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ΚΕΚΡΟΨ
Σύγγραμμα Περιοδικον

ΤΟ Υ ΕΝ ΚΑΙΡΩ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

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

"Εω; «ν διδαχΟΖοι πολλοί χαί πληΟκνδί ή y v i v i ; .

Έ το ς Α \ —  15 Α ύγουστου 1876. —  Φυλλά&ον 11 και 1:

Π ΕΡΙΕΧΟ Μ ΕΝ Ο Υ.

Χρονικόν Π ατριαρχών ’Α λεξάνδρειάς. Τέλος. —  Ηροδότου τά  Α ιγυπτιακά . 
— Παρατηρήσεις ε ις  τόν Γοργίαν.—  Μ ετάφρασις ιερογλυφ ικής σ τή λη ς .—  Περ'ι 
πα ιδαγω γήσεω ς τώ ν πα ίδω ν.—  Τό Ζαγαζίκ τής Σερκίας.— ’Αλεξανδρινή έποχή. 
—  Λόγος ΔιευΟυντρίας τοΰ Τοσισταίου ΠαρΟεναγωγίου.

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
4

Τ Υ Π Ο Ι Σ  Α Δ Ε Λ Φ Ω Ν  Κ Ο Υ Ρ Μ Ο Υ Ζ ΙΙ
1876.



ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ.

Διά τούς έν Α ίγύπ τω  συνδρομητά*...................................................Φρ. 30
Διά τούς έκτός ν?:ς Α ίγυπτου .-■ V  . . . .  χ>" 3Γ>
Διά τά μέλη του Σ υλλόγου.................................................. » 20

Ο ΚΕΚ.ΡΟΨ άνταλάσσετα ι πρός πασαν εφημερίδα ή περιοδικόν. Τά μ ετ ’ 
αύτοΰ άνταλασσόμενα φύλλα , χοησιμεύοντχ διά τό Ά ναγνω στηρ ιο ν του 
Σ υλλόγου, δέον ν ’ άπευΟύνωνται :

Ό σοι τω ν εκδοτών εφημερίδων ή περιοδικών συγγραμμάτω ν δεν έπιΰυμουσι 
ν ’ ά νταλλάξω σ ι τά φύλλα  τω ν πρός τον ΚΕΚ.ΡΟΠ V παρακαλοΰνται νά έπι- 
στρέψωσι τό τε παρόν και προηγούμενα φυλλάδ ια , άπερ το ΐς απεστάλησκν 
έπ' ά νταλλα γη , .,



ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ
Εις τό παρόν έξώ φυλλόν του ό ΚΕΚΡΟΨ θέλει α να γγέλλε ι τήν έκ δ ο σι ν 

παντός οίουδήποτε νεοφανούς βιβλίου, ού άντίτυπον ήθελε σταλεί παρά του 
’Εκδότου πρός τον Ε λλη ν ικό ν  Φ ιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον «Η ΕΙΝΟΤΗΣ.»

ΟΜΗΡΟΣ
Περιοδικόν του έν Σμύρνη ομωνύμου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΛΤΛ ΜΙΙΝΑ.

Συνδρομή έτησία προπληρωτέα, έν Καίρω και τ /j. 'Α νω  Α ΐγύπ τω  φρ. 15 . 
Ε π ισ τα τε ί if- Καίρω καί τη Ά ν ω  Α ΐγύπ τω  ό Ε λλη ν ικ ό ς  Φ ιλεκπαιδευτικός 

Σ ύλλογος «ΕΛΌΊΤί Σ .»

ΑΦΡΙ ΚΗ
η

Π Ε Ν Τ Ε  Ε Ν ' Λ Ε  Ρ Ο Σ Τ  Α Τ Ω Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ε Σ
Συγγραφή  ι  ο  ν  λ  ι  ο  ν  β ε ρ ν  

ΕΚ ΔΟ ΙΊΣ ΔΕ ΥΤΕ ΡΑ .
ΚΑΙ

ΤΑ ΤΕΕΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΝ
*

Νότιος Άμερικτι, Α υστραλία  και Ειρηνικός Ωκεανός,
Συγγραφή  ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ «V  μ ίρ η  τρία.

Τά αριστουργήματα τα ΰτα  έξ όλων τώ ν μέχρι τοϋδε έργων του Ιο υλ ίου  
Βερν, έν παραρτήματι δημοσιευΟέντων έν τώ  αξιολογώ  όμωνύμω περιοδικώ του 
έν Σμύρνη Φ ιλεκπαιδευτ. Συλλόγου ΟΜΗΡΟΣ έξεδόΟησαν εις ιδιαίτερα β ιβλία  
έπ ιμ ελώ ς τετυπω μένα  και δι’ ωραίων εικονογραφιών πεπο ικ ιλμένα .—  Εύοίσκον- 
•ται έν Α ιγύπτιό  παρά τοίς ’Ε π ιστάτα ις Ό  μ ή ρ ο υ  και το ΐς Σ υλλόγοις Kafpow 
jtal ’Α λεξάνδρειάς.



■S B B W 'I P ' U  V. . .

ΕΠΙΣΤΑΤΟΥΣΙ
Κ α ί  έταμελούντα ι τω ν  συμφερόντω ν τ ο ν  Κ έ κ ρ ο ι τ ο ς

* ΑΝΑ. ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ. 

Έ ν ’Αλεξάνδρειά,.ό Κος Ε. Ε. f Pour ας.
» Βένχα, y> Ά λ ε ς . Κ αμπάνης.
ί) Β ίρκετ-ελ-Σάβ » Π. Ή σ α ΐα ς .

Δαμανχούρ Χ> Έ π. Σολομωνίδης, ιατρός.
7> Ζαγαζίκιον Χ> Γεώργ. Φ. Φ ιλιππίδης, ιατρός.
» Ί σ να  . » Γ.. Μ άνιατόπουλος.
)) Κάφρ-έλ-Δαουάρ » Ά λ κ . Ίερω νυμ ίδης.
* Μανσούρα » Α. Κ'ροκί'δας.
» Τάντα ΆΟ. Ταμβακόπουλος.

Τ άχτα Σαο. Τιβέριος.
Φ αγωύμ , 9 Ά ν τ .  Kaj/πάνης, Έ λ λη ν  Πράκτωρ

ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ.

■ c·ν ' 11 *' "jν * i
Έ ν Σμύρνη, ό Φ ιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Ό μηρος.» 

» Αήμνω » » «'Ο μόνοια.»



Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ
TOY ΕΝ ΚΑΙΡΩ ^ ΐ Μ Ϊ  / j  '

r '

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ f a  J  t - J p )

Η Ε Ν Ο Τ Η X
ΕΤΟΣ Α\ 15 Αύγουστου 1876. ΦΥΛΑ. ΙΑ' καί IB'

ΧΡΟΝΙΚΟΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

94 .
Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Σ .

(1631—1634 Μ. X.)

Δεινός θεολόγος, προε/ειρίσθη έν Κωνσταν- 
τινουπόλει διάδοχος τοϋ Μητροφάνους είς τόν 
Πατριαρχικόν της ’Αλεξανδρεία; θρόνον, δν 
ομω; μόλις έπί τριετίαν έλάμπρυνεν, άποθα- 
νών τώ  1654.

95.
1 Ω Α Ν Ν I Κ I Ο Σ.

( 1 6 ο ί —1663 Μ. X.)

Μητροπολίτη; τής έν Μακεδονία Βερροία; 
διατελών, προεχειρίσθη Πατριάρχες της ’Αλε
ξάνδρειάς ε ί; άντικατάστασιν τοΰ άποθανόν- 
τος Νικηφόρου.’Ετακτοποίησεν οΰτος τά  πράγ
ματα τοϋ θρόνου, καί ηύξησε τά  κτήματα 
αύτοϋ. Είς σφοδράν δε περιελθων μετά τών 
έν Α ίγύπτω έπιδημούντων Σ ιναΐτών έριδα, 
άπηγόρευσεν αύτοΐς πασαν έν Α ίγύπτω  Σερο- 
τραξίαν. Κατασχόντων δε τών Μωαμεθανών 

έν Τσουβανία ρ.ετόχιον τών Σ ιναΐτών, ού-

τοι άπέδωκαν αδίκως την αρπαγήν ταύτην 
είς τάς ένεργεία; τοϋ Πατριάρχου' ά λλ ’ άκο- 
λούθως, άποφυλακισθέντοίν τών μοναχών καί 
άποδοθέντος αύτοΐς τοϋ Μετοχιού, άπεδείχθη, 
δτι η κατάσχεσ ι; αύτη ένηργηθη διά ραδιουρ
γιών άπληστου καί φανατικού γείτονος Μου
σουλμάνου. Πατριαρχεύσας δέ 6 Ίω αννίκ ιο ; 
ετη 9 , άπέθανεν έν Ααμιατίω , κρουσθεί; υπό 
πανώλους.

96.
II A I Σ I Ο Σ.
( 1 6 6 3 -1 6 7 8  Μ. X.)

Ούτος, έκλεχθείς διάδοχος τοϋ Ίωαννικίου, 
έχειοοτονηθη πατριάρχη;' ’Αλεξανδρείας έν 
Παλαιώ Καίρω. Άναφυείσης έριδος κατά τού; 
χρόνου; έκείνου; μεταξύ τοϋ Αύτοκράτορο; 
της 'Ρωσσία; ’Αλεξίου καί τοϋ Πατριάρχον 
τ ή ; 'Ρωσσία; Ν ικωνο;, κατηγορουμένου ώ ; 
αγέρωχου καί άναμιχθέντο; ε ί; τά  πολιτικά  
πράγματα, προσεκλιόθη είς Μόσχαν ό Παίσιο; 
μετά τοΰ ’Αντιόχειας Μακαρίου, ΐνα  δικάσωσι 
τόν Νίκωνα. Μετά δε την καθαίρεσιν τούτου, 
έπανελθών 6 Παίσιος είς τόν θρόνον του, δ ια- 
βάλλετα ι καί έκπ ίπ τε ι αύτοϋ, ά ντ ε ια χ χ θ ίν -



το ; υπό τοϋ Κωνσταντινουπόλεως Παρθενίου 
τοϋ Μογγιλνάλου, τω  1 6 6 9 , τοϋ 'Ρόδου Ίο>α- 
κείμ , οστις ομως, ταχέως γνωσθείσης τής ρα
διουργίας, συνεξοΰται τοϋ θρόνου μετά τοϋ 
προστάτου αύτοϋ Παρθενίου, και οΰτως άπο- 
καθ ίστατα ι πάλ ιν  επ’ αύτοϋ 5 Παίσιος, οστις,
πατριαρχεύσας έν όλω ετ ι 15 , άπέθανε τώ 
1 678.

97.
Π Α Ρ Θ Ε Ν I Ο Σ.

(1 6 7 8 -1 6 8 8  Μ. X.)

Τόν Παίσιον διεδέξατο έπί τοϋ Πατριαρχι- 
κοϋ τής ’Αλεξανδρείας θρόνου Παρθένιος δ έ- 
πικαλούμενος Π ρ ό χ ω ρ ο ς, οτις, μεταβάς 
είς Σμύρνην, καί εύρεθείς έκεισε κατά τόν τφ  
1 688  έπισυμβάντα σεισμόν, έφονεύθη ύπό τής 
κίφνης καταπεσούσης οικίας, έν  ̂ κατώκει.

98 .
Γ Ε Ρ Α Σ Ι Μ Ο Σ  Β'.

( 1 6 6 8 -1 6 9 9  Μ. X.)

Γεράσιμος ό Β'. τούπίκλην Παλλαδάς, Κρής 
μεν τήν πατρίδα, άνήρ δε δεινός περί την Σέ
ραν σοφίαν καί τώ ν κατά φιλοσοφίαν δογμά
των κα ί τής άλλης θύραθεν παιδείας έγκρα- 
τή ς , άνηχθη άπό Μητροπολίτου τής έν Μα
κεδονία Καστορίας έπί τόν Πατριαρχικόν θρό
νον τής ’Αλεξάνδρειάς. Διοικήσας δε τά  κατ’ 
αύτόν εύκλεώς έπ ί έτη 11, παρητήθη οίκεϊο- 
θελώς.

99.
Σ Α Μ Ο Γ Η Λ.
(1699 — 1705 Μ. X.)

Τόν Γεράσιμον Β'. παραιτηθέντα, διεδέξα- 
το έπί τοϋ θρόνου τής ’Αλεξάνδρειάς Σαμουήλ 
ό Χίος, τούπίκλην Ινα  π  α σ ο ύ λ η ς, τέως 
μητροπολίτης τής τά πρωτεΐά ποτε φερούσης 
έν τή ιεραρχείς τοϋΆλεξανδρινοϋ θρόνου, τότε 
δέ μήπω ύφισταμένης, μητροπόλεως Λιβύης. 
Πατριαρχεύσας δ’ ουτος ετη 5 , έκπ ίπτει τοϋ 
θρόνου.

100.
Κ Ο Σ Μ Α Σ  Β'.

(1703 —1710 Μ, X,)

Τόν έκπεσόντα Σαμουήλ άντικατέστησεν, 
έν Κωνσταντινουπόλει άναγορευθείς, ό παραι
τηθείς πρώην Σιναίου Κοσμάς ό Β'. Βυζάντιος 
τήν πατρ ίδα , όστις, Πατριαρχεύσας έτη 5 
έξέπεσε καί αύτός τοϋ θρόνου.

1 0 1 .

Σ Α Μ Ο Υ Η Λ  (τό δεύτερον).
(1 7 1 0 -1 7 1 7  Μ. X.)

Έκπεσόντος Κοσμά τοΰ Β'. άνήλθε τό δεύ
τερον είς τόν πατριαρχικόν θρόνον τής ’Αλε
ξανδρείας ό Σαμουήλ, όστις, πατριαρχεύσας 
έτη 7 άκόμ», άπέθανε τώ  1717 .

102.
Κ Ο Σ Μ Α Σ  Β'. (τό δεύτερον).

(1 7 1 7 -1 7 3 3  Μ. X.)

θανόντος τοΰ Σαμουήλ, Κοσμάς δ Β'. χρη- 
ματίσας ήδη έπί δ ιετίαν (17 1 3 — 1715) καί 
Οικουμενικός Πατριάρχης, άνήλθε τό δεύ
τερον είς τόν Πατριαρχικόν τής ’Αλεξανδρείας 
θρόνον, διά πολλών παρακλήσεων αίτηθείς 
είς τοϋτο παρά τών έν Α ιγύπτω  ’Ορθοδόξων. 
Άνήρ δε δραστήριος καί παιδείας τρόφιμος, 
έποίμανε θεαρέστως την έκκλησίαν τών Άλε* 
ξανδρέων έπί έτη 4 8 τό δεύτερον, άποθανών 
τώ  1737  τή 30 Νοεμβρίου.

103.
Κ Ο Σ Μ Α Σ  Γ'.
(1737 — 1746 Μ. X.)

Τόν Κοσμάν Β'. διεδέξατο Κοσμάς δ Γ'. 
τούπίκλην Κ α λ ο κ ά γ α θ ο ς ,  έκ Πισιδείας 
μετατεθείς έπί τόν Πατριαρχικόν θρόνον τής 
Αλεξάνδρειάς τή 5 Μαρτίου 1737 . Πατριαρ- 
χεύσας δέ ουτος έτη 9 , άπέθανε τή 7 Ιο υ 
νίου τοϋ 1746  έν Πηλουσίω.

104.
Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Σ

(1 7 * 6 - 1 7 6 3  Η. X.)

Ματθαίος ό νλνδριος, Μητροπολίτης Λιβύης,

\ /

διατελών ηγούμενος τοΰ έν Βουκουρεστίω με
τοχιού τοϋ θρόνου, εξελέχθη τή 3 Σεπτεμ
βρίου τοϋ 1746  διάδοχος τοϋ άποθανόντος 
Κοσμά Γ'. Πατριαρχεύσας δ’ έπί έτη 1 9 , καί 
τόν ησύχιον ποθήσας βίον, παρητήσατο τον 
θρονον, τώ  176 5 , καί άπήλθεν είς τήν κ α τ ’ 
Αθωνα Μονήν τοϋ Κουτλουμούση, οπου άπέ

θανε μηνί Ά πρ ιλ ίω  τοϋ 1775 .

105.

Κ Υ Π Ρ Ι Α Ν Ο Σ .
( 1 7 6 6 -1 7 8 3  Μ. X.)

Τόν Ματθαίον, παραιτηθέντα, διεδέξατο είς 
τον Πατριαρχικόν θρόνον τής Αλεξάνδρειάς 
Κυπριανός, ό Κύπριος μέν τήν πατρίδα, άνηρ 
<) εν τή κατ Αθωνα σχολή τοΰ κλεινοϋ Εύγε- 
νείου εύδοκίμως περί τε τήν θύραθεν παιδείαν 
και την θεολογίαν εκπαιδευθεϊς, και χρημα- 
τισας, ετ ι διάκονος ών, Τοποτηρητής τής Άρ" 
χιεπισκοπής Κύπρου, χηρευσάσης έφ’ όσον 
χρόνον 6 Αρχιεπίσκοπος Παίσιος, διά κατα 
δρομήν άδικον άποδράς, δ ιετέλει φυγάς έν τώ 
Λιοάνω, μεχρισοϋ, παυσάση, τής καταδρομής, 
έπανήλθεν είς τόν θρίνον του. Μετά 17 δ’ έ
τών αξιοπρεπή και θεάρεστον διοίκησιν τής τών 
Λλί,,ανδρέων Εκκλησίας, πασχών ύπό ποδαλ- 
",'ΐας και γήρατος, απήλθεν είς Κ ωνσταντι
νούπολή, καί παρητήσατο αύτόθι τόν θρόνον.

106.

Γ Ε Ρ Α Σ Ι Μ Ο Σ  Γ'.
(1783—1788 μ . χ .(

Αντι τοϋ Κυπριανοΰ, παραιτηθέντος, προε- 
χειρίσθη έν Κωνσταντινουπόλει τή 20 ’Ιουνίου 
τοΰ 1 7 8 3 , Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς δ έπ ί- 
σκοπος Μετρών τής μητροπόλεως Ήρακλείας 
1 ερασιμος Γ'. 5 τούπίκλην Κ α ν ε λ ι κ ό ς ,  
Αέριος τήν πατρίδα, άνήρ εύγενοΰς καταγω 
γής καί ανεψιός τοΰ μεγάλου τών Σιναϊτών 
βοηθοϋ καί προστάτου, Γερασίμου τοΰ μητρο
πολίτου Ήρακλείας, σοφία μεν καί παιδεία

διαπρεπών, πολλά δέ καί μεγάλα πάσης α 
ρετής τεκμήρια έπιδειξάμενος. Διοικήσας δε 
έπ ί έτη 5 καί ημέρας 45 « τοΰτον τόν δυσ
τυχή καί πολλά τής επισκοπής ταπεινότερον 
θρόνον (τά  γάρ τώ  θρόνω λεγόμενα πάλ,αι ποτ’ 
ήσαν κατά τόν κώδηκα, ήδη δέ άθλιότης, δυ
στυχ ία , άσέβεια καί άμάθια άκρα, μηδέ ί 
χνος εύσεβείας έν τούτοις φαινόμενον, καί Κύ
ριος ιλεως) » άπέθανεν έν 'Ρ αχιτίω  τή  9 Αύ- 
γούστου τοΰ 1788  έτους, τό δέ λείψανον αύ
τοϋ, μετενεχθέν είς Αλεξάνδρειαν, έτάφη έν 
ττι Μονή τοϋ Α γίου Σάββα.

107. 

Π Α Ρ Θ Ε Ν Ι Ο Σ .
( 1 7 8 8 -1 8 0 4  Μ. X.)

Διάδοχος τοΰ Γερασίμου άνηγορεύθη έν 
Κωνσταντινουπόλει δ Πρωτοσύγγελος τής Με
γάλης ’Εκκλησίας Παρθένιος, τούπίκλην Π α γ -  
κ ώ σ τ α  ς έκ τής νήσου Πάτμου, κοινή ψήφω 
τοΰ τε  Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου Προκοπίου, 
τών άλλων Πατριαρχών, τών ένδημούντων 
Αρχιερέων, τοϋ κλήρου, τών άρχόντων κα^ 
πρώτομηστόρων τής Κωνσταντινουπόλεως' έ- 
χειροτονήθη δ’ έν τώ  έν Φαναρίω ναώ τοΰ 
Αγιου Γεωργίου, τή 13 Σεπτεμβρίου 1788 

έτους, πρώτον Μητροπολίτης Πηλουσίου ύπό 
τοϋ Παναγιωτάτου Πατριάρχου Προκοπίου 
καί τών Μητροπολιτών Θεσσαλονίκης καί 
Λρτης, και μετα τήν θείαν λειτουργίαν άνη- 

γορευθη Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς. Προέστη 
δε καλώς καί άςίως τοΰ θρόνου ούτος έπί έτη 
όλα I 7, πολλαΐς θλίψεσι καί άνάγκαις βασα- 
νισθεις κατα  τε την επί τριετίαν διαρκέσασαν 
Γαλλικήν κατοχήν, καί μετά τήν άπέλασιν 
αύτής μ άλισ τα , οπότε, μή άντέχων πλέον 
εις τάς καταδυναστεύσεις, ών καί άσθενής 
καί φιλάσθενος, κατέλ ιπε τήν Α ίγυπτον καί 
άπήλθεν είς 'Ρόδον, όπου παρη,τήσατο τόν 
θρόνον τή ά Νοεμβρίου τοϋ 1804 έτους υπέρ



τοΰ έξ άδελφής άνεψιοΰ αυτοΰ Θεοφίλου, μη* 
τοοπολίτου Λιβύη;.

4 08.

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ  Γ'.
(1 8 0 5 -1 8 2 3  Μ. X.)

