐον τής επιστήμης, συμφωνεί πληρέ
στατα μετ’ έμοΰ. Έγνώρισε ψάρον (πτηνόν) 
έννοοΰντα κάλλιστα τήν σημασίαν πολ.λών 
λέξεων. Έν καθαρευούση γαλλική γλωσση 
έξέφραζεν επιθυμίας, τά δέ πτεουγίσματα του 
τό άπεδείκνυον εύφραδώς. Ό ψάρος ούτος ή- 
γάπα νά λούηταΓ έζήτει πολλάκις ύδωρ καί 
όταν έλάμβανε τό δο^εΐον εκραύγαζεν « ε/.α 
γρήγορα ! έλα γρήγορα ! » μετ’ αύξουσης ζω- 
ηρότητος έφόσον δέν είσηκούετο αμέσως.

Γνωστόν ότι ό ψιττακός δύναται νά ζηση 
ύπέρ τά εκατόν έτη. 'Ο Ούμβολτ αφιγηθη έ
πί τούτου γεγονός άληθώς έκτακτον. Δεν η- 
ξεύρω τί ώδήγησεν αύτόν εις τινα τών άγριω - 
τέρων χωρών τής Αφρικής. Εφθασεν έπι Θη
σέως άρχαίου χωρίου αυτοχθόνων, τοΰ οποίου 
ή καταστροφή έχρονολογεΐτο προ πολ^λών ε 
τών. Οί τοίχοι τών καλυβών ήσαν κατηρει- 
πωμένοι, τά ξύλινα εργαλεία άποσυνετιθεν- 
το δι’ άπλής μίνον έπαφης.

Αίφνης δ Ούμβολτ παρετηρησε ψιττακόν 
κοιταζόμενον έπί κλάδου δένδρου, και ,.ροφ& 
ροντα λέξεις άκαταλήπτους, έντονωτάτας 
καί εύκρινέστατα διηρθρωμένας. Συνωκειο- 
μένος μέ τάς γλώσσας τών γειτόνων φυλών, 
δ Ούμβολτ έπειράθη, άλλ’ είς μάτην, νά εν- 
νοήηη τό ιδίωμα τοΰτο. Ό  ψιττακός ώμίλει



ιδίαν διάλεκτον παραλλάσσουσαν της άλλης, 
καί ητις ήτο το ϊδίο>μα έξαφανισθείσης φυ
λής, περισωθέν εν τω ράμφει πτηνοΰ !

Ά λλ ’ οτι μάλλον δύναται νά διεγείρη την 
έκπληξιν είναι οτι δ κύων όστίς δέν δμιλεΐ, 
ώς προεΐπον, δύναται εν περιπτώσει νά τηρήση 
εις την μνήμην του λέξεις καί τάς δίατυπώσγι 
εύδιακρίτως ώς ή φώκη η λέγουσα « παππά, 
μαμμά ». Κατά το 1 71 ο, δ Λεϊβνίτιος άνήγ- 
γειλεν εις την Ακαδημίαν τών επιστημών την 
έν Μισνία ύπαρξιν κυνος λαλ.οΰντος. *ΙΙτο, 
ελεγε, «κύων χωρικού, μορφής έκ τών κοινο- 
τέρων καί μετρίου μεγέθους »·. Το παράδο
ξον τοϋτο ζώον, πειθήνιον εις τά  μαθήματα 
παιδος, έμαθε τριάκοντα περίπου λ.έξεις, τάς 
δ —οί ας έπανελάμβανεν οσάκις δ διδάσκαλός 
του τάς απήγγειλε. Το γεγονός τοΰτο έφάνη 
τοσούτω παράδοξον εις τήν Ακαδημίαν τών 
Επιστημών ώστε θά έθεωρεΐτο άπίθανον 
εάν δ άνενεγκών αυτό δέν περιεβάλλετό διά 
της αύθεντικότητος άνδρός ά ξ ι ο π ί σ τ ο υ  
ο ί ο ς δ α ύ τ  ό'π τ η ς  μ ά ρ τ  υ ς κ. Κ. 
Α ε ϊ  β ν ί τ  ι ο ς. Ό κ. Blanchard , εν τού- 
τοις, δέν κατεπείσθη παντελώς.Οί πίθηκοι, οί 
υ π ο ψ ή φ ι ο ι  ο ύ τ ο ι  τ ή ς ά ν θ ρ ω  
π ό τ  η τ  ο ς, δέν θά προσεπάθουν νά συνδια- 
λεχθώσιν αν δέν υπήρχε τό υπό της φύσεως 
παρεμβαλλόμενον αύτοΐς πρόσκομμα; Ό κύων 
κατά τόν κ. Blanchard υπάγεται προφανώς 
εις τήν αύτήν κατηγορίαν.

