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Α'.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.
ΑΡΘΡΟΝ 1.

Ή  Βιβλιοθήκη τοΰ Συλλόγου συνα
παρτίζεται έκ συγγραμμάτων πάσης 
γλώσσης καί δλης, πλουτιζομένη άδια- 
κόπως διά βιβλίων α) έγκρινομένων και 
άγοραζομένων υπό τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου κατ’ αναλογίαν  
τών πόρων αύτοΰ και β') δωρουμένων 
τώ Συλλόγω παρ’ οίουδήποτε φιλο- 
μούσου.

ΑΡΘΡΟΝ 2.

Ειδικός Ε πιμελητής, διοριζόμενος ύπό

τοΰ Διοικ. Συμβουλίου έκ τών έν Καΐρω 
διαμενόντων τακτικών μελών τοΰ Συλ
λόγου, παραλαμβάνει,τοποθετεί και προ- 
<ρυλάσσει άπό πάσης βλάβης τά είς τήν 
Βιβλιοθήκην έκάστοτε εισερχόμενα βι
βλία.

ΑΡΘΡΟΝ 3.

Παν βιβλίον, είσερχόμενον είς τήν Βι
βλιοθήκην, έγγράφεται ύπό τοΰ Έ πιμε-  
λητοΰ έν έπί τούτω εύρετηρίω, φέροντι 
στήλας πρός έγγραφήν τοΰ αΰξοντος ά- 
ριΟμοΰ, τοΰ είδους τοΰ βιβλίου, τής  
γλώσσης είς ήν είναι γεγραμμένον,τοΰ  
άντιτίμου τής άγορας αύτοΰ, ή τοΰ ονό
ματος τοΰ δωρητοΰ.

ΑΡΘΡΟΝ 4.

Μετά τοΰτο ό ’Επιμελητής, άναγρά-  
φων έπι τής κεφαλίδος τοΰ βιβλίου τον 
αύξοντα αριθμόν, τό τίμημα τής άγορδς  
ή τό όνομα τοϋ δωρητοΰ αύτοΰ, και έπι- 
τιθείς τήν σφραγίδα τοΰ Συλλόγου,άπο-  
τίΟησιν αύτό είς τήν βιβλιοθήκην, άφοΰ



επικόλληση έξωθεν τεμάχιον γ  άρτου,έφ’ 
ού επιγράφει άνω μέν τον αύξοντα τοϋ 
βιβλίου αριθμόν, κάτωθεν δέ τόν τοΰ κα
ταλόγου της ταξινομήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 5.

Ό  Ε πιμελητής προτείνει έκάς-οτε είς 
τό Συμβούλιον και ζητεΐ τήν έγκρισιν 
αύτοΰ προς βιβλίοδέτησιν τών σπου
δαίων, καί, απολύτου αύτής ανάγκην έ- 
γόντω ν, βιβλίων.

ΑΡΘΡΟΝ 6.

Ή  Βιβλιοθήκη είναι προσιτή*
ά) Πρός πάντα τά μέλη και τούς συν- 

δρομητάς τοΰ Συλλόγου* β') προς πάντα  
λόγιον, έπιστήμονα καλλιτέχνην, έμπο
ρον κτλ. διατρίβοντα προσωρινώς ένΚαί- 
ρω, καί παρουσιαζόμενον πρός τόν Ε π ι 
μελητήν ύφ’ ενός τών μελών τοΰ Συλ
λόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 7.

Ή  Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή καθεκά- 
στην άπό τής 1 0  πρωινής μέχρι τής S 

εσπερινής ώρας.

ΑΡΘΡΟΝ 8.

Ή  άνάγνωσις τών βιβλίων γίνεται 
μόνον έν τή αιθούση τοΰ Α να γνω στη 
ρίου μετά πάσης προσοχής, ινα μή ταΰτα 
βλάπτωνται. Ούδέποτε δέ καί ούδενί έ- 
πιτρέπεται ή κατ’ οικον παραλαβή βι
βλίων έκ τής βιβλιοθήκης.

ΑΡΘΡΟΝ 9

ΙΙάσα βλάβη, ήτις ήθελε προσγείνη 
είς βιβλίον υπό τίνος, επιβαρύνει αυτόν 
δι’ άντικαταστάσεως ή χρηματικής άπο- 
ζημιώσεως αύτοΰ ή καί τοϋ όλου σώ

ματος, άν τό βιβλίον ανήκει εις σύγ
γραμμα πολύτομον.

Β'.

ΑΝΑΓΝΟΣΤΗΡΙΟΝ.
ΑΡΘΡΟΝ 10.

Είς τό Άναγνωστήριον είσάγονται 
καί έκτίΟενται πρός άνάγνωσιν

α) Πάντα τά φύλλα έλληνικών ή άλ-  
λογλώσσων έφημερίδων καί περιοδικών 
συγγραμμάτων, όσα προέρχονται έξ αν
ταλλαγής τοΰ περιοδικού τοΰ Συλλό
γου· καί

β) Πάντα οσα τοιαΰτα τό Διοικ. Συμ
βούλιον τοΰ Συλλόγου έγκρίνει καί προσ
πορίζει τώ Άναγνωστηρίω δι’ ένιαυσίου 
συνδρομής τοϋ Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 1 I .

Ό  παρά τοΰ Διοικητ. Συμβουλίου διο
ριζόμενος έκ τών τακτικών μελών Έ φ ο
ρος τοΰ Συλλόγου θέλει έπιμελεΐσΟαι καί 
τά τοΰ Αναγνωστηρίου, φροντίζων περί 
τής έν αύτώ τάξεως.

ΑΡΘΡΟΝ 12.

Τά φύλλα τών έφημερίδων καί πε
ριοδικών μένουσιν έκτεθειμένα έπί τής 
τραπέζης άχρι τής άφίξεως τοΰ έπομέ- 
νου άριθμοΰ, ότε παραδίδονται πρός τόν 
Ε πιμελητήν τής Βιβλιοθήκης, όστις εις 
τό τέλος έκάστου έτους φροντίζει περί 
τής συνδέσεως τών φύλλων έκάστης 
έφημερίδος ή περιοδικοΰ είς τόμον, έγ- 
γραφόμενον τότε έν τώ εύρετηρίω τής 
Βιβλιοθήκης καί άποτιθέμενον έν αύτ·<|,

ΑΡΘΡΘΝ 13.

Τό Άναγνωστήριον είναι προσιτόν-

α) Είς πάντα τά μέλη τοΰ Συλλόγου  
καί είς τά άνωτέρας τών 10 έτών ήλι- 
κίας τέκνα αύτών.

β) Είς τούς συνδρομητάς αύτοΰ, καί 
γ )  Εις πάντα λόγιον, έπις-ήμονα, καλ

λιτέχνην, έμπορον κτλ. διατρίβοντα προ- 
σωρινώς έν Καίρω και παρουσιαζόμενον 
πρός τόν Έφορον τοΰ Συλλόγου υπό 
τίνος τών μελών αύτοΰ.

ΑΡΘΡΟΝ 14 .

Τό Άναγνωστήριον είναι ανοικτόν 
καθ’ έκάστην άπό τής πρωίας μέχρι τής 
10 ώρας τής νυκτός άδιακόπως. Μένει 
δέ κεκλεισμένον, διαρκουσών τών γενι
κών Συνελεύσεων τοΰ Συλλόγου καί τών 
έν αύτώ ομιλιών.

ΑΡΘΡΟΝ 15.

Ή  άνάγνωσις τών έφημερίδων καί 
περιοδικών συγγραμμάτων γίνεται μό
νον έν τή αιθούση τοΰ Α να γνω σ τη 
ρίου καί έν τώ έξώστη τοΰ Καταστήμα
τος. Ούδέποτε δέ καί ούδενί έπιτρέπεται 
ή έκ τοΰ Καταστήματος έξαγωγή φύλ
λου τίνος, έπί ποινή αποκλεισμού αύτοΰ 
έκ τοΰ Αναγνωστηρίου έπί ένα μέν μήνα 
διά πρώτην φοράν, έπί έξ δέ μήνας έν υ
ποτροπή.

ΑΡΘΡΟΝ 16.

ΙΙασα καταστροφή ή υπερβολική βλά
βη φύλλου τίνος έκ των έν τώ Ά να γνω -  
ς·ϊΐρίω έπιβαρύνει τόν έπενεγκόντα αύτήν 
δι’ άποζημιώσεως δύο μέν φράγκων δι’ 
έκαστον φύλλον έφημερίδος, ολοκλήρου 
δέ τής έτησίας συνδρομής δι’ έκαστον 
φυλλάδιον περιοδικού.

ΑΡΘΡΟΝ 17.

Πας εισερχόμενος καί διαμένων έν

τή αιθούση τοΰ Αναγνωστηρίου οφείλε* 
νά προσφέρηται κοσμίως καί άθορύβως, 
τηρών ακριβώς τήν είς τοιοΰτο μέρος 
έμπρέπουσαν τάξιν, καί άπεχόμενος πά
σης μεγαλοφώνου συνδιαλέξεως ή παν
τός ό,τι δύναται νά ταράξη τήν ανάγνω
σή  τών άλλων

ΑΡΘΡΟΝ 18.

Ά παγόρευται αύστηρώ-: τό καπνίζειν 
έν τή αιθούση τοΰ Αναγνωστηρίου* μό
νον δ’ είς τόν έξώστην τοΰ Καταστήμα
τος έπιτρέπεται τό κάπνισμα κατά τήν 
άνάγνωσιν, ώς καί ή λήψις καφέ ή άλ
λων αναψυκτικών ποτών.

Γ'.

ΜΟΥΣΕΙΟΝ.
ΑΡΘΡΟΝ 19.

Είς τό Μουσειον τοΰ Συλλόγου άπο- 
τίθενται, μόνον έκ δωρεών ή έξ άνταλ-  
λα γή ς  προερχόμενα*

α) Α ρχαιότητες  παντός είδους, πά
σης έποψής καί παντός έθνους.

β) Α ντικείμενα  Φυσικής Ιστορία ς  
παντός είδους (γεωλογικά, όρυκτολογι- 
κά, βοτανικά, ζωολογικά, άνθρωπολογι- 
κά κτλ.) καί πάσης χώρας.

γ )  Α ντικείμενα έθνολογικά, ( όπλα, 
σκεύη, κοσμήματα κτλ.) παντός έθνους 
καί πάσης έποχής.

ΑΡΘΡΟΝ 20.

Ειδικός τοΰ Μουσείου Επιμελητής,  
διοριζόμενος ύπό τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου έκ τών έν Καίρω τακτικών με
λών τοΰ Συλλόγου, παραλαμβάνει τά 
έκάς·οτε είσαγόμενα είς τό Μουσειον άν-



τικείμενα, καταγράφει αύτά έν εύρε- 
τηρίω ύπ’ αύξοντα dtptOpt-ov, σημειών τό 
ποιον αύτών καί τον δωρητήν κατόπι 
ταξινομεί ταϋτα κατ’ είδος, και τά τοπο
θετεί εις τάς οικείας θέσεις, έπικολλών 
γαρτίον, φέρον τον αριθμόν τοϋ ευρε
τηρίου και τοϋ καταλόγου τής ζ α ζ ι νο
μή σεως.

ΑΡΘΡΟΝ 21 .

Τό Μουσεΐον είναι προσιτόν πασι τοΐς 
έν τώ ’Αναγνωστήρια) ουσι δεκτοΐς. Ου- 
τοι δέ δύνανται νά έπιθεωρώσιτάέν αύτώ 
μόνον διά τών ύέλων τών έρμαρίων. Είς 
έξαιρετικάς δέ περιπτώσεις και μόνον ύπ’ 
άνδρών λογιών καί ειδημόνων δύναται 
νά γείνη Ιρευνα ενός έκαστου τών αντι
κειμένων μετά προσοχής καί έπι παρου
σία τοϋ είδικοϋ τοϋ Μουσείου Έ πιμε-  
λητοϋ.

ΑΡΘΡΟΝ 22 .

'Ο Ε πιμελητής τοΰ Μουσείου δύνα- 
ται ν’ άνταλλάσση διπλά έν αύτώ αντι
κείμενα άντί άλλων, μή εύρισκομένων έν 
αύτώ, φροντίζων πάντοτε νά ένεργή τάς  
άνταλλαγάς πρός τό συμφέρον τοΰ Μου
σείου καί μάλλον μετ’ ώφελείας αύτοϋ.

ΑΡΘΡΟΝ 23.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έπί τή 
προτάσει τοΰ Έπιμελητοΰ τοΰ Μουσείου 
δΰναται κατά καιρούς νά ψηφίζη τήν εις 
’Αθήνας αποστολήν διά τά αύτόθι σχε
τικά έκάστω είδει έθνικά Μουσεία, όσα 
αν έγκρίνη τεμάχια, έπιστημονικόν πα-  
ρέχοντα ένδιαφέρον.

— « w w . w · .  . ■

Δ'.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΟΝ.
ΑΡΘΡΟΝ 24.

’Ιδιαίτερον δωμάτιον τοΰ καταστήμα
τος τοϋ Συλλόγου ορίζεται εις άναψυ- 
χήν καί διασκέδασιν τών μελών τοϋ 
Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 25 .

Τό Ψ υχα γώ γιον  τοΰ Συλλόγου είναι 
προσιτόν μόνον τόΐς έν τώ ’Αναγνωστή
ρια) αύτοΰ ουσι δεκτοΐς, κατά τό άρθρον 
13  τοϋ παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 26.

Έν αύτώ έπιτρέπεται ή άνευ θορύβου
συνδιάλεξις, ή λήψις παντός ευάρεστου
ποτοΰ ή γλυκύσματος, τό κάπνισμα καί
τό πρός άπλήν διασκέδασιν παίγνιον τοΰ
σατρικίου, τών πεσσών (δάμας), τοΰ ά-
βακίου (ταβλίου) καί τής σκαριφίας (δο- 
μινοΰ).

ΑΡΘΡΟΝ 27.

’Απαγορεύεται εντελώς παν παίγνιον  
έν τώ Ψ υ χα γω γίω , διαρκουσών γενικών 
Συνελεύσεων τοΰ Συλλόγου, ομιλιών ή 
άλλων τελετών αύτοΰ.

ΑΡΘΡΟΝ 28.
Τό Ψ υχα γώ γιον  ύπόκειται μέν είς τήν 

άμεσον έποπτείαν τοΰ ’Εφόρου τοΰ Συλ
λόγου, ύπηρετεΐται δέ, καθαρίζεται καί 
φωτίζεται έπιμελεία καί δαπάνη τοϋ έγ -  
κρίσει τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου άνα- 
λαμβάνοντος τήν προμήθειαν τών έν αύ
τώ καταναλισκομένων ποτών καί ήδυ- 
σμάτων είς τιμάς ώρισμένας διά διατι- 
μήσεως, έν αύτώ άνηρτημένης.

ΑΡΘΡΟΝ 29.

Τό Ψ υχαγώ γιον  μένει διαρκώς άνοι-

κτόν άπό πρωίας μέχρι μεσονυκτίου.

Ε \

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΑΡΘΡΟΝ 30 .

"Οστις τών φοιτώντων έν τώ ’Ανα
γνωστήρια) καί τώ Ψ υ χα γω γίω , πρώτος 
προσβάλει διά λόγων υβριστικών άλλον  
τινα, εστω καί αφορμήν ελλογον πρός 
τοΰτο λαβών, καταδικάζεται είς πρόστι- 
μον, υπέρ τής Βιβλιοθήκης τοϋ Συλλό
γου είσπραττόμενον, 25  φράγκων καί 
είς αποκλεισμόν άπό τούτων έπί ενα μή
να· έν υποτροπή δέ είς τό διπλάσιον τής
ποινής ταύτης.

ΑΡΘΡΟΝ 31 .

Ό σ τ ις  πρώτος έπιθέση χεΐρα κατ’ άλ
λου έν τώ ’Αναγνωστήρια) ή τώ Ψ υ χ α 
γωγίω, Ιστω καί λαβών άφορμήν πρός 
τοΰτο, καταδικάζεται είς 1 0 0  φράγκων 
πρόστιμον, υπέρ τής Βιβλιοθήκης είσ
πραττόμενον, καί είς έξάμηνον έξ αύ
τών άποκλεισμόν, έν υποτροπή δ’ απο
βάλλεται τοΰ τε ’Αναγνωστηρίου καί 
τοΰ Ψ υχα γω γίου  όριστικώς.

ΑΡΘΡΟΝ 3 2

Περί πάσης παραβάσεως τών έν τώ 
παρόντι Κανονισμώ ώρισμένων αποφα
σίζει, μετά προηγουμένην λεπτομερή ε
ρευνάν καί συζήτησιν τής ύποθέσεως, 
κατ’ α ναφοράν τοΰ Έπιμελητοΰ τής Βι
βλιοθήκης ή τοϋ Εφόρου τοΰ Συλλόγου, 
ή τοϋ προσβληθέντος άτόμου, τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον, έπιβάλλον καί τάς 
ώρισμένας ποινάς.

ΑΡΘΡΟΝ 33.

Ό  οΰτω καταδικασθείς δύναται νά έκ-

καλέση τήν άπόφασιν τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου, ένώπιον τής Γενικής Συνε- 
λεύσεως τοΰ Συλλόγου, άφ’ ού πρώτον 
καταθέση είς τό Ταμεΐον τοΰ Συλλόγου  
25 φρ. ώς παράβολον, άτινα, καί αν α
παλλαγή τής έπιβληθείσης ποινής, κρα- 
τοΰνται πρός όφελος τής Βιβλιοθήκης.

ΑΡΘΡΟΝ ΑΚΡΟΤΕΛΕΪΤΙΟΝ.

"Ο παρών Κανονισμός συνεζητήθη καί 
έπεκυρώθη έν τή τής 19 Ίανουαριου  
συνεδριάσει τοϋ Διοικητ. Συμβουλίου.

Ό  Π ρ ό ε δ ρ ο ς  

Δ. I. ΟΙΚΟΛΌΜΟΠΟΥΑΟΣ.

Ό  Γραμματεύς  

ΣΤ. Κ Α Ψ Α Μ Π Ε Α Η Σ.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ^ΧΕΚΙΟΤΑ.
Δ'.

ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΧΡΟΝΩΝ.

Καθόλου τά  τρία δίχρονα έκ συναλοιφής 
έκτείνεσθαι θέλει' άέκων άκων, κρέαα κρέα, 
κέρα' εί μ ή τ ι  αποκοπήν τ ινα  δέςετα ι τής τα  
συλλαβής, τοϋ κέρατα κέρα καί κρέατα κρέα 
συνεσταλμένον έστί το  δίχρονον' θ έ τ ι ϊ  θ έ τ Γ  
«Π ά ντα  θε'τι χα .ΙΜ χ.ίοχά ι.ω »' μήτι'ί α ή τ ι '  
«μήτιό’ ηνίοχος ήνιόχοιο περ ιγίνετα ι»"  ιερεϋς 

ιρευς, βότρυες βότρυς, νέκυες νέκυς.
Παν £νομα μονοσύλλαβον απαθές εϊς r  λή- 

γον, ϊ) είς />, ίί εϊς σ , είτε θηλυκήν, είτε αρ
σενικόν, είτε ουδέτερον άπαρασχημάτις-ον άρ- 
σενικώ, εΐ έχει δίχρονον, έκτείνειν αυτό θέλει.

