
    _______________

* KERPO*
Σύγγραμμα, ΓΙερίοδικον

Τ Ο Ϊ  Ε Ν  ΚΑ ΙΡΩ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΝ0ΤΗ1
Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν  ΟΝ Δ I Σ Τ Ο Υ  Μ Η Ν Ο Σ.

"Εως άν διδαχΟ ΰσι πα")1ο'ι καί πλ^ΟννΟί} ή γνύσις.

Έ το ς Λ '. —  15 ’Ιουλίου 1876. —  Φυλλά&ον 10.

ΠΕΡ1ΕΧΟΜΕΝΟΝ.

Χρονικόν Π ατριαρχών ’Αλεξάνδρειάς. —  Ηροδότου τά Α ιγυπτιακά . — 

Ή  παρά τοΐς άρχαίοις ΑΕγυπτίοις Α στρονομία καί ’Αστρολογία.— Κορυδαλός. 

— Μ εγαλεΐον καί άΟλιότης τοΰ ανθρώπου.— ’Εξετάσεις τής Τοσιτσαίας Σχολής 

καί λόγος τοΰ ΚαΟηγητοΰ Κ. Βερναρδάκη.

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
Τ Υ Π Ο ΙΣ  Α Δ Ε Α Φ Ω Ν  Κ Ο Υ Ρ Μ Ο Υ Ζ Η

1876.



ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ.

Διά τούς έν Α ΐγύπ τω  συνδρομητάς.............................................. Φρ. ·30
Διά τούς έκτος της Α ί γ υ π τ ο υ ............................................ » 35
Διά τά μέλη τοΰ Συλλόγου. . . . . . .  » 20

Ό  ΚΕΙνΡΟΨ άνταλάσσεται προς πασαν εφημερίδα ή περιοδικόν. Τά μετ’ 
αΰτοΰ άνταλασσόμενα φύλλα , χρησιμεύοντα διά τό ’Αναγνωστήριον τοΰ 
Συλλόγου, δέον ν ’ άπευθύνωνται :

Λ la  Societc L itte ra ire  H ellenique « L’ Union 5 CAIilE.

Όσοι τών έκδοτων έφημερίδων ή περιοδικών συγγραμμάτων δεν έπιΟυμοΰσι 
ν’ άνταλλάξω σ ι τά φ ύλλα  τω ν προς τον ΚΕΚΡΟΗΑ παρακαλοΰνται νά έπι- 
στρέψωσι τό τε παρόν καί προηγούμενα φυλλάδια , άπερ το ΐς άπεστάλησαν 
έπ' ανταλλαγή .

·ν / i ,y



ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ

Εις τό παρόν έξώφυλλόν του ό ΚΕΚΡΟΨ θέλει α να γγέλλε ι την έ'κδοσιν 
παντός οιουδήποτε νεοφανούς βιβλίου, ου άντίτυπον ήθελε σταλεί παρά τοΰ 
’Εκδότου προς τόν Ε λληνικό ν Φ ιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον «Η  ΕΝΟΤΗΣ.»

Ο Μ Η Ρ Ο Σ
Περιοδικόν του εν Σμύρνη ομωνύμου Φιλεκπαιδευτικοί) Συλλόγου

Ε Κ Δ ΙΔ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Κ Λ Τ Α  ΜΗΝΑ.

Συνδρομή ετήσια προπληρωτέα, έν Καΐρω και τ /j ’Ά νω  Α ΐγύπτω  φρ. 15 . 
’Ε πιστατεί έ̂  ̂ Καίρω καί τη Ά ν ω  Α ΐγύπτω  ό Ε λλη ν ικό ς Φ ιλεκπαιδευτικός 

Σύλλογος «ΕΝΟΤΗΣ.»

ΑΦΡΙ ΚΗ
η

Π Ε Ν Τ Ε  Ε Ν  Α Ε Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ο  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ε Σ  
Συγγραφή ι ο ϊ α ι ο ϊ  β  ε  ρ  χ  

Ε Κ Δ Ο Ι Ί Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α .
ΚΑΙ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΝ
ή

Νότιος ’Αμερική, Α υστραλία  και Ειρηνικός Ωκεανός,
Συγγραφή ιο υ λ ι ο υ  β ε ρ ν  εις μέρη τρία.

Τά αριστουργήματα ταΰτα  έξ όλων τώ ν μέχρι τοΰδε έργων τοΰ ’Ιουλίου 
Βερν, έν παραρτήματι δημοσιευΟέντων έν τώ αξιολογώ όμωνύμω περιοδικώ του 
έν Σμύρνη Φ ιλεκπαιδευτ. Συλλόγου ΟΜΗΡΟΣ έξεδόΟησαν εις ιδιαίτερα βιβλία 
έπ ιμελώ ς τετυπωμένα καί δι’ ωραίων εικονογραφιών πεποικιλ^,ένα.—  Εύρίσκον- 
τα ι έν Α ΐγύπτω  παρά το ΐς Έ π ιστάτα ις Ό  μ ή ρ ο υ και τοΐς Σ υλλόγοις Κάιρου 
καί ’Α λεξάνδρειάς.



ΕΠΙΣΤΑΤΟΥΣΙ
πιμ,ελοΰνται των συμφερόντων του Κ.. έ κ ρ ο π ο ς 

ΑΝΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.

Έ ν ’Αλεξάνδρειά, ό Κος Ε. Ε.· 'Ρούπας.
» Βένχα, » Ά λ έξ . Καμπάνης.
» Βίρκετ-ελ-Σάβ » Π. Ή σα ΐας .
» Δαμανχούρ » Έ π. Σολομωνίδης, ιατρός.
» Ζαγαζίκιον » Γεώργ. Φ. Φ ιλιππίδης, ιατρός.
» Τσνα » Γ . Μ ανιατόπουλος.

Ά λ κ . Τερωνυμίδης.
Α. Κροκίδας.
ΆΟ. Ταμβακόπουλος.

» Τάχτα » Σαβ. Τιβέριος.
» Φαγιούμ, » ’Α ντ. Καμπάνης, Έ λλη ν  Πράκτωρ.

Κάφρ-έλ-Δαουάρ
Μανσούρα
Τάντα

ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ.

Έ ν Σμύρνη, ό Φ ιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «"Ομηρος.» 

» Αήμνω » » «'Ομόνοια.»



Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ

Ε

ΤΟΓ ΕΝ ΚΑΙΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η Ε Ν Ο Τ Η £
: Α'. 15 ’Ιουλίου 1876 . ΦΥΛΑ 1'ΕΤΟ

ΧΡΟΝΙΚΟΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

78.
Γ Ρ II Γ Ο Ρ I Ο Σ Δ'.

(1332 — 1350 Μ. X.)

1 ρηγόριος άλλος, δ Δ ', διεδέξατο Γρηγόριον 
τον I είς τον ’Αλεξανδρινόν θρόνον, πατρ ι- 
αρχεύσας έπ ί ετη 18.

79.
Ν Η Φ Ω Ν.

(1380 —1371 Μ. X.)

Μετά Γρηγόριον τον Δ', άνεβιβάσθη εις 
τον θρόνον τής ’Αλεξάνδρειάς δ Νήφων. Τώ 
Ί 3 1>G, ο Παπας ϊρβανος Ε' εγραψεν έπιστο- 
λήν προς τούς Πατριάρχας τής ’Ανατολής, 
και δ /i και προς τον ’Αλεξάνδρειάς Νήφωνα 
τούτον, εις άπάντησιν επιστολής, $ν οί Πα- 
τριάρχαι ούτοι άπο κοινού είχον άπευθύνει 
αύτώ περί συνδιαλλαγής τής Ε λληνικής ’Εκ
κλησίας ρ,ετα τής Λατινικής. Έπατριάρχευσε 
δ’ δ Νηφων ετη 21 .

80 .
Μ Α Ρ Κ Ο Σ  Γ'.
(1 3 7 1 -1 3 8 3  Μ. X.)

Τον Νήφωνα διεδέξατο είς τήν Πατριαρ-

χείαν Μάρκος δ Γ' περί ου γινώσκοαεν [/.ό
νον, δτι έπατριάρχευσεν έπι έτη 1 4.

8 f .
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Β'.

( 1 3 8 3 -1 3 9 7  Μ. Χ.(

Μετά Μάρκον τον Γ' διώκησε τήν ’Αλεξαν
δρινήν ’Εκκλησίαν έπ ι ετη 12 Νικόλαος δ Β'

82.
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ I Ο Σ F/.

(1 3 9 7 -1 4 1 2  Μ. X.)

Μετα τούτον ανεβη τον θρόνον Γρηγόριος 
ο Ε'. πατριαρχεύσας έτη 1 5.

8 3 .
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Γ'.

( 1 4 1 2 -1 1 1 7  μ . X.)

Νικόλαος ο Γ . διεδεξατο Γρηγόριον τον Ε'. 
έπί τοϋ θρόνου τής ’Αλεξανδρείας, δν διώκη- 
σεν έπί ετη 5.

8 4 .
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ  Δ'.

(1 4 1 7 -1 4 2 8  Μ. X.)

Ό  ’Αθανάσιος Δ', διεδέξατο τδν Νικόλαον 
Γ'. καί έποίρανε τήν ’Εκκλησίαν τών Ά λε- 
ξανδρέων έπ ί έτη I I .



85.

Μ Α Ρ Κ Ο Σ  Λ'.
( 1 4 2 8 -1 4 3 7  Μ. χ .)

Μετά δέ ’Αθανάσιον τον Δ' Μάρκος δ Α'. 
άνήλθεν εις τόν Πατριαρχικόν θρόνον τής ’Α
λεξάνδρειάς, κα! έπατριάρχευσεν έπ ί ετη 9.

86 .
Φ Ι Λ Ο Θ Ε Ο Σ
( 1 1 3 7 -1 4 3 9  Μ. X.)

Μετά Μάρκον τον Δ' άνέβη εις τόν Πατρι
αρχικόν θρόνον τής ’Αλεξάνδρειάς ί  Φιλόθεο;, 
W  ού ήθροίσθη τω  I 439  τή αιτήσει τοϋ προ
τελευταίου Αύτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου, Ί ω 
άννου τοϋ Παλαιολόγου, ή έν Φλιορεντία 
Σύνοδος ύπό τοϋ Πάπα Ευγενίου τοϋ Δ', επι 
τω  σκοπώ τής τών ’Εκκλησιών ένώσεως. Εις 
την Σύνοδον ταύτην, εν ή παρήν και δ 
Αΰτοκράτωρ, δ Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας Φι
λόθεος άντεπροσωπεύθη υπό τοϋ ΊΙρακλείας 
’Αντωνίου, ούχ! κατά σύστασιν τοϋ Φιλοθεου, 
άλλά , κα! εν άγνοια μάλις-α αύτοϋ, κατά θε- 
λησιν κα! διά διορισμού τοϋ Αύτοκράτορος 
Ίωάννου,οςΊς κα! συνυπέγραψε την ενωσιν μετά 
τών λοιπών τής ’Ανατολής έπισκόπων, άκόν- 
των σχεδόν κα! διά μυρίων μέσων εις τοϋτο 
βιασθέντων, πλήν τοϋ ’Εφέσου, οστις κα! μό
νο; ήναντιώθη αναφανδόν κα! μετά θάρρους 
εις την ενωσιν. Ό  Φιλόθεος, άφοϋ πρώτον ά- 
πεδοκίμασε την πραξιν τοϋ έξ επαγγέλματος, 
ώς είπεΐν, τούτου αντιπροσώπου του, μετέβη 
είς Ιερουσαλήμ, όπου μετά τοϋ ’Αντιόχειας 
Δωροθέου κα! τοϋ 'Ιεροσολύμων Ιω α κε ίμ , πα 
ρόντος κα! συνευδοκοϋντος κα! τοϋ έπ! προσ
κυνήσει τώ ν 'Αγίων Τόπων έπιδημοϋντος 
έκεΐ τότε Καισαροκαππαδοκίας ’Αρσενίου, δ- 
μοφώνω; άνεθεμάτισε μετά τών λοιπών κα! 
αύτός την έν Φλ»ωρεντία Σύνοδον. Τώ δέ 
1 45·5, αύταρχοϋντο; τοϋ υστάτου Κωνσταν
τίνου τοϋ ΙΙαλαιολόγου, παρεγένετο δ Θεό

φιλος μετά τών μνησθέντων δύο Πατριαρχών 
είς Κ ωνσταντινούπολή, οπου, συγκροτηθείσης 
Συνόδου έν τώ  ναώ τής Α γ ία ς  Σοφίας, ψη- 
φοις κατακρίσεως καθυπέβαλον την έν Φλω
ρεντία συστασαν εκείνην Σύνοδον, κα! ώς σι
μωνιακήν, κα! ληστρικήν, κα! ώς μή έπ’ εξ
ετάσει τής αλήθειας τών δογμάτων γενομέ- 
νην, έ χαρακτήρισαν, καθελόντες άμα κα! τόν 
τότε Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρη- 
γόριον, ώς Αατινόφρονα, κα! ’Αθανάσιον τόν 
’Ορθόδοξον ένθρονήσαντες. ’Επανακάμψας δε 
δ Φιλόθεος είς ’Αλεξάνδρειαν, κα! δσίως βιώ- 
σας, έτελεύτησε μετά πατριαρχείαν 22 ετών, 
άοοΰ εΐδε κα! τήν Κωνσταντινούπολην, άλω- 
θεΐσαν (τώ 4 453) ύπό τών Τούρκων.