Ούτος, διατριβών εν 'Ρόδω παρά τω  π ά - 
σχοντι θείω αύτοΰ, έκών καί άκων έδέξατο 
τήν εις τον θρόνον τής ’Αλεξάνδρειάς μετάθε- 
σίν του, γενομένην τή 10 Νοεμβρίου τοΰ 1 805 
έν Κωνσταντινουπόλει μετά την υπέρ αύτοϋ 
παραίτησιν τοϋ θείου του Παρθενίου, καί δ 
ίδιος γράφει έν τω  κώδηκι, προσθέτων « . . .  
. . . .  κα ί άλλα ετι άνεκφώνητα, άφεύκτως 
άπαιτούμενα καί διδόμενα, είτε υποσχεθείη 
τ ις , είτε καί μη, ούδέν διαφέρον, είσπράττον- 
τ α ι καί δίδονται. Ά πο γάρ τής μεταθέσεως 
ήμών μέχρις άφίξεως έν Α ίγύπτω ούκ Ισω
σαν ήμας γρόσια χιλιάδες εκατόν, ώς ίδιο- 
χείρως τοϋ 'Αγίου Λιβύης Γαβριήλ καταγε- 
γραμμένα παρ’ ήμΐν σώζονται όνομαστί, άπερ 
ώκονομήθησαν καί ούδ’ οβολός εμεινε παρ’ ού- 
δενός άπαιτούμενος ώς χρέος τοϋ θρόνου τού
του.» Παιδείας έγκρατής καί οΰτος, δ ιφκη- 
σεν εύκλεώς τά  τοΰ θρόνου έπί ετη 13 , οτε, 
παθών τήν υγείαν, άπήλθε τήν 6 Νοεμβρίου 
1818 είς τήν έαυτοΰ πατρίδα Πάτμον έπ’ 
άναρρώσει. Διά το χρονήσαι δ’ αύτόν έκεΐ έπί 
μακρόν καί μή θέλειν έπανακάμψαι, καίτοι 
προκαλούμενον, δ θρόνος εμεινεν απροστάτευ
τος έπί έτη όλα 7 , οτε, έπ ιταγή τής τε  πο
λ ιτικής καί ’Εκκλησιαστικής αρχής, έξοΰται 
τοϋ θρόνου, τή 29 ’Οκτωβρίου τοΰ 1825.

109.

Ι Ε Ρ Ο Θ Ε Ο Σ .
(18-25 — 18^3 Μ, X.)

Ό 'Ιερόθεος οΰτος, έκ Κλεινωβοϋ τής έν τή 
Μεσημβρινή Θεσσαλία 'Εστιώτιδος δρμώμενος, 
άνήρ παιδείας ούκ άμοιρος, άνήχθη έν Kcov- 
σταντινουπόλει έπ ί τόν Πατριαρχικόν τής Α 

λεξάνδρειάς θρόνον, κατά μετάθεσιν έκ τής 
Μητροπολεως Νικαίας. Φιλόκαλος δέ καί ευ
σεβής ών, έκ βάθρων λαμποώς άνεκαίνισε, 
μηκύνας καί εύρύνας μεγάλως, τόν τε  έν Καί- 
ρω Πατριαρχικόν Ναόν τοΰ Α γίου Νικολάου 
καί τόν έν Παλαιώ Καίρω τής Θεοτόκου, κ τ ί-  
σας καί Πατριαρχικά οικήματα κατάλληλα 
καί σχολήν εύπρεπεστάτην περί τόν Ναόν τοϋ 
Α γίου Νικολάου. Πατριαρχεύσας δ’ εύκλεώς 
έπ ί ετη 2 0 , άπέθανε τή 8 Σεπτεμβρίου τοΰ 
1 8 4 5 ,ήμέρα Σαββάτω,έν τή κατά τό Παλαιόν 
Κάΐρον Μονή τοϋ Α γίου Γεωργίου, καί έτάφη 
έν τώ  Πατριαχικω Ναφ τοϋ Α γίου Νικολάου·

110 .
Α Ρ Τ Ε Μ Ι Ο Σ .
( 1 8 4 5 - 1 8 4 7  Μ. X.)

Ε γγύς τής τελευτής αυτοΰ γενόμενος δ 
'Ιερόθεος, κατέλ ιπε τώ  ποιμνίω διάδοχον έ
αυτοΰ έπί τοϋ θρόνου τόν έκ Σίφνου 'Ιερόθεον, 
τόν Β'. όντα ήδη Αρχιμανδρίτην καί Γενι
κόν ’Επίτροπόν του, καί υποτακτικόν παρ’ 
αύτώ γενόμενον έπί 25  όλα έτη. Ά λ λ ’ ή έν 
Κωνσταντινουπόλει Μεγάλη ’Εκκλησία, μετά 
τήν είδησιν τοϋ θανάτου τοΰ 'Ιεροθέου Α'. έ- 
ψήφισεν έξ έαυτής Πατριάρχην Αλεξάνδρειάς 
τόν Μητροπολίτην Κενστεντηλίου Αρτέμιον. 
'Ο έν Α ίγύπτω  όμως ιερός κλήρος καί σύμ- 
παντες οί ’Ορθόδοξοι, δεινόν τό πραγμα θεω- 
ρήσαντες,ώς όντος ήδη τοϋ διαδόχου ετοίμου, 
άντέστησαν εις τήν έπέμβασιν ταύτην κα ί, 
ύποστηρίξαντος τήν δικαίαν αύτών ταύτην άν- 
τ ίστασ ιν τοΰ άοιδήμου τής Α ίγυπτου άναμορ- 
φωτοϋ Μεχμέτ Ά λή , έ ’Αρτέμιος ήναγκάσθη 
νά παραιτηθή τοϋ θρόνου μετά διετή περί
που ονομαστικήν αύτοϋ κατοχήν.

1 I I .

Ι Ε Ρ Ο Θ Ε Ο Σ  Β'.
(1847 —1857 Μ. X.)

Παραιτηθέντος τοΰ Αρτεμίου, προεχειρίσθη 
Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς δ ύπό τοϋ κλήρου

καί τοϋ λαοϋ έκλελεγμένος, ώς προείρηται, 
'Ιερόθεος δ Β' έν τώ  πατριαρχικφ ναώ τοϋ 
Ά γιου Νικολάου, τή 20 Απριλίου τοϋ 1847 . 
Ουτος, φιλόμουσος τυγχάνω ν καί τών καλών 
εραστής, πολλά υπέρ τοϋ θρόνου καί τοΰ πο ι
μνίου του καλά διεπράξατο. Έ π ’ αύτοΰ συ- 
νέστη ή έν Καίρω Κοινότης τών ’Ορθοδόξων, 
ην δ μακάριος έπροίκισε διά προσοδοφόρου 
κτήματος (άβαδίας), άγορασθέντος διά χρη- 
μάτων τοΰ θρόνου, προελθόντων έκ συνεισφο
ρών τών έν 'Ρωσσία ευσεβών. Τή συναινέσει 
αύτοΰ καί τή εύμενεΐ τοϋ Μεχμέτ Ά λή  ά- 
δεία καί έπισήμω άναγνωρίσει, κατεβλήθησαν 
ύπό τοϋ Τοσίτσα, Τσιτσίνια , Δαναστάση, 
Στουρνάρη καί άλλων φιλογενών τά  θεμέλια 
τής έν Αλεξάνδρειά Ε λληνα ιγυπτιακής Κοι- 
νότητος διά τής άνεγέρσεως τοΰ ναοΰ τής 
Εύαγγελιστρείας, τής Τοσιτσαίας Σχολής, τοϋ 
Έλληνικοΰ Νοσοκομείου καί τοϋ Νεκροτα
φείου. Διά δέκα δέ έτών εύκλεώς διοικήσας 
τά  τοΰ θρόνου, άπέθανεν 'Ιερόθεος δ Β' τή 1 
Ίανουαρίου τοΰ 1858  έτους.

112.

Κ Α Λ Λ Ι Ν Ι Κ Ο Σ .
[1 8 3 8 -1 8 6 1  Μ. X.)

Άποθανόντος 'Ιεροθέου τοΰ Β ', δ έν Αί
γύπτω  κλήρος καί τό ορθόδοξον πλήρωμα 
παρεκάλεσαν διά γραμμάτων τήν Μεγάλην 
Ε κκλησίαν, ΐνα  αυτη έκλέξη καί άποστείλη 
διάδοχον αύτοϋ. Έ ξελέξατο δ’ αύτη τοιοϋ- 
τον τόν έκ τής Έλασσώνος καταγόμενον καί 
μητροπολίτην Θεσσαλονίκης διατελοΰντα, 
Καλλίνικον, οστις, έλθών είς Α ίγυπτον καί μή 
ευχαριστηθείς, άπήλθε μετ’ ολίγον καιρόν είς 
τήν έαυτοΰ πατρ ίδα , άφείς τήν διοίκησιν τών 
τοΰ θρόνου είς τόν γενικόν αύτοϋ ’Επίτροπον, 
τόν Αρχιμανδρίτην Εύγένιον τόν Εηροποτα- 
μινόν. Ά λλά  τή έπιμόνω αιτήσει τών έν Αί- 
•νύπτω Κοινοτήτων δ Καλλίνικος, μή θέλων

νά έπανέλθη είς Α ίγυπτον, παρητήσατο τον 
θρόνον τή  23  Μαίου τοϋ 186:1.

113 . -

Ι Α Κ Ω Β Ο Σ .
[1 8 6 1 -1 8 6 5  Μ. X.]

Γενομένης δέ διχογνωμίας καί ταραχής κατά 
τήν έκλογήν νέου Πατριάρχου, αί τών έν Αί
γύπτω  Κοινοτήτων τών ’Ορθοδόξων Έπιτρο- 
παί μετά τοΰ κλήρου άνηνέχθησαν καί πάλιν 
πρός τήν Μεγάλην Ε κκλησίαν, αίτούμεναι 
παρ’ αύτής Πατριάρχην. Αύτη δ’ έξελέξατο 
τοιοϋτον τόν έκ Πάτμου δρμώμενον, Κυζίκου 
δέ μητροπολίτην δ ιατελοΰντα, ’Ιάκωβον τόν 
Παγκώσταν. Οΰτος ήν πεπροικισμένος διά 
πολλών προτερημάτων καί παδείας ούκ άμοι
ρος' άλλ ’ έλθών έν Α ίγύπτω , εύρε τά  πνεύμα
τα  λίαν ήρεθισμένα καί τά  κόμματα λυσσω- 
δώς άντιπαλα ίοντα ' εσχε δέ καί τήν άτυχή 
έπιμονήν τοΰ νά μή θέλν) ν’ αναγνώριση το 
καθεστώς τής έν Αλεξάνδρειά Ε λληνικής Κοι* 
νότητος, ήν έκ παντός τρόπου προσεπάθησε 
νά καταργήση. Έπήλθεν έπί τέλους και το 
δυστύχημα τής δημεύσεως τών έν τα ΐς Έ γε- 
μονίαις κτημάτων τοϋ Πατριαρχικού θρόνου, 
καί πάντα  τα ϋ τα  συνετέλεσαν είς τό νά κα - 
ταστήσωσιν άφόρητον τήν έν Α ίγύπτω  θεσιν 
τοϋ άνδρός. Μεταβάς κατά τό θέρος τοΰ 1 865 
είς Κωνσταντινούπολιν χάριν τών υποθεσεων 
αύτοΰ, έπανήρχετο έκεΐθεν κατά  τόν χειμώ 
να, διερχόμενος διά τής ιδιαιτέρας πατρίδος 
του Πάτμου. Ά λ λ ’ ενώ διετριβεν αυτόθι, α- 
πέθανεν αίφνης έκ κεραυνοβόλου άποπληζίας, 
τή  30 Δεκεμβρίου τοΰ 1 8 6 5 .

114 .
Ν I Κ Α Ν Ω Ρ.
[1 8 6 6 - 1 8 6 7  Μ. X.]

*Αμ’ άφικομένης είς Α ίγυπτον τής άγγε- 
λ ίας τοΰ θανάτου τοϋ ’Ιακώβου, δ κλήρος καί 
α ί τών Κοινοτήτων έπιτροπαί έξελέξαντο πρώ



τον μέν προσωρινόν Τοποτηρητήν τοΰ θρόνου 
τόν Μητροπολίτην ΙΙενταπόλεως Χρύσανθον, 
ακολούθως δέ, τή 1 4 Ίανουαρίου 1 8 6 6 , Πα
τριάρχην τόν έν 'Ρωσσία άπό 1 4 ετών δια- 
τρίβοντα πρός συλλογήν βοηθημάτων υπέρ 
τοΰ θρόνου, Μητροπολίτην Θηβαΐδος Νικάνω- 
ρα, όστις καί κατελθών μ ετ’ ολίγον, άνέλαβε 
τά  ποιμαντορικά του καθήκοντα. Ενάρετος 
και εύσεβής, ά λλ ’ άμοιρος παιδείας καί άσθε- 
νής τόν νοΰν ένεκα τοΰ γήρατος καί έλαφρας 
άποπληξίας, $ν πρό μικροΰ είχε πάθει, εύθυς 
έξ άρχης κατέστη έ'ρμαιον τών κομμάτων 
καί θΰμα τών κοχλαζόντων καί άχαλινώτων 
παθών. Τεθείς ύπό κηδεμονίαν κατ ’ αίτησιν 
τών Κοινοτήτων υπό της Μεγάλης ’Εκκλησίας 
καί της πολίτικης άρχης, πολλας έποτίσθη 
πικρίας καί πολλά ύπέστη βάσανα καί έξευ- 
τελισμους υπό τών άκηδών κηδεμόνων αύτοΰ 
Ευγενίου τοΰ Ηηροποταμηνοϋ πρώτον καί 
Νείλου τοΰ Έ σφιγμενίτου ακολούθως, οδς έ- 
πέβαλεν αύτώ καί έξέωσεν έπειτα  ή λύσσα 
τών φατριών. Βιώσας δ’ ουτω διετή άβίωτον 
βίον, κατέλυσεν, έρημος καί ελεεινός, αύτόν 
έν τη έν ’Αλεξάνδρειά Movij τοΰ 'Αγίου Σάβ
βα, ττί 25 Δεκεμβρίου τοΰ 18 6 9 , καί κομι- 
σθείς έτάφη έν τώ  Πατριαρχικώ ναώ τοΰ 'Α
γίου Νικολάου έν Καΐρω.

115 .

Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ  Γ'.
[1870 — σήμερον)

Μετά τόν θάνατον τοΰ Νικάνωρος, πάσης 
απόπειρας πρός κανονικήν καί δμόθυμον έκ- 
λογην Πατριάρχου άποτυχούσης διά την έξα - 
ψιν τών κομματικών παθών, καί της μονομε
ρούς τοΰ Νείλου ψηφίσεως θεωρηθείσης άκύ- 
ρου, ή Μεγάλη ’Εκκλησία, έπί τη θερμνί πα- 
ρακλήσει τοΰ κλήρου κα ί τών Κοινοτήτων της 
Α ίγύπτου, καί συνευδοκούσης της πολιτικής 
άρχής, έςελέξατο τόν πρφην Κωσταντινουπό-

λεως Κ. Σωφρόνιον, άποβιβασθέντα είς ’Αλε
ξάνδρειαν τη 16 ’Οκτωβρίου 18 7 0 , καί μέ
χρι τοΰ νΰν εύκλεώς πάνυ διέποντα καί περι- 
κοσμοΰντα τά  τοΰ θρόνου. Γεννηθείς ό σεβά
σμιος καί λαοφιλής ούτος άνηρ έν Κωνσ)πόλει 
περί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος (18 05 ), 
έξεπαιδεύθη εύδοκίμως την τε  ίεράν καί την 
θύραθεν παιδείαν έν τη τότε έν Ξηροκρίνη 
άκμαζούσν] μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή. Μετά 
τοΰτο προσεκολληθη ώς υποτακτικός παρά 
τώ  Ά γ ίω  Βιζύης, Κ. Κοσμά, ώ παρηκολού- 
θησεν είτα  καί είς Χίον μετατεθέντι καί 
παρέμεινε παρ’ αύτώ άχρι της αύτόθι τελευ
τής του, οτε καί διεδέξατο αύτόν έπ ί τοΰ 
έπισκοπικοΰ θρόνου Χίου. Ποιμάνας ο’ εύκλεώς 
έπ ί έτη ικανά τής Χίου την Έ κκλησίαν, με- 
τετέθη είς τόν μητροπολιτικόν θρόνον Ά μα- 
σείας, οπόθεν άκολούθως ψήφω κοινή τής Ε κ 
κλησίας άνεβιβάσθη είς τόν Οικουμενικόν θρό
νον (1 8 6 3 ). Έ π ί τής οικουμενικής αύτοΰ Πα- 
τοιαρχείας έγένετυ η συγχώνευσις τής Ίονίου 
Εκκλησίας μετά τής έν Έ λλάδ ι, πρός 8 πολλά 
έμόχθησεν ό φΛ ελληνικώτατος Σωφρόνιος, 
άντιτασσομένων είς την έ'ν&ισιν ταύτην πάν
των σχεδόν τώ ν Συνοδικών. ’Αναγκασθείς ύπό 
τών περιστάσεων ν’άποσυρθητήςΠατρίαρχείας 
(Ι8 6 7 ),ά π ή λα υεν  άπό τίνος έν τή  ένΠριγκήπω 
ιδ ιωτική οικία του τών άγαθών τοΰ ήσύχου 
κα ί άναπαυτικοΰ βίου, οτε η Μεγάλη Ε κκλη
σία, έπί τ?ί παρακλησει τών έν Α ιγύπτω  ’Ορ
θοδόξων, έκάλεσεν αύτόν έπ ί την διοίκησιν 
τής τών Άλεξανδρέων Ε κκλησίας, δεινώς 
τότε σπαραττομένης υπό τών κομματικών 
παθών. Ή  έν Α ιγύπτω  άφιξις τοΰ σεβασμίου 
αύτοΰ ποιμενάρχου έδωκε τό σύνθημα τοΰ 
τών πνευμάτων κατευνασμοΰ, καί ή άπό πολ- 
λοΰ την Α ίγυπτον έκλιποΰσα έκκλησιαστική 
ειρήνη άποκατέστη καί έπαγιώθη διά τών συν
ετών καί άμεροληπτων Αύτοΰ ενεργειών. 
Ενάρετος μεν καί Θεοσεβής, φιλεγενέστατος

I

δέ καί τών ελληνίδων Μουσών λάτρης διάπυ
ρος, άόκνως έργάζεται πρός σύστασιν Έ λλη- 
κών Κοινοτήτων καί ΐδρυσιν Εκκλησιών καί 
Σχολείων οπουδήποτε τής Αίγύπτου μετρία 
τ ις  συρροή καί συμβίωσις 'Ελλήνων έπιτρέπει 
τοΰτο. ’Αφελής δέ τήν δία ιταν καί ολιγαρ
κέστατος, πολλά τε  κατώρθωσεν άχρι τούτου 
καλα εργα, έκ τοΰ εύτελοΰς υστερήματος, 
οπερ εις Αυτόν μόνον είνε δυνατόν νά παρέ- 
χωσι τά  πενιχρά τοΰ θρόνου εισοδήματα, 
ναούς τε  έκ θεμελίων άνακαινίσας ή πάντως 
βελτιωσας, καί κλήρον όπωσοΰν άξίοπρεπή 
καί σεβάσμιον μορφώσας. Πλείω δέ, μείζονα 
καί καλλίτερα θέλει καί είς τό μέλλον έπ ι- 
τελεσει εργα, εί δώη Κύριος Αύτώ, κατά 
τας εγκαρόιους καί ομοθύμους τοΰ ποιμνίου 
του εύχάς, μακρότητα ημερών.

ΤΕΑΟΣ.

D P O iO T O r ΤΛ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ.
(Συνέχΐία )

§. 61. Πώς δέ τελοΰσιν έν τή πόλει Βου- 
σίριδι (α) τήν έορτήν τής ’'ίσιδος, ειπα πρότε
ρον. δερονται δηλ. μετά τήν θυσίαν όλ.οι καί 
ολαι, πολλαί άνθρώπων μυριάδες" κατά τίνα  
δέ τρόπον δέρονται, δέν μοί είνε συγχωρημέ- 
νον νά είπω ' οί δέ έν Α ιγύπτω  παροικοΰντες

(α) Ή  Βοΰσ-ιρις εκε'.το έν μέσφ τοΰ Λέλτα είς άπόστα- 
οιν είκοσι περίπου λευγών άπδ τής κορυφής αύτοϋ χαί 
τοσούτων σχεδόν λευγών ά π ! τ ή ; είς τήν θάλασαν έχ6ο- 
λής τοϋ Φατμετικοΰ κλάδου, έπ ί τήν άριστεράν, είτε δυ
τική* , όχθην τοΰ όποιου εκειτο, κατά Στέφανον τδν Βυ
ζάντιον, ή πόλις αυτη, ή τις έπ ! τών Φαραώ έχαλεΤτο 
Π - ο υ σ ϊ ρ - ν έ β - τ ’ ^Ατ  =  Δ ι α μ ο ν ή  τ ο ΰ  
Ό σ ί ρ ι 8 ο ί  Κ υ ρ ί ο υ  τ ο ΰ  ”Α τ  (β’ αρχαίου νο
μού τ ή ; Κάτω Αίγύπτου). Έ κ τοΰ Π -  ο υ σ I ρ οί "Ελ
ληνες παρήγαγονν τδ Β ο ύ σ ι ρ ι ς, καλέσαντες καί τδν 
νομδν, ου καί έπ ’ αύτών ήν πρωτεύουσα ή πόλις αυτη, 
Β ο υ σ ι ρ ί τ η ν .  Οί νΰν Α ιγύπτιοι χαλοϋσι τήν βέσιν, 
έν ξ  σώζονται τά  έρείπισ τής διάσημου τδ πάλα ι ταύτης 
πόλεως Π e ν  σ I ρ ή *Α π  ο υ σ ί ρ.

