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Έ τος Α ’. —  1 ’Ιουλίου 1876. —  Φυλλάδιον 9.
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Χρονικόν Π ατριαρχών ’Α λεξάνδρειάς. —  'Προοόΐου τά Α ιγυπτιακά . — 

'Ιστορία τ η ς  Κύπρου.'—  Διάλογός Πάπα-' κ·«ι ΐΐέτρο ’υ. —  ’Οάσεις. —  Φυσιο 

γνω μ ία  του Χρίστου. —  Ε ξετά σε ις  Ά μ πετε ίο υ  Σχολής.

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.«
ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΓΜΟΥΖΙΙ 
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Ό  ΚΚΚ.ΡΟΨ άνταλάσσετα ι πρός πάσαν έφημερίδα ή περιοδικόν. Τά με·:' 

αύτου άνταλασσόμενα φ ύλλα , χρησιμεύοντα διά τό Ά ναγνω στήρ ιο ν τοΟ» 
Σ υλλόγου, δέον ν ’ άπευΟύνωνται :
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Ό σοι τω ν έκδοτων έφημερίδων ή περιοδικών συγγραμμάτω ν δεν έπιΟυμοϋσι 
ν ’ ά νταλλάξω σ ι τά φ ύλλα  τω ν πρός τόν RKRPOHA παρακαλοΰνται νά έπι- 
στρέψωσι τό τε παρόν καί προηγούμενα φυλλάδ ια , άπερ το ϊς άπεστάλησαν 
επ' άνταλλα γή .I . .
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Εις τό παρόν έξώ φυλλόν του ό ΕΕΚΡΟΨ θέλει α να γγέλλε ι τήν εκοοσιν 

παντός οίουδήποτε νεοφανούς βιβλίου, οίι άντί^υποίν ήθελε σταλεί παρά το0· 
’Εκδότου προς τόν 'Ε λληνικόν Φ ιλεκπαιδευτικόν ίΐύλλσγο ν «Π ΕΝΟΤΗΣ.»
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ΠεριοΒικοντού έν Σμύρνη ομωνύμου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου

Ε Κ Δ 1Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Κ Α Τ Α  ΜΗΝΑ.,ρ;νVSiHp.il ·Β~·'·̂ - * ■ \
Συνδρομή έτησία προπληρωτέα, έν Καίρω καί τη  νΑνω Α ΐγύπ τω  φρ. 15 . 
Ε π ισ τα τε ί εα, Καίρω καί τν) "Ανω Α ΐγύπ τω  ό Ε λλη ν ικό ς  Φ ιλεκπαιδευτικός 

Σ ύλλογος «ΕΝΟΤΗΣ.» ..

Α Φ ΚΙΚΗ «Λ

.jo., .3 „■
Ϊ1 Ε Ν Τ Ε Ε Ν  Λ Ε Ρ Ο  Σ Τ  Α  Τ □ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ε Σ

Σ  m W f k  vf: °  r  Α I °  * Β Ε ν s
Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α .

ΚΑΙ

ϋ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΗ
• ' ''Ι

Νότιος Α μερική, Α υστραλία  καί Ειρηνικός Ωκεανός,
Σ  ν γ γ ρ α φ η  ιο ίτ λ ιο ϊ  κ ε ρ χ  ύ ς  μ έ ρ η  τ μ α .

!Κ
Τά αριστουργήματα ταΰτα  έξ ολων τώ ν μέχρι τοΰδε έργων τοΰ ’Ιουλίου 

Ιίέρν, έν παραρτήματι δημοσιευΟέντων έν τω  αξιολογώ  όμωνύμω περιοδικώ τοΰ 
έν Σμύρνη Φ ιλεκπαιδευτ. Συλλόγου ΟΜΗΡΟΣ έξεδόΟησαν εις ιδιαίτερα βιβλία 
έπ ιμ ελώ ς τετυπωμένα καί δι’ ώραί ον εικονογραφιών πεπο ικ ιλμ ένα .— Εύρίσκον- V
■ται έν Α ΐγύπτω  παρά το ις Έ π ισ τά τα ις  Ό μ η ρ ο υ  καί το ΐς Σ υλλόγο ις Καίρου 
καί ’Αλεξάνδρειάς.
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ΕΠΙΣΤΑΤΟΥΣΙ
Κ α ί επιμελούνται των συμφερόντων τοϋ Κ έ κ ρ ο π ο ς

^ : '* V

ΑΝΑ ΤΠΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.
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Έ ν ’Α λεξάνδρειά, ό Ιίος Ε. Ε. Τουττας.
» Β ένγα, » :Ά λέξ .' ΐία μ π ά νη ς .
» Βίρκετ-ελ-]£άβ » Π. Τ Ισαΐας. ·:τ :.:
» Δαμανχούρ » Έ π. Σόλομώνίδης, ΐαΐρό£.
» Ζαγαζίκιον » Γεώργ. Φ. Φ ιλιππίδης, ιατρός-..
» "ίσνα » Γ. Μ ανιατόπουλος.
» Κάφρ-έλ-Δαουάρ » Ά λ κ . Ίερωνυμί,δης.
>> Μανσούρα,. Α. Κρόκίδας. ■
» Τ άντα » ’ΑΟ. Ταμβακόπουλος.
» · Τ άχτα » Σαβ. Τιβέριος.
» Φ αγιούμ, - » ’Α ντ. Κ αμπάνης, Έ λ λ η ν  Πράκτωρ.
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Κ  Ε Κ  Ρ Ο Ψ
ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΓ

Η  Ε Ι Ο Τ Η Ι

ΕΤΟΣ Α'. 1 ’Ιουλίου 1876 . ΦΤΑΑ. Θ'.

ΧΡΟΝΙΚΟΊ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

49.

Π Ο Λ Ι Τ Ι Α Ν Ο Σ .
(777—788 Μ. X.)

’Ιατρός ών καί ούτος, προσεκλήθη υπό τού 
Καλίφου Άρούν ε ί; Βαγδάτ, καί, θεραπεύσας 
αύτ οθι τινα  των μάλλον Αγαπημένων γυνα ι
κών τοϋ Καλίφου (Α ϊγυπτίαν χριστιανήν κατά  
τινα ς), ελαβε παρ’ αύτοϋ πολλά τε καί πλού
σια δώρα, καί δή καί διαταγήν, όρίζουσαν 
την είς τους ’Ορθοδόξου; άπόδοσιν τών υπό 
τών Κοπτών καταληφθεισών άλλοτε ’Εκκλη
σιών, α ; καί παρελαβεν, άμα έπανελθών. ’Επ’ 
αύτοϋ ήθροίσθη η ζ ' οικουμενική Σύνοδος, η 
έν Νικαία τό δεύτερον συγκληθεΐσα κατά τών 
είκονομάχων, είς -̂ ν ό ’Αλεξανδρείας ά ντι- 
προσωπεύθη ύπό τοϋ πρεσβυτέρου Ίωάννου. 
Πατριαρχεύσα; δ’ έτη 1 ! , άπέθανε τώ  788 .

50.
Α Π Ο A A I Ν Α Ρ I Ο Σ Β'.

(7 8 9 - 8 1 1  Μ. X.)

Τόν Πολιτιανόν διεδέξατο έπί τοϋ θρόνου

της ’Αλεξανδρείας ’Απολλινάριος δ Β', η κατ 
άλλους Βαλεντιανός, ιατρός καί αύτός, πα - 
τριαρχεύσας έτη 22 , καί άποθανων τώ  811 .

51.
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ .

(812—833 Μ. X.)

Μετά τόν θάνατον τοΰ Άπολλ.ιναρίου άν- 
ηλθεν είς τόν πατριαρχικόν θρόνον ’Αλεξαν
δρεία; δ Χριστόδουλος, χειροτονηθείς ύπό τοΰ 
Πατριάρχου Ιεροσολύμων, πρός §ν άπηλθε 
μόνος έπί τούτω. Πατριαρχεύσας δ’ έτη 24 , 
άπεβίωσε τώ  835 .

52.

Ε Υ Σ Τ Α Θ Ι Ο Σ .
8 3 3 - 8 3 9  Μ. X.)

Τόν Χριστόδουλον διεδέξατο ό· Εύστάθιος, 
περί ού ούδέν γινώσκομεν άλλο η δτι έποίμα- 
νε τήν ’Εκκλησίαν τής ’Αλεξανδρείας έπί 4 
μόνον έτη.

53.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ .
(840 — 833  Μ. X )

Ούτος, διαδεξάμενος τόν Εύστάθιον, προσ- 
εβλήθη μικρόν μετά τήν άναγ(/£5υ ^ ν τ ί?Ό π ό



παραλυσίας, καί διηύθυνε τά  τής ’Εκκλησίας 
όιά Τοποτηρητοΰ, ’Επισκόπου τίνος Πέτρου, 
δττί ετη ο α χ  15.

54.

Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ .
( 8 3 3 - 8 6 8  Μ. X.)

Σωφρόνιός ό Α'. δν δ Ευτύχιος καλεΐ σοφόν 
άνδρα καί φιλόσοφον, άνηγορεύθη Πατριάρ
χης Αλεςανόρείας μετά τόν θάνατον τοΰ Χρι
στόφορου. ’Ε—ί τής ΙΙατριαρχείας αύτοΰ δ 
Καλιφης Μοθασακελ άπηγόρευσε τοίς Χριστι- 
ανοΐς ν’ άναβαίνωσιν ίππους, διέταξεν αύτούς 
νά διακρίνωνται τών Μουσουλμάνων διά τής 
ενουμ,ασιας τω ν , και ποικοιλοτρόπως τούς 
έςηυτελ;σεν, a δέ τής Αίγυπτου Διοικητής έ- 
φηρμ.οσε μ,ετ’ ίδιαζούσης αύστηρότητος τάς 
δ ιαταγάς ταύτας, προσπαθήσας μάλιστα κα1 
αύτήν τήν Θείαν Μ υσταγωγίαν ν’ άπαγορεύση 
τοίς Όρθοδοξοις. 'Ο Σωφρόνιος υπήρξε ζη
λωτής τής τών εικόνων προσκυνήσεο>ς, καί 
έγοαψεν υπερ αυτών πρός τόν είκονομάχον 
Αύτοκράτορα. Όμοίοις ύπερασπίσθη τόν Πα
τριάρχην 'Ιγνάτιον κατά τοΰ ύποσκελίσαν- 
τος αύτόν Φωτίου. Πατριαρχεύσας δ’ ετη 1 3, 
άπέθανε τώ  867  ετη.

5 ο.

Μ I X A II Λ.
(868—878 Μ. I . )

Τόν Σιοφρόνιον διεδέξατο Μιχαήλ δ Α' ος- 
τις αντεπροσωπεύθη είς τήν έν Ινοινσταντι- 
νουπόλει συγκροτηθεΐσαν, τώ  869 , Οικουμενι
κήν Σύνοδον, τήν κατά  Φωτίου, ύπό τοΰ Άο- 
χιόιακόνου αύτοΰ Ιω σήφ , συνυπογράψαντος 
τάς άποφάσεις αύτής. Ά πέθανε δε μετά δε
καετή πατριαρχείαν τώ  878  ετει.

56.

Μ I X A II Λ Β'. 
j/879-909 Μ. X.)

S m i

Ά'.χχ-r'i Α'. άποδανόντα, διεδέξατο εί:

τόν θρόνον τής ’Αλεξανδρείας Μιχαήλ δ Β', 
εφ’ ού, τω  8 7 9 , συνεκροτήθη ή έν Κωνσταν- 
τινουπόλει τοπική Σύνοδος έπί τής β' πατοι- 
αρχείας τοΰ Φωτίου, υπερ αύτοΰ καί κατά τοΰ 
’Ιγνατίου. Είς τήν Σύνοδον ταύτην δ Πατρι^ 
αρχικός τής ’Αλεξάνδρειάς Θρόνος άντεπροσω·’ 
πεύθη ύπό τοΰ πρεσβυτέρου Κοσμά, οστις, 
συνωδά ταΐς δδηγίαις του, συνυπέγραψε τήν 
άποκατάστασιν τοΰ Φωτίου καί τήν καθαίοε- 
σιν τοΰ ’Ιγνατίου, άποδοκιμάσας ούτως ό'σα δ 
τοΰ Μιχαήλ Α'. άντιπρόσωπος ’Αρχιδιάκονος 
Ιωσήφ είχε /υρώσει έν τή, Η'. Συνόδω κατά 
τοΰ Φωτίου. Μετά μακράν δέ τριακονταετή 
πατριαρχείαν δ Μιχαήλ Β'. άπέθανε τώ  999 
Ιττ,.

57.
I Ω Α Ν Ν Η Σ Ζ'.

( 9 0 9 - 9 1 4  Μ. X.)

Μετά Μιχαήλ τόν Β'. έξελέγη Πατριάρχης 
’Αλεξάνδρειάς ’Ιωάννης δ Ζ'. δ επιλεγόμενος 
Μ α ϊ  ο υ μ. α ς, οστις, πατριαρχεύσας ετη 4 , 
άπέθανε τώ  914.

