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I l s p t γ υ μ ν α σ ί ω ν τ τ α ρ ζ τ ο ϊ ς ά ρ χ α ί ο ι ς Έ λ λ / , σ ι . 

Ή δλη παιδευσις τών νέων τδ πάλαι διηρεΐτο εις τρία, γραμ-
ματικήν, μουσικήν καί γυμ/αστικήν είς ταΰτα προσΟετει ο 
'Αριστοτέλης χαί τέταρτον τήν γραφική ν (ζωγραφικών). Ή 
γυμναστική ένομίζετο ύπό τών άρχαίων τόιον περισπου αστός, 
ώστε ό δι' αύτην μόνον δαπαν-μένος χρόνος καϊ ή καταβαλ-
λομένη έπιμέλεια ήν ίσα πρός τά ό;ά πάντα όμοϋ τά άλλα 
παιδ ύματα, και ταΰτα μέν έπαυον διδασκόμενοι είς ήλικίαν 
τινα περιελΟόντες, εις δέ τήν γυμνασπκήν ήσχολ-.Οντο έφ' 
άπαντα τόν βίον αυτών οί μέν προβεβηκότες τήν ήλικίαν, 
ώ ; είκός, εις ελαφρότερα καί ήττον κοπώδη γυμνάσματα, οί 
δέ νέοι εις βαρύτερι. Οί άρχαΐοι, κζί μάλιστα οί Έ λ λ η ν ε ς , 
ήσαν τελείως πεπεισμένοι ότι ήν τον άουνάτων σχεδόν νά 
διατ λή ό νοΰς εις ύγιά κατάστασιν, άσΟενοΰς όντο; τοΰ σώ-
ματος. Ούδέν δ' άλλο ένομίζετο καί ύπό τών φιλοσόφων καί 
ύπο τών ιατρών συντελεστικώτερον είς διατήρησιν ή έπανόρ-
Οωσιν τής σωματικής εύεξιας ή αί καλώς κανονισμέναι γυμνά-
σεις. Ή λέςις γυμναστική παράγεται έκ τοϋ γυμνός, διότι οί 
γυμναζόμενοι έν ιδίοις ή δημοσίοις γυ/νασιοις ήσαν ήτοι όλως 
γυμνοί, ή έφόρουν βραχύν χ τώνα, 

Ή μεγάλη τών Ελλήνων περί τήν γυμναστικήν σπουδή έ-
γένετο άπειρου ώφελείχς παραγωγός. Έδιδεν αύτη είς τό 
σώμχ τήν εύρωστον καί ώραίαν έκεινην άνάπτυξιν, δι' ής τό 
Ιθνος τοΰτο υπερείχε πάντ- ν, καί συγχρόνως ένέβαλλεν ε ς τό 
πνεύμα αύτών τήν δύναμιν έκείνην καί την έλαστικότητα, ήτις 
θέλει διά παντός θουμάζεται έν πάσι τοΐς έργοις αύτώ·. Ή 
πλαστική πρό πάντων εύρατο τήν πρώτην καί κυρίαν αύτής 
τοοφήν έν τχΐς γυχνχσπκαϊς καί ά ληπκζΐς άσκήσεσιν, όθεν 
δικαίως δύναται νά παρατηρηθώ ότι οί Ελληνες ούδέποτε ή-
Οΐλον περιέλθη εις ήν άνεδείχ^σαν ύπερο-ήν έν τή γλυπτι-
κή, έάν αί γυμναστικαί καί άθλητικαί έ π ίδε ξ εις δέν έξωκείουν 
τούς κχλλιτβχνας πρός τά ώρζΐα σχήματα τοΰ άνθριυπίνου 
σώματος καί τάς διαφόρου; αύτού στάσεις. ΙΙερ τ ώ ν ώ ρ λειών 
τής γυμναστικής ύπό ίατρικήν έποψιν ·:.νετα,ομενων θέλομεν 
έν τέλει προοθέσει όλίγα τινά. '(Ιμολογ τέον όμως και ότι 
κατά τού; μεταγενεστέρους χρόνου τού ελληνικού βίου, ότε 
τά γυμνάσια κατέστησαν τόποι φο τησεω; τών οκνηρών καί 
άγοραίων, προέκυψαν έντεϋθεν ούκ όλ'γα κζκά· ό καθαυτό 
σκοπός περί ον ταΰτα άρχήθεν ουνεστάθ/'.σχν βαθμηδόν π^ρη-
μελήθη, κα'·. άντί πζιδευτηρίων έγένοντο τά γυμνάσια ά λα 
ψυχαγωγεΐα, έξ ών πολλαί καί δεινιί έπήγασχν καί ύπετρέ-
φοντο κακίαι, κατ' αύτών τών αρχαίων τήν όμολογίαν. 

Ί Ι γυμναστική έν τ^ ε ύ ρ υ τ ά τ η αύτής σημα ία, τεριελάμ-
βανε καί τήν άγωνιστικήν καί τήν άθλητικήν (ίο. άθληταί έφ. 
Μα>. άριθ- 27 σε?.. 113)· έν τοις γυμνασίοις έπχιδδύοντο πρώ-
τον καί οί άθληταί κα οί άγωνισταί. Καί οί μέν άθληταί ύ-
στερον άπ τέλουν ιδίαν τάςιν άσχετον πρό; τά γυμνάσια, ταΰ-
τα δ", ότε εςεφκυλίσθηταν δέν ήσαν άλλο είμη -.γωνιστικά 
σχολεία, είς ά προσεφοιτών πολυάριθμοι Οεαταί Έ ν περιστά-
σεσί τισιν οί βέλτιστοι των γυμνασίων μαθίΐταί έξελέγοντο 
προς τέλεσιν τών άγώνων τών Λχμπαδ/φορίων, έκ τουτου φαί-
νεται ότι καθόλου υπήρχε σιενωτέρα σ/εσις μετχΐύ τής -γω-
νιστικής καί τής γυμναστικής, ή ταύτας καί τ Λ; άΟλητικ ς. 
Έ ν μχ/,λ;ν ομω; περιωρισμέ''(1 <sr\ ασ-.α ουδ'ν ή·> κοινόν τοί; 
γυμνχσίοι; καί τής δημοσίοις άγώσι, π7ρ,εκτός όλίγων τινών 
έξαιρεσεων τά γυμνάσια ουτω ήσαν τόποι άσκήσεων πρός 
βελτίωσιν κ*'· ρ όμην τοΰ σώαατο;, ή έν άλλοις λόγο·.;, τόποι, 

πρός φυσικήν γύμ,νασιν καί παίδίυσιν, καί υπό τήν τοιαότην 
έπο]/ΐν θέλομεν έξής έξετάσει ταϋτα. 