Κάρες τοσοΰτον πλειότερον τώ ν Α ιγυπτίων 
ποιοϋσοι τοΰτο, ώστε κόπτωσι και τά  μέτω
πά των διά μαχαιρών, καί έκ τούτου γνωρί
ζοντα ι, ότι είνε ξένοι καί δχι Α ιγύπτιοι.

§ 62. Είς δέ τήν πόλιν Σάϊν, δταν συν- 
αθροιοθώσι διά τάς θυσίας, έν μια νυκτί άνά- 
πτουσι πάντες λυχνάρια πολλά έξω είς τό 
ύπαιθρον πέριξ τών οικιών' είνε δέ τά  λυ
χνάρια ταΰτα  δοχεία, πλήρη αλατος καί ε
λαίου, μετά θρυαλίδος έπιπολαζούσης, ^τις 
άνάπτει καθ’ όλην τήν νύκτα. Καλείται δέ 
ή εορτή αυτη λυχνοκα'ί'α. "Οσοι δέ τών Αι
γυπ τ ίω ν  δέν έλθωσιν είς τήν πανήγυριν ταύ
την , γινώσκοντες τήν νύκτα τής θυσίας, άνά- 
πτουσι καί αύτοί όλοι τά  λυχνάριά τω ν, καί 
ούτως όχι μόνον έν τή Σάϊδι, άλλά καί άνά 
πασαν τήν Α ίγυπτον γ ίνετα ι φωταψία (α). 
Τίνος έ'νεκα δέ ή νύξ αυτη τ ιμ α τα ι οΰτω διά 
φωτοχυσίας, ύπάρχουσι περί τούτου λόγοι 
ιεροί λεγόμενοι.

§ 63. Είς δε τήν Ή λιούπολιν (β) καί τήν 
Βουτώ (γ) μεταβαίνοντες, προσφέρουσι μόνον

(α ) ΕΓνε αληθώς άπερίγραπτος δ αριθμός τών πήλινων 
λυχναρίων, ατινα άνευρίσχονται καθ’ έχάστην έν τοΤς έ- 
ρειπίοις άπασών τών αρχαίων τής Αίγυπτου π ό λεω ν άλλ, 
έξηγεΤται κάλλ ιστα , διά τ ή ; διηγήσεως ταύτης του ‘Ηρο
δότου ή άπειρος πληθύς τών παντοειδών καί πολυποικίλ- 
λων τούτων πήλινω ν σκευών, α τ ινα  ουδόλως φαίνονται 
ώς έχ τής κατασκευής των προωρισμένα όντα πρός φωτι
σμόν του Εσωτερικού τών οικιών.

Ο) Ή  περιώνυμος αυτη πόλις εκειτο ε ’ς τήν δεξιάν ό
χθην του Τανιτικου κλάδου του Νείλου, σχεδόν άντιχρύ 
τής κορυφής του Δέλτα, οπου τάνΰν τό πενιχρόν χωρίον 
Μ α τ  α ρ t α παρά τό λεγόμενον Δ έ ν δ ρ ο ν τ ή ς  
Π α ν  α γ (  α ς. ΈκαλεΤτο δ ή πόλις αυτη έπί τών Φα
ραώ ’Ό ν , καί ουτω φέρεται εις τήν Παλαιάν Γραφήν, 
κοινώς δέ Π α -  ρ ά, ήτοι ή (Πόλις) τ ο υ  'Π λ ί ο υ . 
rHv δέ πρωτεύουσα τοΰ ιγ\ νομοΰ τής Κάτω Αίγύπτου, 
τοΰ καλουμένου X ώ γ  -  α τ . Πολιούχος δ* αύτής θεός 
ήν ό Τ ο ύ μ, ήτοι "Ηλιος, ου ζ οσα ε!κών καί έπ ίγ ΐίο ς 
ένσάρκωσις ήν ό Μνύης, μέλας ταύρος, έπ ιμελώς άνατρε- 
φόμενος καί λατρευόμενος έν τψ  ναφ  τοΰ Ή λιου.

(γ) *IJ Βουτώ ήν πόλις μεγάλη τό πάλα ι, κείμενη, χα- 
τά τ ίν  Ηρόδοτον (Βι€λ. Β', g . 155). παρά τό Σ ίβεννυ-



θυσία;. Εϊς δέ τήν Πάμπρημιν (α) θυσίας μέν 
καί ιεροτελεστίας κάμνουσιν ο'ίας καί εις τας 
άλλ ας πόλεις. "Οταν δέ κλίνη δ ήλιος πρός 
την δύσιν του, όλίγοι μέν τινες τών ιερέων 
μένουσιν ασχολούμενοι περί τό άγαλμα (τοΰ 

* νΑρεως), οί δε περισσότεροι αυτών, κρατούν
τες ράβδους ξυλ ίνας, ΐσ τα ντα ι είς την είσο
δον τοϋ ναοϋ, άλλοι δέ πλείονες τών χ ιλίων 
άνδρών, προσκηνυταί ώπλισμένοι καί ούτοι 
διά ξύλων έκαστος, ΐσ τα ντα ι συνηθροισμένοι 
παρέκει. Τό δε άγαλμα , οπερ εύρίσκεται ’εν
τός ναΐσκου ξυλίνου καταχρύσου, μεταφέρου- 
σι την προτεραίαν εις άλλο ιερόν οίκημα. Οί 
μεν ολίγοι λοιπόν, οί περί τό άγαλμα μένον- 
τες, σύρουσι τετράτροχον ίίμαξαν, φέρουσαν 
τόν ναΐσκον καί τό έν αύτώ ένυπάρχον άγαλ
μα. Οί δέ άλλοι, οί ίστάμενοι είς τά  προπύ
λα ια , δέν άφίνουσιν αύτούς νά είσέλθωσι- οί 
δέ προσκυνηταί, λαμβάνοντες το μέρος τοΰ 
Θεοΰ, κτυποΰσι αύτούς πρός ύπεράσπισιν τοΰ 
Θεοϋ. Γίνεται δ’ ένταΰθα σφοδρά διά ξύλων 
μάχη, καί κρούονται κεφαλαί, κα ί, ώς εγώ 
νομίζω , πολλοί καί άποθνήσκουσιν έκ τών

τ ι κον στόμιον x a l, προδήλως, έπ ί τής άριστερας αύτοΰ ό
χθης, διότι ό Πτολεμαίος αναφέρει, δτι ή Βοΰτος, μητρό- 
πολις τοΰ Φθενώτου νομοΰ, εκειτο μεταξύ τού μεγάλου 
ποτααοΰ (τοΰ Κανοβικοΰ στομίου) καί τοΰ θερμοθιακοΰ 
( τοΰ Σεβεννυτικοΰ ) κλάδου. rHv δέ πάντοτε πρωτεύ_ 
ουσα τοΰ νομοΰ, οστις έπ ί μέν τών Φαραώ έκαλεΤτο 
\Α μ » π  έ χ  ο υ, έπ ι δέ τών * Ελλήνων καί ’Ρωμαίων 
Φ θ ε ν ε ό τ η ς ,  ή Φ θ ε ν έ τ ο υ ,  κατά Πλίνιον, καί 
1ΐ τ ε ν ε τ ώ, κατά Κόπτας, έκ τοΰ Αιγυπτιακού όνόμα- 
τος τής μητροπόλεώς του Βουτοΰς Π \ -  ο ΰ τ  ο, ήτοι ‘ II 
(Πόλις) τ ή ς  (θ ε α ς) Ο ΰ τ  ο, ή μάλλον, κατά τόν 
Κ. Βρυύξ, έκ τοΰ Αιγυπτιακοΰ όνόματος τής λ ίμ νης Β ο υ- 
τ  ι κ ή ς (ή ; τό ανατολικόν μέρος άπ ετέλει τόν νομόν 
αύτόν) Π έ -τ  α ν -  Ουτο, ήτοι ή χ ώ ρ α  τ ή ς  Ο ΰ - 
τ  ο (θεας τοΰ (3ορρα), ήτις ήτο μ ία τών μορφών τής ”1- 
σιδος.

α)· Πασαι ήμών αι ερευναι πρός διορισμόν τής θέιεώς 
τ ή ; πόλεως ταύτης άπέβη-ταν άχρι τούτου μάταιαι. Υ πή ρ 
χε δέ, καθ' ‘Ηρόδοτον (Β', 165), καί νομός Παπρημίτης έν 
τ -Q Κάτω Α ίγύπτω.

τραυμάτων, εί καί οί Α ιγύπτιο ι λέγουσιν,ότι 
δέν αποθνήσκει κανείς.

§ι 64·. Λέγουσι δέ οί έγχώριοιν, δτι η πα- 
νηγυρις αυτη ένομοθετηθη εκ τουτου. Κατωκ=.ι 
είς τόν ναόν τοϋτον ή μητηρ τοΰ Ά ρεως'  καί 
ό ’Άρης, οστις εΐχεν άνατραφεΐ μακράν αύ
τής, ηλθεν, όταν Ιγεινεν άνήρ, καί ήθελε νά 
συνομιληση μετά τής μητρός του, καί οί ύ- 
πηρέται τής μητρός του, καθ’ 8 μή ίδόντες 
αύτόν ποτέ πρότερον,δέν άφινον αύτόν νά είσ- 
έλθη, άλλά τόν άπεδίωκον' αυτός δέ, παρα
λαβών έξ άλλης πόλεως ανθρώπους, έπανήλ- 
θε μετ’ αύτών, τούς τε  ύπηρέτας έκακοποίη- 
σε, καί πρός τήν μητέρα είσήλθεν' έκ τούτου 
λέγουσιν, οτι ένομοθετήθη η τοιαύτη μάχη 
κατά  τήν εορτήν τοΰ ’Άρεως. Καί οί Α ιγύπτιοι 
είνε οί πρώτοι, οΐτινες έκανόνισαν τό νά μή 
συνομιλώσιν οί άνδρες μετά γυναικών εν το ΐς 
ναοΐς, μήτε νά είσέρχωνται είς αύτού; μετά 
συνομιλίαν γυναικός, πρίν % λουσθώσι. Διότι 
όλοι σχεδόν οί άλλοι άνθρωποι, πλήν τών Αι
γυπτ ίω ν καί τών 'Ελλήνων, συνομιλοΰσι μετα 
τών γυναικών έν τοΐς ναοΐς, κα ί, άπό συνο
μιλίαν μετά γυναικός έξερχόμενοι,εισέρχονται 
είς ναόν άλουτοι, νομίζοντες, δτι οί άνθρωπο* 
είνε ώς καί τά  άλλα κτήνη καί τά  πτηνά , 
άτινα  βλέπουσι συνευρισκόμενα εϊς τε τούς 
ναούς τών θεών καί είς τούς άλλους ιερούς 
τόπους. "Αν λοιπόν τοΰτο δέν ήτον άρεστόν 
είς τόν θεόν, δέν θά τό επραττον ουτε τά  
κτήνη. Ουτοι μέν τοιαΰτα λέγουσι πρός δ ι
καιολόγησαν τω ν , άπερ έγώ δέν έγκρίνω.

§. 65. Οί δ’ Α ιγύπτιο ι τηροΰσιν αύστηρώς 
τάς τε  άλλας θρησκευτικάς συνήθειας καί τά  
εξής. Έ νφ  ή Α'ίγυπτος συνορεύει μέ τήν Λ ι- 
βύαν, δέν έχει όμως πολλά θηρία’ τα  δε εν 
αύτή άπαντώμενα, άγρια ή συνανθρωπευόμενα, 
άπαντα θεωρούνται ιερά* τίνος δέ ένεκα τά  
θεωροΰσιν ιερά, άν έπεχείρουν νά εϊπω , ήθελα 
είσέλθη είς εκθεσιν θείων πραγμάτων, περί ών

έγώ πολύ άποφεύγω νά λαλώ , και άν περί 
τ ινω ν ες αύτών άνέφερά τ ι έν παρόδο) προη
γουμένως, ϊπραξα τοϋτο, ύποχρεούμενος ύπό 
τής αναγκης. Γϊπ ά χ ε ι δέ ό έξής περί τών 
θηρίων νόμος.Έ πιμεληταί πρός διατροφήν εκά_- 
στου αυτών είνε διωρισμένοι άνδρες καί γ υ 
ναίκες εκ τών Α ιγυπτίω ν, κληρονοι/,ούντων 
την τιμήν ταύτην τών παίδων παρά τών γο- 
γέων αύτών. Οί δέ κάτοικοι έκάστης τών πό
λεων έκπληροϋσι κατά τόν έξής τρόπον τάς 
προς τά  θηρία εύχάς τω ν . Παρακαλοϋντες τόν 
θεον, εις δν άνή,κει τό ζώον, υπέρ τών πα ί- 
δίων τω ν , κείοουσιν ε ίτε ολόκληρον τήν κ ε 
φαλήν αυτών, ή τό ήμισυ, ή τό £ν τρίτον αύ
τής, κα ί, θέτοντες τάς τρίχας εις ζυγαριάν, 
ζυγίζουσιν αύτάς δι’ άργυρίου' όσον δέ άργύ- 
ριον ζυγίσουν αί τρίχες, δίδεται είς τήν έπ ι- 
μελήτριαν τών θηρίων, η τ ις , καταμελίζουσα 
άνταζίους αυτοΰ ίχθϋς, δίδει αύτούς πρός τρο
φήν εις τά  θηρία. Τοιουτοτρόπως λοιπόν τά 
θηρία ταΰτα  τρέφονται* έάν δέ τ ις  φονεύση 
κάνεν τών θηρίων τούτω ν, τ ιμω ρείτα ι, έάν 
μεν επραξε τοΰτο έκουσίως, διά θανάτου, έάν 
όε ακουσίους, διά προστίμου, όπερ προσδιοοί- 
ζουσιν οι ιερείς άλλ* άν τ ις φονεύσνϊ νΐβ ιν ή 
Ίέρακα, εστω καί άκουσίως, άνάγκη νά τ ι-  
μωρηθή διά θανάτου.

§. 67 . Έ νώ δέ ύπάρχουσι πολλά ζώα συ- 
ζώντα μετά τώ ν άνθρώπων, πολύ περισσότετ 
ρα θά έγίνοντο, έάν μή κατελάμβανε τούς 
αίλούρους τοιοΰτό τ ι. Άφοΰ αί θηλυκοί γεν- 
νήσωσι, δέν συχνάζουσι πλέον είς τούς άρσε- 
νικούς, οΐτινες, επιθυμούν τες νά πλησιάζωσιν 
αύτάς καί μή δυνάμενοι νά έπ ιτύχωσι τοϋτο^ 
σοφίζονται τό έξης' άρπάζοντες καί κλέπτον- 
τες τά  τέκνα τών θηλυκών, τά  φονεύουσι, 
χωρίς όμως νά τά  τρώγωσιν αύτοΓ αί δέ θη~ 
λυκα ί, στερούμεναι τών τέκνων τω ν, καί έπ ι- 
θυμοϋσαι ν’ άποκτήσωσιν άλλα , πηγαίνουν 
λοιπόν πρός τούς άρσενικούς' διότι τό ζώον

αυτό εινε φιλοτεκνον. Οταν δέ γείνη πυρκαΐά, 
συμ.ραίνει εις τα ζώα ταΰτα  θεΐόν τ ι ’ διότι 
ο:, μέν Α ιγύπτιο ι, απομακρυνόμενοι τοϋ πυ- 
ρός, φυλάσσουσι τούς αίλούρους, καί άμελοϋ- 
σιν ούτως νά σβέσωσι τό καιόμενον' οί δέ α ί
λουροι, διεισδύοντες διά μέσου τών άνθρώ
πων, καί πηδώντες ύπεράνω αύτώ ν, ρίπτον-· 
τα ι εις τό πϋρ. "Οταν δέ συμβή τοϋτο, πέν- 
θα; μέγα καταλαμβάνει τούς Α ιγυπτίους. Είς 
όσας δέ οικίας άποθάνρ αίλουρος έκ νοσήμα
τος, πάντες οί κατοικοϋντες έν αύταΐς ξυρί- 
ζουσι τάς <5<ρρϋς μόνας' είς όσας δέ άποθάνη 
κύων, ξυρίζουσιν ολόκληρον τό σώμα καί τήν 
κεφαλήν. (ακολουθεί).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ  ΙΟ Ν  ΓΟΡΓΙΑΝ
ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΙΣΤΙΊΩΤΟϊ.

’Εν σελ. 209 . Κεφ. LIII, ό Καλλικλής λ έ
γει : « Ά λ λ ’ έγώ σοι σαφώς λέγω , ότι ταύ^ 
τόν έστι » (δηλ. τό κρεΐττον καί τό βέλτιον 
καί τό ισχυρότερο-/).—  Σωκ. Ούκοϋν οί πολ
λοί τοϋ ενός κρείττους είσί κατά φύσιν ; οί δή 
καί τούς νόμους τ ίθεντα ι έπ ί τώ  ένί, ώσπερ 
καί <τύ άρτι ελεγες. ·—-  Καλ. Πώς γάρ οΰ ;■—- 
Σωκ. Τά τών πολλών άρα νόμιμα τά  τών 
κρειττόνων έστίν .-—Καλ. ΙΙάνυγε.·— Σωκ. Ού- 
κοΰν τά  τών β ελτ ιό νω ν ; οί γάρ κρείττους 
βελτίους π ο λ ύ  κατά  τόν σόν λόγον.» Έ ν 
δέ τώ  σχολίω 7 άναγινώσκομεν : « Ό  Κοραής 
είκάζει ότι άντί τοϋ π ο λ ύ  έγράφετο πάλιν, 
η δε εικασία αύτοΰ δέν μοι φα ίνετα ι άδό-  ̂
κιμ.ος.»

Ή  γραφή π  ο λ ν  βεβαίως δέν συνάδει πρός 
τήν διαλεκτικήν τοΰ Σωκράτους. Διότι ώ μο- 
λογήθη μέν ότι ο: κρείτους τοϋ ενός εϊναι καί 
βελτίαυς, ούχί δμως ότι καί π ο λ ύ  βελτιονς. 
ό δέ Σωκράτης, οστις παντοιοτρόπως άπό 
τής άρχής επεμελήθη τής άκριβείας το5 δίί~



λόγου, δεν είναι ακόλουθον νά πονηρεύεται.
Άγνοοϋμεν διά τ ί άμφότεροι οί "Ελληνες 

έκδόται δεν αντικατέστησαν έν τώ  κειμένω 
αντί τοϋ π ο λ ύ  το π  ά λ  ι ν, 8 προκρίνουσι. 
Ταύτην την γραφήν ημείς δέν δυνάμεθα νά 
κρίνωμεν ώς εχουσι τά  τής βιβλιοθήκης ήμών. 
Συνιστώμεν δέ καί την γραφήν π ά λ α ι ,  ή- 
τ ις  ήθελε σημαίνει τήν στενήν τής συνυπάρ- 
ξεως σχέσιν τήν έν τοΐς πρόσθεν δμολογηθεΐ- 
σαν, $ν ούτω θά ήδύνατό τ ις νά εκφράση : 
« Σο)κ. Λοιπόν τά  τών βελτιόνων, διότι οί 
κρείττους είναι άπό πολλοΰ ήδη βελτίους » ...;

Τοιαύτην τινα  σημασίαν έχει τό π  ά λ α ι 
έν Δημ. Περί Συμμοριών 3 2 .  « Ούκοϋν ούδ’ 
έκείνω (τώ  βασιλεΐ) συμφέρει ξένους κρατήσαι 
τών 'Ελλήνων' οί γάρ ήμών κρατήσαντες έκεί- 
νου γε π ά λ α ι  κρείτους υπάρχουσιν.» Έ ν
ταΰθα τό π ά λ α ι  φα ίνετα ι άναφερόμενον 
εις παλα ιάν καί πασίγνωστον αλήθειαν, δτι 
έχρειάζετο μεγαλειτέρα δύναμις είς τό νική- 
σαι τούς "Ελληνας ή τόν βασιλέα. Καίτοι δ 
πολύς Henri W e i l  (Les Harangues de De
m osthenes, P aris  1 7 6 3 ) ,  εύρίσκει έν τώ χω - 
ρ(&) τουτφ  διά τοΰ π ά λ α ι  έκφραζομένην 
λ ο γ ι κ ή ν  π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α  καί με
ταφράζει « πολλφ μάλλον ».

Έ ν δέ τώ  Πλατωνικώ χωρίω δυνάμεθα βε- 
βαίιος ν’ άνακαλύψωμεν χρονικήν ακολουθίαν. 
Διότι δ Καλλ.ικλής ούχί νΰν πρώτον, άλλά 
π ά λ α ι  (άπό τής σελ. < 95 , 1 9 7 ,  Κεφάλ. 
XXXIX) δμολ.ογεϊ οτι ταύτόν έστι τό βέλ- 
τιον καί τό κρεϊττον καί τό ΐσχυρότερον, λέ- 
γων « τούς βελτίους καί έρρωμενέστάτους,» 
« τοΰ βελτίονός τε καί κρείττονος'» δι’ ί  κα!. 
έν άρχή τής ανωτέρω περικοπής καλούμενος 
αύθις νά έπαναλάβη τόν δρισμόν, αποκρίνεται 
μ ετ ’ ανυπομονησίας: « Ά λ λ ’ έγώ σοι κ τλ .»  
Δέν τολμώμεν δέ νά εΐπωμεν δτι τό Δημο- 
σθενικόν χωρίον είναι «νάμνησις τοΰ Πλατο)- 
νικοΰ.

Έ ν σελ. 3 1 9 .  Κεφ. L X X X , τό σχόλειον 1 
ούχί δρθώς διδάσκει δτι « θεραπεύματα είναι 
ή μεταβολή τής εσωτερικής φύσεως, ώς ή διά 
τής τροφής πάχυνσις τοΰ σώματος, παθήμα
τα δέ ή δι’ εξωτερικής έπιδράσεως μεταβολή 
τής έξωτερικής καταστάσεως, οΐα ή τοΰ μα- 
στιγίου.»

