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Α Ο Γ Ο Σ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ HAPΑ TO1S ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΙ1Σ1 ΠΑΙΑΙΚΠΝ ΠΑΙΓΝ1ΩΝ.

Εκφωνηθείς ύπδ τού καθηγητού Κ. Γ. Παπασλιώτου 
Έν ταΐς έξετάσ-.σι τοΰ Άθήνησιν Έλλ. Εκ

παιδευτηρίου, διευθυνομέυου ύπό τοΰ 
καθηγητοΰ Κ. Ι’ρ. ΙΙαπαδοπούλου.

ΆΟην. ’Ακούσατε δέ μου, — έρώ μεν γάρ εγώ λόγον ούκ 
ά,ιοβον είπέΐν, δμως δέπη θαρσήσας αύζ άπόστήσομαι.

Κλειυιας. Τίνα δή τοΰτον, ώ ξένε, λέγει; ·,
Άθην. Φημί κατά πάσας πόλεις τδ τών παιδιών γένος 

ήγνοήσθαι ξύμπασιν, δτι κυριώτατόν έστι πεοι θέσεως 
νόμων, ή μονίμους είναι τούς ταχθέντας ή μή. (α)

Ουτω, κύριοι, άποφαίνεται περί τών παιγνίων τών παίδων 
παρά Πλάτωνι ό πρδς τδν Κρήτα Κλεινίαν και τδν Λακεδαι
μόνιον Μέγιλλον περί ευνομίας διαλεγόμενος Αθηναίος. Ή 
τδ κΰρος μεγάλου φιλοσόφου φέρουσα αύτη γνώμη περί πράγ
ματος, ου ή σπουδαιότης έλαθεν ώς έπί τδ πολύ καί είς ημάς, 
έπάγει ετι πλέον την προσοχήν τοΰ ψυχολόγου, έάν ούτος 
ϊδη δτι δ αύτδς Πλάτων συντάττει τήν εις ευνομίαν δύναμιν 
τών παιδιών τούτων μέ τήν ύπδ πλειόνων όμολογουμένην ψυ
χικήν ενέργειαν τής μουσικής καί ποιήσεως, διότι άνακεφα- 
λαιών που τά πολλά έν όλίγοις λέ,ει, « Ούδαμοϋ κινούνται 
μουσικής τρόποι άνευ πολιτικών νόμων τών μεγίστων, ώς 
φησί τε Δάμων καί εγώ πείθομαι » (β).

Ιίοΰ συνίσταται, κύριοι, τό παράδοξον τής άποφάνσεως, 
δ καί αυτός ό Πλάτων ομολογεί \ άρα γε είναι καί τοΰτο εν 
τών ιδανικών εκείνων διδαγμάτων, εις ά παρήγαγε τον έ'λ- 
ληνα φιλόσοφον ό άκρατος αϋτοϋ δωρισμός, όστις πολλάκις 
βαίνει έπί ανυπάρκτων και άζατορθώτων βάσεων · ή μήπως 
καί ένταΰθα, ώς καί έπί πολλών έν τοΐς άνθρωπείοις καί τοίς 
τής φύσεως πράγμασιν, έλαθε τούς άσσφωτέρους νόας ή 
αλήθεια διά τό καΟημέραν γίγνεσθαι καί τό παιδιώδες ; διότι 
ούδέν δίδαγμα επωφελή )η ήκιστα ό άνθρωπος ή τδ λέγον ως 
κ έκ μικρών αιτιών μεγάλα γίγνονται » καί καθ' ώραν όει- 
κνύμενον έν τε τή φύσει, τή πολιτεία καί τω άλλω βίω.

Σζεπτόμενός τις έπί ταύτης τής αβουλίας τών ανθρώπων 
ευρίσκει άλλην φυσικήν αιτίαν. Τά μεγάλα άποτελέσματα 
Οέλγοντα αύτάς τάς αισθήσεις ζαί παραφέροντα τδν νοΰν δέν 
άφίνουσι τδν άνθρωπον νά σζεφθή ήσύχως έπί τών φαινομέ
νων, ηθικών όντων μάλιστα τούτων, καί άναζητήσας εύρη 
πώς έκ τών άφανών αφορμών έπρεπε φυσικώς νά παραχθή τό 
έκπλητταν εξαγόμενον· τούτο δέ ελέγχεται ώ; σφάλμα ούχί 
μόνον τοΰ άνθρώπου καθ’ ένα, άλλα καί όλων κοινωνιών, 
αϊτινες δέν φθάνουσι συνήθως εις τδν προτεθέντα σκοπόν διό
τι ώλ'.γώρησαυ νά έξαζριβώσωσι μετ’ επιστασίας καί συνέσεως 
άπδ τής πρώτης αύτών ορμής τδν δρόμον, έφ' ού τείνουσιν 
έκεϊσε, έκριζοϋντες άρδην, καί εί τυχόν παρεφύησαν καί τινες 
άκανθαι εις τά παρά τήν οδόν ίστάμενα καί είς άνακαινισμόν 
τής καμνουσης δυνάμεώς τών παραπορευομένων συντελοΰντα 
ύψηλά και αειθαλή δένδρα. Είς το προφανές τούτο ελάττωμα 
τής αγωγής τών έθνών παρέπεσον άπασαι σχεδόν αί έπιστή- 
μαι ήδη άτό τής αρχής των. Η ιστορία πρό τών άλλων επι
στημών υστερεί κατά τούτο- διότι μέ τέχνην μέν καί εύγλωτ- 
τίαν γράφει ζαί καταλέγει μάχας μυριάνδρους, βουλάς βα
σιλέων καί έκκλησία; λαών σπανίως δμως, καί τοΰτο τυχόν 
που έν παρόδιο, συγκαταβαίνει είς τδ νά δείξη δπως έγεννή- 
θησαν, έτράφησαν καί παιδιόθεν έπαιδαγωγήθησαν, ή όπως 
έβίων κχτ’ οίκον οί τοιαΰτα βουλευόμενοι και κατορθοΰντες.

