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ΦΥΛΛΑΔ10Ν ΙΙΕΜΓΙΤΟΝ.

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η .

Πρώτα: γραμμαΐ μιας ιατρικής τοπογραφίας 
χαΐ καταστατικής της Πελοποννήσου.

" j4 p 6 p o r  A.

Προ τριών περίπου ετών συνετάχθησαν, κατά διαταγήν τνί 

Κ,υβερνη'σεως, παρά των διοικητικών ιατρών, στατιστικοί πίνακες 
τοϋ Βασιλείου τ·7,ς 'Ελλάδος, καί εις παραοτνίματα τοϋ Ταχυδρό
μου έδημοσιεύθησαν. Τούτων ή συλλογή, πολύτιμος διά τήν ελ- 
λειψιν άλλων όμοιων παρατηρήσεων οΰσα, εμπεριέχει διδόμενα 
άςια λόγου πράς γνώσιν της υγιεινής καταστάσεως τοΰ Βασιλείου 
καί της αιτιολογίας των έν 'Ελλάδι ενδημιών. ’Αλλ αί πρώταε 
αΰται ερΐυναι έμειναν ασυμπλήρωτοι καί ατελείς, μάλιστα καί 
έπαρχιών τινων οί πίνακες λείπουσιν. Επειδή δε ή Ελλάς προο
δεύει ούχί κατά τους συνήθεις δρους εθνών ήρεμα καί από μακροΰ 
αναπτυσσόμενων διά τίνος διευθύνσεως την όποιαν άπ αιώνων 
ελαβον, άλλά προβαίνει ώς έθνος, τό όποιαν άπό ριζικήν ανατρο
πήν άνεγειρόμενον, σπεύδει νά έφαρμώση έν έαυτώ ό,τι καλόν ό 
νέος πολιτισμός καί θεσμοθεσίαι νέαι καί τεχνών έφευρέματχ 
ϊδωρησαντο εις τό^ένος τών ανθρώπων, διά τούτο άναγκαϊον είναι
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V άκολουθ?ί ή ιατρική καταστατική τοιαύτην άνάπτυξιν, καί νά 
σημειοΐ οποίαν βελτίωσιν εις τήν υγιεινήν κατάστασιν τών δή
μων καί εις τήν φυλήν καθόλου, όποιαν έπαΰξν.σιν εις τον π λ ν  

6υσμόν( όποιας φυσιολσγίκάς ή νοσολογικάς τροπολογίας συνεπι
φέρει ή μεταβολή τής π ο λ ιτ ε ία  ή αλλαγή τοΰ βίου των κατοί
κων, ή έπέκτασις τής γεωργίας καί αί ά'λλαι επιχειρήσεις* 6cας 
ό πολιτισμός έδίδαξε πρός όφελος τών κοινωνιών. "Ωφείλον αοα 

νά άνα8εοίρώσΙ καί διοιΟώσι κατ’ Ετος τους καταστατικούς πίνα
κας, καθότι ώς πρώτα δοκίμια οι ήδη έκδοθέντες εχουσιν ελλεί
ψεις. "Οταν δέ συμπληρωθώσιν συτοι καί ©Οάσωσιν εις όρον τινα 

ακρίβειας, τότε θέλει ωφεληθεί τά  μέγιστα καί τό κοινόν καί ή 
επιστήμη. Αφοϋ γίνωσιν άκριβέστερον γνωσταί αί καθόλου αίτίαι 

των ένδιβμΐών* αί εις τήν κατάστασιν της χώρας κκί εις τά  προ
σόντα αύτή ένυπάρχόυσαί) Οέλουσιν οδηγηθεί οί δήμοι νά έκτελέ- 

<τωσιν «κείνα τά οποία ή περί τά δημόσια υγιεινή παραγγέλλει πρός 
απαλλαγήν $ μείωσιν των ένδημίων νόσων. Οί δε ιατροί μελε- 

τωντες όσα γινόμενά εις την Γενικήν Παθολογίαν ανάγονται, θέ- 
λουσι πορισθεΐ νέας ίσως γνώσεις περί των αίτιων* αί όποϊαι εις 
'τους άνθρώποος κοινά νοσήματα προςενοϋτι, καί περί toO τρόπου 
της ένεργείας αύ των.

'Αρμοδιωτάτή βεβαίως χώρα πρός ‘τοιαύτας έρευνας είναι ή 'Ελ
λάς. Αί αλλεπάλληλοι ερημώσεις καί κατας·ροφαί άφησαν γυμνόν, 
οΰτιος εί·7Τ5ΐν̂  ενταύθα τον άνθρωπον εντός γυμνής φύσεως. Εντο- 
νωτάτη άρα καί ανεμπόδιστος έμφαίνεται έφ’ ήμΐν ή ενέργεια αυ
τής. ’Αφ’ όσα έ;;ενόησεν ό άνδρωπος, ίνα άπαλλάξη έαυτόν άπό 
την άμεσον ενέργειαν τής φύσεως, καί τχύτην νά κοσμήση κατά 
τάς χρείας του καί τον ύ ψηλόν του προορισμόν* ολίγα έξετελέσθη- 
σαν έν 'Ελλάδι. *1ΐδη άλλη έρχεται περίοδος· ήδη τό πρόσωπον 

τής γής μεταβάλλεται κοσμόύμενον ύπό βαλερδς φυτείας· πληθό- 
νεται ή γενεά των άνδρώπων* πόλεις άνεγείρονται έπί νέων σχε

δίων πρός νέας χρείας άρμοζόντων. Ο βίος τής κοινωνίας ήλλαςε. 

Τών /.οίνων.κών τοΰτων μεταβολών ή διαδοχή δίδει αιτίαν εις μ**

294  IATPIRU ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ



λέτας παντός είδους, αί άποΐαι 5iv πρέπει νά παραμεληθώβι· διότι 
οι μεταγενέστεροι θέλουσι ζητήσει λόγον περί τούτου άπό τούς 
νΰν ζώντας· θέλουσι ζητήσει τά  χρονικά παρεληλυθότων χρόνων, 

άπό εκείνους ό'σοι υπήρξαν μάρτυρες αύτόπται. Εις i s  τους ζηλ(·> 
■τάς της ιατρικής ενδιαφέρει νά σπουδάσωσι τήν παρούσαν κατά- 
στασιν καθ’ όσον άφορα τόν άνθρωπον, τήν υγείαν του, τόν πλη 
θυσμόν του, καί ν’ άκολουθήσωσι παρατηρούντες πώς μετά καιρού; 
Οέλουσιν αλλάξει χαρακτήρα αί ένδημιαι, πώς θέλει αναπτυχθεί 
ό οργανισμός τής φυλής, κ*ΐ κατά τίνα λόγον θέλει αυξήσει ή 
πληθύς τών κατοίκων, παρακινούμενοι τρός τούτοις ν’ άνακαλύ·. 
ψώσι τάς αιτίας τών έπΐ'/ωρίων νόσων, νά διακρίνωσιν άκριβέστε- 
ρόν τά  είδη των, τάς ποικιλίας τ<ον, τάς παραλλαγάς των, καί νά 
προσδιορίσωσιν άσφαλεστέραν θεραπείαν.

Προς ιά ντα  ταΰτα ή επαγωγή μόνη εΐναι άπατηλότατος 

οδηγός· χρήζομεν πρός τοιαύτας έρευνας παρατηρήσεων ακριβών 
καί εκτεταμένων' διότι ό λογισμός τότε γίνεται ορθός, ότε άνα·> 
χωρνί άπό τάς μ,ερικάς περιπτώσεις, καί τούς συμπερασμούς άπό 
τών φαινομένων μεθοδεύγ>. ’Εάν <5*ε μελετήβωμεν με τοιαύτην μέ
θοδον ό'σα βλέπομεν έν 'Ελλάδι φαινόμενα, άναμφιβόλως θέλομεν 

γνωρίσει πολλώ άκριβέστερον τόν τόπον τόν όποιον κατοικοϋμεν, 
II "Ελλάς είναι βιβλίον τού οποίου δέν ώνέγνωμεν εϊσέτι τήν 
Έρώτν,ν σελίδα, βιβλίον έμπεριέχον όψηλά διδάγματα κάί άλη- 

θΐίας έτι άνεξευρέτους’ δέν είναι χάρτης άγραφος, έφ ού δέν εχο- 
μεν είμή νά μεταγράψωμεν ο,τι εις εντύπους βίβλους ίδομεν. Πρέτ 
πει ν’ άναγνιόσωμεν έν αύτή τούς ζώντας χαρακτήρας τούς έν τή 
φύσει έντετυπωμένους. Ναι, τότε θέλομεν προοδεύσει, ότε διατε- 

λέσωμεν τά  πράγματα μάλλον σπουδάζοντες η λόγοις έρίζοντες, 
ότε καθέςωμεν τάς έννοιας τών γινομένων μάλλον ή τάς έννοιας 

ήμών αύτών. Παν γινόμενον μαρτυρεί ένα νόμον, ένδακνύει (χίαν 

αιτίαν, εμφαίνει Ιν άποτέλισμα· δμίλεΐ εις τόν νούν μας διά τών 

αισθήσεων. ’'Ας προσέζωμεν άρα όπως έννοήσωμεν τούς άληθεϊς 
τούτου; λόγους τούς οποίους διά τών φαινομένων της έκφρ*ζ3ΐ ή
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ούσις. Τά γινόμενα ταϋτα, τά πράγματα ταύτα άναγκαΐον είναι 
νά έννοτίσωμεν, καί τότε δέλομεν έχει κανένα καί εις τούς συλ
λογισμούς μας καί εις τάς πράξεις μας καί εις τήν πρόοδόν μας.

'ϊλ ικώ ς δεωρουμένη ή 'Ελλάς είναι εϊσέτι παραπλήσιος εις τήν 
κατάστασιν τής φύσεως. Ενταύθα γαΐαι χερσεύουσαι, κώμαι έρν- 

μοι, καί πόλεις πεπτωκυΐαι, έπί τοΐ; έρειπίοις τών όποιων γίνον
ται οί συνοικισμοί τών ανθρώπων οί δέ περί τάς άρχάς συνοικούν- 
τες, στερημένοι όντες τών μέσων όσα ή τέγ ντ, έψεύρεν ινα άνεγείρνι 
τον άνδοωπον άπό τήν φυσικήν κατάστασιν, φαίνονται κατεσκν,νω- 
μένοι μάλλον η συνωκισμένοι εις τήν χώραν έφ’ ής συνάγονται. 
Τά τέσσαρα πέμπτα τού βασιλείου μένουσιν άγεώργτ,τα, καί ό 
πληθυσμός είναι τό πέμπτον τών κατοίκων τούς. οποίους ή χώρα 
δύναται νά θρεψνι (α). ’Αλλά μικρόν κατά μικρόν οί οίκητορες α ί-

(α) Οί εφεξής πίνακες περιέχουσι τήν έκτίμησιν της Ιπιφανείας τοϋ 
ελληνικού βασιλείου εις στρέμματα καί τόν αριθμόν τών γεωργησίμων 
και γεωργημίνων στρεμμάτων.

[H r . 1. Γ ε η χ η  δ ια ίρεσ ις  τής γής·
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έν Πελοπον- 
νησω.

έν Στερ, 
Έλλάο'ι.

Ιν ταΐς 
Ντ’σοις.

ολικός
αριθμός.

όρη και βράχοι , 5,000,000. 5,000,000. 5,967,226. 15,967,226.
ποταμοί καί λί- 
μναι . . . 1,500,000. 2,000,000. _ _ 3,500,000.
δάση . . 3,000,000. 4,000,000. ------ 7,000,000.
γαΤαι άοοτοί 11,436,409. 8,171,949. 300.000. 19,908,358.
κήποι . . . 35,000. 69,000. 115.000. 219.000.
αμπελώνες . 240,000. 186,000. 324,000. 750,000.
σταφιδώνες . 14,440. 2,120. ------ 16,560.
έλα.ώνες . . 12,551. 21,455. 7,604. 41,610.
γαϊάι πρός καλλι% .
τών έσπεριω» δέν
δρων καί τών μο-
ρεών . . . 260. 116. 110. 486.
πόλεις καί χωρί 
ολικός άρ:(Ι. 
στρεμμάτων

ά 157,340. 47,300. 7,060. 211,760.

21,396,000. 19,498,000. 6,721,000. 47,015,000.



ξοκσι, πλν,Ούνονται, oiwSoμοΰβι, γεωργοϋσι τήν πέριζ γ?,ν καί 
προμηθευόμενοι μέσα άνέσεως καί εϋζωίας διαφεύγουσι τήν άμε? 
σον της ψύσεως έπνίρειαν.

2ΤΑ Τ ΙΣΤΙΚ ϊ| τ ι ι ς  π ε α ο π ο ν η ιις ο ϊ . 2 3 ?

άριθ. 2 . Π ίν α ϊ, τώ ν  γ ε ν ρ γ η σ ίμ ω ν  γ α ιώ ν .

έν Π ελοπον- έν στερ. έν ταΐ; ολικό;
νήσω. Έλλάδι. Νήσοι?. αριθμό;.

γ«β·. άροτοι 11,436,409. 8,171,949. 300,000. <9,908,358,
■κήποι, άμπε- 
λώνες, σταφι- 
<5ώνε;, έλαι*
«5ν*ί χ.τ,λ. 959,591. 326,051. 453,774. 4,739,416.

,έ^ιχο;  άριθ.
στρεμμάτων 12,396,000. 8,498,000. 753,774. 21,647,774.

Ε ΐ; τόν βνω πίνακα δέν Εμπεριέχονται καί άλλαι γαΐαι επιτήδειοι, 
■προ; καλλιέργειαν, αί έναπομένουσαι άπό την άποξήρανσιν τών ίλών, 
άπό τήν αποκοπήν δασών κ.τ.λ. Έςτ-,ρεΟησαν, ώ ; δύναται να ϊδτ) τ ι; εί; 
τόν πίνακα άριθ. 1. τα όρη καί οί βράχοι, αί λίμναι καί τα δάση άπό 
τήν ολικήν καταγραφήν των συνιστώντων τήν έπιφάνειαν του βασιλείου 
στρεμμάτων, καί το δπόλοιπον, διτ,ρημένον ώ ; εί; τόν πίνακα άριθ. 2, 
συνιστα τό ποσόν τών γεωργησίμων γαιών.

άριθ. 3 . 1 1 /ν α ζ  τώ ν  γ εω ρ γη μ ένω ν  χ α ΐ  ά γέω ρ γή τω ν  γ α ιώ ν .

έν Πελοπον- έν Στερ. έν ταΓ; ολικό;
νήσο). Έλλάδι. νήσοι;. άριθμό;.

Γ  ευλογημένοι 4,960,000 2,917,812 703,774 8,581,586,
Άγεώργητοι 7,436,000 5,580,188 50,000 13,066,188,

όλ. άρ. στρεμ. 12,396,000 8,498,000 753,774 21,647,774

άρ. 4 . I l i y a i ,  τώ ν  εθνικώ ν χ α ΐ ιδ ιω τικώ ν γ ε ω ρ γη σ ίμ ω ν  γα ιώ ν

έν Πελοπον- έν Στερ. έν ταϊ; ολικός
νήσω. Έλλάδι. νήσοι;. άριθμό;.

έθν.καί γαΐαι 4,000,000 2,018,020 50,000 6,068,020.
^διωτικαί γαΐαι 960,000 899,792 653,774 2,513,566..

βλ. άρ. στρεμ. 4,960,000 2,917,812 _ 703,774 8,581,586.



Α'.ά νά γίνο>σι δέ γνο>στά τά  αποτελέσματα τοώύτων μεταβο
λών πρέπει νά καταγράφωνται ακριβώς, καί τότε θέλει υπάρξει 

τό καλύτερον τεκμη'ριον, μάλιστα τό καλύτερον μετράν τής γ ι-  
νομένης προόδου. Τά δε άφ’ όμοιων παρατηρήσεων διδόμενα θέλου- 
σιν έχει τόσω μείζονα άζίαν, καθ’ ό'σον πρό τοϋ αίώνος ήμών κα- 
τέγραφον μόνα τά  τελευταία εξαγόμενα τοιοότων μεταβολών, 
καί ή καταστατική δέν ήκολόύθει παρατηρούσα τόθαυμάσιοντοϋτο, 
κίνημα εθνών, τά  όποια διά τοϋ πολιτισμοϋ απομακρύνονται επ ί 
μάλλον από τήν κατάστασιν τής φύσεως.

'ίίμεΐς δ’ έν τούτοις μένοντες έν προσδοκία άλλων καταστα

τικών παρατηρήσεων, ένομίσαμεν καλόν νά ώφεληθώμεν εκ τών 

ένόντων, καί συλλέγοντες τους ήδη δημοσιευθέντας πίνακας, νά 
παραλληλίσωμεν δσα έν αύτοΐς εμπεριέχονται, νά ευρωμεν τάς 
συναφείας τών διδόμενων, νά έζαγάγωμεν γενικώτερα πορίσματα 
καί νά πλησιάσωμεν εϊς τάς αιτίας, αί όποΐαι έπηρεάζουσιν υπό 
ίδιους νόμους τήν υγείαν τών ανθρώπων καί δίδουσιν εϊς τά  νο

σήματα κοινόν τινα καί επιχώριον χαρακτήρα. Τοϋτο έκπληροΰμεν 
επί τοϋ παρόντος διά μόνην τήν Πελοπόννησον, καί εάν λείψτι όση 
λεπτομέρεια είναι εις τοιαύτας εργασίας αναγκαία, έλπίζομεν ότι 
οί άναγνώσται Οέλουσι μάς συγχωρήσει γινώσκοντες πόσον είναι
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αρ. 5 . Π ί ν α ί  τώ>· έθν. κ α ι ίό ιω τιχώ ν  ά γεω ρ γή τω ν  γ α ιώ τ .

Ιν Πελοπον- Ιν Στερ. Ιν ταΐς ολικός
νησω. Έλλάδι. νήσόις. άριΟ|χός,

ΙθνικαΙ 6,000,000 4,000,000 40,000 10,040,000.
ιδιωτικοί 1,430,000 1,380,188 10,000 3,026,188.

δλ. ip . στεμ. 7,436,000 5,580,188 50,000 13,066,188.

Έξήχθησαν εκ τής στατιστικής τεριγραφής τοΰ Βασιλείου τής 'Ε λ 
λάδος ί»~ο Φ. Στρόγγ (Greece as a Kingdom by  F . Strong. London. 

1842 σελ. 2. /.αί 3). Τά έγγραφα ταΰτα είναι Ιπίσημα.

Νομίζω δε ότι συν·τά/θησαν κατά τά 1836 καί δίδουσι γνώσιν τής 
κ,αταστάΐΛϋς τής γεωργίας εις εκείνην τήν έπογτ,ν.



έλλειπή τά  διδόμενα, δΐ ών Ιμελε νά συμπληρωθη δεόντως εντε
λής τοπογραφία και καταστατικοί της χερσονήσου ταύτης. Οϋδ’ δ 
σκοπός ήμών είναι νά τήν συντάςωμεν έπιδυμοϋμεν μόνον εις την 

άνά χεϊρας διατριβήν νά προσδιορίσωμεν τήν κατάλληλον μέθοδον, 
καί άπό τόν παραλληλισμόν τών γνωστών διδομένων νά εύρωμεν 
πορίσματα άςια προσοχής και αρμόδια νά μας δώσωσι λόγον 

τών φαινομένων, τά όποια προεδέμεθα νά έρευνήσωμεν.

Ελάβομεν ώς βάσιν εις τήν παρούσαν έ'κδεσιν τήν διαίρεσιν τών 
δήμων όποία ήτο κατά τά  1839 , δτε συνετάχδησαν οί ϊατρο- 
στατιστικοί πίνακες. Μιας δέ διοικήσεως, τής Γόρτυνος, ό πίνας 
δέν έςεδόδη.

’Οφείλομεν ενταύθα νά όμολογήσωμεν, ό'τι έκ τών πινάκων 
τούτων πολλοί διακρίνονται περί τήν σαφήνειαν καί τήν συνέ-. 
πειαν. Είς τούτους τά διάφορα κεφάλαια τών- παρατηρήσεων 
άμοιβαίως υποστηρίζονται καί τό εν συντείνει προς άπόδειξιν τοϋ 
άλλου. 'Οσάκις δέ φαίνεται άντίφασις ή παραδρομή, εΰρίσκομεν 
είς αύτούς τούς πίνακας τό μέσον τοϋ νά έπανορδώσωμεν αϋτήν 
καί νά άναγνωρίσωμεν ποϋ υπάρχει ή άλήθεια.

Οί πίνακες είναι συντεταγμένοι κατά διοικήσεις. Είς πίνας έν* 
διαλαμβάνει περί τών δήμων καί τών χωρίων αυτών λεπτομε
ρώς [Ιδιαίτερος π ί τ α ς  τώ ν δήμω ν τής διοιχήοιως κ. τ. λ.). 
'Ετερος περιέχει τά  κατά τούς δήμους μόνον καί καθόλου [ γ ε η χ ύ σ  
ίατροστατιοτιχός χ ίνα ι, τώ ν δήμων), καί τελευταΐον άνακε- 
φαλαιοϊ τά πάντα καθολικώτερον ό γεν ιχύς  ία τροστατιο τιχός  
π ίνα ί. της διοιχήοεως. Προστίθεται δέ τοΐς πλείστοις καί ιδιαί
τερος πίνας τοϋ πληθυσμού τών κατοίκων κατά δήμους, κατά 
ούλον, καδ’ ηλικίας, κατά τά επιτηδεύματα, τού αριθμού τών 
οικογενειών κ. τ . λ. Προς τόν σκοπόν ήμών είναι ήδη άναγκαΐοι 
οί ιδιαίτεροι ϊατροστατιστικοί πίνακες τών δήμων.

Τών πινάκων τούτων έκαστος εμπεριέχει ά) τά  ονόματα τών 
πόλεων, κωμών, ή πολιχνίων τών δήμων, β’) Τήν τοποθεσίαν 
καί υγιεινήν κχτάστχσιν έκαστου χωρίου, γ ’) Τό εϋος τών πο-
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τίμων ύδάτων, S') Τους κυριεύοντας ανέμους, έ) Τόν άριθμόν τών 
οικογενειών καί τών κατοίκων. Τά έπιτηδεύματα αύτών. ή) 
Τάς κοάσεις αυτών, θ') Τήν κατάστασιν τών νεκροταφείων, φαρ-. 
μακοπωλείων, σχολείων καί τών δημοσίων καταστημάτων, ί) Τάς 
έχικρατούσας νόσους, ιά) Τάς αιτίας τούτων, ιβ’) Τά χροφυλα- 

κτικά και θεραπευτικά μέσα, ι γ ) Τον αριθμόν τών ιατρών, χει- 
ρούργων καί μαιών παρόντων εις πάντα δήμον,

Τόσχέδιον τοϋτο των ϊατρο'τατι<7 ΐκών ερευνών είναι άξιόλογον, 
αλλά τό διάγραμμα φαίνεται πολλά στενόν διά τόσα ζητήματα» 
τών όποίων άτταιτεΐται ή λύσις. Τών κεφαλαίων τούτων τινα 
έχρηζον ιδιαιτέρων εκθέσεων λεπτομερών καί ανεπτυγμένων. Ηδύ- 
ναντο δέ όμοίας έκθέσεις να έπισυνάψωσιν εις τους πίνακας, καί 
τότε ή καταγραφή τών φαινομένων ήθελεν είναι σαφής καί 

εις τήν λύσιν τών επιστημονικών ζητημάτων κατάλλ/ιλος. 
Διότι ώς ΰπάρχουσιν ήδη εϊς τούς πίνακας τά  κεφάλαια δέν 
εχονται όλα τοϋ αύτοΰ βαθμού ακρίβειας. Τά μέν έξ αύτών 
χρήζουσι μακροχρονίου παρατηρήσεως καί συνεχούς τοΰ ίατροϋ έν 
τώ  τόχω παρουσίας, ά'λλως δέν χαρέχουσιν άςίαν επιστημονικήν 

ουτω π. χ . εις διοικητικόν ιατρόν, διαμένοντα πάντοτε σχεδόν έν 
μια πόλει τοΰ δήμου, αδύνατον είναι νά δώση άκοιβεστάτας πλη
ροφορίας περί τών ανέμων τών κυριευόντων απανταχού τών χω
ρίων, καθώς καί περί πάσης άλλης μετεωρολογικής παρατηρήσε- 

ως. Περί δέ τών έπιχωοίων νόσων καί τών αιτιών αύτών, τό διά
γραμμα δέν συνεχώρησεν εϊς τους συντάξαντας τούς πίνακας ια

τρούς ν άναπτυχθώσιν ό'σον έπρεπε, διά νά δώσωσιν ακριβή ιδέαν’ 
τών νοσολογικών φαινομένων. Διά τοϋτο μόνα τά  είδη τών ένδη 
μιών ένδεικνύονται εις τούς πίνακας, χωρίς νά προσδιορισθ'β 
ούτε ή τάξις καθ’ $ν έμφαίνονται κατά τάς ώρας, ουτε πώς 
συνέχονται μέ τάς αιτίας των καί Οπό τίνας ό'ρους παρέπον- 
ται αύταϊς ώς αποτελέσματα, ούτε τέλος πάντων διακρίνεται 
χοία παθολογική σχεσις υπάρχει μεταξύ μιας νόσου καί {της 
άλλης καί ποία ή διαδοχή μεταξύ τών πεωτονενών καί τών·- » 1 4
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δευτερογενών. Αλλά περί τούτου πρέπει νά αίτιαθώμεν το διά
γραμμα, ούχΐ δέ τους ιατρούς οί όποιοι ώφειλον μόνον νά 
άπαντήσωσιν είς τά  ζητήαατα, καθώς έπροτείνοντο είς αυ
τούς. Λιά τοΰτο ν;το καλόν νά ζητήσωσιν άπό τους διοικητικούς 
ιατρούς έχ,βέσεις ιδιαιτέρας, έν αίς νά περινράφωνται αί ένδήμιοί 

νότοι, αί περίοδοί των, αί μ ετ ’ άλλήλων αυτών σχέσεις, ή τάξις 

της έμφανίσεως καί παύσεως αύτών κατά τάς ώρας $ κατ’ άλλους 
ό'ρους οίουςδήποτε, αί αίτίαι των, νά έκτιμάται ή άξια καί βαρύ» 

της έκάστης αιτίας καί νά διερμηνεύεται ό τρόπος της ενεργεί ας της 
καί τελευταΐον νά έκθέτωνται αί ίδιαίτεραι ενδείξεις τής θερα
πείας κατά τάς ποικιλίας, έπιπλοκάς καί περιόδους τών νόσων. 
Είς τούς ιατρούς όμως τής 'Ελλάδος, καί έξ αύτών μόνων τών 

νύξεων δσας δίδουσιν οί πίνακες, είναι ευκολον νά συμπληρο'σωαι 

την εικόνα, επειδή γινώσκουσι καί τούς χαρακτήρας τών ενδημιών 
καί τάς σχέσεις καί μεταπτώσεις των,

“ΐίδη δε θέλομεν έκθέσει σκέψεις τινάς περί τοϋ πώς πρέπει νά 
έκτιμήσωμεν έκαστον κεοάλαιον τών έμπεριεχομένων είς τούς πί
νακας παρατηρήσεων, διά νά μή μας κατηγορήσωσιν ότι έπί άμυ- 
δρών διδόμενων ποιοϋμεν συμπεράσματα, καί διά νά ένδείξωμεν 
προσέτι κατά τ ί χρήζουσι συμπληρώσεως οί πίνακες.

Μετά τήν θέσιν τής κώμης έκαστου δήμου εΐ'πομεν οτι άναφέ· 
ρεται ή βγιεινή κατάστασις αΰτής. Κατά τό διάγραμμα ό διοικη
τικός ιατρός σημειοϊ τό μέρος ώς ν p u r e r ,  rouikhc  ή ό Μ γώ τι-  
fo r  byu iror*  ’Ενίοτε δε καίτοι σπανίως, διά λόγους ίσως τοπι
κών συμφερόντων, περιεσκεμμένως χαρακτηρίζει ώς υγιεινήν νοσώδη 
τινα πόλιν. Αί αόριστοι αύται έπωνυμίαι δέν δίδουσι βεβαίως 
ακριβή έννοιαν τή; υγιεινής καταστάσεως τών δήριων, εάν δέν τήν 

εξακρίβωση τις παρατηρών τά κεφάλαια, είς τά  όποια άναφέρε- 
ται ή κοασις τών κατοίκων καί τό είδος τών ένδημίων νόσων.
Οπου ένδημοϋσι πυρετοί περιοδικοί μή άπλοι, άλλ έπιπεπλεγμένΜ, 

κακοήθεις, γινόμενοι χρονικοί, άπολείποντες εμφράξεις τοϋ ήπατος, 
τοϋ σπληνός, γαστρίτιδας χρονικάς, συνεπιοέροντες ίκτερον, ΰδρω*
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πας, όρρώδτ, καχεξίαν, ρευματισμούς χρονικούς, στομακάκην κ.τ.λ, 
έκεϊ τ, χώρα είναι νοσώδες. ’Εάνδέ πρός ταΰτα παραττ,ρίΐται, δτι 
αί κράσεις πάντων τών ένοικούντων είναι αδύνατοι καί καχεκτι- 
καί, ή χώρα είναι ετι μά'λλον νοσώδης, διότι τότε αί νοσοποιοί αί- 
τία ι δέν ένεργοΰσι μόνον προξενοΰσαι οξείας -η χρονικάς άσθενείας, 
άλλά καί αύτά τά  εις φυσιολογικόν ό'ρον ευρισκόμενα σώματα 
φΟείρουσιν, άλλοιοϋσαι τήν ύφήν τών όργάνων, την ισορροπίαν τών 
συστημάτων καί τήν αναλογίαν καί κρασιν τών έν τώ  σώματι 
υγρών. Τά δύο άρα ταΰτα διδόμενα, ητοι τό είδος τών ένδημίων 
νόσων καί ‘ή κρασις τών κατοίκων, είναι τό άλν,θές μέτρον, δί ού 
δυνάμεθα.νά σταθμίσωμεν ακριβώς την υγιεινήν -η νοσώδν) κατά- 
στασιν.ένός δήμου.

