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ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ

Εις τό παρόν έξώ φυλλό ν του <5 ΚΕΚΡΟΨ θέλει α να γγέλ λε ι τήν έκδοσιν 
παντός οίουδήποτε νεοφανούς βιβλίου, ου άντίτυπον ήθελε σταλεί παρά τοΰ 
Εκδότου πρός τό ν 'Ε λλη ν ικό ν Φ ιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον «Η  ΕΝΟΤΗΣ.»
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PARIS, 9e Αηηέβ 1875. — MAISONNEUVE & Cie, Libraircs-Editeur*

’Ογκώδης τόμος έκ 47 2  σελίδων ε ις  8ον, περιέχων πολλάς ελληνικής φ ιλολογίας 
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ΕΠΙΣΤΑΤΟΥΣΙ
Κ αί επιμελούνται των συμφερόντων του Κ έ κ ρ ο π ο ς
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ΑΝΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.
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» " leva  » Γ. Μ ανιατόπουλος.
» Φ αγιούμ, » ’Α ντ. Κ αμπάνης, "Ελλην ΙΙράχτωρ.

ΕΙΣ ΤΟ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ.

Έ ν Σμύρνη, ό Φ ιλεκπαιδευτικός Σ ύλλογος «Ό μηρος.»

» Αήμνω » » «Ό μόνο ια .»
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Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ

ΕΙΔ0Τ10ΙΗΙ1Σ.

’Από τοΰ παρόντος φυλλαδίου άρχον

ταν πραγματοποιούμενα! α ί προαγγελ- 

θεΐσαι βελτιώσεις καί επεκτάσεις τοΰ 

ΚΕΚΡΟΙΙΟΣ. Ή δη ό τύπος καί ή ποιό- 

της τοΰ χάρτου βελτιοΰντα ι, ώς βλέπου- 

σιν οί άναγνώ στα ι, σπουδαιότατα. Δι5 

έπεκτασεως δε καί αύζήσεως τώ ν στί
χων έκάστης στήλης έπετεύχΟη αυξησις 

της περιλαμβανόμενης υλη ς έν έκάστω  

φυλλαδίω  κατά 1/5, ώστε τό παρόν φυλ- 

λάδιον, καίτοι πάλιν έκ δύο συνιστάμε- 

νον τυπογραφικών φύλλω ν, περιλαμβά
νει ο όμως υλην 2 1)2  τυπογραφικών 

φύλλω ν, συγκρινόμενον πρός τά 5 ήδη 

προεκοεοομένα φυλλάδια. Έ λπίζομεν δέ 

οτι καί ά λλα ς  ετι θέλομεν δυνηθή νά έ- 

πενέγκομεν επεκτάσεις καί βελτιώσεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΤΗΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.

Έ κθεσ ις  τοΰ Προέδρου

περί τών άπ’ αρχής μέχρι τοΰδε πε

πραγμένων έν τώ Σ υλλέγω .

Κ ύ ρ ιο ι!

Ό ήμέτερος Σύλλογος, καίτοι μόλις πεν
τάμηνον άριθμών βίου περίοδον, προέκ,οψεν 
δμως θαυμασίως καί ήδη ήνδρώθη άρκούντως, 
ώστε καί εργα ήδυνηθη νά παραγάγη σχετι- 
κως σπουδαία, καί την άνά την Αίγυπτον 
πασαν καί το έξωτερικόν περί έαυτοΰ ύπό- 
ληψιν νά ’εμπεδώση.

Κατά το 1 I αρθρον τοΰ ήμετέρου Κανονι
σμού συνεκάλεσα ύμας σήμερον είς πρώτη ν 
τακτικήν τριμηνιαίαν γενικήν Συνέλευσιν, ϊνα 
εκθέσω ύμΐν τήν τε γενικήν κατάστασιν τοΰ 
ήμετέρου Συλλόγου καί πάντα τά άπ’ άοχης



τής συστάσεώς του μέχρι τή ; σ ή [Α ε ρ ο ν πε
πραγμένα. Καί

Α'.
Ι ΙΕ ΡΙ  Τ Ώ \  ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Ώς ένθυμεισθε, Κύριοι, κατά τήν εν τή 
αιθούση τής οικίας μ.ου συγκροτηθεισαν πρώ- 
την προκαταρκτικήν Συνέλευσιν παρήσαν 28 
μ.έλη, συναποφασίσαντα καί συνυπογράψανε α 
τήν πραξιν τής ιδρύσεως τοΰ ήμετέρου Συλ
λόγου. Κατά τήν μετά τρεις ημέρας συγκρο- 
τηθεισαν αυτόθι δευτέραν προκαταρκτικήν 
Συνέλευσιν προς ενέργειαν τών αρχαιρεσιών, 
παρήσαν 50 μέλη. Κατά την τρίτην καί τε- 
λευταίαν έν τή αιθούση τής έμής οικίας προ
καταρκτικήν Συνέλευσιν προς βελτίωσιν καί 
οριστικήν κύρωσιν τοΰ Κανονισμ,οϋ, ήσαν έγ- 
γεγραμμένα 80 μέλη. ’Έκτοτε ό αριθμός τών 
μελών τοΰ Συλλόγου εξακολουθεί τακτικώς 
αύξάνων όσημέοαι, ιδίως μάλιστα άπο τής 
έγκαινιάσεως τοΰ Καταστήματος αύτοΰ καί 
άπό τή ; ίδρύσεο>ς τής Βιβλιοθήκη; καί τής 
ένάρξεως τών νυκτερινών διά τόν λαόν παοα- 
δόσεων, ώστε σήμερον πάντα τά έν τώ Μη- 
τρωω έγγεγραμμ,ένα μέλη τοΰ Συλλόγου συμ- 
ποσοΰνται είς Ί 94, ών Ί 85 μ,έν είσι τ α κ τ  ι- 
κ ά,  9 δε ά ν τ ε π ι σ τ έ λ λ ο ν τ α .  Έκ 
τών 185 τακτικών 165 μέν διαμένουσιν εν 
Καΐρω, Ί 7 δέ έν ’Αλεξάνδρειά καί έν άλλαις 
πόλεσι τής Αίγύπτου, έγγραφέντα τή έπιμε- 
λεία ομογενών, πρός ους τό Προεδρεΐον άπηυ- 
θύνθη έπί τώ σκοπώ τούτω διά καταλλήλου 
εγκυκλίου επιστολής του. Καθ’ άς δ’ εχομεν 
εκ διαφόρων πόλεων τής Αίγύπτου πληροφο
ρίας, ύπάρχουσιν έκεισε περί τά 30 άλλα μέ 
λη έγγεγραμμ,ένα, ατινα θέλουσι καταχωρι- 
σθή έν τώ Μητρωω, άμ.α ώς άποσταλώσιν ή- 
μ,ΐν οί σχετικοί κατάλογοι. Είναι πιθανόν, ότι 
τά έκτος τοΰ Καΐρου ούτ&ις έγγραφησόμενα 
μέλη θέλουσιν άνέλθη περίπου εις 100.

Τά δέ μέχρι τοΰδε άπό τοΰ Συμβουλίου

διορισθέντα άντεπιστέλλοντα μέλη τοΰ ήμε
τέρου Συλλόγου, όπως έπιμ.ελώνται τών συμ- 
φερόντων αύτοΰ έν άλλαις πόλεσιν, είνε:

Έν ’Αλεξάνδρειά μ,έν ό κ. Σοφ. Ξένος.
Έν ’Αθήναις δέ οί κκ. Άλέξ. Γρηγοριάδης, 

Γραμμ,ατεύς β' τάξεως τοΰ υπουργείου τών έ- 
ξωτεοικών, Ί . Πανταζίδης, Καθηγητής, καί 
Παΰλος Βερσής, ’Έμπορος.

Έν Πειραιεΐ 5 κ. Παναγής Βράτιμ.ος, Φαρ- 
μ.ακοποιός.

Έν Σύρω, ό κ. Νικ. Χαρτουλάρης.
Έν Τεργέστη, 5 κ. Άρις·. Καρακάλης.
Έν Μασσαλία, ό κ. Ά ντ. Γ. Βασιλειάδης.
Έν Παρισίοις, ό κ. Λ. Ήλιάδης Βεζάνος.
’Ανετέθη δέ είς τήν φροντίδα τοΰ Προέδρου 

ή άνεύρεσις καί ό διορισμ.ός καταλλήλων προ
σώπων έν Κωνσταντινουπόλει καί Σμύρνη, ώς 
άντεπιστελλόντων μ,ελών.

Ή κανονική αυτη καί σταθερά αύξησις τοΰ 
άριθμοΰ τών μελών, είνε τό άλάνθαστον βα- 
ρόμετρον τής προόδου καί προαγωγής τοΰ ή
μετέρου Συλλόγου, όστις ήδη περιλαμβάνει έν 
έαυτώ μέλη, έκπροσωποΰντα πάσας τάς έν 
Καΐρω καί τή λοιπή Αιγύπτω τάξεις τοΰ 
Ελληνικού στοιχείου.

Β'.

ΣΥΝ Ε Λ Ε ΥΣΕ ΙΣ , Σ Υ Ν Ε Δ ΡΙΑ Σ Ε ΙΣ ,

ΚΛΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ.

Γ ε ν ι κ α ί μ.έν Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς  τοΰ 
ήμετέρου Συλλόγου έγένοντο μέχρι τοΰδε ί ί ,  
τρεις μέν προκαταρκτικαί έν τή αιθούση τής έ- 
μ.ής οικίας, σκοποΰσαι είς τήν ιδρυσιν τοΰ Συλ
λόγου, είς τήν έπιθεώρησιν καί έπικύρωσιν 
τοΰ Κανονισμοΰ, καί είς τάς πρός έκλογήν 
τοΰ Συμβουλίου άρχαιρεσίας. Τρεις δέ έν τώ 
όριστικώ καταστήμ,ατι τοΰ Συλλόγου, ών μία 
μέν έκτακτος, ή κατά τήν 4 0 Φεβρουάριου, 
πρός έγκαινίασιν τοΰ Καταστήμ.ατος καί τών 
έργασιών τοΰ Συλλόγου, δύο δέ τακτικαί, ή 
κατά τό άρθρον 1 9 τοΰ ήμετέρου Κανονισμ-oiJ

ώρισμένη κατά τήν 25 Μαρτίου ενιαύσιος πρό; 
εορτασμόν τής έπετείου τής έγκαθιδρύσεως 
τοΰ Συλλόγου, καί ή σημερινή, ητις εϊναι ή 
πρώτη τών κατά τό 11 άρθρον τοΰ ήμετέρου 
Κανονισμοΰ συγκαλουμένων άνά πασαν τριμη
νίαν τακτικών γενικών συνελεύσεων.

Συνεδριάσεις δε τοΰ Συμ.βουλίου έγένοντο, 
πλήν τής τών άρχαιρεσιών, ί ξ  άλλαι πρός 
σύσκεψιν καί άπόφασιν περί διαφόρων έργα- 
νιστικών καί άλλων υποθέσεων τοΰ Συλλό
γου. Συνωδά δέ τώ κανόνισμ.ώ, τό Προεδρεΐον 
ούδέν ουδέποτε ένήργησεν άνευ τής προηγου- 
μένης συσκέψεως καί έγκρίσεως τοΰ Συμβου
λίου ώστε παντός είτι έγένετο άχρι τούτου 
όρθόν καί συμφέρον τοΰ Συλλόγου, ή τιμή ο
φείλεται είς τό Συμβούλιον, ού τό Προεδρεΐον 
έχρημ-άτισε πάντοτε πιστός ερμηνεύς καί εκ
τελεστής. ’Αείποτε δέ τό Συμβούλιον μ.ετά 
ζήλου καί άδελφικής σύμπνοια; εργαζόμενον, 
διεφώτισε καί έχειραγώγησε σταθερώς τό 
Προεδρεΐον είς τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόν
των του. ’Οφείλω τώ ό'ντι νά ομολογήσω, 
Κύριοι, ότι τά μέλη πάντα τοΰ Συμβουλίου 
αείποτε έν ταΐς συνδιασκέψεσιν οδηγόν έσχον 
τό άληθές τοΰ Συλλόγου συμφέρον καί τήν 
κοινήν ωφέλειαν, μετ’ άδελφικής δέ όντως 5- 
μονοίας,καίτοι πολλάκις διχογνοψ,οΰντα, συν 
εζήτησαν καί άνεΰρον τήν δρθήν καί συμφέ- 
ρουσαν λυσιν επι πάντων των ζητημ.άτων, ώς 
κατεδείχθη τοΰτο άκολούθως πάντοτε έκ τής 
αγαθής τών υποθέσεων έκβάσεως.