Αϊ γJμvαστικ1t άσκήσεις φαίνονται παρά τοΐς "Ελλησι ού-
σαι τόσο1' άρχαΐαι όσον και αύτό τό έθνος αύτών, ώς έξάγε-
ται έκ τΛ,ς γινομένης μνεία; αύτών έν τοίς άρχαιοτάτοις Έ λ -
λ Γ,νικοΐς μυθεύμασιν. 'Αλλ'ήσαν τότε, ώς εϊκό,*, τραχεϊαι καί 
πολεμικού χαρακτήρος. Έγίνοντο δέ καθόλου έν ύπαίθρω χχί 
έν πα αποταμίοις τιεδίοις, όπως άσκώνται συγχρόνως καί είς 
κολύμβ/ισιν καί είς λούσιν οί γυμναζόμενο·. Οί τ ώ ; 'Αθηναίων 
μΰθοι άνάγουσι τ^ν σύστασιν καί διάταξιν τή ; γυμναστικής 
είς τόν Θησέα (Παυσ. Α. 3!). ξ 3). Ό Γαληνός δέ λέγει ότι 
ή γυμναστική έτακτο-ιοιήθη και έτελειοποήθη περί τούς χρό-
νους τού Κλεισθένους. Έ κ νόμων τινών τού Ιόλωνος, κατο.τ :ρω 
παρατεθ^σομένους,· έξάγεται ότι καί έπί τών χρόνων τουλά-
χιστον αύτοΰ ή γυμναστ.κή ήν ικανώς προωδευμένη. Κατ.ά 
τήν αύτήν έπο*χήν φζίνεται ότι ήρξαντο α;. έλληνίοες πόλεις οί-
κοδομείν τακτικά γυμνάσια πρός άσκησιν τών νέων, έν οΐς 
ύπήρχον καί λουτρώνχι κχί ά/.λαι εύκολίαι δ'.ά τούς φιλοσό-
φους καί τούς διανοητικά; ψυχαγωγίας έπ-.ζητούντας. Δέν ύ π ή > 
•/ε' ίσω; πόλεις έλληνικη οπωσοΰν σημαντική μή έχουσα 
ίδιον γυμνάσιου. Έν πολλοίς μάλιστα, ώς έν Έ ί έ σ ω , "1ερατ.6· 
λει, καί έν 'Αλεξανδρεία τ?1 Γρωάδι, άναχαλύοθ^σαν έν τοΐς 
καθ' ήμ^Ρ^ρόνοις τών άρχαίων γυμνασίων αύιών τά ερείπια. 
Αί 'Αθήναι μόναι ειχον τρία μεγάλα γυμνάσ.α, τό Λύκειον, το 
Κυνόσαργες καί τήν Άκαδημίαν, οίς προσετέθησαν όψιαίτερον 
καί διάφορα άλλα. ΙΙάντα τά τοιαΰτα καταστήματα ώκοδο-
μοΰντο καθόλου κατά τό αύτό σχέδιον, διέφερον μόνον κατά 
τά μέρη αύτών πολλάκι:, ώς έξαγεται καί έκ τών άνευρεθέν-
των ερειπίων καί έκ τών σωζόμενων περιγραφών. Ή τελειο-
τέρα όσων κατέχομεν περιγραφών γυμνασίου φαίνεται ή τοΰ 
Iiiτρουοίου (V. I I ) , ήτ:ς όμως έστιν άσαφεστάτη καί έτι έλ-
λειπής, άτε ού μνημονευομένων έν αύτή, πολλών ούσιακών 
μερών τών γυμνασ'.ων, οίον τοϊ άπ;δυτ/;ρίου, τοϋ σφαιριστη-
ρίου κλ. ΙΙολλην κατεβαλλον οί Έ λ λ η ν ε ς έπιμέλειαν εις τβ 
τήν έξωτερικήν καί τον έσωτερικήν λαμ-ρότητα τών έαυτώ* 
γυμνασΰον διεκόσμουν αύτά άγάλμασι θεών καί ήρώων, άν-
δριάσι νικητών τών δημοσίων άγώνων καί άλλων πάσης τά-
ξεως διασήμων άνδρών. Ό Ε ρ μ ή ς ήν ό προστάτη; τών γυ-
μνασίων θεός, όθεν άγαλμα αύτοΰ ϊόρυτο έν τοΐς π?.είστοις 
τούτων. 

Αί άρχαιότεραι περί γυμνασίων διατάξεις είσίν αί έν τοις 
νόμοις τοΰ Σόλωνος περ.εχ_όμεναι. Μια τις τούτων δέν έπέ-
τρε~ε νά είσέρχωντα*. οί ύ ερ τ . ν πα-δ κήν ήλικίαν γεγονότες 
ε ί ; τά γυμνάσια., ότε έγυμνάζοντο παϊδε; έν αύτοις, ώς καί έν 
τ̂ ι έορ rη τ ον Έρμαιων, ύπο πχιδων έν τοις γυμ.νασίο ς τελουμέ-
νων γ.Ί.τ αύτήν ταύτην τήν διάτα'ιν οί γυμνασιάρ/αι ώφειλον νά 
μή άνοίγωσι τα γυμνάσια πρό τ ή ; ανατολής τοΰ ήλ ου, νά 
κλείωσι δ· αύτά πρό τής δύσεως αύτοΰ* έτερος νόμος τοΰ Σό-
λωνος απέκλειε τών γυμνάσ£ω> τούς δ-ύλονς. Τά έ : Άθηνί.ί υ 
πολίτου καί ξένη; γεννώμενα τέκνα δεν ήσαν οεκτά εί ; άλλ ο 
γυμυάσιον είμη μό»ον ε ; ; τό Κυν:σαργε;. Τών νόμων τού 
Σόλωνος τινε; π·ρί τ ς δ·οική ειυς /.αί τής έφορείας τ · ν γυ-
μνασίων δ ικνύουσιν ότι ό νομοθέτη; ούτο; ήν εν γνώσε·, τών 
ολέθριων συνε-ειών, αΐτινε; ή·' δυνατόν να προκυΤωσ·.υ £ : 
των χ ατ α σκευασμάτων τούτων, άν δεν έκζνονί,οντο τά κατ' 
αύ:ά οι αυστηρών όια άξεων. Έπειόη ομω; εύρ σκομεν ότι 
καί οί ύ έρ την τών παίδ.υν ήλικίαν ό>τε; έφοίτ·^ν έπίσης ε ς 
τα γυμ.νάσια, άνάγκη νά παραδεχθώμεν ότι, έν οσω τούλά-
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χιστον ισχύον οί τοΰ Σόλωνος νόμοι, τά γυμνάσια διηροΰντο 
είς διάφορα μέρη, διά τάς διαφόρους ήλικίας τών είς αύτά 
εΐσιόντων, ή δτι ύπήρχον ώρισμέναι ώραι τής ήμέρας πρός 
γύμνασιν τούτων καί έκείνων. Ή ανατροφή τών παίδων [*έχρΐ 
τοΰ έκκαιο=κάτου έτους τής ήλικίας αύτών διτιρεΐτο, ώς άνω-
τέρω έρρέΟη, είς τρία* ούτω λοιπόν ή γυμναστική ήν έν τού-
των. Άπό τοϋ 16-18 φαίνεται ότι έπαυεν ή διδασκαλία τής 
γραμματ.κής κάί τής μουσικής καί έκτοτε ήσχολοϋντο μόνον 
εις τήν γυμναβτικήν. Έ π ί τών χρόνων τοΰ Πλάτωνος οί σω-
τηριώδεις περί τών γυμνασίων νόμοι τοΰ Σόλωνος δέν έτη-
ροϋντο πλέον^ διό καί βλέπομε ν πάσης ήλικίας άνθρώπους έ-
έπισκεπτομένους τά γυμνάσια (Πλ. ΙΙολιτ. Κ σελ. 4 5 Σ , Εε -
νοφ. Συμπ. Β. 18). Έ ν Αθήναις ήδη ύπήρχον διάφορα μικρό-
τερα γυμνάσια, άτινα λέγονται ένίοτε παλαίστραι, έν αΐς συ-
νήγοντο πάσης ήλικίας άνδρες, καί έν αίς ήγοντο καί αύτά 
τά Έρμαια ύπό παίδων, έν ω πρότερον έτελοΰντο ταϋτα έν 
τοίς μεγάλοις γυμνάσίοις αποκλειομένων τών ύπέρ τήν παιδι-
κή ν ήλιχίαν γεγονότων (Πλάτ. Α υ σ. σελ. 206) . Αί μεταβο-
λαί άύταν, και ή εκ?»υσις τών έφορευοντών τούς δημοσίους 
τούτους τόπους, κατέστησαν τά γυμνάσια ολίγον διαφέροντα 
τών σχολείων τών αθλητών διά τούτου ισως συγγράφεις, 
κατά τούτους καί τούς ύστερον χρόνους άκμάσαντες, χρώνται 
άδιαφόρως καί αδιακρίτως τοίς όνομασι γυμνάσια καί παλαί-
στρα:. (άκολουΟεΐ). 

