
ΚΑΛΛΙΌΠΗς ΠΑΝΝΟΥΛΙΛΟΥ 

Α Ι Γ Ο Σ Θ Ε Ν Α 

ΓΕΟΓΡΛΦΙΚΗ ΘΕΣΙΣ (οβριηγηταί) 

Τα ΑΙγόσθενα, κατά τήν αρχαιότητα δ βορειότατος λιμήν δλων των κατωκημένων 
τόπων της Μεγαρίδος ('), καταλαμβάνουν τα άνατολικώτατον στόμιον τοο Κορινθιακού 
κόλπου. Ευρίσκονται επί του μεσαίου τών τριών δρμων της Άλκυονίδος θαλάσσης (του 
ΚορινθιακοΟ), μεταξύ των δρμων Ψάθας καΐ Λιβαδόστρου (*). 

ΕΙς τάς αρχαίας πηγάς ('), τά ΑΙγόσθενα, συνδεόμενα προς το Ιερόν του Μελάμ-
ποδος, αναγράφονται ως πόλις της Μεγαρίδος ή της Φωκίδος. Ό Παυσανίας (*) περι
γράφει τήν όδόν, ή οποία βορειοδυτικός τών Μεγάρων όδηγεΐ είς τάς Παγάς, τόν λι
μένα επί του Κορινθιακού κόλπου. Ύπ' αύτοΟ είς τήν δυτικήν περιοχήν της Μεγαρίδος 
ονομάζονται μόνον αϊ Παγαί, τά ΑΙγόσθενα καΐ ή Έρένεια. 

«Ή δέ ορεινή της Μεγαρίδος της Βοιωτών έστιν δμορος, έν fj ΜεγαρεΟσι Παγαί 
πόλις, έτερα δέ ΑΙγόσθενα φκισται. . . έν ΑΙγοσθένοις δέ Μελάμποδος του Άμυθάονός 
έστιν Ιερόν, καΐ άνήρ ού μέγας έπειργασμένος έν στήλη* καΙ θύουσι τφ Μελάμποδι καΐ 
άνά παν έτος έορτήν άνουσι. μαντεύεσθαι δέ οο:ε δι" όνειράτων αοτόν οοτε άλλως 
λέγουσι». 

Κατά τόν Σκύλακα (*) €ΜΕΓΑΡΕΙΣ. Μετά δέ Βοιωτούς Μεγαρείς είσιν έθνος 
καί πόλεις αϊδε" ΑΙγόσθενα, Πηγαί, τείχος Γεράνεια, "Αρις. Παράπλους δέ της Μεγα
ρέων χώρας στάδια ρ». 

Κατά τόν Στέφανον Βυζάντιον(6) «κόλις Μ ε γ α ρ ί δ ο ς . . . Άρκάδιος δ' ΑΙγοσθέ-
νειαν αυτήν φησι καί Φωκίδος πόλιν». 

"Ο Leake (β) άπό τήν Πλάταιαν δίδει τά ονόματα τών πέριξ τόπων : Καζαδερ-

1) «Τό πάλαιαν ή ΜεγαρΙς φκεΧτο Υ.ΟΛΟ. κώμας, είς πέντε μέρη νενεμημένων τών πολι
τών- έκαλουντο δέ "ΗραεΤς καί Πιραείς καί Μεγαρείς καί Κυνοσουρεΐς καί Τριποδίσκιοι», 
Πλούταρχος, Ελληνικά αίτια, 17, 295b. Ό Παοσανίας παραδίδει καί κώμην Έρένειαν, 
1, 44, 5. Οι Ήραεϊς καί ΠιραεΓς κατώκουν είς τήν περιοχήν τής Περαχώρας, οί Μεγαρείς 
καί Τριποδίσκιοι (άλλαχοΒ Τριποδισκαΐοι) είς τήν Μεγαρικήν πεδιάδα, οί ΕυνοσουρεΤς περί τάς 
Παγάς καί τα ΑΙγόσθενα. Περί τής θέσεως τών κωμών τούτων ίδ. Bursian, Geographie von 
Griechenland, I 372. 

*) Είς ΜΕΕ, άρθρον ΑΙγόσθενα σ. 504, 5 σημειοδται αρμός τοο Αιβαδόστρου κατ' άρσβ-
νικόν γένος, έν αντιθέσει προς το ΕΑΕ, σ. 472, Ινθα βλέπομεν «κόλπος τής Αιβαδόστρας άπό 
τοδ ομωνύμου πόταμου τής αρχαίας Ώερόης». Ίδέ αρθρ. περί Άλκυονίδος Θαλάσσης (Μεγαρι-
στί : περιοικίδες=κώμαι, ποιεΙν=δράν, κατά τους Αθηναίους δήμοι, ποιεϊν=πράττειν). 

2) Συλλογήν δλων τών περί Αίγοσθένων πηγών ίδέ παρά Έρρίκφ Στεφάνφ, Θησαυρός 
'Ελληνικής Γλώσσης, Graz 1954. 

3) Παυσανίας 1, 44, 4—5. 
4) Σκύλακος Περίπλους 39, Geogr. Gr. Min. I, Paris 1861, 38. 
5) Στ. Βυζαντίου, 'Εθνικών quae supersunt, Ιδέ λέξιν. 
6) Leake, Travels in Northern Greece, London, 1835, II, 373, 371. 
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βένι, Γυφτόκαστρο, Κριεκούκι, Όσνά, Κουρτεζά, Παστρά. Δέν έπεσκέφθη δμως τα Alyó-
σθενα. 'Απλώς άνοφέρει δτι τραχέα Οψη χωρίζουν άπό του μικρού λιμένος τοΟ Γερ
μανό έν τω Κορινθιακφ κόλπω, είς άπόστασιν δύο ωρών έπί ετέρας κοιλάδος τα Βίλ· 
λια, άπο τήν άνατολικήν άκραν πεδιάδος έκτεινομένης τέσσαρα εΌος πέντε μίλλια δυτι-
κώς τών Βιλλίων, έπί κοιλάδος κάτωθεν του δσίου Μελετίου του Κιθαιρώνος. Ή κορυφή 
Καρύδι προς δυσμάς, κατά τήν πλευράν του Κορινθιακού κόλπου, ή οποία είναι παράλ
ληλος προς τον Κιθαιρώνα, χωρίζεται τούτου δια τών κοιλάδων του Γερμανό, τών Βιλ
λίων καΐ της Μνουπόλεως. 

Ό Ρ. Forchhammer (') έ*ρχεται εις τά Αίγόσθενα, άφου έπεσκέφθη τάς περιοχάς 
Σκινό, Παγάς, Αιγιαλό. Κατ' αυτόν δ Leake καΐ ό Gell, άν καΐ δέν επεσκέφθησαν τάς 
Παγάς καί τά Αίγόσθενα, ορθώς υπέθεσαν δτι τά τελευταία Εκειντο εντός της κοιλά
δος του Γερμανό. ΤοΟτο αποδεικνύει κατά τον Forchhammer ή επιγραφή, άν καί δέν 
ύπήρχεν ανάγκη αυτής. ΕΙς πλήρης σχεδόν διατηρούμενος πύργος μέ αετώματα καί 
ασυνήθη, υψηλά υπολείμματα τειχών, χρεωστούν τήν μακράν διατήρησίν των είς το 
άπόκεντρον της κοιλάδος. Κατά μήκος της βόρειας πλευράς του Κιθαιρώνος αναβλύζει 
παντού το υπογείως δέον ϋδωρ του Κιθαιρώνος έκ της θαλάσσης. Κοπιαστικός δρόμος 
οδηγεί υπεράνω παραφυάδος του Κιθαιρώνος είς τήν μικράν κοιλάδα καί τον λιμένα 
τοΟ Ά γ . Βασιλείου, είς τον μέγαν κόλπον της Λιβαδόστρας. Ό τόπος οδτος φαίνετα1 

δ η ήτο ό λιμήν του ήδη έπί της εποχής του Wheler κατεστραμμένου μεγάλου ομωνύμου 
χωρίου, μία ώρα ύψηλότερον έπί του Κιθαιρώνος. "Ισως ό λιμήν ώνομάζετο "Αγ. Βλά 
σιος, δνομα τό όποιον σύν τοις άλλοις προσάγει ό Leake. Σήμερον δέν υπάρχει ουδε
μία οικία, άλλα μικρά εκκλησία έκ τετραγώνων άμμολίθων, μέ τεσσάρας κίονας, τήν 
είκόνα της Παναγίας καί παρ' αυτήν του Αγίου Χαραλάμπους, δ όποιος εορτάζεται τήν 
αυτήν ήμέραν μέ τον "Αγιον Βλάσιον (10 Φεβρουαρίου). Δέν υπάρχει άνθρωπος δια 
πληροφορίας. 

Έκτος δύο μεγάλων υδριών, έκ τών οποίων εξέρχεται οδωρ, δυνάμεθα να πάρα· 
τηρήσωμεν δύο τετράγωνα τείχη, κατευθυνόμενα προς τήν θάλασσαν. 

Έν συνεχεία ό Forchhammer τονίζει τό δύσβατον της κοιλάδος καί δι* αυτά τά 
υποζύγια. Ήκολούθησεν ούτό δια τών δύο δυτικών παραφυάδων του Κιθαιρώνος προς 
τήν Έρένειαν. 

Κατά τον Bursian (»), βορείως τών Παγών εκτείνεται έπί του αιγιαλού στενή καί 
έν μέρει έλώδης πεδιάς μέχρι του μακράν προς δυσμάς ευρέως προεξέχοντος ακρωτη
ρίου, τό όποιον ανήκει ήδη είς τήν όροσειράν του Κιθαιρώνος. Τό άκρωτήριον τούτο μέ 
τήν προς τήν θάλασσαν προεκτεινομένην δυτικήν άπόληξιν τών ορέων περιβάλλει 2να 
λίαν εορύχωρον λιμένα, τό Πόρτο—Γερμανό. 

Ό Le Bas(») έκ τών 'Ελευθερών κατά μήκος της μεσημβρινής κλιτύος του Κιθαι
ρώνος κατηυθύνθη είς Αίγόσ3ενα. 

Κατά τήν περιήγησιν του Salvator (*) έν τω μυχώ τοΟ κόλπου εμφανίζεται τό άνά-
κτορον του Γερμανό, τά φρούρια τών αρχαίων Αίγοσθένων. Τό Γερμανό είναι πτωχόν 
χωρίον έκ πεντήκοντα κατοίκων, ot όποιοι, κυρίως τήν Κυριακήν, μεταβαίνουν είς τα 
3 καί 30' ώρας απέχοντα Βίλλια. 'Ιδιοκτησία των είναι τά έλαιόδενδρα. Μέ μίαν λέμ-
βον αλιεύουν είς τον λιμένα πολλάς μεγάλος pinnas. 

Ι) Ρ. Forchhammer, Halkyonia : Wanderung an den Ufern des Halkyonischen 
Meeres, Berlin, 1857, Sendschreiben an Herrn Geheimen Rath und Prof. Böckh, 15. 

2) Bursian, Geographie v. Griechenland, 1862, 381. 
3) Le Bas, Voyages en Grèce et en Asie Mineure, Rev. Arch. I 1884, 168. 
4) Erzherzog Ludwig Salvator, Eine Spazierfahrt im Golfe v. Korinth, Prag. 

1876, 124-125. 
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'Εντεύθεν παράγονται ρητίνη καί ξύλον, τα δποΐα εξάγονται έκ τοο ΓαλαξειδΙου 
καΐ της Κορίνθου. 

Ό μυχός του λιμένος, δπου τις αγκυροβολεί etc 12 δργυιας ΰδωρ, άφίνων δεξιά 
την οχύρωσιν, Ιχει άπότομον αίγιαλόν, όπισθεν του οποίου εκτείνεται έλαιόφυτος too 
πέδωσις, περιβαλλόμενη άπο χαμηλούς λόφους. ΕΙς τά κράσπεδα των υπάρχουν βρά
χοι. ΕΙς το οπίσθιον μέρος της Ισοπεδώσεως όψουται ο έκ συσφαιρικής μάζης βράχου 
λόφος του ανακτόρου. 

"Οπισθεν πάλιν τούτου εκτείνεται μικρά κοιλάς έξ έλαιοδένδρων, μεταξύ τών 
οποίων φύονται ξυλοκίρατέαι καί δένδρα τοΟ Ιούδα. 

Τρεις οΙκίσκοι ίστανται έγκαρσίως δευτέρας κοιλάδος, δια της οποίας συνδέεται 
έν τφ μέσω μετ* αύλακος. TÒ άνάκτορον δχει σχεδόν σχήμα τριγώνου. *Η βάσις αύ· 
του καταλαμβάνει το ΰψος τοΟ λόφου, ή κορυφή του εκτείνεται μέχρι του αΙγιαλου. 
*Εν συνεχεία δ Salvator δίδει σχετικήν περιγραφήν των τειχών καί ναών (')ι καταλήγει 
δέ μετά το δρος Δατιχώρια καί τήν έλαιόφυτον είτα κοιλάδα μέ τάς πλινθόκτιστους 
οίκήσεις είς Τσαστάνι καί Παλαιοχώραν (=τάς αρχαίας Π<χγάς). 

Κατά τον Ιστορικόν τών Μεγάρων Highbarger (2), τά ΑΙγόσθενα ήσαν ή βόρειο-
τάτη έκ τών πόλεων της Μεγαρίδος, έδέσποζε δέ ορθογωνίου κόλπου του σημερινού 
Πόρτο—Γερμανό. Προς βορρδν ή δυτική έπιμήκυνσις τοο Κιθαιρώνος, προς νότον τά 
Γεράνια δρη. 

"Οπισθεν τών ΑΙγοσθένων εγείρονται υψηλοί καί απότομοι λόφοι, ot όποιοι κα
λύπτονται μέ πεύκα καί Κλατα. 

Μία 2κτασις του δρόμου από ΑΙγοσθένων είς ΚρεΟσιν της Βοιωτίας ήτο προφα
νώς τόσον επικίνδυνος δσον ή δίοδος τών Σκιρωνίδων. 

Διήρχετο δμπροσθεν τών απότομων βράχων της θαλάσσης καί ύπέκειτο είς τάς 
αίφνιδίας καί βιαίας πνοάς του άνεμου. 

Ή στρατιά τών Λακεδαιμονίων Ιλαβε πεΐραν του επικινδύνου χαρακτήρας της 
κατά τήν διάρκειαν της ύποχωρήσεως έκ Βοιωτίας τον χειμώνα του 379)8. 

ί Μ Γ Ο Σ Θ Ε Μ Η Ταύτισις 

Ή επιγραφή, ή οποία ευρέθη ύπό του Leake έν μέσω της αποστάσεως 'Ελευθε
ρών—Πόρτο - Γερμένο, εις τό σημείον 2νθα καταλήγει δ δρόμος, δ όποιος ανέρχεται 
κατ* ευθείαν είς τάς Παγάς, έβοήθησε να προσδιορίσωμεν τήν τοποθεσίαν του Μελαμ· 
ποδείου. Ή επιγραφή ευρέθη εντός ναού, σήμερον δέ ανήκει είς τήν Ιδιωτικήν συλ-
λογήν του M. Prokesch, Έ ξ ατελούς αντιγράφου της δ Leake ήδυνήθη ν' αποκρυπτο
γράφηση δτι επρόκειτο περί ψηφίσματος του λάου τών ΑΙγοσθένων πρδς τιμήν του 
'Απολλοδώρου uloö του Άλκιμάχου τών Μεγάρων, χορηγούν είς αυτόν τά συνήθη 
δικαιώματα της προξενείας μέ τήν χρήσιν της νομής τής περιοχής δια τά κτήνη του 
καί δλως τιμητική ν θέσιν κατά τάς δημοσίας τελετάς. Ή καταπράσινος καί απομεμα
κρυσμένη πεδιάς θεωρείται ή περιοχή του Μελαμποδείου τών Αίγοσθένων. 

1) Τετρακιονίους ναούς Ιδ. καί εις β, πρόποδας 'Ακροπόλεως Μεταμόρφωσιν του Σωτή-
ρος, είς Κωνσταντινούπολη Μονήν Παντοκράτορος, βίς θεσσαλονίκην Άγ 'Αποστόλους καί Ά γ . 
Αικατερίνη ν, α' ήμ. 14 αι. 

2) Ε. Highbarger, The history and civilization of ancient Megara, Baltimore 1927, 
a. 28—9. 

3) Le Bas, Voyages en Grèce et en Asie Mineure, Revue Arch. I 1884, 168» 
Leake, Travels in Northern Greece II 405. 

10 
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ηίΓΟΣθΕηη-ΠΌΡΤΟ ΓΕΡΜΕΜΟ 

Ό Στέφανος Βυζάντιος παρατηρεί τήν διαφοράν του έθνικοΟ των πόλεων Μέ
γαρα— Αίγόσθενα, âv καΐ αμφότεροι οι τύποι είναι πληθυντικοί ουδετέρων, διότι ένώ 
τό έθνικόν τών Μεγάρων είναι Μεγαρεύς, τών ΑΙνοσθένων εΤναι Αίγοσθενίτης. Είς 
έπίρρωσιν τούτου παραθέτει απόσπασμα το Πολυβίου : «τό έθνικόν ώφειλεν Αίγόσθε· 
νεύς, ώς Μεγαρεός. Πολύβιος δ' Αίνοσθενίτην φησίν, ώς Γάβαλα Γαβαλίτης>. 

Έ κ του 'Αθηναίου (') γνωρίζομεν δτι ιπαρά 'Ρωμαίοις δέ, ώς φησι Πολύβιος έν 
τη 2κτη, άπείρηται νυναξί πίνειν οΤνον. Τον δέ καλούμενον πάσσον πίνουσι. ΤοΟτο δέ 
ποιείται μέν έκ της άσταφίδος, καΐ έστι παραπλήσιος πινόμενος τω Αίγοσθενίτη τώ 
γλυκει καΐ τώ Κρητικώ». 

Ό τύπος ΑΙγοσθένειος κατά τον Leake (') βάσει του 'Αθηναίου είναι εσφαλμένος. 
ΕΙδομεν δμως δτι ή πόλις Αίγόσθενα, ώς παραδίδει ό Στέφανος Βυζάντιος, κατά 

τον Άρκάδιον έκαλεΐτο ΑΙγοσδένεια. 'Από τον τύπον άρα ΑΙγοσθένεια έσχηματίσθη 
τό έπίθετον ΑΙγοσθένειος. 

Έπιγραφικώς μαρτυροΟνται καΐ οί τύποι Α1γόστενα καΐ Αίγοστενΐται μέ τ (*) 
αντί θ. 

Τό σημερινόν δνομα τών Αίγοσθένων Πόρτο - Γερμένο Ισως οφείλεται κατά 
τον Le Bas είς Syióv τίνα Γερμανόν, ό όποιος έτόγχανεν Ιδιαιτέρας λατρείας, κατά 
τήν έποχήν της Γαλλικής κυριαρχίας. 

Ό Forchhammer καΐ Ô Salvator δίδουν είς τάς περιηγήσεις της περιοχής τό 
δνομα ΓερμΑνό. 

Δέν αποκλείεται ή παραφθορά του Γερμανό είς Γερμένο να όρείληται είς άπο-
μίμησιν της προφοράς της έθνικότητς ξένου τινός έκ Γερμανίας, παραμείναντος 
έν τη περιοχή. 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α 

Τα Αίγόσθενα ανήκον είς τήν Μεγαρίδα, συνυφαίνεται οΰτως ή Ιστορία των {*) 
μετά ταύτης, πλην τοο βραχέος διαστήματος της υποταγής των είς τήν Βοιωτικήν πόλιν 
Όνχηστόν. 

Οί αρχαιότατοι κάτοικοι της Μεγαρίδος Κάρες κατέπλευσαν έκεΐ έκ της 'Αργο
λίδα ς. Μυθικός βασιλεύς τών Μεγάρων ήτο ό Κδρ. Μετά δώδεκα γενεάς βασιλεύει ό 
Λέλεξ (5) έκ τής Αίγύπτου. Τίς οίδεν έάν ύπάρχη Ιστορικός πυρήν είς τάς σχέσεις Με · 
λάμποδος καΐ Αίγύπτου κατά τάς απηχήσεις τών μύθων (β)Ι 

Δέν ελλείπει άπο τήν Μεγαρίδα επιδρομή τών Ιώνων. 
Ό Μίνως, δταν έξεστράτευσε κατά τών 'Αθηνών, εΐχε καταλάβει τα Μέγαρα (7\ 

καΐ ό βασιλεύς των Νίσος κατέφυγεν είς τον λιμένα τών Μεγάρων, τήν Νισαίαν. 

1) Αθηναίος 10. 440 § 56. 
2) Leake, Travels ίνθ. άνωτ. II σ. 405, παρ' Άθηναίφ 1.10 c. 11 «ΑΙγοσθ·ενείφ γλυ-

κει (οΐνω)». Έάν δ Leake συγχέη τήν παρ* αύτφ άναφβρθεΐσαν παραπομπήν του 'Αθηναίου· 
προς τήν τής δποσ. 1 δέν τίθεται ζήτημα ΑΙγοσΟενείου οίνου. 