Συναθροίσεις δε μ.ελών τε τοΰ Συλλόγου καί 
άλλων φιλομ.αθών έγένοντο καθ’ εσπέραν έ®’ 
όλον τόν μήνα Μάρτιον έπί δύο ώρας, καθ’ 
άς έδιδάσκοντο διάφορα ύπό διαφόρων λογίων 
ώφέλιμα καί τερπνά μ.αθήματα.

Γ .

Ε Ρ Γ Α  ΤΟ Υ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Κατά τό βραχύ τής Ιαυτοΰ υπάρξεως διά

στημα ο Σύλλογος επετέλεσεν ανετως τά
<·ϊ~ « εζη; εργα :

1) Ενοίκιασα; έπί τριετίαν, ηύτρέπισεν 
αςιοπρεπες και ευρύχωρον καί λίαν κεντρικόν 
καταστημα, εξ ού, ώς άπό φωταυγοϋς τίνος 
κέντρου, θελει διαχέει έπί τά πέριξ τάς ζωο
γόνους τοΰ Έλληνισμοΰ άκτΐνας. Τό Συμβού
λιον δε, προνοοΰν περί τής συντηοήσεως τής 
έν τώ Καταστήματι κινητής περιουσίας τοΰ 
Συλλόγου, εθηκεν αύτήν υπό τήν έποπτείαν 
Ο ί κ ο  ν ό μ. ο υ, καί διώρισε τοιοΰτον τόν 
εκ τών μελ.ών Κ. Δημ.. Διακομ.ίδην.

2) Συνέστησε ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ καί ΑΝΑ- 
ΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ εν τώ εαυτοΰ ΙΫαταστήμ.ατι, 
πρός κοινήν χρήσιν τών έαυτδΰ μ,ελών. Με
ρίμνων δέ τό Συμβούλιον περί τής συντηρή- 
σεως αύτών καί τής έν αύτοις τάξεως, διώ- 
ρισεν Ε π ι μ ε λ η τ ή ν  μ,έν τόν έκ τών 
μ.ελών τοΰ Συλλόγου Κ. Γερ. Μαζαράκην, 
κοσμήτορα δέ τόν έμμισθον τοΰ Συλλόγου 
υπάλληλον.

Το Συμβούλιον δέν ήδυνήθη άκόμη νά δια- 
θέση ποσόν τ ι χρηματικόν πρός άγοράν κα
ταλλήλων διά τήν βιβλιοθήκην βιβλίων, ωςζ 
αυτη μ,όνον τά έκ δωρεάς διαφόρων φιλομού- 
σων προερχόμ.ενα βιβλία περιέχει έπί τοΰ πα
ρόντος, συμποσούμενα, είς 232 βιβλία καί 
εικόνας, δωρηθέντα ύπό τών εξής:
ΓΓ~;ό Δ. Οίκονομοπούλου βιβλία 77 είκών 1.

» Έρν. Δουτίλ » 34
)) ’Αλ. Ζήντσου » 22 » 20.
» Ν. Σακκοπούλου » 17
» Γερ. Μαζαράκη Β 1 1 » 1.
» Ί. Άφθονίδου » 3
)) Institut Egyptien » 14
» Όμήρ. Συλλ. Σμύρνης » 4
» Ε. Ε. Ύούπα » G
» Ν. Μομ,φερράτου » 1 » 18.
)) έν Παρισίοις Συλλόγου » 1
» Πατριαρχείου » 1.
)) Μιλτ. Ί. Άκαβάλου » 1

191 » 41



Το Συμβούλιον πέποιθεν, ότι εντός ολίγου 
τό ταμεΐον τοΰ Συλλόγου θέλει εύρεθή είς θέ
σιν, έπιτρέπουσαν αύτω νά διαθέση το άπαι- 
τούμενον ποσόν προς αγοράν της σειράς τών 
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, ητις έσται το 
λααπρότερον της ήμετέρας βιβλιοθήκης έγ- 
καλλώπισμα. Έ χω  δ’ εγώ δι’ ελπίδος, οτι 
καί άλλα τών μελών τοΰ ήμετέρου Συλλό
γου θέλουσι φιλοτιμηθή νά πλουτίσωσι διά 
δωρεάς των την ήμετέραν άρτισύστατον βι
βλιοθήκην, ής η άνάπτυξις πολλά θέλει πα
ράσχει τη ήμετέρα κοινωνία τά πνευματικά 
ωφελήματα.

Είς το άναγνωστήριον ήμών παρατίθενται 
προς άνάγνωσιν περί τά 20 φύλλα εφημερί
δων καί περιοδικών, προερχόμενα πάντα έξ 
άνταλλαγης προς τδ ήαέτερον περιοδικόν. 
Τινες τών 'Ελληνικών εφημερίδων, καί μάλι
στα τών μεγαλοσχήμων αί μάλλον επί έθνι- 
σμώ καί άφιλοκερδεία σεμνηνόμεναι, δέν άν- 
τήλλαξαν άχρι τούτου τά φύλλα των μετά 
τοΰ ήμετέρου περιοδικοΰ, ού τοίς άποστέλ* 
λονται τακτικώς τά  φυλλάδια' άλλ’ έλπίζο- 
μεν, ότι καί αύται μετ’ ού πολύ θέλουσι κο
σμήσει τδ ήμέτερον Ά ν α γ ν ω σ τ ή ρ ι ο ν .  
Τδ συμβούλιον δέν έκρινεν άκόμη φρόνιμον νά 
άγορασθώσιν εφημερίδες καί περιοδικά τής 
Εσπερίας Ευρώπης διά τδ Άναγνωστήριον) 
πριν ή ή κατάστασις τοΰ ταμείου έπιτρέψη 
τοΰτο.

3) Συνέστησεν ιδιόκτητον περιοδικόν Σύγ
γραμμα, οπερ, έκδιδόμενον δίς τοΰ μηνός ύπδ 
τήν επωνυμίαν ο ΚΕΚΡΟΨ, θέλει τδ μέν θέ
τει είς συγκοινωνίαν διαρκή τδν Σύλλογον 
ήμών μετά τε τών μελών αύτοΰ, τών άλ
λων Συλλόγων καί λοιπών λογίων καί φιλο- 
μούσων ομογενών, τδ δέ διαδίδει υγιείς καί 
ελληνοπρεπείς γνώσεις περί ωφελίμων καί 
τερπνών άντικειμένων πρός τε τά μέλη του καί 
τδν λοιπδν έν Αίγύπτφ ελληνικόν πληθυσμόν.

'Η επιτροπή τής έκδόσεως αύτοΰ συνέστνι 
ύπδ τών ΚΚ. Δ. Οίκονομοπούλου, άρχισυντά- 
κτου, Θ. Κωνσταντινίδου, διευθυντοΰ, καί Δ. 
Γεωργιάδου, ταμίου. Χάρις δέ είς τήν ηθικήν 
επιρροήν, ήν ήδη έξασκεΊ ό ήμέτερος Σύλλο
γος έν Αίγύπτω, καί είς τήν εμπιστοσύνην, ήν 
τά έργα του έμπνέουσι τοίς πασι, τδ περιοδι
κόν ήμών εύθυς απ’ άρχής ηύδοκίμησε, τιμη- 
θέν διά της συνδρομής φιλομούσων, έπαρκούν- 
των είς τήν διατήρησιν καί βελτίωσιν αύτοΰ.

Παρετήρησάν τινες πρός ήμας, οτι τδ πε
ριοδικόν, ώς νΰν γράφεται, καταντα ξηρόν καί 
όλως φιλολογικόν, καί ότι, άν περιελάμβανε 
καί μυθιστορήματα, ποιήσεις, αινίγματα, γρί
φους καί . . . καί . . . ήθελεν εΰρει διπλά
σιους συνδρομητάς. Άλλά τδ περιοδικόν φι
λεκπαιδευτικού Συλλόγου δέν είναι εργον κερ
δοσκοπίας, ούτε πρέπει νά παρέχτι τοίς άνα- 
γνώσταις δέλεαρ έπίβουλον καί διαφθεΐρον 
τδν νοΰν καί τήν καρδίαν αύτών, όπως τούς 
έλκύση είς τήν άνάγνωσίν του' ό ήμέτερος 
λαός πείνα καί διψή πνευματικώς καί ηθικώς' 
πριν δέ παραθέσωμεν αύτώ καρυκεύματα καί 
γλυκίσματα καί οπώρας, πριν ή κεράσωμεν 
αύτώ βαρυτίμους οίνους καί άλλα τής πολυ
τελείας καί τρυφής ποτά, άνάγκη νά τόν χορ- 
τάσωμεν διά καθαροΰ καί καλοΰ άρτου καί 
κρέατος, νά τδν δροσίσωμεν διά διαυγοΰς καί 
εύχυμου ύδατος. Ό ήμέτερος λαός έχει ά- 
νάγκην φ ώ τ ω ν  ε λ λ η ν ι κ ώ ν  μονον δ 
άφοΰ άπολαύση τούτων κατακόρως, δυνάμεθα 
νά τφ  παραθέσωμεν άκινδύνως και τής φραγ
κικής καλαισθησίας τά προϊόντα. Διά τούς 
λόγους τούτους ό ΚΕΚΡΟΨ θέλ:ι εξακολου
θήσει νά γράφεται ώς άχρι τούτου συστημα- 
τικώς, διότι είναι περιοδικόν Συλλόγου φι
λεκπαιδευτικού, μηδόλως αποβλέποντος εις 
κερδοσκοπίαν, αλλ’ εις ασφαλή κοινήν ωφε- 
λειαν.

4) Ώργάνισε δέ νυκτερινάς διά τδν λαό1*

παραδόσεις, έν αίς καθ’ όλον τδν Μάρτιον ε- 
διδάχθησαν έπί δύο ώρας καθ’ εσπέραν:

I) Αρχαία ελληνική γλώσσα μετά τεχνο
λογίας, ύπδ Θ. Κωνσταντινίδου.

II) Ελληνική ιστορία, ύπδ Γ. Μαζαράκη.
III) Βυζαντινή ιστορία, ύπό Κ. Άκαβάλου.
IV) Διπλογραφία, ύπδ Θ. Κωνς·αντινίδου.
V) Ανθρωπολογία, ύπδ Στ. Δέγλερη' καί

VI) Πειραματική Φυσική, ύπδ Δ. Οίκονο
μοπούλου.

Αί παραδόσεις αύται, διακοπεΐσαι ενεκα 
τών εορτών τοΰ Πάσχα, θέλουσιν έπαναλη- 
φθή προσεχώς.

Δ\

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Τ Ο Ϊ  Ϊ Υ Λ Λ Ο Γ Ο ν .

Ταύτην συναπαρτίζουσιν 177 έγγραφα, ών
I 48 μέν έξελθόντα, 30 δ’ είσελθόντα.

’Εκ τών έξελθόντων 12 μέν είσιν ειδοποιη
τήρια, άπευθυνθέντα προς διάφορα, εγκατε
στημένα ήδη, φιλολογικά σωματεία, ΐν ’ άναγ- 
γελθή αύτοΐς ή σύστασις τοΰ ήμετέρου Συλ
λόγου καί έπιτευχθώσιν ουτω σχέσεις αύτοΰ 
φιλικαί μετ’ εκείνων' είσί δέ ταΰτα: 

α) ’E r Αίγύπτω.
Ί) Τδ Αιγυπτιακόν Ίνστιτοΰτον.
2) Ή Χεδιβική Γεωγραφική 'Εταιρία.