Τίς ποτέ τών άρχαίων ή} ζαί νεωτέρων ιστοριογράφων πα- 
ρέθηζεν είς τά θαυμάσια κεφάλαια τών κατά τους άνδρας 
ιστορημάτων καί άλλα έξεξετμζαντα τήν έκ παίδων αγωγήν 
τών έθνών, πολλαπλήν ούσαν καί πολυ-ιδή, δπως έχων καί 
ο φιλόσοφος συλλογίζηται καί παραιυή πραγματικώτερα καί 
βεβαιότερα-, ή τίς διδάσκαλος χαοακτηρίζων τούς άνδρας 
άνέμιξέ ποτέ καί παρατηρήσεις άναγομένας είς τήν γέννησιν, 
τροφήν καί παιδείαν τών. έθνών, ών τά έργα καί τάς διανοίσς 
αδυνατεί διά τοΰτο νά διασάφηση άξίως είς τούς μαθητάς του -, 
Τούτου ένεκα καί ό διάσημος τοΰ αγγλικού έθνους ιστοριογρά
φος Macaulay, Θέλων νά γράψη ζωηροτέρας ζαί εύληπτοτέρας 
τάς πράξεις ζαί τό μεγαλείου τοΰ παραδόξου τούτου έθνους, 
άξιοι νά συγκαταβαίνη καί είς τήν παράστασιν τών ταπεινο- 
τέρων πραγμάτων καί εθίμων του κατ’ οικον βίου, πεποιθώς 
δτι ό Ιδιωτικός τρόπος τοΰ ζην παράγει ζαί πολιτικόν μεγα
λείου ή πτώσιν (α). ’Αλλά ταΰτα, ήθελεν ειπει τίς, άναπληροϊ 
παρά πάσιν ανάλογου σύστημα πρακτικόν αγωγής, ής έγεύ· 
σαντο κατ’ οίκον καί έν τή κοινωνία οί μαθητεύοντες παϊδες, 
ουδέ είναι χρε:α θεωρητικής έξετάσεως. Ναί! έάν ύπάρχη 
καθόλου τοιοΰτον ή καί ήναι άνάλογον τής παιδείας εκείνης, 
ήν διδάσκονται έν τοΐς σχολείοις. Κακόν σύστημα άγωγής 
καθιστά τούς πλειστούς τών παίδων ανικάνους νά έννοήσωσι 
καί σεβασθώσι πρεπόντως τάς αντιθέσεις, αϊτινες ένυπάρχου- 
σιν είς τά έν τοΐς διδασκαλείοις άπαγγ;λλόμενα. Έάν ύπάρ
χη καί λαός μή έχων έθνικόν καί ίδιον σύστημα παιδοτροφίας 
καί παιδαγωγίας, ούτος ταλαντεύεται είς τό νά καταστή’έρ
μαιου ξενικών καί πολυμόρφων δελεασμάτων, άτινα ούχί μό
νον δέν ίσχύουσι νά έγζρατύνωσι τούς ύπάρχοντας θρησκευτι
κούς καί πολιτικούς δεσμούς, άλλά καί εύθύς'είσάγουοι διαιρέ
σεις ε·ς τήν κοινωνίαν, αϊτινες άφεύκτως θά έργασθώσιν είς 
τήν απώλειαν και τής όλης πολιτείας.

Δέν αναλαμβάνω, κύριοι, αύτός τήν εύθύνην τοΰ νά εϊπω είς 
πό αν παιδαγωγικήν τάξιυ βαίνομεν ημείς έπί του παρόντος· 
τό εςής ομολογείται ύπό τών πραγμάτων αύτών. Μέχρι τής 
όχθες ήμεθα όοΰλοι οορυάλωτοι έθνους βαρβάρου καί πάντη 
άναγώγου- ή'πολυετής δουλεία ούχί μόνον άπέσβεσεν έν ήμΐν 
πάσαν μνήμην πατρώας αρετής ζαί παιδεία-, άλλά ζαί τά έλ- 
ληνικά λεγομενα σχολεία, ει τινά που ύπήρχον, κατέστησαν 
άνίζανα τοΰ ν’ άναγεννήσωσι τό άπολεσθέν καλόν διότι έν 
αύτοΐς τά ελληνικά μαθήματα μετέβαινον ώς λέξεις άψυχοι 
καί άνόητοι άπό τού στόματος τοΰ διδασκάλου είς τά ώτα τοΰ 
άναγώγου μαθητοΰ. Π δη έπελθούσης τής ελευθερίας άπεδέ- 
χθημεν πάντες ώς εκ κοινής ομολογίας είς έθνικόν σύστημα 
παιοείας τήν τών έλλήνων πατέρων ημών σΛλ’ ή παιδεία 
αύτη ρέλλουσα ν’ άναπλάση τήν Ελλάδα ηθικώς ζαί πλάση 
πολιτείαν, άρξαμένη άπό τήν διδασκαλίαν πρέπει χαί είς τό 
μέλλον αύτοΰ μόνον νά περιορισθή·, ή κατ' οιχον καί ή έν ταϊς 
τριόδοις διατριβή τών παίδων θά μένη ή αύτή τουρκίζουσα ή 
άλλως ξενίζουσα ; θά δύνανται άπαντες οί παϊδες ή καί πολλοί 
έξ αύτών, δεκαετείς καί έτι πλέον γενόμενοι, νά είσέρχωνται 
διά μιας είς τόν νοΰν τής άρχαιότητος, άφ’ ου πρό τούτου άλ
λα είοον καί άλλα έμαθον ώς καλά καί πρέποντα παρά τών 
γονέων , θά δυνηθώσιν άρα γε δλίγιστοι έκ τών πολλών νά 
καταοτώσιν εφάμιλλοι Θουκυδίδου ή Δημοσθένους, Θεμιστο
κλέους ή Έπαμινωνδου, άφ ού ούτε αύτοί άνετράφησαν ομοίως 
πως έκείνοις ούδ' έμαθον δπως και ίκ τινων ούτοι έγένοντο 
άνδρες τέλειοι ·, θά δυνηΊώσι νά καταυοήσωσΐ τά βουλεύματα 
καί τάς πράξεις τελείων άνδρών. αύτό τό οποίον είναι έργον 
τών διδασκα?.είωυ κυρίως, έάν πρώτον έξ άπαλίύν ονύχων
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πραχτικ'ς, έπειτα δε καί θεωρητικώς δέν μάθωσι πώς γεννών- 
ται και τ.αιίεύωνται οί τέλειο·, άνδρες ·,

Ή τροφή καί παίδευσις αυτή άρχεται ήδη άπό τής γεννή- 
τεως* έπιρροήν εις τον μέλλοντα άνδρα έξασκοΰσι τά πάντα, 
δσα είδεν, δσα ήκουσεν, δσα εφαγεν, έπιε καί ιδίως δσα έπαι
ξε. Διό ήμεΐς, οιτινες άνελάβομεν νά προθέσωμεν ώς παρά
δειγμα τοΰ τε πολιτικού καί τού άλλου κοινωνικού βίου τούς 
άρχαίους έλληνας, ανάγκη είναι νά έξακριβώσωμεν καί οσον 
τό δυνατόν άναγάγωμεν έκ. τού "Αδου είς φώς πάντα δσα οί 
αρχαίοι καί ώς νήπια ζαί παϊδες ήσίάνοντο καί είργάζοντο. 
Ή έξέτασις αΰτη καί ή έκ τών άρχαίων συγγραμμάτων καί 
τών μνημείων τής τέχνη; συγκομιδή γνώσεων δυναμένων νά 
συναρτήσωσι παιδαγωγικόν σύστημα, τα οποίον νά δύνηται 
καί παρ’ ήμΐν νά ύποβληθ/; είς πράξιν είναι έργον εμβριθούς 
μελέτης καί φιλοσόφου σκέψεως, προϋποτιθέν βαθεΐαν καί πλα
τείαν γνώσιν τοΰ τε παρελθόντος και τοϋ παρόντος κατά 
πράγματα μάλιστα, άτινα κρύπτονται εις τά μυχαίτατα βάθη 
τής ανθρώπινης διανοίας καί καρδίζς. Έγώ άποσπώυ έκ τού
των πάντων έν μόνον μέρος, ήτοι τάς παιδιάς τών παίδων, 
Θέλω συγκομίσει θεωρίας καί απομνημονεύσεις τινας τών άρ
χαίων, δί ών δύναται νά ζαταδειχθή οπόσην σπουδαιότητα ά- 
ποδίιουσιν οί αρχαίοι ποιηταί καί φιλόσοφοι είς τάς παιδιάς 
ταύτας, άς οί τών νεωτερων έθνών έκ συστήματος παιδαγωγοί, 
μή παίξαντες αύτοί, μόλις άξιοϋσι μικράς προσοχής· έπειτα 
θέλω διαλάβει δλίγας τούτων καθ’ έκάστην, και δή τοιβύτας 
μόνον, έν αις έ'χω νά εϊπω τι νέου ή περί τήν ερμηνείαν ή 
διορθών τι τά είς ταύτας άναφερόμενα χωρία τών αρχαίων 
έν παρόδιο θέλομεν ϊδει ότι αί πλεΐσται τών άρχαίων παιδιών 
περιεσώθησαν καί είς ήμάς, άλλά παντάπασιν δλιγωρούμεναι 
ύπό τών παιδαγωγών καί επομένως άδυνατούσαι νά παραγά- 
γωσιν είτε, σωματικά είτε ηθικά προτερήματα, οΐα παρά τοΐς 
άρχαίοις· τό όποιον ούδ’ ήτο άλλως δυνατόν νά γείνη μαρτυ- 
ρούυτος πλήν τών άλλων καί αύτού τού Άριστοτέλους (α), 
« καί ή τού έλευθέρου παιδιά διαφέρει τής τού άνδραποδώδους, 
καί αύ τοϋ πεπαιδευμένου καί απαίδευτου (β). »