3) IG VII 1. 
4) Δι' άρχαίαν ίστορίαν Μεγαρίδος Ιδέ Στράβωνα 9. 392 κ έ. 
5) Άξιοπρόσεκτον δτι ή Καρία π.χ. έν Στράβωνι 14. 661 καλείται Λελενί -. 
6) Ί δ . Κεφάλ. Μελάμπους. 
7) "Αγνωστον έάν έν τή μεταγενέστερα πορεία τής Ιστορίας τα Αίγόσθενα διέκειντο 

δυσμενώς προς τα Μέγαρα. Η. Tillyard, Two Watch Towers in the Megarid, B.S.A. (12^ 
1905—6, 10?. 
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Άλλ* ή θυγάτηρ του Σκύλλα, διηγείται Ô μύθος, καταληφθείσα οπ* Ιρωτος προς 
τον Μίνων, άπέσπασεν άπό της κεφαλής του πατρός της μίαν χρυσήν ή πορφυραν τρίχα, 
έκ της οποίας έξηρτάτο ή ζωή του, ό Νίσος δέ οοτως απέθανε καΐ ή πόλις έκυριεύθη. 

Ή χώρα τότε ήτο συνδεδεμένη μετά της 'Αττικής μέχρι σχεδόν του ΊσθμοΟ τής Κο
ρίνθου, διότι έν Κρομμυώνι ϊστατο στήλη φέρουσα προς νότον μέν : «Τάδ* εστί Πελο
πόννησος, οοκ Ιωνία» προς ßjppav δέ <Τάδ* ουχί Πελοπόννησος, άλλ* Ιωνία». 

Επί Κόδρου (1068 π. Χ.) ή χώρα ήτο Δωρική, έξηρτάτο δέ έκ τής Κορίνθου. 
"Επειτα άπεσπάσθη το άνατολικόν αυτής μέρος καί άπετέλεσεν άνεξάρτητον μικρόν 
πολιτείαν, τήν μόνην καθαρώς Δωρικήν έκτος τής Πελοποννήσου, ή οποία κατεΐχεν έπ' 
ολίγον καί τήν Σαλαμίνα καί Ιπεμψεν είς τον Βόσπορον τής Θράκης, τον Εοξεινον 
Πόντον κ ά. αποικίας. 

Ό 6ος al. ήτο δια τήν Μεγαρίδα περίοδος εξεγέρσεων καί αγώνων αριστοκρα
τικών καί δημοκρατικών. Ό είς άριστοκρατικήν μερίδα ανήκων θέογνις θρηνεί τήν 
ήτταν τής παρατάξεως του. 

Κατά τους Περσικούς πολέμους Μεγαρείς συμμετείχον είς τάς ναυμαχίας του 
'Αρτεμισίου (480 π. Χ ) καί Σαλαμίνος δι* είκοσι πλοίων 

Μετά τα Περσικά, διάφορα! συνοριακοί προς τους Κορινθίους συνετέλεσαν είς 
τήν άπόσπασίν των έκ τής Πελοποννησιακής συμμαχίας καί είς τήν ε*νωσίν των μετά 
τών 'Αθηνών (459 π. Χ,). Ή 2νωσις αυτή διήρκεσε δέκα Ιτη, Ιληξε δέ μέ τήν σφαγήν 
τής Αθηναϊκής φρουράς. 

Λόγω τής γεωγραφικής θέσεως τής Μεγαρίδος δι" αυτής διήλθον πάντες ol 
στρατοί. 

ΤοΟτο συνετέλεσεν είς τήν διαφθοράν του χσρακτήρος τών Μεγαρέων, ώστε άρ. 
χαία παροιμία λέγει περιφρονητικώς περί αυτών : «Μεγαρέων άξιοι μερίδος». 

Ό Ξενοφών περιγράφει παραστατικώς τήν υποχώρησιν έκ τής Βοιωτίας κατά 
τόν χειμώνα του 379—378 τοο Λακεδαιμονίου Κλεομβρότου, αδελφού του ήρωος τών 
Θερμοπυλών Λεωνίδου. Κατά τήν πορείαν των άπό Κρεύσιος είς Αίγόσθενα κατελή
φθησαν αίφνιδίως ύπό θυέλλης. Τοσαυτη ύπήρξεν ή δύναμις του άνεμου, ώστε al ασπί
δες τών στρατιωτών άπεσπάσθησαν τών χειρών των καί πολλοί, έκ τών ονων, ol όποιοι 
μετέφερον τα φορτία, κατεκρημνίσθησαν εντός τής θαλάσσης : «Κλεόμβροτος άπήγεν έπ" 
οίκου τήν δια Κρεύσιος τους μεθ' έαυτου στρατιώτας καί μάλα άποροοντας πότερα 
ποτέ πόλεμος προς Θηβαίους ή εΙρήνη ε1η> ('). «Άπιόντι . . . άνεμος εξαίσιος έπεγένε-
το . . . » (*). «Τέλος δέ πολλοί où δυνάμενοι συν τοΐς δπλοις πορεύεσθαι, Ενθεν καί 
δνθεν τοο άκρου κατέλιπον λίθων έμπλήσαντες ύπτίας τάς ασπίδας. Kai τότε μέν τής 
Μεγαρικής έν ΑΙγοσθένοις έδείπνησαν ως έδύναντο> (»). 

Επτά £τη βραδύτερον, μετά τήν άξιομνημόνευτον ήτταν παρά τα Λεύκτρα (371 π.Χ.), 
ol Λακεδαιμόνιοι υπεχώρησαν πάλιν δια τής Ιδίας όδου. Μή ίχοντες έμπιστοσύνην είς 
τήν δοθεΐσαν υπό τών Θηβαίων είρήνην, άπέφυγον νά διέλθουν δια του Κιθαιρώνος, 
«άμα τη ε*ω> δια τής συνήθους όδοΟ έμπροσθεν τών κατακτητών των καί προετίμησαν 
νά όιψοκινδυνεύσουν βαδίζοντες νύκτα δια τής στενής καί επικινδύνου ατραπού όπισθεν 
του όρους : «Μάλα δέ χαλεπώς πορευόμενοι, οία δή έν νυκτί τε καί έν φόβω άπιόντες 
καί χαλεπήν όδόν, είς Aly-όσθενα τής Μεγαρίδος άφικνοΰνται» (*). 

Μετά τήν μάχη ν τής Χαιρώνειας (338 π Χ.) ή Μεγαρ1ς υποτάσσεται είς τόν Φί· 
λιππον, ολίγον δέ κατόπιν είς τόν Κάσσανδρον. 

1) Ξενοφών, Ελληνικά, 5. 4. 16. 
2) » » , 5. 4. 17. 
3) » » , 5. 4. 18. 
4) » » , 6. 4. 26. 
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Τα Μεγαρικά ΑΙγόσθενα ήσαν μέλος της αρχαίας άμφικτυονίας του ΌνχηστοΟ 
της Βοιωτίας, πλησίον της 'Αλιάρτου. 'Οπωσδήποτε άρα καΐ ol κάτοικοι των ελάμβα
ναν μέρος είς τους έ<εΐ τελούμενους Ιππικούς αγώνας ('). 

Κατά τήν Μακεδονικήν περίοδον, ή οποία διήρκεσε μέχρι του 243 π. Χ., ot άμφι-
κτίονες συνήρχοντο είς το ίερόν του Ποσείδώνος έν Όγχηστώ. 

Έπιγραφαί έκ Μεγάρων καί Αίγοσθένων της εποχής ταύτης χρονολογούνται 
βάσει του άρχοντος τοΟ ΌγχηστοΟ (8). 

Κατά τον Poucart 6 άρχων έν Όγχηστφ ή to «άρχων Βοιωτοΐς» (·)· Μετά το 
306 π Χ ô Δημήφιος 6 Πολιορκητής έτοποθέτησε φρουράν είς τά ΑΙγόσθενα, Ενθα 
ύπήρχον εξ στρατηγοί καί πιθανόν έγένοντο κώμη ύπό πολιτικήν Ιννοιαν ύποδιαιρέσεως 
του Μεγαρικου κράτους. 

Aòiò λέγει καί Ô Κ, Hanell (4) : Μετά το 306 εδόθησαν είς ΑΙγόσθενα πολιτικόν 
καθεστώς καί φρουρά, δθεν άνήλθον αϊ μεραρχίαι είς ε*ξ 

"Ας ϊδωμεν καί σχετικού περιεχομένου ψήφισμα : 
«Έπ(Ι) βασιλέος 'Απολλοδώρου τοΟ Ευφρονίου, γραμματεύς βούλας 
καί δάμου Δαμέας Δαμοτέλεος, έστρατάγουν Δαμοτέλης 
Δαμέα, Φωκϊνος Εύάλκου, Άριστότιμος Μενεκράτεος, 

επειδή τοί ΑΙγοστενΐτα(ι) άνάγγελον Ζωίλογ ΚελαινοΟ Βοιώτιον 
τον έπί τοις στρατιώταις τοΐς έν ΑΙγοστένοις τεταγμένον ύπο του 
βασιλέος Δαματρίου αυτόν τε εΰτακτον είμεν καί τους στρατιώ— 
τας παρέχειν εύτακτους καί τάλλα έ)πιμελεΐσθαι καλώς καί εύνόως 
καί άξίουν αυτόν δια ταοτα τιμαθήμεν ύπο τας πόλιος, 
άγαθ? τύχα' δεδόχθαι τά" βούλα" καί τώ δάμω στεφανώσαι 
Ζωίλογ Κελαινου Βοιωτιογ χρυσέω στεφάνω καί είμεν 

αύτόμ πο — 
λίταν τας πόλιος τας Μεγαρέωγ . . . » ( * ) . 
Ή Μεγαρίς τον 3ον π. Χ. at, υπέστη καταστροφάς άπό τήν Γαλατικήν έπιδρομήν. 
Ώ ς προς τήν στάσιν της Μεγαρίδος δναντι τών συμπολιτειών ό Πολύβιος (") 

γράφει : «Μεγαρείς yàp έξ αρχής μέν έπολιτεύοντο μετά τών "Αχαιών άπό τών κατ' 
Άντίγονον τον Γοναταν χρόνων" δτε δέ Κλεομένης είς τον Ίσθμόν . . . προσέθεντο τοις 
Βοιωτοίς μετά της τών 'Αχαιών γνώμης . . . δυσαρεστηθέντες τη πολιτεία τών Βοιωτών 
αύθις άπένευσαν προς τους Αχαιούς». 

Ά π ό του 243 π. Χ. μέχρι της αλώσεως της Κορίνθου ύπο του 'Αντιγόνου Δώ· 
σωνος δια του Άράτου ή ΜεγαρΙς ζη μίαν νέα ν εποχή ν. Δια της προσχωρήσεως δμως 
τών Μεγάρων είς τήν Άχαϊκήν συμπολιτείαν καί της διαμορφώσεως του πολιτεύματος 
συμφώνως προς 'Αχαϊκά πρότυπα ol Μεγαρείς απώλεσαν τάς Παγάς καί τά Αίγό-
σθενα, al όποΐαι έγένοντο αυτοτελείς πόλεις, παραμείνασαι τοιαυται κατά τάς μαρτυ-

1) Όμηρ. Τμν. βίς Άπόλλ. Πόθ·ιον 52, Όμηρ. Β 605, Πα!>σ. 2, 60, Άπολλ, Τοδ., Στράβ. 
2) Foucart, Β. C. Η. (4) 1880 σ. 83—4, G Gilbert, Griech. Staatsalterthümer, 

2. σ. 63. 
3) "ΕνΘ* άνωτ. 
4) Megarische Studien 1934, 138. 
5) Athen. Mittheil. Vili σ. 187 D. Korolkow, Megarische Inschriften. 
6) Έχ το3 Collitz 3, 3096 κέ. δρχοντβς έν Όγχηστφ διετέλεσαν : Όνάσιμος, 3097, 

Ίππίνος, 3099 Χαρίλαος, 3100 Μνάσων, 3101 'Αριστοκλής, 3102 θβότιμος, 3103 Δημήτριος, 3104 
Κόμμαδος. 

7) Πολύβιος 20, 6. 
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ρίας ιών επιγραφών μέχρι τών χρόνων των αυτοκρατορικών, αν καΐ ό Στράβων καί 6 
Παυσανίας θεωρούν αύτάς ώς περιοχήν τών Μεγάρων. 

Άμφότεραι αϊ πόλεις ήσαν αύθυπόστατα ίΐέλη της 'Αχαϊκής συμπολιτείας, ένφ 
τα Μέγαρα περιωρίσθησαν είς μικράν τίνα περιοχήν ('). 

Έκ της Βοιωτικής εποχής δχομεν σπουδαίας Ιστορικός έπιγραφάς καί καταλό
γους έψήβων έκ Μεγάρων καί έκ τών ΑΙγοσθένων ώς καί σύγχρονα ψηφίσματα έξ 
ΑΙγοσθένων ('). 

Κατά τον μεταξύ 'Αχαϊκής Συμπολιτείας καί 'Ρωμαίων πόλεμον τα Μέγαρα πα
ρεδόθησαν άνευ αντιστάσεως είς τον Μέΐελλον. Το 146 π. Χ. εύρίσκοντο οπό 'Ρωμαϊ-
κήν έπιρροήν. Κατά τον πόλεμον δέ μεταξύ Πομπηίου καί Καίσαρος ετάχθησαν παρά 
τό πλευρόν του Πομπηίου (54-57 π. Χ.). 

'Από τήν 'Ρωμαϊκήν κατάκτησιν τής Μεγαρίδος, ή οποία έγένετο τον Ιον π. Χ. 
at, ή Ιστορία τής περιοχής συνυφαίνεται καί μέ τήν παρουσίαν του 'Αδριανού, ώς απο
καλύπτει ή ευρεθείσα προτομή του. Προ τής καταστροφής, τήν οποίαν υπέστη ή Με· 
γαρίς έκ τών Γότθων του Άλαρίχου, ενδιαφέρον παρουσιάζει ή σύνδεσις τών Αίγοσθέ 
νων μέ τον Κωνσταντΐνον, τον υΐάν του Μεγ Κωνσταντίνου, ώς μανθάνομεν έξ ανα
θηματικής επιγραφής τής πόλεως «ΑΙγοσθενειτών προς τον Φλάβιον Κλαύδιον Κων
σταντΐνον υΐόν του Μ. Κωνσταντίνου». 

Τον 7ον καί ΙΟον μ. Χ. al. ή Μεγαρίς υφίσταται Σλαυικάς έπιδρομάς. 
Χαλκά νομίσματα τών αυτοκρατόρων Κων]τίνου θ ' (1143—1180) καί Μανουήλ Α' 

Κομνηνού (1025—1028) έκ Βυζαντινής μονής τών ΑΙνοσθένων είναι τα προστιθέμενα 
είς τα μνημεία Ιστορικά δοκουμέντα(8) τοο 11ου καί 12ου μ. Χ. al. 

Κατά τήν έπανάστασιν του 1821 ol Μεγαρείς έδείχθησαν χλιαροί χαί μόνον περί 
τα μέσα αυτής έλαβον τα οπλα. Κατ* αρχάς προσεκύνησαν τον Κιοσσέ Μεχμέτ, τέλος 
δέ τον Κιουταχήν. 

Τό στρατηγείον του Δημητρίου Ύψηλάντου κατά τήν Βοιωτικήν έκστρατείαν του 
1828 εύρίσκετο είς Μεγαρίδα. 

Ή ΜεγαρΙς δέχεται επίσης τήν βίαν του Κωλέττη, δταν επήλθε κατ" αυτής, δια να 
έπιβάλη σύνταγμα είς τους άναρχουμένους. 

Τ Ε Ι Χ Η 

Καθ' δλην τήν αρχαιότητα, έν δσω at πόλεις άπετέλουν αυτοτελείς κρατικάς μο
νάδας, ήτο αναπόφευκτος ή κατασκευή τειχών προς περιφρούρησίν των (*). 

ΑΙ αρχαιότατοι πόλεις ήσαν «εύτείχεις» καί «εοπυργοι». Δι* αύτου του τρόπου 
άντεμετώπιζον τήν όώμην τών έχθρων. 

Έκ τής προΐσιορικής ήδη εποχής γνωρίζομεν τρεις τρόπους δομής τών τειχών. 
Τα γνωστά ώς càpxaîa ώγύγια τείχη» (6), τα όποια έλέγοντο Κυ<λώπια καί Πε

λασγικά, συνίσταντο έκ πελωρίων ακατέργαστων Κάργων») λίθων, είς τους οποίους πα-
ρενετίθεντο προς συναρμολόγησιν μικρά λιθάρια (β). 

Κατά τον Μτερον τρόπον τον πολυγωνικόν, έτέμνοντο κατά γωνίας, ο'ι δποΐαι 
έφαπτόμεναι άντεστοίχουν ακριβώς. 

Κατά τον Ισόδομον ρυθμόν ol λίθοι έκόπτοντο παραλληλεπιπέδως, έχίθεντο δέ 

1) IG VII 188, 223. 
2) IG VII 27—29, 207—223. 
3) Τπό το8 Καθ·, κ. Άν. 'Ορλάνδου εις ΠΑΕ 1954 σ. 112. 
4) Όμήρ. λ. 262. 
5) Παυσ. Β 16. 25. 
6) Παυσ. Β. 25. 
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τοιουτοτρόπως, ώστε έκαστης σειράς αϊ κάθετοι ενώσεις εύρίσκοντο etc το μέσον των 
λίθων της ανωτέρας καΐ κατωτέρας. 

Τό αοτο τείχος ήτο δυνατόν ν" άιτοτελήται άπό πλείονας του ενός όυθμούς τοι
χοποιίας. ΟΙ κληροδοτηθέντες έκ των προϊστορικών χρόνων Ισόδομος καΐ πολυγωνικός 
όυθμός, έξηκολούθησαν να etvai έν χρήσει είς τους κλασσικούς χρόνους, ώς καί κατά 
τήν έλληνιστικήν έποχήν. Ένιαχοΰ διαιωνίζεται ή χρήσις των πανάρχαιων κύκλω 
πείων τειχών. Kara τήν έλληνιστικήν έποχήν ενεφανίσθη καί δ ψευδοϊσοδομικός όυθμός, 
μία εναλλαγή χαμηλών καί υψηλών δόμων. 

Τα τείχη ήκολουθουν τό σχήμα τών πόλεων ή τών λόφων, τους οποίους ώχύρουν. 
Δέν ήτο ασύνηθες εντός του ενός τείχους να έγερθή καί δεύτερον. 

Κατά τάς πύλας άπό αρχαιοτάτων χρόνων άνυψούντο πύργοι. Έλέγοντο δέ καί 
αυτοί έφεύρεσις τών Κυκλώπων (ι). 

Πολλάκις ύπό τά τείχη κατεσκευάζοντο σύριγγες. 
Τάς μή παραλίους πόλεις συνέδεον μετά τών λιμένων δια μακρών τειχών. "Η 

πόλις τών Αίγοσθένων διηρείτο είς δύο μέρη : Τήν Άκρόπολιν υπερασπιζόμενη ν ύπό 
τειχών καί πύργων καί τήν κάτω πόλιν περιβαλλομένην βορείως της ακροπόλεως μέχρι 
της θαλάσσης δι' οχυρωματικής γραμμής, ή οποία διατηρείται έν καλή καταστάσει και 
μεγαλύτερα τών σωθέντων τειχών τελειότητι μή εξαιρουμένης καί της Μεσσήνης. Είς 
τούτο συνετέλεσε καί ή άπομάκρυνσις τών Αίγοσθένων έκ τών άλλων πόλεων. 

Η ΗΚΡΟΠΟΛΙΣ 

"Εχει σχήμα επίμηκες. Περιβάλλεται ύπό τείχους, τό όποιον ενώνει τους ό<τώ 
πύργους της. Τά τείχη τών Μεγαρικών Αίγοσθένων ανήκουν είς τά μεγαλοπρεπή καί 
καλύτερον διατηρούμενα τείχη τής Ελλάδος. "Εχουν πάχος 12 ποδών. Τό έσωτερικόν 
αυτών πληρούται ύπό μικρών λίθων κοί άμμοκονίας. ΎψοΟνται 12 Μως 16 πόδας είς τό 
άρχικόν των οψος. Ό οί<οδομικός ρυθμός τής Ακροπόλεως κοί τών μακρών τειχών 
είναι ό αυτός. 

Είς τά ένουντα τους πύργους κατώτερα μέρη τών τειχών §χομεν τήν γνωοτήν 
€πολυγωνικήν τοιχοδομίαν» τοΟ 4 al. 'Εδώ καί εκεί υπάρχουν διεσκορπισμένα τεμάχια 
πολυγωνικής εργασίας Συνίστανται έκ σκληρού ασβεστόλιθου τής περιοχής, ώς καί έκ 
του όλιγώτερον ανθεκτικού συνεσφαιρωμένου βράχου. 

Βόρειο ν τείχος 

Τό βόρειον τείχος σφζεται πλήρες καθ' δλον του τό μήκος. ΕΙς μερικά σημεία 
δχει μέγιστον οψος 7 μ., ελάχιστον δέ 4 μέτρα. 

Νότιον τείχος 

Έκ του νοτίου τείχους μόνον λείψανα καθιστούν βεβαίαν τήν γραμμήν, τήν 
οποίαν ήκολούθει. 'Αφετηρία της ήτο ό πύργος Α. Διατηρείται καλώς κατά μερικά 
μέτρα καθ' δλον τό οψος. 