— ο ό ο — 

Ή Χάρνζαις. 

Χάρυβόις ώνομάσΟη ύπό τών άρχαίων ή περιλάλητος δίνη, 
(ή, κατ' Άριστοτέλην, συστρεμμάτιον ύδατος) έν τώ Σικελικώ 
πορθμώ, μεταξύ Μεσσήνης καί 'Ρηγίου, πλησιέστερον όμως 
πρός τήν Μεσσήνην. Αύτη καί ή κατέναντι αύτής έν τή 'Ιτα-
λική παραλία οπιλάς, Σκύλλα όνομαζομένη, μέγαν ένέπνεον 
φόβον τοις είς τήν θάλασσαν ταύτην πλέουσι εκ παλαιοτάτων 
χρόνων. Τοϋτο έξάγεταί καί έκ τής ύπό τού Όμηρου περιγρα-
φής τών περ«πλανήσεων τοϋ 'Οδυσσέως, καί έκ τών περιγρα-
φών τών διαπλευσάντων ποτέ τόν Σικελικόν πορθμόν πλωτή-
ρων, διηγουμένων τούς ώδε κινδύνους μετά τόν οίκαδε νόστον 
αύτών. Καί τάς ύπερβολάς τών περί Σκύλλης καί Χάρίβδεως 
παναρχαίων ίστορημάτων έάν δέν παραδεχθή τις, δέν δύναται 
ήκιστα ν* άμφιβάλλη ότι τά περί αύτών ίστορήματα είχον 
πάντως σχέσιν πρός τούς κινδύνους ους διέτρεχον τότε οί 
τόν Σικελικόν διαπλνέοντες πορθμόν, ώς ούδέ περί τής εντεύ-
θεν βεβαιούμενης ταυτότητος τών έν τή 'Οδύσσεια μνημονευο-
μένων τόπων έκ τών πραγμάτων αύτών καταφαίνεται ότι οί 
κίνδυνοι ούτοι δέν ήσαν φαντασίας άναπλάσματα' τά περί τής 
Χαρύβδεως μάλιστα λεγόμενα ήσαν βασιμώτερα ή τά περί 
Σκύλλης. Ίοού τί ό πλοίαρχος Smyrh S M ' I V P . 1 2 3 ) λέγει 
«Εις τ' άφρακτα τών Ελλήνων πλοία ή Χάρυβδις ήν πάντως 
φοβερά, διότι κάί έν ταΐς καθ' ήμας ϊμέραις μικρά φορταγω-
γά πλοιάρια κινδυνεύουσιν έν αύτή. Αύτός είδον πολεμικάς 
νήας^ μίαν μάλ'στα 7 4 τηλεβόλα φέρουσαν, συστρεφ©μένας 
έτι τής έπιφανείας αύτής. Διά δεούσης όμως προφυλάξεως 
ολίγον οί πλέοντες δ:ατρέχουσι κίνδυνον ή δυσχέρειαν. Φαί-
νετάι ότι τό ύδωρ κινείται περιστροφηοόν καί πολιίροϊκώς 
εις βάθος 7 0 - 9 0 όογυιών μετά πολλής ορμή:. "Ισως ποοέρ-
χεται τούτο έκ τής συναπαντήσεως τών άπο τοϋ Λιμένος και 
τοϋ πλαγίου ρευμάτων μετά τής απέναντι άκρας τοϋ ΡΡΖΖΟ.» 

Ό Θουκυδίδης ήγνόει φαίνεται τήν ύπαρξιν τής ώ - ε δίνης, 
καί θεωρεί τήν Όμηρικήν Χάρυβδιν ώς έξγρμένην περιγραοην 
τής έκ τοϋ Τυρσηνικοΰ καί τοϋ Σικελικού πελάγους r ρ'μητι-
κής εισροής καί συγκινήσεως τής θαλάσσης είς τον πορθμόν 
τούτον, ένεκα τής στενότητος αύτοϋ. «Καί έστιν ή Χάρυβόις 
κληΟεΐσα τούτο, ή 'Οδυσσεύς λέγεται διαπλεύσαι· διά στενό-
τητα δε καί εκ μεγάλων πελαγών, τοϋτε Τυρσηνικοΰ καί τού 
Σικελικού, είσπίπτουσα ή θάλασσα είς αύτό ροώόης ούσα εί-
κότως χαλεπή ένομίσθη» (θουκ. Α. 2-1). Αί έκ τής αιτίας 
ταύτης γινόμεναι συγκινήσεις είσιν άναντιρρήτως σφοδραί καί 
διά τοϋτο επικίνδυνοι πολλάκις είς τά άδύνατα σκάφη τών 
άρχαίων πλωτήρων, άλλ' ή ύπάρ·/ουσα δίνη έστίν όλως τοπι-
κόν καί άσχετον πρός τ?ς παλίρροιας φαινόμενον, ού πόρρω τής 
πόλεως Μεσσήνης, έξωθεν ακριβώς τής άποτελ,ούσης τον λι-
μένα τής πόλεως ταύτης άκρας' καλείται δέ νϋν Galofaro 
/.αί Λαρέμα (Δείκνυται δέ καί ή Χάρυβδις μικρόν πρό τής 

πόλεως (Μεσσήνης) έν τώ πόρω. βάθος έξαίσιον, είς δ αί πα-
λίρ^οιαι τοϋ πορθμοΰ κατάγουσι φυσικώς τά σκάφη τραχηλι-
ζόμενα μετά συ στροφής καί δίνης μεγάλης· καταποθέντων δέ 
καί όιαλυθέντων τά ναυάγια παρασύρεται πρός ήόνα τής Ταυ-
ρομενίας, ήν καλοϋσιν άπό τοϋ συμπτώματος τούτου Κοπρίαν» 
(Στραβ. ς-. 268) . 

