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Συντάσσε;«ι ύπό Δ. Πανταζή
χαί ίχίίοιται ίαπάνη αύτοΰ ζαί
δ.ά τού ίίίον «νιργιϊται πάσα
3οσο>ηΑία αύτή» άρορώσα
Τιμή χατχχαιρίσεω; ά'/'/ιλιώ'
λιπτά 15 ό στίχος.

O.'u οί rto.l.l't, Ί.Ι.ί οί

irivir'i-Jκοντές eiai σπουΛαΐοι.
(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).

Έάν ζ/ς γι.Ι μοβ!.ς, ίσ/j χαί .T'l.^rua^jc·

(ΙΣΟΚΡΑΤ1Ι2).

Πα?ά τ·ΐί’,Κ κ.Αιϊβοχάλοις
χ«ί τοι: ίπιτάτκ·.; τώ» Τ«χυ«ρορ.ίων I» τήήριβαπί.

Έν T? ΑΑΑολχ.ρ παρά τοί;
Κ. Κ. Έΰλτ,νιχ Προξέοοι; χα·.
τοϊς Ιίιχιτϊροι; ϊπιτρόποις τού
έχΐότου.

Εκδίδεται τετράκις τοϋ
ΡΓ'ός.

ού; μεγζλειτέρους όφειλέτα; τοΰ Βαρβάκζ, τού

τον Κουτσούμπεζ καί ϊεβολόφσζζ,ν, εί; άπόδοτοϋ χρέου; αύτών, όπερ ανέβαινε τοϋ μέν ά. εϊ;
600,000 ‘ Ρ. χάρτινα, τό δέ β'. εΐ; 179, 520 Ρ.χάρ

τινα, καί κατέΟεσεν εί; •ό έν Μόσχα Ορφανοτροφικόν
Ταμεϊον τά διά συμβιβ:
.βασμ.οϋ συνζχΟέντκ άπό τοΰ

πρώτου ρούβλ. χάρ να 305,000 άντί τών 000,000,
άπό δέ τοϋ
..............
-Γ.. λαβών ολον τό δφειλόμενον
δευτέρου

ποσόν κατέΟεσεν εΐ; τό έν Πετρουπόλει έμπορικόν ταμεΐον, κατέβαλε·/ έτι κζί ό ίδιο; (έξ ετέρων
εισπράξεων) εΐ; τό έν Μόσχα Ορφανοτροφείο·? Ρ. χάρ.
300,000,τό ολον δετών είσπραχΟέντων καί κατατεΟέντων εΐ; τά; ρζ,Οείσα; τραπέζζ; συνεποσώΟζ, εί; Ρ.
χ. 1, 08 ί , 520, ώ; δι’ επιστολή; του τή 28 Ιουλίου
1 840 είδοποίζσε τό Υπουργειον, προσΟεΐς ότι έμελλον νά συνζγΟώσιν έτη 58.000
μεριδίων οικιών κζί αποθηκών.
&

Δζμοσιεύοντε; τήν ανωτέρω δρΟογραφίαν τής προσόψεω; τής όσονού-

πω άρχομένζς οίκοδομ.ής τοϋ Β α ρ β α κ ε ί ο υ Λύκειο υ, μετά τή;
έπικειμένζ; σκοπιά; πρό; άστρολογικά; παρατηρήσει; τών σπουδαστών
τή; ναυτική;, νομίζομεν αναγκαίου νά ΰποσυνάύωμεν συντόμω; τά έξή;

αύτό άφορώντα, πρόσωπον τζ,λαυγέ; τοϋ 1857 τιΟέντες.
ύ έν μακαρία τή λήξει ΐώάννζ; Α. Βαρβάκζ; έκ Ψαρών διά δύο
διζΟήζών αύτοΰ, τής μέν έν ‘Ρωσσία, τώ 182 1·, τή; δέ έν Ζακύνθω
τώ 1825, οτε καί άπεβίωσε, κατέλιπε τή Ελλάδι κλζροδύτζμα έκ
τών περισσευμάτων τή; περιουσία; αύτοΰ ‘Ρούβλια χάρτινα 1,000,000
κζί ώρισεν ΐνα ζ Ελλζ,νική Κυβέρνησις δαπανά,σζ, έξ αύτών 100 μέν
χιλιάδα; εϊ; άνέγερσιν
■εοσιν έν Ελλάδι Λυκείου, 40 δε χιλιάδα; εί; αγοράν
βιβλίων καί τών
καί I 0 χιλιάδα; εΐ; τήν λοιπήν
•ών αναγκαίων
αναγκαίων οργάνων
όργ
άποσκευήν καί' διευΟέτζσιν τοϋ ιδρύματος, έκ τών τόκων δέ τών λο
λοιπών,
1
έσαετέν Β. τραπέζζ, κατατεθειμένων,
νά
καταβάλλονται
οί
μισθοί
κατατεθειμένων,
τοι; διδζσκάλοι; καί προμζΟεύζ.ται
ό,τι άλλο χρήσιμον εί; τό κατά
•ρομζΟεύζ,ται ο,·
στημα.:. ΛνέΟετο
Ανεθετο δέ
δέ είς
εί; τζν
Ελλ. Κυοέρνζ,σιν
Κυοέρνζ,σιν, διατριβών έν Ναυπλίω
τήν Ελλ.

-.-nwr”* -'·

Μετά τζν άποβίωσιν τοϋ Βάζου οΐ δύο έτεεοι
έκτελεσταί * Ύ, διαθήκης, ζτοι οΐ Κ. Κ. Τραυλό; καί Σκαραμζγκά;
ϋποβαλόντε; ή Ελλ. Κυβερνήσει τήν εαυτών γνώμζν έζήτζ,σαν νά
δρισΟή διά Βασ. διζτάγματο; ύ ρύπος τή; χρήσεως τοϋ κ.λζροδοτήματος, ΐνα έν ή πλζρεξουσιότζτι αύτών μεταβιβάσωσιν όσοντάχιον
εί; Ελλάδα τό προκείμενον
I
προκείμενον κλζ,ροδότζ,μα. Επί
τούτω έξεδόΟζ, τώ 18 13
Β. διάταγμα όρίζον
ζον τζ,ν
τζν χρήσιν ττοϋ κληροδοτήματος, συμφώνω; πρό;
τά; διατάξει; τοΰ διαθέτου καί
και τα;
εύχά; κκί
τά; εύχάς
κζί προτάσεις τών πλζ,ρεξουσίων έκ ,λιστών τής διαθήκης. δζ,λ. ώρίσΟζ Ζ έν Αθήναις ΐδρυσι; καί συντήρζ,σι; Λυκείου ζ Γυμνασίου, κατά τήν ρζ,τήν διάτζξιν τοΰ
κ.λζροδότου, δρίσαντο;
δρίσαντο; άμα ϊνα τά περισσεύοντα κεφάλαια τοΰ κλη
ροδοτήματος χρζσιμεύσωσιν είς άλλζς χρείας τής έκπαιδεύσεως.
Εξ οδηγιών τή; Β. Κυβερνήσεως, βαινουσών έπί τών όρων τή;
διαθήκης κζί τοΰ άνωτέρου μνζ,σΟέντο; Β. διατάγματος, κατωρθώΟη
να σταλώσιν εΐ; Ελλάδα κατά τόν Δεκέμβριον μήνα τοΰ 18 47

