
Ο ΙΣΘΜΟΣ ΤΗΣ · ΚΟΡΙΝΘΟΥ

'Ο 3’ Ίσθρ,ό;, ώ παϊ, γόγρακται μίν εϊοει δαίμσνοξ, 
?νυπτιάζων Ιαυτδν τί] γ^, τόταζται 3έ ΰπ“ο ϊί)ί φΰσεως 

* Αιγαίου μέσο; ζαι Άδρίόυ κεϊσθαι, ζαθάπερ έπιζευγ-
μίνο; τοΐ; πελάγεσιν. Φιλόστρατος.

. Άφ’ ης ημέρας πρδ δλίγων [Ληνών ύπεκινηθη παρ’ ημΐν το ζητημα περί 
της διορυχης τοϋ περιώνυμου παρά τοϊ; αρχαίοι; Ίσθμοΰ τνίς Κορίνθου, 
σποραδικώς έγράφησάν τινα έν τε τφ εύρωπαϊκφ καί έν τφ ημετέρφ τύπφ, 
έν οΐς παοαδόξως έδημοσίευσέ τις τών παρ’ ημϊν, δ κ. I. Πυρλας, καί περί 
της μη τομής τοΰ Κορινθιακού Ίσθμοΰ, δϊίσχυριζόμενος κατά τδ πνεύμα 
άλλων, προγενεστέρων έποχών δτι η διόρυξις αύτοϋ ού μόνον ανωφελής τίί 
Έλλάδι άποβησεται, άλλά και πολλαχώς έπιβλ<αβης καί επικίνδυνος 
έσται αύτγ, δπερ εντελώς άπφδει τώ προοδευτική πνευματι της καθ’ 
ημάς εποχής τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, σπευδοντος νά είσδύση διά πάν
των τών έφικτών μέσων τ'^ς επιστήμης εις πάσαν γωνίαν της οικουμέ

νης γης.
.’Επειδή δμως τδ ζητημα τοϋτο πολύ σπουδαιότερων έστι παρ’ οσον 

ύπεληφθη παρά τών ακροθιγώς γραψάντων περί αύτοϋ, και επειδή ή τοΰ 
έργου επιχείρησες και άποπεράτωσις πολλάς μέν έν γένει πάσι τοϊς έ; τίί 
Μεσογείφ θαλάσση ναυτιλλομένοις έθνεσι, πολλώ δέ πλείονας τίί πτωχί) 
"Ελλάδι έκ τών προτέρων επαγγέλλεται ωφέλειας, άναντϊρρητως άξιον 
συντονωτέρας και έκτενεστέοας έρεόνης έστι τδ έργον.

Άλλ’επειδή, και τοιούτου δμολογουμένως ό'ντος αύτοϋ, ούδείς τών ημε- 
τέρων λογίων και σοφών μέχρι τοΰδε άνέλκβε νά πραγματευθη τδ εθνω
φελές και ζωτικόν τοϋτο ζητημκ, ούδέν παράδοξον εϊ, άλλους άναμείνας 
νά έκπληρώσωσι τδ εθνικόν και επιστημονικόν τοϋτο καθήκον καί ψευ- 
σθείς τών έλπίδων μου, ύστατος επιλαμβάνομαι αύτοϋ, άλλοις καταλεί- 
πων σοφωτέροις ·η νά συμπληρώσωσι τά έλλιπ'η η σοφώτερον νά πραγμα- 
τευθώσι καί διεξαγάγωσιν αύτό. Ό γάρ άφορμην τοϊς σοφοϊ; διδούς ινα 
σοφώτεροι γένωνται, έπ’άγαθφ τί); πατρίδος καί ,τίίς έπ.ιστημης ποιεί 
τοϋτο, αείποτε άναμενουσης παρά τών . Θεραπόντων αύτίίς νέον τι έστω 
και μικρόν νά προσθέσωσι, καί ούδεμίαν άλλην έχει άξίωσιν. Διότι μέχρι 
τοΰδε ούδεμία έγράφη πραγματεία περί τοΰ Ίσθμοΰ ούτε παρ’ ημϊν ούτε
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παρά τοϊς Εύρωπαίοις και πάσα περί τούτου εργασία εύπρόσδεκτος τί! 
επιστήμη έστίν. Έφ’ οσον ορ.ως επικρατεί παρά τοϊς λογίοις ημών το- 
σζύτη ολιγωρία και αδιαφορία πρδς έξερεύνησιν της κλασικές ημών χώρας 
διά μονογραφιών ειδικών καί μερικών, αποβαίνει αδύνατον νά γνωσθό) 
αυτή δι’ ημών και ύφ’ ημών και έν τοιαύτη περιπτώσει αείποτε θα παρέ- 
χωμεν δικαίαν άφορμην τοϊς ξένοις νά έλέγχωσιν ημάς έπί τη άγνοίιγ 
τοϋ τόπου, 8ν οΐκοϋμεν καί έν φ έγεννήθημεν, ώς δικαίως έν πάση εύκαι- 
ρί% έλέγχουσιν ημάς έπί τη μακαρίγ άναισθησί<γ τ'ης άνάγκης πρδς σύστα- 
σιν γεωγραφικής εταιρίας καί πρδς 'ίδρυσιν διδακτικές έδρας της γεωγρα
φίας έν τφ Πανεπιστημίφ πρδς διάδοσιν γεωγραφικών γνώσεων. Διότι 
ταϋτά είσι . τά μέσα καί ό'ργανα, διά τών οποίων δύναται νά έπιτευχθη 
ποτέ η έξερεύνησις τών ελληνικών χωρών και η οσον οίόν τε ακριβής γνώ- 
σις αύτών. ’Άλλως δέ ούδεμίαν πρέπει νά έ'χωμεν αμφιβολίαν δτι άνευ 
τών δυο τούτων όργάνων θά διαμένωμεν πάντοτε αγεωγράφητοι πρδς 
δόξαν τοΰ Πανεπιστημίου καί τοϋ ύπουργείου της Παιδείας, άπερ πάσαν 
ύπέχουσι την εύθύνην έν τφ σπουδαιοτάτφ τούτφ ζητηματι, πρδς λύσιν 
τοΰ δποίου ούδεμίαν μέχρι τοφδε έ'δωκαν προσοχήν ούτε άφ’ εαυτών κατά 
καθήκον, ούτε τοϊς έπανειλημμ ένως καί ΐδίγ καί δημοσίφ ύποδείξασι την 

θεραπείαν της έθνικής ταύτης άνάγκης.
Έν τελεί δέ επιπροσθέτων δτι έν τγί συντάξει τοΰ έργου ού μόνον τάς 

πηγάς τών αρχαίων καί τά τών νεωτέρων βοηθήματα είχον πρδ Οφθαλ
μών, άλλά καίπερ δίς πρδ έτών διελθών τδν ’Ισθμόν, ούχ ηττον όμως 
πρδς έξακρίβωσιν σημείων τινών έπεχείρησα καί τρίτον νά έπισκεφθώ αύ- 
τδν έν καιρφ τών διακοπών ΐνα έξ ιδίας αύτοψίας βεβαιωθώ περί αμφι
σβητούμενων τινών μερών.

Jk’.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΓ ΙΣΘΜΟΓ
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Επισκοπών τις τδν γεωγραφικόν πίνακα τ·ης Εύρώπης παρατηρεί δτι 
ούδεμία άλλη χώρα ού μ,όνον αύτέξ, άλλά καί τών λοιπών τοΰ άρχαίου 
καί νέου κόσμου ηπείρων τοσαύτην έ’χει ποικιλίαν έν τη φυσική διαπλά- 
σει της παραλίας, δσην έξ ένδς μέν η νοτιανατολικη παραλία της ελληνι
κής χερσονήσου, έξ ετέρου δέ η άντικε’.μένη ταύτης παραλία της μικράς 
’Ασίας.

Διότι έν ταϊς άκταϊς τών δύο τούτων χωρών σχηματίζονται πολυά- - 
ριθμοι κόλποι καί λιμένες, πορθμοί καί ισθμοί, χερσόνησοι καί νήσοι. Καί 
τών μέν πρώτων μέγιστος έστιν δ της Θεσσαλονίκης, τών δέ πορθμών 
βασιλεύς δ Ελλήσποντος, τών ισθμών σπουδαιότατος καί έπισημότατος 
ύπέρξεν έν τη άρχαιότητι δ της Κορίνθου, τών χερσονήσων η Πελοπόννη
σος κατά πρώτον λόγον καί η τρίγλωσσος Χαλκιδική κατά δεύτερον καζ 

τών νήσων η της Μεσογείου θαλάσσης μεγαλοπρεπής βασίλισσα Κρητη.
Έάν δέ προσέτι άποβλέψη τις έπί τοΰ μεταξύ της Ελληνικές καί 

Ασιατικής παραλίας εκτεινόμενου Αιγαίου πελάγους, άληθώς θαυμάζει 
τδν σχηματισμόν τοσούτων πολλών τε καί μεγάλων νήσων, ολίγων άλλη- 
λαις άπεχουσών, αϊτινες έν κύκλου σχηματι της θαλάσσης έξέχουσαι, 
ώς αί τερπνά! τ*ης έρημου Σαχάρας οάσεις, λαμπροτάτην μέν τοϊς θεω~ 
μένοις παρέχουσι θέαν, μεγίστην δ’ευκολίαν τοϊς ναυτιλλομένοις έκ τη 
Ελλάδος είς την ’Ασίαν καί τάνάπαλιν, οίονεί τμηματική τις γέφυρα αύ
τοϊς χρησιμεύουσαι.

Πάντα τοίνυν ταΰτα ώς μίαν εικόνα πρδ δφθαλμών τιθέμενός τις, δι- - 
καίως εκπλήσσεται έπί τη μεγαλοδωρίφ της φύσεως, ητις πλουσιοπαρό- 
χως έπεδαψίλευσε τοσαύτας καλλονάς καί τοσαΰτα πλεονεκτήματα τ$ί 
νοτιανατολικη ταύτη γωνίφ της Εύρώπης, πρδς την οποίαν. ούδεμία άλλη 
τοϋ κόσμου δύναται νά παρκβληθη. Τούτων δέ τά μέν άλλα, ώς έκτδς 
τοΰ προκειμένου δ'ντα, χαίρειν έών, έπιλαμβάνομαι διά βραχέων νά περί· 
γράψω γεωγοαφικώς ίστορικώς καί άρχαιολογικώς μόνον τδν της Κορίνθου 
’Ισθμόν, §ς έπί τοσούτους αιώνας ένδόξως βιώσας καί στερεώς την στερεάν 
μετά της τοΰ Πέλοπος νήσου συγκρατησας, δσονούπω άπόλλυται έκ τών 
δφθαλμών ημών, προτιθέμενος νά εξετάσω αύτδν καί ώς τεχνητόν πορ
θμόν ύπδ την έποψιν της συγκοινωνίας καί της έμπορίας καί της έκ 
τούτων προκυψούσης τη Έλλάδι καί τοϊς ναυτιλλομένοις της Εύρώπης 
έ'θνεσιν ώφελείας.

Λίαν δ’ άπορον φαίνεται μοι οτι ούτε τών άρχαίων τις, πολλά περί 
πολλών γραψάντων, βιογραφίαν τινά κατέλιπι 
χαίοις προσωποποιηθέντος πωγωνοφόρου Ίσθμοΰ, 
ρων τις, πάντα τά τών άρχαίων έρευνησάντων, 
συλλέξας τάς σποραδικάς τών άρχαίων ειδήσεις, 

βίου νά βιογοαφηση αυτόν.
ί^έσες καδ δρεα τοΰ ΊσΟμοΰ.— .Πρδ

τδν γεωγραφικόν της Ελλάδος πίνακα, έκ πρώτης δψεως παρατηρεί ότι 
ό λαιμός έκεϊνος τ-ης γης δ μεταξύ της Στερεάς Ελλάδος κάί τνίς Πελο
πόννησου εκτεινόμενος καί συνάπτων άμφότερα τά μέρη, έκ· φύσεως άπο- 
τελεϊ μέγαν ίσθμδν καί οτι ούτος έκ δύο συνίσταται άνίσων μερών 'ήτοι 
έκ τοΰ νοτίου, τοϋ μετά τές Πελοπόννησου συνεχομένου καί στενωτέρου

τεν ήμϊν τοΰ παρά τοϊς άρ - 
ούτε πάλιν τών νεωτέ- 

έπεχείρησε μέχρι τοϋδε, 
κατ’ άξίαν τοΰ ενδόξου
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καί έκ τοϋ βορείου τοΰ έκ τής Περαίας κζί Μεγαρίδος άποτελουμένου κάί! 
εύρυτέρου οντος τοϋ νοτίου.

Άλλ’ ζΐ κζί έκ τών δυο τούτων τμημάτων φύσει άπο τελείται ό ’Ισθ
μός, ούχ ήττον δμως έπεκράτησε παρά τοϊς άρχαίοις μόνον τό νότιον καί 
στενώτερον μέρος νά θεωρήται καί νά ονομάζητοα ’Ισθμός ιδίως* τό δέ 
βόρειον κάί εύρύτεοον άπεστερήθη τής τιμής ταύτης, καί επειδή τοϋτο 
έξ άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς άπετέλεσε μέρος άναπό- 
σπαστον τής Κορινθίας χώρας, διά τοϋτο αείποτε έθεωρήθη ώς προσάρ
τημα τοϋ ιδίως ίσθμοϋ, και καίπερ φυσικώς άνήκον μάλλον τή Στερεή 
Έλλάδι ή τή Πελοποννήσφ, πολιτικώς δμως πάντοτε διέμεινε προσδεδε- 
μένον τή Πελοποννήσφ διά τής κυρίας αύτοΰ Κορίνθου και Κορινθίας χώ
ρας. Τοιαύτην δέ θέσιν και τοσαυτην φυσικήν, έ'χων έ'κτασιν δ ισθμός, 
καί έν τή διασταυρώσει τής 38θ πλ. καί τής 23° μηκ. κείμενος, καθορί
ζεται.έξ άρκτου μέν διά τής γραμμής τής άγομένης άπό τής Έλευσϊνος 

μέχρι τών Αϊγοσθενών καί τοϋ ΒΑ μυχοΰ τής Άλκυονίδος θαλάσσης , U 
νότου δέ διά τής μεταξύ τών Κεγχρεών καί τοϋ Αεχαίου φερομένης γραμ
μής* ,τών δέ δύο άλλων πλευρών τήν μέν ανατολικήν περιβάλλει δ Σα- 
ρωνικός κόλπος, τήν δέ. δυτικήν δ Κορινθιακός μετά τής Άλκυονίδος θα
λάσσης. Έν δέ τή ΝΑ. πλευρά σχηματίζεται μικρά χερσόνησος έξ αύτοΰ 
ή τής Περαίας μεταξύ τής Άλκυονίδος θαλάσσης καί τοΰ ιδίως Κορινθια
κού κόλπου ή μυχοΰ. Τοιοϋτος μέν δ φύσει καί καθόλου ισθμός* δ δέ 
ιδίως έπικληθείς ’Ισθμός, μόλις τό '/^ τοΰ δλου άποτελών, άρχεται 
προς βορράν μέν ή ΒΑ άπό τοΰ Σχοινοΰντος (Καλαμακίου) μέχρι τών θερ
μών ύδάτων (Αουτρακίου), πρός νότον δέ άπό τών Κεγχρεών μέχρι τοϋ 
Αεχαίου, ένθα κατά τήν εύρυτέραν εκδοχήν, τών άρχαίων περιελάμβανε 
καί τήν έκτος τής γραμμής ταύτης κειμένην άρχαίαν Κόρινθον.

’Ονόματα, καο επίθετα το$ Ίβθμοΰ.— Ό ιδίως ’Ισθμός, περί 
ού ένταΰθα πρόκειται, πάλαι χρησιμεύων ώς προπύργιου καί προμάχων 
τής Πελοπόννησου κατά πολεμίων, ώς γέφυρα τής συγκοινωνίας τών δύο 
μεγάλων τής άρχαίας Ελλάδος μερών καί ώς κέντρον τής ένότητος και 
πανηγυρικόν συνεντευκτήριον πάντων τών Ελλήνων, τοσοΰτον έφημίζετο 
παρά τοϊς άρχαίοις,ώστε τό προσηγορικόν αύτοΰ Ανομα Ισθμός,' παραγόμε- 
νον έκ τής ρίζης τοΰ ρήματος ιέναι καί σημαίνον στενόπορο.ν αύχένα γής 
μεταξύ δύο θαλασσών ή'τοι άμφιθάλασσον, άμφίαλον (terra bimaris) καί 
τράχηλον γής 2 μετέπεσεν εις κύριον όνομα «’Ισθμός» άρσενικώς παρά

1 Beule £tude sur le PeloponuJse p. 470. «L’Istbme semblait cree pour servir de rendez
vous a tous les peuples, c’etait le centre du monde grec».

2 Εύσταθ. σ. 1847, 44. «Ότι δε Ικ τοϋ ΐέναι προϋπάρχει τοΰ Ίσθμοϋ παραγωγόν 
ΐθμδς δίχα τοϋ πρώτον σίγμα δήλόν και έκ τής παρά τω ’Αππιανώ ε’ισίθμως», Αίξικ. 
Έρρικ. Στεφ. έν λ. Ισθμός, στενόπορος γής αύχήν μεταξύ δύο θαλασσών, στενή γή 
ύπδ θαλάσσης περιεχομένη, άμφιθάλασσος γή, terra bimaris». Κατ’εξοχήν tamen de Co- 
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τοϊς πεζοϊς καί θηλυκώς παρά τοϊς ποιηταϊς φερόμενον. ’Επειδή δέ έθεω· 

ρεϊτο δ σπουδαιότατος πάντων τών λοιπών ισθμών, μνημονεύεται ώς κατ’ 
εξοχήν ισθμός, πλειστάκις άναφερόμενος άνευ τοϋ παρά τοϊς άλλοις ίσ- 
θμοϊς προσαρτωμένου ονόματος τοΰ περί ον σχηματίζεται τόπου ή'τοι ισ
θμός τής Πελοπόννησου ή τών Πελοποννησίων καί ισθμός τής Κορίνθου 
ή τών Κορινθίων και γενικότερου ισθμός τών 'Ελλήνων. Ούτω γάρ μνημο
νεύεται παρά πολλοΐς τών άρχαίων. Διό δικαίως οί ποιηται κατεκόσμουν 
αύτόν μετά πολλών καί διαφόρων επιθέτων ή'τοι έκάλουν κλειτήν, κλει
νήν, ζαθέαν, Δωρίαν ’Ισθμόν, γέφυραν άκάμαντον, γέφυραν ποντιάδα, δει- 
ράδα Κορίνθου κλπ.'.

’Όρη. «ερό τόν Ίοθμ.όν καί άκρωτήρεα.—Τοιοϋτος ών δ ’Ισ
θμός καί έκ τών δύο πλευρών αύτοΰ καλώς άσφαλιζόμενος υπό ύψηλών 
έρέων, περιβάλλεται πρός βορράν μέν ύπό τοΰ παρά τοϊς άοχαίοις καλού
μενου όρους Γεράνειας (Μακρύ πλάγ.ι καί Παλαιό βουνό), δπερ 2 πρός 
άνατολάς μέν έ'χει ύψος 1370 μέτρων, οπού τό πάλαι υπήρχε ναός τοϋ 
Άφέσιος Διός καί αγάλματα τής ’Αφροδίτης, τοϋ ’Απόλλωνος καί τοϋ 
Πανός 3, πρός δυσμάς δέ μόνον 1057 μετρ, καί έν τή ΝΑ παραλίγ κα
ταλήγει εις τάς διαβόητους παρά τοϊς άρχαίοις Σκειρωνίδας πέτρας.

rinthiaco s. Peloponnesiaco islbmo dini solet. 'Προδοτ.9,10. Θουκυδ. 1,105. 4,70. Πολυβ.
16,16. ’Ιουλίαν, λογ. 7. σ. 212. Σχολ. Όμηρ. ’Οδ. σ. 299. Τον τράχηλον vocari Ισθμόν 
tradit άπδ τοϋ είσιέναι τήν τροφόν δι’ αύτοΰ ut Eustatb. quoque annotat ’ισθμόν dici τδν 
τράχηλον velu'i ισθμόν».

1 Πιυδαρ. Ίσθμ. 1,9. «Τάν άλιερκέα ’ισθμοΰ δειράδα» 1,32. 38. «’Εν βάσσαισιν ’σθμοϋ, 
ισθμω τε ζαθέα, πόντου γέφυρα άκάμαντος, γέφυραν ποντιάδα πρδ Κορίνθου τειχέων, Κο
ρίνθου δειράδα». 7,63. 61. «’Ίσθμιου νάπος». Νεμ. 6,40. «Ποτ'ι κλειτάν Ισθμόν Διορίαν». 
Κλεινή Ιπ'Ίσθμώ»· παρά δε τοϊ; πεζοί; έκαλεϊτο και «όλιγοστάδιος αύχήν». Εύάταθ. εις 
Διον. 403, και άπλώ; γέφυρα παρά Παυσαν. 5,24.

2 θουκυδ. 1,105. 4,70. Διοδωρ. 11,80. 19,54. Πλουταρχ. Κλεομ. 20. Άρατ. 31. Σφε- 
φαν. Β. εν λ. Περί δέ τοϋ ονόματος αύτοΰ δ Παυσανίας (1,40,1) ιστορεί ότι κατά τήν μυθο
λογικήν παράδασιν έδόθη τφ ό'ρ=ι αύτδ ύπδ Μεγάρου υ'οΰ τοϋ Διός, δστις κατά τδν έπί Δευ
καλίωνος κατακλυσμόν οδηγούμενο; έκ τής φωνής τών γεράνων έσώθη ένταΟθα. F. d’Envieu 
Onomatol. delageograpb. gr. p. 140. Λίαν παράδοξον φαίνεται μο ι ότι ό τής γεωγραφίας πατήρ 
καλεϊ τδ ό'ρος τοϋτο "Ονειον και ούδόλως άναφέρει τδ δ'νομα Γεράνεια. Ί1 δε σιωπή αύτοΰ 
παρέσ'χε πράγματα τοϊς νεωτέροις, ών Forbiger μέν (Geograpb. t. 3. ρ. 863) καί Pauly 
(Real-encyclop. έν λ.) πειρώμενοι συμβιβάσαι τά τοΰ Στράβωνος, έσφαλμένως διατείνονται 
δτι τό μέν πρδ; Κόρινθον μέρος καλείται "Ονειον, τδ δέ ανατολικόν πρδς Β. τών Μεγάρων 
Γεράνεια. Wachstnutb δέ (Hellen. Alterth t. 1 ρ. 766-768) καίπερ αρχαιολόγος, όρθώς 
λύει τδ ζήτημα, άπόδεικνύων δτι τδ πρδς Β τοϋ ΊσθμοΟ ό'ρο; έλέγετο Γεράνεια και τδ πρδς. 
Ν αύτοΰ "Ονεια.'Ωσαύτως και (Curtius Pelop. t. 1 ρ. 15. 25) και Bursian (Geogr. t. 1. ρ. 
367). αποδέχονται ώς όρθά τά τοΰ Wachsmutli.

3 Παυσαν. 2,11,9. «Έπ'ι δέ τοϋ όρους τή άκρςι Διός έστιν. Άφεσίου καλουμένου ναός· 
φασι δέ έπ'ι τοΰ συμβάντος ποτέ τοϊς "Ελλησιν αύχμοϋ Ούσαντος Α’ακοΰ κατά δή τι λόγιου 
τφ Πανελληνίω Διί έν Λΐγίνη. . . κομίσαντα δέ άφεΐναι, και διά τοϋτο ’Αφέσιον καλεϊσθαι 
τδν Δία. ’Ενταύθα και ’Αφροδίτης άγαλμα καί ’Απόλλωνός έστι καί Πανός».

4 Διοδωρ. 4, 59. Στραό. 1,28. 8,380. 9,391. 393. Άλκιφρ. 3,78. Ιίολυβ. 16,16. Παυσαν. 



782 [ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

(Scironia saxa και νυν Δερβενοβοϋνι), αίτινε; έ'λαβον τδ δνομα τοϋτο έκ 
τοΰ έν αύταΐς οίκοΰντος διαβόητου λγστοΰ Σκείρωνος καί τούς διαβάτας 
κατακρημνίζοντος είς την θάλασσαν, ύφ’ ήν χελώνη νηχομένη άφήρπαζεν 
αυτούς κατά την μ,αρτυρίαν τοϋ Παυσανίου Διό έθεωροΰντο ώς ενα
γείς παρά τοϊς άρχαίοις. Μία δέ των πετρών τούτων εκαλείτο ΜολουρΙς 
και Μολουριάς πέτρα 2, άφ’ ης έρρίφθη ποτέ είς την θάλασσαν μετά τοΰ 
παιδός αύτής Μελικέρτου ή ’Ινώ. Και τον μέν Σκείρωνα έφόνευσεν δ 
Θησεύς, η δέ ΜολουρΙς έθεωρεΐτο ώς ιερά της Λευκοθέας, ούτω μετονο- 
μασθείσης τής Ίνόΰς, και τοΰ Παλαίμονος, μετονομασθέντος Μελικέρτου3.

Το ό'ρος τοϋτο έ'χον μήκους έ'κτασιν 200 περίπου σταδίων, συνίσταται 
έν μέρει μέν έξ ύποφαίου λίθου, έν μέρει δέ έκ κογχίτου, έξ ού πάσαι τών 
Μεγάρων αί οίκίαι φκοδόμηνται, και έκ λευκοΰ λίθου, Sv οί άρχαΐοι με- 
τεχειρίζοντο άντϊ μαρμάρου προς οικοδομήν πολυτελών οικοδομημάτων, 
προς κατασκευήν ανδριάντων και προς εμπορίαν Τοιοϋτον δέ ον το ό'ρος 
άποτελεϊ το πρώτον φυσικόν τείχος μεταξύ της Στερεδίς 'Ελλάδος καί 
της Πελοπόννησου κα'ι έξκφφζλίζει έξ άρκτου ου μόνον ταύτην, άλλά και 
τόν ’Ισθμόν αύτόν. Έκ νότου δέ.περιβάλλεται δ’Ισθμός ύπό έτέρας δρέών 
σειράς, παραλλήλως μέν πρός] την πρώτην έκτεινομένης, πάντγ όμως 
άσχέτου προς αύτήν 5. Διότι μεταξύ άμφοτέρων εκτείνεται δ πετρώδης 
καί ένιαχοΰ λοφώδης Ισθμός. Ή δέ σειρά αυτή έκαλεϊτο παρά τοΐς άρ- 
χαίοις ’Όιειον ό'ρος και ’Όνεια ό'ρη ® η'τοι ό'νων ό'ρη (Eselberge, montagnes 

1,44,10. Εύριπ. Ίπόλ. 979. Ίίρακλ. 860· Νικανδρ. θηρ. 214. Ήσυχ. και Σουϊδ. έν λ. 
Mela 2, 3,7. Plin. 4,7, 11. Ovid. Met. 7, 145.

1 Forbiger (Geogr. t. 3. p. 863) xal Reinganum (das alt. Megaris p. 28) έσφαλμένως 
ταύτίζουσι τήν Μολονρίδα πέτραν μετά, τής Χελώνης, ήν ώς κύριον όνομα έκλαμβάνουσΓ τών 
δέ άρχαίων Διόδωρος μέν (4,59) θεωρεί μέρος τών Ιχειρωνίδων, Παυσανίας δέ (1, 41, 11) 
ύπολαμβάνει Οαλασσίαν χελιύνην "ήφίει σφας ές θάλασσαν' χελώνη δέ ύπτνήχετο ταϊς πέτραις 
άρπάζειν τούς έσβληθέντας».

2 Παοσαν. 1,44,7. 8. 11. Σιμωνιδ. έν άνθολογ. 7, 496,4. και Μολούριον παρά Ζηνο-
6ίω 4, 38. ’

3 Παοσαν. 1,45,11.2,1,5. Σχολ. Άριστοφ. Σφηκ. 1 404. Ίππ. 606. ΙΙλουταρχ. Θησ.10. 
Reinganum ρ. 26. Pouqtieville IV. ρ. 59.

4 Παοσαν. 1,44,6. Πολυδέυκ. 7,100. Cicer. ad Alt. 1,8,8.
5 Και ένταΰθα παρατηρητέον on Forbiger (Geograph, t, 3. ρ. 863) Αποπειρώμενος νά ύπο- 

στηρίξη τήν γνώμην τοϋ Στράβωνος περί τής θέσεως τών Όνείων προς βο^ραν τοΰ Ίσθμοΰ, 
οϊικ όρθώς διατείνεται ότι τά “Όνεια τοϋ Στράβωνος διά τοϋΊσθμοΰ Εκτείνονται εις τήν Κο
ρινθίαν χώραν. «Deber den Isthmos in’s Corintliscbe Gebiet hinuberstreicht» και παρεν- 
νοήσας Πλούταρχον, ήμαρτημε'νως λέγει ότι καί ουτος Επεκτείνει το ό'ρος μέχρι τών Κεγ- 
χρεών, έν ω ούδέν το.οϋτον λέγει Πλούταρχος (Κλεομεν . 20). «Τοΰ δέ ’Αντιγόνου μετά πολ
λής δυνάμεως τήν Γεράνειαν δπερβάλλοντος, ούκ ώετο δεΐν τόν Ισθμόν, άλλά τά "Ονεια 
χαρακώσας και τειχίσας φυλάττειν και τοπομαχών άποτρίβεσθαι τούς Μακεδόνας μάλλον ή 
συμπλέκεσθαι προς φάλαγγα συνησκημένην». Εις το αδτό περιέπεσεν Αμάρτημα και Rein
ganum. (Alt. Megar. ρ. 13-17).

6 "Οτι δέ τά “Όνειά ταύτην κατεϊχον τήν Οέσιν και ούχί ΒΑ τοΰ Ίσθμοΰ, πλήν τοΰ ?ξα- 
πατηθέντος Στράβωνος, πάντες σχεδόν οί λοιποί τών Αρχαίων αναμφισβήτητου καθιστώσιν 
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des Ines). Άλλ’ έπειδή ούδείς τών άρχαίων άναφέρει πόθεν έλαβε τό 

β’νομα τοϋτο ή σειρά, ώς περί Γεράνειας μυθολογείται, καί επειδή ούδε- 
μίαν λογικήν έ'ννοιαν παρέχει ή παραγωγή τής λέξεως έκ τής ρίζης ό'ν-ος, 
όρθοτέρα φαίνεται μος ή παραγωγή έκ τοΰ όνίνημι, ό'νειον και ό'νεια=: 
ωφέλιμα. ’Όντως γάρ άπέβησαν χρησιμώτατα καί σπουδαιότατα τοΐς Πε- 
λοποννησίοις ώς μεγάλα και ύψηλά προπύργια και διά μικράς φρουοάς δυ- 
νάμενα κωλΰσζι τήν είς τήν χερσόννησον εί'σοδον παντός εξωτερικού έχ- 
θρου, περί ών κατωτέρω γενήσεται λόγος. Νυν δέ ή σειρά αυτή καλείται 
βουνά τοΰ Σοφικοΰ.

'Ώσπερ δέ ή Γεράνεια πρός άνατολάς μέν άπολήγει είς τάς Σκειρωνί- 
δας πέτρας, πρός δυσμάς δέ είς τά άκρωτήρια 'Ηραΐον (Κάβο τής Βου- 
λιασμένης) και Όλμιάς (άγιος Νικόλαος)1 ούτω και τά’Όνεια ό'οη τελευ- 
τώσι πρός άνατολάς είς τό ακρωτήριου Χερσόνησος (Τραχήλι) πλησίον 
τοϋ οποίου άνυψοΰται καί λόφος τις καλούμενος Σολύγιος, επίσημος διά 
τάς στρατιωτικάς έπιχειρήσεις τών ’Αθηναίων κατά τών Κορινθίων. Προς 
δυσμάς δέ πλησιάζουσι τίρ Άκροκορίνθφ δρει, άπό τοΰ όποιου χωρίζονται 
διά χαράδρας καί κοιλάδος.

Β£<λλ·ίϊθο κα,ο λόξευες, — Άλλ’ έν ω ούτω καλώς έξ άρκτου καί 
μ.εσημβρίας έξασφαλίζετζι διά τής Γερανείας και τών Όνείων δρέων δ 
’Ισθμός και δι’ αύτών ολη ή Πελοπόννησος, τουναντίον άνοικταί μένουσιν 
αί άλλαι δυο πλευραι τοΰ Ίσθμοΰ ή'τοι ή άνκτολική καί ή δυτική, ών ή 
μέν πρώτη περικλύζετκι ύπό τοϋ Σαρωνικοΰ κόλπου, δστις έκαλεϊτο παρά 
τοΐς άρχάίοϊς καί Σαρωνικος πόρος, Σαρωνικόν πέλαγος, Σαρωνικός πόντος, 
Σαρωνις θάλασσα, Σαλαμινιακός κόλπος, Κεγχρεκτης κόλπος3 καί δ πρός 
Ισθμόν κόλπος παρά Σκυλάκι καί έκτείνεται άπό τοϋ Σουνίου μέχρι τοΰ 
Σκυλαίου άκρωτηρίου, περιβρέχων τά παράλια τής Αττικής, Μεγαρίδος, 
Κορινθίας, Έπι"δαυρίας καί Τροιζηνίας. Τό δέ ό'νομα τοϋτο έ'λαβε κατά 

την παράδοσιν ή έκ τοΰ Τροιζηνίου βασιλέως Σάρωνος ή έκ τίνος ομωνύ
μου ποταμοΰ τής Τροιζηνίας ή καί έκ τής λέξεως Σαρωνις σημαινούσης 

οΐον Εενοφ. Έλλην Ίστορ. 6, 5, 51. 7, 1,41. 42. 7,11,5. θουκυδ. 4, 42-44. Διοδωρ. 15, 68. 
Πολυαιν. 2,3,3. 2,3,9. Πολυβ 2,52. Πλουταρχ. Κλιομ. 2. Ήσυχ. εν λ. — Τών δέ νεωτέ- 
ρων Boblay (Rech, geogr. ρ. 34), Wacbsmuth (Hell. Altert. I. p. 768), Curtins Peloponn. 
I. p. 15. 25), Bursian (Geograph. I. p. 367. II. p. 9. 12. 19. 37) και άλλοι. K ατά πόσον δέ 
άληθής ίστιν ή τοϋ Curtius (I. ρ. 515) ε’χασία ότι τό ό'νομα τοϋτο έδόθη τώ ό'ρει Ίχ τής 
ομοιότητος τών κορυφών αύτοϋ πρός βάχιν όνον, Ούτε νά βεβαιώσω, ούτε νά άρνηθώ δύναμαι.

1 Στράβ. 8, 380. 9,409. Τό δέ ΊΙραϊον άποτελοϋν τό ΝΔ άχρον τής μεταξύ τής ’Αλκυονί- 
δος θαλάσσης και τοϋ κόλπου τοΰ Αεχαίου σχηματιζομένης μίτρας χερσονήσου έ'λαβε τό 
όνομα έκ ναοΰ, ό’ν ή Μήδεια ίδρυσε πρός τιμήν τής ’Ακραίας "Ηρας. Εενοφ. έλλην. 4,5,5. 8. 
Πλουταρχ Κλεομεν. 20. Στραβ. 380. Liv, 32, 23. Άπολλοδωρ. 1,9,'28. Σουϊδ. έν λ. αϊξ. 
Σχολ. θουνυδ. 1,105. Εύριπ.Μηδ 1379.

2 Θουκυδ. 4,42. 43, Πολυβ 1, 39. .Boblay geogr. ρ. 39. Curt. Peloponn. II. ρ. 548.
3 Αΐσχύλ, Άγαμεμν. 291. Στραβ 2,124. 8, 335. 369. 374. 380. Πτολεμ' 3, 16, 12. Εδ-; 
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δρϋν Νΰν δέ Ονομάζεται κόλπος της Αίγίνης έκ της έν τφ μ,έσω αυτοί? 
κειμένης ομωνύμου νήσου.

'Η δέ δυτική πλευρά του ’Ισθμού βρέχεται έκ τοϋ άνκτολικωτκτου μέ
ρους τοΰ Κορινθιακού κόλπου, σχημκτιζομένου έκ τοϋ Ίονίου πέλαγους 
καί είσδύοντος μεταξύ της Στερεας Ελλάδος και τίίς Πελοπόννησου. - Ό 
κόλπος ούτος έχων μήκος 720 σταδίων εκαλείτο παρά τοϊς αρχαίοι; 
Κρισσαΐος κόλπος καί Δελφικός κόλπος, καί διά τοΰ πορθμού τοΰ 'Ρίου 
καί Άντιρρίου διακρίνεται είς δυο μέρη, ών το μέν προς Δ. βραχύτερου, 
τό δέ πρός άνατολάς μακρότερον, διαιρούμενον είς δύο τμήματα ύπό τίίς 

χερσονήσου Περάίας, τών οποίων τό μέν πρός βορρκν αύτης εκαλείτο Άλ- 
κυονίς θάλασσα, τό δέ προς νότον κόλπος τοΰ Αεχαίου έν εύρυτέρη της λέ- 
ξεω; σημασί^ι 2.

Εντός δέ τών κόλπων τούτων έκειντο οί λιμένες τ'ης Κορίνθου καί τοϋ 
Ίσθμοΰ ήτοι το Αέχαιον έκ δυσμών και αί Κεγχρεαί μετά τοΰ Σχοινοΰν- 
τός έξ ανατολών.

’Επειδή δέ κατά μέν την στενωτέραν εκδοχήν τ'ης έκτάσεως καί πε

ριοχές τ,οΰ Ίσθμοΰ μόνον ο Σχοινοΰς έκειτο έπί τόΰ Ίσθμοΰ, κατά δέ την 
εύρυτέραν καί οί δύο άλλοι λιμένες τ-ης Κορίνθου, αί Κεγχρεαί καί τό- Αέ- 
χαιον, καί αύτη ή Κόρινθος, 3 ώς προείρηται, σκόπιμον υπολαμβάνω νά 
επισυνάψω δλίγας λέξεις καί περί αύτών ένταΰθα.

Κεγχρεαί.— Τούτων δέ αί μέν Κεγχρεαί i φύσει καί θέσει $ν πολύ 
σπουδαιότερος καί επισημότερος τών δύο άλλων λιμένων καί δριστικώς 

έκειτο έν τώ Ίσθμφ κατά την ρητην μαρτυρίαν τοΰ Πομπωνίου Μελανός3» 
Διότι ουτος έξ άρκτου καί μεσημβρίας προφυλασσόμενος ύπό δύο Ακρω
τηρίων εύρύς έστι καί Ασφαλής καί διά τοϋτο λίαν εύνοϊκός τώ μετά τ'ης 
’Ανατολής έμπορίω της Κορίνθου, από τ'ης οποίας απεϊχεν 70 στάδια $ 

σταθ. εις Δ. Περιηγ. 422. Άγαθημ. 1,3. Plin. 4,4, 5. Σκυλ, Περ. 51. Σκυμν. X. 508 καί 
άλλοι πολλοί.

1 Παυσαν. 2, 30, 7. Μ. Έτυμολογ. σ. 708, 52. Άριστειδ. λ. 46. σ. 274. Είσταθ. εις Δ. 
Περιηγ. 422. Plin. 4,5,9 Leake Mores If. ρ. 419.

, 2 Πολυβ. 4,57. Στραβ. 1,54 2, 124. 8,332. 335. Σκυμν. X. 507. Πτολεμ. 3,1 6,1. 2.
Άγαθημ. 1,3. 4. 5. Θουκυδιδ. 1,107. Liv. 24,16. 26. 32,18. 36, 21. Plin. 4,2,3. 4, 4,3. 
Curtius Peloponn. Έν τώ γεωγραφική πίνακι τής Πελοποννήσου «Β. ν. Lechaion».

3 Veil. Pat. 1, 3. «Corinlhum in Isthmo^condidit».
4 Γπο πολλούς και διαφόρους τύπους καί γραφάς άπαντα τδ όνομα αύτοϋ και τής πόλεως 

ο’ον παρά Θουκυδ. 8, 10. 20). Κεγχρειαί και Κεγχρειά (4, 42. 44), παρά Εενοφιΰντι (Έλλην. 
4, 5,1). Κεγχρεία, παρ’α Στράβωνι (54, 56. 369 380).Κεγχρεαί, παρα Παυσανία (2,4, 5. 2, 
2,3. 7,6,7). Κεγχρεαί, παρα Διοδώρω (11,16. 1 5. 68). Κεγχρεαί ώς παρα Στράβωνι, παρά 
Χκυμνω (508). Πτολεμαιω (3, 16, 13), Ιίσυχ. έν λ. καί Στεφάνιό Βυζαντιω έν λ. ώσαύτως, 
παρά Καλλιμαχω (Δηλ. 271). Κεγχρίς ζαΐ παρά Λατίνοι; (Plin. 4, 5. Ovid. tr. 271, Liv.
32,17. Apul Met. 10. Tab. Peut.). Cenchreae, Cenchreis και Cenchris. Νυν δε λέγεται 
Κεχριαί.

5 Potn. Mela 2, 3, 7. «In eo est oppidum Cenchreae».
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7 μίλια ρωμαϊκά Καί έν μέν τφ βορείφ άκρω τοΰ λιμένος ύπαρχε ναός 
τίς ’Αφροδίτης ιδρυμένος καί λίθινον άγαλμα, έν δέ τώ νοτίω άκρω αύ
τοϋ ίερά τοΰ Άσκληπίοϋ καί τίίς ’Ίσιδος καί έν τ'/j μεταξύ τών δύο τού
των έκτεινομένη προκυμαίιη, τά θεμέλια της οποίας καί νΰν έτι φαίνονται 
εντός τίίς θαλάσσης συνιστάμενα έκ μεγάλων τετραγώνων λίθων καί πλα
κών έν σειρ^ κειμένων, χαλκούς Ανδριάς τοΰ Ποσειδώνος,· κρατούντο; τρί
αιναν καί δελφϊνα 2. Τό δέ όνομα Κεγχρεαί καί νΰν. έ'τι διατηρούμενου 
έδόθη τφ λιμένι καί τη πόλει υπό Κεγχρίου, υίοΰ τοΰ Ποσειδώνος καί της 

Πειρηνης 3. Έπί δέ τοϋ λιμένος ύπηρχε καί πόλις δμώνυμος, ητις έν καερώ 
της ρωμαιοκρατίας εϊχεν έκπέσει είς κώμην κατά την μαρτυρίαν τοΰ Στρά
βωνος καί νΰν έστιν έρημος !ί. .

Μεσημβρινοδυτικώς δέ τών Κεγχρεών έν αποστάσει ημισείας ώρα; 
ύπηρχε πηγη Αναβλύζουσα τοσοΰτον πολύ καί άφθονον ύπόθερμον άλα- 
τοΰχον ύδωρ, ώστε δλίγον κατωτέρω σχηματίζεται μύλος έξ ού καί τό 
χωρίον καλείται Μύλος· πλησίον τούτου έκτείνεται έν τί; θαλάσση Ακρω
τήριου ομώνυμον, έπί της κορυφής τοΰ οποίου έξέχει νΰν Ανεμόμυλος. Ή δέ 
πηγη αυτή εκαλείτο παρά τοϊς Αρχαίοις Αουτρόν της Ελένης, τοΰ οποίου 
τά υδατα έχοντα θερμοκρασίαν 12θ R. καί νΰν έτι θεωροΰνται ιαματικά 
παρά τών έρευνησάντων αύτά έπιστημονικώς 5 καί έκβάλλουσιν είς την 
παρακειμένην θάλασσαν. Έν δέ τη πρός τόν Ισθμόν Αγούση δδφ ύπαρχε 
ναός της Άρτέμιδος καί Αρχαϊον άγαλμα θ,

Λ,έχαεον (Διαβατίκι).—Τό δεύτερον επίνειου τίίς Κορίνθού Αέχαιον?, 
κείμενον έν τφ ΝΑ άκρω τοΰ Κορινθιακοΰ κόλπου, ένθα ίδίη καί κόλπος 

τοΰ Αεχαίου καλείται, Απείχε τ·ης Κορίνθου 12 στάδια 'ή 2,500 μέτρα καί 
έκ φύσεως ήν όλιγώτερον ασφαλής $ δ τών Κεγχρεών λιμην, Διά δέ τ'ης

1 Στραβ. 8,380. Tabul. Peut. Boblay Rech, p. 39.
2 Παυσαν. 2,2,3. «Έν δέ Κεγχρεαί; 'Αφροδίτης τό Ιστι ναός καί άγαλμα λίθου, μετά δέ 

αϊτόν έπί τιρ έρύματι τώ διά τής θαλάσσης Ποσειδώνος χαλκοΰν' κατά δε τδ ετερον πέρας 
τοΰ λιμένος Άσκληπιοΰ και τής ’Ίσιδος ιερά». Τή περιγραφή ταύτη συμφώνως παριστώσι τα 
πράγματα και τά τής Κορίνθου νομίσματα, περί ών όρα Ant. Pius παρά Millingen Recueil 
Med. gr. 1812. pl. 2.

3 Στεφ. Β. έν λ. Κεγχρέαι. Δευτέρα πόλις καί έπίνειον Κορίνθου, Κέγχρειος δ Ποσειδών 
έπδ τοΰ υίοΰ ήρωος Κεγχρείου». Στραβ. 8, 380. «Τής δέ Κεγχρεαί κώμη καί λιμην απέχων 
τής πόλεως όσον 70 σταδίους». Παυσαν. 2,2,3. «Κορινθίως δέ τοϊς έπινείοις τα ονόματα 
Αέχης καί Κεγχρίας εδοσαν, Ποσειδώνοςεΐναι καί Πειρήνης λεγόμενοι».

4 Curtius Peloponn. Π. ρ. 537.
5 Παυσαν. 2,2, 3. «Κεγχρεών δέ άπαντικρί τδ Ελένης έστί λουτρόν». Landerer Uber 

die Heleuaquellen S. 18. Fiedler Reise I. p. 245.
6 Παυσαν. 2,2,3. «Τήν δέ ές Κεγχρέας ιόντων έξ Ίσθμοΰ ναός Άρτέμιδος καί ξόανου 

αρχαϊον».
7 Ξενοφ. έλλην. ΐστ. 4, 4,17. Άγ. 2,17. Στραβ. σ. 56. 8,378. 380.

Παυσαν,; 2, 2, 3. Πτολεμ. 3, 16. Δίων Χρυσοστ. λ. 6. l’lin. 4, 4, 5. Stat. Silv. 2,2,25, 
Propert. 2,20, 19.
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τέχνης κατέστησαν αύτδν οί Κορίνθιοι έπιτηδε-ότατονεις την έξ ’Ιταλίας 
καί Σικελίας έμπορίαν καί σπουδαιότατον ώς πολεμικόν λιμένα καί ναύ
σταθμον, έφ’φ καί λιμην Χωστός καλείται ύπό τών άρχαίων κείμενος ύπό 

την πόλιν Κόρινθον και Six μακρών καί διπλών τειχών συνδεόμενος μετ’ 
αυτής *.

"Οτι 'δέ έν τοϊς άοχαίοις χρόνοις ύπήοχε καί μικρά πόλις πρδς τώ λι- 
μένΐ, ούδεμία δυναται νά ύπάρχη αμφιβολία περί τούτου 1 2. Αυτή όμως 
έν καιρφ τής 'Ρωμαιοκρατίας είχεν έκπέσει είς χωρίον ώς προείρηται, 3 
και βραδύτερου έν τη εποχή της Φραγκοκρατίας καταστά; άχρηστος έκ 
τών προσχώσεων της ζηράς καί θαλάσσης δ περιώνυμος λιμην, άπώλεσε 
συν τώ πράγματι και τδ αρχαίου όνομα, δπερ έδωκε αύτώ Αεχης δ τοϋ 
Ποσειδώνος υιός καί μετωνομάσθη Διαβκτίκι έ'νθα και νΰν έ'τι φαίνονται 
τά έρείπια αύτοΰ έκ μεγάλων πωρίνων λίθων συνιστάμενα; ’Ολίγον μα
κράν αύτοΰ πρδς Δ. συνοικίζεται έξ ’Αλβανών τής μεσογείου χωρίον κα
λούμενου Πελάγιου. Ουτω δ’ έκχερσωθείς φαίνεται ώς λιμυοθάλασσά 
τις, περιβαλλόμενη ύπδ λεπτοτάτης άμμου, και άν ποτέ άνασκαφή, θά 
άποκαλυφθή όλος δ αρχαίος λιμην μετά πάντων τών έν αύτώ ναυτικών 
ιδρυμάτων 5 6. Διότι πρδ ολίγων έ'τι ετών έφάνησαν σκέλη τών τειχών έν 

τ$ί θαλάσση, λίθος μαρμάρινος μετ’ έπιγρκφης, έν ή αναγράφεται ύπδ τοΰ 
δήμου καί της βουλές τών Κορινθίων ό 'Ρωμαίος ανθύπατος Έομογένης 

ώς ευεργέτης καί ανακαινιστής τοϋ λιμένος θ. Καί έν μέν τη πόλει 
ύπηρχεν ίερδν της’Αφροδίτης μετά μεγάλου εστιατορίου, έν ω έτελ.οΰντο 
τά μετά τήν θυσίαν ιερά δείπνα' έν δέ τω λιμένι ναός τοΰ Ποσειδώνος 
μετά χάλκινου άγάλματος 7, δστις, ώς τδ έν Μου^υχίοι Άρτεμίσιον, έχρη- 

1 Στράβ. 8,380. «’Αρχή δέ της παραλίας έκατέρας της μέν τδ Αέχαιον... πρδς δι τούς 
?·λ τής ’Ιταλίας τφ Λεχαίω. Το δέ Αέχαιον ύποπέπτωκε τή πόλε: κατοικίανΤχον ού πολλήν. 
σκέλη δί καθείλκυσται σταδίων περί διόδεκα έκατέρωθεν τής όδοΟ τήςεπί τδ Αέχαιον·. Ησυχ.. 
έν λ. Αέχαιον. Λιμήν χωστός. Περί τών τειχών όρα Ξενοφ. έλλην. ίστορ. 4,4, 7. 8. Boblays 
Rech. ρ. 37. Lechaeum. A 2,500 mitres (12 Stades Strabou) an nord-nord-est du plateau 
sur lequel est Corinlhe».

2 Διονυσ. περιγρ. τής'Ελλάδ. στ. tOS Ξενοφ. έλλην. ίστ.4,4. Grote Gesch. Griech. t. 5 
s. 226. Sievers Gesch. Griech. s. 1'6. Τήν υπαρξιν πόλεως αποποιείται Curtius Peloponn. 
If. s. 537’ όρθοτέρα φαίνεται μοι ή τοϋ Bursian (Geogr. II. s. 19) γνώμη.

3 Στράβ. 8,380. «Κατοικίαν ίχον ού πολλήν. .
. 4 Μεταξύ τοΰ Λιαδιτικίου καί τοΰ Πελάγιου παρετήρησα Ιπί τής έπιφανείας τής γής δύο 

κιονόκρανα καλλίστης τέχνης, ών ούδείς τών νεωτέρων μνημονεύει.
5 Bursian Geog»aph. Η. s. 19. Curtius Peloponn. II s. 537.
6 Bulletino 1851. p. 34. Bursian Geogr. II s. 18-19. Τά έρείπια περιγράφονται έν τή 

Ίονίιρ ΆνΟολογίφ σ. 56Γ ύπδ Verneda. Weicker Alt, Denkm. 11. s. 27. Leake Korea 111, 
264. Winkelmann Gesch. der Kunst. Buch XI. K. 1. § 10.

7 Παυσαν. 2,2,3. «"Εστι δέ έν Αεχαίω μέν Ποσειδώνοςίερδν καί άγαλμα χαλκοΰν». Πλου
ταρχ. Συμπ. Ιπτ. σοφ. 2. ’Αν δέ πράγματι ύπήρξάν ποτέ καί τά βασίλεια τοΰ Περιάνδρου, 
ίν ο’ς οί 7 σοφοί συνήλδον πρδς συζήτηοιν τής άρίστης διοικήσεως, μένει μοι άδηλον.
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σίμευεν ώς άσυλον καί καταφύγιου τών φευγόντων δούλων κο$ μεταξύ 

τίίς Κορίνθου καί της ακτής τοΰ Λεχαίου έκειτο πιθανώτατα δ ναός τοϋ 
’Ολυμπίου Διδς, ώς ύποδηλοΰται έκ τής άποποιήσεως τών Κορινθίων νά 

μετάσχωσι τής κατά τής Άσίκς εκστρατείας τοΰ ’Αγησιλάου ένεκα τής 
αίφνιδίκς πλημμύρας έν τφ ναφ τοΰ ’Ολυμπίου Διός Έκ πάντων τού
των πρόδηλον γίνεται οτι τδ Αέχαιον ώς έγγύτερον τών Κεγχρεών πρδς 
τί) Κορίνθφ ήν πολύ έπισημότερον καί σπουδαιότερου τών άπωτέρων Κεγ

χρεών, καίπερ πλείονα έχουσών φυσικά πλεονεκτήματα.
(Κ,αλαμ.άκε).— "Ωσπερ τδ Αέχαιον καί αί Κεγχρεκί 

ήσαν οί δύο εμπορικοί λιμένες, ών δ πρώτος καί πολεμικός, τής Κορίνθου, 
δι’ ών έγίνετο ή τε εισαγωγή καί εξαγωγή τοΰ μετά τής Δύσεως καί 

’Ανατολής εμπορίου, ουτω καί δ Σχοινοΰς, τοΰ δποίου τδ όνομα μεθερμη- 
νεύθη έν τή καθ’ ημάς γλώσση είς Καλαμάκι2, έκ τών καλάμων, ύπήρ- 
ξεν.δ λιμήν τών ιερών τοϋ Ίσθμοΰ καί τδ έμπορεΐον, δι’ οδ τά έμπορεύ- 

ματα χωρίς νά μεταβιβασθώσιν είς τήν Κόρινθον, διά τής εύθείας έπί τοϋ 
Ίσθμοΰ δδοΰ Διόλκου διεβιβάζοντο έκ τής μιας εις τήν ετέραν θάλασσαν. 

Ό λιμήν ούτος μικρότερος ών τών δύο άλλων καί στενώτερος έκ τριών 
μερών καλώς άσφαλίζεται καί ύπ’ δλίγων άρχαίων μνημονεύεται 3. Άλλά 

καίπερ τοιοϋτος ών δ Σχοινοΰς, ού σμικράν δμως είχε σπουδαιότητα διά 
τήν μεταβίβασιν ού μόνον εμπορευμάτων, άλλά καί πλοίων μικρών έκ τής 
μιόύς είς τήν ετέραν θάλασσαν πρδς άποφυγήν τοΰ επικινδύνου τής Πελο
πόννησου περίπλου καί πρδς οικονομίαν χρόνου τε καί δαπάνης. ’Αγνοείται 
δμως εί πρδς τφ λιμένι ύπήρχε καί πόλις ή κώμη, ώς παρά τοϊς λοιποϊς 
δυσί λιμέσι τής Κορίνθου. Έκ δέ τών παρατηρηθέντων ερειπίων καί ένδς 
μίκροϋ θεάτρου, άπέχοντος μόνον 300 βήματα άπδ τοϋ λιμένος καί 2000 
μέτρα άπδ τής θέσεως τοΰ ναοϋ τοϋ Ποσειδώνος 4 εικάζεται δτι ύπήρχε ,

1 Curtius Peloponn. II. s. 536.
2 Διότι νΰν ολίγοι κάλαμοι άντί βούρλων ύπάρχουσι προς τη παραλία.
3 Στραδ. 8,369. «Εϊτα λιμήν Σχοινοΰς πλεύσαντι τετταράκοντα καί πέντε σταδίους... 