Όφείλομεν λοιπόν ν’ άονηθώμεν εϊς παν 
είδος ζώων τό δώρον τοΰ λόγου. Ά λλ ’ ή 
γλώσσα τών σημείων τών άναρθρων ή άπλώς 
τών μιμηλών ύφίσταται βεβαίως, ή δέ μελέ
τη αύτών ήθελεν είσθαι αξία λόγου. Συνή
θως λέγουσι περί ζώου νοήν.ονος ό,τι «δέν τοϋ 
λείπει παρά ή μ ιλ ίζ.» νΕ/ει όμως τό νεϋμα, 
τό βλέμμα, τόνους τινας της φωνής, καί ά- 
ξιώ , ότι είναι άπείρως εύαρεστότερον καί εύ 
χερέστερον νά συνδιαλεχθή τις μέ κϋνα ή γα

λήν παρά νά τώ διδάξη νά παίζη δ Ο μ ι ν ό.
Καί ταϋτα μέν περί τούτων δ Γαλλικός 

Χ ρ ό ν ο ς ,  κατά μετάφρασιν τοΰ «Νεολό- 
γου Αθηνών.»

Κατά δέ τόν Αβδηρίτην φιλόσοφον Δημό
κριτον, προστιθέμεθα ημείς, τά πτηνά κατα- 
νοοϋσιν αλληλα διά τίνος συμπαθείας, ητις 
υπάρχει έμφυτος καί δμοία είς πάντα τοΰ αύ
τοΰ είδους τά  οντα. Πας τόνος, π. γ .,  ψαλ- 
λούσης άηδόνος είνε ζι^ηρά καί τελεία έκφοα- 
σις αισθήματος τίνος αύτής καί διεγείρει εϊς 
τήν άκούουσαν άλλην άηδόνα τό έν αύτή δμε- 
τονοΰν καί όμοιον αίσθημα. 'Η άκούουσα λοι
πόν αηδών κατανοεί διά τοϋ έν αύτη έγειρο- 
μένου ύπό τοΰ τόνου εκείνου αισθήματος τί 
θέλει νά της εϊπν) ή ψάλλουσα διά τών διαδο
χικών τόνων τοϋ άσματός της.

ΥΓΙΕΙΝ Η  ΪΟ Τ  AEPM ATOS.

Τό δέρμα, τό καθολικόν περικάλυμμα τοΰ 
σώματος, χρησιμεύει πρός έκπλήοωσιν τών έ
ξης τριών σπουδαίων λειτουργιών: ά) είνε όρ- 
γανον έκκριτικόν, χρησιμεϋον είς καθαρισμόν 
τοΰ σώματος καί τοϋ αίματος διά τών ιδρώ
των. β') είνε οργανον αισθητικόν, κατέχον ά- 
πανταχοϋ τήν δύναμιν τής άφης, καί γ ') είνε 
οργανον απορροφητικόν.

Καί ή μέν έκκριτική αύτοΰ έργασία εκτε- 
λεΐται άκαταπαύστως, καί συνίσταται είς έξ- 
ατμισιν υγρών, άτινα περισσεύουσιν έν τώ 
α'ίματι" ή έςάτμισις αυτη συνήθως μέν γίνε
τα ι ανεπαίσθητος, καί ένφ είς ακμαίος άνθρω
πος αποβάλλει κατά μέσον όρον 300 περίπου 
δράμια υγρών έντός τών 24 ώρών διά της 
έςατμίσεως ταύτης, συνήθως δέν φαίνεται ού
δέν υγρόν πρός τά έξω' διά τοϋτο ή έξάτμισις 
αΰτη καλείται ά δ η λ ο ς  δ ι α φ ό ρ η σ ι ς '  
όταν όμως ή πέριξ Θερμοκρασία ήνε υψηλή, ή 
όταν δ άνθρωπος κινήται πολύ, τότε ή έξάτ- 
μισις αύτη γίνεται άφθονοτάτη, καί συμπυ-

κνοϋται είς ύγράν κατάστασιν, ικαί αποτελεί 
τούς κοινώς καλουμένους ι δ ρ ώ τ α ς .