58.
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ  Β'.

( 9 1 4 - 9 3 3  Μ. X.)

Τόν Ίωάννην Ζ'. διεδέξατο Χριστόδουλος 
δ Β'. δ έπιλεγόρενος X α λ ε π  λ ή ς, διότι 
κατηγετο εκ Βερροίας (Χαλεπίου) τής Συρίας, 
Ούτος, χειροτονηθείς έν 'Ιερουσαλήμ, ύπό τοΰ 
Πατριάρχου Ή λία , ύπεχρεώθη ύπό τών Ά λε- 
ξανδρέων, οτε ήλθεν είς Α ίγυπτον, οπως έγ-· 
καθιδρυθή, νά χειροτονηθώ έκ νέου έν τή εαυ* 
τοΰ μ.ητροπόλει, οπερ καί έγένετο. Ά πέθανε 
δέ μετά πατριαρχείαν 18 ετών. τώ  933.

59.

Ε Τ Τ r  X I Ο Σ,
( 9 3 3 - 9 4 0  Μ. X.)

Τόν Χριστόδουλον Β' διεδέξατο, τή 8 Φε-< 
βρουαρίου τοΰ 933 , δ Εύτύχιος, τούπίκλην 
Σ ε ί θ, γεννηθείς έν ποιλαιώ Καίρω, τ.άτο-<

χος παιδείας καί τής αραβικής γλώσσης, εις 
•̂ ν συνέγοαψεν ’Α ρ α β ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά ,  
κατά τινας δε καί άλλα συγγράμματα θεο- 
λογικής καί ιατρικής υλης. Ά πέθανε δέ μετά 
:ζτριαρχείαν επταετή , τή 12 Μαϊου 9 4 0 , 
χί έτάφη έν Φοστάτ (παλαιώ Καίριο)' κατ’ 
;λλους δέ παρητήθη.

60.

Ι Σ Α Α Κ .
( 9 4 0 - 9 3 3  Μ. X.)

Τόν Εύτύχιον διεδέξατο έπί τοΰ θρόνου 
τής Αλεξάνδρειάς δ ’Ισαάκ, περί ού ούδέν 
άλλο γινώσκομεν ή ότι έπατριάρχευσεν έπί 
ετη 15.

61.
I Ω Β.

( 9 3 3 - 9 6 8  Μ. X.)

Καί περί τούτου, καλουμένου παρ’ άλλων ’Ια
κώβ, ούδέν άλλο υπάρχει γνως-όν, ή οτι διεδέ- 
ςατο τόν ’Ισαάκ, καί έπατριάρχευσεν ετη 1 3.

62.

Η A I Α Σ.
(9 6 8 - κ 8 0  Μ. X.)

Περί τούτου υπάρχει γνωστόν μόνον, οτι 
κατείχε τόν θρόνον τής Αλεξάνδρειάς τώ 
9 6 8 , επομένως εικάζετα ι, ότι έπ’ αύτοΰ έ- 
κτίσθη (τώ 970) τό νΰν Κάϊρον ύπό τοΰ 
Ζουχάρ, στρατηγού τοΰ Φατιμ,ίτου Καλίφου 
τής Αφρικής Μ ο έ ζ , όστις τώ  972  είσήλα- 
σε θριαμβευτι/.ώς, καί έγκατέστησεν αύτόθι 
τήν καθέδραν τοΰ Καλιφάτου του. Έπατριάρ- 
χευσε δέ πιθανώς δ Ή λίας έπί έτη 1 2.

63.

Α Ρ Σ Ε Ν Ι Ο Σ .
( 9 8 0 - 9 9 8  Μ. X.)

Ούτος άνηγορεύθη Πατριάρχης ύπό τοΰ Κα
λίφου Ά ζ ίζ , υιού καί διαδόχου τοΰ Μοέζ, 
γαμ.βροΰ δ’ έπ’ αδελφή τοΰ τε ’Αρσενίου τού
του καί τοΰ Ίερεμίου, ον άνηγόρευσεν δμοίως

Πατριάρχην 'Ιεροσολύμων. Κατά διαφόρους 
μαρτυρίας, έπατριάρχευσεν δ ’Αρσένιος έπί έτη 
1 7 , ώστε, ώς φα ίνετα ι, μικρόν έπέζησε τοΰ 
γαμ.βροΰ του Καλίφου, άποθανόντος, ώς γνω 
στόν, τώ  996  ετει.

64.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Γ .
( 9 9 8 -1 0 1 7  Μ. X.)

Τον Αρσένιον διεδέξατο έπί τοΰ Πατριαρ
χικού θρόνου τής Αλεξάνδρειάς δ Γεώργιος Γ', 
περί ού γινώσκομεν μ.όνον, ότι διώκησε τά  τού 
θρόνου έπί 20 σχεδόν ετη.

65.
Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ  Β'.

(1017— 1033 Μ. X.)

Κατά τήν έκκαιδεκαετή ταύτην περίοδον 
έκόσμησε τόν ’Αλεξανδρινόν Θρόνον Θεόφιλός 
δ Β'. δ έπικληθείς ε ν ά ρ ε τ ο ς .  « Ούτος 
παρεγένετο είς Κωνσταντινούπολή επι του 
Αύτοκράτορος Βασιλ.είου Β\ τού Β ο υ λ γ  α- 
ρ ο κ τ  ό ν ο υ ’ κατά δέ τήν αύτοΰ όιατρι- 
βήν έν Βυζαντίω (τώ  1019) έξερράγη διαμά
χη απροσδόκητος μεταξύ τού αυταρχούντος 
Βασιλείου καί τού τηνικαΰτα πατριαρχεύοντος 
Σεργίου τοϋ Β'. τοΰ μέν διά τούς έν πολέμω 
φόνους κωλύσαντος μή δεόντως τόν Αύτοκρα- 
τορα τού έκκλησιασθήναι, τοΰ δέ ύπ ’ οργής 
y εΐρα εκτείναντος κατά τοΰ Πατριαοχου, και 
τούτου πάλιν δριμύ λαλήσαντος κατά  του 
Βασιλέως. ’Εφ’ ής σοβαρας περιστάσεως προσ- 
εκλήθη δ Αλεξάνδρειάς ούτος Θεόφιλος έπί 
τώ  δικάσαι, κατά  τόν Λογοθέτην Έ πιφα - 
νειον, τήν τοσαύτην άμ.φοτέρων δύο μεγα- 
λων οικουμενικών υποκειμ.ενων παραφοραν. 
Τώ δέ Θεοφίλω παρίσταται είς νοΰν ή πλα - 
σματώδης αύτη καί αστεία έπίνοια- κα τα - 
σκευάσας έκ κηροΰ δυο ανδριαντας, έστησαν 
αύτούς έν κοινή συνελεύσει άντικρύ αλληλων, 
καί, μηδέν είπών, έπήνεγκε τήν κρίσιν, τού 
μ.έν ενός άνδριάντος ταμ.ων την γλώσσαν, τοϋ



δ’ ετέρου τήν δεξιάν χεΐρα. Ουτω δέ τώ  
τοιούτω μηχανή μάτι την κρίσιν έπήνεγκε, 
διαλλάξας τά  δίαμαχόμενα πρόσωπα προς 
εύχαοίστησιν πάντων. Έ ξ εκείνου δέ καί αυ
τός καί οί μετ’ αύτόν τοϋ θρόνου διάδοχοι 
Κ ρ ι τ  α ί  τ η ς  Ο ι κ ο υ μ έ ν η ς  έπιφη- 
μ ίζονται.»

66.
Λ Ε Ο Ν Τ I Ο Σ.
(1 0 3 4 -1 0 6 2  Μ. X.)

Ούδέν άλλο υπάρχει περί τούτου γνωστόν, 
η οτι ύπήρξεν δ προκάτοχος Ίωάννου Η', τοϋ 
Κ ω δ ω ν ά τ  ο υ, οΰ η είς τον θρόνον άνά- 
βασις, τώ  1 062 είνε τελείως γνωστή.

67.

I Ω Α Ν Ν II Σ Η'.
(1062—1100 Μ. X.)

Τόν Αεόντιον διεδέξατο, ώς προείπομεν, 
’ Ιωάννης 5 Η'. Τινές ύποθέτουσιν, οτι ίσως 
ούτος ην ό επιλεγόμενος Κ ω  δ ω ν ά τ  ο ς, 
περί ου Δοσίθεος ό 'Ιεροσολύμων γράφει, ότι 
άπό τοϋ Θρόνου της ’Αλεξάνδρειάς μετετέθη 
εϊ; Τύρον, «ού κατά  προεδρείαν, άλλά κατά 
μετάθεσιν αληθινήν».

68.
Σ Α Β Β Α Σ Β'.
(1100—1122 Μ. X.)

Τόν Ίωάννην ΙΓ. διεδέξατο είς τόν θρόνον 
της ’Αλεξανδρείας δ Σάββας, όστις διοίκησε 
την Ε κκλησίαν έπ ι ετη 22.

69.
Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Ο Σ  Β'.

(1 1 2 2 -1 1 3 7  Μ. X.)

Περί τούτου ούδέν γνωρίζομεν άλλο, ή ότι 
έγένετο διάδοχος τοΰ Σάββα, καί έπατριάρ- 
χευσεν έπί έτη Ί 5.

70.
Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ  Β' .

(1 1 3 8 -1 1 7 2  Μ. X.)

Διαδεξά μένος ούτος Θεοδόσιον τόν Β'. διώ-

κησε τά  τοϋ θρόνου έπί ϊτ η  όλα 34. Κατά 
Ίωάννην τόν Κίνναμον, δ Σωφρόνιος παρέστη, 
τώ  11 61 , μετά τών λοιπών Πατριαρχών εν 
Κωνσταντινουπόλει είς τούς γάμους τοΰ Αύ
τοκράτορος Μανουήλ τοϋ Κομνηνοΰ μετά Μα
ρίας της Αυστριακής.

71.

Μ Α Ρ Κ Ο Σ  Β'.
(1 1 7 2 -1 2 0 9  Μ. X.)

Ούτος διώκησε μετά Σωφοόνιον τόν Β'. τά  
τοΰ θρόνου έπ ί έτη 38. Περί τά  τέλη της 
Πατριαρ^είας αύτοΰ συνέβη ή άλωσις της Κων^ 
σταντινουπόλεως υπό τών Λατίνων, τη  12 
’Απριλίου τοΰ έτους 1 2 0 4 , ημέρα Δευτέρά 
της έβδομάδος τών Βαΐων.

72 καί 73.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ καί ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.
( 1 2 0 9 -1 2 3 3  Μ. X.)

Περί τοΰ Νικολάου τούτου γινώσκομεν θε- 
τ ικώ ς, οτι κατείχε τόν θρόνον της Ά λεξαν- 
δρείας η δη άπό τοϋ 1 21 0 έτους, διότι κατά 
τό έτος αύτό δ Πάπας Ίννοκέντιος Γ' έγραψε 
πρός αύτόν συγχαρητήριον επιστολήν, καί μέ
χρι τοϋ 1 2 2 3 , διότι κ α τ ’ αύτό τό  ̂έτος δ αύ
τός Νικόλαος έγραψεν επιστολήν τώ  Πάπα 
Όνωοίω Γ ', έκτραγωδών έν αύτή τάς κατα - 
δρομάς καί άθλιότητας τοϋ έν Α ιγύπτω  χρί’  
στιανισμοϋ.

Πότε δ’ επακριβώς άπέθανεν δ Νικόλαος, 
καί πότε άνηγορεύθη δ διάδοχος αύτοΰ Ε λευ
θέριος, είνε άγνοίστον. Γινώσκομεν δέ μόνον 
τοϋτο θετικώς, ότι οί δύο ούτοι Πατριάρχαι 
δκοκησαν την Αλεξανδρινήν ’Εκκλησίαν έπί 
46 έτη,

74.

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Β' .
(1 2 3 3 -1 2 6 8  Μ. Χ.(

Ούτος, κατά  τόν Παχυμέρην, άναφέρετβ» 
ώς Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς έπί της κατά

Μάΐον τοϋ 1 264 άθροισθείσης έν Κωνσταντι- 
νουπόλει τοπικής Συνόδου ύπό τοϋ άνακτησαν- 
τος τήν πρωτεύουσαν έκ τών Λατίνων (1261) 
Αύτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου, πρός 
καθαίρεσιν τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως ’Αρσενίου, ου έκηρύχθη ύπέρμαχος δ Νι
κόλαος Β', καί μέχρι θανάτου ήρνηθη νά συγ- 
κοινωνήση αετά τών συντελεσάντων είς τήν 
καθαίρεσιν ταύτην επισκόπων.

75.

Γ Ρ Π Γ Ο Ρ I Ο Σ Β'.
(1268—1281 Μ. X.)

'Ο Γρηγόριος ούτος διεδέχθη τόν Νικόλ.αον, 
καί υπήρξε προκάτοχος τοΰ ’Αθανασίου Γ 
τούτο μόνον γινώσκομεν περί τούτου, καί 
οτι έπατριάρχευσε κατ’ άλλους μέν 37 έτη, 
όπερ άπίθανον, κ α τ ’ άλλους δέ, όπερ καί τό 
πιθανώτερον καί μάλλον πρός τά  γεγονότα 
συμβιβαζόμενο ν, έτη 13.