Τών ποτίμων ύδάτων ή ττοιόττς δέν δύναται νά προσδιορισθη 
είμη διά της περιγραφίς τών φυσικών αυτών ιδιοτήτων καί τής 
άναλύσεως τών έν αύτοΐς έμπεριεχ οιωνών αλάτων· τοϋτο δέν ή το 
δυνατόν νά έκπλν.ρώσωσιν οί ιατροί δί έκαστον χωρίον. Οί πίνακες 
ομως άναφέρουσιν έάν τά ίίδατα είναι πηγαία, δεξαμένια η φρεά

τια, εϊς -ολλά δέ καί τήν χα Λ ή ν  νι χα χη ν  αύτών ποιότητα, χω·. 
ρίς νά ίτροσδιορίσωσιν εις ποίας αιτίας χρεωστοΰνται αί ιδιότητες 
των. ’ΐδοΰ δέ τ ί πρεττει νά συμπεράν/j τις έκ τούτων.

"Οταν τά ΰδατα χαρακτηρίζωνται παρά τοϋ διοικητικού ιατρού 
ώς χα.^ά καί συντελή εις τήν υγείαν, πρέ~ει νά δώσωμεν πλήρη 
πίστιν εις τήν διαβεβαίωσίν του· δηλοϊ δέ ό'τι τά  ΰδατα ταΰτα, 
ώς επί τό πολύ άναβρυτικά, είναι καθαρά, διαφανή, ψ· χ  ά τό 
θέρος, θερμά τόν χειμώνα, ότι έμπεριέχουσιν ολίγα άλατα τιτά 
νωση, ό'τι είνζι έλαορά καί εΰπεπτα. 'Οσα δέ χαρακτηρίζονται 
ώς χαχά, πρέπει νά ύποθίσωμεν ό'τι είναι βαρέα, ΰφαλα, ακάθαρτα, 

θερμά τά θέρος, έμπεριεχοντα πολλά άλατα τιτάνου η σόδας, η 
ότι προέρχονται ά~ό χειμάρρους, ά~ό πλημμύρας, άτ:ό δεξαμενάς 
ακαθάρτους, τέλος πάντων ά -ό  κακάς πηγάς, η άτ:ό λιμνάζοντα 
ίίδατα, έν οίς σηττοντβ!. φυτικαί ούσίαι, η ά~ό ρείθρα δ'.αλύοντα 
άλατα 5ύσ":τττζ /.αί ουσίας ετερογενείς.
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Τά πηγαία ΰδατα είναι ώς επί τό ττολΰ καλά. Τών φρεατίων 

ή ποιότης διαφέρει ώς έκ τής Οέσεώς -των· οΰτω π . y. έν ’Αθήναις, 
τά  πρός βορραν της πόλεως φρεάτια ίίδατα είναι καλά, καθαρά, 
ελαφρά, εΰττε-τα, ψυχρά τό 0έρος· πηγάζουσι δέ άπό οριζόντια 
ρείθρα, έναποτιεύματα τών ύετών, τών όποιων τό υδωρ διηθεί
ται διά τοϋ αμμώδους φλοιοϋ τής γής* Τά υπό τήν άκρόπολιν 
δμως είναι δλα ΰφαλα, βαρέα, δύσπεπτα, ζέουσι δυσκόλως καί 

έμπεριέχουσί πολλήν ανθρακικήν τίτανον καί ανθρακικήν σόδαν.
”θσα ΰδατα άρύονται άπό ρύακας, οί όποιοι τόν μέν χειμώνα 

χειμαρρώδεις οντες πλημμυροϋσι καί άποκαθιστάνουσιν ελώδη τά 
περί τάς δχθας των πεδία, τό δέ θέρός ξεραίνονται, είναι δλα κά
κιστα, νοσωδεστατα, πλήρη έτερογενών ούσιών, αί’τινες παρασυρό- 
μεναι άπό τά ρεύματα έμμένουσι καί σήπονται έν αύτοΐς. Επο

μένως εις δσα μέρη οί κάτοικοι πίνουσι τοιούτου είδους ίίδατα 
είναι καχέκται, αδύνατοι, πάσχουσιν έμφράξεις τών υποχονδρια

κών σπλάγχνων καί τά παιδία έλμινθιάσεις. II γνώσις τής 
ποιότητας τών ύδάτων elvai απαραίτητος πρός γνώσιν τής υγι
εινής καταστάσεως ενός τόπου. Ενάγεται έκ τών ίατροστατι- 
στικών πινάκων, ώς θέλομεν αποδείξει δταν άναφέρωμεν ιδίως 

περί τούτου, δτι είς δσα μέρη έπικρατοϋσι περιοδικοί πυρετοί, ή 

κακή ποιότης τών ύδάτων έπιβαρύνει έπί μάλλον τήν ενδημίαν, 
συγκρινομένην πρός εκείνην τών πλησιοχώρων χωρίων τών είς τούς 
αύτούς νοσολογικούς ορούς ύποκειμένων, καί δτι εις τά μέρη δσα 
δεν μαστίζει σφοδρώς ή ενδημία, εάν οί κάτοικοι χρώνται κακά υ- 
δατα πρός πόσιν, γίνονται καχέκται, άρρωστοι, φύονται δέ είς αύ- 

τοΰς έμφράξεις χρονικαί τρόπον τινα πρωτογενείς καί είς αύτά προ
σέτι τά  βρέφη, έξ ών πολλά άποθνήσκουσιν.

Είς δέ τά περί τών κυριευόντων ανέμων άναφερόμενα δέν πρέ
πει νά κάμωμεν ούδεμίαν βάσιν. "Η θέσις τών δήμων καί ή ποιό- 

της τών ύδάτ^ον είναι αίτίαι έμμονοι, τών οποίων καί αύτή ή κε

φαλαιώδης σημείώσις έπαρκεΐ πρός κατάληψιν τής επιρροή?’, ήν 

εχουσιν έ~ί τής υγείας τών κατοίκων, ’Λλλ’ οί άνεμοι είναι φύσει
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ευμετάβλητο'- καί πολλάς μεταβολάς φέρ ουσιν εις τήν άτμοσφαίραν. 
Διά νά γίνωσι γνωστά! αί ιδιότητες αϋτών κατά τόπους καί ή 
τάξις καΒ’ ήν διαδέχονται άλλήλους, απαιτούνται μακροχρόνιοι 

μετεωρολογικά! παρατηρηθείς, τάς όποιας δέν δύνανται νά κάμω- 

«ιιν οί διοικητικοί ιατροί εις ό'λους τούς δήμους, II Κυβέρνησις 
έπεμψεν άρτίως εις τούς διοικητικούς ιατρούς εργαλεία αρμόδια 
πρός μετεωρολογικάς παρατηρήσεις* μετράν άριστον καί άςιέπαι- 
νον, δί ού θέλει έςακριβωθή είς τών όρων τών συντελούντων εις 
τήν γένεσιν καί τόν χαρακτήρα τών ενδημιών. Ευχής έργον έν 

τούτοις είναι νά μή παραμεληθώσι καί άλλαι αναγκαιότερα», καί 
εύκολώτεραι ερευναι. Διότι τάς μέν μετεωρολογικάς παρητηρήσεις 
του δέν δύναται νά κάμη ό ιατρός, είμή εις ένα μόνον τόπον καί 

πρέπει νά τάς εξακολουθώ/! διά πολλών ενιαυτών, όπως έςαγάγη 
τούς μέσους όρους τών θερμομετρικών καί βαρομετρικών καταστά
σεων· καί τέλος πάντο>ν θέλει μέν ωφεληθεί έκ τούτου ή έπιστήμη, 
άλλ’ ή δημοσία υγιεινή όλίγην ίσχύν έχει νά μεταβάλη πρός κα
λόν τών ανθρώπων τάς μετεωρολογικάς ιδιότητας τής άτμοσφαί- 
ρας. Ένω άπ’ εναντίας, τά κακά υδατα έπηρεάζουσι πολλώ μάλ
λον τό σώμα καί βλάπτουσι τούς χρωμένους, φθείρουσι τήν υγείαν 
των, τούς «ποκαθιστάνουσι καχέκτας καί προξενούσιν είς άύτούς 
πάθη χρονικά. Διά τοϋτο ητο άναγκαϊον, πρός όφελος τών ένοι- 
κούντων τούς τόπους εκείνους, νά διαταχθη λεπτομερεστέρα έρευνα 
τών ύδάτων καί νά ληφθη πρόνοια πρός εισαγωγήν καλυτέρων. 
Βεβαίως ή μεταβολή ή δυναμένη νά προκύψη είς τήν ατμόσφαι

ραν άπό τήν έπέκτασιν ή αλλαγήν τής '/αλλιεργείας, άπό τήν 
«ύςησιν η στέρησιν τών δασών είναι μακρά καί δυσχερής, άλλ ή 
αλλαγή τών ύδάτων είναι έργον εύκολώτερον, καί τό όποιον ενερ

γεί, οχι είς τάς έπερχομένας γενεάς, άλλ’ εύθύς είς αύτούς τούς 
ζώντας.

Τά περί τοϋ άριθμοϋ τών κατοίκων καί τή; κράσεω; αύτών 
άναφερόμενα είναι ακριβή. Ίσως ή σημείωσις τοϋ πληθυσμού εί
ναι έλάσσων τοϋ «ληθοϋς, διότι οί χωρικοί, αδίκως ύττοπτευόμενίΐ
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ίή ν  καταγραφήν έδίσταζον νά άναφέρωσιν ακριβώς τά περί τοϋ 
άριθμοϋ τής οίκογενείας των, καί ήθελον πάντοτε νάτύν κρύπτωσιν.

Αί αίτίαι τών νόσων χρήζουσι πολλής μελέτης καί είς ταυ- 
τας τά διάγραμμα εμφαίνει τήν μεγαλητέραν ατέλειαν. Πρώτον 

μέν δέν διαστέλλονται αί προδϊαθετικαί αίτίαι άπό τάςάποτελεστι- 

κάς. Εΰρίσκομεν υπό την αυτήν κατηγορίαν, ώς αιτίας τών ενδη

μιών, τά έλη, τά κακά υδατα καί τήν υγρασίαν τοΰ κλίματος, 
καθώς τήν οινοποσίαν, τήν άλμυρόφαγίαν, τήν ρυπαρότατα, 

κ. τ .  λ. Ήζεύ ρόμεν ακριβώς δτι είς δσα μέρη τής 'Ελλάδος δέν 
ύπάρ^ουσιν έλη ή λιμνάζοντα ΰδατα, έκεϊ οί περιοδικοί πυρετοί 
'σπζνίζουσιν, η είναι έλαφροί, δεν έχουσι μιασματικόν χαρακτήρα, 
παύουσιν ενίοτε διά φυσικών κρίσεων, σπανίως δε άπολείπουσι 
χρονικάς αλλοιώσεις. Ως αίτίαι άοα φέρουσιν αυται δμοια καί 
σταθερά Αποτελέσματα. ’Αλλ’ ή οινοποσία, ή ρυπαρότης κ. τ . λ . 

καταγράφονται είς τούς πίνακας ώς αίτίαι ενδημιών διαφόρου εΝ 
5ους, περιοδικών πυρετών καί ρευματισμών, πνευμονιών καί πα

θών τοΰ δέρματος. Δέν είναι βεβαίως αίτίαι άποτελεστικαί τοσου* 
των διαφόρων νόσοιν. Ανεφέραμεν τοϋτο ώς παράδειγμα περί της 
ανάγκης τοϋ νά διακριδώσιν αί άποτελεστικαί καί άμεσοι αίτίαι 
άπό εκείνας, αί όποΐαι δέν ένεργοΰσιν είμή προδιαθέτουσαι τά  

σώματα, ή συνδυαζόμεναι μετά τών άλλων αιτιών βοηδοϋσι τήν 

ένέργειάν των. Καί επειδή λόγον έποιήσαμεν περί τής οινοποσίας, 
(είς τήν όποιαν, ας τό εϊπωμεν έν παρόδω, άκράτως δίδονται πολ

λοί τοΰ λαοΰ), ημείς άρνούμεθα δτι συντείνει αΰτη, δσον λέγουσιν, 
είς τήν γένεσιν τών νόσων εκείνων. Γινώσκομεν τά αποτελέσματα 

τής ακράτου οινοποσίας* προξενεί γαστρίτιδας χρονικάς, συμφορή
σεις αίματος είς τόν εγκέφαλον, έπαυξάνει τήν σφοδρότητα όλων 
έν γένει τών φλεγμονών οίουδήποτε σπλάγχνου. Τοϋτο είναι βέ
βαιον. Αέν πιστε'ύομεν όμως δτι ή μετρία χρήσις τοϋ οίνου είναι 
αιτία άποτελεστική, οΰδέ προδιαΟετική τών περιοδικών πυρετών. 

Αφ δτου έν Χαλκίδι έφύτευσαν αμπελώνας καί ή’ρχισαν οί κά- 

τβιχοι νά πίνωσιν οίνον άφθονώτερον, οϊ περιοδικοί πυρετοί δέν
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τ,ΰςησαν, μάλιστα έμετρίαβαν* καί οί αύτόθι κατοικοϋντες Οθω
μανοί παρέβαινον κατά τοϋτο την εντολήν τοϋ Κορανίου, νομίζον- 
τες δτι ή y ρνίαις τοΰ οίνου ήτο προφυλαχτικόν κατά τών διαλει* 
πόντων πυρετών. Βεβαίως, έως δτου μετρίως πινόμενος ό οίνος 
ώοζ'λζϊ είς το σώμα « ς  τονικόν, καί ή ενέργεια αύτοϋ μένει εντός 
τών φυσιολογικών όρων, βοηδεϊ τήν δΰναμιν εκείνην Si ής τό σώμα 

άντιδράττΐί εις τάς νοσοεργοϋς αιτίας, καί μάλιστα τάς έςασδενη* 
τικάς, όποΐαι είναι ό κάματος καί ή ψυχρά υγρασία, αί όποϊαι 
τω ϋ/'τι προδιαθέτουσιν είς άκρον τά σώμα είς τήν προσβολήν τών 
διαλειπόντων πυρετών. Τήν μετρίαν χρήσιν τοϋ οίνου άπλοϋ ή 
φαρμακευτικώς παρασκευασμένου παρηγγειλον καί παραγγέλλουσιν 
ετι είς τους άποτών περιοδικών πυρετών άναρρωνύοντας, πρός απαλ

λαγήν τών υποστροφών, οσάκις όμως φλεγμονή τις σπλάγχνου δέν 

υπάρχει* διότι τότε φέρει αντίθετον αποτέλεσμα* αυξάνει καί 

παρατείνει τήν φλεγμονήν, ή δε φλεγμονή γίνεται αιτία έπανα- 

φέρουσα τάς ύποστροφάς τών πυρϊτών.
Διά τοϋτο, καθ’ ό'σον άφοοα τήν αιτιολογίαν τών ενδημιών, 

επνΟυμοϋμεν περισσοτέοαν άνάλυσιν καί ακρίβειαν. Πρώτον νά 
διακριθώσιν αί προδιαδετικαί άπό τάς άποτελεστικάς αιτίας, 

έπειτα νά προσδιορισΟνί ποΐαι αίτίαι φέρουσι πάντοτε όμοια απο

τελέσματα, πώς ένεργούσι καί υπό τίνας όρους* πώς συνδυασμέ
νων τών αιτιών άλλάσσει ό χαρακτήρ τών ενδημιών, καί τέλος 
πάντων ποία ϊΐναι ή σφαίρα τής ένεργείας έκάστης αιτίας. Οί ία- 
τροστατ στικοί πίνακες τοϋτον έχουσι κύριον σκοπόν νά φωτί- 

<?ωσιν ήμ.ας περί τών αιτιών τών ένδημίων νοσημάτων,, διότι τά 
είδη τούτων, τάς ποικιλίας, τάς μεταπτώσεις δέν δύνανται νά 

περιγράψωσι πίνακες, άλλ ιδιαίτεροι ιστορία1.. "Οταν λόγον ποιή- 
σωμεν πεοί τών αιτιών, θέλομεν εκθέσει τάς περί τούτων δό
ξας μας καί προτείνει ζητήματα, τών οποίων τήν λύσιν μόνη 
ή παρατήρησις δύναται νά δώση.

Παύομεν ήδη τάς έπί τών πινάκων κρίσεις μας, ποιοϋντες μέν πρώ* 
τον τόν προσήκοντα έπχ’,νον είς τούς άξιοτίμους συνάδελφους μ»?»



οί όπο'οι είς τήν σύνταξιν τών πινάκων έξεπλήρωσαν παν δ,τι 

ν;το δυνατόν νά γίντ-, έπι τοΰ προταθέντος διαγράμματος, και μέ 
τά  ατελή μέσα όσα εΐχον άνά χεϊρας. ’Εμδαίνομεν δέ ^δη εις τό 
προ*είι/.ενον, νά έξετάσωμεν ά) τόν έν Πελοποννήσω συμβαίνοντα 
θάνατον καί τό είδος τών ένδημίων νόσων, β’) Τήν νοσολογικήν 
τοπογραφίαν, ήτοι τήν κατά χώρας διάκρισιν τής υγιεινής ή νοσώ

δους καταστάσεις τής Πελοποννήσου. γ') Τάς αιτίας τών επιχω
ρίων νόσων, καί δ*) τούς νόμους ύφ οΰς ύπόκειτζι ή κατάστασις 
τοϋ πληθυσαοϋ έν Πελοποννήσω.ι t

I.
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Είναι πλάν/| ή δόξα τών μελαγχολούντων εκείνων φιλοσόφων, 
οί όττοϊοι έπηνεσαν ώς εϋδαίμονα διά τόν άνθρωπον τήν φυσικήν 
λεγομένων κατάστασιν, καί παρέστησαν αύτήν είς τήν φαντασίαν 

μέ θελκτήρια χρώματα. Πρίν κοσμήσ-/) τήν γήν ή y ειρ τοΰ ανθρώ
που, τό έδαφος αυτής είναι μέ παράσιτα φυτά κεκαλυμμένον καί 
με θάμνους δηλητηρας, μεταξύ τών οποίων ζώσι πλήθος εντόμων 
επιβλαβών ή ιοβόλων ζώων· άλλαχοϋ φέρει δάση άνεπιμέλητα 

δπου εχουσι τάς φωλεάς των άγρια θηρία, ώστε ή βλάστησις είναι 
είς τά  ζώα μάλλον ·ή είς τόν άνθριυπον χρήσιμος. Τό δ’ δμβριαν 

ύδωρ συρρέον είς τάς κοιλάδας πλημμυρεΐ τά  πεδία καί μή έχον 
διέξοδον σχηματίζει ελη, άφ’ ών αναφύονται μιάσματα άνθρωπο- 
φθόρα. Αί μεταβολαί τής ατμόσφαιρας, άντί νά συντελώσι, πάν

τοτε πρός όφελος τοΰ ανθρώπου, μέ τά περιοδικά κινήματα τής 
φύσεως, ά'τινα /.ατά τάς ώρας άναζωογονοΰσι τόν βίον τών φυτών 
καί τών ζώων, βλάπτουσι τόν άνθρωπον η περιορίζουσι τήν ένέρ- 
γειάν του, βιάζουσαι αυτόν νά καταφεύγω είς δάση ή είς σπή
λαια, διά νά άποφύγν) τούς χειμερινούς παγετούς καί τούς θερι
νούς καύσωνας. ’Αλλ’ δταν προοδεύει ό πολιτισμός, δταν ί/.τείνε- 

τ*ι η γεωργία καί ή βιομηχανία εφευρίσκει όσημέραι νέα μέσα
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ευκολίας καί παραγωγής, τότε ή γή μεταβάλλεται είς παραόεισον 
y ειροποίητον, άφ o j ό άνθρωπος συλλέγει χρυσοϋς καρπούς πρός 
τροφήν καί ηδονήν αΰτοϋ, καί ή επιφάνεια αύτής, αντί νά γίνεται 
εστία σήψεως τών λειψάνων όσα σπείρει ή φθορά, διατηρεί την 
χλωράν της βλάστησιν, πρός τροφήν τής όποιας χρησιμεύουσι τά 
άποτρίμματα των παρελθουσών γενεών φυτών καί ζώων. Αύλακες 

όδηγοΰσι τά  ρεύματα τών ύδάτων είς καλλιεργημένα πεδία η τά  
συνάγουσιν εις τάς έκροάς των· καί τέλος πάντων ό άνθρωπος 
διευθύνει τά  κινήματα της φύσεως πρός ίκανοποίησιν τών αναγ
κών έαυτοΰ. Τότε αυξάνει καί ό πληθυσμός, έκεϊ όπου έφαίνετο 

πρότερον, δτι ολίγοι οίκήτορες δέν έδύναντο νά ζήσωσιν εΐμή δι’ 
αμοιβαίας εριδο; καί καταστροφές.

II δέ αύξησις τοϋ πληθυσμοϋ γίνεται, ούχί μόνον κατά 'λόγον 
τοϋ πολλαπλασιασμού τών πόρων, άλλά καί διά τών προφυλα- 

κτικών διατάξεων, δι ών προλαμβάνεται ή γένεσις τών μιασμα
τικών νόσων, κωλύεται ή μετάδοσις τών κολλητικών καί μετριά
ζεται ή βαρύττ,ς τών ενδημιών. ΙΊροφανέστατον παράδειγμα έχο- 
μεν τήν γενομένην άπό τεσσάρων αιώνων έν Εύρώπν) βελτίωσιν 
της υγιεινής καταστάσεως τών λαών. Ί ΐ  ιατρική, τελειοποιήσασα 
τά μεσα τής διαγνώσεως καί βελτιώσασα τήν θεραπείαν, δέν έσωσε 
τόσους ασθενείς άπό τόν θάνατον, όσους έπροφύλαξαν ανθρώπους 
αί λαοσώαι υπαγορεύσεις τής έπί τά δημόσια υγιεινής. "Αλλοτε 

φρικταί επιδημίας πανώλης, τύφοι, εύφλογίαι καί λοιμοί παντός 
είδους διεβπινον τήν Ευρώπην, έρημοϋσαι πόλεις ολοκλήρους καί 
στρατόπεοα έςαφανίζουσαι, καί αΰτά τά  ποντοποροϋντα πλοία 

έρημα ναυτών άπολείπουσαι έπί τών κυμάτων είς τρόπον ώστε 
ούόε πόλεμοι μακροί καί φονικοί, ουδέ σεισμοί, οϋδέ πλημμύραι, 
ούδ άλλαι καταστρεπτικοί τής φύσεως αίτιαι ολαι συνάμα εφε- 
ρον τοσον όλεθρον, όσον έπροξένησαν αί νόσοι αύται, αί όποϊαι έν 
βραχεί, εντός ολίγων μηνών, έθεριζον τό τρίτον η τό ήμισυ τών 
ανθρώπων, εφ ούς έπέσκηπτον. Σήμερον όμως ή πανώλης δέν δια
βαίνει τά όρια τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου, οί μιασματικοί τύφοι
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•
ήλαττώθ/,σαν, ό άπό των εύφλογιών καί τής ψοιναίδος θάνατος 
είς άκρον έμετρίασεν, έξέλιπε σχεδόν ή λέπρα, ή αίματοκελαί- 

νωσις (scorbut), εγινεν «γνωστός ή μελανή πανώλης, ό βρετ- 
τανικός ίδρώς, ό ουγγρικός πυρετός καί άλλαι νόσοι αί όποϊαι 
έπιδημικαί η ένδημικαί έβάρυνον τάς άνθρωπίνας τύ/ας. Διοικη

τικά μέτρα λαμβάνουσι πρόνοιαν περί τοΰ πορισμοϋ καί τής δια
νομής τών τροφών, ίνα προληφθώσιν, όσον έ'νεστιν, αί σιτοδεΐαι, αί 
όποϊαι καταστρεπτικού άφ εαυτών ουσαι συνεπιφέρουσι πάντοτε 
καί θανατηφόρους επιδημίας. Πάντα ταΰτα χρεωστοΰνται εϊς τόν 
πολιτισμόν, ό'στις έβελτίωσε τήν τύχην τοΰ λαοϋ. Αλλ’ ό πολι

τισμός, λέγουσι, παρήγαγεν άλλα πάθη, ιδίως τά άπό τής διαοθο- 
ρας, τής κραιπάλης καί τής άσωτείας προερχόμενα, Μέ αύτόν 

ηΰξησαν αί μανίαι, τά  νευρικά πάθη άπαντα καί ό βίος τοΰ άν' 

Ορώπου έγινε τόσω μάλλον βραχύς, όσω αί δυνάμεις αΰτοϋ τάχι- 
ον αναπτύσσονται καί μάλλον δαπανώνται έν τώ βίω. Διότι ού- 
δέν τ ι υπάρχει έπί τής γης, τό .όποιον δέν είναι καί άγαθοΰ καί 
κακοΰ πρόξενον, δτε μάλιστα ό άνθρωπος καταχράται αϋτοΰ. 
Αλλ’ όμως ό κοινωνικός βίος δέν πρέπει νά μετράται 

μέ την διάρκειαν τοΰ χρόνου, άλλά μέ τήν ποσότητα τώ* 
άπολαυών καί την γενομένην χρήσιν τών διανοητικών καί φυσικών 
δυνάμεων, ”Εζησε πλεϊον, δστις εζησ· βέλτιον καί πλείονα έξε- 
πληρωσε πρός καλόν τών άλλων καί έαυτοϋ. Τά φυτά ζώσιν αιώ

νας απαρασάλευτα καί τά  ζώα δέν βελτιοΰσι ποτέ τήν τύχην 
των· μόνος ό άνθρωπος διατρέχει φάσεις μεταβολών, τών οποίων 
ή έπί τά  χείρω η ή έπί τά  κρείττω ροπή έναπόκειται κατά μέγα 
μέρος είς αϋτόν. Οί φυσιολόγοι άς κρίνωσιν ήσσον ύλικώς τόν άν

θρωπον. Τά άλλα διωργανισμενα δντα εχουσι βίον ατομικόν άλλ 
ό άνθρωπος βίον κοινωνικόν. Καί έάν προσέτι ό πολιτισμός έβρά- 

χυνε τόν ατομικόν μας βίον, ηδςησε την πληθύν τών όμοιων μας, 
καί κατά τοΰτο ή φύσις ευρίσκει τήν αμοιβήν της, διότι έν 

αύτή τό μερικόν καθυπεβλήθη εις τό γενικόν, τά άτομον εϊς τό 

είδος, τό είδος εϊς τό γένος, καί τά γένη δλα είς τούς γενικούς
Τ Ι*
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νόμους οΐτινες διέπουσιν έπί τοΰ πλανήτου μ.ας τά  κινήματα τής 

φύσεως. Τό βέβαιον δέ είναι ό'τι ή πρόοδος ένός τόπου φαίνεται Sts: 
τή ; πληθύος αύτοΰ καί διά τής υγιεινής του καταστάσεως.

Η υγιεινή ή νοσιόδης κχτάστασις ένός τόπου γινώσκεται άπό 
τόν συμ,βαίνοντα είς τους κατοίκους θάνατον. °Οπου οΰτος είναι 

περισσότερος, τών άλλων δρων όμοιων οντων, ή ycopa είναι νο- 
σωδεστέρα. Δί ελλειψιν καταστατικών παρατηρήσεων δεν δυνά- 
μεθα νά προσδιορίσωμεν τόν δρον τής θννίσεως (mort;ilit6) έν 
Πελοποννήσω. Τό μόνον έγγραφον, τό όποιον γνωρίζομεν δημο- 

σιευμένον άπανταται είς τό στατιστικόν περί 'Ελλάδος σύγγραμ
μα τοΰ Κ. Στρόγγ. Έ ς αύτοΰ έξάγομεν, δτι ό συμβάς κατά τά  

1 8 3 9  έν Πελοποννήσω θάνατος ητο 8 ,192  ψυχών, ές ών

άπόγενέσεως μέχρι 10 έτώνηλικίας, 4,049ή'τοι 49 , 5 Οίq

άπό 10  ετών ηλικίας μέχρι 2 0  .................... 727 —  8, 9 —

άπό 2 0    3 0    624  —  7, 6 —
άπό 30  ----------------  4 0    5 8 6  —  7, 2 —
άπό 4 0  ----------------  50    512  —  6, 2 —
άπό 50     60    631 —  7, 7 —

άπό 60  ----------------  70    487 —  5, 9 —
άπό 70    80    353  —  4, 3 —
επέκεινα των 80  ........................................ 2 2 3  —  2, 7 —

8,192  100

Εκ τών 8 ,192  άποθανόντων ήσαν ά'ρρενες 4 ,5 0 3 , θηλεα 
3 ,6 8 9 . Συμφώνως μέ τόν γενικόν της θνήσεως νόμον, εγεινε 
λοιπόν περισσότερος θάνατος εις τό άρσενικόν παρά είς τό θηλυ

κόν φΰλον. Πρέπει δμως νά διακρίνωμεν τήν διαφοράν ταύτην 
κατά τάς ηλικίας. ’Από γενέσεως μέχρι 60  έτών ηλικίας, άπέθα- 
νον άρρενες μεν 4 0 0 2 , θη'λεα δέ 3 1 2 7 . Υπέρ τών 60  έτών 
δκ,ως άπέθανον περισσότεραι γυναίκες (562) παρά ά'νδρες (501)· 

διότι πολλούς έκ τούτων εΐχον φθείρει οί πόλεμοι τής έπαναστά-



ΐϊεως. Είς τά 1 8 4 0  ύπ/,ρχον έν Ελ.λάδι γυναίκες ήλικίας ύττέί 

τών 2 4 έτών 200 ,7  7 1, άνδρες δε δ;χ·/ίλικες 2 0 3 ,0 2 2 · ώστε ύ-ε- 
peiyov τόν αριθμόν αί γυναίκες κατά διαφοράν 6 ,149 .

