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Γυναίκες, έγγαμοι τε καί άγαμοι, καί έν 'Αθήναις καί έν 
άπασαις ταϊς Τωνικαις πόλεσι, άπεκλείοντο τών γυμνασίων. 
Έ ν Σπάρτη δμως καί άλλαις τισι δωρικαΐς πόλεσιν αί μέν 
κόραι ένδεδυμέναι βραχύν χιτώνα, ού μο'νον είσήρχοντο είς 
αύτά άκωλύτως προς Οέαν, άλλά καί συνεγυμνάζοντο μετά τών 
παίδων. Αί δέ έγγαμοι ούδόλως έφοίτων είς τά γυμνάσια(ΙΙλάτ. 
Νομ. Α. 8 0 6 ) . Τά περί της έπιτηρήσεως καί τής διοικήσεως 
τών 'Αθήνησι γυμνασίων,γινώσκομεν δτι ό Σόλων,έν τοίς νόμοις 
αύτοΰ, πολλής προσοχής καί επιμελείας ένόμισεν άξια. Οί πα-
ραβαίνοντές τινας έκ τών περί γυμνασίων νόμων αύτοΰ θανάτω 
έτιμωροΰντο. Έ ν τοΐς νόμοις τούτοις ποιείται μνεία άρχοντος, 
όστις έκαλεΐτο γυμνασίαρχος ή γυμνασιάρχης, είς δν διεπι-
στεύετο ή όλη τών γυμνασίων διοίκήσις καί ή διαχείρισις 
πάντων τών είς αύτά άναγομένων πραγμ.άτων. Ή άρχή αύ-
τοΰ ήν έκ τών τακτικών λειτουργιών, ώς καί ή .χορηγία καί 
ή τριηραρχία ('Ισαίος, περί Φιλοκτ. κληρ. σελ. 154) , πολλτ,ν 
τήν δαπάνην άπαιτοΰσα· διότι ό γυμνασιάρχης διετήρει καί 
έμισΟοδότει τούς διά τούς έν ταΐς δημοσίαις πανηγύρεσι τε-
λουμένους άγώνας καί παιδιάς παρασκευαζόμενους, έχορήγει 
αύτοΐς έλαιον, ίσως δέ καί τήν δέουσαν τοΐς παλαισταΐς κόνιν 
χρέος αύτοϋ ήν ή δι' ιδίας δαπάνης διακόσμησις τοΰ γυμνα-
σίου, ή τοϋ τόπου έν ω έγίνοντο οί άγώνες (Εενοφ. ΙΙολιτ. 
ΆΟ. Β. 13). Ό γυμνασιάρχης είχεν έξουσίαν έπί πάντων τών 
είς τό γυμνάσιον φοιτώντων ή σχέσιν πρός ταϋτα έχόντων ή 
έξουσία αύτοΰ αύτη φαίνεται ό:ΐ έξετάθη καί έκτός τών γυ-
μνασίων. Κατά Ι/λούταρχον (Έρωτ. ί) κλ) ό γυμνασιάρ-
χης ήρχε τών έφηβων καί έπετήρει καθόλου τήν διαγωγήν 
α'ύτών. Είχεν έτι έξουσίαν τοΰ άποβάλλειν τών γυμνασίων 
διδασκάλους, φιλοσόφους, σοφιστάς, όψέποτε παρετήρει ότι 
έπιβλαβε^ς τοΐς νέοις ούτοι καθίσταντο· έτερον καθήκον τοΰ 
γυμνασιάρχου ήν τό έτ.ιμελεισθαι τών δημοτελών άγωνισμ-ά-
των έν τισι μεγάλαις έορταΐς, ιδίως έν τοΐς λαμπαδηφορίοις, 
πρός ά έξέλεγε τούς κρατίστους τών έν τοΐς γυμνασίοις έφη-
βων. Γυμνάσιάρ/αι έν Αθήναις ήσαν δέκα, εις έξ έκάστης 
φυλής. Φαίνεται δτι διεδέχοντο ούτοι άλλήλους έν τή εκπλη-
ρώσει τών έπιβαλλομένων αύτοΐς υποχρεώσεων πώς δέ τοΰτο 
έγίνετο άγνοοϋμεν Έ κ τών έξωτερικών έυ βλημάτων τοΰ άξιώ-
ματος- τών γυμνασιαρ/ών ήν καί πορφυροϋν ιμάτιο ν καί λευκά 
υποδήματα. Κατά μεν τούς άρχαιοτέρους χρόνους ή άρχή 
τοϋ γυμνασιάρχου ήν ενιαυσία, έπί δέ τών 'Ρωμαίων αύτοκρα-
τόρων εύρίσκομεν ότι διήρκει πολλάκις αύτη έπί μήνα μόνον 
ώστε έγυμ-νασιάρχουν κατ' έτος δώδεκα ή δεκατρείς. Ή λει-
τουργία αύτη τοσαύτης ύψηλής τιμής άξια εθεωρείτο, ωστε 
καί 'Ρωμαίοι στρατηγοί καί αυτοκράτορες έφιλοτιμούντο νά 
άναλαμβάνωσιν αύτήν. Καί άλ?>.αι έλ?νηνικαί πό/εις εϊχον, ώς 
καί αί Αθήναι, τούς εαυτών γυμνασιάρχας, άλλ ' άγνοοϋμεν 
έάν, ή κατά πόσον, διέφερον τά χρέη τούτων άπό τών Α θ ή -
νησι γυμνασιαρχών. Έ ν Κυρήνη έγυμνάρχουν, έστιν οτε, καί 
γυναίκες. Υ π ή ρ χ ε καί άλλη πρός τήν τών γυμνασίων έπιςα-
σίαν σχέσιν έχουσα άρχή, ή τών λεγομένων ξυστάρχων άλλά 
δέν γίνεται μνεία αύτής πρό τών χρόνων τών 'Ρωμαίων αυ-
τοκρατόρων, καί τότε δέ λέγεται ύπάρχουσα μ,όνον έν 'Ιταλία 
καί Κρήτη. Ό Krnuse, έν τω περί γυμναστικής καί άγωνιστι-
κής τών Ελλήνων πονήματι αύτ--ΰ, άπέ'ειξεν οτι ούδεν ην τή 
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Ά λ λ ο άξιωμα, καί τοΰτο ομοίως ού πρό τών 'Ρωμαίων 
αύτοκρατόρων μνημονευόμενον, ούχ' ήττον όμως βεβαίως πρός 
τά γυμνάσια σχέσιν έχον, ήν τό τοΰ κοσμητοΰ, ού χρέος ήν 
ή διάταξις άγωνισμάτων τινών, η έγγραφή καί ή φυλακή κα-
ταλόγων τών έφηβων, ή διατήρησις τάξεως καί πειθαρχίας 
έν αύτοίς· ό κοσμητής είχε βοηθούς εις τα έργα αύτοϋ άντι-
κοσμητήν καί δύο ύποκοσμητάς. 

