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Κανών Β'.
Ή δ η  ά. *Η χ ο ς  

» ©χλάτσ»;; τό ερυΟροΰον.»

Τό α  την κατ ’ άρχάς «σχάζετα ι δίφθογγον 
μάλιστα , ώ ; Αιακός, α ιάζω , αίαν·)) και Αία 
το νησιδιον εαρινός ψ ιλοϋται δέ, και έανός 
ποικίλος πέπλος τ ις .

Το γ  πρό έαυτοΰ την δίφθογγον ούκ άπα- 
να ινεται α ιγιαλός, α ΐγύπτιος, Αίγεός, Α ΐγιά- 
λ . ια , Αιγισθος πλήν τοΰ Ιγώμαι ρήματος καί 
τής έγώ αντωνυμίας απλής.

Γο (ί πρό έαυτοΰ την δίφθογγον σπανίως 
δέχετα ι’ έδεσσηνός, εδώδιμος, Έ δεμ, έδωδή 
και εδώλιον- πλήν τοΰ αιδώς, αΐδέσιμος, καί 
του αιόοια, και του αιδη|/,ονος.

Το ζ  τό α ι τό δίφθογγον εχειν οϋ βούλε
τ α ι’ πλήν τοΰ αι’ζηοΰ- τό δ’ ήτα πρό αύτοΰ 
τόν Ά ίήτην εΐσδέχεται, τή α ι διφθόγγω χαί- 
ροντα και Αίητήνη τό θυγάτριον.

Τό ύψος σημαντικόν, τό αΐπός σοι δνομαζό-

μενον, τό αιπεινός, αΐπήεις καί α ιπύς, ώς δη- 
λοΐ καί αίπύκερως, διά διφθόγγου γράφονται» 
καί δ αΐπόλος, τών α ιγών δ νομεύς.

Τοϋ αϊθω τά  παρηγμένα σύμπαντα δε- 
φθογγιζέσθωσαν- αίθρηγενέτης, αίθριος, αιθήρ, 
αΐθαλόείς, αιθέριος, αιθρία, αίθρα, αίθουσα, 
καί Αίθλη πόλις, αιθάλητε.

Τοΰ έθους παραγωγαί σοι σύμπασαι ψ ιλο- 
γραφειτωσαν εθελημος δ ήσυχος, έθάς καί ή 
έθείρα μ άλισ τα - τούτοις τό εθω σύντα ττε , 
άντί τοΰ τρώγω παρ’ Όμήρω λεχθέν.

Ή  α ισ α  καί τά πρός ταύτί) δίφθογγα, ώς 
το εξαισιον, καί αίσυήτης, αίσιος δμοϋ, καί δ 
αισακος κτλ . μεθ (ον Αίσωπος, αίσηχος, καί 
αίσυμνήτης καί Αισαρος.

Τοϋ αί'ι ω τά  μή γεννώντα πώποτε τό ο δι- 
φθόγγιζε" τά  δ’ έν κινήσει τ ίκ τοντα  τό ο ψ ι- 
λογραφει και βραχυνε ώσπερ τό φένω φόνος 
γάρ, καί στένω στόνος, καί τά  δμοια.

’Ωδή γ .
« Ε ν γ ρ χ ί ν ε τ χ ι  έπί σοι. »

’Εσχάραν, εσχατιάν καί τήν έσχάτην συν 
α υ .α ΐς  ψιλού μοι αίσχος δ’ αισχρόν, α ίσχ ι



στον, Κάλαισχρον, Αισχύλον διφθόγγιζε.
Τοϋ a ir a  τά  θηλυκά διά διφθόγγου την 

γραφήν εχουσι' μόνα ψ ιλά γράφε μοι τήβεν- 
ναν, ράβεναν, γέενναν.

Τοϋ εννυμ ι τήν γραφήν διά τοϋ ν μοι τοϋ 
ψιλοϋ γράφε μοι, j ϋ τε δ ιττά  πρόσφερε" εννυ- 
υ.ι, κορέννυμι, οβέννυι/.ι.» ’ i k “ ι

Τά αι α  μοι ■ θηλυκά προπαροξύτονα ήγοϋ 
δίφθογγα" Φώκαια δή, Ν ίκαια, και συν Βα- 
λανα ία  Ποτίδαια.

To α γ χ ι,  κάν συντεθή, την τοϋ ι προφορά 
’ίσησιν' άγχιβαθύς, άγχιστος' πλην τοϋ άγχη ' 
στΐνος επάλληλος.

Το εμεσα , το έξεμώ διά βραχέος £ ψιλοϋ 
γράφετα ι, και Έμεσηνός άνθρωπος, και Έ με- 
λονΐται καί εμετός.

Τοϋ α ίματος  την γραφήν καί η συνθήκη 
μαρτυρεί δίφθογγον' α ίματοποιώ, αίμός τε η 
αιμασιά καί Αίμύλιος.

Την ποόθεσιν τήν άμφϊ κάν τη συνθέσει 
άβλαβή σώζε μοι' άμφιγυήεις, άμφίβληστρον" 
ό άμφηρεφής κα ί άμφηριστος.

Ή  πρόθεσις ή ά ν τ ί , καί συντεθεΐσα, την 
γραφήν εσωσεν" άντισηκώ , αντιφω ς, άνευ τοϋ 
άντήεις, άντήμωρτος.

12οή ο .
« ’Επαο..........................................

Τά τοϋ γρ ι σοι ονόματα δι5 ίώ τα , τά  τε 
τοϋ γυ  ψιλούσθωσαν" γριπεύς καί γυρίνος, 
γρίφος τε καί Γύλιπος καί Γύγης, καί γύαλον, 
παρά τοϋ γρηγορώ καί Γρηγόριος.

Τά εις γων οξύτονα συσταλτέον έν γενική 
ονόματα, ώσπερ λαιστρυγόνα, τηλεγόνα κτλ . 
χωρίς τοϋ άγώνος δέ' περιεκτικώς γάρ μηκύ
νετα ι.

Τά εις γω ν  βαρύτονα πλαγιάζουν έν τώ 
μεγέθει φύλαττε ' Μάγωνος, ώ Μάγων καί ώ 
α ϊγων αίγωνος, προς οίς πώ γων πώγωνος καί 
το βαθυπώγωνος, λύγωνος.

Πασα λέξις, άρχομένη άπο δε, ψιλούσθο) 
σοι' Δεκιος, Λεβώρα, Αεβηλαείμ κτλ . ό δαί
μων δέ δ ιφθογγίζεται καί τά  έκ δα ιτός  καί ό 
Δαίδαλος.

Τά έκ τοΰ ι5ί'ω γινόμενα τό φοβοϋμαι δ ια- 
τηρείσθω δίφθογγον" δειλός, δειμαλέος καί 
δειμαίνως, δείδια, μεθ’ ών δεισιδαίμων σοι, 
δεΐμος καί δειδήμων γραφέσθωσαν.

Τά έκ τοϋ δεινός ονόματα γεγονότα δ ια - 
μενείσθω δίφθογγα" Δείναρ/ος, Δεινίας, Δει- 
νομένης" δηνάριον ήτα δε, ώςπερ καί βουλεύ
ματα δήνεα.

Τά έκ τοϋ δήμος ό ο γ ίο ς  ήτα γράφεται" 
Δήμητρα, Δημήτριος, δήμαρχος, δήμος, δη
μότης, Δημάρατος, καί συν Δημαινέτη Δη
μόκριτος.

Τά έκ τοϋ δ a t ς ή μάχη συντεθειμένα ήτα 
όμοϋ γραφέσθωσαν" δήΐος. δηόνης, Δηόφοβος 
κ τλ . δήω ρήμα, δηίαστός τε , συν Δη'ίδαμεία 
Δηϊάνειρα.

Τά έκ τοϋ Ζευς Διός σοι γεγενημένα διά ι 
γράφεται" Δίων, Διοπείθης, Διόγνητος κ τλ . 
Διόμεια, διός τε  καί δ ιϊπετής, διϊπόλεια.

Τά έκ τοϋ δίς  επιρρήματος γεγονότα διά 
τοϋ ι φράζεται" Δίφιλος, δικλί'ς τε, διμίτριος, 
δίζωνος, διμήτωρ, Διόνυσος, καί συν διμοιοί- 
ττ) διθύραμβος.

Τά έκ τοΰ δε'μύ) τό κ τ ίζω  γεγενημένα διά 
μικροϋ γραφέσθωοαν" δόμημα καί δόμος, Δο- 
μέτιος, Δόβηρα" τό δε δώμα τό οίκημα, μέγα, 
καί δωμάτιον γίνωσκε.

Τά παρά τοϋ δίδω  σμικρίνοις γεγενημένα ' 
δόμα, δοτήρ, Δοσίθεος' δώτωρ δέ δωτίνη ρ,έγα 
γραφέσθωσαν. τό δώτης, άδώτης γάρ μόνος ό 
Άσκραΐος έξέτεινεν.

Τά παρά τόν δό-lo r  σμικρύνοις συντεθειμέ
να καί τήν γραφήν τοϋ δόρατος' Δόλοψ Δολό- 
βέλας, Δολώνια πόλις τ ε , δορύκνιον πόα τ ις , 
καί δορυφορώ, Δορυλάειον.

Τά παρά τό δρο συντεθειμένα πάντα σμ ι-

χρύνοις, ώς δρομιχαίτης κ τλ ., δρόσος, Δρομι- 
κλείδης, δροσόεις συν δρόμονι' τό δρώπαξ^ 
δρωπίδης δέ καί τό δρωπακίζω μεγέθυνε.

Τά άπό τής δρη συλλαβής ήτα γράφε’ ώ? 
δρηστοσύνη, δρήσός τ ε ' δριμύς δέ δριμεΐα, 
δρίων τόπος σύμφυτος, ί  γραφέσθωσαν.

Τά παρά ω διδόμενα, δώσοιν, ώδή καί δώ- 
ρον μεγαλογράφεται" δωτήρ, Δωσιάδης, Δώ- 
τ ια , Δώτιον, Δωρίσκος καί δώτωρ τ ις , καί 
συν τή Δωδώνη τό δώνι...

Τά είς δωκ οξύτονα ονόματα συστελλέσθω" 
ο̂ ς Χαλκηδών Χαλκηδόνος, χωρίς μελιδώνος, 
φλιδώνος, Σιδώνός τε , καί αύ Καλυδώνος" ό 
γάρ Ποσειδών περιέσπαται.

Τά είς δων βαρύτονα ονόματα φυλαττέσθω 
ές άπαντος. Σπυρίδωνος, Αάδωνος, κώδωνος, 
Φαίδωνος, Κορόδωνος, καί κλίδοίνος, *Αδωνος, 
ομοΰ καί τοΰ Μίδωνος, Τρύφωνος.

Τά εις δ ι έπιρρήματα δ ι’ ιώ τα , ώς πανσυ- 
δ ί, ώδί, δευρί" ήτα κομιδή δέ, δηλαδή έπίρ- 
ρημα’ τό δ’ αύ άσπουδεί μόνον συν τώ  άκειδεί 
μοι διφθόγγιζε.

Τά παρά τοΰ δείχω τό φαίνω γεγενημένα 
διά διφθόγγου γράφε' ένδειξις καί δεΐξις, πα 
ράδειγμα, δείγμα τε  καί δείκιλον είδωλον' δί- 
κελα δι’ ιώτα γραφέσθω σοι.

Ώδή έ.
« Σύ, Κ ύριε μογ, φώς.»

Το £ προ έαυτοϋ το ψΓλον επιδέχεται* το 
δ ’ αίξ αίγός, Αίξωνία καί Αίξοινεύς διφθόγγω 
γράφε, ώς έπιτυγχάνουσιν.

Τά ά.Ιεος ψιλά, ώς νηφάλεος, ίλεος' διλέ- 
λαιος έν διφθόγγω καί θαλέλαιος μόνα, συν 
οίς καί έπιπόλαιος.

To ip t, συντεθέν, βραχυνέσθω επίρρημα' 
έρίγδουπος, έριδός τε , έρινεός τό δέδρον τε, 
έριννύς, έριστάφυλος.

Έτεόν τό αληθές ψιλογράφει συγκείμενον" 
έτώσιον τό μάταιον, έτεωνεύς, συν τούτοις

’Ετεοκλής, Έτεόνικος.
ΑίύΛου τήι γραφήν, τήν ποικίλου, διφθόγ- 

γ ιζε ' αίολόμητρις, Αΐολία' χθεσινός δέ ψιλού- 
σθω ό εοιλος, έξ ίω  γάρ.

Τοϋ εμος ή γραφή βραχυνέσθω, ώς Τήλε- 
μος" τό δ’ άναιμος, έκ τοΰ αίμα τήν γρχφήν 
κεκτημένον, καί Αίμος όρος διφθόγγιζε.

Τό 3ω συναιρών έν τοΐς ρήμασς ψίλου μοι"
πε ........................κανόνος τό ζέω καί ρέω, πλέω ,
χέω τε.

Τό αιω  φανερώς έν διφθόγγοις μοι σύντατ- 
τε , αν αρα μή συναιρείται" άποκναίω, λ ιλα ίω , 
παλα ίω , κλα ίω  παίω  τε.

Τό εΐμων  συντεθέν, έν διφθόγγοις μεμένη- 
ται" άνείμων καί λαμπροείμων, μελανείμων, 
λευχείμων, δυσείμων, φαιδροείμων τε.

Τοΰ εας ή γραφή τό ψιλόν ούκ ήγνόησεν" 
’Αντέας όμοϋ Χαιρέας καί Πυθέας, Σημέας" 
Μιχαίας, Αίας δέ δίφθογγα.

Τά εϊον περισπών άπό ρήματα, δίφθογγα 
έπίστασο" ΐατρεΐον, άριστεΐον, βρχβειον, μου- 
σεΐον, βαλανεΐόν τε.

Τά ειδής τών εις ενς καί τοϋ χ.Ιέος όρμώ- 
μενα διφθόγγιζε" Τηλεκλείδης, Ίΐρακλείδης, 
Πηλείδης, ’Αριστείδης τε.

Τά ειδ ιον  εις ις  θηλυκά εχοντα, δίφθογγα" 
παλλάδιον οτι πόλις' τά  εις oc δ ι’ ιώ τα , τε ι- 
χίδιον, ξιφίδιον.

Τά ειος κτη τικά  τών είς oc μοι διφθόγγιζε" 
ό ΐππειος τοΰτέστι λόφος, ιππολύτειος λόγος, 
δηλοΐ καί δημονέκτειος.

Τά οεις διά r  κίιί τοϋ τ σοι κλινόμενα σμι- 
κρύνονται, ώς Σιμόεις" ού κητώεις, έρώεις, κη- 
ώεις, ιρεσκώεις τε.

Τά ε εβραϊκά καθαρά τε ονόματα ψ ιλού— 
σθωσαν" Ώσηέ τε, Γελβουέ" Ναβουθαί δέ καί 
Ίεσσαί διφθόγγιζε.

