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Περί παΓ.ο'ώ> ποφά τοϊς άργαι.οι:.

(Συνέχεια καί τέλος Ίο. άρ. 92)

ΊΙ έτέρα τούτων κχλουυένη μυΐνδα έχει ούτως (α)· « ήτοι 
καταμυών τις φυλάττου ■> βοδ, καί δν άν τών υποφευγόντων 
λάβρ άντι/αταμύειν αναγκάζει, ή μύσαντος κρυφθέντας ά- 
νερευνα μέχρι φωράση, ή καί μύσας ού αν τις προσάψηται, η 
έάν τις προσδείςη μαντευόμενος λέγει, εστ’ άν τύχη. «ΚαΟ 
δσον γιγνώσκώ δέν παρετήρησαν οί έκδόται οτι ή περιγραφή ' 
εϊναι κατά δύω εσφαλμένη· διό και 1). άντί τοΰ ή μύσαντος 
κρυφθέντας άνεοευνα » γράφω ή μύσας τούς κρ. άν. 2). άντί 
δέ τοΰ ακατανόητου έάν τις προσδείξη » προσθιξτ)· διότι ου- 
οεμία δεΐξις δύναται νά γείνη ούτε παρ’ άνθρωπον μύοντος 
ούτε παρ’ άλλου προς αύτόν, ένω μόνον περί επαφής ο λογος· 
διό τό μέν πρώτον προσάψηται άναφέρεται είς αύτόν τόν μυ- 
οντα, δστις τεταμέναις χερσί ζητεί εί λάβει τινά, τό δέ 
προσθίξη είς τούς συμπαίκτορας, οϊτινες περιτρέχοντες ένο- 
χλουσιν αύτόν (β).

Άλλης δέ παιδιάς όμοιας τή παρ’ ήμΐν τυφλομυία περίερ
γον είναι τό όνομα Κ χαλκή μυΐα. » ΊΙ παρά Πολυδευκει πε
ριγραφή έχει ούτως (γ). « Ταινία τώ όφθαλμώ περισφίγξαντες 
ενός παιδός, ό μέν περιστρέφεται κηρύττων « χαλκήν μυΐαν 
θηράσω » οί δ’ άποκρινάμενοι « Οηράσεις, άλλ’ ού λήψη » σκύ- 
τεσι βυβλίνοις αύτόν παίουσιν, εως τινός αύτών λάβηται. »

Ή παιδιά, νομίζω, έκλήθη μυΐα διά τήν ένόχλησιν, ην έπι- 
φέρουσιν οί συμπαίκτορες είς τόν μυοντα, χαλκή δέ έκ τοϋ 
χρώματος τής κυναμυίας, ήτις ή οχληρότατη τών μυιών ούσα 
εννοείται ενταύθα (δ).

Έκ τών παρά ΙΙολυδεύκει καί Εύσταθίω περιγραφομένων 
παιδ.ών, αί πλεΐσται, σώζονται κατ’ έμήν γνώμην, καί παρ’ 
ήμΐν απαράλλακτοι· καί δή έκ τών τής σφαίρας παιγνι- 
δίων ευρηνται παρ’ ήμΐν δσα έπαιζον οί άρχαΐοι παΐδες τή 
μαλακή καλούμενη σφαίρα. Τοιαΰτα ήσαν ή άπόρρ^αξις 
καί ή ουρανία (ε), ών ή μίν πρώτη ήν τό νά ριπτη ο παϊς 
τήν σοαΐραν κατά τοϋ τοίχου καί πάλιν αύτήν άναδέχηται· έν 
δέ τη ούοανία άνερριπτεΐτο ή σφαίρα πρός τά άνω καί καταφε- 
ρ-,μένη άνελαμβάνετο ύπό τοϋ παίκτορος.

ΙΙαρατρέ/ων δ’ ενταύθα ώς ματαιοπονίαν τήν καταρίθμησιν 
πλειόνων ειδών τής σφαιριστικής, υπομιμνήσκω μόνον, δτι αί 
ρηΟεΐσαι μαλακαί σφαΐραι ήσαν καί παρά τοΐς άρχαίοις οϊα 
καί παρ’ ήμΐν τά τουρκιστί λεγάμενα τόπια· ήτοι συνίσταν- 
το έκ διαφόρων κατά τό χρώμα τεμαχίων δέρματος συνερραμ- 
μένων. Ό ΙΙλάτων έν Φαίδωνι παραβάλλει μέ τοιαύτην σφαί
ραν, ήν δωδεκάσκυτον καλεϊ, τήν πολύανθη καί πολύχροον 
γήν (ζ), ό οέ Διών ό Χρυσόστομος δί αύτό τάς καλεϊ ραπτάς.

(α) Π:λν3. θ’. 113.
(6; ’Αφ’ cu διώρθωσκ ταΰτα άναζζτν.-.α; ·δ?β» ϊτι ό Jungcrman ί'.ασ:ν ϊαιια Αί 

παραπόρεπαΐ τον Πόλυδεύκεν; γίνονται χα-ά ιό κιίικενσν τοΰ Ε. Βιχκε'ρου.

(γ) θ’. 123. λίγκαι 5έ τήν στ,ιιι:·.ι ζ;1 π«;νίσι τ-.ΰ τυφλοί.

(5) Ί3ΐ Εΰστάθ. «ί; U. φ, 3<>·(.

(ε) Πιλυδ. 103 — 6 Εύττάθ. st; όο. θ'. 372. Φώτ. έ, λ. ουράνιον παιδιάν εύφρό- 
Ιν τδ σχολ. άριττίφ. σφ. 1530. — ΠίΟόϊτι 'Αθήν. ι, I'. ΚλΛΟ.· άλιξ. παιίαγ.
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(ζ; Φχίϊ. 59. —Λέγεται—είναι ττιαύτζ, ί γί αΰ:>1 ΐόιϊν, si τις άνωθεν Οεήτο, ώσπερ 
αι δωλεκάοκυτοι σφχΐόχι, ττ'.ικΐλιΐ; χρώιιχσι ίιειλήρεριένχ. — Διών Χιυσόστ. λο\. χ, 
791 οί τ.τιϊις Kalton: τ·ΐ; ίστίχ-,ίλ',ι; >.χ· τΊ; JJ»:? <; ,όχπτχΐ;. -fi, ‘ΙΙ:ύχ. «'< 
λ. π,.λ χ