Μεγάλης σπουδαιότητος άρχή, ώς πρός τήν άγωγήν τών 
νέων θεωρούμενη, ήν τών σοφρονιστών. Έργον ούτοι εί/ον τό 
έμπνέειν τοΐς >έοις άγάπην τής σωφροσύνης, καί προφυλάτ-
τειν τήν άρετήν ταύτην άπό πάσης έπιβλαβοΰς έπηρείας. Κατά 
τούς προτέρους χρόνους ύφίσταντο έν Αθήναις σωφρονισταί 
δέκα, εις έξ έκάστης φυλής αίρούμενος καί δραχμήν τής ήμέ-
ρας έκάστης μισΰόν λαμβάνων. Χρέος αύτών ήν ού μόνον νά 
ώσι παρόντες έν πάσαις τών έφήβων ταΐς άσκήσεσι καί ταΐς 
παιδιαΐς, άλλά καί νά έπαγρυπνώσι καί νά διορΟώσι τήν δια-
γωγήν αύτών, όπου ποτέ έν»τύγχανον αύτοίς ήτοι έντός ή καί 
έκτός τών γυμνασίων. Έπί αύτοκράτορος Μ. Αύρηλίου μνη-
μονεύονται έξ μό,ον ύπάρχοντες οω^ρονισταί καί ισάριθμοι 
ύποσωφρονισταί. 

Τούς είς τά γυμνάσια φοιτώντας έδίδασκον οί γυμνασταί 
καί οί παιδοτρίβαι, οίς προσετέθησαν μεταγενεστέρως καί ύ-
ποπαιδοτρίβαι. Καί οί μέν παιδοτρίβαι ώφειλον νά γινώσκωσι 
πάσας τάς έν τοις γυμνασίοις τελουμ,ένας άσκήσεις, οί δέ γυ-
μνασταί, ώς πρακτικοί διδάσκαλοι, ώφειλον νά γνωρίζωσι τά 
έπί τοΰ σωματικού συστήματος τών νέων φυσιολογικά άποτε-
λέσματα καί έπηρείας αύτών, καί έπομένως νά όρίζωσιν έκά-
στω αύτών τάς μάλιστα προσφόρους. Οί διδάσκαλοι ούτοι ήσαν 
άθληταί ήτοι καταλιπόντες τό έργον αύτών, ή μή είς αύτό 
προκύψαντες. 

Ή χρίσις τών σωμάτων τών νέων καί ή διά κόνεως έπί-
πασις αύτών πρό τής γυμνάσεως, ώς καί ό κανονισμός τής 
διαίτης αύτών, ήσαν ypir\ τών άλειπτών, οίτινες καί ιατρικά 
καί διδακτικά έργα, έστιν ότε, έξετέλουν. Ό Γαληνός μέμνη-
ται έν τοΐς τών γυμνασίων διδασκάλοις καί σφαιρίστοΰ, ήτοι 
διδασκάλου τών διαφόρων διά σφαίρας γινομένων γυμνασμά-
των. Ούκ έστι δ' άτιίθανον ότι έν περιστάσεσί τισι έδιδάσκοντο 
ύπό ίδιων διδασκάλων καί ειδικά τινα γυμνάσματα. 

Αί έν τοις γυμνασίοις διδασκόμεναι παιδιαί καί άσκήσεις 
φαίνεται καθόλου ότι ήσαν αί αύται καθ' άπασαν τήν Ε λ λ ά δ α . 
Ά λ λ ά παρά μέν τοΐς Λωριεϋσι έθεωροϋντο αύται κυρίως ώς 
κατασκευάσματα πρός τράχυνσιν τοϋ σώμ.ατος καί στρατιωτι-
κής παίδευσα· παρά τοΐς "Ιωσι, καί ίδί<υς τοΐς Άθηναίοις, εί-
χον πρόσθετον καί ύψηλότερον σκοπόν, τουτέστι νά δίδωσιν 
είς τό σώμα καί τάς κινήσεις αΰτού χάριν καί ώραιότΓ,τα, 
καί να καθιστώσιν αύτό βάσιν ύγιοϋς καί γενναίου νοός. 
Παρά πάσαις όμως ταΐς διαφόροις τών Ελλήνων φυλαΐς αί 
έκτελουμεναι έν τοΐς γυμνασίοις άσκήσεις ήσαν ήτοι άπλαΐ 
παιδιαί, ή σπουδαιότερα άγωνίσματα, άτινα ήσαν τά αύτά 
τοις έν τοΐς δημοσίοις τών έορτών άγώσι συνηθιζομένοις. 

Καί παιδιαί μέν ήσαν 1) ή σφαίρισις ή σφαιρομαχια, ής 
τρόποι ήσαν άπόρραξις, έπίσκυρος, φαινίνδα ή άρίΛστον· άπερ 
έπαίζοντο έν τώ σφαιρ-στηρίω τοϋ γυμνασίου. 2) Τό παίζειν 
έλκυνστίνδα, διελκυνστίνδα ή διά γραμμής· 3) ό Βέμβηξ ή 
βέ,αβιξ, ρόμβος, στρόβιλος· ί ) ή πεντάλιθος· 5) ή σκαπέρδα 
κλ. ών τήν λεπτομερή περιγραφήν • ·:: έν τή άξιολογωτάτη 
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περί παιδιών διατριβήν του καθηγητού Κ. Ηαπασλιώτου είς 
έφ. Μαθητών, άριδ. 9 2 καί 9 3 . 

Σπουδαιότερα δέ αγωνίσματα ήσαν ό δίσκος καί ό άκων, τό 
άλμα μετά καί άνευ άλτήρων, ή πάλη, ή πυγμή, τό παγκρά-
τιον, ό πένταθλος, ή λαμπαδηφορία, ή όρχησις κτλ. άπερ λε-
πτομερώς περιγράφονται έν τώ έκδιδομένω έλληνιστί ήδη άρ-
χαιολογικώ τοϋ VV Smilh λεξικώ ύπό τοϋ έκδοτου τής έφημ. 
τών Φιλομαθών. 

(ακολουθεί). 
— 0 0 0 

Περι των όχλων των τρεφόμενων διά τον "/ωμα.τος 
και τών κατοικούν των εί; τά δένδρα. 

Παρετηρήθη ότι είς όλα τής διακεκαυμένης ζώνης τά μέρη 
ένυπήρχεν είς τινας όχλους παράδοξος καί άνυπέρβλητος ε-
πιθυμία τοΰ τρώγειν τό χώμα, τό δέ προτιμώμενον έπί τού-
τω χώμα είναι παχεί* τις γλίνη, τής όποιας ή όσμή είναι 
βαρύτατη. Παρατηρεί τις τήν παράδοξον ταύτην όρεξιν είς 
τούς κατοίκους τής νέας Καληδονίας, τής νήσου Ίάβης, τής 
Γουινέας, τοϋ Ιίεροβίου κτλ. Ά λ λ ' έσπουδάσθη κυρίως ^ις τήν 
Άμερικήν. Ό Κ. Ούμβόλδ άναφέρει περί του άντικειμένου 
τούτου λεπτομερή καί άκριβή περιστατικά, άτινα δέν έπιτρέ-
πουσι πλέον ν' άμφιβάλη τις περί τής αληθείας τών έπί τού-
τω μαρτυριών διαφόρων άλλων περιηγητών. 