Ό Όμηρος περιγράφων τούς δύο κινδύνους f ής τε Σκύλλης 
καί τής Χαρύβδεως ώς κειμένους καταντικρύ άλλήλων, έφ' 
έκάτερον τών παραλίων τού πορθμοΰ, παρέσχεν άφορμήν εις 
τών νεωτέρων συγγραφέων τινας ίνα ύποθέσωσιν ότι ή δίνη 
ήν πάλαι πλησίον τοΰ νϋν Ηελώρου ακρωτηρίου, ή τής ά-
κρας τού φάρου, άφισταμένης 9 όλα μίλια τής Μεσσήνης· 
άλλοι κατεγνωσαν άπειρίαν τοϋ Όμηρου περί τάς τοιαύτας 
τοπικάς ακριβείας, ό δέ Cluver έξετάσας έπιτοπίως μετά πολ-
λής επιμελείας τά περί τούτου καί άκριβέστατα περιγράψας 
τό galoparo, έξωθεν τοϋ λιμένος τής Μεσσήνης, προστίθησιν 
ότι ύπήρχε καί έτερα δίντι άμέσως πρός τό μεσημβρινόν μέ-
ρος τοϋ πελώρου άκρωτηρίου, ήτις έγινώσκετο φέρουσα τά 
αύτά αποτελέσματα (Cluver. Σικελ. σελ. 70). Ό Στράβων δέ 
έγίνωσκε προδήλως τήν έτέραν τών δινών τούτων, τήν παρά 
τή Μεσσήνη, καί αύτη φαίνεται είναι ή μόίλλον ρεγάλη καί 
διαρκής, όθεν αύτη θεωρητέα άς ή άληθής Χάρυβόις. Ό 
Στράβων ένόμι^εν ότι αί μεταστροφαί αύτής ήσαν περιοδικαί, 
καί ότι ειχον αύται σχέσιν πρός τάς ταλιρροίας, αίτινες λίαν 
έπαισθήταί καθίστανται έν τώ πόρω τούτω, καί ότι ό Ό μ η -
ρος έσφαλμένως περιέγραψε ταύτας συμβαίνουσας τρις τής 
ήμέρας άντϊ δίς- άλλά τοϋ Στράβωνος ταϋτα έσφαλμένα έκ 
τών πραγμάτων δείκνυνται 'Π ενέργεια τής δίνης έπηρεά-
ζηται μάλλον ύπό τών άνεμων ή ύπό τών παλιρροιών άτα-
κτος καί άόριστος ούσα. 

Τό όνομα τής Χαρύβδεως, ώς έκ τών ένεργειών αύτής, 
κατέστη παροιμιώδες, λεγόμενον έπί παντός καταστρεπτικού 
πράγματος ή άκορέστου τινός γλισχρώνος. (ίδ. Άριστο®. Ίππ . 
2 4 8 . Καί τελώνην, καί φάραγγα, καί Χάρυβδιν αρπαγής· 
Αυκόφρ. Ά λ ε ξ. 6 6 8 . Kik. Φιλ. ii. 27 . 

'Π Χάρυβόις δέν ύπάρχει ήδη πολύ έπίφοβος εις τούς 
ναυτιλλομένους, διαπλέοντας αύτήν άδεώς μάλιστα ότε δέν 
πνέει μεσημβρινώς άνεμος. Αέγεται ότι ό σεισμός τοϋ 1 7 8 3 
ήλάττωσε κατά πολύ τήν όρμήν αύτής. 

— ο ο ο — 

Ή σ ι ό ο & α rror/ίαατα (ϊδε άριθ. 121). 