κατά δέ τον Σχόινοΰντα ό Αίολκος. ,. 380. «Καί ποιεί τον Λίολκον προς τήν έτέραν ήϊύνα 
τήν κατά Σχοινοΰντα πλησίον όντα τών Κεγχρεών.... άπό δέ τών Κεγχρεών ό Σχοινοΰς». 
391. «Ό Πειραιεύς... διέχε: γάρ τοΰ μέν ΣχοινοΟντος τοΰ κατά τόν’Ισθμόν περί τριακοσίους 
πεντήκοντα σταδίους... Τόσον πώς έστι διάστημα καί τό έπί πηγάς άπό τοΰ Πειραιώς, οσον 
περ καί έπί Σχοινοΰντα». Πτολεμ. 3,16' παρά Πομπ, Mela II, 3, 8. καλείται «Portus Schoi- 
nitas». Plin. 4,17,11. Corp. Inscr. Att. vol. I. ρ. 141 N. 103,12. Kiepert έν τφ χάρτη 

τής άρχ. 'Ελλάδος έχει τήν Σιδοϋντα άντι τοΰ Σχοινοϋντος.
4 Boblayo Rech. ρ. 85. «Schoenus portus. C’est le port Kalamaki au-dessus duquel M. 

le capitaine Dutroyat, auquel nous devons une exceUente topographic de l’espace compris 
.entre Corinthe et Megare, a noli des ruines diverses et un theatre, situ0 a 300 pas du 
port et a plus de 2,000 metres de l’emplacemen.t qu’on attribue an temple de Neptune · 
lsthmius». Ταύτά φρονεί καί Beule. (Etude sur le Peloponnese p. 463). «Sans doute Π 
s’agit du theatre voisin du port Schcenns. Mais c.e theatre fort petit d’ailleurs appartenait

au Schoenus et servait A ses babitans». . .
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πολίχνη.·*Νϋν δέ ύπδ τδ ονομα Κκλαμάκε χρησιμεύει ώς σταθμός τδν 
άτμοπλοίων ζαί διά τοϋ Ίσθμοΰ μεταβιβάζονται έπιβάται καί έμπορέό- 

ματα εις την έτέραν θάλασσαν, ώς τδ πάλαι, έξ ής δι’ άλλων πάλιν 
άτμοπλοίων μεταβιβάζονται είς Κέρκυραν και διά ταύτης είς Βρεντήσιον 
και είς δλην την Εύρώπην.

’Έκτασες, φύβες καί κλ£μ.α τοΰ ΊσΒμ,οΰ. — Ό Ίσθμ.δς έν τφ 
μέσφ σχεδόν της Κορινθίας χώρας κείμενος κατείχε κατά μέν τήν στε- 
νωτέραν εκδοχήν μόλις τδ τέταρτον αύτής, κατά δέ τήν εύρυτέραν τδ 
τρίτον ’. Διότι δ Στράβων ιστορεί δτι καί αύτή ή Κόρινθος έκειτο έπί 

τοϋ Ίσθμοΰ «δ δέ Κόρινθος έπί τφ Ίσθμφ κείμενος καί δυοΐν λιμένοιν κύ
ριος» ?·. Τούτου δέ αί μέν δύο πλευραί περικλύζονται ύπδ τών δύο περι- 
γραφέντων ήδη κόλπων τοΰ τε Κοριθιακοϋ καί τοϋ Σαρωνικου’ τών δέ άλ
λων πλευρών ή μέν νότιος έκτείνεται άπδ τοϋ Αεχαίου μέχρι τών Κεγχρεών 

τήν δέ βόρειον ορίζει γραμμή άγομένη άπδ τοϋ Σχοινοΰντος μέχρι τών 
Θερμών (λουτρών) 4' τών δέ παραλίων πλευρών τοΰ Ίσθμοΰ ή μέν Ανα
τολική,εκτεινόμενη άπδ τοΰ Σχοινοΰντος έχει μήκος έλασσον τής δυτικής' 
Αύτη δέ άρχομένη άπδ τών Θερμών καταλήγει είς τδ Λ,έχαιον καί έν μέν 

τή> ανατολική εισδύει πλέιότερον δ κόλπος είς τήν ξηράν σχηματίζων μυ
χόν περί τδν Σχοινοϋντα, ή δέ δυτική άποτελεϊ τόξον .ημικυκλίου καί 
επομένως δλιγώτερον εισδύει είς τήν ξηράν. Έάν δέ κατά τά προειρημένα 
άποδεχθώμεν ότι όλη ή Κορινθία είχεν έκτασιν έπιφανείας 6 μυριαμέ- 

τρων καί ότι δ ’Ισθμός αποτελεί τδ τρίτον.αύτής, εντεύθεν έπεται ότι 
ή έκτασις τής έπιφανείας τοΰ Ίσθμοΰ έστι δύο μόνον μυριαμέτρων 5. Καί 
τδ στενώτατον πλάτος τοΰ Ίσθμοΰ κατά τους μέν τών άρχαίων 6 40 
σταδίων έστί, κατά ιούς δέ 7 8 9 4—5 μιλίων. Τών δέ νεωτέρων οί μέν 
ύπολογίζουσιν είς 5,950 μέτρα ®, οί δέ είς 18,300 ποδ. ® καί κατά τήν 

νεωτάτην καταμέτρησιν τοΰ στρατηγού Tiirr είς 6,300 10. Τοσαύτη μέν 
καί τοιαύτη έστιν ή έκτασις τοΰ Ίσθμοΰ, δστις κείμενος μεταξύ δύο όρει—

5 Boblaye Rech. p. 34. ένθα εσφαλμίνως λέγει οτι ό ’Ισθμός άπετε'λει τδ ημισυ της Κο
ρινθίας.

6 Σπυλ. περ. στ. 15. Διοδωρ. 2,16. Στραβ. 334. Άγαθημ. 1,5.
7 Plin. 4,5. Pomp. Mela 2, 3, 7. Solin. «quatuor non amplius millibus dispacens utrum-. 

que lilus, excursu tenuit, quem Isthmon dicunt ob angiistias».
8 Boblaye Rech. p. 37.
9 Curt. Peloponn. s. 11. Fiedler Reise p.235.
10 Carte Isom6trique de l’lsthme de Corinthe.

1 Boblaye ρ. 34. «Ainsi limitee la surface de la Corinthie n’fetait que de 6 myriametres 
2(3 dont pres de 3 myriamdlres dtaient situes en dehors de l’lsihme»' όπερ olz άληθίςίστιν.

2 Στράδ. 8,378. Ωσαύτως χαι Veil. Paterc. 1,3. «Corinthum in iJtbmo condidit».Chan
dler Reise p. 334.

3 Πβυσαν. 2,3,5. Στραβ. 8, 380.
4 Εενοφ. ‘Ελλην. 4,5,8. Fiedler Reise durnb Griechenl. I. s. 230. Curtius Peloponn. IL 

s. 596. Bursiann. Geogr. 11. s. 18.

Ο ΙΣΘΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 789

νών τειχών καί δύο θαλασσών, ύπδ τής φύσεως έπλάσθη ώς ουδέτερον 
έδαφος πρδς συνένωσιν τών διαφόρων ελληνικών φυλών, είς εμπορικήν 
συγκοινωνίαν, είς γενικά σύμβούλια καί είς θρησκευτικάς τελετάς καί πχ- 
νηγύρεις.

’Άν δέ κατά τήν δοξασίαν ή άμεινον είπεΐν εικασίαν τών νεωτέοων 
κατεκλύσθή ποτέ δ Ίσθμδς ύπδ τών ύδάτων τής θαλάσσης κατά τδν κα
τακλυσμόν τοΰ Δευκαλίωνος καί άν, τούτου γενομένου, μετά τήν άπο- 
χώρησιν τών ύδάτων έπανήλθεν είς τήν πρώτην μορφήν καί έγένετο χέρ
σος, μένει άναπόδεικτον δι’έλλειψιν θετικών μαρτυριών. Άλλ’εί'ιε ούτως 
εί'τε άλλως θεωρούμενος δ Ίσθμδς, ώς νΰν έχει, άποτομώτερος μέν έστι 
πρδς τδν Σκρωνικδν κόλπον, ύψηλότερος δέ και δμαλώτερος πρδς τόν Κο
ρινθιακόν. Ή δέ άνωμαλίκ καί άνισότης αυτή παρέσχεν άφορμήν τοΐς άρ- 
χοοίοις νά ύπολάβωσιν οτι δ Κορινθιακός κόλπος ύψηλότερός έστι τοΰ Σα- 
ρωνικοΰ και ότι, έάν διορυχθή ποτέ, θά κατακλύση τήν Αίγιναν καί τάς 
λοιπάς νήσους, περί ού κατωτέρω γενήσεται λόγος *.

Τδ μέν έδαφος τοϋ Ίσθμοΰ έστι ποικίλον ήτοι σκληρόν, πετρώδες, έρη
μον, δασώδες καί άνυδρον, εξαιρούμενων μόνον μικρών τινων πεδίων καί 
κοιλάδων, αΐτινες καλύπτονται ύπδ χώματος καί καλλιεργούνται καί έν 
αίς ένθεν κάκεΐσε άνυψοΰται πληθύς πιτύων, ώς άραιών λειψάνων δασώ
δους χώρας. Τδ δέ ύψηλότατον σημεΐον τής έπιφανείας αύτοϋ άνέρχεται 
είς 24 6 πόδας καί ή ρκχις τοσοΰτον εύρεϊά έστιν, ώστε άποβαίνει άδύνα- 
τον νά εύρη τις μέρος, έξ οδ καθορωνται άμφότεραι αί θάλασσαι. Καί τε- 
λευταϊον τδ κλίμα τοΰ Ίσθμοΰ ένεκα τών άδιακόπως πνεόντων έπ’ αύτοϋ 
άνεμων έστιν ούχί υγιές, καί διά τοϋτο καί έν τή άρχαιότητι καί έν τοΐς 
νεωτέροις χρόνοις ύπήρξε τδ κυριώτατον κώλυμα είς τήν κτίσιν πόλεως 
ή κώμης τινδς έπ’ αύτοϋ 2. "Οθεν έκτδς τών ιερών οικοδομημάτων καί τών 
πρδς έμπορίαν καί συγκοινωτίαν άπαραιτήτως αναγκαίων λιμένων καί 
οδών τών συνδεουσών. αύτούς πρδς άλλήλους καί μετά τής πόλεως ούδείς 
τόπος οίκούμενος έν τώ Ίσθμφ ύπήρχεν 3.

ΌΒοΙ Βεά, τοΰ ΊσΟμ,οΰ.—■ Διά τής Γεοανείας τρεις στεναί δδοί

1 Curtius Pelloponn. 1.3. 8. «Und allem Anscbeine nachWereinigten sich in der That 
einst die beiden Meerbusen nBrdlich und slidlich von der Geraneia bis beim Zurtlcksinken 
der Fluth einerseits das megarische Tiefland,anderseits der flache Rllcken des Isthmos frei 
wurde. Beide LandstUcke sind jungerer Bildung».

2 Δίων Χρυσοστ. λογ. 6. σ. 87. «Διά τούς είσήκοντας κόλπους άείποτε τών πνευμάτων 
έζεϊ συρρεόντων». Curt. Peloponn. II. s. 539. «Auch gilt wegen der unaufbiirlicben Zug- 
winde die Luft fur ungesund. Ein Umstand, der auch in neuerer Zeit als WeSentliches 
Hinderniss einer Stadtgrllndung auf dem Isthmos gelten gemacht worden ist».

3 TUrr, (Carte isomdtrique de l’lsthme de Corinthe reentrant le trace du Canal mari
time) παραδόξως σημειοΐ Ερείπια άρχαίας πόλεως (Ruines de l’anc. ville) έν τώ ΝΑ μόρει τού 
Ισθμοί) πλησίον τών τειχών, έν ο> ούδεμία πόλις ύπ^ρξεν 1ν τώ Ίσθμφ ποτέ’ τα δέ σημειού- 
μενα ερείπια άνήκουσιν εις τα ίερα τού Ισθμού οικοδομήματα καί μάλιστα τού Ποσειδίου. 
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άγουσιν άπδ της Στερεάς Ελλάδος εις τον Ισθμόν καί διά τούτου εις την 
Κόρινθον καί Πελοπόννησον, η δυτική, η κεντρική καί η άνατολικη. 'Γού
των δέ η [ζέν πρώτη διερχομένη διά τ-ης Περαίζς (Περαχώρας) άγει διά 
του Ίσθμοΰ καί της παραλίας τοϋ Κορινθικζοϋ κόλπου εις Κόρινθον και 
ην τδ πάλαι λίαν σπουδαία ταΐ; στρατιωτικαΐς έπιχειρησεσι των αρ
χαίων ', ούχί όμως και επιτήδεια τγ) συνηθει συγκοινωνία ενεκα των 

ελιγμών καί τ·ης στενότητος λ Δευτέρα δ’ έστίν ή διά των φαράγγων 
τ^ς Γεράνειας διερχομένη, ά'τις ενεκα της στενότητος έν καιρφ τνίς Τουρ
κοκρατίας έκληθη Δερβένια και ασφαλέστερα της πρώτης έστίν, άγουσα 
εκ της Μεγαριδος εις τον ’Ισθμόν και εις την Κόρινθον 1 2 3. Καί τρίτη έστίν 
η άνατολικη, βραχυτέρα μεταξύ των Μεγάρων καί της Κόρινθου και η 
χρησιμωτερα άπδ των αρχαιότατων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς συν- 
δέουσα την Στεοεάν 'Ελλάδα μετά της Πελοπονησου. Αύ'τη διερχομένη 
διά των Σκειρωνίδων πετρών, . εκαλείτο Σκιρωνίς και Σκιρώνη οδός 4 5 6 
(Κακή Σκάλα) και ην λίαν επικίνδυνος τδ μέν διά την στενότητα και τδ 
άπόκρημνον, τδ δέ διά τδν αύτόθι οίκοΰντα επικίνδυνον λγστην Σκείρωνα, 
θν ο Θησευς έφόνευσεν ® καί διά τούς σφοδρώς πνέοντας ΒΔ. άνέμους.

1 Θουχυδ. 1, 105. 108. 4, 70. Boblaye Rech. ρ. 34. «11 dxistait dans l’antiquitd, ainsi que 
de nos jours, trois passages a travers les monts Geraniens. Le premier, indique par Thu- 
cydide, devait se diriger par Pagse, Oenoe et Thermse: c’est le sentier actuel de P6rachora»·

2 Curt. Peloponn. I. s. 8.
3 Gell Itinerary of Greece p. 3.
4 Ηροοοτ. 8,71. « Ιζόμενοι δέ έν τώ Ίσθμω και συγχώσαντες την Σκιρωνϊδα οδόν... οί- 

κοδόμεον δια ταϋ Ίσθμοΰ τείχος». ΣτραΑ 391. Πολυβ. 16,16 Παυσαν. 4, 4,6. Τινές δέλέ- 
γονσιν οτι άπο Σκιρωνος του Μεγαρέως στρατηγόν έδόΟη τδ δ'νομα τη δδιρ.

5 Πλουταρχ. Θησ, 10. Διοδωρ. 4,59. Στράδ. .9, 391. Παυσαν. 1,44, 12. Σχολ. Εύριπ. 
Ίιτπ. 976. Ovid. Metam. 7,445. Claud, in Ruf. 1,253. Άλχιφρ. 3,70,5. Γ. Φραντσ. 1,38. 
Στράβων οέ λέγει οτι και Σίνις ό Πιτοοκάμπτης ώκει ένταΰθα.

6 ΙΙροοοτ. 8,71. Curt. Peloponn. I. s. 10. Bursian Geogrrph. II. s. 368.
7 Παυσαν. 1,44,6. · Λδριανδς δέ βασιλεύς και ούτως ώς και ήν άρματα έναντία έλαύνη- 

ται, κατίστησεν εύρυχωρ»! τε καί έπιτηδείαν είναι».

ΑΈνεκα δέ ταύτης τ-ης 'σπουδαιότητος ύπδ των Πελοποννησίων έθεω-' 
ρεϊτο η δδδς αύ'τη ώς Θερμοπύλαι τ-ης Πελοπόννησου. Διδ άμα έ'μαθον την 

έν Θερμοπυλαις άτυχίζν, έ'σπευσαν νά φράξωσι την δδδν ταύτην και διά 
τείχους να δχυρωσωσι τδν Ίσθμ.δν προς άποτροπην των .έπερχομένων βαρ
βάρων

Ίην Ουσβατον καί επικίνδυνον ταύτην δδδν βραδύτερου δ ’Αδριανος κα- 
τεσκευασε τοσοΰτον εύρεΐαν, ώστε δύο άμαξαι ηδύναντο νά διέρχωνται 
αυτήν. ’Αλλά πάλιν μετά ταΰτα κατεστράφη καί μόνον έρείπεια διετη- 
ρηθησαν αντης 7.

Οδοί τοϋ ΊσΒμ,οΰ.— Αυται μέν είσιν αί οδοί αί έξ άρκτου εις 
τδν ’Ισθμόν και την Κόρινθον άγουσαι καί διά ταύτης εις την Πελοπόν- 

νήσον. Ίδιαίτεραι δέ του ’Ισθμού οδοί χρησιμεύουσατ διά την συγκοινω
νίαν της πόλεως μετά τών λιμένων καί τών δύο θαλασσών είσιν αί ά- 
κόλουθοι. ΤΙ σπουδαιοτάτη καί έπισημοτάτη τών λοιπών, ή συνάπτουσα 

τούς δύο κόλπους τεχνική καί πλατεία κατασκευασθεΐσα, προς μετακομι
δήν ού μόνον τών έμπορευμάτων, άλλά καί τών μικρών πλοίων. Αύτη δέ 

ώς τοιαύτη εκαλείτο ύπδ τών άρχαίων ίδιαιτέρφ κυρίω δνόμκτι Λίο.Ιχος 
άρσενικώς, άρχομένη άπδ της παραλίας τοϋ Σχοινοϋντος, διερχομένη κατ’ 
ευθείαν γραμμήν τδν ’Ισθμόν καί τελευτώσα εις την μεταξύ τοΰ Λεχαίου 
καί τών Θερμών παραλίαν πλησίον τ-ης νΰν δημοσίας δδοϋ '. την δε με- 
ταβίβζσιν τών έμπορευμάτων καί πλοίων έσημαινον οί αρχαίοι διά τών 
λέξεων «διϊσθμεΐν, δι'ίσθμίζειν, διελζύειν, ύπερνεωλζεϊν, ύπερισθμίζειν, 

ύπερφέρειν, περνάν, διαβιβάζειν καί λατ. transvehere».’Εντεύθεν εύλόγως 
δυναταί τις νά είκάσγι ότι μία ούσιώδης αιτία, δι’ ην οί πρδ τοϋ Νερωνος 
διανοηθέντες νά διορύξωσι τδν Ισθμόν, ουδόλως έπεχείρησαν τφ έ'ργω, 
έστίν οτι διά ταύτης τ'ης όδοϋ άνεπληρουν έν μέρει τούλάχιστον την διό- 
ρυξιν τοΰ Ίσθμοΰ καί διηυκόλυνον τδ|έμπόριον καί την συγκοινωνίαν καί 
οτι ουτω συγχρόνως διετηρησαν καί την άμυναν της Πελοπόννησου διά 
τοΰ Ίσθμοΰ καί τών τειχών; \

'Η δέ δευτέρα δδδς τοΰ Ίσθμοΰ άρχομένη άπδ τοΰ Σχοινοϋντος καί τοϋ 
παρακειμένου Ποσειδίου καί διερχομένη μεταξύ τοΰ ίεροΰ καί τοΰ στα
δίου ηγεν εις Κόρινθον έν τρισΐν ώραις. ’Ολίγον δέ πρδ τών Έξαμιλίων δια- 
τέμνει ρύακα, τοΰ οποίου αί οχθαι περιβάλλονται ύπ’ άρχαίων τειχών 
καί έν τοϊς πέριξ τοΰ χωρίου παοατηροΰνται πολλά τετράγωνα λατομεία, 
έκ τών οποίων έξηγετο τδ πρδς οικοδομήν τών τοΰ Ίσθμοΰ οικοδομημά
των άναγ/.αϊον υλικόν 3.

'Η δέ τρίτη δδδς άρχομένη έκ τοΰ αύτοΰ σημείου καί διερχομένη διά 
σκληροΰ έδάφους επί τΐί; πετρώδους καί δασώδους δειράδος, της χωρι- 
ζούσης τούς δύο άνατολικούς όρμους έ'φερεν εις Κεγχ'ρεάς.’Επί ταύτης τ^ς .

ρ

■
1 Στράβ. 8,335.380. ’Λριστοφ. Θεσμοφορ. 648. Ήσυχ. έν λ. έσφαλμένως λέγει οτι ή δδδς 

αΰτη συνήπτε τδ Δέχαιον μετά τών Κεγχριών, δπερ άδύνατον διά τδ μεταξύ αύτών άνυ- 
ψούμενον όρος. Παραδείγματα τής μεταβιδάαεως πλοίων έχ τής μι&ς ε’ς τήν έτέραν. θάλασσαν 
άναφέρουσιν οί αρχαίοι ο’ον Δίων Κάσοιος (51,5) περί τοΰ Όχτάβιανοΰ μετά τήν έν ’Αχτίιρ 
μάχην «καί διά τοΰ Ίσθμοΰ τοΰ τής Πελοποννήσου τάς ναϋς ύπδ τοΰ χειμιΰνος ύπερενεγκών 
οΰτω ταχέως ε’ς τήν ’Ασίαν άνεκομίσθη», Πολύβιος (5,101). «Τάς μέν καταφράκτους ναΰς 
έξαπέστειλε συντάξας περί Μαλέαν ποιεΐσθαι τδν πλούν ώς έπ’ Αίγιου καί [Ιατρών, τά δέ 
λοιπά των πλοίων ύπεριαθμίσας έν Αεχαίω παρήγγειλε πασιν δρμεΓν». ’Εντεύθεν προφανώς 
έξάγεται ότι τά μεγάλα πλοία δέν ηδύναντο νά άποφύγωσι τδν έπικίνδυνον τής Πελοποννήσο» 
περίπλουν. Plin. 4,4. «Quas magnitude plaustris transvehi.prohibet». Και έν καιρφ τών 
Βυζαντινών ήν ίν χρήσει ή οδός’ Γ. Φραντσ. I. σ. 96.

2 Curtius Peloponn. II. s. 14.
3 Εενοφ. Έλλην. 4,5,1. Παυσαν. 2,3. Διον. περιηγ. 420. Liv. 42, 16. Qurtius Peloponn. 

II. s. 543.
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όδοϋ ύπϋρχεν tso&v ττΐς Άρτέμιδος, καί διά ταύτηςποτέ κατερυγον: είς 
Κόρινθον οί κατά την εορτήν τών Ίσθμιων προίβληθέντες ύπό τού ’Αγη
σιλάου Άργεϊοι* διότι έκλείσθη αύτοϊς ύπδ τών Λακεδαιμονίων ή εύθεϊα 
οδός. Τετάοτη δέ η πρδς άνατολάς άγουσα διά τού Κρομυώνος καί τών 
Σκειρωνίδων πετρών είς Μέγαρα. Και πέμπτη η έκ τών Θερμών διατέ- 
μνουσα την δυτικήν πλευράν τοΰ Ίσθμοΰ καί είς τδ Αέχαιον άγουσα, μεθ’ 
^ς συνεδέετο καί η έκ Κορίνθου ενταύθα φερουσα- ώς δέ ές άρκτου τοΰ 
?Ισθμοϋ τρεις στεναν οδοί φέρουσιν είς την Πελοπόννησον δια τών Όνείων 
έρέων, ών ή μέν διέρχεται διά της εύρείας καί πεδινής παραλίας τοϋ Δε- 
χαίου η δέ διά της στενής παραλίας τών Κεγχρεών καί η τρίτη, η κεν
τρική διερχομένη διά της φάραγγος τοϋ Άκροκορίνθου καί άποτελοΰσα 
την φυσικήν πύλην της Πελοπόννησου L

Τείχη αύτοΟ.—Άλλ’εί καί ουτω καλώς έκ φύσεως “/jv οχυρωμένη η 
Πελοπόννησος έξ άρκτου μέν διά τ·ης Γεράνειας, έκ νότου δέ δια . τών 

’Ονείων όρέων, ούχ ·ηττον. δμως οί κάτοικοι αύτης πρδς πλείονα ασφά
λειαν έν καιρίρ τών Περσικών πολέμων έφρόντισαν έν σπουδή νά όχυρώ- 
σωσι καί τδν Ισθμόν διά τειχών καί πρδς τοϋτο έξελέξαντο τδ στενώ- 
τατον τοΰ Ίσθμοΰ μέρος πρδς νότον τοϋ Διόλκου καί της διώρυγος τοΰ Νε- 
ρωνος. Ένταΰθα, δέ οικοδόμησαν τείχη έγκάρσια, καί ούχί κατ’ εύθεΐαν 
γραμμήν, έκ της μιας είς την ετέραν θάλασσαν έν τ-ρ έκστρατείιρ τοΰ 
Εέρξου, έ'χοντα μ·ηκος 40 σταδίων καί διά πολυαρίθμων πύργων καί φρου
ρίων δχυρωθέντα 2. Ταΰτα δέ εί'τε καλώς διατηρηθέντα, είτε καταπε- 
σόντα καί άνορθωθέντα έχρησίμευσαν πρώτον μέν τοϊς Σπαρτιάταις, Άθη- 
ναί,οις καί Κορινθίοις κατά τών Βοιωτών (368 π. X.) ειτα δέ κατά τών 
Γαλατών καί κατά τών Γότθων έπί Ούαλεριανοϋ (253) 3. Ούχ ηττον δε 
περί πλείστου έποιοΰντο την δ/ύρωσιν τοϋ Ίσθμοΰ καί οί Βυζαντινοί οΐον 
δ Ιουστινιανός, δ Παλαιολόγος (’Εμμανουήλ 1415), οί Βενετοί δίς άνεκαί- 
νισαν τά τείχη κατά τών Τούρκων καί έν τρ είρηνρ τοϋ Κάρλοβιτς (ί 699) 

τά ί'χνη τών άρχαίων τειχών, τά δποϊα μετά την καταστροφήν τών επα
νειλημμένων άνακαινισμάτων περιεσώθησαν, ώς όρια μεταξύ τών Βενετών 
,καί Τούρκων 4 έχρησίμευσαν-. τά. έρείπια τών τειχών καί νΰν έ'τι φαί·

1 Curtius Peloponn, I. s. 15-16.
■ 2 "Ηροδοτ. 8,74. 9,7, Διοδώρ. 44,16. Παυσαν. 7,6,7. Vischer Erinnerungen s. 232.
- 3 Παυσαν. Άχ. 6, «Ή εις Θερμοπύλας Ιπΐ τήν Γαλατδν στρατιάν έξοδος και τοϊς πδσιν 
δμοίως παρώφθη Πελοποννησίοις· ατε γάρ πλοία ούζ εχόντων τδν βαρβάρων, δεινόν ϊσεσθαι 
'αφίσιν άπ’ αύτών ούδίν ήλπιζον, εί τον Κορινθίων ’Ισθρόν άποτειχίσειαν». Καί περί τών 
Γότθων Ζωσιμ. 5,6. «Πάντα ουν δίχα πόνου και μάχης τών πόλεων διά την άσφαλειαν, ην 
Ισθμός παρεΐχεν αύτοϊς».

4 Ζωσιμ. σ. 20. Φραντσ. 1,33. Οί Βυζαντινοί έ'λεγον «ο’ικοδομεΐν τον ’Ισθμόν ή το Εξα- 
. >μίλιον, κτίζειν τδν ’Ισθμόν καί ίν συνθήκη τοΰ 4422 καθελεϊν τόν ’Ισθμόν» Leake MoreaIII. 

ρ, 304. Prokesch II. 325, Fallmerayer Gesch. von Morea II. 289. 322.

νονται πρδς νότον τ·ης γραυμης τοϋ Διόλκου καί της γραμμής τοϋ Νέρ,ωγ' 
νος .1. Καί ή μέν άρχή αύτών έστιν ολίγον πρδς νότον τοϋ, Σ/.7ΐνβϋντος' 
(Καλαμακίου), ένθα άρχεται η της διώρυγος γραμμή- είτα δέ προβαίνει ·& 
γραμμή αύτών πρδς νότον έν μικρά άποστάσει καί ακολούθως κατ?εύθ®ϊαν.· 
γραμμήν άποληγει είς τδν Κορινθιακόν κόλπον. Έκ τούτων δέ άναμφιοβη- 
τητόν έστίν δτί τά τείχη ταΰτα δέν έξετέίνοντό άπδ τών Κεγχρεών μέ
χρι τοϋ Λεχαίου ώς ίστόρεϊ Διόδωρος 2, άλλά πολύ βαρετότερα έν τώ- στέ-· 
νωτάτφ τοϋ 'Ισθμοΰ μέρει, Εί δέ ύπ-ηρχε καί άλλο τεϊχος πρδς, τά Μέγαρα:·.' 
κπέχον τοϋ πρώτου κατά 100 βήματα ώς διατείνεται .Ctrrtios,·3, μενεν 
μοι άδηλον μη δυνηθέ >τι νά έυρω μαρτυρίαν τινά περί αύτοΰ.: ■ «,

Έκτος δέ τών τειχών τούτων τοΰ Ίσθμοΰ οί Κορίνθιοι ώκοδόμ-ησαν δι-> 
πλά τείχη μεταξύ τόξς πόλεως καί τοϋ Λεχαίου, έ'χοντα έ'κτασιν 12 σταχ 
δίων καί προφυλάσσοντα την πόλιν άπδ ξενικών έπιδρομών 
όμως οί Σπαρτιάται, νίκησα?τες .τούς.Κορινθίους, κατέστρεψκν κάί μετά 
την άνκχώρήσιν αύτών οί ’Αθηναίοι άνφκοδόμησκν τοϊς Κορινθίοις* .Τοι* 
αΰτα καί ΐοσαΰτα φυσικά τε -καί τεχνικά οχυρώματα έχουΐα η Πέλοπόνυ 

ήδύνατο νά άμυνθγ κατά παντδς έχθροϋ κάί τά προστα* 

τάς πόλεις καί τάς χώρας αυτής* τδ κάλλιστον όμως καί ισχυρός 
' άπετέλουν τά’Όνεια όρη, η παρζμ,έλησις τοϋ όποιου βν.τί^: β-ηώ 

δκϊιώ πολεμιρ έπηνεγκ.ε μέγάλην ζημίαν τοϊς Πελοποννησίοις 5. .· 
- ’’laOjAta.---ΌΙσθμός της Κορίνθου ύπδ τϋς φυσεως προορισθέΐς μϊ 

τών Ελλήνων, άνεδείχθη μ.έγα έμπορεϊόν τ·η£ 
:ά μ.έγίστκ εις την ευτυχίαν καί είς την δόξαν 

Ώς τοιοϋτος δε άμφιθάλασσοςύπ’ηρξε κ·αταλ* 
ψηλότατος καί είς τήν λατρείαν του θαλασσίου θεοϋ Ποσειδώνος, οστιις 
•ηττηθέΐς έν Άθήναις ύπο της Άθη *άς, κατέφυγεν είς Κόρινθον .®* 
καί ένταΰθα έλθόντος εις άμ.φισβητησιν μετά τοϋ Ήλίου, 5. Βριάρεως δίά*Λ 
τητης μεταξύ αύτών γενόμενος, έπεδίκασε τδν μέν .Ίσθμδν.μέ-τά τ^ή .πες 
ριοχης αύτοΰ τώ ΙΙοσειδώνι, τον δέ Ά.κροκόρινθον μετά τ*7ί; πόλεωις τώ

1 1'Urr Carte lstinialr. «te .i’litlime de On nithe inonlra-nt la traei du Carral «narltime. ■' 
Οί Ιίελοποννησ'.'οι <’>/ jr,o.v τό τεϊχος ί'.ατϊΐνσν Ιπΐ σταόώ»; τέττοίρά» 

ϊνταϋθχ όρθω; παρ-ϊ,τηρ*ϊ Curtius 1. s. 596. 
Namen eind. naturlich auch hier im reiteren Sinne zu nehmea*. Bursian -Geogr* W*-ώ 19. λ

3 Curtius 1. s. 517. «Man bemerkt endlleh etiva hundert .Schritt weiter £agen Megara 
die Spuren einee Zryeiten Mauerzuges, der van den Ilttlren des eisteren iibcrseten WiEd».

4 iivoo.. Ιιλλην. 4, 4,7. 8. 18. »Τά Ιπ'ι τό ΛΙ/ζων χχτιτ-ίνοντι τείχη® κοί». τα 
.τ·ιΧ.η, σο Ιώυν τείχος». Χτοίΰ. 38.1. «Σζ/λη καΟεΙλκυσται σταδίων

τοΰ’ι
και

επι ' 4, τά οποία-

νήσος, 
τευσή 
τατον

ευκόλως

V

.γέφυοχ της -συγ'ΛΟ’Αωνίζς 
’Ελλάδος καί συνετέλετε τ 
της παρακείμενης Κορίνθου

2 Λιουωρ. 11,1 6.
κοντά ά.τδ Ιεχαίου μίχρι Κεγχρεών»

Άλλά
ιαι-

>ς,
si

περί δώδεκα ίκατίρωθεν 
τής όδοΰ τής ίπι τό Αέχαιον». Leake Morea C. s. 2 51. Sievers Gesrh. Gridh. s. 146,.
, 5 Πρλυβ. 2,52. Claudian. de Bel. gpt. .188 :·Voilatii tnari Seirsmia Rupes el doe-con» 
tinuo connectens sequora muro Isthmos et angusli .paUuorunt cjauslra Ler-hiei-».
,. .6 Beule I’elopon. p. 465. .« Aucun lieu dans toute -la Grece ri'&ait <rlus dtiroMBbl qde 
l’lsthnie pr6destine par la nature au culte de Neptune. Le dicu cependant n’en devint poiA 
pissesseur sans process.

Τόμ,ος ST' 11. — Xotp,6ptoe 1882 51
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'ΠλίφΙ; Έίτά δέ τοΰ Ποσενδώνο; ή λάτόεία'eawStev-'πολύ διεδόθή παν-' 

ταχ«5·-χ«4 τόσον πολλά έπίθετα άπενεμήθησκν αύτώ; ώστε έπι τό ρητο- 
ρικώτέρον άποφαινόμενΟς δ Αριστείδη·;'.έν συντόμω 'Κίγζν ότί'πάντ'ατά' 
παράλια, ,πάντε; οί λιμένες, ιπάντα τά μέρη τη; ξηρ^ς καί τη; θαλάσση';’ 
είσίν ίεράτοΰ Ποσειδώνος* ούδέν ομ.ω; τούτων τοσοΰτον . προσφιλές; καί’ 
ποθεινόν ήν αύτώ όσον δ Ισθμός της Κορίνθόυ, 'ήτοι δ ίέυό; των Ίσθμιων 
χώρο; 2. >Περίδέ.τ·ή; συστάσεως τών Ίσθμιων άγώνων δύο. όπάρχόυσι 
παραδό'σεις*παρά τοΐς άρχαίοις μυθόγράφοις, ποιητα-ΐ; καί ιστορικοί;,■■ μυ
θολογική τε καί ιστορική. Καί κατά μέν την πρώτην ανάγεται ή σύστκ- 
σις αύτών είς'τού; ηρωικούς χρόνου;, καθ’ οΰς δ τε Ποσειδών και δ’’Ηλιος 
συνέστησαν αυτού; ώς επιταφίους πρό; τιμήν κκί μνήμην τοϋ Μελικέρτου 
καί τής Ίνοΰς^ περί τοΰ μύθου τών οποίων ού τοϋ παρόντος.· Κατ’άλλην 
δέ μυθικήν παράδοσιν ό Θησεύς έστιν δ ιδρυτής τών αγώνων,1 έφ' φ καί η 
έν αύτοϊς προεδρεία παρεχωρήθη τοΐς .’Αθηναίοι;, καί κατ’ άλλην ·δ Σίσυφος 
έθηκεν αύτούς. ΠΧσαι δμως αί μ.υθικαί αύτάι παραδόσεις ύποδείκνύουσι 
την πίστιν τών Ελλήνων είς την άρχ-αιότητα αύτών καί την με'γάλην 
σπουδήν ϊνα άναδείςωσιν αύγσύς όσον οϊόν τε λαμπρότερους Λ Κατά δέ 
την ιστορικήν παράδοσιν βεβαιουται ότι οί Ισθμιακοί άγώνε; πολύ προ τη; 
έςτοχής τοΰ Σόλωνο; έτελοΰντο καί έφημίζοντο παρά πδδσι τοΐς'Έλϋ.ησε, 
παρα τοΐς όποιοι; πρωϊμωτατα είχε διαδοθτ) ή τοΰ Ποσειδώνος λατοεία. 
Είς δέ :την λαμπρότητα καί δόξαν τών αγώνων συνετέλεσαν ούκ δλί“ 
.γον το μέν ή έπικαιροτάτη θέσι; τοϋ ’ίσθμοΰ· τό δέ η τής Κορίνθου εύτυ- 
χικ καί εύνοϊκή -σχέσις αύτή; πρό; τά; λοιπά; Πολιτείας τ-η; Πελοπόννη
σου ηαί Ελλάδος, το δέ καί αί πολυάριθμοι άποικίαι τών Κορΐνθίων κα| 

τελευταΐον η αμιλλα αύτων προ; τούς* Ήλείους διά τόΊΙανελλήνιον κλέος 
τών μεγάλων ’Ολυμπίων* δτι δέ έν τοιαύτη περιωπή και δόςγ διετέλουν 
«ί ’Ισθμιακοί άγώνε; καί περιοδικώς κατά πάσαν τριετηρίδα έτελοΰντο 
/.ατά τόν <Γ αιώνα π. X. τρκνοτάτην τούτου άπόδειξιν παρέχει αύτός δ 
«εριιρδόμενος τών’Αθηναίων νομοθέτη; Σόλων δρίσας 100 δραχμών βρα· 
βεΐον ταϊς Ίσθμιονίκαις τη; Αττικής 4. Μετά δέ τούς Περσικούς πολέμους 

— 1 Ωανσαν.- II,6.■« Δέγουσι δέ ζαί όι ΚομνθιΟι Π οσειδώνα έλθεΐν ΊΙλίφ περί τή; γή; ί, ίμ - 
. .ερισβήτησιν,· Βφιαρεων δέ οιαλλάχτϊ,ν γενέσθαι σφίσιν, Ίσθμ-δν ρέν καί δσα ταύτη διχάααντα 

εινίι Πιοσειδώνο;, την δέ άχραν Ίΐλίψ δόντχ τήν ίιπέρ τή; πόλέω;- άπδ μέν τούτου λέγουσιν 
ίεΐναι τδν ’Ισθμόν Πόσειδώνο;».

4 Πλουταρχ. Σολ. z. 23 Δ'.ογ Λζερτ. 1,55.

■ 2 Μη έχων πρόχειρόν τδν Ίσθμικδν τού Άριστε'δαυ άρύομαι τα περί τούτου ίζ τή; μυ
θολογία; (drieoh. Gotlerlehre. von Weicker. Bd. Ih-p. 680) τοΟ Weicker. «Aristides in 
seinepi isthmikds .auf.Poseidon' sagt sehr rhatOrisch: «uberhaupt, urn Kurz zu sein, alls 
Kiisten und Ilafen und alle Theile des Landes and des Meers sind Heiligtbiimer des Posei- 
•don—abcr isi fits ist ihm so lieb un geehrt als dieser Isthmos der Schauplatz der Isthmia». 
Prellcr έν Real-en velop. I. 6. s. 559.
y. ;3 ιΠιρ' πάντων τρύτων είδιχώ; πραγματεύεται Krause die Pythien, Nemeen und Isthmien 
£.165-180. ’ 

δστις
;έ είς
ποιη-

■Λ

ας πο- 
έκαλείτο παρά τοΐς άρ- 

κοινή τών 'Ελλήνων πα- 
.ι; διέπρεπε Διογέ- 

; έκ. τοΰ Κρανείου', είς .την τελετή* 
ς θέαν τών άθλητών, άλλα τήν ά-» 

καί ταλκνίζων αύτούς έπί. τ·ρ ματαιό- 
τής κυνικής φιλοσοφίας*. .

ιρός .τά ’Ολύμπια,, τά. Νέμεα καί. τά Πύγ

τοζϊοΰτΟ; κκτέλαβεν. ένθουσικσμός τούς 'Έλληνας, ώστε. ού μόνον οί ΤσΟτ 

μικκοί αγώνες, άλλά. καί πάντες οί λοιποί έ'φθασαν είς τον ύπατον τή; 
δόςης. βαθμόν, άπό. τής δποία; έςέπεσκν έν,τω Πΐλοποννησΐακώ-πολεμώ. 
Ακολούθως δέ πάλιν άνέλαβον την προτέραν άκμην, καί τά ’Ίσθμια έφη- 
μίζοντο 1 ώς ή καλλίστη καί η δνομαστο.τάτη τών πκνηγύρεων τής Έλγ 
λάδος, είς' την δποίαν έσπευδαν ού μόνον έκ πάντων τής..Ελλάδος- τώγ 
μερών άλλά κκί έκ της Σικελίας, Ιταλίας, Λιβύης, Μασσαλίας κ-αί έκ 
τοΰ Βορυσθένους '. 'Ένεκα δέ ταύτης τη; μεγάλης ,τών Ίσθμιων σπουγ 
δαιότητο; ιστορείται δτι καί αύτός δ'μέγας .φιλόσοφο; Σωκράτης, 
ούδέποτε κατέλιπε τά; Άθη./ας έπί- τοιούτω σκοπώ, μετέβη πο 
τόν ’Ισθμόν ώ; θεατής τών τελαυμέ,ων Ίσθμιων 3 καί οί περιώνυμοι
ταΐ.Αισχύλος και ’Ίων \ ’Ακολούθως δέ συνέρρεον ένταΰθα πολλοί σοφι.- 
σταί^μετά τών μαθητών, ιστορικοί κκί συγγράφει;, άναγινώ.σκοντες -τά 
εαυτών συγγράμματα, πολλοί ποιητικέ ποιήματα άπαγγέλλοντες, πολλοί 
θαυματοποιοί θαύματα, έπιδεικνόοντες τοΐς όχλοι;,., πολλοί τερατοσκόποι. 
τέρατα-έρμηνεύοντες, πολλοί ρήτορες δίκας στρέφοντες καί ούκ.ήλίγοι κάσ 
πηλοί πωλοΰντες δ,τι κκί τύχγ 5. Ού μην άλλά καί ηγεμόνες καί 
στρατηγοί, πλούσιοι καί πένητες, ένδοξοι καί φκΰλοι παρίσταντο θεαταί 
τών τελούμενων εορτών ααί πανηγύρεων* Πάντων, δέ τούτων οί μέν ώς. ά-, 
γωνιστκί, οί δέ ώς θεατα·., άλλοι έμπορίκς χάριν. καί άλλοι διά 

λυκρίθμου; εταίρα; έτρεχμν είς Κόρινθον, ητις 
χαίοις '»περίπατος τής Ελλάδος» «αγορά δέ καί 
νήγυρι;λ ή τών Ίσθμιων εορτή θ. Έπί πΧσι δέ τούτοι 

νης δ κυνικός φιλόσοφος κατερχόμενο 

τών Ίσθμιων ούχί ώς οί λοιποί πού 
ν.οιαν τών ανθρώπων επισκοπών 1 
τητι κατά τα; άρχάς καί δοξασία;

Τά’Ίσθμια, παραβαλλόμενα πρός τά ’Ολύμπια,, τά Νέμεα καί. τάΠύγ

' Ί 'Άριστείδ. ΊσΟ,υ. σ 45. «Τή ζαλλίσιη τών πανηγύρΐοιν τή δέ Ζαί όνομαστοτάττ)·.·· Διών 
Χρυνύστ·. ΚυρίνΟ. λογ. 37, σ 103. .................

2 Στοχό. 7, 378. Liv. 33, 32. Δ. Χρυσοστ. Ίσίμ. λ. 9 «άπδ τή; ’Ιωνία; τ» ζχί Σικελία;
χαί’Ιταλία; ίσο· παρήσαν χαί .τών έχ Λιδύητ τινέ; χαι τών έζ Μασσαλία; χαί άζδ Βορυ- 
σΟέΊου;”. ..............

3 Πλατ. Κριτ. 41. «Καί ούτε έιτί Οεωρ’αν πώζοτε έζ τή; πύλεω; ίξήλΟε;, ότι ριή απαξ είς
Ίσθρ.όν, ούτε άλλοσε ούδαμόσε». ι -

• 4 ΙΙλουτάρχ. περί Προχοέ έν άρετ. ζ. 8.
5 Δίων Χρυσοστ. λ. 8. Διογ. ή περί άρετ. «Καί δή χαί τότε ήν περί τδν νεών τοΟ Ποσει- 

ίώνο; άχούέιν πολλών μέν σοφιστών ζαχοδαιμόνων.. . ζαί τών λεγομένων μαθητών. .<πολλών 
δέ συγγραφέων άναγινωσχρντων άναίσθητα συγγράμματα, πολλών δέ ποιητών ποιήματα 
άδόντων, πολλών δέ θαυματοποιών.. . πολλών δέ τερατοσχόπων.'. . μυρίων δέ Ρητόρων... ; 
όϊζ ολίγων δέ ζάπήλοιν». ι
'6 Ό αδτδ; αύτόθι ζαί Άριστειδ. Ίσθμ. σ. 102-103.. '

• ,7 Δίων Χρυσοστ. Ίσθμιζδ; έν άρχή. . ....  -·■
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θιά κατά μεν τήν κάταλλήλότήτα τής θέσεως^ έν ή έτελοϋντο, καί διά 

S'Ss'ax τοϋτ'όυ μεγάλήν τών άνθρώπων συρροήν, τήν πρώτον κατεϊ/ον 
θέσιν μέτάξυ'τών λοιπών πανσιγύρεών, κατά τήν άξίάν δμως καί θρνισκευ 
τιχήν έύ’λαβέιάν ύπερεΐχδύ τώΰ ίσθμίων μόνον τα ’Ολύμπια. Διότι καί ό 
δ»ίρ όδ έτελδϋντό θεός Ζευς,· πατήρ άνδρών τε καί θεών, πολλφ ύπερτέ- 

ρος του ΙΙοσειδώνος ήν και διά τοϋτο μεγίστζ,ν εύλάβέιαν καί θεοσέβειαν 
άίτενεμόν άύτώ' πάν·ΐές οί Γ,Ελλήνες. Τκΰτκ μ.έν έν γένει καί περιλήψει 
itBpl τών Ίέθμίών

ιεροί τόφ' *Ιβ8μ.<ί^;^—■ Επειδή δέ τά τοΐς άρχαίοϊς γεγραμμένκ 

π$ρί των Ίσθμιων, έν οίς βεβαίως ό προσήκων έγίνετο λόγος και περί τών 
έν των εν τώ Ίσθμώ ιερών, άπώλοντο ζ.α: όύδέν πέριέσωθή ήν.ΐν προς 

γνωσιν αύίών,- άνάγκάξεται δ περί αυτών γράψας επιχειρών νά πρόσδράμή 
εις ΐπ) βράχϋτ’άτήν άνάγράφήν ή άμέινον είπεϊν εις τήν απλήν ίκύτών 
οιπόμνήμύνϊυσίν ύπδ τοΰ μεταγενεστέρου Παυσανίού, έν τή εποχή τοΰ 
δ^βίδυ "όϋχί βεβαίως πάντα τά αρχαία πέριέσώζοντο Αίαν δ’ άπορον φαί

νεσαι μόί δτέ 5 Παυσανίας κύριον έχ_ων έργον τήν αναγραφήν και περιγρα
φήν τών ίερών κάί άρχάιολόγικών, λίαν φειδωλός κάί ελλιπής δεικνύτάί 
έντάϋθα καί τ.οσόΰτόν βραχύς καί σύντομός έστιν έν τοίς πάλαι θρύλλού- 

[λενοις Ίσθ μίάκΟίς δσόν ο'ύδάμσΰ τής αρχαίας Έλλάδός τοιοΰτος παρίστα
μαι*.· Διότι άμνήμονεύτόύς καταλείπει άάί ναούς και βωμούς και άλλα 
άρχάΐα μνήμειζ. Αιτίά δέ τούτου ήν ί'σως ή κακή κατάστασις αυτών καί 
φβό’ρά καθ’ ήν έπόχήν 5 Παυσανίας έπεσκέφθν) τον Ίσθμ.ον καί λόγου ά- 
9«|ιά έθεώρησεν άύτά 3. "Οτι δέ ύπήρχον τόιαΰτα; διαρρήδήν μαρτύρεί- 

τάί υπό λιθίνής επιγραφής, μεταγενεστέρας τής εποχής τοϋ ΙΙζυσανίου, 
άπθ’ήν πρόνέρσν κάταστρ’αφέντα έκ σεισμών καί τής πΟλυχοονιότητοςς 

άνέάάίνισθήσαν 5πό τίνος άρχιερέώς τής νέάς ('Ρωμαϊκής) Κόρινθού, Π6- 
πλίου Αικινίου Πρισκοΰ Ίουβεντιανοΰ \ ή καί νέα τινά ύπ’ αύτοϋ φκό- 

δόμήθήσανς περί &ν κατωτέρω γενήσετάι λόγος.

s 1 Τ<3ν μέν άρχαίών ίστοροΟνται γράψαντι; περί τφν Ίσθμιων δ Μουσαίο; (Σχολ. ’Απόλ
λων. το5 Ροδ. έν Άργοναυτ. 111, 4240· «Μουσαίο; δέ έν τώ περί’Ισθμίων») χαι Πατροχλή; 
9 Ακαδημαϊκός, σύγχρονος τόΟ Εενοχοάτύυ;. (Πλουταρχ. Συμπ 5,3,3). Προς τούτοι; δέ 
κ»ί Ευμίηλο; I* τήΚορινθί? συγγραφή (Παυσαν, ,2,1,I), έπραγματεύθη xal περί των Ίσθ
μιων τών δέ νεωτέρων ε’δικώς έγραψε περί τών ’Ολυμπίων, Ίσθμιων, Νεμέωνχαΐ Πυθίων 
Krause s. 465-207.
2 Curtius Pelopon. 1. s. 544. «Pausanias ist an keinem der berhbmteren Orte von Hel

las in seinem Berichte so karg und duftig, wie auf dem ISthmos, und nirgends weniger im 
Stande von der Fu'lle der alten Denkmaler einen Begriff zu geben».
, 3 Beule Pelopon. p. 466. «quoique Pausanias ne cite que ces temples il y avait cepen- 
dant dansThieron de Isthme d’autres monuments fort anciens, que leur 6tat de degrada
tion!^ fit ptiger peut-6tre indignes d’attention a.

4 Krause die Pyth. Nem· Isthm. s. 169. «Wicblig ist eine spatcre Inschrift uber man- 
pherlei Eipricbtungen auf dem Schauplatze der Isth'misehen Spiele in der spateren Zeil·. 
ΒβιιΙέ p. 467, *Ruin6s par les tremblements de terra el par le temps,ils furent restaures,a 
une 6poque posterjeure au voyage de Pausanias, par l.e grand prdtre.

7’37Ο ΙΣΘΜΟΣ ΓΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠοίδέδώνέΟν.—· Ύπό τό ό'νομα Ποσέιδωνιον .καί Ποσε,ίδιον έκάλουν 
οί άρχαΐοι πολυάριθμα άκρωτήρια, ιερά και ναούς ,άφιερωμέ.νου.ς τφ θατ 
λχσσίω θεώ Ποσειδώνι, εν τοϊς έπισημοτάτοις τών οποίων κατελέγετο καί 
δ έν τώ Ίσθμω ίδρυθεις προς τιμήν αύτοϋ ναός, 8ς καίπφρ μικρότερος ,τώ* 
μεγάλων έ,λλνινικών χαών» °ύχ ήττον όμως έφςθμίζετ.ο ,ως έπισημότατος 

διά τά έν τ^ πϊριβόή.φ αύτοϋ ί.δρ.υθ.έ,ν.τ.κ πολυάριθμα ςρρςί πολύτιμα ίδρά 
καί άγάλματα *. Αλλά ποΰ τοΰ Ίσθμοΰ άκριβώς έκειτο ο.τε.ναύς κμί,τά 
λοιπά ιερά τ,ά ύπο τοΰ Παυσανίου άναγραφόμε.νπ, έκ τής παροόσνις ,κκτατ (
,στάσεως τοϋ εδάφους άποβαίνεί δύσκολον νά δρισθή. Διότι έν .yg $ποτιθε? ί,
μέν/; περιοχή αύ.τών ούδέν άλλο βλέπε· ■(«$ σημ,ερον εί μή πρλλ^ έρείπιας 

.τά δποϊκ έκ σεισμών .καί άλλων κκτοστροφών ούτως άτμιρ^ω; ?ύν®σωρευ.? 
θπσαν, ώστε άνευ τακτικής τοΰ εδάφους άνζσκαφ.ής αποβαίνει Αδύνατον 
να άνακαλύθ ρ τις ·καί ορίσγ ακριβώς τήν θέσιν πφχ διαφόρων μίκοδομητ 
μάτων, τά οποία ήσαν άφιερωμ.ίνα τώ Ποσειδώνι 79 ΓΙαλαίμονι καί 
προωρισμένα έξ ένος μέν διά τήν τελετήν τής .περιωνύμου πανχιγύρεως τών ι
Ίσθμιων, έξ ετέρου δέ καί διά τήν ύποδαχήν τών απείρων ξεΥων, οϊτινες 
πανταχόθεν συνέρρε.ον έν,ταΰ.θα δ,ιά τήν λατρείαν τοΰ Ποσειδώγο.ς

Το κέντρον όμως πάντων τούτων τών οικοδομ.ϊ)μ.άτων άπ,ετέλ?,ιύ νοώς 
τοϋ Ποσειδώνος. Ούτος δέ κατά τάς μαρτυρίας τών προ τριών αίωνωγ π®ρΑΐΟ” 

,γ^θέντωχ τφν Ίσ.θ.μ;δγ '/·χτχ·?:χ^.στ??9ί ύπήρ,χρν .τά ερείπια ποϋ μαοΰ ψ
καί τών παρακειμένων ^οέκοδομ^μάτιρν, κο,ί ,ζ,ατά τήν διαβεβαίωσιν τ^ν ι

νεωτέριων ερευνητών, :εκειτο πρμς .νότον τοΰ Σχοινοϋχτ,ος (Καλαμ.ακίου) . %
παρά τή ανατολική άκρ^ τών Ίσθμιων τειχών, άπέχων 1 ’/j—2 ωρών 
άπο τής άρχαίκς Κορίνθου και μίαν περίπου ώραχ άπδ τής μεταξύ τοϋ !;
Σχοινοϋντος καί τών Κεγχρεών έκτεινομένης παραλίας 4. Έν τή ύψήλή 
ταύτ·/) καί έπιπεδω περιοχή τοϋ Ποσειδωνίου διεκρίνοντο δ περίβολος τοϋ *
ναοΰ, έχων σχήμα τετράπλευρου και ολίγον τι μακρό,τέραν πρύς <τή.ν θά- ι
λασσαν τήν βόρειον πλευράν και δια τειχών καί φρουρίων καλώς ώχυρωμέ- ι
νος έκ τών τεσσάρων πλευοών, ών ή βόρειος άπετελεϊτο έκ τής γραμμής τών 
τειχών τοΰ Ίσθμοΰ τής προς νότον τοΰ Διόλκου παραλλήλως έκτεινομένσίς.

4 Παυσαν. 2,7 «Τφ ναώ δέ όντι μέγεθος σύ με'ζονι·. Curtius 1. S. 541. «Der Festtem- ι
pel des Islhmisohen Poseidon geherte nicb.t ?u den grosseren TempelgebSudon derGriechen; 
liinerhalb seines Bezirks alter .war ohne Zw.ei.fel der bedeutendstp».