76.

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ  Γ'.
( 1 9 8 1 -1 3 0 8  Μ. X )

'Ο ’Αθανάσιος Γ ', επικαλούμενος δ Σ ι ν α ΐ-  
τ  η ς, διότι ήν είς τών έν τη ίερα Μονή τοΰ 
Σινα ένασκουμένων πατέρων, σοφία δέ καί ά- 
γ ιότητι διαπρέπων, ήρθη έπί τόν τής ’Αλεξαν
δρείας θρόνον. Παρέστη δέ είς τήν τω  1 282 έν 
Κωνσταντινουπόλει, ύπό τοΰ Αύτοκράτορος 
’Ανδρονίκου τοΰ Α' άθροισθεϊσαν, τοπικήν Σύν" 
οδον κατά τοΰ Πατριάρχου Ίωάννου τοϋ Βέ- 
κου, ώς κακοφρονοΰντος καί άποδεχομένου, 
χάριν της ένώσεως τών Ε κκλησιών, τήν περί 
της έκπορεύσεως τοΰ 'Αγ. Πνεύματος κακο- 
δοξίαν τών Λ ατίνων, καί συνετέλεσεν είς τήν 
Χαθαίοεσιν αύτοΰ. Άναφέρεται δέ, ότι δ ’Αθα
νάσιος άνεφώνησεν έν τή Συνόδω προς τόν 
Βεκον, « Καινά σοι, Βέκε, ταΰτα  τά  δόγμα
τ α - ταΰτα  παρά τών πατέροιν ούκ έδιδάχθη- 
μεν’ έ/.εΐνα δ’ απερ ή ’Εκκλησία άπ’ άρχης

παρέδωκε, τα ΰ τα  μόνα οϊδαμεν, καί τα ΰτα  
κρατοΰμεν.» Ήν δ ’Αθανάσιος σύγχρονος καί 
φίλος του σοφοΰ Γεωργίου τοΰ Παχυμέρη, 
όστις καί έγραψε πρός αύτόν παράφρασιν είς 
Διονύσιον τόν Άρειοπαγίτην μετά προοιμίου. 
Διαλάμψας δ’ έπί τοϋ θρόνου τής ’Αλεξάν
δρειά ς έπί έτη όλα 2 7 ,άπέθανε τώ  1 308  ετει.

77.

Γ Ρ II Γ Ο Ρ I Ο Σ Γ'.
( 1 3 0 8 -1 3 3 2  Μ. X.)

Ό  Γρηγόριος ούτος άναφέρεται υπο Νικη
φόρου τοΰ Καλλίστου, ως διαδεξαμενος Αθα
νάσιον τόν Γ7. έπί τοϋ θρονόυ της Αλεξαν 

δρείας, έφ’ ού διέμεινεν έπί έτη 24.
(ακολουθεί.)

Μ Ό ΙΟ Τ Ο Γ  ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ.
(Σ υ ν έ χ ε ια .)

§ 42. "Οσοι μέν εχουσιν εγείρει ναόν είς 
τιμήν τοϋ Θηβαίου Διός, ή οσοι ανηκουσιν εις 
τόν θηβαΐκόν νομόν, δέν θυσιάζουσι πρόβατα, 
άλλά αΤγας, διότι οι Α ιγύπτιο ι δεν σεοον.αι 
πάντες ομοίως όλους τους θεούς, πλην τ?ίς 
Ίσιδος καί τοΰ Όσίριδος, (Sv λέγουσιν, ότι 
είνε Διόνυσος), ους δμοίως πάντες σέβονται. 
"Οσοι δέ έχουσιν έγείρει ίερόν τοΰ Μένδητος, 
η όσοι άνήκουσιν είς τόν Μενδήσιον νομόν, 
δεν θυσιάζουσιν α ίγας, άλλά πρόβατα. Καί 
οί μέν Θηβαίοι, καί όσοι χάριν τούτων δέν 
θυσιάζουσι πρόβατα, λέγουσιν, ότι δ νόμος 
ούτος έτέθη είς αύτούς διά τήν έξης α ιτ ία ν ’ 
δ Ηρακλής ήθέλησεν έκ παντός τρόπου νά 
ϊδη τόν Δία, οστις δέν ήθελε νά τόν ΐδη δ 'Η
ρακλής. Έ π ί τέλους όε, επειδή δ Ηρακλής 

τταραχ-αλών, ο Ζευς εττενοτ,σε το 
έκδάρας κριόν, έλαβε τό δέρμα αύτοΰ δμοϋ μέ 
δλην τήν κεφαλήν, -?,ν, άποκόψας ένδοθεν, έ- 
τήρησε συνεχομένην μετά τοΰ δέρματος και



προέχοΰσαν, καί, ένδυθείς αύτό, παοουσιάσθν) 
ε ϊ; αύτόν ούτως ένδεδυμένος. Έ κτο τε δε κρι- 
οκέφαλον κατασκευάζουσι το άγαλμα τοϋ 
Διός οί Α ιγύπτιοι. Παρά τούτοιν δέ παρέλα- 
βον τήν παράστασιν ταύτην καί οί Ά μμώνιοι, 
ο ΐτινες είνε άποικοι Α ιγυπτίων και Αίθιόπων, 
και λαλοΰσι γλώσσαν, μετέχουσαν της γλώσ- 
σης τών δύο τούτων εθνών. Νομίζω δέ και οτι 
οί Άμμώνιοι ώνομάσθησαν ουτοι; έκ τοΰ οτι 
Ά  μ μ ο ΰ ν καλοϋσιν οί Α ιγύπτιοι τον Δία. 
Διά τοΰτο οί Θηβαίοι δέν θυσιάζουσι τού; 
κριού;, άλλά τού; θεωροΰσιν ιερούς. Μίαν δέ 
ημέραν τοΰ έτους, κατά τήν εορτήν τοΰ Διός, 
κατακόψαντες και έκδάραντες έ'να κριόν, έν- 
δύουσι κατά τόν αύτον τρόπον το άγαλμα τοΰ 
Διος διά τοΰ δέρματος, καί επειτα φέοουσι 
προς αύτό άλλο άγαλμα Ήρακλέους' άφοϋ δέ 
κάμω σι ταΰτα , δρηνοϋσι τον κριόν οί περί 
τό ίερόν άπαντες, τύπτοντες εαυτούς, καί έ 
πε ιτα  θάπτουσιν αύτόν, εγκλείσαντες έν θήκη 
ίερα.

§ 43. Περί δέ τοΰ Ήρακλέους τούτου ή
κουσα, οτι είνε είς τών δώδεκα Θεών. Περ̂  
δε τοΰ άλλ.ου Ήρακλέους, 0ν γινώσκουσιν οί 
Ελληνες, ουδαμοϋ της Αίγύπτου ήδυνήθην ν’ 

ακούσω τ ι. Οτι δε δεν παρέλαβον τονομα 
τοϋ Ήρακλέους οί Α ιγύπτιοι παρά τώ νΈ λλή - 
νων, αλλα μάλλον οι "Ελληνες παρά τών 
Α ιγυπτίω ν, και ότι Ελληνες εδωκαν τό ονο- 
μα Ηρακλής εις τον υιον τοΰ Άμφιτρίωνος, 
τοϋτο πολλά τε καί άλλα τεκμηριοΰσι, Sv δέ 
καί τό ακόλουθον' οτι τοϋ Ήρακλέους τούτου 
οί γονείς ' άμφότεροι ο,τε Άμφιτρύων και ή 
’Αλκμήνη, ήσαν καταγωγής άνέκαθεν Α ίγυ- 
.. .ια κή ; (α), και οτι οι Α ιγύπτιο ι λέγουσιν

(α). Ο Πλούταρχος αναφέρει έν τω περί τοΰ οο,είο-  
νιου τοΰ Σωκράτου; λόγω του, οτι έν τψ  έν ’Αλιάρτψ τή ; 
Βοιωτία; ταοφ της Α λκμήνη; εΰρηται Citi τοΰ ’Α γητι- 
λάου, άνοίξαντος αύτόν ττρ6ς μετακομιδήν τών λειψάνων 
ε.ς Στε^ρτην, ιτλαξ χάλκ ινη , φερ&υτα έπιγρχφήν μ υ ιτη -

δτι δέν γνωρίζουσι καν τδνομα ούτε τοϋ Ηο- 
σειδώνος, ούτε τών Διοσκούρων, ούτε δέ ούτοί 
συγκαταριθμοΰνται υπ’ αύτών μεταξύ τών 
άλλων θεών' καί ομως, έάν παρέλαβον παρά 
τών 'Ελλήνων £νομα θεοϋ τίνος, τούτων μά
λ ιστα  ήθελον παραλάβει τά  ονόματα, καί ή- 
θελον διατηρήσει τήν μνήμην αύτών, καθόσον 
πάντοτε έθαλασσοπόρουν τε. αύτοί, καί υπήρ- 
χον "Ελληνές τινες θαλασσοποροϋντες, ως καί 
έγώ πιστεύω  καί φρονώ. "Ωστε τούτων μάλ
λον τών θεών τά  δνόματα θά έγίνωσκον οί 
Α ιγύπτιο ι, ή τό τοΰ Ήρακλέους. 'Ως δέ λέ- 
γουσιν αύτοί, είνε ήδη 1 7 χιλιάδες έτη άπό 
της βασιλείας τοΰ Ά μάσεως, έφ’ ής έκ τών 
όκτώ θεών παρήχθησαν οί δώδεκα θεοί, ών 
εί; είνε καί ό 'Ηρακλής.

§ 44 . Έπίθυμών δέ νά μάθω σαφώς ό,τι. 
ήτο δυνατόν περί τούτων, έπλευσα καί εις 
Τύρον τής Φοινίκης, μαθών δτι καί αύτόθι υ
πήρχε ναός τοΰ Ήρακλέους σεβαστός' καί εΐ- 
δον αύτόν πλουσίως κατεσκευασμένον, καί 
άλλα πολλά εχοντα άφιερώματα, έξ ών ήσαν 
καί δύο στηλαι εν-αύτώ , ών ή μέν ήτον έκ 
καθαροΰ χρυσοϋ, ή δέ έκ σμαράγδου λίθου, 
λαμποκοποϋντος τήν νύκτα μεγάλως. ’Ελθών 
δέ είς ομιλίαν μετά τών ιερέων τοΰ ναοΰ, ή- 
ρώτησα άπό πότε ήτον ιδρυμένος ο ναός αύ
τός' δέν εύρηκα δέ ούδέ τούτους συμφώνους 
πρός τούς "Ελληνας" διότι, μοί είπαν, οτι ο 
ναός ίδρύθη συγχρόνως μέ τόν κατοικισμόν 
της Τύρου, καί ότι ή Τύρος κατο ικεΐτα ι, άπό 
δύο χιλιάδων τριακοσίων έτών. Ειδον δέ εις 
τήν Τύρον καί άλλον ναόν Ήρακλέους, έπ ι-  
καλουμένου Θασίου. Έπη,γα δέ καί εις τήν

ρ'.υ;δη κα'. άκατάληπ :ον, ής μόνον έγνώσθη on τά γράμ
ματα ήταν Αιγυπτιακά* εστειλε λοιπόν ό ’Αγησίλαος άν- 
τίγραφον τής έπιγραφής ταύτης 3·.ά τοΰ Άγητορί£;υ ε ις  
Αίγυπτον ττρ5ς τον -προφήτην Χινούφην, οστις, έςηγήσα-ς 
την έπιγραφήν, άπέστειλε τήν έξήγησ’.ν ττρός τόν βασ-.λέ* 
’Αγησίλαον.

Θάσον, όπου εύρον ναόν τοΰ Ήρακλέους, ίδρυ- 
θέντα υπό τών Φοινίκων, οΐτινες, έκπλεύσαν- 
τες είς άναζήτησιν τής Εύρώπης, έκτισαν τήν 
Θάσον' ταΰτα  δέ τά  γεγονότα εινε κατά πέν
τε  γενεάς άρχαιότε,οα τής έν τή Έ λ λ ά δ ιγ εν - 
νήσεως τοΰ υίοΰ τοΰ Άμφιτρύωνος Ήρακλνέους. 
Δεικνύουσι λοιπόν πάντα ταΰτα  σαφώς, οτι ό 
Ηρακλής είνε θεός παλαιός, καί νομίζω, ότι 
ορθότατα ποιοΰσιν έκ τών 'Ελλήνων δσοι ε- 
χουσιν ιδρυμένους διπλοΰς ναούς τοΰ Ήρα- 
κλέου;, καί πρός μέν τόν ενα, ώς άθάνατον, 
Sv Ό λύμπιον άποκαλοϋσι, προσφέρουσι θυ
σ ίας, πρός δέ τόν έτερον, ώς ήρωα, προσφέ- 
ρουσιν έπιτυμβίους τιμάς.