87.
Γ Ρ Ι Ι Γ Ο Ρ Ι Ο Σ  ΣΤ'.

( 1 4 3 9 -1 4 8 6  Μ. X.)

Τόν Φιλόθεον διεδέξατο είς τόν Πατριαρ
χικόν θρόνον τής ’Αλεξάνδρειάς Γρηγόριος δ 
ΣΤ', περ! οΰ γινώσκομεν [/όνον, ότι έπα- 
τριάοχευσεν ετη 27.

88 .

Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ  Ο Π Α Ν  V.
(I 486 -  1863 Μ. X.)

Διάδοχος τοϋ Γρηγορίου ΣΤ', έγένετο Ίω - 
ακε'ιμ δ Πάνυ, περικλεής έπ! βίου άγιό τη τ ι 
καί έπ! μακροβιότητι γενόμενος. Περ! τοϋ α
οιδίμου τούτου Πατριάρχου υπάρχει έν τώ  
κώδηκι τών Πατριαρχείων, εγγεγραμμένων 
υπό τοϋ διαδόχου του Σιλβέστρου, τό εζής: 
« ΙΙρός ενδειξιν αύτός τής εύαγγελικής αλή
θειας κατά τών ίσχυόντων τότε, παρά τοΐς 
δυνάσταις τής Αίγύπτου Κιρκασίοις,Εβραίων, 
κα! διαβαλόντων τόν τρισόλβιον, ποτήριον 
τοϋ θανατηφόρου, κατ ’ επ ιταγήν κερασθεν, 
ύπ ’ δψιν πάντων άπτοήτως πέπ ικε, τώ  τιμ ίω  
σταυρώ πεποιθότως τοΰτο πρότερον έπισφρα- 
γισάμενος, μηδέν τό σύνολον έκ τοϋ φαρμά
κου παθών" τό δέ θαυμασιώτερον, έκ τής

πλευράς αύτοϋ έξήλθε τό δηλητήριον, κα! είς 
μνήμην τούτου τοϋ θαύματος, έκ τής πλευ
ράς αύτοϋ κ α τ ’ έτος άπέρρεεν ίκμάς ώς λε- 
πτοΰ ίδρώτος, ώς παρά τοϋ ύπουργοΰντος αύ
τώ  καί διαδεχθέντος τόν ίερώτατον άνδρα, 
Σιλβέστρου, τό θαϋμα έκδίδοται.» Τούτου 
δέ τοϋ δμολογητοϋ οί διάδοχοι ύπ ’ εύλαβείας 
συνηθίζουσι νά φορώσι τήν μήτραν, κατά 
πρώτον λειτουργοΰντες, μετά τήν είς τον Πα
τριαρχικόν θρόνον τής ’Αλεξανδρείας άνάρρη- 
σίν των" « ή δε τίμ ια  αύτοϋ κάρα τοΐς ίεροΐ; 
κειμηλίοις έντίμως έκεισε ταμ ιεύετα ι. Έ π ! 
τών ημερών τοΰ μακαρίου τούτου (1517) ή 
Αίγυπτος κατεκτήθη ύπό τοϋ Σουλτάνου Σε- 
λήμ Α' καί κατές-/! επαρχία τοϋ Όθωμανικοϋ 
Κράτους, καταλυθείσης τής δυναστείας τών 
Μαμελουκων Σουλτάνων τής Αίγύπτου. Είς 
βαθύτατον δέ φθάσας κα! ζηλευτόν γήρας, 
κα! πατριαρχεύσας έπ! ετη όλα 7 8 , μετέ- 
στη είς τάς αιωνίους μονά; έν ηλικία 1 Ί 6 ε
τώ ν, τώ  1 565 ετει.

89.
Σ I Λ Β Ε Σ Τ Ρ Ο Σ.

(1353 -  1392 Μ, X,)

Ό  Σίλβεστρος, μαθητής τοϋ Ιω α κε ίμ , διε- 
δέξατο αύτόν έπ ! τοϋ θρόνου τής ’Αλεξάν
δρειάς, κα ί, μιμητής γενόμενος τής αρετής 
καί άγιότητος τοΰ προκατόχου κα! γέροντος 
αύτοΰ, έποίμανεν δσίως τήν ’Αλεξανδρινήν εκ
κλησίαν έπ ! ετη 27. Τώ 1 578 παρέστη δ 
Σίλ.βεστρος είς τήν έν Ιερουσαλήμ τοπικήν 
Σύνοδον, έν γ παρητήσατο τήν πατριαρχείαν 
δ Ιεροσολύμων Γερμανός. Τώ δέ 1585  άνε
θεμάτισε μετά τοΰ ’Αντιόχειας, έν τοπική 
Συνόδω, τόν σφετεριστήν τοΰ Πατριαρχικοϋ 
θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως Παχώμιον.

90.
ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο ΠΙΙΓΑΣ.

(1 3 9 2 -1 6 0 3  Μ. X )

Τόν Σίλβεστρον διεδέξατο είς τόν Πατρι

αρχικόν τής ’Αλεξάνδρειάς θρόνον ό Πρωτο- 
σύγκελλος αύτοΰ Μελέτιος, τούπίκλην Π η - 
γ  ά ς, Κρής τήν πατρίδα καί άνήρ σοφώτατος 
κα! αρετή διαπρέπων. Σπουδάσας ούτος κα
τά τήν νεότητά του έν ΙΙαδούη τής. Ι τα λ ία ς , 
μετέβη τό πρώτον είς Κωνσταντινούπολιν, ό
που ώνομάσθη έξαρχος ύπό τοϋ Πατριάρχου" 
έλθών δέ κατόπιν είς Α ίγυπτον, έγένετο Πρω- 
τοσύγκελλος τοϋ Πατριάρχου Σιλβέστρου, ύφ’ 
ού κα! ώνομάσθη διάδοχος τοΰ θρόνου. Τώ 
I 593 παοέστη μετά τών τριών άλλων ΙΙα- 
τριαρχών είς τήν έν Κωνσταντινουπόλει Σύν
οδον, ήτις έπεκύρωσε τά  πατριαρχικά προ
νόμια, ατινα  δ Πατριάρχης Ιερεμίας εϊχεν έκ ' 
χωρίσει πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπον τής Μό
σχας. Τω 15 9 5 , διατρί βων έν Κωνσταντινου- 
πόλει, ώνομάσθν] κατά κοινήν παράκλησιν, 
επιτηρητής τοΰ έπί έτος μετά τόν θάνατον 
τοϋ Πατριάρχου θεοφάνους χηρεύσαντος θρό
νου τής Κωνσταντινουπόλεως. Συνέγραψε πολ
λά καί γενναία κατά τών Παπιστών κα ί τών 
αναμορφωτών, άλλα τε θεολογικά καί φιλο
σοφικά υπομνήματα, καί δή καί έπιστολ.άς 
πρός τε  Βασίλειον Αύτοκράτορα τής 'Ρωσσίας, 
καί πρός τούς κατά  Πολαονίαν εύσεβεΐς, καί 
πρός "Ελληνας. Διοικήσας δ’ εύκλεώς τήν 
’Αλεξανδρινήν ’Εκκλησίαν έπί ετη 1 1 , έξεδή- 
μησε πρός Κύριον τή 13 Σεπτεμβρίου τοΰ 
1 603 έτους.

91.
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ο ΛΟΥΚΑΡΙΣ.

(1 6 0 3 -1 0 )2 1  Μ. X.)

Έ κ Κρήτης καί ούτος δρμώμενος, κα! ’Αρ
χιμανδρίτης ών τοϋ σοφοΰ Μελετίου, άνήχθη 
είς τόν πατριαρχικόν θρόνον τής ’Αλεξάν
δρειάς, ψήφω κοινή τοΰ τε κλήρου κα! τοΰ 
λ,αοΰ. Ούτος, άνατραφείς κα! έκπαιδευθε'ις υ
πό τοΰ Μελετίου, άπεστάλη, διάκονος έτ ι ών, 
έν Παδούη τής Ιτα λ ία ς  πρός τελειοποίησιν 
τών σπουδών του" είτα  μετέβη είς Σαξωνίαν,



καί ακολούθως είς την ’Α γγλίαν, όπου ετυχε 
φιλοφ»ονεστάτων περιποιήσεων παρά τών δια- 
μαρτυρουμένων, κα ί τοσαύτην έλαβε προς 
αύτούς συμπάθειαν καί υπόληψιν, ώστε καί 
ώς λουθηρανικών έθεωρεΐτο εφεξής έν ’Ανατο
λή. Γενόμενος Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας, έ- 
δωρήσατο Καρόλω τώ  Α'. βασιλεΐ τότε τής 
’Α γγλ ίας, τόν περιώνυμον ’Αλεξανδρινόν Κώ- 
δηκα, τόν έν τή βιβλιοθήκη τών Πατριαρχείων 
άποκείμενον, καί περιέχοντα πολύτιμον έ
π ί περγαμηνής ελληνικόν χειρόγραφον, γε- 
γραμμένον διά γραμμάτων κεφαλαίων, τής 
ΙΙαλαιας καί Νέας Διαθήκης, συνοδεύσας αύ
τήν καί δι’ ιδιογράφου πιστοποιήσεως, δτι έ- 
γράφη κατά τους χρόνους τής Α'. Οικουμενι
κής Συνόδου (325  Μ. X.) υπό εύγενοϋς τίνος 
Α ιγύπτιας, ονομαζομένης Θέκλης. Έξεδόθη 
δε ο περιώνυμος ούτος ’Αλεξανδρινός Κώδηξ 
έξ αντιγράφου έν Μόσχα τώ  1821 ετει. Κα
τά  τό 1 6 2 1 , διατριβών έν Δακία, έξελέχθη 
(τή 5 Νοεμβρίου) παρά τής Συνόδου Κων- 
σναντινουπόλεως καί τοϋ λοιποϋ κλήρου καί 
τών αρχόντων Οικουμενικός Πατριάρχης, άντί 
τοϋ άποθανόντος Τιμοθέου Β'. καί μετεκλήθη 
έκεΐσε υπό τής Κυβερνησεως.

92 .

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΡΤΑΑΙΩΤΗΣ.
(1 6 2 -2 -1 6 * 7  μ . X.)

Κρής καί ούτος τήν πατρίδα, άνηγορεύθη 
διάδοχος Κυρίλλου τοϋ Αουκάρεως. Φιλόσο
φος καί θεολόγος άριστος, καί εϊδήμων τής 
Ε λληνικής, τής Εβραϊκής καί τής Λατινικής 
γλώσσης, διάφορα συνέγραψε καί καλά εργα. 
Τώ 1629  οί έν Κωνσταντινουπΰλει πρέσβεις 
τής ’Ελβετίας καί τής 'Ολλανδίας έγραψαν 
πρός αύτόν άπό κοινοΰ έπιστολήν προτρεπτι
κήν δπως συγκοινωνήση μετά τών Καλβινι- 
στών. ’Αλλ’ ί  Γεοάσιμος άπέρριψεν άξιοπρε- 
πώς τάς προτάσεις αύτών ταύτας διά τής άπό

8 ’Ιουλίου τού αύτοϋ έτους επιστολής του, ί,ν 
άναφέρει 6 ’Αλλάτιος (De perp. COI1S. 4. 3 . 
C 8). Πατριαρχεύσας δ’ επί ετη 2 5 , παρη- 
τήσατο τόν θρόνον οικειοθελώς.

9 3 .

ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ.
(1 6 4 7 -1 6 5 1  Μ. X.)