β ) E r 'ΕΛΛάδι.
3) Ό έν Άθήναις πρός διάδοσιν τών 'Ελ

ληνικών γραμμάτων Σύλλογος.
4) Ό έν Άθήναις Φιλολογικός Σύλλογος

II α ρ ν α σ σ ό ς .
5) Ό έν Άθήναις Φιλολογικός Σύλλογο; 

Β ύ ρ ω ν .
γ) ’E r Τουρκία.

6) 'Ο Φιλολογικός Σύλλογος Κ)πόλεως.
7) 'Ο Φιλεκπαιδευτικός Θρακικός.
8) 'Ο Φιλεκπαιδευ τικός 'Ηπειρωτικός.
9) Ό έν Σμύρνη Φιλευκπαιδευτικός Σύλ

λογος "Ο μ η ρ ο ς.

10) Ό έν Λήμνω Φιλεκπαιδευτικός Σύλ
λογος ' Ο μ ό ν ο ι α .

ύ) ’E r Γα.Ι.Ιία.

11) 'Ο εν Παοισίοις πρός ένίσχυσιν τών έν 
Γαλλία Ελληνικών Σπουδών Σύλλογος, καί

1 2) Ό έν Μασσαλία 'Ελληνικός.
Εν δε τών έξελθόντων είναι άπάντησις 

προς είδοποιητήριον γενόμενον ήμΐν ύπδ τοΰ 
έν Αλεξάνδρειά Αναγνωστηρίου τδ Σ ερ  ά- 
π  ε ι ο ν, άναγγέλλοντος τήν σύστασιν του.

16 δε άφορώσιν είς διαφόρους τής τοΰ 
Συλλόγου υπηρεσίας ύποθέσεις. καί

119 είσίν έγκύκλιοι έπιστολαί, άπευθυν- 
θεΐσαι πρός ομογενείς, έν Αλεξάνδρειά καί 
άλλαις της Αίγύπτου πόλεσι διαμένοντας, ά 
ναγγέλλουσαι πρός αύτούς τήν σύστασιν τοΰ 
ήμετέρου Συλλόγου, τήν έγκαινίασιν τοΰ κα
ταστήματος αύτοΰ καί τήν εναρξιν τών ερ
γασιών του, καί παρακινοΰσαι αύτούς πρός έγ- 
γραφήν εαυτών τε καί άλλων φιλομούσων ώς 
μελών τοΰ ήμετέρου Συλλόγου.

Έκ τών 30 δέ είσελθόντων έγγράφων 7 
μεν είναι άπαντήσεις Συλλόγων πρός τδ ήμέ
τερον είδοποιητήριον λίαν περιποιητικαί, τών 
έξης.

1) Τοΰ Αιγυπτιακού ’Ινστιτούτου, συν- 
οδευομένης καί ύπδ τών 14 τόμων τών μέχρι 
τοΰδε ύπό τού επιστημονικού αύτοΰ σωμα
τείου έκδεδομένων.

2) Τής Χεδιβικής Γεωγραφικής 'Εταιρίας.
3) Τοΰ έν Άθήναις Π α ρ ν α σ σ ο ύ ,  ά

ναγγέλλοντος συγχρόνως, ότι προσεχώς θέλει 
άποστείλει ήμΐν καί πάντα τά  μέχρι τοΰδε 
έκδεδομένα ύπ’ αύτοΰ συγγράμματα, ώς καί 
άλλα βιβλία.

4) Τού έν Κωνσταντινουπόλει φιλολογικού.
5) Τοΰ έν Σμύρμη φιλεκπαιδευτικού δ 

"Ο μ η ρ ο ς, δωρήσαντος συνάμα τώ Συλλό- 
γφ  διά τού αντιπροσώπου αύτοΰ Κ. Ε- Ε,



'Ρούπα καί πάντα  τά  προεκδεδομένα τοΰ 
έαυτοΰ περ ίο ικου φυλλάδιά.

6) Τοΰ έν Μασσαλία Ε λληνικού, ύποσχο- 
μένου την κατόπιν άποστολήν βιβλίων κλ. και

7) Τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά Σ ε ρ α π ε ί ο υ ,  
εύχαριστοΰντος τω ήμετέρω Συλλόγω διά τά 
προς τά μέλη αυτοΰ παραχωρηθέντα πλεο
νεκτήματα.

’Οκτώ δε τών εισελθόντων είναι απαντή
σεις ομογενών προς την ήμετέραν εγκύκλιον, 
άναγγέλλουσαι την εγγραφήν μελών τοΰ Συλ
λόγου έν τοίς χωρίοις.

Τά δε λοιπά 15 έκ τών εισελθόντων εγ
γράφων άφορώσιν εϊς τήν διοικητικην τοϋ 
Συλλόγου υπηρεσίαν.

Ε\
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ TOY ΕΥΑΛΟΓΟΥ.

Τά μέχρι τοΰδε έσοδα τοΰ Συλλόγου υπήρ 
ξαν άποκλειστικώς αί υπό τοΰ κανονισμού ο
ριζόμενο» έτήσιαι κανονικα! τών μελών κα- 
ταβολα'ι, έκτακτοι δε συνδρομαι ουτ’ εζητη- 
θησαν, οΰτ’ έγένοντο, έκτος άσημάντων τινών 
υπερβάσεων του κανονισμένου ποσοΰ, διότι το 
Συμβούλιον έφρόντισε, μετά μεγίστης περι
σκέψεις βαδίζον, και δι’ αύστηρας οικονο
μίας, νά μή ύπερβή τοΰ ήμετέρου ταμείου τας 
δυνάμεις. Κατώρθωσε δε τό μέγα κατόρθω
μα τής ταχείας τοΰ καταστήματος έγκατα- 
στάσεως και τοΰ έπαρκοΰς αϋτοΰ _εύτρεπι- 
σμοΰ, χωρίς τό ταμεΐον τοΰ Συλλόγου να ε- 
πιβαρυνθή κατ’ έλάχιστον ύπό χρεών, ώς θέ
λετε ιδη κατο>τέρω.

Δωρήματα δε εις εϊδη αξίας προσηνέχθη- 
σαν τώ Συλλόγω, έκτος τών βιβλίων τά έξής:

1) *Ev κιβώτιον κηρίων έκ στεαρίνης, ά* 
ξίας 110 φράγκων, ύπό τοΰ κ. Έρνέστου 
Δουτ'ιλ, προξένου τής Όλλανδίας.

2) Προτομή τοΰ ’Αντιβασιλέως έκ γύψου, 
αξίας 100 φράγκων, ύπό Ίακ. Βαρούτη.

3) Ή μεγάλη τής αιθούσης ύελοθύρα, α

ξίας φράγκων 100 ύπό τοΰ κυρίου ΓΗλ. Θεο- 
δωρακοπούλου.

4) Έριοΰ/ον πρός έπικάλυψιν τής μεγά
λης τραπέζης τοΰ ’Αναγνωστηρίου, αξίας φρ. 
30, ύπό τοΰ Κ. Στεργίου Άδάμ.

5) Τά 4 λευκά παραπετάσματα τής αι
θούσης και αλλα τινά εϊδη, αξίας έν όλω φρ. 
80 , ύπό τοΰ Κ. Δ. Γεωργιάδου.

6) 30 σακκία πρός ύπόστρωσιν ύπό τούς 
τάπητας, άξίας φρ. 30 , ύπό Κυρίου Δ. Δια- 
κομίδου, και

7) Ύπό τών ΚΚ. Σ. Βιολαρά και ’Αδελφών 
Τριανταφύλλου άπό κοινοΰ τό άπό τοΰδε καί 
είς τό έξής άναγκαιοΰν διά τόν φωτισμόν τοΰ 
καταστήματος γάζ, ου ή δαπάνη άναβαινει 
εϊς 20 περίπου φράγκα κατά μήνα.

Τά μέν έκ τών κανονικών καταβολών τών 
18ο τακτικών μελών είσπραχθέντα άναβαί- 
νουσιν εϊς φράγκα 4650.

Αί δέ μέχρι τοΰδε γενόμεναι δαπάναι, δ ια - 
νεμόμεναι ώς εξής"

1) Ένοίκιον πρώτης εξαμηνίας
Λίρ. ’Αγγλίας 20, ήτοι φράγκα 505

2) ’Επιδιορθώσεις τοΰ κατας·. φρ. 619
3) Χρωματισμούς ταπισαρ.κλ. φρ. 525
4) ’Αγορά επίπλων φράγκα 2,1 32.80
5) ’Αγορά βιβλίων, γραφικής ύ

λης, έκτύπωσις προσκλητηρίων κτλ. 
γραμματόσημα κτλ. φράγκα 329.25

6) Μισθοί κλητήρος φράγκα 236

4,340 .75

ώστε μένη ύπύλοιπον έκ φράγκων 302 .9ί>.
Ταΰτα, μετά τών ακολούθως εισπραχθησο- 

μένων έκ νέου έγγραφών μελών θέλουσι βε
βαιότατα έπαρκέσει διά τάς μέχρι τέλους τοΰ 
έτους ύπολειπομένας δαπάνας τοΰ Συλλόγου 
πρός πληρωμήν τοΰ τής β'. έςαμηνιας ενοι
κίου, έκ φράγκων 505 καί το)ν μισθών τοΰ

κλητήρος διά τούς 7 ετι ύπολειπομένους μή
νας έκ φράγκων 52b.

"Ωστε ή οικονομική θέσις τοΰ ήμετέρου 
Συλλόγου εινε, ώς βλέπετε, άνθηρά και ε
πίζηλος, διότι άνευ εκτάκτων συνδρομών καί 
όιά μόνης τής εϋτελοΰς έτησίας καταβολής 
τών μελών ό Σύλλογος έξετέλεσε πάσας τάς 
μεγάλας τής έγκαταστάσεώς του δαπάνας, 
άνευ χρέους, καί μάλιστα, καθ’ ά έλπίζεται, 
θελει εχει κατά τό τέλος τής ένιαυσίου πε
ριόδου καί περίσσευμά τ ι έν τώ τααείω του.

Τοιαύτη ή παροΰσα κατάστασις τών τοΰ 
ημετερου Συλλόγου πραγμάτων καί τοιαΰτα

' ■ ’ '  · ~ ^  I ’  ~ r ιτα απο της ιόρυσεως αυτου μέχρι τούτου πε
πραγμένα.

Ηδη επιτραπεΐτω μοι ν’ άπευθύνω πρός υ
μάς, πριν ή κλείσω τήν παροΰσαν εκθεσιν, ά- 
δελφικάς τινας παραγγελίας, εϊς τήν ευημε
ρίαν καί τήν καλήν ύπόληψιν τοΰ ήμετέρου 
Συλλόγου άφορώσας.

’Επειδή ο Σύλλογος ήμών είνε άρτισύστα
τος, ήμεΐς δέ πάντες είμεθα άκόμη άσυνεί- 
θηστοι είς τόν συλλογικόν βίον καί άπειροι 
περί τήν συμπεριφοράν, ήτις αρμόζει είς άν- 
θρώπους, συναιτερισθέντας, οπως, κατά τόν 
κανονισμόν ήμών, έπιδιώξωσι τήν πνευμα
τικήν αναπτυξιν καί ήθικήν μόρφωσιν τών 
εαυτών ομογενών, φρονώ, οτι δέν είνε άκαι- 
ρον, ούτε μάταιον νά συνδιασκεφθώμεν έν
ταΰθα έπ’ ολίγον περί τε τής νέας ήμών θέ- 
σεως καί τών ήθικών ύποχρεώσεων, ας έκου- 
σιως άνελάβομεν, γενόμενοι μέλη τοΰ Συλ
λόγου.