(ΰπουργοΰντο; τοΰ μακαρίτου I'. Γλζράκζ) αΐ 1 50,000 χζρτ. ‘Ρούβλια
τά προς οικοδομήν τοϋ Λυκείου κζί καταρτισμόν αύτοΰ (ορισμένα.
Τό ποσόντοΰτο μεταβιβζσΟέν εϊ; συναλλαγματικά; κατετέΟζ κατά
τά; ήμερα; εκείνα; έπ'. τόκω εί; τήν έν .Αθήναις Ελλ. Τράπεζαν, άπο ·
τελούν δραχμάς 190, 357, GS(OU εΐ; ήνκαί εύρίσκετζι μέχρι σήμερον·

11 κατόπιν τούτου αΐτζ,Οΐΐσζ αποστολή κζί τοϋ έπιλοίπου ποσοϋ
κατά τήν 8 Νοεμβρίου 1824,
18 24, νά μετζχειρισΟή τού; τόκου; 300,000 τοϋ κλζροδοτήματο; άπήντζσε δυσκολία; κζί ζ ύπόΟεσις περιεπλέχΟζ.
τής R
νά κα Εκτελεστζί δέ τζ; διζΟήκζ; ήταν ήδζ 1852), άποβιωσάντων τοΰ τε
ρουβλίων,, τών διά τή;
Β' διαΟήκζ.ς'προστεΟέντων,
όιαΟήκζς'προστεΟέντων, άτινζ ώρισε
ωρ
έκπαίδευΒάζου καί τοϋ Τραυλού, οΐ Κ.Κ. Λ. Σκαραμαγκζ;, Λ. Λύγερινός, καί
τατεΟώσιν εϊ; τό έ·ιν Μόσχα Β. Ορφανοτροφικύν ταμεϊον, εί
Μ. Ιίετροκόκκινο;. Απέναντι Β. διατάγματος τοϋ 1853 Ιουλίου 30
σιν καθόλουι τή; Ελλ. Νεολαίας.
(ΰπουργοΰντο; τοΰ Κ. ϊ. Βλάχου' όρίζοντο; τόν τρόπον τή: είς ΕλΕκτελεστ•άς τής ΔιαΟήκζ,; διόρισε τόν I. II. Βόζον, τόν
ί
Οανόντα
διεδέξατο
ό
Κ.
Λ.
Εκαραμαγκάς)
κζί
ΐ
λάδα
μεταβιβάσεω; τοΰ κατζλιπομένου κεφαλαίου, οΐ εϊρζμένοι έκτεκζ,ν (8ν άπο1
ύυ.βουλον
αύλικόν
έν
‘
Ρωσσία
,
ον
άποΟζνόντζ
[ λεστζί έζήτζσαν διά τοΰ έν Ιίετρουπόλει πρέσβεως τή; Ελλάδος.
λαλάγεφ σύμ1
διεδέξατο δ Π. Τραυλός.
I : τζν πραγμζττικήν εναρξιν τής οικοδομή; τοΰ Λυκείου
•ροσβαλόντε; οΐ κλζρονόμοι του ;/.7.7.α·
ζύτζ,ν
Τζ,ν διχύήκζ.ν
2)
τήν φύσιν κζ':ί τόν οργανισμόν αύτοΰ.
ύτυχώ ΰπερ
ρίτου Βαρβάκζ απετυχον έπί τέλους. άγωνισΟέντο; έπιτυχώς
3) τήν ζ.ατάΟεσι·,ν τών στζλζ.σομένων είς τήν Ελλάδα κεφαλαίων έν
οϋ μζκζρίτου Βνζου, οστις όε κατανάγκασε
τοϋ κύρους ζύτή.

)( 797 )(

)( 796 )(
τή εθνική τραπέζη έπί τόκο? καί ούχί εϊ; μ.ετοχας, ώς ώριζε το τούΐ «Τήςμέν ομηρικής ποιήσεως ού μίαν τινά τού σώματος μοίραν, άλλέκτύ1813 Β. διάταγμα. Κατόπιν μετά γενομένην περί τούτου επίσημον I πωσαι τό σύμπαν, καί λάβε ζήλον ήΟώντε τών έκεί καί παθών, καί
αλληλογραφίαν προσετέθη ύπό τών έκτελεστών καί 5) αίτησις, νά κα- μεγέθους, καί τής οικονομίας, καί των άλλων αρετών άπασών εις αλη
τατεΟώσιν έν τή εΐ; Μόσχαν τραπέζη έκ τού όλου κλ.ηροδοτήμετο: θή τήν παρά σοι μίμησιν ήλλαγμένων’ τούς δ’ άλλους, έν οί; άλλήλων
ρούβλια χάρτ. 300,000 κατά τήν έν ΖακύνΟφ διαθήκην τού μα πλέον έχουσι, χρή μιμεϊσθαι. (Διού. Αλικαρ. τών άρχ. κρίσ).»
καρίτου Βαρβάκζ, καί νά μένωσιν έν αύτή είσαεί. έπί τούτοις τό υπουρ
Αλλ’ "να εϊσέλθη τις ταχύτερου εις τό βάθος τών αθανάτων
γείο·? έγραψε πρός τόν έν ΙΙετρουπόλει Πρέσβυν τής Λ. Μ. δστις συεπών τού όμηρου καί εις τήν ψυχήν τού ποιητού,ανάγκη πρώτον νά έξενεφώνει μετά τών έκτελεστών, νά ζητήση τήν διευκόλυνσιν τή; ΰποτάζη τάς λέξεις έτυμολογικώτερον, νά ζζτή, καθ’ όσον εφικτόν
Οέσεως ταύτης διά τή; μεσιτεία; τής ‘1’ωσσικής Κυβερνήσεως, χωρίς
τάς ρίζας, άφ’ ών μάλιστα δηλοΰται ή άρχική των σημασία
*
νά παραδεχΟή τά; προτάσει; τών έκτελεστών. Ούτω; είχον τά πρά
διότι αί λέξεις μεταβάλλουσιν όμολογουμένως συν τώ χρόνφ και
γματα μέχρι Φεβρουάριου 1854. Αναγκαίου δέ νά σημειωΟή, ότι τόν
μορφήν καί έννοιαν καί, κατά τον όράτιον,
Αύγουστον τοΰ έτου; 1852 ύ μακαρίτη; Ζωγράφος ύπέβαλεν εΐ; τό
U( silvae foliis pronos mutantur in annos
υπουργείου κζτάστζσιν τών εϊ; τάς ‘Ρωσσικά; τραπέζας κατατεθειμέ
νων κεφαλαίων έκ τού κληροδοτήματος ώς έξης.
Prima cadunt, ita vcrborum veins interit aetas,
Α. αργυρά ρούβλια
et iuvenum ritu florent modo na'.a vigentgue
1) εϊ; τήν έν Μόσχα τράπεζαν
1 53,945. 84
(Ep. ad, Pis. GO).
2) εΐ; τήν τράπεζαν τού έμπορίου
91,257. 05
Ειτα δέ νά έρευνα προσεκτικά; καί φρονίμω; τούς διόλου τοΰ ποιή
τό όλον
235,202. 89 κοπίκια
ματος
παρενεσπαρμένους μύθους, διότι ύ μύθος εινε ή ψυχή τής ποιή
Β. χάρτινα ρούβλια
σεως , καί υποκρύπτει, όμολογουμένως,
καλλίστα; καί άρίστας
1) εις έν τήν Μόσχα τράπεζαν
τών Λομβαρδών
γνώμας
καί
δίδαχάς'
εινε
δ
άληθέ;
οτι
τοιαύτη
έξέτασις γίνεται
251,8:50.83
2) εις τήν έν 1 Ιετρουπόλε·. τράπεζαν
δυσχερής καί χαλεπή καί μάλιστα εις ήμάς, οί τινες προς τοϊς άλλοις καί
των Λομβαρδών
αύτώντών αναγκαίων βιβλίων στερούμ.εθα’άλλ’ή καλή καί φρόνιμος μέ
1 73,798.30