Παιδιά συνήθης τοΐς άρχαίοις κχί ήμΐν εϊναι καί ή λεγομένη 
όοτ Ίακίνδα ή οστράκου περιστροφή· καθ' ήν τότε 
" ~ Γ - ίζ^ες παΐδες, διανεμηθέντες είς δύω ϊσταντο, οί μέν
πρός δυσμας, οί όε πρός άνατολάς, έν ώ εις αύτών έν τώ μέ
σω ιστάμενος έρριπτε πρός τά άνω δστρακον, τό όποιον έτέ- 
ρωθεν ήν άληλιμμένον μέ πίσσαν, έπιλέγων « νύξ ήμέρα » 
καί έάν μεν κατενεχθέντος τοϋ οστράκου τό μέλαν ήν πρός 
τά άνω, οί έχ δυσμών έδίωκον τούς πρός άνατολάς έστώτας, 
εί δέ, τάνάπαλιν (α)· τήν παιιιάν ταύτην έχομεν καί ήμεΐς 
κατ’ έπουσιώδη μόνον μέρη παραλλάσσουσαν· διότι παρ’ ήμΐν 
χρώνται οί παΐδες τή δί οστράκου παιδια ώς προκαταρκτική 
άλλης' οί αύτοΰ δςλ. κρίνεται όποτέρα τών δύω μερίδων μέλ- 
λη νά κάμη αρχήν κατά τήν μέλλουσαν παιδιάν. Τό δ’ δστρα
κον άντί τοϋ ν’ άλειφθή μέ πίσσαν υγραίνεται παρ’ ήμΐν μέ 
πτύσμα διά τήν ευκολίαν διό καί ή έπ'φήμισις δέν εϊναι « νύξ 
ήμέρα » άλλά « βροχή ξέρα. >» ΊΙ ποινή τών νενικημένων έν 
ταύτη τή παιδιά, ώς καί έν πολλαΐς άλλαις, συνίστατο τότε 
είς τό νά φέρωσιν οί φεύγοντες καταληφθέντες τους διώκον
τας έπί τών ώμων μέχρι τοϋ χώρου έξ ού ήρξαντο. Καί αύτη 
ή ποινή, ήν παρίστησιν ήμΐν καί ή τέχνη έπί ενός ελληνικού 
αγγείου τής άρχαιοτάτης εποχής (β), καί καθ’ ήν οί φερόμε- 
vot συγκλείουσι μέ τάς χεΐρας καί τούς οφθαλμούς τών φε- 
ρόντων (γ), έγχωρεΐ καί παρ’ ήμΐν είσέτι είς τά πλεϊστα τών 
παιγνιων. Έκ τούτου έκάλουν οί άρχαΐοι τούς νικωμένους έν 
ταΐς παιδιαΐς δνους (δ). Περίεργον δέ εϊναι δτι έν τή παιδιά 
χ υτρ ί ν δ α (ε) ό τήν χύτραν φυλάττων καΐ υπό τών άλλων 
τυπτόμενος καί έπερωτώμενος, τίς τήν χύτραν; δέν άπαντά 
« έγώ ονος ο άλλ’ εύφημων λέγει σ έγώ Μίδας « δπερ εννο
είται έκ τοϋ γνωστού μύθου τοϋ κατά τόν Μίδαν, είς τούς 
κροτάφους τοϋ οποίου έφύησαν ώτα δνου (ζ). Τό χ υ τ ρ ί ν δα 
παίγνιον δμοιον μέ τό παρ’ ήμΐν κ λ ο τ ζ ο σ κ ο ϋ φι, ήν διττόν· 
α) ή έπειράτο ό τήν χύτραν φυλλάσσων νά συλλάβη μέ τήν 
χεΐρα ένα έκ τών περιτρεχόντων καί τυπτόντων αυτόν β.) ή 
περιφερόμενος περί τήν χύτραν πλήττεται έφ’ οσον λακτίση 
ένα μέ τόν πόδα καί άναθέση είς τοΰτον τήν τήρησιν τής 
χύτρας. Ό Πολυδεύκης λέγει ότι καί αύτή ή χύτρα ήν παΐς 
καθήμενος έν τώ μέσω- έγώ δμως νομίζω δτι συνέχεε κατά

(s) Σχολ st; Πλάτ. Φχϊ3?. csl. 211 (ε«3. Σ«φ.) Πολιτ. Ζ’, 4· Πολυΐ. ότομ.
Θ', 111.

(β) ,Aiwt«aiW[ii'.OT ίν τω σογγοορι. Monutn dell'insliluto arcbeolog. ττίν. 47. Πρώ
τος ό όξινους το5 Βερολίνου άρχαιοΗγο; Πανόφζας ήρ|χ««υ« τήν γραφήν ίν analli 
dell’iiislit. arched το’μι. 3’, σίλ. 336 και έν Λ, άρχαιολογ. ίφτ,^<ρί3ι τοΰ Γερχίρϊιυ 
1846, σίλ. 2 '|β. Περιόρισε ίέ τήν γραφήν εί; |Λόν»ν τήν παιοιάν τήν ζάλον/ίηι έν χο- 
τίλρ 'Λθ/,ν. ά, ι57, Πόλσϊ. Θ', 122 Ή-.ύχ. λ ί« κο:όλτ.. Τό αό.-ό ό'ο,ως ίγίγνετο καΐ 
έπί τοΰ έ <ρ ε ο ρ ι σ / ο ΰ Πολνδ. 1 ly. ,τρβ Αοοκ. Αεξιφ. και άλλήλόν; κατανωτισά/ε- 
vct. Ζηνόο. εταροΐ'Λ. γ', 60. ·<ψ·.ία τςαράοτασις ότάρχει άπεικ·.νιτριίνΛ καΐ έ< τω
συγγράα. description des hains de Tile -ίν. ι7. 'ίσως o’ ϊμ.οιο'ν τι τ.αοίσττ.σι καΐ 
τό ένίον κύλιζε; τίνος, ί* τ. ό €Η:ακλή; φκρχι ίϊτΐ τών ώαων άλλον θεόν κέρας εχοντα. 
c(· φιρόν.εν;; εΰτος θεό; δνναται νά ήναι ό ’Λ/ΐκς, ον φέρει ό Ηρακλής μετά τήν έν 
Πόλω ικάχην. *Γ'. ί, 395. Πί.3. όλ. Θ', 30 —35· άετεικον. ίν Millin galierie mj'lholog. 
ττίν. 122, άρ. 468.

(γ) Τοιαόττ, ΐτ'/χύι; τών όφΓ)χ [κων έγίνετσ κιΐ εί; τό τ.αιγνιον τό καλουαε-ον κο λ- 
λα οΐξει ν Πολυο. Θ'. 129. Κελλαίίζειν έστίν, όταν ό μέν τιλατείαις τα"; χερσί 
τά; δψατ; επιλαβγ τά; έκντεΰ, ό 3ε τταϊτα; ετ.ερωτκ ϊττ-ί’ρκ τετύτςτν,ζ.εν. — 'Ην άρα γε 
τό κ·.λλζ“ιζε'.ν διαλεκτικόν, ϊ -ριιτει νά 3ιορθώσω|εεν κελαφίξειν, ί εϊναι ααιϊιά τί,ς γλώστνς 
ί« τοΰ κολλαδε; ;

(3) Πελυ^, Θ’, 106. Καΐ ζ ρ,έν ήττωριενο; όνο; έζα/εΐςε καΐ παν επνίει τό πρόσταχθεν 
ό οέ νικών ^ασιλεό; τε ήν καί ίπε'τκττεν. Έπί τοΰ όστράχου 112. ό λνιφθεΐς τών φευγο’ν- 
των όνο; cuts; κάθηται '-3’ε και Πλάτ· Θ-αίτ. 3.

(ε) Πολτό, θ', 113.
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την επιγραφήν τά δύω είδη τής χύτρας- παρ’ ήμΐν φυλάττει 
ό Μίδας χύτραν τόν ίδιον εαυτού σκοΰφον έντός περιγεγραμ- 
μένου κύκλου, οι δ' άλλοι παϊδες τ.εριτρέχοντες προσπαθοΰσι 
ν’ άποφέρωσι τοΰ κύκλου διά τών ποδών το πιλίον πριν ή 
φθάσας ό Μίδας ’/ακτίση αύτούς έντοσθεν τοΰ κύκλου. Άλλ 
ημείς έχομεν και έτέραν παιδιάν, καθ’ήν ο Μίδας δέν φυλάτ- 
τει τόν σκοΰφον του, άλλά κρατών σχοινίον οεοεμενον εκ πασ
σάλου τύπτεται ύπό τών άλλων μϊ τάς ζώνας περιελιγμένας 
μεχρισοΰ λακτίσας τινά, έν ω κρατεί τό σχοινίον, άναθέση 
είς αύτόν τάς πληγάς.