Ό όχλος, όστις φαίνεται μάλλον διατεθειμένος πρός τό 
τρώγειν τό χώμα, είναι ό τών Όττομάχων (Olto»iaques) 
όστις κατοικεί περί τάς όχθας τής Όρενόχης (Orenoque). Ε -
νόσω τών ποταμών τά ύδατα είναι χαμηλά, οί άγριοι ούτοι 
τρέφονται μέ τούς ίχθΰς καί τάς χελώνας. Ά λ λ ' άμα φθάσω-
σιν αί περιοοικαί πλημμύραι καί ή ζωοτροφία αύτη ελλείπει 
όλοτελώς, προστρέχουσι τότε είς τήν τροφήν γλινώδους τινός 
γής, παχείας καί λιπαράς, χρωματισμένης ούσης μ' ολίγον τι 
σιδήρου· σχηματίζουσιν έκ τοΰ χώματος αύτοϋ μερίδας είς 
είδος άρτου, τάς όποιας ξηραίνουσι ψήνοντές τας διά τοΰ 
-πυρός, καί διατηροΰσιν είς τάς καλύβας των έπισωρευμένας 
ώς εις σχήμα πυραμίδων. 'Οπόταν δέ θέλουν νά φάγωσιν αύ-
τάς τάς βρέχουσι μέ ύδωρ. Έκαστον άτομον, λέγει ό Κ. Ούμ-
€όλδ δαπανά καθ' ήμέραν τά τρία τέταρτα ή τέσσαρα πέμπτα 
μιδς λίτρας γής. 

Οί Όττομάχοι έχουσι μεγάλην φροντίδα ο'>ς πρός τήν εκ-
λογήν τοϋ χώματος, τό όποιον τοΐς χρησιμεύει ώς τροφή, κα-
θότι διά τό είδος αύτό τοΰ φαγητοΰ άπέκτησαν μεγίστην λε-
πτότητα ορέξεως, είς τρόπον ώστε, έν καιρώ τής ξηρασίας, 
οπόταν έ/ωσιν ιχθύς έν άφθονία, τρώγουσι καθ' έκάστην με-
τά τό γεΰμά των μερίδας τινάς έκ τοϋ γλινώδους τούτου 
•χώματος άντί γλυκυσμάτων ή όπωρών. 

Ή ορεξι; αύτη είναι τάχα επίπλαστος προελθοϋσα εις τούς 
όχλους τούτους κατ' αρχάς άπό πραγματικήν ανάγκην τρο-
φής, καί έξακολουθήσασα έπομένως, ώς έκ τής πρός τό ζήν 
ανωμαλίας αύτών ·, αί γαίαι έχουσι τώ όντι Ορεπτικήν δύνα-
μιν; ή δέν χρησιμεύουσιν ειμή είς τό νά κατασιγάζωσιν ούτως 
ειπείν τήν πείναν, ένώ τά σώμα διατηρείται ζών βραδέως διά 
τής ίδιας αύτοΰ ούοίας, ώς τοΰτο συμβαίνει εις τά κοιμώμενα 
ζώα ; περί τούτων πάντων δέν υπάρχουν εισέτι άρκετά φώτα 
διά ν' άποφασίση τις οριστικώς· νέαι παρατηρήσεις μακραί καί 
συνεχείς δύνανται μόναι νά όδηγήσωσι πρός τήν άλήθειαν. 
Ά λ λ ' έκεΐνο τό όποιον φαίνεται άναμφίβολον είναι ότι οί Ότ-
τομάχοι δύνανται νά συναριθμηθώσι μεταξύ τών ρυπαρωτέρων 
καί άσχημοτέρων λαών, πράγμα τό όποιον έξηγεί κατά τι τό 
είδος τούτο τής τροφής των. 

Υπάρχει άκίμη περί τάς έξαγωγάς τής Όρενόχης, έθνος 
τι άοάμαστον, τοϋ οποίου τά ήθη είναι άρκετά παράδοξα. Τό 
έθνος τοϋτο είναι ή Γουαράνοι (Guaranis), οίτινες είς τήν έπο-
χήν τών βροχών, οπόταν ή Δέλτα καλύπτεται ύπό πλυμμύρας, 
όμοιοι μέ πίΟηκας ζώσιν είς τάς κορυφάς τών δένδρων. 
Οί μεγάλοι φοίνικες προμηζεύουσιν είς αύτούς τήν τροφήν καί 
την κατοικίαν, καί μέ τά νεΰρα τών φύλλων τών δένδρων τού-
των ύφαίνουσι ψάθας, τάς όποιας έξαπλοΰσι τεχνηέντως έκ τοϋ 
ένός εις τόν άλλον κορμόν. 

Αί μετέωροι αύται κατοικία; είναι έν μέρει κεκαλυμμέναι 
με γλίνην αί γυνα:κες άνάπτουσι έπί τής ύγράς ταύτης στί-
βης τό άναγκαίον διά τάς οίκιαχάς ανάγκα; πυρ, καί ό περιη-

γητής όστις πλέει έπί τοΰ ποταμού τήν νύκτα, παρατηρεί μα-
κράς σειράς φλογών εις τά ύψη τοϋ αιθέρος, όλως διόλου ά-
ποχωρισμένας τής γής. 

Ούτω, λέγει ό Κ. Ούμβόλδ, εύρίσκομεν είς τόν κατώτερον 
τοΰ άνθρωπίνου πολιτισμοΰ βαθμόν τήν ΰπαρξιν ένός όχλου 
προσκολλημένου είς εν είδος δένδρου καί ομοιάζοντος τά ζωύ-
φια εκείνα, άτινα δέν ζώσιν ειμή διά τίνων μερών ένός άνθους. 

(Άνθολ. κοινωφ. γνώσ). 

0 0 0 

Π=ρ; τοϋ τιθυμάλου (φλόμου). 
Ύπό τήν λέξιν φλόμ,ος, οί μέν άρχαΐοι πρόγονοι ήμών έν-

νόουν φυτόν τι , φυόμενον καί ήοη είς διάφορα μέρη τής Ε λ -
λάδος, καλούμενον ύπό τών 'Ρωμαίων βερβάσκλουμ (Διοσκορ-
Δ' ρβ'.), νϋν δέ verbasco, Γαλλιστί πιοΐέπε ί bouillon blanc. 
Έκαλεϊτο δέ καί φλώμος, φλόνος, πόλμος, φλογμός, φλομ-
μός, φημηναλή, λυχνίτις, Ορυαλλίς, φλομίς, κτλ. 