Μητροφάνης 5 Κριτόπουλος τούπίκλην άνήρ 
τής τε ίερας καί τής θύραθεν σοφίας εγκρα
τής, καί Πρωτοσύγκελλος τής έν Κωνσταντι- 
νουπόλει ’Εκκλησίας, άνήλθεν εις τόν Πατρι
αρχικόν τής ’Αλεξάνδρειάς θρόνον, 8ν έκόσμη- 
σε μόλις έπ ί ετη 4. ΤΗν εϊς σχέσεις μετά δια
φόρων τής έποχής έκείνης διακεκριμένων σο
φών, φιλοσόφων καί θεολόγων, τής Γερμανίας 
καί τής ’Α γγλ ίας, ους έγνώρισεν, έκεΐσε ποι
ούμενος έπί έκπαιδεύσει τάς διατριβάς' μαρ- 
τυροϋσι δέ τοΰτο πλεΐστα  βιβλία, άποκείμε- 
να έν τη Πατριαρχική βιβλιοθήκη καί φέρον- 
τα  έν κεφαλίδι αύτογράφους προσφοράς αύ
τών πρός τόν Κριτόπουλον παρά τών σο
φών συγγραφέων των. Υ πάρχει δ’ αύτοΰ ό - 
μ ο λ ο γ ί α  ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ  π ί σ τ ε ω ς ,  
συγγραφεισα μετά κριτικής δεινότητος καί 
πολυμαθείας μεγάλης ελληνιστί καί λα τ ιν ι
σ τί, καί τύποις έκδοθεΐσα τώ  1661 έν Έ λμ- 
στάδ. Κάτοχος σπουδαίας βιβλιοθήκης, πε- 
ριλαμβανούσης πάντας τούς "Ελληνας συγ
γραφείς έν διαφόροίς, Ά λδινα ΐς καί άλλαις 
σπανιω τάτα ις σήμερον, τής έποχής έκείνης 
έκδόσεσι, πλεΐστα  θεολογικά καί άλλων επ ι
στημών συγγράμματα, έκληροδότησεν αύτήν 
τοΐς ΙΙατριαρχείοις, καί σήμερον αυτη άποτε- 
λεΐ τήν κυριωτέραν βάσιν τής, πολυτίμου διά 
τάς άρ/αίας έκδόσεις καί τά  χειρόγραφά 
της, βιβλιοθήκης τών Πατριαρχείων. Τά πλε ΐ
στα τών έν αύτ'/j άρχαίων βιβλίων φέρουσιν 
έν κεφαλίδι ιδιόγραφον τοΰ σοφοΰ τούτου άν- 
δρός σημϊίωσιν, δτι άνήκουσιν εϊς αυτόν, καί

Λ

πλείστας, ιδιογράφους ομοίως, σημειώσεις φι- 
λολογικάς, θεολογικάς καί άλλας έν τοΐς πε- 
ριθωρίοις τών σελίδίον. (άκολουθεΐ).

npoioior τα λιγγιιτιακλ.
(Σ υνεχ -ια  )

§ 51. Ταΰτα μεν, κα ί δσα άλλα άκολού- 
θως θά προσθέσω, παρέλαβον οί Έ λληνες πα 
ρά τών Αιγυπτίων" τό δε νά κατασκευάζωσι 
τά  άγάλματα  τοΰ Έρμοϋ μέ όρθια τά  αιδοία 
δέν έμαθον παρά τών Α ιγυπτίω ν, άλλά παρά 
τών Πελασγών, παραλαβόντες τοΰτο παρ’ αύ
τών πρώτοι έκ πάντων τών Ε λλήνω ν οί ’Α
θηναίοι, παρά δέ τούτων οί άλλοι Έ λληνες. 
Διότι Πελασγοί συγκατώκησαν έν τή ’Αττική 
μετα -τών ’Αθηναίων, δτε πλέον ούτοι συγκα- 
τηριθμοϋντο μετά τών Ε λλήνω ν, δθεν ήρχι- 
σαν και αυτοί οι Πελασγοί νά θεωρώνται ώς 
Ελληνες (α). "Οστις δ’ έμυήθη τά  μυστήρια 

τών Κάβειρων, άτινα  τελοΰσιν οί Σαμοθρα- 
κες, παραλαβόντες αύτά παρά τών Πελασγών, 
ούτος κατανοεί τό ύπ ’ έμοΰ λεγόμενον" διότι 
τήν Σαμοθράκην κατώκουν πρότερον οί Πε-

fa) Είνε περίεργον, ότι τδ ιρυλ*τιχύν τοϋτο φαινόμενον 
έπανελήφθηάπαράλλακτον καί έν τοΐς καθ’ ήμας /ρόνοις. 
’Αλβανοί προσήλθον καί συγκατψκησαν μετά τών ’Αθη
ναίων έν τή ’Αττική, κα! μετ’ άλλω ν 'Κλ/ήνων έν άλλοις 
τή ς ΙΙελοποννήσου μέρεσι χαΐ νήσοις. ’Ενώ δέ μετεδ^καν 
πρ ίς τούς συγκατοίκους των "Ελληνας ήθη τ ινα  χαί έθιμα 
τ ή ; έαυτών φυλής, έξελληνίσΟησαν 8’ ομως χα! ουτοι το- 
σοΰτον έντελώς, ώστε μετά τδν ίερδν αγώνα θεωρούνται 
"Ελληνες, ου μόνον αυτοί, άλλά καί ο£ έν τή Λλβαν α 
αυτή διαμενοντες όμόφυλοί των καί συναγωνισταί τών 
'Ελλήνων, Ούτως οϋ μόνον οι έν τή ’Αττική, "Γδρα, Σ τέ-  
τσαις χαί Πcpcj> άποικοι θεωρούνται σήμερον "Ελληνες 
γνήσιοι, αλλά καί οί έμόιρυλοι αύτών Σόυλιώται, Χειμα- 
ριώται, Πε^εβοί καί πάντες συλλήβδην οί χριστιανοί 
Αλβανοί. Τις άληθώς σήμερον τΰλμα νά  μή θεωρή "Ελ
ληνας τούς Καραίσκους, τούς Βοτσάρεις, τούς Τσαβέλας 
καί τούς άλλους τής έθνικής π ιλ λ ιγ γ ενεσ ία ς  δ.απμτ-.ίΐς 
(κ τών μερών έχείνων ήρωας;

λασγοί ούτοι, οΐτινες έγένοντο συγκάτοικο'· 
τών ’Αθηναίων, καί παρ’ ών οί Σαμοθρακες 
παρέλαβον τά  ειρημένα μυστήρια. Μέ £ρθια 
λοιπόν τά  αιδοία πρώτοι πάντων τών Ε λ λ ή 
νων έποίησαν τά  άγάλματα  τοΰ Έρμοϋ οί 
’Αθηναίοι, μαθόντες τοΰτο παρά τών Πελασ
γών" οί δέ Πελασγοί ίερόν τ ινα  εδοσαν περί 
αύτοΰ λόγον, δστις υπάρχει έκτεθειμένος είς 
τά  τής Σαμοθράκης μυστήρια.

§ 52. Έθυσίαζον δέ πάντα πρότερον οί 
Πελασγοί πρός τούς θεούς, δεόμενοι αυτών, 
ώς έγώ αύτός ήκουσα έν Δωδών·/;, άλλά ποός 
ούδένα έξ αυτών άπευθύνοντες έπωνυμίαν τι~ 
νά ή δνομα, διότι ούδέποτε είχον άκούσει 
τοιοΰτό τ ι  ό'νομα. Θεούς δέ ώνόμαζον αύτούς 
έκ τούτου, δτι διέθεσαν έν τάξε ι καί διένει
μαν πάντα  τά  τοΰ σύμπαντος. νΕπειτα δέ, 
άφοΰ παρήλθε καιρός πολύς, έμαθον, έλθόν- 
τα  έκ τής Α ΐγύπτου, τά  όνοματα τών θεών 
τών άλλων, έκτος τό τοΰ Διονύσου, οπερ έ
μαθον πολύ υστερώτερον ακόμη, καί πάλιν 
μετά καιρόν ήρώτησαν περί τών ονομάτων 
αύτών τό εν Δωδώνγ) μαντεΐον, οπερ θεωρείται 
άρχαιότατον τών έν Έ λλάδ ι πάντω ν, καί υ
πήρχε μόνον αύτό κατά τόν καιρόν εκείνον. 
"Οτε λοιπόν ήρώτησαν οί Πελασγοί τό έν 
Δωδώνη μαντεΐον, άν πρέπη ν’ άποβάλωσι τά  
παρά τών βαρβάρων έλθόντα, τό μαντεΐον 
άπήντησεν αύτοΐς νά μεταχειρ ίζωνται τά  ο
νόματα ταΰτα . ’Από τότε ρ.έν λοιπόν οί Πε
λασγοί έθυσίαζον πρός τούς Θεούς δεόμενοι 
αύτών ονομαστί, ύστερον δέ οί Έ λληνες πα 
ρέλαβον τά  ονόματα ταΰτα  παρά τών Πε
λασγών.

§ 53. Πόθεν δ’ έγένετο έ'καστος τών θεών, 
είτε συνυπήρχον πάντοτε δλοι, καί όποιοι ή
σαν κατά  τήν μορφήν, ήγνοεΐτο μέχρι τής 
χθες ετ ι, ούτως είπεΐν" διότι νομίζω, δτι δ 
'Ησίοδος καί 5 "Ομηρος δέν υπήρξαν αρχαιό
τεροι έμοΰ τήν ήλικίαν πλέον τών τετρακο-^



σίων ετών (α )’ ούτοι δε είνε οι πρώτοι τών 
Ε λλήνω ν, οί γράψαντες έμμέτρως θεογονίαν, 
κα ί δώσαντες τάς επωνυμίας είς τους θεούς, 
καί άπονείμαντες είς έκαστον αύτών τ ά ; ά- 
νηκούσας τιμάς καί ενασχολήσεις, καί διορί- 
σαντες τ ά ; μορφάς αυτών. Οί δε πο ιητα ί, ο1, 
λεγόμενο', δτι υπήρξαν προ τών άνδρών τού- 
τιον, νομίζω δτι υπήρξαν μεταγενέστεροι αύ
τών. Καί τά  μεν περί τών ονομάτων τών θεών 
λέγουσιν αί Δωδωνίδες ίέρειαΓ τά  δε περί 
Ησιόδου καί 'Ομηρου έγώ , λέγω  δτι οΰτως 
εχουσι.

§ 54. Περί δε τών μαντείων, τών τε  παρ’ 
"Ελλησι, καί τών έν τ ίί Αιβύα, ταΰτα  λέγου- 
σιν οί Α ιγύπτιοι. Οί ίερεΐς τοΰ Θηβαίου Διός 
ελεγόν μοι, δτι δύο γυναίκες ίέρειαι άνηρπά- 
γησαν έκ Θ/,βών υπο Φοινίκων' εμαθον δε, 
δτι η μεν αύτών έπωληθη είς Λιβύαν, η δε 
είς την 'Ελλάδα. Αύται δε αί γυναίκες είνε 
αί Εδρύσασαι πρώται τά  μαντεία είςτάς ε ί- 
ρημένα; χώρα;. ’Επειδή δ’ έγώ ηρώτησα, πό- 
θεν ούτως άκριβώς γινώσκοντες, λέγουσι ταΰ
τα , άπεκρίθησαν, δτι έγένετο μεγάλη παρ’ 
αύτών άναζητησις τών γυναικών τούτων, καί 
αδύνατον μέν υπήρξε ν’ άνεύρωσιν αύτάς, ε- 
μαθον δε ύστερον περί αύτών οσα μοί έδιη- 
γοΰντο.

§ 55. Ταΰτα μέν ήκουσα παρά τών έν Θη- 
βαις ιερέων. Αί δε ίέρειαι της Δωδώνης λέ
γουσι τά  έξης: Δύο περιστεραί μέλαιναι, άπο- 
πτασαι έκ τών έν Α ιγύπτω  Θηβών, ήλθον ή

(α) *0 'ΙΙρόδοτος ΙγεννήΟη κατά τάς θετικωτέρας π λ η 
ροφορίας, 53 περίπου ε :η  πρό τοΰ Πελοπ:,ν ητιακοΰ πο
λέμου καί περ! τάς άρχάς τ ή ; 7 4 η ; ’Ολυμπιάδάς, ήτοι 
περ! τό -484 έτος π . X. *0 "Ομηρος κα! ό Ησίοδος, ο ιτι- 
ν ε ;, κατά Πλούταρχον κα! Οΰάρωνα, ήταν σύγχρονοι, έ- 
γεννήθησαν άριδήλω; μετά τήν μετανάστευσιν τών Ίώ 
νων ε!ς τήν Μικράν 'Ασίαν, τ?)ν σ .μβάσαν , ώς γνωστόν, 
140 ετη μετά τά Τρωικά, ατινα τίθεντα ι περ! τό 1184 
π . X. ώστε ό υπολογισμός ούτος τοΰ 'Ηροδότου έλά χ ι-  
στον απέχει τ ή ; άχριτοβολογου αλήθειας.