Άναπόφευκτον λοιπόν είνε, κατ’ εμέ, ν’ άρ- 
χισωμεν να συμμορφώμεθα πρός τάς άπαιτή- 
σεις τής εν τώ Συλλόγω θέσεως ήμών, παρέ- 
χοντες έαυτούς παράδειγμα επίζηλον αύτα- 
παρνησεως, αξιοπρεπείας καί φιλομαθείας 
πρός τόν λαόν, ού έπαγγελλόμεθα τόν φωτι
σμόν καί τήν ήθικοποίησιν, καί πρός 3ν άγω-

νιζόμεθα νά έμπνεύσωμεν τόν πρός τήν εργα
σίαν καί τήν πρόοδον έρωτα. Δέν άρκεΐ λοι
πόν νά πληρώνωμεν τήν ενιαύσιον καταβολήν 
μας- δεν άρκεΐ νά θεσπίζωμεν συστάσεις βι
βλιοθηκών, άναγνωστήριον, δημοσίων ομι
λιών, νυκτερινών παραδόσεων κτλ ., καί μετά 
ταΰτα, θεωροΰντες, ότι έξεπληρώσαμεν δεόν
τως καί πλουσιοπαρόχως τά συλλογικά ήμών 
καθήκοντα, ν’ άποσυρώμεθα με τήν συνείδη- 
σιν ήσυχον, καί νά κατατρίβωμεν τόν καιρόν 
μας είς διασκεδάσεις καί περιπάτους, λέγον- 
τες τρόπον τινά, πρός τόν λαόν: ιδού σοι, δα- 
πανήσας άδρώς καί έργασθείς Εκανώς, λαμ- 
πράν ήτοίμασα τράπεζαν" άγε δή, τρώγε καί 
εύφραίνου, καί εύλόγει τό ονομά μου' έγώ δέν 
δύναμαι νά συνευφραίνωμαι μετά σοΰ, διότι 
καιρόν δεν εχω, διότι είμί χορτασμένος, διότε
.............Δεν άρκοΰσι ταΰτα, Kuptot, ΐνα τό
δνομα ήμών καταστή ευλογητόν παρά τώ 
λαώ. Διότι 5 ήμέτερος λαός καί μέ ορθήν κρί- 
σιν είνε πεπροικισμένος καί μέ δόσιν μεγά- 
λην άξιοπρεπείας* εννοεί δέ κάλλιστα, ότι ή 
ουτω πρός αύτόν προσφερομένη έκπαίδευσις 
κατ’ ούδέν διαφέρει επιδεικτικής ελεημοσύνης, 
έξευτελιζοόσης τόν λαμβάνοντα, ό'στις έ'νεκα 
τούτου, άναγκάζεται νά ύπεκκλίνη αύτήν, 
ΐνα διάσωση τήν άξιοπρέπειάν του, ενώ του
ναντίον ό ήμέτερος λαός τιμήν του μεγάλην 
θεωρεί πάντοτε τήν μετά τών καλλιτέρων 
συναναστροφήν του, καί μετά πόθου καί χα- 
ρας τρέχει όπου ελπίζει νά ίδη παρακαθημέ- 
νους καί συνακροωμένους μετ’ αύτοΰ τούς 
καλλιτέρους του, ους καί τιμα καί σέβετα^ 
τότε ιδιαζόντως. "Αν λοιπόν θέλητε νά γεί— 
νητε ωφέλιμοι πρός τόν λαόν, αν θέλητε νά 
τώ έμπνεύσητε άσφαλώς τόν έρωτα τής παι
δείας καί τόν πόθον τής μαθήσεως, έλκύσατέ 
τον πρός ύμας διά τής έν μέσω αύτοΰ συχνής 
παρουσίας σας. Μή φοβεΐσθε δέ, ότι, ουτω 
πολιτευόμενοι, συναναμιγνύμενοι δηλ: τώ
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λαώ , καταβιβάζεσθε δήθεν, καί βλάπτετε 
τήν άξιοπρέπειάν σας. Πολλοΰ γε καί δει ! δ 
πλούσιος, δ λόγιος, δ ένάρετος άνθρωπος, δ 
ερχόμενος εις συνάφειαν μετά τοϋ λαοϋ, έπί 
τω  εύγενεΐ καί ύψηλώ σκοπώ τοΰ νά φωτίση 
καί ηθικοποίηση αυτόν, δέν καταβιβάζεται 
αυτός {Λεχρε τοϋ λαοϋ, άλλ ’ άναβιβάζει τόν 
λαόν μέχρις έαυτοΰ, κα ί, λαμβάνων άπό τής 
χειρός, άνέλκει αύτόν άπό τοΰ σκότους τής 
άμαθίας καί τοΰ βορβόρου τών χυδαίων πα 
θών πρός τό φώς τής παιδείας καί τόν παρά
δεισον τών άρετών. Μόνον δε δσάκις δ εύγε- 
νής συναναμ-ίγνυται μετά τοΰ λαοΰ χάριν ί-  
διοτελών σκοπών καί πρός άπόλαυσιν αθεμί
των ούφελημάτων, μόνον τότε καταβιβάζει 
και εξευτελίζει εαυτόν, μόνον τότε καταβα ί- 
νει άπό τής περιωπής, τής έκλεκτής κοινωνίας 
εις τον βυθόν τής διαφθορας καί τής χυδαίας 
ατιμ ίας. Ας συχνάζωμεν λοιπόν, όσον τό 
δυνατόν πλειοτερον, είς τε τό άναγνωστήριον 
και τας νυκτερινάς παραδόσεις τοΰ ήμετέρου 
Συλλόγου, άν θέλομεν νά προσελκύσωμεν τόν 
λαον εις αυτάς καί νά τω  έμπνεύσωμεν άκό- 
πως καί άνεπαισθήτως τόν πρός τήν μάθησιν 
πόθον.

Μή δε νομίση τ ις  έξ ήμών, οτι χάνει δήθεν 
τον καιρόν του, συχνάζων εις παραδόσεις ς-οι- 
χειωόεις καί διά τόν λαόν γινομένας. Μάθετε, 
ο .: και ο μ.αλλον πεπαιδευμενος άνθροοπος 
,.άντοτε εχει κατι τ ι να μαθη καί έξ αύτών 
τών στοιχειωδεστέρων παραδόσεων' σας βε- 
βαιώ δέ, οτι έγώ αύτός, δ έκ παίδων ούδέν 
άλλο πράττων ή νά διδάσκωμαι καί σπουδά- 
ζιο, πολλά έμαθον, ή τούλάχιστον άνεμνή- 
σθην πλείστω ν, α είχα λησμονήσει, παρευρι- 
σκόμενος τακτικώ ς είς τάς καθ’ εσπέραν γ ι-  
νομένας έν τώ  ήμετέρω Συλλόγω παραδόσεις. 
Εινε τούλάχιστον βέβαιον και άναντίρρητον, 
ότι ν> τοΐς καφενειοις, καί είς τους περιπά
τους καί κατά τάς άλλας διασκεδάσεις, δ άν

θρωπος ούδέν θετικώς άξιον λόγου καί χρή
σιμον μανθάνει, ούδέν άλλο δριστικώς πορί
ζετα ι, ν) ματαίαν πολυτίμου χρόνου τριβήν, 
δαπάνην αείποτε χρημάτων, βλάβην ύπολή- 
ψεως καί υγείας.

Δεύτερον δέ πρέπει ν’ άρχίση άναπτυσσό- 
μενον έν ήμΐν αίσθημά τ ι άδελφισμοΰ, αίσθη
μα άμοιβαίας τινός συμπαθείας, καί ή ιδέα, 
οτι ειμεθα μέλη τοΰ αύτοΰ Συλλόγου, πρέπει 
ν ’ άρχίσή νά έμπνέη ήμΐν άμοιβαΐόν τ ι αίσθη
μα σεβασμοΰ, καί νά χρησιμεύη ήμΐν ώς ηθι
κός τ ις  δεσμός, ώς άφορμή ίδιαζούσης τινός 
αμοιβαίας οίκειότητος. Δέν υπάρχει άληθώς 
ώραιότερον θέαμα τής μέταξύ τών μελών φ ι
λολογικού Συλλόγου άμοιβαίας συμπαθείας 
και οικειοτητος, ως δεν υπάρχει φαινόμενον 
παραδοξότερον τοΰ νά βλέπη τ ις  τά  μέλη 
Συλλόγου, έπαγγελλομένου τόν φωτισμόν κας 
την ηθικοποιησιν τής κοινωνίας, άμοιβαίαν 
δεικνυοντα άδίαφορίαν, μηδέν λ^αμ,βάνοντα 
περι τών Ιταιοων των ένδιαφέρον, μηδένα έκ·· 
δηλοΰντα πρός άλληλα συναδελφικόν σεβα
σμόν. ’Ανάγκη λοιπόν, Κύριοι, ν’ άρχίση έπ ι- 
δρώσα είς τάς καρδίας ήμών ή ιδέα τοΰ ότι 
ειμεθα μελη ενός καί τοΰ αύτοΰ Συλλόγου, 
καί συνεργαζόμεθα πρός ενα καί τόν αύτόν ιε
ρόν καί υψηλόν σκοπόν, τόν φωτισμόν καί τήν 
ήθικοποίησιν τών ήμετέρων δμογενών. ’Ανάγ- 
κη καί άλλος νά προστεθή είς τούς μέχρι τοΰ
δε συνδέοντας ήμας άδελφικούς δεσμούς. ’ Α- 
χρι τούτου ειμεθα άδελφοί έν Έ λ λ η ν ι-  
σ μ ώ , αδελφοί εν Χ ρ ι σ τ ώ ,  άδελφοί έν 
ξ ε ν η τ  ε ί α" ώμεν είς τό Ιξής καί άδελ
φοί έν Σ υ λ λ ό γ  ω.

lc -λευταΐον πρεπει ν αρχίσωμεν νά μεοί- 
μνώμεν σπουδαίως περί τής άξιοπρεπείας ή
μών τε καί τοΰ ήμετέρου Συλλόγου. Ούδέν 
δε τοσοΰτον εξευτελίζει καί καταστρέφει τήν 
άξιοπρέπειάν ταύτην, δσον αί έν τα ΐς τριό- 
δοις καί τοΐς καφενειοις, άτοποι, καί ζωη-
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ραί τά  πολλά καταντώ σα ι, συζητήσεις περί 
Τών πραγμάτων τοΰ Συλλόγου. Διότι οί ξένοι, 
οί παριστάμενοι καί άκούοντες ταύτας, εί μέν 
άγνοοΰσι τήν έν πασιν έπικρατοΰσαν έν τοΐς 
πράγμασι τοΰ Συλλόγου άδελφικήνοντοιςσύμ.- 
πνοιαν τώνμελών τοΰδιοικοΰντοςΣυμβουλίου, 
έκλαμ.βάνουσιν οτι φοβερά έν αύτώ έπικρατεΐ 
διχόνοια καί άσυμφωνία’ εί δέ γινώσκουσι 
καλώς τήν σταθερώς ύφισταμένην έν τώ  Συλ
λόγω αρμονίαν καί δμόνοιαν, έκλαμβάνουσι 
τόν έπικριτήν ώς ίδιοτελή τινα  καί πείσμονα, 
ζιζάνια  προσπαθοΰντα νά σπείοη έν τώ  Συλ
λόγω καί σκάνδαλα νά έγείρη δπου πας τις 
καθήκον εχει ιερόν νά φέρηται μετ’ αύταπαρ- 
νήσεως καί μετριοπαθείας" ε ίτε δέ τοΰτο έκ- 
λάβωσιν οί παριστάμενοι, ε’ίτ ’ έκεΐνο, πάν
τοτε βλάβη προσγίνεται είς τήν υπόληψιν καί 
αξιοπρέπειαν τοΰ Συλλόγου $ τοΰ έρίζοντος 
καί φωνασκοΰντος μέλους, όπερ έν τούτοις 
πράττει τοΰτο, ούχί ύπό πνεύματος κακίας 
άγόμενον, άλλ ’ απλώς έζ άπειρίας η έπιπο- 
λαιότητος, ίσως δέ ύπό κακώς έννοουμένου 
ζήλου υπέρ τών συμφερόντων τοΰ Συλλόγου. 
Ας άπέχωμεν λοιπόν μετά προσοχής άπό 