λ ’,ά -νά γνωρίσωαεν ηδη ποιος είναι ό δρος της έν Πελοποννήσω 
κατά τά 1 839  σύμβασης θνησεως, πρέπει νά συγκρίνωμεν τόν 
αριθμόν τών θανόντων πρός τήν πληθύν τών κατοίκων. Ινατά δυ
στυχίαν δέν έχομεν καταγραφήν δημοσιευμένην τών έν έκείν<ρ τώ  
ετει κατοίκων τ ις  Πελοποννησου (α). Δέν έχομεν είμή μίαν τών 
1 838 , ητις εξάγεται άπό τούς ίατροστατιστικούς πίνακας, καί άλ
λην των 1840, έμπεριεχομένην είς τό σύγγραμμα τοΰ Κ. Στρόγγ.
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Καθυποβάλλομεν ένταϋθα καί τάς δύο ύπ ’ δψιν.

Πίναξ τ:ϋ  ζ λ ν ^ ι μ ι ϋ  τής Π ελ ίπ ννή σ ίυ .

Πληθυσμός h  ετει Πληθυσμός εν ετι
1838, ώςέςάγεταί 1840, ώς εϋρίσχί

Δ ι 0 ι κ γ' σ ί  ι ς άττό τούς ίατρο- τα! είς τήν κατα
στατιστικοΰς ~.ί- στατικήν τοΰ Κ.

ναχας. Στρίγγ.

Κοοινθίας . . . 28 ,7  8 S 3 0 ,2 9 2 .

' Α /  αίας . . . 2 8 ,2 6 1 3 3 ,1 9 0 .

Πλείας . . . 3 2 ,6 3 4 3 7 ,2 9 2 .

Τριφυλίας . . . . 3 0 ,7 2 1 3 6 ,6 0 7 .

Π υ λίας . . . 1 2 ,067 1 2 ,8 7 6 .

Μεσσηνίας . . . . 3 2 ,3 4 2 3 4 ,2 2 1 .

Λακωνίας . 3 5 ,5 3 5 .

Λακεδαιμόνια; . 3 9 ,0 9 5 4 0 ,9 5 0 .

Αονολίδοςι ι . . . 2 8 ,6 9 2 3 0 ,7 0 2 .

265,283 291,66ο.

fa) Καίτοι δημοσιευβέντες κατά τά 1839. ο; ίτλεΐστο! τών πινάκων 
συνετά/Οησαν κατά τά 1838, (ώς οηλοΰται art) τά? χρονολογίας τών 
ύτογραιών τών οιοιχητικύν ιατρών), καί τημειονσι τόν έν έκείνω τώ 
ϊ'Εΐ ΰπάρ/ν/τα -/.·/,Ουσμίν.
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μεταφορά 2 0 5 ,2 8 3 2 7 3 ,6 6 5 .
'.Ερμιονίδος . 6 ,0 8 6 (*)
Τροιζηνίας . 1 ,696 («)
Κ υ ν α ίθ η ς ........................... 3 6 ,7 1 0 3 7 ,3 9 1 .
Μαντινείας . . . . 4 8 ,3 1 0 5 4 ,3 1 2 .

1'όρτυνος . . . . ( » 4 8 ,1 3 3 .

'Ολική ποσότης 3 5 8 ,6S 5 4 3 1 ,5 0 4 .

(α) Τής 'Ερμιονίδος καί Τροιζηνίας τους κατοίκους παρέλειψεν 
6 πίνας τοϋ Κ. Στρόγγ άπό τόν πληθυσμόν της Πελοποννήσου, 
καί τόν συγκατέλεξε μέ τόν πληθυσμόν τών Πετσών καί τ?,ς 
"ΐδρας, τών οποίων αί επαρχία*, εκείνα ι άποτελοϋσι μέρος κατά 

τόν διοικητικόν οργανισμόν. ’Αλλά συνάγοντες άπό τους ϊατρο- 
στατιστικούς πίνακας τόν πληΟυσρ,όν της ΓΙ ελοπον νήσου, άφηρέ- 

σαμεν άπό τάς διοικήσεις Ύδρας καί Πετσών τους δήμους της 
Τροιζηνίας καί της 'Ερμιονίδος, ώς ίιπαγομένους γεωγραφικώς είς 

τήν Πελοπόννησον.

(β) Ιατροστατιστικός πίνας της Γόρτυνος δεν έξεδόδη· οόδείς 
ά'ρα τών άνωθεν πινάκων μας δίδει άκριβώς τόν αριθμόν τών κα

τοίκων της Πελοποννήσου, οΰτε τών 1838 , οΰτε τών 1840 . Εί
ναι άμφότεροι υποδεέστεροι τοϋ άληΟοϋς πληθυσμοϋ.

Λεν δυνάμεδα δέ οΰτε την διαφοράν τών κατά τάς δυο ταύτας 
έποχάς πληθυσμών νά προσδιορίσωμεν άκριβώς. Τόν της Γόρτυ- 
νος έν ετει 1 838 δέν εχομεν. Διά νά εΰρωμεν όμως τουλάχιστον 
τήν ώς έ γ γ ισ τα  διαφοράν, είς τόν κατά τους δημοσιευθέντας πί
νακας προκύπτοντα πληθυσμόν τής Πελοποννήσου, προστιδέμεθα 
τόν τής Γόρτυνος, ώς άναφέρεται είς τό σύγγραμμα τοϋ Κ. Στρόγγ, 

είς δέ τον πίνακα τούτου προστιδέμεδα τόν πληθυσμόν Ερμιονί- 

δος καί Τροιζηνίας. “Εχομεν οΰτω,



πληθυσμός τής Πελοποννήσου κατά τά  1 838 ,

μή συμπεριλαμβανόμενος τής διοικήσεως Γόρτυνος 3 5 8 ,GS5 
πληθυσμός τος Γόρτυνος κατά. τά  1840  4 8 ,1 3 3

ο λ ική  ποσότης 4 0 6 ,8 1 8  

πληθυσμός τής Πελοποννήσου κατά τά 1 8 4 0 , 

μή συμπερίλαμβανομένης τή; 'Ερμιονίδος καί Τροιζηνίας. 4 3 1 ,5 0 4 . 

πληθυσμός Ερμιονίδος κατά τά 1 8 3 8  . . . . 6 ,6 8 6

—— Τ ρ ο ιζ η ν ία ς .......................................   1 ,6 9 0 .

ολική ποσότης 4 3 9 ,8 8 6  

Λυςησις ώς έγγιστα τοΰ πληθυσμοΰ εντός δΰο έτών 3 3 ,0 6 8  

Ί] ώς έγγιστα αΰτη αΰξησις διαφέρει άπό τήν αληθή κατά δύο 
η τρεις χιλιάδας, διότι μόνον ή έντός τών δύο έτών διαφορά τοΰ 
πληθυσμοΰ Γόρτυνος, Τροιζηνίας καί 'Ερμιονίδος είναι' είς ήμδς ά
γνωστος. Πρόκειται ήδη νά παραλληλίσωμεν μέ ένα έκ τών δύο 

τούτων πληθυσμών τήν έν Πελοποννήσω συμβάσαν θνήσιν κατά 
τά  1838· λαμβάνομεν ώς καταλληλότερον τον παρά τω Κ. 
Στρόγγ, ώς έμπεριέ/οντα τόν πληθυσμόν όλων τών διοικήσεων» 
είς τάς οποίας παρετηρήθη ή θνήσις. Εκ τούτου τοΰ τταραλληλισμοΰ 
θέλομεν έςαγάγει τάς αναλογίας τών Οανόντων πρός τους (ώντας, 

όχι βεβαίως τόσον άκριβώς, όσον ήθελε γίνει έάν· εΐχομεν 

τόν έν έτει 1 838 υπάρχοντα πληθυσμόν. Διά τοΰτο ας εύχώμεθα 
τλ,ν ακρίβειαν καί συνέχειαν τών καταστατικών παρατηρήσεων· 
διότι τότε δέν θέλομεν είσθαι υποχρεωμένοι νά βιάζωμεν τους 
παραλληλισμούς, διά νά εΰρίσκωμεν τούς ώς έγγιστα ορούς, άλλά 
θέλομεν έ^ει καταγραφήν άκριβή, καί δίδουσαν κατ’ έτος τήν έκ* 

τίμησιν τοΰ πληθυσμοΰ, τής αΰξήσεως αύτοΰ καί τής θνήσεως. Πε
ρί δέ τούτων θέλομεν αναφέρει πάλιν ιδίως.
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ΤΙίναξ -κατά C'.or/.r,in; τη ; βνήΐίως trap 

ζομενης με xb·/ κληΟιυμίν.

αλλη Χί-

Δ ·. ο ·. χ  η 3 ί ι ς.
’Αριθμό; άπο- 
θχιόντων {ί
hv. <8.39

Πλτ,θυϊμ'ι;
έν ϊτε·.
4840

’Αναλογία τών 
άττοθϊνάντων 

προς τον 
πληθυσμόν.

Αίγολίδο; . . . . 966 30 ,702 1: 31 ,7 .
Αγα'ίχς , . 923 3 3 ,1 9 0 1: 35,8..
Ηλεία; . > 833 3 7 ,2 9 2 1: 44 ,7 .

Μεσσηνίας , . > . 735 34,221 1: 46 ,5 .
Κορινθίας . . 639 30 ,292 1: 47 ,4 .
Λακεδαιμόνιας

ααο 4 0 ,9 5 0 1: 5 9 ,2 .
Κυναίθης • . 615 3 7,3 9 ί ί :  60 ,8 .
Γόρτυνος . . 784 4 8,1.33 I: 61 ,3 .
Μαντινείας . . 8 5 1 5 4 ,3 1 2 1: 63 ,8 ,
Λακωνίας . . 529 35 ,535 1: 67 ,1 .
Τριφυλίας . . . 4 8.3 36 ,607 1; 75 ,7 .

Πνλίας . . . 12 ,876 I: 88,8.

όλικ. ποσότ. 8 ,132 4 3 1,504 I: 52 ,6 .

Ο μέγιστο; λοιπόν όρο; τής θνήσεως ή τον έν ’Αργολίδι, 
έπειύή «πιθανόν 1 άνά 3 1 κάτοικον ό ελάχιστος έν Π Λ ία 

1; 88· ό μέσος δε όρο; κχθ’ όλ/,ν τήν Πελοπόννησον τ,το 1 : 52. 

Λεν ττρεττει ομως να ύτολντρΟώσιν οί όροι οίττοι ώ; r iy ;xo i ufcoi 
fipn. Πρώτον μέν πρέπει νά ένθ-ιμΥ,θώμεν ότ'. έσυγκρίναμιν τήν 

θνήσιν τών 1839 μέ τόν πληθυσμόν τών 1840. ώστε ό όρο; τί,ς 

θνήσεως I : 52 καταντα πραγματικώς 1 : 5 1 .  Αλλα καί. ουτος 

ά/.όμη ό όρο; είναι μικ:ός, διότι έάν ή θνήσις έμενε πάντοτε έντάς 
αύτών τών αναλογιών, εί; τήν Πελοπόννησον ήθελε συμβαίν^ πολ
λά όλιγώτερος Θάνατο; παρά είς τά πλεΐστ* τής Ευρώπης μέρη. 
Ισως τό έτος τών 1839  διήλθε λίαν υγιεινόν όπως καί αν ήναι 

όμως είς ήμας φαίνεται πιθανόν οτι ή θνήσι;, έν Πελοποννήσω εκ-
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τιμωμένη άνά δεκαετίαν, είναι μεγαλητέρα έκείνης τήν όποιαν δει- 
κνύουσιν αί άνω άναλογίαι.

’'Λς έξετάσωμεν ηδη τά είδη τών εν ια ίω ν , τά  όποϊα προ- 
ξενοΰσι τόν περισσότερον θάνατον.

’Εκ τών ΐατροστατιστικών πινάκων εξάγεται, ότι ό γενικώ- 
τερος χαρακτήρ τών έν Πελοποννήσω ενδημιών είναι ό τών περιο
δικών πυρετών. Ούτοι δέ προσβάλλουσι ποτέ μέν άπλοι, ποτέ 

δ’ έπιπλεγριένοι, άλλοτε προηγούνται ίι εποντχι άλλα νοσήματα. 
'Απλοί είναι σπάνιοι, ώς έπί τό πλεΐστον έμφαίνονται χολερικοί, 
75 γαστρικοί, ώστε υπερέχει ώ; στοι/ειον έν αύτοΐς ό ερεθισμό; 
τών σπλάγχνων της κοιλίας, τοϋ στομάχου καί τών έντερων, τοΰ 
ηπχτος καί τοϋ σπληνός καί ή πολυχολία. Έ ξ όλων τών ειδών 
αύτών σπανιώτερος είναι ό μυξώδης (Feb. int. muccosa), ούτε 
παρατηρεΐται ώς έπί τό πλεΐστον είς ενήλικας, άλλ’ εις βρέ
φη έξησδενημένα ήδη υπό πολλών υποστροφών. Τελευταίο ν 

ύπάρ/οοσιν οί κακοήθεις. Εκ τούτων συνεχέστεροι είναι οί προσ- 
βάλλοντες τήν κεφαλήν, ήτοι ό καροτικός, ΐ  ληδαργικός, η 
αποπληκτικός είς τους ενήλικας, ό ληδαργικός καί ό επιληπτικός 

η σκασμωδικός εϊς τά  βρέφη. Μετά τοίτους συνεχέστεροι είναι 
οί προσοάλλοντες τά κοιλιακά σπλάγχνα, ό εμετικός, ό χολερικός, 
ό δυσεντερικός, ό αιματηρός ή μελανοχολερικός (f. int. porniciosa 
subrruenta), πρός τούτοις ό άλγώδης. Τά δ' άλλα είδη ολέ

θριων είναι σπάνια, καί σποράδην φαίνονται, ένώ τά μνησδέντα 

εί'ς τινας τόπους καί κατά τινας χρόνους έπισκήπτουσιν ώς έπι 
δημια, καταλαμβάνοντα ένταυτω πολλούς πάσχοντας. Ο ιατρός 
Κ. Γαλάτης άνέφερε είς τόν Ασκληπιόν (α) ένα όλέΟρίον καροτικόν, 

ό'στις έπιδήμιος έπεκράτησεν είς τήν Λακωνίαν καί τήν Μεσσηνίαν, 

κατά τόν Λυγουστον καί Σεπτέμβριον τών 1841,  καί έπέφερεν 

όλεθρον πολϋν έξό/ως είς τά  βρέφη, τά όποια σπανιως άντείχον 
είς τόν δεύτερον παροξυσμόν.

{-») Ό ρ α  Χίον A r/ιλτ,τ. ·ρυλ. ο.’ ϊίλ . 1 10.



Οί περιοδικοί πυρετοί ενδέχεται νά έπιπλέκωσι καί άλλα νο

σήματα, ιδίως δέ τάς φλεγμονάς. ’Αλλοτε ένεκα τοϋ χαρακτή- 
ρος των ή τής κακής θεραπείας μεταβάλλονται είς συνεχείς, καί 

τότε υπάρχει έστία τις φλεγμονής διατηρούσα τόν συνεχή πυρε
τόν. "Οταν δέ ό περιοδικός πυρετός μετέβη είς συνεχή, τούτου 
διαλυθέντος αναφαίνονται τά  περιοδικά κινήματα.

Οί πυρετοί οΰτοι εχουσι διάφορον μορφήν καί βαρύτητα, κατά 

τάς ώρας καθ’ ας έπικρατοϋσιν. Οί τοΰ έ'αρος είναι ώς έπί τό 
πλείστον φλογιστικού χαρακτήρας, ελαφρότεροι καί κρίνονται συ- 

χνώς αυτομάτως δι’ άφθονων ιδρώτων καί έκΟύματος έπί τών 
χειλέων η κεγχρίτιδος. Οί τοϋ Θέρους είναι βαρύτεροι, γαστροχο- 
λερικοϋ είδους· σπανίως κρίνονται αυτομάτως καί συχνά γίνονται 
συνεχείς, έάν ιατρική βσήΘεια δέν έλαττώση τήν σφοδρότητά των, 
άφαιροϋσα τάς έπιπλοκάς καί διαλύουσα τους τοπικούς ερεΘισμούς. 
Βαρύτατοι, έπιπεπλεγμένοι, κακοήθεις είναι οί τοϋ φθινοπώρου 
άπό Αύγουστου μεσοϋντος μέχρι καί έντός τοΰ Οκτωβρίου. Συχνώς 
δέ οί ΰπ’ αύτών προσβλν,Θέντες τούς εχουσι δ ι’ ό'λου τοϋ χειμώ- 
νος καί άπαλλάττονται μόνον τό ακόλουθον έαρ. "Ωστε οί πυρετοί 

εκείνοι γίνονται τρόπον τινα χρ ό η ο ι. ’Αλλ’ έντός τοΰ χειμώνας 
έκπίπτουσι τής σφοδρότητόςτων, γίνονται έλαφρότεροι, άπλούτεροι, 
συντομώτεροι είς τους παροξυσμούς των καί ήσσον συντελείς είς 
τό νά συνεπιφέρωσι τοπικάς φλεγμονάς, έάν ήδή αΰται δέν έσχη- 

ματίσΘησαν. Συνάμα μέ τους περιοδικούς πυρετούς έπικρατοϋσι 

καί οί συνεχείς, οί όποιοι εχουσι τάς αύτάς μορφάς τών περιο
δικών, διαφέροντες κατά τόν τύπον, προσβάλλουσι παρομοίως τά 
κύτά συστήματα, ,τά  αύτά σπλάγχνα, καί έμφαίνουσι τάς αύτάς 
διαφοράς συμπτωμάτων, διά τάς οποίας διεκρίθησαν τά  είδη τών 
περιοδικών μέ τά  ονόματα φλογιστικών, γαστρικών, χολερικών, 

κ. τ. λ. ’Αξιόν σημειώσεως είναι, ότι τά  είδη τών ένδτ,μίων συνε
χών πυρετών παραλλάσσουσι ταυτοχρόνως μέ τά τών περιοδι
κών. Τοϋτο ένδεικνύει κοινήν τινα αιτίαν προξενούσαν καί τούς 
μέν καί τοΰ; δε. Καί ή ΟπόΘεσις αύτ/ι γίνεται πιΘχνωτέρα, έάν

3 I Ο ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
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παρατηρήσωμεν, δτι ώς έπι τό πλεΐστον διαλυόμενοι οί συνεχείς 
πυρετοί μεταβάλλονται είς διαλείποντας παροξυσμούς.

Οί περιοδικοί πυρετοί δταν πολϋν καιρόν διαρκέσωση» είς τό 
σώμα, άπολείπουσιν πολλάκις βλάβας είς τά  σπλάγχνα. Συνεχέ- 
στεραι έκ τούτων είναι αί εμφράξεις τοϋ σπληνός καί τοΰ ήπατος, 
έξ ών συμβαίνει καί ίκτερος καί άσκίτης υδρωψ* πρός τούτοις γα
στρίτιδες χρονικαί* φέρουσι δέ καί ιδιαιτέρους τινας ρευματισμούς, 
δταν αί λειτουργία*, τοϋ δέρματος δέν έπανήλθον είς πλήρη ενέρ

γειαν, άλλ’ ήλαττώθησαν έπηρεασθεϊσαι διά πολλοϋ ύπό ψύχρας 
Υγρασίας, ρευματισμούς, έχοντας ίδιον χαρακτήρα καί άπαιτοϋν- 
τας ιδιαιτέραν θεραπείαν. Ενίοτε δέ ή κρασις αυτή τοϋ αίματος 
άλλοιοϋται μετά τούς μακροχρονίους διαλείποντας πυρετούς, 'ί ΐ  

ποσότης του καθόλου έλαττοϋται. 'II δέ άλλοίωσις της ποιότητάς 
του έμφαίνεται είς δύο διαφόρους διαθέσεις, τήν όρρώδη (sierosa) 
καί τήν αίματοκελαινωτικήν (scorbutica). Είς τήν όρρώδη διάθεσιν, 
τό πρόσωπον γίνεται χλωρόν, πεφυσιωμένον τό δέρμα, τά  χείλη, 
ή γλώσσα ώ-/ρά· ό κυψελώδης ίστός χαλαροϋται* τό σώμα μαραί

νεται” φύονται ΰδρωπικαί ύπερδιακρίσεις είς τόν κυψελώδη ιστόν 
έκείνων τών μερών, δπου ή κυκλοφορία είναι άσΟενεστέρα* διά 

τοϋτο αί -ψείρες, οί πόδες, τά βλέφαρα γίνονται οίδηματώδη, τε- 
λευταϊον δέ καί γενικός ΰδρωψ άνά σάρκα σχηματίζεται* αί δυ
νάμεις τοϋ σώματος έκπίπτουσι* τά  μέλη λύονται* έχουσιν οί ασθε

νείς άκαταμάχητον κλίσιν πρός ακινησίαν καί δέν άναλαμβάνουσι 

ποσώς δυνάμεις αναπαυόμενοι* ή αναπνοή' των γίνεται κεκμηκυϊα* 
ό ίδρως εκλείπει* τά  ουρα σπάνια, λευκά, διαφανή. Είς τήν διά- 

θεσιν ταύτην τό αίμα πτωχεύει καί κατά τό ποσόν καί κατά τήν 
ποιότητα* έλαττοϋται ή ινώδης ΰλη καί υπερέχει άναλόγως ή 
ποσότης τοϋ όρροϋ* ίσως καί αυτή ή χρωματιστική υλη καί ό έν 
τω αϊματι σίδηρος έλαττοϋνται ώ; είς τήν χλώοοσιν, μεθ ής ή όρ- 
ρώδης διάθεσις έ'χει πολλήν αναλογίαν άλλ’ εις τήν όρρώδη διά- 
θεσιν ή άλλοίωσις τοϋ αίματος είναι δευτερογενής. Μάλλον δε τά 

βρέφη ΰπόκεινται είς τοιαύτην έκοαύλισιν, διότι ό όινανισμός αϋ-k ί a t ' I i »
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τών εχει ανάγκην μεγίστην άναπληρώσεως της δαπάνης αίματος 
καί δυνάμεων, ή όποια γίνεται ούχί μόνον —ρός τροφήν άλλά καί 
πρός αυξησιν τού σώματος, Οί δε περιοδικοί πυρετοί, έπί μακράν 
διαρκοϋντες, άλλοιοϋντες τήν χώνευσιν καί την κυκλοφορίαν καί 
φθείροντες τήν τροφήν τοΰ σώματος, ταχέως καταντώσι τούς μι
κρούς ασθενείς εϊς μίαν αληθώς χλωροτικήν κατάστασιν.

Τήν δε σχέσιν τών πολυχρονίων περιοδικών πυρετών μέ τήν 
αίματοκελαίνωσιν, ταύτης δευτερογενώς έξ εκείνων γενομένης, δέν 
έσημείωσαν οί νεώτεροι όσον οί αρχαίοι. Ο Ιπποκράτης, Παύλος 
ό Αΐγινήτης καί έπί τή μαρτυρία τών Ελλήνων ό Πλίν.ος περιέ
γραψαν μίαν καχεξίαν, προξενουμένην υπό πολυχρονίων πυρετών 
καί της χρήσεως ψυχρών, ακαθάρτων καί σκληρών ύδάτων, καί 
εχουσαν μεγίστην ομοιότητα ρ.ετά τής αίματοκελαινώσεως. Ούδείς. 
δύναται να παραγνώριση τήν συνύ.ταρξιν τής καχεξία; ταύτης 
μετά των εμφράξεων τιΰ  σπληνός, είς τήν περιγραφήν έ·<ό; πάθους, 
το όποιον χαρακτηρίζει ό 'Ιπποκράτης υπό τό όνομα « an .h )r ρ ί 
γ α ς  ». Ταΰτην τήν νόσον είκονίζων ό Ιίώος αναφέρει, ό'τι τά ούλα 
έξελκοϋνται, οί όδόντε; κλονοϋνται καί πίπτουσι, τό στόμα πνέει 
δυσώδες, τό δέρμα γίνεται πελιδνόν, έλκη φύονται είς τάς κνήμας, 
καί τά μέλη γίνονται αδρα νή  πρός κίνησιν. Τούς αύτοΰς χαρακτή
ρας αποδίδει Παύλος ό Αΐγινήτης είς τά πάθος τοΰ σπληνός, τά 
όποιον αύτός ονομάζει α οχίρωσικ ί)- ό δέ Πλίνιος καί ό Στράβων 
οτοααχάκητ  τά πάθος άποκαλοϋσι. Βεβαίως τά ρηθέντα συμ
πτώματα μετ’ ούδεμιάς άλλης νόσου όμοιάζουσι, είμή μέ τά  τής 
αίματοκελαινώσεως. Φαίνονται δ’ ενταύθα ώς συνυπάρχοντα μετά 
τοϋ μεγάλου στληνός· άμφότερα αποτελέσματα πολυχρονίων πυ
ρετών όντα. Εάν δε αλλαχού τής Ευρώπης δέν έμφαίνεται ή αί- 
ματοκελαίνωσις τόσον συχνά μετά τούς περιοδικούς ypovtou; πυ
ρετούς, πρέπει νά ένθυμηθώμεν πόσον εκεί έβελτιώθη ή υγιεινή 
τοϋ λαού καί πόσον ή ιατρική έοράχυνε τήν διάρκειαν τών πυρε

τών, τών οποίων ή θεραπεία έ,τί Ιπποκράτους εμελλε νά ήναι 
άτελεστχτη και άοϊοα·.ο;. 0 :. πρά δύο αιώνων ιατροί αναγνώρισαν



ρητώς, ώς μίαν τών αιτιών τής «ίματοκελαινιόσεως, τοϋ; μακρο
χρονίου; διαλείποντας πυρετούς, είς δέ τά έλώδη μέρη τής Ελλά
δος, ιδίως δέ όπου οί κάτοικοι δέν έχουσιν ιατρικήν βοήθειαν 
και τήν υγιεινήν τοϋ σώματος καδόλου παραμελοϋσι, δύναταί τις 
και σήμερον νά θεωρήσ·/;, άπαραλλάκτως ώς παρετήρησεν ό Ιππο
κράτης, τήν στομακάκην συνυπάοχουσαν μετά τών εμφράξεων τών 
ό—οχονδριακών σπλάγχνων.