Ό  Σωκράτης λέγει δτι ή ψυχή καί τό σώ
μα άφοΰ διαλυθώσι σώζουσι τήν έξιν τήν ε
αυτών Ικάτερον. Τό σώμα έχει ένδηλα τήν 
φύσιν τήν αύτοϋ (ιδιότητας φυσικάς), καί τά  
θεραπεύματα καί τά  παθήματα πάντα  (ίδιο- 
τητας μή φυσικάς άλλ ’ έξωτερικής έπιδρά
σεως). Ε ίτα έ π ά γ ε ι: « Οίον είτινος μέγα ήν 
τό σώμα, φύσει η τροφή ή ά μ φ ό τ ε ρ α ,  
ζώντος, τούτου,καί έπειδάν άποθάντ), δ νεκρός 
μέγας, καί ή παχύ, παχύς καί άποθανόντος, 
καί τά λλα  ούτως' καί εί άν έπετήδευε κο
μαν, κομήτης τούτου καί δ νεκρός' μαστιγίας 
αυ είτ ις ήν καί ίχνη είχε τών πληγών ούλάς 
έν τώ  σώματι ή ύπό μαστίγων ή άλλων τραυ
μάτων ζών, καί τεθνεώτος τό σώμα εστιν 
ίδεΐν ταΰτα  έχον, κατεαγότα τε κ τλ .»

Τό παράδειγμα τοΰτο διήρηται καί αύτό 
είς δύο μέρη άντιστοιχοΰντα πρός τάς δύο 
τάξεις τών ιδ ιοτήτων. Τό μέν πρώτον μέρος 
περιέχει φυσικά προσόντα (τό έχειν τό σώμα 
μέγα ή παχύ), τό δέ δεύτερον μέρος περι
λαμβάνει ιδ ιότητας μή φυσικάς, δηλ. θερα- 
πεύματα (τό κομαν, άποτέλεσμα κομμωτικής 
θεραπείας' παράβαλε τό ρήμα κομοτροφώ), 
καί παθήματα (τό μεμαστιγώσθαι, τό αύλάς 
έχειν, τό έχειν τά  μέλη κατεαγότα κ τλ .) Έ  
μόνη δυσκολία είναι δτι δ Σωκράτης, δμιλών 
περί μεγέθους καί πάχους, έσυλλογίσθη δτι 
ταΰτα  ίσως ούχί πάντοτε είναι φυσικαί ιδιό
τητες. άλλά προέρχονται καίποτε έκ τής 
τροφής' προσέθηκε λοιπόν Σ τ ρ ο φ ή  ί  ί  u.- 
φ ό τ  ε ρ α.

Ό  έκδότης λοιπόν ήπατήδη καθ’ ήμ ίς τά-

ξα ; τό κ ο μ α ν  μετά τοΰ μεμαστιγώσθαι 
καί τών άλλων είς τά παθήματα, καί έπινοή- 
σας νέον ορισμόν τών θεραπευμάτων ένώ ού- 
τος ό ορισμός ήδύνατο νά έξαχθή εζ όσων 
αύτός ό Σωκράτης έκ Κεφ. XIX καί XX ώρι- 
σε περί θεραπείας σώματος, ήν διαιρεί ά. είς 
τέχνας περιποιούσας αληθινήν εύεξίαν (γ υ 
μναστική, ιατρική), καί δεύτερον είς τέχνας 
κολακι*άς (όψοποιητική, κομμωτική, « σχή- 
μασι καί χρώμασι καί λειότητι καί έσθήσ* 
άπατώ σα .» Κεφ. XX).

Κατά ταΰτα  θεράπευμα νομίζομεν « τήν 
κόμην τήν βαθείαν,, καί τό έπί τών παρειών 
ερύθημα » ( Αουκ. Νεκρ. Διαλ. 1 0 ), καί τό 
« πλειστάκις άποκείρασθαι καί τό τούς οδόν- 
τας λευκούς έχειν »  (θεόφρ. Περί άρεσκείας). 
’Ά ν δε ήτο ανάγκη νά δρίσωμεν τό θεράπευ- 
μα θά έλέγομεν: « θεράπέυμα είνα ι πλεονέ
κτημα ( εύεξία ή κάλλος) άληθινον ή δοκοΰν 
άποκτηθέν διά θεραπείας » δηλ. ούχί έκ φύ
σεως ένυπάρχον τώ  σώματι. Έ πίκτητον καί 
ού/ί φυσικόν είναι καί τό πάθημα, άλλά τοϋ
το είναι τό εναντίον τοΰ θεραπεύματος, άρα 
καχεξία ή άσχημία. Ιδού πάθημα δπερ κατά 
•τον ορισμόν τοϋ εκδότου θά ήτο θεράπευμα.
« Νΰν δέ ή φαρμάκω τ ις  άποθανών, ή ύπό 
τρυφής έ ξ ω δ η κ ώ ς  τ ή ν  γ α σ τ έ ρ α  
κ α ί  τ ά  σ κ έ λ η ,  ω χ ρ ο ί  ά π α ν τ ε ς  
κ τλ . (Αουκ. Νεκ. Διάλ. 4).

Έ ν σελ. 1 ΊΟ Κεφ. X άναγινώσκομεν « "Ο" 
ταν περί ιατρών αίρέσεως ή τ?ί πόλει σύλλο
γο ; ή περί ναυπηγώ ν, άλλος τ ις ή τότε έ ρη
τορικός ού συμβουλεύσει; δήλον γάρ δτι έν 
εκάσττι αίρέσει τον τεχνικώτατον δει αίρεΐ- 
σθαι. Ούδ’ δταν τε ιχώ ν περί οίκοδομήσεως 
ή λιμένων κατασκευής ή νεωρίων, ά λλ ’ οί άρ- 
χιτέκτονες* ούδ’ αυ δταν στρατηγών αίρέσεως 
πέρι ή τάξεώς τίνος πρός πολεμίους συμβου- 
λ,ή ή , άλλ’ οί στρατηγικοί τότε συμβουλεύ- 
«ουσιν, οί ρητορικοί δέ ού' πώς λέγεις, ώ

I

Γοργία, τά  τοιαΰτα ; »
Έ νταΰθα μετά τήν πρώτην ’ερώτησιν, ήτις 

ισοδυναμεί πρός τήν κατάφασιν « άλνλος τις 
συμβουλεύσει ή ό ρητορικός » ,  έτάχθη τό 
ο ύ δ έ  δπερ κατά τόν εκδότην ίσον τώ  ·κ α ί 
ο ύ. Ά ν  λοιπόν δεχθώμεν τήν δευτέραν τα ύ 
την πρότασιν έρωτηματικώς τότε θά ισοδυ
ναμώ πρός τό « καί ού συμβουλεύσει άλλ.ος 
τ ις , άλλ ’ οί άρχιτέκτονες ; » δπερ ούδένα θά 
έχνι νοϋν. Α νάγκη  λ.οιπόν ή διά ούδέ είσα- 
γομένη πρότασις νά ή άποφατική άνευ έρω- 
τήσεως, καί ίση πρός τό « άλλος τ ις ού συμ
βουλεύσει, άλλ ’ οί άρχιτέκτονες.» Ά λλά  τότε 
πώς συνδέεται πρός τήν προηγηθεΐσαν κα τα 
φατικήν διά τοΰ ο ύ δ έ .  'Αμαρτάνει δε ο εκ
δότης ύποσημειούμενος « τό ούδέ— καί— ού' 
επειδή δέ προηγήθη άλλη άρνησις, συνδέει 
ταύτη  μετ’ έκείνης,» διότι άρνησις δέν προη
γήθη, άλλά κατάφασις.

Μία καταφυγή υπάρχει' νά παοαλάβωμεν 
ώς υποκείμενον τής αρνητικής προτάσειος 
« ούδ’ όταν » κ τλ . τό δ ρ η τ  ο ρ ι κ ό ς. 
Ά λ λ ’ είναι τοΰτο πολύ αύθαίρετον' διότι πρέ
πε ι είς άκρον νά βασανίσωμεν τήν έννοιαν 
τής προηγηθείσης έρωτήσεως καί νά παραγά- 
γωμεν έξ αύτής πρώτον άπόκρισιν καταφα
τικήν, « άλλος τ ις  ή δ ρητορικός συμβουλεύ
σει » όπως συνδέσωμεν διά τοΰ ο ύ τούτου 
καί τοΰ έποαένου ο ύ δ έ  τάς δύο προτάσεις. 
Ά τοπος λοιπόν φαίνεται είς ήμας ή γραφή 
τοΰ εκδότου διά ταΰτα . 'Γπομιμνήσκομεν δε 
και τήν θέσιν τοϋ τ ό τ ε  έν ττ, διορθώσει, 
ποιούσαν ύπέρβασιν.

Μένει λοιπόν πάντοτε ή γραφή τών χειρο
γράφων * άλλο τ ι (εν. γ ίνετα ι εστα ι) ή τότε 
δ ρητορικός ού συμβουλευσει κτλ..;» καθ ήν 
ή περίοδος αύτη ήτο « δ ρητορικός ού συμ
βουλεύσει' ούδέ συμβουλεύσει' ούδέ. . . . »  *1 * 
πετά/θη δέ είς τήν ερώτησιν « άλλο τ ι ή » 
διά νά γείνη ζωηροτέρα καί νά προκαλέση



άπόκptotv « ούκ έβται άλλο τ ! ,  άλλ’ β συ 
λέγεις, δηλ. δ ρητορικδς ού συμβουλεύσει.» 
Ταύτην τζ^εΐς δέν ύποστηρίζομεν πολύ, άλλά 
θά προτιμώμεν πάσης άλλης γραφής λογικώς 
άτόπου. Α. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ
ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ.

Έ ν τή αρχαιολογική συλλογή τοϋ έν ’Αλε
ξάνδρειά Κ. Ν. Λ. Καρυδΐ5ί άπέκειτο άλλοτε 
π λ ά ς  έκ τιτανολίθοιι, ιερογλυφικήν φέρουσα 
επιγραφήν γλαφυράς έργασίας καί άκεραίαν. 
Το ώραΐον τοΰτο μνημεΐον, άνήκον είς τήν 
κ<7' Σαϊτικήν δυναστείαν, τήν άκμάσασαν πεοι 
τά  μεσα τής ς '  π . X. έκατονταετηρίδος, άν- 
τιγράψας ό συμπολίτης ήμών, Κ. Δημ. Μοσχο- 
νας, μετέφρασεν ελληνιστί, καί έξέδωκεν άρ
τιους έν κομψώ φυλλάδιά) τήν μετάφρασιν 
μετα κατα λέξιν παραθέσεως τοΰ τε ιερογλυ
φικού κειμένου καί τής α ίγυπ τ ια σ τ ί άναγνώ- 
γνώσεως αύτοΰ, καί είκόνος πιστής τής δλης 
πλακάς.

Ό  Κ. Μοσχονάς ουτε φιλόλογος είνε, ούτε 
περί τήν αρχαιολογίαν έντριβής' όπαδος τοϋ 
Έμπολαίου Έρμοϋ, γινώσκει δσα γράμματα 
έπαρκοϋσιν εις τήν καλήν καί άκριβή τοΰ εμ
πορικού του έργου ένάσκησιν. Εραστής δ’ ό
μως άπλοΰς τής ιερογλυφικής καί αύτοδί- 
όακτος αύτής μύστης, είνε σήμερον ο δεύτε
ρος η τρίτος "Ελλην, ό κατέχων τήν κλείδα 
τήν μαγικήν, f a  6 πολύς Σαμπολλιών κατε- 
σχ.εύασε προς άνάγνωσιν τής δυσκόλου καί 
περιέργου ταύτης γραφής, καί παρέχει τρανήν 
μέν άπόδειξιν τοϋ τ ί δύναται νά κατορθώση 
ή επιμονή καί ή επ ιμέλεια , άζιομίμητον δέ 
παράδειγμα προς τούς ήμετέρους νέους, ών 
οί πλεΐστοι τάς ώρας τή ; άνέσεώς των κατα· 
ϊπ α τα λώ σ ιν  είς σωματοφθορους διασκεδάσεις,

είς άνάγνωσιν ψυχοφθόρων

Τοΰ Κ. Μοσχονα εύγενώς παραχωρήσαντος 
τώ  Κ έ κ ρ ο π  ι τήν χρήσιν τοΰ τής π λα - 
κδς ξυλογράφηματος, έπιχειροΰμεν νά δόσίο- 
μεν σύντομόν τινα  περιγραφήν τοΰ μνημείου 
και άπλήν τήν τοϋ Κ. Μοσχονά μετάφρασιν, 
βέβαιοι όντες, οτι ούχί άνευ ενδιαφέροντος 
θέλουσιν ίδει ταΰτα  οί άναγνώσται τοΰ Κ έ - 
κ ρ ο π  ο ς.

Ή  π λά ξ , υψος μέν εχουσα 1 ,1 0 , εύρος δέ 
0 ,6 0 , καί πάχος 0 ,0 5  τοΰ γα λλ . μέτρου, 
φέρει κατά  τά  πέριξ, ολίγον τ ι  έξέχον, περι- 
βάσιον, π λατύ  οσον 0 ,0 5  τοΰ γαλλ . μέτρου 
κ α ί : ενεπίγραφο ν ’ τδ δέ, ολίγον τ ι βαθύτερον, 
πεδίον τής πλακδς εινε διηρημένον δι’  οριζον- 
τείου γραμμής εϊς δύο άνισα τμήματα , το 
άνώτερον, καί μικρότερον, φέρον έγγεγλυμμέ- 
νην τήν εικόνα τής ύποθέσεως καί έξηγησιν 
αύτής, καί τδ κατώτερον, τδ -καί μεΐζον, πε- 
pi έχον προσευχήν καί δμνον πρδς τδν νΟσιριν.

Είς τδ περιθώριον ύπάρχουσιν έγγεγλυμ - 
μέναι δύο προσευχαί, α ΐτ ινες, άρχόμεναι άπδ 
τοϋ μέσου τής άνωτέρας πλευράς α, τελεκό- 
νουσιν εις το μέσον τής κατω τάτης πλευ ία ς 
β, βαίνουσαι . κατ’ αντίστροφον διεύθυνσιν.

Καί ή μέν έπί τά  δεξιά φέρει:
« Λατρεύω τδν 'Οσιριν βασιλέα αιώνιον, 

τδν κατατάττοντα  τήν ψυχήν έν Παραδείσω, 
ινα βλεπη τδν Ηλιον, λάμποντα πασαν πρωί
αν καί έν παντ ί. Δέχονται (οί θεοί) παν τί* 
προσφερόμενον παρά τών ζώντων Εμπροσθεν 
τοϋ θυσιαστηρίου ίν  άληθεία καί καθαρα καρ- 
δία' δέχθητι θεέ 'Οσιρι έκ καρδίας τοϋ Βα- 
σιλικογραμματέως Φθαμώσεως τοϋ Μεμφίτου 
άρώματα,»

Γ1Ι δ’ έπί τά άριστερά :
« Λατρεύω τδν Φθά-Σοχάρ-^Οζίριν, τδν 

κατοικοϋντα έν τή  δικαιοσύνη, τδν είσερχόμε- 
νον καί έμφανίζόμενον έν τή  θύροι τών .χωρών

η κατατρίβουσιν 
μυθιστοριών.

Η ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ.
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ν u t Ρ Π W

εκ τοϋ ανατολικού 'Όρους, τόν ποιήσαντα τά  
πάντα, τόν άγαπώ ντα  πάντας, την τροφήν 
τών ζώ ντω ν, τήν πνοήν τών έν τώ  υδατι κα - 
τοικούντων. Δός άρτον, ώ Όσιρι, έν παντ'1 
είς τόν οίκον τοϋ Βασιλικογραμματέως τών 
δικαστηρίων Φθαμώσεως τοϋ φιλαλήθους, 
πρώην Βασιλικογραμματέως τοϋ στρατού Ά -  

πρίου τού Δ ικαίου.»
Είς τό άνώτερον τμήμα τοϋ πεδίου τής 

πλακός παρίστατα ι έπ ί τά  δεςιά δ Θεος 0 -  
σιρις καθήμενος επ ί θρόνου, καί κρατών το 
σκήπτρον καί τήν μ άστιγα - έμπροσθεν δ αύ
τοϋ άναγινώσκεται:

« Ό σιρ ις, δ έν τή δύσει θεός, μέγας βα
σιλεύς αιώνιος.»

Πρό τώ ν ποδών τοϋ Όσίριδος υπάρχει βω
μός α ιγυπτιακού ρυθμού, πεφορτισμενος στα- 
χύων, κωδιών καί πο ικ ιλλων καρπών.

Έ π ί τ ’ αριστερά ΐσ τα τα ι δ Φθάμωσις, εύ- 
γενής Α ιγύπτιος, δρέγων τάς χεϊρας πρός τόν 
Ό σιρ ιν καί προσευχόμενος.

Καί δπισθεν μεν τοϋ Φθαμώσεως άναγινώ - 

σκετα ι:
« Ό  Βασιλικογραμματεύς τών Δικαστη

ρίων Φθάμωσις, δ Φιλαλήθης, πρώην Βασιλι- 
κογραμματεύς τοϋ στρατού τών δυο χωρών 
Άπρίου τοϋ Δίκαιου.

’’Εμπροσθεν δ’ αύτοϋ:
κ Σπένδω τώ  Ό σίριδι, τώ ευεργέτη τής 

γη ς, τώ  δίδοντι τοΐς κατοίκοις τώ ν ύδάΐων 
πνοήν, σπονδήν υδατος, οίνου, γαλακτος, και 
άλλων πολλών καλών κα ί καθαρώυ δώρων, 
πανταίους καρπούς, άπαντα έν δνόματι τοϋ

Όσίριδος.»
Είς δε τό κατώτερον τμήμα τής πλακος, 

τό μεΐζον καί κυριώτερον τοϋ μνημείου, άνα- 
γινώ σκετα ι έν δεκαεπτά στίχοις ύμνος προς 
τόν Ό σιρ ιν, πολλήν τήν δμοιότητα εχων 
πρός τινας τών τοΰ Δαυίδ ψαλμών:

Λατρεύω τόν Φθα-Σοχαρ- Οσιριν τόν

κατοικοϋντα έν θρόνω δικαιοσύνης, πν*ϋν.« 

ζώ ν.»
« ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΤΕΡΟΝ » .

« Έ κατοστύαι πόλεων κυβερνώνται ΰπό 
Σοϋ, άπό Μέμφιδος μέχρις Άβύδου.»

« Αί παρθένοι έν αγαλλιάσει Σοι προσφ=. 
ρουσι τό λίβανον, όταν περιφέρωσι τό ίερόν 
πλοΐον τής αγίας Σου βασιλείας.»

« Είς ούδένα θεόν γ ίνοντα ι παρά τών κα
τοίκων κ α τ ’ έτος τόσαι τελετα ί καί πανηγυ-

ρεις δσον Σε.»
« Τους θεούς πάντας Σύ διά τών κραταιών

Σου χειρών διατάσσεις.»
« Τό Σόν κέρας, ώ πάτερ Φθά, κρατύνει 

τά  έντιμα στέμματα τής βασιλείας έν Ψ έντ» .
« Αί ψυ/αί, αί κατοικοϋσαι τάς δύο χώ 

ρας άλλαλάζουσι, βλέπουσαι τήν κατοικίαν 
Σου, $|ν έθεμελίωσας, ώ ΓΡά, καί τά  καλά

σου έργα.»
« Έ ν τή πανηγύρει Σου έρχεσαι καί άνοί- 

γεις είς ήμάς τήν κατοικίαν τής δόξης έν τώ  
αδτ,, ένθα εν τώ χορώ τών θεών διάγεις ' έλθέ, 
έλθέ, φώτισόν με, Κύριε τοϋ Ουρανού.»

« Εις άμφοτέρους τούς ναούς Σε λατρεύουν' 
άνυψούμενος έν στολή, λάμπεις. Σέ περιφέρουν 
έπί τών ώμοιν των ψαλλοντες, και πάσα πνοή 
ζώσα άκούει τούς ύμνους σου, κυκλοφορούν- 
τας έν τή πόλει τής μεγάλης Μέμφιδος, εκ£’. 
οπου δ θρόνος σου υπάρχει.»

« Εξέρχεσαι έν τή  πανηγύρει Σου, θ εέ , 
καί πάντες Σε λατρεύουν, υψοϋντες τας χεΐ 
ρας, κα ί τοϋ πονηρού ή καρδία άγα λλετα ι, 
βλέποντος τήν παρουσίαν Σου, ω Οσιρι.»

« Ό  δε Βασιλικογραμματεύς τών δικαστη
ρίων, Φθάμωσις δ Μεμφίτης, φθέγγετα ι τάδε 
« Έ γώ  δ πιστός δοϋλ.ός Σου την ημέραν ταυ 
την τής Ιορτής Σου παρουσιάζομαι ένώπιόν 
Σου, καθότι α ί παντοδυναμίαι Σου εδωκάν μοι 
λευκόν άρτον κα; έχόρτασα, παρέσχες άπει
ρον ευτυχίαν είς τόν οίκον μου, Ινώ διέτριβον

είς τάς δυτικάς χώρας καί είς Μέμφιδα. Έ - 
πανακάμπτοντί μοι, Πάτερ Πατέρων, ή έπά- 
νοδός ές-ιν εύτυχής, τά  μέλη μου ύγιά . Ά ντε- 
μείφθην ύπό τοϋ βασιλέως, οστις μοί έχορή- 
γησε γήρας καλ,όν. Ούδέν πονηρόν έπήλθεν έπί 
τών μελών τοΰ δούλου Σου. Καταξίωσόν με 
δπως έλθω δπισθεν τοϋ θρόνου Σου έν τη Δύ
σει ("Αδη), καί φώτισόν με έν τν} δόξτι Σου».

• « Προσφέρω Σοι προσφοράς έκ παντοίων 
καλών καί καθαρών πραγμάτων » .