πάσης περί τών τοΰ Συλλόγου πραγμάτων 
συζητήσεως καί εριδος άκαίρου καί άτοπου, 
έχοντες πάντοτε κατά νοΰν τήν ώραίαν έθνι 
κήν ήμών παροιμίαν « Τά έν οΐ/.ω μή έν 
δήαω “. *Αν δέ ποτε υ.έλος τ ι τοΰ Συλλόγου'ι . ι ί
νομίση δτι έγένετο ή συμβαίνει τ ι άτοπον ή 
έπιζήμιον έν τώ  Συλλόγω, πρώτον μεν εστω 
βέβαιον, οτι τοΰτο γ ίνετα ι κατά γνώμην ο
λοκλήρου τοΰ Συμβουλίου πάντοτε' διότι, ώς 
προεΐπον, ούδέν ούδέποτε έγένετο, ή γ ίνετα ι, 
ή θά γείνη , άνευ προηγουμένης τοΰ Συμβου
λίου γνωμοδοτήσεως, ώστε ούδέν ούόέποτε α- 
ποδοτέον τω  ΙΙροέδρω, ή τώ  Γραμματεΐ, ή 
τώ Ταμία προσωπικώς. Επομένως, επειδή 
υπάρχει ή πρόληψις, ότι τό Συμβούλιον, έκ- 
λεχθέν διά τής έλευθέράς ψήφου τών μελών

τοΰ Συλλόγου, άπαρτίζετα ι έκ προσώπων, ά- 
πολαυόντων πάσης τής ύπολήψεως καί έμπι - 
στοσύνης τοΰ Συλλόγου, επετα ι, δτι τοΰτο, 
διηνεκώς περί τάς υποθέσεις τοΰ Συλλόγου 
καταγινόμενον, καί έμβριθώς εκαστοτε περ·. 
αύτών σκεπτόμενον καί άποφασίζον, γινώσκει 
κάλλιον παντός μέλους τά  καθέκαστα πάσης 
ύποθέσεως, καί σπουδαίους θά είχε βεβαίως 
λόγους ν’ άποφασίση καί διατάξη τά  κ α τ ’ 
αύτήν ώς έγένοντο καί ούχί ώς τά  μεμονω
μένα μέλη, τά  έκτος τών πραγμάτων δντα, 
δύνανται νά έκλαμβάνωσιν, δτι έπρεπε νά 
γείνωσι. ’ Αν δ’ ομως ποτέπασαι αΰται αί σκέ
ψεις μη ήθελον θεωρηθή επαρκείς, όπως πεί- 
σωσι μέλος τ ι περί τοΰ δτι τό γινόμενον εν 
τ ίν ι υποθέσει καλώς καί δρθώς γ ίνετα ι, άφοΰ 
ούτως έδοξε τω  Συμβουλίω' άν μέλος τ ι ά- 
κοάδαντον ποτέ καί άμετάβλητον σχηματίση 
πεποίθησιν, δτι τό γινόμενον, καίτοι συζητη- 
θέν καί άποφασισθέν ύπό τοΰ Συμβουλίου, 
δπερ βεβαίως δέν δύναται νά εχη τήν παρά
λογον άξίωσιν, δτι είνε ά λ ά ν θ α σ τ  ο ν, 
είνε ούχ’ ήττον άτοπον καί έπιζήμιον είς τόν 
Σύλλογον, τότε άντί νά θορυβή καί φωνα- 
σκή έν τοΐς καφενειοις, καί νά έγείρη σκάν
δαλά δωρεάν, άς άπευθυνθή πρός £ν τών με
λών τοΰ Συμβουλίου οιονδήποτε, και άς εκ- 
θέση αύτώ άξιοπρεπώς καί έμ-βριθώς τήν σει
ράν τών σκεψεών του, τούς λόγους τής διχο
γνωμίας του καί τόν τρόπον, καθ’ ον αύτό 
νομίζει συμφερώτερον νά έκτελεσθή ή περί ής 
πρόκειται ύπόθεσις. ’ Ας ήνε δέ βέβαιον, οτι, 
ουτω πο7.ιτευόμ.ενον, ού μόνον θέλει επ ιτύ 
χει τοΰ ποθουμένου άθορύβως καί αςιοπρε- 
πώς, άλλά καί παρά τοΰ Συμβουλίου αύτοΰ 
θέλει δεόντως έκτιμηθή, καί παρά τοΰ Συλ
λόγου δλου έπαινεθή' ένώ διά τοΰ άκαίρου καί 
άτοπου θορύβου ού μόνον δέν επ ιτυγχάνετα ι 
τοιαύτη τ ις ποθητή καί άξιοπρεπής διόρθω- 
σις, άλλά καί πείσματα γεννώ ντα ι, ίλεθρίως



είς τδ μέλλον έπιδρώντα έπ ί πάσης συζητή- 
σεως καί έκτελέσεως τών υποθέσεων τοΰ Συλ
λόγου.

Δ η μ ο τ  ι κ ό τ  η ς λοιπδν, άμοιβαία 
σ υ μ π ά θ ε ι α  καί τήρησις ά ξ ι ο π  ρ ε- 
π  ε ί α ς, στωσαν τοΰ λοιπού τά  τρία 
κυριωδεστερα γνωρίσματα παντός μέλους τοΰ 
ήμετέρου Συλλόγου, ώστε, δταν ξένος τ ις , 
βλέπων τινά  έξ ημών, παντοΰ καί πάντοτε 
παρουσιάζοντα τά  τρία ταΰτα  εύγενή δια
κριτικά σημεία, καί έρωτών τις οϋτος; μανθά- 
νη, οτι « ε ί ν ε  μ έ λ ο ς  τ ο ΰ  Φ ι λ ε κ 
π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  η 
«ΕΝΟΤΗΣ», θέλει θεωρή ευτυχίαν του μεγά- 
λην τό νά σ υ γ  κ α τ  α ρ ι θ μ η θ η καί αυτός μεταξύ 
τών μελών Συλλόγου, οστις ού μόνον τόν 
φωτισμόν καί την ήθικοποίησιν τοΰ λαοΰ ε
πα γγέλλετα ι, άλλά καί είς τά  έαυτοΰ μέλη 
εμπνέη τά  εύγενέστερα καί υψηλότερα αισθή
ματα. Νομίζω δε, ότι αμοιβή γλυκυτέρα καί 
ώραιοτέρα ταύτης δεν δύναται νά ύπάρξϊ] 
τών κόπων καί τών θυσιών, δσας ύπερ τοΰ 
ήαετέρου έθνικού τούτου καθιδρύματος κα’ 
ταβάλλομεν.

'Γό Συμβούλιον, Κύριοι, έπεφόρτισέ με νά 
υποβάλω είς τήν άνάρρησιν της Γενικής Συν- 
ελεύσεως όνόματά τινα  σεβαστά καί διακε
κριμένα; κατέχοντα εν τή κοινωνία ήμών 
θέσεις, ώς μέλη επ ίτιμα  τοΰ ήμετέρου Συλ
λόγου. Ε πειδή δμως παρατηρώ, οτι ή Συν- 
έλευσις δεν είνε έν νομίμω απαρτία, άναγκά- 
ζοααι ν’ άναβάλω τήν πρότασιν της άναρρή- 
σεως ταύτης είς μίαν τών προσεχών Γενικών 
Συνελεύσεων.

ΧΡΟΝΙΚΟΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(Συνεχιια.)
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Π Ρ Ω Τ Ε  Ρ Ι Ο Σ  
(551 —437}

καί ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΙΛΟΥΡΟΣ, παρείσακτος 
(457 —4C0).

Μετά τόν θάνατον τοΰ Διοσκόρου έξελε- 
χθη Πατριάρχης δ Άρχιπρεσβύτερος της ’Αλε
ξανδρινής ’Εκκλησίας Πρωτέριος, οστις τό 
επόμενον έτος έπέστειλε, κατά τό είωθός, 
πρός τόν Πάπαν τήν έαυτοΰ ειρηνικήν επ ι
στολήν, μεγάλως εύχαριστήσασαν τόν Πά- 
παν.διάτήν έν αυτή ομολογίαν τών ύγιών δογ
μάτων τοΰ Χριστιανισμού’ δ Πάπας άπήντη- 
σε λίαν εύμενώς πρός αυτήν καί θερμώς συν- 
εχάρη τώ  Πρωτερίω διά της άπό 10 Μαρτίου 
454  άπαντήσεώς του, ώστε a Ε τέως διακε
κομμένα!, διά τήν κακοδοξίαν τοΰ Διβσκό- 
ρου, σχέσεις τής 'Ρώμης μετά τής ’Αλεξαν
δρινής εκκλησίας άποκατέστησαν έκ νέου.

Τώ 457  νέαι άνεφύησαν έν τή ’Αλεξανδρι
νή εκκλησία ταραχαί, έγερθεισαι ύπό τοΰ ίε- 
ρέως Τιμοθέου καί τοΰ διακόνου Πέτρου Μόγ- 
γου, οΰς δ Αύτοκράτωρ Μαρκιανός είχεν εξο
ρίσει ένεκα τής άφοσιώσεώς των είς τόν Διό- 
σκορον καί τάς κακοδοξίας αυτού, άλλ’ ο'ίτι- 
νες επανήλθαν, άμα τώ  θανάτω τού Αύτοκρά- 
τορος. 'Ο Τιμόθεος διά πανουργίας καί δόλου, 
ών έ'νεκα έπωνομάσθη καί Α ί λ ο υ ρ ο ς ,  κα- 
τώρθωσε νά προχειριθή Πατριάρχης ’Αλεξάν
δρειάς ύπό δύο επισκόπων, κα ί, ινα συμπλη- 
ρώση τό έγκλημα τής παρεισδύσεώς του, έφό~ 
νευσε τόν Πρωτέριον μετά £ξ άλλων προσώ
πων έν τώ  βαπτιστηρίω αύτώ της εκκλησίας 
του, τή  Μεγάλη Παρασκευή, 29 Μαρτίου τοΰ 
αύτοϋ έτους, 457 . ’'Εμεινε δέ, κατά τόν Έ λ“
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μακίν, κύριος της ’Αλεξανδρινής εκκλησίας, 
μέχρι τού 4 6 0 , οπότε έξεδιώχθη ύπό τοΰ Αδ- 
τοκράτορος Αέοντος.
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ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΟΛΟΦΑΚΙΟΛΗΣ.
(460 — 482 Μ. X.).

Πέντε μήνας μετά τήν εξωσιν τού Αίλού 
ρου, άνηγορεύθη Πατριάρχης Τιμόθεος δ Σολο" 
φακιόλης. Τώ 4 7 δ, έπανελθόντος τοΰ Αίλου
ρου τή προστασία τοΰ τυράννου Βασιλίσκου, 
είς ’Αλεξάνδρειαν έκ της Χερσονήσου, οπου 
τόν είχεν εξορίσει δ Αέων, ό Τιμόθεος ήναγ- 
κάσθη νά άποσυρθή είς Κάνωπον. Ό  Αίλου
ρος, κάτοχος τού θρόνου της ’Αλεξανδρείας 
γενόμενος, παρέπεισε τόν τύραννον Βασιλίσκον 
νά καταδικάση τήν έν Χαλκιδόν! Σύνοδον. 
’Αλλά τω  4 7 7 , τή 7 τού Α ιγυπτιακού μηνός 
Μεσορί (31 ’Ιουλίου) άπέθανε, κατά τους μέν 
λαβών δηλητήριον, κατά τούς δε έκ γήρατος· 
νΑξιον δέ περιεργείας είνε, οτι δ Αίλουρος ά- 
νεθεμάτισεν δμοίως τόν τε Ευτυχή καί τήν 
άναθίματίσασαν αύτόν Σύνοδον της Χαλκη- 
δόνος' έκεΐνον μεν, διότι ήρνεϊτο είς τόν 
Ίησούν Χριστόν τήν άνθρωπίνην φύσιν, τα ύ - 
την δέ, διότι παρεδέχετο έν αύτώ δύο φύσεις, 
θείαν καί άνθρωπίνην. Τόν Αίλουρον άποθα- 
νόντα άντικατέστ/ισαν οί αιρετικοί διά τού 
άρχιδιακόνου του Πέτρου Μόγγου, 8ν δμως 
’εξεδίωξε τού θρόνου δ Αύτοκράτωρ Ζήνων 36 
ημέρας μετά τήν εκλογήν του. Τιμόθεος δε δ 
Σολοφακιόλης, άποκαταστάς είς τόν θρόνον 
του αετά τήν έξωσιν τοΰ Μόγγου, άπεβίωσε 
τώ  482 περί τόν μήνα ’Απρίλιον. Κατηγοροΰ- 
σι δ’ αύτόν οί ορθόδοξοι συγγραφείς έπί ύπερ- 
βαλλούσν) έπιεικεία πρός τούς πολεμίους της 
έν Χαλκηδόνι Συνόδου.