Άνατολικον τείχος 

Τό άνατολικόν τείχος σφζεται καθ' δλον σχεδόν τό μήκος του, μετά τών πύργων 
του δέ προσδίδει μεγαλοπρέπειαν καί επιβλητικότητα είς δλην τήν άνατολικήν πλευ-
ράν τής 'Ακροπόλεως. Τό τείχος είναι συνδεδεμένον μέ τήν δλην διαμόρφωσιν τοΟ εδά
φους. Άναρριχδται είς μίαν άπότομον βραχώδη κλιτύν, ή οποία κατέρχεται είς τήν κοι
λάδα. Ύψουται άπό τό εντός τής 'Ακροπόλεως Ιδαφος είς οψος 8 ποδών. ΕΙς τάς δύο 

1) Πλιν. VII 57. 
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πλευράς του συνίσταται άπδ μεγάλους λίθους πληρουμένους στερεός δια χαλίκων. Έξω-
τερικώς μεταξύ των πύργων Α καί Β διατηρείται σχεδόν èv αρίστη καταστάσει, αλλ' 
εσωτερικώς, κατά το μεγαλύτερον μέρος τοΟαναφερθέντος τμήματος, ή εσωτερική πρόσ· 
οψις μετά των πληρούντων αυτήν χαλίκων κατεστράφη. Έν μέσω των πύργων Γ και 
Δ υψηλά επί του τείχους εμφανίζονται οπαΐ δια δοκούς. 'Εδώ το τείχος, ύψούμενον ολί
γους πόδας υπεράνω του στέρεου παραγεμίσματος, δεικνύει τήν οπαρξιν έστεγασμένης 
διόδου μεταξύ των πύργων. 

Δυτικον τείχος 

TÒ δυτικόν τείχος ε*χει κατά το μεγαλύτερον μέρος μέ τους αρχικούς ή μέ 
ανωμάλους λίθους έπανακτισθή. Ot λίθοι οδτοι προεφύλαττον το ίίδαφος άπό το ολί
σθημα. Ή πλευρά αυτή τοΟ τείχους εΐχεν ανάγκην πύλης, διότι αϊ άλλαι τρεις πλευραΐ 
αύτου (βορεία, νοτία καί ανατολική) ήγέρθησαν επί έδάφου; άποτόμως κατωφεροΟς, σχε 
δον καθέτως της κοιλάδος. "Εχομεν άρκετάς ενδείξεις, δια να τοποθετήσωμεν τήν κυ-
ρίαν πύλην αμέσως βορείως του πύργου Στ. 01 τρεις πύργοι, καίτοι το τείχος είναι 
μεταγενέστερον, πιστοποιούν δτι έπανεκτίσθη είς τήν άρχικήν του θέσιν. Τμήμα τούτου 
ευρίσκεται πλησίον τοΟ πύργου Ε, ώς καί νοτίως της πύλης τοΟ πύργου Στ, είς μη 
κος 10 μ. 
Πρώιμον Πολυγωνικον τείχος 

Ώ ς τμήμα του πρωίμου πολυγωνικού τείχους δύνανται να εκληφθούν καί τα λεί
ψανα του σημείου Κ. 

Τό τείχος Κ πολυγωνικόν έκ μεγάλων λίθων είναι αδύνατον να είναι μεταγενέ
στερον τοΟ 6 αϊ. π. Χ. 'Ακολουθεί τό άκρον αποτόμου βράχου, τό όποιον κατέρχεται 
είς τήν κοίτην του ποταμοΟ 2ως 9 μ. Λόγω της θέσεως του πρέπει να συμπεράνωμεν 
δτι κατά τήν πρώιμον έποχήν έχρησιμοποιήθη δι" αμυντικούς σκοπούς. 
Π Υ Ρ Γ Ο Ι 

01 οκτώ πύργοι (') εμφανιζόμενοι κατά πλευράς δύο είς τήν βορείαν, τρεις είς τήν 
νοτίαν, τέσσαρες είς τήν άνατολικήν, τρεις είς τήν δυτικήν, άπετελουντο έξ ορθογωνίων 
τετραγώνων λίθων μήκους 1 μέτρου, οψους δέ καί πλάτους ήμίσεος μ. 
Β. πλευρά 

Δύο πύργοι etc τάς γωνίας στερεοΰνται περί τους 10 πόδας εις τόν βράχον. Τό 
έσωτερικόν των πληρούται μέ χαλικόπετραν. Έκ των σωζόμενων πύργων ό ακραίος Ε 
ώς καί ot Α καί Δ της ανατολικής πλευράς έκτίσθη είς τό πρώτον του πάτωμα συμπά 
γής. μέχρι του επιπέδου τοΟ συμπαγούς πληρώματος του τείχους. Πέρα τούτου δέν 
σώζεται. 
Ν. πλευρά 

'Ελάχιστα ίχνη σφζονται έκ τοΟ πύργου Η. Μόνον ολίγοι σειραΐ πλίνθων. Κατ' 
άναλογίαν δμως πρός τους πύργους Β καί Γ της ανατολικής πλευράς συνάγομεν τό 
συμπέρασμα δτι είχε κοίλον τό κατώτερόν του έπίπεδον μέχρι του επιπέδου του βράχου. 
'Ανατολική πλευρά 

Είς άπόστασιν 50 μ. υπάρχουν τέσσαρες πύργοι, άνά είς είς έκάστην γωνίαν, 
δύο δέ είς τό μέσον. Εις αυτήν τήν πλευράν ή «αχίλλειος πτέρνα» είναι ή μικρά 
κρυπτή θυρίς, τήν οποίαν υπερασπίζει ό πύργος Β. 

01 πύργοι Α, Δ βορειανατολικός, καί νοτιανατ. της γωνίας είναι Ισως τό τε· 

1) Μεγαρικήν πυργοδομίαν μέ δμοίαν απόληξιν βίς τας γωνίας ώς καί μέ πολεμίστρας 
κατά κανονικας σειράς Ιδ. είς Η. Tillyard, Two watch towers in the Megarid, B. S. A. 
1905—6, 104. Τετραγώνους πύργους Ιχομεν καί είς νήσους ώς είς Κέων καί Άμοργον καί 
αλλαχοδ. ώς μεταξά Οίνόης καί ϋΕλευθ-ερών. 
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λειότατον δείγμα της ελληνικής οχυρωματικής τέχνης. Ή περιγραφή του ενός Ισχύει, 
καΐ περί του έτερου. Είναι συμπαγής. ΎψοΟται 11 '/a μ· υπεράνω της κορυφής του πα
ρακειμένου τείχους καΐ άπα του σημείου τούτου 10 πόδας από της βάσεως του τείχους, 
ήτοι σΓερεοΟται είς τον βράχον περί τους 20—21 πόδας έν όμοιομόρφω συμπαγεί τε-
τραγώνω, εκφέρεται δέ τής εξωτερικής πλευράς του τείχους 8 πόδας. "Η είσοδος του 
πύργου, 10 πόδες υπέρ τήν έπιφάνειαν του τείχους, γίνεται δια στενής ευκόλως υπερα
σπιζόμενης θύρας. Είς το οψος τής θύρας ύποθέτομεν δτι ανήρχετο τις δια κινητής κλί-
μακος, ή οποία καΐ άπεσύρετο έν ώρα πολιορκίας. Οοτως ήδύναντο να διατηρούν τήν 
άμυναν του πύργου ολίγοι ΰπερασπισταί, δταν ή 'Ακρόπολις έκυριεύετο. At πλευραί 
αύτου τετράγωνοι εσωτερικώς έχουν μήκος δλιγώτερον τών 8 μ. Φωτίζεται οπό δύο 
στενών έπικήκων παραθύρων. 'Ατυχώς μεταγενεστέρως έχρησιμοποιήθη ύπό καλογή-
ρων ή ερημιτών, ol οποίοι έπέχρισαν το έσωτερικόν τών τοίχων. Περιεΐχον δύο δωμά
τια, το Ιν υπεράνω του έτερου. Ή στέγη προς ßoppccv καΐ νότον διεμορφουτο είς 
αετώματα. Ό πύργος Α σώζεται πλήρης καθ* δλον το οψος τής Ν. πλευράς καΐ άπο· 
λήγει είς χαμηλόν έπίπεδον αέτωμα. 

ΠΥΡΓΟΙ Γ-Δ 

Το οψος τών ενδιαμέσων πύργων τής ανατολικής πλευράς διατηρείται χαμηλό· 
τερον. 'Εάν λάβωμεν ύπ' δψιν τό τετραγωνόν των (18—19 πόδες), ίσως δέν ήσαν τόσον 
υψηλοί, δσον οί γωνιαίοι πύργοι. Έκτίσθησαν κοίλοι επί τοΟ έ;τιπέδου εδάφους. Είς 
αμφότερους υπάρχουν όπαΐ υποδοχής ξυλίνου πατώματος. Ό κατώτερος θάλαμος έκα
στου έχει OSTÒ τό τείχος κλίμακα, ή οποία οδηγεί προς τα κάτω. Τό άνώτερον πά
τωμα ευρίσκεται έπί του επιπέδου τής κορυφής του στέρεου πληρώματος του τείχους. 
Τό αυτό στερεόν πλήρωμα του τείχους εκτείνεται μέχρι του αντιστοίχου γωνιαίου πύρ
γου Δ, τό κάτω πάτωμα του οποίου, ώς καΐ τοΟ πύργου Α, είναι έκτισμένον στερεώς. 
Έν αντιθέσει προς τόν πύρ>ον Α, ή είσοδος είς αυτόν επιτυγχάνεται αμέσως άπό του 
τείχους, Ινθα διατηρείται μέρος τής μιας πλευράς τής θύρας. Δέν σφζεται τό άνώτερον 
μέρος του. Είς 8 σειράς άνω υπάρχει πλήρης σειρά οπών δια τάς δοκούς τής στέγης, 
μεγαλύτεροι δέ όπαΐ είς τάς παρακείμενος πλευράς. Ό πύργος σήμερον ύψουται μό
νον ολίγον υπεράνω τούτων, άλλ' είναι σαφές δτι άπετελείτο έκ δύο ορόφων, ώς πιθα
νώς καί ό πύργος Α. 

Άνατολ, πλευρά 

"Ενδέχεται τα τείχη να προηγώνται χρονολογικώς ολίγον τών πύργων, διότι εντός 
του πύργου Δ είναι μία γραμμή πολυγωνικής τοιχοποιίας, ή οποία υπονοεί δτι εκεί 
ύπήρχεν ή ήρχισεν νά κτίζηται πύργος κατά τόν τοιχοδομικόν ρυθαόν του τείχους. 

Δυτ πλευρά 

Ό πύργος Ζ έξηφανίσθη, εξαιρέσει ολίγων σειρών πλίνθων, έκ τών οποίων συμ· 
περαίνομεν περί τής υπάρξεως του. Μικρά στρώσις χαλίκων α/ει ημάς είς τό συμπέ
ρασμα δτι ώς άλλος ακραίος πύργος ήτο έκτισμένος είς τό πρώτον πάτωμα συμπαγώς. 

Ό πύργος ΣΤ' συνίστατο έκ διπλού θαλάμου δια έπικουρικήν ύπεράσπισιν έν 
ώρα κινδύνου. Ό βορειότερος τοίχος του μικρότερου δωματίου είναι έκτισμένος τε
τράγωνος καί λείος. Προς αυτόν δέν συνάπτονται πατώματα του τείχους ώς είς τους 
άλλους πύργους. Εΐναι τοιουτοτρόπως προφανές, δτι δέν περιεβάλλετο ύπό τείχους. 
"Άρα έδών ευρίσκεται ή πύλη, ή οποία έπεκοινώνει μέ τήν κατωτέραν πόλιν. Καί είς 
αυτόν τόν πύργον βλέπομεν τήν διάφορον τοιχοδομίαν του έν συγκρίσει προς τό τεί
χος. ΑΙ πλίνθοι του είναι γνήσια ορθογώνια κατασκευάσματα, ένώ τό τείχος πολυγω· 
νική δομή του 4ου at. 
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Σ ff ή λ oc τ α 

Πλησίον του τείχους Κ σημειουμεν το σπήλαιον Λ Έκτίσθη μέ μεγάλους λίθους, 
είς τήν νοτίαν πρόσοψιν ε*χει έγκοπήν μέ ενδείξεις θύρας ή παραθύρων. 

"Ομοιον σπήλαιον υπάρχει είς το σημείον Ρ καιά τήν άνατολικήν πλευράν της 
Ακροπόλεως, ακριβώς άνωθεν του πύργου Α. Περί τών σπηλαίων εξεφράσθησαν δύο 
απόψεις "Αμφότεροι ευσταθούν, ουδεμία ομως πείθει. "Ισως ή αλήθεια €κεΐται έν τ φ μέ. 
σω>. Κατά τήν πρώτην τα σπήλαια άπετέλουν μέρος του συστήματος της δχυρώσεως. 
Κατά τήν δευτέραν έχρησιμοποιήθησαν ύπό θρησκευτικών οργανώσεων. 

TÒ σπήλαιον Λ προύχώρει χωρίς να δεικνύη σημεία εξόδου, κατηφορίζον ελαφρώς 
προς το έσωτερικόν. Δια της σκάφης ήχθη είς φως μελανόχρωμος κεραμεική. Πάντως 
ol χωρικοί νομίζουν δτι το σπήλαιον Λ είναι είσοδος ôioôcu, ή οποία οδηγεί δια του 
εσωτερικού της "Ακροπόλεως μέχρι τοΟ πύργου Α. Πρόκειται περί ζώσης παραδόσεως 
βασιζόμενης έπί γεγονόνων ; Ό βράχος, ό δποϊος καλύπτει το σπήλαιον, έ*χει κατά τα 
στόμιον θραυσθή, ή άποκάλυψις δμως θεμελίων είς τό στόμιον Ισως είναι άπόδειξις 
δτι τούτο άλλοτε ήτο τελείως κλειστόν, προσιτόν μόνον άπό σημείου τινός εντός της 
'Ακροπόλεως. 

Μεγάλη όμοιότης τ̂ ,Ο σπηλαίου Λ προς τό σπήλαιον Ρ καθιστά" πιθανήν τήν 
έκδοχήν, δτι αμφότερα εξυπηρετούν ομοίους σκοπούς, έ\ώ ή αντιπαραβολή του σπη
λαίου Ρ προς τον πύργον Α προσδίδει βαρύτητα είςτήν παράδοσιν τών χωρικών μας. 
"Αν καΐ δύσκολον, ÔV όχι αδύνατον ν* άποδείξωμεν δ ci Ιεραί οργανώσεις συνδέονται μέ 
τό σπήλαιον, πρέπει έν τούτοις να ληφθη ûrt' δψιν δτι τα Αίνόσθενα ήσαν κέντρον λα
τρείας του Μελάμποδος, λατρείας δέ έν πολλοίς συγγενούς προς τήν του 'Ασκληπιού, 
"Αμφιάραου, Τροφωνίου, ήτις ενδέχεται να εδράζεται καΐ έν σπηλαίοις. 

Δυστυχώς, ό Παυσανίας αναφερών βωμάν καΐ άγαλμα του Μελάμποδος Β, 44, 5 
δέν περ; έ> ράψε τήν θέσιν των. 

Έάν λάβωμεν ύπ' δψιν δτι οί χριστιανοί ί-κτιζον τους ναούς των έπί τών τόπων 
λατρείας της αρχαιότητος καΐ μάλιστα μετέτρεπον αυτό τούτο τό έπίκεντρον της αρ
χαίας λατρείας είς κατοικητήοιον της θεότητός των, αξιοπρόσεκτα είναι τα γειτνιά
ζοντα προς τό σπήλαιον λείψανα βυζαντινής εκκλησίας. "Ο προσανατολισμός της είναι 
άπό Βορρά προς Δυσμάς. "Εχομεν άραγε συνέχειαν έπί του aùtoG χώρου λατρείας άλ
λων θεοτήτων ; "Η οταρξις δμως δύο σπηλαίων; Εξυπηρετούν αμφότερα τον αυτόν 
σκοπόν ή δχι ; 

Κάτω πόλις 

Τό μακρόν τείχος της κατωτέρας πόλεως αναχωρεί άπό τήν ΒΔ γωνίαν της 
"Ακροπόλεως, εκτείνεται δέ μέχρι της θαλάσσης. Τετράγωνοι πύργοι όμοίας κατά· 
σκευής προς τους πύργους της "Ακροπόλεως τοποθετούνται άνά διαστήματα κατά 
μήκος 60 μ. 

Οί πύργοι οδτοι δέν διεφύλαξαν Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν καΐ μόνον τρεις 
είναι πλήρεις μέχρι του πρώτου πατώματος ή καΐ άνω τούτου. "Εξ αυτών ό εις είναιι 
συμπαγής είς τό κατώτατόν πάτωμα (ζ), ό έτερος είς τήν βάσιν του κοίλος (τ). 

'Αξιοπρόσεκτος δμως είναι ό πύργος μέ τήν διασωθεΐσαν πύλην, ή οποία κατε· 
σκευάσθη είδικώς δια τήν άμυνάν του. Συνίσταται έκ τριών θαλάμων, έκ τών οποίων 
ό εξωτερικός είναι κατά τό κατώτερον πάτωμα του συμπαγής, προεκτείνεται δέ ώς οί 
τών άλλων πύργων καΐ πέρα τοΟ κυρίου τείχους. Ό χώρος μεταξύ τών πύργων καΐ 
της έστρογγυλευμένης γωνίας εντός της πύλης συνίσταται έκ δύο θαλάμων, οί όποιοι 
χωρίζονται δια τείχους είς co Α. 'Αμφότεροι οδτοι οί θάλαμοι έκτίσθησαν έπί της έπι 
φανείας του εδάφους, μέ είσοδον είς τήν έστρογγυλευμένην γωνίαν. Τό τείχος είς τό 
σημείον τούτο σήμερον καΐ είς ύψος τριών σειρών πλίνθων παρουσιάζει τελείαν γω-
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νίαν. Ουδέν Ιχνος τείχους συνάπτεται προς τοΰτο, αλλ* έκ του σχήματος του φαίνεται 
πιθανόν οτι όμοια έστρογγυλευμένη γωνία συνεπλήρωνε τον θάλαμον. ΈπΙ της αντι
θέτου πλευράς της πύ\ης ύτήρχεν έτερος θάλαμος, έκ τοΟ οποίου διατηρείται εΐς τοί
χος ώς καΐ ή αρχή του παρακειμένου. 

Έπ' αύτου του τείχους οπήρχον μία f) δύο πύλαι. ΕΙς το σημειον Χ ύπήρχον θε
μέλια δύο θαλάμων, άνά εϊς είς έκάστην πλευράν αποτυπώματος αμάξης, γνωστοο καΐ 
έκ της πόλεως ώς καί επί του τείχους της 'Ακροπόλεως, κατά πλάτος της κοίτης του 
ποταμού. 

"Ισως υπήρχε πύλη ακριβώς ύπό την βορειοδυτικήν γωνίαν της ακροπόλεως, αν 
καί ή συνύπαρξις ετέρας γειτονικής πύλης καθισιςί τούτο αδύνατον Πάντως έξέτασις 
του καταλειφθέντος τμήματος του τείχους είς το σημεΐον τοΰτο της 'Ακροπόλεως δει
κνύει δτι ό τείχος του πύργου δέν συνήπτετο προς αυτό. 

"Υπάρχουν ενδείξεις τεχνητής Ισοπεδώσεως του εδάφους έξωτερικώς είς τήν κα-
τωφέρειαν. Το άπόκρημνον της κατωφέρειας από του δρόμου κάτω μέχρι τής πύλης είς 
το δυτικόν τείχος τής "Ακροπόλεως καθιστή άναγκαίαν ΰπόθεσιν υπάρξεως έτερου 
δρόμου προσεγγίσεως της. 

Είναι μαλΛον απίθανος ή οπαρξις θαλασσίου τείχους κατά μήκος τής ακτής. 
ΟΙ παρ' αυτήν πελεκημένοι λίθοι είναι φυσικώτερον να ύποτεθή δτι ανήκον είς άποβά-
θραν πλοίων. Τα τείχη έχρησϋευον δια τήν έξασφάλισιν επικοινωνίας δια τής θαλάσ
σης. Ή θάλασσα, ώς εμφανίζεται άιτό ένκοπάς του βράχου, ομοιάζει πολύ προς τα 
ξηρά νεώρια του λιμένος τής Μουνιχίας, τα όποια κείνται είς παραλλήλους γραμμάς 
προς τήν θάλασσαν. Πελώριοι ογκόλιθοι είς το σημεΐον των τειχών Ισως δηλουν δτι 
τά νεώρια άπεκόπτοντο τής πόλεως έν καιρφ πολιορκίας. 

Διασχίζοντες τον ποταμόν κάτωθεν του σπηλαίου Λ ευρισκόμεθα προ λιθίνου 
οχυρού, ομοίου προς τα ήρειπωμένα τείχη Νορμανδικών ή Μεσαιωνικών κάστρων τήζ 
'Αγγλίας. 

ΕΙς τήν Ιδίαν γραμμήν κάτω, έκ του νότου προς τήν θάλασσαν, άπαντώμεν έπί 
τόπου πολάκις ήμιτεθλαμμένους είς τήν γήν λίθους τών <τειχών>. Δέν αποκλείεται 
δμως να πρόκειται περί πλευράς πύργου έκτισμένης κατά τον όυθμον τών τειχών. Κά
τωθεν του σημείου Λ προς βορρδν τής κοίτης του ποταμού συναντώμεν αντέρεισμα του 
βράχου μέ άνωμάλως κεκομμένας τάς βαθμίδας. 'Απολήγει δι' οξέως τεχνητώς κοπέν-
τος άκρου είς τον ποταμόν. 