Τά α ιμ  εβραϊκά" 'Άρμαθαίμ, Έφραίμ, ανευ- 
θεν, ψιλούσθωσαν" ώς Συχέμ τ ις καί Έ δεα, 
Βηθλεέμ τε, χωρίον ιερώτατον.



ΓΓ6 ετης ψ ιλωθέν, επαινετής, οίκέτης τ ε , 
δεικνύει ουχ ό επαίτης, ου προπαίτης, οΰ 
Χαίτης, ούδ’ &ΰ το κυανοχαίτης το^

Σημείωσαι πρωί καθαρεϋον επίρρημα γρ*~ 
φόμενον' ορα θηλεία βαρυνθέντα διφθόγγιζε, 
ολέτειρα, πείρα, φθείρα' πλην "Ηρα καί χήρα, 
καί πήρα το μαρσίπιον.

Τά ιΐο ς  τριγενή, ουσίας μετέχοντα, την δ ί
φθογγον άσπαζέσθω ' ώς δ χάλκειος ήχος, 
κρέας ώμοβόειον.

Γό υ  πρδ έαυτοΰ τό ψιλόν ε προσδέχετα8 

έναλλος δ ποΰς τε , ποταμός, ένος χρόνος, 
Έ νώχ τε  δ θαύμασιος.

Τοΰ α ίνος  καί α ίνος  τά  γινόμενα δίφθογγα ’ 
αίνόμορος, αίνέτης, Αίνιανες καί Αίνος πόλις, 
α ΐνιγίλα.I I

Ιώ τα  γραφέσθω σοι φωλεός ίλη , τάξ ις τ ε , 
καί ρήμα ίλ ιγγ ιώ  τε , καί ΐλεος ετ ι καί ίλα- 
δόν επίρρημα.

To isoc πρό μιας τό ψιλόν ε προσδέχετa t ' 
καιρός δε ίωβηλαΐος, Γαλιλαίος, σχολαΐος καί 
άγιλαΐος διφθογγίζονται.

Είλίσσχο καί είλώ το συστρέφω τά σύνθετα 
διφθόγγιζε' είληνέα, είλωτεύω , είλίπους, είλέ- 
cta , είλείθηα.

Τό εοκω συλλαβάς υπερ δύο διφθόγγιζε' 
φαίνω καί άλεγείνω ' τό ωδίνω , δίνω ιώτα  
σεσημείωται.

Τό ι>"ω, συλλαβαΐς έν δυσί μένον ιώ τιζε , 
πλήν τοϋ τείνω  καί τοΰ θυνω τό τύπ τω , καί 
δύνω, χ,τείνω τε.

Ώδή στ'.

« Θ ύσ ω  ^ ε τ ά  ^ων/ν;.»

Δίφθογγον προ τών διπλών ούκ εινω μοι 
πώποτε, έν άκινήτω λέξει μή συνθέτο), άνευ 
τοΰ χαμαιζήλου, αίζηοΰ τε  καί τοϋ προίξ, 
α ίψα , πα ίζω  τε  ρήματος.

Δίφθογγον ή συλλαβή ή ε παρητήσατο, 
μεθ’ έαυτής κεκτημένη έν συλλήψει σύζευξιν

τών συμφώνων, πλ>ήν τοϋ Αιτνη καί τοϋ α ιχ 
μή, καί αίσχος, καί αΐσχιστος.

’Επίρρημα τό σωρηδόν τό η ήγάπησεν, 
σμηνηδόν, αίφνηδόν τ ε , πετρηδόν καί άλλα 
οσα τοιαΰτα" νοσφιδόν δέ, διακριδόν, ιώτα 
γράφεται.

’ Ητά μοι τά  τοϋ εϊς ην  εϊδώς κ α ί .................
σημαίνειν" συλλήβδην, μάτην τε, χύδην, διό
 ̂ . . . . πάλ ιν , π ρ ι ν , ....................κατόπιν καί
εμπαλιν.

Ή  [ιης συλλαβών υπέρ δύο γραφέσθω διά 
τοϋ η φρενήρης καί άφήρης, μεθ’ ών ποδήρης, 
καί κωπήρης, πεντήρης κατατατέσθωσαν.

ΤΗτά σοι τά  έκ τοΰ άγω  εστω γινόμενα· 
ώς κυνηγώ , οδηγώ τε" μαστιγώ , σ ιγώ  τε ' 
ρ ιγώ , σφριγώ τε διά ιώ τα , έκ τοϋ μαστίζω  
καί σίζω  γινόμενα.

'Ρήματα διά τοΰ η]ω  ήτα γραφέσθω’ ώς 
καταλήγω , καί θήγω , καί άρήγω τ ε ’ τό π ν ί
γω  δέ καί τό θίγω τό προσεγγίζω , καί σμί
γω  ιώ τ ιζε '

"Οσα σοι διά τοΰ γήθω γ ίνοντα ι επιρρήμα
τα , εί μή ο γεννώσι, διά η πάντα  γραφέ
σθω, ώς τό γήθω ' πλήν τοΰ.... θω' τό γάρ 
πείθω τό πέποιθα τέτοκε'

Νήχομαι τό κολυμβώ, σμήχω δι’ ήτά σοι" 
τά  κεκτημένα τό ο καί ώς τό στείχω , λείχω , 
διά φθόγγου δέ, καί ϊσχω σημειοϋσθω ιώτα 
γραφόμενα.

"Απαντα τά  έκ τοΰ ηχώ καί ήχος γινόμε
να ' ώς τό βληχώ, άντηχώ , συν εΰηχώ, ή τα ' 
τό δμιλώ καί κ ιχώ , μ ιχώ , πάντα τό η ήγνό- 
ησαν.

'Ρήματα διά τό ηχω οσα έκφέρεται, ήκω, 
προσήκω, καθήκω καί άνήκω, η καί τό σφη- 
κώ δέ, πλήν τοϋ εΐκω καί υπείκω τό υπο
τάσσω.

Γίνωσκε τά  τοϋ η.ίος έξύτονα ήτά μοι' α
πατηλός τε , χαμηλός, χηλός τε , νεογιλός δέ 
καί ψιλός τ ις , καί ή τροφή δ χιλ.ός καί δά-

ψ ιλεια , Κάμιλος δ στρατηγός ιώ τα , καί όμι
λός Ζωιλος τε καί Τρωΐλος, καί βανδΐλος, 
κτΐλος συν τώ  ναυτίλω  καί Πομπίλω, καί δ 
ποικίλος και στρόβιλός άνεμος’ Κάρμηλος ο'ρος 
καί ζώον κάμηλος ήτά σοι, μεθ’ ών καί στρό- 
βηλος, γήσος, καί δ Βήλος έτ ι, συν άσυφήλω, 
Φ ασκηλω ,κα ί άπλώς τά  βαρύτονα απαντα .

Νείλος ο ποταμός, καί χείλος τοϋ στόμα
τος, και ειλως δοΰλος γραφέσθω έν διφθόγ— 
γο-.ς, μόνα τών βαρυτόνων’ τά  δ’ άλλα πάν
τα , πλην τών ών είπα , τό η έχέτωσαν.

Αρρητος συν Θεαιτήτω ητα  γράφετα ι, π ε
ρισπωμένων ρημάτων γεγονότα" Μίλητος, Μι- 
λησίων, καί συν τούτοις ατημέλητος δέ καί 
ατρόμητος.

Εύτοριτος, Θεοδώριτος, κύρια ονόματα, διά 
ιώτα  γράφεται" καί αυ απρόσιτος άπροίτω 
συνταττεσθω , ο απείριτός τε καί δ άπέριτος.

Δίφθογγα τά  έκ τοϋ χ.Ιέος τεθέντα" 'Ηρά
κλειτος συν Τηλεκλείτω  καί Κλείτω" τό δέ
κλήτος ήτα  τό πληθός γε" τό δε κλίτος, έκ 
τοΰ κλίνω  τό μέρος ιώ τιζε.

Οςυτονα τα  ητ&ς τώ  ήτα  έπλούτισαν" θεω- 
ρητος, θνητός τε  προσιτός δέ, αμαξιτό ; τε , 
άτραπιτός, λυχνιτός, ιώ τα  μονώτατα.

-υ νθ ετα  τά εκ τοϋ (ρερω ήτα έπίστασο" 
άσπιδηφόρος άνήρ τ ις , ξιφηφόρος, όχλος λαμ- 
/.αδ/ιφορος διά ιώ τα  ελπιδιφόρος, δνησιφό- 
ρος τε.

Εχουσι τα  τοϋ ηΛτ\ τό η δνόματα" απατη
λή, υόρηλη τε , χηλή ό'νυς" μόνη ή απειλή δέ 
ω τειλή  σοι, καί οφειλή τε διφθογγιζέσθωσαν.

Κέκτηνται τά  διά τοϋ ηίς  τό η ονόματα, 
ως Βρυσηίς, κριθηίς τε , νηρη'ίς, λη'ί'ς τε  συν 
χρυσηί'δι, χλωρη'ίδι, έχενη'ί'δι τά  τε παρόμοια.

Δημητρα καί κολυμβήθρα ήτα' ουρήθρα δέ 
καί δακτυλήθρα, μήτρα γυναικός, τό δ’ δπλον 
η μίτρα ζωνη, καί κονίστρα δ ι’ ιώτα σοι 
συγγραφέσθωσαν.

Ητα σοι τα  έκ τοΰ μήόω μήδης  γινόμενα,

ώς Παλαμήδης σοφός τ ις , Θρασυμήδης" πλήν 
τοΰ Καλλιδημίδης, Κληομίδης καί δ Χαρμί- 
δης τάχα  έκ χάρματος.

^Ησχηκε τά  έκ τοΰ ήτα, ώς δήλόν σοι άπό 
του ρ7]<7<τω και πττισσω τό φοβοϋι/αΓ φρ(σσ<ο 
δέ καί ά'ί'σσω, πτίσσω  τό τύπ τω , έλίσσω τό 
στρέφω ιώτιζε.

Θήσσα σοι έπ ί τοϋ ορούς ήτα , καί Θρήσσά 
τ ις η θρακικη, καί ή Κρήσσα, ή έκ Κρήτης, 
θήσσα τε , νήσσα ζώον, Μάγνησσά τε καί ή 
μάρπησσα, τέκμησσα, πένησσα.

Ώ δή  ζ '.

« ’Εν τή καρίνω.»

Σαρισσα δ ι’ ίωΓα, κνίσσα τε καί κίσσα τις" 
και ο ιχθύς δε ή θρίσσα, καί ή πίσσα, Κρίσσα 
πόλις Φωκίδος έκ τής δεύω υγρασίας τήν 
δεΐσαν διφθόγγιζε.

Διά τοϋ η τής συλλαβής τής άπαρχό- 
μενα’ Θήβη, θηλή καί θηγάνη, θής μισθωτός' 
θίς θινός δέ, Θίσβη, θίασος" μετά θιφθόγγου 
δέ δ θειασμός, θοιάζω καί θεΐός τ ις.

Τά κατά ρήμα άπό τής $ ε  μ ot ψίλωσον 
συλλαβής" 0έω ν, θεορήμων, Θέογνης ποιητής" 
τόν θαιρόν δέ, ήγουν στρόφιγγα, τόν θαιμανί- 
την τε , έκ τής Θαιμάν τελοϋντα , διφθόγγιζε.

Διά μικροϋ τό ο θορών πηδήσας, μέθη ή 
θόριξις, άνευ τοϋ Θωμάς, θωόζω, θώκος, θωή 
θώς δ λύκος, θώμ ιγξ, θώραξ τε δπλον, θωρά- 
κιον" τό θωρακεΐον τέλος δέ δίφθογγον.

Τα εκ τής μοι συλλαβής συντεθειαένα, 
ιώτιζε" θρίον, θριπιδέστατόν τ ι ,  θριμεύω, θρίξ 
καί θρίπες, θριδακίνη τε" θρήσκος, θρήνος τε , 
ή θρακική τε Θρήσσα δι’ ήτά σοι.

Τό ν πλουτοΰσι τό ψιλόν τά  έκ τοϋ $ υ  
άρχόμενα" θύννος, θυοσκόορ, Θύμβρος δ πο
ταμός, καί θυμ ίτης, καί θυμάτιον" πλήν τοΰ 
θοιμάτιον, θοίνη τε τράπεζα.

Τά έκ τής ια  διά τής ι γράφονται συλλα
βής' ώσπερ Ίαννής, Ίάλεμος, ’ίαμβρής, ια -



σπίς -τε καί Ίάμβληχος, Ίωλκός πόλις καί 
Ίάειλος, ίαμβος, άλλα τε.

Ή  κεκτημένη μεθ’ Ιαυτής συλλαβή δύο 
σύμφωνα, -εχει το ι' ίκτερος, ΐκμάς, Ίσμη- 
νίας, Ίσμική π ίτυ ς , κα ί Ίλληριός άνηρ, καί 
ίδρώς, καί ίδρύω, καί Τ^ρις τε.

Τά έκ τοϋ ίππος, καί ιερός, ίθύς τε γινό
μενα, γράφονται δι’ ιώ τα' ίππο ς, ίππομολγδς, 
'Ιπποκλείδης, 'Ιερώνυμος, ίεριχούντια, Ίθυ - 
γαινής, Ίθώμη, ίθύφαλος.

Διά τοϋ ιρ ις  ου προφέρεις προπαροξύτονα, 
γράφε ό’ «W a’ Στίρις ό ποταμός, καί Καλόσι- 
ρις, καί ’'Οσιρις, καί ’'ίρις άγγελος, καί ’'ίρις 
Βούσιρις, άνευ τοϋ Κρίσηρις.

Διά ιώτα τά  τοϋ ψ ο ς  ίσθι παράγωγα, ώς- 
περ όνήσιμός σοι παραδηλοΐ, καί ώφέλιμος, 
καί ίφθιμος, χωρίς τοϋ έρημος’ ό δε βλάσφη
μος, άσχημος εϊρηται.

Τά διά iroQ προπαροξύτονα η βαρύτονα, 
οίον βουτιλΐνος, φύγινος έκ δρυός. καί δερμά
τινος, καί λίθινος, ιώ τα γράφονται’ τών δ’ ό" 
ξυτόνων πέρι προείρηται.

"Οσα τοϋ ιδης  έκ τών είς oc πατρόθεν κα
λούμενα, οίον Πριαμίδης "Εκτωρ έκ τοΰ Πρί
αμος, Νεστορίδης, Μεμνονίδης καί Όμηρίδης 
τ ις , διά t γράφονται άπαντα.

Τά έκ τών ήτα , διά τοϋ ίδ ιον , εχοντα θη
λυκών, γράφοις οΰδετέροις ομοια τοΐς είς oc’ 
ως πορνίδιον, κλινίδ ιον’ πλην τοϋ γή γηδιον’ 
τό δ’ άγγεΐον γράφε μοι διά διφθόγγου.