Πριν ή τό σύστημα τούτο ύποβληθή ύπό τών άρχαίων φι
λοσόφων είς τήν έξ αντικειμένου έξέτασιν οί ποιηταί άπό τού 
Όμηρου έδανείζοντο έκ τών αφανέστατων παιδιών τών παίδων 
εικόνας, δί ών παρωμοίαζον τάς περιφανεστάτας πράξεις θεών 
καί ηρώων· έν έκ τών πολλών θά δείξη τήν αλήθειαν ό Όμη
ρος Ίλ. Ο, 360—ί παραβάλλει τόν τά οχυρώματα τών ’Α
χαιών καταβαλόντα Απόλλωνα μέ τόν παΐδα, όστις αύθαιρέτως 
καί άνευ πόνου καταστρέφει ά αύτός ωκοδόμησεν έκ τής άμ
μου αθύρματα-

Τή ρ οίγε προχέοντο φαλαγγηδόν, πρό δ’ ’Απόλλων 
Αίγίδ’ έχων έρίτιμον έρειπε δέ τείχος ’Αχαιών 
Ρεΐα μάλ’, ώς δτε τις ψάμαθον παϊς άγχι θαλάσσης, 

Ός τ’ έπεΐ ουν ποίηση άθύρματα νηπιέησιν, 
Άψ αύτις συνέχευε ποσίν καί χερσίν άθύρων 
Ός ρα σύ, ήίε Φοίβε, πολύν κάματον ζαί οίζύν 
Σύγχεας Άργείων, αύτοΐσι δέ φύζαν ένώρσας.

Έκ πολλών δυνάρεθα νά είκάσωμεν ότι ήδη οί Πυθαγόρειοι 
προσέσχον τόν νοΰν είς τήν έπί τήν ψυχήν έπενέργειαν τών 
παιδικών αθυρμάτων· διότι Άρχύτας ό Ταραντΐνος έπαινεΐται 
ύπό τού Άριστοτέλους αύτού ώς έπινοήσας τήν πλαταγήν διά 
τά νήπια (γ). Ό Πλάτων όμως πρό τών άλλων καταμετρών 
καί ρυθμίζων τάς ύπό τής φύσεως τω άνθρώπω χορηγηθείσας 
δυνάμεις, ψυχικάς καί σωματικός, καί Οέλων νά όρίση πώς 
αύται όρθούμεναι καί είς τό αύτό φερόμεναι δύνανται νά κα- 
ταστήσωσι τούς πολίτας έμοήθεις καί ικανούς νά πλάσωσι

(α) Ή#. Ntxojx. Δ. χ.
(β) IIpS. Ιίιχέρ. De offic. I, 103—4. Duplex est jocandi genus: unum illi

terate, petulans, flagiliosum, obscoctiuni; allerum elegatis, urbanum, inge- 
niosutn, facetum. Ε* τις συναρχίας τού χωρί'.υ |>ί τά άνωτέρω xxl κχτωτώω χχ- 

τχφχινετχι ή πχιοιχ τδν αιγάλων Ήν Sixiiosi πολύ τχς των τιχίδων. — Πλ. πολιτ. 
ο , 4. Οΰχοΰν 3 έξ άρχΐί όλέγο/ίν τοϊ; χνίτέροι; πχισ’ν ΐννομωτίρου εύθϋς καιϊ;«ί ρ.=- 
Οιχτιο', ως ττχρχνο'μου γιγνοίΜνκς χύτίς χαί πχίοων τοιούτων ίχνομ,ους τ» καί σπουίαίοος 
έξ αύτών ίνορχς αύξίντοβχι άίό.χτον όν.

(ί) Πτλιτ. Ε> Τ· Αρ,χ !» Suxal τούς τ.χϊοο,ς έχειν τινά διχτριδήν χαί τήν Άρχύτου πλα- 
TX-jiv ιιεσίαι λί^εσβκι χχλώς, ί,νοιϊόαοι τοίς οοαιϊίοις,·ϋηω; χρώιιινοι ταύτη μτ,Ήν κχτα- 
Τ -’-ωοι τών κατά τήν οικίαν, ifi -.άρ ίόνχτχι το νίον ησυχάζει·/. Πρβ. Σουίϊ. εν λ. Αρ- 
Ζ.ντ*ί............... *»ί χχοοιρίχ Αρχύτου πλατα-joi. Τοχρότχλον η σεϊστρον, φ κατεδχυ.
κχϊων αί τί-,βχι τά νΖκια, ήν ίσως ίιορορον τις πλαταγής. SjoS. άνβολ. ρ8, 71. 
llo/io. 9 127. 