Πώς έχει το παν,  πας ,  γραϋς, κράς, κυς, 
λύς, σΰς, δρϋς, πϋρ, ψαρ, κάρ' διότι το τις 
σημειούμεθα συστελλόμενον τό c το δε σ τα -  
δα λίμνην, η κλαδα χρύσεον καρπόν ούχέςε^  
τ ινά  όςεϊαν' στας η κ λ ίς  μεταπλασμοί γαρ



είσι" τδ  «ί’£  ορίων έπ'ι χά ρ» ' κατά  πάθος, 
άπδ γάρ τοϋ κάρη κ α τ ’ άποκοπήν τοϋ η γέ -  
γονε.

Πάν είς αν  λήγον άρσενικδν επ ’ ευθείας, έκ* 

τείνεσθαι θέλει’ ΙΙαιάν, Τ ιτάν, ’Αλκμάν, καί 
όσα τοιαϋτα.

ΙΙάν είς ας  αρσενικόν βαρύτονον επ’ ευθείας, 
έκτείνεσθαι θέλει, ειτε όνομα, είτε μετοχή . 
Αίας, Θέας, Δρύας, Βίας, λέξας, γράψας, ποι- 
ήσας, διδ σημειούμεθα ζοιητικώς τδ  λάας ά- 
ναιδής, καί μέγας έπίθετον, τδ «δόρν σε ζ υ -  
στώ p iu e tre r  Α ϊ·χς», καί όσα τοιαϋτα κατά 
πάθος- «Λύσας άνίχτω  π έδ η σ η » .

Τά εις ας όξύτονα ονόματα δισύλλαβα, διά 
τοϋ δος κλινόμενα, συστέλλεσθαι θέλει. ’Αρ
κάς, φυγάς, έθάς, πολυδειράς.

Τά είς ας περισπώμενα άναγκαίως εχει τδ  
α μα/.ρόν' άλλάς, ήράς, βορράς, πελεκάς.

Τά είς «c λήγοντα  ουδέτερα καί βαρύνεται 
καί συστέλλει τδ α '  κρέας, τέρας, δέπας, κέ- 
ρας, πέρας.

Τά είς α ζ  λήγοντα καί εκτείνει το  α ,  καί 

συστέλλει" οσα μέν ουν, δισύλλαβα όντα, εχει 
πρδ τέλους μη φύσει μακράν, άλλ’ ή βραχεΐ-  

αν, ή θέσει μακράν, άδιάφορον εχει τδν χρό
νον τοΰ α '  κόλας, κόρας, φύλαξ, άναξ, βόας, 

νέας, όμφας,  φόρτας, εί κέν τοι ή πρδ τέλους 
φύσει μακρά είη. εί δέ η τελευταία  συς-έλλοι- 
το , γένος θηλυκόν όράται' π ίδ α ς ,  κ λ ίμας ,  λεί- 
μ α ς ,  βόλας" διδ καί τδ  μείραξ, έπί θηλυκοΰ 
τιθέμενον, εύ άν έχει" ώς ένοώ δέ, έσθ’ δτε οί 
κο>μικοί καί άρσενικώ γένει την σύνταξιν 
ποιοϋνταΓ ά λλ’ είκός αύτοις θηλυκή προση- 
γορία σκο’»πτειν τους πασ /ητιώ ντας"  όσα μέν 
τοι έχει τήν πρδ τέλους φύσει μακράν, άρσε- 

νικά όντα, καί τδ α θέλει εχει έκτεταμένον' 
ώς έχει τδ Φ αίαξ ,  θώραξ, οϊαξ, πλούταξ,  
βώμας, νώδαξ. Σημειώμεθα τδ  Γ ύ ν α ς ( 1 ) κ α ί

(1) ΙΙάσαν έν είδει παρχδε ίγματος παρατι-

Γύλας, εχοντα φύσει μακράν τήν παραλήγου
σαν, καί -συστέλλοντα τδ  α '  είσί δε τάϋ τα  ο
νόματα κύρια' καί σ α ύ λ α ξ φασί δέ εΐναι 
τοϋτο οσπρεον, καί τδ καύ[κ]ας διφορούμενον" 
τοϋτο γάρ ποτέ μέν συστέλλει τδ α, ποτέ δέ 
εκτείνει αύτδ, £71 δέ όρνεον. Τά μέντοι υπέρ 
δύο συλλαβάς εκτείνει τδ  α , μή ό'ντα σύνθε
τα  ‘ ιέραξ, έ π ι δ α ύ ρ α ξ ,  θ ο ρ  υ β ο ί λ -  
λ  α ς '  τ ά  δέ σύνθετα βαρύτονα καί τδν τών 
άπλών χρόνον φυλάττουσιν- ά ρ χ α ν ο φ α ί -  

α ς,  ίππώ νας ,  άρχαιάναξ, έριβόλας, πολυπή- 
δαξ. Τά δέ όξύτονα σύνθετα συστέλλει τδ  α 

δ ι α σ π ά  ξ,  φ λ ε β α ρ ι π ά ς .  Τά μέν- 
τοι μονοσύλλαβα, θηλυκά μένοντα, θέλει συ
στέλλει τδ α σ τ  ά ς ,  ούτως ό κύων παρά 

Πέρσαις, κ λάς ,  π λ ά ξ ,γ λ ά ξ ,  δράξ’ ή δέ ράς έκ- 
τ έ τ α τ α ι '  τ ά  δέ έκτείνοντα τδ  α άρσενικά 
έσ τ ι ' .β λά ξ ,  κράς, π τ ά ξ ,  καί τδ Π ρ ά ξ ιστο
ρείται μέν έκτείνεσθαι, έγένετο δέ Ά χ ιλλ έω ς  
άπόγονος, ένθεν οί Πράκες, συστέλλεται δ ’ 
εσθ’ ότε τδ α.

Τά είς i f  μονοσύλλαβα συστέλλει το ι, ε- 

/ο ν τ α  δύο σύμφωνα πρδ τοϋ ι  στίξ ,  φρίξ, τδ 
μέντοι ϊς  καί φις εκτείνεται.

Τά μέντοι είς ι ζ  λήγοντα  υπέρ μίαν συλ
λαβήν, πάντα  συστέλλει τδ  «' έπί μέντοι γ ε 
νική πή μέν φυλλάττει  τδ  ι συνεσταλμένον, 
πή δέ έκτείνει' καί φασι τήρησίν τ ινα  εΐναι 
τοιαύτην' ώς τά  έχοντα πρδ τοϋ τέλους μα-  
κρδν, έχει έν τή  γενική έκτεταμένον τδ  ι 

Φοίνιξ, πέμφ ις ,  χα ίν ιξ ,  τ έ τ τ ιξ ,  β έ β ρ ι ξ ,  
σκάνδις, πέρδιξ, χοίνιξ. Πτολεμαίος δέ 5 ’Α- 
σκαλωνίτης φησίν, ώς τής πέρδικος καί χ ο ί -  
νικος γενικής ή μέση συστέλλεται,  πεισθείς 
Άριστοφάνει τω  γραμματικό» καί τοΐς ουτω 
χρησαμένοις ποιηταΐς διά τδ  μέτρον' άλλά 
ταϋ τα  διά τδ μέτρον έγένετο' εστι δέ τά  αύ-

θεμένην λέςιν, μή υπάρχουσαν έν τοΐς λες ι-  
κοΐς, σημειοϋμεν δι’ άραιών χαρακτήρων.

τά  εκείνα εκτεταμένα πολλάκις ' τδ  μέντοι 
θρήϊκες καί θρηΐκδς, καί κατά  συναλοιφήν 

θρηκδς, τδ  δε ήλιξ, συνεζήλθε τοΐς έχουσι 
τδ  Λ  πρδ τοϋ ι χόλικος, ήλικος, χάλικος, 

κύλικος, τδ  σύμμιγος σύνθετόν έστι.
Τά είς ν ζ  μονοσύλλαβα συστέλλει τδ ν' 

τρυξ, φύς, π τ υ ξ ,  στύς '  χρόνος ό αύτδς καί 

επί γενικής.
Τά είς ν ζ  δυσύλλαβα, καί αυτά συστέλλει 

τδ  ν' φυλάττε ι  μέντοι τδ υ συνεσταλμένον, 
ό»ότε τδ  γ  ή τδ  έπί γενικής έχε ι '  στόνυ- 
χος, όνυχος, δ τ  ρ υ γ  ο ς, ήλυγος, δίζυγος, 
φάρυγγος' τδ δέ κόκκυγος συστέλλουσι καί 
έκτείνουσι’ εί μέντοι διά τοϋ χ  ή κλίσις υπάρ
χε ι ,  πή μέν φυλάττει  τδ  συνεσταλμένον, πή 
δε εκτείνει'  ε ύ ρ υ κ ο ς γάρ συνεσταλμένως 
καί άμπικος, β έ β ρ υ κ ο ς, κάλυκος, ί  ν υ- 

κ ο ς, γ  ά ν υ κ ο ς, έκτεταμένως βόμβυκος, 
α ί  θ υ κ ο ς, κήρυκος’ « χήρνχι Ή π ν τ ίδ γ  » 
διά μέτρον, φασίν, ϊ γ ζ ι συστολήν.

Τά μέντοι είς ν ζ  υπέρ δύο συλλαβάς, ήτοι 
σύνθετα καί άπλά ,  πρόδηλον έχει τδν χρόνον, 
ώς έν τή  κλίσει παραδέδοται.

Τά είς rjr μονοσύλλαβα έκτείνεται ομοίως 
έπί γενικής' διδ ήλιβος γενική σημειώδης' τά  
δέ υπέρ μίαν συλλαβήν συστέλλεται ' θέλουσι 
δέ τδ παιδοτρίψ έκτείνειν, πλανώμενοι έκ τοϋ 
παρ’ ’Αρχιλόχω « άκδρας ως ίμ ψ ιτρ Ά α ς . »

Τά είς a f  λήγοντα υπέρ μίαν συλλαβήν, 
φαμέν, συστέλλει τδ  α ' λαΐλαψ' έν δε μονο- 
συλλάβοις, τδ  δράψ, έκτείνεται, κείμενον παο’ 
Άριστοφάνει, καί τδ  λάψ παρά Ταραντίνοις ' 

ή δε γράψ καί θάψ, θηλυκω γένει κατακλειό- 
μενα, συστέλλεται.

Τά διά τοϋ α>-ω υπέρ δύο συλλαβάς, βαρυ- 
νόμενα, εχει τδ  α συνεσταλμένον' λιμπάνω , 
λανθάνω, λαμβάνω ' τά  μέντοι ίκάνω καί κ ι-  

χάνω  άλογον έχει προπαροξυνόμενον ή προ- 
περισπώμενον τδν πρώτον χρόνον τοϋ άορί- 
5τον,

Τά είς πτω  λήγοντα βήματα, εί έχει το t 
πρδ τοΰ τέλους, συνεσταλμένον αύτδ εχει '  

λ ίπ τω ,  ΐπ τ ω ,  χ ρ ίμ π τ ω '  διδ σημειούμεθα τδ 
π ίπ τ ω  καί ρύπτω.

Τά είς νος λήγοντα έπ ’ ευθείας δισύλλαβα, 
καθαρεύοντος τοΰ r ,  εί έχει πρδ τοϋ τέλους 
τδ  ν, εκτείνει αϋτδ, ώς έχει τδ  φρΰνος, θϋ- 
νος, γ  ρ ϋ ν ο ς, καί βαρυνόμενον τδ  κυνδς, τδ 

μέντοι πλυνδς ού/ ’ ούτως έχει.
Τά είς νος λήγοντα  υπέρ δύο συλλαβάς, 

εί παραλήγοιτο τδ  ν, πή  μέν συστέλλει αύ

τδ ,  έπάν τδ  σ  προηγήται αύτοϋ, ώς έχει τδ 
δεσπόσυνος, θάρσυνος, ,πίσυνος' τδ  δέ μόσυ- 
νος έκτεταμένον άπδ γενικής έστι γινόμενον" 

πή δέ έκτείνει. Αί δέ γενικαί αί διά τοϋ νος 
υπέρ δύο συλλαβάς ύπάρχουσαι, εί παοαλή-  
γοιντο τώ  ν, έκτεταμένω παραί^ήγονται' 
Φόρκυνος, Πόλτυνος' αι μέντοι εΰθεΐαι αύτών 

συστέλλουσι τδ  ν.
Τά μέντοι διά τοΰ νος έπ’ εύθείας, μή έ -  

χοντα  τδ σ  πρδ τοΰ ν, υπέρ δύο συλλαβάς 
όντα ,  έκτείνειν θέλει τήν πρδ τέλους' κίνδυ
νος, εύθυνος, π  ά χ  υ ν ο ς . . μυνος' διδ καί 
τδ  βόθυνος άναλόγως ’Αττικοί έκτείνουσι. καν 
οςύνηται δέ τ ά  το ιαϋτα , έστί' Μαριανδυνδς, 
Βηθυνδς, τδ  άγυνος ή άνδρόγυνος ού μ ά χ ε τ α ι '  
σύνθετα γάο είσι, καί έχουσι τδν τοϋ άπλοΰ 
/ρόνον, λέγω δή τοϋ γυνή, οπερ καί αύτδ ή -  
λόγοιτο κ α τά  χρόνον, τά  γάρ είς r  καθαρεύ- 
οντα δισύλλαβα, εί έχει πρδ τοΰ τέλους τδ ν , 
έκτεταμένον αύτδ έχει* ώς έχει τδ  βύνη, μύ- 
νη, Φρύνη, ύπεσταλμένον δηλονότι τοΰ γυνή' 
προσέθηκα δέ δισύλλαβα, έπεί τ ά  υπέρ δύο 
συλλαβάς τοϋ σ ύ ν η όντα, αεί συστέλλει τδ 

ν' βριθοσύνη, καλοσύνη" εί δ ’ ούκ’ έχει τδ c  
ποδ τοϋ ν, διάφορον έ / ε ι  τδν χρόνον' φ ε λ -  
φ ή ν η γάρ καί χ  ε λ  ή ν η έκτεταμένως' 
κορύνη δέ καί τ  α μ  ύ ν η συνεσταλμένως" 

ώς κορύνη ’Αττικοί έκτεταμένως.

ΠάΥ. είς α λήγον θηλυκδν, οξυνόμενον ή
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περισπώμενον, μακρώ χρήται τώ α ' φοβερά, 
Άθηνά.

Πάν ε?ς α λήγον θηλυκόν, προπαροξυνόμε- 
νον η προπερισπώμενον, συνεσταλμένον εχει 
τό α '  ’Αντιόχεια, Μήδεια, τα χ ε ία ,  ίξεΐα.

Παν εις α  λήγον θηλυκόν όνομα, έχον πρό 
τοϋ α £ν τών διπλών, η τό σ, ?ι τό r ,  μη κ α 

τ ά  πάθος η διάλεκτον, έχε ι  τό  α συνεσταλ" 

μεν ον* χ ά λ α ζ α ,  Λάρισσα, μοϋσα' τό  δε ’Α
θήνα, καί μνα , και Δ α ν δ ,  και δσα τοιαϋ- 

τ ά  έ.στι κ α τά  πάθος' τό δέ Έ λένα  καί οσα 
το ιαϋτα  δ ιαλέκτω .

Τ ά  είς ρ% λήγοντα  καθαρόν, εί παραλήγοί 

τό  ι>, άμοιβαΐον ποιείτα ι χρόνον' εί γάρ  έκ- 

τείνοιτο τό ν ,  τό α συστέλλεται,  καί προπα-  
ροξύνεται, ώς έχει τό  άγκυρα, Κέρκυρα, όλυ- 
ρα' εί δέ συστέλοιτο τό υ, τό  α εκτείνεται, 

κα ί παροξύνεται, θηλυκά υπερδισύλλαβα όν

τ α '  σφνρα, πορφύρα' τό ούν κ ο λ  ύ ρ α, κ α τ ’ 
άμφότερα τ ά  δίχρονα έκτεθέν σημειώδες' τό 

δ ’ αύτό καί έπί τών δισυλλάβων' πυρά, εκ
τείνει τό  ο, συστέλλει δε τό υ τότε  λύρα καί 

6ύρα βαρυνόμενα, τό  δε σφϋρα έκτείνει τό ι>, 
καί συστέλλει τό  α.

Τά είς ρα  ληγοντα μ ε τ ’ επιπλοκής συμφώ

νου εκτείνει τό α ' κολυμβήθρα, Ή λέκτρα ,  κα- 
λύπτρα ' σημειώδες ουν τό Τάναγρα καί σκο- 
λόπενδρα.

Τά είς α ληγοντα  οπότε εχει  πρό τοΰ α  
διπλοΰν, δίχρονον δέ πρό τοϋ διπλοϋ, πάντο

τε  συνεσταλμένον αύτό έχει '  Γάζα , όρυζα, 

φύζα, μύξα, δίψα, σ χ ίζα ,  ρίζα' δθεν σημειώ- 
δες τό μάζα ,  έκτεΐνον τό πρό τοϋ διπλοϋ α.

Τ ά  παρώνυμα διά τοϋ αια  παραγόμενα έκ- 
τεταμένον εχει τό α '  σεληναία, άμαξα ία ,  ά -  
ναγκαία ,  άρχα ία ' δθεν έχρήν καί τό  γα ϊα  έκ
τείνεσθαι, χωρίς εί μη ή ποσότης τών συλλα
βών ποιεί συνεσταλμένον τό α το ιαϋτα  γάρ 
τά  δισύλλαβα.

Τά είς ο ληγοντα καθαρόν συνεσταλμένον,

οπότε ές··ν υπέρ δύο συλλαβάς, τήν πρό τέλους 
έχει φύσει μακράν, θά λ ε ια ,  Μήδεια, Πηνελό- 
πεια , εύνοια, εύχροια' ύπεσταλμένοιν τών ποό 
τέλους έχόντων την τρι συλλαβήν, διά τά  

το ια ϋ τα '  ποιήτρια , έρχίστρια, αύλίστρια, μ α 
θήτρια παράλογος ουν 5 πρό τέλους χρόνος 
τοΰ πότν ια ,  ’Ό μ π ν ια , Πολύμνια, Λ ά μ  ν ι α.