§ 45. Αέγουσι πολλά καί άλλα άπερίσκε- 
πτα  οί 'Έλληνες" άνόητος δέ είνε καί δ εξής 
μϋθος, βν λέγουσ; περί τοΰ Ήρακλέους" ότι 
δη λ: έλθόντα αύτόν είς Α ίγυπτον, συνέλαβον 
οί Α ιγύπτιο ι, καί, στεφανώσαντες, τόν εφε- 
ρον μετά πομπής, ινα τόν θυσιάσωσι είς τόν 
Δία' καί κατ ’ άρχάς μέν αύτός εμενεν ήσυχος' 
δταν όμως ήρχισαν νά τόν έτοιμάζωσι πρός 
τήν θυσίαν πλησίον τοϋ βωμοΰ, άνέπτυξε π ά 
σαν τήν δύναμίν του, καί έφόνευσεν άπαντας 
αύτούς. Νομίζω δ’ έγώ , δτι οί Έ λληνες, 
τοιαϋτα λέγοντες, άγνοοΰσιν εντελώς καί τόν 
χαρακτήρα καί τούς νόμους τών Α ιγυπτίω ν' 
διότι άνθρίοποι, είς ού; ούδέ κτήνη νά θυσιά- 
ζωσιν είνε συγχωρημένον, πλήν τών χοίρων, 
τών βοών καί τών μόσχων, δσοι &ν ευρεθώ— 
σι καθαροί ρντες, καί τών χηνών, πώς είνε 
δυνατόν νά θυσιάζωσιν ανθρώπους ; έπειτα 
πώς 5 Η ρακλής, ε ί; ών, καί άνθρωπος άκόμη 
τυγχάνω ν, ώς αύτοί οί ίδιοι λέγουσι, ήδύνατο 
πολλας μυριάδας ανθρώπων νά φονεύστ); Καί 
περί ρ.έν τούτων τοσαΰτα ειπών, έπικαλοϋμαι 
τήν εύμένειαν τών θεών καί τών ηρώων.

§ 46. Τάς δέ αίγας καί τούς τράγους δέν 
θυσιάζουσιν οί, περί ών είρηται άνωτέριο, Αι
γύπτ ιο ι, διά τήν έξης α ιτ ία ν ' οί Μενδήσιοι

συγκαταριθμοϋσι τόν Πάνα μεταξύ τών όκτώ 
θεών, τούς οποίους λέγουσιν, δτι υπήρξαν αρ
χαιότεροι τών δώδεκα θεών. Ζωγραφοϋσι δέ 
οί ζωγράφοι, καί γλύφουσιν οί άγαλματοπιοί 
τό ομοίωμα τοΰ ΓΙανός, ώς καί οί Έ λληνες, 
αίγοπρόσωπον καί τραγοσκελές" δχι διότι π ι-  
στεύουσιν δτι ό Πάν έχει τοιαύτην μορφήν, 
επειδή τόν φαντάζονται δμοιον μέ τούς άλ- 
λνους θεούς" άλλ’ δμως δέν μοί είνε εύχάριστον 
νά είπω τίνος ενεκα ζοίγραφοϋσιν αύτόν ουτω. 
Σέβονται δέ οίΜενδήσιοι τούς τε τράγους καί 
τάς α ίγας, ιδίως δέ μάλλον τούς αρσενικούς ή 
τάς θηλυκάς, καί οί βοσκοί αύτών άπολαμ- 
βάνουσι μεγαλειτέρων τιμώ ν. Έ κ τούτων δε 
τώ ν τράγων είς μάλιστα τ ιμ ά τα ι περισσώς,καί 
δταν άποθάνη ούτος, είς μέγα πένθος βυθίζε
τα ι ολόκληρος ό Μενδήσεος νομός. Κ αλείται 
δέ δ ,τε τράγος κα ό Πάν Μ έ ν δ η ς α ίγυ- 
π τ ιασ τ ί. Συνέβη δ’ είς τόν νομόν τοϋτον, οτε 
έγώ ήμην έν Α ιγύπτω , τό εξής τερατώδες' 
τράγος έμίγνυτο μετά γυναικός άναφανδόν, 
καί έπιδεικνύετο τοϋτο είς τούς άνθρώπους.

§ 47. Τον δέ χοίρον θεωροΰσιν οί Α ιγύ
πτιο ι μιαρόν, κα ί, έάν τ ις αύτών έγγίση χοί
ρον, ενώ διαβαίνει, πορεύεται άμέσως είς τόν 
ποταμόν καί εμβαπτίζετα ι είς αύτόν, ομοϋ με 
τά  φοοέματά του, οί δέ χοιροβοσκοί, καίτο^ 
οντες έκ γενετής Α ιγύπτιο ι, μόνοι αύτοί έκ 
πάντων δέν είσέοχονται είς Α ιγυπτιακόν ναόν, 
ούτε ούδείς υπανδρεύει μ ετ’ αύτών τήν θυ
γατέρα του, ούδέ γυναίκα έξ αυτών λαμβάνει 
τ ις ,άλλά  συμπενθερεύουσιν οί χοιροβοσκοί μό
νον μεταξύ των. Καί πρός μέν τους αλάλους 
θεούς δέν συνηθίζουσιν οί Α ιγύπτιο ι νά θυσιά- 
ζωσι χοίρους, πρός μόνην δε την σελήνήν και 
τόν Διόνυσον θυσιάζουσι τοιούτους κατά τήν 
αύτήν εποχήν τοΰ έτους καί κατά τήν αυτήν 
πανσέληνον, δτε καί τρώγουσι τό κρέας αυ
τών" υπάρ/ει δέ λόγος, δν λέγουσιν οί Α ιγύ
πτιο ι, δι’ Sv κατά μέν τά ; άλλας έορτάς ά~



ποτροπιάζονται τούς χοίρους, κατά  δέ ταύ
την τούς θυσιάζουσι' εγώ όμως, καίτοι γ ινώ - 
σκω τον λόγον τοοτον, δέν κρίνω ευπρεπές νά 
τόν είπω . Θυσιάζουσιν δέ ώδέ πως τόν χοίρον 
πρός τήν Σελήνήν. Άφόΰ τόν σφάζωσι, θετού· 
σιν δμοΰ τό άκρον τ^,ς ουράς, καί τόν σπλήνα, 
καί τό έπίπλοον, καί περικαλύψαντες αυτά 
διά πάσης της πιμελής, ητις υπάρχει παρά 
τήν κοιλίαν, τά  καίωσιν είς τό πϋρ’ τά  δέ 
λοιπά κρέατα τοΰ θύματος τρώγουσι κατά 
τήν πανσέληνον, καθ’ ^ν κάμνουσι τήν θυσίαν' 
κ α τ ’ άλλην δέ ημέραν δέν επιτρέπεται νά γευ- 
θώσιν αύτών. Οί δέ πτω χο ί, διά τήν άχρη- 
ματίαν τω ν , κατασκευάζουσι χοίρους άπό ζύ
μην άρτου, κα ί, άφοΰ τούς ψήσωσι,τούς προσ- 
φέρουσιν είς θυσίαν.

§ 48. Κατά δέ τήν εορτήν τοΰ Διονύσου, 
σφάξας έκαστο? χοίρον πρό της θύρας της 
οίχ,ίας του τό μεσημέριον, δίδει αύτόν πάλιν 
δπίσω πρός τον πωλήσαντα χοιροβοσκόν. 
Κατά δέ τάλλα  τελοΰσιν οί Α ιγύπτιο ι τήν 
εορτήν τοϋ Διονύσου, πλήν τής θυσίας τών 
χοίοων, άπαράλλακτα σχεδόν ώς οί "Ελλη
νες" άλλ ’ ά ντί φαλλών εχουσιν επινοήσει ά λ
λα αγάλματα  νευρόσπαστα, όσον πηχιαΐα· τό 
μήκος, έχοντα τό αίδοΐον νεϋον πρός τά  κάτω 
καί οχι πολύ μικρότερον τοΰ λοιποϋ σώματος, 
άτινα  περιφέρουσι γυναίκες άνά τάς κώμας, 
έπομεναι αύλητή, οστις προηγείται αύτών, 
καί αδουσα ύμνους πρός τόν Διόνυσον. 'Ο δέ 
λνόγος, δι’ δν τά  αγάλματα  ταϋτα  έχουσι τό 
αίδοΐον μεγαλήτερον τοϋ συνήθους, καί κ ινεί
τα ι διά τών χορδών μόνον αύτό έξ όλου τοΰ 
σώματος, εινε ιερός καί απόρρητος.

§ 40. Νομίζω δέ, δτι ό Μελάμπους, υίός 
τοϋ Άμυθίωνος, έγίνωσκεν εντελώς τά  περί 
τής θυσίας ταύτης. Διότι ό Μελάμπους έδί- 
δαξεν είς τούς "Ελληνας τό τε ό'νομα τοΰ 
Διονύσου, καί τήν θυσίαν, καί τήν πομπήν 
τοϋ φαλλοΰ. Καί δέν άπεκάλυψε μέν είς αύ

τούς πασαν τήν διδασκαλίαν επακριβώς, άλλ ’ 
οί έπελθόντες σοφοί εξήγησαν αύτήν τελειό- 
τερον. Τόν φαλλόν όμως, οστις περιάγεται είς 
τιμήν τοΰ Διονύσου, είσήγαγεν δ Μελάμπους 
βεβαίιος, καί άπ ’ αύτόν εμαθον οι Ελληνες 
νά έκτελώσιν, ώς έκτελοϋσι, τά  κατα  τον 
φαλλόν. Φρονώ δ’ εγώ , ότι δ Μελάμπους, άνήρ 
σοφός γενόρ.ενος, κατέστη τε  αύτός εμπειρος 
είς τήν μαντικήν τέχνην, κα ί, διδαχθείς εν 
Α ίγύπτω , πολλά τε άλλα είσήγαγε παρά τοίς 
"Ελλησι, καί τά  περί τόν Διόνυσον, μικρόν 
τ ι  αύτά τροποποιήσας’ διότι δέν δύναμαι να 
άποδώσω είς άπλήν σύμπτωσιν τήν ομοιότη
τα  τών τε εν Α ίγύπτω  καί τών εν Ελλαδι 
τελουι/.ένων πρός τιμήν τοΰ θεοϋ αύτοΰ διότι 
άλλως αί τελετα ί αύτα ι θά ήσαν σύμφωνοι 
πρός τά  ήθη τώ ν 'Ελλήνων, καί δέν θά έφαί- 
νοντο ώς νεωστί εισηγμένα», παρ’ αύτοΐς. Ουτε 
πάλιν δύναμαι νά είπω , ότι οί Α ιγύπτιο ι ελα- 
βον παρά τών Ε λλήνω ν η ταύτας, η άλλας 
τ ινά ς, τελετάς. Μάλλον δύναμαι νά παραδε
χθώ, ότι ίσως δ Μελάμπους έδιδάχθη τά  περί 
τόν Διόνυσον παρά Κάδμου τοϋ Τυρίου καί 
τών σύν αύτώ έλθόντων έκ Φοινίκης εις τήν 
χώραν, τήν σήμερον καλουμένην Βοιωτίαν.

§ 50. Σχεδόν δέ καί όλα τό ονόματα τών 
θεών έξ Αΐγύπτου ήλθον είς τήν 'Ελλάδα 
διότι, ότι μέν ήλθον έκ τών βαρβάρων, περί 
τούτου ούδόλως άμφιβάλλω. Νομίζω δε, οτι 
ήλθον κυρίως έκ της Α ΐγύπτου, δ ιότι, έκτος 
τοΰ Ποσειδώνος καί τών Διοσκούρων, καθ’ Ί 
καί πρότερον ε ίπα , καί τής "Ηρας, και τής 
'Εστίας, καί τής θέμιδος, καί τών Χαρίτων, 
καί τών Νηριΐδων, πάτω ν τών άλλων θεών 
τά  ονόματα είσίν άνέκαθεν γνωστά έν Αιγυ- 
π τω , καθ’ α αύτοί οί Α ιγύπτιοι λέγουσι. Τά 
δέ ονόματα τών θεών, οΰς λέγουσιν ότι α - 
γνοοϋσι, νομίζω, ότι είσήχθησαν ύπό Πελασ
γών είς τήν 'Ελλάδα, εκτός τοΰ δνοματος 
τοΰ Ποσειδώνος. Τοϋτον δέ τόν θεόν έμαθον

παρά τών Λιβύων" διότι κ α τ ’ άρχάς ούδαμοϋ 
άλλοθι ήτο γνωστόν τό ονομα τοϋ ΓΙοσειδώ- 
νος ή έν τη Αιβύα, οπού καί τ ιμ α τα ι έτι μέ
χρι τοΰδε δ θεός ούτος. Πρός δέ τούς "Ηρωας 
οί Α ιγύπτιοι ούδεμίαν προσφέρουσι τιμήν.

(άκολουθεΐ).

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
(Σ υνέχεια .— "Ιδε άριθ. 8.)

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ'.