Διά ι όσα είς ις  έπιρρήματα’ αύθις καί 
πλειστάκ ις , άλις τό δαψιλώς’ τό δ’ έξαίφνης, 
έξαπίνης τε , διακενής, έξής, μετά τοϋ έμπης, 
ήτα  γράφεται.

Τά τοϋ ιά  σοι δι’ ιώτα γραφόμενα εστω - 
σαν’ όχλος στρατιά ’ χειάν δέ την φωλεάν, 
φορβειάν τ ε , αύγοιάν, ζειάν, καί παρειάν, 
φειάν καί θαμειάν σημείωσαι δίφθογγα.

Διά ιώ τα  τό άναλίσκω ρήμα τό δα πανώ* 
ετ ι τό γεννώ κυΐσκω, καί τά  λο ιπά ’ τό δ’ άλ-

λαδήσκω, τό μιμνήσκω τε , καί τό κυκλησκω, 
μετά τοΰ θνήσκω, ητα  γραφέσθω.

Άνθεστηριών, μαιμακερ(τηρ)ιών, διά ίώτά 
σοι, μήνες Α θηναίων, έλαφιβολιών, Πυανεψιών 
ό κάλλιστος, Θαργηλιών, καί ω τό μέγα πάν
τες πλουτείτωσαν.

Τά έπί τόπων διά τοΰ s io r  διφθογγιζέσθω- 
σαν, άνευ Βυζαντίου πόλεως θαυμαστής, Ίκο~ 
νίου, Άμορίου τε , οίς Άρτεμίσιον άκολουθεΐ 
καί Κίτιον, Αίγιον.

Διά τής ιτ ις  τά  έπ ί λίθων ίω τίζοντα ι’ οίον 
σιδηρίτις λίθος, κάκ τοΰ πυρός η πυρίτις, 
καί μαγνήτις’ διά τοϋ η δέ ό άετίτης μόνος, 
λυχνίτης τε.

Διά τοΰ ια  εφ’ εορτών ιώ τα ’ Κρόνια’ ετι ώ- 
σχοφόριά που καί τοϋ Διός τά  Διάσια, καί 
'Ισθμ ια , καί Θεσμοφόρια, καί ’Ελευσίνια, Πύ
θια, Δηλια’ διά διφθόγγου την έορτήν Διϊπό- 
λεια ίσθι μοι, καί Διόμειά τε , τοϋ Διός’ καί 
'Ηράκλεια, Η φαίστεια ,Ά σκληπιάδεια , καί Ά - 
νάκεια, ^Ισεια, Θησεία.

Διά ιώτα τά  τοϋ ις ιν  δ ικατάληκτα ’ ρίν 
γάρ, Σαλαμίν, δελφίν τε καί ’Ελευσίν, καί 
άκτίν, έρμίν κλινόπους τ ις ’ ό μην δέ ήτα σοι" 
τής γάρ Τροιζήνος μία κατάληξις.

Δεκελεικόν μοι, κεραμεικόν, καί βοεικόν, 
δαρεικόν, μόνα τών είς χος διφθόγγιζε κ τη 
τ ικώ ν’ Καρικόν δέ μοι άνδράποδον, καί τ α 
κτικόν άνδρα, γραμματικόν τε  πάντα  ίώτιζε.

Διά τοϋ ιος έκ τών είς χος τά  όντα δη κτη 
τικά  Εχει τό ι  Πύθιος πυθικός, Αίθιόπιός τε, 
Τρώϊκός άνηρ, διωτικός, βιώτιος άνθρωπος.

Ό  άμνισός σοι, καί Κηφισός, καί ’Ιλισός 
ποταμός, ίσην πεοισσώ πλουτείτω  την περφό- 
ραν (;), Τεκμισσός τε  ό θαυμάσιος, καί κέρ- 
διος ’Ισσός.

Τά δέ δι’ ητα  δεΰρό μοι άκουε’ διά τοϋ η 
Μοκαλησός γεγράφθω σοι, βέλτιστε’ ετ ι Λορ- 
νησός ή πόλις καί Ταρτησός, Βριλησός, Σαλ-

βιδησός όμοϋ καί Κρ>μησός’ πρός δέ τό Κακη- 
σος, μικρόν Tt πολίχνιον.

Ώδή ή.
« Χ ε ΐ ρ χ ;  ε χ π ί τ ύ σ ζ ; .  »

Νέηλυς, νεώνητος, νεώς ψιλά γράφε, νεβρί- 
τ ις , νεμεσις, ναι μην καί νέωτα αύριον, νεωλ- 
κώ , νεος, νεώτερος’ πλήν έπιρρήματος τοΰ ναι 
συγκαταθεσεως και τοΰ να ίχ ι, ναίω τό οίκώ, 
ες οίι καί τό εναιε.

'.κ/)ς τα  γινόμενα φ ιλεΐ ιώ τα γράφεσθαι’ 
Νικίας, Νικανωρ, Νίκαια πόλις’ τό νηλής δέ 
και ανηλιπος έκ τής άρνήσιως το τη  μορίου 
γεγονε, και το η εσχεν έκ τούτου, άφ’ ου καί 
έγένετο.

Νότις ό ίδρώς, καί ή νοτίς, καί νότος άνε
μος μικρά γραφέσθω" νώτος δέ ό ληφθείς έπ£ 
τής ράχεως, καί νωτιαίος μυελός, νω τίζω  ρή
μα περί τά νώτα στρέφω, νωθεία, νωθρός με
γεθύνετα ι.

Ό σοις άμετάβολα δ ιττά  είσιν έκάτεοθεν, 
τούτων τά  σύμφωνα γραφέσθω μ έγ ισ τα ’ νώ - 
νυμος, νωλεμέως, νωμεστεία. τε , καί νωμεν- 
τΐνος, νωργανός, νωθρός καί νώροψ τ ις ’ ό δέ 
νέμος εχει τό νέμω ρήμα έπίκουρον.

Πάντα τά  βαρύτονα είς ων τό ω φυλάσσου- 
σιν, ώς Κόνων Κόνωνος, καί Ζήνων Ζήνωνος, 
καί ό Ά ννω ν δέ τοΰ Ά ννωνος, καί τά  λοιπά 
τής σιωπής τιμής αρμόδια’ έκ γάρ τούτων δει 
σε κανονίζειν πάντα τά  όμοια.

Γράφε προταινί καί νητα ινί ιώ τα , βέλτις-ε, 
καί τάλλα  ξύμπαντα  είς π  τά  ληγοντα ’ ταϋ
τα  δέ, παμπληθει, καί πανθοινεί, οίωνεί, μόνα 
τώ ν άλλων άληθώς διφθόγγω χαίρουσι’ π α γ - 
γενή δέ ητα  γράφεται καί μόνον έπίρρημα.

Ψ ίλου τά  άρχόμενα τοϋ fr , χωρίς τοϋ ζα ί- 
νω δέ, καί οσα άρχονται τοΰ ί< ίώ τιζε , άνευ- 
θεν τοϋ ζηρόν, ζηρίον φάρμακον’ τό δ’ άλεξεί, 
αυτολεςει ισθι μοι δίφθογγα, καί τό ξεΐνος, 
άςεινος, Εύξεινος, πλήν τοΰ έπίξηνον.

Οιας το οιακειον νηός, κεροίαξ σύνθετον 
διφθόγγω χαίροντα, τοϋ οίω ρήματος γέγονε 
τοΰ κομίζω, οίς άκόλουθον τό ο ίακίζω , καί 
πατήρ Όρφέως Οίαγρος, οίιονός τε μάντις, 
οιωνός έτ ι τό μάντευμα.

Συστελλε στολήν καί έντολήν, τό ε γάρ 
εχουσιν έξ άντιθέσεως’ έντέλλω , στέλλω τε 
ρήματα ενεστώτος δ’ οσα γ ίνοντα ι, ώς τερ- 
πωλην, επειγωλήν, μεγάλα γράφε μοι, εϋχω- 
λΛ,ν τε , οίς θαλπωρή, παυσωλη ήκολούθησεν

Οσα εκ τοΰ ολε^ρος εστι, μακρόν εί εχουσι 
φωνήεν όπισθεν, μικρά γραφέσθ<υσαν άπαντα , 
ώς ψυχόλεθρος, σιτόλεθρος’ εί δέ βραχεΐαν 
συλλαβήν, ο;ς το επωλεθρος, έκτεινέσθω, παν- 
ώλεθρος ομοϋ καί άνώλεθρος.

Ορου τα  συγκείμενα, μικρά, ώς τό μεθό
ριον καί ύπερόριον, μεθ’ ών ό όμορος τέτα - 
κτα ι 5 όε εςωρος εκτε ίνετα ι’ έκ γάρ τοΰ ώρα 
ό καιρός καί τοΰ έξ γέγονε, καί σημαίνει άν
δρα τώ  χρόνω τυγχάνοντα  γέροντα.

Σμίκρυνε τά  οπη  θηλυκά, τά  όντα κύρια, 
ώς Καλλιόπη τ ις  καί ’Αντιόπη, ’Αλόπη τε , 
και Ιοπη, Αεροπη τε ή δέ Ευρώπη τό μ ι
κρόν Ο ηθετησε, καί Σινώπη, λώπη τό είμα, 
άφ’ οϋ λωποδήτης τε.

Εκτείνε τα  εχοντα είς ε τήν γη  τήν λ ή 
γουσαν, εϊπερ μή εχουσι τό £ άντίθετον ρη- 
μασι σιωπή, ανακωχή όμοϋ’ ή δ’ έποχή, καί 
άνοχη τοΰ εχω γ ίνοντα ι’ ή ό-ή δέ, περιωπής 
ούκ έζήλωσε μέγεθος.

Έ χουσι τήν δίφθογγον γραφόμενα τά  οιος 
απαντα προπερισπώμενα’ ώς έτεροΐος, γελοίος 
το, κα ι παντοΐος, και αιδοΐός τ ις ’ καί ρ.ετά 
τούτων ο κλοιός, φλοιός ήρίθμηται, καν τόν 
τονον αλλοΐον, καί γάρ ώξυτόνηται,

Δίφθογγον τά  οιτης  ευτυχεί’ Θυμοίτης κύ
ριον, Όροίτης όνομα’ τά  δέ παρώνυμα σύ- 
στελλε καί ρημάτων τά  γινόμενα, ώς ό πρε
σβύτης, κωλυτης, οίς ήκολούθησε καί πιδύτης, 
ρήμα πιδύω πλουτήσας άντίθετον.



Σύνθεσις όδοΰ, δέ καί οδούς τό ο ούκ ήμει- 
ψε' τριόδους οργανον, και καρχαρόδους δέ 
κύων τ ις , συν μεθόδω ή περίοδος’ παλινωδία 
δέ ήμΐν ούκ αντιμ άχετα ι’ έξ ούδής γάρ αΰτη 
τεθεΐσα το μέγεθος έφύλαξεν.

’Όρους τά  συγκείμενα, εϊ £ν έχουσι σύμ
φωνον, διφθόγγω χαίρουσιν' ώς δρεινόμος, ο
ρείχαλκος, όρειφοίτης, ορειβάτης τ ε ' τοϋ ορι- 
τοόφου τά  δύο σύμφωνα συστολήν έργαζέσθω- 
σαν' τοϋτο απομ ιμείτα ι και έρίγανον.

Σμίκρυνε τά  ονης θηλυκά, ην φύσει κύρια' 
ώς Μηριόνης τ ις , και Γηρυόνης τρισώματος' 
κα ι τά  πότης  έκ τοϋ πέποται γεγενημένα, το 
μικρόν ούκ έξηρνήσαντο' υδρηπότης, συμπό
της, καί πά ντα  τά  όμοια.

Σύστελλε τδν οροφον, μακράν εϊ έχει όπι
σθεν' ώ ; ύψήροφος συν Ιχρυσορόφω, πεντόρο- 
φος* τό δέ δμώροφος, διώροφος, ώς κεκτημένα 
τό βραχύ, έμεγεθύνθησαν, καί συλλήβδην 
ίσην αύχοϋσι τω  δλεθρος σύνθεσιν.

Σύστελλε τά  οτης θηλυκά εϊς τος εϊ κλ ί- 
νοιτο, εχων φιλότητος καί ϊδιότητος σύμβο- 
λον’ ή δεσμώτις δέ, δεσμώτιδος καί στρα- 
τ ιώ τιδος, ώς τό δος την κλίσ ιν εχοντα, συν- 
τηροϋσιν αρσενος ό'γκον γραφήν την αρχέτυπον.

Εΰπνοιαν καί εΰροιαν πλωτήρ ποθεί δι’ εΰ- 
πλ.οιαν, εχθρούς φεύγουσαν' την δ’ έπίρροιαν 
απεύχομαι, ώς βλάπτουσαν’ τη διανοία με
λετά  πόλιν την Βέρραιαν, τής Εύβοιας κρείτ ' 
τονα, ο’ιμα ι, καί δίς που φθεγγόμενος.

Είκοι, γαργητοί καί ένταυθοΐ, σφηττο ί, ε
πιρρήματα διφθόγγω τέτευχε ’ τό γρϋ δέ μό
νον συνέσταλτα ι, τό άδόμενον προσφώνημα’ 
τό Πειραιοΐ καί μεγάλοι μήκος έκτήσαντο, 
ώστε φθόγγους δύο μόλις έκεΐθεν άκούεσθαι.

Ώ δή  G'.
β Λ ί θ ο ς .....................................»

Τό τε βραχύτατόν έστιν έν τη Τενέδω καί 
Τεγέα' έν δέ τω  Ταινάρω δ κανών, τα ινίαν

εΐνε συμπεπλεγμένην, Ξενόας (;) πρόσθεν άπ - 
αστράπτουσαν, Τήλεφος 2φη καί Τηλέμαχος·

Τοίνυν, τοιγαροϋν κα ί τοιγάρτοι τά  επιρ
ρήματα, καί τοίχος μόνα διφθογγίζων μοι 
γράφοις' τρωγλίτην δ’ ΐσθ ί καί τρωγλοδύτην 
μέγα ' τά  δ’ άλλα , τά  άρχόμενα άπό τοϋ τρο 
μικρογραφέσθωσαν.

Πλούτων καί Χαρίτων, Ά ριστων καί τά  
βαρύτονα σοι πάντα  διαφυλαττέσθω τό μέγα ' 
καί ή τριγένεια τόν γείτονα.

Σχοΐνον, ώς δισύλλαβον, γράφοις διά δι
φθόγγου’ πλήν τοϋ φρϋνος' τά  δέ συλλαβάς 
υπέρ δύο, ψ ιλά γινώσκειο ' βόθυνος, μόσυνος, 
συν δεσποσύνα) πίσυνον, καί συν θορσύνω τόν 
άνδρόσυνον.