2 Bursian Geograph. II. s. 20.
3 Cell Ilin, of Greec. Dodwell ώσαΰςω,ς Clouet, expedition .scientiflqne en

dler. Leake Morea III. s. 285. 797. Prokesch Dentiwurdig. 11. s. 326. 71.2. .Boblaye ilech. 
p. 37. Clark Peloponnesus 4>. 42,-60. Brandis Mittb. I. s. 498. Fiedler Reis# s. 235. 
xai άλλοι πολλοί, o’ov Chateaubriand Itiq^r. .deYaris a Jer;usal<tm ,p. v9,i.;Cellariqs ί^ί». 
ant. II, 43,.p. U7.4. '

4 Beule l’oloponn. p. 462. .«jAprfe une I^eure.gt.de^ie de^m^rijljn^qn .arrive,d.e.Cqp.inthe 1
au 1’osidonium ou lijergp ,de ttislhme·, il ,est .situe a .peu dedjr-.rQq|ip Syp.Riilue pt
du Schoenus». Krause Pvth. Isthmien p. 167. 8. , '
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Έν δέτή ανατολική πλευρά ύπήρχέν ή κυρία εί'σόδος έίς τδν περίβολον, 
'■διά τοΰ οποίου Αγενείς τδν νκδν ή. επίσημος οδός,' έ'χουσζ έν μέν -τή [>λ^. 

πλευρά ,άγάλμζτά αθλητών νικησάντων έν τοϊς Ίσθμ.ίοις, έν δέ τή έτερ^ 

λζμπρζν καί κανονικήν δενδροστοιχίζν έκ πιτύων .’Εν τέλει δέ 'τής 
ουτω κάτζκεκοσμήμενης-εισόδου ή'τοι έν τώ προνάφ ύπήρχον δύο άγάλ- 
μζτζ τόΰ Ποσειδώνος, έν τής ’Αμφιτρίτης και έν τήν θεάν θάλκσσάν'πάοι4 
στών, πάνπζ χάλκινα 2. Έπί δέ τοϋ νζοΰ, 8ς πιθζνώτζτζ ήν δωρικού 
ρυθμοΰ 3, έστήκζσι Τρίτωνες -χαλκοί ώς άζρωτήριζ καί έντδς τοϋ νζοϋ 

'ύπήρχον πολλά καί λαμπρά άφιερώμΖτζ τοΰ περιωνύμου Ήρώδού του 
’Αττικού ήτοι τέσσαρες ίπποι επίχρυσοι μετ’ ελεφάντινων οπλών, δύο-.Τρίτ 

"τωνες χρυσοί κζί ελεφάντινοι άπδ τών μηρών καί έπί τοΰ άρματος ή Άυ.- 
ίριτριτη καί ο Ποσειδών, καί δ Παλαίμων πζϊς ύρθδς ιστάμενος έπί δελ
φίνος πάντες χρυσελεφάντινοι *·  έν δέ τω μέσω τής βάσεως, έφ’ ής τδ 
άρμα εστηριζετό,ή Θάλασσα προσωποποιημένη άπεικονίζετο κρατούσα τήν 
Άφρόδίτην παϊδα, εκατέρωθεν τής οποίας άπειζονίζοντο αί Νηρή'ίδες 5 
τζ δε λοιπά αγάλματα, άπεο έκόσμουν- τδν νζδν, ήσαν τής Γαληνής, τής 
Θαλάσσης, ΐππος άπδ τοϋ στέρνου έχων σχήμα κήτους, ή ’Ινώ, δ Βελλε- 
φό'φόντης καί ο Πήγασος 'ίππος καί έν τω βάθρφ ήσαν άπειργζσμένοι οί 
■τόΰ Ποσειδώνος υίοί καί οί τοΰ Τυνδάρεω λατρευόμενοι ώς Σωτήρες τών 

Νέών κάί-τών ναυτιλλόμβνων ανθρώπων θ. Τοσζΰτζ μέν κζί’τοιζΰτζ καλ
λιτεχνικά έργα καί μνημεϊζ ύπήρχον έντδς τοΰ ναοϋ τοΰ Ποσειδώνος: - ■ 
"-•Αριστερόθεν δέ τοΰ ναοϋ- τούτου έντδς τοΰ περιβόλου· ύπήρχε δεύτερος

• -1 ίΐαΰσάν; 2,7, «Έλθάντι δέ ?ς TpS θεοΟ το υερον τοΰχό ρ,εν ; 50λ7:Τ<ΰν νιχϊ,βχντών τοι
νίοδμια ίσϊϊ|χ.ασιν ε’κόνε;ν τούτο δδ «ιτύων δ/νδ?χ έστι πε^υτευμίνα <κο\ουν τχ πολΧχ 
ί’ς εδθΰ. αύτών άν>ίκοντα». Στράδ, 8, 380. «Έπί 31 τώ ’-σθμώ και τδ τοΰ Ισθμιου Ποσει- 
δώνος ίερδν όίλσει πιτυώδει συνηρεφές, όπου τδν αγώνα τών Ίσθμιων Κορίνθ ο·- συνείέλουν».

-2 Παυσαν. 2,7. «Και άγάλματά εστιν ίν τώ προνάω, δύο μέν Ποσειδώνος, τρίτον δέ ’Αμ
φιτρίτης, χα! Θάλασσα, χαΐ αυτή χαλκη».

, 3 ΤοΡτο εικάζεται έκ τίνος τμήματος δωρικής στήλης εύρεθείσης έν τοϊς έρειπίοις κατά τήν
μαρτυρίαν τοΰ'Beuie ρ. 464 Παυσαν. αύτόθι" «τώ ναφ δέ δντι μέγεθος ού μείζονι έφεστή- 

‘κασιΤρίτωνες χαλκοί». - -■
4 Παυσαν. 2,7-8. «Τά δέ ενοον έφ’ ήμϊν άνέθηζεν Ηρώδης ’Αθηναίος, ίππους τέσσαρας έπι- 

’ δρόσους πλήν τών όπλων' όπλα’ι δ'έ σφίσίν ε’βιν ελέφαντος- καί Τρίτώνές δύο παρά τούς’ ιτ- 
Iστους εΐσ'ι χρυσοί τά μετ’ΐξΰν έλίφαντος και ουτοι.- Τώ δέ αρματι ’Αμφιτρ'τη και Ποάειδών 
έφεσ.ήκασι, και παϊς ορθές εστιν έπι οελφινος ο Παλαίμων έλέφάντος δε και χρυσοΰ και ούτΟτ 
πεποίηνται». Φιλοστρατ. 6. σοφιστ. 2,1,9. «Καί τά Ισθμοί, αγάλματα, ό’τε'τοΟ Ίσθμιου κο- 
λοσσδς και δ τής ’Αμφιτρίτης, και τάλλα, ών τδ ίερδν ένέπλησεν, οδδέ τδν τοΰ Μελϊχίρτου 
παρελΟών δελφϊνα». . . .»

.5 Ο άδτος αύτοθι. «Τφ βχθρω δέ, ?φ’ ου τδ άρμα, μέσή μέν έπείρ’γασταί θάλασσα άνί- 
■χονσα’-Αφρόδίτην -παϊδα, εκατέρωθεν 3έ ε’οιν αί Νηρηίδες χαλούμενάι». · · ” i

1 Ο αύτος αύτόθι. «Τοΰ Ποσειδώνος 3= εΐοιν έπειργασμένοι τφ βάθρο» ν.α’ι ο* Τύνδάφίώ πάϊ- 
Οβς οτι οη σωτήρες και ούτοι νεών και ανθρώπων έισΐ ναυτιλλομένων* τά 8έ άλλα άνέάώιται 

•Γαλήνης αγαλμα καί Θαλάσσης, καί "ππός εικασμένος κήτεί ΐά μετά τδ στ/ρνον, Ίνώ τέ ζ*ΐ 
Βελλεραφύντης κα\ ό "ππος ό Πήγασος». . · '

Ο ΙΣΘΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 599;'

νκός μ,ικρότερος, ίδρυθείς προς,τιμήν τοΰ Πκλζίμονός, έντδς τοϋ όποιου 
ύπ,ήρ/oy αγάλματα .τοΰ Ποσειδώνος κζί.τής Λευκοθέας και αύ.τοδ.τοΰ 
Παλζίμονος. 'Ο δε νκδς ουτος ήν κυκλικός μετά θόλου, έπί τεσσάρων, δωγ 
ρικών κιόνων έρειδομένου, καί μετά δελφίνων ώς άκρωτηρίων κεκοσμ-ημέναυ!· 

Πλησίον δέ, τούτου ύπήρχεν ζλλο. ίερδν, ’Άδυτον κκλούμενον κζί :χ_ρη- 
σιμεϋον ως ύπό.γειον θυσιαστήριον κζί έστίζτόριον,.. έν φ ποτέ έκρύφθή δ 
Πκλάίμων κατά,τήν πζράδοσιν. "Οςτις δέ τών Κορινθίων ή ζενων ήθείλεν 
,ομόσ·/); έπίορκκ έντκΰθα, δ,έν ήδύνατο νά άποφύγ·ρ τήν. τής έπιορκίχς· τι- 
μωρίικν 2. Έκτδς,δέ τών ναών καί;ιερών τούτων-ύπήρχον έν. τω αύτφ «ε- 
ριβόλφ κζί άλλα μνημεία, . ώμ. άπλήν άνκγυζφήν κζί- ούχί Περιγραφήν 

ποιείται ά; Παυσανίας, οϊον ζρχζΐζν ίερδν, ό.νομζζόμενον βωμδς τών Κυ- 
ήλώπων, έφ’- ου έ'θυο,ν ' οί άνθρωπο} , τοϊς Κυκλώψι, τάφοι τόΰ Σίσυφου καί 
Νηλέωςϊ. δίότι-ουτος άφικόμενός ποτέ είς Κόρινθον καί’ νοσήσζς έτελευ,- 
.τησε καί .έτάφ.η έ.ν.τώ Ίσθμώ· ό δέ Σίσυφος άπεποιηθη ? νά δήλω'σνι τφ 

Νεστορι ,τδν τάφόν αύτοΰ; έτάφή δέ έν τώ Ίσθμ.φ καί τον τάφον .αύτοί 
δλίγρι τών Κορινθίων έγίνωσζον . ·; ; , ν
; Άλλ’ εί καί ταΰτα μόνα αναγράφει- ό. Παυσανίας, ούχ ήτ,τον §μώς ύπήρ.·· 
,χόν έν τώ περιβόλφ έκείνω καί άλλα πολλά αρχαία μ.νημεϊα, άπερ ίήώί 
φθζρέντζ.έκ τής πολυχρονιότητος καί άλλων καταστροφών έκρινεν άνά- 
ζια μνείας. Έκ πάντων δέ τών μ?>κμονευθέντο)ν, ναών καί, ίέρών ούδε 

ίχνος φαίνεται σήμερον, έν τή περιοχή εκείνη, άλλ’ άπλώς μ.·όνθν δυνατ'αί 
•τις νά άναγνωρίση τήν περιοχήν τοΰ περ-.βόλου, ό'στις μετά.', τών τειχών 
ιαύ.τοΰ καί τών πύργων άπετέλει ίσχυρδν- έρυμκ τοΰ.Ίσθμοΰ, ου. τ,δ.ΒΑ 
τείχος έταύτίζετο μετά τής βορείζς πλευράς τοΰ τείχους τοΰ περιβόλου 
'"'*0τι  δέ πράγματι ύπήρχον τοιαΰτα, καί §τι ταΰτα άκολουθως άνφ- 
>κοδομ.ήθησαν καί άλλα προσέτι νέα έκτίσθησαν έντδς τοΰ περιβόλου, περ1 

τούτου υπάρχει άξιόπιστος μαρτυρία επιγραφής, ώς πόοείρηται, άναγομε- 
νής είς τδν τρίτον μ. X; αίώνά s, έζ ής βΐβάιοΰται δτι δ Ίουβεντιανδς» 

-- 1 Παυσαν. 2,2,1. «Τοΰ πιριβδλου 3έ έσϊιν εντός Ιϊαλαίμονος έν αριστερά ναός, άγάλματα 
δέ iv αύτώ Ποσειδών ζαι Λευκοθέα χαΐ αύτδς ό Παλαίμων. ''

Α ' 2 *0  αύτός. «’Έστι 3έ και άλλο Άδυτον κάλούμενον, κάθοδος ίς αύτδ ύπόγεως, ·ένθά οη 
'τδν Παλά’μονκ κϊκρύφθκι φασίν’ δ; .3’ άν ένταΰθα ή Κορινθίων ή ζένος έπίορκα ομύση, ούδεμια 
έστίν οί-μηχανή διχφυγεϊν τοΰ Ορκου». Corp, inscf. -g;r. D. 1104. Millio Gal. Mythoi. 
IIS, 402. - ■·'■·'■ ·'■■' ':'fr

3 Παυσαν. 2,2,2. «ΚΆ δή ιερόν έστιν άρχαϊον, Κυκλώπων καλούμενος^ βωμός, καί θύόό- 
•βιν επ’αύτώ Κύκλωψι. Τάφους 31 Χισόφου'καϊ Νηλέως, κα! γάρ Πήλέα άφικόμενον ίς’Κό
ρινθον νόσω τελευτήσαί φασι και περί τδν Ίσθμδν ταφϊ)ναι.. . Νηλέως μέν γάρ-ούδέ Κέστόρι 
έπιδείχθήναι τδ μν^μά ύπδ Σίσυφού φησί... Σίσυφον 33 ταφήναν μέν έν τφ Ίσθμφ, τον·3έ οί 
τάίοΟν και τών έφ-’αύτοΰ Κορινθίων ολίγους έιναι τοϋς ε’3ότας». .......... ....... -

‘ 4 Clark Peloponnesus· ρ; 47. Bursian Geogr. Π. s. 21. .......... ......... ’
'· 5 Corp. Inso. gr n. 1104. Bookh αύτόθι. «Aetas tiluli incerta:· nee taraen mihi vidu-
■tur Ila-dtiatium.vel Antoninos superare,. quorum saecula hseo scripturae forma iisilatissMa 
i» Graecia fuit». Περί -81 τής ίπιγραφης ώ Beu!0 (ρ. 467) έπιφ/ρει τά έςής: «Toutes ces
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άρχιερεύς διά βί&υ,.: 'Ρωμχϊός μέν πολίτης, Κορίνθιος δέ τδ γένός-,'αατε* 

^κευάσεν έν τίρ περιβόλω κκί-έν τώ Ίσθμώ δίαφόόου; νάόυς 1) τοϋ Ίΐλίδυ 
μΛτα ποϋ έν αύτώ άγάλμκτος κάί τοϋ περιβόλου 2)τη; Δημητρος καί τής 
Κόρης 3)\τοΰ Διονύσου 4) τ·ης Άρτέμιδος μετά τών έν αύτοί; άγαλμάτων 

' καί περικοσμηματων καί πρόναων 5) τ·ης Εύετηρικς 6) τί; Κόρης καί 7) 
τοϋΊΐλδύτωνος *> *£τι. δέ έποίησε καταλύματα τών πανταχόθεν τ^ς οί’· 
κούμένης- άφικνουμένων αθλητών, τδ Παλαιμόνιον μετά τών κόσμ.ημάτών, 

.. τό.έναγιστήριον, τήν Ιεράν είσοδον, τούς βωμούς τών πατρίων θεών μετά 
■τοϋ περιβόλου κκί τοΰ προνάου κκι τούς έγκριτηρίους οί'κους, ήτοι θαλά
μους, έν οί; έδοκιμάζοντο καί έιρίνοντο οί άθληταί
• ,3Εΐάδ6ί»ν χαί ΟέΛτρον* — Κχί τάΰτα μέν ήσαν έντδς . τοϋ περιβό·· 

τοϋ ίερόϋ Ποσειδώνος. Ό τόπος όμως, έν <5 έτελοϋντό οί πολυθρυλλη- 

-τοι''άγώνες τών Ίσθμιων εκειτο ού/.ί έντδς τοΰ περιτετειχισμένου περιβότ 
λου, άλλ’έκτος αύτοϋ κκί ώρισμένως προς νότον ήν τδ στάδιον έν δεξιοί 
<τίς άπδ /Κορίνθου είς τδ ιερόν τοΰ ΓΙο.σειδώνος καί τδν Σχοινοΰντα άγ·ο«ύ~ 
ση; δδοϋ, περί τοϋ όποιου δυο μόνον λέξεις αναφέρει δ Παυσανίας 3, καί 
*ουδέϋ πλέον, -έ'ξ &ν δηλοϋται καί ή υπαρξις αυτό® καί ή κατακόσμήσις. 

;μετά: έδρώύ έκ λευκοϋ -μαρμάρου, απερ βραδύτερου περιεκοσμήθη μετά 
βτοΧ'ς περιέχούσης θαλάμους' θολωτούς Ούχ ήττον δμως οΐ νεότεροι 

<·άνεκάλυψαν καί την θέσιν καί τδ σχήμα αύτοϋ 5. ΙΙολύ δέ δυσκολωτέρα 
’ ή? ή ευρεσίς τίς θέσεώς τοϋ ύπδ τοϋ Ιίαυσανίου -μνημονευόμενου θΐάτρον·, 
!·άάθ’ίσον οί άρχιαϊοι'Έλληνες πρδς-ιδρυσιν θεάτρου έξέλεγον θέσεις ύψη* 
•■λάς·,· είδα έ ρους-, ίρώτεινάς και λαμπράν έχούσας θέαν καί είς τά φυτικά 

mijniflcences sent consignees dans une inscriptiun ptecieuse qni se voyait encore sur les 
.Jfoui an sldele dernier, et qtii a 6te transporlie depute au mutee de Teroner.

‘T Corp. Inscr. n, t-t 5 p. 573. 571. ’ Kx; τοΰ Ήλ ο ι τδν ναδν χχί τδ ?ν άδτω δγαλρα
■ χ»ΐ τόν κ«ρ'βο·λον, τόν W πϊρ'δολόν ϊητ ίιρ«; ν,άπη; χχΐ -τοΰ; εν «ύτή yx&v; Αηρ-Τιτρο; <*®ί 
ΚΑρής, χχι Διονύσου χαί ’Αρτέμιδο; ούν τοΐ; έν αύτοί; άγάλμασι χχ! πρρσχοσριήμχσι χαι 
προνάοι; έχ τών ιδίων ίποίτ,σε, κχ! τους ναούς τής Εύεττ,ρίας χχ: τής Κόρης καί τδ Πλούτώ-

■ νειαν κτίΐ ,τλ» <Jva&£«i; ,α*ι Ια Ίνχλήρριχτχ -ΰπδ σε·.σρών χαί παλαιότητος δκλελομένα 
έπισχεύασε».

2 Corp. Inseript, 'gr. n. 44.5. jp. 573. · Τάς καταλύσεις τοΐς άπδ τής οικουμένης έπί τά 
’Ίσθμια περίΥΐνομίνΟις .άΟληταΐς καιεσχεύασεν’· ό αύτδς καί τδ Παλαιμόνων σύν τοΐς προΦ* 

,κονμήμασι καί τδ 1ναγτστ»ίριον και τήν ίεράν είσοδον και τούς τών πατρίων θεών βωμούς 
ouv τώ πιριδόλορ καί προνάφ και τού; ίγκριτηρίους». Bockh αύτόδι. «Καταλύσεις sunt de- 

. vefsoria., ·■’Έγκριτήριοι ο’χοι sunt cubicula, ubi atbleta.e probantur ,et judicalur de admit* 

.lendis illis», Perizan. ad Aelian. V.-H. IV, 9. Bockh Pindar Explicat, p 201· Maffeij-Mus. 
Veron. ρ. XXXIX. Spon. Ilin. p. 225,
j3 Λαοααν. ·2;7; .«Θέάς δλαύτύΟι άξια εστι :μ'εν Ματρον, Ιστί δ’ε στάδιον λίθου λεοκοΟν.
4 Bursian. Geogr. II. s. 21. «Die eigenlliiheu -Aplagen fur die Spiele lagen ausserhalb 

-des Ummauerten Bezirkes: el was jgegen iSuden znr ltechtcn der von der Stadt herk-oin* 
..rnenden Strasse, das wenigstens zur Zeil des Pausanias mil Silzen aus weisem Marmor 
,geschmui;kteynoeh spatervon einer SiuleohallemilgewalblenGemSchern umgebene Stadion·., 

Clark Peloponnesus :p. 49-51, Beul6 p. 462,

δαφος, να άνεγείρωσι τεχνητόν

ιρητωσι
• τ * ες ου ποτέ

ων

Ταυτα πλεονεκτήματα προσετίθετο η τέχνη αύτών καί η κατακόσμησις. »' 
πρδς τέρψιν τών θεατών "Ενθα δέ δέν υπήρχε τοιαύτη θέσίς,, <ί>ς έν τδ» 

.Ίσθμφ, επιχειρούν νά άναστατωσ.ωσι τδ έδαφος, νά άνεγ&ίρωσι τεχνητόν 
δρος καί νά έπιχειρητωσι γιγκντικϊα έ'ργα μάλλον η να ταφώσιν έν τινι 
βκθεϊ λάκκφ, έξ ο5 ποτέ δ Αίας καί η ’Αντιγόνη μάτην έζητουν va; 

ί'δωσι τδ άγλαδν τοϋ ηλίου φέγγος ινα άποτείνωσιν αύτφ τδν τελευτκΐον 
.αποχαιρετισμόν "Ενεκα τούτου -τά περισσότερα θέατρα τών άρχαίων 
-άπητουν μεγάλας εργασίας πρδς άνυψωσ,ιν τοϋ εδάφους δι? έπισωρεύσεως 
χωμάτων, ,οίόν φαίνεται τδ της Μεγαλοπόλεω; οίκοδομηθέν. Επειδή δέ 

ή θέσις τοϋ έν τώ Ίσθμώ θεάτρου πρδς δυσμάς τοϋ Ιίοσειδωνίου έν άπο- 
στάσει 100 περίπου βημάτων 3, ένθα φαίνονται τά ερείπια αύτρϋ, λίαν 
,χαμηλη έστι καί οίονεί φυσικός τις λάκκος,διά τρ.ϋτρ άποβαίνει άδύνατόν. 

νά πιστεύ,τν; τι; ότι έν τώ βάθ,ει αύτοϋ οικοδόμησαν οί ,άρχαΐ'Οΐ ’Έλληνες 
τδ θέατρον κκί επομένως τδ έν τίρ Ίσθμώ πρέπει νά θεωρηθη ώς έργον 

μάλλον --vj ελληνικής και τά ύπολειφθένΤα .λείψανα 
;αύτδ τοϋτο μαοτυροϋσιν*· ό Bursian δέ (Geogr. Ι-Ι. ρ. 21., καί εέ τις .άλλος 
ύπολαμβάνει οτι πράγματι ένταϋθκ Τ·δ ύπδ τών αρχαίων 'Ελλήνων 
οίκοδομηθέν θέατρον καί ότι τά ύπολειφθέντα λείψανα άνηκουσιν εις την 
εποχήν τών 'Ρωμαίων, οίτινες άνεκαίνισαν ,αύτ,ό. Ί’ίς,δέ τών δύο τούτων 
γνωμών άληθηςεστι, μένει μοι άγνωστον, μή δυνηθέντι νά ε,ύρω άρχάίαν 
τινά μαρτυρίαν, περί τούτου. '-Ο αύτδς δέ Bursian άναφέρει α.ψχόθι^τ4. ,. 

Ηρώδης ,ό ’Αττικός πρδς τοϊς άλλρις. φκοδόμησεν εν τώ Ίσθμώ έκτος τοϋ 
.περιβόλου τοϋ ΊΙρσειδώνίου κα'ι έν φδεϊον -5, όπερ 'φαίνεται μοι τέλδαν 
έσφ,αλμέ.νον, Αιό^ι κατά τήν ρητάν μαρτυρίαν τοϋ Φιλοστράτου δ Ήρώ~

ρωμαϊκής εποχής

t Eeu!6 ρ. 56’. »Le theatre esl moins aise a deeouvrir, taut est singuliere sa position. 
On est a«',odt.ume, en Grece, a voir ies thealies .adoss.es a une hauteur, innondes de Ipmi- 
6re, commandant une vue .dlenaue et chojsie: la nature .contribuait loujours de ηισίϋέ ενεο 
l’arl au plaisir des yeiix·. ; ;·

2 '<> aSio; αύτάβ'. ·Α. l’lsthme, au .eontraire, le thdatre est enseyeli au fund d’un pe«- 
tit ravin, sans air, sans hoiizon.. . Bouieyerser le sol, 6lever une raontagne factic.e, enlrp^ 
prendre les.travaujt les plus gigant.esques leur fut venu p.lut6t A l’esprit que de s’^plerrer 
dajis un ravin οά .Ajax«1 Antigone eussent en vain ,cl;ereh6 «la brillante lumiere du solei!·.

3 Claik Peloponn. p, 51. «About ohe hundred and fifty yards west of the Ilierum are
the remains of the theatre, consisting of rough Stones, mortar, and a mass of small peb.· 
bles. It was faced with marble, like the Stadium. Spon, who visited the spot in 1676, 
speaks of les beaux r.estqs d’un th64t,re..de pierre,bla;nf(be, ;bht neither be nor hiseoinp^- 
ition WJiqler.mention,s the Stadium». .·..·
i Beule p. 463. «Pausanias, gui ne fait que nommer lejth04tr.e de J’lsthme, ne dit pas 

s'il elail diepoque greeque.ou romaine. Les.ruines parlenf a sa pla^e, ettes constructions 
on b.rique, les fragments diune colonne de marbre vert, sont des preu.ves, irrfic.usabtes 
d’qn travail romain·.
5 Bursian Geogr, 11 s. 21. «In derselben Gegend wird wold aueb das von llerodes At- 

iikos erbaute bedeckte Theater (Odeion) gestaude.n baben». :

adoss.es
re..de
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.•δηςιφκαδόμησεν ώδεϊον ούχί έν τώ Ίσθμώ; άλλ’ έν Κορίνθώ’’; W 

7 άδυνζτρν νά ύποτεθ^ gTl άλλο’μέν Ίσθμώ, £λλο .έν.ΚοέίνΟώ
ωκοόομησεν ώδεΐσν, άλλ’ έν.-ΛζΙ μόνον. Ούδείς δέ τών νεωτέρών μνηαο- 
•νευει.ωδείου έν τω Ίσθμφ Λ .· , ... '-.
7 Τουτου δε οίίτω τεθέντος ώς άληθοϋς, εύλόγως δύναταί τις νά ^<τγ 

οτι, εν ω έτελοΰντοέν τω Ίσθμώ πανελλήνιοι άγώνες, ούδεμία γίνεται 
μνεία γυμνασίου καί ιπποδρόμου 3 παρά ΤοΤς άρχάίοις, οϊτινες άναπόσπα-

7C

.:ατον. μέρος των άγώνων κ,χΐ πανηγύρεων: έθεώρουν τό -γυμνάσιου καί τον 
ίππόδρομον .ή τούλάχιστον τδ πρώτον, ώς γίνεται δηλον έκ τοϊ έν τή
f k » V I · - »— «qnvr &Λ 'kUV. 6Υ ·ρί|
·ιε?? Αλτει γυμνασίου-τών Όλυμπίων. ,Πρδς λύσ-.ν της άπορίας ταύτης 
«νχρα,ετχί.τις δυοΐν.θάτεροννά υπόθεση ή οτι δ-Παυσανίας έθεώρησεύ 
■ανά,ιον λογου τδ ένταΰθα ποι ύπαρχον'γυμνάσιου καί κατέλιπεν αυτό ά-

,μνημονευτον, ή δτι ώς’τοιοΰτον έχρήσίμευε τδ γυμνάσιου Κράνειον, ένθα 
'« .περιώνυμος κυνικδς φιλόσοφος, Διογένης έποιεϊτοήτάς διατριβάς',-ή- καί 
:«ύτδ τδ τ^ς πόλεως Κορίνθου, καίπερ άπέχον τοϋ Ποσειδωνίου, ήδύνατο 
:?νά χρησιμεύσηείς τάς προασκήσεις’τών άθλητών κατά τήν εικασίαν τών 
'«εωτερων Μπερ ούτε νά-βεβαιώσω ούτε νά άποκρούσω δύνααάι/ ' 
ν, .Αναθήματα έν τώ Ίσθμώ.— Έν οίκ8(φ τόπφ είρ-ηται δτι κατά 
‘-την πρωτην τών τριών μυθολογικών παραδόσεων ίδρϋταί τών Ίσθμιων 
■'ύπίρ,αν -δύο θεοί, 5 Ποσειδών καί ό "Ηλιος, καί δτι δ πρώτος έπικρατη- 

•«ας,, έμεινε προστάτης του Ίσθμοΰ και τών άγωνών 5. Πρώτοι δέ' άγω- 
«νιβθεντες έν αύτο.ϊς'άναφέρόντα! πολλοί τών αρχαίων ή'ρωες οΐον ό Κά- 
'λΟϊς,-δ Κάστωρ,. δ .Όρφεύς,ι δ 'Ηρακλή, δ Πολυδεύκης, δ Πηλέύε, δ Ί’έλα- 

μων, ΔΘησεύς, δ Φκέθων καί ύ Χηλεύς.- Έιτός-δέ τούτων, άγωνίσθέντών 
εν στάδίφ, έν δρόμω, έν κιθάργ, έν παμμαχίφ, έν πυγμγ, έν πάλγ, έν

1 Φιλοστρατ. β. σο? 2,1,9. .’Αξωί,Οω δΐ λόγου ζ«ί τδ δ«ορώφ,Ον θίατρον, S ίδ^αώ 
ΚορΜω.;, παρα πο)υ τοϋ ΆΟήνησιν, ?, δλ(γο·{ δί τώ, πάρ’«λλοις 
τι Ισθμοί αγαλματα. , ;
bprVirtliUTIPel.OPOnn' 8·5”· *E,W8S hBher ,3S rias Melon, wahrscheinlKl. da< Te- 

π h ’ W£1 ’IerOdeS AtlirUS ,,a< h der A, t feh’es Odeums in Athen,. . .in
•Kormth hatte ausfuhren lassen. ?v σελ 592. «Das Odeon ist wabrs. heinlich das θίά- 
•τρονώπωρόφιον erwahnt yon Phil. vit. Soph. 236,7. Rai iz τούτων οδδεμίά ύπολείπετάι 
. ““’t °e‘ Τ“', τ° iV K°pEv^ *8,t0V Zai “Uo Έθμφ ζείμενον. '

d- IUpt τούτου ειζασια τι? φέρεται παρά Παυσαν 6 20 19 <
-? 4 Krause Pyth. Islbmienp. 170. -Wohl aber konnte indess au« h das alte Korinthische 
Gymnasion nmerbalb der Stadt dienen». Περί 8J τοΰ Κρανείου ζα’ι περίτοΰ έν τή πόλει Κδ- 
ρινΟφ αρχαίου γυμνάσιου διεξοδιζώ; πραγματεύεται δ «δτύ; ?ν τω Ιτόρω συγγράμματι «die 
Gymnasnku. Agonistik Th. I. s.129. BO u. Anmerk 7 ’ ' 1“:

• 5 Δίων Χρυσοστ. λογ. 37. .Τδ μΐ, ούν τοΰ μύθου τε ζα’ι τοΰ λόγου τή δε' πη συναδδν
Γ'" "‘ν θίσπΐφ3“ν παραχαλεΐ, τ.μή δΓοδθεΟΰ φωνήν U-

Πϊσί δ " Τ’’”' ώδ’’ώ{·δλδιο? αδχτ-ν, Ώκτανοΰ χούρη5 Ηίφυρα^;
Ποσε^δων,. .. προυΟηκεν ίγώνβ πρωτο5 δμ’ ήελ'ω. τμδς'δ’ήνέγάατο μοΰνο5· ζαΐ γ^ 

τ6ι χα-, αγωνχ πρώτον ?νταυίοΐ τεΟηναί φασιν δπό τών δύο θεών». ?

δίσκώ, ΐ·> -οπλόις, έν ίπποδρμίως .· εγένεϊο^ κ<κ! κατά θοίλϊκσσαν' άμ-.λλά · 
νέων," κοίθ- -ήν ένίκησεν -ή· περιώνυμος-’Αργώ καί μετά τά.ν νίκην' ούδόλως 
■έξέπλεϋσε'πλέον, .άλλ’ άφιερώθη ύπα τοϋ Ίάσονος τω Ποσειδώνι:μετ’ .έπι-· 

'γό,άμψικτος’ έπιγεγρκμμενου <κυτ-γ)· '
- ,ι-. - «’Αργώ τα σκάφος ε'μ.’·, Οεώ δ άνεθηκεν Ιασων. ' ,

’Ίσθμια και Νεμέοις στεψάμενον πίτυσιν».. 1 . . . ? ι ' Τ

Τοΰτό έστί τό πρώτον έν τώ Ίσθμφ γενόμενον άνάθημκ έκ τ^ μυθολο- 

■γικ·ρ έποχγ. Έν δέ τοΐς ίστορικοΐς χρόνοις μνημονεύει δ της ιστοριζςπα- 
τά^Ηρόδοτος ότι οί ’Έλληνες μετά τ-ήν έν Σκλκμΐνι ωκύμαχίκν διζνέ- 

’μοντες-τά λάφυρκ -τών Περσών εϊς τούς θεούς’ έλ τών τριών Φα^ών 
■τριηρεων τάιν μέν άνέθηκοίν τη Σουνιάδι Άθηνκ ε?.ς τδ ΣούνιΟν, την δε δευ·· 
πέρκν τώ Αί'κντί είς την Σαλ«μΤν« και την τρίτην τώ· Ποσειδώνι 
Ισθμόν, τήν ,δποίαν κκί «κύτος δ 'Ηρόδοτος είδεκ άνακεϊμένην w W- 
■ΑΙετά δέ τήν διανομήν τών λαφύρων οί 'Έλληνες έ'πλευσκν είς τύν Ί·σθ^· 

μόν ΐνκ .βράβεύσώσι τον-άριστον κκί άξιώτκτον άν«^έιχθέντκ· έν' τξνΐίυτ 
μκχίκ κκί οί στρκτηγο'ι αυτών έψηφοφόρουν έν τώ βωμφτοϋ Ποσεκδών^ 
πούς'διάκοισιν τοϋ πρώτου καί δευτέρου άνκδειχθεντος 3,. δτε συνεβτή το 

γνωστόν ότι: ίκκστος- έαυτόν ίκρ^ε πρώτον . καί--.δεύτερον - τον θεμι- 

στοκλέα \ , · -
·-.· Τκϋτα ,μέν τά δύο πλοϊά έίσι, τά πρώτα- -έν τφ Ίσθμώ· γενόμενα οςνοβ- 
Έήματκ τώ Ποσειδώνι. Μετά δέ τήν έν Πλάταιαΐς μκχην^ί· νίκην W 
Ελλήνων- κατά τών Περσών -έκ τών λαφύρων άνέθηκαν τώ. μέν εν Δελι- 
φο?ς Μ χ?υσοϋν τρίποδα-, τώ δέ έν Όλυμπίγ- θεφ δεκάτηχυν χαλκοϋν 
ά-Χιάντκ, τόν μεγαν θεόν Δία παρίστώντα καί τφ έν Ίσθμώ έναλίφ θεφ 

ί Ποσειδώνι έπτάπηχύό χαλκοϋν-άνδριάντα 5.
;. Έν δέ τφ Πελοποννησιακφ πολέμφ οί "Ελληνες άνέθηκαν καί .έν τφ 

ι καί Λακεδαιμονίων ■ γένομένών

- ’ «"Οπου δέ θιοι άγωνοθέ-
δε ’Αργώ; τίνα τούτου τόπον ζαλλίω

Ίσθμώ στηλας τών μεταξύ ’Αθηναίων

1 ’Ενταύθα παρατηρεί δ το Επίγραμμα δ ατήρήσας Χρυσόστομος.
"tq’jgiv, IjjX’.Osot οε· vrxfiiet χμι
έ?$υρεΐν ηδυνατο αύτός & Δα’δχλος πτεροΐ; χοπτόμενοζ".
’ 2 -'Προδοτ. 8,Ί21. «Πρώτα μίν νΰν τοΐσι θεοΐσιΊξεϊλον άζροθίνια αΠατε xaiτρυ/ρεγ; 

-τρεΐτ Φοινίσσα;', τήν μίν Ίς Ίβθμδν άναθεΐν αι, ήπερ Ι'τι zai ές ΙμΙ ήν, τήν δΠπΙΚούνιαν, την 

δε τώ Αϊαντι αύτοϋ ?; Σαλαμίνα». , ,
-3 Ό άύτδ; αύτόθι «Μετά δ? τήν διαίρεσιν τή; ληΐη; επλωον οι Ελληνες ?; τον. Ιο μον 

όσιστηία δώσοντες τώ άξιωτάτω γενομένω Ελλήνων άνα τον πόλεμον τούτον, ώ; δε απιζδ- 
μενοι Μ στρατηγοί διενίμοντο τα; ψήφους έπΐ τφ Ποσειδέωνο; τφ βωμψ, τον πρώτον ζαι 
δεύτερον κρ’νοντες1·ζ πάντων». , «• •• ■ • te

■ ’ ν’β αϊτδς αυτόθι. «ΈνΟαΰία π&ς ίις bW>v έαυτώ ίτίθετό τζν φή<ρν, αο^ος έχαστ& 
δοζέων άριστος γενέσΟαι, δεύτερα δ'ε οί πολλοί συνεξέπιπτον Μμωτοζλία zpivovn;»r _

. 5 Ήροδοτ. 9, 81. Σύμφορήσαντες δ’ε τα χρήματα ζα’ι δεζάτην ύξελόντες τώ. ?ν^ Δε^οΐσι 
ίβεώ, άπ’ά; *ο τρίπου; δ χρύσεο; άνετύΟηί.. ζαί τφ Ιν ’Ολυμπίη Θεώ έξελόντες,Ίπ η; δίζεί- 
-πήχυν χάλζεον Δία άνίθηζαν, ζαί τφ U Ίσθμφ θεφ, άπ’ ή; έπτάπηχυς χαλζεο;-Ποσθών 

?ξεγ<νετο».

νικώνται, άναπαϋεται
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«τπΰνδώνkm -ρρμώ > πρδ; άσφάλειαν τίί; διατίήρησέω; ζ,ύτών ’Εκτος δέ 
τούτων ύπ-ηρχον έν τω Ίσθμώ καί τά άγάλμαφζ πάντων των νικησάντων 

χχί στεφζνφθεντων έν τοϊς Ίσθμίοις, οΰς έξόμνησεγ. ό μεγας άόιδδς Πίν 
δαρο; καί άλλα διάφορα άναθήματα ύπδ δ.αφόρων άνθρωπων, μεγά

λων και μικρών, πλουσίων καί πτωχών άφιερωθέντα τω Ιίοσειδώνι κατά 
τήν μακροχρόνιον διάρκειαν των Ίσθμιων,
. ζαλ ·?άφο!,..-^ Προηγουμένως εΓρ^τχι οτι το ,«^αφμ; τοϋ
Ίσθμοΰ .εσ-τι πετρώδες, δασώδες κζί λοφώδες καί δτι σπζνί.ω; .άπαντα; 

.τις ρτρ.ώμζ γής ενιαχού, £ν$κα -τοϋ &;τ»ίου άνεπίδεκτον καλλιέργειας'ά.- 

.π.οβζί.νει, *E.yπρλσθετέο.ν δτι καί τοιοϋτον' θν, χρησιμώτατρν ,ύτ 

.πήρξε τοϊς Κορίνθίοις, μεγάλην πζρασχ.δ.ν άφθονίαν λίθων προς οικοδομήν 1 

των Γ^εριγρπ^εντων ήδη ιερών οίκοδομ.ημάτων τοϋ Ίσθμοΰ καί τών τής 
ρτδλεω; Κορίνθου, ήτι; κατά τήν έρθήν πζρατήρησιν ,νεωτερου -τίνος ολό
κληρα; έξήλθεν έκ των κόλπων αύτοΰ ?; Τά δέ πολυάριθμα λατομεία εύ- 
ρίσκοντζι με^ξύ τοϋ ίερ.οϋ τοϋ Ποσειδώνος κζί τή; πόλεως πλήύίθ? ,τοϋ 
-χωρίου 'Εξζμίλια.

Τάφων δέ άρχαίων άνακάλυφθέν-των κζί νϋν άνζκζλυπτομένων έφ’ όλης 
τή’; έκτά.σεως καί περ.ιμχής. μεταξύ τή; πόλεως τών δύρ λιμένων τοθ,,ίε.- 
ροΰ καί έπ’ αύτοΰ τοϋ Ίσθμοΰΐτοσαότη πληθύς πζρζτηοεϊται, ώστε εύ.- 
λόγω.ς δόναταί τις νά .ύπολ.ά?η ,δτι ου μόνον ρ,ί πολϊται τής μεγάλης ταύ- 

.τής πρλεως, άλλά καί οί κάτοικοι δλης τής 'Ελλάδος έπεθυμησάν ποτέ 
-νάέντάφιασθώσιν ;έν τφ ίερ.φ τουτφ χωρφ ϊνα έτ^εί διατελώσιν ύπδ τήν 
•προστασίαν τοΰ θαλασσίου θεοΰ Ποσειδώνος ΐ\ Πρώτος δε καί άρχαιότερο,ς 
(?&v έν τφ Ίσθμφ παφέντων μνημονεύεται ύπδ τή; μυθολογίας αύτδς ά 
Παλαίμων (Μ-ςλικέρτης', τοϋ οποίου, φονευθέντος ύπδ τής μ,ήτρυιδέ; Ίνοΰ;

1 θουκυόιδ. 8,19. «λτ^λα; ·3έ.σιήσαι Όλυμπώσι καί Πόθοι και ’Ισθμοί και Jv ’λΟ^ναι; s
?ν κάλει καί έν Λακεδαφρνι .έν ’ Α μυκλαίφ,», "

2 Τα ονόματα και τά;. πατρώας τών τοιούτων άναγράφιι Krause ?ν τοΐ; Pythien, Nemeen 
Mil Islhuiiea. Curtius Pelopqnii. I. s. 5.42. «A.usse.r den Siegerbildnissett tnUssen yiele 
Weihgesdienke in dem Tenipelbezirke geiyesen sein, yorziiglicb solche, .dip von den See,- 
ieuten gelobt waren».

. .3 Beule p. 459. « .lussi Jes Cor.inlhiens en tiraient.-ils sans peine les pierresdestines 4
lours constructions; a .chaque pas, les rockers .bouleverses, tailies a fleur d.u .sql, altestent 
qu’une vilte entiere est sortie de leur sein». Curt. Peloponn. 11. s. 543.

4 Δ’.οννσ. n. 420. Eiv 42,15. Bursian Geogr. H. s. 24. «Matetial zu alien diesen sowie ] 
tit den stad.tisclien Bauteo lieferte^er Isllim.us selb.st in Fillie: die am meisten ausgebetitetyn j
Sleinbrilcbe linden sicli zvvischeii dem iileiliglbum und der Stadt, in der Nalie des Dpifijs |
Ilexamilia·. *Av Ji το παρά Aurel. vict. (de vir. ill. c 60) μνημοναυάμτνον όνομα Λτυκό-

< (Leueppetra)·:.ί«(ΐφ.ιρετάι·/ εΐ; -τό,.μίρρς τρϋτο £ν.ε.ζα τών λευκών μαρμάρων .κατά τήν
εΙκασίαν τού Bursian, μένει άνακόδεικτον.

5-Beule ρ. 460,· j’Le.npmbr.e destombeaux que Tan a decouverls dans Tistlime et que 
J’on.idecou.vre eucpre chaque jpur est immense. 11 soluble q-ue nop-seulemenl les citoyens 
.de cettoigrande v.ille, mats les habitants di; la Grace enlicre, aient voulu Otre ensevelis t 
.daos une-terre sacr6e qne protegeai.t Neptune». . . t · · ■ 1 
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τδ σώμα μετηνέχθη ύπδ. δελφίνος είς τδν Ίσθμ,δν ·κά’. ύπδ πίτυν κατε’; 
τέθη, πρδς μνημήν τόΰ δπόίδυ καί άλλά’. τιμαί άπέδόθησαν καί οί τών 

Ίσθμιων άγώνες συνεστηθησαν *. Κατ’ άλλην δέ πκρκδοσιν Σίσυφος δ τών 
Κορινθίων βασιλεύ; καί συγγενής τόΰ Μελικέρτου έ,δρε τδ σώμκ καί έκη- 
δεύσεν αύτδ έν τώ Ίσθμφ Μετά δέ τουΐόν δριστϊκώς άναφέροντζι τά-- 
φοι τοΰ Σιδύφου και τοϋ Νηλέως' ρυτό; γάρ κρικδμενό; πότε εί; Κόρινθον 
κάί ύπδ .νόσου τελεύτησα;, έτάφή έν τώ Ίσθμώ, καί δ τάφο; αύτοΰ έμει1·· 
νεν άγνωστος καί αύτώ τώ Νέστόρι‘,6 δέ Σίσυφος έτάφη'μέν έν τφ Ίσθ-’· 

μώ; τδν τάφον ομ,ώς άύτόΰ δλίγιστοι και τών Κορινθίων έγίνώσκον 3. 
’Άλλων δ' έπισημών άνδρών τάφοι ουδόλως άναφέροντάι ύπδ τών αρχαίων- 
ούχ ^ττον ομώ; πληρη; τοιούτων ·ξν ό Ίσθμδ; κάϊ ώς έκ τούτου μετε- 
βληθη είς νεκρόπολίν. Έντζΰθζ ορθώς παρατηρεί Ατών νεωτέρων τις δτ«; 
τδ ύπδ τών ζώντών άνόιχθέν κενόν έν τώ Ίσθμώ διά τίίς έξαγωγ·4; τών 
λίθων έκ τών λατομείων; έ.τλήρώθη νεκρών κηδευθεντων έν αύτφ 
’Εντέΰθεν βλέπει τις ott, εί καί δ μέγας θεδς Ποσειδών προστάτης καί 
φύλάξ πόϋ Ίσθμοΰ άνέδείχθη, δέν ηδϋνηθη δμώ; ούτε τούς ζώντας νά- 

σώσν; έά τών έχθρών ούτε τούς άποθά/όντζς καί τζφέντας έν τώ ίερφ 
Ίσθμ.ώ νά διαφύλαξη έκ τών Ιερόσυλων κάΐ τυνιβωρόχων Διότι μετζ ΐην 
κατασκαφην καί καταστροφήν τ^ς άρχζίας Κορίνθου ύπδ του 'Ρωμαίου 
Λευκίδύ Μοΐϊμίόυ (146 π. X.) μάί την μ.έτά πάρέ.λέύσίν. έκατδν καί δύο 
έτών (44 ά, X.) κτίσίν της νέα; Κορίνθου. ύπδ τοΰ Ίουλίού ΊΧαίσαρόςΐ 
πέμ^άντός άποίκους Απελεύθερους πρδς οί'κησιν αύΐνί;, Ουτοι έτράπησαν 
είς την άνασκαφην τών ερειπίων τ·η; πόλεως καί εί; την άνόρυφιν τών 
τάφων τοθ Ίσθμόΰ, άφ’ ών πάντα τά κ'Οσμ-ηματα άφελόντ.ες 6, άπερ δ? 

αύτδ καί νίεκρόκορίνθιά έκληθησάν, έ'πεμπόν πρδς πώλήσφ έίς .τήν-'Ρω-'

1 Παυσαν. Άττι-ζ. 44. «ΈξίνεχΜντο; 'Μ ?; τών Κορινθίων Ίσβμόν ύηό· διλφΐνος-, ώ; λί» 
γιται, τοό παιδό;, τιμζί και άλλαι τώ Μελιχίρτγι δίδονται μετονομαοΟ.ε'νπ ΙΙαλαίμονι καί 

τώνΊσυμίών ϊπ* αιτώ τον άγώνι αγούσί».
2 Πιρι τούτων ίν ίκτάσει λραγμάτίύεται Krause l’j lh. Isthmien s, 173.
3 Παυσαν. 2,2,2. «Τάφου; Js Σισΰφύυ καί Νηλέως· καί γάρ Ν/,λέα άφιζόμενον ?; Κύρ ν· 

δον νόσω τελευτήσαί φασι καί περί τόν ’Ισθμόν τ'άφδ*®’» οδκ άν ουδέ ζητοίη τις έπιλεξίμενος 
τά Εόμήλο'υ. Νηλέως μέν γάρ οδδέ Νέστορι έπιδειχθήναι τό μνήμα ύπό Σισύςου φν,σί' γ ρή- 
ναι γάρ άγνωστον τοϊ; πάσιν όμο'ω; είναι. Σίσυφον δέ ταφήναι μέν ΐν τώ Ίσθμώ, τόν δέ οί 
τάφον καί τών άφ’αΰτοό Κορινθίων ολίγους είναι τού; ε’δό’.α;».

4 Beuie ρ. 460. ·Εη meme terhpsj le vide fait par les vivants 6tail rempli par ies* 
morts; les excavations devenaient des tombeaux, la cariiere une beciOpole»-.

5 Ross im Monatsberichte der Berliner Akadem. 18i 4. s. 154. Curl. I. s. 597.
6 Στρά1®. 8,38H382. «ΟΙ τά tpsiitia κινδδντές και τούς τάφου; σονανασκάπτοντε; ιδρισκον· 

δστρακίνων τορευμάτων πλήθη, πολλά δέ κάϊ χαλκώματα- Οαυμίξοντε; δέ τή*ν κατασκευή/' 
ούδΐνα τάφον άσκευώριγτον ε’ίασάν, ώστε -εόπορήσαντες τών τοιούτων καί διατιθέμενοι πολλοί, 
νεκροκορινΟίων έπλήρωσαν τήν ‘Ρώμην’ οδτω γάρ όκάλουν τά έκ τών τάφων ληφΟέντα καί 
μάλιστα τά δστράκινα». Beuie p; 4'60. La colonie envoyee par Cfisar Tut d’abord tnoins

. occupce a se Wtir des demetires qu’a fouiller les tombeaux de l’lethn>e«.a
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μην, ένθα άφθονα ,.συσσώρευθέν τα, -κατ’ -άρχ-άς μεν έπω7.οΰμτο. εϊ.ς. μεγάτ 

λ«·;.;κκί ύπερόγκους τιμάς,.-ισότιμα .Μίτχβτάντχ· προς τά- περιώνυμα. Ιίο- 
ρινθιούργή..χαλκώματα ’,ειτκ όμως έ-ξέπεσάν τής προτέρας τιμής,εί'τε διότ5 

έξην.τλήθηίίαν είτεδιότι ήσαν κατώτερα. "Ωστε ούδέν παράδοξον εί μετά 
τήν φοβέραν ταύτην τυμβώρυχίαν τώ,ν 'Ρωμαίων σπαάω; ή-, καί ουδόλως 
άνακκλύπτοντκ'. άρχκϊχ αγγεία της .Κορίνθου, άλλά ..μόνον κοινά των. 
νέων άποίλων ευτελή καί ασήμαντα, παραβαλλόμενα πρό;-τά. αρχαία.Κο
ρινθιακά. .. ' · ·. ............
, Hpo<5(s>”O<iotvjGC^ τοΰ. ΕβΟρ.οΰ.— Τ’οσαύτην καί τοιαύτην έ'χων 

απουδαιότητκ και. επισημότητα έν. τοΐς άρχαίοις χρόνοι; ό ’Ισθμός τή; Κό
ρινθου, άπελάμβανε-μεγίστας τιμάς παρά τόΐ;. άρχαίοις ."Ελλησιν,., οιτι.νες 
άνύ|ωσαν ?αύτόν μέχρι θεοΰ. καί. άπεθέωσαν». Διότι ώσπερ άλλα άψυχα 

&ντα καί πράγματα έπροσωποποίουν,. ουτω. κκί τόν ’Ισθμόν άπεικόνιζρν ώς 
θεόν τινα καί δαίμονα ένυπτιάζοντα εαυτόν τή γή καί ύπό της -φύσεως 
τεταγμένον έν τφ μέσω δύο πέλαγων -ήτοι τοϋ Αιγαίου καί τοϋ Άδρίου 
κα!· ώς γέφυραν τινα έζευγμένην. μεταξύ αύτών παρίστω.ν. Τοιαύτην ,·δέ 
μορφήν καί θέσιν κατέχων,1 δεξιόθεν μέν είχε τό μειράκιον Αέχαι.ον, άοι- 
στερόθεν δέ τα; κόρας -Κεγχρεάς, - άμφότεοα.. παριστάμενα ώς θάλασσαι- 

κάλαί καί εΰδιόι παρακαθημεναι τή πρός τον Ισθμόν ξηρά/’. Έν άρχαίοις 
δέ νομίσμασι της Κορίνθου απεικονίζεται έν τή έτέριρ πλευρά ώς άνηρ 

σςωγωνοφόρος, καθ'ήμενος έπί βράχου καί έν έκατέριγ τή χειρί κρατών πη
δάλιου. Ή δέ παράστασις αύτη.εμφαίνει τήν θέσιν τοΰ Ίσθμοΰ μεταξύ 
τών δύο θαλασσών ·!.

ΐσχυοότερον προπύργιου τής

’- ΙϊολετεχήdQixctaca τοΐί ΊαΘρ-οΐ#.— Έν τοΐς ποοηγουμ,ένοι; έξητ 
γηθ.ή η'δη ότι ό ’Ισθμός φύσει καί τέχνη διά τών Οχυρωμάτων καί τειχών 

απετελει την κλείδα τής ηπείρου 'Ελλάδος καί τής Πελοπόννησου καί τό 

αρακειμενης πόλεως Κοοίνθου .καί όλης· τής

1 Στραβ. αύτοΟι. «Κατ άρχάς μέν οΰν ετ’μήΟη σφόορα, ομοίως τοΐς χοιλκώμασι τοΐς κό- 
ρινΟιουργέσιν, ειτ’ έπαυσανιο τής σπουδής, Ικλιποντων τών-βατράχων χαΐ ούδέ .κατωρΟωμένων 
τών πλειβτων.. Ββιιΐέ αύιόδ. «Frappes de leiir beaule, ils ne laisserent aueun tombeau sans 
le fotiilier, riches de tant de dicoiivertes qu’ils vendaient. fort i her.. . ils furent fort es-s 
liriies el mis a.u meme rang que les bronzes de Corinthe» Περ'ι δέ της- μεγάλης τιμής και 
άξίας αύτών ύποσημειρΐ τάδε’ «Petrone sur le point de mourir, voulant disheriter la cupi- 
dit6 de Λ’έιοο, sou Joonrreau, brisa.un vase,muri.bin de l’6poque grepque, eslim6 troiscents 
talents .(plus d’un millione); les vases fletiles de la rneinc provenance, selon l’iiue, se 
payaientencore, plus (her».

2 Φίλοστρατ. εικόνες 2, 16, 3. «'0 δ’ΊοΟμός, ώ πκϊ, γέγραπται μέν ε’ίδει δκίμονος, ?νυ- 
πτιαζοιν έαυτον τή γή, τέτακται δέ ύπό τής φύσεως Αιγαίου μέσος καΙ/Αδρίου κεΐσΟαι καΟά- 
περ ίπεζευγμένος τοΐς πελάγεσιν. "Εστι δ' αύτώ μειράκιον μέν έν δεξιά, Λέχαιον, ο’μαι, ώί, 
κοραι ο έν αριστερφ Κεγχρεαί προ τάχα,· Οάλατται δ’αΰται χαλα'ι και ικανώς εϋδιοι τή τόν 
Ιοίίμον άποφαινούση γή παρακάΟηνται».

3 Millingen Ancien coins ρ. 59. Mionnet Suppl, IV ρ; 116 n. 795, Eckhel Pierres.gra
vies n. li. Arneth. Κ. K, An'iken Kabinet zu Wien. f. XII.