Τοιαϋται είναι αί αλλοιώσεις τάς οποίας οί περιοδικοί πυρετοί 
άπολείπουσιν, άλλ’ αί συνεχέστεραι πασών είναι αί εμφράξεις τοϋ 
ή'πατος καί τοϋ σπληνός· ώστε δύναταί τις μέ πολλήν πιθανότητα 
νά συμπεράνη, περί τής σφοδρότητος καί βαρύτητος τών εντινι 
δοθέντι χωρίω τής 'Ελλάδος ένδημούντων περιοδικών πυρετών, 
άπό τόν άριθμόν τών έν αύτώ έμφρακτικών. Τόσον φθείρουσι τήν 
ρώμην καί εύρωστίαν τοϋ σώματος οί μιασματικοί περιοδικοί πυρε
τοί καί τοϋ χρώματος τό άνθηρόν, τοιαύτας δέ άλλοιώσεις προξε- 
νοϋσιν είς τό σώμα, ώςζ καταλείπουσιν εν στίγμα, διά τοΰ όποιου 
καί αυτός ό τής ιατρικής άμοιρος διακρίνει τους υπό τών πυρετών 
κατασχεθέντας. Διότι ή χροιά τής οψεως γίνεται χλωρά, ϊκτεριώ- 
δης, άμαυρά· οί χαρακτήρες τοϋ προσώπου σκληροί, τραχείς καί 
ισχνοί· εΐσδύονται οί οφθαλμοί καί τά  βλέφαρα περιστέφονται 
μέ πελιδνόν κύκλον ή ρίς λεπτύνεται· τά  χείλη γίνονται ισχνά, 
ξηρά, ώχρά, καί τό πρόσωπον ολον ώς άνδρός κεκμηκότος καί 
έπτοημένου· τό δέρμα είναι ξηρόν καί τραχύ· ή εύεξία εκλείπει, 
τά  άρθρα, αί όσφϋς, ό τράχηλος ίσχναίνουσι καί λεπτύνονται· 
έξέχουσιν αί κλείδες καί αί ώμοπλάται καί διαγράφονται έπί τοϋ 
θώρακος αί πλευραί καί οί μϋς τής άναπνοής· ή δέ κοιλία τόσον 
έξογκοϋται όσον τά  άρθρα φθείρονται· πίπτουσιν αί τρίχες τής 
κεφαλής· έκλείπουσιν αί δυνάμεις· ή αναπνοή είναι συχνή, βρα

χεία, υψηλή, θωρακική· οί μυκτήρες διαστέλλονται όταν οι νο- 

σοϋντες όμιλοϋσιν ή βαδίζουσιν. Οί κάμνοντες γίνονται αδρανείς, 
νωθροί· τά κινήματα των δέν εχουσιν ελαστικότητα· είναι βαρέα, 
βραδέα, κεκμηκότα. Εάν αί εμφράξεις εφερον ίκτερον ή ύδρωπα,
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■/) είκών καθίσταται λυπηροτέρα. Τοιοϋτοι είναι οι εξωτερικοί χα

ρακτήρες δί ών γινώσκονται οί έμφρακτικοί. Αλλά καί πάντες 
σχεδόν οί ένοικοϋντες εις ελώδη μέρη, τά  όποια μαστίζουσιν 
οί μιασματικοί διαλείποντες πυρετοί, καίτοι ύπ' αύτών μή κατα- 
σχεθεντες, φέρουσιν ίδιον τινα χαρακτήρα, -πανίως εχουσι τό ευ- 

χρουν τοϋ προσώπου καί τό καθαρόν καί μαλακόν τοϋ δέρματος* 
σπανίως ό οφθαλμός των είναι στιλπνός καί οξύς. “Εχουσιν οψιν 
ΐκτεοιώδη καί ξηράν, όλίγην ζωηρότητα. Καθόλου οί περί τά ελη 
ένοικοϋντες εχουσι τόν νοϋν άμβλύν καί ύποπτον καί δειλόν, όλί· 
γην Ικχυσιν αισθημάτων, ουδέ τό όξύ πρός τάς επιχειρήσεις. Θεω
ρήσατε τόν κάτοικον τών όρέων, τόν βαδίζοντα έπί τραχείας γης, 
τόν πνέοντα ξηρόν καί δροσερόν αέρα· εχει τό βλέμμα οξύ καί 
έτοιμον, τάς κινήσεις ζωηράς καί κομψάς* τό πρόσωπον εΰχρουν^ 
πλήρες ζωής καί υγείας. Elvat όξύς νά έπινονί, ταχύς νά έκτελν·. 
Ελαφρός καί εύκαμπτος άνέρπει μέ βήμα ταχύ καί ασφαλές έπί 
τών άκρων τών κρημνών, χαίρων διά τήν δραστηριότητα καί τό 

περισσεϋον τών δυνάμεών του. Αγαπα τούς κινδύνους, καί τάς 
σφοδράς συγκινήσεις. Τέλος ρυθμίζεται δλος μέ τήν φύσιν άφ’ ης 
περιστοιχίζεται, έμφαίνουσαν διαστάσεις γης άποτόμους καίβιαίας 
κινήσεις άνέμων. 'Ομοιάζει μάλλον, έάν μας συγχωρήται ή μετα

φορά, τά  πτηνά, τών οποίων τό αίμα είναι θερμότατον, ή ανα
πνοή μεγάλη, τό βλέμμα όξύτατον καί αί κινήσεις θαυμάσιαι διά 
τήν ρώμ,ην καί ταχύτητα.

'Ελώδης δέν είναι βεβαίως πάσα ή Πελοπόννησος, ούδ’ έπικρα- 

τοϋσι πανταχοϋ είς τόν αύτόν βαθμόν οί περιοδικοί πυρετοί· εχει 
πολλότατα τά  3ρη καί πολλά τά  υγιεινά μέρη τών όρέων. Παρά
δειγμα εστω έν παροδω ή Μονή τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου, τής 

όποιας οί κάτοικος κατά τάς σημειώσεις τών ίατροστατικών π ι
νάκων, δεν πάσχουσιν είμή ευεξίαν καί ποδαλγίαν, καί προβεβηκο- 
τες άποθνήσκουσιν ώς έπί τά πλεΐστον άποπληκτικοί. 'Οταν πε- 
ριέλθ ωμεν τήν ιατρικήν τοπογραφίαν τής Πελοποννήσου, θέλομεν 
ίδεΐ, δτι τό κεντρικόν μέρος αύτής, αί επαρχία! τ/ίς αρχαίας Αρ
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καδίας καί έκ των παραλίων ή Τριφυλία, ή Πυλία, ή Λακωνία καί 
ή Λακεδαιμόνια, έξαιρουμένων τών ελωδών χωρίων αύτών, είναι 
ύγιειναί· Αλλ’ δμως επειδή αί αίτίαι τών ενδημιών ύπάρχουσιν 
είς πάσαν σχεδόν τήν λοιπήν παραλίαν καί είς πολλά τών έντός 
μερών, σχηματίζουσι ρεγάλας εστίας, τών οποίων ή ενέργεια άπη- 
χεϊ καίτοι άσθενεστέρα είς όλην τήν Πελοπόννησον, '/.αί δίδει εϊς 
τά  έπικρατοΰντα νοσήματα ίδιον χαρακτήρα. Κατ’ ένιαυτούς δέ, 

ώς άν έςήρχοντο τής εστίας των αί νοσοεργοί αίτίαι έπεκτείνονται 
καί είς τά ορεινά μέρη, καί τότε μαστίζονται καί ταΰτα βαρέως 

ώς τά πεδινά.

"Αξιόν παρατηρήσεως διά τήν Γενικήν Παθολογίαν sivat τοϋτο 
τό γινόμενον, δτι είς ό'σα μέρη τής Πελοποννήσου σφοδροί καί βα
ρύτατοι ένδημοΰσιν οί μιασματικοί διαλείποντες πυρετοί, μαστί

ζοντας τους πλείστους τών κατοίκων, καί πολλούς φθείροντες δί 
ό'έων έπιπλοκών ή διά χρονικών άλλο ιώσεων, έκεϊ αί φθίσεις τοΰ 
πνεύμονας είναι σπανιώταται. Πρός τούτοις καί αί πλευρίτιδες 

καί αί πνευμονίαι δεν είναι συχναί, ώς είς τούς ξηρούς καί ύγιει- 
νούς τόπους καί είς τά  υψηλά χωρία, τά  μάλλον ανενόχλητα ύπό 
τών περιοδικών πυρετών όντα, άλλά σπανιώτεραι συμβαίνουσι καί 
£·/ουσιν ώς έπί τό πλεϊστον τήν μορφήν εκείνην, τήν όποιαν διέκρι- 

νο-ν οί αρχαιότεροι όνομάζοντες αύτ?;ν νόθην · Εί; τάς πνευμονίας 
φαίνονται μάλλον βεβλαμμένοι οί τελευταίοι μικροί κλάδοι τής 
διαιρέσεοις τών βρογχίων, οί άποτελοΰντες τάς κυψελίδας τών 

πνευμόνων, παρ δ,τι παρατηρεΐται ό φλέγμων τοΰ πνεύμονος, ό 
τόσον έπικίνδυνος είς δσας /ώρας ό άήρ είναι ξηρός καί εύμετα- 
βλητος, φλέγμων προσβάλλων δλην τήν ύφήν τοΰ παρεγχύμα

τος ναι τείνων σρόδρα είς έμπύωσιν.

Τ’ άνάπαλιν δέ είς πολλά τών χωρίων, έν οίς οί περιοδικοί πυ

ρετοί σπανίζουσι καί δέν εχουσι τόν βαρύν τών ελωδών χωρίων 
χαρακτήρα, αί φθίσεις είναι επιχώριοι* οί κάτοικοι πάσχουσι πε. 
ριπνευμονίας καί ταύτας γνησίας· καθόλου δέ πάσαι αί νόσοι έ'χου- 
σι γνησιώτερον φλογιστικόν χαρακτήρα. Αναφέρομεν ήδη τά τεκ
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μήρια, Si ών άποδεικνύονται τά παθολογικά ταύτα γινόμενα.

’Αφ’ όλων τών τόπων εϊς τοϋ; όποιους ένδημοϋσιν οί διαλεί- 
ποντες πυρετοί, ε'να «.όνον σημειοΰσιν οί πίνακες ώς έ/οντα καί τάς 
πνευμονικάς «ρθΐσεις έπεχωρίους, τήν ’Αρεούπολιν έν Λακωνία. Ταύ- 
της οί κάτοικοι ύπόκεινται είς τάς χρονικάς νότους τών οργάνων 
της αναπνοής, δί αιτίας ένυπαρχούσας βεβαίως είς τοπογραφικοϋς 
ορούς ιδιαιτέρους, οίτινες άποσιωπώμενοι είς τους πίνακας, νίθε- 
λον μας είναι γνωστοί, έάν εΐχομεν, ώς εΐπομεν κατ’ άρχάς, 
μάλλον άνεπτυγμενας τάς πεοί τών ένδημίων νόσων καί τών αι
τιών αύτών εκθέσεις.

’Αλλ’ είς πολλά χωρία, όποια δεν μαστίζουσιν οί περιοδικοί 
πυρετοί, ή οπου έπισκήπτουσι σποραδικώτεροι, ελαφροί, σπα

νίως άπολείποντες χρονικάς βλάβζς, έκεΐ παρατηρούνται αί φθί
σεις συνεχέστερα·.· οί πίνακες μάς άναφίρουσι παραδείγματα περί 
τούτου,

έν Κορινθία— τους δήμους Περαχώρας, Αγιονορίου, 
Κελεών, Παναρίτης, Ταρσοΰ, Χελυδορέας, καί είς 
όσα χωρία τών Τρικάλων δέν ένδημοϋσι διαλεί- 
ποντες.
έν Πυλία —  την πόλιν Μεθώνης, 
έν Λακωνία —  τόν δήμον Πυρόίχου, 
έν Λακεδαιμόνια —  τόν δήμον Παρνώνος, 
έν Κυνουρία —  τόν δήμον Λιμναίου, 
έν Αργολίδι —  τόν δήμον ©ορνακίου.

Εϊπου.εν δτι συμβαίνουσι πνευμονίαι καί κατάρροι είς χωρία 
μαστιζόμενα ύπό τών περιοδικών πυρετών· άλλ’ είς τά υγιεινά 
μέρη, (όνομάζομεν δε τοιουτοτρόπως πρός διαστολήν εκείνα είς τά  
όποια σπανίζουσιν οί διαλείποντες πυρετοί, ή κυρία έν Πελο
ποννήσω ενδημία), είς τά υγιεινά, κείμενα σχεδόν πάντοτε είς θέ
σεις όρεινάς, ύψηλάς, ξηρά: καί τραχείας, μακράν τής θαλάσσης 
καί ύπό τών άνεμων προσβαλλομένας, αί πλευρίτιδες, αί πνευμο- 
νίαι, αί κυνάγχαι, οί κατάρροι είναι ή κυρίως ενδημία. Τά πα-
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ριδείγματα όσα δυνάμεθχ νά φέρωμεν πρός άπόδειξιν τούτο·> 

είναι πάμπολλα, άρχει δέ μόνον νά άναφέρωμεν τήν Αακεδκιμ.ο- 
νίαν, έν f, οί πλεϊστοι δήμοι, υγιεινοί όντες, δέν προσβάλλονται 
είμή Οπό πλευροπνευμονιών καί κατάρρων τοιοϋτοι είναι οί δήμοι 
Φελλι'ας, Μελιτίνης, Μαλεου, Βοιών, ’Επίδαυρου Αιμηρας, Κυ- 
φάντων, Γερόνθρων, Θεραπνών, Κρανίου, Περαίας, Καρύων καί 
Εύρυσθενών. Καθώς δέ διαφέρουσιν αί ένδημίαι μεταξύ δήμου καί 

δήμου τής αυτής ίπαρχίας, οϋτω διαφέρουσι καί μεταξύ δΰο χω 

ρίων τοϋ αύτοΰ δήμο», όταν άλλους εχουσι τους τοπογραφικούς 
όρους. Εις τόν δήμον Δωρίου, έν Τριφυλία, π . χ . ύπάρχουσι δύ» 
χωρία, τά Σουλημά καί ή Αγρηλιά· έκεϊνο μέν κεΐται είς κορυφήν 
όρους υψηλού, εχον καθαρά ύδατα πηγαία καί προσβαλλόμενο-/ 
υπό τοΰ βορρά· τό δ άλλο υπό τήν πλευράν όρους, εχον θερμά 
ΰδατα καί έπιχωρίους ανέμους τον Αίβα καί τόν Νότον. Οί κά
τοικοι τών Σουλημών είναι εύρωστοι, μεγάλου αναστήματος καί 
έντονοι, νοσοΰσι δέ μόνον ύπό κατάρρων και πλευροπνευμονιών 
τόν χειμώνα* οί δέ Αγρηλιώται, εργαζόμενοι εϊς ελώδη μέρη, εί
ναι καχέκται καί ώχροί καί αδύνατοι, καί πάσχουσι πυρετούς πε
ριοδικούς καί έμφράξεις τών υποχονδρίων. Παρομοίως είς τόν δήμον 

Μαρίου, έν Κυνουρία, μόνον είς τό χωρίον Πούληθρα, κείμενον είς 
πρόποδας όρους παραθαλασσίου καί εχον έπιχώριον τόν Εύρον, 

ουμβαίνουσι διαλείποντες πυρετοί* είς όλα τά λοιπά χωρία Κου- 
νουπίας, Νεοχωρίου, Μαρίου, Γκιόσαλη, Κορίτσας καί ’Αλεπο- 

χωρίου, κειμένων είς ορεινά μέρη καί πρός βορραν, λείπόυσιν οί 
διαλείποντες καί μόνον πλευρίτιδες καί πνευμονίαι κυριεύουσιν. 

Ωσαύτως είς τόν δήμον Βρασιών τής αύτής έπαρχίας, οί ένοικούν- 
τες είς τά ελώδη χωρία πάσχουσι περιοδικούς πυρετούς, οί δέ κά
τοικοι τοΰ Καρακοβουνίου, χωρίου κειμένου είς τόπον ορεινόν, υψη
λόν καί άνεμόεντα, νοσοΰσιν ύπό πλευρίτιδων καί πνευμονιών.

Υπάρχει λοιπόν, ώς πρός τήν γένεσιν τών νόσων τούτων, άν. 
ταγωνισμός μεταξύ τών σπλάγχνων τής κοιλίας καί τών τοΰ 
θώρακος. Η άπό τών ελών επήρεια τείνει νά φέβη αίμορμήσεις,
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συμφορήσεις, φλεγμονάς καί εμφράξεις είς τό ήπαρ, εις τον σπλή

να, εις τόν στόμαχον· ό δε λεπτός καί ξερός καί εύμετάβλητος 
αήρ διεγείρει φλεγμονάς είς τους πλευρικούς υμένας, τούς βρόγχους 
καί τούς πνεύμονας. Ο ανταγωνισμός ούτος φαίνεται καί κατά 
τάς ώρας τοϋ ενιαυτού. Αί είς τά  έλώδη μέρη συμβαίνουσαι βρογ
χίτιδες καί πνευμονίαι καί πλευρίτιδες έμφαίνονται ιδίως τόν 

χειμώνα, καθ’ ·?,ν ήραν οί περιοδικοί πυρετοί γίνονται σπάνιοι καί 
δέν εχουσι τόν βαρϋν φθινοπωρινόν αύτών χαρακτήρα· τό δέ δέρος 

μόνον κατ’ έςαίρεσιν καί σποράδην ενδέχεται νά φανώσιν αί πλευ

ροπνευμονία·..

Κατά τάς παρατηρήσεις τοϋ Βωδίνου φαίνεται πρός τούτοις, 

οτι οί περιοδικοί πυρετοί είναι προφυλακτικόν κατά τών τυφωδών 

πυρετών. 'θ  ιατρός ούτος παρετήρησεν, ό'τι τά  έπανελθόντα άπό 
της ’Αλγερίας τάγματα τών Γαλλικών στρατευμάτων, καί τά  

όποια επαδον έκεΐ νόσους έχούσας πολλήν ομοιότητα μέ τάς ενδη

μίας μας, ήτοι περιοδικούς πυρετούς καί δυσεντερίας, διετηρουν 
έν Μασσαλία τόν τύπον της ’Αλγεριανής ένδημίας, καί δϊ αυτής 
έπροφυλάττοντο άπό τάς άλλας έν Μασσαλία επιχωρίους νόσους. 

"Εν ώ τά  έν ταύτη τή πόλει φρουρούντα τάγματα έμαστίζοντο ύπό 
τυφωδών πυρετών, τά  άπό τής ’Αλγερίας έλθόντα διέβησαν ά- 
βλαβώς δλην τήν περίοδον καθ’ ην διήρκεσεν ή επιδημία.

Ο δέ άνταγωνισμός ούχί μόνον είς τήν παθολογικήν κατάστα
σήν, είς τήν γένδσιν τών νόσων φαίνεται, άλλ.ά καί έντός τής φυσιο
λογικής καταστάσεως. Οί κάτο'κοι τών ελωδών χωρίων εχουσι 

χολερικήν κρασιν, καθ’ ήν έννοιαν άποδίδουσιν οί νεώτεροι είς τήν 
σημασίαν ταύτην. Υπερέχει έν αύτοΐς τό πεπτικόν σύστημα κα
θόλου, ύπάρχει μεγαλητέρα συμφόρησις είς τό σύστημα τών φλε

βών τών πυλών, υπερέχει ή πολυχολία καί τό φλεβικόν, αιμα, 

διά τούτο οί τοιοϋτοι είναι χολερικής κράσεως καί πάσχουσι πολύ 
ύπό τών αιμορροΐδων· οί δέ ένοικοϋντες είς ορεινούς καί ξηρούς 
τόπους, οπου οί περιοδικοί πυρετοί σπανίζουσιν, εχουσι μάλλον 
άνεπτυγμένον τό αύσττμα τής άρτηριακής κυκλοφορίας καί τ?,ί
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άναπνοής, άτινα συνίστώσι τήν αιματώδη κρασιν. Είς τρόπον 

ώστε αϋτα'ι έκεϊναι αί αίτίαι, αί όποϊαι φέρουσι νοσώδη άποτε- 
λέσματα κατ' εκλογήν είς τά  διάφορα σπλάγχνα του σώματος, 

καί χωρίς ετι νά προξενήσωσιν άσθενείας, άναπτύσσουσι κατ’ εκλο
γήν τά διάφορα συστήματα, παραλλάσσουσαι ούτω τήν οργανικήν 
διάπλασιν. Αιά τούτου άποδεικνύεται ετι μάλλον ή ένότης τών νό
μων τής φύσεως. Αιά τούτου έννοοΰμεν, δτι ή νόσος πολλάκις δέν 
*ιναι είμή ή υπερβολή τής φυσιολογικής καταστάσεως, πάντοτε 
δε σχ εδόν μέ τήν φυσιολογικήν κατάστασιν συνδέεται ή μορφή 
καί ό ιδιαίτερος χαρακτήρ αυτής.

Τοιαϋτα είναι τά  φυσιολογικά καί παθολογικά αποτελέσματα 
τά  ίδιάζοντα εις δσας χώρας έπιπολάζουσιν οί μιασματικοί δια- 
λείποντες πυρετοί, καί είς έκείνας, αί όποϊαι άπό τοιαύτης νόσου 
άθικτοι μάλλον διάγουσιν. "Ας περιέλθωμεν δέ ήδη τήν τοπογρα
φίαν τής Πελοποννήσου, ίνα διακρίνωμεν ποια είναι τά  μέρη, είς 
τά  όποια φαίνεται ΰπάρχουσα ή εστία τής ενδημίας, καί ΐνα τ»ροσ-, 
διορίσωμεν ποιοι είναι οί δροι, είς οδς ΰποκειμένη ή χώρα προσ
βάλλεται ύπό τών πυρετών, δπως πλησιάσωμεν διά τοϋ λογι
σμού καί τής παρατ/ιρήσεως έντχυτφ είς τάς αιτίας, αί όποια», 

π^οξενοϋσι τήν ενδημίαν. Κ. Μ.
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A P X A I Ο λ  Γ Γ I A.

s4>'cij,fxra γομισμαΐογραγιχά, ονταρμοοθϊντα ex 

διαφόρων συγγραφέων χάριν  τών yt Ιω ν  

τήζ Α ρ χα ιολογ ία ς ,  (συνέχεια)

ζ:
Turcot.

01 τύποι ετοι αί εικόνες καί το χάραγμα είναι τδ κυρίώτίοφν 
γνώρισμα τών νομισμάτων, επειδή άνευ τούτων ήδελον εισδαι α
πλοί ν μετάλλου έλασμα. Μολονότι ύπάρχουσι πολλότατα νομί- 
βματα μή φέροντα επιγραφήν, δέν εΰρίσκεται όμως κάνέν άνευ τύ

που. Εΰρίσκονται όμως άρχαϊα νομίσματα τ ις  Ποπουλωνίας καί 
τών Οϋολατερρών, τυρόν,νικών πόλεων καί τοϋ έν Σικελία ’Αβα- 
καίνου έχοντα μόνον έπί τοϋ ένδς μέρους εικόνα, λεία δέ καί άνευ 
τύπου έπί τοδ ετέρου (1). Τά νομίσματα αϋτά είναι αργυρά. Με- 
ταςΰ τών. τυρρενικών εΰρίσκονται καί μικρά χρυσά νομίσματα τοϋ 
είδους τούτου. Αλλ «ν τά  τοιαΰτα ήσαν καί νόμισμα πραγματι- 
κώς τοϋτο δέν είναι άκριβώς βέβαιον. Πρέπει λοιπόν νά παραδε- 
χδώμεν ώς αρχαιότατα νομίσματα μόνον δσα έχουσιν έπί τοϋ όπι- 
σδεν μέρους τδ τετράγωνον έντύπωμα, quadratum  incnsum (2).

(1) Micali, L Ita lia  av an t/ il dom inio dei Romani. Tav. LIX. LX. 
fig. 7. Eckhfil, I). N. V. Vo). I. pag. CIV. et Num. Veter, pag. 11, 
Sestini, D escript. Num. Vet. pag. 4. Τ . I. 3.

(2) Op* τ.ψ . ϊύτών Stieglitz,. Yersuclt eiaer finrichtung antikw



Τχϋτ* είναι λίαν i r f  αία χαραγμένα άναμφιβόλαις 6 0 0  ετη 
καί επέκεινα πρό Χριστοϋ γεννησεως.

Τοιούτων νομισμάτων χρυσών καί αργυρών περιεσώβη άριδμός 

δ χ : μικρό; έκ διαφόρων τής Ελλάδος μερών, ές ού γίνεται βέβαιον 
δτι ό τρόπος αύτός τοϋ χαράσσειν νόμισμα ήτο κοινώς έν χρίσει.

Αείψανον τετραγώνου έντυπώματος διατηρηθεν ίσως χάριν μνή
μης τοϋ αρχαίου τοϋ χαράττειν τρόπου φαίνεται καδαρώς ακόμη 
εϊς τινα νομίσματα της άκολούδου έποχης, εις τά όποια ό τύπος 
τοϋ όπισθεν μέρους συνίσταται εϊς κοίλωμα τετράγωνον, καδώς εϊς 
τά  τής Βοιωτίας νομίσματα, είς τινα τής Θάσου καί άλλα. Εκ 

τοϋ τετραγώνου ενδέχεται νά έγεννήδη ή τετραγώνιος έκ γραμ

μών η στιγμών συγκειμένη περιχείλωσις, δϊ ης είς τινα νομίσμα
τα, οίυν τά  τοϋ ’Αργους, τά  τής ’Ασπένδου, τά  τής Ρόδου καί άλ
λα περικλείεται ό τύπος τοϋ δπισθεν μέρους. Τά νομίσματα της 
Ί Ακάνθου πόλεω; μακεδονικής έφύλαξαν πάντοτε τό τετράγωνον 
έντύπωμα· πλήν όχι είς τήν αρχαϊκήν άτεχνον μορφήν, άλλά κα
τά  τούς μεταγενεστέρους χρόνους εύρύθμως καί κομψώς διατεταγ- 

μένον. 'Αλλο αρχαίων νομισμάτων είδος ησαν τά συγκείμενα έκ 
λεπτοϋ ελάσματος εχοντος μεν τύπον έπ’ άμφοτέρων τών μερών, 
άλλ’ εί; μέν τό εμπροσβεν μέρος είργασμένον έν έξοχή, είς δέ τό 
δπισδεν κοΐλον, συνήθως μέν τόν αύτόν τοϋ έμπροσθεν μέρους, ενίο

τε δέ άλλον. Τά τοιαϋτα νομίσματα ονομάζονται παοά τών νομι
σματολογιών numi incusi, νομίσματα έντυπα. Εύρίσκονται δέ μό
νον έξ αργύρου έκ πόλεων τινων τής Μεγάλης ‘Ελλάδος, τοϋ Πυ- 
ξοϋντος, τοϋ Μεταποντίου, τή; Σίριδος, τής Συβάριδος, τής Ιίαυλω- 

νίας, τοϋ Κρδτωνος ( I ) .  Τά νομίσματα ταϋτα δεικνύουν σαφώς
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M uenzsam m lungco. Σ. 8S. Mictnnet, D escrept. des M edailles an tiques, 
R ccueil des P lanches y.xl τά  συγγράμματα  τοϋ P e lle rin .

(1) Δ'.εσώΟησαν δέ καί τινα χρυσά το:οότου ε"8ους (έντυπα) νομί
σματα, τών οποίων ή πατρϊς εΤναι άγνωστος. PelleriDj Recueil, III, 
trr, c x y  Hunter. 6s.



δτι είς την τύπωσιν αύτών έγίνετο χρίεις διπλής σφραγίδος, ιδίας 
δί έκάστην πλευράν, καί δτι ό κοίλος τύπος δέν η το έντύπωμα 
τοΰ έξέ/οντος. Είς τινα τών νομισμάτων τούτων τοΰ Κρότωνος τά 
έξέχον μέρος εχει τάν τρίποδα, τό δε κοϊλον τάν αετόν* εϊς τινκ 
τοΰ Μεταποντίου τά έξέχον μέρος έχει στάχυν, τά κοϊλον κεφαλήν 

βοός· της Ποσειδωνίας τά  νομίσματα φέρουν έφ’ έκατέρου μέρους 
τάν Ποσειδώνα, άλλά είς τά κοϊλον μέρος ή τρίαινα καί ή έσθής 
είναι είργασμένα έν έξοχή,.

Καί μεταξύ τών ρωμαϊκών νομισμάτων εύρίσκονται τοιαΰτα 
άργυρα καί χάλκινα. ’Αλλ έκεΐ τά αίτιον ητο μάλλον αβλεψία 
τοΰ νομισματοκόπου, δστις άφινεν είς τήν μήτραν τά ήδη τυπω- 
μένον νόμισμα, εθετεν επ' αύτοΰ άλλο νέον ρ,ετάλλινον έλασμα 
καί έτύπωνε καί τοΰτο, διά τά δεύτερον τοΰτο έδέχετο τάν τύπον 
τοΰ υποκειμένου νομίσματος κοϊλον έπί τοΰ δπισθεν μέρους.

’Αφοΰ διά τών εντύπων νομισμάτων προέβησαν είς τήν νομι
σματικήν τέχνην μέχρι τοΰ νά έπιβάλωσι τύπον καί έπί τοΰ όπι
σθεν μέρους* ένεχάραττον δέ ένίοτε έκτάς τούτου καί έπί τοΰ τε
τραγώνου έντυπώματος γράμματα καί έπιγραφάς, η μικρούς ποι

κίλους τύπους, ώδηγήθησαν έκ τούτου είς τά νά έπισημάνωσιν άμ- 
φότερα τά μέρη μέ τύπους. ’Απεμακρύνθησαν λοιπάν άπά τάν άρ- 
γαΧον τρόπον καί τά  νομίσματα διά τής καλητέρας αύτών μορφής 
καί τής διπλής είκόνος έγιναν κομψότερα.

Τά αρχαιότατα νομίσματα παριστάνουσι σπανίως κεφαλήν, άλλά 

μόνον εικόνας ακεραίους, ζώα ή άψυχόν τι. “Υστερον τά εμπροσθεν 
μέρος τών αυτονόμων νομισμάτων έλαβε τήν κεφαλήν θεοΰ, δαί- 
.μονος, ήρωος. °Οτε έξενίκησε τά νά έγχαράττωσιν έπί τών νομι
σμάτων οί βασιλείς τάς εικόνας των, έτίθετο τά πρόσωπον έπί 
τοΰ εμπροσθεν μέρους· ώσαύτως καί τά  ρωμαϊκά νομίσματα έκ 
τών αύτοκρατόρων φέρουσι τά πρόσωπα αύτών, τών συζύγων, θυ
γατέρων καί μητέρων αύτών.