"Οσα εχει πρό τέλους τό ι , υπέρ δύο συλ- 
λαβάς όντα, ούκ έν συστολή εχει τό  α, άλλ’ 
έν έκτάσει '  κακία , φιλία, κοπρία, έσ χα τ ία '  
τό  ουν πότνια  καί όμπνια ,  καί τών τοιού- 
τω ν , καί η πρό τέλους έλ ά ττω τα ι ,  καί ή έπ ί 
τέλους.

Π ίν  είς α  λήγον ουδέτερον Ινικόν, συνε

σταλμένον εχε ι  τό α '  βήμα, α ίμα ,  πο ίημα , 
νόημα' τό  τοίνυν κάρα, έκτεινόμενον, έξ ά- 
ποκοπής έστι τοϋ κάρανον,

Τά είς an  ληγοντα  υπέρ μίαν συλλαβήν, 
έπ ί  παντός γένους, συστέλλει τό  α μάκαρ^ 
δάμαρ, όαρ, θέναρ, φρέαρ, στέαρ. ’Αττικοί 
δέ φασιν έκτείνειν τό στέαρ, τό  φρέαρ.

Τά είς α ληγοντα  θηλυκά, είτε έπί δνομά- 

τω ν , είτε έπί μετοχώ ν,  εί εχει τήν  πρό τ έ 
λους συλλαβήν είς δίχρονον καταληγουσαν, 
π ά ντο τε  έκτεταμένην εχε ι  αυτήν' πασα , φϋ- 

σα, δϋσα, τ ϊ  σ α , Κρΐσσα, κνΐσσα (;) ' ούκ α 
γνοώ  δε, δτι  Πίσαν εΤπεν τήν π ό λ ιν κ α τ ά  συ
στολήν ό Πίνδαρος' εί μέντοι είς σύμφωνον 
λήγε ι  ή πρό τέλους συλλαβή, τό δίχρονον συ

σ τέλλετα ι '  θάλασσα, άνασσα, πίσσα, Νίσσα, 

Λύσσα.
Παν είς ακ λήγον τον χρόνον τοϋ α τοϋ 

κ α τά  τήν γενικήν τοΰ άοσενικοΰ εχει '  τάλα^  
νος, τάλαν ,  μέλανος, μέλαν, στάντος, στάν, 
βάντος, βάν' ποιητικώς γάρ έκτέτατο  « Ira  
μ ή  τό γήρας ix a rd C a r  a vzor Λάθη.'» έπί 
ουν παντός φαμέν κ α τά  συστολήν, ώσπερ 
καί πάν έφείλομεν λέγειν κατά  συστολήν, 

ώσπερ Αίολεΐς καί Δωριείς άποφαίνονται η 
μέντοι παρ’ ήμΐν εκτασις τοϋ α, καί πα  ρα

τοΐς ’Αττικοΐς καί τοΐς νΙωσιν, άφορμήν εχει 
τον τόνον' διά γάρ τό δέξασθαι τήν περι
σπωμένην τοΰ πας άρσενικοΰ εκτείνει τό α 

δταν μέντοι τό πάν δ ισυλλάβω; λέγετα ι,  τ ό 
τ ε  έξει τό α  συνεσταλμένον' σύμπαν απαν, 

εύρηται παρ’ ’Αθηναίοι; έκτεΐνον τό α.
Τά είς a r  επιρρήματα έκτείνουσι τό α ' ά 

γαν ,  λίαν, πέραν, εύαν (;), υπεσταλ,μένον τοΰ 
π ά μ π α ν '  τό γάρ δταν δύο μέρη λόγου είσίν, 
δτε καί αν' τό δέ τάλαν ονοματικόν εστιν.

Τά είς re ληγοντα  θηλυκά παρασχηματισμέ 
να άρσενικοΐ;, οπότε μια  συλλαβή πλεονάζει, 

συστελλόμενον εχει τό α, ταχύς, τα χε ία  
Κρής, Κρήσσα, Σερεύς, ιέρεια, τάλας,  τάλα ινα , 
Κ ίλιξ, Κίλισσα. ’Αττικοί μέντοι έκτεταμέ-  
νως ιέρειαν άποφαίνονται.

Τά είς ος ληγοντα. οπότε έχει θηλυκόν 
είς α λήγον, πάντοτε  έχει έκτεταμένον τό α 

'Ρόδιος, 'Ροδία, Κνίδιος, Κνιδία. Σημειώδες 
άρα κατά  χρόνον τό «-διά γυναικών4.» ομοίως 
δέ καί τό ια" «ον γάρ  Λ άκτω τ ϊμ ν  ύιιώς, ovd' 
7α γ ' ίρ ις  » , οπερ λέγετα ι καί μ ία '  καί τό 
πέπειρα.

Αί είς ας λήγουσαι μ ετο χα ί ,  άρσενικαί ή
τοι βραχυκατάληκτοι είσιν, ώς αί είς ος λή -  

γουσαι' τυπτόμενος, λεγόμενο;, η μακροκα
τάληκτο ι,  ώ; αί μή ούτω; έχουσαι, δίχρονον 
έκτεταμένον αύται έχουσιν' ίστάς, βιβάς, 
ζευγύ;,  δύ ; ,  φύ;.

Πάν είς crcor λήγον συγκριτικόν, εί εχει δί- 
χρονον έν τή  πρό τέλους συλλαβή, συνεσταλ
μένον αύτό έχει '  πάσσων, μάσσων, κράσσων, 
γλύσσων" σεσημείωται τό θάσσων, έκτεΐνον 
τό δίχρονον.

Τά είς ωr  ληγοντα  καθαρόν συγκριτικά, 
οπότε παραλήγοιτο τώ ι, εκτεταμένοι αύτώ 
παραλήγεΓ καλλίων, ήδίων,βελτίων,γ 'λυκίων, 
κακίων. ’Αριστοφάνης δέ Ά τ τ ικ α ΐς  διαλέξεσιν 
’Αττικούς ιστορεί προφέρεσθαι.

Πάσα α ιτ ιατική  άπαθής, είς α λήγουσα,

συστέλλεσθαι θέλει' Ά λκ μ ά να ,  ποιμένα, "Ε- 
κτΟρα, θώρακα, Αίαντα, ’Λχιλλέα, βασιλέα. 
’Αττικοί μέν έκτείνουσι τάς άπό τον είς (νς , 
Ά τρέα  λέγοντες καί ιερία' πρόσκειται απα
θές, διά τό χόα , καί ’Ερετριέα, καί Π ε ι -  

ρ έ α ,  καί Στειρέα.
Τά διά τοΰ aptor  υποκοριστικά παρά τοΐς 

παλαιοΐς "Ελλησιν ού συστέλλει τό α ' οίον 
ίππάριον, φυτάριον' ή μέντοι νΰν συνήθεια 
άπό τής τών 'Ρωμαίων δια7\έκτου πολλά έπί- 
σ τατα ι  δ ιά  τοϋ apior εκτεταμένα' σουδάριον 

λέγουσι καί κελλάριον.

Τά διά τοΰ ινη  παράγω γα  υπέρ τρεις συλ- 
λαβάς μονογενή φιλεΐ έκτείνειν τό t αίητίνη, 
θριδακίνη, ηρωίνη, ώκεανίνη’ /ω ρίς  τοΰ Ά  λ α- 
π  ί ν η, καί τοϋ Μολυβδίνη' έστι δέ όνομα πό- 

λεως' υπέρ τρεις συλλαβάς έφην διά τό σατί-  

νη' ές-ι δέ είδος άρματος, καί τό Άσίνη, ες-ιν 
όνομα πόλεοις, καί τό μυρσίνη, ούκ εκείνου ά" 
ποφαινομένου ώς τά  τρισύλλαβα συστέλλει τό 

t ‘ πολλάκις γάρ ές-ι τά  έκτείνοντα τό ι, ώς 

έ / ε ι  τό δοτίνη, Καινίνη, πυτίνη.
Τά είς νος λήγοντα δισύλλαβα οξύτονα, 

καθαρεύοντος τοϋ εί έχει έν τή  πρό τοϋ 
τέλους τό α, έκτεταμένον αύτό εχουσι' δανό 
ό ξηρός, τανός, μανός' τοΰτο δέ παρά τοΐ 
’Α ττικοί;  συστέλλεται.

Πάν δίχρονον, έχον δ ιπλασιασμόν, άμετα- 

βόλου έπιφερομένου, συστέλλεσθαι θέλει' Πρά- 
ξιλλα, Τελέσιλλα, άμμο ; ,  Κόριννα, θύννος, 
άλλος' παραλόγως ούν έκτέτατα ι  τό μάλλον.

Τά διά δύο σσ  παράγω γα  ρήματα υπέρ 
δύο συλλαβάς βαρύτονα, δτε έχει δίχρονον 
πρό τέλους, συστελλόμενον αύτό έχε ι '  άράσ- 
σω, πατάσσω, χαράσσω, έλίσσω, άφύσσω' 
δήλον ούν δτι καί τό θάσσω όφείλει τό α συ
στελλόμενον έχειν' τό δέ έλασσώ περισπά- 
τα ι ,  παρά τό έλασσον γινόμενον' διό βαρύνε- 
σθαι πρόκειται.

Τά διά τοΰ αΐ,ω δισύλλαβα συστέλλει τό

Λ



α ύπεσταλμένον τών αιολικών, διά  τό π τά ζ ω  

και πλάζω , 8 δηλοΐ τδ  έπ:κϊλάσσω’ έστωσαν 
δέ παραδείγματα  τοϋ κανόνος τ α ΰ τ α ’ στάζω , 
φράζω, βάζω, σφάζω’ παρά λόγον άρα τδ 
κράζω έκτετατα ι.  Καί τ ά  υπέρ δύο συλλα

βάς έχει συνεσταλμνον τδ  α , χωρίς εί μή έχε4 
τδ ί πρδς τδ α, δ ιά  τδ  μ α τα ίζω ,  σφαδαΐζω ' 

έστωσαν δέ παραδε ίγματα  τοϋ κανόνος τα ϋ 
τ α '  σκιάζω, ενθουσιάζω, αγοράζω, έκκλησιά- 
ζω '  τινες έκτείνουσι τδ  « ό <5’ ά γορά ΐει x.U l- 
δ ' εχω *  », τούτέστιν έν άγορίί διατοίβει,  πρδς 
άντιδιαστολήν τοϋ ετέρου, λέγω δέ τοϋ ώνεΐ- 
σΟα ι.

Τά εις ΐ,ε λήγοντα  επιρρήματα, οπότε έχει 
πρδ τοϋ τέλους τδ  α ,  συνεσταλμένον αΰτδ 
εχει. ’Αθήναζε, θύραζε, εραζε, τδ μέντοι χ α -  
μάζε  εκτείνει τδ  α, καί περισπαται.

Τδ α, έχον έν τή  δευτέρα συλλαβή ζ  ή ^  
μη έν ρηματική κλίσει, συστέλλεται, άςω , ά- 

ζινος, άξίνη, άψίς, άψια, ’'Αψυρτος, αψευδής’ 
τδ  «άζυγ ΐ) 'χ ο ς  J io jty tho i'» , καί τδ  κράςον 
έκτεταμένον έχουσι τδ  α ’ διδ έφην μή έν ρη
μ ατ ική  κλίσει.

Τδ α πρδ τοϋ ί  έν βνόματι συστέλλει. Γά

ζα ,  χ ά λ α ζ α ,  άζηλής. μαζός, σεσημειωμένου 
τοϋ μ ά ζ α ,  καί Ά μ α ζώ ν ,  καί άλαζών.

Τά εις roc λήγοντα δισύλλαβα μ ε τ ’ επ ι
πλοκής συμφώνου, εί έχει πρδ τοϋ τέλους έν 
τ ι  τών δίχρονων, συνεσταλμένον αύτδ έχει· 
καπνδς, θαλπνδς, άκιδνδς, ολοφυδνός' τοϋ 
μέντοι στουφνδς οί ’Αττικοί έκτείνουσι τδ ι>.

Τά διά  τοϋ <//oc παράγω γα  υπέρ δύο συλ
λαβάς συνεσταλμένον έχει τδ  ι  κύδιμος, ωφέ
λιμος, ώκιμος' τδ  μέντοι άτιμος, έκτεΐνον τδ 
ι , σύνθετόν έστιν' ουτω δέ άξιοϋται καί τδ 
βούλιμος έκτείνειν κατά  τήν δευτέραν συλλα
βήν, συνθέτου ΰπάρχοντος τοϋ ονόματος, αντί I 
γάρ τοϋ 8 μέγας λιμός, καί τδ ίφθιμος δέ 
εκτείνει τδ  πρδ τέλους ι.

Τά, διά τοϋ <>'θς υπερδισύλλαβα οςυτονού-

μενα, κατά  καιρδν η χώρον παραλαμβανόμε- 

να, συνεσταλμένον έχει τδ  ί '  έαρινδς, πρωΐνδς, 
χειμερινδς, νυκτερινός, έωθινδς, ήμερινδς, ο- 
πωρινός. Παρά μέντοι τών ποιητών κ α τ ’ έκ- 
τασιν άναγινώσκομεν, τοϋτο έπιζητοϋντος τοϋ 
μέτρου «ώς δ ’ orar όπωριι or βορά}c» καί π ά 
λιν «άστερι όπωρινώ ε ια Μ γχ ιο ς» .

Τ ά ε ίς  μ α  δισύλλαβα, τώ  ν παραληγόμενα, 
συστέλλειν αύτδ θέλει' πλύμ α ,  χύ μ α ,  ρύμα, 

φύμα, θύμα, λ ύ μ α ' διδ σημειούμεθα τδ  κϋμα 
μόνως έκτεινόμενον' ίστοροϋσι μέντοι ’Α ττ ι
κούς τδ  λϋμα έκτείνειν, καί τδ  φϋμα.

Τά εις ρος λήγοντα  οςύτονα, οτε εχει τήν 
τρίτην άπδ τέλους (φύσει) ήτοι θέσει μακράν, 
πάντω ς έχει τήν πρδ τέλους μηκυνομένην' ε: 
δέ πρδ τέλους έχει βραχεΐαν, καί ή τρ ίτη  ά
πδ τέλους’ βλαβερδς, φθονερδς, ρυπαρδς, οχυ- 

I ρδς, καπυρδς, ιερός’ τδ γάρ έκτείνειν τδ  ι ποι
ητικόν έστι '  κρατερδς, τδ  γάρ καρτερδς ύ- 
πέρθεσιν έχει.

Τά ρ.έντοι έχοντα τήν πρδ τέλους τρ ίτην 
μακράν, ώς έφην, έχει καί τήν πρδ τέλους 
μακράν' πονηρδς, άτηρδς, άλγηρδς, άνθηρδς, 
τολμηοδς, ίσχυρός'δθεν, έπεί τδ  άλμυρδς έχει 
τήν τρίτην άπδ τέλους μακράν, ΰγιώς έξε& 
καί τήν πρδ τέλους μακράν' άναλογώτεροι οΰν 
οί ’Αττικοί,  έκτείνοντες αυτό’ παρά μέντοι τ ώ  
ποιητή κ α τά  συστολήν άνέγνωμεν' άλμυρδν 

ΰδωρ ά ντ ιπ ίπτε ι  τώ  πενθερδς, μακράν έχοντι  
τήν  τρίτην άπδ τέλους, βραχεΐαν τήν πρδ τ έ -  
λους 'άλλ’ ουν γ ε  εϊρηται πενθηρδς διά τοϋ η, 

ώσπερ έπί τοϋ ίματίου μέλανος' «γέρ ' αν rα -  
νΰσα ζ, ά -l.V εσ τ ι πενθηρον  πά>·ι>»' ουτω γάρ 
έφη Ά νας ίλας '  ούκ άναστρέφει ό κανών, οΰ 
γάρ πάντω ς τά  έχοντα  πρδ τέλους μακράν 
έχουσι καί τήν τρίτην μακράν' ιδού γάρ πο
νηρδς, τυχηρός.

Ή  α  στέρ.ησις συστέλλειν θέλε:' άεργος, ά -  
σεανος, άφιλος' τδ  γάρ άθάνατος καί άκάμα-  
τος έςετειναν τδ  α ,  δ ιά  τάς επαλλήλους τέσ-

σαρας βραχείας, αΐτινες άθετοί εϊσιν έν ήρωϊ-

κώ μέτρω.
Παν ουδέτερον, εις ος λήγον, δισύλλαβον, 

έχον ποδ τέλους τδ  α ,  συνεσταλμένον αΰτδ ε- 
χ ε ι ,  οπότε μή κ α τά  διάλεκτον εΐη' άχος,δάος, 
«δάος μ ετά  γερσιγ εχο υσ α » , φάος,χάος, σά

κος, βάρος, πάθος, κράτος, θράσος' όθεν καί 
τδ φάρος συστέλλον τδ α, ώς παρά Σοφοκλεΐ 
έν χρήσει σατυρική «*αί Αη φάρτι τω δ ' ώς ί~ 
μοί κά μπτομ α ι, και έντήρει σπεύδουσαγ α ύ 
τή  r  »' έν δε « .τοικίΛω (ράρει » άναλογώτερόν 
έστι τοϋ έκτείνοντος τδ α ,  ώς παρ’ Αίσχύλω 
έν Σαλαμινι  «έμοι γέγειτο  φάρος io o r οΰ ρ α 

γώ ν ' Τδ πράγος, παρά τοϋ πρήσσω καί πράσ- 
σιο γινόμενον, συνεκτεινόμενον έσχε τώ  ρή- 
μ α τ ι  τδ α ’ πρόκειται οπότε μή κατά  δ ιάλε

κτον εϊη, διά τδ μήκος, μακος.
Τά εις ος λήγοντα  δισύλλαβα οςύτονα, ο

πότε  έχει πρδ τέλους δίχρονον, τοϋτο έχει 
έκτεινόμενον, ή δι’ Ιαυτοϋ, ή διά συμφώνου 
μεγεθυνόμενον’ τά  τοιαϋτά  είσι κυλλδς, μ α λ -  
λδς, θαλλός. Τά δε δι’ εαυτών’ τ ά  το ιαυτά  

ές·ι, ψιλδς, χωλδς,  δαλδς καλός' ούαως 5 βαθ
μός καί έν τή  τραγω δία ,  καί έν τή  κω μω 
δία ' έχρήν ούν καί τδ καλδς η βοηθεΐσθαι 
συμφώνω η αύτόθεν έκτείνεσθαι' υγιής ουν ή 