* Υποταγή τών βασι.ϊίσχων είς τ ον 'A.Uc.ar-
Βρον, Πτο.Ιεμζϊον, 'Αντίγονον Μακεδο

νίας, χαι -ά ./ιν  ΰς τους Πτο.Ιεααίους, 
χαι τέ.Ιος της βα σ ι.Ιεΐ ις  των.

"Οταν δ μέγας ’Αλέξανδρος ενίκησε κατά 
κράτος τόν Δαρεΐον, ετει 3 ,6 7 2 , καί έπολιόρ- 
κει μετά ταΰτα  τήν Τύρον, εν γι είχον συν- 
αθροισθή πολλοί πλούσιοι ξένοι, θεωροϋντες 
αύτήν ώς άπόρθητον, οί βασιλείς τής Κύπρου, 
μαθόντες τάς νίκας κα ί τήν δύναμιν αύτοΰ, 
καί μισώντες τούς Πέρσας, προσέφερον τώ  Ά - 
λεξάνδρω εκατόν είκοσι πλοία καί τά  βασί
λεια αυτών, υποσχεθέντες αύτω συνάμα υπο
ταγήν καί π ίσ τιν  σταθεράν. Περί τούτου έ- 
γραψεν δ Πλούταρχος καί δ Κούρτιος Βιβ. Δ'. 
« Κύπρον μέν οί βασιλείς ήκον έγχειοίζοντες 
αύτώ » . Τότε καί δ Πύματος, βασιλεύς τών 
Κ ιτιέων, προσέφερε τώ  ’Αλεξάνδρω σπάθην 
πολύτιμον, -̂ ν ούτος, τιμών τον προσφέροντα, 
εζωσθη παραχρήμα έπί παρουσία όλων τών 
στρατηγών του.

'Ο ’Αλέξανδρος, εύχαριστήσας τούς βασι
λείς, μετεχειρίσθη αύτούς φ ιλ ικώ τα τα , καί 
διώρησε βασιλέα τής Πάφου τόν Αύλύνομον, 
έκ τοΰ γένους τοΰ Κιννύοου καταγόμενον, ώς 
λέγει δ Πλούταρχος, τούς δ’ άλλους άφήκε ν ’ 
άπέλθο^σιν ήσυχοι είς τά  βασίλειά των. Ούτοι

δέ, άφιχθέντες είς Κύπρον, ώκοδόμησαν πρός 
τιμήν τοϋ ’Αλεξάνδρου τήν πόλιν τής Ιναλλι- 
νούσης, μεταξύ Λεμενίτου καί Χρυσοχοϋς τώ  
πάλα ι κειμένην, καί ’Αλεξανδρέταν αύτήν ώ- 
νόμασαν, άλλά σήμερον ούδέ ίχνος αύτής υ
πάρχει.

’'Ετει 2 ,6 9 2 , δ ’Αντίγονος,πολεμούμενος ύ
πό τοϋ Κασάνδρου, (α) φίλου τοϋ Πτολεμαίου, 
άφήκε τήν πολιορκίαν τής Τύρου είς τόν υιόν 
του Δημήτριον, τόν Πολιορκητήν έπονομα- 
σθέντα, καί έστρεψε τά  όπλα κατά τοϋ Κασάν
δρου. ’Εν τώ μεταξύ τούτω , ευρών εύκαιρίαν 
κατάλληλον δ Πτολεμαίος, ώρμησε μετά με- 
γάλης ναυτικής δυνάμεως κατά  τής Κ ιλικίας, 
καί τόν μεν βασιλέα αύτής Στασίΐκον έθανά- 
τωσε, τήν δέ πόλιν ήρήμωσεν, υποχρεώσας 
τούς κατοίκους αύτής νά μετοικήσωσι είς Πά
φον, άκμάζουσαν τότε έπί πλούτω καί δόξν), 
ένεκα τοϋ έν αύτη θαυμαστοϋ ναοΰ τής ’Α
φροδίτης. Φθάσας δέ καί δ ίδιος είς Κύπρον 
έθανάτωσε Πυγμαλίωνά τ ινχ , καί τόν Πράξι- 
πον τής Ααπιθίας, διορίσας βασιλέα τής Σα- 
λαμΐνος καί έπίτροπον αύτοϋ τόν Νικοκρέον- 
τα , στρατηγόν δέ τής χερσαίας καί ναυτικής 
τής νήσου δυνάμεως τόν άδελφόν του Μενέ
λαον. Μετά δύο έτη όμως, ευρισκομένου τοΰ 
Πτολεμαίου είς Α ίγυπτον καί μαθόντος ότι δ 
Νικοκλής, βασιλεύς τής Πάφου, ήτο φίλος τοϋ

(α) Ό ’Αλέξανδρος, άφοΰ ένίκησε τον Δαρεΐον καί δευ_ 
τέραν φοράν έν ’Λρβίλοις, άπήλθεν εις Βαβυλώνα, έν ε- 
τε ι 3 ,683. Τό έκτεταμένον του βασίλειον μετά πολλάς 
άλληλομαχίας δ.γ,ρέθη ε ’ς τέσσαρα μέρη. "Εν τούτων έ- 
κλη ;ώ θη  τω  του Λάγου Πτολεμαίφ,περ.λαμβάνον τήν Αί
γυπτον ,τήν Αιβυαν καί μέρος τής ’Αραβίας. Ό Πτολεμαίος 
ούτος τήν Συρίαν καί Φοινίχην έποφθαλμιων, προσεπάθη- 
σε να κυριεύσω αύτάς, οπερ καί κατώρΟωσεν. ’Αλλ* ό *Αν- 
νίγονος, βασιλεύς τ ή ; Ά σ ία ς καί Μακεδονίας, ήρπαξεν ί -  
λίγον ύστερον τα  κατακτηθέντα ύπό τού Πτολεμαίου μέρη 
καί έπολιόρκητε τήν Τύρον. Οί 'Ρόδιοι τότε καί οί Κύπριο * 
έβοήΟηταν αύτόν έ.τί τ ισ ι ίυμ φω ν ία ις , άπ;<7τείλαντες αύ
τω  σπουδαΤον ττόλον, ού έττερεΤτο ό Πτολεμαίος, καί ανευ 
τοΰ bnv.Q'j αδύνατον ήτο νά κυριεύση τήν T-pw.



’Αντιγόνου καί συνεννοείτο μετ’ αύτοϋ, έστει
λε κρυφίως εις Κύπρον Άργαΐόν τινα  και τόν 
Καλλίστρατον, πιστούς του, 'ίνα φονεύσωσιν 
αύτόν άνευ θορύβου. Φθάσαντες ούτοι εις 
Πάφον έπολιόρκησχν νύκτωρ τόν οίκον τοϋ 
Νικοκλέους και κατά τοσοΰτον έστενοχώρη-

·* \ <γ/ / ι  \ /-ν }σαν αυτόν, ωστε μονος του επι τέλους ες α
πελπισ ίας έσφάγη. 'Η σύζυγος αύτοΰ Ά ξιό - 
θέα, μαθοΰσα την τύχην τοΰ βασιλέως και 
φοβηθεΐσα μη οί κακούργοι εχθροί του άρπά- 
σωσι τάς παρθένους θυγατέρας αύτής, έσφα- 
ξεν ίδίαις χερσίν αύτάς, και κατέπεισεν είσέ- 
τ ι τάς άδελφάς τοϋ συζύγου της νά προτιμή- 
σωσιν άπασαι της δουλείας και ατιμ ίας τόν 
θάνατον. Οί άδελφοί τοΰ Νικοκλέους λοιπόν, 
κλείσαντες τάς θύρας τοΰ ανακτόρου και θέ- 
σαντες έν αύτώ πΰρ, κατεκάησαν άπαντες. 
Ούτως ή οικογένεια τών βασιλέων τής Πάφου 
έξέλειπε παντελώ ς, ούδενός μέλους αύτής δ ι- 
ασωθέντος τής καταστροφής.

Μετά τινα  καιρόν δ ’Αντίγονος άπέστειλε 
τον υίόν του Δημήτριον μετά μεγάλων δυνά
μεων είς Κύπρον, διατάξας αύτόν νά ύποτάξη 
την Σαλαμίνα, και άπασχν, εί δυνατόν, τήν 
νήσον. Ό  Δημήτριος, πλεύσας είς Κύπρον 
μετά δέ** πέντε χ ιλιάδων πεζών και τετρα- 
κοσίων ιππέων, και μετά στόλου έξ εκατόν 
δέκα πλοίων, άπεβιβάσθη είς Καρπασίαν και 
έπολέμησε κατά πρώτον τήν Έρανίαν ή Ού- 
ρανίαν, χώραν μεγάλην καί πλουσίαν, εν ή 
εύρίσκετο ναός τής ’Αφροδίτης περίφημος, κυ 
ριεύσας αύτήν κοί κατακρημνίσας τάς ώραιο- 
τέρας καί πλουσιωτέρας οικοδομάς της. Ά -  
φήσας δε έν τή κυριευθείστι πόλει ολίγα πλ,οΐα 
έξεστράτευσε κατά τής Σαλ.αμΐνος. Ό  Μενέ
λαος μαθών τάς επ ιτυχίας καί κινήσεις τοΰ 
Δημητρίου, έξήλθεν είς προϋπάντησιν αύ
τοΰ καί πέντε ώρας μακράν τής Σαλαμΐνος 
έκτύπησεν αύτόν, άλλ ’ ήττηθείς έπέστρεψε καί 
έκλείσθη έν τώ  φρουρίω, άποστείλας πάραυτα

άνθροιπον τής εμπιστοσύνης του είς τόν α
δελφόν του Πτολεμαίον, ινα ζητήσνι αύτώ βο
ήθειαν. Ό  Δημήτριος, πολιορκήσας καί κατά 
θάλασσαν τήν Σαλαμίνα, έστενοχώρει αύτήν, 
άλλά δέν ήδυνήθη είμή μετά πολλούς μήνας, 
άφοΰ ένίκησε καί τόν Πτολεμαίον, οστις έ- 
τρεξε μετά μεγάλης δυνάμεως είς βοήθειαν 
τοϋ άδελφοΰ του, νά κυριεύσν) αύτήν. Μ’ ο- 
λας ομως ταύτας τάς επ ιτυχίας του δ Δημή- 
τριος δέν έκράτησε πολύ τής νήσου, διότι μ ετ’ 
ολίγον ύστερον δ τοΰ Λάγου Πτολεμαίος ή δ 
Πτολεμαίος δ Φιλάδελφος, ώς πολλοί ιστορι
κοί θέλουσιν, δ μέγας έν τή αστρονομική έπι* 
στήμ-fi, άπεδίωξε τής νήσου τόν Δημητριον 
καί ύπέταξεν αύτόν. (α)

Άλλ.’ εύθύς κατόπιν ή παντοκράτωρ 'Ρώμη 
εθεσεν έπ’ αύτής τούς άρπακτικούς ονυχάί 
της, ώς θέλομεν ίδη είς τό επόμενον κεφά- 
λαιον, καί άπεδίωξε τούς Πτολεμαίους, ών 
ή εξουσία διετηρήθη έπί τής νήσου διακόσια 
σχεδόν έτη, καθ’ ά έκτίσθη καί ή πόλις τής 
Αρσινόης, ή νϋν Αμμόχωστος καλουμένη. (α)

(ακολουθεί.)

ΔΙΑ.ΛΟΓΟΣ ΕΜΜΕΤΡΟΣ

ΠΑΠΑ και ΠΕΤΡΟΥ.

Είς το τέλος χειρογράφου του ΙΖ'. αίώνος 
της του Κωνσταντίνου Μανασσή έα^.έτρου 
Σ υ ν ό ψ ε ω ς Χ ρ ο ν ι κ ή ς ,  άττοχ.ειυ.ένου εν 
τη τών Πατριαρχείων βιβλιοθήκη, ευρθ[λεν

(α) Πολλο! ί^τοροΰσι δτι ό τοΰ Αάγου Πτολεμαίος, 
ύποτάξας μετά πανουργίας τήν Ιερουσαλήμ, έδιωξε πολύ 
πλήθος ' Εβραίων,άν>γκάσας πολλούς νά μετοικίσωσιν είς 
Α ίγυπτον καί είς Κύπρον. "Εκτοτε οί 'Εβραίοι κατώκη- 
σαν τήν νήσον κα! κατά τοσοΰτον έπολλαπλασιάσθησαν, 
ώστε κα! έπανάστασιν κατο ρ9ωσαν νά διοργανώσωσι, καί 
πολλούς Κυπρίους νά θανατώσωσιν, ώς θέλομεν ιδη μετ’ 
όλίγον εις τήν παρούσαν ίστερίαν.