1. Έ ρ γ α , ή Εργα καί Ήμέραι. Έπί τών χρόνων τοϋ Παυ-
σανίου, τούτο μόνον τό ποίημα ένομίζετο είναι γνήσιον τοΰ 
ΊΙσιόδου έργον ύπό τών περί τόν Ελικώνα οίκούντων Βοιω-
τών, παρεκτός τών 10 πρώτων στίχων, οιτινες φαίνεται ότι 
προσετέθησαν ύπό νεωτέρου τινός · Βοιωτών δέ οί περί τον 
'Ελικώνα οίκοϋντες παρειλημμένα δόξη λ.έγουσιν, ώς άλλο 
Ησίοδος ποιήσαι ουδέν ή τά Έ ρ γ α · καί τού-.ων δέ τό ες 
τάς Μούσας άφάιροϋσι προοίμιον, άρχήν τής ποιήσεως είναι* 
τό ές τάς Ί ριδας /έγοντες.» (Ηαυσ. Θ.31. 3 . κλ). ΙΙαρεκτός 
δέ τοϋ προοιμίου, δια'φορα άλλα τοϋ ποιήματος τούτου μέρη 
φαίνονται ότι ε σι νεώτεραι παρεμβολαί. Καθόλου όμω; φέ-
ρει τούτο ένδείξεις γνησίου προϊόντος άπωτάτης αρχαιότητος, 
εί καί έν τή παρούση αύτοΰ καταστάσει φαίνεται συνιστάμε-
νον έκ διειργμένων μερ~ ν τοϋ πρωτοτύπου. Γέγράπται είς 
άπλούστατον καί οιονεί έπιδήμιον ύφος, άμο'ρον σχεδόν ποιη-
τικής φαντασίας καί κόσμου, διό καί πρέπει νά θεωρηθή ώς 
αρχαιότατον υπόδειγμα τής διδακτικής ποιήσεως. ΙΙεριέχει 
ήθικάς, πολιτικάς καί οίκονομικάς ύποθήκας, ών αί τελευταία ι 
άποτελοΰσι τό πλείστον τοϋ όλου έργου, συν;στανται Σέ έξ 
οδηγιών περί εκλογής συζύγου, άγωγής παίδων, γεωργίας, 
έμποοίου καί ναυτιλ.ίας. Ποίημα τοιαύτα δ ιαλ .αμβάνον οεν 
έτιμάτο, ώς εικός, ύπό τών ισχυρών καί ε ξ ο υ σ ι α ζ ο υ σ ώ ν τά-
ξεων έν Ελλάδι τότε, διό καί ό Σπαρτιάτης Κλεομένης 
έ/εγε τόν μέν Ήσίοδον περιφρονητικώς ποιητήν τών Ειλώ-
των, τον δε Όμτρον τών Λακεδαιμονίων «Κλεομένης c Ά -
ναξανδρίτου τόν μέν Όμηρ'ον Λακεδαιμονίων είναι πσιητήν 
έοη, τον δέ Τσίοδον τών Ειλώτων τόν μέν γαρ, ώς χρή πο-
λεμεΐν, τόν δέ, ώς χρή γεωργεΐν, παρηγγελκένάι.» (Ιίλουτ. 
ά.-.οφθεγ. λακ. Κλεομ. 1). Τό τέλος τοΰ ποιήματος τούτου 
άπό στίχ. 7 5 0 - S 2 8 εστίν ειδ:ς Ημερολογίου, προσάρτησε·.τος 
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πιθανόν όψιαίτερον, καί έκ τούτου ίσως προσετέθη εις τήν 
έπιγραφήν καί τό όνομα Ήμέραι, διότι πολλαχοΰ εύρηται τό 
ποίημα μόνον "Ε ρ γ 4 όνομαζόμενον. -Φαίνεται προσέτι ότί 
παρενεβλήθηίαν είς άπαρτιίμόν αύτοΰ, όπως νΰν έχει, τρία 
διάφορα ποιήματα. ε.ί#1 1, ό περί Ποομηθέως καί Παν-
δώρας μ9θός (σϊίχ· 4 7 - 1 0 5 ) 2, Τό περί ήλικιών τοΰ Κόσμου 
διακρινομένων διά ίών Νομάτων τών μετάλλων ( 1 0 9 - 2 0 1 ) 
καί 3 , Ή περιγραφή τόϋ χειμώνος ( 5 0 4 - 5 5 8 ) . Τά πρώτα 
δύο τών πδιήαάτων τούτων ουκ είσι τόσον προς τό όλον δυ-
σάρμοϊτ® όσον τό τρίτ®ν^ oft·ρ έστι προφανώς νεώτατον πάν-
των δυνίμα, καί άλλότριον τόϋ νοϋ τοΰ 'Ησιόδου. Τό 
μετά τήν άφαίρεσιν τών τριών τούτων πιθανών παρεμβολών 
καταλει^όμενον συνίσταται έκ συλλογής γνωμών, παροιμιών 
καί ύποΟηκών πολύ τής πρακτικής σοφίας μετεχουσών. 'Γδυ-
τών πολλάί είσι τόσω άρχαϊαι, όσω καί αύτό τό Έλληνικόν 
γένος (Ίσοκρ. Νικο-κλ. σελ. 2 3 εκδ. Στε®., Λουκ. διαλ. πρός 
'Πσίοδ. Α·. 8). Ό παραδεχόμενος ότι τ ά Έ ρ ' γ α ήσϊν τό 
πρώτον συλλογή παραινέσεων καί ύποΊη-ών τοιούτων θαυμά-
ζει ίσως πώς έκτήσατο ό ποιήτης αύτών τοσαύτην παρά τοΐς 
άρχαίοις δόξαν, όταν μάλιστα άναπολίσίΐ είς τήν μνήμην 
αύτοϋ ότ·ι έν Θεσπιαϊς, αίς ύπέκειτο ή Άσκρα, ή γεωργική 
ένομίζετο εξευτελιστική τοϋ χαρακτήρος τών -λευθέρων άν-
δρών «Παρά θεσπιεϋσιν αίσνρόν ήν τέχνη ν μαθεΐν καί περί 
γεωργίαν διατρίβεινο ( Πρακλ. Πόντ. Μβ). Πρός έξήγησιν τοϋ 
φαινομένου τούτου χρεία νά παραδεχθούν ότι ό Ησίοδος 
έγένετο ποιητής τοϋ λαού καί τών άγροόιαίτων μάλλ^ον ή τών 
άρχοντων εύγενών άλλ' ότι ύστερον, ότε τό άρηίφιλον πνεύ-
μα τών ήρωίκών χρόνων κατευνάσθη, καί έν πλείονι ήρξάν-
το τίθεσθαι τιμή τά ε:ρηναΐά επιτηδεύματα, ό ποιητής τοϋ 
άροτρου άνέκυψεν έκ τής άφχνείας αύτοϋ καί έν τοΐς σοφοΐς 
κατελογίσθη. "Ισως μάλιστα συνετέλεσαν είς άνύψωσιν τής 
φήμης αύτοϋ αύ:ή ή πρός τήν Όμηρικήν ποίησιν άνομοιότης 
αύτού. Ό π ω ς ποτ' άν ή, τοϋ Ησιόδου τό ποί?μα κχί τοι ά-
μοιρον ένότητος καί τών μερών αύτοϋ άσονδέτων, δίδει ύμΐν 
ζωήράν εικόνα τής άπλο'τητος καί άφελείας τής προιαιτάτης 
τών Ελλήνων διαίτης, τών ήθών καί τών ιδιωτικών σχέσεων 
αύτών. 

2 . θεογονία. Τό ποίημα τοΰτο δέν ένομίζετο, ώς άνωτέρω 
έρρέΟη, ύπό τών συμπατριωτών τοΰ Ησιόδου ώς γνήσιον αύτοϋ 
έργον. Διαφέρει μέν πολύ τοϋτο τί>ΰ άνωτέρω, καί αύτή ή ύπό-
θεσις αύτοΰ φαίνεται ξένη τοΰ νοΰ τοΰ ποιητοϋ τών "Εργων, 
άλλ' οί Αλεξανδρινοί γραμματικοί, ϊδίως δέ ό Ζηνόδοτος καί 
ό Άρίσ,ταρχος, φαίνονται ουδόλως περί τής γνησιότητος αύτοΰ 
άμφιβάλλοντες (Ρενετ. Σχο'λ. είς Ί λ . Σ. 39) , εί καί ή γνώμη 
αύτών δη'/.οϊ μόνον ότι τό ποίημα τοϋτο δέν περιέχει τί άντι-
βαΐνον είς τόν χαρακτήρα τής Ήσιοδικής σχολής· όθεν δυνά-
μεθα νά παραίεχθώμεν ότι ή θεογονία έστίν έργον άλλου τίνος 
μεταγενεστέρου τοϋ 'Ησιόδου ποιητοϋ. 

(ίκολουθεΐ). 

ΔΗΜΟΣΙΑ1 Ι1ΡΑΕΕΪ2. 
Διά τών άπό 8 καί 2 0 Ιουνίου έγγράφων τοϋ έπί τών Εκ-

κλησιαστ. κλπ. ύπουργείου, 
μετετέθησαν μέν 

οί δημοδιδάσκαλοι Μαζίου καί Λυκουρίας, τοΰ έν Καλαβρύ-
τοις δήμου Κλειτορίας 11. Α. Οίκονομίδης καί θ . ΙΙαππαγίαν-
νακόπουλος έναλ.λά;, ώς ήσαν καί πρότερον, κατ' ιδίαν αϋτών 
τε καί τών κατοίκων αίτησιν, 

οί δημοδιδάσκαλοι 1\ρε;αστής Λαρίσσης καί Πολιτικών τής 
Εύβοιας I. Βαλτής καί Κ. Μπογιατζόπουλος, εναλλάξ ωσαύτως. 

ό δνμοδιδάσκαλος Έοάνης Χρ. Ίωαννίδης είς Κορώνην 
(Πεταλίδιον), 

ό δημοδιδάσκαλος Γλυπία; I. Σταγόπουλος εϊς Τυρόν τοϋ 
δήμου Λιμναίου, 

ό πρώην διμοδιδάσκαλο; Λιμναίου Κ. Πιτσινός εί; Γλυ-
πίαν, και 

ή δήμοδίδ. Παμίσου Μαριγώ Ζώβητσα εί ; Καλάμας. 
δικιρίσ'ίησαν δέ 

Ό μέν δημοδιδάσκαλος Συμεών 'Ροίόπου?>.ος είς Φενεόν 
'τ?ς Κορινθίας. 