μεν είς Λιβύαν, η δε είς Δο^δώνην' αυτη δέ, 
κχθίσασα έπί δρυος, έλάλησε διά φωνής αν
θρώπινης, δτι πρέπει νά ίδρυθή αυτόθι μαν- 
τεΐον τοΰ Διός’ οί δέ Δωδωναΐοι, θεωρήσαν- 
τες τοΰτο ώς θείαν προς αύτούς παραγγελίαν, 
έξετέλεσαν αύτό. 'Η δέ είς την Λιβύαν άπελ- 
θοΰσα περιστερά, λέγουσιν, δτι διέταζε τούς 
Λίβυας νά ίδρύσωσι μαντείαν τοΰ ’'Αμμωνος, 
δπερ έστίν έπίσης μαντεΐον τοΰ Διός. Ταΰτα 
μοί είπον αί ίέρειαι τής Δωδώνης, ών ή μεν 
πρεσβυτάτη εκαλείτο Προμένεια, η δέ μετ’ 
αύτην Τιμαρέτη, ή δέ νεοιτάτη Νικάνδρα. 
Έπεβεβαίουν δέ τά λεγόμενα τών ίερειών κα5, 
οί άλλοι, οί περί τύ ίερον, Δωδωναΐοι ίερεΐς·

§ 56. ’Εγώ δ’ έχω την ακόλουθον περί αύ
τών γνώμην. Έ άν αληθώς οί Φοίνικες άπήγα- 
γον τάς ιερείας γυνα ίκας, καί την μέν μίαν 
αύτών έπώλησαν είς την Λιβύαν, τήν δέ ά λ
λην είς τήν Ε λλά δα , νομίζω δτι ή γυνή αυ
τή τής Ε λλάδος, ητις έκαλεΐτο πρότερον 
Πελασγία, έπωληθη είς τήν χώραν τών Θεσ- 
πρωτών' επειτα  ένώ διετέλει δούλη ούσα αύ
τόθι, ΐδρυσεν ύπό τινα  δρΰν ιερόν τοΰ Διός' 
διότι ήτο φυσικόν, έπιμελουμένη έν Θήβαις 
ίερον τοΰ Διος, νά διατηρή τήν μνήμην αυ- 
τοΰ κα ί είς τήν χώραν έ/ ή μετήχθη' ένεκα 
δέ τούτου 'ίδρυσεν αύτόθι μαντεΐον, άμα έ
μαθε τήν Ε λληνικήν γλώσσαν, καί διηγήθη, 
δτι ή αδελφή αύτής έπωληθη είς τήν Λιβύαν 
ύπο τών αύτών Φοινίκων, ύφ’ ών καί αυτη 
έπωληθη.

§ 57. Νομίζω δέ, δτι περιστεραί ώνομά- 
σθησαν ύπο τών Δωδωναίων αί γυναίκες αϋ- 
τα ι, διότι ήσαν βάρβαροι, καί έφαίνοντο προς 
αύτούς ώς λαλοΰσαι δμοια μέ τά  πτηνά. 
Μετά καιρόν δέ λ.έγουσιν, δτι ή περιστερά 
ώμίλησε μέ φωνήν άνθρώπου, διότι τότε ή 
γυνή ώμίλει καταλ,ηπτά προς αύτούς. Ενόσω 
δέ έβαρβάριζεν (ώμίλει δηλ.: γλ.ώσσαν άλλην 
τής 'Ελληνικής), ένόμιζον δτι ίλά λε ι κατ*

τον τρόπον τών ορνίθων' διότι πώς είνε ποτέ 
δυνατόν περιστερά νά λαλήση μέ φοινήν άν
θρώπου ; Λέγοντες δέ, δτι ήτο μέλαινα ή πε
ριστερά, σημαίνουσιν, οτι ή γυνή ήτον Αι
γύπτ ια .

§ 58. Τυγχάνουσι δέ σχεδόν δμοια προς 
άλληλα τά  μαντεία , τό τε έν Θήβαις τής Αί
γύπτου καί το έν Δωδώνη' καί ή μαντική 
τέχνη, ή έν τοΐς ναοΐς άσκουμένη, ήλθεν είς 
τήν Ε λλάδα  έκ τής Α ίγύπτου. Έ τ ι δέ πα 
νηγύρεις, καί πομπάς καί προσαγωγάς πρώ
τοι τών ανθρώπων οί Α ίγύπτοι καθιέρωσαν, 
καί παρά τούτων οί Έ λληνες τάς εμαθον' 
άπόδειξις δέ τούτου μοΰ φαίνεται το δτι αί 
τελετα ί αΰται φαίνονται προ πολλοΰ χρόνου 
καθιερωμένα·, έν Α ιγύπτω , ένώ at Έ λληνικα ί 
είσήχθησαν νεωστί.

§ 59. Πανηγυρίζουσι δέ οί Α ιγύπτιο ι ούχί 
άπας μόνον τοΰ ένιαυτοΰ, άλλά πολλάκις' 
πρώτον μέν πανηγυρίζουσι καί μετά πολλής 
προθυμίας είς τήν πόλιν Βούβαστιν τήν έορτήν 
τής ’Αρτέμιδος' δεύτερον δέ είς τήν πόλιν 
Βούσιριν τήν τής Ίσ ιδος' διότι είς ταύτην τήν 
πόλιν υπάρχει μέγιστος ναος τής Ίσιδος. 
Κεΐται δέ ή πόλις αυτη έν μέσω τοΰ Δέλτα' 
Ισις όε είνε ή παρα τών Έλ.λήνων καλουμένη 

Δήμητρα. Τρίτον δέ είς τήν πόλιν Σά'ιν πανη
γυρίζουσι τήν έορτήν τής ’Αθήνας. Τέταρτον 
δέ είς τήν Ή λιούπολιν τήν τοΰ Ή λιου. Πέμ- 
πτον δέ είς τήν πόλιν Βουτώ τήν τής Αητοΰς. 
Έ κτον δέ είς τήν πόλιν Πάμπρημιν τήν τοΰ 
^Αρεως.

 ̂ 60 . "Οταν μέν μεταβαίνωσιν είς τήν πό
λιν Βούβαστιν (α), πο',οΰσι τά  εξής : συμπλέ-

(α{ Ή Βούβαατίζ εχειτο Μ  ιή ς  δεξιάς όχθης τοϋ Πη- 
λουσιαχοϋ χλάβου, ό’ττις άπετέλει τό άν*τολιχ ίν οριον 
τοΰ Δέλτα τής Αιγπυτου. Έ π ! τών Φαρ7ω έκαλεΤτο U ! - 
Β ά σ τ , «πόλις τ ή ;  Βάστ», ές ού οί "Ελληνες πα^ήγαγον 
τό Β ο υ β α σ τ  ι ς. ΥΠν δέ πρωτεύουσα τοΰ ιή νομοΰτής 
Κάτω Αίγυπτου,του καλουμένου μέν τότε ’Αν-Χόντ, ιιε τ ί-  
νομασθέντ·. ς δέ ίπ ό  τών 'Ελλήνων Β ο υ β ά  σ τ ( τ  ο υ.

ουσι δμοΰ άνδρες καί γυναίκες είς μέγα πλή
θος έν έκάστω πλοίω ' καί άλλ^αι μέν τών γυ 
ναικών, κρατοΰσαι κρόταλ.α, κροταλίζουσιν, 
οί δέ 1 άνδρες παίζουσιν αύλον καθ’ δλον τον 
διάπλουν'αί δε λοιπαί γυναίκες καί οί λοιποί 
άνδρες αδουσι κροτοΰντες τάς χεΐρας. "Οταν 
δέ κατά τον διάπλουν φθάσωσίν είς άλλην 
τ ινά  πόλιν, προσεγγίσαντες το πλοΐον είς τήν 
ξηράν, ποιοΰσι τά  έξης : τινές μέν τών γ υ 
ναικών έξακολουθοΰσι νά πράττωσιν δ ,τ ι προ- 
εΐπα ' άλλα ι δέ βοώσιν, ύβρίζουσαι τάς έν τη 
πόλει ταύτη  γυνα ίκας' άλλα ι δέ χορεύουσιν' 
άλλαι δέ άνιστάμεναι, άνασύρουσι τά  φορέμα- 
τά  τω ν ' ταΰτα  δέ ποιοΰσι παρά πασαν π ίλ ιν  
παραποτάμιον. "Οταν δέ φθάσωσιν είς τήν 
Βούβαστιν, έορτάζουσι, μεγάλας προσφέρον- 
τες θυσίας' καί οίνος άμπέλινος καταναλίσκε- 
τα ι περισσότερος κατά  τήν έορτήν ταύτην η 
καθ’ άπαν το υπόλοιπον ετος. Συνέρχονται δέ 
είς τήν έορτήν ταύτην, κατά τάς πληροφορίας 
τών εγχωρίων, καί μέχρις 700 χ ιλιάδων άν
δρες καί γυναίκες, πλήν τών παιδίων. Ταΰτα 
μέν γίνονται είς τήν Βούβαστιν.

(ακολουθεί.)

Η Π Α Ρ Α  T O I S  Α Ρ Χ Α Ι Ο Ι !  Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Ο Ι Ε

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ. Κ Α Ι ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ.

Το έν Α ιγύπτω  ίερατεΐον, έπ ιφυλάξαν έαυ- 
τώ  τήν αποκλειστικήν έξάσκησιν άπασών τών 
επιστημών, ένέκυψε καί είς τήν σπουδήν 
τών θετικών λεγομένων έπ ιστημών, μεταχει- 
ρισθέν τά  απέραντα δώματα τών ναών αντί

Τά ερείπια τ ή ; πόλεως ταύτης κεΤνται οπου νυν τό παρά 
τό Ζαγαζίκιον χαρίον Τ έ λ - Β ά σ τ » τ  ενθα πληθύς 
ανασκάπτεται καθεκάστην ποικίλων^κα! λ ίαν σποιδχίων 
άρχαιοτήτων. *11 κυρία θεότης τής πόλεως ταύτης και τοΰ 
όλου νομοΰ ήτον ή άγρια κα! αίαοχαρής Β ά σ τ  ή Π ά χ τ  
θεά τών μαχών, είκονιζομένη πάντοτε μέ κεφαλήν ) ε ζ ί -  
νης ή γαλής.



αστεροσκοπείων. Τό βέβαιον είναι δτι οί Αι
γύπτ ιο ι παρετήρουν έπιμελώς την τάξιν  τών 
ουρανίων φαινομένων καί έγίνωσκον αύτήν, δ
σον άπήτουν αί άνάγκαι της τότε κοινωνίας. 
Ό  λόγος τής άνισότητος τών ημερών, τών 
φάσεων τής Σελήνής, τών εκλείψεων, τής φα ι
νομενικής κινήσεως τών πλανητών, ή σπουδή 
τέλος άπασών τών θεμελιωδών άρχών τής 
αστρονομίας, άπετέλει άληθή επιστήμην, ^ν 
κατέγειναν οί ίερεΐς νά χ  ρ η σ ι μ ο π  ο ι ή σ ω σ ι πρός 
κοινήν ωφέλειαν. Συνεδέθη επομένως η ’Α
στρονομία στενώς μετά τής θρησκείας καί 
παρέσχε τή κυβερνήσει τοΰ τόπου, εν φ  τά  
φυσικά φαινόμενα έπανελαμβάνοντο έτησίως 
μετα θαυμασίου τώ  έίντι περιοδικότητος,πλεί- 
στας όσας άγαθάς άρχάς πρός πεφωτισμένην 
και προνοητικήν διοίκησιν αύτοΰ. Συνεχής 
σειρά παρατηρήσεων τοΐς έγνώρισεν οτι ή α
νατολή τών αύτών άστρων δεν άντεπεκρίνετο, 
μετα παρέλευσιν πολλών αιώνων, πρός τάς 
αύτας έποχάς, καί εκ τούτου συνέπερανον τόν 
έκτοπισμόν αύτών. Είχον διηρημένον τόν ου
ρανόν εις αστερισμούς, ών τά  δνόματα καί 
σχήματα είχον αληθείς σχέσεις μετά τοΰ κ λ ί
ματος τής Αΐγύπτου. Έ  σύστασις τοΰ Ζω
διακού ήτο Ιργον τω ν , άνερχόμενον εις έπο- 
χάς άπωτέρας 2 ,5 0 0  έτών π . X. οτε καί τό 
πολιτικόν ήμερολόγιον είχε ρυθμισθή καί δ 
ζωδιακός κύκλος συσταθή. Τό ετος συνεκρο- 
τεΐτο εκ 365  ημερών, διηρημένων εις 4 2 μή
νας 30 ημερών, μετά πέντε έπαγομένων ή 
συμπληρωματικών ήμερών. Τότε επίσης συν- 
έστη καί ή έβόομάς, ή ή περίοδος τών επτά 
ημερών, £ν τώ ν άρχαιοτάτων λειψάνων τοΰ 
πολιτισμού, περίοδος άπαραμίλλου θετικότη- 
τος, ητις, εχουσα ώς μονάδα τήν ημέραν, ε
π ιτρέπει ήμΐν ν’ άνατρέχωμεν, άνευ διακοπής, 
άνευ συγχύσεως ή λάθους, άπό τής σήμερον 
μέχρι τοΰ πρώτου ήλίου οστις ειδε τό πρώ
τον τό γένος τών άνθρώπων έπ ί τής γής. Κοι

νώς π ιστεύετα ι δτι ό άριθμός τών ημερών τής 
έβδομάδος έλήφθη έκ τοΰ άριθμοΰ τών τότε 
γνωστών πλανητώ ν, καί δτι τό ονομα αύτών 
τούτοιν τώ ν πλανητών έδόθη είς τάς ημέρας 
τής έβδομάδος. Εινε όπωςδήποτε βέβαιον δτι 
ή κλασική άρχαιότης μετέδωσεν ήμΐν τήν πε
ρίοδον ταύτην ουτω πως συστημένην, καί άν 
άπορώμεν τίνος ενεκα υφ ίστατα ι τό αυθαίρε
τον τοΰτο, δείγμα ίσως άμαθείας, δπερ έκδη- 
λοΰται έν τί) συγχρόνω κατατάξει τών ημέ
ρων τής έβδομάδος, α ΐτινες ούκ εΐσι τεταγμέ- 
ναι καθ’ ήν τά ξ ιν  καί οί πλανήτα ι ώς πρός 
τήν διάρκειαν τής περιστροφής αύτών, τήν 
λύσιν τοΰ περιέργου τούτου προβλήματος e- 
φείλομεν νά ζητήσωμεν έν Α ίγύπτω . θέλομεν 
δέ διδαχθή δτι καί σήμερον, ώς καθ’ απασαν 
τήν άρχαιότητα, ή πρώτη ημέρα τής έβδομά
δος άφιέρωται τή  Σελήνη, ή δευτέρα τώ  * Α
ρει, ή τρίτη τώ  'Ερμή,, ή τετάρτη τώ  Δ it, ή 
πέμπτη τή ’Αφροδίτη, ή έ'κτη τώ  Κρόνω καί 
ή έβδομη τώ  'Η λίω, ή τώ  θεώ , έν ώ η αστρο
νομική τάξ ις τώ ν πλανητών ήτο άλλοία: Σε
λήνη, Έρμης, ’Αφροδίτη, "Ηλιος, ’Άρης/Ζεύς 
καί Κρόνος: δηλαδή τά  βνόματα τώ ν ημερών 
κατά τήν άστρονομικήν τάξ ιν  θά είχον άντί

Lundi, Mardi, M ercredi, Jeudi, V en d re -  
di, Sam edi,  D im anche.—  

Lundi, M ercredi, V en d red i,  D im anche  
ή Jour de S o le i l ,  Mardi, Jeudi,  S am edi.