28.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΑΙΑΣ.

( 182 ).

’Ιωάννης Ταλάϊας, ίερεύς τοΰ μοναχικού

τάγματος τής κατά τήν Θηβαίδα νήσου Τα- 
βέννης καί οικονόμος τού έν ’Αλεξάνδρειά 
ναού τοϋ 'Αγ. Ίωάννου, έξελέχθη ύπό τών 
ορθοδόξων είς άντικατάστασιν τοϋ άποθανόν- 
τος Τιμοθέου Σολοφακιόλου. ’Ακάκιος όμως, 
δ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, οργισθείς 
διότι δεν έπέστειλεν αύτοο τήν συνήθη ειρη
νικήν μετά τήν άνάρρησίν του, διενεργεί την 
έκ τοΰ θρόνου εξωσίν του καί τήν τοϋ Πέτρου 
Μόγγου άποκατάστασιν περί μήνα ’Οκτώ
βριον. Ό  Ταλάϊας, άποσυοθείς είς ’Αντιό

χειαν, εφεσιβάλλει τήν απόφασιν τής εςιο- 
σεώς του πρός τόν Πάπαν, προτροπή τοϋ Πα- 
τριάρχου ’Αντιόχειας Καλενδίωνος, καί με
ταβαίνει είς 'Ρώμην. Τώ 491,  άποθανόντος 
τοϋ Ζήνωνος, απέρχεται είς Κωνσταντινούπο
λ ή , έλπίσας νά τύχη της άποκαταστάσεως 
παρά τοϋ διαδόχου αύτοϋ, Αύτοκράτοοος ’Α
ναστασίου, πρός §ν ήτο καλώς γνωστός. Ά λ λ ’ 
δ ’Ααστάσιος τόν καταδικάζει είς έξορίαν, καί 
έπανελθόντα είς 'Ρώμην, δ Πάπας διώρισεν ε
πίσκοπον τής έν Καμπανία Νόλης, ουδεμι&? 
πλέον ύπολειφθείσης έλπίδο'ς άποκαταστάσεως 
αύτοϋ είς τόν Πατριαρχικόν θρόνον, έφ’ ον 
μόλις διέμεινεν έπί έξ μήνας, (ακολουθεί).

ΗΡΟΙΟΤΟί ΤΑ Α1ΓΓΠΤΙΛΚΑ.
(Συνεχϊΐα.)

§ 26. Λύτός ούτος δέ (δ ήλιος) είνε, κατά 
τήν έαήν γνώμην, καί δ αίτιος τής ξηρότητος 
τού έν τώ  τόπω τούτω άέρος, §ν διακαίει κα
τά τήν διάβασίν του ουτω δε τα  ανω μερη 
τής Αιβύας εύρίσκονται είς άεναον θέρος. Έαν 
δέ ποτε ή τών ώρών τοΰ έτους δ’.άταξις με- 
τηλλάσσετο, καί τοϋ ούρανοϋ τά  σημεία με- 
τεβάλλοντο είς τρό“ον, ώστε, όπου μέν τόρα 
ύπάρχει δ βορράς καί δ χειμών, νά μετατε- 
θή δ νότος καί ή μεσημβρία, όπου όε τόρα



εύρίσκεται ο νότο:, νά μετατεθή ό βορράς  ̂
τότε ό ήλιο;, άπεοιωκόμενος υπό τοΰ χει- 
μώνος καί τοΰ βορρά εκ τοΰ μέσου τοΰ 
ούρανοΰ, θά ούθεΐτο πρός τά άνω τής Εύρώ- 
—·/);, καθώς σήμερον ωθείται πρός τά άνω 
τής Λιβύας' πιστεύω δέ, δτι, διερχόμενος 
ουτω διά πάσης τής Εύρώπης, ήθελεν έ- 
πεςεργάζεσθαί είς τόν ’’ίστρον οία τόρα παρα- 
τηροΰμεν συμβαίνοντα δι’ αύτοΰ εις τόν 
Νείλον.

§ 27. Περί δε τοΰ δτί ό Νείλος δέν παρά
γει δροσερούς ανέμους, την εξής έχω γνώμην, 
ότ: δηλ: δεν είνε πρέπον ν’ άναμενη τις πνεύ- 
μ.ατα άπό χωρών λίαν θερμών' διότι αί δρο
σερά*. αύραι συνήθως προσπνέουσιν άπο ψυ
χρού τ:νος μέρους.

§ 28. Καί ταΰτα μέν έστωσαν ώς υπάο- 
χουσι νΰν καί ώς έξ άρχής έγένοντο. Τοϋ δέ 
Νείλου τάς πηγάς ούτε τών Αιγυπτίων ούδείς, 
ούτε τών A'.Sjoiv, ούτε τών Ελλήνων, μ,εθ 
ών συνωμίλησα περί τούτου, έγίνωσκε ποΰ 
κεΐνται μ.όνον δ' έν τη Σάϊδι πόλει τής Αίγυ
πτου, ί  ίερογραμματεύς τοΰ ναοΰ τής ’Αθή
νας (α) ίσχυρίζετο, δτι έγίνωσκε καλώς τά 
περί τούτου, εί καί μοΰ έφαίνετο, δτί παίζων 
μάλλον η σπουδάζων ίσχυρίζετο ταΰτα. ’'Ε
λεγε δε δτί υπάρχουσι δύο ορη, ών αί κο~ 
ρυφαί άπολήγουσιν εις οξύ, κείμενα μεταξύ 
τής έν τη θηβαίδί πόλεως Συήνης καί τής

(α) ’-Εν Σάιδι ετιματο ιδίως κα: εί*χ« ναόν μεγαλοπρε
πή  ή Ν έ ι θ ή Ν έ θ, η τις, κατά τήν Αιγυπτιακήν μυ
θολογίαν, ην ή εμφρων και ή π ια  θεά τοϋ πολέμου, ά ντ ί-  
βετος τή άγρια κα! φονική συναδέλφω αυτή ; Π ά χ τ. 
F.x τή ; Σάϊδας, ώς γνωστόν, άνεγώρησεν, έν τή 1ST'

II. X. έχατονταετηρίδι, ί) είς ’Αθήνα; ύπό τόν Κέκροπα 
μετα?α3α άποικία, φέρουσα μεθ' έαυτής τό τε έμοίομα 
και την λστρε.αν τής πολιούχου τής Σάϊδος θεότητος 
Ν ε 0, μετενομασδε σης έκϊΤσε είς ’Α θ ή ν α  ν , κατά φυ
σικόν του ονόματος αναγραμματισμόν* διότι, ώς γνωστόν, 
οΐ Αιγύπτιοι έγ^α-ρον κα! άνεγίνωσκον έκ τών δεξιών πρός 
τ ’ αριστερά· οθεν τό ΝΕΘ, γραιρόμενον α’γυπτιαστί ΘΕΝ, 
κα! άναγνωσθέν έν Έλλάδι έξ αριστερών πρός τά δεξιά, '

Ελεφάντινης' καλούνται δέ τά ορη ταΰτα 
τό μέν Κρώφι, τό δέ Μώφι' έκ τοΰ μέσου 
λοιπόν τών όρέων τούτο^ν άναβλύζουσιν α ί  

πηγαί τοΰ Νείλου, αΐτινες είνε άπατοι' καί 
τό μέν ήμισυ τοΰ υδατος ρέει εις τήν Αίγυ
πτον καί πρός τόν βόρειον άνεμον, τό δ’ έτε
ρον' ήμ.ισυ είς τήν Αιθιοπίαν καί πρό< τόν νό
τον' δτι δέ αί πηγαί είνε άπατοι, άπέδειξεν, 
ώς έλεγε, τοΰτο Ψαμμήτιχος ό τής Αίγύ
πτου βασιλεύς' διότι, πλέξας ούτος σχοινίον 
χονδρόν πολλών χιλιάδων οργυιών, καί κατα- 
βυθίσας αύτό έκεισε, δέν έφθασεν είς τόν βυ
θόν. Ουτω μέν ί  ίερογραμματεύς έξεφράζετο' 
ώστε έγώ, έάν οσα έλεγεν, έγένοντο πράγμα
τι* κατενόησα, δτι είς τό μέρος έκεΐνο ύπάρ- 
χουσιν ίσχυραί τινες δίνες καί παλίρροια, τοΰ 
υδατος στενοχωρουμένου μεταξύ τών ορέων, 
καί οτι αδυνατεί ό βυθιζόμενος καθετήρ νά 
κατέλθη μέχρι τοΰ βυθοΰ.

§ 29. Ούδέν δε παρ’ ούδενός άλλου ήδυ- 
νήθην νά μ.άθω' άλλά τόσον μόνον έπληροφο- 
ρήθην, διά μακρών ερευνών τά περί τούτων, 
μέχρι μεν τής ’Ελεφάντινης πόλεως αύτόπτης 
γενόμενος, έκεΐθεν δ’ αύτής ίστορών αύτά έξ 
ακοής. ’Από τής ’Ελεφάντινης πόλεως ο τό
πος παρουσιάζεται άναντης πρός τόν ποοχω- 
ροΰντα' αύτόθι λοιπόν, δέσαντες το πλοΐον 
έξ άμοοτέρων τών μερών, ώς βοΰν, ελκουσιν 
αύτό άπό τών δύο οχθών, πορευόμενοι' άν δέ

κατά τό έκεΤ επικρατούν ήδη τότε, ώς φαίνεται, σύστη
μα, άπ=βη ΘΕΝ, οπερ, τή προσλήψει τοΰ αρχαϊκού θη- 
ληκοΰ άρθρου Α έν άρχή,κα ί τής θηλυκής καταλήξεως Α έν 
τ έ 'ε ι,ά π έβ η  Α-ΘΕΝ-Α, ούτως απάντων γεγραμμένον είς τ ' 
αρχαιότατα νομισματικά καί αλλα τών ’Αθηνών μνημεΓα. 
ΈϊγΙ τών τής Σάϊδος νομισμάτων τών πρώτων αυτοκρατ ό
ρων ή Ν έ θ εικον.ζεται απαράλλακτος ώ ς ή  έλληνική ’Α
θήνα, φ/ρ?υσα κράνος λοφωτόν, χ ιτώνα ποδήρη καί έπ ’.-  
χιτώνιον μετά χε ρ δων πλατειώ ν, καί τή μέν λα ια στη- 
ριζομένη έπί τής κατά γης άσπίδος, έπ ί δέ τήν προτετα- 
μένην δεξιάν εχουσα τήν γλαυχα. Ταύτην τήν Ν έ θ ά -  
ναμφιβόλως καί ό 'Ιΐρίδοτος καί ς ι λοιποί "Ελλ*ηνςς 
έκάλβσαν ’Αθήναν.