Ή δέ δημοδ. Λουκία I. Γετυριώτου εί ; τό έν Στυλίδι τοϋ δή-
μου Φίλ.άρων άρτισνσ:α:ον δο;'·οτικόν σχολεϊον τών Κορασιών. 

άρ-.δ. 1959. 
ΤΟ ΪΠΟΓΡΓΕΙΟ.Ν ΤΩΝ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΚΑΙ Τ Η Σ 

ΔΕΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
Πρός τούς Κυρίους Γυμνασιάρχας Σχολάρχας καί Διευ-

θυντάς τών έλληνικών σχολείων Διδασκάλους. 
Κοινόν επικρατεί τό περί διακοπών τών μαθημάτων έθιμ.ον, 

οπουδήποτε έσυ^τήθησαν δ·.δακτήρια, ώ ς πασιν ύμΐν είναι τοΰ-
το γνωστόν. Καί ύγείας μέν λ :γ ο ι 5 ετι δέ καί ίνα δοθή άνε-
σίς τις είς τούς μαθητάς άναλαμβάνοντας ούτως είς τό έπιόν 
σχολαστικόν Ιτος τάς μελέτας αύτών μέ άκμαίαν αύθις προ-
Ουμίαν, ύπηγόρευσαν άναντιόόήτως ταύτην τήν κατά τάς Οϊ-
ρ ν ς ώρας άνάπαυσιν. Ά λ λ ' ομολογουμένως καί έπέρα πρόθε-
σις, λίαν σπουδαία, ήτο πρό οφθαλμών τοΰ νομοθέτου καθιε-
ρόνοντος τάς διδακτικάς ταύτας άναπαύλνας. Ηθέλησε δηλο-
νότι να παρέβη άφ'έτερου καί τοΐς διδάσκουσι περιοδικώς 
εύκαιρίαν, προς βελτίωσιν καί πλείονα εαυτών καταρτισμόν, 
είτε δι' ίδιας ενδελεχούς μελέτης περί τόν είδικον κ?»άδον, τόν 
οποίον ήσπάσθησαν, εϊτε διά περιηγήσεων, ούχ ήττον συντε-
λεστικών, ώς δέν σας λανθάνει, είς τήν διανοητικήν καί έπι-
στημονικήν άνάπτυξιν τοΰ άνθρώπου, απαραιτήτων δέ μάλιστα 
παρ'ήμΐν σήμερον, ότε ή αρτισύστατος ημετέρα πολιτεία ει-
σέτι δ.ν άπέκτησε τά βοηθήματα έκεΐνα, δι' ων άλλαχοΰ πα-
ρακολουθείται άδιαλείπτως τών γραμμάτων καί επιστημών ή 
άέναος πρόοδος. Είμεθα δέ εντελώς πεπεισμένοι ότι, όπως 
άχρι τοοδε, ούτω καί τού λοιποΰ επωφελή; χρήσις παρ' ύμών 
θέλει γίνεσ)αι τοΰ καιροϋ τών διακοπών, τών μ.έν έγκυπτόν-
των είς αναγνώσεις καί μ,ελέτας, τών δέ έπισκεπτομένων άλ-
ληλοίιαδόχως τάς άνεξετάστους έτι επαρχίας τού Κράτους, 
έπί σκοπώ άρχαιολογικών, γλωσσικών, ή άλλης φύσεως ερευ-
νών, έτερων δέ άποδημούντων είς τήν Έσπερί«ν πρός άποθη-
σαύρισιν νέων γνώσεων. Τό τελευταΐον τοϋτο μάλ.ιστα, τήν είς 
τήν άλλοδαπήν δηλαδό έπιφοίτησιν διά τόν άρτι ρηθέντα λό-
γον, ίοιαιτέρως σας συνιστώμεν καί άσμένως ήθέλομεν β?χέπει 
έπιχειρούντας άπό καιροϋ είς καιρόν αύτήν τούς μή κωλυο-
μ,ένους έκ βιωτικών. περιστάσεων. Ά λ λ ' έπειδή άποΤής δημο-
σιεύσεως τοΰ νέου περί Δημοσίου Λογιστικού νόμου πολλοί 
ίσως ύμών, προθέμενοι έξέλευσιν έκτός τοΰ Κράτους, ένεκα 
τής διατάξεως τοϋ 31 άρθρου αύτοϋ, όπετράπησαν τοϋ σκο-
πού, γνωστοποιοϋμεν ύμΐν ότι τό κώλυμα τοΰτο, άρθεν, δέν 
ύπάρχει ήδη. Καθότι μετά συνεννόησιν τοΰ έπί τών οικονομι-
κών υπουργείου καί τοϋ καθ' ήμόίς, ομοφώνως άπεφασίσθη ο-
τι ούδαμώς δύναται νά έκταθή ή ισχύς τής μνησθείσης δια-
τάξεως έπί τών Κυρίων καθηγητών καί διδασκάλ.ων έν γέ -
νει , έφ' όσον διαρκοϋσιν αί νόμιμοι διακοπαί· ούστε δύ-
νασθε ν' άποδημήτε οπου βούλεσθε ,· λ.αμβάνοντες καί 
ολοσχερή τόν μισθόν ίρκεΐ μόνον, προκειμένης επελεύσεως 
είς τήν άλλοδαπήν, νά ζητήται προηγουμένως ή έγκρισις τοϋ 
υπουργείου. 

Είπόντες, δέ άνωτέρω γλ,ωσσικάς έρεύνας, ένοήσαμεν νά 
δώσωμεν νύξιν είς έξέτασιν καί συλλογήν έν ταύτω τών είς 
τά στόματα τοϋ λ̂ αοϋ σωζομένων ιδιωμάτων καί λέξεων τής 
καθ' τμας γλώσσης, διά δέ τής ύλης ταύτης, είς τό αύτό κατ' 
ολίγον άποταμιευομένης, νά άποτελεοθή βαθμηδόν πλήρες 
γλωσσά^ιον, όπερ φανερόν ούκ ολίγον θέλγει ωφελήσει τήν 
μόρφωσιν τής όλονέν ύφαινομέν/;ς γραπτής ήμών γλώσσης. 

Τελευταΐον δέ κρίνομεν π.άντη περιττόν νά σας προσθέσω-
μεν πόσον έπαινετόν είναι καί διά τοϋ τύπου ώρ.·μόν τι προϊόν 
τής φιλοπονίας σας νά δημοσιεύηται, ώς ήδη έφιλοτιμ,ήθησαν 
τινές νά έγείρωσι κατά τοϋτο τήν άμιλλαν, Ικδόντες, ό μέν 
διδακτικόν έ ,-χειρίδίον, ό δέ ώφελίμου παρ' ήμΐν βιβλίου μετά-
φρασιν, καί έτεροι διατριβάς άποβλεπούσας άντικείμενα, 'είς 
ά κατά κλίσιν ήθέλτ.σαν νά ένασχοληθώσι. Τοιαύτα έργα Οέ-
λουσι λαμοάνεσθαι ύπ' όψιν ώς πειστήρια ικανότητος καί ώ ; 
άφορμαί προαγωγής είς τό διδακτικόν στάδιον. 