τήν ιδανικήν εκείνην πολιτείαν, έν ή έκαστο; νά συντελή ομο- 
λογουμένως τή αυτού φύσει είς τήν στερέωσιν καί συντήρησιν 
τοΰ όλου, λέγει έν νόμοις (α). β Λέγω δέ καί φημ- τόν ότι- 
ούν αγαθόν άνδρα μέλ"' οντα έσεσθαι τούτ’ αύτό έκ παίδων εύ
θύς μελετάν δεΐν παίζοντά τε καί σπουδάζοντα έν τοΐς τοΰ 
πράγματος έκάστοις προσήκουσι — κεφαλαίου δή παιδείας λέ- 
γομεν τήν ορθήν τροφήν, ή τοΰ παίζοντος τήν ψυχήν είς έ
ρωτα ότι μάλιστα άξει τούτου, δ δεήσει γενόμενον άνδρ’ αύτόν 
τέλειον είναι τής τοϋ πράγματος αρετής· » διότι τίς, κύριοι, 
άρνεϊται ότι τό έν τή παιδιά κατόρθωμα τού παιδός εμποιεί 
είς τήν ψυχήν αύτοϋ χαράν όμοίαν καί ΐσην μέ έκείνην, ήν αι
σθάνεται ό μεγάλην άράμενος νίκην στρατηγός ·, αύτη ή χα
ρά είναι καί πρέπει νά ήναι έν τούτοις τό δέλεαρ, τό όποιον 
νά παράγη καί ψυγ,αγωγή τόν εύθυμου παΐδα, όστις συναι
σθανόμενος ότι ό βίος είναι δί αύτόν επιτυχία δέν δύναται 
νά άντισταθή είς τήν εσωτερικήν ορμήν, ήτι; τόν πείθει νά 
έξέλθη έκ τοϋ οχληρού καί σκοτεινού δωματίου είς τό νά πα- 
ραβάλλη τάς σωματικός καί ψυχικάς αύτοϋ δυνάμεις πρδς τάς 
τών όμηλίκων όποιον είναι τό παίγνιον διά τόν παΐδα, πώς 
διαθέτει τήν ψυχήν του δεικνύει μάλιστα τό τού Άναξαγό- 
ρου, όστις ύπέρ πάσαν άλλην τιμήν ταύτην άπ/,τησε παρά 
τών άνθροόπων τό νά σχολάζωσιν οί παίδε; άπό τών μαθη
μάτων καί παίζωσι τήν ημέραν τοϋ έτους καθ’ ήν αύτός ήθε- 
λευ άποθάνει (β)· ό φιλόσοφος προέβλεπεν ότι ό άωρος είσέτι 
παϊς πανταχοϋ μεν αλλού κατά φύσιν δυσθυμεΐ· διότι ώς 
πίθος κενός πληροϋται κατ’ ανάγκην ύπό τών διδασκάλων ή 
τών γονέων, αύτοϋ δε μόνον έν τή παιδιά έλεύθερος βάλλει 
εΐς ενέργειαν τάς ψυχικάς καί νοητιζίς αύτοϋ δυνάμεις πα
ράγων αύτός ίδια καί συμπληρών ευρήματα τών προτέρων 
γενεών. Ουτος είναι ό λόγος, οί όν τά παίγνια είναι γνήσιαι 
εικόνες τών αληθινών (imilainina vitae), ώοτε, άν αί βιογρα- 
φίαι τών μεγάλων άνδρών ήρχοντο έξ έκείνων τών χρόνων, 
άναμφιβόλως ήθέλομεν ϊδει έν τοΐς μικροΐς τούς μεγάλους (γ). 
Γνωστός είς άπαντας είναι ό μύθος, καθ’ δν ό πολυμήχανος 
Όουσσεύς έξήγαγεν έκ τής γυναικωνίτιδος τού Αυκομήδους 
τόν άνδρόφρονα παΐδ’ Άχιλλέα, περί ου λέγει ό Πίνδαρος 
β παϊς έών άθυρε μεγάλα έργα » (δ). Παρά τω Άριστοφάνει 
έν νεφέλαις μεμψιμοιρών ό Στρεψιάδης διά τήν καζοτυχίαν, 
είς ήν έσυρεν αύτόν ή ίπποτροφία τοϋ υίοϋ ανευρίσκει τό κα
κόν είς τήν έκ παίδων αύτοϋ κλίσιν (ε)· ό δέ Νέρων νέος ών 
τοσοΰτον ήν δεοεμ.ένος εΐς τά τοϋ ιπποδρόμου, ώστε ούχί μό
νον αύτός έπαιζε μέ ελεφάντινα άμαξίδα, άλλά καί άδιακόπως 
ώμίλει πρδς τούς συμμαθητές του περί τών τοιούτων (ζ). Κά- 
των δέ ό νεότερος παίζων έδείκνυ τόν μέλλοντα τρόπον τού 
βίου (η)· καί Κύρος ό ά. έκ τοϋ έν τή παιδιά βασιλικού έ- 
γνώσθη ότι ούτε υιός ήν τοΰ Βουκό/.ου, ούτε είς βοηλασίαν 
ώριστο (θ). ΤΙ δέ ίσχυρογνωμοσύνη καί τό άμετάπειστον τοϋ 
Άλκιβιάδου έοείχθη προφανέστατα έπί τοΰ άστραγαλισμοϋ (ι). 
"Ωστε άν διά τόν άνδοα ρηθέν τό τού Άναχάρσιδος « χρή 
παίζειν δπως σπουοάζη ο (κ), είναι όμολογουμένη ψυχική ά- 
λήθεια, διά τόν παΐδα έχει τούτο μείζονα. αξίαν· αύτός πρέ
πει νά παίζη, μαρτυροϋντος καί αύτοϋ τοϋ ονόματος παϊς- διό
τι αύτού αύθαιρέτως ένεργών προφαίνει τό ήθος (λ). Ύπό 
ταύτην τήν έννοιαν θεωρούντες τό πράγμα πολλοί περιφανείς 
άνορες τής άρχαιότητος έπαιζον μετά τών παιδιών ούχί απλής

(«) «, >»·

(S) Πλβντ. ’Οτι u,j?.:7Tz το"; ήγιμ.τ’σι οιΓ τ:-< φΟ,ο'σ. διαλέγ. 27. nsS. z-.ί τί.·' τιΰ 
Κθ?α·« σχ;*.

(γ) Κχ'ι γχο έχι σμιζροϊτι νί*.; ·3ιχ9Χίνϊτχι χ·.2:ο;. Άγχθ, σχιλαστ έχ:γ;. ά'.Θ'.Ζ. 
0> 767.

(δ) Νίμ. 3, 43.

(ι) Νιο. S7S. — ΕύΦύς γί «ι πχιδά.ίΐτν ί.-* -uvvoutcvi
'Επλαττϊΐ ενο»» ο'.ζϊας, νχΰ; τ’ εγλοφιν,
‘ΑίΛχξίίχς τι σζυτίνχς ε·;.γάξετο, 
Κζκ τδ·< σιδίων ·3χτ;χχ=ι>ί ί-ιί,ι.

(ζ) Συετων. Νέ?. 12.

(η) Πλουτ. κάτ. τιύτ. 1.

(9) ‘Ηιο'δίτ. Α'. 1150. Π·:ρι τίς β χ s ι λ ί ν δ χ, ίτις χαίζετχι χχι τί' «ifisjav άτχ- 
ράλλαζτχ iei Π-λυδ. Θ'. 110.

(ι) Πλουτ. Άλχιδ. 2.

(χ) Άθιβτοτ. ήΊ. νιχοα. Α'. χεφ. ς'·

(>,) Mores quoque se inter iudentes Simplicius detegunl. KuuyX. Instil, orat, 
I, 3, 3. To χιγίλΧ'.-.ϊ ίί.ον ξ’ντι ση·.υδχ·.οτχτ:ν ζχτί τοΠτο. 

I
διασζεδάσεως ένεκα αλλ’ όπως έν κα.ιρώ ύποκλέπτωσι τάς 
διαθέσεις τούτων, (’ΰτως ό Αγησίλαος έχαιρε· συμπαίζωυ 
καί συνιππεύων έπί καλάμου μετά τών παιδιών του (α). Τόν 
δέ Σωκράτην ευρέ ποτέ ό 'Αλκιβιάδης συμπαίζοντα μετά τοϋ 
μικρού Ααμπροκλέόυς (β).

Άλλ’ ήδη καιρός νά μ.εταβώμεν άπό τώυ γενικών τούτων 
είς τά μ,ερικώτερα, όπου θέλομεν πραγματευθή ολίγα τών 
παιγνίων τούτων πρός του ανωτέρω ρηθέντα σκοπόν.

"Εν τώυ κυριωτέρων παιγνίων τό ν ύπίρ τά έξ έτη γεγο
νότων παίδων, έν ω ποιηταί καί φιλόσοφοι άπό τού Όμηρου 
ήδη εΰρισκον εικόνας άπλοΐκάς καί ζωηράς, ήν και ή είσέτι α
πανταχού τής Ελλάδος παιζομένη στρούμβα ή άσβούρα, έλ- 
?την. στρόμβος, βέμβιξ. ρόμβος, λατινιστί turbo.