Ότι πολλαχού αί περιγραφαί τών άρχαίων είναι ατελείς, 
και διά τοΰτο δέν πρέπει ν’ άπαιτώμεν πάντοτε ακριβή εφαρ
μογήν τών ήμ.ετέρων παιγνιδίων πρός τούς λόγους τών υπο
μνηματιστών, καταφαίνεται μάλιστα έκ τής παρά Πο\υδΛ πε- 1 
ριγραφής τού κυνητίνοα, όπου μόνον λέγει ότι οι παί,ον- 
τες έφιλούντο και ούδέν πλίον (α). Πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος 
παίζεται παιγνίδιόν τι, καθ’ δ δύω εναλλάξ συγκροτοΰσι τάς 
χεϊρας καί συμφιλοΰνται- τό δ’ άστεΐον συνίσταται είς τό ν’ 
άπαντηθώσι κατά τήν ταχεΐαν φοράν τών προσώπων τά στό
ματα. Ή παιδιά σχοινοφιλίνδα δμως περιγράφεται α
κριβώς ο'ία είσέτι σώζεται- είναι δηλαδή έν τών πολλών τών 
συνεστραμμένων ζώνας παίζόμενων καί λωρί ή στρόμβος κα
λούμενων παιγνίων (β), οίος ήν καί ό ίμαντελιγμός (γ).

Συλλογιζ-μενος δτι τό μέν καί τά παιγνίδια δέν ήδύναντο 
νά μένωσιν πάντη αμετάβλητα κατά τήν παρέλευσιν τοσού- 
των αιώνων, τό δέ καί δτι οί ύπομνηματισταί ήδη δέν ήδύναν
το πολλά νά περιγράψωσι λεπτομερώς καί άκριόώς, ανευρίσκω 
εις τόν διαγραμμισμόν τών άρχαίων τό παρ’ ήμΐν τ ρ ι- 
όδιον ή έννεάπετρον. Ο αρχαίοι είχον διάφορα είδη 
παιγνίων παίζόμενα μέ ψήφους ή κύνας· έν τούτων ήν ή πετ- 
τεία, ήν παίζουσιν οί μνηστήρες έν τή Όδυσσεία (δ), καί τήν 
οποίαν δέν δυνάμεθα νά όρίσωμεν άκριβώς οποία τις ήν, ώς 
θέλομεν ίοει κατωτέρω" δεύτερον είδος ήν τό λεγόμενον πεν
τάγραμμα, καθ’ δ έκάτερος τών παιζόντων είχε πέντε ψή
φους, αϊτινες ετίθεντο καί μετεκινοΰντο έπί πέντε γραμμών 
ή μεσαιτάτη τών πέντε τούτων γραμμών εκαλείτο ιερά καί οί 
επ’ αύτής κείμενοι λίθοι δέν μετεκινοΰντο είμή έν μεγάλη α
νάγκη- έξ ού καί ή παροιμία έξενίκησε α τόν άφ’ ίεράς κινείν » 
λεγομένη έπί τών απεγνωσμένων καί έσχάτης βοήθειας δεόμε
νων. Οί μεταγενέστεροι τών ερμηνευτώ·/ καλοΰσι τήν παιδιάν 
ταύτην ζατρίκιον (ε). Τρίτον είδος ήν αί καλουμεναι πόλεις 
καί χώραι. Τοΰτο έπαίζετο διά διχρόων ψήφων, αϊτινις καί 
κύνες εκαλούντο ώς έχθρευόμεναι άλλήλαις, έπί πλινθίου δι- 
ηρημένου είς χώρας διά γραμμών. Όμοιον τούτω τό παιγνίω 
λέγουσιν οί ύπομνηματισταί τόν διαγραμμισμόν, έν άμφοτέ- 
ροις ή τέχνη συνίστατο εις τό ν’ αφαίρεση ο είς τάς ψήφους 
τοΰ ετέρου περικλείων αύτάς έκάστοτε μεταξύ δύω έτεροχρόων. 
Ή διαφορά τών δύω παιγνίων κατ’ έμέ ήν δτι έν μέν ταΐς 
πόλεσιν αί ψήφοι έτίθ ντο καί μετετίθεντο έντός τών τετρα
γώνων, ώς έν τή χυδαϊστί καλουμένη Δάμα ή τώ ζατρικίω, 
τό όποιον παρά Τ’ωμαίοις καλούμενου IikIus lairuneuiorum 
φαίνεται ότι κατ’ ούδέν διέφερε τοΰ σήαερον περσικού νομιζο- 
μένου έφευρ/ματος Σ/άγ. Έν δέ τω διαγραμμισμώ περιεφέ- 
ροντο αυται έπί τών γραμμών απαράλλακτα ώς έν τω τριο- 
δίω. Τήν παραδοχήν ταύτην δέν δύνα αι ν' άναιρέση ή μαρ
τυρία τοΰ Εύσταθίου λέγοντος ότι ό διαγραμμισμός έπαίζετο 
εξήκοντα ψήφοις- διότι τό μέν ό Ευστάθιος αύτός διά τοΰ 
« φασί ■> κολάζει τήν γνώμην ταύτην, τό δέ καί διότι ό άριθ-

(χ) θ', its.
(oj Θ', 115. Σ/_«»ουιλί»οχ χϋχται χόχλος, ιΐ» ίϊ σχο »ίί» ίχω» λαβώ» παρ’ αύτώ 

T-.9r.si χχ» άγνοχση ixs'»·.; παρ’ ω Χϊϊιαι. πιριβίο» T.lfl lit χύχλτν τΰπτίτχι, ti Si 
9-Ool, π(ριιλαύ»:ι τό» θέ.τα τύπτω».

(γ) Πολοο. Θ'. 118. ‘Ο δέ ΙμχνΜλιγμός διπλίΰ ϊμάνττς πιρ STf'.ar., κα6'ί; έδπ XX- 
9ί»τα πχττάλιο» τ>ξ< ϊιπλο'χς τυχίΐν. Κατί Πχλκυρΐττρ πχίζίτχ·. ΐι Ήπιι'ρω απαράλλαχτα 
λωρέ χχλ·.υ^«·.ις.

(8) Ό8. ά. 107.

Οϊ u.4’ eltilTX
ΠισχτΓοι προπάροιβ: 9υράω» 6υαόν Erapircv 
Ήμ«»οι iv ρι,οϊοι βοώ».

(ι) Σοφοχλχς παρά Πτλϋδ. θ', 97. Εύατάβ. ί» τώ ti; ό3υασ. χωρίω. θιόχρ. ς', 
18 χχ· οχολ. ·Ηβ6χ. κα'· ίτοιχολ. Μίγχ ι. ), πι;β5Ϊ. Διτγι». noptiu. 5, 11. βχολ. «ίς 
Πλατ. τι'α. ", «λ. 820. 

μός τών ψ^φων ευκόλως ήδύνατο ιά αύξη'ή πολλαπλάσια ζο- 
μένων μέν τών γραμμών, μενούσης δ' αείποτε τής αύτής βά- 
σεως, ώς τοΰτο συμβαίνει καί τήν σήμερον, ότε τό αύτό παί- 
γνιον εχει δύω φάσεις τήν τοΰ τριοδίου και τοΰ έννεαπέ- 
τρου (α).

"Απαντα ταΰτα τά εί'η τής πεττείας έπαίζοντο πολύ ύπό 
τών έλλήνων καί ή δεινότης άτήτει μεγάλην καί έκ παίδων 
άρχομένην γύμνασιν, ώς λέγει ό Πλάτων (β).