"Εκαστος δέ, νομίζομεν, κατανοεί, ότι πα- 
σα διακοπή της διαφορήσεως ταύτης δύναται 
νά ε/η δυσάρεστα διά τήν υγείαν έπακόλου- 
θα' διότι τά 300 εκείνα δράμια τών περιτ
τών υγρών, άτινα εξέρχονται διά τής διαφο
ρήσεως, ή συσσωρεύονται καί διαμένουσιν έν
τός τοϋ αίματος, ή αναγκάζονται νά δρμήσω- 
σι καί έκκριθώσιν είς άλλο τ ι οργανον εσωτε
ρικόν, τούθ’ όπερ διαταράσσει τήν αρμονίαν 
τής ζωής καί επομένως παραβλάπτει τήν υ
γείαν, καί τότε επέρχονται παθήματα είς τό 
μέρος εκείνο τοΰ σώματος, τό δποΐον τύχη να 
ηνε άσθενέστερον καί εύαισθητότερον, ώς είς 
τό στήθος λ. χ. είς τήν κοιλίαν, είς τά νεΰρα 
κ .τ.λ . Διά τόν λόγον τοϋτον τά καυσίματα 
τοϋ δέρματος, όσον καί άν είνε επιπόλαια, α- 
μα εινε λίαν εκτεταμένα καί κατέχουσι τού- 
λάχ.στον τό 1 /8 τοΰ όλου σώματος, είνε πά ν
τοτε θανατηφόρα, διότι τό καέν μέρος τοϋ 
δέρματος δέν δύναται πλέον νά ένεργή τήν 
διαφόρησίν, καί ούτως αί υλαι δρμώσι καί έκ. 
κρίνονται πρός τ ι τών δσωτερικών σπλάγχνων, 
καί ιδίως τούς πνεύμονας ή τά εντερα, καί 
ουτω παράγονται βαρύτατα καί θανατηφόρα 
νοσήματα.

Τό δέρμα, ΐνα έκτελή τήν λειτουργίαν της 
άφης είνε έφωδιασμένον μέ παμπληθη νευρικά 
νημάτια, άτινα προέρχονται έκ της διακλα- 
δώσεως αισθητικών νεύρων. Ή αισθητική δ’ 
αύτη τοϋ δέρματος ίδιότης χρησιμεύει, ι να 
μας άναγγέλλιρ τήν παρουσίαν καί έπενέργει- 
αν τών πέριξ σωμάτων. Έάν τό δέρμα ήμών 
ήτον έστερημένον της αϊσθήσεως ταύτης, δέν 
θά ήσθανόμεθα τό ψΰχος ή τήν θερμότητα τοΰ 
περιέχοντος, καί επομένως δέν θά είμεθα εϊς 
θέσιν νά προφυλαττώμεθα άπ’ αύτών εγκαί
ρως. Άνθρωπός τις, οστις είχεν άποβάλει 
τήν αισθητικότητα τοϋ θέρματος τών ποδών

ενεκα παραλυσίας, έθηκε τόν πόδα έντός ύ- 
δατος, καί δέν έννόησεν ότι τό ύδωρ αυτό ήτο 
βραστόν, είμή όταν ειδε τόν πόδα του πλήρη
©υσκαλίδων.