Επί πολϋν χρόνον δέν ητο σύνηθΐς νά θέτωσιν έπί τών νομι
σμάτων τήν εΐχόνα ζώντος ανθρώπου, Τοΰτο έξενίκησε πρώτον έπ'·
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τών Μακεδόνων βασιλέων. Τινες φρονούσα ό'τι ή είςτά τετράδραχ
μα καί τάς δραχμάς φαινομένε κεφαλή τοϋ Ιΐρακλέους παριστάνει 
τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον, άλλα τοϋτο φαίνεται άπίθανον ( I) . Δν> 
μητριόν δε τόν Λ, βασιλέα Μακεδόνων δυνάμεθα νά παραδεχθώ- 
μεν ώς τόν πρώτον βασιλέα, τοϋ οποίου ή είκών φαίνεται έγκε- 
χαραγμένε εϊς τά ζώντος έτι αύτοϋ κοπέντα νομίσματα. Μετα
ξύ τών Ρωμαίων ή τιμή αυτή έγινε κατά πρώτον εϊς τόν Ιούλιον 
Καίσαρα.

Τό όπισθεν μέρος τών αυτονόμων νομισμάτων φέρει συνήθως ει
κόνα εχουσαν αναφοράν πρός τήν έπί τοΰ έμπροσθεν ύπάρχουσαν. 
Οί 0εοί παριστάνονται μέ τά σύμβολα αυτών, -/) μέ τά  είς αυτούς 
ιερά ζώα. Είς τόν Δία δίδεται ό κεραυνός ε  ό αετός· είς τόν Ηρα

κλή ρόπαλον, τόξον καί βέλος· είς τόν Απόλλωνα ή λύρα· είς τόν 
Ποσειδώνα ή τρίαινα* είς τήν Αδέναν ή γλαύς· είς τήν Δτ'μετρα 
ή σΰς. Πολλάκις παριστάνονται καί αντικείμενα έκ τής ιστορίας 
τών θεών. ’Ενίοτε ί'στανται έπί τοΰ όπισθεν μέρους ναοί περίφημοι· 
αλλά τοϋτο είς τά αρχαιότερα νομίσματα είναι σπανιώτερον καί 
πρώτον έπί τών Ρωμαίων παρατηρεΐται συνεχέστερο^, μάλιστα 
έπί νομισμάτων κοπέντων είς τάς επαρχίας ε αποικίας.

Αί πόλεις εΤχον ώς έπί τό πλεΐστον τύπους μονίμους έχοντας 
αναφοράν ή'τοι πρός τους αυτόθι έςαιρετως τιμωμένους θεούς, ε  
ύπαινιττομένους τό όνομα τής πόλεως, $ όντας έν χρίσει ώς εθνι
κά σύμβολα. Ουτω τά  άθηναϊα νομίσματα φέρουν τήν Λ θενάν μέ 
τήν γλαύκα* τά συρακούσια τήν Περσεφονε,ν καί άρμα δίζυγον $ 
τετράζυγον οΰτω διαφόρων τής Μεγάλες 'Ελλάδος πόλεων τά νο
μίσματα φέρουσι τόν ίίβων*. 'Τπαινίξεις τών ονομάτων τών πό

λεων άπαντώνται συχναί. !Ι Καρδία, πόλις τής Θράκες έκλεξε 
σύμβολον αύτής καρδίαν ή Σίδε, πόλις τής Παμφυλίας, τήν σί- 
δεν, καρπόν τής ροιας· ή νήσος Ρόδος, τό ρόδον* ή Σελινοϋς τής 

Σικελίας, τό σέλινον. ϊ ί ς  εθνικά σύμβολα μετεχειρίζοντο οί I im -

( !)  S tie jlitz , U eb c rd as  E ild  A lexanders des Grossen auf den N uen . 
.tea  d er A ltcn.
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τοί τήν ές άμφοτέρων τών πλευρών έκκεκομμένν;ν ασπίδα* οί Μά- 

κεδόνες ασπίδα ωοειδή- οί Χΐοι <ι<ρίγγ«· οί Έφέσιοι τήν μέλισσαν* 
ή Κυρήνη τό σίλφιον* ή Κνωσσός τόν λαβύρινθον τό Δυρράχιον 
μόσχον θτ,λάζοντα* ή έν Ιλλυρία Απολλωνία καί ή Καισαρεία 
τής Καππαδοκίας δρος άναπέμπον φλόγας* ή Αίγινα χελώννιν· ή 

Χύβαρις ταΰρον βλέποντα δπισθεν* ή Κύμη τής Αΐολίας άγγεΐον 
ώρισμενου σχήματος. Ενίοτε δμως τταρέ’λιττον τούς τοιούτους τό
πους, καί πολλαί πόλεις δεικνύουσιν είς τά  νομίσματα των ποι
κιλίαν μεγάλην, πρό πάντων αί Συρακοϋσαι.

Σπουδής καί λόγου άξιοι είναι οί τύποι οί άναφερόμενοι είς τήν 
μυθολογίαν καί τό θρήσκευμα, διότι πολλοί ές αύτών ύπεμφαίνου- 
σι τά  μυστήρια (1). 'Αν καί δέν ή το συγχωρνιμένον νά εκτίθενται 
δημοσίως τά  μ,υστ/ίρια, άλλ>.’ όμως τών είς αϋτά άναφερομένων 
συμβόλων έδύνατο νά γίν/ι χρήσις ώς νομισματικών τύπων, καθό 

γνωστών είς μόνους τους μύστας, είς δέ τούς λοιπούς προσφερομέ- 
νων μόνον ώς εθνικών ή τοπικών τύπων.

Τών Ρωμαίων τά χάλκινα νομίσματα ειχον τύπους μονίμους. 
Εις τό As έπέβαλλον τήν κεφαλήν τοϋ ’ίανοΰ· είς τον Semis τόν 
Δία, είς τόν Triens καί τήν Ούγκίαντήν Παλλάδα* εϊς τόν Qua
il rans τόν Ηρακλή, εϊς τόν Sextans τόν Έρμήν, δηλονότι τάς κε- 
φαλάς τών θεών τούτων. Τά δπισθεν τών Ponderum είχε πρώραν 
πλοίου.

Ολίγα μόνον Pondera φέρουσιν άλλους τύπους. Asses τής Κορ- 
ν/ιλί*ς καί Αικινίας οίκογενείας έχουν έπί τοϋ ό'πισθεν μέρους Νί
κην. Semis καί Quadrans τής οίκογενείας Κουρτίας φέρει έπί 
τοϋ δπισθεν μέρους τό ρόπαλον τοϋ ΙΙρακλέους. As τής οίκογε
νείας Μαρκίας παριστάνει έπί τοϋ έμπροσθεν μέρους τάς κεφαλάς 

τοϋ Νουμδ καί Άγκου, As τής οίκογενείας Ρουβρίας έπί τοϋ έμ
προσθεν μέρους τάς κεφαλάς τοϋ Ερμοϋ καί τοΰ 'ΙΙρακλέους, ναόν 
έπί τοΰ δπισθεν As τής οίκογενείας Τερεντίας έπί τοΰ δπισθεν 
μέρους τήν θν,λάζουσαν λύκαιναν.

( ί ;  S tiegiitz. U elier M ysterieiilypen,
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Τά αρχαιότατα άργυρά των Ρωμαίων νομίσματα Ιχουσιν έπι- 
σηαασαένην πτεοωτήν κεφαλήν της ’Αθήνας, Αθήναν Νίκην καί 

έπί τοϋ όπισθεν μέρους τους Διοσκούρους. Τοιοϋτοι δεικνύονται οί 
Denarii, Quinarii καί Sestertii. ’Αλλ’ομως άπαντώνται καί άλλοι 
τύποι. 'Η πτερωτή κεφαλή τής Αθήνας μέ άρμα δίζυγον η τετοάζυ- 
γον· ή κεφαλή τοϋ Διδς καί Νίκη έπι^έφουσα τρόπαιον· % κεφαλή τοϋ 
Yejovis (Πλούτωνος) μετά τοϋ Διδς έπί τετραζύγου άρματος. Οί 
τύποι οδτοι εύρίσκονται δ'/', μόνον έπί τών ύπατικών νομισμάτων, 
άλλά φέρουν αυτούς καί τά  αρχαιότατα οικογενειακά νομίσματα. 
Είς τούς μέσους τής ρωμαϊκής δημοκρατίας χρόνους κατέλειψαν 
τούς τύπους τούτους καί εκλεξαν ήτοι μυθολογικά αντικείμενα, η 
ιστορικά, έξ οΰ γενναται τών ρωμαϊκών νομισμάτων ή ποικιλία είς 
διαφοροειδεΐς παριστάσεις. II αυτή ποικιλία υπάρχει καί είς τά  
νομίσματα τών αύτοκρατόρων.

Οί Ρωμαίοι άρα έξέτειναν τον κύκλον τών παραστάσεων έπί 
τών νομισμάτων. Τδ κυριώτερον άντικείμενον τών Ελλήνων ήτο 
ή μυθολογία καί δ,τι είχεν αναφοράν είς τδ θρήσκευμα. Είς ταΰτα 
έπρβσθεσαν οί Ρωμαίοι τήν ιστορίαν καί άλληγορίαν· Τά ιστορικά 

αντικείμενα έλαμβάνοντο κατ’ έξοχήν άπό τήν ίστο;ίαν τής πό- 
λεως, ή άπδ τάς πράξεις τών έπιχωρίων ήρώων καί αύτοκρατόρων. 

Η άλληγορία συνίς-ατο είς τοϋτο δτι άρεται καί παν 6,τ ι φέρει πρδς 
ευδαιμονίαν έξεικονίζοντο ώς δαίμονες μέ χαρακτηριστικά γνωρί

σματα οίον Felicitas, Fortuna, Bonus Eventus, Honos, Yir- 
tus, Aeternitas, Salus, Concordia, Spes καί άλλα. Κατά τούς 
ύστερους χρόνους εύρίσκονται ενίοτε είς ελληνικά νομίσματα εικό
νες περίφημων άνδρών καί γυναικών οίον τοϋ Ομήρου, Λυκούργου, 
Ανακρέοντος, τής Σαπφοϋς καί άλλων.

Συχνάκις σιμά είς τόν κύριον τύπον υπάρχει έπί τοϋ έμβαδοϋ 
τοϋ νομίσματος καί έτέρα μικρά είκών λεγομένη Sigiliuni. Τοϋτο 
άναμφιβόλως ή το σημεΐον τοϋ νομισματοκόπου, ή έπροστίθετο ώς 
άπλοϋν καλλώπισμα. Πρδ πάντων διακρίνονται κατά τοϋτο τά δί- 
δραχν.α τών Συρακουσών, τά φέροντα τήν χεφαλήν τ ις  Αθήνας jw t
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τάν Πήγασον. ΙΙερί την κεφαλήν της ’Αθήνας εΰρίσκεται άπειροί 
διαφορά τών τοιούτων σημείων. Πλούσια εϊς τοιαΰτα σημεία είναι 

καί τά  Τετράδραχμα τών ’Αθηνών καί αί ΔραχμαΙ τοϋ Δυρραχίου. 
Τά σημεία έπί τών χρυσών νομισμάτων Φιλίππου τοϋ Β. καί Αλε
ξάνδρου τοϋ Μεγάλου, καί τά  έπί τών Δραχμών καί Τετραδρά/- 
μων αύτοϋ έχουσιν αναφοράν πρός τάς πόλεις, εϊς τάς όποιας έκό- 

πησαν. Τά αύτά πρέπει νά ΰποτεθνί καί περί πολλών ά'λλων νο- 
,μισμάτων.

Έ π ί τινων νομισμάτων τών ρωμαϊκών οικογενειών τά σηαεΐον 
άναφέρεται είς τήν επωνυμίαν τών έπιτραμμένων τήν επιμέλειαν 
τής χαραγής τών νομισμάτων, ή χρησιμεύει προς έξήγησιν τοϋ 
τύπου. Έκ τών νομισμάτων τούτων οεικνύουσι τήν μεγαλητέραν 

ποικιλίαν κατά τά  σημεία τά δηνάρια τών οικογενειών Ποσκιας, 
Ροσκίας, Καλπουρνίας.

Συμβαίνει προσέτι ώστε σιμά εί; τήν εικόνα τοϋ νομίσματος νά 

ύπάρχγι καί μικρός τις τύπος ·?ι δεύτερα επιγραφή. Τοιαΰτα παρα- 
•σημάσματα λέγονται σημεία έντυπα Signa incusa. Ενίοτε συνο
δεύονται άπό έπιγραφάς, μάλις-α έπί έλληνικών νομισμάτων. Εμε- 
■μεταχειρίζοντο δέ πρός τοϋτο κεφαλάς, φυτά, σύμβολα καί άλλα 
τοιαϋτα. Παρασημάσματα συγκείμενα έκ μόνης επιγραφής φέρουσι 
τά  ρωμαϊκά νομίσματα άπό Αντωνίου μέχρι Τραίανοϋ, καί ύπερον έ
π ί τών βυζαντινών αύτοκρατόρων (1). II αιτία της διατάξεως ταύ- 
της είναι άγνωστος. Δέν είναι άπίθανον ό'τι παρ "βλλησι διά τού
του έδίδετο κϋρος εϊς τά νομίσματα άλλης πόλεως έν άλλτι πόλει. 
Παρά Ροιμαίοις τοΰτο δέν έδύνατο νά λάβη χώραν, έπειδή τά  ίδια 
αυτών νομίσματα έ/ουσι τοιαύτην έπιγραφην· εκτός αν ΰποθέσω- 
μεν ό'τι δί αύτών έλάμβανον κϋρος είς άλλην τινα εξωτερικήν πά
λιν, ό'που τό νόμισμα έλογίζετο ξένον. Δέν είναι προσέτι αδύνατον 

ότι διά τούτου έδίδετο είς τό νόμισμα αξία άλλη παρά τήν συ- 
ννίθη.

(1) Erkin·!. D. Ν. V. Vo! I Γι-olcg CVU.
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Έπιγραφαί τών νομισμάτων.

Αί έπιγραφαί δηλοϋσι ποΰ έκόπη τό νόμισμα, έπί τίνος βασι- 
λέως, έπί τίνος αύτο/.οάτορος. Ενίοτε δηλοϋσι τό έτος καί τόν 
χρόνον τής τυπώσεως.

Νομίσματα τινά δέν φέρουσιν ούδεμίαν επιγραφήν, μάλιστα 
δέ πολλά εκ τών αρχαιότατων. 'θ  τόπος ή ή πόλις εις τήν όποιαν 
ανήκουν γνωρίζεται εϊς ταΰτα έκ τής κατασκευής, έκ τής εργασίας 
των τόπων, έκ των τύπων αύτών, επειδή ώς ειδομεν πολλαί πό
λεις καί χώραι είχον ίδιον επιχώριον τύπον, έπέχοντα τον τόπον 
τής επιγραφής. 'Υπάρχουν έντοσούτω πόλεις τινές τών όποιων τά  
αρχαιότατα νομίσματα φεροοσιν επιγραφήν. Ουτω λ. χ . νομίσμα
τα  τής Ποσειδωνίας, τής Κρότωνος, τής Συβάριδος, τής Καυλωνίας, 
τών 'Αθηνών καί άλλων τόπων δεν εΰρέθησαν ά\ευ επιγραφής, άν 

και φέρωσι σημεία τής αρχαιότητάς των καί παριστάνουσι τύ
πους επιχωρίους.

'Οσάκις λείπουσι τά  γνωρίσματα ταϋτα μάλιστα δέ ή επιγρα
φή καί ό γνωστός τύπος μένει ή πατρίς τών νομισμάτων άγνω
στος, καί πολλά τοιαΰτα ύπάργουσιν εϊς τάς συλλογάς διακρινό- 
μενα διά τής ονομασίας τών άδή.Ιω ν νομ ισμάτω ν  (1).

Κατά τους άρχαιοτάτους χρόνους αί έπιγραφαί ήσαν βραχείας 

Καί ποτέ μέν συνίστανται εϊς μόνα τά  αρκτικά γράμματα τών 

ονομάτων τών πόλεων, ποτέ δέ περιέχουσιν ολόκληρον τό όνομα. 
Οί Συβαρΐται έσήμαινον τά  νομίσματά των διά τοΰ -Τ , οί Ποσειδώ- 

νιοι διά τοΰ ΠΟ-. οί Αθηναίοι διά τοϋ ΑΘΕ. οί ’Αργεΐοι διά τοϋ
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(1) Πολλά τοιαϋτα άοηλ α νομίσματα εύρίσκονται άπεικονισμένα παρά 
Pelierin , Bcc. IU . PI. C X V .-C X V III. H unter T ab . 66. 67. 68. N eu 
m ann Num. A nt. Vol. II. T ab . VI. VII. Eckliel. Num. Vet. pag . 308. 
Sestini, D escrip t. Num. Vet. pag. 570. T ab. XIII. Τοιοΰτων άίηλων 
τήν ιτατρίοα νομισμάτων κατάλογον συνέταςεν ό Σεστίνης είς τό δεύτε
ρο·; με'ρ^ς τής Νομισματικής Γεωγραφίας.



Α. οί Αρκάδιοι διά -τοϋ ΑΡ. (1). Ολόγραφα εύρίσκονται τά  όνό- 
ματα έπί τών Τετρ'/διδράχμω ν τών Συρακουσών, έπ ί τών αρ
χαίων νομισμάτων τη; Ραΰκου, τοΰ Ρηγίου, τής Μεσσήνη; καί 

άλλων. Καί βασιλείς Si τινες εθετον μόνον τά  αρκτικά τών ονο
μάτων γράμματα έπί τών νομισμάτων, Β. Α. Βασίλέως Αλεξάν
δρου, καί τινες βασιλείς τοΰ Κιμμερίου βοσπόοου, οίον ΒΑΣ. Π. 
Βασιλέως Πολίμωνο;, ΒΑ. Κ. Βασιλέως Κότιος.

Ενίοτε εΰρίσκεται έπί νομισμάτων τών άρχαιοτέρων χρόνων 
ίδιάζων γραφής τρόπος. Καί προβαίνει νίτοι δπισθεν έκ δεξιών πρός 

τά  αριστερά, ληοθείς άναμφιβόλιος έκ τοΰ τρόπου τοΰ γοάφειν τών 
εθνών της Ασίας, SVV5IJ άντί ΓΕΛΑΣ, NUISO^IVcLlS άντί ΣΥ- 

ΡΑΚΟΣΙΩΝ. ΠΙΑ. άντί ΛΙΠΛΡΑΙΩΝ. -V iV S άντί ΚΑΤΑΩΝΙΑ- 
ΤΩΝ- η προχωρεί πρός δεξιάν ν.αί πρός άριστεράν, τό όποιον είδος 
τής γραφής οί Έλληνες όνομάζουσι Βουστροφηδόν (2).

Προϊόντος τοΰ χρόνου, μετά τόν Μέγαν Αλέξανδρον, έφόλαξαν 
μέν τινες πόλεις τήν συγκοπήν τών ονομάτων, ή τό άπλοΰν μόνον 
όνομα, άλλ’ ή έπιγραφή έπλατύνετο συνήθως διά τής είς τό όνομα 

τής πόλεως προσθήκης τοΰ ονόματος αρχοντο; τινός. Είς τους 0- 
στερωτερους χρόνους τά  νομίσματα τών πόλεων καί βασιλέων γ ί
νονται πολύλογα καί φέρουσι τίτλους, έπώνυμα, προνόμια, αγώ
νας. Η ματαιότης τών ηγεμόνων εκαμνε πολλάκις νά προστίθεν

ται εί; τά όνόματα αύτών πλείονα έπώνυμα καί τίτλοι, καί τοΰ

το παρατηρεϊται κατ’ εξοχήν είς τά νομίσματα τών βασιλέων τής 
Παρθίας. Αί πόλεις έκαυχώντο διά τάς δωρηθείσας έλευθερίας καί 
τά  προνόμια, καί έκαμναν χρήσιν τών ιδίων νομισμάτων ίνα έκ- 
φράζωσι διά κολακειών τό πρός τούς ρωμαίους αύτοκράτορας σε 
βας αύτών.

(1) Ό  P e lle r in , Suppl. II pag. 1«S. περιέχει κατάλογον cC>v πό

λεων, αί όποΤα’. έτή μ κ νο ν  τά  όνόματά τω ν οί ένός, δΰω  ί, τρ'.ων γραμ 

μάτω ν. Αλλ ή ερμηνεία τώ ν γρα μ μ ά τω ν τούτων είναι άβεοα 'α, καθότι 
πολλώ ν πόλεω ν όνόματα άρ·/ίζουν μέ τά  αϋτά γράμ μ α τα .

(2) Eckliel. X). .V. V. T el. T ioleg, XCI.
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Τά ΰπατικά τών Ρωμαίων νομίσματα φέρουν ώ; επιγραφήν |/.ό - 

νην τήν λέξιν ROMA. Τά αρχαιότερα έκ τών οικογενειακών νο
μισμάτων φέρουν έκτος της λέξεως ταύτης μόνον τά ονόματα τών 
οικογενειών. Τό ονομα στεκει ποτε μεν έπι τοΰ εμπροσϋεν μέρους, 
ποτέ δέ έπί τοΰ όπισθεν, άλλοτε επ' άμφοτέ^ων* όταν σομβαίντ, 
τοϋτο περιέχει συνήδως τό εμπροσθεν μέρος τό έπώνυμον, τό όπι
σθεν τό κύριον όνομα καί τό της οικογένειας. Ούτω λ. χ . έπί τοΰ 

έμπροσθεν μέρους βλέπομεν COTA., έπι τοΰ όπισθεν Μ. Λλ KE
LL Μετέπειτα ή επιγραφή εγινε πλατυτέρα καί περιλαμβάνει έκ
τος τών ονομάτων τών οικογενειών τό άςίωμα τοϋ T riu im ir  mo* 
netalis πολλάκις καί τήν έξήγησιν τοΰ τύπου. Εις τα  νομίσματα 
τών χρόνων εκείνων παραλείπεται συνήθως ή λέξις ROMA.

Συ/νά άπαντώνται γράμματα μονήρη καί αριθμοί (()· όταν ταυ- 
τα  εις νομίσματα τοΰ αύτοΰ είδους καί χαράγματος είναι πάντοτε 

όμοια δηλοϋσι περίστααίν τινα· έάν δέ είναι διάφορα τότε ΰπεμ- 
φαίνουσι τν;ν διαφοράν τής σφραγίδος καί τά  διάφορα σημαντήρια 
ή νομισματοκοπεία. Είς νομίσματα τών εσχάτων τής δημοκρατίας 
χρόνων λείπουν τά  γράμματα καί οί αριθμοί, μόνα τά δηνάρια τοϋ 
Μεττίου, χαραγμένα έπί Καίσαρος, έχουν ιιονήρη γράμματα.

Suyva εΰρίσκονται έπιγραφαί συντεΐμημέναι, sigla, συγκείμε- 
ναι έκ μόνου τοΰ πρώτου γράμματος τών λέξεων τής επιγραφής. 
Εις τά  ελληνικά νομίσματα παρατηρεΐται τοϋτο σπανιώτερον, εκ

τός έπί τών ονομάτων τών πόλεων. Εις τά  ρωμαϊκά νο^σματα 
έκ τούναντίου είναι συχνότερον, καδώς π . χ . τό γνωστόν S. C. 
Senatus Consulto· η P. P. Pater Patriae. Πολυειδή τοιαΰτα si
gla εΰρίσκονται εϊ; τά  νομίσματα τών οικογενειών A. C. Absol- 
νο, Condamno. D. P. P. Dei Penates. G. P. R. Genius Po- 
puli Romani. I. S. M. R. Iuno Sispita Magna Regina καί

ά'λλα (2). Τινών ή έννοια είναι άγνωστος ή αβέβαιος, ώς D. S. S-
3 S. D. Τ.

(1) Eckhel, D Κ. V. pag . 75. 78.
(2) Eckhel, P. Ν. V. Pag. 71.
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'ίδιον επιγραφής είδος είναι τά μονογράμματα, 8 ές-l διαγράμματα 
ονομάτων είς τά  όποια συμπλέκονται είς έν πλείονα γράμμματα 
(1). Τά το'.χϋτχ μονογράμματα άπαντώντχι ήδη είς τά  αρχαιότε
ρα έλλν;νικχ νομίσματα. Συχνότατα εύρίσκονται είς τά νομίσματα 
ρωμαϊκών οικογενειών. Είς τά  τών αύτοκρατόρων λείπουσι καί δεν 
φαίνονται είμή κατά τους υστέρους τοϋ ρωμαϊκού βασιλείου χρό
νου; έπι τής βασιλείας τών γότθων βασιλέων τής ’Ιταλίας καί τών 
συγχρόνων αύτοκρατόρων.

Τα ολόγραφα τών πόλεων όνόματα κεΐνται συνήθως κατ' ονο
μαστικήν, μάλιστα είς τά  αρχαία νομίσματα. ΤΑΡΑΣ. ΣΕΑΙ- 
ΝΟΕΣ. Πολλάκις κατά γενικήν, ΑΜΙΣΟΥ, ΑΑΜΑΣΚΟΤ. Συχνότα
τα  κατά γενικήν πληθυντικήν ΣΓΡΑΙνΟΣΙΩΝ, ΕΦΕΣΙΩΝ, ΣΜΪΡ- 
ΝΑΙΩΝ. T Y R IO R U M .

Αντί τοϋ συνήθους ονόματος κεϊται ενίοτε τό κτητικόν· άντί 
ΘΕΣΠΙΕΩΝ, ΗΕΣΠΙΚΟΝ. άντί ΚΩΙΩΝ, ΚΩΙΟΝ. άντί KAAY- 
ΜΝΙΩΝ, KAAYSINION, ύπακοουμένου τοϋ νόμισμα.

Συνήθως φαίνεται τό δνομα τής πόλεως ή τοϋ έθνους μόνον έφ’ 
ένός μέρους. Αλλ’ όμως απαντάται καί επ’ άμφοτέρων εϊς τινων 
νομισμάτων τής Κρότωνος, τοϋ Τάραντος καί άλλων. Σπανίως 
παρουσιάζεται δινιρτ,μένον ώς είς τά  νομίσματα τοϋ ’Αβακαίνου έν 

Σικελία, είς τά όποια έπί μέν τοϋ εμπροσθεν μέρους γράφεται 
ΑΒΑΚ, επί όε τοϋ όπισθεν ΑΙΝΟΝ. Οσάκις απαντάται είς νομί
σματα τινα, ώς εϊς τινα τής Σμύρνης έπί μέν τοϋ έμπροσθεν μέ

ρους ΣΜΥΡΝΑ, έπί δέ τοϋ όπισθεν ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ, τότε τό όνομα 
τοϋ έμπροσθεν μέρους έχει αναφοράν πρός τό δαιμόνιον τής πό
λεως ή πρός τινα ή’ρωα τιμώμενον έν αύτή, ή δέ έπιγραφή έπί τοϋ 
όπισθεν μέρους άναφέρεται είς τήν πόλιν αυτήν.

II έπιγραφή γράφεται ή κύκλωθεν περί τόν τύπον, ή κατ’ ϊσον

331) ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ.

( I) Εικόνες τοιουτων μονογραμμάτων ίπ \ νομισμάτων έλληνίδων πό
λεων καί αύτοκρατόρων εΰρίσκοντ». παρά Pellerin. Suppl. II. pag. 137. 

Hunter. Tab. 03 seq. Mionnet Pescript, clOied,, Ant. Pf. I-XY.



oriyov πλησίον αυτής, ενίοτε δέ καί έπάνωθι % κάτωθι ταύτης. 
Σπανίως άπαντώνται έπιγραφαί γεγραμμέναι κιονηδόν. ’Υπάρχουν 
νομίσματα είς τά όποια ή επιγραφή είναι θεμένη επ' αΰτοϋ τοϋ· 
τύπου. Οΰτω εις τά  νομίσματα τής κατά τήν Θράκην Αίνου τό 
moy.cc της πόλεως ΑΙΝΙ. είναι χαραγμένο·/ έπί τοϋ κράνους τοϋ· 

Ερμοϋ, τό όνομα NUMA έπί τοϋ διαδήματος τοϋ Κουμα είς 
τά δηνάρια τής οίκογενείας Καλπουρνίας· ωσαύτως φαίνονται έπι- 

γραφαί καί έπί ναών, βωμών, ασπίδων.

Οταν άμφότερα τά  μέρη έχουν έπιγραφάς, τότε έκατερα υπάρ
χει συνήδως καθ’ έαυτην. Συμ.βαίνει όμως ενίοτε ότε άμφότεραι 
πρέπει νά συναφθώσιν, ώς έπί τινων αύτοκρατορικών νομισμάτων 

τών αποικιών καί έπαρχιών.
Οσάκις παριστάνονται αύτοκράτορες η βασιλείς, τότε τό όνο

μα τοϋ ήγεμόνος κεϊται περί τήν κεφαλήν, ώς ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΠΜΪΙ- 
ΤΡΙΟΥ, Hadrianus Augustus· παρά τήν κεφαλήν δαιμονίου τινός 

' * 0  ήρωος τίθεται πολλάκις τό όνομα, οίον ΑΚΡΑΙΑΣ, έπί τών νο

μισμάτων τής ’Ακράγαντος. Τά ρωμαϊκά οικογενειακά νομίσματα 
παριστάνουσι πολλάς κεφαλάς θεών η δαιμόνων, βασιλέων καί εν
δόξων άνδρών, τών οποίων τά προστιθέμενα ονόματα δηλοϋσι τόν 
παριστανόμενον.