Πελοπόννησου καφδτι διά τής 'συστάσεως -τών ιερών •·άιγ;ώνων,.;Αής-άδρύ* 
σεως τών έν αύτώ ιερών οικοδομημάτων, τής κρκταικς προστασίας τοΰ 
θαλασσίου θεού Ποσειδώνός καί τής μεγάλης άναπτύξεως τοΰ έμπορίο.μ 
κατέστη τό συνεντευκτήριον όλων τών 7ιαών καί τό γενικόν κεντρον τομ 
'Ελληνικού κόσμου Νϋν /δέ υπολείπεται νά ,-προστεθώσιν όλίγαΐ λέξεις 
πεοί τής πολιτικής σημασίας αύτοϋ. Έν τοΐς π.ανσρχα.ίοις ypovO.t; .τοσαύ-- 
την ίεοότητα καί πολιτικήν σπουδα'έτητα είχεν σ Ισθμός, ώστε ένταΰ&α 
έν τώ Πκλαιμονίω, έγίνοντο οί επισημότατοι όρκοι 2 τών Ελλήνων,· εν

ταύθα έπεκυροΰντο πκσα: αί συνθήκαι, αί όποϊαι συνωμολογουντο περί 
έρίων καί συμ,μαχιών τών πολιτειών καί τελευταΐον ένταΰθα έφυλάσσον.τ-0 
αί λίθιναι στήλαι καί αί χαλ/.άΐ πλάκες, έφ’ών άνεγράφοντό αί πολιΐΐπ 
καί συνθήκαι τών Ελληνικών πολιτειών. Βραδύτερου δέ έπί μέν τών -Μα
κεδονικών χρόνων συνεκροτοΰ?το συνέδρια τών Ελλήνων καί έγίνοντο-ψη

φίσματα, δι’ών. τόν.τε Φίλιππον και Αλέξανδρον άνεγνώρισαν ώς-ηγεμό-, 
νας τής-κατά τών Περσών έκστόκτε-ίας /ί. Έπί δε τών ρωμαϊκών, χρόνων 
μετά, τήν έν Κυ.νός Κεφαλαΐς (1-97 π. X ) ήτταν τοΰ Φιλίππου of'Ρφτ 
μαϊος στρατηγός Τίτο; Φλαμινΐνος έν τώ Ίσθμ,φ συνεκαλεσε συνεδριόν- 
τών ‘Ελλήνων', ΐνα ά/αγγείλη ότι ή σύγκλητο; διέτασσεν αύτώ τούς μεν 

άλλους "Ελληνας νά έλευθερώση, τήν δέ Κόρινθον κκί Χαλκίδα καί Δη-» 
μητριάδα. τή,ς Θεσσαλίας νά/διατ/ιρή έμφρούρους πρός έξκσφάλισιν :.άπό 

τή; μετά τοΰ ΆντιόχΟυ συνενώσεως.Κατά προτροπήν δμως τών Αΐτωλών» 
έγκαλούντων αύτόν ότι τοΰ μ.έν ποδός λύει τήν 'Ελλάδα,, έκ δε τοΰ τρκ- 
κήλου δένει αύτήν, συγκκτετέθη νά άπαλλάξτ) τών φρουρών κκί ταύτκς 

'■τάς πόλεις ΐνκ ολόκληρος ή χάρις άπονεμηθ.ή τοΐς "Ελλησιν 4. Τοϋτο δ’ 

έγένετο μ-ηνί Θαργηλιώνι (15 Μα'ίου— 15 Ιουνίου), δτε έτελοΰντο τα

■ I Ό αύτός· σελ.470.«L’lsthme semblait cre0 pour servir de rendez-vous a tons les peib· ■ 
pies; c’6tait le centre du monde Grec». Kat έν σελ. 465 «Aucun lieu dans toule la Grece 
ji’etait plus clairement que l’lsthme predeslii)6 par la nature au culte de Neptune». ■

2 Curtius Peloponn. I s. 542. «Hier warden die feierlii listen Eide gesehivuren, Ider 
erhielten alle Vertrage, welche. uber grebzbestlmmong Oder Slaalenverbindung auf.detn 
•Isthmos verhandelt wurden, ihte schliesslkhe Uestatigiing. . . . Uier wurden endlich auch 
4ie Sleinsaulen und Erztafeln aufbewahrt, auf denen die griediischco Staatsvertihge ver- 
zeichnet waren».

3 Πλουταρχ. Άποψδεγμ. a. «Εις τόν ΊοΟμόν: τών Ελλήνων συλλεγέντών καί .ψήφισα*' 
μένωνΊπι Πέρσας μετ”Αλεξάνδρου οτρατεύειν, ήγεμών άνηγορεύΟη’Αλέξανδρος».

4 Πλουταρχ. Φλαμινιν. 10. «Έπει δέ οί δΐ πρέσβεις, οδς ή σύγκλητο; ΐπεμψε τώ Τίτω,
άυνεβούλευον τούς μέν άλλους 'Έλληναςίλευβεροδν, Κόρινθον δέ και Χαλκίδα και Αημητριάδα 
διατηρε'ν έμφρούρους ενεκα τής πρός ’Αντίοχον άσφαλείας, ένταϋΟα δή . , . Αϊτωλοί,τον
μέν Τίτον κελεύοντες τάς πέδας τής 'Ελλάδος λύετν, (ούτω γάρ"ό Φίλιππος ε’ώΟει. τάς προει
ρημένας. πόλεις δνομάζειν), τούς, δ’ "Ελληνας έρωτώντες ,ει κλοιόνΈχοντες . βαρύτερου.· μέν/ 
λειότερον δέ τοΰ πάλαι τόν νΰν, χαίρουσι και θαυμάζουσι τόν Τίτον ώς εύεργέτην, ότι το9 
ποδός λύσας την Ελλάδα, τοΰ τραχήλου δέδεκεν, ’φ’ ό'ις άχΟόμενο; ό Τίτος και βαρέως φό
ρων καί .δεόμενος το5 συνεδρίου, τέλος έξέπεισε και ταύτας τάς πόλεις άνεΐναι τής φρουράς; 
όπως ολόκληρος ή 'χάρις ύπαρξη-παρ’αύτοϋ τοΐς "Ελλησι». ... ?

S' I
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Ίσθμια έν τίδ μεγάλω σταδίφ τοϋ Ίσθμοϋς έίς την εορτήν* &%’. πανή^υριν 

τών δποί<υν άπεφον πλήθος θεκ τών είχε συρφεύσει. Διότι ή Ελλά; προ 
ολίγου άπαλλκγεΐσζ τοϋ πολέμου, ένκγωνίως άνέμενε νά άζούτη -τδκή- 

φυγμα τής έ’λέυθερίά; ίνα άπολαύση των άγαθών της ειρήνης ’* Ένταϋθκ 
τοίνυν διά τής σάλπιγγας σιωπής έπιβληθείσης, δ κ-ήρυζ έν τφ μέσω πα- 
ρελθάν, άνέγνω το ψήφισμ* «'Ρωμαίων $ σύγκλητός Χαί Τίτος" Koivtto; 
ίτρζτηγδς ύπατος, καταπολεμήσαντε; βασιλέα Φίλιππον καί Μκκεδόνας 
άφιάσιν άφοόυρήτόϋς καί ελευθέρους καί αφορολογήτους νόμοι; χοωμένοι; 
ΐοϊς πδιτρίόις, Κορινθίου;, Αοκοούς, Φωκεΐς, Εύβοέας, Αχαιούς^ Φθιώτας, 
Μάγνητας, Θέτταλόύς, ΙΙέρρκιβούς». ’Επειδή δέ δεν ή'κόΰσαν καλώς τδ 
ψήφισμα όί θέαταί, επήλθέ θόρυβος καί κίνησις έν τώ σταδίω; καί ένεκα 

τούτόυ έζήτόυν καί δεύτερόν νά άνάγνώσθή αυτό” δ δε κήούς, έπέλθούσής 
σιωπής, γεγόνυία τή φωνή άναγνούς καί δεύτερον τδ ψήφισμα, τοσαύτην 
ένεποίησε χαράν κ^· άγαλλίκσιν ώστε αί φωναί των ακροατών έ'φθκνον 
μ.έχρι τής θαλάσσης καί τδ θέατρου άνέστη· ούδείς δέ προσέ’ϊχε πλέον 
τόϊ!; άγωόίζομένοις, άλλα πάντε; έστευδον νά δεξίωθώσι τον Τίτον καί 

νά προσαγορεύσωσιν αύτο'ν σωτήρα καί πρόμαχον της 'Ελλάδος, οτε συ
νέβη τδ έν τοικύτάίς-περιττάσεσι συμβζϊνον ήτοι κόρακες ύπέράνω ίστά- 
μενοι έπε'σον έντδς τοϋ σταδίου 1 2.

1 ΓΓερ! τής ώρας τοϋ ί'τους ορκ Corsini dissert, agon. IV, 10, ρ. 96. «Turn Isthmia Thar- 
■geiione merise peracta». Krause Pyth. Isthm. s. 188. 205 «Die freudigste end denkvur- 
rilgsle Feier der Istlimien war fur die Hellenen jedenfalls die, bei weleher der lorn. Feld* 
hetrT Qutnclius die Fre'.b, it der hell. Staaten... durchdie Stinime des IJerulds veiklln- 
digen liess*. Πλουταρχ_. Φ)αμ*.ν. 10. «Ίσθμιων οδν άγόμένων πλί.Οος μέν άνθρώπων έν τώ 
σταδίφ καθήστο, τον γυμνικδν αγώνα θεωμίνων, αία δή δ.ά χρόνου πεπαυμένης μέν πολέ
μων τής "Ελλάδος επ' έλπίσιν Ιλευθερίας, σαφώς δ’ ειρήνη πκν.-,γυριζοόσή'ς».

2 Ι.ίν. 33,32. Παλυό. 18, 27, 29 Vai. Max. 4,8,5. Ιίλουταρχ. αύτόθι. ·Τδμεν ούν πρώ-
τον οδ πάνυ πάντες οδδέ σαφώς έπήκουσαν, άλλ’ ανώμαλος καί θορυβώδης χίνγσις ήν έν τώ 
βτάδίω»;-. ώς δ’άδθις ήσυχίας γίνομένής άναγαγών ί> χήρυξ τήν φιονήν προθυμότερος. ε’ς 
άπαντα; ίγεγόνει καί ,διήλθε τδ κήρυγμα, κραυγή μέν άπιστος τδ μέγεθος δ<ά χαράν ’/ώρει 
μέχρι θαλάττης, όρθδν δ’άνειστήκει τδ θέατρου, ιώδεις δέ λόγος ήν τών άγωνιζομένων, έ'σπευ- 
δον δέ πάντες άναπηδήσαι χαι δεξιώσασθαι καί προίειπεΐν τον σωτήρα τής ‘Ελλάδος καί 
πρόμαχον»,
- 3 Beule ρ. 472 «Taut de joie el d’illtisions devaicnt etre de conrte duree. Corinthe elle-
to0me, qui prdsidait a,ce8 files mimorables, ’deyaiil apprendre par ene triste estperietjce ce 
qu’itait la liberie qui lui appeilait Rome*. . t

- Ή χκδά δμ.ώ; αυτή των 'Ελλήνων ύπήρζέν όλίγοχρόνίος. Διότι μετά 
πΟρέλευσιν ολίγων ετών άπεδείχθη δτι ή χαρά εκείνη επί τη τοικύττ) 
έλεύθερία ήν προάγγελος τοΰ μέλλοντος ρωμαϊκού ζυγοϋ 3 *} εις τον όποιον 

fl μέν 'Ελλάς κατζετήθέϊσα ύπέκΰψέ καί έκηρύχθη ρωμαϊκή επαρχία, ή 
δέ Κόρινθος άπανθρώπως κκτασκαφεΐτα, μετέβλήθη ετ-ς τέφραν ύπδ τοδ 
Μδμ.μ.ίθύ (146 π. X.). Έν τη περιττάσει ταυτη δ ’Ισθμός έγένετο τδ 
θέατρου τοϋ πολέμου. Διότι έν αύτώ δ μέν Δ’.αΐος παρέτζξε 14,000 πεζών 
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Wai 600 ίππεϊς, δ δέ Μόμμιος 24,000 πεζών καί 3,500 ιππέων, δστις 
3 ημέρας μετά την νίκην, έτόλμησε νά είσέλθγ εις την πόλιν φοβούμενος 
μη τι πάθη έν αυτί]

. ’Αλλά καί μετά .την καταστροφήν τ:ης περιωνύμου πδλεώς ό Ίσθμδς δέ.ν 
άπώλεσε την σημασίαν,ην είχε διά την τελετήν τών άγώνων. Διότι οι'Ρω
μαίοι άνέθηκαν τοϊς Σικυωνίοις 2 την έξακολούθησιν αυτών καί την πρόε- 
δρείαν. μέχρι της μετά παρέλευσιν 102 ετών άνοικοδομησεως τ-ής πόλεώς- 

καί τοϋ άποικισμοϋ αυτ-ης ύπδ τοϋ 'Ιουλίου Καίσαρος (44 π. X.), κήρύξχν- 
τος αυτήν 'Ρωμαϊκήν αποικίαν. ’Επειδή δέ ή νέα Κόρινθος πάλιν προή- 
χθη εις ακμήν καί δόζαν έν τη εποχή τών αύτοκρκτόρων, καί όί επί τοΰ 
Ίσθμοΰ τελούμενοι αγώνες έωρτάζοντο μετά πολλής επισημότητας καί· 
λαμπρότητας, ώς δήλον έκ νομισμάτων τοϋ Μάρκου Αύρηλίου καί του Κομ- 
μόδου, φέρόντων την έπιγραφήν ISTHAilA καί τήν εικόνα τοϋ Μελικέρτου 
επί βωμού καί επί δελφίνος έρειδομενου καί καθημένου 3, καί έκ νομι
σμάτων τοϋ Άδριανοϋ καί Βέρου, άπερ φέρουσι τήν επιγραφήν ISTHMIA'A 
Κατελύθη δέ τών Ίσθμιων ή τελετή κατά τον δ'αιώνα (394 μ. X.), δτε· 

καί ή τών Πυθίων καί ’Ολυμπίων κατάλυσις έγένετο. Διότι αύτδς δ αύ- 
τοκράτωρ Ίουλιανδς μαρτυρεί ότι οί Κορίνθιοι ού μόνον τά ’Ίσθμια έτέ“ 
λουν μετά πολλοϋ ζήλου, άλλα καί πολλά χρήματα κατά μίμησιν των 
'Ρωμαίων έδαπάνων, εΐσάγοντες άρκτου; καί πκρδκλεις έν τώ Θεάτρφ προς 
τέρψιν αυτών,5. . ■

. Μετά δέ τήν κατάλυσιν τών μεγάλων Ίσθμιων έτελοϋντο έν τώ Ίσ- 
θμω καί τά μικρά Ίσθμια ήτοι κοινή τι; πανηγύρι; τών Ελλήνων συ- 
στηθεΐσκ διά τής μεγάλης εμπορικής συγκοινωνίας τοϋ Ίσθμοΰ ®, εις τήν

1 Παοσαν. 7,15,11. «Μέτελλος δέ ώς άφίχετο παρά τον’Ισθμόν, έπεχηροχεΰετο». 7, 16,
«Μόμμιος δέ. . άφίχετο μέν περί δρθρον ϊ’ς τδ τών Ί’ώμάίων στράτευμα.... άνέμενεν αδτδς 
έν τ<5 Ίσθμώ τήν πασαν άθροισθήνχι παρασχευήν ’Λφίχετο δέ ίππιχδν μέν πεντακόσιοι τε χαι' 
τρισηίλιοι, τοϋ πεζοϋ δέ άριθμδς έγένετο 2; μυριάδας δύο προσόντων χαί τούτοις τρισχιλίων... 
Μόμμιος δέ έπεϊχ_εν ές τήν Κόρινθον έπελθεΐν... τρίτη δέ ήμερ* ίίρει’'τε κατά κράτος καί 
έχχιε Κόρινθον». Atir. Viet. ill. 60, 2. Oros. 5, 3. Valer. Max. 7, 5, 4. Liv 52. Just. 34, 2. 
Flor. 2,.16,,5. Πολυβ. 38, 1, 40, 2. . ...............................

2 Στραβ. 8,381. «Τήν δέ χώραν έσχον Σικυώνιοι τήν πλείσττ,ν τής Κορινθίας.» Παυσαν. 
2,2. «'Ο.δέ Ίσθμιχδ; άγιων οδδέ άναστάντων ύπδ Μομμίόυ Κορινθίων ίξέλιπενς άλλ’ όσον' 
μέν χρόνον ήρήμωτο ή πόλις, Σικυωνίοις άγειν Ιπετέτραπτο τά ‘Ίσθμια, ο’ιζισΟείσης δέ άδθις 
ε’ς τούς νϋν ,οΙχήΓορχς περιήλθεν ή τιμή.». Curtius Peloponnesus II. S. 595.

3 Mionnet, Descript, d. Med. Suppl. t. IV. n. 668, p. 98. n. 766. p. 112. Krause,·' 
Pytb. Nem. u. Istbre. p. 161. Abb. Taf. II. Fig. 12. 13. 14- 15· 17.

4 Mionnet, Descrip, d. Med. t. -Π. ρ. 180.Ί82. 181—186 n. 235. 248. 262. 265. '·
5 Ίουλ-.αν. υπέρ Άργ. έπιστ. σ. 259. «Οδδέ γάρ ?ς χορήγησιν άγώνων γυμνιχών ή μου

σικών οί Κορίνθιοι τών πολλών δέονται χρημάτων. Έπί δέ τά κονήγέσια τά πολλάχις έν’ 
τοϊς θεάτροις έπιτελοόμενα άρκτους καί παρδάλεις ώνοΰνται, άπερ αδτοί μέν εικότως φέ- 
ρουσι διά τδ.ν πλούτον και τών άνκλωμάιων τδ μέγεθος· άλλως ,τ»· καί πόλεων αδτοϊς ε’ς 
τούτο συναιρρμένων, ώνοϋνται τήν τέρψιν τοϋ φρονήματος.» Κεδρην. 1,573.

6Άρίστέιδ. Ίσθμ. εις Ποσειδ. σ. 102. 103. «νΕστι γάρ οϊον αγορά τις ,καί αυτή κοινή
Τόμο; 51” 11.—Νοέμβριος 1882 52
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, ; οποίαν πανταχόθεν τ·?ί; Ελλάδος συνέρρεον άατ’ έτος και έώρΐκ^ον προς
άνάμνησιν τών Ίσθμιων. Πότε δέ κατελύθη καί η πανηγυρις αύτη, μένε;

, άγνωστον. Ηιθκνώτκτζ μετά τδν ε'. αιώνα, δτε πολλά βάρβαρα έθνη άλ·
λ/)λοδιαδόχως έπέδραμον εις την Ελλάδα και Πελοπόννησον καί μεγά-

' λας έπηνεγκον καταστροφάς’ τάς δέ πρώτας προσβολάς τών βαρβάρων
και τάς πρώτας συμφοράς έμελλε νά ύποστη καί νά πάθη αύτδ τδ προ
πύργιου της Ηελοποννησου, δ Ίσθμ.δς, άπδ τών οποίων ούδ’ αύτδς ό κρα- 

ΐ ταιδς καί πρόμαχος αύτοΰ θεός Ποσειδών, έχων τδν θρόνον καί την έδραν
αύτοΰ έν τγ εισόδου καί Ούρα τοΰ Ίσθμοΰ, ή,δυνηθη νά προφύλαξη καί νά 
προστατεόσγ τά ιερά αύτοΰ οικοδομήματα, άπερ προηγουμένως περιεγρά- 
φησαν ηδη. Διότι άπδ τοϋ γ' αίώνος μέχρι τοΰ ιε' καί ιζ' αίώνος άκα- 
ταπαύστως έπερχόμενα τά βάρβαρα έθνη οί Έοουλοι, οί Γότθοι, οί ’Άβα- 
pot, οί Σλαΰοι και Βούλγαροι, οί Λατίνοι, οί Τοϋρκόι, οί της. Μελίτης 
Ίππόται, οί Βενετοί καί αυθις οί 'Γοΰρκοι κατέστρεψαν πάντα τά μνημεία 
τ·ης τέχνης έν τώ Ίσθμώ καί έν τγ παρακείμενη Κορίνθω ’, μόλις έρεί- 
πια καταλιπόντες έν ταϊς θέσεσιν αυτών, άπερ ώς έκ θαύματος περιεσώ- 
θηάαν μετά τοσαύτας καταστροφάς, μαρτυροϋντα την ύπάρξιν καί ακμήν 
τών πάλαι ποτέ ίδρυθέντων άριστουργημάτων τ·ης τέχνης. 'Όθεν ταύτην 
την έρημίαν πρδ οφθαλμών έχων τις τών νεωτέρων περιηγητών, δτε έκ 
της κορυφές τών Όνείων όρέων παρετηρει τά πάντα, μετά θλίψεως λέγει 
«έστρεψα τά βλέμματά μου πρδς την Πελοπόννησον, πρδς την Κόρινθον, 
πρδς τδν Ίσθμδν, πρδς τδν τόπον εκείνον, έν ω ποτέ έτελοΰντο καί έπα- 
νηγυρίζοντο τά ’Ίσθμια, οποία έρημίκ ! οποία σιγή ! δυστυχής χώρα ! δυ
στυχείς "Ελληνες! 'Η Γαλλία άρα γε θά άπολέση ουτω ποτέ την δόξαν 
αύτνίς ; θά έρημωθγ ουτω, θά καταφρονηθη κατά τους μεταγενεστέρους 

, < αιώνας;» άπκτηλη προαίσθησις ! ευτυχώς ούδέν τοιοΰτον έπαθεν η
ι μεγαλόφρων Γαλλία,η μητηρ καί γενέτειρα τοΰ πρδ δεκαετηρίδων τοιαΰτα

άναλογισθέντος έπί .της κορυφές τών Όνείων όρέων περιωνύμου Σιατωβρι- 
άνδου, ωπερ άί’διος εύγνωμ.οσύνη οφείλεται άνθ’ών υπέρ της δυςυχοΰς Ελ
λάδος και τών ταλαίπωρων Ελλήνων μετά ςεναγμών καί θλίψεωςέγραψεν.

τών 'Ελλήνων καί πανήγυρις’ οδχ ήν δια δυοϊν ίτοΐν συρ,πληροΐ αίτή τδ 'Ελληνικόν, κα- 
Οάπερ ή παροίσα αδτη».

1 Beul6 Pelopon. ρ. 432. «Mais des lors Γ histoire de Corinthe n’est plus qu’Une his- 
toire de sieges et de malheurs. En 261, ce sont les Hdrules; en 395, Alaric et Stilicon, 
lib0rateur plus funeste encore; a une epoque plus raproch6e les Slaves; en 1205 les La-

. tins; en 1458, les Tures; en 4 612, les Chevaliers de Malte, en 1 682, les Venetiens; puis en
! . 1715, les Tures de nouveau. Aussi esl-ce presque un miracle qu’ une seule pierre anti

que ait survecu a tant de d0sastres.» .
2 Chateaubriand, Itineraire de Paris a Urusalem «Je ramenais mes regards sur le Pe- 

loponese, sur Corinthe, sur I’endroit οά se celebraient les jeux: quel desert! quel silence! 
infortun0 pays! malheureux grecs! La France perdra-t-elle ainsi sa gloire? seia-t-clle ainsi 
d'eyastee, foulee aux pieds dans la suite des sifecles?

μνημείων’ ώστε εύλόγως δύναταί τις 
λάς έστιν αρχαιολογικόν μουσεϊον, 
χώρα μικρά ώς ή 'Ελλάς δύναται 
τοΰ νΰν πάντα τά ύπδ τών αρχαίων καλλιτεχνηθέντα μνημεία,
έν οίκείω τόπφ σώα καί άβλαβη, ώ;

καί

ΤΓέλεκόν βυμ.«έρασμ.α.— Ένταΰθα τελευτή τδ πρώτον τμ·ημα της 
ίίεριγραφ'ής τοΰ 'Ισθμοΰ, ωπερ έπισυνάπτεται έν ίδιαιτέρω τμηματι καί ή 
περί τ·ης διορυχης αύτοΰ ιστορία άπδ τών άοχαιοτάτων μέχρι τών καθ’ 
ίμΧς χρόνων. Έάν δέ νΰν παλινδρομικές άποβλέψωμεν είς τά μέχρι τοϋδε 
άναγραφέντα. περί ένδς τοσοΰτον μικρού μέρους τοΰ ίεροΰ έδάφους τ·ης 
άρχαίας 'Ελλάδος καί άναλογισθώμεν την μεγάλην πληθυν καί τδν μέ- 

γαν πλοΰτον τών ιερών οικοδομημάτων καί καλλιτεχνικών έργων, άπερ. η 
τών 'Ελλήνων καλλαισθησία, καλλιτεχνία ααί φιλοπονία έκαλλιτέχνησε 
καί διηυθέτησε. έντδς μιας Ακατοίκητου σπιθαμής γ·?:, εύλόγως καταλη- 
γομεν είς τδ συμπέρασμα, δτι οί δαιμόνιοι έκεϊνοι άνδρες οίονεί νύκτωρ 
μέθ’ Ημέρας είργαζόμενοι καί διά τών Απειραρίθμων καλλιτεχνημάτων 
πληρώσαντες την Έλλαδα, μέγα άρχαιολογίκδν μουσεϊον άνέδειξαν αύ- 
την. Διότι ολίγα βήματα μακράν τοϋ Ίσθμοΰ ή περιοδεμένη Κόρινθος 
'ηρίθμει πολλαπλάσια τών έν τφ Ίσθμώ άναγραφέντων άρχιτεκτονικά οι
κοδομήματα καί καλλιτεχνικά Αριστουργήματα ύπδ τών άρχαίων.μνη- 
μονευόμενα. Ολίγον δέ πορρωτέρω πρδς δυσμάς μέν η Σικυών, η Νεμέα, 
αί Μυκηναι καί τδ ’Άργος, πρδς άνατολάς δέ τά Μέγαρα καί η Έλευσίς 
καί πρδς νότον η ’Επίδαυρος καί η Τροιζην, πάσαι έβοιθον καλλιτεχνικών 

νά άποφανθγ δτι σύμπασα ή Έλ- 
έφάμιλλον τοΰ οποίου ούδεμία άλλη 

νά έπιδείξη. Εί δέ περιεσώζοντο. μέχρι 

έκαστα 
τα όλίγιστα διασωθέντα μέχρις ημών 

βεβαίως ή μεγάλη πληθύς καί η έξοχος καλλιτεχνική λαμπρότης αύτών, 
'ήθελε καταπληξει δλον τδν κόσμον, θεώμενον καί άποθαυμάζοντα τδ μο
ναδικόν τοϋτο φαινόμενου, ένεκα τοΰ οποίου δικαίως έπρεπε νά όνομασθνί 

τδ μικρόν ημών κράτος «τδ Αρχαιολογικόν βασιλείου της Εύρώπης». Άλλά 
κατά κακήν μοίραν τ·ης Ελλάδος καί τ·ής Ανθρωπότητος τοΰ προμνημο- 
νευθέντος συνόλου τών Ελληνικών μνημείων τά μέν δ πανδαμάτωρ έξη- 
φάνίσε χρόνος, τά δέ βέβηλοι βαρβάρων χεϊρες κατέστρεψαν, άλλα δέ δ 
χριστιανισμός μετεποίησε καί μετεμόρφώσεν, άλλα δ τοΰ μ,εσαιώνος φα
νατισμός έξωλόθρευσε, πολλά δέ οί ξένοι έκ της χώρας άπαγαγόντες είς 
την Ευρώπην μετηνεγκον, ένθα κατκκοσμοΰσι τά μουσεία αύτών, πολλά 
δέ καί νΰν έτι Αρχαιοκάπηλοι τά τιμαλφέστεοα καπηλευόμενοι προγο
νικά κειμήλια, άπκλλοτριοΰσι τηςπατρίδος, όλίγιστα δέ τοΰ συνόλου δια
τηρούνται έν ταϊς θέσεσιν αύτών καί τελευταίου πλεϊστα δσα ταφέντα 
ποτέ ύπδ τη; επιφάνειαν τ·ης γης καί στεναζοντα ύπδ τδ βάρος αύτης, 
άναμέυουσι την σωτηρίαν αύτών παρ’ ημών τών ξώντων, οίτινες· μικροί 
καί άσθενεϊς έτι ύλικώς τε καί πνευματικώς, μόλις κατωρθώσαμεν μέχρι 
τουδε ελάχιστα αύτών νά άπελευθερώσωμεν του βκρύνοντος αύτά ζυγοΰ.
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"Όθεν χάριτα; καί ευγνωμοσύνην δικαίαν άντί μομφής ζαί ψόγον, όφειλο® 
μεν νά όμολογήσωμεν τή φιλομούσφ καί φιλαρχαίφ Γερμανίάς δι’ δσας κα
τέβαλε θυσίας πρδς άνόρυξιν τών έν ’Ολυμπία αρχαιοτήτων καί τφ αξιέ
παινο τεκνφ αυτής Ε. Σλήμαν διά την άνόρυξιν τών Μυκηναίων καί 
Τρωικών άρχαιοτήτων, ά; ημείς, Κύριος οίδε, άν ποτέ ήθέλομεν δυνηθή 
νά έξαγάγωμεν είς φώς έκ τοϋ σκότους χάριν τής επιστήμης και της δό- 
ξης τών ήμετέρων προγόνων, έφ' οις σεμνυνόμενοι διατελοΰμεν ημείς οί 

άπόγονοι εκείνων.
Εί δ’ άληθές έστιν, ώς πρδ ολίγου χρόνου έδημοσιεύθη έν τφ τύπφ, 

δτι φιλόμουσος και φιλάρχαιος εταιρία έν Βερολίνφ έλαβε την πρωτοβου
λίαν, διά χρηματικών συνεισφορών καί συνδρομών άποζημιοϋσα τούς νϋν 

οικητορας τοΰ άρχαίου άστεος της Παλλάδας, νά άνασζάψη πάσας τάς 
ύπδ τδ έ'δαφος εκείνου ύποκρυπτομένας καί διαφυλαττομένας αρχαιότητας^ 
ούδείς έστιν ο άμφιβάλλων δτι η πραγμάτωσις τοϋ δυσχερούς τούτου έρ
γου θά παραγάγν) είς φώς μέγαν καί λαμπρδν καλλιτεχνικόν πλούτον, μέλ
λοντα νά κλε'ίσν) τούς ήμετέρους προγόνους, νά ώφελησν) την τέχνην καί 
επιστήμην και νά περιάψη τιμήν μεγάλην τίί γενναιόφρονι έκείνγ έται- 
pipe, ή'τις τοιαύτην πρωτοβουλίαν συνέλαβε νά πραγμάτωση ού μόνον έπ’ 
άγαθώ της 'Ελλάδος, άλλά και έπ’ωφελείς τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου. 
Διότι τά πολυτιμότατα κειμήλια τής κλασικής άρχαιότητός εΐσι κοινά 
τνίς επιστήμης κτήματα καί σοφά συμπάσης της άνθρωπότητος διδάγ
ματα, δόξαν αθάνατον περιποιοϋντα τοϊς δημιουργοί; αύτών και άριστο- 
τέχναις.

Μαργαρίτη; Αήρχτσας.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΩΣ ΚΓΡ1ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ *

Ή άνθρωπότης άπαλλασσομένη τή; άχλόος τοϋ μεσαιωνισμού, έτράπη 
άμέσως είς την έρευναν τών περί την πολιτείαν ζητημάτων, ήτις τότε 
ή'ρχιζε νέαν ζωήν καί νέαν μορφήν ν’ άναλαμβάνν;. Ή γνώσις τών γενικω- 
τάτων τούλάχιστον χαρακτηριστικών τών διευθύνσεων καί τών τρόπων, 
καθ’οΰς η έξακρίβωσις τών ζητημάτων τούτων έζητηθη, ένδιαφέρει τά μέ
γιστα ημάς, καθόσον μόνον τότε είναι δυνατόν νά κατανοηθή ή θέσις, ην 
έν τή σημερινή της επιστήμης αναπτύξει κατέχει τδ μάθημα τοϋ πολι-

: * Εισιτήριο; λόγο; ίκφωνη&εΐς εν xjjαίίούστ; της νομικής σχολής τήν 18 ’Οκτωβρίου 1882.

ΦϊΙάκοϋ δικαίου, ούτινος την διδασκαλίαν ή Σ. Σχολή εύηρεστήθη νά μοί 

έπιτρέψγ.
Την ποικιλίαν δέ τών μέσων η τών δι’ών η έπιστημονική

άλήθεια έκάστοτε έζητηθη είς δύο τινά ίδίως δφείλομεν, είς την ποικι
λίαν τών χαρακτήρων τών διαφόρων λαών καί είς την ποικιλίαν τών βαθ
μιδών τοΰ πολιτισμού τών διαφόρων χρόνων.

Πρώτος δ αγγλικός λαός, τυγχάνων άνέκαθεν τοϋ σχετικώς μάλλον 
ελευθερίου πολιτεύματος, έπεληφθη της μελέτης πολιτειακών ζητημάτων· 
ών δέ δι’ έξόχως πρακτικού νοϋ πεπροικισμένος καί συνειθίζων πάντοτε 
νά έκλέγή κατά προτίμησιν τδ έν τφ βίφ άμέσως χρήσιμον, άπέφυγε καί 
ενταύθα τάς άφηρημένα; θεωρίας. Τούναντίον μάλιστα, περισυνάξας όίφθο-
νον ιστορικήν ύλην καί έπεξεργασθείς αυτήν κατά μέρος μετά πολλής 
κριτικής δεινότητος, έμόρφωσε πολιτειακόν τι δίκαιον πληοες οργανικής 
ζωής, άν καί είς γενικήν τινα συστηματικήν τοϋ όλου άντίληψιν δέν ήδυ- 

νηθη νά φθάσγ.
Τοιουτοτρόπως άνεπτύχθη έκεϊ εμπειρική τις σχολή, τελειοποιηθεϊσα 

διά τοϋ χρόνου είς θετικήν ιστορικήν, ητις άπαρεσκομένη τάς έπαναστά- 
σεις καί τάς ριζικά; μεταβολάς, πίστη δ’ έμμένουσα είς τδ ηδη ύπάρξαν, 
άνταπεκρίθη θαυμασίω; εί'ς τε τδ πρακτικόν καί είς τδ έξόχως συντηρη

τικόν πνεύμα τοΰ λαοϋ.
’Εν τούτοι; η σχολή αύτη διέσωσε τδ ιστορικόν καθεστδς μόνον έκ 

γενικών άνατροπών, ούχί δέ καί έκ μερικών αλλοιώσεων* άληθώς δέ, άφ’ 
ού ή ιστορία ούδέν άλλο είναι η η συνεχής μεταβολή όλων τών άνθρωπίνων, 
ήτο επόμενον νά μη δύναται μηδ’ έν αύτή νά εόρεθή τδ στερεόν στήριγμα 
κατά παντός κρούοντος τήν θύραν νεωτερισμού.

Άλλά τδ συντηρητικόν τοϋτο πνεϋμα δέν έπεκράτησε πανταχοΰ έν Ευ
ρώπη. Έν Γαλλία ίδίως, ητις προηγήθη τή; λοιπής ηπειρωτικής Εύρώπης 
έν τή πολιτική αφυπνίσει, διπλοί ύπήρζαν οί παράγοντες, όπως τδ ιστο
ρικόν στοιχείου, τδ έν Αγγλία επικρατή -αν, ού μόνον μή ληφθή ύπ’ δψει, 
άλλά καί νά θεωρηθή ότι μόνον ν’ άναστέλλη τήν πρόοδον τών νέων άρ- 
χών ήτο κατάλληλον, τών άρχών εκείνων αϊτινες άνεκηρύσσοντο ώς προω- 
ρισμέναι νά παράσχωσι τήν εύδαιμονίαν καί τήν σωτηρίαν τή άνθρωπό- 
τητι. Οί παράγοντες οδτοι ήσαν ένθεν μέν ό δεινό; άπολυτισμδς καί ή κα- 
ταπίεσις, ή'τις φυσικώ; έμελλε νά έπιφέρη παρά λαφ ζώντι τοσούτφ βιαιο- 
τέραν τήν άντίδρασιν, ένθεν δέ τδ ευκίνητον, εύμετάβολον καί νεωτερι

στικόν τοϋ γαλλικοΰ πνεύματος.
Έγεννήθη λοιπόν ένταΰθκ ή άντίθετο; δλω; ροπή, ητις, περίφρονοϋσά 

τήν πείραν και τάς Ιστορικά; παραδόσεις, προσεϊχε μόνον είς τδ λογικώς 
ορθόν καί τήν λογικήν τάξιν καί αλληλουχίαν, ωκοδόμει δέ κατα κανόνας 
έκ. τών προτέρων τιθέμενους και άπδ τή; λογική;' τοΰ. άνθρώπου φύσεως 
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απλώς άπόρρέοντάς. Διό καί ή ουτώ μορφωθεΐσα σχολή δρθο.Ιογικη έκληθη.
Μάλιστα τοσούτω ή άντίθεσις αύτη πρδς το έν Άγγλίφ έπικρατησαν 

πνεϋμα έπετάθη, ώστε έκεΐ μέν έ'φθασαν μέχρι τοϋ νά θέσωσιν αύτάς τάς 
φυσικάς έπιστημας ώς βάσιν τών πολιτειολογικών αυτών μελετών, ένφ έν 
Γαλλία κατέληξαν ολως άντιθέτως εις μεταφυσιζάς θεωρίας και καθαρών 
τινα ιδεολογίαν, έκλαβόντες ώς γνώσιν την έν τώ νώ απλώς ένυπάρχου- 
σαν ιδέαν..

Καί ή μέν τάσις της σχολής ταύτης ύπ·ηρξεν άληθώς φιλελεύθερος, με- 
γάλως έπιδράσασα είς την άπότομον διακοπήν του μεσαιωνισμού’ έσ.τε- 

ρείτο δμως βζθείας έννοιας διά ζώσαν ελευθερίαν, διό . καί η μεγαλειτέρα 
υπηρεσία αύτης ύπηρξεν απλώς άρνητικη, ώς ή σπουδαιότερα αύτης έ'λ- 
λειψις, ή άπουσία παντός θετικού πυρη-.ος.

Έν τούτοις αί φοβεραί δονήσεις,άς αί γαλλικαί ίδέαι καί αί συμπαρομαρ· 
τοϋσαι επαναστάσεις έπηνεγκον, άφύπνισαν και τό γερμανικόν έθνος, όπερ 
τελευταίου κκταφθάσαν εις τον έπίστημονικδν. τούτον άγώνα, τοσούτφ έρ- 
ρωμενέστερον έπελάβετο αύτοϋ. ’Ιδίως νέαν επιστημονικήν περίοδον ένε- 
καίνισεν η ύπδ τών δύο έξόχων φίλων Savigny καί Niebuhr ίδρυθεΐσα Ζστο- 
ρική σχολή, $τις σαφώς καί έν πληρει συνειδησει όρίσασα τά δρια αύτ^ς 
καί άπορρίψασα τάς άφηρημένας θεωρίας τοϋ φυσικοΟ δικαίου, αΐτινες ει- 
χον άντιποιηθη ί'σην χρησιμότητα δι’ δλους τούς λαούς καί δι’ δλους τούς 
χρόνους, έτόνισεν ένεργώς rcr στενόν ούνδεσμιν τον παρε.Ιίόντος και τον 
παρόντος, ώς τον οργανικόν σύνδεσρυν του δικαίου /ιέτά της ϋ.αάρζεως 
και τοϋ χαρακτηρος τοϋ Λαοϋ·

Άλλ’ απέναντι της σχολής ταυτης άνεπτύσσετο ούδέν ηττον η φι.Ιο- 
σοιρικη ητις άρυομένη την ύλην αύτ-ης άπ’αύτης της αύτοσυνειδη-
σίας τοϋ πνεύματος καί έξάγουσκ. τά συμπεράσματα αύτης άπδ άνωτέ- 
ρων αρχών απλώς διά συλλογισμών, ώφειλεν άναγκαίως νά έ'λθη εις άν~ 
τίθεσιν καί σύγκρουσιν πρδς εκείνην.

*0 αγών μεταξύ τών δύο τούτων σχολών διεξηχθη πεισματωδώς καί 
επί μακρόν, κατέληξε δέ εις την γένεσιν τρίτης τίνος σχολάς της ίστορι- 
κοφι.Ιοαογικήο, περιλαβουσης άμφοτέρας εις αρμονικόν δλον καί άποτελε- 
σάσης ύπό την έ'ποψιν ταύτην την τελευταίαν πρόοδον, -ην η έπιστημη 
η πολιτειακή μέχρι σήμερον έποίησεν.

Ή σχολή αύτη θέτει ώς βάσιν αύτης την έξης αλήθειαν, έξηγμένην ά- 
μέσως έκ τών πραγμάτων αύτών δτι έν τώ βίφ τών λαών έπιδρώσιν ούχ’ 

ητον η άνάγκη ’η ή έ.Ιευθερί,α καί δτι τούτων ακριβώς δ ανταγωνισμός ώ- 
ποτελεί την ζωήν τ·?ίς πολιτείας, ώς αποτελεί καί την τοϋ ανθρώπου’ δτι 
προς τούτοις τά δύο ταϋτα στοιχεία τ-ης ανάγκης καί της έλευθερίας έκ- 
προσωποϋνται έν τγ έπιστημγ τό μέν ύπό της ιστορίας, τό δέ ύπό της 
φιλοσοφίας, καί δτι άμφότερα χρησιμεύουσιν ημΐν έξ ίσου ώς μέσα είς ά-

ασιας αύτου. Ούτως 
S' r V e “‘69 εν/oct. ουτε.Λστο-
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νίχνευσιν της αλήθειας, ώς δύο σημεία άφ’ ων δ επιστήμων' τά.πράγ
ματα επισκοπεί, ήτοι ώς δύο απλώς μέθοδοι τνίς έρ1 
άναγνωρίζει η σχολή αύτη δτι το δίκαιον καθ’ εαυτό 
ρικόν, ού'τε φιλοσοφικόν’ δτι τουναντίον πΧν δίκαιον άναγκαίως έ'χει μίαν
πνευματική-/ ο’ύσίαν, ώς εχει μίαν σωματικήν ήτοι εξωτερικήν μορφήν· 
καί η μέν πνευματική αύτοϋ ούσία τό συνδέει μετά της φιλοσοφίας, ή δέ 

σωματική μετά της ιστορίας.
Έρευναν λοιπόν ίστορικώς καί συλλογίζεσΟκι φιλοσοφικώς, ιδού οί δυο 

όροι της νεωτέρας ταύτης σχολής προς ασφαλή της άληθείκς άνακάλυψιν* 
Καίτοι δέ δέν έλλείπουσιν έ'τι διάσημοι δημοσιολόγοι είς μίαν τών δύο 

μ.ονομερών μεθόδων έπιμένοντες, ούχ’ ?ίττον ή ίστορικοφιλοσοφικη σχολή 
δύναται άδιστάκτως πλέον νά θεωρηθγ ώς η όριστικώς την νίκην κατα- 
γαγοϋσα. Δύναται δέ ώς μία περιπλέον αλήθεια έν τϋί έπιστημγ κτηθείσπ 
νά θεωρηθί) ή ώραία αυτή έ'κφρασις ενός τών διασημρτκτων ηγετών τ·ης 
σχολής ταύτης, τοϋ άοιδίμου Βλούντσλη, τοϋ προ ολίγου έ'τι μέγα κενόν έν 
τφ έπιστημονικώ κόσμφ καταλιπόντος, δτι αγινώσκομεν -^δη δτι η θεω- 
,ρία η από της αύτοσυνειδησίας τοϋ ανθρώπου έκπηγάζουσα εύχερώς περι
πλέκεται είς χίμαιρας, όταν την πείραν της ιστορίας περιφρονώ’ καί δτι 
ή ιστορία, όταν κλείη τούς οφθαλμούς προ τών ιδεών αϊτινες ώς άστέρες 
λάμπουσιν επί τοϋ πνευματικού της άνθρωπότητος δρίζοντος, μένει δεσμ.ία 

έν τώ κοιμητηρίω τών άρχαίων τάφων.»
Άνεκάλεσα, κύριοι, είς την μνημην ύμών τάς φάσεις άς η έπιστημο- 

νικη πρόοδος κατά τούς νεωτέρους χρόνους ήκολούθησε, διότι τό πολιτεια
κόν. δίκαιον άκριβώς έπί τοϋ τελευταίου ημών τούτου πορίσματος στηρί
ζεται. Τό πο.Ιιτειακόν δίκαιον, λαμβάνον ύπ’ό'ψει ούχί ώρισμένην τινά πο
λιτείαν, άλλα την πολιτείαν έν τώ συνόλω αύνης καί ύπδ τούς γενικούς, 
χαρακτήρας, ύφ’ ους η άνθρωπότης άπασα παρέστησεν αύτην, άναγκαίως 
στηρίζεται έπί της ιστορίας, ένφ συγχρόνως ύπδ τοϋ,φωτός της φιλο,σο- 
φίας οδηγείται, θύσω λοιπόν το πολιτειακόν δίκαιον εξετάζει τούς ορούς 

ύφ’ ούς η πο.Ιιτεία έν γένει ύπάρχει, τά συστατικά αύτης στοιχεία, τδν 
καθόλου οργανισμόν καί τούς κανόνας καθ’ ούς λειτουργεί’ καθίσταται δ’ 
,η άναγκαία προέισαγωγη τοϋ τε συνταγματικού δικαίου καί τοϋ διοικη
τικοί, άτινα μόνον μετά την γενικήν παύτην μελέτην δύνανται 'δρθώς 

καί προσφόρως νά κατανοηθώσιν.
’Αλλά μ.ετά τοϋ πολιτειακού δικαίου στενώτατα συνδέεται, σχεδόν δέ 

έν άναπόσπαστον δλον μετ’ αύτοϋ αποτελεί έτερον μάθημα ή πολιτική, 
ητις διά τοΰτο άναγκαίως θέλει έπίση; άποτελέσει μέρος της δλης ημών 
μ.ελέτης. Ή πολίτικη πάλιν, λαμβάνουσα νίδη την πολιτείαν έτοίμην, 
έρευν^ καί καθορίζει τδν σκοπόν αύτ^ς ώς καί τά μέσα τά προς αυτόν 
φέροντα, άνευρίσκει τάς ελλείψεις τοϋ καθεστώτος πελιτεόματος η καί της 
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δλης νομοθεσίας, σκέπτεται περί τοϋ τρόπου τη; βελτιώσεως αυτών και 

εν γένει επισκοπεί τήν πολιτείαν κατά τήν ενέργειαν ή την δράσιν αύτής.
Τοιουτοτρόπως έν συνόλω δυνάμεθα νά είπωμεν δτι τδ μέν πολιτεια

κήν δίκαιον εξετάζει κατά πόσον τδ καθεστδς είναι σύμφωνον προς τδ δί

καιον, ενώ ή πολίτικη κατά πόσον ή της πολιτείας ενέργεια είναι σκό
πιμος·:

Καί ταϋτα μέν, κύριοι, περί τε των μεθόδων αΐτινες έπέδοασαν επί τής 
άναπτύξεως της περί την πολιτείαν επιστήμης καί περί της φύσεως τοϋ 

πολιτειακοί! δικαίου καί της πολίτικης· Έκ της συντόμου όμως τκύτης 
έπιθεωρήσεως έγένετο ημΐν καταφανής ιδίως ή τής γνώσεως τής ιστορίας 
άνάγκη καί δή τής ιστορίας των πολιτευμάτων καί τής προόδου έν γέ- 
νει, ήν ή περί την πολιτείαν επιστήμη ήκολούθησέ* διότι είναι πρόδηλον 
δτι όπως διά πάν έργον, πριν έπιληφθώμεν τής κατασκευής αύτοΰ, ανάγκη 
νά κατέχωμεν την ύλην έξ ής μέλλει νά κατασκευασθγ, ουτω καί δ πό- 
λιτειολόγος, πριν κατάρξηται του μεγάλου αύτοΰ έργον, έχει άνάγκην τής 
ύλης, ήν μόνη ή ιστορία δύναται νά τω πρόσφέργ.

Ταύτης τής ανάγκη; λο'ιπδν ένεκεν άπεφάσισα πριν είσέλθω εις τήν δι
δασκαλίαν του πολιτειακού δικαίου καί τής πολιτικής, ή υπδ έν όνομα, 

«τής επιστήμης τής νεωτέρας πολιτείας», νά προτάξω κατά τδ ακαδη

μαϊκόν τοϋτο έτος ώς εισαγωγήν την ίστορίακ των.πο.Ιιτιυμάτων καί των 
περί ποάιεΕ/ας $εωγιώα. Δυστυχώς ούδέν τοιοϋτο έργον έν τή ευρωπαϊκή 
φιλολογίγ ύπάρχει περιλαμβάνον άπασαν την ύ'λην ταύτην εις έν συνεχές 
δλον, θά ή'μην δ’ άληθώς ασύγγνωστος παρά τοΐς έμοϊς άκροαταΐς, εάν 
μή έπελαμβανόμην τοϋ έργου φρονών, ούχί ότι είναι ποτέ δυνατόν νά πλη
ρώσω τοιαύτην έλλειψιν, άλλ’δλως τουναντίον, ότι ή έλλειψις τοσοΰτον 
είναι σπουδαία, ώστε καί ασθενής τις απόπειρα εις θεραπείαν αυτής δεν 
είναι πάντγ περιττή.

Είναι πρόδηλον, κύριοι, ότι θέλοντες ορθώς τδ παρόν νά κρίνωμεν, νά 
ώφεληθώμεν δέ έκ των πλεονεκτημάτων τής μεθόδου ήν ή τελευταία τής 
επιστήμη; πρόοδος μάς προσφέρει, όφείλομεν κατ’ ανάγκην νά στραφώμεν 

πρδς τδ παρελθόν καί έρευνήσωμεν τοϋτο καθ εαυτό' καθότι τοϋτο θέλει 
διδάξει ήμας τίνι τρόπφ τδ παρόν έλαβε την μορφήν ύπδ την οποίαν σή

μερον πκρίσταται ημΐν, πώς άνεπτύχθη καί τίνα οδόν ή πρόοδος αύτοΰ 
έλκβιν. Έν άλλαις λέξεσιν, δπω; δυνηθώμεν να νοήσωμεν την παρούσαν 

κατάστασιν τοϋ πολιτειακοΰ όργανισμοϋ, τοϋ πολιτειακού βίου καί των 
νόμων, οϊτινες ρυθμίζουσιν αυτόν, δέον νά γνωρίσωμεν πρώτον την γένεσιν 
και την ιστορικήν άνάπτυξιν τοϋ βίου των λαών και των πολιτειών έν 
γένει.

Ή σημερινή πολιτεία, κύριοι, ώς δ έν γένει σύγχρονος πολιτισμός, δεν 
είναι ποσώς έργον τοϋ αίώνος μόνον ημών, άλλα τδ πόρισμα τής εργασίας 

f II ΕΘΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 8Τ7

I Βλοκλήρου τής άνθρωπό τητος,δλων των αιώνων. Δια μονής δε τής έρεύνης 
( ήν έφ.θασα νά υποδείξω ύμ.ΐν άνακαλύπτομεν την άρμονίαν έκείνην, ήτις 
’ διήκει δι’ όλης τής ιστορίας άπδ τής άρχαιοτάτης άσιανής θεοκρατίας μέ

χρι τής νεωτάτης πολιτείας τοϋ λαοΰ, τδν άναλλοίωτον δέ τής προόδου 
νόμον, οστις· πδλλάκις καί ύπ’αύτδν τδν πέπλον μεγίστων εθνικών δυ

στυχημάτων τελείται.
’Αληθώς.δέ ούδενδς κύκλου των ανθρωπίνων γνώσεων καί συμβάντων 

ή ιστορία δύναται νά παραβληθώ κατά την σπουδαιότητα πρδς την ιστο

ρίαν ταύτην τών ποικίλων τής πολιτείας μορφών καί τών' πολυειδών περί 
αυτή; συστημάτων' διότι ούδεμία έπιστήμη, ούδεμία γνώσις συνδέεται 
τοσούτω στενώς μετά τοϋ βίου τής άνθρωπότητος, 8ν κατακυριεύει ποι- 

ί κιλοτρόπως, τοϋ οποίου—έ'τι πλέον— μόνη αυτή δύναται νά δώσ-ρ αυτο

τελή εικόνα, δσφ ή έπιστήμη ή περί την πολιτείαν ασχολούμενη. Πάσα 
έφεύρεσις, πάσα άνακάλυψις, ή πρόοδος έν τώ συνόλω αύτής ούδαμοϋ άν- 
τανακλάται καί τελειότερου άποτυπουται ή έν τγ πολιτική ταύτγ σχέ- 
σει, έν ή δ άνθρωπος κατ’ ανάγκην ώς έκ τής φύσεως αύτοΰ ζή. Τοσούτω 
δ’ είναι τοϋτο αληθές, ώστε άνενδοιάστως δυνάμεθα νά εΐ'πωμεν, δτι έκεΐ 
δ μέγιστος πολιτισμός, όπου και ή άριστη πολιτειακή οργάνωσίς.

Έν τούτοις μή λησμονώμεν δτι ή καθαρώς αυτή ιστορική σπουδή είναι 
μεθ’ δλα ταϋτα ανίκανος νά άνακαλύψη άφ’έαυτής τάς θεμελιώδεις άρ- 
χάς τής.ζωής τοϋ δικαίου και τής πολιτείας και νά άποδείξγ την αλή
θειαν αύτών. Τοϋτο έσεται, ώς είπον, τδ έργον τοϋ κυρίου ημών μαθήμα
τος, οδτινος ή ιστορία αυτή είναι απλώς ή προπαρασκευαστική εργασία. 
Άλλ’ ού'τε εις τοϋτο τυχόν θέλει ή ιστορία αυτή μάς χρησιμεύσει, όπως 
άνευρίσκωμεν έν αυτή αναλογίας, ΐνα έν ώρισμέναις τισί περιστάσεσιν έφαρ- 
μόζωμεν δ,τι άλλοτε ύπδ έξωτερικώς μέν όμοιας, ούσιαστικώς δ’ ί'σως ανό
μοιας περιστάσεις μετ’ επιτυχίας έφηρμόσθη. Τδ τοιοϋτο ή'θελε φέρει εις 
επιβλαβέστατα άποτελέσματα, μάς προσδέσει δέ εις τδ άπαξ ύπάρξαν 
καί μάς φέρει ακριβώς εις τήν άρνησιν τής ζωής καί τής προόδου, ή'τΐς 
έν πάση πολιτείγ ,ζώσγ τελείται διά τής έλευθέρας τοϋ ανθρώπου βου- 

[ λήσεως. Άλλ’ έπαναλέγω,ή ιστορία θέλει μόνον εις τοϋτο μάς χρησιμεύ

σει, εις τδ νά κατανοήσωμεν ευχερέστερου καί έντελέστερον τό τε παρόν 
καί τήν δλην πρόοδον τής πολιτειακής επιστήμης έν τ·ρ συνεχείς αύτής.

’Αλλά, κύριοι, έν τή γενική ταύτγ τής ιστορίας έρεύνγ όφείλομεν επί 

ενός ιδιαιτέρως σημείου, τοϋ τής πατρίου ΙστορΜο, νά έπιστήσωμεν τήν 
προσοχήν ημών, περί τούτου δέ επιτρέψατε μ.οι λεπτομερέστερου νά εξη

γηθώ, καθότι έξαιρετικήν εις αύτδ άποδίδω σημασίαν.
'ΖΟσω διδακτική καί άν ή ή άπειρος αυτή υλη, ήν οί αιώνες προσφέρόυ- 

σιν ήμϊν είναι ευχερέστατου νά συγχυσθώμεν έν τή( ποικιλίορ αύτής, εάν 
,μή συνδέσωμεν ταύτην πρδς τήν μελέτην τοϋ εθνικού ημών πνεύματος
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xxl τοϋ έθνικοΰ χαρακτήρος, 8ν πάλιν μόνο? έν τή έθνική ήσ.ών ίστοοία 
δυνάμεθα νά άνευρωμεν. ‘ ‘ ‘,*.