Ούχί μόνον ήν αύτό δμοιον, ώς καί παρ’ ήμΐν, ήτοι ξύλινου 
έκ πύξου, άλλά καί οί πενέστεροι μετεχειρίζοντο καί τότε 
τους κώνους τής πίτυος, ώς τό όνομα κώνος (γ) δεικνύει. 
Παίζόμενη ή βέμβιξ εν τε ταΐς οίκίαις καί ταΐς τριόδοις έπλητ
τετο μετά τέχνης διά μάστιγος σκύτινης (δ) υπό τών παι
διών έπιφωνούντων είς έκάστηυ πληγήν τό α τήν κατά σαυτου 
έλα 3 ήγουν στρόφου, μή ϊστασαι (ε). Μέ όπόσην άφοσίωσιν 
καί ότι ούχί άνευ τέχνης έπαιζον τό παίγνιον τοϋτο οί παϊδες 
περιγράφει έμπαθέστατα ό Βιργίλιος (ζ).

Ccu quondam torto volitans sub verberc turbo 
Quoin ptieri magno in gyro vacua atria circum 
Intenti ludo exercetl; ille actus habena, 
Curvalis fertur spaliis; slupcl inscia supra 
Impubesque manus, mirala volubile buxum ; 
Dant animos plagae;

Ό Όμηρος Οέλων νά παραστήση τόν ύπό τοϋ Αϊαντος πέ
τρα βληθέντα κατά κεφαλής "Ικτοραπώς έκ τής ίλιγγιάσεως 
περιεστράφη λαμβάνει έκ τού αύτοϋ παρομοίωσιν (η).

— Τών έν (χερμάδιον) άείρας
Στήθος βεβλήκειν ύπέρ άντυγος, άγχόθι δειρής, 
Στρόμβον δ’ ώς έσσευε βαλών, περί δ’ έδραμε πάντη.

Έν γένει δέ οί αρχαίοι έκ τούτου είκόνιζον τήν ζάλην τής 
κεφαλής, ώς ήμεΐς έκ τού σπονδύλου τοΰ άτράκτου λέγοντες 
« ό ουρανός τοΰ έφάνη σφονδύλι 3 καί « έγύρισαν τά μάτια 
του ώσάν σφονδύλι. 3 Τοιοΰτο είναι τό παρ’ Αίσχύλω (0), 
« τροχοδινεΐται δ’ όμμαθ’ έλίγδηυ. β Ό δ’ Αριστοφάνης (ι) 
παρομοιάζει τολμηρός μέ τήν βέμβικα τό εύμετάβολον πονη
ρού άνθρώπου. Άλλά καί τό τοΰ Πινδάρου (κ) « εύθύν άκόν- 
των ίέντα ρόμβον β σημαίνει ούχί τόν παλμόν τοΰ ιπταμένου 
βέλους, ώς τι έρμηνευταί λέγουσιν, άλλ’ αύτήν τήν βέμβικα, 
πρός ήν παραβάλλει τό έκτοξευθέν βέλος, δπερ κατά τό αιθέρα 
περιστρέφεται ουτω βιαίως. Ό Αριστοφάνης άλλαχοϋ (λ) λέγει 
είδος τι τοϋ κωμικού χορού κόρδακος βεμβηκιαν.

Σημ. Πλήν τών μνημονευθέντων χωρίων άπειρα άλλα εύ
ρίσκονται ευ τε τοΐς "Ελλη σι καί λατίνοις συγγραφεϋσιν, όπου

(«) Πλουτ. ’Αγτ.ο. 25. Αϋ.. πο-.x. !στ;?. 15. ΧνντιΟίοτχτιν Γ.αίγχ:ου ζχΙ· τά» ήχβ-

τίρω» παι&ων.
(ο) Αίλ. ιο, 15. Ούχλ. 51>ξ. faclorum diclornnique memorab. 8, 8.

(externa.)

(γ) ΊΪΙ ϊτυχολ. |ΐίγ. ί» λ. χώ«ο;.
(3) Σχολ. β'ί Ά=ολλ. Ρο'ΐ. Α. 1139. ‘PittSsi τροχίοχο,’, S» στρίχουοι» ΐαχοι τύ- 

«το»τ»ί κχ'ι οϋτω κροΤον άποτίλ'.ΰοι.

(ι) Καλλίμ.χχ. -χ?ά Δι-.γ. Αχερτ. I, zis. 3', 8-
Οί δ’ ίρ' ΰχδ πλτ.γτ,οι 0-. άς βίχίικβς έ/.=»τι;,
'Εοτρετο» εύρείη παΐοες ί»'. τριυδω.
— 0: 3* ίλεγον τή» χχτχ βχυτδ» έλχ.

Ή επ«ρώ»ΐ)οι{ αύτ» [Λίτίκετευ ε'ς -υρυιαίχ». Σ>υ!3. έ» λ, τη» χ. σ. ε. πχροιχί’.ηρ. ο λ.
887 (Ιχδ τίς Γοττίγ.) προ. Άριοτοφ. νεο. 25.

(ζ) Aw. 7, 378.

W Ίλ. _ξ, 411.
(9) Π?-ψ. 884. "Οτι τροχδς ε’»αι έντχϊίχ =ύτη ή β<’|εβ>ξ *»'■ εύχι ή ix-uu-ivr, nxiS-.i, 

πιρι τούτου til τδ» σχτ). χύ:-.Ό: χχΐ Σου'ί'ΐ. έ» λ. βψο·ξ.

(ι) Όρν. 1460 κχϊ άχ.

(χ) Όλ. ·.■)·', 90 Χ>1 ϊαβ-Λ. γ·, 65 χ=τ;5 ροαδον ίοχιι.

()’. Σφ. 1538—33. χ» τοΐς ο;/,». \ rz» sr,;i. ;οΰ Εύ·ρρο"ν·τι. 

γίνεται μνεία τής παιδιάς ταύτης. Ι ις τούτων τά κυριώτερα 
παραπέμπω κατωτέρω (α)· έπί μιας δέ γραφής έπιτοιχίου έν 
έν ταΐς ζατά τήν ΊΙράκλειαν γενομέναις άνάσκαφαΐς ευρεθεί- 
σης τρεις μικροί έρωτες εχοντες έκαστος μάστιγα παίζουοιν 
όμοιου τι παίγνιον. Τοϋτο φαίνεται ότι Εχει ένταΰθα διαφοράν 
τινα πρός τόν παρ’ ήμΐν παιζόμενον στρόμβον διότι ούτε αί 
μάστιγες και τοι λεπτά'·, αύται ούσαι έχουσιν ιμάντα κατά τήν 
άκραν, ούτε ό στρόμβος είναι όμοιος κατά τό σχήμα μέ τήν 
παρ’ ήμΐν στρούμβαν. Ταϋτα όμως είναι έπουσιώδεις διαφοραί’ 
διο επόμενος τώ έμώ διδασκάλω Όθωνι Ίανίω (β) παραδέ
χομαι έπί τής γραφή; τήν παράστασιν τής παιδιάς τοΰ 
στρόμβου (γ).