κοπώσι τά σχοινία, τό πλοΐον έπανακάμ,πτει 
•πρός τά κάτω, φερόμενον μέ ορμήν υπο τής 
ισχύος τοΰ ρεύματος' τό δέ μέρος τοΰτο έχει 
έκτασιν δσον τεσσάρων ήμερων πλοΰ, καί ό 
Νείλος είνε αύτόθι σκολιός, ώς ό Μαίανδρος, 
είς διάστημα δώδεκα σχοίνων, δπερ πρέπει 
νά διεκπλεύση τις κατά τόν προειρημένον τρό
πον' μετά δε τόν διάπλουν αύτόν εξέρχεται 
τις είς πεδιάδα ομαλήν, ένθα υπάρχει νήσο?, 
ύπό τοΰ Νείλου περιρρεομένη, καί καλουμένη 
Τάχομψως' κατοικοΰσι δέ τά ύπεράνω τής ’Ε
λεφάντινης κείμενα μέρη Αίθίοπες ήδη, ώς καί 
τό ήμισυ τής νήσου, τό δ’ έτερον ήμισυ Αιγύ
πτιοι. Μετά δέ τήν νήσον άμέσως υπάρχει 
λίμνη μεγάλη, ής τάς οχθας νέμονται Αίθίο
πες' διεκπλεύσας δέ τήν λίμνην ταύτην, εισ
έρχεσαι πάλιν είς τό ρεΐθρον τοΰ Νείλου, 
όστις εισβάλλει είς τήν λίμνην αυτήν’ τέίτε 
δέ, άποβάς είς τήν ό'χθην τοΰ ποταμοΰ, οδοι
πορείς διά ξηρας έπί τεσσαράκοντα ημέρας, 
διότι σκόπελοι οξείς υπάρχουσιν έν τω Νεί- 
λω κατά τό μέρος τοΰτο καί ξέραι πολλαί, 
δι’ ών αδύνατος άποβαίνει ό διάπλους' διελ- 
θών δέ είς τεσσαράκοντα ήμέρας τήν χώραν 
ταύτην, επιβαίνεις πάλιν είς πλοΐον άλλο, καί 
εξακολουθείς νά πλέης έπί δ&)δεκα ήμ,έρας, 
οτε φθάνεις είς πόλιν μεγάλην, καλουμένην 
Μερόην' λέγεται δέ, δτι ή πόλις αυτη είνε μη- 
τρόπολις τών άλλων Αίθιόπων' οί δέ κάτοι
κοι αύτής σέβονται έκ τών θεών μόνους τόν 
Δία καί τον Διόνυσον, καί μεγάλως τιμ.ώσιν 
αύτούς' έχουσι δέ καί μαντεΐον τοΰ Διός, καί 
έκστρατεύουσιν, δταν ό θεός ούτος διατάσση 
αύτούς διά θεσπισμάτων, καί δπου άν αύτούς 
δίατάξη ούτος. (ακολουθεί).

Υ Γ ΙΕ ΙΝ Α .
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΓΙΙ 

ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
Σ υνέχεια  χχι τίΧος.

Είνε λοιπόν τό φώς τό ειδικόν ερέθισμα 
τοΰ όπτικοΰ νεύρου, δπως τό αίμα είνε τό 
ειδικόν ερέθισμα τής καρδίας, δπως αί τροφαί 
καί τά ποτά είνε τά ειδικά ερεθίσματα τοΰ 
στομ.άχου κ.λ.π . Καθώς δε ή ποιότης καί ή 
ποσότης τοΰ αίματος έχει μ.εγίστην επιρροήν 
είς τήν λειτουργίαν καί κατάστασιν τής καο- 
δίας, καθώς επίσης ή ποσότης ή ή ποιότης 
τών φαγησιτοτίων δύναται νά βλάψη τήν εν
έργειαν καί υγείαν τοΰ στομάχου, ουτοι καί 
ή ποσότης ή ή ποιότης τοΰ φωτός έχει με
γάλην έπίρροήν έπί τοΰ οπτικού νεύρου καί 
τής οράσεως έν γένει, επιρροήν, ητις, άν καί 
βαθμηδόν καί άνεπαισθήτως έξασκουμένη, 
σπουδαία δμως καί ψηλαφητά μέ τόν καιρόν 
παρέχει τά λυπηρά άποτελ^έσματά της. Έφ’ 
ώ καί έφιστώμεν πολύ τήν προσοχήν τών α
ναγνωστών μ,ας έπί τών κατωτέρω παρατηρή
σεων, καί έπί τών περί τοΰ αντικειμένου τού
του τηρητέων υγιεινών κανόνων.

Κ'.νδυνωδέσταται είνε διά τήν δρασιν αί 
στιγμιαΐαι, μάλιστα δ’ αί διαρκείς ή αί συ
χνά έπαναλαμ-βανόμεναι, αντιλήψεις άπλέτου 
κ^ί λίαν έρεθιστικοΰ φωτός, είτε ηλιακού, 
είτε καί τεχνητού. Έάν τις, φέρ’ είπεΐν, ά- 
τενίση έπί σμικρόν τόν ήλιον, ή θεωρήσει τό 
ηλεκτρικόν φώς, ή παρατηρήση τήν φλόγα 
τού καιομ.ένου φωσφόρου, αισθάνεται πάραυτα 
θάμβωσιν τής όράσεως καί αίσθημά τ ι έντός 
τών οφθαλμών βάρους όχληρού. Ύπάρχουσι 
δέ παραδείγμ.ατα άνθρώπων, οΐτινες μ,ετ’ έ- 
πιμονής ένατενίσαντες τβν ήλιον, έτυφλώθη- 
σαν, παθόντες παράλυσιν τοΰ όπτικοΰ νεύρου, 
ήγουν άμαύρωσιν. Καί δστις δέ ένεκα τοΰ έ-



παγγέλματός του είνε Αναγκασμένος ν’ άντι- 
λαμβάνηται συνεχώς άπλετου φωτδς, ύπόκει- 
τα ι πλέον παντός άλλου είς τάς διαφόρους ο
φθαλμίας καί ιδίως εις τούς διαφόρους βαθ
μούς τής άμαυρώσεως' οί καταγινόμενοι, φερ’ 
εϊπεΐν, εις την χώνευσιν τών μετάλλων, οί έρ 
γαζόμενόι φλογιστικάς σκευασίας εντός τών 
χημικών εργαστηρίων, οί λευκά πράγματα, 
ώς πανία, χαρτία κ .λ .π ,, διαχειριζόμενοι ά- 
διακόπως εϊς τάς εργασίας των, πράγματα 
δηλ: «τίνα διά το λευκόν χρώμά των άντα- 
νακλώσιν άφθονον και ζωηρόν φώς εϊς τούς 
οφθαλμούς, πάντες ούτοι υπόκεινται πολύ 
πλέον τών άλλων εϊς τάς νόσους τών οφθαλ
μών. ’Έπειτα οί κατοικοϋντες τάς εντός τών 
τροπικών χώρας προδιατίθενται είς Οφθαλ
μίας, διότι αυτόθι αί άκτϊνες τοΰ ήλιου πί- 
πτουσι σχεδόν κάθετοι, καί διά τοΰτο τό 
φώς κατά τούς τόπους αυτούς δίδεται άφθονον 
καί ζωηρόν. 'Ημείς, 8τε μετά τοΰ Μακαριω- 
τάτου Κ. ’Ιακώβου άπηλθομεν είς τήν *Ανω 
Αίγυπτον, παοετηρήσαμεν, ότι καθόσον άνηρ- 
χόμεθα πρός τούς καταρράκτας τοΰ Νείλου, 
καί επομένως έπλησιάζομεν είς τόν Τροπικόν, 
τό φώς καθίστατο άφθονώτερον καί οί όφθαλ- 
ρ.οί ήμών ήσθάνοντο ού σμικράν ένόχλησιν' 
τό φαινόμενον δ’ αυτό κατέστη έπαίσθητότα- 
τον είς πασαν τήν συνοδείαν. Καί όταν δέ 
τό έδαφος τής γης ήνε άμμώδες, καί μάλι
στα τιτανώδες καί λευκόν, επειδή άντανα- 
κλα ϊσχυρώς τάς προσπιπτούσας ήλιακάς ά- 
κτινας, προξενεί διά τόν αύτόν λόγον βλάβην 
είς τούς οφθαλμούς τών ήναγκασμένων νά 
βαδίζωσι συνεχώς επ’ αύτοΰ. Οί δύο τελευ
ταίοι λόγοι είνε καθ’ ή«ας εκ τών κυριωτά- 
των, δι’ ους έν Αϊγύπτω υπάρχουσιν άφθονα 
τά νοσήματα τών οφθαλμών.

Καί ή παρατεταμένη δ’ έλλειψις τοΰ φω
τός, ώς καί τό άμυδρόν αύτοΰ, εχουσιν επι
βλαβή επιρροήν έπί τής .όράσεως. 'Ανθρωποί,

έπί μακρόν χρόνον διαμείναντες κεκλεισμένοί 
εϊς σκοτεινάς φυλακάς, καί στερηθέντες ουτω 
διά πολλοΰ τοΰ ήλιακοΰ φωτός, έτυφλώθη- 
σαν, παθόντες ύπό άμαυρώσεως' διότι, καθώς 
παν ό'ργανον τοΰ σώματος, έπί μακρόν μένον 
εϊς εντελή άπραξίαν, λησμονεί πλέον, ούτως 
εϊπεΐν, τά καθήκοντά του, και περιπίπτει είς 
τελείαν παράλυσιν, ουτω καί τό οπτικόν νεΰ · 
ρον, έπί πολύν χρόνον στερούμενον τοΰ φω
τός, περιπίπτει είς παράλυσιν, καί ούτως ε
πιφέρει τήν δι’ άμαυρώσεως τύφλωσή. Καί τό 
πολύ δ’ άμυδρόν φώς επιφέρει έξασθένησιν η 
καί κατάργησιν τής όράσεως, όταν τις έπί 
μακρόν χρόνον έπιμ-έν?] εργαζόμενος με αδύ
νατον φώς, ή, οπερ τό ’ίδιον, καταγινόμενος 
είς έργα μεγάλης λεπτίτητος καί είς αντικεί
μενα πολύ μικρά' διότι, άμυδροΰ ό'ντος τοΰ 
φωτός, ή πολύ μικρών καί λεπτών τών δια- 
χειριζομένων πραγμάτων, τό δπτικόν νεΰρον 
καταβάλλει μεγάλην προσπάθειαν, όπως κα-  
τορθώση τήν άντίληψιν τοΰ άμυδρώς φωτιζό
μενου ή λίαν λεπτοΰ ό'ντος πράγματος' έάν 
δέ ή τοιαύτη σύντονος προσπάθεια τοΰ όπτι- 
κοΰ νεύρου καταβάλληται, ώς έκ τοΰ έπαγ- 
γέλματος καί τής επιμέλειας τοΰ άνθρούπου, 
συνεχώς καί παρατεταμένως, εννοείται εύκό- 
λως, ότι έπάγει τήν κούρασιν καί κατόπιν 
έξάντλησιν τής δυνάμεως τοΰ όπτικοΰ νεύρου, 
καί άρα τήν βαθμηδόν παράλυσιν καί άμαύ 
ρωσιν αύτοΰ' ενεκα τούτων οί ράπται, κεντη- 
τα ί, χαράκται λίθων καί άλλων λεπτών αν
τικειμένων, οί ώρολογοποιοί καί οί καταγινό- 
μενοι είς συντόνους καί παρατεταμένας μικρο- 
σκοπικάς έρεύνας υπόκεινται πολύ είς τά νο
σήματα τών οφθαλμών.

Καί τά χρώματα δέ ίσχυράν έξασκοΰσιν ε
πιρροήν έπί τής όράσεως, διότι καί ταΰτα, ώς 
γνωστόν, δέν είνε ή τροποποίησίς τις τής άν- 
τανακλάσεως τών άκτίνων τοΰ φωτός. Τά α 
ν ο ι κ τ ά  η λ α μ π ρ ά  λεγόμενα χρώμα

τα παράγουσι ταύτά άποτελέσματα, όσα καί 
τό άφθονον φώς. Τό λευκόν χρώμα, ώς καί ά- 
νωτέρω έρρέθη, κουράζει πολύ τήν όρασιν' ή 
διά χιόνος μακρά πορεία πολλάκις έπήγαγε 
δείνας οφθαλμίας καί έντελεΐς τυφλώσεις. Τό 
ερυθρόν χρώμα ερεθίζει πολύ ϊσχυρότερον τούς 
έφθαλμούς, διό καί πολύ κινδυνώδεις είνε αί 
έρυθραί διακοσμήσεις τών θαλάμων καί τά  ε
ρυθρά ενδύματα' τουναντίον δέ τά άμαυρά 
χρώματα, καί ιδίως τό πράσινον καί κυανοΰν, 
είνε πολύ γλυκά καί προςφορώτατα διά τάς 
τών οικιών διακοσμήσεις.