Καί ή άπορρόφησις δέ είνε λίαν σπουδαία 
καί αξία προσοχής ίδιότης του δέρματος, καί 
διενεργεΐται διά τών τριχοειδών αύτοϋ άγγεί— 
ων' διά δέ τής εργασίας ταύτης πασα ύλη 
διαλυτή, τεθεΐσα είς συνάφειαν μετά τοϋ δέρ
ματος, άπορροφαται υπ’ αύτοϋ καί μεταβαί
νει είς τήν κυκλοφορίαν τοϋ αίματος, καί δι’ 
αύτοϋ είς όλον τό σώμα. ’Άπειρα καί προφα
νή ύπάρχουσι τά παραδείγματα της τοιαύτης 
τοΰ δέρματος ένεργείας' άναφέρομεν δέ μόνον 
τόν πτυαλισμόν, οστις επέρχεται κατόπιν έ- 
παλείψεως μέρους τινός τοϋ δέρματος δι’ ύ- 
δραργυρικης αλοιφής, καί τήν διάδοσιν της 
δαμαλίδος είς 8λον τό σώμα διά τής εισαγω
γής της ύπό τήν επιδερμίδα. Έ  υγρασία τής 
ατμόσφαιρας διευκολύνει τήν άπορρόφησιν, και 
διά τοϋτο δ εσπερινός καί νυκτερινός άήρ είνε 
συχνά επιβλαβέστατος, καί μάλιστα είς μέρη 
νοσώδη καί όταν έπικρατώσι νοσήματα μια
σματικά, ώς _ή χολέρα, οί διαλείποντες πυ
ρετοί, δ τύφος κτλ. Διά τόν λόγον τοϋτον καί 
πάντες οί έξησθενημένοι, οί εύαίσθητοι καί οι 
νευρικοί πάσχουσιν εν καιρώ υγρασίας, καί 
καταντώσιν, ώς είπεΐν, αληθές έμψυχον βα- 
ρόμετρον.

’Εκ τών ολίγων αύτών προταχθέντων ευ
κόλως πας τις κατανοεί τήν σπουδαιότητα 
τοϋ δέρματος ώς καί τήν μεγάλην προσοχήν, 
ητις άπαιτεΐτα ι νά καταβάλληται πρός δια- 
τήρησιν τών κανονικών αύτοϋ ενεργειών.

Έ  άδηλος διαφόρησις συνίσταται ές ύγράς 
καί στερεας μοίρας' καί ή μέν υγρά σύγκειται 
έξ ύδατος, ή δέ στερεά εκ τινων αλάτων καί 
ζωικών ούσιών. Ένύοεΐται δέ, ότι τό υγρόν 
μέρος όταν δέν ήνε λίαν άφθονον, ώστε ν’ ά- 
ποτελν? ίδρώτας, εξατμίζεται, τό δέ στερεόν,



δηλ. τά  άλατα  καί α ί ζω ϊκαί ΰλαι, άποτίθε- 
τα ι μέρος μεν εις τά  κατά σάρκα ένδύματα, 
μέρος δ’ έπί τοϋ δέρματος αύτοϋ. καί αποτε
λεί τον λεγόμενον ρ ύ π ο ν  ( ή τ ο ι  λ έ ρ α ν ) ·  
Είνε άρα άναπόφευκτον διά τήν υγείαν το νά 

πλύνητα ι συνεχώς σ ο δέρμα καί ν’ άλλάσσων- 
τα ι συχνά τά  ενδύματα, δπως άπαλάσσηται 
οΰτως ή εξωτερική τοϋ δέρματος επιφάνεια 
άπο τοϋ έπ’ αύτήν έπικαθεζομένου ρύπου, ος- 
τ ις  ού μόνον άναρροφώμενος πάλιν διά της 
απορροφητικής τοΰ δέρματος ίδιότητος μετα
βαίνει έκ νέου είς τό α!υ.α, ενεργεί τότε πλέον' 
ώς άληθές δηλητήριον, καί παράγει διαφόρους 
πυρετώδεις, :ή φλογιστικάς, η έξανθηματικάς 
νόσους, άλλά καί εμποδίζει την ελευθέραν 
έςοδον της διαφορησεως, άποφράσσων τούς 
πόρους τού δέρματος, καί άρα άναστέλλει 
τήν κανονικήν καί άναπόφευκτον ουσαν πρός 
διηνεκή καθαρισμόν τοϋ αίματος άδηλον δια- 
φόρησιν, καί έπάγει οσα προεξέθημεν δεινά έκ 
τής διακοπής τής διαφορησεως επακόλουθα.

Ού μόνον δέ άπαιτοϋντα ι πρός καλήν δια* 
τήρησιν τών σωτηρίων εργασιών τοϋ δέρμα
τος πλύσεις συνεχείς καί άλλαγα ί τών κατά  
σάρκα καί λοιπών ενδυμάτων, άλλά καί με
γάλη πρέπει νά καταβάλ^ληται προσοχή, μη 
ποτε τά  ενδύματα ώσι στενά, καί παοεαπο- 
δίζ(οσιν ουτω τήν ελευθέραν τοϋ αίματος κυ
κλοφορίαν καί τήν άνετον έςοδον καί εξάτμ ι
σήν τής άδηλου διαφορησεως.