Είς τών αρχαίων συγγραφέων, ό Δίων Κάσ. 
σιος, μας εδωσε τήν λύσιν τοΰ α ινίγματος 
τούτου καί έδίδαξεν, δτι οί Α ιγύπτιοι .είχον 
διηρημένην τήν ήμέραν εις τέσσαρα τμήματα, 
δτι έ'καστον αύτών είχε τεθή ύπό τήν προ
στασίαν ένός τών πλανητών τούτω ν, καί έκά- 
στη ήμέρα ελαβε τό δνομα τοΰ πλανήτου 
προστάτου τοΰ πρώτου τετάρτου. Ούτως, ή 
πρώτη ήμέρα ώνομάσθη άπό τής Σελήνης, 
διότι τά  τέσσαρα τμήματα τής ημέρας τα ύ 
της ήσαν άφιερωμένα εις τούς τέσσαρας πλα-

νήτας, Σελήνην, Έρ;.>ήν, Άφροδίτην καί "Ηλιον 
(θεωρούμενον τότε πλανήτην)’ ή επομένη ή
μέρα ή τον αφιερωμένη εις τούς τέσσαρας π λ « -  
νητας Αρην, Δία, Κρόνον καί σελήνην, άκο- 
λουθοΰσαν τήν σειράν’ ή τρίτη ήμέρα ήτο ά- 
ναγκαιως ή τοΰ Έρμου, διότι δ πλανήτης ού- 
τος ήτο δ πρώτος τών τεσσάρων, οΐτινες, κα
τά  τήν τάξ ιν  τών άστέρων τούτων, άνήκουσιν 
είς τήν ημέραν ταύτην, καί ο"τως καθ’ έξής 
μέχρι τοΰ τέλους τής έβδομάδος. Αί επτά  ή- 
μέραι τής περιόδου ταύτης άπέσβενον εντε
λώς τόν πίνακα τών επτά  πλανητών αετά 
τέσσαρας άλλεπαλλήλους περιστροφάς- παρα 
τηρητέον έν τούτοις δτι εφθανον είς τήν αύ 
τήν τάζ ιν  τής επωνυμίας τών ημερών τή , 
έβδομάδος καί είς τήν πλήρη άπόσβεσιν τοΰ 
πίνακος τών πλανητών, είκοσιτετράκις είλη- 
μένων, λαμβάνοντες ένα έκαστον πλανήτην 
ό ι’ έκαστην ωραν τής ημέρας, διαιρουμένης 
ταύτης εις 24 τμήματα, άντί τώ ν ,κ α τ ’αλλην 
δοξασίαν, μερών, ήρκει μόνον να ένεργώσι 
κατά τήν δπισθοδρομικήν τάξιν  τών ανωτέρω 
πλανητών. Έ π ι ταύτης λοιπόν τής βάσεως 
στηρίζεται tv τών καθ’ άπαντα  σχεδόν τόν 
κόσμον διαδεδομένων εθών,η εβδομάς, τό μό
νον ίσως εκ τών νεωτέρων τό έχον υπέρ έαυ
τοΰ το κΰρος τοσούτω πολιάς—άρχ«(ότητος 
και διαρΛείας. ΓΗ Α ίγυπτος λοιπόν εφθασε 
Η·̂ χρ!ί  ημών καί αύτή αυτη κανονίζει είσέτι 
δια τοΰ εαυτής θρησκευτικού κύρους μίαν 
τώ ν κυριωτέρων όημοσίονν δ ιατάξεων, τήν 
κ-οινοτέραν πολιτικήν διαίρεσιν τοΰ χρόνου, 
την υπερισχύσασαν απάντων τώ ν ύπό τής 
«πιστημης, τής πολιτείας, ή τής εκκλησίας 
προταθέντων συστημάτων, Είνε δε γνωστόν 
έτ ι ή παναρχαιότης τής πρακτικής άστρονο' 
μίας έν Α ίγΰπτω έςήχθη έξ ασφαλών τεκμη
ρίων καί έκ τής άναμφηρίττου άστρονομικής 
χρησεως μνημείων τ ινώ ν, διαφερόντων τών 
ζωδιακών τής Έ σνης καί Τεντυρίδος, γ λ ν -

φέντων άδιαφιλονεικήτως έπ ί τής ρωμαϊκής 
εν Α ίγύπτω  δεσποτείας, εϊτε ώς σύγχρονα γε
γονότα, ε ίτε , ώς άλλοι νομίζουσιν, ώς αντί
τυπα  δμοίων άρχαιοτέρων πρωτοτύπων, άνερ- 
χομένων εις έποχήν έκδηλουμένην υπό τοΰ έν 
αύτοΐς έκφοαζομένου άστρονομικοΰ θέματος,£- 
τ ινα  δμως δ πανδαμάτωρ χρόνος έξηφάνησεν. 
Ενταΰθα είνε ανάγκη νά ύπενθυμίσωμεν δτι 

αί γνώμαι αυται περί τής άρχαιότητος προ
γενεστέρων τύπω ν τώνδιασωθέντων ζωδιακών 
καί περί τής χρονολογικής αύτών σημασίας, 
δυσκόλως έπιστέύθησαν, μ ’ δλην τήν βαθεΐαν 
Ιπιστήμην τοΰ περικλεοΰς Φουριέρ, ού τίνος ή 
εζοχος εύφυία καί κριτική εμπειρία έδει νά 
ώσι άνώτεραι πάσης έπικρίσεως. Ή  παράδο
ξος άρχαιότης τοΰ α ιγυπτιακοΰ πολιτισμού 
ήτο τότε δοξασία καινοφανέστατη, άνατρέ- 
πουσα πλείστας δσκς δοξασίας εναντίας, με
τά στόμφου έκδηλωθείσας έν πεποιθήσει ή ά 
νευ; καί επομένως έδέησε νά υποστή τήν έπί- 
θεσιν πλείστω ν τάναντία  φρονούντων, πριν ή. 
κατασταθή δεκτή. Μεταγενέστεραι δμως έρευ- 
ναι έμελλον νά νικήσιοσιν αύτούς καί σήμερον 
ούδείς σχεδόν έστιν ό άρνούμενος τί) Α ίγύπτω 
τή ν  επιστήμην καί τούς αιώνας, οδς οί θια’  
σώται αύτής άρέσκονται νά τή άποδίδωσιν.

Δεν πραγματευόμεθα ένταΰθα περί νέας 
άστασίας τών δοξασιών τή : έποχής μας, ά λ
λά περί προόδου αύτών. ’Ε πιτρέπεται, τώ  
δντι, σήμερον ήμΐν νά έκθέσωμεν, άποδείξω- 
μεν καί υποστηρίξω);.εν, καί ενώπιον αύτών 
τών άκαδημιών, τήν επιστήμην καί τήν άρ» 
χαιότητα τής Α ΐγύπτου, τάς μεγάλας πρά
ξεις τών βασιλέων αύτής, τά  μεγάλα έργα 
τών τεχνιτώ ν αύτής, τάς μεγάλας άνακαλύ’  
ψεις τών άστρονόμων αύτής. Είς τών σοφω- 
τέρων τοΰ αίώνός μας, δ Κ. Βιότ, ύπερέβη τάς 
προσδοκίας πάντο»ν, διά τής άποκαλύψεως 
τών αστρονομικών γνώσεων, ών τήν έπίγνω- 
σιν δέν δυνάμεθα Vs άρνηθώμεν τοΐς Α ίγ ν ’



πτίοις,επιβεβαιώσας ουτω δ ,τι δ Φουριερ έδη- 
μοσίευσεν, οτι αί έξετασθεΐσαι άστρονομικα) 
αρχαιότητες τής Αίγύπτου άναφέρουσι την 
σύστασιν τής α ιγυπτιακής σφα’-ρας, καρπόν 
προγενεστέρων ετι παρατηρήσεων, είς την 
1 5«ν εκατονταετηρίδα προ της χριστιανικής 
εποχής, δτι οί Α ιγύπτιο ι ειχον ακολούθως 
παοατηοησει τούς έκτοπισαούς, και οτι τα  
σωζόμενα ετ ι μνημεία παρέχουσι καταδηλα 
τεκαηρια τής παρατηρησεως ταύτης. Δι’ opcov 
δέ καθιερωμένων ύπο τών γεοιμετρών προς 
παράστασιν τών πλανητικών κινήσεων, προς 
παράστασιν τών φαινομένων και προς άπει- 
κόνισιν τής καταστάσεως τοΰ ούρανοΰ κατα 
πασαν περίοδον τής άρχαιότητος, δ Κ. Βιοτ, 
Ιρμηνεύων τάς άστρονομικάς παρατηρήσεις, 
ών Σαμπολλιών δ νεώτερος συνέλεξε τά  σχε- 
διογραφηματα είς τάς ίστορικάς η θρησκευ- 
τικάς εικόνας, τάς κοσμούσας τούς ναούς η 
τούς τάφους τής άνω Α ίγύπτου, εβεβαίο)σεν 
οτι εν ετει ίουλιανώ 3 2 8 5  π. X. οί Α ιγύπτιοι 
ειχον προσδιορισμένην έν τώ  ούρανώ την α 
ληθή θέσιν τής εαρινής ισημερίας, τών θερι
νήν τροπών και τής φθινοπωρινής ισημερίας" 
προσέτι δέ, δτι 150 5  ετη άργότερον, κατά 
το 1780 π. X. ειχον γνωρίσει δτι τά  αρχικά 
ταΰτα  σημεία είχον έπαισθητώς έκτοπισθή- 
τέλος δέ, δτι οί Α ιγύπτιο ι έξέφρασαν τάς δύο 
ταύτας καταστάσεις τοΰ ούρανοΰ έπι τών μνη
μείων αύτών.Ό  κ. Βιοτ μεταχειρίζεται είς τάς 
περιέργους ταύτας έρεύνας αύτάς ταύτας σκέ
ψεις, δι’ ών Σαμπολλιών δ νεώτερος, είς την 
Έ κθεσιν αύτοΰ περι τής πολιτικής και άστρο- 
νομικής διαιρέσεως τοΰ χρόνου, είχεν άποόεί' 
ξει διά τών μνημείων δτι το κοινόν Α ιγυπτια
κόν έτος, συγκείμενον έκ 1 2 μηνών 30ήμερών 
έκάστου και 5 1παγομένων ημερών, εγραφετο 
άπο τής άπωτάτης άρχαιότητος έπι τών μνη
μ είω ν, διά σημείων διαιρούντων αυτό εις τρεΤς 
ώρας, η έποχάς, την τής βλαστήσεως, συγ

κομιδής καί την τής πλημμύρας. Έκαστου δε 
τών 1 2 μηνών προΐστατο μία θεότης, έν αύ- 
τα ΐς δέ, δ μέν Σαμπολλιών έγνώρισε τά  σύμ
βολα τών δύο τροπών, η ήλιοστασιων, και 
το τής εαρινής ισημερίας, δ δέ Κ. Βιοτ άπέ- 
δειξεν δτι ή διανομή τών συμβόλοιν τούτων 
συνεφώνει ακριβέστατα προς τας αντιστοιχου- 
σας φάσεις τοΰ άληθοΰς ήλιακοΰ έτους κατα  
τούς τριάκοντα η τεσσαράκοντα αίώνας, ο'ίτι- 
νες προηγηθησαν τής χριστιανικής εποχής.