εκτασις παρά τώ  ποιητή.
Τά εις σι λήγοντα  ρήματα τήν πρδ τέλους 

έχει φύσει μακράν' εϊστήκασι, βεβασιλεύκασι, 
τετύφασι, γεγράφασι, νενοήκασιν' οί μέντοι 
π ι ιη τ α ί  πολλάκις  έπί τούτων συστολάς πο ι-  
οϋνται, ώς παρά Ξενοφάνει έξ άρχής καθ’ 
"Ομηρον, « επ ί μεοαθι\χασι π ά ν τες  », καί 
πάλιν « ό πόσα  J/} θη\τοΙσι πεψί\>·ασιγ εΐσορα- 
σθαι », καί παρ’ ’Α ντιμάχω  « οί δε πάροιθεγ 
πόΐ'οιο νενεύχα σ ι/ ά.Ι.ίος επ ' ά.ί.Ιω  »' καί 
■παρ’ Ό μ ή ρω  « τ ιμ ψ · δε Λ ε .ΐό γχ α σ ιγ  »■ το ι -  
οϋτο δέ τδ « άμψί δ’ εδ^ια μ α χρ ά  πεψ ύχασι» , 

καί έτερα πλεΐστα.
Τδ έκτεινόμενον α έπί πληθυντικής α ιτ ια 

τικής Δωριείς συστέλλουσι’ αύτάς, Σκύθας.
Τά διά τοϋ αρος οςύτονα συστέλλει τδ  α' 

μαδαρδς, χαλαρός, ρυπαρδς καί οσα άλλα έστί 
το ιαϋτα ' χρή ούν καί τδ  άνιαοος συστέλλειν 
τ δ  α '  δηλονότι τδ  νομιζόμενον ιωνικδν άνιηρδς 
πότερόν έστι '  καί λοιπδν τδ άνιαρδς τροπήν

έδέςατο ιωνικήν.
Τδ α  πρδ τοϋ 6  αεί θέλει συστέλλεσθαι, εΐ 

μή κατά  διάλεκτον είη γινόμενον είς α' ώς 

έχει τδ ήβήσομαι άβάσομαι, άνηβος άναβος’ 
έστω ούν μαρτύριον τοϋ συνεσταλμένου α' 
βλάβος, βλάβη, νΑβυδος, στραβδς, άβιος, Λά- 
βδακος, ράβδος, άβρός' ού μ ά χ ε τα ι  τδ  ά β ά 

λ α  ς, έκτεΐνον τδ  α.
Τδ α ,  έπιφερομένου τοΰ /«, συστέλλεσθαι 

θέλει κ α τ ’ άρχάς' εί μή διαλέκτω  είη κ α τά  
τροπήν γινόμενον' ώς έπί τοΰ ήμέρα άμέρα' 
έστωσαν δέ παραδε ίγματα  τοΰ κανόνος τα ΰ 
τα '  άμύσσω, ά μ α ξα ,  άμνδς, άμ ιλλα , άμάρα, 
άμύμων' σημειούμεθα τδ  άμώ ρήμα έκτεινό- 
μενον, καί τδ «άμητύς δ ' όΜ γιστος»  παρ’ αύ

τδ  νινόιιενον.« I
Τδ ο ,  έπιφερομένου τοϋ σ , ω ύποτέτακτα ι  

άφωνον, συς-έλλεσθαι θέλει’ άσθμα (;), άσπίς 
άστυ, ’Ασκληπιδς, άσχάλω , άσβολος, άσκός’ 
ούτως άρα ώφείλετο καί τδ  άσκήσας καί ά -  

σκηθείς.
Ή  αρ  συλλαβή, άρχουσα καί άσυνάλλει- 

π τος  ούσα, έπιφερομένου άφώνου μετά  τδ  ρ> 
συστέλλεσθαι θέλει'  άρβηλος, άρκευθος, άρκω, 
άρκιον, άρτος, άρχων, άργής, άργινόεις’ τδ 
άργδς έκτεινόμενον, έκ τοϋ άεργός ίς '.' τδ  δέ 
δ  έφυλαξάμην' έπεί τδ μέν άρδιος, τδ  δέ άρδω 
εκτείνετα ι '  τδ  ούν άρδώ καί λέγω τ ι  δέξιον' 

τδ  δέ άρδω έκτείνουσιν.
Τύ ι πρδ τοΰ τ  κ α τ ’ αρχήν συστέλλεσθαι 

θέλει' ϊτυς ,  ίταμδς ,  Ί τ α λ δ ς ,  ΐτριον, ιτέα ' τδ  
γάρ ίτέα ι έκ τέτατα ι  ποιητικώς, ώσπερ καί

τδ  ί τώ ............................................................................
έφείλει συστέλλεσθαι.



To t, κ α τ ’ άρ /ήν ,  έπιφερομένων δύο συμ
φώνων, μή  κατά  κλίσιν, συστέλλεσOat θέλει'  

ΐσχω , ίστός, ίκρίον, ίκτΐνος, ίσμαρός, ΐφθιμο;· 
έφυλαξάμην δέ κατά  κλίσιν, διά τό ΐστανον 
κα ί  ιστίων.

Τό < κ α τ’ άρχήν, έχον τήν β '  συλλαβήν 
άρχομένην άπό τοΰ ν, μη κ α τά  κλίσιν ρημα

τικήν, έκτείνεσθαι θέλει' ΐνα, νΙναχο;,  ϊνίον’ 
ά ν τ ιπ ίπ τ ε ι  τό  ΐνα, ε ίτε  επίρρημα, είτε σύνδε
σμος' προσέθηκα δε [/.η έγκλίσει ρηματική, 
διά τό  ΐ  ν α ι και έ ξ ί ν α ι απαρέμφατα.

Τά εϊς «  ληγοντα καθαρόν βαρύτονα ρήμα
τα ,  υπέρ δύο συλλαβάς υπάρχοντα , εϊ παρα-  
λήγοιτο τ ώ  ι μόνω, έκτεταμένω αύτώ παρα- 
ληγεΓ χωρίς εϊ μη σύνθετα εΐη κ α τ ’ έκλειψιν 
τοϋ C  κυλίω, άλύω (;), μηνύω (;), δηρίω, κο- 
νίω, ϊδίω ' τό  δέ ί 7  ί ω συστέλλει τό ι έπε- 
φυλαξάμην δέ σύνθετα διά τό  άτ ίω ,  την δ ’ 
έλλειψιν του f  διά τό μασ τ ίω '  τό δέ δειδιώ 

ού ρητόν' τό  δέ κηκίω έκ διπλασιασμοϋ'
« πο.Ι.Ιη $' άνεχήχιεν α.Ιμη ».

Τό ί, έπιφερομένου ένός συμφώνου άπλοϋ, 
οπερ εϊ έχει υποτασσόμενον ή r , φιλεΐ έκτε ί
νεσθαι, υπεσταλμένον 3ν κατά  κλίσιν' ΐβις, 
ΐβικος, ϊδίω, ίθύς, ίρις, ν1λιον, ϊνίον, ΐφ ι ,  Ί τ υ -  

μανεύς' τό δέ ϊτυς συστέλλει τό ι' τό δέ ΐθι 
κλίσις ρηματική.

Τά είς ic \·ογοντΛ  βαρύτονα άει συστέλλει 
τό ί,  εϊ μη σύνθετα ύπάρχοι έξ άπλών έκτει- 
νόντων τό  ι  κόνις, δήρις, μάντις,  όφις, λά- 
τρις, όρνις' Άριστοκλής δ ’ έν τώ  περί διαλέ

κτων φησίν ’Αττικούς έκτείνειν' προσέθηκα 
δέ εϊ μη σύνθετα εΐη έξ άπλών έκτεινόντων 
τό  t, διά τό κνημίς, ψ ΐφ ίς, μελαμψηφίς, καί 
οσα εϊσί τοιαϋτα.

Τά μέντοι όξύτονα θηλυκά εϊς tc ληγοντα  
μεμελέτηκα καί έκτείνεσθαι καί συς-έλλεσθαΓ 
τοΐς μέν ουν συστέλλουσι τό  ι άδιάφορος η 
πρό τέλους είτε μακρά εΐη, είτε βραχεία ' 
βολίς, ρανίς, α ϊγ ίς ,  μηλίς ,  Αωρίς' τοΐς δέ έκ-

κτείνουσι τό ι, καί μάλ ιστα  έπί δισυλλάβων, 

εί πρό τέλους μακρά υπήρχεν, ήτοι φύσει, ?! 
θέσει' κηκίς, κηλίς, νησίς, κρηνίς, ψηφίς,σφρα- 

γ ίς ,άψ ίς ,  βαλβίς, φάλκις. τ ά  μέντοι Καρίς καί 

ρυπίς ή μέν κοινή συνήθεια εκτείνει, η δέ τών 
’Αθηναίων διάλεκτος συστέλλει. Δισύλλαβα 
δέ παρεθέμην, έπί ίρ α τα ι  τρισύλλαβα, βραχεί 

παραληγόμενα, κατά  μέν τήν  συνήθη χρήσιν 
καί τήν  τών Ίώνων έκτείνοντα τό ι, κατά  δέ 

τους ’Αττικούς συστέλλοντα’ πλοκαμίς, κερα- 
μίς ,  καλαμις, βλεφαοίς, ραφανίς' τό  δέ άγαθίς 
αεί συστελλόμενον' οΰτω καί ή τρυφαλίς συ

σ τέλλετα ι '  κ α τ ’έπίτασιν έχει τό κληΐς έκτει- 
νόμενον καί καθαοεϋον' τά  γάρ πάντα  συ
στέλλετα ι '  Λαΐς, ναίς, Θησηίς, δμοιΐς, ήρωΐ;^ 
μηνίς.

Τά είς ρος λήγοντα καθαρά δισύλλαβα, 
καν άρσενικά, καν θηλυκά, τώ α παραληγόμε
να μή κατά  Δωρίδα διάλεκτον, συστελλόμενον 
έχε ι  τό  α '  λάρος, σκάρος, σάρος, Πάρος, Κλά- 
ρος πόλις ' τά  τοίνυν βάρος καί ράοος παρ’ 
Ά ττ ικ ο ΐς  κατά  χρόνον σημειώδη.

Τά τε  υπέρ δύο συλλαβάς βαρυνόμενα, 
π ά μ π ο λ λ α  όντα, συνεσταλμένον έχουσι τό  α, 
μή όντα δώρια, μήτε  σύνθετα' έπίτασιν ούν 
ϊ γ ζ ι τό  άγγαρος καί άσκαρος' τό δέ φλύαρος 
ίφείλει συστέλλεσθαι.

Τά είς (toe καθαρά δισύλλαβα, ε /ο ντ α  τό 
υ, οξύνεσθαι θέλει καί έκτείνειν τό ν ' θυμός- 
χυμός,  δρυμός, ρυμός' εϊ δέ υπέρ δύο συλλα
βάς υπάρχει καί προπαροξύνεται, καί συστέλ

λει τό  ν , εί μή έκ συναιρέσεως υπάρχει '  ελυ-
μος..................... δίδυμος, έτυμος ο άληθής' τό
δέ πρόθυμος καί τ ά  τοιαϋτα, έκ συναιρέσεως, 
καί τό μεγάθυμος έσχε τό ν.

Τά είς ος λήγοντα  υπέρ δύο συλλαβάς, προ- 
παροξυνόμενα καί έχοντα  πρό τέλους τό α, 
συνεσταλμένον αύτό εχει '  ταύτη  μοι δοκεΐ 
καί τό ’’ίασος τό α συστέλλει, τώ χαρακτήρι 
πεισθέν' έπεί γάρ δξυτόνων τών έχόντων τό

ο  ίρατα ι  καί ή συστολή καί ή εκτασις ,ώς έν 

τώ  Τάαασος καί έ γ  γ  ύ α σ ο ς, άλλά καί Κέ-

ρασος καί έρασος.
Τά είς ί λήγοντα επιρρήματα, εί γένοιτο 

άπό τών είς ίω  ρημάτων ή άπό τών ως επιρ
ρημάτων, συστέλλειν θέλει τό ι ' ίαστί, λυδ ι-  

στί ,  φρυγιστί, δωριστί, μεγαλω στί,  δ η μ  ε υ- 
σ τ  ί ,  ίερωστί, νεωστί' τό  μέντοι άναπνευστί 
καί άνωΐστί, παρά τοϋ άπνευστος καί άνώϊ- 

στος, τ ά  δέ ά π ό ..............................οότω μηκύ
νεται'  ώς έχει τό άκονητί, άναιμωτί,  άκλαυ- 
τ ί ,  πανθοινί, άκριτί' ές-ι δέ δτε ποιητική ά -  
δεία συνεσταλμένως προφέρεταΓ « Ν έστω ρ J ’ 
ό  γέρω ν ά μ ο γη τί  »' άμισθί γάρ έκτεταμένως

πάμπαν.
Τά είς νς  επιρρήματα, εί γένοιτο ανευ τοϋ 

σ , ίσοχρόνως λ έγετα ι '  τό  μέντοι άντικρυς, 
μεταβαλλόν τον τόνον, μετέβαλε καί τον 

χρόνον.
Αί διά τοϋ ι μίνου επεκτάσεις έν οίωδήποτε 

μέρει λόγου έκτεταμένον έχουσιν' 6>δί, ένθα- 

δί ,  νυνί. Τό δέ αύτό καί έπί άντωνυμιών' εκει-

νοσί, ουτοσί.
Παν είς ζω λήγον ρήμα, έχον πρό τέλους 

τό  «, συνεσταλμένον αύτό εχει '  ο ίκίζω, κτ ίζω ,  
καθαρίζω, πολεμ ίζω , ελπ ίζω , σκελίζω' τό 
μέντοι δανείζω διά  τής ει δίφθογγου γράφε

τ α ι ,  ού μήν δ ’ έκτεταμένου τοϋ ι.

ΣΙΙΜ — ’Ενταύθα \r ,yei  έν μέση σ ύ ί α ι  τό y t ' .p i -  

yooifov ,  ΰτύ . ίς ,  ώ; ί ίχός,  ίπ ο ί ε ι ν ϋ ε ν  ύπό  τοϋ  άντι-  

’/ρ χγέ ω ; .

Η Ρ 0 1 0 Τ 0 Ϊ  ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ.
(Συνεχ ιια .)

§ 99 .  ΛΕως τόρα μέν έδιηγήθην δσα ίδι

οι; ομμασιν είδα, καί δσα έπορίσθην έκ τών 
ερευνώ ν καί παρατηρήσεων μου. ’Από τούτου 
δε θά εκθέσω διηγήσεις Α ιγυπτίων, .ώς ή -  
κουσα τα ύ τα ;  παρ’ αύτών, προστιθέμενος εϊς

ταύτας  καί δ .τ ι  έξ ιδίας άντιλήψεως έγνων.
Οί ιερείς έλεγον, οτι s Μήνας, 5 πρώτος βασι- 

λεύσας τής λ ίγύπ το υ ,  άπεξήρανε διά προχώ
ματος τήν Μέμφιν' δ ιότι πρότερον ό ποταμός 
έρρεεν παρά τό αμμώδες όρος τό πρός τήν 
Αιβύαν' ό δέ Μήνας, φράξας όιά προχώματος, 
είς άπόστασιν εκατόν σταδίων άνωθεν τής 

Μέμφιδος, τον πρός μεσημβρίαν άγκώνα αΰ
τοϋ, άπεξήρανε μέν τό άρχαΐον ρεΐθρον, τόν 
δέ ποταμόν ήνάγκασε νά ρέη άναμέσον τώ ν  

δύο όρέων' καί μέχρι τοϋ νϋν έτι ό άγκών 
ουτος τοϋ Νείλου, οΰ τά  υόατα ρέουσι π ε -  
ριωρισμένα υπό τοϋ προχώματος,  φυλάσσεται 
μετά  πολλής προσοχής ύπό τών Περσών, 
φραττόμενος άνά παν έτος' δ ιότι έάν ό π ο τ α 
μός, διαρρήξας τό  πρόχω μα ,  ύπερβή αύτό, 
κίνδυνος είναι νά καταποντισθή πασα ή Μέμ- 

φις. Άφοϋ δέ ό Μήνας οΰτος, ό πρώτος γενό- 
μενος βασιλεύς, κατέστησε χέρσον διά τοϋ 
προχώματος τό  μέρος τοϋτο, έκτισε μέν αυ
τόθι πόλιν, ήτις νϋν Μέμφις καλείται'  δ ιότι 
καί ή Μέμφις κεΐται έν τώ  στενώ μέρει τής 
Αίγύπτου' έσκαψε δέ έξωθεν αύτής λίμνην 
πρός βορραν καί προς δύσιν έκ τοϋ  ποταμοϋ ' 
δ ιότι τό πρός άνατολάς μέρος αύτός ό Νείλος 
περιβάλει. Ίδρύσατο δ ’ έν τή  πόλει τό ίερόν 

τοϋ ’Ηφαίστου, μέγα  3ν καί άξιοθαύμαστον.
§ 100. Μετά δέ τοϋτον άνεγίνωσκον οί 

ιερείς κατά  σειράν έκ βιβλίου τριακοσίων τοια- 
κοντα άλλων βασιλέων ένόματα. ’Εν οΰτω δέ 
μακρα γενεαλογία ανθρώπων δεκαοκτώ μέν 
ήσαν Αίθίοπες, μία δέ γυνή έγχωρία, οί δέ 
άλλοι Α ιγύπτιοι,  τό δέ όνομα τής γυναικός 
ήτις έβασίλευσεν, ήτον, ώς τό  τής Βαβαβυλω- 
νίας, Ν ί τ  ω κ ρ ι ς' ελεγον δέ δτ ι ,  αύτη 
έκδικουμένη τόν αδελφόν τη ; ,  δν, βασιλεύον
τ α  τής Αίγύπτου, άπέκτειναν οί Αιγύπτιοι,  
καί άποκτείναντες αύτόν, άπέδοσαν τήν β α 
σιλείαν είς έκείνην, πολλούς Αιγυπτίους κ ατέ
στρεψε διά  δόλου, πρός έκδίκησιν τοΰ άδελ—
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φού’ διότι κατασκευάσασα ο ίκ η μ α  εύρύχωρον 
υπόγειον, διέδοσε μεν λόγον ότι δήθεν θά το 

έγκαινιάση, άλλα δε εϊ; τόν νοΰν τ η ;  ejy.yj- 
χ α νά τ ο '  καί προσκαλεσασα εϊ; εστίασιν έν 
αΰτώ πολλού; εκ των Α ιγυπτίων, οΰ; έγνώρι- 

ζε περισσότερον αιτίου; τοϋ φόνου, είσήγαγεν 
εν τώ  οίκήματι,  ενώ είστΐωντο έν αΰτώ, τά  

ύδατα  τοϋ ποταμοϋ δι’ άποκρύφου μεγάλου 
ΰόραγωγοϋ σωλήνος. Περί τα ύ τη ;  μεν τοσαϋ- 

τ α  ελεγον, καί ότι ,  άφοϋ έξετέλεσε τοϋτο, έρ- 
ρίψεν εαυτήν ε ι ;  οίκΛ,μα “ λήρε; σποδού (πεν
θούσα δ ή θ ε ν ) ,  όπο>ς μείνη ά τ ιμ ώ ο η τ ο ς .