« Έμφύσησον πνοήν δόξης έν τν} κοιλία 
μου, 'ίνα Σέ ύμνϊί Φθάμοισις δ Μεμφίτης ».

Τό έργον του κλείει δ κ. Μοσχονάς διά 
σημειώσεων άφθόνων καί πο ικ ιλλων, έπεξη- 
γουσών πολλά τών τής επιγραφής αρχαιολο
γ ικώ ν, μυθολογικών, γεωγραφικών κλ. μερών.

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  ΑΙΑ Τ Ο Ϊ  Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ο Σ  

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Η Σ Ε Ι Σ  Τ Δ Ν  Π Α ΙΔ Ω Ν .

Ό  παΐς έν τώ  ο ίκ « διαμένων, μή εχων 
είσέτι άνεπτυγμένον τόν εαυτού λόγον, ενερ
γ ε ί καί πράττει ούχί δ ,τ ι υπαγορεύει είς αύ
τόν δ άνανάπτυκτος λόγος, άλλ ’ δ ,τ ι βλέπει 
διά τών εξωτερικών αύτοϋ αισθήσεων ποατ- 
τόμενον ύπό τών άλλω ν, τουτέστι α ιμ εΐτα ι 
έν τ?ί ένεργεία αύτοϋ καί πράξει τό π  α ρ ά - 
δ ε ί γ μ α  τών άλλων. Ή  κατά  μίμησιν ό
μως αυτη ενέργεια καί πράξις, δσονδήποτε 
άλλογος καί άν ήνα ι, δέν παρέρχεται δλο- 
σχερώς καί μετά τήν τοϋ λόγου ώρίμανσιν, 
άλλά , δευτέρα καταστασα φύσις, έμφανίζεται 
πολΛάκις καί έν τή μετά ταϋτα  ηλικία τοϋ 
άνθρώπου. Τούτου ένεκα ένώπιον τών τοϋ 
παιδός οφθαλμών πρέπει τά  άριστα καί ώ - 
φελιμώτατα νά προβάλλωνται. Μεταξύ δέ 
πάντων τών παραδειγμάτων, τήν πρώτην θέ- 
σιν ώς πρός τήν τοϋ παιδός διαπαιδαγώγησή 
κατέχει τό παράδειγμα τής μητρός, δπερ δ 
άνθρωπος ουδέποτε αποβάλλει άπό τών έ-

φθαλμών αυτού. Τό παράδειγμα τής μητρός 
έπιδρ$ έντονώτερον παντός ετέρου παραδείγ
ματος έπί τής παιδικής ψυχής, έ'νεκα τής 
ίδιαζούσης αγάπης, $ν αισθάνεται δ παΐς 
πρός τήν τεκούσαν αύτόν' έκ τών οφθαλμών 
τής μητρός, ώς έξ εαρινού ήλίου, άναπέμπε- 
τα ι θερμότης ζωογονούσα τόν παΐδα καί προ- 
καλοϋσα τό πρώτον αύτοϋ μειδίαμα. Ό  παΐς 
έν τω  κόλπω τής μητρός λησμονεί πάντα  πό
νον καί πάσαν θλίψ ιν' ύπό τής χειρός αύτής 
δδηγούμενος, τολμά νά κάμγι τό πρώτον πρός 
τόν βίον βήμα' οί πρώτοι τόνοι τής φωνής αύ
τοϋ είνα ι άπηχήματα τής μητρικής φωνής' 
παρά τής μητρός μανθάνει ν’ άνυψοΐ τούς ο
φθαλμούς αύτοΰ πρός τόν ουρανόν, τήν άληθή 
τών άνθρώπων πατρ ίδα .Ό ταν ή μήτηρ προσ- 
εύχηται τό εσπέρας, δταν, κατακλίνουσα τόν 
παΐδα έπί τής κλίνης, καταφιλ^  τάς παρειάς 
αύτοϋ καί άποχωριζομένη επ ιλέγει είς αύτόν, 
« είς τούς ούρανούς, τέκνον μου, υπάρχει είς 
πατήρ, δστις σέ άγαπά  περισσότερον τοϋ έπι- 
γείου πατρός καί τής έπιγείου μητρός, καί 
δστις έπαγρυπνεΐ έπ ί τής κλίνης σου, ώ ! τό
τε  οίκοδομεΐται παραχρήμα μεταξύ τής καρ
δίας τοϋ παιδός καί τοϋ θεού γέφυρα, ην ού~ 
δεμία ανθρώπινη ισχύς δύναται νά διαρρήξϊ). 
Ό τα ν  δ παΐς ευτυχή νά ϊχη  τοιαύτην φ ι- 
λόστοργον μητέρα, τότε παραδίδεται δλως 
είς αύτήν, άνταμείβων αύτήν μ ετ ’ ίσης άγά- 
πης καί άφοσιώσεως. Ή  τοιαύτη ομως τοϋ 
παιδός πρός τήν μητέρα άφοσίωσις καί άγάπη 
έπάγει καί τήν ταχεΐαν καί εύκολον τών μη
τρικών ιδ ιοτήτων πρόσληψιν. Πάσα κλίσ ις, 
πάσα πράξις καί πάσα κίνησις τής μητρός 
ένεκα τής άμοιβαίας συμπαθείας μεταβαίνου- 
σα άνεπαισθήτως είς τήν μαλακήν κα?εύπλα - 
στον καρδίαν τοϋ παιδός, γ ίνετα ι κλ ίσ^ , 
πράξις καί κίνησις αύτοϋ. Τοϋτο γνωρίζουσα 
ή μήτηρ πρέπει νά προσεχή καλώς μήπως με- 
τοχετευθώσιν είς τήν νεαράν τοϋ παιδός κ«ρ-



δίαν αί επιβλαβείς αύτής ιδ ιότητες, κα ί πρέ
πει νά φροντίζω επιμελής δπως παρέχη eau- 
την πάντοτε άξιομίμηταν παράδειγμα: εις 
τούς παΐδας.

Παρά τω  τής μητρός παραδείγματι ΐσ τα - 
τα ι το παράδειγμα τοϋ πατρός, μεγίς-ην εχον 
και αύτό έσί τής παιδικής ψυχής δύναμιν- 
καί ενώ ή μήτηρ έπενεργεΐ ηδέως έπ ι τής 
καρόίας τοό τέκνου, ό. πατήρ Ιπενεργεΐ ιδίως 
έπ ι τοΰ πνεύματος αύτοΰ, κα ί μάλιστα τοΰ 
άρρενος τέκνου. ''Οπως τα τέκνον, καί μ άλ ι
στα η θυγάτηρ, μ ιμείται εύκόλως τό παρά
δειγμα τής μητρός, ουτω τό αύτό τέ/.νον,καί 
μαλιστα 5 νέος, μ ιμ είτα ι εύκόλως τό παρά
δειγμα τοϋ πατρός- η δέ μίμησις αυτη χωρεΐ 
ού μόνον μέχρι τών ούσιωδεστέρων, άλλα  καί 
μέχρι τών επουσιωδέστατων καί εξωτερικών 
τοϋ πατρός ιδ ιοτήτων, ο Ιον μέχρι τοϋ τοιού- 
του νι τοιούτου τρόπου τοϋ λαλεΐν , τοϋ βαδί- 
ζειν , τοϋ βλέπειν, κ τλ .

Ουτω πολλά πολλακις είόομεν παιδάρια 
μυωπάζοντα ούχί κ α τ ’ ανάγκην, άλλά κατά 
μιμησιν. τών εαυτών πατέρων, οΐτινες δέν ά- 
ξιαΰσι νά ιδωσι τους άλλους άνθρώπους δι’ ο
λοκλήρου τοΰ οφθαλμού, άλλά διά τοϋ ογδόου 
μέρους αύτοϋ, φοβούμενοι μήπως η θέα εκεί
νων μιάνη τό εύγενές αύτών ομμα ! Τοϋ πα 
τρικού δε παραδείγματος ή έπενέργεια είναι 
πο ικ ιλω τάτη  δταν 5 πατήρ παρίσταται έν τώ  
οίκω τόν φόβον καί τόν τρόμον έμπνέων, τό
τε η μορφώνει τέκνα δειλά, συνεσταλμένα κα ί 
άθυμα, η μεταδιδούς τήν αγριότητα τής εαυ
τού καρδίας εις τάς άβράς καί άπαλάς καρ
δίας τών τέκνων, άποκαθιστά αύτά άτίθασσα 
και σκλ.ηρά. Τούναντίον δέ, όταν β πατήρ 
παρέχη εαυτόν εύμενή καί φιλόφρονα πρός 
πάντας, τότε κα ί τά  τέκνα , μιμούμενα τό -ή
θος τοϋ πατρός, γ ίνοντα ι κα ί αύτά έπισης 
εύμενή καί φέρονται πρός πάντα  φιλοφρόνως. 
Ό ταν ο πατήρ ήναι άπατεών έν τα ΐς μετά

τών άλλων ανθρώπων συναλλαγαΐς, άποβαί- 
νουσι καί τά  τέκνα  αύτοϋ απατηλά καί δό
λια  ού μόνον πρός τους άλλους ανθρώπους, 
ά λλ*  κα ί πρός αύτούς τούς γονείς τω ν. "Ο
ταν α πατήρ είναι σπάταλος, κα ί άσωτος, τό 
τε  κα ί τά  τέκνα άμ ιλώ ντα ι ού μόνον νά φθά- 
σωσιν, άλλά  κα ί νά υπερβώαι τον πατέρα αύ- 
τώ ν κατά τήν ιδ ιότητα ταύτην τής σπατά 
λης καί άσωτείας. Τούναντίον δέ δταν δ π α 
τήρ είνα ι τίμ ιος, ειλικρινής, οικονόμος καί έγ- 
κρατής, τότε καί τά  τέκνα φιλοτιμοϋνται νά 
κοσμησωαιν εαυτά διά τώ ν πατρικών τούτων 
τής τιμ ιότητος, ειλικρίνειας, οικονομίας καί 
εγκράτειας άρετών. —  Καθόλου δ’ ε ίπ εΐν , μυ- 
στηριωδώς μέν, άλλά λίαν ζωηρώς καί διαρ
κώς έπενεργεΐ τό παράδειγμα τών γονέων 
έπί τώ ν  παιδικών ψυχών. Ή  καρδία τής μη
τρός. καί τό πνεϋμα τοϋ πατρός είναι, ούτως 
ε ίπεΐν , περιουσία, ^ν κληρονομαϋσιν οί π α ΐ-  
δες πρός ευτυχ ίαν αύτών ή δυστυχίαν. Διό 
εύτυχή μέν είναι τά  τέκνα έκεΐνα, ατινα  έ- 
κληνονόμησαν παρά τών γονέων τοιαύτας ι
διότητας, α ΐτινες έγγυώ ντα ι αύτοις τήν εύ- 
δαιμονίαν, δυστυχή δέ καί έλεεινά, οσα έ -  
κληρονόμησαν ιδ ιότητας προμηνυούσας αύτοις 
τήν κακοδαιμονίαν. Τά πρώτα παιδ ία , κα ί 
αν δεν έκληρονόμησαν παρά τών γονέων χρη-  
ρ,ατικήν περιουσίαν, δύνανται ομως ν’ άπο- 
κτήσωσι το ιαύτην, έχοντα πάντα τά  πρός ά- 
ποκτησιν κα ι διαφύλ.αξιν αύτής ή,θικά κεφά
λα ια  τα  δεύτερα ομως πα ιδ ία , καί χρηματι
κήν περιουσίαν άν έκληρονόμησαν παοά τώ ν 
γονέων, ταχέως θέλουσι διασκορπίσει κα ί κά- 
ταταδαπανησει αύτήν, συγκληοονομήσαντα 
μ ετ ’ αύτής καί έκείνας τώ ν γονέων τάς ιδιό
τη τας, α ΐτινες συντελοϋσιν ούχί εις αυξησι·.» 
άλλ.’ εις έλάττω σ ιν καί καταστροφήν τής κλη- 
ρονομηθείσης περιουσίας- καί έκεινων μέν ούδ’ 
ή πενία κα ί η ενδεια δύναται ν’ άποφράξη τήν 
προς τήν άληθή ευδαιμονίαν oSqVj εις τα ϋ τ*

δε ούδ’ ό παμμέγιστος πλοΰτος δύναται νά 
παράσχη τήν άληθ^ τοϋ άνθρώπου εύτυχίαν. 
Ό  Φωκίων, οτε οί πρέσβεις τού Μεγάλου ’Α
λεξάνδρου προέτρεπον αύτόν, μή θέλοντα νά 
δεχθή τήν χρηματικήν προσφοράν, ^ν ό ’Αλέ
ξανδρος τώ  έστελλε, νά κράτηση αύτήν τού- 
λάφιστον διά τόν υίόν του, άπήντησεν. "Αν ό 
υίός μου γείνη τίμ ιος, οικονόμος καί εγκρα
τής, αρκετή τώ  είναι ή μικρά μου περιουσία- 
άν ομως γείνη άσωτος καί σπάταλος, ούχί 
μόνον ταϋτα  τά  χρήματα, άλλά καί δλος 6 
χρυσός τοϋ βασιλείου δέν θέλει άρκέσει εις 
αύτόν.»

Καί τό παράδειγμα δε τών πρεσουτέίων 
αδελφών μεγάλην πα ιδαγωγικήν δύναμιν εχει 
έπί τών νεωτέρων. Έ ν τώ  οίκω ό νεώτερος 
αδελφός πα ιδαγω γεΐτα ι ίπό  τοϋ πρεσβυτέρου" 
δ ο , δταν ό πρώτος άδελφός καλώς παιδαγω- 
γηθ-ij, τότε πα ιδαγω γοϋντα ι σχεδόν άφ’ εαυ
τών καί οί μικρότεροι, μιμούμενοι έν πάσαις 
τα ΐς ένεργείαις καί έν -πασι τοΐς τρόχοις τό 
παράδειγμα τοϋ πρεσβυτέρου —  Ούχί μικρόν 
δ’ έπινεργεΐ Ιπ ί τώ ν παίδων καί τό παράδειγ
μα τών λοιπών εν τώ  οίκω συγγενών, ούς τοϋ 
πάππου, τής προμήτορος, των θείων κ .λ .π . 
Καί πάντες δέ οί ξένοι, οί ε/οντες άφορμάς 
ν ’ άναστρέφωνται μετά τών παίδων, μεγάλ,ως 
έπενεργοϋσιν έπ ί τής παιδικής ψυχής, ώς οί έν 
τώ  οίκω θεράποντες καί θεραπαινίδες, οί οικο
διδάσκαλοι κλπ . Διό, κατά  τόν Πλούταρχον, 
*Ού τοίνυν ούδέ τοϋτο παραλιπεΐν άξιόν £7 ΐν , 
δ τ ι καί τ ά  πα ιδ ία  τά  μέλλοντα τοΐς τροφί- 
μοις ύπηρετεΐν καί τούτοις σύντροφα γίνεσθαι, 
ζητητέον, πρώτιστα μέν σπουδαία τούς τρό
πους- 2τι μέντοι 'Ελληνικά καί περίτρανα 
λ^αλεΐν, ίνα  μή, συναναχρωννύμενοι βαρβάροις 
καί τό ήθος μοχθηροΐς, άποφέρωνταί τ ι τής 
εκείνων φαυλότητος- εί γάρ χωλώ παροίκησες, 
ύποσκάζειν μάθηση·® "Ωστε κα ί περί τής έκ- 
λογής τούτων δεν πρέπει ν’ άδιαφορώσιν οί

γονείς, ΐμα μή μετανοώσιν είς μάτην μετά 
ταΰτα , βλέποντες καί άκούοντες τούς παΐδας 
αύτών πράττοντας καί λέγοντας οσα συνηθί- 
ζουσι νά πράττωσι καί νά έκστομίζωσιν οί 
αχρείοι δούλοι. «Εΰπλας-ον γάρ, λέγει καί πά 
λιν ό σοφός Χαιρωνεύς, καί υγρόν ή νεότης,καί 
τα ΐς τούτων ψυχαΐς άπαλαΐς Ιτ ι, τά  μαθήμα
τα έντήκεταΓ πάν δε τό σκληρόν χαλεπώς 
μ αλάττετα ι. Καθάπερ γάρ σφραγίδες τοΐς ά- 
παλοΐς έναπομάττονται κηροΐς, ούτως αί μα
θήσεις τα ΐς τών ετ ι παιδιών έναπομάττονται 
διανοίαις. Καί μοι δοκεΐ Πλάτων ό δαιμόνιος 
έμμελώς παραινών τα ΐς τ ίτθα ις μή τούς τ υ -  
χόντας μύθους τοΐς παιδίοις λέγειν,ΐνα  μή τάς 
τούτων ψυχάς έξ άρχής άνοίας καί διαφθοράς 
άναπίμπλασθαι συμβαίνη. Καί ό Φωκυλίδης 
δε ό ποιητής καλώς παραινεί λέγων. Παιδ’ ετ ’ 
Ιόντα, χρεών δή καλά διδασκέμεν εργα.» Έ ν 
γένει λοιπόν καί πατέρες καί μητέρες καί ά 
δελφοί καί συγγενείς καί τροφοί καί διδάσκα
λοι καί θεράποντες καί πάντες οί τοϋ οίκου 
είνα ι, ούτως είπεΐν , στύλοι, περί ους ό παΐς 
ώς κισσός άναρριχάται καί περιπτύσσεται καί 
περιπλέκεται πνευματικώς, καί ών ταχύτατα  
καί εύκολώτατα απομιμείται το παράδειγμα.

Ά ς  Ιχωμεν δθεν πάντοτε κατά  νοϋν τό σο* 
φόν τοϋτο τοϋ Φωκυλίδου λόγιον, δηλ. τό 
« ΙΙαΐδ έτ ’ εοντα, χρεών δή καλά διδασκέ- 
μεν Ιργα.»

Έ ν Λεμησσώ τής Κύπρου.
Α . Κ. Ι1Α Λ Α ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ

ΤΟ ΖΑΓΛΖΙΚ ΤΑΣ ΣΕΡΚ ΙΑΣ.
'Έν έκ τών κέντρων τής κάτω  Α ίγύπτου, 

ουτινος ή εμπορική σημασία δέν διέλαθε τό 
διορατικόν τοϋ έξωθεν ελθόντος εμπόρου, ε ί
ναι κα ί ή πρωτεύουσα τής Σερκίας τό Ζαγα- 
ζίκ . Καί ά π ’ άρχής μέν, οπότε ό άναμορφω- 
τής τής Αίγύπτου ί  Μ εχμέτ-Άλής έδιδε τήν



κίνησιν είς το έμπόριον και έζεβίαζε τας αρ- 
γάς ψείρας τών Φελλάχων εις την καλλιέρ
γειαν τής γονιμοτάτης ταύτης χώραςν τής 
κάτω  Α ίγύπτου, ευάριθμοί τινες όεν παρεΐδον 
τά  μέρη ταΰτα . Μετά ταΰτα  ομως, ότε γε ι
τονική μεγάλη διώρυξ, η ενώνουσα τήν ’Ινδι
κήν μετά τής Μεσογείου, διωρύσσετο,καί οτε 
το Ζαγαζίκιον καθίστατο το κέντρον τοΰ α
νατολικού συμπλέγματος τών σιδηροδρόμων 
τής κάτω  Α ίγύπτου, ελαβε νέαν μορφήν και 
υπό τήν σημασίαν τοΰ άποικισμοΰ, όπου ο 
Έ λλην ελαβε τήν πρωτοβουλίαν, παράδειγ
μα λίαν ένθαρυντικόν. Και οσον μεν αφορά 
τήν ιστορίαν τής πόλεως ταύτης ίλ ίγ α  θά ει- 
πωμεν.

Ούχί μακράν τοΰ σιδηροδρομικού στάθμου, 
όπου άπο τής μεσημβρίας και επειτα επ ι τρεις 
ώρας συναντώνται αί διάφοροι άμαξοστοιχίαι, 
αί μέν προσερχόμεναι αί δε άπερχόμεναι, και 
οπου καθ’ εκάστην παρατηρεί τ ις  Ά γγλους 
ταξιδειώ τας απερχομένους και έπανερχομέ- 
νους έκ τής Ινδ ικής (διότι το Ζαγαζίκ κεΐτα ι 
επι τής άπο Αλεξάνδρειαν είς Σουέζ γ ? «μ _ 
μής) παρατηρεί τ ις λόφον ούχί ταπεινόν. Ε π ’ 
αύτοΰ εύρηνται κεράμια τετρ ιμμένα, τάφοι 
αρχαίοι και στήλαι συμβουλικοΐς γράμμασι 
πεπο ικ ιλμένα ι, έτ ι δέ άναμίξ καί ερείπια κα
λυβών πρόσφατα τοΰ παρόντος αίώνος λείψα
να. Έ νταΰθα ήν ή αρχαία Β ο ύ β α σ τ ι ς  
κατοικουμένη μέχρι τοΰ παρελθόντος αιώνος 
y~6 τών εντοπίων, οΐτινες είς τά  ερείπια αυ
τής εΐ/ον κτίσει τάς συνήθεις τω ν καλύβας. 
Έ κ τοΰ λόφου τούτου ό Μ εχμέτ-Ά λής, ότε 
άνώουξε τάς διώρυγας τού ανατολικού μέρους 
τής κάτω  Αίγύπτου και εκτισε τήν μεγάλην 
γέφυραν έξ ής διακλαδίζοντ*ι πέντε βραχίο
νες, ήσφάλισε δέ ουτω τήν κατά τήν εποχήν 
τής υπερεκχειλίσεως τοΰΝείλου κοιταπλημμύ- 
ρησιν τών αγρών, κατήγαγε και παρωτρυνε 
τούς Φελλάχους νά κτισωσι τάς οικίας των

είς τά  πέριξ τής ρηθείσης γεφύρας, παρα- 
σχών δωρεάν καί τά  οικόπεδα. Πέριξ λοιπόν 
τής γεφύρας ταύτης είναι το Ζαγαζίκ (άν όύ- 
νατα ί τ ις νά το όνομάση πόλιν άποβλέπων 
μόνον είς τον πληθυσμόν αύτοΰ) το άπο 4 5 , 
000  Φ ελλάχων καί 7 0 0 — 1000 Ευρωπαίων
οίκούμενον.