Τήν άνάγκην τοΰ συνεχούς καί διαρκοϋς 
καθαρισμού τοϋ δέρματος είχον ήδη αίσθανθη 
οι άνθροιποι παλαιόθεν’ καί διά τοϋτο οί νόμοι 
τοϋ Μωϋσέως παραγγέλλουσι τά  λουτρά ώς 
δόγμα θρησκευτικόν, καί τού Γάγγου τά  ΰ- 
δατα θείυροΰνται ηγιασμένα παρά τοΐς Ίνδοΐς, 
οίηνες πιστεύουσιν ώς θρησκευτικήν πραξιν 
τήν έν αύτοις λοΰσιν, καί 6 Μωάμεθ ρητώς 
διέταςε τάς άπονίψεις πρός τούς πιστούς ο
παδούς του πολλάκις τής ήμέρας. Οί δέ χρι- 1

στιανοί ημείς όφείλομεν νά θεωρώμεν τό ύ
δωρ ώς τό πολυτιμότερον τών θείων δώρων, 
καί νά ποιώμεθα χρήσιν αύτοΰ συνεχή πρός 
διατήρησιν τής υγείας μας.

Τό φώς καί ή θερμότης τού ήλίου εχουσι με- 
γάλην έπήρειαν έπί τών λειτουργειών τοΰ δέρ
ματος' διά τοϋτο πάντες δσοι ζώσιν είς μέρη, 
δπου δέν προσπίπτουσιν άπευθείας αί ήλιακαί 
άκτΐνες, ώς έν υπογείοις, έν τοΐς μεταλλείοις, 
έν είρκταΐς, έν δδοΐς στεναΐς καί κατασκίοις, 
είνε ώχροί καί καχεκτικοί, καί τό δέρμα τω ν  
καθίστατα ι χαλαρόν καί χαύνον, καί περιπί- 
πτουσιν είς φθοροποιούς δυσκρασίας, διότι δέν 
έκτελεΐται καλώς ή κυκλοφορία καί ή διαφό- 
ρησις τοΰ δέρμανος.

Αί αιφνίδιοι μεταπτώσεις άπό μιας είς άλ
λην άντίθετον θερμοκρασίαν διαταράττουσι 
τάς ένεργείας τοϋ δέρματος' κινδυνωδέστατον 
δε μάλιστα  είναι τό νά μεταπηδήσνι τις  α ί-  
φνηδίως άπό τοΰ θερμού είς τό ψυχρόν, δ ιότι 
σταμ ατά  πάραυτα ή διαφόρησις, καί έπ ιγ ί-  
νονται οσα άνωτέρω έμνημονεύσαμεν δεινά ε
πακόλουθα τής διακοπής αύτής.

Τά παιδία καί οί νέοι, δσοι κατά τά  πα ί- 
γνιά  τω ν παοαδίδονται είς ύπερμέτρους άσκή- 
σεις, ύπόκεινται πολύ πλ.έον είς τόν τοιούτον 
κίνδυνον τής αίφνηδίου μεταπτώσεως άπό τής 
μιας είς τήν άλλην θερμοκρασίαν' διότι θερ
μαινόμενα ύπό τής άσκήσεως, καί περιρ- 
ραινόμενα ύπ’ άφθονων ιδρώτων, άμα σταθώ- 
σιν άπαυδήσαντα, ού μόνον δέν άποφεύγουσ1 
τά  ρεύματα τού άέρος, άλλά μάλιστα  καί έ- 
πιζητοϋσιν αυτά, 'ίνα δροσισθώσιν' ουτω δέ 
συμβαίνει ταχεία  τών ιδρώτων έςάτμ ισ ις, η- 
τις  έπάγει, κατά  τούς φυσικούς τής έξατμ ί-  
σεως νόμους, κατάψυξιν, ές ης προκύπτουσι 
τά  συχνά τής μικράς ηλικίας κρυολογήματα.