§ 101. Περί δε τών άλ7^ων βασιλέων ελε
γον, ότι οΰδεμίαν παρεΐχον λαμπρότητα 
διότι οΰδεμία περί τούτου δι* έργων άπόδει- 

ξ ι ;  υπήρχε, πλην ενός τοϋ εσχάτου αύτών κα- 
λουμένου Μ ο ί ρ ι δ ο ούτος δε άφήκε 
μνημόσυνα έαυτοϋ τ ά  πρό; βορράν έστραμμέ- 
να προπύλαια τοϋ ναοϋ τοϋ ’Ηφαίστου* κα). 
λίμνην ωρυξεν, ή ; άργότερον θά δηλώσω π ό · 
ση ήτο ή περιφέρεια" καί πυραμίδα; έν αύτη 
ώκοδόμησεν, ών τό μέγεθο; θά σημειώσω δμο$ 
μ ε τά  τοϋ τ ή ;  λ ίμνη;.  Ούτος λοιπόν τόσα 
πολλά μνημεία κατέλ ιπεν '  οΰόείς δε τών 
άλλων ούδεν.

§ 1 0 2 .  Παρατρέχων λοιπόν τούτου;,  θά 
μνημονεύσω τοϋ μετά  τούτου; βασιλεύσαντο;, 
όστι; εκαλείτο Σ έ σ ω τ  ρ t ς' περί τούτου 
ελεγον οί ίερεϊς, ότι πρώτο; με πλοία μακρά 
έξεστράτευσεν έκ τοϋ ’Αραβικοϋ κόλπου, καί 
κατέστρεψε τού; παρά την Έρυθράν θάλασ
σαν κατοικοϋντα;. ’Εξακολουθών δέ νά πλέη 

πρό; τά  έμπρό;, έφθασεν είς θάλασσαν, ήτις 
δέν η το πλέον πλω τή  ενεκα υφάλων βράχων. 
ΓΩ; δ ’ έπανήλθεν έντεϋθεν οπίσω εί; Αίγυ
πτον ,  παραλαβών, κατά  τά λεγόμενα τών Εε- 
ρίων, πολλήν στρατιάν, ήλαυνε διά τή ;  ήπε ί-  

ρου, /.αί κατέστρεφε παν έθνο;, οπερ άπηντα  
καθ’ οδόν. καί οσα μέν αύτών, πολεμικά έ- 
τύγχανον καί ίσχυρώ; ήγάπων τήν έλευθερίαν,

εί; τούτων τ ά ;  χώρα; έστηνε στήλας, εί; α; 
ένέγραφε τό τε όνομά του καί τό τή ;  π α τρ ί

δος του καί ότι διά τή; έαυτοϋ δυνάμεως 
κατέστρεψεν αύτά ' όσων δ ’ έθνών ά μ α χ η τ ί  
καί ευκόλως παρέλαβε τ ά ;  πόλεις, καί είς τάς 
έν τα ΐς  χώραις τούτων στηνομένας στήλας 
ένέγραφε μέν τά  αύτά , οσα καί είς τάς στή- 
λας, τάς παρά τοΐς άνδοείως πολεμήσασιν ε- 

θνεσι στηνομένας, άλλά προσενέγραφε καί α ι
δοία γυναικός, ΐνα δηλοποιήση ότι ήσαν ά 
νανδρα.

§ 103 .  Τοιαϋτα δέ πράττω ν ,  διήρχετο 
τήν ήπειρον, καί διαβάς έκ τής ’Ασίας είς τήν 
Ευρώπην, καθυπέταξε τούς Σκύθας καί τού; 
Θράκα;. Νομίζω δέ, ότι μέχρι τούτων μόνων, 

καί ούχί περαιτέρω, έφθασεν ό αιγυπτιακός 
στρατός' διότι είς τούτων μέν τήν ^ώραν φαί
νονται σταθεϊσαι αί στηλαι,  ούχί δέ καί π ε 
ραιτέρω- έντεϋθεν δέ στραφείς έπανήρ^ετο 5- 
πίσω. Καί όταν έφθασεν έπί τοϋ Φάσιδος πο
ταμού, δέν δύναμαι μετά βεβαιότητος νά εϊ-  
πω , είτε αύτός ό βασιλεύς Σέσωστρις, άπο-  
χωρίσας μέρος τ ι  τής έαυτοϋ στρατιάς, κ α τ έ 
λιπεν αύτόθι οίκήτορας τής χώρας, είτε τινές 
τών στρατιωτών, βαρυνθέντες τήν περ ιπλά

νησή αΰτοϋ, κατέμειναν περί τόν Φάσιδα 
ποταμόν.

§ 1 03 .  Διότι οί Κόλποι φαίνονται μέν ον- 
τες Αιγύπτιοι'  λέγω δέ τοϋτο, ΰπονοήσας έγώ 
αύτός πρότερον τοιοϋτό τ ι ,  ή άκούσας παρ’ ά λ 
λων' φροντίζων δέ νά έξακριβώσω τά  πεοί τού
του, ηρώτησα άμφοτέρους τοός λαούς' καί μ ά λ 
λον οί Κόλχοι ενθυμούντο τούς Αιγυπτίους η 

οίΑίγύπτιοι τούςΚόλχους' νομίζουσι δέ οί Αι
γύπτ ιο ι  ότι  οί Κόλχοι κατάγοντα ι  έκ τής 
στρατιάς τοϋ Σεσώτριδος. Καί έγώ αΰτός δέ 
έσυμπέρανα τοϋτο έκ τοϋ ότι εΐναι μ ε λ α γ -  
ypoivoi καί οΰλότριχες (κατσαροί)' καί τοϋτο 
μέν οΰδέν σημαίνει, δ ιότι υπάρχουσι καί 
άλλοι λ^οί τοιοϋτο:, άλλά μάλλον έσυμ-
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πέρανα τοΰτο καί έκ τούτων, ότι μόνοι έκ 
πάντω ν τών ανθρώπων οί Κ όλ/ο ι,  καί οί Αι
γύπτ ιο ι ,  καί οί Αίθίοπες περιτεμνονται άνω
θεν καί έξ αρχής τά  αιδοία' οί δέ Φοίνικες, 

καί οί έν τη  Παλαιστίνη Σύρο: όμολογοϋσιν, 
ότι έμαθον τήν πε : ιτοα ήν  παοά τών Αίγυ-* » ι I i
πτ ίω ν '  οί δε Σύριοι, οί κατοικοϋντες περί τον 
θερμώδοντα καί Παρθενιον ποταμόν ,  καί οί 
πρός τούτου; συνορεύοντε; Μάκρωνε;, λέγου- 
σιν, ότι νεωστί έι·.αθον τήν περιτομήν παρά 
τών Κόλχων 'ούτοι δέ μόνοι είναι οί περιτε-  
μνόμενοι έκ τών άνθοώπων, καί ούτοι φαί - 
νονται ποιοϋντε; τά  αύτά  μ ετά  τών Αίγυ 
πτίων. Περί δε τών Αιγυπτίων καί Αίθιόπων 
δεν δύναμαι νά είπω τ ίνε ; παρά τών ά λ 
λων έόιδάχθησαν τήν περιτομήν' δ ιότι φαί
νεται αύτη ούσα άρ^αΐόν τ ι  έθιμον. "Οτ1 
δέ έκ τ ή ;  έπ ιμιξ ίας μετά  τών Αιγυπτίων έ
μαθαν τινε; τήν περιτομήν, μέγα τεκμηριον 
τούτου νομίζω καί τό έξής' ότι έκ τών Φοινί
κων όσοι μετά  τής 'Ελλάδος έχουσιν έ π ιμ ι -  
ξίαν, δέν μιμούνται πλέον τούς Αιγυπτίους 
ώς πρός τοϋτο, άλλά δέν περιτέμνουσι τά  

αιδοία τών τέκνων των.
§ 105 .  ’Ας είπω τόρα καί άλλο τ ι  περί 

τών Κόλχων, καθ’ 8 όμοιάζουσι πρός τού; 

Αιγυπτίου;.  Τό λινάριον μόνοι αΰτοί καί ο1 
Α ιγύπτιοι έργάζονται κατά  τόν αΰτόν τρό
πον’ καί ό βίο; δε αΰτών όλο;, καί ή γλώσσα 
όμοιάζουσι πρό; άλληλα. Τό λινάριον δέ τό 
μέν κολχικόν καλείτα ι υπό τών Ε λλήνω ν 
Σαρδονικόν, τό  δ ’ έξ Αίγύπτου έρχόμενον κ α 

λε ίτα ι  Αιγυπτιακόν.
|  106 . ’Εκ τών στηλών, ά ; έστηνε κατά  

τ ά ;  διαφόρου; χώρα; 5 βασιλεύ; Σέσωτρι;,  αί 
μέν πλεΧσται δέν φαίνονται πλέον διατηρη- 

θεΧσαι" έν δέ τη  Παλαιστίντ] Συρία έγώ αΰτός 
είδον αΰτάς υπαρχούσας, καί τά  είρημένα 
γρ ά μ μ α τα  υπάρχοντα έπ ’ αΰτών, καί γυναι- 

κό; αιδοία. 'Γπάρχουσ ι δε καί περί τήν ’Ιω

νίαν δύο α γ ά λ μ α τα  τούτου τοϋ άνδρό;, έγκε- 
κολαμμένα έν βράχοι;, κατά  τε τήν οδόν, 

ήτις άγε ι  έκ τ ή ;  ’Εφέσου ε ί ;  Φώκαιαν, καί 
κατά  τήν έκ Σάρδεων εί; Σμύρνην άγουσαν' 

Κατ’ άμφότερα δε τά  μέρη ταϋ τα  υπάρξει 
έγγεγλυμμένο; άνήρ μεγέθου; πέντε σπιθα

μών, κρατών λόγχην μέν διά τή ;  δεξιά;,  τ ό -  
ξον δέ διά τ ή ;  αριστερά;'  ε^ει δέ καί τήν 
άλλην ένδυμασίαν αιγυπτιακήν καί αίΟιοπι- 

κήν' έπί δέ τοϋ στήθους, άπό τοϋ ενός μέχρι 

τοϋ Ιτέρου ώμου, υπάρχουσι κεχαραγμένα 
γράμματα  ιερογλυφικά α ιγυπτ ιακ ά ,  λέγοντα  

τά  έξής' « ΕΓΩ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ TAVTHN ΚΑ- 
ΤΕΚΤΗΣΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΜΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ». 

Τίς δε είναι ό παριστανόμενος καί πόθεν, έν- 

ταϋθα μέν δέν δηλοϋται,  υπάρξει όμως δε
δηλωμένο·; είς άλλα μέρη. Τινές δέ τών θεα- 
σαμένων τά  ά γ ά λ μ α τα  ταϋ τα  συμπεραίνουσι 
μέν ότι είνε τοϋ Μέμνονος, πολύ τής άληθείας 

άπομακρυνόμενοι.
§ 10 7 .  ’'Ελεγον δέ οί ίερεΧς, ότι ούτος 5 

Αιγύπτιος Σέσωστρις έπανελθών είς Αίγυπτον 
μετά  πλήθους άνθρώπων έκ τών έθνών, ών 
τάς χώρας έξεπόρθησεν, όταν έφθασεν είς τάς 
παρά τό Πηλούσιον Δάφνας, έφιλοςενήθη ΰπύ 
τοΰ άδελφοϋ του, πρός ίν  ε ί /εν  άφήσει τήν 
κυβέρνησιν τής Αίγύπτου κατά  τήν άπου- 
σίαν του, δμοϋ μέ τούς εαυτού παΧδας' ούτος 
δέ, περικυκλώσας τήν οικίαν διά καυσίμου 
υλης, έβαλε πϋρ ε:ς αΰτήν. Ώ ς  δέ 5 Σέσωτρις 
έμαθε τοϋτο ,  πάραυτα έσυμβουλεύθη τήν γυ- 
ναϊκά του, διότι καί ταύτην συνάμα είχε κα-  
λέσει παρ’ εαυτώ' αύτη δε συνεβούλευσεν αΰ
τόν έκ τών παίδων, οΐτινες ήσαν έξ, νά έξα- 

πλώση δύο έπί τής πυράς καί νά γεφυρώση τό 
καιόμενον, οί λοιποί δέ νά σωθώσι, βαίνοντες 
έπ’ αύτών. Ταϋτα καί έπραξεν ό Σέσωστρις, 
καί δύο μέν τών παίδων κατεκάησαν τοιου
τοτρόπως, οί δέ λοιποί περιεσώθησαν μετά  

τοϋ πατρός.



§ 108. Άφικόμενος δε ό Σέσωστρις ε;; 

Α ίγυπτον, καί τιμωρήσας τον αδελφόν, τό μεν 
πλήθος τών α ιχμ αλ ώ τω ν ,  οΰς ήγαγεν έ/. τών 
κυριευθεισών χωρών, ουτω μετεχειρίσθη" κα- 
τεδίκασεν αυτούς να μεταφέρωσιν έλκύοντες 
του ; παμμεγέθεις  κ α τά  τό μήκος λίθους, οί- 
τινες έπί τούτου τοΰ βασιλέοις έκομίσθησαν 
εις τόν ναόν τοΰ ’Ηφαίστου' τους ήνάγκασε 

δν νά δρύξοισι καί πάσας τάς διώρυγας, ακτί
νες σήμερον ύπάρχουσιν έν Αίγύπτω. Καθί- 
στων δε ά/.οντες τήν Αίγυπτον, ήτις τό ποίν 
η το ίππάσιμος και άμαξητός ,  ακατάλληλον 
ττρός τα ΰ τα '  δ ιότι εκτοτε ή Α ίγυπτος, καίτοι 
πεδινή ουσα δλη, κατέστη άνιππος αί άνα- 
μάζευτος ' α ιτ ία  δε τούτου υπήρξαν και διώρυ
γες, πολλαΐ Ο υσαι, και κατά  πάσαν διεύθυν- 
σιν έκτεινόμεναι. Κατέτεμνε δέ την χώραν 5 
βασιλεύς πρός τόν εξής σκοπόν' δσοι τών Αι
γυ π τ ίω ν  κατώκουν είς πόλεις, μη έπ! τοΰ πο
ταμού κειμένας, άλλά μακράν, ούτοι, δταν 
άπεσύροντο τά  έκ τοΰ ποταμού πλημμυροΰν- 
τα  ΰδατα ,  έσπάνιζον ΰδατος, και μετεχειρί- 
ζοντο γλυφά ΰδατα , έκ φρεάτων τα ΰ τα  άν- 
τλοΰντες ' τούτων λοιπόν ενεκα κατετμήθη 

διά διωρύγων η Αίγυπτος.
§ 1 0 9 .  ’Έ λεγον δε, δ τ ι  ούτος δ βασιλεύς 

διένειμε την χώραν είς απαντας τούς Αιγυ
πτίους, δώσας είς έκαστον αύτών τεμάχιον  

τετράγωνον ίσης έκτάσεως, και εκ τούτου ά -  
πετέλεσε τάς προσόδους τοΰ κράτους, δ ιατά- 

ξας έκαστον νά πληρών?] κ α τ ’ έτος φόρον ώ- 
ρισμένον διά τό τεμάχιον  του' έάν δέ ποτε  ά -  

πέκοπτέ τίνος δ ποταμός μέρος τ ι  τοΰ τ ε μ α 
χίου, οΰτος, έρχόμενος πρός αυτόν, έδηλοποίει 
τό  γεγονός' αύτός δ ’έπεμπεν ανθρώπους, δπως 

έπισκεφθώσι καί καταμετρήσωσι κατά  πόσον 
μικρότερον έγεινε τό τεμάχιον ,  ίνα είς τό ε
ξής ό ιδιόκτητης πληρών») τόν φόρον άναλό- 
γως τοΰ μένοντος τεμαχίου. Νομίζω δέ, δτι 
εντεΰθεν εύρεθεΐσα ή γεωμετρ ία ,  μετηνέχθη

είς την 'Ε λ λ ά δα - διότι τ ά  περι πόλου και 

γνώμονος (ηλιακού ωρολογίου), καί τών δώ 
δεκα τής ημέρας διαιρέσεων έμαθον οί "Ελ

ληνες παρά τών Βαβυλωνίων.
§ 1 1 0 .  Ουτος μέν μόνος βασιλεύς Αιγύ

πτιος  έβασίλευσε και τής Αιθιοπίας' μνημεία 
δέ κατέλιπε ποό τοΰ ναοΰ τοϋ ’Ηφαίστου α 

γ ά λ μ α τα  λίθινα, δύο μέν εαυτού καί τής γυ -  
ναικός του τριάκοντα πήχεων τό μέγεθος, 
τέσσαρα δέ τών τεσσάρων παίδων του είκοσι 
π η /εω ν  έ'καστον. Τούτων έμπροσθεν τών α 
γαλμάτω ν  μετά  πολύν καιρόν Δαρεΐος δ Πέρ- 

σης έστησε τόν εαυτοϋ ανδριάντα" άλλ’ δ ίε- 
ρεύς τοϋ ’Ηφαίστου, μη άνεχόμενος τοΰτο, εί

πε πρός τόν Δαρεΐον, δτ ι  δέν έπραξεν έργα 
μεγάλα οια Σέσωστρις δ Αιγύπτιος" διότι δ 
Σέσωστρις καί άλλα μέν έθνη υπέταξεν ούχί 
ολιγώτερα εκείνου, έτ ι  δέ καί τούς Σκύθας" δ 
δέ Δαρεΐος δέν ήδυνηθη νά κυριεύση τούς Σκύ
θας. Δέν είναι λοιπόν δίκαιον νά στήση έμ 
προσθεν τών άγαλμάτω ν έκείνου τόν ίδιον άν- 
δριάντα, άφοϋ δέν τόν υπερέβαλλε κατά  τά  

έργα. Λέγουσι δέ, δτι  δ Δαρειος έσυγχώρησε 

τούς λόγους τούτους τοϋ ίερέως.
§ 1 1 1 .  Τοΰ Σεσώστριδος δέ τελευτήσαν- 

τος, διεδέχθη, έλεγον, την βασιλείαν δ υίός 
αύτοΰ Φ ε ρ ώ ν. Ούτος ούδεμίαν μέν έκ α -  

μεν έκστρατείαν, έτυχε δέ νά τυφλωθή διά 

την  έξης αιτίαν" κατελθόντος τοϋ ποταμοΰ 
τότε  μεγίστου καί είς ύψος δεκαοκτώ πη χώ ν ,  
ώς έπλημμύρησε τό ύδωρ τούς άγρούς, έ-  

πήλθεν άνεμος ισχυρός, και ήγειρε βίαια κύ
ματα" λέγουσι δέ, δτι δ βασιλεύς ούτος, άνο- 
ήτως φερόμενος, έλαβε λόγχην καί την έξη- 
κόντισε έν μέσω τών συστρεφομένων ύδάτων 
τοΰ ποταμοΰ" αμέσως δέ, προσβληθείς υπό 

οφθαλμίας, έτυφλώθη, καί έμεινε τυφλός δέκα 
έτη" κατά  δε τό ενδέκατον τω  ήλθε χρησμός 
έκ τής πόλεως Βουτοΰς, λέγων, δτι έπληρώθη 

δ χρόνος τής ποινής, καί δτι θά άναβλέψη, άν

νίψη τούς δφθαλμούς δι’ ούρου γυναικός, ήτις 

νά μή έγνώρισεν άλλον άπό τόν άνδρα της" δ 
δέ βασιλεύς πρώτον έδοκίμασε τήν εαυτοϋ 
γυναίκα" έπειτα δέ, έπειδή δεν άνέβλεψεν, έ- 
δοκίμασεν έφεξής καί τάς άλλας πάσας" ά 
φοϋ δέ άνέβλεψε, συνήθροισε τάς  γυναίκας, 
ας έδοκίμασεν, έκτος έκείνης, δ ι’ ής τοΰ ούρου 
νιφθείς άνέβλεψεν, είς μίαν πόλιν, ήτις νΰν 

κ α λε ίτα ι’Ερυθρά Βώλος.Άφοϋ δέ τάς συνήθροι- 
σεν είς ταύτην, τάς κατέκαυσε πάσας σύν αυ

τή  τή  πόλει" εκείνην δέ, διά τοϋ ούρου τής 
οποίας άνέβλεψεν, έλαβεν αύτός είς γυναίκα. 