τό όλον
42 5,649.15 κοπ.
j Οοδοςκατορθοΐ πολλά- ολίγα δε παραδείγματα τών είρημένων έρχόμεθα
Κατά τό 1856 έρεύνχς γενομένχς περί τζκτοποιζ,σεως τόν έκκρε" I νΰν παραθησόμενοι ενταύθα, τά μέν ήμετέρας μελέτης,τά δε άλλων ον»·
μών κλζροδοτζμάτων έλζ,φΟζσζν ύπ’ ύψιν καί τά τό κλζροδότζ,μα μαστών φιλολόγων, ών έκασταχή έσται μνεία.
Βαρβάκζ άφορώντζ, ή δέ κατά τήν έξέτασιν έπικρατήσζσζ ιδέα
ύπήρςε τού νά έκτελεσθώσιν οί όροι τής διαΟήκτ,;, καί συγχρόνως
νά έκλειψη πάσα αιτία αναβολής τής αποστολής τών χρημάτων
εις Ελλάδα. Επόμενον λοιπόν ·ήν νά λζφΟώσιν ϋπΰ σπουδζίαν σκέψιν I
αί τών έκτελεστών τής διαθήκης προτάσεις,
Καί ή μέν πρώτη τών αξιώσεων τών έκτελεστών τής διαθήκης
ήδη έπραγματοποιήΟη, διότι καί ή Οέσις, ένθα άνεγερΟήσετζι τό Β.

Πίά της σημασίας των

1)

λεξίων

"Αμοτον

Τήν ομηρικήν λέξιν άμοτον ίρμηνεύουσιν Απολλώνιος ύ σοφιστής,
Ησύχιος καί οϊ τής ΐλιάδο; παραφρασταί, ά πλ ή ρ ωτ ον καί άκυ
Λύκειον ώρίσΟζ, διά Βασιλικού ν.ζτάγμζτος τή 9 Ιουνίου ε. ε. έκδοίΐέν- ρε στω; (ϊλ. X. 40.) ομοίως δέ καί Σουίδα:, ύπολαμβάνοντε; τό α
τος, καί το σχέδιον τοΰ οικοδομήματος όνϊκρίΟη παρά τϊ,; Λ. Μ. τή 30 στερητικόν, 6 δ’ Ευστάθιος εις όόύσ. Ζ., 8 3 έρμ.ηνεύων άμα κ-ζί έτυ- r
c·,.
-...-4>μί,,
— I
.>,r ηβς-.ν αμοτον ζ.εγει ούτως.
κείου επιτροπή: τό οίκόπεδον περιήλΟε τήν 9 Δεκεμβρίου ε. ε. Τό
«Αμοτον δέ ότι τό εντελές κυρίως καί πληρώτζτον έκ μεταοΐκόπεδον τούτο,κείμενον παρά τήν ύέσιν τήν ύπό τό όνομα «φι
» φοράς σωμάτων ζ, τραυμάτων μή δεόμενων μοτοϋ, καί έν άλλοις
λαδέλφεια» γνωστήν, καί εις τό Δημόσιον ολόκληρον σχεδόν άνή» έρρέθη». ύ δέ έτυμολόγος λέγει ένδοιάζων πρός τοΐς άλλοις καί
κον, αποτελεί τήν ν.εσημβρινήν πλευράν τής ζύτόΟι σχηματιζομένη;
τούτο- άμοτον ίσως από τού μετρώ, άμετρο·? καί άμοτον. Τών δέ νεωεμπορικής αγοράς' νύν δέ μόνον υπολείπεται νά γείνωσιν ύπό ταύτης
τέρων γραμματικών οί μεν έτυμολογούσι τήν λέξιν άπό τού μ ύ ω.
αί άναγκαϊζι προπαρασκευαί πρός κζτζΟεσιν τού θεμελίου λίθου.
quod ejusmodi linteo concerpto cxpletum non est, vol cxpleri
Προηγούμενου Β. Διάταγμα τής 12 Ιουνίου 18 4 4 προσδιώριζεν ετέnon debi t vel potest, per cons· (pens integer, pcrfectiis plenus,
ραν Οέσιν πρός άνατο/.ά: τού Πανεπιστημίου κειμένην καί εις ιδιώ
τέλειος, πλήρης, εντελής (πρβλ. Ldx Danin', οί δέ άπο τού άω,
την άνήκουσαν’ αλλ’ ή επιτροπή, προτιμήσζσζ κατά τό 1831 τήν
άμεναι- άλλοι δ’ άλλως, οΰς παρζλείπομεν ενταύθα. Οτι δ’ ή λέξι;
ανωτέρω περιγραφεϊσζν Οέσιν ώς ύγιεστέραν καί κεντρικωτέρζν τής
πρώτης, προέτεινεν εις τό υπουργείου έπί ταύτης να οϊκοδου.ηΟή τύ α μ ο τ ον ούδέν κοινόν έχει προς το ά γ έ μ ι σ το ν ά π h μ ο τ ά ρ ι
Λύκειον' ή δέ Κυβέρνησις τόσω μάλλον έπένευσεν εις τήν νέαν τζύτζ.ν καί ξαντόν, καί τά τοια.ύτα δηλοΰται έκ τώνέξή: στιχ.
Οέσιν, όσω καί οικονομία ικανού χρηματικού ποσού προέκυπτεν, όπερ
ΙΙμίονοι, άμοτον τζνύοντο. όδ. Ζ, 83
άλλως ήθελε δαπζνζ,Οή εις αποζημιώσεις ιδιωτικών οικοπέδων. Επί
Τού δ άμοτον μεμάασιν άκουέμεν, 1*. 520
δετής δευτέρα; τών απαιτήσεων τών έκτελεστών, ήτις άφορζ τήν φύίμοτον μεμαυία, Ιλ. Δ. 440. πρβλ. Ιΐ. 318. X. 10. 80. X. 36