Ώσαύτως πολλά τών παιγνίων, ά οί αρχαίοι επαιζον με 
αστραγάλους παίζονται παρ’ ήμΐν μέ κάρυα ή άλλα άκρόδρυα. 
Τοιαΰτα είναι πλήν τής ανώτερου μνημονευ'είσης τρύπας ό 
άρτιασμός, ήτοι τά μονά ζυ·ά (γ)· ούτος παίζόμενος μέ νομί
σματα έκαλεΐτο χαλκί ειν (δ), ούχί γαλκισμός, δς ήν παν- 
τάπασι διάφορος παιδιά, ιδιάζουσα είς τάς γυναίκας (ε). Τόν 
άρτιασμόν επαιζον έρωτώντες καί « πόσα » άντί τοϋ <· άρτια 
ή περιττά, · καί δμως δίν πρέπει πάλιν νά συγχέωμεν τοΰ
τον μέ τήν παιδιάν τήν καλουμένην ποσίνδα, ήτις κατά 
τήν περιγραφήν τοΰ ίΞενοφώντος ήν όμοια τή παρά τοΐς Ίτα- 
λοϊς morra, καθ’ ήν προτειναντες άλλήλοις δακτύλους καί έ- 
ρωτήσαντες ο πόσα » εύγκούπτουσι πάλιν αύτούς μέ ταχύτη
τα μεγάλην, δπως μή διαγνω ό έτερος τόν άριθμόν (ζ). Τήν 
παιδιάν ταύτην συγνότατα άπαντωμένην είς τά μνημεία τής 
τέχνης καλεΐ ό μέ 'Ηφαιστίων δακτύλων κλήρον, ό δ’ Αριστο
τέλης δακτύλων έπάλλαξιν (η). Καί ό παρ’ τμΐν κύκλος 
τών καρυδιών ήσβίγα λεγόμενος καί πολλαχοΰ τής 
'Ελλάδος παίζόμενος έπαίζετο τό πάλαι μέ αστραγάλους- έκα
λεΐτο δέ είς ώμειλ λα ν, καί συνίσταται είς τό νά μείνη ό 
ρνπτόμενος αστράγαλος πλησιέστερον είς τό κέντρον τοΰ πε- 
ριγραφέντος κύκλου (θ). Τό παίγνιον αύτό συνίσταται εις τό 
νά άραδιάζωσιν οί παίζοντες κάρυά κατά τό κέντρον τοΰ κύ
κλου, καί βάλλωσιν αυτά μακρόθεν δί έμμεμολιβδωμένων α
στραγάλων. Συνηθέστερον βάλλονται τήν σήμερον ταΰτα διά 
μικρών κεραμίων ή λίθινων δίσκων, τών καλουυ.ένων αμάδων, 
άς δρθότερον, ώς νομίζω, ό ΓΙαλιουρίτης, παράγει έκτοΰώμιλ- 
λα, ήό Κοραής έκ τοΰ ομηρικού δίσκος κατωμάδιος (ι). Αί καθ’ 
αύτό αμάδες δμως ήν τό τών άρχαίων παίγνιον έφεδρισμός (κ).

(α) Πολυΐ. Θ', 99. Εΰστάβ. «£« Ή. Ζ', os*. 6J3, 44. Πχ>8ιά Τι« ό 
ijiviTJ 51, φχίΐ·*, χϊιη χιί£;:χς eSax «8ίί 3ιί τΰι ΐ» πΖοβ Οις ψτίφων ίξΖχο»τχ, λ1»Χω> ti 
ααχ χχ'ι u-χλαχών.

(S) Πολιτ. Γ.’, «>.. 374. Πίττ<υ:<».5{ ·« «οβυτιχίς Ιχχ·ΰ( ούδ* δ·ι ti; γί.οιτο, 
αυτό τοΰτο ικ -χ οόζ έπιτ·τ.οιύ«ν· τ).λ5 χρωαχ·*ος. -nzpC. iwl.TT. οολ. χ9χ. Τά
τ-.ιχϋτχ ·πχίγ»·α πα-Λψιτα μί χριίΐΛχτα χχτόοτριφο» Μοτι τάς πτριοοσίχ,· Jii χα'ι ψτ,φο- 
ΙταίχτΜ iooJjvaast- παρά τοΓ; άρχαίοις τώ παρ’ ήαΰ χαρτοπχίκτπς.

ίγ) Ά?:»»?. «?. 205. Πλάτ. Λΰιις σ«'. 207. Π;λο8. Θ', ΙΟΙ. Πίρι τίς ό-,αχατίχς 
|Λ0··ά ίυγχ ί αονίζ.γα. σχΛ. (ί; ‘Αριττ. π?οΰτ. 810. και Σου;3. ίν 7. αιρι^τά.

(δ) ΠΛνδ. Ζ’, 105.

(ij Πολϋ-Ϊ. θ’, ΙΟ>. ’Ορθόν νουιχαά ίδ*ι ο,ντά/ω; πιριτςρίψκ τας, ί .ιττρ.οήΛί-ον 
έπιστίσχι τώ δχκτύλφ.

(ζ Stvotf. ΐππαρχ. 5, 10.‘Οπίτίγτ χα'ι οί τ.αΓδες 5ταν πνίζυσι ποαί'ϊτ, ϊυνχντχι 
άπαταν προΐαχοντες. ώς δλί·γοο; τ’ Γχο·τις πολλ-.δς Sox·', f/eiv, κ>1 πολλ'.ΰς προέ- 
χοντες όλιγοος φχίν·οβ>ι ε/.ttv.

fa.) H'pxtar. ί, . -Αριστο’. περί t-.urtv. 2. ΠίΛ ‘τών |>νχ«ι·ο>ν ΐδί. Γιρχ. άρχχιο· 
Σογίχίυ (<ρτ.·Λΐρΐδχ iSiS. «>.. 2.',7.

(βι Π0.ι>3. Θ', 102. Εί ρύν ούν κύκλον π·ριγρχφ£ντος άφιέντες άστράγαλς» ί^το/.ά- 
ζοντο τιϋ μεΐ-.Λΐ ιόν βλ.ηίίντα έν τώ χΰ'.λιρ, ταότνίν είς ώαιλλα. ν τίνπαιδιάν ώνε'ιχαζςν. 
Σν;μ.ιΐΜ9. ινταίδα οτι ci άρχχΓκ σπα-ίνς δνομ,χζαοτι τίν παιδιάν τίρ 5ρ8ξ πτώτει, ώς 
άρ-ιασμό:, ΐαιντιλιγυό; κλ. συνηΟιστέραν δί πλαγίχ πτώοει μιτά προ9έαιως· ώς έν 
κοτύλν.· ιΐς ώ;Λΐ'λχν οΐΌΐίιο-άτι) δΐ ιϊς τή·> έπίκλαοιν τών παιγνίων είναι ή κάλτξις 
ι ν δ α, ή:ι? φαίνεται ούϊχ ριάλλο» κιντοέως $ τρόπο» στιΐιαντικν ϊιότι ώς τό 
παίϋε.ν =ϊ; ώνιλλχν ΐσ·.3υνααεΙ νώ άβκεΐββα·. ι·; τοΰτο, ουτω και τδ παίζ«ν δοτοα- 
χίνδχ χ. τ. λ.