Κατά τάς Υδνομένας άκριβεΐς παρατηρήσεις 
τό πέμπτον περίπου τών παιδίων άποθνή- 
σ/.ουσι προ τής συμπληρώσεως τοϋ δευτέρου

έτους τής ηλικίας τω ν, καί πάντοτε σχεδόν 
πρώτη άφορμή τής νόσου των υπάρχει τό κρυ
ολόγημα' διότι η ένεκα πτωχείας η άμελειας 
οί γονείς δέν ένδύουσιν έπαρκώς τα  δυστυχή  
βρέφη, καί οΰτω τό τρυφερόν καί ευαίσθητον 
δέον.α των δέν προφυλάσσεται επαρκώςεκ τής 
επιδράσεως τοΰ ψύχους, ή ένεκα άμαθείας 
καί κακώς έννοουμένης φιλοστοργίας κατα-  
κλείουσι τά  τέκνα εντός θερμοτάτων δωμα
τ ίω ν, τά  περιβάλνΟυσι διά πολλών καί θερμο
τάτω ν ενδυμάτων, καί τά  καθιστώσιν οΰτω  
τόσον ευαίσθητα πρός τό ψύχος, καί καθιστώ- 
σιν οΰτω τό αιωνίως έν έφιδρώσει διατηρού- 
μενον δέρμα τοσοΰτον εύπρόσβλητον, ώστε 
καί μόνον τής θύρας τό άνοιγμα καταντα  νά 
τά  πειράζη καί νά τοΐς προξενν) ισχυρόν κρυο
λόγημα.

Εινε σ/εδόν άναπόφευκτον διά πάντα άν
θρωπον, καί μάλιστα  είς τό εύμετάστατον  
τοϋτο καί υγρόν κλίμα τής Α ίγύπτου, τό νά 
οέρτι πάντοτε μάλλ.ινον κατα  σαρκα φόρεμα, 
τήν κοινώς καλουμένην φ α ν έ λ  λ  α ν' διότ1 
αύτγι, έκτος τοΰ δτι διατηρεί ισότιμον καί ε
παρκή θερμότητα, έχει τήν ιδ ιότητα, δσον 
λεπτή καί αν ηνε, νά προξεντι είς τό δέρμα 
έλαφοόν τ ινα  μυρμηκισμόν, δτις υποθάλπει 
τήν ενέργειαν τών άγγείων καί νεύρων τοΰ 
δέρματος, καί επομένως κανονίζει και συντη
ρεί τήν διαφόρησιν. Μή δέ τις  νομίση, δτι 
μόνον κατά  τόν χειμώνα είνε άναγκαία ή 
φανέλλα, καί οτι έπομένως κατά τήν άνοιξιν 
y.xl τό φθινόπωρον πρέπει ν ’ άποβάλληται. 
Ού μόνον κατά  τάς δύο ταύτας ώρας τού έ
τους, καθ’ άς ό καιρός καθ ίστατα ι λιαν ευ- 
μετάστατος καί υγρός, πρέπει νά φέρηται η 
φανέλλα, άλλά καί κ α τ’ αύτό ετι τό θέρος· 
τότε ίσως μάλ.ιστα είνε πλιέον άπαραίτητος" 
διότι έχει τήν ιδ ιότητα ν’ άπορροφα τήν δια- 
φόρησιν καί τούς σχηματιζομένους έκ τοϋ 
καύσωνος ίδρωτας, καί οΰτω δέν κινδυνεύει

τ ις  άπό στιγμής είς στιγμήν νά πάθη δ ,τι 
προκύπτει έκ τής ταχείας αύτών έξατμίσεως, 
άμα εύρερη εκτεθειμένος είς ρεύμα άέρος.

Έκ τών άχρι τούτου είρημένων έξάγεται 
προφανώς, δτι μεγάλην πρέπει νά καταβάλ- 
λωμεν προσοχήν είς τήν τοϋ δέρματος περι- 
ποίησιν, άν θέλοιμεν να ήμεθα υγιείς. Τα δε 
μέσα τής περιποιήσεως τοϋ δέρματος είνε ευ- 
κατάληπτα . Πρώτιστον δέ πάντων είνε τά  
λουτρά, χλιαρά η ψυχρά, λαμβανόμενα συνε
χώς καί τακτικώς. ’Έ πειτα συχνή αλλαγή  
τών κατά  σάρκα ενδυμάτων, χρήσις τής φα- 
νέλλας, καί ιδίως ή μή καί κατά τήν ημέραν 
χρήσις τών αύτών ενδυμάτων, ατινα  φέρει τ ις  
είς τήν κλίνην' διότι κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
ΰπνου ή άδηλος διαφόρησις έκτελεΐτα ι σύντο
νος, καί α ί έκκρινόμεναι ΰλα ι καταπληροϋσι 
τά  όποια καθ’ ΰπνον φέρει τ ις  ενδύματα, ά -  
τινα  πρέπει νά έκτίθω νται είς τόν άέρα καθ’ 
εκάστην πρός αερισμόν, καί νά πλύνωνται 
συχνά. 'Ε τι δέ καλόν είνε τά  στρώματα τής 
κλίνης ν’ άερίζωνται συνεχώς καί ν’ άλλάσ- 
σωνται τά  σινδόνια τακτικώς.