Κοινώς όνομάζουσι τό φυτόν τοϋτο καί Λ ε π ε ν ί α* δένου-
σι μέ τό φυτόν τοΰτο στεφάνια, κλπ. 

ΙΙαρ' ήμΐν δέ Φλόμος ονομάζεται άλλο είδος φυτοϋ, τό ό-
ποιον οί πρόγονοι ήμών Τιθύμαλον καλοΰσι, καί τοΰ οποίου 
διέκρινον έννέα είδη· ά.) ό χαρακίας (κομήτης άμυγοαλοειδής, 
κωβιός)* β'.) ό θήλυς (μυρτίτης, καρυίτης, μυρσινίτης)· γ'.) ο 
παράλιος (ό ιδίως τιθυμαλί; καλούμενος)· δ'.) ό ήλιοσκόπιος* 
έ.) ό κυπαρισσιας* ς-'.) ό δενδρίτης* ζ'.) ό πλατύφυλλος· ή.) ή 
πιτυούσα (κλήμα, κραμβίον, παράλιον, κανοπικόν), καί θ'.) 
ή λαθυρίς. 

Οί νεώτεροι βοτανικοί κατατάττουσι ταϋτα πάντα είς τήν 
τάξιν τών Εύφορβίων έξ όλων τούτων τών ειδών τά συχνότε-
ρα άπαντώμ-ενα είσίν ό κυπαρισσίας, ή λαθυρίς, καί ό πλατύ-
φυλλος, όστις ιδίως ομοιάζει μέ τήν ύπό τών άρχαίων φλόμον 
καλουμένην, έκ δέ τής όμοιότητος ταύτης φαίνεται οτι ώνο-
μάσθη ύπό τοΰ λαοΰ καί ό τιθύμαλος φλόμος. 

Ό τιθύμαλος έχει όπόν γαλακτώδη άφΟονον, όστις ένούμε-
νος ύδατι φονεύει τούς ιχθύς, ιδίως δέ πρός τοΰτο ένέργειαν 
μεγαλειτέραν έχει ό πλατύφυλλος. Τό φυτόν τοϋτο, ένεκα 
τής ιδιότητος του ταύτης, μετεχειρίσθη καί ό Θ. Κολοκοτρώ-
νης κατά τήν είς Άργος είσβολην τοϋ Δράμαλη, πρός βλά-
βην τών Τούρκων, ρίψας έν τοΐς φρέασιν έκ τούτου, καί ούτω 
τό ύδωρ άπεκατέστη επιβλαβές είς τήν ύγείαν τού έχθροΰ. " 

Χημικώς έξεταζομενος ό οπός τοΰ τιθυμάλου έχει τ ' αύτά 
συστατικά, οια καί ό όπός εκείνος, όστις φαρμακευτικώς κα-
λείται Εύφόρβιον, όπερ έξάγεται έκ φυτοϋ φυσμένου έν Αφρι-
κή καί Ίνοίαις, καί καλουμένου ύπό τε παλαιών καί νεωτέρων 
Εύφόρβιον. 

Φυσιολογικούς ενεργεί ό όπό; τοΰ τιθυμάλου έπί τοϋ διορ-
γανισμοΰ τοϋ άνθρώπου ώς καί τό Εύφόρβιον, όπερ ένεργεΐ 
όραστηρίως, καί είναι Ιν τών δριμύτερων δηλητηρίων μικρόν 
ποσόν τούτου έσωτερικώς ληφθέν έπιφέρει οξείας φλογώσεις 
τοϋ γαστροεντερικοΰ σωλήνος, οιαρροίας, έμετον, καί αίμορρα-
γίαν έπιτεθέν έπί τής σαρκός καταβιβρώσκει ταύτην διό καί 
πρός κατασκευήν έκδορίων τόν μεταχειρίζονται* τό κυριώτερον συ-
στατικόν τών διαρκών έκδορίων είνε τό Εύφόρβιον. Ούτως καί 
ό όπός τοϋ τ.θυμάλου λαμ,βανόμενος ύπό δόσιν όλίγων σταγ-
μάτων επιφέρει διάόροιαν, έμετον, αίμο.όραγίαν, έντεραλγίαν, 
ίσχυράν φλόγωσιν τοΰ γαστροεντερικοΰ σωλήνος μετά καυστι-
κού πυρετού, καί μεγίστης άγωνίας. Τά τρομερά ταϋτα απο-
τελέσματα παρετήοησα είς τινας λαβόντας είς κατατόπια έκ 
τοΰ όποΰ τοΰ τιθυμάλου, δοθέντος ύπό άγύρτου ώ ; καθαρτικόν. 

Ή τοιαύτη δηλητηριώδης ένέργηα τοΰ τιθυμάλου προέρχε-
ται έκ τίνος πολύ πτητικής ουσίας, ευρισκομένη; έν τώ όπώ 
αύτοΰ, ήτις διά τ ή ; θερμότητο; ευκόλως έξατμίζ3ται καί κο-
ρέννει τήν περικαλύπτουσαν αύτόν άτμοσφαΐραν. Έ κ τούτου 
προέρχεται όσμή τις βαρεία χαί άηδής, ομοιάζουσα τή όσμή 
άλλων φυτών, τά όποΐα ώσαύτως έχουσιν όμοιάζουσαν πτητι-
κήν ούσίαν, μολύνουσι τήν άτμοσφαΐραν και έπιβλαβή κατά 
τής υγείας γίνονται· οί δέ καθεύοοντε; ύπό ταΰτα, καί έξαι-
ρέτως ύπό τήν σκιάν αύτών, (διότι ό άήρ τ ή ; σκιάς είναι μα?.-
λον κεκορεσμένος μιάσματος, ώ; μ-Π προσβαλλόμενος ύπό τοϋ 
ήλιου), εγείρονται καταβεβλημένοι, ένίοτε ώχροί, μετά καρυ 
βαρίας καί κεφαλαλγίας, άπερ ίνα διασκ;δασθώσιν άνάγκη 
νά μεταβή ό πάσχων μακράν τούτων καί είς καΟαράν άτμο-

I σφαΐραν. Τοιαύτα φυτά είσίν ό σμιλαξ, ή καυστική δάφνη, ή 
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κυρύα, ό κάνναβος, ο μήκων ύπνοφόρος, τό τοςικόδενδρον 
ρους, το νήριον (ροδοδάφνη), ή βρυωνία, ή συκή, κλπ. λέγου-
σι μάλιστα, ότι έάν ύπό τήν συκήν χρεμάση τις σκληρότατον 
κρέας, καί άφήσγι τοϋτο ώρας τινάς, άποκαθίσταται μαλακώ-
τατον. Ούτω λοιπόν καί τού τιθυμάλου, ώς καί πάντων των 
Εύφορβίων, ή ατμόσφαιρα τ ' αύτά άποτελέσματα φέρει· ^ διό 
καί ο'ί διατελούντες έν τόπω ένθα πλησμονή ύπάοχει τούτου 
αισθάνονται όμοια μέ τά έκτεθέντα συμπτώματα· καρυβαρίαν 
δέ αισθάνεται τις καί όταν όιαβή έκτασίν τινα έχουσαν πλη-
σμονήν τοΰ φυτοϋ. 