(ι) Γρτ.γ. Πχλ ονρίτον. *Αρχαΐ5>. έλ7. τδμ. σε). 195. (Ί5 περί παιγνίων κς'. 
χεφχλχι-.ν ιί.χι χαλ τί,ν σκιερόν είίέτι ϊν τών άξιολογωτέρων.) Καί ή λίξι; ώαιλλα πα- 
ρχγιται έζ. τοϋ ϊχλειν τόν ώμο» περιστρέφει», έξ οί χα’ι δ Κορχίς πσράγαγε τάς ίμάίχς. 
Ίοι ίτ. 1. σελ. 286. .< Άαχδα;, ιοως άντί τοΰ ΰιεχδχς. υ Τοϋ παλαιού γυμνασίου επί
θετο» ιίς τδν’0|Μΐρον (Τί. ψ, 431), είναι τό κατω,ααδιτς, τό όποιον ίξνιγδν ό Εϋστάίΐίς 
(οελ. 1309) λέγει π κατωιιαδιος δί ϊ σαος, ό τϊς χαρϊς άνατεινομίνχς άπ’ώμ,οο τ.ιμ- 
ποαινος. » Είναι λιιπον αί ά|εάίις ν> ώρ-άΐις, κατά τροπήν τοΰ ώ ιΐς τδ i, J κατά 
συγκοπήν άπδ τοΰ άπωαάίες. u

(κ) Πολυδ. Θ'. 119. ‘Ο δί ϊφεδρισαός, λίίο· κχτχσττ.τάμενού πόρρωίιν αντοί στοχά
ζονται σφαίρχις η λίβοις· ό δ ούκ άνατρέψας τδ» ά»ατρίψχ»τα φίριι, «δς έφβαλμιδς 
άπιιλχΐΛ|ΐένος ύπ’ αύτοΰ, έως άν άπλβ'ώς ί'βφ ετι τδ·· ?ίβο ·, ός καλείται δ ί: ρ ’ ς· 

Τοΰτον χαίοΟαι·· ίρ.»"; ιεσΰτζο».
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Άλλ' έκ τίνος χωρίου τής 'Ανθολογίας -ίκάζιτζι πιθανώτατα 
ότι καί κάρυα έβάλλοντο με α,τάς (α).

Ιδίως δμως έκαλεΐτο ά σ τ ρ αγ α λ ισμ ό ς τότε ή-παιδιά, 
ήν ημείς κότσια όνομάζομεν. Ταύτην γνωρίζει ήδη δ "Ομη
ρος· διότι ό ΙΙάτροκλος έφυγεν είς τόν Π/.λέα, ότι θυμωθείς 
έπί τοϋ άστραγαλισμοϋ έφόνευσε Κλεισώνυμιν τόν υιόν τοΰ 
Άμφιδάμαντος- όπόσον ή πκιο-.ά αύτη έκίνει τήν εμπάθειαν 
καί τό μίσος τών ήττωμένων φαίνε-.at άριστα είς τό γλυπτι
κόν σύμπλεγμα, τό έν τω Βρετταυικω μουσεί ο σω,όμενον, δ
που ό ήττηθείς δάκνει ύπ' οργής την χεΐρα τοΰ νικητοΰ (β)· 
ερρίπτοντο δέ οί αστράγαλοι ή αύτη τή χειρί ή έξ αγγείου 
τίνος πύργου καλ,ουμένου. "ίνα μή δέ παρεμπεση απάτη κατά 
τον βόλον η κοιλζίνοντες αύ ούς επ'ήρουν μέ μόλυβδον, οπερ 
ποιοϋσιν οί ήμετ.ροι παϊδες καί τήν σήμερον είσέτι, έξ ού ά- 
ναρριπτούμεν ι περιστρέφονται ταχύτερου, ή είχεν ό Πύργος 
ένδοθεν έσοχάς ζαί έξοχάς, αΐτιν.-ς συιέτεινον είς το νά συ- 
στρέφωνται οί βαλλόμενοι αστράγαλοι (γ). Κατ' αριθμόν ή
σαν καί τότε οί άστράγα/·.οι έ» ταύτη τη παιδιά, τέσσαρες, ένώ 
οί κύβοι δύω. Διέφερον δε οί αστράγαλοι τών κύβων ακόμη 
καί κατά τοΰτο, δτι εκείνο·, μέν ειχον τέσσαρας μόνον έδρας, 
ουτος δέ έξ (δ . Άπαντες σχεδόν οί γράψαντες περί τών πο
λύπλοκων τούτων παιγνίων παραδέχον αι ότι καί έπί τών α
στραγάλων, ώς καί έπί τών κύβων ή πεσσών ύπήρχον αριθμοί 
γεγραμ.μενοι. Ή παραοο/ή αύτη εισάγει μίαν σημαντικήν δια
φοράν προς τόν τρόπον, καθ’ όν παίζονται τήν σήμερον τά κό- 
τσΐα- ά/.λά καί ρητώς άν ΐέν έλεγον οί αρχαίοι ότι δέν 
ήσαν αριθμοί Ιπιγεγραμμένοι, ήμεΐς έπρεπε νατό ύποθέσω- 
μεν διότι ή διά έπιγραφών διάκρισις τών τεσσάρων μερών 
τοΰ αστραγάλου, είναι πάντη περιττή, τοΰ σχήματος διακρί- 
νοντος αύτά· ού μή όντος έν τοΐς κύβοις έπεγράφοντο στιγμαί. 
Ουχ’ ήτον δμως ήσαν τά τέσσαρα ταύτα μέρη ώρισμένα δί 
αριθμών καί τοι μή έ-ιγεγραμμένων ο ορισμός ούτος ήν αναγ
καίος διά τόν συνδυασμόν τών τεσσάρων ριφθέντων αστρα
γάλων άπό τήν σχέσιν δηλ. τών τεσσάρων μερών πρός άλ- 
ληλα έξήρτητο ή άρετή τοΰ βόλου. Άλλά καί έκ τινων χω
ρίων τών αρχαίων δυνα'μεθα νά δίί'δωμεν ότι έκ τοΰ σχήματος 
μόνον καί ούχί έξ αληθών οφθαλμών όρί.ετο ό βόλςς (ε)· τών 
κύβων καί τών αστραγάλων πρέπει νά διακρίνωμΒν τούς πεσ
σούς, οϊτινες, ώς καί οί αστράγαλοι, άπαντώνται καί παρ’ Ό
μήρω (ζ). Οί πεσσοί, ώς φαίνεται έπί πολλών άρχαίων γρα
φών, δέν ερρίπτοντο, άλλά μετεκινοΰντο έπί άβακίου τίνος 
ώς οί ψήφοι έν ταΐς προμνημονευθείσας παιδιαίς τών πόλεων 
καί τοΰ διαγρανμισμοΰ (η). Διό καί σφαλερώς ό ήμέτερος Κ,ο-

(α) Ά»4ο3. ι5-. 212. Παίγ»ΐ5ς κ:ρΰ«» ιύιτοχίτ.

{β) Ίλ. ψ, 38. — "Ots παίοχ χχτίχτχτον ’A|xtpi3xux»To;
ΝηπίΜ, τύζ. ϊΟιλω», ίμα' άχτρχγχλοισι χοΛωβιΚ.

Λιυκίχ». ε:ωτ. |6. ά»9ολογ χ Ζ', 427, 421. Π=:'ι τί; ><ξ·ω;χύτβκ» Hi Κο;. άτ»κτ. 
του. 3, a. 116.

Πχΐδις άστρχγχίίζτντί; ΰχοβίβΐί ττροσφιλτ,; «ϊ< άφχχ-τι; τιχτίτχ:;· ί Πτλύχΐιι- 
το; Χ-χτχ Π ί». 34, 8, tfl. «ϊτγάοΰ» Τ«ο5«» «ύ τηαα. Π«φΐ τ3» σωζί^ί»ω» ϊ» τ=Γ; 
ΪΛφόροι; τϊ; Εύρώχτζ jxcuati'.i; ISs Marbles of the brit. Mus. 11, 31. Clarac Mu- 
see de ivulpteie 323. Bekker Augusteum Top. Ill, 106. 'Γά τέχ»» τΐφ 5tn3««; 
τταίζουτι» άστρβγχίου- έττί ;υιϊς «=; Ποχζτ,ΐχ;. Mus horb. ν, 3 1.