Άπό τοϋ Μεουρσίου, όστις πρώτος έγραψεν ιδίως περί τών 
παιδιών τούτων (δ) άπαντες οί μετέπειτα έδυσκολεύθησαν νά 
όρίσωσιν άν άπαντα τά χωρία τών άρχαίων άναφέρωνται είς 
έν τό κωνοειδές είδος τής στρούμβας, δ ήμεΐς έπραγματεύθη- 
μεν έγώ νομίζω ότι έν χωρίου τοΰ Πλάτωνος (ε), όπου ό φι
λόσοφος διά τής παιδιάς ταύτης θέλει νά δείξη τήν ταυτότητα 
τής κινήσεως καί τής στάσεως, παραβαλλόμενου μ’ έν άλλο 
χωρίον του Μεγάλου Βασιλείου (ζ) δέν άφίνουσιν αμφιβολίαν, 
ότι οί τών άρχαίωυ παϊδες έπαιζον καί τό άλλο είδος τής 
στρούμβας, δ καί παρ’ ήμΐν απανταχού παίζεται- έστι δέ αυτή 
ή διά περιελίξεως σχοινιού διά μιας βαλλομένη είς κινησιν, 
ή έ'χουσα δηλαδή κεφαλήν δισκοειδή περιστρεφομένην έπί ά
ξονας εύθέος, καί καλουμένη τό πάλαι ιδίως στρόβιλος (η'. 
Τό χωρίον τού Πλάτωνος λέγει· « ούκοϋν καί έτι μάλλον 
χαριεντίζοντο ο ταϋτα λέγων κομψευόμενος· οϊ γε στρόβιλοι 
όλοι έστάσί τε άμα καί κοινοϋνται, όταν έν τώ αύτώ πήξαν- 
τες τό κέντρου περιφέρωνται, ή καί άλλο τι κύκλω περιίόν έν 
τή αύτή έδρα τούτο δρα, ούκ άν άποδεχοίμεθα, ώς ού κατά 
ταϋτα εαυτών τά τοιαϋτα τότε μενόντωυ τε καί φερομένων, 
άλλά φαΐμεν άν έχειν αύτά εύθύ τε καί περιφερές έν αύτοΐς, 
καί κατά μέν τό εύθύ έστάναι, ούδαμή γάρ άποκλίνειν, κατά 
δέ τό περιφερές κύκλω κινεΐσθαι· όταν δέ τήν εύθυωρίαν ή είς 
δεξιάν ή είς άριστερά ή είς τό πρόσθεν ή είς τό όπισθεν έγ- 
κλίνη άμα περιστρεφόμενου, τότε ούδαμή έστιν έστάναι. » Τό 
δέ τοΰ Μεγάλου Βασιλείου χωρίον είναι μάλιστα διά τοϋτο 
σπουδαίου, ότι γίνεται έκεΐ λόγος περί μιας μόνης, τής πρώ
της πληγής. « Οί στρόβιλοι, έκ τής πρώτης αύτοΐς ένδοθεί- 
σης πληγής, τάς εφεξής ποιούνται περιστροφάς, όταν πήξαν- 
τες τό κέντρον, έν έαυτοΐς περιφέρωνται. » Διό αδίκως άφαι- 
ροΰσιν ότε Κραουζένιος (θ) καί ό Κάρολος Φρειδερίκος 'Ερ- 
μάννος [ι) τήν 'γνώσιν τής δευτέρας ταύτης στρούμβας έκ 
τής άρχαιότητος. Άμφότερα τά είδη κατά τόν μύθον έπαιχ- 
Οησαν καί ύπ’ αύτοϋ τοΰ Διονύσου· διό καί κατά τάς έορτάς 
αύτοϋ ιδίως ένησχολοΰντο μέ αύτά οί παϊδες (κ).

Άλλη παιδιά έπίσης συνήθης παρά τοΐς άρχαίοις, ώς καί 
παρά πολλοΐς τών νεωτερων έθνών, ήν ό τροχός. Ην δ’ 
ουτος κύκλος μέγας ξύλινος ή μετάλλινος, έλάσσων ανθρωπί
νου άναστήμκτος κατά διάμετρον τούτον οί παϊδες ήλαυνον

1

(α) Ac»»i3xt “ τί Ιλί. ά»θολ. Γ, 309. πιρ'. »ιχ»ίο« έζιλΟιντις ττ,ς παιϊιχϊς ίι>χ- 
χ·α; « χ»1 το» ΐλιχτ8»2ρθ|χδο», χοζρ-.σόντ,ς ττχίγ»ι' άνιχρψχσε». » Τίβουλ. 1, 5, 3. ό'τ: 
Ssv ήοΰνατο »χ VTojiff, τί» χζ·>ρ·.βχ<>ν τί; Inuitsvr.; ΔτΟ.ίας, άλλ!

Namque agor, ut per plana citus sola verbere turben. 
Quern celer assueta versat ab arte puer.

Πέιοι:ί> 3, 5t. ‘Ο οχ»λ. το» Αισχύλου χχλο" τον χΰνον oTpojiSxv, 4 Si τοΰ Πινδσρου 
στ^οόμαχ». Γοτ/ρ?. ό Νύοοης ίτ’.στ. χτίείσχ «χίγνιχ τχδτα χχ;ι.ΐϊΐσίγ«χ.

(ο) ΊοΙ χύτου σηαιιώσιι; εΐς Πίρσισν 3, 51.

(■j) ’13s anficb. J’Ercolano του.. 1, πίν. 32.

(!) Meurs. de ludis Graecor. Έν τώ 8χσχυ?« τοΰ Γρονοβϊ-,υ τή». 7.

(ι) φλιτ. 12.

(ζ) 'Εξχτ,χϊ?ος ί|»Ρία. 5.

(χ) 01 μίτχγινίστιροι i?X[»[z.xnxo'i συνίχεον τχ όνοαατχ, τ3 ίηοίον τ,τον άναηοφιυχτιν 
»« τίς τοσχύττ.ί όμ.οιο:τ.τος τώ·< πριμάτων. Ίοέ τά εΐ{ Κλΐριντχ σχίλιχ, χ όξίϊοτο ό 
Βχστίο; ίϊς Γρηγο?· οιλ. 241. κώνοι οΐ στρόβιλοι χχΐ οί βύρσοι, ίοχΕοι, δϊν.ι. «»?·. του 
στροβίλου ό'υ-ω; wpS. ιίοίτι χχι Πλούτχρχ. έ·> ΛΟσάνοο. 12. Οι Λατίνοι άχριβολογοϋντοί 

έζ.άλουν τίν στοόοιλον turben.

(9) Die gymnastlk and xganistik der Griechen top., ά. «ιλ. 8ι; —8.

(ι) Έλλτ,ν. χρχαωτ. τόα. 3. § 33, 21.