Αφιερώματα δέ διά τήν άπαλλαγήν του άπό 
τοΰ πάθους τών οφθαλμών άνέθηκεν καί ά λ 
λα μέν είς πάντας τούς έπισήμους ναούς, ά λ λ ’ 
ιδίως μάλιστα  αξιόλογα καί άξιοθέατα έργα 
είς τόν ναόν τοΰ Έ λ ίο υ ,  δύο οβελίσκους λίθ ι

νους, μονολίθους καί έχοντας μήκος μέν εκα
τόν πηχώ ν, πλάτος δέ ίκ τ ώ  εκάτερος.

(άκολουθεΐ).

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
’Ομιλία γενομένΐ) ~f, 3 0  ’ΐ^νουαοίου εν ~λ  αϊθούσ>3 

τοΰ εν ’Αλεξάνδρειά. Ελληνικό5 Σχολείου τ τ,ς 

Έλληναιγυπτίϊχίς KotvoVwro;

τον ϊητρυΰ Α Ν . Ν . Γ Ο Υ J  Α.

ΠΑΝΑΓ1ΩΤΑΤΕ ΠΑΤΡ1ΑΡΧΑ,

ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΟΜΗΓΙ'ΡΙΣ,

Περιηγηθείς καί άλλοτε τήν χώραν ταύτην 
καί μαθών ήδη ευχαρίστως, δτ ι  ποός τοΐς άλ- 
λοις πολλοΐς άγαθοΐς, περί ών άπό πολλοϋ 
μέν άόκνως, καί πάνυ φιλοτίμως, καί ώς έα- 
πρέπει τοΐς "Ελλησιν, έμεριμνήσατε υμείς τε  
καί οί πατέρες υμών, άρτι δέ συνεστήσατε καί 
άξιόλογον Σύλλογον τό «Σεράπιον», έν ω εΤζ 
ρήτωρ δ ιαδέχεται τόν ετεοον, καθήκον μου

έθεώρησα νά μή άπέλθω κάγώ άναυδος. Χ ά -  
ριτας δέ μεγάλας οφείλω τοΐς εύαρεστηθεΐσι 
νά μοί παρέξωσι τήν εύκαιρίαν ταύτην ενταύ
θα, ένθα κ α τά  τά  ειθισμένα έδει νά έκφωνηθή 
σήμερον πανηγυρικός υπέρ τών προστατευόν- 
ιω ν  καί έν τώ  φαεινώ τούτω φάρω τοΰ Έ λ λ η -  
νισμοϋ τά  φώτα καί τήν έκπαίδευσιν αύτοϋ 
Τριών ’’Ιεραρχών. Ά λ λ ά ,  μή έξοικειωμένος 
ών είς πανηγυρικούς, πάντη  απαράσκευος καί 
άκατάλληλος ίσως είς τοϋτο τυγχάνω ν,  καί 
ούδέν έχων πρόχειρον βοήθημα, ώς θέμα μέν 
τής ομιλίας μου έξελεξάμην μόνον διά τό  έπί- 
καιρον τάς άμοιβαίας σχέσεις Αίγύπτου καί 
Ε λ λ ά δ ο ς ,  τών δέ ΤριώνΓ1εραρχών έπικαλοϋμα1 
έν κατανύξει τήν προστασίαν, δπως δ ιαφ ω τί-  
σωσιν ή μας πάντας  ίνα πράξωμενέπικαίρως τε  
καί καταλλήλως ού μόνον τ ά  πρός έκπαίδευ- 

σιν, άλλά καί παν δ ,τ ι  αί περιστάσεις ά π α ι-  
τοΰσι πρός δόξαν τής πίστεως καί τής μή κα- 
ταρτισθείσης είσέτι μεγάλης πατρίδος, τής 
έχούσης πολλάς καί ώραίας αύτής θυγατέρας 
στεναζούσας είσέτι υπό άφόρητον πίεσιν καί 
ζυγόν.

Κ,αί τ ί  μέν ητο ή Αίγυπτος άλλοτε καί τ ί  
ήτο ή Ε λ λ ά ς ,  δέν έχω  άνάγκην νά υποδείξω 

διά πολλών, ά λλ ’ άοκοΰμαι μόνον ν ’ άναμνή- 
σω δτι  ούδέν έτερον έθνος άνήγειρεν είσέτι, 
ούτε Πυραμίδας, ούτε Παρθενώνα, ούτε ίσως 
έδοξάσθη τοσοΰτον, δσον τό Αιγύπτιον καί τό 
Ελληνικόν ,  ούχί δμως μόνον διά τών Πυρα
μίδων καί τοΰ Παρθενώνος, άλλά διά τής σο
φίας, τής  εύνομίας καί τής έξασκήσεως π ολ
λών άλλων αρετών. Γνωστόν δέ είναι δτι,  π ο 
λύ προ τής άναπτύξεως τών άρετών τούτων 
έν Έ λ λ ά δ ι ,  ήκμαζε είς τοσοΰτον ή Αίγυπτος, 
ώστε δύο τέκνα αύτής, δ Κέκροψ καί δ Δ α
ναός, μετέφερον πρώτοι τόν πολιτισμόν, δ 
μέν είς τάς ’Αθήνας, δ δέ είς τό  ’'Αργος. Βρα- 
δύτερον δέ τόσον πολύ ήκμασεν ή Αίγυπτος, 
ώστε έξ αύτής μετήγαγον τούς νόμους δ τε  
Λυκοΰργος έν Σπάρτη, καί δ Σόλων έν ’Αθή



να'.;, καί ολίγοι ’Έλληνες έτόλμων τότε  ν’ 
άντιποι^θώσιν, είτε τον σοφόν είτε τόν φι
λόσοφον χωρίς πρότερον νά έπισκεφθώσι τήν 

Αίγυπτον.
Ά λ λ ά  κρίμασιν, οί; οίδε Κύριο;, παρακμα-  

σάσης βραδύτερον τ ή ;  Αίγυπτου, 5 ελληνισμός 
εσπευσε ν’ άνταποδώση αυτή πολλαπλασίονα 
την ευεργεσίαν. Καί πρώτο; μέν έπραξε τοΰ" 
το δ Μέγα; Αλέξανδρος, ό διαδούς τόν πολ ι
τισμόν καί εις τά  πέρατα τής γνωστής τότε  
οικουμένης καί καθιδρύσας ένταΰθα την φε- 

ρώνυμον αύτοΰ ταύτην πόλιν. Βραδύτερον δέ 

οί δ ιάδοχοι αύτοΰ, επίσης "Ελληνες, Πτολε- 
μαΐοι έπροίκισαν αύτήν διά τοιούτων καί το -  
σούτων καΟιδρυμάτων, ώστε ή ρ.έν Ά λεξα ν-  
δριανή Σχολή έπεσκίασε τότε  πάσας τάς άλ- 
λας ,  ουδέ τών ελληνικών έξαιρουμένων, ή δέ 
Άλεξανδριανή Βιβλιοθήκη πεοιεΐχεν έν χειρο- 

γράφοις άποτεταμιευμένον τοσοΰτον πλοΰ- 

τον γνώσεων, ώστε αν μή κατεστρέφετο ύπό 
τος επελθούσης βαρβαρότητος, άλλη ίσως ή '  
θελεν είσθαι ή κατάστασις τοΰ σύμπαντος 
κόσμου' ήθέλαμεν ’ίσως γινώσκει πρό πολλοΰ, 
οσα είσέτι δέν ήδυνήθημεν ν’ άνακαλύψωμεν.

’’ίδιον Ttva φόρον εύγωμοσύνης ίφείλει τή  
Α ιγύπτω εκτοτε καί αύτή ή άτυχής πατρίς 
μου ’’Ηπειρος, δ ιότι άνευ μέν τής ένισχύσεως, 
ήν ο Πτολεμαίος έδωκε τώ  παρ’ αύτώ δμήρω 

χρηματίσαντι Πύρρω δέν ήθελε δυνηθή ίσως 
ούτος ούτε τόν πάτριον θρόνον ν’ άνακτή- 
σγι, ούτε νά δοξασθή δίς νικήσας καί αύτούς 
τούς Ρωμαίους' άνευ δέ τών πολλών έλεφάν- 

τ ω ν ,  οΰς π ιθανώτατα  έξ Αίγύπτου έπρομη- 
θεύετο, δέν ήθελε τρομάζει τότε  καί αύτούς 
τούς "Ελληνας, είς ούς βεβαίως πρό τοΰ Πύρ- 
ρου ήσαν άγνωστα τ ά  θηρία ταΰτα . Καί π ό 
σον μέν είχεν δοξασθή διά τής ές Αίγύπτου 

μετενεχθείσης εύνομίας ή 'Ελλάς, τεκμηριοΰ- 
τα ι  τοΰτο καί έκ τοΰ ότι πολύ πρό τοΰ κ α -  
τακτήσαντος τήν τότε οικουμένην Μεγάλου

γάλου Αλεξάνδρου, πολύ πρό τοΰ νικήσαντος 
καί αύτούς τούς 'Ρωμαίους Πύρρου, οί "Ελλη

νες μόνον διά τής εύνομίας καί τών χρηστών 
ηθών των, καίτοι διηρημένοι είς πολλά κρα
τ ίδ ια  ό'ντες, ήδυνήθησαν όμως ούχί μόνον νά 
άποκρούσωσι πέντε Ικατομμύρια βαρβάρων, 
άλλά βραδύτερον καί νά νικήσωσι τα ΰ τα  έν 
τή  εστία των, καί νά έκπολιτίσωσιν όσα ήσαν 

επ ιδεκτικά  πολιτισμού.
Κρίμασιν όμως οί; οίδε Κύριος, βραδύτερον 

ήτε Αίγυπτος καί ή 'Ελλάς περιήλθον είς 

τοιαύτην οίκτράν κατάστασιν, ώστε έν μέν τή  
Α ιγύπτω μόνον αί Πυραμίδες περιεσώθησαν, 
έν δέ τώ  Παρθενώνι μόνον γλαυκές καί βάρ— 
βαρβαροι κατώκουν, συντελοΰντες είς τήν  αΰ- 

ξησιν τής έρημώσεως.
Δέν είναι βεβαίως τοΰ παρόντως χρόνου νά 

ερευνήσω τά  αίτ ια  τής ελεεινής ταύτης καί ά- 
ξιοδακρύτου καταστάσεως είς ήν περιήλθε 

τότε  ήτε Αίγυπτος καί ή 'Ελλάς, δέν δύναμαι 
όμως καί νά άποσιωπήσω ότι αύτη.,  κατά  
τον Πλούταρχον τουλάχιστον, μόνον τάς έν 
Μαοαθώνι, τάς έν Θερμοπύλαις, τάς έν Πλα- 
τα ια ΐς  μ ά χα ις ,  καί μόνον τάς έν Σαλαμΐνι καί 
έν Μυκάλη ναυμαχίας έπραξεν υπέρ τής έ- 
λευθερίας καί έδοξάσθη' πάσας δέ τάς λοιπάς 
επραξε πρός διεκδίκησιν ιδίων παθών κ α ί

άκαίρου φιλοδοξίας.
Δέν δύναμαι επίσης νά σιωπήσω, οτι  έφ’ ό- 

σοναέν έθεοποιοΰντο έν Έ λ λ ά δ ι  δ Κλέοβις καί 
έ Βήτων διά τήν εύσέβειάν τω ν , έφ’ όσον a? 
Σπαρτιάτ ιδε ;  έσεμνύνοντο μόνον διά τά  χρη
στά  ήθη τών τέκνων τω ν , έφ’ όσον ό Δήμος 
τών Αθηναίων δέν άνείχετο ούτε ν’ άκούση 
πρότασιν τινα τοΰ Θεμιστοκλέους, όσω ωφέ
λιμον τοΐς Άθηναίοις, τόσω άδικον τοΐς "Ελ- 
λησιν, έγεννώντο παρ’ αύτοΐς καί Λεωνίδαι, 
καί Μιλτιάδαι,  καί θεμιστοκλεΐς,  καί Ά ρ ι-  
στεΐδαι,  καί Φειδίαι,  καί Ά π ελλ ε ΐς ,  καί Φω- 
κίωνες, καί Σωκράτεις δοξάσαντες τήν π α -

τρίδα διά τε  τών άθανάτων έργων των, διά 
τοΰ πατριωτισμού των καί δι’ αύτοΰ πρός 
τούτοι; τοΰ πλούτου των. "Αμα όμως έγεν- 
νώθησαν έν αύτή κατά  δυστυχίαν καί ’Ά νυ-  
τοι καί Μέλιτοι, καί Κλέωνες καί ’Εφιάλται,  
τούτους μέν ποτίσαντες τό κώνειον, τόν δέ 
Άοιστείδην έξοστρακίσαντε; μόνον διότι ήτο 
δίκαιος, καί τοΰ άδίκοις φονευθέντος Φ ω κίω- 
νος μή έπιτρέψαντες ούτε τήν κόνιν τών ός·ών 
νά ένταφιασθή έν τώ  Ά σ τ ε ί,  εκτοτε, δυστυ

χώς, μόνον Γραικύλλοι έγεννώντο άνερυθριά- 

στως κηρύττοντες έν 'Ρώμη τό « ον παντός  
j t . /s tr  είc Κόρινθον », ούχί βεβαίως διά τό ά- 
προσπέλαστον, άλλά διά τήν έπιπολάζουσαν 
έκεΐ άκολασίαν, τήν πολυτέλειαν καί τήν 
διαφθοράν. Περίεργον δέ είναι ότι κατά  τήν 

εποχήν εκείνην, ούχί μόνον μεγάλοι άνδρες 
δέν έγεννώντο πλέον έν Έ λ λ ά δ ι ,  ά λλ ’ ούτε οί 
άγαθοί έτόλμων νά εύεργετήσωσι τούλάχις-ον 
αύτήν σκοπίμως άνευ τής άδείας τών κρα- 
τούντων 'Ρωμαίων' ότε δέ έπέτρεψεν δ Αύτο- 
τοκράτωρ τώ  Η ρώδη τώ Ά τ τ ικ ώ ,  ού /ί  μό
νον νά μεταχειρισθή, άλλά καί νά κ α τα χ ρα -  
σθή τούς υπ ’ αύτοΰ εύρεθέντα; καί παο’ ού- 
δενός διαφιλονεικηθέντας θησαυρούς, μ ετε -  
χειρίσθη τώ  όντι τούτους ούτως, ώστε άν
τ ί  νά συντελέση κατά  τ ι  είς βελτίωσιν τής 
άξιοδακρύτου καταστάσεως τής 'Ελλάδος, έ- 
χειροτέρευσεν αύτήν ούκ ολίγον, οίκοδομήσας 
καί πολλαπ^ασιάσας θέατρα έπί θεάτρων καί 
μέγαρα έπί μεγάρων, άπαραλλάκτως σχεδόν, 
όπως καί σήμερον σεμνύνονταί τινες μόνον 

έπί μεγαλοπρεπεστάταις  οίκοδομαΐς, καί έπί 
θησαυρίσει πλούτου' περί δέ ηθικής καί περί 
ένισχύσεως αύτής, ούδείς δυστυχώς έφρόντιζε' 
πολύ μάλ ιστα  πριν πίη τό κώνειον δ Σωκρά
της, δ διδάσκων ηθικήν, μή διαφέρουσαν πολύ 

τής τοΰ Εύαγγελίου, οί μέν ποιηταί καί έσα- 
τύρισαν αύτόν, οί δέ εύποροι καί έχλεύαζον 
ίσιος τήν έντιμον ττενίαν του, ότε ή/.ουον ότι

διήρχετο τόν Ίλισσον άνυπόδητος.

Ά λ λ ’ έπί τέλους τ ί  άπέγεινεν δ αμίμητος 
Παρθενών, τ ί  τά  τόσα μάρμαρα έπί μαρμά
ρων, τ ί  τό θεάτρον Ίίρώδου τοΰ Ά ττ ικ ο ΰ  καί 
τ ά  τόσα άλλα ίλέναεα καθώς καί τά  άυ.ύθη-l i t  5 k
τα  πλούτη αύτοΰ ; Τήν μέν τ ύ /η ν  τοΰ Παρ- 
θενώνο; καί τών άλλων αριστουργημάτων 
τών προγόνων ημών ήκούσατε πρό ολίγου, 

ίσω; μάλις-ά τινες έξ υμών καί ε ίδατε, ένθυ- 
μεΐσθε καί δέν άγνοεΐτε βεβαίως ότι καί μέχρι 

πρό πεντήκοντα έτών Ιρριπτον είς τήν άσβες-ο- 
κάμινον τ ’ αριστουργήματα ταΰτα  τών προ
γόνων μας ίδίαις χεοσίν ένιοι τών πατέρων 
μας, ΐνα προσ^ρισθώσιν άσβεστον, τινές δέ 

περίπυστοι Ευρωπαίοι καί έσύλουν ταΰ τα  έπι- 
σήμως, ΐνα κοσμήσωσι τά  Μουσεΐά τω ν ' άλλά 

δέν υπήρξαν ευτυχέστερα καί τά  μέγαρα καί 

τά  θέατρα τοΰ Ήρώδου τοΰ Ά ττ ικ ο ΰ '  καί ε
αυτών, άγνώστων ό'ντων μέχρι πρό μικροΰ, 
δλίγη κριθή έσπείοετο, ΐν ’ άποζώσιν οί γ η γ ε 
νείς Αθηναίοι καί μή λιμώ ττω σιν  όπως έλί-  

μωττον  οί πέριξ τών Πυοαμίδων Φελάχοι,  ά- 
ποζώντες μόνον άπό τών άπαλωνισμένων σκυ~ 
βάλων, ών μόνον έπέτρεπον τήν χρήσιν οί 
Μαμελοΰκοι, οί κύριοι ζωής καί θανάτου τότε 
όντες, καί πάντα  τά  προϊόντα τής γής τ α ύ 

της τής έπαγγελίας μεταχειριζόμενοι προς ι
δίαν αύτών τροφήν καί άκολασίαν.