(γ) Άρισ«τ. TTf-.βλ. ι;', 3 (Ιο). Διά τί τοΐς i»wc» τό βχΰτ; ίχουοι |*τγ0ί«1», ίχ» 
τις τό Χ'.υφότίφς» χ·.»ζ, χύχΧ™ π«φιφί:«τχ1 τό βχΜ.ομ,ινο», ι'ί» τοΓ; μιαο>.ι€8ογιόοι; 
άχτρχγάλοίς συαβχΐνί:, χ» τις τό χουφόττρο» ττφός αϋτό» βτφίψας ιχέμς;

llifi τοΰ τιύογο», iSi Σ·8ώ».’Αττολλι». ίττιοτοί. VIII, 12. Hie tessera frequens 
eboratis pyrgoruto resultaiura gradibus eispeclat. ίχιλτΐτο τοΰτο χα'ι φιαο’ς. «tuj*. 
Μ·γ. Π.λυτ. I, 150.

(3) Αουχιχ». έ;ωτ. 16. ‘ΙΙτυχ. ί» ). χύοοι. Εΰττάΰ. ό5. I ss>. 1397, 37. “Εχουσι 
δ: (ο: άοτοχγα: ct) ιχ·.»ά'ΐα χ.α'ι ίξχί», ι'ί τι τμχοχ και τιτριιοχ- ί γάρ ojt; φα« καί 
ττι»τά; ΐ.τι zuoui ιχ: ο· ττχ?χ?.Χμ.οά,ο·ταιι ι·; ίχοττω» ϊ’ηιφχ,ιία; ί'ξ. Πολυΐ. Θ', 99. 
Δυας οί ζ. 'ι σ<»τχ; ·» ii-ρ .γ ϊν χ.ίνι. τύχ έ·τα:ι».

'sj Πτλ ί. θ'. I«10. Το ίί τ» ·>.χ το. κχτχ τό» άοτρτ-,χλο» πτώματος ά;ιθ[χτϋ 
ο ξχ. .!/£· Λ I τό ·,£· α;»ά χ 3. ,-.5, κχλιϊ; ι χύ;„ , το Β' ioTKiijiivo» yu:, κ-ι χίο- 
ου οι ό ίο'λ'.ς. II ΊΙ σ/joi; τώ» ά.ιΟ.ώ» κχί ΐ τοΰ Ολου 6 λου ίκτ·»ν,σ·.; οϊ» ώ.ίζετο 
y.-»o. κα α τριαίτιι». χζ.λχ κχι χχ;· ά'λα; ό; 6/τ.τικν« πρτξιι; ϊιο'τι ϊλζως ή» αδύ
νατον το / i-, , ί5111ι, ,ί τίστα?!ς Ϊστ^άγχ».!.·. τ·.» άο 4υΑ. τ-:,τ-,?ί».·.·,τ-, ώ; τ’.ντο 
ίγινιττ ετ.ι το; β.1βΒ τοΰ κχλο-,μ.ί ου 1 ύο·..-.ίϊ;-. Γ.ΰοτχΙ. Ί,. ψ, 87. Πθ'·-3. θ’, 117 
Πλιισ-.-οολΛΟχ οί μ,ο-,ον J J.i -jj·, κύίιβ», ά/λά /αΐ ί ϊιά των άοτ?χγάλω», ΐ.τί τώ 
•ΧΛίϊοτο» τρώυό. 3χλ'.ιΰ.

(ζ Ό8. λ', 107. TifS. «Ηί5'3. ά. 9ί.

(,·1 Κα· ά στ·-ι·ΰ 0· τ.«ττΰ» 3:<τ» ϊ.'οο νχκ ϊ ■·; « ι ·ά; ίνν,ί,ς ιι(-χ-
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ραής (α) είπε την πεττείκν όμοίαν τώ φραγγιστί παρ’ ήμΐν 
καλουμένω τάβλι. Ιά ύπό τών έλληνίδων παρθένων παίζόμε
να πεντάλιθα ή πεντώβολα έπαίζοντο τό πάλαι χαί με αστρα
γάλους- οϊτε ύπομνηματισταί καί ή ώραία πρόστοιχος γραφή 
ή έν τή Ήρακλεία άνευρεθείσα μετά πολλών άλλων γλυπτι
κών έργων δεικνύουσιν οτι καί τό πάλαι έπαίζοντο τά πεντώ- 
βολα άπαρά?»λακτα ως και τήν σήμερον. Έν μέν τή γραφή 
αί Ουγατέραις τής Νιόβης Ίλέαιρα καί ’Αγλαΐα όκλάξ καθή- 
μεναι παίζουσιν ήδη έρριψεν, ή Ίλέαιρα τούς πέντε άστρα
γάλους, ών οί μέν τρεις έστησαν έπί τής έστραμμένης χειρος, 
οί δ' άλλοι δύω καταφέρονται είς τήν γήν. Κόρης δέ άνδρ.άς 
έν τε τώ Βρεττανικώ μ,ουσείω καί τώ τοϋ Βερολίνου δεικνύει 
τήν αύτήν παιδιάν έν άλλη θέσει- αύτοΰ δηλαδή ή κόρη χα.- 
■'.ακ/.εκλιμένη κυλίει τούς άστραγάλους έπί τής γής (6). Οϋ- 
χ_ί δέ μόνον ταύτην τήν παιδιάν έχουσιν αί νεάνιδες τήν σή- 
μ=ρον κοινήν μέ τάς αρχαίας, άλλά καί πλείστας άλλας. Ίνα 
μή παρατείνω δέ τόν λόγον άρχοϋμαι ν’ αναφέρω μόνον, οτι 
έπί τών μνημείων τής τέχνης άπαντώμεν τά διάφορα είδη 
τών αιωρών (κούνιαι) οΐας τάς έχομεν καί τώρα. Κυριώ- 
τεραι τούτων είναι ή κυρίως καλούμενη α ί ώ ρ σ, έν ή -υνή 
έκά.ητο έπί τοΰ διπλού καθηρτημένου σρ οινίου, ή έπ’ αύτοΰ 
τούτου, ή έχοντος καί έδραν (γ)· καί τό πέταυρον, τό ο
ποίον ήν σανίς τεθεΐσα κατά τό μέσον έπί ορθοστάτου και 
φέρουσα καθ’ έκάτερον άκρον άνά μίαν γυναίκα, αϊτινες διό-, 
τοΰ βάρους των ύπεραιωροΰνται εναλλάξ κοί καταπίπτουσιν 
(δ). Όμοίαν τή χύτρα τών παί?ων παιδιάν είχον τά κορά
σια τήν χελιχελώνην λεγομένην, ής τήν περιγραφήν δύνανται 
νά ϊδωσιν οί περίεργοι παρά τώ Πολυδεύκει (ε). Έντέ'ει δέ 
αναφέρω ένταΰθα τήν κλεψύδραν, παιδιάν τών κ'ρασίων 
αξίαν νά μνημονευθή μάλλον διά τούς ώραίους στίχους τοΰ 
Έμπεδοζλέους, ούς διέσωσεν ό ’Αριστοτέλης, ή καθ’ έαυτήν. 
Ή παιδιά αυτή ήν σωλάν μετάλλινος, δν πληρούσα ή παίς 
υδατο; καί έπίπωμάζουσα τω δακτύλω κατά τήν μίαν άζραν 
άνέστρεφε, καί βλέπουσα ότι δέν έξέρρει τό ύδωρ- συμπιέ- 
ζον-ος τοΰ άέρος, εχαιρε. Μέ τό άπλοΰν παίγνιον τοΰτο θέ
λει ό φυσικός φιλόσοφος νά καταστήση ευκρινή καί καταλη
πτήν τήν άόρατον λειτουργίαν τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος 
(ζ). Είς τίνος ποτέ νέου φιλοσόφου τόν νοΰν έπήλθε νά κα
ταστήση τά φυσικά φαινόμενα προσιτά καί είς τούς αμαθέστε
ρους διά τής χρήσεως τοιούτων κοινότατων παρομοιώσεων καί 
παραβολών ;