(επεται συνέχεια).
(Έκ τοΰ C h a m p o llio n  F ig e a c ) .

Γ. Μ.

Κ Ο Ρ Π Α Α Ο Σ

Το πτηνον τοΰτο έλέγετο άπο τούς «ρχ*'-~ 
ους καί κόρυδος, άπ αντατα ι δέ τδ ονομα αΰ- 
τοΰ καί κορυδαλλδς μέ δύο λ , και κορυδαλις, 
το δποΐον επίσης γράφεται η με έν η με δυο 
λ. Ώνομάσθη τοιουτοτροπως ατ:6 ττ,ν αρχαιαν 
έλληνικην λέξιν κόρις, ή οποία σημαίνει πε- 
ρικεφαλαίαν, διότι τδ πτηνον τοΰτο φέρει έπί 
τής κεφαλής του λόφον άπο πτερά, δ δποΐος 
ομοιάζει μέ τδ στρατιωτικόν έκεΐνο τής κε- 
φαλ,ής κάλυμμα.

5Αρχαίος τις  ποιητής άπο την νήσον Κεαν, 
δ Σιαωνίδης, λέγει « πάσοισι κορυδαλίσι χρή 
λόφον έγγενέσθαι,» δηλ. οτι ολοι οι κορυδα- 
λοί έκ φύσεως πρέπει νά εχωσιν έπί τής κε
φαλής των λόφον' έν τούτοις οί σημερινοί φυ
σιολόγοι μάς διδάσκουσι τριάκοντα ήδη κορυ- 
δαλών, έκ τών δποίων πολλοί δεν εχουσι 
τοΰτον τον λόφον.

Ό  έπισημότατος τών νεωτέρων χρόνων φυ* 
σιολόγος, δ Γάλλ.ος Κυβιερος, ο μέγας ανα
μορφωτής τώ ν φυσικών έπιστημών, οστις εί
χε γεννηθή τδ 1 7 6 9  καί άποθάνει τδ 1 8 3 2  
διαιρεί τά  πτηνά εν γενει εις ές τάζεις, τά  
'Αρπακτικά, τά  Στρουθοειδή, τ ’ Άναρριχητι-

κά, τ ’ Άλεκτροειδή, τά  Μακρόταρσα καί τά  
Παλομοποδα η Στεγανόποδα.

Ό  Κορυδαλδς υπάγετα ι είς τήν τά ςιν  τών 
Στρουθοειδών, τών δποίοιν δ αριθμός είνε ά
πειρος. Είς τήν αύτήν τά ςιν  υπάγονται έπ ί— 
σής οί κύσσυφοι, αί χελιδόνες, τά  στρουθιά, 
τά  παραδείσια πτηνά καί άλλα.

Ό  λ ο φ ω τ  δ ς λεγόμενος κορυδαλδς ε- 
χει τδ ράμφος ευθύ, τδν οπίσθιον όνυχα μα- 
κρότερον τοΰ δακτύλου, έπί τοΰ δποίου υπάρ
χει, τά  τελευτα ία  πτερά πολύ μακρά, τδ 
νρωμ,α λευκόοαιον, καί κελαδεϊ αελωδικώτα-/-Γ ι i ~ ι *
τ α , ευχαριστούμενος νά κάμντ; τούτο ώς έπι 
τδ πλεΐστον, άνυψούμενος είς τδν άέρα οσον 
δύναται υψηλότερα.

Ό  κορυδαλδς ούτος είνε πτηνον αποδημη
τικόν' αναχωρεί τδν χειμώνα καί έπανέρχε- 
τ α ι τήν άνοιςιν. Κατασκευάζει τήν φωλ.εάν 
του κατά γης, γέννα. 3— 5 ώά, καί έπωάζει 
δύο φοράς τδν χρόνον' είνε δέ τδ φθινόπωρον 
παχύτατος.

Έ κτδς τοΰ λοφωτοΰ υπάρχει καί δ λεγόμε
νος κορυδαλδς τών λ,είμόνων, καθώς καί δ 
κορυδαλδς τών δασών. Ούτοι διακρίνονται 
ά π ’ έκείνου, καθότι δέν έχουν τδν λόφον' άπ ’ 
άλληλων δέ κατά τδ δτι δ τών δασών εΐνε 
μικρότερος τοΰ τών λειμόνων.

'Ο γνωστότερος τών κορυδαλών τούτων εί 
νε δ λεγόμενος κάλανδρος, τδν όποιον καί κα- 
λάνδρειαν δνομάζουσιν. Ούτος μ ιμείτα ι εύκο- 
λώ τατα  τδ κελάδημα τών άλλοιν πτηνών 
καί τούς τόνους τών μουσικών οργάνων" ώνο- 
μάσΟη δε ουτω ίσως διότι κελαδών τήν αυγήν, 
προσκαλεΐ τού; γεωργούς είς τδ θέρο;, ώς λέ
γε ι ελλην τ ι ;  ποιητής, δ Θεόκριτος Θ. Κ.

ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ Κ Α Ι ΑΘΛΙΟΊΉΣ
T O Y  Α Ν β Μ ϊ Ι Ο Υ -

‘Ο άνθρωπος δέν γινώσκει είς ποιαν τάξ ιν  
νά καταταχθή . Είνε όρατώς άπο πλανημένος.

αισθάνεται ομως έν έαυτώ λείψανα καταστά 
σεως ευτυχούς, ές ής έςέπεσε καί ην δέν δύ- 
νχτχ ι νά άνα κτήση" ζητεί αύτήν μ ετ’ ανη
συχίας, άλλν’ άνευ έπ ιτυχ ίας είς άδιόδευτα 
σκότη.

Τοΰτο είνε ή πηγή τών μαχών τών φιλο
σόφων, ές ών άλλοι μέν έπροσπάθησαν παν- 
τ ί σ ϊένει νά άνυψώσωσι τδν άνθρωπον, ανα
καλύπτοντας τδ μεγαλείο ν αύτοΰ" άλλοι δε 
νά ταπεινώσωσιν αύτδν, παρουσιάζοντες τήν 
άθλιότητα αύτοΰ" τδ δε παραδοςώτερον είνε 
τοΰτο, δτι οί μέν μεταχειρίζονται τούς λόγους 
τών δέ ινα βεβαιώσωσι τήν εαυτών γνώμην" 
διότι ·ή άθλιότη; τοϋ άνθρώπου συμπεραίνε- 
τα ι έκ τοΰ μεγαλείου αύτοΰ, καί τδ μεγα- 
λεΐον αύτοΰ πάλ ιν  έκ τής άθλαότητος. Ούτοι 
οί μέν τοσοΰτον καλώς έσυμπέραναν τήν ά 
θλιότητα καθ’ δσον ελαβον ώς άπόδειςιν αυ
τής τδ μεγαλεΐον" οί δέ έσυμπέραναν τδ με- 
γαλεΐον μετά τοσοΰτον περισσό τέρας ισχύος, 
καθ’ δσον έξήγαγον αύτδ έ ;  αύτή ; τής αθλιό
τατος. Παν δ ,τ ι ήδυνήθησαν νά εΐπωσιν εκεί
νοι, διά νά άποδείςωσι τδ μεγαλεΐον τοΰτο, 
έχρησίμευσεν ώς οργανον είς τούς άλλους, δ
πως συμπεράνωσι τήν άθλιότητα, διότι κατά 
τοσοΰτον άθλιώτερος γ'ίνεται καθ’ δσον υψη
λότερα πίπτει" οί δέ άλλοι τουναντίον υψοί- 
θησαν οί μέν έπ ί τών δέ δι’ άτελευτήτου κύ
κλου, βεβαίου δντος δτι δσον περισσότερον 
εινε φωτισμένοι οί άνθρωποι, τοσοΰτον έπί 
μάλλον και μάλλον άνακαλύπτουσιν έν τώ  
άνθοώπω καί άθλιότητα καί μεγαλεΐον. Έν 
ένί λόγω δ άνθρωπος γινώσκει δτι εινε δυστυ
χής. Λοιπόν εινε δυστυχής διότι τδ γινώσκει" 
άλλ ’ εινε πολύ μέγας, διότι γινώσκει δτι είνε 
δυστυχής. Λοιπδν δποία χίμαιρα είνε αύτδς 
δ άνθρωπος ! δτϊοϊον χάος, δποία άντίφασις ! 
Κριτής όλων τώ ν πραγμάτων, ’ξαναμωραμέ- 
νος σκώληξ τής γής, μεσεγγυητής τοΰ αλη
θούς, σωρδς αβεβαιοτήτων, δόξα καί σκύβα-



λον τοΰ παντός. Έάν καυχάτα ι, ταπεινώ  
αύτόν' έάν ταπεινώ τα ι, έπαίρω αύτόν καί 
αντιφάσκω πάντοτε μέχρις ού καταλάβη ότι 
είνε τέρα; άκατανόητον.

PASCAF.

ΑΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙΣ
ΤΗ Ϊ T O SIT S U A S  ΣΧΟλΗΣ.

Αί εξετάσει; αύτα ι, άρχόμεναι, κατά τά 
άπό ετών'καθιερωμένα, μίαν τινά  τών Κυρια
κών τοΰ ’Ιουνίου μηνό;, διαρκοΰσιν έπι τρεΐ; 
όλα; εβδομάδας, ών έκαστη, άπό Κυρια
κή ; άρχομένη, δαπανζτα ι ε ί; τάς έςετάσει; 
έκάστου τών τριών διακεκριμένων τής Σχο
λή ; τμημάτων, τοΰ ελληνικόΰ, τοΰ άλληλο- 
διδακτικοΰ και τοΰ Παρθεναγωγείου.

Κατά τήν πρώτην λ.οιπόν Κυριακήν, συμ- 
πεσαΰσαν έφέτο; τή 20 ’Ιουνίου, πυκνόν συνω- 
στίζετο πλήθος φιλομούσων καί φιλόκαλων 
Κυρίων καί Κυριών έν τη εύρυχώρω της Σχολή; 
αιθούση, ήν έκόσμουν διά τη ; παρουσία; των 
ή τε Α. Π. δ λαοφιλής καί φιλόμουσο; ήμών 
Πατριάρχη;, Κ. Σωφρόνιος, ή Α. Ε. δ Πολιτ. 
Πράκτωρ και Γενικός Πρόξενος της Ε λλάδος, 
κ. Α. Μάνο;, τά έντιμα μέλη τής ’Επιτροπή; 
τή ; εν ’Αλεξάνδρειά Έ λληνα ιγυπτ ιακή ; Κοι- 
νότητο ;, καί πλεΐστα  άλλα διακεκριμένα τή ; 
Ε λληνική ; παροικία; πρόσωπα.

Μετά τήν υπό τή ; Α. Π. τοΰ Πατριάρχου 
γενομένην κατανυκτικήν δέησιν και σύντομον 
προσλαλιάν, ό Δ ιευθυντή; τή ; σχολή;, κ. Γ ρ. 
Βερναρδάκη;, άνέγνω κατάλληλον λόγον, εν 
ώ π ισ τώ ; μέν καί έν συντόμω απεικονίζεται 
ή ένεστώσα τή ; σχολή; κατάστασ ι;, άκροθυ- 
γώς δέ πως ύποδηλοΰνται τ ινά  τών α ιτ ίω ν, ών 
£νεκα ή Τοσιτσαία σχολή δεν ήδυνήθη ακόμη 
ν ’ άνταποκριθίι έντελώ ; ε ί; τάς δσημέοαι άνα-

πτυσσομένας π νευμ ατικά ; άνάγκας τής έν ’Α
λεξάνδρειά Ε λληνα ιγυπτιακής Κοινότητας.

Μετά τό πέρας τοΰ λόγου τούτου, ον δη- 
μοσιεύομεν κάτωτέρο), ήρξαντο αί εξετάσεις 
τών μαθητών τοΰ ελληνικού τμήματος άπό 
τών ίερών, κατά τό σύνηθες, μαθημάτων, ών 
ή διδασκαλία έκτήσατο, άπό τοΰ διορισμού 
τοΰ εύπαιδεύτου ’Αρχιμανδρίτου Κ. Γώγου, 
τήν προσήκουσαν αύτοΐς έμβρίθείαν, καί σπου- 
δαιότητα.

Αί εξετάσει; τοΰ έλληνικοΰ τμήματος έξη- 
κολούθησαν κατά  τό διάστημα τής πρώτης 
ταύτης έβδομάδος, καί διεξήχθησαν μετά τής 
δεούσης άκριβείας καί τάξεως.