σιν καί τον οργανισμόν τού ϊυκείου, τό υπουργείο·? έδωκεν αϋτοίς
Τώ σ αμοτον κλαίω, Τ, 300.
τά; αναγκαίας πληροφορίας δι εγγράφου αυτού τή 3 Οκτω
1ϊν οίς τό ά μ ο τ ο ν φανερός ούδέν άλλο σημαίνει ζ τό αμέτρη
βρίου Ε. Ε, έχαρζκτηρίσΟη δηλονότι έν ολίγοι; όποιο; τι; έσετζι του, ήνλεξιν μεταχειρίζεται ύ όμηρο: εις άλλα; παρόμοιας φράσεις,
ό οργανισμό; τού παρά τώ Αυκείω προσζρτωμένου ναυτικού σχολείου,
Λΰτάρ έμοί καί πένθος αμέτρητο·? πόρε δαίμων. όδύσ.Τ.5 I 2.
ΐϊλθομεν, άλλετ’ όπισθεν άμέτρζτο ς πόνο; έσται,()δύσ. ψ. 249.
καί τών κατά τάς παραλίου: καί έμπορικά; πόλε·.: τού κράτους
πρακτικών ναυτικών Σχολείων. Περί δέ τή; τρίτη: ζ'./νι ίτΛΔήλον ύ εκ τούτων οτι τύ ά μ ο τ ό ·? έστιν ουδέτερον επίθετο·?
φζσισΟζ, διά τού ανωτέρω μνησΟέντο; Β. διατάγματος τή; 30 Ιουνίου
τού αμοτος, όπερ εύρητκι παρά. Θεόκριτό» (εϊδ. κέ. 211).
1853 τά κατά τήν επιθυμίαν τών έκτελεστών" έξετελέσθη ωσαύτως
• Ο δε μ είδε περιγλζ.νώμζνο: σσσοι; θήρ άμοτος-» καί το ουδέτερον
καί ή τελευταία τών αυτών άξίωσις, ώς έπινεύσαντος τού ί'πουε- παρά Μοσχω (είδ. Δ. 10 1).
γείου τήν 3 Οκτωβρίου 1856 νά μένωσιν έν τή τραπέζη τή; Μόσχα;
Πύρ άμοτον άνέλαμψεν έξαισίως.
αί 300,000 χαρτ. ρούβλ. κζΟύ συμφώνου τούτου πρός τήν έν ΖακύνΟω
'
υδέύμζρος μεταχειρίζεται μόνον τό ουδέτερον άμοτον άντίέπιρρζμαδιαθήκην τού αοιδίμου Βζρβάκη. Τό Υπουργείο·? έπζ.ηροφορήΟη ήδη
ότι τά περί τούτων πραγματευόμενα έγγραφα, α.ύτού έκοινοποιηΟησζν' τος. ώ; τού ι; άπέλεθρ ο :, άπέλεθρο; (αμέτρητο:) ίλ. 11,269
' τό ά π έ λ ε 0 ρ ο ν.
όπου καί όπως έδει.

οί περί τόν Πόττιον έν τήΣανσκριτική γλώσσ/i, ύπολαμβάνουσιν ούχί αιώνας ύστερον ό Βραγκαλέων κατεδάφισε·? όλα; τάς άοχαίας οικο
κακώς καί αυτήν τήν παρ’ Αϊσχύλω έν Χοηφ. στ. 459. κειμένην λέξιν δομάς, αΐτινες ήδύνζντο νά χρησιμεύωσιν ώς άσυά.ον εις τού; σταε μ μ ο τ ο ν , σύνθετον έκ τή; προΟέσεως έν καί μ. ο τ όν, καί στίζοντες σιώδεις τής ί’ώμ.-ης. Κατά ταύτας τάς δύο τελευταία; έρημώσεις ύ
Φόρος, άπολέσας τήν λάμψιν αυτού, κατήντησεν νά χρ-ησιμεύη ώς
τήν στροφήν ούτω;
πεδίο·? τών διά τά κρεωπωλεϊα τής Ρώμης είσαγομένων βοών. Τότε
Ω πόνο: εγγενής,
έσχε τό εύτελές όνομα «Βόειον Πεδίου » (campo vaccino), ο έφεΚαί παράμουσος άτη;
'
ρεν έως εϊ; τούς έσχάτου: χρόνους, ότε άνεκτήσατο τήν άρχαίαν ονο
Λίματόεσσα πλαγά.

1(5 δύστον’ άφερτακήδη’
μασίαν.
Αλλά, καίτοι ύ Φόρος άπώλεσε τήν άρχαίαν Λάμψιν , τά σωζόϊώ δυσκατάπαυστον άλγος
Δώμασιν έμμοτον.
μενα έτι λείψανα τή; προτέρα; του μεγαλοπρεπείας, αί άναμυήσει;
έρμηνεύουσιν άλγος έμμοτον’, «aeriimna acdibusdemensa τών γεγονότων, εϊ; ά έχρζσίμευσεν άντί σκηνής, τα Οαυμαζόμενα έ·?
«Τήν αύτήν δέ στροφήν άλλως στίζει ό Οΰελλ-ζυερος Οέτων δήλα δή σύτώ έξοχα τεμάχια τή; τέχνης, ζαΟιστώσιν αυτόν μαλλον’ενδιαφέτελείαν στιγμήν εΐ; τό άλγος, (Γυνάπτει » δώμασιν έμμοτον» τοϊ;
ροντα ή άλλον τόπον τή; Ρώμης.
έπομένοις, ούτω:.
Λί ο’.κοδομαί δσαι τό πάλαι ύπήρχον έν τώ Φόρω εϊσίν αί ακό
Δώμασιν έμμοτον
λουθοι.
Τών δ’ έκάςούδ’ άπ’ άλλων
Προ; τό κέντρου τής εϊ; τύ Καπιτώλιον βλεπούσης πλευρά; τού
ΕκτωΟεν, άλλ’ άπ αύτών,
Φόρου ήσαν τά έμβολα (Rostra), ήτοι τό βήμα άφ’ου έγίνοντο α·
Διώκει·? έριν αίματηράν.
Καί έρμηνεύει «Acdibus rcmedinm est, non procul ab his, δηαηγορίαι. Ούτως ώνομάσθη τό βήμα κοσμηΟέν διά τών όρειχαλneque ab aliis extrinsecus petenduni, sed ab ipsis paoficiscens, κίνωυ έμβόλων, ά οί Ρωμαίοι άφηρεσαν (ά) έκ τών νηών τών Αντιαul sc pcrsequantursanguinolenlani rixam. άλλ’ή στϊξι; αύτη καί τών (β). 0 Καΐσζρ, ϊνα έπιτύχη κάλλιο·? τούς σκοπούς του, μετέθεσε,
κατά τήν μαρτυρίαν τού Δίωνος, τά έμβολα άπό τού κέντρου εϊ;
έρμηνεία έστιν άτοπο;' όρα Savelsberg. l)is. G. Lex.
τήν προ; τό Βήλαυρον (γ) άποτεινομένην γωνίαν τού Φόρου. Παρά τοϊ;
(Ακολουθεί)
έμβόλοις ήσαν έκτεΟειμέναι τών προγεγραμμένων αί κεφαλαί, ώ;