Ehr. μεν άληθές ότι ή άνθρωπότης πρόκειται ήμϊν μία κατ’ ουσίαν, 

εκτυλίσσεται όμως υπό τηλικαύτήν ποικιλίαν έν ταΐς διαφόροις φυλαΐς 
καί έθνικότησιν, ώστε βεβαίως ήθέλομεν. άποτύχει, έάν έζητοΰμεν νά 

. εφαρμόσω,μεν τού; αυτούς κανόνας καί τζ αυτά δμοιομόρφω; έκ τής ίστο- 
ρίας πορίσματα έφ’ δλων έξ ι”σου των λαών. Μάλ^τα ή ποικιλία’ αδτη, 
ουδόλως, φέρ,ουσα σύγχυσιν είς τήνδλη? άνάπτυξιν του πολιτισμού, είναι 
τούναντίον άναγκαιοτάτη, δπως τό έργου $ π\%?ζς ύφ’ όλα; τας επόψεις, 

οπω; έκαστον αύτοϋ μέρος ή έξ ΐ'σου έπιμελώς έπεξειργασμένον ώς υπό ερ
γάτου ειδικήν έχουτος ικανότητα. 1

Αλλα και έκ τής εθνική; ήμώυ ιστορίας, κύριοι, άξια·.'πάλιν ίδιαιτέ- 
ρζς προσοχής διά τόν σκοπόν ημών είναι αί περίοδοι τοϋ εθνικού βίου, αί 
άπό τοϋ Μέσου Αίώνος και εντεύθεν χρονολογούμενα·.. Ή κλασική ήμών 
εποχή, καίτοι διδακτικωτάτη, καίτοι φρονώ καί εγώ μεθ’ ύυ.ών δτι είναι 
άναγκαιοτάτη είς, τήν εθνικήν καθόλου Ανατροφήν, κεϊται-μή λησμονώ- 

μ τούτο -τοσούτφ μακράν ήμών, αί σχέσεις τοϋ τε κοινωνικού καί τοϋ 
πολιτειακού βίου έπί τοσοΰτον έκτοτε ήλλοιώθησαν, ώστε τκύτην μόνον 
καί κυρίως ύπ’ ώψεί έ'χοντες, θά έκινδυνεύομεν νά έμπέσωμεν είς Απότομον 
αντιθεσιν καί είς Αδιέξοδον σύγχυσιν.
w Και δ.α τοϋ.ον όμως έτι τον λογον κρίνω άναγκαίαν την·σύντονον 
έρευναν μετά ταϋτα έποχής, διά τό δτι καί δ λαό; αισθάνεται έαυ- 
τύν μάλλον πρός αύτήν, καίπερ ίσως την ήττον ένδοξον, συνδεδεμένον ή 
προς τήν παναρχαίαν εκείνην κλασικήν, ήν μόνον παρά των σοφών γινώ- 
σκει η δε συναισθησις αυτή τοϋ συνδέσμου καί της συνεχείας τοϋ έθνους 
είναι ήμϊν άναγκαιοτάτη, είναι δπό πολιτικήν έποψιν ύ'λη πολύτιμος έν 

ταϊς χερσίν ημών. 1 .
II φιλοπατρία, κύριοι, δεν στηρίζεται επί άφηρημένων γενικών Αρχών, 

Αλλά μάλλον έπί τών πραγματικών δεσμών τής κοινής καταγωγής' επί 

του άφθαρτου εκείνου ενστίκτου της έθνικότητος, τό δποϊον τοσούτω 
μάλλον κρατύνεται, δσω δ λαός λαμβάνει πληρεστέραν γνώσιν τής ίστο- 
ρικ^ς αύτοϋ συνεχείας, συνεχείας ζώσης, Αμέσου, καί ήύ αύτός οδτος Αν
τιλαμβάνεται, ούχί δ’έκείνης οί σοφοί τώ έπιβάλλουσιν δπως την επαύ

ριον, στηριζόμενοι είς κεκονιαμένας Αναδιφήσεις, τφ την άμφισβητήσωσι.
Καί δεν είναι, μόνον τούτο· ή συνείδησις της ζώσης καί Αμέσου ίστορι- - 

Χίίς συ?εχεια, εξεγείρει μετά της φιλοπατρίας καί τη? συνείδησιν της 
ίθκιχής αυθυπαρξίας, αβτη δέ άποτελεϊ τόν μεγαλουργόν παράγοντα έν 
πφ β:ίω τών έθνών, διότι μόνη ή.συνείδησις τής αύθυπαρξίκς γέννα, παρά 

ΤΟΐς λαοϊς .ην εις εαυτους πεποίθησιν, ή'τις πεποίθησις εμπνέει την μέ- 
.γαλορροσυνην, ητις παλιν οδηγεϊ αυτούς είς έπιτέλεσιν μεγάλων πράξεων.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Δύναμαι δέ νά είθτω, δτι έν παντί έθνει σχεδόν πασαν εποχήν Αναγεννή

σεως προσημαίνει νέα τις της πατρίου ιστορίας καί τών πατοίων ■ ηθών 
έρευνα, ζωηρός τις υπέρ αυτών ενθουσιασμός, προσπάθεια τις δπως το πα
ρόν συνδεθη δργανικώ; πρός τι ένδοξον παρελθόν, τέλος συγκέντρωσίς τις 
έν γενει τών εθνικών στοιχείων είς άποτέλεσιν πρώτον αύθυπάρκτου τίνος 
βίου καί αύτάρκους* διότι είναι άδύνατον έθνος περιφρονοϋν τό παρελθόν 
αότοΰ ήτοι έαυτό, ν’ Απόκτηση την αύτοβουλίαν εκείνην καί την έΐς 
εαυτό πεποίθησιν, ητις προς πάν μέγα έργον είναι άπαραιτητως άναγκαίοί.

Τόσφ δ’ είναι τοΰτο Αληθές, ώστε βλέπομέν τινας τών νεωτέρων λαών 
κατά την ιλλυρικήν χερσόννησον, πλήρεις μέν βεβαίως ζωής, άλλά στε
ρούμενους ίδιου παρελθόντος, νά φθάνωσι μέχρι τοϋ νά ύποκλέπτωσι φύλλα 
τινά της ιστορίας τοϋ έλληνικοΰ έθνους, δπως καλύψωσι την ιδίαν γυμνό
τητα καί Αναδείξωσιν εαυτούς άρτιους.

Ή δέ 'Ελλάς αιμοσταγής μετά φοβερόν άγώνα κατά της βαρβαρότητο'ς 
έξελθοΰσα, μ,ισοϋσα δέ παρελθόν τοσούτφ Αποτρόπαιον, τοσούτω Ατιμωτι
κόν, διέσπασε πασαν μετ’ αύτοϋ συνέχειαν καί ένθους έστράφη πρός την 
κλασικήν Αρχαιότητα, ητις έκολάκευε την φιλαυτίαν αύτης καί ύπενθύ- 
μιζεν ένδοξον παρελθόν Τοΰτο όμως, ώς εγένετο, υπήρξε πολυειδώς επι
βλαβές καί σχεδόν όλέθριον διά την πολιτειακήν άνάπτυξιν τοϋ έθνους.

Ή ελληνική άρχαιότης, κύριοι, άποτελεϊ άληθώς θαυμάσίαν πηγήν είς 
μελέτην πολιτειολογικών ζητημάτων, έσαεί δέ ή άνθρωπότης θέλει δια
τρέχει μετά θρησκευτικού σεβασμοΰ τάς λαμπράς σελίδας τής ιστορίας, 
Ας κατέχουσιν άί μικροσκοπικαί μέν έλληνικαί πολιτεία·.,άλλά κολοσσιαϊαι 
διά τήν ηθικήν αυτών ίσχύν καί μοναδικαί διά τήν έπίδρασιν, ήν έσχου 

επί τής άναπτυξεως τοϋ παγκοσμίου πολιτισμοΰ.
Άλλ’ δ τι ή άναγεννωμένη 'Ελλάς έσπευσμένως τότε έζήτει, δέν ήσαν 

έτι τοιαϋταί τινες σπουδαί, άλλ’ ύλη έτοιμη είς άνοικοδόμησιν νεωτέρου 
πολιτειακού οικοδομήματος, ή'τοι υπόδειγμα εις άπΛΐμ άπομίμησιν, τοΰτο 
δέ ή άρχαιότης ήδυνάτει νά χορηγήσγ. Τό έθνος λοιπόν τότε, σφριγών 
έκ ζωής καί έκ πόθου πολιτισμοΰ, τάς μέν ένδοξους έκείνας άναμνήσεις 
έσπευσε νά φυλάξη ώς έν μουσείω, όπόθεν μόνον χάριν έπιδείξεώς έπε- 
τηδεύετο έκάστοτε δτι έλάμβανε? υποδείγματα, πράγματι δ’ έστράφη 
ολόκληρον καί άκάθεκτον πρός τήν Δύσιν, δπου έν τγί ορμή τής δίψης του 
ηντλησεν δ,τι άν. έτυχε πρό αύτοϋ.

Διό καί δτε μετ’ ολίγον ή'ρξαντο νά παρέρχονται αί εντυπώσεις τών 
μεγαλουργημάτων τής έπαναστάσεως, αί ύπέρ τό κολοσσιαίου χάσμα- τήν 
ενότητα τής .εύγενοϋς ημών καταγωγής συγκρατόΰσαι, άπώλετό τότε 
φυσικώς καί τό φρόνημα, ή μεγάλη ιδέα τής γενικής τοϋ έθνους άνάστά- 
σεως κατέπεσε καί έχλευάσθη, ή πολιτική ημών έγένετο μικρόφρων καί 
ταπεινή" άλλοι δέ λαοί μέχρι τής προτεραίας έτι ώς βάρβαροι ύφ’ ημών
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ι
ούτε δτι ή το ή είναι ή 

ις νέου άνεξαρτήτου πολιτισμού, 
ι ύπδ τά ερείπια εκείνα τά έγκαταλειφθέντα 

καί δτι ή ζωή αυτή δέον νά διασωθή έπιμελώς 
δ’ άπαξ διασωθείσης, νά στραφώμεν πρδς εκείνα 

μή άντικρουόμενα πρδς τδ ολον 
εύθυνσιν τοϋ έ'θνους, καί τά όποια 

ν’ άποτελέσωσιν έδαφος συμπαγές, έφί 

τότε’

περιφρονούμενοι, ήρπασαν δεξιώς τήν έκ τών χειρών ημών πίπτουσκν ση
μαίαν καί έπί τοσοϋτον άνεθάρρησαν καί είς τοσοϋτον τόλμης ποοήλθον, 
ώστε νά φέοωσι τδν φυλετικόν άγώνα μέχρις αύτης της καρδίκς της ‘Ελ
λάδος. Τας συνεπείας τκύτας ούδείς έξ υμών άγνοεΐ, άλλά καί ούδείς 
δέον περί τών αιτίων ν’ άμφιβάλλγ.

Βεβαίως δεν εννοώ, κύριοι, οτι έδει ή δτι ήτο κάν δυνατόν νά πλασθή 
έκ τών ελεεινών συντριμμάτων άθλιου παρελθόντος πολιτισμός αντάξιος 

τοϋ αίώνος ημών καί τών ελπίδων τοΰ έ'θνους, 
'Ελλάς ώριμος δπως μόνη παραστή ήγετι 
Θέλω απλώς νά υποδείξω δτι 
υπάρχει κεχωσμένη ζωή, κ 
διότι είναι εθνική. Ταύτης δ' 

τά παραδείγματα, άτινα φαίνονται 

πνεϋμα, πρδς την δλην, άν θέλητε, δι 
συναρμοζόμενα δύνανται άληθώς 
ού τδ πολιτειακόν ημών οικοδόμημα αύτοτελές καί εθνικόν νά ύψωθγΐ-

•Εν δέ τώ μεγάλω τούτω έργω η πρώτιστη διεύθυνσις άνήκει είς την 

επιστήμην την πολιτειακήν. Αύτη οφείλει έπί εθνικών έρειδομένη βά
σεων, μη κατατέμνουσα δέ αύθαιρέτως, αλλά τούναντίον άποδίδ.οοσα είς 

την ιστορίαν ό'^ηϊ την ελληνικήν τήν μεγίστην αύτης σπουδαιότητα, τδν 
-χαρακτήρα τδν ελληνικόν έρευνώσκ καί άναγνωρίζουσα, νά μόρφωση έ αυ
τήν εις ίπιπιήμην έ.Ι.Ιιιπ,κήκ' ούτω δέ παρασκευασμένη να όδηγήση τδ 
έθνος είς τήν πλήρωσιν τών μεγάλων αύτοϋ σκοπών. Μεγάλα καί διαρκή 
έργα, κύριοι, ούδαμοϋ έπετελέσθησαν δι’ ενός και μόνου άνδρός· πιθανόν, 
ενίοτε τήν δόξαν ν’ άπέκόμισεν εις, αλλά τήν οδόν πραελείανεν αείποτε 
ή επιστήμη, ή τδ δλον έθνος παρασκευάζόυσα.

Άλλ’ή καλλιέργεια τής ιδέας ταύτης καί ή τελείωσις τοΰ έ'ργου απο
μένει ιδίως είς τήν γενεάν ημών, φίλοι όμιληταί, καί μόνον πλέον είς αυ
τήν. Λέγω δέ μόνον είς αύτήν, διότι ούδείς αγνοεί δτι ή άπόφασις περί 
τοϋ μέλλοντος τοϋ ελληνισμού ουδέποτε θά ύπερβή τήν περίοδον τής γε

νεάς είς χεΐρας τής οποίας ή διεύθυνσις τών ποαγμάτων τής πατρίδος έστι 
σήμερον έμπεπιστευμένη και εκείνης ήτις άμέσως ,προπαρασκευάζεται ν’ 
άναλάβη αύτήν. Είς τήν γενεάν λοιπόν ημών άπόκειται νά πραγμάτωση 

έν τε τή επιστήμη και τή πολιτική τδ σχέδιον βίου αύτοτελοΰς, ν’ άνα- 
ζωπυρήση τήν πεποίθησιν τής εύρείας εθνικής ένότήτος, ή γενεά ημών 

είναι κεκλημένη περισυνάγουσα τά συντρίμματα τοϋ έθνικοΰ βίου, νά πα

ρουσίαση τήν 'Ελλάδα ούχί πλέον ώς γελοιογραφικήν τινα εικόνα ή πα- 
ρφδίαν οίουδήποτε μεγάλου κράτους, άλλ’ ώς ύπαρξιν αύτοτελή, γινώσκου- 

σαν νά έπωφελήται τών ξένων πολιτισμών, άλλά γινώσκουσαν. ιδίως ν’ 
άάιοτυποϊτήν ιδίαν έν αύτοϊς σφραγίδα. Πρδς τοΰτο δέ δέον νά λάβωμεν 
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ϊΐάντβς πρδ παντός cvrelthicir τοϋ μεγάλου έργού, οπερ είναι ήμ.ΐν έμπε* 
πιστευμένον, και τής ύπερτάτης εύθύνης ήν φέρομεν ενώπιον τοϋ μέλλον

τος τοϋ έλληνισμοϋ.
Ν. Γ. Μοσχοβάκης 

ύφηγητης τοΰ ιταλιτβιακοΰ δ'.χα:©9.

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΠΑΝΑΚΑΔΗΜΙΟΝ

ΛΟΓΟΣ I. Β. ΔΟΓΜΑ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΥΣΙΑΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΚΑΑΗΜΕΙΩΝ

Έν φ χρόνω τά πνεύματα φαίνονται φέρόμενα ώς. άν εί ύπδ άνέμοστρΟ- 
βίλου, ότέ μέν πρδς τάς Οετικάς χώρας τής πολιτικής, δτέ δέ πρδς τήν 
τεχνητήν ζωήν τοϋ άεργου κόσμου καί τοΰ συρμοϋ, έσμέν άρα έν τώ δι- 

καίω νά έκπλαγώμεν, έάν ήθελομεν έρωτηθή ύπδ είσελθόντος ενταύθα 
ξένου. βΤίνες εισθε ; Πόθέν έρχεσθε ; Που πηγαίνετε ; Τί έπράξατε χάριν 

τοΰ παρελθόντος τής χώρας ύμών ; Τίνα επιρροήν ένησκήσατε έν τή πο- 
ρείη τών νεωτέρων έθνών ; Πρδς τίνα ιθύνετε προορισμόν τδ ήμέτερον 

μέλλον;»
Ήδυνάμεθ’ απλώς νά άποκριθώμεν. «Ή Άκαδήμεια έν τή ένεστώση 

μορφή αύτης χρονολογείται άπδ τής 25 ’Οκτωβρίου 1795. Πανηγυρίζει 
τά εγκαίνια αυτής κατ’ έτος έν δημοσί^ συνεδριάσει τών πέντε Άκαδη- 

μειών όμοϋ, ύφ’ών σύγκειται. "Απασαι άλληλεγγύως εύγνωμονοΰσι πρδς 
τούς άνδρας έκείνους, πρδς οΰς αί δημοκρατίαι τών γραμμάτων, τών έπι- 
στημών, τών τεχνών, καταλυθεΐσαι ύπδ τής ε'πανάστατικής λαίλαπας, 
δφείλουσι τήν άνόρθωσιν. Καίτοι κατά τδ 177 9 ίδρυθεΤσαι αυται έχρονο- 
λόγουν ούχ ήττον τήν ύπαρξιν αύτών άπδ τοϋ 'Ρισελιέ καί τοϋ Κολβέρ,. 

ύπαρξιν, ής τήν άριστοκρατικήν άνταύγειαν ή'κιστα είχεν επισκιάσει άρ- 
κούντως δ έλευθεριάζων αυτής οργανισμός. Άλλ’ δ έρωτών ημάς ήθελεν 
ί'σως νά μάθη πλειότερα, ούδεμίαν δ’ έχομεν δυσκολίαν νά εύχαριστή- 

σωμεν τήν περιέργειαν του.
’Άς μή άνέλθωμεν μέχρι τών κήπων εκείνων τοϋ Άκαδήμου παρ’ δν 

αί άρχαϊαι Άκαδήμ.ειαι έδανείσθησαν τδ όνομα αύτών,καί ύφ’ ών έσόμεθα 
λίαν εύτυχεϊς έάν ΐ'δωμεν περικυκλουμένην καί ώραϊζομένην τήν ήμετέραν 
εστίαν, άλλ’άς εί'πωμεν αύτφ μόνον, δτι αί νεώτεραι Άκαδήμειαι ύπδ 
τήν αύτήν, ήν έχουσι σήμερον, ή ύπδ παρεμφερή ταύτης-μορφήν, άριθ·*-* 
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μούσι τριών αιώνων, ώς έγγιστά βίον. Τριών αιώνων ! Έν τώ ^ixaTxijixti 
τούτφ μοναρχίαι κατέρρευσαν, ολόκληρον κοινωνικόν καθεςώς έζηφανίσθη, 
έθνη άζέτειλαν, έδυσαν έ’/.λζ, νέοί κόσμοι έφάνησαν επί τοϋ χάρτου 
της σφαίρας. Τό πάν επί της γης ηλλκξεν, οί άνθρωποι, τά· πράγματα, 
αί ίδέαι, τά αισθήματα, αί ορέξεις. Έν μέσω τών μεταμορφώσεων τούτων 

καί έρειπίων, ενώ τά πολιτικά καθεστώτα, ισχυρά κατά τδ φαινόμενον, 
διεφθείροντο καί κατέρρεον, αί ’Ακαδημειαι αύται, άπλζ έργα, δημιουργη- 

θεϊσαι έπιπολαίως, άντέσχον, έμεγεθόνθησαν,. καί κατέστησάν έν τώ γη- 

ρΚτι αυτών, άκμαΤαι καί σεβαστάί.
Δεν άνερχόμεθα έπίσης,μέχρι της Άκαδημέίας εκείνης τοϋ Καρόλου Μά*· 

γνου, άποτελουμένης έκ μεταφραστών καί ερμηνευτών τών έργων της κλα
σικής Αρχαιότητες, Απομεμονωμένης δ’ έν μέσφ της προόδου, διά της Α
ποκλειστική; λατρείας τΐΐς 'Ελλάδος καί 'Ρώμης. Ή ημετέρα Άκαδημεια 
είναι ζώσα. Έάν σέβηται τδ παρελθόν, κέκτηται ωσαύτως τδ αίσθημα 

τοϋ παρόντος. Έάν εύλαβ'η τκι τά καθιερωθεντα ύπδ τών αιώνων έργα, 

επευφημεί άμα πρδς πάσαν παραγωγήν, καταδηλοϋσαν την πρόοδον, διά 
τοϋ τελείου αύτης, τοϋ τολμηροΰ, η τοϋ νέου. Δεν έχει ώς μόνον αυτής 

οριον τον στενόν περίβολον τούτον. ’Ακτινοβολεί εκτός, έλκει πρδς έαυτην, 
τδ αληθές, τδ καλόν, τδ λεπτόν, κοσμούμενη διά παντδς ο,τι συγκινεϊ τδν 
νοΰν, ύψοϊ την ψυχήν, θερμαίνει την καρδίαν, απωθούσα δέ τδ κακόν, τδ 
ψευδές, τδ μικρόν, τδ ανόσιον. Ούδέν έτερον τούτου έχει καθήκον, έφ’ φ 

καί λογίζεται υπερήφανος. Ευτυχή δέ θεωρεί έαυτην επί τνϊ υποστηρίξει 
τοϋ πεφωτισμένου κοινού.

ΤΙ Γαλλική Άκαδημεια,ίδρυθεΓσα πρδς τελειοποίησιν της γλώσσης, της 

ποιησεως, της εύγλωττίκς, έλκβεν ώς έμβλημα «τήν αθανασίαν». Ύπερ- 
βολικαί Αρα ησαν αί απαιτήσεις αύτης; Ου/ί" μετά πάροδον δύο καί πλέον 

αιώνων ό Κορνηλιος, ό 'Ρακίνας, ο Ααφονταΐνος μέλη αύτης, δ Μολιέρος, 
δστις έλειπεν έκ της δόςης της, έδικαίουν την έπίκλησιν τάύτην.'Η Γαλ
λική όμως Άκαδημεια δεν δημιουργεί αθανάτους, προσκταται αθανάτους 
ηδη έκείνους, ούςτινας έχει την ευτυχίαν νά συναντ^. Έάν άπαταται 

ενίοτε, τίνι δικαιώματι θέΰ,ομεν τγ άποδώσει εύθύνην ; ,Προκειμένου περί 

τών συγχρόνων, η φημη καί ό θόρυβος συγχέονται εύχερώς λίαν. Έάν είσ- 
ηρχετό τις έν τη Άκαδημεια,εκατόν μετά θάνατον έτη, διά τίνος φιλολο
γικής καθαγιάσεως, πολύ διάφορον ηθελεν είναι. Ό χρόνος ήθελε περα
τώσει τδ έργον αύτοΰ, τά ύπδ τοϋ ανέμου δε φερόμενα ελαφρά φύλλα 

■ηθελον έκλίπει.
Άλλ’ εί καί αδυνατεί νά ποιγ αθανάτους, παν τδ άθάνατον Ανήκει 

«ύτη. Δεν έδημιούργησε λ. χ. κατ’ Αρχάς, καί δεν τελειοποιεί Απδ γε

νεάς εις γενεάν, τδ λεξικόν αύτης, άληθη χάρτην της Γαλλικής γλώσ- 
S205? ^"Α-λόνητμ'ηβά^ν έφ’ ης, πάςέ ςυγγραφεύ; δύναται μετ’έμπιστο--. 
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βύνης νά στηριχθη j Τδ λεξικόν τοϋτο, δέν είναι τών διδασκάλων τοϋ ΙΖΖ 
αίώνος, τδ άμεσον έργον ; Έστάθμισαν οί διδάσκαλοι ουτοι τούς ορισμούς 
μετ’εντελούς γνώσεως τ^ς Αρχής της έτθμολογίας και λεπτοϋ αισθήμα
τος τοϋ φιλοσοφικού πνεύματος, τοϋ κανονίζοντος την ιδιαιτέραν αύτοΰ 
χρ·ησιν. Έάν τά Αριστουργήματα της Γαλλικής γλώσσης, κατέστησαν αύ- 

την διά της γοητείας των πάσης πεπολίτισμένης χώρας κοινήν γλώσσαν, 
τδ λεξικόν της Άκαδημέίας, διά τ·ης σαφήνειας του, κατέστησεν αύτην,. 

γλώσσαν τη; Διπλωματίας.
.Άλλ’ οιμοι οί σύγχρονοι αύτοσχεδιασταί, ήκιστα ποιούνται αύτοΰ χρη- 

σιν ! Εύρίσκουσιν αύτδ ενδεές, καταφρονοϋσιν αύτου διά τών ύπερβολικών 
έπιθέτων, τών πλανών, τών πλατυσμών αυτών, τών μακράν της φυσικής 
των έννοιας λέξεων,αμνημονες της λατινικής καταγωγής,του στερεού τούτου 

θεμελίου της Γαλλικής γλώσσης."Αφού αί ξένα». γλώσσαι είσάγουσι τοσαυτας 
κακοζήλους φράσεις, αρμόζει νά έπικαλωνται έτι την αρχαίαν γαλλικήν, 

τού; τοπικούς ιδιωτισμού;, τά τιχά, όπως πλουτίσωσι γλώσσαν, ην 
ισχυρίζονται έν πενίγ, ώς άν εί τά μεγαλείτερα πνεύματα μη έύρον αύτην 
Αρκοϋσαν πρδς έκφρασιν τώ? εύγενεστέρων ιδεών καί παθητικωτέραν. Αύ- 

τ'η η γραμματική ήκιστα διαφεύγει την βάσανον, τοϋ τηλεγραφικού 
ύ’φου; η τών διεστραμμένων έκείνων φράσεων, πρδς Ας ό Μολιέρος Απέδωκε 

διά παντός την άρμόζουσαν αύταΐς δικαιοσύνην.
Δεν έχω την Απκιτουμένην αυθεντίαν, όπως επιβάλω τδν σεβασμόν της 

ύβριζομένης γλώσσης. ’’Αλλως διά τί νά μη τδ εΐπω ; συμπαθώ πρδς τά- 

έργα της διανοίας, ενόσω στενοχωροϋσι μόνον τδ λεξικόν, λυποϋσι την 
γραμματικήν, η προσβάλλουσι την καλαισθησίαν μου. Άλλ’ οΐ'μοι πλεΐστα 
τούτων είσί χείρονα ! Καί δμως ηθελεν είναι τοσοΰτον ευχερές νά έξαφα- 

νισθγ αηδές βιβλίον! Έάν καλώς ήθελε κριθγ, δέν ηθελεν Αρκέσει τοϋτο, 
όπως βυθίσει αύτδ έν τφ ποταμφ έκείνω της ληθης, ουτινος τά βάθη ου

δέποτε πληρωθησονται;
■ Πλην πώς νά έκπληττώμεθα, άφοΰ έν ώ χρόνφ τά πάντα γίνονται έπί- 

πολαίως, συντάκται τινές τοϋ περιοδικού τύπου, ών συχνάκις καρπούμεθα 
την πεφωτισμένην καί ύγιά κρίσιν, ήκιστα έξοβελίζουσι μακράν της εύ
στροφου αυτών γραφίδος Αμφίβολον έκφρασιν, ην εύχερώς Αδύναντο νά 

άντικαταστησωσι δι’ έτέρας ανεπίληπτου ;
Ύπδ ποιας καταλαμβανόμεθα λύπης, Αναλογιζόμενοι δπόσαι εύφυ'ίαί 

κατατρώγοντζι ύπδ της άκορέστου ταύτης έφημεριδογραφίας! Όποιος 
οίστρος έν τοΐς άρθροις τούτοις τοϊς έν μι^ ημέρα γεννωμένοις καί θνη- 
σκουσίν ! Όποια άπογοητευσις τφ συγγράφει, τφ αίσθανομένιρ, δτι έχει τι 

έν. τη κεφαλή, έν τ·ρ βυθφ της καρδίας αύτοΰ, καταλαμβανομένω δέ ύπδ 
τοϋ είμαρμένου τούτου ρεύματος, καί βλέποντι τδν βίον αύτοΰ νά ρέη έν. 

ημέραις άνευ κύριον, την δ’ εύφυ'ίαν του. σπαταλωμένην είς,έφημερα Τρ-γά.
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Αί . σελίδες άύτκι τοϋ θεριού ανθοκομείου, ά; δίδωσιν εις τον τύπον,. έΐ^ 
σίν ώς οί πρώιμοι καρποί, ου; πωλοΰσ>. μέν άκριβότερον, άλλ’οίτινες ούδε- 
μίαν επιδέχονται σύγκρισιν προς τούς ώριμάσαντας ύπό τον ή'λιον, είς το 

έδαφος των,και τούς συλλεγέντας κατά την ώρα/ αυτών. νΑ, έχν ήδύναντο 
νά δμιλώσι τά δένδρα, τό διέρχόμενον την βραχεϊαν αύτοϋ ζωήν έν κα
λώς τεθερμάσμένω κλωβφ,. καί βλέπον τήν άνάπτυξιν του συνθλιβομένην 
ύπό χειρός άστοργου, ή'θελεν ομολογήσει, δτι ζηλοτυπεϊ τον έν τοΐς αγροί; 
άδελφόν του. Βεβαίως δ αδελφός ουτος έχει τραχύν φλοιόν, έζώδεις βρα
χίονας, άλλά καλύπτεται ευώδους χιόνος κατά την άνοιξιν, κατά το φθι

νόπωρου εύχύμων καρπών. Ό περίλυπος επομένως ξένος τής ύελίνης κα
τοικίας, ήθελεν ανακράξει έν σπουδή. α’Ο έλεύθερος αήρ τής έξοχης είναι 
καλλίτερος, και οι άγρόται δεν στερούνται αξίας».

Δεν διακρίνετε ενταύθα σημείου τής έποχής; Ή γαλλική φυλή ούδέν 
άπώλεσε της ζωηρότητας αύτής. Είς τάς καλλονάς της γλώσσης τοϋ ΙΖ' 

αίώνος, προσέθηκε γενναιοτέρκς καλλονάς, εύηχοτέρου καί δμοίως καθα
ρού μετάλλου. Τά ποιήματα και τά πεζά τεθέντα ύπο έπεξεργασίαν κα
κήν, έξήλθον ισχυρά καί ά^μκΐα. Το έργαλεϊον κατέστη εύκαμπτότερον, 
δ τεχνίτης δμως μάλλον σπεύδιον, ή'κιστα ποιείται αύτοϋ χρήσιν σκοπών 
εις τούς μεταγενεστέρους- είναι άνεγνωρισμένος, θεωρεί εαυτόν γεννηθέν τα 

. δπως γράφγ, καί γράφει' γράφει δέ και δταν άκόμη δεν έχει νά είπγ τι. 
’Εάν έλλείπγ αύτφ τό τάλαντου ζητεί, τήν επιτυχίαν έν τώ άνεκδότω, 
έν τώ σκανδάλω ακόμη.

Απευθυνόμενος είς τάς άνεπτυγμένας ψυχάς, ό ΙΖ' αίών, ήτο έξησφα- 
λισμένος περί της έπιδακιμασίκς τών αιώνων. Κατά το 1870 άλκιμος 
δμιλος ύπο νέου οδηγούμενος ιδεώδους, έλαβε θέσιν παρά τούς κλασι
κούς. Σήμερον ή άνωτέρα κοινωνία λίαν ασταθής δεν συνίστησι κριτήριου 

πλέον, δ δέ τών κατωτέρων τάξεων ύλισμδς απωθεί πάν ιδεώδες. Πάλαι 
ποτέ, έδίδασκον τφ λαώ, τών αύλών τήν εύγενισθεϊσαν γλώσσαν. Σήμε
ρον είσάγουσιν είς τάς αίθουσας τήν νοσηράν τών τριόδων.Ή Γαλλική Άκα- 
δήμεια δεν δύναται είσέτι νά άναπαυθή. Πάν δ, τι προορισμόν, έχει νά 

προάσπιση, είναι προσβεβλημένου. "Οταν δ λόγος τών έθνών διαφθείρη- 
ται, τό πνεύμα αδυνατίζει, ή καρδία άπειλεΐται, κινδυνεύει δέ ή ψυχή.

Έν τούτοις δμως αί Έπαρχίαι δεικνυουσι δείγματα σπουδαίας φιλολο
γικής ζωής. Άπολαύουσιν αύται ησυχίας, ής στερούνται οί Παρίσιοι. Έν 
αύταΐς ζή τις καί άνευ διπλώματος. Ό Montaigne, δ Ιίορνήλιος, δ Μοντέ- 
σκιος, δ Βολταϊρος, δ Βυφφών, εύρον έν αύταΐς τήν άναγκαίαν ηρεμίαν, 
δπως παραγάγωσιν άθάνατα έργα. '11 Άκαδήμεια, παρακολουθεί μετ’ έν- 
διαφέροντος τήν κίνησιν ταύτη.ν τοϋ πνεύματος, τήν υποθάλπει' ύπισχνεΐ-; 

ται πάσαν ύποστήριξιν, άνευ φειδοϋς....
./II ιστορία τής/</κμδη««άας..τώ>·. είναι περίεργος. Έκτ/άρχάς.
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ήν συνέλευσις προσώπων εγνωσμένων έπί τη πολυμαθείς καί καλαισθη- 
σία των, έπιφορτισμένων, νά συναθροίζωσι καί τοποθετώσι τά αγάλματα, 
νά περιγράφωσι τά μνημεία, καί νά συνθέτωσιν επιγραφής, διά τά αναμνη
στικά μετάλλια τών συμβεβηκότων τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ'. Το έμβλημα 
δπερ τή έδωσαν Vetat mori έδήλου δτι προορισμός αυτής ήτο ή διάσωσις 

άπό τής λήθης τών πράξεων τής βασιλείας.
Οΐα μεταβολή έν τφ είμαρμένφ τής μικράς ταύτης Άκαδημείας. Δεν 

πρόκειται πλέον περί τών μνημείων καί πράξεων τοϋ μεγάλου αίώνος. 
Άφύπνισεν άπάσας τάς ήχοΰς τής παλαιάς Γαλλίας, δπως άνεύρη ιδιω

τισμούς, άνέσκαψε το έδαφος, δπως έξκγάγη τά έρείπια καί φωτίση τή 
βοηθείη τούτων τήν σκοτισθεϊσαν ιστορίαν τοϋ παρελθόντος. Έζήτησεν έκ 
τών νομισμάτων ώρισμένας πληροφορίας, μόλις δ’έφερεν εις το φώς τήν 
Γαλλίαν τοϋ Καίσαρος νέα περίοδος ήνεώχθη ένώπιόν της. Ή προϊστορική 
έποχή. Τά άφθονα λείψανα, άπερ αυτή κατέλιπεν, έμαρτύρουν, δτι πυ
κνός, διάφορος, έργατικός πληθυσμός, προϋπήρξεν έπί τοϋ ήμετέρου έδά- 

φους, άγωνιζόμενος, δπως άποδιώξη τά θηρία, εργαζόμενος, δπως γονι- 
μοποιήση τάς γκίκς, καί προετοιμάση αύτάς διά καλλιέργειας άγροίκου 
είς τάς τελειοποιηθείσας εργασίας ήμών. Δέν έπρόκειτο νά μή άφήσωσι 

νά άποθάνη αίών πλήρης δόξης, άλλά νά άναστήσωσιν έκλιπόντας αιώ

νας, ών ήγνοεϊτο καί αύτός έτι δ αριθμός.
Οίας δέ θαυμαστάς άναστάσεις έποίει είσέτι, δπόταν ή μελέτη τών 

άνατολικών γλωσσών, ώδήγει αύτην μετά του Βουρνούφ, είς τήν μετά- 
φρασιν τών άρχαίων μ.νημείων τών ’Ινδιών, μετά τοϋ Σαμπολιόν είς τήν 
άνάγνωσιν τών ιερογλυφικών τής Αίγυπτου, μετά τοϋ’Όππερτ, εις τήν ερ
μηνείαν τών σφηνοειδών επιγραφών τής Άσυρίας καί τής Χαλδαίας, ού

τως ώστε ή'δη νά παρευρισκώμεθα, είς τήν αρχήν τής γραφής, τής επι
στήμης, εις τήν γένεσίν τής ποιήσεως, τής ηθικής, τών νόμων, τοϋ 
θρησκευτικού αισθήματος [τών πρώτων λαών. Τή μικρφ ταύτη Άκαδη- 
μείιρ είς ήν έπιπόλαιος ιδιοτροπία άνέθηκεν έφήμερον άποστολήν, καί 
ή'τις καθ’ έαυτήν ειπεν «"Αμα έκ τών μεταλλίων τούτων έξαγάγω τήν 

Ιστορίαν τοϋ ΙΗ' αίώνος έκπληρώ και περατώ τόν προορισμόν μου», 
δποΐος κλήρος έτυχε σήμερον. Ή ιστορία τής άνθρωπότητος δλης, αί 
γλώσσαι, αί παραδόσεις, τά μνημεία, αί θρησκεϊαι, οί νόμοι, τά ή'θη, τά 
έθιμα, τά ενδύματα, τά πλοία, τό εμπόρων, αί άποικίκι, πάν δ,τι έσκέ- 

φθη, είπεν, έξετέλεσεν, δ άνθρωπος, άφ’ ής έφάνη έπί τής γης τό πρώτον, 
ολα ταϋτα κατέστησαν δικαιώματι κατακτήσεως, ιδιοκτησία τής Άκα
δημείας ταύτης, μικρής μέν έν αρχή, σεβαστή; δ’ έ'νεκεν τών λαμπρών 
αυτής ανακαλύψεων, μεγάλης ένεκεν τοϋ εύρέος προγράμματος γτών έρ- 

γασιών της.
Πριν ή ένασχοληθώμεν περί τής 'Λχαδημεΐας των ίπκΚημωΤί άποδώ.- 
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σωμεν τδν δφειλόμενον έπαινον τή *Ιταλί? τής άναγεννήσεως, ής δ νέω* 
τέρος πολιτισμός ούδέποτε θέλει δυνηθή νά εκτίμηση δεόντως τάς υπη
ρεσίας, διότι παρεσχεν αυτφ τα εντελέστερα πρότυπα της φιλοσοφίας, 
τίίς ποιήσεως, της έπιστήμης, της τέχνης. Άποδώσωμεν δικαιοσύνην τώ 

πριγκιπι εκεινω τοΰ Cesi λίαν παροοαθεντι, τώ γενναίω άρχήγφ της δυ
ναστείας εις ήν άνήκομεν άπαντες, τώ θεμελιωτή καί προστάτη τής 
πρώτης Άζαδημείας τών νεωτέρων χρόνων,-τής Άκαδημείας τών Lincei 
ίδρυθείσης έν τώ ίδίφ αύτοϋ άνακτόρω έν Ρώμη κατά τδ 1603. 'Ο Cesi 

ητο σοφός. Ετελειοποιησε δε δυο εργαλεία θαυμ,άσια τότε έφευοεθέντα. 
Τδ τηλεσκόπιον καί τδ μικροσκοπίου.

Ουδόλως άπορον, έάν έν έποχή καθ’ δ άνθρωπος τδ πρώτον, έβυ- 
θίζετο, έν τοϊς μυστηρίοις τής ζωής, καί ύψοΰτο εις τά πλέον απώτερα 
θαυμάσια τοϋ ούρανοΰ, τή βοηθείγ τών εργαλείων τούτων, δ Gesi έ'δωκεν 
ώς έμβλημα εις τδ νέον καθίδρυμά του, τδ μυθικόν ζώον, τδν λύγκα, πρδς 
8 οί άρχαΐοι άπέδιδον δρασιν ουτω ’ διαπεραστικήν, ώστε νά δύνηται νά 
είσδύση καί δι’ αύτών τών τειχών.

Όποιον ένδια-ρέρον άλλως Θέαμα, παρουσιάζει δ ΙΖ' αιών, δ ώραιότα- 

τος τών φιλολογικών αίώ.νων ! Ή γαλλικά πεζογραφία λαμβάνει τδν δρι- 
στικδν αύτης τύπον διά της γλώσσης τοΰ Pascal καί τοΰ Bossuet, η ποίη- 
σις την φοράν αύτης μετά τοϋ Corneille τοΰ Racine καί τοΰ Lafontaine, 
ένφ έν ταΐς τάξεσι τών έπιστημ ών χωροΰσιν ή βασιλική τοϋ Λονδίνου 
εταιρία, άπδ τών πρώτων αύτης βημάτων καθισταμένη ένδοξος διά τοϋ 

Νευτωνος, η υπο τοΰ Γαλιλαίου και τών μ.αθητών αύτοϋ θεμελιωθεΐσα 
έν Φλωρεντία Άκαδήμεια, ή έν Γερμανίά τών περιέργων τάς φύσεως, ήν 
μόνη ή παρουσία τοϋ Λεϊβνιτζ άρκεΐ, όπως δοξάση,ή Άκαδήμεια τέλος’τών 

έπιστημών τών Παρισίων, λαμβάνουσα την πρώτην αύτάς έμφάνειαν διά 
τών οικογενειακών συνδιαλέξεων,ών μετεΐχον δ Καρτέσιος καί δ Πασκάλ.

Είναι ώραϊον τδ νά δυνάμεθα νά πζραλληλίσωμεν πρδς τά μεγάλα 
δνόματα τοΰ αίώνος τών γραμμάτων, τά μεγάλα έπίσης δνόματα τοΰ 
Νευτωνος, τοΰ Καρτεσίου, τοΰ Γαλιλαίου, τοΰ Λέϊβνιτζ. Όσον φαίνεται 
ήμϊν φυσικόν νά άκούωμεν, τδν Μολιέρον, τδν Ααφονταϊνον, νά δμιλώσι 
παίζοντες περί φιλοσοφίας έντδς πάντοτε τοϋ ορθοΰ, τοσοϋτον ήκιστα 
παράδοξον φαίνεται εις ημάς να βλεπωμεν τδν Καρτέσιον,τδν Πασκάλ τδν 
Αείβνιτζ, τον Γαλιλαίον, καταριθμούμενους διά τοΰ ύφους αυτών έν τοΐς 
ένδοξο τέοοις συγγραφέσι της πατρίδος.

Ό σύνδεσμος τών γραμμάτων, ωφέλησε τάς έπιστήμας, ήθελον δ’ ει- 
σθαι λίαν άχάοιστοι αύται έάν ήθελον λησμονήσει, δτι δφείλουσιν εις τάς 
συνδιαλέξεις τοϋ Φοντενέλ, τήν δημοτικότητα ήν τά έργα τοΰ Buffon, τά 
έγκώμια τοΰ Cuvier καί τοΰ Άραγώ, ταΐς έξησφάλισαν. Είναι ώραία ή 
άληθεια πάντοτε, άλλά τίς ήθελε τολμήσει νά εί'πγ, δτι τοποθετούμενη 

καταλλήλως, καί φωτιζομένη διά τοΰ καταλλήλου φωτδ', δέν καθί
σταται ωραίο τέρα ;

Ή μικρά ’Ακαδημία κατέστη η μεγάλη ’Ακαδημία ιών επιγραφών. 
Αί οικογενειακά! συνδιαλέξεις τινών σοφών έπλασαν την Άκαδημειαν τών 
έπιστημώχ. > Πώς κατώρθώθη τοΰτο; ΤΑ, βεβαιωθητε, δτι δέν συναθροί- 
ζουσιν έπί ματαίιρ ανθρώπους άνωτέρας παιδείας, έργατικούς, έγκαρτέ- 
ροϋντας. Ή συνάθροισις, ή Αλληλοβοήθεια, η φιλοτιμία, η ανταλλαγή 
τών ίδέών " καί τών φώτων, πάντα τκϋτκ συμβάλλουσιν είς τδ νά κρα- 
ταιώσι τάς δυνάμεις τών κοινωνιών τούτων, ών έλευθέρα στρατολογία, 
-εξασφαλίζει την διηνεκά ύπαρξιν.

’Ενόσω η έλευθέρα αυτή στρατολογία, δι’ ής έπροίκισαν αυτήν δ Cesi-, 
δ Richelieu, δ Colbert θέλει έίσθαι σεβαστή, ή ’Ακαδημία θέλει άνανεοΐ 
τά. μέλη της, καί θέλει είσθαι βεβκία περί της αθανασίας αύτής. Τδ φώς 
αύτης, ώς τά φώτα τών φάρων τά δδηγοΰντα τδν θαλασσοπόρον, θά έχγ 
έναλλαγάς χρωμάτων, ί'σως δέ και εκλείψεις τινάς πρδς στιγμήν. Τδ απο
δέχομαι. ’Ήλλαξαν οί καιροί. Άλλά τί σημαίνει, έάν, όταν φωτίζ-ρ, ιθύ
νει πρδς τδ αληθές καί ώράΐον, τήν ώραίαν ταύτην πατρίδα τήν εύπροσ- 
δεκτως δεχομένην τούς πάντας, πρδς τδ ιδεώδες, τήν στενήν κατοικίαν 
καί κληρον τών μεγαλοφυιών, εκείνους ών δδηγεϊ τά βήματα ;

Κατά τδν ΐί'. αιώνα τά μαθηματικά λαμ.βκνουσι νέαν ώθησιν διά 
ΐάζ άνακαλύψεως τοΰ ύπολογισμοϋ τών άπειροστών, ή μηχανική δέ, ή 
άστρονομία, ή φυσική μετέχουσι τάς εύτυχίας των. Αί φυσικά! όμως έπι- 
στάμαι, ή ανατομία διατελοΰσιν έίσέτι έν τοΐς σπαργάνοις» Χημεία ούδ’ 

ύφίσταται κάν.
Είναι τοιαύτη όμως ή ισχύς τά? άπδ κοινοΰ εργασίας, ώστε βλέπομεν 

τάς πλέον άσήμους ύλας, μεταμορφουμένας όλίγον κατ’ ολίγον και δδη- 
γού'σας είς τήν άνακάλυψιν τών ύψηλοτέρων θεωριών.Ό κήπος τώνΆπλών, 
δημιουργηθείς πρδς μελέτην τών ιαματικών φυτών, φθάνει είς τήν άνα- 
κάλυψιν της φυσικής μεθόδου, μιας τών φιλοσοφικωτέρων συλλήψεων τοΰ 

Ανθρώπου. Τά θηρία τοΰ πρώτου τυχόντος θηριοτροφείου 
ταΐς χερσί τοΰ Cuvier ή αρχή τής συγκριτικής Ανατομίας 

ταύτης άναπλάσεως τών άπολεσθέντων 

πνεύματος τοΰ 
καθίστανται έν 
καί τδ δργανον τάς θαυμαστής 
φύλων, έν μέσφ τών επευφημιών τάς Ευρώπης. Μόλις φαίνεται Αναπαυό
μενος δ Cuvier, καί έκ τών παρκμεληθέντων εφοδίων τών έργασιών αύ
τοϋ, δ Geoffroy-Saint Hilaire, άνακινεϊ τήν θεωρίαν τάς συνθέσεως τών ό'ν- 
των, άντικείμενον έτι οδσαν, άξιων λόγου παρατηρήσεων. Διά τά? μελέτης 
άπολελιθωμένων τινων δστράκων ο Alexis Brongnart, διατυποΐ τδ γεωλο
γικόν αύτοϋ σύστημα περί τών ύπογείών στρωμάτων. Τή βοηθείορ τέλος 
τινών εύστόχως έφαρμοσθεισών παρατηοησεων, δοίζουσιν, δ μέν Fourrier 
τού; τάς θερμότητος νόμους, δ δέ Fresnel τούς τοΰ φωτός, δ Amp0re τούς
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του δυναμικού ήλεκτρισμοΰ, και δ σύγχρονος ημών Κλαύδιος Bernard, τούς 

τών φυσικών τής ζωής φαινομένων.
Κατά τδ τέλος τοΰ ΙΗ' αιώνας καί τάς Αρχάς τοΰ παρόντος, ή ’Ακα

δημία ύπέβαλεν ύπδ τήν σφραγίδα αύτης, άπάσας τάς χώρας τοϋ εύρέος 

κράτους τής φύσεως. Άλλάξασα Αντικείμενου, ένφ Ακολούθησε τήν αύ- 
τήν μέθοδον, ένώσασα δ’ εύστόχως έν τφ έ'ργω αύτής, τήν ανακάλυψιν 
μετά τής ευθύτητας, τήν σοφίαν μετά τής ένεργείας, τήν φαντασίαν μετά 
τής κρίσεως, παρέσχεν εις τδν παρόντα καί μέλλοντα χρόνον, τά μάλλον 
θαυμαστά ύποδείγματα.

Οί Γάλλοι Ακαδημαϊκοί, λαβόντες ώς ώρισμένην βάσιν τδ μέτρον τής 
Γής, Ανυψώθησαν μέχρι τής συλλήψεως τοϋ μετρικού δεκαδικού συστή
ματος, υίοθετηθέντος ήδη ύφ’ απάντων τών πεπολιτισμένων εθνών, κατα- 
παυσαντες δέ τήν προϋπάρχουσαν αταξίαν, συνεφιλίωσαν έν άρμονικώ 
συνόλφ, τά μέτρα, τοϋ μήκους, τής επιφάνειας, τής δυνάμεως, τής βκ- 
ρύτητος, τής νομισματικής αξίας.

Και ή'δη ή μελέτη χημικών τινων σκευασιών δδηγεϊ τήν μεγάλο-. 

φυ’ί’κν τοΰ Lavoisier εις ακριβεστέραν και ύψηλοτέραν τής φύσεως σύλλη- 
ψιν. Ή ύλη Υποδεικνύεται άφθαρτος, Αναλύεται δέ εις άπειρα στοιχεία, 
έχοντα τδ ό'νομα μόνον κοινδν πρδς τά τέσσαρα στοιχεία τής Αρχαίας φι
λοσοφίας. Εις μόλις αιών διαρρέει, καί ή νεωτέρα θεωρία, φαεινοτέρας ήλιου 
καθίστησι τάς Αλήθειας, Ας ήδύνατό τις νά έκλάβγ Ακατάληπτους τφ 
πνεύματι τοϋ Ανθρώπου. Τά στοιχεία ταϋτα, άπερ δ Lavoisier έν τή γή 
Ανεκάλυψε, ..τά Ανεΰρον έν τώ ήλίφ, τοϊ: άστροις, τοΐς νεφελώμασιν, έν 
αύτοΐς τοϊς πλανωμένοις κομήταις. Ούδ’ εύρον μάλιστα έτερα. Ή χημική 
Ανάλυσις τέλος έπιλαβομένη παντός τοϋ ορατού, Απέδειξε τοϋ σύμπαντος 
τήν ενότητα, καί ού μόνον τοΰ ήμετέρου ηλιακού κόσμου, Αλλά καί τών 
Αγνώστων έκείνων, δι’ ών οί κομήται ιθύνουσι τήν πορείαν αύτών, καί ών 
είσίν ί'σως οί ταχυδρόμοι.
. Ή υποταγή τοϋ σύμπαντος εις τήν φυσικήν ανάλυσιν, ή Απόδειξις, τοϋ 

δτι ή αυτή υλη ύπάρχει νΰν εις άπαντα τά τοϋ σύμπαντος μέρη, καί δτι 
ή αύτή ύπήρξεν Απδ πλείστων αιώνων, Αφού τών Αστέρων τδ φως, δπερ 
νΰν επί τής Γής αναλύομεν, έκίνησεν έρχόμενον πρδς ήμας έπϊ τής βασι
λείας τών πρώτων Φαραώ τής Αίγυπτου, ή μετά προηγουμένην μελέτην 
επί τοϋ χρόνου καί τοϋ διαστήματος πειραματική Απόδειξις τής περ-φή- 
μου τοΰ Laplace κοσμογονίας, ήσαν ονειρον, δπερ δ μέγας Αστρονόμος ού- 
δέποτ’ είχε συλλάβει· καί δμως τδ ό'νειρον τούτο ή μετ’ αύτδν γενεά 
εΐδε πραγματοποιούμενου !

*Ω ! Κύριοι, είναι γλυκύ νά γηράσκη τις, δπόταν αί παρά τής πρό
νοιας δοθεϊσαι αύτφ μακραί ήμέραι, ώραίζονται ύπδ τοιούτου θεάματος, 
καθ’ δ ή φύσις Αποκαλύπτεται έν δλνί αυτής τή λαμπρότητι, καί ένφ τδ» 

πνεύμα ελευθέρούμενον τοϋ ταπεινού αύτοΰ περικαλύμ.ματος καί τής γήί'-* 
νης καταγωγής του, φαίνεται παρευρισκόμενον έν αύτή τή Αρχή τής Πλά
σεως, ώς ευσεβής, έμπεπιστευμένος καί Αγχίνους μάρτυς, τοΰ σχεδίου τής 

δημιουργίας τοϋ σύμπαντος.
Ό ένδοξορ συνάδελφος Γθυνώ,τούς εύγενεΐς τοΰ δποίου λόγους μετ’ολίγον 

θά ακροασθήτε, Αναπολών έν Αφηγήσει εύγλώττω, τάς εις τήν γενναίαν 
αύτοΰ ψυχήν παραχθείσας έντυπώσεις κατά τήν πρώτην Ακρόασιν τού. 
αθανάτου Αριστουργήματος τοΰ Μ.όζαρτ, χαρακτηρίζει μετ’είλικρινείας τδ 
Απόλυτον κάλλος, καί τδ θειον ιδεώδες' ή είκών αυτή θέλει αφυπνίσει 
τάς ήχοΰς τών επευφημιών, Ας συνέλεξεν άρτι ένταΰθα, ή έ'κθεσις τών 
εργασιών, τής τών καλών τεχνών ’Ακαδημίας.

Έκ τής ’Ακαδημίας δμως έλειπε στοιχεϊόν τι.Ή ’Ακαδημία τών ηθικών 
και πολιτικών επιστημών, ή νεωτέρα πασών παρέσχεν αύτή τούτο. Παρά 
τή μετά ζήλου εις τήν μελέτην τής ύλης καί τής δυνάμεως Ασχολουμέ- 

νγ Άκαδημίγ τών έπιστημών, δέν ήτο Αναγκαία πρδς ισορροπίαν αύ
τής, ή σύστασις εταιρίας ένασχο λουμένης εις τήν μελέτην τοΰ Ανθρώπου ; 

Ούχί τοΰ ανθρώπου ώς τύπου τής φυσικής ιστορίας, Αλλά τοΰ ήθικοϋ, τοϋ 
λογικού, τοϋ ύπευθύνου Ανθρώπου, τού ζώντος έν οίκογενείγ και κοινω- 
νίγ, τοΰ έ'χοντος καθήκοντα νά έκτελέσν;, δικαιώματα νά καταστήση σε
βαστά, αισθήματα καί ιδέας, άς δέν καταβιβάζει άνευ ταραχής καί συ- 
νειδήσεως τύψεως μέχρι τοϋ Ασυνειδήτου κτήνους.