Πρέπει ακόμη νά γίνη λόγος περί ιδιαιτέρων τινων επιγραφών. 
Ενίοτε δηλοϋται ή θεσις της πόλεως, ώς είς τά  νομίσματα τής 

Ααοδικείας, ΛΑΟΛΙΚΕΩΝ ΤΩΝ Π Ρ02 ΘΑΛΑΣΣΗ, τή ς ’Αντιό
χειας, ΛΝΤΙΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΑΦΝΙ. Αί πόλεις πολλάκις 
επρόσθετον εις τό ονομα των καί τίτλον τινά τιμητικόν, ώς ΝΕΟ- 
&ΟΡΟΣ, οσαι ει^ον τήν Νεωκορίαν, ΜΗΤΡΟΠΟΛ1Σ, έξης έκατά- 
γοντο η παρ ης έκτίσθησαν ά'λλαι πόλεις. ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ, ή εχου- 

G* νόμους ίδιους· ΕΛΕΥΘΕΡΑ. ΙΕΡΑ.
ίδιάζουσα επιγραφή είναι τό ΑΝΕΘΙ1Κ.Ε, τό όποιον ίσοδυναμεΕ 

με τό λατινικόν Donum Dedit. (1) ευρισκόμενον είς πολλά νο-

ΑΝΑΛΕ&ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΓΡΑΦΙΚ Α. .1'37

(1) Eekhel, D. Ν, Υ, Yol. pag. 364 seq.



μίσματα χαραχδέντα είς έλληνικάς επαρχίας έπί τών αύτοκρατό
ρων, ίσως είς έορτάς η αγώνας είς τούς όποιους τά  νομίσματα ήσαν 
καθιερωμένα, ή είς τιμήν τών οποίων έχαράχθ/;σαν.

Δέν πρέπει να μείντ, άπαρατήρητον ότι αί έπιγραφαί τών νομι- 
σαάτων φυλάττουσι τόν χαρακτήρα τών διαλέκτων τής ελληνικής 

γλώσσης (1). Πόλεις δωρικαί, ώ; αί σικελικαί, πολλαί τής Μεγά
λης Ελλάδος, τής Πελοποννήσου, τής Ηπείρου, ’Ιλλυρίας, τής 
Κρήτης καί ά'λλαι έμφαίνουσιν είς τάς έπιγραφάς των τήν δωοικήν 
διάλεκτον. Τήν ιωνικήν διάλεκτον φυλάττουσι τά νομίσματα τών 
ίονικών πόλεων καί τών αποικιών αύτών τήν αιολικήν αί πόλεις 
τής Αιολίας καί τής παρακείμενης Λέσβου. Εκ τούτου διακρίνεται 
άπ' άλλήλων ή πατρίς πόλεων ομωνύμων. Τά δ&ίριστί έπιγεγραμ- 

μένα νομίσματα ΑΠΟΛΛΩΝ!ΑΤΑΝ δέν δύνανται νά άνήκωσιν είς 
τήν έν Θράκη Απολλωνίαν, κτισθεϊσαν παρ Ιώνων· τά  δέ ιωνικήν 
επιγραφήν οέροντα νομίσματα ΑΠΟΑΛΩΝΙΑΤΕΩΝ δέν άνήκουσιν 
είς τήν ιλλυρικήν ’Απολλώνειαν, τήν όποιαν έκτισαν Δωριείς. Πα 
ρομοίως καί τά  διάφορα νομίσματα τά  όποια φέρουσι τό όνομα 
τής Ηρακλείας διακρίνονται απ' άλλήλων κυρίως έκ τής διαλέκτου 
τών επιγραφών.

Καθόσον αφορά τό σχήμα τών ελληνικών γραμμάτων πρέπει 

νά γνωρίζωμεν ότι τά νϋν συνήθη ελληνικά γράμματα κατάγον
τα ι έκ τών ύστερωτέρων χρόνων. Πρότερον πολλά γράμματα είχον 

άλλην μορφήν, τήν οποίαν έν μέρει μανθάνομεν έκ τών νομισμά

των, ήτις όμως δί άπλής περιγραφής δέν δύναται νά παρασταδή 
σαφώς διό καί παραπέμπομεν είς τά  νομισματολογικά τοϋ Εκκε- 
λίου καί Μιοννέτου (2) συγγράμματα, τά  όποια περιέχουσιν εικό
νας τών αρχαίων χαρακτήρων.

(1) E ckhel. D. Ν. V. Vol. 4. pag. XCVII.
(2) E ckhel. D. Ν. V. Vol. I. P roleg. Cap. ΧΥΠ. pag. 10. Mionnet. 

n e sc rp t. des M edailles A ntiques P . XXXI—XXXV. Α ξ ία ν  προσοχής 
μαλίστα εις προσ&οριτμον τής ήλικίας των νοιί'.ϊ'λάτων tlvai "ό σχήμ* 
τών γραμμάτων Γ. Ε. Κ. A. Ρ. Ω.

338  ΑΝΑΑΕΚΤΑ ΛΌΜΙΣΜΑΤΟΓΡΛΦΙΚΑi



Τών έπί τών νομισμάτων επιγραφών ή γλώσσα είναι συννίδως \  
επιχώριος έκάστης πόλεως καί έκάστου τόπου γλώσσα (2). Συμ

βαίνει δμως συχνά νά μεταχειρίζωνται χώραι δορίκτητοι τήν 
γλώσσαν τών καταχτητών. Μετά τάς κατά τήν ’Ασίαν, νίκας Αλε
ξάνδρου τοϋ Μεγάλου πολλαί άσιατικαί χώραι, ή Συρία, ή Φοινί
κη, ή Αίγυπτος, ή Μεσοποταμία και αυτή ή άπωτάτω κείμενη 

Βακτριανή έμεταχειρίζοντο είς τάς έπιγραφάς τών ιδίων νομισμά- 
t o j v  τήν έλληνικήν γλώσσαν. Πολλά νομίσματα ροιμαϊκών αποι

κιών καί επαρχιών κατά τήν 'Ελλάδα φέρουσιν έπιγραφάς λατι- 
νικάς.

Εΰρίσκονται δέ καί νομίσματα έχοντα έπί τοϋ ένός μέρους έλ- 
λ.ηνικήν, έπί δέ τοΰ ετέρου λατινικήν έπιγραφήν. Οΰτω π . γ .  τά  
/νωστά μακεδονικά νομίσματα φέρουσιν έμπροσθεν μέν ΜΑΚΕΔΟ- 

ΝίίΝ, όπισθεν δέ νΈ SILAS. Τά νομίσματα τοϋ’ΐόβα έχουν έπί τοϋ 
έμπροσθεν μέρους λατινικήν, έπί τοϋ όπισθεν νουμιδικήν επιγραφήν.

Τό πλεΐστον μέρος τών αρχαίων νομισμάτων φέρουν έπιγραφάς 
έλληνικάς, ή λατινικάς. Άπαντώνται όμως καί άλλαι γλώσσαι 

έπί τών νομισμάτων.

'Η  τυρρηνική, σαμνιτική καί όσκική γλώσσα είς τά  νομίσματα 
τινών πόλεων τής μέσ/,ς ’Ιταλίας.

Φοινικικήν γλώσσαν έφερον τά  νομίσματα τών πόλεων τής Φοι

νίκης πριν ή γλώσσα αυτη άντικατασταθνί διά τής έλληνικής έπί 
τών διαδόχων Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου. Αλλά καί πολλαί Φοι
νίκων άποικίαι παρά τήν μεσόγειον με-.εχειρίζοντο τήν φοινικικήν 
γλώσσαν ώς άποδεικνΰουν τά  νομίσματα τών Γαδείρων.

’Εκ τής φοινικικής έγεννήθη ή καρχηδονική, ή όποια φαίνεται είς 
πολλά τής Σικελίας χρυσά καί αργυρά νομίσματα, χαραχθέντα 
κατά τήν s- ί  τής νήσου καοχηδονικήν δεσποτείαν. Συγγενής μέ

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ. 330

(*2) Τα< οΐϊοόρους έτΐΐ "ών νομισμάτων γλώσσας σημειών:: ό Mion- 
Bet. ΙνΟ. άνωτ.
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τήν γλώσσαν ταυτην είναι ϊσως ή νουμιδική, έπί νομισμάτων της 
Νουμιδίας.

II αρχαία ισπανική γλώσσα έπί τών νομισμάτων έχει ίδιον ά
γνωστον άλφάβητον.

Τής αρχαίας γαλλικής γλώσσας τό άλφάβητον συνέκειτο έκ 

λατινικών γραμμάτων άναμεμιγμένων ενίοτε μέ λατινικά.
Τό σαμαριτικόν άλφάβητον εύρίσκεται είς έπιγραφάς έπί τών 

ιουδαϊκών Σίκλων.

*11 περσική γλώσσα καί ή παρθική υπάρχει εις τά  νομίσματα 
τών βασιλέων τής Περσίας καί Παρθίας.

Είς τάς έπιγραφάς ανήκουν καί οί χρονολογικοί χαρακτήρες, οί 
άναφερόμενοι είς τάν χρόνον τής χαραγής τών νομισμάτων, ή είς 
έποχάς τινας, η είς τήν βασιλείαν βασιλέων καί αύτοκρατόρων.

Εποχή λέγεται ώρισμένη τις χρονολογία λαμβάνουσα τήν αρ
χήν αΰτής εκ τίνος αξιομνημόνευτου χρονικού σημείου (1). Αί 
Ολυμπιάδες συστηθεΐσαι τά 7 7 6  πρ. Χο. καί ή τών Σελευκιδών 
έποχή, άρχομένη τά 3 1 2  πρ. Χρ. είναι αί παρ Έ λ λ η ot συνηθέ- 
στεραι εποχαί. Οί Ρωμαίοι είχον τήν άπό κτίσεως Ρώμης, 7 5 3  
ετη πρ. Χρ. Π έποχή τών Ολυμπιάδων (2) δεν εύρίσκεται έπί 
νομισμάτων, άλλά μόνη ή τών Σελευκιδών. *11 ρωμαϊκή έποχή ά- 

πανταται εις εν μόνον νόμισμα τοϋ 'Αδριανοϋ (3). Οί έπί τών οί-

( ΐ)  E ckhel, D. Ν. V. Vol. IV. pag. 314 se q .

(2) Είς νόμισμά τι τής Ιν Κιλικία Αναζαρβοϋ εύρίσκεται μέν ή κατ’ 
’Ολυμπιάδας σημείωσις της εποχής Ε Τ . ΙΕΡΟ Γ. ΟΑΤΜΡ. ΘΖΟ 
(έτους ιερού ολυμπιακού 269), άλλά τοΰτο δέν άναφε'ρεται εις τούς 
κατά τήν Ελλάδα όλομπιακούς αγώνας, άλλ’ ϊίς τούς έν Άναζαροώ 
τελουμένους.

(3) Το νόμισμα τοϋτο είναι χρυσούν- το ε'μπροσΟεν μέρος φέρει το 
πρόσωπον τοΰ 'Αδριανοϋ' το όπισθεν περιέχει εικόνα ύπεμ^αίνουσαν 
τον Ιππόδρομον, γυναίκα καΟημένην, κρατούσαν τροχόν μέ τήν δεξιά-*, 
μέ τήν άριστεράν τρεις οβελίσκους- ή έπιγραφή φέρε; ANNO DCCCLiUI 
N.\Tali URBis. I’nmum GIRceuses GQNstituti.

3 4 0  ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΪ0Μ12ΜΛΤ0ΓΡΑΦΙΚΑ.



χογενειακών νομισμάτων αριθμοί δέν δηλοϋσιν έποχάς, άλλ είναι 
πιθανώς σημεία τών διαφόρων νομισματοκοπείων νϊ σημαντηρίων.

Τά έτη της βασιλείας τών βασιλέων καί αύτοκρατόρων δηλοΰν- 
τα ι παοά τών 'Ελλήνων διά τοϋ άριθμοϋ τών ετών. ΕΤΟΥΣ A. ri 
L  (Αυκάβαντο;) Α. οπου έτηρήδη ή αρχαία τοϋ Λάβδα γραφνι (L), 
διότι ή νεωτερα Λ δηλοΐ 30 . ’Επί τών αλεξανδρινών νομισμάτων 

τό έτος ένίοτε είναι όλόγραφον ώς L  ΤΡΙΤΟΤ.
Οί Ρωμαίοι έκαμνον χρήσιν πρός δήλωσιν τοϋ χρόνου τών άριδμών 

της δημαρχικής άρχής, Tribunitia Potestas., τήν οποίαν ανα
νέωναν κατ’ έτος οί αύτοκράτορες, ώστε τό TRIB. POTEST. III 
$ IV η X  δηλοΐ τώ τρίτω, τετάρτω, δεκάτω έτει τ ις  βασιλείας 

(1). Εις τά νομίσματα τών αύτοκρατόρων τοϋ. άνατολικοϋ ρωμαϊ
κού βασιλείου άηο ’Ιουστινιανού κάί κάτω σημειοΰνται τά έτη διά 
τοΰ ANNO. I. II. III. καί τών τοιούτων.

“ίδιος τις σημειώσεως τρόπος τοΰ έτους· ΕΤΟΤΣ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΓ 
εΰρίσκεται είς αργυρά νομίσματα, μάλιστα μνημόνια χαρα^&έντα 
είς πόλεις της Ασίας, ώς έπί τό πλεΐστον είς Αντιόχειαν της Συ

ρίας, άπό της βασιλείας Γάλβα μέχρι Νερούα (2). N e a r  έλέγετο 
τό πρώτον τής βασιλείας έτος αύτοκράτορος τίνος, διότι ά~  αύτοϋ 
αρχίζει νέα χρόνου εποχή· τό δέ Ιερό}' προσετίΟετο διότι παν ό',τι 
άπέβλεπε τόν αύτοκράτοοα έλογίζετο τοιοϋτο οίον sacrae imagi
nes sacra moneta, A ugustorum  sacra: largitiones.

'Ως σημεία άριθμητικά μετεχειρίζοντο οί “Ελληνες καί Ρωμαίοι 
τά  γράμματα τοΰ αλφαβήτου. “Εκαστος χαρακτήρ τοϋ έλληνικοΰ 
άλφαβήτου άποτελεΐ αριθμόν ώρισμένης αξίας, μή έξατωρμένης 
έκ τής δέσεως τών γραμμάτων ώς έπί τών αραβικών ■: ,ιΟμητικών 

σημείων. Α ιό καί αί μονάδες, δεκάδες, και εκατοντάδες δύνανται 
νά τεθώσιν ώς τύχνι χωρίς έκ τούτου νά μεταβληΟή ή άξία αύ-

'AMAAEK.TA. 1ΝΌΜ1ΣΜΑΤ0ΓΡΑΦΙΚΑ. 3 4 1

(1) Περί ΐή ς  χρονολογίας κατα την T rib u n itiam  petes ta tem  E ckhel, 
D. N. V. Vol. VIII. pag . 391 scq.

(2) Eckhcl, D. N. V. Vol. IV ! pa;. 413.
S i*



τών. Είναι άδιάφορον π . χ . ό άριθμός 35G νά γραφή ΤΕ<Γ η ΤΕΤ. 

η ΕΤΤ.

Ποός διαστολήν τών αριθμών άπό τών παρακειμένων λέξεων 
ετίθετο ϋπερθε τών αριθμών κεραία, μάλιστα παρά τών Λατίνων 

οίον ΤΡ. ΡΟΤ. V. COS III.

Θ.

Χαράχται Νομισμάτων.

'θ  Πλίνιος καί άλλοι συγγραφείς αρχαίοι, οίτινΒς πραγματεύονται 
περί τεχνιτών καί άναφέρουσιν αρχιτέκτονας, άγαλματοποιούς, ζω

γράφους, δακτυλιογλύπτας, δεν όνομάζουσι ουδέ ενα χαράκτην νομι
σμάτων. Τοΰτο δε είναι τόσον πλέον απορίας άςιον,δσον πολλά αρ
χαία νομίσματα, έκ τών καλών τής τέχνης χρόνων, τής Μεγάλης 
Ελλάδος μάλιστα, είναι άξια νά συναριθμηθώσι είς τά  κάλλιστα 
τής άρχαιότητος φιλοτεχνήματα καί άφομοιούνται ώς προς την λε
πτότητα καί τδ κομψόν τής εργασίας μέ τους γλυπτούς δακτυλιό
λιθους· ’Αλλ’ ίσως ή σιωπή τών συγγραφέων εχει τον λόγον της 
είς τό δτι οί άρχαΐοι, ώς φαίνεται, δέν έκριναν τά νομίσματα 
τοσοΰτον τής προσοχής καί τής έρεύνης αυτών άξια ό'σον άλλα τής 
τέχνης αριστουργήματα, διότι τά νομιάματα υπάρχοντα είς πολυν 
αριθμόν, μετέβαινον τρόπον τινά διά τής άδιακόπου αύτών χρν·- 

«εως είς αντικείμενα τού καθημερινού βίου. Μολοντούτο νεώτερός 
τις αρχαιολόγος ό Raoul-Rochette έσύλλεξεν έκ νομισμάτων φε- 

ρόντων ένίοτε όνόματα καί έξ άλλων αρχαίων μνημείων τά  έξής 
όνόματα γνωρίμων ώς φαίνεται νομισματοκοπών.

Νεύαντος τής Κυδωνιάς έν Κρήττ,· Πασίων Λίθων Πυθόδαμος 

τής Απτέρας· Αριστόβουλος εις νομίσματα τοϋ Λυσιμάχου. Ζώϊ- 
λος είς νομίσματα τοΰ Περσέως.

Τά έξής όνόματα Εύμένης, Κίμων, Εΰαίνετος, Είίθυμος, Ευκλεί
δης, Σώσις, Νίκων, Νουκλείδης. Παρμενίδης, Έξασκεστίδης, ’Απολ
λώνιος, Χοικέων, Προ/.λής· άνήκουσιν είς νομισματοκόπαυς σικελι
κών πόλεων, τών Συρακουσών, τής Κατάνης, Νάξου, Καμαρίνης.
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Οί έξης είναι νομ,ισματοκόποι των πόλεων της Μεγάλης Ελλάδος, 

Νεαπόλεως, Υέλης, ·ί| Ελεας, Μεταποντίου, Θουρίου, Τάραντος, 
'Ηρακλείου. -— Αύγίας, Φιλιστίων, Κλεύδωρος, Σώς-ρατος, Αγησίας, 
Εύφας, Αρίστιππος, Λρτόξενος, Παρμενίδης, Απολλώνιος, Αιοφά- 

νης, Άρτεμίσιος, Μο7.οσσός, “Ολυμπις. Τινές έξ αύτών ένώνοντο 
άνά δύο καί έχάραττον ό μέν τό εμπροσθεν, ό δέ τό όπισθεν μέρος 

τών νομισμάτων. “Αλλοι είργάζοντο διά πλειοτέρας πόλεις ώς δ 
Εύαίνετος διά τάς Συρακούσας καί τήν Κατάνην, ό Παρμενίδης 

διά τάς Συρακούσας καί την Νεάπολιν. Ο “Ολυμπις διά την Νεα- 
πολιν καί τόν Τάραντα. 'θ  Αρίστιππος διά τόν Τάραντα καί 
'ΐΐράκλειον καί Μεταπόντιον. Ο Απολλώνιος διά τό Μεταπόντιον 
καί τήν Κατάνην. Ο Εύφας διά τό Θούριον καί 'ίΐράκλειον.

“ίσως τινά έκ τών εις τά νομίσματα συχνότατα άπαντωμένων 

μονογραμμάτων περιέχουσι τό δνομα τοΰ τεχνίτου, “ίσως δε τινά 
έ* τών σημείων είναι «Τυμβολικαί παραστάσεις ή σημεία τά  
όποια οί τεχνΐται μετεχειρίζοντο άντί τοϋ όνόματός των. Λέν εί
ναι άπίθανον ότι οί δακτυλιογλύπται ησαν συγχρόνως καί χαρά- 

κται νομισμάτων, διότι αί έργασίαι αύται άπαιτοϋσιν άμφότεραι 
ίσην ακρίβειαν καί επιμέλειαν καί είναι συγγενείς πρός άλληλας.

Οί Ελληνες, ώς εΐπομεν, είχον ίδιους χαράκτας νομισμάτων ώς 
καί πάσης άλλης ελευθερίου τέχνης δημιουργούς, διό καί δέν ει/ον 
χρείαν ενεκα τούτου νά προσφύγο;σι είς κάνέν άλλο ξένον έθνος. Οί 
δε Ρωμαίοι, οΐτινες ήσαν πτω χοί άπό τεχνίτας, κατά μέν τους άρ- 
χαιοτέρους χρόνους έλάμβανον νομισματογλύπτας παρά τών Tup- 
ρηνών, ύστερον δέ παρά τών'Ελλήνων. Τά οικογενειακά νομίσματα, 
καί αύτά τά  αρχαιότερα μεταξύ αύτών μαρτυροϋσι σαφώς τήν 
'Ελληνικήν χεΐρα. Αί σφραγίδες κατεσκευάζοντο ώς φαίνεται άπό 

τεχνίτας “Ελληνας, παρεπιδημοϋντας είς Ρώμην, η διαμένοντας 
είς Καμπανίαν, επειδή πολλά οικογενειακά νομίσματα είναι ό'· 
μοια μέ τά της Καμπανίας.

ΑΝ ΑΛΕΚΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ. 3 ί  3



344 AIV Α Λ ΕΚΤΑ Ν0ΜΙΣΜΑΤ0ΓΡΑΨ1ΚΛ.

I.

Κίβδηλα καί παραπεπο^μένα νομίσματα.

"θ ταν γίνεται λόγος περί κίβδηλων νομισμάτων πρέπει νά δια- 
κρίνωμεν προ πάντων μεταξύ άρχαίων καί νεωτέρων ναθευτών καί. 

παραχαρακτών. (1)

Κίβδηλα η νόθα νομίσματα ύχήρχον ήδη καί επί Ελλήνων και 
Ρωμαίων. Πρός τοϋτο δέ μετεχειρίζοντο τόν χαλκόν, τόν σίδηρον 
τόν μόλιβδον. Τά μέταλλα ταΰτα ένέδυον μέ λεπτόν τιμιωτέροι» 
μετάλλου λέπισμα, καί έπέβαλλον έπ’ αύτοΰ τήν σφραγίδα. 

Τοιαΰτα νομίσματα λέγονται καί ύπόχαλκα subaerati, τό δέ 
φαυλότερον ένδον μέταλλον ψυχή τοΰ νομίσματος anim a numi. 
Είναι δε τόσον έπιδεξίως έξειργασμένα ώστε δεν ανακαλύπτει 
τις πρότερον τήν απάτην, είμή άφοϋ χαλάσνι μέρος τοΰ έξωθεν με
τάλλου ή τριβή διά της συχνής y ρήσεως.

Χρυσά τοιούτου είδους νομίσματα εύρίσκονται σπανίως· χαλκα 
μέ υποβεβλημένου σίδηρον υπάρχουν ωσαύτως όλιγώτατα. ’Αλλ 
έκ τών αργυρών διεσώθη ό άριθμός δχι ολίγος- Τά ένδον αύτών 
βύγκειται ενίοτε έκ μολίβδου, συνήθως δέ έν. χαλκοΰ. "Οτι μεταξύ- 
τών Ελλήνων έσυνειθίζετο το τοιοΰτο τής απάτης είδος άποδεικνύε- 

Ται έκ διαφόρων νομισμάτων Αλλ’ ό'μως τά πλειότερα τών κί
βδηλων νομισμάτων υπάρχουν μεταξύ τών ρωμαϊκών οικογενεια
κών. Αλλ έπειδή είναι άρχαΐα, καί έξ αύτών πολλά καλώς 
άπειργασμενα είναι δεκτά ενεκα τούτου εις τά  νομ,ισματοφυλάκια 
και είς τάς συλλογάς.

Η μεγάλη τιμή, τήν οποίαν εχουσι τά άρχαΐα νομίσματα συ- 
νετέλεβε κατά τούς νεωτέρους χρόνους εις τήν νόθευσιν, καί τήν 
αντί γνησίων διάδοσιν κίβδηλων νομισμάτων* Διά τοΰτο οί συλ- 
λεγοντες άρχαΐα νομίσματα, καθώς καί οί θέλοντες νά μεταχειρι- 
σθώσιν αύτά είς έρεύνας έπιστημονικάς εχουσι χρείαν πολλής προ-

(4) Διεζο&χώς \n\iZ ~ερί τούτου ό Eckhel. D. Ν. Yol, I, Proleg. 
pag. C X in  seq .
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WJ'/ής διά νά άποφύγωσι τήν απάτη·*. Πολυχρόνιος πείρα καί τοϋ 
βλέμματος γύμνασις απαιτούνται πρός διάκρισιν τών κίβδηλων 

νομισμάτων άπό τά  γνήσια.

Επειδή έκ τοϋ πολλοϋ πλήθους τών κίβδηλων νομισμάτων 

γεννώντχι άμηχανίαι καί δυσχέρειαι εϊς τούς έραστάς τών μνη
μείων τούτων τής αρχαιότατος, έκρίναμεν άναγκαιον νά δηλοίσω- 
μεν τους διαφόρους τρόπους τής κιβδηλεύσεως τών άρ/αίων νομι

σμάτων διά νά κάμωμεν προσεκτικόν τόν καδένα ποσάκις καί 
πόσον ευκόλως δύναταί νά λάβνι χώραν απάτη.

Α. Υπάρχουν χυτά κίβδηλα νομίσματα έκ παντός μετάλλου, 
πρός S έλήφθη ό τύπος έξ αρχαίου νομίσματος. Ταΰτα γνωρίζον
ται ευκόλως. *Π χώνευσις διακρίνεται άπό τήν τροφείαν επιφά
νειαν τοϋ νομίσματος, άπό τήν αμβλύτητα τών τύπων καί τών 
γραμμάτων της επιγραφής, ένώ είς τά γνήσια νομίσματα ή μέν 

είναι λεία, τά δέ οξέα. 'Ωσαύτως τ:αρατηρεΐται τραχύτης καί είς 
τόν γϋρον, όστις είναι σφυρήλατος, τετριμμένος ή ρινισμένος πρός 

έπανόρθωσιν τών έλαττωμάτων τής χωνεύσεως καί άπόκρυψιν 
αύτών.

Ε πί τών χρυσών καί αργυρών νομισμάτων ή άμβλύτης τών 
τύπων είναι προδηλοτέρα παρά έπί τών χαλκών, τά  όποια είναι 
έπιχρισμένα με τεχνικόν βερνίκιον διά νά όμοιάζωσι μάλλον μέ 
τά άρχαΐα· πλήν τό βερνίκιον τοϋτο προδίδεται άπό τό ρυπώ^ 
δες τοϋ χρώματος, τήν έλαιώδη στιλπνότητα καί τήν μαλακότητά 
του δοκιμαζόμενον διά τοϋ γλυφείου, ένώ τό άρχαΐον, γνήσιον βερ- 
νίκιον είναι λεπτόν, εύαφές καί έχει άτονον στιλπνότητα.

Ενίοτε οί παραχαράκται κρύπτουσι τά σφάλματα τής χωνεύ- 
σεως λεαίνοντες τήν έπιφάνειαν καί άποξύνοντες διά τοϋ γλυφείου 

τους τύπους καί χαρακτήρας. Αλλ’ ή χρήσις τοϋ γλυφείου γνωρί

ζεται κ::ί ή λειότης δεν φθάνει ποτέ τήν τής ρυπώσεως.
Β. Γνήσια νομίσματα νοθεύονται καί κατά τόν έξης τρόπον. 

Κ,εφαλαί καί έπιγραφαί νομισμάτων μεταβάλλονται διά τοϋ γλυ- 
φείου καί ούτω έν τίνος συνήθους νομίσματος γίνεται έτερον σπχ-



νίιος εΰρισκόμενον. Ούτω το άντιόχειον νόμισα* τοΰ αύτοχράτορος 

Κλαυδίου εύρίσκεται μεταβεβλημένον είς νόμισμα "οθωνος· ή Δό
μνα είς Λιδίαν Κλάραν ή Μαμ.μ,αία είς Τραγχυιλλίναν ό Αύρήλ'.ος 
είς Περτίνιχα καί άλλα τοιαΰτα*

Γ. ’Αρχαία νομίσματα νοθεύονται καί κατ’ άλλον τροπον 
διά ρινήσεως τοϋ έπί τοϋ όπισθεν μέρους τύπου καί έπντυπώ- 

σεως ?ι διά τοϋ γλυφείου έγχαράξεως άλλου νέου. Ε’νίοτε συντίθε
τα ι νι συγκολλαται νόμισμα έκ δυο διαφόρων νομισμάτων. Τά νο

μίσματα διαπρίονται κατά πλάτος καί συγκολλώνται τά  μερν) η 
έςαλείφεται διά τής ρίνν,ς δ τύπος τού ένός μέρους καί κολλαται 

έπ αύτοϋ τό μέρος τοϋ διαπρισθέντος νομ.ίσματος μ.έ τοσαύτην 
επιδεξιότατα ώστε φαίνεται έν νόμισμα.