Εϊπομεν, ότι ολίγα ετη αριθμεί ή Ευρω
παϊκή αποικία έν Ζαγαζίκ. Οί Έ λληνες κυ
ρίως άπό τό 1855ήοξαντο  νά προστρέχωσιν 
ενταύθα" έν τοΐς πρώτοις λέγονται οί κύριοι 
Ροδοκανάκης, I. Άργύρης, ό μακαρίτης Ά χ ιλ - 
λό ίουλος, Α. Τριανταφύλλου, Α. Σπυρίδης, Ε. 
Οράτης κ τλ . οΐτινες άπησχόλισαν καί άλλας 
ψείρας βοηθούς Ε λλήνω ν τό μέν πρώτον είς 
τήν εμπορίαν τοΰ βάμβακος, ε ίτα  δέ καί είς 
τόν τοκισμόν, οπόταν ο Φελλάχος ησθανθη 
τήν ανάγκην τών χρημάτων πρός έπέκτασιν 
τής καλλιέργειας τοΰ προσοδοφόρου τούτου 
προϊόντος' οί κύριοι δέ 'Ροδοκανάκης καί Ά -  
χιλλόπουλος έκ τών Ε λλήνων καί είς άνίδρυ- 
σιν έκκοκιστικών μηχανών, Έ κτο τε καί ά λ
λοι ομογενείς προσέτρεχον καί σήμερον υπάρ
ξε ι Ε λληνική  αποικία αριθμούσα 500 περί
που ψυχάς έν όλω, 4 0 — 50 δέ οικογένειας μέ 
Έ κκλησίαν Ε λληνικήν καί Α λληλοδιδακτι
κόν Σχολεΐον. "Ινα δέ εΐπωμέν τινα άφοοώντα 
τήν άνοικοδόμησιν της Ε λληνικής Εκκλησίας 
καί τοΰ Σχολείου έν Ζαγαζίκ (ή Ε κκλησία 
αυτη είναι κατά τό πρότυπον ευκτήριων οί
κων) λέγομεν, οτι εύθύς α π ’ άρχής τού 1865  
οί Έ λληνες ·»·σθάνοντο τήν ανάγκην αύτών, 
άλλά μυρία εύρισκον εμπόδια. Κατά τό 1870 
τέλος, ότε άνηγορεύθη Πατριάρχης Α λεξάν
δρειάς ό νΰν Παναγιώτατος κύριος Σωφρόνιος, 
ό φιλογενέστατος ούτος Ποιμενάρχης, οί ομο
γενείς τού Ζαγαζικίου εύρον υπερασπιστήν 
φιλόστοργον, ίνα  αποτελέσωσι το προσφιλές 
αΰτοΐς εργον. "Αμα τή αιτήσει των ο Πατρι
άρχης έστειλεν αύτοις ιερέα, οστις εις τ ινα

οικίαν, αύτοσχεδίως έτοιμασθεΐσαν είς Έ κκλη
σίαν, ηύλόγησεν αύτούς τό Πάσχα πρός ά- 
γαλλίασ ιν ψυχικήν καί άνάμνησιν τοϋ εθνι
σμού των. Μετά ταΰτα  όμως, παρελθουσών 
τώ ν άγιων εορτών, ήλθεν αυτοπροσώπως ό 
Πατριάρχης καί συνήνωσε τούς πάντας έν 
πνεύματι όμονοίας. Ά ν  καί τό ετος έκεΐνο 
παρίστα χρηματικήν ανέχειαν ού μικράν διά 
τάς κατά τόν Γαλλο-Γερμανικόν πόλεμον έ- 
πελθούσας έμπορικάς κρίσεις, ο; πάντες όμως 
συνεισέφερον γενναίως καί ιδού μετά 5 μήνας 
ώνιδρύθη ευκτήριος οίκος, όπου μετά  ετος ό 
Π αναγιώτατος ηύλόγισε καί έπηύξατο τήν 
στερεωσιν τής αποικίας ταύτης πρός δόξαν 
τοϋ Έλληνισμοϋ.

Μετά ταΰτα  ήρξαντο μεριμνώντες καί περί 
Σχολείου. Αιά τινων συνδρομών μετά δύο ετη 
κατηρτισθη καί τοϋτο, καί ιδού σήμερον έν 
Ζαγαζίκ υπάρχει διδάσκαλος διδάσκουσα περί 
τούς 20 μαθητάς Έ λληνας καί περί τά  1 5 
κοράσια καί 5— 9 τέκνα Συρίων ή Ευρωπαί
ων ότε τήν 30ην παρελθόντος Ίανουαρίου έ- 
γενοντο αί εξετάσεις τής Σχολής, οί πάντες 
Ιχυσαν δάκρυα χαράς, παρατηροΰντες,ότι, αν 
καί μακράν τής γενεθλίου ευρισκόμενοι, ήκου- 
σαν εςεταζομένους τούς παΐδας αύτών είς τήν 
μητρικην των γλώσσαν καί ότι συνάμα γίνον
τα ι αφορμή, ίνα  καί άλλων έν Χριστώ άδελ
φών τέκνα ευρίσκωσι πνευματικήν τροφήν.

Η Εκκλησία καί τό Σχολεΐον συντηρούν
τα ι μέ έτησίας συνδρομάς,άςτινας προθυμότα
τα  καταβάλλουσιν οί άποικοι Έ λληνες καί 
α ΐτινες άναβαίνουσιν είς τό ποσόν 300  λιρών 
Α ιγυπτιακών. Τάς συνδρομάς ταύτας δεν κα- 
ταβάλλουσι μόνον οί έν Ζαγαζίκ ομογενείς. 
Ά ~ ’ ότε έλήφθη ή ιδέα τών ευεργετι
κών τούτων καθιδρυμάτων καί οί είς τά  περί
χωρα Μ ινέτ-ελ-Γκάμ, Τελ-ελ-Κ ιμπίρ, Β ιλ- 
βές, Νισίάς, Σ ιμπ ίν-ελ-Ά νάτερ , Ά μποϋ-Κ ιμ- 
πίρ , Φαγούς, Μοραλλίαν κλπ. ομογενείς συ-

νεισεφερον τόν οβολόν των καί σήμερον δεν 
παύουσιν τοϋ νά θεωρώσι τήν έν Ζαγαζίκ 
Ε λληνικήν άποικίαν καί ώς ιδίαν εαυτών, διό 
καί μέχρις σήμερον συνεισφέρουσι προθυμώ- 
τα τα  καί γεννα ιότατα καί, ίνα  φανώμεν φ ι
λοδίκαιοι, πρέπει ν’ άναφέρωμεν ότι οί έν Ζα
γαζίκ  μόνοι άδυνατοϋσι νά φέρωσιν είς πέρας 
τήν διατήρησιν τοιούτων έργων. Τό Ζαγαζίκ 
αριθμεί μέν υπέρ τάς 40 οίκογενείας, πλεΐ- 
στων όμως αύτών είναι άποροι έπαγγελμ α- 
τ ία ι τά  πρός τό ζήν μόνον μετά κόπου πορι- 
ζόμενοι' ούχ ήττον ό ζήλος πάντοτε είναι 
ακμαίος. Οίκογένειαι Έ λληνικα ί ύπάρχουσι 
καί είς τά  περίχωρα έν Μινέλ-ελ-Γκάμ 5 ή 6, 
έν Άμποΰ Κιμπίρ 2 , έν Μοραλλία μία καί είς 
τό γειτονικόν τού Μ ινέτ-ελ-Κ γάμ Τελλέν ε- 
τεραι δύο. Οί δέ είς τά  χωρία ταΰτα  ομο
γενείς συμποσοϋνται περί τούς 3 0 0 , οί πλεΐ- 
στοι μέν είς μικρεμπορίαν, ολίγοι δέ είς τήν 
έμπορίαν τοϋ βάμβακος καί είς τόν είς ελεει
νήν κατάστασιν ενεκα τών υπέρογκων φόρων 
διατελοΰντα τοκισμόν.

Οί πάντες ούτοι "Ελληνες άποικοι, άν καί 
είς δύσκολον νΰν εύρίσκωνται θέσιν ενεκα τής 
οικονομικής δυσχεροϋς θέσεως τοϋ τόπου,φρον- 
τίζουσιν άνεδότως καί διά τήν άνίδρυσιν με- 
γαλοπρεποΰς ίεροϋ Ναοΰ, Νεκροταφείου πρός 
δε καί Νοσοκομείου. Εύχηθώμεν αύτοις τήν 
πραγματοποίησιν τών πόθων των. Ακόμη δέ, 
έπειδή μεταξύ αύτών ύπάρχουσι καί πολλοί 
τυχόντες παιδείας μεγαλειτέρας τής συνή
θους, άς τοΐς εύχηθώμεν καί τήν άνίδρυσιν 
Συλλόγου. Τότε δέ δικαίως θά έπισύρη τό 
Ζαγαζίκ τήν προσοχήν τών άλλων 'Ε λληνι
κών κοινοτήτων έν Α ιγύπτω.

Μετά τούς "Ελληνας έρχονται οί Ευρω
παίοι. Ά πό τό 1860  ούτοι έκτισαν μηχα- 
νάς καί σχεδόν είπεΐν έκκόκισις τοϋ βάμβακος 
ύπ ’ αύτών μόνον διενηργεΐτο έν Ζαγαζίκ' ότε 
δέ κατά τό 1 86 5  ό α ιγυπτιακός βάμβαξ Ιδιδε



μεγάλην τροφήν καί μεγάλην σημασίαν εις τδ 
έμπόριον οί πάντες ετρεξαν ν’ άνιδρύσωσι καί 
ανίδρυσαν μηχανάς κολοσσιαίας, εις έλίγου δέ 
χρόνου διάστημα ύπήρχον ένταΰθα περί τάς 
40 το ιαϋτα ι. Μετά ταΰτα  ομως ή τελειο- 
ποίησις καί δ διαγωνισμός τών μηχανών έφε- 
ρον απεργίαν εϊς τά  πλεΐστα  τών καταστη 
μάτων τούτων μέ όλην την κατ ’ έτος αύξα- 
νομένην παραγωγήν τοΰ βάμβακος. Σήμερον 
δέ μόλις παρατηρεί τ ις 1 5 μηχανάς έργαζο- 
μένας καί ταύτας τδν χειμώνα. Οι εύρωπαΐοι 
ίδρυταί λοιπδν αύτών έπαθον ζημίαν ανυπο
λόγιστον μετά τδν διαμελισμδν καί καταδά- 
φισιν τών μέ μεγάλα κεφάλαια πρότερον ά- 
νιδρυθεισών μηχανών το>ν.

Αί μάλλον μεγαλείτεραι έκκοκιστικαί μη- 
χαναί έν Ζαγαζίκ εισίν αί τών κυρίων I. Α .Ρ . 
1' lanta, Openheim, A bu rg e r ,  αΐτινες καθα- 
ρίζουσι κ α τ ’ έτος περί τάς 1 5 0 ,0 0 0  καντα- 
ρίων Α ιγυπτιακοΰ βάμβακος, ό δέ λοιπδς έκ- 
κοκίζεται είς τάς μικράς μηχανάς. ΊΙ όλη δέ 
έξαγωγή έκ Ζαγαζίκ βάμβακος άναβαίνει είς 
τδ ποσδν Α ιγυπτιακών κανταρίων 400 χ ιλ ιά 
δων κατ ’ έτος. Έ κτδς τών Ευρωπαίων τού
τ ω ν ,  οΐτινες μάλλον άντιπροσωπευονται δι’ 
άλλω ν, ύπάρχουσι καί άλλοι έπαγγελμ ατία ι, 
ών οί μέν μηχανικοί, οί δέ λεπτουργοί, οί 
δέ άλλα έργα έπαγγελόμενοι, περί τούς 100 
έν οίς καί 1 5— 20 οίκογένειαι. Ούτε ’Εκκλη
σίαν ιδίαν ανίδρυσαν ούτε Σχολεΐον. Ε κκλη 
σιάζονται δέ είς την ένταΰθα ύπάρχουσαν μι- 
κράν εκκλησίαν τών Μαρωνιτών.

Μετά τούς Ευρωπαίους έρχονται οι Σύριοι. 
Οΰτοί είσιν οί πρώτοι άποικισταί τοΰ Ζαγα- 
ζικίου, άριθμοΰνται δέ είς 25 οίκογενείας καί 
είς 200  ψυχάς. Οί μέν τοΰ ’Ανατολικού δόγ
ματος συνεκκλησιάζονται μετά τών 'Ελλήνων 
καί πέμπουσι καί τά τέκνα αυτών είς τδ σχο
λεΐον, οί δέ τοΰ δυτικού δόγματος έχουσι την 

'ρηθεί<ϊχν ’Εκκλησίαν τών Μαρωνιτών. ’Ολί

γοι μέν τούτων είσί κ τημ ατία ι, οί πλεΐστοι 
δέ καταγίνοντα ι είς διάφορα ειδη έμπορίου 
καί είς τδ τοΰ βάμβακος.

"ΐνα δέ άναφέρωμεν καί περί τών Κοπτών 
τ ινα , λέγομεν, δτι ίσως είς την Σερκίαν είναι 
οί περισσότεροι. Έ χουσι περί τά  20 χωρία 
όλως ίδ ια καί υπόκεινται είς τά  αύτά δικαιώ
ματα καί υποχρεώσεις μέ τούς εντοπίους. Οι 
έν Ζαγαζίκ διατρίβοντες καί διαμένοντες α
σχολούνται περί την έμπορίαν, οι δέ είς τά  
χωρία είναι άξιοι γεωργοί, διαπρέποντες άπό 
τούς Φελλάχους.

Δέν είναι έπάναγκες, ΐνα  διαλάβωμεν περί 
τής αρχιτεκτονικής κα ί τού σχεδίου τής πό
λεως. Ά ν  καί πολυάριθμος, οϋδέν έμπεριέχει 
κτίριον δεικνύον ίχνη λαοΰ πεπολιτισμένου. 
’Εάν εξαιρέσει τ ις τδν σιδηροδρομικόν σταθ
μόν καί 1 5— 25 οικίας τών Ευρωπαίων, αΐ- 
τινες έξωθεν τε  καί έσωθεν παρίστώσιν άπο- 
μίμη.σιν ευρωπαϊκών οικιών, αί άλλα ι είαίν 
η καλύβαι ή μεγάλα ι μέν οίκίαι άλλά άπδ 
πλίνθους άπέφθους έκτισμέναι καί είς ας άντί 
μέν τής έξωτερικής καλλονής παρατηρεί τις 
τάς προεξοχάς τών στηριζόντων τδ πλίνθινον 
καί άπδ χώμα πάτωμα δοκών, πρδς δέ καί 
την έστεγασμένην άπδ καλάμους στέγην, άν
τ ί δέ τής εσωτερικής την είς δύο μεγάλα ί-  
σόγαια καί άνώγαια διαίρεσή τής οικίας, καί 
ταΰτα  είσί μέγαρα τών Σέχιδων. Ούδέν δέ 
τζαμίον έπιμελώς ίδρυμένον υπάρχει, τά  πέν
τε  ή £ξ τοιαύτα υπάρχοντα είσίν άσημα κ τ ί
ρια. Διδ, ώς ένίοτε καί παρ’ αύτών τών Φελ- 
λάχων άνομολογεΐται, οί Ευρωπαίοι άνεμόρ- 
φοισαν τήν πόλιν.

’Εν Ζαγαζίκ τή 22 ’Ιουνίου 1876.
Γ. Φ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΝ.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Η  Ε Ι 1 0 Χ Η .
Ζ ν ν ίχ ιι» . ΐτ. το ϋ  Φυ/λ. 6 « «  iv Σε).. 96· 

Συλλογή βιβλίων καί τέχνης μνημεία προ-

εκάλουν μέν βαθεΐαν σκέψιν, θερμόν αίσθημα 
καί άπέραντον φαντασίαν, άλλ’ οί ποιηταί 
τής Άλεξανδρικής έποχής έστεροΰντο πρωτο
τυπ ίας, δυνάμεως καί χάριτος. Λειότης καί 
λεπτότης δέν άντικαθιστώσι την φύσιν καί 
τδ νεαοδν, ό ,τ ι δέ έν τή ποιήσει άκόμη ηνθει, 
ητον άνθος όψίγονον καί άσθενές μετά τίνος 
λαμπρότητος. Προήλθε δέ ώς έκ τούτου νέα 
επιστήμη η φ ι λ ο λ ο γ ί α ,  τρεφομένη ύπδ 
τών έξοχωτέρων Ε λλήνω ν συγγραφέων τής 
παρελθούσης έποχής' αυτη έσωζε, συνέλεγεν, 
έκανόνιζε, άποκαθίστα τδ κείμενον καί ήρμή- 
νευε γλωσσικώς, ίστορικώς καί αισθηματικώς 
επ ί εϋρέος καί γονίμου έδάφους.

Οί λογιώτεροι τής έποχής ταύτης έξ Αίγυ
πτου άναφανέντες ?) έν Αλεξάνδρειά βιώσαν- 
τες είναι :

Ζηνόδοτος έξ ’Εφέσου περί τδ 280  π . Χ· 
Ές,επαιδεύθη έν Αλεξάνδρειά καί έγένετο μα
θητής τοΰ Κώου Φ ιλητα, διδασκάλου Πτολε
μαίου τοΰ Φιλαδέλφου. Κληθείς ύπδ τοΰ 
Πτολεμαίου νά διορθώσν) τδ κείμενον τοΰ 'Ο
μήρου, εξέδωκε την πολυθρύλλητον εκδοσιν, έν 
νί εκατοντάδας στίχων ήθέτησε διά τδ άτο- 
πον, καί θέλων νά δείξη ούχί οίος ήν, άλλ ’ 
οίον αΰτός ήθελε, πολλαχώς μετεποίησε καί 
διεσκεύασε. Καίπερ δε μυριάκις έπί τούτοις 
^ ελ εγχ θ ε ίς  ύπδ Άριστοφάνους τοΰ Βυζαντίου 
καί τοΰ Άριστάρχου, έσχεν όμως έπί χρόνον 
πολύν έπαινέτας κα ί θαυμαστάς, καί γ νω 
στός είνα ι ό στίχος τοϋ Λατίνου ποιητοΰ, ό- 
στις μνημονεύει μετά τής αύτής τιμής τήν 
κριτικήν τοϋ Άριστάρχου καί τδν Κανόνα τοϋ 
Ζηνοδότου Censor A ris ta rch u s ,  Normaque  
Zenodoti.

Μανεθων ό Σεβεννύτης άκμάσας περί τδ 
270  π. X. έχρ^μάτισεν Άρχιερεύς έν Ή λιου- 
πολει. Έκτος θεολογικών, φυσικών, αστρονο
μικών συγγραμμάτων, έγραψεν Α ιγυπτιακήν 
ιστορίαν, Α ιγυπτιακά, ε ί; 3 βιβλία, ωφεληθείς

τών ιερατικών χρονικών, άτινα  είς άλλους δέν 
ήσαν προσιτά. Ά τυχώ ς τά έργα αύτοΰ μόνον 
είς τάς νέας Α ίγυπτιακάς έρευνας άνευίίσκο- 
μεν.

Καλλίμαχος περί τδ 260 π . X. λόγιος, 
πολυμαθής καί φιλόπονος ποιητής. Έφορος 
τής Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης χρηματίσας, 
συνέγραψε περί τά  808  συγγράμματα, ών 
πέντε  σώζονται έπικοί ύμνοι, είς άληθής ύ 
μνος καί 80 επιγράμματα.

’Αριστοφάνης έκ Βυζαντίου περί τδ 240 
π . X. ητον πολυμαθής τόσον, ώστε έλέγετο 
ότι είχεν άναγνώσει πάντα  τά  βιβλία τής έν 
Αλεξάνδρειά βιβλιοθήκης. Έφημίσθη δέ διά 
φιλολογικά έργα ώς γραμματικός καί μάλι
στα διά τήν τοΰ 'Ομήρου διόρθωσιν καί τά  
ύπομνήματά του, ών σώζονται αποσπάσματα, 
έκδοθέντα έν "Αλλη τδ 1848  υπό Nanik. 
Λ έγεται οτι πρώτος έφεΰρε τά  σημεία τών 
τόνων.

Α πολλώνιος έξ Αλεξάνδρειάς περί τδ 222  
π . X. είναι δ ποιητής τών σωζομένων « Άρ- 
γοναυτικών » έπους είς 4 βιβλία. Έ ν τώ  ή - 
ρωϊκώ τούτω πο ιήματι, όπερ είναι άπομίμη- 
σις τοϋ Όμηρου, αναφαίνεται μεγάλη τής μυ
θολογίας γνώσις καί άληθής τής έποχής χα~ 
ρακτήρ, τδ έπιτετηδευμένον άντί τοϋ φυσι- 
κοϋ, ή πολυμάθεια άντί τής πτήσεως τοΰ 
ποιητικοΰ πνεύματος. fO Α πολλώνιος είναι 
άφελής, ένώ δ Καλλίμαχος καθίστατα ι έπιδει- 
κτικώπατος.