Προ πολλοϋ δ υλισμός θεωρεί τδν άνθρωπον πεπλασμένον μόνον έκ 
χώματος, υδατος, Αέρος καί πυρός, στοιχείων προωρισμένων νά απολε- 
σθώσι μετά θάνατον, έν τφ μεγάλφ Αποδοχείφ αφ’ου έξήλθον, καταστρε- 
φομένου έντελώς τοΰ συνέχοντος τδν άνθρωπον λογικού συνδέσμου, κατά 
τδ διάστημα τής ζωής του. Άλλ’ή Αρχαία αυτή θεωρία ήκιστα έδείχθη 

επαρκής τή λεπτότητι, άβράς καί πεπολιτισμένης εποχής. Ό άνθρωπος 
δέν είναι πλέον μάζα τεχνητού αργίλου. Ή Αρχή τής ζωής, είναι ήμΐν 
άγνωστος' τδ Αναγνώριζα μεν. Πώς δμως νά καταφύγωμεν εις τήν θεωρίαν 

τής έξελίξεως, ήτις καθίστησι τδν άνθρωπον, τδ τελειότερον επί τής γής 
ζώον, καί εις εκείνην τής πάλης περί τής ζωής άμα, ή'τις καθίστησιν 
αύτδν δοϋλον καί παίγνιον τής ισχύος ; Όποία καταπτώσεως άβυσσος, 

οποία τή άνθρωπότητι. συμφορά. *
Αί θεωρίαι αύται ένέπνευσαν εύφραδεϊς σελίδας, εις τά μάλλον διακε

κριμένα μέλη τής ’Ακαδημίας τών έπιστημών, αποκρούοντα μετ’'Απο
στροφής, τήν δλεθρίαν ταύτην έπιστροφήν εις τούς χειροτέρους χρόνους 

τής βαοβαρότητος.
Κατ’ αύτούς ή δικαιοσύνη ούκ έ'τι συμβασις μόνον' τδ δίκαιον έστί 

πλέον ή νομικόν πλάσμα, τδ Αγαθόν καί τδ κακόν, ήκιστα συγχέον- 
ται. Ή συνείδησίς έστι πραγματικότης, ή ηθική εύθύνη σύμβασις, ής τδ 
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βάρος αισθάνεται η καρδία, καί δτ-αν- έτι Αρνητα-ι την ύπαρξιν αδ,τ·ης·.
Κατά μέρος δ’ Αφίνουσα την Θεωρίαν της ύλης η Ακαδημία αυ.τη προα

σπίζεται τον ηθικόν νόμον, δστις, Αλλαχού, ύψηλότερον, Αρύεται τδ φως 
αύτοϋ. Ακούσατε λόγου χάριν τών ωραίων λέξεων ένδς τών μελών αύτίςς, 
μεγάλου φιλοσόφου, παρ’ φ, ό πόνος, κατά την μακράν αύτοϋ Αγωνίαν, 
ούδεμί.αν Αράν προεκάλεσε και Sv Ανίατος νόσος άφνίκεν έλεΰθερον, νά 

προπαρασκευάσω εαυτόν εις τδν θάνατον, διά μακρών μελετών.
—> s Ήθέλομεν δυ,νηθη νά συζητησωμεν ψυχρώς, έλεγεν ό Bersot, τδν 

πόδα έχων έπί τοϋ τάφου, εάν δ ύλισμό.ς, ην Ασθένεια του πνεύματος 
μόνον, Αδυνατοϋμεν δμ.ως, αύτοϋ ό'ντος, ασθένειας αυτής της ψυχής. Τού
του δοθέντος, δ ύλισμδς έξευτελ,ίζει τδν άνθρωπον, ένφ δ πνευματισμός 
τδν εξευγενίζει.Ό ύλισμδς Απομ.ονόνει ήμΧς καί Απελπίζει·,δ πνευματισμός, 
παρέχει ημϊν, δ',τι Αγκθώτερον έν τφ κόσμφ : την ένωσιν έν τη ζω·ρ, και. 
την πεποίθησιν τλς μετά θάνατον συναντησεως,'Η ελπίς αύτη καί δ πόθος, 
εϊσί πολλάκις, η μόνη ημών εύδαιμονίκ’ δ μόνος στολισμός τών εύτυχών, 

■ημερών μας καί ό μόνος άγρυπνος παρηγο,ρος τών δυστυχών.» —
Ιδού η Αλήθεια. ,

. ’Επανερχόμενος ηδη είς τδν έρωτησαντά με κατά την Αρχήν τοϋ αύ- 
τοσ/εδιάσματος τούτου, δεν έχω άρα τδ δικαίωμα νά έίθτω αύτώ : Εϊ- 
ξεόρετε νΰν, πόθεν Ανεχωρησαμεν, τί κατέστημεν, τδν πρός Sv τείνομεν 

όρον. 'Η αύγη της ’Ακαδημίας Αμών ανέτειλε πρδ τριών αιώνων. Άφοϋ δε, 
κατόρθωσε νά διατελΐ) έν πληρει νϋν μςσημβρίγ, είμαρται έν τώ σκότες
πάλιν νά βυθισθη ; Δεν πιστεύω, 

’Έχετε ένώπιον ύμών άνδρας, 
ούχί, δπως μεταβάλωσιν αυτάς είς έδρας Αναπαύσεως, ι“ ' ~ ~ ' 
μελέτης, άγαπησαντας την έλευθερίαν, ζητοΰντας δέ ρ ..... 
λόν, τδ άληθές τδ ωφέλιμον, καί πεπεισμένους δτι δφείλουσιν άπάσας αυ
τών τάς δυνάμεις, προς τδ μεγαλείου καί την Αξιοπρέπειαν της πατρίδος 
αύτών, αποφασισμένους τέλος, δπως ούδενδς φεισθώσιν, ΐνα τηρησωσι την 
Γαλλίαν, έν τη εύδαίμονι τοϋ πνεύματος χώργ, προς ην μετ’ εύγενοϋς φι-τ 
λοτιμίας Ανέρχονται, .Απαντες οί πεπολιτισμένοι λαοί. Μόνη η παγκόσμιος 
έπίστημω» ·ης ζητεί τά φώτα, δύναται νά προετοιμάση την ένωσιν τών 
λαών, έν τη είοηνη, τη δικαιοσύνη, έν τφ τοϋ δικαίου και τ^ς αλήθειας 
σεβασμώ. Εΐ'θε τδ Γαλλικόν Πκνακαδημιον νά τηρηση την θέσιν αύτοϋ 
έν τη ύστάτν) και ύπερτάτη ταυτη έκκολάψει τοϋ ανθρωπίνου εί'δους!

Ά9ηνησι 10 θβρ'ρυ 1882.

(Έκ τοΐ γαλλικού). Λέων Μηλιώτης,

θηρεάσαντας τάς άκαδημα'ίκάς έδρας, 

, άλλ’ είς εργασίας καί 
έ μετά ζήλου, τδ ν-<χ.~.
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΥΤΑΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΗΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΟΑΕΟΝΤΟΣ Α. ΑΡΓΓΡΟΠΟΤΛΟΓ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Σ· ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

'Η κυβέρνησις της Γαλλικής Δημοκρατίας συμφώνως τφ εύχ·η τη έκφρα- 
σθείσγ έν τφ κατά τδ παρελθόν έτος συγκροτηθέντι έν Παρισίοις ·ηλεκτρικζ> 
συνεδρίφ προσεκάλεσε πάντα τά έθνη της ύφηλίου, δπως άποστείλωσιν 

Αντιπροσώπους είς Παρισίους πρδς συζητησιν καί έπίλυσιν έπιστημονικών 

τινων ζητημάτων της ηλεκτρικές έπιστημης.
’Εν ταΐς ουτω συνελθούσαις διεθνέσιν ηλεκτρικαϊς έπιτροπαϊς, εύηρε- 

στηθητε νά μέ όνομάσητε Αντιπρόσωπον τ·?ίς 'Ελληνικές., κυβερνησεως, 
σπεύδω δθεν νά ύποβάλω ύμϊν έκθεσιν περί τε τών έργων καί Αποφάσεων 

τών έπιστημονικών τούτων έπιτροπών.
Οί ύπδ τών διαφόρων εθνών Αποστκλέντες επιστήμονες, κληθέντες συν- 

-ηλθον τη 4] I 6 ’Οκτωβρίου έ ν τφ μεγάρφ τοΰ υπουργείου τών ’Εξωτερι

κών τ·ης Γαλλίας, ένθα ό Πρόεδρος της Γαλλικές κυβερνησεως καί Υπουρ
γός έπί τών ’Εξωτερικών κ. Duclerc, Αφοϋ δι’όλίγων έξέφρασε θερμάς ευ
χαριστίας πρός τάς κυβερνήσεις, α'ίτινες εύηρεστηθησαν ν’ άποστείλωσιν 
Αντιπροσώπους, προσεκάλεσε τδ έπιστημονικδν σώμα νά προβγ είς τάς 

Αοχαιρεσίας του.
Τοΰτο παμψηφεί Ανεκηρυξε πρόεδρον μ.έν τδν Υπουργόν έπί τών ταχυ

δρομείων καί τηλεγράφων κ. Cochery, Αντιπροέδρους δέ τδν έκ Βερολίνου 

Καθηγητην κ. Helmholtz καί τδν έκ Γλασκόβης κ. Thomson.
Τδ έπιστημονικδν συνέδριον διηρέθη ειτκ είς τρεις έπιτοοπάς, ών έκά- 

στη Ανέλαβεν ΐ'διον θέμα πρδς συζητησιν καί ύπέβαλεν ειτα τδ σύνολον 

τών Αποφάσεων της είς την συζητησιν καί έπικύρωσιν τοΰ έπιστημονικοϋ 

συνεδρίου.
Είς τάς έπιτροπάς ταύτας παρίσταντο Αντιπρόσωποι της Γερμανίας, 

της Αυστρίας, ' ..........................

τ·ης Γαλλίας, τίςς 
τοϋ Μεξικού, της

τοϋ Βελγίου, της Κίνας, τ^ς Δανιμαρκίας, της Ισπανίας, 
’Αγγλίας, της Ελλάδος, της ’Ιταλίας, τνίς ’Ιαπωνίας, 

Νορβηγίας καί Σουηδίας, της 'Ολλανδίας, τ·ης Πορτο- 
γαλλίκς, της 'Ρουμανίας, της 'Ρωσίας καί της 'Ελβετίας.
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ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

μονάδων έπχξ>-

»y

Τδ ύπδ συζητησϊν θέμα έν τγί πρώτη έπιτροπν)^^ 
διεθνών Ηλεκτρικών μονάδων.

Γνωστόν δτι τδ σύστημα τών ηλεκτρικών μονάδων, Ητοι η μονάς της 
•ηλεκτρεγερτικές δυνάμεως, η της έντάσεως τοΰ ρεύματος,η της ηλεκτρο- 
χωρητικότητος, η τ'η; ποσότητο; και Η της άντιστάσεως συνδέονται πρδς. 
άλληλας δι’ ώρισμένων σχέσεων, όταν δέ μία τούτων γνωσθη και αι λοι- 

παί έπίσης καθορίζονται. 'Ως δέ, δταν όρισθη η μονάς τοΰ μήκους έκ ταύ
της απορρέει η τε μονάς τ'ης επιφάνειας, η τοΰ δγκου καί αύτη η μονάς 
τοϋ βάρους, ούτω και έν τώ συστηματι τών ηλεκτρικών [........ ... .......
κης καθίσταται ό καθορισμός τές μονάδος της ηλεκτρικής άντιστάσεως. 
δπως και αί λοιπαί έπίσης γνωσθώσιν.

Ή αυθαίρετος παραδοχή μονάδος ηλεκτρικής άντιστάσεως, παράγει μέν 
σύστημά τι -ηλεκτρικών μονάδων, άλλ'έκ τοΰ συστήματος τούτου ελλεί
πει η άκριβης καί ώοισμένη σχέσις, Ητις δέον νά ύφίσταται έν τη ένιαίγ 
-φυσική δυνάμει δταν αύτη έμφανίζηται η ύπδ μορφήν Ηλεκτρικής Η θερ
μότητας η βαρύτητος.

. Μέχοις έσχάτων πληθύς. ηλεκτρικών μονάδων άντιστάσεως έπροτάθη- 
σαν, έχρώντο δέ τούτων άδιαφόρως οί τε επιστήμονες και οί βιομηχανοι.

Ούτως, οί μέν παρίστων την μονάδα τ·ης ηλεκτρικής άντιστάσεως δΓ 
ώρισμένου μήκους χάλκινου σύρματος άγνωστου πολλάκις συνθέσεως, οί δέ 

.διά στηλης ύδραργύρου, άλλοι διά σίδηρου σύρματος η διά μεταλλικοί 

,τι,νος κράματος.’Επειδή δέ η ηλεκτρική άντίστασις άλλοιοϋται σπουδαίως 
μεταβαλλομένης τ·ης συνθέσεως τοϋ κράματος, της θερμοκρασίας και αύτ-ης 

τ-ης φυσικ-ης αύτοϋ συστάσεως, μεταξύ της πληθύος ταύτης τών μονάδων 
ούδεμία ώρισμένη καί σταθερά σχέσις ύπηρχεν, η αύτη δέ μονάς προϊόν

τος τοΰ χρόνου μετεβάλλετο.
Πρώτος δ Βρετανικός επιστημονικός Σύλλογος (British Association) έ'σχε 

την σοφήν όντως πρωτοβουλίαν, νά ύπαγάγη τδ σύστημα τών ηλεκτρικών 
.μονάδων είς θεμελιώδεις τινας δυναμικάς μονάδας έν σχέσει πρδς τδ δε
καδικόν μετρικόν σύστημα. Παρεδέξατο τουτέστιν ώς μονάδα μήκους τδ 
μ,έτρον Η κάλλιον τδ ύφεκατόμετρον, ώς μονάδα βάρους τδ γράμμον 
(gramme) καί ώς μονάδα χρόνου τδ δεύτερον λεπτόν.

Τδ παράγον κίνησιν η τεΐνον νά πάραγάγ-/) κίνησιν καλείται δύναμις. 
’Αλλά τα έτερωνύμως ηλεκτρισμένα σώματα, οί αντίθετοι μαγνητικοί 
.πόλοι, τά δμόρροπα ηλεκτρικά ρεύματα έλκονται παράγεται δ’ ούτω κί- 
νησις, επομένως δ τε ηλεκτρισμός καί δ μαγνητισμός είσί δυνάμεις, -η 
μάλλον μία καί η αύτη δύναμις.

ο καθορισμός τώ-»
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■ Μονάς δυνάμεως είναι η δύναμις έκείνη, -ή'τις έπενεργοδσα έπί έν δεύ
τερον λεπτόν έπί την μονάδα τοΰ βάρους μεταδίδει εις αύτην ταχύτητα 

ί'σην τ-ρ μονάδι τοΰ μήκους. ’Επειδή δέ πρδς καθορισμών τών Ηλεκτρικών 
μονάδων παρεδέξαντο ώς μονάδα μέν μήκους τδ ύφεκατόμετρον, ώς μο
νάδα δέ βάρους τδ γράμμον, μονάς δυνάμεως έκληθη η δύναμις έκείνη,ητις 
ένεργοΰσα έπί έν γράμμον καί έπί έν δεύ·.ερον λεπτόν, μεταδίδει είς αυτό 
ταχύτητα ένδς ύφεκατομέτρου κατά δευτερόλεπτον. Ή ελάχιστη αύτη 
μονάς της δυνάμεως έκληθη dyne’ καλέσωμεν ταύτην δυνάμιον.

Ύψοϋντες τδ βάρος ένδς χιλιόγραμμου είς ύψος ένδς μέτρου παράγομεν 

έργον ένδς χιλιογραμμομέτρου.
Ώς μονάς τοΰ έργου έληφθη τδ δυνάμιον έπί τδ ύφεκατόμετρον, του- 

τέστι τδ έ'ργον τδ παραγόμενον κατά την άνύψωσιν ένδς γράμμου είς 
ύψος ένδς ύφεκατομέτρου. Τδ έλάχιστον αύτδ έ'ργον έκληθη erg· καλέ

σωμεν τοΰτο έργίδιον.
'Ορισθείσης ούτω της μονάδος τ·ης δυνάμεως έπί' τνί βάσει τοΰ φυσικοΰ 

συστήματος τοΰ ύφεκατομέτρου, γράμμου καί δευτέρου λεπτοΰ, ούτινος 
τδ σύμβολον GGS, ευχερής καθίς-αται ό δρισμδς τών ηλεκτρικών μονάδων.

Ούτως, ώς μονάς της ποσότητος της ηλεκτρικές ληφθησεται η ποσότης 
έκείνη ·ητις τιθεμένη είς άπόστασιν ένδς ύφεκατομέτρου άπδ ί'σης ποσό
τητος έλκει Η άπωθεϊ ταύτην μέ δύναμιν ί'σην τγ μονάδι, η'τοι ί'σην πρδς 

έν δυνάμιον (dyne).
Ώς μονάς δέ τίς έντάσεως -ηλεκτρικοΰ ρεύματος ληφθησεται η έ'ντασις 

έκείνη τοΰ ρεύματος, δπερ λαμβανόμενον ύπδ τδ μήκος ένδς ύφεκατο
μέτρου έλκει η άπωθεΐ ί'σον ρεϋμα έξ άποστάσεως ένδς ύφεκατομέτρου μέ 

δύναμιν ί'σην πρδς έν δυνάμιον.
Ωσαύτως ώς μονάς ηλεκτρικές άντιστάσεως δύναται νά θεωρηθγ Η 

άντίστασις έκείνη, δι’ ης άν διέλθγ η μονάς τοΰ ρεύματος έπί έν δεύτερον 

λεπτδν, θέλει παραχθη η μονάς τί;ς θερμότητος. Καθόσον γνωστόν τυγ
χάνει δτι Η ηλεκτρική δύναται νά μετασχηματισθη είς θερμότητα. Έν 
δέ τϊ| άνωτέρω περιστάσει, μονάς θερμότητος θεωρείται ή ίσοδυναμοΰσα 

πρδς την μονάδα τοϋ έ'ργου την κληθεΐσαν έργίδιον (erg).
Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται δτι είναι δυνατδν νά καθορισθώσιν αί 

ηλεκτρικαί μονάδες έπί τη βάσει τών θεμελιωδών μονάδων τοΰ ύφεκατο
μέτρου, τοΰ γράμμου καί τοΰ δευτέρου λεπτοΰ, καί παραχθηουτω σύστημά 
τι δυναμικόν καί δτι τοΰτο δύναται νά κατορθωθώ διά πολλών καί δια

φόρων τρόπων. .
Έν τη έπιτροπ^ ύπεβληθησαν πλεΐσται δσαι μέθοδοι αϊτινες συνεζητη- 

Οησαν ύπδ τών κορυφαίων έν τί) έπιστημη κκ. Dumas, Helmholtz, Sie
mens, Thomson, Jamin, Mascart. Έξ δλων δέ έκρίθησαν αί έξΠς ώς πά- 

ρέχουσαι τά ακριβέστερα αποτελέσματα.
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Ιον Ή μέθοδος τοΰ Βρετανικού Συλλόγου η έπινοηθεΐσα υπό τοΰ Thom
son, καθ’ ην Αγωγός κυκλοτερής περιστρέφεται περί κατακόρυφον Αξονα. 
’Εν τφ κέντρφ κεΐται μικρός μαγνήτης, δστις Αποκλίνει έκ τοϋ μαγνητι- 
κοϋ μεσημ.βρινοϋ διά τών έξ έπιδράσεως ρευμάτων, Ατινα παράγει η γη έπ'ι. 

τοϋ κυκλοτερούς Αγωγού.
2ον Ή τοϋ Kirchoff δι’ έπιδράσεως ρεύματος έπί κεκλεισμένου κυκλώ

ματος.
3ον Ή τοϋ Weber διά μκγνητικδν βελονών κινούμενων έν πολλαπλα

σιαστή έν τώ δποίφ ό χρόνος τϋς αίωρησεως αυξάνει όταν τδ κύκλωμα 
κλειστόν, η διά μεθόδου παρεμφερούς τη τοΰ. Βρετανικού Συλλόγου.

4ον Ή τοϋ Δκνοϋ Lorentz διά δίσκου μεταλλικού περιστρεφόμενου έν 
σπειροειδεΐ ηλεκτρικοί ρεύματι, σταθερας καί γνωστές έντάσεως, δτε προσ
διορίζεται ή διαφορά τίςς ηλεκτροκρκσίας, ή'τοι ή ήλεκτρεγερτικη δύναμις 

μ.εταξύ τοϋ κέντρου και τ^ς περιφερείας τοΰ δίσκου.

Έκ τών ούτω καθοριζόμενων ηλεκτρικών μονάδων η μέν της Αντιστά

σεως και η τ?ίς ηλεκτρεγερτικής δυνάμεως εϊσΐν έλάχισται, η δέ της η- 
λεκτροχωρητικότητος πχμμεγίστη. ’Άν π. χ. διά τοιούτων μονάδων έπρό- 
κειτο νά καταμετρησωμεν την ηλεκτρικήν Αντίστασιν καλωδίου, έ την· 
ηλεκτρεγερτικήν δύναμιν μαγνητοηλεκτρικίίς μηχανης χρησιμευούση,ς προς 

παραγωγήν φωτός η προς μεταβίβασιν κινησεως, θά εύρίσκομεν αριθμούς 
παμμεγίστους δεκαψηφίους η και δεκαπενταψηφίους. Τουναντίον, άν διά 
τ?ίς Ανωτέρω μονάδος της ήλεκτροχωρητικότητος έπρόκειτο νά καταμε
τρηθώ η έλεκτροχωρητικότης (capacity 01ectrique) καλωδίου, αυτή θά πα- 
ρίστατο δι’ άρ θμοΰ ελάχιστου. Άλλ’ αφ’ ετέρου ή ηλεκτρική είναι δύνα- 
μις μεταβαλλομ,ένη μεταξύ όρίών λίαν μεμακρυσμένων, ουτω λ. χ. η έ'ν- 

τασις τοϋ ήλεκτρικοδ ρεύματος τοϋ διερχομένου διά- τηλεφωνικές γραμμής 
κατά την Αντκπόκρισιν είναι ελάχιστη, συγκρινομένη προς την εντασιν 
ρεύματος παράγοντος φως έντάσεως δεκακιςχιλίων λαμπτήρων και έν τού- 

τοις δφείλομεν άμφοτέρας τάς εντάσεις νά καταμετρησωμεν διά τοϋ άύ- 
τοϋ μέτρου.

Έπ'ι τη βάσει δθεν τών Ανωτέρω δυναμικών μονάδων καθωρίσθησαν καί 

ετεραι κληθεΐσαι πρακτικαί, έχουσαι δμως ώρισμένον λόγον δεκαδικού 
προς έκείνας.

Ούτως η μέν πρακτική μονάς της Αντιστάσεως κληθεϊσα Ohm ίσουται. 
πρδς 1,000,000,000 vj 10® δυναμικά; μονάδας Αντιστάσεως.

Καί επομένως η πρακτική μονάς της ηλεκτρεγερτικής δυνάμεως κλη- 
θεΐσα Volt έξισωθησεται προς ΙΟ8 δυναμικά; μονάδας.

Ή πρακτική μονάς τές έντάσεως τοΰ ρεύματος κληθεΐσα Ampere καί 

η τέί ποσότητος κληθεΐσα Coulomb έξισωθησονται προς τδ '/jq τές δυ
ναμικές μονάδος, έντάσεως καί ποσότητος.
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Τουναντίον δέ ά πρακτική μονάς της Αλεκτροχωρητικοτητός κληθεΐσα . 
Farad έξισωθησεται προς 1/t»000»000>000 VlO9 τηί δυναμικές μονάδος τές 

ηλεκτροχωρητικότητος,
Αί Ανωτέρω μνημονευθ είσαι μέθοδοι παρέχουσι την ηλεκτρικήν μονάδα 

τώς Αντιστάσεως μέ διαφοράν πρδς άλληλας κινουμένην μεταξύ '/100

Ίιοοο·Τδ επιστημονικόν συνέδριον έθεώρησε καλόν νά συστησγ εις τούς δια
φόρους επιστήμονας την έξακολούθησιν τών ερευνών των πρδς καθορισμόν 
της δυναμικές μονάδας Αντιστάσεως, δπως η προ,σέγγι,σις ύπερβη τδ ’/1000·

Ιδιαιτέρας δέ μνείας έθεώρησε την μέθοδον δι ης προσδιορίζεται άμα 
και η ποσότης της θερμότητος, η παραγομένη κατά την δίοδον ήλεκτρι- 
κοΰ ρεύματος ώρισμέν.ης έντάσεως, δπως καί δι’ Αλλης ρδοϋ γνωσθη αδ- 

θις τό μηχανικόν ίσοδύναμον τώ,ς θερμότητος.
Ή πρακτική μονάς τ·ης Αντικαταστάσεω; παρασταθησεται, ύλικώς διά 

στηλης ύδραργύρου έχουσης τομήν ενός τετραγωνικού χιλιοστομέτρου έν τρ 
θερμοκρασίγ τοΰ μηδενικοΰ, μήκος δέ ώρισμένον. Ή ηλεκτρική Αντίστασις 
τοιαύτης στηλης μήκους ενός μέτρου εύρέθη ύπό μέν τοΰ Kohlrausch ί'ση 
προς 0,9441 τ·ης πρακτικ-7ίς μονάδος Ohm (ίσης ταύτης πρδς ΙΌ9 δυνα
μικά; μονάδας) ύπό τοΰ Weber προς 0,9550 καί ύπό τοϋ Rayleigh πρδς 
0,9413. Άλλ’ η υλική παοάστασις της μονάδος ταύτης δυνατόν νά έκ-- 
^ελεσθώ ώς τοϋτο έπροτάθη ύπό τοΰ κ· Dumas και διά κράματος λευ
κόχρυσου καί ιριδίου ύπό την Αναλογίαν τοϋ 9 πρδς 1, δπερ -η Γαλλική 
κυβέρνησις παρεσκεύασεν η'δη χημικώς καθαρόν έν Αφθόνιρ ποσότητι πρδς 

κατασκευήν τών διεθνών μονάδων τών μέτρων καί σταθμών.
Έν -η δέ περιπτώσει τδ κρΑμχ τοϋτο άποδειχθρ Αληθώς Αμετάβλητον 

ύπό ηλεκτρικήν έ'ποψιν, τδ επιστημονικόν Συνέδριον έξηνεγκεν εύχην, δπως 
η Γαλλική κυβέρνησις εύαρεστηθη καί άποστείλγι υποδείγματα έκ τούτου 
εις τούς επιστήμονας εκείνους, οίτινες εργάζονται εις τον προσδιορισμόν,, 

τών δυναμικών ηλεκτρικών μονάδων.
Τδ σύστημα τοϋτο τών δυναμικών διεθνών μονάδων (systfeme absolu) 

έ'σχε τδ πλεονέκτημα νά κολακεύση την φιλοτιμίαν τριών μεγάλων ευ

ρωπαϊκών εθνών, τής μέν ’Αγγλίας καθόσον η έπινόησις τοΰ συστήματος 
Οφείλεται εις τδν σοφόν ’'Αγγλον καθηγητην Thomson καί εις τάς έρεύνας 
τοΰ Βρετανικού συλλόγου (British association), τ·ης Γαλλίας καθόσον έν τώ 
συστηματι έγκλείονται γαλλικαί μονάδες τοϋ μήκους καί βάρους, της δέ 

Γερμανίας άλλ’ έν ησσονι μοίρας, διότι η ύλικη παράστασις έγένετο διά 
στηλης ύδραργύρου, τοΰθ’ δπερ πρδ χρόνου πολλοΰ έπρότεινε καί έπραγ- 
ματοποίησεν δ σοφός τώς Γερμανίας έπιστημων καί βιομηχανος Werner 

Siemens,
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ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

'Τά ύπδ συζητησιν θέματα έν τή δεύτερα επιτροπή ήσαν·’

Α'· Καθορισμ,δς τών μεθόδων, ών δέον νά γίνηται χρήσις πρδς έρευναν 
τοϋ Ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού, όπως γενικευθή ή έρευνα αΰτη έφ’ δλης 
τής επιφάνειας τής γής.

Β'. Περί τοΰ Αποτελεσματικού των διαφόρων Αλεξικεραύνων καί περί 
τοΰ προφυλαχτικού ή μή τών τηλεγραφικών η τηλεφωνικών συμπλεγμάτων·.

Γ'. ’Οργανισμός συστηματικής μελέτης συνεχούς ή καθ’ ώρισμένας ημέ
ρας, τών γηγενών ηλεκτρικών ρευμάτων.

Δ'· Περί έγκαθιδρύσεως τηλεμετεωρογραφικοΰ συμπλέγματος, συνδέον- 
τός μονίμως δσον ένεστι πλειοτέρους μετεωρογραφικούς σταθμούς.

ΪΙρωτον Βέρ,βε.—Γνωστόν τυγχάνει δτι ή ατμόσφαιρα διατελεϊ έσαεί 
πεφορτισμένη ηλεκτρικής έν διαφόρω τάσει δτέ μέν θετικής δτέ δέ Αρνητι
κής. Ή ηλεκτρική αΰτη δεν φαίνεται άσχετος πρδς τά πολλά καί ποι
κίλα μετεωρολογικά φαινόμενα, η ακριβής δέ διάγνωσις αυτής, οί τρόποι 
καθ’ οΰς μεταβάλλεται η τε τάσις καί τδ είδος αυτής εις τά διάφορα ση
μεία τής γής, δύνανται νά καθοδηγήσωσιν εις συμπεράσματα ύψίστης 
σπουδαιότητος. Τοϋ ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού ή έρευνα Αχρις εσχάτων 
ήν δλως Ατελής, εις δλίγιστκ δέ σημεία έν ’Αγγλία, Γαλλία καί Γερμα
νίά ή'ρξαντο πρό τίνος χρόνου, σπουδαίοι επιστήμονες, νά έπινοώσι συ- 
σκευάς πρδς τελειοτέραν μελέτην τοϋ Ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού. Άλλ’ 
η μονομερής αΰτη έρευνα γινομένη ίδίγ διά διαφόρων μεθόδων ηθελεν Α- 
ποβή Αλυσιτελής, δν δέν έγίνετο συγχρόνως καί δμοιομόρφως είς πλείστους 
Αλλους τόπους λίαν μεμακρυσμένους Απ’ άλλήλων. Μόνον δέ Αφού παοα- 
βληθή μέγας Αριθμός παρατηρήσεων συγχρόνων δυνατόν νά έξαχθή πρα

κτικόν τι Αποτέλεσμα.

Ή έπιτροπή μετά συζητησιν Ανεγνώρισεν δμοφώνω; δτι η ύπδ τοΰ Mas- 
cart καθηγητοΰ τίίς Φυσικές έν τφ College de France έπινοηθεϊσα καί τε- 
λειοποιηθεΐσα μέθοδος ήν ή άρίστη, ’Εν ταύτη η ήλεκτρική τής Ατμό
σφαιρας συλλέγεται δι’ ΰδατος έκρέοντος στάγδην έκ μεταλλικοϋ δοχείου, 
καταμετρείται δέ διηνεκώς δι’ευαίσθητου ηλεκτρομέτρου καί αναγράφε
ται αύτομάτες διά φωτογραφικής συσκευές. Ίδίφ έθεωρηθησαν ώς τε
λειότατοι μονωτήρες της συσκευής, οί ύπδ τοϋ Mascart έπινοηθέντες καί 
έγκλείοντως θειϊκδν δξύ. Καθόσον κατεδείχθή δτι Αν έν Kew τής Αγγλίας 
ευρισκον Αλλοϊα Αποτελέσματα, οΐον δύο μέγιστα αντί ενός έν ένί ήμερονυ- 
κτίφ καί τελείαν έλλειψιν Ηλεκτρικής έν τή Ατμοσφαίρφ μετά τήν δύσιν 
τοϋήλίου έν $ διατελεϊ έ'τι πεφορτισμένη, τοΰτο Αποδοτέον είς τήν μή τε

λείαν Ηλεκτρικήν άπομόνωσιν τής συσκευής.

Ή επιτροπή καί είτα τδ επιστημονικόν συνέδριον προτάσει τοΰ κ» 
Helmholtz έξήνεγκεν ευχήν, δπως πκσκι αί κυβερνήσεις παρέξωσι τά Απαι- 
τουμενα μέσα είς έπιστήμονας πρδς έρευναν έν έκάστφ τόπω τοΰ ατ

μοσφαιρικού ηλεκτρισμού.
Μετασχοΰσα καί ή Ελλάς τοΰ συνεδρίου Ανέλαβε τήν' ηθικήν όπο- 

χρέωσιν νά παράσχν) είς τδ μέλλον συνεχή σειράν παρατηρήσεων έπί τοΰ 
Ατμοσφαιρικού Ηλεκτρισμού έν Άθήναις τουλάχιστον. ΤΙ πρδς τδν σκοπόν . 
τοΰτον πλήρης συσκευή, καθ’ Ας έλαβον Ακριβείς πληροφορίας απαιτεί δα
πάνην ολικήν 1200 φρ., είς ην προσθετέον έλαχίστην έτησίαν δαπάνην 
διά τήν διηνεκή καί αύτόματον αναγραφήν τοΰ φαινομένου. ΤΙ συσκευή 
αΰτη δυναται νά τοποθετηθώ είς σην.εϊόν τι οίονδήποτε ή έν Άθήναις ή

έν Πειραιεΐ. · .
Αεύτερον θεμ.α. — Έπί τοΰ δευτέρου θέματος τοϋ Ανκγομένου είς 

τδ Αποτελεσματικόν τών διαφόρων Αλεξικεραύνων, ήγέρθη μακοά συζή-» 
τησις, καταδείξασα δτι δέν υπήρχον έτι Αρκετά στοιχεία παρατηρήσεων 
πρδς Ακριβή διάγνωσιν τοΰ συντελεστικωτέρου εί'δους τών αλεξικεραύνων. 

Ώς πρδς τδ είδος και τήν μορφήν τών αλεξικέραυνων, αί γνώμαι τών 
επιστημόνων ήσαν ολως διάφοροι, οί μέν παρεδέχοντο αγωγόν ύπδ μορ
φήν ταινίας οί δέ τούναντίον ύπδ μορφήν ράβδου πρισματικής ή κυλιν
δρικής, Αί ύπδ πολλών γενόμεναι παρατηρήσεις κατέδειξαν, δτι δ οβελός 

δέν δυναται πάντοτε νά προστατεύσγ περί εαυτόν κυκλικόν χώρον Ακτί
νας διπλάσιάς τοΰ ΰψους αύτοϋ, άλλ’ Απλώς ί'σης πρδς τδ υψας τοΰτο. 
Κατά τδν σοφόν ’Άγγλον Preece ή ύπδ δβελοΰ προστα τευομένη επιφάνεια 
είναι επιφάνεια έκ περιστροφής παραγομένη διά τεταρτοκυκλίου, Ακτΐνος 
ί'σης πρδς τδ ύψος τοϋ οβελού, καί προσομοιάζουσα πρδς κώνον, ούτινος ή. 

κορυφή κεϊται είς τδ άνω Ακρον τοΰ δβελοΰ.
Ό Βέλγος Melsens, ούκ ολίγα πειράματα έκτελέσας έπί τών αλεξικέ

ραυνων παραδέχεται δτι οικοδόμημα προφυλάσσεται τελείως έκ κεραυνού 
Αν καλυφθώ δι’ δσον ένεστι πλειοτέρων Αγωγών, έστω καί λεπτότερων, 
αϊτινες νά σχηματίσωσι πλέγμα μεταλλικόν ώπλισμένον διά πλείστων 
δσων μικρών οβελών. Άνέφεοε δέ πρδς άπόδειξιν- τούτου τδ εξής πείραμα. 
’Άν δ βάτραχος, δ έξόχως ήλεκτροσκοπικός, καλυφθώ διά μεταλλικού 
πλέγματος αδύνατον νά προσβληθή Η νά ένοχληθή πως δι’ ισχυρών σπιν
θήρων ηλεκτρικών, οΰς ήθέλομεν προσπαθήσει νά διαβιβάσωμ.εν διά τοΰ 

πλέγματος.
Συζητουμένου μάλλον τοΰ εί'δους τοϋ Αλεξικεραύνου, έλαβον τδν λόγον 

δπως ύπομνήσω δτι καί δ τρόπος τής μετά τοΰ εδάφους συγκοινωνίας τοΰ 

κεραυναγωγού τυγχάνει μεγάλης σπουδαιότητος. Πολλάκις ή τοΰ Αγωγού 

ένταφή γίνεται Ατελής, πολλοί δέ μεταχειρίζονται δπως διαγνώσωσι τήν 
μετά τού έδάφους καλήν συγκοινωνίαν γαλβανόμετρον μέ ηλεκτρικήν
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si ■ στηλην. Τό. μέσον ΐοϋτο δύναΐχι νά ζατάδείξτι. συγκοινωνίαν μετά τοΰ
εδάφους Αλλά πολλάκις ατελή καί όλως Ανεπαρκή. Άπέδωκα δέ εις την 

ί . οίΐτ’ΜΊ τάύτην την κεράυνοβόλησιν κτιρίων, καίτοι δι’ Αλεξικέραυνου ώ-
πλισμένων, ώς τοϋτο συνέβη και έν Έλλάδι πρό τινων ετών, εις πυριτκ- 
'ποθηκην παρά την Ααμίαν. Άνέφέρον δέ τάς πάρ’ ημϊν άποθηζας έκρη- 

j κτιζών ύλών τάς Ανηκούσας εις to Ύπουργεϊον των Ναυτικών, αίτινές
1 κείμεναι έπί νήσου φέρουσι κερκυνκγωγούς, ούς έθέσάμεν εις άμεσον μετά
h της θαλάσσης συγκοινωνίαν.
|ϊ: · , Με τ’ έμέ λαβών τον λόγον δ πολύς Helmholtz έθεώρησεν ύρθάς τάς πα-
Ά ρκτηράσεις μου, προσθείς μάλιστα ότι κατά παρατηρήσεις γενομένας έν

Γερμανίγ έκεραυνοβοληθησάν οικοδομήματα ώπλισμένα δι’Αλεξικεραύνου, 

ενεκα της κακής μετά τοΰ έδάφους συγκοινωνίας.
Μετά τοϋτο έΐέθη ύπό συζήτησιν το επικίνδυνον $ μη τών τηλεφωνι

κών και τηλεγραφικών συμπλεγμάτων ύπό την έποψιν της κεραυνοβο- 
;λησεως.

Καί εις το ζητημΛ τοϋτο ύπαρχον Αλλοϊαι γνώμαι, Αλλά κατά την 
; ίδέαν τών σπουδαιότερων 'επιστημόνων, τά συμπλέγματα τών τηλέφωνι-

ί;. κών καί τηλεγραφικών γραμμών, άτινα ηρξαντο νά καλύπτωσι τάς μεγά-
! λουπόλεις, ού μόνον είσΐν ακίνδυνα έκ κεραυνοϋ Αλλά τούναντίον προφυ-
! λακτικά, άρχει τά τέ άκρα τών γραμμών τά άπόλήγοντα εις τούς σταθ

μούς νά φέρωσι τέλεια στάθμου Αλεξικέραυνα, αί δέ.γραμμαί καθ’ ώρισμένάς 
Αποστάσεις αλεξικέραυνα γραμμές. Το όλως Ακίνδυνον τών μεταλλικών

> τούτων συμπλεγμάτων παραδέχονται ιδίως οί ’Άγγλοι, οϊτινες άφόβως
κατεκάλυψκν τάς πόλεις των διά τηλεφωνικών καί τηλεγραφικών γραμ* 
μών εναερίων. ’Άριστον δε αλεξικέραυνον διά τηλεφωνικούς σταθμούς τυγ
χάνει σφαίρα μεταλλική έν καλί) μετά τοϋ εδάφους συγκοινωνία τιθε- 
μένη. Ή γραμμή πριν η άποληςη έϊς τάς συσκευάς τίθεται εις συγκοινωνίαν 
μέ είδος μεταλλικού κοχλίου έλζχιστον Απέχοντος τ·ης μεταλλικές σφαί

ρας. Ή Απόστχσις τοϋ άκρου τοϋ κοχλίου Από της σφαίρας κονονίζεται ώς 
έξης. Τίθενται εις επαφήν έν στιγμή τηλεφωνικής Ανταποκρίσεως,ειτα δέ 

Απομαζρύνουσι τον κοχλίαν βαθμηδόν καί κατ’ολίγον, μέχρις ου η ΑντΧ- 
πόκρισις τελεσθη άπροσκόπτως. Διά της ελάχιστης ταύΐης διακοπής Αδύ
νατον νά έκπηδησωσι τά τηλεφωνικά ρεύματα, ώς έχοντα έλαχίστην τά- 
σιν, τούναντίον δέ εκρέει εύχερώς καί άκινδύνως η μέγίστην τάσιν έχουσά 
Ηλεκτρική της ατμόσφαιρας. Ούχ ηττον λυσιτελή θεωρούνται καί τά έν 
χρησει '/?δη έν τη τηλεγραφία αλεξικέραυνα τά συγκείμενα έκ δύο με

ταλλικών πλακών κεχωρισμένων διά λεπτού φύλλου χάρτου πεποτισμέ- 
νου δια παραφίνης.

Άλλ* όπως έν τώ μέλλοντί έπέλθη ασφαλέστερα τις κρίσις έπί τών 
. ,βηου$αίφχ τούτων ζητημάτων, τό επιστημονικόν συνέδριον έξηνεγκεν εύ-
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χην, καθ’ην δέον εις τά διάφορα έθνη νά λάβη χώραν συστηματική τις 
μελέτη έπί -των κεραυνών τών πιπτόντων η έπί τών τηλεγραφικών καί 

τηλεφωνικών γραμμών πέραν αύτών.
Οί ποιοΰντες παρατηρήσεις έπί τών κεραυνών τών πιπτόντων πέραν 

τών τηλεγραφικών γραμμών, δέον ν’ άναγράφωσι μεθ’ όσης έ'νεστι Ακρίβειας
Ιον Τον τόπον εις δν έπεσεν δ κεραυνός διά της γεωγραφικές θέσεως 

αύτοϋ. Την ημέραν καί ώραν τ·ης πτώσεως.
2ον Την φύσιν τοϋ κεραυνοβοληθέντος Αντικειμένου. Άν τοϋτο είναι 

άνθρωπος η ζώον. Άν δένδρον ποιον τό είδος καί το ύψος αύτοϋ. Άν οικία, 

η έκκλησία, η οικοδόμημά τι οίονδηποτε ποιον τό ύψος, ποια ή κατα
σκευή καί διά ποιας ύλης κατεσκευχσθη. Όποια ή στέγη. Άν η οικοδομή 

έμπεριέχγ μεταλλικούς ό'γκους ·η σιδηρά έλάσματα.
3ον Ποια τά περιβάλλοντα τό κεραυνοβοληθέν σημεϊον Αντικείμενα.Άν 

τοϋτο είναι μεμονωμένου η περιβάλλεται δι’οικιών ίό δένδρων υψηλότερων 
καί εις ποιαν ταΰτα εύρίσκονται άπόστασιν. Ποια η φύσις τοϋ έδάφους. 
Άν παράκεινται κοιτάσματα μεταλλικά η λιμνάζοντα ύδατα. ·

4ον notat αί γενόμεναι κκταστροφκί. ’Αντικείμενα καέντα, τακέντα, 
η καταστραφέντα. Άν έπηκολούθησε πυρκαϊά. Μηχανικά Αποτελέσματα, 
άν δηλονότι άντικείμενα έξετοπίσθησαν. ’Άν σωλήνες ύδραγωγοί ·η άερα- 

γωγοί ύπέστησαν βλάβην.
5ον Άν ύπάρχγ κεραυναγωγός έπί τοϋ προσβληθέντος Αντικειμένου, η 

παρακειμένως. Έν τοιαύτγ περιπτώσει ποία η Απόστκσις τοϋ Αλεξικέ
ραυνου, $ ποιον τό ύψος τοϋ αλεξικέραυνου ώς προς τό κεραυνοβληθέν 

σημεϊον.
Περιγραφή τοϋ αλεξικεραύνου νίτοι τοϋ Αριθμού τνίς φύσεως, της δια- 

τάξεως, τοϋ ύψους, τη; διαμέτρου καί τοϋ άκρου των οβελών, τοϋ αριθ
μού, τοΰ σχήματος, της τομής, της διαμέτρου τών Αγωγών τών κατά 

μ·ηκος τ-ης στέγης μέχρι τοΰ έδάφους.
Ποία η κατάστασις τοϋ αλεξικέραυνου πρό της πτώσεως τοϋ κεραυ

νού. Χρονολογία τ·ης τοποθετησεως αύτοϋ καί της τελευταίας αύτοϋ δο

κιμασίας.
Τρόπος της συγκοινωνίας μετά τοϋ έδάφους. Φύσις, μέγεθος, μορφή, 

έπιφάνεια τοΰ έν τφ έδάφει έλάσματος. Φύσις τοΰ έδάφους.
Άν τό Αλεξικέραυνου εύρίσκεται εις συγκοινωνίαν μετά τών ύδραγω- 

γών η Αεραγωγών σωλήνων καί διά τίνος τρόπου. ’Άν ύπάρχωσι μεταλ
λικοί όγκοι παρακειμένως καί Αν ούτοι εύρίσκωνται συνδεδεμένοι μεταλ- 

λικώς μετά τοΰ κεραυναγωγοΰ.
6ον Άν κατέπεσαν διαδοχικοί κεραυνοί εις τό άύτό σημέϊόν, η παρά- 

κειμένως καί εις ποιαν Απόστασιν.
Άν προηγηθη τ·ης πτώσεως τοϋ κεραυνού βροχή, -η χάλαζα νϊ καταϊγίς.
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Καί τέλος τίς δ παρατηρησας την πτώσιν τοΰ κεραυνού.

Οί δέ παρκτηροϋντες πτώσιν κεραυνοΰ επί τηλεγραφικών γραμμών δέον 
νά Αναγράφωσιν*

Ιον. Τδν τόπον διά της γεωγραφικής αύτοΰ θέσεως καί την ημέραν και 
ώραν της πτώσεως.

2ον. Τάς κκταστροφάς αίτινες έπηλθον έπ'ι τ·ης τηλεγραφικές γραμ
μές· Ποια η φύσις τών συρμάτων και η διάμετρος. Ποΐαι αί διαστάσεις 

και η φυσις τών τηλεγραφικών στηλών. ’Άν οδτοι έχουσιν ύποστη προη
γουμένως έ'γχυσιν διά μεταλλικής τίνος η άλλης διαλυσεως. Ποιος δ άριθ- 

μδς τών συρμάτων άτινα φέρουσιν οί κεραυν.οβοληθέντες στ’ηλοι. Ποιον τδ 
είδος τών μονωτήρων και ποια η άπόστασις τών κεραυνοβοληθέντων στη

λών άπδ τών σταθμών έ'νθεν καί έ'νθεν. ”Αν ύπάρχωσιν αλεξικέραυνα επί 
της κεραυνοβοληθείσης γραμμής.

Ποΐαι αί καταστροφαί εις παρακείμενα τές γραμμές σημεία. ’Άν έπηλ- 
θε τηξις η έξάτμισις μετάλλων Η μηχανική μετατόπισις τόιούτων.

3ον· Ποΐαι αί καταστροφαΐ έν τοΐς τηλεγραφικούς η τηλεφωνικοΐς 
σταθμοΐς. Φυσις καί διάμετρος τοϋ σύρματος της γραμμής. Τρόπος της 
άπομονώσεως τών συρμάτων έν τφ σταθμω. Ποια η πορεία τοϋ κεοαυνοϋ. 
Ποιον τδ είδος τοϋ έν τώ σταθμω αλεξικέραυνου και ποιαν φθοράν ύπέ- 

' στη. Ποιαν φθοράν ύπέςησαν αί λοιπα'ι συσκευαι και ποιαν οί μεταγωγεΐς 
(commutateurs). ’Άν δ κεραυνοβοληθείς σταθμός είναι τηλεφωνικός ποιον 
τδ είδος της συσκευή:, και άν αυτή φέργ μικρόφωνου καί ηλεκτρικήν 

στηλην.
Ποιος δ τρόπος τές μετά της γές συγκοινωνίας της γραμμής και άν 

ύπάρχωσι παρακειμένως ύδραγώγο'ι η Αεραγωγοί σωλήνες πώς συνδέονται 
πρδς άλληλους.

Τάς παρατηρήσεις ταυτας δυναντκι παρ’ ημΐν νά έκτελώσιν οί κατά τό
πους κύριοι καθηγηταί, διδάσκαλοι καί τηλεγραφικοί υπάλληλοι, καί οί 
έφιέμενοι έκ τών άλλων έν γένει έπιστημόνων, τδ δέ συνολον τών παρα
τηρήσεων των ν’άποστέλλωσι κατά τριμηνίαν είς την γενικήν Διεύθυνσιν 
τών τηλεγράφων, δυνηθώμεν δ’ ουτω καί ημείς νά συντελέσωμεν είς τδν 
γενικόν σκοπόν, θν σοφοί άνδρες πρδς δφελος τές Ανθρωπότητας έπιδιώ- 
κουσι.

ΤΓρέτον Οέμ,α. — Είτα έτέθη ύπδ συζητησιν έν τνί έπιτροπη τδ θέμα 
περί συστηματικές έρεύνης τών γηγενών ηλεκτρικών ρευμάτων. Πρδ χρό
νου τυγχάνει γνωστόν ότι διά της επιφάνειας της γης διελαύνει πληθύς 

Ηλεκτρικών ρευμάτων, ών ·ή αίτια ύπάρχει έν αύτώ τούτφ τφ πλανήτη. 
Ή δποφξις αυτών έγνφσθη Αφ’ης τδ πρώτον κατεσκευάσθησαν έπιμηκεις
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τηλεγράφικάί γραμμαί έναέριοι, υποβρύχιοι καί τελευταίου ύπόγειόΐί εί
ναι δέ ολφς διάφορα τών έκ τές έπιδράσεως τοϋ άτμΟσφαιρικόΰ έλέκτρι* 

σμοΰ έπί τών τηλεγραφικών γραμμών παραγομένων, ουδέ πρέπει νά ΰυγ- 
χέωνται πρδς τά Ηλεκτρικά ρεύματα τά έκ τές πολώσέως τών έν τη γ$ 
ένθαπτομένων έλασμάτων έν τοΐς τηλεγραφικοί; σταθμοΐς παραγόμένα.

Τών μέν γηγενών ρευμάτων έ παρουσία έν ταΐς μικραΐς τηλεγραφικαΐς 
γραμμαΐς καταδείκνυται δι’ έξόχως εύαισθάτων γαλβζνοσκοπικών συ·· 
σκευών, καθόσον η έ'νστασις αύτών βαίνει αύξανομένη μετά τοϋ μήκους 
τές γραμμές ένφ τών γευμάτων πολώσέως ή έ'νστασις έλαττοϋτκι αυξα
νόμενου τοϋ μήκους τές γραμμ-ές, τοϋτο δέ διότι η μέν έλεκτρεγέρτικέ 
δύναμίς των μένει σχεδόν σταθερά, η δέ Αντίστασις τουναντίον τές γραμ^ 
μές αυξάνει μετά τοϋ μήκους καί επομένως η έ'ντκσι; έλαττοϋται»

Τά γηγενη ηλεκτρικά ρεύματα κάλλιον παρατηρούνται έπί υπογείων 
τηλεγραφικών γραμμών, καθόσον έν ταυταΐς έκλείπει η έπίδρασις τοϋ 
Ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμοϋ, άλλ’ έν ελλείψει τοιουτων δύνανταΐ νά χρη- 
σιμεύσωσι καί αί εναέριοι, ίδί<η δέ ή έ'ρευνα δέον νά έκτέλεσθη έπί δύό 
έναερίων έ υπογείων γραμμών ών η μέν νά διευθύνηται Απ’ άρκτου πρδς 
μεσημβρίαν η δέ άπδ Ανατολών πρδς δυσμάς. Ή συνεχής έρευνα τοϋ φαι
νομένου τούτου έπί μεγάλων τηλεγραφικών γραμμών έσταί δυσχερής, κα
θόσον αί γραμμαί αύται εΰρίσκονται έν διηνεκεΐ έργασί^.. Ή κατασκευή 
δύο γραμμών ύπογείων μήκους τετοακισχιλίων μέτρων ών η μέν νά βαίνη 
άπδ Β. πρδς Ν. η δέ Απ’ άνατολάς πρδς Δ. όπως χρησιμεύσωσιν άποκλει- 
στικώς διά την έρευναν παρ’ ημΐν τών γηγενών ρευμάτων, ούχί δυσχερής 

άλλ’ η'θέλεν έπιφέοει δαπάνην ην Αγνοώ άν ηθελεν εγκρίνει τδ Σ· ΎπΟυρ* 
γεΐον. Έν τούτοις τδ έπιστημ.ονικδν σώμα έξηνεγκεν εύχην, καθ’ Ην 
πάντα τά συμμετασχόντα τοϋ συνεδρίου έθνη δέον νά συντέλεσωσιν εις 
την συστηματικήν μελέτην τών γηγενών ρευμάτων, δπως γνωσθώσιν οί 
νόμοι καθ’ οΰς τά ρεύματα ταϋτα παράγονται καί άπδ επιζήμιων άπ?- 

§ώσι τούναντίον χρήσιμα.
Ή έ'ρευνα τών ρευμάτων τούτων δυνατόν νά έκτελεσθ·^ Η δι’ Απλανή·? 

πικών, η καί δι’ Αντανακλαστικών γαλβανομέτρων έξαίρέτου ευαισθησίας 
η δι’ Ηλεκτρομέτρων δπότε έκλείπουσι τά ρεύματα πολώσέως, προσδιορί

ζεται δέ η διαφορά της ηλεκτροκρκσίας (difference de potentiel 61ectricjue) 

ίις τά δύο άκρα τ^ς γραμμές.
Παρ’ημΐν νομίζω δυνατόν νά μελετηθώσι τά ρεύματα ταϋτα έν τφ τη- 

λεγραφείφ ’Αθηνών διά τοιούτων συσκευών δίς τοϋ μηνός, ήτοι την πρώ* 
ζην καί τρίτην Κυριακήν έκαστου μηνδς έπί ημίσειαν ώραν καί κατά λίαν 
πρωινήν ώραν, οτε νομίζω παύει πάσα τηλεγραφική άνφαπόκρισις.

Τέταρτον Οέμ,α. Μετά τοϋτο έτέθη υπό συζητησιν έν τη επιτροπή 
τβ τελευταίων τών ζητημάτων τδ άναφερόμερον είς την έγκατάστοςσιν 
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τηλεμετεωρογραφικού συμπλέγματος. Άλλ’η έπιτροπη όίνέυ συζητησέώξ 
άπεφάνθη οτι Θεωρεί τδ ζητημα τοΰτο ετι πρόωρον, ηύχηθη δ’ απλώς 
δπως τά διάφορα έ'Θνη διευκολύνωσιν οσον ένεστι την μεταβίβασιν των 
μετεωρολογικών τηλεγραφημάτων.

ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τδ ύπδ συζητησιν Θέμα έν τρ Έπιτροπφ ταύτη ν;ν ο καθορισμός μονά- 
δος φωτός.

Πρδς καταμέτρησιν τ?ίς έντάσεως φωτεινής τίνος εστίας, απαιτείται 
μονάς τις, τουτέστι φως έντάσεως σταθεράς καί αμεταβλήτου, πρδς & 
τά λοιπά φώτα συγκρίνονται. Τοιαύτη μ,ονάς γνωστόν πρδ πολλοΰ χρόνου 
τυγχάνει η μονάς τοΰ Καρσέλ (bee Carcel) ητις παράγεται δι' ώρισμένου 
λύχνου καίοντος 42 γράμμα κραμβελαίου (huile de colza) καθ’ώραν και 

ύπδ περιστάσεις, άς τόσον λεπτομερώς καθώρισάν ό Dumas καί δ Begnault, 
ώστε άν λαμβάνωνται ύπ’ δψιν ακριβώς αί όδηγίαι αυται δυναται τις νά 
θεώρηση την μονάδα ταύτην σχεδδν σταθεράν και άναλλοίωτον, ώς τοΰτο 
κατέδειξαν πειράματα ,γενόμενα ενώπιον τίίς ’Επιτροπής έν τώ κεντρικφ 

σκοτεινφ θαλάμφ τές πόλεως τών Παρισίων, τφ χρησιμεύοντι πρδς δοκι
μασίαν τές φωτιστικές δυνάμέως τοΰ φωταερίου. Την μονάδα ταύτην 
μεταχειρίζονται ιδία έν Γαλλία: καί Βελγίφ.