Καί τοιαύτη ή κατάς-ασις καί αί άμοιβαΐαι 
σχέσεις Αίγύπτου καί 'Ε λ λ ά δ ο ς  έπί τής άρ- 
χα ιότητος,  καί έπί τών νεωτέρων χρόνων μέ
χρι τοΰ καθ’ υμάς αίώνος. Έ π ί  μέν τής  άρ- 

^αιότητος ούδεμίαν ίσως έχουσαι, ούτε εύνο- 
μωτέραν, ούτε όλβιωτέραν, ούτε ένδοξοτέραν 
έαυτών χώραν, ήμιλλώντο εύγενώς πρός άλ- 
λήλας, καί έκάστη προσεπάθει ν’ άνταποδίδη 
τ ή  έτέρα μείζονας τάς ευεργεσίας.

"Οσα μετέλαβεν έξ Αίγύπτου δ Ε λ λ η ν ι 
σμός διά τοΰ Λυκούργου καί τοΰ Σόλωνος, 
άνταπέδωκε πολλαπλάσια διά τοΰ Μεγάλου



Αλεξάνδρου καί τών Πτολεμαίο^ ' οτε δε 
βραδύτερον αί χώραι αύται δια τάς πολλάς 

αυτών ανομίας καί μάλλον διά τήν έρήμωσιν 
και καταστροφήν, ας έπήνεγκεν είς αύτάς ό 

Φανατισμός καί ή δεισιδαιμονία, δρμηθεΐσαι 
τδ μέν πρώτον έκ τής πεφωτισμένες σήμερον 

Δύσεως διά τών σταυροφοριών, βραδύτερον δε 

έκ τ ι ς  βεβαρβαρωμένης ’Ασίας τε  καί ’Αρα
βίας, άμφότεραι αί άτυχεΐς αύται χώραι ύπέ- 
στησαν τά  πάνδεινα καί ούδεμίαν έλαβον ού- 
δαμόθεν βοήθειαν, 'ίνα έξέλθωσι τ ι ς  οίκτρο- 

τάτης  ταύτης κατασταστάσεώς των.
ΓΙροωρισμένον δέ φαίνεται ήτο υπδ τής 

Θείας Προνοίας άμφότεραι κ φ  νά συναπελευ- 
θερωθώσι ταυτοχρόνους σχεδδν καί νά συνδο- 

ξασθώσι, καί τάς αμοιβαίας αυτών σχέσεις 
αύΟις ν’ άναλάβωσι.

Καί πρΰτον  μέν, ώς γνωστδν, άπηλευθε- 
ρώθη ή Αίγυπτος, κατά  θείαν δέ τινα ευδο
κίαν δι αύτοϋ τούτου τοϋ άναγκασΟέντος και 
ν’ άλλαξοπιστήση έπί τής βαρβαρότητος Ε λ 
ληνισμού, διότι ούδείς δύναται ν’ άρνηθίί δτι 
ό ένδοξος ίδρυτής τής Βασιλευούσης σήμερον 
έν Α ίγύπτω δυναστείας Μεχμέτ ’Αλής, δσον 
πιστδς έμεινεν είς τδ  θρήσκευμα τών π α τ έ 
ρων του, δσον έντίμως εξυπηρέτησε τδν άρ- 
χηγδν τής τε  θρησκείας καί τοϋ Κράτους του, 
ητο δμως "Ελλην τήν καταγω γήν  καί γν ή 
σιος γνησιώτατος άπόγονος καί συμπατριώτης 
τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου.

Τήν δέ διά τοϋ Μ εχμέτ Ά λή  άπελευθέ- 
ρωσιν τής Αίγύπτου άπδ τών Μαμελούκων, 
οΰς ούδ’ οί στρατοί τοϋ μεγάλου Ναπολέον- 
τος ήδυνήθησαν νά ύποτάξωσι, παρηκολούθη- 
σεν ευτυχώς έκ τοϋ σύνεγγυς ή άπελευθέρω- 
σις τής Ε λ λ ά δ ο ς ,  καί ούτως ήρξαντο αύθις 
αί μεταξύ τών δύο αύτών χωρών σχέσεις.

Καί διά τίνων μέν αρετών άπηλευθέρωσε 
τήν Α ίγυπτον ό Μεχμέτ ’Αλής καί κατέστη
σε·/ αυτήν τοιαύτην, α ϊτός  τε καί οί άξιοι

αυτοϋ δ ιάδοχοι,  οΐα είναι σήμερον, βέλω κ α -  
ταδείξει αν έπιζήσω μετά  τήν άποπεράτωσιν 
τοϋ συγγράμματος μου, προτιθέμενος νά συγ- 
γράψο) τότε  έκ τών πρώτων καί τδν βίον τοϋ 

Μεχμέτ Ά λή .  Διά τίνων δέ μέσων άπηλευ- 
θέρωσαν τήν Ε λ λ ά δ α  καί κατέστησαν αύτήν 
τοιαύτην, οΐα είναι σήμερον, αί άρεταί τών 
χθές μόλις άπελθόντων πατέρων ημών κατά  

τδ  πλεΐστον μέν κατέδειξα διά τών οκτώ ά -  
χρι τοϋδε δημοσιευθέντων τόμων τών παραλ
λήλων βίων τών έπί τής άναγεννήσεως τής 
Ε λ λ ά δο ς  διαπρεψάντων άνδρών, ελπ ίζω  δέ 
νά καταδείξω καί τδ υπόλοιπον διά τής δη-  
μοσιεύσεως τών ύπολειπομένων μοι τεσσάρων 

έτι τόμων.
Περίεργον δέ καί εύχάριστον συνάμα εΐναι, 

δτι άκριβώς καθ’ ·?,ν έποχήν ή Ε λ λ ά ς  ήγωνί- 
ζετο τδν περί τών δλο>ν άγώ να , ΐν’ άνακτή-  
σηται τήν έλευθερίαν της ,  ήρξαντο καί αύθις 
αί μεταξύ Αίγύπτου καί Ε λ λ ά δ ο ς  στενώτα- 
τα ι  σχέσεις. Ή  μέν πρώτη έπεμψε πολλάς 
χ ιλ ιάδας τών τέκνων της καί έπί κεφα
λής αύτών ένδοξον στρατηγδν τδν πρωτότο
κον υίδν τοϋ ίδρυτοϋ τής βασιλευούσης δυνα
στείας Ίβραήμ πασσάν, ΐνα ύποτάξη κατά  
διαταγήν τοϋ κυρίου του τήν Ε λ λ ά δ α ,  αυτη 
δέ πρδς εύγενή έκδίκησιν έπεμψεν άκριβώς, 
καθ’ -?jv έποχήν οί Αιγύπτιοι στρατοί κατά  
τήν τό τε  έπικρατοϋσαν συνήθειαν καί κ α τ ’ 
άνοιτέραν δ ιαταγήν  ήρήμωνον την χώραν τής 
Ε λ λ ά δ ο ς  καί ήχμαλώ τιζον  τά  τέκνα αύτής, 
έπεμψε, λέγω , τινάς τούτων, οίον τούς Τοσί- 
τ ζ α  τούς Άβέρωφ, τούς Τσιτζίν ια , τούς Δανα- 
στάση, τούς Στουρνάρη, τούς ’Α μπέτ ,  τούς 
Κασσαβέτη καί άλλους, ούχί βεβαίως ΐνα έ-  
ρημώσωσιν, άπα γε  τής βλασφημίας, ουδέποτε 
ούτε μετήλθεν, ούτε θά μετέλθϊ] ό ελληνισμός 
τήν έρήμωσιν, άλλά ΐνα καθιδρύσωσιν έκτοτε 
το ιαϋτα καί τοσαϋτα φιλεκπαιδευτικά, φι
λανθρωπικά καί έκπολιτευτικά καθιδρύματα,

δσα καί οία πολλαπλασιασθέντα έκτοτε παρ’ 

ύΐλών καί τών τέκνων άλλων πεπολιτισμένων 
έθνών κατέστησαν τήν Αίγυπτον τοιαύτην 

οια είναι σήμερον, έλκύουσα τδν έπαινον τοϋ 
σύμπαντος κόσμου' έτ ι  δέ περιεργότερον καί 
εύχαριστώτερον είναι δτ ι ,  καί διά τινων έκ 
τών τότε  α ίχμαλωτισθέντων τέκνων του, ο 
ελληνισμδς, καίτοι άλλαξοπιστησάντων ένίων 
τούτων, άνταπέδωκεν δμως τ -Jj Α ίγύπτω κ α 
τ ά  τδν έμφυτον αύτοϋ χαρακτήρα χάριτας 
καί ευεργεσίας,καί ούδείς φρονώ διαφιλονεικεΐ 
σήμερον δτι  οί τό τε  αίχαλωτισθέντες, ό Κρής 
’Ισμαήλ πασσάς, ό Μεσολογγίτης Ζουλφικάρ 
πασσάς, καί ούκ ολίγοι άλλοι όμοιοι τούτων, 
πατοικώς άνατραφέντες πρότερον υπδ τοϋ έν
δοξου άρχηγοϋ τής βασιλευούσης δυναστείας 
καί τοϋ άξιου υίοϋ αύτοϋ Ίβοαήμ  πασσά έξυ- 
πηοέτησαν ώς έμπρέπει τοΐς Έ λ λ η σ ι  τ ιμ ίω ς,  
καί μεγά λα  αξ ιώματα  καθεΐξαν καί έτ ίμ η-  
σαν ταϋ τα  καίτάς άγαθοιτέρας άφησαν έν τή  
χώρα άναμνήσεις.

Τοιαύτη δέ καί ή κατάστασις καί αί άμοι- 
βαΐαι σχέσεις τών χωρών τούτων έπί τοϋ 
καθ’ ημάς αίώνος καί έπί τής άναγεννήσεωί 
αύτών. ’Ενταύθα δέ ουδόλως πιστεύω δτι  δύ- 
νατα ί  τις νά παρατηρήση δτι  άπαξ έπιτευ- 
χθέντος δπως δήποτε τοϋ σκοποϋ τούτου καί 

ελευθέρων ούσών τών χωρών τούτων, ούδέν 
άπολε ίπετα ι ήμΐγ νά πράξωμεν. Ούδείς βε
βαίως δύναται ν’ άρνηθνί δτι έντε τη  Αίγύπτω 

καί έν Έ λ λ ά δ ι  δ ιεπράχθησαν τώ  ό'ντι πολλά 
καί μεγά λα ,  άλλ ’ υπολείπονται ήμΐν τά  πλεϊ- 
στα  καί άν ούχί τά  δυσχερέστερα, πάντως 
δμως τ ά  σπουδαιότερα καί συντελεστικώτερα 
είς τδ  ν’ άποκτήσωσιν άμφότεραι αί χώραι 
αΰται τήν  άρχαίαν αύτών δόξαν καί εύκλειαν.

Καί ένιαχοϋ μέν τής Αίγύπτου, τής άλη-  
θοϋς ταύτης γης τής έπαγγελ ίας  καί τών 
θαυμάτων, καίτοι έχούσης τοιαύτας πόλεις 
οΐα ή Αλεξάνδρεια, τδ  Κάϊρον, καί άλλαι τ ι -

νές άμιλλώμεναι εύγενώς σήμερον πρδς τάς 
ωραιοτέρας καί,πλουσιωτέρας τής οικουμένης 

χώρας, ένιαχοϋ, λέγω , τής Αίγύπτου έπιπο- 

λάζει είσέτιτοσαύτη δεισιδαιμονία καί α μ ά 
θεια καί ή παρακολουθούσα ταύτας  έρήμωσις 

τής  χώρας, ώστε ού πρδ πολλοϋ ήκουσα, δτι  
τούς έπιστρέφοντας έξ Ίορδάνου είς Ιεροσό

λυμα περιηγητάς κατέφαγον νύκτωρ τά  θη
ρία. Έ ν ιαχοϋ  δέ τοϋ 'Ελληνισμού, ιδίως τοϋ 
υπδ τήν δουλείαν, τ ά  δεινά τα ϋ τα  είσι χείρο- 
να ,ούτε  ή γενέτειρα πατρίς τών Τ ο σ ίτ ζα ,τώ ν  
Άβέρωφ, τών Ά ντωνιάδου, τών 'Ράλλη, τών 
Νικολοπούλου, τών Βερναρδάκη, τοΰ-Κανάρη, 
τοϋ 'Ρήγα  τοϋ Φερραίου, τοϋ Κοραή, τοϋ 
Κασσαβέτη, τών Σιναδινών, καί τόσων άλλων 
θυσιασθέντων άλλοτε καί διαπρεπόντων σή
μερον ένταϋθά τε καί άλλαχοϋ, άπηλλάγη εί

σέτι τής δουλείας, τής άμαθείας καί τοΰ αύ- 

θαιρέτου δεσποτ-.σμοϋ, ούτε ή γενέτειρα π α 
τρίς τοϋ ίδρυτοϋ τής βασιλευούσης έν Αίγύ
π τω  Δυναστείας έπροικίσθη είσέτι δ ι’ ευνο
μίας, τής μόνης γενετείρας τοΰ αληθούς μ ε 
γαλείου καί τοϋ πολιτισμοϋ έκάστης χώρας. 
Μόλις πρδ ή μερών έκηρύχθη έκεΐ συνταγμα
τικόν πολίτευμα  μ ήπω  έφαρμοσθέν. Δέν έχω 
δέ άνάγκην νά προσθέσω, δτι ιδιαιτέρας πα  

τρίδος δεδουλωμένης καί μή εύνομουμένης ού
δέν άλγεινότερον ίσως καί ούδέν ονειδιστικώ- 
τερον παντί  τώ  φ ιλοτ ιμώ ’ ούτος καί τοϋ Ksoi- 
σου τά  πλούτη άν θησαυρίση καί τών μεγα- 
λειτέρων τοϋ κόσμου τιμών άν άξιωθή, παν-  

ταχοϋ  δμως καί πάντοτε  θά καλήται έπηλυς 
καί άπατρις, άν μή έχν) καί τήν ιδιαιτέραν 
αύτοϋ πατρ ίδα  έλευθέραν-ταύτης δέ εύνοαου- 
μένης καί εύημερούσης ούδέν ίερώτε: ον ;  
προσφιλέστερον έν τώ  κόσμω τ ο ύ τ ω Λ Β · *  

σβευον οί πατέρες ήμών' π  ρ ε σ β ε ύ ο u. έ νΛ' ̂  :δ  ν ή  
ζώντες σήμερον.

Ά λ λ ά  πρδς τοϋτο ίσως τίς φ ύ .) ·  Γ £τι
άπαιτοϋνται χρήμ ατα ,  διότ τώ
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αίώνι το!5τω μάλλον αρμόζει το ό (ΐ χ ρ ψ  
[ΐάτω*· xal drev rovrcor ovrWr» καί ούχί καθ’ 
δν αιώνα έλέχθη «ή μ εις δε έ'νεκα εκτάκτων 
περιστάσεων κατεστράφημεν». Δεν αγνοώ,δτι 
6 Ελληνισμός άποβλέπων εις την φιλοτιμίαν 
του, θά συντελέση και όιά τοϋ πλούτου εις 
την άναγέννησιν τής Ανατολής διά πάντοιν 
αύτής τών στοιχείων, καίτοι δεσπόζοντος ε ί
σέτι τοϋ ’Οθωμανικού, άποβλέπων, λέγω, είς 
τήν εύγενή ταύτην φιλοτιμίαν μάλλον ή είς 
κχθαράν πλεο/ες ίαν ,  άπώλεσεν ό Ελληνισμός 
έν τοΐς τουρκικοΐς έν γένει χρεωγράφοις πλείο- 
να τών τεσσαράκοντα έκατομμυρ. λιρών' άλ
λα πόσα είχεν ούτος ότε άπηλευθερώθη; Κατά 
μεν τάς άξιοπιστοτέρας μαρτυρίας ούτε πε
ριουσία τις ελληνική είχε περισωΟή μετά  τον 
αγώνα, άλλ’ ούτε λίθος έπι λίθου sly ε μείνει 
έν τή έλευθεοωθείση Έλλάδι"  κατά δε τάς 
μαρτυρίας καί τών άσπονδοτέρων εχθρών τοϋ 
Ελληνισμού, αί μεν Ά θήναι,  6 Πειραιεύς, ή 
Σύρος καί αί ΙΙάτραι άμιλλώνται σήμερον 
κ α τά  τε  τόν πλοϋτον καί τήν καλλονήν μετά  
τών ωραιότερων καί δλβιωτέρων πόλεο>ν τής 
Ευρώπης, ο όέ Πειραιεύς ιδίως ή Σύρος καί 
αί ΙΙάτραι μετά  τών βιομηχανικωτέρων καί 
έμπορικωτέρων, καί σύμπασα ή Πελοπόννησος 
μετά  τών παραγωγικωτέρων χωρών.

'Γμεΐς  δέ ένταϋθά τε καί άλλοι ’ Ελληνες 
αλλαχού φημίζεσθε ούχί μόνον ώς οί εύπορώ- 
τεροι, άλλά καί ώς οί έπιχειρηματικώτεροι 
καί οί έντιμώτεροι τών έμπορων καί τών κε
φαλαιούχων.