Δίφθογγα τά  ρήματα ίσθ ι, τά  τοΰ ι ινώ , 
περισπασθέντα' ώσπερ τό θοινώ εύωχοϋμαι, 
κοινώ φοιτώ τε  τό παραγίνομαι' τό δ’ όδυνώ 
σημείωσαι, διά ψιλοΰ γάρ έζενήνεκται.

'Ρήματα βαρύτονα, οσα διά τοϋ υω, ψ ιλο- 
γράφει’ θύω καί άλύω τό χαίρω, ΰω τό βρέ
χω, ρύω μεθύω τ ε ’ πλήν τοϋ οϊώ μεμονωμέ
νου, καί άλλοιώ μεταπεποίημαι.

Μόνα τά  ροιζώ καί άθροίζω διά τοΰ οιϊ,ω 
έν διφθόγγω’ τρύζω δέ καί κλύζω , κα ί βλύζω , 
μυζώ , κνυζώ τε  διά ψιλοΰ προφέροις’ καί .τά 
τοΰ νρος βράχυνε, άνευ τοΰ χοίρος, άπαξά- 
παντα .

Κοΐλον τό βαθύ έν διφθόγγοις, διά τρ ιγέ- 
νειαν, έτάχθη’ σκϋλον δέ καί φΰλον, καί πάν
τα  τάλλα  διά ψιλοΰ γραφέσθοι, μονογενή τυγ- 
χάνοντα καί ούδετέροις συνταττόμενα.

Φέναξ καί φενάκη, άπατη , διά ψιλοΰ μετά 
τών άλλω ν, άνευθεν τοΰ φαίνω τό λάμπω , 
φαιόν τ ι χρώμα λευκοϋ καί μέλανος, φαιδρός 
καί φαίαξ, Φαίδημος μετά Φαινίππου καί 
τοϋ Φαίνοπος.

Φήλος, καί φηγός, Φηραι πόλις διά τοΰ η 
προφερέσθωσαν’ ρήμα δέ φιδώ διά ϊώ τα , φ ι- 
μόν τε  γράφοις’ Φείδων διφθόγγω, καί ή φει

δώ τό όνομα, μετά,Φ ειδίου χαραττέσθω.
Φώκη καί φ6>κεύς, Φωκυλίδης διά μεγάλου 

σοι γραφέσθωσαν, καί επ’ αύτοφώρω,καί φώ- 
σων, καί φώρ δ κλέπτης, κλέμμα τό φώριον’ 
τήν δέ φολίδα σμίκρυνε, καί τόν φοξόν τόν 
έξυκέφαλον.

Φύκος, κα ί φυτόν, καί φυτεία, καί φυτο
σπόρος βραχύνεταΓ Φοίβος δέ Α πόλλω ν, καί 
Φοίνιξ, φοινίσσω ρήμά τε τη οι διφθόγγω 
χαίρουσι' φοιτώ τό παραγίνομαι, καί φοιτη
τής, καί φοΐς δ διάμαντις.

Ί φ ι  τό έπίρρημα μόνον διά ϊώ τά  σοι γρα
φέσθω' ήτα  δέ κρυφή πάλιν  μόνον' τά  δ’ άλ
λα πάντα  δίφθογγα γράφε μοι’ τό δ’ άξιφεί 
σοι πέφυκε καί παμψηφεί σαφές παράδειγμα.

Χαίρει τό χ α μ α ί τη διφθόγγω, καν συντε- 
θή μετά συμφώνου' ώσπερ χαμαιλέων τό ζώον, 
χαμαίζηλός τε καί χαμαιτύπη πόρνη' χαμε- 
ταιρίς δ’ ού μάχετα ι' έκ γάρ φωνήεντος συν- 
τέθειτα ι.

Χ έλυς, χελιδών καί χελώνη, καί Χερρόνη- 
σον ψιλούσθω' χαίρο) δέ, Χαιρώνεια πόλις, 
χαϊρε, χα ίτη , άναχα ιτίζω  ρήμα, κυανοχαίτης 
ίππος τε, διά διφθόγγου σοι γραφέσθωσαν.

Χίμαρος ο τράγος ιώ τα , μετά χίμαιρας 
τοϋ θηρίου, Χίλωνος σοφοϋ, καί χιτώνος, χ ι- 
λοΰ τροφής τ ε ' ή δέ χηλή δ ονυξ, χηλός τε 
τό κιβώτιον^ καί χηραμός.......................................

ΣΗΜ . Έ λλε ίπ ουσ ι δύο περ ίπου σελίδες, 
περ ιέχουοα ι ά λλοτε  τδ τέλος τοΰ παρόντος  
χανόνος, συγκείμενον εκ τινω ν ετ ι τροπαρίων 
περ ί λε'ζεων έκ χ  άρχομενω ν, χα ί έκ πάντω ν  
τών τροπαρίων περ ί λέξεων έκ ψ  καί ω άρχο- 
μένων.

Κ Α Ν Ω Ν  Γ .

Ώ δή ά.
« Έν βνΟω χζζέστρωνε, η

Άναφής καί άκτιστος θεός, και άκατανόη
τος, οτερ(κόν άλφα εχει ψιλούμενον' £δης δέ

καί άλυσις, τής στερήσεοις καί αύτό τό άλφα 
έστίν, δμως δ’ έπ ί πασιν άμφω τήν δασεΐαν
έπιδέχονται.

Βοηθός καί βότρος δ ποιμήν, καί βοτά τά  
πρόβατα, καί ή βοτάνη τώ ο μικρώ γράφεται' 
και βορρέας άνεμος, καί βορά ή τροφή παν
τός σώματος' βωμός δέ δ ναός, καί βωβός 
τοΐς πασι μεγεθύνονται.

Γηγενής καί γήθος ή χαοά, γηραλέος, γή - 
διον, γηροκομώ γηροτρο,φώ, γηθόσυνος, η ταΰ
τα γράφονται. Γιεζή δέ ι καί γ ίγα ντες ' γ ε ί
τονες δέ πάντες, καί γειτοτεύειν ρήμα δ ί
φθογγον.

Ώ δή β'.
« ΈξήνΟνσζν ή ίρημαζ. »

Διάκονος, καί δίψα, καί δίδυμος, καί δΐος 
δ ένδοξος, Διογένης, ϊω τίζοντα ι, καί δ δ ί
καιος' δ δέ Δημοσθένης καί Δημήτριος η γρά 
φονται.

’Επίβουλος εχθρός, έπί πρόθεσις καί έπος 
τό λόγιον, καί έσχάρα διά τοϋ ε ψιλοΰ γρά 
φονται’ αίσχος δέ και αισχύνη διφθογγίζονται.

Ζοφώδης καί ζορός, οίνος άκρατος, τώ ο μ ι- 
κρώ γράφονται, καί δ ζόφος' ζοιή δέ, καί ζώ 
νη, ζώδιον, ζωτικός, καί ζώον, μεγεθύνονται

Ώ δή  γ ' .
εκ Παρθένου. »

'Ηλίβατος, υψηλή πέτρα, ήλιος, ήλεκτρον, 
Ή λϊ δ ένδοξος, και Ή λιοΰ η γράφονται'^Ιλιον 
ή Τροία δέ, καί Ίλαρίοιν, ι ,  καί Ίλούστριος.

θεόφρων καί θεόδουλος, θεσμός καί θεό
ληπτος, τώ  ε ψ ιλώ σεσημείωται, θέρος καί 
θεμέλιον’ θαιρός δέ, δ στρόφιγξ τής θύρας, 
δίφθογγόν έστι.

’Ιούνιος, Ίω νας, ’Ιωάννης, Ίώσηπος, ίαμα 
καί ιατρός ψιλήν δέχονται’ ΐνα  δε δασύνεται, 
καί ίμερτόν, § δηλοϋται έπιθύμημα.

Ώ δή δ'.
« Μεσίτης β ϊδν. »

Κύβος, κυλός, καί κυδώνιον, είδος καλής



οπώρας, κύλιξ τε τδ ποτήριον, κύδος ή δόξα, 
κύων ύλακτικδς, /.αI Κυρήνη τις πόλις, ψιλόν 
τδ ν  γράφονται τα ΰ τα ’ κοίτη δέ στρωμνή, 
καί κοιτών διφθογγίζονται.

Λυσιτελής, λυτρωτής καί λυτροΰμαι, λύμη 
ή βλάβη, λύκος, λύπη πάθος, Λύκιον χώρα, 
Λυκαονεία, υ ψιλόν ταΰτα , καί Λυκοΰργος ό
νομα κύριον' ο καί ί ό λοιμώδης τδ νόσημα.

Μέγας, μεστός, μέτρον, μέλι, τά  μέλη, 
μετεωρίζω, μέδιμνον τδ μόδιον, καί μετριά
ζω , ε ψιλόν εχει ταΰτα ' μαίνομαι δέ, μαία, 
καί Μαίανδρος ποταμδς Ά σίας, καλώς δι- 
φθογγίζονται.

Ώδή έ.
« Έ ν  ά β ύ σ τ ω  πταισμάτων, »

Νοαικος, νότος, νοσφίζθ[/.αι, νόσος καί νο- 
τάριος ο μικρά γράφονται' νωθρδς δέ, Νώε, 
καί ρήμα νωμώ τδ κινώ , μεγαλύνονται.

Ξενισμός, ξενήτειον, ξενίζομαι, ξένος ό 
άλλότριος, καί ξερός, ε ψιλόν’ διά διφθόγγου 
δέ ξαίνω ρήμα, εξ ού τδ κατέξανεν.

’Όψον, οπτώ τδ βλέπω καί όψιμος, όχλος τε  
καί όκνος, ψ ιλοΰνται, καί όναγρος’ ορίζω δέ 
καί δρασις, καί όρμώ, καί ορκίζω δασύνονται.

Ώδή ό
« ΈντίΟεν προταγιχα. »

ΙΙιέζω, καί Πίτυοον, π ιστεύω , π ίσ τις , καί 
π ίθηξ, καί Πίνδαρος, καί πίθος ίω τίζοντα ι’ 
πηγή δέ καί πήγανον, όρος Πηλούσιον, πή - 
γυς  καί πηλδς, καί πηλαμίς, ήτα' τήν πείραν 
δίφθογγον.

ΓΡινίον, ριττίδιον, καί ρίν ή μ ύτη , καί ρίζα, 
καί ρίψασπις, ι ταΰτα  γράφονται' ρητίνη δέ, 
ρήτορες, καί ρήξ, καί ρήμά τε , η , καί ό 'Ρή
νος ποταμδς άεί'ρεΐθρον, τοΰτο γράφεται δί
φθογγον.

Σημεΐον καί σήμαντρον, καί σηπεδόνες, 
καί σημαία τδ φλάπουρον, καί σηρικά ίμάτια , 
σηπία καί σήσαμον, σήραγγες φάραγγες, η

ταΰτα  γράφεται καλώς' Σιών δέ Ιερουσαλήμ, 
ίω τ ίζετα ι.

Ώδή ζ ' .

« Κ άμινος note κυρόζ. »

Τρία, καί τριάς, τρ ιστάτην, τρισευδαίμων, 
τρίπους, καί τρίπηχυς, τριβώνιον, τριόροφον 
οίκημα, τριπλοΰν, τρίβωμον, καί τρίχες, ίω* 
τίζονται" καί τρις άντί τοΰ έκ τρίτου’ τρεις 
άνδρες δ’ ή βόες δίφθογγον.

Ύ μνος ψιλόν, υδρεύομαι, καί υδωρ, υω τδ 
βρέχω, καί υάκινθος, ύλώδης πας άνθρωπος, 
ΰελος, υορις, κα ί υγεία , ψιλδν τδ ν  ταΰτα  
εχουσιν' οιακες δέ τοΰ πλοίου ο καί ί ,  οίμαι, 
γράφονται.

Φίλος καί φ ιλώ , φιλοσοφώ, φιλοΰμαι, Φί
λιππος όνομα, φιλόπτοιχος, φιλόνεικος έ'τεροςι 
φιλολόγος καί φιλότιμος, διά ιώ τα  γράφον
τα ι' Φήμη δέ καί φημίζω η , καί φήγινοι 
άξονες.

Ιίοη η.
« Άναρχου γίννίτορ»;. »

Χρίστος ό θεάνθρωπος υίδς θεοΰ και Κύ
ριος, Χριστοφόρος, Χριστώνυμος, Χρισώνυμος, 
χρίσμα άλειμμα, χρίω τδ αλείφω , χριστιανδς, 
ίώ τά  μοι ταΰτα  καλώς σεσημείωταΓ χρη- 
σμδς δέ η καί χρηστήριον.

Ψωμδς μέγα γράφεται, καί ψώρα πάθος 
σώματος’ ψόγος δέ καί ό ψόφος, μικρδν ο δέ
χοντα ι’ ψηφίζω , ψηνίζω διά κτενδς, ταΰθ’ 
ητα  γράφονται" ψυχρδς δέ καί ψυχώλεθρος καί 
ψυχή, ψιλδν ν  γράφονται.