Ό ‘Ρωμαίος Φορος. (Forum Romanum).
0 περιφημότατος τόπο; τής αρχαία; Ρώμης ήτο άναμφιβόλω; ό Φόρος(άγορά), ονομαζόμενος Ρωμαίος, είτε διά τήν αρχαιότητα τής έγκαΟιδρύσεώ; του, ήτις άνεφέρετο μέχρι τής έπί ί’ωμ.ύλου καί 'Γατιού
συμμαχία; τών Ρωμαίων μετά τών Σαβίνων, είτε διά τήν εις τ’ αύτόθι συνέλευσιν τής Γερουσίας καί τού Ρωμαίου λαού, είτε τέλος διά
τήν μεγαλοπρέπειαν τών περικοσμουσών αυτόν οικοδομών. Οί αρ

χαίοι παρήγον τό Φόρο; έκ τού φέρει·?, τοϋτ’ έστι πράγματα πράσιμα,
χρωμένου τού Φόρου άντί άγοράς
ό III .ρυύίίιυ; Ο.ί 11·. Ο»ι υι
ι- —t .
ληνικών, όντες όχι τετράγωνο·.- άλλ’ έτερομήκει; ούτως όίστε άπελείποντο κατά τό πλάτος αύτών έν τρίτον τού μήκους δηλαδή οί
μέν τού Φόρου τό μήκος ήτο 600 ποδών, τό πλάτος ώφειλεν είναι

400. Ο τε Λίβιος καί ό Διονύσιο; άναφέρουσιν ότι ύ Φόρο; κα
τείχε τήν μεταξύ τών βουνών Καπιτωλίου καί Παλατιού κοιλάδα’

λέω; τή; Ρώμη;- Η Κουρία ήτο ύ τόπο:, ένθα ή Γερουσία συνήρχετο, τό δέ πρόσωπο·? αύτή; έκοσμεϊτο έκ κιόνων, καί έβλεπε πρύ;
τόν Φόρου καί τά Εμβολα είτε τό βήμα. Π εις αυτήν άνάβασις έγίνετο διά πολλών βαθμιδών, άπό τών όποιων ό Ταρκουΐνιος κατεκε-η /.νησε τόν Σερούϊον Τούλλιον. 0 Σύλλας τήν άνεκαίνισεν. Αλλ’ έπί
Κικέοωνο; έμπρησΟεϊσα, ότε έκάη ό νεκρός τού II. Κλωδίου, άνη-

γέρΟη, κατά Δίωνα, ύπό τού Αύγούστου, ό·?ομ.άσαντος αύτήν Ιουλίαν,
έκ τού Ιουλίου Καίσαρο; θετού πατρός του. Λείψανα τή; Κουρία;,
ιςεζ........... σ?5ζη·ι--?<
έ-'
-ό ζέντρον -οΰ Φόρση.
Πρός τά δεξιά τή; Κουρία; έκειτο ή Εκκλησία (comitium), ένθα
ό δήμος συνερχόμενο; έψηφηφόρει έπί παραδοχή ή μή δογμάτων,
χειροτονία ιερέων, καί άλλων άρχών. Ενταύθα ενίοτε έξετεά.ούντο
καί χρέη δικαιοσύνη;. Υποτίθεται τανϋν έκ τή; συμπεριληψεως τη; μετά τή; Κουρία;, καί έκ τών μαρτυριών τού
τε Πλουτάρχου καί τού Ούάρρωνος, ότι άδιστάκτως είναι τό
comitium-ένεπρήσΟη καίαύτό μετά, τή; Κουρίας, καί άνωκοδομτ,Οη