Αί τοιαϋται νοθεύσεις ανακαλύπτονται οσάκις ό τύπος τοϋ ό
πισθεν μέρους δέν έχει σχέσιν πρός τήν έπί τοϋ έμπροσθεν κεφαλήν 
ί  οσάκις ό σύνδεσμος τών τύπων είναι ίδιάζων καί άγνωστος. ‘II 
σύνθεσις νόθου νομίσματος έκ δύο άρχαίων ανακαλύπτεται καί 

άπό τόν γϋρον, οστις είναι ρινισμένος καί προσέτι φαίνεται επ’ αύ
τοϋ λεπτή τις λευκή γραμμή.

Δ. Κατά τους νεωτέρους χρόνους έγειναν καί συχναί άπομιμή 
«εις τών άρχαίων νομισμάτων. Καί ή'τοι έπενοήθησαν νέοι τύποι 
κατά τόν τρόπον καί τήν ιδέαν τών άρχαίων, ή έγλύπτοντο έ/. 
νέου άρχαϊοι τύποι. Επειδή τά νόθα νομίσματα τοϋ είδους τούτου 

είναι τυπωμένα καί καλώς έξειργασμένα, ή άνακάλυψις αύτών εί

ναι πολύ δυσκολωτέρα παρά τά νόθα τών άλλων ειδών. Υπάρ
χουν μολοντούτο διάφορα γνωρίσματα πρός διάγνωσιν τών τοιού- 
των νομ,ισμάτων. Είναι δν,λαδή ποτέ μέν παχύτερα, ποτέ δέ λε
πτότερα, ποτέ μεγαλύτερα, ποτέ μικρότερα παρά τά άρχαΐα τοϋ 
αύτοϋ είδους. II νεωτέρα αύτών γένεσις προδίδεται καί άπό τά 
γράμματα τής επιγραφής, τά  όποια είναι δύσκολον νά μείνωσιν 

άπαραλλάκτως όμοια. Από τά  τοιαΰτα νομίσματα λείπει προσέτι 

κχί τά βερνίκιον δί οΰ διακρίνονται τά  άρχαΐα νομίσματα, ?, άν 
έχωσι βερνίκιον τοϋτο δέν είναι ρμοιον μέ τό παλαιόν. Τελευταϊον

3 ί 6 ΑΛ" ΑΛΕΚΤΑ ΛΌΜΙ2ΜΑΤ0ΓΡΑΕΙΚΑ.



προδίδονται άπό τόν γΰρον, δστις είναι ρινισμένος, πολλάκις στρογ- 
γυλώτερος καί λειότερος παρ δ,τι συνήθως εΰρίσκεται είς τά πα- 
λαιά νομίσματα. Εκτός δέ τούτων ή καλή διατχρησις τών το ιού* 
των νομισμάτων γέννα κατ αύτών υπόνοιαν.

Τά νεώτερα νομίσματα μέ τύπους πλαστούς γνωρίζονται έξ 
αύτών τών τύπων. Τοιαΰτα είναι τά φέροντα τόν ’Ιούλιον Καίσα- 
ρα καί έπί τοϋ δπισθεν μέρους τήν επιγραφήν Yeni, Vidi, Yici, 
τόν Πρίαμον καί τήν πολιν τής Τροίας· τήν Αρτεμίσιαν καί τό 
Μχυσωλεΐον· τήν Αιδώ καί τήν πόλιν τής Καρχηδόνος· Θεμιστο
κλή, Μιλτιάοην καί άλλα. 'Ωσαύτως χάλκινα νομίσματα πρώτου 
μεγέθους μέ τάς κεφαλάς τοϋ Αύγούστου καί Τιβερίου. Η ανε
πιτήδειος έπινόησις καί χρήσις τύπων, ενδυμασίας τίτλων, επι
γραφών μή ευρισκομένων εϊς τά παλαιά νομίσματα, πολλάκις 
κακή διαγραφή καί έκτέλεσις προδίδουσιν ευκόλως τήν απάτην.

Τά νόθα νομίσματα εις τά  όποια έπεβλήθησαν αληθώς άρχαΐοι τύ- 
tcoi δύνανται τόσον εύκολώτερον νά άπατήσωσιν, ώστενά θεωρηθώ- 

σιν άρχαϊα, δσον τελειοτέρα είναι ή εργασία αύτών, καί τώ δντι 
πολλά τοιαΰτα νομίσματα καί μνημόνια είναι ολίγον καταδεέστερα 
τών αρχαίων. Πρό πάντων προσοχής άξια είναι έκ τών τοιούτων 

νόθων νομισμάτων τά  λεγόμενα Παταυϊνά Patavini, τών οποίων 
χαράκται καί τυπωταί ήσαν οί έκ Παταυίου Καλβϊνος καί Βασ- 
σιανός, οΐτινες έμιμήθησαν κατ έξόχήν τα χάλκινα πρώτου μεγέ
θους νομίσματα τών δώδεκα πρώτων αύτοκρατόρων. Διαβόητοι 
ώς παραχαράκται καί μιμηταί αρχαίων νομισμάτων είναι προσέτι 
ό έκ Πάρμας Καρτέρων, ό Φλωρεντινός Dervieu, ό Γαμβέλλης, ό 
Βοσσάγνας, ό Κελλίνης καί 6 Κογόρνιο:, έξ ών ό τελευταίος κατε- 

σκεύασε πολλά χρυσά νομίσματα.
Τελευταΐον πρέπει νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν μας καί είς τά  

πλημμελή αρχαία νομίσματα, γενόμενα έξ άμελείας τών νομι- 
σματοκόπων, ή έξ απροσεξίας κατά τήν τύπωσιν.

Τά συχνότερα σφάλματα αποβλέπουν τήν έπιγραφήν καί συνί- 

στανται ή είς ανορθογραφίας ή εϊς μεταθέσεις γραμμάτων καί λέ

ΑΝΑΑΕΚΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΓΡΛΦΙΚΑ. 347



ξεων. ’Ενίοτε συγχέονται οί τύποι ώστε τά μέρη άμφότερα τοΰ 
αύτοϋ νομίσματος δέν άρμόζουσι πρός άλληλα καί συνδέονται τύ
ποι διαφόρων νομισμάτων. Τοϋτο συμβαίνει συχ*ά είς νομίσματα 
οικογενειών. Τυχαίνει προσέτι τό χάραγμα νάμήν είναι καθαρόν, κα 
σαλευομένου τοϋ μετάλλου έπί τοϋ σημαντηρίου νά διπλασιάζη- 
ται έκ τοϋ διπλοϋ τής σφύρας κτύπου ό τύπος. Ούτως έγεννήθη-: 
σαν άπό αβλεψίαν τοϋ νομισματοκόπου τά πλημμελή νομίσματα, 
όνομασθέντα num i incusi, περί ών εγεινεν ήδη λόγος.

ια '.

Διαιρεσις τών νομισμάτων καί είς  τάς 
συλλογάς αύτών κατάταξίς.

Τά έκ της άρχαιότητος περισωθέντα νομίσματα διαιρούνται κυ

ρίως είς δύο γενικάς τάξεις. 11 πρώτη περιλαμβάνει τά  νομίσμα
τα τών Ελλήνων, τών χωρών, πόλεων καί βασιλέων ελληνικών 
αποικιών καί κατακτησεων. ή δεύτερα τάξις τ.ζζ'.ί'/ν. τά  νομίσμα
τα  τών Ρωμαίων, τά  έν καίρω τής δημοκρατίας χαραχθέντα οίκο- 
νειακά νομίσματα καί τά τών αύτοκρατόρων.

Γπάρχουν διάφοροι τρόποι κατατάξεως τών νομισμάτων είςτά  
νομισματοφυλάκια. 'θ  αρχαιότερος είναι ό κατά τό είδος τοϋ με
τάλλου jcai τοϋ διαφόρου τών νομισμάτων μεγέθους. Τήν πρώτην 
τάξιν λαμβάνουν τά  χρυσά πρώτου μεγέθους νομίσματα, τά τών 
πόλεων καί εθνών, έφεξής τά τών βασιλέων, τελευταΐον τά  τών 
Ρωμαίων αύτοκρατόρων. Είς ταϋτα έπονται τά μικρότερα ^ρυσά 

νομίσματα, επειτα άκολουθοΰσι τά αργυρά κατά τήν αυτήν σειράν 

καί κατά τά  διάφορα αύτών μεγέθη. Τελευταΐον έρχονται τά  χάλκι
να μεταξύ τών όποιων προηγούνται τά μνημόνια, ή είκονογραφικά 
μετά ταϋτα τά πρώτου, δευτέρου, τρίτου μεγέθους κεχωρισμένα.

Κατά τινα άλλην διάταςιν έλαμβάνοντο ώς κανών οί τύποι, 
τά  νομίσματα τών ycopcov καί πόλεων τά  φέροντα εικόνας θεών 
βασιλέων, άνδρών ένδοξων, κτιρίων ά-εικάσματα ετίθεντο /ωρι- 

στά, ωσαύτως τά άναφερόμενα είς αγώνας, θυσίας, καθιερώσεις
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xsi άλλα αντικείμενα έχωρίζοντο άπ’ άλλήλων καί διαιρούντο εϊς 
τοσαϋτϊ τμήματα.

Τινές ήκολούθησαν την τάξιν τοϋ να ένόνωσιν εις εν τά  νομί
σματα τών χωρών καί πόλεων καί νά τά κατατάττωσι κατά 
τήν ακολουθίαν τών γραμμάτων τοϋ αλφαβήτου, έφεξνίς έθετον τά  

τών νήσων καί τελευταϊον τά  τών βασιλέων.
'ί ΐ  άρίστη κατάταξις τών έλλ/,νικών νομισμάτων είναι ή παρά 

τοϋ Έκκελίου είσαχθεΐσα γεωγραφική. Τά νομίσματα τών χωρών 
καί πόλεων τάττονται κατά τήν τοποθεσίαν αύτών' τά  τών νή- 
σων τίθενται είς τά  τών τόπων, είς τού; άποίους παράκεινται, τά  
των βασιλέων προστίθενται είς τά  τών τόπων έφ’ ών ηρχον. Τοιου
τοτρόπως αποκτάται όχι μόνον ευχερής τοϋ όλου σύνοψις άλλ’ 
ίΰκολύνεται καί ή σπουδή τής γεωγραφίας καί ιστορίας. Πό- 
®ον επωφελές είναι το νά Ιχωμεν εί; εν συνηγμένα τά  νομίσμα
τα τοϋ αύτοϋ τύπου δέν είναι χρεία διά μακρών νά άποδειχθνί, έ- 

«ϊίδή κατ’ αύτάν τάν τρόπον πολλά νομίσματα, τά όποια απο
χωρισμένα άπά τήν τοιαύτην σειράν ήθελαν εισθαι δλως ανεξήγη
τα έννοοϋνται καί γίνονται σαφή διότι τά  νομίσματα τής αυτής 
χώρας ή τών παρακειμένων τόπων εξηγούνται οϋτω άμοιβαίως 
Χαί δί άλλη'λων.

Κατ’ αυτήν τήν τάξιν θέλομεν περιγράψει είς τά  επόμενα συ- 
νο^τικώς τά νομίσματα τών κυριωτέρων τόπων καί πόλεων τοϋ 
“ αλαιοϋ κόσμου, άρχίζοντες άπά τής Ελλάδος καί τών έν αύτη 

“Γο^ων δπου πρώτον έκόπη νόμισμα.
Τά σημεία τών όποιων εγεινεν χρήσις χάριν συντομίας είς τήν 

περιγραφήν ταύτην είναι τά  έξής.

ΧΡ. ΑΡ. ΧΑ. δηλοϋσι χρυσοΰν, άργυροϋν χαλκοΰν. Μ. Μ. δη* 
μεγίστου μεγέθους- I. II. III. πρώτου, δευτέρου, τρίτου, μεγέ- 

®ουί  ή σχήματος. ’Απ’ άλλη'λων χωρίζονται τά  διαφέροντα κατά 
χαραγήν νομίσματα διά τοϋ σημείου )(. αί ές άριστεράς λέξεις 

®9°ρώσι τά εμπροσθεν μέρος, τά πρόσωπον τοϋ νομίσματος, αί δε- 

ζιόθεν τά όπισθεν μέρος. U λέξις Λύτοκρ. δν-,λοΐ νόμισμα ελληνικά?
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η άλλου τόπου, κοπέν καθ' 8ν καιρόν ή 'Ελλάς καί άλλαι πρότε- 
ρον αυτόνομοι χώραι ύπεκειντο εις τους Ρωμαίους αύτοκράτορας 
τών όποιων φέρουσι τάς εϊκόνας’και τά  ονόματα.

Αίγινα.

Λίαν άρχαΐα νομίσματα ΑΡ. χελώνη. )( αμορφον κοίλωμα. ΣημεΓον 
μακρας άρχαιότητος.

ΧΑ. Δύο δελφίνε; Ιν τω μέσω Α. }( £μ»ρφον κοίλωμα και πολλά1 
άλλαι παραστάσεις.

Αύτοκρατορικά. Είκών Δ·.ος πωγωνίτ&υ βαστάζοντος κριόν. Δαίμων 
πολιούχος με κεράς ΆμαλΟείας, έπί της κεφαλή στεφάνη πυργωτή. 
ΙΙοσειδών ίστάμενος με τρίαιναν καί δελφΐνα.

Πελοπόννησος.

Κοινόν τής Πελοποννήσου νόμισμα δέν υπάρχει έκτός αν Οεωρήσω- 
μεν τοιοΰτο τό Χ Ρ. τοϋ Τ. Κ ο ί ν τ ο υ  Φ  λ α μ ι ν ί ν ο υ καί τά ΑΡ. 
καί ΧΑ. τής Αχαϊκής συμμαχίας. Τά αρχαιότατα νομίσματα τών . 
πόλεων τής Πελοποννήσου είναι ΑΡ. και μικρά, ενια καλλονής έξαιρέ- 
του άποδεικνύουν δια τοϋ μεγέθους αύτών δτι βεβαίως δέν έκόπησαν 
προ Φιλίππου τοΰ Β, βασιλέως τής Μακεδονίας, καί δτι ολατα τοιαΰτα 
άνήκουσι πιΟανώτατα εϊς τούς μετά τον Μίγαν ’Αλέξανδρον χρόνους. 
Τής γνώμης ταύτης ισχυρόν υποστήριγμα είναι τά τούτοι; παρεμφερή 
μεγάλα άργυρα νομίσματα τή; Αακεδαίμονο;, τά όποια βεβαίως δέν 
ίχαράχθησαν προ τών παρομοίων βασιλικών αυτής νομισμάτων, κοπέν- 
των μετά τόν Μ. Αλέξανδρον. Τό σπάνιον καί μοναδικόν χρυσοϋν νό
μισμα τοΰ Φλαμινίνου άποδεικνύα διά τοΰ χαράγματος του οτι εΤναι 
άπομίμημα τών ΧΡ. ’Αλεξάνδρου τοϋ Μ. "Ισως έκοψαν αύτό, σπεύ- 
σαντε; πολύ, οί εύγνωμονοΰντες "Ελληνες κατά τό <96 πρ. χρ. — Τ ί  
συχνότατα αύτοκρατορικά νομίσματα τών πόλεων τής Πελοννήσου εχου- 
σι τάς κεφαλάς τοΰ Σεπτιμίου Σεβήρου καί τής οίκογενείας «ύτοΰ. — 
’Ολίγα τινα μνημόνια ΧΑ. (είς τιμήν τοΰ Άντινόου) — Έπώνυμον φέ
ρει μία μόνη πόλις ή Επίδαυρος τό ΙΕΡΛ. — Αί έπί τών νομισμάτων 
παραστάσεις εχουσιν αναφοράν είς άρχαΤα τοπικά μυθολογήματα ή πα- 
ρ'.στάνουσι μνημεία υπάρχοντα και άλλα τάς διαφόρους πόλεις έπικο- 
σμοΰντα αντικείμενα να/ύς, λιμένας κ. τ . τ. καί είναι Ενεκα τούτου πολ
λή; σπουδή; *ξια.
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'Αργολίς- βάλεις. Άργος, 1). Κλεωνχί, 2). Επίδαυρος, 3). 

Έρμιάντ), 4). Τροιών, 5).

1) Αίαν άρχαΐα νομίσματα ΑΡ. Αυκου προτομή. ’Αναφορά είς 
’Απόλλωνα Λύκιον' )( Αμορφον κοίλωμα, ύστερον μεγα Α.

ΧΑ. Κεφαλή Ήρα; μέ διάδημα έφ ου ΑΡΓΕΙΩΝ. }( Παλλάς 
βαίνουσα. }( Διομήδης μετά τοϋ Παλλαδίου. )( Λύκος ίστάμενος. )( 
Τρίπους. )( Κίων μεταξύ τριαίνης καί νηός.

Αΰτοκρ. )( ’Αγώνες ΗΡΑΙΑ ΝΕΜΕΑ. Έ ίχών γυναικεία Ιτ.\ βάσεως 
κρατούσα Ιπ ι τής δεξιάς τροχόν, τήν δε άριστεράν άνατείνουσα (Νέμε- 
σις) Προτομή τοΰ Περσέως με φρύγιον κάλυμμα τής κεφαλής. Διόσκουροι 
ϊφιπίτοι.—Δαίμων πολιούχος μέ κεράς Αμάλθειας, Ιπι τής κεφαλής στε
φάνη πυργωτή. Όρθια τριφυής Ε κάτη. Περσεύς όρθιος μέ τήν δρπην 
χα'ι την κεφαλήν τής Μεδοΰσης. — Κάδμος ίστάμενος διαμα^όμενος προς 
τον μέγαν δράκοντα.

2) ΧΑ. Κεφαλή Ήρακλεους. )( Στέφανος κίσσινος. ΚΛΕΩ.

Αύτοκρ. Ευρώπη δχουμένη Ιπι τοΰ βοός Ιν τώ μέσω τής Θαλάσ-
οης μεταξύ τριτόνων" — "Ιππος Ιστάμενος φέρων μεγάλην προτομήν 
γυναικος,

3) ΑΡ. Κεφαλή ’Ασκληπιού. )( Μονόγραμμα ΕΠ. Ιντός στεφάνου 
δάφνινου.

ΧΑ. )( Λΰκος κείμενος.“)( 'Υγεία. )( Ό φ ις  περιειλιγμενος.)( ’Αγώ
νες, ΑΣΚΛΗΠΙΑ. )( Άλεκτρυών μέ μονόγραμμα Ε Π .)( Τράγος.

Αΰτοκρ. Ασκληπιός Ιπι βρόνου, εμπροσθεν αύτοΰ 6 μεγας οφις. — 
Η ύπό ποιμένος ευρεσιςτοΰ ΰπ’ α’ιγός τιθηνομένου μικροΰ Άσκληπιοΰ.

4) Αύτοκρ. ΧΑ. Θησεύς άπάγων τόν δαμασθέντα μαραθώνιον ταΰρον.
5) ΑΡ. ΧΑ. Κεφαλή ’Απόλλωνος. )( ΤΡΟ. Κεραυνός. )( Τρίαινα.
Αύτοκρ. Θησϊΰς μαχόμενος πρός τόν Μινώταυρον. — θησεύς α’ιρων

τήν πέτραν, ύπό τήν οποίαν ό Α’ιγεύς έκρυψε τό ξίφος καί τά πέδιλα 
I Απόλυτος μέ ίππον καί κΰνα θηρευτικήν.

Αρκαδία· 1). πάλεις· Κα-ρύη, 2). Μεγαλάπολις, 3). Φενε6ς, 4).

5 ). Τεγέα, 6). Θελπουσα, 7).

Λίαν άρχαΐα νομίσματα ΑΡ. Κεφαλή "Ηρας. ΑΡΚΑ. )( Ζευς- 
**θήμενος έ'χων Ιπι τής χειρός άετόν.

Κεφαλή Διός. )( Πάν κρατών καλαυροπα Ιπι ορούς, ha’ os ΟΑΓΜπος 
(ίνομα τοΰ ορούς);



Κεφαλή Πανός νεανίου (κεφαλή Όλυμπου;) μέ δίπλα κέρατα' }( ι̂Τε-» 
γα μονόγραμμα ΑΡ. και έν τώ μέσω σύριγξ.

Λ izoxp. ΧΑ. Είκων Άντινόου- συχνάκις νόθα.
2) Αΰτοκρ. ΧΑ. )( ’Άρτεμις ευζωνος μέ δυο δαδας καιομένας.
3) ΑΡ. Τα αΰτά μετά  τής Αρκαδίας.
Αΰτοκρ. ’Απόλλων γυμνός ίστάμενος εχων εν τή οες’.χ αττέφανον ίχ 

δάφνης, μέ τήν άριστεράν έρε’.δόμενος ε’ς κίονα κα'. κρατών τόξον. — 
Ήμίγνυμος έρμης Πριάπου.

ί )  ΑΡ. Κεφαλή Δήμητρος. ) ( Έρμης άπάγων τον νέον Άρκάδα, 
υΙόν τής Καλλιστοϋς μέ το παρατεθειμένον όνομα ΑΡΚΑΣ. )( βοϋς 
στάμενος.

5) ΧΑ. ΕΠ Ι ΙΕΡΕΩ Σ  ΕΡΜ ΑΞΟΟΓ. Κεφαλή Άρτέμιδος μέ στέ
φανον δάφνης έμπεπλεγμένον είς τήν κόμην" )( Ί π π ο ς  Βάσκων.

5) ΑΡ. Κεφαλή Άρτέμιδος μέ στέφανον δάφνης είς τήν κόμην. )( 
'Ηρακλής άνατείνων το ρόπαλον καί προδαίνων είς τον αγώνα. )( Κε
φαλή όρνιθος στυμφαλίδος.

6) ΑΡ. Κεφαλή Παλλάδος. )( Γλαυξ.
ΧΑ. )( Τήλεφος, τιθηνούμενος υπό τής έλάφου. — Κεφαλή βασιλέως 

Άλεοϋ. )( Ό  "Ηρως Κηφεΰς, λαμοάνων παρά τής Αθήνας βόστρυχον 
έκ τής κεφαλής τής Μεδούσης, τόν όποιον ή παρισταμένη μικρά αΰτοί) 
θυγάτηρ Στερόπη εμελλε νά φυλάττΥ] είς άγγειον καί νά σώζγ την 
πόλιν άπό πυρκαϊάν. )(_Κηφεΰς ώπλισμένος μέ λόγχην και ξίφος έφορ- 
μών έπι τήν μάχην.

Αΰτοκρ. Κηφεΰς Ιστάμενος. μέ λόγχην και ασπίδα ’Αταλάντης Ιφορ- 
μών κατά τοϋ καλυδωνίου κάπρου.

7) Αΰτοκρ. Παν κερασφόρος πατών έπι τών δακτύλων μέ τήν κΐ- 
λαύροπα Ιστάμενος παρά δένδρφ και άνατείνων πρός αΰτό τήν χεΐρα.

Λακωνία. Ά ν  καί παρά τών νόμων τοϋ Λυκούργου απαγορευ
μένα ϋπάρχουσιν ομως άργυρα καί χαλκα νομίσματα, άλλ’ ομδ>ί 

είς μεταγενεστέρους χρόνους μετά τόν θάνατον Αλεξάνδρου τοϋ 
Μεγάλου καί τών αρχαίων ήθών τήν έκλυσιν. Βασιλείς Apsu;, 

3 0 9 — 365  π . X . 1). Κλεομένης Γ. 2 2 0  π . X. 2) Πόλεις. 2** 

ρτη, 3). ΒοιαΙ, 4).

1) ΑΡ. Κεφαλή Ήρακλέους. )(. Ζεΰς καθήμενος.
2) ΑΡ. Κεφαλή αΰτοΰ μέ διάβημα. )( ΛΑ. Αθήνα Ισταμένη" Ά'-~ 

κτρυων κα'ι τράγος.
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3) ΑΡ. Κεφαλή Παλλάδας. )( ’Ηρακλής ήρεμων. Κεφαλή Ήρακλέους 
πωγωνίτου ) ( Ά γγεΐον μεταξύ των S jo πίλων τών Διόσκουρων. Τ ά 
τελευταία ταΰτα νομίσματα λίαν ,μικρά ώς τά  τής αχαϊκής βυμ- 

μα χίας).
ΧΑ. Κεφαλή Λυκούργου. )( Δ'.πλαΐ κεφαλαι τών Διοσκοΰρων.
Αύτοκρ. Διόσκουροι ίστάμενοι — ή έφιπποι — ή οϊ πΐλοι αυτών με

τά τοϋ ίστροο ΰπερθεν — Ε ρμής μέ τόν νέον ’Λρκάοα ώς εϊς τά τοΰ 
Φενεοΰ.

Αύτοκρ. ΧΑ. ’Έρως πτερωτός βαίνων, κρατών ε’.ς τήν δεξιάν δάδα, 
είς τήν άριστεράν τόξον.

Μεσσήνη, 1).
1) ΑΡ. Μεταγενέστερα, μετά ’Αλέξανδρον τόν Μέγαν. Κεφαλή Δή- 

μητρος. ) ( Ζεύς βαίνων, έν τή άριστερα εχων άετόν, μέ τήν δεξιάν ρί- 
πτων κεραυνόν. — Κεφαλή Δήμητρας ή Διός. )( Τρίπους. (Μικρά ώς τά 
τής ’Αχαϊκής συμμαχίας).

’Ηλις, 1). Νήσοι παρακεί μεναι, ’ΐθάκη, 2). Κεφαλληνία, 3). 
καί έπ  αυτής πόλις Σάμη, 4). Ζάκυνθος, 5).

4) Αίαν άρχαΐα νομίσματα. ΑΡ. Κεφαλή "Ηρας ή Διός. )( ’Αετός. 
Κεφαλή άετοϋ. )( Κεραυνός.

2) ΧΑ. Κεφαλή Όδυσσέως. )( Άλεκτρυων, Κεραονός.
3) ΑΡ. Κεφαλή Δήμητρος. )( Ή ρω ς Κέφαλος καΟήμενος.
4) ΑΡ. ΧΑ. Κεφαλή ’Απόλλωνος. )( ό κΰων Λαίλαψ.
5) ΑΡ. Κεφαλή Απόλλωνος. )( ’Ασκληπιός άγένειος καΟήμενος με- 

τ« τοΰ μεγάλου ό’φεως. )( ’Απόλλων καΟήμενος μέ λύραν.
Αύτοκρ. ΧΑ. Πάν ίστάμενος, κερασφόρος, τραγόπους, όρέγων στα- 

φυλ U εις τόν παΐδα Βάκχον τόν όποιον κρατεί είς τάς άγκάλας.

Αχαί'α. Αχαϊκή cυμμαχία 281 — 146 π . X . Τά αχαϊκά 
^ (β μ α τ α  καί τά  τών συ^ααχίδων πόλεων έχουν τό αύτύ υ.εγε-' 
^ ί, τήν αύτήν εσωτερικήν αξίαν, 1). Πόλεις· Αίγιον, 2). Βούρα, 3). 
Κόρινθος, 4). Πάτρας 5). Σικυών, 6).

4] ΑΡ. Κεφαλή Διός. )( ΑΧ. εν μονογράμ ματι μετά διαφόρων ση- 
μείων άναφερομένων εν μέρει εις τάς καθεκάστους συμμαχίοας πόλεις.

ΧΑ. Ζεύς ίστάμενος καί ονομα αρχοντος. )( Δήμητρα καΟημένη 
ΑΧΑΙΩΝ. καίόναμα τινός τών συμμαχίδων πόλεων.

-] ΧΑ. Ό  μΰθο; τής ΦΟια; (χεταοληθείσης ύπο του Λιο; είς r.z-
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Αΰτοκρ. ΧΑ, £ποψις τής πόλεως.

4) Λίαν άρχβΤα νομίσματα. ΑΡ. Κεφαλή Άθηνα;. )( Πήγασος. 
Τινές νομισματολόγοι άμφιβάλλουσιν 2ν τά φέροντα την κεφαλήν Α θή 
νας χαι τον Πήγασον νομίσματα άνηχουσιν είς Κόρινθον, ώς ίξάγετα 
εχ τινων μαρτυριών αρχαίων συγγραφέων, 55 ε·ί Συρακούσας όπου εΰρί- 
σκονται τά πλειστα αύτών. ΤινΙς δοξάζουσιν ότι αφού ό Τιμολέων άνε- 
νεωσε τάς σχέσεις τών Συρακουσών μετά της Μητροπόλεως Κορίνθου, 
φαίνεται οτι έκόπησαν πολλά νομίσματα με τ?>ν άνωτέρω τύπον. Ά λλ’ 
ομως «ραίνεται ό'τι τοιαΰτα νομίσματα, καπέντα παρά τών πλίιόνων 
παραλίων πόλεων της ’Ιλλυρίας και τής κατ» ’Ιταλίας η σαν κοινόν έμ- 
πορικόν νόμισμα τών παρά τόν Άδρίαν τόπων καί Ισοδύναμα κατά 
τήν άςίαν με τά τοσοΰτον συχνά ευρισκόμενα ΑΡ. νομίσματα τοΰ Τά- 
ραντος.

Μικρότερα ΑΡ. Κεφαλή ’Αφροδίτης )( Πήγασος.

ΧΑ. Τριπτόλεμος έπί τοΰ πτερωτού δρακοντε'ου αρματος της Δη- 
μητρος.