Ώμδς ό άπάνθρωπος, καί ώμος μέρος βρό* 
τιον, ’Ωριγένης, ώτίον, καί ώρα σώματος, ή
τοι ευμορφία, έν τούτοις μετά τοΰ ω ’ όρώ δέ 
τδ βλέπω, καί όρος θαβώριον, καί ορμίσκος, 
μακρδν γράφονται. (ακολουθεί.)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Παρόντων ικανών τακτικώ ν μελώ ν, 
ά μ ’ άφικομένου τοΰ Γενικού Προξένου 
τή ς Ε λλά δ ο ς έν Καΐρω, Κ. I. Πέρβελη, 
μετά  τοΰ "Γποπροξένου Γραμματέως, 
Κ. Γεωρ. Φ ιλήμονος, ό Πρόεδρος έκήρυ- 
ξεν έναρχομένας τά ς  έργασίας τής γ ε 
νικής Συνελευσεως, μεθ’ δ ελεξε τάδε :

Φ ΙΛΤΑΤΟ Ι  ΕΤΑ ΙΡΟ Ι ,

Μετά χαράς καί συγκινήσεως ευφροσύνου 
βλέπω υμάς συνηθροισμένους ένταΰθα μετά 
μακράν, ένεκα τών θερινών καυσόνων, διακο
πήν τών εργασιών τοΰ ήμετέρου Συλλόγου. 
'Η προθυμία, μεθ’ ή ; έσπεύσατε ν’ άνταποκρι- 
θήτε εις τήν άπευθυνθεΐσαν ύμΐν πρόσκλησίν 
μου, μαρτυρεί τδν ζήλον, ύφ’ οΰ διαφλέγεσθε 
υπέρ τοΰ ήμετέρου Συλλόγου, καί παρέχει ε
χέγγυον άσφαλές τοΰ ενδιαφέροντος, δπερ έμ- 
πνέουσι πρδς υμάς τά  έργα καί h Εερδς σκο- 
πδς τοΰ καθιδρύματος τούτου. Ή  έν τώ μέσω 
υμών παρουσία τοΰ γενικοΰ προξένου, Κ. Πέρ
βελη, καί τοΰ υποπροξένου, Κ. Φιλήμονος, 
εμπνέει ήμΐν θάρρος καί δύναμιν ηθικήν ού 
σμικράν πρδς έκπλήρωσιν τών δυσχερών ήμών 
έργων. Τά δύο ταΰτα  πρόσωπα είνε ή ένσάρ- 
κωσις, ή αισθητοποίησις τής έν τώ  πεοιβόλω 
τούτω  άοράτως πτερυγιζούσης Πατρίδος, ήτις, 
ώς σάς είπον καί άλλοτε, παρ ίστατα ι πάν
το τε έν μέσω ήμών ένταΰθα, άόρατος μέν είς 
τους σωματικούς ήμών οφθαλμούς μένουσα, 
έπαισθητή δέ εϊς τήν νοεράν άκοήν ήμών γ ι-  
νομένη διά τοΰ μυστηριώδους καί γλυκυθύμου 
εκείνου ψιθύρου της ® δ.του δύο ή τρεις ε ΐσ ί 
νυνηγμένο ι i r  τώ όνόμ α τ ί μ ο υ , χάγώ ε ίμ ι i v  
ρ ίσ ύ ) α ΰ ιώ ν .η  Ναί ! φ ίλτατο ι Ιταΐροι, καί σή

μερον, καί πάντοτε, έν τώ  όνόματί τής παμ- 
φ ιλτάτης πατρίδος συνερχόμεθα ένταΰθα, καί 
διά τοΰτο τάς συνδιασκέψεις ήμών δέον νά 
περικοσμή ή ειλικρίνεια, ή άδελφική άγάπη , 
ή σωφροσύνη, καί ή κοσμιότης, τάς δέ άπο- 
φάσεις μας ούδέν άλλο νά καθοδηγή καί κα
ταρτίζει η τής άπούσης κ ? : έπ ί μόνα τά  εαυ- 
τής τέκνα έλπιζούσης πατρίδος ή δόξα καί 
τδ συμφέρον.

Αισίως διανύσαντες τήν πρώτην ενιαύσιον 
περίοδον τοϋ βίου τοϋ ήμετέρου Συλλόγου, 
συνήλθομεν ένταΰθα σήμερον, ίνα  λάβωμεν 
σαφή γνώσιν πάντων τών κατά  τδ ένιαύσιον 
τοΰτο διάς-ημα πεπραγμένων καί τής ένες-ώσης 
καταστάσεως τοϋ ήμετέρου Συλλόγου, ερευ- 
νήσωμεν δέ άν πάντα  καλώς έπράχθησαν και 
σύμφωνα μέ τάς ιδέας τοϋ Συλλόγου, ή άν 
συνέβησαν λάθη $ παραδρομαί έκούσιοι η ά- 
κούσιοι, κα ί τ ίνες, χ.αί πώς πρέπει νά πολι- 
τευθή ο Σύλλογος είς τδ μέλλον, καί πώς νά 
διοικηθή, πρδς άποφυγήν αύτών.

Κατά τδ έν τώ  προσκλητήρίω περιεχόμε- 
νον πρόγραμμα τώ ν εργασιών τής σημερινής 
Συνελεύσεοις, τρία τ ινά  θέματα θέλουσιν ά - 
πασχολήσει ήμάς ένταΰθα σήμερον.

Α'. Έ ξέλεγξις τής ενιαυσίου διαχειρίσεως, 
καί λογοδοσία τοϋ Συμβουλίου.

Β'. Προσδιορισμδς τών έργων τοΰ Συλλό
γου κατά  τήν έπερχομένην β' ένεαύσιον π ε 
ρίοδον. Καί

Γ'. Άνάρρησις έπ ιτίμω ν μελών.

Τδ Συμβούλιον θαρραλέως προσέρχεται, ίνα  
δώση ύμΐν δι’ έμοϋ λόγον τής πολιτείας αύ
τοϋ καί εύθύνας τής οικονομικής διαχειρίσεώς 
του. Καί δέν φρονεί μέν, ο τ ι  πάντα  τά  ύπ’αύ- 
τοϋ πεπραγμένα καλώς κα* .^Λ^ί*ττίΒς -έ- 
πρά/θησαν, διότι δέν
θ α σ τ  ο ν. Δύναται δ” ό )Α> £ W  μ σή
υμάς μέ τδν θετικώτερον' τρόπον, δτι είς πάν



I

αύτοΰ διάβημα οδηγόν εσχεν αείποτε τοΰ 
ημετερου Συλλόγου τήν ύπόληψιν καί το -συμ
φέρον, καί οτι σταθερώς εϊργάσθη υπέρ αυτών 
μετά ειλ ικρίνεια ; καί ακρίβειας, οϊαι έμπρε- 
πουσιν εϊς πολίτας, τιμη'θέντα; διά τή ; ψή
φου τή ; εμπιστοσύνη; σα ;, καί κατανοοΰντας 
τό μέγεθος τή ; ηθικής ευθύνης, άνελάμ.βα· 
νον, οτε άνεδέχοντο τό βαρύ φορτίον τοΰτο.

'Υμείς δέ κέκλησθε νά ένασκήσητε σήμερον 
δικαίωμα κυριαρχικόν, τό της έξελέγξεως τής 
τε πολιτείας και δίαχειρίσεως τοΰ Συμβου
λίου, καί μετά παρρησίας νά εΐπητε τ ί φρο
νείτε περί αύτών. ’Οφείλετε δέ νά πράξητε 
τοΰτο μετά παρρησίας και άμεροληψίας το- 
σοΰτο μάλλον, καθόσον τό ζήτημα δέν εινε 
μόνον προσωπικόν, καί δέν άφορα μόνον εϊς 
τό παρελθόν, ά λλ ’ είνε πολύ γενικώτερον άφ’ 
ό ,τ ι φα ίνετα ι, καί άφορα πολυ μάλλον εϊς τό 
μέλλον. Διά τής επιδοκιμασίας η άποδοκιμα- 
σίας σας περί τών άχρι τοΰδε πεπραγμένων 
δεν πρόκειται νά έξενέγκητε άπλώς έπαινον 
η μομφήν τοΰ τέως ύπάρχοντος Συμβουλίου, 
άλλά νά καθοδηγήσητε ιδίως τήν έπί τό μέλ
λον πορείαν τώ ν τοΰ Συλλόγου. Πρόκειται διά 
τοΰ επαίνου η τής μομφής σας τά  εΐπητε 
πρός τό μέλλον Συμβούλιον, πρός τούς δια- 
δεχθησομένους ήμας, τ ίν ι τρό~ω εννοείτε ότι 
πρέττει νά διευθύνωσι τά  τοΰ Συλλόγου κατά 
τό προσεχές ετος. Ιδού διατί σας είπον, καί 
επαναλαμβάνω νά σας εΐπω  καί τώρα, οτι 
πρέπει έλευθέρως καί μετά παρρησίας νά ε ΐ
πη τε τήν γνώμην σας καί νά έξενέγκητε τήν 
ψήφόν σας περί τούτου.

"ΐνα δέ κρ ίνητε έν πλήρει γνώσει τών κα
τά  τό λήγον τοΰτο ετος πεπραγμένων, άναγ- 
καΐον θεωρώ νά εκθέσω ύμΐν έν λεπτομερείς 

^έ/ρι. τέλους τοϋ έτους κατά- 
Συλλόγου, έπεξερχόμε- 

νος 'S - s s i t . · . «ν  ϊν  έκαστον τών στοιχείων, 
οσα δύνανται νά συναπαρτίσου τελείαν τινά ,

οσον δίδοται, καί σαφή έκθεσιν τών τοΰ
Συλλόγου.

ά. ΠΕΡΙ T ax ΜΕΛΩΝ.

Τά κατά  τό λήγον νϋν ά ετος έγγρα-φέντα 
έν τώ  Μητρώω τοΰ Συλλόγου μέλη εϊσί 21 9 , 
ών 2 0 0  μέν τακτικά , 1 1  δέ άντεπιστέλλοντα 
καί 8  συνδρομηταί. Έ κ τών 200  τακτικώ ν 
μελών 1S 8  μέν κατοικοϋσιν έν Καίρω, 42 
δ’ έν διαφόροις τής Α ΐγύπτου πόλεσιν.Έ κ τών 
1 1  άντεπιστελλόντων 2  μέν κατοικοϋσιν έν 
Άλεξανδρείοί, 4 δ’ έν Ά θήναις, 1 έν Πειραιεΐ, 
1 έν Σύρω, 1 έν Τεργέστη, 1 έν Μασσαλία 
καί 1 έν Παρισίοις. Έ κ τών 8  συνδρομητών 
1 μεν κατοικεί έν Ιναίρω, 7 δέ έν τα ΐς άλλαις 
πόλεσι τής Αΐγύπτου.

β '. ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΛΡΙΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ.

Συνελεύσεις μέν τοϋ Συλλόγου έγένοντο 
κατά τό λήγον ετος τέσσαρες. 1 ) μέν ή τής 
τελετής τής έγκαθιδρύσεως τοΰ Συλλόγου καί 
έγκαινιάσεοις τοΰ καταστήματος του τ ίί 1 0  

Φεβρουάριου. 2) δέ η πρός έορτασμύν τής 
έπετείου τής έγκαθιδρύσεως, κατά  τό 1 9 άρ“ 
θρον τοΰ ήμετέρου Κ αταστατικοΰ, τή  25 
Μαρτίου. 3) ή κατά  τό 1 1 άρθρον τοΰ Κανο- 
νισμοϋ συγκληθεΐσα τακτική  τριμηνιαία" καί
4) ή σημερινή, κατά  τό 1 4 άρθρον τοΰ ήμε
τέρου Κ αταστατικοΰ, τετάρτη καί τελευταία  
τριμηνιαία τακτική  Συνέλευσις. Δευτέρα δέ 
καί τρίτη τακτ ικα ί τριμηνιαΐαι Συνελεύσεις 
δέν έγένοντο διά τό άφόρητον τών θερινών 
καυμάτων καί τήν έκ τοϋ Καί'ρου άποδημίαν 
τοϋ πλείστου μέρους τών μελών.

Συνεδριάσεις δέ τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
λίου έγένοντο 9. Έ ν αύταΐς πλήρης σύμπνοια 
καί ειλικρινής συνεργασία έπεκράτησε μεταξύ 
τϋν μελών, ών ούδ’ επί βραχύ διεταράχθη ή 
άμοιβαία άδελφική αγάπη καί ό άμοιβαΐος 
σεβασμός. ’Οφείλω δέ νά διακηρύξω, οτι πολ-

λάκις μέν γνώμαι διάφοροι, άντίθετοι μ ά λ ι
στα ενίοτε άλλήλαις, παρουσιάσθησαν, ά λλ ’ 
αείποτε διά τής σώφρονος καί έμβριβοϋς συ- 
ζητήσεως άνευρέθη ή σχετικώς άρίστη τών 
ζητημάτων λύσίς, ώς τοϋτο άπέδειξαν πάν
τοτε άκολούθως τά  πράγματα. *Έν μόνον συ
νέβη, κάπως σταθερώς, άτοπο ν, ένεκα περι
στάσεων άνεξαρτήτων τής θελήσεω; τοΰ 
Συμβουλίου, άς δέν προέβλεψεν, ούδ’ ήδύνα- 
το νά προβλέψν), τό ήμέτερον Κ αταστατι
κόν. "Ενεκα τοϋ άφορήτου τών θερινών καυ
μάτων καί τής έκ τούτου άποδημίας τινων 
μελών είς τό έξωτερικόν, καί ενεκα εκτάκτων 
άσχολιών, έπιγενομένων είς άλλ.α τ ινά  τών 
μελών έκ τής έπιστάσης φοβέρας οικονομικής 
κρίσεως τοΰ τόπου, δυσχέρειά τις παρουσιά- 
σθη περί τήν συγκρότησιν νομίμου άπαρτίας 
τοΰ Συμβουλίου, ώστε πολλάκις ήναγκάσθην 
ν’ απευθύνω πρός τά  μέλη αύτοΰ δευτέραν, 
ενίοτε δέ καί τρ ίτην, πρόσκλησιν, όπως, κατά  
τ ά ; δ ια τά ξε ι; τοϋ 13 άρθρου τοΰ ήμετέρου 
Κ αταστατικοΰ, έπιτευχθή νόμιμο; τοΰ Συμ
βουλίου άπαρτία. Ε πειδή  δέ τοϋτο κα ί πα - 
ρέβλαψέ π ω ;, κα ί δύναται πολύ περισσότερον 
νά παραβλάψη ε ϊ; τό μέλλον, τά  τοϋ Συλλόγου 
συμφέροντα, σκοπόν εχω νά υποβάλλω ε ϊ; τήν 
εγκρισιν τή ; Συνελεύσεως άκολούθως πρότα- 
σιν, ής αποδεκτής γενομένης, θεραπεύεται 
πληρέστατα εϊς τό μέλλον ή έπιβλαβής αΰτη 
δυσχέρεια.

Συναθροίσεις δ’ έσπεριναί έγένοντο έν τώ 
Άναγνωστηρίω  κατά τούς μήνας Φεβρουάριον 
καί Μάρτιον μέχρι τοϋ Πάσχα, οτε διεκόπη- 
σαν τά  έν αύταΐς διδασκόμενα μαθήματα, 
άτινα δέν έπανελήφθησαν πλέον εκτοτε διά τε 
τούς θερινούς καύσονας καί άλλους τινάς 
λόγους.