(β) ΠτολεμαΤος ό Φιλάδελφος εΤνε ό κτήτωρ τής Άμψ

ποίημα χαριεστατον, υπο τοΰ αυτοϋ γραφεως 
γεγγραμμένον, άλλ ’ άνευ δηλώσεως τοϋ ονό
ματος τοΰ ποιητοϋ. Τό μέτρον αύτοΰ υπάρ
χει έν πολλοΐς πλημμελές, καί τοσοΰτον, ώσ
τε άμηχχνή τ ις περί τόν χαρακτηρισμόν αύ
τοϋ εί καί υπερτερεί έν αύτώ τή ιαμβικόν δε- 
καπεντ/σύλλ,αβον είδος' εινε δε δμοιοκατά- 
ληκτον, κα ί, καθ’ 8 τοιοϋτο, δέν δύναται ν> 
άποδοθή τώ Μανασσή οστις εγραψε πάντοτε 
είς στίχους ιαμβικούς άνομοιοκαταλήκτους, 
'II γλώσσα τοΰ ποιήματος τούτου, λίαν δμα- 
λή καί άπέριττος, τυγχάνει πολλω καθαρω- 
τέρα καί εύρυθμοτέρα τής τοΰ Μανασσή, κα; 
δεικνύει, οτι δ ποιητής, καί τοι αδαής, ή κα^ 
απρόσεκτος, περί τά  ποιητικά μέτρα, ήν έγ_ 
κρατής τής άρχάίας ελληνικής γλώσσης, τής 
μετά τήν άΛωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
ύπό τών λ* ο γιω ν τοΰ ήμετέρου έθνους παραδε
δεγμένης έν τα ΐς συγγραφαΐς αύτών. *11 ν δέ 
προδήλως δ ποιητής κληρικός τής ήμετέρας 
Έ κκλ ’̂ ία ς ,  καί άρα άντιπαπ ιστής έκ τών 
σφόδρα, είς τό φιλόπρωτον καί φίλαρχον τοΰ 
Πάπα άποδιδούς τών ’Εκκλησιών τόν χωρι
σμόν. ’Έ χει δέ τοϋτο ίδιον τό ποίημα αύτό, 
δτι, ώς καί έν κεφαλίδι αύτοϋ σημειοΰται, 
ε ί; το τέλος εκάστης στροφής ένυφαίνεται ε
πιτηδείους φράσις έκ τοΰ «II ά τ ε ρ ή μ ώ ν» 
ώστε διά τής τοιαύτης κατά  διαδοχήν ένυ- 
φάνσεως παρέχεται δλόκληοος ή Κυριακή προσ
ευχή, κατά  τεμάχια  είς τά  τέλη τών διαφό
ρων στροφών παρεντεθειμένη.

Τοιοϋτον τό ποίημα, δπερ, καθ’ 3 ά ν έ κ* 
δ ο τ ο ν, δημοσιεύομεν διά τοϋ ΚΕΚΡΟΠΟΣ, 
ώς εχει μετά τής κεφαλίδος αύτοϋ, μόνην 
τήν στίξιν αύτοΰ ένιαχοϋ συμπληροϋντες.

μο/ώστου. *0 ΠτολεμαΤος ουτος ίδών δτι ή ΣαλαμΙς ά - 
πώλεσε πολύ τ ή ; άρ/αίας της λαμπρότητος ώς έκ τών έ -  
πανειλλημένων πολέμων και καταστροφών, κα! σχεδόν 
κατε?τοάφη, εθεσε τόν θεμέλιον λί^ον ε ’ς νέ^ν πόλιν, ήν 
ώνόμασεν ’Αρσινόην, πρός τιμήν αής σοζ-ίγου αύτοΰ, ητις 
»ϋτω ; ώνομάζετο.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ.

Έ ν ώ είσάγετα ι Πάπας καί Πέτρος διαλε- 
γόμενοι, δ μέν Πάπας ώς άπρθανων, και 
κρούων άνοιγήν'αι αύτώ τάς πύλας τοϋ ούρα ■ 
νοϋ, δ δέ Πέτοος έσωθεν άποκρινόμενος. Έ χ ε ι 
δ’ δ διάλογος πρός τό τέλος εκάστου επιγράμ
ματος εν ρησείδιον έκ τοΰ Πάτερ ήμών. 

ΠΑΠΑΣ.

’Άνοιξόν μοι τάς πύλ.ας, Πέτρε, τώ  σώ Πάπα,
ον δ Χριστός καί ύπέρ σέ ήγάπα,
δτ ι, άφ’ οϋ.άπέθανον, άπώλεσα τήν κλείδα,
δστις δ’ αύτήν εχει νϋν ούκ οιδα'
δράμετε «γ ιο ι μετά ψαλμών,
έγώ γάρ είμ ι, ον έλέγετε, Πάτερ r\umr.

ΠΕΤΡΟΣ.

ΙΙάτεο, σύ πόθεν άρτι άνεοάνης,I ' k *
καί ούρανοΰ πύλας οΰτω προφθάνης ; 
ούκ αίσχύντι ταΰτα  μάτην λεγων, 
άνέμους διά βίου σου παντός συλλέγων, 
άν.βλυωπών καί τρέχων εν τοΐς σκοτεινοί:, 
καί πώς άρτίοις βλέπεις «V Γθί<,· o v ia ro ic ,  

ΠΑΠΑΣ.

Καί σύ τις εί, δ άνθιστάμενός μοι,
καί τολμηρώς ούτως άποκρινόμενός μοι;
ούκ οίδας τήν τοΰ Πάπα παρρησίαν,
καί ήν εχει παρά Χριστοΰ μεγάλην έςουσιαν;
ώς άμαθές έστί τό πρόσφθεγμά σου !
έδει γάρ σε είπεΐν , ά^ιασΟιμω το orotici σου.

ΠΕΤΡΟΣ.

Αύτός έγώ δ Πέτρος είμ ί, ώ άφρον, 
ψευδόμενος γάρ ελεγες τοΐς πασι πλ,άττων, 
ποιώ ώς παρά Πέτρου έδιδάχθην, 
οτε είς τόν θρόνον αύτοΰ άνεβιβάσθην, 
συνέζης δέ άεί τή άσεβεία σου, 
καί νϋν βοας, ΐ.ΙΘετω ή βασι.ΙεΙα σου. 

ΠΑΠΑΣ.

Πέτρε, τό γλυκύ μου καύχημα καί πράγμα, 
τοΰτο ποτέ ούκ ήλπιζον τό δράμα'
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άκοΰσαι καί παθεΐν παρά τή ; άγιότητός σου, 
εξίσου γάρ κάγώ τή έξοχότητί σου'
’έπρεπε δε το λάλημά σου 
γεννηθήτω, μοι είπεΐν, τό θέ.Ιημά σου. 

ΠΕΤΡΟΣ.
Συ τολμηρώς έποίεις εν τή γή το θέλημά σου, 
έτίθης υπεράνω πάσης αρχής τό ονομά σου, 
θελοντων έβούλου άρ^ειν, καί μη θελόντων' 
άοκεΐ σοι τοϋτο, καί μη καί τών μελλόντων 
νόμιζε κατάρχειν μετά αρπαγής 
καί έν αύτώ τώ ούρανω, ώς «αί ί.τ« γης. 

ΠΑΠΑΣ.
Ώ  Ιίετρε, ούδαμώς έξουσίαζον, ώς φής,τυραν-

νικώς,
άλλά κατήρχον πάντοτε πατρικώς καί πνευ-

[ματικώς'
άνακτας γάρ καί Πατριάρχας ένουθέτουν, 
καί άπασιν, ώς νόμος ών, ένομοθέτουν" 
έδέοντό μου έντεϋθεν πάντες ήμερούσιον,
Μς, πάτερ, σήμερα- άρτον τον επ ιούσιο?. 

ΠΕΤΡΟΣ.
Οιδα μεγαλαυχοϋντός σου τάς άγαθοεργίας, 
οιδα καί κρυπτομένου σου τάς πανουργίας" 
οτι πολjv συνέλεγες τόν πλοϋτον, 
όσον άμέτρητόν τε καί τοσοϋτον, 
ποοφασιζόμενος λαμβάνειν χρήματα, 
ώς δήθεν άφ ιέναι λαοΐς τά ΰγει.Ιήματα, 

ΠΑΠΑΣ.

’Αληθώς, ώ Πέτρε, παρ’ άλλων συνέλεγον έ-
[λεημοσύνην, 

άλλά παρεΐχον άλλοις, ποιών άγαθοσύνην, 
ΐνα οί διδοντες ταύτην έχωσι μετ’ άδείας 
συγγνώμην έξ έμοΰ αίτεΐν διά τάς αμαρτίας’ 
καί ελεγόνμοι πάντες,ώ πάτερ τών οίκτιρμών, 
ιίψ ;ς  ?)«(>, ώς ι ’/μεΐς τοΐς ύφει.Ιε'ταις ήμών

ΠΕΤΡΟΣ.
Ούκοΰν άμέσως άπό σοϋ την άφεσιν ητοΰντο, 
καί σε δοτήρα σωτηρίας έποιοΰντο' 
τοΰτο έποίησεν ’Εκκλησιών τόν χωρισμόν,

τοΰτο πάντας ε ίσ ή )α νεν  ι ίς  π ε ιρασμόν
κρημνίσθητι τοίνυν,’Αντίπετρε,άπό τοΰούρανοΰ
ουδέποτε γάρ είπας Χριστώ, ρ ϋ σ α ίμ ε  άπο τοϋ

[πονηρού.

ΟΑΣΙΣ 1Ι0Σ Α Μ Μ Ο Σ.

’Οάσεις ονομάζονται τμήματα γης έφορου, 
διαφόρου έκτάσεως, διαρρεόμενα υπό πηγών 
υδάτων έν μέσω άμμωδών ερήμων' εΐσί δε ά- 
ληθεΐς νήσοι χλόης έπί τής άγονου χώρας τών 
έρημων. Αί λιβυκαί ’Οάσεις (α) κείμεναι πρός 
δυσμάς τής Λιβυκής σειράς τών δρέων, τών 
παρά τήν άριστεράν ίχθην τοΰ Νείλου, καί 
γνωσταί άπό τών παναρχαιοτάτων χρόνων, 
έξηρτώντο άείποτε έκ τής Αΐγύπτου, διότι 
καί ή ιστορία διέσωσε τήν παράδοσιν έπανα- 
στάσεως τής Λιβυκής κατά τους πρώτους 
χρόνους τής Αιγυπτιακής μοναρχίας. Μόλις, 
μετά πολυήμερον οδοιπορίαν Ιν τή έρήμω, 
δύναταί τις νά φθάση είς τάς άπομε^ονωμέ- 
νας ταύτας χώρας, έν αίς τινες τών νεωτέρων 
περιηγητών είσέδυσαν καί κατέστησαν εντε
λώς γνωστάς τάς κυριωτέρας αύτών.

Τό ο'νομα ’’Οασις ή Αύασις έλήφθη έκ τής 
άρχαίας αιγυπτιακής, έν ή έσήμαινε κ α - 
τ ο  ι κ ί α ν, καί, ώς λέγει Έλλην τις γεω
γράφος, ήσαν χώραι κατωκημέναι καί περι- 
εστοιχισμέναι υπό άχανών έρήμων. "Ετερος 
"Ελλην συγγραφεύς ένόμιζεν ότι ήσαν άξιαι 
τοΰ ονόματος Ν ή σ ο ι  τ ώ ν  Μ α κ ά ρ ω ν, 
διά τά θέλγητρα, άτινα παρεΐχον,

Ή μεγάλη ’Όασις τών αρχαίων είναι ή 
τανΰν Έλ-Χαργκέρ, κατά τάς Θήβας οΰσα, ή 
μεσημβρινωτέρα - ών ’Οάσεων τής Λιβυκής 
έρήμου. Κατερχόμενοι πρός τό Δέλτα άπαν-

(α) Τοίαϋται ’Οάσεις ε5ρίσχονται χαί έν τ ξ  μ εγ ίϊτ ιι 
έρήμω Σαχάρ?, χατοιχούμεναι ύπύ Βερβέρων χαί τινων 
'Αράβων, συμποσουμένων εϊς τέσϊαρα έχατομμύρια έπ ί 
έχτάαεως όχτάχις μεγαλητέρας τ ή ; Γαλλίας. Ή Λιδν^ 
χή έρημος eTvat μέρος τής Σαχάρας,

■?