(χ) Ί!» 'Αρ··5$. adv. r.at . ν, c, 1». Λ όιχ'- Αγ..α·.ρ. 69*
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έλατήρι ευθεΐ η κεχαμμ-ενω &'y os ενίοτε και κρίκους,
ο'ίτινες έλαυνομένου τοϋ τροχού περιέτρεχον καί αυτοί καί.ά- 
ποτέλουν κρότον, δστις διετήρει τήν προσοχήν τών παιδιών 
άκμητον καί τήν ψυχήν αυτών ευφρανε. To δλον τής παιδιάς 
εκαλείτο κ ρ ι ζ η λα σ ί α. Τήν παιδιάν ταύτην, ήτις,.καθ’ δ
σον εγώ γνωρίζω, έξέλιπεν έκ τής 'Ελλάδος, παίζεται δέ μά
λιστα έν Γαλλία, έκάλουν μέν οί 'Ρωμαίοι ιδίως ελληνικόν 
παίγνιον, Ιπαιζον δέ, ώς και έν τή Έλλάδι, και εν 'Ρώμη οι 
εύγενέστεροι τών παίδων (β). Ότι ή παιδιά αΰτη έπρεπεν είς 
τούς εύγενεΐς και χαλούς παϊδα; μαρτυροΰσι καί τά μνημεία 
τής τέχνης έν οΐς ευρηνται έπί τε τών αγγείων και τών δα- 
δακτυλιολίθων πολλάκις παίζοντες αυτήν ό Γανυμήδης χαί δ 
“Ερως. ’Απαντάται δέ αύτη πολύ συχνότερα έπί τών μνημείων 
τής τέχνης ή παρά τοΐς ποιηταΐς μνημονευομένη (γ).

Παιδιά ασκούσα τήν τε ισχύν καί τήν εύρυύμίαν τού σώμα
τος, διδ καί μέρος τή; σήμερον γυμναστικής τών Ευρωπαίων 
τελούσα είναι ή διελκυνστίνδα, καθ’ ήν ώς έτι τδ πλεΐ- 
στον έν παλαίστραις, δύω μοΐραι παίδων ΐσαι τδν αριθμόν 
έλκουσιν άλλήλους είς εναντίας διευθύνσεις άντιλαβο'μεννΐ μα- 
κροΰ σχινίου (δ), καί δή έπί μιας καί τής αυτής γραμμής 
χωρίς νά παρεκλίνωσι ταύτη;, ώς δύναται'τις νά είκάση έκ 
τίνος χωρίου τοϋ Πλάτωνος (ε), δστις καλεΐ τήν παιδιάν διά 
γραμμής. Παρ’ ήμΐν δίν εσώθη μέν ή παιδιά αΰτη ή απο
τελούσα τότε μέρος τών γυμνασίων, τήν έκρινα δμως αξίαν 
μνημόνεύσεως, διότι νομίζω δτι έξ αύτή; έξενίκησεν ή φράσις 
« τραβώ τό σχοινί τίνος, » ήτοι κ συναγωνίζομαι ή δοξάζω 
τά αύτά μέ τινα (ζ). » Ό Ευστάθιος άναφαίρει παιδιάν τινα 
έ λ κ υ ν σ τ ί ν δ α, ής μέρος λέγει τήν σ κ α π έ ρ δ α ν (η). Οί 
έρμηνευταί τοΰ ΙΙολυδ. έταύτησαν ταύτην μέ τήν διελκυν- 
σ τ ί ν δ α· έκ τήςπεριγραφής δμως τής σκαπέρδας καταφαίνε
ται οτι αύται ήσαν διάφοροι εκείνης· διότι ένταύθα ήσαν δύω 
μόνοι οί άνθέλκοντες άλλήλους, τδ δέ σχοινίον διήρχετο διά 
δοκι'δος, εις ήν ό προσαγαγών τδν έτερον ένίκα. ’Επί ένδς δα
κτυλιόλιθου δύω γυμνοί καί εύσώματοι άνδρες ΐστανται πρό- 
σωπον πρδς πρόσωπον, καί κρατεί έκάτερος άμφοτέραις ταΐς 
χερσί σιδήρου έλασμα, δεμένον μέ τδ τοΰ ετέρου διά σχοινιού· 
οτρέφουσι δέ άμφότεροι τά έλάσματα μεχρισού καταναγκασθή 
ο εις νά παραιτήση τδ έαυτοΰ. Ή παιδιά αΰτη ή είναι ή έλ- 
χυνστίνδα αύτή, ή δμοιόν τι γένος (θ). Τδ δέ παρά τοΐς Εύ-

(α) ‘Ο παίζω» χτχτιΙ ϊττιν όπιυ xxi ίόω IXarlJja-.
(ί) Όράτ. ώό. 3, 21, 57.

Nescit equo rudis
Haerere iugenuus puer,
Venarique timet, ludare dactior,
Seu graeco jubeas Irociio.

(γ) Π:5 di ί* τω« ewtipwv. Εύριπ. Sir,4. 26 Swj ή τροφό; ijiilel π«:ι t-Jv τέκνων 
Tr; Μηοιίαζ

Άλλ' οΐί< παΐ3«; ix thxxu.ui’wi

Στιϊχο.οτ, μτ.τρό; ούδΐό ίν»Μύαι»οι, (z.xxui.;

Προπίρτ. IV, 13, e. OS'S. trist. 11, 486. Ill, 12 ΙΟ. h ars amandi λίγιι 
οτι χαι a»8ps; ίττατζο» τΐ·. ’ροχό» Μαρτιάλ. ίπιγρ. XIV, 168 xxl 169. ’Ex οί 
των ρ.·>ΐ);»«·ων τις τίχντ.ς >31 Β νχιλμίννο» Monutn. ined. ττί». 195—7. Raoul, 
Bochette m. ined. σιλ 233. O. Muller, όρχαιολ. § 391, βτ.ρ. 4. χΛ § 403. Pa- 
nofka ίν ταΐς 8:ατρι€αΰ; τό; βιραλινιΰιι ' AxaSr.p.. 1 S3? ««λ. 109. χαι !σχ ίγ« ίσ'ίχιίωιχ 
·’ «ρ/αιολογιχί ίφιιμχρίίι τοϋ Γ<ρ/.άρό-.υ 1853 ϊούλ. ««>.. 54. σηιχ. 7α. πιρι- 
γραφόν τοϋ παιγνιοίον παρά Μχρχονριάλΐ) πιρΐ fU|i»a»T. τίχ». γ’, 8. ’Λριιαίδ. 
ίνιιροχρ. ά, 55.

(δ) Πολυδ. O', I11. ‘H χ δι«λχιισ:ί»δά_πα:ζ«τχι μ.1» ώς ίχιτοπο/ΰ έν ταΐς παλαίστραις, 
ού |*r.v άλλα χχ: άλλαχοίο· δ.!ω οί μοΐραι τττίόωι ujlv ϊ'λχ-.υσχ·. τοΰ; ΐτΐροος οί crepoi, 
ίατ* ii χαβ-Γ»α ιιναστάσωνται nap” αυτούς ι'χρχιοϋ'τις.

(«) Πλατ, θιαίτ. οχλ. 181. Α. Καλιΐ τήν παιδιάν διά γριαιη"; —όταν ύπ' 
αμφοτέρων λπφίίντχς ίλχωντσι ιί; τάναντία. Πι?'·. τής παιδιά; τχύΐΥ.ς ίδί Zoega. 
Bassire!· 87.

(ζ) Ό Ιίαλιοσρίττ,ς Β'. 182 λέγ«·. ότ« ϊν ήτιιρωτιχδν λόγιοι « καί τ’ς τδ άσχΐ νά πηδότπ 
δχνχάμνιι τίττοτι » προίρχιτχι έχ τοΰ άσχωλιχσμτΰ, όστις ίιταΐζστο τδ πάλαι 1> ταΐς 
διονοσιαχαι- έορταί; χχΐ σώζιττι μίχρι τ·7,ς σάμεριν έν Ήπι'ρω. Άτχωλιχ'ζΐΗ ΐλίγιτι χαι 
τδ ίο χνδ; ποδδς Caivtiv δ πτΛάν 'Αριστοφ. πλοΰτ. 1129 χαί σχολ. Πολνδ- β. (21. Β. 
194. Πσρ ί,μΤν ι’,αζ οΰ.χβις τό παιγνίδι μί τδ κουτσό ποδάρι.