γ '.  ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ YOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Τό ά άρθρον τοϋ ήμετέρου Κ αταστατικού 
ορίζει σαφώς τά  έργα, δι’ ών δύναται νά έπι-

τευχθη ό σκοπός τής ίδρύσεως τού ήμετέρου 
Συλλόγου" είνε δέ ταϋτα  « ή πνευματική  ά νά - 
π τνζ ις  χα ι μόρφωσις τοΰ' Ε.Ι.Ιηνικοΰ στοιχείου-, 
δ ιά  της συστάσεως ένταΰθα Β ιβλιοθήκης, ’Α
ναγνω στηρ ίου , δημοσίων ΰμι.Ιιών χα'ι άναγνω - 
σμάτω ν, κα ι έμψνχώσεως έν γ ίν ε ι της π α ι
δείας άνα.Ιύγως τών πό^ων τοΰ Συ.Ι.Ιόγον .» 
Πρός έναρξιν λοιπόν έφαρμογής τοΰ εϊρημένου 
άρθρου τό Διοικητικόν Συμβούλιον προέβη είς 
έκτέλεσιν τών έξής έργων :

ά. ΙΙρούργιαίτατον πάντων έθεώρησε τήν 
έγκατάστασιν τοΰ Συλλόγου έν καταλλήλω  
οϊκηματι, καί δή, ένοικιάσαν, διά μίαν τριε
τ ία ν , τό παρόν οίκημα, διεσκεύασε καί ηύτρέ- 
πισεν αύτό όσον κάλλιον έπέτρεπον αύτώ τά  
γλίσχρα τοΰ Συλλόγου χρηματικά μέσα" διό
τ ι  τό Συμβούλιον, ορον άπαράβατον θέμενον 
έαυτώ νά μή παρενόχληση ποσώς τούς ετα ί
ρους δι’ έκτάκτων καταβολών, προέβη μετά 
φειδοΰς καί περισκέψεως μεγίς-ης, καί έπήρκε- 
σεν είς τόν καταρτισμόν λαμπροϋ, ώς βλέπε
τ ε , καί άξιοπρεποΰς καταστήματος διά μόνων 
τών έκ τής εύτελοΰς είκοσοφράγκου τακτικής 
εισφοράς τών εταίρων πόρων. Προνοοΰν δέ περί 
τής συνΐηρήσεως καί προφυλάξεως τών έν τω  
καταστηματι επ ίπλω ν καί σκευών τοϋ Συλ
λόγου, δίώρισεν Οίκονόμον τόν έκ τών ετα ί
ρων, Κ. Δημ. Διακομιδήν, οστις, καταγράψας 
εϊς ίδιον βιβλίον πάντα  τά  έν τώ  καταστή- 
μ ατι υπάρχοντα έπ ιπλα , σκεύη, κ τλ . ε^επλη- 
ρωσεν άριστα τήν άνατεθειμένην αύτώ υπη
ρεσίαν, έφ’ φ  καί έκφράζω αύτώ δημοσία έν
ταΰθα τήν ευαρέσκειαν τοΰ Συλλόγου.

β '. Συνέστησεν Άναγνωστήριον, εϊς 8 ές 
άνταλλαγής τοΰ περιοδικοϋ του Συλλόγου, 
εισέρχονται καί έκτίθεντα ι πρός άνάγνωσιν 
δύο μέν περιοδικά συγγράμματα, 5 Βύρων 
Αθηνών καί ό "Ομηρος Σμύρνης, 1 7 δ’ εφη
μερίδες, ών τρεις μέν Ιλληνικα ί, δύο δε γα λ - 
λ ικα ί, καί μία ιταλική  ’εκ τών έν Α ίγύπτω



έκδιδομένων, ήτοι 'Αφρική, ' ΕΛπίς,'Ημερήσια 
Ν έα, le D roit, le C ourrier de P o rt-S a id , 
και I Economists,, 1 1  δ’ ελληνικαί έκ τών 
έκτος τής Αίγυπτου έ/.διδόμενων, ή το ι' Ημέρα, 
Νεο.Ιόγος 'Αθηνών, ΆΑήθειχ, Π ανόπη , ’Λκα- 
ro.lix&c Ά στνρ,Ά μά.Ιθεια , Ιω ν ία ,  Νέα Σ μύρ 
νη, B i.lo c , Πρωία καί 'Ερμής.

Γο Συμβούλιον άπέσχε τοΰ νά προμηθεύση
και περιοδικά η εφημερίδας έπί πλερωμή τής
συνδρομής αύτών, το μέν διότι έθεώοησεν
έ,.αρκή προς το παρόν τον άριθμον τώ ν άνω-
τ&ρω, το δε διότι οι πόροι τοΰ Συλλόγου δέν
ε,.ετρεπον τοΰτο, τό δέ καί διότι παρετήρη-
σεν, οτι ούδείς προσήρχετο τακτικώ ς εις το
Αναγνωστηριον προς άνάγνωσιν τών έκτιθε- 
μένων.

γ  . Συνεστησε Βιβλιοθήκην τοΰ Συλλόγου, 
αριθμοΰσαν ήόη 422  βιβλία καί είκο'νας, πάν
τα  εκ δωρεάς φιλομούσων μελών καί ξένων

 ----------
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βιβλία 380  είκ, 42

'Ε χω  δέ δ ι’ έλπίδος, οτι καί είς τό μέλλον 
ί  αυτός θέλει εξακολουθήσει πρός πλουτισμόν 
τής ήμετέρας Βιβλιοθήκης ζήλος, καί προτρέ
πω  πάντα  τά  μέλη ού μόνον αύτά νά μή 
όκνήσωσι προσφέροντα ο ,τ ι έ'καστον δύναται 
βιβλιον, αλλα καί τους φίλους αύτοΰ έκαστον 
νά προτρέπη πάντοτε πρός τοΰτο, ινα ταχύ 
εκ τοΰ μικροσκοπικοΰ αύτοΰ πυρήνος μ έγ ι
στος καί τηλαυγής συναποτελεσθή φωτοβόλος 
άστήρ, διαλύσων τής ένταΰθα πνευματικής 
έρημίας τά  σκότη, κατά τό Ήσιόδειον' « Εί 
γάρ  κεν κα ί σμ ικρόν έπ ί σμ ικρω  καταθοΐο, 
χα\ θα μ α  τονθ' ερόοις, μέγα. τ ά χ α  κεν τό j έ - 
νο ιτο . »

ΙΙρονοοΰν δέ τό Συμβούλιον περί τε τής τα - 
κτοποιήσεως καί συντηρήσεως τώ ν έν τώ  Ά -  
ναγνωστηρίω καί Βιβλιοθήκη, διώρισεν έπ ι- 
μελητήν αυτών τόν έκ τών εταίρων Κ. Γερ. 
Μαζαρακην, όστις, καταγράφων Ικάστοτε είς 
ίδιον βιβλίο ν τά  τή  Βιβλιοθήκη είσαγόμεν* 
β ιβλία, καί άριθμών καί σφραγίζων αύτά , 
έξεπλήρωσεν άριστα τήν άνατεθεϊσαν αύτώ 
ταύτην υπηρεσίαν, έφ’ ώ καί τούτω  δημοσία 
άπονέμω ένταΰθα τοΰ Συλλόγου τήν εύαρε- 
σ/.ειαν.

γ '.  Σύνέστησεν, έπ ί τη  είσηγήσει τ ινών 
μ ελών, έσπερινάς παραδόσεις διά τόν λαόν, 
καθ ας επι δυο περίπου μήνας έδιδά^θησαν.

1 ) Ε λληνικά  μετά τεχνολογίας ύπό θ . 
Κωνσταντινίδου.

2) Ε λληνική  ιστορία ύπό Γερ. Μαζαράκη.
3) Βυζατινή ίστορία ύπό Κιμ. Άκαβάλου.
4) Δ ιπλογραφία ύπό Θ. Κωνσταντινίδου.
5) ’Ανθρωπολογία στιχειώδης ύπό Σ. Δέ- 

γλερη.

6 ) Στοιχεία πειραματικής φυσικής ύπό Δ. 
Οίκονοπούλου.

Αί παραδόσεις αΰτα ι, διακοπεΐσαι κατά τό 
Πάσχα, δέν έπανελήφθησαν πλέον gvsxa τών 
θερινών καυμάτων.

° . Συνεστησεν ίδιον περιοδικόν σύγγραμ
μα τον Κ έκροπα, δι’ ου δ Σύλλογος συγκοι
νωνεί μετα τε τών έν Α ιγύπτω  μελών του 
καί μετά τοΰ άπανταχοΰ Έ λληνισμοΰ, καί 
συντελεί, το καθ’ εαυτόν, τό μέν είς διάδοσιν 
πο ικίλων επωφελών καί ελληνοπρεπών γνώ 
σεων παρά τώ  έν Α ιγύπτω Έ λληνισμώ , τό 
δέ καί είς μικράν τ ινα  έξυπηρέτησιν τής τε 
μεσαιωνικής καί τής νεωτέρας φιλολογίας τοΰ 
ημετερου έθνους δια τής έκδόσεως ανεκδότων 
τινών χειρογράφων καί άλλων φιλολογικών 
πραγματειών. ΓΤπό τοιοΰτο πνεΰμα καί πρός 
τοιοΰτον σκοπόν συντασσόμενον τό ήμέτερον 
περιοδικόν, άποβαίνει άληθώς λίαν ξηρόν καί 
αχαρι δια τους πολλούς, οίτινες δέν δύνανται 
να εννοησωσι πώς είνε δυνατόν, παρά τά  δυ- 
στυχώς καθιερωθεντα παρ’ ήμών, σύγγραμι/.α 
περιοδικόν νά μή ηνε άπ ’άρχής μέχρι τέλους 
τερπνόν, νά μή περιέχη μυθΐ7 θρήματα ξενικά, 
περιηγήσεις άποκέντρων χωρών, άνέκδοτα, έ- 
λαφράς στιχουργίας, α ιν ίγμ α τα , γρίφους κ τλ . 
Ά λ λ ’ έπαναλαμβάνω καί πάλιν ο ,τ ι καί άλ
λοτε σάς είπον, οτι ο Κέκροψ  δέν είνε περιο* 
>ικόν, γραφόμενον πρός κερδοσκοπίαν, καί ο - 
φεΐλον νά άρέσκη τοΐς πολλοΐς πρός ό ,τ ι μεί- 
ζονα χρηματισμόν, ά λλ ’ είνε σύγγραμμα Συλ
λόγου Φ ιλεκπαιδευτικοΰ, προτιθεμένου νά δι- 
δάξη δι’ αύτοΰ εϊ τ ι ώφέλιμον καί έλληνοπρε 
πες προς τους εν Α ιγύπτω  "Ελληνας, καί νά 
ϊυντελέση καί αύτός κάπως είς τήν έπίδοσιν 
τής νεωτέρας ήμών φιλολογίας. Τήν ιδέαν δέ 
ταύτην άσπάζονται καί πάντες οί λόγιοι, ών 
ή γνώμη περί τά  το ιαϋτα  βαρύνει πολύ πλει- 
ότερον ή αί παρατηρήσεις τών μή δυναμένων 
νά διακρίνωσι τήν άβυσον, ήτις διαχωρίζει 
ενα Ε λληνικόν Σύλλογον καί Sv τοιούτου 
Συλλογου περιοδικόν άπό τώ ν άσεμνων μυθι
στοριών καί τών έρωτολόγων στιχουργιών, 
είς ών τήν μανιώδη διάδοσιν βφείλεται άναν- 
τιρρήτως τοΰ έθνικοΰ ήμών χαρακτήρος ή δια

στροφή καί ή άπό τής διαπύρου τών πα τέ
ρων ήμών φιλοπατρίας άπομάκρυνσις.

Πλήν τών έργων τούτων τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον ένήργησε κα ί έμμέσως καί είργά- 
σθη υπερ εθνωφελών τινών άλλων έργων, ών 
άποσιωπώ τήν άπαρίθμησιν, ώς έν ού δέοντι 
γενησομένην ενταΰθα-

δ ' .  Π Ε Ρ Ι  T1IS  ΑΛΛΗ ΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑΣ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Αυτη διαιρείται είς ή μ - ε π ί σ η μ ο ν  
καί έ π  ί σ η μ ο ν.

Και την μεν ήμιεπίσημον συναπαρτίζουσιν 
85  διάφοροι έπ ιστολα ί, άς παρά διαφόρων 
ελαοον περί διαφόρων τοΰ Συλλόγου ύπόθέ- 
σ*ων, και 50 περίπου, άς πρός διαφόοους ά - 
π/ιυθυνα περι διάφορων ομοίως υποθέσεο^ν 
τοΰ Συλλόγου.

Την δ’ επίσημον συναποτελοΰσι 224 έγ 
γραφα, ών 1 6 8  μεν έξελθόντα τοΰ ήμετέρου 
γραφείου, 56 δ’ είσελθόντα είς αύτό.

’Εκ τών 1 6 8  έξελθόντων έγγραφων 62 μέν 
είσιν ειδοποιητήρια, άπευθυνθέντα πρός διά
φορα, έγκατεστημένα ήδη, φιλολογικά σωμα
τε ία , ιν ’ άναγγελθή αύτοις ή σύστασις τοΰ ή
μετέρου Συλλογου, καί έπιτευχθή συναφή σβέ
σεων μετ’ αυτών. 'Έν δέ είνε άπάντησις πρός 
τό ειδοποιητήριο·/ τοΰ έν Αλεξάνδρειά συστη · 
θέντος Σεραπείου Αναγνωστηρίου, ετεοον δέ 
άπάντησις πρός συγχαρητήριον, άπευθυνθέν 
τώ  ημετερω Συλλόγω ύπό τοΰ έν Αεμησσώ 
τής Κύπρου Αναγνωστηρίου ή Ίσότης. Ά λλο  
είνε συγχαρητήριον πρός τόν έν Άθήναις Συλ
λόγου ή 'ΑδεΑφότης έπί τη συστάσει του. Τά 
δέ λοιπά 153 είνε έπιστολαί μέν έγκύκλιοι 
119  πρός διαφόρους τών άνά τήν Α ίγυπτον 
Ε λλήνω ν πρός έγγραφήν μελών καί συνδρομη
τών τοΰ Συλλόγου, 34 δέ άπαντήσεις είς τά 
συγχαρητήρια τών διαφόρων Συλλόγων, πρός 
οδς άνηγγείλαμεν τήν σύστασιν τοΰ ήμετέρου,



καί. έγγραφα διάφορα είς διαφόρους τοϋ. Συλ
λόγου υποθέσει; άφορώντα.

Έκ. των 56 εισελθόντων εγγράφων 10  μέν 
είνε άπκντήσεις Συλλόγων, πρός τό ήμέτερον 
είδοποιητήριον, 46 δέ έγγραφα διαφόρων-σω
ματείω ν κα ι ατόμων εί; υποθέσεις άφορώντα 
τοΰ Συλλόγου.

Πάντα τά  έγγραφα ταΰτα  τής τε ήμιεπι- 
σήμου κα ί της επίσημου Αλληλογραφίας ύ- 
πάρχουσιν αποτεθειμένα καί ήριθμημένα έν 
τά ξε ι, τά  δε τής επισήμου και έν τω  πρωτο- 
κόλω τοΰ Συλλόγου κατακεχωρισμένα. 

έ. SXESEIS TOV ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Διά τής μνημονευθείσης ανωτέρω αλληλο
γραφίας ο Σύλλογος ήμών συνήψε σχέσεις πο
λυτίμους τό μέν μετά τών πλείστω ν πόλεων 
τής Α ίγυπτου διά τής έν αύταΐς άποκτήσεως 
σπουόαίων τακτικώ ν η άντεπιστελλόντων με
λώ ν, τό δέ μετά διαφόρων ελληνικών και ξέ
νων Συλλόγων. Ουτοι δέ είσιν οί έξής :

ά. Έ ν Α ίγύπ τω .

Ί ) Ε λληνικός Σύλλογος Σεράπειον, δωρή- 
σας πρός τήν Βιβλιοθήκην ήμών καί 20 βιβλία.