όθεν κατ’ έκείνην τήν διεύθυνσιν όίφειλεν είναι ή μεγαλητέρα του
έκτασις, ήτοι τό μήκος. Τό Τόξου τού Σεπτιμίου Σευήρου, καί ή Εκ
ύπό τού Αύγουστου ούχί δια τήν προτέρα·? αύτού χρήσι·?· άλλά πρός
κλησία τού άγιου Λουκά δύνανται νά ΟεωρηΟώσιν ώ; σχηματίσα.ντα
καΟωραισμόν τού Φόρου. Τό πρόσωπο·? αύτού έκοσμεϊτο δι’όκτώ κιόνωνμίαν γωνίαν τού Φόρου, διότι παρατηρούνται έντός αύτού. Τύ δε
καί άπευΟύνετο προ; τήν είσοδον τή; Ιερά; όδούεί; τον Φόρο·?' Εκάς-η
δεσμ.ωτήριον (career) κε-ίμενον όπισθεν αύτών, παρατηρεΐται προσεγγί
δέ πλ.ευρά αύτού έφερε δεκαπέντε κίονα;’ άλλ’ ένθα έκοινώνει μέτήυ
ζουν τώ Φόρω προ; τά έκτος αύτού- ό δέ ναό; τού Αντωνίου καί τή;
Κουρία·? φαίνεται ότι δέν ήσαν κίονες, όλον τό οικοδόμημα έστηρίζετο
Φαυστίνη; έκειτο έκτο; τού Φόρου’ επειδή μνημονεύεται έν τόπω δια
έπί ύψηλοτάτης ύποσκευής, κεκαλυμμένη; έκ μαρμάρων μετ’ έξοχων.
φέρω έκείνου τού Φόρου. Ολίγον δέ παρακάτο» τούτου τού ναού έπρεπε
Τρεϊ; κίονες μετά τή; στεφάνη; των σώζονται, Ο'ίτινε; έσχημάτιζον τήν
νά ήτο τό άλύ.ο οριον, καθότι προ; έκεϊνα τά πέριξ έκειτο τό Τόξου
έξωτέραν πλευράν τή; οικοδομής. Εχουσι διάμετρον σπιθαμά; G 1]»
τού Φαβιαυού, όθευ ή Ιερά οδός, εΐσήρχετο εϊ; του Φόρου. Τούτο λοι- ι
καί ύψος 65, καί είναι έκ Παρίου μαρμάρου’ οδέ ρυΟμ.ό; κάλλιστος
πόν ήτο τό πλάτος αύτού, καί έάν τις δώσ-η εις αύτό ήμισ·? πλέον τού
μήκους, τά άλλα όρια ήσαν δεόντως περί τόν ναόν τού Ρωμύλου, Κορινθιακός.
ΙΙρος τήν είσοδον τή; Εκκλησία:, άναμέσον αυτής καί τού ναού τού
τανϋν τού άγ. Θεοδώρου, καί τή; Εκκλ.ησίας τής Πζραμ.υθούση;
Αντωνίνου καί τή; Φαυστίνη;, απέναντι δέ τού Τόξου τού Σευήρου,
έγερθείση; έπί τής Ιουλίας Βασιλικής.
ήτο το τού Φαβιανού, ί έσχε τό όνομα άπό τούΦαβίου Κζ,νσορος, νική
Επί τών έρημώσεων, άς ή ϊ’ώμη παρά τών βαρβάρων ύπέστη, 6 Φό
ρος, καθό πλουσιώτατος έξετέθη μάλλον ή τά λοιπά αξιόλογα τή; πό- σου τών Αλλοβρόγων καί κτίτορος.
λεως μέρη. Αλλ’ ούτε τού Αλαρίχου αί έπιδρομαί, ούτε τού Γενσερίχου αί πορθήσει:, ούτε τού Τοτίλα αί καταστροφαί τόν κατέστρε
ψαν τοσοΰτον, οσον ή εισβολή τού Ροβέρτου Γυινσκάρδου τώ 1 084.
(ά) Τό βήμα τούτο έλέγετ πρότερον ναό; (Templum. T.iv. 1 1,56,
Ούτο; είσβαλών μετά τών δυνάμ.εών του εις Ρώμην ϊνα βο-ηθήση τόν
Πάπαν Γρηγόριον Ζ , έθεσε·? εΐ; πύρ καί εΐ; σίδηρον παν τό ευρισκό ζτε ιερωμένο·? ύπό τών οΐωνοσκόπων. Τήν δέ συνήθειαν τού άφαιρεϊν
μενον μ.εταξύ τοΰ Λατεράνου (α) καί Καπιτωλίου. Δύο δέ σχεδόν τά άκροστόλια τών κυριευμένων νηών εΐ; σημείου νίκη; είχον καί οί

ίϊλληνες- ΐδε λεξ. Ελλ. άρχαιολογία: Smith,μ.ετζφρ. ύπό Λ. ΙΙανταζή,

C

Εκτωρ ό ωκ άπελεθρον άνέδραμε Λ, 35 ί , έστι δέ τό άμοτον σύν
ΟΜΙΙΡΙΚΛΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
θετον, ως ειπομεν, εκ τού α τού στερ. καί τού μοτον, τό δέ μ,οτδν
ΥΠΟ
Θ. Βκαί αυτό τό μέτρου γίνονται άπό άπηρχζιομένου ρήμ.μέτω, όπερ
Περί τών αρετών τή; όμ.ηρ-.κή; ποιήσεως άποφζινόμένο; ύ κριτι-. σώζεται εις τήνΛ ατινικζν metiri.
κώτατο; Διονύσιο: ό Λλικαρνασσεύς συντόμω; πάνυ καί καλώς λέγει.
Τούτων δέ τώνρζμάτων τάς ρίζαςκζί είρζμένζ: σζμζσίζς.άνευρόντε;

τούτο συνέβη τώ Κικέρωνι.
όπισθεν τών έμβόλων ήτο ή όστιλία Κουρία. ώνομάσθη Οστιλία έξ άρχή;’ διότι ώκοδομήΟη άπό τού Τούλλου όστιλίου 1'. Βασι-

•έν άρθρω κ ζ ρ ω τ ή ρ ι ο ν, καί τούς έκεϊ μνημονευομένου; σ-υγραφεϊς,
(α) Τό βουνό·? Lateranus λέγεται καί Κελλιο? (caeliuin).

ό έπω-

νομάσΟζ \ζτεράνο: διά το : :π αυτού κζτοικούντα; LulerailOS, ήτοι

πλινθοποιού:.

5 Δημότα· τού ϊντΐου 'Aillium). πό?.εω; τού Λατίου.

■γ) Βηλζ?ρον (\elaprtim' ή·.· αγορά έπί τού βουνού Αβεντίνου.

)( 798 )(
Παρ αύτώ τώ Τόξω καϊ τήΕκκλησία’ άλλ’έκτδς τοΰ Φόρου, ήσαν τδ κλησία τοΰ Αγ. Λνδριανοΰ’ (Κατ’ επιγραφήν εύρεθεϊσαν τώ ις·'. αίών>.
Γρχικοστάσιον (graicostasis),οικοδομή λαμπρά’ ένθα διέτριβον οί Πρέ- έδηλοϋτο ότι ό Γαβίνιος Βέττιος Προβιανδς, Επαρχος Ρώμης, άνεσβειςτώνάλλων έθνών(Εκλήθη δέ Γραικο^άσιον,διότι είσήχθησαν εις αύτδ καίνισε τήν Βασιλικήν ταόσην τώ 378 έτει κοσμ.ήσας αύτήν δι άνπρώτοι οί πρέσβεις τοϋ Πύρρου βασιλέως τής Ηπείρου), ό ναΐσκος τής δρίαντος. Πρό δέ τής εποχής ταύτης έκοσμέΐτο αυτή μέ λαμπρούς
όμ-ονοίας καί ή Βασιλική τοΰ όπιμίου. Λί Βασιλικαϊ, ώς έκαστος γινώ- κίονας, πολύ έπαινουμενους παρά τοΰ Πλινίου’ και πιθανόν νά ήνα1