Ούτω διαθέτοντες τήν προσφερομένην εύκαιρίαν θέ ' ε τε κα-
θιστάνει εαυτούς κρείττονα; έ ; έτους είς έτος, καί ώφιλιμω-
τέρου; έπομένως είς τοϋς παρ' ύμΐν μαθητεύοντας, άνθ' ού 
δ.καίως θέλετε προσκτήσει νέα δικαιώματα είς τήν εύμένειαν 
τής Κυβερνήσεως τοϋ Ηασιλέως καί τής Πατρίδος. 

Έ ν Αθήναις τήν 23 Ιουνίου 1 8 5 5 . 
Ό ύτουογός II ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ TIIS ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Τ Ο Τ Π Ο ϊ Ρ Γ Ε φ Ν Τ Ω Ν Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι 

Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ε ' ί Π Α ΐ Δ Κ Ϊ Σ Ε Ω Σ . 

Π ό': r .'-c * η ' ζά· th)itr«hJaa*d t< ν. 

βχομεν οφ-.ρμήν νά ύποπτεύωμεν οτι εί; πολλζ τών δη-
μοτικών σχολεΐον ο έν χρήσε: τής δημοδιδζσκιλίας 'Οδηγός, 
ή δ :ν λαμβάνετχι παντά-ασιν ύπ' όψιν, ή έφαρμό.εται ατε-
λώς, τροποποιούμενος κατά τό δοκούν έκάστω. Τ<ν«νωμαλίαν 
ταύτην, ώς άντιβαίνουσαν εις τό τής προκαταρκτική; διδασκα-
λίας όμ ο; όμορφο ν, έπί το"; όποιου στηρίζεται τό οικοδόμημα 
τ ή ; εθνικής ήμών διαμορφώσεως, όφείλοντες ν' άνασ*είλωμεν, 
και τοι άφ'έτερου προτιθέμενοι νά έπιφ-'ρωμεν έν δέοντι τάς 
άναποφεύκτου; κριθησομένας περί τήν δημοτικήν διδχσκαλιαν 
βελτιώσεις, παραγγελλομεν υμΐν έντόνως, ίνα έξακολουθήτε 
συμμορφούμενοι άκριβώς πρός τήν ύπό τοϋ 'Οδηγό J κεκ.νονι-
σμενην μέθοδο ν, καί έιαρμόζοντε; άπχνταχοΰ όλας αύτοϋ τάς 
διατάξεις, καθόσον ανυπέρβλητα έμπόδια, οίον το όλιγάριθμον 
τών μαθητών ή τοϋ διδακτηρίου ή σμικρότης δέν άντιτάττον-
ται είς τοϋτο, καί προλέγομεν ύμϊν ότι, άποδειχθέντος τούναν-
τιου, καθ δν ακολούθως θέλομεν κανονίση έξελέγξεως τρόπον, 
ό παραβάτη; τών διαταττομένων θέλει υποκύψει είς πειθαρχι-
κάς ποινάς πρός μεγίστην ήμών δυσαρέσκειαν. 

Έν Αθήναις τήν 2 0 'Ιουνίου 1855 . 

Ό Τ π ο υ ρ γ ό ς Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α . 

Αί λαλούμεναι γλώσαι έ.ιί τής οικουμένης είσί περί τάς 
3 , 0 6 4 . 

Αί διάφοροι θρησκεΐαι είσί 1 , 0 0 0 . 
Ό αριθμός τών γυναικών, είναι σχεδόν ϊσος τώ τών άνδρών. 
Ό μέσο; όρος τής ζωής είναι 3 3 έτη. 1/4 τών άνθρ·.>πων 

άποθνήσκει πριν φθάστι τό έβδομον έτος τής ήλικι'ας, 1/2 α-
ποθνήσκει πριν φθάσϊ) τό δέκατον έβδομον έτος. Έπί J , 1 0 0 
ανθρώπων υπάρχει εις έκατοντούτης. Έ π ί 100 οί 6 φ&άνουσι 
τό 6 5 έτος, κχί" έπί 5 0 0 υπάρχει εΤς όγδοηκοντούτης. 

Έ π ί τής γής είσιν άνθρωποι, ί , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ' άποθνήσκουσι 
*ατ ' έτος 3 3 , 3 3 3 , 3 3 3 , 'καθ' ήμέραν 91 854· κάθε ώραν 3 , 
7 3 0 · 6 0 καθ' έκαστον λεπτόν ώρας" άναπληρούνται οί άπο-
θνήσκοντες έξ ίσου περίπου άριΓ·μοϋ γεννήσεων. 

Οί νυμφευμένοι ζώσι περισσότερα έτη παρά οί άγαμοι, καί 
μάλιστα έκΰνοι εκ τούτων οίτινες διάγουσι βίον κανονικόν. 

Οί υψηλοί (ευμεγέθεις) ζώσι περισσότερα έτη παρά οί μι-
κροί τό σώμα. 

' Αί γυναίκες φθάνουσι τό 5 0 έτος μέ περισσοτέραυ βεβαιό-
τητχ παρά οί άνδρες· παρελθούσης τής ήλικίας ταύτης, γίνε-
ται τ ' άντίστροφον 

Οί έγγαμοι είσί πρός τούς αγάμους ώς 6 5 πρός 100 . 
Οί γάμοι γίνονται συχνότε;α κατα τους μήνας 'Ιούνιο ιον και 

Δεκέμβριον. 
Τά γεννώμενα παιδία κατά τό φθινόπωρον ε"!ναι ισχυρότερα 

τών άλλων. 
Αί γεννήσεις καί αί άποβι-ΰσεις γίνονται μάλλον τήν νύκτα 

ή τήν γμέραν. 
Οί δυνάμενοι νά ςέρωσιν όιλα είσί τό ογοοον τοϋ τ.λη-

θυσμοϋ. 

Πρός τόν Συντάκτην τής εφημερίδος τών Φιλομαθών. 

μενον φύλλο ν καί άλλα νά είπη κατ' έμοΰ πλείονα. 
Ό δέ Εκδότης τοΰ Πρωινού Κήρυκος προσκαλείται νά 

δημοσιιύσ/) διά τοϋ τύπου, τ ά έ ν τ ι μ α σ υ σ τ α τ ι κ ά , ά τ ι ν α 
περ< έ ρ. ο ύ δ ι α δ ί δ ο ν τ α ι . 

ΛΘ Σ \ Κ Ε Λ Λ \ Ρ Ι Ο Σ . 