2) Ε λληνική  ’Εργατική Ε τα ιρ ία .
3) Αδελφότης τών έν ’Α ίγύπτω  Κυπρίων.
4) Α ιγυπτιακόν Ίνστιτοΰτον, δωρησάμενον 

καί τά 1 4 προεκδεδομένα ένιαύσια δελτία 
αύτοΰ.

5) Χεδιβική Γεωγραφική Ε ταιρία .

β'. Έν Έ λλάδ ι.

6 ) 'Ο πρός διάδοσιν τών Ε λληνικών γραμ
μάτων Σύλλογος.

7) 'Ο Φιλολογικός Σύλλογος Π αρνασσός.
8  Ό  Φιλολογικός Σύλλογος Βύρων.
9) 'Ο 'Ελληνικός Σύλλογος 'Αδελφότης.

γ\ Έ ν Τουρκία.
1 0 ) Ό  έν Κωσταντινουπόλει Φ ιλολογικός 

Σ ύλλογος .
1 1 ) Ό  έν Κ)πόλει Θρακιχός.

1 2) Ό  έν Σμύρνη Σύλλογος "Ομηρος, δ^ις 
έδωρήσατο μέν άπαντα τά  άπό 4 ετών προ
εκδεδομένα τεύχη τοΰ περιοδικοΰ του, άνέθη
κε δέ τώ  ήμετέρω Συλλόγω τήν επιμέλειαν 
τών τοΰ ομωνύμου περιοδικοΰ του συμφερόν
των κατά  τήν ’'Ανω Α ίγυπτον, καί άνέλαβε 
τήν τών τοΰ ήμετέρου περιοδικοΰ έν Σμύρνη.

1 3) 'Ο έν Λήμνω Σύλλογος 'Ομόνοια.
1 4) Τό έν Λεμησσώ τής Κύπρου Ά ναγνω 

στήριον Ί σότης .
δ'. Έν Γ α λλ ία .

15 Γ0  έν Μασσαλία 'Ελληνικός Σύλλογος.
1 6 ) Ό  έν Παρισίοις πρός έμψύχωσιν τώ ν 

έν Γαλλία 'Ελληνικών σπουδών συνεταιρισμός, 
οΰ 6 ήμέτερος Σύλλογος ένεγράφη μέλος, καί 
οστις άνέθηκε τώ  ήμετέρω Συλλόγω τήν έπ ι- 
μέλειαν τών άνά τήν Αίγυπτον υποθέσεων 
καί συμφερόντων αύτοΰ.

έ. Π Ε Ρ Ι  Τ Ω Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ .

Τά έσοδα τοΰ ήμετέρου Συλλόγου κατά τό 
πρώτον αύτό έτος υπήρξαν άποκλειστικώς αί 
υπό τοΰ Κανονισμοΰ όριζόμεναι τών τα κ τ ι
κών μελών έτήσιαι είσφοραί. ’'Εκτακτοι δέ 
συνδρομαί οΰτ’ έζητήθησαν,οΰτ’ έγένοντο, έκ
τός άσημάντων τινών υπερβάσεων τοΰ κα
νονισμένου ποσοΰ, γενομένων ύπ ’ ευαρίθμων 
τινών μελών.

Δωρήματα δ’ έγένοντο είς είδη άξίας, έκτός 
τών βιβλίων, τά  έξής :

1 ) 'Έν κιβώτιον κηρίων στεάτινης, ών ή 
πώλησις παρήγαγεν 80 φράγκα, δωρηθέν υπό 
τοΰ Προξένου τής 'Ολλανδίας, Κ. Έρνέστου 
Δου.τίλ.

2) Προτομή τοΰ Ά ντιβασελέως έκ γύψου 
(έργον πρωτότυπον τοΰ Έ λληνος καλλιτέχνου 
Κ. Στ. Βαρούτη), άξίας 1 50 φράγκων, υπό 
Ία κ . Βαρούτη.

3) Προτομή τής Βασιλίσσης ’'Ολγας, άξίας 
50 περίπου φράγκων,'ύπό τοΰ Κ. Στ.Δέγλερη.

4) 'Η μεγάλη τής αιθούσης ύελόθυρα, ά
ξίας 100 φράγκων, υπό τοΰ Κ. Ή λ. θεοδω- 
ρακοπούλου.

5) Έρίοΰχον πρός έπικάλυψιν τής μεγάλης 
τραπέζης τοΰ Αναγνωστηρίου, άξίας 30 φρ. 
ύπό τοΰ Κ. Στερ. Ά δάμ.

6 ) Τά λευκά παραπετάσματα τής αιθού
σης καί τ ινα  άλλα είδη, άξίας έν ολω 80 
φράγκων, ύπό τοΰ Κ. Δημ. Γεωργιάδου.

7) 30 σακκία πρός ύπόστρωσιν ύπό τούς 
τάπητα ς, άξίας 30 φράγκων, ύπό τοΰ Κ. Δ. 
Διακομίδου.

8 ) Πετρέλαιον διά τάς νυκτερινάς παρα
δόσεις, άξίας φράγκων 2 0 , ύπό τοΰ Κ. Σετ. 
Βιολαρα.

Τά δέ έξοδα έγένοντο άνάλογα μέν πρός 
τά  έσοδα, άλλά μετά μεγίστης προσοχής καί 
φειδοΰς, ώστε τό Συμβούλιον ήδυνήθη νά έ - 
παρκέση είς τάς δαπάνας πρός έκτέλεσιν τών 
μάλλον επειγόντων έργων τοΰ Συλλόγου, 
κα ί ιδίως πρός έγκατάστασ ιν αύτοΰ έν εύρυ- 
χωροτχτφ καί άξιοπρεπεΐ καταστή μ ατι, χω 
ρίς νά ύπερβή κ α τ ’ έλάχιστον τών εσόδων τά  
όρια.

Κατά τόν έντυπον άπολογισμόν, Sv έλα- 
βον τήν τιμήν ν’ απευθύνω πρός έκαστον°ύ- 
μών συν τώ  προσκλητηρίω, τοΰ λήγοντος ή
δη έτους

Τά μέν έσοδα άνέβησαν είς φρ. 5336 . 50
Τά δ’ έξοδα. » » » 5061 . 13

"Ωστε μένει ύπόλοίπον έκ ®ρ. 275 . 37
είς π ίστωσιν τοΰ Συλλόγου.

Τοιαύτη ή εν γένει κατάστασις τοΰ ήμε
τέρου Συλλόγου, το ιαΰτα  δέ τά  ύπό τοΰ Συμ
βουλίου πεπραγμένα. Έ ν πλήρει γνώσει όντες 
ήδη τών πάντω ν, κέκλησθε, δυνάμει τοΰ άρ
θρου 1 4 τοΰ ήμετέρου Κ αταστατικού, νά έγ- 
κρίνητε μέν ή άποδοκιμάσητε τήν πολιτείαν 
τοΰ Συμβουλίου, νά έξελέγξητε δέ τούς λο
γαριασμούς αύτοΰ, καί άπαλλάξητε μέν τό

Συμβούλιον πάσης λογιστικής εύθύνης, έάν 
τούς ευοητε ακριβείς, καταλογίσητε δέ είς 
βάρος αύτοΰ π 2 ν λογιστικόν έλλειμμα.

Μετά ταΰτα  δ Πρόεδρος ήρώτησεν, άν τις 
έχη νά κάμη παρατηρήσεις ώς πρός τό ά 
μέρος τής λογοδοσίας, ώς πρός τήν πολιτείαν 
δηλ. τοΰ Συμβουλίου. Μηδενός δέ ζητήσαν- 
τος τόν λόγδν, ο Πρόεδρος έθηκε τήν έξής 
πρότασιν πρός τήν Συνέλευσιν :

«'Η Συνέλευσις, έγκρίνουσα έντελώς πάντα 
« τά  ύπό τοΰ Συμβουλίου πεπραγμένα, έπι- 
« δοκιμάζει πληρέστατα τήν πολιτείαν τοΰ 
« Συμβουλίου ».

Τήν πρότασιν ταύτην έπεκύρωσεν ή Συνέ- 
λευσις παμψηφει διά χειροτονίας.

Κατόπιν δ Πρόεδρος έδήλωσεν, οτι, προ- 
κειμένου νΰν περί τοΰ β' μέρους τής λογοδο
σίας, τής έξελέγξεως τών λογαριασμών, ή 
Συνέλευσις ίφ ε ίλ ε ι νά ένομάση τριμελή έξε- 
λεγκτικήν Ε πιτροπήν, έξετάσουσαν τούς λο
γαριασμούς, κατά τό 14 άρθρον τοΰ Κατα- 
στατικοΰ, καί άνακοινώσουσαν τό άποτέλε- 
σμα τής έξελέγξεώς της πρός τήν Συνέλευσιν, 
δπως αΰτη έν πλήρει γνώσει έπενέγκη τήν 
ψήφόν της. Έ πέδειξε δ’ έπ ί τής τραπέζης 
κείμενα τά  βιβλία Ταμείου, Δ ιπλοτύπων, 
Ε ντα λμ ά τω ν , πράξεων τοΰ Συμβουλίου κτλ . 
οσα συσχετίζονται πρός τήν τοιαύτην άκριβή 
έξέλεγξιν. Ά λ λ ’ ή Συνέλευσις ένί στόματι έ
δήλωσεν, οτι θεωρεί ολως περιττήν τήν το ί- 
αύτην έργασίαν, καθ’ 8 άπόλυτον έχουσα εμ
πιστοσύνην καί πεποίθησιν είς τήν τιμ ιότητα  
τών άπαρτιζόντων τό Συμβούλιον εταίρων. 
Τότε δ Πρόεδρος, δ ιατυπώσας, ύπέβαλεν είς 
τήν έπιψήφησιν τής Συνελεύσεως τήν έξής 
πρότασιν :

« 'Η Συνέλευσις, άπόλυτον έχουσα έμπι- 
« στοσύνην πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον, 
« παρα ιτεΐτα ι τοΰ δικαιώματος τής έκλογής 
« Ε πιτροπής, κατά  τό 14 άρθρον τοΰ Κα-



« ταστατικοϋ, και θεωρούσα περιττήν πάσαν 
« έξέλεγξιν τών λογαριασμών, εγκρίνει αύ- 
« τούς, κα ι απαλλάσσει πάσνις λογιστικής 
« ευθύνης το Διοικητικόν Συμβούλιον ».

Τήν πρότασιν ταύτην άπεδέξατο παμψηφεί 
η Συνέλευσις.

Έ π ι τή προτάσει δε τοϋ εταίρου Κ. Ν. 
Σακκοπούλου ή Συνέλευσις έξέφρασεν ευχαρι
στήρια προς το Διοικητικον Συμβούλιον διά 
τήν εμφρονα, δραστηρίαν καί έντιμον δια- 
χείρησιν τών τοΰ Συλλόγου πραγμάτοιν κατά 
το λήγον τοΰτο ά ετος.

Μετά ταΰτα  ό Πρόεδρρος είπεν, δτι, πέρα- 
τωθέντος αισίως τοΰ ά μέρους τοΰ προγράμ
ματος, δέον νά προβή ή Συνέλευσις είς τήν 
έξέτασιν τοΰ β' μέρους, τον προσδιορισμόν 
δηλ. τών έργων τοΰ Συλλόγου κατά το έ- 
περχόμενον ετος, καί προέτεινεν είς τήν έπ ι- 
ψήφισιν τής Συνελεύσεως, μετά προηγουμένην 
εκάστοτε συζήτησιν, τά  Εξής :

'Ως πρός τάς γιΛ εχπαιδευτιχάς εργασίας.

ά) Νά γίνω ντα ι έν τη αιθούση τοΰ Συλλό
γου, καθ’ εβδομάδα η καί άραιότερον, όμι- 
λ ία ι δημόσιοι περί διαφόρων τερπνών καί ώ - 
φελίμων αντικειμένων. Αί ομιλίαι αύτα ι, καθ’ 
ας ή είσοδος έσται έλευθέρα τοΐς πάσ ι, θέ- 
λουσιν, έκτος έκτάκτου τίνος περιπτώσεοις, 
διακοπεί άπο τοΰ Πάσχα μέχρι τής 1 ’Οκτω
βρίου, διά το άφόρητον τών θερινών καυμάτων.

'Η προτασις αΰτη έγένετο παμψηφεί δεκτή.

2 ) Ύποστήριξις τών έν ταΐς δευτερευού- 
σαις πόλεσι τής Αίγυπτου συνιστωμένων ςΌΐ- 
χειωδών σχολείων καί ένθάρρυνσις προς σύ- 
στασιν τοιούτων παντοΰ δπου άρκεταί Έ λλη- 
νικαί οίκογένειαι ύπάρχουσι.

Καί ή πρότασις αΰτη, γενομένη υπο τοΰ 
Κ. Ε. Ε. Ροΰπα, έγένετο δεκτή παμψηφεί.

3) Η υπο τοΰ Συλλόγου έξακολούθησις

τής έκδόσεως τοΰ περιοδικοΰ, χορηγουμένου 
δωρ εάν προς πάντα τά  μέλη αύτοΰ, ώς καί 
πρός τούς συνδρομητάς τοΰ Συλλόγου, τούς 
πληρώνοντας 1 ο τούλάχιστον φράγκων έτη- 
σίαν συνδρομήν, καί πρός πάντας τούς Συλ
λόγους, μεθ’ ών ό ήμέτερος Σύλλογος ευρί- 
σκεται είς σχέσεις, καί πρός πάντα  τά  περι
οδικά καί τάς εφημερίδας, δσαι έπιθυμοΰσιν 
άνταλλαγήν μετ’ αύτοΰ. Διά πάντα  δ’ άλλον 
ορίζεται ή έτησία συνδρομή τοΰ περιοδικοΰ 
είς φρ. 1 2 .

Τήν πρότασιν ταύτην παρεδέχθη ομοίως 
παμψηφεί ή Συνέλευσις.

4) Ν’ άγορασθή ολόκληρος ή σειρά τών 
μέχρι τοΰδε έκδεδομένων Ε λλήνω ν άρχαίων 
συγγραφέων διά τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Συλλό
γου, στοιχίζουσαν περί τά  500 φράγκα (έκ- 
δοσις τής Αειψίας).

Τήν πρότασιν ταύτην ή Συνέλευσις άπεδέ- 
ξατο άμέσως παμψηφεί, γενομένης μόνον συ- 
ζητήσεως, άν πρέπη νά προτιμηθη ή έκδοσις 
τής Λειψίας η ή νΰν γινομένη έν Παρισίοις, 
καί άνατεθείσης είς τήν κρίσιν τοΰ Συμβου
λίου τής έκλογής τής έκδόσεως.