"Ενταύθα σημειουται γραμμή άναλημματικοΟ τείχους. Τό βόρειον τοΰτο τείχος 
έχρησιμοποιείτο ώς τά μακρά τείχη τών "Αθηνών δια τήν έξασφάλισιν επικοινωνίας 
μετά τής θαλάσσης. Ποία δμως ή άνθεκτικότης ενός άπλοΟ τείχους ; θα ή το μοναδικόν, 
να διεσώθη ό εις μόνον έκ τών τοίχων του, ένφ ό Ετερος έξηφανίσθη χωρίς να κατά-
λίπη όχυρόν τι έκ λίθων ! 

Λατρεΐοα 

"Υπό τών ΑΙγοσθενιτών άπελάμβανον τιμής ό "Ηρακλής ((IG VII 213, Πλουτάρχ. 
'Ηθικά σ. 285) (Ήράκλειον αναφέρεται είς μεταγενεσιέραν έπιγραφήν τών ΑΙγοσθέ-
νων, χρονολογουμένην περί τό 212 π. Χ.) ή "Αρτεμις κυνηγέτις (') δ Ποσειδώνιος (») 

1) F. Imhoof - Blumer P. Gardner, Numismatic commentary on Pausanias a. 59, 
ëvO-α αναγράφεται νόμιομα εποχές Σεπτ. Σεβήρου, Ιδ. Ann. d. Inst. 1866. 336. 

2) IG. VTI άρ. 43. G. Dittenberger IG. Megaridis Oropiae, Boeotiae. Άγαθ-g 
τύχ^. | "ΑνατίΘησιν Άρέτη "Αριστοίνδρου Ποσει | δωνίφ καί τφ κοινφ τών ΑΙγοσθ·ενιτών | τοΟ 
κήπου τα ήμυσυ, άγοράσασα παρά | τον ΑϊγοσΘενιτών δραχμών χιλίων, | τα προς θάλασσαν, 
καί ποιεί τέμενος | Ποσειδώνιον. τοδ δέ τεμένους τούτου | [τόν γιγνόμβνον] φόρο[ν] λ[αμ6ά]νον-
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πιθανώς ήρωολατρεία—τέμενος, θυσία, àyòv—κατ* εξοχήν δέ 6 Μελάμπους. Έ ξ επιγρα
φής ευρεθείσης προς βορρδν τών τειχών της πόλεως €Αορήλιοι Ζήνων καΐ | Απολλωνία 
σύν τοις | τέκνοις κατά εοχ[ήν] το προνάΐον τοις | θεοΐς έκ τών ίδ | ίων εποίησαν (*). ΕΙς 
ποίους δμως θεούς ; 

Κατά τας πληροφορίας του Παυσανίου καΐ έξ επιγραφών, έν ΑΙγοσθένοις δέν 
υπήρχε μαντεΐον, άλλα το ΜΕΛΑΜΠΟΔΕΙΟΝ, «Μελάμποδος του (Αμυθάονος . . . 
ιερόν (»). 

ΠοΟ δμως έ*κειτο τούτο ; Ποία ή μορφή του ; 
Ύπόθεσις του Benson εκφράζει τήν άποψιν δτι τα σπήλαια του τείχους συνδέον

ται δια της αυτής λατρείας. Το Μ ε λ α μ π ό δ ε ι ο ν λοιπόν ήτο εντός σπηλαίου ; 
"Αλλην εΙκόνα σχηματίζομεν περί αύτοΟ έκ του τοπικού νομίσματος Ρωμαϊκής 

εποχής του Σεπτιμίου Σεβήρου μέ τήν έπιγραφήν Αίγοσθενι [ων], έ\6α άπεικονίζε· 
ται κυκλικόν οικοδόμημα και δένδρον επί του όποιου ελίσσεται δφις. 

"Η οπαρξις δένδρου και δφεως έπί τών νομισμάτων Ισως είναι άπόδειξις επαρ
κής, δτι πρόκειται περί μνημείου, του γνωστού τάφου του Μελάμποδος, 

Έπί τοΟ έτερου νομίσματος τοΟ Γέτα νήπιον θηλάζεται υπό α1γός(»). Ό Head(*) 
διερωτάται έάν πρόκειται περί του βρέφους Μελάμποδος καΐ του Μελαμποδείου, ένώ 
ol F. I mho of—Blum er, P. Gardner (5) θέτοντες τήν αυτήν έρώτησιν παρατηρούν δτι δέν 
υπάρχει παράδοσις, κατά τήν οποίαν ό Μελάμπους να έθηλάσθη οπό αίγός, χωρίς 
τούτο να είναι άπίθανον. Ό Röscher (·) επαναλαμβάνει τήν ύπόθεσιν του Wila-
inowitz (') περί εκθέσεως, δτε ήτο νήπιον, του «θεού πατρφου» τών ΑΙνοσθένων 
κατά μή διασωθεΐσαν μυθικήν παράδοσιν. ΤοΟτο ύποδηλοΐ τό νόμισμα τών ΑΙγο-
σθένων. Δέν δέχεται τήν γνώμη ν του Wilamowitz δτι ή αΐξ έτυμολογεί μόνον τό 
τοπικόν δνομα ΑΙγόσθενα—ist kaum anzunehmen—διότι συναπεικονίζεται έπί του νο 
μίσματος τό παιδίον. Πλην ήτο δυνατόν τό δνομα της πόλεως να συνετέλεσεν εις τήν 
Υένεσιν τοΟ μύθου 

Είναι γνωστόν δτι ανάλογοι διηγήσεις περί εκθέσεως καΐ διαθρέψεως οπό ζφων 
έιτλάσθησαν περί εξόχως προικισθέντων ανδρών καΐ οπωσδήποτε τό νόμισμα αναφέρε
ται εις σημαίνοντα Ιθαγενή τών Αίγοσθένων. Κατ* εξοχήν τοιούτος δια τα ΑΙγόσθενα 
ύπήρξεν ό Μελάμπους. Προς αυτόν θυσιάζουν ώς εις θεόν λέγει, Ô Μ. Nilsson (β), διότι 
έν επιγραφή (9) εδόθη εις τίνα μοίρα έκ της θυσίας τιμής Μνεκεν. 

[τε]ς ot | ΑΙγοσθενΙται προστιθέτωσαν προς τό | ά]ρ]γΰ[ρ]ιο[ν τ]ό είς τήν θοσίαν άν[α]λισκό | με 
νον, ή[ν α]ύτοί έψηφισμένοι είσΐν | θ-ύειν Ποσβιδωνίψ και προς τόν άγονα | τόν τιθ-έμενον έν 
τ^ θοσία τ§ Ποσει | δωνίο», καΐ πο'.ούντ[ωσ]αν τήν τε θυσίαν | και τόν αγώνα λαμπρότερον. 
Σοφον,λ. Oli. Κολ. 1494 : Ποσειδαονίφ θεώ. 

1) IG VII 225. 
2) Παυσ. 1. 44. 4—5, IG VII 307, Collitz, Samml, d. griech. Dialektinschr. 

3, 3093. 
3) (E. Geta) Ann. dell. Inst. 1866, o36. eO A.B. Cook Class. Rev. 8 (94) 381 χ« . 

προσπαθ-εΐ ν' αποδείξη τόν Μελάμποδα ώς Θεόν τών αΖγών. (Ό Γέτας ήτο utôç και σομβασι-
λευς τοδ Σεπτιμίου Σεβήρου και είτα τοδ αδελφοϋ τοϋ Εαρακάλλα. Ό πλήρης αύτοδ τίτλος 
είναι : Imperator Caesar P. Septimius Geta Augustus). 

4) Historia Numorum, 392. 
5) A numismatic commentary on Pausanias, 58. 
6) Mythol. Lexikon "Αρθρ. Melampus 2572. 
7) Isyllos v. Epidauros 177. *·• 
8) Griechische Feste ν. religiöser Bedeutung mit Ausschluss der Attischen, Leipzig 

1906, 460—461. 
9) IG VIII 223 αχ. 20. Άναθ-ηματικήν έπιγραφήν τφ Μελάμποδι Ιδ έν IG VII 224. 
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Etc Αίγόσθενα έτελουντο αγώνες, τα Μελαμπόδεια, προς τιμήν του (')· 
ΑΙ τιμητικαί διακρίσεις των αξίων αγωνιστών ήσαν μεγάλαι. Προξενεία, μερίς έκ 

τών Μελαμποδείων καΐ έκ της θυσίας, συνεχής εονοια του δήμου, ατέλεια. 

Ψ η φ ί σ μ α τ α προξενβίας 

At παρατιθέμεναι έπιγραφαί είναι συγχρόνως χαρακτηριστικοί δια τήν γλώσσαν 
των Αίγοσθενιτών μετά Βοιωτισμών. 

Ψήφισμα προξενείας προς τιμήν του άγνωστου εθνικότητος Περιγένους ('). 
€*0 δείνα] Άριστοκ | ρίτου ε]λεξε προβεβωλευμένον εΐμεν αύτώι 
Έπει]δή παργενόμενος Περιγέν[ης . . . έπί τον αγώνα τοΟ] 
Μελάμποδος άνώνισται άξίως τοΟ [θεοΟ, δεχόχθαι τώι] 
δάμωι πρόξενον εΐμεν καΐ εύεργέταν [Περιγένην] 
ταν τδς πόλιος Αίγοσθενιταν καΐ κα]λέσαι αυτόν . . . ] 
νιο . . . δίδοσθαι δέ και μερίδα έκ [τών Μελαμποδείων] 
καΐ κατ* ένι[αυ]τόν ^καστον από τά]ς θυσίας (;) λαμβάνειν]» 
Ψήφισμα προξενείας καΐ αναγραφής του ονόματος του ευεργέτου Μένωνος «Χα. 

λειέως» είς στήλην του Μελαμποδείου (»). 
«Νικίας Διονυσίου έλ[ε] | ξε" προβεβωλευμένον εΐμεν 
αυτοί, επειδή πολέμα[ρ]χος Μένωνος Χαλεύς 
εύεργέτας έών διατελί | τ ας πόλιος Αίγοσθενι
ταν, δεδόχθαι τφ δά | μω, πρόξενον εΐμεν 
καΐ είεργέταν τας πόλι | ος Αίγοσθενιταν, 
ύπαρχειν δέ αύτώ, καθάπερ | καΐ τοις 
άλλοις προξένοις καΐ εύεργέταις* I[OÌ] 
δέ πολέμαρχοι, έπεί κα το ψάφισμα 
κυρωθέ[ηι], | άναγραψάντα> είς στάλαν έν 
τοΐ Μελαμπο | δείοι». 
Ψήφισμα προξενείας προς τιμήν θεοφάντου Εύδαίδου Σικυωνίου καί παροχής 

άτελείας (*). 
«Διόδωρος Όνασί[μου ή ωνος | f-λεξεν] αύτώι [προβεβωλευμέ]νο[ν] εΐ[μ]εν επειδή 

θεόφανίτος] Εοδαίδο[υ] Σι[κυ]ώνιος εονοιαν ίίχων διατε | [λεΐ ε]ίς τάν πόλιν το[ύς] τε 
παραγ[ε]νομένους || [πολίτας], δεδόχθαι τ[ώ]ι, δάμωι θε[ό]φαντον | [Ε]ύ[δα(δου] Σι[κυ]ώνιον 
πρόξενον εΐμεν | [καί] ε[ύεργέταν τόίς πόλιος Αίγοσθενιταν | [κ]αΙ [αύ]τόν καί εγγονούς, 
καί εΐμεν αύτοΐς Ι άτέλειαν καί κατά γαν καί [κ]ατά θάλατ || ταν [έν είράναι καί έν 
π]ο[λεμ]ω [ι και] τάλλα πάν | τ[α], δσα [τι]ε[ρ] κα[1 τ]οΐς άλλοις τι[ρ]οξένοις κοί εο | ερ-
γέταις». 

Ψήφισμα προς τιμήν της πόλεως τών Σιφείων προς παραχώρησιν κοινής συμμε· 
τοχής εις τάς θυσίας της πόλεως τών Αίγοσθενιτών (5). 

«Νικίας Διονυσίου Ιλεξε' προβεβωλευμένον | [ε]ΐμεν αύτοΐ, έπιδή έστι τη πόλι Σι
φείων προ | [ο]πάρχωσα εονοια έκ προγόνων, κή έν προεδρίαν | καλί ά πόλις Ήγοσθε· 
νιτάων όπόττοι κα παρί | ωνθι Σιφείων, κατά ταύτα δέ κή τοί Σιφεΐες τάς | αύτάς 
τιμάς έκτεθήκανθι Ήγοσθενίτης, κή έ | [π]1 τάς κοινάς συνόδως καλέονθι τώς παργι 

1) Collitz, Samml. d. Griech. Dialektinschr. 3093, 3094, IG VII 219, 2 .3 . 
2) G. Dittenberger Inscript. Graecae Megaridis, Oropiae. Boeotiae VII 2l9, Col

litz Ινθ·' άνωτ. 3.3093 B.C.H.IX(i885) 318 F, Durrbach, Inscriptions d'Aegosthènes et 
de Pages. 

3) Collitz 3. 3091, IG VII 208. 
4) H. Collitz · F. Bechtel, Samml. d. griech. Dialectinschr. 3, 3092. 
5) IG VII 207, Collitz Ινθ' άνωτ. 1145, Cauer, Delectus Inscr. Graec. No 283. 
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νυ Ι μένως* δπω[ς] ôv φανερόν !ει δτι τάν *μόνοι | αν διαφυλάττι τάν έκ των προγόνων 
παρδοθεΐ | σαν ά πόλις Ήνοσθενιτάων πότ τάν πόλιν Σιφε | Ιων, δεδόχθη τοΐ δάμοι» 
δπόττοι καΐ παργινύ | ωνθη Σιφείων έν τάς κοινάς θυσίας δς δαΐζοι ά πο | [λ]ις, ύπαρ-
χέμεν αύτοΐς καθάπερ κή τοις πολ | ίτης" τοΐ δέ πολέμαρχοι, επί κά το ψήφισμα 
κου | [ρ]ωθείη, άνγραψάνθω το ψάφισμα έν στάλαν έ[ν] | τοΐ Μελαμποδείοι». 

Ψήφισμα προξενείας προς τιμήν 'Απολλοδώρου Άλκιμάχου Μεγαρέως και παρα
χωρήσεως μερίδος έκ των Μελαμποδείων (ι)· 

«. . . επί δέ βασιλέως έν Α1νοσθέ[νοις Ήρα] | κώνος, μηνός τρίτου, . . . επειδή 
*Απολ[λόδω]ρος Άλκιμάχου Μεγαρεύς εο[νους] | έών διατελεί τφ δάμω τ[φ At] | γοσθε« 
νιτδν καΐ χρείας παρέ[χεται] | καΐ κοινά* καΐ καθ' Ιδίαν τοις δε[ομέ] | νοις τών πολιτδν 
άεί τίνος ά[ναθου | π]α[ρ:χίτι]ος γενόμενος, άγαθα" τύχ[α δεδό] | χθαι τα* [βουλδ κα]1 τφ 
δάμφ, πρό[ξε] | νον εΐμεν αυτόν καΐ [έκ] yov[auç] | τδς πόλιος ΑΙγοσθενιτδν εΙ[μεν δέ] | 
αύτφ Ιγκτησιν γδς καΐ οίκία[ς καί] | τά δλλα πάντα δσα καΐ τοις άλλ[οις] | π[ρ]οξένοις 
δ [νό]μο[ς] κε[λ.]εύει* εΐμε[ν δέ] | αύτφ καί έπινομίαν. έτιεί δέ κα[δό | ξ]η, άνα^ραψάντω 
ol δ[αμ]^οργοί εΙ[ς στα] | λαν λιθίναν έν τφ 1[ερφ] του Με[λ.άμ | ποδός δίδοσθαι δέ [καί] 
μερίδα α[ύτφ έ]< των Μελαμποδείων καί καλ]5Ϊσθαι] | αυτόν είς προεδρίαν, καθάπερ 
[κα | Ι τ]ούς άλλους προξένους». 

"Ετεραι έπιγραφαί 

Έξ επιγραφών γνωρίζομεν καί ονόματα έφηβων εγγεγραμμένων είς τους στρα
τιωτικούς καταλόγους (8). 

«έξ έφηβων έν πελτοφόροις άπεγράψατο>. 
Έκ του ανατολικού τοίχου της έχκλησίας της Παναγίας τών Αίγοσθένων γνω

στή καί ή «Μελαμποδώρα Άχέλωνος». 

Ευρήματα 

Πλην του μαρμσρίνου Ποσειδώνος, δ δποίος εορέθη προ τετάρτου περίπου του 
αίώνος είς τδν κόλπον του *Αγ. Βασιλείου, εντός της πόλεως καί είς μικράν άπόστα-
σιν άπό της θαλάσσης γενομένων ανασκαφών δέν ευρέθη άλλο τι τό άξιόλογον. 

Έκτος της πόλεως πολλαΐ δοκιμαστικά! δπαΐ ήνοίχθησαν είς τήν περιοχήν τών 
τεσσάρων κοιμητηρίων. (Δύο βορείως καί δύο νοτίως της πόλεως). Τά ευρήματα προ
καλούν μεγαλύτερον ενδιαφέρον. Τά προερχόμενα έκ τοΟ ΝΔ κοιμητηρίου ί-κειντο παρά 
τήν πλευράν του τελευταίου 'Ρωμαϊκού τείχους. "Οτε επί του Ελληνικού κοιμητηρίου 
έκτίσθη 'Ρωμαϊκή villa έγένετο σχετική κάθαρσις τούτου. Ώς ήτο φυσικόν, τά ευρή
ματα άπεκαλύφθησαν χωρίς στρωματογραφικήν διάκρισιν. 

ΕΙδώλτα 

ΕΙς τά πρωιμοτέρας εποχής λείψανα ανήκουν δέκα ειδώλια 1—10 Ιντσών. Είναι 
επιμήκη τεμάχια πηλού, είς τά όποια ρίς καί χείρες έδηλώθησαν δια νύξεως. Τάς χεί
ρας νοουμεν κρεμαμένας κατά τάς πλευράς. Είς Εκαστον είδώλιον ή κορυφή της κε
φαλής ήτο κοίλη, ώς έάν άντεγράφη έξ ακατέργαστου πρωίμου τοιούτου, άπό της κε
φαλής του οποίου έχέοντο σπονδαί. Πρβλ. τά λίθινα εΙδώλια της «'Αμοργού», αν καί 
ταύτα ομοιάζουν περισσότερον προς τό άνθρώπινον σώμα. 

1) Collitz Ινθ* άνωτ. 3. 3094. IG VII 223. Cauer Delectus, Delectus Inscr. Graec 
No 104. Leake, Travels in Northern Greece 405. 

2) Le Bas - Foucart Inscript, de Péloponnèse 4, 5, 7a, B.C.H. (IX) 1885, 321, 
Collitz 3, 3096—3104. Δια τα ψηφίσματα τοδ Μβλαμποδδίοο ιδ. xal Le Bas · Foucart Ινθ" 
ανωτ. 1, 2, 12 

3) IG VII 232, Le Bas - Foucart, αρ. 8,. 
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Χωρίς να είσέλθωμεν είς το ζήτημα κατά πόσον τα εΙδώλια ταύτα παριστούν 
θεότητα προστατεύουσα ν τήν φύσιν, τήν βλάστησιν, την εύφορίαν έν γένει, εϊσερχόμεθα 
είς τον έτερον τόπον εί5ωλίων τον ΑΙγοσθένων έξ όπτής γης (terracotta.) 

'Αποτελούν περαιτέρω έξέλιξιν του ευρεθέντος καΐ άλλαχοο της Ελλάδος τόπου 
της καθήμενης θεάς. 

Είς τον άρχαιότερον τύπον χείρες καΐ πόδες ελλείπουν. Δύο ορθογώνιοι προεξο-
χαΐ είς τα πλάγια των γονάτων δηλουν τους βραχίονας του καθίσματος, το όποιον 
αποτελείται άπό δύο βραχίονας καΐ δύο όπισθίους πόδας. Μεταξύ των πρωιμωτέρων 
καταλέγεται άπλοΟν λίαν λεπτόν προσωπεΐον, άνευ προσπαθείας σχηματισμού των με
λών. Ή «φούστα» πίπτουσα από των γονάτων, καθ' όμοιόμορφον γραμμήν, καταλήγει 
είς μίαν ευθείαν άνω των ποδών. Τό σώμα ομοίως εμπρός καΐ οπίσω έπίπεδον έ*χει το 
αυτό πάχος μέ τήν «φούσταν». ΈπΙ της κεφαλής υπάρχει πόλος ή στεφάνη. 

Ώς δύο πόδες καθίσματος προβάλλουν οί πόδες είς τό σημείον διαχωρισμού 
άπό της συμπαγούς μορφής των ισχίων, σχηματίζοντες μετά τής «φούστας» γωνίαν, εϊς 
τρόπον ώστε ή δλη μορφή αναπαύεται επί τών ποδών καΐ τής μετ' αυτών έσχηματι. 
σμένης γωνίας τής «φούστας», ώς έπί τριπόδου βάσεως. 

Ό επόμενος τύπος δεικνύει τήν μορφήν συμπαγή. Υπάρχουν προσπάθειαι σχη 
ματ,σμοο βραχιόνων καΐ άκρων χειρών. Τά οπίσθια σκέλη του καθίσματος, αν καΐ άπο· 
κεχωρισμένα τής μορφής, είναι συμπαγέστερα αυτής. 