τώμεν τάς ’Οάσεις Δάρχελ, Φαράφρεχ, ’Ελ- 
Βαχρίεχ, άφ’ ής, διευθυνόμενοι πρός τό Βο
ρειοδυτικόν, φθάνομεν είς τήν έπισημοτέραν 
τών ’Οάσεων, τήν νΰν μέν ονομαζομένην Σ ί
ο υ  ά β, υπό δέ τών άρχαίων ’Όασις Διός ’Άμ- 
μωνος. ’Εν αύτη υπήρχε τό περίφημον Μαν- 
τεΐον, όπερ άπας δ άρχαΐος κόσμος έπηρώτα 
καί τό δποΐον μόνον ’έπαυσε τοΰ νά χρησμο
δοτ/) καί προφητεύη, ώς καί άπαντα τά άλ
λα, οτε καί τό πολιτικόν άξίωμα τής χώρας, 
έν ί) ΐδρυτο, έμηδενίσθη. Άνάγουσι δέ τήν 
άρχήν τοΰ μαντείου τοΰ ’'Αμμωνος είς τό 
θειον, διηγούμενοι o-t περιστερά, πετάξασα 
άπό τόν μέγαν τών Αιγυπτίων Θηβών ναόν, 
έφανέρωσε καταδήλως τήν θέσιν, έν ή ’έμελλε 
νά ίδρυθή τό χρηστήptov. Ό Ναός τοΰ Άμμω- 
νος, τής μεγάλης ταύτης Θεότητος τών Θη
βών, ήν οι "Ελληνες έξωμείωσαν πρός τόν ε
αυτόν Δία, άνηγέρθη τώ οντι έπί τοΰ εύφο- 
φωροτέρου μέρους τής Όάσεως. Τό άγαλμα 
τοΰ Θεοΰ κατεσκευασμένον έκ χαλκοΰ καί λι- 
φοκόλλητον διά σμαράγδων καί άλλων τ ί 
μιων λίθων, έφέρετο έπί χρυσής ίερας βάσεως, 
καθώς καί τά τών λοιπών μεγάλων Θεών τής 
Αΐγύπτου. Πλέον δέ τών εκατόν ιερέων, υ- 
πηρέτουν τόν Θεόν, οστις διά στόματος τών 
πρεσβυτέρων εδιδε τους περιφημοτάτους ά- 
πάσης τής άρχαιότητος χρησμούς. 'Ο 'Ηρα
κλής, δ Περσευς καί πλεΐστοι άλλοι ένδοξοι 
άνδρες, κατά τάς ίστορικάς παραδόσεις τής 
Ελλάδος, έπορεύθησαν έκεΐσε, όπως εύλαβώς 
έπεοωτήσωσι τόν Θεόν. Ού μακράν τοΰ Ναοΰ 
καί άλλο θαΰμα έθεατο, ή τοΰ Ή λίου πηγή* 
τό ύδωρ αύτής, κατά τόν Ηρόδοτον, τήν μέν 
πρωίαν ήτο χλιαρόν, τήν δέ μεσημβρίαν ψυ
χρόν, κατά τήν εσπέραν πάλιν χλιαρόν καί 
κατά τό μεσονύκτιον υπερζέον. Ό Μέγας ’Α
λέξανδρος επεθύμησε νά έπισκεφθή καί έπε- 
ρωτήσ·/) τό μαντεΰον τοΰ Διός, τοΰ γενάρχου 
αύτοΰ, ώς έκεΐνος ελεγε’ κατήλθε λοιπόν έκ

τοΰ περί τήν Μέμφιδα πρός τά παρά τήν Μα- 
ρεώτιδα λίμνην έν τή Κάτω Αίγύπτω, καί 
έκεΐθεν εΐσεχώρησεν έν τή έρήμω μετά τής 
άκολουθίας, ήν ώρισε διά τήν εις τήν Όασιν 
τοΰ Διός ’’Αμμωνος δδοιπορίαν. Κατά τάς δύο 
προ>τας ημέρας, διηγείται δ Κου'ί'ντιος Κούρ- 
τιος, ύπέφερον τόν κόπον, καίτοι ουδέποτε 
είχον ΐδει τοιαύτας έρημίας: άλ,λ’ άμα ώς 
προεχώρησαν είς τάς θαλάσσας έκείνας τής 
λεωτής άμμου, ή θέα τής γης δέν προσέβαλ
λε πλέον τήν ορασίν των' ούδέν δένδρον, ού
δέν ΐ/νος φυτείας' προμήθεια τοΰ ΰδατος, ήν 
εφερον κάμηλοι, έξηντλιμένη ήδη καί ούδε- 
μία σταγών ΰδατος εύρίσκετο έν τή πυροφλε- 
γεΐ έκείντι άμμφ* δ "Ηλιος είχεν άποςηρανει 
τά πάντα, οτε αίφνης, μικρά τις βροχή έπελ- 
θοΰσα εσβεσε τήν δίψαν πάντων, υποδεχομέ* 
νων τό ΰδωο, τό έξ ούρανοΰ καταπίπτον, έν 
αύτώ τώ στόματι αύτών. Τέσσαρας ημέρας 
έχρειάσθησαν άχρις ού διέλθωσι τάς άπεραν- 
τους έκείνας έρημους. ’Εν ω δέ προσήγγιζον, 
άγέλη κοράκων έχρησίμευσεν ώς δδηγός τοΰ 
στρατοΰ τοΰ ’Αλεξάνδρου' έν τέλει εφθασεν 
είς τήν ’Όασιν τοΰ ^Αμμωνος έν ή είδεν, έν 
μέσω άχανών έρήμων, τόν Ναόν περικυκλου- 
μενον υπό πυκνοΰ δάσους, έν to πολυάριθμοι 
πηγαί συνετήρουν τήν δρόσον καί τήν βλά- 
στησιν, καί έπεσκέφθη τήν πηγήν τοΰ Ήλίου, 
ής τήν ύπαρξιν έγνώρισεν δ 'Ηρόδοτος τοΐς 
"Ελλησιν εκατόν έτη πρότεοον. Ό Άλέςαν- 
δρος έπηρώτησε τό Μαντεΐον καί εκηρύχθη 
6π’ αύτοϋ άδιστάκτως υίός τοΰ Διός.

Οι νεώτεροι περιηγηταί άνεΰρον έν τή ’Ό - 
άσει ΣΙούβα τά λείψανα τών Αιγυπτιακών 
Ναών, τήν διαλείπουσαν πηγήν, ήν δ Ηρό
δοτος καί δ ’Αλέξανδρος καλώς έγίνωσκον, 
τάφους λελατομηυ.ένους έν τώ λίθω, λείψανα 
μομιών καί στάδιά τινα γονίμου γης, άνη- 
κουσάσης είς τινα χωρία. Ή πόλις ΣΙούβα, 
έξ ής έλαβε τό ονομα καί ή ’Όασις, είναι ή



πρωτεύουσα, κείμενη έπί κορυφής βράχου καί 
Τηρημένη εις δύο διακεκριμένα μέρη' τό μεν 
πρός άνατολά; κατοικούμενον υπό τών εγγά 
μων, τών γυναικών κα ί τών τέκνω ν, τό δε 
πρός δυσμάς, τό έπί ταπεινοτέρου εδάφους, 
υπό τών χηρών καί τών αγάμων. Αί οδοί αυ
τής είσί κεκαλυμμέναι καί ο! κάτοικοι κυκλο- 
φοροϋσιν εν τη πόλει, διερχόμενοι άπό οικίας 
ε ί; άλλην, δίκην μελισσών έν κυψέλη, άλ.λά 
εν πλ.ήρει μεσημβρία α πα ιτε ίτα ι λ.υχνίον. Οί 
κάτοικοι τής ΣΙούβα; ανέρχονται είς 2500.

Μίαν λεύγαν καί ήμίσειαν άπό τής πόλεως 
ταύτης, πρός τό Άνατολικοβόρειον, σώζον
τ α ι , είς ’'Ομμ-Βέΐδα, τά  ερείπια μεγάλου 
Ναοΰ α ιγυπτιακής κατασκευής' δ ναό; ούτος 
άπετελεΐτο  έ/. τριών περιβόλων, ών 6 μεγα- 
λ,είτερος ήτο 360  ποδών μήκους καί 300 
πλάτους. Μ!α τών αιθουσών διατηρουμένη ετι 
ε ίνα ι έστεγασμένη διά τριών παμμεγέθων λά- 
θων, μήκους μεν 33 ποδών, πλάτους 26 καί 
βάρους 1 000 λίτρων έκαστο;' γλυφαί δε σω- 
ζόμεναι ετ ι, καταδεικνύουσι ότι δ Ναό; ού- 
το ; ήτο αφιερωμένο; τή μεγάλη θεότητι τών 
Θηβών, τώ  Άμμών-ΊΡα, τώ  Αι'ί ’'Αμμωνι τών 
Ε λλήνω ν, καί έπιγραφαί δι’ ιερογλυφικών 
συνοδεύουσι τάς θρησκευτικά; σκηνάς, αΐτίνες 
παριστάνονται ί’ν τοΐς άναγλύφοις. Ού μα
κράν τών ερειπίων τούτω ν, πρός τά Νοτιοδυ
τ ικά , ρέει εντός δάσους φοινίκων ή πηγή, ής 
τά  ύδατα είσί έκ περιτροπή; θερμά καί ψυχρά 
είς διάστημα τών 24 ώρών. Ούτος λοιπόν 
έστιν δ πραγματικός ναός τοΰ Διός ’'Αμμωνος 
καί ή Πηγή τοΰ Ή λιου, ατινα δ μεν Ηρόδο
τος περιέγραψεν, δ δε Μέγας ’Αλέξανδρος, 
κατακτήσας τήν Α ίγυπτον, έπεσκέφθη. Ό  
Καμβύσης ήθέλησε νά καταστρέψη τόν Ναόν 
τοΰτον' άλλ’ δ στρατός αύτοΰ άπωλέσθη κα
τά  τήν διάβασιν τής ερήμου, έν ώ δ ’Αλέξαν
δρος έπορεύθη πρός λατρείαν τοΰ Οεοΰ, μ ι
μούμενος τόν Ήρακλέα καί Περσέα, οΐτινες,

κατά  τινα  παράδοσιν, ειχον προπορευθή αύ- 
τοΰ. Ή  ’’Οασις τοΰ ’ Αμμωνος ήτο ήδη διά
σημος κατά τούς παναρχαιοτάτους χρόνους 
καί δ Ναός ήτο αφιερωμένος τώ  μεγάλω θεώ 
τής Αίγύπτου Ά μμών-'Ρά , τώ κριοκεοάλω, 
ώς αί γλυφα ί τοΰ εν ’,Ομμ-Βέΐδα φανεροΰσιν' 
το δε Μαντεΐον έπενοήθη πιθανώς υπό των 
Ε λλήνω ν, δ δε Καμβύσης, οστις τό περιεφρό- 
νει, προύτίθετο άπλώς νά κατασταθή κύριος 
αύτοΰ, καταλαμβάνουν τήν χώραν τών Ά μ  
μωνίων. (Έκ τοϋ  Champoluon Figeac.) Γ- Μ.

1ΙΕΡΙΓΡΑ.ΦΗ 
t h s  r o r  Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Τ  ς ω μ α τ ι κ ι ι ς  μ ο ρ φ ι ι ϊ

Κατά τόν Ntxri'fopov Ξανθο'πουϊον, ώς αύτός ισ το ρ ε ί

ε’ν τ γ  ά αύτοϋ β ιΟ ,ία  Κεφ Μ', α.ύτχϊς / εξετι I

Ή  μέν τοι διάπλασις τοΰ Κυρίου ήμών Ίη- 
σοΰ Χρίστου, ώς ες αρχαίων παρειλήφαμεν, 
τοιάδέ τις ώς έντυπω  περιλαβεΐν ήν' ώραΐος 
μεν ήν τήν οψιν σφόδρα, τήν γε  μήν ηλικ ίαν, 
είτουν αναδρομήν τοΰ σώματος,, επτά  σπιθα
μών ήν τελείων έπίξανθον εχων τήν τρ ίχα , 
καί ού πάνυ δασεΐαν, μάλλον μέν ούν, καί 
πρός τό ούλον μετρίως πώς άποκλίνουσαν' 
μελαίνας δέ τάς οφρΰς είχε, καί ού πάνυ έπι- 
καμπεΐς, τούς δε οφθαλμούς χαροπούς τινας 
καί ήρέμα έπιξανθίζοντας' εύόφθαλμος δ’ ήν 
καί επίρριν. Τήν μέν τοι τρίχα τοΰ πώγωνος 
ξανθήν τινα  είχε, καί ούκ είς πολύ καθειμέ- 
νην" μακροτέραν τήν τρίχα τής κεφαλής περ.έ 
φερεν, ουδέποτε γάρ ξυρός άνέβη έπί τήν κε- 
φαλήν αύτοΰ, ούδε χειρ άνθρώπου, πλήν τής 
μητρός, αύτοΰ νηπιάζοντος, καί τοΰ Ίωάννου 
έν τώ  Ιορδάνη βαπτίζοντος. ΊΤρέμα έπ ικλη- 
νής τόν αυχένα, ώς μηδε πάνυ ό'ρθιος καί έκ- 
τεταμένην έχειν τήν ήλικίαν τοΰ σόματος' 
Σιτόχρους δέ καί ού στρογγύλην εχων τήν 
δψιν έτύγχανεν, άλλ’ ώς περ τής μητρός αύ
τοΰ μικρόν ύποκαταβαίνουσαν, ολίγον δε έπ ι- 
φοινισσομένην, οσον ύποφαίνειν τό σεμνόν τε  
κα ί συνετόν τοΰ ήθους καί ήμερον καί τό 
καθάπερ άόργητον, κατά  πάντα δε ήν έκφε- 
ρής τή θεία καί πανασπίλοι εκείνου μητρί.

( ’ Εκ y e ip o y p ifον τού  ι ί '  i i u v o j . )

ΑΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙΣ
ΤΗΣ AMIJETEIOY ΪΧΟΑΗΣ.