Όταν ούν ό τιθύμαλλος ευρίσκεται έν μεγάλη έκτάσει καί 
πληθεΐ πλησίον πόλεως ή χωρίου, υπάρχει πάντοτε έπιβλαβής 
είς τήν ύγείαν ή άτμοσφαΐρα τής χώρας έκείνης έχει ιδίαν 
βαρεΐαν όσμήν, τήν όποίαν πάντες αισθάνονται, καί μάλιστα 
δταν κήται έπί τοΰ μέρους έκείνου, ένθεν διέρχεται ό έπικρα-
τέστερος άνεμος· ούτως ό άνεμος φέρει τό μίασμα έπί τής 
κοινωνίας, καί άποκαθιστα τήν χώραν νοσηράν οποίου ό-
μως είδους άσθένειαι γίνονται, τό κατ' έμέ, είναι άόριστον 
διότι ή άτμοσφαΐρα τοϋ φυτοϋ τούτου άπλώς προδιαθετει το 
σώμα πρός άσθένειαν αύτη δέ λαμβάνει τόν χαρακτήρα τής 
έπικρατούσ/;ς έν τώ κλίματι διαθέσεως πρός τό είδος τής ά-
σθενείας· π. χ . είς τούς έλώδης καί βρεχομένους έξ ύδατος 
τόπους έπιγίγνονται διαλείποντες πυρετοί, άλλαχοϋ γαστρι-
καί, διάρροιραι, δυσεντερίαι, τυφοειδείς πυρετοί, καί λοιπά,κατά 
τήν διάθεσιν τής άτμοσφαίρας, διό καί ή τοΰ λαοϋ ένταύθα ίδέα 
είναι, ότι άπλώς ό φλόμβς επιφερέι άσθένειαν, δέν ορίζεται 
δέ καί τό είδος. (Βελτιωσις). 

Τοπογραφία τών άρχαίων 'Αθηνών. 

Α'. 0 έ σ ι ς. 

Αί Αθήναις τέσσαρα έως πέντε μίλια τ ή ; παραλίας άπέ-
youoai, κείνται έν τή μέστ) τής Αττικής πεδιάδι, τή πανταχό-
θεν ύπό όρέων περιστοιχουμέντ) πλήν τοϋ μεσημβρινού μ,έρους 
ένθα πρός τήν θάλασσαν άναπεπταμένη εστίν. Ή πεόιάς αύτη 
περιορίζεται ΒΔ ύπό τοΰ ΙΙάρνηθος, ΒΑ ύπό τοϋ Πεντελιχου, 
ΝΑ ύπό τοϋ 'Τμηττοΰ καί Δ ύπό τοΰ Αιγάλεω. Εις τό μεσημ-
βρινόν τής πεδιάδος διάφορα ύπ?ρτείνουσιν υψώματα, ων έπι-
φανέστερόν έστιν Οψηλός μονήρης λόφος είς κονικήν άπολήγων 
κορυφήν, ονομαζόμενος νϋν μέν βουνόν τού άγίου Γεωργίου, 
νομιζόμενος δέ είναι ύπό μέν τών άρχαιοτέρων τοπογράφων 
ό παλαιός Άγχεσμος, ύπό τών νϋν δέ 6 μάλλον τοΰ Άγχέσμου 
περίφημος Λυκαβητός, όπερ πάντες ήδ/) όμολογοΰσι. Τό βου-
νόν τοϋτο, όπερ δέν συμ.περιελαμβάνετο έντός τών άρχαίων 
τειχών, κείται ΒΑ τών Αθηνών. ΝΔ τού Λυκαβητοΰ ύπάρχουσι 
τέσσαρες χθαμαλώτεροι τούτου λόφοι, πάντες άποτελούντες 
μέρος τής άρχαίας πόλεως. Τούτων δέ ό τώ Λυκαβητώ πλη-
σιέστατος, ώσεί μίλιον αύτοΰ άπέχων, ήν ή Ακρόπολις, τε-
τράπλευρος τό σχήμα, εις υψος 150 περίπου ποδών άποτόμως 
υψούμενη" ή κορυφή αύτής, έπιπεδος ούσα, έχει έως 1000 
ποδών μήκος έξ Α. πρός Δ,καί 5 0 0 ποδών πλάτος έκ Β προς Μ. 
Άμέσως πρός δυσμάς τής Ακροπόλεως ύπάρχει έτερο; λόφος ά-
νωμάλου σχήματος, ό "Αρειος πάγος. IS Α ύψοϋται τρίτος ή 
ΙΙνύξ, έν ή συνήγετο είς έκκλησίαν ό Δήμος, καί πρός με-
σημβρίαν αύτοΰ ύψοΰται τέταρτος λόφος ό λεγόμενος Μου-
σεϊον. Ανατολικώς καί δυτικώς τή ; πόλεως έρρεον μικροί δύο 
ρύακε;, ξηροί σχεδόν όντες έκ τε τών καυσώνων τού θέρους, 
κα'· έκ τής μετοχετεύσεως τοΰ ύδατος αύτών είς τεχνητούς 
αύλακας πρός άρδευσιν κήπων, πριν ή καταρρεύσωσιν είς 
τήν θάλασσαν. Ό μέν πρό; άνατολάς τή ; πόλεως ρύαξ, 
Ίλισσός ονομαζόμενος, ήνοΰτο μετά τού Ηριδανού παρά τω 
Αυκείω έκτό; τοΰ τείχους καί έρρεε μεσημβρινοδυτικώς διά 
τοΰ μεσημβρινού τής πόλεως τμήματος. Ό δέ προ; δυσμά;, 
Κηφισσός καλούμενος, ρέει ευθύ μεσημ/ρίας εί; άπόστασιν 
ενός καί ήμίσεος οχεδον άπό τού τείχους μιλίου. Πρός μ.ε-
σημβρίαν τής πόλεως ααίνεται ό Σαρωνικός κόλπος καί οί 
λιμένες αύτής. 