Ό τρίτος καΐ τελευταίος τύπος δεικνύει τον συνήθη τύπον καθήμενης μορφής, 
κατεσκευασμένης έξ ενός τεμαχίου πηλού ώς τά παραδείγματα έκ τής 'Ακροπόλεως 
τών 'Αθηνών. 

'Αγάλματα 

Τό λατρευτικόν άγαλμα του Μελάμποδος άπειχ,ονίζετο έπί στήλης (*), είς μικρό-
τερον του φυσικού μέγεθος, έπ* αυτής ή μορφή έχαράσσετο έν αναγλύφω. 

"Εχομεν επίσης άγαλμάτιον κόρης (4 π. Χ. at.) μέ δφδας οψους 14 Ιντσών καλής 
κατεργασίας. Κεφαλή καΐ πόδες ελλείπουν. 

Ή Ρωμαϊκή κατάκτησις κατέλιπεν τά Ιχνη της Πλησίον τής ακτής μεταξύ τοί
χων καΐ θεμελίων 'Ρωμαϊκών οϊκιών ευρέθη μετ* επιγραφών, μικρού διαφέροντος, βάσις 
προτομής τοΟ 'Αδριανού, έπί τής οποίας ονομάζεται ό «οίκιστής τής πόλεως». Ή προ
τομή Ισως διαιωνίζει έπίσκεψιν του 'Αδριανού εϊς Αίγόσθενα. Εϊναι γνωστόν ότι Ô 
"Αδριανός περιηγήθη ευρέως τήν 'Ελλάδα. 

Κεραμεική 

Ή κεραμεική περιλαμβάνει χρονικήν δκτασιν έξικνουμένην άπό του γεωμετρικού 
όυθμοο του Δίπυλου (») μέχρι καΐ τών έρυθρομόρφων αγγείων. 

'Αντιπροσωπεύεται επίσης ό γεωμετρικός όυθμός τής Βοιωτίας ώς καΐ ό (5υθμός 
Φικελλούρας (»), ή σήμερον λεγομένη Σαμιακή κεραμεική. 

Ό βασικός χρωματισμός των ήτο τό στιλπνόν κίτρινον έπί του ώχροΟ πηλοΟ, τό 
σχέδιον δέ έξετελεΐτο δι* άβερνικώτου έρυθμου ή κάστανου χρώματος, 

1) Ίδ. E. L. Highbarger, Ινθ' άνωτ. σ. 59. 
2) 'Ιδιαιτέρα άνάπτυξις τοο έκ τής διακοσμήσεώς τοι> δια γεωμετρικών κοσμημάτων 

κλη9·έντος ι̂>9·μοο έν 'Αθήναις είς τήν νεκρόπολιν τοδ Κεραμεικοδ παρά τό Δίπυλον. Διακρί
νεται δια τήν καθαρότητα τοο πηλού καΐ τήν τελειότητα τοδ χρώματος καΐ τής όπτήσεως. 

3) Έκ του πρώτοι) τόποο τής εδρέσεως έν Ύόδω. Τά αγγεία τής τάξεως αυτής, κατ' 
εξοχήν αμφορείς, Ιχουν λίαν απλοποιημένα παραπληρωματικά κοσμήματα : πλοχμόν, ανθέμια, 
μαίανδρον, μηνοειδεϊς γραμμάς, ενίοτε καρπούς ροιδς. Πρβλ. και χιακήν διακόσμησιν Άρχ. 
Δελτ. 1916 σ. 205 Κ. Κοορουνιώτη «ΆνασκαφαΙ καΐ Ιρεοναι έν Χίφ». 
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"Αξιοσημείωτος εΐναι ή τεχνική τών έρυθρομόρφύον άγνείων των Αίγοσθένων. 
At μορφαΐ δέν έζωγραφήθησαν επί έρυθροΟ πηλού, άλλ" έπί πηλοο έπί του οποίου ίτέθη 
πρότερον ερυθρά στίλβωσις. ΣημειοΟμεν έκ των σχημάτων τα άνδροκέφαλα πτηνά, έκ 
των κοσμημάτων τους ρόδακας καΐ αστέρας. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΙΓΟΣΘΕΝΚ 

Μεταγενέστερα κτίσματα είς τήν περιοχην τ©ΰ τείχους 

ΈπΙ του καλύτερον διατηρουμένου άνω τείχους ερείδεται Ένετικόν ή Τουρκικόν 
κτίριον, το οποίον κάτω έγένετο έλαιόμυλος καΐ στάβλος, άνω το ευρύ δώμα μέ τάς 
μικράς τοξοτάς θύρας, κατά δέ τήν περιήγησιν τοΟ Salvator έχρησίμευεν ώς κατοικία 
συντετριμμένου καλογήρου. 

Προ τούτου του κτιρίου ευρίσκεται ή μικρά εκκλησία τοΟ 'Αγίου Γεωργίου μετά 
τουρκικού κουμπέ τοποθετημένου κυκλικώς επί της στέγης. Είναι τετράγωνον οίκοδό· 
μημα έν σχήματι σταυρού. Είς μίαν πλευράν τούτου έτοποθετήθη ή άψίς, επί της οποίας 
προεξέχει θόλος, ανοικτή δέ περίφραξις αποτελεί το προπύλαιον. 

Το έσωτερικόν είναι έσχηματισμένον έκ τών ύποβασταζόντων τον θόλον τεσσά 
ρων τόξων, τη μεσολαβήσει σφαιρικών τριγώνων (*) (Zwickelkappen). Ή άψίς όπισθεν 
του έντετοιχισμένου είκονοστασίου παρουσιάζει διπλούν παράθυρον. "Ανω έτοποθετήθη 
μεγάλη είκών της Παναγίας. ΑΙ λοιπαΐ έπιφάνειαι τών τοίχων καλύπτονται μέ άκα-
τέργαστον ζωγραφικήν. ΈπΙ του κονιάματος τοΟ δαπέδου δυνάμεθα Ιτι νά Ιδωμεν 
τουρκικήν έπιγραφήν. 

Έκ τοΟ βορείου πύργου του «ανακτόρου» εκτυλίσσεται μεταγενέστερον ήλειμμέ-
νον δια κονιάματος τείχος. ΤοΟτο γειτνιάζει προς έτέραν ήμιηρειπωμένην προσθήκην 
πύργου. 'Εξ αυτής τείχος βαίνει σχεδόν παραλλήλως προς τήν έν μέρει κατεστραμμένην 
προσθήκην. 

Πολλά ογκώδη τεμάχια λίθων μετά δύο προσθέτων πύργων είναι έσκορπισμένα 
επί του εδάφους. Έκ τών δύο πύργων ό πρώτος σχηματίζει γωνίαν, ένφ ό δεύτερος 
έπεσε κατά τό ήμισυ. 

Έν τφ μέσω του τείχους τούτου καΐ τοΟ άνω χώρου της περιβαλλούσης αυτό εκ
τάσεως αφθονούν μαστιχόθαμνοι, Juniperus phoenicea, χαμηλαί κερατέαι, ώς καΐ άγρια 
καΐ ήμερα έλαιόδενδρα. 

Βλέπει τις βαθέως κειμένην οίκίαν καΐ έ"τερον σύγχρονον τείχος. Τρεις λίαν άκα-
τεργάστως έντετειχισμέναι οίκίαι, φωτιζόμενοι μόνον δια τών ανοιγμάτων της θύρας, 
ευρίσκονται βαθύτερον τοΟ εγκαρσίου τείχους. Έχουν έπίπεδον στέγη ν, περιβάλλονται 
δέ υπό λίθων καΐ λεπτών έμβεβαπτισμένων είς άσβεστον χαμόκλαδων, υπεράνω τών 
όποιων ύψουται ή κάμινος. 

Ή περιοχή διαποικίλλεται άπό καλλι τεχνικώς άποκοπέντας βράχους. Έν τφ μέσω 
ευρίσκεται ή μικρά, περιστοιχιζομένη άπό φυτείας έλαιοδένδρων, εκκλησία της Παναγίας. 

Βασιλική Αίγοσθένων 

Τό τρίκογχον βυζαντινόν ναΐδριον της Παναγίας εντός του αρχαίου τείχους τών 
Αίγοσθένων, έν τφ άνατολικφ μυχώ του Κορινθιακού, 2κειτο δυτικώς ημικυκλικής κόγ
χης Ιερού παλαιοχριστιανικής βασιλικής μετά βαθμίδος εσωτερικώς του ημικυκλικού 

1. Τήν απόδοσιν τοδ δρου Zwickelkappen χρεωστώ" είς τόν καθηγητήν μου κ. Όρλάνδον. 
Είς τήν περιοχήν εδρέθ-ησαν κατάλοιπα ποτηριών, άνεσκάφησαν δέ μιχρα αγγεία καΐ 

λύχνοι. Έν τη ισοπεδώσει ταύττ̂  επανειλημμένως èyiw^io οπό των κατοίκων άνασκαφαΐ προς 
άνεύρεσιν άρχαιολ. θησαυρών. Εδρέθη δέ μαρμάρινος κορμός μέ έν μέρει άποκεκομμένην έπι
γραφήν. 
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συνθρόνου, της οποίας σφζεται καΐ τμήμα του β. μακρού τοίχου. Πρόκειται περί ορθο
γωνίου Ελληνιστικής βασιλικής έκ πέντε κλιτών (') (άλλως στοών ή εμβόλων), ώς δή
λοι ή οπαρξις πέντε θυρών επί του χωρίζοντος τον νάρθηκα άπα του κυρίως ναού 
τοίχου. 

Ό τετράγωνος κυρίως ναός £χει προς δυσμάς αύτου στενομήκη νάρθηκα (s). 
"Η κάλυψις δια ψηφιδωτών, ώς θα εϊπωμεν κατωτέρω, του μεσαίου κλίτους, άλλως 

καλουμένου καΐ βασιλικού, διότι ώμοίαζε προς τάς βασιλικάς οδούς, είναι Ινδειξις δτι 
καί ένταΟθα, ώς γνωρίζομεν έκ τής τομής άλλων παλαιοχριστιανικών βασιλικών, το με-
σαΐον κλίτος ήτο ύπερυψωμένον, «Εμπλεω φωτός» κατά τον Εύσέβιον. 

ΟΙ εξωτερικοί τοίχοι του ναοΟ είναι έκτισμένοι άπό μικρός άκανονίστους ασβε
στολιθικός πέτρας, έναλλασσομένας κατ* άπόστασιν 1 μ. περίπου προς στρώσιν ορι
ζοντίων όιττοπλίνθων, δ μεσότοιχος ναού* νάρθηκος άπό μεγάλους δρθογωνίους λίθους 
έκ τοΟ αρχαίου τείχους τών Αίγοσθένων. ΟΙ λίθοι ούτοι έτοποθετήθησαν ορθοί κατ' 
αποστάσεις καί σχηματίζουν κατ* εξοχήν τους σταθμούς τής θύρας. Τό ένδιάμεσον διά
στημα πληρούται δια κοινής τοιχοποιίας μετά κονιάματος. Ό άνασκάψας καθηγητής 
κ. 'Ορλάνδος (8) συνάγει οπαρξιν 7 Ιωνικών κιόνων έφ' έκαστου στυλοβάτου, καίτοι 
ευρέθη κατά χώραν μία μόνη Ιωνική βάσις, απέχουσα του ανατολικού τοίχου κατά 
4.80 μ. Ή βάσις είχε τήν γνωστήν ώς άττικήν ίωνικήν μορφήν μέ σπεΐραν, κάτω, το
μής τετάρτου κύκλου, μέ κορμόν, του οποίου ευρέθη μικρόν μόνον έξ οποκυάνου μαρ
μάρου τμήμα άρράβδωτον 0.33 μ μέ κιονόκρανον αρχικώς μέν μαρμάρινον ίωνικόν μετ» 
επιθήματος, αντικατασταθέντος βραδύτερον δι* έτερου λιθίνου αμελούς εργασίας, του 
οποίου καί διεσώθησαν δύο τεμάχια. 

Ή ημικυκλική άψΐς του ίερου πάχους 0.60 μ. έ*φερεν εκατέρωθεν τής χορδής δύο 
ώμους, εσωτερικώς δέ κτιστόν πεζούλλιον πλάτους 0.34 καί οψους 0 55 μ. 

Κενόν είς τον βόρειον τοίχον ίσως ύποδηλοΐ οπαρξιν εξόδου κινδύνου, θύρα είς 
το νότιον κλίτος τοΟ ναού σονεκοινώνει προς όρθογώνιον βαπτιστήριον, άποτελούμενον 
έκ στενού προθαλάμου ή φωπστηρίου καί του τετραγώνου κυρίως βαπτιστηρίου δια 
στάσεων εσωτερικώς 3.40X3.50, είς τους τρεις τοίχους του οποίου ήνοίγετο άνά μία 
τυφλή ημικυκλική άψίς βάθους 0.35 μ. Τυφλός ημισφαιρικός θόλος θα έκάλυπτε τον 
τετράγωνον χώρον του βαπτιστηρίου. Έ ν τφ μέσω αύτοΟ ήτο κατεσκευασμένη κτιστή 

1. Πεντάκλιτοι βασιλικαί : Βηθλεέμ, "Αγ. Παύλου Όστίας, S. Paolo fuori le mura, 
Άγ. Πέτρου "Ρώμης, 'Αγίου 'Ιωάννου Προδρόμου είς Αατερανόν, Άγ. Δημητρίου θεσ)νίκης μετ" 
εγκαρσίου κλίτους, Βασιλική Β. Νικοπόλεως, Επιδαύρου (τέλους 4 αϊ.). 

2) 01 χριστιανικοί ναοί είναι προσανατολισμένοι προς "Ανατολάς, κατ'αντίθεσιν προς τους 
ναούς τής αρχαιότητος. Τοδτο δρίζοαν αί Άποστολικαί Διαταγαί του β', ήμ τοδ 4 αι. 

"Η άποψις τοδ Α. Choisy περί προαανατολισμοδ αναλόγως τών σπουδαιότερων κέντρων 
λατρείας τοδ αντιστοίχου θεού (π. χ. 'Απόλλων—Δήλος, 'Αφροδίτη—Κύθηρα) συμπίπτει ενίοτε 
περί Χριστιανικών ναών. Ό Niessen έκ τοδ άλλου θεωρεί τους ναούς προσηνατολισμένους προς 
τό σημεϊον τοδ ορίζοντος τής ανατολής τοδ ηλίου, κατά τήν έορχ^ν τοδ 'Αγίου προς τιμήν τοδ 
οποίου έωρτάζετο δ ναός ή ετέθησαν τα θεμέλιοι του. 'Ενίοτε δ προσανατολισμός τοδ ναοδ ώφεί-
λετο εις εδαφικούς λόγους. Έ κ τής αρχαιότητος έστραμμένοι προς βορρδν ήσαν δ ναός του 
'Επικούρειου 'Απόλλωνος τής Φιγαλείας καί τής 'Αθηνάς τής Άλιφείρας. 

*Η σταυροειδής βασιλική τής Θάσου ήτο έστραμμένη προς Νότον, ή "Αγ. Σοφία Κων)πό-
λεως παρεξέκλινε 33°, ή μεγάλη εκκλησία τής 'Αντιοχείας προς Δυσμάς «αντίστροφος τήν 
θέασιν» κατά τον Ιστορικόν Σωκράτη, δμοίως δ 1ος ναός τής "Αναστάσεως τών 'Ιεροσολύμων 
(Εύσέβιος, είς βίον Κωνσταντίνου Γ. 34—40 έκδ. Heikel σ. 93 κέ.) ή βασιλική τής Τύρου μέ 
πρόιιυλον προς «ακτίνας άνίσχοντος ήλίου>, ή τρίκλιτος βχσιλική τοδ 'Αγίου Παύλου τής 'Ρώ
μης μέχρι τής μεταβολής της είς πεντάκλιτον. 

2. (Π\Ε 1954 'Ανασκαφή τής βασιλικής τών Αίγοσθένων σ. 129 κέ.). 
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κολυμβήθρα 0,50 μ. ύψηλότερον του δαπέδου, έν τετραγώνω σχήματι εξωτερικός 
(1.25X1.25), δκταγώνω εσωτερικώς, διαμέτρου 0,70 μ., είς χαμηλότέρον δέ έπίπεδον εσω
τερικώς εξάγωνος, διαμέτρου 0,38 μ. καΐ οψους 0,22. 

"Απαντα τα κατακόρυφα τοιχώματα της κολυμβήθρας ήσαν έπενδεδυμένα δι' 
ύποραίων μαρμάρινων πλακών, πάχους 0.022 μ. ένώ δ πυθμήν ήτο μαρμάρινος. Σφζε-
ται εΙσέτι σωλήν αποχετεύσεως του ϋδατος μετά μολυβδίνου σωλήνος διαμ. 0,03 μ. Το 
δάπεδον του βαπτιστηρίου παρά την θύραν του προθαλάμου διασφζει τμήματα ψηφιδω
τού, έκ τών οποίων συμπεραίνομεν τήν δλικήν του κάλυψιν αρχικώς δια ψηφιδωτών αν
τικατασταθέντων βραδύτερον δι* ορθογωνίων πλίνθων μετά χιαστών χαραγών. ΈπΙ του 
β. τμήματος τοΟ προθαλάμου του βαπτιστηρίου κατεσκευάσθη ογκώδης τάφος εξέχων 
του εδάφους κατά Ì.20 μ .καλύπτεται δέ δια πλακών. Εντός τούτου ευρέθη σκελετός 
νεκρού 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή άνασκαφείσα έν τω βαπτιστηρίω πήλινη πρόχους 
οψους 0,20 μ, μέ οριζόντιας χαραγάς κατά τήν κοιλίαν οπό του κ. 'Ορλάνδου παραβαλ-
λομένη προς δμοίαν έκ του Μουσείου της Παλαιάς Κορίνθου καΐ έκ του βαπτιστηρίου 
της Βραυρώνος. 

Προς ανατολάς του βαπτιστηρίου τραπεζοειδές διαμέρισμα καλυπτόμενον είς τους 
τοίχους δι* υδραυλικού κονιάματος, ώς καΐ τα κάτω μέρη τών τοίχων του βαπτιστηρίου, 
κατ* εξοχήν δέ τα μέρη τών τριών τυφλών κογχών αύτου, Ισως ήτο δεξαμενή προς άπο-
θήκευσιν του γλυκέος οδατος του βαπτίσματος. 

Έδχφΐκία διακόσμησις: 

Το δάπεδον του νάρθηκος καΐ του «βασιλικοϋ> (=του μέσου κλίτους) «έκέντησέ» 
τις (=1καμε ψηφιδωτόν), ώς θα έλέγαμεν διά της γλώσσης της επιγραφής της βασιλικής 
Άφεντέλλη, πλησίον της 'Ερεσού εις Λέσβον. Κατά τον καθηγητήν κ. Όρλάνδον τά 
ψηφιδωτά της βασιλικής τών Αίγοσθένων έκ τεχνοτροπικών κριτηρίων ανάγονται είς το 
τέλος του 5ου ή αρχάς του 6ου αϊ. 

Του στενομήκους νάρθηκος ή επιφάνεια συνίστατο έκ τριών ορθογωνίων τμημάτων 
{διαχώρων), 2καστον τών δτιοίων ε*φερε πλαίσιον έκ διατεμνομένων κύκλων, έχωρίζετο 
δέ άπο του επομένου δι' αλυσοειδούς πλέγματος. "Εκαστον διάχωρον προς βορρδν 
άπετελεΐτο έκ ρόμβων καΐ τετραγώνων καΐ είς το μέσον έκ του γνωστοΟ σχεδίου ασπί
δων 'Αμαζόνων (πέλτης), είς τα κέντρον του οποίου υπήρχε τετράγωνυν έμβλημα δια
στάσεων 3,85X1,10 μ. άπεικονίζον πτηνά ραμφίζοντα καρπούς. *Εξ αυτών διεσώθησαν 
£ίς το νότιον ήμισυ τρία. Το δάπεδον του νοτίου διαμερίσματος δέν άνεσκάφη εΙσέτι. 
Τόσον το δάπεδον του νάρθηκος δσον καΐ του κυρίως ναού είς πολλά σημεία κατε-
στράφη, λόγφ διανοίξεως μεταγενεστέρων τάφων. Το μέσον κλίτος διηρείτο είς δύο 
τμήματα, έκ τών όποιων το μικρότερον άνατολικον καταλαμβάνον τό πρεσβυτέριον κατε-
στράφη ^νεκα της οίκοδομής έπ* αύτου βυζαντινού νσϋδρίου. Παρά τήν είσοδον του 
ναϋδρίου καΐ τήν βασίλειον πύλην (τήν μεσαίαν θύραν έκ του νάρθηκος εις τον κυρίως 
ναον) άπεκαλύφθησαν αρκετά τμήματα' του μεγαλυτέρουj δυτικού τοιούτου Δυνάμεθα 
οϋτω ν' άναπαραστήσωμεν τό σύνολον. Πέριξ έπλαισιουτο διά πλαισίου 0,45 μ. έκ κυ
ματοειδούς βλαστού μετά μεγάλων φύλλων κισσού χρώματος εναλλάξ ερυθρού καΐ κί
τρινου. Ή εσωτερικώς τούτου ορθογώνιος επιφάνεια διηρεΐτο είς τετραγωνίδια (πλευράς 
1,03 μ.), τά όποια έχωρίζοντο άπ" αλλήλων δι' αλυσοειδούς πλέγματος πλάτους 
0,18—0,20 μ. Διετηρήθησαν μέχρις ημών δύο τετράγωνα είς τό άκρον ανατολικώς της 
νοτίας πλευράς του ορθογωνίου, έκ τών όποιων τό §ν περιβάλλει διά συνεχών βαθμιδω" 
τών τριγώνων κύκλον έγγεγραμμένον εντός τετραγώνου καΐ διηρημένον εις δώδεκα 
τομείς, ol όποιοι καταλήγουν εις ημικύκλια, κεχρωσμένα εναλλάξ διά κίτρινου καΐ φαιοο 
χρώματος. Τό έτερον φέρει επίσης πλαίσιον έξ οδοντωτών τριγώνων, κοσμούμενον διά 
κεντρικού τετραγώνου, τό όποιον περιβάλλεται ύπό εξαγώνων σχεδίων. 