Κατά τήν δευτέραν δέ Κυριακήν, 27 ’Ιου
νίου, ένώπιον πάλιν έκλεκτής καί πυκνή; όμη- 
γύρεως, ήρξαντο αί εξετάσει; τοΰ άλληλοδι- 
δακτικοΰ τμήματος μετά βραχύν λόγον, άνα- 
γνωσθέντα υπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ άλληλοδι- 
δακτηκοΰ τμ ήμ ατο ;, κ. Χρ. Δημητριάδου, 
όστι; άπό εικοσαετία; περίου άσχολεΐται με
τά  ζήλου άεί αΰξοντο; καί αύταπαρνήσεως 
παραδειγματική; ε ί; τήν μεθοδικήν καί έπι* 
τηδείαν διάπλασιν τή ; απαλής ζύμης, ήν εμ
πιστεύετα ι αύτώ  ή ’Αλεξανδρινή κοινωνία, 
πρό; μόρφωσιν νέων, ικανών νά έπιδοθώσιν 
εις τάς άσχολίας τής μέσης λεγομένης έκπα ι- 
δεύσεως.

Καί τοΰ δευτέρου τούτου τμήματος αί έξε- 
τάσεις, διαρκέσασαι κατά τάς τρεις πρώτα; 
ημέρας τής δευτέρας έβδομάδος, ευάρεστα πα* 
ρέσχον καί λίαν ένθαρρυντικά άποτελέσματα.

Τήν τρίτην τέλο ; Κυριακήν, ί  ’Ιουλίου, νέα 
πάλιν έν τή αΰτη αιθούση συνάθροισις, ήν 
καθωράΐσεν ιδιαζόντως τό ώραΐον φύλον, ά - 
θροώτερον καί φαιδρότερον συρρεΰσαν, διότι 
έ.τρόκειτο περί ενάρξεως τών εξετάσεων τοΰ 
Παρθεναγωγείου, τοΰ αγλαού αύτοΰ χρηστών

Συζυγών καί καλών μητέρων φυτωρίου, τοΰ 
έπ ιτυχώς πάνυ καλλιεργουμένου υπό τής 
άξιοτίμου Διευθυντρίας αύτοΰ Κυρίας Σοφίας 
Φοντριέρ, ήτ-.ς κατάλληλον δμοίως άνέγνω 
λογίδριον έν τή περιστάσει ταύτη.

Διήρκησαν δέ καί τοΰ Παρθεναγωγείου αί 
έςετάσεις έφ’ ολην τήν τρίτην εβδομάδα, διε- 
ξαχθεισαι μετά πολύ ευχάριστου καί αύτα{ 
άποτελέσαατος.

ΛΟΓΟΣ ΤΟΓ Κ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ.

Άφοΰ ευχαριστήσω πρώτον τήν αύτοΰ πα- 
ναγιότητα, τόν πατριάρχην, έπ ί τή παρουσία 
αύτοΰ καί έπί ταΐς ίεραΐς εύχαΐς καί εύλο- 
γ ία ις , άς έπιδαψιλεύει καί θέλει έπιδαψιλεύη 
είς τά  πνευματικά αύτοΰ τέκνα, καθήκον μου 
θεωρώ νά ευχαριστήσω επίσης τήν αύτοΰ έξο 
χότητα , τόν άντιπρόσωπον τοΰ Βασιλέως τών 
Ε λλήνω ν, καί πάντας υμας τού ; καλοκάγά- 
θως καί προθύμως συνελθόντας ένταΰθα, ΐνα 
παραστήτε εις τάς εξετάσει; τής σχολή; ταύ- 
της, ήν ή φιλόμουσο; καί ελληνικωτάτη διά- 
θεσις, τών άγήρω τήν μνήμην καταλιπόντων 
ιδρυτών έφιλοδώρησεν είς τήν ένταΰθα Ε λλη 
νικήν άποικίαν. ’Εξαιτοΰμαι έκ προοιμίων 
συγγνώμην, άν άντί πανηγυρικού λόγου, βν 
ίσως τινες εζ υμών θά έπερίμενον κατά τό 
τέως έπικρατήσαν έθος, περιορισθώ είς συν- 
τομωτάτας μέν τινας ειδήσεις καί παρατηρή
σεις περί τής σχολής ταύτης καί τών μαθη
τώ ν, ά λλ ’ άναγκαιοτέρας παντός λόγου είς 
υμας πρός όρθοτέραν έκτίμησιν τής σχολής 
ταυτης και ισως καί πρός τήν μέλλουσαν 
αύτής προαγωγήν. Α ναγκάζομαι νά παρεκ
κλίνω  τής τέως επικρατούσης ένταΰθα συνή
θειας καί νάκολουθήσω τά άλλαχοΰ είθισμένα 
πρώτον μέν διότι ή σημερινή ήαέρα είνε προω- 
ρισμένη άποκλειστικώς είς τάς εξετάσεις τών 
μαθητών, δπως υπάρχει κα ί άλλη Ιορτή α

φιερωμένη έπίσης είς τήν έκφώνησιν πανηγυ^ 
ρικοΰ λόγου, δεύτερον δέ, οπερ καί κυριώτε- 
ρον, διότι ή έκφώνησις οίουδήποτε λόγου π α - 
ρεκτρέπουσα τόν σκοπόν τών έξετάσεων θά~ 
φηρει μεγα μέρος τοΰ βραχυτάτου χρόνου τοΰ 
προωρισμένου είς τήν έξέτασιν τών μαθητών.
Ε ς άναγκης λοιπόν περιορίζομαι ε ί; συντο- 

μωτάτην τινά  στατιστικήν ουτω ; είπεΐν εκ- 
θεσιν, ευτυχή θεωρών έμαυτόν, άν διά τα ύ 
τη ; όυνηθώ νά προσελκύσω τήν ύμετέραν 
προσοχήν.

Ή σχολή αυτη διαιρείται είς δύο τμήμα
τα , άλληλοδιδακτικόν καί ελληνικόν σχολεΐον 
έπηυξημένον διά μ ια ; γυμνασιακής τάξεως.
Τούτων τό μέν άλληλοδιδακτικόν υποδιαιρεί
τα ι πάλιν είς προκαταρκτικόν καί συνδιδα- 
κτικόν’ καί εκείνο μέν προπαρασκευάζον μα
θητάς διά τό συνδιδακτικόν περιέχει 7 τά 
ξεις, ών έν μέν τάς έξ πρώτα; διδάσκεται η 
άνάγνωσις, ή γραφή καί ή άρίθμησις, έν δέ 
τή έβδομη πλήν τούτων καί ή ίερά κατήχη- 
σ ι; καί ιστορία, άρχαί γραμματική; καί στοι
χειώδης γεωγραφία. Τό δέ συνδιδακτικόν 
προπαρασκευάζον μαθητάς διά τό ελληνικόν 
σχολεΐον περιέχει μίαν μόνον τά ξ ιν , έν ή δ ι
δάσκονται πληρέστερον τά  τή ; έβδομης τά 
ξεως μαθήματα καί πρό; τούτο ι; ελληνική 
ιστορία, άραβικά καί μουσική. Έ ν σύνολο) 
λοιπόν τό άλληλοδιδακτικόν σχολεΐον περιέ
χει 8 τάξεις , τάς οποίας δ μαθητευόμενο; |
διέρχεται συνήθως μέν μετά 4 έτη , κατ ’ έ~ 
ξαίρεσιν δέ μετά 5. Τό δέ έ'τερον τμήμα πε
ριέχει τάς 3 τάξεις τοΰ έλληνικοΰ σχολείου 
καί μίαν γυμνασιακήν. Τούτων έν μέν τή Α'. 
τάξε ι, τή κατωτέρα, διδάσκονται Ε λληνικά 
μετά τοΰ τεχνολογικού μέρους τής γραμμα
τικής, ορθογραφικά γυμνάσματα, ελληνική 
ιστορία καί ίερά, γεωγραφία , αριθμητική, 
ιταλ ικά , καλλιγραφία καί μουσική. Έν δε τή 
Β'. διδάσκονται τά  τής ά. τάςεως μαθήμα-



τα , εξαιρούμενης τής καλλιγραφίας και τ·?,ς 
μουσικής, και προς τούτοις γαλλικα  και εκ- 
Οεσις ιδεών. Έν δε τή Γ'. διδάσκονται επ ί
σης ελληνικά, γα λλ ικά , ιταλ ικά , χριστιανική 
ηθική και Ε κκλησιαστική ιστορία, μαθημα
τική  γεωγραφία, Ορθογραφία κα ι ί*θεσις ι
δεών, ιστορία ελληνική μέχρι τέλους και στοι
χειώδης γεωμετρία. Έ ν δε τη γυμναστική 
τά ξε ι, τη  άνωτέρα, διδάσκονται ελλ^ηνικα 
μετά συντακτικής άναλύσεως, γαλλ ικά , χρι
στιανική ηθική και Ε κκλησιαστική ιστορία, 
θεματογραφία ελληνική κα'ι έκθεσις ιδεών, 
θεωρητική αριθμητική και ρωμαϊκή ιστορία. 
Τών μαθημάτων τούτων είόικώτερον και 
πληοέστερον κατάλογον θά ύποβαλη υμιν 
έκαστος διδάσκαλος άμα τή εξετάσει τών υπ 
αύτοΰ διδαχθέντ<ον μαθητών. Ό  μαθητής 
μετά τέσσαρα ετη διέρχεται συνήθως τάς τέσ- 
σαρας τάξεις τοϋ δευτέρου τμήματος- έάν δε 
εις τον άριθμον τοΰτον προσθέσωμεν και τά  
τέσσαρα ετη, τά  όποια θά δαπανήσνι έν τώ  
άλληλοδικτικω σχολείω, βλέπομεν δτι χρειά
ζετα ι έκτώ. ετη, 'ίνα διανύση τά έν τίί σχολή 
ταύτη  διδασκόμενα μαθήματα. Οι διδάσκα
λοι είναι δέκα. Έ κ τούτων 5 κ. X. Δημητριά- 
δης μεθ’ ένός βοηθοΰ διευθύνει το αλληλοδι
δακτικόν καί διδάσκει τά  έν αύτοο μαθήματα. 
Ε φέτος δε προσετέθη καί διδάσκαλος τής α
ραβικής, άρξάμενος άπο τής τά ιεω ς τοΰ συν- 
διδακτικοϋ, 'ίνα τοΰ χρόνου προϊόντος επεκτα· 
θή ή διδασκαλία τής χρησίμου ταύτης γλώσ- 
σ/,ς καί είς άλλας τάςεις. Ό  δε διόασκαλος 
τής μουσική; εχει καταρτίσϊ) τά ξ ιν , ής οί μα- 
Οηταί άνήκουσι κυρίως είς τήν τοΰ συνδιδα- 
κτικοΰ καί είς τήν πρώτην τοΰ ελληνικοΰ, 
κ α τ ’ εκλογήν δε καί έξαίρεσιν καί εις τάς άλ- 
Λα; τάξεις. Έν δέ τώ έλληνικώ τμήματι 
τέσσαρες μεν είναι οί διδάσκαλοι τής ελληνι
κής καί τών ελληνιστί διδασκομένων μαθη
μάτων, εις τής γαλλικής καί ιταλικής καί είς

τών ίερών μαθημάτων διδασκαλος δε τής 
καλλιγραφίας είναι ο εν τώ  αλληλοδιδακτικω 
σχολείω βοηθός. Γ0  δε αριθμός τών μαθητών 
ποικίλλει μείζων μεν κατά τάς άρχάς τοΰ 
σχολακοΰ έτους, πολλ.ώ δ’ έλάσσων περι τά 
τέλη , δι’ ους λόγους θά άναφέρω κατωτέρω , 
καί πάλιν μείζων μεν εν τώ  αλληλοόιδακτι- 
κώ πολλώ δ’ έλάσσων έν τώ  έλληνικώ . Εις 
μέν το άλληλοδιδακτικον κατά  τάς άρχάς τοΰ 
έτους άνεγράφησαν 331 μαθηταί, άποχωοη- 
σάντων δε μέχρι τής σήμερον περι τους 5 0 , 
έμειναν 281 . Έ κ δέ τών 124 τών έγγραφέν- 
των είς το ελληνικόν έμειναν 104" ώστε έν ώ 
κατ ’ άρχάς έφοίτων είς τήν σχολήν ταύτην 
45 5  μαθηταί, περί τά  τέλη κατηντησαν εις 
385 . Τοΰτο δε, ώς γνωστόν, συμβαίνει πάν
τοτε, καί κατά  το μάλλ^ον και ήττον και αλ- 
λαχοΰ. Τό δε Παρθεναγωγεΐον, περι οΰ λε
πτομερέστερα θά ειπη υμΐν ή άςιότιμος Διευ
θύντρια αύτοΰ, διαιρείται ομοίως εις αλληλο
διδακτικόν καί είς δύο ταςεις ελληνικοΰ σχο
λείου, Έ ν αύτώ διδάσκουσι πέντε διόασκα- 
λισσαι, ών τέσσαρες τών ελληνικών και τών 
ελληνιστί διδασκομένων μαθημάτων, και μια 
τής γαλλικής" διδάσκαλος δε τών ίερών μα
θημάτων είναι ο αύτός και δ εν τώ  έλληνικώ 
σχολείω. Έ κ 330  έγγραφεισών είς τό ΓΙαρ- 
θεναγωγεΐον μαθητριών παρέμειναν μέχρι τ έ 
λους 277 . Προσθέτοντες δε τόν άριθμον τοΰ
τον είς τόν άνωτέρω βλέπομεν δτι είς άμφό- 
τεοα τά  σχολεία ένεγράφησαν ,κατά  τάς άρ
χάς τοΰ έτους 785  μαθηταί, άπεχώρησαν 
1 77 , καί παραμένουσιν έτοιμοι προς εςέτασιν 
πεοί τους G08. Δυστυχώς δεν ήδυνήθην νά- 
νεύρω τά άπό τής συστασεως τής σχολής ταυ- 
της μέχρι τής σήμερον μαθητολόγια, ώστε 
νά ίξα γά γω  άσφαλέστερόν τ ι πόρισμα περί 
τής κατ ’ έτος αύξήσεως τώ ν μαθητών" έμα- 
θον μόνον παρά τοΰ κ. X. Δημητριαδου οτι 
πρό δεκαοκτώ έτών δπήοχον έν μεν τώ  α λ -

ληλοδιδακτικτώ  σχολείω 48 μαθηταί, έν δέ 
τώ  έλληνικώ 7, τ . έ. 55 μαθηταί.