Ά πόδεις ις  τρανωτάτη τοϋ ισχυρισμού τού
του είναι καί τά  μεγάλα ποσά όσα άπωλέ- 
σατε έν τουρκικοΐς χρεωγράφοις' ό έπασχο- 
λών δέ είς μίαν μόνον έπισφαλή μάλιστα  έ- 
πιχείρησιν τοσαΰτα, φυσικόν συμπέρασμα εΐ- 
vat ότι είχε καί έ / ε ι  πενταπλασίονα τουλά
χιστον τούτων, άτινα έπασχολεΐ εύτυ^ώς, ώς 
βλέπω, είς άλλας ήττον έπισφαλεΐς έπιχειρή- 

ιί χαίρω καί σεμνύνομαι διότι γ ιγνώ -  
ί πέπεισμαι ότι πολλοί καί έκ τών ά - 
bov μοι τοϋ λόγου τούτου δύνανται

ν α '5πεαοΛιοντίσωσι κατά τόν πλοϋτον καί 
\ \ ' τοδς Ζωσιαάδας, καί τόν Καπλάνη, καί τούς

τόν Στουρνάρη. Τί δέ ήθελε γε ί-  
ν:ι ^Ι!Λ'£ν;«*;£0ς άνευ τής όσω εύγενοϋς τόσω

καίματαίας ταύτης φιλοτιμίας, τοϋ νά συν
τελέση δηλαδή καί διά τής τοιαύτης έπασ^ο- 
λήσεως τών κεφαλαίων του είς τήν άναγέν- 
νησιν τής ’Ανατολής διά ιδίων αυτή ς-οιχείων; 
κα< τ ί  δύναται νά γείνη έάν πάντες οί δυνά* 
μενοι νά έςακοντίσωσι κατά  τόν πλοϋτον 
τούς Ζωσιμάδας, τόν Καπλάνην, τούς Τοσί- 
τζας καί τόν Στουρνάρην φιλοτιμηθώσι νά 
υπερακοντίσωσιν αύτούς καί κατά τά  ευεργε
τ ή μ α τ α  καί κατά τήν έξάσκησιν τών άλλων 
άρετών; άλλά μή πρός Θεού περιορίζεσθε μό
νον είς τήν θησαύρισιν πλούτου, ούτε είς τήν 
συσσώοευσιν μαρμάρων έπί μαρμάρων, ούτε 
είς ματαίαν  έπίδειςιν πολυτελείας, ούτε είς 
τρυφάς καί διασκεδάσεις' άλλ’ είς τήν έξά- 
σκησιν άρετών καί ιδίως άκραιφνοϋς πατρ ιω 
τισμού, διότι έκ τής καλλιεργείας μόνον τού
των ένδέχεται νά γεννηθή καί αύθις τοιαύτη 
κατάστασις πραγμάτων, οΐαν περιγράφει τήν 
τής Αίγύπτου ο Πίνδαρος έν τρισί ς-ίχοι;,  οΰς 
αίόαύμενο; άποσιωπώ. Παρακαλώ όμως πάντα  
φιλόπατριν ν’ άναγνώστι αυτούς μετά  προσο
χής καί νά έχη πάντοτε  πρό δφθαλμών ώς- 
περ φιλόπατρίς τις καί πολυμ'αθής συμπολί
της ημών ένταΰθα παρακαθήμενος, όστις καί 
έμοϋ αύτοΰ λαλοϋντος περί ηθών, έπέστησε 
πρώτος τήν προσοχήν. Ευρηνται δέ οί στίχοι 
ούτοι έν τώ  κεφαλαίω «Θρήroc» υπ’ άριθ. 
1 1 2  ( I 79)  έν σελίδι 2 3 2  τής άνά χεΐράς μου 
γενομένης έν Λειψία έκδόσεως τώ  1 8 5 8  υπό 
S chneidow in .

Δεν είχον άρά γε σοφίαν κ’εύνομίαν οί Αιγύ
πτιο ι  ; Ήκούσατε άρτι τά  λεχθέντα περί τού
του έξ άξιοπί<των πηγών. Δέν ήσαν άρά γε 
πλούσιοι;’Αναλογίσθητε τήν εκπληκτικήν δ α 
πάνην αύτών καί πρός κατασκευήν μουμιών. 
Δέν έφρόντιζον καί πρός διαιώνισιν τής μνήμης 
των διά τής άνεγέρσεως τεραστίων καί δα πα -  
νηροτάτων οικοδομημάτων ; ’Αναλογίσθητε 
τάς Πυραμίδας. Διά τ ί  δέ κατήντησαν τοιοΰ- 
τοι έπί μέν τής αρχαιότατος, οΐους περιγρά
φει ό Πίνδαρος, έπί δέ τών νεωτέρων χρόνων 
υπό τούς Μαμελούκους τοιοΰτοι, οΐους τούς 
περιγράφει 6 Βόλνεϋ. Δι’ ούδεμίαν άλλην, 
φρονώ, α ιτίαν, εί μή μόνον διότι παρημέ- 
λουν τήν καλλιέργειαν τής ηθικής καί τήν ά- 
ρετήν, ών πρώτιστη μετά  τήν ευσέβειαν είναι
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δ ακραιφνής πατριωτισμός. Είς ταΰτα  λοιπόν 
πρός Θεοΰ έπιστήσετε τήν προσοχήν σας, εάν 
α γα π ά τε ,  ώς δέν άμφιβάλλω, τήν τε  γενικήν 
καί τήν ιδιαιτέραν έ'καστος πατρίδα.

Καί τί μέν ζητεί  παρ’ υμών τών εύπορούν- 
των σήμερον έν τι} άλλοδαπή δ Ελληνισμός,  
δέν έχω ανάγκην νά σάς υποδείξω διά πολ
λών' ΐν δέ μόνον δέν μοι έπιτρέπεται νά σιω- 
πήσω, οτι δηλαδή δ ελληνισμός σήμερον ΐνα 
δυνηθή νά έπιτελέση εύποοσώπως τούλάχιςΌν 
τό  καθήκον του, δέν ζητεί  παρ’ ημών ΐν’ ά -  
πελευθερώση καί τήν ιδίαν έκάστου πατρίδα 
ούτε χρήματα  ΐνα πλουτήση καί δαπανά έν 
άμεριμνομεριμνοσύνη, άλλά μόνον τά  μέσα έ · 
κείνα, δ ι’ών θερμαίνεται ή διάνοια καί πολλα- 
πλασιάζονται αί άρεταί, καί τά  εφόδια έκεΐνα 
ό ι’ ών εκας·ος λογικός και φιλόπατρίς καί φι
λότιμο; άνήρ δύναται καί εαυτόν νά υπερά
σπιση, καί υπέρ τής άπελευθερώίεως τής π α 
τρίδος του ν’ άποθάννι έν άνάγκη ώς ήρως. 
Ποια δέ είσί τά  τε μέσα καί τά  έφόδια ταϋ
τα  δέν άπόκειται είς έμέ νά άπαριθμήσω, φο- 
βοϋμαι μάλλιστα  μή καί διά τών λεχθέντων 
παρεξηγηθώ' άλλ’ ούδέν ήττον καί διακινδυ
νεύουν νά πάθω τοϋτο, δέν δύναμαι ν’ άπο- 
κούψω ότι άπό τή ;  δημοσιεύσεως τών έργων 
'Ρήγα τοϋ Φεραίου καί τοϋ Ινοραή σπάνια ή 
σαν τά  παραδείγματα  τοϋ άληθοϋς πα τρ ιω 
τισμού, μετά  δέ τήν εποχήν έκείνην κατέστη
σαν τόσον πάγκοινα, ώστε δι’ αύτών καί μό
νον ό ελληνισμός έδυνήθη ού μόνον ν’ άντιτα- 
χθη  κατά  μιας μεγάλης Αυτοκρατορίας καί 
κ ατά  τριών ισχυρών σατραπειών, άλλά καί ν’ 
άπελευθερώσ-/) έπί τέλους τήν μικράν εκείνην 
λουρίδα τής γής,  $ν οί πάντες  άποκαλοΰμεν 
/.αί έχομεν γενικήν πατρίδα.

"Οσοι λοιπόν έπιθυμοΰμεν καί τήν άπελευ- 
θέρωσιν τής ιδίας έκάστου πατρίδος άς μ ιαη-  
θώμεν τά  παραδείγματα  τούτων, άς πολλα- 
πλασιάσοιμεν τά  τοϋ Βαρβάκη, τοϋ Χ ατζή  
Κώστα καί άλλων, καί ας έλπίσωμεν ότι τ ό 
τε ,  άλλά μόνον τότε ,  θά γεννηθώσι καί άλλοι 
νά έκπλήξωσι τόν κόσμον καί αύθις διά θαυ
μάτων αύταπαρνήρεως καί ηρωισμού, ώσπερ 
έξέπληξαν ούτοι χθές μόλις οί Κολοκοτρώναι, 
οί Μποτσαραΐοι, οί Άνδροϋτσοι, οί Διάκοι, οί 
Κχραΐ'σ/.οι, οί Μιαούλαι, οί Κανάρει; καί άλ

λοι, ών τούς βίους συνέγραψα.
Έ νταΰθα ώφειλον νά είπω δλίγας τινάς λέ

ξεις έπικαίρους έ'νεκα τών έν τή  ’Ανατολή π ε 
ριστάσεων, άλλά μετά τό συγκινητικώτατον 
θέαμα, οπερ πρός στιγμήν είδον έν νώ ναώ 
προτιμώ ν’ άναγνώσητε αύτάς δημοσιευθη- 
σομένας καί διότι ούδένα θεωρώ ήττον έμοϋ 
άγαπώ ντα  τήν πατρίδα  καί δ ιότι πέπεισμαι,  
ότι ή εύγενής νεολαία, αί χρησταί αύται έλ- 
πίδες τής πατρίδος είναι αδύνατον νά μή έπι- 
φωνήσωσί ποτε ύψαυχένως τό Σπαρτιατικόν 
«άμμες δέ γ ’ έσόμεθα πολλώ κάρρονες», όταν 
όμως έ/.παιδευθώσι καί άκολούθως, οπω: έκ- 
παιδεύωνται ήδη.

Μετ’ εύχαοιστήσεως δ’ Ιμαθον, ότι έναρξίς 
τις έκπληοώσεως τών ένθέρμθ->ν τούτων ευ
χών παντός "Ελληνος έγένετο ήδη ένταϋθά 
τε  καί άλλαχοϋ, καί Ε π ιτ ρ ο π ή  συνεστήθη 
πρός τοϋτο. καί δραστηρίως είργάσθη αύτη 
καί είς εύάρεστόν τ ι  άποτέλεσμα εφθασε καί 
τοι μή συνεισενεγκότων είσέτι τών μάλλον 
εύπορων, ού'/ί ώς δκνούντων, άπαγε  τής βλα
σφημίας ! δ "Ελλην όπου δήποτε τής γής καί 
άν διαμένη, ουδέποτε δκνεΐ νά έκπληρώση τό 
υπέρ τής μητρικής καί τής ιδιαιτέρας αύτοΰ 
πατρίδος καθήκον, άλ).’ ώς έπιθυμούντων νά 
θέσωσιν έπάξιον τής τε  εύπορίας αύτών καί 
τής σπουδαιότητος τών περιστάσεο^ν έπιστέ- 
γασμα είς τό κοινωφελέστατΟν τής έπιχειρή- 
σεως. Είθε νά γείνη τοϋτο όσω τάχιον καί έπι- 
καίρως καί σκοπίμως, διότι καί κ α τ ’ αύτό τό 
ιερόν Εύαγγέλιον « ονχ ισ τ ι  x a .l ir ,  fd r  μή  
χα.Ιώζ ι ίγ τη τα ι  », τούτέστι έάν δέν άποβλέ- 
πη είς τήν άληθή δόξαν καί τό μεγαλεΐον 
τής τε ιδιαιτέρας έκάστου καί τής κοινής τών 
πάντων πατρίδο; Έ λλ άδο ; .

Ζήτο) ή πατρίς,  ζήτω  ή εύνομία, ζήτω  5 
Βασιλεύς τών Ε λλ ήνω ν  Γεώργιος δ Α', ζήτω  
δ τή ;  Αίγύπτου Ινεδδίβης ’Ισμαήλ Πασσάς.

Η  ΤΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕΩΝ ΤΟΓ ΝΕΟΓ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τ Ο Ϊ  ΣΥλΑΟΓΟΤ.

Τήν 6 Φεβρουάριου, ημέραν Κυριακήν καί 
ώραν 10 1)2  π. μ. συνελθόντων έν τ φ  νέω



τοϋ Συλλόγου κα τα οτή μ α τ ι  πλείστων με
λών καί άλλων φιλομούσων, εν οίς και ίκα- 
ναί φιλόκαλοι καί φιλόμουσοι Ε λλ ήν ιζες ,  
προεςαρχούσης τ ί ;  εύγενεστάτης τοϋ Γενικοϋ 
Προςένου τή ;  Ε λλ ά δος  συζύγου, καί παρόν
των τοϋ τε  Γενικοϋ Προξένου Κ. I. Πέρβελη 
καί τοϋ Προξένου τι,;  Ό λλανδ ίας  Κ. Έρνέ- 
στου Δουτίλ, επ ιτ ίμων μελών τοϋ Συλλόγου, 
δ "Αγιο; Ξανθουπόλεως έτέλεσεν έπί τής έξέ. 
δρας αγιασμόν καί έπεκαλέσθη τήν θείαν χά -  
ρινκαί άντίληψιν έπί τών έργων τοϋΣυλλόγου.

Κατόπιν δ Πρόεδρο;, ά ναγγε ίλα ;,  δτ ι  προσ
εχώς καί ί  Α. Π. δ τρισέβαστος Πατριάρχη; 
καί πνευματικός τοΰ Συλλόγου προστάτης, 
Κ. Σωφρόνιος θέλει, καθ’ ά ευδόκησε νά γρά- 
ψη πρός αυτόν, παραστή αυτοπροσώπως έν 
μέσω ημών καί θέλει έπιδαψιλεύσει τάς ευ
λογίας Αυτοϋ, οπότε δη καί έπιφυλάσσεται 
ν’ άπαγγε ίλη  τόν κατάλληλον πανηγυρικόν, 
(ομίλησε περί της μετακομίσεως τοϋ Συλλό
γου είς τό δωρηθέν αύτώ εΰπρεπέστατον καί 
φαιδρόν κατάστημα  καί περί τών άπό τής 
τελευταίας Συνελεύσεως πεπραγμένων, ήτοι 
α) την πρός τήν Α. Μ. τόν Αύτοκράτορα τής 
Βρασιλίας Δον Πέτρον έγχείρισιν τοϋ δ ιπ λ ώ 
ματος έπιτίμου Προέδρου τοϋ Συλλόγου μετά 
καταλλήλου προσλαλιάς καί τήν υπό τοϋ Αύ- 
τοκράτορος άποστολήν τώ  Συλλόγω εύμενε- 
στάτης αΰτογράφου έπιστολής, ην έπέδειξε 
τή  Συνελεύσει, άνηρτημένην έν τή  αιθούση ώς 
κειμήλιον τιμαλφές τοϋ Συλλόγου, β) Τήν 
πρός τόν Κ. Γλάδστωνα διά τής έν Λονδίνω 
Ελληνικής  Πρεσβείας άποστολήν τοϋ δ ιπλώ 
ματος έπιτίμου ’Αντιπροέδρου μετά  κ α τα λ 
λήλου έγγραφου, καί τής έπιμελεία τοϋ Συλ
λόγου συνταχθείσης, καί υπό 8 6 0  Ε λλήνω ν 
τή ;  έν Ιϊα'ί'ρςο παροικίας υπογραφείσης, ευχα
ριστηρίου έπκττολής. γ)  Τήν πρός τό Έλλην. 
Σχολεΐον Μανσούρας γενναίαν τοϋ Συλλόγου 
συνόρομήν' καί δ) Τήν σύστασιν τοϋ Μουσείου 
τοϋ Συλλόγου είς 8 άπέστειλαν ήδη άντικεί- 
μενά τινα τινες τών εταίρων καί τήν υπό τής 
είόικής τοϋ Λαχείου Ε π ιτρ ο πή ς  δημοσίευσιν 
τής περί αύτοϋ είδοποιήσεως, μεθ’ ήν, κατά 
τάς  πληροφορίας τοΰ Προέδρου, πολλαί τινες 
Έλληνίόες καί τινες ξέναιΚυρίαι καταγίνονται 
ήδη είς φιλοτέγνησιν καταλλήλων πρός τοϋτο

έργοχείρων, καί πολλοί Κύριοί είσι διατεθει
μένοι νά προσενέγκωτιν ίκανά καί ώραΐα υπέρ 
τοϋ Λαχείου δώρα. Παρώτρυνε δέ τούς παρόν- 
τας  νά ένεργήσωσι δραστηρίως υπέρ τε  τής 
Βιβλιοθήκης, καί τοϋ Μουσείου καί τοϋ Λα
χείου τοΰ Συλλόγου. Τέλος, άναγγείλας, δτι 
δ φιλόπατρις καί διακεκριμένος ίάτρός, Κ. Α. 
Ν. Γούδας, είδοποίησεν αυτόν, δτι άνέρχε- 
τα ι κ α τ ’ αύτάς είς Κάϊρον καί θέλει ομιλήσει 
έν τώ  Συλλόγω καθ’ ημέραν καί ωραν δρισθη- 
σομένην έν καιρώ, προσεκάλεσε τόν ’Έφορον 
τοϋ Συλλόγου Κ. I. Κόκκαλην ν’ άπαγγείλνι 
έκ νέου τό ποίημα αύτοϋ ο  ε χ π ε ρ ι χ ο ς , δπερ 
μετά  πολλής προσοχής καί συγκινήσεως άκρο- 
ασαμένη ή Συνέλευσις, έχειροκρότησε π α τ α 
γωδώς. Προσέθηκε δέ δ Ποόεδρος δτι τό ποίη- 
ρ.α τοϋτο, κατά ρητήν τοϋ ποιητοΰ επιθυμίαν, 
θέλει έκδοθή προσεχώς είς ιδιαίτερον φυλλά- 
διον, πωληθησόμενον υπέρ τών εν τώ έσωτε- 
ρικώ τής Αίγύπτου Ε λληνικώ ν Σχολείων.

Τέλος, εύχαριστήσας τούς προσελθόντας είς 
τήν τελετήν ταύτην, έκήρυξε περαιωμένην 
τήν Συνέλευσιν.

Ό  Πρόεδρος Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ.

Ό  Γααηηατευς  ΣΤ. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ.

Η  ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΘΕΝ Α.ΓΩΓΕΙΩ
/

ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΙΡΏ ΕΛΛ1ΙΧΙΚ1ΙΣ KOINOTHTOS

Τήν 2 ίσταμένου, τό ήμέτερον Παρθενα- 
γωγεΐον έτελεσε τήν έπέτειον εαυτοϋ εορτήν 
μ ε τ ’ εκτάκτου λαμπρότητος. Ή  Α. θ .  £ άγιος 
Εανθουπόλεως, παροόσης τής Ε π ιτροπής  τής 
Κοινότητος καί τοϋ Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου, 
έποιήσατο κατανυκτικήν δέησιν, μεθ’ ήν τά  
κοράσια έψαλον ύμνον, ποιηθέντα μέν υπό 
τοϋ διευθυντοϋ τής Σχολής τών άρρένων κ. Θ. 
Κωνσταντινίδου, τονισθέντα δέ υπό τοϋ πρω
τοψάλτου τής έκκλησίας, καί συνοδευθέντα 
διά τοΰ κλειδοκύμβαλού υπό τής θυγατρός τοΰ 
κ. Δαυίδ ’Αντωνίου. Μετά τοϋτο δ κ. Κων- 
σταντινίδης έξεφώνησε κατάλληλον λόγον, 
μεθ’ δν έπεραιώθη ή τελετή  έν ζητωκραυγαΐς 
καί χειροκροτήσεσι.