Έν ’Αγγλία μεταχειρίζονται ώς μονάδα φωτδς τδ ύπδ ώρισμένης λαμ- 
πάδος (Candle) έκ σπέρματος κήτους παοαγόμενον φως. ’Αλλ’ ή μονάς 
.αυτή, η έχουσα τδ μέγιστον πλεονέκτημα νά Ηναι απλέ καί εύχρηστος 

κατεδείχθή διά πολλών πειραμάτων λίαν μ.εταβλητη, δίδουσα διαφοράς 
μέχρι 15 τοίς 100. Ή δέ σχέσις ταύτης πρδς την μονάδα τοΰ Καρσέλ 
μεταβάλλεται απο μεχρις 1 ]g, τουτέστι 7 εως 9 μονάδες διά λαμπά- 
δος έξ ισοΰνται πρδς μίαν μονάδα Καρσέλ.

Άλλ’ άφ’ ί;ς εποχές ηρξατο η καταμέτρησις της έντάσεως τοΰ Ηλεκτρι
κού φωτός, τοΰ διά διαφόρων Ηλεκτρομηχανών παραγομένου ούδετέρά τών 
άνωτερω μονάδων ηδύνατονά χρησιμεύσγ, τδ μέν ένεκα της μεγίστης δια- 

;φοράς ως πρδς την έντασιν, τδ δέ ένεκα τές διαφόρου χροιάς. Έδέησεν 
οθεν νά έξευρεθρ μονάς τις μεγαλητέρας έντάσεως, ητις νά ληφθη ώς 

βασις πρδς ην νά συγκρίνωνται άφ’ ένδς μέν τδ Ηλεκτρικόν φώς ·η άλλο τι 
φώς ισχυρόν, νά γνωσθ·ρ δέ καί Η άκριβης τές μονάδος ταύτης σχέσις πρδς 
τας άνωτερω άσθενεστέρας μ.ονάδας.

Πλεϊσται μέθοδοι έπροτάθησαν έν τ·ρ’Επιτροπή πρδς πρακτικήν παρα
γωγήν τές μοναδος τοΰ φωτός, άλλα πάσαι άπερρίφθησαν ώς παρέχουσαι 
μονάδά μη μόνιμον και άνισον. Ουτω λ. χ. τδ διά πυρώσεως μικράς τίνος 

πλακος έκ λευκοχρύσου δι’-ηλεκτρικού.ρεύματος έκπεμπόμενρν- φώς.λίαν

ΑΙ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ! ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ 80 

δνισδν. Ώς δέ τά πειράματα τοΰ έκ Λειψίας Wiedemann κατέδειξαν ελά
χιστη μεταβολή έπερχομένη εις την έντασιν τοΰ ρεύματος επιφέρει παμ- 
μεγίστας αύξομοιώσεις είς την έντασιν τοϋ έκπεμπομένου φωτός»

Ή ’Επιτροπή έδέχθη κατ’ άρχην μέθοδόν τινα, κατά πρότασιν τοϋ κ. 
Dumas, έπινοηθεΐσαν ύπδ τοΰ έν Λυών καθηγητοΰ Violle ώς δυναμένην νά 

Ίίχοχσχγ σταθεράν και ίσχυράν μονάδα φωτός.
Κατά την μέθοδον ταύτην ώς μονάς ληφθησεται τδ φώς δπερ εκπέμ

πει ώρισμ-ένον μέρος έπιφανείας οίον εν τετραγωνικόν έκατοστόμετρον, 
τηκόμενου λευκοχρύσου.

'Ο λευκόχρυσος (platine) δστις παρασκευάζεται ηδη, καθ’ ά έξέθήκεν έν 
τη επίτροπέ], δ σοφός κ. Dumas έν καταστάσει σχεδδν χημικώς καθαρά, 
τηκόμενος διατηρεί θερμοκρασίαν σταθεράν καί άμετάβλητον, έκπέμπει 
£πομένως καί φώς σταθερόν προσομοιάζον μάλλον πρδς τδ Ηλεκτρικόν φώς, 
αναλυόμενου δέ διά τοΰ φασματοσκοπίου παρουσιάζει και φάσμα άρκούν- 

τως τέλειον ώς έκεΐνο, - ■ -
Ή μέθοδος αυτή έθεωρηθη κατ’άρχην άρίστη άλλ’άπαιτεϊ ούκ δλίγας 

δοκιμασίας δπως άποβη πρακτική καί εφαρμόσιμος. Επειδή η έπιφάνειά 
τοΰ ούτως έν τηξει διατελοΰντος λευκοχρύσου είναι οριζόντιος,δέον αί έκ- 
πεμπόμεναι άκτϊνες νά καταστώσιν άπδ κατακορύφων δριζόντιαι. Πολλαί 
παρατηρήσεις έγένοντο έπί τές μεθόδου ταύτης ύπδ τών μελών τές επι
τροπές. 'Ο χρόνος καθ’ ον 3 Η'4 χιλιόγρ'αμμα λευκοχρύσου διατηρούνται 
έν τηξει άνέρχεται μόλις είς ημισυ λεπτόν τές ώρας, καί έν τούτοις έν τφ 
χρόνω τούτω δέον νά έκτελεσθη η φωτομετρική παρατηρησις. Κάγώ δέ 
παρετηρησα κατά τά γενόμενα πειράματα, δτι ένίοτε μακρά τεμάχια 
άποσπώμενα<·έκ τές έξ ασβέστου χοάνης καί έπιπλέοντα έπί τές έπιφα- 
νείας τοΰ έν τηξει λευκοχρύσου μετέβαλλον την ώς πρδς τδ φώς άφετι- 
κην δύναμιν (pouvoir 0missif) τών σημείων τούτων.

'Η μονάς αυτή συγκρινομένη πρδς τΗν τοΰ Καρσέλ άνέυρίσκέται ύπ®ρ$- 
πταπλασία ταύτης εί καί ακριβέ πειράματα δέν έγένοντο έ'τι.

Mia τών σπουδαίων εφαρμογών ίσχυροΰ φωτδς τυγχάνει, ώς γνωστόν» 
καί η είς τούς φάρους χρέ.σις αύτοϋ. Άλλ' η άπόστασις είς ην έξικνεΐται 
τδ φώς δέν έξαρτάται μόνον έκ της έντάσεως αύτοϋ, άλλά καί έκ τές 
χροιάς αυτού Η μάλλον έκ τές πληθύος τών έρυθρών καί πρασίνων φω
τεινών άκτίνων ας τδ φώς έμπεριέχει. ’Εφ’ φ η σύγκρισις δύο ισχυρών φώ
των δέον νά γίνηται επίσης καί διά της άναλύσεως τών διαφόρων χροιών.» 

άς τά φώτα έγκλείουσιν.
Έν συνόλφ δθεν, η Έπιτροπγ] καί είτα τδ συνέδριου, παρεδέχθη ώς 

μονάδα μέν πρωτίστων τδ φώς τδ έκπεμπόμενον ύπδ τοΰ τηκομένου λευ
κοχρύσου, αν έξευρεθ-ρ πρακτική τις μέθοδος πρδς ,εύχερέ χρέσιν τές μον 
νάδος ταύτης»
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'ί}ς μονάδας δέ δευτερευούσας την τοΰ Καρσέλ προς δέ καί τήν λαμ
πάδα, έάν αδτη κατζσζευζσθή ούτως ώστε νά έχη πάντοτε την αύτην 
σύνθεσιν, τδ αύτδ σχημζ, την αύτήν κατασκευήν καί σταθεράν κατα- 
νάλωσιν.

Αί άποφάσείς εΐτα τών τριών τούτων ’Επιτροπών ύποβληθεΐσαι έν πλή- 
ρει συνεδριάσει εις τδ σύνολον τοΰ επιστημονικού σώματος έγενοντο δε
κτά! παμψηφεί.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Περί προστασίας τών ύποβρυχίων ήλεκτρικών καλωδίων.
Πρδς ταϊς τρισί ταυταις ’Επιτροπαϊς είργάζετο και τετάρτη τις ’Επι

τροπή έν όίλλαις ημέραις καί ώραις, ητις σρνεζητησε καί ύπέγραψεν έν 
τέλει διεθνή συμβζσιν περί προστασίας τών ύποβρυχίων τηλεγραφικών 
καλωδίων. Καί έν τή Επιτροπή ναύτη έσχον την υψηλήν τιμήν ν’ άντι- 
προσωπεύσω την ελληνικήν κυβέρνησιν μετά τοΰ άξιοτίμου έν Παρισίοις 
πρέσβεως της Ελλάδος κυρίου Ν. Μαυροκορδάτου, δστις θέλει εκθέσει ύμΐν 
τάς αποφάσεις τής Επιτροπές ταύτης.

Έν Άβήναις τη 10 Νοεμβρίου 1882,
Ευπειθέστατος

Τ. Λ. Άργυρόπουλος.
Υφηγητής τής Φυσικής ίν τφ Έ9ν. Πανεπιστημίιρ 

χαι καθηγητής 8ν τή Στρατ. Σχολή.

ΑΑΦΌΝΣΟΥ ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΠΟΙΗΤΙΚΑΙ ΤνΙΕΛΕΤΑ-Ι

Α'.—Ή 'Εσπέρα.

Σιγώσα έπανήλθεν ή εσπέρα· 
’Εγώ δ’ έπί τών βράχων διαμένων 
’Ακολουθώ εις τον εύρύν αιθέρα 
Τό άρμα τής σκοτίας τό προβαΐνον.

Ή ’Αφροδίτη άργυρά προκύπτει 
Καί κάτω ό άστήρ τών έρωμένων 
Τό φώς του τό μυστηριώδες ρίπτει 
Τής χλόης τό επίστρωμα λευκαίνων.
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Τον θροϋν άκούω ήδη τών κλαδιών 
’Εκείνης τής φηγοϋ τής πυκνοτάτης: 
Θά έ'λεγέ τίς πέριξ τών μνημείων 
'Ότι τάς πτέρυγας κινεί σκιά τις.

Άλλ’ αίφνης ώς φυγάς τις του αίθέρος
Κατέρχεται έπί τό μέτωπόν μου
Άκτίς τις τοΰ νυκτερινοί άστέρος 
Καί ψαύει μαλακώς τών όφθαλμών μου.

Ωραία λάμψις σφαίρας ουρανίας, 
Άκτίς γλυκεία, παρ’ έμοϋ τί θέλεις;
Εις τάς πληγάς τής νέας μου καρδίας
Τάς έρεβώδεις αί'γλην άποστέλλεις;

Κατέρχεσαι νά μοι άνακοινώσης 
Τών κόσμων τά μυστήρια τά θεία ;
Τάπόκρυφα τής σφαίρας νά δηλώσης, 
Εις ήν θά σ’ άνελκύση ή πρωία;

Απόρρητός τις νους σε κατευθύνει 
Πρδς τον άλγοϋντα έν τη δυστυχία
Καί έρχεσαι, ώς ή ήμέρα κλίνη, 
Νά τον φωτίσης ώς έλπίς γλυκεία;

Τό μέλλον έρχεσαι νά φανερώσης, 
“Όπερ ποθεί ή τάλαινα καρδία;
’Ή τής ημέρας τής μή τελευτώσης, 
Αγνή άκτίς, μή είσαι ή πρωία;

Τό φώς σού με άνα^ριπίζει, 
ίίληροϋμαι έκ παραφορών αρρήτων, ..
Ό νους μου τούς θανόντας χαιρετίζει : -’’
Γλυκύ μου φώς, μή είσαι ή ψυχή των;

. ■ ■ ■ ?" X.
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Nat, ίσως at μακάριαι σκίαί των 
Κατήλθον είς τοϋ άλσους τδ πεδίον 
Καί ήδη με κυκλοΰσιν αί*μορφαί των 
Καί’ουτω τάς αισθάνομαι πλησίον!

Άχ !, άν ύμεϊς, σκιαί πεφιλημένων, 
Τώ ον τι έίσθε, θέλω παν εσπέρας 
Νά μ’ έπισζέπτησθε μεμαζρυσμένον 
Έκ τής βοής, τοΰ όχλου τής ημέρας.

Ειρήνην καί άγάπην νά δωρείτε 
Είς την ψυχήν μου την έξηντλημένήν, 
'Ως τής νυκτδς ή δρόσος χορηγείται 
Είς γήν ύπό τοΰ Φοίβου κεκαυμένην.I -

Ναι, έ'ρχεσθε!... ’Αλλά πυκνοί χωροΰσι, 
Ζοφώδεις ο'ι άτμοί πρδς τδν αιθέρα: 
Την μελιχράν άκτΐνά μοι στεροΰσι 
Καί-πάντα, φεΰ!, καλύπτει ή εσπέρα.

—Ίϊ Λίμνη.

Αοιπδν πρδς νέας πάντοτε χωρουντες παραλίας 
Καί τέλος έκφερόμενοι είς νύκτα αίωνίαν 
Ούδέτιοτε θά ρίψωμεν άγκυρας άσφαλείας 
Είς τών έτών τδ πέλαγος ούδ’ έφ’ ήμέραν μίαν ;

Ώ λίμνη!, μόλις έφυγε ταχύπτερος εις χρόνος 
Καί, δπως πριν, ή φίλη μου άντί νά χαιρετίση 
Τά προσφιλή σου κύματα, ίδέ!, καθίζω μόνος 
Έπί τής πέτρας σου, έφ'ής.τήν είδες νά καθίση ί
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,'Ομοίως ύπδ τούς βαθεϊς σκοπέλους σου έθρήνείς* 
'Ομοίως συνετρίβεσο είς τά σχιστά πλευρά των·' 
'Ομοίως καί δ άνεμος πρδ τών ποδών έκείνης

' Τών λατρευτών έπέρ^ιπτεν άφρούς έκ τών κυμάτων.
»

Μίαν εσπέραν, ένθυμοΰ!, έπλέομεν ήσύχως· 
Μακράν έπί τοΰ κύματος καί έπί τής ξηράς σου
Ούδέν ήκούετο είμή τών έρετών δ ήχος
Τών θορυβούντων έν ρυθμώ τάρμονικά νερά σου.

Άλλ’αίφνης φθόγγοι, οδς ή γή δεν ήκουσεν άκόμα, 
’Αντήχησαν έπί τής γης τερπνώς τής παρόχθιας;
Τδ κΰμα έ’στη ήρεμον καί τδ ώραίον στόμα 
Τής φίλης μου έξέχυσε τοιαύτας θρηνωδίας:

«Χρόνε, τδν ροΰν σου κράτησον καί, ώραι εύτυχίας, 
Μη τείνετε πτερόν !

’Αφήσατε νά δρέψωμεν τάς τέρψεις τάς βραχείας 
'Ωραίων ήμερων!

«Ενταύθα πλήθος δυστυχών ύμας έπικαλείται: 
Περατε δι’αύτούς·

Σβεννύοντες καί βίον των καί πόνους λησμονείτε
Τούς εύτυχείς θνητούς.,

«Πλήν μάτην έ'τι, φεϋ!, ζητώ στίγμάς τινας^δ χρόνος 
Μοί φεύγει λεληθότως·

«Νύξ,», εΐπον, «έτι βράδυνον» καί ή αυγή άπόνως 
Σκορπίζει νυν τδ σκότος.

«Άς άγαπώμεθα λοιπόν φροντίζοντες συντόνως
Τάς ώρας νά χαρώμεν!

Δεν έχει δρμον δ θνητός ούδ’ όχθης γήν δ χρόνος· 
Φεΰ!, ρέει καί περώμεν!»
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Ώ χρ^νε, πρέπει αί στιγμαί ψυχής ένθουσιώσής, 
Καθ’άς ό έ'ρως κύματα δωρεϊ ευδαιμονίας*
Ν’ αφίπτανται μακράν ημών και μάλιστα μεθ' όσης 
Παρέρχονται ταχύτητες ήμέραι δυσπραγίας’,

Καί πώς !, χωρίς to ίχνος των τουλάχιστον νά μένη; 
Πως!, χάνονται ολόκληροι, διά παντός περώσι;
Ό χρόνος, όστις καί δωρεϊ έκείνας καί μαραίνει, 
Και πάλιν έν τώ μέλλοντι δέν θά τας άποδώση;

’Άβυσσοι σκότους, παρελθόν, μηδέν, αίωνιότης, 
"Οσας ημέρας δέχεσθί, τί γίνονται; Λ,αλεϊτε: 
Θ’άποδοθή ποτέ ήμΐν έκείνη ή τερπνότης 
Τών ύψη <ών έκστάσεων, άφ’ ών ημάς στερείτε 1

Ώ λίμνη, βράχοι, δάση μου, ώ σπήλαια βαθέα, 
Υμείς οσ’ άναθάλλετε, ή ό καιρός δεν φθείρει, 
Τηρεϊτ’ έκείνης της νυκτός, ναί, φύσις μου ωραία, 
’Ενδελεχή άνάμνησιν τούλάχιστον σύ τήρει!

"Ας έ’χη,τήν γαλήνην σου καί τον κυματίσμόν σου, 
Ώ λίμνη, και τών λόφων σου την θέαν τών φιλτάτων, 
Τάς μελανάς έλάτας σου, τούς βράχους τών δχθών σου 
Τούς κρεμαμένους άνωθεν τών λείων σου ύδάτων!

*Ας έχη τήν διάβασιν τοΰ φρίσσοντος Ζέφυρου
Καί τών οχθών σου τήν βοήν καί τήν ήχώ έκείνων
Και τον άργυρομέτωπον αστέρα τοϋ άπειρου
Τον χρίονΐα τήν όψιν σου διά λευκών άκτίνων!

Εί’θ’ ά στενάζων άνεμος, ή αύρα ήτις κλαίεη 
Είθε τό κοΰφον άρωμα τοΰ θείου σου άέρος,

■ Είθε πάν 8,τι βλέπει τις, άκούει ή εισπνέει, .
Το πάν νά λέγη: «’Έκαιεν αυτούς φλογώδης ερως !»
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Γ'.—Ό ’Έλεος·

Ύ μ r ο <■ ά>·ατο^ι»άς.

Ειπέ ποτέ ό Πλάστης προς τον ήλιον; 
«Σύ δ ποιων τό όνομά μου ένδοξον, 
Σύ, ον ή δεξιά μου στέλλει κομιστήν 
Τής λάμψεώς μου καί τής εύφροσύνης μου, 
Δι’δν μ’αινεί τό άπειρον έξεγερθέν,—■ 
’Από τών δώρων τοΰ ώραίου σου φωτός, 
’Από τών γιγαντείων έν τφ ούρανω 
Βημάτων σου, άπό τών ζωογόνων σου 
Άκτίνων, άς παντός έκπίνει βλέφαρον, 
Είπέ μοι, τί καθ’ δλον ίου τό στάδιον

, Σέ κάμνει προς έμέ μέν δμοιότερον,
Εις δέ τούς οφθαλμούς σου μεγαλήτερον;

Ό ήλιος έν συστολή άπήντησεν: 
«Ούχί τό νά φωτίζω τό διάστημα, 
Νά καταφλέγω τήν άμμώδη έρημον, 
Νά τήκω τοϋ Λιβάνου τήν λευκήν στολήν* 
Ούδέ νά κατοπτρίζωμ’ έν τώ κύματι 
’Ή πύρινος νά πλέω έπί τούρανοΰ, 
Άλλα τό νά εισδύω διά τών σχισμών 
Τής έγκλειούσης φυλακής τον δέσμιον 
Και νά ξηραίνω δάκρυα του οφθαλμού, 
*Όν έν τώ σκότες τέρπει μί’ άκτίς φωτός!»

‘—«Καλώς, υπολαμβάνει ό ’Ιεχωβά· 
Όμοίως άπονέμω τήν άγάπην μου!» 
Τον λόγον δέ του Φοίβου προς τον 'Ύψιστον 
Έγώ, το ψάλλον έ'ντομον, άσπάζομαι· 
Αιόττ κάι ή λύρα μου εύδαιμονει 
Ούχί άν πάλλή υπό" δόξης πνεύματος, 
Ούδέ άν ρίπτη εις τόν χρόνον μάταιου 
*Εν όνομα, ούδέ άν ψάλλη νικήτας, 
Άλλ’ άν έν τή νυκτί τής μοίρας άντηχή
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'Υπέρ τοΰ δυστυχούς έκείνου πλάσματος,
Όπερ διάγει β|ον ολως έρημον,
Και αν είσδύη ή φωνή μου είς αύτδ.
Διερχομένη τής καρδίας τάς σχισμάς.

Δ’.—Φερράρα.
<ίι)εο<ηρεά(ασάέΓ χατά την εζοΰυν από της φυλακής τ&ϋ Τάσσον.

18φ4.

Είτε θεάς ή άνθρωπος, παν μέγα πνεύμα. μαρτυρεί
Τής τιμωρίας ύστερον τα δργανον. φιλοϋσι· 
Τό ζύλον, οπού τελευτά τό θϋμα, προσκυνοΰσι 
Καί ή τοϋ Τάσσου φυλακή τιμής και δόξης εύμοιρεΐ.

Τοΰ Τάσσου φυλακή έδώ, του Γαλιλαίου άλλαχοΰ, 
’Ικρίωμα του Σίδνεΰ, πυραί, σταυροί, ταφεϊα, 
Όπόσον εϊνε καθ’ υμάς οίκτρά ή κοινωνία, 
Όταν μισή τό θειον φώς, τόν ευεργέτην νοΰ πτωχού !’

Πλήν μέγα καί ελεύθερον έν μέσω δούλων καί μικρών 
Έάν τδ πνεύμα τελευτά, πληροί βουλήν Προνοίας, 
Διότι τό ικρίωμα ήμεΐς τής άληθείας 
Απανταχού πηγνύομεν προ τών τής-πόλεως Ουρών.

’Αντί λοιπόν ενδοιασμού κρατύνωμεν ήμάς αύτούς! 
Τό δώρον έκτιμήσαντες άνοίξωμεν τάς χεϊρας, 
Δάκρυ καί αιμα ώρισε βουλή τής θείας μοίρας' 
'Ως τής λυχνίας έ'λαιον τής φωτιζούσης τούς θνητούς!

Ε\—'Ο άποΟνήαζων χριστιανός.

Τι ήκουσα; Περί έμέ τό σήμαντρον στενάζει!
Τι πλήθος ήδη εύσεβές πενθούν με πλησιάζει; 
Πρόιςτίνα ούτος δ ψαλμδς καί τδ ώχρδν κηρίον;
Ώ θάνατε, ή σή φωνή τδ έσχατον έγγίζει
Τά ώτά μου; Καί πώς λοιπόν; Αύτήμε έξυπνίζει 

’Εγγύς είς τό μνημεϊον;
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Ώ σύ, πολύτιμε σπινθήρ έκ του πυρός του θείου
• Και κάτοικος Αθάνατος τοϋ χοϊκού σαρκίου, 

Άπόβαλε τόν τρόμον σου: δ λυτρωτής σου φθάνει!
■ Ψυχή μου, άφες τά δεσμά και ί'θι πετομένη!
' ‘ Λοιπόν καλοΰμεν θάνατον, έάν τις τά τεμένη 

Τοΰ οΰρανοΰ λαμβάνη;

Ό χρόνος/ναί, παρέδραμε τοϋ βίου μου τόν δ'ρον. 
Άκτινοβόλοι άγγελοι τών ούρανίων χώρων, 
Είς ποια νέα μέγαρα τερπνώς με οδηγείτε; 
Είσήλθον ήδη είς φωτός άπέραντον αιθέρα, 
’Εμπρός μου; τό διάστημα εύρύνθη καί ή σφαίρα 

Τής γής μακράν μου κεϊται!

Πλήν τί άκούω; τήν στιγμήν τής έζεγέρσεώς μου 
Φωναίμε περιβάλλουσι μετά κλαυθμοϋ άκοσμου! 
Ώ Αδελφοί έξόριστοι, έμέ, έμέ θρηνείτε;
Άλλ’ ήδη έ'πων έγώ έκ τής σεπτής φιάλης 
Τήν λήθην καί τδ πνεϋμά μου μετά γλυκείας ζάλης 

Είς δ'ρμον άφικνεϊται.

<7r.—ΊΙ ψυχή (Le papillon).

Μέ.τδ έ’αρ γεννάται, μέ τά ρόδ’ Αποθνήσκει· 
Μέ τδν ζέφυρον τρέχει δι’ αίθέρος λαμπρού· 
Είς παν άνθος πετώσα, οπερ θάλλον εύρίσκει, 
’Αρωμάτων πληροΰται καί φωτδς ίλαροΰ· 
Νέα έ'τι, τήν κόνιν τών πτερών της τινάσσει 
Καί ώς άνεμος φεύγει τούς αστέρας νά φθάση: 
Ταϋτα πάντα ώρίσθη ή ψυχή νά ποιή. 
Παρομοίως δ πόθος, δν ούδέν καταπαύει, 
Είς οΰδέν έπαρκεϊται καί τά πάντα, μέν ψαύει, 
Πλήν ζητεί ευτυχίαν έν τή άλλη ζωή.
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Και είπον: «Κατά τήν έξής τοΰ βίου μου πορείαν, 
Ν’ Ακολουθήσω και έγώ τούς πρότερον Ανθρώπους, 
Ώς το άρνίον το περών τούς μητρικούς του τόπους, 
Καί τών θνητών νά μιμηθώ την άφθιτον μωρίαν;

Ό μέν ζητεί ποντοπορών τοϋ Μέμνωνος το χρήμα 
Καί πνίγουσι τά κύματά τούς πόθους και τό πλοΐον*
Ό δέ, τής δόξης έραστής και υπ’ αύνής μεθύων, 
Λαμβάνει ένεκα κενοϋ όνόματος τό μνήμα.

Εκείνος δρέπει δι’ήμών και εύκλειαν καί στέμμα, 
Πλήν έπειτα κατέρχεται του θρόνου την βαθμίδα*

1 Ό άλλος, θέλων είς τερπνήν νά έμπλεχθή παγίδα, 
Άφιεροΐ την τύχην του είς έρωμένης βλέμμα.

Πεινών διάγει δ άργός, τοΰ ύπνου μόνον φίλος·
Ό γεωργός άροτρια τά γόνιμα έδάφη· 
Φονεύει ό πολεμιστής, ό λόγιος συγγράφει 
Και δ έπαίτης κάθηται είς τής αδοϋ το χείλος.

Άλλ’ δ'μως που ύπάγουσιν; ’Εκεί όπου ύπάγει 
Τό φύλλον, δπερ ή πνοή διώκει τών χειμώνων, 
Και ουτω πως μαραίνονται διά πολλών Αγώνων 
Αί γενεαί, άς δ καιρός καί σπείρει και συνάγει.

«Έμάχο ντο μέν κατ’αύτοϋ, άλλα νικαδ χρόνος: 
Ώς ποταμός τήν ψάμαθον τής όχθης καταπίνει, 
Όμοίως έξηφάνισε τά φεύγοντά των σμήνη· . *
Έφάνησαν, άπέθανον, άλλ’ έζησαν συγχρόνως;

«Έγώ τον Κύριον, εις δν πιστεύω, θά υμνήσω 
’Εν τη βοή τών πόλεων, έν τή έρήμφ μένων,
Κατακλιθεις έπι άκτής ή πλοίου έπιβαίνων, ι
Πριν έ'τι Αποκοιμηθώ, δπόταν έξυπνήσω.» I
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Ή γή δέ μοι έφώναξεν: «Ό Κύριος τις είνε·»
’Εκείνος, οστις πανταχοϋ υπάρχει έν τή φύσει,
’Εκείνος, ού τίνος ή χειρ τό σύμπαν περιπτύσσει,
Εκείνος, έξ ού έ'λαβον τήν λάμψιν αί σελήναι.

i
’Εκείνος, δστις έπλασε τά όντα έκ μή ό'ντων,
’Εκείνος, ού τά βλέμματα έτόξευσαν ήμέραν,
’Εκείνος, δστις έθηκεν έπί κενού τήν σφαίραν,
’Εκείνος, δστις εκλεισεν άνευ άκτής τόν πόντον.

’Εκείνος, οστις άγνοεϊ τοΰ χρόνου τόν κανόνα,
’Εκείνος, δστις πάντοτε άφ’ εαυτοϋ υπάρχει
Καί ζή έπ’ι τοϋ μέλλοντος, ώς τοϋ παρόντος άρχει,
Καί τόν φυγόντα έξ αύτοΰ ανακαλεί αιώνα.

Αύτός εινε δ Κύριος! Τό στόμα μου μή παύση
Νά τον υμνή ένώπιον τοΰ ανθρωπίνου γένους:
Ώς ή λυχνία ή χρυσή τοϋ ιεροϋ τεμένους
Θά ψάλλω μέχρις ού αύτός θελήση καί με θραύση.

Έν Άβηνίις τι) 47 Νοεμβρίου 1882.
ΧταμΛτιος Λ. Βάλβης.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΝΟΜΙίΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΙΖΩΝ ΠΟΛΕΟ5 ΤΗ£ ΚΑΡΙΑί

Περί τών Έρίζων δ κ. Waddington γράφει τά έξνίς:
«Ή μικρά αδτη πόλις ήτις μόλις μνημονεύεται παρά τών συγγραφέων 

£κειτο είς τά σύνορα Καρίας καί Φρυγίας (Πτολ. V. 2, 2 I), μεταξύ τοΰ 

Ίνδοΰ Αρκετά σπουδαίου ποταμού ρέοντος παρά τά Κίβυρα και ενός τών 
παραποτάμιων του δπερ Χάος (Chaiis) μέν ονομάζεται έν τώ κειμενφ τοΰ 
Τίτου Αιβίου (XXXVIII, 14) αλλά τοΰ οποίου τό Ακριβές όνομα είναι 
Καζάνης (Cazan0s) ώς εξάγεται έκ της παραβολές- τών διαφόρων γραφών 
τών χειρογράφων και τ?ίς επιγραφές ενός νομίσματος τοΰ Θεμισονίου (πρβλ. 

Bullet, archolog. francais, σελ. 50 καί 51)»*.

I Rev. Numisip, 1856, σελ.. 373. ~ J
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Tot; Έρίζοις άπεδόθη ύπδ τοΰ Pellerin * νόμισμά τι οπέρ δ Duchalais 
όρθώς άνεγνώρισεν οτι εϊνάι άποικιακδν νόμισμα τής Κορίνθου 1 2 3 4. Είτα δέ 
άπέδωκεν εις τήν αυτήν πάλιν δ Borrell 3 ετερόν τι νόρ.ισρ.χ περί ου φρο
νεί δ κ. Waddington οτι άνήζει είς τήν Λαοδίκειαν \ Ό κ, Waddington 
λοιπόν είναι δ πρώτος ,οστις έδημοσίευσεν άδιαφιλονίκητάν τι νόμισμα τών 
Έρίζων τοΰ αύτοκράτορος Ιίαρχκάλλα 5·.

1 Peuples et Villes, τόμ. 11, βελ. 123, π'ν. LXVI, 27.
2 Rev. Num. 1851, σελ. 402.
3 Num. Chron. Τόμ. IX, σελ. 150.
4 Rev. Num. 1856, σελ. 374.
5 Rev. Num. 1856 σελ. 373.

.6 Τό αδτό τοΰτο νόμισμα, άλλ’ΰχον την κεφαλήν τοΰ Δίας, όδημοσιεύθη ύπό τοΰ W. Web» 
Ster έν τοΰ Num. Chron. Ν. S. I. σ. 210. ‘Έν νόμισμα τοΰ Βερολιναίου νομισματικοί μου
σείου φίρει την κεφαλήν τοΰ Ιίοσειδώνο; πρός τα δεξιά, έπι δέ τοΰ όπισθεν τήν Νίκην δεξι^ 
μετά στεφάνου καί κλάδου δάφνης. Ή επιγραφή ΕΡΙΖΗΝΩΝ βϊνβ γεγραμμίνη εις δύο ίφιζον'- 
τίους γραμμάς. (Σημείωσις τοΰ συντάκτου τοΰ Βερολιναίου νομισματικοί περιοδικοί έν φ τδ 
πρώτον γερμανιστΐ ίδημοσιεύθη ή διατριβή αΰτη).

Της πόλεως ταύτης δημοσιεύω νϋν δύο άλλα νομίσματα, τδ μέν αύτό- 
νομον τδ δέ αύτοκρατορικδν τοϋ Καοακάλλα, ών επεται ώδε ή περιγραφή.

1, Κεφαλή Ποσειδώνος πρδς τά δεξιά, δπισθεν δ’ αυτής τρίαινα έστραμτ 
μένη πρδς τά κάτω.

*θπ. .ΕΡΙΖΗΝΩ.Ν). Άε^δς πρδς τά δεξιά ίστάμενος έπι κεραυνού.

Χαλκός 4. 0

2. ΑΥΤΟΚ. ΚΑΙ. Μ. ΑΥ. ΑΝΤΩΝ€ίΝ(Χ . Προτομή τοΰ Καρα- 
κώλλα νεανίου πρδς τά δεξιά,φέροντος τήβεννον και έ'χοντος τήν κεφαλήν 
δαφνοστεφή.

”θπ. eni €ΡΓ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΑΛ6Ξ. βΡΙΖΗΝΩΝ. ΌΊίλιος 
έ'φιππος πρδς τ.’ άρίστερά, τή μέν δεξι^ ύψουμένη κρατών δυσδιάκρετόν τι 
άντικείμενον, τήν δ’άριστεράν έρείδων έπί τοΰ ίππου’ όπισθεν δέ τών 
ώμων αύτοϋ έξέχουσι δύο βέλη..........................................................Χαλκός 10.

Κατά τδ έτος 1855 εύρισκόμενος έν Τεργέστη είδον έν τή συλλογή τοΰ 
άρχιάτρου de Vest νόμισμά τι αύτόνομον τών Έρίζων ούτινος τότε έση- 
μείωσα τήν περιγραφήν ώς εξής’

Κεφαλή Διδς πρδς τά δεξιά.

’Όπ. ΕΡΙΖΗΝΩΝ. ’Αετός . ................................ Χαλκός 4.
Έν τή σημειώσει ταύτη ή κεφαλή χαρακτηρίζεται ώς ή τοϋ Διάς. ’Αλλά 

πιθανώς ή τρίαινα, ή'τις, ώς παρατηρεϊται έν τφ άπεικονίσματι τοΰ ήμε- 
τέοου νομίσματος, είναι διά λεπτών γραμμών κεχαραγμένη,δέν διεκρίνετο, 
και ώς έκ τούτου έξέλαβα τήν κεφαλήν τοϋ Ποσειδώνος άντι τής τοϋ 
Διάς. Ούδ’ έσημείωσα άν δ άετδς ΐστατο έπι κεραυνού και πρδς τά δεξιά 
ή τ’ άριστερά. Δέν δύναμαι επομένως ν’ άποφανθώ θετικώς άν τά δύο 
ταϋτα κομμάτια είναι όμοια ή διαφέρουσι πρδς άλληλα. Σημειώ δ’ εν
ταύθα ότι ή συλλογή τοΰ Δρος de Vest μ.ετά τδν θάνατον τοΰ κτήτορος 
αυτής έπωλήθη εις τδν έπίσης έν Τεργέστη διαμένοντκ ιατρόν Dreer οστις 
κατά τδν θάνατόν του τήν έκληροδότησεν εις τδ άστικδν Μουσεΐον τής 
έαυτοΰ πατρίδος Klagenfurt, έ'νθα θά υπάρχη μετά τών λοιπών και τδ άνω 
μ,νημονευθέν νόμισμα.

I;

Π. Λάμπρος.

Ε’ΠΙΓΡΑΦΑί ΑΤΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡ1ΔΌ2

Έν Έ.Ιευσϊη εύρεθείσας κατά τήν σκαφήν τών θεμελίων της οικίας τοϋ 
Ίωάννου Νικολάου ή Κουκουνάρη αντέγραψα τάς δύό έπομένάς επιτύμ
βιους επιγραφάς.

Έπί στήλης μικράς στρογγυλής κοινής, λίθου ύπογλαύκου’

ΚΩΝΩΨ 
ΦΡΥΞ 

γράμμασι τών καλών χρόνων, ών τδ Ψ καί τδ Φ γωνιώδη τάς καμπάςί
Έπι^δέ άσπιδοειδοΰς τίνος κύκλου, έν μέσφ τΐό άετώματι μνήματος 

εχοντος'σχήμα ναΐσκου’

I 
OC €ΚΑ 

ΛΟΥΜΗΝ
TOGND 

ΜΑ
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Αμέσως δ’ ύπδ την ασπίδα ενθεν καί έ'νθεν*

Κ€ίΜΑί Δ€€ΝΘΑ
Καί ύπδ τδ κάτω τών λέξεων τούτων προέχον γείσωμα* 

ΝΒ’ΑΙΔ^ΚΟΔΟΝΛ· , Η

*0 δέ σηκδς ενέχει παιδδς κρατοϋντος στρουθίον Ανάγλυφου κακότεχνου.
Τδ έργαν τών κκτωτάτων ρωμαϊκών χρόνων,τοϋ δέ Δ τδ δεξιόν σκέλος 

ύπδρτείνεται καί υπέρ τήν κορυφήν.
* «
*

Κατά Δεκέμβριον 1881, ϊν.Μεγάροις, εύτυχήσας Αντέγραψα επιγραφήν 
έκταφεϊσαν έκ τοϋ περιβόλου της πολλά τά Αρχαία μεγαρικά λείψανα 
έχούσης ένεκτισμ.ένά 'Αγίας Παρασκευής, έκκλησίάς Ινοριακής τρισυπο·* 
στάτου τών Μεγάρων.

Λίθος ύπογλαύκου Ανοικτού χρώματός Ορθογώνιος, Απολήγων εις ρίζαν 
Ακατέργαστου δι’ ής κατείχετο έμπεπήγμένος τή γή, ήν κεχωσμένος μέ
ρος μέν ύπδ τδ θεμέλιον τής εκκλησία:, κατά τήν βορειοδυτικήν αύτής 
γωνίαν, μέρος δέ προέχων αύτοϋ ύπδ τδ χώμα τοϋ προαυλίου και διερ- 
ρηγμένος Ακριβώς κατά τδ ‘σημείου τής πρδς τδ θεμέλιον τής εκκλησίας 
έπαφής. Σκαπτόμενων ·δέ θεμελίων διά τδ κτιζόμενου περιτείχισμα τοϋ 
προαυλίου άπεκαλύφθη ό λίθος μήκους 1 περίπου μέτρου Από τής Α
ριστερά τφ άναγινώσκοντι γωνίας μέχρι τής τεθραυσμένης άκρα; καί 
ύ'ψους 50 περίπου εκατοστών άπδ τής περατούσης τήν άκατέργασΐον ρί
ζαν ίσογαίου γραμμής μέχρι τής κορυφής.

Άναγινώσκεται δ’ έπι τοϋ γεισώματος αύτοϋ (ύψους έλάττόνος τών 1 Ο 
έκατοστών) ίκανώς μεγάλοις γράμμασι ρωμαϊκών χρόνων έπιγεγρκμμένον’ 

*Η βουλή καΐ ο δήμο; Όπτελλίαν Φίλαν Ούϊ . . . ·'.■*. .......
Σαβεινου του Κο-ράνου Άρχιερ^ως άν/θηκαν(έρειαν .......... .(εύ
νοια τή (sic) πρδς τήν πάλιν καί Ιπί μεγαλοψυχία-(sic.) Ιν διανό[μαΐς.....

Καί ευθύς ύπδ τήν άπλήν τοΰ γεισώματος γραμμήν, ακριβώς ύπδ το 
μέσον τής επιγραφής ή λεξις

ΠΟΛΛΑΚΙ
Κενδς χώρος Απδ τοϋ αριστερού άκρου τοϋ λίθου μέχρι τής Αρχής τών 

δύο τελευταίων στίχων, 2 Ο περίπου εκατοστά τοΰ μέτρου’ σχεδόν δέ 
διπλάσιος μέχρι της Αρχής τοΰ πρώτου στίχου, ίκανώς είσεχούσης, ώς 

Ανωτέρω άπεδόθη.
Αί δύο κάθετοι γραμμαί τής πρώτης λέξεως σαφώς δεικνύουσι τδ Αρ* 

θρον η, καίπερ έφθαρμένης τή; Οριζοντίου γραμμής.
Ακριβής δέ παρατήρησις τοΰ λίθου και τοϋ εξεπίτηδες ληφθέντος Απο

τυπώματος τοϋ έφθαρμένου τμήματος αύτοϋ έ'πεισέ με οτι μετά τδ σαφές 

ΠΤΕΛΛΙΑΝ έπεται Φ κατά μέρος σωζόμενον, μεθ' δ ί’χνη ΙΑΑ. "Οθεν 
Ασφαλώς άναγινώσκω’ ,Onte.l.Uar ΦΙ.Ιατ, Ούι(όίον jj, αυτό τδ δνομ,α τής 
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Ανατεθειμένης ίερείας. Τί δέ τδ κάτω τοΰ γείσου ΠΟΛΛΑΚΙ ζητεί Α- 
πγωρημένον έν τοιαύτγ θέσει; Κατά τήν κρίσιν τοΰ κ. Κουμανούδη, έ'χει 
σχέσιν πρδς: τάς διακομάι, Ας μεγαλοψύχως καί ποάάάαιξ έποίησεν ή ιέρεια 

.κατά τάς έορ,τάς»
Τίς δ’ ό Θεδς φ έδούλευεν ή τέως ήμΐν άγνωστος ιέρεια καί ποια ή 

οικογένεια αύτής; ΐνα ταΰτα καταμάθωμεν, εύχηθώμεν δπως άρ,_αί έπι· 
μελέστεραι έξαγάγωσι τών θεμελίων τδ λοιπδν τοΰ λίθου τμήμα.

* *
*

Παρά τήν πεδιάδα τοΰ Μαρα,θωνος, ακριβώς Απέναντι τοΰ εις τήν μο
νήν τών Άσωμάτων Πετράκη Ανήκοντας μετοχιού «Ευλοκερίζης» δ κατά· 
βαίνων είς τδν Μαραθώνα, πρδς αυτή τή οδφ, αριστερά μέν βλέπει δρΰν 
ευμεγέθη, δεξιή δέ φρέαρ νεότευκτου φέρον τήν δε τήν επιγραφήν' «Δα
πάνη Μισαήλ Διονυσίου Συμβούλου τής ίερκς μ.ονής τών Άσωμάτων Πε· 
τράκη 1882». Περί δέ τοϋτο τδ φρέαρ είσι τεθειμένοι δύο ή τρεις Αρ
χαίοι λίθοι, ών δ δεξιόθεν ίστάμενος στήλη επιτύμβιος μεγάλη λίθου 
λευκοϋ πεντελησίου παντοθεν είργασμένου, πλήν μόνον έπί τής οπίσθιας 
έπιφανείας,ήτις φαίνεται δτι προσηρείδετό που τδ πάλαι μή ουσα δρατή τοΐς 
προσερχομένοις τώ τάφω. Καί' έπί μέν τής κορυφής τής στήλης κατά τό 
μέσον ύπάρχει λάξευμα χρήσιμον είς ένσφήνωσιν κοσμήματός τίνος ή γλυ
πτής είκόνος ύπδ δέ τδ κοίλωμα τοϋτο, κατά τδ μέσον τοΰ γεισώματος τής 
στήλης, φαίνεται θραϋσμα έπί τή; προσθία; έπιψανέί'ας καί πρδς τ’Αρϊστερά 
τοΰ θοαύσματος δι’ αιχμής τίνος ή καρφιού Αμυδρώς καί Ανωλάλως κε- 
χαραγμένα διακρίνονται πρώτον μέν σχήμά τι παρεμφερές Π, ε?τα δέ κατά 
συνέχειαν σαφή τά γράμματα ΡΟ, ήτοι ή συλλαβή Πς>ο, έργον Αέργόυ 
τινδς αντιγράψαντος προφανώς τήν Αρχήν τοϋ έν τή επιγραφή δημοτικού 

ΠροβαΛΙσιος.
Ύπδ δέ τδ γείσωμα καί τά γράμματα ταΰτα τά πάρείσακτα κεϊνται 

δύο μεγάλοι έπιμελώς έξειργασμένοι καί επιεικώς έξεχοντες ρόδακες,—ών 

βμοιοι κατά τδ αύτδ ύψος ύπάρχουσιν Ανά εις καί έφ’ έκάστης τών πλα
γίων πλευρών,.—καί ύπδ τούς δύο ρόδακας μεγάλοις γράμμασι κεχαραγ- 

μένον Αναγινώσκεται
Έλπίνής 

Έλπινίκου 
Προ βαλίσιος 

Εύνικος 
Έλπινίκου - ■

' Ιίροβαλίσι (ος)
Ή επιγραφή αυτή,Ανέκδοτος καθ’δσον έγώ γινώσκω, προστίθεται νδν δε- 

λάτή τρίτη είς τάς δώδεκα γνωστάς επιτύμβιους έπιγραφάς τάς περιεχο» 
μένας έν τή συλλογή τών Αττικών έπιτυμβίων επιγραφών τοΰ κ.Σ.Α.Κόύ- 
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μανούδη καί μετενεχθείσας εις τον δεύτερον τόμον τοϋ Corpus ingcripti- 
onum atticarum της έν Βερολίνω ’Ακαδημίας, Αναφερομένας δέ εις νεκρούς 
δημότας της Προβαλίνθου, Άλλ’ έν φ έκ των δώδεκα εκείνων επιγραφών 
εννέα μέν εύρέθησαν έν Άθηναις, μία δ’έν Πειραιεΐ, μία έν Σαλαμΐνι καί μία 
μόνη έν τη μαραθώνια·?; πεδιάδι κατά το χωρίον Βρανάν,η ένταΰθά δημοσι
ευόμενη έπιτύμβιος στηλη, καθ’ & έοωτησας έμαθο.ν παρ’ αξιόπιστων Αν- 
δρών, εύρέθη πρό δύο η τριών έτών έν θέσει Αποκέντρω τ^ς πεδιάδος όνομα 
έχούση Αλβανικόν Δάρδιζα( μικρά Αχλαδέα), Απεχούση δέ όλίγα λεπτά 
της ώρας προς βορρΑν τοϋ φρέκτος παρ’ 8 μετακυλισθεϊσα ύπο τοϋ φι
λότιμου μοναχοϋ έστηθη. "Εχει δέ τούτο σημασίαν τινά, ζητούμενης έτι 
τ.·ης θέσεως της Προβαλίνθου" διότι ταράττει τούς υπολογισμούς τοϋ τελευ

ταίου έπιμελώς μελετησαντος την μαραθωνικην τοπογραφίαν κ. H. Lol
ling, όστις, άριστα Ανασκευάσας Tov Leakc καί τούς Ακολουθησαντας αύτώ 
ουκ ολίγους τοπογράφους, όρθώς μέν μετέθεσε πάλιν την άοχαίαν πόλιν 
Μαραθώνα οπού νϋν το ομώνυμον χωρίον κεϊται,έν δέ τώ κενωθέντι Βραν^ 
επεχείρησε νά εγκαταστηση την Προβάλινθον άρυσάμενος επιχείρημα καί. 
εκ τοϋ οτι ο μονος ευρεθείς έν Μαραθώνι τύμβος Προβαλισίου έν Βραν^ 
Ικειτο (Mittheilungen‘des deutschen Arch. Institutes, I. σ. 66 έπ.)."Ισως δέ 
καί ενισχύει την εικασίαν τοϋ Leake ότι έν τη εύρείγ έκτάσει τΰ) καλού
μενη σήμερον ΒαΛαρί έκειτο το πάθ^αι η Προβάλινθος, παρά τούς πρόπο- 
δας τοϋ Άργαλικίου, άποδεικνύουσα οτι, καθώς αύτη, ούτω και η έν Βραν^ 
ευρεθεϊσα έπιτύμβιος στηλη 'ησαν κατά τδ είωθος έστημέναι ε'ξω τ^ς πε
ριοχές της Προβαλίνθου, αμφότεραι δέ ού πολύ μακράν, αυτή μέν προς 
δυσμάς εκείνη δέ προς νότον αυτής.

St. Ν. ΔραγοΛμης.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΓ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩι

’Αφορμήν εις Αποστολήν προς δημοσίευσιν των κατωτέρω δώδεκα έν 
Ζακυνθφ επιγραφών μοι παρέσχον αί ύπο τοϋ κ. "Οθωνος Riemann έν έτει 
μεν 1880 δημοσιευθεΐσαι, πρό τινων δέ ημερών περιελθοϋσαι εις χεΐράς 

μου, Αρχαιολογικά! έν τοΐς Ίονίοις νησοις έ’οευναι (Becherches arch^ologi- 
ques sur les lies Ioniennes Paris 1880) ένθα, γινομένου λόγου περί τών έν 
Ζακυνθφ επιγραφών, τών έν ίδιωτικαΐς οΐκίαις καί ιδίως τ·ης έν τη συ
νοικία αγίου ΑουκΑ οικίας 'Ρώμα, δέν σημειοΰνται εί μ.η τρεις τών έν αύτίί, 
&ς καίμόνας ήδυνηθη,ώς αναφέρει ν’Αντιγράψη*. Τάς λοιπάς δώδεκα έκ τών 
εν τη εισόδφ της οικίας ταύτης έκτισμένων επιγραφών Αντιγράψας πρό 

τίνος χρόνου, έπεφυλαττόμην νά δημοσιεύσω μετά παραβολήν πρύς τάς μέ
χρι τοΰδε δημοσιευθεισας, ως ευρεθείσας έν Ζακύνθφ έπιγραφάς, οπερ δέν 
ηδυνάμην ενταύθα ν.ά πράξω διά την έ'λλειψιν βιβλιοθήκης, η γνώμης τίνος

1) Recherches arch. Zante σιλ. 13.
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Αρχαιολόγου. Αί τελευταΐαι όμως Αρχαιολογικά! έρευναι του κ. Riemann 
Ανδρος ένημέρου μέν εις τάς τοιαυτας δημοσιεύσεις, δημοσιεύσαντος δέ 
ως Ανεκδότους τάς τρεις έκ τών δεκαπέντε ευρισκομένων έν τη αύτη θέ
σει έπιγραφών, ύποδεικνύουσιν ότι καί αί κατωτέρω δέν είναι δεδημοσιευμέ- 

ναι,. τούλάχιστον Αναγεγραμμέναι εις τάς γνωστάς καί πως προσιτάς καί 
εις ημΑς τούς πολλούς καί ηκισφα Αρχαιολόγους Συλλογάς Αρχαίων επι

γραφών.
Αί δημοσιευόμεναι κατωτέρω έπιγραφκ'ι Αναγινώσκονται μετά τίνος δυ

σκολίας" Ανω δέ αυτών φαίνονται Ανάγλυφα,. Απεικονίζοντα τάς συνήθεις 
έν έπιτυμβίοις λίθοις παραστάσεις, οΐον αποχαιρετισμούς κλπ. Ή μεγάλε ι- 
τέρα δέ τούτων, η καί προτασσόμενη ενταύθα, είναι η μάλλον ευανάγνω
στος· ϊχουσί δέ ούτως:

I
’Ισίδωρε Μαιώτα 'Τδάμια Μαιώτα 

’Ισίδωρε Άπαμεϋ Βιθυστρίλιε (;) 
Καλλιόπη ’θδη(σεΰ) ομόνοια 

'Ερμόλαε Ρωσεΰ 
’Αντίπατρε'· Ματακηνέ 
Άσκληπιάδη Σιδ^τα 

Άπολλωνίδη Μαρισινέ 

Νικηφόρε’ Ίοπεϊτα 
Μενέλαε "Μαραθηνέ 
Ήόση’Μαραθηνέ 

Ήρακλείδη Μαιώτα 

Νικία Μαιώτα ' 
’Αμμωνίά Κυρηναία 

Καί θυγάτηρ ’Απολλωνία 

Νικηστρατε Άπαμεΰ 
Λαοδίκη Άπάμισα 

Δάμων Μιναΐ'ε 
Ζαϊδε-Ναβαταίε
Δάμα ΙΙστριανέ 

Οί Πρωτάρχου . (Χρ)ηστοί 

Χαίρετε

Αιύδοτε Άρτεμι
■ δώρου Χρηστέ 

Χαΐρε.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

III
Εένων ’Απολλοδώ

ρου Άπαμεΰ Χρηστέ 
Χαΐρε.

IV
'Ηλιόδωρος ’Αντί 

πάτρου Χρηστέ χαΐ- 
ρε καί ’Αλέξανδρος 

’Αλέξανδρο».

V
Λαοδίκη 

η Διονυσίου 
Άντιόχισσα 

Χρηστη χαΐρε

VI
Σωστ(ρ)άτη 

Χρηστη χαΐρε

VII
Μελίτων Ωφελίωνος 

Χρηστέ χαΐρε.

VIII
Πώλλα Σταλακία 
Χαριτίν(η) Χρηστη 

Χαΐρε.

IX
Μερόπη 

Στερτινία 
Λευκίου Ρω 

μαία Χρηστη

Χαΐρε.

X
Άνδρόσ... 

Άπαμε(ΰ) 
’Άλυπε ...
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XII
■ - Πόπλιε Ουόλο . . . - .. . .

Γαί'ου Ρωμαίε Χρηστέ

Χαΐρε. .. ..
- ’Άλλας δέ τινας έπιγραφάς έν τη αύτγί θέσει, ήμιεσβυσμένας και δυσα
νάγνωστους, άπεπειράθην ν’ αντιγράψω, άλλ’ άφηκα ημιτελείς, άναβαλών 
τΐ]ν συμπληρωσιν έ; άλλοτε. Περί δέ τνίς πρώτης, τ-ης καί έκτενεστέρας 
των ανωτέρω επιγραφών, εϊχον πληροφορηθγ, δταν την άντέγραφον παρά 
τίνος τών έν τη οικίη ταυτη, δτι αυτή άντεγράφη ποτέ ύπδ διελθόντος 
τινδς έπισημου ξένου. ’Αγνοώ έάν καί που έδημοσιεύθη ύπδ τούτου, ούτε θά 
τδ μάθω ί'σως ένταΰθα, έ'νθα έλάχιστον χρόνον διαθέτομεν εις τοιαΰτα 
άρχαιολογικά Δ ά παν ένδεχόμενον τίθημι καί την ύπογραφην μου ένταΰθα 
ούχί πρδς άποφυγην αμφιβολίας διά τδ άκριβές της αντιγραφής, άλλά σχε
δδν διά τουναντίον· τοΰτο δέϊνα μη ύπολάβγ τις τών άναγνωστώνδτιύπδ 

την άνωνυμίαν $ τ’ άρκτικά γράμματα δνόματός τίνος κρύπτεται μετριο- 
φρόνως άρχαιολόγος τις και έπαναπαυθγ έπι τοΰ άπταιστου τ·ης άντιγρα- 
φνίς τών επιγραφών τούτων.

Έν ΖαχόνΟω 18S1. Τιμ. Άμπελος.

XI
’Αφροδίσιε Νααστάνιε 
Διονυσίου ’Αφροδισίου 

Χρηστοί χαίρετε.

ΕΠΙΓΡΑΦΑ1 ΤΡ1ΚΚΑΛΩΝ

Την κάτωθι έ'μμετρον έπιγραφην, ητις ύπάρχει έπι πλακδς φερούσης 
άνάγλυραν ιππέα τοΰ Δ' μ. X. ί'σως, τέχνης δέ βαναύσου λίαν, έπειδη κα
κώς άντεγράφη καί έν τώ περιοδικφ τούτφ (σελ. 344), άναδημοσιεύομεν 
έ'χουσαν ουτω :

ΠΡΟ* ΓΑΜΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΕΥ 
*ΤΕΦΑΝΟΙ* ΥΜΕΝΑΙΟΙ* ΗΡΠΑ*Ε ΜΕΙ 

ΚΙΑΔΗΝ Ο ΦΘΟΝΕΡΟ* ΘΑΝΑΤΟ* 
ΚΑΙ ΝΥΝ ΟΥ ΘΑΛΑΜΟ*

• · · · · ο · ·
• · · · ■

Παρατηρητέα η μετά την αίτ. γάμον άκολουθία τοΰ χαΐ μετά δοτ.
-—’Εγγύς της είς θέσιν Καλανάκία λίθινης γεφύρας τοΰ Αηθαίου $ν έντε- 

τειχισμένη πρδς κρηνην πλάξ μαρμάρινη ένεπίγραφος, ·ητις μετηνέχθη 
προσωρινώς έν τη ένταΰθα Λέσχη.