(η) ΊΧ. ρ, οιλ. 1111. 22.

W Gxleria di Fironza, vol. IV, libr. 40, 2. χίκώ. ι, i. τής ΠΙι-
δ άς· παρά ϊχαλιγιίριρ έχ τοΰ Άριττ.ίδιν χϊς Βχρωνο; ·,χι.ργι/.ί. σ=λ. 240. Erat etiain 
similis Indus puerorum, qui ducebant sparlean) restem, el tamdiu trahe- 
bant, donee aul runipereut. aut alteruter oniissa funis prehensioue, in nates 
vade ret 

ρωπαίοις σύνηθες γύμνασμα, καθ’ δ εύρύθμος άκάμπτω τώ 
σώματι άν^έροντχι μέ τάς χεΐρας ε'ς καλώδιον κρεμάμενον 
καλείται ελληνιστί διά σχοινιού άναρριχάσθαι καί 
συνίστζται ύπο Γαληνού ώς τά μάλιστα συντελεστικδν είς 
ευτονίαν τοΰ σώματος (α). “Απαντα τά είδη ταύτα τών παι
διών ένέτειναν πολύ τάς δυνάμεις τοϋ σώματος καί διά τούτο 
σκαπίρδης έλέγετο άνθρωπος πολύπαθης (β).

Κ υ ν δ α λ ι σ μ δ ς ή κ υ ν ο ά λ η. Γήν παιδιάν ταύτην ονο- 
μαζομένην τά νυν παλού κια έπαιξα και αύ:δς έν τή μικρά 
’Ασία καθ’ δν τρόπον τήν περιγράφουσιν οί άρχαΐοι υπόμνημα- 
τισταί. Οί παΐδες εχοντες έκαστος στίβην πασσάλων άνευρί- 
σκουσι λάκκον εύρύν καί κάθυγρον, είς ον έμπηγνύουσι μετά 
βίας άφιέντες άνά ένα πάσσαλον. Ή νίκη συνίσταται είς τδ 
νά καταόρίπτή ό ύστερος τούς τών προτέρων πασσάλους έμ- 
πηγνυμένου τοΰ ίδιου, ή έάν τις τών προτέρων κήται άνεμπη- 
κτος νά άποκινήση μόνον τούτον οί κατορθοΰντες κερδαίνουσι 
τούς πασσάλους, ους κατέβαλλαν ή έξεκίνησαν. Εκ τής παι- 
διάς ταύτης έξενίκησεν ή παροιμία,

Ήλιο τόν ήλον πασσάλω τόν πάσσαλον (έκκρούειν).

Ό Πολυδεύκης λέγει (γ;. « Ό δέ κυνδαλισμδς δ.ά παττα- 
λίων έστί παιδιά· κύνδαλα γάρ τούς παττάλους ώνόμαζον ήν 
δ' έρ ρν ού μόνον αύτώ τινί πήξαι τόν πάτταλον κατά τής δι- 
ύγρου, άλλά καί τδν κχτχπαγέντα έκκρουσαι πλήξαντα κατά 
τήν κεφαλήν έτέρω πχτιάλω, δθεν καί ή παροιμία ήλω τδν 
ήλον, πζττάλω τόν πάτταλον, ένιοι δέ τών Δωριέων ποιητών 
τδν ώδε πχίζοντα κυνδαλοπαίκτην έκάλεσαν. » — Ο δε Ευ
στάθιος όμοια' τινα (δ)’ α 'ϊστέον δή χαι ότι γλώσσα τις λέ
γεται κυνόάλους λέγειν τους πασσάλους, καί κυνδαλοπλί- 
τας τούς πχσσαλίσκους. Τούτον διορθώ· » χαί κυ>δα);θ- 
πλήκτας τούς πασσαλιστάς (ε)· διό ό Εύστάθιος αύτδς φαίνε
ται ότι αντέγραψε κακώς τό σχόλιον.

Τό όνομα άλλης παιδιάς συνηθεστάτης καθ' άπάσας τής 
'Ελλάδος τάς χώρας είναι προδήλως διεφθαρμένου παρά τώ 
Πολυδεύκη, καί τδ όποιον οί αλλοδαποί μέχρι τοΰδε δέν διώρ- 
θωσαν, ένω πας έλλην ήθελε καταντήση είς τήν άνεύρεοιν 
του όρθοΰ, άν άνεγίγνωσκε καί έπιπολαίως τόν Πολυδεύκη ν 
ουτος λέγει (ζ). κ Ή τρόπα καλουμένη παιδιά γίνεται μέν ώς 
τδ πολύ δί αστραγάλων, ους άφιέντες στοχάζονται βόθρου τι- 
νός είς υποδοχήν τής τοιαύτης ρίψεως έξεπίτηδες πεποινμένου, 
πολλάκις δέ καί άκύλοις καί βαλάνοις άντί τών αστραγάλων 
οι ρίπτοντες έχρώντο. » Πας τις εννοεί οτι ενταύθα ό λόγος 
έστί περί τής παρ’ήμΐν καλούμενης τρύπας ή λάκκας· διδ καί 
τρύπα γραπτέον άντί τού τρόπα (η).

Τό παρ’ ήμΐν κρυπ.τδν, ή χυδαϊστί « κρυφτούλι ή κρυφτά- 
κια » έκαλεΐτο παρά ταΐς άρχαίοις άποδιδρασκίνδα· έστι δέ 
τό νά συγκλεισθώσι τινός οί οφθαλμοί μεχρισοΰ κρυβώσιν οί 
ά?.λοι- ερχομένου δ’ αύτοΰ έπειτα είς ένερεύνησιν έκείνων, 
εργον ήν έκάστου νά καταλάβη τήν θέσιν τού ζητητοΰ, δστις 
τότε αναγκάζεται πάλιν νά καταμύση (θ).

Όμοια δέ τή παρ’ ήμΐν τυφλομυία είναι δύω παίγνια τών 
άρχαίων, ή περιγραφή τών όποιων είναι καί κατά τδ κείμενον 
διεφθαρμένη και κατά τήν ερμηνείαν δυσνόητος.

(άκολουθει.)

(α) Γ«>. Πιρϊ ΰγιιίας 6’, 8 - 9, -;6 ’Af.eT:®. tlr. ;ο.

(β) ‘Ησύχ. λ.

(γ) Θ', 120.

(S) Ί>. s. 210.

(ε) Ποβ. ‘Ηαύχ. λ. xvvSsiJa. Κυ-οχλοπιτίτ»·/ έλχγί1' τό- ττι-τχλιττή..

(ζ) θ’, ι03.

(») ‘Ο Πχλιονρίτχ; Β . 19 1 λίγ« ότι xar-a. τ ρ ο ύ π x npgi*A9t> «« τοϋ τρύοχ' 
#.US!; έτρίψχμεχ [χό»α τά υ χ«: ω «ϊ; 5j '.ΰ/l δι χ»; Λ ο, ώς ίγίνιτο τό χόλοι.

(θ; 0'. 117.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΪΑΟΤ·

Όϊ:-: Άθην5ς ί::5 274.).