Αύτοκρ. ΧΑ. Πολυάριθμα άρχόμενα άπό ’Ιουλίου Καίσαρος. Ε π ι 
κρατέστερα1. παραστάσεις· Βελλεροψών, δαμάζων τόν Πήγασον, ή δια- 
μαχόμενος πρός την Χίμαιραν. Ποσειδών, Μελικερτης (ώς φαίνεται τό 
παρά τοϋ Παύσανιου περιγραφόμενον σύστημα), κ. αλλ. Μετά τόν 
θάνατον τοΰ Γ άλβα τά νομίσματα φέρουν R O ^A I- ΕΤ IM P E R IO ."  
Τό σχήμα τοΰ Ίσθμοΰ μέ τό δίκωπον, — Ό  λιμήν, ό ναός Ιπ ί τήί 
άκροπόλεως. — Περσεΰς μέ την κεφαλήν τής Μεδούσης και την βρ- 
πην. — Άοροδίτη κρατούσα μέγαν καθρέπτην. Κεφαλή τοΰ Ωκεανού 
πωγωνίτου, έν τώ  πώγωνι δύο δελφϊνες παίζοντες.

5] Αύτοκρ. ΧΑ. Έκτος τών συνήθων παραστάσεων έπί των άποικοια - 
κών νομισμάτων [ό κτίστης σύρων την αϊλακα. Σημεία τών λεγεώνων 
τών αυτόθι κατωκισθεντων στρατιωτών]. Έ ρμης καθήμενος. — Αρ' 
τεμις. Ό  λιμήν τής πόλεως, ύπό τήν εικόνα νεανίου εχοντος κερΜ 
Άμαλθείας καί κώπην. PORTUS FRICTIFER. C. Ρ -  Ή  Ιπί σκο
πέλου καθημένη είκών τής πόλεως Ιρείδουσα τήν δεξιάν έπι άσπίοοί' 
όπισθεν Ε ρμής ίστάμενος στεφων αυτήν. — Έ ποψ ις τής πόλεως χ11 
τών κτιρίων.

6] Λίαν άρχα'α νομίσματα. ΑΡ. Περιστερά ίπταμένη. )( Μέγα Σ. )Ι 
χίμαιρα.

Αΰτοκρ. ΧΑ. "Ιππος και έπ’ αύτοΰ προτομή. — "Ερως πτερωτοί 
σταμενος, έπερ-ιδόμενος είς τήν άνεστραμμίνην δάδα.
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Άττικτί· χολ;*;* Α^τίναι, 1). Έλευσ'ις, 2). Μέγαρα, 3). Αί 'Αθή- 

νχι £κοψαν πρωΐμώτατα αργυρά νομίσματα, τά  όποια ειχον είς τό· 
έμπόριον καλλίστην ΰπόλν-,ψιν καί ησαν πανταχοϋ δεκτά. Έκ τού

του, ώς καί εκ τινων παραδειγμάτων τδ>* νεωτερων χρόνων, έξη 

γοΰνται περιστατικά τινά περίεργα, τουτέστι ή παρ άλλων έλλη- 
νίδων πόλεων ακριβής μίμησις τοΰ άττικοΰ χκράγματος (ώς π . / .  
παρά της Κυδωνιάς, Γορτύνης, 'ΐεραπύτνης εν ΙΙοήτντ καθώς εϊς 

τήν Γερμανίαν τό Άμβοϋργον, τό Μαγδεβοϋργον καί άλλαι πόλεις 
έκαστον άλλοτε χρυσά νομίσματα μέ χάραγμκ πορτουγαλλικόν. 
καθώς κατά τον μ.εσ;«ώνχδλαι σχεδόν α\ έπικράτειαι της Ευρώπης 
έμιμοΰντο τά  φλωρβντινά ψλωρίνια)· δεύτερον δ’.ατί είς την πόλιν 
δπου κατ’ εξοχήν ήνθησαν a i τέχναι, μόνα τά  νομίσματα δεικνύουν 
μικράν πρόοδον. Είχον ώς εϊόυυξν κοινώς αναγνωρισμένων εμ
πορικήν αξίαν, της οποίας κυριώτερον ποτ^όν είναι ή μονιμότης 

απαράλλακτα καθώς ή Βενετί" έξηκολούδε: μ&'/ρι τών νεωτάτων 
χρόνων νά κόπτν) τά  χρυσά αυτής νομίσματα (Zeccbioj) κατά τόν 
άρχαΐον άτεχνον τρόπον, οιότι τοιαΰτα ήσαν γνωστά καθ’ ολην τιί* 
ανατολήν.

4) Υπάρχουν γνήσια Χ Ρ. ιών ’Αθηνών; Το ζήτημα δεν έλύθη με
τά βεβαιότητος, διότι τα γνωστά τοιοότου ε’.’δους νομίσματα, καίτοί 
εντεχνα, εΤναι όμως δλα παραπεποιημένα.

Α Ρ. Κεφαλή ’Αθήνας μέ περικεφαλαίαν )( Γλαυξ. Ε ’ς τά παλαιότα- 
τα νομίσματα οΐ όφθαλμοί τής ’Αθήνας έξέχοιισι, εις τά μεταγενέστερα 
περικλείονται μεταξύ δυο έξεχουσών γραμμών. Τά παλαιότατα εΤναί 
παχέα, #μορφ<χ' τά μεταγενέστερα (μετά τον Μ. ’Αλέξανδρον) είναι με
γάλα, στρογγυλά, άλλά λεπτά. — ‘ϊπάρχουν τοϋ τελευταίου είδους νο
μίσματα φέροντα Ιγκεχαραγμένα τά όνόματα τοϋ Μιθριδάτου καί Αρι- 
οτίωνος, άπύ τών χρόνων τοϋ πολέμου μεταξύ της 'Ρώμης καί τοϋ 
«ρημένου βασιλέως τοϋ οποίου τήν φιλίαν έπλήρωσαν βαρέως αί ’Αθή- 
,νΐι κατά τήν δπο τοϋ Σΰλλα αλωσίν των.

ΧΑ. Συχναί παραστάσεις εκ τών άρχαίων εγχωρίων μυθολογημάτων' 
)( Έ ρ ις  Ποσειδώνος καί ’Αθήνας περί τοϋ όνόματος τής πόλεως. ) ( θ η -  
®«ύς μέ τον μαραθώνιον ταϋρον, ή μαχόμενος προς τον Μινώταυρον, ί) 
«ίρων τήν πέτραν. )( Τριπτόλεμος Ιν τψ δρακοντϊίω δίβρφ. )( Ά πόλ- 

ίστάμενος, χρατίν ir.I τής χ»φος ι&ς τρκς χάριτας. )( Ή  άκρό-
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■πολΐ{ μ* τόν ναόν καΐτό κολοσσαΐον τής ’Αθήνας άγαλμα, χαΐτό οντρΜ 
){ "Ηφαιστος. )( Γοργόνειον.

Αΰτοκρ. Δέν ϋπάρχουσι.
δ) ΧΑ. ΤΓς ίσταμένη έντός στεφάνου. )( Δήμητρα ?, Τριπτόλεμοϊ

in i τοΰ πτερωτόν δρακοντείου δίφρου.
Αΰτοκρ. Δέν δπάρχου<τι.
3) Αΰτοκρ. ΧΑ. Δήμητρα βαίνουσα μέ δυο καιομένας λαμπάδας, 

προ αϋτης <τιημ*νη κολοσσαία λαμπάς.

Βοιωτία. 1) Πόλεις· Θήβαι, 2). ΠλαταιαΙ, 3). Τάναγρα, 3).

1) Λίαν άργχϊα και συχνά άργυρά νομίσματα μέ τό μόνιμον χ ά 
ραγμα τής βοιωτικής άσπίδος. Τό άγγειον τοϋ οπισΟε» μέρους άναφίρε- 
ι ι ι  προ πάντων ε’ς τόν Διόνυσον.

ΑΡ. Τά παλαιότατα νομίσματα λίαν μ^ρα  και παχία. Λαμπρόν νό
μισμα εΤναι τό φέρον κεφαλήν τοΰ ·Αιος> )( ΓΙοσειδων έπι θρόνου, κρα
τών έπί τής άνατεινομένη«· &&*i δελφΤνα, Ιπί τής άριστερας τρίαιναν, 
Έ  εργασία καλλίστη, *λλ’ οχι άρχαιότερον τής Ιποχής Φιλίππου τοϋΒ',

2) Α Ρ. ν( 'Ηρακλής παϊς δρακοντοφόντης. )( Ηρακλής άρπάζων 
τόν τρίπι>«ν. )( Βάκχου κεφαλή γενειώσα.

3) ΑΡ. Κεφαλή *Ήρας.
4) Αΰτοκρ. ΧΑ. Αί τρεις νΰμφαι Ιν ίματίοις· ί ;  ου συμπεραίνεται 

μετά βεΰαιότητος ή γειτονία θερμών όδάτων.

Εύβοια. 1) Νήσος έπίβημος διά τήν ευκαρπίαν καί τό εμπόριο» 

αυτής, έκ τούτου τά  πολλά καί καλά άργυρα νομίσματα έξ αυ
τών ί$ΐ) τών αρχαίων χρόνων. 'Η Κάρυστος μάλιστα είχε και χρυ

σά. Πόλεις· ΧαλκΙς, 2). Κάρυστος, 3). ’Ερέτρια, 4). 'ίστίαια, 5).

1) ΑΡ. Κεφαλή τής προσωποποιημένης νήσου. )( βοΰς.
2) Α Ρ. Κεφαλή 'Ήρας μέ διάδημα. )( ’Αετός, σπαράσσων οφιν ζ 

λαγών.
Αΰτοκρ. ΧΑ. 'Ήρα χαθημένι, καί παρ αυτή ΗΡΑ.
3) ΧΡ. Κεφαλή 'Ηρχκλέους. \  Ταϋρος κατακείμενος.
ΑΡ. Άλεκτρυων, )( βοΰς Θηλάζουσα μόσχον. Αξιοσημείωτος διότι 

ή αυτή παράστασις εΰρίσκεται έπί νομισμάτων τής Κερκΰρ*ς, ’Απολ
λωνίας, Δυρραχίου καί έπί τών άρχαιοτάτων περσικών δακτυλιολίβων.

£ Α . Κεφαλή ΙΙοσειδώνος, )( τρίαινα.
4) ΑΡ. Κεφαλή Αρτέμ.ίβς , οπίϊβεν αΰτής τόξον καί φαρέτρα. )( 

Ταϋρος.
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5) ΑΡ. Κεφαλή τής προσωποποιημένης ντ'σου Εύοο'ας έστεμμίνη 
μ ΐ ΧίΤϊόν. )( Είκων γυναικεία τής πόλεως, χαθημένη ίπ ί πλοίου χαΐ 
κρατούσα άναπειτταμμένον Ιστίον, προς ύπαίνιςιν τοϋ όνόματος"

Φωκίς 1). Πόλις Δελφοί 2).

1) Ή  Φωκίς ?χει αρχαιότατα, άλλα λίαν μ'.κρί αργυρά νομίσματα 
ΑΡ. Κεφαλή γυναικεία της Δημητρος. Κεφαλή ’Απόλλωνος, )(Κ εφα- 
λή ταύρου. )( Προτομή Κάπρου.

2) ΑΡ. Κεφαλή Δημητρος, ΑΜΦΙΚΤΙΟ. )( ’Απόλλων με δαυνίί* 
χαθήμενος, κεκλιμένος έπί τής λύρας, (εξαίρετος έργασία ix τών χρό
νων Φιλίππου τοΰ Β. βασ-.λίως τών Μακεδόνων).
Αύτοκρ. ΧΑ. 'Αδριανοϋ καί Φζυστίνας της πρεσβυτέρας.

ΛοκρΙς, καί ιδίως Λοκροί ’Οπούντιοι 1 ). ·

1) Νομίσματα καλλονής έξοχου ΑΡ· Κεφαλή Δημητρος. )( Ό  ε’ς 
την μάχην ορμών ήρως Αία;, ώπλυμένος με περικεφαλαίαν, ijr.iSx  
καί ξίφος (έκ τών χρόνων Φιλίππου Β. τοΰ Μακεδόνος).

Αιτωλία I ) .

1) ΧΡ. Κεφαλή ’Αθήνας. ]( Εΐκών καθημίνη τής χώρας Αιτωλίας 
μέ θεσσαλικόν πϊλον, λόγχην, ξίφος καί ί’νίυμα άνεζωσ;ίίνον· κάβηται 
ΙπΙ ασπίδων, σημεΐον πολεμικών έργων, ΐ ό  νόμισμα είναι άπαράλλα- 
κτον με τό ’Αλεξάνδρου τοΰ Μ.

ΑΡ. Κεφαλή της ’Αταλάντης μέ διάδημα εν τοΐς Οριξί καί τόν θει- 
σαλικόν πίλον. )( Ο Χαλυδώνιος Κάπρος —Τό άξιοσημείωτον νόμισμα 
(M ionnet. η. 23) παριστάνει τήν κεφα).ήν τοϋ βασιλέως Φιλίππου τοΰ 
Ε. (διό καί τό Φ Ι. ύττον.άτωΟι; καί εχει μεγάλην ιστορικήν αξίαν.

ΧΑ. )( Γνάθος τοΰ κάπρου καί αιχμή λόγχης. )( 'Ηρακλής ίστάμενος.

’ Ακαρνανία 1). Αί έττισνιμότεραι τής χώρας πόλεις /.σαν αί άκ· 
μάζουσαι έμ-ορ*καί άποικίαι τών Ελλήνων, μάλιστα τών Κοριν- 
θίων, έκ τούτον ?, αφθονία ώραί^ν «ρνυρών νομισμάτων. Εκ τών 
πλείστων, οιον Άκτίου, Αλυζίας, Άνακτορίου, Αμφιλοχίας, υπάρ
χουν νομίσματα μέ τύπους κορινθιακούς, προσδιωρισμενα ώς φαίνε
ται διά τόμετάττ,ς ’Ιταλίας έμπόριον. 'Ηράκλεια, 2). Λεύκάς, 3).

1) ΧΡ. ’Εν Μουσείω H unter. Εύρίσκεται συχνά, άλλά νόθον.
ΑΡ. Κεφαλή τοΰ ποταμού ’Αχελώου (^αΰρος άνδροπρόσωπος. )( 

’Απόλλων καθήμενος μ'ε τόςον.
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2) T i  efc την Ήράκλειαν ταυτην αποδιδόμενα νομίσματα άνηχουσι» 
»ΐς την Ήράχλειαν τής Βιθυνίας.

3) Δίαν άρχαΤα νομίσματα. ΑΡ. Ή  χίμαιρα καί <5 Βελλεροφών 
τών νομισμάτων τής Αευκάδος κατάγονται έκ της Κορίνθου. — Ά ρ τε- 
μις {σταμένη με ελαφον. )( Ναΰς.

ΧΑ. βωμός. )( Ή  δωδωναία περιστερά.

Νήσοι'ίοϋ Αιγαίου. “Ανδρος, 1). Κέος 2), έπ’ αΰτ-^ς πόλεις* 
Καρδχία, 3). Κορησία, 4). ’ίουλίς, 5). Δήλος, 6). "ίος, 7). Μήλος, 
8). ΙΙώςος, 0), Πάρο;, 10). Σέριφος, καί Σίφνος, 11). Τίνος, 12). 
©νίρα, 13).

1) ΑΡ. Σπανιώτατα. Κεφαλή ’Αριάδνης. )( Τίγρις. ~  Κεφαλή Α ρι
άδνης. )( Θύρσος.

2) ΧΑ. Κεφαλή τοΰ Άρισταίου, γενειώσα χοά αγένειος (ώς Ζευς και 
Απόλλων. )( Κΰων Σείριος (τό οίστρον τοΰ κυνός).

3) Α Ρ. Σηπία. )( ά'μορφον κοίλωμα.
Χ Α . Ή  αύτη είκών.
4) ΑΡ. Κεφαλή Άθηνάς. )( Σταφυλή.
ΧΑ. Κεφαλή τοΰ Άρισταίου. )( Σταφυλή.

ί5) ΧΑ. ΚεφΛή τοΰ Άρισταίου. )( Μέλισσα.

6) ΑΡ. ΧΑ. Κεφαλή ’Απόλλωνος. )( Αύρα.

7) ΧΑ. Κεφαλή Όμηρου με τό ονομα παρατιθειμένον. )( Άθην5 
•σταμένη.

8) Αίαν άρχαΤα νομίσματα. ΑΡ. Μήλον, (πρός ΰπαίνιξιν τοΰ ονόμα
τος). )( κοίλωμα. — Κεφαλή ΆΟηνίς με περικεφαλαίαν. )( ’Απόλλων 
καΟημενος με τήν λύραν.

ΧΑ. Νέμεσις Ισταμένη κρατοΰσα άπό τόν βραχίονα τόν νεον Πλοΰ- 
τωνα, (ή Αμάλθεια με τόν παϊδα Δ ία ;)  ΤΓΧΗ, και έπιγραφη.)( Στέ
φανος και ονομα τής πόλεως. — Μήλον. )( 'Ερμής Άθηνας οπλοφόρου

9) ΧΑ. Κεφαλή Βάκχου γενειάτου. )( Άγγειον.
10) ΧΡ. Λαμπρότατον νόμισμα. Κεφαλή Δημητρος περικεχαλυμ- 

μένη. )( Τράγος.
ΑΡ. Κεφαλή νεάζοντος Βάκχου εστεμμένη με κισσόν,
)( Ή  έπί τής μυστικής κίστης καθημένη Αριάδνη.
ΧΑ. Ώ ς  τα χρυσά, άλλ’ ή γυναικεία κεφαλή άπαραν,άλυπτος.
11) Μ': Χίμαιρα. )( Περιστερά ί»{τομένη.



42) ΧΑ. Κεφαλή νεάζοντος Βάκχου με κεράς κριοΰ. )( Ποσειίύν 
Ισιωμένοι: μέ τρίαιναν. )( Σταφυλή.

43) ΧΑ. Κεφαλή Απόλλωνος. )( Τρεις ΔελφΤνες.

Μ.
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ΠΕΡΙ Τ Ο Ϊ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΧΗΣ ΝΑΟΤ ΤΟΓ 

ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙΙΣ ΗΡΑΣ.

Ο αρχαιότατος τών έντός της Ελλάδος σωζομένων ναών κεΐ- 
ται έπί τής ά'κρας τής *Οχης είτε τοϋ νϋν Αγίου ίίλ ια  καλουμέ- 

νου ορούς ΰπεράνω τής Καρύστου, Ιμεινε δέ μέχρι ταϋδε σχεδόν 
άγνωστος. Μεταβάς πρό τινων εβδομάδων είς τήν Εύβοιαν και 
άναβάς έπί τοϋ ορούς, έξέτασα ακριβώς τό έκεΐ περίεργον οικοδό
μημα καί νομίζω χρέος μου νά έκθέσω έν συντόμφ τας ανακαλύ
ψεις μου.

'Η *Οχγ) είναι τό ύψηλότατον όρος τής νοτείου Εύβοίας, ή δέ 
κορυφή απέχει τής Καρύστου τρεις περίπου ώρας. Πλησίον τής 
κορυφής υπάρχει μικρά τις έκκλησία τοϋ Αγίου 117,ια, άφ’ οΰ ελα- 
βεν ό'λον τό ό'ρος τά σημερινόν όνομα. Οί δέ πέριξ κάτοικοι έπι τε
λούν έκεϊ κατ’ έτος εορτήν είς τιμήν τοϋ ’Αγιου, 'ϊπεράνω τής 
εκκλησίας ύψοϋνταί τινες απόκρημνοι καί δύσβατοι βράχοι. Ύπερ- 

βάς καί τούτους έμβαίνεις είς μικρόν τ ι επίπεδον, περικεκλεισμέ* 
νον πρός βορράν καί νότον άπό κρημνούς, καί παρέχον πρός ά,να- 
τολάς μόνον άποψιν πρός τήν θάλασσαν. Πρός δέ δυ#μάς άποφράτ- 

τεται διά τείχους ΰψηλοϋ, κτισμένου μέ λογάδας λίθους (κατά τόν 
τρόπον τόν κοινώς ξερολιθιά καλούμενον). *0 δέ ναός, κτισμένος 
κατά τόν Κυκλώπειον τρόπον, ΐσταται έντός τοϋ μικρού τούτου 

τεμένους παρά τόν πρός βορράν κρημνόν καί εκτείνεται κατά τό 

μήκος άπό δυσμάς πρός άνατολάς, ή δέ θύρα αύτοϋ εύρίσκεται είς 
τό μέσον τής νοτείου πλευράς, πράγμα άσυνείθιστον είς τούς ναούς 
τών ιστορικών χρόνων. “θλον τό οικοδόμημα είναι μικρόν καί χα

μηλόν, άνιυ κιόνων <ιαΙ Τίάσ-ζ-,ς άλλης ^αρχιτεκτονική* διακοσμ*



σεως, προξενεί ομως έκπληξιν διά τό γιγαντιαιον μέγεθος τών λί

θων καί τό έντεχνον τής κατασκευές. Τά μήκος τοϋ ναοϋ είναι 40  

ποδών, τό δε πλάτος 25  ποδών, τό δέ ύψος 15 μόνον. Οί τοίχον 
έιναι σχεδόν πέντε ποδών τό πάχος καί σύγκεινται άπό μεγά
λου; ήμιέργους λίθους συναρμοσμένους άνευ ασβέστου ΐ  σίδηρου. 
Τό δέ περιεργότατον είναι ή στέγη, ήτις ωσαύτως σώζεται σχε
δόν ακέραιος, καί σχηματίζεται άπό τέσσαρα στρώματα μεγάλων 
πλακών, τών όποιων έκάστη o'yi μόνον σκεπάζει έντελώς τήν κά
τωθεν αύτής κειμένην πλάκα, άλλα καί εξέχει ώς δύο πόδας πρός 
τά  ένδον τοιουτοτρόπως, ώστε έκάστη τών τεσσάρων πλευρών της 
οροφής άπό τό ένδον θεωρουμένη ομοιάζει μέ άναβάθραν άνεστραμ- 
μένην. Τό δέ θαυμαστότατον είναι, ό'τι αί δύο μεγαλήτεραι πλευ
ρά! τής στέγης δέν άνακλίνονται αμφοτέρωθεν είς άλληλας, άλλα 

άφίνουν είς τό μέσον στενόν τ ι ύπαιθρον 2 0  ποδών τό μήκος καί 
ήμίσεως ποδός τό πλάτος, δΐ ου εισέρχεται τό <ρώς είς τόν ναόν. 
'θ  μέγιστος λίθος κεΐται εις τό μέσον τής στέγης άνωθεν τής θύ- 
ρας καί είναι 14 ποδών τό μήκος καί 7 ποδών τό πλάτος καί ώς 
δύο ποδών τό πάχος. Ολη δέ ή κατασκευή τής στέγης δεικνύει 
ακριβή γνώσιν τής ισορροπίας τοϋ βάρους, καί μολονότι οί μεγάλοι 
λίθοι αυτής φαίνονται ώσάν κρεμάμενοι καί έπαπειλοϋντες νά π έ -  
σωσι, μολοντούτο έμειναν σχεδόν ακίνητοι διά τόσων αιώνων. "Εν
δον τοϋ ναοϋ έξέχει έκ τοϋ δυτικού τοίχου τετράγωνος πλάξ είς σχή
μα τραπέζης, ήτις πιθανώς έβάσταζε τό πάλαι τά αγάλματα τών 

λατρευομένων θεών ή άλλα άναθήματα. —  Τόσον περί τής κατα
σκευής τοϋ ναοϋ. Μένει δέ τώρα νά έξετάσωμεν, πότε καί άπό 

τίνα έκτωθη καί είς τιμήν τινων θεών.

Τά αρχαιότερα τής 'Ελλάδος οικοδομήματα, τά  τείχη τής Τι- 
ρυνθος, τών Μηκυνών καί τοϋ “Αργους, οί περίφημοι θησαυροί καί 
άλλα τοιαΰτα άποδίδονται κατά μέν τήν μυθολογίαν είς τοΰς Κύ
κλωπας, παρά δέ τών νεωτέρων αρχαιολόγων μέ πλειοτέραν πιθα
νότατα είς τοΰς Πελασγούς. Μία φυλή τών Πελασγών, οί Λρύοπες, 
έκβληθέντες παρά τοϋ Ιΐρακλέους έκ τής περί την Οίτην καί τον
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Σπερχειόν κ*τοΐχί*ς αύτών, μετέβησαν μέρος μεν εις την Αργολί
δα, δπου έχτισαν τήν Έρμιόνην, μέρος δέ είς τήν Εύβοιαν, οπού 
έκτισαν την Κάρυστον (Διοδωρ. IV. 37. Πρβ. Θουκιδ. VI. 57). 

Οί Πελασγοί έλάτρευον κατ’ έξοχήν τήν "Ηραν, (Πρβ. 'ΐΐροδοτ. II. 

50 . Διονυσ. Περιηγ. 53 4 ). τήν όποιαν έθεώρουν ώς Οεμελιώτριαν 
τοϋ γάμου καί τ ις  πρώτης τοϋ άνθρωπίνου γένους πολιτεύσεως. 

(Παυσαν. VIII. 2 2 . §. 2 . Διονυσ. Άλικαρ. Ρήτορ. σελ. 2 3 5 .)  καί 
ώνόμαζον αύτήν ΙΙραν Τελείαν, Ζυγίαν είτε Γαμηλίαν (παρά Ρω- 

μαίοις Juno Pronuba). Η είς τιμήν ταύτης ετήσιος εορτή έλέγετο 
ιερός γάμος καί ήτον μιμικιί τ ις  είτε θεατρική παράστασις τοϋ 
πρωτοτύπου γάμου τών άνωτάτων θεών. Στέφανος ό Βυζάντιος 
λέγει, δτι ή ”θ χη  της Καρυστίας έχει τό δνομα άπο τής οχείας 
εϊτε τοϋ γάμου τοϋ Διός καί της Ιΐρας, ώστε είναι πιθανόν, δτι δ 
έπ ί τοϋ δρους τούτου ναδς είναι καί τών θεών τούτων. Τήν πιθα
νότητα της εικασίας (/.ου ταύτης αύζάνει έτι ή διήγησις τοϋ Παυ- 

σανίου καί τοϋ σχολιαστοϋ τοϋ Θεοκρίτου, δτι καί οί έν Έρμιόννι 
Αρύοπες, οί σύμφυλοι τών Καρυστίων, έλάτρευον τόν Λία καί τήν 

“Ηραν έπί της κορυφής τοϋ Κοκκυγίου δρους πλησίον τής Έρμιό- 
νης (Παυσ. II. 36. §. I. Σχολ. ©εοκριτ. XV. 64). Καί εϊς άλ
λους τής Ελλάδος τόπους έορτάζετο ή τοϋ ίεροϋ γάμου τελετή 
έπί κορυφής ορούς, καθώς διηγούνται περί τών Πλαταιών ό Πλού

ταρχος είς τά  περί Δαιδάλων καί δ Παυσανίας είς τά Βοιωτικά. 

’Εκ τών τεκμηρίων τούτων συμπεραίνω, δτι τδ σωζόμενον έπί τής 
“Οχης οικοδόμημα ανήκει είς τόν Δία καί τήν Τελείαν “Ηραν καί 
έκτίσθη άπό τούς Πελασγούς ήδη πρό τών Τρωικών, συγχρόνως 
περίπου μέ τά τείχη καί τούς θησαυρούς τών Μυκηνών καί μέ άλ
λα τής αυτής γιγαντιαίας αρχιτεκτονικής έρείπια. Οί χωρικοί ονο
μάζουν αύτό τοΰ Δράκου τό σπήτι, νομίζοντες, δτι ούδείς είμή άν- 
δρειομένος τις ή γίγας ητον είς κατάστασιν νά συκώσνιτοιούτου βά
ρους πέτρας. 'Η δέ μεμονωμένη καί δύσβατος θέσις διέσωσε τό μο
ναδικόν τοϋτο οικοδόμημα άπό τόν γενικόν τών πλείστων άρχαιο- 
τήτ»ν άφανισμόν. Δέν δύναμαι όμως ν’ αποσιωπήσω, δτι ή/.ουσα
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παρά κατοίκων τινών της Καρύστου τήν γνώμην, δτι ήθελεν εΤσθαε 
καλόν, νά μεταβληθί) ό εθνικός ναός είς εκκλησίαν τοϋ Προφήτου* 
Φανερόν είναι, όποια βλάβη ήθελε πρόκυψή έκ της τοιαύτης μετα- 

σκευής, δθεν καί έλπίζομεν, δτι τό θαυμαστόν τοϋτο τών άρχαιο· 
τάτων χρόνων λείψανον, άο’ ου διεπέρασεν ευτυχώς τήν καταστρε- 
πτικήν τόσων αιώνων ούναμιν, θέλει μένει ακέραιον καί άθικτον 

καί είς τάς σημερινάς ί,μέρας, καθ’ <2ς μάλιστα αυξάνει πανταχοϋ 

τής 'Ελλάδος ή φροντ'ις διά τήν διατηρησιν τών άρχαιοτητων.

’Εν'Α^ήναις, τ»ί 6 Νοεμβρίου 1842.
Epr. ΟΰΛιρΐχος.
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