’Αποβλέποντες τέλος είς τήν απορροφητικήν 
ιδ ιότητα τοΰ δέρματος, νομίζομεν άναγκαΐον 
νά ύπομνήσωμεν πρός τούς διαχειριζομένους 
ΰλας μεταλλικάς επιβλαβείς είς τήν υγείαν, 
ώς τούς στοιχειοθέτας τών τυπογραφείων, 
τούς στοιχειοχύτας, τούς μεταλλουργούς, δτι 
είνε άνάγκη νά πλύνωσι συνεχώς τάς χεΐρας, 
δταν έργάζωνται, διότι αί μ εταλλικα ί ούσίαι, 
άπορροφώμεναι άπό τοϋ δέρματος τών δακτύ- 
γων, δηλητηριάζουσι τό α ίμα, καί προξενού- 
σι βαρύτατα καί δυσίατα νοσήματα. Καί τε” 
λευταίον έπιστήνομεν πολύ είς τήν ιδιότητα  
ταύτην τοΰ δέρματος τήν προσοχήν τών κυ
ριών, δσαι μή άρκούμεναι είς τά  φυσικά θέλ
γητρά τω ν, καταγ ίνω ντα ι νά έπιπροσθέτωσ^ 
το ιαΰτα  διά τοϋ ψυμμιθίου καί άλλων παρα
πλήσιων κομμωτικών σκευασματων, δ ιότι at



έν αύτοΐς περιεχόμεναι επιβλαβείς ίίλαι, ά- 
πορροφώμεναι υπό τοϋ δέρματος, ού μόνον 
τούς όδόντας καταστρέφουσιν, άλλά καί αύ
τήν την φυσικήν άνθηρότητα βλάπτουσιν, ε- 
πιθέτοντα τάχιστα τήν σφραγίδα της παρακ
μής καί τοΰ γήρατος εϊς τά πρόσωπα τών έ. 
ρωτοτρόπων αύτών κυριών. Τό καλλίτερον 
καί άβλαβεστερον τών γνωστών πρός έπαύςη- 
σιν τ?ίς καλλονής μέσων είνε τό Ιςής, άνα- 
γραφεν προσφυέστατα ύπό τοϋ αοιδίμου ϊα- 
τροχειρουργοΰ και τακτικού καθηγητοϋ τοϋ 
εθνικού μας Πανεπιστημίου Ίωάννου ’Ολυμ
πίου χάριν τού ω ρ α ί ο υ  φ ό λ ο υ, οπερ 
και τοι φύσε-, ώραΐον έπιτεχνάται δμως και 
προσθε.ον κάλλος φορτικωτερον τοΰ δέοντος,

“ Λά?ε «ΓίοΟς π α ρ θ ε ν ι ά ς ,  χ ψ α ,  zcV/ου; ίώ 0, 
ΠροσΟε; ί έ  τεσσχρα; σ ιγ ϊς  χχ'ι τ ? ψ ον ε\,

Φιλοττονια; π ρ ό σ θ ε τ ο ν  χ χ τ ό τ τ ι ν  λίτραν ρ '«ν,
Σ ε μ ν ο π ρ ε χ ε ι χ ς  i s  δ ρ χχμ τ , ν  ·Λχ ι  ά ρ ε τ ϊ ς  ο ϋ γ χ ί α ν ,
16 χαάΐλ-s. π ο ϋ τ ο  ε γ χ υ σ ο ν  κ α τ ό π ιν  έν yti/r?,
Και /.ooj έϊω zai ε τω Ο εν  ysvrmr ,  S's π χ γ χ ά ϊ ν . »