11 
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Γλυπτική διακοσμηαις : 

Ευρέθησαν 1) τμήμα μαρμάρινου διαχωριστικού κιονίσκου διλόβου παραθύρου, 2) 
τεμάχιον κυλινδρικού ποδός της "Ay. Τραπέζης, 3) τεθραυσμένον τεμάχιον θωρακίου έκ 
του τέμπλου, άμψίγλυφον, μέ άπεικόνισιν έπί της μιας πλευράς κύκλου περιβάλλοντος 
το XP (') (=χρΐσμα), έπί της ετέρας σταυρόν, τ*χ> οποίου σφζεται μόνον ή μία κεραία 
καΐ 4) διάφορα τεμάχια διάτρητου μσρμσρίνου θωρακίου μέ δικτυωτόν σχέδιον αρίστης 
εργασίας πάχους 0,05 μ. Μόνον το τελευταΐον τεμάχιον ανήκει είς τον 4ον αΙώνα, τα 
λοιπά είς τον 6ον αίώνα. 

Ή βασιλική κατά τους μεταγενεστέρους αιώνας : 

Διάφορα κτίσματα κατεσκευάσθησαν έπί τών παλαιών τοίχων καΐ των έσωτερι· 
κών τοιχοβατων κατά καιρούς μετά την καταστροφήν της βασιλικής. 

Πάντως μέγα μέρος του νοτίου ήμίσεος της βασιλικής δέν έχει σήμερον ανα
σκαφή. Έκ τών άνασκαφέντων τμημάτων έξάγομεν το συμπέρασμα δτι πέριξ του ναΐ· 
σκου της Πα\ αγίας (2) συνεπήχθη κατά τους βυζαντινούς χρόνους μονή. Έκ των ευρε
θέντων χαλκών νομισμάτων εποχής Κωνσταντίνου του θ ' (1025—1028) καΐ Μανουήλ Α' 
Κομνηνού (1143—1180) έξάγομεν δτι θά ήτο έν χρήσει κατά τον Πον καΐ 12ον μ.Χ. αί, 

ΤΡΙΚΟΓΧΟΝ ΣΤΑΥΡΟΜΟΡΦΟΝ ΝΑ-Υ'ΔΡΙΟΝ : 

Τό έκτισμένον έπί τής βασιλικής ναοδριον ομοιάζει προς το παρεκκλήσιον του 
"Αγίου Νικολάου (8) ίξω του περιβόλου τής έν Βοιωτία μονής Σαγματα. 'Ανάγεται είς 
το τέλος του 11ου καΐ τάς αρχάς του 12ου αϊ. (Μέλλει να δημοσιευθη προσεχώς όπο 
του κ. 'Ορλάνδου). Έκτισμένον ώς ό "Ay. Γεώργιος Ιχει άκατέργαστον πρόπυλον τε· 
τραπέδων λίθων. "Άνωθεν τής θύρας χρησιμεύουσα ώς μέρος αυτής ευρίσκεται μία έπι 
τών δύο πλευρών λεπτά γεγραμμένη Ελληνική επιγραφή. 

Το έσωτερικόν υποβαστάζεται έκ τεσσάρων τόξων, έκ τών οποίων τα δύο πλευ
ρικά συνίστανται έκ κογχών. Ή αριστερά εμφανίζει έντετειχισμένο»/ είκονοστάσιον καΐ 
άκατεργάστως έζωγραφημένην εΙκόνα τής Παναγίας. Ό θόλος άνω 2χει δύο παρα-
θυρίδια. 

'Ιδιάζοντα είναι τα προς λιθόστρωσιν χρησιμοποιηθέντα θραύσματα τεμαχίων 
πλίνθων μέ τάς διασταυρούμενος ραβδώσεις και διαβαθύνσεις. 

Πλησίον τής εκκλησίας βλέπει τις διάφορα λείψανα έκ μειγμάτων καΐ πλίνθων 
καΐ θραυσμάτων λίθων, ώς συνέχειαν του έκ τής βορείας ιτλευρας του ανακτόρου κατερ
χομένου προς τήν θάλασσαν έν μέρει κυκλωπείου τείχους, μετά τών τριών πύργων του. 

Πρέπει να τονισθή δτι ol εξαίρετα έπεξειργασμένοι καΐ προσηρμοσμένοι κατά 
τήν αρχαιότητα τετράπεδοι λίθοι παρά τους πύργους μέ τάς γωνίας των, τελευταίως 
δι' επανειλημμένων σεισμών ήραίωσαν ίδιορρύθμως. 

Έπί σωρού τετραπλεύρων λίθων παρά τον αίγιαλόν, είς τήν λεπτόκοκκον άμμώ-
δην 2κτασιν, ή οποία καλύπτει τα ερείπια τοο κατωτάτου πύργου, πρόβατα κοιμώνται 
ελαφρώς. Πλην πλινθόκτιστου οΙκίας, έν τη περιοχή αύτη ευρίσκεται σύγχρονος κατε 
στραμμένη τοιχοποιία. 

1) Τό XP προϋπάρχον τής χριστιανικής εποχής είς βραχογραφίας λέξεων, έπεςετά$·η είς 
τον χριστιανικόν κόσμον από των αρχον τοδ 4οο αϊ. ώς €μίμημα» τοο περιγραφομένου bnà τοο 
Εύσββίου δράματος τοδ Μ. Κωνσταντίνου, διότι έφέρετο έπί τοδ λαβάρου και τοδ αυτοκρατορι
κού κράνους. Εδσεβ. βίος Κων)ντίνου (1, 28, 2—31), 

2) Ό αριστεράς τοίχος τής εκκλησίας φέρει τήν έπιγραφήν «Μελαμποδώρα Άχέλωνος» 
IG. VII 232. 

3) Ά. 'Ορλάνδου, ΆρχεΤον Βυζαντ. Μνημ, Ελλ., Ι, 1951, σ. 109, είκ. 35. 
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ΆκολουθοΟντες τήν δχθην προς νότον, άφου άφήσωμεν οπίσω θεμέλια οίκοδομών 
καΐ συσφαιρικούς λίθους, φθάνομεν είς τήν διακόπτουσαν τήν άμμον βραχώδη περιο-
χήν μέ τήν έκκλησίαν του 'Ay. Νικολάου, παρά τήν γιγαντιαίαν παναρχαίαν juniperus 
phoenicea. Ό ναός ομοιάζει προς τους δύο προηγουμένους, δ αφέρων κατά το πρόπυ· 
λον, το όποιον εΓναι μικρόν καΐ έστεγασμένον. "Εσωτερικώς έχει επίπεδα τόξα, επί των 
δ ποίων στηρίζεται ό στρογγυλός θόλος ΕΙς τα γωνίας έχει σφαιρικά τρίγωνα (Zwi
ckelkappen). 

Tò έντετειχισμένον είκονοστάσιον είναι, ώς καί τά λοιπά, άνω άνοικτόν. "Οπι
σθεν υπάρχει βωμός καί μικραΐ πλευρικαΐ κόγχαι. Παρά τφ έκκλησιδίω ευρίσκεται πη
γαία ήσβεστωμένη λεκάνη. Κατά τό τέλος τοο άκολουθοΟντος τήν αοτήν πορείαν αιγια
λού, ένθα εξέχουν βράχοι, προβάλλουν ήοειπωμέναι οΐκίαι καί λείψαντ της αξιολογώ-
τέρας Ισως τών άλλων έν τη περιοχή κιστέρνης. 

Πλησίον βλέπομεν τά ερείπια εκκλησίας έν σχήματι ΈλΑηνίκοΟ σταυρού μέ άπε· 
στρογγυλωμένον έγκάρσιον κλίτος καί άνεστραμμένην τράπεζαν (Mensa). 

Έπί του δπισθεν κειμένου λόφου φύονται ώς είς τήν περιοχήν τοΟ Ισθμού προσ
ήνεμοι πίτυες (pinus maritima), είτα χαμηλή κορυφή πάρισος της Έ λ α τ ε ί α ς . . . κολπώ-
σεις, μικραΐ κοιλάδες μέ άγκυροβολεΐον. Προχωροΰντες είς τήν βορείαν πλευράν του 
Γερμένο, φυσιολατρικόν διαφέρον προκαλούν ή έκτασις μέ τά μασιιχόδενδρα, το τείχος 
μέ τήν τετράγωνον θύραν, άποσχίδες δρους χωριζόμενοι άπό το Καρύδι, βράχια μέ 
έλαχίστας οΙκήσεις, ώς καί τά έκκλησίδια της *Ay. Παρασκευής μέ προεξέχουσαν άψΐδα 
καί μετά το Ψατό του 'Αγίου Δημητρίου μέ μικρόν πρόπυλον καί άκατέργαστον δια 
μοναδικής θύρας έφωδιασμένον είκονοστάσιον της δροφώσεως. Τό δάπεδον έγένετο ψη· 
φιδωτόν έκ πολύχρωμων πυριτόλιθων μέ ακατέργαστους ζωγραφίας. 

Μβλάμπους: 

Ή γενεαλογία του Μελάμποδος κατά μίαν έκδοχήν ανάγεται είς τον Τιτανόπαιδα 
ulòv του ΊαπετοΟ Προμηθέα, κατ' έτέραν είς τον Δία (*)· 

Ό πάππος του Κρηθεύς έκτισε τήν Ίωλκόν, δ πατήρ του Άμυθάων Ιδρυσε τήν 
Πύλον "Αν καί υπάρχει όμογνωμία περί του ονόματος του πατρός του, ή μήτηρ του 
κατά τον Άπολλόδωρον (*) έκαλείτο Είδομένη, κατά τον Διόδωρον (8) 'Αγλαΐα, κατά 
τά Σχόλια του θουκυδίδου (*) καί του 'Απολλώνιου του Ροδίου (5) ώνομάζετο Ροδόπη 
ή Δορίππη. 

Τά μεταγενέστερα αύΐά σχόλια έπλασαν καί αίτιολογικήν έξήγησιν του δνόμα 
τός του: Επειδή εξετέθη urtò της μητρός του είς μιχράν ήλικίαν είς τό δάσος, ol πόδες 
του κείμενοι ύπό τόν ή\ιον έμαύρισαν. 

"Οταν ot υίοΐ τήο αδελφής καί συζύγου του Κρηθέως ΤυροΟς έκ τοΟ Ποσειδώνος-
Πελίας καί Νηλεύς ήρισαν περί της αρχής, δ Μελάμπους ήκολούθησε τόν Νηλέα μετά 
του αδελφού του Βίαντος καί τίνων άλλων 'Αχαιών, Φθιωτών καί Αίολέων, είς τήν 
Μεοσηνίαν 

Ό 'Ησίοδος είς έργον του έκ τριών βιβλίων, τήν €Μελαμπόδιαν», έγραψε τήν 
Ιστορίαν τοο Μελάμποδος. Tò ipyov τούτο αναφέρει δ 'Αθηναίος (β), δ Παυσανίας (7) 
«τινά έπων . . . καί ές τόν μάντιν Μελάμποδα» καί δ Τζέΐζης (8). 

1) Ilspl της παραδόσδως Î8. C. Robert—L. Preller, Griechische Mythologie II 58 A2. 
2) 1. 9. 11. 
Β) 4. 64. 
4) 3. 43. 
5) 1. 121. 
6) 9. σ. 498 α., 13 σ. 608 e. 
7) 9. 31.5. 
8) Σχόλια eîç Αυκόφρονα 682,683, Epic Graec. Fragm. Ικδ. Kinkel σ. 151. 
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Κατά τάς έπιγραφάς καΐ τον Παυσανίαν ό Μελάμπους είς Αίγόσθενα έχει Ιερόν 
κοί δέχεται θυσίας ώς θεός, προς τιμήν δέ αύτου τελούνται καΐ αγώνες. 

Ύnò μεταγενεστέρων (ι) έξεφράσθη επίσης ή άποψις, δτι 6 Μελάμπους ήτο πιθα
νόν Ιερεύς ή προφήτης, δ όποιος είτα ήρωοποιήθη. 

Χαρακτηριστική ίδιότης του Μελάμποδος είναι ή μαντική. Συμφώνως προς τήν 
Όδόσσειαν ό Μελάμπους ή" το €μάντις άμύμων> ΚαΙ δια τον Άπολλόδωρον (*) <μάντις 
ών», €μαντεύεσθαι δέ οοτε δι' όνειρα ίων (") αυτόν οϋτε άλλως λέγουσι> συμπληρώνει ό 
Παυσανίας (*). Δέν είχε σχέσιν μέ «τ* δναρ έκ Διός» (*), τό «οολον» (β), calvóv» (7), 
δνειρον, ώς π.χ. ό Αμφιάραος ή" τό ΛιΒυκον έθνος τών Νασαμώνων (8), έφ' δσον «δνει-
poi αμήχανοι άκριτόμυθοι γίγνοντ*. ουδέ τι πάντα τελείεται άνθρώποισιν» (9). 

Ό 'Απολλόδωρος δίδει θετικάς πληροφορίας περί του πεδίου επεκτάσεως τών 
μαντικών Ικανοτήτων του Μελάμποδος : €τών ύπερπετομένων δρνέων τάς φωνάς 
συνίει" κύ παρ" εκείνων μανθάνων προΰλεγε τοις άνθρώποις τα μέλλοντα* προσέλαβε 
δέ καΐ τήν δια τών Ιερών μαντική ν ' περί δέ τον Άλφειόν συντυχών Άπόλλωνι ('·), τό 
λοιπόν άριστος ήν μάντις> ί11). 

Ό Μελάμπους έκ του Απόλλωνος έγένετο άριστος μάντις κατ* αντίθεσιν προς 
τον «Πριαμίδην "Έλενον, οίωνοπόλων δχ' άριστον» ("). 

Ώ ς ό Τειρεσίας καΐ ή Κασσάνδρα, ό Μελάμπους έγένετο μάντις δια της επαφής 
του προς δφεις Ό "Ελενος επίσης καΐ ό "Ιομος απέκτησαν τό χάρισμα της μαντικής 
δια της έπενεργείας δφεων καθ' οπνον. ΟΙ Οψεις τους οποίους δσωσεν ό Μελάμπους 
όταν ήσαν νεοσσοί έκαθάρισαν τα ώτα αύτοΟ ('·) οοτως ώστε ήκουε πρώτον τάς λεπτάς 
αποχρώσεις τών ήχων, τήν γλώσσαν ιών πτηνών καΐ ήδύνατο να προλέγη τά μέλλοντα. 
Είναι αξιοπρόσεκτος ή άνεόρεσις της αυτής δοξασίας έν λαϊκαΐς παραδόσεσι της Γερ
μανίας. Περιορίζεται μόνον είς τον λευκόν δφιν. Οίοσδήποτε τρώγει αοτόν ή λείχεται 
οπό τοΟ όψεως είς τά ώτα αποκτά" τό δώρον κατανοήσεως της γλώσσης τών πτηνών 
καΐ της παγκοσμίου γνώσεως ( ,4). 

Κατά τους Γερμανικούς μύθους, ώς Ô θεός του φωτός Heimdall (Χάϊμνταλλ) εΤχεν 

1) Highbarger, Ινθ' άνωχ. σ. 59. 
2) 2. 2. 25. 
3) Ί δ . Ν. Πολίτου «ΜαγικαΙ τελεταΐ προς πρόκλησιν ονείρων» Λαογραφία, τόμ. Γ' 

σ. 38—45. Ή οπωσδήποτε πρόκλησις μαντικών ονείρων, άντιστοιχ&οσα προς τους »Ιτητικούς 
οίωνισμοϋς (auguria ή auspicia impetrativa ή itiipetrita) τών Ρωμαίων, δι' ών προεκαλεΐτο 
ή έκδήλωαις τής θελήσεως τόδν θεών, αναφέρεται ρητώς ώς γνωστή κατά τήν έλληνικήν και 
τήν 'ρωμαϊκήν αρχαιότητα. Ί δ . καί συμπληρώματα σ. 510—11 υπό θ. Προδρόμου, σ. 512 δπό 
Ν. Πολίτου. 

4) 1. 44. 5. 
5) Α 63. 
6) Β 6. 
7) τ 563. 
8) 4. 172. 
9) τ 560. 
10) Κατά τον AiAtavóv, De cultu deorum, 34 είς "Ηπειρον ύπήρχεν ιερόν δλσος τοΟ 

'Απόλλωνος μέ προφητικούς δφεις, έκ τών οποίων έλάμβανρν χρησμούς, συμφώνως πράς τον 
δαθμον τής ορέξεως των. 

11) 1. 9. 11. 
12) 1. 76. 
13) Πρβλ, τήν κατάστησαν παρά Αουκιανψ παροιμιώδη Ικφρασιν «όξυηχοώτερος τοδ 

Μελάμποδος* Περί εΐκόν. 20. 

14) Simrock, Deutsche Mythologie 478, 513, 514, Rocgholtz, Deutscher Glaube 
und Brauch I 146. 
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άκοήν τόσον οξείαν, ώστε ήκουε το μεγάλωμα της χλόης είς τους αγρούς καί του èpico 
επί της ράχεως των προβάτων 

"Ο δρνιθομάντις ή οίωνομάντις Μελάμπους περαιτέρω ήτο Ιεροσκόπος ή ίφομάν* 
τις. ΕΙς τάς πηνάς δέν γίνεται διάκρισις περί αοτοο κατά πόσον ύπήρξεν ήπατοσκόπος, 
θυοσκόπος, σπλαγχνοσκόπος, βωμοσκόπος f\ καί δλα. 

Ή σπλαγχνοσκοπία καί δή ή ήπατοσκοπία άπό των βαβυλωνιακών χρόνον έχρη 
σιμοποιήθη καί ύπ' αύτοο του κράτους άπό οίωνοσκοπικής πλευράς. Τοιούτον μαντεΐον, 
ώς μάλλον υπήρχε καί εις ΑΙγόσθενα, γνωρίζομεν τα του Διός έν "Ολυμπία (') 

Κατά τον άρθρογράφον της Real Encyklopaedie (») ή σύνδεσις του Μελάμποδος 
προς τον Απόλλωνα είναι μεταγενέστερα καί δευτερεύουσα. Είς τα σχόλια τοί Άπολ 
λωνίου του Ροδίου (») λέγεται απλώς €Μελάμπους φίλτατος ών Άπόλλωνι>, είς τον Διό-
δωρον(*) »φίλος Άπόλλωνι». 

Το ζήτημα δι* ήμδς ανάγεται είς κοινά σημεία Άπολλωνείου καί Διονυσιακής 
μαντικής. Ό Μελάμπους συνδέεται προς αμφότερους. 

"Αν πιστεύσωμεν τον Ήρόδοτον «Μελάμποδ^ γενόμενον άνδρα σοψόν μαντικήν 
τε έαυτφ συστήσαι καί πυθόμενον απ' Αιγύπτου ά-\λα τε πολλά έσηγήσασθαι "Ελλησι 
καί τά περί τον Διόνυσον» (*). "Ισως καί ή μαντική του Μελάμποδος άνεζωπυρήθη μέ 
τήν σοφίαν των Ιερέων τής ΑΙγύπτου. Παραμένει δμως πάντα δ ένορατικός τόπος μέ 
τήν άμεσον έποπτείαν τής αληθείας χωρίς μεσολάβησιν αίσθήσεων καί διανοίας ώς 
κατά τους μετέπειτα χρόνους cl νεοπλατωνικοί, cl μυστικοί καί ό Bergson. 

'Ιδού τώρα αϊ περιστάσεις καταδείξεως τής μαντικής του: 
Ό αδελφός του Μελάμποδος Βίας ήγάπα τήν θυγατέρα του Νηλέως Πηρώ (β). 

Ταότην θά ελάμβανε σόζυγον μόνον εκείνος, ό όποιος θ' άπέσπα έκ του άγρυπνου 
φρουρού των κυνός τάς *ευουμετώπους» βόας τοΟ Ίφίκλου έκ τής Φυλακής τής Θεσσα
λίας καί θά έκόμιζεν αοτάς είς τήν ΜεσσηνΙαν. «Τάς β?υς Νηλέως ε*δνα έπί τη ΡυγατρΙ 
$τει τους μνωμένους* λέγει ό Παυσανίας ('). 