‘Η δ’έπι τ·ης πλακδς έπιγραφη έ'χει ώδε :

ΦΩΤΑ ΘΕΟΙ* ΙΚΕΛΟΝ *ΤΥΓΕΡΩΝ ΙΗΤΟΡΑ ΝΟΥ*ΩΝ 
ΜΟΙΡΗ ΥΠΑΤΡΕΠΤΩ ΚΙΜΒΕΡΑ ΤΥΜΒΟ* ΕΧΕΙ 
ΟΝ ΠΙΝΥΤΗ ΠΑΡΑΚΟΙΤΙ* ΑΝΙΑΡΟΝ ΓΟ(ΟΩ*)Α 
ΘΑΨΕΝ ΑΚΟΙΜΗΤΟΙ* ΔΑΚΡΥ*ΙΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
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Την έπιγραφόίν ταύτην πρώτος έξέδωκέν δ Αηκ προσθείς έπιτυχώς τη? 
λέζιν τοϋ α' στίχου νονσων φαίνονται δμ.ώς τά δυο τελέυταΐα γράμματα 
τ^ζ λέξεως έ'τι καί νϋν, την δέ.τελευταίπν λέξιν τοΰ γ' στίχου άφνίκεν 
άσυμπληρωτον άναγνούς π τδ πρώτον αυτ^ς γράμμα, οπερ μάλλον γ νϋν 
φαίνεται καί ούτω δυναται .νάσυμπληρωθ-ρ η μετοχή χοοωσα άποδιδοϋσα 

κ&λώς την έννοιαν τοΰ στίχου.
— ’Έν τινι δθωμανικ νεκροταφείο) κειμένφ κατά τδ Α. μέρος τίΐς τζά~ 

λεως Τρικκάλων, ϊσταται στηλη επιτύμβια φέρουσα τά γράμματα .τάδε 
τών ύστερων μ·. X. ’Ρωμαϊκών χρόνων :

ΕΥΤΥΧΟίΗ Δ(Ω) 
.....  ΤΗ ΙΔΙΑ CYM3I (Α) 

ΜΝΕΙΑ CXAPI(N) 
ΗΡΩ^ΧΡΗί(ΤΕ) 

..  -................. ΧΑΙΡΕ -■
Tvjv επιγραφήν ταύτην δημοσιευσαντες άλλοτε καί έν τφ Παρνασσφ'τυ- 

νεπληρώσαμεν έν τώ α' στζχφ τδ όνομα γυναικδς Ήδίστης φεοόμενον έν 
έπιγραφαΐς έκλαβόντες τδ μετά τδ δ γράμμα ώς ι, όρθοτέρα, όμως πα- 
ρατηοησις τοϋ λίθου πείθει οτι δέν είναι I, άλλα λείψανου άλλου γράμ
ματος πιθανώς Ω' η ύπάρχουσα κεραία1 κατά ταΰτα τδ δνομα δέν είναι 
Έδίστη τδ δέ τη μέ τδ οποίον άρχεται δ δεύτερος στίχος είναι τδ άρθρον 

άνευ τοϋ προσγεγραμμένου 8 καί έν παλαιοτέραις ώς γνωστδν έπιγραφαΐς 
παραλείπεται, πολλάκις. *0 Εΰτυχος άρα έστησε την στηλην επί τύμ
βου τ^ς ιδίας συμβίας, ητις ίσως δυομάζετο 'Ηιδώνη συμπληρσΰμεν δέ 

την λέξιν τοϋ δ7 στίχου χρηστέ καί ούχί χρηστή, διότι η φράσις °Ηρως 
χρηοτε έγράφετο στερεοτύπως, ώς γνωστόν, επί άνδρδς καί γυναικδς προσ
τιθέμενης ενίοτε τΰίς λέξεως, "ΛΛυπε' ούτως άνέγνων προ καιρού έν τινι 
τών έν Ακρίσσγ νεκροταφείων προς τδ Μ. της πόλεως κειμένφ την επι
γραφήν την δε.

ΕΥΤΥΧΚ ΚΑΛΛΚΤΡΑΤΟΥ
ΘΥΓΆΤΗΡ ΗΡΩ? 
XPHCTE ΧΑΙΡΕ 

Έν Τρικκάλοις·

Κ. Ν. Δαμηράλης. ’

ΟΡΟ? ΠΕΙΡΑ ΙΩί
(Π)ΡΟΠΥΛ 
ΟΔΕΜΟ£(ί) 
OHOPOC

Εις την σειράν τών μέχρι τοΰδε κατά 
ιών νέος προστίθεται διά τοϋ σήμερον 

(Π)ροπύλ
ου-δημοσ(ί)

ου ορος

καιρούς έν Πειραιεΐ εύρεθέντων 
τδ πρώτον ,δημοσιευομένΌυ. ΔΓ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ Sfft

&ύτθϋ προσδιορίζεται άκριβώς η θέσιςμιας τών πυλών .τών μακρών τειχφν 
τών προς την μεσημβρινήν κατάκλισιν του λόφου της Μουνυχίας κειμέτ 

νων, διότι πρόπυλου καλείται, δ πρδ πύλης τινδς τόπος δ άυηκωυ άπο- 
κλειστικώς τώ δημοσίφ. Άνευρέθη δέ η . περί ου» δ λόγος επιγραφή τη 15 
τρέχοντος μηνός, καταβιβαζομένης της οδοΰ, όπισθεν, της οικίας τοϋ .κ. 
Γεωργίου Βικέλλα κείμενης επί της νέας δδοΰ της άγούσης πρδς τον λι
μένα της Μουνυχίας, εις βάθος 1,50 τοϋ γαλλικού μέτρου. Γεγραπται δέ 

4πί λίθου . εγχωρίου κανονικώς- τετρημένου ύψους 1,26, πλάτους 0,37, 
πάχους 0,24 καί πρδς τά άνω επί έπιφανείας καλώς είργασμένης έν. τρ.ισί 
στίχοις άρχαϊκοΐς γράμμασιν. "Ενεκεν έλλείψεως στοιχείων δέν δυνάμεθα 

νά δώσωμεν τδ σχήμα τών αρχαϊκών γραμμάτων της επιγραφές. Ή στηλη, 
άνευρεθεΐσα όρθια, έστραμμένη πρδς την πόλιν, καί πλησίον τείχους βαί
νοντας εις άπόστασιν 5 μέτρων πρός άνατολάς, προδίδει την θέσιν, έν άί 

κατά τούς άρχαίους χρόνους 'ίστατο, τούτέστιν, έντδς τοΰ κύκλου τών μα
κρών τις πόλεως τειχών. Τά γράμματα διασώζουσι τ-ά ΐ'χνη έρυθροϋ χρώ· 
μ.ατος. Ό κ. Σ. Κουμ.ανούδης έδημοσίευσεν έν τφ Άθηνάίφ (Τόμος Η', 
τεΰχος Δ', σελ. 290 — 1)· ομοίαν επιγραφήν τη ανωτέρω εύρεθεΐσαν έν Πει- 
ραεΐ τφ 1879 κατά την δδδν την άγουσαν πρδς τδ Δημοτικόν Νοσοκομείου·

Έν τελεί προτρέπομεν την δημοτικήν άρχην, ίνα όνομάσγ την όπισθεν 
Της οικίας τοϋ κ. Βικέλλα δδόν, α'Οδδν Προπύλου» διότι τά τών ιδιωτών 

Ανόματα επί τοπογραφικοϋ τίνος χάρτου παρέρχονται ώς τά μακρά της θα
λάσσης κύματα επί της αμμώδους Φαληρικης άκτης. ’Ενταύθα τοϋ λό
γου πεσόντος λέγομεν, ότι καί η σήμερον καλούμενη έσφαλμένως οδός Σω- 
τείρας δέον ν’άντικατασταθη διά τοϋ «Όδδς Φίλωνος», η δέ όδδς η 

διερχομένη έ'μποοσθεν της οικίας τοϋ κ. Άργυράκη, α'Οδδς Σκευοθήκης» 
Ούτως οι περί τάς Πειραϊκάς αρχαιότητας Ασχολούμενοι άσφαλέστερον 

εόρίσκουσι τάς τοποθεσίας τών λειψάνων της κλασικής άρχαιότητος.
Ή στηλη κεΐται νυν έν τφ οΐκίφ τοΰ κ. Γεωργίου Βικέλλα.

Έν Πειραιεΐ τη 23 Νοεμβρίου 1882.
Αλέξανδρος Ν. Μελϊτόπ,ουλος.

ΑΝΑ2ΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΩι

Έάν απελευθερωθώ ποτέ τδ ελληνικόν έθνος, έλεγεν δ Πουκεβίλ, και 
ένεργ^σφ έν Έπιδαύρφ άνασκαφάς, μεγάλοι θησαυροί θέλουσιν έξαχθφ έκ 
τών εγκάτων της γ·ης! "Ολως τουναντίον όμως έφρόνει δ συμπατριώτης 

αύτοΰ καί έπιφανης άρχιτέκτων Blouet, μέλος τις expedition scientifique 
du Μοτόβ, οστις ένεργησας μάλιστα μικράς τινας. άνασκαφάς έν τι; χώρα 
,ταυτφ ούδέν άνευρε, καί έκ τούτου ούδέν σπουδαίου προέβλεπεν έκ της τοϋ 
ίεροϋ άνασκαφάς. Την άπαισιόδοξον όμως αύτοΰ προφητείαν διέψευσαν αί 
κατά τδ έτος τούτο ύφ’ ημών γενόμεναι άνασκαφαί, διότι, εάν λάβωμεν
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ύπ’ δψίν τδν χρόνον, τά μέσα, και τάς γενομένας δαπάνα;, δυνάμεθα νά 
ίσχυρισθώμεν ότι ούδαμοΰ έν Έλλάδι Ανεφάνησαν τοσοΰτον σπουδαία ευ

ρήματα, δσον έν ταϊς Ανασκαφαϊ; ταύταις. Την Αλήθειαν ταύτην κατα
δεικνύει ή έξης σύντομος περί της πορείας και τών αποτελεσμάτων τών α- 

νασκαφών έκθεσις.
1. ^υμντληρωτεκή άνασκαφή τοΰ θεάτρου.— Κατά τδ πα

ρελθόν έτος ανεσκάφη τδ θέατρον, άλλ’ύπελείπετο ή Ανασκαφή τών Ανα

λημμάτων και της σκηνής. Τοϋτο έγένετο έφέτος και έκ της ανασκαφή; 
ταύτης Ανεφάνησαν νέαι τινές και άγνωστοι ύποδιαιρέσεις έν τή σκηνή, 
καί έβεβαιώθησαν αί περί τών μη Ανασκαφέντων, μερών κατά τδ παρελ
θόν έτος είκασίαι μου ’, η'τοι δτι τδ θέατρον είχεν εισόδου; κατά τά άκρα 
τοϋ διαζώματος, τοϋ διαχωρίζοντας τδ κοίλου είς ανώτερου καί κατώτε

ρον τμήμα, καί ύπέρ τδ κοϊλον έν τφ τείχει τώ περιβάλλοντι τδ δλον 
θέατρον, καί δτι ή σκηνή άνφκοδομήθη μέν έν ρωμαϊκοί; χρόνοις, αλλά 
τδ Αρχικόν αύτη; σχέδιον δέν μετεβλήθη, διότι οί θεμέλιοι λίθοι είναι 
άναμφισβητήτως ελληνικοί. ’Έτι δέ εύρέθησαν δύο Αγάλματα, Ά.σκ,Ιη·* 

ΐτιός VM,rTyhia. 1
. ®. Ή Βόλος τοΰΠολυκλείτου.— Περατωθείσης τής άνασκα* 
φής τοϋ θεάτρου, ήθέλησα νά έξερευνήσω τδν λοιπόν τοΰ ιερού χώρον, καί 
ουτω διά μακράς τάφρου, ην ήγαγον πρδς βορράν τοϋ σταδίου, άνεφάνη 
μέγα περιφερές οικοδόμημα (διάμ. 32,65) δπερ μετά μηνών τινων εργα
σίαν άπεκαλύφθη νυν καί έκαθαρίσθή εντελώς. Τδ οικοδόμημα τοϋτο έχει 

σχήμα περιφερούς ναού, τοιοϋτον οιον τδ έν Όλυμπί^ Φιλιππεΐον, καί 
περιβάλλεται ύπδ δύο στίχων κιόνων (καί ούχ'ι τριών ώς ένόμιζον πρδ τής 

-ολοσχερούς άποκαλύψεως αύτοϋ), ών ο μέν εξωτερικός δωρικού ρυθμού, ί 
δε εσωτερικού ιωνικού, μετά περιέργου καί πρωτοφανούς Αρχαϊκού κοριν

θιακού κιονοκράνου. Ύπδ τδ έδαφος δ’ αύτού έχει περιεργότατον οίονεί λα
βυρινθώδες ύπόγειον έκ τριών συγκεντρικών κύκλων συγκείμενον, δι’ ών 
μόλις αδύνατο, διά τού μεταξύ διαστήματος, νά διέρχηται άνθρωπος. Καί 
είς τί μέν εχρησίμευε τδ υπόγειον τοϋτο, είναι άγνωστον, καί τοι πολλά 
δύναταί τις περί τούτου νά εί'πγ. Την επιστήμην όμως ένδικφέρει πρδ πάν

των η Αρχιτεκτονική τοϋ δλου οικοδομήματος μορφή, αύτη δέ είναι 
,τφόντι μεγαλοπρεπέστατη· ΤΙ έκ μαρμάρου κατασκευή αύτοϋ, αί Αρχιτε
κτονικά! μ,ορφκί, αίτινες άμιλλώνται πρδς τά κάλλιστα δημιουργήματα 
τή; τών 'Ελλήνων αρχιτεκτονικής, και δ τρόπος τη; έργασίκς τών έκ τής 
Υδρορροής κεφαλών λεόντων, δεικνύουσιν έργον τών καλλίστων της ελ

ληνικής Αρχιτεκτονικής χρόνων. Τούτου δέ ούτως έχοντος, βέβαιον σχεδόν 
καθίσταται, οτι τδ πρωτοφανές τούτο οικοδόμημα είναι ή περίφημος

'* 1. "Ιδε τήν εν τοΐς πρχχτιχοΐ; τής άρχαιολογιχής έταιρίας τοδ έτους 4881 ^κΟεσίν μου 
περί -τΟν ,κατα τδ ίιος έχεϊνο ανχσχάφών. . . . - .
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εκείνη ΘόΛοο. τού Πολυκλείτου, έν ή ύπήρχον αί τοϋ? Παυσανίου γραφαί, 

καί ην μετά θαυμασμού αναφέρει δ Παυσανίας.
Εύρέθησαν δ’έν τή Ανασκαφή ταύτγ πρδς Ανατολάς τοΰ οικοδομήμα

τος πλεϊστα'ένεπίγραφα βάθρα, ών αί βάσεις κεϊνται είσέτι κατά χώραν, 
και τά έξης Αγάλματα* 1) υπερμεγέθης Άθηνα, Αρχαίζουσαν έχουσα τήν 

μορφήν καί παρεμφερής τή έν τή Villa Ludovisi έν 'Ρώμη Άθην^ τοϋ ’Αν 
τιόχου" 2) θωρακοφόρος άκήμ (ρωμαίος αύτοκράτωρ) ωραίας φέρων έπί τού 
θώρακος γλυφής, γοργόνειον, προσωπίδα Σιληνοΰ, γρύπας, τρόπαια καί 
άλλα* 3) έτερος τοιοΰτος, ού αί έπί τού θώρακος γλυφαί ήσαν κεχρωματι- 
σμέναι καί ούχί Αναγεγλυμμέναι* 4) τηβεκνοφόρος άν-ηρ φυσικού μεγέθους" 
5) έτεοος τοιοΰτος* 6) πεπΛογόροι: γυνή, παρεμφερής τή έξ Έρκουλάνου 

περιφήμφ ρωμαίος νεάνιδι* 7) έτέρα τοιαύτη παρεμφερής τή έν τώ μου
σείο» της Νεαπόλεως Λιβίος’ 8) μικρόσχημος θωρακοφόρος Ανήρ’ 9) έτερος 
τοιοΰτος. "Απαντα τά Αγάλματα ταϋτα στερούνται κεφαλές καί προέρχον
ται έκ τών ρωμαϊκών χρόνων, εύρέθησαν όμως έν μεταγενεστέρω οϊκήματι 

τετειχισμένα, καί ελληνικής τέχνη; έργα, τά εξής: 10) κορμός πτερωτής 
Νίκης' 11) γυναικεία κειραΛή' 12) κεγαΛή δε.1.γΐνο<γ 13)κοομδς μικρού γυ
ναικείου αγάλματος φέροντος μόνον λεπτόν χιτώνα, καταλείποντα γυμνόν 

J τδ Αρις-ερδν μέρος τοΰ θώρακος* 1 4) δύο μικρόσχημοι γυμνοί Ανδρικοί κορμοί.
Ε ’Αρχιτεκτονικά δέ μέλη εύρέθησαν άπαντα σχεδόν τά είς τδ οικοδό

μημα Ανήκοντα καί έν αύτοΐς σπουδαιότερα είναι δέκα κεφαλαί Λεόντων 
έκ της Υδρορροή;, καί τδ Αρχαϊκόν τήν μορφήν κορινθιακόν κιονόκρανον 

τής δευτέρας σειράς κιόνων.
3. ΛΙαΛς τοΰ Άβζλ·ησζεοΰ.— Πρδς Ανατολάς δέ τής θόλου ταύ

της, είς μικράν Απ’αύτής Απόστασιν, έν ύψώματί τινι είς δάσος μεταβε- 

βλημένφ, Απεκαλύφθη περίπτερος δωρικός ναός έ'χων μ.ήκος 24, 70 καί 
πλάτος 13, 20. Πέραν δέ τής Ανατολικής αύτοϋ πλευράς εύρέθησαν πολ- 
λαί επιγραφαί, ύπερφυσικδν άνιΐρικόν άγαΛ,μα ρωμαϊκής μέν, Αλλά καλ- 
λίστης εργασίας, καί μέγα ά,νάγάυφον είκονίζον 'Λσκ.Ιηπιόν έπί μεγάλο

ι πρεποΰς καθήμενον θρόνου, καί πρδ αύτοϋ τήν 'Ύγίειαν, εκατέρωθεν δέ
I -(κατά τάς μικράς πλευράς) γυναίκα βαόίζουσαν καί Νίκην., Τό Ανάγλυ-

I φον τούτο είναι σπουδαϊον διά τήν παράστασιν μάλιστα τού ’Ασκληπιού,
[ -διότι αύτη είναι βεβαίως έλευθέρα Απομίμησις τού έν τώ ναφ χρυσελεφαν-
t τίνόυ Αγάλματος τοΰ θεοΰ τούτου. Παρ’ αυτήν δέ τήν τοΰ ναού πλευράν
I εύρέθησαν πλεϊστα τεμάχια Αγαλμάτων ελληνικής έργασία;, έν οίς κεφαλή
1 . πωγωνοφόρου άνΰρύς, ήν εχθρική χειρ έχει ήρπαγμένην έκ τής κόμης,
ί .κορμός έγονατισμόνης γνναικός, κορμός εγονατισμενου γυμνοΰ άνόρός, είς
I δν Ανήκει ί'σως ή Ανωτέρω κεφαλή, δύο τεμάχια γυναικείων κεφαάων, και
I -Αλλα. Άπδ τής εύρέσεω; δέ τών Αγαλμάτων τούτων εί'καζον δτι ταϋτα

| έπεκόσμουν τδ Ανατολικόν τοΰ ναοϋ αέτωμα καί είκονίζετο ενταύθα. κ-
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γνωστός τις ιζοίχ"/), ί'σως Κεντάυρο,μαχίκ*. τήν εικασίαν μου δέ ταύτην έπε« 
βεβαίωσεν ή άνασκαφή της δυτικές τοϋ ναοΰ πλευράς. Ένταΰθα δηλ. εύ* 
ρεΟγίσοεν έν διαστήματι δύο ημερών, κατά στίχον κείμεναι, ώς έκ τοϋ 
άετώματος κατέπεσαν, πολλαί γυναικεϊαι μορφαί, Νηρη'ίύτς καί ’^/μαζείκες, 
αί έξης 1) Νηρηίζ έπί ίππου όχουμένη καί δια μέν τίίς δεξιάς άπτομένη 

τοϋ έπί τών γονάτων τη; πέπλου, διά δέ. τής άριστεοχς περιπτυσσουσα 
Τον αυχένα τοϋ εύγενοΰς αυτής ζώου', έκ τοΰ σχήματος δέ καί τοϋ μεγέ
θους τοϋ συμπλέγματος τούτου, φαίνεται δτι ίστατο αύτδ si τή μιί£ των 

γωνιών τοϋ αετώματος 2) Νηρηίς έπί ίππου ώσαύτως όχουμένη, άλλ’αν
τίθετον έχουσα διεύθυνσιν καί διάθεσιν, καί.ούτως είς την έτέραν τοΰ αε
τώματος γωνίαν, ώς φαίνεται, ίστάμένη* 3) έφιππος διά μέν

τής άριστεράς κρατούσα τάς ήνίας τοΰ θυμοειδούς αυτής ίππου διά δέ 
τής ήνωρθωμένης δεξιάς προσβάλλαυσα πολέμιον" 4) ’α/μαζώΓ -ή Νηρηϊς 
έφιππος, .ής. ελλείπει δμως το πλεϊστον μέρος αυτήςτε;καί τοΰ ζώου* 5) 

όκ.Ιάζονσα’ 6) Άραζων έγονατισμίνη (τών δυο τελευταίων. σώ
ζεται μόνον τδ κατώτερον μέρος τοΰ κορμού/ 7) τδ άνώτερον μέρος τοϋ 

κορμού Νηρηίδος ή ’κ/μαζο'ηή·. Απάντων τούτων ελλείπει ή κεφαλή, άλλ’ 
ευτυχώς πλήν τεμαχίων-κεφαλών ’Αμαζόνων εύρέθησαν καί δύο xtcj>a2al 
ή μέν Νηρηϋος ή δέ ’Άμαζάνος. Ύπήρχον δ’ έν τώ άετώματι καί- Νηρηί- 
δες έπί δελφίνων καθήμεναι (μία τουλάχιστον) καί γυμνοί πολεμισταί, ώς 

έκ τών εύρεθέντων πολλών τεμαχίων καταφαίνεται. Έκ-τοΰ τρόπου δέ 

της εργασίας καί έκ τοΰ τόπου τής εύρέσεως φαίνεται: δτι. έν τώ συμπλέγ- 
ματι τοΰ άετώματο; τούτου άνηκουσι καί έκ τών παρά την θόλον εύρε- 
θεντων καί άν.ωτέρω μνημονευθέντων έργων δ κορμός Νίχης_, ή γυναικεία, 

χέίραΛη καί η κεφαΛη όε.ΐρϊνος. Οδτως ώρα έν. τφ. δυτικώ- τοΰ ναοΰ άε- 
,τώματι είκονίζετο Άμκζονομαχία, αί δέ Νηρηίδες, παρίσταντο ώς θεαταί 
τής μάχης. Είναι δέ τα έργα ταϋτα κάλλιστα καί χαριέστατα την. μορ
φήν προερχόμενα βεβαίως έκ τών μεταξύ της Ε'. καί Δ', εκατονταετη
ρίδας χρόνων. Ιδίως σπουδαιόταταται καί διδακτικώταται είναι αί δύο 

εόρεθεϊσαι κεφαλαί, η θελκτικωτάτη καί μαλακή την όψιν κεφαλή Νη- 
ρη’ίδος καί ή άρρενωπήν έχουσα την μορφήν κεφαλή Άμαζόνος. ’Επειδή 
δ’δ άποκαλυφθείς ναδς κεΐται πλησίον τής δόλου καί είς έξέχουσαν καί 

περιφανή έν τφ ίερφ θέσιν, τά άετώματα δ’ αύτοϋ έκοσμοϋντο δι’- άγαλ- 
μάτων τής ύψίστης άκμής τής ελληνικής τέχνης, ήτοι τών χρόνων έκεί* 
νών καθ’ οΰς θά έποιήθη πιθανότατα τδ έν τφ ναφ τοΰ Άσκληπιοΰ χρυ
σελεφάντινου τοΰ θεοΰ άγαλμα, εικάζω, ότι είναι δ καδ< τοΰ ^ίσκ.Ιηπιοΰ, 
δστις κατά Παυσανίαν έ'κειτο πλησίον τή; θόλου* βεβαιότητα δμως περί 

τοϋ πράγματος δέν δύναμαι νά έχω, μέχρι τής ολοσχερούς τοϋ οικοδομή
ματος άποκαλύψεφς, ένεκα τών παρά προσδοκίαν . μικρών αύτοϋ δια

στάσεων» Π. Καβδαδίας.-
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·- ΑΝΑ5ΚΑΦΑΙ ΕΝ EAEYSINt
’Ολίγα, άλλ’δχι καί δλως άνάξια λόγου έ'χω ν’ άνακοινώσω καί πάλι*/ 

τοϊς άναγνώσταις τοϋ Παρνασσού περί τών έν Έλευσΐνι άνασκαφών, αΐτι- 
νες, τοΰ καιρού εύνο’ίκοΰ οντος, άνευ σχεδδν διακοπής,, έξηκολούθησαν καί 
έξακολουθήσουσι πιθανώς μέχρι τής 1 Οης προσεχοϋς Δεκεμβρίου. Καί τής 
μέν Στοάς τοϋ Φίλωνος έκαθαρίσθη άπδ τών επικειμένων χωμάτων τδ 
πλεϊστον (τήν ολοσχερή αυτής άποκάλυψιν έκώλυσαν έπί τοϋ παρόντος 
οίκίσκοι τινές έκεϊ μήπω άγορασθέντες) και ί'χνη δευτέρας σειράς κιόνων 
ούδαμοϋ άνεφάνησαν, ώστέ τά ύπδ τών Dilettanti περί τούτου λεγόμενα 
ορθά άποδεικνύονται* άν. όμως καί δ τοίχος τήςμεσημβρινής καί τής βα
ρείας πλευράς τοϋ Σηκοΰ είσεχώρει είς τήν Στοάν είς παρασπάδας άπολή-^ 

γων, ώς έκεΐνοι σημείοΰσι, δέν κατώρθωσεν ή νΰν σκαφή νά κυρώσγ* του
λάχιστον κατά τδ όλοσχερώς άπόκαλυφθέν καί καθαρισθέν άνατολικομεσ 
βημβρινδν μέρος, τοιοϋτόν τι δέν. φαίνεται, έκτδς άν κενόν τι έν τφ δα- 
πέδφ τής Στοάς κατ’εκείνο τδ μέρος ύπαρχον καί έκ διαφόρων δυνάμεναν 
νά έ.ξηγηθή λόγων, ύποτεθή ότι πρδς τοΰτο κυρίως, δπως δηλ. είσδεχθή 
τήν συνέχειαν τοϋ τοίχου τής μεσημβρινής πλευράς τοϋ Σηκοΰ, έγένετο.

Τοϋ δέ κυρίως Ναοί» ήτοι τοΰ Σηκοΰ έξεχώσθη ώσαύτως ίκανδν μέρος 
καί άπεκαλύφθησαν τφ δντι δλως νέα καί παράδοξα πράγματα μέλλοντα 
νά διεγείρωσιν έϊς ύπερβολήν τών άρχαιολογούντων τδ ενδιαφέρον. Καί πρώτ 
τον μέν καθ’ δλον της τδ μήκος (ώς μετά βεβάιότητος σχεδδν έκ τοϋ 
άνασκαφέντος μέρους καί περί τοϋ έ'τι κεχωσμένου νά ρηθή δύναται) ή δυ
τική πλευρά τοϋ Σηκοΰ ήτοι τδ σωζόμενον βραχώδες αύτής μέρος φέρει 
έν τφ βράχφ λελάξευμένάς επτά ή μάλλον οκτώ βαθμίδας ίσοπλατεϊς καί 
ίσοϋψεΐς περίπου (0,50—-0,65 πλάτους, 0,20—0,25 υψους Γ. Μ.) ίκανδν 

δέ μέρος καί τών άλλων δύο παρακειμένων πλευρών (βόρειας καί μεσημ
βρινής) έ'χει όμοίαν τήν φύσιν καί τήν κατασκευήν, δπως δεικνύει τδ σω- 
θέν καί όλοσχερώς άπόκαλυφθέν βραχώδες μέρος τής μεσημβρινής πλευράς 

φέρον ώσαύτως είς μήκος άπδ δυσμών πρδς άνατολάς 17,50 Γ. Μ. πε
ρίπου; τήν .: συνέχειαν τών τής δυτικής πλευράς βαθμιδών επίσης έν τφ 
βράχφ λελαξευμένων καί διακοπτομένων έκεϊ ύπδ ανοίγματος άρίδηλα 

σώζοντος τά σημεία Πύ.Ιης ήτοι τοΰ ούδοΰ αύτής μετά τών τής γομφώσεως 
οπών* πέραν δέ τής Πύλης πρδς άνατολάς έξηκολούθουν, ώς φαίνεται,, αί 
βαθμίδες είς ίκανδν έ'τι διάστημα καί πιθαν.ώς μέχρι σχεδδν του άκρου 
τής μεσημβρινής πλευράς, δχι δμως πλέον έπι τοΰ βράχου λελαξευμέναι 
άλλά τεχνηταί καί έπί μή στερεοΰ εδάφους έδρ.κζόμεναι.* δτι δέ καί-^ξώ 
τοΰ Σηκοΰ κατά τδ άκρον τής μεσημβρινής πλευράς υπάρχει κλίμαξ έν 

τφ βράχφ λελαξευμένη (πλάτους 2,00 Γ. Μ. περίπου) καί είς τήν άνω 
μνημονευθεϊσαν Πύλην άπολήγουσκ έσημείωσα ήδη καί άναγκαϊον νϋν νά 
προσθέσω δτι,αι βαθμίδες ώς ή περαιτέρω σκαφή έδειξε,άπδ τής δεκάτης 
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κχΐ εφεξής (αί πάσάι φαίνονται ουσαι εΐ'κοσι καί επτά) δέν περιορίζονται 

καί άπδ μεσημβρίας ύπο τοϋ είς τοίχον μετεσχηματισμένου βράχου, άλλ’ 
έλεύθεραι εκτείνονται άπδ Βορρά πρδς Νότον εις ίκανδν διάστημα μήπω 
καθορισθέν ', της δέ τέταρτης βαθμίδας (άπδ της κάτω πρδς τά άνω γενο- 
μένης εννοείται της άριθμήσεως) έκάτερον τών άκρων φέρει οπήν, έτέρκ 
δέ δμοία υπάρχει έπί τοϋ περιορίζοντας καί άπδ μεσημβρίας ώς τοίχος 
τάς δέκα βαθμίδας, ώς άνωτέρω έρρήθη, βράχου, δεικνύουσαι οτι και εκεί 
ύπαρχε μικρά τις θύρα, άλλά πρδς ποιον σκοπόν άδηλον είσέτι. - Πώς δ’ 
έχουσι τά του Σηκού έσωτερικώς. άλλως πλήν δηλ. τών έν τώ βράχο) 
λελαξευμένων βαθμιδών ; Περί έπιστρώσεως τοϋ δαπέδου αύτοΰ ούδείς 
λόγος, διότι τοιαύτης οίαςδήποτε ίχνη δέν έφάνησαν, άνευρέθησαν όμως 

λείψανα τών κιόνων, περί ών καί οί Dilettanti κάμνουσι. λόγον, άλλ’ όχι 
δπως έν τώ σχεδιογραρήματί των σημειοΰσι' σχεδόν βέβαιον είναι οτι 
διπλή ύπήρχε σειρά κιόνων παράλληλος καί .ταίς τέσσαρσι τοϋ Σηκοΰ 

πλευραίς καί άριθμοΰσα έν δλφ τριάκοντα καί.έζ κίονας (άνά επτά μέν 
κατά την δυτικήν καί άνατολικήν άνά έξ δέ κατά τάς άλλας δυο πλευ
ράς) συγκειμένας έξ απλώς στρογγυλών .έξ έλευσινίου. λίθ,ου .βάσεων (ύψ^ 
0,20—0,25 Γ. Μ·) καί έκ πωρίνων σπονδύλων άρραβδώτων,2 έδραζομένας 
δέ, τάς μέν πρδς τγϊ δυτική πλευρά έπί τοΰ βραχώδους έδάφους κατά τάς 

θέσεις των έπίτηδες ώμαλισμένόυ, τάς δέ κατά τά άνκτολικώτερα τοϋ 

Σηκοΰ, έ'νθα ό βράχος άποτόμως άποκοπτόμενος είς μεΐζον προχωρεί βά
θος, έπί τεχνητών έκ τετραγώνων πωρίνων πλίνθων συγκειμένων καί έπί 
τοϋ στερεού έδάφους, ώς έστιν είκάσαι, έδραζομένων στι/.Ιώκ. ’Εκτός δέ 
τούτων καί τοίχων τινών λείψανα άρχαίαν έχόντων την μορφήν καί τδν 
τρόπον τής.κατασκευής, άλλ’ούχί έπί τοϋ .φυσικού έδάφους εδραζομένων 
έ'φερεν εις φώς η σκάφη κατά την μεσημβριναανατολικην καί την βορειοα

νατολικήν γωνίαν τοΰ Σηκοΰ, άπομεινάρια ΐ'σως καί: ταϋτκ της έξακο- 
λουθησεως τών βαθμιδών, περί ών έγένετο άνωτέρω λόγος. Νά ήτο άράγε 

τοΰτο τδ πρώτον τοΰ κυρίως Ναοΰ πάτωμα καί ενταύθα.νά έτελοΰντο έν 
νυκτί καί ύπο τδ φώς τών δφδων τά μυστήρια, έδώ δέ νά. έδιδάσκετα, 
ώς. έν θεάτρφ τών μυστών έπί τών βαθμιδών καί έπί εδωλίων καθημένων 
δ της Δήμητρος καί Κόρης μύθος ; Ίσως. Βέβα'ον δμως είναι δτ.ι τδ δά- 
πεδον τοΰ ναοΰ, όπως τδ σωζόμενον αύτοΰ βραχώδες έδαφος κατά .τά-πρδς 
δυσμάς αύτοΰ μέρη μαρτυρεί, όχι χθαμαλώτερον, άλλά δλίγον τι ύψηλό- 

τερον τοΰ τής Στοάς τοΰ Φίλωνος ήτο. ’Έξω τοΰ περιβόλου $ σκάφη άπ·- 
εκάλυψε μόνον μέρος τής πλευράς αύτοΰ της άπδ ΒΑ πρδς ΒΔ ήτοι πρδς

1 Οί Dilettanti σημειοδσιν “χνη τοξότης χλίμακος ίξω τοΰ ΣηκοΟ· κατϊ» την βορείαν μόνον 
πλευράν, ένθα ή νΟνσχαφή ε’σέτι δεν προυχώρηβεν ήααρτημένως λοιπόν ίκ παραδρομή; ίση- 
μειώβη έν τω προηγουμένφ άοθρω περί τών άνισχαφών οτι τη; περί η; ένταΟθα ο λόγο; κλί- 
μακό; μνημονεύουσι και οί Dilettanti,

2 Έπιχρίοεω; ’ίχνη έπί τών ολίγων περ-.σωδέντων λειψάνων δέν ηδυνόθ^ν να διακρίνω.'
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τδ τοΰ Άππίου Πουλχερίου Πρόπυλου διεύθυνόμένης. Εύρήμάτα δέ άλλα 
δύο μόνον δπωσοΰν άξια λόγου έ'φερον εις φώς αί άνασκαραί, τεμάχιον 
ένεπεγράφου στήλης ά,αοΛογισμοΰ δαπανών είς τά τοϋ Σηκοΰ χώματα τά 
πρδς Δυσμάς εύρεθέν καί μήπω έξακριβωθέν καί κεφαλήν rt«riχίμ (λίθου 
πεντελησίου) είς τά έξω τοϋ Περιβόλου χώματα εύρεθεϊσαν, έργον ό'-χι μέν 
επιμελούς εργασίας, άλλ’ό'χι καί κακής τέχνης και πιθανώς τών ελληνι

κών χρόνων προϊόν. *

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ&

’Εκ Τυρνάβου γράφουσιν ήμϊν
«’Από τίνος κατά περίεργον σύμπτωσιν διάφοροι άρχαιότητες άνευρεθη- 

σαν έν τή πόλει ημών καί τοϊς πέριξ άς καί αναγράφω ύμϊν.
- Έν 'Αγία. Παρασκευή άνευρέθη βάθρου μετ’ επιγραφής χριστιανικής καί 
άνάγλυφον νεκρικόν,υψουςΟ,80 καί πλάτους 0,40,παριστάν γυναίκα κρατού
σαν έπί μέν τής δεξιάς χετρδς πτηνδν έπ'ι δέ τής άριστεράς βότρυν φέρει δέ 

καί έπιγραφην δυσανάγνωστου. "Ετερον νεκρικόν άνάγλυφον παριστ^ γυ
ναίκα καθημένην έπί έδρας καί κρατούσαν έπί τών γονάτων-της τέκνον, 
προ αυτής δέισταται νέος ένδεδυμένος χιτώνα καί περιβεβλημένος χλα- 
μίδα, δστις προσφέρει διά τής δεξιάς τι δυσδιάκριτου, κτε λίαν έφθαρμενον.

Έν δέ τφ χωρίφ Καζακλάρ έν ’Οθωμανική Ttvi οικία άνευρέθη έτερον 
νεκρικόν άνάγλυφον παριστάν άνδρα φοροϋντα χιτώνα, προ αύτοΰ δ’ ΐστα- 
ται νεανίας προσφέρων είς αύτδν διά τής δεξιάς πτηνδν τοΰ οποίου έλλεί- 
πει τδ άνω μέρος. Πλαγίως δ’ είς τδ πάχος τοϋ μαρμάρου διακρίνονται 

τά γράμματα . .... ΝΕΙΑ.
Έν Τσαϊρλή τέλος έν ’Οθωμανική τινι νεκροταφείφ υπάρχει στηλη επι

τύμβιος φέρουσα την επιγραφήν ταύτην

AEONTEYC ΙΛΑΡΙΑΝ ΤΗΝ 
ΙΔΙΑΝ SYNBION MNEIAC 

ΧΑΡΙΝΗΡΩ* 
XPHCTE ΧΑΙΡΕ

Και έν τή πόλει δέ Τυρνάβου άνευρέθησαν άλλαι τινές άρχαιότητες ά νά
ζι αι δμως λόγου οιον στήλη έπιτυμβία Ανεπίγραφος μετά ροδάκων, βάθρα 

Αρχαίων οικοδομημάτων καί άλλα τινά». Α, ο.

. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ίΙΝΩΠΗΪ
Έν τφ Νεοάόγω Κωνσταντινουπόλεως έδημοσιεύθη είς τδ φύλλον τής 

5 Νοεμβρίου ε. ε. ή εξής έκ Σινώπης έπιστολή.
«Άρξαμένων τών έργασιών διά την κατασκευήν τής άπδ Σινώπης είς 

Πογιαβάτ όδοΰ, ακριβώς άπδ τοΰ στενωτάτου μέρους τοΰ ίσθμοΰ καί έλίγα 
τίνά βήματα άπδ τοΰ τείχους τοΰ Αρχαίου φρουρίου, οί έργάται σκάπτον- 
τες παραπλεύρως αυτής, δπως προμηθεϋθώσι τδ πρδς έξίσωσιν αυτής Α
ναγκαίου χώμα, εδρον τυχαίως, διότι ούδείς περιέμενε τοιοΰτόν τι, μι- 
κράν έπιτύμβων στήλην έσκαμμένην έν εί'δει κατόπτρου καί φέρουσαν έπί 
τοΰ άνω μέρους τοΰ πλαισίου οδτως είπεϊν, τήν δε την έπιγραφην ελλη
νικοί; γράμμασι: «ΝΑΝΝΑ ΔΙΟΝΥζΟίΟ ίΤΡΑΤΟΚΛΗί ΔΙΟ- 
NYCOIO». Ή άνακάλυψις αυτή ύπεξέκαυσε τήν επιθυμίαν τών έν-τελεί
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ένταΰθα, ίνα έπιδιωξωσι μετά πλείονος ζήλου τάς Ανασκαφάς. Ευτυχώς δέ 
οί κόποι αυτών δεν Απέβησαν μάταιοι, διότι τήν αμέσως έπομένην ημέραν 
ήδυνήθησαν νά έκχωσωσι τά ερείπια δλοκλήοου ναοϋ χριστιανικού, και πιτ 
θανότατα ή μάλλον βεβαιότατα βυζαντινής εποχής, καταστραφέντος φαί
νεται έν τή άλωσει τής Σινώπης και κατόπιν καλυφθέντος ύπδ,'τής άμμου 
Τ.ής καλυπτούσης διά παχέος αρώματος δλον τδ πλάτοςτοϋ ισθμοΰ ένταΰθα.

Ό ναός ούτος κατέχει Ακριβώς το στενότατου μέρος τοϋ ίσθμοΰ, έχον
τας έντεΰθεν πλάτος Απδ της μιας θαλάσσης μέχρι της άλλης όχι πλέον 
τών 300—350 βημάτων. Τοιουτου δέ ανπος τοΰ πλάτους, Απορεί τις, 
πώς άπεφάσισαν νά κτίσωσι έπ'ι τοσούτου στενού μέρους ναόν Αρκούντως 
μέγαν και καθά συμπεραίνεται λίαν μεγαλοπρεπή' διότι τδ μήκος αύτοϋ 
Απδ τοΰ νάρθηκος μέχρι τοϋ ημικυκλίου, δπερ έν ταΐς χριστιανικαΐς έκ- 
κλησίαις παντός τόπου Αποτελεί, τδ ίερδν βήμα, είναι πλέον τών 30 βη
μάτων, ή δέ άκτ'ις τοΰ ημικύκλιου πλέον τών 10, τδ δέ μήκος τοΰ νάρ
θηκας περιλαμβάνει πλέον τών 20 βημάτων, ώστε ούτως έχομεν μήκος 
δι’ δλον τδν ναόν πλέον, τών 60 συνήθων βημάτων. Ό ναός είναι τρισυπό
στατος, ή δέ μεσαία ύπόστασις, ητις καί έξεχώσθη εντελώς, έ'χει πλάτος 
15 Ακριβώς βημάτων’ εάν Αναλόγως ύπολογίσωμεν 7 βήματα πλάτος 
καί εις τάς δυο εκατέρωθεν υποστάσεις τάς μήπω έκχωσθείσας έχομεν 
τδ πλάτος τοΰ όλου ναοϋ πλέον τών 30 βημάτων, ήτοι δ ύπδ τοΰ ■ ναοΰ 
κατεχόμενος χώρος καλύπτει επιφάνειαν πλέον τών 1800 τετραγωνικών 
βημάτων.

Τδ έκχωσθέν έδαφος τής μέσης ύποστάσεως καί τοΰ νάρθηκος είναι 
δλόκληρον έστρωμένον, έκτδς τοΰ τοΰ “ημικυκλίου, διά τεχνικωτάτου Μω
σαϊκού πλήρους σταυρών, κάλλιστα δέ διατετηοημένου. Παρατηρών τις; τδ 
έ'δαφος τοϋτο, νομίζει ότι βλέπει μέγιστον καί πολυτελέστατου τάπητα 

κατακαλυπτοντα τδ Αμμώδες τοΰ ίσθμοΰ έ'δαφος. Εύνόητος Αποβαίνει ή 
συρροή τοΰ πλήθους άμφοτέρων τών φυλών πρδς την θέσιν τοΰ ευρήματος 
τούτου, μέρος δπερ λίαν σπανίως έδέχετο· . τάς επισκέψεις τών κατοίκων, 
ήδη δέ κατέστη δ κοινδς πάντων περίπατος. Δυστυχώς δμως ούδεμία ημε-s 
ρομηνία, ούδεμία άλλη επιγραφή εύρέθη έκτος τής άνω Αντιγραφείσης, εις 
τά μέχρι τουδε έκχωσθέντα ερείπια. Αί ανασκαφζί έν τούτοις εξακολου
θούσαν ύπδ την ,έποπτείαν τοϋ διοιζητοΰ της πόλεως.

Υ, Γ. Ειχον γράψει τά Ανωτέρω δτε έμαθαν δτι χθές εύρέθη βήματά 
τινα πέραν τοΰ ναοΰ κέραμος έχουσζ έκτετυπωμένα διά σφραγίδος τά 
εξής γράμματα ; <<ACTYNQMO< ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ®,

. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Έγενετο ή τακτική συνεδρία τοΰ μηνδς Νοεμβρίου. - :
’Ήρξαντο τά αναγνώσματα τοϋ συλλόγου, Ανεγνώσθησαν δέ τον λή» 

ξαντα μήνα τά έςή;
< Τοϋ θανόντος τακτικού ενεργού μέλους Κ. Ααμπαδαρίου μετάφρασις^έμ·* 

μετρος τοΰ ΠΛαύτου τοϋ Άριστοφάνους. ’ '■
Γοΰ κ. Κ Βάμβα τακτικού ένεργοΰ μέλους περί σννεργατιχωνΈταιρειων, 
Τοΰ κ. Γ. Παράσχου τακτικού παρέδρου μέλους μετάφοασις έμμετρος 

τοϋ Ε. τής’ΖΛάδος.
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Τοΰ κ. Δαμιανού Βορρέ τακτικού ένεργοΰ μέλους περί τοΰ προσ^ογώτέ- 
ρου διά τήν Έ.ΙΜ,δα σωφρονιστικού συστήματος.

Ό κ. Άθ. Ααμ.παδάριος προσήνεγκεν είς μνήμην τοΰ Αποθανόντος Α- 
.δελφοΰ αύτοϋ Κωνσταντίνου τη σχολή ’Αθηνών δραχμάςνέας 300.’Επίσης 
δ ίατρδς καί καθηγητής κ. Α. Ζίννης προσήνεγκε δραχμάς νέας 300 είς 

-τήν αύτήν σχολήν είς μνήμην τής θανούσης συζύγου αύτοϋ Ελένης.
Συνήφθησαν φιλικαί σχέσεις τη αιτήσει αύτών πρδς τδν έν Αίγίω σύλ- 

,λογον τής Αλληλοβοήθειας καί πρδς τήν. φιλεκπαιδευτικήν αδελφότητα 
Καρτερίαν έν Μοναστηρίφ.

Τοΰ είδικοΰ γραμματέως κ. Ν. Αουριώτη διορισθέντος γραμματέως το.ΰ 
έν Αονδίνω προξενείου της 'Ελλάδος καί Αναχωροϋντο.ς προσεχώς έξελέχθη 
-ειδικός γραμματεύς δ κ, Ν. Άξελός.

Είς άνάμνησιν τής πεντηκονταετηρίδος τοΰ πολίτικου βίου τοϋ πρωθυ
πουργού τής’Αγγλίας Γλάδστωνος ψήφφ τοϋ συλλόγου τδ προεδρείου άπε· 
στείλε τδ εξής τηλεγράφημα

αΚ,ύρεον ΊΓουλεέλμ.ον Γλάδβτωνα.
- , ΔονδΐνΟν.

Ό Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός συνεορτάζει μετ’ ’Αγγλίας καί πε
πολιτισμένου κόσμου έπί πεντηκονταετηρίδι πολιτικοΰ υμών βίου 3ν ου
δέποτε λησμονήσει εύεργετηθεϊσα Ελλάς τών γραμμάτωνί.

Προτάσει τών κκ. Τ. Άμπελά, Μ. Π. Λάμπρου, Γ. Κρίνου, Τ. Ήλιοπού- 
λου καί Α. Μαοινοπούλου μετά πεφωτισμένην συζητησιν έγενετο. δεκτή ή 
σύστασις πέντε ειδικών τμημάτων έν τώ συλλόγφ κα.ί έψηφίσθη δ έπ.ότ 
μ.ενος Οργανισμός.

"Αρθρ. 1. Συνιστώνται πέντε τμήματα έν τφ Συλλόγφ.. 1) τδ θεο- 
Λογιχόν. 2) Τό φιΛο,Ιογικόν καί αρχαιολογικόν. 3) Τδ Νομικήν καί τών 
πολίτικων επιστήμων. 4) Τό φυσιογνωστικύν καί 5) Τδ τών καλών τεχνών,

’Άρθρ. 2. Σκοπός έκαστου τμήματος εΐνε I) ή έν αύτφ μελέτη.καί 
προεξεργασία τών είς τδν Σύλλογον υποβαλλόμενων προτάσεων καί ή ύπ’ 
αύτοϋ υποβολή προτάσεων έχουσών Αντικείμενα σχετικά πρδς τους κλά
δους τών τμημάτων —2) ή μεταξύ τών Απαρτιζόντω.ν αύτά μελών.συζή- 
τησις θεμάτων σχετικών πρδς τούς κλάδους, ούς περιλαμβάνουσι" 3). Ή 
έξεύρεσις μέσων πρδς σύστασιν διαγωνισμών έτησίων έπί θεμάτων Οριζό
μενων ύφ’ έκάστου τμήματος καί ή πρδς έκτύπωσιν καί διάδοσιν μονο-. 
γραφιών σχετιζομένων πρδς τούς περιλαμβανόμενους είς αυτό κλάδους τών 
διαφόρων έπιστημών.—4) Ή είς τδν Σύλλογον Ανακοίνωσις κατά τήν μη- 
νιαίαν αύτοϋ τακτικήν συνεδρίαν έκθέσεως περί τών συζητηθέντων ή 
προταθέντων έν αύτοϊς—·5) Ή είς τδ κοινόν Ανακοίνωσις πληροφοριών, ή 
γνωμοδοτήσεων αφορωσών είς τδ κοινή συμφέρον, έξαιρουμένφν τών δπως 
δήποτε σχετιζομένων πρδς τήν πολιτικήν καί τούς πολιτευτάς.

’Άρθρ. 3. Τά-τμήματα ταϋτα Αποτελοϋνται έκ πάντων των ένΆθή- 
ναις διαμενόντων μελών δσα θέλουσι δηλώσει ειδοποιούμενα έγκαίρως τδ 
τμήμα, είς β έπιθυμοϋσι νά έργασθώσι' δύναται δ’ έ'καστο.ν μέλος; νά έγ= 
γραφή εις πλείονα. τμ-ήματα.

’Άρθρ. 4. "Εκαστον τμήμα διευθύνεται ύπδ προεδρείου..αποτελουμένου 
ίκ προέδρου, Αντιπροέδρου καί γραμματέως'"δύναται δέ τ’ Αποτελοΰντα
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..τδ προεδρείου μέλη νά έκλεχθώσι μεταξύ πάντων των εν Άθηναις. δια- 
μενόντων τακτικών $ επιτίμων μελών.

"Αρθρ. 5. Ή δαπάνη προς Αγοράν παντδς αντικειμένου χρησίμου εις τάς 
άνάγκας καί την υπηρεσίαν των τμημάτων γίνεται ύπδ του Συλλόγου επί 
τη ύποβολγί έκθέσεως τοΰ οικείου τμήματος.

"Αρθρ. 6. "Εκαστον τμ·ημα θέλει δργανίσει τά της εσωτερικές ύπηρε- 
σίας αύτοϋ. -

"Αρθρ. 7. "Αμα τη ψηφίσει, τοΰ κανονισμού τούτου τδ προεδρείου τοΰ 
Συλλόγου θέλει φροντίσει περί τοΰ καταρτισμού των τμημάτων, καί της 
ένάρξεως των εργασιών αύτών.

Έψηφίσθησαν μέλη τακτικά οί κκ. Ν. Τριανταφυλλίδης, Κ. Μανουσης, 
'Ρήγας Νικολα’ίδης καί Γ. Χαλκιόπουλος. Μέλος δ’ επίτιμον ο κ. Α. Ίω- 
νίδης πρόξενος της Ελλάδος έν Λονδίνφ.
■Ένεγράφησαν νέοι μαθηταί κατά τδν μήνα Νοέμβριον έν ,τγ σχολή των 
Απόρων παίδων έν μέν τ·η γ'. τάξει 7, έν δέ τη β'. 5, έν τφ β'. τμη- 
μ,ατι της α'. τάξεως 20, έν τφ τμημκτι 48, ήτοι έν συνόλω 80. Πε- 
ριλαμβανομένων δέ και τών προηγουμένως έγγραφέντων μαθητών δ όλος 
άριθμδς αυτών Ανέρχεται εις 436.

‘SYMMIKTA

Τό Φθενόπωρον-τοΏ 188%. Τδ φθινόπωρου ώςγνωστδν κατά τάς 
μετεωρολογικάς παρατηρήσεις περιλαμβάνει τούς μ-ηναςΣεπτέμβριον,’Οκτώ
βριον καί Νοέμβριον, Ιδού δέ κατά τάς παρατηρήσεις του Αστεροσκοπείου 
’Αθηνών εύμενώς Ανακοινωθείσας ημΐν ύπδ τοΰ βοηθού κ. Α. Βούρλη τίνα 
φαινόμενα παρουσίασε τδ φθινόπωρον τοΰ έτους τούτου έν Άθηναις.

Ή μέση αύτοϋ βαρομετρική θλΐψις ην 753.03 απέναντι 753,37 τοΰ 
φθινοπώρου του παρελθόντος έτους. Και μεγίστη μέν. ην την 7 ’Οκτωβρίου 
(760.16) έλαχίστη δέ την 1 9 Νοεμβρίου (744,35). Ή μέση θλΐψις τών 
τριών μηνών ην

Σεπτέμβριος 751.73. ’Οκτώβριος 754.47. Νοέμβριος 752.90.
Ή μέση θερμοκρασία τών τριών μηνών εις βαθμούς τ·ης εκατοντάβαθ

μου διαιρέσεως (Κελσίου) $ν 20,34 απέναντι 19,37 τοΰ μέσου όρου της 
θερμοκρασίας τοΰ φθινοπώρου τοΰ 1881 ήτοι κατά ένα βαθμδν μείζων 
διότι νίπιον ·?,ν τδ φθινόπωρου. Καί μεγίστη μέν την 27 Σεπτεμβρίου (32,3) 
έλαχίστη δέ τ·ην 20 Νοεμβρίου (5.0).

Ή μέση θερμοκρασία τών τριών μηνών ην
Σεπτέμβριος 25.59. ’Οκτώβριος 19.31. Νοέμβριος 16.14.

'Ημέρας βροχές έσχομεν 14 καί τδ ποσδν τοΰ καταπεσόντος υδατος 
Ανέρχεται εις 27.57 χμ. σχετικώς όλιγώτερον $ Αλλοτε, διότιπέρυσιν ην 
35,6 ι. Παρατηρητέον δ’ ότι εφέτος δ Σεπτέμβριος παρηλθεν Ανευ μιΑς 
•ημέρας βροχές.

Έπικρατησαντες Ανεμοι ησαν ώς συνήθως οί ΝΑ. και ΒΑ. Και ΝΑ. μέν 
έπνευσαν καθ’ημέρας 3 4, ΒΑ κατά 26, Ν κατά 14, Β κατά I 2, Α 3, ΒΑ 
2, Α καί ΝΑ, ούδ’ Απαξ έπνευσαν. Μέσον της έντάσεως τών Ανέμων ην 
1,36 καί είδικώτερον τδν Σεπτέμβριον 1,37 τδν ’Οκτώβριον 1,29 καί τδν 
Νοέμβριον 1,42.