φ  r  s  ι κ  h

Επιστημη θελκτικότερα εκείνης, ή δποία 
έςηγει τά τής φύσεως φαινόμενα, δεν υπάρχει. 
Βλέπομεν, δτι τό άλας καί ή χιών εϊσί λευ- 
κά, . ά ροόα κατα το μάλλον ή ήττον ερυθρά, 
τών φυτών τά φύλλα πράσινα, κίτρινον τό 
ήράνθεμον, άλλά, φεύ ! πόσον ολίγοι άνθρω
ποι ηρωτήθησάν ποτε τις ή αιτία , δι’ ήν ταΰ
τα φαίνονται το ιαΰτα ! Γιγνώσκομεν δτι δ μεν 
πλαγίαυλος παράγει φωνήν μουσικήν, & δέ 
έρραγισμένας κώδων ήχον άσύμφωνον' δτι τό 
πϋρ ^είνε θερμόν, ό πάγος ψυχρός καί ή φλε- 
γομένη λαμπάς φωτεινή’ δτι τό υδωρ έν μέν 
τή θερμότητι βράζει, έν δε τό ψύχει πήγ'νυ- 
ται. Αλλ’ δταν παιδίον τ ι άτενίζον είς ημάς 
ζητή τον λογον τούτων τών φαινομένων, πο- 
σάκις, μή είδότες καί ήμεΐς *ύτοί, έπιβάλλο- 
μεν ε:ς το παιδιον σιωπήν, άποκαλοΰντες τά

s ’/ΐτ/ιματα, απερ η αφελής αύτοΰ περιέργεια 
προτείνει εϊς ημάς, γελεΐα καί φλυαρίας !

  0 .  Κ.

Αλάβαστρος ή Αλάβαστρον.
 ̂Λίθος μαλακωτερος άπό τό μάρμαρον καί 

.οσον διαφανής, 6>στε σχεδόν δυ.οιάζει μέ τήν 
υ"λον. Εκ τοΰ λίθου τούτου, δ οποίος συνή
θως μεν εχει κηλιδας ενίοτε δμως άπαντάται 
και λευκοτατος, κατασκευάζονται διάφορα 
αγγεία όιά πολύτιμα πράγματα. Τοιοϋτον 
λ.χ. ητον εκείνο, έντός τοϋ οποίου οί Εύαγ- 
γελισται Ματθαίος καί Μάρκος άναφέρουσιν 
δτι ειχεν η γυνή τό μϋρον, με τό όποιον ή- 
λειψεν όλίγας ημέρας ποίν τοϋ πάθους του τόν 
Ι^σοϋν. Ευρισκεται είς διαφόρους τόπους, 

αλλά κυρίως εις τήν μεσημβρινήν Εύρώπην, 
καί μάλιστα τήν Μελίτην καί τήν Σαρδηνίαν. 
Τιν*ς θολουσιν οτ ι κατα πρώτον εύρέθη είς τά 
λατομεία μιάς πόλεως τής Φρυγίας, ητις ώ - 
νομα,ετο Αλαοαστρα καί εκ τής οποίας έλα- 
βεν τήν ονομασίαν. 0 . Κ.

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ .
Το Έ πιμελητήριον της Βιβλιοθήκης 

του Συλλόγου δηλοποιεΐ, οτι κατ’ αύτάς  
έδωρήθησαν προς τήν Βιβλιοθήκην τά  
έξης β ιβλία  :

ο.) Ιπο τοΰ Κ. Ίω. Δημητρίου ή έν 
Παρισιοις έκτυπωθείσα λαμπρά πραγμα
τεία περι τώ ν α ιγυπτιακώ ν νομ,ισμάτων 
του, εις δύο ογκώδεις, και παμπληθείς 
περιέχοντας εικόνας, τόμους. . Τ. 2  

β) Ύπό τοΰ Σεραπείου ’Α να 
γνωστηρίου διάφορα βιβλία. . . » 20

γ) Ύ πό του Κ. Ν. Καρυδιά
βιβλ ία  διάφορα.............................  » 2 0
καί φωτογραφική εικών.............. » 1

δ) Ύπό τοΰ Κ. Γ. ΙΙαγκάλου, 
ΐο ια ιτέρουγραμματέω ς τοΰ προέ
δρου τώ ν έν Καίρω πρωτοδικών, 
γα λλ ικά  β ιβλ ία  διάφορα . . . .  » 40

Τό όλον. . . .  Τ. 89
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