Τήν 6 Ιουνίου, ημέραν Κυριακήν, έγένετο 
έναρξις τών ενιαυσίων έν τή Ά μ πετ ίω  Σχολή 
εξετάσεων, διαρκεσασών καθ’ δλην τήν εβδο
μάδα. Παρήσαν δ "Αγιος Ξανθουπόλεοις, δ 
Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος έν Καΐρω, Κ. 
Ί .  Πέρβελης, δ Κ. Γρηγόριος Ή λία , Γραμμα- 
τεύς τοΰ Γενικού Προξενείου τής 'Ρωσσίας, δ 
Δόρ βέης, έπιθεωρητής τοΰ Σχολείων, δ Πρόε
δρος τοΰ ήμετέρου Φ ιλεκπαιδευτικού Συλλό- 
γου, προσκληθείς έγγράφως ύπό τή ; έ^οοία; 
τής Σχολής, ίνα  παραστή καί διευθύνη τάς 
έςετάσεις τών παίδιον, καί πλήθος άλλο τών 
έν τή πόλει ήμών φιλομούσων καί φιλοκάλων 
Κυρίων καί Κυριών.

Μετα τήν ύπό τού 'Αγ. £ανθουπόλεως τ ε - 
λ>εσθεΐσαν κατανυκτικήν δέησιν, δ Σχολάρχης, 
Κ. Χατσιδάκης, άνέγνω καλλιεπέστατον καί 
ελληνοπρεπέστατο'/ λόγον, δν έλπίζομεν νά 
δημοσιεύσωμεν προσεχώς. Μετά τοΰτον μα
θητής τής άνοιτάτης τάξεως τών γαλλικών 
άνέγνω λογίδριον γα λλ ισ τ ί γεγραμμένον καί 
γλαφυρόν, άλλά λίαν πομπώδες, καί είς άκρον 
επιδεικτικόν καί παραπολύ περιέχον τό εύ- 
τράπελον, δπερ, ύπό τής δλω; ξενική ; τοΰ 
παιδό; προφορά; επιτεινόμενον, πολλήν πα - 
ρήγαγε τήν ίλαρότητα τοΐς άκροωμένοις.

’Ακολούθως ήρχισαν αί εξετάσεις μαθητών 
τής άνωτάτης τάξεω ; εί; τήν Ίεράν Κατήχη- 
σιν, ’Αραβικά, Γαλλικά, Ε λληνικά  καί Γεω
γραφίαν. Οί μαθηταί άπήντων λίαν εύστόχως 
καί έτοίμως, ίδία δ’ δ υίός τοΰ ’Αντιπροέδρου 
τής Σχολής, Κ. Γ. Άράκη (είς τ ’ ’Αραβικά) δ 
Μωαμεθανός ’Ά χμετ Βαράκη (είς τήν Γεωγρα
φίαν) καί οί Έ λληνόπαιδες Χινόπωρο;, ΙΙορια- 
ζόπουλος καί ’Ακάβαλος (είς τά  Ε λληνικά  
καί Γαλλικά) έχειροκροτήθησαν έκθύμως ύπό 
?ών παρεστώτων,

Μετά ταΰτα  παρεστάθη ύπό παίδων τής 
Σχολής, ήμφιεσμένων καταλλήλους στολάς 
θεατρικάς, καί έπ ί σκηνής, είς τό βάθος τής 
αιθούσης δ ι’ αύλαίας διεσκευασμένης, ή γα λ 
λική κωμωδία «Ό  ’Α κ ο ύ σ ιο ς  Ι α τ ρ ό ς »  
πυκνά καί βροντώδη έπισπάσασα τά  χειροκρο
τήματα τών θεατών.

Αί εξετάσεις αύται έξακολουθήσασαι καθ’ 
άπασαν τήν εβδομάδα, άρίστην παρήγαγον 
έν γένει έντύπωσιν, καί τό γενικόν αύτών εξ
αγόμενον ύπήρξεν ούχί κατώτερον τού τών 
παρελθόντων έτών. Ιδ ίω ς δε κατηύφρανεν η
μάς τό δτι καί έν τή σχολή ταύτη  σπουδά- 
ζουσι πα ιδ ία  πάσης θρησκείας καί γλώσσης> 
ώστε ήτε Ε λληνική  γλώσσα καί παιδεία δ ια
δίδεται παρά παιδίοις άλλογλώσσοις καί αί 
ξέναι γλώσσαι, ιδία δέ ή άραβική, εκμανθά- 
νεται ύπό τών έλληνοπαίδων, ουτω δέ παρα- 
σκευάζωνται άφθονοι οχετοί πρός μ ετάγγισ ιν 
τοΰ θείου τής Ε λληνικής παιδείας φωτός είς 
φωτισμόν τής διανοίας τών άλλογλώσσων η
μών άδελφών.

Επιφυλασσόμενοι νά έπανέλθωμεν προσε
χώς είς τά  περί τής ’Αμπετείου Σχολής καθέ
καστα , σημειοΰμεν ένταΰθα έν δλίγοις, δτι, 
ώς έκ τών γενομένων εξετάσεων έβεβαιώθη- 
μεν, διδάσκαλοι καί μαθηταί έφιλοτιμήθη- 
σαν καί κατά τό ετος τοΰτο νά δικαιώσωσι 
διά τής έπιμελοΰς καί νοήμονο; έκπληρώσεως 
τοΰ καθήκοντος το^ν, τον ζήλον καί τήν αύ- 
ταπάρνησιν τών ΚΚ. έφορων τή ; Σχολή;, οΐ
τινες ούτε μόχθων, ούτε θυσιών φείδονται 
πρός πιστήν καί τελεσφόρον έκπλήρο^σιν -.οϋ 
ίερού καί διακαοΰς πόθου τών άοιδίμων ιδρυ
τών τής Σχολής, τών άδελφών ’Αμπέτ, ο ΐτ ι
νες, ίδρύοντες καί προικοδοτούνσες γενναιο- 
φρόνως τό σεμνόν αύτό τών Μουσών τέμενος, 
τοΰτον προέθεντο τόν μέγαν καί φιλάνθρωπον 
δντω ; σκοπόν, τήν άπό τή ; άμαθία ; διάσω- 
σιν τών παίδων τών εαυτών δμογενών.



’Αλλά δέν δυνάμεθα νά παρέλθωμεν έν σι
γή καί έλλείψεις τινάς, άς μετά θλίψεως πα- 
ρετηρήσαμεν, έν τω συστήματι τής διδασκα
λίας ύπαρχούσας, καί μετά σεβασμού υπο- 
βάλλομεν αύτάς προς την φιλόμουσον καί φι- 
λογενή ’Εφορίαν, συνιστώντες αυτη την τα - 
χεΐαν διόρθωσήν έπ’ ώφελεία καί δόξν; αύτής 
τής Σχολής.

Πρώτον, φέρ’ είπεΐν, παρετηρησαμεν, οτι 
παραγκωνίζεται κάπως ή Ελληνική γλώσσα, 
κα ί, χάρον άλλοιν γλωσσών καί άλλων μαθη- 
ρ.άτων, δεν αποτελεί τήν κυρίαν βάσιν τής έν 
τή Σχολή διδασκαλίας, ουτε είνε αύστηρώς 
καί άπαραβάτως υποχρεωτική ή σπουδή αυ
τής προς άπαντας τούς μαθητάς. Οι ΚΚ. ’'Ε
φοροι γινώσκουσι καλώς, οτι ουδεμία μάθη- 
σις, ουδεμία σπουδή εις οίανδήποτε άλλην 
γλώσσαν γινόμενη, δύναται νά έξυψώση τον 
νοΰν, καί νά έπιρρώση τήν κρίσιν, καί νά φρο
νηματίσω καί ηθικοποίηση τόν άνθρωπον, ο -  
σον ή διά τής Ελληνικής γλώσσης. "Αν δέ 
Γερμανοί, καί Γάλλοι, καί ^Αγγλοι, καί πάν
τα  τά σοφά σήμερον καί πεπολιτισμένα εθνη, 
άναγνωρίζοντα τήν αλήθειαν ταύτην, περί 
πλείστου ποιούνται τήν έκμάθησιν τής Ε λ 
ληνικής γλώσσης, καί υποχρεωτικήν εχουσι 
την σπουδήν αύτής έν το'·ς εαυτών σχολείοις, 
χιλιάκις καί μυριάκις πλειότερον οφείλουσιν 
οί εν Καίρω Ορθόδοξοι νά σπουδάζωσι τήν 
θείαν ταύτην γλώσσαν, άφοΰ ή μητρική αύ
τών αραβική, εις έλάχιστα περιορίζουσα καί 
άσημα εργα πάντα τόν φιλολογικόν αύτής 
πλοΰτον, πενιχρά παρέχει αύτοΐς καί άνεπαρ- 
κή τά μέσα τής διανοητικής άναπτύξεως καί 
ηθικής διαπλάσεως.

Δευτεραν τινά έλλειψιν παρετηρησαμεν 
ταυτην τινες τών διδασκάλων ύπάρχουσι λίαν 
προσηλωμένοι εις τό σύστημα τής κατά λέ
ξιν καί ξηρας άποστηθίσεως τών μαθημάτων, 
σύστημα άπηρχαιωμένον καί έγκαταλειφθεν 
ηοη παρά πασι τοΐς πεφωτισμένοις εθνεσΓ 
διότι, ασκοΰν καί άναπτύσσον μόνον τήν μνή
μην, καταδικάζει εις αδράνειαν καί στασιμί- 
τημα την κρίσιν τοΰ μαθητοΰ, οστις ουτω, 
πολλχ μοχθών, μανθάνει μέν πολλά, άλλά 
καταλαμβάνει ολίγα, καί παράγει έλάχιστα 
ίδια’ διό συνιστώμεν τοΐς ΚΚ. ’Εφόροις ν’ ά-

παιτήσο^σι π$ιρά τών διδασκάλου τήν κατά 
μικρόν μετρίασιν τοΰ συστήματος τής άπο
στηθίσεως καί τήν κατ’ ολίγον εισαγωγήν 
τοΰ είδους τής δι’ ιδίων λέξεων έκθέσεως τών 
πραγμάτων ύπό τοΰ μαθητοΰ.

A11A0 D0 IEITAI
ό έν ΙΙαρισίοις πρός έμψύχω - 

atv τώ ν έν Γ α λλ ία  Ε λλη ν ικ ώ ν  σπουδών 
Σ ύλλογος άνέθηκε τήν έπιμέλειαν τώ ν  
άνά τήν Α ίγυπτον ύποθέσεών του εις 
τήν [/.έριχναν του έν Καίρω Ε λληνικοί»  
Φιλεκπαιδ. Σ υλλόγου « Η ΕΝΟΧΗΣ. »> 
"ΟΟεν πας ε ιτ ις  έν Α ίγΰπ τω  έπιθυμεΐ 
νά γένητα ι μέλος του είρημένου Σ υλλό
γου, άπευΟυνθήτω πρός τοΰτο έν Καίρω  
μέν πρός τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου  
ή ΕΝΟΧΗΣ, έν Α λεξάνδρειά  δέ πρός τόν 
Κ. Ε. Ε. 'Ροΰπαν, γενικόν άντιπρόσωπον 
τοΰ ήμετέρου Συλλόγου έν τη πόλει ταύ- 
τη, έν το ΐς χωρίοις δέ πρός τούς αύ- 
τόθι Έ π ιμελητάς τών συμφερόντων τοΰ 
Κ έ κ ρ ο π ο ς.

Ή  έτησία καταβολή είναι φράγκα  
Ι Ο π ρ ο π λ η ρ ω τ έ α ·  άντί δέ τοΰ ευ
τελούς αύτοΰ τιμήματος ού μόνον απο
λαμβάνει τ ις  τής τ ιμ ή ς τοΰ νά ή τα κ τ ι
κόν μέλος τοΰ εΐρημένου περισπούδαστου 
Συλλόγου, άλλά  και λαμβάνει κατά τό 
τέλος έκαστου έτους, άνευ ά λλη ς δαπά
νης, τήν επετηρίδα τοΰ Σ υλλόγου, τό
μον όγκωδέστατον π λε ίστας περιέχοντα  
σπουδαίας Ε λ λη ν ικ ή ς  φ ιλο λο γ ίας πραγ
ματείας, ή ανεκδότους συγγραφάς, και 
συνοδευόμενον ύπό ιδιαιτέρου τεύχους, 
περιλαμβάνοντος, λ ία ν  φ ιλοκάλω ς έξειρ- 
γασμένας, τάς εικόνας τώ ν κατά τό ε
τος διηκριβωμένον; μνημείων αρχαίας  
Ε λλη ν ικ ή ς  καλλ ιτεχν ία ς , μετά τοΰ κει
μένου τή ς περιγραφής και έξηγήσεως 
αύτών.

( ΕΚ ΤΟΓ ΓΡΑΦΕΙΟΓ Τ01’ ΣΓΛΛΟΓΟΓ.)
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