Τήν γήν καί τό κλίμα τών 'Αθηνών διά πολλών καί μα-
κρών ούκ ολίγοι τών αύτά; περιγραψάντων περιηγητών καί 
άλλων συγγρα.έων άρχαίων τε καί νέων έπαξίως έξύμνησαν, 
γοητευΟέντε; ,:χ< ίχ τή; πρός άλληλα συμμετρίας τών έν τ Λ, 

πεδιάδι αύτής βουνών, λόφων, Χαί όχθων, καί έκ τής καλλονής 
τής φύσεως, τής καθαρότητος τοΰ άέρος, τής εύδίας τοΰ ορί-
ζοντος καί τή ; διαφανείας τής άτμοσφαίρας, ήν καί όΕύριπίδης 
επαινεί, λέγων (Μηδ. 8 2 9 ) ότι οί Αθηναίοι «άεί διά λαμ-
προτάτου βαίνοντες άβρώς αιθέρος.» Εύάρεστον λίαν ένεποίη-
σε τοΐς περιηγηταΐς τούτοις έντύπωσιν καί ό τών 'Αθηνών 
ήλιος, ό διά πορφύρας περιβάλλων τόν Ύμηττόν έν ώρα δύ-
σεως αύτοΰ, καί έπιχαρίτως διαχρυσών τάς κορυφάς τών όρέων 
έν τή άνατολή αύτοΰ. 

Β'. Ί σ τ ο ρ ί α. 

Ένταϋθα προτιθέμεθα ίνα διά βραχέων έκθέσωμεν τήν ί-
στορίαν τ ή ; γενέσεως, άκμής καί παρακμής τής πόλεως, ώς 
άναγκαίαν είσαγωγήν είς τήν λεπτομερέστερον έξετασθησο-
μένην τοπογραφίαν αύτής. 'Π πολιτική τών Αθηνών ιστορία 
αποτελεί έξοχον μέρος τ ή ; τής πάσης Ελλάδος. Ή διά μα-
κρών διήγησις αυτής έν τή παρούστι διατριβή ούτε κατορθω-
τή ούτε είς τόν άναγνώστην χρήσιμος έστι. Ί2ς πολλαί άλλαι 
έλληνίδες πόλεις, ούτω καί ή τών Αθηνών περιωρίζετο κατ' 
άρχάς έν τή Άκροπόλει αύτής, ύστερον δέ έξετάθη έπί τοϋ 
συνεχούς αύτή πεδίου' καί τών παρακειμένων λόφων. Ί Ι έπί 
τής 'Ακροπόλεως πρώτη πόλις λέγεται κτισθεΐσα υπό τοϋ Κέ-
κροπος, έξ ού ώνομάζετο καί μέχρι νεωτέρων χρόνων Κεκρο-
πία (Στράβ. Ο. σελ. 3 9 7 , Εύριπ. Ί κ έ τ , 6 5 8 , ' Η λ ε κ τ ρ . 
1289) . Έ κ τών διαδόχων αύτοΰ τό όνομα τοΰ Α'. Ερεχθέως, 
καί Έριχθονίου τοΰ αύτοΰ καλουμένου, διετηρήΟη έν τισι τών 
Αθηνών οίκοδομήμασι. Ό βασιλεύς ούτος λέγεται ότι άνέθηκε 
τή Άθηνα ναόν έν τή Άκοοπόλει, καί ίδρύσατο έν αύτώ ά-
γαλμα ξύλου έλαίας τή θεώ, όπερ έν τοΐς έπειτα χρόνοις 
έλέγετο άγαλμα τής ΙΙολιάδος Αθηνάς, ίερώτατον πάντων τών 
έν 'Αθήναις σεβασμάτων νομιζόμενον. Ό Έρεχθεύς λ άγεται έτι 
ότι αποθανών ένεταφιάσθη έντό; τοϋ ναού τούτου, όστις Έ ρ ί -
χθειον διά τοϋτο ώνομάσθη. Έπί τούτου βασιλεύοντος οί κάτοι-
κοι τής πόλεως, Πελασγοί άρχήΟεν όντες, καί Κραναοί μέν 
τότε, ύστερον δέ έπί Κέκροπο; Κεκροπίίαι έπικληθέντες, 
μετωνομάσθησαν '.Αθηναίοι , ένεκα τής παρ' αύτοΰ άπο-
νεμηθείσης ύπερόχου τιμής τή λατρεία τ ή ; Αθηνάς (Ήρόό. 
Η. 44) . Θησεΰς, ό εθνικός τής Αττικής ήρω;, διαπρέπει μάλ-
λον τούτων έν τή τών Αθηνών άρχαιοτάτη ιστορία, άτε έν 
ένί πολιτικώ σώματι συνενώσας τάς δώδεκα άνεξαρτήτους 
άλλήλων πόλεις τής Αττικής, είς άς ό Κέκροψ κατένειμε τό 
πλήθος, καί τά; Αθήνας πρωτεύουσαν τής νέας πολιτεία; θέ-
μενο;. Ή σπουδαία αύτη μεταοολή έπήνεγκεν αυξησιν τοΰ 
πληθυσμοϋ τή; πόλεως, μεγαλυνθείση; πρός κατοικίαν αύτοϋ 
δι' οικοδομών έπί τής πρός μεσημβρίαν τής Κεκροπίας ή Α -
κροπόλεως χώρας (παράβαλ. θουκ. Β. 15). Ό περικαλλής 
ναός, τόθησεΐον, ίδρυθε ς μεταγενεστέρως είς τιμήν τοΰ ήρωος 
τούτου, διατηρείται ακέραιος σχεδόν μέχρι τ?,ς σήμερον. Ό"< 'μη-
ρός μνεία ν τής πόλεως τών Αθηνών ποιούμενος, όμιλεΐ καί περί 
τοΰ ναοΰ τής Άθηνας σχετικώς προς τόν Έρεχθέα ( Ί λ . Β. 
5 4 6 κλ). Κατά τούς μυθολογικούς χρόνους λέγεται ότι οί 
Πελασγοί ώχύρωσαν τήν Άκρόπολιν, διό καί τώ όνοματι αύ-
τών ώνομάζετο καί έξής τό μεσημβρινόν ταύτης τείχος καί 
μέρος τοΰ κάτωθεν τούτου καί συνεχούς αύτώ έν τώ πεόίω χώ-
ρου (Παυσ. Α. 2 8 3, Θουκ. Β. 17). 