Άρίσταρχος έκ Σαμοθράκης περί τδ 180 
π . X. μαθητής κα ί διάδοχος Άριστοφάνους 
τοΰ Βυζαντίου, λέγετα ι ότι έγραψε 800  β ι
βλία , (ίσα περίπου πρδς 1 600  τυπογραφικά 
φύλλα) υπομνημάτων καί άλλων φιλολογι
κών έργων. Έ κ τούτων τών έργων αύτοϋ φη
μ ίζετα ι μάλιστα  ή Άριστάρχειος διόρθωσις 
τοϋ Όμηρου, ·?,ν γινώσκομεν έκ τών σχολίων 
τοΰ χειρογράφου τή ; Βενετίας καί τοΰ λεξ ι-



κοΰ ’Απολλώνιου. Διτ,ρεσε τά  όμ.ηρικά έ'πη 
ε ί; βιβλία 24 , ί  δε επεξεργασία του αυτη α
ποτελεί την βάσιν τοΰ σημερινού κειμένου. 
Θεωρείται ό μέγιστο ; τών κριτικών τη ; άρ- 
χαιότητος, και οί νεώτεροι έκδοτα ι τοΰ ”0 - 
μ.ήρου μ.ετά πολλοΰ ζήλου ζητοΰσι ν’ άντικα- 
θιστώσι τ ά ; γραφάς άντί τών κοινών.

Πτολεμ.αΐος ό Κλαύδιο; περί το 1 50 μ. X. 
ήν έκ τη ; Πτολεμ.αίδος τ ή ; ’'Ανω Αίγυπτου 
έπι πολύν χρόνον εργαζόμενος έν τώ  Σεραπίω 
τής ’Αλεξανδρείας. Τοΰ πολυμαθούς τούτου 
άνδρος, διακρινομένου έν τή μαθημ.ατική ά- 
στρονομ.ία και γεωγραφία , έκτος άλλων σώ
ζοντα ι τά  εξής συγγράμ.ματα.

ά). Γεωγραφική νφήγησις, είς βιβλία 8 , 
μ,αθημ.ατική γεωγραφία άξία λόγου.

β ') . Μ εγάλη σύντα ζ ις  τής Α στρονομ ίας , 
είς βιβλία 13 , περιέχουσα το σύστημ,α τών 
μέχρι τότε παραδεδεγμ.ένων άρχών: η γή εί
ναι το κέντρον τοΰ κόσμου κα ί περί αύτήν 
κινούνται τά  άλλα ουράνια σώματα.

γ '). Κ α ιώ ν  Β ασ ιλέω ν, κατάλογος βασι
λικών ο’ίκων άπο Ναβονασσάρου μέχρι Ά ντω - 
νίνου ιο ύ  ευσεβούς.

’Αθηναίος έκ Ναυκράτεως έν Α ίγύπτω  περί 
το 2 0 0  μ. X. έζησεν ώς γραμματικός κα ί 
σοφιστής έν ’Αλεξάνδρειά και 'Ρώμ.νι, έκδόσας 
περί τό 228 περιεκτικήν τινα  συλλογήν, Δει- 
πνοσοφισταί,είς 15 β ιβλία , έξ ών διεσώθη τό 
μ-έγιστον αύτών μ.έρος. Τό σπουδαΐον σύγ- 
γραμ.μ,ά του συνηρανίσθη έκ 1500  περίπου 
άλλω ν συγγραφών, άπολεσθεισών τών πλειο- 
τέρων, διασώσας ήμΐν πληθύν πολυτίμ.ων ε ι
δήσεων περι άρχαίας ιστορίας, φιλογογίας, 
άρχαιοτήτων, έπ ιστημών, τεχνών κ .λ . άτινα 
άλλως ήθελον μένει άγνωστα .

Ήρωδιανός έξ ’Αλεξανδρείας περί τό 200 
μ. X. μ.ετέβη καί έζησεν έν 'Ρ ώ μ η , γενόμενος 
πολίτης 'Ρωμ,αΐο; ένεκα τού συγγράμματος 
του, συνισταμένου έξ 8 βιβλίων καί έπ ιγρα-

φομένου τής μετά, Μ άρχον β α σ ιλ ε ία ς  ιστορ ία . 
Πραγμ.ατεύεται δέ έν αύτώ τήν άπό τού θανά
του τού Μάρκου Αύρηλίου μέχρι Γορδιανοΰ 
τοΰ Γ'. έποχήν, καί διακρίνεται διά τό άξιά- 
πιστον αυτού, τήν άμ.ερόληπτον κρίσιν, τό 
χάριεν τής άφηγήσεως καί τό καθαρόν τής 
γλώσσης.

Μεγαλητέρα υπήρξεν ή σπουδή τής καθα
ρά; και έφηρμοσμένη; μ.αθηματικής, ιδίως η 
περι τήν μηχανικήν άστρονομ.ίαν, ώς καί πε
ρί τάς φυσικάς έπιστήμας, α ΐτινες ίσχυράν ά- 
ναλαβούσαι ώθησιν, προήγαγον τους Εύκλεί- 
δην, ’Ερατοσθένην καί ’Αρχιμ.ήδην, ών τά  ο
νόματα μετά σεβασμού καί εύγνωμοσύνης θέ
λει πάντοτε μνημονεύει ή άνθρωπότης.

Τής ’Αλεξανδρινή; έποχής άρχή μ,εν λογί
ζετα ι άπό τού θανάτου τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου, οπότε είς τά  τρία τότε γνωστά μέρη 
τής γης συνίστανται σειρά Ε λληνικώ ν κρα
τώ ν, ών οί ηγεμόνες προσπαθούσι νά στηρι- 
χθώσι διά τών μέσων, άτινα  διά τού Ε λ λ η 
νικού πνεύμ.ατος δημ.ηουργηθέντα, ε/.ειντο αυ
το ί; πρόχειρα. Διαρκεΐ δε ή εποχή αυτη μ έ 
χρι τής μετατοπίσεως τής πριοτευούσης τοΰ 
κόσμου είς τό άρχαΐον Βυζάντιον, ενθα ό Μ. 
Κωνσταντίνος εγκαθιδρύεται έν τή νέα αυτού 
Κ ωνσταντινσυπόλει, όπότε τό κέντρον τής 
'Ελληνικής Φιλολογίας μ ετατίθετα ι είς τήν 
πόλιν ταύτη ν, άρχομένης νέας εποχής, τής 
Βυζαντινής καλουμένης, ητις υπηρέτησε σπου- 
δαίως τόν Ε λληνισμόν, διασώσασα λείψανα 
έκ τής κρείττονος παρελθούση; εποχή; δι’ α ί- 
σιότερον μέλον.

ΜΕΛΙΣΣΕΤΣ ΑϊΤΕΡίΑΣ.

ΛΟΓΟΣ
ιχψωνηςείς έν τα ΐς  έζετάσεσι τοΰ Τ οσιτα ίου  

Παρθεναγωγίον vnb τής ό ιευθυντρίας

Κ. ΣΟΦΙΑΣ ΦΟΝΤΡ1Ε,

Π αναγιώτατε Πατριάρχα, έντιμοι Έφοροι 
και λοιπή φιλόμουσος όμήγυρις!

Σήμερον συνήλθομεν πάντες μετά πολλής 
τής προθυμ.ίας εις τό ίερόν τούτο τής πα ι
δείας τέμενος, έπι τώ  σκοπώ, υμείς μ,εν νά 
ϊδητε τούς καρπούς τής ενιαυσίου καλλιεργείας 
τοΰ πνεύματος και τού ήθους τών έμπιστευ- 
θέντων είς ημάς κορασίων τής ήμ,ετέρας Ε λ 
ληνικής κοινότητος, ημείς δέ νά καταδείξω- 
μεν κατά  πόσον έν τώ  χρονικώ τούτω δια- 
βτήματι ήδυνήθημεν νά έκπληρώσωμεν τήν 
άνατεθεΐσαν ήμΐν εύγενή ταύτην υπηρεσίαν, 

Καί πρώτις-α πάντων, επειδή, προσκληθεΐ- 
ο& ύπό τής άξιοτίμου ’Εφορίας κατά τό έτος 
τούτο ώς διευθύντρια τού ενταύθα 'Ελληνικού 
Παρθεναγωγείου, πρώτην ταύτην φοράν παρί^ 
σταμ,αι ένώπιον τής φιλομ,ούσου έν ’Αλεξάν
δρειά'Ελληνικής Κοινότητος πρός τέλεσιν τών 
νενομισμ.ένων τοΰ ρηθέντος ’Εκπαιδευτηρίου 
εξετάσεων, οφείλω κατά καθήκον, νά έκφρά- 
σω δημοσία τήν βαθείαν ευγνωμοσύνην μ.ου 
πρώτον πρός τήν Αύτοΰ Παναγιότητα τόν 
Πατριάρχην, έπί τε τα ΐς πολυτίμοις παραινέ- 
σεσι καί τή πατρική πρός έμέ εύνοία αύτοΰ, 
καί τοΐς άξιολόγοις καί άγαθοΐς υπέρ τοΰ 
Παρθεναγωγείου αίσθήμασιν αύτοΰ, άτινα καί 
διά τής παρουσίας αύτοϋ πολλάκις έξεδήλωσε, 

Κατ’ έξαίρεσιν δέ ευχαριστίας πλείστας ά- 
πονέμ,ω τή σεβαστή ’Εφορία έπί τε τή εύγε- 
νεΐ προθυμία δι’ ής κατά  τήν άφιξίν μ.ου υπε- 
δέξατό μ.ε, καί τή αγαθή πεποιθήσει, μεθ’ ής 
ένεπιστεύθη είς έμ.έ τήν σπουδαίαν καί υψη
λήν διακονίαν τής διευθύνσεως τοΰ Παρθενα
γωγείου τής Κοινότητος ταύτης.

Ούχ ήττον καί πρός τούς . άξιοτίμους γο
νείς τών μαθητριών ευχαριστίας σήμερον εκ
φράζω θερμάς διά τήν ειλικρινή καί λίαν φ ι- 
λόφρονα διάθεσιν, ήν άπ’ αρχής πρός έμέ έπε- 
δείξριντο μεγίστης υποληψεως καί τιμής ά-

ξιοϋντές με διά τής προθύμ.ου πρός έμ έ  έμπι- 
στοσύνης τών κορασίων α ύ τ ώ ν .

’Εν τοΐς όλίγοις τούτοις τό ίερόν τής εύ
γνωμοσύνης μου αίσθημα ex πρ,οοιμ.ίων έκφρά- 
σασα, μεταβαίνω νΰν πρός τό κύριον- θέμα τό 
άφορίόν τήν καθιερωμένην ήμ.έραν ταύτην τών 
έτησίοιν εξετάσεων.

Σκοπός τών κ α τ ’ ετος εξετάσεων, άξιότι- 
μ.οι κύριοι καί κυρίαι, είναι, ώς προείπομ.εν, ή 
πρός τό κοινόν δήλωσις τής έν τοΐς γράμμ.α- 
σι καί τή άγωγή προόδου τών μαθητών καί 
μ,αθητριών τής άπό τοϋ ενός μ-έχρι τοΰ ε τέ 
ρου έτους γινομένης. Έ ν τοιαύτη καί μόνη 
περιστάσει καταφα ίνετα ι δημοσία τό άποτέ- 
λεσμ.α τής τε μετά ζήλου έκπληρώσεως τών 
καθηκόντο>ν τών διδασκόντων καί διδασκου- 
σών, καί τής πρός τήν μάθησιν προθυμίας καί 
έπιμελείας τών μαθητών καί μαθητριών.

Καί δη όσον άφοροί έμέ αυτήν ώς πρός τό 
πρώτον, ήτοι ώς πρός τήν έκπλήρωσιν τών 
καθηκόντων μου, νομίζω ότι ο ί τε  σεβαστοί 
Έφοροι καί οι φιλόστοργοι γονείς δέν άγνοοΰ 
σι τόν ζήλον μεθ’ ού εύθυς έξ άρχής μέχρι 
τοΰδε κατέδειξα καί τούς κόπους οδς διά παν
τός τοΰ έτους κατά  χρέος κατέβαλον πρός 
τήν όσον ένεστιν ακριβή έκπλήρωσιν τών ιε
ρών τούτων τής διευθυντρίας καθηκόντων, 
συνειδυΐα τό βάρος τής εύθύνης -ήν έπί τών 
ώμων φέρω. Είθε δέ οί καρποί τών κ α τα ίλη - 
θέντων κόπων νά άναφανώσι πράγμ,ατι έν τώ 
άποτελέσματι τών νύν άρχομένων έςετάσεων 
πρός κοινήν άγαλλίασ ιν πάντων ήμών.

Ώ ς πρός τάς συνεργαζομένας μ ετ’ έμοΰ 
τέσσαρας διδασκαλίσσας, ήτοι τρεις τώ ν Ε λ 
ληνικών, Κυρίας Ειρήνην καί Μερόπην Βιτάλη 
καί Πιπίναν Νικρλαίδου, καί μίαν τών Γ αλλ ι
κών Κυρίαν Blanche de F inance , έγώ πρώτη 
μ.άλιστα οφείλω νά όμ.ολογήσω σήμερον τήν 
πολλήν εύχαρίστησιν, ήν έν έμαυτή συντ).σθα- 
νόμ.ην βλέπουσα αύτάς μ,ετά ζήλου άγαθοϋ 
καί έγκαρδίου άφοσιωμένας πρός τήν έκπλή'- 
ρωσιν τοϋ καθήκοντος αύτών έν τε τοΐς μαθή- 
μασι καί τοΐς χειροτεχνήμασιν, άτινα  λίαν 
καλώς έξήσκουν καί είργάζοντο. Πρός ταϋτα  
όμως συνετέλεσεν ούκ ολίγον καί ή πρός άλ- 
λήλας αδελφική αγάπη καί εύγενής συμπερ$-



φορά μεθ’ ή ; άναστρεφόμεναι διετέλουν πά ν
τοτε πρόθυμοί προς τάς υπο τών άνωτέρων 
διδομένας διατάζεις. "Οπου,σεβαστοί μοι Κύ
ριοι καί Κυρίαι, η Αδελφική Αγάπη, αρμονία 
καί εύπείθεια βασιλεύει, έκεΐ και ό θεός έστιν. 
"Οθεν πασαι ανεξαιρέτως ημείς μετά τή ; προ- 
σηκούσης άδελφικής συμπεριφοράς διανύσασαι 
τό σχολικόν τοΰτο ετος μετά συνειδήσεως χαι- 
ρούση; βλέπομεν εαυτάς άφιχθείσας ει’ς το 
τέρμα τών ενιαυσίων ήμών αγώνων.

Πρός τούτοις δε ρητέον οτι εκ τώ ν κυρίων 
καθηγητών και διδασκάλων τής ήμετέρας 
σχολής, μόνον 5 αρχιμανδρίτης κύριος Γρηγό
ριος Γώγος διδάσκει έν τώ  Παρθεναγωγείω τάς 
μαθήτριας τά  ώρισμένα ιερά μαθήματα. Προ
σέτι δε δίς τοΰ ετου ;, τουτέστι πρό τής πα- 
νηγύρεως τών τριών Ιεραρχών καί πρό τών 
ετησίων εξετάσεων δ διδάσκαλος τής μουσι
κή ; κ. Παναγ. Γριτζάνης προγυμνάζει τάς μα
θήτριας είς τά  σχετικά καϊ κατάλληλα τής 
φωνητικής μουσικής άσματα, ατινα  εν πά- 
σαις τ α ΐ ;  σχολαΐ; συνήθως κατά τάς τοιαύ- 
τας περιστάσεις άδονται. Και ταΰτα  μεν τά 
Αφορώντα τάς τε διδασκαλίσσα; καί τους δ ι
δασκάλους τοΰ ήμετέρου Παρθεναγωγείου.

Μεταβάίνοι ήδη και είς τά  άφορώντα τάς 
μαθήτριας. Καί πρώτον, ώς πρός τόν αριθ
μόν τών μαθητριών τοΰ Παρθεναγωγείου, ε- 
νεγράφησαν 330 ( ώς πρό ολίγων ήμερών 6 
ελλόγιμο; καθηγητής κα ί διευθυντής τής σχο
λής κ. Γρηγόριος Βερναρδάκης κατά  πάροδον 
λόγον εποιήσατο ). Έ κ τών ειρημένων μαθη
τριών 26 i  κατετάχθησα,ν εις τάς 7 τάξεις 
τοΰ αλληλοδιδακτικού, καί έδιδάχθησαν κα 
τά  τήν συνήθη αλληλοδιδακτικήν μέθοδον ίε- 
ράν ιστορίαν, άνάγνωσιν, γραφήν, Αριθμητι
κήν καί καλλιγραφίαν. Είς τήν 8ην, ήτοι τό 
Συνδιδακτικόν 30 καί έδιδά^θησαν ίεράν κα- 
τήχησιν, άνάγνωσιν, γραματικήν μεθ’ ελλη
νικού κειμένου, ελληνικήν ιστορίαν, γεωγρα
φίαν, Αριθμητικήν καί Γαλλικά.

Έ ν ταΐς τάξεσ ι δε τοΰ ελληνικοΰ κατετά - 
χθησαν έν μέν τή  ά. 4 6 καί έδιδά/θησαν ίε
ράν κατήχησιν, ελληνικά μετά τοΰ τεχνολο
γικού μέρους τή ; γραμματική ;, Αριθμητικήν- 
ελληνικήν ιστορίαν, γεωραφίαν καί γαλλ ικά , 
Έν δέ τή β'. 2 0 , καί έδιδά/θη σαν ίεράν κα

τήχησιν, ελληνικά μετά τοΰ Ετυμολογικού 
μέρους τής γραμματικής καί άρχάς συντάξεοις, 
ελληνικήν ιστορίαν, γεωγραφίαν πολιτικήν καί 
τά  κυριώτερα έκ τής μαθηματικής, Αριθμητι
κήν, ηθικήν, θέματα , εκθέσεις ιδεών καί γ χ λ -  
λικά.

Βεβαίως ή άπλή έκθεσις τοϋ Αριθμού τών 
έγγραφεισών μαθητριών καθώς καί τών κατά 
τό όλον ετος διδασκομένων μαθημάτων δέν 
εκφράζει τόν σκοπόν τον προκαλοΰντα τάς 
ετησίους εξετάσεις, Αφ’ ου, ώς προηγουμένως 
έρρέθη, 6 σκοπός τών έξετάσεων είναι ή έν 
τώ  δημοσίω δήλωσις τής πρός τήν μάθησιν 
έπιμελείας καί προόδου τών μαθητών καί μα
θητριών.

Περί τούτου ομως, ήτοι περί τή ; έν τοΐς 
γράμμασι προόδου τών μαθητριών, νομίζω 
περιττόν νά διατρίψω μακρηγορούσα διά λ έ
ξεων καί εικόνων, διότι αί πρός τάς ερωτήσεις 
Απαντήσεις τών έξετασθησομένων μαθητριών 
θέλουσιν αποδείξει οποία τ ις ή πνευματική 
κατάι^ασις αύτών. Φρονώ λοιπόν δτι οϊκοθεν, 
έξ υποκειμένου δηλαδή, πρέπει ή πρόοδος τών 
μαθητριών ν’ Αποδειχθή. Έκεΐνο ομως όπερ 
όφείλω νά δηλώσω προς τό σεβας·όν άκροατή
ριον ε*ναι οτι έκ μέρους τών καλ,ών μαθητριών 
τοϋ ήμετέρου Παθεναγοιγείου έγώ τε καί αί 
λοιπαί διδασκάλίσσαι καί διδάσκαλοι καθ’ ό
λον τό σχολικόν ϊτος ήξιώθημεν τή ; προση- 
κούσης υπολήψεως καί εύπειθείας, οπερ δ ια- 
τρανοΐ έξ άλλου καί τήν υπό τών γονέων αύ
τών καλώς διδομένην πρός αύτάς πρακτικήν 
Ανατροφήν. Αί μαθήτριαι αϋτα ι, όμολογητέον, 
έζεπλήρουν καλώς τά  καθήκοντά των πονού- 
σαι μ ετ ’ έπιμελείας πρός έκμάθησιν τών δι, 
δασκομένων πρός αύτάς μαθημάτων.

Είθε 6 πατήρ τών φώτων θεός νά ένισχύση 
αύτάς σήμερον, όπως διαπρέψωσι καί ϊοωσιν 
αύταί τ ε  καί οί γονείς αύτών επ ιτυχείς καί 
Αγλαούς τους καρπού; τών σπουδών αύτών.

(’Απότασις πρός τάς μαθήτριας ).

Προσέλθετε λοιπόν φ ίλ τα τα ι όμιλήτριαι 
μετά θάρρους καί εύτολμίας, δπως καταδεί- 
ξητε έξεταζόμεναι τάς υμετέρας προόδους.

**̂ —*

1 1 Ρ Α 5 ΙΣ
TOV ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΓΜΒΟΥΛΙΟΓ

ΤΗΣ 5 ATFOrrrOT 1876.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλ
λόγου, έπιθυμοΰν να συντελέση τό κατά  
δύναμιν είς τήν ώς οιόν τε εύρυτέραν 
■διάδοσιν τώ ν  ηθικών κ α ί έΟνοπρεπών αρ
χών του apTt έν ’ΑΟήναΐς συστηθέντος 
Σ υλλόγου «Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ» καί εις 
τήν εύόδοσιν τοΰ, όν προτίΟεται ουτος, 
ίεροΰ σκοπού, άπεφάσισε :

α] Ν’ άνατυπωΟώσι τό Πρόγραμμα 
καί ό Κανονισμός τής ΑΔΕΑΦΟΙΉΤΟΣ 
καί νά διανεμηθώσι τοΐς άνά τήν Α ίγυ
πτον όμ,ογενέσιν, ώς έγένετο καί διά τόν 
έναρκτήριον λόγον τοΰ Προέδρου.

β) Νά καταγραφώ σιν, έπιμελεία του  
Συμβουλίου, μέλη τής ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 
iv  Καΐρω εκ τε ιώ ν  μελώ ν του ήμετέρου 
Συλλόγου καί έξ άλλω ν ομογενών.

γ) 'Ν’ άναγγελθώ σιν ύπό τοΰ Προε
δρείου τά γινόμενα πρός τά έν τα ΐς  λοι- 
παΐς πόλεσι τής Α ίγυπτου μέλη τοΰ ή
μετέρου Συλλόγου, καί παρακληΟώσι 
•ταΰτα, όπως διενεργήσωσιν, έκαστον έν 
τή έαυτοΰ πόλει καί διά τοΰ κ α τα λλη 
λότερου τρόπου, εγγραφήν μελώ ν τής  
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ.

Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΣ, Πρόεδρος. 
Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Ταμίας, 
θ . Α. ΚΑΑΟΤΤΑΣ) ν „ Ρ ,
Ν. ΜΑΡΑΤΟΣ ) [λ λ 'Λ °1·
1. ΑΚΑΒΑΑΟΣ, Γραμματεύς.

ΤΟ Ϊ EJN ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΑΑΟΓΟΪ

Η ΑΙΕΑΦΟΤΗΣ.
’Α δ ε λ  φ ο 1 1 .<

Έ ν  τ ή ε ν ώ σ ε ι  ή ι σ χ ύ ς .  Ου- 
τος ό λόγος ό τήν σύστασιν τοΰ Σ υλ
λόγου ή ΑΔΕΑΦΟΤΗΣ ύπαγορεύσας. 
Σκοπός δ’ αύτοΰ έστιν ή ηθική καί ύλική  
βελτίω σ ις τής καταστάσεως τώ ν ύπο-, 
δούλων ελληνικώ ν επαρχιών διά τής κοι
νής ένεργείας καί συμπράξεως ού μόνον 
τών μελώ ν τοΰ Σ υλλόγου, ά λλά  καί 
παντός "Ελληνος άσπαζομένου τάς άρ
χ άς αύτοΰ καί παντός φ ιλουντος τήν  
Ε λλά δ α  καί τάς έκπολιτιστικάς ιδέας, 
μεθ’ ών άοιαρρήκτως συνδεδεμένον υ 
πάρχει τό όνομα αύτής.

Ό  Σ ύλλογος τήν ηθικήν καί υλικήν  
βελτίω σιν τών ύποδούλων ελληνικώ ν  
χωρών έπιδιώκων,ούδεμίαν ποιείται οια- 
κρισιν μεταξύ τών έν τή ’Α νατολή λαώ ν, 
διότι κοινήν εσχον ούτοι τήν,τύχην, πολ
λοί δέ καί στενοί δεσμοί συνέχουσιν αύ- 
τους πρός άλλήλους, έν τή ενώσει δ’ 
αύτώ ν κεΐται το αληθές συμφέρον τής 
’Α νατολής.

Έμπνεόμενος δ’ ύπό τώ ν περί ισονο
μ ίας καί ίσοπολιτείας καί άνεξιΟρησχείας 
αρχών, τάς όποιας καί ή Ιώρώπη έπα- 
νειλημμένοις συνεβουλευσε καί συνέστη
σε καί ή Γ. Η. άνεκήρυξε, θέλει εργα- 
σΟή διά παντός έφικτοΰ μέσου τό έφ’ ε- 
αυτώ , όπως αί άρχαί αυτα ι λάβω σι σα^- 
κα καί όστα καί κατασταΟή έφικτή ή με
ταξύ πάντων τώ ν έν τή ’Α νατολή λαώ ν  
άνευ φυλετικώ ν καί θρησκευτικών δ ια
κρίσεων έπί ίσοις συμβίω σις κάί σύμπρα- 
ξ ις, άναγχαία ούσα είς τήν πρόοδον 
τήν αυτοτέλειαν τή ς ’Α νατολής.



Τά μέσα δέ, ών ποιήσεται χρήσιν ο 
Σ ύλλογος, τόν ίερόν αύτοΰ έπιδιώκων 
σκοπόν, είσίν ή σύστασις Σ υλλόγω ν ή 
Ε πιτροπών υπό τό αύτό πνεύμα καθ’ δ- 
λον τό κράτος και έν τω  έξωτερικώ, ή 
διά τώ ν Ε πιτροπών τούτω ν έπίδρασις 
έπί τη ς κοινής γνώ μης, ή διά τοΰ τύπου 
άνάπ τυξ ις  καί ύποστήριξις τώ ν ιδεών, 
ών τήν πραγματοποίησιν έπιδιώκει, και 
ή σύστασ ις Τ α μ ε ί ο υ  ε θ ν ι κ ή ς  
ά μ ύ ν η ς έν Ά θ ή να ις , έν τώ όποιω νά 
συγκεντρώ ντα ι αί τακτικα'ι τώ ν μελών  
συνδρομαί καί ό όβολός παντός, τό με- 
γαλεΐον τοΰ ελληνισμού έπιποθοΰντος.

Τά μεγάλα  έργα μεγάλους άπαιτοΰσι 
καί τούς αγώ νας καί τάς θυσίας· δέον νά 
αΐσθανθώμεν πάντες δτι μόνον διά τής  
άληθοΰς αύταπαρνησίας, διά τών κοινών 
αγώνω ν καί έργασιών καί διά τής προ
θύμου καί έγκαιρου εθελοθυσίας θέλομεν 
δυνηθή νά έπιτελέσωμεν δ,τι έπιδιώκου- 
σι καί πραγματοποιοΰσι τά έθνη έκεινα, 
δσα εχουσι συνειδησιν τή ς ις-ορίας των, 
τοΰ προορισμού των καί τώ ν εθνικών 
αύτώ ν ύποχρεώσεων, δέον νά έγερθώμεν 
έκ τοΰ κατέχοντος ήμας λιθάργου καί 
νά έννοήσωμεν δτι άνευ έθνικών δυνά
μεων καί πρός τούς φ ίλους ήμών άχρη
στοί έσμεν καί ύπό τώ ν έχθρών περιφρο
νητέοι. ’Α νάγκην λοιπόν ύπερτάτην ό 
Σ ύλλογος θεωρεί νά συντελέση εις τήν 
παρασκευήν καί σύνταξιν  τώ ν έθνικών 
ήμών δυνάμεων.

Ή  χώρα, ή τ ίς  ύπήρξεν ή μήτηρ και 
τώ ν γραμμάτω ν καί τών τεχνών και τοΰ 
πολιτισμού, έν ή έβλάστησε πρώτον τό 
δένδρον τής έλευθέρίας καί ένθεν έξεπο- 
ρεύθη τό φώς τής άληθείας, δ ιατελεΐ 
νΰν εϊς ήμιβάρβαρον κατάστασιν, στε
ρούμενη καί φώτιον και τάξεω ς καί πάν
τω ν τών αγαθών, όσα πορίζεται ό άν
θρωπος έκ τοΰ πολιτισμού. Μ άτην δέ 
περιμένει έξωθεν τήν βελτίω σ ιν τής τ ύ 

χης αύτής, τήν ήθικήν και υλικήν αύτής  
άνάπλασιν καί τήν έμπρέπουσαν αύτή 
θέσιν. Τά άγαθά ταΰτα  πρέπει νά έκζη- 
τήση έν έαυτή, έν τώ φρονήματι τών τέ
κνων αύτής άνδριζομένω, έν τή ενώσει 
καί τή  εΐλικρ ινεΐ συμπράξει, καί έν τή 
φιλοπατρία, ήν δέον νά καταστήση διά 
πάσης ένεργείας καί διά πάσης θυσίας 
δρώσαν δύναμιν.

Έ ν Ά θ ή να ις  τή 1 1  ’Ιουλίου 18 7 6 .  
’Εντολή τοϋ διοικητικοΰ Συμβουλίου 

Ό  Πρόεδρο; Οί Γραμματείς

10. ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ.
ΛΕΩΝ. ΠΑΣΧΑΛίΙΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

S i

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Π Ε Ρ Ι ΧΥΣΤΛΣΕΟΣ Κ ΑΙ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟ Υ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

’'Αρθρον 1. Συνίσταται έν Άθήναις Σύλλο
γος ύπο το δνομα «Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ» σκοπόν 
έχων τήν ηθικήν καί ύλικήν βελτίωσιν τής κα- 
ταστάσεως τών υποδούλων Έ λλ . επαρχιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Π Ε Ρ Ι  ΜΕΛΜΝ.

’ Αρθρον 2. Μέλη τοΰ Συλλόγου ά.) είναι 
πάντες οί έπιψηφίσαντες τον παρόντα Κανονι
σμόν' β '.) μέλος γ ίνετα ι πας συνιστώμενος 
ύπό δύο τουλάχιστον υπαρχόντων μελών τή 
έγκρίσει τοΰ διοικητικοϋ Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου.

Αρθρον 3. Τά [/.έλη τοΰ Συλλόγου δ ια ι
ρούνται εις τακτ ικά , δωρητάς, εύεργέτας καί 
άντεπιστέλλοντα .

’'Αρθρον 4. Τακτικά μέλι) λέγονται πάντες 
οί κατ’ έλάχιστον δρον δραχμήν μίαν κατά 
μήνα ςυν*ισ^έροντϊς. Δωρηταί Ονομάζονται

οί δραχμάς πεντακοσίας μέχρι χ ιλίω ν άπαξ 
καταβαλόντες' εύεργέται δέ οί άνω τών δραχ
μών χ ιλ ίω ν προσενεγκόντες. Ά ντεπ ιστέλλον- 
τα  δέ γίνοντα ι πάντες οί έκτος τών Αθηνών 
διαμένοντες, καί ώς έκ της κοινωνικής αύτών 
θέσεως δυνάμενοι νά συντελώσιν εις τον σκο
πόν τοΰ Συλλόγου. Τά άντεπ ιστέλλοντα μέ
λη δεν υποβάλλονται είς υποχρεωτικήν χρη
ματικήν συνδρομήν.

Αρθρον δ. Τά ονόματα τών δωρητών κα 
ταχωρίζονται είς έπί τούτω  βιβλίον τοΰ Συλ
λόγου, τά  δε τών ευεργετών καταγράφονται 
χρυσοΐς γράμμασιν έπ ί π ίνακο; άνηρτημένου 
έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου.

Αρθρον 6 , Παν μέλος τοΰ Συλλόγου, μηδ’ 
αύτών τώ ν μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
έξαιρουμένων, μή έκπληροΰν τάς ύπο τοΰ Κα
νονισμού έπιβαλλομένας αύτώ υποχρεώσεις, ή 
δεικνύον διαγωγήν άπάδουσαν προς τον σκο
πόν τοΰ Συλλόγου, διαγράφεται έκ τοΰ κατα 
λόγου τών μελών ύπό τοΰ διοικητικού Συμ
βουλίου τή ψήφω τών δύο τρ ίτων (2/3) του
λάχιστον της όλομελείας αύτοϋ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Π Ε Ρ Ι  ΛΙΟΙΚΗΣΕΔΣ.

Αρθρον 7. Ή  διοίκησις τού Συλλόγου α
νατίθετα ι είς δεκαπενταμελές διοικητικόν 
Συμβούλιον, συγκροτούμενον έκ τριών μελών 
έζ έκάστης τών πέντε ύποδούλων έπαρχιών, 
Ηπείρου, Κρήτης, Θεσσαλίας, Μακεδονίας καί 
Θράκης μετά τών λοιπών υποδούλων χωρών.

’Αρθρον 8 . Τό διοικητικόν Συμβούλιον έκ- 
λέγετα ι ύπό της τακτικής συνελεύσεως τών 
έν Άθήναις μελών τοϋ Συλλόγου κατά τετρα
ετίαν διά μυστικής σχετικής πλειοψηφίας.

Αρθρον 9. Τό διοικητικόν Συμβούλιον εκ
λέγει έκ τών μελών αύτοΰ Πρόεδρον, Α ν τ ι
πρόεδρον, Ταμίαν καί δύο Γραμματείς. Συνε
δριάζει τακτικώ ς άπαξ κατά μήνα, εκτά
κτως δε οσάκις κρίνη άναγκαΐον. Αί συνεδρι
άσεις του θεωροΰνται έν άπαρτίοι, όταν πα - 
ρευρίσκωνται έν αύταΐς οκτώ τουλάχιστον έκ 
τών μελών αύτοϋ, αί δέ αποφάσεις του κα 
ταρτίζονται δι’ απολύτου πλειονοψηφίας τών 
«τυνεδριαζόντων μελών του’ έν ίσοψηφία δέ ί

Πρόεδρος έχει τήν νικώσαν. Κατά τά  λοιπά 
κανονίζει αύτό τοϋτο τάς εργασίας του.

’'Αρθρον 1 0. Τό διοικητικόν Συμβουλιον δύ- 
νατα ι νά προσλάβη καί έτερα μέλη μέχρι τών 
δέκα έξ οίουδήποτε μέρους τής έλευθέοας ή 
δούλης 'Ελλάδος.

’’Αρθρον 41. Ό  Πρόεδρος τοϋ διοικητικού 
Συμβ-ουλίου είναι καί Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, 
έκπροσωπεΐ αύτόν καθ’ όλας του τάς σχέσεις, 
διευθύνει τάς συνεδριάσεις τοΰ διοικητικού 
Συμβουλίου, ώς καί τού Συλλόγου, υπο
γράφει πάντα  τα  έγγραφα, ύποβάλλει έν τή 
έτησία τακτική  συνελεύσει τών μελών τοΰ 
Συλλόγου (άριθ. 1 6 ) ακριβή λογαριασμόν τών 
έσόδων καί έξόδων καί δίδει λόγον τών πε- 
πραγμένων.

’'Αρθρον 12. Ό  Αντιπρόεδρο; άναπληροΐ 
τόν Πρόεδρον κωλυόμενον ή άπόντα- έν απου
σία δέ άμφοτέρ&)ν άναπληροΐ αύτους ό πρεσ- 
βύτερος έκ τών μελών τοΰ διοικ. Συμβουλίου.

Αρθρον 13. Ό Ταμίας ένεργεΐ πάσαν εισ- 
πραξιν, έκδίδων τάς δεούσας αποδείξεις, κρα
τε ί βιβλίον διπλοτύπων καί τηρεί τακτικά  
βιβλία έσόδων καί έξόδων. Πληρωμήν δέ ού- 
δεμίαν δύναται νά ένεργήση άνευ έντάλματος 
ύπογεγραμμένου ύπό τού Προέδρου καί έχον- 
τος προσηρτημένα τά  άπαιτούμενα δικαιολο- 
γητικά  έγγραφα. Α ναγγέλλει είς τό διοικη
τικόν Συμβούλιον, οσάκις ζητηθή, τήν κατά - 
στασιν τοϋ ταμείου, εις τό τέλος δέ έκάστης 
περιόδου υποβάλλει τόν ισολογισμόν έν τή κα- 
κτική  συνελεύσει τών μελών τοΰ Συλλόγου.

’'Αρθρον 1 ί .  Πάντα τά  μέλη τοϋ διοικη
τικού Συμβουλίου εργάζονται άμισθί.

Αρθρον 1 5. Παραιτηθέντος, άποβιώσαντος 
ή διαγραφέντος τινός τών μελών τοϋ διοικη
τικού Συμβουλίου τών ύπό τής συνελεύσεως 
έκλελεγμένων (,άρθρ. 8 ) εκλέγετα ι α ντικατα 
στάτης αύτοϋ έκ τής αύτής επαρχίας, είς ην 
άνήκεν ό έκλιπών, έν γενική συνελεύσει τών 
μελών τοΰ Συλλόγου, συγκαλουμέντ) εκτάκτως 
έντός εικοσιν ημερών άπό τής παραιτήσεως, 
ή τοΰ θανάτου ή τής διαγραφής, έκτός αν 
συμπέστ; κατά  τόν χρόνον τοϋτον ή τακτική 
σ«νέλευσι<, δτε έκλέγετα ι έν αύτή.



ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Λ'.
Β Ε Ρ Ι  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ ϊ Ε ϋ ν .

’'Αρθρον 4 6 . Γ0  Σύλλογο; συνέρχεται αύτο- 
δικαίως έν τή αιθούση αύτοΰ τήν πρώτην Κυ
ριακήν τοΰ Ίανουαρίου εκάστου έτου; τ α κ τ ι
κώς, έκτάκτως δε, οσάκις τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον θεώρηση άναγκαΐον ή ζητήσωσι τοΰτο 
τό τρίτον τών έν ’Αθήνα'.; μελ.ών τοΰ Συλ- 
λόγου.

’Άρθρον 17. Αί συνεδριάσει; τοΰ Συλλόγου 
θεωρούνται νόμιμοι, δταν παρευρίσκωνται έν 
α ύτα ΐ; τό τρίτον τών έν Άθήναις μελών αύ~ 
τοΰ' έν περιπτώσει δε μή απαρτία ;, συνέρχον
τα ι τά μέλη τήν άμέσω; έπομένην Κυριακήν, 
οπότε, δσαδήποτε ήναι παρόντα άποτελ.οϋσι 
■νόμιμον συνεδρίασήν.

’’Αρθρον 1 8 . Είς έκτακτον συνεδρίασιν συγ- 
καλεϊτα ι δ Σύλλογο; διά τοΰ Προέδρου πρό 
τριών τούλάχιστον ημερών διά προσκλήσεω; 
δηαοσιευομένη; ε ί; δύο τών έν Ά θήνα ι; καθη
μερινών έφημερίδων, έν περιπτώσει δε μή α 
παρτίας γ ίνετα ι δεύτερα πρόσκλησι;, οπότε, 
δσοι δήποτε άν συνέλθωσι, θεωρούνται έν α
παρτία.

Άρθ. 1 9. Ούδέν μέλος παραιτούμενον τοΰ 
Συλλόγου δύναται ν’ απαίτηση τάς συνεισφο
ράς ή δωρεάς του* αύτα ι μένουσιν ιδ ιοκτησία 
τοϋ Συλλόγου διά τόν σκοπόν αύτοΰ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε'.
Β Ε Ρ Ι  ΠΟ ΡώΝ ΚΑΙ Λ Α Π Α Χ Η ί.

Ά ρ θ .  2 0 .  Οί πόροι τοΰ Συλλόγου συνί- 
στανται ά) έκ τών τακτικώ ν μηνιαίων συν
εισφορών τών μελών" f'/) έκ δωρεών ή άλλ»ων 
συνδρομών και κληροδοτημάτων.

Ά ρ θ .  2 1 .  Τά χρήματα τοΰ Συλλόγου κα
τα τ ίθεντα ι εν τ ιν ι τών έν Άθήναις εγκεκριμέ
νο ι- μεγάλων Τραπεζών τή άποφάσει τοΰ 
διοικητικού Συμβουλίου διά τοΰ προεόρου αύ
τοΰ έν όνόματί τοΰ διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου’ αναλαμβάνονται δε κατά τόν 
αύτόν τρόπον και δ ιατίθενται κατά τ α ; πα- 
:ρου«ιαζομένας άνάγκα; πρός τόν σκοπόν τοϋ 
Συλ,λ,όγου.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΣΤ'.
Γ Ε Ν Ι  Κ Α Ι  Α Ι  Α  Τ  A S  Κ Ι  I .

"’Άρθ. 22. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, έάν

κρίντρ σκόπιμον, συνιστφ κατά τόπου; έπι- 
τροπά; άποτελούσα; ίδ ια κέντρα, έξαρτωμέ- 
να ; έξ αύτοϋ καί ενεργούσα; ύπό τ ά ; οδη
γ ία ; αύτοΰ καί συμφώνω; τώ  παρόντι Καν«~ 
νισμώ.

Άρθ. 23 . Ά ντΙ τών κατά ίο άρθρον 7 έκ- 
λχκτέων τριών μελών τοΰ Διοικητικοϋ Συμ
βουλίου έξ έκάστη; τών πέντε επαρχιών, δύ- 
ναντα ι έν ανάγκη νά έκλεχθώσι καί όλίγώ- 
τερα, τά  δέ λοιπά συμπληροΰνται καί έξ άλ
λων μερών, άλλά τή υποδείξει τών μελιών 
τοϋ Συλλόγου τών έκ τή ; έπαρχία; εκείνης, 
περί ή ; πρόκειται.

Άρθ. 24·. Τό διοικητικόν Συμβούλιον δύ- 
νατα ι νά ονομάζη και έπ ίτιμα  μέλη τοϋ 
Συλλόγου.

Ά ρθ . 23. Ό  Σύλλογος θεωρείται κατηρ- 
τισμένος άμα τή έπιψηφίσει τοΰ παρόντος Κα - 
νονισμοϋ ύπό τής συνελεύσεω; τών μελών 
αύτοϋ.

Ά ρ θ . 26. Ό  Σύλλογο; εχει σφραγίδα, φέ- 
ρουσαν ώ ; σύμβολον έν μέσω λέοντα έγειρόμε- 
νον, κάτωθεν δέ τοΰ λέοντο; τά ; λέξε ι; « έν 
τή ενώσει ή ισχύ; » καί πέριξ τά  γράμματα 
«Σύλλογο; ή Αδελφότης έν Ά θήναις ».

’'Αρθρ. 27. Τ0  παρών Κανονισμός ισχύει 
έπ ί τετραετίαν- τά  δέ άρθρα αύτοϋ 1 , 7 καί 
1 θ μένουσιν αμετάβλητα έφ5 οσον ύφ ίσταται. 
καί ό Σύλλογος.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΪΤΓΟΝ ΑΡΘΡΟΝ.

’'Αρθ. 28 . Μέχρι τή ; έκλογής τοΰ Διοικη- 
τικοΰ Συμβουλίου, καί τοϋ καταρτισμού τοϋ 
οριστικού Προεδρείου θέλει έκλεχθή προσωρι
νό; Πρόεδρο; ύπό τοϋ Συλλόγου, ό δποΐος θέ' 
λ,ει προεδρεύει τών συνεδριάσεων αύτοΰ και 
διευθύνει τά ; έργασία; του.

Ό  παρών Κανονισμός έπεψηφίσθη ύπό τής 

γενική ; Συνελεύσεω; κατά τήν συνεδρίασιν 

τή ; 28 Απριλίου 1 8 7 6 , έτροποποιήθη δέ, ώς 

εχει, κατά τήν Συνεδρίασιν τής 13 ’Ιουνίου 

τοΰ αύτοϋ £ τους.


	Kekrops_A-B_1876-1877_Filladion 11-12
	Kekrops_A_1876_Filladion IA-IB