„ Έγερθείς τότε ο εταίρος Κ. Ή λ. Ίατροΰ, 
έδήλωσεν, δτι προσφέρει αυτός τό πρός τόν 
σκοπόν τοΰτον άπαιτούμενον ποσόν. Συγκί- 
νησις απερίγραπτος κατέλαβε τήν Συνέλευσιν 
έπί τώ  άκούσματι τής γενναιοδωρίας ταύτης 
Ό  Πρόεδρος, συγχαιρόμενος τώ  έταίρω έπί τή 
μεγαλοδωρία του ταύτη , προτείνει αύτήν είς 
παράδειγμα άξιομίμητον πρός τε τά  παρόντα 
καί τά  άπόντα μέλη, επειτα , άναμιμνήσκων 
τό 3 άρθρον τοΰ Κ αταστατικού, προσκαλεΐ 
τήν Συνέλευσιν ν’ άνακηρύξη πρώτοι· ευεργέ
τη r  τοΰ Συλλόγου τόν έταΐρον Κ. Ή λίαν Ί α 
τροΰ διά χειροκροτημάτων. Ή  Συνέλευσις π ά 
ραυτα παραδεξαμένη τήν πρότασιν, άνεκήρυξε 
διά παρατεταμένων χειροκροτημάτων τόν Κ. 
Ή λ. Ίατροΰ πρώτον ευεργέτην τοΰ Σν.Ι.Ιόγου·

'I2c πρός τους πόρους τοΰ ΣυΑΑό)ου. 
α) Ή  έτησία εισφορά τών τακτικώ ν μελών 

ορίζεται διά τό έπερχόμενον ετος είς φράγκα 
30 κατ ’ έλά^ ιστόν δρον, ή δε τών άπλών 
συνδρομητών τοΰ Συλλόγου είς φράγκα \ 0 
κ α τ ’ έλάχιστον δρον.

Τήν πρότασιν ταύτην άπεδέςατο άνευ συ- 
ζητήσεως ή Συνέλευσις παμψηφεί.

β) Νά διοργανισθη Λαχεΐον υπέρ τοΰ Συλ
λόγου έκ διαφόρων άντικειμένων, δωρηθησο- 
μένων έπ ί τούτω ύπό τών μελών τοΰ Συλ
λόγου καί ύπό άλλων φιλομούσων Κυρίων και 
Κυριών ομογενών καί ξένων, άςίας 5 χ ιλ ιά 
δων τουλάχιστον φράγκων, έκκυβευθησόμε- 
νον κατά  τήν 25  Μαρτίου, ημέραν έπέτειον 
τής Ιγκαθιδρύσεως τοϋ Συλλόγου.

Έ γένετο άποδεκτή καί ή πρότασις αΰτη 
ασυζητητί καί παμψηφεί.

γ) Έ πειδή αί μέν δαπάναι τοϋ Συλλόγου 
εσονται μικραί κατά  τό έπερχόμεοον ετος, 
άκρα δέ φειδώ καί οικονομία θέλει καταβλη- 
θή περί ταύτας, καί είνε οΰτω πιθανόν, δτ ι 
ίκανά θά περισσεύσωσι χρήματα, νά κ α τα τ ί-  
θωντα ι ταΰτα  είς τήν Ε θνικήν Τράπεζαν τή ί 
Ε λλάδος έντόκως καί έπ’ άόριστον χρόνον, 
έτοιμα μένοντα πάντοτε είς τήν διαταγήν τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου, έν ονόματι τοϋ ο
ποίου διά τοΰ Προέδρου θέλοοσι κατα τ ίθ ε- 
σθαι καί άποσύρεσθαι.

Γενομένης άμέσως δεκτής κ α τ ’ άρχήν τής 
προτάσεως ταύτης, μακρά ήγέρθη συζήτησις 
περί τοΰ καταλλήλου τρόπου καί τόπου τής 
γ  ρήσεως τών κατατεθειμένων κεφαλαίων έν 
ανάγκη τοΰ Συλλόγου. Άνετέθη δέ παμψη
φεί έπί τέλους τό περί τής χρήσεως αύτών 
είς τήν κρίσιν καί άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου 
μέν έν περιπτώσει τακτικής άνάγκης τοϋ 
Συλλόγου, είς τήν κρίσιν δέ καί άπόφασιν 
τής Συνελεύσεως, έν περιπτώσει έκτάκτου καί 
άπροσδοκήτου άνάγκης.

*0 Πρόεδρος κατόπι ποοσέθηκεν, δτι υπο
λείπετα ι ετ ι τό γ ' τοϋ προγράμματος μέρος, 
ή άνάρρησις δηλ. έπ ιτίμων τινών μελών, προ 
πολλοΰ ύπό τοϋ Συμβουλίου προτεταμένων. 
Είσί δέ τά άξιότιμα ταΰτα  πρόσωπα τά Ιξή ς :

1) Ό  Κ. Ά λ . Μάνος, Πολιτικός Πράκτωρ 
τής Ε λλάδος έν Α ιγύπτω .

Έγένετο δεκτός διά χειροτονίας.
2) Ό  Γενικός Πρόξενος τής Ε λλάδος εν 

Καΐρω, Κ. Ίω . Πέρβελης.
Ούτος έγένετο δεκτός, τη προτάσει τοϋ 

Προέδρου, διά χειροκροτήσεως, καθό γενόμε
νος θεμελιωτής τοΰ Συλλόγου.

3) 'Ο "Αγιος Ξανθουπόλεως, Κύρ Ιγ νά τ ιο ς , 
Γενικός Επίτροπος τοΰ Π αναγιωτάτου Πα- 
τριάρ^ου Κύρ Σωφρονίου, π νε ιψ ατ ιχοΰ  π ρ ο 
στάτου  τοΰ Συ1.1ύ)θυ.

Έ γένετο δεκτός διά γενικής χειροτονίας.
4) 'Ο έν Καίρω Πρόξενος τής 'Ο λλανδίας, 

Κ. Ερνέστος Δουτίλ.
Έ γένετο δεκτός ομοίως.
5) Ό  διακεκριμένος Ιταλός δικηγόρος, Κ. 

Τίτος Φίγαρης.
Έ γένετο ομοίως δεκτός.
Έ π ί τη προτάσει τέλος τοϋ Προέδρου’
6 ) Ό  έν L eide τής 'Ολλανδίας καθηγη

τής, Κ. Οΰ'ίλλιαμ Πλέΰτε, δωρησάμενος τά  
σπουδαία α ίγυπτολογικά συγγράμματά του 
τώ Συλλόγω.

Έ γένετο καί ούτος δεκτός διά χειροτονίας.
Έ π ί τή προτάσει δέ τοϋ εταίρου, Κ. Θ. 

Π απαλιά, ή Συνέλευσις παμψηφεί άνηγόοευ- 
σεν έπίτιμον τοϋ Συλλόγου Πρόεδρόν τον φι- 
λελληνικώτατον Αύτοκράτορα τής Βρασίλίας 

Δον Πέτρον. ,
'Ο Πρόεδρος κατόπι προσέθηκε :
Έ ξαντλήσαντες οΰτως αισίως καί έν άδελ- 

φική όμονοία καί άγάπη τό Πρόγραμμα τών 
έργασιών τής σημερινής Συνελευσεως, ας συγ- 
y αρώμεν άλληλους όια το γεγονός τοϋτο, και



αν εύχηθώμεν άπό καρδίας έν τοιαύτη δμο- 
νοία και άδελφική άγάπη νά διανύσωμεν και 
τό επερχόμενον ετος έπ’ άγαθώ τοΰ έν Α ίγύ
πτω  'Ελληνισμού, είς ού την προαγωγήν άφορα. 
τοΰ εθνικού τούτου καθιδρύματος δ σκοπός.

'Υ πολείπετα ι νϋν ήμΐν νά όρίσωμεν τήν η
μέραν τών αρχαιρεσιών τοΰ νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Τά άρθρα 1 4 και 1 5 τοϋ ήμετέ
ρου Κ αταστατικοΰ δρίζουσιν ώς ημέραν τών 
αρχαιρεσιών τούτων τήν πρώτην Κυριακήν τοϋ 
Δεκεμβρίου, ήτοι τήν έρχομένην Κυριακήν- 
Έ άν τις δέν εχει νά κάμη άντίρρησίν τ ινα  έπ! 
τούτου, προτείνω νά έμμείνωμεν εϊς τήν ρη
τήν τοΰ Κ αταστατικοΰ δ ιάταξιν , και νά όρί
σωμεν τήν προσεχή Κυριακήν, ώς ημέραν τών 
αρχαιρεσιών.

ΙΙαραδεξαμένης δέ τής Συνελεύσεως τοϋτο, 
ό Πρόεδρος προσέθηκε :

Λοιπόν συγκαλώ τά  τακ τ ικα  τοϋ Συλλό
γου μέλη εις Γενικήν Συνέλευσιν πρός ενέρ
γειαν τών άρχαιρεσιών ’εν τή αιθούση τοΰ 
Συλλόγου, τήν προσεχή Κυριακήν (5 Δεκεμ
βρίου) μετά τήν θείαν λειτουργίαν, "ΐνα δέ 
άπό τοΰδε θέσωμεν εϊς ένέργειαν τάς έπαγ- 
γελθείσας οικονομίας, δέν θέλω άπευθύνει 
■πρός τά  μέλη ειδικόν έντυπον προσκλητήριον, 
άλλά υμας μεν τούς παρόντας προσκαλώ προ- 
φορικώς και σάς επιφορτίζω ν’ άναγγείλητε 
τοΰτο έκαστος πρός τούς φίλους του εταίρους, 
πάντας δέ τούς εταίρους θέλω συγκαλέσει δι’ 
άπλής έν ταΐς έφημερίσιν εΐδοποιήσεως..

Ζητήσας τότε τόν λόγον ό Κ. Γεώργ. 
Φ ιλήμων ελεξε τάδε :

Κ ύ ρ ι ο ι !

Οι λόγοι, ους δ έντιμος Πρόεδρος τοΰ υ- 
μετερου Συλλόγου έν τή χαρακτηριζούση αύ
τόν εϋγλωτία  τόσω εϋμενώς έξεφράσθη ύπέο 
τοϋ Κ. Γενικοϋ Προξένου κα! έμοΰ, μο! έπ ι-

βάλλουσι τό καθήκον οπως έκφράσω τήν ς-ιγ- 
μήν ταύτην τήν άμετρον πρός αύτόν ευγνω
μοσύνην μου. Τό έφ’ ήμΐν, ευτυχείς έσόμεθα, 
έάν δυνηθώμεν ν’ άνταποκοιθώμνν εϊς τήν έκ 
προοιμίων καλήν περί ήμών κρίσιν του.

'Ο Κ. Πρόεδρος άναφερύμενος καί συσχετί·1 
ζων τήν έν μέσω ήμών παρουσίαν μας, είπεν, 
οτι ή Πατρις πτερυγίζει τήν στιγμήν ταύτην 
έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου τούτου. Ναί ! ά - 
γαπητοι και προσφιλείς εταίροι, ή φίλη ΙΙα- 
τρις πτερυγίζει καί περι'ί'πταται πέριξ ήμών, 
καί ώς άλλη περιστερά τοϋ Νώε, προάγγελος 
της ειρήνης, ελευθερίας καί πολιτισμοΰ, ζητεί 
πανταχοϋ τούς νεοσσούς αυτής, διασωθέντας 
άπό τοϋ κατακλυσμοΰ τής άμαθείας καί δου
λείας, ζη τε ί τά  σκορπ ισμένα  τέκνα της, καί 
ή φωνή αύτής δέν είνε φωνή έν τή έρήμω 
βοώσης. 'Ο Έ λλην παντοϋ καί πάντοτε μ ετ ’ 
άνεκφράστου χαράς, έξαλλος ύπό τοϋ ίερωτέ^ 
ρου τών αισθημάτων, τοϋ πρός τήν Πατρίδα 
έρωτος, έσπευσεν εϊς τήν φωνήν καί πρόσκλη" 
σίν της.

Έ ν έτει 1815  συνιστάτο έν Άθήναις δ 
πρώτος Σύλλογος φιλάνθρωπος καί φιλομου- 
σος" εϊς τήν φωνήν αύτοΰ έσπευδον οι απαν
ταχού "Ελληνες, καί αί Ά θήναι, έν αις έλα - 
τρεύετο κατά  τήν άρχαιότητα δ άγνωστοι: 
θ εός , κατέστησαν τό νοητόν Παλλάδιον τών 
έθνικών πόθων, καί νοερώς έχαιρέτων καί 
προσήρχοντο είς αύτήν, ο')ς εϊς έλέου βωμόν 
οί μή λησμονήσαντες τάς έθνικάς παροδόσεις. 
Μετά ετη π έντε ,, τόν φιλόμουσον καί φ ιλάν
θρωπον Σύλλογον τών Αθηνών διεδέχετο 'ί- 
τερος έν Όδησσώ, μεγίστην έχων τήν άπο- 
στολήν, δ τής Φιλικής 'Ε ταιρίας.'Ο  Σύλλογος 
εκείνος ήν προάγγελος τής έθνικής ήμών άνα- 
γεννήσεως. Οί εταίροι τής Φιλικής Ε ταιρίας 
διεπέρων θαλάσσας, διήρχοντο βουνά, ώς ά λ 
λοι μϋσται καί ίεροφάνται, καί εϊς τήν φω
νήν αύτών έσπευδον δπλΐτα ι ώπλισμένοι, ή

δε Πατρίς ήμών ώς Φοίνιξ άνεγεννατο έν τη 
ελευθερία.

Τό έργον τών εταίρων τής Φιλικής Ε τ α ι
ρίας, καταρξάμενον πρό έτών 5 5 , έμεινεν ά - 
τυχώς ημιτελές. Οί άπανταχοΰ Ε λληνικο ί 
Σύλλογοι, υφ’ 'Ελληνικών έμφοοούμενοι α ι
σθημάτων, καλούνται, δπως συμπληρώσωσιν 
αύτό.

Ουδόλως άμφιβάλλων, δτι δ έν Καίρω Σύλ
λογος δέν θά ύστερήση ώς πρός τά  Ε λληνο
πρεπή αισθήματα τών απανταχού Ε λληνικώ ν 
Συλλόγων, χαιρετίζω  άύτόν διά τοϋ άδελφ ι— 
κοϋ ασπασμού.

Τόν λαμπρόν τοϋτον λόγον έπεσφρά-

γ ισα ν  ραγδαΐαί τή ς  Συνελεύσεως καί 
παρατεταμέναι χειροκροτήσεις, μεθ’ δ ό 

Πρόεδρος έκήρυξε περαιωμένας τάς ερ

γα σ ία ς  τή ς Συνευλεύσεως καί διέλυσεν 

αύτήν.

Έ ν Καίρω τη 28  Νοεμβρίου 1876 .

Ό  Πρόεδρος 

Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ.

Ό  Γ ραμματε ίς  

ΙΩ. ΑΚΑΒΑΛΟΣ.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΓ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ.
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