Έπί τών ιστορικών χρόνων βλέπομεν πρώτον πειραθέντας 
τόν Πεισίστρατον καί τούς υιούς αύτοϋ ίνα διακοσμήσωσι τάς 
Αθήνας (π. Χ. 5 6 0 - 5 1 4 ) . Ούτοι ώς πολλοί άλλων ελληνίδων 
πόλεοιν δεσπόζοντες, έδείμαντο καί ναούς καί άλ?α; δημο-
σίας οίκοδομ,άς- π. χ . άνέθηκαν ναόν τώ ΙΙυθίω Άπόλλ.ωνι (Θουκ. 
ς-, 54·) καί ήρξαντο τής έκπρεπεστάτης οικοδομής τοΰ ναοϋ τοΰ 
'Ολυμπίου Λιός, έπί αιώνας ύστερον ήμιτελοΰς καταμείναντος 
(Άριστοτέλ. ΙΙολ. Ε . 9). Τώ 5 0 0 π. Χ . ήρξατο έ-ί τής 
μεσημβρινοανατολικής κατωφερείας τή; Ακροπόλεως ή οι-
κοδομή τοΰ Διονυσιακού θ;άτρου, καταπεσόντος τού ξυλίνου, 
εί ; ό έδιδάσκοντο τά άρχαιότ;ρα δράματα. Ι ό έκ λίθου θέα-
τρον δέν συνετελέσθη μέχρι τοΰ 3 4 0 π. Χ. άλλ' έχρησίμευεν 
ίσως κ^ί ούτως έχον εί; -.ήν τών δραμάτων διόασκχλίαν πολύ 
πρό τοΰ χρόνου τούτου· ;ίίαυσ. Α. 2 9 . 16, ΙΙλουτ. έν β. 10, ρη-
τόρ. σελ. 7 4 1 . 852 , . Άπό τ ή ; άλώσεως τών 'Αθηνών ύπό 
τοΰ Ξέοξου, άπασαν σχ_είόν τήν πόλιν ταύτην άποτεφρώσαν-
τες τώ 4 8 0 π. Χ. νέα άρχεται τής ιστορίας αΰτής χρονολο-
γία. Τό γεγονός τοΰτο ήχόλούθησεν ή ταχυτάτη άνάπτυξις 
τής κχτά θάλασσαν δυνάμεως τών Αθηναίων καί ή στερέω-
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σις τής εξουσίας αϋτών έπί τών νήσων τοΟ Αιγαίου- ό άεί 
αυξάνων ίδιος τών 'Αθηναίων πλούτος χαί αί άπό τών υποτελών 
αυτών γενομένων πόλεων πρόσοδος, παρέσχεν αύτοΐς άφθονους 
τάς έπιχορηγίας πρός διαχόσμησιν της πόλεως. Κατά τόν 
μεταξύ τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας καί τής άρχής τοΰ πε-
λοπονηησιακοϋ πολέμου διελθόντα χρόνον, οί 'Αθηναίοι άνή-
γειραν τά έκθαμβήσαντα πάσας τάς έπιούσας γενεάς άρχι-
τεκτονικά έκεϊνα άριστουργήματα. ΙΙ?»είστα τών δημοσίων οι-
κοδομημάτων τών 'Αθηνών ώκοδομήθησαν ύπό τό κράτος τών 
περιφανών άνδρών Θεμιστοκλέους Κίμωνος καί Περικλέ-
ους* ών ό μέν πρώτος όλίγον ήδυνήθη νά κατορθώση πρός 
οιακόσμησιν τής πόλεως, ό δέ Κίμων καί ό Περικλής κατ-:-
στήσαντο αύτήν λαμπροτάτην πασών τών τής Ελλάδος πό-
λεων. (άκολουΟεΐ). 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 
Τή 4 ισταμένου αί Λ.Α. Μ.Μ. έ Σεβαστός ήμών Βασιλεύς 

καί ή Σεπτή ημών Βασίλισσα κατήλθον χάριν περιπάτου είς 
Πειρα·ά, ένθα έν άκαρεί τό πλήθος συνελθόν ύπεδέχθη τάς 
Α.Α. Μ.Μ. διά ζωηρότατων καί άπό καθαράς καρδίας έκπεμ-
πομένων εύφημιών. Προσελθούσαι είς τόν Τινάνειον χήπον ά-
πηύθυναν φιλοφροσύνης λόγους τοις έκεΐ τυχοΰσιν άξιωματι-
κοΐς γάλλοις, έκφράσασαι άμα καί τόν Ύψηλήν Αύτών εύα-
ρέσκειαν διά τήν γενομένην έπιμελεία τοϋ Κ. ναυάρχου ύπό 
τοΰ γαλλικού στρατοΰ διακόσμησιυ τής πόλεως ταύτης· έ Κ. 
ναύαρχος Β. Δε-Ί'ινιάν άμα μαθών τήν έλευσιν τών ΑΑ. MM. 
έσπευσε νά έλθτ, είς τήν όδόν πρός ύπάντησιν Αύτών, παρ* ών 
έζήτησε συγνώμην διότι άγνοών τήν έλευσιν Αύτών εύρέθη 
άνευ στολής. Άνταλλάξασαι δέ μετ ' αύτοΰ οί ΑΑ. MM. λό-
γους φιλοφροσύνης άπή?Λ)ον. Τό περιστατικόν τοΰτο μέγα εύη-
ρέστησε πάντας. 

ώς ίεροκήρυξ Κυκλάδων 

— Γενομένων τών έξετάσεων τών μαθητών τοϋ έλλ. σχο-
λείου Μεγαλοπόλεως συνετάχθη λίαν συστατική ύπέρ τοΰ 
διευθύνοντος αύτό διδασκάλου Κ. I I . Δημητριάδου έκθεσις, 
ήν θελομεν δημοσιεύσει έν παραρτήματι μετ ' άλλων τινών. 

— Καθά έκ πάσης πίστεως άξιων πηγών π?νηοοφορούμεθα 
τό άποτέλεσμα τών έξετάσεων τοϋ τε Β. γυμνασίου καί τοϋ 
έλλ . σχολείου Έρμουπόλεως ήν όσον σίόν τε εύάρεστον, έφ' ώ, 
οφείλεται πας έπαινος εις τε τόν Κ. Σουρίαν γυμνασιά^ην 
καί τοΐς λοιποΐς έν αύτοις διοάσκουσι καθηγηταϊς καί δίδα-
σ κ α ? ^ . 

— Αί έφημερίοες τών Πατρών ομοφώνως έπαινοϋσι τάς 
προόδους τών μαθητών τοΰ έκεΐ γυμνασίου καί έλλ. σχολείου, 
έκ τών γενομένων έξετάσεων άποδειχθείσις. Τό γυμνάσιον 
τούτου τυχόν άξιολογωτάτου γυμνασιάρχου καί ικανών κα-
θηγητών έβελτιώθη μεγάλως τή σύμπνοια καί φιλοτιμία αύ-
τών. Τό δε παρ' αύτώ έλληνικόν σχολεϊον σχολαρχούμενον 
ύπό του εύπαιδ-.ύτου καί φιλοπονωτάτου Κυρίου Μυρτίλουάγει 
θαυμασίως· καί τοϋτο έστι τό κράτισιον τών ύπέρ τής βε? -̂
τιώσεως της τύχης αύτοϋ συστατιχόν. 

— Έφάμιλλον τούτου δείκνυται καί τό έλληνικόν σ^ολεΐον 
Μεσολογγίου ύπό έξαιρέτου σχολάρχου τοϋ Κ. Παλαμά διευ-
Ουνόμενον.. 