σκει, ήσαν ομοιόσχημοι τών χριστιανών Βασιλικών, και έχρησίαευον αύτοί ουτοι οί τήν σήμερον υπάρχοντες έντή Οστιανή Βασιλική,
εις λειτουργίαν τής δικαιοσύνης, και έμ.πορικήν διαπραγμάτευσιν. Ησαν διότι τότε κυρίως ήρξατο ή οικοδομή τής Εκκλησίας τοϋ Αποστόλου
τρεις έως πέντε σηκοί, έχοντες τριπλάσιον τδ μήκος πρδς τδ πλάτος, Παύλου, ήτις καθωραΐζεται δι’ 168 κιόνων, καϊ ήν πρώτον δ Μέγας
καϊ αψίδα ή βήμα έν τώ μυχω. Εν τώ Φόρω ή κατά τά περίχωρα αύ- Κωνσταντίνος ήγειρε, έπειτα δέ οί Αύτοκράτορες Θεοδόσιος καϊ όνώτοΰ, πλήν τής όπιμίας Βασιλικής, έλογίζοντο ή Πορζίζ, ή Σεμπρονία, ριος έμεγέθυναν)’ καϊ τδ Βουλευτήριον (secretarium senalus) κείμε
ή Ιουλία καϊ ή Λίμυλία.
Εκεϊθεν άπδ τής Κουρίχ; πρδς τόϋ Βήλαυρον ήσαν δ ναός τοϋ Κάστορος καϊ τού Πολυδεόκους. βν δ Κζλιγούλας μετεχειρίσθη ώς προπύλαιον τοϋ ανακτόρου του, καί παρ αύτώ τώ νζω ή πηγή τής
ϊουτούρνης (νύμφης). 0 ναός τοϋ Κάστορας και τού Πολυδεόκους
ίδρύθη εις μνήμην τής παρά τή ρηθείσή
έμφανίσεως
δύο κάθιδρων νέων,', ποτιζόντων ·τούς 'ίππους αύτών. Ουτοιι, άναγγείλαντες είς. ’ούς Ρωμαίους τήν ήν ό Λύλος ΙΊοστούμιος
....ς Δικτάτωρ
εσχε, πρδς τή Ρεγίλλη λίμνη, νίκην κατά τών Λατίνων καϊ τώνΕρνίκων,
συμμάχων τών Ταρκουίνίων, καϊ εΐταγενόμενοι άφαντοι, ένομίσθησζν
ότι ήσαν αί δύο μνησθεϊσαι θεότ-ητες
οτητες ’ Τδ αύτδ συνέβη έπειτα έπϊ τοΰ

νον ένθα νΰν ή Εκκλησία τοϋ Αποστόλου Λουκά. Εν αύτώ ή Γε
ρουσία έδίκαζε τάς έγκληματικάς δίκας, αιτινες τή άνετίθεντο. έπι
γραφή τις, εύρεδεΐσα έν τώ τόπω τούτω, μαρτυρεί οτι τδ Βουλευτύριον
ώκοδομήθη ύπδ τοϋ Φλαβιανοϋ Επαρχου Ρώμτ,ς, καϊ έπειτα άνεκανίσθη, έπί όνωρίου καϊ Θεοδοσίου Β , ύπδ τοΰ Φλαβίου Αννίου Εύχζρίου Επιφανίου, επίσης Επαρχου Ρώμης. Ενταύθα άνεκαλύφθησαν τά
είς τον Μάρκον Λύρήλιον άνήκοντζ τέσσαρα εξαίρετα ανάγλυφα, τά

όποια διατηρούνται ήδη έν τώ Καπιτολίω.
Τδ κέντρον τοϋ Φόρου ήτο πλατεία, κεκοσμημένα. έξ ανδριάντων, καϊ
άλλων μνημείων, έξ ών μνημονεύονται ή Εμβολοφόρος Στήλη (Rostrata
Colunina), έγερθέϊσα παρά τοϋ Κ. Δουϊλλίου διά τήν νίκην, ήν έλαβε
πολέμου τοΰ Περσεως, ότε δύο όμοιοι νέοι άνήγγλαν τήν νίκην τοϋ Αϊ- ναυμαχήσας μέ τούς Καρχηδονίους’ ή Μιλιοφόρος Στήλη (Milliaria
μυλιου κατά τών Μακεδόνων. 0 ναός τοΰ Κάστορος καϊ τοΰ Πολυδεύ- colunina), έφ’ ής ήσαν σεση μειωμένα1. αί άπδ τής δυναστείας απο
κους άνεκαινίσθη ύπδ τοΰ Τιβερίου καϊ άφιεριόθη παρ’ αύτοϋ. Πλησίον στάσεις τώνέπαρχιών, ή όρζτία Στήλη (Pila Iloratia), έφ’ ής κζτετοϋ Φόρου ύπδ τδ Παλάτιον ήτο καϊ ό ναός μετά τοϋ Ιερού άλσους τής τέθησαν. τά λάφυρα τών Κουριατίων, καί τελευταίο·? ή Στήλη τοϋ
Εστίας, όστις διά τούτο αδιακρίτως άναφέρεται έν τώΦόρωκαϊ ύπδ τδ Φωκά ύπάρχουσα έτι. Περϊ ταύτης πρότερον έδόξαζον άλλως’ άλλά
Παλάτιον. Εν τούτω τώ ναώ, όστις πιθανώς εκειτο ούχϊ μακράν τής τώ 1813 έτει άνεκαλύφθη ότι δ Σμάραγδος, Εξαρχος τής Ιταλίας, ήπηγής ΐουτούρνης,έφυλάσσετοτδ ιερόν πΰρ τής Εστίας, καϊ τό Παλλάδιου, γειρεν αύτήν τω 608 έτει είς τιμήν τοϋ Αύτοκράτορος Φωκά. 11 έπί
ό άπδ τής Τρωζδος ό Αινείας έκόμισεν είς Ιταλίαν, δ δ’ Ασκάνιος άνέ- τοϋ ς-υλοβάτου αύτής Λατιν. έπιγραφή διασαφηνίζει πάσαν αμφιβολίαν’
θεσεν είς Αλβαλόγγαν, καϊ ό Τούλλος ύστίλιος μετέφερεν είς Ρώμην. καί τοι τδ όνου.α- Φωκά έοβέσθη, μετά τής τελευτήν αύτοϋ, κατά δια
Ούδέποτε τδ εϊδωλον τούτο έδεικνύετο είς τούς βεβήλους. Πρδς ύπη- ταγήν τοΰ διαδόχου του Ηρακλείου.Εξ άνασκαφών περϊ τόν στυλοβάτην
ρεσίζν τούτου τού Ναού, καϊ κυρίως πρδς φύλαξιν τού ιερού πυρδς ήσαν εύρέθησαν καϊ έπιγραφαί, ών δύο έπϊ μαρμάρου κατά τδ ήμισυ Ελλη
α’ι Εστιάδες παρθένοι, αί όποΐαι. διά τούτο κατωκουν είς παρασυνημ- νολατινικαι είναι άξια1. λόγου. Λύται άναφέρονται εις τούς θεούς Αβερρ.ένην οικίαν,
άττηλαυον τί δνΛχί<·>|Λκ -ιοϋ ΐνταφιά’ζεΟαι έντόι της άούγκους. Η Στήλη, κατά τήν Επιγραφήν, εφερεν έπϊ κορυφής κεχρυσωπόλειος, δηλονότι έν τω Ιεοω περιϋόλω τοΰ άλσους, ώς δηλοΰται ύπδ μενον ανοριαντα τού Φωκά. Είναι ες ΕΛ. μαρμάρου, ρυθμού Κορϊνθίου,
δώδεκα έπιταφίων έπιγραφών τών μεγάλων Εστιάδων, άς εύρον παρά ραβδωτή, έχουσα έως έξ παλαμών διάμετρον, καϊ 63 ύψος’ δ δέ στυλοτή Εκκλησία τής Παναγίας τής Ελευθερούσης, μέχρι τής οποίας ίσως βάτης έχει I 6 παλαμών ύψος.
11 άνωτέρω μνησθεΐσα Εκκλησία τοϋ Αποστόλου Λουκά ήτο πρότε—
τό άλσος έξετείνετο.Σχεδόν παρά τω ναώ τής Εστίας ήσαν τά βασίλεια
ίνην. Αλλ έπειδή δ Πάπας Σήξτο;
ρον
αφιερωμένη είς τήν άγ. Μαρτίνην.
τού Νουμά καϊ τοΰ Ρωμύλου ό ναός, όστις έκλειε τήν πλευράν ταύτην
ς
τήν
Ακαδημίαν
Ε
τήν
παρεχώρησεν
είς
τών Ζωγράφων, ουτοι έπειτα
τοϋ Φόρου. 0 ναός ουτος διατηρεί έτι τδ άρχαϊον στρογγυλόν σχήμα
άνοικοδομήσαντες
αύτήν
αφιέρωσαν
άοιέρωσαν
είς
τδν
Εύζγγελιστ-ήν Λουκαν τδν
του, καϊ πιστεύεται ότι ώκοδομήθη έπϊ τοΰ τόπου, ένθα δ τε ίωμύλος
καϊ ό Ρήμος έξετέθησαν. Είς αύτόν 6 τε Γνέος καϊ δ Κόίγκτος όγούλνιοι άγορανόμοι αφιέρωσαν τήν όρειχαλκίνην Λύκαιναν, ήτις τανϋν
εύρίσκεται έν τώ Καπιτωλίω. Παράτώ ναώ τούτω ύπδ τδ Παλάτιον
ήτο τδ σπήλαιον Lupercal, άφιερωθέν είς τήν Ειρήνην ύπδ τοΰΕύάνδρου
Οί ιερείς αύτού.1<ΟΠ[ΌΓΟΗ1λεγόμενοι, έτέλουν τάς έορτάς τάς καλούμενα:
Loupercalcs. Περϊ ταύτην τήν θέσιν ήτο καϊ ή Μασθική συκή (F'CUS
Ruminalis), όνομασθεϊσα έκ τού ruma ήτοι μασθδς διότι’ έπιστεύετο
βτι ύπδ τοΰτο τδ δένδρον ή λύκαινα έθήλασε τόν Ρωμύλον ζαϊ τόν Ρήν.ον’
II ιερά ύδός ώνομάσθη ούτω’ καθότι έπ αύτής έγένετο ή μεταξύ ί’ωμύ-.
λου καϊ Τατίου Ειρήνη.
ό Αδριανος Α έπισκευάσας: ώ 771 τον ναδν τοϋ Ρωμόλου μετέβαλεν
αύτόν εις Εκκλησίαν, ήτις καϊ τώ I ί 30 έπεσκευάσθη ύπό τοΰ Πάπα Νικολάου Ε. 0 Φόρος έληγεν εις τούτον τόν ναόν, όθεν ήρχετο ή νέα ύδός
(Via Nova).
Η δυτική πλευρά τοϋ Φόρου κατείχετο ύπό τοΰ ναού τοΰ ίουλίο >