Ό συκοφάντης Νίκαρχος παρά τώ Άριστοφάνει έν Άχαρ- 
νεΰσι διαβά/.λει τόν Βοιωτόν ότι σκοπεύει νά έμβάλη θρυαλ
λίδα είς τίφην, ήν πέμψας είς Πειραιά δί ύδρορρόας νά κατα- 
καύση τό νεώριον (η). Τήν τίφην λέγει ό αρχαίος σχολιαστής 
ζώον κανθαρώδες (θ)· άλλ’ οί νεότεροι έρμηνευταί μή έννο- 
οΰντες τό πράγμα, πώς δηλαδή είναι δυνατόν είς ζωύφιον νά 
έμβληθή ΐό πΰρ, ήκασαν ότι τιφη σημαίνει είδος άχύρου (ι). 
Καί ό αρχαίος σχολιαστής δμως φαίνεται οτι ούδ' αύτός έγνώ- 
ριζε τό πράγμα, ίλλ δτι αντέγραψε παρ' άλλων τό σχόλιον, 
καί διά τούτο δέν αναπτύσσει τό πράγμα, τό όποιον έχει ώς

τιΐιί;. Ό Πιλχυτ'οτ;; χχ'ι ΙΤ^ωτεαιλτο: xeaceucuei» (Εύριπ. Ίϊ. ίν Αϋλ. 190,. Annal 
dell'inslit. Ill, 133. Αίχς κχϊ ’AxtUxi; ώσαύτως MODUtn. d. Inst. Il, 22. Gerhard 
ueuervorbene antike Denkm. 1630 -I.

(α) Πλουτ. ττ:λιτ. «λ. 119.

(S) Π»λυ2. Θ'. 126. Ti Ss πι,τχλιίί, χτοι MtJia, ί ψΐφτι, ΐ αστράγαλοι «ίνττ 
ά»»ρριβτοΰντο, ώστ’ ί-τιττρίψα'.τα τά» χιϊτα ίίξαοΰτ· τά άναρριυΟίντα «ατά τό όπιτΟι'να:. 
ΐ it ur, ττάντα έιτιοταίτ, τώ» ίπιττάττω» έτι».ιιρε»ω» ά»»ιριΐο0αι τά λιι-i τοΐς όαζτύ- 
λβις. — Auticb. d'ErcuI. τ-μ. I, 16. Millin Galler. Mythoi, πί». 138, fap. 515. — 
Marbl. in brit. mus. II, 2’. Gerhard. Berlins ant. Bildw. ip. 59. Clarac 5-8.

<γ· Παυαχ». I, 29, 2. — Tots άλλο αίωρα>μ.«»»1» σώ(χα ί» οτιρϊ καί ταΐς χτρσίν 
άφιτίρι. 0,» ττς σιφϊς ίχιρ,ί'.τ,».

(3) Juven. σα’τ. XIV, 265.— An magis oblcctant aninuim
Jactata pelauro corpora.

Πολ',ο. I, 156. — Gebhard, anlik. Bildw. I, 53—5. Prcdromus οτλ. 297 — 3.

[t) Θ’, 125.

(ζ) Ti άράΐόν το5το ίξ 25 τ,οωι·ώ/ ίξχυί-ρων αυχιττάρΛΌ» τιαχχιιν ίχ τοΰ πιρι γυσίοις 
ουγγρτρ,αιτος τού Έαττιίικλίοος Stssusi» ό Άριοτ-.τ. ττιρί ά»χτι»'.ϊ; 7.

(»;) Άχτρ». στ’χ. 9?0·
(®) Σχολ. χΰτΛι. Τίφτν οί Άβτ|»αΰ>·. κχλοΰχν τλ» χαλτυαί.τ.» βίΰ.φτ..· ίστι Σέ ζωτ» 
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έξης. Υπάρχει παρ’ήμΐν κάνθαρός τις £χων ουράν ψαλιδωτήν. 
Τούτον συλλαμβάνοντες οί παϊδες έμβάλλουσιν είς την ουράν 
κηρίον άνημμένον, τό όποιον συσφιγγόμενον ισταται ορθόν και 
καίεται-ένώ δέ ό κάνθαρος άφεθείς περιφέρεται μέ τό φώς, τά 
παιδίαάκολουθοΰσιν άλαλάζοντα ύπό χαράς. Τήν παιδιάν ταύτην, 
έξ ή; προήλθον πολλάκις έμπρήσεις οικιών, ύπεισελθόντος τοϋ 
κανθάρου μέ τό κηρίον είς τό πάτωμα τής οικίας, βλέπει τις 
και τήν σήμερον πρός τό εσπέρας παιζομένην καί έν Αθήναις· 
καλοΰσι δέ τό ζωύφιον έν Κρήτη, οπού τό παίγνιον είναι συ- 
νηθέστατον, καθά μοί εΐπεν ό φιλολογικός έφημεριδογράφος 
κύριος Έμ. ' \ ντωνιάδης κ α ν 0 α ρ ο μ α μ ο ύ ν α ν.

Τά παιδία τήν σήμερον πρός τό εσπέρας, άνατελλούσης 
τής πανσελήνου, περιφέρονται πολλά ύμοΰ κατά τάς πλατείας 
κροτοΰντα μέ όστρακα και άναφωνοΰντα τούς έξης στίχους·

Φεγγαράκι μου χρυσό, 
Ψέξε μου νά περπατώ, 
Νά πηγαίνω στό σχόλιό, 
Νά μαθαίνω γράμματα, 
Τού δεοϋ τά πράγματα.

’Ομοίως προσεφώνουν τόν ήλιον καί οί αρχαίοι παϊδες καθά 
δεικνύει τεμμάχιόν τι τοΰ κωμικού Στράττιδος παρά ΙΙολυδεόκει 
« ή δ’ έ ξ ε χ’ ώ φ ί λ’ ήλιε » παιδιά κρότον έχει τών παίδων 
σύν τω έπιβοηθήματι τούτω, όπόταν νέφος έπιδράμη τόν δέον 
οθεν κα'ι Στράττις έν Φοινίσσα-ς-

Είθ’ ήλιος μεν πείθεται τ-.ϊς παιδίοις
Όταν λέγωσιν'« έξεχ’ ώ φίλ’ ήλιε» (α).

Μή Οέλων, κύριοι, νά καταχρασθώ τήν εύμένειαν ήμών ά- 
πασχολών έπί πλέον μέ έκθέσεις πλειόνων τοιούτων αθυρμά
των, περαίνω τόν λόγον έπαναλαμβάνων καί πάλιν ου άρχό- 
μενος του λόγου έμνήσθην ότι ό σκοπός μου δέν ήτο μέν νά 
υποβάλω τελείαν πραγματείαν τών παιδιών διότι τότε ήθελον 
εϊπει περισσότερα ή είσί τά παρόντα περί μόνης μιας παιδιάς, 
οιονεί τής κυβείας, άλλά τά μέν ϊνα υποδείξω οτι αί παιδιαί 
αύται παρά τοΐς άρχαίοις ήσαν καί έθεωροΰντο περί τε τήν 
υγείαν τοϋ σώματος καί τήν άλλην εΰρυΟμίαν ώς καί τήν νοη- 
τικήν άνάπτυξιν πολύ πλέον σπουδαιότερου ή παρά τοΐς νεω- 
τέροις έθνεσιν, τά δέ καί όπως πεισθέντες πολλοί περί τού
του καί τής είσέτι ύπάρξεως τών παιγνίων τούτων παρ’ ήμϊν 
φροντίσωσι νά συγκομίσωσι πλείονα συγκρίνοντες τά παρ’ ή
μϊν υπάρχοντα προς τά τών άρχαίων, ινα παιδαγωγός τις 
έξετάσας τά' κατά τάς διαφόρους παιδί ας τά μέν ώς συντε- 
λούντα πρός ηθικήν μόρφωσιν καί τήν τοΰ σώματος εύρυθμίαυ 
επίταξη καί συστήση, τά δέ ώς τάναντία παράγοντα άπαγο- 
ρευστ), ώστε νά σχηματισθή καί κατά τοϋτε ίδιον αρχαϊκόν 
σύστημα παιδαγωγικόν. Γνωρίζω καλώς ότι οί άρχαϊοι καί έν 
τούτω ώς καί έν άπασι τοΐς τοϋ βίου αύτών δέν προεξήτασαν 
τά πράγματα πρό τής έφαρμογής των, άλλ' ότι ή πράξις 
αύτη έφερε παρ’ έκείνοις τήν τε έφεύρεσιν καί τήν άσκησιν. 
Άλλά τοϋτο είναι κα/ δ ήμεΐς στεροϋμεν έκεινων φύσει τε 
καί βουλήσει· διό θά είναι μέγα τό μέλλον τής ήμετέοας πα
τρίδος, άν δυνηθώμεν ν’ άπομιμηθώμεν τά τών προγόνων μέ 
σύνεσιν καί προθυμίαν άρχόμενοι άπό τών ελάχιστων, περί ών 
άς μή άμφιβάλωμευ ότι θά άνακαλέσωσι ποτέ εις τήν Έλλάοα 
πράξεις καί διανοήματα, ών ούδεμία άλλη χώρα έπειράθη έπί 
τοσοΰτον, ώς ή καλουμένη Ελλάς.