δ ι α φ ο ρ α . 
Ή Σεβ. τής Ελλάδος Ρουλή, συγκροτουμένη έκ τών λο-

γάδων τοΰ έθνους, έν τή τελεία πρός τόν Κ. ύπουργόν τών 
Εκκλησιαστικών κοί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως έμπιστο-
σύνη αύτή:, παρεδεχΟη παμψηφεί πάσας τάς παρ O I I T O J πρε-
ταθϊίσας πιστώσζις προς βελτίωσιν και καταρτισμόν τοΰ τ ' ς 
οημοσίας έκπαιδεύσεως κλάδου, άφήσασα τήν έφαρμογην των 
έγκριθεισών ποσοτήτων ε·'ς τήν κρίσ ν τοΰ Κ. υπουργού. 'Α-
πέναντι τή ; εθνικής έκπαιδεύοεας έκλινε τ.άν γόνυ συμπολι-
τεύσεως καί αντιπολιτεύσεις. Ή φλομουσΐα τής Ι.'ουλής εθ : -
σεν είς ήττονα λόγον πάν άλλο έκ πολ·.τικ·ς μο·'ρχς πη ,άζον 
αίσθημζ. "(.θ^ν ό.ειλεται ή τού ιλου έθνους ιύγνωμοσύνη είς 
τούς εκπροσώπους αύτοΰ παρα'ε/θέντας, καί εις τόν Κ. Ά ρ -
γυροπουλον προτείνοντα τάς βελτιώσεις ταύτας, περί ών ποιη-
σ μεθζ λόγον μετά τήν έιιψήφισιν τού προϋπολογισμού καί 
παρά τής Γερουσίας, ήτις ' έλει αδιστάκτως, ώς πάντες άπεκ-
δέχοντζι παρ αύτή;, μιμηθή τό ευγενές παράδειγμα τής Βου-
λής, πρό» ώ .έλειαν τής Ελληνικής νεότητος καί δόξαν τοΰ 
Ελληνικού ονόματος, όπερ κζτέστησεν είς άπασαν τήν οίκουμέ-
νην σϊβαστόν άπ' αιώνος ή άκρατος αυτού μουσολατρεια. 

— Ό Ιί. Υπουργός των Εκκλησιαστικών και τής Δ/μ. 
Εκπαιδεύσεως συνεστ/σε κατ'αύτά; δεκαμελή έπιτροπήν προε-
ερευομένην ύπό τού Σε?ασμιωτάτου Αρ/ιεπισκόπου Ιΐατρών και 
'Ηλείας, ίνα έξετάσασα δώση τήν γνώμην αύτής έπι τής έν 
ενεργεία μεθόδου τής άλληλοδιδακτική; καί τών εις τά δημο-
τικά σχολεία διδασκομένων μαθημάτων καί τών έν χρή< ει παρ' 
αύτοϊς βιβλίων. Ή επιτροπή αύτη, συγκροτούμενη έκ σπ υ-
δαίων άνδρών καί είδικάς τινών γνώσεις περί το έργον τοϋτο 
μάλιστα κεκτημινων θελει, ώς πιστευομεν ά;ιστζκτι.·ς, δώσει 
σωτηριώοεις γνώ;ας είς τον έπί τού-.ω ουστήσαντα ταύτην Κ. 
ύπουργόν, ώ άπό ειται ή έκτίμησις κα ένέογεια αύτών, πρός 
βελτίωσιν τής πολύ περι-.λεχθεισης καί πολλών καθαρισμών 
καί έπί τά κρείττω τροπολογιών χρτι'ούσης δημοτικής έκπαι-
δεύσεως, καί τοΰτο έστιν έκ τών κυριωτάτ^ν μελημάτων τοΰ 
Κ. 'Αργυροπούλου. 
—'Αποπερατωθεισών κατά τάς εύχάς τών γονέων καί πάντων 
τών άλη.ώς φιλομουσων τών έ^ετασεων τών μαθητών τοΟ 
Άθήνησι ύπό την έπιμέλειαν του καΟηητοΰ Κ. Γρ. Γ . Πα-
παδοπούλου διατελούντος Ελληνικού έκπαιδευτ/ρίου, έγένετο 
προχθές, 3 0 λήξαντος Ιουνίου, ή τελετή τής διανομής τών 
βραβείων είς το^ς άριστεύσαν .ας τών μαθητών. Η τελετή 
αύτη έτιμήθη διά τής Γ.αρουσία; τοΰ Κ. ύπουργοϋ τών Ε κ -
κλησιαστικών καί τ ή ; Δημ. Εκπαιδεύσεως, τών Σεβασμιωτά-
των Άοχιεπιστόπων Πατρών, 'Αρ ολιδο , Φθιώτιδο; , Χαλκί-
δος και τοΰ Έ ισκόπου "Ανδρου καί Κέας, πολλών καθηγητών 
και άλλων διαπρεπών άνδρών καί φι/ομούσων δεσπο νών. Έ ν 
άρχή τ ή . τελετής, ό καθηγητής Κ. Ζωχι ς έξεφώνςοε σπου-
δαίον περί χρόν.υ καί τής χρήσεως αύτοΰ λόγον, έπειτα ο 
άρ/ιεπίσκοπος Πατρών συγκινητικην προσλαλιαν ό αύτός ίε-
ρ ρ'/ης διένειμε καί τά βραβεία τοις άρ'στεύσασι "/ειροκροτη-
θείσιν ύπό πάντων· έν τοΐς μεταξύ δε διαλαμμασιν, οί μαθηταΐ 
καθηδυνον τό περικαλλές άχροατηριον δι' ασμάτων έξα-^έτων. 
"Αμα άρξα-ένου τού εί; τόν Βασιλέα ύμνου άπαντες οι π7ρευ-
ρεθε<τες ήγΐρΟησαν έκ τών έ ρών και μετα κατ νύξεως ή-
κροάσθησαν τών ύπέρ τής Α. Μ. έν τώ ΰμνω τούτω εύχών. 
ΙΙαντε; οί παρευρεθεντε, είς τήν δημοτελή ταύτην τελετή ν 
συνε'/νρησζν άπο κζροίας τώ Κυρίω Παπαδόπουλο έπ· τοϊς 
έργοις α τού, και άπή/.Οον φ;οοντε; έν έαυτο-ς ευφρόσυνο> τήν 
προσγενηθεϊσαν έκ τε τών έξετασεων /αί τής τ ελ ϊ .ής τής 
διανομή; των (,ραοείων έντύπωσιν. 

— Επίσκοπος Δωρίδος τ ή ; Π/ρνασίδο; άνεδε'χΟη κατά τά 
νεν.μιομινα ό τεως Ίερο/.Γ,ρυξ Κυκλάδων Κ. Λαβιδ 5ΐο/.οχά-
δης· ευδοκιμώτατα μετελΟών έως άρτι τό ιερόν τή ; διδασκα-
λία; τοΰ θείου λόγου έπάγγε'/.μα. 

— Τάς άποστίλ'.ομένα; ν.μΐν πρός δημοσίευσιν έκθ σε·ς 
τεοί εξετάσεων, κ^ί έκ,ωνουμενους ύπό διδασκάλων r άλλων 
λογούς Οίλ.μεν ir.uozιειει εν παοαρτνμασι, έ ί πληρωμή 

κ1 . · ' Λ ' 
ττ,ς απαιτουμένης οιά την εκτυπωοιν αυτών οαπαντ,ς, ορίσυει-
σης εί ; ID μόνον λεντά δι' έκαστον στίχον. 

ΕΚ ΓΙΙΣ Τ Π Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΙΩ. Α Γ Γ Ε Α Ο Π Ο Γ Α Ο Ϊ -
Γ Ο δ ό ί * A Orv?.< i-.tt 2 7 4 . ) . 