προστάτην
,οστάτην αύτών. Εν τή πζρασυνημμένη οικία εύρίσκεται ή —τρίφημος
Ακαδημία τοΰ Αγ. Λουκά, συνισταμένη έέκ ζωγράφων, γλυφέων κζΐ
αρχιτεκτόνων, διευθυνόντων τήν σχολήν ων ωραίων τεχνών.
Εν τω φόρω ΰπήρχε καϊ ή Κουρτία Λίμνη (Lacus Curtius), f-ις
καίπερ έπειτα ξηρανθείσα, διετήρησε
τδ όνομα
έκ τοΰ Μετίου Κουρτίου
■
i
στρατηγού τοΰ ιππικού
ικού τών Σαβίνων,
Σζβίνων, έκεϊ πολιορκηθέντος. Αλλοι δέ

ρτίζ έκ τοϋ
λέγουσιν ότι ώνομάσθη Κουρτία
του Μάρκου Κου,
Κουρτίου ρωμαίου Ιπ
ππος έρρίφθη εί,
___έναότή
___ άνοΐξοεν βάραπότου, όστις ένοπλος καϊ έφιππος
είς τό
θρονΐνα κλείση αύτό, μαθων παρά ού χρησμού ότι, διά τήήν σωτηρίαν
ττχτύίδος, (uosO.sv ε'.ζ τον ωμαίων ιπποτών νά έκπληρώση τ·•οϋτο
τό καθήκον. (Τίτος Λίβιος).
ν

Καίσαρος, τής Σεμπρωνίας Βασιλικής, καί τής λεγομένης Ιουλίας. Πρό:
Ε I Δ Ο ΠΟ I ΗJ 1 Σ
δέ τήν ύπδ τδ Καπιτώλιον πλευράν ήσαν, τδ τόξον τού Τιβεείου έγνύ:
τοΰ νοσοκομείου τής Παραμυθούσης" τδ Ξάνθιον σχολεϊον, i ήτο γραφείου
195 περιέΟί πρό τοΰ παρόντος φύλλου αριθμοί 194 καϊ
:
τών γραμματέων, (Ωνομάσθη Ξάνθιον έζ τοϋ Κτίτορος αύτού Λύλου χοντας τάς λοιπός σημειώσεις είς τόν περί Μ. ’Αλεξάνδρου
Φζβίου Ξάνθου’ άνεκαλύφθη δέ τον ιδ . αιώνα) ό’ ναός τοΰ Κρόνου, ένθα
λόγον τοΰ Κ. Άσωπίου διανεμηΟήσονται έντός τής παρούσης
έφυλαστετο ύ θησαυρός, καί όστις εκειτο ύπό τον ναόν τής Τύχη: κατά
έβδομάδος.
τήν είσοδον τής κατωφερείας τοΰ Καπιτωλίου,καϊ τελευταϊον τό τόξον
τού Σεπτιμίου Σευήρου.
Πρός δέ τήντζλευταίαν πλευράν ήσαν ύ ναός τοΰ Αδριανού, τάέρ- ζΕΚ Τ11Σ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Α». ΜΛΓΡΟΜΜΛΤΠ.
στήρια (labernae), «οθζ ό Βιργίνιος έδραξε τήν μάχαιρχν 'ίναφονεύση

την θηγατέρζ του, ή Βαο'.λ'ζη τοϋ ΙΙαύλου

Λίμυλίου, τζνΰν

δ’ ί.ζ-
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