θνικήν έκπαίδευσιν διά τής κατωτέρω δέ δημοσιευομένης άγο-
ρευσεως αυτού έν τή Βουλή κατάδηλα το·ς πάσι γίνονται τά 

πτυςεω; . 

Άγόρευσις τοΰ Κ. Π. 'Αργυροπούλου κατά τήν έν τή Βουλή 
συζήτησιν τοΰ προϋπολογισμού τοϋ ύπουργείου τών 'Εκ-
κλησιαστικών καί τής Δημοσίου Έκπα.δεύσεως. 

Κ ύ ρ ι ο ι " ! 

Προσκαλούμενος νά ομιλήσω περί έκκλησιαστικών πραγμά-
των δέν έπέχω νά ειπω είς τήν Βουλήν όσα έκ τοϋ προχείρου 
έσκέφθην καί έξετέλεσα είς τό είκοσαήμερον διάστημα τής ύ-
πουργείας μου. Εύθύς δ' έξ άρχής συνομολογώ μέ τόν προα-
γορεύσαντα ότι τό περί βελτιώσεως τοΰ κατωτέρου κλήρου 
ζήτημα είναι τό σπουδαιότερων όλων. Έργον βεβαίως τών 
επισκόπων καί τών άρχιεπισκόπων είναι νά φροντίζωσι περί 
τής θρησκευτικής άγωγής τού λαού, νά προετοιμάζωσι δί έ-
ναρέτου διαγωγής έν τή παρούση ζωή, τήν μέλλουσαν καί ά -
τελεύτητον έργον τών έπισκόποιν είναι νά διδάσκωσι πρό πάν-
των, άλλ' δλοι οί σεβάσμιοι ίεράρχαι δέν εύκολύνονται καί διά 
τοΰτο μάλιστα προτείνομεν πρός τό παρόν ν' αύξήσωμεν τούς 
κατά νομόν ιεροκήρυκας, είς δέ τό μέλλον σκοπεύομεν νά μή 
ύποβοηθώμεν τήν εις τήν άρχιερωσύνην άνύψωσιν ειμή ανδρών 
ικανών νά κηρύττωσι τό θείον κήρυγμα, καί νά ήθοποιώσι δί 
αύτοΰ τόν λαόν. Ό κατώτερος μάλιστα κλήρος ευρίσκεται είς 
συχνοτέραν πρός τόν λαόν έπαφήν είς αύτόν ό γεωργός καί 
ό βιομήχανος εκμυστηρεύεται τάς άμαρτίας του, τής καρδίας 
του τάς όδύνας, τήν κατανυκτιχήν του μετάνοιαν, καί παρ' αύ-
τοΰ ζητεί μάλιστα παραμυθίας καί τών άμαρτημάτων του ά-
φεσιν. Τοϋτο λέγων δέν θέλω νά καθιερώσω δήθεν διακρίσεις 
μεταξύ άριστοκρατίας καί δημοκρατίας τοϋ κλήρου, θεωρώ 
μάλιστα έπικίνδυνον νά θέτωνται τοιαΰται, διότι αί περί αύτών 
διαλέξεις άπηχοϋσαι έκτός τού Βουλευτηρίου ημπορούν νά δώ-
σωσι χώραν είς λυπηράς παρεξηγήσεις, άλλά διά ν' αναγνω-
ρίσω όλην τήν σπουδαιότητα τοϋ άντικειμένου. Τωόντι, Κύ-
ριοι, ό κατώτερος κλήρος καί νοητικώς καί ύλικώς έχει άνάγ-
κην βελτιώσεως· άλλά πώς ή Κυβέρνησις θέλει αποδείξει τήν 
περί τούτου μέριμνάν της ·, 

Έντός τοϋ Έλληνικοΰ Κράτους ύπάρχουσι, Κύριοι, εκατόν 
τριάκοντα περίπου Μοναστήρια διατηρούμενα, έξ αύτών τά μέν 
άνέτως έκ τών εισοδημάτων των ζώσιν, άλλα δέ καί πλου-
τοϋσι. Νομίζω ότι τήν βεβαίωσιν τοΰ έντιμου βουλευτού 'Ατ-
τικής τοΰ ότι ή πρόσοδος τών Μονών τούτων άναβα:νει είς έν 
έκατομμύριον, δυνάμεθα ν* άποδεχθώμεν ώς άληθή. 

Αί Μοναί αύται κατά τήν άρχικήν πρόθεσιν τής συστά-
σεώς των δέν σκοπεύουσι μόνον τήν σωτηρίαν τών καταφευ-
γόντων είς αύτάς ώς είς άιυλον, άλλά καί τ/,ν κοινωφέλειαν 
καί τήν χαλλιέργειαν τής χριστιανικωτέρας τών άρετών, τής 
πρός τόν πλησίον άγάπης. 

Διά συνδρομής λοιπόν τών Μονών, κατά μ,έτρον τής εύπο-
ρίας των διδομένης, είναι δυνατόν νά συγκροτηθώσι σχολεία 
καθ' έκάστην έπισκοπϊιν ε'ς τό πλησιέστερων μοναστήριον τής 
έδρας αύτής. Είς αύτά καί αί λοιπαί μοναί δύνανται νά στέλ-
λωσιν υποτρόφους καί νά φοιτώσιν όσοι παίδες προορίζονται 
είς τό ίερατικόν επάγγελμα. Περ; τού σχεδίου τούτου έστει-
?.α πρός τήν ίεράν Σύνοδον διακοίνωσιν έπικαλούμενος τήν 
γνωμοδοτησιν καί τήν συνδρομήν της. 

Ή μελετωμένη διάταξις περί κανονισμοϋ τής όροθετήσεως 
τών ένοριών, περί τής όποιας πρό ολίγου ώμίλησα, θέλει φέρει 
μεγάλην βελτίωσιν είς τά τής έκκλησίας. 

Ό κύριος βουλευτής 'Ηλείας λέγει ότι ή περί όροθετήσεως 
τών ένοριών άπόφασις προσεβλήθη παρά πολλών, διότι θέλει 
καταστρέψει έξεις καί αναμνήσεις οίκογενιαχάς. Εννοώ, κύριοι, 
ότι ή τοιαύτη όροθέτησις ημπορεί νά γέννηση δυσκολίας, διότι 
καθώς ε "μέθα προσηλωμένοι είς τήν οίκίαν έντός τής όποιας 
διηνοίξαμεν τούς οφθαλμούς μ.ας καί δαλθομ.εν τής παιδικής 
ήλικίας τάς όδύνας καί τάς εύχαριστήσεις, OUTOJ έμμένομεν 
πιστοί είς τόν ιερέα καί είς τήν έκκληηαν όπου τ ροσηυχήΟημεν 
καί όπου όλον τό δράμα τής άνΟρωπίνου ζωής άναπτύσσεται. 
άγιαζόμενοΛ διά τής θρησκείας άπό τοϋ βαπτίσματος μέχρι 
τής κηδείας. (ακολουθεί) 
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