------ οοο------

ΠΟΙΚΙΛΑ.
Έ φ η μ ε ρ ί ς τ ό Μ α ν τ ί 7. ι ο ν. Ύπό τήν έπιγραφήν ταύ

την έληφθησαν είς Παρισίους έκ Ρίεοβοράκου οί πρώτοι αριθ
μοί τής έφημερίδος τυπωμένης έπί τεμαχίου πανίου ικανού νά 
άποτελέση ολόκληρον βρακιού. Ή σημείωσις τής έπιστολής 
φέρει τά επόμενα « Πρό τής 15 τού τρέχοντος μηνός δέλετε 
λάβει τό Μαντίλ toy (Πιο Ilankerchiel) τό όποιου είναι συγ
χρόνως μαντιλιού καί έφημερίς, ή εφημερίς καί μαντιλιού. Ή 

εξαμηνιαία συνδρομή είναι ταλλήρων έξ. — Σημ. Τά φύλλα 
δύνανται νά δοθοϋν καί είς τήν πλύσιν. »

Οϋτω μέ τοιαύτην έ; ημερίδα ό συνιρομντίς απολαμβάνει 
3G5 μαντίλια κατ’ έτος. Αν είς τήν εφημερίδα προστεθή 
και παράρτημα, τότε έκαστος αριθμός άρχει δί έν ύποκάμι- 
σον. Όσονούπω λοιπόν μαντίλια, καλοκαιρινά βρακία κλπ. θέ
λουν είσθαι όλα έντυπα.

(I! α ν ε λ λ ή ν ι ο ν.)

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άποδη χούντες έξ ‘Αθηνών έπί 20 ήμέρας είς συνοδίαν 

τού Κυρίου έπί τών εκκλησιαστικών χαί τής δημοσίας έκπαι- 
δεύσεως υπουργού δέν έξεδισαμεν εγκαίρως τούς άριθ. 92 
καί 93* τούτους έκδίδομεν όμοΰ σήμερον τήν έρχομένην δέ 
εβδομάδα θέλομεν έκδώσει τους 94 καί 9 5, ίνα κατασταθώμεν 
ενήμεροι οϋτω είς τήν έφεξής τακτικήν έκδοσιν τοϋ φύλλου 
ήμών.

— Τού Βασιλικού τυπογραφείου καί λιθογραφείου τά κεν
τρικά δώματα έγένοντο παρανάλωμα τού πυρός, ούκ’ οϊδαμεν 
πόθεν διαοοθέντος, τήν εσπέραν τής προχθεσινής τέταρτης.

— Ένεκα τής απουσίας ήμών ή ύλη τών δύο σήμερον 
δημοσιευόμενων φύλλων ύπάρχει μονότονος, εί καί λίαν αξιόλο
γος- ή τών εξής φύλλων έσεται ώς καί ή τών προτέρων ποι
κίλη καί πάντοτε διδακτική καί χρήσιμος τοίς παιδευο- 
μένοις.

— Και ό Πειραιεύς ήδη καί ή πρωτεύουσα άπολαύουσι, 
δόξα τώ Θεώ, πληρέστατης ύγείας.

— Ό Κύριος ύπουργός τών εκκλησιαστικών και τής δη
μοσίας έκπαιδεύσεως έπανελθών ήδη έκ τής χάριν ύγείας συν
τόμου περιοδείας αύτοϋ άνέλαβεν αμέσως τά δημόσια αύτού 
καθήκοντα.

— Ό Κ. Γ. Χρυσοβέργης διωρίσθη γυμνασιάρχης ΓΙατρών. 
Διευθυντής δέ τών δημοτικών σχολείων καί τού Β. διδασκα
λείου ό Κύ ριος Σ. Δ. Βυζάντιος. Ό πρώην γυμνασιάρχης 
ΙΙατρών Κύριος 'Ραδινός διωρίσθη κατ’ ιδίαν αύτού αϊτησιν 
καθηγητής είς τό Γυμνάσιου ΓΙατρών.

— Τήν παρελθοϋσαν Δευτέραν έγένετο έν τώ Ναώ τής Α
γίας Ειρήνης ή χειροτονία τοϋ έκλεχΟέντος Αρχιεπισκόπου 
Κορινθίας Κ. Άμφιλοχιου Γαρδέλη, μέ δλην τήν άνήκουσαν 
παράταξιν. Είς τήν τελετήν ταύτην παρήσαν ό πρωθυπουργός 
Κ. Μαυροκορδάτος, ό υποστράτηγος Καλλέργης καί πολλοί 
άλλοι.

— Ό γνωστός είς τήν Ελλάδα ώς έξοχος νομολόγος καί 
ποτέ μέλος τής Άντιβασιλείας Κ. Μάουρερ διορίζεται Πρέσβυς 
τής Βαβαρίας παρά τή αύλή τής 'Ελλάδος

ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΑΛΔΟΣ.

'Π Διευθυνσις τοϋ Διδασκαλείου κοινοποιεί ότι

Άπό τής 6 τοϋ έλευσομένου μηνός Σεπτεμβρίου άρχονται, 
κατά τά άρθρα 13, 14, 58, 66, 79 καί 80 τοϋ άπό 6/1 S 
Φεβρουάριου 1831 περί δημοτικών σχολείων νόμου, αί εξετά
σεις τού Διδασκαλείου.

Προσκαλούνται επομένως οί μέν μαθηταί όσοι έλαβον ά
δειαν απουσίας νά εύρεθώσιν είς τό κατάστημα είς τήν ά. τοϋ 
έλευσομένου μηνός άπροφασίστως- οί δέ,λοιποί, είς τήν ς·'. τοϋ 
αύτοϋ άπό πρωίας.

Άμα περατωθώσιν αί εξετάσεις τών μαθητών, άρχονται αί 
τών μαθητριών ή δημοδιδασκαλισσών, όσαι έμφανίσωσιν εγ
καίρως τάς περί τούτου αιτήσεις των, κατά τά άρθρα 15 και 
58 τοϋ αύτού νόμου.

Ό μή έμφανισθείς εγκαίρως, αποκλείεται δί εφέτος, και 
πάσα πρόφασις είναι απαράδεχτος.

Άθήνησι τήν 26 Αύγούστου 1854.
Ό Διευθυντής Σ. Δ. Βυζάντιος.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΓΑΟΥ-
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