"Ο μάντις Μελάμπους, άφου τάς απήγαγε, τσς πσρέδωσεν είς τον βασιλέα(8), 
Δέν Ιλαπον δμως ενδιάμεσοι περιπέτειαι καί επιδείξεις έκ νέου τής μαντικής του 

δεινότητος. Συλληφθείς ύπό του Ίφίκλου έκρατήθη δέσμιος είς οίκίαν. Ενταύθα προεΐ-
δεν δ η ή οίκία έμελλε νά καταπέση σκωληκόβρωτος, διά τούτο πσρεκάλεσε ιόν Ίφι-
κλον νά τον μεταβίβαση είς άλλην. "Οτε έξήλθεν, αοτη κατέρρευσεν. 

Ό "Ιφικλος άφου έγνώρ^σε τήν μαντικήν του δύναμιν ηθέλησε νά π^ηροφορηθη 
ttctp' αοτοΟ τήν αίτίαν τής άτεκνίας του. Ό Μελάμπους, άφοΟ έθυσίασε καί δ εμέλισε 
δύο ταύρους, «τους οίωνούς προσεκαλέσατο» (9). Ό αί/υπιός (είδος γυιιός) πληροφορεί 
αυτόν τήν αίτίαν τής άτεκνίας του Ίφίκλου. Κατά τήν νεαράν ήλικίαν αύτοο, κατά 
τήν διάρκειαν θυσίας ή θυ^ιαστική μάχαιρα ετέθη πλησίον του. Τοΰτο έφόβησε τον 
Ίφικλον, ό όποιος καί Εφυγεν, Ό Ιερεύς έν συνεχεία ένέπηξε τήν μάχαιραν είς δρυν. 
Είτε τό «ξεκάρφωμα», ώς θά έλέγομεν διά τής γλώσσης τής επιστήμης τής μαγείας, 
τής μαχαίρας (Ι0), είτε ό Ιός (=σκωρία διαλελυμένη εντός clvcu) αυτής, τον όποιον 

1) Σο<ρο*λ. Οίδίπ. Top. 900. 
2) Τόμ. XV ', σ. 392, λ. Melampus. 
3) 1. 118. 
4) 6. 7. 7. 
5) 2. 49. 2. 
6) λ 287. 
7) 4. 36. 3. 
8) Β 705, Ν 698 Ψ 636, α 288. 
9) "Απολδ. 1. 9. 13. 
10) Σ. Μαρινάτος, "Ιφικλος καί Μελάμπους, Λαογραφία 15)1958, ο. 44—49). 
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ε*πιεν ό "Ιφικλος τη συστάσει τοΟ Μελάαποδος arri δέκα ημέρας, είτε ή ψυχανάλ,υσις 
έπέφερεν τήν Ιασίν του (ι). 

Τέλος δ Μελάμπους ένύμφευσε τον άδελφόν του καΐ ήλθε μετ' εκείνου είς το 
"Αργός. Ώς και ό Βίας Ιλαβε μερίδα του κράτους του βασιλέως Άναξαγόρου, τό 
ctaov» κατά Παυσα\ίαν ('), διότι έθφάπευσε ιός Άργείας γυναίκας, αϊ όποΐαι λόγω 
μανίας έγκατέλιπον τάς οίχίας των καί «έπλανώντο άνά τήν χώραν». 

Κατ* αλ,λην έκδοχήν ϋλαβε το τρίτον της επικρατείας του Προίτου έν Τίρυ\θ καί 
τήν θυγατέρα του Ίφιάνασσαν ώς σόζυγον, διότι έθεράπευσεν αοτήν καί τάς άδελφάς 
της έκ της μανίας. ΑΙ Προιτίδες έλθουσαι εις ώραν γάμου, νύμφαι περιζήτητοι, αίφνης 
έμάνησαν καί έπλανώντο ημίγυμνοι άνά τήν Πελοπόννησον, ή μανία των δέ μετεδόθη 
καί είς τάς αλλάς γυναίκας. "Ετρωγον τάς σάρκας των, έσπάραζον τα βρέφη των (*). 
Είς τοιαότην κατάστασιν ώδήγηοεν αοτας ή περίφρόνησις της λατρείας του Διο\ύσου 
ή της "Ηρας, 

Τίς είδε που θ' άχήρχοντο al απαιτήσεις του Μελάμποδος, έάν ot Άργείοι δέν 
άνέθετον εις αυτόν τήν Ιασίν των. Τό κατ'αρχάς ζητηθέν παρ' αυτού δια τήν θεραπείαν 
των Προιτίδων «βασιληίης το ήμισυ» *γένετο «τριτημόριον» όπερ τοο αδελφού του Kai 
αί γυναίκες «έμαίνοντο πλέονες» (*), κατέφυνον δέ είς σπήλαιον των Άροανίων, κατό
πιν πopείac δια της Στυμφαλίας, Φενεου (*), Νωνάκρεως, Στυγός. 

Ό Μελάμπους «φαρμάκων καί καθαρμών θεραπείαν πρώτος εύρηκώς» κατά τόν 
Άπολλί1 δωρον, έθεράπευσεν αυτός είς τό Ιερόν της'Αρτέμιδος. «Καί άπ' εκείνου τήν 
"Αρτεμιν ταύτην ήμερασίαν καλουσιν cl Κλειτόριοι». Κατά τον Παυσανίαν έγένετο χρή-
σις απορρήτων θυσιών (β). Τούτο απεικονίζει κοί 2>Ύλυπτος δακτυλιόλιθος. Έπ'αύτΓΟ ό 
Μελάμπους ίστατσι κρατών χοιρίδ ον έπί της κεφαλής Προ:τ(δος, έ\ώ δια της αριστεράς 
χειρός δράττεται κλάδου δάφνης (7). Ό Στέφανος Βυζάντιος παραδίδει κάθαρσιν 
των Προιτίδων είς Λουσούς της 'Αρκαδίας, «. . . δπου Μελάμπους έ'λουσε τάς Προίτου 
θυγατέρας καί Ιιταυσε της μανίας» (ίδ. λέξιν). Κατά τόν EoàcÇov είς τήν κρήνην της 
'Αρκαδικής Άζηνίας «λέγουσι Μελάμποδα, δτε τάς Προιτίδας έκάθαιρεν, έμβα>εΐν τά 
άπο<αθάρματα> (8). Ό Παυσανίας τό «ουκ ευώδες,άλλα καί δύσοσμον δεινώς»(9) οδωρ 
του Άνίνρου, «τό άτοπον. . . της ό^μής άπό της γης» {"), ανάγει συμφώνως προς τάς 

1) Γ. Τσουκαντα, Ό ίατρομάντις Μελάμπους καί τό ψυχοσύμπλεγμα τοδ Ίφίκλοο, Α θ ή 

να, 1955, σ. "26, δι' άλλας ερμηνείας Ιδ. σ. 9. 

Διασωθέν τμήμα τ%ς «Μελαμποδίας» του Β' βιβλίου, τοδ "Ησιόδου, αναφέρεται είς 

τήν θ-υσίαν τοδ Μελάμποδος δια τήν ΐασιν του Ίφίκλου. (Rzach—Bisior ìus , Lipsiae, Teub 
ner, άποσπ. ì 63 —166). Ί δ . καί Εύσταθ·. Παρεκβ. βίς Ί λ . Μ ?08. 

'Ησίοδος δ' Ιν τφ δευτέρφ Μελαμποδίας | συν τψ π σκύπφον λέγε'.. Τφ δέ Μάρτ,ς θοος 

δγγελος ήλθ-ε δι" οϊκου, | πλήσας δ* άργύρεον σκύπφον φέρε, δόδχε δ* δνακτι | καί πάλιν | Εαί 

τότε μίντις μέν δεσμον βοος αΐνυτο χερσίν, | "Ιφικλος δ° επί νώτ' έπεμαίετο. τ φ δ' έπ" δπισθ-εν, 

| σκύπφον Ιχων έτέρτ;), é-cépig δέ σκήπτρον άείρας, | Ιστειλεν Φύλακας καί ένί δμώεσσιν Ιειπεν. 

2) 2. 18. 4. 

3) Παυσ. 2. 18. 4. ' ί ϊρδτ . 9. 31. Άπολλ. 2J2)2. 

4) Ήρδτ 9. 31 

5) Όβιδ. Μετ. 8.42 61. 

6) 8. 18. 7. 

7) Ί δ Gazet te archéologique 1^79, πίν. 19. De Witte, πίν. 127, Baumeister, 

Denkmäler , είκ. 988 

8) Στ. Βυζ., λ Άζανία. 

9) 5. 5. 8. 

10) 5. 5. 9. 
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πληροφορίας, τάς δποίας ε'λαβεν, «ές Μολάμποδα τον Άμυθάονος καΐ ές των Προ(του 
θυγατέρων τα καθάρσια έαβληθέντα ένταΟθα» (*) 

Οΐΐτως ό Μελάμπους προηγείται χρονολογικός καΐ κατά βαθμόν σπουδαιότητος 
τών Άσκληπιαδών. Καθ* έτέραν έκδοχήν του περί τάς ΠροιτΙδας μύθου, ό μεγαλοφυής 
ψυχαναλυτής Μελάμπους διέγνωσε δια πνευματικής έπισκοπήσεως καί αναλύσεως την 
άσθένειαν τών Προιτίδων. Παραλαμβάνει λοιπόν «τους δυνατωτάτους τών νεανιών μετ 
αλαλαγμού χαί τίνος ένθέου χορείας έκ τών ορών αύτας είς Σικυώνα συνεδίωξε». Ή 
Ίφινόη êv τφ μεταξύ άτέθανεν, αϊ δύο αΛλαι δια «καθαρμών» έθεραπεύθησαν καΐ έγέ· 
νοντο σύζυγοι του Βίαντος καΐ του Μελάμποδος ("). «Ό δέ ναός (του Απόλλωνος) εστί 
μέν âv τη νυν άγορα" το δέ έξ αρχής λέγουσιν αυτόν ύπο Προίτου ποιηθήναι, τάς γαρ 
θυγατέρας ένταΟθα της μανίας παύσασθαι». 

Ό Βακχυλίδης μόνον γράφει δτι ό "Ιφικλος ηύχήθη να θυσιάση δώδεκα ερυθράς 
βους είς τον "Ηλιον, έάν αϊ θυγατέρες του έθεραπεύοντο. Ή ευχή είσηκούσθη καΐ τη 
μεσολαβήσει της "Αρτέμιδος ή ώργισμένη "Ήρα συν^νεσε να έπιτρέψη τήν θερα-
πείαν (*). 

Είς τήν περιοχήν της Μεγαρίδος ό Μελάμπους ήτο δ καθαρτήρ τοο παιδοκτόνου 
Άλκάθου. « . . . Μελάμποδος ές Μέγαρα έλθόντος Άλκάθουν έπί χφ φόνφ τφ Καλλιπό-
λιδος καθήραι του παιδδς» λέγει ό Παυσανίας (4). 

Ό διαπραχθείς ύπο του "Αλκάθου φόνος του υίου του Καλλιπόλιδος ώφείλετο είς 
παραξήγησιν. "Ο Ετερος υΙός του "Ισχέπολις £λαβε μέρος είς τήν θήραν τοΟ Καλυδωνίου 
κάπρου καΐ έφονεύθη. Ό Καλλίπολις μαθών πρώτος τήν εΐδησιν έδραμεν είς τήν "Ακρο· 
πολιν ore ό πατήρ του έθυσίαζεν είς τον 'Απόλλωνα καί διεσκόρπισε τά ξύλα έκ του 
βωμού. Ό ανίδεος τών συμβάντων "Αλκάθους «κατεδίκαζεν où ποιεΐν όσια τον Καλλί-
πολιν, καί ευθέως, ώς εΤχεν οργής, άπέκτεινε παίσας ές τήν κεφαλήν τών απορριφθέν
των άπα του βωμού ξύλω» (8). 

Διδαχή καί εφαρμογή, προ της γεννήσεως τοο Φρόϋντ, της ψυχαναλύσεως φαίνετα1 

ίσως δτι υπονοείται καί είς δλλας περί Μελάμποδος πληροφορίας του "Ηροδότου. 
«"Ελλησι γαρ δή Μελάμπους εστί ό έξηγησόμενος του Διονύσου τό τε οΰνομα καί θυ· 
σΐην καί τήν πομπήν τοΟ φαλλοΟ.. . τον Ò' ών φαλλόν τον τφ Διονύσω πεμπόμενον 
Μελάμπους εστί Ô κατηγησάμενος, καί άπό τούτου μαθόντες ποιεΟσι τά ποιευσι "Ελλη
νες» (β). Δέν παρέλειψε, κατά τον "Ηρόδοτον (7), νά κάμνη καί τήν άναγκαίαν μεταβο-
λήν έκ της Αίγυπτιακής (») είς τήν Έλληνικήν νοοτροπίαν. 

Μεταγενέστερα πηγή δ Κλήμης δ Άλεξανδρεύς, θεωρεί τον Μελάμποδα είσηγη-
τήν έκ της ΑΙγύπτου της λατρείας της ΔηοΟς. «Μελάμποδα δέ τον Άμυθάονος άλλοι 

1) 5. 5. 10. 

2) 2. 2. 2. 
3) Έπίνικ. 10. 95. 
4) 1. 43, 5. 
5) 1. 42. 6. 
6) Ήρδτ, 2. 49.1. Κατά τον Ε. Highbarger ή άνέγερσις ναοδ Διονύσου Πατρφου είς Μέγαρα 

προς κάθαρσιν τοο Άλκάθου έκ του μιάσματος του φόνου του υίου του, συνδυάζει τήν ίδέαν είσα-
γωγής της Διονυσιακής λατρείας έκ βορρά 6πό τον Μινυων. Τα λατρευτικόν του άγαλμα ήτο 
ξόανον κεκαλυμμένον περί τήν κεφαλήν (Ινθ' άνωτ. 47). 

7) 2. 49. 2. 
8) "Ο Μελάμπους επίσης λέγεται δτι είσήγαγεν είς Πελοπόννησον τήν λατρείαν τοδ 

Διονύσου έκ τής Θεσσαλίας, Ιδ. Halliday, Greek Divination, 54—98, 61, 95, E. L. High-
barger, 59. 

Κατά τον Ήρδτ. 2. 49. 3. «πυθέσθαι δέ μοι δοκέει μάλιστα Μελάμπους τά περί τον Διό-
νυσον παρά Κάδμου τε τοδ Τυρίου καί τδν σύν αύτφ έκ Φοινίκης άπικομένων ές τήν νδν 

Βοιωτίην καλεομένην χώρην». 
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φασίν έξ Αίγύπτου μετακομίσαι τη 'Ελλάδι τάς ΔηοΟς έορτάς πένθος ύμνούμενον ( ι). 
Έκτος αναφερθέντων θέων, ô Μελάμπους κατά πληροφορίαν του Παυσανίου 

σχετίζεται προς τήν Άθηνδν. «Tfl θεφ δέ (Άθην$ έν Τεγέα) ποιηθήναι τον βωμον ύπό 
Μελάμποδος» (»). 

Περί τοΰ Μελάμποδος : 

Ποΐος 6 Μελάμπους καίδιατί ονομάζεται οϋ:ω; Το υπ* αίγας πιθανόν θηλαζόμενον 
νήπιον τών Αίγοσθένων. . . Μελάμπους ό θεός . . . Μελάμπους ό Ιατήρ . . . Μελάμπους 
δ μάντις . . . «Μαυροπόδης», είσηγητής της λατρείας του Διονύσου όψείλων το δνομά 
του είς τον μέλανα οΓνον. . . 

Αοΐή ή Αίγυπτος έκαλεΐτο Μελαμποδων χώρα (») μέχρι της υποταγής της είς 
τον υίδν του Βήλου καΐ άδελφον τοΟ Δαναού ΑΙγυπταν (*). Ό Μελάμπους έκ της Αί-
γύπτου «πολλά έσηγήσασθαι "Ελλησι» (6). 

ΟΙ Ιθαγενείς εγχώριοι της απώτατης αρχαιότητος έκάλουν τήν Αϊγυπτον Χέμι ή 
Κέμι, δπερ σημαίνει ή μέλαινα. Τόσον το χρώμα τοΟ εδάφους δσον καΐ οί αρχικοί της 
κάτοικοι σχετίζονται προς τα μέλαν. Ή Αίγυπτος (β) «Kernet», είς τήν Κοπτικήν Kerne, 
έκτεινομένη είς «πό!.ας> (Τ) αντιδιαστέλλεται !σως προς τήν «έρυθρδν χώραν» της άγονου 

1) Προτρεπτ. 2. 10. 1—3. 
2) 8. 47. 5. 
3) Είς τους 'Ινδούς τών πεδιάδων συγκαταλέγονται καί ot «Μελανόποδες». 
Σουμερικόν κείμενον έπιγραφόμενον ή «κυρία μου» ή «ή κυρία του ανακτόρου» πληρο-

φορεί καΐ περί «μελανοκεφάλων* έπί τής Μεσοποταμίας. 
Τό κείμενον Ιχει ώς έξης : 
«ΕΙς τό άνάκτορον, τό όνομαζόμενον «οίκον της εκπαιδεύσεως τής χώρας». 
Είς τήν οίκίαν του βασιλέως τών χωρών, 
Είς τό άνάκτορον τοΟ Ευφράτου 
Συνεκεντρώθη δ μ ε λ α ν ο κ έ φ α λ ο ς λαός καί παρέθεσεν εύωχίαν (δαίς—τόςΐ δια 

τήν κυρίαν τοδ ανακτόρου. 

'Ωσάν φώς τής ημέρας (ή Iuanna (Ishtar) ) ανέρχεται τόν %-ρόνον τής ευωχίας 
Ό βασιλεύς, ωσάν προς τόν ήλιον κάθεται παρ' αυτήν. 
Προ αυτής άφθ·ονία, βΰχαρίστησις, πλούτος, 

0£ μ ε λ α ν ο κ έ φ α λ ο ι , ετάχθησαν Ιμπροσθ-έν της». 
Ε. Chîera, Sumerian religious Texts, Upland, Pa., 1924, No Ι. κατά μετάφρασιν 

βίς τήν Άγγλικήν 6πό του καθ·, κ. Thorkild Jacobsen. 
Ίδ. καί Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, τομ. XV 1952, σ. 4—5 

Η. Frankfort, State Festivals in Egypt and Mesopotamia. 
4) Άπολλδ. 2 3. 2—3, Σχολ. Πλατ. Τιμ, 525Δ §κδ. Δ' Ruhnken. 
5) Άπολλ. 2. 49. 2. 
6) Τό Αατινικόν δνομα Aegyptus καί τό Έλληνικόν Αίγυπτος έσχετίσθησαν καί προς 

τό έκ τών αρχαίων Αιγυπτιακών ονομάτων τής Μέμφιδος «Het - ka · ptah», τό δποϊον σημαί
νει €ναός του ka, ή διπλούν, του Ptah». 

(Qem ή Qemt = Μαύρη χώρα — Ta . Mera = χώρα τών πλημμύρων) 
7) Μέτρον μήκους παρ" Ήροδότφ, Πλάτωνι κτλ. 
Ό πους βάσις καί μονάς μήκους πάντων σχεδόν τών εθνών, φέρει τό δνομα του μήκους 

τοδ άκρου τοο ποδός αρτίου ανδρός, προς τό δποΓον καί Ισοΰτο. 
Ή λέξις ρο - de δχι δμως 6πό τήν Ιννοιαν τής μονάδος μετρήσεως, άναγινώσκεται ini 
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έρημου. Ή ευφορία της έξηρτατο από τήν άνύψωσιν των υδάτων του Νείλου καΐ το 
ποσόν της έπ' αοτής έγκαταλειπομένης μαύρης Ιλύος του. 

Ά λ λ α καΐ αν το δνομα της ΑΙγύπτου συνάπτεται προς αίγυπιόν, το ορνεον τούτο 
δέν είναι άγνωστον ώς είδομεν άπο τον κύκλον τοΟ Μελάμποδος. Παρ' αίγυπιου Ι') 
έπληροφορήθη οδτος τά περί Ίφίκλου. 

Είς τά βιβλία τών "Ινδιών ή <Μήτηρ θεά> ονομάζεται «Κάτι*, δπερ ερμηνεύεται 
«Μαύρη>. Είναι ή χθονία θεά καΐ ή ζωοδότις. 

Αυτό το έπίθετον του οδατος μέλαν (μελάνυδρος κρήνη) (*), έφ' δσον δέν πρόκει
ται περί χρώματος έξ άντικατοπτρισμοο ή περί τεταραγμένου οδατος, ενθυμίζει την 
θεωρίαν του θάλητος του Μιλησίου (625) περί προελεύσεως της ζωής έκ του οδατος. 
Προ ημών προβάλλουν καί ol «άνιπτόποδες» Ιερείς της Δωδώνης Σελλοί ή Έλλοί, προς 
τους οποίους συνδέεται Ισως ό Μελάμπους δια του προγόνου του "Ελληνος (8). 

ΠολλαΙ επίσης θεότητες της'Ελληνικής μυθολογίας έχουν ώς διακοσμητικον ποιη 
τικόν χαρακτηρισμον μετά βαθυτέρας ή άνευ σημασίας το μέλαν χρώμα. 

«Γαία μέλαινα> αναφέρεται είς Όμηρικόν ομνον('), «μελαίνης γης» είς τον Ό ρ 
φικόν. «Μελάμβωλος» χαρακτηρίζεται ή Γη παρ' "Ελλησι ώς παρά Στεφάνω Βυζαντίω 
ή Αίγυπτος (8). 