Αί δέ τών χρωμάτων αντιθέσεις, καί μά
λιστα αί άπότομοι καί λίαν καταφανείς είσίν 
εϊς άκρον όχληραί διά τήν opaotv' ερυθρά 
γραμμή μεταξύ δύο κυανών γραμμών, φερ’ 
ϊίπ εΐν , κουράζει πολύ τούς οφθαλμούς' ενεκα 
τών συνεχών άντιθέσεων, άς άναγκάζονται 
νά βλέπωσιν οί ζωγράφοι, υπόκεινται μεγά- 
λως είς οφθαλμίας. Τό μαΰρον χρώμα έπί τοΰ 
λευκοΰ παράγει μεγίστην άντίθεσιν, καί είνε 
διά τοΰτο δχληρότατον. Έκ τούτου δέ πά- 
σχουσι συνήθως έξασθένησιν τής όράσεως πάν
τες, όσοι σπουδαίως καταγίνονται είς παρα
τεταμένας μελέτας καί συγγραφάς, διότι άε- 
νάως εχουσι τούς οφθαλμούς προσηλωμένους 
είς τά έπί τοΰ λευκοτάτου χάρτου μελανά 
γράμματα.

Τ έ χ ν η  τ ό ν  δέ φώς είνε τό διά τής καύ · 
σείυς φλογιστικών ουσιών παραγόμενον έν και- 
ρώ νυκτός πρός άναπλήρωσιν τοΰ κατά τήν 
ώραν ταύτην έλλείποντος ήλιακοΰ. Ευχής έρ- 
γον θά ήτο, άν ό άνθρωπος ήδύνατο ν’ άπο- 
φύγη εντελώς τήν χρήσιν τοΰ τεχνητοΰ φω
τός' διότι είνε άποδεδειγρένον, ότι τοΰτο, 
είτε ισχυρόν είνε, είτε άμυδρόν, παράγει μεί- 
ζονα βλάβην είς τήν όρασιν άφ’ όσην οί αυτοί 
βαθμοί τοΰ ήλιακοΰ φωτός' επειδή όμως είνε 
αδύνατον ν’ άποφύγη τις τήν χρήσίν του έντε- 
^ώς,άνάγκη νά έκλέγτί τό καταλληλότερων

καί τό ήττον επιβλαβές καί νά έργάζηται 
δι’ αύτοΰ όσον οίόν τε όλιγώτερον. Αί κυ- 
ριώτεραι πρός παραγωγήν τεχνητοΰ φω
τός ΰλαι εινε τό στέα'ρ, τό σπέρμα τοΰ 
κήτους, δ κηρός, τό έλαιον καί τό άεριό— 
φως (gaz). Έκ τούτων τό στέαρ καί τό 
κακόν έλαιον παράγουσι <ρ?όγα άτακτον 
καί συνεχώς άναθρώσκουσαν, διό καί άκατάλ- 
ληλον' τό καλόν έλαιον δίδει φώς γλυκύ καί 
άκίνητον: τό δέ σπέρμα τοΰ κήτους παρέχει 
φώς άσθενές, καί διά τοΰτο άπαιτοΰνται δύο 
τουλάχιστον λαμπάδες έξ αύτοΰ, καίουσαι 
συγχρόνως. Τοΰ κηροΰ τό φώς είνε ομαλόν, 
εύάρεστον καί σταθερόν' τό δε άεριόφως είνε 
ζωηρόν καί διαυγές, άλλά κουράζει τήν όρα- 
σιν διά τε τήν συνεχή διακίνησίν του, καί 
διότι παρέχει εϊς τά άντικείμενα λευκότητα 
τινα άσυνήθη. Έ ξ όλων λοιπόν τών τεχνη
τών φώτων καταλληλότατα διά τήν εσπερι
νήν εργασίαν είνε τά παραγόμενα έκ καλοΰ 
καί καθαρισμένου έλαίου, έκ κηροΰ καί έκ 
σπερματοκήτους.

Έκ τών προειρημένων έξάγονται οί άκόλου- 
θοι υγιεινοί κανόνες, τηρητέοι κατά την χρή
σιν τοΰ φωτός, φυσικοΰ ή τεχνητοΰ, είς τας 
διά τής δράσεως εργασίας.

1) Πρέπει τις ν’ άποφεύγη όσον οίόν τε τήν 
παρατεταμένην ή συχνήν ένατένισιν ίσχυρο- 
τάτου φωτός, ώς τοΰ ήλίου, τοΰ ήλεκτρικοΰ 
φωτός, κ .τ.λ .

2) Οί ώς έκ τής κατοικίας η τοΰ έπαγ 
γέλματός των άναγκαζόμενοι νά έκτίθωνται 
είς τήν έπίδρασιν άφθονου φωτός δέον νά φέ- 
ρωσιν κεχρωματισμένας διόπτρας (όμματοΰά- 
λια) αίρετάς' τοιαύτας δηλ. ωστε νά μή με- 
νωσίν άενάως προσηρτημέναι πρό τών όφθαλ · 
μών, άλλά νά τίθωνται καθ’ άς στιγμάς υ
πάρχει άνάγκη, καί νά έξάγωνται έν τή σκιά 
καί άμα τής άνάγκης παρερχομένης' τοΰτο 
δέ, διότι αί υελοι έχουν τήν ιδιότητα τοΰ νά



συγκεντρώνωσι τήν θερμότητα τών οφθαλμών 
καί νά τήν έμποδιζωσι τοϋ νά διασκεδασθη' 
εκ τής συγκεντρώσεως δέ ταύτης τής θερμό - 
τητος δυνατοί πολύ καλά νά έπέλθη οφθαλ 
μία ισχυρά. At κυρίαι δύνανται άριστα νά 
προφυλάξωσι τόύς δφθαλμούς των άπο το ά- 
φθονον φώς, φέρουσαι καλύπτρας πρασίνας ?ι 
κυανας καταβιβασμένας καθ’ οδόν.

3) Πρέπει τις ν’ άποφεύγη δσον δύναται 
τήν εργασίαν διά τοϋ άμυδροϋ φωτός' οί δε 
Αναγκασμένοι είς διαχείρησιν λεπτών καί μ ι
κρών άντικειμένων, ή οί υποβαλλόμενοι είς 
λεπτάς εργασίας, ώς ράπται, χαράκται, ά- 
ρολογοποιοί, οί διά τοΰ μικροσκοπίου έρευ- 
νώντες κ .τ .λ ., πρέπει το μέν νά μή παρατεί- 
νοισι μέχρις άπαυδήσεως τής όράσεως το ερ- 
γον, το δέ νά κάμνωσι μακράς διακοπάς αύ 
τοΰ μέχρις άνακουφίσεως έντελοϋς τών ό- 
©θαλαών.» I

4) Οί δε είς συνεχείς άντιλήψεις άντιθέ- 
σεων τών χρωμάτων υποκείμενοι, ώς ζωγρά
φοι, γραφείς, διδάσκαλοι καί λοιποί πεπαιδευ
μένοι, πρέπει νά προτιμώσι μέν τήν έργασίαν 
διά τοΰ ήλιακοϋ φοίτος, ν’ άποφεύγωσι δέ 
ταύτην διά τοΰ τεχνητού, καί κάμνωσιν ήμε- 
ρών τινων διακοπάς μ,ετά πασαν σύντονον καί 
μ.ακράν εργασίαν.

5) Οί δέ υποχρεωμένοι νά έργάζωνται διά 
τεχνητοΰ φωτός πρέπει

ά. Νά παράγωσιν αύτό ούτε άπλετον, ούτε 
άμ,υδρόν, άλλ’ ίκανώς έπαρκοΰν, ήρεμ.ον δέ, 
όμ.οιόμορφον, γλυκύ καί εύάρεστον. β'.) Νά 
προτιμώσι τό διά κεκαθαρμένου ελαίου παρα- 
γόμενον, κατά δεύτερον δε λόγον τό έκ κη- 
ροΰ καί σπερματοκήτους, τά δέ λοιπά ν’ ά- 
ποφεύγωσι. γ '.) Νά περιφράσσωσι τήν φλόγα 
δι’ ύελίνου κυλίνδρου, φέροντος έξωθεν σκιά
δα άδιαφανή, ώστε τό φώς νά πίπτη έπί τοΰ 
αντικειμένου τής εργασίας- χωρίς νά προσ- 
βάλλη κατ’ ευθείαν τούς όφθαλμ.ούς. δ'.) Δύ-

ναταί τις ίκανώς νά ελάττωση τήν έκ τοΰ τε·* 
χνητοϋ φωτός βλάβην, φέρων κατά τΟ διά
στημα τής εργασίας προμετωπίδιον έκ πρα
σίνου υφάσματος πυκνοΰ καί παχέος. έ.) Ε 
πειδή παρετηοήθη, οτι οί οφθαλμ.οί κουρά
ζονται δλιγώτερον όταν τό φώς ηνε μεγάλη- 
τερον μέν άλλά μ.ακράν τοΰ έργοχείρου τεθει- 
μ-ένον, η όσον όταν ήνε μ,ικρότερον καί πλη- 
σιέστερον, διά τοΰτο είνε προτιμώτερον νά 
έργάζηταί τις υπό λυχνίαν, έχουσαν μέγα 
φώς καί ουσαν ανηρτημένην άνωθεν τής τρα- 
πέζης η καί ολίγον τ ι έπί τά δπισθιά του.

Α Α Ε Ξ Λ .Ν Δ Ρ ΙΝ Η  Ε Π Ο Χ Η .

Τό Μουσεΐον τής ’Αλεξανδρείας έν Αιγύπτω 
μετά τής άπεράντου αύτοΰ Βιβλιοθήκης, θε- 
μελιωθέν ύπό τοϋ πρώτου τών Πτολεμ.αίων, 
τοΰ Σωτήρος, καί τό βραδύτερον προστεθέν 
Σεραπεΐον, όπερ ενωρίς έπλουτίσθη διά νέων 
συλλογών βιβλίων, συνεκέντρουν τόν πνευμα- 
τικόν βίον τής ’Αλεξανδρινής εποχής, ητις ά- 
νεφάνη καί εξηλείφθη μέ τήν 'ίδρυσιν καί κα
ταστροφήν τών ιδρυμάτων τούτων. Έν αύτοις 
διαφόρων ελληνικών πόλεων πεπαιδευμένοι 
άνδρες εΰρισκον δαψιλώς καί προχείρως τήν 
πνευμ.ατικήν αύτών τροφήν, καί ή νέα Άλε 
ξάνδρεια υπερέβαλε κατά τήν λαμ,ποότητα 
τήν γεγηρακυΐαν πόλιν τών ’Αθηνών, καί ήρ- 
χισε νέα εποχή, μεταβάσης τής Ελληνικής 
παιδείας είς τήν νέαν τής Αίγύπτου πρωτεύ
ουσαν. Οί χαρακτήρες ομως τοΰ ελληνικού 
πνευμ.ατικοΰ βίου δέν έμειναν άναλοίωτοΓ 
διότι ή παιδεία,μεταφυτευθεΐσα, δέν ήοείδετο 
πλέον έπί τών ιδίων δυνάμεων, άλλ’ έστηρί- 
ζετο ύπό ηγεμόνων, ούχί πλέον .έν μέσω σφο
δρών τοΰ δήμου τρικυμιών, άλλ’ έν ήσύχω 
σπουδαστηρίω, διαπνεομ.ένω ύπό τής κύοας 
τής βασιλικής αύλής. (ακολουθεί.)
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