Καί κατά  τό σχολικόν τοΰτο έτος οί μα- 
θηταί έδειξαν ικανήν επιμέλειαν καί κατά τήν 
κρίσιν μου καί προόδους τινάς, δφειλομένας 
κατά τό μέγιστον μέρος είς τους κόπους τών 
εύσυνειδήτως έργασθέντων καί έπ ιτελεσάντων 
τά  καθήκοντα αύτών διδασκάλων. Ά λλά  τήν 
πλήρη έκτίμησιν τών προόδων καί τών κό
πων περιμένομεν παρ’ υμών τών καλοκάγά- 
θως συνελ^θόντων ένταΰθα, 'ίνα παραστήτε είς 
τήν συγκομιδήν τών οίονδήποτε καρπών. 
Σκοπός έν γένει τών εξετάσεων θεωρείται βε
βαίως ενθεν μέν ή άπόδειξις τής προόδου τών 
μαθητών, ένθεν δέ ή άπόδειξις τής ποιότητος 
καί ποσότητος τών κόπων ους κατέβαλον οί 
διδάσκοντες. 'Η άπόδειξις αυτη συνήθως είναι 
ού μόνον σχετική άλλά καί κατά  τό μάλλον 
καί ήττον σφαλερά, καί δι’ άλλα μέν πολλά, 
άλλά καί διότι δέν είναι βεβαίως δλως δυνα
τόν νά έκτιμηθώσι δεόντως οί κόποι τών δι
δασκάλων καί ή πρόοδος τών μαθητών διά 
τών ολίγων ερωτήσεων εκείνων καί διά τών 
ολίγων απαντήσεων τούτων καί μάλιστα κα
τά  τήν πρώτην ταύτην ημέραν. Κατά δέ τήν 
γνώμην μου ή πραγματική ούφέλεια ή εκ τών 
εξετάσεων είνε αυτη , δτι οί μαθηταί άφ’ ένός 
μέν διά τής έπαναλ^ήψε&ος τών κατά  τό δ ιά
στημα τοΰ σχολικοΰ έτους διδαχθέντων μα- 
θημάτων άποκτώσι πληρεστέραν καί καθα- 
ρωτέραν γνώσιν αύτών, άφ’ ετέρου δέ φ ιλοτι- 
μοΰνται έξ άμίλλης νά άποδείξωσι τάς γνώ 
σεις ταύτας έπί τοιαύτης φιλομούσου καί έ- 
κλεκτής δμηγύρεως. Τελειοτέρα καί πληρε- 
στέρα έκτίμησις θά έγίνετο βεβαίως, άν οί 
σήμερον παριστάμενοι ένταΰθα, καί ιδίως οί 
άμέσως ενδιαφερόμενοι, οί γονείς, έπεσκέπτον- 
το συχνότεοον τήν σχολήν, παρακολουθοΰντες 
οΰτως είπεΐν τήν πρόοδον τών μαθητών καί 
εί μή τ ι άλλο δεικνύοντες τούλάχιστον πρό-

νοιάν τινα  καί μέριμναν περι τών ίόί(ον τ έ 
κνων. Ά λλά  δυστυχώς— καί τοΰτο παρατη- 
ρών με λύπην μου έξαιτοΰμαι συγνώμην έπί 
τή πίκρα έκφράσει— δυστυχώς, λ έγω , τοσαύ- 
τη είνε ή άναλγησία καί ή αβελτηρία πολλών 
γονέων, εκτός τινω ν εξαιρέσεων, ώστε πολλοί 
έξ αύτών μηδ’ ήλθόν ποτε είς τό σχολεΐον, 
νομίζοντες, ώς φα ίνετα ι, δτι αρκούντως έκ- 
πληροΰσι τά  καθήκοντά τω ν άποστελλοντ^ς 
απλώς τά  τέκνα αύτών είς τό σχολεΐον, έξ οϋ 
δαως κ α τ ’ άντίστροφον λόγον περιμένουσιν 
δχι μόνον τά  γράμματα, άλλ.ά καί την κα
λήν άνατροφήν καί πάντα  τά  άλλα , όσα κα
τά  μέγιστον μέρος έξαρτώνται έξ αύτών τών 
ιδίων. Καί ομως τής τελ.είας παιδεύσεως άνα- 
πόσπαστον κα ί άπαραίτητον στοιχεΐον είνε η 
κ α τ ’ οίκον άγωγή καί ή διά τοΰ παραδείγμα*· 
τος τών γονέων διδασκομένη καλή συμπερι
φορά. Έ κ τής άμελείας ταύτης πολλών γο
νέων προέρχονται καί πολλαί άπουσίαι τών 
τέκνων των καί ποτε καί άποχώρησις έκ τοϋ 
σχολείου. Ά λλά  ταύτης οτε κυρίως καί άλλη 
α ιτ ία , ιδίως δέ δτι πενομένοιν τών πλείστω ν 
μαθητών, ώς άνηκόντων είς τάς άπορωτέρας 
τής κοινωνίας τάξεις , πολλοί ές αυτών τρέ
πονται έπί άλλα έργα πρός πορισμόν τοΰ έ- 
πιουσίου άρτου" άλλοι δε πάλιν μετά τών γό
νέων μεταβαίνουσιν είς άλλους τόπους καί τά  
δμοια, ή τινες περιφέρονται άπό σχολείου εις 
σχολεΐον πρός έπαύξησιν, ώς φαίνεται γνώ 
σεων.

Ά λ λ ’ ’ίσως νομίσει τ ις δτι διά τών άνωτέ
ρω σκοπώ νάποδείξω εμμέσως πως ότι η σχο
λή αυτη εΐνε άρίστη και άνωτέρα πάσης έπ ι- 
κρίσεως" άπαγε. Ά ν  καί οί διδάσκαλοι άφ’ 
ένός κοπιάζουσι καί αγωνίζονται πολυ περισ
σότερον, παρ’ οσον φαντάζονται τ ινες, άν καί 
ή σεβαστή επιτροπή τής Κοινότητος ούδενός 
φείδεται κόπου, άλλά καί ζήλον καί δραστη
ριότητα ού τήν τυχοΰσαν καταβάλλει και τας



άρίστας διαθέσεις έπ ιδείκνυτα ι, ά<ρ’ ετέρου δ- 
μ,ως είνε όμ.ολογούμ,ενον δτι ή σχολή αΰτη 
5έν άνταποκρίνεται καθ’ ολοκληρίαν εις τον 
προορισμ.όν αύτής, ούδ’ εινε τοιαύτη, οποίαν 
ήδύνατό τις νά περιμ.ένη έκ τής Αλεξάν
δρειάς, ής δ ελλην ικ,ός πληθυσμός διακρίνεται 
και διά τήν αΰταπάρτησιν καί τήν φιλοπα
τρίαν, τά  κοινά γνωρίσματα παντός "R λ λη
νός, καί δι’ άλλα πλεονεκτήματα, μάλιστα 
δε διά τόν πλούτον. 'Η σχολή αυτη έπρεπε 
νά παοέχγ) τάς άναγκαίζς γνώσεις πρό; μόρ- 
φωσιν τού νοϋ καί της καρδίας, ένθεν μ.εν ι
κανήν γνώσιν τής μητρική; ήμών γλώσσης, 
τής έίίνικής ιστορίας καί τών έθνίκών ήμών 
παραδόσεων, ένθεν δε τάς στοιχειώδεις θρη- 
σκευτικάς καί ήθικάς γνώσεις, καί έν γένει 
τά απολύτως αναγκαία εφόδια τοϋ μέλλοντος 
νά διαπλείσ/] τό πολυκύμαντον πέλαγος τοϋ 
ποακτικοϋ καί κοινωνικού βίου' έπρεπε νά ε’ινε 
ή εστία ή άνά τήν Αίγυπτον διαδίδουσα καί 
«ναπτύσσουσκ τόν ελληνισμόν. Άλλά διά τοϋ
το έπρεπε νά είνε ίσόοαθμ.ος τουλάχιστον 
πρός τά  λύ*εια τής Ευρώπης ή πρός τά γυ
μνάσια τή ; Ελλάδα;, ώστε νά εί/ε ί/.ανή μ,έν 
καί άποχρυσκ διά πάντα; τους έν Αλεξάν
δρειά "Ελληνα;, νά επαρκή δε καί είς τάς 
άλλας άπαιτήσεις τής ένταΰθα κοινωνίας καί 
τοϋ σημερινού αίώνος. ’Εν ένί λόγω επρεπε 
νά είνε σύμμ.ετρος μ,εν καί άρτία κατά τά 
μ.έρ/j αυτής, πλήρης δε καί αυτάρκης ώς δλον. 
Ή Αλεξάνδρεια, ή πρώην μέν γενέτειρα ή 
θετή πατρί; τών μεγάλων έκείνων άνδρών, 
ών οί μεν διέσωσαν καί διέδωσαν τον έλληνι- 
«μόν, οί δε έ/.ραταίωσαν καί· έκήρυξαν τόν 
χοιστιανισμ.όν, ή άλλοτε εστία τών φώτων 
καί κέντρον μεγάλου πολιτισμού, δεν είνε δί
καιον κατά τήν σημερινήν εποχήν, δτε περιέ
χει τόσον ποικίλον πληθυσμ.όν, νάπαρνηθ-φ 
τάς ίστορικάς αυτής παραδόσεις καί νά υστε
ρώ σ/,μεραν άλλων ελληνικών πόλεων τής Α 

νατολής μικρών, πολλώ μ.ικροτέρων αυτής 
υπό πάσας τάς επόψεις. Σήμερον μ,άλιστα δτε 
πανταχοϋ τής Ευρώπης οί έξοχώτατοι τών 
άνδρών διακρίνονται έπί ελληνική παιδεία, 
δτε πολλά ΙΟνζι όφείλουσι τήν πρόοδον καί 
άνάπτυξιν αύτών είς τήν θεραπείαν τών ελ
ληνικών γραμ.μ.άτων, δτε καί είς αύτά τα 
σ/ολεΐα τής 'Ροισσίας είσήχθησαν τά ελληνικά 
ώς ύπο/οϊίοτικόν μάΟημ.α, δτε πάντες άνα- 
ννωρίζουσιν δτι δεν υπάοχει άλλη φιλολογία 
δυναμένη νάναπληρώστ) τήν ελληνικήν καί νά 
διαπλάσ/; δπως εκείνη τόν νοϋν καί τήν καρ- 
δίαν καί νά μορψώση ήθικούς χαρακτήρας, 
σήμερον, λέγω, δέν έπρεπεν ήμ.εΐς οί έπί πα
τραγαθίας καυχόμ,ενοι "Ελληνες νά ήμ.εθα ot 
μ.όνοι μ.ή ώφελούμ.ενοι, δσον έδει, έκ τής πα
τρίου κληρονομ.ίας, καί νά δίδω μ. εν αφορμήν 
είς τους ξένους νά παρωδώσι πρός ήμας τά 
γνωστά εκείνα' « τις πατέρ’ αίνέσει εί μή κα- 
κοδαίμ.ονες υίοί ; » ΐνα μή είπο> χειρότερα. 
Σήμερον λέγω ήμ.εΐς οί "Ελληνες πρώτοι δφεί- 
λου.εν νάναπτύξωμ.εν, διαδώσωμ,εν καί συνε- 
χίσωμ.εν τόν ελληνισμόν, καί ουτω δι’ έργων 
άποδείξωμεν εϊς τους ξένους δτι είμ.εθα άξιοι 
μέν άπόγονοι έκείνων, νόμ.ιμοι δέ κληρονόμοι 
καί διάδοχοι τής άρχαίας δόξης.

Σημ. Έ νεκεν έλλείψεως χώρου δημοσιευ- 
θήσεται είς τό επόμενον φυλλάδιον δ λόγος 
τής εύπαιδεύτου διευθυντρίας τοΰ Παρθεναγ»- 
γίου κ. Σοφίας Φοντριέρ.
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