Περαιτέρω Μχομεν: "Αιδης, μελα^χαίτης μελανείμων, Άρουρα μελάνστερνος. 
"Αρτεμις μελανείμων, 'Αφροδίτη Μελαινίς (β), Διόνυσος Μελάναιγις, Μελανθίδης, Πο 
σειδών μελαγχαίτης, Ποσειδών Μέλανθος, Πρίαπος μελάγχλαινος ("Αιδης, 'Ανάγκη, 
•Αρά, Άρπυιαι, Γη, "Εκάτη, 'Ερινύες, Εύρος, θάνατος, Κήρ, Μοΐρα, Νύξ, "Όλεθρος, Περ
σεφόνη), Μέλας ('). 

Περί δλων τών ανωτέρω θεοτήτων έ*χει έκφρασθή καί ή χθονία άποψις, άν καί έκ 
του πλήθους τών προς το μέλαν συνδεδεμένων επιθέτων άμεσον ενδιαφέρον προκαλούν 
είς ημάς, τά σχετιζόμενα προς τήν γήν καί τον υίόν της γης Διόνυσον (ή μήτηρ του 
Διονύσου Σεμέλη ερμηνεύεται ώς γη : Σέμελω=γή Φρυγιστί, ΖΕΜΠΑ=γή, humus, χα 
μαί), έφ' δσον ό Μελάμπους εΙσήγαγε τήν λατρείαν του έκ της χώρας τών Μελαμπό 
δων. Ό 'Ελλάνικος πληροφορεί δτι ή άμπελος άνεκαλύφθη έν Αίγύπτω, 'Ενδέχεται, 
άλλωστε καί το μαντειον τών «άνιπτοπόδων», «τηλόθι ναιόντων» Σελλών της Δωδώνης 

της γραφές τών πινακίδων τής Πύλου. Ventr is Chadwick, D o c u m e n t s of Mycenaean G r e e k 
1956, 405. 

Πλην του απλού ποδός, δια τας επιφανείας καί τήν χωρητικότητα υπήρχεν δ τετραγω
νικός ποος (έκ τής χρήσεως του εις τό τετράγωνον) καί δ κυβικός (εκ τής χρήσεως του είς 
τον κύβον), Δια τής είσηγήσεως του δεκαδικού συστήματος ή μετρική αυτή μονάς κατηργήθη, 
κυριωτέρων ποδών θεωρουμένων πλην του "Ελληνικού βασικού αρχαίου Αττικού ποίος υπο 
διηρημένου είς 4 παλαιστάς ή 16 δακτύλους, του παλαιού Αιγυπτιακού (4 παλάμαι, 16 δάκτυ
λοι, ήτοι 2)3 του κοινού πήχεως, 0,800 μ.) του Χαλδαϊκου ή "Ασσυριακού ποδός, ή πλίνθ-ου 
(ΐ2 δάκτυλοι, ήτοι 0,324 μ.) καί του Εβραϊκού ποδός, άλλως μεγάλης παλάμης, σπιθαμής ή 
ζερέτ (3 τεφακ ή παλάμαι ή 12 δάκτυλοι, ήτοι 0,262 μ.). 

1) Περί αίγυπιου Ιδ. Άντων. Αιβερ. Μεταμορφ. Συναγ. V έκδ. W e s t e r m a n n . 

2) Ι 14, υ 158. 
3) Ή γενεαλογία του Μελάμποδος : Προμηθ-εύς—Δευκαλίων—"Ελλην—Αίολος—Κρη-

9·εύς —Άμυθ-άων —Μελάμπους. 

4) 2, 191. 
5) ( Ί δ . λέξιν), Ευσταθ·. είς Δίον. Περιηγ. 239, geogr. gr. Min. 2.259. 
6) Περί 'Αφροδίτης Μελαινίδος ώς χθ-ονίας θ-εότητος ίδ. καί F i e h n R E * V i a σ. 50 

λ. Thespeia. 
7) C. F . Η . B r u c h m a n n , E p i t h e t a D e o r u m , Röscher , Lex suppl . Ι. Μελανοφόροι 

Θεοί είς Αϊγυπτον, Δήλον, Έρέτριαν, Ρώμη ν. 
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να σχετίζητσι προς τήν Αϊγυπτον ('). έαν δεχθώμεν δια τάς Ιεράς πελειάδας τήν έρμη-
νείαν περιστεραΐ. Δύο Μέλαναι περιστεραΐ έκ του χρηστηρίου του "Αμμωνος τών Αι
γυπτιακών Θηβών διηυθυνθησαν ή μία etc Λιβύην, ή έτερα είς θεσπρωτίδα. 

Προς τήν «μελάμποδα νύκτα> συναφές είναι το έπίθετον του Διονύσου Νυκτέλιος. 
Τήν έπωνυμίαν ταύτην φέρει 6 Διόνυσος είς Μέγαρα «Διονύσου ναός Νυκτελίου.. . καΐ 
Νυκτός καλούμενόν έστι μαντείον» (*) καί είς Δελφούς (·). 

Ό Βάκχος φέρων τήν έπωνυμίαν Μ ε λ κ ν α ι γ ί ς (*) είς τήν κατά τα Άπατούρια έν 
'Αθήναις ώς καί έν Ερμιόνη (*) έορτήν αύτου συνδέεται καί προς τήν a t y a τών Αίγο 
σθένων καί τοο νομίσματος των. Κατά τον μυθον ό Διόνυσος ώς μέλαινα α!ξ(") πα-
ρουσιάσθη είς τον Μέλανθον καί τον προέτρεψε να φονεύση τον Ξάνθον. Κατ' αντίθε
σιν δμως προς τον Μ ε λ α ν δ ί δ η ν ή Μ ε λ α ν α ι γ ί δ α Διόνυσον μέ Ιδιότητας ωσαύτως θε 
ραπείας της μανίας (ή θυγάτηρ του Έλευθερέως μανεΐσα, διότι είδε τον Διόνυσον μέ 
δέρμα αίγας καί «έμέμψατο», έθεραπεύθη μόνον κατόπιν χρησμού δοθέντος είς τον πα 
τέρα της να τιμςΐ αοτη τον Μέλανα Διόνυσον) (7), ό οποίος «νοσήματα... lâuai δι* όνει 
ράτων» (e), Ô Μελάμπους κατ' ούδένα τρόπον χρησιμοποιεί δια τάς θεραπείας του τό 
δνειρον. 

Ή αΐξ έκίσης του νομίσματος τών Αίνοσθένων ύπομιμνήσκει τόσον τήν νηπιακήν 
ήλικίαν του υπό αίγός θηλασθέντος (Β) εκτεθειμένου Κρηταγενους Διές δαον καί του 
'Ασκληπιού. Πλην καί ό Διόνυσος ανήκει είς τήν κατηγορίαν τών μή άνατραφέντων 
όπό της μητρός των βρεφών ( ιο), Δέν έχομεν βεβαίως φιλολογικήν πληροφορίαν περί 
διαθρέψεως του νηπίου Με νάμποδος ύπό ζώου, ώς περί άλλων έκ του πλήθους τών εκτε
θέντων νηπίων (Σαργών, Μωυσής, Ρώμος, ΟΙδίπους, Τήλεφος, Αίγισθος, "Αταλάντη, Πε· 
λίας, Νηλεύς, Σεμίραμις—περιστερά). Ό Μελανθίδης Διόνυσος ώς καί ό Εκ του γένους 
τών Νηλειδών Μέλανθος (") £χουν σχέσιν προς μέ\αν άνθος. Το φυτό*· Μελαμπό· 

1) Ύπο Μ. Nilsson, Studien zur Geschichte des alten Epeirus, Lund 19-9, σ. 35, 
υποσ. 2, παραλληλίζονται προς τους αναφερομένους δπο τοδ Στράβωνος πρωτόγονους (Στρά
βων. 3. σ. 164). 

2) Παυσ. 1. 40. 6. 
3) Βεργιλ. Αίν. 4. 303, Όβιδ Μεταμ. 4. 15. Μέγα Έτυμολ., λ. Νυκτέλιος 
4) Πρβλ. καί το δέρμα αιγος τής juno Sospita, ώς καί το έπίθ-ετον ΜΕΑ\ΝΑΙΓΙΣ 

τής Έρινόος, ΑΙσχυλ. 'Επτά έπί θήβ. 699. 18. καί Παυσ. 3. 15. 9. 
5) Παυσ. 2. 35 1. Wide, De sacris Troezeniorum 44.—Υπάρχει σχέσις μεταξύ τής 

δρυός του Ίφίκλου καί τής Δωδώνης ; Ί δ . P. R. Franke, Das Taubenorakel zu Dodona 
und die Eiche als der heilige Baum der Zeus Naios,Atten. Mitth. (71) 1956 σ. 60—65. 

6) Χαλκοδν είδώλιον αίγός καθήμενης καί στρεφοόσης πλαγίως τήν κεφαλήν μέ μικρά 
κέρατα καί εγχάρακτα κοσμήματα εξαίρετου πρωίμου αρχαϊκής τέχνης μήκ. 0,09 μ ευρέθη έν 
Δωδώνη είς τον προς νότον τής χριστιανικής βασιλικής χώρον. Α. 'Ορλάνδου, Το Ιργον τής 
Άρχαιολ. Έταιρ. κατά τό 1955, σ. 57, είκ. 54. 

7) Παυσ 2. 35. 1. Σχολ. Άριστ. Άχαρν 146. Σουίδας. 
8) η χ. Είς Άμφίκλειαν, Παυσ. 10.33. 11. 
9) Ό νήπιος Ζευς έν Κρήτη εθηλάσί^η οπό τής αίγός ή νύμφης Άμαλθ-είας, Παραλλαγή 

τοδ μύθ·ου ονομάζει τήν τροφόν νύμφην Αίγα "Ο Ζευς εύγνωμόνως φερόμενος κατέταξε αυτήν 
μεταξύ τών άστρων. 

10; M. Nilssoa Minoan Mycenaean Religion and its survival in Greek religion, 
δ Ικδ. 572. 

11) Όμ. λ. 236. Γιος Άνοροπόμπου, πατήρ τοδ Κόδρου, βασιλεύς τής Μεσσήνης. Έξω-
σθ·$ίς δ* έκείθ-εν δπό τών 'Ηρακλείδων, ήλθεν είς 'Ελευσίνα τής "Αττικής. 'Εν Ά&ήναις 
δέ άρνηθέντος τότε τοδ βχσιλέως θωμοίτου καί θησείδου, νά μονομαχήση μετ* Εάνθου 
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διον (') έχρησιμοποιήθη διά τήν ΐασιν των Προ.τίδων (a). ΕΙς ποίαν δμως έποχήν ανά
γεται ή ονομασία του φυτού ; 

Άλλα καΐ ή ε1σήγησις υπό τοΟ Μελάμποδος της λατρείας της Δηους έκ της ΑΙ-
γύπτου, έφ* δσον Δηώ fjto έπίθετον της Δήμητρος (β) (=Γή—Μήτηρ), φέρει τον Με-
λάμποδα είς τον κύκλον των μυστηρίων καΐ τα προβλήματα περί της καταγωγής των. 
"Υπεστηρίχθη άλλωστε καΐ ή ΑΙνυπτιακή προέλευσίς των (*). 

Το δένδρον επίσης τοΟ νομίσματος των Αίγοσθένων ύπομιμν^σκει τον «Ινδενδρον 
Διόνυσον» της Βοιωτίας (s) ϊσως και τον Διόνυσον Στυλον καί Περικιόνιον τών θη 
βών (β) εντός του πλαισίου της βλαστήσεως καί της ανεικονικής λατρείας. 

Ό Κρηταγεννής νήπιος Ζευς Ρέλχανος §πί νομισμάτων τής Φαιστού κάθηται επί 
γηραιού άφύλλου δένδρου κρατών αλέκτορα (7). 

Ώ ς προς το ζήτημα άν Ιχωμεν οτοδήλωτιν συμβόλου μνημείου διά του περί· 
ελισσομένου είς το παρ' αυτώ τα δένδρον του νομίσματος τών Αίγοσθένων οφεως, π.χ, 
τάφου, ό όφις ώς χθόνιον σύμβολον συνυπάρχει μεθ" δλης τής χορείας του νηπίου θεού 
πλην του Υακίνθου. 

Ό "Απόλλων έκ του άΛλου ώς πυθοκτόνος καί μάντις θεός λαμβάνει ώς σύμβολον 
του τον δφιν (8). Έκ τών νηπίων θεών 6 ύπο μορφήν δφεως Έρεχθευς—Έριχθόνιος δχει 
μαντικήν Ιδιότητα κατά G. Elderkin (Β). 

τοδ βασιλέως τής Βοιωτίας περί κτήσεως τής Οινόης, ανέλαβε τον αγώνα δ Μέλανθος. 

Ή μονομαχία Ιλαβε χώραν είς Κελαινάς ή Μέλαινας. (Ταυτίζονται προς τήν Οίνδην, Ιδ. 

R. Ε . λ. Melainai, σ. 385, ύπό Leake προς Ά γ Μελέτιον, ύπο Milchôffer μεταξύ Πάρ-

νηθος—Κιθαιρώνος). Τότε δ ' άνεφάνη δ Διόνυσος μελαννιφόρος οπίσω του Ξάνθου : καί 

δτι δ Μέλανθος έπέπληξε τοϋτο^ δτι δέν ήλθε μόνος είς τήν πάλην, στραφέντα να ίδή, τόν 

έφόνευσε, καί ανεδείχθη βασιλεύς τής "Αττικής. Είς μνημόσυνον δέ τής εμφανίσεως ταύτης τοδ 

θεού, άνηγέρθη αύτώ Ιερόν υπό τήν έπωνυμίαν Μελαναίγιδος ή Μελανθίδου, καί τφ άπατου-

ρίφ Διί καθ·ιερώθ·η ή εορτή τα Άπατούρια. «ΆΘηναΐαι δι* ^ατ^ρον κατά χρησμόν ίερόν Ιδρυ-

σάμενοι θιίουσι ανά παν Ιτος>. Κόνων 39, Φωτ. Βιβλ. ς. 138b. 20. *Ιδ καί Α. Bather, T h e 

problem of t h e Bacchai, J . H. S. (94) 1894, σ. 262. 

Έ κ τοδ 'Αθηναίου, έκδ, Aug. Meineke Αειφίας, S u m m a r i a 23 : Μελάμπους εδρε κράσιν 

οίνου 45 d. 

1) "Άλλως σκάρφη καί Μενδρουτά, Έ π ε τ . Φιλοσ. Σχολ. ΙΤανεπ. Άθην 1958—9 σ. 20 

2) Θεόφραστος, Περί φυτών ιστορίας 9. 10. 4 Πλιν. 25. 5. 21, E c k e r m a n n Melamp. 13 

Sp. 2571, Anm. Baumeister, Denkmäle r 914. 

3) Σ 125, λ 217, Ξ 326, *Ομ. "Ύμν. είς Δήμ. 47, Ήσιόδ. θεογ 969 τΔηοδς Sé μυστή-

ρια» Κλήμης Άλεξανδρεύς, Προτρεπτικός προς "Ελληνας, Β. Κβφ. 15, Ι—17, 1. 

4) Foucar t , Les mystères d' Eleusis, Γ. Μυλωνά, Μαρτυρίαι Χριστιανών συγγραφέων 

δια τα μυστήρια τής Έλευσϊνος, 

5) Σχόλ. Εύριπ Φοινισ. 651, Κλήμ. Άλεξ. Στρωμ 1 σ. 418. 

6) Παυσ. 1. 19. 2. 

7) Μ. Nilsson Min. Myc. Rei. 2α Ικδ. 552. 

8) Ε. Küster , Die Schlange in der griech. Kunst und Religion, Religionswiss. 
Versuche u n d Vorberei ten X I I I : 2 . 

Μεταξύ τών ονείρων, τα δποΐα Ιλαβον σάρκα καί οστά, κατά τόν Άρτεμίδωρον, περι

λαμβάνεται παράδειγμα γυναικός, ή δποία έγέννησε—καθ' δπνον— δφιν καί δ υίός αυτής έγένετο 

μάντις. Άρτεμιδ. Όνειροκρ. 4. 67. 

9) Hesperia 1941, 116. Ν. Κοντολέων, Έρέχθ-βιον, Ά θ η ν . 1919 σ 49. 

Ασκληπιός—δφεις Π. Καββαδία. Τό Ιερόν τοδ Άσκληπιοδ έν Έπιδαύρφ,ΆΘήνησιν 1900, 

σ. 198—199. 
Κ. Γιαννουλίδου, Ή Αίγυπτ. Mafdet εν τώ προελλην. κόσμφ, Πλάτων, 1958, σ. 145, υπ 

2, Περί τίφου Διός έν σπηλαίφ Ιδ. Nilsson, §νθ' άνωτ. 464. 
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Μήπως όμως ό 'Ασκληπιός ώς καΐ ô Τροφώνιος δέν εμφανίζονται υπό μ*;ρφήν 
οφεων; Πλην οί εντός σπηλαίων ή χασμάτων γνωστοί μάντεις Τροφώνιος καΐ Άμφια· 
ραος ήσαν χθόνιοι ήρωες. Ό όφις άρα του νομίσματος των Αίγοσθένων καΐ ώς σύμβο-
λον των μάντεων καΐ της μαντικής ήτο Ισως αοτος ô Μελάμπους. ΚαΙ άπό τάς Εύμενί· 
δας τοο ΑΙσχύλου άκοόεται ή φωνή του Πυθίου : 

«πρώτον μέν ευχή τήδε πρεσβεύω θεών 
τήν π ρ ω τ ο μ α ν τ ι ν Γαίαν' έκ δέ της θέμιν 
ή δή το μητρός δευτέρα τόδ' Μζετο 
μαντεΐον, ώς λόγος τις . . .». 

Προς τήν πρωτόμαντιν μέλαιναν Γαίαν έ*χει άμεσον σχέσιν ό Μελάμπους, ώς 
θεός οπό οίανδήποτε ήλικίσν, ώς Ιατήρ, ώς Ιερεύς—Ιατρός, ώς μάντις. "Ολας τάς Ιδιό
τητας του έρευνήσαντες βαθύτερον, δέν είναι άσυμβίβαστον της προσωπικότητός του τό 
«νη ει καΐ είς γήν άπελεύση» (')· 

"Όσον άφορα" τήν παρατήρησιν του Benson (15. άνωτ. ) δτι τα δύο σπήλαια 
των Αίγοσθένων πρέπει να συνδέωνται δι' όμοιας λατρείας, ταοτα ϊσως ύπό του 
λαοο συνεδέθησαν προς διάφορα περιστατικά της ζωής του Μελάμποδος, ή πάροδος 
δέ των αΙώνων επέφερε πιθανόν σύνχυσιν είς τήν έντόπισίν των. Ό νήπιος Ζευς άνε-
τράφη κατά τήν παράδοσιν έν σπηλαίω (*). Ό Έπιμενίδης καΐ ό Πυθαγόρας, οί όποιοι 
ώς καΐ ό Μελάμπους παραβάλλονται ύπό του Grotte προς τόν 'Ορφέα, έκοιμήθησαν έν 
σπηλαίοις. 

Έ φ ' δσον έπιγραφικώς μαρτυρεΐται λατρεία 'Ηρακλέους (") είς τα Αίγόσθενα 
πρέπει να Ιχωμεν ύπ' δψιν δτι δέν ύπήρξεν άγνωστος ή λατριία τούτου εντός σπηλαίου. 
Μέ τήν δέουσαν έπιφύλαξιν πρέπει να άναβλέπωμεν επί του αναθηματικού ανάγλυφου 
Πεντελικου μαρμάρου τοΟ Μουσείου του Βερολίνου, τό όποιον προέρχεται έκ Μεγάρων 
(4 π Χ. αϊ.). Έ π ' αύτου είκονίζεται τό όπίσθιον μέρος σπηλαίου μέ έγχάρακτον κεφα
λήν Άχελφου καΐ τράπεζαν προσφορών αμέσως κάτωθεν τούτου. Πέριξ τοΟ σπηλαίου 
θεότητες ετέθησαν καθ' ήμικύκλιον. Etc τό κέντρον ευρίσκεται ό Ζευς καί περί αυτόν 
ό Πάν, ή Κόρη, ή Δημήτηρ (;), ό "Αδης ( ; ). Δύο άλλοι θεοί, συνήθως καλούμενοι 
'Απόλλων καί 'Αφροδίτη, Ισως είναι ό Μέγαρος καί ή μητέρα του, ή Σιθνιδία νύμφη 
κατά τόν Highbarger {*), δια τόν οποίον τό άνάγλυφον φαίνεται να δήλοι χθόνιον Δία. 

Μήπως δμως τό άνάγλυφον τοΟτο δέν είναι άσχετον προς τα σπήλαια των Αίγο
σθένων καί προς τα είς αυτά τελούμενα; 

1) Γβνέσ. Κεφ. Γ' 19. 
2) Μ. Nilsson, Ινθ* άνωτ. 458. 
3) Περί λατρβίας τοδ Ήρακλέοος είς σπήλαιον Ιδ. Παοσανίαν : «θεμισώνιον δέ το δπέρ 

Ααοδικείας Φρόγες μέν καί τούτο οίκοδσιν»· 10.32.4. *(άντρον)πρό τοδ σπηλαίου σφίσιν αγάλμα

τα ού μεγάλα έοτίν 'Ηρακλέους καίΈρμοδ τε καί 'Απόλλωνος, Σπηλαϊτοι καλούμενοι» 10.32.5. 

4) Ε. Highbarger, ϊνθ' άνωτ. σ. 60. 
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